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المساحة الالنھائیة
أنا أم لطفل عمره باألیام  1500 یوما، وعمره بالسنوات والشھور أربع سنوات وثالث أشھر. كان یمكننى أن أكتفي بذكر األربع سنوات دون األشھر الثالث،
ولكن كل یوم  یمر من عمر الطفل لھ  أھمیّتھ الذاتیة، فاألیام تكّون الشھور، والشھور تكّون السنوات، ویكبر الطفل لیصبح فردا مستقال عني رغم أنھ جزء ال

 یتجزأ عن وجودي
 

قبل أن یولد إبني، كنت أشارك في دروس األطفال التي غالبا ما تتشكل في أیام محددة في األسبوع وتتحدد ساعاتھا على حسب إحتیاجات وإمكانیات
المجتمعات. وبطبیعة الحال ینشأ  دائما ھذا التواصل الطبیعي والدیالیكتیكي بین المعلمین وأسر األطفال من حیث إعالم الوالدین بالدروس والنصوص التي
تعلّمھا األطفال والتي تحتاج إلى مراجعتھا أو حفظھا في البیت، إال أنھ ورغم أھمیة ھذه الوظیفة الروحیة لمعلمي دروس األطفال في نشأة ونمو البراعم

  الصغیرة  فھي تمتلك مساحة ضیقة بمقارنتھا مع المساحة التي یمتلكھا الوالدین
 

یتكّون الیوم من 24 ساعة، منھا على سبیل المثال و التقریب 12 ساعة یكون فیھا الطفل یقظا أي ما یعادل 84 ساعة في األسبوع.  إذا كان طفلي یشارك في
دروس األطفال 3 أیام في األسبوع لمدة ثالث ساعات في كل مرة، فمجموع ما یمضیھ طفلي مع معلمھ ھي 9 ساعات. وإن كان ھناك واجبات منزلیة

ونصوص علیھ أن یحفظھا في البیت، یمنح الوالدان غالبا ما یقارب ساعة من الزمان كل یوم، لمراجعة الدروس والنصوص مع أطفالھم، مما یجعل مجموع
  الساعات 7 ساعات في األسبوع.  المجموع الكلي لمساحة المعلم في حیاة الطفل، ھي 16 ساعة مقارنة مع المساحة التي یمتلكھا الوالدین والتي ھي 68 ساعة

 
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، غالبا ال یملك األطفال قبل سن الثالثة في بعض المجتمعات، وسن الخامسة في مجتمعات أخرى فرصة اإللتحاق بدروس

األطفال التي تھدف إلى تنمیة الھویة البھائیة في وجودیتھم مما یمدد المساحة الزمنیة التي یمتلكھا الوالدین مع طفلھم لتصبح 84 ساعة. وھكذاعندما ُولد إبني، 
ُولدت معھ ھذه المساحة الالنھائیة،  التي ُوھبت لنا بصفتنا والدیھ ، لتربیة ھویتھ البھائیة التي ذكرت حقیقة كنھیتھا في الصالة الصغرى "أشھد یا إلھي بأنّك خلقتني

لعرفانك وعبادتك". من البدیھي أن تمتلك كل أسرة منھجھا الخاص وتجربتھا الذاتیة في كیفیة تنمیة وتربیة الھویة البھائیة ألفرادھا، ومن البدیھي أن تختلف
األسالیب بإختالف البیئات والمجتمعات. ما یھم في النھایة، الدور الفعال الذي نلعبھ في حیاة طفلنا ، منذ نعومة أظافره وإلى أن یكبر ویصبح فردا مستقال بذاتیتھ

 لترسیم مالمح ھویتھ البھائیة. كما ذكرت في البدایة، إبني عمره 4 سنوات وثالث أشھر، لذا مازلت في البدایة، وكل یوم لھ تحدیات جدیدة تحتاج إلى طرق
أخرى مختلفة لمواجھتھا في ھذه المساحة الالنھائیة . عندما ولد إبني، ولدت معھ تجربتي ھذه التي أشارككم إیاھا في صفحتي ھذه، على أمل أن اإلفادة

  واالستفادة
 
 

 مع خالص تحیاتي
 

  اغسطس 2013

 (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=ra-5205542300ae2bbd)

Like 13

https://www.bahaidentity.com/
https://facebook.com/Bahaidentity
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UCsz06wzSgzdMaIVy-mKrGjQ/feed?view_as=public
https://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/157615931583-15751604161016081605-15751604157116081604.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051604160315751578-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160415831608158515751578-15751604157815851576160816101577-157516041585160815811575160616101577.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=ra-5205542300ae2bbd


11/23/2017 مساحة الوالدین - Baha-I-dentity الھویة البھائیة             

https://www.bahaidentity.com/ 2/2

 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

Copyright©2013        Baha-I-dentity              الھویة البھائیة              http://www.bahaidentity.com (http://www.bahaidentity.com/)                     
 All rights reserved

من اآلثار

الھدایة السماویة- 
157516041607158315751610/)

-1577
15751604158716051575160816

101577.html) 
خارطة الطریق 

-15821575158515911577/)
157516041591158516101602.h

tml)- 
تالوة وحفظ اآلثار المباركة-

-15781604157516081577/)
-1608158116011592

-157516041570157915751585
15751604160515761575158516

031577.html)

التواصل والمشاركة

التواصل الشخصي 
160416041578160815751589/)

-1604
1608157516041605158815751

58516031577.html)- 
التواصل العام- 

-16051587157515811577/)
-1593157516051577

1604160416051606157516021
-5881577

1608157516041605158816081
5851577.html)

المكتبة اإللكترونیة

المراجع والصفحات اإللكترونیة
157516041605158515751580/)

-1593
16081575160415891601158115

-751578
15751604157316041603157815

851608160616101577.html)- 
نماذج و أنشطة 

-16061605157515841580/)
-15711606158815911577

-160816051604160115751578
1604160415781606158616101

604.html)-

(https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%(https://twitter.com/bahaidentity)(mailto:bahaidentity@gmail.com)(http://www.youtube.com/watch?v=_wps0cs9l94)

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
http://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1575160416071583157516101577-15751604158716051575160816101577.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/15781604157516081577-1608158116011592-157516041570157915751585-15751604160515761575158516031577.html
https://www.bahaidentity.com/1604160415781608157515891604-160815751604160515881575158516031577.html
https://www.bahaidentity.com/16051587157515811577-1593157516051577-16041604160516061575160215881577-16081575160416051588160815851577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051585157515801593-16081575160415891601158115751578-15751604157316041603157815851608160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/16061605157515841580-15711606158815911577-160816051604160115751578-1604160415781606158616101604.html
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-Bahaidentity/417943828324496
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=_wps0cs9l94


11/23/2017 Baha-I-dentity ألبوم حضرة عبدالبھاء -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/15711604157616081605-1581159015851577-159315761583157516041576160715751569.html 1/6

(/) Baha-I-dentity الھویة البھائیة             الھویة البھائیة (//facebook.com/Bahaidentity(https://twitter.com/bahai(mailto:bahaidentity@(http://www.youtu

(/) مساحة الوالدین (html.طفلي بین عالمین (/159315751604160516101606-157616101606-1591160116041610

(html.خارطة الطریق (/157516041591158516101602-15821575158515911577

(html.بعد الیوم األول (/15751604157116081604-15751604161016081605-157615931583

(html.الملكات الروحانیة (/157516041585160815811575160616101577-1575160416051604160315751578

الدورات التربویة الروحانیة (/15751604157815851576160816101577-1575160415831608158515751578-
157516041585160815811575160616101577.html)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/9732048_orig.png) (/uploads/2/2/3/0/22300012/769851_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/3515655_orig.png) (/uploads/2/2/3/0/22300012/7986850_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/4764668_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/1322254_orig.png)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/5141887_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/7854267_orig.jpg)

https://www.bahaidentity.com/
https://facebook.com/Bahaidentity
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UCsz06wzSgzdMaIVy-mKrGjQ/feed?view_as=public
https://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/157615931583-15751604161016081605-15751604157116081604.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051604160315751578-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160415831608158515751578-15751604157815851576160816101577-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/9732048_orig.png
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/769851_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/3515655_orig.png
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7986850_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/4764668_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/1322254_orig.png
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/5141887_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7854267_orig.jpg


11/23/2017 Baha-I-dentity ألبوم حضرة عبدالبھاء -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/15711604157616081605-1581159015851577-159315761583157516041576160715751569.html 2/6

(/uploads/2/2/3/0/22300012/7358871_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/2260629_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/7443959_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/7996729_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/7095280_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/7077396_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/2692745_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/2124437_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/8607777_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/8325100_orig.jpg)

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7358871_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/2260629_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7443959_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7996729_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7095280_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7077396_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/2692745_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/2124437_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/8607777_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/8325100_orig.jpg


11/23/2017 Baha-I-dentity ألبوم حضرة عبدالبھاء -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/15711604157616081605-1581159015851577-159315761583157516041576160715751569.html 3/6

(/uploads/2/2/3/0/22300012/9260050_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/8481114_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/3790714_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/3195165_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/8695472_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/9072440_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/5463790_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/1107555_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/7405843_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/8283492_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/9911144_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/4750626_orig.jpg)

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/9260050_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/8481114_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/3790714_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/3195165_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/8695472_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/9072440_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/5463790_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/1107555_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7405843_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/8283492_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/9911144_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/4750626_orig.jpg


11/23/2017 Baha-I-dentity ألبوم حضرة عبدالبھاء -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/15711604157616081605-1581159015851577-159315761583157516041576160715751569.html 4/6

(/uploads/2/2/3/0/22300012/576881_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/4592599_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/8064055_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/3822053_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/4668109_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/7993858_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/4738548_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/1505914_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/1119054_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/3513674_orig.jpg)

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/576881_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/4592599_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/8064055_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/3822053_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/4668109_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/7993858_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/4738548_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/1505914_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/1119054_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/3513674_orig.jpg


11/23/2017 Baha-I-dentity ألبوم حضرة عبدالبھاء -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/15711604157616081605-1581159015851577-159315761583157516041576160715751569.html 5/6

 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

(/uploads/2/2/3/0/22300012/4811156_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/9549489_orig.png)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/3202856_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/6227474_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/8089687_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/2004752_orig.jpg)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/2042337_orig.jpg) (/uploads/2/2/3/0/22300012/4419582_orig.jpg)

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/4811156_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/9549489_orig.png
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/3202856_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/6227474_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/8089687_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/2004752_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/2042337_orig.jpg
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/4419582_orig.jpg


11/23/2017 Baha-I-dentity ألبوم حضرة عبدالبھاء -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/15711604157616081605-1581159015851577-159315761583157516041576160715751569.html 6/6

Copyright©2013        Baha-I-dentity              الھویة البھائیة              http://www.bahaidentity.com (http://www.bahaidentity.com/)                     
 All rights reserved

Recommended for you

AddThis (//www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis%20Tools&utm_medium=image&utm_campaign=Recommended%20content%20logo)

من اآلثار

الھدایة السماویة- 
157516041607158315751610/)

-1577
15751604158716051575160816

101577.html) 
خارطة الطریق 

-15821575158515911577/)
157516041591158516101602.h

tml)- 
تالوة وحفظ اآلثار المباركة-

-15781604157516081577/)
-1608158116011592

-157516041570157915751585
15751604160515761575158516

031577.html)

التواصل والمشاركة

التواصل الشخصي 
160416041578160815751589/)

-1604
1608157516041605158815751

58516031577.html)- 
التواصل العام- 

-16051587157515811577/)
-1593157516051577

1604160416051606157516021
-5881577

1608157516041605158816081
5851577.html)

المكتبة اإللكترونیة

المراجع والصفحات اإللكترونیة
157516041605158515751580/)

-1593
16081575160415891601158115

-751578
15751604157316041603157815

851608160616101577.html)- 
نماذج و أنشطة 

-16061605157515841580/)
-15711606158815911577

-160816051604160115751578
1604160415781606158616101

604.html)-

(https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%(https://twitter.com/bahaidentity)(mailto:bahaidentity@gmail.com)(http://www.youtube.com/watch?v=_wps0cs9l94)

الشطرنج  و التربیة البھائیة - 1
(//m.addthis.com/live/re
direct/?
www.bahaidentity.com

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaide157616101606-159315751604160516101606%2F131.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a02%26at_pos%3D0%26at_tot%3D45205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0)

السلبیة المقنّعة                         
(//m.addthis.com/live/re
direct/?
www.bahaidentity.com

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaide157616101606-159315751604160516101606%2F8%1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a02%26at_pos%3D1%26at_tot%3D45205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0)

الشطرنج والتربیة البھائیة - 2
(//m.addthis.com/live/re
direct/?
www.bahaidentity.com

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaide157616101606-159315751604160516101606%2F-2%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a02%26at_pos%3D2%26at_tot%3D45205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0)

البرنامج األول
(//m.addthis.com/live/re
direct/?
www.bahaidentity.com

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaide15751604157116081604.html%23at1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a02%26at_pos%3D3%26at_tot%3D45205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0)

http://www.bahaidentity.com/
https://www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis%20Tools&utm_medium=image&utm_campaign=Recommended%20content%20logo
https://www.bahaidentity.com/1575160416071583157516101577-15751604158716051575160816101577.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/15781604157516081577-1608158116011592-157516041570157915751585-15751604160515761575158516031577.html
https://www.bahaidentity.com/1604160415781608157515891604-160815751604160515881575158516031577.html
https://www.bahaidentity.com/16051587157515811577-1593157516051577-16041604160516061575160215881577-16081575160416051588160815851577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051585157515801593-16081575160415891601158115751578-15751604157316041603157815851608160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/16061605157515841580-15711606158815911577-160816051604160115751578-1604160415781606158616101604.html
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-Bahaidentity/417943828324496
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=_wps0cs9l94
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606%2F13341952%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a0b%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D0%26at_tot%3D4&uid=5a0f219385339a2c&pub=ra-5205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606%2F13341952%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a0b%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D0%26at_tot%3D4&uid=5a0f219385339a2c&pub=ra-5205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606%2F8%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a0b%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D1%26at_tot%3D4&uid=5a0f219385339a2c&pub=ra-5205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606%2F8%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a0b%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D1%26at_tot%3D4&uid=5a0f219385339a2c&pub=ra-5205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606%2F-2%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a0b%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D2%26at_tot%3D4&uid=5a0f219385339a2c&pub=ra-5205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606%2F-2%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a0b%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D2%26at_tot%3D4&uid=5a0f219385339a2c&pub=ra-5205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F15751604157615851606157516051580-15751604157116081604.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a0b%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D3%26at_tot%3D4&uid=5a0f219385339a2c&pub=ra-5205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0
https://m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F15751604157615851606157516051580-15751604157116081604.html%23at_pco%3Dsmlre-1.0%26at_si%3D5a16bf8e349d6a0b%26at_ab%3Dper-2%26at_pos%3D3%26at_tot%3D4&uid=5a0f219385339a2c&pub=ra-5205542300ae2bbd&rev=v8.1.2-wp&per=undefined&pco=smlre-1.0


11/23/2017 طفلي بین عالمین - Baha-I-dentity الھویة البھائیة             

https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606 1/66

(/) Baha-I-dentity الھویة البھائیة             الھویة البھائیة (//facebook.com/Bahaidentity(https://twitter.com/bahai(mailto:bahaidentity@(http://www.youtu

(/) مساحة الوالدین (html.طفلي بین عالمین (/159315751604160516101606-157616101606-1591160116041610

(html.خارطة الطریق (/157516041591158516101602-15821575158515911577

(html.بعد الیوم األول (/15751604157116081604-15751604161016081605-157615931583

(html.الملكات الروحانیة (/157516041585160815811575160616101577-1575160416051604160315751578

الدورات التربویة الروحانیة (/15751604157815851576160816101577-1575160415831608158515751578-
157516041585160815811575160616101577.html)

       
لوال وجود المربّي لظلّت النّفوس متوّحشة   

ولوال وجود المعلّم بدا األطفال وكأنّھم

حشرات، وبناًء على ذلك كلّھ فإّن أمر التّعلیم

والتّربیة في ھذا الّدور البدیع أمر إجباري

ولیس اختیاری�ا وھذا یعني أنّھ فُِرض على

الوالدین فرًضا بأن یربّیا أبناءھما وبناتھما

ویعلّماھم بمنتھى الھّمة ویرضعاھم من ثدي

العرفان ویحتضناھم في حضن العلوم

والمعارف ففي حال قصورھما بھذا الّصدد

فھما مؤاخذان ومدحوران ومذموان لدى هللا

 الغیّور
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من المثبت علمیا أن األطفال یتعلمون الكثیر من السلوكیات اإلیجابیة أو
السلبیة  في جمیع مراحلھم العمریة من خالل   اللعب. یتعلم الطفل ھذه

السلوكیات من خالل الأللعاب الفردیة التي یستطیع أن یلعبھا مع نفسھ وال
یحتاج إلى مشاركة طفل آخر معھ مثل اللعب بالسیارة أو اللعب بالمكعبات

كن في النّعمة منفًقا، وفي فقدھا شاكًرا، وفي 
الحقوق أمیًنا، وفي الوجه طلًقا، وللفقراء كنًزا،

ولألغنیاء ناصًحا، وللمنادي مجیبًا، وفي الوعد وفی�ا،
وفي األمور منصًفا، وفي الجمع صامًتا، وفي
القضاء عادالً، ولإلنسان خاضًعا، وفي الظّلمة

سراًجا، وللمھموم فرًجا، وللظمآن بحًرا، وللمكروب
ملًجا، وللمظلوم ناصًرا وعضًدا وظھًرا، وفي األعمال
متّقیًا، وللغريب وطًنا، وللمريض شفاًء، وللمستجیر
حصًنا، وللضّرير بصًرا، ولمن ضّل صراطًا، ولوجه

الصّدق جماالً، ولھیكل األمانة طراًزا، ولبیت األخالق
عرًشا، ولجسد العالم روًحا، ولجنود العدل رايًة،

وألفق الخیر نوًرا، ولألرض الطّیبة رذاًذا، ولبحر العلم
فلًكا، ولسماء الكرم نجًما، ولرأس الحكمة إكلیالً
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الخشبیة لبناء جسر أو بیت. ویتعلم الطفل ھذه السلوكیات أیضا من خالل
األلعاب الجماعیة التي یحتاج أن یتشارك بھا مع طفل آخر مثل لعبة كرة

القدم، أو األلعاب الجماعیة األخرى. ما یتعلمھ الطفل من خالل اللعب یكون
فضاءا شاسعا من اإلحتماالت الالنھائیة التي تساھم في تشكیل ھویتھ
وقدراتھ وأفكاره وشخصیتھ.  یعتبر اللعب أھم نافذه تربویة ینظر من

خاللھا الطفل إلى العالم الخارجي الذي یحیط بھ، ومن خالل ھذه النافذة
یعكس الطفل مفاھیمھ عن ھذا العالم الذي یعیش فیھ كما یكّون أیضا

مفاھیمھ من خالل ھذه النافذة.  وبالتالي یكّون الطفل ویعكس من خالل
اللعب  سلوكیاتھ وانطباعاتھ حول كیفیة التعامل والتعایش مع ما یحیط بھ ي

 ھذه البیئة التي تحتوي وجودیتھ

 

اإلحتمالیات التي تحدد نحویة لعب الطفل  تتلخص في احتمالیتین: األول
ھي احتمالیة اللعب الحر  حیث یترك فیھ للطفل حیزا شاسعا  یتعلم فیھ

بحریة  مھارات حیاتیة من خالل تنمیة نفسھ وقدراتھ و اكتشاف ما حولھ
عن طریق اللعب والتخیل دون أي تدخل من الوالدین.  ھنا یولج الطفل
بمخیلتھ في عوالم  غیر مرئیة ال یستطیع الوالدان  تحدید كنھیتھا ألنھا
مرتبطھ بمخیلة الطفل وقدراتھ و ملكاتھ.  أما الثاني فھي احتمالیة اللعب
المحدد  وھذا نوع من األلعاب التي تكون مبرمجة صوب تحقیق نتیجة

معینة والوصول إلى ھدف مخطط لھ مسبقا كأن یتعلم الطفل صفة
المشاركة والتعاون مع األطفال اآلخرین. عندما یختار الوالدان ھذا النوع
من اللعب فعندئذ یكون  ھذا اللعب لعبا مراقبا ومحددا في كل حیثیاتھ من
أجل الوصول إلى  النتیجة التربویة المرجوة. بطبیعة الحال، غالبا ما

تتداخل ھاتین اإلحتمالیتین في البرمجة وتحدید الحیز أو  اللعب الحر وعدم
تحدید الحیز مع بعضھما البعض بحسب احتیاجات الطفل لتنمیة مھاراتھ

البدنیة والعقلیة والسلوكیة والروحانیة والعاطفیة في مراحلھ العمریة
 المختلفة

یعتبر لعبة الشطرنج من األلعاب  التي تقع ضمن قائمة األلعاب المحددة،
بمعنى أن الطفل یحتاج إلى من یعلمھ مبادئ اللعبة باإلضافة إلى وجود

ھدف  او أھداف تربویة یرجو الوالدان تربیة طفلھما علیھا من خالل ھذه
اللعبة.  السؤال الذي یحتاج الوالدان إلى أن یجدا جوابا علیھا ھي  كنھیة

األھداف التربویة التي یرجوان تحقیقھا من خالل تعلیم ھذه اللعبة لطفلھما.
كما یحتاجان أیضا إلى معرفة كنھیة الطاقات والقدرات التي  یرغبان

بتنمیتھا في طفلھما من خالل تعلیمھ لعبة الشطرنج . للعبة الشطرنج فوائد
كثیرة ال تحصى، أبسطھا أن یتعلم الطفل ملكة التفكیر الشمولي، حیث

یحتاج إلى أن یقرأ الواقع الذي یحیط بعناصر لعبتھ من أبعاده الكلیة بدال من
 التركیز على عنصر واحد فقط والظروف المحیطة بھ. كما یتعلم الطفل

 أیضا من لعبة الشطرنج ملكة التحلیل والتخطیط والتنفیذ
 

ولكن ماالذي یتعلمھ الطفل أول ما یتعلمھ في لعبة الشطرنج؟ ما ھو المبدأ
األساسي الذي یقوم علیھ ھذه اللعبة؟ ألیس ھو مبدأ البقاء لألصلح، ومبدأ
القتل من أجل البقاء، ومبدأ اخذ حیز اآلخر وممتلكاتھ قبل أن یدخل حیزي
ویستولي على ممتلكاتي؟ أال تتمركز لعبة الشطرنج على العنف والقتل
والتخطیط والتفكیر من أجل التدمیر ؟ إن كانت ھذه ھي السلوكیات التي

یتعلمھا الطفل من ھذه اللعبة، فلماذا إذن یحتار الوالدان عندما یختار طفلھما
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في مستقبل حیاتھ مبدأ العنف والتدمیر ورفض اآلخر؟ ال یستطیع الوالدان
أن یربیا طفلھما على مبدأ العنف ثم ینتظران منھ المحبة والسالم. فإن
غرس الوالدان شجرة تفاح، فسیكون الثمر تفاحا ولیس برتقاال. ومع أن

المبدأ األساسي الذي یرتكز علیھ لعبة الشطرنج یتمحور حول القتل
والتدمیر، إال أن ھذا ال یلغي الملكات التي یتعلمھا الطفل من خالل  ھذه

 اللعبة وأھمھا ملكة التحلیل والتخطیط والتنفیذ
 

یستطیع الوالدان استخدام لعبة الشطرنج من أجل تغریس الھویة البھائیة في
وجودیة طفلھما بدال من مفاھیم القتل والتدمیر من خالل تغییر المركزیة ،
فبدال من  ان ترتكز اللعبة على مبدأ أنا  ضد اآلخر العدو، ترتكز اللعبة

على مبدأ التطور الروحاني  للفرد ضد العراقیل التي  قد تبطئ من عملیة
التطور الروحاني. تتكون رقعة الشطرنج من 32 قطعة، أي یستطیع الطفل
في كل مرة یلعب بھا لعبة الشطرنج أن یتعلم 16 فضیلة وملكة روحانیة ،
ویتعلم بالمقابل  16 من التحدیات التي تواجھھا  ھذه الفضائل والملكات

والتي یجب علیھ أن یتخطاھا من أجل تطوره روحانیا. بطبیعة الحال یحتاج
الوالدان في البدایة الى بذل كثیر من الوقت لتوضیح مفاھیم الفضائل

الروحانیة التي یختارانھا  كي یتعلمھا طفلھما من خالل لعبة الشطرنج،
 ولكن مع مرور الوقت یصبح للوالدین مخزونا جاھزا من الملكات

الروحانیة والتحدیات التي یحتاج الفرد أن یتخطاھا كي یتطور روحانیا في
امتالكھ لھذه الملكة.   یتفضل حضرة بھاءهللا

(http://www.bahai.com/arabic/Bahai_Writings.ht
m) 

  . یستطیع الوالدان مثال غرس
الملكات الروحانیة التي ذكرھا حضرة بھاءهللا في ھذا النص المبارك وھي

أكثر من 16 ملكة روحانیة منھا : اإلنفاق في النعمة، الشكر عند فقد
النعمة، األمانة، البشاشة والسرور، العطاء والكرم، الكلمة الطیبة

واإلخالص في النصیحة، مساعدة المحتاج،  الوفاء، اإلنصاف، الصمت ،
 العدل ، الخضوع ، الھدایة، التقوى، اإلحتواء والمحبة

 

أما التحدیات التي تواجھ كل ملكة من الملكات التي ذكرت ھنا فھي الصفة
النقیضة التي یحتاج الفرد الى أن یحاول جاھدا التخلص من شراكھا، فعلى

سبیل المثال:  اإلنفاق في النعمة نقیضھا البخل واألنانیة وحب الذات.
الشكر عند فقد النعمة نقیضھا العویل والبكاء وعدم الرضاء بإرادة هللا
والیأس والحسد ، األمانة نقیضھا الخیانة والسرقة والخداع ، البشاشة

والسرور نقیضھما الحزن والغضب وعدم الرضاء والكراھیة ، العطاء
والكرم نقیضھما البخل وحب الذات واألنانیة. وھكذا  تواجھ كل فضیلة
ملكوتیة  تحدیا من نقیضھا،  فإما أن ینتصر الفرد على ضعفھ الدنیوى
ویرتقي روحانیا أو أن تتحكم بھ قوى النفس والھوى وعندھا یحتاج إلى

 معاودة الكرة مرة تلو األخرى باإلضافة إلى االرتكان على قوى روحانیة

كن في النّعمة منفًقا، وفي فقدھا شاكًرا، وفي الحقوق أمیًنا، وفي "

الوجه طلًقا، وللفقراء كنًزا، ولألغنیاء ناصًحا، وللمنادي مجیبًا، وفي الوعد وفی�ا،
وفي األمور منصًفا، وفي الجمع صامًتا، وفي القضاء عادالً، ولإلنسان خاضًعا،

وفي الظّلمة سراًجا، وللمھموم فرًجا، وللظمآن بحًرا، وللمكروب ملًجا،
وللمظلوم ناصًرا وعضًدا وظھًرا، وفي األعمال متّقیًا، وللغريب وطًنا، وللمريض
شفاًء، وللمستجیر حصًنا، وللّضرير بصًرا، ولمن ضّل صراطًا، ولوجه الصّدق
جماالً، ولھیكل األمانة طراًزا، ولبیت األخالق عرًشا، ولجسد العالم روًحا،

ولجنود العدل رايًة، وألفق الخیر نوًرا، ولألرض الطّیبة رذاًذا، ولبحر العلم فلًكا،

ولسماء الكرم نجًما، ولرأس الحكمة إكلیالً"

http://www.bahai.com/arabic/Bahai_Writings.htm
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 أخرى  یمتلكھا لالنتصار على ضعفھ الدنیوي والنجاح في االرتقاء روحانیا
 

 وحیث أن من قوانین لعبة الشطرنج البدأ باللون األبیض، لذا یستطیع
الوالدان استخدام اللون األبیض للملكات الروحانیة، واللون األسود

للتحدیات والعراقیل التي تواجھ الملكات الروحانیة. فعلى سبیل المثال،
یحرك الطفل الفیل األبیض ویقول أنا ملكة اإلنفاق، وفي مقابل  ھذه الحركة

مثال یحرك الوالد أو الوالدة الحصان األسود  ممثال البخل وحب الذات
ویقول (ال ال تنفق مالك على اآلخرین، ستصبح فقیرا مسكینا ولن یساعدك

أحد)، ثم یحرك الطفل القلعة ویقول أنا ملكة البشاشة، فیحرك الوالد أو
الوالدة في مقابل ھذه الحركة الوزیر األسود ممثال الحزن والغضب ویقول
( لماذا البشاشة والسرور وأنت فقیر، وھذا الشخص قد أھانك ) و ھكذا...
شیئا فشیئا یتعرف الطفل من خالل لعبة الشطرنج إلى فضاء ال نھائي من
الملكات الروحانیة وسیتعرف على التحدیات الدنیویة التي تواجھ الفرد

عندما یحاول اإلرتقاء بنفسھ . وھكذا یتحول الشطرنج من لعبة ترتكز على
القتل والتدمیر إلى لعبة ترتكز على تخطي التحدیات الدنیویة من أجل

اكتساب الملكات والفضائل الروحانیة.  وبطبیعة الحال، سینتصر األسود
في إحدى المرات وسینتصر األبیض في مرات أخرى، وھنا یستطیع

الوالدان أن یقوال لطفلھما إن انتصر األسود: ربما في اللعبة القادمة ستتمكن
ھذه الملكة الروحانیة من اإلنتصار أخیرا على القوى الدنیویة التي تمكنت

   منھا في ھذه اللعبة
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إن ھذا المظلوم في جمیع األحوال من الشدة والرخاء
والعزة والعذاب أمر الكل بالمحبة والوداد والشفقة

 واإلتحاد
حضرة بھاءهللا- الكلمات الفردوسیة
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عندما نتحدث عن تربیة اطفالنا بنحویة تتوافق مع التعالیم اإللھیة فإننا في
الواقع نتحدث عن منھج حیاتي تحدد اطار یومھم من لحظة االستیقاظ وإلى
موعد خلودھم  الى النوم. وألن المنھجیة الروحانیة في التربیة ال تتجزأ، لذا

ال نستطیع كوالدین أن نمارس التربیة الروحانیة في بعض األمور
ونتجاھلھا في أمور أخرى كما ال یمكننا أن نسلك مسارا تقودنا إلى ھدفنا
التربوي في بعض الوقت ونحید عن اتجاھنا في اوقات أخرى. فالزمن

الیومي ال یتجزأ من بدایتھ إلى نھایتھ ، فالسادسة صباحا جزء مھم وأساسي
 من تكوین الزمان الیومي كأھمیة وقت الظھیرة وكأھمیة  الساعة السادسة
مساء،  وعلى ھذا المنوال فإن التربیة الروحانیة كل ال یتجزأ خالل الزمان

 الیومي واألسبوعي والشھري والسنوي  والعقدي
 

تولد المنھجیات ، سواء أكانت  منھجیة حیاتیة أو علمیة أو تربویة أو 
روحانیة ، من رحم اإلستمراریة  ، فمن غیر اإلستمراریة  ال  تتحدد

مالمح أي منھجیة أو ھویتھا.  لحظة أن یختار الوالدان المنھجیة  التربویة
التي یرغبان على أسسھا  خلق  ھویة طفلھما   عندھا تصبح

"اإلستمراریة" ھي العامل األساسي لتحقیق النتائج التي یصبوان إلیھا. و
عند اختیار الروحانیة  منھجا حیاتیا لتربیة الطفل، تصبح اإلستمراریة
الزمانیة من  أھم عوامل خلق الھویة  الروحانیة في الطفل . وبما أن

الروحانیة ھي انعكاس النور اإللھي في  مرآة قلب االنسان، وبما أن النور
اإللھي في كل عصر ھي التعالیم الملكوتیة التي یأتي بھا رسول ذلك
العصر  للبشریة ، فإن الروحانیة  في عصرنا تسطع مشرقة في مرآة

البشریة  من خالل  أنوار التعالیم الملكوتیة لحضرة بھاءهللا . ومن ھنا، إن
اختار الوالدان المنھجیة الروحانیة لتربیة طفلھما، فإن  علیھما بالتعالیم
الملكوتیة لحضرة بھاءهللا ، رسول السماء إلى البشریة في ھذا الزمان ،

لتنیر وجودیة طفلھما وتسطع  من مرآة قلبھ أنوار الملكوت اإللھي. فقد جاء
حضرة بھاءهللا  بالتعالیم الملكوتیة  لمنھجیة روحانیة تحول البشریة ،ان
 اتبعت ھذه المنھجیة السماویة، إلى مرایا تسطع مشرقة بالنور اإللھي

 
والسؤال الذي یفرض نفسھ علینا ھو  تحدید ھویة وماھیة ھذا النور الذي
یسمى بالنور اإللھي؟   من البدیھي أن یعجز المخلوق عن معرفة ھویة

وماھیة الخالق وكنھیتھ، وبالتالي من معرفة ھویة وماھیة وكنھیة نوره، لذا
سیبقى ھذا السؤال سؤاال أزلیا في صفحات الزمان البشري یعكس عجزنا
االنساني أمام الكمال اإللھي. ولكن، وإن لم نستطع بعجزنا أن ندرك ھویة
وماھیة وكنھیة الخالق ونوره، إال أننا نستطیع أن ندرك تلك الخواص التي
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یستحیل أن  تكّون كنھیة النور ویستحیل أن تحدد ھویتھ ویستحیل أن تعكس
ماھیتھ.  باختصار، وإن استحال  علینا أن ندرك ماھیة النور اإللھي، اال
أننا قادرون على معرفة  كل ما یستحیل أن یكون خاصیة من خواص

النور. ومن ھذا المنطلق، فإن السؤال  االزلي الذي یفرض نفسھ علینا ھو
تحدید ما إذا كان القتل والتدمیر والتعصبات والحرب والجھل والفقر

والتبعیة العمیاء  واغتصاب الحریات وتحقیر االخرین و..و..و.. ھي من
 خواص النور اإللھي

 
من أحد اسس المنھجیة الروحانیة التي جاء بھا حضرة بھاءهللا  ھي دعوتھ
بأن نبدأ یومنا  (/http://www.alaqdas.org) لنا في كتاب األقدس
وننھیھا بتالوة اآلیات اإللھیة  " اتلوا آیات هللا في كل صباح ومساء"،  لذا

فإن الوالدین اللذین یختاران الروحانیة  منھجا لتربیة طفلھما سیربیان
طفلھما على أن یبدأ یومھ  في السادسة صباحا  بتالوة اآلیات اإللھیة.  فعلى

سبیل المثال إن اختار الوالدان اآلیة التالیة  من الكلمات الفردوسیة
(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alva

h_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-
aqdas.pdf)  لطفلھما كي یبدأ بھا صباحھ حیث یتفضل حضرة بھاءهللا
في الورق الحادي عشر من الفردوس األعلى ص  91 " إن ھذا المظلوم
في جمیع األحوال من الشدة والرخاء والعزة والعذاب أمر الكل بالمحبة
والوداد والشفقة واإلتحاد" فسیتحتم علیھما أن یستمرا في  خلق ھویة

طفلھما على  ھذه المنھجیة الروحانیة   المتمثلة في ھذه اآلیة اإللھیة في
الساعة الثانیة عشر ظھرا  والساعة الرابعة مساء والساعة السابعة مساء

وإلى تلك الساعة التي  ینتھي فیھا الزمن الیومي وینام فیھا طفلھما. 
فالتربیة الروحانیة التي یبدأ بھا الطفل یومھ في السادسة صباحا كلٌّ ال

یتجزأ من تكاملیة الزمن الیومي الذي یعیشھ الطفل من الصباح إلى المساء.
وعلى امتداد الكینونة الزمنیة  للطفل فإن التربیة الروحانیة  في الزمن
الیومي كلٌّ ال یتجزأ من تكاملیة  الزمن  األسبوعي والشھرى والسنوي
والعقدي.  لتحقیق اإلستمراریة  یشترط ان ال یتجزأ الزمن الیومي إلى 

أجزاء یتناقض بعضھا مع البعض اآلخر. وحیث أن المنھجیة تولد من رحم
 اإلستمراریة،  تصبح اإلستمراریة الزمانیة من  أھم عوامل خلق

 الھویة  الروحانیة في الطفل
 

 یھدف الوالدان من تربیة الطفل روحانیا خلق كینونة انسانیة تعكس النور
االلھي  في مرآة وجودیتھ. غیر أن المشكلة األزلیة  التي تواجھنا ھي
عجزنا  البشري األبدي  في ادراك ماھیة النور اإللھي .  وھكذا ترتكز

محور التحدیات في ایجاد تلك المنھجیة التربویة التي یشترط على الوالدین
انتھاجھا للوصول إلى ھدفھما التربوي ھذا .  ولكن بما أن النور اإللھي في

كل عصر یعكس من خالل التعالیم الملكوتیة التي یأتي بھا رسول ذلك
العصر  للبشریة ، فإن الروحانیة  في عصرنا تسطع مشرقة في مرآة
البشریة  من خالل  أنوار التعالیم الملكوتیة لحضرة بھاءهللا.  ومن ھنا

یتحتم علینا معرفة إن كانت التعالیم الملكوتیة  لحضرة بھاءهللا تكّون منھجا
كامال كلّیا أم  أنھا تعالیم جزئیة  ترتبط باللحظیة الزمانیة والمكانیة؟  فعلى
سبیل المثال ھل آیة حضرة بھاءهللا " إن ھذا المظلوم في جمیع األحوال من

http://www.alaqdas.org/
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-aqdas.pdf
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الشدة والرخاء والعزة والعذاب أمر الكل بالمحبة والوداد والشفقة واإلتحاد"
 تعتبر كّالً ال تتجزأ من المنھجیة الروحانیة التي جاء بھا حضرتھ أم  أنھا
تعتبر جزئیة لحظیة خارج مدار اإلستمراریة الزمانیة والمكانیة؟  بمعنى
آخر،  كیف ینظر الوالدان إلى كنھیة التربیة الروحانیة  لحضرة بھاءهللا ؟
فعلى سبیل المثال إن قرر الوالدان  تالوة ھذه اآلیة المباركة مع طفلھما في

السادسة صباحا  من یوم اإلثنین  في شھر سبتمبر من سنة 2017 فھل
 یعتبران تعالیم حضرة بھاءهللا " بالمحبة والوداد والشفقة واإلتحاد" تعالیما 
جزئیة مرتبطة بزمن السادسة صباحا وبمكان البیت أو البیئة المعیشیة التي
یتواجد فیھا الطفل  أم ینظران إلى تعالیم حضرتھ "بالمحبة والوداد والشفقة
واإلتحاد"  على أنھا منھج كامل كلي یتعدى لحظیة الزمان والمكان ؟  كیف
یربي الوالدان طفلھما على "المحبة والوداد والشفقة واإلتحاد"  في  الزمن
الیومي في السادسة صباحا و في العاشرة صباحا وفي الثانیة عشر ظھرا
وفي الرابعة مساء وفي السادسة مساء وفي  الزمن المستقبلي  بغده وبعد
غده وفي اسبوعھ وشھره وسنینھ ؟  وكیف یربي الوالدان طفلھما على

"المحبة والوداد والشفقة واإلتحاد"  في المكان الواقعي  واإلفتراضي الذي
یعیش فیھ طفلھما  خالل زمنھ الیومي والمستقبلي ؟ ھل یربي الوالدان

طفلھما على "المحبة والوداد والشفقة واإلتحاد"  في بوتقة تحددھا جزئیة
مكانیة وزمنیة؟ فمثال  یربیان طفلھما أن یتعامل  بالمحبة والشفقة  مع
أصدقائھ في المدرسة  في العاشرة صباحا ، فیقوالن لھ: " ال تضرب
أصدقاءك وزمالءك، وساعدھم أن احتاجوا إلیك"، ثم في الثانیة عشر

ظھرا عندما یرجع إلى البیت یضعان في یده لعبة الكترونیة  حربیة یكون
فیھا طفلھما البطل الخارق الذي یدمر بزر صغیر في جھازه العالم

اإلفتراضي الذي یعیش فیھ ویسمحان لھ باللعب بھذه  اللعبة التدمیریة لعدة
ساعات. ومن ھنا فإن  محور السؤال یتمركز حول جدویة المنھج
الروحاني البھائي الذي اختاره الوالدان لتربیة طفلھما: فھل األلعاب
اإللكترونیة التي تملؤھا الضرب والقتل والتدمیر ھي انعكاس للتعالیم

الروحانیة البھائیة التي تتمحور حول المحبة واإلتحاد؟ أال یعتبر ھذا انزالقا
حادا عن مسار المنھجیة الروحانیة  التربویة؟  و بعد انتھائھ من اللعب
بلعبتھ اإللكترونیة، في الرابعة مساء، یسمح الوالدان لطفلھما بمشاھدة

الرسوم المتحركة  دون أي رقابة  أو متابعة  الفتراضھما على أنھا برامج
خصصت لألطفال متناسین  بذلك أن  أغلب الرسوم المتحركة قد صنعت

من قبل أشخاص غیر متخصصین في التربیة والتعلیم أو في تربیة األطفال
ناھیك عن عدم معرفتھم بالمنھج الروحاني البھائي للتربیة والتعلیم.

  فیشاھد الطفل لمدة ساعتین من زمنھ الیومي سلسلة ال نھائیة من الضرب
 واالنتھاك والتدمیر

كثیرا ما  یختار الوالدان المنھجیة الروحانیة البھائیة لتربیة طفلھما ، ولكن
یبقى ھذا اإلختیار في الحیز النظري. فبین زمني تالوة اآلیات اإللھیة في
الصباح وتالوة اآلیات اإللھیة في المساء، ما یعیشھ الطفل في بیئتھ العملیة

واإلفتراضیة ھو انعكاس مباشر للعالم الذي یحیط بھ بدال من أن یكون
  انعكاسا للتعالیم الروحانیة لحضرة بھاءهللا

 
على ضوء  أن المنھجیات تولد ، سواء أكانت  منھجیة حیاتیة أو علمیة أو
تربویة أو روحانیة ، من رحم اإلستمراریة ، كان من اشد التحدیات التي
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واجھتھا في  تربیتي إلبني ھي نحویة تعلیمھ للعبة الشطرنج
(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7

%D8%B1%D9%86%D8%AC) بحیثیة تعكس  التعالیم الملكوتیة
لحضرة بھاءهللا بدال من كل ھذا التخطیط للقتل والتدمیر واإلحتالل

واستخدام كلمات  تعكس العنف   مثل " ساقتلك أو سأقتل ملكك أو فیلك
أو...".  مؤلم ما أشاھده من عمق التغییر اللفظي والفكري الذي  یعكسھ

ابني كلما لعب الشطرنج معي أو مع والده.  فكل حركة یقوم بھا على لوحة
الشطرنج یسبقھ تفكیر ورغبة  عظیمة في قتل خصمھ واإلنتصارعلیھ.
وكلما لعبت معھ ھالني عدد المرات التي نستخدم فیھا كلمة    " قتلتك أو
قتلت قلعتك أو وزیرك أو..."  قد یصل  عدد مرات استخدامنا لكلمة القتل
إلى 31 مرة في اللعبة الواحدة.  ھالني  حالة التناقض الذي یعیشھ ابني  في
ھذه المنظومة التربویة،  ففیما اقرأ على مسامعھ في الصباح  آیة حضرة
بھاءهللا " إن ھذا المظلوم في جمیع األحوال من الشدة والرخاء والعزة

والعذاب أمر الكل بالمحبة والوداد والشفقة واإلتحاد"  أعلمھ القتل
والتخطیط لسحق من أمامھ في المساء من خالل لعبة الشطرنج.  في

منظومة  اختیارالوالدین للمنھجیة الروحانیة البھائیة لتربیة طفلھما، یحتاج
الوالدان إلى اتباع نھج اإلستمراریة . ومازال السؤال قائما حول نحویة

تعلیم اطفالنا للعبة الشطرنج بحیثیة تعكس التعالیم الملكوتیة لحضرة بھاءهللا
بدال من كل ھذا التخطیط للقتل والتدمیر واإلحتالل واستخدام كلمات  تعكس

العنف والقتل
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. من إحدى النصائح التي یقدمھا
لنا حضرة بھاءهللا ھي محاسبة النفس " فِي ُكّلِ یَْوٍم"، مما یدلل على مدى

أھمیة قیامنا بھذه الوظیفة الروحانیة بنحویة تتصف بالدیمومة
واإلستمراریة. ف" فِي ُكّلِ یَْوٍم"، ال یعني في كل أسبوع، أو في كل شھر،
أو في كل سنة، أو في كل عدة سنوات، أو في لحظات الحرمان والمشاكل،
أو مرة واحدة فقط في حیاتنا وذلك عندما نكون على فراش الموت. عندما
یتفضل حضرة بھاءهللا " فِي ُكّلِ یَْوٍم"، فھذا معناه " فِي ُكّلِ یَْوٍم". وھذه

اآلیة الكریمة توازي حكم الكتاب األقدس
(/uploads/2/2/3/0/22300012/aqdas.pdf)،   حیث تفضل فیھا حضرة بھاءهللا

. یتشكل الیوم الواحد من حیث التقویم الزمني من صباحٍ ومساء،
لذا فإن  اآلیة المباركة في الكلمات المكنونة العربیة التي تنصحنا بمحاسبة

النفس " فِي ُكّلِ یَْوٍم"، تُوازى اآلیة المباركة في الكتاب األقدس
(http://www.alaqdas.org/Kitab-i-Aqdas_01.htm)
والتي تفرض علینا تالوة اآلیات اإللھیة في " كل صباح ومساء". فاآلیات
اإللھیة ھي المیزان الذي وھبنا هللا كي نقیّم على أساسھا أعمالنا ونحاسب بھ
أنفسنا. تتوازى اآلیتین أیضا في النھایة المحزنة التي یؤول إلیھ الفرد إن لم
ینتصح بأمر حضرة بھاءهللا. ففي آیة الكتاب األقدس، ینتج عن عدم إطاعة
أمر حضرة بھاءهللا بتالوة اآلیات اإللھیة " في كل صباح ومساء" أن الفرد

لن " یوف بعھد هللا ومیثاقھ" ، وفي الكلمات المكنونة، ینتج عن عدم
إطاعة أمر حضرة بھاءهللا بحساب النفس " فِي ُكّلِ یَْوٍم" بأن یموت الفرد
بغتةً.  ومن خالل دراسة تعمقیة لھاتین اآلیتین المباركتین،  فإن إحدى
معاني الموت التي تدل علیھ ھذه اآلیة في الكلمات المكنونة ھي الموت
الروحاني والذي ھو نتیجة مباشرة لعدم وفاء الفرد بعھده ومیثاقھ مع هللا

تعالى، ھذا العھد الذي أنزلھ حضرة بھاءهللا على عباده في الكتاب األقدس
 أال وھي تالوة " آیات هللا في كل صباح ومساء". ووصف حضرة بھاءهللا

 ھذا الموت بأنھ یأتینا "بغتة"، فیأخذنا على غفلة منھ ومن أمرنا

 

-http://www.almaany.com/ar/dict/ar) عند الكشف في معجم المعاني

ar/%D8%A8%D8%BA%D8%AA%D8%A9/) عن كلمة بغتة فإنھا تعني: فجأة وعلى
غرة. وقد وردت ھذه الكلمة في القرآن الكریم، وتعكس في أغلبھا العذاب
اإللھي الذي سینزل بغتة على أصحابھا وعن القیامة ومجئ الساعة ویوم

الحساب. فقد جاءت في سورة الزمر، آیة 55"
."

وذكرت كلمة "َبْغتَةً" في سورة االنعام، آیة  31 "

" و
كذلك في آیة 47 "

" وجاءت أیضا في سورة األعراف آیة  95 "

" وذكرت كذلك في سورة
األنبیاء آیة 40" 

 " وفي سورة الشعراء آیة 202 " 

تِیَك حاِسْب نَْفَسَك فِي ُكّلِ يَْوٍم ِمْن َقْبِل أَْن ُتَحاَسَب، ِألنَّ اْلَمْوَت يَأْ

بَْغَتًة َوتَُقوُم َعلَى اْلِحسابِ فِي نَْفِسَك"

"

أتلوا آيات هللا في كل صباح ومساء ان الذي لم يتل لم يوف بعھد هللا

ومیثاقه"

نِزَل َواتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُ

تِیَُكُم اْلَعَذاُب بَْغَتًة َوأَنُتْم َال تَْشُعُروَن ن َقْبِل أَن يَأْ بُِّكم ّمِ ن رَّ إِلَْیُكم ّمِ

ُبوا َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

اَعُة بَْغَتًة َقاُلوا يَا َحْسَرتََنا َعلَٰى َما ِ َحتَّٰى إَِذا َجاَءْتُھُم السَّ بِلَِقاِء �َّ

ْطَنا فِیَھا َوُھْم يَْحِمُلوَن أَْوَزاَرُھْم َعلَٰى ُظُھوِرِھْم أََال َساَء َما يَِزُروَن َفرَّ

ِ بَْغَتًة أَْو َجْھَرًة َھْل ُقْل أََرأَْيَتُكْم إِْن أَتَاُكْم َعَذاُب �َّ

ُيْھلَُك إِالَّ اْلَقْوُم الظَّالُِموَن

اُء یَِّئِة اْلَحَسَنَة َحتَّٰى َعَفوا وََّقاُلوا َقْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّرَّ ْلَنا َمَكاَن السَّ ُثمَّ بَدَّ

اُء َفأََخْذنَاُھم بَْغَتًة َوُھْم َال يَْشُعُروَن رَّ َوالسَّ

تِیِھم بَْغَتًة َفَتْبَھُتُھْم َفَال يَْسَتِطیُعوَن َردََّھا َوَال ُھْم بَْل تَأْ

تِیَُھم بَْغَتًة َوُھْم َال يَْشُعُروَنُينظَُروَن َفیَأْ

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/aqdas.pdf
http://www.alaqdas.org/Kitab-i-Aqdas_01.htm
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%BA%D8%AA%D8%A9/
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" . وجاءت في سورة یوسف آیة 107" 
" كما جاءت في

سورة العنكبوت آیة 53 " 
" . وحیث یعتبر
الوالدان المرآة األولى التي یتعرف من خاللھا الطفل إلى اإلرشادات

الروحانیة السماویة، فإن من إحدى الوظائف األساسیة الیومیة التي تقع
على عاتقنا ، ھي كیفیة حمایة طفلنا من الموت وكیفیة تربیة وجودیتھ

اإلنسانیة بنحویة یستطیع أن یحمي نفسھ من ھذا الموت الذي وصفھ حضرة
بھاءهللا بأنھ یحدث ویأتي "بغتة"، دون مقدمات، دون إنذار، دون أن نستعد

 لھ، دون أن یمنحنا الوقت لإلحتراز منھ أو النجاه من الھالك فیھ
 

"، فإن فعل عندما یتفضل حضرة بھاءهللا " 
المحاسبة ال تشمل فقط تلك األعمال واألقوال السلبیة التي یقوم بھا الفرد في

یومھ ( حیث أن فعل المحاسبة یجب أن نقوم بھا یومیا )، بل ھي تشمل
أیضا في طیاتھا أعمالنا وأقوالنا اإلیجابیة. ومن المھم جدا أن یتذكر الوالدان
ھذه النقطة عندما یبدآن في تربیة طفلھما على القیام بھذه الوظیفة الروحانیة
أال وھي محاسبة النفس. ألن الطفل في مراحلھ العمریة المبّكرة یحتاج إلى

أن یشعر بجمال خلقتھ الذي ھو انعكاس مباشرلجمال خالقھ
-1571161415811618157616141576161815781615/)

-15821614160416181602161416031614
16011614158216141604161416021618157816151603

1614.html). لذا یجب أن یركز الوالدان في ھذه المرحلة العمریة
المبكرة على ذكر أعمال وأقوال طفلھما اإلیجابیة  ومناقشتھا معھ قبل

اإلنتقال إلى بعض تصرفاتھ السلبیة في یومھ تلك ( یجب أن نتذكر بأن فعل
المحاسبة ھي عملیة یومیة، ولیست فقط عندما یكون عندنا وقت إضافي في
جدول أعمالنا). قبل سن الخامسة، یستطیع الوالدان أن یعّودا طفلھما باتباع
ھذه الفریضة الروحانیة معھ في اللیل وقبل خلوده إلى النوم. فمثال بعد أن

تتلو األم الدعاء مع طفلھا، حیث تعتبرتالوة اآلیات اإللھیة
(http://www.almunajat.com/medi_ayaatullah.htm
أیضا فریضة روحانیة یومیة، تجلس معھ وتتحدث إلیھ عن یومھ، وتذّكره (
بكل اإلیجابیات التي قام بھا. من المھم جدا أن تذكر عند مناقشة كل تصرف

إیجابي قام بھا عن مدى حب حضرة عبدالبھاء لھ
-1581159015851577-15711604157616081605/)

159315761583157516041576160715751569.html)
ومدى رضاه منھ. وعندما تتأكد من أن وجودیة طفلھا قد أمتأل بالمحبة

اإللھیة وبالسرور الروحاني من جراء معرفتھ لكل األعمال والتصرفات
واألقوال اإلیجابیة التي قام بھا في یومھ ذلك، تستطیع األم أن تناقش معھ
تصرفا أو تصرفین سلبیتین قام بھا طفلھا، بنحویة روحانیة  ال یشعر فیھ

الطفل بالدونیة او یكره فیھا نفسھ. فبدال من أن تقول األم مثال، الیوم
ضربت صدیقك، وھذا تصرف سئ، یمكنھا أن تسألھ: ما رأیك في ضربك
لصدیقك؟ فیقول الطفل بعد أن امتألت وجودیتھ بالقوى الروحانیة من خالل

حدیثھ مع أمھ عن كل تصرفاتھ اإلیجابیة التي قام بھا في یومھ ذلك : قد
أخطأت في ذلك. أو لم یكن ھذا عمال إیجابیا. (أو أي شئ من ھذا القبیل).

ْن تِیَُھْم َغاِشیٌَة ّمِ أََفأَِمُنوا أَن تَأْ

اَعُة بَْغَتًة َوُھْم َال يَْشُعُروَن تِیَُھُم السَّ ِ أَْو تَأْ َعَذابِ �َّ

َويَْسَتْعجُِلونََك بِاْلَعَذابِ َولَْوَال أََجٌل مَُّسم�ى

تِیَنَُّھم بَْغَتًة َوُھْم َال يَْشُعُروَن لََّجاَءُھُم اْلَعَذاُب َولَیَأْ

حاِسْب نَْفَسَك فِي ُكّلِ يَْوٍم

https://www.bahaidentity.com/1571161415811618157616141576161815781615-15821614160416181602161416031614-160116141582161416041614160216181578161516031614.html
http://www.almunajat.com/medi_ayaatullah.htm
https://www.bahaidentity.com/15711604157616081605-1581159015851577-159315761583157516041576160715751569.html
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فتسألھ األم : ماذا تقترح، كیف یمكنك أن تبدل ھذا التصرف بآخر یكون
إیجابیا؟ ومن خالل ھذا الحوار اللیلي الیومي مع الطفل، یغرس الوالدان في

وجودیة طفلھما مفھوم " حاسب نفسك في كل یوم"، كما یساعدانھ على
إدراك مسؤولیتھ الشخصیة في تبدیل تصرفاتھ السلبیة بانتظام على مقیاس
زمني یومي وتغییرھا بالتي تعكس ھویتھ البھائیة. كما یطور ھذا الحوار
اللیلي للوالدین مع طفلھما منذ السنین األولى من عمره  قدراتھ الذاتیة على
 التفكیر الیومي في تصرفاتھ ومدى قربھ أو ابتعاده عن الرضاء اإللھي

(http://www.bahaidentity.com/1591160116041610-
157616101606-159315751604160516101606/14) 

 

بعد أن یصل الطفل إلى سن الخامسة ومابعدھا یستطیع الوالدان تطویر
منھجیة " حاسب نفسك في كل یوم" مع طفلھما بحیث یساعدانھ على أن
یخطط لیومھ منذ الصباح ویشجعانھ بعمل برنامج عملي یتبعھا في یومھ
تلك، ویتناقشان معھ بكل محبة وروحانیة في كل بند من بنود برنامجھ في
ذلك الیوم، والنتائج التي یرجو تحقیقھا. وفي اللیل، وقبل أن ینام الطفل،

یراجعان معھ برنامج یومھ تلك، ویشجعانھ على تصرفاتھ اإلیجابیة
ویطلبان منھ إیجاد حلول لتغییر تصرفاتھ السلبیة في ذلك الیوم إلى أخرى

 إیجابیة یمارسھا في غده
 

یستطیع الطفل في ھذه المرحلة العمریة إدراك أھمیة النور للنبات والورد، 
ولھذا فإن تعریفھ على أھمیة محبة ونور حضرة عبدالبھاء لحیاتھ من خالل
استخدام مثال النور وأھمیتھا لحیاة الوردة یمكنھا أن تساعده على إدراك
مفھوم الموت الذي یتحدث عنھ حضرة بھاءهللا في كلماتھ المكنونة: "أِنَّ

اْلَمْوَت یَأْتِیَك بَْغتَةً". فكما تذبل الوردة إن ُحرمت من محبة الشمس ونوره،
یذبل قلب اإلنسان ویموت في الظالم إن اتجھ بمرآة قلبھ بعیدا عن أنوار
المحبة اإللھیة. یتفضل حضرة بھاءهللا في الكلمات المكنونة العربیة: " 

 ، 

". یحب كل أب وكل أم أن یعیش طفلھما سالما
معافیا سعیدا محفوظا من كل شر وسوء، ال یتمنى اي أٌب وأٌم في ھذا

الوجود الموت لطفلھما، بل إن أغلبنا یدعو هللا أن یكون یوم موتنا الجسدى
من ھذا العالم الترابي قبل الموت الجسدي لطفلنا ألننا في أعماق وجودنا
نتمنى لطفلنا الخلود والبقاء حیا إلى ذلك األبد الذي ال نھایة لھ. مع كل ھذا
الحب الذي نكنھ لطفلنا، كیف ننسى أن نحمیھ من ھذا الموت الذي حذرنا
من بغتیتھ حضرة بھاءهللا ؟ یمتلك الوالدان مصیر حیاة طفلھما أو موتھ

بیدیھما ، ویمتلكان القدرة على ابقائھ حیا وانقاذه من ان یبتغي الفناء 
. أقسى ألم قد یواجھھ أي أب أو أم
ھو أن یشھدا موت فلذة كبدھما. ولكن  أقسى من ھذا األلم ھو أن یكتشفا أنھ

كان بامكانھما انقاذه من موتھ ولم یفعال ذلك وأنھ كان یقع على عاتقھما
 مسؤولیة حمایتھ من موتھ وقد فشال في حمایتھ

 

یدعو كل منّا هللا یومیا في سّرنا وجھرنا كي یحفظ لنا طفلنا ویحمیھ من كل 
شر وسوء. ومن أجل ھذا الحفظ  ( سواء أكان حفظنا أو حفظ طفلنا)،
ینصحنا هللا تعالى بالمحاسبة الیومیة للنفس. ینصحنا سبحانھ بذلك  ألنھ

" یحبنا حیث ذكر في الكلمات المكنونة  العربیة" 
". وحیث أننا خلقنا مرایا نعكس ھذا وألنھ یرید أن یحمینا من " 

يَا

أَْدُعوَك إِلى اْلبََقاِء َوأَْنَت تَْبَتِغي اْلَفَناَء، بَِم أَْعَرْضَت َعمَّااْبَن الَعماِء
ُنِحبُّ َوأَْقبَْلَت إِلى ما ُتِحبُّ

"

أَْدُعوَك إِلى اْلبََقاِء َوأَْنَت تَْبَتِغي اْلَفَناَء"

أحببُت خلقك فخلقتك

الموت بغتة

http://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/14
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الحب اإللھي ألطفالنا، إذن یقع على عاتقنا لوحدنا تربیة طفلنا بحیثیة
 تنغرس فیھ ملكة محاسبة النفس كي تحمیھ المحبة اإللھیة من أن یموت

 بغتة
 

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/9765356#comments)

10/8/2016
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/5763806#comments)

انّا جعلنا األشیآء مرایا نفسك و جعلناك مرآة نفسی
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/5763806)

 

 
 

  

یتفضل حضرة بھاءهللا في لوح
الھیكل

(/uploads/2/2/3/0/223
00012/neda-i-rabul-

junud-suriy-i-
haykal.pdf) ( ص 10):" 

". ویتفضل في الكلمات
ص) (uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf/) المكنونة العربیة

 " :(18
". من إحدى الخصائص الذاتیة في وجودیة المرآة ھي قدرتھا

الفطریة في أن تعكس بمحویة تامة وبأمانة بحتة مالمح وصفات
وخصائص ما تتوجھ بكینونتھا الفطریة اتجاھھ. خلقت المرآة ال لتعكس
نفسھا بل أن أصل خلقتھا وحقیقة ذاتیھا ھي أن تعكس ما تُوجھ اتجاھھ،

يا

صدر ھذا الھیكل انّا جعلنا األشیآء
مرايا نفسك و جعلناك مرآت
نفسی فاشرق علی صدور

الممكنات بما تجلّی علیك من انوار ربّك لیطّھرھا عن الحدود و
االشارات كذلك اشرقت شمس الِحكم من افق قلم مالك القدم

طوبی للمتوّسمین انّا بدئنا منك صدوراً ممّردًة و نعیدھا الیك رحمة
من لدنّا علیك و علی المقّربین سوف نبعث بك اولی صدور صافیة و
ترائب منیرة لن يحكوا االّ عن جمالی و لن يدلّّن االّ علی تجلّیات

وجھی انّھم مرايا اسمائی بین الخالئق اجمعین

يَا اْبَن اِإلْنساِن، اْفَرْح بُِسُروِر َقْلبَِك، لَِتُكوَن قابِالً لِلِقائِي َوِمرآًة

لَِجمالِي
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وتتحدد ھویتھا التي تتحكم بھا فطرتھا الذاتیة من خالل صفات وخصائص
ما تعكسھا، فإن توجھت إلى الشمس انعكست في ھویتھا خصائص وصفات

 الشمس وإن توجھت إلى الظالم تحدد ھویتھا بھذا السواد الذي تعكسھ
 

-http://www.almaany.com/ar/dict/ar)  جاء في معجم المعاني الجامع

ar/%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9/) ،" عن المرآة : " 
وھذا یدل على خاصیتین ذاتیتین في وجودیة المرآة: إحداھما المحویة التامة

من المحوریة حول "أنا" كونیتھا واألخرى التسلیم والخضوع الخالص
لكونیّة ما ینعكس فیھا فال تغیره والتشكك في كونیتھ. ومن ھنا لن تصبح
المرآة مرآةَ إن أدخلت في وجودیتھا شائبة من " أنا الذاتیة"، فرغبت بأن
تعكس شیئا من أناھا وذاتیھا الشخصیة (مھما كان ھذا الشئ) جنبا إلى

جنب مع تلك الذاتیة األخرى التي تتوجھ صوبھ وتعكس خصائصھ. ولن
تصبح المرآة مرآةَ إن لم تخضع بإرادتھا كاملة إلرادة تلك الذاتیة التي

تتوجھ صوبھ وتستسلم بمحویة صادقة في إظھار انعكاسات خصائصھ بكل
اخالص وأمانھ. عند تالوة ما تفضل بھ حضرة بھاءهللا في لوح الھیكل "

" وعلى "   وفي الكلمات المكنونة " 
ضوء ھاتین الخاصیتین التي تتمحور حولھما ھویة المرآة وھي المحویة
التامة من األنا الذاتیة والخضوع الكامل الظھار خصائص ذاتیة اآلخر،

 تتوضح أمام أعیننا خارطة الطریق صوب ارتقاء ھویتنا البھائیة الروحانیة
 

 ورغم أننا بدأنا الحدیث عن المرایا، صفاتھا وخصائصھا، ورغم أن كل منا
مسؤول عن مرآتھ الشخصیة وكیفیة صقلھا من شوائب أناھا الذاتیة لتعكس
من كینونتھا أنوار الجمال اإللھي إال أن المرایا التي یتطرق إلیھا بحثنا ھنا

ھي مرایا من نوع آخر، رغم تشابھھا في خصائصھا وصفاتھا المرآتیة.
الحدیث ھنا عن طفلنا، ھذا الكائن النقي الذي یولد من صلبنا ویعیش في
بیتنا ویتخلق بأخالقنا ویتبع عاداتنا وتقالیدنا. فلنفكر في طفلنا ، كأولیاء
أمور وكمربین ، مع األخذ بعین اإلعتبار الخاصیتین األساسیتین اللتین
تتمحور في مدارھما ھویة المرآة أال وھي : المحویة المطلقة والخضوع

    التام

 
منذ اللحظات األولى التي تخلق فیھا ھذه النطفة اإلنسانیة في رحم األم، یبدأ
طفلنا النمو في ھویتھ المرآتیة فیعكس مظاھر السعادة إن فرحت األم، فنجد
مثال أماً حامالً تضحك من غمرة السعادة لموضوع ما وفجأة تضع یدھا
على بطنھا وتقول: آه إن طفلي سعید مثلى ویتحرك ویضحك معي.  وقد
یعكس مظاھر الحزن بسكون حركاتھ إن حزنت أمھ وتبللت عینیھا وقلبھا
بالدموع. وغالبا ما تُنصح األم الحامل باالبتعاد عن المزاج العصبي ألنھ
سیؤثر سلبا في جنینھا فیعكسھ في شخصیتھ بعد والدتھ. ترى ماذا یعكس
طفلنا المرآة منذ اللحظات األولى لوالدتھ، ھذا ھو السؤال الذي نحتاج إلى

إیجاد جواب علیھ، ألنھ إن لم یوجھ إلى حضرة بھاءهللا فھو لن یعكس
أنوارجمالھ األبھى، فإالم یتوجھ طفلنا المرآة؟ إلینا؟ وإن لم أكن أنا، والدتھ
أووالده ، مرآة أعكس أنوار الجمال اإللھي، فأي انعكاس ھذا الذي یتشكل

 منھ كینونة ھویتى؟ ترى ماذا یعكس طفلنا المرآة؟ ھذا ھو السؤال

 

اْلِمْرآُة ِمْثلََما ُتِريَھا ُتِريَك

و

َوِمرآًة لَِجمالِيجعلناك مرآت نفسی

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9/
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إن كنت أستخدم التھدید لغة لعالقاتي، یجب أن أتأكد بأن ھذا ما سیعكسھ
طفلي في مرآتھ. وإن كنت أستخدم لغة المحبة في عالقاتي ھذا أیضا ما
سیعكسھ طفلي الذي ما ھو إال مرآة لي. إن كنت أقضي جل وقتي على

الكمبیوتر أو في مشاھدة التلفاز یجب أن أتأكد بأن طفلي أیضا سیعكس ھذا
في نحویة استغاللھ لوقتھ.  وإن كنت أستفید من وقتي في بناء جسور

المحبة بیني وبین اآلخرین وفي خدمة مجتمعي فألتأكد بأن ھذا ما سیعكسھ
طفلي أیضا.  إن كنت أدخن فإن ھذا ما سیعكسھ طفلي في تعاملھ مع جسده،
وإن كنت أمارس الریاضة وأحافظ على صحتي وسالمتي البدنیة فإن طفلي
سیعكس ھذا في عالقتھ مع جسده وصحتھ. إن كنت أستخدم العنف الجسدي

في عالقاتي مع طفلي أو مع اآلخرین فسیعكس طفلي ھذا العنف في
عالقاتھ مع المجتمع. وإن كنت أشعر بالضعف وبالعجز حیال مواجھة
تحدیات  الدنیا فسیعكس طفلي ھذا الضعف وسیستسلم ویتقاعس عن
مواجھة مشاكلھ. إن كنت ال أقرأ وال أمسك بأي كتاب في یدي ألطور

معرفتي بحقائق األشیاء فسیعكس طفلي ھذا الجھل في شخصیتھ. طفلي ھو
 مرآة لي، إن كنت... فسیعكسني طفلي

ترى ماذا یعكس طفلنا المرآة؟ ھذا ھو السؤال. ترى ماذا أعكس أنا المرآة؟

 یتفضل حضرة بھاءهللا
 

  

 

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/5763806#comments)

و جعلناك مرآة نفسی

Children See, Children Do: Let's Be The Change!

5/2/2016
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/19#comments)

لنرسل بطاقة معایدة إلى كل طفل في أیام الھاء
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/19)
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 16 (http://www.alaqdas.org/Kitab-i-Aqdas_02.htm#ka16) كتاب األقدس، آیة

 

  

یتفضل حضرة بھاءهللا في آیة كتاب األقدس "
". فالحدیث ھنا

عن مظاھر الفرح واالنبساط التي یجب أن تصاحب احتفالنا بأیام الھاء.
فأیام الھاء ھي أیام الكرم والعطاء بقلوب تملؤھا الفرح والسرور. السؤال
الذي یطرح نفسھ ھنا ھو: كیف یمكننا كوالدین تعریف ھذه األیام المباركة

إلى طفلنا بالحیثیة التي وصفھا حضرة بھاءهللا. فإن تعّرف الطفل في
بدایات نشأتھ العمریة على جمالیة أیام الھاء، انغرست في أعماق ھویتھ
سرورا أبدیا ستُشكل وجودیتھ اإلنسانیة في جمیع مراحلھ العمریة. یسعد
األطفال بمجئ العید. لنكون أكثر دقة، تغمر األطفال من سن الثالثة أو

الرابعة مشاعر الفرح والسعادة عندما یعلمون باقتراب موعد العید. ترى
من أین تنبع ھذه السعادة؟ لماذا یشعر الطفل بأن أیام العید ھي أیام مختلفة

عن أیامھ العادیة؟ جمیعنا یحتفظ في ذاكرتھ تلك السعادة الجیاشة التي
عشناھا في طفولتنا ونحن نحتفل بالعید. ترى ھل كنا ننتظر العید بذلك

الشغف والحب التي ننتظرھا اآلن ونحن بالغون إن لم نذق حالوتھا ونحن
اطفاٌل؟ ومن الذي غرس سعادة العید وجمالیتھا وحالوتھا في كیاننا؟
یتعرف الطفل أول ما یتعرف على سعادة العید من والدیھ وأھلھ ثم من

المجتمع الذي ینتمي إلیھ. رغم أن الطفل الذي عمره سنة واحدة ال یدرك
لماذا ألبستھ أمھ ثیابا جدیدة، وال یدرك لماذا یضحك الجمیع من حولھ، وال
یدرك لماذا استلم ھدیة جدیدة في ھذا الیوم، وال یدرك لماذا یتذوق مأكوالت
ما تذوقھا من قبل، فھو ال یدرك لماذا یختلف الیوم عن غیره من أیام السنة
التي عاشھا ، وبالرغم من أنھ ال یدرك ھذا كلھ في السنة األولى والثانیة من
عمره، إال أنھ سینتظر العید بسعادة وشغف وھو في الثالثة من عمره. وكلما

 كبر الطفل كبرت معھ مشاعر سعادتھ

  

تعتبر األعیاد من إحدى األیقونات األساسیة التي تمتلكھا جمیع الثقافات  
واألدیان والشعوب، فھي وإن اختلفت في أسمائھا اتحدت في ھویتھا

كمظھر من مظاھر الفرح والسعادة. ولكن تنفرد الدیانة البھائیة  في إحتفالھا
بأیام الھاء كجزء ال یتجزأ من التقویم البھائي ولذا یجب على الوالدین أن

واجعلوا االيّام الّزآئدة عن الّشھور قبل شھر الصّیام
الھآء بین اللّیالي وااليّام. لذا ماانّا جعلناھا مظاھر

والّشھور ينبغي الھل البھاءتحّددت بحدود الّسنة
ان يطعموا فیھا انفسھم وذوي القربى ثّم الفقرآء
والمساكین ويھلّلّن ويكبّرّن ويسبّحّن ويمّجدّن ربّھم

بالفرح واالنبساط

ينبغي الھل البھاء ان...

