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 مقدمة
 

 Sociedad :باإلسبانية؛ Société des Nations :بالفرنسية؛ League of Nations :باإلنجليزية) عصبة األمم
de Naciones)  الذي أنهى 1919عام  مؤتمر باريس للسالمالسابقة التي تأسست عقب  المنظمات الدوليةهي إحدى ،

، وهي لألمم المتحدةكانت هذه المنظمة سلًفا . خصوًصا وأوروباالتي دّمرت أنحاء كثيرة من العالم  عالمية األولىالحرب ال
دولة في  85وصل عدد الدول المنتمية لهذه المنظمة إلى  .السالم العالميأّول منظمة أمن دولية هدفت إلى الحفاظ على 

أهداف العصبة  تناك .م 1935سنة  فبراير 23إلى  1934سنة  سبتمبر 28أقصاه، وذلك خالل الفترة الممتدة من 
مثل في منع قيام الحرب عبر ضمان األمن المشترك بين الدول، والحد من انتشار األسلحة، وتسوية المنازعات الرئيسية تت

هداف األخرى التي كانت عصبة األمم قد من األ .، كما ورد في ميثاقهاوالتحكيم الدوليالدولية عبر إجراء المفاوضات 
تحسين أوضاع العمل بالنسبة للعّمال، معاملة سّكان الدول المنتدبة والمستعمرة بالمساواة مع السّكان : وضعتها نصب أعينها

 لصحة العالميةباوالمخدرات واألسلحة، والعناية  االتجار بالبشروالموظفين الحكوميين التابعين للدول المنتدبة، مقاومة 
 .، وحماية األقلّيات العرقية في أوروباوأسرى الحرب

معسكر  أثبتت العصبة عجزها عن حل المشكالت الدولية وفرض هيبتها على جميع الدول دون استثناء، عندما أخذت دول
ات العرقية قاطنة تستهزئ بقراراتها وال تأخذها بعين االعتبار، وتستخدم العنف تجاه جيرانها من الدول واألقلي المحور

واسمه فرانز برينهايم، شكوى إلى  ،اليهود فعلى سبيل المثال، رفع أحد .عقد الثالثينيات من القرن العشرين أراضيها، خالل
األلمان إال  األلمانية العنصرية له وألبناء دينه وشعبه في سيليزيا العليا، فما كان من العصبة يتحدث فيها عن معاملة اإلدارة

، عندما انتهت المدة التي تسمح بإشراف خبراء 1937 سنة أن أرجأوا تنفيذ القرارات المعادية لليهود وغير اآلريين حتى
ن، ورفضوا تجديد إقامة الخبراء ، فجددوا القوانين التي تنص على مالحقة غير اآلرييألمانيا العصبة على وضع األقليات في

وغيرها من دول المحور لالنسحاب من العصبة، أن بعض البنود الواردة في ميثاق األخيرة  ألمانيا كانت حجة .في البالد
بمثابة الدليل القاطع على فشل العصبة في مهمتها الرئيسية، أال وهي  الحرب العالمية الثانية تنتهك سيادتها، وكان نشوب

األمم  وخلفتها هيئة جديدة هي هيئة قيام الحروب المدّمرة، وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى تّم حل العصبة، منع
 .، التي ورثت عدد من منظمات ووكاالت العصبةالمتحدة

 (عالمية القسم العربيلمن موسوعة الويكيبيديا الحرة ا تعريف منظمة عصبة االمم)                                 

 
 

كانت فكرة إنشاء عصبة لألمم لحل الخالفات بين البلدان ومنع وقوع الحروب و الحفاظ على االستقرار و السالم العالمي 
 :فكرة واردة في أثار حضرة بهاء اهلل الذي صرح في لوحه للملكة فيكتوريا

كثرة العساكر و مهماتهم إال على قدر تحفظون به ممالككم صلحوا ذات بينكم، إذا ال تحتاجون إلى أ ! يا معشر األمراء"
إن قام أحد منكم ... ختالف بينكم، و تستريح الرعية ومن حولكماتحدوا يا معشر الملوك به تسكن أرياح اال... و بلدانكم

 ". على اآلخر، قوموا عليه، إن هذا إال عدل مبين
 (222-222ب بهاء اهلل و العصر الجديد طبعة أديس أبابا  ص مختارات من كتا)                                

 
 ":الرسالة المدنية"تنبأ حضرة عبد البهاء بإنشاء عصبة أمم عالمية حيث صرح في أول كتبه  5781و في سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الهمة و نعم إن راية المدنية الحقيقية لن ترفرف على قطب العالم إال حينما يخطو عدد من الملوك العظام أولي العزم و "
الغيرة و الحمية و الحرص على خير البشرية و سعادتها خطوات عزم ثابت و رأي راسخ، و يطرحون على بساط البحث 

 مسألة الصلح العام، و يتشبثون بكل الوسائل، و يعقدون مؤتمرا دوليا عالميا، و يؤسسون معاهدة قوية و ميثاقا
بمصادقة عموم الهيئة االجتماعية البشرية التي تؤكد و تصادق على و شروطا محكمة ثابتة، و يعلنونها، و يشفعونها  

أن هذا األمر األتم األقوم هو في الحقيقة سبب راحة الخالئق و جميع سكان األرض أمر مقدس و على جميع قوى 
دولة و ثغورها، و  العالم أن تنتبه إلى بقاء هذا العهد األعظم سالما ثابتا، و في هذه المعاهدة عليهم أن يعينوا حدود كل

وابط التي ضيوضعوا سلوك كل حكومة و مدى نفوذها، و يعينوا جميع المعاهدات و المناسبات الدولية و الروابط و ال
تربط الهيئات الحاكمة البشرية، و يخصصوا كذلك القوة الحربية لكل حكومة بمقدار معلوم، ألن القدرة العسكرية و 

و خالصة القول أن أساس هذا الميثاق . دولة واحدة أذى ذلك إلى ظنون الدول األخرى المعدات الحربية إذا ازدادت لدى
أن أية دولة من الدول تفسخ هذه الشروط تقوم جميع الدول العالم بل الهيئة : المتين يبنى على األساس التالي وهو

لعالم المريض إلى استعمال هذا فلو يتوفق جسم ا. االجتماعية البشرية متحدة  بكل قواها على تدمير تلك الحكومة
 ".عتدال الكلي ، و يفوز بالشفاء األبدي الدائمالدواء األعظم، فإنه ينال اال

أما عصبة األمم التي قامت بعد الحرب العالمية األولى فهي من وجهة النظر البهائية ال تحقق تعاليم حضرة بهاء اهلل 
دت وهي تحمل نواقص عظيمة بحيث صارت بعيدة عن الوصول إلى فهذه الهيئة الدولية ول. الخاصة بالسالم العالمي

( كانون األول)ديسمبر  58المستوى و التنظيم الذي حدده حضرة بهاء اهلل و قد عبر حضرة عبد البهاء عن موقفه في 
 :م و هذه ترجمته العربية5151

ان و الضمير أساسية الزمة حتى يكون إن السالم العام في الوقت الحاضر قضية  بالغة األهمية، و لكن وحدة الوجد"
و لو أن عصبة األمم قد جاءت إلى الوجود، و ... أساس هذه القضية أمينا و يكون تشييدها ثابتا و يكون صرحها متينا

أما المحكمة العليا التي وصفها حضرة بهاء اهلل فسوف تقوم وحدها بإتمام هذه . لكنها عاجزة عن تأسيس السالم العام
 ,"مقدسة بكل عظمة و اقتدارالمهمة ال

أما المحكمة  الدولية  التي تأسست مع عصبة األمم فقد تعطلت أعمالها بسبب عدة عراقيل ولم تكن لها عمليا أي سلطة 
 ألن قرارتها لم تكن مدعومة بقوة لتنفيذها و هذا ما اتضح فعليا خالل والية شوقي أفندي في سنوات ما بين الحربين

 :ما ترجمته 5155البهاء في رسالة وجهها إلى مؤتمر الصلح في موهونك في أغسطس آب وقد صرح حضرة عبد 
-أمر حضرة بهاء اهلل الكل قبل خمسين عاما بتشكيل مجلس صلح دولي عام، و دعا أمم العالم إلى المائدة اإللهية"

لثغور و حقوق الملكية و السيادة مائدة المحكمة الدولية الكبرى، حتى تنحل على يد بيت العدل جميع مشاكل الحدود و ا
و الشرف القومي و غير ذلك من المشاكل العظيمة التي تنشأ بين الدول و الملل، فال تجرأ أية أمة على مخالفة قرار 

و لو  نشأ نزاع بين أمتين، وجب الفصل فيه في هذه المحكمة الدولية الكبرى فصال . تلك المحكمة أو االنحراف عنه
 ."كذلك تصدر المحكمة حكما قاطعا در الحاكم حكمه في النزاع بين شخصين،و كما يص. عادال

 :م5155و كذلك صرح في إحدى خطبه بباريس سنة 
و . تتشكل المحكمة الكبرى من أمم العالم و دوله، أي تشارك في انتخاب أعضائها كل أمة و كل حكومة في العالم"

تحاد و اتفاق، و تعرض على هذه المحكمة جميع المنازعات يجتمع أعضاؤها في دار الشورى العظيمة هذه بكل ا
الدولية، و من وظائفها المشاورة في كل قضية، و الفصل في كل أمر من األمور، و إال فإنها تصبح بدون هذا سببا في 

 ".الحروب، و الوظيفة الملقاة على عاتق هذه المحكمة هي منع الحروب
م محكمة دائمية للتحكيم 5111رب العالمية الثانية كانت قد تأسست في الهي سنة و خالل السنوات التي سبقت اندالع الح

الدولي، و فيها وقعت العديد من معاهدات التحكيم، و لكن معظمها عجز عن الوصول إلى مستوى مقترحات حضرة بهاء 
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لشؤون، و لهذا كانت الخالفات و لم تعقد بين دولتين عظيمتين أية معاهدة تحكيم تتضمن الفصل في جميع ا. اهلل الشاملة
و المنزاعات أمرا حتميا بسبب وجود الداء وغياب إرادة دولية حقيقية الستعمال الدواء الذي جاء به طبيب حاذق هو حضرة 

 .بهاء اهلل الذي لن يبلغ التحكيم الدولي درجة من القوة دون الرجوع إلى مبادئه و توجيهاته
 (226-222ص  للدكتور جون إسليمونت طبعة أديس أبابا  العصر الجديد كتاب بهاء اهلل ومختارات من )    
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في هولندا بواسطة سكرتيرة الّلجنة الّتنفيذّية أمة اهلل  إلى أعضاء مجمع الّصلح العموميّ : الّلوح المبارك
دايزرنك. ج.اآلنسة أ  

 هو اهلل

 أّيها المجمع المحترم في العالم اإلنسانّي،  

رة ومقاصدكم الّسامية يجب على جميع البشر أن يتقّدموا بشكرهم إليكم أجل نواياكم الخيّ من  
 .كم قمتم ببذل مثل هذه الهّمة اّلتي أصبحت سبب راحة عموم البشرين راضين منكم ألنّ ويكونوا ممتنّ 

نّ  ان عن طريق تحسين األخالق العاّمة للعالم اإلنسانيّ راحة عالم الخليقة ورخاءه يتمّ  إنّ   أعظم  وا 
وسيلة لتربية األخالق هي علّو الهّمة وتوّسع األفكار ويجب دعوة العالم اإلنسانّي إلى هذه المنقبة 

