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مقدمة الّناشر
ّ
الرفيقُاألعلىُفيُأواخرُ ّأيار ُ(مايو)ُ
بهائي ُ– ُإلىُ ُّ
الدينُال ُ
مؤسس ُ ُّ
صعدُحضرةُبهاءُهللاُ– ُ ّ
ّ
يعرفُجيدُا ُباسم"ُ:المولى"ُ
ُّ
عباس ُأفنديُاّلذي ُ
سنةُُ،1892فتولّى ُتبيينُأمرهُوترويجهُمنُبعدهُابنهُ ّ
و"حضرةُعبدُالبهاء"ُ .
أحبائهُ
الدينُال ُ
ُوفيُفاتحةُهذاُالقرن ُبلغُانتشارُ ُّ
بهائي ُفيُالغربُدرجةُاستلزمتُسفرهُإلىُ ّ
ّ
لّ ُبعدُأنُأطاحُ
مقدسةُإ ُ
ُّ
تعهد
همُبعنايةُفائقةُ،غيرُأنهُلمُيستطعُأنُيغادرُشواطئُاألرضُال ّ
اّلذينُ ّ
أطلقتُحكومةُالنقالبُسراحُكاّفةُالمسجونينُ
ُ
ثمانيةُسنةُُ،1909و
انقالبُ"تركياُالفتاة"ُبالحكومةُالع ُّ
ُّ
حرُّيتهُبعدُاعتقالُوسجنُوتضييقُدامُأربعينُسنةُ
ينُ،وماُكادُعبدُالبهاءُيسترد ُ ُّ
ُّ
ينُوالُّد ُّ
يني
ياسي ُ
الس ُّ
ّ
ِّّ
ماُبقيُمنُقوتهُ،
ُّ
السبعينُمنُالعمرُ -
نهضُفيُثقةُوعزمُوشجاعةُليكرسُ-وهوُعلىُأبوابُ ُّ
حتّى ُ
دامتُماُلُيقلُعنُثالثةُأعوامُ .
ُّ
طويلةُاّلتيُ
ليقومُبهذهُاألسفارُال ُّ

الرحلة الول
ّ
مقدسةُوأقامُفيُبورُسعيدُماُيقربُ
ففيُشهرُأيلولُ(سبتمبر)ُُ 1910أبحرُمنُاألرضُال ّ
اضطرهُإلىُتأجيلُ
كُصحتهُ
ُّ
ُأن ُ ُّ
توع
أوروباُ،إلَّ ُّ
منُشهرُواحدُ،وركبُ ُّ
السفينةُمنُهناكُليبحرُإلىُ ّ
ُّ
رحلتهُفتوّقفُباإلسكندرّيةُنحوُعامُواحدُحيثُأقامُمستشفيُاُوزارُأثناءُإقامتهُتلكُ:القاهرةُ،وضاحيةُ
الزيتونُ .
ُّ
ُوفيُأغسطسُسنةُُ1911أبحرُمنُاإلسكندرّيةُعنُطريقُمارسيلياُإلىُمدينةُتونونُليُبانُ

السويسرُّيةُ،ومكثُفيهاُ ُّأياماُمعدودة ُ
ُّ
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وألقىُهناكُخطبتهُالجامعةُاّلتيُنقلهاُأحدُالمراسلينُإلىُجريدةُاألهرامُالمصرُّية.

الرابعُمنُشهرُأيلولُ(سبتمبر)ُُ1911وصلُعبدُالبهاءُمدينةُلندنُ،فمكثُفيهاُ
وفيُاليومُ ُّ

نسيةُليعودُإلىُ
مدةُتسعةُأسابيعُغادرُبعدهاُالعاصمةُالفر ُّ
ُا
شهرُواحدُاُليغادرهاُإلىُباريسُحيثُبقيُ ّ
الشتاءُفيُمدينةُاإلسكندرُّيةُ.
مصرُفيُشهرُكانون ُاأل ّول ُ(ديسمبر)ُمنُالعامُنفسهُ،وقضىُفصلُ ُّ
الرحلةُاألولى"ُ،وقدُدامتُأربعةُأشهرُأوُنحوهاُ .
وهذهُهيُماُنطلقُعليهاُاسمُ" ُّ

الرحلة ال ّثانية
ّ
بدأُحضرةُعبدُالبهاءُرحلتهُالُثّانيةُإلىُالغربُفيُاليومُالخامسُوالعشرينُمنُشهرُآذارُ

(مارس) ُُ 1912فقد ُأبحر ُإلى ُنيويورك ُعن ُطريق ُنابوليُ ،فوصلها ُبعد ُُ 18يومُا ُوفي ُأمريكا ُقامُ
بجولةُواسعةُطويلةُاستغرقتُُ 8أشهرُجابُفيهاُالولياتُالمتّحدةُمنُالمحيطُإلىُالمحيطُوبعضُ

ثم ُعاد ُإلى ُنيويورك ُوغادرها ُفي ُاليوم ُالخامس ُمن ُكانون ُاأل ّول ُ(ديسمبر) ُإلىُ
المدن ُفي ُكندا ُ ُّ
كسفوردُوأدنبرهُوبريستولُوعادُإلىُلندنُومنهاُسافرُإلىُباريسُفيُ
ُ
ليفربولُ،ومنهاُإلىُلندنُفزارُأ

ثم ُسافر ُإلىُ
أواخر ُكانون ُالُثّاني ُ(يناير) ُُ 1913حيث ُأمضى ُفيها ُإلى ُأواخر ُآذار ُ(مارس) ُ ُّ
ُاإلسماعيلية ُوأبا ُقير ُزيارةُ
ُّ
اشتتغارت ُفبودابست ُوﭬيينا وفي ُُ 13حزيران ُأبحر ُإلى ُبور ُسعيد ُوزار
يخيةُ
مقدسة ُمنهيُا ُأسفارهُالتّار ُّ
مدة ُأطولُعادُبعدهاُإلىُاألراضيُال ّ
قصيرةُوأقامُفيُرملُاإلسكندرّية ُ ّ