يھلّلّن ويكبّرّن ويسبّحّن ويمّجدّن ربّھم بالفرح واالنبساط

http://www.alaqdas.org/Kitab-i-Aqdas_02.htm#ka16
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یساعدا طفلھما كي یتعرف في طفولتھ على حالوة ھذه األیام المباركة
وعلى جمالیة اإلحتفال بھا. تختلف مظاھر اإلحتفال بأیام الھاء من مجتمع
إلى آخر، ومن بیئة إلى أخرى، ولكن أغلبھا ترتكز على اتباع ما تفضل بھ

حضرة بھاءهللا " 
". فتُقام العزائم ویُوزع الطعام وتقدم

الخیرات والمبرات لوجھ هللا تعالى. ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا،
كیف یمكن لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین الثالثة والثانیة عشر من أن
تنغرس في ذاكرة طفولتھم حالوة وجمالیة ھذه األیام المباركة؟ مثلما ھو
الحال في العید، یحتاج الطفل في أیام الھاء إلى أن یشعر بأن ھذه المناسبة
تعترف بوجودیتھ وتمنحھ حیزا مركزیا في محور اإلحتفال. یحتاج الطفل
إلى أن یحتفل بأیام الھاء مع أھلھ وأقرانھ، مع والدیھ وإخوتھ وأصدقائھ
حتى تُحفر في وجودیتھ مشاعر السعادة التي سیتذكرھا في جمیع سنین

 عمره
 

فإن أخذنا على سبیل المثال طفال في السادسة من عمره، كیف نستطیع أن  
نشعره بسعادة متواصلة ألربعة أو خمسة أیام متتالیة من الصباح إلى

المساء؟ أو ال یشعر األطفال بالسعادة منذ الیوم األول في صباح العید؟ و أو
ال یبقى األطفال سعداء في كل ساعة من أیام العید ؟ و أو ال ینام األطفال

في لیالي العید في ترقب ولھفة لما یحملھ الیوم التالي من مباھج العید السعید
" في أیام الھاء. لم یتفضل لھم؟ یجب أن یشعر أطفالنا " 
حضرة بھاءهللا أن أیام الھاء ھي للكبار فقط دون األطفال، فلألطفال أیضا
نصیب من الفرح واالنبساط في ھذه األیام المباركة. یستطیع كل والدین

اختیار المنھجیة التي تتناسب وظروفھما في اإلحتفال بأیام الھاء مع
أطفالھما مع األخذ بعین اإلعتبار أن الطفل یحتاج إلى أن یشعر بمحوریتھ

في ھذا اإلحتفال. فعلى سبیل المثال (/157615851606157516051580-
15751604160715751569-1571161015751605.html)، عندما یصحو في كل صباح من
أیام الھاء یستطیع الوالدان أن یُقدما لھ ھدیة بسیطة ویقوالن لھ: أیام ھاء
سعیدة. ھكذا سیفرح الطفل بالھدیة رغم بساطتھا وسینام لیلتھ وكلھ شوق

وترقب للھدیة التي سیستلمھا في الیوم الثاني والثالث والرابع ألیام الھاء. ما
سیُحفر في ذاكرة الطفل عندما یكبر ھي إحساسھ بالسعادة الجارفة في أیام

الھاء ، في الصباح وفي المساء، وستترسخ في كینونتھ مشاعر الفرح
واالنبساط التي  تفضل بھ حضرة بھاءهللا في كتاب األقدس. یستطیع

الوالدان أیضا أن یُعمقا مفاھیم الكرم والعطاء في وجودیة طفلھما في أیام
الھاء من خالل تحضیر ھدایا بسیطة جدا ألقرانھ وأصدقائھ أو زمالئھ في
الصف وحث طفلھما على إعطاء ھذه الھدایا لألطفال اآلخرین. یستطیع

الوالدان إعطاء ھذه الھدایا في كل یوم من أیام الھاء لیدخال من جھة السعادة
إلى قلوب أصدقاء طفلھما وكذلك لیجد طفلھما من یشاركھ سعادة اإلحتفال
 بأیام الھاء.  كما إن السعادة التي سیشعر بھا األطفال عند استالمھم لھذه
الھدایا ستغرس في كیان طفلھما مفاھیم العطاء التي ترتبط ارتباطا وثیقا

 بالفرح والسرور
 
  

وترتبط أیام الھاء ارتباطا وثیقا بمظاھر كرم الضیافة وسخاء العطاء، إذ
یتفضل حضرة بھاءهللا " 

ينبغي الھل البھاء ان يطعموا فیھا انفسھم وذوي

القربى ثّم الفقرآء والمساكین

بالفرح واالنبساط

ينبغي الھل البھاء ان يطعموا فیھا  

https://www.bahaidentity.com/157615851606157516051580-1571161015751605-15751604160715751569.html
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". فإن أردنا أن نطبّق ھذه
اآلیة الكریمة في حیثیة تتوافق وعمر طفل في السادسة من عمره مثال،
لتحتم علینا أن نرسم برنامجا خاصا بھ تنعكس فیھ مظاھر كرم الضیافة

والعطاء. فیستطیع الوالدان أن یحّضرا لطفلھما طعامھ المفضل أو یأخذانھ
إلى مطعم من المطاعم ویقوالن لھ : نحن نحتفل معك بأیام الھاء.

ویستطیعان أیضا أن یحّضرا بعض أنواع الحلویات لیشاركھا مع أصدقائھ
وزمالئھ في الصف. كما یستطیع الوالدان أن یعزما أصدقاء طفلھما في

البیت أو في أي مكان یجدانھا تتناسب وظروفھما الحیاتیة، ویقوالن لطفلھما
   أنت تحتفل بأیام الھاء وھؤالء ضیوفك الكرام

  
من أحد أجمل اللحظات التي حفرت مالمحھا في ذاكرة
طفلي وھو في الخامسة من عمره ھي عندما استلم
بطاقة معایدة ألیام الھاء باسمھ في البرید من إحدى
المؤسسات البھائیة في المنطقة التي نعیش فیھا،
   ومازال طفلي یحتفظ بھذه البطاقة إلى یومھ ھذا

 

انفسھم وذوي القربى ثّم الفقرآء والمساكین

Ayyame-Ha song

https://www.youtube.com/watch?v=WrmgdGlxBT4
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اإلیمان
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/18)

 

 
في مثل ھذا الیوم قبل سنتین عام 2013، بدأت صفحة الھویة البھائیة

مشوارھا التربوي كصفحة الكترونیة متخصصة في تربیة الھویة البھائیة
في األطفال. كان عمر طفلي عندھا 1500 یوما (أربع سنوات وثالث
أشھر). والیوم وبینما تحتفل الصفحة بعامھا الثاني، أصبح عمر طفلي
2190 یوما ( ست سنوات وثالث أشھر). تحددت مالمح ھذه الصفحة
التربویة  خالل األربع والعشرین شھرا الماضیة  وتمحورت مواضیعھا

 حول أھمیة التربیة الروحانیة للطفل

Like 15 Tweet

https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/19#comments
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/18#comments
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/18
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D9%84%D9%86%D8%B1%D8%B3%D9%84%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%83%D9%84%20%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A1%20-%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231607%3B%26%231608%3B%26%231610%3B%26%231577%3B%20%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231576%3B%26%231607%3B%26%231575%3B%26%231574%3B%26%231610%3B%26%231577%3B%20Baha-I-dentity&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1%2Fpost%2F2016%2F02%2F19.html
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یشرع الوالدان في تربیة طفلھما على منھجیة اإلیمان منذ اللحظات األولى
من والدتھ، ویتخذ اإلیمان في أحیان كثیرة أشكاال متعددة ال نھایة وال

حصر لھا. من إحدى مظاھر اإلیمان أن یھدف الوالدان من خالل تربیة
طفلھما على اإلیمان، تقویة صلتھ بخالقھ وحفظھ وحمایتھ من شرور الدنیا.
وتختلف مظاھر اإلیمان من ثقافة ألخرى ومن دین آلخر، ولكن غالبا ما
تؤمن كل مجموعة على حدة بأن منھجیة اإلیمان التي تتبعھا ھي الطریقة
المثلى في كیفیة وجوب اإلیمان. من أھم األسئلة التي یحتاج كل والدین أن
یبحثا عن جواٍب لھا قبل أن یشرعا في تربیة طفلھما على اإلیمان أینما
كانت نوعیة ھذا اإلیمان ، ھي: ماھي ثمار ھذا اإلیمان، وكیف سیستفید
منھا طفلي في دروب حیاتھ، وكیف ستكون حیاتھ دون إیمان؟ یرتكز

الوالدان في أغلب المجتمعات البشریة منذ بدایة الزمان على تكبیل الطفل
في اتباع منھجیات اإلیمان التي یتبعانھا دون اإلھتمام بالتدقیق في ثمار ھذا
اإلیمان. فعلى سبیل المثال، یربي الوالدان طفلھما على اإلیمان بأن أصلھ
ونشأتھ حیوانیة وأنھ كان قردا قبل أن یكون انساناً. ھذا منھج ایماني تتبعھ
مجموعة من البشر، ولیس الحدیث ھنا عن صحة ھذه المنھجیة أو عدم
صحتھا، بل السؤال ھو: ترى ما ھي الثمار المنتظرة من ھذا اإلیمان،
وكیف سیستفید طفلي  في دروب حیاتھ من ایمانھ بأنھ كان قردا حیوانا،

وكیف ستكون حیاتھ إن كفر بھذا اإلیمان واعتقد بأنھ انسان ُخلق " 
"؟ وعلى سبیل المثال، عندما یربي الوالدان طفلھما على

اإلیمان بتكفیر كل من ال یشاركھ العقیدة، فیجب علیھما أن یتساءال: ما ھي

THIS IS FAITH 

 

To walk where there is no path 
To breathe where there is no air 
To see where there is no light – 
This is Faith. 
 
To cry out in the silence, 
The silence of the night, 
And hearing no echo believe 
And believe again and again – 
This is Faith. 
 
To hold pebbles and see jewels 
To raise sticks and see forests 
To smile with weeping eyes – 
This is Faith. 
 
To say: “God, I believe” when others
deny, 
“I hear” when there is no answer, 
“I see” though naught is seen – 
This is Faith. 
 
And the fierce love in the heart, 
The savage love that cries 
Hidden Thou art yet there! 
Veil Thy face and mute Thy tongue 
Yet I see and hear Thee, Love, 
Beat me down to the bare earth, 
Yet I rise and love Thee, Love! 
This is Faith. 
 

This Is Faith - A poe…

في

أحسن تقويم

https://www.youtube.com/watch?v=krTH_Z2D-WA
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الثمار المنتظرة من ھذا اإلیمان، وكیف سیستفید الطفل في دروب حیاتھ من
إیمانھ بكفر اآلخرین، وكیف ستكون حیاتھ إن اعتقد العكس وكفر بھذا

اإلیمان؟ قبل أن ینشأ الوالدان في تربیة طفلھما على منھجیة اإلیمان، من
المستحسن أن یتفكرا في نتائج وثمار ھذا اإلیمان في حیاة طفلھما واآلثار

 الفردیة واإلجتماعیة المترتبة علیھ
 

تفضل حضرة عبد البھاء الكلمات التالیھ فى لوح لھ مؤرخ 2 اذار / مارس
1911 مخاطبا السیده مى ماكسویل عندما كانت مارى (روحیة خانم حرم
حضرة شوقي رباني ولي األمر) لم تتجاوز السبعة اشھر من عمرھا :"فى
حدیقھ الحیاة تفتحت وردة جمیلھ عطرة، علیك ان تربیھا تربیة الھیھ
حتى تصبح بھائیھ حقیقیھ ، وجاھدى حتى یصلھا روح القدس ." تقدیر
-uploads/2/2/3/0/22300012/02_d4/) وعرفان  ألمة البھاء روحیة خانم- ص

ruhiakhanum.doc) 6. والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو: ما ھي ثمار ھذه
التربیة اإلیمانیة؟ إن رغب الوالدان على تربیة طفلھما حتى یصبح بھائیا
حقیقیا، یجب علیھما بدایة أن یتعرفا على نتائج وثمار ھذا اإلیمان في حیاة
طفلھما. على الوالدین أن یتعمقا في آثار ھذا اإلیمان على الحیاة الفردیة
لطفلھما في تكوین ذاتیتھ ووجودیتھ من جھة ، وعلى حیاتھ وشخصیتھ
العامة كعضو في المجتمع اإلنساني من جھة أخرى. فترى ما ھي نتائج
وثمار ھذا اإلیمان؟ یھتم الوالدان بصحة الطفل الجسدیة منذ اللحظات
األولى من تكوین النطفة في رحم األم. فتبدأ األم بنظام غذائي صحي
یتناسب واحتیاجات النطفة في مراحل نموھا إلى أن تصبح طفال كامال

سالما في عالم الرحم. وبعد تسعة أشھر، عندما یخرج ھذا الطفل من عالم
الرحم الضیق إلى ھذا العالم الواسع، یبدأ الوالدان باتباع نظام غذائي صحي
جدید یتناسب واحتیاجات الطفل في مراحل نموه المختلفة. ویھتم الوالدان
في كل مرحلة من ھذه المراحل العمریة، منذ تلك اللحظة التي تكونت فیھا
ھذه النطفة الصغیرة وإلى تلك اللحظة التي تتحول ھذه النطفة كي تصبح
شابا یافعا، في ایجاد واتباع  افضل نظام غذائي متكامل  یستفید منھا أوال
وأخیرا طفلھما. فعلى سبیل المثال، تشرب األم الحلیب في شھور الحمل

ألن جل ما تھتم بھ ھو أن یستفید جنینھا من الكالسیوم لتقوىة بنیتھ العظمیة.
ال تشرب األم الحلیب لتقویة بنیتھا العظمیة بل تھتم وتواظب بشرب الحلیب
لتقویة البنیة العظمیة لطفلھا. ولكن یختلف الحال عندما یشرع الوالدان في
اختیار المنھجیة اإلیمانیة التي یرغبان في تربیة طفلھما علیھا. ففي النظام

الغذائي، یختار الوالدان ما یفید طفلھما أوال وأخیرا، بینما في منھجیة
اإلیمان، یختار معظم الوالدین ما یفیدھما من حیث أن تتوافق المنظومة

اإلیمانیة مع منظومتھما من جھة وأن تتوافق من جھة أخرى مع المنظومة
اإلیمانیة العامة للمجتمع الذي یتواجدان فیھ دون التوقف ولو للحظات قلیلة
للتفكر إن كان ھذا ما  یستفید منھ طفلھما، وفیما إذا كانت ھذه المنظومة
اإلیمانیة تفید حقا طفلھما، وإن كانت تفیده، فكیف؟ تنقسم الثمار من حیث

 نوعیتھا إلى ثمار فردیة خاصة وثمار إجتماعیة عامة
 

-uploads/2/2/3/0/22300012/adiyyih/) " یتفضل حضرة بھاءهللا في لوح األحمد

yi-hadrat-i-mahbub.doc) 

". فعلى المستوى الفردي، من إحدى ثمار ھذه التربیة اإلیمانیة أن
ینشأ الطفل على فضیلة الشكر، وعلى صفة الصبر. الشكر لنعمة یحصل

ال تنس فضلی في غیبتي ثّم ذكر ايّامی في

ايّامك

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/02_d4-ruhiakhanum.doc
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/adiyyih-yi-hadrat-i-mahbub.doc
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علیھا والصبر لنعمة حرم منھا ففي كلتي الحالتین یتذكر حضرة بھاءهللا
وفضلھ. فإن منح نعمة، یعلم بأن حصولھ على ھذه النعمة لیست استحقاقا
 بل ما ھي اال كرم إلھي، فیشكر هللا على نعمتھ وال یصاب بالغرور. وإن
حرم من نعمٍة، یعلم بأن هللا تعالى منحھ نعماً أخرى كثیرة تستحق منھ

الشكر والتقدیر وإن حرم من ھذه النعمة. ویعلم بأن علیھ الصبر والتوكل
والرضاء بإرادة هللا . ویعلم بأن علیھ أن یتذكر هللا في السراء وفي الضراء.
عندما یربي الوالدان طفلھما على ھذه الخاصیة اإلیمانیة، فھما ینشآنھ على
قوة ذاتیة تحفظ لھ كینونتھ من أعاصیر اإلمتحانات التي تمتأل بھا ھذا العالم

الدنیوي. وتعتبر "  " من إحدى أھم الخصائص
اإلیمانیة التي ستحمي الطفل في جمیع مراحلھ العمریة من خالل ثقتھ

بمحبة هللا لھ ووقوفھ بجانبھ ولو كان في أحلك لحظات حیاتھ او كان یمشي
دربھ وحیدا فریدا مظلوما. وقد یكون الشعر التالى بعنوان " ھذا ھو االیمان

" الذى كتبتھ السیده مارى ماكسویل (روحیة خانم حرم حضرة شوقي
رباني ولي األمر) فى الرابع من شھر نیسان من عام 1954م أبلغ وصف

 لما نتحدث عنھ ھنا عن ثمار اإلیمان
 

 تمشى حیث ال طریق
 

 وتنسم حیث ال ھواء
 

 وتبصر حیث ال ضیاء
 

 ھذا ھو االیمان
 

 تصیح فى سكون اللیل
 

 ویذھب الصیاح أدراج الریاح
 

 وال یأتیك تردید الصدى
 

  وتوقن ، ثم توقن ، ثم توقن
 

 ھذا ھو االیمان
 

 تمسك بالحصى وتراه جوھر
 

 وتعھد بالحطب وتراه أخضر
 

 وتبسم الشفاه وعین تدمع
 

 ھذا ھو االیمان
 

 " تقول " آمنت یا رباه

ذكر أيامي في أيامك
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 وسط انكار البشر

 
 " قد سمعت "

 
 وقت فقدان الخبر

 
 " قد رأیت "

 
 رغم غشیان البصر

 
 ھذا ھو االیمان

 
 یضرم فى الحشا عشق شرس

 
 یمزق الفؤاد إذ یصیح

 
 قد ال أراك إنما أنت ھناك

 
 إخف وجھك یامحبوب أو أمسك لسانك

 
 لكن محیاك بعیني ، واألذن سامعة بك

 
 إن تصرع عبدك یا محبوب تطرحھ الثرى

 
 سأقوم یا محبوب عن رقدي یحركنى الجوى

 
 ھذا ھو االیمان

 

وكما ینشد الوالدان تقویة ذاتیة طفلھما في كینونتھ الفردیة لحفظھ من تالطم
أمواج بحر الحیاة، یرغب كل أب وأم بأن یتربى وینمو ویعیش طفلھما

حرا  سعیدا آمنا في المجتمع الذي یحیط بھ ومن خالل أواصر عالقاتھ مع
أفراده. فیما یلي بعض من ثمار التربیة اإلیمانیة البھائیة، إن ربى كل

 والدین طفلھما تربیة إلھیة حتى یصبح بھائیا حقیقیا

 

من مبادئ الدّین البھائّي وحدة الجنس البشرّي. االتّحاد ھدف بعید المدى
أنھجتنا سبیلھ األدیان منذ القدم، فوّطدت أركان األسرة، فالقبیلة، فدولة
المدینة، فاألّمة، وعملت على تطویر اإلنسان من البداوة إلى الحضارة،

وتوسیع نطاق مجتمعھ بالتئام شعوب متنابذة في أّمة متماسكة، إعدادًا لیوم
فیھ یلتقي البشر جمیعًا تحت لواء العدل والّسالم في ظّل وھدي الحّق جّل

 جاللھ

 

ومن مبادئ الدّین البھائّي ضرورة توافق العلم والدّین.  بالعلم والدّین تمیّز

 

 تقدير وعرفان  ألمة البھاء روحیة خانم - ص 20

(/uploads/2/2/3/0/22300012/02_d4-ruhiakhanum.doc)
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اإلنسان على سائر المخلوقات، وفیھما یكمن سّر سلطانھ، ومنھما انبثق
النّور الّذي ھداه إلى حیث ھو الیوم، وما زاال یمدّانھ بالّرؤیة نحو

المستقبل.  العلم والدّین سبیالن للمعرفة.  فالعلم یمثل ما اكتشفھ عقل
اإلنسان من القوانین الّتي سنّھا الخالق لتسییر ھذا الكون، وأداتھ في ذلك
االستقراء: فیبدأ بالجزئیّات لیصل إلى حكم الكلّیّات.  والدّین ھو ما أبلغنا

الخالق من شئون ھذا الكون، ونھجھ في تفصیل ذلك ھو االستنتاج: استنباط
حكم الجزئیّات من الكلّیّات.  فكالھما طریق صحیح إلى المعرفة، ویكّمل

أحدھما اآلخر، ولعّل اختالف الدّین عن العلم ناتج عن فساد أسلوب
 ِمراسنا، ألنّھما وجھان لحقیقة واحدة

 

ومن مبادئ الدّین البھائّي نبذ جمیع التّعّصبات. فالتّعّصبات أفكار ومعتقدات
نسلّم بصحتھا ونتّخذھا أساًسا ألحكامنا، مع رفض أي دلیل یثبت خطأھا أو

غلّوھا، وعلى ھذا تكون التّعّصبات جھالة من مخلّفات العصبیّة القبلیّة.
وأكثر ما یعتمد علیھ التّعصب ھو التّمسك بالمألوف وخشیة الجدید، لمجرد

أن قبولھ یتطلّب تعدیالً في القیم والمعاییر الّتي نبني علیھا أحكامنا.
فالتّعّصب نوع من الھروب، ورفض لمواجھة الواقع. بھذا المعنى،

التّعصب أیّا كان جنسی�ا أو عنصری�ا أو سیاسی�ا أو عرقی�ا أو مذھبی�ا، ھو شّر
یقّوض أركان الحّق ویفسد المعرفة، بقدر ما یدّعم قوى الّظلم ویزید سیطرة
حریّتھ قوى الجھل. وبقدر ما للمرء من تعّصب یضیق نطاق تفكیره وتنعدم
حّریّتھ في الحكم الّصحیح. ولوال ھذه التعّصبات لما عرف الناس كثیًرا من
الحروب واالضطھادات واالنقسامات. وال زال ھذا الدّاء ینخر في ھیكل
المجتمع اإلنسانّي، ویسبّب الحزازات واألحقاد الّتي تفصم عرى المحبّة
والوداد. إّن البھائیة بإصرارھا على ضرورة القضاء على التّعّصب، إنّما
ر اإلنسان من نقیصة مستحكمة، وتبرز دوره في إحقاق الحّق وأھّمیة تحّرِ

 تحلّیھ بخصال العدل والنّزاھة واإلنصاف
 

ومن مبادئ الدّین البھائّي تحقیق التّضامن االجتماعّي.  لقد كان وما زال
العوز داء یھدّد الّسعادة البشریّة واالستقرار االجتماعّي، ومن ثّم توالت

المحاوالت للّسیطرة علیھ.  وإن صادف بعضھا نجاًحا محدودًا، إالّ أّن الفقر
قد طال أمده واستشرى خطره في وقتنا الحاضر، وھو أقوى عامل یعّوق

 جھود اإلصالح والتّنمیة في أكثر المجتمعات

 

ومن مبادئ الدّین البھائّي المساواة في الحقوق والواجبات بین الّرجال
والنّساء. ال تفترق ملكات المرأة الّروحانیّة وقدراتھا الفكریّة والعقلیّة، وھما
جوھر اإلنسان، عّما أوتي الّرجل منھما.  فالمرأة والّرجل سواء في كثیر
من الّصفات اإلنسانیّة، وقد كان  َخْلُق البشر على صورة ومثال الخالق، ال

فرق في ذلك بین امرأة ورجل.  ولیس التّماثل الكامل بین الجنسین في
وظائفھما العضویّة شرًطا لتكافئھما، طالما أّن علّة المساواة ھي اشتراكھما

في الخصائص الجوھریّة، ال الّصفات العرضیّة.  إّن تقدیم الّرجل على
المرأة في الّسابق كان ألسباب اجتماعیّة وظروق بیئیّة لم یعد لھما وجود
في الحیاة الحاضرة.  وال دلیل على أّن هللا یفّرق بین الّرجل والمرأة من
حیث اإلخالص في عبودیّتھ واالمتثال ألوامره؛ فإذا كانا متساویین في

ثواب وعقاب اآلخرة، فَِلَم ال یتساویان في الحقوق والواجبات إزاء أمور
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الدّنیا؟ المساواة بین الجنسین ھي قانون عام من قوانین الوجود، حیث ال
یوجد امتیاز جوھرّي لجنس على آخر، ال على مستوى الحیوان، وال على

مستوى النّبات.  والّظّن قدیًما بعدم كفاءة المرأة لیس إالّ شبھة مرجعھا
الجھل وتفّوق الّرجل في قواه العضلیّة. عدم اشتراك المرأة في الماضي

اشتراًكا متكافئًا مع الّرجل في شئون الحیاة، لم یكن أمًرا أملتھ طبیعتھا بقدر
ما بّرره نقص تعلیمھا وقلّة مرانھا، وأعباء عائلتھا، وعزوفھا عن النّزال
والقتال.  أّما وقد فُتحت الیوم أبواب التّعلیم أمام المرأة، وأتیح لھا مجال
الخبرة بمساواة مع الّرجل، وتھیّأت الوسائل إلعانتھا في رعایة أسرتھا،
وأضحى الّسالم بین الدّول والّشعوب ضرورة تقتضیھا المحافظة على

المصالح الحیویّة للجنس البشرّي، لم یعد ھناك لزوم إلبقاء امتیاز الّرجل
بعد زوال علّتھ وانقضاء دواعیھ.  إّن تحقیق المساواة بین عضوي المجتمع
البشرّي یتیح االستفادة التّامة من خصائصھما المتكاملة، ویسرع بالتّقدم
االجتماعّي والّسیاسّي، ویضاعف فرص الجنس البشرّي لبلوغ الّسعادة

 والّرفاھیّة

 

ومن مبادئ الدّین البھائّي إیجاد نظام یحقق الّشروط الّضروریّة التّحاد
البشر.  وبناء ھذا االتّحاد یقتضي دعامة سندھا العدل ال القّوة، وتقوم على

التّعاون ال التّنافس، وغایتھا تحقیق المصالح الجوھریّة لعموم البشر،
ویكون نتاجھا عصًرا یجمع بین الّرخاء والنّبوغ على نحو لم تعرفھ البشریّة
إلى یومنا ھذا.  وقد فّصل بھاء هللا أُسس ھذا النّظم البدیع في رسائلھ إلى
ملوك ورؤساء دول العالم في عصره، أمثال ناپلیون الثّالث، والملكة

ڤكتوریا، وناصر الدّین شاه، ونیقوال األّول، وبسمارك، وقداسة البابا بیوس
التّاسع، والّسلطان عبد الحمید، فدعاھم للعمل متعاضدین على تخلیص
البشریّة من لعنة الحروب وتجنیبھا نكبات المنافسات العقیمة.  قوبل ھذا
النّظم العالمي آنذاك باالستنكار لمخالفتھ لكّل ما كان متعارفًا علیھ في
العالقات بین الدّول.  لكن أصبحت المبادئ الّتي أعلنھا مألوفة، یراھا

الخبراء والمفّكرون الیوم من مسلّمات أّي نظام عالمّي جاد في إعادة تنظیم
العالقات بین المجموعات البشریّة على نمط یحقّق ما أسلفنا ذكره من

 الغایات.  ومن أركان ھذا النّظم
 

نبذ الحروب كوسیلة لحّل المشاكل والمنازعات بین األمم، بما یستلزمھ
ذلك من تكوین محكمة دولیّة للنّظر فیما یطرأ من منازعات، وإعانة

 أطرافھا للتّوّصل إلى حلول سلمیّة عادلة
 

تأسیس مجلس تشریعّي لحمایة المصالح الحیویّة للبشر وسّن قوانین
 لصون الّسالم في العالم

 
تنظیم إشراف یمنع تكدیس الّسالح بما یزید عن حاجة الّدول لحفظ النّظام

 داخل حدودھا
 

إنشاء قّوة دولیّة دائمة لفرض احترام القانون وردع أي أّمة عن استعمال
 القّوة لتنفیذ مآربھا
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إیجاد أو اختیار لغة عالمیّة ثانویّة تأخذ مكانھا إلى جانب اللّغات القومیّة
تسھیالً لتبادل اآلراء، ونشًرا للثّقافة والمعرفة، وزیادة للتّفاھم والتّقارب

 بین الّشعوب
 

  یتفضل حضرة بھاءهللا
 

 

 

 

  

 

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/18#comments)

قد ُقیـِّد جمال القدم إلطالق العالم وُحبس في
الحصن األعظم لعتق العالمین واختار لنفسه

األحزان لسرور من في األكوان ھذا من رحمة ربّك
الرحمن الرحیم. قد قبلنا الذلّة لعّزكم والشدائد

لرخائكم يا مأل الموحدين. إّن الذي جاء لتعمیر العالم
قد أسكنه المشركون في أخرب البالد

Tablet of Ahmed (Arabic)- د… Arabic Prayer- ربنا ومالذنا

25/6/2015
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/17#comments)

كنُز  حضرة  بھاءهللا                                   
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/17)

 

 
 

ْنیَا، إِنَُّه َوإِْن َكاَن األُُفُق األَْعلَى َخاٍل ِمْن ُزْخُرِف الدُّ
ِل َوالتَّْفِويضِ ِمیَراثَاً

َولَكِنََّنا تََرْكَنا فِي َخَزائِِن التََّوكُّ

Like 14 Tweet

https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/18#comments
https://www.youtube.com/watch?v=rsDSoByHrFU
https://www.youtube.com/watch?v=dfQUsBDj68E
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/17#comments
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/17
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20-%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231607%3B%26%231608%3B%26%231610%3B%26%231577%3B%20%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231576%3B%26%231607%3B%26%231575%3B%26%231574%3B%26%231610%3B%26%231577%3B%20Baha-I-dentity&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1%2Fpost%2F2015%2F08%2F18.html
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حضرة بھاءهللا، كتاب عھدي، ص197

(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuz

zilat_badul-kitabul-aqdas.pdf)

 
 

یتفضل حضرة بھاءهللا في كتاُب عھدي " إِنَّھُ َوإِْن َكاَن األُفُُق األَْعلَى َخاٍل
ً ِمْن ُزْخُرِف الدُّْنیَا، َولَِكنَّنَا تََرْكنَا فِي َخَزائِِن التََّوكُِّل َوالتَّْفِویِض ِمیَراثَاً َمْرُغوبَا
الَ ِعْدَل لَھُ ِلْلَواِرثِیَن". السؤال الذي ال یتركني لیال وال نھارا ھو تُرى ما ھو
ھذا الكنز القیّم الذي ورثتُھ عن حضرة بھاءهللا واألھم من ھذا َوَرثَھُ أیضا
طفلي معي؟ جمیعنا نشئنا على أساطیر علي بابا ومغارة الكنز التي ذاق
الھالك من أجل الوصول إلیھا، أغلبنا أیضا یبحث عن الكنز في أشكالھ

المتعددة المختلفة في كل شأن من شؤون حیاتنا المادیة، فالبعض یعتبر ربح
إحدى الصفقات المعینة كنزا، والبعض اآلخر یعتبر الحصول على وظیفة

معینة كنزا،  والبعض یعتبر الفوز في الیانصیب كنزا،والبعض اآلخر
یعتبر امتالكھ لسیارة معینة كنزا و... وتكثر الكنوز وإن اختلفت أشكالھا. و
أغلبنا مثل علي بابا ،الذي تشكلت علیھ محاور مخیلتنا منذ الطفولة، نقضي

سنین العمر نزحف من مغارة إلى أخرى بحثا عن الكنز الذي ینتظر
 وصولنا لھ

 
أجلس في غرفة خاویة لیست بھا سوى ھذا الصندوق الضخم المغلق الذي 

یقبع أمامي بكل صمٍت منتظرا أن تمتد إلیھ أصابعي لتسبر أغواره
وتكتشف خیراتھ. أتخیل بأن ھذا صندوق الكنز الذي تركھ لي، أورثھ لي،
حضرة بھاءهللا، أكبر مني ومن الغرفة ومن البیت ومن الحارة ومن الكون
الذي یحیط بي، أتخیلھ یحتویني ویحتوي الكون الذي یحیط بي. لم أفعل

شیئا ملموسا في حیاتي ألستحق ھذا المیراث ، في الواقع لم أكن حتى مالكا
ولو لیوم واحد فقط من أیام عمري الدنیوي، ومع ذلك أورثني حضرة
بھاءهللا كنزه برحمتھ وفضلھ.  وتتقاذف بي أمواج الشوق لفتح صندوق

الكنز، ھذا الصندوق الذي كان دوما أمامي ولم أفكر في فتحھ. أشغلني دوما
عنھ بحثي في المغارات أمال في إیجاد كنز علي بابا، وأشغلني عنھ ظني
الخاطئ بأن الكنز إن كان كنزا فبالحتم سیكون ُمخبئا في مكان ال مرئي

وبعید،  مثال في إحدى المغارات،  ولم یخطر بذھني یوما أن ھذا الصندوق
الذي أراه یومیا أمام بصري، وألمسھ بیدي، ویفوح عبقة في أرجاء المنزل،

والذي لم أجده ولم أبحث عنھ بل وجدني ھو والزمني دھرا من الزمان
بصمت وجالل یراقب انشغالي الیومي في الزحف من مغارة إلى أخرى، لم

یخطر بذھني یوما بأن ھذا الصندوق یحتوي الكنز الذي أبحث عنھ منذ
 بدایة تاریخي

 
وأقبع لساعات وساعات وساعات أمام ھذا الكنز المغلق علیھ في صندوقھ،

وأحتار في كیفیة فتح الصندوق. أنا على یقین اآلن بأن ھذا الصندوق
یحتوي على كنزي، على ذلك المیراث الذي ورثتھ عن حضرة بھاءهللا
والذي وصف عظمتھ بقولھ " الَ ِعْدَل لَھُ ِلْلَواِرثِیَن". ماذا یجب علي أن
أفعلھ كي أصل إلى كنزي، إلى میراثي، لم أفعل شیئا ألستحقھ ولم أفعل

َمْرُغوبَاً الَ ِعْدَل لَُه لِْلَواِرثِیَن

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-aqdas.pdf
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شیئا ألرثھ، في الواقع لم أكن حتى أنظر إلیھ رغم أنھ كان یقبع أمامي
سنوات وسنوات وسنوات وینتظرني بصبروجالل. ولكن ھأنذا أمامھ

وھأنذا اكتشفتھ مـتأخرة دھرا من الزمان عن اكتشافھ لوجودیتي ، ولكني ال
أعرف كیف أفتحھ وكیف أصل إلى تلك الخیرات التي " الَ ِعْدَل لَھُ

ِلْلَواِرثِیَن". وأتذكر الُمالّ حسین البشروئي، فقد صام وصلى أربعین یوما
كي یھدیھ هللا إلى محبوبھ حضرة الباب. ویخطر بفكري وأنا أبحث عن

طریقة لفتح صندوق الكنز الذي ورثتھ عن حضرة بھاءهللا: ربما یجب علي
أنا أیضا أن أصلّي وأصوم أربعین یوما مثل الُمالّ حسین، فبعد األربعین
یوما التي قضاھا المالحسین في العبادة، لم یجد ھو حضرة الباب، بل إن
حضرة الباب قد ذھب بنفسھ إلیھ ووجده. ورغم أنني أضعت دھرا من
الزمان بحثا عن كنزي الذي كان دوما أمام عیني، إال أنني أشعر بأن
انتظاري أربعین یوما دون أن أصل إلى ھذا الذي أورثني إیاه حضرة

 بھاءهللا ھو شئ یفوق قدراتي اإلنسانیة على الصبر والتحمل
 

كل جزء من أركان وجودي یرتعش شوقا للوصول إلى میراث حضرة 
بھاءهللا، وقلبي لم یعد یستطیع اإلنتظار. وتتالطم بي أمواج الحیرة في بحر
ھائج ال استقرار بھ، أورثني حضرة بھاءهللا ھذا المیراث دون أي استحقاق

مني، وقد كان ھذا الكنز ینتظرني بجالء أمام عیني تاریخا من الزمان
مترقباً أن تنقشع الغشاوة من على بصیرتي فأراه في جاللھ ،  ولكن لماذا
إذاً یصعب علّي فتح الصندوق وكل شئ من حولھ یشیر إلى أنني ورثتھ

فضال ولیس استحقاقا. أین المفتاح؟ كیف یمكنني أن أصل إلى ھذا المیراث
الذي ورثتُھ فضال ولیس استحقاقا؟ أذھب إلى الغرفة المجاورة وأنظر إلى
طفلي الذي كان یلعب مع ألعابھ في إحدى الزوایا، ومازال السؤال یتردد

كضربات المطرقة على رأسي المتحیر: أین المفتاح؟ ھل یعقل أن ینتظرني
ھذا المیراث عمري كلھ ألكتشفھ دون أن یصاحبھ إرشادات حول كیفیة

إیجاد المفتاح؟ وتتمدد ضربات المطرقة لتحتل أرجاء كیاني ھل حقا یجب
أن أصوم وأصلي مثل المال حسین أربعون یوما؟ إذ ربما عندھا سیجدني

المفتاح بالفضل وأصل إلى میراثي الذي ورثتُھ أیضا فضالً ولیس استحقاقاً.
وآخذ بید طفلي وأذھب معھ إلى الغرفة التي بھا میراثي ومیراثھ، وكل جزء
من أركان وجودي یرتعش شوقا، فھذا المیراث یخصھ أیضا، وإن نجحت
بالفضل في إیجاد المفتاح وفتح الصندوق فسأحمیھ العمر كلھ من بحٍث

 عبثيٍ في مغارات علي بابا الخاویة
 

لم یعد المیراُث میراثي لوحدي، بل میراث طفلي الذي أرغب أن أمنحھ 
الكون بما فیھ من جمالیة الوجود. أجلس صامتة وید طفلي في یدي أمام
صندق میراثنا الكنز من حضرة بھاءهللا، وتتملكني فكرةٌ واحدة وھي أن
أبدأ مشواري في البحث عن المفتاح بالصالة والصیام أربعین یوما مثل
المالحسین، وكلّي أمٌل أنھ بعد انتھاء ھذه الفترة فإن المفتاح سیجدني

بالفضل ولن ینتظرني كي أجده. ویأخذني ذاكرتي إلى كیفیة لقاء حضرة
الباب بالمالحسین، وبینما تتالطم أمواج فكري في بحور الشوق والتصمیم
وإذا بي أتذكر ما تفضل بھ حضرة بھاءهللا في كتاب األقدس " اتلوا آیات
هللا في كّلِ صباحٍ ومساء"، فأبدأ مع طفلي بتالوة اآلیات اإللھیة. أجلس
بخشوع، أمسك ید طفلي في یدي، وأغمض عیناي وأتلو من الكلمات
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اإللھیة ، ویتلو طفلي من بعدي، أفتح عیني، أنظر إلى طفلي ثم أنظر إلى
صندوق میراثنا الكنز، و أجده مفتوحا ینتظرني بشوق یفوق شوقي كي

 اكتشف ما " الَ ِعْدَل لَھُ ِلْلَواِرثِیَن" مع طفلي
 

یُخبرنا حضرة بھاءهللا في وصیتھ المباركة كتاُب عھدي بأنھ ترك لنا
"ِمیَراثَاً َمْرُغوبَاً الَ ِعْدَل لَھُ ِلْلَواِرثِیَن".  ھناك كنز تركھ لنا حضرة بھاءهللا
وھذا الكنز لیس مخبئ في مغارةٍ من المغارات ، وھو لیس فقط لفرد واحد
دون سائر البشر. ولھذا السبب یتقمصني سؤالي لیالً ونھاراً :  تُرى ما ھو
ھذا الكنز القیّم الذي ورثتُھ عن حضرة بھاءهللا واألھم من ھذا ورثَھُ أیضا

طفلي معي؟ كوالدین یرغب كٌل منا أن یمنح الكون بما فیھ من جمالیة
الوجود إلى طفلھ، فأال نرغب أن نكتشف ھذا المیراث الكنز الذي تركھ لنا
حضرة بھاءهللا كي نھبھ لطفلنا الذي  ال ندخر وسعاً لنمنحھ الكون وما فیھ؟
ولكن وبالرغم من أن حضرة بھاءهللا یبشرنا بأن الكنز الذي تركھ لنا لھو
میراث مرغوب " الَ ِعْدَل لَھُ ِلْلَواِرثِیَن" إال أننا نتابع زحفنا اإلدماني من

مغارة إلى أخرى غافلین عن صندوق الكنز الذي نملكھ بین أیدینا وما علینا
 سوى أن نفتحھ
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متى یبدأ الطفل في اإللتفات إلى وجودیة طفل آخر بجانبھ إو إلى ادراك

كنھیة لعبتھ بأنھا لیست جزء من وجودیتھ؟ وماذا یفعل الوالدان اتجاه تنمیة
ھذه الخاصیة اإلدراكیة في طفلھما؟ حتى سن الثانیة، یرى الطفل اآلخرین
ولكنھ رغم ذلك ال یرى إال نفسھ، وھذه مرحلة مھمة جدا في نمو الطفل
حیث یتعرف فیھا إلى أعضاء جسمھ، یدیھ ورجلھ ورأسھ و... كما أنھ

یتعرف على رغباتھ مثل الجوع والعطش. في ھذه المرحلة العمریة، یظن
الطفل بأن اللعبة التي یمسكھا بیدیھ ھي في الواقع جزء من جسده، ولھذا
یصعب علیھ التخلي عن لعبتھ لطفل آخر، ألنھ یظن  أنھ بذلك یفقد جزءا

من جسده، ویصیبھ ھذا بحالة من الرعب. رویدا رویدا ینمو الطفل ویدرك
بأن ھذه اللعبة التعتبر جزءا ال تتجزأ من جسده، وتأخذ قدراتھ اإلدراكیة

 
 شھد ّ� انّه ال اله اّال ھو العزيز المحبوب له الجود و

 الفضل ُيعطی من يشآء ما يشآء و انّه لھو القادر المقتدر المھیمن
 القیّوم قل انّا امنّا بالّذی ظھر باسم علی من لدن سلطان حق
 محمود و بالّذی يأتی فی المستغاث و بالّذی يأتی بعده اِلی آخر

 الّذی ال آخر له و ما نشھد فی ظھورھم اّال ظھور ّ� و فی
 بطونھم اّال بطونه ان انتم تعرفون و کلّھم مرايا ّ� بحیث ال

 ُيری فیھم اّال نفس ّ� و جماله و عّز ّ� و بھائه لو
 انتم تعقلون و ما سويھم مراياھم و ھم مرايا االوّلیّه ان انتم

 تفقھون ما سبقھم احد فی شیء و ھم يسبقون قل لن ينتھی مرايا
القدم و کذلک مرايا جمالھم ألّن فیض ّ� لن ينقطع و ھذا صدق غیر

مکذوب

-uploads/2/2/3/0/22300012/muntakhabati_az_athar-i/) منتخبات من آثار حضرة بھاءهللا ص

hadrat-i-bahaullah.doc) 55

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/muntakhabati_az_athar-i-hadrat-i-bahaullah.doc


11/23/2017 طفلي بین عالمین - Baha-I-dentity الھویة البھائیة             

https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606 31/66

في النمو بحیث یستطیع أن یفصل بین وجودیتھ ووجودیة األشیاء األخرى.
ھنا وفي ھذه المرحلة الزمنیة یبدأ الطفل في رؤیة وجودیة طفل آخر بكنھیة

منفصلة عن كنھیتھ الذاتیة. وتبدأ مظاھر األنا وال(ھو) ، ومظاھر األنا
واآلخر بالبروز والتطور. وفي ھذه المرحلة یبدأ الوالدان في تربیتھ على
ملكة المشاركة، مشاركة لعبتھ مع اآلخر، مع ال(ھو) أو ال(ھي). ھذه

اللعبة التي یدرك اآلن بأنھا لیست في الواقع أي جزء من حقیقة وجودیتھ.
 ھذا التدرج اإلداركي ھو تدرج فطري یُصقل بالتربیة وبالرعایة الروحانیة

  من قِبل الوالدین
 

بالنظر إلى العالم الذي نعیشھ في ھذه المرحلة الحرجة من تاریخ البشریة،
یخیل للمرء بأن ساكني ھذا الكوكب لم یتخطوا عمر الثانیة في نموھم

اإلدراكي، فمازال الفرد یظن بأن ما یملكھ من الدنیا عقیدةً كانت أو مادةً
ھي جزء ال تتجزأ من كنھیة ذاتیتھ ومازال الفرد یفشل في رؤیة وجودیة
اآلخر الذي یشاركھ الحیز في ھذا العالم. ترى لما توقفت البشریة في نمو
قدراتھا اإلدراكیة إلى سن الثانیة؟ ماذا نفعل لنساعد حضارتنا اإلنسانیة

خارج ھذه البوتقة العمریة الطفولیة؟ ربما إن بدأنا بأطفالنا وساعدناھم في
النمو التدریجي صوب المراحل الالحقة من تطورھم العمري واإلدراكي

  ربما حینھا نستطیع أن ننقذ عالمنا من تداعیات جھلھا الطفولي

Perhaps children are the only hope that humanity
has in our current critical stage in life to change its
destiny. In this chaotic world that we live in,
sometimes we feel hopeless and helpless. We are
surrounded by destruction and we don’t know from
where we can start to build. If we build one bridge
ten more are destroyed. We witness how darkness
covers the surface of our Earth and we pray for the
Sun to shine and we pray for its light and heat.
Love, accepting others as well as accepting
ourselves, is the light that we need, that our Earth
needs, that the whole humanity needs. And it all
starts in childhood, with our children. If we aim to
save our world, then we need to teach our children
to become the citizens, leaders and the healers that
shine love and heat.  Only then, peace and unity
shall become a reality. The light of love and unity
shall cover our entire Globe from West to East and
North to South. 
 

یساعد ھذا النشاط في تربیة الطفل على مفاھیم الحب واإلحترام، المساواة
والمشاركة. في البدایة یقف مجموعة من األطفال أمام جدار بحیثیة یستطیع
كل واحد منھم بمشاھدة ظلھ على الجدار. یشاھد األطفال أن ظاللھم تتشابھ
مع بعضھم البعض، فال یفرق بین ظل وظل دیٌن أو لوٌن أو لغةٌ أو...أي

شئ آخر. ثم یُطلب من األطفال التحرك بالكیفیة التي یشاؤونھا ویشاھدون
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عند تحركھم تغییر انعكاسات ظلھم على الجدار. یتخذ كل ظل أشكاال
متعددة حسب الكیفیة التي یتحرك بھا الطفل، وتبدو الظالل مختلفة عن

بعضھا البعض، فنرى على الجدار ظال ضعیفا، ظال غاضبا، ظال مخیفا ،
ظال قویا ومقتدرا و...یدرك األطفال من خالل ھذا النشاط البسیط أن كل

واحد منھم یشبھ ھذا الظل الذي یراه منعكسا على الجدار. ففي البدایة، كانت
جمیع الظالل متشابھة، وھنا یدرك الطفل بأن كل البشر متشابھون في
حقیقتھم الوجودیة، ولكن في النھایة، أخذت الظالل بالتغییر، وھنا یتعلم
الطفل بأن كل واحد منھم  یعتبر مسؤوال عن الكیفیة التي یعكس فیھا ظلھ
على ھذا الجدار وفي ھذا العالم. یتعلم الطفل من ھذا النشاط أن مسؤولیة
الظل تقع مباشرة على عاتق صاحبھ، فكما أن كل طفل مسؤول عن ظلھ
كذلك فإن كل طفل مسؤول عن ھویة وجودیتھ. كما یتعلم الطفل أیضا

النظر إلى اآلخر، إلى ال(ھو) وإلى ال(ھي) بالكیفیة التي رأى في بدایة
ھذا النشاط انعاكاسات الظالل على الجدار الذي أمامھ، فجمیع الظالل

  تشابھت إذ لم تفرق بینھا أي لوٌن أو دیٌن أو لغةٌ

 

ھذا النشاط البسیط یعكس أیضا ما تفضل بھ حضرة بھاءهللا من أن جمیع
الرسل السماویة یتشابھون في حقیقة رسالتھم الروحانیة "

" . یقع على عاتق الوالدین مسؤولیة تربیة طفلھما على إدراك ھذه
الحقیقة الروحانیة، فالرساالت السماویة وإن اختلف في ظاھرھا إال أنھا في
حقیقتھا مرایا تعكس الرحمة اإللھیة للبشریة. ویستطیع الوالدان مساعدة
طفلھما على تطویر مفاھیم إدراكاتھ كي یخطو صوب الرشد ویتحرر من

قیود نظریاتھ الطفولیة عندما كان في الثانیة من عمره من خالل ھذا الدعاء
(http://www.almunajat.com/pray_healing.htm)." 

". فیدعو الطفل بالشفاء لنفسھ كي یرتقي في كماالتھ اإلدراكیة كما
یعلمھ الوالدان بأن یدعو بالشفاء لآلخرین أیضا، وھنا یتعلم الطفل كیف

  یحب وكیف یحترم وكیف یھتم وكیف یقبل وكیف یفكر

  وكیف یمنح اآلخرین 

 

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/16#comments)

و کلّھم مرايا ّ�

بحیث ال ُيری فیھم اّال نفس ّ� و جماله و عّز ّ� و بھائه لو انتم

تعقلون

يا

إلھي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبّك مؤنسي
ورحمتك طبیبي ومعیني في الّدنیا واآلخرة وإنّك أنت المعطي العلیم

الحكیم

12/4/2015
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/15#comments)

بالیین األطفال سینقذون ھذا العالم
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/15)
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ال یختلف إثنان على أننا نعیش في عالم یقف على حافة االنھیار. وال
یختلف إثنان على أنھ وبالرغم من أن ھذا العالم یعیش فیھ عدد ال نھائي من

الكائنات إال أن االنسان ھو الوحید من ساكني ھذا العالم الذي أخذ على
عاتقھ مھمة تدمیره. یبرر االنسان منھجیتھ التدمیریة على أنھا انتقام لما
تختلج في نفسھ من مشاعر األلم والغضب والكره. ولكن من أین نشأ كل
ھذا الغضب والكره والتعصب األعمى الذي یتجھ باالنسان صوب تألیھ
ذاتیتھ والقضاء على ما دونھ؟ ھل نشأ علیھا في طفولتھ وأین كان والدیھ
عندئذ؟ أم أنشأھا علیھا والدیھ؟ ولكن، لماذا یرغب أي أب وأي أم في أن
یُسجن طفلھما في سرادیب األلم؟ إن لم یسرع االنسان  على تحریر نفسھ
من غضبھ وعلى تغییر مفاھیمھ التعصبیة فإننا كوالدین لن نجد  عالما آمنا
ینمو فیھ طفلنا، وإننا كوالدین سنحرم طفلنا من نور وجودیتھ عندما تجرفھ
یوما ما أمواج غضبھ صوب تدمیر ما تبقى من ھذا العالم. یتفضل حضرة

بھاءهللا 

( (كتیب التربیة والتعلیم ص8

(/uploads/2/2/3/0/22300012/attarbiyah_wattalim.doc). قد یشعر الفرد بالعجز
وھو یشاھد العالم واقفا على حافة االنھیار، وقد یشعر بأنھ ال یملك أي قوة

یستطیع بھا ایقاف ھذا التدمیر الذاتي الذي یتغذى على الكراھیة وینمو بھا.
ولكن یختلف الحال مع الوالدین، فتغییر مصیر العالم یبدأ أول ما یبدأ من

تربیة الطفل، وتغییر مصیر الطفل یبدأ أول ما یبدأ في تربیتھ الروحانیة منذ
اللحظات األولى من نشأتھ اإلنسانیة. یمتلك كل والدین فرصة واحدة إلنقاذ
ھذا العالم، بالیین ال نھائیة من األطفال سینقذون عالمنا الذي یحترق في
نیران التعصب من ھالك محتوم، فلیكن طفلنا واحدا من ھؤالء البالیین

الالنھائیة ولنكن نحن ذلك األب وذلك األم الذي انتھج في تربیة طفلھ منھجا
  یجعل منھ نورا یضئ الدرب لھذا العالم الذي یتخبط في  ظالمھ

 

یشرف  موقع الھویة البھائیة (/) على الدخول في عامھ الثاني، فقد أنشأ في
4 أغسطس 2013، كان عمر طفلي حینئذ باألیام  1500 یوما، وعمره
بالسنوات والشھور أربع سنوات وثالث أشھر. خالل أیام معدودة سیصبح
عمر طفلي باألیام 2190 یوما وعمره بالسنوات 6 سنوات. ومن أجل ھذه

المناسبة ھذا رابط  لتنزیل ملف اكربوت سعتھ 1 میغابایت
(/uploads/2/2/3/0/22300012/book-

bahaidentity.pdf) یحتوي على بعض المواضیع التي نشرت في

"نوصي الكّل بما ھو علّة علوّ كلمة هللا وسموّھا بین العباد،

كما نوصیھم بأمور تؤدّي إلى رقّي عالم الوجود ورفعة مكانة النّفوس
والّسبب األعظم لذلك ھو تربیة األوالد، ويجب أن يتمّسك بھا الجمیع،

إنّا أمرناكم بذلك في ألواح شتّى وفي كتابي األقدس طوبى
للعاملین، نسأل الحّق أن يؤيّد الكّل ويوفّقھم لتنفیذ ھذا األمر المبرم

الذي ظھر ونزل من قلم مالك الِقدم"

(/uploads/2/2/3/0/22300012/4019055_orig.jpg?521)
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 صفحة الھویة البھائیة ومن ضمنھا برامج الدورات التربویة الروحانیة
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إلھ الحب وإلھ الدمار
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/14)

 

 
 

 
(uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatu'l-maknunih.pdf/) حضرة بھاءهللا، الكلمات المكنونة، ص

5 

 
یُحّول الوالدان هللا تعالى في غالب األحیان إلى قوة غاضبة یرعبان بھ

أطفالھما من القیام بأي شئ یخالف أوامره. ویسلك الوالدان أیضا المنھجیة
ذاتھا في تربیتھم حس الطاعة واإلحترام في طفلھما اتجاھھما كوالدیھ.

وحیث یبدأ الوالدان منھجیة التخویف والترعیب من غضب هللا إن لم تطاع
أوامره في مراحل مبكرة جدا من عمر طفلھما ، یكبر الطفل وھو ال یحمل
في أعماقھ سوى ھذه الصورة الغاضبة التي رسمھا لھ والدیھ � عز وجل

وھذا الرعب األبدي من عقابھ وانتقامھ
(http://www.mezan.net/radalshobohat/1-16.htm).
وبتلك النحویة التي ینمو الخوف في الطفل من غضب والده مثال ویتحول
إلى جزء ال یتجزأ من وجودیتھ المستقبلیة ككیان إنساني، ینمو مع خوفھ
ھذا رغبتھ في التشبھ لھذا الوالد الذي یرعبھ ویھاب من سطوتھ وغضبھ
حیث ال یعرف لنفسھ مثال أعلى سواه. وتنعكس مظاھر خوف ورعب

الطفل من هللا تعالى بالنحویة ذاتھا في كینونتھ اإلنسانیة وتنمو في أعماق
وجودیتھ رغبتھ الفطریة في التشبھ بخالقھ، ھذاالخالق الغاضب الذي لن یفتأ

لحظة باإلنتقام ممن ال یطیعھ ویھلكھ في نار الجحیم. بطبیعة الحال یتبع
الوالدان ھذه المنھجیة مع طفلھما من أجل تربیتھ أخالقیا وروحانیا ولكنھما
ال یلتفتا إلى خطورة النتائج المترتبة في اتباع ھذه المنھجیة. فعلى سبیل

المثال ، إن اتبع األب أسلوب الضرب والزجر والتھدید في تعاملھ وتربیتھ

  
 

يَا اْبَن اِإلْنساِن ُكْنُت
فِي قَِدِم ذاتِي َوأََزلِیَِّة
َكْیُنونَتِي؛ َعَرْفُت ُحبّي

 فِیَك َخلَْقُتَك، َوأَْلَقْیُت َعلَْیَك ِمثالِي َوأَْظَھْرُت لََك َجَمالي
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، عندما یكبر الطفل ال یتذكر العمل الذي من أجلھ ُضرب أو ُھدد بالضرب
( وباألخص إن كان یتبع األب ھذا األسلوب في كل كبیرة وصغیرة ترتبط
في تعاملھ مع طفلھ)، بل جل ما یتذكره الطفل ھو أن والده كان شخصا

قاسیا ورجال متجھم الوجھ وشرس الطباع. ال یتذكر الطفل الصفة األخالقیة
التي ضربھ من أجلھا والده ضربا مبرحا وبقسوة شدیده عندما لم یتبعھا،
ولكنھ یتذكر احساسھ بالرعب من والده وھو یھوي علیھ بكفّھ أو بعصاه،
ویتذكر خوفھ من أن یموت في لحظتھ تلك دون أن تنزل علیھ رحمة من
والده، ویتذكر جل ما یتذكره بأنھ كره والده في تلك اللحظة وأنھ أقسم بأنھ
سیكبر یوما لیصبح مثلھ قاسیا وشریرا (إن استخدمنا مجازا طریقة تفكیر
األطفال)، ویتذكر أیضا جل ما یتذكره احساسھ في تلك اللحظة ( وھي

لحظات متوالیة متكررة في سنین طفولتھ ومراحلھ العمریة الالحقة) بأن
والده ال یحبھ ولم یحبھ. و یترسب في أعماق الطفل إحساس أشد ألما من

 إحساسھ بعدم حب والده لھ وھي إحساسھ بأن والده یكرھھ
 

یتفضل حضرة بھاءهللا في الكلمات المكنونة "َعَرْفُت ُحبّي فِیَك َخلَْقتَُك"
فنحن قد خلقنا ألن الخالق أحبنا. لذا تتشكل ھویتنا الوجودیة من كینونة ھذا
الحب اإللھي وإال لَما ُخلقنا ولَما ُوجدنا. وألن ذاتیتنا اإلنسانیة تتمحور في
مركزیة خالٍق یحبنا فإننا نعكس ھذا الحب في جمیع زوایا حیاتنا البشریة
وممارساتنا الیومیة. ماذا یفعل اإلنسان إن عرف بأن أحدھم یحبھ؟ ھل

یغضب، ھل یقسو، ھل یدمر ما أمامھ وھل تشتعل في أعماقھ نیران دمار
ھالك أم ترھف روحھ وترتقي كیانھ وتمتأل قلبھ بحب مماثل یصبغ بنورھا
الكون الذي یحیط بھ بحیث ال یُحرم منھ شجٌر وال حجر؟  ویتفضل في ھذه
الكلمة المكنونة "َوأَْلقَْیُت َعلَْیَك ِمثاِلي" ، فكل انسان خلق مرآةً یعكس في

وجودیتھ ھذا الحب اإللھي الذي ُخلق منھ. إن وّجھ الفرد مرآةً إلى السماء،
ستعكس مرآتھ ما بالسماء سواء اكان طیرا أوغیما أو شمسا أو قمرا. وقد

قال هللا تعالى"َعَرْفُت ُحبّي فِیَك" ، لیغمر ھذا النور الساطع من شمس الحب
اإللھي سماء وجودیتنا. ترى ما الذي سینعكس في مرآتنا إن ُوّجھت صوب

ھذا السماء ؟ ویتفضل حضرة بھاءهللا "َوأَْظَھْرُت لََك َجَمالي"، ویرتبط
الجمال ھنا بمفاھیم مظاھر  ھذا الحب اإللھي الذي تحدث عنھ

الخالق"َعَرْفُت ُحبّي فِیَك". فماھو ھذا الجمال الذي أظھره هللا لنا سوى حبھ
لنا. ففي البدایة كان الحب اإللھي الذي سبق خلقنا. وفي النھایة أظھر لنا
الخالق جمالھ اإللھي. وبین البدایة التي كانت ُحبّاً والنھایة التي ھي جمال

   خلق اإلنسان مرآةً یعكس جمالیة الحب اإللھي
 

إن انتھج الوالدان منھجیة تعریف جمالیة الخالق إلى طفلھما من خالل
تجلیات ھذه الجمالیة في حبھ لنا فسیُربى الطفل على توجیھ مرآة وجودیتھ

لیعكس جمالیة الحب اإللھي بدال من أن یعكس مظاھر الغضب اإللھي.
 بالنظر إلى العالم الذي یحترق من حولنا بنیران الكره والغضب والتعصب
واإلنتقام، وبالنظر إلى كل أولئك الذین ینشرون الموت والدمارأینما وطئت
أقدامھم، یستطیع كل أب وأم أن یقررا صفات اإللھ الذي یریدان لطفلھما

بأن یعكسھ في مرآة وجودیتھ: ھل هللا حب "َعَرْفُت ُحبّي فِیَك َخلَْقتَُك" أم أن
هللا غضب وانتقام

(http://www.mezan.net/radalshobohat/1-16.htm) 
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قد جئُت بأمر هللا، وظھرُت لذكره، وُخلقُت لخدمتھ العزیز
المحبوب
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/13)

 

 
 
 
 
 
 
 

لحظة والدة الطفل یجب أن یُتلى دعاء المولود
(http://reference.bahai.org/fa/t/c/AK4/ak4-
78.html) ثالث مرات في أذنھ الیمنى  

 

 
 

ترسم ھذه اآلیة المباركة خارطة حیاة اإلنسان منذ الثواني األولى لوالدتھ.
وتحدد من جھة منھجیة التربیة التي یجب على الوالدین اتباعھا في تربیة
طفلھما ومن جھة أخرى تحدد للفرد منھجیة حیاتھ وھدف خلقتھ. یتفضل

حضرة بھاءهللا في الكلمات المكنونة
(/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatu'l-

maknunih.pdf) " أحببت خلقك فخلقتك"، والسؤال الذي یتردد صداه
في وجودیتنا اإلنسانیة ھو : لماذا أحبَّ هللا خْلقُنا ولماذا خلَقَنا؟ وما الجواب
إال في دعاء المولود الذي یلخص حیاة اإلنسان والھدف من خلقتھ في ھدفین
: ذكره وخدمتھ ( التبلیغ والخدمة). ھذان ھما السبب المباشر الذي من أجلھ
أحب هللا خلقنا " أحببت خلقك" وھذا ما یعنیھ دعاء المولود " قد جئُت بأمر
هللا" : فا� قد أحب خلقنا وھكذا فقد ُخِلقنا بأمره. أما السبب الذي من أجلھ

 
 قد جئُت بأمر هللا، وظھرُت لذكره، وُخلقُت لخدمته العزيز المحبوب

Tweet
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  أحب خلقنا وأمر بخلقنا فھي لذكره وخدمتھ
 

یتفضل حضرة بھاءهللا في كتاب األقدس
(http://reference.bahai.org/ar/t/b/KA/ka-1.html):
تزوجوا یا قوم لیظھر منكم من یذكرني بین عبادي"، فالھدف من الزواج "

ھو والدة ھذا الطفل والھدف من والدة ھذا الطفل ھو لیذكر مواله بین
عباده. ولكن مازال یتردد صدى السؤال في كل خلیة من خالیا وجودیتنا:
كیف أذكر حضرة عبدالبھاء، كیف أذكر حضرة بھاءهللا ، كیف أذكر هللا؟
ھل یعني الذكر ھنا الدعاء، ھل ُخلقنا لنعیش في صومعة وندعوا هللا لیل
نھار أم أنھ یعني أن نذكر محبة هللا وحبھ " أحببُت خلقك فخلقتك" لعباده

وأن نحدثھم عن عظیم نوره رغم ضیاع خطواتھم  في دھالیز الظالم. یعني
ذكر هللا في معجم المعاني

(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%B0%D9%83%D8%B1/): َُحِمدَهُ َوأَثْنَى َعلَْیِھ ، َسبَُّحھ
دَهُ .  ذكر هللا ھي تبلیغ عباده عن ھذا الحب الذي خلقوا أول ما خلقوا ، َمجَّ

 من كنھیتھ

 
ویتواءم ھذا الحدیث عن  الذكر و الحب مع عمل الحب وھو الخدمة. تعني

الخدمة في معجم المعاني
(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9/) : مساعدة
أو فْضل ، ھدیَّة ، منحة ، عنایة واھتمام. یتفضل حضرة الباب في دعاء

المولود " قد جئُت بأمر هللا، وظھرُت لذكره، وُخلقُت لخدمتھ العزیز
المحبوب" ولكن كیف یخدم الفرد خالقھ العزیز المحبوب؟ ما ھي المساعده
أو الفضل أو الھدیة أو المنحة أو العنایة أو اإلھتمام التي یستطیع الفرد أن
یقدمھا إلى هللا؟ إن هللا ال یحتاج إلینا وال إلى مساعدتنا ومع ذلك یحدد لنا
ھدف وجودیتنا في فعل الخدمة. فمن نخدم؟ وكیف نخدم؟ نخدم هللا في

 خدمتنا لعباده

 

تتشكل ھویة طفلنا ومالمح وجودیتھ وكینونتھ الروحانیة منذ اللحظات
األولى التي نھمس في أذنھ الیمنى الكلمات اإللھیة التي أنزلت من أجل

الترحیب بھ عند ابتداء رحلتھ الالنھائیة في عوالم الملكوت. وینمو الطفل
ویتطورفي خارطتھ الوجودیة من خالل تربیة ھویتھ البھائیة التي تتمحور
حول مركزیة الحب، الحب الذي خلق منھ والحب الذي یجب أن یمنحھ
لآلخرین. عندما یلد الطفل، تلد معھ آمال والدیھ وأحالمھما لھ، فیرغب

أحدھما بأن یصبح طبیبا أو مھندسا ویرغب اآلخر بأن یصبح عالما أو رائد
فضاء مثال، ولكن نادرا ما یخطر بذھن الوالدین في أن یكبر طفلھما لیصبح
خادما لإلنسانیة. یحلم الوالدان لطفلھما بأن یصبح مھندسا أو طبیبا من أجل

المنافع الذاتیة التي سیحصل علیھا ولیس من أجل الخدمة الجلیلة التي
سیستطیع أن یقدمھا للبشریة. وفي غمرة انشغال الوالدین في تربیة طفلھما
بالنحویة التي تعكس آمالھما وأحالمھما ینسیان أن الھدف من زواجھما كان
والدة ھذا الطفل، وأن الھدف من خلق ھذا الطفل ھو ذكر هللا وخدمة العالم

اإلنساني. سیتحول ھذا األرض إلى أرض أخرى إن ُربي األطفال منذ

http://reference.bahai.org/ar/t/b/KA/ka-1.html
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B0%D9%83%D8%B1/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9/
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اللحظات األولى من والدتھم على الخدمة ونشر المحبة. وسیتحول ھذا
األرض إلى   أرض أخرى إن تشربت وجودیة األطفال منذ اللحظات
األولى  لوالدتھم من نور الحب الذي خلقوا منھ. تبدأ التربیة الروحانیة
للطفل أول ما تبدأ لحظة والدتھ في ھذا العالم ولحظة استماعھ للخطاب

    اإللھي لھ عن الھدف الذي خلق من أجلھ

 
 

یتفضل حضرة بھاءهللا 

 (uploads/2/2/3/0/22300012/visitation_tablet.pdf/) لوح الزیارة- حضرة بھاءهللا

 

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/13#comments)

 
فطوبی لمن آمن بك و بآياتك و خضع بسلطانك و
شّرف بلقائك و بلغ برضائك و طاف فی حولك و

حضر تلقاء عرشك* فويل لمن ظلمك و أنكرك و كفر
بآياتك و جاحد بسلطانك و حارب بنفسك و استكبر
لدی وجھك و جادل ببرھانك و فّر من حكومتك و

اقتدارك و كان من المشركین فی ألواح القدس من
 أصبع االمر مكتوبا

Tablet of Visitation- لوح الزیارة

27/12/2014
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/12#comments)

صحٌن دنیوي محوُروجودیتنا
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/12)
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 یَا اْبَن اِإلْنساِن

قَْد َمضى َعلَْیَك أَیَّاٌم، َواْشتَغَْلَت فِیھا بَِما تَْھوى بِِھ نَْفُسَك ِمَن
الظُّنُوِن َواألَْوَھاِم.  إِلى َمتى تَُكوُن راقِداً َعلَى بِساِطَك.  اْرفَْع

واِل، َرأَْسَك َعِن النَّْوِم؛  إِنَّ الشَّْمَس اْرتَفَعَْت فِي َوَسِط الزَّ
 لَعَلَّ تُْشِرُق َعلَْیَك بِأَْنواِر اْلَجماِل

-uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul/) الكلمات المكنونة

maknunih.pdf)، 28ص  
 

في إحدى المدارس الحكومیة، وعندما كان األطفال یحضرون أنفسھم لتناول وجبة الغداء، جاءت
المعلمة وذكرتھم بكل محبة ولطف بأن كل طفل سیحصل في البدایة على صحن واحد بھ وجبة
الغداء بكمیة محددة ولكن وبعد أن ینتھي من أكلھا إن أراد المزید فیمكنھ التوجھ إلى الموظفة

المسؤولة التي تقدم الطعام وطلب المزید منھا. ثم أضافت: وعندما تنتھوا من أكل ما بصحنكم یجب
أن تضعوا صحونكم على تلك الطاولة ھناك حتى تجمعھا الموظفة المسؤولة وتغسلھا. واستمع

األطفال الصغار بسعادة إلى معلمتھم وھزوا الرؤوس  مجیبین عندما سألتھم إن فھموا ما قالتھ : نعم،
یمكننا أن نحصل على مزید من الطعام إن كنا مازلنا نشعر بالجوع ویجب أن نعید صحننا بعد
اإلنتھاء من األكل ونضعھا على تلك الطاولة ھناك. فابتسمت المعلمة وانسحبت بھدوء من قاعة

 الطعام
 

حصل كل طفل على صحن طعامھ وجلسوا على  الطاولة المخصصة لھم وأخذوا یأكلون وھم
یتسامرون ویتضاحكون مع بعضھم البعض. بعد فترة قصیرة، انتھى أحد األطفال من تناول ما في

صحنھ وحیث أنھ كان ما یزال یشعر بالجوع قرر الحصول على المزید. فقام من كرسیھ وأخذ
صحنھ معھ ووضعھا على تلك الطاولة المخصصة لتجمیع الصحون المتسخة والتي أشارت إلیھا

معلمتھ ثم اتجھ إلى الموظفة المسؤولة باعطاء الطعام وسألھا بكل أدب: ھل یمكننى أن أحصل على
المزید؟ وسألتھ الموظفة: أین صحنك؟ فأخذ الطفل صحنا نظیفا من الصحون الموجودة على الطاولة
وأعطاھا إیاھا ولكنھا سحبت الصحن من یده و صرخت علیھ قائلة: ال، ال یمكنك أن تحصل على

صحن آخر. ولم یفھم الطفل لصغر سنھ ما تعنیھ ھذه الموظفة، وحیث أنھ كان مایزال یشعر بالجوع
وحیث أن معلمتھ أخبرتھم بإمكانیة حصولھم على مزید من الطعام إن رغبوا بذلك فأخذ صحنا جدیدا

من الصحون الموجودة أمامھ على طاولة الطعام وأعطاھا للموظفة التي كانت تستشیط غضبا
ویتطایر الشرر من عینیھا، وقالت لھ بصوت أعلى من صرختھا السابقة: ال! قلت لك ال یمكنك أن
تحصل على صحن آخر. وسحبت الصحن من یدي الطفل تاركة إیاه في نھر من دموعھ المنھارة

على وجنتیھ وذقنھ. نظر الطفل یمنةً ویُسرةً إلى كل اآلخرین الجالسین في قاعة الطعام بالمدرسة، ثم
طأطأ برأسھ وانسحب باكیا حزینا إلى حیث ال یراه أحد. لم تتحرك الموظفة المسؤولة قدما واحدا

اتجاه الطفل بعد أن رأت سیل دموعھ منھارا على خدیھ، ولم تطیب خاطره، ولم تحضنھ، ولم تعطیھ
بالطبع صحنا آخر. تركت الموظفة المسؤولة الطفل الصغیر بجوعھ ودمعھ ینسحب إلى ركن منعزل

في المدرسة دون أن تتحرك قید شعرة إلحتوائھ. ھذه قصة واقعیة شھدت أحداثھا بأم عیني وبكى
قلبي حزنا على ھذا الطفل المسكین الذي تفتت قلبھ الصغیر المرھف إلى شظایا وبكى قلبي حزنا

 على ھذه الموظفة المسكینة التي مات قلبھا ولم یبق منھا إال جسدا خاویا
 

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf
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لم تخطئ المعلمة عندما أخبرت األطفال بإمكانیة حصولھم على مزید من الطعام إن رغبوا بذلك،
ولم یخطئ الطفل عندما اتجھ صوب الموظفة المسؤولة سائال إیاھا بمزید من الطعام، ولكنھ أخطأ
عندما وضع صحنھ المتسخ على الطاولة المخصصة لجمع الصحون المتسخة ولم یأخذھا معھ إلى