 .العظيمة

المبادئ األصلّية المرعّية من قبل كّل فرد من أفراد البشر هي جلب المنفعة لنفسه  الحظوا أنّ  
ق على النفراد في معيشته ويبذل الجهد حّتى يتفوّ ى ار في راحته وسروره ويتمنّ رر عنها فهو يفكّ ودفع الضّ 

هذا أمل كّل فرد من أفراد البشر وهذا منتهى الّدناءة . جميع األفراد اآلخرين في الّراحة والّثروة والعّزة
سفاف الّرأي  .والبؤس وا 

وتسمو هّمته يجب أن يكون في صدد جلب المنفعة  رقّي فكريّ  اإلنسان حينما يرتقي أقلّ  إنّ  
سع فكره ه يرى في راحة عموم عائلته ورخائها سعادة نفسه وعندما يتّ رر عنها، ألنّ وم عائلته ودفع الضّ لعم

 رر عنهم ولكنّ ر في جلب المنفعة إلى أبناء جنسه ووطنه وفي دفع الضّ ا أكثر يفكّ ته سمو  أكثر وتسمو همّ 
ته ووطنه فإّنهما يؤّديان إلى عموم أبناء أمّ هذه الهّمة وهذا الّرأي مهما كانا مفيدين للفرد ولعائلته أو حّتى ل

ته الفرد يسعى بكّل جوارحه إلى قصر جميع منافع العالم اإلنسانّي على ملّ  رر بسائر األمم، ألنّ الضّ 
وحصر جميع ما على األرض من فوائد في عائلته وتخصيص سعادة جميع العالم اإلنسانّي لنفسه، ويعتقد 

ًقا على جميع ما ته ووطنه حّتى يصبح بهذه الّطريقة متفوّ المجاورة ارتقت أمّ  ت سائر الّدوله كّلما تدنّ أنّ 
 .سواه في القّوة والّثروة واالقتدار

نّ   ته في همّ  سعة أفكاره وسموّ  أّما اإلنسان اإللهّي والّشخص الّسماوّي فهو براء من هذه القيود وا 
نفعة عموم البشر أساًسا لسعادة كّل فرد من أفراد ساًعا بحيث يرى مسع دائرة أفكاره اتّ منتهى الّدرجات وتتّ 

ته، بل ضرر عائلته، بل ضرر نفسه بالّذات، البشر، ويرى ضرر كّل الملل والّدول عين ضرر دولته وأمّ 
رر عن عموم الملل ولهذا فهو يجهد بجسمه وبروحه ليجلب الّسعادة والمنفعة لعموم البشر ويدفع الضّ 

ه يرى العالم اإلنسانّي عائلة ق في المعاملة ألنّ ونورانّيتهم وسعادتهم وال يفرّ ويسعى في ترقية عموم البشر 
ه يرى الهيئة االجتماعّية البشرّية كشخص واحد، ويعتبر كّل مّلة واحدة وعموم الملل أفراد تلك العائلة بل إنّ 
يخدم األخالق  ته إلى درجةهمّ  ينبغي لإلنسان أن يبلغ بسموّ . من الملل عضًوا من أعضاء ذلك الجسم
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فجميع . األمر في هذا اليوم على العكس من هذا في حين أنّ . العاّمة، ويكون سبب عّزة العالم اإلنسانيّ 
رر ر في جلب الّنفع لنفسها والضّ ر في ترقية نفسها وانحطاط اآلخرين بل إّنها فوق ذلك تفكّ ملل العالم تفكّ 

هذا خطأ  في العالم اإلنسانّي ولكنّ  هذا أساس فطريّ  لآلخرين وتحسب هذا تنازًعا على البقاء وتقول إنّ 
 .كبير، بل ال يوجد خطأ أعظم من هذا

ها تتسابق في الحظوا أنّ . بقائها الّتعاون والّتعاضد لدى بعض الحيوانات يؤّدي إلى  سبحان اهلل إنّ  
أسراب ، وكانت ففي ذات يوم كنت واقًفا على شاطئ نهر صغير. موارد الخطر في إبداء المعونة لبعضها

من الجراد تريد عبوره لتحصل على رزقها ولم تكن لها أجنحة لتطير بها ولهذا هجم ذلك الجراد عديم 
ل ما يشبه الجسر من هذا الجانب من الّنهر إلى ذلك الجانب، الجناح وتسابق فألقى بنفسه في الماء ليشكّ 

ذلك الجراد اّلذي شكل جسًرا  انب اآلخر، ولكنّ خر فوقه ووصل من جانب الّنهر إلى الجفعبر الجراد اآل
 .الحظوا هذا هو الّتعاون على البقاء ال التّنازع على البقاء. فوق سطح الماء هلك

ذا كانت للحيوانات مثل هذه اإلحساسات الّشريفة فكيف يجب أن يكون عليه اإلنسان وهو   وا 
لّتعاليم اإللهّية والّشرائع الّسماوّية تجبر اإلنسان ا أشرف الكائنات؟ وماذا يليق به أن يعمله وال سّيما أنّ 

 .على هذه الفضيلة

خصّية مذمومة جميع االمتيازات القومّية والتّقسيمات الوطنّية واالنفرادّية العائلّية والقيود الشّ  إنّ  
ة والفضيلة، لت جميع الكتب الّسماوّية من أجل هذه المزيّ مردودة عند اهلل، وقد ُبعث جميع أنبياء اهلل ونزّ 

وانحصرت جميع تعاليمهم اإللهّية في إزالة هذه األفكار الّنفعّية االنفرادّية، وتحسين األخالق في العالم 
هذا . اإلنسانّي وتأسيس المساواة والمواساة بين عموم البشر حّتى يفدي كّل فرد من األفراد بروحه اآلخرين

 .ةهو األساس اإللهّي وهذه هي الّشريعة الّسماويّ 

كّل قّوة  وال يمكن تأسيس مثل هذا األساس المتين إال بقّوة كّلّية قاهرة لإلحساسات البشرّية ألنّ  
ها تغّير اإلنسان تغييًرا إلى درجة تبّدل قّوة الّروح القدس، ونفثات الّروح القدس، فإنّ  تعجز دون ذلك إالّ 

تي هي محّبة عموم الخلق ويتعّمد بماء الحياة األبدّية أخالقه فينال الوالدة الثّانية ويتعّمد بنار محّبة اهلل الّ 
 .وبالّروح القدس

ة في تحسين األخالق وجاهدوا بأرواحهم وقلوبهم قد الفالسفة األّولين اّلذين بذلوا أقصى الهمّ  إنّ  
 .راجعوا التّاريخ يّتضح لكم ذلك. نوا فقط من تربية أخالق أنفسهم ال أخالق العمومتمكّ 
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ها تحّسن األخالق العاّمة وتنير العالم اإلنسانّي وتمنح الّسمو الحقيقّي ّروح القدس فإنّ أّما قّوة ال 
إذ يجب أن يبذل محّبو الخير للعالم جهودهم حّتى يجذبوا تأييدات الّروح القدس بالقّوة . ي عموم البشروتربّ 

 .الجاذبة

األنوار من شمس الحقيقة  في العالم اإلنسانيّ  وأملي أن يقتبس ذلك المجمع المحترم الخيريّ  
 .ويصبح سبًبا في تربية أخالق عموم البشر

 .وأملي أن يقع احترامي لتلك الهيئة العالية القدر موقع القبول 
ع.ع  

 
كتاب خطب حضرة عبد البهاء في اوروبا و أمريكا منشورات دار النشر البهائية في البرازيل  الطبعة )

 (36-32م ص5117تموز /بديع  511الثانية شهر النور 
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 في هولندا إلى جمعية الهاي جواب عبدالبهاء

 
 (عنوان الجمعية) 15رات نمرهء تاس ترزها هوالند الهاي در محّله

 (الهيئة المركزية إلجراء الصلح الدائم) ت مركزي براي اجراي صلح دائميئهي
 

 (لندامن هو )    از هوالند (رئيس)سلهويس  رسي د   .هدكتور 
 (من السويد)   از سويد    بارون آولسوارد. ث

 (انياپسمن إ)   انياپاز اس    آلتاميرا. ر. پرفسور
 (من الواليات المتحدة األمريكية)  از ممالك متحدهء امريكا   ندروزأرن ميس فاني ف  

 (من إنكلترا)   از انكلستان           لوس ديكنسون. گ
 (من المجر)   از هونگري            كيسو اين .دكتور آ

 (من النرويج)    از نرويج   هتكُ . هر و دكت فسورر پ
 (من النمسا)   از اطريش   الماش. ه رو فسور دكتر پ
 (من إيطاليا)    از ايتاليا   شيل لورياأر و دكت فسورر پ

 (من بلجيكا)    لژيكااز ب    تتلو أپول 
 (من سويسرا)   از سويسرا    فولمانشيرر . ج
 (من ألمانيا)    از آلمان  ر والتر سنوكينگدكتو سور فر پ

 (من الدانمارك)   از دانمارك             ستونينگ .ث
 (السكرتير العام من الهاي) ايهمنشي عام از ال كن دونإن بيك آجونگ و  د  " ب"دكتور 

 
 (أسماء أعضاء محكمة الهاي)

 اهلل هو
. حااربلرساالتموها أثناااء ماادة اأتااي لعااالم اإلنساااني لاام تصاال خطاباااتكم اهااا المحترمااون السااابقون فااي محبااة الخياار للأيّ  

ا كاان قصادكم خدماة العاالم اإلنسااني ولّما .أحارر الجاواب وفاوراً  5151فبرايار سانة  55وب بتااريخ توفي هذه األيام وصل مك
ت هاذه الحارب األخيارة للعاالم ثبتاأوقاد . ناي اإلنساانبه سبب الراحة واالطمئنان لعماوم فهو لذلك مستحّق أللف مدح وثناء ألنّ 

الحاارب وحشااية وساافك دماااء  وأنّ  ،الحاارب ممااات والصاالح حياااة وأنّ  ،مين أّن الحاارب خااراب والصاالح العمااومي عماارانلوالعااا
حارب ظلماة فاي لا نّ أو  ،لادين االلهاياالحارب مان مقتضايات العاالم الطبيعاي والصالح مان أسااس  نّ أو  ،نسانيةا  والصلح مودة و 

الحاارب ذئااب  وكااأنّ  ،الحاارب هادمااة للبنيااان اإلنساااني والصاالح حياااة أبديااة للعااالم اإلنساااني وأنّ  ،ويظلمااة والصاالح نااور سااما
وهو سبب  ،قاء وفي الصلح التعاون والتعاضد بين الملل في هذا العالمبوفي الحرب منازعة ال. ضاري والصلح مالك سماوي
عاالم اإلنسااني أمار أعظام مان ليوجاد الياوم فاي ا ه الّناأه بويشاهد لاه وجدانا الّ إنساان إوماا مان . رضاء الحّق فاي عاالم الساماء

وهاذا الكفاااح  ،تكم أْن تتبادل هاذه الظلماة باالنورنّيا نّ يشاهد باذلك كاّل منصاف ويقادس جمعياتكم المحترماة أل .الصالح العماومي
تكم ولااذلك كاناات هّماا ،حبااةلفااة والمينقلااب هااذا الاابغض والعااداوة باأل نْ أو  ،وهااذه المشااقة بالرحمااة ،وهااذه النقمااة بالنعمااة ،ةدبااالمو 

