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نظرة في املبادئ التي تعمل من أجلها البهائية
"ليسAAت الAAبهائAAية طAAقسا ً مAAن الAAطقوس وال يAAمكن أن تAAكون كAAذلAAك ،بAAل هAAي روح
الAAعصر ،وأعAAلى مAAا وصAAل إلAAيه عAAقل البشAAر مAAن الAAكماالت فAAي هAAذا الAAزمAAن .وهAAي
خAAالصAAة الAAتعالAAيم الAAديAAنية كAAلها ،فAAاملسAAلمون واملAAسيحيون والAAيهود والAAبوذيAAون
والAAزردشAAتيون والAAثيوسAAفيون واملAAاسAAون واملAAتصوفAAة ،يجAAدون أرقAAى تAAعالAAيمهم
وأبAهى مAبادئAهم متجAلية فAي هAذا األمAر الخAطير .وكAذلAك االشAتراكAيون والAفالسAفة
يجدون حل نظرياتهم ومشاكلهم في هذا األمر البديع".
عبد البهاء .ترجمة

 - 1أساس األديان واحد:
ان ال kkبهائ kkيني ب kkمقتضى أوام kkر ون kkصائ kkح ب kkهاء اهلل  ،م kkؤس kkس دي kkنهم ،ي kkجب ع kkليهم أن ي kkدع kkوا
kوحـkدوا أفkكار جkميع الkعالkم فkي
الkعالkم أجkمع إلkى اعkتقاد ديkني واحkد يkأتkلف عkليه الkكل وأن ي ِّ
املkkسائkkل األسkkاسkkية الkkتي أسkkسها بkkهاء اهلل  ،وأن يkkغرسkkوا مkkن جkkديkkد مkkرة أخkkرى مkkخافkkة اهلل
فkk kي قkk kلوب البشkk kر وأن يkk kقووا اإليkk kمان واالعkk kتقاد بkk kاملkk kكافkk kأة والجkk kزاء وبkk kقاء األرواح والkk kحياة
األبدية.
ان الkبهائkيني يkعتقدون طkبقا ً لkتعالkيم ديkنهم بkحقية جkميع الkرسkل والkتعالkيم اإللkهية املkاضkية ،إذ
يkkرشkkدهkkم ذلkkكم الkkتعليم الkkبديkkع إلkkى ان كkkل تkkعليم إنkkما يkkحكم فkkي دائkkرة محkkدودة خkkص بkkها،
وعkندمkا تkتم هkذه الkدورة تتجkدد الشkريkعة بkإرادة اهلل الkتي يkعلنها اذ ذاك عkلى لkسان مkؤسkس
جkديkد .وإلkى أن كkل ديkانkة هkي كkامkلة وافkية بkوظkيفتها كkافkية لkدورتkها ومkدتkها .ومkن أصkول هkذا
االع kkتقاد أن ال أب kkدي kkة لش kkري kkعة م kkا م kkن الش kkرائ kkع ،أم kkا م kkا س kkقط ف kkيه أه kkل ك kkل م kkلة م kkن ال kkقول
بخkلودهkا فkليس إال أمkرا ً خkيالkياً ،إذ لkيس فkي كkتاب مkا مkن الkكتب الkسماويkة نkص نkاطkق بهkذا
ال kkقول وف kkضالً ع kkن تج kkرده م kkن األدل kkة وال kkشواه kkد ،ف kkان ف kkي ال kkكتب ال kkسماوي kkة دالئ kkل ن kkاط kkقة
بالتجديد واستئناف التشريع.
ع kkلى ان ال kkواج kkب ع kkلى ك kkل ب kkهائ kkي خ kkصوص kا ً وع kkلى ك kkل أري kkب ع kkموم kا ً أن ي kkعتقد ب kkأن ال kkنسخ
والتجkkديkkد ال يkkمس جkkوهkkر األديkkان بkkشيء مkkا أص kالً ،وأن مkkورد وهkkدف الkkتحويkkر والkkتغيير هkkو
ذل kkك ال kkقسم ال kkثان kkوي م kkن ت kkعليم ال kkرس kkول ال kkساب kkق امل kkتعلق ب kkامل kkعام kkالت وال kkطقوس وال kkشكل
الخارجي ليس إال.
ان الkبهائkيني يkعتقدون بkأن أسkاس جkميع األديkان هkي تkشاريkع سkماويkة وتkعزى الkبهائkية كkل
مkkا تkkراه غkkير مkkوافkkق لkkلحقيقة مkkن الkkطقوس والkkتقالkkيد الkkعتيقة إلkkى عkkراقkkة تkkلك املkkلل فkkي الkkقدم
فkان بkتقادم العهkد وطkول األمkد عkلى تkلك األديkان تkراكkم عkليها مkن الkعوائkد والkطقوس والkبدع
والkظنون مkا بَـُ kع َد بkذويkها ونkأى بkمعتنقيها عkن الkجوهkر األصkلي بkل أخkفى ذلkك الkجوهkر وغkشاه
وأفقده حالوته وطالوته.
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ومkkثل هkkذه األديkkان فkkي نkkظر الkkبهائkkية مkkثل مkkاء نkkقي صkkاف عkkند يkkنبوعkkه ولkkكن لkkطول مجkkراه
وت kkمادي ام kkتداده أض kkحى ك kkدرا ً وف kkقد ن kkقاءه األول ل kkذا ال ي kkوج kkد م kkن ي kkرض kkى االس kkتقاء م kkنه
والحالة هذه.
أمkا الkقسم الkجوهkري ،وهkو األسkاس الkذي ال يkتغير وال يkتبدل فkي كkل شkريkعة والkذي يkتصدى
ك kkل رس kkول ون kkبي ل kkبعثه واح kkيائ kkه وت kkنقيته م kkما ع kkلق ب kkه ب kkمرور ال kkزم kkن وإش kkعال ن kkار الح kkماس
بتجkkديkkده فkkي قkkلوب الkkناس فkkهو ذلkkك الkkجوهkkر املkkتعلق بkkمعرفkkة اهلل سkkبحانkkه وتkkعالkkى وتkkوحkkيده
وتkفريkد ذاتkه املkقدسkة واألمkر بkاملkعروف والkنهي عkن املkنكر ومkا فkيه خkير الkناس وسkعادتkهم فkي
الدنيا وفي العقبى وهذا ثابت قائم موجود في كل شريعة ودين وال يلحقه التحوير والتغيير.
وعkلى هkذا أن االنkضمام إلkى الkجامkعة الkبهائkية لkيس فkيه مkخالkفة وال صkعوبkة عkلى أي مkتديkن
كkkان ،ألنkkها تkkحترم جkkميع األديkkان وتkkؤيkkدهkkا وتkkعتبر أصkkولkkها ومkkبانkkيها أسkkاسkkات إلkkهية ،فkkليس
ملkkن يkkعتنقها أن يkkنكر ديkkنه أو أي ديkkن مkkن األديkkان الkkسابkkقة بkkل يkkترتkkب عkkليه  -طkkبقا ً لkkلتعالkkيم
الkkبهائkkية  -أن يkkحترمkkها ويجkkدد إيkkمانkkه واعkkتقاده بkkحقيقتها وقkkدسkkيتها وبkkكونkkها حkkلقة ال يkkمكن
ف kkصمها م kkن س kkلسلة ال kkوح kkي اإلل kkهي املس kkتمر ال kkنام kkي امل kkتطور له kkداي kkة الخ kkلق وت kkرب kkيتهم وه kkم
يرتقون سلم التقدم والرقي في حياتهم البشرية على هذه األرض.

 - 2اتفاق الدين والعلم:
ان الkkبهائkkية بkkناء عkkلى تkkعالkkيمها األسkkاسkkية ال تkkقبل الخkkرافkkات واألبkkاطkkيل وتkkعتبر ان لkkلظواهkkر
ال kkتي ت kkغاي kkر )ف kkي أول ال kkنظر( ال kkعلوم ال kkتحقيقية ح kkقائ kkق ت kkأوي kkلية م kkعنوي kkة ،وان أل kkفيت ف kkرض kاً
تkkعليمات حkkرفkkية تkkتناقkkض مkkع الkkعلم والkkعقل السkkليم ولkkم يkkوجkkد لkkها تkkأويkkل صkkحيح وال تkkفسير
يkkنطبق عkkلى الkkبرهkkان الkkصريkkح ،اعkkتبرتkkها الkkبهائkkية مجkkرد أوهkkام وال لkkوم عkkليها فkkي ذلkkك .ومkkن
تkkفاريkkع هkkذه الkkقاعkkدة الkkوطkkيدة ان الkkبهائkkيني يkkعتقدون ضkkرورة اتkkحاد الkkعلم والkkديkkن وتkkوافkkقها.
وفkي الkحقيقة ،ان الkعلم والkديkن أو الkتمدن والkتديkن ،أو التبحkر فkي الkعلوم وخkدمkة اهلل يتحkدان
ويkتفقان فkي هkذه الkديkانkة كkمال الkتوفkيق ومkنتهى االمkتزاج وال يkنفك فkيها أحkدهkما عkن اآلخkر.
أم kkا م kkا يظه kkر م kkن ال kkتضارب وال kkتناق kkض ب kkينهما ف kkمنشأه ع kkدم ف kkهم ح kkقيقة ال kkدي kkن .وق kkد وق kkعت
مkkنازعkkات شkkديkkدة بkkني مkkا يkkسمونkkه بkkالkkعلم ومkkا يkkسمونkkه بkkالkkديkkن فkkي جkkميع الkkعصور الkkسابkkقة،
وإذا نkظرنkا بkنور الkيقني إلkى أسkباب هkذه املkنازعkات نkراهkا تkرجkع إمkا إلkى الجهkل أو الkتعصب
أو ض kkيق ال kkعقل أو ال kkغرور أو ال kkطمع أو ال kkعناد .وك kkما ي kkقول ال kkعالم kkة )ه kkاكس kkلي( ان اآلراء
الkkصحيحة الkkتي قkkررهkkا الkkفالسkkفة كkkانkkت ثkkمار عkkقولkkهم الkkناضkkجة بkkدون أن يkkوفkkقوهkkا مkkع اآلراء
الkديkنية الkسائkدة فkي أيkامkهم فkكان الkحق عkندهkم عkبارة عkن مkحبتهم وصkبرهkم وإنkكار ذواتkهم
وسالمة قلوبهم ال مجرد البراعة املنطقية.
وقkد أكkد لkنا )بkول( الkريkاضkي الkشهير بkأن جkميع االسkتنباطkات واالسkتنتاجkات الkهندسkية هkي
ف kkي األص kkل ن kkتيجة ص kkالة واب kkتهال وت kkضرع م kkن ال kkعقل املح kkدود إل kkى ال kkفيض ال kkالم kkتناه kkي
ل kkلوص kkول إل kkى م kkا أرادوا م kkن ال kkشؤون املح kkدودة ،وان أك kkبر أس kkاط kkني ال kkدي kkن وال kkعلم ل kkم ي kkكن
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بkينهما فkي الkحقيقة أي نkزاع ،بkل الkنزاع لkم يkنشأ إال مkن أتkباع هkؤالء املkعلمني الkعظماء الkذيkن
اتبعوا حرفية التعاليم والكتب فبعدوا عن روحها الحقيقية.
إذن ي kkتسنى ل kkنا ان ن kkتصور دون ع kkناء ان ال kkعلم وال kkدي kkن ال kkحقيقيني ي kkمكنهما ان ي kkعيشا ب kkكل
ائkتالف فkي ظkل هkذا الkديkن الkعام الkذي ال يkوجkد فkيه شي• يkتنافkى مkع الkعلم والkبرهkان ،وطkبقاً
لkلتعالkيم الkبهائkية ال يkسوغ االسkتهانkة بkاألمkور الkوجkدانkية ألي شkخص كkان .وكkل فkكر أو مkبدأ
ال يضر بالسالم العام وعالم اإلنسان فهو مباح مشروع.
وكkما انkه مkن غkير املkمكن لkلطائkر أن يحkلق فkي الkفضاء بkغير جkناحkني قkويkني مkتكافkئني ،كkذلkك
ال يkمكن لkلعالkم اإلنkسانkي الkعروج والkتسامkي نkحو الkرقkي والkكمال إال بkجناحkي الkديkن والkعلم
وان ات kkفق وح kkاول ال kkطيران والتح kkليق ب kkأح kkده kkما واس kkتغنى ب kkه ع kkن اآلخ kkر ف kkمصيره الفش kkل
والkkسقوط ال مkkحال .فkkالkkديkkن الkkخالkkي عkkن الkkعلم ال يkkلبث ان تتخkkلله األوهkkام واألبkkاطkkيل والkkتقليد
األعمى ،وكذلك العلم بدون الدين ال بد وان يولد الشقاق والنزاع والحروب الدموية.
وال أيس kkر ع kkلى ال kkعلم ال kkخال kkي م kkن ال kkتعليم ال kkدي kkني م kkن إي kkقاد ن kkار ال ي kkطفأ له kkبها وال تخ kkمد
شkعلتها بkواسkطة مkن الkوسkائkط وتkعيا كkل الkحيل عkن تkالفkي أمkرهkا وتkدارك ضkرهkا .ومkن أمkثلة
ذلkkك تkkلك الkkعلوم املkkاديkkة األوروبkkية الkkحاضkkرة ونkkتائkkجها مkkن االخkkتراعkkات واالكkkتشافkkات املkkدمkkرة
املهkلكة الkتي تهkدد الkعالkم بkالkفناء .وفkي ذلkك مkا يkكفي النkتباه اإلنkسان وإدراكkه ضkرورة الkديkن
وأث kkره ف kkي ت kkعدي kkل األخ kkالق وتحس kkني الس kkلوك واألط kkوار وض kkبط امل kkرء وم kkنعه ع kkن الخ kkروج م kkن
جkkادة االعkkتدال .ومkkن ذلkkك يkkتبني بkkجالء ان الkkديkkن والkkعلم يkkتكافkkآن أهkkمية وال يkkقل أحkkدهkkما عkkن
اآلخkر فkي ذلkك ويkثبت ان الkواجkب ألجkل إنkارة الkعالkم كkل اإلنkارة والkوقkوف بkه عkلى ورد الkراحkة
والهناء هو تلقينه األمرين كليهما.

 - 3التعليم اإلجباري:
إن الkkبهائkkية تkkفرض الkkتربkkية والkkتعليم وتkkجعل ذلkkك أمkkرا ً إجkkباري kا ً وفkkريkkضة مkkلزمkkة وتkkكلف اآلبkkاء
الkقيام حkتما ً بkتعليم األبkناء وتkربkيتهم وتkوجkب عkلى الkحكومkة مkراقkبة ذلkك تkمام املkراقkبة ،فkإن رأت
تkقصيرا ً مkن اآلبkاء فkي إجkراء هkذا الkفرض قkامkت هkي بkمباشkرتkها رغkما ً عkن املkقصر وتkقاضkت
منه النفقة ،وان كان التقصير ناجما ً عن عسر الوالدين لزمها هي اإلنفاق.