الموظفة المسؤولة كي تسكب لھ في الصحن نفسھ مزیدا من الطعام. فجل ما تھتم بھ الموظفة
المسؤولة ھي أن كل طفل یجب أن یستخدم صحنا واحدا فقط، وال یھمھا كثیرا إن تحطم قلب مرھف
من أجل ھذا الصحن! یتساءل المرء: ترى أیھما أھم أن ال یتسخ صحن إضافي أم أن ال ینكسر قلب

طفل في الثامنة من عمره؟ لھذه الموظفة كان الصحن، ھذا الشئ المادي الدنیوي الجامد، ھو
محورترتكز علیھ في ھویتھا االنسانیة (أو الالإنسانیة) ولیس رعایة واحتواء الكیان المرھف

 الصغیر لذلك الطفل البرئ
 

یفقد الوالدان في كثیر من األحیان ، في خضم  مسؤولیاتھما الجسام ، المحور األساسي الذي یجب أن
یستندا علیھ في تعاملھما وفي تربیتھما لطفلھما. فقد یتحول دخول الطفل إلى مدرسة خاصة محورا
بدال من الطفل نفسھ، بمعنى أن یقضي الوالدان جل وقتھما خارج المنزل یشتغالن لیال ونھارا حتى
یجمعا المال الذي یكفي لدفع المصاریف الباھظة لمدرسة طفلھما ویتركانھ وحیدا في البیت بدال من
قضاء الوقت معھ وبجواره. وقد یصرخ الوالدان على طفلھما عند تالوة المناجاة إذا نسي بأن یضم
یدیھ في أدب أو یغلق عینیھ مثال ویقوالن لھ: ألم  نعلّمك آداب تالوة المناجاة؟ وقد یتعامل الوالدان
بغضب مع طفلھما إن وقع شیئا ثمینا من یدیھ على األرض وانكسر. وقد... إلخ،  ولن أتطرق ھنا
إلى كل اإلحتماالت المعیشیة والممارسات الحیاتیة التي یُخطأ فیھا الوالدان بتقییم أفعالھما وردود

أفعالھما اتجاه طفلھما حیث أنھا ال نھائیة كعدد ذرات الرمل في صحاري ھذا الكوكب. من السھولة
جدا أن ینسى الوالدان ما ھو المرئي، وھي ھنا كیان الطفل ومشاعره ، مقابل بحر زاخر من

المرئیات الملموسة الواضحة أمامھما بجالء.  ومن السھولة جدا أن یتناسى الوالدان بأن تربیة الطفل
في ھویتھ الروحانیة تتطلب منھما تركیزجمیع طاقاتھما و اھتماماتھما  لتنعكس آثارھا في مدار ھذه
المحوریة. نحتاج جمیعنا ، كما یحتاج كل أب وكل أم ، أن نحترس في كل لحظة من حیاتنا اإلنسانیة
حتى ال نتخذ من صحٍن جماٍد دنیوي محوراً ترتكز علیھ وجودیتنا، أفكارنا، تصرفاتنا، أخالقیاتنا

  وعقائدنا

  

الِكیَاَسةُ واللُّْطُف اللذیِن كان یَتََمیَُّز بِھما حضرةُ عبدالبھاء
(/uploads/2/2/3/0/22300012/book-gr1-

a2014.pdf) لَْم تَْشَمْل فقط الكلماِت واإلیماءاِت اللِطیفة. فقد كان
 قَْلبُھُ ُمْفعًَما

ُف  ا تجاَه َمَشاِعِر ُكّلِ َمْن كان یتشرَّ بالُحّب تجاَه الَجمیِع، وكان َحّساًسا ِجد�
بُِحُضوِره. أثناَء أسفاِرِه في الغرِب، كان یتدفَُّق َعلَْیِھ یومیًا َعَدُد َكبیٌر من
تَُھْم ِمْن ُحبِِّھ وَحنَانِھ ویَْستَِمعُوا إلى َكِلماتِھ الَحِكیَمة. النّاِس لیَأُخذُوا ِحصَّ

وفي لَْنَدن كان ھناك الكثیُر ِمَن النّاِس ِممَّن یُریدوَن ُمقَابَلَةَ حضرِة
یاراِت َر األحباُء أن یَتِمَّ تَْرتِیُب الّزِ عبدالبھاء على انفراد، لذا فقد قرَّ

بُِصوَرٍة ُمنَظََّمٍة على أن یَقُوَم ُكلُّ فَْرٍد بِأَْخِذ َمْوِعٍد لِلقاِء حضرتِھ. وفي أََحَد
األیّاِم َوَصلَت امرأةٌ ُدوَن َمْوِعٍد ٌمْسبٍَق، وكانْت ُمْشتَاقَةً ِلُمَحاَدثَِة َحْضَرِة

(/uploads/2/2/3/0/22300012/6976345_orig.jpg?1419716773)

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/book-gr1-a2014.pdf
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/6976345_orig.jpg?1419716773
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یَن عبدالبھاء، فَِقیَل لھا بِأنَّ َحْضَرتِِھ َمْشغُوٌل َمَع بَْعِض األَْشَخاِص الُمِھّمِ
وال یُْمِكُن إْزعاُجھ. كان ِلھذا الَخبَِر َوْقٌع َشِدیٌد علیھا فَقَفَلَْت راِجعَةً بِقَْلٍب
ُمثْقٍَل بِالُحْزن. ولكنَھا َشعََرْت بالدَّْھَشِة عندما َسِمعَْت َصْوتًا یُنادیھا. فقد

أْرَسَل حضرةُ عبدالبھاء َشْخًصا الستدعائھا إلیھ. فقد قاَل لألحباِء بَِصْوٍت
 َحاِزٍم: ھناك قلٌب قد تََحطََّم. أَْسِرْع! أَْسِرْع! أَْحِضْرھا إلّي

 
 
 

یتفضل حضرة عبدالبھاء: على األّمھات االھتمام بتربیة األطفال والنّظر
في شأنھا بعین االعتبار، ألّن الغصن طالما ھو طرّي یمكن تربیتھ كیفما
تشاء، وعلیھ یجب على األّمھات تربیة صغارِھنَّ كما یربّي البستانّي

أغراسھ ویعتني بھا، والّسعي لیالً نھاًرا في العمل على تأسیس اإلیمان
وخشیة هللا وُحّب اآلخرین وفضائل األخالق والّصفات الحسنة في

، لتثني األّم وتُطري طفلھا كلّما قام بعمل ممدوح ولتمأل قلبھ أطفالِھنَّ
سروًرا، وإذا صدرت من الّطفل أدنى حركة شاذّة لتنصحھ وال تعاتبھ

ولتعاملھ بوسائل معقولة ولو بقلیل من الّزجر في الكالم إذا لَِزم األمر،
 ولكّن الّضرب والّشتم ال یجوزان أبًدا فإنّھما یفسدان أخالق الطفل

 
 ص 51 ،(uploads/2/2/3/0/22300012/attarbiyah_wattalim.doc/) كتیب التربیة والتعلیم

 
  
 
  
 
  
 

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/12#comments)

6/12/2014
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/121#comments)

 سرج الھدى ونجوم أفق العزة األبدیة            
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/121)

 

Tweet
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https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/12#comments
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%8C%20%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8F%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%20-%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231607%3B%26%231608%3B%26%231610%3B%26%231577%3B%20%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231576%3B%26%231607%3B%26%231575%3B%26%231574%3B%26%231610%3B%26%231577%3B%20Baha-I-dentity&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1%2Fpost%2F2014%2F12%2F12.html
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طفلنا النجم وطفلنا القمر وطفلنا الكوكب

  

 ُھَو هللاُ
  

إِلِھي إِلِھي ھؤالِء األَْطفاُل فُُروُع َشَجَرِة الَحیاِة َوُطیُوُر َحِدیقَِة النََّجاِة، آلِلُئ
ُس َصَدِف بَْحِر َرْحَمتَِك َوأَْوَراُد َرْوَضِة ِھَدایَتَِك. َربَّنا إِنَّا نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَّدِ
ُع إِلَى َملَُكوِت َرْحَمانِیَّتَِك أَْن تَْجعَلَنا ُسُرَج الُھَدى َونُُجوَم أُفُِق لََك َونَتََضرَّ
ِة األَبَِدیَِّة بَْیَن الَوَرى َوَعلِّْمنا ِمْن لَُدْنَك ِعْلًما یا بھاَء األَْبھى.  ع ع  الِعزَّ

 
 

-uploads/2/2/3/0/22300012/majmuat_munajat_lil/)  مجموعة مناجاة لألطفال، ص 13 
atfal.pdf)

 
 

یدعو حضرة عبدالبھاء في ھذه المناجاة التي نزلت من قلمھ المبارك
ةِ األَبَِدیَِّة بَْیَن الَوَرى". لألطفال لیصبحوا " ُسُرَج الُھدَى َونُُجوَم أُفُِق الِعزَّ

 جاء فيمعجم المعاني الجامع
(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%B3%D9%90%D8%B1%D8%A7%D8%AC/
معنى السراج على أنھ الشمس، مستوحیا باآلیة القرآنیة الكریمة { َوَجعََل (
اْلقََمَر فِیِھنَّ نُوًرا َوَجعََل الشَّْمَس ِسَراًجا } . والشمس نجٌم، وجاء في ھذا

المعجم بأن النجمة
(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9/) ُھي أَحد
األجرام السماویة المضیئة بذاتھا في حین أن الكوكب ھو ِجْرٌم سماويٌّ

یدور حول الشمس ویستضئ بضوئھا بینما القمر ِجْرٌم سماوىٌّ صغیٌر یدور
حول كوكب أَكبَر منھ ویكون تابعًا لھ. یعتبر الكوكب والقمر جرمان
مظلمان في تكوینھما الذاتي ویقتبسان ضوءھما فقط من خالل لحظیة
وجودیتھما في مدار نجمتھما. ولكن ورغم أن الكوكب والقمر كلیھما

جرمان سماویان تابعان للنجم ویدوران في مداره، یأتي علیھما حین من
الزمان عندما تعكس ذاتیتھما ظالم وجودیتھما بدال من نور نجمتھما في
حین تشع النجمة دائما في نورھا وال تعیش ظالما في لحظیاتھا الزمنیة.
وتقع على الوالدین مسؤولیة تربیة طفلھما في ھویتھ النجمیة منذ اللحظات

Best of 2013: Planets & Stars Size Comparison

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuat_munajat_lil-atfal.pdf
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B3%D9%90%D8%B1%D8%A7%D8%AC/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=jY_0U3e-Az0
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 األولیة من بدایات نشأتھ االنسانیة
 

یتفضل حضرة عبدالبھاء " كّل طفل یمكنھ أن یغدو سببًا إلنارة العالم
أو علّة لظلمة اآلفاق، لھذا یجب اعتبار مسألة التّربیة أمًرا في غایة

األھّمیّة، یجب إرضاع األطفال من مستھّل طفولتھم حلیب ثدي محبّة هللا
وتربیتھم في حضن معرفة هللا، حتّى یصبحوا نورانیّین ورحمانیّین یتعلّمون

(العلم والحكمة ویتخلّقون بأخالق المالئكة " (كتیب التربیة والتعلیم، ص 34
(/uploads/2/2/3/0/22300012/attarbiyah_wattalim.doc). تربیة الطفل لیصبح
نجما، یختلف بطبیعة الحال عن تربیتھ لیصبح كوكبا أو قمرا. لیس أن
الكوكب أو القمر یعتبران أقل شأنا من النجم، فقد جاء في القرآن الكریم
، ولكن من حیث خاصیة النور

والظالم، فإن النجَم یُعّرف بالنور في ذاتیتھ، وھي ذاتیة تشبھ ذاتیة المالئكة
" . إن لحظات من التمعن والتي توصف بأنھا "مخلوقات أنشأھا هللا من نورٌّ

فیما ینصحنا بھ حضرة عبدالبھاء یجعلنا ندرك بجالء عمق وظیفتنا
األساسیة اتجاه تربیة طفلنا صوب ھویتھ الروحانیة كي یتخلق "بأخالق
المالئكة" و"یغدو سببا إلنارة العالم" . تعتبر الحرارة والسطوع  والحقل

المغناطیسي من أھم الخصائص الفیزیائیة التي تتصف بھا كل نجمة
باإلضافة إلى أنھا مصدر الطاقة في الكواكب واألقمار التي تتواجد في
ً مدارھا. بینما یتصف القمر بأن سطحھ معتم جداً، حیث أن لھ انعكاسا
مماثالً للفحم. من احدى النتائج األولیة التي تتجلى في الطفل عند تربیتھ
لیصبح نجما بازغا ھي منحھ النور والحرارة لكل ساكني ھذا العالم دون
تفرقة أو عنصریة وبذلك یعكس في كینونتھ الوجودیة ما خلَقَنا من أجلھ

حضرة بھاءهللا
(http://www.bahai.com/arabic/Bahai_Writings.ht

m) " لیس الفخر لحبّكم أنفسكم بل لحّب أبناء جنسكم". أولیس الجذب
والحرارة والعطاء من خصوصیات الحب، وأوال یعكس النجم حبھ في

  طاقتھ الجاذبیة وحرارتھ وسطوع نوره؟
 
 

یتفضل حضرة عبدالبھاء  (/15751604157615851606157516051580-
157516041593157515881585.html) 

 

 
 

{ إِنَّا

ْنیَا بِِزيَنٍة اْلَكَواكِِب } َماَء الدُّ َزيَّنَّا السَّ

 
اي رب ، اھدني، احفظني، واجعل مني سراجا
 منیرا ونجما بازغا. إنك أنت القوي القدير. ع ع

O GOD PRAYER (ENGLISH+ARABIC) أى رِب مناجاة

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/attarbiyah_wattalim.doc
http://www.bahai.com/arabic/Bahai_Writings.htm
https://www.bahaidentity.com/15751604157615851606157516051580-157516041593157515881585.html
https://www.youtube.com/watch?v=ONyCx13dBuI
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0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/121#comments)

21/9/2014
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/11#comments)

ال بِعَْیِن الِعباد                           
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/11)

 

 
 
 

 
 خطب عبدالبھاء في أوروبا وأمریكا ص 158

(/uploads/2/2/3/0/22300012/khutab-i_abdul-
baha_fi_uruba_va_america.doc) 

یتفضل حضرة بھاءهللا في الكلمات المكنونة العربیة
(/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf) :" یَا اْبَن
وحِ..أََحبُّ األَْشیَاِء ِعْنِدي اإلْنصاُف.  ال تَْرَغْب َعْنھُ إِْن تَُكْن إِلَيَّ راِغباً َوال تَْغفَْل ِمْنھُ ِلتَُكوَن ِلي الرُّ
أَِمیناً َوأَْنَت تَُوفَُّق بِذِلَك أَْن تَُشاِھدَ األَْشیاَء بِعَْینَِك ال بِعَْیِن الِعباِد َوتَْعِرفَھا بَِمْعِرفَتَِك ال بَِمْعِرفَِة أََحٍد فِي

ْر فِي ذِلَك َكْیَف یَْنبَِغي أَْن تَُكوَن.  ذِلَك ِمْن َعِطیَّتِي َعلَْیَك َوِعنایَتي لََك فَاْجعَْلھُ أَماَم َعْینَْیَك". البِالِد.  فَّكِ
ما یحدث غالبا أن ینسى الوالدان أن ھذا الخطاب موجھٌ أیضا إلى طفلھما، ویتغافالن عن أھمیة
تربیتھ بحیثیة تشجعھ على تنمیة ھذه الخاصیة الملكوتیة التي  یصفھا حضرة بھاءهللا بأنھا "أحب

األشیاء" عنده! یبدأ الطفل في المراحل العمریة األولى لنشأتھ باكتشاف وتنمیة حدود مالمح
شخصیتھ، ویتعلم خالل ھذه المرحلة انفصال حیزه الذاتي عن حیز ذاتیة اآلخرین، بمعنى أنھ یكون
قادرا على أن یعرف مثال بأن انعكاسھ في المرآة ھي انعكاس ولیست حقیقة كما أنھ یدرك بأن ھذا

 مجرد انعكاس لصورتھ وال یظن بأن ھذا اإلنعكاس طفٌل یقف أمامھ فیرغب باللعب معھ

 

-http://education) تعتبر ھذه من أھم الملكات التي ینمیھا الطفل عند بلوغھ الثانیة من عمره
portal.com/academy/lesson/cognitive-development-in-

infants.html#lesson)، .ملكةٌ یبني على أساسھا ذاتیة وجودیتھ األبدیة ومالمح شخصیتھ
عندما یكتشف الطفل نفسھ ویكتشف فردیتھ یبدأ خطواتھ األولى صوب اكتشاف ماھیة ھذه الفردیة
وكیفیة ممارستھا في حیزه الذاتي وفي حیزه اإلجتماعي. في ھذه المرحلة العمریة، أي سن الثانیة،
یلجأ الوالدان إلى استخدام تلك المعاییر التقلیدیة السائدة  التي یظنانھا مصیریة في خلق ھویة طفلھما

في تبعیتھ اإلجتماعیة. ففي اللحظة التي یبدأ فیھا الطفل خطواتھ األولى صوب تكوین ذاتیتھ یبدأ
الوالدان مھمتھما في تكبیل ھذه الذاتیة بقیود العادات والتقالید واألعراف اإلجتماعیة السائدة. وما أن
یبدأ الطفل في اكتشاف حیزه، حتى یزحف الوالدان إلى ھذا الحیز ویدخالن معھما بقیة أفراد األسرة

 القریبة والبعیدة باإلضافة إلى أولئك الذین ینتمون معھم في دوائرھم اإلجتماعیة
 

رغم أن حضرة بھاءهللا یتفضل بأن أحب األشیاء عنده ھي أن یرى الفرد بعینیھ ال بعیني اآلخرین
ویفكر بعقلھ ال بعقل اآلخرین، ما إن یلجأ الطفل باستخدام عینیھ وعقلھ، حتى یمنعھ الوالدان و بدال
من ذلك یحثانھ على استخدام عیني جدیھ وجدتیھ وأخوالھ وأعمامھ وخاالتھ وعماتھ وھكذا إلى أن
تكبر دائرة األعین وتشمل كل اآلخرین الذین یملكون وجوھا وأعینا. قد الندرك في الوھلة األولى
خطورة ما نحن بصدد القیام بھ عندما نعلن لطفلنا أن حیزه ھي في الواقع حیزنا وأن ممارستھ

لحریتھ مشروطة بقیودنا. فعلى سبیل المثال، إذا رغب طفلنا في أن یستمر بقراءة  كتابھ بدال من
الحدیث مع خالتھ، نقول لھ: ھیا قم وتحدث مع خالتك، حتى ال تظن بأنك طفل غیر مؤدب. (ما

یتعلمھ الطفل ھنا، أنھ یجب علیھ القیام بما یرضي اآلخرین حتى یضمن رضاءھم عنھ وأن أخالقیاتھ
تُحدد من خالل أعین اآلخرین، فھو مؤدب إن تحدث مع خالتھ، وغیر مؤدب إن لم یتحدث معھا رغم

أوّل مبدأ من مبادئ حضرة بھاء هللا تحّري            
الحقیقة، ومعنى ذلك أنّه ينبغي أن ينّزه النّاس

نفوسھم ويقّدسوھا عن تلك التّقالید الّتي ورثوھا
 عن آبائھم وأجدادھم
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أنھ في الواقع ال یحطم أي حواجز أخالقیة، فجّل ما یرغب في فعلھ ھي أن یكمل قراءة كتابھ). وعلى
سبیل المثال، عندما نذھب إلى محل لشراء بعض األغراض المنزلیة، نقول لطفلنا : إیاك أن تعمل
فوضى وتتحدث بأعلى صوتك، حتى ال یقول الناس بأنك طفل غیر مؤدب (ھنا أیضا، ما یتعلمھ
الطفل ھو مدى أھمیة رأي اآلخرین في تحدید صالحیتھ األخالقیة). وعلى سبیل المثال، عندما

نذھب إلى بیت أحد األصدقاء نقول لطفلنا : إیاك أن تأكل أكثر من قطعة واحدة، حتى ال یقول الناس
بأنك طفل جائع وأن والدیك ال یوفران لك الطعام في البیت. وعلى سبیل المثال، إذا رغب طفلنا

بارتداء مالبس تخالف ذوق الجد، نقول لطفلنا: ھل ترید أن یغضب علیك جدك ویصفك بالطائش.
وعلى سبیل المثال، إذا أراد طفلنا أن یلعب مع طفل آخر، نحذره قائلین: إیاك والتشاجر، ال ارید أن
اسمع من الناس بأن طفلي مشاغب وغیر مؤدب. وال تنتھي األمثلة، ولكن ینتھي من طفلنا حیزه

 ووجودیتھ واستقاللیتھ

 

یتفضل حضرة بھاءهللا " أن ترى األشیاء بعینك، ال بعین العباد"، الجد والجدة واألقرباء واألصدقاء
والمعارف ھم "العباد" الذین ینصحنا حضرة بھاءهللا بأن ال نستخدم أعینھم وعقولھم ومع ذلك منذ
اللحظة التي یبدأ فیھا الطفل باستخدام عینیھ واكتشاف حیزه، حتى نكبلھ برأي الناس وندفن عینیھ

تحت أتالل ال نھائیة من أعین المحیطین بھ. من الجدیر بالذكر أن الحدیث ھنا لیس عن تربیة الطفل
على أخالقیات األدب و اإلحترام ، فاحترام الجد والجدة تعتبر من فضائل األخالق، ومراعاة آداب

المائدة تعتبر حقاً واحدة من الملكات المستحبة، ولكن الحدیث ھنا ھي عن كیفیة تربیة اطفالنا بنحویة
روحانیة تعكس ما ینصحنا بھ حضرة بھاءهللا. ینصحنا حضرة بھاءهللا بأن نعرف األشیاء بمعرفتنا
ال بمعرفة اآلخرین. عندما ینضج الفرد عمریا، یصبح ھذا الخطاب خطابا مباشرا یتحدثھ حضرة
بھاءهللا معھ " َوأَْنَت تَُوفَُّق بِذِلَك أَْن تَُشاِھدَ األَْشیاَء بِعَْینَِك ال بِعَْیِن الِعباِد َوتَْعِرفَھا بَِمْعِرفَتَِك ال بَِمْعِرفَِة

أََحٍد فِي البِالِد". ولكن عندما مایزال ھذا الفرد طفال، فإنھ یقع على عاتق والدیھ تربیتھ على
"االنصاف". غالبا ما یتناسى الوالدان ھذا الخطاب المباشر لحضرة بھاءهللا وبدال من ذلك یغرسان

 في طفلھما أھمیة رأي الناس فیھ ورضاءھم عنھ
 

في األمثلة السابقة، یستطیع الوالدان تشجیع طفلھما على تنمیة ھذه الملكة الروحانیة التي یصفھا
حضرة بھاءهللا بأنھا "أحب األشیاء" عنده من خالل تشجیعھ على التفكیر واستنتاج الجواب. فمثال
بدال من أن نقول لھ : إیاك والتشاجر، ال ارید أن اسمع من الناس بأن طفلي مشاغب وغیر مؤدب.
نسألھ: إذا كنت تلعب مع صدیقك واختلفتما في الرأي، ھل تظن بأن الحل یكمن في التشاجر معھ
وضربھ؟ یجب أن نمنح الحیز الكافي لطفلنا حتى یستخدم عقلھ في التفكیر. وسواء أكان جوابھ

بالسلب (ال ، التشاجر والضرب ال یعتبران حال للمشكلة) أو باإلیجاب (نعم، یجب أن أتشاجر معھ
وأضربھ)، ال نفرض علیھ رأینا الشخصي (یجب أن نتذكر بأننا بصفتنا والدین لطفلنا، یقع على

عاتقنا مھمة تربیتھ بالكیفیة التي ینصحنا بھا حضرة بھاءهللا، ونحن المسؤولون أوال وأخیرا بتنفیذ
ھذه الوظیفة األساسیة)، لذا إن أجاب بالسلب وقلنا لھ (جید، ھذا ما انتظره منك أن تفعلھ) وإن أجابنا
باإلیجاب قلنا لھ (ال، الضرب والتشاجر لن یحال الموضوع بل سیزیدانھا سوءا) فإننا ما نزال نسحبھ

اتجاه رأینا وعقلنا وعیننا وكأننا نقول لھ في الحالة األولى (نعم تفكیرك صحیح ألنھ یتناسب مع
تفكیري) وفي الحالة األخرى (ال، تفكیرك خاطئ وھو یناقض تفكیري وعلیك أن تغیره بحیث

یتناسب مع المعاییر األخالقیة حسب تفكیري أنا). عندما یجیب الطفل بالسلب أو اإلیجاب، وحتى
ننمي فیھ ملكة "االنصاف" التي ینصحنا بھا حضرة بھاءهللا نقول لھ لنرى ماذا ینصحنا بھا حضرة
بھاءهللا مثال في لوح الحكمة " قد خلقتم للوداد ال للضغینة و العناد" ونطلب منھ بأن یفكر مرة أخرى
في الجواب الذي أجابنا بھ ونسألھ : ھل تظن بأن تفكیرك وجوابك یتطابق مع ما یطلبھ منا حضرة

بھاءهللا؟ كوالدین یجب أن یبحث كل منا في أعماقھ: ما األضرار الروحانیة التي ألحقھا بطفلي عندما
أمأل حیزه الذاتي بما یرضي الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة واألھل واألقارب واألصدقاء
والمعارف و.. القائمة طویلة جدا وال تنتھي أبدا. عندما نقول لطفلنا : ال أرید أن یقول الناس بأنك

طفل غیر مؤدب، فإننا في الواقع نرسم لطفلنا خارطة تبعیتھ ونعلن لھ بأنھ لیس مستقال في وجودیتھ
الذاتیة. ولكن، ھل ھذا ما یخبرنا بھ حضرة بھاءهللا؟ ھذا ھو السؤال الذي یجب أن یسألھ الوالدین

 ویبحثان عن جواب لھ. یتفضل حضرة عبدالبھاء

 
 خطب عبدالبھاء في أوروبا وأمریكا ص 57

  
 

العلم ھو الخطوة األولى، والعزم والتّصمیم ھما الخطوة الّثانیة، والعمل
وإنجازه ھما الخطوة الّثالثة. فإذا أردنا إقامة بناء وجب علینا أّوًال أن نرسم

خطة لھ، ثّم أن تكون لدینا القدرة على إقامتھ، عندئذ نستطیع أن نباشر
البناء

Decisions Decisions Decisions

https://www.youtube.com/watch?v=WmWO3E1kJT4


11/23/2017 طفلي بین عالمین - Baha-I-dentity الھویة البھائیة             

https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606 46/66
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11/5/2014
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/10#comments)

 المعنى الحقیقّي لألبّوة واألمومة         
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/10)

 

 
 

أّن التّربیة من أھّم أوامر هللا وتأثیرھا كتأثیر الّشمس في الّشجر والثّمر
فمن الواجب المؤّكد المواظبة على تربیة األطفال والمحافظة علیھم، ھذا
ھو المعنى الحقیقّي لألبّوة واألمومة وشفقتھما، وبغیر ذلك سیصبحون
أعشابًا بّریّة ضاّرة وأشجار زقّوم ال یعلمون الخیر من الّشّر وال یمیّزون
الفضائل من الّرذائل، مفعمون بالغرور ومبغوضون من الّرّب الغفور،

لذلك یجب تربیة جمیع األطفال المترعرعین في حدیقة محبّة هللا
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 والمواظبة علیھم مواظبة تاّمة

 

 
 

من أحد أھم أحكام الدیانة البھائیة ھي تربیة األطفال تربیة ملكوتیة منذ المراحل األولى لنشأتھم
الوجودیة. یتفضل حضرة عبدالبھاء 

 باإلستناد على ھذا النص المبارك من حضرة عبدالبھاء یشبھ حضرتھ
 الوجود اإلنساني وكأنھا شجرة

 

وإن اعتبرنا الوجود اإلنساني شجرة فإن بذرة كینونیتھا تغرس في سنین الطفولة وتنمو ھذه البذرة 
بالرعایة والمحبة لتتحكم جذورھا في أعماق األرض وتعلو ساقھا وأغصانھا وأوراقھا في الفضاء

الواسع اتجاه السماء. ال تموت الشجرة في ساقھا وأوراقھا بل تموت عندما تموت في جذورھا .
تعكس الشجرة جمالیتھا لألعین المشاھدة في تكوینھا الظاھري الذي ینمو ویترعرع فوق سطح
التربة، بینما تكمن أصلیة وجودیتھا وحقیقة جمالیتھا في قوة وسالمة جذورھا والتي ھي بطبیعة
الحال غیر ظاھرة لألعین المجردة رغم أن كینونة الشجرة تستند كلیا علیھا. تؤثر عوامل التعریة
واختالف الفصول وتوالي السنین على ظاھر الشجرة، فتتساقط أوراقھا وقد تكسر أغصانھا وقد
تقطع من أعلى ساقھا دون المساس بجذرھا. ولكن یكون مظاھر ه ھذا التأثیر مقطعیا جزئیا،

فالشجرة التي تعرت من أوراقھا في الشتاء تعود إلى بھاء جمالیتھا في الربیع وینمو غصن جدید في
موضع الغصن الذي انكسر وتبدأ الشجرة من جدید رحلة نموھا وتجددھا فتعلو ساقھا وتعلوا إلى أن

 تلمس السماء من جدید
 

ھذا التأثیر الموضعي لعوامل التعریة وقسوة المناخ على وجودیة الشجرة الظاھریة تختلف كلیا عن
تأثیراتھا التدمیریة الشاملة على ذاتیة الشجرة المنعكسة في جذورھا. فإن ماتت شجرة في جذورھا
ماتت لحظتھا في جل وجودیتھا من ساق و أغصان وأوراق. ولذا ال یسلم بموت شجرة إن كانت
جذرھا سالما، فمن الجذر تبدأ حیاة الشجرة وبموت الجذر تنتھي حیاتھا.  تعتبر المراحل األولیة
لنشأة الشجرة (أو النبتة) من أھم العوامل المصیریة لتحدید أساسیات القوى الكینونیة الذاتیة لكل

شجرة والتي تتمحور حول سالمة جذورھا من العلل واألمراض وتغلغلھا بثبات ورسوخ في عمق
أعماق أرض الوجود، ذلك الحیز الغیر مرئي للعیان. وتتحدد في ھذه المراحل األولیة السمات الكلیة

 التي ترتكز علیھا حیاة  أي شجرة وذلك من خالل توفیر نوعیة متكاملة من الرعایة الكیفیة التي
تھدف في حمایة وتقویة جذورھا. فإن نجحنا في ھذا المسعى، ومنحنا شجرتنا حقیتھا الوجودیة في
 بدایة صحیحة تنمو فیھا جذور ذاتیتھا سالمة راسخة ثابتة، فإننا في الواقع نمنح شجرتنا حیاة وارفة

 

وتشبھ التربیة الروحانیة للطفل منذ المراحل األولى لنشأة وجودیتھ في ھذا العالم بالرعایة الكیفیة
التي تحتاجھا كل شجرة لتقویة وتنمیة جذورھا في بدایات حیاتھا والتي تبدأ أول ما تبدأ في الحیز
الالمرئي في أعماق أرض الوجود. إن تربیة الطفل في السنین األولى من والدتھ تربیة روحانیة
سلیمة تعتبر من أھم األساسیات التي ستبنى علیھ مملكة كینونتھ اإلنسانیة. یملك الوالدین وظیفة

مقدسة في توفیر كل اإلحتیاجات والوسائل الضروریة الالزمة لتربیة وحمایة جذور روحانیة طفلھما
في طفولتھ المبكرة جدا، ألن جذور األشجار تتحدد سالمتھا وقوتھا التكوینیة في نوعیة الرعایة و

 الحمایة التي توفر لھا لحظة أن تغرس البذرة في أرض الوجود
 

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
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 حضرة عبدالبھاء- من كتیب التربیة والتعلیم

Acorn to Oak �lmed over an 8 month period ti…

" أّن التّربیة من أھّم أوامر هللا وتأثیرھا كتأثیر

الّشمس في الّشجر"

Tweet
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العنصریة عند األطفال                     
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/9)

 

 
 

یملُك كلُّ طفٍل إحتمالیةً كي یكون    
 نوراً للعالم وفي اآلن نفسھ ظالمھ

حضرة عبدالبھاء- ترجمة غیر منقحة  

(/uploads/2/2/3/0/22300012/6443.jpg)
  
 
 
 

ماذا لو كان ھذا طفلي أو طفلك؟ مجموعة الصور ھذه تعكس النحویة التي
عبّر بھا أحد األطفال عن العنصریة التي یواجھھا من أصدقائھ في

الروضة. في ھذه الصور، القطة مسجونة خلف أسواٍر تحیط بھ من كل
جانب بحیث تشلل حركتھا وتشعرھا بعجزھا من التحرر واإلنطالق صوب
مجموعة الحیوانات التي رغم اإلقتراب المكاني إال أنھا بعیدة. الحیوانات
في ھذه الصور تعطي ظھرھا للقطة وھذا تعبیر صریح عن رفضھا الكلي
للتعرف علیھا، النظر إلیھا، اإلقتراب منھا أو قبولھا كعضو في المجموعة
الكلیة. فماذا ستفعل إن كان ھذا طفلك مبعدا خلف سیاج  الرفض أو كان

طفلك ھو من  یدفع أحد األطفال إلى  ھوامش الوحدة واإلغتراب؟ في أغلب
األوقات ال یملك األطفال ذخیرة كافیة من الكلمات التي یستطیعون

استخدامھا للتعبیر عن واقعھم، ولھذا فھم یعبرون عن ھذا الواقع وعن
مشاعرھم وأفكارھم اتجاھھ من خالل لُعبھم ورسوماتھم. وسواء إن كانت
القطة تعكس طفلي منبوذا من أصدقائھ، أو كانت تعكس طفال آخر نبذه

     طفلي مع أصدقائھ، ففي الحالتین یحتاجني طفلي ألحتویھ

 في ظالم صمتھ وحیرتھ 
 
 
 

(Abdu'l-Baha, Selections from the Writings of Abdu'l-Baha, p. 129) 
 

" We did not play with him/her, (S)He is not allowed to
play with Us, We don't want to play with him/her".  

3 full sentences that our child might say it to another child or
another group of children might say it  to our child . 

 
 

 

Perhaps it is possible to bring Universal Peace to the World if we
start as early as Kindergarten-age to teach our children how to

"Every child is potentially the light of the world -- and at the same time its darkness"

A fundamental teaching in the Baha'i Faith is the oneness of the world of humanity,

Baha'u'llah says: “Ye are all leaves of one tree and the fruits of one branch.” 
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love the Other who is different than them. Perhaps we can stop
those crazy wars in the world if we teach our children to accept

and respect Other religions, colors, languages, races and nations. 

 

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/9#comments)

It has to start somewhere, and if it is not in childhood,
then i really don't know when is the best age to do so!
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السلبیة المقنّعة                         
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/8)

 

 

 
أّن ھذا العالم الذّي ال یتناھى كھیكل اإلنسان وجمیع أجزائھ مرتبط بعضھا ببعض ومتسلسلة في

نھایة اإلتقان، یعني كما أّن أعضاء ھیكل اإلنسان وأركانھ وأجزاءه ممتزجة متعاونة ومتعاضدة

ومتأثّر بعضھا ببعض كذلك أجزاء ھذا الكون الذّي ال یتناھى كالھیكل اإلنسانّي أعضاؤه وأجزاؤه

مرتبط بعضھا مع بعض ومتأثّر بعضھا ببعض معنًى وجسماً، مثالً العین تنظر فیتأثّر جمیع الجسم

ً واألذن تسمع فتھتّز جمیع األركان، ولیس في ھذه المسألة شبھة، ألّن عالم الوجود أیضا

كالّشخص الحّي، فاالرتباط الذّي بین أجزاء الكائنات من لوازمھ التّأثیر والتّأثر سواء أكان ذلك

ً   جسمانیّاً أو معنویّا
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 من مفاوضات حضرة عبدالبھاء ص 182

(/uploads/2/2/3/0/22300012/min_muf
avidat_hadrat_abdul-baha.pdf)

 

 
یؤثر المزاج السلبي واألفكار السلبیة بطریقة مباشرة على أحاسیس

الطفل وتصرفاتھ. في أغلب األحیان ال یلتفت الوالدان، وباألخص األم
للموجات السلبیة التي تكبل بھا وجودیة طفلھا وتظن واھمة بأنھا إن لم

تتحدث عن مشاعرھا السلبیة وإن تظاھرت العكس وأخفت وجھھا
تحت قناع من التصنع فإّن ترددات أمواج سلبیتھا ستبقى في دائرتھا
الشخصیة. یتفضل حضرة عبدالبھاء أن" االرتباط الذّي بین أجزاء

الكائنات من لوازمھ التّأثیر والتّأثر سواء أكان ذلك جسمانیّاً أو
معنویّاً"، وینطبق ما یتفضل بھ حضرة عبدالبھاء ھنا على التأثیرالذي
یتركھ الوالدان على طفلھما سواء أكان ھذا التأثیر إیجابیا أوسلبیا. تؤثر
األم في طفلھا في مراحلھ العمریة األولى بدرجة أعمق من العالقات
اإلجتماعیة األخرى التي ینشؤھا الطفل مع من حولھ وذلك لوجودھا
الدائم بصفة خاصة في دائرتھ: ویتأثر الطفل بكل الترددات والذبذبات
الداخلیة التي تعیشھا أمھ، فإما أن تغمر كیانھ في بحر من الترددات
اإلیجابیة أوأن تسجنھ في غرفة مظلمة وتدمي وجودیتھ بذبذباتھا

 السلبیة
 

ال یشكل الكالم السلبي الذي یسمعھ الطفل حول موضوع معین أو
نشاط ما الخطورة ذاتھا التي تشّكلھا السلبیة المقنعة. ففي األولى، یسھل

تحدید مكمن الداء ومن ثم البحث عن الطرق العملیة لعالج اآلثار
المدمرة في الطفل بینما في األخرى یبقى الداء مجھوال حتى عن

صاحبھ. فعلى سبیل المثال، إذا سمع الطفل والدیھ یتكلمان بالسلبیة عن
أحد معلمیھ فإنھ سیتأثر بكالمھما وستتحدد مشاعره اتجاه معلمھ بكیفیة

تعكس  مباشرة أحاسیس وآراء والدیھ ، ولكن ھنا ما یزال الوالدان
یملكان فرصة لدرء خطر سلبیة آرائھما على وجودیة طفلھما وذلك من
خالل تغییر منھجیة حدیثھما عن ھذا المعلم. وتعتبر الكیفیة التي یعكس
بھا الطفل تصرفاتھ وأحاسیسھ صوب ھذا المعلم من الجالء والوضوح
بحیث ال یترك شكا من أنھ نتاج مباشر لتأثره بآراء والدیھ. بینما تعتبر
السلبیة المقنعة من إحدى أنماط التأثر السلبي الذي یشل وجودیة الطفل

من النمو السوي دون أیة عوارض ظاھریة، ویشبھ ھذا كمن یدفن
طفال وھو حي في التراب، فیبدأ بقدمیھ، ثم رجلھ، ثم جسمھ، ثم یدیھ،
ثم رقبتھ، ثم رأسھ، فمھ، أنفھ، عینھ إلى أن تختفي كل مظاھر الحیاة

تحت أكوام التراب. فكما أن الطفل ھنا ال یدرك ھول الموت إال بعد أن
یموت، كذلك في السلبیة المقنعة، ال یلتفت أحد إلى آثارھا القاتلة إال بعد

أن یموت من الطفل كمال انسانیتھ ویتحول وجودیتھ إلى طاقة تولد
 ذبذبات امتدادیة للسلبیة المدمرة

 
من إحدى األمثلة على السلبیة المقنعة التي یؤثر بھا الوالدین على

طفلھما ھي أفكارھما الدفینة السلبیة صوب الحلقات الدراسیة الروحیة
واألخالقیة لألطفال ومشاعرھما السلبیة الرافضة اتجاه التحاق طفلھما
بإحدى ھذه المجموعات الدراسیة. فبالرغم من أن الوالدین یقنّعان ھنا
  أفكارھما وال یعلنا عنھا بصورة واضحة ومباشره لطفلھما أویناقشانھا
أمامھ في حدیثھما مع اآلخرین ، إال أن الطاقة السلبیة الھائلة التي تنتج
عن أفكارھما تصل ذبذباتھا القاتلة إلى وجودیة طفلھما دون أي علم
منھما، وھنا یكمن الخطر، إذ یجھل الوالدان من أنھما السبب المباشر
فیما یعانیھ طفلھما. فیبدأ الطفل بعد فترة من الزمان بالتذمر أو التملل
من حضور دروس األطفال، أو یفتعل األسباب التي تضمن خروجھ

من الدرس أو تضمن عدم ذھابھ في المرات الالحقة. قد ال تنبع
أحاسیس الوالدین السلبیة بالتحدید من فكرة دروس األطفال أو من

التحاق طفلھما بإحداھا، بل قد تنبع من رغبتھما في الذھاب إلى المسبح
أو إلى الحدیقة أو ممارسة أي نشاط آخر بدال من اصطحاب طفلھما

 إلى مجموعتھ  الدراسیة وتضییع ساعتین من الزمان مثال في انتظاره

Negative P…
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فتتولد وتتجذر في أعماق األب أو األم أحاسیسا سلبیة تصل تردداتھا 
إلى الطفل وتسیطر على ذھنھ وتتحكم في ترسیم خارطة أحاسیسھ
اتجاه مجموعتھ الدراسیة. ثم یسمع السؤال الذھبي من أمھ مثال: ھل

ترید الیوم أن تحضر حلقتك الدراسیة أم تفضل أن نذھب إلى المسبح؟
وسیجیب الطفل في دوامة الذبذبات السلبیة الدفینة التي استقبلھا من
أعماق أمھ باإلضافة إلى رغبتھ الحیویة ككل طفل یعشق السباحة
واللعب بأنھ یرفض تماما الذھاب إلى الدرس وال یرید شیئا سوى

الذھاب الى المسبح. ومن الجدیر بالذكر، أن الوالدین قد یضیقان ذرعا
     من استمرار طفلھما فیما بعد في رفضھ لحضور حلقاتھ

الدراسیة وھنا یبدآن في التذمر علنا من فشل ھذه الحلقات الدراسیة في 
التأثیر إیجابیا على طفلھما وتشجیعھ على استمراریتھ بھا. من أحد
النتائج المستقبلیة المحتملة لتفضیل الوالدان الذھاب إلى المسبح مثال

بدال من اصطحاب طفلھما إلى مجموعتھ الدراسیة ھي أن ینموفي ھذا
الطفل  سلبیتھ اتجاه المؤسسات اإلداریة أو حضوره لجلسات الضیافة

التسع عشریة ولكن دون أن یعلم حقا مصدر مشاعره السلبیة.   غالبا،  
ال تدرك األم وال یدرك األب األثر العمیق الذي یتركانھا في وجودیة
   طفلھما الذي یتعرض باستمرار لترددات مشاعرھما السلبیة المقنعة

  
  
  
 
 
 
 
 

14/2/2014
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ھل أنت على ما یرام؟ ھل أنت سعید؟              
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/7)

 

Tweet

https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/8#comments
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/7#comments
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606/7
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%C2%A0%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D9%91%D8%B9%D8%A9%20-%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231607%3B%26%231608%3B%26%231610%3B%26%231577%3B%20%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231576%3B%26%231607%3B%26%231575%3B%26%231574%3B%26%231610%3B%26%231577%3B%20Baha-I-dentity&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.bahaidentity.com%2F1%2Fpost%2F2014%2F02%2F8.html


11/23/2017 طفلي بین عالمین - Baha-I-dentity الھویة البھائیة             

https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606 52/66

0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/7#comments)

مشھد من أحد دروس
األطفال البھائیة

 
 

  كان

ً   ھذا سؤال یردده حضرة المولى دائما
 

سمع حضرتھ أثناء سكنھ في مدینة لندن صوت ضحكات عالیة قادمة
من مطبخ منزلھ، فنھض من مجلسھ وأسرع لمشاركة الضاحكین

فرحتھم. تفضل حضرتھ عند دخولھ المطبخ یخاطب الخادم اإلیراني
ومدبرة البیت اإلنجلیزیة، أنا سعید جداً لفرحتكم، ھل أستطیع معرفة
سبب ذلك حتى أشارككم الفرحة؟ أجاب الخادم وھو یعید ما دار من
حدیث بینھ وبین مدبرة البیت، لقد أخبرتھا أن السیدات في مجتمعاتنا

الشرقیة، یؤدین جمیع األعمال المنزلیة كما أنھن یرتدین الخمار
 على وجوھھن عند خروجھن من منازلھن

فأجابتني ھي ،أما نحن ھنا في الغرب، فالسیدات ال یلبسن خماراً،
ویجھدن حتى یشاركھن الرجال في أعمالھن المنزلیة. ومن األفضل

لك البدء في تنظیف ھذه الفضیات اآلن. ضحك حضرتھ من كل
قلبھ، ثم أھدى كل واحد منھما قطعة ذھبیة صغیرة لیزید من

 سعادتھما

 (مواقف و أحداث أمریة،ص89)
 
 

ال تتعارض تربیة األطفال صوب علو كماالتھم األخالقیة  مع
مشاعر الفرح والسرور بل بالعكس یعتبر كالھما وجھان لعملة
واحدة. غالبا عندما یكبر األطفال فإن ما یتذكرونھ من مراحلھم
العمریة المبّكرة ھي تلك اللحظات التي حفرت في وجودیتھم

مشاعراً مكثفة وعمیقة، سواء أكانت سعادة شدیدة أو حزنا شدیدا.
فتخلد آثار ھذه اللحظات المتطرفة في ذاكرة الطفل وتكّون شخصیتھ
في مراحلھ العمریة الالحقة. یعتبر سرور القلب من أھم األسس التي
ترتكز علیھا الھویة البھائیة ، وھذا السرور ھو ما یحتاج الطفل إلى
أن یمأل بھ وجودیتھ المرھفة وھویخطو خطواتھ الثابتة اتجاه تحدید

مالمح كماالت ھویتھ البھائیة. یملك الوالدان ومعلموا األطفال
اتجاھین إلختیار منھجیتھم التربویة، فإما أن یغرقوا وجودیة الطفل
في بحر ال نھائي من الفرح والسرور وھو یتعلم اآلیات اإللھیة وعند
حضوره لدروس األطفال أو أن یحفروا في ذاكرتھ مشاعر التعب
والملل  والحزن. في الحالة األولى، یندمج السرور مع الكماالت

األخالقیة ویصبح جزءا ال یتجزأ من الھویة البھائیة للطفل بینما في
األخرى یكبر الطفل وبحر عمیق یفصل بین سروره وكماالتھ

األخالقیة. فبالرغم من أنھ قد تعلم في طفولتھ أن سرور قلبھ تكمن
في كمال تربیتھ األخالقیة  إال أنھ ال یحمل في ذاكرة طفولتھ ما

یساعده في تعزیز معرفتھ لھذه الحقیقة. یتفضل حضرة بھاءهللا  في
  اْلَكِلَماُت اْلِفْردَْوِسیَّةُ

َكِلَمةُ هللاِ في الِوْرِق الَحاِدي َعَشَر ِمَن اْلِفْردَْوِس األَْعلَى   " یَِجُب َعلَى
اْلُكّلِ أَْن یَْقِصدُوا بَِساَط اْلقُْرِب بَِكَماِل اْلفََرحِ َوالنََّشاِط َوالسُُّروِر

َواالْنبَِساِط."  اْلَكِلَماُت اْلِفْردَْوِسیَّةُ
(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min

_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-
kitabul-aqdas.pdf) 96 ص 

 
  
 

I am Happy, …

ھل أنت على ما يرام؟ ھل أنت سعید؟  
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القیم واألخالق والمبادئ
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/6)

 

 

 
لوح اإلشراقات

(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_a
lvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-

kitabul-aqdas.pdf)- 19 ص 

يَا َجلِیُل َوّصِ اْلِعباَد بَِتْقَوى ِهللا تَاِ� ُھَو   
اْلَقائُِد األَوَُّل فِي َعَساكِِر َربَِّك َوُجُنوُدُه

األَْخالَُق اْلَمْرِضیَُّة َواألَْعَماُل الطَّیِّبَُة َوبَِھا
ُفتَِحْت فِي األَْعَصاِر َواْلُقُروِن َمدائُِن األَْفئَِدِة
َواْلُقُلوبِ َوُنِصبَت َرايَاُت النَّْصِر َوالظََّفِر َعلَى

  أَْعلَى األَْعالَم

 
عندما یولد الطفل، تلد معھ آمال وأحالم والدیھ حول نوعیة

الحیاة التي یتمنیانھا لھ، وتلد معھ أیضا إحتیارھما في
اختیار نوعیة التربیة التي تتناسب مع أمالھما باإلضافة إلى
كیفیة إیجاد المنھجیات التي تضمن لھما تحقیق أحالمھما
لطفلھما. یتفضل حضرة بھاءهللا في اإلشراق السابع "إِنَّ
اْلقَلََم األَْعلَى یُوِصي اْلُكلَّ بِتَْعِلیِم األَْطفَاِل َوتَْربِیَتِِھم َولَقَْد

لَْت َھِذِه اآلیَاُت فِي َھذَا اْلَمقَاِم ِمْن َسَماِء اْلَمِشیئَِة اِإللَِھیَِّة". نُّزِ
تفرض البیئة اإلجتماعیة التي یلد بھا الطفل مجموعة من

األخالقیات التي یتبناھا والدیھ لھ وتفرض الطبقة
اإلجتماعیة التي ینتمي إلیھا الطفل مجموعة أخرى من
األخالقیات التي یتبناھا والدیھ، وكذلك الوضع المالي

واألسرى والعلمي و... وفجأة بعد أن ولد ھذا الطفل وھو
في كمال حریتھ  تقید وجودیتھ بسالسل التبعیة اإلجتماعیة

واإلقتصادیة والعلمیة والبیئیة واللغویة و... ویتناسى
الوالدان أمالھما  لطفلھما في زحمة تبعیتھما التربویة

ویتخلیان عن أحالمھما في تربیتھ وعن حقیتھما في ذلك.
وفجأة تھمش وجودیتھما أمام القیم والمبادئ التربویة التي

یتعلمھا طفلھما من التلفزیون واأللعاب اإللكترونیة
والمدرسة واألصدقاء والمجتمع

(http://www.youtube.com/watch?
v=FheHVsULcMw) والخ  

 
تعني المبدأ

(http://www.almaany.com/home.php?
language=arabic&lang_name=%D8%B9
%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D

9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3) في
المعجم الوسیط بأنھ أول الشئ وھو یعني أصل الشئ في

المعجم الرائد. بینما تتعلَّق األخالق
(http://www.almaany.com/home.php?

language=arabic&word=%D8%A3%D8%
AE%D9%84%D8%A7%D9%82&cat_gro
up=1&lang_name=%D8%B9%D8%B1%
D8%A8%D9%8A&type_word=0&dspl=

كما تُعرفھا المعجم الوسیط باألعمال والسلوك التي (0
تُوَصف بالُحْسن أو بالقُْبح. یتفضل حضرة بھاءهللا في

ُّ

Why Teach Values?

Early Learning and…
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اإلشراق الرابع " إِنَّ اْلُجنُودَ اْلَمْنُصوَرةَ فِي َھذَا الظُُّھوِر ِھَي
األَْعَماُل َواألَْخالَُق اْلَمْرِضیَّةُ.  َوإِنَّ قَائِدَ َھِذِه اْلُجنُوِد تَْقَوى هللاِ

." نادرا ما یتعلم َوِھَي اْلَماِلَكةُ ِلْلُكّلِ َواْلَحاِكَمةُ َعلَى اْلُكّلِ
الطفل تقوى هللا إذا بدأ صباحھ بمشاھدة التلفزیون بدال من
تالوة الدعاء، وإذا أمضى ساعتین من الزمان مع ألعابھ
اإللكترونیة یدمر آالف المنشآت والبنایات والمراكز
ویضرب ویرفس ویقتل الناس والحیوانات والكائنات
األخرى ، وإذا كان یعیش في بیئة دراسیة أو اجتماعیة

تحددھا قوانین الغابة حیث البقاء لألقوى واألصلح. یحتاج
الطفل منذ اللحظات األولى من والدتھ

(http://www.youtube.com/watch?
v=yYyGyEX0CL0) إلى تربیة روحانیة  یتعلم فیھا

جمیع القیم و المبادئ التي سیستند علیھا عند ترسیم
 سلوكیاتھ األخالقیة في مراحلھ العمریة الالحقة

 
یكثر الحدیث  عن القیم والمبادئ واألخالقیات على سبیل

المثال في التخصصات العامة، كل في مجالھ، كقیم ومبادئ
وأخالقیات التجارة والتجار، الصناعة وأصحابھا، الطب
واألطباء، التعلم والتعلیم و...الخ، كما یكثر الحدیث عنھا

أیضا في أجزاء الجزئیات المتشعبة من العناوین العامة مثل
إجابة الطالب على أسئلة إمتحان العلوم

(http://www.youtube.com/watch?
v=TM9TWEKeqNw) باإلرتكاز كلیا على  القیم

  والمبادئ التي یعتنقھا. یتفضل حضرة بھاءهللا بأن تقوى هللا
ُل"   "ُھَو اْلقَائِدُ األَوَّ

   ومنھ تظھر " األَْعَماُل َواألَْخالَُق اْلَمْرِضیَّةُ" 
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ِمرآةً ِلَجماِلي
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/5)

 

 

 
(/uploads/2/2/3/0/22300012/8774328_orig.jpg?

148)

 يَا اْبَن اِإلْنساِن

اْفَرْح بُِسُروِر َقْلبَِك، لَِتُكوَن قابِالً لِلِقائِي          

َوِمرآًة لَِجمالِي

الكلمات المكنونة العربیة

 
 

یطلب منا حضرة بھاءهللا بجالء فيالكلمات المكنونة العربیة
-1575160416051585157515801593/)

-16081575160415891601158115751578
15751604157316041603157815851608160

616101577.html) بأن نحّول قلبنا إلى مرآة صافیة
تعكس بدیع جمالھ. ومع ان كل فرد یملك مسؤولیة ذاتیة اتجاه

Violent gaming c…

PBS The Secret …

Tweet
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مرآة قلبھ وما تعكسھ خالل المراحل العمریة التي یعیشھا في
ھذا الوجود؛ إال أن مسؤولیة مرآة الطفل و صقلھا وحمایتھا
من اإلنكسار تقع على عاتق الوالدین، وعلى عاتق األم بصفة
خاصة. یختلف مرآة الطفل عن المرآة التي یملكھا األفراد

الناضجون من حیث رقتھا وأیضا من حیث أبدیة أخادید األلم
وأثارھا المزمنة التي تدمي وجودیتھ اإلنسانیة في جمیع

 مراحلھ العمریة
 

عندما یلد طفلنا، تلد معھ ثقتھ في حبنا وحمایتنا ورعایتنا لھ.
وتلد معھ مرآتھ التي تشكل ھویتھ ووجودیة كیانھ. خالل

السنتین األولیتین یكون الوالدان الصورة الوحیدة التي یراھا
الطفل بقلبھ، ویعتبر ھذه الصورة ھي جل ما یرغب حقا

برؤیتھا ویشعر باألمان عندما یعكس مالمحھما في وجودیتھ.
یكون الطفل في ھذه المرحلة مرآة صافیة تعكس الوالدین، فإن
كان الوالدان نورا أُضیئت قلبھ وإن كان ما یحیط بھ صمت

 وظالم، تدفن قلبھ الرھیف في دھالیز الوحدة والضیاع
 

تعتبر السنین األولى من حیاة الطفل سنینا مصیریة في تكوین
ھویتھ وشخصیتھ، وتتشكل كلّیتھ الوجودیة من انعكاسات قلبھ

المرآة. وتستطیع األم أن تحمي قلب طفلھا  بحیثیة تخلقھ
لیصبح مرآة تعكس جمال حضرة بھاءهللا وذلك من خالل

تالوة اآلیات اإللھیة على مسامعھ وتعریفھ على األخالقیات
البھائیة. تشكل مسؤولیات األم  المنزلیة واإلجتماعیة غالبا

حاجزا بینھا وبین مرآة طفلھا؛ فتحّول اتجاھھ صوب التلفزیون
واأللعاب اإللكترونیة. تخطأ األم في ظنّھا أن ھذه مجرد

وسائل تلھي وتسلّي طفلھا وتمنحھا في المقابل ما تحتاجھ إلیھ
من الوقت للقیام بواجباتھا األخرى. ما تحتویھ ھذه الوسائل من

العنف وانحطاط األخالقیات تكفي لتدمیر مرآة الطفل إلى
 حطام وشظایا وتترك أثرا سلبیا أبدیا على ھویتھ

 
تملك األم حقیّة القرار لما ھو األفضل لمصلحة طفلھا ألنھا

مسؤولة عن حمایة مرآتھ من أي خدش أوكسر. ویمكنھا على
ھذا األساس أن تختار بین اإلنشغال في القیام بمسؤولیاتھا
اإلجتماعیة والمنزلیة وتحویل اتجاه مرآة طفلھا صوب

التلفزیون واأللعاب اإلكترونیة  لتتغذى من العنف وتعكسھ أو
أن تحتوي طفلھا في أحضان حبھا وتختار  توجیھ قلبھ

الصغیر صوب حضرة بھاءهللا تنفیذا إلرادتھ الملكوتیة لیصبح
 "مرآة " تعكس جمالھ وبھائھ
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بماذا سنمأل ھذا الصندوق؟
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/4)

 

 

من خطاب لحضرة الباب إلى حروف الحّي، راجع كتاب مطالع األنوار تألیف محمد زرندي

 الملقّب بنبیل طبع مصر ص 74
 

 
إّن مولود ذلك الیوم الجديد يفوق
أعقل وأشرف النّاس في ھذا

ّيٍ فیه يفوق في الّزمان وأصغر عاّمِ
الِعلم والمعرفة أعلم العلماء
 والفقھاء في ھذا العصر
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یتفضل حضرة بھاءهللا في سورة الھیكل
-1575160416051585157515801593/)

-16081575160415891601158115751578
1575160415731604160315781585160816

0616101577.html) "

 ویعتبر كل طفل "ھیكل انسان" في وجودیتھ وكیانھ،

وتقع على الوالدین وظیفة تربیتھ الروحانیة بحیثیة تحمیھ من
األمراض وتحافظ على فطریة خلقتھ " صحیحاً كامالً". إن

اعتبرنا –على سبیل المجاز- الطفل كصندوق فارغ بوالدتھ في
ھذا العالم، فإن الوالدین یملكان خیاران ال ثالث لھما اتجاه ھذا

الصندوق؛ فإما أن یمآلنھا بالآللئ أو یمآلنھا بالمخلفات. بطبیعة
الحال، الطفل لیس صندوقا فارغا ألنھ مخلوق روحاني ویملك في
ھیكلیة وجوده جمیع الملكات السماویة التي ستظھر كمالیة آثارھا

من خالل التربیة. والعكس صحیح أیضا، إذ ستُدفن ملكاتھ
وفطرتھ الروحانیة اإلنسانیة في سرادیب الظالم ودھالیز النفس
والھوى إن لم تصقل بالتربیة.  یتفضل رسول هللا محمد علیھ

السالم "كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینّصرانھ
أو یمّجسانھ"؛ وھذا یدل على عظمة وأھمیة التربیة في خلق

وجودیة الطفل وترسیم مالمح ھویتھ . ولذا إن اعتبرنا (مجازا)
طفلنا صندوقا فارغا، یطرح السؤال نفسھ: بماذا سنمأل ھذا

الصندوق؟ (/16041574157516041574-
-160715841575

1575160415891606158316081602.html)
مع األخذ بعین اإلعتبار دعاء المولود من حضرة الباب "

"   امر
   وخلق ،المجلد4، ص73

 
 

ولكن ، غالبا ما یتناسى الوالدان أمر ھذا الصندوق في سنین 
 طفولتھ ویتفاجآن بمحتویاتھ عندما یشب عن طوقھ

 

 یتفضل حضرة بھاءهللا

انظروا العالم كھیكل انسان انّه

خلق صحیحاً كامالً فاعترته األمراض باألسباب المختلفة

المتغايرة". 

قد ِجئُت

بأمرهللا و ظََھرُت لذكره و ُخلِقُت لخدمته العزيز المحبوب

 
يا عین ھذا الھیكل ال تلتفتی الی الّسمآء و ما فیھا و ال الی 
األرض و من علیھا انّا خلقناك لجمالی ھا ھو ھذا انظری

كیف شئت و ال تمنعی لحاظك عن جمال ربّك العزيز
 المحبوب

 
يا سمع ھذا الھیكل طّھر نفسك عن نعیق كّل ناعقٍ مردود 
ثّم اسمع ندآء ربّك انّه يوحی الیك من جھة العرش انّه ال اله

 االّ انا العزيز المقتدر المھیمن القیوم
 

يا لسان ھذا الھیكل انّا خلقناك باسمی الّرحمن و علّمناك 
 ما كنز فی البیان و انطقناك لذكری العظیم فی االمكان

أََحبُّ األَْشیَاِء ِعْنِدي اإلْنصاُف
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
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159315751604160516101606/3)

 

 

وحِ  یَا اْبَن الرُّ

 

أََحبُّ األَْشیَاِء ِعْنِدي اإلْنصاُف.  ال تَْرَغْب َعْنھُ إِْن تَُكْن إِلَيَّ راِغباً َوال        
تَْغفَْل ِمْنھُ ِلتَُكوَن ِلي أَِمیناً َوأَْنَت تَُوفَُّق بِذِلَك أَْن تَُشاِھَد األَْشیاَء بِعَْینَِك ال

ْر فِي ذِلَك َكْیَف بِعَْیِن الِعباِد َوتَْعِرفَھا بَِمْعِرفَتَِك ال بَِمْعِرفَِة أََحٍد فِي البِالِد.  فَّكِ
 یَْنبَِغي أَْن تَُكوَن.  ذِلَك ِمْن َعِطیَّتِي َعلَْیَك َوِعنایَتي لََك فَاْجعَْلھُ أَماَم َعْینَْیَك

 
 

الكلمات المكنونة العربیة (/1575160416051585157515801593-

-16081575160415891601158115751578

15751604157316041603157815851608160616101577.html)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/taharri_al-
haqiqah.pdf)

The Basics Of

Child Behavior 

BUTTON TEXT

(http://www.videojug.com/interview/the-
basics-of-child-behavior?

sourcelink=verticalrecommendation)

 

تعتبر تربیة الطفل على أن یشاھد األشیاء بعینھ ویعرفھا بمعرفتھ
من أھم المبادئ التي إن غرست في كیانھ منذ الطفولة فستساعد

على حمایتھ في سنین نضجھ من المشي في دروب التبعیة والجھل
أوالتأثر بأصحاب السوء. كما ینّمي فیھ ھذا المبدأ بصیرتھ

الروحانیة بحیثیة یرى فیھا األمور من خالل بوتقة اآلیات اإللھیة.
فإن كان الفرد یستخدم عینیھ في النظر والمشاھدة فلماذا ال یستخدم
بصیرتھ كي یدرك كنھیة األشیاء وحقیقتھا. یمتلك كل انسان عینین

ظاھریتین یستخدمھما لرؤیة ما تحیط بھ في بیئتھ من مظاھر
الحیاة، فیستخدم مثال عینیھ وقدرتھ على النظر لمشاھدة الورود في
حدیقتھ بدال من أن یغلق عینیھ ویطلب من شخص آخر استخدام
عینیھ في النظر إلى ھذه الورود. تعتبر بصر اإلنسان وبصیرتھ
(عینُھ الظاھریة والباطنیة) مساحة شخصیة وحیزا مقدسا یمتلكھا
الفرد ویجب علیھ أن یحافظ على استقاللیتھا. فكما أن عینھ تعتبر

ملكیة خاصة وجزئیة أساسیة في تكوینھ الجسدي كذلك تعتبر
بصیرتھ جزئیة أساسیة من وجوده الروحاني. یؤكد حضرة بھاءهللا
 أن أحب األشیاء عنده اإلنصاف؛ واإلنصاف ھي أن یحافظ الفرد
على استقاللیّة ھذا الحیز الشخصي من قیود التبعیة والجھل. ینشأ
حضرة بھاءهللا في ھذه الكلمة المكنونة إحدى أھم دعائم التربیة

الروحانیة لإلنسان وھي تحري الحقیقة
(/uploads/2/2/3/0/22300012/taharri_al-

haqiqah.pdf)  حتى یتحرر من جمیع أغالل عبودیتھ ویتجھ

taharri_al-haqiqah.pdf
Download File
(/uploads/2/2/3/0/22300012/taharri_al-
haqiqah.pdf)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/3019531_orig.gif)
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صوب كمال ذاتیتھ ووجودیتھ. وتستطیع كل أم  اتباع ھذه المنھجیة
  في تربیة طفلھا لتنشأه حرا مستقال وآمنا

 
عندما یتعلم الطفل منذ نعومة أظافره بأن یستخدم عینیھ في

المشاھدة وعقلھ في التفكیر فسینمو على إحترام رأیھ وإحساسھ
الفطري باألشیاء بدال من التبعیة السلبیة و تنمو فیھ ملكة البحث
واالستقصاء وتحري الحقیقة. یبدأ األطفال في مراحل مبكرة من

أعمارھم بالتمرد على والدیھم وتفضیل اتباع أصدقائھم على
اإلستماع لوالدیھم. قد یؤدي ھذا إلى نتائج مستحبة وإیجابیة في

بعض األحیان ولكن في أغلب األوقات تكون النتائج سلبیة
وبالخصوص إذا كان األصدقاء ینتھجون منھاجا أخالقیا ال تتوافق

وتربیتنا لطفلنا. یلجأ الوالدان غالبا ،عندما یمر طفلھما في ھذه
المرحلة، إلى استخدام الشخصیات الكرتونیة في قصص األطفال أو

إلى أولئك األفراد الذین یرتاح إلیھم طفلھما مثل الجد والجدة أو
  معلمتھ لتوجیھھ بالنحویة التي یرغبان فیھا بتربیتھ

 
تربیة الطفل منذ والدتھ على االستماع إلى الكلمات اإللھیة وتالوتھ
لألدعیة والمناجاة تجعلھ یتعود على حب واحترام صوت السماء

واعتباره جزءا ال یتجزأ من وجودیتھ. وإذا واظبت األم على تالوة
ھذه الكلمة المكنونة على مسامعھ ثم شجعتھ على حفظھا وشرحت

لھ معانیھا بطریقة مبسطة؛ فسترسخ فیھ ھذا المبدأ الروحاني
وتجعلھ جزءا ال یتجزأ من وجودیتھ اإلنسانیة. عندما تُعلم األم

طفلھا في السنتین األولیتین من عمره بتقییم تصرفاتھ وأخالقیاتھ من
خالل المیزان السماوي  بحیثیة توحد فیھ ذاتیتھ الفیزیائیة مع

وجودیتھ الروحانیة  تستطیع فیما بعد منذ أن یصبح عمره ثالث
وأربع سنوات ویدخل تدریجیا إلى مرحلة التمرد بأن تسألھ وتذكره
قائلة ھل ترى اآلن بعینك أم بعین صدیقك؟ وھل ھذا تفكیرك أم
تفكیر صدیقك؟ ثم تجد من الكلمات اإللھیة جوابا سماویا للموقف
الذي یواجھھ طفلھا وتقول لھ مثال: انظر ماذا یقول لك حضرة
بھاءهللا. إذا نشأ الطفل على حب حضرة الباب وحضرة بھاءهللا

وحضرة عبدالبھاء وحضرة ولي األمر شوقي رباني وبیت العدل
األعظم اإللھي فإنھ سیستمع إلیھم عندما یغلق أذنیھ على صوت
والدیھ وسیلجأ إلى بصیرتھ التي تشاھد األشیاء من خالل ھدایة

السماء (/1578158115851610-
1575160415811602161016021577.html) حتى وإن

  أغمض عینیھ عن نصائح والدیھ
 

7/9/2013
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/2#comments)

لغة األلواح والمناجاة
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/2)

 

 
إّن حضرة ولّي أمر هللا یشعر أنّھ من األفضل ألّمھات األطفال البھائیّین – أو أیّة لجنة یفّوضھا

محفلكم لمھّمة توجیھ األطفال – أن یختاروا مقتطفات من الكلمات المقّدسة لیدرسھا األطفال عن

تألیف شيء ما لھم، ال شك أّن المناجاة یمكن أن تكون تلقائیّة تماًما ولكن كثیًرا من األفكار

Tweet
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واألذكار الموجودة في النّصوص البھائیّة لھا طبیعة المناجاة ومن الّسھل فھمھا، أضف إلى ذلك

 أّن الكلمة الموحاة إنّما ھي ممنوحة قّوة ذاتیّة
1942من رسالة كتبت بالنّیابة عن حضرة ولّي أمر هللا إلى المحفل الرّوحاني المركزي للبھائیّین في بريطانیا بتاريخ 8 آب  

Talking Twin Babies - PART 2 - OFFICIAL VID…

The Birth

of a Word 
 

BUTTON TEXT

(http://www.ted.com/talks/deb_roy_the_birth_of_a_word.html)

 
 

تدل الدراسات واألبحاث العلمیة بأن الطفل یحتاج إلى مایقارب
17.000-30.000 كلمة یومیا منذ لحظة والدتھ وإلى أن یصل

عمره إلى ثالث سنوات
(http://abcnews.go.com/video/playerIndex?
id=4701317). یبدأ الطفل بتعلم الكلمات ومن ثم یلحقھا بتعلم
معاني ومضامین ھذه الكلمات. ورغم أنھ في الشھور األولى من

والدتھ یحاول تقلید الكلمات التي یسمعھا إال أن محاوالتھ تصل إلى
آذاننا على أنھا مجرد أصوات جمیلة وجذابة جدا ولكنھا بال معنى مثل
(اّغوغغغ، ببب،مممم). ومع ذلك یستمر الوالدان بالحدیث مع طفلھما

وتردید الكلمات على أذنیھ وبالخصوص كلمتي (ماماماماما)
و(بابابابابا) ولذلك إلشتیاقھما بأن یسمعانھا من شفتیھ. وغالبا ما

یمضي الوالدان، وباألخص األم السنوات األولى من والدة الطفل في
اإلھتمام بتنمیة لغتھ حیث أنھا جزء ال تتجزأ من تربیتھ اإلجتماعیة
وتواصلھ مع اآلخرین والبیئة المحیطة بھ باإلضافة إلى كونھا من
إحدى الملكات األساسیة في نموه التكویني للتعبیر عن نفسھ وعن

  وجودیتھ
 

فیتعلم الطفل كلماتھ وجملھ من خالل قائمة الكلمات التي یعایشھا
ویسمعھا في بیئتھ المحیطة بھ باإلضافة إلى تلك  الكلمات التي یظنھا
الوالدان مھمة لھ في ھذه المرحلة اإلبتدائیة من عمره مثل: (ماء، أنا
أرید ماء، أنا عطشان، تفاح، أنا جائع، أنا ال أرید، طاولة، كرسي،

كلب، قطة، و... الخ). ھذه الكلمات والجمل مھمة جدا لنمو الطفل في
بیئتھ المادیة واإلجتماعیة، ولكنھا ال تُلبّي إحتیاجاتھ الروحیة، یتفضل

حضرة عبدالبھاء " 
" (گنجینھ حدود واحكام، ص150). تعتبر السنوات األولى من نشأة

الطفل مرحلة أساسیة ومھمة جدا لتعلیمھلغة اآلیات واأللواح
-160415941577/)

-1575160415711604160815751581
160815751604160516061575158015751577.html
وتعریفھ بكلمات حضرة الباب وحضرة بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء ،(

وحضرة شوقي رباني. یتعلم الطفل كلماتھ وقدراتھ اإلدراكیة
والتعبیریة من العالم المادي الفیزیائي الذي یحیط بھ ومن خالل والدیھ
الذین یجعالن من أنفسھما مرآة تعكس قاموس الكلمات المختصة بھذا
العالم بینما یؤدي تالوة األدعیة والمناجاة واأللواح إلى أن یسمع الطفل

مباشرة ما یخاطبھ بھ حضرة الباب وحضرة بھاءهللا وحضرة
عبدالبھاء وحضرة شوقي رباني ویتعلم لغتھم ویدرك معاني كلماتھم.