عالميةُاألولىُبزمنُقصيرُ .
فيُُ5كانونُاأل ّولُُ1913قبلُإعالنُالحربُال ُّ
*** ُ
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ةُفيُالصفحةُُ52منُهذاُالكتاب ُ
هذهُالخطبةُمنشور
ّ
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ُ،كماُأنهاُتقفُ
ُّ
الدينُال ُ
بهائي
همية ُفيُتاريخُ ُّ
وتشيرُهذهُاألسفارُال ُّ
طويلةُإلىُنقطةُبالغةُاأل ّ
ّ
الدينُولُ
مبشر ُبهذاُ ُّ
ُّ
بهائي ُاأل ّول
ف ّذة ُفريدةُلُشبيهُلهاُولُمثيلُفيُالقرن ُال ُ
ُ،ذلكُألنهُلُ"الباب"ُال ّ
ّ
مباشرُأوُشخصيُاُ،
ُاتّصالُ ُ ُا
الشرق ُ
استطاعاُأنُيتّصالُبالغربُأوُب ُّ
ُ
الدين– ُ
مؤسس ُهذاُ ُّ
"بهاءُهللا"ُ– ُ ّ
ركيةُ
وسيةُالتّ ُّ
انيةُال ُّر ُّ
فماُكادُحضرةُالبابُيعلنُرسالتهُحتّىُاعتقلُوسجنُونفيُفيُقالعُالحدودُاإلير ُّ
الرصاصُفيُميدانُتبريزُالعامُفيُصيفُُ .1850
شهادةُرميُاُب ُّ
ثمُماُلبثُأنُشربُكأسُال ُّ
ُّ
ثمُ
أما ُحضرة ُبهاء ُهللا ُفقد ُقضى ُمعظم ُحياته ُسجينُا ُمنفيُا ُابتداءُ ُمن ُطهران ُفبغدادُّ ُ ،
ّ

حرّيةُإلىُآخرُنسمةُ
عكاُ ُ،و ُّ
إسطنبولُفأدرنةُحتّىُ ُّ
استقرُبهُمنفاهُفيُسجنُ ّ
ظلُسجينُاُمحرومُاُمنُال ّ
ميالديةُ .
ُّ
ثمُصعدُإلىُالُّرفيقُاألعلىُبجوارُتلكُالمدينةُفيُصيفُعامُُ1892
منُحياتهُ ُّ

الدينُوهيُمثلهُ
ئيسيةُلهذاُ ُّ
شخصيةُر ُّ
ُّ
مرةُاألولىُاّلتيُاستطاعتُفيهاُ
وعلىُذلكُفهذهُهيُال ّ

حرّية ُالعملُ
طى ُشواطئُ ُّ
مقدسةُأنُتتخ ّ
مبين ُكتاباتهُال ّ
األعلىُومركزُعهدهُوميثاقهُ ُو ّ
الشرق ُوتتمتّع ُب ّ

إلىُآخرُ ّأيامُحياتهاُاّلتيُانتهتُفيُخريفُعامُُ .1921

ثم ُغادره ُشيخُا ُفلمُ
السجن ُصبيُا ُ ُّ
ُأن ُحضرة ُعبد ُالبهاء ُدخل ُ ُّ
لّ ُيغيب ُعن ُبالنا ُّ
وينبغي ُأ ُ

بي ُحتّى ُيعرفُعاداتُ
العلمُفيُمدرسةُ،كماُأنهُلمُيختلطُبالوسطُالغر ُ
ُّ
ُ،ولمُيتلق ُ
َُّ
يجلسُإلىُمعّلم
ّ
مهمةُوفيُ
أوروبا ُال ُّ
ُّ
أهلُالغربُأوُلغتهمُ،ومعُذلكُقامُليعلنُمنُالمنبر ُ
ومنُالمنصةُفيُعواصمُ ّ
لهية ألنبياء ُهللاُ
ُللدين ُال ُ
الشمالّية ُالحقائق ُالمميزة ُّ
أمهات ُمدن ُأمريكا ُ ُّ
ُّ
بهائيُ ،وليوضح ُاألصول ُاإل ّ
ّ
عالميُ،
هي ُال ُ
النظام ُاإلل ُ
الدينُ،ويشرحُعناصرُ ُّ
الصلة ُاّلتي ُتربطُرسالتهمُبهذاُ ُّ
ُ،ويبين ُ ُّ
ُّ
ورسلهُجميعُا
ّ
ّ
وصفهاُبأنهاُ"روحُالعصر" ُ
ُّ
حيويةُاّلتيُ
عززُعرضُهذهُالحقائقُال ُّ
وي ّ
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يدب ُفيُ
أوروباُ،وي ّنبه ُعلىُالنحاللُاّلذي ُ ُّ
بتحذيراتهُوانذاراتهُباندلعُنارُحربُطاحنةُداهمةُتلتهمُ ّ

يُسوفُترتفعُويصبحُالعالمُعالمُاُ
بأنُ"رايةُاتّحادُالجنسُالبشر ُّ
ةُ،ويؤكدُتأكيدُاُقاطعُاُ ُّ
ُّ
الس ُّ
ياسي
القوىُ ّ

آخر"ُ .

حيوية ُواإلقدام ُواإلخالص ُللواجبُ
وفي ُأثناء ُتلك ُاألسفار ُأظهر ُحضرة ُعبد ُالبهاء ُمن ُال ُّ

لهيةُ،
اّلذي ُفرضهُعلىُنفسهُماُأثارُالعجبُواإلعجابُ،فقدُقضىُثالثةُأعو
امُيصرحُبالحقائقُاإل ّ
ُّ
التّفريجُعنُالبائسُ
ةُمنُقوتهُ،عامالُُعلىُرعايةُالمريضُو ُ
ُّ
ذر
صحتهُ،باذلُُ ُّ
غيرُمهتمُبراحتهُأوُ ُّ
ُّ
كلُ ُّ
والمحرومُ ،ومواساة ُالمحزون ُوالمهمومُ ،وكان ُراسخُا ُل ُيقبل ُالمسا ُومة ُفي ُدفاعه ُعن ُالعناصرُ

يشنها ُعليه ُأقطاب ُاألديانُ
طبقات ُالمحرومةُ ،وكان ُل ُيكترث ُبالهجمات ُاّلتي ُكان ُ ُّ
ُوال ُّ
المظلومة ُ

