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نظرة في املبادئ التي تعمل من أجلها البهائية

"ليســت الــبهائــية طــقساً مــن الــطقوس وال يــمكن أن تــكون كــذلــك، بــل هــي روح 
الــعصر، وأعــلى مــا وصــل إلــيه عــقل البشــر مــن الــكماالت فــي هــذا الــزمــن. وهــي 
خــالصــة الــتعالــيم الــديــنية كــلها، فــاملســلمون واملــسيحيون والــيهود والــبوذيــون 
والــزردشــتيون والــثيوســفيون واملــاســون واملــتصوفــة، يجــدون أرقــى تــعالــيمهم 
وأبـهى مـبادئـهم متجـلية فـي هـذا األمـر الخـطير. وكـذلـك االشـتراكـيون والـفالسـفة 

يجدون حل نظرياتهم ومشاكلهم في هذا األمر البديع".
عبد البهاء. ترجمة

1 - أساس األديان  واحد:
ان الـــبهائـــيني بـــمقتضى أوامـــر ونـــصائـــح بـــهاء اهلل ، مـــؤســـس ديـــنهم، يـــجب عـــليهم أن يـــدعـــوا 
ــدوا أفـكار جـميع الـعالـم فـي  الـعالـم أجـمع إلـى اعـتقاد ديـني واحـد يـأتـلف عـليه الـكل وأن يـوحِّ
املــسائــل األســاســية الــتي أســسها بــهاء اهلل ، وأن يــغرســوا مــن جــديــد مــرة أخــرى مــخافــة اهلل 
فـــــي قـــــلوب البشـــــر وأن يـــــقووا اإليـــــمان واالعـــــتقاد بـــــاملـــــكافـــــأة والجـــــزاء وبـــــقاء األرواح والـــــحياة 

األبدية.
ان الـبهائـيني يـعتقدون طـبقاً لـتعالـيم ديـنهم بـحقية جـميع الـرسـل والـتعالـيم اإللـهية املـاضـية، إذ 
يــرشــدهــم ذلــكم الــتعليم الــبديــع إلــى ان كــل تــعليم إنــما يــحكم فــي دائــرة محــدودة خــص بــها، 
وعـندمـا تـتم هـذه الـدورة تتجـدد الشـريـعة بـإرادة اهلل الـتي يـعلنها اذ ذاك عـلى لـسان مـؤسـس 
جـديـد. وإلـى أن كـل ديـانـة هـي كـامـلة وافـية بـوظـيفتها كـافـية لـدورتـها ومـدتـها. ومـن أصـول هـذا 
االعـــتقاد أن ال أبـــديـــة لشـــريـــعة مـــا مـــن الشـــرائـــع، أمـــا مـــا ســـقط فـــيه أهـــل كـــل مـــلة مـــن الـــقول 
بخـلودهـا فـليس إال أمـراً خـيالـياً، إذ لـيس فـي كـتاب مـا مـن الـكتب الـسماويـة نـص نـاطـق بهـذا 
الــــقول وفــــضالً عــــن تجــــرده مــــن األدلــــة والــــشواهــــد، فــــان فــــي الــــكتب الــــسماويــــة دالئــــل نــــاطــــقة 

بالتجديد واستئناف التشريع.
عـــلى ان الـــواجـــب عـــلى كـــل بـــهائـــي خـــصوصـــاً وعـــلى كـــل أريـــب عـــمومـــاً أن يـــعتقد بـــأن الـــنسخ 
والتجــديــد ال يــمس جــوهــر األديــان  بــشيء مــا أصــالً، وأن مــورد وهــدف الــتحويــر والــتغيير هــو 
ذلــــك الــــقسم الــــثانــــوي مــــن تــــعليم الــــرســــول الــــسابــــق املــــتعلق بــــاملــــعامــــالت والــــطقوس والــــشكل 

الخارجي ليس إال.
ان الـبهائـيني يـعتقدون بـأن أسـاس جـميع األديـان  هـي تـشاريـع سـماويـة وتـعزى الـبهائـية كـل 
مــا تــراه غــير مــوافــق لــلحقيقة مــن الــطقوس والــتقالــيد الــعتيقة إلــى عــراقــة تــلك املــلل فــي الــقدم 
فـان بـتقادم العهـد وطـول األمـد عـلى تـلك األديـان  تـراكـم عـليها مـن الـعوائـد والـطقوس والـبدع 
والـظنون مـا بَــُعَد بـذويـها ونـأى بـمعتنقيها عـن الـجوهـر األصـلي بـل أخـفى ذلـك الـجوهـر وغـشاه 

وأفقده حالوته وطالوته.
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ومــثل هــذه األديــان  فــي نــظر الــبهائــية مــثل مــاء نــقي صــاف عــند يــنبوعــه ولــكن لــطول مجــراه 
وتــــمادي امــــتداده أضــــحى كــــدراً وفــــقد نــــقاءه األول لــــذا ال يــــوجــــد مــــن يــــرضــــى االســــتقاء مــــنه 

والحالة هذه.
أمـا الـقسم الـجوهـري، وهـو األسـاس الـذي ال يـتغير وال يـتبدل فـي كـل شـريـعة والـذي يـتصدى 
كـــل رســـول ونـــبي لـــبعثه واحـــيائـــه وتـــنقيته مـــما عـــلق بـــه بـــمرور الـــزمـــن وإشـــعال نـــار الحـــماس 
بتجــديــده فــي قــلوب الــناس فــهو ذلــك الــجوهــر املــتعلق بــمعرفــة اهلل ســبحانــه وتــعالــى  وتــوحــيده 
وتـفريـد ذاتـه املـقدسـة واألمـر بـاملـعروف والـنهي عـن املـنكر ومـا فـيه خـير الـناس وسـعادتـهم فـي 
الدنيا وفي العقبى وهذا ثابت قائم موجود في كل شريعة ودين وال يلحقه التحوير والتغيير.
وعـلى هـذا أن االنـضمام إلـى الـجامـعة الـبهائـية لـيس فـيه مـخالـفة وال صـعوبـة عـلى أي مـتديـن 
كــان، ألنــها تــحترم جــميع األديــان  وتــؤيــدهــا وتــعتبر أصــولــها ومــبانــيها أســاســات إلــهية، فــليس 
ملــن يــعتنقها أن يــنكر ديــنه أو أي ديــن مــن األديــان  الــسابــقة بــل يــترتــب عــليه - طــبقاً لــلتعالــيم 
الــبهائــية - أن يــحترمــها ويجــدد إيــمانــه واعــتقاده بــحقيقتها وقــدســيتها وبــكونــها حــلقة ال يــمكن 
فـــصمها مـــن ســـلسلة الـــوحـــي اإللـــهي املســـتمر الـــنامـــي املـــتطور لهـــدايـــة الخـــلق وتـــربـــيتهم وهـــم 

يرتقون سلم التقدم والرقي في حياتهم البشرية على هذه األرض.

2 - اتفاق الدين والعلم:
ان الــبهائــية بــناء عــلى تــعالــيمها األســاســية ال تــقبل الخــرافــات واألبــاطــيل وتــعتبر ان لــلظواهــر 
الـــتي تـــغايـــر (فـــي أول الـــنظر) الـــعلوم الـــتحقيقية حـــقائـــق تـــأويـــلية مـــعنويـــة، وان ألـــفيت فـــرضـــاً 
تــعليمات حــرفــية تــتناقــض مــع الــعلم والــعقل الســليم ولــم يــوجــد لــها تــأويــل صــحيح وال تــفسير 
يــنطبق عــلى الــبرهــان الــصريــح، اعــتبرتــها الــبهائــية مجــرد أوهــام وال لــوم عــليها فــي ذلــك. ومــن 
تــفاريــع هــذه الــقاعــدة الــوطــيدة ان الــبهائــيني يــعتقدون ضــرورة اتــحاد الــعلم والــديــن وتــوافــقها. 
وفـي الـحقيقة، ان الـعلم والـديـن أو الـتمدن والـتديـن، أو التبحـر فـي الـعلوم وخـدمـة اهلل يتحـدان 
ويـتفقان فـي هـذه الـديـانـة كـمال الـتوفـيق ومـنتهى االمـتزاج وال يـنفك فـيها أحـدهـما عـن اآلخـر. 
أمـــا مـــا يظهـــر مـــن الـــتضارب والـــتناقـــض بـــينهما فـــمنشأه عـــدم فـــهم حـــقيقة الـــديـــن. وقـــد وقـــعت 
مــنازعــات شــديــدة بــني مــا يــسمونــه بــالــعلم ومــا يــسمونــه بــالــديــن فــي جــميع الــعصور الــسابــقة، 
وإذا نـظرنـا بـنور الـيقني إلـى أسـباب هـذه املـنازعـات نـراهـا تـرجـع إمـا إلـى الجهـل أو الـتعصب 
أو ضــــيق الــــعقل أو الــــغرور أو الــــطمع أو الــــعناد. وكــــما يــــقول الــــعالمــــة (هــــاكســــلي) ان اآلراء 
الــصحيحة الــتي قــررهــا الــفالســفة كــانــت ثــمار عــقولــهم الــناضــجة بــدون أن يــوفــقوهــا مــع اآلراء 
الـديـنية الـسائـدة فـي أيـامـهم فـكان الـحق عـندهـم عـبارة عـن مـحبتهم وصـبرهـم وإنـكار ذواتـهم 

وسالمة قلوبهم ال مجرد البراعة املنطقية.
وقـد أكـد لـنا (بـول) الـريـاضـي الـشهير بـأن جـميع االسـتنباطـات واالسـتنتاجـات الـهندسـية هـي 
فــــي األصــــل نــــتيجة صــــالة وابــــتهال وتــــضرع مــــن الــــعقل املحــــدود إلــــى الــــفيض الــــالمــــتناهــــي 
لــــلوصــــول إلــــى مــــا أرادوا مــــن الــــشؤون املحــــدودة، وان أكــــبر أســــاطــــني الــــديــــن والــــعلم لــــم يــــكن 
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بـينهما فـي الـحقيقة أي نـزاع، بـل الـنزاع لـم يـنشأ إال مـن أتـباع هـؤالء املـعلمني الـعظماء الـذيـن 
اتبعوا حرفية التعاليم والكتب فبعدوا عن روحها الحقيقية.

إذن يـــتسنى لـــنا ان نـــتصور دون عـــناء ان الـــعلم والـــديـــن الـــحقيقيني يـــمكنهما ان يـــعيشا بـــكل 
ائـتالف فـي ظـل هـذا الـديـن الـعام الـذي ال يـوجـد فـيه شيئ يـتنافـى مـع الـعلم والـبرهـان، وطـبقاً 
لـلتعالـيم الـبهائـية ال يـسوغ االسـتهانـة بـاألمـور الـوجـدانـية ألي شـخص كـان. وكـل فـكر أو مـبدأ 

ال يضر بالسالم العام وعالم اإلنسان فهو مباح مشروع.
وكـما انـه مـن غـير املـمكن لـلطائـر أن يحـلق فـي الـفضاء بـغير جـناحـني قـويـني مـتكافـئني، كـذلـك 
ال يـمكن لـلعالـم اإلنـسانـي الـعروج والـتسامـي نـحو الـرقـي والـكمال إال بـجناحـي الـديـن والـعلم 
وان اتــــفق وحــــاول الــــطيران والتحــــليق بــــأحــــدهــــما واســــتغنى بــــه عــــن اآلخــــر فــــمصيره الفشــــل 
والــسقوط ال مــحال. فــالــديــن الــخالــي عــن الــعلم ال يــلبث ان تتخــلله األوهــام واألبــاطــيل والــتقليد 

األعمى، وكذلك العلم بدون الدين ال بد وان يولد الشقاق والنزاع والحروب الدموية.
وال أيســــر عــــلى الــــعلم الــــخالــــي مــــن الــــتعليم الــــديــــني مــــن إيــــقاد نــــار ال يــــطفأ لهــــبها وال تخــــمد 
شـعلتها بـواسـطة مـن الـوسـائـط وتـعيا كـل الـحيل عـن تـالفـي أمـرهـا وتـدارك ضـرهـا. ومـن أمـثلة 
ذلــك تــلك الــعلوم املــاديــة األوروبــية الــحاضــرة ونــتائــجها مــن االخــتراعــات واالكــتشافــات املــدمــرة 
املهـلكة الـتي تهـدد الـعالـم بـالـفناء. وفـي ذلـك مـا يـكفي النـتباه اإلنـسان وإدراكـه ضـرورة الـديـن 
وأثـــره فـــي تـــعديـــل األخـــالق وتحســـني الســـلوك واألطـــوار وضـــبط املـــرء ومـــنعه عـــن الخـــروج مـــن 
جــادة االعــتدال. ومــن ذلــك يــتبني بــجالء ان الــديــن والــعلم يــتكافــآن أهــمية وال يــقل أحــدهــما عــن 
اآلخـر فـي ذلـك ويـثبت ان الـواجـب ألجـل إنـارة الـعالـم كـل اإلنـارة والـوقـوف بـه عـلى ورد الـراحـة 

والهناء هو تلقينه األمرين كليهما.