ومن ھنا تفضل حضرة ولي األمر شوقي رباني  " 

"؛ فعند التألیف
یتعلم الطفل الكلمات األرضیة التي قد تخاطب عقلھ وقلبھ ومشاعره

ولكنھا ال تخاطب روحھ وحقیقة كینونتھ الوجودیة. وحدھا "
" تملك قوة ذاتیة لمخاطبة الروح   

إن اآليات ھي غذاء الروح وبھا يقوى الروح

وبدونھا يذبل

أنّه من األفضل

ألّمھات األطفال البھائیّین... أن يختاروا مقتطفات من الكلمات

المقّدسة لیدرسھا األطفال عن تألیف شيء ما لھم

الكلمات

المقدسة

https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY
http://www.ted.com/talks/deb_roy_the_birth_of_a_word.html
http://abcnews.go.com/video/playerIndex?id=4701317
https://www.bahaidentity.com/160415941577-1575160415711604160815751581-160815751604160516061575158015751577.html
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یسعد الوالدین كثیرا عندما یحفظ طفلھما عن ظھر قلب إحدى األغاني
المشھورة التي یعاد ویتكرر إذاعتھا على التلفزیون مثل أغنیة نانسي
?http://www.youtube.com/watch) عجرم ابن الجیران
v=RQd70krIlhE).  عدد الكلمات (الجدیدة) التي یتعلمھا الطفل

 من ھذه األغنیة ھي 95 كلمة، وھي الكلمات التالیة

 

 ابن الجیران اللى ھنا قصادي
 مش عارفھ بس اعمل انا ایھ

 

 عمال یصفر كده وینادي

 وفي اي حتھ یا ناس بالقیھ

 كان بس مالھ ومالي یشغلني لیھ

 

 علي طول یا بابا باصص علیا

 یاما بالمرایا خایلني زغلل عیني
 

 ومفیش یا عیني حاجھ یایدیا

 غیر اني احبھ واسھر لحبھ اعملھ ایھ

 

 وعشان بحبھ واداري لیلي ونھاري

 والشوق في قلبي یا عیني بیقید في ناري

 

 ما انا عارفھ انھ شاریني وانا قلبي شاري

 یانا من شقاوتھ یانا من حالوتھ یانا من عینیھ
 

 یاناس قولولھ بطل ھزار لیھ فى الفرندا عامل حصار
 كان بس مالھ ومالي یشغلني لیھ

 

بینما إذا حفظ الطفل مناجاة "قلبا طاھرا" عن ظھر قلب، فسیتعلم 63
 كلمة جدیدة وھي ھذه الكلمات

 

ْد فِيَّ یا ُمنائِي. وبُِروحِ ا ساِكنًا َجدِّ قَْلبًا طاِھًرا فاْخلُْق فِيَّ یا إِلھي. ِسر�
ةِ ثَبِّتْنِي َعلَى أَْمِرَك یا َمْحبُوبِي. وبِنُوِر العََظَمِة فَأَْشِھْدنِي َعلى القُوَّ
ْجنِي یا ْفعَِة إِلى َسَماِء قُْدِسَك َعّرِ ِصراِطَك یا َرجائِي. وبُِسلطاِن الّرِ

َمِدیَِّة فَأَْبِھْجنِي یا آِخِري. وبنَغَماِت األََزِلیَِّة ِلي. وبِأَریاحِ الصَّ أَوَّ
نِي َعْن دُونَِك یا َسیِِّدي. فاْستَِرْحنِي یا ُمْؤنِِسي وبِغَنَاِء َطْلعَتَِك القَِدْیَمِة نَّجِ
ْرنِي، یا َظاِھُر فَْوَق َظاِھري والبَاِطُن دُوَن وبُِظُھوِر َكْینُونَتَِك الدَّائَِمِة بَّشِ

 بَاِطني
 

یستطیع أي والدین مقارنة تأثیر 95 كلمة تعلمھا طفلھما من أغنیة 
نانسي عجرم مع 63 كلمة تعلمھا من مناجاة حضرة بھاءهللا، ومع ذلك
یكتفي الوالدان في أغلب األحیان بقراءة األدعیة القصیرة جدا والتي
تتكون من خط أو خطین على مسامع طفلھما ویسعدان جدا عندما

یحفظھا عن ظھر قلب غافلین عن الفراغ الكبیر الذي یخلقانھ في كیانھ.
فإن كان الطفل یحتاج إلى أن یسمع إلى 17.000-30.000 كلمة
یومیا إذن یمكننا أن نتخیل الحجم الضئیل من الكلمات اإللھیة التي

یتعرف علیھا طفلنا عندما یختاران لھ دعاءا واحدا قصیرا جدا لیتعلمھا
ویحفظھا. حتى وإن تعلّم الطفل مناجاة حضرة بھاءهللا "قلبا طاھرا"

عن ظھر قلب، والتي یظن كثیر من الوالدین بأنھا طویلة ویصعب على
طفل صغیر تعلمھا ، یكون مجموع الكلمات التي یتعلمھا 63 كلمة من

17.000. وإن كان ھذا ھو الدعاء الوحید الذي یتعلمھ الطفل في
  الثالث سنوات األولى من عمره، فإن مجموع الكلمات المقدسة التي

 یتعلمھا ھي  63  كلمة من 9 مالیین كلمة

 
A study says that babies should hear
at least 9 million words before age 3 

http://www.youtube.com/watch?v=RQd70krIlhE
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BUTTON TEXT

(http://abcnews.go.com/video/playerIndex?
id=4701317)

23/8/2013
0 Comments (//www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-
159315751604160516101606/1#comments)

بین اإلنشغال ووقت الفراغ
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/1)

 

 

 
إن مھّمة تربیة طفل بھائي كما تؤّكده مراًرا وتكراًرا النّصوص المباركة البھائیّة إنّما ھي

مسؤولیّة األّم الّرئیسیة – والتي منحت ھذا االمتیاز الفرید – وھي في الواقع خلق أوضاع في

بیئتھا تؤّدي إلى تقّدم الّطفل وتحسین أحوالھ من النّاحیة الماّدیّة والّروحیّة، فالتّوجیھ الّذي یتلقّاه

الّطفل في بدء حیاتھ من أّمھ یشّكل أقوى أساس لتطّوره في المستقبل وعلى ذلك ینبغي أن یكون

الّشغل األسمى الّشاغل لزوجتك... الّسعي من اآلن في أن تنقل إلى ولیدھا الجدید توجیًھا روحانی�ا

 یمّكنھ فیما بعد أن یأخذ على عاتقھ مسؤولیّة إیفاء واجبات الحیاة البھائیّة على أكمل وجھ

 
 من رسالة كتبت بالنّیابة عن حضرة ولّي أمر هللا موّجھة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 16 تشرين الثّاني 1939

 
 

ترتكز األم في تقریر برنامجھا الیومي بشكل  خاص واتجاه نشاطاتھا
اإلجتماعیة ومسؤولیاتھا األسریة بشكل عام على أساس تنازلي من
حیث األھم أوال فالمھم ثم ما ھو أقل أھمیة؛ وغالبا ما یكون اإلھتمام

بتربیة الطفل روحانیا في ذیل جدول المھام الیومیة ولیس على
رأسھا. من السھولة  جدا أن تشغلنا المسؤولیات المتباینة التي تمتأل
بھا جدولنا الیومي عن أھم مسؤولیاتنا وھي كما یحددھا حضرة ولي
أمرهللا "تربیة طفل بھائي". ما یحدث غالبا ھو أن تؤجل األم الزمن
الذي تتمناه بأن تقضیھ مع طفلھا إلى وقت الحق في الیوم نفسھ، ثم
یطرأ طارئ یضطرھا إلى تأجیل تلك الساعة مع طفلھا إلى وقت
الحق آخر في الیوم نفسھ ثم إلى وقت الحق في الیوم التالي والیوم

الذي یتلوه دون أن تجد أبدا وقت الفراغ الذي تنشده وتھفو إلیھ نفسھا.
وھكذا تستمر األم في خضم مشاغلھا الیومیة بتأجیل ھذا الوقت إلى

 أن تجد فجأة طفلھا وقد أصبح شابا یافعا
 

یسھل على األم من جھة التغاضي عن أھمیة ھذا الوقت مع طفلھا 
ألنھا تعتقد أن ھذا الوقت مھم لھا ویعكس ما في أعماق أمومتھا من

احتیاج للتواجد مع طفلھا ولھذا تقنع نفسھا بأن التضحیة التي تقوم بھا
من أجل القیام بھذا العمل أو ذاك في قائمة مسؤلیاتھا ما ھي إال حلقة
أخرى في سلسلة تضحیاتھا الشخصیة وعطائھا الالمحدود. بینما في
الواقع ما تقوم بھ األم ھنا ھو التضحیة بأشد مایحتاج إلیھ طفلھا وبما
ھو حق شرعي لھ؛ بمعنى آخر فإن األم تضحي ھنا بما ال تملكھ في
األصل بل بما یملكھ طفلھا: فھذا الوقت الذي تمنحھ لھذا وذاك ھو في
الواقع وقتھ ولیس وقتھا الشخصي ولكن بما أنھ صامت ال یستطیع

اإلعتراض بلغة واضحة لذا تظنھ راضیا في خضم ضجیج
   المسؤولیات الذي یرتفع صداه في ساعات یومھا

 
ومن جھة أخرى، تُرسم للطفل في السنین األولى من عمره حدودا 
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ضیقة ترتكز غالبا في توفیر المأكل والملبس والحمایة لھ؛ لذا یسھل
تھمیشھ  في الحیز العام الذي یكون  ملیئا باألحداث والعالقات

والمسؤولیات والمناسبات الحزینة والسعیدة. إعتقاد األم بأن طفلھا
یمتلك كل ما یحتاج إلیھ إن تكفّلت بمأكلھ ومشربھ وملبسھ یؤدي بھا
إلى تجاھلھ ونسیانھ رغم أنھا في الظاھر تكون معھ؛ فتسحبھ معھا
إلى حیزھا الملئ بالمسؤولیات وتفرض علیھ التجمد واإلنتظار

والبقاء في ھذا الحیز إلى أن یحین موعد نومھ أو أن توفر لھ حیزا
بدیال في مشاھدتھ للتلفزیون، وغالبا ما تفضل األم ھذا الحیز البدیل
على أن یرافقھا طفلھا إلى حیز انشغاالتھا ومسؤولیاتھا. في أحیان
أخرى تضطر األم اللجوء إلى من ترضى برعایة طفلھا لساعات
محددة قد تزید وقد تنقص على حسب جدول برامجھا ومشاریعھا

وتعتبره حال مناسبا ومرضیا. غیر أنھ في جمیع ھذه الحاالت ال تمنح
األم لطفلھا ما یحتاج إلیھ وجوده اإلنساني في ھذه المرحلة اإلبتدائیة

     جدا في حیاتھ وھي تربیتھ الروحانیة
 

تستطیع كل أم أن تساھم إیجابیا في تغییر المفاھیم اإلجتماعیة التي
تحیط بھا وترسم لھا خارطة أمومتھا واتجاه مسؤولیاتھا بالخارطة
التي رسمھا لھا حضرة ولي األمر شوقي رباني وھي " تربیة طفل

بھائي" من خالل إحداث تغییر جذري لموضعیة طفلھا من ذیل
جدول برامجھا الیومیة إلى مركزیتھ. بطبیعة الحال، ھذا ال یعني أن
تعتكف في البیت وتعتزل وظائفھا اإلجتماعیة كعضو منتج وفعاّل،
بل العكس صحیح، فھي تستمر في العطاء ولكن دون التضحیة

بطفلھا وتطوره الروحاني. ومن أحد الطرق العملیة التي تنجح فیھا
األم بإحداث ھذا التغییر في المفاھیم اإلجتماعیة التي تحدد خارطة
وظائفھا الیومیة ھو أن تغیّر ھي من مفاھیمھا الشخصیة أوال. تكمن
المعضلة الزمنیة في إیجاد الوقت المناسب للقضاء مع طفلھا ھو
امتالء جدول مھامھا الیومیة إلى حافتھ وعدم وجود وقت فراغ

تستغلھ للتواجد معھ؛ في حین أن تربیتھ الروحانیة تتطلب وقتا أساسیا
یقع في صمیم خارطتھا الزمنیة ولیس وقت فراغٍ إضافي مستقطع
من ھامش خارطتھا الزمنیة. تغییر ھذا المفھوم الشخصي حول
ماھیة الوقت الذي تمنحھ األم لطفلھا یؤدي إلى إحداث تغییرات

جذریة في حیثیة برامجھا الیومیة
4-157815801585157615781610/).html) بشكل خاص

  ونشاطاتھا الشخصیة واإلجتماعیة بشكل عام
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متى تبدأ التربیة األخالقیة للطفل
(//www.bahaidentity.com/159116011604
1610-157616101606-
159315751604160516101606/august-
15th-2013)
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كنت قد كتبت بالنّسبة لألطفال، يجب تربیتھم من بداية األمر تربیة إلھیّة    

وتذكیرھم دائًما بذكر هللا حتّى تترّسخ محبّة هللا في ِجبِلَّتِھم وتستقّر وتمتزج

 بحلیب األّم

منتخبات من مكاتیب عبد البھاء، طبع الواليات المتّحدة، ص 124
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BUTTON TEXT
(http://www.cbsnews.com/video/watch/?
id=50151800n)

 

 
یتفضل حضرة عبدالبھاء بأن تربیة الطفل تربیة روحانیة بھائیة یجب
أن تمتزج بحلیب األم، أي أنھا یجب أن تبدأ منذ الدقائق األولى من

والدتھ بالتزامن مع القطرات األولى من الحیاة التي ترضعھا إیاه أمھ.
تحدد كثیر من الثقافات سن رضاعة الطفل إلى السنتین األولى من
عمره؛ وھذه ھي السنتین التي تستطیع فیھا األم أن تخلق في طفلھا

 ھویتھ البھائیة. یتفضل عبدالبھاء عن التربیة البھائیة

 

 منتخبات من مكاتیب عبد البھاء، طبع الوالیات المتّحدة، الّصفحة 124

 
غالبا ما یظن الوالدان بأن الطفل ال یستوعب الكثیر في السنة األولى
من عمره نظرا لقدراتھ الجسدیة المحدودة التي ما تزال في مرحلة

التكوین والنمو بینما یغفلون عن قدراتھ الروحیة التي ال ترتبط
إدراكاتھا بتحدیدات طفولتھ الجسدیة. فنحضن الطفل في وجوده

الجسدي ونحّن على صغره ولطافتھ وجمالھ، ونحملھ مثال من سریره
إلى كرسیھ  ونحن نظنھ كیانا سلبیا نحركھ ونحضنھ في تلك اآلنیة من
الزمان ، ونحتویھ بشكل عام في جمیع إحتیاجاتھ الجسدیة من إرضاعھ
وإطعامھ وتغییر مالبسھ وتنظیفھ؛ نفعل ھذا كلھ أوال نتیجة لحبنا العمیق
لھ ولكن أیضا إلحساسنا بسلبیة جسدیتھ في ھذه المرحلة اإلبتدائیة جدا
من عمره الصغیر دون اإللتفات إلى قدراتھ وطاقاتھ اإلیجابیة المكنونة
في وجودیتھ الروحانیة. ففي دائرة انشغالنا الیومي باإلھتمام إلحتیاجاتھ
الجسدیة وإحساسنا الفطري بأنھ مخلوق صغیر نعّرفھ في كلمتین "ال
یستطیع" و"ال یعرف"، نغفل عن أنھ في الواقع نظرا لكونھ ذو كیان
روحاني "یستطیع" و"یعرف" أیضا.  یتفضل حضرة عبدالھاء عن

الروح  اإلنساني 

. لذا فإن باستطاعة األم منذ تلك
الشھور األولى من والدتھ أن تنشأ طفلھا على الكماالت اإلنسانیة

وتخلق فیھ ھویتھ البھائیة ألن قدراتھ الروحانیة على المعرفة والتعلم
 واإلستیعاب منفصلة عن قدرات جسده الطفولي

  
یثبت الرابط اإللكتروني الملحق ھنا بھذا الموضوع أھمیة وإمكانیة التربیة
األخالقیة للطفل منذ الشھور األولى من والدتھ.  تظھر ھذه الدراسة العلمیة

التي أجریت من قبل علماء علم النفس في جامعة ییل في أمریكا على
مجموعة من األطفال تتراوح أعمارھم بین ثالثة إلى خمسة أشھر؛ مقدرة

 ھؤالء األطفال رغم صغر سنھم على التمییز بین الخیر والشر

 

Nurturing …

 
ألتمس لھؤالء األطفال تربیة بھائیّة حتّى يتقّدموا في الُملك والملكوت
ويصیروا سبب سرور قلبك وروحك، سوف تفسد األخالق العاّمة كثیًرا
في المستقبل، يجب تربیة األطفال تربیة بھائیّة كي ينالوا سعادة
الّدارْين وبغیر ذلك سُیبتلون بالمحن والمشّقات، ألّن سعادة العالم

 اإلنسانّي ھي في التّحلّي باألخالق الرّحمانیّة

" أن الروح المتعلقة بنفس اإلنسان يمكنھا أن تعمل

بواسطة الحواس المادية ويمكنھا أيضاً أن تحّي وتعمل بدون معونتھا كما في

عالم الرؤيا" (من مفاوضات حضرة عبد البھاء)
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إن أول ما كتب هللا على العباد عرفان مشرق وحیھ ومطلع أمره الذي كان مقام نفسھ في عالم األمر

والخلق من فاز بھ قد فاز بكل الخیر والذي ُمنع إنھ من أھل الضالل ولو یأتي بكل األعمال. إذا فزتم بھا
المقام االسنى واألفق األعلى ینبغي لكل نفس أن یتّبع ما أُمر بھ من لدى المقصود ألنھما معًا ال یُقبل

 أحدھما دون اآلخر ھذا ما حكم بھ مطلع اإللھام
 
 
 

 تزوجوا یا قوم لیظھر منكم من یذكرني بین عبادي  ھذا من امري علیكم فاتخذوه النفسكم معینا
 
 
 
 
 

  اّن الّذي ربّى ابنھ او ابناً من االبنآء كانّھ ربّى احد ابنآئي علیھ بھآئي وعنایتي ورحمتي الّتي سبقت

 العالمین
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BUTTON TEXT

(http://www.ted.com/talks/annie_murphy_paul_what_we_learn_before_we_re_born.html)

من وجھة النظر البھائیة الروح موجودة منذ الحمل، ولذلك فإن الجنین مھما كان صغیراً یجب أن ال 
 یُعامل بعدم االحترام

 

عالم الرحم
تدل الدراسات المعاصرة في علم األجنة، بأن الجنین  منذ مراحل نشأتھ األولیة

(/uploads/2/2/3/0/22300012/marahil_numuw_al-janin.pdf) في الرحم یمتلك قدرات ذاتیة لإلستماع والتواصل
مع األصوات واألحداث التي تحیط بھ خارج الرحم بحیثیة تؤثر في نشأتھ ونموه بعد والدتھ. فعلى سبیل المثال ، تحث ھذه الدراسات بأھمیة
التحدث مع الجنین، وبالخصوص تحدث الوالدین معھ، حیث یساعده اإلستماع إلى صوتھما وھو في الرحم في شعوره باألمان عندما یسمع
صوتھما لحظة والدتھ والتعّرف علیھما في دفء حبھما لھ المتمثل في حنان صوتھما. كما تشجع دراسات كثیرة إستماع األم الحامل إلى
الموسیقى للتأثیرات اإلیجابیة التي تمنحھا وتمنح جنینھا. ووجد الباحثون في علم األجنة واألطفال بأن الطفل الذي استمع لشھور عدیدة مع
والدتھ وھو مازال جنینا في رحمھا إلى معزوفة موزارت على سبیل المثال، یمتلك قدرات موسیقیة تختلف عن بقیة األطفال الذین لم تستمع
أمھاتھم إلى ھذه السمفونیة وذلك من خالل تعرفھ على حقیقة التأثیرات المعنویة التي تبعثھا ھذه الموسیقى في نفسھ. یؤدى في أحیان كثیرة
كنھیة ھذا اإلرتباط الداخلي الذي أنشأه الطفل مع الموسیقى وھو مازال جنینا في رحم أمھ، إلى أن یتجھ بكیانھ في سنین طفولتھ وشبابھ

  ورشده لإلرتقاء صوب الكمال في ھذا المجال
 

وإذا كان لصوت الوالدین وللموسیقى ھذا األثر العمیق والمصیري في نشأة الطفل، إذن یمكننا أن ندرك مدى ضرورة إھتمام األم منذ بدایات
تكّون النطفة في أعماقھا وطوال شھور الحمل بتعریف جنینھا على جمال وكمالیة الكلمات واأللحان والموسیقى اإللھیة. تلعب األم دورا فعّاال

و إیجابیا منذ اللحظات األولى لنشأة طفلھا في ھذا الوجود في خلق وتكوین ھویتھ البھائیة. تستطیع كل أم من خالل إدراك عظمة قدرتھا
التأثیریة على تشكیل ذاتیة كنھیّة طفلھا وشخصیتھ البھائیة بتھیئة بیئة روحانیة تحیط بالجنین وتحتویھ وھو مازال في عالم الرحم. وإلرتباط
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عالم الرحم بھذا العالم، فإن كثیرا مما یقوم بھ الوالدان من أجل نمو الطفل في مراحلھ الجنینیة تستمر إلى سنوات طویلة جدا بعد والدتھ في
جمیع مراحلھ العمریة من الطفولة إلى الرشد؛ كالرعایة بسالمتھ وصحتھ الجسمیة واإلھتمام بمشربھ ومأكلھ ونموه العاطفي . وكما تھتم األم

الحامل بنوعیة الطعالم والشراب الذي یصل إلى جنینھا رغبة في سالمتھ تتواصل إستمراریتھا في حمایتھ واإلھتمام بما یأكلھ ویشربھ
لسنوات طویلة من بعد والدتھ وتوفیر كل إحتیاجاتھ. ومن ھذا المنطلق تعتبر أیضا الرعایة الروحیة التي یوفرھا الوالدان لطفلھما وھو مازال

  جنینا في عالم الرحم من إحدى األساسیات التي یستمران في اإلھتمام بھا وتوفیرھا لھ بعد والدتھ وفي جمیع مراحلھ العمریة
 

ھذا اإلرتباط الوثیق بین نوعیة الرعایة التي یوفرھا الوالدان لطفلھما قبل وبعد والدتھ یؤدي إلى سھولة ترسیم خطوٍط عملیة ینشآن على
أساسھا منھجیة البیئة الروحانیة ألسرتھما والتي یرغبان بإحتواء طفلھما فیھا. فعلى سبیل المثال إذا تبنى الوالدان برنامجا روحانیا معینا
یتبعانھ في أشھر الحمل كتالوة األدعیة والمناجاة، واإلستماع إلى اآلیات والنغمات اإللھیة، والتشاور مع بعضھما البعض حول الحقائق

والمواضیع الروحانیة فإنھ من السھولة إستمرارھما وتواصلھما في ھذا البرنامج بعد والدة مولودھما  والعكس صحیح. بمعنى آخر، إن البیئة
الروحانیة التي یوفرھا الوالدان لینمو فیھا جنینھما صوب ھویتھ البھائیة تتشابھ في أساسیات جزئیاتھا من حیث التكوین مع خواص بیئتھ بعد

   الوالدة
 

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن استمراریّة األم في تالوة األدعیة والمناجاة واآلیات اإللھیة واألشعار المباركة بصوت مسموع لجنینھا
طوال أشھر الحمل یؤثر بعمق في تربیة ھویتھ البھائیة منذ بدایة نشأتھ. لذا وإن لم تسمح الظروف األسریة، لسبب أو آلخر،  في إتباع منھج
یومي توفر للجنین إحتیاجھ الفطري إلى الروحانیات، فإن األم ما تزال تملك المساحة الكبرى في تأثیرھا النافذ لتحویل عالم الرحم الذي ینمو

 فیھا فلذه كبدھا إلى عالم ملكوتي سماوي
 
 
 
 

 مناجاة تتلى للجنین في رحم األم
 

أي ربي قد وھبُت ما في رحمي لك فاجعله طفالً ممدوحاً في ملكوتَك فائزاً بموھبتَك وكرمَك
 ونامیاً وناشئاً في كنف تربیتَك

     حضرة عبد البھاء
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 دعاء المولود من حضرة الباب
 

   امر وخلق ،المجلد4، ص73
 

طعام الروح قبل طعام الجسد
تھتم األم في شھور الحمل بھذا الوجود الجدید الذي یعیش في رحمھا ویرافقھا في أیامھا ولیالیھا. وبینما
تبدأ اإلستعدادات المادیة لتھیئة المتطلبات الضروریة التي یحتاجھا الطفل عند والدتھ قد نتناسى في خضم
انشغالنا وسعادتنا وقلقنا ضرورة وأھمیة التحضیر لوالدة ھذا التكوین الروحي. فكما یحتاج الطفل عند
والدتھ إلى الحلیب وإلى المالبس المناسبة وكل األشیاء األخرى التي تحافظ على سالمتھ وتحمیھ من

األذیة وتمنحھ حیزه اآلمن ضمن األسرة والمجتمع؛ یحتاج الطفل أیضا إلى اإلھتمام بالجانب الروحاني
لوجوده والتي تعتبر من ضروریات نموه وإرتقائھ. ویتزامن ھذا اإلحتیاج الفطري للمولود الجدید في

ضرورة اإلھتمام بروحھ منذ اللحظات األولى لوالدتھ في خط یتوازى مع احتیاجھ لقطرات الحلیب التي
یرضعھا إن لم یكن في الواقع ھذا اإلحتیاج یسبق إحتیاجھ للحلیب. تالوة دعاء المولود من حضرة الباب
"   ثالث مرات في األذن الیمنى لحظة "

والدة الطفل تؤكد من حقیقة والدتھ ككینونة روحانیة  في ھذا الوجود. وألن تالوة ھذا الدعاء یسبق فعل
اإلرضاع، ولو بثوان معدودة، یلتحم مولودنا  منذ لحظاتھ األولي بخالقھ ویتعرف على كنھ نشأتھ كحقیقة
روحانیة في قالب جسدي. استقبالنا لمولودنا العزیز بھذه الكلمات السماویة تفوق كل الجمل والكلمات

 الترحیبیة األخرى التي قد نشعرھا في أعماقنا عند لقائنا األول لھ
 
 

 

قد ِجئُت بأمرهللا و ظََھرُت لذكره و ُخلِقُت لخدمته العزيز المحبوب

قد ِجئُت بأمرهللا و ظََھرُت لذكره و ُخلِقُت لخدمته العزيز المحبوب
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 مناجاة تتلى للرضیع

 

 ھو األبھى

 

سبحانك اللّھّم يا إلھي ھذا رضیع فأشربه من ثدي رحمتك وعنايتك ثّم ارزقه من فواكه أشجار
سدرة ربّانیّـتك وال تدعه بأحد دونك، ألنّك أنت خلقته وأظھرته بسلطان مشیّـتك واقتدارك، ال إله
إالّ أنت العزيز العلیم، سبحانك يا محبوبي فأرسل علیه من نفحات عّز مكرمتك وفوحات قدس

رحمتك وألطافك ثّم استظلّه في ظّل اسمك العلّي األعلى يا من بیدك ملكوت الصّفات واألسماء،
 وإنّك أنت فّعال لما تـشاء وإنّك أنت المقتدر المتعالي الغفور العطوف الكريم الّرحیم
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إذن یجب على كّل فرد قبل كّل شيء أن
یرّسخ قدمھ على المیثاق حتّى  تحیط بھ
تأییدات حضرة بھاء هللا من جمیع الجھات
وتكون جنود المأل األعلى معینة وظھیرة
  لھ، وتنفذ نصائح عبد البھاء
 ووصایاه في القلوب كالنّقش في الحجر
 

  
 ج 

BUTTON TEXT
(http://youtu.be/pQgVKXay3fM)

خطوات ثابتھ صوب العھد والمیثاق

النظم األعظم

من اللّوح الثّامن من ألواح الخطّة اإللھیّة
3 عبد البھاءمعّرباً عن مكاتیب حضرة
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(/uploads/2/2/3/0/22300012/al-
ahd-val-mithaq.pdf)

یعتبر العھد والمیثاق من أحد األركان األساسیة التي ترتكز علیھا الھویة البھائیة. ومن السھولة
تعریف الطفل منذ السنوات األولى من عمره بماھیة العھد والمیثاق وإن كان ما یزال صغیرا على
تعلّم المعاني الدقیقة التي تحملھا ھذه الكلمة في طیاتھا. وھكذا یسبق تخطیط مالمح ملموسة للعھد

والمیثاق بطریقة عملیة حتى یتحسسھا الطفل بحواسھ المادیة وقدراتھ التخیلیة عملیة تعریفھ بالكلمة
ذاتھا. مما یجعل مفھوم العھد والمیثاق مفھوما مختلفا عن كثیر من األمور األخرى التي تُعلّمھا األم

لطفلھا والتي تتبع فیھا منھجیة تعریفھ على لفظیة الكلمة أوال ومن ثم تساعده بأسلوب عملي
ملموس على معرفة ما یعنیھ ھذا المصطلح. فعلى سبیل المثال، إذا أرادت األم أن تربي طفلھا على

أحد الكماالت اإلنسانیة كالصدق؛ فإنھا تحتاج أوال إلى ذكر الكلمة لھ حتى یسمعھا بأذنیھ   ثم
یتعرف على مضمونھا فیما بعد عندما یعاینھا من خالل بوتقة اإلسم. "كن صادقا"، ھذا ما تقولھ

األم أوال عندما تعلّم طفلھا ھذه الصفة، فھي تلفظ الكلمة أمامھ كي یسمعھا أوال ثم تواصل بالطریقة
التي تجدھا مناسبة لقدرات طفلھا على اإلستیعاب لتشرح لھ وتعلمھ وتعرفھ بما تعنیة جملة  "كن

 صادقا" التي سمعھا لتوه منھا
 

یختلف العھد والمیثاق عن : "كن صادقا" ولھذا ال تستطیع األم أن تنتھج الطریقة السابقة كي 
تعّرفھ بما یعنیھ العھد والمیثاق .  إذا شاءت األم أن تعّرف العھد في كلمة واحدة فإنھ یمكنھا أن
تختصره في كلمة تتكون من حرفین "الحب". خالصة العھد والمیثاق ھي الحب، الحب الذي

نستقبلھ والحب الذي نمنحھ. تستطیع األم بدایة بتقویة رابطة الحب بین طفلھا وبین حضرة الباب
وحضرة بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء وحضرة شوقي رباني وبیت العدل األعظم اإللھي . ومن ھنا

تستطیع أن تبدأ مشوارھا  في تشید كینونتھ على أساس متین ال یتزلزل وال یھتز أمام البالیا
واإلمتحانات. وبما أن الطفل یحتاج، وبالخصوص في مراحلھ العمریة المبكرة، إلى أن یستقبل

الحب حتى یدرك كنھیتھا قبل أن یكون قادرا على منحھا لذا من السھولة تعریفھ  على حبھم لھ من
خالل حبھا الذي تحتویھ فیھ بوجودھا. فیمكنھا أن تدمج حبھم في حبھا بطریقة عملیة ، فعندما 
تحضن طفلھا وتقول لھ أنا أحبك تستطیع أن تضیف، أنا أحبك وحضرة الباب یحبك وحضرة

بھاءهللا یحبك وحضرة عبدالبھاء یحبك وحضرة شوقي رباني ولي األمر یحبك وبیت العدل األعظم
  اإللھي یحبك. كثیرون ھم من یحبونك یا عزیزي

 
بطبیعة الحال، الیدرك الطفل لصغر سنھ ما یعنیھ ھذا، ولكنھ یشعرھا من خالل حب أمھ لھ. فحبھا
الذي یعرفھ دافئا حنونا یشعره باألمان، یحتویھ ویحمیھ، یرعاه ویمنحھ إحساسھ باإلنتماء. وعندما
یسمعھا تؤكد لھ : أنا أحبك وحضرة الباب یحبك وحضرة بھاءهللا یحبك وحضرة عبدالبھاء یحبك

وحضرة شوقي رباني ولي األمر یحبك وبیت العدل األعظم اإللھي یحبك ، تنشأ في وجوده
الطفولي صورة ملموسة  محسوسة:  فإن كان ھذا الدفء واألمان الذي أشعره ھو حبھا إذاً فھكذا

  ھو حبھم أیضا
 

رویدا رویدا عندما تتعمق إحساسھ بھذا الحب بشكل طبیعي روتیني تنمو وتتجذر في أعماقھ في
خط موازي لتجذّر احساسھ بحب أمھ؛ تستطیع األم أن تبدأ في الفصل بین حبھا وحبھم لھا من

خالل ذكر حبھم دون حبھا. فتقول على سبیل المثال وھي تحضنھ: حضرة الباب یحبك وحضرة
بھاءهللا یحبك وحضرة عبدالبھاء یحبك وحضرة شوقي رباني ولي األمر یحبك وبیت العدل األعظم

اإللھي یحبك. وھكذا على ھذا المنوال، تستطیع اتخاذ منھجیة الدمج والفصل إلى ذلك الیوم الذي
تبدأ فیھ تعریفھ بكلمة العھد والمیثاق؛ فحینھا یملك الطفل استعدادا ذھنیا من خالل تجذر ونمو

احساسھ بحبھم لھ وكذلك حبھ لھم لیتقبّل ھذا الفصل. یؤدي تعریف الطفل على كلمة العھد والمیثاق
 من خالل جذور الحب التي أخذت بالنمو في أعماقھ بدایةً روحانیة ترتكز علیھا ھویتھ
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 من اآلثار البھائیة
 

 

 
ّيٍ فیھ یفوق في الِعلم والمعرفة أعلم العلماء والفقھاء في ھذا إّن مولود ذلك الیوم الجدید یفوق أعقل وأشرف النّاس في ھذا الّزمان وأصغر عاّمِ

 العصر
 

 
 

 

 
على االباء أن یبذلوا جھدھم في تدیّن االوالد وإن لم یفز االوالد بھذا الطراز فسوف یغفلوا عن اطاعة الوالدین التي تعتبر في مقام اطاعة هللا.

 وفي حالة عدم فوزھم بھذا الطراز فسوف یكونون غیر مبالین یفعل بأھوائھ ما یشاء

  
 
 

   
 

 
إّن تربیة النّساء أعظم من تربیة الّرجال بل وأھم ألّن ھؤالء البنات سیصبحن ذات یوم أّمھات واألّم ھي الّتي تربّي األطفال، واألّمھات ھّن
المعلّمات لألطفال لھذا یجب أن یكّن في منتھى الكمال والعلم والفضل حتّى یستطعن تربیة األوالد وإن كانت األّمھات ناقصات ظّل األطفال

 جھالء بلھاء
 الخطبة المباركة في كنیسة الموّحدین في مدینة  فیالدلفیا – أمریكا صباح األحد في 8 حزیران2 191، ص 316

 
 

أّول ُمرّب للطفل ھي األم، ألّن الّطفل في أّول نشأتھ ونمّوه كالغصن الّرطب یمكن تربیتھ على أیّة صورة أرْدت، إذا ربّیتھ مستقیًما یصبح
سة أخالقھ وآدابھ ... إذًا أیّتھا األّمھات مستقیًما وینشأ وینمو في غایة االعتدال، وإنّھ  لمن الواضح أّن األم ھي المربّیة األُولى للولد ومؤّسِ

  الحنونات اعلمن حّق العلم أّن تربیة األطفال على آداب كمال اإلنسانیّة لھي أفضل عبادة لدى الّرحمن وال یمكن تصّور ثواب أعظم من ھذا

ِمْن آثاِر َحضَرِة الباب

74من خطاب لحضرة الباب إلى حروف الحّي، راجع كتاب مطالع األنوار تألیف محمد زرندي الملّقب بنبیل طبع مصر ص  

 
 

ِمْن آثاِر َحضَرِة بَھاُء ِهللا

88گنجینه حدود وأحكام، ص

ِمْن آثَاِر َحْضَرِة َعبِد البَھاِء
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

 
 
 

 
یا عبد هللا كنت قد سألت بخصوص تربیة األطفال وتعلیمھم، إّن األطفال الّذین ولدوا في ظّل الّسدرة المباركة، وترعرعوا في مھد أمر هللا

ورضعوا من ثدي العنایة اإللھیّة، یجب على األّمھات تربیتھم منذ البدایة تربیة إلھیّة، وذلك یعني علیھّن ذكر هللا والتّحدّث عن عظمتھ وغرس
خشیة هللا في قلوب األطفال  ویجب تربیة الّطفل بكّل لطافة ونظافة ومحبّة كي یستنشق كّل طفل منذ بدایة حیاتھ نسیم محبّة هللا ویھتّز بفرح

    من رائحة ھدایة هللا، ھذه ھي بدایة تأسیس التّربیة وھي األساس الكلّي
  

 
 
 
 

 
وكأّم بھائیّة فإنّھ علیِك دون شّك واجب من أقدس الواجبات وأخطرھا لتطویرھم روحانی�ا في ظّل األمر المبارك، ویجب علیِك الّسعي من اآلن 

 أن تغرسي في قلوبھم حّب حضرة بھاء هللا وبذلك تُعدّیھم لقبول تاّم ومعرفة كاملة لمقامھ حینما یبلغون سّن الّرشد والمقدرة لھذا العمل
  

 

 
 

إن مھّمة تربیة طفل بھائي كما تؤّكده مراًرا وتكراًرا النّصوص المباركة البھائیّة إنّما ھي مسؤولیّة األّم الّرئیسة – والتي منحت ھذا االمتیاز الفرید –
وھي في الواقع خلق أوضاع في بیئتھا تؤّدي إلى تقّدم الّطفل وتحسین أحوالھ من النّاحیة الماّدیّة والّروحیّة، فالتّوجیھ الّذي یتلقّاه الّطفل في بدء حیاتھ من
أّمھ یشّكل أقوى أساس لتطّوره في المستقبل وعلى ذلك ینبغي أن یكون الّشغل األسمى الّشاغل لزوجتك... الّسعي من اآلن في أن تنقل إلى ولیدھا الجدید

 توجیًھا روحانی�ا یمّكنھ فیما بعد أن یأخذ على عاتقھ مسؤولیّة إیفاء واجبات الحیاة البھائیّة على أكمل وجھ
  

 
 
 
 

 
واآلن نود أن نوّجھ بعض الكلمات للوالدین اللذین یتحمالن المسؤولیة األساسیة في تربیة أطفالھم وتنشئتھم. إننا نناشدھم بذل االھتمام المستمر

لتربیة أطفالھم تربیة روحانیة. ویبدو أن بعضھم یعتقد بأن ھذا النوع من التربیة یقع ضمن مسؤولیة الجامعة وحدھا، وآخرون یعتقدون
بضرورة ترك األطفال دون تدریسھم األمر المبارك حفاظا على استقاللھم في التحري عن الحقیقة. وھناك من یشعرون بأنھم لیسوا أھال للقیام
بھذه المھمة. كل ھذا خطأ. لقد تفضل حضرة عبد البھاء قائال "فُرض على الوالدین فرضا بأن یربیا أبنائھما وبناتھما ویعلماھم بمنتھى الھمة"،

وأضاف أنھ "في حال قصورھما بھذا الصدد فھما مؤاخذان ومدحوران ومذمومان لدى هللا الغیور". وبغّض النظر عن مستوى التحصیل
العلمي للوالدین تبقى مھمتھما ھامة وحساسة في صیاغة التطور الروحاني ألطفالھم. علیھما أال یستخفّا بقدرتھما في تشكیل شخصیة أطفالھما

األخالقیة. ألنھما صاحبا التأثیر األساسي علیھم بتأمین البیئة المناسبة في المنزل التي یخلقانھا بحبھم �، والجھاد من أجل تنفیذ أحكامھ،
واتصافھما بروح الخدمة ألمره، وتنزیھھما عن شوائب التعّصب، وتحّررھا من شرور الغیبة المدّمرة. فكل والد مؤمن بالجمال المبارك

یحمل في عنقھ مسؤولیة السلوك الكفیل بإظھار الطاعة التلقائیة للوالدین، وھي الطاعة التي تولیھا التعالیم المباركة قیمة كبیرة. ومن الطبیعي
أن الوالدین، إلى جانب أعبائھما المنزلیة، علیھما واجب دعم صفوف تعلیم األطفال التي تنظمھا الجامعة. ویجب أن نضع نصب أعیننا أیضا
أن األطفال یعیشون في عالم یخبرھم بحقائق جافة قاسیة من خالل تجارب مباشرة مجبولة باألھوال التي مّر ذكرھا، أو بما تنشره وسائل
اإلعالم من معلومات ال یمكن تفادیھا، وكثیر منھم یُساقون نحو البلوغ قبل أوانھ، وبینھم أطفال یبحثون عن قیم ومعاییر تھدي خطاھم في

 حیاتھم. وأمام ھذه الخلفیة القاتمة المشؤومة لمجتمع متفسخ متدھور، على األطفال البھائیین أن یسطعوا نجوما متأللئة رمزا لمستقبل أفضل

 
 

مكاتیب عبد البھاء، الجزء األوّل، ص 470-469

42-43التربیة والتعلیم، ص

ِمْن آثَاِر حضرة ولّي أمر هللا شوقي أفندي

من رسالة كتبت بالنّیابة عن حضرة ولّي أمر هللا موّجھة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 20 نیسان 1939

1939من رسالة كتبت بالنّیابة عن حضرة ولّي أمر هللا موّجھة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 16 تشرين الثّاني

 من رسائل بیت العدل األعظم اإللھي

رسالة الرضوان لعام 2000 
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BUTTON TEXT (http://www.youtube.com/watch?v=Vm2UJRs4DTk)

 
 

الكماالت اإلنسانیة

 قل قد جعل هللا مفتاح الكنز حبّي المكنون لو انتم تعرفون
   كتاب األقدس

یتفضل حضرة عبدالبھاء ما ترجمتھ بالعربیة " البھائي ھو من یجتمع فیھ كل الكماالت اإلنسانیة".  فإن
كانت الكماالت اإلنسانیة محورا ترتكز علیھ ھویة الفرد البھائي كما یعّرفھ حضرة عبدالبھاء؛ إال أنھا ال
تنتھي عندھا. فحضرة عبدالبھاء قد حدد ھذه المركزیة بشرطین ترتبط أحدھما بالفرد و ترتبط األخرى 
بالكماالت ذاتھا و كالھما قائمان على أساس الجمعیة والكلیة. فالفرد یجب أن تجتمع في وجوده، كل

الكماالت اإلنسانیة؛ مما یعني بأن علیھ أن یقضي عمره باحثا عن كمال تلو كمال تلو كمال حتى یجدھا
كلھا، وأنا شخصیا ال أعلم بالتحدید كم عدد الكماالت اإلنسانیة في ھذا الوجود، لذا ال أملك رقما في رأسي
یطابق كلمة "كّل" التي تفّضل بھا حضرة عبدالبھاء. ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، ال یكفي الفرد أن

یجد كل الكماالت اإلنسانیة فقط ، بل علیھ أن یصبح بكیانھ بوتقة تصب فیھ قطرة قطرة جمیع ھذه
 الكماالت واحدة تلو األخرى إلى أن تجتمع جمیع ھذه القطرات ككلیة شاملة في وجودیتھ

   
لیس من السھولة إیجاد تعریف مبسط وتفصیلي یوضح ویحدد جزئیات الھویة البھائیة؛ ولكن بالقیاس على
النظریات واألبحاث العلمیة في علم النفس واإلجتماع حول ماھیة الھویة وتعریفاتھا؛ یمكننا أن نعرف بأّن
الھویة البھائیة للفرد تنقسم إلى ھویٍة خاصة و ھویٍة عامة. فالھویة الخاصة ھي سمات عالقتھ الفردیة مع

https://www.bahaidentity.com/
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

حضرة بھاءهللا بینما تتمیز الھویة العامة بكونھا عالقة تمددیة تُحدد ارتباطھ مع العالم المحیط بھ . بالتأكید
ال یعني وال یقترح ھذا التقسیم بإختالف الھویتین في نشأتھما األصلیة؛ فكلتیھما قد خلقتا من الحقیقة ذاتھا
وھي الكلمة اإللھیة. یتفضل حضرة بھاءهللا في كتاب األقدس " اتلوا ایات هللا في كّل صباح ومسآء اّن
الّذي لم یتل لم یوف بعھد هللا ومیثاقھ". لذا سواء أكان الحدیث عن الھویة الخاصة أو الھویة العامة فإن

كلیھما یندرجان تحت مفھوم "الكماالت اإلنسانیة" التي یجب على الفرد أن یسعى من أجل تجمیعھا شاملة
 كاملة في بوتقة وجوده

 
 

ولكن یمكن على الوالدین أن یتخذا في ھذه المرحلة اإلبتدائیة واألساسیة جدا في نشأة وتربیة طفلھما
منھجیة مبسطة لتعریف الحیثیات الجزئیة التي یرغبان بغرسھا في وجودیة طفلھما فیما یتعلق بھویتھ
البھائیة الخاصة والعامة. ومن ھذا المنطلق، یمكنھما أن یتخذا من إختالف  معنى "األحكام" في الدیانة

البھائیة عّما تعنیھ  "التعالیم" بَوصلةً تقودھما إلى ترسیم خارطة واضحة المالمح عن منھجیتھما التربویة
صوب خلق ھویة طفلھما البھائیة. فإن كانت  األحكام والتشریعات البھائیة تحدد ھویة الطفل الخاصة

وارتباطھ الروحاني مع حضرة بھاءهللا؛ یتفضل حضرتھ في كتاب األقدس " یا اھل البھآء تمّسكوا بحبل
العبودیّة � الحّق بھا تظھر مقاماتكم وتثبت اسمآئكم وترتفع مراتبكم واذكاركم في لوح حفیظ" تغرس

التعالیم البھائیة مفاھیم ھویتھ العامة ونحویة تواصلھ وارتباطھ مع البیئة المحیطة بھ والعالم الذي یعیش فیھ
من خالل تعالیم : وحدة العالم االنسانى و تحرى الحقیقة و تساوى حقوق الرجال والنساء و یجب ان

 یكون الدین مطابقا للعلم والعقل ونبذ التعصبات
 
 
 

Abdu'l Baha song Look at me نشید على خطى عبد البھاء

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
https://www.youtube.com/watch?v=3bo7iA1ZUVM
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BUTTON TEXT

(https://www.youtube.com/watch?
v=TyEPlTML6lg)

 

یعتبر اإلنصاف من أحد المبادئ األساسیة التي إن نجحت األم في غرسھ في وجودیة طفلھا فستضمن حریتھ وسالمتھ من أن یضیع بخطاه في
دروب الجھل والتھلكة. لذا یتوجب علیھا بأن تختار منھجیة محددة وواضحة المالمح لتعریفھ  بھذا المفھوم منذ الشھور األولى من والدتھ

وذلك حتى تتشرب كینونتھ من نبع الحریة التي وھبھا لھ حضرة بھاءهللا وتنمو في جوانبھ بصیرتھ الروحانیة بالتزامن مع نمو بصره
الفیزیائي. فیما یلي بعض اإلقتراحات التي یمكن لألم اتباعھا لتربیة طفلھا على أن  یَشاِھدَ األَْشیاَء بِعَْینِھ ال بِعَْیِن الِعباِد َویْعِرفَھا بَِمْعِرفَتِھ ال

 بَِمْعِرفَِة أََحٍد فِي البِالِد
 

ان اّول ما كتب هللا " (uploads/2/2/3/0/22300012/al-kitabul-aqdas.pdf/) یتفضل حضرة بھاءهللا في الكتاب األقدس
على العباد عرفان مشرق وحیھ ومطلع امره" ومن نتائج ھذا العرفان اتباع األوامر اإللھیة في كلیات حیاتھ وجزئیاتھا. لھذا فإن العین التي
تربي األم طفلھا كي یشاھد األشیاء من خاللھ ھي في الواقع عین مشرق الوحي، حضرة بھاءهللا. ولكن حتى تنجح األم في توجیھ مرآة طفلھا
صوب الشمس لتعكس نوره وحرارتھ یجب علیھا بدایة أن تعرفھ بالشمس وتجعلھ قریبا من محبتھ ودفئھ. تستطیع األم تنمیة ھذا اإلحساس في
طفلھا منذ نعومة أظافره وذلك من خالل ذكر اسم حضرة بھاءهللا على مسامعھ یومیا تارة عندما تتلو علیھ اآلیات اإللھیة وتارة أخرى عندما

 تتحدث معھ عن معاني ومضامین ھذه اآلیات أو تعرفھ بإحدى المبادئ األخالقیة
 

في المرحلة الالحقة تغرس األم في طفلھا میزانا استشعاریا وتدربھ على إدراك وجودیتھ من خالل قیاسھ بھذا المیزان وھي رضاء حضرة
بھاءهللا. وتستطیع أن تبدأ باإلیجابیات، فمثال عندما یساعدھا طفلھا في ترتیب الغرفة تقول لھ: شكرا لك أنا راضیة جدا عنك وحضرة بھاءهللا
أیضا راض عنك ألنك ساعدت أمك. أو عندما یتلو دعاءه تقول لھ مثال: رائع جدا حضرة بھاءهللا راض عنك ألنك تلوت دعاءك. وھكذا تدمج

  جزئیات حیاتھ الیومیة مع رضاء حضرة بھاءهللا
 

تستطیع األم بعد ھذه المرحلة التي تؤكد فیھا لطفلھا رضاء حضرة بھاءهللا عنھ، أن تبدأ بسؤالھ في المواقف اإلیجابیة قائلة: ھل تظن أن
حضرة بھاءهللا راض عنك؟ حتى تسنح لھ الفرصة كي یفكر بنفسھ وأیضا حتى تعلمھ طریقة استخدامھ لھذا المیزان الداخلي لإلستشعار الذي
غرستھ في كیانھ أال وھي رضاء حضرة بھاءهللا. فمثال عندما یشارك لعبتھ مع صدیقھ تستطیع األم أن تسألھ: ما رأیك، ھل تظن أن حضرة

  بھاءهللا راض عنك ألنك شاركت لعبتك مع صدیقك؟ وتعید علیھ ھذا السؤال في جمیع الجزئیات اإلیجابیة التي یعیشھا طفلھا
 

عندما تتأكد األم من أن طفلھا أصبح قادرا على اإلجابة على سؤالھا إن كان حضرة بھاءهللا راضیا عن عملھ تبدأ بتربیة قدراتھ اإلدراكیة
للجواب على ھذا السؤال في حیثیتھ السلبیة؛ أي عندما یكون الجواب : ال، حضرة بھاءهللا لیس راضیا عن ھذا العمل أو ھذا القول. من المھم

جدا على األم أن تقود الطفل بتأن وھدوء في ھذه المرحلة وأن تتأكد دائما بأن النتیجة النھائیة التي یصل إلیھا طفلھا ھي رضاء حضرة
بھاءهللا. بمعنى آخر، عندما یكون الجواب مثال : ال، ال أظن بأن حضرة بھاءهللا راض عن ھذا العمل. تسألھ األم، حسنا، ما العمل الذي

يَا اْبَن الرُّوحِ

َحبُّ األَْشیَاِء ِعْنِدي اإلْنصاُف.  ال تَْرَغْب َعْنُهأَ
إِْن تَُكْن إِلَيَّ راِغباً َوال تَْغَفْل ِمْنُه لَِتُكوَن لِي
أَِمیناً َوأَْنَت ُتَوفَُّق بِذلَِك أَْن ُتَشاِھَد األَْشیاَء
بَِعْینَِك ال بَِعْیِن الِعباِد َوتَْعِرَفھا بَِمْعِرَفتَِك ال
بَِمْعِرَفِة أََحٍد فِي البِالِد.  َفكِّْر فِي ذلَِك َكْیَف
يَْنبَِغي أَْن تَُكوَن.  ذلَِك ِمْن َعِطیَّتِي َعلَْیَك
َوِعنايَتي لََك َفاْجَعْلُه أَماَم َعْیَنْیَك
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سیرضى عنھ حضرة بھاءهللا؟ وتساعده كي یختار من مجموعة من اإلختیارات التي تقدمھا لھ ، ثم تقول لھ، حسنا، لنقوم بھذا العمل حتى
 یرضى عنا حضرة بھاءهللا

 
بمرور الزمان، یتكون لدى الطفل مخزون كاٍف من اإلختیارات اإلیجابیة التي یستطیع اللجوء إلیھا إلستبدال عدم الرضاء إلى الرضاء

ویصبح بإمكانھ اإلجابة بنفسھ على سؤال أمھ لھ: حسنا، مالعمل الذي سیرضى عنھ حضرة بھاءهللا؟ وفي ھذه المرحلة یبدأ الطفل خطواتھ
 اإلیجابیة في استخدام بصیرتھ الروحانیة

 
یبدأ الطفل في سن الثالثة وما فوق بالتأثر بأقرانھ وتقلیدھم؛ سواء اكان ھذا التقلید في  تبعیتھ ألخالقیاتھم السلبیة كالضرب والمشاجرة

واستخدام األلفاظ النابیة أو في تبعیتھ إلرادتھم وما یقولونھ لھ، على سبیل المثال كأن یأكل فاكھة فاسدة أو یسكب العصیر على مالبسھ.
وتستطیع األم في ھذه المرحلة وما یلحقھا بسؤالھ : ھل أنت عند اقدامك على ھذا العمل كنت تشاھد بعینك ، ھل كنت تفكر بعقلك، ھل حضرة

بھاءهللا راض عما فعلتھ؟ وعندما یجیب الطفل: ال، كنت أشاھد بعین صدیقي، تستطیع األم أن تسألھ، أیھما تظن سیجعل حضرة بھاءهللا
 راضیا عنك، أن ترى بعینك أم ترى بعین صدیقك
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 ُحبِّي ِحْصني َمْن َدَخَل فِیِھ نَجا َوأَِمَن
 

 
 
 

من أجل أن تمنح األم العھد والمیثاق معنًى ملموسا في خیال طفلھا وباالستناد إلى الكلمات المكنونة المذكورة أعاله والتي تشترط  نجاة
وشعور الفرد باألمان  على دخولھ أوال في الحصن اإللھي، تستطیع األم  اإلستفادة من صور بیت حضرة بھاءهللا في عّكا لشرح العھد
والمیثاق بحیثیة یفھمھا الطفل من خالل حواسھ المادیة. فمن خالل اختیار الصور التي بحوزتھا لبیت حضرة بھاءهللا، او تنزیلھا من

  اإلنترنت، تستطیع أن تحّرك خیال طفلھا صوب ھذا المكان المقدس الذي سیتجھ إلیھ في سنین عمره قبلةً لھ وألھل العالم
 

تختار األم مجموعة من صور بیت حضرة بھاءهللا في عكا (/15711606158815911577-16061605157515841580-
1604160415781606158616101604-160816051604160115751578.html) (یحبذ ان تكون ملّونة ألن األلوان تقرب
مفاھیم الصوربطریقة أسھل إلى ذھن األطفال ). من األفضل ان تسرد الصور في ترتیبھا قصة یستطیع الطفل أن یتخیلھا في مخیلتھ. على
سبیل المثال، اختیار صورة للبوابة الخارجیة، للممر، للحدیقة، للساللم، للباب، وللغرف المباركة. ثم ترتب الصور بحیثیة تساعد طفلھا على

تخیل نفسھ بأنھ الزائر، ماذا یشاھد الزائر أول أن یصل إلى بیت حضرة بھاءهللا؟ البوابة. ثم عندما تفتح لھ البوابة، ماذا یشاھد؟ الحدیقة والممر
الذي یمشي فیھ كي یصل إلى البیت المبارك. ثم ماذا یشاھد عندما یصل ھناك؟ العتبات المقدسة التي یجب أن یصعدھا لیصل إلى أعلى. ثم؟

  الباب المغلق (في أحد الصور) والباب المفتوح (في الصورة التي تلیھا) وھكذا
 

من أھم األساسیات عند اتباع ھذه المنھجیة ھي تربیة مشاعر الحب الذي یشعره الطفل اتجاه حضرة بھاءهللا (وحضرة عبدالبھاء وحضرة
شوقي رباني ولي األمر وبیت العدل األعظم اإللھي) قبل أن تقود خطواتھ صوب دخول بیت من یحبھ. ألنھ إن سبق حبھ دخولھ للبیت سیبحث
في أرجاء البیت عن وجھ محبوبھ بینما إن سبق رؤیتھ للبیت قبل تنمیة مشاعر حبھ فسیشعر بالغربة، حیث ال تمثل لھ البیت أھمیة شخصیة

 تربطھ بھ
 

تستطیع األم في تلك المرحلة التي تسبق دخول البیت وھي مازالت في مرحلة الدمج والفصل بین حبھا وحب  حضرة بھاءهللا وحضرة
عبدالبھاء وحضرة شوقي رباني ولي األمر وبیت العدل األعظم اإللھي أن تُقرب إلى كیان طفلھا مظاھر حبھم لھ من خالل أمثلة عملیّة

-uploads/2/2/3/0/22300012/al-warda_al/) یتحسس مذاقھا في وجوده الصغیر؛ مثل قصة الوردة السوداء
sawda.pdf)  التي یقدم فیھا حضرة عبدالبھاء شكوالتھ كبیرة سوداء للطفل األسود. عندما نسرد ھذه القصة على األطفال، أول ما یشد
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انتباھھم ھي الشكوالتھ الكبیرة التي كان یملكھا حضرة عبدالبھاء. یعرف الطفل جیدا حالوة الشكوالتھ، وأغلب األطفال تتمحور جل رغباتھم
حول أمنیة واحدة وذلك   بأن یعیشوا في بحر من الشكوالتة لیال ونھارا. ولھذا یمكن لألم أن تتخیل مدى رغبة الطفل عندما یستمع لھذه القصة
كي یكون مع حضرة عبدالبھاء الذي عنده شكوالتھ كبیرة. ھذا اإلرتباط بین الطفل وحضرة عبدالبھاء من خالل الشكوالتھ یُنّمي فیھ احساسھ

 بحالوة ھذا الحب حالوةً تشبھ مذاق الشكوالتھ
 

ولھذا عندما یبدأ الطفل البحث في أرجاء بیت حضرة بھاءهللا عن وجھ محبوبھ الذي یملك ألذ األشیاء لیمنحھا لھ، تستطیع األم في ھذه المرحلة
أن تستخدھم صور حضرة عبدالبھاء وحضرة شوقي رباني ولي األمر لیجدھما طفلھا وھما بانتظاره على عتبھ الباب یستقباله بحبھما

وحنانھما ویحضناه مرحبین بحضوره إلى البیت المبارك. ھذا التمثیل العملي لدخول بیت حضرة بھاءهللا بطریقة ملموسة یحس فیھا الطفل
   بالحب یحیط بھ من كل زاویة وركن  تساعده عندما یكبرفي أن یحس  بالعھد والمیثاق كدخولھ للبیت المبارك في طفولتھ المبكرة
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منھجیة التربیة
 
 

كنت قد كتبت بالنّسبة لألطفال، یجب تربیتھم من بدایة األمر تربیة إلھیّة وتذكیرھم
 دائًما بذكر هللا حتّى تترّسخ محبّة هللا في ِجبِلَّتِھم وتستقّر وتمتزج بحلیب األّم

 منتخبات من مكاتیب عبد البھاء، طبع الوالیات المتّحدة، الّصفحة 124
 
 

تربیة الطفل تحتاج إلى رؤیة واضحة ومنھجیة محددة المعالم من قِبل الوالدین بصفة عامة واألم بصفة خاصة  من أجل ضمان تحقیق األثر
المطلوب. تختلف الرؤى من فرد آلخر، كلٌّ على حسب بیئتھ وآمالھ وإعتقاداتھ، ولكنھا تتوحد  في نقطة مصیریة ترتكز أساسا على أھمیة
التخطیط العملي والمتابعة واإلستمراریة  دون كلل وملل لتحقیق الرؤیة المنشودة والوصول إلى نتائجھا المؤثرة. یملك الوالدان قبل والدة

مولودھما تصویر عام حول النحویة التي یرغبان بأن یربیا فیھا طفلھما سواء من الناحیة المعنویة أو المادیة؛ وفي أغلب األحیان تشكل ھذه
التصاویر العامة، خصوصیة التربیة األسریة التي ینشأ على أساسھا الطفل وتحدد من خاللھا سمات ھویتھ وشخصیتھ وملكاتھ. من ھنا تنبع
أھمیة اختیار منھجیة محددة المالمح یتبعھما الوالدان بوجھ عام واألم بوجھ خاص  صوب خلق الھویة البھائیة كجزاء ال یتجزأ من ذاتیة
طفلھما. تستطیع األم اختیار الكلمات اإللھیة التي ترغب بأن تتشرب منھا وجودیة طفلھا وترسم لھ مالمح شخصیتھ وتكوینھ الذاتي، وتبدأ
 بتالوة ھذه اآلیات لھ وھو مازال في عالم الرحم أو بعد والدتھ بأیام قلیلة وتستمر إلى أن یشد عوده ویتعلم الكالم فیحفظھا ویتلوھا بنفسھ

 
على سبیل المثال، في األشھر األولى من حملي بابني بدأت مالمح رؤیتى الذاتیة تتوضح شیئا فشیئا حول الحمایة والرعایة التي أرغب

بتوفیرھا وتھیئتھا لطفلي لحظة أن أحضنھ بین ذراعي وطوال سنوات عمره. یتفضل حضرة بھاءهللا في الكلمات المكنونة الفارسیة ما ترجمتھ
" یا ابن التّراب.. لك قدّرت جمیع ما في الّسموات واألرض!  إال القلوب فقد جعلتھا منزالً لتجلّي جمالي وإجاللي". رؤیتى ارتكزت على
ثالث محاور أساسیة اخترتھا ألرسم على ضوئھا منھجیتى في تربیة طفلي اتجاه ھویتھ اإلنسانیة بشكل عام وھویتھ البھائیة بشكل خاص.
ومن ھنا بدأُت مشواري مع طفلي. أحلم لھ عندما یشتد عوده بأن یمتلك الدنیا بما فیھا ولكن  یحتفظ بقلبھ ملكیّة خالصة  یستقر بھا حضرة

بھاءهللا. وأتمناه أن یشعر دائما بالسعادة في كل لحظات وجوده وفي كل مراحلھ العمریة رغم معرفتي بأن ھذه الدنیا ھي دار ابتالء وشقاء،
وربما في الواقع لتأكدي من أن ھذه الدنیا تمأل القلوب بالحزن أكثر من السعادة. وأرغبھ سالما آمنا محمیا في كل ثانیة یعیشھا في حیاتھ.
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

ورغم نیران الحنین بأحشائي ألحتویھ في أحضاني وأحمیھ برموش عیني وبقوتي وضعفي من كل ألم وحزن وتھلكھ إال أني أعلم علم الیقین
 بأني لن أستطیع أن احمیھ بوجودي من جمیع المخاطر والشرور

 
 

ھكذا دفعني حبي األزلي لطفلي ورغبتي األبدیة في سعادتھ وسالمتھ ورجائي لھ بإدراكھ لُكنھیة وجوده والھدف من خلقتھ؛ دفعني ھذا إلى
  اختیار المحاور التالیة أساسا أشید علیھ منھجیّة محددة المعالم لنشأتھ وتربیتھ

 

  

 

وحِ  یَا اْبَن الرُّ
 

ِل القَْوِل اْمِلْك قَْلباً َجیِّداً َحَسناً ُمنیراً ِلتَْمِلَك ُمْلكاً دائِماً باقِیاً أََزالً قَِدیما     فِي أَوَّ
 

 

 

 
 یَا اْبَن اِإلْنساِن

 
 اْفَرْح بُِسُروِر قَْلبَِك، ِلتَُكوَن قابِالً ِلِلقائِي َوِمرآةً ِلَجماِلي

 
 
 

 
 یَا اْبَن الُوُجوِد

 
 ُحبِّي ِحْصني َمْن َدَخَل فِیِھ نَجا َوأَِمَن َوَمْن أَْعَرَض َغَوى َوَھلََك                

 
 
 
 
 
 

فبدأْت رحلتي مع طفلي بھذه اآلیات الثالث التي كنت أتلوھا على مسامعھ لیل نھار، عندما أرضعھ، عندما أغیر حفاظاتھ، عندما أحممھ،
عندما أالعبھ، عندما أخرج للتنزه معھ، وعندما ینام في حضني. كنت أرتل على مسامعھ أدعیة وأشعار وألواح أخرى تختلف من یوم آلخر
على حسب اإلختیار ولكن بقیت اآلیات الثالث منھجا أساسیا وثابتا في برنامجي الیومي في ثالوة المناجاة واأللواح واألشعار لطفلي.  كنت
بعد كل مرة أتلو لھ ھذه النصوص الثالثة بنصھا حتى ترتبط روحھ منذ الصغر بنور الكلمة اإللھیة؛ أنغنغھ بلغتي األرضیة المغلفة بدفء

  األمومة  عن معاني ھذه الكلمات اإللھیة وعن قلبھ الذي أتمناه مسرورا إلى أبد اآلباد
 
 

من المھم جدا أن یمتلك الوالدین بصفة عامة، واألم بصفة خاصة، رؤیة واضحة ومنھجیة محددة المالمح حول نوعیة الصفات والكماالت 
واألخالق اإلنسانیة التي یرغبان لولیدھما بأن یُنشأ علیھا. الطفل ال ینمو في فراغ ومن فراغ؛ فكل ما یحیط بھ یؤثر على ھویتھ وتكوینھ الذاتي

ویترك بصماتھ على روحھ وقلبھ ووجوده. فعلى سبیل المثال، تختلف حاالت الطفل الذي یعیش وینمو في بیئة تتحكم فیھ  العنف وسوء
المعاملة مع حاالت طفل آخر یعیش في بیئة آمنة ملیئة بالحب والحنان. وبالقیاس على ھذا، تختلف حاالت الطفل الذي یعیش في فراغ

روحاني ویُحرم من ارتباط قلبھ مع حضرة بھاءهللا مع حاالت طفل آخر تشربت وجوده من معین الكلمات اإللھیة منذ بدء خلقتھ. كل یوم
یعیشھ الطفل في ھذه الدنیا، سواء أكان في الرحم أو خارجھ، لھ أھمیتھ في تربیتھ الروحیة واحتیاجھ الفطري إلى التواصل واإلرتباط مع

   خالقھ

- ترتكز محور وجوديته اإلنسانیة على

 

 - لیحقق الھدف الغائي من خلقته ويشعر بالسعادة مدى الحیاة 

  - في جمیع الحاالت والظروف على مر األيام والسنین 

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
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 اتلوا آیات هللا في كل صباح ومساء
حضرة بھاءهللا-كتاب األقدس

 
 
 

 
 تالوة اآلیات اإللھیة صباحا ومساء

 
 

تالوة اآلیات في كل صباح ومساء تعتبر واحدة من إحدى أھم الطرق العملیة لخلق الھویة البھائیة في
أطفالنا. یستطیع الوالدان من خالل حرصھما على حضور و مشاركة طفلھما معھما منذ بدایة نشأتھ
في ھذه الفریضة الروحانیة التي ذكرھا حضرة بھاءهللا في كتاب األقدس بتوصیل قلبھ في ارتباط
مباشر مع الكلمة اإللھیة. الحضور الفعلي الیومي للطفل منذ نعومة أظافره في كل صباح ومساء
لیستمع بأذنیھ صوت والدیھ وھما یرتالن الدعاء والمناجاة یؤثر إیجابیا في تربیتھ الروحانیة. فمن

جھة تتشرب وجوده بھذه الفریضة السماویة وینشأ على إحترام قدسیتھا، ومن جھة أخرى یحفظ عن
ظھر قلب الكلمات اإللھیة التي یواظب والدیھ على ترتیلھا. إختیار منھجیة محددة المالمح لنحویة

تالوة اآلیات اإللھیة في الصباح والمساء مع طفلنا تساعد في خلق نوع من الروتین الروحاني یمارسھ
الطفل عفویا وبسالسة. غالبا ما تكون األم ھي من تصحو مع الطفل وأول من یراھا في الصباح

وآخر من یغمض علیھا عینیھ في المساء؛ لذا یستحسن لألم أن تفكر ملیا في اختیار منھجیة یتناسب
مع نحویة برنامجھا الیومي. فمن خالل معرفتھا بالمسؤولیات الملقاة على عاتقھا یمكنھا أن تخطط

على سبیل المثال مقدار الزمن الذي یمكنھا أن تقضیھ مع طفلھا في الصباح وفي المساء سواء أكانت
ساعة بأكملھا أو دقائق معدودة. وتختار على ھذا األساس األدعیة والمناجاة التي ترید أن تتلوھا مع

طفلھا مع األخذ بعین اإلعتبار احتیاجھا لبعض اللحظات اإلضافیة من أجل الشرح والتوضیح
 والتحلیل إن لزم األمر

 
 

تستطیع األم منذ تكّون النطفة في رحمھا بترتیل اآلیات واألدعیة بصوت مسموع حتى تساعد
 جنینھا على اإلرتباط المباشر مع الكلمة اإللھیة منذ ابتداء نشأتھ

 
إختیار مجموعة من اآلیات اإللھیة ترتكز علیھا في منھجیتھا  لتربیة طفلھا. تستطیع األم اختیار
ثالث إلى خمس آیات تبدأ منھا رحلتھا مع األمومة والتربیة ثم تضیف على ھذه القائمة رویدا

 رویدا ما تشاؤه من اآلیات والكلمات اإللھیة بمرور الزمان
 

بعد اختیارھا لآلیات اإللھیة، تالوتھا الیومیة على مسمع طفلھا وشرحھا لھ بلغة مبسطة تتناسب

  ُھَو الّساِمُع الُمجیُب    
 

يا الھی أصبحت في جوارك
و الّذی استجارك ينبغی أن
يكون فی كنف حفظك و

حصن حمايتك * أي رّب نوّر
باطني بأنوار فجر ظھورك
كما نوّرت ظاھری بنور

 صباح عطائك

 
اجعلوا إشراقكم أفضل من
عشیّكم، وغدكم أحسن
من أمسكم. فضل اإلنسان
في الخدمة والكمال ال في

الزّينة والثّروة والمال

ھل من مفرّج غیر هللا قل
سبحان هللا ھو هللا كّل

 عباد له وكّل بأمره قائمون

يا إِلِھي اْسُمَك ِشفائِي

 
 

فیما يلي بعض اإلقتراحات التي قد تساعد الوالدين بوجه عام واألم بصفة
 خاصة في التخطیط لمنھجیة تالوة اآليات اإللھیة في كل صباح ومساء
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BUTTON TEXT
(/uploads/2/2/3/0/22300012/c4.mp3)

مع صغر سنھ منذ شھوره األولى تترك آثارھا العمیقة واإلیجابیة في نشأتھ الروحانیة. باإلضافة
إلى أن تالوتھا الیومیة لھذه اآلیات التي اختارتھا منھجیة ترتكز علیھ في تربیة طفلھا تساعدھا
على عدم الحیاد في خضم مشاغلھا ومسؤولیاتھا عن المسار الذي قررتھ في البدایة لنھجھا

 التربوي
 

تحدید روتین یومي للكیفیة التي یبدأ فیھا الطفل یومھ ویختمھا تسھل على األم والطفل معا اتباع
منھجیة واضحة المالمح بسالسة وأریحیة. فعلى سبیل المثال، إن رسمت األم منھجیة البرنامج

الصباحي لطفلھا على النحو التالي، تحیة هللا ابھى، غسل الوجھ واألسنان ثم تالوة األدعیة
والمناجاة؛ فإنھا تستطیع أن تحول ھذه المنھجیة إلى روتین یومي منذ األشھر األولى من والدة

طفلھا. في البدایة تغسل ھي وجھھ ثم ترتل على مسمعھ األیات اإللھیة وھو في حضنھا، ثم عندما
یكبر الطفل رویدا رویدا، یعلم أن أول ما یجب علیھ أن یقوم بھ في الصباح ھو أن یحّي ویقول هللا
ابھى، ثم یتوجھ إلى الحمام ویغسل وجھھ ویفرش أسنانھ، ثم یجلس لیرتل أدعیتھ. إن مواظبة األم
في اتباع المنھجیة التي ترغبھا لتربیة طفلھا منذ الشھور األولى من عمره یُسھل علیھا تعویده
  على ھذه المنھجیة بحیث تصبح من أحد أھم األركان الرئیسیة في برنامج روتینھ الیومي الذي

 سینمو بطبیعة الحال وسیتشعب بمرور الزمان واختالف المكان واألحداث

 
 

أما في اللیل، فیمكن لألم أن تُقسم الوقت الذي تقضیھ مع طفلھا قبل خلوده للنوم في سرد أو 
قراءة القصص المختلفة باإلضافة إلى تالوة المناجاة و اآلیات اإللھیة. یمكن اإلستفادة من قصص

حضرة عبدالبھاء على سبیل المثال مثل الفقیر والسجادة
(/uploads/2/2/3/0/22300012/al-faqir_wa_al-sijjada.pdf)

  وغیرھا من القصص والحكایات
 

أما بالنسبة لتالوة المناجاة، فنظرا للمرحلة السلبیة التي یعیشھا الطفل في الفترة التي تستمر من
والدتھ إلى سنتھ األولى من حیث عدم قدرتھ على الكالم والنطق؛ یمكن لألم أن تستغل ھذه المرحلة

في إختیار و تالوة تلك اآلیات واألشعار المباركة التي تریدھا أن یتعلمھا ویقرأھا بنفسھ كفعلیة
  منتجة عندما یتخطى السنة من عمره

 
كما یمكن لألم أن تسجل ماتختاره من األدعیة والمناجاة والنصوص واألشعار المباركة بصوتھا ثم
بعد أن تنتھي من سرد القصة وتالوة المناجاة حضوریا مع طفلھا، تتركھ لینام مستمعا إلى دفء

صوتھا والكلمات اإللھیة. استماع الطفل إلى صوت أمھ تشعره بالھدوء واإلستقرار، واستماعھ إلى
 اآلیات اإللھیة بصوتھا تخلق فیھ إحساسھ باألمان واإلطمئنان

 
من إحدى الطرق التي یمكن لألم أن تلجأ الیھا في ھذه المرحلة لتوضیح فكرة  الحب اإللھي إلى

طفلھا  ھي التمثیل المادي لمفھوم الحب اإللھي وذلك من خالل تعریفھ إلى حضرة عبدالبھاء.
 فتستطیع على سبیل المثال اختیار تلك الصورة التي یبتسم فیھا حضرتھ، وتریھ لطفلھا وتصف لھ
عن عمق حب حضرة عبدالبھاء لھ وشدة طیبتھ ومواظبتھ وحمایتھ لھ. یمكن أیضا إعطاء الطفل

نسخة من ھذه الصورة كي ینام معھا في حین یستمع إلى صوت أمھ وھي تتلو على مسامعھ
اآلیات اإللھیة. یستطیع الطفل من خالل صورة حضرة عبدالبھاء

(/uploads/2/2/3/0/22300012/6443.jpg) وصوت أمھ أن یشعر بمعنى
  الحب اإللھي  في الكلمات الملكوتیة التي یسمعھا وإن كان مایزال صغیرا إلدراك كنھیتھا

َوِذْكُرَك َدوائِي َوُقْرُبَك َرَجائِْي
َوُحبَُّك ُمْؤنِِسْي َوَرْحَمُتَك
ْنیا طَبِیبِْي َوُمِعْینِْي فِي الدُّ
َواآلِخَرِة َوإِنََّك أَْنَت الُمْعِط

الَعلِیُم الَحكِیُم
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 یتفضل حضرة عبدالبھاء
 

 
 

بالنّسبة لسؤال بشأن توجیھ األطفال، فمّما أّكده حضرة بھاء هللا وحضرة عبد البھاء بضرورة توجیھ
الوالدین ألوالدھما في الّسنین األولى من حیاتھم، یبدو أن تَلَقّي األوالد توجیھھم األّول في البیت تحت
عنایة أّمھم أفضل من أن یرسلوا إلى دار حضانة، ولكن إذا اضطّرت بعض الحاالت أیّة أّم بھائیّة أن

 تضع طفلھا في دار حضانة فال مانع ھناك

 
 

 
الحظوا عندما تكون األّمھات مؤمنات يصبح
األطفال أيًضا مؤمنین ولو كان الوالد غیر
مؤمن، وإذا كانت األّمھات غیر مؤمنات ُحِرَم
األطفال من اإليمان ولو كان الوالد في أعلى
درجة من اإليقان واالطمئنان إالّ ما قّدر
 والحكم على األغلب
 

التربیة والتعلیم، ص 49

 من رسالة كتبت بالنّیابة عن حضرة ولّي أمر هللا موّجھة إلى أحد األحبّاء بتاريخ 13 تشرين الثّاني 1940            

  
 
 

تظن كل أم في الوھلة األولى أن ساعات الیوم األربع والعشرین ال تكفیھا للقیام بكل المسؤولیات التي تقع  
على عاتقھا باإلضافة إلى اإلھتمام بطفلھا، وبالخصوص في السنین األولى من والدتھ، فما بالك بتربیتھ

روحانیا. فھي تستیقظ مبكرا وتبدأ برنامجھا الحافل بالوظائف والمسؤولیات دون أن تمتلك أي فرصة لقضاء
بعض الدقائق في حیزھا الخاص مع نفسھا قبل اإلندفاع إلى  خضم الحیز العام الذي ینتظرھا بالمرصاد.