نبوة ُال ّسّيد ُالمسيح ُلهُ
ُيبين ُألتباع ُموسى ُعليه ُ ُّ
متعصبينُ ،وكان ُعجيبُا ُفي ُصراحته ُوهو ُّ
السالم ُ ّ
ال ّ
محمد ُصّلى ُهللاُ
المجدُ،ويوضحُألتباعُعيسىُفيُكنائسهمُأصلُاإلسالمُاإل ُ
نبوة ُ ّ
لهي ُ ُو ّ
صحة ُ ّ
سيدناُ ّ
ّ
يُ .
الدينُوضرورتهُللجنسُالبشر ُّ
الرسالةُولزومُ ُّ
الن ّبوةُُو ُّ
بيعيينُبصدقُ ُّ
ط ُّ
عليهُوسُّلمُ،ويقنعُال ُّ
نُيشد ُمنُ
ُّ
أساسية؛ُ ّأولهاُ:أ
ُّ
ُلقدُقامُحضرةُعبدُالبهاءُبهذهُاألسفارُلكيُيحّقق ُثالثةُأهداف ُ

الدينُ
أحبائه ُويساعدهم ُعلى ُإنجاز ُمشروعاتهمُ ،وثانيهاُ :أن ُيسهم ُبنصيبه ُفي ُشرح ُحقائق ُ ُّ
عزم ُ ّ

ُنيرانُ
ُالمتحضر ُمن ُاقتراب ُاندلع ُ
ُّ
طشةُ ،وثالثها ُأن ُيحُّذر ُقادة ُالعالم
بهائي ُإلى ُالجموع ُالمتع ُّ
ال ُ
ّ
عالميةُاألولىُ .
الحربُال ُّ
َّ
ُنتائجهاُفاقتُكل ُماُعُّلقُعليهاُ
ُّ
ُ،بلُإن
ُوقدُحّققتُهذهُاألسفارُتلكُاألهدافُتحقيقُا ُكامالُ

بهائيُفيُشيكاغوُ،الولياتُ
ساسيُلمشرقُاألذكارُ–أيُالمعبدُال ُ
ُ
منُآمالُ،فقدُوضعُبيدهُالحجرُاأل
ّ
ّ
أكد ُتأكيدُا ُخاصا ُعلىُالميثاقُاّلذي ُأبرمهُحضرةُبهاءُهللاُ ،وذلكُفيُاجتماعُ
المتّحدةُاألمر ُّ
يكية– ُُو ّ
عقدهُأحباؤهُفيُنيويوركُفيُُ 26
ُّ
عامُ
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تشرين ُالثّاني ُ(نوﭬمبر) ُُ ،1912فسميت ُلذلك ُﺑ"مدينة ُالميثاق"ُُ ،وأ ُولم ُوليمة ُرمزُّية ُلعدد ُكبير ُمنُ
بهائيين ُأحدهما ُمنُ
ي ُآخر ُوهو ُعقد ُقران ُاثنين ُمن ُال ُّ
طلقُ ،وقام ُبعمل ُرمز ُّ
تالميذه ُفي ُالهواء ُال ُّ

السودُ .
البيضُ،وثانيهماُمنُ ُّ

ُأننا ُنقُّلل ُمن ُشأن ُهذه ُاألسفار ُإذا ُنحن ُتجاوزنا ُعن ُآلف ُالعظماء ُمن ُالفالسفةُ
على ُّ

ُممن ُالتقوا ُبه ُوفازواُ
الصحافة ُّ
السياسة ُوالُثّقافة ُوالجتماع ُوالقتصاد ُو ُّ
ُو ُّ
الدين ُ
والعلماء ُورجال ُ ُّ

طرف ُعنُ
ُأنُنغض ُال ُّ
ُّ
ُأننا ُل ُيمكننا
بالستماع ُإليهُومناقشته ُوالستفادة ُمنُعلمهُونصائحهُ .كما ُّ

بحق– ُﺑُ
النبيلةُاّلتي ُالتفتُبهاُإلىُالبائسينُوالمحرومينُحتّى ُلقدُلقبُ– ُ ُّ
نسانيةُ ُّ
آلفُالُّلفتاتُاإل ُّ
"أبيُالمساكين"ُ .

*** ُ
الرحالتُ
احدةُمنُهذهُاألسفارُو ُّ
ُ
يقتصرُهذاُالكتابُكماُهوُواضحُمنُعنوانهُعلىُزاويةُو

النواحيُ ،ونقصد ُبهاُ"حضرةُعبدُالبهاء"ُو"الجماهير ُالمستمعةُفي ُلهفة ُوشغفُوتقدير"ُ.
تعددة ُ ُّ
الم ّ
يكاُ،فهناكُخطبُعدةُألقاهاُ
ُّ
أوروباُوأمر
لُنزرُ ُا
الخطبُالمجموعةُهناُتشك ُا
ُّ
و
كلُماُألقاهُفيُ ّ
يسيرُمنُ ّ

هاُإبانُرحلتهُلمُتدرجُفيُ
المعاهدُالعلميةُوالجامعاتُفيُالمدنُاّلتي ُزار ُّ
ُّ
فيُدورُالعبادةُالمختلفةُو
بهائية ُاّلتيُ
بهائية ُوغير ُال ُّ
هذه ُالمجموعةُ ،وهي ُموجودة ُفي ُشكل ُمخطوطات ُأو ُفي ُالمجالت ُال ُّ

وروباُوأمريكاُ ُ.
عاصرتُأسفارهُأل ّ

ماُتحدثُعنهُ
ُّ
هاُلُتحتويُعلىُكل ُ
ُّ
ُّ
سمُبهُهذهُالمجموعةُ،فإن
الرغمُمنُ ُّ
الشمولُاّلذي ُ ُتتّ
وب ُّ

ُكلُ
الدقيقة ُاّلتي ُكان ُيبديها ُصباحُا ُومساء ُوفي ُّ
ُتتضمن ُمثالُ ُمالحظاته ُ ُّ
ُّ
حضرة ُعبد ُالبهاءُ ،ول

الجتماعيةُ،
ُّ
األخالقية ُو
ُّ
ينية ُو
ُحد ُذاتها ُتراثُا ُغنيُا ُفي ُأفق ُالمبادئ ُالُّد ُّ
تشكل ُفي ُّ
ُواّلتي ُ ُّ
مناسبةُ ،
فيُتوجيهُالبشرُنحوُكلُماُهوُسامُ ُ
ُّ
وتتضمنُمنهجُاُفريدُاُ
ُّ
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نسانيةُجمعاءُ .
وكلُماُيعودُبالخيرُواإلصالحُعلىُاإل ُّ
ُّ
اُتغييرُمقوماتُ
ُّ
هُهناُأن ُالقائمينُعلىُترجمةُالمجموعةُونشرهاُلمُيحا ُولو
ُّ
ومماُيجدرُذكر
ّ

