
 

www.oceanoflights.org 

 تربية األطفال
 

 
 هباءاهلل:  ةحضر 

ء أن أيخذوا منه ما يكون الزما آأمر به فلألمن ا حّدد يف الّلوح والّذي ترك ما" كتب على كّل أب تربية ابنه وبنته ابلعلم واخلّط ودوهنما عمّ  – 1
ء كأنّه رّّب أحد أبنآئي عليه آالّذي رّّب ابنه أو ابنا من األبنّن إ  ء واملساكنيآيرجع إىل بيت العدل إّّن جعلناه مأوى الفقر  لرتبيتهما إن كان غنيّا وإالّ 

 ( 48 الفقرة –قدس الكتاب اال)ئي وعناييت ورمحيت اّليت سبقت العاملني " آهب
 
 ََسَاءِ  ِمنْ  اْلَمَقامِ  َهَذا يف  اآلََيتُ  َهِذهِ  نُ زَِّلتْ  دْ َوَلقَ  َوتَ ْربَِيِتِهم اأَلْطَفالِ  بِتَ ْعِليمِ  اْلُكل   يُوِصي اأَلْعَلى اْلَقَلمَ  ِإن   - السَّاِبع   اإِلْشَراق  "  - 2

ْجنِ  يف  اْلُوُرودِ  بُ َعْيدَ  اأَلْقَدسِ  اْلِكَتابِ  يف  اإِلََلِي ةِ  اْلَمِشيَئةِ  دَ  َعمَّا َود وِِنَِما َواْْلَط ِ  ِِبْلِعْلمِ  ِوبِْنِتهِ  اْبِنهِ  تَ ْربَِية   َأب   ك ل ِ  َعَلى ك ِتبَ : السِّ  ِف  ح دِ 
 َجَعْلَناه   ِإّنَّ  اْلَعْدلِ  بَ ْيتِ  ِإَل  يَ ْرِجع   َوِإالَّ  َغِنيَّا   َكانَ  ِإنْ  لِتَ ْربَِيِتِهَما الزَِما   َيك ون   َما ِمْنه   َيَْخ ذ وا َأنْ  َفِلأل َمَناءِ  ِبهِ  أ ِمرَ  َما تَ َركَ  َوالَِّذي اللَّْوحِ 
 َسبَ َقتِ  الَِّت  َوَرْْحَِت  َوِعَناَيِت  بَ َهاِئي َعَلْيهِ  أَبْ َناِئي َأَحدَ  َرّبَّ  َكأَنَّه   األَبْ َناءِ  ِمنَ  ابْ َنا   َأوْ  ابْ َنه   َرّبَّ  يالَّذِ  ِإنَّ . َواْلَمَساِكيَ  اْلف َقَراءِ  َمْأَوى

 (معّرب –لوح اإلشراقات )  ".اْلَعاَلِميَ 
 
َتِفعُ  الشُُّهودِ  َعْرَصةِ  ِإىَل  َجَواِهرُهُ  اِبلت  ْربَِيةِ  ََتْرُجُ  َكرميَة   َأْحَجارَا   ََيِْوي َمْعِدن   ِبَثَابَةِ  اإِلْنَسانِ  ِإىَل  أُْنظُرْ "  - 3   ".اإِلْنَساِنُّ  اْلَعالَُ  هِبَا َويَ ن ْ
 (معّرب -لوح مقصود )
 

.  َوُهَو اْلَعْقلُ  ِهيَ  تَ َزلْ  لَْ  اأُلوىَل  الرُّتْ َبةِ  يف  اْلُعْظَمى َوالنِّْعَمةَ  اْلُكب َْرى اْلَعِطي ةَ  ِإن   اأَلْعَلى اْلِفْرَدْوسِ  ِمنَ  اخلَاِمسِ  الِوْرقِ  يف  - للاِ  َكِلَمة  "  - 4
لُِّم اأَلو ُل يف َمْدَرَسِة اْلَعال ِم َوِبِه َظَهَر َمَقاُم اإِلْنَساِن.  َوُهَو اْلَعاِلُ َواْلُمعَ  اْْلَاِفُظ لِْلُوُجوِد َوُمِعيُنُه َوَّنِصرُُه َفاْلَعْقُل َرُسوُل الر مْحَِن َوَمْظَهُر اْسمِ 

 يف  اأَلو لُ  اخلَِْطيبُ  َوُهوَ  اأَلْفاَلكَ  َجاَوزَ  َأنْ  ِإىَل  نَِفيَسة   َجْوَهَرة   الت ُّرَابِ  ُعْنُصرُ  َأْصَبحَ  تَ ْربَِيِتهِ  َوبُِيْمنِ اْلُوُجوِد َوُهَو اْلُمْرِشُد َواْْلَائُِز لِلرُّتْ َبِة اْلُعْلَيا.  
 معّرب( –)الكلمات الفردوسية " .اْلَعْدلِ  َمِديَنةِ 

 

 
 

  بيت العدل: 
 :أنّ  وضوح بكلّ  حّدد بل فحسب، أوالدمها تربية جتاه األبوين مسئولّية إىل الّنظر بتوجيه ألواحه يف عبدالبهاء حضرة يكتف ل"  – 1

 األوليات املرب يات هن   واألم هات أم هات، ما يوما سيصبحن البنات ألن   وتعليمهم، األبناء تربية من أهم   وتعليمهن   البنات تربية" 
 ]مرتجم[  "لألطفال.
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ولذلك، إن استحال على عائلة تعليم كّل أطفاَلا، يلزم تفضيل البنات ألّن بفضل أّمهات متعّلمات تتحّقق فوائد املعرفة يف 
 (76شرح ال –قدس الكتاب اال)"  اجملتمع بسرعة وجناح.

 

 


	4 - " كَلِمَةُ اللهِ - فِي الوِرْقِ الخَامِسِ مِنَ الْفِرْدَوْسِ الأَعْلَى إِنَّ الْعَطِيَّةَ الْكُبْرَى وَالنِّعْمَةَ الْعُظْمَى فِي الرُّتْبَةِ الأُولَى لَمْ تَزَلْ هِيَ الْعَقْلُ.  وَهُوَ الْحَافِظُ لِلْوُجُودِ وَمُعِينُهُ وَنَاصِرُهُ فَالْعَقْلُ ر...