 .طراءا  ها المحترمون مستحّقة لكّل مدح و أيّ 
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مار شاياء أّن األبصاار والمطلعاين علاى الاروابط الضارورية المنبعثاة مان حقاائق األولاي األأه مان المعلاوم عناد نّ أ الّ إ 
ية فالصالح ر تتحد العقول البشا أنْ ب الّ إظيم عمر أّي أوال يتحقق . نسان كما يليق وينبغيإلالواحد ال يستحكم نفوذه في حقيقة ا

ًا ساااس متينااماار العظاايم ماان اتحاااد الوجاادان ليكااون األبااد لتأساايس مثاال هااذا األ ماار عظاايم ولكاان الأالعمااومي فااي هااذا اليااوم 
 ءنة في وقت كان فيه مسجونًا فاي قلعاة عكااسعمومي منذ خمسين لولذلك بّين حضرة بهاءاهلل مسألة الصلح ا. اً البنيان رزينو 

ملوك بياان هاذا األمار العظايم يعناي الصالح العماومي وأساس قواعاده فاي الشارق باين أحبائاه لمحصورًا وكتب لجميع ا ماً و مظل
ديااان ظمااأى هاال األأان أفااق الشاارق فااي ظااالم حالااك وكاناات الملاال فااي نهايااة الاابغض والعااداوة مااع بعضااهم الاابعض و كااوبينمااا 

ة بهاءاهلل من أفق الشرق كالشامس المشارقة وأضااء باالد إياران ذ طلع حضر إلدماء بعضهم وبينما كان العالم ظلمة في ظلمة 
 .بتعاليمه

صابحوا مجتعاين علاى أوالاذين اتبعاوه مان كاّل ملاة وديان وماذهب . فكان من جملاة تعاليماه إعاالن الصالح العماومي 
كااّل ماان دخاال  ديااان فااي الشاارق بحيااثملاال واأللوا محافاال عظيمااة مكونااة ماان جميااع الهاام شااكّ نّ أنهايااة المحبااة وبلغاات الدرجااة 

تعاااليم حضاارة  نّ مساالكًا واحاادًا وتاارتيبهم ترتيبااًا واحاادًا أل مة وحاادة وياارى تعلاايمهم تعليمااًا واحاادًا ومساالكهمحفلهاام كااان يااراهم ملّاا
 .لعموميابهاءاهلل لم تكن منحصرة في تأسيس الصلح العمومي وحده بل له تعاليم كثيرة في سبيل تأييد ومعاونة الصلح 

يااد ويصاال إلااى الحقيقااة فيخلااع هااذا لن ظلمااة التقاماام اإلنساااني للينجااوا العااا( ةي الحقيقااتحاارّ )ليم فماان جملااة هااذه التعااا 
فاًا مان السانين ويمزقاه ويلقياه ويلابس القمايص الاذي هاو فاي نهاياة التقاديس والتنزياه والاذي نساج الآ هالثوب الرثيث الاذي ارتادا

 .فكار المختلفة إلى فكر واحدعدد ولذلك تنتهي األا كانت الحقيقة واحدة فهي ال تقبل التولمّ . صابع الحقيقةأب
اهلل هو الراعي الارؤوف فهاو  أو م اهللجميع البشر أغنا ألنّ  .من جملة تعاليم حضرة بهاءاهلل وحدة العالم اإلنسانيو  

ذا إفا. أغناماهحسنًا وحفظهم فاال شاك أّن هاذا الراعاي رؤوف بجمياع  اهم ورزقهم رزقاً ه خلق الكّل وربّ محب لجميع أغنامه ألنّ 
ولاو كاان مانهم مرضاى فنبغاي . تربيتهم حّتى يصلوا إلى درجاة البلاو وجبت  و أطفالأهالء وجب تعليمهم جكان بين األغنام 

 .الطبيب الرؤوف ججهالء كما يعالليلزم معالجة المرضى ا لو معاداتهم بأمعالجتهم وال ينبغي بغضهم 
ذا كان الدين سب الكلفة فاال لازوم إلفة والمحبة فب أْن يكون سبب األومن جملة تعاليم حضرة بهاءاهلل أّن الدين يج 
 .له
بهاااءاهلل أّن الاادين يجااب أْن يطااابق العلاام والعقاال حتّااى يكااون لااه نفااوذه فااي قلااوب البشاار حضاارة  وماان جملااة تعاااليم 

 .ويكون ذا أساس متين فال يكون عبارة عن التقاليد
ب الديني والتعصب الجنسي والتعصب السياساي والتعصاب االقتصاادي بهاءاهلل أّن التعصحضرة ومن جملة تعاليم  

 راحاة للعااالم اإلنسااني فتاااريخ العااالم اللبنياان اإلنساااني ومااا دامات هااذه التعصابات موجااودة فاالوالتعصاب الااوطني كّلهاا هادمااة 
فاي فرب والقتال وسافك الادماء حارب والضالف سنة الماضية لم يفر  العالم اإلنساني من االه في مدة ستة آنّ أاإلنساني يخبرنا 

و أو تعصاب جنساي أا مان تعصاب ديناي ّماإبعثات مان التعصابات فنقلايم قامات الحاروب وتلاك الحاروب اإكّل وقات وفاي كاّل 
داماات  ق أّن جميااع التعصاابات هادمااة للبنيااان اإلنساااني وماااقااثاباات المحلماان ا ذاً إصاابح أو تعصااب وطنااي فأتعصااب سياسااي 

ذًا العاااالم إنجاااو يزعاااة البقااااء تساااتولي علاااى النفاااوس وتساااتمر أعماااال االفتاااراس والكفااااح فاااال منا نّ إهاااذه التعصااابات موجاااودة فااا
كوتياااة فكماااا ذكرناااا مااان قبااال لاااو كاااان لخالق المي بااااألتحلّااالبتااارك التعصاااب وا الّ إاإلنسااااني مااان ظلماااات الطبيعاااة وال يساااتنير 

وهااؤالء . صاال الشااجرة والشااجرة واحاادةأآدم وآدم  ة واحاادة والجميااع نبتااوا ماان شااجرةفجميااع نااوع البشاار ملّاا ياااً لّ م التعصااب تعصااباً 
 .ثمارزهار واألفراد اإلنسان بمنزلة االوراق واألأغصان و ما هم بمنزلة األنّ إالملل 

سباب نااتج مان ذًا وقيامهم على بعض بالكفاح وسفك الدماء وهدم البنيان اإلنساني بهذه األإل المتعددة لفتشكيل الم 
نساان إوجه األرض وطن واحد وكاّل  نّ ا التعصب الوطني فكذلك جهل محض ألمّ أو . فسانيةغراض النمن األو جهل اإلنسان 

وجادها اإلنساان ولام أذه الحادود والثغاور هانساان و ذًا وطان لإلإرض رض فجمياع األبقعاة مان بقااع األأّي يمكنه أْن يعيش فاي 
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ياا قطعااة واحادة وأمريكااا قطعاة واحاادة قفريأو  فأوروپااا قطعاة واحاادة وآسايا قطعاة واحاادة ،غاورث القاة حاادود و لخلتتعاين فاي أصاال ا
ا و مان هاذه القطعاات واحتساب موا كاال  أّن بعضًا من النفوس نظرًا لمقاصد شخصية ومناافع ذاتياة قّسا الّ إ. وأستراليا قطعة واحدة

ي القاارون نعاام حصاال فاا .خرىلمانيااا باال كلتاهمااا متصاالة باااألأفاصاالة بااين فرنسااا و أّي قسااام وطنااًا لهاام فلاام يخلااق اهلل هااذه األ
هميااة أالحهم الذاتيااة وازدادت يوماًا فيومااًا صالم هاال الغارض عينااوا لهام حاادودًا وثغاورًا نظااراً أولاى أّن بعضااًا مان النفااوس مان األ

ذا بقيات ا  و . تاراس وساتكون كاذلك إلاى ماا شااء اهللفنازاع والقتاال وااللحّتى صارت في القرون التالية سببًا في العداوة الكبرى وا
وهاام عاقال وال ياذعن بمثال هاذه األ. ول عامل فاي خاراب العاالمأها تكون نّ إطنية محصورة ضمن هذه الدائرة فو لفكار اهذه األ

الكاّل ال تلاك  مّ أرض هاي ًا لناا ماع أّن كارة األّماأونساميه بأوهامناا  جعال كاّل قطعاة محصاورة وطناًا خاّصااً نفهال أ. منصاف وال
 ؟القطعة المحصورة

أفهال يلياق  بادياً أتراب وتكاون لناا قبارًا ليام ثم نتوارى فيها في اأذه األرض بضعة نا نعيش فوق هنّ أصة القول الو خ 
اهلل ال يرضاى باذلك وال ياذعن لهاذا  نّ إ حاشاا وكاالّ  ؟باديبنا أْن نقاوم علاى بعضانا بالكفااح وسافك الادماء بسابب هاذا القبار األ

زاع وطنااي باال تعاايش مااع بعضااها مجتمعااة بنهايااة هااا لاايس عناادها ناانّ إانظااروا إلااى الحيوانااات المستأنسااة . نسااان عاقاالإالعماال 
هاا جميعاًا نّ إذا اجتمع بالتصادف حمام شرقي وحماام غرباي وحماام شامالي وحماام جناوبي فاي آن واحاد فإ مثالً . اقفلفة والو األ

قاتاال تتاافلف علااى الفااور وكااذلك جميااع الحيوانااات المستأنسااة ماان الاادواب والطيااور ولكاان الحيوانااات المفترسااة بمجاارد تقابلهااا تت
فااال يمكاان أْن تعاايش مااع بعضااها الاابعض فااي بقعااة واحاادة فهااي دائمااًا متفرقااة متهااورة متحاربااة  رباااً إوتتحااارب وتقطااع بعضااها 

 .متنازعة
كاّل مبادأ  نّ إمتعاة فاه كّلماا ازدادت الاروابط باين الملال وتكاررت مبادلاة األّناأا التعصاب االقتصاادي فمان المعلاوم مّ أو  

قااليم ويصابح مان المناافع العمومياة فاأّي فائادة اذًا فاي يسري في النهاية إلى ساائر األ نْ أبد و قليم الأّي إاقتصادي يتأسس في 
 .ذلك التعصب

عظااام مااان السياساااة ألهياااة م أّن السياساااة اإله مااان المسااالّ ّنااالهياااة ألبااااع السياساااة اإلالتعصاااب السياساااي فيجاااب اتّ  اّماااأو  
دياااان سااااس األأفاااراد الخلاااق باادون تفااااوت وهااي ألسااواء بالنسااابة لجميااع هاااا علاااى انّ لهيااة ألبااع السياساااة اإلتّ شاارية فعليناااا أْن نبال
 .لهيةاإل
بااين البشاار وقااد صاادر هااذا التعلاايم ماان قلاام حضاارة  اً ومان جملااة تعاااليم حضاارة بهاااءاهلل ايجاااد لسااان واحااد يكااون عاّما 

 .لبشرزالة سوء التفاهم بين جميع ابهاءاهلل منذ خمسين سنة حّتى يكون هذا اللسان العمومي سببا إل
آلخار النسااء وماا احدهما الرجاال و أومن جملة تعاليم حضرة بهاءاهلل وحدة النساء والرجال فللعالم اإلنساني جناحان  