تحول ُالخطب ُإلى ُرسائل ُأو ُمقالت ُأو ُفصول ُمنُ
ُ
األسلوب
ُالخطابي ُاّلذي ُألقيت ُبه ُحتّى ُل ُت ّ
ّ
أن ُحضرةُعبدُالبهاءُلمُ
ئُهوُأن ُهذهُالخطبُألقيتُارتجالُ ُو ُّ
ُّ
كتابُ،وكل ُماُينبغيُأنُيعلمهُالقار
ُّ
دونها ُبنفسهُ،
ُيعدها ُقبل ُإلقائهاُّ ،
يكتبها ُأو ُّ
ُفإن ُأسلوب ُعبد ُالبهاء ُكما ُهو ُظاهر ُمن ُآثاره ُاّلتي ُ َّ
"ُوكل ُماُيالحظهُ
ُّ
فظُ،مماُيجعلهُ"سهالُ ُوممتنعُا
ُّ
يدُفيُنوعهُيتميزُببساطةُوسهولةُفيُالُّل
ُّ
أسلوبُفر

الناقلُوليسُتقصيرُصاحبُالكلمةُاّلذي ُشهدتُلهُ
ئُمنُتقصيرُإنماُهوُتقصيرُالمترجمُأوُ ُّ
ُّ
القار
هُبأنهُصاحبُبيانُساحرُولسانُفصيحُبليغُ .
ولبالغتهُأساطينُعصر ُّ
*** ُ
يجمعُهذاُالكتابُبينُدُّفتيهُالخطبُالمجموعةُفيُكتابينُ :
الرحلة ُاألولى ُوهوُ
أوروبا ُ ّإبان ُ ُّ
ُالكتاب ُاأل ّول ُوهو ُمجموعة ُمن ُالخطب ُاّلتي ُألقيت ُفي ُ ّ

أما ُالكتاب ُالثّاني ُفيحتوي ُعلى ُمجموعة ُمن ُألواح ُحضرة ُعبدُ
مطبوع ُفيُمصرُفيُسنةُّ ُ 1921

البهاء ُوبعض ُالخطب ُاّلتي ُألقيت ُخالل ُاألعوام ُالُثّالثة ُمن ُأسفاره ُوالمطبوعة ُفي ُطهران ُسنةُ
ُ .1942

أن ُالقائمينُعلىُ
لّ ُ ُّ
هذهُالخطبُقدُأعطيتُلهاُعناوينُليستُأصليةُإ ُ
ُّ
ئُأن ُ
ُويالحظُالقار ُّ

ينم ُعنُفحواهاُكماُأوردُ
اُكل ُواحدةُمنهاُعنوانُا ُ ُّ
نشرُالكتابُاستخرجوهاُمنُفحوىُالخطبُفأعطو ُّ

"ُعندُبدءُكل ُخطبةُ،أسوةُبماُكانُمنُعادةُحضرةُعبدُالبهاءُفيُبدءُكتاباتهُ
ُّ
هؤلءُلفظةُ"هوُهللا

غمُمنُأنُبعضُهذه ُ
ُّ
الر
وألواحهُبكلمةُ"هوُهللا"ُ،وب ُّ
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لّ ُترجمةُ
أن ُما ُيجده ُالقارئ ُهنا ُليس ُإ ُ
لّ ُ ُّ
نسية ُأو ُاإلنكليزُّيةُ ،إ ُ
الخطب ُقد ُسبقت ُترجمته ُعن ُالفر ُّ

ةُفيُالصفحاتُ
ُّ
ةُ،غيرُأن ُهناكُخطبُا ُثالثُا ُمنشور
ُّ
ُّ
لقيتُبهُوهيُالفارسي
جديدةُعنُاألصلُاّلذي ُأ

تينُفيُالصفحةُُ 52والصفحةُُ68
ُّ
ةُكماُأن ُالخطبتينُالمنشور
ُّ
ُ 74ُ -72ُ -56منقولةُعنُاإلنكليزُّي
قدُألقيتاُبالُّلغةُالعرُّبيةُ .

كتّابهُ،ومنُ
طهاُحضرةُعبدُالبهاءُبيدهُأوُأمالهاُعلىُ ُ
احُمماُخ ُّ
ولقدُأوردناُترجمةُتسعةُألو ُّ
الصفحةُُ،52واُّنناُإذُننشرُهذهُالمجموعةُالفريدةُالُثّمينةُ
ثمُزُّينهاُبتوقيعهُوذلكُمنُ ّأولُالكتابُحتّىُ ُّ
ُّ
ُنعبر ُعن ُشكرنا ُوامتنانا ُللمجهود ُاّلذي ُبذل ُفي ُجمع ُمواد ُهذا ُالكتاب ُوترجمتها ُواعدادهاُ
ّ
نود ُأن ّ

للنشرُ .
ُّ

بهائيين
الر
وحاني المركزي لل ّ
المحفل ّ
ّ
في شمال شرق أفريقيا
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صفحةُخالية
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السالم العا ّم ُ
صوت ّ
هو هللا
مدة ُثالثُسنينُبعدُإطالقه ُ–
إن ُهذاُالمسجون ُبعدُأنُقضىُأربعينُعامُاُفيُ ُّ
ُّ
السجنُقامُ ّ

قارةُأمريكاُالواسعةُ .
السفرُو ُ
أيُمنذُ(ُ)1910إلىُنهايةُسنةُ(ُ–ُ)1913ب ُّ
التّجوالُفيُ ّ
أوروباُ ُوفيُ ُّ

مفصلةُ،ونشرُ
ومع ُضعفهُوعجزهُنادىُفيُالمحافلُالعظمىُوالكنائسُالكبرىُوألقىُخطبُا ُ َّ

الصلحُ .
ُ
كلُماُجاءُفيُألواحُحضرةُبهاءُهللاُوتعاليمهُحولُمسأ
ُّ
لةُالحربُو ّ

الصلحُ
ولقد ُنشر ُحضرة ُبهاء ُهللا ُقبل ُما ُيقارب ُالخمسين ُسنة ُتعاليمهُ ،ونادى ُبنغمة ُ ّ