وتkفرض الkتعالkيم الkبهائkية تkع ّلم الkصنائkع والkفنون إلkى جkانkب الkعلوم املkفيدة املkثمرة وتkؤكkد عkلى
أمkkر تkkربkkية الkkبنت وتkkعليمها تkkأكkkيدا ً شkkديkkداً ،كkkيف ال وهkkي سkkتصبح عkkما قkkريkkب أمkا ً يkkتحتم أن
تkكون مkربkية ذات كkفاءة وعkارفkة بkما يkجب عkليها نkحو مkن تkقوم بkتربkيتهم .أليسkت حkضانkة األم
وكفالتها هي املدرسة األولى للطفل؟ أليست أمه هي املعلمة األولى له؟
وبkديkهي ان حkسن تkربkية الkطفل تkكون بنسkبة كkمال وكkفايkة تkعليم الkوالkدة فkهي املkؤسkسة لkتربkية
الkkطفل وحkkياتkkه فkkلو كkkان األسkkاس مkkعوجkا ً فkkال مkkحالkkة إذا أن يkkكون كkkل مkkا يkkبنى عkkليه ضkkعيفاً
مختالً.
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kصرح الkتعالkيم الkبهائkية ان اإلهkمال فkي تkربkية الkطفل ذنkب ال يkغتفر وان مkوت الkطفل خkير لkه
وت ّ
مkkن أن يkkترك بkkال تkkعليم .ويkkجب تkkساوي الkkبنت مkkع الkkولkkد فkkي حkkقها فkkي الkkتعليم بkkكافkkة مkkراحkkله
تkساويkا ً تkامkا ً وفkي حkاالت مkعينة يkرجkح تkعليم الkبنت وتkربkيتها عkلى تkعليم الkولkد وعkندهkا تkتولkى
الkحكومkة أمkره كkما م ّkر بkاخkتصار .ولkقد نkادت الkبهائkية بهkذا املkبدأ وأعkلنته مkنذ أكkثر مkن مkائkة
وخkمسني سkنة حkينما لkم يkكن لkلمرأة شkأن فkي املkجتمع بkل لkم تkج ّوز الkعادات والkتقالkيد تkعليم
ال kkبنت وت kkثقيفها واع kkتبرت ذل kkك خ kkروج kا ً ع kkلى س kkنن امل kkجتمع وح kkتى م kkروق kا ً م kkن ال kkدي kkن ! ..وم kkن
جkkملة الkkضحايkkا والkkقرابkkني الkkعزيkkزة الkkتي قkkدمkkتها الkkبهائkkية  -وهkkي فkkي أول نkkشأتkkها  -لkkترويkkج
م kkبدأ ال kkترب kkية وال kkتعليم وامل kkناداة ب kkحق امل kkرأة ف kkيه وم kkساوات kkها م kkع ال kkرج kkل ف kkي س kkائ kkر ال kkحقوق
واإلمkkتيازات والkkفرص ،كkkانkkت نkkفس الkkشاعkkرة املkkلهمة والkkعاملkkة الkkفاضkkلة )قkّ kرة الkkعني( الkkطاهkkرة،
فkkهي الkkتي ألهkkبت بkkنات جkkنسها فkkي إيkkران فkkي ذلkkك العهkkد املkkظلم بحkkماس نkkادر بkkقصائkkدهkkا
وأشkعارهkا وخkطبها الحkماسkية الkتي تkناقkلتها األلkسن ال فkي إيkران فkقط بkل وفkي سkائkر أقkالkيم
الشkk kرق وأهkk kابkk kت بkk kهن لkk kلمطالkk kبة بkk kحقهن الkk kطبيعي فkk kي اكkk kتساب الkk kعلوم وتkk kحصيل الkk kفنون
كالرجال ونددت بذلك الكفن األسود الذي لفتها به تقاليد املجتمع الهزيل.
وبkkمقتضى الkkتعالkkيم الkkبهائkkية يkkجب الشkkروع بkkتربkkية الkkطفل وتkkثقيفه بkkالkkعلوم واملkkبادئ الkkديkkنية
والkعلمية مkعا ً فkي بkرنkامkج واحkد .وكkما ان املkعلم الkصادق الkحاذق يkرمkي بkتلقني الkعلوم لkلنشء
إلkى ان تkأخkذ مkكانkها مkن أذهkانkهم وأفkهامkهم سkالkكا ً بkهم مkسالkك الkتفهيم الkفعال ومkربkيا ً لkقوة
الkنقد والkفهم فkيهم ومkبتعدا ً بkهم عkن ان يkصيروا كkالkببغاء الkذي يkنطق بkما ال يkفهم ويهkرف بkما
ال ي kkعرف ،ك kkذل kkك ي kkجب ع kkليه ف kkي ت kkلقني ال kkدروس ال kkدي kkنية أن يح kkذو ح kkذو ه kkذا املس kkلك وي kkترس kkم
ه kkذا امل kkنهج ك kkل ال kkترس kkم م kkبال kkغا ً ف kkي ال kkتفهيم وال kkتنوي kkر ب kkحيث ي kkشعر ال kkناش• ان ال kkدي kkن ه kkو
املصدر األكبر لخالص العالم وبحيث يشب على محاسن األخالق وكرم الشيم.
 - 4مساواة حقوق الرجل واملرأة:
ان ال kkبهائ kkية ت kkقول ب kkاس kkتواء ال kkرج kkل وامل kkرأة ألن ال kkواج kkب ف kkي ال kkتفضيل ان ي kkقوم ع kkلى أس kkاس
حkk kقيقي وهkk kو الkk kعلوم والkk kكماالت والkk kفضائkk kل والkk kخصال ذات الkk kقيمة عkk kند اهلل ال عkk kلى املkk kبنى
الصوري املرتكن على الفروق الصورية والظواهر.
ال يkkوجkkد أي فkkرق حkkقيقي بkkني الkkرجkkل واملkkرأة ،ان اهلل عkkز وجkkل خkkلقهما جkkميعا وجkkعل كkkليهما
ركkني النسkل الkذي ال يkتم إال بkهما مkعا ً وسkمي كkال مkنهما بkاإلنkسان وكkل مkنهما يحkمل الkروح
اإلنkسانkي وكkل واحkد مkنهما مkحتاج إلkى اآلخkر وال يkمكن أن يkعيشا إال مkعاً ،ومkن هkنا يkعرف
سر املساواة بينهما .وكما ان الرجل مسئول أمام الدين وأمام الهيئة كذلك املرأة.
وفkkي األجkkزيkkة واملkkكافkkآت ال فkkارق بkkينهما ،فkkاملkkرآة يkkقع عkkليها نkkفس الkkقصاص الkkذي يkkقع عkkلى
الkkرجkkل بkkتعرضkkه ملkkا يسkkتوجkkبه واملkkكافkkأة الkkتي يسkkتحقها الkkرجkkل عkkلى عkkمل مkkا تسkkتحقها املkkرأة
إذا أت kkت ب kkنظير ه kkذا ال kkعمل .وال kkواس kkطة ال kkعظيمة ال kkتي ي kkعتمد ع kkليها ف kkي تح kkري kkر امل kkرأة ه kkو
ال kkتعليم ال kkعام ف kkيكون ل kkلبنات ح kkظ م kkن ال kkترب kkية وال kkتعليم ك kkال kkصبيان .وف kkي ال kkحقيقة ان ت kkعليم
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ال kkبنت وت kkرب kkيتها وت kkثقيفها أه kkم وأول kkى م kkن ت kkعليم ال kkصبي ،ألن kkها س kkرع kkان م kkا ت kkصبح أ َّمk kاً
وتkصير أول مkعلمة لkلجيل الkقادم .واألطkفال هkم كkاألغkصان الkرقkيقة الkيانkعة ،فkإذا كkان الkتعليم
األولkي سkليما ً صkحيحا ً تkنبت األغkصان سkليمة مسkتقيمة .وأمkا إذا كkان نkاقkصا ً فkتنمو مkعوجkة
وتتأثر في نهاية حياتها من تأثير تربية السنني األولى ،فما أجمل التربية والتهذيب للبنات.
وقkد كkان لkعبد الkبهاء فkرص عkديkدة أثkناء سkياحkته فkي الkبالد الkغربkية لkتوضkيح وتkرويkج مkبادئ
الkبهائkية وتkعالkيمها الkتي أسkسها والkده بkهاء اهلل ومkن جkملتها الkتعليم الkخاص بkتساوي حkقوق
ال kkرج kkل وامل kkرأة .ف kkفي م kkؤت kkمر اج kkتماع ح kkري kkة امل kkرأة ف kkي ل kkندن ف kkي ي kkناي kkر س kkنة  1913ق kkال
)مترجما(:
"ان اإلنkkسانkkية كkkالkkطائkkر ذي الkkجناحkkني أولkkهما الkkذكkkر واآلخkkر األنkkثى ومkkا لkkم يkkكن الkkجناحkkان
ق kkوي kkني تح kkرك kkهما ق kkوة واح kkدة ف kkان ال kkطير ال ي kkقدر ان ي kkطير ن kkحو ال kkسماء .ف kkتبعا ل kkروح ه kkذا
ال kkعصر ي kkجب ان ت kkتقدم ال kkنساء ل kkيتممن رس kkال kkتهن ف kkي ال kkحياة وله kkذا ي kkجب ان ي kkتساوي kkن م kkع
الkرجkال .ان أحkد تkعالkيم بkهاء اهلل املkهمة هkو أن تkصبح الkنساء فkي مسkتوى واحkد مkع الkرجkال
وان يkتمتعن بkحقوق وامkتيازات وفkرص مkساويkة لkحقوق الkرجkال وفkرصkهم وامkتيازاتkهم ...واآلن
يkk kجب عkk kلى الkk kنساء ان يkk kمضني فkk kي الkk kتقدم وان يkk kوسkk kعن مkk kعلومkk kاتkk kهن فkk kي الkk kعلوم واآلداب
والkkتاريkkخ ألجkkل إكkkمال اإلنkkسانkkية .فkkعن قkkريkkب سkkوف يkkنلن حkkقوقkkهن ويkkعلم الkkرجkkال ان الkkنساء
جkادات فkي عkملهن ويkحافkظن عkلى كkرامkتهن ويkترقkني فkي الkحياة الkسياسkية واملkدنkية .ويkقفن
حجkkر عkkثرة فkkي سkkبيل الحkkرب ويkkطالkkنب بkkحقوق االنkkتخاب واملkkساواة فkkي كkkل االمkkتيازات الkkتي
يتمتع بها الرجال".
وف kkي ال kkحقيقة س kkوف ن kkشاه kkد ت kkقدم kkا م kkحسوس kkا ف kkي األم kkور ال kkتي ك kkان kkت م kkهملة ف kkي ال kkساب kkق
إهkماال عkظيما بسkبب تسkلط الkرجkال عkندمkا تkجاب مkطالkب الkنساء ويkكون لkهن صkوت مkسموع
فkي تkنظيم األمkور واألحkوال االجkتماعkية وذلkك كkتقدم الkصحة ،واالعkتدال فkي املkعيشة ،وبسkط
السالم ،وتنظيم الحياة الخاصة وسيكون لهذه التحسينات نتائج طيبة خيِّرة ذات أثر بليغ.
وفkkي مkkناسkkبة أخkkرى تkkكلم عkkبد الkkبهاء فkkي هkkذا املkkوضkkوع ومkkما قkkالkkه ..." :كkkان الkkعالkkم الkkقديkkم
مkkحكومkا ً بkkقوة الkkرجkkال ،وكkkان لkkلرجkkل التسkkلط الkkتام عkkلى املkkرأة بسkkبب مkkا اتkkصف بkkه مkkن الkkقوة
وال kkتعدي ال kkجسمان kkي ،ول kkكن امل kkيزان اآلن آخ kkذ ف kkي االع kkتدال وأخ kkذت ال kkقوة ت kkفقد س kkلطتها
واملkهارة الkعقلية والkصفات الkروحkانkية واملkحبة والخkدمkات الkنسائkية أخkذت تkتغلب عkلى مkا كkان
لkkلرجkkال مkkن قkkوة ،فkkسيكون الkkجيل الkkقادم أمkkيل إلkkى اآلراء الkkنسائkkية وبkkعبارة أوضkkح سkkيكون
جيال تتوازن فيه أصول املدنية النسائية والرجالية "(*).
)*( مترجم عن مجلة نجمة الغرب ،املجلد الثامن ،العدد الثالث ،الصفحة 4
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 - 5وحدة العالم اإلنساني:
ان ج kkميع أم kkم ال kkعال kkم ف kkي ن kkظر ال kkبهائ kkية أخ kkوة رغ kkما ً ع kkما ت kkصوره امل kkتصورون م kkن ع kkوام kkل
التفريق والتمييز الوهمي.
والkkواجkkب فkkي أمkkر الkkتفضيل عkkند الkkبهائkkي أن يkkكون قkkائkkما ً عkkلى الkkتربkkية والkkتعليم ويkkجب عkkلى
الkkكامkkلني والkkفضالء مkkن أعkkضاء الkkهيئة االجkkتماعkkية البشkkريkkة أن يسkkدوا هkkذا الkkنقص  -نkkقص
الجهkk kل والخkk kلو مkk kن الkk kتربkk kية  -فkk kيجب والkk kحالkk kة هkk kذه تkk kعليم الkk kجهال وتkk kربkk kيتهم واألخkk kذ بkk kيد
املkتأخkريkن فkي مkياديkن الkحياة وإنkهاضkهم إلkى املسkتوى الkالئkق وال يkصح بkحال مkن األحkوال
االستهانة بهم وإهمال أمرهم.
ان أشه kkر ت kkعال kkيم ب kkهاء اهلل وأه kkم م kkبادئ kkه ف kkي ه kkذا ال kkعصر الج kkدي kkد ه kkو إع kkالن "وح kkدة ع kkال kkم
اإلنkkسان" ولkkقد نkkادى بkkهاء اهلل بهkkذا املkkبدأ وأعkkلنه فkkي وقkkت كkkانkkت اإلنkkسانkkية غkkارقkkة فkkي لkkجج
الkkتعصبات املkkانkkعة ملkkثل هkkذا الkkنور الkkذي جkkاء بkkه لkkيكشف عkkنها ظkkلمات الkkعداوة والkkتفريkkق بkkني
أفرادها.
خاطب بهاء اهلل أبناء العالم بقوله:
"كلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد"
ونادى أيضا :
"ليس الفخر ملن يحب الوطن بل ملن يحب العالم"
فkkأشهkkر تkkعالkkيمه وأسkkماهkkا اتkkحاد بkkني البشkkر وجkkميع الخkkلق فkkي اهلل .ومkkن ذلkkك أيkkضا تkkتبني
وج kkهة االت kkحاد ب kkني ال kkدي kkن ال kkحق وب kkني ال kkعلم وتتج kkلى وح kkدة ال kkكون وارت kkباط أج kkزائ kkه ب kkعضها
ب kkبعض ف kkأب kkحاث ع kkلماء ال kkفلك م kkرت kkبطة م kkع أب kkحاث ع kkلماء ال kkطبيعة وال kkكيمياء وال kkتاري kkخ وع kkلم
ال kkنفس واالج kkتماع ارت kkباط kا ً ال ان kkفكاك ف kkيه ،ف kkكل اك kkتشاف ج kkدي kkد ف kkي أي ن kkوع م kkنها ي kkضيء
بkنوره عkلى األنkواع األخkرى فkكما اظهkر الkعلم الkطبيعي أن كkل ذرة مkن هkذه الkذرات فkي هkذا
الkkكون قkkد تجkkذب وتkkؤثkkر عkkلى الkkذرات األخkkرى مkkهما كkkانkkت بkkعيدة وصkkغيرة ،كkkذلkkك عkkلم الkkنفس
قkد أثkبت أن كkل روح فkي عkالkم الkكون تkرتkبط بkاألرواح األخkرى وتkؤثkر عkليها .وقkد أشkار الkبرنkس
كkروبkاتkكني فkي كkتابkه )املkساعkدة املkتبادلkة( إلkى ان املkساعkدة املkتبادلkة أمkر ضkروري السkتمرار
ال kkحياة ح kkتى ب kkني ص kkغار ال kkحيوان kkات ،ف kkكل ف kkرد ي kkعيش للمج kkموع واملج kkموع ي kkعيش ل kkكل ف kkرد،
وهذه هي القاعدة الوحيدة التي على مقتضاها يقدر العالم أن يعيش في رغد من الحياة.