3 - التعليم اإلجباري: 

إن الــبهائــية تــفرض الــتربــية والــتعليم وتــجعل ذلــك أمــراً إجــباريــاً وفــريــضة مــلزمــة وتــكلف اآلبــاء 
الـقيام حـتماً بـتعليم األبـناء وتـربـيتهم وتـوجـب عـلى الـحكومـة مـراقـبة ذلـك تـمام املـراقـبة، فـإن رأت 
تـقصيراً مـن اآلبـاء فـي إجـراء هـذا الـفرض قـامـت هـي بـمباشـرتـها رغـماً عـن املـقصر وتـقاضـت 

منه النفقة، وان كان التقصير ناجماً عن عسر الوالدين لزمها هي اإلنفاق.
وتـفرض الـتعالـيم الـبهائـية تـعّلم الـصنائـع والـفنون إلـى جـانـب الـعلوم املـفيدة املـثمرة وتـؤكـد عـلى 
أمــر تــربــية الــبنت وتــعليمها تــأكــيداً شــديــداً، كــيف ال وهــي ســتصبح عــما قــريــب أمــاً يــتحتم أن 
تـكون مـربـية ذات كـفاءة وعـارفـة بـما يـجب عـليها نـحو مـن تـقوم بـتربـيتهم. أليسـت حـضانـة األم 

وكفالتها هي املدرسة األولى للطفل؟ أليست أمه هي املعلمة األولى له؟
وبـديـهي ان حـسن تـربـية الـطفل تـكون بنسـبة كـمال وكـفايـة تـعليم الـوالـدة فـهي املـؤسـسة لـتربـية 
الــطفل وحــياتــه فــلو كــان األســاس مــعوجــاً فــال مــحالــة إذا  أن يــكون كــل مــا يــبنى عــليه ضــعيفاً 

مختالً.
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وتـصرّح الـتعالـيم الـبهائـية ان اإلهـمال فـي تـربـية الـطفل ذنـب ال يـغتفر وان مـوت الـطفل خـير لـه 
مــن أن يــترك بــال تــعليم. ويــجب تــساوي الــبنت مــع الــولــد فــي حــقها فــي الــتعليم بــكافــة مــراحــله 
تـساويـاً تـامـاً وفـي حـاالت مـعينة يـرجـح تـعليم الـبنت وتـربـيتها عـلى تـعليم الـولـد وعـندهـا تـتولـى 
الـحكومـة أمـره كـما مـّر بـاخـتصار. ولـقد نـادت الـبهائـية بهـذا املـبدأ وأعـلنته مـنذ أكـثر مـن مـائـة 
وخـمسني سـنة حـينما لـم يـكن لـلمرأة شـأن فـي املـجتمع بـل لـم تـجّوز الـعادات والـتقالـيد تـعليم 
الـــبنت وتـــثقيفها واعـــتبرت ذلـــك خـــروجـــاً عـــلى ســـنن املـــجتمع وحـــتى مـــروقـــاً مـــن الـــديـــن !.. ومـــن 
جــملة الــضحايــا والــقرابــني الــعزيــزة الــتي قــدمــتها الــبهائــية - وهــي فــي أول نــشأتــها - لــترويــج 
مـــبدأ الـــتربـــية والـــتعليم واملـــناداة بـــحق املـــرأة فـــيه ومـــساواتـــها مـــع الـــرجـــل فـــي ســـائـــر الـــحقوق 
واإلمــتيازات والــفرص، كــانــت نــفس الــشاعــرة املــلهمة والــعاملــة الــفاضــلة (قــرّة الــعني) الــطاهــرة، 
فــهي الــتي ألهــبت بــنات جــنسها فــي إيــران فــي ذلــك العهــد املــظلم بحــماس نــادر بــقصائــدهــا 
وأشـعارهـا وخـطبها الحـماسـية الـتي تـناقـلتها األلـسن ال فـي إيـران فـقط بـل وفـي سـائـر أقـالـيم 
الشـــــرق وأهـــــابـــــت بـــــهن لـــــلمطالـــــبة بـــــحقهن الـــــطبيعي فـــــي اكـــــتساب الـــــعلوم وتـــــحصيل الـــــفنون 

كالرجال ونددت بذلك الكفن األسود الذي لفتها به تقاليد املجتمع الهزيل.
وبــمقتضى الــتعالــيم الــبهائــية يــجب الشــروع بــتربــية الــطفل وتــثقيفه بــالــعلوم واملــبادئ الــديــنية 
والـعلمية مـعاً فـي بـرنـامـج واحـد. وكـما ان املـعلم الـصادق الـحاذق يـرمـي بـتلقني الـعلوم لـلنشء 
إلـى ان تـأخـذ مـكانـها  مـن أذهـانـهم وأفـهامـهم سـالـكاً بـهم مـسالـك الـتفهيم الـفعال ومـربـياً لـقوة 
الـنقد والـفهم فـيهم ومـبتعداً بـهم عـن ان يـصيروا كـالـببغاء الـذي يـنطق بـما ال يـفهم ويهـرف بـما 
ال يـــعرف، كـــذلـــك يـــجب عـــليه فـــي تـــلقني الـــدروس الـــديـــنية أن يحـــذو حـــذو هـــذا املســـلك ويـــترســـم 
هـــذا املـــنهج كـــل الـــترســـم مـــبالـــغاً فـــي الـــتفهيم والـــتنويـــر بـــحيث يـــشعر الـــناشئ ان الـــديـــن هـــو 

املصدر األكبر لخالص العالم وبحيث يشب على محاسن األخالق وكرم الشيم.

4 - مساواة حقوق الرجل واملرأة: 

ان الـــبهائـــية تـــقول بـــاســـتواء الـــرجـــل واملـــرأة ألن الـــواجـــب فـــي الـــتفضيل ان يـــقوم عـــلى أســـاس 
حـــــقيقي وهـــــو الـــــعلوم والـــــكماالت والـــــفضائـــــل والـــــخصال ذات الـــــقيمة عـــــند اهلل ال عـــــلى املـــــبنى 

الصوري املرتكن على الفروق الصورية والظواهر.
ال يــوجــد أي فــرق حــقيقي بــني الــرجــل واملــرأة، ان اهلل عــز وجــل خــلقهما جــميعا وجــعل كــليهما 
ركـني النسـل الـذي ال يـتم إال بـهما مـعاً وسـمي كـال مـنهما بـاإلنـسان وكـل مـنهما يحـمل الـروح 
اإلنـسانـي وكـل واحـد مـنهما مـحتاج إلـى اآلخـر وال يـمكن أن يـعيشا إال مـعاً، ومـن هـنا يـعرف 

سر املساواة بينهما. وكما ان الرجل مسئول أمام الدين وأمام الهيئة كذلك املرأة.
وفــي األجــزيــة واملــكافــآت ال فــارق بــينهما، فــاملــرآة يــقع عــليها نــفس الــقصاص الــذي يــقع عــلى 
الــرجــل بــتعرضــه ملــا يســتوجــبه واملــكافــأة الــتي يســتحقها الــرجــل عــلى عــمل مــا تســتحقها املــرأة 
إذا  أتـــت بـــنظير هـــذا الـــعمل. والـــواســـطة الـــعظيمة الـــتي يـــعتمد عـــليها فـــي تحـــريـــر املـــرأة هـــو 
الـــتعليم الـــعام فـــيكون لـــلبنات حـــظ مـــن الـــتربـــية والـــتعليم كـــالـــصبيان. وفـــي الـــحقيقة ان تـــعليم 
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ــــاً  الــــبنت وتــــربــــيتها وتــــثقيفها أهــــم وأولــــى مــــن تــــعليم الــــصبي، ألنــــها    ســــرعــــان مــــا تــــصبح أمّـَ
وتـصير أول مـعلمة لـلجيل الـقادم. واألطـفال هـم كـاألغـصان الـرقـيقة الـيانـعة، فـإذا كـان الـتعليم 
األولـي سـليماً صـحيحاً تـنبت األغـصان سـليمة مسـتقيمة. وأمـا إذا كـان نـاقـصاً فـتنمو مـعوجـة 
وتتأثر في نهاية حياتها من تأثير تربية السنني األولى، فما أجمل التربية والتهذيب للبنات.
وقـد كـان لـعبد الـبهاء فـرص عـديـدة أثـناء سـياحـته فـي الـبالد الـغربـية لـتوضـيح وتـرويـج مـبادئ 
الـبهائـية وتـعالـيمها الـتي أسـسها والـده بـهاء اهلل ومـن جـملتها الـتعليم الـخاص بـتساوي حـقوق 
الــــرجــــل واملــــرأة. فــــفي مــــؤتــــمر اجــــتماع حــــريــــة املــــرأة فــــي لــــندن فــــي يــــنايــــر ســــنة 1913 قــــال 

(مترجما):
"ان اإلنــسانــية كــالــطائــر ذي الــجناحــني أولــهما الــذكــر واآلخــر األنــثى ومــا لــم يــكن الــجناحــان 
قــــويــــني تحــــركــــهما قــــوة واحــــدة فــــان الــــطير ال يــــقدر ان يــــطير نــــحو الــــسماء. فــــتبعا لــــروح هــــذا 
الـــعصر يـــجب ان تـــتقدم الـــنساء لـــيتممن رســـالـــتهن فـــي الـــحياة ولهـــذا يـــجب ان يـــتساويـــن مـــع 
الـرجـال. ان أحـد تـعالـيم بـهاء اهلل  املـهمة هـو أن تـصبح الـنساء فـي مسـتوى واحـد مـع الـرجـال 
وان يـتمتعن بـحقوق وامـتيازات وفـرص مـساويـة لـحقوق الـرجـال وفـرصـهم وامـتيازاتـهم... واآلن 
يـــــجب عـــــلى الـــــنساء ان يـــــمضني فـــــي الـــــتقدم وان يـــــوســـــعن مـــــعلومـــــاتـــــهن فـــــي الـــــعلوم واآلداب 
والــتاريــخ ألجــل إكــمال اإلنــسانــية. فــعن قــريــب ســوف يــنلن حــقوقــهن ويــعلم الــرجــال ان الــنساء 
جـادات فـي عـملهن ويـحافـظن عـلى كـرامـتهن ويـترقـني فـي الـحياة الـسياسـية واملـدنـية. ويـقفن 
حجــر عــثرة فــي ســبيل الحــرب ويــطالــنب بــحقوق االنــتخاب واملــساواة فــي كــل االمــتيازات الــتي 

يتمتع بها الرجال".
وفـــي الـــحقيقة ســـوف نـــشاهـــد تـــقدمـــا مـــحسوســـا فـــي األمـــور الـــتي كـــانـــت مـــهملة فـــي الـــسابـــق 
إهـماال عـظيما بسـبب تسـلط الـرجـال عـندمـا تـجاب مـطالـب الـنساء ويـكون لـهن صـوت مـسموع 
فـي تـنظيم األمـور واألحـوال االجـتماعـية وذلـك كـتقدم الـصحة، واالعـتدال فـي املـعيشة، وبسـط 
السالم، وتنظيم الحياة الخاصة وسيكون لهذه التحسينات نتائج طيبة خيِّرة ذات أثر بليغ.
وفــي مــناســبة أخــرى تــكلم عــبد الــبهاء فــي هــذا املــوضــوع ومــما قــالــه: "... كــان الــعالــم الــقديــم 
مــحكومــاً بــقوة الــرجــال، وكــان لــلرجــل التســلط الــتام عــلى املــرأة بســبب مــا اتــصف بــه مــن الــقوة 
والــــتعدي الــــجسمانــــي، ولــــكن املــــيزان اآلن آخــــذ فــــي االعــــتدال وأخــــذت الــــقوة تــــفقد ســــلطتها 
واملـهارة الـعقلية والـصفات الـروحـانـية واملـحبة والخـدمـات الـنسائـية أخـذت تـتغلب عـلى مـا كـان 
لــلرجــال مــن قــوة، فــسيكون الــجيل الــقادم أمــيل إلــى اآلراء الــنسائــية وبــعبارة أوضــح ســيكون 

جيال تتوازن فيه أصول املدنية النسائية والرجالية ".(*)
 (*) مترجم عن مجلة نجمة الغرب، املجلد الثامن، العدد الثالث، الصفحة 4
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5 - وحدة العالم اإلنساني: 

ان جــــميع أمــــم الــــعالــــم فــــي نــــظر الــــبهائــــية أخــــوة رغــــماً عــــما تــــصوره املــــتصورون مــــن عــــوامــــل 
التفريق والتمييز الوهمي. 

والــواجــب فــي أمــر الــتفضيل عــند الــبهائــي أن يــكون قــائــماً عــلى الــتربــية والــتعليم ويــجب عــلى 
الــكامــلني والــفضالء مــن أعــضاء الــهيئة االجــتماعــية البشــريــة أن يســدوا هــذا الــنقص - نــقص 
الجهـــــل والخـــــلو مـــــن الـــــتربـــــية - فـــــيجب والـــــحالـــــة هـــــذه تـــــعليم الـــــجهال وتـــــربـــــيتهم واألخـــــذ بـــــيد 
املـتأخـريـن فـي مـياديـن الـحياة وإنـهاضـهم إلـى املسـتوى الـالئـق وال يـصح بـحال مـن األحـوال 

االستهانة بهم وإهمال أمرهم.
ان أشهـــر تـــعالـــيم بـــهاء اهلل  وأهـــم مـــبادئـــه فـــي هـــذا الـــعصر الجـــديـــد هـــو إعـــالن "وحـــدة عـــالـــم 
اإلنــسان" ولــقد نــادى بــهاء اهلل  بهــذا املــبدأ وأعــلنه فــي وقــت كــانــت اإلنــسانــية غــارقــة فــي لــجج 
الــتعصبات املــانــعة ملــثل هــذا الــنور الــذي جــاء بــه لــيكشف عــنها ظــلمات الــعداوة والــتفريــق بــني 

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"

فــأشهــر تــعالــيمه وأســماهــا اتــحاد بــني البشــر وجــميع الخــلق فــي اهلل. ومــن ذلــك أيــضا  تــتبني 
وجـــهة االتـــحاد بـــني الـــديـــن الـــحق وبـــني الـــعلم وتتجـــلى وحـــدة الـــكون وارتـــباط أجـــزائـــه بـــعضها 
بـــبعض فـــأبـــحاث عـــلماء الـــفلك مـــرتـــبطة مـــع أبـــحاث عـــلماء الـــطبيعة والـــكيمياء والـــتاريـــخ وعـــلم 
الـــنفس واالجـــتماع ارتـــباطـــاً ال انـــفكاك فـــيه، فـــكل اكـــتشاف جـــديـــد فـــي أي نـــوع مـــنها يـــضيء 
بـنوره عـلى األنـواع األخـرى فـكما اظهـر الـعلم الـطبيعي أن كـل ذرة مـن هـذه الـذرات فـي هـذا 
الــكون قــد تجــذب وتــؤثــر عــلى الــذرات األخــرى مــهما كــانــت بــعيدة وصــغيرة، كــذلــك عــلم الــنفس 
قـد أثـبت أن كـل روح فـي عـالـم الـكون تـرتـبط بـاألرواح األخـرى وتـؤثـر عـليها. وقـد أشـار الـبرنـس 
كـروبـاتـكني فـي كـتابـه (املـساعـدة املـتبادلـة) إلـى ان املـساعـدة املـتبادلـة أمـر ضـروري السـتمرار 
الـــحياة حـــتى بـــني صـــغار الـــحيوانـــات، فـــكل فـــرد يـــعيش للمجـــموع واملجـــموع يـــعيش لـــكل فـــرد، 
وهذه هي القاعدة الوحيدة التي على مقتضاها يقدر العالم أن يعيش في رغد من الحياة.