عاالم النسااء بعاالم  حاد الجنااحين امتناع الطياران وماا لام يتسااو  أذا ضاعف ا  ر علاى الطياران و ياالجناحاان ال يقادر الط لم يتسااو  
 .الت فالفالح والنجاح كما يليق وينبغي ممتنع محالالرجال في تحصيل الفضائل والكما

ح اإلنساان عظام مان المسااواة وهاي أْن ال يارجّ أمواسااة باين البشار وهاذه المواسااة لومن جملة تعاليم حضرة بهااءاهلل ا 
يجبر علياه  نفسه على غيره بل يفدي نفسه وماله للغير ولكن بشرط أْن ال يكون ذلك بطريق الجبر والعنف حّتى يكون قانوناً 

اإلنسان بل أْن يكون فداء المال والاروح للغيار عان طياب خااطر وخلاق فطاري فينفاق علاى الفقاراء بغيار أْن يكاون مجباورًا بال 
 .يران بين البهائيينإبمحض رغبته كما هو الحال في 

اإلنساان  نّ ألومن جملاة تعااليم حضارة بهااءاهلل حرياة اإلنساان لياتخلص وينجاو مان أسار عاالم الطبيعاة بقاوة معنوياة  
منازعااة البقاااء ماان خصااائص علاام الطبيعااة ومسااألة منازعااة البقاااء هااذه هااي  نّ ساايرًا للطبيعااة فهااو حيااوان مفتاارس ألأمتاى كااان 

 .ينبوع جميع الباليا وهي النكبة الكبرى
ت ذا تزلاازل بنيااان الاادين ووهناات قوائمااه انفتحااإالاادين هااو الحصاان الحصااين فاا نّ أ وماان جملااة تعاااليم حضاارة بهاااءاهلل 
حاادهما أرذائاال له يوجااد فااي العااالم اإلنساااني رادعااان يحفظانااه ماان ارتكاااب اّناامااور ألبااواب الهاارج والماارج واختاال كّليااة نظااام األأ
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. القاانون القاضاي بعاذاب وعقاااب المجارم ولكان القاانون يمنااع ارتكااب الجارائم الظااهرة المشااهودة وال ياردع عان الجارائم الخفيااة
عنااوي فيااردع عاان ارتكاااب الجريمااة الظاااهرة والجريمااة المخفيااة كلتيهمااا ويربااي اإلنسااان ويهااذب لهااي الاارادع الما الاادين اإلّمااأو 
خالقااه ويجباااره علاااى الفضااائل وهاااو أعظااام جهااة جامعاااة تكفااال سااعادة العاااالم اإلنسااااني ولكاان المقصاااد مااان الاادين هاااو الااادين أ

 .لهية ال التقاليد البشريةديان اإلالتحقيقي ال الدين التقليدي وهو أساس األ
ي العااالم اإلنساااني ال ينااتج منهااا ة الماديااة ولااو كاناات ماان وسااائط ترقّاايااوماان جملااة تعاااليم حضاارة بهاااءاهلل أّن المدن 

هاا نّ إانظاروا إلاى هاذه السافن المدرعاة التاي تخارب مديناة فاي سااعة واحادة . لهياةليها المدنياة اإلإالسعادة البشرية ما لم تنضم 
و كذلك  .كروپ وكذلك بنادق ماوزر وكذلك الديناميت وكذلك الغواصات تحت البحر من نتائج المدنية المادية وكذلك مدافع

ا لاو كانات ّماأالتورپيد وكذلك السيارات المدرعة والطيارات التاي تقاذف النياران فجمياع هاذه اآلالت مان سايئات المدنياة المادياة 
ه اآلالت الجهنمياة بال تتحاول جمياع القاوى البشارية ناوع مان هاذأّي لهية منضمة إلى المدنية المادية فما كان يوجد المدنية اإل

لهيااة كالسااراج فالزجاااج ال إلااى االختراعااات النافعااة وتنحصاار فااي االكتشااافات الفاضاالة فالمدنيااة الماديااة كالزجاااج والمدنيااة اإل
لهيااة المدنياة اإله ميات ولكاان ّنااإيضايء دون الساراج والمدنيااة المادياة كالجسااد مهماا كااان فاي نهايااة الطاراوة واللطافااة والجماال 

ذًا صاار مان المعلاوم أّن العاالم اإلنسااني محتااج لنفثاات روح القادس إ. يصبح جيفاة الّ ا  كالروح وبهذه الروح يحيا هذا الجسم و 
عاالم الطبيعاة علام  نّ وبدون هذه الروح يكون العالم اإلنساني ميتًا وبدون هذا الناور يكاون العاالم اإلنسااني ظلماة فاي ظلماة أل

لام ينسالخ مان عاالم الطبيعاة فهاو حياوان محاض فالتعااليم  أي ماا ،لم يولد اإلنسان والدة ثانياة مان عاالم الطبيعاة وما. حيواني
 .نساناً إلهية هي التي تجعل هذا الحيوان اإل
ذا كااان ا  العلاوم و ( ناواعأ)تعمايم المعاارف فيجاب علااى قادر اللازوم تعلايم كاّل طفال  ومان جملاة تعااليم حضارة بهااءاهلل 
 .فتلزم الهيئة االجتماعية على تهيئة الوسائط الالزمة لتعليم ذلك الطفل الّ ا  و  فبها تدرين على مصاريف التعليمبوان مقاأل
ق مااور ويتعااوّ وماان جملااة تعاااليم حضاارة بهاااءاهلل العاادل والحااّق ومااا لاام يتحقااق ذلااك فااي حيااز الوجااود تختاال جميااع األ 

 .م التعدي والبطالنسيرها ويكون العالم اإلنساني عالم الظلم والعدوان وعال
عظام لساعادة العاالم اإلنسااني سااس األوهاذه التعااليم المتعاددة التاي هاي األ. مثاال هاذه التعااليم كثيارةأّن إوالخالصة  

فتحقاق  الّ ا  والتي هي من السنوحات الرحمانياة يجاب أْن تنضام إلاى مساألة الصالح العماومي وتمتازج باه حتّاى تظهار نتيجتهاا و 
ا كانات تعااليم حضارة بهااءاهلل ممتزجاة ماع مبادأ الصالح ولّما .مفردهاا فاي العاالم اإلنسااني مستصاعبمسألة الصلح العمومي ب

بدياااة هاااذه تجاااد كاااّل نفاااس طعماااة النفيساااة وفاااي مائااادة النعماااة األالعماااومي فهاااي بمنزلاااة المائااادة التاااي فيهاااا مااان كاااّل أناااواع األ
 فاال .صال النتاائج العظيماة كماا هاو الماأمول والمقصاودمر في مسألة الصلح العمومي فال تحذا انحصر األإا مّ أو . مشتهياتها

ديانه آمالهم ورغائبهم واآلن تحتوي تعااليم حضارة أذًا من ترتيب دائرة الصلح العمومي بحيث يجد فيها جميع فرق العالم و إبد 
و ألفاارق القديمااة و أخالقيااة وسااواء كاناات ماان اأاسااية يو سألم سااواء كاناات دينيااة ابهاااءاهلل علااى جميااع آمااال ورغائااب فاارق العاا

بهااءاهلل حضارة هال األدياان فاي تعااليم أيجاد  بهاءاهلل منتهى آماالهم ورغاائبهم فماثالً حضرة الحديثة فالجميع يجدون في تعاليم 
تأسيس دين عمومي في غاية الموافقة للحالة الحاضارة وفياه علاى الحقيقاة عاالج فاوري لكاّل مارض مساتعص وفياه دواء لكاّل 

بااه ونؤسااس سااعادة العااالم اإلنساااني علااى نساااني ونرتّ ردنااا أْن ناانظم العااالم اإلأذا إه ّنااساام نقيااع أل لّ كااعظاام لأداء وهااو ترياااق 
حكاام التاوراة وهكاذا ساائر أجاراء إيساتحيل الياوم  ماثالً  .مقتضى التقاليد الحاضرة لألديان لوجدنا ذلك غير ممكن بال مساتحيالً 

لهيااة المتعلقاة بفضاائل العااالم اإلنسااني والاذي هااو دياان اإللجمياع األ صااليسااس األدياان بسابب التقالياد الموجااودة ولكان األاأل
ساابب السااعدة للعااالم البشااري موجااود فااي تعاااليم حضاارة بهاااءاهلل علااى نحااو أكماال وكااذلك الملاال التااي تنشااد الحريااة يجاادون فااي 

 .بط العمومياة بكماال الوساعة والقاوةتعاليم حضرة بهاءاهلل تلك الحرية المعتدلة الكافلة لسعادة العاالم اإلنسااني والضاابطة للاروا
 .لهيااةعظاام سياسااة للعااالم اإلنساااني باال يجاادون فيهااا السياسااة اإلأحاازاب السياسااية تجااد فااي تعاااليم حضاارة بهاااءاهلل و كااذك األ
ن جميااع المسااائل االقتصااادية التااي جاااء بهااا كااّل حاازب غياار قابلااة للتنفيااذ فلااآل .حاازاب المساااواة وطااالب االقتصااادأوكااذلك 
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جاراء علاى مقتضااها وال نهاا وحادها هاي القابلاة لإلإعدا المسألة االقتصادية الموجودة في تعاليم حضارة بهااءاهلل ف ما جراءواإل
قصاااى رغائاااب تلاااك أكم لاااو دققاااتم النظااار لوجااادتم نّ إفااا .حااازاباضاااطراب للهيئاااة االجتماعياااة وكاااذلك ساااائر األأّي يحااادث منهاااا 

جاراء علااى لتعااليم هاي القاوة الجامعاة باين جميااع البشار وهاي التاي تقبال اإل فهااذه اهللبهااءاحضارة حازاب موجاودًا فاي تعااليم األ
وهكااذا الحااال فااي سااائر . ولكاان بعااض التعاااليم السااابقة كأحكااام التااوراة يسااتحيل اليااوم السااير علااى مقتضاااها قطعياااً . مقتضاااها

 .حزاب المتنوعةفكار الفرق المختلفة واألأديان و األ
جمعية األمام مهماا تشاكّلت  نه يلزم تشكيل محكمة كبرى ألنّ ألة الصلح العمومي حضرة بهاءاهلل يقول في مسأ مثالً  

وأّمااا المحكمااة الكباارى التااي بّينهااا حضاارة بهاااءاهلل فيمكنهااا الوفاااء بهااذه الوظيفااة  .ال تقاادر أْن تقااوم بمأموريااة الصاالح العمااومي
و ثالثاة بحساب أالبرلماناات شخصاين أّي ة دولاة وملّاياة فاي كاّل تنتخاب المجاالس الملّ  نْ أوذلاك با .المقدسة بغاية القادرة والقاوة

القااوانين والحقااوق الدوليااة  جميااع لعااين علااىطّ مة وماان الّمااة ويكااون هااؤالء المنتخبااون ماان نخبااة تلااك األو قلااة تعااداد الملّااأكثاارة 
و يكاون انتخااب هاؤالء  .ياامية ومن المتفننين في الفنون والواقفين على احتياجات العالم اإلنساني الضارورية فاي هاذه األوالملّ 
عياااان ومجلاااس الشااايو  وهيئاااة يضاااأ مجلاااس األأالبرلماناااات ويصاااادق علاااى انتخاااابهم أّي ياااة مجاااالس الملّ لشاااخاص بمعرفاااة ااأل