ان ج kkميع ع kkالم kkات األزم kkان ت kkدل ع kkلى أن kkنا اآلن ف kkي فج kkر ع kkصر ج kkدي kkد ف kkي ت kkاري kkخ ال kkجنس
البشkkري يkkصح تkkسميته "عkkصر وحkkدة الkkعالkkم اإلنkkسانkkي" أو "عkkصر االتkkحاد" .وان فkkرخ نسkkر
اإلنkkسانkkية مkkعلق لkkآلن بkkوكkkر صخkkرة األطkkماع املkkاديkkة الkkقديkkمة الkkصماء ،فkkهو لkkآلن يkkخاف مkkن
بسkkط أجkkنحته لkkلطيران مkkع انkkه كkkان مkkن قkkبل يشkkتاق إلkkى أمkkر أعkkلى وأجkkل مkkما كkkان فkkيه فkkهو
يkkتردد فkkي ضkkيق الkkتقالkkيد واألوهkkام الkkقديkkمة ،ولkkكن اآلن انkkتهى عkkصر ذلkkك الkkضيق فkkهو قkkادر
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اآلن ع kkلى ال kkطيران ب kkأج kkنحة اإلي kkمان وال kkعقل إل kkى ال kkعوال kkم ال kkعليا ،ع kkوال kkم امل kkحبة وال kkوح kkدة،
والkحقيقة الkروحkانkية ،ولkن يkعود يkتقيد بkالkتراب كkما كkان قkبل نkمو أجkنحته ،بkل يkصعد فkي هkواء
الkkفضاء الkkوسkkيع املkkطلق والحkkريkkة الkkتامkkة والkkوحkkدة الkkشامkkلة ،وال يkkلزمkkه إال أمkkر واحkkد وهkkو أن
يkكون طkيرانkه مkحققا وبkاسkتمرار فkال يkلزمkه فkقط أجkنحة قkويkة ،بkل ان تkسير هkذه األجkنحة فkي
الفضاء بالتوازن والتساوي التام.
وفي رسالة لبهاء اهلل خاطب أهل العالم بقوله )مترجما(:
"قAAد ارتAAفعت خAAيمة االتAAحاد ،فAAال تAAنظروا بAAعضكم بAAعضا كAAغربAAاء ،أنAAتم جAAميعاً
أثAAمار شجAAرة واحAAدة وأوراق غAAصن واحAAد ..،لAAيس الAAعالAAم إال وطAAن واحAAد والبشAAر
سكانه) "...لوح مقصود(.
وشبه عبد البهاء أبناء البشر بأزهار حديقة واحدة حيث يقول )مترجما(:
"الح kkظوا أزه kkار الح kkدائ kkق ف kkمهما اخ kkتلف ن kkوع kkها وت kkفاوت أل kkوان kkها ،وت kkباي kkنت ص kkوره kkا وت kkعددت
أشkكالkها إنkها ملkا كkانkت تkسقى مkن مkاء واحkد وتkنمو مkن هkواء واحkد وتkترعkرع مkن حkرارة وضkياء
شkمس واحkدة فkان تkنوعkها واخkتالفkها يkكون سkببا فkي ازديkاد رونkقها وجkمالkها .وكkذلkك الkحال
إذا ب kkرز إل kkى ح kkيز ال kkوج kkود أم kkر ج kkام kkع  -وه kkو ن kkفوذ ك kkلمة اهلل  -أص kkبح اخ kkتالف البش kkر ف kkي
اآلداب والرسوم والعادات واألفكار واآلراء والطبائع سببا لزينة العالم اإلنساني".
)خطب عبد البهاء طبع بيروت ،ص (6
ان م kkبدأ وح kkدة ال kkعال kkم اإلن kkسان kkي ه kkو امل kkحور ال kkذي ت kkدور ح kkول kkه ت kkعال kkيم ب kkهاء اهلل ب kkل ه kkو ف kkي
الواقع هدفها األعلى الرفيع ،يقول عبد البهاء )مترجما(:
"كkkل عkkصر كkkان نkkور الهkkدايkkة اإللkkهية َسkkلطا ً عkkلى مkkوضkkوع أسkkاسkkي واحkkد ،وفkkي هkkذا الkkدور
العجيب والقرن املجيد أساس دين اهلل وطلعة شريعته النوراء معرفة وحدة البشر".
ويقول أيضا في مقام آخر )مترجما(:
"إن جkkميع البشkkر هkkم عkkباد اهلل األكkkبر ،وان اهلل خkkالkkق الkkكل ورازق الkkكل ومkkحيي الkkكل ،كkkما
انkkه رءوف بkkالkkكل ،وجkkميع الkkناس يkkك ّونkkون الkkجنس البشkkري ،فkkالkkتاج اإلنkkسانkkي زيkkنة لkkكل رأس
وخkلعة املkوهkبة اإللkهية لkكل هkندام والkكل عkباد اهلل وهkو بkهم جkميعا رؤوف رحkيم وعkنايkته تkشمل
الkكل ...وكkل مkا فkي األمkر ان بkعض الkناس مkا زالkوا كkاألطkفال لkم يkصلوا إلkى مkرحkلة الkبلوغ،
وه kkؤالء ي kkجب ع kkلينا ان ن kkرب kkيهم ح kkتى ي kkبلغوا أش kkده kkم ،أو ان ب kkعضهم م kkرض kkى ي kkجب ع kkلينا ان
نkkعالkkجهم حkkتى يkkظفروا بkkالkkشفاء ،أو ان بkkعضهم جkkاهkkل يkkجب تkkعليمهم حkkتى يkkعلموا ويkkدركkkوا،
وال يkنبغي ان نkعتبر هkؤالء أشkرارا ً ونkنفر مkنهم ،بkل يkجب عkلينا أن نkكون أشkد رأفkة بkهم ألنkهم
أطفال أو مرضى أو جهالء".
)خطب عبد البهاء طبعة بيروت ،ص (158-157
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ويقول عبد البهاء في مقام آخر )مترجما(:
" ...ولkkو ان الkkوفkkاق واالتkkحاد كkkان مkkؤسkkسا ً فkkي األدوار املkkاضkkية ،إال انkkه بkkالkkنظر إلkkى غkkياب
ال kkوس kkائ kkل م kkا ك kkان ي kkمكن ت kkحقيق وح kkدة ع kkموم البش kkر ف kkقارات ال kkعال kkم ب kkقيت م kkقسمة ت kkقسيماً
ك kk kبيراً ،وح kk kتى ب kk kني ش kk kعوب ال kk kقارة ال kk kواح kk kدة ك kk kان ال kk kتعاون وال kk kتبادل ال kk kفكري ي kk kكاد ي kk kكون
مسkkتحيال ،ولkkذلkkك كkkان الkkتعامkkل والkkتفاهkkم املشkkترك واالتkkحاد بkkني شkkعوب األرض ومkkللها كkkافkkة
غkير مkمكن .أمkا الkيوم فkقد ازدادت وسkائkل املkواصkالت وصkارت الkقارات الخkمس فkي الkحقيقة
قkارة واحkدة ...وهkكذا الkحال أيkضا بkني أفkراد الkعائkلة اإلنkسانkية شkعوبkا وحkكومkات ،مkدنkا ً أم
قkرى ،أصkبح اعkتمادهkا عkلى بkعضها الkبعض يkزداد الن االكkتفاء بkالkذات غkير مkمكن طkاملkا ان
الkkروابkkط الkkسياسkkية تkkوحkkد األمkkم والkkشعوب كkkافkkة ،والkkعالقkkات الkkتجاريkkة والkkصناعkkية والkkزراعkkية
والعلمية تزداد قوة في كل يوم.
م kkن ه kkنا ن kkرى ان ات kkحاد البش kkر أم kkر م kkمكن ف kkي ه kkذا ال kkيوم ...ان kkظروا ك kkيف يش kkرق ن kkوره اآلن
عkkلى أفkkق الkkعالkkم ! ...فkkاملkkصباح األول هkkو االتkkحاد فkkي عkkالkkم الkkسياسkkة وبkkوادر تkkأللkkئه يkkمكن
م kkشاه kkدت kkها ال kkيوم ...وامل kkصباح ال kkثان kkي ه kkو االت kkحاد ال kkفكري ...وس kkيشاه kkد ت kkمام kkه ع kkلى م kkر
األي kkام ،وامل kkصباح ال kkثال kkث ه kkو االت kkحاد ف kkي الح kkري kkة وه kkذا س kkوف ي kkتحقق ب kkال kkتأك kkيد وامل kkصباح
ال kkراب kkع ه kkو االت kkحاد ف kkي ال kkدي kkن وه kkو الحج kkر األس kkاس kkي وس kkوف يظه kkر ب kkقدرة اهلل ف kkي أش kkد
س kkطوع وض kkياء .وامل kkصباح ال kkخام kkس ه kkو وح kkدة ال kkعال kkم ،ال kkوح kkدة ال kkتي س kkوف ت kkتأس kkس ب kkكل
طkk kمأنkk kينة فkk kي هkk kذا الkk kقرن وفkk kيها يkk kرى شkk kعوب الkk kعالkk kم كkk kافkk kة أنkk kفسهم سkk kكان وطkk kن واحkk kد.
وامل kkصباح ال kkسادس ه kkو وح kkدة األج kkناس ،وب kkه ي kkصير ك kkل م kkن ع kkلى األرض ش kkعوب kkا وق kkبائ kkل
لkجنس واحkد .واملkصباح الkسابkع وحkدة الkلغة ،بkمعنى اخkتيار لkسان عkام تkتعلمه الkشعوب كkافkة
وتتحادث به .وجميع هذا كائن بما أن قوة ملكوت اهلل سوف تعاون وتساعد على تحقيقه".
)معرب من مكاتيب عبد البهاء ،الجزء األول ،ص (358-356
 - 6الدين يجب أن يكون سبب األلفة واالتحاد بني الجميع:
ان ه kkذا امل kkبدأ ال kkبهائ kkي ي kkنير أم kkام أه kkل ال kkعال kkم ال kkطري kkق ال kkذي ي kkجب ع kkليهم س kkلوك kkه ل kkتحقيق
الkغرض الkذي مkن أجkله بkعثت األنkبياء وسkطرت كkتبهم املkقدسkة ،فkالkديkن فkي نkظر الkبهائkي هkو
مkا حkقق غkايkة اهلل فkي خkلقه أال وهkي مkعرفkة اهلل فkي مkعرفkة مkظاهkره واملkتكلمني بkلسانkه فkي كkل
عkkصر ،وهkkي مkkحبة اهلل ،ومkkحبة اهلل تkkقتضي مkkحبة خkkلقه والخkkدمkkة إلخkkوانkkه فkkي البشkkريkkة بkkال
تkkفريkkق وال تkkمييز .فkkالkkديkkن الkkحقيقي إذا مkkا صkkار سkkبب املkkحبة واأللkkفة واالتkkفاق بkkني الجkkميع
لkkيحقق الkkغرض الkkذي مkkن أجkkله تkkأسkkس ،أمkkا إذا صkkار سkkببا ً فkkي الkkعداوة والkkبغضاء والkkعمل
عkkلى الkkقطيعة والkkشحناء بkkني مkkختلف املkkلل واألقkkوام فkkعدم مkkثل هkkذا الkkديkkن بkkال شkkك خkkير مkkن
وجوده.
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وتكلم عبد البهاء ذات يوم مع قسيس مسيحي بما يأتي )مترجما(:
ان الkkغرض مkkن بkkعثة األنkkبياء وإرسkkال الkkكتب تkkرويkkج قkkانkkون املkkحبة ...فلنجتهkkد فkkي االتkkصاف
بkkصفة املkkحبة ونkkزداد فkkيها إلkkى درجkkة نkkغلب بkkها عkkلى كkkل مkkقاومkkة ونkkصل إلkkى الkkتي تkkغلب كkkل
األعداء ".
وقال أيضا :
"ألن تkkكون بkkهائkkيا ً يkkلزمkkك أن تkkحب الkkعالkkم وتkkحب اإلنkkسانkkية وأن تجتهkkد فkkي خkkدمkkتها .وتkkعمل
للسالم العام واألخ ّوة العامة".
ينادي بهاء اهلل قائال )معربا(:
"يAا أهAل األرض ان الAفضل فAي هAذا الAظهور األعAظم هAو إنAا مAحونAا مAن الAكتاب
كAل مAا هAو سAبب االخAتالف والAفساد والAشقاق ،وأبAقينا فAيه مAا هAو سAبب االتAحاد
والوفاق والوئام نعيما ً للعاملني") .لوح العالم(
ويأمر أتباعه بالتسامح الكلي واملحبة الخالصة قائال:
"عاشروا يا قوم مع األديان كلها بالروح والريحان") .كتاب األقدس(
وفي وصيته األخيرة يقول:
"قAد نAهيناكAم عAن الAنزاع والجAدال نAهيا ً عAظيما ً فAي الAكتاب ،هAذا أمAر اهلل فAي هAذا
الظهور األعظم وعصمه من حكم املحو وزينه بطراز اإلثبات".
فkkالkkبهائkkيون بkkموجkkب هkkذا املkkبدأ عkkليهم أن يkkحبوا كkkل إنkkسان عkkن حkkقيقة وإخkkالص دون نkkظر
إلى معتقداته وأن ال يحسبوا أحدا ً أيا ً كان عدوا ً لهم.
يقول الدكتور ج.ا .اسلمنت في كتابه "بهاء اهلل والعصر الجديد":
"ان ال kkعال kkم ل kkم يشه kkد أب kkدا ً ب kkعدا ً ع kkن ال kkوح kkدة ال kkدي kkنية أك kkثر م kkما ش kkاه kkده ف kkي ال kkقرن ال kkتاس kkع
عشkk kر .فkk kقد عkk kاشkk kت األديkk kان الkk kعظيمة قkk kرونkk kا عkk kديkk kدة بkk kجانkk kب بkk kعضها الkk kبعض كkk kاإلسkk kالم
وامل kkسيحية وال kkبوذي kkة وال kkزردش kkتية وغ kkيره kkا ،وب kkدال م kkن أن ت kkكون م kkرت kkبطة م kkع ب kkعضها ب kkاألل kkفة
واملkkحبة لkkتك ّون مجkkموعkkا مkkؤتkkلفا ً متحkkداً ،فkkإنkkها كkkانkkت دائkkما ً عkkلى الkkعكس مkkتباغkkضة مkkتعاديkkة
ولkkم يkkقتصر أمkkر االخkkتالف عkkلى ذلkkك بkkل ان كkkال مkkنها انkkقسم أيkkضا إلkkى جkkملة فkkرق شkkديkkدة
العداء بعضها لبعض رغم ما أوصى املسيح بقوله:
"مAAن أجAAل ذلAAك يAAعرفAAكم جAAميع الAAناس إنAAكم تAAالمAAيذي إذا كAAنتم تAAحبون بAAعضكم
البعض".
وقوله تعالى في القرآن سورة الشورى :13
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وصAAى بAAه نAAوحAAا والAAذي أوحAAينا إلAAيك ومAAا وصAAينا بAAه
"شAAرع لAAكم مAAن الAAديAAن مAAا ّA A
إبراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه".