نسانيُ
ُ
ةُ،وبأن ُالعالمُاإل
ُّ
ُّ
لوقائعُالحالي
العمومي ُفيُجميعُألواحهُورسائلهُ،وأخبرُبصريحُالعبارةُبهذهُا
ُ
ّ
ّ
الجهنمّية ُسوفُ
أوروبا ُ ُّ
عامة ُمحتومةُفالموادُالملتهبةُفيُخزائنُ ّ
فيُخطرُعظيمُوعلىُأبوابُحربُ ّ
أوروباُ ،ولهذا ُدعا ُالعالمُ
ُّ
تنفجر ُبش اررة ُواحدةُ ،ومنها ُسيكون ُانفجار ُبركان ُالبلقان ُوتغيير ُخريطة ُ ّ
العموميُ .
ُ
الصلحُ
ُ
اإل
نسانيُإلىُ ّ
ّ
ّ

الصلحُ
إلىُالملوكُو ُّ
ُ
وكتب ُ
السالطينُألواحُا ُبيَّنُفيهاُأضرارُالحربُالجسيمةُوأوضحُفوائدُ ّ

الصلح ُحياةُ
إلهي ُو ُّ
أن ُاإلنسانُبنيانُ ُ
نسانيُ،و ُّ
ُ
ومنافعهُ،وبأن ُالحربُهادمةُللبنيانُاإل
ُّ
العمومي ُ
ُ
أن ُ ّ
ّ
ّ
ّ
الصلح ُنورُ
الحربُنفثاتُشيطانيةُ ،و ُّ
ُّ
أن ُ
إلهية ُو ُّ
الحربُمماتُمصورُ،و ُّ
مجسمةُو
ُّ
َّ
الصلح ُروحُ ّ
أن ُ ّ
أن ُ ّ
أن ُ
أنُالحربُظلمةُعلىُاإلطالقُ،و ُّ
اآلفاقُو ُّ
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الصلح ُوالوفاء ُونذيرة ُالحربُ
األنبياء ُالعظام ُ
ُوالفالسفة ُالقدماء ُوالكتب ُاإل ّ
لهية ُكُّلها ُكانت ُبشيرة ُ ّ

لهيةُ .
ماويُوأساسُ ُّ
الس ُّ
لهيُوالفيضُ ُّ
أنُهذاُهوُاألساسُاإل ُ
والجفاءُ،و ُّ
الشرائعُاإل ّ
ّ

ُإنني ُناديت ُفي ُجميع ُالمجامع ُبأعلى ُصوتي ُقائالُُ :يا ُعقالء ُالعالمُ ،وياُ
وخالصة ُالقول ُّ

نساني ُويلحقكمُطوفانُ
ُ
فالسفةُالغربُ،وياُعلماءُاألرضُإن ُو ارءكمُسحابُا ُمظلمُا ُيحيطُباألفقُاإل
ُّ
ّ
أوروبا ُوديارهاُسيلُشديدُفانتبهواُانتبهواُ
شديد ُيعصفُبسفنُحياةُالبشرُوعنُقريبُسيحيطُبمدنُ ّ
نسانيُ
ُ
واستيقظواُاستيقظوا ُلنقوم ُجميعنا ُبمنتهى ُاأللفةُونرفعُبعون ُهللا ُوعنايته ُعلم ُوحدةُالعالمُاإل
ّ
نسانيُمنُهذاُالخطرُالعظيمُ .
ُ
الصلحُالعموميُحتّىُننجيُالعالمُاإل
ُّ
ونروجُ ّ
ّ
الصلحُ
ُّ
مقدس
ولقدُقابلتُفيُأمر ُ
أوروبا ُنفوسُا ُ ّ
يكاُو ّ
ةُكانتُمتعاونةُومتجاوبةُمعناُفيُقضيةُ ّ

إلُأنهاُوياُلألسفُكانتُقليلةُ
نساني ُ ُّ
ُ
العمومي ُوكانتُمتّفقةُمتوافقةُالُّلحنُفيُعقيدةُوحدةُالعالمُاإل
ُ
ّ
ّ
الصلحُ
جالُيظنون ُّ
ُّ
الر
العددُوكانُأعاظمُ ُّ
ُبأن ُتجهيزُالجيوشُومضاعفةُالقوىُالحرُّبيةُسببُلحفظُ ّ
أنُتتقدمُ
ُّ
ةُلُبد ُ
ُّ
األمرُليسُكذلكُ،فهذهُالجيوشُالجرر
ّا
يحُأن ُ
المُولقدُصرحتُلهمُببيانُصر ُّ
ُو ُّ
الس
َّ
ُالملتهبةُلُبد ُأنُتنفجرُو َّ
أن ُانفجارهاُيتوّقف ُعلىُش اررةُ
ُّ
يومُا ُمن ُاألّيام ُإلى ُالميدانُ ،وهذه ُالمواد

اُلهذاُالبيانُلعدمُاتّساعُاألفكارُولعمىُاألبصارُإلىُأنُ
ُ
احدةُتشعلُالعالمُبغتةُولكنهمُلمُيذعنو
ُّ
و
آلتُش اررةُالبلقانُإلىُبركانُ .
عالمية؟"ُفقلناُ
مهمةُقائلة"ُ:هلُحربُالبلقانُهذهُحربُ ُّ
وفيُبدايةُحربُالبلقانُسألتناُنف ُوسُ ُّ

عالميةُ .
ابُ:إنهاُتنتهيُإلىُحربُ ُّ
ُّ
فيُالجو

تفضلُقبلُخمسينُسنةُوح ّذرُمنُهذاُالخطرُالعظيمُ .
ُّ
وخالصةُالقولُ:إنُحضرةُبهاءُهللاُ ّ
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الناسُ
هاُاآلنُاتّضحتُلعمومُ ُّ
ُ
ُّ
فانُولكن
ومعُأن ُأضرارُالحروبُكانتُواضحةُلدىُأهلُالعر
ُّ

وسببُالموتُاألبدي ُوهادمةُللمدنُ
ُّ
لهيُ
نسانيُوهادمةُللبنيانُاإل ُ
ُ
وعلمُأن ُالحروبُهيُآفةُالعالمُاإل
ُّ
ّ
ّ
ىُولهذاُيتعالىُالصراخُإلىُاألوجُمنُجميعُاألطرافُ،
ُّ
المعمورةُ،ونارُتحيطُبالعالمينُ،ومصيبةُكبر
الدنياُمنُالويلُوالحنينُوانطمرتُأقاليمُمعمورةُ .
وزلزلتُ ُّ

لقد ُسالت ُالعي ُون ُبالعبرات ُمن ُضجيج ُاأليتام ُمن ُاألطفال ُواحترقت ُالقلوب ُوذابت ُمنُ
قلوبُاألمهاتُ،وارتفعُ
ُّ
النساءُالبائساتُوارتفعتُصرخةُ:واويالهُ،وواأسفاهُمنُ
صراخُاأليامىُمنُ ُّ

الراحةُواألمانُوتصلُ
الس ُّ
طاعنينُفيُ ُّ
نينُوتأوهُاآلباءُال ُّ
ُّ
إلىُاألوجُأ
نُ.فعالمُالخليقةُمحرومُاليومُمنُ ُّ

ادُالملتهبةُساحاتُالحربُإلىُمقابرُللشبانُ
ُّ
عدُوقدُحولتُالمو
ُّ
الر
أصواتُالمدافعُوالبنادق ُكأصواتُ ُّ
اليافعينُوالوضعُأسوأُمماُأسردهُلكمُ .