ل المحكماة ة والدولاة ثام تتشاكّ شاخاص منتخباين مان عماوم الملّامبراطور حتّاى يكاون هاؤالء األو اإلأالوزراء ورئيس الجمهورية 
ة بتمامهاا ل الملّانادوبين يمثّامن كاّل واحاد مان هاؤالء الباين فيشاترك باذلك فيهاا جمياع العاالم البشاري ألالكبرى مان هاؤالء المنتخ

ع وال كثرياة فاال تبقاى هنااك حجاة لمادّ و باألأا باالتفااق ّماإلة من المسائل بين الملال أذا حكمت هذه المحكمة الكبرى في مسإف
جاراء تنفياذ حكام المحكماة الكبارى يقاوم إتراخات فاي  وأة مان الملال و ملّاألت دولة من الادول لعى عليه ومتى تعاعتراض لمدّ 

ماتن هاذا أفاانظروا ماا  .دة وظهيارة لحكام هاذه المحكماة الكبارىكاون مؤي اتجميع الدول وملل العاالم  نّ العالم اإلنساني ضدها أل
 .الحال ةذا هو بيان حقيقساس ولكن الجمعية المحدودة المحصورة ال يحصل منها الغرض المطلوب كما هو المأمول وهاأل
وتحاات تضااييق وتهديااد  عكاااء فبينمااا كااان حضاارته فااي سااجن! واآلن انظااروا إلااى تعاااليم حضاارة بهاااءاهلل مااا أقواهااا 

و ئ أو أّي مبادأ مان المباادأيران وسائر البلدان مع أّن أّي تعليم من التعاليم إن انتشرت تعاليمه بكمال القوة في ن سفاحيْ ملكيْ 
 قاال زمااان وقااد مضااى اآلن خمسااون عاماااً أل فااي هااا تضاامحّ نّ إذا وقعاات تحاات تهديااد ساالطنة قاااهرة ساافاحة فإرق فااقااة ماان الر ف

تلوا وتهديد السيف والسنان واستشهد اآلالف منهم في مشهد الفداء وقُ  كثر الديار تحت التضيق التامّ أيران في إوالبهائيون في 
ف مان الرجاال فاقادي الطفال وأصابح آف من األالمت آمحترمة وتيتّ ف من العائالت الآالبسيف الظلم والعدوان واقتلع بنيان 

وجمياع هاذا الظلام والعادوان والوحشاية . بحاوابناائهن الاذين ذُ أمهات بالعويل والصياح في جناائز بناء وصاحت آالف من األاأل
ًا فيوماًا فاي االنتشاار وفاي تاور بال ازدادت يوماف يّ أوسفك الدماء لم تؤثر في انتشار تعاليم حضارة بهااءاهلل ولام يحصال منهاا 

 .ظهورها بالقوة واالقتدار
و مفااهيم مكاتياب عبادالبهاء أمن حديثي المطامع يأخذ مضامين ألواح حضرة بهااءاهلل ( يرانيينبعضًا من اإل ولعلّ ) 

يراناي يطلاب بزعماه إ يّ أ وينسبها إلى نفسه ويرسلها باسمه إلى تلك الجمعية المحترمة فعلايكم أْن تنتبهاوا إلاى هاذه النكتاة ألنّ 
لواح حضرة بهااءاهلل بتمامهاا وينشارها باسامه أو باسام فرقتاه كماا وقاع ذلاك فاي ماؤتمر ألمقصد آخر يأخذ مضامين  وأالشهرة 
أخذ مضامين ألواح حضرة بهاءاهلل وورد في هذا الماؤتمر  يرانياً إشخصًا  نّ إعقد في لندن قبل الحرب فنجناس الذي ااتحاد األ

هاا كانات عيناًا عباارة حضارة بهااءاهلل والابعض مان أمثاال هاؤالء النفاوس ساافروا إلاى أوروپاا نّ أه ونشرها ماع باسم ةلقى خطابأو 
ه وا هاذه النكتاة ألّناظافعلايكم أْن تالح .ذهان أهالي أوروپا وتشويش أفكار الابعض مان المستشارقينأفي تخديش  وصاروا سبباً 

 نّ ا  و . مارياران فحققاوا ذلاك ليتضاح ويظهار لكام هاذا األإلماة واحادة فاي سمع مان هاذه التعااليم كقبل ظهور حضرة بهاءاهلل لم يُ 
ياران إويوجاد فرقاة اآلن فاي . ا يقولاونهم الببغاء يتعلمون كاّل نغماة ويرددونهاا وهام بأنفساهم غاافلون عّمانّ أبعضًا من النفوس ك

خبار بالكّلياة عان حضارة البااب نفساهم لحضارة البااب ولكان لايس عنادهم أعبارة عن أنفاس معادودة يادعون بالباابيين وينسابون 
روپاا يخفااون تعاااليمهم أو ياران ولكاانهم عنادما يااذهبون إلااى إولهام تعاااليم خفياة مخالفااة بالكّليااة لتعااليم بهاااءاهلل وهاي معروفااة فااي 
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 اّماأبهااءاهلل هاذه باسامهم حضارة فيشاهرون تعااليم  ةبهااءاهلل نافاذحضارة تعااليم  ويتظاهرون بتعاليم حضرة بهااءاهلل لعلمهام باأنّ 
لتم علاى ترجماة كتااب ذا تحّصاإكام نّ ا  ها مستفادة من كتاب البيان وكتاب البياان مان حضارة البااب و نّ أتعاليمهم الخفية فيقولون 

اكم أْن ّيااإوتعلمااون أّن تعاااليم بهاااءاهلل مباينااة بالكّليااة لتعاااليم هااذه الفرقااة ف .لعااون علااى الحقيقااةيااران تطّ إفااي  البيااان الااذي تاارجم
 .ي عن الحقيقة فاستفسروا من إيرانذا أردتم زيادة التحرّ وا  كتة تغفلوا عن هذه الن

لفاة والمحباة وكّلماا ياراه ع العاالم فكّلماا ياراه معماورًا فهاو مان آثاار األياذا سافر وسار في جمإاإلنسان  نّ إ (وبالجملة) 
لاى اآلن مساتمر فاي العالم البشري لم ينتبه ولم يصح من نوم  نّ أمطمورًا فمن نتائج البغض والعداوة ومع ذلك ف غفلتاه هاذه وا 

صافوف القتاال ويجاول فاي مياادين الحارب والجادال وكاذلك مان ينظار فاي أحاوال  ئفكار االختالف والنزاع والجادال فهاو يهياأ
وجاود كاّل شايء فارع مان  نّ أب مان أجازاء متنوعاة متعاددة و الكون والفساد والوجود والعدم يرى أّن كّل كائن من الكائنات مرّكا

ذا  .ل من كّل تركيب كاائن ووجاود الموجاودات ساار علاى هاذا المناواله يتشكّ نّ إبت العناصر البسيطة فني إذا تركّ يع. تركيبه وا 
ل ياشايء عباارة عان تحلأّي انعادام  نّ أعناي يذلاك الكاائن ينعادم  نّ إجازاؤه فاأحصل اختالل في ذلاك التركياب وتحللات وتفرقات 

بًا للممااات بين العناصاار يكااون سااببًا للحياااة وكااّل اخااتالف وتفريااق يكااون ساافيمااا باا ذًا كااّل ائااتالف وتركياابإريقهااا فعناصااره وت
شااياء فهااو ساابب ا التنااافر والتخااالف فااي األّمااأو .شااياء وتوافقهااا ساابب حصااول الثماارة والنتيجااة المسااتفادةّن تجاااذب األإوبالجملااة 

و مان  .كالنبات والحياوان واإلنساانفمن التفلف والتجاذب تتحقق جميع الكائنات ذات الحياة . حصول االنقالب واالضمحالل
ب االئااتالف والتجاااذب واالتحاااد بااين ولهااذا كّلمااا كاان سااب. التخاالف والتنااافر يحصاال فيهااا االنحااالل ويبادو عليهااا االضاامحالل

رت علاى ر فاإذا ما .االختالف والتنافر والتباعد فهو علة ممات النوع البشاري البشر فهو حياة العالم اإلنساني وكّلما كان سبب
لوان فذلك دليل علاى أّن هاذه المزرعاة وهاذا من كّل األ يزدهتمزرعة ووجدت فيها الزرع والنبات والورد والريحان مرتبًا مؤنقًا 

ا إذا وجدتااه متفرقااًا خاليااًا عاان الترتيااب والنظااام فااذلك دلياال علااى حرمانااه ماان وأّمااكاماال، البسااتان نباات وترتااب بتربيااة بسااتاني 
ذًا من الواضح أّن األلفة وااللتئام دليل على تربية المربي الحقيقي إيعية فأصبح بوأعشاب ط البستاني الماهر بل هو حشائش

 .لهيالتفرق والتشتت فبرهان التجرد والحرمان من الترتيب اإل امّ أو 
ذواق والطبااائع الطوائااف واألماام والشااعوب والملاال فااي العااالم مختلفااة اآلداب والرسااوم واأل فااإذا اعتاارض معتاارض بااأنّ  

 ماع هاذا االخاتالف والتبااين كياف تحصال الوحادة الحقيقياة واالتحااد التاامّ  هّناأفكاار والعقاول واآلراء و خاالق واألباينة فاي األومت
خااتالف يكااون سااببًا فااي االنعاادام كاااختالف الملاال اول بااين البشاار فنقااول لااه جوابااًا علااى ذلااك أّن االخااتالف علااى نااوعين األ

حاي بعضاها بعضاًا وتهلاك الحارث والن سال وتسالب الراحاة والهنااء وتشاتغل بسافك الادماء المتنازعة والشاعوب المتباارزة التاي تم
ا االخااتالف اآلخاار الااذي هااو عبااارة عاان التنااوع فهااذا هااو عااين الكمااال وسااب ظهااور موهبااة ذي وأّماا .واالفتااراس وهااذا مااذموم

ا كانت تسقى من صورها وأشكالها ولكن لمّ  نواعها وتفاوتت ألوانها وتباينتأوراد الحدائق فمهما اختلفت أانظروا إلى  .الجالل
ماء واحد وتنمو من نسيم واحد وتترباى مان حارارة وضاياء شامس واحادة لهاذا يكاون اختالفهاا وتنوعهاا ساببًا فاي ازديااد البهجاة 

نسااني فكاار واآلراء والطباائع سابب لزيناة العاالم اإلبعض وهذا االختالف في اآلداب والرساوم والعاادات واأللوالرونق لبعضها ا
وهااذا أماار مماادوح وكااذلك هااذا التنااوع واالخااتالف كالتفاااوت والتنااوع فااي أجاازاء وأعضاااء اإلنسااان فهااو ساابب لظهااور الجمااال 

عضااء كانات الاروح ساارية فاي جمياع األو جازاء المتنوعاة تحات نفاوذ سالطان الاروح عضااء واألا كانت هاذه األه لمّ والكمال ألنّ 
وهاذه الكثارة أعظام قاوة . هاذا التناوع واالخاتالف مؤياد للمحباة واالئاتالف نّ إشاريانات فاجزاء وسلطانها في جميع العروق والواأل