ان جـــميع عـــالمـــات األزمـــان تـــدل عـــلى أنـــنا اآلن فـــي فجـــر عـــصر جـــديـــد فـــي تـــاريـــخ الـــجنس 
البشــري يــصح تــسميته "عــصر وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي" أو "عــصر االتــحاد". وان فــرخ نســر 
اإلنــسانــية مــعلق لــآلن بــوكــر صخــرة األطــماع املــاديــة الــقديــمة الــصماء، فــهو لــآلن يــخاف مــن 
بســط أجــنحته لــلطيران مــع انــه كــان مــن قــبل يشــتاق إلــى أمــر أعــلى وأجــل مــما كــان فــيه فــهو 
يــتردد فــي ضــيق الــتقالــيد واألوهــام  الــقديــمة، ولــكن اآلن انــتهى عــصر ذلــك الــضيق فــهو قــادر 
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اآلن عــــلى الــــطيران بــــأجــــنحة اإليــــمان والــــعقل إلــــى الــــعوالــــم الــــعليا، عــــوالــــم املــــحبة والــــوحــــدة، 
والـحقيقة الـروحـانـية، ولـن يـعود يـتقيد بـالـتراب كـما كـان قـبل نـمو أجـنحته، بـل يـصعد فـي هـواء 
الــفضاء الــوســيع املــطلق والحــريــة الــتامــة والــوحــدة الــشامــلة، وال يــلزمــه إال أمــر واحــد وهــو أن 
يـكون طـيرانـه مـحققا وبـاسـتمرار فـال يـلزمـه فـقط أجـنحة قـويـة، بـل ان تـسير هـذه األجـنحة فـي 

الفضاء بالتوازن والتساوي التام.
وفي رسالة لبهاء اهلل  خاطب أهل العالم بقوله (مترجما):

"قــد ارتــفعت خــيمة االتــحاد، فــال تــنظروا بــعضكم بــعضا كــغربــاء، أنــتم جــميعاً 
أثــمار شجــرة واحــدة وأوراق غــصن واحــد،.. لــيس الــعالــم إال وطــن واحــد والبشــر 

سكانه..." (لوح مقصود).

وشبه عبد البهاء أبناء البشر بأزهار حديقة واحدة حيث يقول (مترجما):
"الحـــظوا أزهـــار الحـــدائـــق فـــمهما اخـــتلف نـــوعـــها وتـــفاوت ألـــوانـــها، وتـــبايـــنت صـــورهـــا وتـــعددت 
أشـكالـها إنـها ملـا كـانـت تـسقى مـن مـاء واحـد وتـنمو مـن هـواء واحـد وتـترعـرع مـن حـرارة وضـياء 
شـمس واحـدة فـان تـنوعـها واخـتالفـها يـكون سـببا فـي ازديـاد رونـقها وجـمالـها. وكـذلـك الـحال 
إذا  بـــرز إلـــى حـــيز الـــوجـــود أمـــر جـــامـــع - وهـــو نـــفوذ كـــلمة اهلل - أصـــبح اخـــتالف البشـــر فـــي 

اآلداب والرسوم والعادات واألفكار واآلراء والطبائع سببا لزينة العالم اإلنساني". 
(خطب عبد البهاء طبع بيروت، ص 6)

ان مـــبدأ وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــي هـــو املـــحور الـــذي تـــدور حـــولـــه تـــعالـــيم بـــهاء اهلل  بـــل هـــو فـــي 
الواقع هدفها األعلى الرفيع، يقول عبد البهاء (مترجما):

"كــل عــصر كــان نــور الهــدايــة اإللــهية َســلطاً عــلى مــوضــوع أســاســي واحــد، وفــي هــذا الــدور 
العجيب والقرن املجيد أساس دين اهلل وطلعة شريعته النوراء معرفة وحدة البشر".

ويقول أيضا  في مقام آخر (مترجما): 
"إن جــميع البشــر هــم عــباد اهلل األكــبر، وان اهلل خــالــق الــكل ورازق الــكل ومــحيي الــكل، كــما 
انــه رءوف بــالــكل، وجــميع الــناس يــكّونــون الــجنس البشــري، فــالــتاج اإلنــسانــي زيــنة لــكل رأس 
وخـلعة املـوهـبة اإللـهية لـكل هـندام والـكل عـباد اهلل وهـو بـهم جـميعا رؤوف رحـيم وعـنايـته تـشمل 
الـكل... وكـل مـا فـي األمـر ان بـعض الـناس مـا زالـوا كـاألطـفال لـم يـصلوا إلـى مـرحـلة الـبلوغ، 
وهـــؤالء يـــجب عـــلينا ان نـــربـــيهم حـــتى يـــبلغوا أشـــدهـــم، أو ان بـــعضهم مـــرضـــى يـــجب عـــلينا ان 
نــعالــجهم حــتى يــظفروا بــالــشفاء، أو ان بــعضهم جــاهــل يــجب تــعليمهم حــتى يــعلموا ويــدركــوا، 
وال يـنبغي ان نـعتبر هـؤالء أشـراراً ونـنفر مـنهم، بـل يـجب عـلينا أن نـكون أشـد رأفـة بـهم ألنـهم 

أطفال أو مرضى أو جهالء".
 (خطب عبد البهاء طبعة بيروت، ص 158-157)
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ويقول عبد البهاء في مقام آخر (مترجما):
"... ولــو ان الــوفــاق واالتــحاد كــان مــؤســساً فــي األدوار املــاضــية، إال انــه بــالــنظر إلــى غــياب 
الـــوســـائـــل مـــا كـــان يـــمكن تـــحقيق وحـــدة عـــموم البشـــر فـــقارات الـــعالـــم بـــقيت مـــقسمة تـــقسيماً 
كــــــبيراً، وحــــــتى بــــــني شــــــعوب الــــــقارة الــــــواحــــــدة كــــــان الــــــتعاون والــــــتبادل الــــــفكري يــــــكاد يــــــكون 
مســتحيال، ولــذلــك كــان الــتعامــل والــتفاهــم املشــترك واالتــحاد بــني شــعوب األرض  ومــللها كــافــة 
غـير مـمكن. أمـا الـيوم فـقد ازدادت وسـائـل املـواصـالت وصـارت الـقارات الخـمس فـي الـحقيقة 
قـارة واحـدة... وهـكذا الـحال أيـضا  بـني أفـراد الـعائـلة اإلنـسانـية شـعوبـا وحـكومـات، مـدنـاً أم 
قـرى، أصـبح اعـتمادهـا عـلى بـعضها الـبعض يـزداد الن االكـتفاء بـالـذات غـير مـمكن طـاملـا ان 
الــروابــط الــسياســية تــوحــد األمــم والــشعوب كــافــة، والــعالقــات الــتجاريــة والــصناعــية والــزراعــية 

والعلمية تزداد قوة في كل يوم.
مـــن هـــنا نـــرى ان اتـــحاد البشـــر أمـــر مـــمكن فـــي هـــذا الـــيوم... انـــظروا كـــيف يشـــرق نـــوره اآلن 
عــلى أفــق الــعالــم !... فــاملــصباح األول هــو االتــحاد فــي عــالــم الــسياســة وبــوادر تــأللــئه يــمكن 
مـــشاهـــدتـــها الـــيوم... واملـــصباح الـــثانـــي هـــو االتـــحاد الـــفكري... وســـيشاهـــد تـــمامـــه عـــلى مـــر 
األيـــام، واملـــصباح الـــثالـــث هـــو االتـــحاد فـــي الحـــريـــة وهـــذا ســـوف يـــتحقق بـــالـــتأكـــيد واملـــصباح 
الـــرابـــع هـــو االتـــحاد فـــي الـــديـــن وهـــو الحجـــر األســـاســـي وســـوف يظهـــر بـــقدرة اهلل فـــي أشـــد 
ســـطوع وضـــياء. واملـــصباح الـــخامـــس هـــو وحـــدة الـــعالـــم، الـــوحـــدة الـــتي ســـوف تـــتأســـس بـــكل 
طـــــمأنـــــينة فـــــي هـــــذا الـــــقرن وفـــــيها يـــــرى شـــــعوب الـــــعالـــــم كـــــافـــــة أنـــــفسهم ســـــكان وطـــــن واحـــــد. 
واملـــصباح الـــسادس هـــو وحـــدة األجـــناس، وبـــه يـــصير كـــل مـــن عـــلى األرض  شـــعوبـــا وقـــبائـــل 
لـجنس واحـد. واملـصباح الـسابـع وحـدة الـلغة، بـمعنى اخـتيار لـسان عـام تـتعلمه الـشعوب كـافـة 

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)

6 - الدين يجب أن يكون سبب األلفة واالتحاد بني الجميع: 

ان هـــذا املـــبدأ الـــبهائـــي يـــنير أمـــام أهـــل الـــعالـــم الـــطريـــق الـــذي يـــجب عـــليهم ســـلوكـــه لـــتحقيق 
الـغرض الـذي مـن أجـله بـعثت األنـبياء وسـطرت كـتبهم املـقدسـة، فـالـديـن فـي نـظر الـبهائـي هـو 
مـا حـقق غـايـة اهلل فـي خـلقه أال وهـي مـعرفـة اهلل فـي مـعرفـة مـظاهـره واملـتكلمني بـلسانـه فـي كـل 
عــصر، وهــي مــحبة اهلل، ومــحبة اهلل تــقتضي مــحبة خــلقه والخــدمــة إلخــوانــه فــي البشــريــة بــال 
تــفريــق وال تــمييز. فــالــديــن الــحقيقي إذا  مــا صــار ســبب املــحبة واأللــفة واالتــفاق بــني الجــميع 
لــيحقق الــغرض الــذي مــن أجــله تــأســس، أمــا إذا  صــار ســبباً فــي الــعداوة والــبغضاء والــعمل 
عــلى الــقطيعة والــشحناء بــني مــختلف املــلل واألقــوام فــعدم مــثل هــذا الــديــن بــال شــك خــير مــن 

وجوده. 
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وتكلم عبد البهاء  ذات يوم مع قسيس مسيحي بما يأتي (مترجما):
ان الــغرض مــن بــعثة األنــبياء وإرســال الــكتب تــرويــج قــانــون املــحبة... فلنجتهــد فــي االتــصاف 
بــصفة املــحبة ونــزداد فــيها إلــى درجــة نــغلب بــها عــلى كــل مــقاومــة ونــصل إلــى الــتي تــغلب كــل 

األعداء ".
وقال أيضا :

"ألن تــكون بــهائــياً يــلزمــك أن تــحب الــعالــم وتــحب اإلنــسانــية وأن تجتهــد فــي خــدمــتها. وتــعمل 
للسالم العام واألخّوة العامة".
ينادي بهاء اهلل  قائال (معربا):

"يـا أهـل األرض  ان الـفضل فـي هـذا الـظهور األعـظم هـو إنـا مـحونـا مـن الـكتاب 
كـل مـا هـو سـبب االخـتالف والـفساد والـشقاق، وأبـقينا فـيه مـا هـو سـبب االتـحاد 

والوفاق والوئام نعيماً للعاملني". (لوح العالم)

ويأمر أتباعه بالتسامح الكلي واملحبة الخالصة قائال:
"عاشروا يا قوم مع األديان  كلها بالروح والريحان". (كتاب األقدس)

وفي وصيته األخيرة يقول:
"قـد نـهيناكـم عـن الـنزاع والجـدال نـهياً عـظيماً فـي الـكتاب، هـذا أمـر اهلل فـي هـذا 

الظهور األعظم وعصمه من حكم املحو وزينه بطراز اإلثبات".

فــالــبهائــيون بــموجــب هــذا املــبدأ عــليهم أن يــحبوا كــل إنــسان عــن حــقيقة وإخــالص دون نــظر 
إلى معتقداته وأن ال يحسبوا أحداً أياً كان عدواً لهم.