فعلى سبیل المثال، قد ترغب األم أن تشرب فنجانا من الشاي أو القھوة في ھدوء وتقرأ شیئا یخصھا لبعض
اللحظات من جریدة أو مجلة أو كتاب أو صفحة انترنت؛ ولكن نادرا ما تمنح األم ھذا الحق في حیزھا

الخاص، فما إن تفتح عینیھا في الصباح، حتى تقفز من السریر إلى بحر المسؤولیات التي تقع على عاتقھا
اتجاه طفلھا وأفراد أسرتھا أوال ومن ثم مسؤولیاتھا البیتیة والمھنیة واإلجتماعیة وربما العلمیة أیضا. وقد تمر

سنوات طویلة جدا قبل أن تمتلك األم حقیتھا في حیزھا الصباحي الخاص بھا أو أي حیز شخصي آخر 
ترغب فیھ ولكن یجب علیھا اإلحتراس كثیرا حتى ال تضحي بالحیز الذي یخص بطفلھا  وذلك لظنھا  من أنھ

 حیزھا الشخصي. كل اللحظات التي یكون الطفل فیھا مستیقظا ، وباألخص في السنتین األولیتین من

Keetra's Pray…
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والدتھ، تعتبر في الواقع جزءا ال یتجزأ من حیزه الخاص. تشكل ھذه الحقیقة تحدیا كبیرا أمام األم التي
تضحي بكامل حیزھا الشخصي وتحرم نفسھا ولومن بعض الدقائق البسیطة تقضیھا في ھدوء خارج صخب
جدولھا الیومي الزاخم باألحداث إذ تفاجأ بضرورة إحداث تحویل جذري في ُكنھیة خارطة وظائفھا؛ فبعدما
كانت تتحدد خیوطھا على أساس مسؤولیاتھا البیتیة والمھنیة واإلجتماعیة والعلمیة علیھا أن ترسم اآلن على

  أساس مركزیة طفلھا ومسؤولیتھا صوب تربیتھ الروحانیة
 

  فیما یلي بعض اإلقتراحات التي تستطیع األم من خاللھا تغییر خارطة وظائفھا الیومیة بحیثیة ترتكز على
 مسؤولیتھا في تربیة طفلھا روحانیا

 
 

  تالوة اآلیات اإللھیة واألشعار بصوت مرتفع یصل إلى مسامع طفلھا في حین القیام بالمھمات المنزلیة
 

 اإلستماع إلى التسجیالت الصوتیة لألدعیة والمناجاة واألناشید الملكوتیة في البیت والسیارة
 

الحدیث الدائم مع طفلھا وسرد القصص التاریخیة واألخالقیة على مسمعھ عند قیامھا باألنشطة التي
 تسمح بھذا الدمج

 
التصمیم على تصطحب طفلھا معھا إلى اإلجتماعات الروحانیة والمجالس البھائیة حتى وإن كان ھذا

مجلس صعود حضرة عبدالبھاء أو مجلس صعود حضرة بھاءهللا بدال من إعتذارھا عن المشاركة في ھذه
  المجالس أو إن حضرت فتحضر بدونھ

 
إن كان المجلس یسمح بالمشاركات الفردیة، فمن المھم أن یشارك الطفل بتالوة ما یحفظھ عن ظھر قلب،
وفي الشھور األولى من والدتھ حیث ال یملك الطفل ملكات كالمیة، تستطیع األم التأكید على مشاركتھ من
خالل حملھ في حضنھا ومخاطبتھ باسمھ قائلة مثال: واآلن طفلي ... سیتلو ھذه المناجاة، ثم تقرأ بالنیابة
عنھ. من المھم جدا ذكر اسمھ قبل تالوة الدعاء حتى یعرف رغم صغره بأنھ ھو من قام بفعل التالوة ، ألن

  ھذا یساھم إیجابیا في تعّرفھ على ھویتھ الروحانیة
 
 

بعد السنتین األولیتین، تستطیع األم أن تساعد طفلھا في تربیة ھویتھ الروحانیة من خالل تشجیعھ على
  التعبیر عن آرائھ ووجھات نظره واقتراحاتھ حول األنشطة البھائیة التي یرغب في أن ینظمھا بنفسھ أو

 أن یشارك فیھا مع أصدقائھ
 
 

تستطیع األم أن تغرس في طفلھا إحساسھ بأھمیة كینونتھ الروحانیة عن طریق منحھ الوقت الكافي الذي
یحتاج إلیھ في تالوتھ للدعاء والمناجاة سواء أكان صباحا أو مساء أو خالل الیوم.  ألن الطفل یتعلم

احترام روحانیتھ من خالل ردود الفعل التي تحیط بھ في ھذه اللحظات الممیزه؛ فإن استعجلتھ األم قائلة:
ھیا ھیا اقرأ بسرعة مناجاة الصباح ألننا تأخرنا عن موعدنا، أو أتلو بسرعة دعاء النوم ألنك تأخرت عن
موعد نومك، أو سنقرأ ھذه اآلیات اإللھیة بعد أن ینتھي ھذا البرنامج أو ذاك أو إن ھذا الدعاء طویل جدا

ولیس عندنا وقت اآلن اقرأ دعاء آخر؛ یتربى الطفل على إحساسھ أن كل ما یحیط بھ یحدد لھ حیزه
الروحاني ولیس العكس. بمعنى آخر، ینشأ مدار ھویتھ حول مركزیة األحداث واألشخاص ولیس حول

مركزیة وجوده الروحاني؛ وبذلك یصبح مثال التضحیة بتالوة اآلیات اإللھیة في الصباح من أجل موعد مع
 أحد األشخاص موضوعا ھامشیا ال تمثل لھ أیة أھمیة فیكون موعده مع ذلك الشخص الذي ینتظره

 أكثرأھمیة من موعده مع حضرة عبدالبھاء مثال. من إحدى الطرق العملیة التي تستطیع األم اتباعھا ھي
 أن تحذف من قاموس تربیتھا الروحانیة لطفلھا جملة :ھیا بسرعة

 
یتعلم الطفل غالبا في السنین األولى من عمره ملكاتھ وأخالقھ من خالل مراقبتھ وتقلیده للوالدین، ومن
ھنا تستطیع األم اإلستفادة من مراقبة طفلھا لھا في تربیة ھویتھ الروحانیة . فھو سیتعلم منھا معنى

"اتلو آیات هللا في كل صباح ومساء" عندما یسمع صوتھا یومیا وھي تتلو اآلیات واألدعیة على مسمعھ
بأعذب األلحان ودون استعجال أو انتخاب ما قل وقصرفقط. وسیتعلم إحترامھ للمجالس البھائیة

والضیافات بمشاركتھا فیھا، وسیتعلم منھا  جمیع الجزئیات الروحانیة الالنھائیة التي یرسم من خاللھا
  مالمح ھویتھ الكلیة كالصالة والصوم مثال
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من مرحلة اإلستقبال إلى مرحلة اإلنتاج
  

 
عندما یلد الطفل وحتى السنة األولى من عمره یتعلم رویدا رویدا كیفیة تطویر ملكاتھ

لیتحول من السلبیة إلى الفعلیّة المنتجة. بمعنى آخر، رغم أن الطفل یسمع األصوات ویتعلم
تمییز بعضھا عن البعض اآلخر، إال أن ھذه المعرفة تبقى في مرحلة السلبیة في السنة

األولى من طفولتھ؛ حیث أنھ ال یستطیع أن یتصرف فعلیا بتحویل ھذه األصوات إلى كلمات
ینطقھا . تعني السلبیة ھنا قدرة الطفل على اإلستقبال والتعلم دون قدرتھ على إظھار نتائج
عملیة للعلم الذي یستقبلھ ویمأل بھ وجوده ، بینما تعني الفعلیة المنتجة قدرة الطفل على
اظھار آثار ھذا العلم الذي تشربھ والتفاعل معھا من خالل إعادة إنتاجھا بالنحویة التي

 استقبلھا أو بإدخال تغییرات علیھا وإبرازھا في منھجیة مبتكرة
 

غالبا ما یُشبھ الطفل وھو في مرحلتھ السلبیة بأنھ مثل اإلسفنج، یتشّرب ویتشّرب ویتشّرب
دون أن تظھر أي أثر للقطرات التي یُجّمعھا في وجوده، ولھذا فغالبا ما یغفل الوالدان مسألة
التطور الروحي الذي یعیشھ الطفل في السنة األولى من عمره وخاصة أن آثاره العملیة، إن
شئنا وصفھا بھذا التعریف المبّسط، ال تظھر للعیان بذات الجالء الذي یظھر فیھ آثار تعلّم
الطفل للكالم أو المشي أو القدرات الجسمیة األخرى. ولكن وإن بقي الطفل في مرحلة
السلبیة لفترة أطول قبل إظھار ملكاتھ الروحانیة بالمقارنة مع إبراز فعلیتھ اإلنتاجیة في

قدراتھ الجسمیة إال أن استمراریة الوالدین في تھیئة البیئة الروحانیة المناسبة كي تتشرب
 روحھ من بحار الكلمات اإللھیة لھي من أھم ما یمكن للوالدین من تقدیمھا لطفلھما

 
أدرجت ھنا من المكتبة الشخصیة ألسرتي، مثالین تعكس أحدھما المرحلة السلبیة التي

یعیشھا الطفل في عدم استطاعتھ إبراز ما یكتمن في وجوده قبل الولوج إلى المرحلة المنتجة
لیظھر فیھا أثار ما تعلمھ سابقا بنحویّة فعلیة. في الفیدیو األول كان ابنى عمره 22 شھرا،
وفي الفیدیو الثاني عمره 35 شھرا. بدأت بتالوة لوح األحمد على مسامع ابني منذ األیام

 األولى بعد والدتھ ومازلت أواظب على تالوتھ یومیا معھ
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من آثار حضرة
الباب

 
 
 نسائم الرحمن، ص5 
 

BUTTON TEXT

(https://www.youtube.com/watch?v=7-
q-InSJYoM)

 یَا اْبَن الُوُجوِد
 

ِمْشكاتِي أَْنَت َوِمْصباِحي فِْیَك؛  فَاْستَنِْر بِِھ َوال تَْفَحْص َعْن َغْیري، ِألنِّي        
 َخلَْقتَُك َغنِیَّاً َوَجعَْلُت النِّْعَمةَ َعلَْیَك باِلغَةً

 
 
 

قل هللا يَْكِفي َعْن ُكّلِ َشْيٍء َوال
يَْكِفي َعِن ِهللا َربَِّك ِمْن َشْيٍء ال
مَواتِ َوال فِي األَْرضِ َوال فِي السَّ
بَْیَنُھَما إِنَُّه كاَن َعالًَّما كافِیًا َقِديًرا

 
 
 

یتعرف الطفل في السنین األولى من عمره على نفسھ من خالل اآلخرین، وترتكز جل اھتمامھ
في ھذه المرحلة على احساسھ و رغباتھ واحتیاجاتھ. فالعالم الكبیر الذي ُولد فیھ ال تُعنیھ في
شئ إن لم یكن ھو محورا فیھ. على سبیل المثال، ال یھتم الطفل الرضیع عندما یشعر بالجوع

ویبكي عالیا طلبا للحلیب إن كانت األم تعبة أو منشغلة، فھو في الواقع ال یھتم بأي منطق
سوى احساسھ الفطري بالجوع واحتیاجھ إلى الحلیب. و لذا سیستمر في بكائھ وإن وضع
العالم بین یدیھ؛ ألن العالم الذي ال یكون ھو محورا فیھ ال تھمھ في شئ. من جھة أخرى

یتعرف الطفل على نفسھ من خالل حب اآلخرین لھ ومن خالل الدفء والحنان الذي یحتویھ
فیھ والداه فیشعر بقیمتھ وتنمو ثقتھ بنفسھ والعكس صحیح. فالطفل الذي یحرم من الحب
والحنان وتكبل طفولتھ بأحساسیس الذنب والخطیئة سترسخ في وجوده إحساسھ بالشیئیتھ
ودونیتھ رغم أن حضرة بھاءهللا یتفضل في الكلمات المكنونة العربیة" خلقتك عالیا". ولھذا

  تستطیع األم أن تشجع طفلھا الصغیر على الدعاء والمناجاة من خالل اإلرتكاز على
 

  ایمانھ المطلق  بمحوریة وجوده
 

بھائیة بصوت أم منى الجزء الثاني …
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   باإلضافة إلى إحتیاجھ الفطري للحب والحنان
 

عند قراءة اآلیات اإللھیة والمناجاة یحتاج الطفل إلى أن یكّون تجربتھ الشخصیة مع المناجاة
وینّمي أواصر ارتباطھ بالكلمات نفسھا وأیضا بمنّزل ھذه الكلمات السماویة. فمن جھة حتى
یستطیع الطفل إدراك معاني اآلیات األلھیة التي یسمعھا ویتلوھا في ھذه المرحلة المتقدمة جدا

من عمره الصغیر، یحتاج بدایة إلى أن یشعر بأنھا تخاطبھ وأنھ المحور فیھا  وذلك حتى
تصبح احساسھ بھا إحساسا ملموسا. ومن جھة أخرى، تستطیع األم األخذ بید طفلھا صوب

تحكیم أواصر ارتباطھ مع منّزل ھذه اآلیات من خالل شرح وتوضیح ھذه اآلیات لھ على أنھا
 تعكس عمق حب وحنان منزل ھذه اآلیات اتجاھھ

 
فعلى سبیل المثال، إذا اختارت األم أن یحفظ طفلھا مناجاة حضرة عبدالبھاء 

(https://www.youtube.com/watch?v=ONyCx13dBuI) "،أي رب
اھدني، احفظني، واجعل مني سراجا منیرا ونجما بازغا، إنك أنت القوي القدیر. عبدالبھاء

عباس" ، یمكنھا أن تبدأ بمحوریتھ وبدعائھ ألن یكون "سراجا منیرا". أغلب األطفال یفضلون
النور على الظالم ویشعرون براحة أكبر ألن یلعبوا في مكان تمأله األضواء بدال من غرفة

معتمة سوداء. لذا تستطیع األم أن تسأل طفلھا إن كان یفضل ان یلعب في النور أم في الظالم؟
وعندما  یجیب أنھ  یفضل النور، أغلب األطفال سیختارون النور ولكن بطبیعة الحال حتما
سیكون  ھناك بعٌض آخر من األطفال الذین سیختارون الظالم؛ في كلتا الحالتین تساعد األم
طفلھا في إدراك إیجابیات النور وأیضا إیجابیات الظالم ، سواء إن اختار النور أو اختار

الظالم ، ولكن بالتركیز ھنا على تشجیعھ وتنمیة انجذابھ صوب النور وذلك من أجل ما تتطلبھ
 ھذه المناجاة من معرفتھ لخصائص وإیجابیات النور

 
 

ومن ثم یمكنھا أن تقتبس الصور التي رسمھا في خیالھ عن النور لیتخیلھا في نفسھ أو عن 
نفسھ بحیث یصبح ھو النور ویحس بھ حقیقة ملموسة  تنعكس من شخصھ. فتخاطبھ قائلة  بأنھ

نور ساطع و تذكر كل الخواص اإلیجابیة التي شھدت بھا لھ عن النور واحدة تلو األخرى
  وتعكسھا فیھ من خالل صفاتھ الشخصیة وأعمالھ اإلیجابیة لتثبت لھ بأنھ أیضا نور

 
وھكذا یكّون الطفل رابطة شخصیة مع ھذه المناجاة، فھي تتحدث عن النور، وھو نور، إذن
فھي تتحدث عنھ، وھو المحور فیھا. وینمو فیھ إحساسھ بأھمیة الدعاء ،  وحیث أن مایذكره
من حواره مع أمھ عند تالوتھ لھذه المناجاة ھي مجموع الصفات اإلیجابیة التي یملكھا النور
باإلضافة إلى إحساسھ بالدفء والضیاء تغمران وجوده وھو یتخیل نفسھ في غرفة تسبح في
بحر من النور؛ تنشأ في وجوده انجذاب عمیق كي یتلو أكثر ھذه المناجاة وذلك لرغبتھ في أن

 یحافظ على ھذا النور
 
 

وھنا، تطمئنھ األم بحب حضرة عبدالبھاء لھ، وبأنھ یسمع مناجاتھ ودعاءه وبأنھ دائما موجود 
معھ في كل لحظاتھ، ویحافظ على نوره من أن ینطفئ . وتخبره بأن حضرة عبدالبھاء وھبھ
 ھذا النور في قلبھ حتى یساعده عندما یمشي صوب بیت حضرة بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء
في أن یجد طریقھ وال یضیع في الظالم. وتستطیع أن تضیف بأن حضرة عبدالبھاء مشتاق
إلیھ كثیرا  وینتظره في البیت ویده ملیئة بألذ السكاكر والشكوالتة كي یعطیھا لھ عند وصولھ
إلى البیت وبأن حضرتھ ینادي علیھ ویقول: أین أنت یا سراجي ویا نوري ویا نجمتي، ال

  تتأخر فأنا مشتاق إلیك
 

بھذا الوصف التخیلي وبھذه الكلمات تحول األم المناجاة التي یتلوھا طفلھا إلى حقیقة ملموسة
یشعر بھا ویتواصل معھا ویفھم معانیھا. كما أنھا تربي طفلھا على إحترام كیانھ الذي خلق من
   نور "خلقتك عالیا"،  وأیضا تعمق أواصر ارتباطھ بحضرة عبدالبھاء، فحضرة عبدالبھاء
  نور، وھو من منحھ ھذا النور في قلبھ حتى یجد طریقھ إلى بیت حضرة عبدالبھاء وحضرة

 بھاءهللا، وھذا ألنھ یحبھ كثیرا ومشتاق  إلى لقائھ ورؤیتھ
 

 ھذه مناجاة عن الحب وعن النور، حبھ لحضرة عبدالبھاء وحب حضرة عبدالبھاء لھ

ونوره الذي وھبھ ایاه حضرة عبدالبھاء كي یھتدي بھ إلیھ، ونور حضرة عبدالبھاء الذي  
   ینتظره بكل اشتیاق كي یحتویھ في دفئھ وضیائھ

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ONyCx13dBuI
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حفظ اآلیات اإللھیة واألشعار المباركة
 
 

 

 الكتاب األقدس
 
 

 
 

أّما عندما تحین ساعة نوم األطفال على األمھات أن یرتّْلَن لھم أشعار الجمال المبارك كي یتربّى
 ھؤالء األطفال منذ سّن الّطفولة بآیات الھدى

 مكاتیب عبد البھاء، الجزء الثّالث، الّصفحة 263
 
 

اعتاد حضرة عبد البھاء أن یعلق أھمیة بالغة على حفظ ألواح حضرة بھاء هللا وحضرة الباب غیبا وفي
أیامھ كان على أطفال البیت المبارك حفظ األلواح غیبا، أما اآلن فھؤالء األطفال قد كبروا وما عاد لھم
 وقت لذلك، لكن ھذه العادة مفیدة جدا لزرع األفكار والروح التي تحویھا تلك الكلمات في عقول االطفال

 من رسالة كتبت بالنیابة عن حضرتھ إلى أحد المؤمنین بتاریخ 19 تشرین االول / اكتوبر 1932
 
 

 
علّموا ذّرياتكم ما نزل من سماء العظمة واالقتدار لیقرءوا ألواح الرحمن بأحسن االلحان في

الغرف المبنیة في مشارق االذكار. ان الذي اخذه جذب محبة اسمي الرحمن انه يقرأ ايات هللا
على شان تنجذب به افئدة الراقدين
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 لوح مریم
 
 

 

 

 
    (ترجمة غیر منقحة)

 

Tablet of Baha'u'llah - Mary…

لوح مريم األصل الفارسي

والترجمة اإلنجلیزية -غیر منقحة

    لقد عرج الروح من الالمکان و اخلی قفص الوجود من الطیر المحمود واقبلمريما
بلبل القدم الی صحراء العدم وصاح العندلیب االلھی علی السدره الربانیه ممزقا
سرادق العزة وطار طیر السعاده عن غصن البھجه،وقعدت االفالک العالیه علی
التراب المظلم ، وارتفعت النعرات من القلب المتوجع،تبدل الماء العذب بالدم ،

وتلطخت ساحة الفردوس بالدم،بلی فان صدر االحباب المنیر الئق لسھم القضاء
االلھی وعنق العشاق مشتاق لحبل البالء الالمتناھی،اینما وجد سھم فقد ورد
علی صدر االحباب، واینما کان غم فقد حل علی قلب االصحاب  یتوجب علی

العشاق البکاء ویحل للمعشوق الغنج والدالل  کلما ناح الحبیب زاد المحبوب فی
جفائه،  اذا اردت شراب الوصال فاقبلی الزوال ، ولو طلبت خمر الجمال ضعی قدما

 فی وادی الحرمان
 

مریما ذوقی الحزن بالسرور واطلبی الغم من قدح الفرَح،اذا اردت وضع القدم فی
سبیل الطلب فکونی صابره وال تخرشی وجھک  وال تبکی  وال تکونی من عدیمی
الصبر، البسی قمیص التسلیم واشربی خمر الرضاء وبیعی الدنیا بدرھم وانقادی
لحکم القضاء واقبلی بالتقدیر، افتحی عین البصیره واجتنبی من االغیار الننا قریبا
سنجتمع فی محضر القدس ونقبل الی حضرة االنس ونسمع  من العود العراقی
نغمة حجازیة ونلحق بالرفیق ،  نقول بدون ان نتکلم ونشاھد بغیر ان نری ونصغی
بدون ان نسمع ویرقص ھیکل الروح علی لحن النور ونعقد فی حریم القلب مجلس
االنس وناخذ من ید ساقی الجالل کاس الجمال و نشرب خمر الالمثال علی ذکر ذو
الجالل ، امسحی الدموع عن ماقیک واغسلی الحزن عن قلبک وافرغی فؤادک عن
الغم وترنمی بلحن ملیح اذا امطرت سماء المحبوب سیوفا و خناجر سلمنا اعناقنا

ان الحکم �
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تختلف لغة اللوح عن لغة المناجاة، حیث أن في األولى یكون الخطاب موجھٌ إلینا بینما في األخرى نحن
من نُوّجھ الخطاب ونناجي خالقنا. ورغم أن الطفل ال یدرك الفرق بین ھذین النوعین من الخطاب في
السنین األولى من حیاتھ إال أن استماعھ لھذین اللغتین وتالوتھ لھما في المراحل الالحقة من عمره

تساعدانھ في ترسیم خطوط ھویتھ الروحانیة. بمعنى أنھ یتعلم منذ نعومة أظافره بأن ال یحدد ذاتیتھ في
بوتقة المناجاة والطلب والرجاء؛ بل یتربى على استماع الصوت اإللھي في لغة األلواح ویتعرف على
وظائفھ الروحانیة أیضا. تربیة الطفل على منھجیة عملیة ترسخ فیھ معرفتھ بالخصائص الذاتیة للغتي
الخطاب ھاتین : منھ وإلیھ، تساعد في ترسیم مالمح ھویتھ الروحانیة حیث تُنّمي فیھ إحساسھ بوظائفھ
ومسؤولیتھ . اإلكتفاء بلغة المناجاة یربي الطفل على السؤال والرجاء والطلب بحیث یظن نفسھ محورا
بدال من محوریة الخالق ، وقد تُنّمي فیھ من جھة إحساسھ بعدم المسؤولیة  بینما یصبح الخالق من جھة

  أخرى مسؤوال ومطالبا  بتلبیة كل احتیاجاتھ
 

تشیر األبحاث العلمیة بأھمیة دور الوالدین في تنمیة القدرات العقلیة واإلدراكیة في أطفالھم
(http://www.youtube.com/watch?v=_0EYXx9iI64) منذ الشھور األولى من

والدتھم وتؤكد ھذه الدراسات بأن اھمال الوالدین أو تجاھلھما لھذه الوظیفة األساسیة تترك آثارھا السلبیة
على الطفل مدى حیاتھ. تعتبر التربیة الروحانیة من ضمن القدرات اإلدراكیة التي یجب تنمیتھا في الطفل
منذ اللحظات األولى من نشأتھ و تمثل اللغة السماویة المصدر المباشرلتنمیة ھذه القدرات وتربیتھا صوب

ارتقائھا وكمالھا. تحدید كینونة الطفل خالل السنوات األولى من والدتھ  في بوتقة ضیقة من الكلمات
المقدسة باستماعھ وحفظھ ألدعیة قصیرة تحمل طابع المناجاة تحرمھ من بحر اآلیات اإللھیة التي یدعو

-http://www.alaqdas.org/Kitab-i) إلیھا حضرة بھاءهللا في كتاب األقدس
Aqdas_19.htm) " اغتمسوا في بحر بیاني لعّل تّطلعون بما فیھ من لئالي الحكمة واالسرار" بینما
سیرتقي في إدراكاتھ الروحانیة بتطور إدراكھ ومعرفتھ للغة اآلیات واأللواح. فعلى سبیل المثال إن قرأ

الوالدان على مسامع طفلھما في السنة األولى من والدتھ لوح الكرمل، سیتعلم الطفل الكلمات التالیة
وستتطور قدراتھ اللغویة لیستخدم الكلمات اإللھیة في لغتھ الطفولیة وھو في الثانیة أوالثالثة من عمره

 حتى وإن لم یدرك معناھا في البدایة
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يَا َحبِیبِي إِنَّ اْلَكلَِمَة اِإللَِھیََّة ِھَي ُسْلطَاُن اْلَكلَِماتِ َوُنُفوُذَھا ال ُيْحَصى

 لَْوُح َمْقُصوَد- حضرة بھاءهللا
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تتحدث أغلب األدیان السماویة عن یوم الحساب الذي یواجھ فیھ المرء
نتائج أعمالھ؛ ویعیش الوالدان ھذا الیوم المصیري عندما یكبر طفلھما
،في تعریفنا المجازي لھ كصندوق، و یفتح غطاءه لیكشف عن مخزون
محتویاتھ التي ُملئت بھا وجودیتھ رویدا رویدا في سنین الطفولة. قبل

مرحلة الكشف، یملك الوالدان، واألم بصفة خاصة، كل الفرص
واإلمكانیات الالزمة للتحكم بمحتویات ھذا الصندوق، فإما أن تمأله األم
بالنور والكماالت اإلنسانیة أو أن تمأله بالغضب والظالم أو أن تھجره

وتتغافل عنھ لیمأله اآلخرون. واآلخرون الذین یملئون ھذا الصندوق ھم:
 المدرسة، األصدقاء، المجتمع، التلفزیون، األلعاب اإللكترونیة و...إلخ

 
یتفضل حضرة بھاءهللا في لوح اْلَكِلَماُت اْلِفْردَْوِسیَّةُ

(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alv
ah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-

aqdas.pdf) 
 

 َكِلَمةُ هللاِ فِي الِوْرِق الَخاِمِس ِمَن اْلِفْرَدْوِس األَْعلَى
 

تْبَِة األُولَى لَْم تََزْل             إِنَّ اْلعَِطیَّةَ اْلُكْبَرى َوالنِّْعَمةَ اْلعُْظَمى فِي الرُّ
ْحَمِن ِھَي اْلعَْقُل.  َوُھَو اْلَحافُِظ ِلْلُوُجوِد َوُمِعینُھُ َونَاِصُرهُ فَاْلعَْقُل َرُسوُل الرَّ
ُل ُم األَوَّ َوَمْظَھُر اْسِم اْلعَالَِّم َوبِِھ َظَھَر َمقَاُم اِإلْنَساِن.  َوُھَو اْلعَاِلُم َواْلُمعَلِّ
تْبَِة اْلعُْلیَا.  َوبِیُْمِن تَْربِیَتِِھ فِي َمْدَرَسِة اْلُوُجوِد َوُھَو اْلُمْرِشُد َواْلَحائُِز ِللرُّ
أَْصبََح ُعْنُصُر التَُّراِب َجْوَھَرةً نَِفیَسةً إِلَى أَْن َجاَوَز األَْفالََك َوُھَو اْلَخِطیُب

ُل فِي َمِدینَِة اْلعَْدِل  األَوَّ
 

ینمو عقل الطفل منذ نشأتھ وإلى سن الرابعة من عمره 90% من نموه
الكامل وتستطیع كل أم تربیة طفلھا باإلرتكاز على تربیة عقلھ خالل ھذه
السنوات األربع بحیثیة روحانیة سماویة تحمیھ من الوقوع عند نضجھ في

دھالیز التبعیة العمیاء. عندما توصل األم طفلھا ببحر اآلیات اإللھیة
وتنمي فیھ ملكات الغوص في أعماق ھذا البحر إلستخراج لئالئھ المكنونة

تحرر عقلھ من قیود التجمد في قوالب مظلمة تخنق إنسانیتھ. أما إن
انشغلت عنھ في ھذه السنوات األربع المصیریة لنموعقلھ وسلّمت أمر

 تربیتھ للتلفزیون مثال، فستحرم طفلھا من ھذه " اْلعَِطیَّةَ
اْلُكْبَرى َوالنِّْعَمةَ اْلعُْظَمى" والتي ترتكز علیھا جّل محوریة وجودیتھ 

 وتظھر كماالتھ اإلنسانیة
 
  

 

Dr. Bruce Perry, Child…

Maximizing Your Chi…

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-aqdas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vak-iDwZJY8
https://www.youtube.com/watch?v=cdKgdtHHAnI
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التربیة الروحانیة
 
 
 

 
 بعض االقتراحات العملیة التي تساعد على تربیة الھویة البھائیة في الطفل

 
 

المواظبة على استخدام التحیة البھائیة هللا ابھى مع الطفل عند استیقاظھ في الصباح وعند تحیتھ في أي 
مكان وزمان وتشجیعھ على استخدام ھذه التحیة، هللا ابھى، في عالقاتھ اإلجتماعیة مع البھائیین وفي
ارتباطاتھ األسریة. استخدام التحیة البھائیة تعزز في الطفل إحساسھ بھویتھ البھائیة كما أنھا تعتبر من
إحدى الوسائل التي یسھل تعریف الطفل باألدیان السماویة األخرى. فعلى سبیل المثال، نحث طفلنا بأن

یقول هللا ابھى عندما یلتقي مع س من الناس ونوضح لھ السبب في كون س شخصا بھائیا. ثم نشجعھ على
قول السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ عندما یُحیي ص من الناس ألنھ شخص مسلم. ھذا المحاورة

البسیطة في ظاھرھا ستتشعب إلى أحادیث وحوارات أكثر عمقا عن األدیان السماویة والرسل اإللھیة
 والكتب المقدسة

 
المواظبة على تالوة األدعیة والمناجاة وكل شئ آخر یندرج تحت مظلة الروحانیات،  بصوت مسموع
جلي وواضح، حتى تتعود أذن الطفل على النبرات الروحانیة التي یستمع إلیھا وتتطور مكتبة الكلمات

  عنده لتمتأل بالكلمات اإللھیة التي ما ینفك یسمعھا في كل آن وحین
 

من إحدى األسالیب البناءة لمساعدة الطفل صوب دخولھ إلى مرحلة الفعلیة المنتجة ھي تشجیعھ ودعوتھ
إلى مشاركتنا في ھذا النشاط الیومي. فنحثھ على مرافقتنا في الدعاء ونثني علیھ  كلما قام بذلك. یستطیع

الطفل أن یشاركنا الدعاء في جمیع حاالتھ، سواء أكان مشغوال باللعب أو منھمكا في إحدى أنشطتھ
الطفولیة، لذا من الضرورة دعوتھ للتالوة معنا بل واستغالل الفرص المختلفة لحثھ على تالوة المناجاة

فیھا وإن كان مشغوال بألعابھ؛ فتالوة المناجاة ال تتطلب منھ أن یتخلى عن لعبتھ، بل یمكنھ اإلستمرار فیما
 ھو مشغول فیھ باإلضافة إلى قراءتھ لآلیات اإللھیة

 
تعریف الطفل منذ الشھور األولى بعد والدتھ بوظائفنا الروحانیة كالصالة مثال وذلك من خالل ممارستنا
لھا في حضوره، وإن كان نائما. ألن ذلك  یؤدي إلى تنمیة قدراتھ اإلدراكیة في معرفة كنھیة العبادات

واألحكام السماویة. وعندما یكبر قلیال، نشجعھ بتقلیدنا فیما نقوم بھ ونشعره بسعادتنا ونستحسن قیامھ بھذا
  العمل

 
نظرا لطبیعة الروحانیات الغیر مرئیة والغیر ملموسة، فإنھ یصعب على الطفل في ھذا السن الصغیر أن
یدرك بعقلھ الطفولي ھذه المفاھیم الالمرئیة؛ لذا یمكن للوالدین أن یختارا شیئا مادیا یستطیع الطفل أن
یستخدمھ كمرجع ملموس یتعرف بھ من خاللھ شیئا فشیئا إلى كینونتھ الروحانیة؛ مثل اإلسم األعظم أو

  صورة حضرة عبدالبھاء أو كتاب مناجاة
 

یكتشف الطفل عن طریق ھذه األیقونات التي یمكنھ أن یدرك ماھیتھا عن طریق اللمس والرؤیة رویدا
رویدا الحقائق الالمرئیة التي تمثلھا ھذه األیقونات. لذا فإنھ یحبذ إظھار العبودیة الالئقة  عند استخدامنا
لھذه األیقونات المادیة في حضور طفلنا وتنمیة إحساسھ بعظیم الحب الذي تكنھ ھذه األیقونات لھ وعمق
ارتباطھا بھ. یحتاج الطفل في ھذه المرحلة إلى الشعور باألمان، وكما ھو مھم تنمیة ھذا اإلحساس في
كیانھ فیما یخص بوجود الوالدین في حیاتھ وحبھما الغیر مشروط لھ، یھم أیضا غرس وتنمیة احساسھ

  بحب حضرة بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء لھ وبوجودھما وحضورھما األبدي في حیاتھ
 

Chanting-22Ma…

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
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الملكات الروحانیّة
 
 

أن ابذلوا قصارى الجھود في اكتساب الكماالت الّظاھریّة والباطنیّة ألّن ثمرة سدرة اإلنسان ھي
  الكماالت الّظاھریّة والباطنیّة، فاإلنسان دون الِعلم والفّن غیر مرغوب فیھ، ولم یزل َمثَلھ َكِمثْل أشجار

 بال ثمر، لذا یجب أن تزیّنوا سدرة الوجود على قدر المستطاع بأثمار العلم والعرفان والمعاني والبیان
 
 

 (uploads/2/2/3/0/22300012/attarbiyah_wattalim.doc/) حضرة بھاءهللا، كتیب التربیة والتعلیم ص8

 
 

 
 

من أحد أھم الوظائف األساسیة التي تقع على عاتق الوالدین ھي تربیة الملكات الروحانیة في وجودیة
طفلھما. بطبیعة الحال بما أن عالم الروح عالم واسع ال تحده زمان أو مكان فإن الملكات الروحانیة تعكس
أیضا وسعة ھذا العالم التي تختص بھ، یتفضل حضرة عبدالبھاء بأن " الكماالت اإللھیّة ال تتناھى" (كتیب
التربیة والتعلیم، ص19). ولھذا ال نستطیع أن ندعي یوما بأننا تعلمنا كل الملكات الروحانیة في ھذا الوجود أو أن

ذاتیتنا تجسد جمیع الملكات الروحانیة. وكما أن حیاتنا في ھذا العالم ھي رحلة أبدیة صوب اكتساب
الملكات الروحانیة كذلك ھي الحال بالنسبة لطفلنا ولكن باختالف بسیط، فالطفل في السنوات اإلبتدائیة من
حیاتھ ال یستطیع القیام بھذه الرحلة لوحده ولھذا فھو غیر قادر وغیر مسؤول عن اكتساب ھذه الملكات بل
تقع مسؤولیة تربیتھ على عاتق والدیھ. یتفضل حضرة بھاءهللا  "إّن ما یلزم األطفال في الدّرجة األولى
والمقام األّول، ھو تلقینھم كلمة التّوحید والّشرائع اإللھیّة، فمن دون ذلك ال تستقّر خشیة هللا وفي فقدانھا

تظھر أعمال مكروھة غیر معروفة وأقوال ردیئة ال عدّ لھا... یجب على اآلباء أن یسعوا كمال الّسعي في
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تدیّن أوالدھم فإن لم یفز األوالد بھذا الّطراز األّول، أدّى ذلك إلى الغفلة عن طاعة األبوین، الّتي ھي في
مقام طاعة هللا فمثل ھذا الولد ال یعود یبالي أبدًا ویفعل بأھوائھ ما یشاء" (كتیب التربیة والتعلیم، ص9). تربیة

الملكات الروحانیة تحمل في طیاتھا مضمونا أعمق بكثیر من تربیة طفلنا على عدم الكذب مثال أو عدم
 أخذ ما لیس لھ

 
إن تربیة الملكات الروحانیة كما یتفضل حضرة عبدالبھاء تعني أن یصیر طفلنا اإلنسان " جوھر الجواھر 
ونور األنوار وروح األرواح ومركز الّسنوحات الّرحمانیّة ومصدر الّصفات الّروحانیّة ومشرق األنوار
الملكوتیّة ومھبط اإللھامات الّربانیّة" (كتیب التربیة والتعلیم، ص19). لذا ال یكفي ان نربي طفلنا على عدم الكذب،
بل یقع على عاتقنا مسؤولیة تنمیة وتربیة ملكة الصدق في عمق أعماق ذاتیتھ اإلنسانیة. فعلى سبیل المثال
"حاسب نفسك في كل یوم من قبل أن تحاسب" تحتاج إلى ملكة الصدق، " إِْن تُِحبَّ نَْفسي فَأَْعِرْض َعْن

 نَْفِسَك" تحتاج إلى ملكة الصدق لإلجابة على ھذا السؤال: ھل أحب نفسي أكثر
أم نفس حضرة بھاءهللا، " أَْنَت ُمْلِكي َوُمْلِكي ال یَْفنى.  َكْیَف تَخاُف ِمْن فَنائَِك" تحتاج إلى ملكة الصدق 

لمعرفة مدى ثقتنا بحضرة بھاءهللا ، فھل نثق بھ حقا أم أننا نخاف فناءنا رغم تأكیده لنا بالخلود. ھذه األمثلة
   البسیطة ماھي إال شعاع بسیط من فیض األنوار التي یحتاج إلیھا طفلنا عند تربیتنا لملكاتھ الروحانیة
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أَْحبَْبُت َخْلقََك فََخلَْقتَُك
 

  یتفضل حضرة بھاءهللا
 

 

 (uploads/2/2/3/0/22300012/adiyyih-yi-hadrat-i-mahbub.doc/) أدعیة حضرة محبوب، ص44

 

 
حتى سن الثانیة ال یدرك الطفل مفاھیم المشاركة أوالتعاون عندما یلعب مع طفل آخر، فھو منذ والدتھ وحتى وصولھ إلى ھذه المرحلة

العمریة  تتمركز جمیع قدراتھ حول اكتشاف وجودیتھ، فیكتشف یدیھ ویكتشف رجلیھ ویكتشف وجھھ. وإلى أن یصل الطفل إلى ھذه المرحلة
المتقدمة من اكتشافھ اإلبتدائي لذاتھ، فھو یظن أن كل مایحیط بھ ھي جزء ال یتجزأ من وجودیتھ. فالطفل في ھذه المرحلة العمریة یظن بأن

اللعبة التي یلعب بھا مثال ھي جزء أساسي من وجودیتھ مثل یدیھ أو رجلیھ. ولھذا یصعب على األطفال حتى ھذه المرحلة العمریة أن یدركوا
مفھوم المشاركة وإن كان ھذا ال یمنع من تدریبھم علیھا حتى یتمكنوا من ممارستھا عندما یدخلوا إلى المرحلة العمریة التي تسمح لھم بتحویل

المفاھیم التي تربوا علیھا إلى حیز التنفیذ. ولكن منذ أن یصبح عمر الطفل ثالث سنوات فأكثر، یأخذ أغلب الوالدین على عاتقھم مسارا
إجتماعیا صارما في تربیتھم لطفلھم. فھم بطریقة أو بأخرى یشعرون بالمسؤولیة اتجاه تحویل طفلھم إلى وجودیة تتقبلھا البیئة اإلجتماعیة
التي ینتمون إلیھا. وتتخذ ھذه التربیة مسارین متضادین في ظاھرھما ولكنھما متشابھین في حقیقتھما. فإما أن یتربي الطفل بحیثیة تتمحور
فیھا ھویتھ حول ذاتیتھ أو أن یتربي بحیثیة تتمحور فیھا ھویتھ حول ذاتیة اآلخرین. بمعنى آخر، إما أن یخلق الوالدین من طفلھما كیانا أنانیا

یدور أبدا في محوریة  ذاتیتھ أو أن ال یخلقا لوجودیتھ أي كیان فیقضي عمره في التضحیة بنفسھ من خالل الدوران في محاور اآلخرین.
 تتشكل ھویة الطفل تبعا  لنوعیة المفاھیم التي یتربى علیھا وھو في مراحلھ العمریة األولیة

 
ففي سن الثالثة مثال، إذا شجع الوالدان طفلھما على اإلحتفاظ بلعبتھ وعدم مشاركتھ مع الطفل اآلخر الذي یلعب معھ، وأیضا إذا شجعاه على
ضرب الطفل اآلخر إن أصر على أخذ ھذه اللعبة من بین یدیھ فإن محوریة الذات التي ترتكز على تدمیر اآلخر ھي أولى بذور ھذه التربیة.
أما إن فرض الوالدان على طفلھما اعطاء لعبتھ للطفل اآلخر دون احترام دموعھ ورفضھ وبكائھ وألمھ، وإن منعاه من الدفاع عن نفسھ أمام
ضربات الطفل اآلخر لرغبتھما بأن یتربى على المحبة واإلتحاد فإن محوریة ذاتیة اآلخرین ھي أولى بذور ھذه التربیة. یحدد الوالدان نوعیة

التربیة الروحانیة التي یرغبان بمنحھا لطفلھما في تلك السنوات األولى األساسیة التي یخلق فیھا ھویتھ الوجودیة. ال یدرك الطفل في سن

أْصُل الُخْسَران ، لمن َمَضْت أيّاُمُه و ما َعَرَف نفسه 
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الثالثة لماذا یجب علیھ أن یتبع نوعیة معینة من التصرفات في حین یمنع من القیام بنوعیة أخرى من التصرفات. ولھذا وتبعا لقدراتھ
اإلدراكیة یلجأ إلى تكوین مفاھیمھ الخاصة اتجاه عالمھ الضیق الذي یعیش فیھ، ھذا العالم الضیق الذي یشاركھ  فیھ والدیھ، ومجتمع والدیھ،
وبعض األطفال اآلخرین الذي یختار منھم أصدقاءه. یُكّون الطفل مفاھیمھ حسب الوضعیات والتجربیات اللحظیة التي یعیشھا منذ أول یوم
یفتح فیھ عینیھ ولھذا إن لم یتخذ الوالدان الخطوات الالزمة للتأثیر في نوعیة المفاھیم التي یكونھا طفلھما والتي تتشكل على أساسیاتھا ھویتھ
الوجودیة لحظة بلحظة فإنھما یحرمان طفلھما من تنمیة ملكاتھ الروحانیة. ففي المثال السابق، تغرس في الطفل بذور األنانیة أو عدم احترام
الذات نتیجة المفاھیم اللحظیة التي یكونھا من خالل اتباعھ إلرادة والدیھ. فھو ال یعرف مثال لماذا شجعھ والدیھ على عدم المشاركة بلعبتھ،
وبذلك یظن بأن عدم المشاركة ھي القاعدة األساسیة التي یتخذھا في عالقاتھ مع اآلخرین. ولكن، ماذا لو أن الوالدین رغبا باحتفاظھ بلعبتھ
ألن الطفل اآلخر اتبع أسلوبا ھجومیا ولم یستأذن طفلھما في مشاركتھ للعبتھ أو أنھ طفل یعرف عنھ بتكسیره وتحطیمھ للعبھ ولعب األطفال
اآلخرین. لن یعرف الطفل لماذا علیھ القیام بھذا التصرف أو عدم القیام  بھذا التصرف إن لم یشرحھ لھ والداه ذلك بوضوح وجالء. یحتاج
الطفل في السنین األولیة من عمره إلى درك حیثیات المفاھیم وتشرب معانیھا في وجودیتھ أكثر من أن یعرف الخطأ والصواب في سطحیٍة

 مجردة تتحكم في تصرفاتھ من خالل : افعل ھذا أو إیاك أن تفعل ھذا
 

من أولى الملكات الروحانیة التي یجب أن یتعلمھا الطفل منذ اللحظة األولى لوالدتھ ھي أنھ كیان عزیز على حضرة بھاءهللا "أحببت خلقك
فخلقتك".   تبدأ ذاتیة الطفل منذ أن تبدأ بھذا الحب ومن أجل ھذا الحب ولھذا الحب. یكفي أن یربي الوالدان طفلھما على إدراك ھذا الحب الذي
ُخلق وبُدأ منھ حتى یعكس نور ھذا الحب في جمیع مراحل حیاتھ في وجودیتھ الذاتیة وفي عالقاتھ مع اآلخرین، في ھویتھ الفردیة وفي ھویتھ

اإلجتماعیة. یُركز الوالدان في تربیة طفلھما على مبادئ المحبة واإلحترام، محبة اآلخرین واحترام اآلخرین، ولكن إذا تفكرنا بعمق في
كلمات حضرة بھاءهللا، یبدأ ھذا الحب وھذه المحبة أول ما تبدأ في الكیان الذاتي للطفل، فھذا الخطاب موجھٌ مباشرة إلى وجودیة الفرد ولیس
إلى وجودیة اآلخرین، فعلى سبیل المثال، لم یقل حضرة بھاءهللا أحببت اآلخرین ولھذا خلقتك من أجل حبي لھم، ولم یقل أیضا أحببت خلقك
فخلقت اآلخرین من أجلك، أو أي شئ آخر من ھذا القبیل بل تفضل حضرتھ "أحببت خلقك فخلقتك". من إحدى النتائج المباشرة لتربیة طفلنا
على إدراك ھذا الحب، ھي أن یحب نفسھ في كینونتھ الروحانیة وأن یحترم وجودیتھ كانسان. محبة اآلخرین واحترامھم تبدأ اول ما تبدأ من
محبة وجودیتنا الروحانیة واحترام ذاتیتنا النورانیة.  إذا لم یتربى الطفل على إدراك مفھوم ھذا النص المبارك في السنین األولى من والدتھ،

قد یواجھ في المراحل العمریة المتقدمة لإلساءة واإلعتداء والظلم وألنھ ال یدرك مدى الحب الذي خلق منھ ولھ وبھ، إما أن یعیش ھذا اإلعتداء
الذي یمارسھ اآلخر أو اآلخرین علیھ بصمت وسلبیة تحولھ إلى حطام بشري ، أو أن یعتنق خاطئا مبدأ إثمیتھ ویعتقد بأنھ صاحب الذنب

ویستحق اإلحتقار، أو ان یظن بأن وجودیتھ انعكاس لممالك الظالم بدال من تدّرجات العوالم النورانیة. یخشى الوالدان إن ربیا طفلھما على
حب النفس أن ینشآ منھ كائنا أنانیا، فیبدآن أول ما یبدآن بتربیتھ على تھمیش نفسھ وتعظیم وجودیات اآلخرین لرغبتھما أن یتعلم محبة

اآلخرین منذ نعومة أظافره ویتعلم السالم والمشاركة والتعاون و... جمیع ھذه األخالقیات النورانیة التي تتمركز علیھا مبادئ الدیانة البھائیة،
 على سبیل المثال: وحدة العالم البشري

 
ولكن، من أین تبدأ حقا وحدة العالم البشري؟ ھل تبدأ من الحب؟ حب من لمن؟ وما نوعیة ھذا الحب؟ تبدأ وحدة العالم البشري من الخطاب

المباشر الذي یوجھھ حضرة بھاءهللا إلینا "أحببت خلقك فخلقتك"؟ تبدأ وحدة العالم البشري من ذاتیة الفرد، الذاتیة النورانیة التي أحبھا حضرة
بھاءهللا، فخلقھا. ھذه ھي الذاتیة التي یجب على الوالدین أن ینمیاھا في طفلھما، ھذا الحب ھو حجر األساس الذي على الوالدین أن یرتكزا
علیھا في تربیتھما لطفلھما. عندما یتعلم الطفل أنھ ُخلق فقط وفقط ألن حضرة بھاءهللا أحبھ فإن ھذا یؤدي أوال إلى احترام نفسھ والمحافظة

على سالمتھ من المھالك وأصدقاء السوء، وتؤدي أیضا إلى تعمیق رغبتھ باإلحتفاظ على رضاء حضرة بھاءهللا منھ من خالل اتباع نصائحھ
وتعالیمھ، وتودي أیضا إلى إحترام اآلخر في شتى ھویاتھ وأشكالھ ألنھ یعلم بأن ھذا اآلخر ھو أیضا ُمخاطب من قِبَِل حضرة بھاءهللا في ھذا
النص: "أحببت خلقك فخلقتك". فكیف یمكنھ أن ال یحب وأن ال یحترم من یحبھ حضرة بھاءهللا ومن ھو أیضا خاطبھ حضرتھ قائال "أحببت

 خلقك، فخلقتك". ھنا یبدأ الحب، ھنا تبدأ الوحدة
 

بعد أن یتأكد الوالدان بأنھما قد غرسا في أعماق طفلھما مفھوم حب واحترام الذات بالكیفیة التي تعكس أنوار الحب اإللھي ، یستطیع الوالدان
استخدام مثال قوس قزح لتعمیق مفھوم ھذا الحب والخصوصیة الجمالیة التي یملكھا كل كیان في وجودیتھ الذاتیة من جھة وفي جمالیة ھذه
الذاتیة في اتحادھا مع الوجودیات الذاتیة األخرى في كینونة انسانیة متوحدة. ففي قوس قزح، یملك كل لون خصوصیاتھ الذاتیة وجمالیتھ

الشخصیة. جمالیة األحمر یختلف عن جمالیة البنفسجي ولكن ال یغطي أحدھما على اآلخر، وال یعتدي أحدھما على اآلخر من أجل اإلستیالء
على حیزه الوجودي، وال یضحي أحدھما بذاتیتھ ویتالشى في اآلخر. یملك كل لون في قوس قزح حیزه الشخصي الوجودي الذي ینفرد فیھ
بخصائصھ الممیزه، ویملك كل لون جمالیة تضیف على الخصوصیة الجمالیة الكلیة لقوس قزح دون أي زیادة أو نقصان. وكما أنھ لن ینوجد
في السماء قوس قزح إذا قررت إحدى األلوان باإلعتداء على األلوان األخرى واإلستیالء على حیزھم، یستطیع الوالدان أن یساعدا طفلھما
على إدراك أھمیة خلقتھ كخصوصیة ممیزه تضیف على جمالیة ھذا العالم وكذلك ادراك أھمیة خلقیة اآلخر في خصوصیتھ الممیزة أیضا.
عندما یشرح الوالدان لطفلھما جمالیة وجودیتھ من خالل استخدام مثال قوس قزح، یجب علیھما بدایة أن یذكرا بالتفصیل جمالیة وخصائص

 كل لون على حدة بحیثیة یجعل الطفل یعشق كل لون وینجذب لخصائصھا الجمالیة

 
 

یستطیع الوالدان في ھذه المرحلة أن یطلبا من طفلھما بتلوین لوحات كبیرة بحیث یستخدم في كل لوحة لون واحد من ألوان قوس قزح 
الجمیلة حتى یتشرب كیان الطفل من جمالیة كل لون على حدة. ثم یطلب الوالدان من طفلھما برسم صورة كبیرة جدا لقوس قزح وتلوینھا

باأللوان التي تتكون منھا. ثم عندما ینتھي الطفل من تلوین قوس قزحھ یطلبان منھ أن یتخیل ماذا سیحدث لقوس قزح إن اعتدى األحمر على
حیز األلوان األخرى وحّول قوس قزحنا إلى قوس أحمر فقط. ثم، وھنا یجب أن یعید الوالدان ھذا السؤال أكثر من مرة حتى یتأكدا من

استیعاب طفلھما لمفھوم اإلحترام بشقیھ: إحترام الذات وإحترام اآلخر. فیسأاله أوال، ماذا سیحدث لك إن كنت أنت اللون البنفسجي وكان
صدیقك (س) اللون األحمر وقرر (س) اإلعتداء على وجودیتك وحیزك اإلنساني؟ ومن خالل ھذا السؤال یشرح لھ الوالدان أھمیة المحافظة
على نفسھ واحترام حب حضرة بھاءهللا الذي یُعتبر مبدأً لخلقتھ. ثم یسألھ الوالدان السؤال التالي:  ماذا لو كنت أنت اللون األحمر وتصرفت
مثلھ، على ماذا یدل تصرفك ھذا وماذا سینتج عنھ؟ ھل بتصرفك ھذا تعكس حب حضرة بھاءهللا الذي ُخلقت منھ وألجلھ؟ ثم یحضر الوالدان
لوحات كبیرة ویقصانھا على ھیئة قوس. من المستحسن أن تكون عدد اللوحات ثمانیة لوحات كبیرة. یشرح الوالدان للطفل بأن یلون سبعة
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لوحات من ھذه اللوحات بلون واحد فقط من ألوان قوس قزح، فیلون مثال اللوحة األولى التي قصھا على شكل قوس باللون األحمر، واللوحة
األخرى بالبنفسجي، والثالثة بالبرتقالي وھكذا. یسأل الطفل أي لون یرغب بأن یمثلھ من ألوان قوس قزح السبعة . ویجب أن یختار الطفل لونا

واحدا فقط ویستحسن أن یكون ھذا اللون من أحد األلوان التي یحبھا كثیرا حتى تتبلور مفاھیم ھذا النشاط في ذھنیتھ بوضوح وجالء. على
سبیل المثال یختار الطفل أن یكون ھو اللون البنفسجي، وھنا یُسأل الطفل عند تلوینھ لكل لوحة  أحد السؤالین السابقین على حسب اللون الذي
یُلون اللوحة بھا: ماذا لو كان صدیقك (س) ھو ھذا اللون؟ ماذا سیحدث ھنا لك أنت الذي تمثل اللون البنفسجي؟ وسیجد الطفل الجواب ماثال
أمامھ بوضوح في ھذه اللوحة، لن یرى أي أثر لنفسھ (لن یكون للبنفسجي من وجود في ھذا القوس). وفي النھایة عندما یبدأ بتلوین قوسھ

باللون البنفسجي یُسأل، أال تظن أنك تحب أیضا اللون األحمر والبرتقالي وكل األلوان األخرى؟ لماذا یجب أن نقضي على جمالیة قوس قزحنا
بتحویلھ فقط إلى لون واحد یعكس وجودیتنا دون وجودیات األلوان األخرى؟ ھل تظن أنك تحب أن ترى في السماء قوس قزحا بنفسجیا فقط
أم ترید أن ترى البنفسجي واأللوان األخرى جمیعھا مع بعض؟ معظم األطفال یجیبون بأنھم یحبون أن تحتفظ قوس قزح بجمیع ألوانھا السبعة
وأنھا جمیلة ألنھا تتشكل من ھذه األلوان كلھا مع بعض ولیست ألنھا تحتوي على لون واحد فقط. ھنا نحضر للطفل اللوحة الثامنة ونطلب منھ

 بأن یرسم قوس قزح كما یشاھده في السماء وكما یحبھ ھو بانعكاسات ألوانھ السبعة
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التاج الوھاج لعبد البھاء

 

 
إن الخضوع والخشوع ھو سبب علو العالم اإلنساني وان العجز واالنكسار

ھو التاج الوھاج لعبد البھاء، وإن نكران الذات والفناء ھو اإلكلیل الجلیل لھذا
العبد لحضرة الكبریاء. یجب أن نبتعد تماًما عن وصف الوجود وأن نتواضع
تماًما حتى تشملنا الطاف وعنایة رب العالمین. لنكون غباًرا في ممر األحباء

 ونخدم الحق تبارك وتعالى ونھدم ھواجس النفس والھوى
 (ص 64 (uploads/2/2/3/0/22300012/makatib-i-hadrat-i-abdul-baha_jild_4.doc/) ،مكاتیب عبد البھاء، مجلد 4)

 

-http://www.almaany.com/ar/dict/ar) جاء في معجم المعاني الجامع
ar/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9/)  معنى الخضوع على أنھ
اإلطاعة، والخشوع بأنھ اإلستكانة والسكون  بینما التواضع ھي إْظَھاُر الِحْشَمِة َوَعدَُم التََّكبُِّر َوالتَّعَظُِّم.

 یتفضل حضرة بھاءهللا

في كتاب عھدي 
(http://bahairesearch.com/arabic/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6
%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D

التواضع. الخضوع. الخشوع
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%D9%87%20%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%
B9%D8%AF%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D

9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B3.aspx) " یَا أَْھَل اْلعَالَِم أُوِصیُكْم بَِما یَُؤدِّي
إِلَى اْرتِفَاعِ َمقَاَماتُِكْم."، فكیف یلتقي النقیضان : اإلستكانة واإلرتفاع في وجودیة موحدة؟ یحتاج الطفل منذ
السنین األولى في نشأتھ التربویة الروحانیة إلى أن یتعرف على كنھیة القوى التي تؤدي إلى ارتقائھ وتلك

 التي ستھوي بھ إلى أعماق الظالم
 

یتفضل حضرة عبدالبھاء في بدائع اآلثار " إن أول من أعجب بنفسھ ھو الشیطان، على اإلنسان أن ال
یُرّجح نفَسھ على اآلخرین وإنما یكون دوًما خاضعًا وخاشعًا. إن الطیر عندما یرى نفسھ على األرض فإنھ

(یفكر في الصعود والطیران وعندما یصل عالیًا یبدأ في النزول" (بدائع اآلثار، مجلد 1، ص 266
(http://reference.bahai.org/fa/t/o/KBAS1/) من إحدى التحدیات التي یواجھھا الوالدان ھي كیفیة تعزیز

ملكة التواضع في طفلھما دون أن یخدشا ذاتیتھ اإلستقاللیة وبنیتھ الوجودیة ككیان إنساني ُخلق في أحسن
تقویم. فالطفل في السنوات األولى من نشأتھ، یحلل كل كلمة  في ھیئتھا الظاھریة ویستوعب المبادئ

بالحرفیة التي یسمعھا   دون االستدالل إلى المعاني الباطنیة والمفاھیم التحلیلیة األخرى التي تتمدد في حیز
اإلحتماالت التفسیریة. فعلى سبیل المثال، عندما یسمع الطفل أمھ وھي تتأوه من التعب قائلة: آه، سأموت
من شدة التعب! یفسر الطفل حرفیا كلمات أمھ ویظن بأنھا ستسقط میتة أمامھ. وعندما یعاقبھ والده لخطأ

قام بھ على مائدة الطعام ویقول لھ: اذھب إلى غرفتك فأنت معاقب ولن یمكنك أن تكمل طعامك معنا. یفسر
الطفل حرفیا كلمات والده ویظن بأنھ سیسجن لألبد في تلك الغرفة وأنھ سیموت من الجوع. ولعدم قدرة

الطفل في المراحل العمریة األولیة من اإلنتقال الى الحیز المتمدد الالنھائي في مدار الكلمات، یحتاج
الوالدان إلى الدقة المتناھیة في اختیار المنھجیة المناسبة لنحویة تربیة طفلھما على ملكة التواضع دون أن

 یدفعا بھ إلى دھالیز الذل والتبعیة أو إلى تحطیم ثقتھ بنفسھ

  
یحتاج الطفل إلى أن یُشجع باستمرار في كل خطوة من خطواتھ التطوریة سواء أكانت مادیة مثل تعلم

القفز على الحبل  أو معنویة مثل حفظ أنشودة جمیلة. یساعد التشجیع على أن یثق الطفل في قدراتھ
الشخصیة ویھبھ قوة دفع ذاتیة صوب الوصول الى كمال وجودیتھ. یلجأ بعض اآلباء واألمھات إلى تلك

النظریة التي تدعو بعدم تشجیع الطفل حفاظا علیھ من داء الغرور، وتتمحور جل إھتمامھم صوب ترسیخ
صفة التواضع في أطفالھم. عند اتباع ھذه المنھجیة، غالبا ما یتخذ التواضع الذي یفرض على الطفل

ممارستھ اتجاھین متوازیین، إحداھما تتفرع من انجازاتھ الشخصیة واألخرى تتفرع من ھویتھ اإلجتماعیة
مع أقرانھ وأصدقائھ. ففي األولى على سبیل المثال عندما یرسم الطفل لوحة بدیعة في غایة الجمال  یواجھ
بالصمت بدال من كلمات التشجیع واالستحسان أو بعبارات مقتضبة قصیرة باردة ال تعكس قطرة من بحر

جمالیة لوحتھ الفنیة. أما في األخرى فعلى سبیل المثال عندما یتناظر مع أحد أصدقائھ حول صحة أحد
الحقائق العلمیة، یرغم الوالدان طفلھما على الصمت أو على اإلنسحاب من المناظرة ألنھما ال یرغبان بأن

یشعر اآلخر باإلنحراج. فالتواضع في نظرھما ھو أن یتنازل طفلھما عن حقھ في المشاركة بإجابتھ
الصحیحة واإلدعاء بعدم المعرفة كمظھر من مظاھر التواضع.  ینتج عن اتباع ھذه المنھجیة التربویة بأن

یكبر الطفل إما مصابا بتضخم في الشخصیة كرد فعٍل عكسي اتجاه قمع شخصیتھ في الطفولة، إو إلى
 فقدان ثقتھ بنفسھ واعتناق ذلیتھ مظھرا من مظاھر الشیئیتھ أمام اآلخر الذي یشترك معھ في محوریتھ

 

http://bahairesearch.com/arabic/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B3.aspx
http://reference.bahai.org/fa/t/o/KBAS1/
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تعتبر وحدة المركزیة في البھائیة محورا اساسیا تستند علیھ جمیع تعالیمھ الروحانیة،  إذ تعكس وحدة
العالم االنساني من خالل مرآة الخالق، فالخالق واحد واإلنسان الذي خلقھ واحد في ھویتھ الذاتیة . وتنعكس

أیضا من خالل حبنا للخالق في مرآة حبنا للمخلوق. یتفضل حضرة بھاءهللا في الكلمات المكنونة العربیة
(/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf):" یَا اْبَن البََشر. إِْن تُِحبَّ نَْفسي فَأَْعِرْض

َعْن نَْفِسَك، َوإِْن تُِرْد ِرضائِي فَأَْغِمْض َعْن ِرضائَِك، ِلتَُكوَن فِيَّ فانِیاً َوأَُكوَن فِْیَك باقِیاً". فالتواضع ملكة
روحانیة تعكس في حیثیتھا وحدة  المركزیة التي تستند علیھا الدیانة البھائیة. فیُعكس تواضعنا للخالق من
خالل مرآة تواضعنا لالنسان الذي خلقھ والعكس صحیح، حیث یعكس تواضعنا في مرآة المخلوق حقیقة

تواضعنا للخالق إذ یعتبر ھذا مظھرا من مظاھر إطاعتنا إلرادتھ السماویة. بطبیعة الحال ال یستطیع الطفل
في ھذه المرحلة المبكرة من عمره ادراك مفھوم الفناء في هللا والبقاء في هللا، ولكنھ یستطیع أن یدرك

الكلمات والمبادئ في ھیئتھا الظاھریة المجردة. من إحدى الطرق التي یستطیع الوالدان اتباعھا في تربیة
طفلھما على ملكة التواضع والخضوع والخشوع ھي غرس محبة حضرة عبدالبھاء في وجودیة الطفل منذ

 السنین األولى لوالدتھ
 

ورغم أنھ یصعب على الطفل أن یدرك مفاھیم ھذه الكلمات إال أن بامكان ذاتیتھ الوجودیة أن ترتوي
مباشرة من المنبع وھو المحور الذي یرتكز علیھ التعالیم الروحانیة والتي تتمثل في رضاء هللا. ویعّرف

الطفل على رضاء هللا من خالل مرآة رضاء حضرة عبدالبھاء. وحیث أن الطفل في ھذه المرحلة العمریة
المبكرة یدرك األشیاء فقط من خالل ھیئتھا الظاھریة لذا فإن مشاھدتھ الیومیة لصورة حضرة عبدالبھا

-1581159015851577-15711604157616081605/)
159315761583157516041576160715751569.html)ء تعتبر من إحدى المظاھر

الملموسة التي تساعد في غرس محبة حضرتھ في ھذا الكیان الطفولي المرھف. ومن خالل محبة حضرة
عبدالبھاء یستطیع الوالدان أن یبدآ بتعریف طفلھما على ملكة التواضع والخشوع والخضوع. فحبھ لحضرة

عبدالبھاء ورغبتھ في رضائھ عنھ یعتبران حجر األساس الذي سترتكز علیھ ھویتھ الروحانیة. فیكون
التواضع لحضرة عبدالبھاء واإلطاعة واإلستكانة إلرادتھ السماویة. ورویدا رویدا یتربى الطفل على

إدراك مفھوم البقاء في هللا، والتواضع لإلرادة اإللھیة وللتعالیم واإلرشادات السماویة واإلطاعة ألوامر
حضرة بھاءهللا واإلستكانة والسكون في فنائھ با�. عندما یتجھ الوالدان صوب تربیة طفلھما على ملكة

التواضع والخضوع والخشوع من خالل تعمیق مشاعر محبتھ لحضرة عبدالبھاء فإنھما یھبان فلذه كبدھما
 أعظم ما یستطیع أي والدین تقدیمھ لطفلھما، أال وھي تحریره األبدي

من " ھواجس النفس والھوى". وكما ذكرنا سابقا، تعتبر وحدة المركزیة في البھائیة محورا اساسیا تستند 
علیھ جمیع تعالیمھ الروحانیة، إذ تعكس وحدة العالم االنساني من خالل مرآة الخالق، فالخالق واحد

واإلنسان الذي خلقھ واحد في ھویتھ الذاتیة. وتنعكس أیضا من خالل حبنا للخالق في مرآة حبنا للمخلوق
فحبنا للخالق یجب أن ینعكس من خالل حبنا لھذا اإلنسان المخلوق. وفي حالة ثالثة ینعكس حبنا للخالق في

مرآة كینونتنا الفردیة وذلك من خالل تنزیھ وجودیتنا من أي ذاتیة سوى الذاتیة اإللھیة والتوحد بمشیئتھ
  والفناء في إرادتھ تعالى

  

   یتفضل حضرة بھاءهللا في الكلمات المكنونة العربیة 

 

  

 

يَا اْبَن اِإلْنساِن . ال تَْحِرْم َوْجَه َعْبِدي إِذا َسأَلََك فِي
َشْيٍء؛  ِألنَّ َوْجَھُه َوْجِھي َفاْخَجْل ِمنِّي

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf
https://www.bahaidentity.com/15711604157616081605-1581159015851577-159315761583157516041576160715751569.html
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من أحد الكماالت اإللھیة  التي یحتاج الطفل إلى معرفة كنھیتھا من أجل تربیتھ روحانیا في التخلق بھذه
الفضیلة السماویة ھي الكرم والجود.  وقد جاء في تعریف معنى الكرم في قاموس المعجم الوسیط

(https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D8%B1%D9%85)
بأنھ العطاء عن ِطیب خاطر بسخاء ودون انتظار مقابل. أما عن معنى الجود، فذكر في معجم المعاني

(https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D9%88%D8%AF)
الجامع بأنھ المطر الغزیر الذي ال َمَطَر فوقھ. في كال تعریفي الكرم والجود، یذكر المعجم أن العطاء أوال
یكون بسخاء وثانیا یكون ھذا العطاء دون انتطار المقابل.   ومن ھنا یحتاج الطفل إلى أن یتعرف على

الشرطین األساسین التي تتحدد على أساسھما كنھیة ھذه الفضیلة الملكوتیة. فالخاصیة األولى ھي خاصیة
العطاء بسخاء، وحیث أن فعل العطاء یحتاج إلى منبع یستغرف منھ، إذن سنعرف الطفل في المراحل
التالیة على  ذلك المنبع الذي ینبع منھ العطاء . أما بالنسبة للخاصیة األخرى فھي أن العطاء، والعطاء
 بسخاء، كي یعكس كنھیتھ الحقیقیة ،بكونھ كرما وجودا، یشترط علیھ أن یكون دون انتظار للمقابل

 

نبدأ بالقاء ھذا السؤال على األطفال: ترى ما ھي وجھ الشبھ بین : الشجرة (شجرة التفاح مثال)، والنھر،
والسحاب ، والشمس؟ ویمنح األطفال وقتا كافیا للتفكیر واإلجابة.  وبعد االستماع إلى اجاباتھم (دون

التعلیق على ھذه االجابات)، نسألھم عن خاصیة  العطاء لشجرة التفاح والنھر والسحاب والشمس كل على
حدة. فنسأل األطفال: ترى من یستطیع أن یصف عطاء شجرة التفاح؟ ترى من یستطیع أن یصف عطاء
 النھر؟ ترى من یستطیع أن یصف عطاء  السحب ؟ ترى من یستطیع أن یصف عطاء  الشمس ؟وبینما
نستمع إلجاباتھم نساعدھم بالتفكیر في ایجاد أجوبة على ھذه األسئلة: ترى ماذا تعطینا الشجرة؟ (تعطینا
الحیاة). ترى ماذا یعطینا النھر؟ (یعطینا الحیاة). ترى ماذا تعطینا السحب؟ ( تعطینا الحیاة). ترى ماذا

یعطینا الشمس؟ (یعطینا الحیاة). ونسأل األطفال أن یشاركوا بآرائھم حول شرح الحیاة التي تعطیھا شجرة
 التفاح والنھر والسحاب والشمس

 

ترى ماذا تعطینا شجرة التفاح؟ (تعطینا الثمر والظل).  ما فائدة التفاح، ماذا تفعل ھذه الثمرة لنا؟ (تمنحنا 
الحیاة: فإن كنا جائعین نستطیع أن نأكل التفاح، لذا فھي تمنحنا الحیاة ویمكنھا أن تساعدنا كي ال نموت من

الجوع. أیضا تمنحنا الحیاة من خالل الفیتامینات التي تملكھا، فتساعد جسمنا على الحفاظ على صحتھ).
وماذا تفعل شجرة التفاح لنا؟ (تمنحنا الحیاة من خالل االستظالل في ظلھا في یوم شامس شدید الحرارة،

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D8%B1%D9%85
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D9%88%D8%AF
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وتمنحنا األكسجین) . ثم نسأل األطفال: من أین تعطي شجرة التفاح ثمرتھا (التفاح)؟ ھل تعطیھا من
شجرة  التفاح ام من شجرة الموز؟ تعطینا شجرة التفاح ثمرتھا التفاح من نفسھا، من ذاتیتھا، فألنھا شجرة

تفاح، وألنھا خلقت شجرة تفاح، إذن فھذه الثمرة (التفاح) ھي جزء ال یتجزأ من  وجودھا وذاتیتھا
وكینونتھا التي خلقت علیھا. ونسألھم، ترى ھل تقول شجرة التفاح: ال لن أعطي ظلي لھذا الشخص ألنھ
شخص سئ، أو لن أعطي تفاحي إال لھذا الطفل أو لذاك الطفل، أو لن اسمح لھذا الشخص بأكل تفاحي أو
االستظالل بظلي، أو سأبقى بال تفاح ولن أعطي ثمرا ؟ ھل تحدد شجرة التفاح عطائھا وتختار لمن تعطي
ظلھا وثمرتھا أم ھي معطاءة للجمیع دون أن تحرم أحدا من نعمھا؟ ھل تقول شجرة التفاح یوما، لن أعطي
تفاحي وظلي لھذا الطفل ألنھ لم یشكرني على عطائي ولم یحترمني ولم یعطیني الھدایا مثال؟ الھدف من

ھذا السؤال ھو أن یتعرف األطفال على كنھیة  العطاء الذي ینبع من الذات لنفسھ وبنفسھ وال تحدده
خصائص الشخص الذي یستقبل ھذا العطاء. فكنھیة ھذا العطاء یعكس في ذاتیتھ ذاتیة وكنھیة الحیاة. ثم

نسأل األطفال، ترى ھل ستكون شجرة التفاح شجرة تفاح إن قررت أن ال تعطي تفاحا؟ وسیجیب األطفال
بالنفي، وھنا نخبرھم بأن الھویة الذاتیة لشجرة التفاح تكمن أساسا في  ثمرتھا التفاح، فلوال التفاح لما

 أصبحت شجرة تفاح
 

ترى ماذا یعطینا النھر؟ (یعطینا الماء).  ما فائدة الماء، ماذا یفعل الماء لنا؟ (یمنحنا الحیاة: فإن كنا
عطشى نحتاج إلى أن نشرب الماء حتى نرتوي، لذا فھي تمنحنا الحیاة ویمكنھا أن تساعدنا كي ال نموت

عطشا. أیضا تمنحنا الحیاة من خالل الحضارات التي تقوم على ضفافھا، فتساعد الناس على التكاثر
واإلستمراریة. ونستحم بھا فتحفظ جسدنا من األمراض). وماذا یفعل النھر للحیوانات والنباتات؟ (تمنحھا
الحیاة من خالل السماح لھا بالعیش فیھا مثل البط واألوز والسمك.  وتمنحھا الحیاة من خالل الغذاء الذي
توفره لھا. وتمنح الحیاة للنباتات التي ترتوي بمائھا) . ثم نسأل األطفال ترى ھل یقول النھر: ال لن أعطي
مائي لھذا الشخص ألنھ شخص سيء، أو لن أعطي مائي إال لھذا الطفل أو لذاك الطفل، أو لن اسمح لھذه

السمكة بالعیش في مائي أو لھذه النبتة باالرتواء من مائي، أو سأبقى بال ماء؟ ھل یحدد النھر عطاءه
ویختار لمن یعطي ماءه أم أنھ معطاء للجمیع دون أن یحرم أحدا من نعمھ؟ ھل یقول النھر یوما، لن أعطي

مائي لھذا الطفل ألنھ لم یشكرني على عطائي ولم یحترمني ولم یعطیني الھدایا مثال؟ الھدف من ھذا
السؤال ھو أن یتعرف األطفال على كنھیة  العطاء الذي ینبع من الذات لنفسھ وبنفسھ وال تحدده خصائص

الشخص الذي یستقبل ھذا العطاء. فكنھیة ھذا العطاء یعكس في ذاتیتھ ذاتیة وكنھیة الحیاة . ثم نسأل
األطفال، ترى ھل سیكون النھر نھرا إن قرر أن  یجف وال یعطي ماءه ؟ وسیجیب األطفال بالنفي، وھنا

 نخبرھم بأن الھویة الذاتیة للنھر تكمن أساسا في  مائھا، فلوال الماء لما أصبحت نھرا
 

ترى ماذا یعطینا السحاب؟ (یعطینا الماء).  ما فائدة الماء، ماذا یفعل الماء لنا؟ (یمنحنا الحیاة: فإن كنا
عطشى نحتاج إلى أن نشرب الماء حتى نرتوي، لذا فھي تمنحنا الحیاة ویمكنھا أن تساعدنا كي ال نموت
عطشا. أیضا تمنح الحیاة  للنباتات من خالل ھطولھا على األشجار والنباتات فتساعدھا على عدم الجفاف
والموت). وماذا یفعل السحاب للحیوانات ؟ (تمنحھا الحیاة من خالل ارواء عطشھا). ثم نسأل األطفال

ترى ھل یقول السحاب: ال لن أھطل الیوم على ھذا الشخص ألنھ شخص سئ، أو لن أھطل إال على بیت
ھذا الطفل أو في ذاك المكان، أو لن اسمح لھذه الشجرة باالستسقاء من مائي أو لھذا الحیوان باالرتواء من
مائي، أو سأبقى بال ماء ولن أھطل إال حجرا؟ ھل یحدد السحاب عطاءه ویختار لمن یعطي ماءه أم أنھ
معطاء للجمیع دون أن یحرم أحدا من نعمھ؟ ھل یقول السحاب یوما، لن أعطي مائي لھذا الطفل  ولن

أھطل علیھ ألنھ لم یشكرني على عطائي ولم یحترمني ولم یعطیني الھدایا مثال؟ الھدف من ھذا السؤال ھو
أن یتعرف األطفال على كنھیة  العطاء الذي ینبع من الذات لنفسھ وبنفسھ وال تحدده خصائص الشخص
الذي یستقبل ھذا العطاء. فكنھیة ھذا العطاء یعكس في ذاتیتھ ذاتیة وكنھیة الحیاة . ثم نسأل األطفال، ترى
ھل سیكون السحاب سحابا إن قرر أن  یجف وال یعطي ماءا؟ وسیجیب األطفال بالنفي، وھنا نخبرھم بأن

 الھویة الذاتیة للسحاب تكمن أساسا في  مائھا، فلوال الماء لما أصبح سحابا
 

ترى ماذا یعطینا الشمس؟ (یعطینا النور والحرارة).  ما فائدة النور، ماذا یفعل النور لنا؟ (یمنحنا الحیاة:
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نحتاج إلى نور الشمس كي ننمو. أیضا تمنحنا الحیاة من خالل الفیتامینات التي تملكھا، فتساعد جسمنا
على الحفاظ على صحتھ، كما تمنحنا الحیاة من خالل معرفتنا لطریقنا فتحمینا من الھالك في الظلمة).