وع واحاد ولاون واحاد نوراد حديقة من الحدائق ورياحينها وأثمارها وأزهارها وأوراقها وأغصانها وأشجارها من أللوحدة ولو كانت 
زهااار وراق واأللااوان واألا كاناات ماان حيااث األولكنهااا لّمااوتركيااب واحااد وترتيااب واحااد فااال يكااون لهااا لطافااة وال حااالوة بااأّي وجااه 

نيقة ظااهرة بنهاياة اللطافاة ألوان وأصبحت الحديقة زينة والبهجة لسائر األلل باً بشكال لذلك كان كّل منها سثمار مختلفة األواأل
العالم اإلنساني لو يكون في ظال  خالق فيشكال واآلراء والطبائع واألكار واألفوالطراوة والحالوة كذلك التفاوت والتنوع في األ

ول بغيار قاوة قايوم ال يمكان جماع العالوالجماال والعلاو والكماال فا ةه يظهر في نهاياة العظمانّ إوة واحدة ونفوذ كلمة الوحدانية فق
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ة فاي رواح في العالم اإلنساني تحت ظل شجرة واحدة فهي النافذفكار والقلوب واألشياء واألكلمة اهلل المحيطة على حقائق األ
هلل علاى جمياع  ة الرابطاة للعاالم اإلنسااني فنورانياة كلماة اهلل مشارقة والحمادطوهاي المحركاة للنفاوس وهاي الضااب. كّل االشاياء

صاابحوا أديااان والمااذاهب حتّااى بائاال واألقرق والطوائااف والملاال والشااعوب والفاااآلفاااق فااي هااذا اليااوم وورد فااي ظلهااا ماان كااّل ال
 .االئتالف تحت ظل كلمة الوحدانيةنهاية بن يمجتمعين متحدين متفق

 (12-71م مطبعة العمران ص5122سليم قبعين عبد البهاء و البهائية سنة )                                         
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احد حواري حضرة بهاء اهلل و من أيادي ( م1921المتوفى سنة )جناب ميرزا علي محمد الخراساني 
ه المبارك و الذي قام رفقة جناب أحمد يزداني بإرسال لوح حضرة عبد البهاء إلى جمعية السالم أمر 

م1921الدائم في الهاي سنة  
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 .وحتى حلّها1929 وهو المقر الرسمي لعصبة األمم منذ عام  .سويسرا، جنيففي " قصر األمم"

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
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 Léon Victor Auguste) واسمه الكامل هو ليون فيكتور اوغوست بورجوا (Léon Bourgeois) ليون بورجوا
Bourgeois) 1925.سبتمبر 29 ، وتوفي فيباريس في 1851 مايو 21 ولد في .فرنسي هو سياسي  

وزير  8581نائبا في البرلمان الفرنسي وأصبح سنة  8555خب سنة انت. درس الحقوق وعمل في المحاماة مدة قصيرة
عين عضوا في المحكمة  8811في سنة .وكان عندها وزير خارجيتها مؤتمر الجزيرة الخضراء مثل فرنسا في. داخليتها

 .أول رئيس لها 8888وأصبح في سنة  عصبة األمم شارك في إنشاء .بالهاي الدائمة للتحكيم

 .وترأس كذلك في نفس السنة مجلس الشيو  الفرنسي جائزة نوبل للسالم على م8891حاز سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1851
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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The Tablet to The Hague is a letter which `Abdu'l-Bahá wrote to the Central Organisation for 

Durable Peace in The Hague, The Netherlands on 17 December 1919. 

It was delivered in person by Ahmad Yazdání and Hand of the Cause Ibn-i-Asdaq in 1920.
[1] 

Balyuzi, H.M. (1985). Eminent Bahá'ís in the time of Bahá'u'lláh. Oxford, UK: George 

Ronald. P176 

In the tablet, `Abdu'l-Bahá gives an overview of Bahá'í principles, which include the 

following: 

 Declaration of universal peace. 

 Independent investigation of reality. 

 Oneness of humanity. 

 Religion must be the cause of fellowship and love. 

 Religion must be in conformity with science and reason. 

 Abandonment of religious, racial, political, economic and patriotic prejudices. 

 One universal language. 

 Equality of women and men. 

 Voluntary sharing one's property. 

 Man's freedom from the captivity of the world of nature. 

 Religion is the ideal safeguard. 

 Material civilization should be combined with Divine civilization. 

 Promotion of education. 

 Justice and right. 

He declares that the League of Nations is "incapable of establishing universal peace", and 

calls for the establishment of a Supreme Tribunal, representing all countries: 

“ 
When the Supreme Tribunal gives a ruling on any international question, either 

unanimously or by majority rule, there will no longer be any pretext for the plaintiff or 

ground of objection for the defendant. In case any of the governments or nations, in the 

execution of the irrefutable decision of the Supreme Tribunal, be negligent or dilatory, 

the rest of the nations will rise up against it, because all the governments and nations of 

the world are the supporters of this Supreme Tribunal. 

 `Abdu'l-Bahá (1999) [1919]. The Question of Universal Peace - The Tablet to The 

Hague by `Abdu'l-Bahá. Den Haag, The Netherlands: Stichting Bahá'í Literatuur. 

ISBN 90-70765-43-8. 

 Balyuzi, H.M. (2001). `Abdu'l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá'u'lláh. 

Oxford, UK: George Ronald. ISBN 0-85398-043-8. 

 Balyuzi, H.M. (1985). Eminent Bahá'ís in the time of Bahá'u'lláh. Oxford, UK: 

George Ronald. ISBN 0-85398-152-3. 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/%60Abdu%27l-Bah%C3%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Organisation_for_Durable_Peace
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Organisation_for_Durable_Peace
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hague
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Hands_of_the_Cause
https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn-i-Asdaq
https://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_to_The_Hague#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hasan_M._Balyuzi
https://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_%28religious%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD_teachings
https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/International_court
https://en.wikipedia.org/wiki/%60Abdu%27l-Bah%C3%A1
http://bahai-library.com/abdulbaha_lawh_hague_bwc
http://bahai-library.com/abdulbaha_lawh_hague_bwc
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9070765438
https://en.wikipedia.org/wiki/Hasan_M._Balyuzi
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0853980438
https://en.wikipedia.org/wiki/Hasan_M._Balyuzi
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0853981523
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Tablet to the Central Organization for a Durable Peace, 

The Hague 

by Abdu'l-Bahá 

translated by Bahá'í World Centre. 

originally written as "Lawh-i-Hague". 

 

 

(This Tablet, described by Shoghi Effendi in “God Passes By” as of “far-reaching 

importance”, and dated December 17
th

, 1919, was despatched to the Committee at The Hague 

by the hands of a special delegation.)  

 

   O ye esteemed ones who are pioneers among the well-wishers of the world of humanity! 

The letters which ye sent during the war were not received, but a letter dated February 11
th

, 

1916, has just come to hand, and immediately an answer is being written. Your intention 

deserves a thousand praises, because you are serving the world of humanity, and this is 

conducive to the happiness and welfare of all. This recent war has proved to the world and the 

people that war is destruction while universal peace is construction; war is death while peace 

is life; war is rapacity and bloodthirstiness while peace is beneficence and humaneness; war is 

an appurtenance of the world of nature while peace is of the foundation of the religion of God; 

war is darkness upon darkness while peace is heavenly light; war is the destroyer of the 

edifice of mankind while peace is the everlasting life of the world of humanity; war is like a 

devouring wolf while peace is like the angels of heaven; war is the struggle for existence 

while peace is mutual aid and co-operation among the peoples of the world and the cause of 

the good pleasure of the True One in the heavenly realm.  

 

   There is not one soul whose conscience does not testify that in this day there is no more 

important matter in the world than that of universal peace. Every just one bears witness to this 

and adores that esteemed Assembly because its aim is that this darkness may be changed into 

light, this bloodthirstiness into kindness, this torment into bliss, this hardship into ease and 

this enmity and hatred into fellowship and love. Therefore, the effort of those esteemed souls 

is worthy of praise and commendation.  

 

    But the wise souls who are aware of the essential relationships emanating from the realities 

of things consider that one single matter cannot, by itself, influence the human reality as it 

ought and should, for until the minds of men become united, no important matter can be 

accomplished. At present universal peace is a matter of great importance, but unity of 

conscience is essential, so that the foundation of this matter may become secure, its 

establishment firm and its edifice strong.  

 

    Therefore Bahá’u’lláh, fifty years ago, expounded this question of universal peace at a time 

when He was confined in the fortress of ’Akká and was wronged and imprisoned. He wrote 

about this important matter of universal peace to all the great sovereigns of the world, and 

established it among His friends in the Orient. The horizon of the East was in utter darkness, 

nations displayed the utmost hatred and enmity towards each other, religions thirsted for each 

other’s blood, and it was darkness upon darkness. At such a time Bahá’u’lláh shone forth like 
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the sun from the horizon of the East and illumined Persia with the lights of these teachings.  

 

    Among His teachings was the declaration of universal peace. People of different nations, 

religions and sects who followed Him came together to such an extent that remarkable 

gatherings were instituted consisting of the various nations and religions of the East. Every 

soul who entered these gatherings saw but one nation, one teaching, one pathway, one order, 

for the teachings of Bahá’u’lláh were not limited to the establishment of universal peace. 

They embraced many teachings which supplemented and supported that of universal peace.  

 

    Among these teachings was the independent investigation of reality so that the world of 

humanity may be saved from the darkness of imitation and attain to the truth; may tear off and 

cast away this ragged and outgrown garment of a thousand years ago and may put on the robe 

woven in the utmost purity and holiness in the loom of reality. As reality is one and cannot 

admit of multiplicity, therefore different opinions must ultimately become fused into one.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is the oneness of the world of humanity; that all 

human beings are the sheep of God and He is the kind Shepherd. This Shepherd is kind to all 

the sheep, because He created them all, trained them, provided for them and protected them. 

There is no doubt that the Shepherd is kind to all the sheep and should there be among these 

sheep ignorant ones, they must be educated; if there be children, they must be trained until 

they reach maturity; if there be sick ones, they must be cured. There must be no hatred and 

enmity, for as by a kind physician these ignorant, sick ones should be treated.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is that religion must be the cause of fellowship 

and love. If it becomes the cause of estrangement then it is not needed, for religion is like a 

remedy; if it aggravates the disease then it becomes unnecessary.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is that religion must be in conformity with science 

and reason, so that it may influence the hearts of men. The foundation must be solid and must 

not consist of imitations.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is that religious, racial, political, economic and 

patriotic prejudices destroy the edifice of humanity. As long as these prejudices prevail, the 

world of humanity will not have rest. For a period of 6,000 years history informs us about the 

world of humanity. During these 6,000 years, the world of humanity has not been free from 

war, strife, murder and bloodthirstiness. In every period war has been waged in one country or 

another and that war was due to either religious prejudice, racial prejudice, political prejudice 

or patriotic prejudice. It has therefore been ascertained and proved that all prejudices are 

destructive of the human edifice. As long as these prejudices persist, the struggle for existence 

must remain dominant, and bloodthirstiness and rapacity continue. Therefore, even as was the 

case in the past, the world of humanity cannot be saved from the darkness of nature and 

cannot attain illumination except through the abandonment of prejudices and the acquisition 

of the morals of the Kingdom.  