يقول الدكتور ج.ا. اسلمنت في كتابه "بهاء اهلل  والعصر الجديد":
"ان الـــعالـــم لـــم يشهـــد أبـــداً بـــعداً عـــن الـــوحـــدة الـــديـــنية أكـــثر مـــما شـــاهـــده فـــي الـــقرن الـــتاســـع 
عشـــــر. فـــــقد عـــــاشـــــت األديـــــان  الـــــعظيمة قـــــرونـــــا عـــــديـــــدة بـــــجانـــــب بـــــعضها الـــــبعض كـــــاإلســـــالم 
واملـــسيحية والـــبوذيـــة والـــزردشـــتية وغـــيرهـــا، وبـــدال مـــن أن تـــكون مـــرتـــبطة مـــع بـــعضها بـــاأللـــفة 
واملــحبة لــتكّون مجــموعــا مــؤتــلفاً متحــداً، فــإنــها  كــانــت دائــماً عــلى الــعكس مــتباغــضة مــتعاديــة 
ولــم يــقتصر أمــر االخــتالف عــلى ذلــك بــل ان كــال مــنها انــقسم أيــضا  إلــى جــملة فــرق شــديــدة 

العداء بعضها لبعض رغم ما أوصى املسيح بقوله:
"مــن أجــل ذلــك يــعرفــكم جــميع الــناس إنــكم تــالمــيذي إذا  كــنتم تــحبون بــعضكم 

البعض".

وقوله تعالى  في القرآن سورة الشورى 13:
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"شــرع لــكم مــن الــديــن مــا وصّــــــى بــه نــوحــا والــذي أوحــينا إلــيك ومــا وصــينا بــه 
إبراهيم  وموسى وعيسى ان أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه".

فـمؤسـس كـل ديـن مـن األديـان  الـعظيمة دعـا أتـباعـه إلـى املـحبة والـوحـدة، اال انـه أهـمل قـصد 
الـــشارع فـــي كـــل مـــنها إهـــماال عـــظيما وتـــناســـاه الـــناس وتـــرك فـــي وســـط مـــن الـــتعصب وعـــدم 
الـتسامـح والـتقالـيد والـتعصبات واملـنازعـات. وكـان عـدد املـذاهـب املـختلفة والـفرق املـتعاديـة فـي 
الـعالـم عـند أول ظـهور الـبهائـية أكـبر مـنه فـي أي عهـد سـابـق فـي تـاريـخ البشـر... وفـي الـوقـت 
الــذي وصــل فــيه الــنزاع والجــدال واالخــتالف بــني األقــوام إلــى أشــده، قــام بــهاء اهلل ونــفخ فــي 

صوره العظيم ونادى:
"أن يتحـد جـميع الـعالـم عـلى ديـن واحـد، ويـصبح جـميع الـناس اخـوانـاً وتـتوثق 
عــرى املــحبة واالتــحاد بــينهم وتــزول االخــتالفــات الــديــنية، وتــمحى االخــتالفــات 
بـــني جـــميع البشـــر... ومـــع ذلـــك فـــالبـــد أن تـــزول هـــذه املـــنازعـــات واملـــخاصـــمات، 

ويزول هذا السفك للدماء ويكون الناس جنساً واحداً وأسرة واحدة".

7 - االستقالل في تحري الحقيقة: 

ان بـــــهاء اهلل  يـــــأمـــــر أتـــــباعـــــه بـــــاإلنـــــصاف وهـــــو تجـــــرد اإلنـــــسان عـــــن الـــــوهـــــم والـــــتقليد ومـــــتابـــــعة 
اآلخـــريـــن فـــي آرائـــهم ومـــعتقداتـــهم بـــال رويـــة وال إمـــعان الـــفكر فـــي مـــعرفـــة الـــحق مـــن الـــباطـــل 
وتـمييز الـظل مـن الـحقيقة، فـعلى كـل إنـسان أن يتحـرى الـحقيقة لـنفسه بـنفسه ويـرى األشـياء 
بــعينه ال بــعني غــيره ويــسمع األمــور بــأذنــه ال بــأذن غــيره. وقــد كــان نــداء جــميع األنــبياء للبشــر 
أن يــــفتحوا أعــــينهم ال أن يــــغمضوهــــا وان يــــتبعوا الــــعقل ال أن يخــــمدوه، فــــلن يــــقدروا عــــلى ان 
يـخترقـوا سـحب األوهـام ويخـلعوا قـيود الـتقليد األعـمى ويـصلوا إلـى الـتحقق مـن صـدق الـديـن 
واألمــر الجــديــد إال بــإمــعان الــنظر الــصحيح وبحــريــة الــتفكير ال بــاإليــمان الــتقليدي الــتذلــلي، 
فـالـذي يـرغـب أن يـكون بـهائـياً يـلزمـه أن يـفحص عـن الـحق بـدون خـوف وال وجـل إال انـه يـلزمـه 
ان ال يـقصر أبـحاثـه عـلى املسـتوى املـادي بـل عـليه ان يـتيقظ روحـياً كـما يسـتيقظ مـاديـاً وعـليه 
ان يسـتعمل جـميع الـقوى الـتي أعـطاهـا لـه اهلل لـيصل إلـى الـحقيقة وان ال يـعتقد شـيئاً بـدون 
أن يــــــثبت عــــــنده ثــــــبوتــــــاً عــــــقلياً صــــــحيحاً، وإذا  كــــــان قــــــلبه طــــــاهــــــراً وعــــــقله وفــــــكره خــــــالــــــياً مــــــن 
الـتعصبات فـان بـحثه عـن الـحقيقة ال بـد وان يهـديـه وال يـلبث ان يـرى جـمال الـبهاء اإللـهي فـي 
أي هـيكل تجـلى فـيه. فـالـديـن الـحق لـم يـكن فـي أي وقـت تـقليديـا ولـو فـرض وأصـبح عـلى هـذه 

الصورة فان الطريق املوصل إلى الحياة سيضيق ولن يجده اال القليل.
فــليس لــلبهائــي بــأي حــال مــن األحــوال أن يــضغط عــلى غــيره لــيتبع آراءه لــو كــان ال يــريــد ان 
يســتمع لــه، فــال يجتهــد فــي ان يــسوق الــناس إلــى مــلكوت اهلل بــل يــشوقــهم ويجــذبــهم فــيكون 

كالراعي الصالح الذي يرعى قطيعه وهو يبهجه بتغنياته.
إن مــعظم الحــروب الــدمــويــة الــتي لــطخت تــاريــخ البشــريــة وغــيرهــا مــن الــنكبات والــرزايــا الــتي 
جــرّتــها االخــتالفــات والــعداوات والــتعصبات الــجاهــلية الــتي ســادت بــني الــناس قــرونــاً ال عــداد 
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لــــها فــــي املــــاضــــي، نــــشأت بســــبب الــــتقالــــيد املــــوروثــــة والجــــري األعــــمى عــــلى مــــا رســــمه اآلبــــاء 
واألجـــداد مـــن ســـنن وعـــادات كـــان مـــعظمها نـــاشـــئاً عـــن خـــروج الـــرؤســـاء وقـــادة املـــلل واألقـــوام 
عــــلى قــــاعــــدة "تحــــري الــــحقيقة"، واعــــتسافــــهم وعــــدم إنــــصافــــهم فــــي الــــحكم عــــلى آراء الــــغير 
ومـــوقـــفهم الـــعدائـــي تـــجاه كـــل مـــحاولـــة يـــراد بـــها تـــطهير اإلنـــسان مـــن فـــساد الـــطبيعة وظـــلمة 

الجهل والسير باإلنسانية إلى األمام تبعاً لناموس التقدم واالرتقاء.
وكـما ان مـبدأ وقـاعـدة "تحـري الـحقيقة" هـو األسـاس الـصحيح واألس األعـظم الـذي تـأسـس 
عــليه صــرح الــحضارة البشــريــة والــتقدم املــادي فــي الــعلوم والــفنون واملــعارف الــكونــية، فــكذلــك 
األمـر فـيما يـتعلق بـالـحياة الـروحـية لـإلنـسان وصـعوده سـّلم الـرقـي والـتقدم الـروحـي، فـارتـقاؤه 
الــبطيء املســتمر فــي هــذه الــناحــية قــد تــم فــعالً بــأثــر الــفيوضــات املــعنويــة واإللــهامــات الــغيبية 
الــتي أفــاضــت بــها عــليه الــعنايــة الــربــانــية بــواســطة األنــبياء والــرســل املــتتابــعني، فــقبول أنــوار 
الهـدايـة املشـرقـة مـن تـعالـيم هـؤالء املـعلمني الـعظام واتـباع أوامـرهـم واألخـذ بـمبادئـهم وسـننهم، 
إنـما جـاء عـن طـريـق اإليـمان بـحقيقتهم أوال، وكـان هـذا اإليـمان ولـيد "تحـري الـحقيقة" وقـبول 
"الـــحق" الـــظاهـــر فـــي كـــل واحـــد مـــنهم عـــلى الـــتتابـــع والـــتوالـــي. وعـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك صـــار 
جـمود أصـحاب كـل ديـن عـلى تـقالـيدهـم املـوروثـة وعـدم اسـتعدادهـم ومـيلهم "لتحـري الـحقيقة" 
فـــي الـــدعـــوة الـــديـــنية الجـــديـــدة ســـبباً فـــي حـــدوث االخـــتالفـــات الـــديـــنية الشـــديـــدة واالنـــقسامـــات 
الخــطيرة ووقــوع املــعارك الــدمــويــة املــديــدة بــني أصــحاب األديــان  املــختلفة بــدال مــن أن تــكون 
الـدعـوة الجـديـدة سـببا فـي تـوحـيد الـكلمة واالجـتماع عـلى الـحقيقة الـواحـدة لـو تحـراهـا الجـميع 

برائد املحبة واإلخالص.
ويســتدل مــن الــتعالــيم الــبهائــية ان الــنزاع الــقائــم بــني األديــان  واملــذاهــب املــختلفة لــم يــكن فــي 
الــــحقيقة نــــاشــــئاً ومســــبباً عــــن أصــــل الــــديــــن نــــفسه، بــــل عــــن فــــقدان الــــديــــن وضــــياع جــــوهــــره 
واسـتبدالـه بـالـطقوس والـتقالـيد والخـرافـات واألوهـام  الـتي مـا أنـزل اهلل بـها مـن سـلطان. يـقول 

عبد البهاء (مترجما):
"ان الـديـن اإللـهي يجـمع الـقلوب املـتفرقـة ويـزيـل املـنازعـات والحـروب عـن وجـه الـبسيطة فيخـلق 
الــديــن روحــانــية ونــورا وحــياة لــكل نــفس. ولــو يــكون الــديــن ســبباً لــلعداء والــبغضاء واالنــقسام، 
فـعدم الـتديـن أولـى وتـرك مـثل هـذا الـديـن هـو الـحق. ألن الـديـن هـو الـدواء والـغرض مـن الـدواء 
هـو الـشفاء، فـإذا  كـان الـدواء مسـبباً الزديـاد املـرض فـاألولـى تـركـه... فـأي ديـن ال يـكون سـبباً 

للمحبة واالتحاد فانه ليس بدين ".

8 - محو التعصبات بأنواعها: 

ان مـبدأ الـديـن الـبهائـي الـخاص بـوحـدة البشـر يـقضي عـلى سـبب آخـر مـن أسـباب الحـروب 
قــضاء مــبرمــاً، أال وهــو الــتعصب "الــجنسي" فــبعض األقــوام يــدعــون أنــهم أعــلى وأرفــع مــقامــاً 
مـــــن غـــــيرهـــــم واتخـــــذوا قـــــاعـــــدة "بـــــقاء األنســـــب" شـــــعاراً لـــــهم ويـــــعنون ان ريـــــاســـــتهم وتـــــفوقـــــهم 
"الســـاللـــي" يـــعطيهم الـــحق فـــي أن يســـتأثـــروا بـــمنافـــع األقـــوام الـــضعيفة األخـــرى حـــتى وأن 
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يسـتأصـلوهـم، وأكـثر صـحائـف الـتاريـخ سـواداً مـا تـضّمن الـحوادث الـكثيرة الـتي طـبقت فـيها 
هـذه الـقاعـدة بـال رحـمة وال شـفقة. وأمـا فـي الـديـانـة الـبهائـية فـكل أمـة لـها مـقام مـساٍو لـغيرهـا 
مـن األمـم فـي نـظر اهلل ولـكل مـنها مـواهـب عـجيبة خـاصـة بـها ويـمكنها أن تـقوم بـعمل يـساعـد 

على إكمال حياة األمم األخرى بدالً من إنقاصها. ويقول عبد البهاء (مترجما):
"أمـا بـخصوص الـتعصب ‘الـجنسي’ فهـذا وهـم وخـرافـة واضـحة ألن اهلل خـلقنا جـميعاً جـنساً 
واحــداً.. ومــنذ االبــتداء لــم تــكن هــناك حــدود بــني الــبلدان املــختلفة فــال يــوجــد فــي األرض  جــزء 
مــــملوك لــــقوم دون غــــيرهــــم، وفــــي نــــظر اهلل ال يــــوجــــد فــــرق بــــني األمــــم املــــختلفة، فــــلماذا  يخــــلق 
اإلنـسان مـثل هـذا الـتعصب وملـاذا  تـقام الحـروب مـن أجـل وهـم بـاطـل كهـذا؟.. فـلم يخـلق اهلل 
الخـلق ليهـلك بـعضهم بـعضاً، فجـميع األمـم والـقبائـل واألجـناس مـتساوون أمـام مـواهـب أبـيهم 
الــسماوي... وال فــرق بــينهم فــي الــحقيقة إال فــي درجــة اإلخــالص والــطاعــة لــلقوانــني اإللــهية. 
فـبعضهم كـاملـصابـيح املـنيرة وغـيرهـم كـالـنجوم.. وهـم يـضيئون جـميعاً فـي سـماء اإلنـسانـية... 