فkمؤسkس كkل ديkن مkن األديkان الkعظيمة دعkا أتkباعkه إلkى املkحبة والkوحkدة ،اال انkه أهkمل قkصد
ال kkشارع ف kkي ك kkل م kkنها إه kkماال ع kkظيما وت kkناس kkاه ال kkناس وت kkرك ف kkي وس kkط م kkن ال kkتعصب وع kkدم
الkتسامkح والkتقالkيد والkتعصبات واملkنازعkات .وكkان عkدد املkذاهkب املkختلفة والkفرق املkتعاديkة فkي
الkعالkم عkند أول ظkهور الkبهائkية أكkبر مkنه فkي أي عهkد سkابkق فkي تkاريkخ البشkر ...وفkي الkوقkت
الkkذي وصkkل فkkيه الkkنزاع والجkkدال واالخkkتالف بkkني األقkkوام إلkkى أشkkده ،قkkام بkkهاء اهلل ونkkفخ فkkي
صوره العظيم ونادى:
"أن يتحAد جAميع الAعالAم عAلى ديAن واحAد ،ويAصبح جAميع الAناس اخAوانAا ً وتAتوثق
عAAرى املAAحبة واالتAAحاد بAAينهم وتAAزول االخAAتالفAAات الAAديAAنية ،وتAAمحى االخAAتالفAAات
ب AAني ج AAميع البش AAر ...وم AAع ذل AAك ف AAالب AAد أن ت AAزول ه AAذه امل AAنازع AAات وامل AAخاص AAمات،
ويزول هذا السفك للدماء ويكون الناس جنسا ً واحدا ً وأسرة واحدة".
 - 7االستقالل في تحري الحقيقة:
ان بkk kهاء اهلل يkk kأمkk kر أتkk kباعkk kه بkk kاإلنkk kصاف وهkk kو تجkk kرد اإلنkk kسان عkk kن الkk kوهkk kم والkk kتقليد ومkk kتابkk kعة
اآلخ kkري kkن ف kkي آرائ kkهم وم kkعتقدات kkهم ب kkال روي kkة وال إم kkعان ال kkفكر ف kkي م kkعرف kkة ال kkحق م kkن ال kkباط kkل
وتkمييز الkظل مkن الkحقيقة ،فkعلى كkل إنkسان أن يتحkرى الkحقيقة لkنفسه بkنفسه ويkرى األشkياء
بkkعينه ال بkkعني غkkيره ويkkسمع األمkkور بkkأذنkkه ال بkkأذن غkkيره .وقkkد كkkان نkkداء جkkميع األنkkبياء للبشkkر
أن ي kkفتحوا أع kkينهم ال أن ي kkغمضوه kkا وان ي kkتبعوا ال kkعقل ال أن يخ kkمدوه ،ف kkلن ي kkقدروا ع kkلى ان
يkخترقkوا سkحب األوهkام ويخkلعوا قkيود الkتقليد األعkمى ويkصلوا إلkى الkتحقق مkن صkدق الkديkن
واألمkkر الجkkديkkد إال بkkإمkkعان الkkنظر الkkصحيح وبحkkريkkة الkkتفكير ال بkkاإليkkمان الkkتقليدي الkkتذلkkلي،
فkالkذي يkرغkب أن يkكون بkهائkيا ً يkلزمkه أن يkفحص عkن الkحق بkدون خkوف وال وجkل إال انkه يkلزمkه
ان ال يkقصر أبkحاثkه عkلى املسkتوى املkادي بkل عkليه ان يkتيقظ روحkيا ً كkما يسkتيقظ مkاديkا ً وعkليه
ان يسkتعمل جkميع الkقوى الkتي أعkطاهkا لkه اهلل لkيصل إلkى الkحقيقة وان ال يkعتقد شkيئا ً بkدون
أن ي kk kثبت ع kk kنده ث kk kبوت k kا ً ع kk kقليا ً ص kk kحيحاً ،وإذا ك kk kان ق kk kلبه ط kk kاه kk kرا ً وع kk kقله وف kk kكره خ kk kال kk kيا ً م kk kن
الkتعصبات فkان بkحثه عkن الkحقيقة ال بkد وان يهkديkه وال يkلبث ان يkرى جkمال الkبهاء اإللkهي فkي
أي هkيكل تجkلى فkيه .فkالkديkن الkحق لkم يkكن فkي أي وقkت تkقليديkا ولkو فkرض وأصkبح عkلى هkذه
الصورة فان الطريق املوصل إلى الحياة سيضيق ولن يجده اال القليل.
فkkليس لkkلبهائkkي بkkأي حkkال مkkن األحkkوال أن يkkضغط عkkلى غkkيره لkkيتبع آراءه لkkو كkkان ال يkkريkkد ان
يسkkتمع لkkه ،فkkال يجتهkkد فkkي ان يkkسوق الkkناس إلkkى مkkلكوت اهلل بkkل يkkشوقkkهم ويجkkذبkkهم فkkيكون
كالراعي الصالح الذي يرعى قطيعه وهو يبهجه بتغنياته.
إن مkkعظم الحkkروب الkkدمkkويkkة الkkتي لkkطخت تkkاريkkخ البشkkريkkة وغkkيرهkkا مkkن الkkنكبات والkkرزايkkا الkkتي
جkّ kرتkkها االخkkتالفkkات والkkعداوات والkkتعصبات الkkجاهkkلية الkkتي سkkادت بkkني الkkناس قkkرونkا ً ال عkkداد
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ل kkها ف kkي امل kkاض kkي ،ن kkشأت بس kkبب ال kkتقال kkيد امل kkوروث kkة والج kkري األع kkمى ع kkلى م kkا رس kkمه اآلب kkاء
واألج kkداد م kkن س kkنن وع kkادات ك kkان م kkعظمها ن kkاش kkئا ً ع kkن خ kkروج ال kkرؤس kkاء وق kkادة امل kkلل واألق kkوام
ع kkلى ق kkاع kkدة "تح kkري ال kkحقيقة" ،واع kkتساف kkهم وع kkدم إن kkصاف kkهم ف kkي ال kkحكم ع kkلى آراء ال kkغير
وم kkوق kkفهم ال kkعدائ kkي ت kkجاه ك kkل م kkحاول kkة ي kkراد ب kkها ت kkطهير اإلن kkسان م kkن ف kkساد ال kkطبيعة وظ kkلمة
الجهل والسير باإلنسانية إلى األمام تبعا ً لناموس التقدم واالرتقاء.
وكkما ان مkبدأ وقkاعkدة "تحkري الkحقيقة" هkو األسkاس الkصحيح واألس األعkظم الkذي تkأسkس
عkkليه صkkرح الkkحضارة البشkkريkkة والkkتقدم املkkادي فkkي الkkعلوم والkkفنون واملkkعارف الkkكونkkية ،فkkكذلkkك
األمkر فkيما يkتعلق بkالkحياة الkروحkية لkإلنkسان وصkعوده سّ kلم الkرقkي والkتقدم الkروحkي ،فkارتkقاؤه
الkkبطيء املسkkتمر فkkي هkkذه الkkناحkkية قkkد تkkم فkkعالً بkkأثkkر الkkفيوضkkات املkkعنويkkة واإللkkهامkkات الkkغيبية
الkkتي أفkkاضkkت بkkها عkkليه الkkعنايkkة الkkربkkانkkية بkkواسkkطة األنkkبياء والkkرسkkل املkkتتابkkعني ،فkkقبول أنkkوار
الهkدايkة املشkرقkة مkن تkعالkيم هkؤالء املkعلمني الkعظام واتkباع أوامkرهkم واألخkذ بkمبادئkهم وسkننهم،
إنkما جkاء عkن طkريkق اإليkمان بkحقيقتهم أوال ،وكkان هkذا اإليkمان ولkيد "تحkري الkحقيقة" وقkبول
"ال kkحق" ال kkظاه kkر ف kkي ك kkل واح kkد م kkنهم ع kkلى ال kkتتاب kkع وال kkتوال kkي .وع kkلى ال kkعكس م kkن ذل kkك ص kkار
جkمود أصkحاب كkل ديkن عkلى تkقالkيدهkم املkوروثkة وعkدم اسkتعدادهkم ومkيلهم "لتحkري الkحقيقة"
ف kkي ال kkدع kkوة ال kkدي kkنية الج kkدي kkدة س kkببا ً ف kkي ح kkدوث االخ kkتالف kkات ال kkدي kkنية الش kkدي kkدة واالن kkقسام kkات
الخkkطيرة ووقkkوع املkkعارك الkkدمkkويkkة املkkديkkدة بkkني أصkkحاب األديkkان املkkختلفة بkkدال مkkن أن تkkكون
الkدعkوة الجkديkدة سkببا فkي تkوحkيد الkكلمة واالجkتماع عkلى الkحقيقة الkواحkدة لkو تحkراهkا الجkميع
برائد املحبة واإلخالص.
ويسkkتدل مkkن الkkتعالkkيم الkkبهائkkية ان الkkنزاع الkkقائkkم بkkني األديkkان واملkkذاهkkب املkkختلفة لkkم يkkكن فkkي
ال kkحقيقة ن kkاش kkئا ً ومس kkببا ً ع kkن أص kkل ال kkدي kkن ن kkفسه ،ب kkل ع kkن ف kkقدان ال kkدي kkن وض kkياع ج kkوه kkره
واسkتبدالkه بkالkطقوس والkتقالkيد والخkرافkات واألوهkام الkتي مkا أنkزل اهلل بkها مkن سkلطان .يkقول
عبد البهاء )مترجما(:
"ان الkديkن اإللkهي يجkمع الkقلوب املkتفرقkة ويkزيkل املkنازعkات والحkروب عkن وجkه الkبسيطة فيخkلق
الkkديkkن روحkkانkkية ونkkورا وحkkياة لkkكل نkkفس .ولkkو يkkكون الkkديkkن سkkببا ً لkkلعداء والkkبغضاء واالنkkقسام،
فkعدم الkتديkن أولkى وتkرك مkثل هkذا الkديkن هkو الkحق .ألن الkديkن هkو الkدواء والkغرض مkن الkدواء
هkو الkشفاء ،فkإذا كkان الkدواء مسkببا ً الزديkاد املkرض فkاألولkى تkركkه ...فkأي ديkن ال يkكون سkبباً
للمحبة واالتحاد فانه ليس بدين ".
 - 8محو التعصبات بأنواعها:
ان مkبدأ الkديkن الkبهائkي الkخاص بkوحkدة البشkر يkقضي عkلى سkبب آخkر مkن أسkباب الحkروب
قkkضاء مkkبرمkاً ،أال وهkkو الkkتعصب "الkkجنسي" فkkبعض األقkkوام يkkدعkkون أنkkهم أعkkلى وأرفkkع مkkقامkاً
مkk kن غkk kيرهkk kم واتخkk kذوا قkk kاعkk kدة "بkk kقاء األنسkk kب" شkk kعارا ً لkk kهم ويkk kعنون ان ريkk kاسkk kتهم وتkk kفوقkk kهم
"الس kkالل kkي" ي kkعطيهم ال kkحق ف kkي أن يس kkتأث kkروا ب kkمناف kkع األق kkوام ال kkضعيفة األخ kkرى ح kkتى وأن
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kضمن الkحوادث الkكثيرة الkتي طkبقت فkيها
يسkتأصkلوهkم ،وأكkثر صkحائkف الkتاريkخ سkوادا ً مkا ت ّ
هkذه الkقاعkدة بkال رحkمة وال شkفقة .وأمkا فkي الkديkانkة الkبهائkية فkكل أمkة لkها مkقام مkسا ٍو لkغيرهkا
مkن األمkم فkي نkظر اهلل ولkكل مkنها مkواهkب عkجيبة خkاصkة بkها ويkمكنها أن تkقوم بkعمل يkساعkد
على إكمال حياة األمم األخرى بدالً من إنقاصها .ويقول عبد البهاء )مترجما(:
"أمkا بkخصوص الkتعصب ‘الkجنسي’ فهkذا وهkم وخkرافkة واضkحة ألن اهلل خkلقنا جkميعا ً جkنساً
واحkkدا ً ..ومkkنذ االبkkتداء لkkم تkkكن هkkناك حkkدود بkkني الkkبلدان املkkختلفة فkkال يkkوجkkد فkkي األرض جkkزء
م kkملوك ل kkقوم دون غ kkيره kkم ،وف kkي ن kkظر اهلل ال ي kkوج kkد ف kkرق ب kkني األم kkم امل kkختلفة ،ف kkلماذا يخ kkلق
اإلنkسان مkثل هkذا الkتعصب وملkاذا تkقام الحkروب مkن أجkل وهkم بkاطkل كهkذا؟ ..فkلم يخkلق اهلل
الخkلق ليهkلك بkعضهم بkعضاً ،فجkميع األمkم والkقبائkل واألجkناس مkتساوون أمkام مkواهkب أبkيهم
الkkسماوي ...وال فkkرق بkkينهم فkkي الkkحقيقة إال فkkي درجkkة اإلخkkالص والkkطاعkkة لkkلقوانkkني اإللkkهية.
فkبعضهم كkاملkصابkيح املkنيرة وغkيرهkم كkالkنجوم ..وهkم يkضيئون جkميعا ً فkي سkماء اإلنkسانkية...
والذين يحبون اإلنسانية هم من أعلى البشر ،ال فرق بني لون أو جنس أو ملة أو دين".
ومkkن الkkتعصبات الkkرديkkئة الkkتي تkkلحق بkkالkkتعصب "الkkجنسي" الkkتعصب الkkسياسkkي أو الkkوطkkني
فkkقد حkkان الkkوقkkت ألن تkkندمkkج الkkوطkkنية الkkضعيفة ضkkمن الkkوطkkنية الkkعمومkkية الkkكبرى الkkتي يkkكون
فيها الوطن عبارة عن العالم بأجمعه فيقول بهاء اهلل :
"قAAد قAAيل فAAي الAAسابق حAAب الAAوطAAن مAAن اإليAAمان ،ونطق لAAسان الAAعظمة فAAي يAAوم
ال AAظهور ل AAيس الفخ AAر مل AAن ي AAحب ال AAوط AAن ب AAل مل AAن ي AAحب ال AAعال AAم ،وبه AAذه ال AAكلمات
العاليات ع َّلم أطيار األفئدة طيرانا ً جديدا ً ومحا التحديد والتقليد".
)معرب من لوح العالم  -مجموعة مصر ،ص (285
ومkkن الkkواضkkح ان بkkعثة األنkkبياء لkkم تkkكن تهkkدف إال لkkغرض تkkوحkkيد كkkلمة البشkkر وجkkمع شkkملهم
ورب kkطهم ب kkعرى امل kkحبة وال kkتعاون واالت kkفاق لتس kkتقيم أح kkوال امل kkجتمع البش kkري وت kkتحكم أس kkس
الkkسعادة والkkرفkkاه للجkkميع ،بkkيد أنkkه مkkن املkkعلوم ويkkا لkkألسkkف ان كkkثيرا مkkا أسkkيء فkkهم الkkتعالkkيم
الkسماويkة والkنصائkح املkشفقة الkربkانkية الkتي جkاء بkها األنkبياء ،فظهkرت بkني تkابkعيهم ومkروجkي
عkقائkدهkم الkبدع املkخالkفة والkتعالkيم الkباطkلة واألوهkام الkسقيمة وبkالkتالkي ألkوان مkن الkتعصبات
املkkميتة الkkشنيعة كkkالkkتعصبات الkkجنسية أو الkkعرقkkية والkkتعصبات الkkوطkkنية والkkتعصبات الkkطبقية
وال kkتعصبات ال kkلون kkية وال kkتعصبات ال kkلغوي kkة وج kkرى الج kkميع وراء األط kkماع امل kkادي kkة ب kkروح ال kkتفوق
واالسkتعالء ونkشأت األطkماع االسkتعماريkة ووقkعت الحkروب الkطاحkنة ألجkل امkتالك األراضkي
وال kkتوس kkع اإلق kkليمي ع kkلى ح kkساب األم kkم ال kkضعيفة وال kkشعوب امل kkتأخ kkرة واش kkتدت روح ال kkعداء
والkبغضاء بkني األمkم والkشعوب وبkاتkت الحkروب تجkر الحkروب ولkكن عkلى مkقياس أوسkع وأوسkع
وتهدد الجنس البشري بالفناء والدمار في عاقبة األمر.