 

    If this prejudice and enmity are on account of religion consider that religion should be the 

cause of fellowship, otherwise it is fruitless. And if this prejudice be the prejudice of 

nationality consider that all mankind are of one nation; all have sprung from the tree of Adam, 

and Adam is the root of the tree. That tree is one and all these nations are like branches, while 

the individuals of humanity are like leaves, blossoms and fruits thereof. Then the 

establishment of various nations and the consequent shedding of blood and destruction of the 
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edifice of humanity result from human ignorance and selfish motives.  

 

    As to the patriotic prejudice, this is also due to absolute ignorance, for the surface of the 

earth is one native land. Every one can live in any spot on the terrestrial globe. Therefore all 

the world is man’s birthplace. These boundaries and outlets have been devised by man. In the 

creation, such boundaries and outlets were not assigned. Europe is one continent, Asia is one 

continent, Africa is one continent, America is one continent, Australia is one continent, but 

some of the souls, from personal motives and selfish interests, have divided each one of these 

continents and considered a certain part as their own country. God has set up no frontier 

between France and Germany; they are continuous. Yea, in the first centuries, selfish souls, 

for the promotion of their own interests, have assigned boundaries and outlets and have, day 

by day, attached more importance to these, until this led to intense enmity, bloodshed and 

rapacity in subsequent centuries. In the same way this will continue indefinitely, and if this 

conception of patriotism remains limited within a certain circle, it will be the primary cause of 

the world’s destruction. No wise and just person will acknowledge these imaginary 

distinctions. Every limited area which we call our native country we regard as our 

motherland, whereas the terrestrial globe is the motherland of all, and not any restricted area. 

In short, for a few days we live on this earth and eventually we are buried in it, it is our eternal 

tomb. Is it worth while that we should engage in bloodshed and tear one another to pieces for 

this eternal tomb? Nay, far from it, neither is God pleased with such conduct nor would any 

sane man approve of it.  

 

    Consider! The blessed animals engage in no patriotic quarrels. They are in the utmost 

fellowship with one another and live together in harmony. For example, if a dove from the 

east and a dove from the west, a dove from the north and a dove from the south chance to 

arrive, at the same time, in one spot, they immediately associate in harmony. So is it with all 

the blessed animals and birds. But the ferocious animals, as soon as they meet, attack and 

fight with each other, tear each other to pieces and it is impossible for them to live peaceably 

together in one spot. They are all unsociable and fierce, savage and combative fighters.  

 

    Regarding the economic prejudice, it is apparent that whenever the ties between nations 

become strengthened and the exchange of commodities accelerated, and any economic 

principle is established in one country, it will ultimately affect the other countries and 

universal benefits will result. Then why this prejudice?  

 

    As to the political prejudice, the policy of God must be followed and it is indisputable that 

the policy of God is greater than human policy. We must follow the Divine policy and that 

applies alike to all individuals. He treats all individuals alike: no distinction is made, and that 

is the foundation of the Divine Religions.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is the origination of one language that may be 

spread universally among the people. This teaching was revealed from the pen of Bahá’u’lláh 

in order that this universal language may eliminate misunderstandings from among mankind.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is the equality of women and men. The world of 

humanity has two wingsone is women and the other men. Not until both wings are equally 

developed can the bird fly. Should one wing remain weak, flight is impossible. Not until the 

world of women becomes equal to the world of men in the acquisition of virtues and 

perfections, can success and prosperity be attained as they ought to be.  
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    And among the teachings of Bahá’u’lláh is voluntary sharing of one’s property with others 

among mankind. This voluntary sharing is greater than equality, and consists in this, that man 

should not prefer himself to others, but rather should sacrifice his life and property for others. 

But this should not be introduced by coercion so that it becomes a law and man is compelled 

to follow it. Nay, rather, man should voluntarily and of his own choice sacrifice his property 

and life for others, and spend willingly for the poor, just as is done in Persia among the 

Bahá’ís.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is man’s freedom, that through the ideal Power he 

should be free and emancipated from the captivity of the world of nature; for as long as man 

is captive to nature he is a ferocious animal, as the struggle for existence is one of the 

exigencies of the world of nature. This matter of the struggle for existence is the fountain-

head of all calamities and is the supreme affliction.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is that religion is a mighty bulwark. If the edifice 

of religion shakes and totters, commotion and chaos will ensue and the order of things will be 

utterly upset, for in the world of mankind there are two safeguards that protect man from 

wrongdoing. One is the law which punishes the criminal; but the law prevents only the 

manifest crime and not the concealed sin; whereas the ideal safeguard, namely, the religion of 

God, prevents both the manifest and the concealed crime, trains man, educates morals, 

compels the adoption of virtues and is the all-inclusive power which guarantees the felicity of 

the world of mankind. But by religion is meant that which is ascertained by investigation and 

not that which is based on mere imitation, the foundations of Divine Religions and not human 

imitations.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is that although material civilization is one of the 

means for the progress of the world of mankind, yet until it becomes combined with Divine 

civilization, the desired result, which is the felicity of mankind, will not be attained. Consider! 

These battleships that reduce a city to ruins within the space of an hour are the result of 

material civilization; likewise the Krupp guns, the Mauser rifles, dynamite, submarines, 

torpedo boats, armed aircraft and bombersall these weapons of war are the malignant fruits of 

material civilization. Had material civilization been combined with Divine civilization, these 

fiery weapons would never have been invented. Nay, rather, human energy would have been 

wholly devoted to useful inventions and would have been concentrated on praiseworthy 

discoveries. Material civilization is like a lamp-glass. Divine civilization is the lamp itself and 

the glass without the light is dark. Material civilization is like the body. No matter how 

infinitely graceful, elegant and beautiful it may be, it is dead. Divine civilization is like the 

spirit, and the body gets its life from the spirit, otherwise it becomes a corpse. It has thus been 

made evident that the world of mankind is in need of the breaths of the Holy Spirit. Without 

the spirit the world of mankind is lifeless, and without this light the world of mankind is in 

utter darkness. For the world of nature is an animal world. Until man is born again from the 

world of nature, that is to say, becomes detached from the world of nature, he is essentially an 

animal, and it is the teachings of God which convert this animal into a human soul.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh is the promotion of education. Every child must be 

instructed in sciences as much as is necessary. If the parents are able to provide the expenses 

of this education, it is well, otherwise the community must provide the means for the teaching 

of that child.  

 

    And among the teachings of Bahá’u’lláh are justice and right. Until these are realized on 
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the plane of existence, all things shall be in disorder and remain imperfect. The world of 

mankind is a world of oppression and cruelty, and a realm of aggression and error.  

 

    In fine, such teachings are numerous. These manifold principles, which constitute the 

greatest basis for the felicity of mankind and are of the bounties of the Merciful, must be 

added to the matter of universal peace and combined with it, so that results may accrue. 

Otherwise the realization of universal peace by itself in the world of mankind is difficult. As 

the teachings of Bahá’u’lláh are combined with universal peace, they are like a table provided 

with every kind of fresh and delicious food. Every soul can find, at that table of infinite 

bounty, that which he desires. If the question is restricted to universal peace alone, the 

remarkable results which are expected and desired will not be attained. The scope of universal 

peace must be such that all the communities and religions may find their highest wish realized 

in it. The teachings of Bahá’u’lláh are such that all the communities of the world, whether 

religious, political or ethical, ancient or modern, find in them the expression of their highest 

wish.  

 

    For example, the people of religions find, in the teachings of Bahá’u’lláh, the establishment 

of Universal Religiona religion that perfectly conforms with present conditions, which in 

reality effects the immediate cure of the incurable disease, which relieves every pain, and 

bestows the infallible antidote for every deadly poison. For if we wish to arrange and organize 

the world of mankind in accordance with the present religious imitations and thereby to 

establish the felicity of the world of mankind, it is impossible and impracticablefor example, 

the enforcement of the laws of the Torah and also of the other religions in accordance with 

present imitations. But the essential basis of all the Divine Religions which pertains to the 

virtues of the world of mankind and is the foundation of the welfare of the world of man, is 

found in the teachings of Bahá’u’lláh in the most perfect presentation.  

 

    Similarly, with regard to the peoples who clamour for freedom: the moderate freedom 

which guarantees the welfare of the world of mankind and maintains and preserves the 

universal relationships, is found in its fullest power and extension in the teachings of 

Bahá’u’lláh.  

 

    So with regard to political parties: that which is the greatest policy directing the world of 

mankind, nay, rather, the Divine policy, is found in the teachings of Bahá’u’lláh.  

 

    Likewise with regard to the party of “equality” which seeks the solution of the economic 

problems: until now all proposed solutions have proved impracticable except the economic 

proposals in the teachings of Bahá’u’lláh which are practicable and cause no distress to 

society.  

 

    So with the other parties: when ye look deeply into this matter, ye will discover that the 

highest aims of those parties are found in the teachings of Bahá’u’lláh. These teachings 

constitute the all-inclusive power among all men and are practicable. But there are some 

teachings of the past, such as those of the Torah, which cannot be carried out at the present 

day. It is the same with the other religions and the tenets of the various sects and the different 

parties.  

 

    For example, the question of universal peace, about which Bahá’u’lláh says that the 

Supreme Tribunal must be established: although the League of Nations has been brought into 

existence, yet it is incapable of establishing universal peace. But the Supreme Tribunal which 
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Bahá’u’lláh has described will fulfil this sacred task with the utmost might and power. And 

His plan is this: that the national assemblies of each country and nationthat is to say 

parliamentsshould elect two or three persons who are the choicest of that nation, and are well 

informed concerning international laws and the relations between governments and aware of 

the essential needs of the world of humanity in this day. The number of these representatives 

should be in proportion to the number of inhabitants of that country. The election of these 

souls who are chosen by the national assembly, that is, the parliament, must be confirmed by 

the upper house, the congress and the cabinet and also by the president or monarch so these 

persons may be the elected ones of all the nation and the government. The Supreme Tribunal 

will be composed of these people and all mankind will thus have a share therein, for every 

one of these delegates is fully representative of his nation. When the Supreme Tribunal gives 

a ruling on any international question, either unanimously or by majority rule, there will no 

longer be any pretext for the plaintiff or ground of objection for the defendant. In case any of 

the governments or nations, in the execution of the irrefutable decision of the Supreme 

Tribunal, be negligent or dilatory, the rest of the nations will rise up against it, because all the 

governments and nations of the world are the supporters of this Supreme Tribunal. Consider 

what a firm foundation this is! But by a limited and restricted League the purpose will not be 

realized as it ought and should. This is the truth about the situation, which has been stated.[1] 

 

    Consider how powerful are the teachings of Bahá’u’lláh. At a time when He was in the 

prison of ’Akká and was under the restrictions and threats of two bloodthirsty kings, His 

teachings, notwithstanding this fact, spread with all power in Persia and other countries. 

Should any teaching, or any principle, or any community fall under the threat of a powerful 

and bloodthirsty monarch, it would be annihilated within a short space of time. At present and 

for fifty years the Bahá’ís in Persia and most regions have been under severe restrictions and 

the threat of sword and spear. Thousands of souls have given their lives in the arena of 

sacrifice and have fallen as victims under the swords of oppression and cruelty. Thousands of 

esteemed families have been uprooted and destroyed. Thousands of children have been made 

fatherless. Thousands of fathers have been bereft of their sons. Thousands of mothers have 

wept and lamented for their boys who have been beheaded. All this oppression and cruelty, 

rapacity and bloodthirstiness did not hinder or prevent the spread of the teachings of 

Bahá’u’lláh. They spread more and more every day, and their power and might became more 

evident.  