والذين يحبون اإلنسانية هم من أعلى البشر، ال فرق بني لون أو جنس أو ملة أو دين".
ومــن الــتعصبات الــرديــئة الــتي تــلحق بــالــتعصب "الــجنسي" الــتعصب الــسياســي أو الــوطــني 
فــقد حــان الــوقــت ألن تــندمــج الــوطــنية الــضعيفة ضــمن الــوطــنية الــعمومــية الــكبرى الــتي يــكون 

فيها الوطن عبارة عن العالم بأجمعه فيقول بهاء اهلل :
"قــد قــيل فــي الــسابق حــب الــوطــن مــن اإليــمان، ونطق لــسان الــعظمة فــي يــوم 
الـــظهور لـــيس الفخـــر ملـــن يـــحب الـــوطـــن بـــل ملـــن يـــحب الـــعالـــم، وبهـــذه الـــكلمات 

العاليات علَّم أطيار األفئدة طيراناً جديداً ومحا التحديد والتقليد".
(معرب من لوح العالم - مجموعة مصر، ص 285)

ومــن الــواضــح ان بــعثة األنــبياء لــم تــكن تهــدف إال لــغرض تــوحــيد كــلمة البشــر وجــمع شــملهم 
وربـــطهم بـــعرى املـــحبة والـــتعاون واالتـــفاق لتســـتقيم أحـــوال املـــجتمع البشـــري وتـــتحكم أســـس 
الــسعادة والــرفــاه للجــميع، بــيد أنــه مــن املــعلوم ويــا لــألســف ان كــثيرا مــا أســيء فــهم الــتعالــيم 
الـسماويـة والـنصائـح املـشفقة الـربـانـية الـتي جـاء بـها األنـبياء، فظهـرت بـني تـابـعيهم ومـروجـي 
عـقائـدهـم الـبدع املـخالـفة والـتعالـيم الـباطـلة واألوهـام  الـسقيمة وبـالـتالـي ألـوان مـن الـتعصبات 
املــميتة الــشنيعة كــالــتعصبات الــجنسية أو الــعرقــية والــتعصبات الــوطــنية والــتعصبات الــطبقية 
والـــتعصبات الـــلونـــية والـــتعصبات الـــلغويـــة وجـــرى الجـــميع وراء األطـــماع املـــاديـــة بـــروح الـــتفوق 
واالسـتعالء ونـشأت األطـماع االسـتعماريـة ووقـعت الحـروب الـطاحـنة ألجـل امـتالك األراضـي 
والــــتوســــع اإلقــــليمي عــــلى حــــساب األمــــم الــــضعيفة والــــشعوب املــــتأخــــرة واشــــتدت روح الــــعداء 
والـبغضاء بـني األمـم والـشعوب وبـاتـت الحـروب تجـر الحـروب ولـكن عـلى مـقياس أوسـع وأوسـع 

وتهدد الجنس البشري بالفناء والدمار في عاقبة األمر.
إن الــتعالــيم الــبهائــية تــرمــي إلــى مــحو الــتعصبات كــافــة ألنــها هــادمــة لــبنيان الــعالــم اإلنــسانــي 
وكــيانــه، جــالــبة لــشقائــه وتــعاســته وبــالئــه، ولــن تــسود الــراحــة واالطــمئنان ولــن يســتقر الــصلح 
والســـالم بـــني األنـــام مـــا لـــم تـــنبذ تـــلك الـــتعصبات املهـــلكة نـــبذا تـــامـــا ويـــعامـــل الـــناس بـــعضهم 
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بــعضا بــنهايــة املــحبة والــعدل واإلخــاء مــؤمــنني بــمبدأ وحــدة البشــر، وأن ال فــضل إلنــسان عــلى 
إنسان إال على قدر عمله وخدمته لعالم اإلنسان.
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9 - اتخاذ لغة عاملية: 

تـدعـو الـبهائـية أبـناء الـعالـم اإلنـسانـي إلـى األخـذ بـواسـطة أخـرى مـن وسـائـط إحـالل الـتفاهـم 
ورفــع االخــتالفــات الــناشــئة مــن ســوء الــتفاهــم بــني مــختلف الــشعوب واألقــوام مــن جــراء تــعدد 
الـلغات والـلهجات، واسـطة أخـذ الـناس يـشعرون بـأهـميتها وخـطورتـها فـي هـذا الـعصر الـذي 
تــــقاربــــت فــــيه األمــــم املــــتباعــــدة وكــــثر الــــتعامــــل والــــتبادل االقــــتصادي بــــينها وارتــــبطت بــــعضها 
بـبعض بـروابـط ثـقافـية وسـياسـية وتـجاريـة أمـلتها عـليها مـصالـحها الـخاصـة ومـنافـعها الـقومـية، 
وهـذه الـواسـطة هـي اتـخاذ لـغة واحـدة يـتفق عـليها الجـميع وهـي إمـا ان تـكون إحـدى الـلغات 
الـــحية أو تـــوضـــع وضـــعاً وتـــصبح عـــلى الـــفور أداة الـــتخاطـــب والـــتفاهـــم الـــعاملـــي بـــني مـــختلف 
الــشعوب واألمــم. عــلى ان تــدرس هــذه الــلغة فــي مــدارس الــعالــم جــميعا بــحيث ال يــحتاج كــل 
شــــعب وكــــل أمــــة إال لــــغتني يــــتعلمها وهــــما لــــغته األصــــلية الــــتي يــــتفاهــــم بــــواســــطتها مــــع أفــــراد 
جـــنسه وبـــني أمـــته والـــلغة الـــعاملـــية الـــتي يســـتعملها فـــي الـــتخاطـــب مـــع عـــموم أبـــناء الـــعالـــم وال 
يـــــحتاج الـــــناس بـــــعدئـــــذ إلـــــى صـــــرف جـــــهود مـــــضنية وعـــــمر مـــــديـــــد فـــــي تـــــعلم الـــــلغات الـــــعديـــــدة 
والـلهجات املـختلفة، ومـا لـم يـتحقق ذلـك فـسيظل سـوء الـتفاهـم الـناشئ مـن جهـل اإلنـسان بـلغة 
أخــــيه اإلنــــسان وعجــــزه عــــن الــــتفاهــــم مــــعه يجــــر الــــعالــــم إلــــى كــــوارث وأزمــــات خــــانــــقة ال يــــمكن 
الــقضاء عــليها إال عــن طــريــق الــتفاهــم الــتام بــواســطة لــغة عــاملــية رســمية يــتعلمها الجــميع بــال 

استثناء.
يقول بهاء اهلل :-

"اإلشــراق الــسادس اتــحاد الــعباد واتــفاقــهم فــلم تــزل آفــاق الــعالــم مســتضيئة 
بـنور االتـحاد والسـبب األعـظم فـي ذلـك مـعرفـة بـعضهم لـغة بـعض وكـذلـك الخـط. 
ــا أمــرنــا أمــراء بــيت الــعدل مــن قــبل فــي األلــواح أن يــختاروا لــغة مــن الــلغات  إنّـَ
املـوجـودة أو يـبتدعـوا لـغة جـديـدة وكـذلـك يـختاروا خـطاً مـن الخـطوط ويـعلموا 
بـه األطـفال فـي مـدارس الـعالـم. حـتى يـشاهـد الـعالـم وطـناً واحـداً وأرضـاً واحـدة". 

(لوح اإلشراقات املعرّب)

وفـي الـوقـت الـذي كـان فـيه بـهاء اهلل  أول مـن أشـار عـلى الـعالـم بـعمل ذلـك ولـد فـي بـولـندا مـن 
يــــدعــــى "لــــودفــــيك زامــــنهوف" وكــــان مــــن نــــصيبه ان يــــلعب دوراً هــــامــــا فــــي تــــنفيذ هــــذه الــــفكرة 
وحــصر أوقــاتــه وأفــكاره فــي ابــتداع لــغة تــدعــى بــاالســبرانــتو وســرعــان مــا انتشــرت هــذه الــلغة 
الـــبسيطة فـــي الـــعالـــم،  وأصـــبح لـــها دعـــاة ومـــروجـــون مـــنتظمون فـــي مـــعظم أنـــحاء املـــعمورة. 
وســواء أصــبحت هــذه الــلغة بــعينها الــلغة الــعاملــية أم اتــفق عــلى غــيرهــا، فــاألمــر املــهم فــي ذلــك 
هـو شـعور الـعالـم اإلنـسانـي الشـديـد إلـى وسـيلة تـخاطـب وتـفاهـم عـاملـي مـتفق عـليه كـما اتـفق 
عــلى إشــارات مــورس الــتلغرافــية وســائــر املــصطلحات واإلشــارات الــعلمية الــعاملــية املســتعملة 

اليوم من قبل الجميع.
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10 - تأسيس السالم العام: 

تــكاد املــبادئ الــبهائــية بــأجــمعها تخــدم غــايــة واحــدة بــعينها هــي تــأســيس الســالم الــعام عــلى 
األرض  وتـــحقيق وحـــدة عـــالـــم البشـــر. ويـــصرح بـــهاء اهلل  ان الـــغايـــة مـــن بـــعثته وظـــهوره هـــي 
تــــحقيق الــــنبوءات الــــتي أعــــلنها جــــميع األنــــبياء الــــسابــــقني بــــمجيء عــــصر الســــالم واســــتقرار 
الـــصلح واملـــحبة بـــني عـــموم البشـــر. والـــكتب الـــسماويـــة الـــقديـــمة مـــشحونـــة بـــذكـــر هـــذا الـــعصر 

والتغني به وببهائه العظيم.
ويقول عبد البهاء (مترجما):

"ان الــعالــم فــي حــرب وجــدال والــنوع اإلنــسانــي فــي غــايــة الــخصومــة والــوبــال. أحــاطــت ظــلمة 
الـــجفاء واســـتترت نـــورانـــية الـــوفـــاء. إذ نشـــبت جـــميع مـــلل الـــعالـــم مـــخالـــبها الـــحادة فـــي رقـــاب 
بــعضها الــبعض، ومــا زالــت تــتنازع وتــتقاتــل، بــحيث تــزعــزع بــنيان البشــريــة وتــزلــزل. فــكم مــن 
نـفوس بـاتـت شـريـدة بـال مـأوى وال وطـن. وآالف مـؤلـفة مـن الـرجـال يـسقطون - كـل عـام - عـلى 
الــغبراء صــرعــى فــي مــياديــن الحــرب والــقتال مــضرجــني بــدمــائــهم، لــقد طــويــت خــيمة الــسعادة 
والــحياة ومــا زال الــقادة يــتزعــمون ويــقودون ويفتخــرون بــسفك الــدمــاء ويــتباهــون بــإثــارة الــفنت. 
يــقول قــائــل مــنهم: لــقد حــكمت الــسيف فــي رقــاب هــذه األمــة. ويــقول ثــان: لــقد ســويــت بــالــتراب 
هـــــذه املـــــملكة. ويـــــقول ثـــــالـــــث: لـــــقد اقـــــتطعت تـــــلك الـــــدولـــــة مـــــن أســـــاســـــها. ذلـــــك مـــــدار فخـــــرهـــــم 
ومــــباهــــاتــــهم بــــني الــــجنس البشــــري. لــــقد أصــــبح الــــصدق والــــصداقــــة - فــــي جــــميع الــــجهات - 
مـــــذمـــــومـــــني، وأصـــــبح األمـــــن وعـــــبادة الـــــحق مـــــقدوحـــــني وان مـــــنادي الـــــصلح والـــــصالح واملـــــحبة 
والســـالم لـــهو ديـــن الجـــمال املـــبارك الـــذي رفـــع فـــي قـــطب الـــوجـــود خـــيمته، ويـــدعـــو إلـــى نـــفسه 

األقوام”.
(مــن مــكاتــيب عــبد الــبهاء مــعرب مــن الــفارســي. خــطب عــبد الــبهاء، طــبع بــيروت 

ص 9).
وجاء في "مفاوضات عبد البهاء":-

"فــي هــذا الــدور الــبديــع يــصير الــعالــم عــاملــاً آخــر ويــبدو الــعالــم اإلنــسانــي فــي كــمال الــزيــنة 
والـــراحـــة ويـــتبدل الـــنزاع والجـــدال والـــقتال بـــالـــصلح والـــصدق والـــوداد، وتـــحتكم روابـــط األلـــفة 
والــوئــام، وفــي الــنهايــة تــمتنع الحــروب بــالــكلية... ويــرتــفع ســرادق الــصلح الــعمومــي فــي قــطب 
اإلمــــكان، وتــــنمو شجــــرة الــــحياة املــــباركــــة حــــتى تــــظلل الشــــرق والــــغرب. فــــاألقــــويــــاء والــــضعفاء 
واألغـنياء والـفقراء والـطوائـف املـتنازعـة واملـلل املـتعاديـة الـذيـن هـم بـمثابـة الـذئـب والحـمل والـنمر 
والجــــــــدي واألســــــــد والعجــــــــل يــــــــعامــــــــل بــــــــعضهم بــــــــعضا بــــــــنهايــــــــة املــــــــحبة واالئــــــــتالف والــــــــعدالــــــــة 

واإلنصاف ، ويمتلئ العالم بالعلوم واملعارف والحقائق وأسرار الكائنات ومعرفة اهلل". 
(مفاوضات - الترجمة العربية، ص 78-57)
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وألجــــل الــــتوصــــل إلــــى تــــأســــيس الســــالم الــــعام وتــــمكينه فــــي الــــعالــــم أوردت الــــبهائــــية الحــــلول 
الـــكافـــية لـــلقضاء عـــلى األســـباب الـــرئـــيسية الـــتي أوجـــبت الحـــروب فـــي الـــسابـــق وبـــينت طـــرق 
عــــالجــــها فــــمنها الــــتعصبات بــــأنــــواعــــها الــــديــــنية واملــــذهــــبية والــــتعصبات الــــوطــــنية والــــسياســــية 
والــعرقــية وغــير ذلــك مــن ضــروب الــتعصبات الــتي عــمل كــل واحــد مــنها عــلى تخــريــب ركــن مــن 
ـــــــــــحت الــــتعالــــيم الــــبهائــــية  أركــــان الســــالم فــــي الــــعالــــم طــــوال قــــرون عــــديــــدة مــــاضــــية، والــــتي وضّـَ
املــوافــقة لــروح هــذا الــعصر الجــديــد بــطالنــها    وعــملت عــلى مــحو أصــولــها وجــذورهــا. كــما ان 
الـبهائـية أيـضا  تـقضي عـلى مـختلف الـعوامـل األخـرى الـتي ظـلت دائـبة عـلى تـقويـض أسـس 
السـالم الـعاملـي ومـنها املـشاكـل االقـتصاديـة الـحادة، واألطـماع االسـتعماريـة واحـتكار مـنابـع 
الــــــثروة الــــــعاملــــــية واســــــتثمارهــــــا بــــــالــــــشكل الــــــذي ال يــــــؤول إلــــــى رفــــــاه أبــــــناء البشــــــر، وإتــــــيانــــــها 

باملؤسسات الكفيلة بتأسيس السالم واملحافظة عليه.
ومـــن جـــملة الحـــلول الـــواردة فـــي الـــتعالـــيم الـــبهائـــية ألجـــل تـــأســـيس الســـالم الـــعام هـــي تحـــديـــد 
التســلح وتحــريــم وســائــل الــعنف واملــقاومــة وبــالــرجــوع إلــى الــكتب الــبهائــية يجــد الــقارئ هــذه 

الحلول والعالجات بالتفصيل.