وماذا تفعل الحرارة لنا؟ (تمنحنا الحیاة من خالل المحافظة علینا كي ال نتجمد) . ثم نسأل األطفال: من أین
یعطي الشمس نوره وحرارتھ؟ ھل یعطیھا من القمر أو من األرض؟ یعطینا الشمس حرارتھ ونوره من

نفسھ، من ذاتھ، فألنھ شمس، وألنھ خلق شمسا، إذن فنوره وحرارتھ ھما خاصیتان ال یتجزآن من  وجوده
وذاتیتھ وكینونتھ التي خلق علیھا. ونسألھم، ترى ھل یقول الشمس: ال لن أعطي نوري لھذا الشخص ألنھ

شخص سئ، أو لن أعطي حرارتي إال لھذا الطفل أو لذاك الطفل، أو لن اسمح لھذا الشخص باالنتفاع
بنوري أو االستفادة من حرارتي، أو سأبقى مظلما وباردا ولن أعطي نوري وحرارتي ألحد ؟ ھل یحدد
الشمس عطائھ ویختار لمن یعطي نوره وحرارتھ أم ھو معطاء للجمیع دون أن یحرم أحدا من نعمھ؟ ھل
یقول الشمس یوما، لن أعطي نوري وحرارتي لھذا الطفل ألنھ لم یشكرني على عطائي ولم یحترمني ولم

یعطیني الھدایا مثال؟ الھدف من ھذا السؤال ھو أن یتعرف األطفال على كنھیة  العطاء الذي ینبع من
الذات لنفسھ وبنفسھ وال تحدده خصائص الشخص الذي یستقبل ھذا العطاء. فكنھیة ھذا العطاء یعكس في
ذاتیتھ ذاتیة وكنھیة الحیاة . ثم نسأل األطفال، ترى ھل سیكون الشمس شمسا إن قرر أن ال یعطي نورا

وحرارة؟ وسیجیب األطفال بالنفي، وھنا نخبرھم بأن الھویة الذاتیة للشمس تكمن أساسا في  نوره
 وحرارتھ، فلوال النور والحرارة لما أصبح شمسا

 

وبعد ھذا التمرین، نطلب من األطفال ان یفكروا في الطبیعة، وفي الخواص الذاتیة لمظاھر األشیاء في
الطبیعة. ھل تحدد ھذه الخواص على حسب ذاتیة الشئ أم أن ھذه الخواص ھي ردود فعل تتغیر بتغیر
نحویة استقبال ھي الخواص. فمثال، من خاصیة الشالل النزول واالنھمار من األعلى الى األسفل. ترى
ھل یغیر الشالل یوما من خاصیتھ ھذه إن قرر أحدھم  عدم احترام الشالل وأخذ مثال برمي زبالتھ یومیا
في الشالل؟ فھل سیؤثر ھذا على خاصیة الشالل ویجعلھ بدال من خاصیة النزول من األعلى الى األسفل

بأن یغیر اتجاه خاصیتھ الذاتیة ویبدأ الطلوع من األسفل إلى األعلى؟ ونسأل األطفال، ترى إن قرر الشالل
یوما أن یطلع من األسفل إلى األعلى، فھل سیكون شالال أم أنھ  سیتحول إلى نافورة؟ وعندما یجیب

األطفال بأنھا ستكون نافورة، نخبرھم عن الكرم والجود بكونھ خاصیة ذاتیة لالنسان تحدد كنھیة ھویتھ.
فإن لم یكن االنسان معطاء فإنھ مثل الشالل الذي لن یكون شالال إن لم ینزل من األعلى إلى األسفل،
فاالنسان أیضا لن یكون انسانا. قد یكون أي شئ آخر، ولكنھ لن یكون انسانا، ألن خاصیة العطاء ھي

 صفة ذاتیة مرتبطة بكنھیة االنسان كما أن النور والحرارة مرتبطتان بكنھیة الشمس والماء بكنھیة النھر

 

 ثم نسأل األطفال، ماذا نستطیع أن  نفعل كي نطفئ نور الشمس؟ وماذا نستطیع أن نفعل كي نثلج حرارة
الشمس؟ ھل نستطیع ان نصعد على سلم طویل  الى الشمس ونلفھا ببطانیة ضخمة  حتى نمنع نورھا من
االشعاع؟ (ال نستطیع ان نفعل شیئا، فمھما حاولنا فلن نستطیع أبدا أن نؤثر على الشمس). ھل یستطیع
أحد مھما حاول أن یؤثر على الشمس كي یغیر من ھویتھ وكرد فعل معاكس یقرر ان یطفئ نوره  مثال

ویحرم الكواكب واألرض والناس من حرارتھ؟  (ھذا مستحیل، سیجیب األطفال). ثم نقول لكل طفل: أنت
مثل الشمس، ال تستطیع أن تتوقف عن منح نورك وحرارتك لیس فقط لكل الناس، بل لكل الجبال

والسھول والصحاري والبحار وللشوك وللورد على السواء. أنت مثل الشمس، ال تفرق بین الناس، تعطي
نورك وحرارتك للجمیع وال تحرم أحدا منھما. أنت مثل الشمس،  ال توجد قوة في العالم تستطیع أن تطفئ

نورك وتبرد حرارتك ألن ھذه صفة ذاتیة تنبع من كینونتك. أنت مثل الشمس، تعطي النور والحرارة
وتعطي وتعطي وال تتوقف للحظة واحدة لتأخذ شیئا في المقابل. أوال، ألن الشئ في العالم كلھ یضاھي
نورك وحرارتك لتأخذه مقابل عطائك.  وثانیا، ألن الشمس ال یحتاج أبدا إلى العالم في شئ حتى یعطي
نوره وحرارتھ.  فنورك وحرارتك ینبعان منك ولیس من اآلخرین: لیس من شكرھم لجمیلك ولیس من
نكرانھم لجمیلك.  أنت مثل الشمس، عطاؤك ینبع من الذات لنفسھ وبنفسھ وال تحدده خصائص الشخص

  الذي یستقبل ھذا العطاء. فكنھیة ھذا العطاء یعكس في ذاتیتھ ذاتیة وكنھیة الحیاة

 

ثم نكرر ھذا المثال مع مظاھر الطبیعة األخرى مثل النھر والسحاب وشجرة التفاح . فنقول للطفل أنت
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مثل النھر (ھل...؟)، وأنت مثل السحاب (ھل...؟)، وأنت مثل شجرة التفاح (ھل...؟). ونسأل األطفال،
ھل نستطیع أن نقول بأن الشمس جوادٌ كریم؟ ھل نستطیع بأن نقول بأن الجود والكرم ھي من خصائص

النھر والسحب وشجر التفاح؟ (وعندما یجیب األطفال باإلیجاب) نسألھم: ترى ما ھما الشرطان األساسیان
اللذان یحددان ھویة الجود والكرم؟ ونمنح األطفال الوقت الكافي لمناقشة آراؤھم حول ھذا الموضوع

ونساعدھم على اإلجابة من خالل تذكیرھم بخصائص الشمس والنھر والسحاب وشجرة التفاح. ثم نخبرھم
بأن الشرطین األساسیین ھما  : أن  ینبع ھذا العطاء من الھویة الذاتیة  وال یكون انعكاسا ألي شئ خارجھ
و بذلك یكون ھذا العطاء دائما أبدیا . والشرط الثاني،  شمولیة ھذا العطاء للجمیع، فیمنح  دون مقابل وال

یتحدد باالستحقاق.  ونذكرھم بالشمس فنورھا وحرارتھا نابعان من ذاتیتھا، وھي تمنحھما للكل دون
 انتظار مقابل ودون النظر إلى استحقاقھم أو عدم استحقاقھم

 

یتفضل حضرة بھاءهللا في الكلمات المكنونة- الفارسیة (ص 80) "...
". ونشرح لألطفال، بأن ملكة الكرم والجود ھي من الملكات الروحانیة
التي نصحنا بھا حضرة بھاءهللا، فتفضل حضرتھ بأنھ جواد كریم وأحب لنا أن نكون مثلھ.  ونسألھم عن
الشرطین األساسین الذین یجب أن نتبعھا  عند العطاء كي یصبح العطاء جودا وكرما؟ ونقص علیھم

(/uploads/2/2/3/0/22300012/book-gr1-a2014.pdf)قصة حضرة عبدالبھاء مع
الرجل الذي عاداه لمدة أربع وعشرین سنة . ثم نسألھم :  ھل كان حضرة عبدالبھاء جوادا وكریما في ھذه
القصة؟ كیف؟ كیف یشبھ حضرة عبدالبھاء الشمس في ھذه القصة؟ھل توقف حضرة عبدالبھاء عن جوده
وكرمة عندما لم یحصل على المقابل من ھذا الرجل في المرة األولى ، في المرة الثانیة، في السنة األولى،

في السنة الثانیة و... (ونذكرھم بأن ھذا الرجل كره حضرة عبدالبھاء ألربع وعشرین سنة). من أحد
الطرق التي تساعد الوالدین في تربیة طفلھما على ملكة الجود والكرم، ھي أن یذكراه یومیا وفي جمیع

تجربیاتھ الیومیة: أنت مثل الشمس، أو أنت مثل شجرة التفاح، عطاؤك ینبع من ذاتیك  االنسانیة فھو دائم
باستمرار دیمومیتك ال ینقص وال ینضب وعطاؤك عام وشمولي  یمنح الحیاة للجمیع دون أن تؤثر علیھ

 كنھیة اآلخرین  أو تحدھا

  

 

الكرم والجود من خصالي
فھنیئا لمن تزيّن بخصالي

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/book-gr1-a2014.pdf
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من اآلثار

الھدایة السماویة- 
157516041607158315751610/)

-1577
15751604158716051575160816

101577.html) 
خارطة الطریق 

-15821575158515911577/)
157516041591158516101602.h

tml)- 
تالوة وحفظ اآلثار المباركة-

-15781604157516081577/)
-1608158116011592

-157516041570157915751585
15751604160515761575158516

031577.html)

التواصل والمشاركة

التواصل الشخصي 
160416041578160815751589/)

-1604
1608157516041605158815751

58516031577.html)- 
التواصل العام- 

-16051587157515811577/)
-1593157516051577

1604160416051606157516021
-5881577

1608157516041605158816081
5851577.html)

المكتبة اإللكترونیة

المراجع والصفحات اإللكترونیة
157516041605158515751580/)

-1593
16081575160415891601158115

-751578
15751604157316041603157815

851608160616101577.html)- 
نماذج و أنشطة 

-16061605157515841580/)
-15711606158815911577

-160816051604160115751578
1604160415781606158616101

604.html)-

(https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%(https://twitter.com/bahaidentity)(mailto:bahaidentity@gmail.com)(http://www.youtube.com/watch?v=_wps0cs9l94)

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
http://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1575160416071583157516101577-15751604158716051575160816101577.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/15781604157516081577-1608158116011592-157516041570157915751585-15751604160515761575158516031577.html
https://www.bahaidentity.com/1604160415781608157515891604-160815751604160515881575158516031577.html
https://www.bahaidentity.com/16051587157515811577-1593157516051577-16041604160516061575160215881577-16081575160416051588160815851577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051585157515801593-16081575160415891601158115751578-15751604157316041603157815851608160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/16061605157515841580-15711606158815911577-160816051604160115751578-1604160415781606158616101604.html
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-Bahaidentity/417943828324496
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=_wps0cs9l94
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(/) Baha-I-dentity الھویة البھائیة             الھویة البھائیة (//facebook.com/Bahaidentity(https://twitter.com/bahai(mailto:bahaidentity@(http://www.youtu

(/) مساحة الوالدین (html.طفلي بین عالمین (/159315751604160516101606-157616101606-1591160116041610

(html.خارطة الطریق (/157516041591158516101602-15821575158515911577

(html.بعد الیوم األول (/15751604157116081604-15751604161016081605-157615931583

(html.الملكات الروحانیة (/157516041585160815811575160616101577-1575160416051604160315751578

الدورات التربویة الروحانیة (/15751604157815851576160816101577-1575160415831608158515751578-
157516041585160815811575160616101577.html)

ُروا قُلُوَب أَْھِل اْلعَالَِم َوأَْفئِدَتَُھْم بُِجنُوِد اْلبَیَاِن َوَسّخِ
 
 

إِنَّ َخْیَمةَ األَْمِر اِإللَِھّيِ َعِظیَمةٌ َولَْم تََزْل تَْبقَى ُمَظلِّلَةً َعلَى َجِمیعِ أَْحَزاِب اْلعَالَِم.  إِنَّ اْلیَْوَم یَْوُمُكْم َوأَْلُف لَْوحٍ
ُروا قُلُوَب أَْھِل اْلعَالَِم َوأَْفئِدَتَُھْم بُِجنُوِد اْلبَیَاِن.  یَِجُب أَْن یَْظَھَر ِمْنُكْم َشاِھدٌ لَُكْم.  قُوُموا َعلَى نُْصَرةِ األَْمِر َوَسّخِ
َر اْلِعبَادُ ِمَن األَْسِر َویَنَالُوا ِة َعَسى أَْن یَتََحرَّ َما ُھَو السَّبَُب ِلَراَحِة بَُؤَسآِء األَْرِض َواْطِمئْنَانِِھْم.  ُشدُّوا أَْزَر اْلِھمَّ

ْلِم اْلقَاتُِم.  قَْد نُِفَخْت اْلُحِریَّةَ.  قَِد اْرتَفََع اْلیَْوَم أَنِیُن اْلعَْدِل َوَحنِیُن اِإلْنَصاِف َوأََحاَط اْلعَالََم َواألَُمَم دَُخاُن الظُّ
بَِحَرَكٍة ِمَن اْلقَلَِم األَْعلَى ُروٌح َجِدیدَةٌ ِلْلَمعَانِي فِي أَْجَساِد األَْلفَاِظ بِأَْمٍر ِمَن اآلِمِر اْلَحِقیِقّيِ.  َوآثَاُرَھا َظاِھَرةٌ

 الَئَِحةٌ فِي َجِمیعِ أَْشیَاِء اْلعَالَِم.  َھِذِه ِھَي اْلبَِشاَرةُ اْلعُْظَمى الَّتِي َجَرْت ِمْن قَلَِم َھذَا اْلَمْظلُوم
 (مجموعة من ألواح حضرة بھاءهللا، لوح الدنیا، ص102)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-aqdas.pdf) 

 
 

خلق اإلنسان كائنا اجتماعیا یتمیز بفطرةٍ ذاتیٍة یرسم فیھا مالمح وجودیتھ عن طریق عالقات تواصلیة
یترابط فیھا مع اآلخرین. ویعتبر الكالم، الحدیث، التبلیغ أو البیان من أولى الملكات الحسیة التي یحدد من
خاللھا اإلنسان خارطة ذاتیتھ التواصلیة. فبالبیان یعكس أفكاره،و وجودیتھ، وھویتھ، وذاتیتھ في حیثیّة

تُوحده مع اآلخر في ھذه البوتقة الفطریة. یشیر الجاحظ في كتابھ البیان والتبیین متحدثا عن اللسان
وأھمیتھ في اإلبانة والتبلیغ بأن اللغة حدث اجتماعي بالدرجة األولى. و یذكر بشیر إبریر

(http://www.dahsha.com/50965/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%
D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-
%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6-

https://www.bahaidentity.com/
https://facebook.com/Bahaidentity
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UCsz06wzSgzdMaIVy-mKrGjQ/feed?view_as=public
https://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/157615931583-15751604161016081605-15751604157116081604.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051604160315751578-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160415831608158515751578-15751604157815851576160816101577-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-aqdas.pdf
http://www.dahsha.com/50965/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9/?t=50124
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%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%

A9/?t=50124)" لقد تناول العلماء العرب ظاھرة التبلیغ تناوالً علمیاً شامالً، ھم بھ رّواد، فأكدوا
حاجة اإلنسان للسان، وحتمیة حضور الجانب اللغوي في تعایش الناس، وربط عالقاتھم وتفاھمھم

وانتفاعھم بھ، مبرزین أن اإلنسان دون خطاب یبقى حبیس ذاتھ معزوالً عن المجتمع، مما یؤكد أن وظیفة
اللغة في المجتمع ھي ربط حبل األسباب بین أفراده بحسب مستویاتھم وأحوالھم وما یؤمنون بھ من

أغراض، كما بینوا الفرق بین التبلیغ اللغوي وغیر اللغوي، وعالقة أحدھما باآلخر واألحوال المختلفة
التي یحدثان فیھا". وال یعتبر التبلیغ  من أھم الملكات الحسیة في الحیز المادي فقط بل تتمدد دائرة أھمیتھ

  لیصبح أیضا من أھم الملكات الروحانیة

 

تعتبر ملكة " التبلیغ والبیان" من إحدى الملكات الروحانیة التي یحتاج الطفل بأن یتربى علیھا منذ 
اللحظات األولى من والدتھ. فأول ما یبدأ الطفل بادراك العالم الذي یحیط بھ تبدأ معھ محاوالتھ بالتحدث
مع ھذا العالم وكأنھ یرغب من خالل أصواتھ الطفولیة (أغو، أغو، أغو) بأن یتعّرف على العالم ویعّرفھ

أیضا بنفسھ. ویكبر الطفل وتكبر معھ ھذه الرغبة الفطریة في التعریف بنفسھ وعالمھ. عندما یُربي الوالدان
في طفلھما ھویتھ البھائیة، فستكون ھذه الھویة ھي المحور الذي سیبني علیھ لغویاتھ في حواره مع العالم

الالنھائي الذي یحیط بھ. ومن الحب تنشأ الھویة البھائیة " أحببت خلقك فخلقتك
-1571161415811618157616141576161815781615/)

-15821614160416181602161416031614
160116141582161416041614160216181578161516031614.html)". فیُربّى الطفل

أول ما یُربّى في ھویتھ الروحانیة على إدراك شمولیة ھذا الحب وانعكاساتھ الالنھائیة. فھو قد ُخلق من
الحب، ولكن لیس وحده الذي ُخلق من الحب، بل كل انسان آخر قد ُخلق أیضا من الحب.عندما یُخاطب
الخالق المخلوق ویقول لھ " أحببت خلقك فخلقتك" فإن آثار ھذا الحب السماوي یُغرق في بحار أنواره

الخالئق أجمعین. ھنا یتعرف الطفل على الحب منعكسا في ذاتیة كینونتھ ( فیدرك بأنھ قد خلق من الحب)
متوائما وإدراكھ بانعكاسات ھذا الحب في وجودیة الطفل اآلخر مثال (إذ یعلم علم الیقین بأن ھذا الخطاب
یشملھ أیضا). ویتعرف الطفل ،في ھذه المراحل األولیة من نشأتھ الروحانیة ، على حب الخالق في نفسھ

  وفي اآلخرین

ومن ثم یتدرج الوالدان في تربیة طفلھما صوب إدراك مفاھیم ھذا الحب اإللھي بحیثیة ترسم خارطة 
 انسانیتھ وخطوط ھویتھ في اندماج تكاملي بین السماء واألرض: حب الخالق وحب المخلوق

بدایة تتشرب وجودیة الطفل من نور الحب الساطع من خالل إدراكھ بأن خالقھ أحبھ فخلقھ. ویتزامن مع
ھذا اإلدراك لحب الخالق لھ، إدراكھ بحب الخالق لكل مخلوق آخر. ثم تتعمق في وجودیتھ مشاعر حبھ

لھذا الخالق الذي أحبھ أوال (دون سبب) وخلقھ. (غالبا ما یفكر األطفال بمنھجیة لحظیة في تحلیلھم
المنطقي، وھنا قد یتساءل الطفل مستغربا: ماذا فعلُت كي یحبني هللا ویخلقني؟ وعندما نجیب سؤالھ قائلین:
أنت لم تفعل شیئا، فالحب كان أوال، وقد أحبك هللا ولھذا فقد خلقك. قد یزداد استغرابا  ویظھر حیرتھ أمام
فھم ھذا المنطق اإللھي الغیرمنطقي: أحبني دون سبب؟؟). ویتدرج الوالدان من تربیة الطفل على حب
الخالق الذي یحبھ إلى انعكاسات ھذا الحب في ذلك المخلوق الذي یتشارك وإیاه في حب الخالق لھما.

فیقوالن لھ مثال: ھل تعلم بأن هللا یحب صدیقك (س) أیضا؟ ویُذّكر بأن خطاب " أحببت خلقك فخلقتك"
تشملھ كما تشمل صدیقھ. فیجیب الطفل : نعم. فیسأالنھ بعد فترة وجیزة: ما رأیك، ما ھي المشاعر التي

یجب أن نحسھا اتجاه (س) ونحن نعلم بأن مشاعر هللا اتجاھھ ھي الحب؟ فیجیب الطفل مسرعا: الحب، أنا
أحب صدیقي (س) مثلما یحبھ هللا. ثم نسألھ عن طفل آخر قد یختلف عنھ في الدیانة أو العرق أو اللون أو
قد ال یتوافق معھ لسبب من األسباب، فنقول لھ: ماذا عن (ص)، ھل تظن بأن هللا یحبھ؟ بطبیعة الحال

سیجیب الطفل أول ما یجیب بالنفي: ال. فنذكره بخطاب الخالق : " أحببت خلقك فخلقتك" ونقول لھ: ولكن
إذا ال یحبھ هللا فلماذا إذن لم یذكر اسمھ ھنا ،  أولم یكن باستطاعة الخالق بأن یقول: أحببت خلقك فخلقتك،
إال (ص) ، فأنا لم أحب خلقك وأنا لم أخلقك؟ سیفكر الطفل قلیال، وسیجیب، نعم. فنسألھ مرة أخرى: إذن

http://www.dahsha.com/50965/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9/?t=50124
https://www.bahaidentity.com/1571161415811618157616141576161815781615-15821614160416181602161416031614-160116141582161416041614160216181578161516031614.html
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ھل تظن بأن الخالق أحب خلق (ص) فخلقھ؟ فیجیب الطفل مرة أخرى: نعم. فنسألھ : وما رأیك، إن كان
الخالق یحب (ص)، أال تظن بأن علیك أنت أیضا أن تحبھ؟ ویتعرف الطفل وھو في سنینھ العمریة األولى

  على محور ھویتھ البھائیة وھي : وحدة العالم اإلنساني

  فیما یلي قصة عن حضرة عبدالبھاء والھویة البھائیة 

وقفت الطفلة ُمنى في مكانھا مذھولة و قد بھرھا مظھر حضرة عبدالبھاء . نظرت إلیھ طویالً ؛ لباسھ 
ناصع البیاض و عمامتھ الجمیلة و عیناه الزرقاوان البراقتان . بادلھا حضرتھ بنظرتھ الحانیة ثم ابتسم و
انحنى و رفعھا بین ذراعیھ و قبّل وجنتیھا . شعرت منى بالدفء و األمان و بالحب األبوي بین ذراعي

  حضرتھ

 سألھا حضرة عبدالبھاء: " ھل أنت فرنسیة أم إنجلیزیة "؟

لم تجب الطفلة منى و شعرت بالخجل الشدید ، وانكمشت على نفسھا ، ثم فجأة ضحكت ضحكة أخفتھا
  بیدیھا

 ابتسم لھا حضرتھ و قال لھا:  إذا سألك الناس ھل أنت فرنسیة أم انجلیزیة ، فقولي لھم أنا بھائیة
 

تتربع الملكتان الروحانیتان البیان وتوأمھا الخدمة  على عرش الملكات الروحانیة. " إلھي وموالئي
(/uploads/2/2/3/0/22300012/arabicprayer2.pdf)... إني أدعوك... أن تجعل

عبدك ھذا آیة الھدى بین الورى وكلمة التقوى بین األصفیاء...، واشدد أزره على خدمتك بین األتقیاء ".
لذا فإن من أھم أساسیات تربیة الھویة البھائیة في الطفل ھي تنمیة ملكة التبلیغ في شخصیتھ ومشاركتھ

النعكاسات ومظاھر ھذا الحب الالنھائي مع اآلخرین: حب الخالق لھ ولغیره، حبھ . للخالق، حبھ لكل من
یحبھ الخالق (اإلنسانیة بأجمعھا). التبلیغ ھو التحدث عن الحب. ومن الضروري على الوالدین بتربیة

  طفلھما بحیثیة یشجعانھ على التبلیغ وعن التحدث عن ھذا الحب بصفة یومیة

 

 (مجموعة من ألواح حضرة بھاءهللا، لوح اِإلْشَراقَات، ص13)

(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-aqdas.pdf) 

 
أَْسأَُلَك أَْن ُتَؤيَِّدنِي فِي ُكّلِ األَْحَواِل َعلَى ِذْكِرَك َوثََنائَِك َوِخْدَمِة
أَْمِرَك بَْعَد ِعْلِمي بِأَنَّ َما يَْظَھُر ِمْن اْلَعْبِد َمْحُدوٌد بُِحُدوِد نَْفِسِه َوالَ
َك َوَعظََمتَِك.  َوِعزَّتَِك لَْوالَ يَلِیُق لَِحْضَرتَِك َوالَ يَْنبَِغي لِبَِساِط ِعزِّ
ثََناُؤَك الَ يَْنَفُعنِي لَِسانِي َولَْوالَ ِخْدَمُتَك الَ يَْنَفُعنِي ُوُجوِدي َوالَ
ْمَع إِالَّ ِريُد السَّ ُفِقَك األَْعلَى َوالَ أُ َّ لُِمَشاَھَدِة أَْنَواِر أُ ِحبُّ اْلبََصَر إِال أُ

ِإلْصَغاِء نَِدائَِك األَْحلَى

 
ھذا نموذج فیدیو (باللغة الفارسیة) عن التبلیغ  لطفل في الخامسة 
والنصف من عمره یتحدث عن مظاھر الحب الالنھائي وسطوع

 انعكاسات انواره
 
 

the Baha'i Faith (Persian)

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/arabicprayer2.pdf
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-aqdas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xOdsVxCwc5A


11/23/2017 Baha-I-dentity ُجنُوِد اْلبَیَاِن -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/1580161516061615160815831616-1575160416181576161416101614157516061616.html 4/4

 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

Copyright©2013        Baha-I-dentity              الھویة البھائیة              http://www.bahaidentity.com (http://www.bahaidentity.com/)                     
 All rights reserved

من اآلثار

الھدایة السماویة- 
157516041607158315751610/)

-1577
15751604158716051575160816

101577.html) 
خارطة الطریق 

-15821575158515911577/)
157516041591158516101602.h

tml)- 
تالوة وحفظ اآلثار المباركة-

-15781604157516081577/)
-1608158116011592

-157516041570157915751585
15751604160515761575158516

031577.html)

التواصل والمشاركة

التواصل الشخصي 
160416041578160815751589/)

-1604
1608157516041605158815751

58516031577.html)- 
التواصل العام- 

-16051587157515811577/)
-1593157516051577

1604160416051606157516021
-5881577

1608157516041605158816081
5851577.html)

المكتبة اإللكترونیة

المراجع والصفحات اإللكترونیة
157516041605158515751580/)

-1593
16081575160415891601158115

-751578
15751604157316041603157815

851608160616101577.html)- 
نماذج و أنشطة 

-16061605157515841580/)
-15711606158815911577

-160816051604160115751578
1604160415781606158616101

604.html)-

(https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%(https://twitter.com/bahaidentity)(mailto:bahaidentity@gmail.com)(http://www.youtube.com/watch?v=_wps0cs9l94)

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
http://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1575160416071583157516101577-15751604158716051575160816101577.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/15781604157516081577-1608158116011592-157516041570157915751585-15751604160515761575158516031577.html
https://www.bahaidentity.com/1604160415781608157515891604-160815751604160515881575158516031577.html
https://www.bahaidentity.com/16051587157515811577-1593157516051577-16041604160516061575160215881577-16081575160416051588160815851577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051585157515801593-16081575160415891601158115751578-15751604157316041603157815851608160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/16061605157515841580-15711606158815911577-160816051604160115751578-1604160415781606158616101604.html
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-Bahaidentity/417943828324496
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=_wps0cs9l94


11/23/2017 Baha-I-dentity َسْمعَُك َسْمِعي ...َوبََصُرَك بََصِري -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/15871614160516181593161516031614-1587161416051618159316161610-1608161415761614158916141585161… 1/4

(/) Baha-I-dentity الھویة البھائیة             الھویة البھائیة (//facebook.com/Bahaidentity(https://twitter.com/bahai(mailto:bahaidentity@(http://www.youtu

(/) مساحة الوالدین (html.طفلي بین عالمین (/159315751604160516101606-157616101606-1591160116041610

(html.خارطة الطریق (/157516041591158516101602-15821575158515911577

(html.بعد الیوم األول (/15751604157116081604-15751604161016081605-157615931583

(html.الملكات الروحانیة (/157516041585160815811575160616101577-1575160416051604160315751578

الدورات التربویة الروحانیة (/15751604157815851576160816101577-1575160415831608158515751578-
157516041585160815811575160616101577.html)

َسْمعَُك َسْمِعي ...َوبََصُرَك بََصِري
 

 
 

 

 
یتفضل حضرة عبدالبھاء في إحدى أدعیتھ المباركة

(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuat_munajat_lil-atfal.pdf) التي نزلت
ُع إِلَى َملَُكوِت َرْحَمانِیَّتَِك أَْن تَْجعَلَنا ُس لََك َونَتََضرَّ من أجل أن یتلوھا األطفال : " َربَّنا إِنَّا نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدِّ
ةِ األَبَِدیَِّة بَْیَن الَوَرى". كل طفل یعتبر بمثابة نجمة في حقیقة كینونتھ اإلنسانیة ُسُرَج الُھدَى َونُُجوَم أُفُِق الِعزَّ

 

 يَا اْبَن الَعْرشِ
 

َسْمُعَك َسْمِعي َفاْسَمْع بِِه، َوبََصُرَك بََصِري َفأَْبِصْر بِِه؛  لَِتْشَھَد فِي        
ْشَھَد لََك فِي نَْفسي َمقاماً َرفِیعاً َك لِي تَْقِديساً َعلِیّاً، ألَِ  ِسّرِ

21حضرة بھاءهللا، الكلمات المكنونة العربیة ص.

Developmental Milestones- Infa… Learn all about the Five Senses …

https://www.bahaidentity.com/
https://facebook.com/Bahaidentity
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https://www.youtube.com/watch?v=1tTKLE72fJI
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، ویعتبر النورمن أھم الخصائص الوجودیة التي تُحدد بھا ھویة النجوم، لذا فإن كل طفل ُخلق نورا في
ھویتھ ویقع على الوالدین مسؤولیة تربیة ھذه الملكة الوجودیة في طفلھما حتى تسطع نورھا في جمیع

 أرجاء ھذا الكون
  

ینمو الطفل في ملكاتھ الحسیّة وملكاتھ الروحانیة منذ اللحظات األولى لنشأتھ الوجودیة في رحم األم.
وتعتبر السنوات األولى وحتى سن السادسة من أھم السنوات التي تقع  فیھا على عاتق الوالدین

مسؤولیتھما الجسیمة اتجاه تنمیة ملكات طفلھما وتوفیر الرعایة التربویة الضروریة التي یحتاجھا الطفل
لتطویر خصائص وجودیتھ اإلنسانیة. في ھذه المرحلة، یملك الطفل في ذاتیة خلقتھ الخاصیة الحسیة

للتذوق مثال، ولكنھ یحتاج إلى رعایة والدیھ لتربیة قدراتھ الحسیة في ھذه الخاصیة. فإن تجاھل الوالدان
احتیاجات طفلھما في ھذا المجال وحرماه من التربیة الحسیة التي تتطلبھ تنمیة ھذه الخاصیة في وجودیة

الطفل وذلك من خالل تعریفھ على أنواع االطعمة المختلفة ومساعدتھ على تحدید المذاقات المالحة
والحلوة والحامضة والمّرة فسیكبر الطفل وھو فاقد المھارات الالزمة التي یستطیع اإلستناد علیھا

  إلستخدام ملكة حاسة التذوق عنده
 

بطبیعة الحال، فإن الطفل یملك في ذاتیتھ الوجودیة تلك القدرة على التمییز باختالف المذاقات دون 
مساعدة الوالدین، فعلى سبیل المثال عندما یأكل قطعة من الجبن المالح وقطعة أخرى من الشكوالتة، فھو
یملك ھذه الملكة الفطریة في تكوینھ الوجودي لیعرف باختالف ھذین المذاقین عن بعضھما البعض، ولكنھ
لن یعرف أبدا كنھیة المذاق األول (المالح) والمذاق الثاني إن لم یُوجھھ والداه إلى ھذه المعرفة. كما أنھ لن
یعرف أبدا من أین جاء الملح، وما ھي األطعمة األخرى التي تعتبر مالحة في مذاقھا، وأیضا لن یعرف

أبدا بفوائد الملح وأضراره . خالصة القول، أن الطفل یملك في نشأتھ المبدئیة تلك القدرات الفطریة
إلستخدام ملكاتھ الحسیة بحیثیة تضمن لھ البقاء ولكنھ ال یملك أي قدرات وجودیة  ذاتیة في تنمیة ملكاتھ

الحسیة بنحویة تتناسب واحتیاجاتھ العمریة المتقدمة. كل طفل یحتاج إلى التربیة، إلى من یساعده في تنمیة
وتطویر ملكاتھ الحسیة الوجودیة. یتشابھ تنمیة حاسة التذوق عند الطفل كتعلیم الطفل القراءة مثال. فرغم
أن كل طفل یملك في وجودیتھ الفطریة تلك الخاصیة التي تساعده على القراءة، إال أنھ ال یوجد طفل في

ھذا العالم استطاع أن یتعلم القراءة دون مساعدة مربيٍ (حتى وإن تعلّم من خالل جلوسھ الطویل أم
التلفزیون أو الكمبیوتر، فالتلفزیون والكمبیوتر یعتبران ھنا ذلك المربي)، فالفطرة ُخلقت فیھ ولكنھ یحتاج
إلى ذلك المربّي الذي یساعده في تطویر فطرتھ بحیثیة تجعلھ یفك الخط ویقرأ أعظم ما كتب في التاریخ

 البشري
 

ةِ األَبَِدیَِّة". ولكن، یدعوا األطفال على لسان حضرة عبدالبھاء كي یصبحوا " ُسُرَج الُھدَى َونُُجوَم أُفُِق الِعزَّ
كیف للطفل الذي ال یستطیع تطویر ملكة التذوق بنفسھ لنفسھ، وال یستطیع أن یتعلم القراءة بنفسھ لنفسھ،
كیف یستطیع ھذا الطفل أن یصبح سراجا ونجما بنفسھ لنفسھ؟ قد یتناسى الوالدان في خضم مسؤولیاتھما
أن تالوة طفلھما لھذا الدعاء ھي في الواقع تمثل مناجاتھ لوالدیھ كي یساعداه في تنمیة نوریتھ الفطریة
بحیثیة وجودیة تجعلھ قادرا على انارة كل " الَوَرى". قد یرغب الوالدان، أن یعیدا تالوة ھذا الدعاء

المبارك الذي أنزلھ حضرة عبدالبھاء بنحویة جدیدة. یستطیع كل أب وأم أن یحدد من خالل ھذه المناجاة
مسؤولیتھ الروحانیة الجسیمة اتجاه فلذ كبده،  إلى ذلك النجم السماوي الذي یعیش معھما في البیت ویناجي

 والدیھ یومیا كي یساعداه في تطویر خاصیة نوریتھ
 

ةِ األَبَِدیَِّة". كما ذكرنا ولكن ، كیف یمكن تربیة األطفال بحیثیة یصبحوا فیھا " ُسُرَج الُھدَى َونُُجوَم أُفُِق الِعزَّ
سابقا، تعتبر المراحل األولیة من سنین نشأة الطفل من أھم السنوات التي یجب فیھا تنمیة الملكات الحسیة
في الطفل. تعتبر ھذه السنوات أیضا من أھم السنوات التي یجب فیھا تنمیة الملكات الروحانیة في وجودیة
الطفل. ویستطیع الوالدان القیام بتربیة الھویة البھائیة في طفلھما من خالل ادماج التنمیة الحسیة مع التنمیة

الروحانیة في اآلن ذاتھ بحیث یصبح الحس مرآة للروح والعكس صحیح. یتفضل حضرة بھاءهللا في
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الكلمات المكنونة العربیة  "َسْمعَُك َسْمِعي فَاْسَمْع بِِھ، َوبََصُرَك بََصِري فَأَْبِصْر بِِھ".  السؤال الذي یطرح
نفسھ ھنا عند قراءتنا لھذه اآلیة المباركة: تُرى ماذا یرى حضرة بھاءهللا ببصره وماذا یسمع بأذنھ؟ ویجب
أن یبحث الوالدان عن جواب لھذا السؤال في الیوم األول التي تنشأ فیھا نطفة طفلھما حتى یصبح بامكانھما
تربیتھ بتلك الكیفیة التي تحول سمعھ إلى سمع حضرة بھاءهللا وبصره إلى بصر حضرة بھاءهللا. تُرى ماذا
یشاھد حضرة بھاءهللا ببصره؟ تُرى ماذا شاھد سیدنا عیسى ببصره عندما صادف في طریقھ تلك الجیفة
المیتة؟ تُرى ماذا یجب علینا أن نسمع إذا كان ھذا األذن الذي یعلو وجھنا ھو أذن حضرة بھاءهللا وماذا
یجب علینا أن نفعلھ حیال تربیة طفلنا بتلك النحویة التي تجعلھ یقدس أذنھ من كل شائبة تدنسھ ، فحقیقة
األمر أن وجھھ تتزین بأذن حضرة بھاءهللا. فما الذي تسمعھ ھذه األذن المقدسة السماویة؟ تقع الوظیفة

  الروحانیة في اكتشاف ھذا الجواب على عاتق كل والدین منحتھما السماء نجمة تنمو في بیتھما
 

من بعض األنشطة التي یُستطاع من خاللھا تربیة الطفل على إدراك قدسیة ملكاتھ الحسیة في انعكاساتھا
الروحانیة ھي سؤالھ عن األشیاء التي یحب أن یشاھدھا بعینیھ وكذلك تلك األصوات التي یحب أن یسمعھا
بأذنیھ ثم مساعدتھ على التمییز بین مواقف وأصوات وأشیاء إیجابیة وسلبیة من الواقع المعاش، ثم إعادة
ھذا السؤال علیھ عند كل موقف أو وصف: ھل تظن بأن عینك تحب أن تشاھد ھذا المنظر؟ ھل تحب أن
یسمع أذنك ھذا القول أو ھذا الصوت مثال؟ في المرحلة الالحقة نسأل الطفل بأن یصف احساسھ في حال
مشاھدتھ للمواقف اإلیجابیة أو استماعھ لألصوات اإلیجابیة أو الجمیلة، وكذلك بأن یصف مشاعره اتجاه
مشاھدتھ للمواقف السلبیة أو استماعھ لألصوات المؤذیة. ونسألھ: ھل تشعر بأن السعادة التي تمأل قلبك
وكأنك دخلت غرفة ملیئة بالنور وذلك الحزن الذي تمتأل بھا نفسك عندما تشاھد شیئا سلبیا أو تصل إلى
أذنیك صوتا خشنا قاسیا وكأنك ُحبست في غرفة مظلمة أطفئت فیھا جمیع األنوار؟ وھكذا تدریجیا نساعد
الطفل في أن یربط أحاسیسھ اإلیجابیة بجمالیة النور وإشراقاتھا على قلبھ في حین یعكس حزن أحاسیسھ

  في المواقف السلبیة بسوداویة الظالم وحلكة اللیل
 

في ھذه المرحلة یُطلب من الطفل بأن یرسم أربعة لوحات منفصلة تمثل كل لوحتین إحدى الحاستین،
السمع والبصر. ففي األولى یرسم األصوات اإلیجابیة التي إن سمعھا شعر بالنور في قلبھ، وفي الثانیة تلك

األصوات القاسیة الخشنة التي إن استمع إلیھا أحس بالحزن. ویرسم في األخرى، األشیاء التي تشعره
بالسعادة إن نظر إلیھا وشاھدھا، وفي الثانیة تلك المواقف والتجربیات التي إن وقعت بصره علیھا أشعره
بحزن مریر وكأنھ سجیٌن في غرفة مظلمة. وبعد أن یرسم الطفل لوحاتھ األربعة ، نحاول أن نعمق فیھ
احساسھ بمسؤولیتھ اتجاه قدسیة حواسھ . فعلى سبیل المثال نسألھ ھل تشعر بالسعادة إن رأیت المحبة

واإلتحاد أم تشعر بالحزن؟ بطبیعة الحال سیجیب بأنھ یشعر بالسعادة. ھل تظن بأن ھذه النبتھ (ونشیر إلى
نبتة ما أمامھ) تشعر بالسعادة ألنھا تمتلك كل أوراقھا على ھذا الغصن؟ وھل تشعر بالسعادة ألنك تشاھد
سعادة ھذه النبتة؟ وھل تظن بأن األوراق في ھذه النبتة تحب بعضھا البعض؟ وھل تظن أنك كنت ستشعر
بالسعادة إن شاھدت بعینیك بأن أوراق ھذه النبتة بدأت بالتشاجر وبالتساقط واحدة تلو األخرى من غصنھا

إلى األرض ؟ ماذا لو كنا نحن البشر مثل ھذه النبتة؟ ھل تحب أن تشاھد بعینك صدیقك (س) یعیش
بجانبك على الغصن نفسھ؟ و ماذا عن (ص)، الذي ال تعرفھ، ھل تحب أن تشاھده بجانبك على ھذا

الغصن؟ ماذا عن أذنك، ھل تظن بأنھا تتلذذ باستماع ضحكاتكم السعیدة الراضیة؟  ولكن، ھل تظن بأن
عینیك سیشعران بالسعادة إن شاھدتكم تتشاجرون مع بعضكم  البعض وتبدأون بالسقوط واحدا تلو اآلخر
من فوق غصنكم ؟ وھل تظن بأن أذنك سیسعده اإلستماع إلى أصواتكم الغاضبة الصارخة ؟ وبعد أن نمنح

الطفل ما یحتاجھ من الوقت كي یتخیل نبتتھ نساعده في أن یرسمھا ویلونھا ویقصھا ویلصقھا، ونقول لھ:
 تذكر ماذا ترید أن تشاھد بعینك وتسمع بأذنك إن كنت تعیش على أحد أغصان ھذه النبتة

 
ُھَو ُهللا . إِلِھي إِلِھي ھؤالِء األَْطفاُل ُفُروُع َشَجَرِة الَحیاِة َوُطُیوُر َحِديَقِة
النََّجاِة، آللُِئ َصَدِف بَْحِر َرْحَمتَِك َوأَْوَراُد َرْوَضِة ِھَدايَتَِك. َربَّنا إِنَّا ُنَسبُِّح

ُع إِلَى َملَُكوتِ َرْحَمانِیَّتَِك أَْن تَْجَعلَنا ُسُرَج الُھَدى ُس لََك َونََتَضرَّ بَِحْمِدَك َوُنَقّدِ

َ َ ُ ُ
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حضرة بھاءهللا، مجموعة من ألواح حضرة بھاءهللا نزلت بعد الكتاب األقدس
(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuih_min_alvah_hadrat_bahaullah_nuzzilat_badul-kitabul-aqdas.pdf).

 ص 118

 

 
قد تكون المحبة واإلتحاد المحور األساسي التي ترتكز علیھا تعالیم حضرة بھاءهللا، ولكن الھدف األساسي

لھذه المركزیة ھي ثمارھا العملیة التي ستبنى من خاللھا االنسانیةُ ملكوَت هللا على األرض. یتفضل
-uploads/2/2/3/0/22300012/abdulbaha/) حضرة عبدالبھاء في دعاء الزیارة
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ُكوا بَِما يَْنَتِفُع بِِه اْلَعالَُم ِمَن الصَِّغیِر َواْلَكبِیِر اْجَتنُِبوا التََّكاُھَل َوالتََّكاُسَل َوتََمسَّ
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absutu-ilayk.pdf) "  َُع األَِسیُر، ُمْبتَِھٌل إِلَْیك أَْي َرّبِ إِنَّھُ َعْبدَُك البَائُِس الفَِقیُر َوَرقِیقَُك السَّائُِل الُمتَِضّرِ
ٌع بَْیَن یَدَْیَك یُنَاِدیَك َویُنَاِجیَك َویَقُوُل: َرّبِ أَیِّْدنِي َعلَى ِخْدَمِة أَِحبَّائَِك" . جل ما یتمناه ٌل َعلَْیَك ُمتََضّرِ ُمتََوّكِ
حضرة عبدالبھاء في ھذا الدعاء ھي الخدمة والعبودیة، ولم یمض لحظة واحدة من حیاتھ المباركة إال

 وعاشھا في الخدمة والعبودیة منذ طفولتھ وإلى لحظة صعود روحھ المباركة إلى المأل األعلى
 

لم یقسم حضرة عبدالبھاء اإلنسانیة إلى مجموعتین، مجموعة تستحق  أن تُخدم ومجموعة أخرى ال
تستحق الخدمة. كما لم یذكر حضرتھ تعریفا یحدد من النھائیة ھویة الخدمة. فكل عمل خیر یقوم بھ الفرد

تحت السماء الشاسعة تعتبر خدمة، ولنا من حیاتھ المباركة مثال نحتذي بھ من اختیاره لمقعد بسیط في
عربة عمومیة إلى صبره أربع وعشرین عاما على ظلم أحد األفراد واستمراره في رعایتھ ومن اختیاره

لمالبس عادیة رخیصة الثمن إلى مساعدتھ في نقل أسرة حاكم عكا الظالم بعد عزلھ إلى مقرھم الجدید
(/uploads/2/2/3/0/22300012/book-level03-gr1ar-stories.pdf) 

 
تعتبر الخدمة من أحد أھم الكماالت اإلنسانیة التي یحتاج الطفل إلى أن یتعلمھا منذ السنین األولى في حیاتھ

 حیث أنھا تعتبر النتیجة  العملیة لمفھومي المحبة واالتحاد التي نُنِشؤھا في وجودیتھ منذ نعومة أظفاره.
الخدمة في تعریفھا المبسط تعني المساعدة، ولكننا غالبا ما نقدم على مساعدة من نعرفھم أو من نحبھم

بینما من النادر أن تخطر ببالنا تقدیم ید المساعدة إلى أولئك الذین ال نعرفھم ناھیك عن مساعدة من یُعادینا.
وھكذا فإن المساعدة التي ترتكز على محوریة المحبة واإلتحاد تعتبر انعكاسا عملیا لما ینصحنا بھ حضرة
بھاءهللا " فَْضُل اِإلْنَساِن فِي اْلِخْدَمِة َواْلَكَماِل" وھذه المساعدة في حیثیتھا الملكوتیة  تسّمى بالخدمة. ولھذا
فإن من المستحسن أن یستخدم الوالدان ھذه الكلمة في ھویتھا الروحانیة مع طفلھما حتى تتعرف وجودیتھ
على واحدة من أھم االملكات الروحانیة التي نصحنا بھا حضرة بھاءهللا وجّسدھا لنا حضرة عبدالبھاء في
كینونتھ الملكوتیة. فبدال من أن نقول : ساعد صدیقك ، نقول (اخدم صدیقك)- ساعد ھذا الطفل (اخدم ھذا

 الطفل)- ساعد أمك (اخدم أمك)- ساعد الفقیر (اخدم الفقیر)- ساعد: اخدم
 
 

ِغیِر َواْلَكبِیِر" یتفضل أیضا حضرة بھاءهللا " اْجتَنِبُوا التََّكاُھَل َوالتََّكاُسَل َوتََمسَُّكوا بَِما یَْنتَِفُع بِِھ اْلعَالَُم ِمَن الصَّ
وھذا مبدأ آخر یحتاج الطفل إلى أن یتعلمھ منذ السنین األولى من نشأتھ متزامنا مع تربیتنا لَملكِة الِخدمِة

في وجودیتھ، وھي أن الخدمة تتطلب الحركة والبحث واالستقصاء، ألنھ إن لم یتمنى الخدمة بكل وجودیتھ
ِغیِر َواْلَكبِیِر" فقد یمر من میادین الخدمة ولم یسخر جل فكره ولحظاتھ إلیجاد "ما یَْنتَِفُع بِِھ اْلعَالَُم ِمَن الصَّ
خالي الوفاض مغمض العینین والبصیرة. یجب أن یثق الطفل في قدرتھ على الخدمة مثلھ مثل البالغین،
ویجب أن یعلم بأن الخدمة جزئیة أساسیة في فطرتھ الوجودیة، فكما أن النور تكوین فطري في وجودیة

الشمس حیث إن فقده فقد ھویتھ الشمسیة كذلك ھي الخدمة تكوین فطري في وجودیة االنسان، فإن فقده فقد
ھویتھ االنسانیة. وكما ال یختار الشمس لمن یھب نوره ، فیشرق على الخالئق أجمعین، كذلك الخدمة
تخص الخالئق أجمعین. وھنا تبرز بجالء محوریة المحبة واالتحاد التي ترتكز علیھا تعالیم حضرة

   بھاءهللا
 
 

وحتى نقرب مفھوم الخدمة إلى ذھن الطفل نشیر إلى الشمس ونسألھ: ھل تظن أن ھذا الشمس یقول
سأسطع بنوري على ھذه الشجرة ولكنى لن أمنح تلك الشجرة الواقفة ھناك نوري؟ وسیجیب الطفل بالنفي.
فنسألھ مرة أخرى: وھل تظن بأن الشمس تختار بأن تھب نورھا لصدیقك وتحرم ذلك الطفل الذي ال یتكلم
معك نورھا؟ وھل تظن بأن الشمس تمنح نورھا لساكنین ھذه المنطقة وتحرم المنطقة الفالنیة من نورھا؟
وسیجیب الطفل بالنفي. ثم نقول لھ: أنت أیضا مثل الشمس، یوجد شمس في قلبك وكالشمس ال یمكنك أن
تختار منح نورك للبعض وحرمان البعض اآلخر من ھذا النور. وھنا یبدأ الطفل بالتفكیر وبربط إجابتھ

عن الشمس بالشمس الذي اكتشف وجودیتھ في قلبھ. وفي ھذه اللحظة نقول لھ بكل مظاھر الفرح

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/abdulbaha-absutu-ilayk.pdf
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/book-level03-gr1ar-stories.pdf
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والسعادة: ھل تعلم أنت في الواقع شمٌس انسان و سأنادیك منذ الیوم بشمسي االنسان. ثم نطلب منھ بأن
یرسم وجھ شمس ضاحك على صحِن ورقي ویلونھ ویرسم على صحن آخر الكرة األرضیة . ثم نضع

الشمس واألرض بحیثیة عمودیة حیث تغطي صحن الشمس بنورھا صحن الكرة األرضیة، ونقول للطفل
   انظر، الشمس تنیر األرض كلھا وال تحرم بقعة من نورھا وحرارتھا ، تذكر دائما بأنك شمٌس انسان

 
 

 ُھَو األَْبَھى
  

عِ إِلِھي إِلِھي إِنِّي أَْبُسُط إِلَیَك أَُكفَّ التََّضرُّ
َوالتَّبَتُِّل َواالْبتِھاِل َوأَُعفُِّر َوْجِھي بِتَُراِب َعتَبٍَة تَقَدََّسْت َعْن إِْدَراِك أَْھِل الَحقائِِق
َوالنُّعُوِت ِمْن أُوِلي األَْلبَاِب  أَْن تَْنُظَر إِلَى َعْبِدَك الَخاِضِع الَخاِشِع بِبَاِب أََحِدیَّتَِك

بِلََحَظاِت أَْعیُِن َرْحَمانِیَّتَِك َوتَْغُمَرهُ فِي بَِحاِر َرْحَمِة َصَمَدانِیَّتَِك. أَْي َرّبِ إِنَّھُ َعْبُدَك
ٌل َعلَْیَك ُع األَِسیُر، ُمْبتَِھٌل إِلَْیكَ  ُمتََوّكِ البَائُِس الفَِقیُر َوَرقِیقَُك السَّائُِل الُمتَِضّرِ
ٌع بَْیَن یََدْیَك یُنَاِدیَك َویُنَاِجیَك َویَقُوُل: َرّبِ أَیِّْدنِي َعلَى ِخْدَمِة أَِحبَّائَِك ُمتََضّرِ
ْر َجبِینِي بِأَْنَواِرالتَّعَبُِّد فِي َساَحِة نِي َعلَى  ُعبُوِدیَِّة َحْضرِة أََحِدیَّتَِك. َونَّوِ َوقَّوِ
قُْدِسَك َوالتَّبَتُِّل إِلَى َملَُكوِت َعَظَمتَِك، وَحقِّْقنِي بِالفَنَاِء فِي فِنَاِء بَاِب أُلُوِھیَّتَِك

وأَِعنِّي َعلَى الُمَواَظبَِة َعلَى االْنِعَداِم فِي َرْحبَِة ُربُو بِیَّتَِك. أَْي َرّبِ اْسِقنِي َكأَْس
الفَنَاِء َوأَْلبِسنِي ثَوَب الفَنَاِء َوأَْغِرْقنِي فِي بَْحِر الفَنَاِء َواْجعَْلنِي ُغبَاًرا فِي َمَمّرِ
األَِحبَّاِء َواْجعَلنِي فَِداًء ِلألَْرِض الَّتِي َوِطئَتَْھا أَْقَداُم األَْصِفیاِء فِي َسبِیِلَك یا َربَّ

ِة َوالعُلَى. إِنََّك أَْنَت الَكِریُم الُمتَعَال. ھذَا َما یُنَاِدیَك بِِھ ذَِلَك العَْبُد فِي البُُكوِر الِعزَّ
ْر أَْسَراَرهُ َواْشَرْح َصْدَرهُ َوأَْوقِْد ِمْصبَاَحھُ فِي َواآلَصاِل. أَْي َرّبِ َحقِّْق آَمالَھُ َونَّوِ

ِحیُم الَوھَّاُب َوإِنََّك أَْنَت العَِزیُز ِخْدَمِة أَْمِرَك َوِعبَاِدَك. إِنََّك أَْنَت الَكِریُم الرَّ
ْحمُن ُؤوُف الرَّ  الرَّ

 (ع ع) 
  

 

Are We Hard-Wired for Greed or Empathy?

https://www.youtube.com/watch?v=WABzcRMQ4h8
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  ال تنس فضلی في غیبتي ثّم ذكر ایّامی  في ایّامك
 حضرة بھاءهللا، لوح أحمد 

 

 

 
 

یعتبر الشكر والثناء من أحد الخصائل الملكوتیة التي یحتاج الوالدان إلى تربیة ذاتیة طفلھما على قدسیة مفاھیمھا منذ صغر سنھ. یتفضل
حضرة بھاءهللا " الھی الھی أشكرك فی كّل حال و أحمدك فی جمیع االحوال" (أدعیة حضرة المحبوب

(/uploads/2/2/3/0/22300012/adiyyih-yi-hadrat-i-mahbub.doc)، ص 49). یشرع غالبا الوالدان في تعلیم
الطفل مبكرا كلمتى الشكر واإلعتذار: " شكرا" و "آسف". فیعلّمان الطفل بأن یقول "شكرا" عندما یمنحانھ شیئا وأن یعتذر إن أخطأ ویقول "
أنا آسف". ال شك بأن ھاتین الكلمتین إن تشربت بھما ذاتیة الطفل فستعكسان سجایاه الحمیدة في مستقبل نشأتھ األخالقیة حیث سیتذكر دائما

أن یشكر إن أحسن أحدھم إلیھ وأن یعتذر إن أخطأ ھو في حق أحدھم. بطبیعة الحال، عندما یكبر الطفل قلیال في قدراتھ اإلدراكیة یبدأ الوالدان
في توسیع دائرة مفاھیم طفلھما حول األشخاص واألشیاء التي تستحق منھ احساسھ بالشكر واظھاره لإلمتنان. ھنا یتعرف الطفل على هللا
وعلى حضرة عبدالبھاء ویُخبر بأن الید التي یملكھا ھي في الحقیقة نعمةٌ من هللا: إن هللا قد وھبك یدك، ترى ماذا یجب أن نقول �؟ فیتعلم
الطفل بأن علیھ أن یشكر شیئا ال یراه اسمھ هللا ألنھ یرى ما وھبھ لھ في جسده. صحیح أنھ ال یرى هللا ولكنھ یرى یده وھذه الرؤیة كافیة
إلظھار شكره اتجاه ھذه النعمة التي حصل علیھا. وعلى سبیل المثال یُخبر الطفل بأن والدیھ ھما ھدیة حضرة عبدالبھاء لھ: إن حضرة

عبدالبھاء قد منحك والدیك ( أوأباك) (أو أمك) حتى یرعیانك ویحبانك ویحمیانك، ترى ماذا یجب أن نقول لحضرة عبدالبھاء؟ ویتعلم الطفل
بأن علیھ أن یشكر حضرة عبدالبھاء الذي لم یشاھد إال صورتھ ولكنھ یرى بوضوح أثر نعمتھ في حیاتھ. صحیح أنھ لم یقابل یوما حضرة

 عبدالبھاء ولكنھ یرى یومیا والدیھ (أباه) أو (أمھ) وھذه الرؤیة كافیة إلظھار شكره اتجاه ھذه النعمة التي ُوھبت لھ

  

باختصار، یُنشأ أغلب الوالدین طفلھما منذ نعومة أظفاره على خصلتین أساسیتین: أولھما أن الشكر تكون لألشیاء المرئیة، وثانیھما تثمینھ
للمادیات وتقدیره للمرئیات وھذه یجب أن تعكس آثارھا جلیا في جوانب حیاتھ. فیتعلم الطفل أن یشكر حصولھ على تلك النعم التي یلمسھا
ویراھا بحواسھ الخمسة المجردة ویتعلم بأن الشكر تكون فقط عند حدوث فعل الحصول على شئ وما غیر ذلك ال یتوجب منھ الشكر. في

الوھلة األولى قد یظن الوالدین بأن تربیة الطفل على ھذه الخصلة لوحدھا وإن لم تتعد إلى غیرھا ما تزال كافیة لغرس األخالق الحمیدة فیھ ،

* رأس االحسان * ھو اظھار العبد بما أنعمه ّ� و شكره فی كّل األحوال و فی جمیع األحیان *
(uploads/2/2/3/0/22300012/adiyyih-yi-hadrat-i-mahbub.doc/)  حضرة بھاءهللا، لوح أصل كل الخیر ، ص44 
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فمن أحد المشاكل المعاصرة في عالمنا الحدیث ھي  االنخفاض الملموس  في عدد أولئك الذین یلفظون بكلمة الشكر ناھیك عن العرفان
بالجمیل. ولكن ورغم ھذه النظرة اإلبتدائیة حول حیثیة تربیة خصلة الشكر في كیان الطفل إال أن أبعادھا المستقبلیة تظھر العكس. صحیح أن
أحد المشاكل المعاصرة في عالمنا الحدیث ھي  االنخفاض الملموس  في عدد أولئك الذین یلفظون بكلمة الشكر ناھیك عن العرفان بالجمیل
ولكن أیضا من أحد المشاكل المعاصرة في عالمنا الحدیث ھي  االنخفاض الملموس  في عدد أولئك الذین یشعرون بالرضاء ویشكرون تلك
النعم التي یملكونھا، حیث یدور أغلب الناس في دوامة ال نھائیة من تلك األشیاء التي ال یملكونھا ویرغبون بالحصول علیھا. بطبیعة الحال،
فھم سیقولون حتما شكرا إن حصلوا على تلك األشیاء، ولكن في خضم بحر انتظارھم فھم أوال ینسون تلك النعم التي یملكونھا وثانیا وھذا ھو
  المھم فھم دائما في حال من الشكوى والتذمر. ھل حقا رغب الوالدان اللذان ربیا طفلھما على ھذه النوعیة من الشكر أن یكبر لیصبح فردا

متذمرا شاكیا أم تمنیا حقا أن یخلقا منھ ذاتیة شكوره؟ كم نرى في حیاتنا الیومیة أشخاصا یتأوھون لعدم امتالكھم للصحة أو للمال أو ألي شئ 
آخر ترتبط بالدنیویات وقد نسیوا ما نصحنا بھ حضرة بھاءهللا شرطا للقائھ في كلماتھ المكنونة

(/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf): 
 

 

من إحدى األسالیب الروحانیة التي یستطیع الوالدان اتباعھا عند تربیة طفلھما على صفة الشكر ھي تنمیة بصیرتھ لمشاھدة ما ال یستطیع أن
یدركھا بحواسھ الخمسة وتربیتھ على تثمین الالمادیات وتقدیره للالمرئیات التي تقع خارج دنیاه اللحظیة، وتنمیة إدراكاتھ الذاتیة بحیثیة یتعلم
فیھا أن الشكر ال یكون فقط عند الحصول على شئ ما بل یكون في حاالت كثیرة عدم الحصول على ھذا الشئ موجبا للشكر. یستطیع الوالدان
تنمیة حالة الشكر في طفلھما بدال من صفة الشكر (شكور). فحالة الشكر (شاكر) ھي حالة تدوم بدوام كینونتھ وال تتحدد بالمادیات فھو سواٌء
في الحالتین:  أن ملك شیئا أو فقد شیئا.  باإلضافة إلى ملكة الشكر یستطیع الوالدان تنمیة ملكة الحمد والثناء عند طفلھما . تعتبر ملكة الحمد

من إحدى الملكات الروحانیة التي یستطیع الوالدان ان یربیا طفلھما علیھا حیث أنھا أعم وأشمل من الشكر. فقد جاء في معجم المعاني
(http://www.almaany.com/quran/1/2/1/#.VJq_CV4gKA) : الثناء علیھ بالفضیلة، وھو أخص من المدح وأعم من
الشكر، فإن المدح یقال فیما یكون من اإلنسان باختیاره، ومما یقال منھ وفیھ بالتسخیر، فقد یمدح اإلنسان بطول قامتھ وصباحة وجھھ، كما
یمدح ببذل مالھ وسخائھ وعلمھ، والحمد یكون في الثاني دون األول، والشكر ال یقال إال في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد، ولیس كل حمد

  شكرا، وكل حمد مدح ولیس كل مدح حمدا
 

نستطیع تربیة الطفل على تنمیة ملكة الشكر والحمد في كیانھ من خالل النشاط التالي. نطلب منھ أن یرسم بدایة  جسم انسان كامل على ورقة
بیضاء، ثم نطلب منھ أن یرسم على قصاصات ورقیة مختلفة كل على حدة أعضاء حواسھ الخمسة: الید والعین واألذن والفم واألنف. ثم

نعطیھ قصاصتین لكل عضو، فمثال قصاصتین للعین، وقصاصتین لألذن وھكذا حتى یصبح عنده عشرة قصاصات. ثم نطلب منھ بأن یرسم
شیئا إیجابیا لكل حاسة من حواسھ یستطیع أن یستخدمھا فیھا . وفي الخطوة التالیة نطلب منھ أن یرسم على القصاصات المتبقیة كل على حدة
 شیئا سلبیا نتیجة فقدانھ أو عدم استخدامھ  لعینھ وأذنھ وأنفھ ویده وفمھ.  وعندما ینتھي الطفل من الرسم على جمیع ھذه القصاصات نطلب منھ
أن یشرح لنا القصاصة السلبیة والقصاصة اإلیجابیة التي رسمھا لكل حاسة . في الخطوة الالحقة نعطیھ وردة ونطلب منھ ان یرسم قصاصة
إیجابیة وقصاصة سلبیة لكل حاسة من الحواس صوب ھذه الوردة. ثم نطلب منھ أن یُبعد قصاصة إیجابیة من إحدى الحواس ویضعھا على
جنب، على سبیل المثال العین فیبقى العین بقصاصة سلبیة توحي ماال یمكن للطفل أن یشاھده أو النتیجة السلبیة التي سیواجھھا إن أصبح
أعمى وفقد قدرتھ على النظر. ثم نطلب منھ أن یُبعد كل القصاصات السلبیة من الحواس األربعة األخرى بحیث ال تبق إال القصاصات

اإلیجابیة ظاھرة للعیان. وشیئا فشیئا نستطیع أن نساعد الطفل كي یوسع أفق إدراكاتھ من مدار السلبیات وماال یملكھ إلى كل اإلیجابیات التي
ال یراھا رغم أنھا جزء من وجودیتھ. ونستطیع أن نكرر ھذا التمرین مع كل حاسة من الحواس الخمسة ثم نضیف إلیھا األجزاء األخرى في

 جسم اإلنسان كالرأس والقدم
 

في النشاط أعاله، حیث یبقى الطفل مع قصاصة سلبیة تعكس نتائج فقدانھ لحاسة البصر وأربعة قصاصات إیجابیة إلمتالكھ الحواس األخرى
نساعد الطفل على تبدیل القصاصة السلبیة بالقصاصات اإلیجابیة بدایة فرادیة ومن ثم كمجموعة كاملة. فمثال إن رسم الطفل على قصاصتھ
السلبیة وردة ولّونھا باألسود داللة على أنھ ال یستطیع رؤیة جمالیتھا، نبعد أوال القصاصة السلبیة ونستبدلھا بقصاصة الشم اإلیجابیة ونقول

لھ: ولكنك تستطیع أن تشم ھذه الوردة. ثم نبعد ھذه القصاصة اإلیجابیة ونستبدلھا بقصاصة اللمس اإلیجابیة ونقول لھ: وتستطیع أن تلمس ھذه
الوردة وتدرك مدى جمالھا ونعومتھا. ثم نبعد ھذه القصاصة اإلیجابیة ونستبدلھا بقصاصة التذوق اإلیجابیة ونقول لھ: ویمكنك أیضا أن تضع

قطعة صغیرة من إحدى أوراق ھذه الوردة في فمك لتتذوق رحیقھا. ثم نبعد ھذه القصاصة اإلیجابیة ونستبدلھا بقصاصة السمع اإلیجابیة
ونقول لھ: وحتما یمكنك أن تستمع إلى أزیز النحل وھي تطیر بسعادة حول ھذه الوردة. ثم نحضر جمیع القصاصات اإلیجابیة ونضعھا حول
مدار شكل اإلنسان الكامل التي رسمھا أوال في التمرین السابق ونقول للطفل: انظر إلى ھذا اإلنسان قد ال یملك القدرة على رؤیة ھذه الوردة

  ولكنھ ما یزال یملك قدرات كثیرة أخرى یستطیع من خاللھا التعرف على مدى جمالیة ھذه الوردة
 

    
 

 
  ھو ّ� تعالی شأنھ العظمة و االقتِدار          

 
الھی الھی أشكرك فی كّل حال و أحمدك فی جمیع االحوال * فی النّعمة الحمد
لك یا الھ العالمین و في فقدھا الّشكر لك یا مقصود العارفین * في البأساء لك

يَا اْبَن اِإلْنساِن، اْفَرْح بُِسُروِر َقْلبَِك، لَِتُكوَن
قابِالً لِلِقائِي َوِمرآًة لَِجمالِي

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf
http://www.almaany.com/quran/1/2/1/#.VJq_CV4gKA
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 
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الثّناء یا معبود من فی الّسموات و االرضین و فی الّضّراء لك الّسناء یا من بك
انجذبت أفئدة المشتاقین فی الّشدّة لك الحمد یا مقصود القاصدین و فی الّرخاء
لك الّشكر یا أیّھا المذكور فی قلوب المقّربین * فی الثّروة لك البھاء یا سیّد

المخلصین و في الفقر لك االمر یا رجاء الموّحدین* في الفرح لك الجالل یا ال
إلھ إّال أنت و في الحزن لك الجمال یا ال إلھ إّال أنت * في الجوع لك العدل یا ال
إلھ إّال أنت و في الّشبع لك الفضل یا ال إلھ إّال أنت * فی الوطن لك العطاء یا ال
إلھ إّال أنت و فی الغربة لك القضاء یا ال إلھ إّال أنت * تحت الّسیف لك االفضال
یا ال إلھ إّال أنت و فی البیت لك الكمال یا ال إلھ إّال أنت* فی القصر لك الكرم یا
ال إلھ إّال أنت و فی التّراب لك الجود یا ال إلھ إّال أنت * فی الّسجن لك الوفاء یا
سابغ النّعم و فی الحبس لك البقاء یا مالك القدم * لك العطاء یا مولی العطاء و
سلطان العطاء و مالك العطاء أشھد انّك محمود فی فعلك یا أصل العطاء و

 مطاع فی حكمك یا بحر العطاء و مبدأ العطاء و مرجع العطاء
 
  

 ص 49 ،(uploads/2/2/3/0/22300012/adiyyih-yi-hadrat-i-mahbub.doc/)  أدعیة حضرة المحبوب
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 منتخبات من مكاتیب عبد البھاء، ص 139                  
 
  
 

 

 تنظیم المجموعات التربویة 

 
يا أيّھا النّاظر إلى ملكوت هللا، وصلت رسالتك
وتبیّن من مضمونھا بأنّك مشغول بتعلیم أطفال
األحبّاء، ولقد تعلّم أولئك األطفال األبرياء الكلمات
المكنونة والمناجاة وأدركوا معنى كونھم بھائیّین،
إّن ھؤالء األطفال بمثابة غرسات طريّة في حديقة
األبھى والبستانّي الحنون منكّب على تربیتھم
وتعلیمھم، وال ريب في أنّه سیحصل على النّتائج
المطلوبة منھا بصورة خاصّة تفھیمھم أخالق
البھائّي وواجباته، ألنّه يجب علیھم أن يعلموا علم
الیقین بأّن البھائّي لیس بھائی�ا باللّفظ بل بالمعنى،
وكّل طفل يجب أن يتربّى تربیة إلھیّة حتّى يصبح
جامًعا لألخالق الحمیدة ويكون سببًا لعّزة أمر هللا،
وبغیر ذلك مجّرد االتّسام باسم البھائّي دون ثمر ال
نتیجة له، إًذا علیك أن ُتفھم ھؤالء األطفال – بقدر
ما استطعت – بأّن البھائّي يعني كونه جامًعا
لجمیع الكماالت، وعلیه أن يكون مضیًئا كالّشمع
 وأن ال يكون ظلمات في ظلمات ولكن اسمه بھائّي

 
 
 
 

تستطیع كل أم أن تقدم على تنظیم مجموعة تربویة تعلیمیة
یلتحق بھا طفلھا منذ نعومة أظافره مع األطفال اآلخرین من
األھل واألقارب واألصدقاء والجیران الذین یشبھونھ في

العمر . فمن خالل التحاق الطفل مع أصدقائھ األطفال بھذه
الحلقات التربویة، تتطور من جھة إدراكاتھ الروحانیة وتنمو
من جھة أخرى ھویتھ البھائیة اإلجتماعیة في بیئة یتشارك
فیھا مع أصدقائھ في ممارسة األخالقیات والسلوكیات التي
تحث علیھا اآلیات اإللھیة. تحدد كثیر من الدول سن الثالث
سنوات سنا قانونیا  تسمح فیھا بإلتحاق األطفال إلى الروضة

وعدد كبیر من الدول األخرى تحدد سن إلتحاق الطفل
  بالروضة ریثما یصبح عمره خمس سنوات

 
یختلف ھذا الوضع في الدول اإلسكندنافیة 

(http://www.youtube.com/watch?

