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 هباءاهلل:  ةحضر 
  (159 الفقرة –قدس ألكتاب اال)حني الض رورة "   عليكم محل آالت احلرب إال   محر  "  - 1
 

 
 

  بیت العدل: 
 محتتل جتعتتل ال تتي فالظ تترو  عتت  أم تتا.  الض تترورة عنتتد إال   الس تت،   محتتل بتحتترم البيتتا  كتتتاب يف التترار  احلكتتم هللا هبتتا  حضتترة ثب تت "  - 1

.  اخلطتر مراقت  يف التن ف  عت   فاعتا الس ،  حبمل – األحب ا  أحد إىل رسالة يف – البها  عبد حضرة مسح فقد لألفرا   ضرورة الس ، 
 – إليهتتا الل جتتر  ميكتت  شتترعي ة ستتلطة وجتتر  عتتدم عنتتد- الط تترار  حتتاالت يف أ    بترجيهتت  كتبتت  رستتالة يف هللا أمتتر ول   حضتترة أاب  كمتتا
 .حيات  ع  الد فاع يف احلق   للبهائي   يكر 

 يعتمتد ال تي األماك  مثل مشروعا فيها استخدام  ويكر  للس ،   اإلنسا  فيها حيتاج ال ي األخرى الظ روف م  عد ا هناك أ    كما    
 .والر ماية كاملبارزة الر ايضي ة األلعاب بعض يف أو ولباسهم  لغذائهم الص يد على أهلها

 حضترة آاثر از منتخبايت كتاب املثال سبيل على انظر) هللا هبا  حضرة أعلن  ال ذي اجلماعي األم  مبدأ فإ    اجملتم  مسترى على م اأ   
 The World العتتاملي هللا هبتتا  نظتتام كتتتاب يف املنشتتررة رستتائل  يف هللا أمتتر ول   حضتترة تفصتتيل  أاب  وال تتذي( 118ص هبتتا هللا 

Order of Bahá'u'lláh – ة ظلّا  يف تصاح  نظاماا" أوجتد وإمنتا القتر ة  استتعمال منت  مقتد ما يفتض  مل املبتدأ هتذا ّّ  خادما  القا
 هبتا  حضترة وعت   ".  أبكملهاا الّدولیّا  الّرابطا  أعضاء ووحدة سالم  حبماي " كفيلة الس ،م حلفظ  ولي ة قر ة إجيا  إىل ويعمد  "للعدل

 هبتا  حضترة وأك تد".  العحااد بان ما  واجلادال الفسااد يرتفا  وأن ابإلصاالح  العاام ساالح حاّدليت أن" أمل  ع  البشارات لر  يف هللا
 أهاال مجیاا  الكتااا  أمّ  هبااا بّشاار الّااي األوىل الحشااارة" :بقرلتت  فتفض تتل األ اي  مجيتت  أهتتل بتتني الت تتفل  أمه ي تتة نفستت  املبتتارك الل تتر  يف هللا 
ّر هذا يف العام  ]مضجم[ ".الكتا  م  اجلهاد حكم حمّ هي األعظم الّظه

 ( 173شر   –)كتاب اقدس  
 

 