11 - حل املشاكل االقتصادية: 

ان الـــتعالـــيم الـــبهائـــية تـــدعـــو إلـــى تـــنظيم الـــحياة االقـــتصاديـــة وإصـــالحـــها بـــشكل يـــؤمـــن رفـــاه 
الجـميع واسـتقرار شـؤونـهم املـاديـة بـحيث ال يـبقى مـجال لـلمنازعـات والحـروب املـثارة مـن جـراء 
اخـــتالل املـــيزان االقـــتصادي فـــي الـــعالـــم وارتـــباك الـــوضـــع الـــدولـــي الـــناتـــج عـــن ذلـــك مـــن حـــني 

آلخر. 
فيقول عبد البهاء (مترجما):

"ان تـنظيم األحـوال الـعامـة يـجب أن يـتم بـطريـقة تـوجـب مـحو الـفقر فـيكون لـكل فـرد عـلى قـدر 
املســــتطاع نــــصيبه فــــي الــــحياة والــــتمتع عــــلى قــــدر رتــــبته فــــال نــــعود نــــرى أشــــخاصــــا مــــثقلني 
مــزوديــن بــاألمــوال بــينما اآلخــريــن يــموتــون مــن الــعدم والــجوع أو أشــخاصــا يــملكون الــقصور 
الفخـــمة الـــعديـــدة وآخـــريـــن ال يـــملكون مـــا يـــضعون عـــليه رؤوســـهم ألن مـــثل هـــذه الـــحالـــة غـــير 
مــرضــية ويــجب إصــالحــها. ولــكن يــلزمــنا االحــتراس فــي إصــالحــها ألنــها ال يــمكن إصــالحــها 
بـاملـساواة الـتامـة بـني الـناس، فـاملـساواة وهـٌم بـاطـل ال يـمكن تـحقيقه عـمليا، ولـو أمـكن تـحقيقها 
يــومــا مــا فــانــه ال يــمكن دوامــها ولــو فــرض إيــجاد هــا فــان نــظام الــعالــم كــله يفســد. فــال بــد مــن 
حـصول الـتفاوت فـي الـعالـم البشـري وعـلى هـذا الـنظام خـلق اهلل البشـر، فـاإلنـسانـية كـالـجيش 
الـعظيم يـحتاج إلـى قـائـد وضـباط بـدرجـاتـهم املـختلفة وكـذلـك إلـى عـسكر، وكـل فـرد مـنهم عـليه 
واجـبات مـعينة، فـالـدرجـات ضـروريـة لـتحقيق الـنظام والـترتـيب، فـال يـكون الـجيش كـله قـوادا أو 
ضـباطـا أو يـكون كـله عـسكراً بـدون رؤسـاء. واآلن بـعض الـناس أغـنياء بـغنى مـفرط والـبعض 
فـقراء بـفقر مـدقـع فـال بـد مـن عـمل نـظام لـضبط وتحسـني األحـوال، فـمن األمـور املـهمة تحـديـد 
درجـة الـغنى، وكـذلـك تحـديـد درجـة الـفقر.. فـإذا  رأيـنا ان الـفقر قـد وصـل إلـى درجـة املـوت فـان 
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ذلـك عـالمـة حـقة عـلى وجـود الـظلم واالعـتساف، فـيجب عـلى كـل فـرد ان يهـتم بهـذا األمـر، وان 
ال يــتوانــى فــي الــسعي فــي تــغيير األنــظمة الــتي تــؤول بــأغــلب الــناس إلــى الــفقر املــدقــع فــيلزم 

تقنني القوانني الخاصة للبحث في الفقر والغنى املفرطني". 
                                                   (من خطب عبد البهاء في باريس)

ان مـــن أهـــم الخـــطوط األســـاســـية الـــتي وضـــعتها الـــتعالـــيم الـــبهائـــية لحـــل هـــذه املـــشكلة الـــتي 
بـــاتـــت تهـــدد ســـالمـــة الـــعالـــم وأمـــنه وراحـــته وملـــعالـــجة مـــضاعـــفاتـــها ومـــشقاتـــها الجـــمة فـــي هـــذا 

العصر الذري هي:
أ - مسألة الزارع والفالح:

ال تـعتبر املـشكلة االقـتصاديـة فـي نـظر الـديـن الـبهائـي محـلولـة اال إذا  عـولـجت مـشكلة الـزارع 
والفالح أوال.

والــفالح فــي الــحقيقة أول عــامــل فــي الــهيئة االجــتماعــية، ويــربــو عــدد الــفالحــني عــلى عــدد أي 
طـبقة مـن طـبقات الـعمال ولهـذا فـمن الـلياقـة الـبدء بحـل هـذه املـشكلة اعـتبارا مـن هـذه الـطبقة 

الكثيرة العدد واملجهولة القدر.
وعـــــلى هـــــذا األســـــاس تـــــقترح الـــــبهائـــــية أن يـــــؤســـــس فـــــي كـــــل قـــــريـــــة مـــــن الـــــقرى لـــــجنة يـــــنتخب 
أعــضاؤهــا مــن بــني األفــراد املــعروفــني بــرجــاحــة الــعقل وحــسن الــتدبــير وان تــكون الــقريــة تــحت 

ادارتهم كما يؤسس لهذه القرية مخزن عمومي ويعني له كاتب.
ب - فـريـضة الـعمل واالحـتراف عـلى كـل فـرد عـدا العجـزة واملـسنني، وتحـريـم الـبطالـة والـكسالـة 
والـــتسول عـــلى اخـــتالف أنـــواعـــه ووجـــوب تـــعلم الـــصناعـــة والـــفنون والحـــرف إلـــى جـــانـــب الـــعلوم 
الــنظريــة واآلداب والــفنون األخــرى حــتى ال يــبقى فــي املــجتمع اإلنــسانــي أشــخاص عــاطــلون 

يأكلون من تعب غيرهم وبهذا الصدد يتفضل بهاء اهلل  قائال:
"قــــد وجــــب عــــلى كــــل واحــــد مــــنكم االشــــتغال بــــأمــــر مــــن األمــــور مــــن الــــصنائــــع 
واالقــتراف وأمــثالــها. وجــعلنا اشــتغالــكم بــها نــفس الــعبادة هلل الحق، تــفكروا يــا 
قـــوم فـــي رحـــمة اهلل وألـــطافـــه، ثـــم اشـــكروه فـــي الـــعشي واإلشـــراق. ال تـــضيعوا 
أوقـاتـكم بـالـبطالـة والـكسالـة واشـتغلوا بـما يـنتفع بـه أنـفسكم وأنـفس غـيركـم... 
أبـغض الـناس عـند اهلل مـن يـقعد ويـطلب، تـمسكوا بـحبل األسـباب مـتوكـلني عـلى 

اهلل مسبب األسباب". (كتاب األقدس)

فــكم مــن الــقوى تــضيع اآلن فــي الــعالــم بســبب الــسعي فــي إفــساد عــمل الــعامــلني كــاملــجادلــة 
واملـزاحـمة بـالـباطـل وغـير ذلـك مـن الـطرق املـتشعبة الـضارة، ولـو كـان الـناس يشـتغلون بـعقولـهم 
وأبـدانـهم بـطريـقة نـافـعة لـلجنس البشـري كـما يـأمـر بـهاء اهلل  لـحصلوا عـلى كـل مـا يـلزمـهم مـن 
الـصحة والـراحـة والـسعادة فـي الـحياة وسـلموا مـن خـطر املـجاعـة وأضـرار انـتشار األمـراض 
واألوبـــئة وخـــلصوا مـــن آالم االحـــتياج واســـتعباد الـــصناع واألعـــمال الـــشاقـــة املهـــلكة لـــلصحة 

واملنهكة للقوى واألبدان.
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ج - ربـح الـنقود (الـفائـض) - أبـاحـت الـتعالـيم الـبهائـية تـعاطـي ربـح الـنقود فـي املـعامـالت وذلـك 
بـالـنظر لـتطور الـحياة االقـتصاديـة فـي الـعصر الـحاضـر واشـتباك املـصالـح الـتجاريـة وتـبادل 
املــنافــع بــني األفــراد والــشعوب وضــرورة اعــتماد هــذه الــوســيلة لــتسهيل ذلــك وتــرويــجه، وتــركــت 

تحديد نسبته إلى بيت العدل وأوصت بالعدل واإلنصاف  في إجراء هذا الحكم.
ويقول بهاء اهلل بهذا الصدد:

"يـرى أكـثر الـناس مـحتاجـا إلـى هـذه الـفقرة اذ لـو لـم يـكن ربـح مـتداول مـعمول 
بــه بــني الــناس تــتعطل وتــتعوق األمــور. وقــلما يــوجــد مــن يــوفق بــمراعــاة أبــناء 
جــنسه وأبــناء وطــنه وإخــوانــه ويــقرضــهم قــرضــا حــسنا، لــذا فــضالً عــلى الــعباد 
قـررنـا الـربـح كـسائـر املـعامـالت املـتداولـة بـني الـناس... ولـكن يـجب أن يـكون األمـر 

باالعتدال واإلنصاف  ". 
(ترجمة لوح اإلشراقات ص 31)

د - فـي مـنع اسـتعباد الـعمال - يـمنع بـهاء اهلل  االسـترقـاق. وقـد بـني عـبد الـبهاء ان هـذا املـنع 
ال يـتناول الـرق الـشخصي فـقط بـل يـشمل الـرق الـصناعـي. وقـد تـفضل بـسياق خـطاب لـه فـي 
عــام 1912 عــندمــا كــان فــي الــواليــات املتحــدة: "إنــكم عــملتم عــمال صــالــحا مــجيدا فــيما بــني 
سـنة 1860 وسـنة 1865 فـإنـكم مـنعتم الـرق واالسـتعباد الـزراعـي. ولـكنكم اآلن يـجب عـليكم 
أن تــعملوا مــا هــو أعــظم وأعــجب فــتمنعوا الــرق الــصناعــي، فــان حــل املــشاكــل االقــتصاديــة ال 
يــمكن تــحقيقه بــواســطة مــقاومــة رأس املــال ضــد الــعمل، والــعمل ضــد رأس املــال ولــكنه يــأتــي 

بواسطة حسن التفاهم بني الجانبني". 
فــبواســطة االتــفاق والــعمل املشــترك واقــتسام األربــاح  يــمكن حــفظ كــل مــن رأس املــال والــعمل 

وخدمة االثنني.
وبـموجـب الـتعالـيم الـبهائـية يـجب أن ال يـقتصر األمـر فـقط عـلى دفـع أجـور لـلعمال وحسـب، بـل 
يــجب أن يــصبح الــعمال شــركــاء فــي الــعمل الــذي يــقومــون بــه أي ان يــتقاضــى الــعامــل عــالوة 
عــلى أجــره املــعتاد، ربــحا مــعينا يــدفــع لــه مــن مجــموع أربــاح املــعمل كــما لــو كــان شــريــكا بــه 
حـــتى ال يـــأل الـــعمال جهـــدا فـــي الـــعمل لـــلمصلحة وتـــزول أســـباب املـــنازعـــة ويـــنعدم اإلضـــراب 

الضار بمصالح الطرفني.
هـ - فــي تــقسيم الــتركــة واملــيراث - أخــذت بــعض الــدول املتحــررة واألمــم املــتمدنــة مــؤخــراَ فــي 
سـن الـقوانـني الـخاصـة بـمسألـة تـقسيم الـتركـات املـهمة وتـوزيـع املـيراث الـوفـير بـأسـلوب جـديـد 

متوخية في ذلك املصلحة العامة ومنافع الجمهور.
فـبواسـطة فـرض ضـرائـب مـعينة عـلى الـتركـة تسـتوفـي الخـزيـنة الـعمومـية حـصة وافـرة مـن كـل 
تـركـة وبهـذه النسـبة تـقل حـصص املـنتفعني املـعنيني وهـم قـلة بـينما يـنتفع جـمهور الـناس وعـامـة 

الخلق بما تستوفيه الحكومة من تلك التركات.
وقـد عـالـجت الـتعالـيم الـبهائـية هـذه املـسألـة مـعالـجة حـكيمة فـي تـعالـيمها اذ نـصت عـلى وجـوب 
تـقسيم اإلرث عـلى طـبقات مـتعددة وخـص بـيت املـال بـنصيب ال بـأس بـه مـنه كـما أدخـل املـعلم 
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ضمن الوارثني وعنّي له حصة مفروضة في كل تركة إعزازا لشأنه وتكريماً لخدمته وتضحيته 
فــــي ســــبيل الــــقيام بــــواجــــبه املــــقدس أال وهــــو تــــربــــية الــــنشء وتــــعليمه، األمــــر الــــذي عــــليه مــــدار 