Early Learning Brain Development and Lifelong…
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

v=Z3Vw71RSn1I)، إذ تشجع قوانینھا على أن ترسل
األم طفلھا وھو لم یتخط الشھر السادس من عمره إلى دور
الرعایة التي توفرھا الدولة من أجل األطفال الرضع. بینما
یستطیع ھذا الطفل أن یلتحق بالروضة عندما تصبح عمره
إثنا عشر أو باألكثر ثمانیة عشر شھرا. بطبیعة الحال، ال
أناقش ھنا سلبیات أو إیجابیات ھذا النظام التربوي الذي

یُلقي بمسؤولیة رعایة وتربیة الطفل بعد شھور بسیطة من
والدتھ على عاتق أشخاص آخرین غیر أسرتھ أو والدیھ ألن

   الواقع العملي والظروف الحیاتیة تختلف من فرد آلخر
 

ولكن، تستطیع كل أم أن تحّول ھذا النموذج التربوي إلى
نشاط إیجابي تساعد بھا تلك األمھات التي تضطرھا
الظروف إلى أن تبحث عّمن یرعى طفلھا في ساعات

وانشغالھا. فعندما ترضى بأن تقوم بدور الراعیة لھؤالء
األطفال عند غیاب أمھاتھم   (وال أعتقد أن ھناك أي مانع
من أن تختار مجموعة من األمھات بتحویل ھذا النشاط

 اإلیجایبي  إلى مھنة  تدر علیھن بعض المال وبالخصوص
إن كان یستقطب من وقتھن ساعات طویلة في النھار) .

ومع ذلك فإن الھدف المباشر واألساسي من تشجیعي لفكرة
أن تقوم األم البھائیة في توفیر خدمات الرعایة التربویة

ألطفال األسر التي تحتاج إلى من یساعدھا في ھذا المجال
ھي  قدرتھا على  إكمال ما بدأتھ تلك األمھات في منھجیة
تربیتھن البھائیة ألطفالھن. فال یعیش الطفل ساعات طویلة
من یومھ في فجوة روحانیة مع أشخاص یحترمون جسدیتھ

 ولكنھم یجھلون إحتیاجاتھ الروحانیة
 

وبالرغم من أن كثیرمن األسر تملك من یخدمھا في البیت
(خدّامة) وتترك بالتالي أطفالھا في البیت إلطمئنانھا بأن
الخدامة موجودة وسترعى إحتیاجاتھم  إال أن وجود طفلنا
في بیئة روحانیة مع ھذه األم البھائیة التي  تمارس ھذا

النوع من النشاط التربوي یحقق فوائد كیفیة أعمق أثرا وأشد
جالء. ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، تستطیع كل أم أن
تنظم ، على سبیل المثال مرة في األسبوع، حلقة دراسیة

تھدف إلى تربیة األطفال روحانیا تدعو إلیھ األطفال
اآلخرین الذین ال تسمح أعمارھم بعد في اإللتحاق بصفوف
روحي لألطفال. وتختار من البرامج واألنشطة ما یتناسب
وأعمارھم وشخصیاتھم وإحتیاجاتھم. ال تحتاج األم بأن

تنتظر إلى أن یصبح طفلھا خمس أو ست سنوات حتى تسنح
لھ اإللتحاق بالدورات التربویة الروحانیة، بل تمتلك كل أم
خیارا نافذا  بتوفیر ھذه الدورات الخالقة لطفلھا ولألطفال
اآلخرین الذین یماثلونھ العمر في أي مرحلة عمریة  كانوا

 بھا
 

EARLY CHILDHOOD: Brain Development & Communication.
(https://myspace.com/citisite/video/early-childhood-brain-

development-communication./57669334) from Wolfgang CitiSite
(https://myspace.com/citisite) on Myspace

(https://myspace.com).

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
http://www.youtube.com/watch?v=Z3Vw71RSn1I
https://myspace.com/citisite/video/early-childhood-brain-development-communication./57669334
https://myspace.com/citisite
https://myspace.com/
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 الحلقة الدراسیة األولى
 

 
 

حیث أننا في المرحلة األولى نھدف إلى تعریف الطفل باألخالقیات
والروحانیات البھائیة، لذا من المستحب أن نبدأ من حضرة عبدالبھاء.
فمن خالل تعریف الطفل بحضرة عبدالبھاء وتعمیق أواصر حبھ لھ
وارتباطھ بھ  یسھل على الطفل في مراحل نموه وتكوین ذاتیة ھویتھ
أن یتخذ من حضرة عبدالبھاء مثال أعلى لھ یمشي على ُخطاه. وھكذا
ترتكز جمیع مواضیع ھذه الحلقة الدراسیة حول حضرة عبدالبھاء،
فیتعلم الطفل مناجاة لحضرة عبدالبھاء، وقصة حضرة عبدالبھاء،

وأغنیة تدور محورھا حول حب حضرة عبدالبھاء، وعمال فنیا تعكس
  في حیثیاتھا حضرة عبدالبھاء

 
بدایةَ یُرحب بكل طفل بذكر التحیة البھائیة  هللا أبھى ثم تبدأ البرنامج
بتالوة المناجاة، ومن المستحسن أن یشارك الكبار الصغار في تالوة

  المناجاة حتى یكونون قدوة لھم
 

ثم نعّرف األطفال على إحدى صور حضرة عبدالبھاء التي یبتسم
فیھا، ونتحدث على مدى حبھ وحنانھ بصفة شخصیة جدا للطفل. فعلى

سبیل المثال، إن كان اسم الطفل ص، نقول لھ: انظر إلى حضرة
عبدالبھاء، إنھ یبتسم لك ویحبك كثیرا ویریدك أن تكون سعیدا. ثم
نسألھ: ھل ترید أن تكون سعیدا؟ غالبا مایجیب األطفال إیجابا على
ھذا السؤال، فنؤكد لھم بالتالي، نعم، وحضرة عبدالبھاء یریدك أیضا

أن تكون سعیدا، انظر إلیھ، ھو أیضا سعید ویبتسم ھنا لك، ویمكنك أن
تكون مثلھ وتبتسم مثلھ لتصبح سعیدا مثلھ. من المھم جدا أن نغرس

في الطفل إحساسھ بالثقة في أنھ یستطیع أن یصبح مثل حضرة
عبدالبھاء. ألنھ بمرور الزمان، سترتكز محور كینونتھ وأساس ھویتھ
البھائیة على ھذه األرضیة الراسخة وتتجذر فیھ رغبتھ األبدیة  في أن
 یصبح مرآة تعكس في وجودیتھا خصائص وسمات حضرة عبدالبھاء

 
ثم نختار مجموعة من الصور الملونة التي تظھر  جمالیة مباني

وحدائق جبل الكرمل ونصف لألطفال جزئیات ھذه الصور حتى نلفت
إنتباھھم لھا، فنقول مثال، انظر ما أجمل ھذه الشجرة، لون األوراق
ھنا أخضر غامق بینما لون أوراق ھذه الشجرة التي بجانبھا تختلف
في درجة اخضرارھا. وأنظر إلى ھذه النوافیر الجمیلة، و الورود

المختلفة األلوان، ھذه وردة حمراء، وھنا أخرى صفراء، وھكذا...

أغنیة في حب حضرة عبد البھاء
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فكلما دققنا في وصف جزیئات ھذه الصور لألطفال یسھل علیھم
استخدام قدراتھم التخیلیة لإلحساس بأنھم في ھذا المكان الجمیل الذي

 فیھ حضرة عبدالبھاء
 

ثم نختار إحدى قصص حضرة عبدالبھاء ونقصھا علیھم. تعتبر قصة
الوردة  السوداء (/1575160416051585157515801593-

-16081575160415891601158115751578
1575160415731604160315781585160816061610

1577.html) من إحدى القصص الجمیلة التي یستطیع األطفال
تخیل أنفسھم كأحد أبطالھا، وبالذات ألنھا تنتھي بأن یحصل كل طفل

على شكوالتة من حضرة عبدالبھاء. نختار وردة إصطناعیة من
القماس أو البالستیك، ونصبغھا باللون األسود. ونطبع صور حضرة
عبدالبھاء وھو مع األطفال، وكذلك صورتھ وھو مع أحد األطفال
السود. ویمكن أیضا باإلضافة إلى صور حضرة عبدالبھاء مع

األطفال اإلستفادة من دمى صغیرة لتمثیل القصة . ثم، نصنع مع
األطفال في نھایة القصة نوعا من الحلویات التي تكون الشكوالتة من

?https://www.google.is/search) أھم محتویاتھا
q=%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%
AA+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9
%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9
%87&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
=eRRzUr7oKaPT0QWly4HwDQ&ved=0CEwQs
AQ&biw=1280&bih=619)، ومن المھم جدا أن یشارك كل

طفل في ھذا النشاط، ألن مشاركتھم ترسخ في قلوبھم إحساٌس
بالسعادة تعید إلى أذھانھم إبتسامة حضرة عبدالبھاء وسعادتھ . ونضع
جانبا حلوى الشكوالتة اللذیذه بعد أن نتھي من تحضیرھا ، كي نأكلھا

  معھم  في نھایة  الحلقة الدراسة
 

ثم نساعد األطفال في حفظ دعاء من أدعیة حضرة عبدالبھاء، ونشرح
لھم معناھا باختصار، ثم نطلب منھم بأن یرسموا أوال ثم یلونوا الحقا
قصة الوردة السوداء التي استمعوا إلیھا. وبعد أن ینتھوا من الرسم
والتلوین، یتعلم األطفال إحدى األغنیات التي تدور محورھا حول

حضرة عبدالبھاء، ویمكن أن نقترح على األطفال بأن یعبروا بحركات
راقصة كل على حسب رغبتھ األغنیة التي نغنیھا معا. وبعد ذلك نعلم

األطفال عمال یدویا یناسب سنھم ویمثل أیضا أحد المواضیع التي
  تطرقنا إلیھا في  حلقتنا الدراسیة

 
نختم برنامجنا مع األطفال كما ابتدأت بتالوة المناجاة، فیشارك الكبار
الصغار في تالوة المناجاة وبعد ذلك یأكل األطفال من الطبق اللذیذ

 الذي شاركوا في تحضیرھا سابقا
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
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تُبدأ جمیع الحلقات الدراسیة بتالوة الدعاء من قِبل جمیع األفراد الحاضرین : األطفال والوالدین.
وحیث أننا عّرفنا األطفال بحضرة عبدالبھاء في الحلقة الدراسیة األولى ومحبتھ، نتابع في ھذه

الحلقة الدراسیة ھذا المنھج في التعریف بعمق حب ورعایة حضرة عبدالبھاء من خالل قصة لوا
جتسنجر. تكمن أھمیة ھذه القصة في اتجاھین متوازیین، فمن جھة یتعلم األطفال عن مدى حب
حضرة عبدالبھاء ورعایتھ للمحتاجین، والضعفاء، والفقراء، والمرضى. ومن جھة أخرى، یتعلم
األطفال منذ مراحل نشأتھم األولیة أن یتخذوا حضرة عبدالبھاء قدوة لھم في أعمالھم وتصرفاتھم

 و تحویل قلوبھم إلى مرآة تعكس حضرتھ  وذلك من خالل إطاعة وصایاه وإرشاداتھ
 

من النقاط المھمة التي یجب اإللتفات إلیھا عند سردنا القصص التاریخیة على األطفال، إضافة
التفاصیل الوصفیة لدقائق األحداث حیث  تعتبر ھذه الخطوة من إحدى  الضروریات األساسیة
التي تساعد الطفل على تكوین التصویرات الضروریة في مخیلتھ.في أغلب األحیان،  قد ال نعلم
بوجھ الدقة بصحة ھذه التفاصیل اإلضافیة وإن كانت قد حدثت حقا أم لم تحدث، ولكن ال یجب
أن یمثل  ھذا عائقا مادام لن یغیر من ماھیة القصة ومضمونھا الكلي. فكیفیة سرد القصة على

األطفال تختلف في أسالیبھا المنھجیة عن سرد القصة ذاتھا على مسمع األشخاص البالغین. 
تمتلك كل قصة خارطة عامة واضحة  المعالم تبدأ أحداثھا عند نقطة معینة، وتنتھي في نقطة
معینة أخرى. ال یحتاج الشخص البالغ إلى تفاصیل كثیرة لیبني تصوراتھ ألحداث القصة بین

النقطتین البدایة والنھایة، بخالف الطفل، الذي یحتاج إلى من یُغذي مخیلتھ بأدق التفاصیل حتى
 یمأل الفراغ الصامت في ذھنھ بین نقطتي البدایة والنھایة بالتصورات الواضحة المعالم

 
ولمساعدة مخیّلة األطفال في تصویرات ھذه القصة، نستطیع طباعة إحدى صور لوا جتسنجر

واستخدامھا لھذا الغرض باإلضافة طبعا إلى صورة حضرة عبدالبھاء
-1581159015851577-15711604157616081605/)

159315761583157516041576160715751569.html). كما یمكننا أیضا استخدام
دمیتین  تمثل أحدھما الشخص المریض واألخرى لوا جتسنجر. من المھم جدا أن تُسرد ھذه
القصة على مسامع األطفال بحیثیة تتبع فیھ سرد أدق التفاصیل حتى یستطیع الطفل معایشة

األحداث في مخیّلتھ. فمثال عندما نسرد علیھم ذھاب لوا إلى بیت المریض ومساعدتھ؛ نصف لھم
بالتفصیل نوعیة ھذه المساعدة وكیفیة تنفیذھا. فنقول مثال: فرأت الشخص المریض وسخا
فأخذتھ إلى الحمام وحممتھ لیصبح نظیفا. ثم ألبستھ ثیابا نظیفة  ثم رتبت سریره وجعلتھ ینام

علیھا لیستریح. وألنھ كان ضعیفا وجائعا، طبخت لھ شوربة خضار(وإن شئنا نستطیع أن نصف
محتویات ھذه الشوربة لتشبھ محتویات شوربة یحبھا الطفل حتى نساعده على تخیّل مذاقھا)،
وأحضرت صحن الشوربة إلیھ وأخذت تطعمھ قلیال قلیال بالملعقة. ثم غسلت الصحون ونظفت

 البیت بالمقشة وغسلت مالبسھ، وھكذا ...الخ
 

في ھذه الحلقة الدراسیة نعلم األطفال دعاء الشفاء لحضرة بھاءهللا " یا إلھي اسمك شفائي
وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبّك مؤنسي ورحمتك طبیبي ومعیني في الدّنیا واآلخرة وإنّك
أنت المعطي العلیم الحكیم"-  من خالل أحداث ھذه القصة وذلك بقولنا أن لوا جتسنجر تلت ھذا
الدعاء للمریض قبل أن تودعھ وتخرج من بیتھ. بھذه الخطوة نساعد الطفل على إدراك أھمیة

  الدعاء في الحیاة الیومیة
 
 

و في سیاق القصة عندما تذھب لوا إلى حضرة عبدالبھاء بعد اإلنتھاء من مساعدة الشخص 
المریض وتجده راضیا عنھا، نعلم األطفال الكلمة المكنونة " یَا اْبَن اِإلْنساِن ، اْفَرْح بُِسُروِر

قَْلبَِك، ِلتَُكوَن قابِالً ِلِلقائِي َوِمرآةً ِلَجماِلي ". ونشرح لھم مضمون "مرآة لجمالي " من خالل قصة
لوا جتسنجر التي حّولت اتجاه مرآة قلبھا لتعكس حضرة عبدالبھاء، فنجحت في أن تقوم بخدمة

  ھذا المریض تماما كما كان یفعل حضرة عبدالبھاء
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عاشروا مع االدیان بالّروح والّریحان لیجدوا منكم
 عرف الّرحمن

 
 
 

 
نتابع في البرنامج الثالث من حلقاتنا الدراسیة غرس مفھوم المحبة
واإلتحاد في وجودیة األطفال لتصبح جزءا ال یتجزأ من كینونتھم
عندما یكبرون. فنبدأ بتالوة النص المبارك من الكتاب األقدس على

مسامعھم " عاشروا مع االدیان بالّروح والّریحان لیجدوا منكم عرف
الّرحمن" ونساعدھم على إدراك معنى المعاشرة  الطیبة الحسنة.
غالبا ما یدرك األطفال معاني الكلمات اإللھیة من خالل إنعكاساتھا

في حیاتھم الیومیة وفي عالقاتھم الشخصیة واإلجتماعیة. لذا نستطیع
شرح مفھوم كلمة "األدیان" ھنا لتشمل عالقة الطفل بالوالدین ،

بالجیران، بأطفال الجیران، بأصدقائھم وأیضا بمن ھم یصعب علیھم
تعمیق أواصر الصداقة معھم لسبب من األسباب. قد یشعر الطفل

بدایة بالخجل من المشاركة بالحدیث، لذا یجب أن نشجعھ من خالل
توجیھ أسئلة مباشرة إلیھ یستطیع اإلجابة علیھا. فعلى سبیل المثال

نسألھ: ھل تحب أن تلعب مع (س)؟ وقد یجیب علینا إیجاباَ (نعم) أو
سلباَ (ال). ثم نسألھ كیف تعامل (س)، ھل تسمح لھ باستخدام لعبك؟
ھل تعاملھ بعنف وتدفعھ بعیدا أم تعاملھ بلطف؟ ھل ترفع صوتك
علیھ وتخاطبھ بغضب وجفاء وتصرخ علیھ أم تتحدث معھ بمحبة
وھدوء؟ و... إلخ. یشعر الطفل باإلرتیاح عندما یتحدث عن تلك

المواضیع التي ترتبط بھ إرتباطا مباشرا، لذا قد یؤدي ھذا
الحوارالبسیط إلى أن یسترسل الطفل إلى سرد أحداث وأحداث

وأحداث أخرى ترتبط بأصدقائھ وبعالقاتھ معھم وبمن ھم أیضا ال
یعتبرھم أصدقاء لھ. ومن خالل سرده لھذه القصص نستطیع

 مساعدتھ على إدراك

".مفھوم " كلّكم أوراق شجرة واحدة وقطرات بحر واحد 
(http://www.almunajat.com/medi_makarem_
al_akhlaq.htm) مجموعة من ألواح حضرة بھاء هللا - نّزلت بعد الكتاب األقدس

 - ص ٢٨
 

ثم نقص على األطفال قصة حضرة عبدالبھاء 
(/uploads/2/2/3/0/22300012/twentyfouryear

s.pdf) الذي صبر أربعة وعشرین سنة على الرجل األفغاني إلى
أن أدرك مدى حب حضرة عبدالبھاء لھ. ثم نطلب منھم بأن یرسموا
أنفسھم وھم یعاشرون اآلخرین بالمحبة والوئام  بتلك الطریقة التي

كان فیھا حضرة عبدالبھاء مع ھذا الرجل. بعد أن ینتھي األطفال من
رسم لوحاتھم نساعدھم كي یحفظوا عن ظھر قلب اآلیة المباركة  "
كلكم أوراق شجرة واحدة وقطرات بحر واحد" ونشرح لھم معنى
ھذه اآلیة المباركة من خالل إحضار نبتة منزلیة وتوضیح أوراقھا
لھم على أن كل ورقة منھا تمثل صدیقا من أصدقائھم. فیبدأ كل طفل

بذكر أسماء أصدقائھ على عدد أوراق النبتة (كلما كثرت أوراق
النبتة كلما امتلك الطفل فرصة أكبر بذكر جمیع أسماء أصدقائھ

وكلما ازدادت فُرص إحساسھ بھذه الشجرة التي یتحدث عنھا حضرة
بھاءهللا)، ونوضح لھم كیف تنتمي األوراق جمیعھا وكذلك أصدقائھم

إلى شجرة (نبتة) واحدة. ونصنع معھم في الوقت المخصص
   لألعمال الیدویة شجرة لھا أوراق مختلفة األلوان

 

الكتاب األقدس

http://www.almunajat.com/medi_makarem_al_akhlaq.htm
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/twentyfouryears.pdf
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الحلقة الدراسیة الرابعة

 
 

 یا أیّھا المحبوب
 

في روضة القلب غیر ورد العشق ال تغرس، وعن
بلبل الحّب والّشوق ال ترخ قبضتك.  عّد مصاحبة
األبرار غنیمةً، وانفض یدك وجنانك من مرافقة

 األشرار
 

 

 
تعلم األطفال في الحلقات السابقة عن الحب وعن حضرة عبدالبھاء وبینما نتابع معھم في البرنامح
الرابع حدیثنا عن المحبة والمساعدة، نعّرفھم أیضا بمفھوم " األشرار" وصدیق السوء الذي یحثنا

حضرة بھاءهللا باإلبتعاد عنھ واإلحتراز منھ. من المھم جدا أن یتوضح معنى "صدیق السوء"
بجالء في ذھن الطفل، ألن ھذا سیساعده في اختیار أصدقائھ وفي حمایتھ من دروب التھلكة. من
الرائج في صفوف األطفال ، أن یتعلم الطفل الجزء األول من ھذه الكلمة المكنونة " في روضة
القلب غیر ورد العشق ال تغرس، وعن بلبل الحّب والّشوق ال ترخ قبضتك." فترتكز المناقشات

واألنشطة حول محوریة غرس ورد العشق في القلب، وأھمیة الحب والعطاء والوئام. ویرسم

'Ronan's Escape' - Sh…

To This Day Project - …

-uploads/2/2/3/0/22300012/al/) الكلمات المكنونة الفارسیة- الترجمة العربیة
kalimat-i_al-maknunatul-farsia_at-tarjumatul-arabia_.pdf)

https://www.bahaidentity.com/
https://facebook.com/Bahaidentity
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UCsz06wzSgzdMaIVy-mKrGjQ/feed?view_as=public
https://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/157615931583-15751604161016081605-15751604157116081604.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051604160315751578-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160415831608158515751578-15751604157815851576160816101577-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.youtube.com/watch?v=6XLcfdkkHQE
https://www.youtube.com/watch?v=ltun92DfnPY
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimat-i_al-maknunatul-farsia_at-tarjumatul-arabia_.pdf


11/23/2017 Baha-I-dentity البرنامج الرابع -              الھویة البھائیة

https://www.bahaidentity.com/15751604157615851606157516051580-157516041585157515761593.html 2/4

األطفال حدیقة القلب وبھا وردة المحبة، ویختار المعلم أحد األعمال الیدویة التي ترتبط بمفاھیم
 الحدیقة والقلب وورد العشق

 
نادرا ما یتطرق المعلم إلى مناقشة الجزء األخیر في ھذه الكلمة المكنونة،  رغم أن المعنى الشامل
لھا ال تكتمل في الواقع إال من خالل مناقشة كال جزئیھا معا كحقیقة كلیة واحدة. تشتمل ھذه الكلمة

 المكنونة على ثالثة مفاھیم أساسیة یجب شرحھا للطفل
 

 القلب مكمن الحب، ویجب أن تُمأل بالحب ولیس بالبغض والكراھیة
 

  اإلعتزاز بأصدقاء الخیر وتقدیرھم
 

 اإلبتعاد عن أصدقاء السوء واألشرار
 

في ھذا الجزء األخیر، ینصح حضرة بھاءهللا باإلبتعاد عن األشرار قلبا وقالبا، وھنا یحتاج الطفل
إلى أن یدرك نقطة أساسیة وھي أن اإلبتعاد قلبا وقالبا ال یعنى نقیض غرس ورد العشق في

القلب، وال یعنى أن یمأل قلبھ بالبغض والكراھیة بدال من المحبة، بل تعني ببساطة اإلبتعاد كلیا
من دائرة ھذا الفرد. ومن المھم جدا أن یعلم بأن ابتعاده عن أصحاب السوء ھي لحمایتھ من

آثارھم السلبیة علیھ. بطبیعة الحال، یحتاج الطفل في ھذه المرحلة إلى أمثلة كثیرة تناسب سنھ كي
یدرك من ھو صدیق الخیر ومن ھو صدیق السوء، ومن إحدى المفاھیم التي تساعده على تمییز
صدیق السوء ھي أنھ یقوم بإیذاء نفسھ وبإیذاء اآلخرین. وحیث أن إحداث الضرر واألذى عمل
یخالف في جوھره ما ینصحنا بھ حضرة بھاءهللا وھي غرس ورد العشق والمحبة في القلب، لذا
وجب اإلبتعاد واإلحتراز. ونستطیع ھنا أن نقص علیھم قصة السمكات الثالث الالتي لم یسمعن

النصیحة وقفزن من فوق السور إلى المحیط الواسع خلفھ والذي كان ملیئا بالمخلوقات الكبیرة
  واألسماك الشرسة التي انقضت مسرعة صوبھن للفتك بھن

 
ھناك خط رقیق جدا، بین األذى الذي ینبع جذوره من الجھل أو التعصب، وبین األذى الذي

نصحنا حضرة بھاءهللا باإلبتعاد عن شره. نستطیع في ھذه المرحلة نظرا لصغر عمر األطفال،
أن نشرح لھ بأن من یؤذیھ في جسده  فھو یعتبر شریرا (التحرش الجنسي- فكرة یناقشھا الوالدین

والمعلمون مع األطفال في الغرب لحمایتھم من النفوس المریضة). ویندرج تحت أمثلة أذى
األشرار، البلطجة والتنمر والترھیب الذي یمارسھ مجموعة من األطفال األقویاء ضد غیرھم
الضعفاء. وھنا نشرح للطفل أیضا بأنھ ربما تُرحب بھ ھذه المجموعة البلطجیة وتحتویھ تحت

جناحھا، فال تُلحقھ أیة أذیة منھا، ولكن ھذا ال یكفي، ألن ھذه المجموعة وإن لم تكن تؤذیھ مباشرة
إال أنھا تؤذي اآلخرین وتؤدي إلى إلحاق الضرر بھم. ونسأل الطفل في ھذه المرحلة : إن طلب

منك أحد بأن تلمس النار بیدك، أو أن تقفز عن مكان عال، فھل تظنھ یحبك، وھل ستستمع إلى ما
یقولھ لك، وھل ستلمس النار، وھل ستقفز؟ وعندما یجیب بالنفي، نشرح لھ عن أھمیة التصاحب

 مع أصدقاء الخیر والحفاظ على أواصر اإلرتباط بھ
 

من جھة أخرى، یحتاج األطفال إلى أن یتعلموا ما تعنیھ غرس ورد العشق، وما تحتاجھ من صبر
ورعایة وانتظار وتصمیم واصرار وأیضا دعاء.  ولھذا نستطیع إختیار نشاط عملي لتقریب ھذا

المفھوم المعنوي إلى أذھانھم وذلك من خالل مساعدتھم على غرس نبتة أو وردة أو بذرة ومن ثم
      سقیھا والمواظبة على رعایتھا واإلھتمام بھا إلى أن تكبر وتنمو
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الحلقة الدراسیة الخامسة
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من أھم أسس دين هللا ومعاني الكلمة اإللھیة
وواجبات االحباء التعاون والتعاضد ألن العالم
البشري وباقي الكائنات قائمة على التعاون

 والتعاضد

 
حیث أن جمیع الحلقات الدراسیة تبدأ بتالوة الدعاء والمناجاة، وحیث أن األطفال قد

تعلموا بعضا من النصوص المباركة و األدعیة السماویة في الحلقات الدراسیة
السابقة، لذا من المستحب من اآلن فصاعدا استخدام ھذه الفترة الزمنیة المخصصة

للدعاء في بدایة كل حلقة دراسیة لمراجعة النصوص التي حفظھا األطفال في
الدروس السابقة. وحیث أن التكرار عملیة مھمة جدا لتعلیم األطفال، لذا فمن

 الضروري إعادة شرح النصوص وسؤالھم  عن معانیھا ودالالتھا
 

یتفضل حضرة عبدالبھاء " من أھم أسس دین هللا ومعاني الكلمة اإللھیة وواجبات
االحباء التعاون والتعاضد ألن العالم البشري وباقي الكائنات قائمة على التعاون

والتعاضد". تختص ھذه الحلقة الدراسیة بشرح مفھوم التعاون والتعاضد والمساعدة
من خالل مجموعة من األلعاب واألنشطة الجماعیة التي تساعد على تمثیل عملي 

لكیفیة التعاون ومقارنتھا مع القیام بذات األنشطة بشكل انفرادي ودون تعاون. یمتلك
األطفال في جمیع المراحل العمریة رغبة تمردیة بالقیام بكل ما ھو ممنوع وذلك

لوجود فطرة اإلكتشاف في شخصیاتھم، ولھذا فمن المستحب تعریفھم على مفھوم و
نتائج التعاون بكیفیة تتوازي مع فرص اكتشافھم لما یمكنھ أن ینتج في حالة عدم

 التعاون
 

یشرح لألطفال عن كیفیة تعاون الشمس والماء والتراب والھواء من أجل أن تنبت
البذرة وتتحول إلى شجرة ، وماذا سیحدث إن رفضت الشمس یوما أن تشرق أو
رفض الماء أو الھواء أو التراب بمساعدة البذرة على النمو. یمكن اإلستفادة من
نشاط الحلقة الدراسیة الرابعة التي غرس فیھا األطفال نبتة معینة واتخذوا على

عاتقھم وظیفة اإلعتناء بھا وسقیھا یومیا حتى تنمو لسؤالھم عما سیحدث لنبتتھم إن
لم تحصل على الماء التي تحتاجھا أو الھواء. ھنا یستطیع األطفال من خالل ھذا
السؤال الذي یرتبط مباشرة بشئ یختص بھم إدراك أھمیة التعاون وأیضا التعرف
على سلبیات عدم التعاون. من المھم أن یمتلك كل طفل الوقت الكافي لیتحدث على

نبتتھ وكیفیة رعایتھ لھا ألن حدیثھ ھذا سیساعده في تشكیل مفاھیمھ األخالقیة
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 صوب ضرورة التعاون ونتائجھا اإلیجابیة
 

القوانین الحیاتیة اآلنیة التي  تحیط بنا في المجتمع والمدرسة تتمحور حول
المصلحة الذاتیة لكل فرد ولھذا یعیش الطفل في بیئة تشجع على التسابق واألنانیة
وحب الذات والصراع من أجل البقاء. وبالتالي إن لم نساعده على ممارسة عدم

التعاون في بیئة مأمونة للتعرف على كنھیة آثارھا المدمرة لن یكون سھال علیھ بأن
یدرك سلبیات عدم التعاون وھو في بیئة تنافسیة یتسابق فیھ أقرانھ ویتسارع الكل
صوب مصلحتھ الشخصیة. بمعنى آخر، إن لم یتعلم الطفل عن نتائج عدم التعاون
في بیئة روحانیة آمنة، مثل بیئة ھذه الحلقات الدراسیة، فسیبقى رغبتھ الفطریة في
اكتشاف ما ھو ممنوع ، وفي ھذه الحالة ھي عدم التعاون، ھاجسا أزلیا في أعماقھ.

وعندما یصل إلى مرحلة التحرك العملي صوب عدم التعاون في عالقاتھ
وممارساتھ سیكتشف نشوة النجاح، نجاحھ وتفوقھ الشخصي. لھذا من الضروري

أن نساعد الطفل في التعرف على ھذه النشوة ومقارنتھا مع لذة نشوتھ عند مساعدتھ
لآلخرین في النجاح معھ أیضا ولذة التفوق الجماعي بالمقارنة مع التفوق الفردي.

یحتاج الطفل في أن یتعرف أوال على سعادتھ في نجاحھ الشخصي ومن ثم مقارنتھا
بسعادة أكبر وأعمق في نجاح اآلخرین معھ ألنھ إذا تعلم و تعّرف فقط على لذة
السعادة في النجاح الجماعي فسیستمر في التساؤل ، ولكن ماھو طعم السعادة إن

   نجحت وتفوقت لوحدي ووصلت إلى القمة لوحدي
 

فیما یلي مجموعة من األنشطة التي تساعد على توضیح مفھوم التعاون والمساعدة
لألطفال. من المھم جدا أن یقوم األطفال بھذه األنشطة مرة من خالل  تعاونھم مع

بعض، ومرة أخرى من خالل عدم التعاون حتى ال یبقى في أذھانھم المتعطشة دوما
 لإلستكشاف سؤال دفین حول: ماذا سیحدث إن لم أتعاون

 
لعبة الكراسي : مرة تلعب دون تعاون حیث یتسابق كل طفل للجلوس على الكرسي
لوحده، ومرة أخرى بممارسة التعاون حیث ال یخرج أي طفل من اللعبة ویساعد

 األطفال بعضھم البعض كي یجلس الجمیع على الكراسي الموجودة
 

تركیب أحاجي الصور المقطوعة: مرة یركب األطفال لوحدھم أحاجي الصور
ویتسابقون فیمن ینتھي أوال من تركیبھا، ومرة أخرى یتعاونون مع بعضھم البعض

 ویركبون ھذه الصور جماعیا
 

حمل صندوق ثقیل: مرة یطلب من كل طفل أن یحمل صندوقا ثقیال لوحده ومرة
 أخرى یتشارك األطفال في حمل ھذا الصندوق مع بعضھم البعض
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الحلقة الدراسیة السادسة

 

 
 یا عبدي

 
إنّما مثلك كمثل الّسیف المرّصع بالجوھر أغمد

في قراٍب كدٍر فظّل قدره عن الجوھریّین
مستوراً.  إذاً فاخرج من غالف نفسك وھواك

 حتى یبدو جوھرك للعالمین ویتجلّى
 

-uploads/2/2/3/0/22300012/al/) -الكلمات المكنونة الفارسیة
kalimat-i_al-maknunatul-farsia_at-tarjumatul-arabia_.pdf)

 الترجمة العربیة
 

سیف مال حسین البشروئي
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یتعلم األطفال في ھذه الحلقة الدراسیة عن الجمال الذي یمتأل بھ نفوسھم وعن
بعض األمثلة السلوكیة التي ینتج عنھا إخفاء ھذا الجمال. ونستخدم كلمة إخفاء
ھنا ولیس انھاء أو اطفاء أو أي كلمة أخرى تعكس معنى اإلنتھاء في مفھومھا.
من الضروري جدا اختیار الكلمات المناسبة التي یتأكد الطفل من خاللھا أنھ

  مازال یحمل ھذا الجمال في أعماقھ رغم قیامھ مثال ببعض السلوكیات السلبیة
 

من المستحسن أن یكون التركیز ھنا على تعریف األطفال بالكماالت اإلنسانیة
من خالل اختیار األمثلة المعیشیة الخاصة بكل طفل على حدة. ومن خالل
مناقشة بعض الكماالت واألخالقیات اإلیجابیة التي یمتلكھا كل واحد منھم،
یمكن  تعریفھم بأخالقیات أخرى ولكن من األفضل أن تتخذ ھذه الخطوة

منھجیة السؤال.  فعلى سبیل المثال یُسأل الطفل ( بعد أن أصبح یشعر بالسرور
 من التحدث عن سلوكیاتھ اإلیجابیة) ولكن، ما رأیك في األمانة، الصدق،

التواضع، التعاون و.... (یختار صفة واحدة فقط لنسأل الطفل عنھ). ونسألھ: ما
رأیك، ھل ترغب بأن تمتلك ھذه الصفة أیضا باإلضافة لكل الصفات الجمیلة

األخرى التي تمتلكھا؟ إعطاء الفرصة للطفل كي یجیب على ھذا السؤال، والتي
غالبا ما تكون باإلیجاب، یشعره بأنھ ھو من قرر اضافة ھذه الصفة إلى

أخالقیاتھ اإلیجابیة، وبالتالي یشجعھ على اإلحتفاظ بھا. كما إنھا تعلمھ منذ
الصغر بأنھ ھو، وفقط ھو، من یملك الخیار لتقریر نوعیة سلوكیاتھ وأخالقیاتھ.
وبعدما یجیب الطفل باإلیجاب، نذكر لھ بعض األمثلة العملیة المناسبة لظروفھ
البیئیة والمعیشیة  كي نساعده في تعلم كیفیة تطبیق ھذه الصفة وما یمكن القیام

 بھ في ھذا الصدد
 

وحیث أن ھذه الكلمة  المكنونة تتحدث أیضا عن " قراٍب كدٍر" وعن الغالف
الذي یخفي الجمال، یحتاج األطفال  إلى التعرف عن معنى تقریبي لمفھوم

الغالف، لذا نستطیع  اختیار بعض السلوكیات السلبیة ونقارنھا مع السلوكیات
اإلیجابیة التي یذكرونھا. ولكن إن كان الحدیث في حلقتنا الدراسیة عن عشرة
صفات إیجابیة، فلنختار صفة سلبیة واحدة أو صفتین، وذلك  للمحافظة على

 تركیز مخیلة األطفال حول الصفات واألخالقیات اإلیجابیة
 

لتقریب مفھوم الغالف الذي یغطي الجمال والنور، یمكن استخدام مصباح
مضئ. ونخبر كل طفل على حدة بأنھ مثل ھذا المصباح في ضوئھ، وذلك

بصفاتھ وأخالقیاتھ وسلوكیاتھ اإلیجابیة. ثم نحضر غطاء كثیفا غامق اللون،
ونغطي بھ ضوء المصباح، (من المھم جدا أن نتذكر بعدم اطفاء المصباح بل
بابقائھ مضئیا). ثم نسأل األطفال، إن كان باستطاعتھم رؤیة الضوء، وبطبیعة
الحال فإن الجواب سیكون نفیا، وھنا نقلب المصباح في وضعیة یستطیعون فیھا
رؤیة ضوئھ، ونخبرھم بأن المصباح مازال مضیئا ولكن وجود الغالف منع
الضوء من الظھور. ونذكر لھم في ھذا السیاق إحدى الصفات اإلیجابیة التي

یمتلكھا أحدھم وكیف أن السلوك السلبي الذي ذكرناھا لھم سابقا تؤدي إلى أن ال
 تظھر جمال ونور ھذه الصفة رغم امتالكھ لھا ووجودیتھا في قلبھ

 
وللنشاط الیدوي، یوفر لكل طفل ورقة مستطیلة الشكل ، أو قطعة من الكرتون،
باإلضافة إلى مظروف رسائل لونھ أبیض بحجم الورقة أو أكبر قلیال. ونطلب
منھم تلوین القطعة الورقیة بأجمل األلوان ویزینوھا بملصقات زاھیة األلوان

بینما یلونون مظروف الرسائل بلون أسود أو أي لون غامق آخر یختارونھ. من
المھم أن نذكر لھم بأن الغالف قبیح جدا، ثم نترك لھم المجال كي یقرروا

بأنفسھم كیف یحولوا مظروف الرسائل الذي بین یدي كل واحد منھم إلى غالف
قبیح. وبعد أن یلون كل طفل ورقتھ المستطیلة باأللوان الزاھیة، نشجعھم واحدا
واحدا، ونقول لھم، ھذه الورقة تمثل قلبك وجمال أخالقك، انظر كم أنت جمیل.

ثم نطلب منھ أن یضع الورقة في الغالف الداكن اللون، ونسألھ: ھل ترى
جمالك اآلن أم أنك ترى الغالف فقط. وبطبیعة الحال فإنھ یجیب برؤیتھ للغالف

فقط. فنفتح الغالف، ونقول لھ: ولكن انظر، مازلت تملك جمالك، ماذا یجب
علینا أن نفعل حتى ترى ھذا الجمال مرة أخرى؟ فیقول: نخرج الورقة من

الغالف الداكن. وعندھا نطلب منھ بأن یخرج الورقة بنفسھ من الغالف القبیح،
ونشجعھ مرة أخرى ونقول لھ: انظر، كم أنت جمیل بأخالقك اإلیجابیة، أیھما

 تفضل : جمالك أم الغالف القبیح
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تبدأ ھذه الحلقة الدراسیة بمراجعة النصوص واألدعیة التي حفظھا األطفال في

الدروس السابقة ألن ما سبق دراستھ عن المحبة والتعاون والتعاضد والخدمة و...
ھي األثمار البدیعة التي یمتلكھا األطفال في ھذه المرحلة العمریة. ثم نسأل كل طفل

عن نوع الفاكھة التي یفضلھا، وبماذا یشعر عندما یأكلھا (غالبا ما یكون الجواب:
أشعر بالسعادة)، ومن أین یشتریھا، وكیف یظن بأنھا وصلت إلى ذلك المكان (مكان
الشراء). یھدف من إجراء ھذا الحوار التأكد من معرفة الطفل أن الشجر ھي مصدر

الفاكھة ولیس مكان شرائھا. فعلى سبیل المثال، إذا أجاب أحد األطفال بأنھ یحب
التفاح، نسألھ: ومن أین تحصل على التفاح، أو من أین تشتري التفاح؟ وغالبا ما

یجیب األطفال باسم المكان الذي یشترون منھ التفاح. فنسألھ: ولكن، ھل تعلم كیف
وصل التفاح إلى ھذا المكان؟ وسیبدأ الطفل بشرح وسائل وطرق وصول التفاح إلى
مكان بیعھ، فیقول مثال: أحضرھا الفالح، أو أُحضرت بسیارات شحن كبیرة، أو أي
شئ من ھذا القبیل. فنكرر علیھ السؤال: ولكن كیف وصل التفاح إلى الفالح (مثال)،
أو إلى سیارة الشحن (مثال)؟ إلى أن یصل الطفل في النھایة إلى استنتاج بأن شجرة
التفاح ھي البدایة. وھنا نسألھ عن السؤال الذي سیرتكز علیھ حلقتنا الدراسیة: ولكن،
ماذا لو لم تعطنا شجرة التفاح تفاحاً؟ ماذا لو كانت الشجرة بال ثمر، بال تفاح؟ ھل
كنت تستطیع أن تشتري التفاح من ھذا المكان الذي تذھب إلیھ لشراء التفاح؟ ھل

تشعر بالسعادة عندما تحرم من أكل التفاح وال یمكنك أن تجده في أي مكان؟ وھكذا
نساعد الطفل من خالل ھذا النشاط بتخیل مذاق الفاكھة التي یحبھا كثیرا، وأیضا
بتخیل مدى حزنھ إن ُحرم منھا وذلك حتى یسھل علیھ تخیل مفھوم الثمار البدیعة
باإلرتكاز على محور ذاتیتھ وكأنھ شجرة تفاح ، على سبیل المثال. وھنا نشرح 

لألطفال عن مفھوم الكماالت اإلنسانیة التي ینصحنا بھا حضرة بھاءهللا كي نصبح
  شجرة تملك ثمارا بدیعة

 
وفي المرحلة الالحقة، نسأل األطفال عن شجرة ، أو أشجار ، تعطي ثمارا سامة أو

?http://njaes.rutgers.edu/harmfulplants/full.asp) ُمّرة
horsenettle)، ونسألھم إن كنا نستطیع أن نأكل ثمار ھذه الشجرة، ونناقش معھم

آثارھا السلبیة أو مذاقھا المر. یجب اإلحتراس أن ال یشرع األطفال بذكر الفواكھ
التي ال یحبونھا لتُندرج ضمن ھذه المجموعة؛ بعض األطفال ال یحبون الكیوي، أو
األناناس أو البرتقال مثال. ونسأل كل طفل عن الشجرة التي سیختار زراعتھا في
حدیقتھ : ھذه الشجرة (النبتة) التي لھا ثمار سامة أوتلك التي تملك ثمارا لذیذة؟  ثم
نسألھ: إن كنت أنت شجرة، فما نوع الثمار التي تفضل أن تملكھا؟ وبطبیعة الحال
سیجیب الطفل بأنھ یفضل أن تكون ثماره لذیذة. وھنا نسألھ عن بعض األخالقیات
السلبیة التي یمكننا أن نصفھا بالثمار السامة، ونطلب منھ أن یخبرنا بتجربیاتھ مع
 أصدقائھ حول بعض التصرفات السلبیة التي سببت الحزن واأللم لھ أو لطفل آخر

 
أما في المرحلة الثالثة، فنسأل األطفال عن تلك األشجار التي لیس لھا أي ثمر،
ونوضح لھم إذا كانت الشجرة بال ثمر فإنھا قد تكون أفضل من تلك الشجرة التي
تملك ثمارا سامة، ولكنھا لن تكون أفضل من الشجرة األخرى التي تمنحنا ثمارھا

اللذیذة. وھنا أیضا نذكر لھم مثاال من األخالقیات الروحانیة التي تعكس ھذا المفھوم
وتقرب معناه إلى أذھانھم، على سبیل المثال، المساعدة. فنسأل: إذا رأیت طفال آخر
یحمل صندوقا ثقیال فماذا ستفعل؟ ھل ستكون شجرة ذو ثمار لذیذة (تساعد الطفل
وتحمل معھ الصندوق)، أم تكون شجرة ذو ثمار سامة (تدفع الطفل بقوة حتى یقع
ویقع الصندوق من یدیھ)، أم تكون شجرة بال ثمر( تجلس متسمرا في مكانك وال

تفعل أي شئ)؟ من المھم جدا أن یدرك األطفال بأنھم سیكونون من أول المستفیدین
ألثمارھم البدیعة حیث أنھا ستدخل السعادة إلى قلوبھم ونذّكرھم بسعادتھم عندما
 یأكلون تفاحا لذیذا مثال، أو أي فاكھة أخرى اختارھا األطفال في المرحلة األولى

 
یجھز كل طفل في النشاط الیدوي شجرتان، إحداھما ذو ثمار لذیذة واألخرى ذو ثمار

ُمّرة، وحتى نقرب إلى ذھن األطفال مفھوم الكماالت اإلنسانیة بكونھا "األثمار
البدیعة" ، نختار حبات الشكوالتھ الملونة  لیلصقھا على شجرتھ لتصبح ثماره اللذیذة

، أما عن الثمار السلبیة، فمن األفضل أن تكون إما حبات الشكوالتة ذو اللون
 الغامق، أو أي أثمار أخرى ُمّرة من الطبیعة إن أمكن الحصول علیھا

 

http://njaes.rutgers.edu/harmfulplants/full.asp?horsenettle
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الحلقة الدراسیة الثامنة
 یَا اْبَن الُوُجود

ْرھا ِلُظُھوري         ْسھُ ِلنُُزوِلي، َوُروُحَك َمْنَظِري َطّھِ  فُؤاُدَك َمْنِزِلي قَّدِ
 الكلمات المكنونة العربیة

 
 
 

یتمركز محور ھذه الحلقة الدراسیة حول تعریف األطفال بأن قلوبھم ھي بیت
حضرة بھاءهللا (أو بیت حضرة عبدالبھاء حیث أن ھذه الحلقات الدراسیة قد
عمقت أواصر ارتباطھم بحضرة عبدالبھاء من خالل تعریفھم على صوره

وحكایاتھ وأدعیتھ) ، ونستطیع أیضا بوجھ عام أن نقول بأن القلب ھي منزل هللا.
ثم نسألھم إن كانوا یعرفون كیف ھو منزل هللا؟ ھل ھو مضئ أم مظلم، ھل یمتأل
بالسعادة أم بالحزن، ھل تعمھ المحبة والوئام أم الحقد والعداوة ؟ وھكذا نساعد
األطفال على تخیل تصویر واضح في أذھانھم لصفات بیت هللا، وما سیكتشفونھ
في نھایة الحلقة الدراسیة ھي أن ھذا البیت الملئ بالنور والمحبة والسعادة ما ھو

   في الواقع إال قلوبھم
 

بعد تالوة المناجاة ، نناقش مع األطفال عن سبب تالوتنا لألدعیة واآلیات اإللھیة
ونمنحھم الوقت الكافي لإلدالء بآرائھم ووجھات نظرھم في ھذا الموضوع.  ثم
ننتقل إلى سؤالھم عن الغرفة الذي یجلسون فیھا وإن كانت نظیفة ومرتبة أم إنھا
غیر نظیفة وغیر مرتبة.  بطبیعة الحال یجب أن یكون المكان نظیفا ومرتبا،

ونخبرھم  بأنھم السبب المباشر الذي من أجلھ نظفنا المكان. وسیسألون: كیف؟
فنجیبھم: ألنكم ضیوف أعزاء، ومن غیر الالئق أن تحضروا إلى ھنا وتجدوا
المكان غیر نظیفا وغیر مرتبا. ثم نسألھم، ھل كنتم تشعرون بالراحة وھل كنتم

(/uploads/2/2/3/0/22300012/7827623_orig.jpg)
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

تشعرون بالسعادة إن دخلتم إلى ھذه الغرفة التي أنتم بھا اآلن ووجدتموھا في
غایة الفوضى والقذارة؟ وسیكون جوابھم : ال. ثم نسألھم واحدا واحدا عما یفعلونھ

عندما یعلمون بحضور ضیف إلى بیتھم. وسیكون جوابھم بأنھم یسرعون في
تنظیم البیت أو غرفتھم.  ویمكننا أیضا أن نسألھم عن كیفیة مساعدتھم لوالدیھم
في ترتیب وتنظیف المكان تحضیرا لمجئ الضیف. ثم ننھي ھذا التمرین بجملة
واحدة فقط، إن قلبك ھي بیت حضرة بھاءهللا(عبدالبھاء، هللا)، ما رأیك، كیف

 یجب أن یكون ھذا البیت عندما یحضر إلیھ حضرة بھاءهللا
 

ثم نخبرھم بقصة الرجل الذي طلب من حضرة عبدالبھاء بأن یعلمھ كیفیة الدعاء
بطریقة صحیحة

(http://bahainafeza.files.wordpress.com/2010/11/child
ren-stories-ruhi-3a-v1ar.pdf). وفي نھایة القصة نسأل كل طفل عن
الكیفیة التي یتلو فیھا أدعیتھ ونمنحھ الوقت الكافي كي یتحدث عن ھذا الموضوع

ویصف نحویة دعائھ ولكن نسألھ بین الحین واآلخر إن كان ما یقوم بھ یشبھ
طریقة حضرة عبدالبھاء في الدعاء، وإن كان الجواب نفیا، نسألھ عما یستطیع أن

 یفعلھ كي یدعو بالنحویة التي كان یدعو بھا حضرة عبدالبھاء في ھذه القصة
 

ثم نحضر علبة فارغة، وقصاصات من الورق (یستحسن أن یكون لون الورق
داكنا)، وصورة حضرة عبدالبھاء أو شیئا دائري الشكل لونھ أصفر وكأنھ

الشمس. ثم نطلب من كل طفل بأن یمسك بالعلبة وھي فارغة ونطلب منھ أن
یتخیل بأن ھذا قلبھ، وأن قصاصات الورق الداكنة ھي قمامة. ثم نطلب منھ أن

یمآل الصندوق بالقمامة وبعدھا نسألھ، ھل یستطیع حضرة عبدالبھاء أن یدخل إلى
قلبك اآلن أم یجب أن تنظفھ أوال. ویجبیب بأن علیھ بتنظیف قلبھ أوال. فنطلب منھ
أن یخرج بیدیھ كل القصاصات  الورقیة من الصندوق حتى تصبح خالیا من كل
شئ، وبینما یخرج القصاصات نطلب منھ أن یكرر ویعید قولھ بأن قلبي ھو بیت

حضرة عبدالبھاء ویجب أن یكون نظیفا. ثم یضع في العلبة صورة حضرة
  عبدالبھاء او الدائرة التي تمثل النور والشمس

 
وفي المرحلة األخرى في ھذا النشاط، نطلب من طفل آخر أن یحمل بین یدیھ
قصاصات الورق (القمامة)، ویحضرھا إلى الطفل الذي معھ العلبة الفارغة
ویقول لھ: أرید أن أمأل قلبك بالقمامة حتى تمأله الظالم ویخرج منھ الشمس.
فیجیب الطفل اآلخر مالك الصندوق، ال، ال أسمح لك أن تمأل قلبي بالظالم

وبالقمامة. ھذا قلبي وھو بیت حضرة عبدالبھاء وسأحافظ علیھ نظیفا. ونذكر ھنا
لألطفال، بأن كل واحد منھم مسؤول عن قلبھ، وعن بیت حضرة عبدالبھاء في
قلبھ، وبأنھ ھوالوحید الذي یملك القوة كي یحافظ على نظافتھا. من المھم جدا في
ھذا النشاط، أن یكف الطفل الذي یمسك بالقمامة (بقصاصات الورق) بین یدیھ
عن محاوالتھ فورأن یطلب منھ صاحب الصندوق ذلك ونشرح لألطفال بأن كل

واحد منھم یملك القوة في منع اآلخرین من مأل قلبھ بالنفایات، وأن ال أحد یستطیع
اإلقتراب من قلبنا إن لم  نسمح  لھم بذلك. ھنا نستطیع أن نسأل األطفال عن ذكر
بعض األمثلة التي تعكس كیف یمكننا أن نسمح  لآلخرین بمأل قلوبنا بالنفایات
فعلى سبیل المثال عندما یمتأل قلبنا بالحقد أو الغضب أو الحزن من تصرفات

 اآلخرین اتجاھنا
 

ثم یرسم كل طفل على ورقتین منفصلیتین قلبان، یرسم في أحدھما الشمس والنور
(أو یلصق علیھا صورة حضرة عبدالبھاء) بینما یمأل اآلخرى بشئ یشبھ القمامة
 كنشارة الخشب مثال. ونستطیع ، إن شئنا ، أن نغلف القلبین بأوراق البالستیك
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 كتاب فھم الدین البھائي تألیف وندي مومن و موجان مومن تعریب رمزي زین الفصل الثالث البیت و العائلة، الطبعة األولى كانون الثاني 2009م الفرات للنشر و التوزیع ص73

بیتي بیت السالم. بیتي بیت البھجة و السرور. بیتي بیت الضحك و التھلٌّل. من

يدخل من أبواب ھذا البیت يجب أن يخرج بقلب سعید. ھذا بیت النور،من يدخل ھنا

يجب أن يشعر بالنور

 
 

یرتبط ھذا الدرس ارتباطا وثیقا بالدرس السابق، حیث تعّرف األطفال فیھ على أن قلوبھم
ھي بیت حضرة بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء. بعد تالوة األدعیة والمناجاة إلفتتاح حلقتنا
الدراسیة، نطلب من أحد األطفال بالحضور والوقوف بجانبنا ثم نسألھ، ھل كنت ستدخل
إلى ھذا البیت إذا وصلت إلى مسامعك وأنت تنتظر عند الباب أصواتا غاضبة صارخة
وكلمات نابیة؟ ھل كنت ستدخل إلى ھذا البیت إذا رأیت من  خالل الباب بأن أصحابھ

یتشاجرون ویضربون بعضھم البعض؟ ھل كنت ستدخل ھذا البیت إذا وجدتھ غارقا في
الظالم دون زر ضوء تضغط علیھ لتنیر المكان؟ ھل كنت ستدخل ھذا البیت إذا ارتفعت
  منھ أصوات البكاء والنحیب والحزن والغضب؟ بطبیعة الحال، سیجیب الطفل بالنفي

 
ثم نطلب من ھذا الطفل بالبقاء بجانبنا ونسأل طفال آخر بالحضور إلینا ونعید علیھ األسئلة
السابقة ولكن یكون البیت ھذه المرة بیت الطفل األول. فنسألھ مثال: ھل كنت ستدخل إلى

بیت صدیقك ھذا (ونشیر إلى الطفل األول، ویستحسن أن نذكر اسمھ أیضا) إذا وصلت إلى
مسامعك وأنت تنتظر عند الباب أصواتا غاضبة صارخة وكلمات نابیة؟ وھكذا نعید على
مسامعھ جمیع األسئلة السابقة، ونكرر ھذا التمرین مع جمیع األطفال الحاضرین. عند

وصولنا إلى آخر طفل، نغیر السؤال إلى صیغة المتكلم فنسألھ: ھل كنُت سأدخل إلى بیتك
إذا رأیت من خالل الباب بأنك تتشاجر مع األشخاص اآلخرین الموجودین في البیت معك؟
الھدف من ھذا التمرین أن یَْعلََم كل طفل بأنھ مسؤول عن بیتھ وعن قلبھ؛ فمثلما ال یحب
دخول بیت تعمھ الظالم والكراھیة، أیضا إن كانت الظالم والكراھیة تعم بیتھ، فلن یدخلھ
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اآلخرون. وھنا نسأل كل طفل: كیف ترید أن یكون بیتك؟ وعندما یجیب الطفل (وبطبیعة
الحال سیكون جوابھ جوابا إیجابیا)، نسألھ لماذا اختار الجواب الذي اختاره. من المھم جدا
تشجیع األطفال في ھذه المرحلة على شرح سبب اختیارھم كلٌّ لجوابھ، ألن ھذا ما یساعد
الطفل ویشجعھ على التفكیر في سبب اتباعھ لتصرف معین دون اآلخر وھذا یشعره بأنھ
ھو من اختار ھذا الطریق لنفسھ وإنھ صاحب القرار. بمرور الزمان، ومن خالل ھذه

التمارین التي یشرح فیھا الطفل إختیاراتھ وقراراتھ التي تعكس في مضمونھا المفاھیم التي
تعلمھا من دراستھ للكلمات اإللھیة ، تتطور ملكتھ في تصقیل ھویتھ البھائیة حیث یدرك

  حینھا عمق مسؤولیتھ اتجاه تطوره الروحاني
 

بعد ھذا التمرین، نساعد األطفال على حفظ ھذا النص المبارك من حضرة عبدالبھاء " بیتي
بیت السالم. بیتي بیت البھجة و السرور. بیتي بیت الضحك و التھلٌّل. من یدخل من أبواب

ھذا البیت یجب أن یخرج بقلب سعید. ھذا بیت النور، من یدخل ھنا یجب أن یشعر بالنور".
ثم نصف لھم بعضا من صفات حضرة عبدالبھاء التي نستطیع أن نذكر منھا مثاال تخاطب
وجودیة كل طفل بحیثیة تشعره بأن ھذه الصفة موجھة إلیھ شخصیا. فعلى سبیل المثال
نحدثھم عن مدى حب حضرة عبدالبھاء لھم، وعن عمق حنانھ وكرمھ .   وبعد أن ننتھي
من وصفنا لبعض خصائل حضرة عبدالبھاء نسأل كل طفل عن مشاعره عندما یدخل بیت

حضرة عبدالبھاء  "بیت البھجة والسرور"، ونترك لكل طفل مجاال كافیا لیصف فیھا
أحاسیسھ ومشاعره. ثم نسأل كل طفل إن كان یرغب أن یكون بیتھ مثل بیت حضرة

عبدالبھاء؟ وسیكون الجواب بطبیعة الحال إیجابا، فنسألھ ھذه المرة، بأن یصف لنا بیتھ،
وسیعكس الطفل في ھذه المرحلة بیتھ من خالل صفات بیت حضرة عبدالبھاء بیت النور

  والسالم والسرور
 

ْسھُ ِلنُُزوِلي، َوُروُحَك ثم نذّكر األطفال بالكلمات المكنونة " یَا اْبَن الُوُجود. فُؤادَُك َمْنِزِلي قَدِّ
ْرھا ِلُظُھوري"  ومفھوم البیت والقلب  التي تعلموھا في الحلقة الدراسیة السابقة َمْنَظِري َطّھِ
ونسألھم مرة أخرى عّما تعنیھ "بیتي بیت البھجة والسرور... ھذا بیت النور"، ونستدرج
أذھانھم رویدا رویدا صوب إدراك مفھوم أن بیتھم الظاھري الذي یسكنون بھ ماھو إال

انعكاس لبیتھم الروحاني؛ قلبھم الذي ھو بیت حضرة بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء. ثم نسأل
كل واحد منھم بأن یصف ھذه المرة مشاعره عندما یعلم بأن حضرة عبدالبھاء موجود

وحاضر في بیتھ (بیت الطفل) ونساعد مخیلتھ على ترسیم مالمحٍ لتصوراتھ حول مظاھر
 البھجة والسرور والضحك والتھلل

 
في النشاط الیدوي، نطلب من كل طفل بأن یرسم على ورقتین منفصلتین بیتا وشمسا.
ونخبره بأن ھذا البیت بیتھ، والشمس ھي النور التي تشع من بیتھ. ثم نساعده بأن یقص
الشمس حتى تظھر أشعتھ جلیة للعیان ونلصقھا عندئذ فوق البیت بحیثیة تتداخل أشعة
الشمس مع البیت وكأنھما وجودیة واحدة. ثم نقدم لكل طفل صورة لحضرة عبدالبھاء

ونطلب منھ بأن یلصقھا على الشمس، ونقول لھ : انظر ھذا نور حضرة عبدالبھاء وھو
یشع في بیتك وفي قلبك، ھل ترید أن تخبرني اآلن عن بیتك؟ ونساعده في الجواب من

  خالل النص المبارك

 

بیتي بیت السالم. بیتي بیت البھجة و السرور. بیتي بیت 
الضحك و التھلٌّل. من يدخل من أبواب ھذا البیت يجب أن يخرج
 بقلب سعید. ھذا بیت النور، من يدخل ھنا يجب أن يشعر بالنور
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الحلقة الدراسیة العاشرة

 
 

اي رب ، اھدني، احفظني، واجعل مني سراجا
 منیرا

 ونجما بازغا. إنك أنت القوي القدیر. ع ع 
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ترتكز ھذه الحلقة الدراسیة حول التطبیق العملي للتعالیم واألخالقیات التي تعلمھا األطفال في
الحلقات الدراسیة السابقة بصفة خاصة وفي حیاتھم الیومیة مع عائالتھم بصفة عامة. الكلمات
والمفاھیم التي یجب أن نشرحھا لألطفال ھي "الھدایة اإللھیة، الحمایة اإللھیة، السراج المنیر،
النجم البازغ". ونبدأ الحلقة الدراسیة بھذا السؤال نسألھ لكل طفل على انفراد : ماذا سیحدث لك

إن ذھبت في یوم من األیام إلى سوق كبیر ملئ بالناس، ثم فجأة تركت ید والدیك"؟ من
المستحسن أن نمنح كل طفل وقتا كافیا لیتصور في مخیلتھ ھذا الموقف ویشعرھا في قلبھ ومن ثم

 یصف شعوره ومخاوفھ والنتائج المترتبة على تركھ لید والدیھ
 

بعد أن ینتھي كل طفل من وصف مشاعره ، نسأل األطفال عن السبب الذي یجعل والدیھم
یمسكون بأیدیھم وال یتركونھم یضیعون في ھذا السوق الكبیر؟ وھنا أیضا نمنح كل طفل وقتا
كافیا لیتحدث عن وجھة نظره في ھذا الموضوع ثم نتحدث معھم عن مفھوم الھدایة والحمایة

وكیف أنھما نتیجة مباشرة لمحبة الوالدین. وبعد مناقشة ھذین المفھومین نسأل كل طفل السؤال
الثالث: ماھي الطرق األخرى التي یتبعھا والدیھ لھدایتھ وحمایتھ؟ ونمنح كل طفل وقتا كافیا
لیصف ما یفعلھ والدیھ في ھذا المجال. وبعد أن ینتھي كل طفل، نسألھم: ھل تظن أن حضرة

عبدالبھاء یحبنا؟ وبطبیعة الحال سیكون الجواب : نعم. فنسألھم : وكیف نشعر بھذا الحب؟ وھنا
یجب أن نساعد األطفال كي یستنتجوا أن من إحدى مظاھر حب حضرة عبدالبھاء لنا ھي ھدایتھ

وحمایتھ لنا. ثم نسألھم عّما یجب علینا أن نفعلھ في الخطوة األولى حتى نشعر بھذا الحب
ونستقبلھ في قلوبنا؟ ویجب أن نساعد األطفال ھنا كي یستنتجوا بأن من خالل تالوة الدعاء

 والمناجاة یستطیعون أن یشعروا بحب حضرة عبدالبھاء في قلوبھم
 

في المرحلة التالیة، نحضر مصباحا ونوصلھا بالكھرباء، ثم نضیئھا ونسأل األطفال إن كان
المصباح یحتفظ بالنور لنفسھ أم أنھ یسطعھا علیھم أیضا وعن كیفیة احساسھم بھذا النور الساطع

علیھم، وعن ماذا فعلنا حتى یضئ المصباح (أوصلناه بالكھرباء)؟ وبماذا یفید ھذا النور
(باإلرتكاز على مفھوم الھدایة : فالمصباح یمنح النور لیھدیم إلى الطریق إو إلى معرفة موضع
األشیاء مثال) وبعد ھذا نخرج سلك المصباح من الكھرباء ونسأل كل طفل بأن یحاول إضاءة
المصباح دون توصیلھ بالكھرباء. ثم نقول لكل طفل: تخیل بأنك مصباح ، إلى ماذا تحتاج كي

تضئ؟ (یجب أن نساعد األطفال كي یستنتجوا إلى أن طاقة  الكھرباء التي یحتاجون إلیھا
إلضاءة مصباح وجودیتھم ھي الدعاء والمناجاة). ونسألھم ماذا سیحدث عندما یضیئون