ِّ
ُتوجهوا ُبنظرة ُعطف ُعلى ُساحاتُ
فيا ُدول ُالعالم ُارحموا ُالعالم ُاإل
نساني ُويا ُمللُ ُالعالم ّ
ّ
اُفيُهذهُالبليةُالعظمىُ،
ُّ
وياُفالسفةُالغربُتعمقو
ُّ
الحربُ،وياُعلماءُالبشرُتفّقدواُحالُالمظلومينُ،
تدبرُفيُمنعُهذهُالبربرُّيةُ
يُ ُّ
وياُرؤساءُالعالمُتفكرواُفيُدفعُهذهُاآلفةُالكبرىُ،وياُ ّأيهاُالجنسُالبشر ُّ
ُّ

السيلُالعظيمُاّلذي ُهوُ
العمومي ُوأنُتقاومواُهذاُ ُّ
ُ
الصلح ُ
والفتراس ُفلقدُحانُالوقتُأنُترفعواُعلم ُ ّ
ّ
اآلفةُالكبرىُ .
ُ

بعينُسنةُفيُسجنُالستبدادُولكنهُلمُيتأُثّرُ،ولمُينحسرُ،
ُّ
مدةُأر
ُّ
ومعُأنُهذاُالمسجونُكانُ ّ

الروحُفيُاحتراقُوذوبانُ،القلبُفيُنهايةُاألسفُواللتهابُوالعينُدامعةُ
كماُتأُثّرُفيُهذهُاألّيامُ،ف ُّ
النار ُ
والقلبُمحترقُفابكواُونوحواُوأسرعواُحتّىُتلقواُماءُعلىُهذهُ ُّ
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النارُالمحرقةُللعالمينُ .
بهمتكمُتخمدُهذهُ ُّ
هبةُلعلُ ُّ
ُّ
الملت
الرؤوفُاقطعُهذاُ
ُوياُإلهي ُأغثُهؤلءُالبؤساءُ،وياُموجديُارحمُهؤلءُاألطفالُ،وياُإلهي ُ ُّ

النار ُالمشتعلةُ،وياُمغيثناُأغثُصراخُهؤلءُاأليتامُ،وياُ
الشديدُ،وياُخالقُالعالمُأخمدُهذهُ ُّ
السيلُ ُّ
ُّ

الدامعةُ
ُرحمن ُيا ُرحيم ُارحم ُأعين ُاآلباء ُ ُّ
األمهات ُجريحات ُاألكبادُ ،ويا ُ
ل ُ ُّ
حقيقي ُس ُّ
ُ
ّأيها ُالحاكم ُال
ّ
خاءُ.إنكُأنتُ
ُّ
عالميةُإلىُصلحُوسالمُوا
وفانُوبدلُهذهُالحربُال ُّ
قةُوسكنُهذاُال ُّ
ط
وقلوبهمُالمحتر
ّ
ّ
السميعُالبصيرُ .
المقتدرُالقديرُواُّنكُأنتُ ُّ
عباس
عبد البهاء ّ
هو هللا
ياُأهلُالعالمُ ،
محبةُ،
األرضُومشيتمُفيُمناكبهاُوجدتمُأن ُ ُّ
ُّ
إذاُسرتمُفي ُ
كل ُماُهوُمعمورُسببهُاأللفةُوال ّ

ي ُإلىُذلكُولمُ
كل ُ ماُهوُمطمورُناتجُعنُالعداوةُوالبغضاءُ.ومعُذلكُلمُينتبهُالجنسُالبشر ُّ
و ُّ
أن ُ ّ
النزاع ُوالجدال ُوحشد ُالجيوشُلتصولُ
ُو ُّ
ُيفكرون ُفي ُالخالف ُ
يفق ُمن ُسبات ُالغفلةُ،وماُزال ُالبشر ُّ

النزالُوالقتالُ .
وتجولُفيُميادينُ ُّ

تنوعةُ
ُّ
كل ُك
واذاُنظرتمُإلىُالكون ُوالفسادُوالوجود ُوالعدمُوجدتم ُ ُّ
أن ُ ّ
ائنُمركبُمنُأجزاءُم ّ

معينُا ُبينُ
لهي ُإذاُأحدثُتركيبُا ُ ُّ
بمعنىُأن ُاإليجادُاإل ُ
ُّ
الشيءُناتجُعن ُالتّركيب ُ
أن ُوجودُ ُّ
تعددةُ،و ُّ
م ّ
ّ
ُتشكل ُمن ُهذا ُالتّركيب ُكائن ُمعُّينُ .وجميع ُالموجودات ُعلى ُهذا ُالمنوالُ .فإذاُ
العناصر ُالبسيطة ُّ
ُأن ُانعدامُ
تفرقت ُانعدم ُهذا ُالكائنُ .ومعنى ُذلك ُّ
حدث ُفي ُهذا ُالتّركيب ُخالف ُأو ُتحّللت ُأجزاؤه ُ ُو ّ

تركيبُوتآلفُيتمُبينُالعناصر ُ
ُّ
هاُ.وعلىُهذاُفكلُ
ُّ
تفرق
ُّ
الشيءُناتجُعنُتحليلُعناصرهُ ُو ّ
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المماتُ.وبالختصارُإن ُتجاذبُ
ُّ
دب ُبينهاُهوُعلّة ُ
ق ُي ُّ
تفر ُ
ُّ
هوُسببُالحياةُ،وكل ُاختالفُ ُوتحّلل ُ ُو ّ

ن ُتنافر ُاألشياء ُواختالفها ُسببُ
طُّيبةُ ،وا ُّ
ُوالثّمار ُال ُّ
ُالنتائج ُالمفيدة ُ
األشياء ُوتوافقها ُسبب ُلحصول ُّ
لالضمحاللُوالضطرابُ .