إصالح األمة وحياة املجموع بأسره....
وإذا  أمـــعن املـــرء الـــنظر فـــي حـــكمة هـــذه األحـــكام وجـــد ان مـــثل هـــذا الـــتقسيم الـــعادل يـــحول 
دون تـكدس الـثروة بـيد أنـاس مـعدوديـن واحـتكارهـا مـن قـبل فـئة قـليلة، فـفي الـوقـت الـذي يـنال 
بــيت املــال مــقاديــر مــحترمــة مــن كــل تــركــة يــنفقها عــلى املــشاريــع الــخيريــة الــعامــة يــحصل عــدد 
كـبير مـن أقـربـاء املـتوفـى عـلى حـصص ال بـأس بـها ولـوال ذلـك كـان املـيراث مـن نـصيب وارث أو 

وارثني فقط.
فـإذا  اتـبعت هـذه الـتعليمات وطـبقت فـال شـك انـه سـوف ال يـبقى فـي الـهيئة االجـتماعـية فـقير 
مــعدم أو يــتيم مشــرد أو مــقعد يســتعطي معيشــته أو ســواهــم مــن املــحتاجــني الــذيــن يــعج بــهم 
مـجتمعنا الـحالـي، وكـل فـرد سـيعيش فـي غـايـة الـراحـة واالطـمئنان مـع حـفظ املـراتـب واملـقامـات 
الــتي هــي ضــرورة اجــتماعــية لــلمحافــظة عــلى نــظام املــجتمع الــذي هــو فــي الــحقيقة كــالــجيش 

يحتاج من قائد عام إلى أصغر جندي وإال فالنظام يختل.
ومــن الــجهة األخــرى فــسوف ال تــتكدس الــثروات بــأيــد محــدودة فــي كــل مــجتمع بــينما األغــلبية 

من الناس في فقر مدقع وحال تعيس.
أمــا عــن الــثروات الــطبيعية مــن املــواد الــخام واملــعادن وأمــثالــها فــالــبهائــية تــرى وجــوب إدارتــها 
والـــسيطرة عـــليها وتـــوزيـــعها تـــوزيـــعا عـــادال بـــني مـــختلف أمـــم الـــعالـــم وشـــعوبـــه حســـب الـــحاجـــة 
والــضرورة مــن قــبل هــيئة عــاملــية ذات صــالحــيات كــافــية لــكي ال تــحتكر هــذه الــثروات الــطبيعية 
الـــهائـــلة مـــن جـــانـــب حـــكومـــات مـــعينة ويحـــرم ســـائـــر األمـــم والـــشعوب مـــن االنـــتفاع بـــخيراتـــها. 
فـــيجب ان يـــكون هـــناك نـــوع مـــن الـــسيطرة الـــعاملـــية واإلدارة األمـــمية لـــتحقيق تـــوزيـــع الـــثروات 

الطبيعية في العالم توزيعا عادال ال غنب فيه ألحد.
وكـذلـك الـحال فـي املـسائـل املـتعلقة بـاالقـتصاد الـعاملـي كـالـعملة مـثال فـالـبهائـية تـقترح االتـفاق 
عــلى عــملة عــاملــية مــوحــّدة يــكون اســتعمالــها مــن قــبل الجــميع داعــيا لــتوفــير الــكثير مــن الــوقــت 
واألتــــعاب وتــــالفــــي خــــسارات جــــسيمة تــــتأتــــى مــــن جــــراء تــــحويــــل األنــــواع املــــختلفة مــــن الــــُعمل 
الـــعاملـــية ذات املـــعايـــير واملـــقايـــيس املـــختلفة لـــدى الـــشعوب واألمـــم فـــي وقـــتنا الـــحاضـــر. وكـــذلـــك 
االتــــــفاق عــــــلى مــــــقايــــــيس وأوزان وأكــــــيال عــــــاملــــــية مــــــقررة تســــــتعمل فــــــي الــــــتبادل االقــــــتصادي 
والـتجاري بـني جـميع الـشعوب واألمـم عـلى حـد سـواء وهـذه الـوسـائـط كـلها مـما تسهـل الـتبادل 
الـــتجاري واملـــقايـــضة بـــني أمـــم الـــعالـــم ويـــقضي عـــلى مـــصادر كـــثيرة الـــتعقيد وســـوء الـــتفاهـــم 
بــينهم ويــذلــل الــكثير مــن الــصعاب الــقائــمة الــيوم أمــام الــتجارة الــعاملــية، وبــالــتالــي تــؤدي إلــى 

ازدهار التجارة واالقتصاد العاملي ورفاه الشعوب واألفراد على حد سواء.
وتـلتزم الـبهائـية جـانـب االعـتدال فـي تـحقيق حـل املـشكلة االقـتصاديـة ومـعالـجة اخـتالل املـيزان 
االقــــتصادي الــــعاملــــي، فــــهي ال تــــقر مــــبدأ الــــقوة واســــتعمالــــه لــــنزع ثــــروات األغــــنياء أو إجــــراء 
املـساواة الـتامـة بـني الـعموم فـي األمـور االقـتصاديـة، إذ أن املـساواة أمـر ال يـمكن تـحقيقه فـي 
عـالـم الـطبيعة نـظراً لـلتفاوت الـطبيعي الـقائـم بـني الخـلق فـي الـقابـليات واالسـتعدادات الـذاتـية 
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كـالـتفاوت املـوجـود فـي الـصور واألشـكال الـظاهـريـة، ولـكن مـن املـحقق انـه بـاسـتعمال الـحكمة 
واتــــباع اإلنــــصاف إزاء هــــذه الــــكيفية يــــمكن الــــتوصــــل إلــــى حــــل مــــرض جــــدا لــــلطبقات الــــعامــــة 
وألصـحاب رؤوس األمـوال الـذيـن سـوف ال يـتمكنون مـن جـمع ثـروات عـظيمة مـن عـمل الـعمال 
وتــعبهم فــيما لــو تــم االتــفاق بــني الــطرفــني عــلى اقــتسام األربــاح  الــتي يــدرهــا الــعمل بــصورة 
تــكفل حــقوق كــل مــن الــعامــل وصــاحــب املــال وهــذا ال يــتم اال بــواســطة قــيام الــحكومــات بــسن 
الــقوانــني الــالزمــة ضــمن دائــرة املــنطق واإلنــصاف  بــحيث يــمكن الــقضاء عــلى الــغنى املــفرط 

والفقر املدقع في كل مجتمع.

12 - في التحكيم الدولي: 

شهـــد الـــعصر الـــحاضـــر تـــقاربـــا جـــديـــدا بـــني مـــختلف شـــعوب الـــعالـــم وتـــقاربـــت اآلراء واألفـــكار 
املــــتباعــــدة وتــــشابــــكت املــــصالــــح املــــتبايــــنة وتــــماثــــلت حــــتى كــــاد هــــذا الــــعصر ان يــــتسم بــــسمة 
"الــعاملــية" ويــصطبغ بــصبغة "األمــمية" فــي كــثير مــن مــظاهــره وشــؤونــه. وغــني عــن الــبيان ان 
هـــذا الـــتقارب واالنـــدمـــاج بـــني أهـــل الـــعالـــم يـــزداد تـــباعـــا لـــرقـــي األفـــكار وانـــتشار أنـــوار املـــدنـــية 
والـــــحضارة وتـــــعميم مـــــبادئ األخـــــوة الـــــعاملـــــية وازدهـــــار الـــــتجارة واملـــــقايـــــضة وتـــــبادل املـــــنافـــــع 
االقــتصاديــة بــني األمــم عــلى نــطاق واســع، ومــن ثــم تــنشأ الــحاجــة فــي مــجتمع مــتطور مــتالزم 
مــتضامــن مــثل مــجتمعنا اإلنــسانــي هــذا إلــى إيــجاد  نــظام يــكفل تــحقيق الــعدالــة والــحق بــني 
مـختلف أقـسامـه وأجـزائـه، أعـني أمـمه وشـعوبـه كـلما نـشأ بـينها نـزاع أو تـطور اخـتالف عـلى 
بـعض املـصالـح املشـتركـة يـخشى ان يـؤدي إلـى تـعكير صـفو السـالم الـعاملـي او يهـدد بـالـلجوء 
إلـى الحـرب وإشـعال نـيران الـفنت والـفساد فـيما لـو تـرك وشـأنـه. وقـد قـرر بـهاء اهلل  ان األرض  
بــأجــمعها وطــن واحــد وكــل الــشعوب والــقبائــل واألمــم أهــله وســكانــه ومــن ثــم فــال بــد مــن وجــود 
"مــــحكمة عــــاملــــية عــــليا" تــــفصل فــــي املــــنازعــــات الــــحاصــــلة بــــني األمــــم بــــمقتضى قــــواعــــد الــــحق 
واإلنـصاف  وتـكون مـقرراتـها مـلزمـة بـحق الجـميع حـتى بـالنسـبة لـألطـراف الـذيـن ال يـتقدمـون 
بــرفــع شــكاواهــم ومــنازعــاتــهم إلــيها مــن تــلقاء أنــفسهم وبــإرادتــهم. وكــما هــو الــحال مــع األفــراد 
كــذلــك حــال األمــم، إذ يــجب أن يــكون الــقضاء عــادال ومســتقال ونــزيــها بــعيدا عــن كــل املــؤثــرات 

السلبية وعوامل التفكيك والهدم.
وكــتب عــبد الــبهاء فــي رســالــة وجــهها إلــى ســكرتــير مــؤتــمر الســالم فــي مــوهــونــك فــي أغســطس 

(آب) 1911 ما ترجمته:
"أمـر بـهاء اهلل  الـكل قـبل خـمسني سـنة فـي الـكتاب األقـدس بـتشكيل مجـلس دولـي عـام، ودعـا 
أمــم الــعالــم إلــى املــائــدة اإللــهية - مــائــدة املــحكمة الــدولــية الــكبرى - حــتى تنحــل عــلى يــد بــيت 
الــعدل جــميع مــشاكــل الحــدود والــثغور وحــقوق املــلكية والــسيادة والشــرف الــقومــي وغــير ذلــك 
مـن املـشاكـل الـعظيمة الـتي تـنشأ بـني الـدول واملـلل، فـال تجـرؤ أي أمـة عـلى مـخالـفة قـرار تـلك 
املــــحكمة او االنحــــراف عــــنه ولــــو نــــشأ نــــزاع بــــني أمــــتني وجــــب الــــفصل فــــيه فــــي هــــذه املــــحكمة 
الــدولــية الــكبرى فــصال عــادال، وكــما يــصدر الــحاكــم حــكمه فــي الــنزاع بــني شــخصني، كــذلــك 
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تـصدر هـذه املـحكمة حـكماً قـاطـعاً وفـي أي وقـت تـتردد فـيه أيـة دولـة مـن الـدول او تـتراخـى فـي 
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:
"تـشكل املـحكمة الـكبرى مـن أمـم الـعالـم ودولـه أي تشـترك فـي انـتخاب أعـضائـها كـل أمـة وكـل 
حــكومــة فــي الــعالــم ويــجتمع أعــضاؤهــا فــي دار الــشورى الــعظيمة هــذه بــكل اتــحاد واتــفاق. 
وتــعرض عــلى هــذه املــحكمة جــميع املــنازعــات الــدولــية ومــن وظــائــفها املــشاورة فــي كــل قــضية، 
والــفصل فــي كــل أمــر مــن األمــور وإال فــإنــها تــصبح بــدون هــذا ســببا فــي الحــروب والــوظــيفة 

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:
"وخــــالل ربــــع الــــقرن الــــذي ســــبق تــــأســــيس عــــصبة األمــــم تــــأسســــت فــــي الهــــاي ســــنة 1900 
مـحكمة دائـمة لـلتحكيم الـدولـي وفـيها وقّـِعت كـثير مـن مـعاهـدات الـتحكيم، ولـكن مـعظمها عجـز 
عــن الــوصــول إلــى مــقترحــات بــهاء اهلل  الــشامــلة. ولــم تــعقد بــني دولــتني عــظيمتني أيــة مــعاهــدة 
تـحكيم تـتضمن الـفصل فـي جـميع الـشؤون ولهـذا كـان املـتوقـع ان تظهـر بـني الـدول اخـتالفـات 
تــؤثــر عــلى "املــصالــح الــحيويــة" و "الشــرف" و "االســتقالل" فــي كــل واحــدة مــنها. ولــم يــقتصر 
األمـر عـلى هـذا وحـده بـل ان بـنود هـذه املـعاهـدات كـان يـنقصها وجـود ضـمانـات فـعالـة تـلتزم 
بـها األمـم ، ووراء هـذه املـقترحـات الـبهائـية سـتكون هـناك فـي عـصبة األمـم الـعاملـية ضـمانـات 
عـــليا حـــول قـــضايـــا الحـــدود والشـــرف الـــقومـــي واملـــصالـــح الـــحيويـــة ولـــن يـــبلغ الـــتحكيم الـــدولـــي 
قــدراتــه الــخيرة اال بــعد ان تــوضــع هــذه املــقترحــات مــوضــع الــتنفيذ، وتــنمحي لــغة الحــروب مــن 

عالم الوجود".
 (بهاء اهلل  والعصر الجديد، طبع بيروت ص 186)

13. مبدأ الوالء للحكومة املتبوعة وتحريم االشتغال باألمور السياسية:
 

يـــأمـــر بـــهاء اهلل  أتـــباعـــه ان يـــكونـــوا مـــوالـــني لـــحكومـــتهم املـــتبوعـــة مـــطيعني ألوامـــرهـــا ومـــقرراتـــها 
عــامــلني عــلى تــعزيــز كــيانــها  بــالخــدمــات الــصادقــة واألمــانــة الــتامــة وتــأديــة الــواجــبات اإلداريــة 
والــوطــنية عــلى خــير وجــه وأكــمله كــمواطــنني مخــلصني ورعــايــا مــساملــني أيــنما وجــدوا وفــي أي 
بـلد أقـامـوا وان يـعملوا عـلى تـرقـية مـصالـح أوطـانـهم الـخاصـة وخـدمـة أبـناء جـلدتـهم بـالـصدق 
والـصفاء، كـما ان بـهاء اهلل  نـهاهـم كـل الـنهي عـن الـتدخـل فـي األمـور الـسياسـية او قـبول أي 
وظــيفة أو مــنصب ســياســي ومــنعهم مــن االنــدمــاج واالنخــراط فــي ســلك األحــزاب الــسياســية 
والحـركـات السـريـة أو االنـحياز لـها قـوال أو عـمال، وحـكم بـأن كـل بـهائـي سـلك غـير هـذا املسـلك 

 

!٢۲٣۳



الــــحيادي واتــــبع غــــير ســــبيل الــــحيدة الــــتامــــة عــــن الــــسياســــة، فــــقد ألــــقى بــــنفسه إلــــى مــــخالــــفة 
األوامر الدينية والواجبات الوجدانية الحتمية وجنى ما ال تحمد عقباه.