 

    It may be that some foolish person among the Persians will affix his name to the contents of 

the Tablets of Bahá’u’lláh or to the explanations given in the letters of ’Abdu’l-Bahá’ and 

send it to that esteemed Assembly. Ye must be aware of this fact, for any Persian who seeks 

fame or has some other intention will take the entire contents of the Tablets of Bahá’u’lláh 

and publish them in his own name or in that of his community, just as happened at the 

Universal Races Congress in London before the war. A Persian took the substance of the 

Epistles of Bahá’u’lláh, entered that Congress, gave them forth in his own name and 

published them, whereas the wording was exactly that of Bahá’u’lláh. Some such souls have 

gone to Europe and have caused confusion in the minds of the people of Europe and have 

disturbed the thoughts of some Orientalists. Ye must bear this fact in mind, for not a word of 

these teachings was heard in Persia before the appearance of Bahá’u’lláh. Investigate this 

matter so that it may become to you evident and manifest. Some souls are like parrots. They 

learn any note which they may hear, and sing it, but they themselves are unaware of what they 

utter. There is a sect in Persia at present made up of a few souls who are called Bábís, who 

claim to be followers of the Báb, whereas they are utterly unaware of Him. They have some 

secret teachings which are entirely opposed to the teachings of Bahá’u’lláh and in Persia 
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people know this. But when these souls come to Europe, they conceal their own teachings and 

utter those of Bahá’u’lláh, for they know that the teachings of Bahá’u’lláh are powerful and 

they therefore declare publicly those teachings of Bahá’u’lláh in their own name. As to their 

secret teachings, they say that they are taken from the Bayán and the Bayán is from the Báb. 

When ye obtain the translation of the Bayán, which has been translated in Persia, ye will 

discover the truth that the teachings of Bahá’u’lláh are utterly opposed to the teachings of this 

sect. Beware lest ye disregard this fact. Should ye desire to investigate the matter further, 

enquire from Persia.  

 

    In fine, when travelling and journeying throughout the world, wherever one finds 

construction, it is the result of fellowship and love, while everything that is in ruin shows the 

effect of enmity and hatred. Notwithstanding this, the world of humanity has not become 

aware and has not awakened from the sleep of heedlessness. Again it engages in differences, 

in disputes and wrangling, that it may set up ranks of war and may run to and fro in the arena 

of battle and strife.  

 

    So is it with regard to the universe and its corruption, existence and non-existence. Every 

contingent being is made up of different and numerous elements and the existence of 

everything is a result of composition. That is to say, when between simple elements a 

composition takes place, a being arises; the creation of beings comes about in this way. And 

when that composition is upset, it is followed by decomposition, the elements disintegrate, 

and that being becomes annihilated. That is to say, the annihilation of everything consists in 

the decomposition and the separation of elements. Therefore, every composition among the 

elements is the cause of life, while dissociation and separation are the cause of death. In short, 

attraction and harmony of things are the cause of the production of fruits and useful results, 

while repulsion and inharmony of things are the cause of disturbance and annihilation. From 

harmony and attraction, all living contingent beings, such as plant, animal and man, are 

realized, and from inharmony and repulsion decay sets in and annihilation becomes manifest. 

Therefore, whatever is the cause of harmony, attraction and union among men is the life of 

the world of humanity, and whatever is the cause of difference, of repulsion and of separation 

is the cause of the death of mankind. And when ye pass by a garden wherein vegetable beds 

and plants, flowers and fragrant herbs are all combined so as to form a harmonious whole, this 

is an evidence that this plantation and this rose garden have been cultivated and arranged by 

the care of a perfect gardener, while when ye see a garden in disorder, lacking arrangement 

and confused, this indicates that it has been deprived of the care of a skilful gardener, nay, 

rather, it is nothing but a mass of weeds. It has therefore been made evident that fellowship 

and harmony are indicative of training by the real Educator, while separation and dispersion 

prove wildness and deprivation of training.  

 

    Should anyone object that, since the communities and nations and races and peoples of the 

world have different formalities, customs, tastes, temperaments, morals, varied thoughts, 

minds and opinions, it is therefore impossible for ideal unity to be made manifest and 

complete union among men to be realized, we say that differences are of two kinds: One leads 

to destruction, and that is like the difference between warring peoples and competing nations 

who destroy one another, uproot each other’s families, do away with rest and comfort and 

engage in bloodshed and rapacity. That is blameworthy. But the other difference consists in 

variation. This is perfection itself and the cause of the appearance of Divine bounty. Consider 

the flowers of the rose garden. Although they are of different kinds, various colours and 

diverse forms and appearances, yet as they drink from one water, are swayed by one breeze 

and grow by the warmth and light of one sun, this variation and this difference cause each to 
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enhance the beauty and splendour of the others. The differences in manners, in customs, in 

habits, in thoughts, opinions and in temperaments are the cause of the adornment of the world 

of mankind. This is praiseworthy. Likewise this difference and this variation, like the 

difference and variation of the parts and members of the human body, are the cause of the 

appearance of beauty and perfection. As these different parts and members are under the 

control of the dominant spirit, and the spirit permeates all the organs and members, and rules 

all the arteries and veins, this difference and this variation strengthen love and harmony and 

this multiplicity is the greatest aid to unity. If in a garden the flowers and fragrant herbs, the 

blossoms and fruits, the leaves, branches and trees are of one kind, of one form, of one colour 

and of one arrangement, there is no beauty or sweetness; but when there is variety, each will 

contribute to the beauty and charm of the others and will make an admirable garden, and will 

appear in the utmost loveliness, freshness and sweetness. Likewise, when difference and 

variety of thoughts, forms, opinions, characters and morals of the world of mankind come 

under the control of one Supreme Power, and the influence of the Word of the one true God, 

they will appear and be displayed in the most perfect glory, beauty, exaltation and perfection. 

Today nothing but the power of the Word of God which encompasses the realities of things 

can bring the thoughts, the minds, the hearts and the spirits under the shade of one Tree. He is 

the Potent in all things, the Vivifier of souls, the Preserver and the Controller of the world of 

mankind. Praise be to God, in this day the light of the Word of God has shone forth upon all 

regions, and from all sects, communities, nations, tribes, peoples, religions and 

denominations, souls have gathered under the shadow of the Word of Oneness and have in the 

most intimate fellowship united and harmonized!  

 

    Some time ago, during the war, a letter was written regarding the teachings of Bahá’u’lláh 

which may appropriately be appended to this epistle. 

 

    O peoples of the world![2] The Sun of Truth hath risen to illumine the whole earth, and to 

spiritualize the community of man. Laudable are the results and the fruits thereof, abundant 

the holy evidences deriving from this grace. This is mercy unalloyed and purest bounty; it is 

light for the world and all its peoples; it is harmony and fellowship, and love and solidarity; 

indeed it is compassion and unity, and the end of foreignness; it is the being at one, in 

complete dignity and freedom, with all on earth.  

 

    The Blessed Beauty saith: ‘Ye are all the fruits of one tree, the leaves of one branch.’ Thus 

hath He likened this world of being to a single tree, and all its peoples to the leaves thereof, 

and the blossoms and fruits. It is needful for the bough to blossom, and leaf and fruit to 

flourish, and upon the interconnection of all parts of the world-tree, dependeth the flourishing 

of leaf and blossom, and the sweetness of the fruit.  

 

    For this reason must all human beings powerfully sustain one another and seek for 

everlasting life; and for this reason must the lovers of God in this contingent world become 

the mercies and the blessings sent forth by that clement King of the seen and unseen realms. 

Let them purify their sight and behold all humankind as leaves and blossoms and fruits of the 

tree of being. Let them at all times concern themselves with doing a kindly thing for one of 

their fellows, offering to someone love, consideration, thoughtful help. Let them see no one as 

their enemy, or as wishing them ill, but think of all humankind as their friends; regarding the 

alien as an intimate, the stranger as a companion, staying free of prejudice, drawing no lines.  

 

    In this day, the one favoured at the Threshold of the Lord is he who handeth round the cup 

of faithfulness; who bestoweth, even upon his enemies, the jewel of bounty, and lendeth, even 

http://bahai-library.com/abdulbaha_lawh_hague_bwc#fn2


28 

 

to his fallen oppressor, a helping hand; it is he who will, even to the fiercest of his foes, be a 

loving friend. These are the Teachings of the Blessed Beauty, these the counsels of the Most 

Great Name.  

 

    O ye dear friends! The world is at war and the human race is in travail and mortal combat. 

The dark night of hate hath taken over, and the light of good faith is blotted out. The peoples 

and kindreds of the earth have sharpened their claws, and are hurling themselves one against 

the other. It is the very foundation of the human race that is being destroyed. It is thousands of 

households that are vagrant and dispossessed, and every year seeth thousands upon thousands 

of human beings weltering in their life-blood on dusty battlefields. The tents of life and joy 

are down. The generals practise their generalship, boasting of the blood they shed, competing 

one with the next in inciting to violence. ‘With this sword,’ saith one of them, ‘I beheaded a 

people!’ And another: ‘I toppled a nation to the ground!’ And yet another: ‘I brought a 

government down!’ On such things do men pride themselves, in such do they glory! Love--

righteousness--these are everywhere censured, while despised are harmony, and devotion to 

the truth.  

 

    The Faith of the Blessed Beauty is summoning mankind to safety and love, to amity and 

peace; it hath raised up its tabernacle on the heights of the earth, and directeth its call to all 

nations. Wherefore, O ye who are God’s lovers, know ye the value of this precious Faith, 

obey its teachings, walk in this road that is drawn straight, and show ye this way to the people. 

Lift up your voices and sing out the song of the Kingdom. Spread far and wide the precepts 

and counsels of the loving Lord, so that this world will change into another world, and this 

darksome earth will be flooded with light, and the dead body of mankind will arise and live; 

so that every soul will ask for immortality, through the holy breaths of God.  

 

    Soon will your swiftly-passing days be over, and the fame and riches, the comforts, the joys 

provided by this rubbish-heap, the world, will be gone without a trace. Summon ye, then, the 

people to God, and invite humanity to follow the example of the Company on high. Be ye 

loving fathers to the orphan, and a refuge to the helpless, and a treasury for the poor, and a 

cure for the ailing. Be ye the helpers of every victim of oppression, the patrons of the 

disadvantaged. Think ye at all times of rendering some service to every member of the human 

race. Pay ye no heed to aversion and rejection, to disdain, hostility, injustice: act ye in the 

opposite way. Be ye sincerely kind, not in appearance only. Let each one of God’s loved ones 

centre his attention on this: to be the Lord’s mercy to man; to be the Lord’s grace. Let him do 

some good to every person whose path he crosseth, and be of some benefit to him. Let him 

improve the character of each and all, and reorient the minds of men. In this way, the light of 

divine guidance will shine forth, and the blessings of God will cradle all mankind: for love is 

light, no matter in what abode it dwelleth; and hate is darkness, no matter where it may make 

its nest. O friends of God! That the hidden Mystery may stand revealed, and the secret 

essence of all things may be disclosed, strive ye to banish that darkness for ever and ever. 

 
 

Notes 

 
[1] The foregoing paragraphs are published in Selections from the Writings of ’Abdu’l-Bahá’, sec. CCXXVII 

(BWC Note). 

 
[2] This appended section is published in Selections from the Writings of’Abdu’l-Bahá’, sec. I (BWC Note). 
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