إن الkkتعالkkيم الkkبهائkkية تkkرمkkي إلkkى مkkحو الkkتعصبات كkkافkkة ألنkkها هkkادمkkة لkkبنيان الkkعالkkم اإلنkkسانkkي
وكkkيانkkه ،جkkالkkبة لkkشقائkkه وتkkعاسkkته وبkkالئkkه ،ولkkن تkkسود الkkراحkkة واالطkkمئنان ولkkن يسkkتقر الkkصلح
والس kkالم ب kkني األن kkام م kkا ل kkم ت kkنبذ ت kkلك ال kkتعصبات امله kkلكة ن kkبذا ت kkام kkا وي kkعام kkل ال kkناس ب kkعضهم
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بkkعضا بkkنهايkkة املkkحبة والkkعدل واإلخkkاء مkkؤمkkنني بkkمبدأ وحkkدة البشkkر ،وأن ال فkkضل إلنkkسان عkkلى
إنسان إال على قدر عمله وخدمته لعالم اإلنسان.
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 - 9اتخاذ لغة عاملية:
تkدعkو الkبهائkية أبkناء الkعالkم اإلنkسانkي إلkى األخkذ بkواسkطة أخkرى مkن وسkائkط إحkالل الkتفاهkم
ورفkkع االخkkتالفkkات الkkناشkkئة مkkن سkkوء الkkتفاهkkم بkkني مkkختلف الkkشعوب واألقkkوام مkkن جkkراء تkkعدد
الkلغات والkلهجات ،واسkطة أخkذ الkناس يkشعرون بkأهkميتها وخkطورتkها فkي هkذا الkعصر الkذي
ت kkقارب kkت ف kkيه األم kkم امل kkتباع kkدة وك kkثر ال kkتعام kkل وال kkتبادل االق kkتصادي ب kkينها وارت kkبطت ب kkعضها
بkبعض بkروابkط ثkقافkية وسkياسkية وتkجاريkة أمkلتها عkليها مkصالkحها الkخاصkة ومkنافkعها الkقومkية،
وهkذه الkواسkطة هkي اتkخاذ لkغة واحkدة يkتفق عkليها الجkميع وهkي إمkا ان تkكون إحkدى الkلغات
ال kkحية أو ت kkوض kkع وض kkعا ً وت kkصبح ع kkلى ال kkفور أداة ال kkتخاط kkب وال kkتفاه kkم ال kkعامل kkي ب kkني م kkختلف
الkkشعوب واألمkkم .عkkلى ان تkkدرس هkkذه الkkلغة فkkي مkkدارس الkkعالkkم جkkميعا بkkحيث ال يkkحتاج كkkل
ش kkعب وك kkل أم kkة إال ل kkغتني ي kkتعلمها وه kkما ل kkغته األص kkلية ال kkتي ي kkتفاه kkم ب kkواس kkطتها م kkع أف kkراد
ج kkنسه وب kkني أم kkته وال kkلغة ال kkعامل kkية ال kkتي يس kkتعملها ف kkي ال kkتخاط kkب م kkع ع kkموم أب kkناء ال kkعال kkم وال
يkk kحتاج الkk kناس بkk kعدئkk kذ إلkk kى صkk kرف جkk kهود مkk kضنية وعkk kمر مkk kديkk kد فkk kي تkk kعلم الkk kلغات الkk kعديkk kدة
والkلهجات املkختلفة ،ومkا لkم يkتحقق ذلkك فkسيظل سkوء الkتفاهkم الkناش• مkن جهkل اإلنkسان بkلغة
أخ kkيه اإلن kkسان وعج kkزه ع kkن ال kkتفاه kkم م kkعه يج kkر ال kkعال kkم إل kkى ك kkوارث وأزم kkات خ kkان kkقة ال ي kkمكن
الkkقضاء عkkليها إال عkkن طkkريkkق الkkتفاهkkم الkkتام بkkواسkkطة لkkغة عkkاملkkية رسkkمية يkkتعلمها الجkkميع بkkال
استثناء.
يقول بهاء اهلل -:
"اإلشAAراق الAAسادس اتAAحاد الAAعباد واتAAفاقAAهم فAAلم تAAزل آفAAاق الAAعالAAم مسAAتضيئة
بAنور االتAحاد والسAبب األعAظم فAي ذلAك مAعرفAة بAعضهم لAغة بAعض وكAذلAك الخAط.
إنَّـAAا أمAAرنAAا أمAAراء بAAيت الAAعدل مAAن قAAبل فAAي األلAAواح أن يAAختاروا لAAغة مAAن الAAلغات
املAوجAودة أو يAبتدعAوا لAغة جAديAدة وكAذلAك يAختاروا خAطا ً مAن الخAطوط ويAعلموا
بAه األطAفال فAي مAدارس الAعالAم .حAتى يAشاهAد الAعالAم وطAنا ً واحAدا ً وأرضAا ً واحAدة".
)لوح اإلشراقات املع ّرب(
وفkي الkوقkت الkذي كkان فkيه بkهاء اهلل أول مkن أشkار عkلى الkعالkم بkعمل ذلkك ولkد فkي بkولkندا مkن
ي kkدع kkى "ل kkودف kkيك زام kkنهوف" وك kkان م kkن ن kkصيبه ان ي kkلعب دورا ً ه kkام kkا ف kkي ت kkنفيذ ه kkذه ال kkفكرة
وحkkصر أوقkkاتkkه وأفkkكاره فkkي ابkkتداع لkkغة تkkدعkkى بkkاالسkkبرانkkتو وسkkرعkkان مkkا انتشkkرت هkkذه الkkلغة
ال kkبسيطة ف kkي ال kkعال kkم ،وأص kkبح ل kkها دع kkاة وم kkروج kkون م kkنتظمون ف kkي م kkعظم أن kkحاء امل kkعمورة.
وسkkواء أصkkبحت هkkذه الkkلغة بkkعينها الkkلغة الkkعاملkkية أم اتkkفق عkkلى غkkيرهkkا ،فkkاألمkkر املkkهم فkkي ذلkkك
هkو شkعور الkعالkم اإلنkسانkي الشkديkد إلkى وسkيلة تkخاطkب وتkفاهkم عkاملkي مkتفق عkليه كkما اتkفق
عkkلى إشkkارات مkkورس الkkتلغرافkkية وسkkائkkر املkkصطلحات واإلشkkارات الkkعلمية الkkعاملkkية املسkkتعملة
اليوم من قبل الجميع.
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 - 10تأسيس السالم العام:
تkkكاد املkkبادئ الkkبهائkkية بkkأجkkمعها تخkkدم غkkايkkة واحkkدة بkkعينها هkkي تkkأسkkيس السkkالم الkkعام عkkلى
األرض وت kkحقيق وح kkدة ع kkال kkم البش kkر .وي kkصرح ب kkهاء اهلل ان ال kkغاي kkة م kkن ب kkعثته وظ kkهوره ه kkي
ت kkحقيق ال kkنبوءات ال kkتي أع kkلنها ج kkميع األن kkبياء ال kkساب kkقني ب kkمجيء ع kkصر الس kkالم واس kkتقرار
ال kkصلح وامل kkحبة ب kkني ع kkموم البش kkر .وال kkكتب ال kkسماوي kkة ال kkقدي kkمة م kkشحون kkة ب kkذك kkر ه kkذا ال kkعصر
والتغني به وببهائه العظيم.
ويقول عبد البهاء )مترجما(:
"ان الkkعالkkم فkkي حkkرب وجkkدال والkkنوع اإلنkkسانkkي فkkي غkkايkkة الkkخصومkkة والkkوبkkال .أحkkاطkkت ظkkلمة
ال kkجفاء واس kkتترت ن kkوران kkية ال kkوف kkاء .إذ نش kkبت ج kkميع م kkلل ال kkعال kkم م kkخال kkبها ال kkحادة ف kkي رق kkاب
بkkعضها الkkبعض ،ومkkا زالkkت تkkتنازع وتkkتقاتkkل ،بkkحيث تkkزعkkزع بkkنيان البشkkريkkة وتkkزلkkزل .فkkكم مkkن
نkفوس بkاتkت شkريkدة بkال مkأوى وال وطkن .وآالف مkؤلkفة مkن الkرجkال يkسقطون  -كkل عkام  -عkلى
الkkغبراء صkkرعkkى فkkي مkkياديkkن الحkkرب والkkقتال مkkضرجkkني بkkدمkkائkkهم ،لkkقد طkkويkkت خkkيمة الkkسعادة
والkkحياة ومkkا زال الkkقادة يkkتزعkkمون ويkkقودون ويفتخkkرون بkkسفك الkkدمkkاء ويkkتباهkkون بkkإثkkارة الkkفنت.
يkkقول قkkائkkل مkkنهم :لkkقد حkkكمت الkkسيف فkkي رقkkاب هkkذه األمkkة .ويkkقول ثkkان :لkkقد سkkويkkت بkkالkkتراب
هkk kذه املkk kملكة .ويkk kقول ثkk kالkk kث :لkk kقد اقkk kتطعت تkk kلك الkk kدولkk kة مkk kن أسkk kاسkk kها .ذلkk kك مkk kدار فخkk kرهkk kم
وم kkباه kkات kkهم ب kkني ال kkجنس البش kkري .ل kkقد أص kkبح ال kkصدق وال kkصداق kkة  -ف kkي ج kkميع ال kkجهات -
مkk kذمkk kومkk kني ،وأصkk kبح األمkk kن وعkk kبادة الkk kحق مkk kقدوحkk kني وان مkk kنادي الkk kصلح والkk kصالح واملkk kحبة
والس kkالم ل kkهو دي kkن الج kkمال امل kkبارك ال kkذي رف kkع ف kkي ق kkطب ال kkوج kkود خ kkيمته ،وي kkدع kkو إل kkى ن kkفسه
األقوام”.
)مAAن مAAكاتAAيب عAAبد الAAبهاء مAAعرب مAAن الAAفارسAAي .خAAطب عAAبد الAAبهاء ،طAAبع بAAيروت
ص .(9
وجاء في "مفاوضات عبد البهاء"-:
"فkkي هkkذا الkkدور الkkبديkkع يkkصير الkkعالkkم عkkامل kا ً آخkkر ويkkبدو الkkعالkkم اإلنkkسانkkي فkkي كkkمال الkkزيkkنة
وال kkراح kkة وي kkتبدل ال kkنزاع والج kkدال وال kkقتال ب kkال kkصلح وال kkصدق وال kkوداد ،وت kkحتكم رواب kkط األل kkفة
والkkوئkkام ،وفkkي الkkنهايkkة تkkمتنع الحkkروب بkkالkkكلية ...ويkkرتkkفع سkkرادق الkkصلح الkkعمومkkي فkkي قkkطب
اإلم kkكان ،وت kkنمو شج kkرة ال kkحياة امل kkبارك kkة ح kkتى ت kkظلل الش kkرق وال kkغرب .ف kkاألق kkوي kkاء وال kkضعفاء
واألغkنياء والkفقراء والkطوائkف املkتنازعkة واملkلل املkتعاديkة الkذيkن هkم بkمثابkة الkذئkب والحkمل والkنمر
والجkk k kدي واألسkk k kد والعجkk k kل يkk k kعامkk k kل بkk k kعضهم بkk k kعضا بkk k kنهايkk k kة املkk k kحبة واالئkk k kتالف والkk k kعدالkk k kة
واإلنصاف  ،ويمتل• العالم بالعلوم واملعارف والحقائق وأسرار الكائنات ومعرفة اهلل".
)مفاوضات  -الترجمة العربية ،ص (78-57
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وألج kkل ال kkتوص kkل إل kkى ت kkأس kkيس الس kkالم ال kkعام وت kkمكينه ف kkي ال kkعال kkم أوردت ال kkبهائ kkية الح kkلول
ال kkكاف kkية ل kkلقضاء ع kkلى األس kkباب ال kkرئ kkيسية ال kkتي أوج kkبت الح kkروب ف kkي ال kkساب kkق وب kkينت ط kkرق
ع kkالج kkها ف kkمنها ال kkتعصبات ب kkأن kkواع kkها ال kkدي kkنية وامل kkذه kkبية وال kkتعصبات ال kkوط kkنية وال kkسياس kkية
والkkعرقkkية وغkkير ذلkkك مkkن ضkkروب الkkتعصبات الkkتي عkkمل كkkل واحkkد مkkنها عkkلى تخkkريkkب ركkkن مkkن
وض kkحت ال kkتعال kkيم ال kkبهائ kkية
أرك kkان الس kkالم ف kkي ال kkعال kkم ط kkوال ق kkرون ع kkدي kkدة م kkاض kkية ،وال kkتي َّ k k k
املkkوافkkقة لkkروح هkkذا الkkعصر الجkkديkkد بkkطالنkkها وعkkملت عkkلى مkkحو أصkkولkkها وجkkذورهkkا .كkkما ان
الkبهائkية أيkضا تkقضي عkلى مkختلف الkعوامkل األخkرى الkتي ظkلت دائkبة عkلى تkقويkض أسkس
السkالم الkعاملkي ومkنها املkشاكkل االقkتصاديkة الkحادة ،واألطkماع االسkتعماريkة واحkتكار مkنابkع
ال kk kثروة ال kk kعامل kk kية واس kk kتثماره kk kا ب kk kال kk kشكل ال kk kذي ال ي kk kؤول إل kk kى رف kk kاه أب kk kناء البش kk kر ،وإت kk kيان kk kها
باملؤسسات الكفيلة بتأسيس السالم واملحافظة عليه.
وم kkن ج kkملة الح kkلول ال kkواردة ف kkي ال kkتعال kkيم ال kkبهائ kkية ألج kkل ت kkأس kkيس الس kkالم ال kkعام ه kkي تح kkدي kkد
التسkkلح وتحkkريkkم وسkkائkkل الkkعنف واملkkقاومkkة وبkkالkkرجkkوع إلkkى الkkكتب الkkبهائkkية يجkkد الkkقارئ هkkذه
الحلول والعالجات بالتفصيل.
 - 11حل املشاكل االقتصادية:
ان ال kkتعال kkيم ال kkبهائ kkية ت kkدع kkو إل kkى ت kkنظيم ال kkحياة االق kkتصادي kkة وإص kkالح kkها ب kkشكل ي kkؤم kkن رف kkاه
الجkميع واسkتقرار شkؤونkهم املkاديkة بkحيث ال يkبقى مkجال لkلمنازعkات والحkروب املkثارة مkن جkراء
اخ kkتالل امل kkيزان االق kkتصادي ف kkي ال kkعال kkم وارت kkباك ال kkوض kkع ال kkدول kkي ال kkنات kkج ع kkن ذل kkك م kkن ح kkني
آلخر.