النباتُوالحيوانُواإلنسانُ،ومنُ
آلفُو ُ
ُ
فمنُ ُ
التّ
التّجاذبُتتحّققُجميعُالكائناتُذاتُالحياةُمثلُ ّ

التّجاذبُ
ماُينتجُعنهُالئتالفُو ُ
ُ
كلُ
الضمحاللُ.ولهذاُفإنُ ُّ
ُّ
يدبُ
التّنافرُوالخالفُيحصلُالنحاللُ ُو ُّ
ُ
التّباعدُ
الختالفُو ُ
ُ
التّنافرُو
كلُماُينتجُعنهُ ُ
نسانيُ ُ،و ُّ
ُ
عامةُالبشرُهوُعّلةُحياةُالعالمُاإل
والتّحادُبينُ ّ
ّ
يُ .
النوعُالبشر ُّ
هوُعّلةُمماتُ ّ
الريحانُينموُمنسجمُا ُمتآلفُا ُكانُ
الوردُو ُّ
ُ
النبات ُو
ُ ُوكُّلماُمررتمُبإحدىُالمزارعُولحظتمُ ّ
الزرع ُُو ّ

أما ُإذاُ
تعهدها ُب ُ
ُ
ُأن ُهذه ُالحديقة ُنمت ُعلى ُيد ُ
ذلك ُدليالُ ُعلى ُّ
التّهذيب ُواإلنباتّ ُ ،
بستاني ُكامل ُ ّ
ّ
بستانيُالماهرُ
ُ
لُنظامُاستنتجتمُأنهاُحرمتُمنُعنايةُال
ُّ
شاهدتمُالحديقةُمشعثةُمضطربةُبالُترتيبُو
ُّ
ّ
الض ُّارةُفأتلفتهاُ .
فنمتُفيهاُاألعشابُ ّ
التّشتتُ
ُو ُ
أن ُالفرقة ُ
حقيقيُ ،و ُّ
ُ
أن ُاأللفة ُواللتئام ُدليل ُعلى ُتربية ُالمرّبي ُال
ُمن ُذلك ُيتّضح ُ ُّ
ّ
لهيةُوالبعدُعنهاُ .
برهانُعلىُالحرمانُمنُ ُ
التّربيةُاإل ّ
ُإن ُألمم ُالعالم ُوشعوبه ُوملله ُآدابُا ُورسومُا ُمختلفةُ ،وأذواقُا ُمتباينةُ،
ولعل ُمعترضُا ُيقولُّ :
ُ ُّ

ويتمُ
حقيقية ُ ُّ
ن ُالعقول ُواألفكار ُواآلراء ُمتفاوتة ُفكيف ُتتجلّى ُالوحدة ُال ُّ
تعددةُ ،وا ُّ
وطبائع ُوأخالقُا ُم ّ

الختالفُالمسببُلالنعدامُوالهالكُ،
ُّ
لُ:إنُالختالفُنوعانُ:أحدهماُ:
التّامُبينُالبشر؟ُفنق ُو ُّ
التّحادُ ُ
الشعوب ُالمتنازعة ُوالملل ُالمتقاتلة ُتمحو ُإحدُاها ُاألخرى
ُوتخرب ُوطنها ُوتسلبهاُ
ُّ
كالختالف ُبين ُ ُّ

النوع ُ
الراحةُوتعملُفيهاُالقتلُوسفكُ ُّ
ُ
أماُ ّ
الدماءُ.فهذاُ ّ
األمنُو ُّ
النوعُمنُالختالفُمذمومّ ُ.
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اآلخرُمنُالختالفُفهوُالُتّ ّنوعُ.وهذاُهوُعينُالكمالُوموهبةُذيُالجاللُ .
تعددتُ
ُلحظوا ُأزهار ُالحدائقُ :فمهما ُاختلف ُنوعها ُوتفاوتت ُألوانها ُوتباينت ُصورها ُ ُو ّ

هاُلماُكانتُتُسقىُمنُماءُواحدُ،وتنموُمنُهواءُواحدُ،وتترعرعُمنُح اررةُوضياءُشمسُ
أشكالهاُإن ُّ
ُّ

حيزُ
ُّ
و
تنوعهاُواختالفهاُيكون ُسببُا ُفيُازديادُرونقهاُوجمالهاُ.وكذلكُالحالُإذاُبرزُإلىُ ّ
احدةُفإن ُ ّ

الرسوم ُوالعاداتُ
ُو ُّ
الوجود ُأمر ُجامع ُ– ُوهو ُنفوذ ُكلمة ُهللا ُ– ُأصبح ُاختالف ُالبشر ُفي ُاآلداب ُ
نسانيُ .
ُ
طبائعُسببُاُلزينةُالعالمُاإل
اءُوال ُّ
واألفكارُواآلر ُ
ّ

أضفُإلىُهذاُأن ُهذاُالُتّ ّنوع ُوالختالفُسببُلظهورُالجمالُوالكمالُ،مثلهُفيُذلكُمثلُ
ُّ
ُ

الروحُوسلطانهاُ.فإذاُكانتُ
الخلقي ُبينُأعضاءُاإلنسانُالواقعةُتحتُنفوذُ ُّ
ُ
ي ُُوالتّ ّنوع ُ
التّفاوتُالفطر ُّ
ُ
ّ
الشرايينُكانُاختالفُ
ُو ُّ
الروحُمسيطرةُعلىُجميعُاألعضاء ُواألجزاءُ،وكانُحكمهاُنافذُا ُفيُالعروق ُ
ُّ
محبةُوكانتُهذهُالكثرةُأعظمُقوىُللوحدةُ .
مؤيداُلالئتالفُوال ّ
تنوعُاألجزاءُ ّ
األعضاءُ ُو ّ
أشجارها ُمن ُنوعُ
ُولو ُكانت ُأزهار ُالحديقة ُورياحينها ُوبراعمها ُوأثمارها ُوأوراقها ُوأغصانها ُو ُ

لُجمالُبأيُوجهُ
ُّ
احدُلماُتوفرُلمثلُتلكُالحديقةُأيُرونقُو
ُّ
واحدُولونُواحدُوتركيبُواحدُوترتيبُو

كلُلونُفيُ
تسببُ ُّ
تنوعتُ ُ
أماُإذاُ ّ
أثمارهاُ ّ
تعددتُألوانهاُواختلفتُأوراقهاُوتباينتُأزهارهاُ ُو ّ
منُالوجوهّ ُ.