كالمصباح، على من سیسطع ضوءھم، وما الخیر الذي سیمنحونھ لآلخرین. وفي النھایة نسألھم،
ماذا سیحدث إن فصلوا مصباح قلبھم عن كھرباء الدعاء والمناجاة. یجب أن یشعر األطفال من
خالل المناقشات واألسئلة واألجوبة بأنھم  عندما یصبحون مصابیحا منیرة یشبھون حضرة

 عبدالبھاء في فعل الھدایة والتي ھي من إحدى النتائج المباشرة  التي تعكس مدى حبھم لآلخرین
 

في النشاط الیدوي، یرسم األطفال أنفسھم مرة وكأنھم مصابیحا منیرة ومرة أخرى وكأنھم
مصابیحا منطفئة. ونحضر أوراقا زاھیة اللون لیلصقونھا وكأنھا سماء ملیئة باألنوار الساطعة
من كل أولئك الذین أضاؤوا مصابیح قلوبھم . ونسأل كل طفل في النھایة بعد أن یرسم وجودیتھ
مضیئا مرة ومنطفئا مرة أخرى (نطلب من األطفال أن یستخدموا األلوان الغامقة كاألسود أو
البني لرسم شخصیتھم المنطفئة) ، نسألھ بإن كان یرغب في مشاركة اآلخرین في أنوارھم

 الزاھیة أم یرغب بأن یبقى مصباحا منطفئا
 

   
 

O GOD PRAYER (ENG…

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
https://www.youtube.com/watch?v=ONyCx13dBuI
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الحلقة الدراسیة الحادیة عشر
 
 

 یا من وجھك كعبتی و جمالك حرمی و شطرك مطلبي و ذكرك رجائی
 

 و حبّك مؤنسی و عشقك موجدی و ذكرك أنیسي و قربك أملی و وصلك
 

 غایة رجائی و منتھی مطلبي أسألك بأن ال تخیّبني عّما قّدرتھ لخیرة عبادك
 

 ثّم ارزقنی خیر الّدنیا و اآلخرة و انّك أنت سلطان البریّة ال إلھ إّال أنت الغفور الكریم
 

 ادعیھء حضرت محبوب ص 64
(/uploads/2/2/3/0/22300012/adiyyih-yi-hadrat-i-mahbub.doc) 

 

                                

 

تُبدأ ھذه الحلقة الدراسیة بتالوة المناجاة ومن ثم اخبار كل طفل
على حدة بمدى حبنا لھ واشتیاقنا إلیھ وسعادتنا برؤیتھ الیوم في
ھذه الحلقة الدراسیة. ثم نطلب من كل طفل بأن یصف إحساسھ
اتجاه والدیھ (أو أمھ على وجھ التحدید حیث یقضي األطفال
معظم وقتھم مع أمھاتھم في مراحلھم العمریة األولیة)، وعن
مدى اشتیاقھ إلیھا عندما یبتعد عنھا. من المھم جدا أن نساعد
األطفال في ھذه المرحلة بمجموعة من  الكلمات المناسبة كي

یا من وجھك كعبتی و جمالك حرمی

https://www.bahaidentity.com/
https://facebook.com/Bahaidentity
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UCsz06wzSgzdMaIVy-mKrGjQ/feed?view_as=public
https://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/157615931583-15751604161016081605-15751604157116081604.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051604160315751578-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160415831608158515751578-15751604157815851576160816101577-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/adiyyih-yi-hadrat-i-mahbub.doc
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یحللوا مشاعرھم من خاللھا ویعبروا عما تختلج في قلوبھم من
 أحاسیس الحب اتجاه والدیھم وأصدقائھم

 

ثم نسألھم: ھل تذكرون عندما أخبرتكم بمدى حبي لكم؟
وسیجیبون (نعم!). فنسألھم مرة أخرى: وكیف أعبر عن حبي

لكم؟ من خالل ھذا الحوار البسیط وذكر بعض التصرفات العملیة
التي نؤدیھا بدافع حبنا لھم (ومن ضمنھا تنظیم ھذه الحلقات

الدراسیة التي نلتقیھم فیھا) نساعد األطفال بربط مشاعر الحب
باألعمال التي تعكس ھذه المشاعر. المفھوم الذي نرغب بأن

نعرفھ للطفل في ھذه الحلقة الدراسیة ھي كیفیة التعبیر عن الحب
الذي یشعره في قلبھ بطریقة عملیة یعكسھا من خالل تصرفاتھ.
لذا بعد أن نذكر لھم بعض األعمال التي نقوم بھا من أجلھم والتي
تعكس مدى حبنا لھم نخاطب كل طفل على حدة ونقول لھ: ماذا
تفعل أنت كي تعبر عن حبك عملیا من خالل تصرفاتك؟ یختلف
األطفال في إجاباتھم وقد یجدون صعوبة في إیجاد أمثلة عملیة
لما یقومون بھ من أجل إظھار عمق حبھم (ألمھم مثال). ولھذا
من الضروري أن نساعدھم بأمثلة حیاتیة بسیطة عن األعمال

الیومیة التي یقومون بھا والتي ھي انعكاس مباشر لمشاعر الحب
في قلوبھم. فعلى سبیل المثال: ترتیب السریر (أنت ترتب

سریرك ألنك تحب أمك كثیرا وال تریدھا أن تتعب فتساعدھا من
خالل ترتیب سریرك بنفسك). وھنا أیضا نسأل الطفل : وكیف
تعبر أمك عن حبھا لك؟ كما ذكرنا سابقا، تتمحور أھمیة ھذا
التمرین في تعریف الطفل بأنھ یستطیع أن یعكس من خالل

  أعمالھ الحب الذي یكمن في أعماق قلبھ

 

وبعد أن نمنح وقتا كافیا یناقش فیھا األطفال عن الطریقة التي
یعبرون فیھا عن حبھم لوالدیھم وألصدقائھم ، وعن الطریقة التي
یعبر فیھا اآلخرون عن حبھم لھم، نتوجھ بالحدیث  ، في المرحلة

الالحقة من ھذا التمرین، لنخبرھم عن مدى حب حضرة
عبدالبھاء لھم. ھنا نذكر بعض صفات حضرة عبدالبھاء كرحمتھ
وكرمھ وصبره و... ونربط كل صفة من ھذه الصفات مباشرةً

بالحب: فمثال نقول كان حضرة عبدالبھاء رحیما جدا على
الفقراء ( وذلك ألن قلبھ كان یمتلئ بالحب لھم)،و...الخ ثم نذكر
"لھم قصة حضرة عبدالبھاء "مقعد رخیص في عربة عمومیة

(/uploads/2/2/3/0/22300012/book-
level03-a20131.pdf) ونسألھم: ماذا فعل حضرة

عبدالبھاء للصیادة الفقیرة؟ وسیجیبون (أعطاھا نقودا). ونسألھم
مرة أخرى: ولماذا أعطاھا حضرة عبدالبھاء نقوداً؟ ویجب أن
نساعد األطفال ھنا كي یستنتجوا بأن المحبة التي كان یكنھا

حضرة عبدالبھاء لھذه الصیادة الفقیرة ھي التي جعلتھ یضحي
براحتھ ، وبدال من أن یجلس في عربة خاصة غالیة الثمن اختار
أن یجلس في عربة عمومیة ویحتفظ بمالھ كي یساعد بھا ھذه
الصیادة الفقیرة. وفي نھایة ھذا التمرین، نسأل كل طفل: كیف

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/book-level03-a20131.pdf
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

تعبر أنت عن حبك لحضرة عبدالبھاء من خالل أعمالك؟ وھنا
یستطیع كل طفل أن یذكر ما یرغبھ من أمثلة عملیة في حیاتھ
الیومیة مع والدیھ، ومع أصدقائھ ومع اآلخرین والتي تعكس

 التعاون، المساعدة، الخدمة، اإلیثارو... الخ
 

بعد ھذا النشاط، نذكر لألطفال عن مدى حب الفراشة للنور،
وكیف أنھا لعمق عشقھا تظل تحوم وتحوم وتحوم حول النور

ألنھا ال تستطیع االبتعاد عنھ. وإن أمكن، نحضر فراشة
ومصباحا ونجعل األطفال یشاھدون بأعینھم عشق الفراشة

للنور. ثم نقول لكل طفل: تخیل بأنك فراشة، من ھو نورك الذي
تشتاق بأن تحوم وتحوم وتحوم حولھ؟ قد یجیب األطفال على ھذا
السؤال بذكر والدیھم، أو أحد أفراد أسرتھم أو أحد أصدقائھم،

ویجب أن نساعدھم تدریجیا كي یدركوا بأن النور الذي ینجذبون
إلیھ بعشقھم ویحومون حولھ ھو حضرة عبدالبھاء. ثم نساعدھم

بحفظ مناجاة : 
 

في نھایة حلقتنا الدراسیة، نسأل األطفال مرة أخرى عن الطریقة
العملیة التي یتبعھا كل واحد منھم في التعبیر عن مدى عشقة
لحضرة عبدالبھاء، ثم نطلب منھ بأن یرسم حبھ وعند اإلنتھاء
یمسك كل طفل برسمتھ ویشرح لألطفال اآلخرین بكلماتھ عن

مدى حبھ لحضرة عبدالبھاء وعن الطریقة العملیة التي یعبر فیھا
عن ھذا الحب. فمثال إن أجاب أحد األطفال أنا أعبر عن حبي

لحضرة عبدالبھاء من خالل مساعدتي ألصدقائي، نطلب منھ أن
یرسم لوحة یعكس فیھا كیفیة مساعدتھ ألصدقائھ. عندما تكتمل
لوحتھ نطلب منھ بأن یحدثنا عن حبھ وعن لوحتھ كالتالي: أنا

أحب حضرة عبدالبھاء كثیرا، وأنا أعبر عن ھذا الحب من خالل
تصرفاتي وأعمالي. من أحد األعمال التي أقوم بھا ھي مساعدتي

ألصدقائي، وھنا في ھذه اللوحة (ویشرح تفاصیل رسمتھ
لألطفال اآلخرین، مثال: ھذا صدیقي وقع على األرض وھنا أنا

أمسك بیده ألساعده على الوقوف ... إلخ) . في الختام نطلب منھم
بأن یتخیلوا أنفسھم وكأنھم فراشات تطیر حول النور، فیحركون
أیدیھم وكأنھا أجنحة ترفرف ونتلو معھم مناجاة "یا من وجھك
كعبتي، وجمالك حرمي..." ثم نقول لكل واحد منھم، أنت فراشة

 وحضرة عبدالبھاء ھو نورك الذي تطیر وتحوم حولھ

 

يامن وجھك كعبتى، وجمالك حرمي   

(/uploads/2/2/3/0/22300012/ya_man_wajhuka.pdf)

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/ya_man_wajhuka.pdf
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برنامج أیام الھاء
 
 

 

 
(http://www.alaqdas.org/Kitab-i-Aqdas_02.htm#ka16) حضرة بھاء�- الكتاب األقدس

ترتكز ھذه الحلقة الدراسیة على تعمیق مفھوم أیام الھاء في ذھنیة األطفال من أنھا أیام بھجة وسرور
وكرم وعطاء. تختلف كل أسرة وكل مجتمع في كیفیة احتفالھا بأیام الھاء، لذا یسھل على معلموا دروس
األطفال اختیار المنھجیة التي تتناسب مع البیئة التي یتواجدون فیھا. كما ترتكز ھذه الحلقة الدراسیة أیضا
على مساعدة األطفال في التخطیط لنحویة احتفالھم بھذه األیام المباركة مع أھلھم وأصدقائھم. تبدأ الحلقة

الدراسیة بمساعدة األطفال على  تالوة و حفظ الفقرة األولى من لوح الكرمل
(/uploads/2/2/3/0/22300012/lawh-carmel.pdf) : " حبذا ھذا الیوم الذي فیھ

تضوعت نفحات الرحمن في اإلمكان. حبذا ھذا الیوم المبارك الذي ال تعادلھ القرون واألعصار. حبذا ھذا

ينبغي الھل البھاء ان يطعموا فیھا انفسھم وذوي القربى ثّم الفقرآء والمساكین
ويھلّلّن ويكبّرّن ويسبّحّن ويمّجدّن ربّھم بالفرح واالنبساط

Ayyám-i-Há أیام الھاء

https://www.bahaidentity.com/
https://facebook.com/Bahaidentity
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UCsz06wzSgzdMaIVy-mKrGjQ/feed?view_as=public
https://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/157615931583-15751604161016081605-15751604157116081604.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051604160315751578-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160415831608158515751578-15751604157815851576160816101577-157516041585160815811575160616101577.html
http://www.alaqdas.org/Kitab-i-Aqdas_02.htm#ka16
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/lawh-carmel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v7GSfY56uQI
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الیوم إذ توجھ وجھ القدم إلى مقامھ إذاً نادت األشیاء وعن ورائھ المأل األعلى یا كرمل انزلي بما أقبل إلیك
وجھ هللا مالك ملكوت األسماء وفاطر السماء". ونشرح لألطفال عن معنى حبذا

(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%AD%D8%A8%D8%B0%D8%A7/) بأنھا كلمة تدل في تكوینھا على معاني
الحب. وأیام الھاء ھي ھدیة حب حضرة بھاءهللا للبشریة. ثم نسأل كل طفل: ما ھو إحساسك عندما یقول
لك صدیقك بأنھ یحبك؟ وقد تختلف أجوبة األطفال في ظاھرھا ولكن یجب علینا أن نساعدھم لیدركوا بأن

احساس الحب ھي ما تمتأل بھا قلوبھم عندما یسمعون صوت الحب تصل إلى آذانھم. ثم نسألھم مرة
أخرى، وكیف تشعر إن قال لك صدیقك بأنھ یحبك وقدّم لك ھدیة أیضا؟ ھل تدل ھدیتھ على أنھ یحبك؟

 وھنا سیجیب األطفال حتما باإلیجاب

 

ونبدأ من جدید بتالوة وحفظ الفقرة األولى من لوح الكرمل مع التركیز على شرح معاني الكلمات بحیثیة
تعكس عمق حب حضرة بھاءهللا لھم. فعلى سبیل المثال نستطیع أن نحضر عطرا ذو رائحة حسنة

ویستحسن استخدام ماء الورد ونحضر أیضا قطعة من الورق وكبریتا. ونقوم بالنشاط التالي، نحتاج إلى
علبة فوالذیة أو وعاء فخاري حتى نحافظ على سالمة األطفال. نأخذ ورقة بیضاء ونرسم علیھا الكرة

األرضیة ثم نضعھا في الوعاء الفخاري ونشعل بھا النار إلى أن تحترق تماما وتتحول إلى رماد. ثم نسأل
األطفال عن احساسھم عندما رأوا بأن الكرة األرضیة التي یعیشون علیھا تحترق وتتحول إلى رماد أسود؟

ھنا یجب أن نساعد األطفال في وصف مشاعرھم من خالل فعل الدمار الذي حدث لكوكبھم وتغییر
وجودیة كوكبھم من ورقة ناصعة البیاض إلى رماد أسود تتفتت بین أصابعھم. ثم نسألھم عن الرائحة التي
وصلت إلى مشامھم عندما أحرقنا الورقة- الكرة األرضیة. وبطبیعة الحال سیجیب األطفال بأنھا كانت

رائحة الدخان، ونسأل كل طفل عن احساسھ وھو یشم رائحة الدخان. قد تختلف إجابات األطفال على ھذا
السؤال، رغم أن اإلجابة الشائعة ھي إحساسھم بأنھا رائحة كریھة وبالتالي یصفون شعورھم بالتنفر

والتقزز.  ثم نحضر العطر أو ماء الورد ونرش بعضا من القطرات على أیدیھم وكذلك نأخذ ورقة بیضاء
أخرى ونرسم علیھا الكرة األرضیة ونرش علیھا أیضا بعضا من العطر. ثم نطلب من كل طفل بأن یشم

الورقة البیضاء أوال ثم یدیھ ثانیا، ونسألھ: مارأیك في ھذه الرائحة؟ كیف تشعر في قلبك؟ ھل تشعر
بالسعادة أم بالنفور؟ من المھم جدا أن نمنح األطفال ما یحتاجونھ من حیز زماني حتى یصفوا إحساسھم
برائحة العطر حتى تترسخ نتائج ھذه التجربة في أذھانھم. ثم نسأل كل طفل مرة أخرى: ما رأیك، أیھما

أدخل السعادة إلى قلبك رائحة الدخان أم رائحة العطر؟ ونشرح لألطفال بأن رائحة العطر ھذه تشبھ "
 نفحات الرحمن في اإلمكان" وھي عطر الحب التي نثرھا حضرة بھاءهللا علینا وعلى الكرة األرضیة

ثم نقول لكل طفل: أنت أجبتني بأنك تشعر بالسعادة إن قال لك صدیقك بأنھ یحبك وتشعر أیضا بالسعادة إن
قدم لك ھدیة ألنك تحس بأن ھذه الھدیة ھي انعكاس لحبھ لك ، ھل ھذا صحیح؟ وسیھز الطفل رأسھ إیجابا.
وھنا نسألھ: ولكن ماذا ستفعل أنت بالحب الذي تشعره في قلبك اتجاه (س) من األصدقاء؟ وھنا یجب أن
نساعد الطفل كي یدرك بأن علیھ أیضا منح اآلخرین حبھ اللفظي والعملي. ثم نقول لألطفال، ھذا الحدیث
عن الحب وعن العطاء ھي حدیثنا واحتفالنا بأیام الھاء. فحضرة بھاءهللا منحنا حبھ ووھبنا كل ھذه النعم
التي تحیط بنا من كل جھة، وإحدى مظاھر ھذا الحب وھذه النعم من حضرة بھاءهللا ھي تخصیص ھذه
األیام المباركة التي سّماھا بأیام الھاء لنعكس الحب اإللھي في أنفسنا وفي اآلخرین. ونسرد علیھم ھذه

الحكایة عن حضرة عبدالبھاء
(https://www.facebook.com/pages/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B

3-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-
%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-

%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1/230983563685

898?fref=nf) وعمق حبھ لآلخرین 

 

بقي حضرة المولى یعلل رفضھ امتالك أكثر من سترة واحدة ، بقولھ:" لماذا أمتلك أكثر من سترة ، بینما

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D8%A8%D8%B0%D8%A7/
https://www.facebook.com/pages/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1/230983563685898?fref=nf
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ال یملك غیري حتى واحدة".   ذات یوم ، اقترب موعد زیارة حاكم مدینة عكاء لبیت حضرة عبدالبھاء ،
فاعتقدت حرم حضرتھ - منیرة خانم - أن سترتھ قدیمة و ال تتناسب مع أھمیة الزیارة و قد حان وقت

تغییرھا . و كانت تتمنى دائماً لو امتلك أخرى جدیدة ، لكنھ لم یكن یأبھ لما یرتدیھ طالما أنھ نظیف. ففكرت
 .الزوجة ماذا تفعل. أخیراً قررت الطلب من الخیاط عمل سترة جدیدة لحضرتھ بدون علمھ

وفي صباح یوم زیارة الحاكم، وضعت منیرة خانم السترة الجدیدة مكان القدیمة. معتقدة أنھ لن ینتبھ للفرق
بینھما و سیرتدیھا بسبب كثرة مشاغلھ و ضیق وقتھ. خاصة و السترة الجدیدة جمیلة و مرتبة .و حالما

وضع حضرتھ السترة الجدیدة علیھ شعر بشيء غیر عادي ، وانتبھ للتغییر، فبدأ یبحث عن سترتھ القدیمة
في أنحاء البیت، ولّما لم یجدھا راح ینادي و یقول: " أین سترتي..أین سترتي..لقد نسي أحدھم سترتھ
ھنا". وبفشل خطتھا، تدخلت الزوجة لتوضیح األمر لحضرتھ. فتفضل قائالً: " ھل تعتقدین أنني أنفق

مبلغاً كبیراً كھذا على سترة واحدة..بثمنھا أستطیع شراء خمسة من النوع المتوسط، ولكن إن كنِت تعتقدین
أنني أحتاج إلى واحدة جدیدة. فأرجعي ھذه إلى الخیاط، واطلبي منھ عمل خمس بدالً منھا . عندھا سیرتدي

 معي أربعة آخرون مالبس جدیدة". كان یؤثر غیره على نفسھ

 

بعد سرد ھذه الحكایة على األطفال، نسأل كل طفل عن الطریقة التي یرغب فیھا باإلحتفال بأیام الھاء،
ونذكره بأن أیام الھاء ھي أیام الحب والعطاء. وأن الفرح والسرور ھي النتیجة المباشرة التي سیشاھد
آثارھا جلیة واضحة في نفسھ وفي نفوس كل أولئك الذین شاركھم ھذا الحب وھذا العطاء. ثم نذكرھم

بالنشاط السابق عن حرق الكرة األرضیة وعن نثر العطر علیھا ونقول لھم: السالم والمحبة واإلتحاد ھي
ھدیة حضرة بھاءهللا للكرة األرضیة التي تحترق بنار التعصب والكراھیة. وأیام الھاء ھي أیام السالم
والمحبة واإلتحاد ، ھذه ھدیة حضرة بھاءهللا لنا، وألن قلوبنا مرآة تعكس حضرة بھاءهللا، لذا فالسالم

والمحبة واإلتحاد ھي أیضا ھدیتنا لآلخرین. أیام الھاء ھي أیام السعادة والفرح والسرور. ثم نسرد علیھم
 ھذه الحكایة عن حضرة عبدالبھاء

(https://www.facebook.com/pages/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B
3-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-
%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1/230983563685
898?fref=nf) 

كان حضرة عبدالبھاء یرید من الجمیع أن یكونوا سعداء ، لیس ألن علیھم أن یعیشوا حیاة روحانیة فحسب
 بل ألنھم وھم سعداء یمكنھم أن یُدخلوا السعادة إلى قلوب اآلخرین . و لذلك أخبر إحدى بناتھ ؛ وھي
 تغادر لمرافقة عمتھا في إحدى سفراتھا ؛ بأن علیھا أن تكون رفیقة تشع من وجھھا البھجة و السرور

كان حضرتھ یحب الضحك كثیراً ، ألنھ غالباً ما كان الضحك مصدر عزائھ . الحظھ أحد األحباء وھو
یضحك من أعماق قلبھ كیف كان یُمسك بطرف قفطانھ بیده و یضّمھ إلى جسمھ من نشوة فرحھ و سروره

 كما أن أقل نادرة (نكتة) كانت تحدث كان یبتسم لھا
وفي إحدى المناسبات بدا على وجھھ الضحك و ھو یفكر بإحدى النوادر (النكت) ، فرجاه األحباء  یسردھا
 لھم ؛ فأجابھم : ال ، ال أقدر ، فكلما ھممت في سردھا أغرق في الضحك ، ولذلك ال أقدر أن أسردھا لكم

 

في قسم النشاط الیدوي، نساعد األطفال على صنع (پیناتا)، وھي من التراث المكسیكي، وھي عبارة عن
بالون یصنع بطریقة جمیلة جدا ثم یُحدث تجویف في أعاله ویمأل بالشكوالتھ والحلویات ویعلق في السقف
أو مكان عاٍل ثم یقلب رأسا على عقب حتى یتناثر كل الحلویات منھ على األطفال والحاضرین.  وأیضا
نطلب من كل طفل بأن یرسم بطاقة یھنئ بھا أحد أصدقائھ بأیام الھاء. ونساعدھم أیضا بصنع بعضا من

  الزینات التي یستطیعون أخذھا معھم للبیت وتزیین الجدران بھا
 

وحیث أن أیام الھاء ھي أیام الحب والعطاء، یستطیع الوالدان مساعدة طفلھم على إدراك جمالیة ھذه األیام

https://www.facebook.com/pages/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1/230983563685898?fref=nf
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من خالل تقدیم ھدیة واحدة لھ في كل یوم من أیام الھاء. فمثال عندما یصحو الطفل في الصباح، یجد ھدیة
وإن كانت بسیطة جدا ورمزیة تحت مخدتھ. وكذلك یستطیع الوالدان تربیة طفلھما على ملكة الكرم
 والعطاء، بتشجیعھ على تقدیم ھدایا رمزیة لزمالئھ في الروضة أو في المدرسة أو ألطفال الجیران

 
من أحد األنشطة التي یستطیع األطفال القیام بھا في ھذه الحلقة الدراسیة المختصة بأیام الھاء ھي تعلیمھم
كیفیة تھیئة نوع بسیط من أنواع الحلویات ثم اعطائھم الوصفة حتى یستطیع الوالدان مساعدتھم في البیت
 لتھیئتھا وتوزیعھا على أطفال الجیران وزمالئھم في الروضة وفي المدرسة وعلى أصدقائھم وأصحابھم

 

وفي  النھایة من المستحسن أن یشعر األطفال بجمالیة أیام الھاء من خالل أغنیة یتعلمونھا لیدندنوا كلماتھا
وھم مشغولون باللعب مع أصدقائھم ووالدیھم. على سبیل المثال، ھذه أغنیة كلماتھا بسیطة ألفتھا من أجل

 تعلیمھا لألطفال في منطقتي

  
 أيام الھاء ھاء ھاء ھاء

 
 أيام البھاء

 
 أيام الھاء ھاء ھاء ھاء

 
 أيام الھناء

 
 نحن أھل البھاء

 
 نحتفل بأيام الھاء

 
 أيام الھاء ھاء ھاء ھاء

 
 أيام البھاء

 
 أيام الھاء ھاء ھاء ھاء

 
 أيام الھناء

 
 أيام الفرح والعطاء

 
 ھديتنا من السماء
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مدخل حدیقة الرضوان في بغداد

 
 أيام الھاء ھاء ھاء ھاء

 
 أيام البھاء

 
 أيام الھاء ھاء ھاء ھاء

 
 أيام الھناء

 
 نرقص ونشدو في الفال

 
 ونقدم الھدايا

 
 أيام الھاء ھاء ھاء ھاء

 
 أيام البھاء

 
 أيام الھاء ھاء ھاء ھاء

 
 أيام الھناء
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برنامج النیروز

 
 

یتمحور برنامج ھذه الحلقة الدراسیة حول عید النیروز. وبما أن النیروز عید الربیع، فإن
من إحدى مظاھر اإلحتفال بھ مع األطفال ھي إحضار باقة من الورد ووضعھا في مكان

مرئي حتى یشاھده األطفال فور حضورھم إلى الغرفة التي تنعقد فیھا حلقتھم الدراسیة. من
المھم أیضا أن نھنئ كل طفل فور وروده بالعید ونقول لھ: أھال وسھال، عید نیروز مبارك.

ثم نلفت نظره إلى باقة الورد ونقول لھ: انظر، ما أجمل ھذا الورد! ھذا ورد العید. فیشعر
الطفل منذ الوھلة األولى بذبذبات السعادة تخلج في نفسھ ویعلم في قرارة نفسھ بأن ھذه

 الحلقة الدراسیة تختلف عن سابقاتھا، وبأنھ سیحتفل بعید النیروز مع أصدقائھ في یومھ ھذا
 

تندرج مواضیع ھذه الحلقة الدراسیة في اتجاھین، احداھما الشرح العلمي للتغییرات التي
تحدثھا النیروز أو عید الربیع في الطبیعة، واألخرى النیروز في الدیانة البھائیة. وتدمج

ھاتین اإلتجاھین بحیثیة تضمن لألطفال التعرف على النیروز في حقیقتیھ: المادیة
والروحانیة. عندما یجلس األطفال وقبل البدء بتالوة الدعاء والمناجاة، نقول لھم: كان

حضرة بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء في أیام األعیاد، عید النیروز وعید الرضوان، یستقبالن
المھنئین بماء الورد. فكانا یرشان بیدیھما المباركتین ماء الورد في أیدي الحاضرین. ثم

https://www.bahaidentity.com/
https://facebook.com/Bahaidentity
https://twitter.com/bahaidentity
mailto:bahaidentity@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UCsz06wzSgzdMaIVy-mKrGjQ/feed?view_as=public
https://www.bahaidentity.com/
https://www.bahaidentity.com/1591160116041610-157616101606-159315751604160516101606.html
https://www.bahaidentity.com/15821575158515911577-157516041591158516101602.html
https://www.bahaidentity.com/157615931583-15751604161016081605-15751604157116081604.html
https://www.bahaidentity.com/1575160416051604160315751578-157516041585160815811575160616101577.html
https://www.bahaidentity.com/1575160415831608158515751578-15751604157815851576160816101577-157516041585160815811575160616101577.html
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نحضر زجاجة بھا ماء الورد، ونطلب من األطفال بسط كفّھم لنرش فیھا ماء الورد. ونقول
لكل واحد منھم، شم الرائحة العطرة الزكیة، نحن اآلن نحتفل بالعید وكأننا مع حضرة
بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء. من خالل تكرار ھذا النشاط مع األطفال سنینا متتالیة عند

احتفالھم بعیدي النیروز والرضوان، ستترسخ في مخیلتھم مظاھر سعادتھم بجمالیة العید مع
إحساس عمیق بالبھجة إلحتفالھم بھذا العید وبكل عید و وكأنھم ممتثلون بین یدي حضرة

عبدالبھاء وحضرة بھاءهللا. من الجدیر بالذكر، أن الوالدین أیضا یمكنھما أن یرشا یوم العید
قطرات من ماء الورد علي یدي طفلھما ویقوالن لھ: ھكذا كان یحتفل حضرة بھاءهللا

وحضرة عبدالبھاء. ثم یُسأل األطفال إن كانوا یعلمون كیف تُجھز ماء الورد، ثم یشرح لھم
 ماء الورد (http://f.zira3a.net/t23116) عن طریقة تحضیر

 
بعد ھذه المقدمة عن ماء الورد ومظاھر إحتفال حضرة بھاءهللا وحضرة عبدالبھاء بالعید،

یتعلم األطفال ھذه المناجاة
(/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuat_munajat_lil-

atfal.pdf) التي تعكس حقیقة كونھم نبتة مباركة في حدیقة حضرة عبدالبھاء " ُھَو
اْلَمْقُصودُ، ُسْبَحانََك الَّلُھمَّ یَا إِلَْھي َھذا قَِضیٌب نَِسیٌب نََصْبتھُ فِي ِریَاِض َمحبَّتَِك َوَربَّْیتَھُ بِأَیَادي
ُربُوبیَّتَِك َوَسقَْیتَھُ ِمْن َعْیِن التَّْسنِیِم فِي َحدَائِِق أََحِدیَّتَِك َوأَْنَزْلَت َعلْیِھ ِمْن َسَحاِب َرْحَمتَِك أَْمَطاَر

َمْوِھبَتَك َحتَّى نََشأَ َونَما فِي ِظّلِ أَْلَطاِف َمْشِرِق أُلوِھیَّتَِك َوأْوَرَق َوأَْزَھَر َوأَثَمَر بِبِدْیعِ ُجْوِدَك
وإِْحسانَِك َوتَمائََل بِنََسائِِم َمَھّبِ ِعنایَتَِك أَْي َرّبِ اْجعَْلھُ َخِضًرا نَِضًرا َرِطبًا ِمن تََرشُّحاِت َغَماِم

ِة َوَمْوِھبَتَِك الَّتِي اْختََصْصَت بِھا َھیاِكَل  التَّْقِدیِس فِي ذَّرِ اْلبَقَاِء َوَجواِھِر رحَمتَِك الخاصَّ
التَّْوِحیِد فِي َمْعِرِض اللِّقاِء أَْي َرّبِ أَیِّْدهُ بِتَأْییداِت َملَُكوِت َغْیبَِك َواْنُصْرهُ بُِجنوٍد ال تََراهُ أَعیُُن

ْر َوْجَھھُ فِي بَِریَّتَك َواْجعَْل لَھُ قَدََم ِصْدٍق ِعْندََك َوأَْطِلْق ِلَسانَھُ بِِذْكِرَك َواْشَرْح فُؤادَهُ بِثَنائَِك َونَّوِ
ْر لَھُ أْمَرهُ فِي َجبَروتَِك َوَوفِّْقھُ َعلَى ِخْدَمِة أَْمِرَك إِنََّك أَْنَت الُمْقتَِدُر اْلعَِزیُز َملَُكوتَِك َویّسِ

اْلقَِدیُر.        ع ع" ویخاطب كل طفل على حدة ویقال لھ: أنت ممیز جدا، أنت نبتة في
حدیقة حضرة عبدالبھاء، أنت وردة جمیلة عطرة. ثم نسألھم إلى ماذا یحتاج الورد كي ینمو؟

وسیجیب األطفال إلى المطر والشمس. فنسألھم مرة أخرى: بما أنكم ورود في حدیقة
حضرة عبدالبھاء، ما شمسكم وما مطركم حتى تنموا مثل ھذه الزھور في الطبیعة؟ قد

یجیب بعض األطفال كالتالي: یجب أن نخرج لفترات زمنیة طویلة من البیت ونقف تحت
الشمس، وعندما یھطل المطر یجب أن نخرج بال مظلة حتى نتبلل وننمو كالورود، وإذا لم

یھطل المطر یجب أن نشرب الماء كثیرا مثلما نسقي الزھور حتى ننمو مثلھا وال نجف!
وبعد اإلستماع إلى جمیع وجھات نظرھم وآرائھم نسألھم: ھل تذكرون ماذا یحدث لقلوبكم

عندما تتلون الدعاء والمناجاة؟ وبما أنھم قد تعلموا عن أثر الدعاء والمناجاة في الحلقات
الدراسیة السابقة فسیكون الجواب كالتالي: ستمتأل قلوبنا بالنور. وھنا نخبرھم بأن الدعاء
والمناجاة ھي بمثابة الشمس والمطر، فعندما یتلون المناجاة، ستنیر قلوبھم، وسیؤدي ھذا

إلى أن ینموا لیصبحوا ورودا جمیلة في حدیقة حضرة عبدالبھاء. ثم نلفت نظرھم مرة
أخرى إلى باقة الورد الموجودة أمامھم ونأخذ منھا وردة واحدة ونطلب من كل طفل

الحضور إلینا كي یشمھا ونقول لھ: انظر ما أجمل ھذه الوردة وما أطیب رائحتھا، أنت تشبھ
ھذه الوردة، فأنت وردة في حدیقة حضرة عبدالبھاء. ھذا التمرین سیرسخ في األطفال
إحساسھم بمقامھم الروحاني كورود جمیلة لطیفة وأیضا سیرسخ فیھم إحساسھم بحب

 حضرة عبدالبھاء األبدي لھم وبانتمائھم في ھویتھم إلى حدیقتھ المباركة
 

بعد ھذا النشاط یشرح لألطفال عن مظاھر التغییر التي تحدث في الطبیعة في 21 مارس
وذلك من خالل شرحنا لحركة الكرة األرضیة حول محورھا من جھة وحول الشمس من

جھة أخرى. یستحسن في ھذا النشاط استخدام نموذج للكرة األرضیة ونموذج آخر للشمس
حتى یسھل تمثیل حركتي الدوران لھم بطریقة ملموسة تسھل علیھم استیعاب ھذه النظریة

 العلمیة
 

في النشاط الیدوي نطلب من كل طفل بأن یتخیل نفسھ وردة جمیلة ویصنع من المواد 
المتوفرة أمامھ نموذجا عن نفسھ  كوردة في حدیقة حضرة عبدالبھاء. یستحسن في ھذا

النشاط استخدام الشكوالتھ والحلویات لتزیین الورد، ألن الطفل سیشعر من خالل استخدامھ
للسكریات في تزیین نموذجھ عن نفسھ بسعادة تعكس في طیاتھا تلك السعادة التي نریده أن

 یشعرھا لكونھ وردة في حدیقة حضرة عبدالبھاء
 

بعد اإلنتھاء من ھذا النشاط، نخبر األطفال عن حضرة عبدالبھاء ونیروز
(http://www.bahaistories.com/quotepage.php?

Stories%2FNaw+Ruz) 1909 بالنحویة التالیة: نحضر مجموعة من صور جبل
الكرمل ونقول لألطفال، في عید النیروز عام 1909 كان حضرة عبدالبھاء حاضرا في

جبل الكرمل، ثم نریھم صورة المقام األعلى، ونسألھم: ھل تعرفون بیت من ھذا؟ قد یعرف
األطفال الجواب، وقد ال یعرفون، فنخبرھم: ھذا بیت حضرة الباب. ھل تعرفون ماذا حدث

http://f.zira3a.net/t23116
https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/majmuat_munajat_lil-atfal.pdf
http://www.bahaistories.com/quotepage.php?Stories%2FNaw+Ruz
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في نیروز 1909 عندما كان یحتفل حضرة عبدالبھاء على جبل الكرمل؟ ثم نخبرھم بسعادة
شدیدة ، في ھذا النیروز وصل حضرة الباب إلى بیتھ بعد أن كان بعیدا عنھ لستین سنة. ثم

نریھم صورة ضریح حضرة الباب (المقام األعلى) ونقول لھم، انظروا ما أجمل بیت
حضرة الباب! كان حضرة عبدالبھاء سعیدا جدا في عید النیروز ونحن أیضا یجب نشعر

 بسعادة بالغة عندما نحتفل بالنیروز
 

ثم نطلب منھم الجلوس على األرض وبأن یطأطؤوا رؤوسھم وكأنھم بذور نبتة في األرض.
ثم نتلو على مسامعھم المناجاة التي قرأناھا معا سابقا ونطلب منھم أن یرفعوا رؤوسھم

رویدا رویدا عن األرض ومن ثم یرفعوا أجسادھم شیئا فشیئا إلى أن یقفوا على أرجلھم ومن
ثم یرفعوا أیادیھم إلى أعلى في خطوات متالحقة منظمة تعكس مراحل نمو البذر إلى أن

 یصبح وردة جمیلة متفتحة
 

ثم یطلب من كل طفل بأن یصنع بطاقتي تھنئة یھدي إحداھما ألحد أصدقائھ في الحلقة
الدراسیة واألخرى یحتفظ بھا لیھدیھا ألحد أصدقائھ في الروضة مثال. تبادل بطاقات التھنئة

بین األطفال في ھذه الجلسة الدراسیة تعمق من أواصر صداقتھم مع بعضھم البعض
باإلضافة إلى أنھا تعلمھم بأھمیة تھنئة اآلخرین بالعید. ثم نذكر لھم قصة حضرة عبدالبھاء

-http://master-in) في نیروز 1913 في باریس
america.blogspot.com/2013/03/naw-ruz-day-paris-1913.html?

showComment=1363953014267#c6048133808982710578)،
حیث أنھ ذكر للحاضرین عن مظاھر اإلحتفال بالنیروز في ایران، وكیف أن السعادة تعم

البالد، ویلبس الجمیع أحلى مالبسھم، ویھنئون بعضھم البعض، ویتسامح المتشاجرون
والمتخاصمون. ثم نسألھم، لماذا یجب أن نسامح اآلخرین في العید، ولماذا یجب أن ال یمأل

الغضب قلوبنا؟ ونترك لألطفال فرصة كافیة لإلبداء بآرائھم ووجھات نظرھم في ھذا
الموضوع. ثم نخبرھم، یجب أن نشعر بالسعادة في العید، ماذا یحدث عندما یمأل الغضب
قلبنا، ھل یكون القلب منیرا أم مظلما؟ ھل یمكننا أن نشعر بالسعادة إذا امتأل قلبنا بالظالم؟

 إذا نحن نسامح اآلخرین حتى یدخل النور إلى قلبنا فنشعر بسعادة العید
 

في القسم المخصص للضیافة في ھذه الجلسة، نحضرة قطع الشكوالتة الصلبة والسائلة
وبسكویتات دائریة الشكل، ونخبر كل طفل، ھذا البسكوت الدائري الشكل ھي وجھك، ثم
نطلب من األطفال تزیین البسكویتات بحیث تعكس وجھا مبتسما وسعیدا، وبعد أن تكتمل

الوجوه السعیدة یأكل كل طفل البسكویت المزین بالشكوالتھ. في نھایة ھذه الحلقة الدراسیة،
یقدم لكل طفل وردة من باقة الورد ونقول لھ: أتمنى لك عیدا سعیدا، تذكر أنت وردة في

 حدیقة حضرة عبدالبھاء مثل ھذه الوردة الجمیلة
 

   
 

NawRuz Song /Arabic - أغنیة النیروز

http://master-in-america.blogspot.com/2013/03/naw-ruz-day-paris-1913.html?showComment=1363953014267#c6048133808982710578
https://www.youtube.com/watch?v=We6JQ61abN4
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برنامج الرضوان
 
 

من أحد األنشطة التي یستطیع األطفال القیام بھا في ھذه الحلقة الدراسیة المختصة بعید الرضوان ھي تعلیمھم كیفیة تھیئة نوع بسیط من أنواع
ثم اعطائھم الوصفة حتى . یستطیع الوالدان (https://www.youtube.com/watch?v=PWbvpzCvqe0) الحلویات

 مساعدتھم في البیت لتھیئتھا وتوزیعھا على أطفال الجیران وزمالئھم في الروضة وفي المدرسة وعلى أصدقائھم وأصحابھم

 

وفي  النھایة من المستحسن أن یشعر األطفال بجمالیة عید الرضوان من خالل أغنیة یتعلمونھا لیدندنوا كلماتھا وھم مشغولون باللعب مع
 أصدقائھم ووالدیھم. على سبیل المثال، ھذه أغنیة كلماتھا بسیطة ألفتھا من أجل تعلیمھا لألطفال في منطقتي

 
  ررر- ض ض ض- و  - ا – ن

 رضواٌن سعید یا أحباب
 بشارةُ بشارةُ كل كتاب
 رضواٌن سعید یا أحباب

 ھذا یوم رب األرباب 
  ررر- ض ض ض- و – ا – ن

 ما أحالك یا دنیا 
 توشحك نوَر السماء

 ما أحالك یا دنیا
 تختالین جماالً في یوم البھاء

  ررر- ض ض ض- و – ا – ن
 ھیا ھیا یا أصحاب
 ھیا ھیا یا أحباب
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(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

 سلطان األعیاد رضواني
 جنة مبدئي ومآبي
 ما أغالك یا دنیا

 تشعین نوراً وحال
ررر- ض ض ض – و – ا – ن

 

(2)ن– ا-و -ض ض -ررر

روان سد  أحب
شرة شرة ل تب
روان سد  أحب

 را بر مو اذه
(2)ن– ا– و-ض ض -ررر

 د  كحأ 
 سا توشحك ور 

د  كحأ 
 ا تختن ج في وم 

Ridvan Song- أغنیة الرضوان
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یرتكز ھذا الدرس على شرح طفولة حضرة الباب  بنحویة یتعرف فیھا األطفال  على حقیقة أن الرسول
یولد رسوال وال یصبح رسوال. لذا قبل أن نبدأ بتعریف األطفال على حضرة الباب الطفل نضع أمامھم 
مجموعة من الفواكھ مثل التفاح والبرتقال والمشمش. ثم نبدأ بتحلیل ماھیة كل فاكھة على حدة . فنبدأ

بالتفاح مثال ونسأل األطفال، ما ھذا؟ وسیجیبون بأن ھذا تفاح. فنسألھم، ما ھي المراحل
(https://youtu.be/bZqGMyb5xdw) التي مر بھا ھذا التفاح حتى أصبح تفاحا في شكلھ ھذا؟
ونساعد األطفال كي یذكروا مراحل تطور التفاح من بذرة، فنبتة، فشجرة فثمرة. ونسألھم، ترى، ھل في
أي مرحلة من ھذه المراحل التي تخطتھا البذرة لتصبح ثمرة تفاح، ھل في اي مرحلة من ھذه المراحل لم
تكن تملك ذاتیة التفاح؟ ھل تحولھا إلى ثمرة تفاح كان حدثا فجائیا تحولت  من خاللھا ذاتیتھا إلى ذاتیة
التفاح ؟ فإن أجاب األطفال بنعم (على ھذا السؤال) نسألھم : من یستطیع أن یخبرني في أي مرحلة من

ھذه المراحل التي ذكرناھا تحول التفاح إلى تفاح؟ وستختلف إجابات األطفال في المرحلة التي تحولت فیھا
ھذه الذاتیة إلى ذاتیة تفاح . فنسألھم من جدید : وھل كان التفاح برتقاال قبل أن یتحول إلى تفاح في ھذه
المرحلة التي تذكرونھا؟ ما ھي البذرة التي غرسناھا في التراب، ھل كانت بذرة تفاح أم أنھا كانت بذرة
برتقال؟  وھنا سنساعد األطفال بأن یتعرفوا  على أن التفاح كان تفاحا في ماھیتھ وذاتیتھ منذ البدایة، منذ
أن كان بذرة، ولم یتحول أو یتغیر من كونھ برتقاال في البدایة لیصبح تفاحا فیما بعد في المراحل التالیة

 لنموه
 

https://youtu.be/bZqGMyb5xdw
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ونكرر ھذا النشاط مع الفواكھ األخرى، إلى أن نحلل ماھیة جمیع الفواكھ التي وضعناھا أمام األطفال.
فنأخذ البرتقال ونسأل األطفال، ما ھذا؟ وسیجیبون بأن ھذا برتقال. فنسألھم، ما ھي المراحل التي مر بھا
ھذا البرتقال حتى أصبح برتقاال في شكلھ ھذا؟ ونساعد األطفال كي یذكروا مراحل تطور البرتقال من
بذرة، فنبتة، فشجرة فثمرة. ونسألھم، ترى، ھل في أي مرحلة من ھذه المراحل التي تخطتھا البذرة

أصبحت فیھا ثمرة برتقال، ھل في اي مرحلة من ھذه المراحل لم تكن تملك ذاتیة البرتقال؟ ھل تحولھا إلى
ثمرة برتقال كان حدثا فجائیا تحولت  من خاللھا ذاتیتھا إلى ذاتیة البرتقال؟ ثم نسألھم : من یستطیع أن

یخبرني في أي مرحلة من ھذه المراحل التي ذكرناھا تحول البرتقال إلى برتقال؟ وھل كان البرتقال بطیخا
قبل أن یتحول إلى برتقال ؟ ما ھي البذرة التي غرسناھا في التراب، ھل كانت بذرة برتقال أم أنھا كانت

بذرة بطیخ؟  وھنا سنساعد األطفال كي یعرفوا بأن البرتقال كان برتقاال في ماھیتھ وذاتیتھ منذ البدایة، منذ
أن كان بذرة، ولم یتحول أو یتغیر من كونھ بطیخا في البدایة لیصبح برتقاال فیما بعد في المراحل التالیة

 لنموه
 

ونكرر ھذا النشاط مع المشمش ونسأل األطفال، ما ھذا؟ وسیجیبون بأن ھذا مشمش. فنسألھم، ما ھي
المراحل التي مر بھا ھذا المشمش حتى أصبح مشمشا في شكلھ ھذا؟ ونساعد األطفال كي یذكروا مراحل
تطور المشمش من بذرة، فنبتة، فشجرة فثمرة. ونسألھم، ترى، ھل في أي مرحلة من ھذه المراحل التي

تخطتھا البذرة اصبحت فیھا ثمرة مشمش، ھل في اي مرحلة من ھذه المراحل لم تكن تملك ذاتیة
المشمش؟ ھل تحولھا إلى ثمرة مشمش كان حدثا فجائیا تحولت  من خاللھا ذاتیتھا إلى ذاتیة المشمش؟ ثم

نسألھم : من یستطیع أن یخبرني في أي مرحلة من ھذه المراحل التي ذكرناھا تحول المشمش إلى
مشمش؟ وھل كان المشمش خیارا قبل أن یتحول إلى مشمش ؟ ما ھي البذرة التي غرسناھا في التراب،
ھل كانت بذرة مشمش أم أنھا كانت بذرة خیار؟  وھنا سنساعد األطفال كي  یعرفوا بأن المشمش كان
مشمشا في ماھیتھ وذاتیتھ منذ البدایة، منذ أن كان بذرة، ولم یتحول أو یتغیر من كونھ خیارا في البدایة

 لیصبح مشمشا فیما بعد في المراحل التالیة لنموه
 

ثم نسأل األطفال عن الشمس، ھل كان الشمس قمرا في البدایة ثم أصبح شمسا؟ وسیجیب األطفال بأن
الشمس كان شمسا منذ البدایة ولم یتحول إلى شمس فیما بعد. ونعید علیھم ھذا السؤال بمنھجیة أخرى: ھل

كان الشمس یوما مظلما ویحتاج إلى األرض أو القمر لیحصل على نوره أم أنھ منذ البدایة كان شمسا
ونوره تنبع من ذاتیتھ؟ وسیجیب األطفال بأن الشمس كان شمسا منذ البدایة، وھو الذي یعطي النور وال
یحتاج أن یأخذ النور من األرض أو القمر أو أي شئ آخر . وبھذا النشاط نبدأ بتعریف األطفال على

 حضرة الباب الطفل من خالل ھذا السؤال
 

من ھم الرسل السماویون؟ ونمنح األطفال وقتا كافیا كي یعرف كل منھم الرسل بالنحویة التي یعرفھا. ثم
نسألھم: كیف یشبھ أي رسول سماوي الشمس؟ ونذكرھم بأن النور ھي خاصیة ذاتیة للشمس. ونساعد
األطفال  تدریجیا كي یدركوا أن  كل رسول سماوي یعتبر شمسا یشع بنوره على البشریة كما  ینیر

الشمس عالمنا. وبعد أن نساعد األطفال على إدراك أن  كل رسول ھو شمس، نسألھم: ترى ھل تظنون
بأن ھذا الرسول الشمس كان قمرا مظلما في البدایة ثم تحول إلى شمس؟ ھل تظنون بأن ھذا الرسول
الشمس یحتاج إلى المعلمین أوالى أحد من البشر لیحصل على نوره ومعرفتھ؟ ونساعد األطفال  كي

یدركوا تدریجیا بأن الرسول الشمس ینبع نوره من ذاتیتھ وال یأخذھا من المجتمع أو من الناس أو من أي
أحد حولھ، بل إنھ مصدر النور، وھو الذي یعطي النور، وكل شئ من حولھ  ینوجد وینمو ویتطور  نتیجة
لھذا النور ولیس العكس. ثم نضع  مرة أخرى أمام األطفال  ثمرة التفاح، ونسألھم: ھل تذكرون إن كان

ھذا التفاح تفاحا منذ البدایة أم أنھ كان برتقاال في بذرتھ ثم أصبح تفاحا فیما بعد؟  وسیجیب األطفال في ھذه
المرحلة  بأن التفاح كان تفاحا في ذاتیتھ منذ البدایة، وإنھ لم یكن برتقاال أو أي ثمرة أخرى في البدایة

وتحول فیما بعد في مراحل نموه الالحقة إلى ثمرة تفاح. ونسألھم ھنا: ما رأیكم، ھل تظنون بأن الرسول
السماوي كان  نورا ورسوال سماویا منذ تكوینھ وفي طفولتھ أم أنھ كان  قمرا مظلما انسانا عادیا یحتاج
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إلى أن یأخذ نوره وعلمھ ممن حولھ؟ ونمنح لألطفال ما یحتاجونھ من الوقت كي تترسخ في نفوسھم 
معرفة كنھیة الرسل  بكونھم رسال في ذاتیتھم منذ أن  خلقوا وولدوا، فكما أن الشمس كان شمسا في كل

مراحل وجودیتھ، وكما أن التفاح كان تفاحا في كل مراحل وجودیتھ، وكما أن المشمش كان مشمشا في كل
مراحل وجودیتھ، وكما أن البرتقال كان برتقاال في كل مراحل وجودیتھ، كذلك ھو الحال مع أي رسول

 سماوي فھو رسول سماوي في كل مراحل وجودیتھ، حتى وھو طفل
 

ثم نذكر لھم حكایة حضرة الباب عندما أخذه خالھ إلى الكتّاب
(http://reference.bahai.org/ar/t/nz/DB/db-114.html) وسلمھ عندما كان ال یزال
طفالً إلى معلم یدعى الشیخ عابد ولو أن حضرة الباب كان غیر میال للدرس، إال أنھ أطاع رغبة خالھ

وإرشاداتھ. كان حضرة الباب یبلغ من العمر ست أو سبع سنوات عندما دخل مدرسة الشیخ عابد. وكانت
المدرسة تعرف باسم "مقھى األولیاء" . وكان الشیخ عابد، المعروف عند تالمذتھ ب"شیخنا"، رجالً صالًحا
متفقًھا. ومما حكاه الشیخ عابد قال: ’ذات یوم سألت الباب أن یقرأ فاتحة القرآن بسم هللا الرحمن الرحیم،
فتردد ولم یقبل قراءتھا إال إذا عرف معناھا وعدا ذلك لن یتلفظ بھا. فتظاھرت بأني ال أعرف المعنى،
فأجابني تلمیذي: ’’أنا أعرف المعنى من ھذه الكلمات، وإذا أذنت لي فسوف أشرحھا.‘‘ وتكلم في ذلك
بطالوة ومعرفة أدھشتني، وفّسر "هللا والرحمن والرحیم" بكیفیة لم أكن أعرفھا من قبل وال سمعتھا.

وكانت حالوة عباراتھ ال تزال ماثلة في مخیّلتي. فشعرت باضطراري أن أرجعھ إلى خالھ وأن أوصیھ
بتلك الودیعة التي عھد بھا إلّي، وأن أخبره بأني أشعر إني لست مستحقًا أن أعلّم مثل ھذا الطفل الفذ.

ووجدت خالھ لوحده في مكتبھ، فقلت لھ: ’’إني أعیده إلیك وأعھد بھ إلى یقظتك وحمایتك وال یمكن معاملتھ
كطفل عادي ألني أشاھد فیھ قوة عجیبة مما ال تظھر إال من صاحب الزمان وحده، فالواجب علیك أن

تحیطھ بكل عنایتك ومحبتك، فاحفظھ في منزلك ألنھ الحق أقول لك ال یحتاج إلى معلمین مثلي.‘‘ ‘ ولكن
الحاج میرزا سید علي وبخ حضرة الباب بشدة قائالً: ’ھل نسیت تعلیماتي؟ ألم أنصحك أن تتبع مثال

أقرانك وأن تلتزم جانب السكون وتستمع إلى كل كلمة یقولھا لك معلمك؟‘ وبعد أن تلقى وعد حضرة الباب
بالتقید بتعلیماتھ، أمره بالعودة إلى مدرستھ. ولكن روح ذلك الطفل لم تكن لتكبح بإرشادات خالھ الصارمة.
ولم یكن ألي نظام متشدد أن یمنع إفاضة ما لدیھ من العلم اللدني. بل كانت تظھر علیھ یوًما بعد یوم عالئم
الحكمة الفائقة عن الحد والخارجة عن حدود البشر التي أعجز عن وصفھا. وأخیًرا اضطر خالھ إلى سحبھ

 من مدرسة الشیخ عابد
 

وبعد قص ھذه الحكایة على األطفال، نسألھم، ھل تظنون بأن حضرة الباب كان یحتاج إلى أن یتعلم علمھ
من ھذا المعلم ؟ لماذا؟ ونترك المجال لألطفال كي یوضحوا ما یستنتجوه من ھذه القصة من خالل
معرفتھم بأن الرسول النور ھو رسول نور في ذاتیتھ منذ البدایة، حتى وھو طفل. في أحد صفوف

األطفال، عندما كنا نناقش قصة حضرة الباب مع معلمھ قال أحد األطفال وعمره ست سنوات شیئا أذھلني
لعمق نضجھ الروحاني في معرفة  مقام حضرة الباب. ھذا ما قالھ الطفل: لم یحتاج حضرة الباب أن

یجلس في الفصل ویتعلم من معلمھ عندما كان عمره  مثل عمري  اي ست سنوات ، ألن حضرة الباب ھو
المعلم األصلي لھذا المعلم وللطالب الذین كانوا في الفصل بل ھو المعلم األصلي للكرة األرضیة كلھا،
ونحن طالب في مدرستھ. (ثم  رسم بیدیھ دائرة كاملة وقال ) ھذه الكرة األرضیة ھي مدرسة حضرة

الباب، وھوالمعلم فیھا، وكل من یعیش في األرض ھو في الواقع یجلس في مدرسة حضرة الباب وحضرة
الباب ھو معلمھ". لن أنسى ما حییت ھذا الشرح الذي سمعتھ في ذلك الیوم من ھذا الطفل  الذي عمره ست

 سنوات  فقط
 

وبعد سؤالنا السابق، نخبر كل طفل على حدة: أنت مرآة لنور حضرة الباب وحضرة بھاءهللا. ونحضر
مرآة ونضعھا أمام الشمس (أو نور مصباح إن لم تكن الشمس مشرقة)، ونسأل األطفال: ماذا ترون
منعكسا في المرآة؟ وسیجیب األطفال بأنھ النور (أو الضوء). ونخبرھم بما أن كل واحد منكم مرآة

لحضرة الباب وحضرة بھاءهللا، إذن ماذا یعني ھذا؟ مامعنى كونك مرآة لحضرة الباب وحضرة بھاءهللا؟

http://reference.bahai.org/ar/t/nz/DB/db-114.html
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 (/http://info.bahai.org/arabic) إّن ھذا الموقع یُدار من قِبَل فرد بھائّي، وھو ال یمثّل المركز البھائي العالمي
(http://info.bahai.org/arabic/)على االنترنت. جمیع حقوق الطبع محفوظة 

ونساعد األطفال كي یتوصلوا إلى الجواب بأنھ سیعكس النور. ونسألھم مرة أخرى، ھل كان حضرة الباب
نورا عندما كان في السادسة من عمره؟ وعندما یجیبوا باإلیجاب، نقول لكل طفل، أنت أیضا تستطیع أن
تعكس ھذا النور اآلن حتى لو كنت صغیرا ألنك مرآة لنور حضرة الباب عندما كان صغیرا، والنور نور
منذ البدایة . ثم نسألھم، ھل تعلمون ماذا طلب منا حضرة بھاءهللا أن نفعلھ حتى نستطیع أن نعكس نوره في

مرآة قلوبنا؟ طلب منا حضرة بھاءهللا أن نتوجھ بمرآة نفوسنا یومیا صباح ومساء إلى الشمس، مصدر
النور، فأخبرنا في كتاب األقدس " اتلوا آیات هللا في كل صباح ومساء".   ونسأل كل طفل : ما رأیك، ھل
تستطیع أن تتحول إلى مرآة تعكس النور؟  ونترك المجال لكل طفل كي یخبرنا كیف یمكنھ أن یعكس ھذا

النور في فكره ودراستھ ومع أصدقائھ ومع أسرتھ وفي أخالقھ وتصرفاتھ وسمعھ وبصره وألفاظھ.
ولنساعد مخیلتھم على التفكیر، نقول لكل  طفل: بما أنك مرآة تعكس نور حضرة الباب، كیف تتخیل
حضرة الباب عندما كان في السادسة من عمره في دراستھ ومع أصدقائھ ومع أسرتھ وفي أخالقھ

وتصرفاتھ وسمعھ وبصره وألفاظھ؟ ثم نقول لھم، ھل تعرفون ماذا أخبرنا حضرة الباب عنكم : تفضل
حضرتھ

(http://bahairesearch.com/arabic/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6
%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D
8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D
8%B5%D9%88%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A

8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D
9%84%D9%8A%D9%85.aspx) "إّن مولود ذلك الیوم الجدید یفوق أعقل وأشرف النّاس في
ّيٍ فیھ یفوق في الِعلم والمعرفة أعلم العلماء والفقھاء في ھذا العصر." تذكروا ھذا الّزمان وأصغر عاّمِ

 دائما ما تفضل بھ حضرة الباب عنكم، فأنتم مرایا تعكس نوره ونور حضرة بھاءهللا
  

  
 

Apple tree life cycle animation Apple life cycle

http://info.bahai.org/arabic/
http://info.bahai.org/arabic/
http://bahairesearch.com/arabic/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=LyavYkTGpXU
https://www.youtube.com/watch?v=eBzTCbGnlWo
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یختص ھذا البرنامج بالمولد المئوي الثاني لمیالد حضرة بھاءهللا ولھذا یجب أن یصبغ بطابع اإلحتفالیة
حتى یحس األطفال بعظمة ھذا العید  وجمالیتھ.   یبدأ الدرس بتعلیم األطفال  لھذه الكلمة المكنونة

(/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf)من حضرة بھاءهللا

 

ثم یُسأل األطفال عن معنى كلمة انسان، ھل اإلنسان معناه أنا فقط او أنت فقط   أو ھو/ھي فقط (ونشیر
إلى أحد األطفال )أو عائلتي فقط أو عائلتك فقط (أو عائلتھا/عائلتھ فقط) أو اصدقائي فقط أو أصدقاؤك
فقط (أو أصدقاؤه/أصدقاؤھا فقط) أو  جیراني فقط أو جیرانك فقط (أو جیرانھ/جیرانھا فقط) أو اھل
منطقتي فقط أو أھل منطقتك فقط أو... أو... ویخاطب كل طفل على حدة لیعّرف من ھو اإلنسان الذي

خاطبھ حضرة بھاءهللا في كلمتھ المكنونة. ھنا سیكتشف األطفال أن حضرة بھاءهللا یخاطب كل فرد یعیش
على الكرة األرضیة.  ثم نحضر مجسم الكرة األرضیة ونشیر إلى أماكن مختلفة فیھا ونطلب من كل طفل
أن یجیب على ھذا السؤال: ھل یخاطب حضرة بھاءهللا الناس الذین یعیشون في ھذا المكان على الكرة

األرضیة؟ وطبعا سیجیب كل طفل باإلیجاب، وھكذا سیساعد ھذا النشاط العملي في تعریف من یخاطبھ/
 یخاطبھا/یخاطبھم حضرة بھاءهللا في ھذه الكلمة المكنونة

 
 

بعد ھذا النشاط، یُطلب من األطفال أن یتخیلوا سفرھم إلى أحد المناطق المشوقة ، مثال مدینة  دیزني
(https://youtu.be/LnJ8JKFtU5M). نستطیع أن نحضر لھذا النشاط صور معبرة عن
بعض األلعاب الموجودة في مدینة دیزني، أو أن یشاھد األطفال  مثال فیلما قصیرا عن مدینة دیزني.

ونترك لھم المجال كي یتخیلوا األلعاب التي سیلعبونھا في دیزني ونطلب من كل طفل أن یصف ما یشعر
بھ وھو یلعب بھذه األلعاب. بطبیعة الحال سیكون خیال األطفال خصبا وسیصفون مدى استمتاعھم بكل
لعبة سیتخیلونھا في مدینة دیزني.  ثم نسأل األطفال  أن یتخیلوا رجوعھم إلى أصدقائھم بعد سفرھم إلى
مدینة دیزني وإن كان سیسعدھم أن یشاركوا تجربتھم المشوقة  في دیزني مع أصدقائھم؟ ونسألھم، ھل

تظنون أن أصدقاءكم أیضا سیسعدون بالذھاب إلى مدینة دیزني؟ بطبیعة الحال سیكون جوابھم اإلیجاب.
وفي المرحلة التالیة من ھذا النشاط نسأل األطفال إن كانوا یعرفون أحدا من األھل أو األصدقاء سافر إلى
مكان ما؟ ونسألھم إن كانوا متشوقین لسماع كل األخبار  المشوقة والجمیلة  من ھذا المسافر عند رجوعھ
عن ھذا المكان الذي  سافر إلیھ؟ وبعد السؤال واإلستماع إلى أجوبتھم، یطلب من أحد األطفال الخروج من
الباب وكأنھ مسافر مثال إلى مدینة دیزني، ثم نطلب منھ الدخول مرة أخرى وكأنھ رجع من السفر، وعند

الدخول یقول ھذا : یا أصدقائي عندي لكم أخبارا مشوقة وسعیدة.  وعندھا على األطفال أن یسألوه: أخبرنا
 أخبرنا وأسعد قلوبنا. وعندھا یبدأ مثال باخبارھم عن األلعاب المشوقة الموجودة في دیزني

 
 

بعد ھذا النشاط یقرأ األطفال مرة أخرى الكلمة المكنونة

  ثم نسألھم، ترى ماھي األخبار الجمیلة

 يَا أَْبناَء اِإلْنساِن، َھْل َعَرْفُتْم لَِم َخلَْقناُكْم ِمْن ُترابٍ واِحٍد؛  لَِئالَّ يَْفَتِخَر أََحٌد َعلى أََحٍد. َوتََفكَُّروا فِي ُكّلِ ِحیٍن فِي
َخْلقِ أَْنُفِسُكم؛  إِذاً يَْنبَِغي َكما َخلَْقناُكم ِمْن َشْيٍء واِحٍد أَْن تَُكوُنوا َكَنْفسٍ واِحَدٍة، بَِحْیُث تَْمُشوَن َعلى ِرْجٍل
ُكُلوَن ِمْن َفٍم واِحٍد، َوتَْسُكُنوَن فِي أَْرضٍ واِحَدٍة؛  َحتَّى تَْظَھَر ِمْن َكْیُنوناتُِكْم َوأَْعمالُِكْم َوأَْفعالُِكْم آياُت

واِحَدٍة، َوتَأْ

التَّْوِحیِد َوَجواِھُر التَّْجِريِد.  ھذا ُنْصِحي َعلَْیُكم يا َمألَ األَْنواِر، َفاْنَتِصُحوا ِمْنُه لَِتجُِدوا ثََمراتِ الُقْدسِ ِمْن َشَجِر ِعزٍّ َمنیعٍ

، َھْل َعَرْفُتْم لَِم َخلَْقناُكْم ِمْن ُترابٍيَا أَْبناَء اِإلْنساِن " 

واِحٍد؛  لَِئالَّ يَْفَتِخَر أََحٌد َعلى أََحٍد. َوتََفكَُّروا فِي ُكّلِ ِحیٍن فِي َخْلقِ أَْنُفِسُكم؛  إِذاً يَْنبَِغي َكما َخلَْقناُكم ِمْن َشْيٍء

ُكُلوَن ِمْن َفٍم واِحٍد، َوتَْسُكُنوَن فِي أَْرضٍ
واِحٍد أَْن تَُكوُنوا َكَنْفسٍ واِحَدٍة، بَِحْیُث تَْمُشوَن َعلى ِرْجٍل واِحَدٍة، َوتَأْ

واِحَدٍة؛  َحتَّى تَْظَھَر ِمْن َكْیُنوناتُِكْم َوأَْعمالُِكْم َوأَْفعالُِكْم آياُت التَّْوِحیِد َوَجواِھُر التَّْجِريِد.  ھذا ُنْصِحي َعلَْیُكم يا َمألَ

األَْنواِر، َفاْنَتِصُحوا ِمْنُه لَِتجُِدوا ثََمراتِ الُقْدسِ ِمْن َشَجِر ِعزٍّ َمنیعٍ."

https://www.bahaidentity.com/uploads/2/2/3/0/22300012/al-kalimatul-maknunih.pdf
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المشوقة التي أحضرھا لنا حضرة بھاءهللا؟ ونعطي الفرصة لكل طفل كي یقول خبرا من رسالة حضرة
بھاءهللا المشوقة لكل الناس. ولمساعدة األطفال في فھم رسالة حضرة بھاءهللا من خالل ھذه الكلمة

المكنونة نستطیع أن نسألھم ھل یخبرنا حضرة بھاءهللا عن المحبة؟ عن اإلتحاد؟ عن التعاون والمساعدة
والتعاضد؟  ثم نسأل األطفال تخیلوا مثلما فعلنا في النشاط السابق، أن دخل علینا حضرة بھاءهللا، یا ترى
كیف تتخیلون المحبة واإلتحاد التي یأتینا بأخبارھا حضرة بھاءهللا؟  ولنساعد األطفال لإلجابة على ھذا

السؤال، نسأل من طفلین الوقوف، ونسأل كل طفل، كم فم عندك ؟ فیجیب (فم واحد). ثم نسألھما فم واحد
+ فم واحد یساوي كم؟ وسیكون الجواب إثنان. ثم نحضر  مجسم الكرة األرضیة ونضع اصبعنا على

إحدى المناطق ونسأل الطفلین: كم فما تظنون في ھذا المكان؟ وھنا قد یقوالن الف، ملیون، بلیون، مھما
كان الجواب فلن یكون "فما واحدا".   ثم نقول للطفلین ، یأتینا حضرة بھاءهللا برسالة مشوقة جدا، ھل

تعلمان ماذا یقول ؟ ھو یقول أنكما تملكان فماً واحدا ولیس فمین .ونسأل كل طفل على حدة، إن كنت تأكل
البیتزا، فأي طعم ستتذوقھ في فمك؟ وسیكون الجواب البیتزا. ونسأل الطفل اآلخر، إن كان صدیقك ھذا
یأكل البیتزا، كیف یمكنك أن تعرف الطعم الذي یتذوقھ؟ ونترك المجال للطفلین كي یجدا الطرق الممكنة
التي یستطیعان من خاللھا تذوق البیتزا معا ، وكأنھما یأكالن بفم واحد. ثم نعید ھذا النشاط مع طفلین

آخرین. وبعدھا نسأل األطفال جمیعا، جاء حضرة بھاءهللا برسالة مشوقة ، ترى ماذا یقول حضرة بھاءهللا 
عن عدد األفواه الموجودة ھنا (ونشیر إلى تلك المنطقة التي وضعنا علیھا اصبعنا على مجسم الكرة

األرضیة؟)  یخبرنا حضرة بھاءهللا أنھم إن أحبوا بعضھم البعض فإنھم  سیعیشون معا وكأن لھم فم واحد
فقط. ثم  نسألھم، یا ترى كیف یستطیع ألف أو ملیون شخص أن یكون لھم فم واحد؟ ونترك لألطفال مجاال
كافیا لمناقشة  ھذا السؤال واإلجابة علیھ، ولكننا بین الحین واآلخر نحدد مسار أفكارھم بتذكیرھم برسالة

  المحبة التي جاء بھا حضرة بھاءهللا

 
 

بعد اعطاء األطفال وقتا كافیا لمناقشة سؤال الفم الواحد باإلرتكاز على مفھوم المحبة، نسأل كل طفل على
حدة: ھل تظن أن حضرة بھاءهللا قد جاءك أنت  ایضا بھذه الرسالة المشوقة عن المحبة؟ فیجیب بنعم. ثم

نسألھ، ھل تظن أن حضرة بھاءهللا قد جاء بھذه الرسالة الجمیلة  المشوقة ألبیك وأمك ایضا؟ فیجیب بنعم.
ثم نسألھ، ھل تظن أن حضرة بھاءهللا قد جاء بھذه الرسالة المشوقة ألصدقائك أیضا؟ فیجیب بنعم. ثم
نسألھ، ھل تظن أن حضرة بھاءهللا قد جاء بھذه الرسالة المشوقة الجمیلة لجیرانك أیضا؟ فیجیب بنعم.

ونستمر بالسؤال إلى أن یعرف الطفل بأن حضرة بھاءهللا  قد جاء برسالتھ المشوقة الجمیلة  عن المحبة
لكل ابناء اإلنسان. ثم نقول لألطفال، ھل تعرفون أننا نحتفل بعید میالد حضرة بھاءهللا في ھذا الشھر، ھل
تعرفون إننا نحتفل بعید میالد المحبة؟ ثم   نسألھم كیف یتخیلون اإلحتفال بعید میالد حضرة بھاءهللا الذي
أحضر إلینا ھذا الخبر المشوق السعید عن المحبة والسالم واإلتحاد؟ ونترك لألطفال مجاال كي یصفون
الطریقة التي یتخیلون بھا إحتفالھم بمیالد حضرة بھاءهللا. أما في القسم العملي لھذا الدرس فیطلب من

األطفال عمل بطاقتین إحتفاال بمیالد حضرة بھاءهللا ورسالتھ المشوقة عن المحبة والسالم. تكون  إحدى
البطاقتین للطفل نفسھ، ونقول لھ: ھل تتذكر؟ إن حضرة بھاءهللا  قد خصك أیضا بھذه الرسالة الجمیلة
المشوقة .  وتكون البطاقة (البطاقات) األخرى ألصدقائھ ومعلمیھ وأطفال الجیران .  نخبر األطفال أن

الھدف من عمل البطاقات  لألطفال اآلخرین من أصدقائھم ھي  لمشاركتھم األخبار المشوقة السعیدة التي
جاء بھا حضرة بھاءهللا وأیضا لتھنئتھم بمیالد المحبة. ثم نخبرھم بأن حضرة بھاءهللا لم یذھب الى اي

مدرسة بل تلقى تعلیما بسیطا في المنزل. ومنذ حداثة سنھ وعالمات الحكمة الفائقة قد ظھرت علیھ. وكان
یمتاز بكرم اخالقھ وعطفھ على الجمیع وكان اھتمامھ منصبا على الدفاع عن الفقراء وحمایة المحتاجین

 وكان منزلھ مالذا للجمیع
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