فيقول عبد البهاء )مترجما(:
"ان تkنظيم األحkوال الkعامkة يkجب أن يkتم بkطريkقة تkوجkب مkحو الkفقر فkيكون لkكل فkرد عkلى قkدر
املس kkتطاع ن kkصيبه ف kkي ال kkحياة وال kkتمتع ع kkلى ق kkدر رت kkبته ف kkال ن kkعود ن kkرى أش kkخاص kkا م kkثقلني
مkkزوديkkن بkkاألمkkوال بkkينما اآلخkkريkkن يkkموتkkون مkkن الkkعدم والkkجوع أو أشkkخاصkkا يkkملكون الkkقصور
الفخ kkمة ال kkعدي kkدة وآخ kkري kkن ال ي kkملكون م kkا ي kkضعون ع kkليه رؤوس kkهم ألن م kkثل ه kkذه ال kkحال kkة غ kkير
مkkرضkkية ويkkجب إصkkالحkkها .ولkkكن يkkلزمkkنا االحkkتراس فkkي إصkkالحkkها ألنkkها ال يkkمكن إصkkالحkkها
بkاملkساواة الkتامkة بkني الkناس ،فkاملkساواة وهٌ kم بkاطkل ال يkمكن تkحقيقه عkمليا ،ولkو أمkكن تkحقيقها
يkkومkkا مkkا فkkانkkه ال يkkمكن دوامkkها ولkkو فkkرض إيkkجاد هkkا فkkان نkkظام الkkعالkkم كkkله يفسkkد .فkkال بkkد مkkن
حkصول الkتفاوت فkي الkعالkم البشkري وعkلى هkذا الkنظام خkلق اهلل البشkر ،فkاإلنkسانkية كkالkجيش
الkعظيم يkحتاج إلkى قkائkد وضkباط بkدرجkاتkهم املkختلفة وكkذلkك إلkى عkسكر ،وكkل فkرد مkنهم عkليه
واجkبات مkعينة ،فkالkدرجkات ضkروريkة لkتحقيق الkنظام والkترتkيب ،فkال يkكون الkجيش كkله قkوادا أو
ضkباطkا أو يkكون كkله عkسكرا ً بkدون رؤسkاء .واآلن بkعض الkناس أغkنياء بkغنى مkفرط والkبعض
فkقراء بkفقر مkدقkع فkال بkد مkن عkمل نkظام لkضبط وتحسkني األحkوال ،فkمن األمkور املkهمة تحkديkد
درجkة الkغنى ،وكkذلkك تحkديkد درجkة الkفقر ..فkإذا رأيkنا ان الkفقر قkد وصkل إلkى درجkة املkوت فkان
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ذلkك عkالمkة حkقة عkلى وجkود الkظلم واالعkتساف ،فkيجب عkلى كkل فkرد ان يهkتم بهkذا األمkر ،وان
ال يkkتوانkkى فkkي الkkسعي فkkي تkkغيير األنkkظمة الkkتي تkkؤول بkkأغkkلب الkkناس إلkkى الkkفقر املkkدقkkع فkkيلزم
تقنني القوانني الخاصة للبحث في الفقر والغنى املفرطني".
)من خطب عبد البهاء في باريس(
ان م kkن أه kkم الخ kkطوط األس kkاس kkية ال kkتي وض kkعتها ال kkتعال kkيم ال kkبهائ kkية لح kkل ه kkذه امل kkشكلة ال kkتي
ب kkات kkت ته kkدد س kkالم kkة ال kkعال kkم وأم kkنه وراح kkته ومل kkعال kkجة م kkضاع kkفات kkها وم kkشقات kkها الج kkمة ف kkي ه kkذا
العصر الذري هي:
أ  -مسألة الزارع والفالح:
ال تkعتبر املkشكلة االقkتصاديkة فkي نkظر الkديkن الkبهائkي محkلولkة اال إذا عkولkجت مkشكلة الkزارع
والفالح أوال.
والkkفالح فkkي الkkحقيقة أول عkkامkkل فkkي الkkهيئة االجkkتماعkkية ،ويkkربkkو عkkدد الkkفالحkkني عkkلى عkkدد أي
طkبقة مkن طkبقات الkعمال ولهkذا فkمن الkلياقkة الkبدء بحkل هkذه املkشكلة اعkتبارا مkن هkذه الkطبقة
الكثيرة العدد واملجهولة القدر.
وعkk kلى هkk kذا األسkk kاس تkk kقترح الkk kبهائkk kية أن يkk kؤسkk kس فkk kي كkk kل قkk kريkk kة مkk kن الkk kقرى لkk kجنة يkk kنتخب
أعkkضاؤهkkا مkkن بkkني األفkkراد املkkعروفkkني بkkرجkkاحkkة الkkعقل وحkkسن الkkتدبkkير وان تkkكون الkkقريkkة تkkحت
ادارتهم كما يؤسس لهذه القرية مخزن عمومي ويعني له كاتب.
ب  -فkريkضة الkعمل واالحkتراف عkلى كkل فkرد عkدا العجkزة واملkسنني ،وتحkريkم الkبطالkة والkكسالkة
وال kkتسول ع kkلى اخ kkتالف أن kkواع kkه ووج kkوب ت kkعلم ال kkصناع kkة وال kkفنون والح kkرف إل kkى ج kkان kkب ال kkعلوم
الkkنظريkkة واآلداب والkkفنون األخkkرى حkkتى ال يkkبقى فkkي املkkجتمع اإلنkkسانkkي أشkkخاص عkkاطkkلون
يأكلون من تعب غيرهم وبهذا الصدد يتفضل بهاء اهلل قائال:
"قAA Aد وجAA Aب عAA Aلى كAA Aل واحAA Aد مAA Aنكم االشAA Aتغال بAA AأمAA Aر مAA Aن األمAA Aور مAA Aن الAA AصنائAA Aع
واالقAAتراف وأمAAثالAAها .وجAAعلنا اشAAتغالAAكم بAAها نAAفس الAAعبادة هلل الحق ،تAAفكروا يAAا
ق AAوم ف AAي رح AAمة اهلل وأل AAطاف AAه ،ث AAم اش AAكروه ف AAي ال AAعشي واإلش AAراق .ال ت AAضيعوا
أوقAاتAكم بAالAبطالAة والAكسالAة واشAتغلوا بAما يAنتفع بAه أنAفسكم وأنAفس غAيركAم...
أبAغض الAناس عAند اهلل مAن يAقعد ويAطلب ،تAمسكوا بAحبل األسAباب مAتوكAلني عAلى
اهلل مسبب األسباب") .كتاب األقدس(
فkkكم مkkن الkkقوى تkkضيع اآلن فkkي الkkعالkkم بسkkبب الkkسعي فkkي إفkkساد عkkمل الkkعامkkلني كkkاملkkجادلkkة
واملkزاحkمة بkالkباطkل وغkير ذلkك مkن الkطرق املkتشعبة الkضارة ،ولkو كkان الkناس يشkتغلون بkعقولkهم
وأبkدانkهم بkطريkقة نkافkعة لkلجنس البشkري كkما يkأمkر بkهاء اهلل لkحصلوا عkلى كkل مkا يkلزمkهم مkن
الkصحة والkراحkة والkسعادة فkي الkحياة وسkلموا مkن خkطر املkجاعkة وأضkرار انkتشار األمkراض
واألوب kkئة وخ kkلصوا م kkن آالم االح kkتياج واس kkتعباد ال kkصناع واألع kkمال ال kkشاق kkة امله kkلكة ل kkلصحة
واملنهكة للقوى واألبدان.
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ج  -ربkح الkنقود )الkفائkض(  -أبkاحkت الkتعالkيم الkبهائkية تkعاطkي ربkح الkنقود فkي املkعامkالت وذلkك
بkالkنظر لkتطور الkحياة االقkتصاديkة فkي الkعصر الkحاضkر واشkتباك املkصالkح الkتجاريkة وتkبادل
املkkنافkkع بkkني األفkkراد والkkشعوب وضkkرورة اعkkتماد هkkذه الkkوسkkيلة لkkتسهيل ذلkkك وتkkرويkkجه ،وتkkركkkت
تحديد نسبته إلى بيت العدل وأوصت بالعدل واإلنصاف في إجراء هذا الحكم.
ويقول بهاء اهلل بهذا الصدد:
"يAرى أكAثر الAناس مAحتاجAا إلAى هAذه الAفقرة اذ لAو لAم يAكن ربAح مAتداول مAعمول
بAAه بAAني الAAناس تAAتعطل وتAAتعوق األمAAور .وقAAلما يAAوجAAد مAAن يAAوفق بAAمراعAAاة أبAAناء
جAAنسه وأبAAناء وطAAنه وإخAAوانAAه ويAAقرضAAهم قAAرضAAا حAAسنا ،لAAذا فAAضالً عAAلى الAAعباد
قAررنAا الAربAح كAسائAر املAعامAالت املAتداولAة بAني الAناس ...ولAكن يAجب أن يAكون األمAر
باالعتدال واإلنصاف ".
)ترجمة لوح اإلشراقات ص (31
د  -فkي مkنع اسkتعباد الkعمال  -يkمنع بkهاء اهلل االسkترقkاق .وقkد بkني عkبد الkبهاء ان هkذا املkنع
ال يkتناول الkرق الkشخصي فkقط بkل يkشمل الkرق الkصناعkي .وقkد تkفضل بkسياق خkطاب لkه فkي
عkkام  1912عkkندمkkا كkkان فkkي الkkواليkkات املتحkkدة" :إنkkكم عkkملتم عkkمال صkkالkkحا مkkجيدا فkkيما بkkني
سkنة  1860وسkنة  1865فkإنkكم مkنعتم الkرق واالسkتعباد الkزراعkي .ولkكنكم اآلن يkجب عkليكم
أن تkkعملوا مkkا هkkو أعkkظم وأعkkجب فkkتمنعوا الkkرق الkkصناعkkي ،فkkان حkkل املkkشاكkkل االقkkتصاديkkة ال
يkkمكن تkkحقيقه بkkواسkkطة مkkقاومkkة رأس املkkال ضkkد الkkعمل ،والkkعمل ضkkد رأس املkkال ولkkكنه يkkأتkkي
بواسطة حسن التفاهم بني الجانبني".
فkkبواسkkطة االتkkفاق والkkعمل املشkkترك واقkkتسام األربkkاح يkkمكن حkkفظ كkkل مkkن رأس املkkال والkkعمل
وخدمة االثنني.
وبkموجkب الkتعالkيم الkبهائkية يkجب أن ال يkقتصر األمkر فkقط عkلى دفkع أجkور لkلعمال وحسkب ،بkل
يkkجب أن يkkصبح الkkعمال شkkركkkاء فkkي الkkعمل الkkذي يkkقومkkون بkkه أي ان يkkتقاضkkى الkkعامkkل عkkالوة
عkkلى أجkkره املkkعتاد ،ربkkحا مkkعينا يkkدفkkع لkkه مkkن مجkkموع أربkkاح املkkعمل كkkما لkkو كkkان شkkريkkكا بkkه
ح kkتى ال ي kkأل ال kkعمال جه kkدا ف kkي ال kkعمل ل kkلمصلحة وت kkزول أس kkباب امل kkنازع kkة وي kkنعدم اإلض kkراب
الضار بمصالح الطرفني.
هـ  -فkkي تkkقسيم الkkتركkkة واملkkيراث  -أخkkذت بkkعض الkkدول املتحkkررة واألمkkم املkkتمدنkkة مkkؤخkkرا َ فkkي
سkن الkقوانkني الkخاصkة بkمسألkة تkقسيم الkتركkات املkهمة وتkوزيkع املkيراث الkوفkير بkأسkلوب جkديkد
متوخية في ذلك املصلحة العامة ومنافع الجمهور.
فkبواسkطة فkرض ضkرائkب مkعينة عkلى الkتركkة تسkتوفkي الخkزيkنة الkعمومkية حkصة وافkرة مkن كkل
تkركkة وبهkذه النسkبة تkقل حkصص املkنتفعني املkعنيني وهkم قkلة بkينما يkنتفع جkمهور الkناس وعkامkة
الخلق بما تستوفيه الحكومة من تلك التركات.
وقkد عkالkجت الkتعالkيم الkبهائkية هkذه املkسألkة مkعالkجة حkكيمة فkي تkعالkيمها اذ نkصت عkلى وجkوب
تkقسيم اإلرث عkلى طkبقات مkتعددة وخkص بkيت املkال بkنصيب ال بkأس بkه مkنه كkما أدخkل املkعلم
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وعني له حصة مفروضة في كل تركة إعزازا لشأنه وتكريما ً لخدمته وتضحيته
ضمن الوارثني ّ
ف kkي س kkبيل ال kkقيام ب kkواج kkبه امل kkقدس أال وه kkو ت kkرب kkية ال kkنشء وت kkعليمه ،األم kkر ال kkذي ع kkليه م kkدار
إصالح األمة وحياة املجموع بأسره....
وإذا أم kkعن امل kkرء ال kkنظر ف kkي ح kkكمة ه kkذه األح kkكام وج kkد ان م kkثل ه kkذا ال kkتقسيم ال kkعادل ي kkحول
دون تkكدس الkثروة بkيد أنkاس مkعدوديkن واحkتكارهkا مkن قkبل فkئة قkليلة ،فkفي الkوقkت الkذي يkنال
بkkيت املkkال مkkقاديkkر مkkحترمkkة مkkن كkkل تkkركkkة يkkنفقها عkkلى املkkشاريkkع الkkخيريkkة الkkعامkkة يkkحصل عkkدد
كkبير مkن أقkربkاء املkتوفkى عkلى حkصص ال بkأس بkها ولkوال ذلkك كkان املkيراث مkن نkصيب وارث أو
وارثني فقط.
فkإذا اتkبعت هkذه الkتعليمات وطkبقت فkال شkك انkه سkوف ال يkبقى فkي الkهيئة االجkتماعkية فkقير
مkkعدم أو يkkتيم مشkkرد أو مkkقعد يسkkتعطي معيشkkته أو سkkواهkkم مkkن املkkحتاجkkني الkkذيkkن يkkعج بkkهم
مkجتمعنا الkحالkي ،وكkل فkرد سkيعيش فkي غkايkة الkراحkة واالطkمئنان مkع حkفظ املkراتkب واملkقامkات
الkkتي هkkي ضkkرورة اجkkتماعkkية لkkلمحافkkظة عkkلى نkkظام املkkجتمع الkkذي هkkو فkkي الkkحقيقة كkkالkkجيش
يحتاج من قائد عام إلى أصغر جندي وإال فالنظام يختل.
ومkkن الkkجهة األخkkرى فkkسوف ال تkkتكدس الkkثروات بkkأيkkد محkkدودة فkkي كkkل مkkجتمع بkkينما األغkkلبية
من الناس في فقر مدقع وحال تعيس.
أمkkا عkkن الkkثروات الkkطبيعية مkkن املkkواد الkkخام واملkkعادن وأمkkثالkkها فkkالkkبهائkkية تkkرى وجkkوب إدارتkkها
وال kkسيطرة ع kkليها وت kkوزي kkعها ت kkوزي kkعا ع kkادال ب kkني م kkختلف أم kkم ال kkعال kkم وش kkعوب kkه حس kkب ال kkحاج kkة
والkkضرورة مkkن قkkبل هkkيئة عkkاملkkية ذات صkkالحkkيات كkkافkkية لkkكي ال تkkحتكر هkkذه الkkثروات الkkطبيعية
ال kkهائ kkلة م kkن ج kkان kkب ح kkكوم kkات م kkعينة ويح kkرم س kkائ kkر األم kkم وال kkشعوب م kkن االن kkتفاع ب kkخيرات kkها.