ويقول بهاء اهلل  مؤكدا على هذا املبدأ الجوهري ما ترجمته:
"ان هـذا الحـزب (الـبهائـيني) إذا  أقـام فـي بـالد أي دولـة يـجب عـليه أن يسـلك مـع 
تـلك الـدولـة بـاألمـانـة والـصدق والـصفاء (هـذا مـا نـزل مـن لـدن آمـر قـديـم). ويـجب 
عــلى أهــل الــعالــم طــراً إعــانــة هــذا األمــر األعــظم الــذي نــزل مــن ســماء إرادة مــالــك 
الــقدم عــسى ان تخــمد نــار الــبغضاء املشــتعلة فــي صــدور بــعض األحــزاب بــماء 
الـحكمة اإللـهية والـنصائـح واملـواعـظ الـربـانـية وتسـتضيء اآلفـاق بـنور االتـحاد 
واالتـفاق. نـرجـو مـن عـنايـة مـظاهـر قـدرة الحق جـل جـاللـه أن يـتبدل سـالح الـعالـم 

بالصالح وأن يرتفع الفساد والجدال من بني العباد".
 (لوح البشارات معربا)

وقوله في الكتاب األقدس:
"لـيس ألحـد أن يـعترض عـلى الـذيـن يـحكمون عـلى الـعباد دعـوا لـهم مـا عـندهـم 

وتوجهوا إلى القلوب".

وكذلك قوله (معربا):
"ان مـظاهـر الـحكم ومـطالـع األمـر املـزيـنني بـطراز الـعدل واإلنـصاف  هؤالء تـجب 

على الجميع موآزرتهم وتأييدهم".
    (كتاب عهدي)

وقوله في مقام آخر:
"يــا حــزب اهلل زيــنوا هــياكــلكم بــطراز األمــانــة والــديــانــة ثــم انــصروا ربــكم بــجنود 
ــا مـــنعناكـــم عـــن الـــفساد والجـــدال فـــي كـــتبي وصـــحفي  األعـــمال واألخـــالق، إنـّـِ

وزبري وألواحي وما أردنا بذلك إال علوّكم وسموكم".
 (لوح اإلشراقات املعرب)

فـــمبدأ الـــوالء لـــلحكومـــة املـــتبوعـــة يـــعتبر مـــن وجـــهة نـــظر الـــتعالـــيم الـــبهائـــية مـــبدأ أســـاســـياً مـــن 
نــاحــيتيه الــروحــية واالجــتماعــية. فــهي عــندمــا تــؤكــد عــلى وجــوب إطــاعــة الــحكومــة وطــلب الــخير 
لــها تــوضــح ذلــك الــتعليم بــأنــه بــغية تــأســيس نــظام اجــتماعــي أرقــى وتــحقيق حــالــة اقــتصاديــة 
أفــــضل يــــجب ان يــــكون الــــوالء لــــقوانــــني الــــحكومــــة املــــتبوعــــة ومــــبادئــــها، هــــذا هــــو جــــوهــــر الــــروح 

البهائي.
أما عبد البهاء فيصرح بأن: 

"مــيزان مــعرفــة مــا إذا  كــان الــشخص بــهائــياً أم غــير بــهائــي هــو ان الــشخص الــذي يــتدخــل 
فــي األمــور الــسياســية أو الــذي يتخــطى حــدود وظــيفته الــشخصية فــعمله هــذا يــكون بــرهــانــا 

 كافيا على انه ليس بهائيا وال حاجة لبرهان آخر".



ويضيف على ذلك قائال:
"انـه نـظراً لهـذا املـبدأ الـجوهـري يـترتـب عـلى الـفرد الـبهائـي الـذي تـسول لـه نـفسه الـتدخـل فـي 
أمــر ســياســي أو فــتح شــفتيه بــالــخوض فــي مــوضــوع ســياســي ســواء كــان ذلــك فــي مــنزلــه أو 
فــي مــحفل مــن مــحافــل األحــباء ان يــقطع صــلته بهــذا الــديــن ويــعلن انــفصالــه عــنه حــتى يــعلم 
الجــميع انــه لــم تــبق لــه ثــمة رابــطة أو عــالقــة بــه ثــم يــقول مــا يــشاء. وخــالف ذلــك تــكون الــعاقــبة 
حــصول الــضرر للجــميع وإفــساد املســلك الــروحــانــي لــألحــباء واشــتغالــهم بــأمــور تــكون ســببا 

لتدنيهم وحرمانهم".
ان شـوقـي أفـندي ربـانـي ولـي األمـر الـبهائـي صـرح فـي رسـالـة لـه مـوسـومـة "بـالـعصر الـذهـبي 
لـديـن بـهاء اهلل " فـي سـياق مـا كـتبه عـلى ضـرورة إدراك هـذه الـحقيقة وهـي ان الـديـن الـبهائـي 
مجــرد مــن أيــة صــفة ســياســية وبــعيد ومــعزول عــن املــؤثــرات الســلبية وعــوامــل االنــحالل الــعامــلة 

على الهدم في أرجاء الدنيا قائال ما تعريبه:
"... لذلك أأشعر اانهھ فرضض علّي ااآلنن ووقد حانن ووقتهھ اانن أأصر على أأيیضا حح أأهھھھميیة تعليیم هھھھو - في 
االمرحلة االرااهھھھنة من نشوء عقيیدتنا - حريي بأنن يیظل االتأكيید عليیهھ مطردداا لتطبيیقهھ في شرقق 
ااألررضض  ووغربهھا على حد سوااء ووهھھھذاا االتعليیم ليیس إإال ذذااكك االذيي يیتضمن عدمم ااشترااكك تابعي دديین 
بهھاء هللا  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 

أليیة حكومة كانت". 

وقوله في مقام آخر (معربا):
"اانن االعقيیدةة االبهھائيیة - ووهھھھي تعمل جهھدهھھھا لالنتشارر في االعالم االغربي ووعلى ااألخص ببلداانن 
فسدتت فيیهھا ااألددااةة االسيیاسيیة ووحيیث ااألهھھھوااء ووااألغرااضض 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 ااألهھھھليیة ووال هھھھي 
معاررضة أليي حزبب أأوو أليي فريیق من االناسس ووإإنهھا  إإنما تطلب عن ططريیق االسبل ااإلدداارريیة - ددوونن 
االوظظائف االدبلوماسيیة أأوو االسيیاسيیة - اانن تقيیم االدليیل من حيیث ال يیكونن هھھھناكك مجالل ألقل شك على 
االكفاءةة وواالوططنيیة االعاقلة ووااالستقامة ووسمو ااالستعداادد لتابعيیهھا االمعترفف بهھم من هھھھيیئة 

االبهھائيیيین..." 

وال تــترك صــراحــة الــتعالــيم الــبهائــية فــي هــذا املــضمار وانــتشارهــا الــواســع فــي أرجــاء الــعالــم 
مـــجاال لـــشك أحـــد فـــي ســـالمـــة هـــيكل هـــذه الـــعقيدة وبـــراءتـــها مـــن كـــل تـــهمة مـــن تـــهم الســـريـــة 
والــباطــنية أو خــدمــة مــصالــح خــاصــة مــما قــد يــحاول الــبعض مــن املــتعسفني لــصقها بــها، وهــا 
هـو ذا تـاريـخ الـبهائـية الـناصـع خـالل قـرن ونـصف أو يـزيـد وسجـل شهـدائـها الـطويـل، وهـا هـي 
عــواصــف وتــيارات أهــواء مــعاكــسة كــانــت ومــا زالــت تــعصف تــحت ضــغط عــوامــل ســياســية أو 
ديـنية أو قـومـية تـعصف بـمؤسـسات الـبهائـيني ومـمتلكاتـهم فـي بـعض بـالد الشـرق والـغرب إلـى 
األمــس الــقريــب، هــذا كــله ونــاهــيك عــن األنــبياء املــلوك الــجبابــرة والســالطــني الــعاتــية والــساســة 
 الدهاة من أمم الشرق والغرب ممن قاموا على محوها وطمس نورها أو أرادوا استغاللها 



ـــع  ملــــصالــــحهم الــــخاصــــة كــــل ذلــــك شهــــد ويشهــــد عــــلى هــــذه الــــحقيقة الــــسافــــرة أال وهــــي تــــرفـّـُ
الــبهائــية وتجــردهــا مــن كــل طــابــع ســياســي أو لــون حــزبــي كــما بــرهــنت حــوادث االضــطهادات 
الــقاســية واالمــتحانــات املــريــرة الــتي تــعرض لــها الــبهائــيون فــي الشــرق والــغرب واملــحاكــمات 
الـعلنية الـتي أجـرتـها بـعض الـدول والـحكومـات فـي كـال الـنصفني مـن الـعالـم عـلى ان الـبهائـية 
ليسـت لـها صـفة سـياسـية مـطلقا وإنـها  ال عـالقـة لـها بـالحـركـات الـسياسـية واملـطامـع الـدنـيويـة 
وإنـها  أبـعد مـن ان تـكون إحـدى الـفرق الـغامـضة أو مـذهـباً مـن مـذاهـب األديـان  الـقائـمة أو 

حزباً من األحزاب املعروفة.
وقــد حــرّم بــهاء اهلل  عــلى أتــباعــه حــمل الســالح فــي الــوقــت الــذي نــصح املــلوك ورؤســاء الــعالــم 
بـنزع السـالح وتـأسـيس السـالم الـعام عـلى قـواعـد اإلقـرار واالعـتراف بـوحـدة الـجنس البشـري 
ونـــبذ الـــتعصبات الـــذمـــيمة املـــفرقـــة وازالـــة ســـوء الـــتفاهـــم الـــتقليدي والـــعداء املـــوروث واألحـــقاد 
املـــتأصـــلة، ولهـــذا أمـــر تـــابـــعيه أن يـــحبوا جـــميع البشـــر مـــن قـــلوبـــهم وان يـــكون هـــدفـــهم خـــدمـــة 
مـــصالـــح الـــجنس البشـــري بـــاعـــتباره وحـــدة جـــامـــعة وان يـــكونـــوا عـــلى أتـــم اســـتعداد لـــلتضحية 

والفداء في هذا السبيل الواضح الحميد ونادى قائال:
"لئن تـُقتلوا في رضاه خير لكم من أن تـَقتلوا".

ونـــهاهـــم عـــن الـــنزاع والجـــدال والـــفساد وعـــن كـــل مـــا يـــتكدر بـــه صـــافـــي ســـلسبيل املـــحبة بـــني 
البشـــر، وعـــلمهم أن اإليـــمان فـــي هـــذا الـــيوم ال يتجـــلى فـــي الـــكماالت واأللـــفاظ والحـــروف بـــل 

باألعمال الصالحة والخدمات الجلي لعالم اإلنسان وقال:

"رأس اإليمان هو التقلل في القول والتكثر في العمل".
فبموجب نصوص اإلدارة البهائية - املادة 21 من باب "واجبات وحقوق البهائي" انه:

"يـــــجب عـــــلى الـــــبهائـــــي ان ال يشـــــترك فـــــي مـــــجهود يـــــمكن ان يـــــعتبر بـــــأنـــــه تـــــدخـــــل فـــــي األمـــــور 
الــسياســية ســواء كــان مــقصودا أو غــير مــقصود فــي أي حــكومــة خــاصــة، وان يــمتنع عــن أي 
عـمل أو كـلمة يـفهم مـنها الـبعد عـن األصـول املـؤسـسة مـن طـرف بـهاء اهلل  سـواء كـانـت روحـية 
أو اجــتماعــية أو إداريــة، ومــن بــاب أولــى عــدم االنــضمام إلــى عــضويــة أي هــيئة أو جــمعية ال 

تطابق برامجها التعاليم األمرية".
أمــا بــشأن االنــضمام إلــى عــضويــة الجــمعيات الــتي ال تــتفق بــرامــجها مــع الــتعالــيم الــبهائــية 
فــــــهو مــــــمنوع عــــــلى الــــــبهائــــــيني مــــــنعا بــــــاتــــــا، ومــــــن جــــــملة هــــــذه الجــــــمعيات الجــــــمعية املــــــعروفــــــة 
(بـــاملـــاســـونـــية) إذ قـــد أمـــر ولـــي األمـــر الـــبهائـــي شـــوقـــي أفـــندي ربـــانـــي الـــبهائـــيني فـــي الشـــرق 

والغرب االبتعاد عنها وعدم االنخراط بعضويتها.                                            