ف kkيجب ان ي kkكون ه kkناك ن kkوع م kkن ال kkسيطرة ال kkعامل kkية واإلدارة األم kkمية ل kkتحقيق ت kkوزي kkع ال kkثروات
الطبيعية في العالم توزيعا عادال ال غنب فيه ألحد.
وكkذلkك الkحال فkي املkسائkل املkتعلقة بkاالقkتصاد الkعاملkي كkالkعملة مkثال فkالkبهائkية تkقترح االتkفاق
عkkلى عkkملة عkkاملkkية مkkوح ّ kدة يkkكون اسkkتعمالkkها مkkن قkkبل الجkkميع داعkkيا لkkتوفkkير الkkكثير مkkن الkkوقkkت
واألت kkعاب وت kkالف kkي خ kkسارات ج kkسيمة ت kkتأت kkى م kkن ج kkراء ت kkحوي kkل األن kkواع امل kkختلفة م kkن الُ k kعمل
ال kkعامل kkية ذات امل kkعاي kkير وامل kkقاي kkيس امل kkختلفة ل kkدى ال kkشعوب واألم kkم ف kkي وق kkتنا ال kkحاض kkر .وك kkذل kkك
االت kk kفاق ع kk kلى م kk kقاي kk kيس وأوزان وأك kk kيال ع kk kامل kk kية م kk kقررة تس kk kتعمل ف kk kي ال kk kتبادل االق kk kتصادي
والkتجاري بkني جkميع الkشعوب واألمkم عkلى حkد سkواء وهkذه الkوسkائkط كkلها مkما تسهkل الkتبادل
ال kkتجاري وامل kkقاي kkضة ب kkني أم kkم ال kkعال kkم وي kkقضي ع kkلى م kkصادر ك kkثيرة ال kkتعقيد وس kkوء ال kkتفاه kkم
بkkينهم ويkkذلkkل الkkكثير مkkن الkkصعاب الkkقائkkمة الkkيوم أمkkام الkkتجارة الkkعاملkkية ،وبkkالkkتالkkي تkkؤدي إلkkى
ازدهار التجارة واالقتصاد العاملي ورفاه الشعوب واألفراد على حد سواء.
وتkلتزم الkبهائkية جkانkب االعkتدال فkي تkحقيق حkل املkشكلة االقkتصاديkة ومkعالkجة اخkتالل املkيزان
االق kkتصادي ال kkعامل kkي ،ف kkهي ال ت kkقر م kkبدأ ال kkقوة واس kkتعمال kkه ل kkنزع ث kkروات األغ kkنياء أو إج kkراء
املkساواة الkتامkة بkني الkعموم فkي األمkور االقkتصاديkة ،إذ أن املkساواة أمkر ال يkمكن تkحقيقه فkي
عkالkم الkطبيعة نkظرا ً لkلتفاوت الkطبيعي الkقائkم بkني الخkلق فkي الkقابkليات واالسkتعدادات الkذاتkية
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كkالkتفاوت املkوجkود فkي الkصور واألشkكال الkظاهkريkة ،ولkكن مkن املkحقق انkه بkاسkتعمال الkحكمة
وات kkباع اإلن kkصاف إزاء ه kkذه ال kkكيفية ي kkمكن ال kkتوص kkل إل kkى ح kkل م kkرض ج kkدا ل kkلطبقات ال kkعام kkة
وألصkحاب رؤوس األمkوال الkذيkن سkوف ال يkتمكنون مkن جkمع ثkروات عkظيمة مkن عkمل الkعمال
وتkkعبهم فkkيما لkkو تkkم االتkkفاق بkkني الkkطرفkkني عkkلى اقkkتسام األربkkاح الkkتي يkkدرهkkا الkkعمل بkkصورة
تkkكفل حkkقوق كkkل مkkن الkkعامkkل وصkkاحkkب املkkال وهkkذا ال يkkتم اال بkkواسkkطة قkkيام الkkحكومkkات بkkسن
الkkقوانkkني الkkالزمkkة ضkkمن دائkkرة املkkنطق واإلنkkصاف بkkحيث يkkمكن الkkقضاء عkkلى الkkغنى املkkفرط
والفقر املدقع في كل مجتمع.
 - 12في التحكيم الدولي:
شه kkد ال kkعصر ال kkحاض kkر ت kkقارب kkا ج kkدي kkدا ب kkني م kkختلف ش kkعوب ال kkعال kkم وت kkقارب kkت اآلراء واألف kkكار
امل kkتباع kkدة وت kkشاب kkكت امل kkصال kkح امل kkتباي kkنة وت kkماث kkلت ح kkتى ك kkاد ه kkذا ال kkعصر ان ي kkتسم ب kkسمة
"الkkعاملkkية" ويkkصطبغ بkkصبغة "األمkkمية" فkkي كkkثير مkkن مkkظاهkkره وشkkؤونkkه .وغkkني عkkن الkkبيان ان
ه kkذا ال kkتقارب واالن kkدم kkاج ب kkني أه kkل ال kkعال kkم ي kkزداد ت kkباع kkا ل kkرق kkي األف kkكار وان kkتشار أن kkوار امل kkدن kkية
والkk kحضارة وتkk kعميم مkk kبادئ األخkk kوة الkk kعاملkk kية وازدهkk kار الkk kتجارة واملkk kقايkk kضة وتkk kبادل املkk kنافkk kع
االقkkتصاديkkة بkkني األمkkم عkkلى نkkطاق واسkkع ،ومkkن ثkkم تkkنشأ الkkحاجkkة فkkي مkkجتمع مkkتطور مkkتالزم
مkkتضامkkن مkkثل مkkجتمعنا اإلنkkسانkkي هkkذا إلkkى إيkkجاد نkkظام يkkكفل تkkحقيق الkkعدالkkة والkkحق بkkني
مkختلف أقkسامkه وأجkزائkه ،أعkني أمkمه وشkعوبkه كkلما نkشأ بkينها نkزاع أو تkطور اخkتالف عkلى
بkعض املkصالkح املشkتركkة يkخشى ان يkؤدي إلkى تkعكير صkفو السkالم الkعاملkي او يهkدد بkالkلجوء
إلkى الحkرب وإشkعال نkيران الkفنت والkفساد فkيما لkو تkرك وشkأنkه .وقkد قkرر بkهاء اهلل ان األرض
بkkأجkkمعها وطkkن واحkkد وكkkل الkkشعوب والkkقبائkkل واألمkkم أهkkله وسkkكانkkه ومkkن ثkkم فkkال بkkد مkkن وجkkود
"م kkحكمة ع kkامل kkية ع kkليا" ت kkفصل ف kkي امل kkنازع kkات ال kkحاص kkلة ب kkني األم kkم ب kkمقتضى ق kkواع kkد ال kkحق
واإلنkصاف وتkكون مkقرراتkها مkلزمkة بkحق الجkميع حkتى بkالنسkبة لkألطkراف الkذيkن ال يkتقدمkون
بkkرفkkع شkkكاواهkkم ومkkنازعkkاتkkهم إلkkيها مkkن تkkلقاء أنkkفسهم وبkkإرادتkkهم .وكkkما هkkو الkkحال مkkع األفkkراد
كkkذلkkك حkkال األمkkم ،إذ يkkجب أن يkkكون الkkقضاء عkkادال ومسkkتقال ونkkزيkkها بkkعيدا عkkن كkkل املkkؤثkkرات
السلبية وعوامل التفكيك والهدم.
وكkkتب عkkبد الkkبهاء فkkي رسkkالkkة وجkkهها إلkkى سkkكرتkkير مkkؤتkkمر السkkالم فkkي مkkوهkkونkkك فkkي أغسkkطس
)آب(  1911ما ترجمته:
"أمkر بkهاء اهلل الkكل قkبل خkمسني سkنة فkي الkكتاب األقkدس بkتشكيل مجkلس دولkي عkام ،ودعkا
أمkkم الkkعالkkم إلkkى املkkائkkدة اإللkkهية  -مkkائkkدة املkkحكمة الkkدولkkية الkkكبرى  -حkkتى تنحkkل عkkلى يkkد بkkيت
الkkعدل جkkميع مkkشاكkkل الحkkدود والkkثغور وحkkقوق املkkلكية والkkسيادة والشkkرف الkkقومkkي وغkkير ذلkkك
مkن املkشاكkل الkعظيمة الkتي تkنشأ بkني الkدول واملkلل ،فkال تجkرؤ أي أمkة عkلى مkخالkفة قkرار تkلك
امل kkحكمة او االنح kkراف ع kkنه ول kkو ن kkشأ ن kkزاع ب kkني أم kkتني وج kkب ال kkفصل ف kkيه ف kkي ه kkذه امل kkحكمة
الkkدولkkية الkkكبرى فkkصال عkkادال ،وكkkما يkkصدر الkkحاكkkم حkkكمه فkkي الkkنزاع بkkني شkkخصني ،كkkذلkkك
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تkصدر هkذه املkحكمة حkكما ً قkاطkعا ً وفkي أي وقkت تkتردد فkيه أيkة دولkة مkن الkدول او تkتراخkى فkي
تنفيذ حكم املحكمة الكبرى يجب على جميع دول العالم أن تقوم بتدمير هذا العصيان".
)بهاء اهلل والعصر الجديد ،طبع بيروت ص (185

وقال كذلك في إحدى الخطابات التي ألقاها في باريس سنة :1911
"تkشكل املkحكمة الkكبرى مkن أمkم الkعالkم ودولkه أي تشkترك فkي انkتخاب أعkضائkها كkل أمkة وكkل
حkkكومkkة فkkي الkkعالkkم ويkkجتمع أعkkضاؤهkkا فkkي دار الkkشورى الkkعظيمة هkkذه بkkكل اتkkحاد واتkkفاق.
وتkkعرض عkkلى هkkذه املkkحكمة جkkميع املkkنازعkkات الkkدولkkية ومkkن وظkkائkkفها املkkشاورة فkkي كkkل قkkضية،
والkkفصل فkkي كkkل أمkkر مkkن األمkkور وإال فkkإنkkها تkkصبح بkkدون هkkذا سkkببا فkkي الحkkروب والkkوظkkيفة
امللقاة على عاتق هذه املحكمة هو منع الحروب".
)بهاء اهلل والعصر الجديد ،طبع بيروت ص (186

ويقول الدكتور اسلمنت في كتابه "بهاء اهلل والعصر الجديد" ما ترجمته:
"وخ kkالل رب kkع ال kkقرن ال kkذي س kkبق ت kkأس kkيس ع kkصبة األم kkم ت kkأسس kkت ف kkي اله kkاي س kkنة 1900
مkحكمة دائkمة لkلتحكيم الkدولkي وفkيها و ِّقkعت كkثير مkن مkعاهkدات الkتحكيم ،ولkكن مkعظمها عجkز
عkkن الkkوصkkول إلkkى مkkقترحkkات بkkهاء اهلل الkkشامkkلة .ولkkم تkkعقد بkkني دولkkتني عkkظيمتني أيkkة مkkعاهkkدة
تkحكيم تkتضمن الkفصل فkي جkميع الkشؤون ولهkذا كkان املkتوقkع ان تظهkر بkني الkدول اخkتالفkات
تkkؤثkkر عkkلى "املkkصالkkح الkkحيويkkة" و "الشkkرف" و "االسkkتقالل" فkkي كkkل واحkkدة مkkنها .ولkkم يkkقتصر
األمkر عkلى هkذا وحkده بkل ان بkنود هkذه املkعاهkدات كkان يkنقصها وجkود ضkمانkات فkعالkة تkلتزم
بkها األمkم  ،ووراء هkذه املkقترحkات الkبهائkية سkتكون هkناك فkي عkصبة األمkم الkعاملkية ضkمانkات
ع kkليا ح kkول ق kkضاي kkا الح kkدود والش kkرف ال kkقوم kkي وامل kkصال kkح ال kkحيوي kkة ول kkن ي kkبلغ ال kkتحكيم ال kkدول kkي
قkkدراتkkه الkkخيرة اال بkkعد ان تkkوضkkع هkkذه املkkقترحkkات مkkوضkkع الkkتنفيذ ،وتkkنمحي لkkغة الحkkروب مkkن
عالم الوجود".
)بهاء اهلل والعصر الجديد ،طبع بيروت ص (186

 .13مبدأ الوالء للحكومة املتبوعة وتحريم االشتغال باألمور السياسية:
ي kkأم kkر ب kkهاء اهلل أت kkباع kkه ان ي kkكون kkوا م kkوال kkني ل kkحكوم kkتهم امل kkتبوع kkة م kkطيعني ألوام kkره kkا وم kkقررات kkها
عkkامkkلني عkkلى تkkعزيkkز كkkيانkkها بkkالخkkدمkkات الkkصادقkkة واألمkkانkkة الkkتامkkة وتkkأديkkة الkkواجkkبات اإلداريkkة
والkkوطkkنية عkkلى خkkير وجkkه وأكkkمله كkkمواطkkنني مخkkلصني ورعkkايkkا مkkساملkkني أيkkنما وجkkدوا وفkkي أي
بkلد أقkامkوا وان يkعملوا عkلى تkرقkية مkصالkح أوطkانkهم الkخاصkة وخkدمkة أبkناء جkلدتkهم بkالkصدق
والkصفاء ،كkما ان بkهاء اهلل نkهاهkم كkل الkنهي عkن الkتدخkل فkي األمkور الkسياسkية او قkبول أي
وظkkيفة أو مkkنصب سkkياسkkي ومkkنعهم مkkن االنkkدمkkاج واالنخkkراط فkkي سkkلك األحkkزاب الkkسياسkkية
والحkركkات السkريkة أو االنkحياز لkها قkوال أو عkمال ،وحkكم بkأن كkل بkهائkي سkلك غkير هkذا املسkلك
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ال kkحيادي وات kkبع غ kkير س kkبيل ال kkحيدة ال kkتام kkة ع kkن ال kkسياس kkة ،ف kkقد أل kkقى ب kkنفسه إل kkى م kkخال kkفة
األوامر الدينية والواجبات الوجدانية الحتمية وجنى ما ال تحمد عقباه.
ويقول بهاء اهلل مؤكدا على هذا املبدأ الجوهري ما ترجمته:
"ان هAذا الحAزب )الAبهائAيني( إذا أقAام فAي بAالد أي دولAة يAجب عAليه أن يسAلك مAع
تAلك الAدولAة بAاألمAانAة والAصدق والAصفاء )هAذا مAا نAزل مAن لAدن آمAر قAديAم( .ويAجب
عAAلى أهAAل الAAعالAAم طAAرا ً إعAAانAAة هAAذا األمAAر األعAAظم الAAذي نAAزل مAAن سAAماء إرادة مAAالAAك
الAAقدم عAAسى ان تخAAمد نAAار الAAبغضاء املشAAتعلة فAAي صAAدور بAAعض األحAAزاب بAAماء
الAحكمة اإللAهية والAنصائAح واملAواعAظ الAربAانAية وتسAتضيء اآلفAاق بAنور االتAحاد
واالتAفاق .نAرجAو مAن عAنايAة مAظاهAر قAدرة الحق جAل جAاللAه أن يAتبدل سAالح الAعالAم
بالصالح وأن يرتفع الفساد والجدال من بني العباد".
)لوح البشارات معربا(

وقوله في الكتاب األقدس:
"لAيس ألحAد أن يAعترض عAلى الAذيAن يAحكمون عAلى الAعباد دعAوا لAهم مAا عAندهAم
وتوجهوا إلى القلوب".
وكذلك قوله )معربا(:
"ان مAظاهAر الAحكم ومAطالAع األمAر املAزيAنني بAطراز الAعدل واإلنAصاف هؤالء تAجب
على الجميع موآزرتهم وتأييدهم".
)كتاب عهدي(

وقوله في مقام آخر:
"يAAا حAAزب اهلل زيAAنوا هAAياكAAلكم بAAطراز األمAAانAAة والAAديAAانAAة ثAAم انAAصروا ربAAكم بAAجنود
األع AAمال واألخ AAالق ،إنـِّ AAا م AAنعناك AAم ع AAن ال AAفساد والج AAدال ف AAي ك AAتبي وص AAحفي
وزبري وألواحي وما أردنا بذلك إال علوّكم وسموكم".
)لوح اإلشراقات املعرب(

ف kkمبدأ ال kkوالء ل kkلحكوم kkة امل kkتبوع kkة ي kkعتبر م kkن وج kkهة ن kkظر ال kkتعال kkيم ال kkبهائ kkية م kkبدأ أس kkاس kkيا ً م kkن
نkkاحkkيتيه الkkروحkkية واالجkkتماعkkية .فkkهي عkkندمkkا تkkؤكkkد عkkلى وجkkوب إطkkاعkkة الkkحكومkkة وطkkلب الkkخير
لkkها تkkوضkkح ذلkkك الkkتعليم بkkأنkkه بkkغية تkkأسkkيس نkkظام اجkkتماعkkي أرقkkى وتkkحقيق حkkالkkة اقkkتصاديkkة
أف kkضل ي kkجب ان ي kkكون ال kkوالء ل kkقوان kkني ال kkحكوم kkة امل kkتبوع kkة وم kkبادئ kkها ،ه kkذا ه kkو ج kkوه kkر ال kkروح
البهائي.
أما عبد البهاء فيصرح بأن:
"مkkيزان مkkعرفkkة مkkا إذا كkkان الkkشخص بkkهائkkيا ً أم غkkير بkkهائkkي هkkو ان الkkشخص الkkذي يkkتدخkkل
فkkي األمkkور الkkسياسkkية أو الkkذي يتخkkطى حkkدود وظkkيفته الkkشخصية فkkعمله هkkذا يkkكون بkkرهkkانkkا
كافيا على انه ليس بهائيا وال حاجة لبرهان آخر".

ويضيف على ذلك قائال:
"انkه نkظرا ً لهkذا املkبدأ الkجوهkري يkترتkب عkلى الkفرد الkبهائkي الkذي تkسول لkه نkفسه الkتدخkل فkي
أمkkر سkkياسkkي أو فkkتح شkkفتيه بkkالkkخوض فkkي مkkوضkkوع سkkياسkkي سkkواء كkkان ذلkkك فkkي مkkنزلkkه أو
فkkي مkkحفل مkkن مkkحافkkل األحkkباء ان يkkقطع صkkلته بهkkذا الkkديkkن ويkkعلن انkkفصالkkه عkkنه حkkتى يkkعلم
الجkkميع انkkه لkkم تkkبق لkkه ثkkمة رابkkطة أو عkkالقkkة بkkه ثkkم يkkقول مkkا يkkشاء .وخkkالف ذلkkك تkkكون الkkعاقkkبة
حkkصول الkkضرر للجkkميع وإفkkساد املسkkلك الkkروحkkانkkي لkkألحkkباء واشkkتغالkkهم بkkأمkkور تkkكون سkkببا
لتدنيهم وحرمانهم".
ان شkوقkي أفkندي ربkانkي ولkي األمkر الkبهائkي صkرح فkي رسkالkة لkه مkوسkومkة "بkالkعصر الkذهkبي
لkديkن بkهاء اهلل " فkي سkياق مkا كkتبه عkلى ضkرورة إدراك هkذه الkحقيقة وهkي ان الkديkن الkبهائkي
مجkkرد مkkن أيkkة صkkفة سkkياسkkية وبkkعيد ومkkعزول عkkن املkkؤثkkرات السkkلبية وعkkوامkkل االنkkحالل الkkعامkkلة
على الهدم في أرجاء الدنيا قائال ما تعريبه:
ﻲ ﺍاﻵﻥن ﻭوﻗﺪ ﺣﺎﻥن ﻭوﻗﺘﻪﮫ ﺍاﻥن ﺃأﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺃأﻳﯾﻀﺎ ﺡح ﺃأﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﺔ ﺗﻌﻠﻴﯿﻢ ﻫﮬﮪھﻮ  -ﻓﻲ
" ...ﻟﺬﻟﻚ ﺃأﺷﻌﺮ ﺍاﻧﻪﮫ ﻓﺮﺽض ﻋﻠ ّ
ﺍاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍاﻟﺮﺍاﻫﮬﮪھﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﻮء ﻋﻘﻴﯿﺪﺗﻨﺎ  -ﺣﺮﻱي ﺑﺄﻥن ﻳﯾﻈﻞ ﺍاﻟﺘﺄﻛﻴﯿﺪ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﻣﻄﺮﺩدﺍا ﻟﺘﻄﺒﻴﯿﻘﻪﮫ ﻓﻲ ﺷﺮﻕق
ﺍاﻷﺭرﺽض ﻭوﻏﺮﺑﻬﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍاء ﻭوﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ ﻟﻴﯿﺲ ﺇإﻻ ﺫذﺍاﻙك ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡم ﺍاﺷﺘﺮﺍاﻙك ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺩدﻳﯾﻦ
ﺑﻬﮭﺎء ﷲ ﺑﺼﻔﺘﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻔﺮﺩدﻳﯾﺔ ﺃأﻭو ﺑﺼﻔﺘﻬﮭﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﯿﻦ ﻛﻬﮭﻴﯿﺌﺎﺕت ﻣﺤﻠﻴﯿﺔ ﺃأﻭو ﻣﺮﻛﺰﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﺃأﻱي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻨﺸﺎﻁط ﻳﯾﻤﻜﻦ ﺃأﻥن ﻳﯾﺆﻭوﻝل ﻋﻦ ﻁطﺮﻳﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍاﻭو ﻏﻴﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺳﻴﯿﺔ
ﻷﻳﯾﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ".
وقوله في مقام آخر )معربا(:
"ﺍاﻥن ﺍاﻟﻌﻘﻴﯿﺪﺓة ﺍاﻟﺒﻬﮭﺎﺋﻴﯿﺔ  -ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻬﮭﺪﻫﮬﮪھﺎ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎﺭر ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍاﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭوﻋﻠﻰ ﺍاﻷﺧﺺ ﺑﺒﻠﺪﺍاﻥن
ﻓﺴﺪﺕت ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﺍاﻷﺩدﺍاﺓة ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺳﻴﯿﺔ ﻭوﺣﻴﯿﺚ ﺍاﻷﻫﮬﮪھﻮﺍاء ﻭوﺍاﻷﻏﺮﺍاﺽض ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺳﻴﯿﺔ ﻣﺴﻴﯿﻄﺮﺓة ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺠﻤﻮﻉع ﻣﻦ
ﺍاﻟﺪﻫﮬﮪھﻤﺎء  -ﻳﯾﺠﺐ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﺍاﻥن ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﻀﻄﺮﺩدﺓة ﺍاﻟﺤﻘﻴﯿﻘﺔ ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻌﺔ ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻥن ﻟﻴﯿﺲ ﻟﻬﮭﺎ ﺻﻔﺔ
ﺳﻴﯿﺎﺳﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺒﺘﺔ ﻭوﺇإﻧﻬﮭﺎ ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺤﺰﺑﻴﯿﺔ ﻭوﺇإﻧﻬﮭﺎ ﻟﻴﯿﺴﺖ ﻏﻴﯿﺮ ﻣﺒﺎﻟﻴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍاﻷﻫﮬﮪھﻠﻴﯿﺔ ﻭوﻻ ﻫﮬﮪھﻲ
ﻣﻌﺎﺭرﺿﺔ ﻷﻱي ﺣﺰﺏب ﺃأﻭو ﻷﻱي ﻓﺮﻳﯾﻖ ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻭوﺇإﻧﻬﮭﺎ ﺇإﻧﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻁطﺮﻳﯾﻖ ﺍاﻟﺴﺒﻞ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ  -ﺩدﻭوﻥن
ﺍاﻟﻮﻅظﺎﺋﻒ ﺍاﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﯿﺔ ﺃأﻭو ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺳﻴﯿﺔ  -ﺍاﻥن ﺗﻘﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺪﻟﻴﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﯿﺚ ﻻ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻣﺠﺎﻝل ﻷﻗﻞ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍاﻟﻜﻔﺎءﺓة ﻭوﺍاﻟﻮﻁطﻨﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻭوﺍاﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭوﺳﻤﻮ ﺍاﻻﺳﺘﻌﺪﺍاﺩد ﻟﺘﺎﺑﻌﻴﯿﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻤﻌﺘﺮﻑف ﺑﻬﮭﻢ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻴﯿﺌﺔ
ﺍاﻟﺒﻬﮭﺎﺋﻴﯿﻴﯿﻦ"...
وال تkkترك صkkراحkkة الkkتعالkkيم الkkبهائkkية فkkي هkkذا املkkضمار وانkkتشارهkkا الkkواسkkع فkkي أرجkkاء الkkعالkkم
م kkجاال ل kkشك أح kkد ف kkي س kkالم kkة ه kkيكل ه kkذه ال kkعقيدة وب kkراءت kkها م kkن ك kkل ت kkهمة م kkن ت kkهم الس kkري kkة
والkkباطkkنية أو خkkدمkkة مkkصالkkح خkkاصkkة مkkما قkkد يkkحاول الkkبعض مkkن املkkتعسفني لkkصقها بkkها ،وهkkا
هkو ذا تkاريkخ الkبهائkية الkناصkع خkالل قkرن ونkصف أو يkزيkد وسجkل شهkدائkها الkطويkل ،وهkا هkي
عkkواصkkف وتkkيارات أهkkواء مkkعاكkkسة كkkانkkت ومkkا زالkkت تkkعصف تkkحت ضkkغط عkkوامkkل سkkياسkkية أو
ديkنية أو قkومkية تkعصف بkمؤسkسات الkبهائkيني ومkمتلكاتkهم فkي بkعض بkالد الشkرق والkغرب إلkى
األمkkس الkkقريkkب ،هkkذا كkkله ونkkاهkkيك عkkن األنkkبياء املkkلوك الkkجبابkkرة والسkkالطkkني الkkعاتkkية والkkساسkkة
الدهاة من أمم الشرق والغرب ممن قاموا على محوها وطمس نورها أو أرادوا استغاللها

مل kkصال kkحهم ال kkخاص kkة ك kkل ذل kkك شه kkد ويشه kkد ع kkلى ه kkذه ال kkحقيقة ال kkساف kkرة أال وه kkي ت kkرفـُّ kkع
الkkبهائkkية وتجkkردهkkا مkkن كkkل طkkابkkع سkkياسkkي أو لkkون حkkزبkkي كkkما بkkرهkkنت حkkوادث االضkkطهادات
الkkقاسkkية واالمkkتحانkkات املkkريkkرة الkkتي تkkعرض لkkها الkkبهائkkيون فkkي الشkkرق والkkغرب واملkkحاكkkمات
الkعلنية الkتي أجkرتkها بkعض الkدول والkحكومkات فkي كkال الkنصفني مkن الkعالkم عkلى ان الkبهائkية
ليسkت لkها صkفة سkياسkية مkطلقا وإنkها ال عkالقkة لkها بkالحkركkات الkسياسkية واملkطامkع الkدنkيويkة
وإنkها أبkعد مkن ان تkكون إحkدى الkفرق الkغامkضة أو مkذهkبا ً مkن مkذاهkب األديkان الkقائkمة أو
حزبا ً من األحزاب املعروفة.
وقkkد حkّ kرم بkkهاء اهلل عkkلى أتkkباعkkه حkkمل السkkالح فkkي الkkوقkkت الkkذي نkkصح املkkلوك ورؤسkkاء الkkعالkkم
بkنزع السkالح وتkأسkيس السkالم الkعام عkلى قkواعkد اإلقkرار واالعkتراف بkوحkدة الkجنس البشkري
ون kkبذ ال kkتعصبات ال kkذم kkيمة امل kkفرق kkة وازال kkة س kkوء ال kkتفاه kkم ال kkتقليدي وال kkعداء امل kkوروث واألح kkقاد
امل kkتأص kkلة ،وله kkذا أم kkر ت kkاب kkعيه أن ي kkحبوا ج kkميع البش kkر م kkن ق kkلوب kkهم وان ي kkكون ه kkدف kkهم خ kkدم kkة
م kkصال kkح ال kkجنس البش kkري ب kkاع kkتباره وح kkدة ج kkام kkعة وان ي kkكون kkوا ع kkلى أت kkم اس kkتعداد ل kkلتضحية
والفداء في هذا السبيل الواضح الحميد ونادى قائال:
"لئن تـُقتلوا في رضاه خير لكم من أن تـَقتلوا".
ون kkهاه kkم ع kkن ال kkنزاع والج kkدال وال kkفساد وع kkن ك kkل م kkا ي kkتكدر ب kkه ص kkاف kkي س kkلسبيل امل kkحبة ب kkني
البش kkر ،وع kkلمهم أن اإلي kkمان ف kkي ه kkذا ال kkيوم ال يتج kkلى ف kkي ال kkكماالت واألل kkفاظ والح kkروف ب kkل
باألعمال الصالحة والخدمات الجلي لعالم اإلنسان وقال:
"رأس اإليمان هو التقلل في القول والتكثر في العمل".
فبموجب نصوص اإلدارة البهائية  -املادة  21من باب "واجبات وحقوق البهائي" انه:
"يkk kجب عkk kلى الkk kبهائkk kي ان ال يشkk kترك فkk kي مkk kجهود يkk kمكن ان يkk kعتبر بkk kأنkk kه تkk kدخkk kل فkk kي األمkk kور
الkkسياسkkية سkkواء كkkان مkkقصودا أو غkkير مkkقصود فkkي أي حkkكومkkة خkkاصkkة ،وان يkkمتنع عkkن أي
عkمل أو كkلمة يkفهم مkنها الkبعد عkن األصkول املkؤسkسة مkن طkرف بkهاء اهلل سkواء كkانkت روحkية
أو اجkkتماعkkية أو إداريkkة ،ومkkن بkkاب أولkkى عkkدم االنkkضمام إلkkى عkkضويkkة أي هkkيئة أو جkkمعية ال
تطابق برامجها التعاليم األمرية".
أمkkا بkkشأن االنkkضمام إلkkى عkkضويkkة الجkkمعيات الkkتي ال تkkتفق بkkرامkkجها مkkع الkkتعالkkيم الkkبهائkkية
ف kk kهو م kk kمنوع ع kk kلى ال kk kبهائ kk kيني م kk kنعا ب kk kات kk kا ،وم kk kن ج kk kملة ه kk kذه الج kk kمعيات الج kk kمعية امل kk kعروف kk kة
)ب kkامل kkاس kkون kkية( إذ ق kkد أم kkر ول kkي األم kkر ال kkبهائ kkي ش kkوق kkي أف kkندي رب kkان kkي ال kkبهائ kkيني ف kkي الش kkرق
والغرب االبتعاد عنها وعدم االنخراط بعضويتها.