الرونقُوالحالوةُوالجمالُ.كذلكُ
األناقةُو ُّ
ُ
زينةُسائرُاأللوانُوابرازُجمالها ُوبرزتُالحديقةُفيُغايةُ

ظلُ
األخالقُفيُعالمُاإلنسانُ.فإنهاُإذاُاستظُّلتُب ُّ
ُّ
طبائعُو
اءُوال ُّ
تنوع ُاآلر ُ
الحالُفيُتفاوتُاألفكارُ ُ،و ّ
علويةُوالكمالُ .
قوةُواحدةُ،ونفذتُفيهاُكلمةُالوحدانّيةُتجّلتُوهيُفيُنهايةُالعظمةُوالجمالُوال ُّ
ّ
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ظلُ
ُولُشيءُاليومُيستطيعُأنُيجمعُعقولُبنيُاإلنسانُوأفكارهمُوقلوبهمُوأرواحهمُتحتُ ُّ

كل ُاألشياءُ.
الناف ّذة ُفي ُ ُّ
قوة ُكلمة ُهللا ُالمحيطة ُبحقائق ُاألشياءُ .فكلمة ُهللا ُهي ُ ُّ
شجرة ُواحدة ُغير ُ ّ
هيُالضابطةُلروابطُعالمُاإلنسانُ .
ُّ
ةُللنفوسُ.وكلمةُهللاُ
محرك ُّ
وكلمةُهللاُهيُال ّ

ظل ُكلمةُ
ظل ُب ُّ
انية ُكلمةُهللاُعلىُجميعُاآلفاقُ،وأنُاست ُّ
ُوالحمدُهللُأنُقدُأشرقتُاليومُنور ُّ

الشعوبُوالقبائلُواألديانُ،وهمُمجتمعون ُ ُومتّحدونُ
المللُو ُّ
ُ
طوائفُو
ُوال ُّ
كل ُالفرق ُ
الوحدانّية ُقبيلُمنُ ُّ
ُومتّفقونُوفيُغايةُالئتالفُ .
ُياُأهلُالعالمُ ،
حمانية ُفيُمجمعُبنيُآدمُ.ولهذهُ
انية ُخالصةُللعالمُ،وظهورُللُّر ُّ
إن ُطلوعُشمسُالحقيقةُنور ُّ
ُ ُّ

الشمسُرحمةُخالصةُ
كل ُفيضُ .وهذه ُ ُّ
السنوحاتُل ُّ
ثمرةُمشكورةُ .وبها ُتتوُّفر ُ ُّ
ُطيبةُ ُو ُ
الشمس ُنتيجة ُّ
ُّ

التّراحم ُوالتّحاد ُوازالةُ
ُو ُ
محبة ُوالرتباط ُ
وموهبة ُبحتةُ .ونور ُّ
انية ُالعالم ُوأهله ُهي ُالئتالف ُوالوئام ُوال ّ

تفضل ُالجمالُ
حرّيةُوغايةُ ُّ
ُ
الشهامةُ.وقدُ ّ
التّباعدُوتحقيقُالوحدةُبينُجميعُمنُعلىُاألرضُبنهايةُال ّ
احد"ُ.فشبهُعالمُالوجودُبشجرةُواحدةُ،وجميعُ
المباركُفقال"ُ:كّلكمُأثمارُشجرةُواحدةُوأوراقُغضنُو
ّ

الناسُباألوراقُواألزهارُواألثمارُ.ولهذاُوجبُأنُيكونُالجميعُ–ُمنُالغصنُإلىُالورقُإلىُالبراعمُ
ّ

طراوةُوهذاُالُّلطفُمنوطُباأللفةُوالرتباطُ.لهذاُ
اوةُوالُّلطفُ.وحصولُهذهُال ُّ
طر ُ
إلىُالُثّمرُ-فيُغايةُال ُّ
قوةُ،ويدعوُبعضكمُلبعضُبالحياةُاألبدّيةُ .
يجبُأنُيحافظُبعضكمُعلىُبعضُبغايةُال ّ

ب ُالودودُ،وموهبةُ
الر ُّ
أحباء ُهللاُأنُيكونواُفيُعالمُالوجودُمثالُ ُلرحمةُ ُّ
ُومنُثَُُّم ُوجبُعلىُ ّ

ظلمُولُ
طغيانُ،ولُينظرواُإلىُال ُّ
الشهودُ،وينبغيُلهمُأنُلُيلتفتواُإلىُالعصيانُولُال ُّ
لغيبُو ُّ
ُ
مليكُا

العدوانُ ،
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ثمارُلشجرُالوجودُ،وأنُيحصرواُفكرهمُدائمُاُ
يُأوراقُاُوبراعمُ ُو ُا
همُليرواُالجنسُالبشر ُّ
ُ
ينزهواُأبصار
وأنُ ّ

مودة ُوالع ُون ُلغيرهمُ.لُيرون
ُفيُأحدُعدواُ،ولُيفترضونُ
ُ
الرعايةُوال ّ
فيُتقديمُالخيرُوابداءُال ّ
محبة ُُو ُّ

نُ
ُويعدو ُ
أحباءُّ ،
في ُأحد ُسوءُا ُبل ُيعتقدون ُّ
ُأن ُجميع ُمن ُعلى ُاألرض ُأصدقاءُ ،ويعتبرون ُالغرباء ُ ّ
كلُرباطُ .
ُيقيدهمُقيدُ،بلُعليهمُأنُيتخُّلصواُمنُ ُّ
المجهولينُمعروفينُ.ويجبُعليهمُألّ ُّ

قدم ُلألعداءُكأسُالوفاءُ،
المقربُاليومُلدىُبابُهللاُذيُالكبرياءُلهوُ ُّ
إن ُ ُّ
ُ ُّ
الشخصُاّلذي ُي ّ

دودُإلىُوليُودودُ .
ُ
ومُ،ويحولُالخصمُالُّل
ُّ
ويبذلُلهمُالعطاءُ،ويعينُالعاجزُالمظل
ّ
ُتلكُهيُوصاياُجمالُالمباركُ،تلكُهيُنصائحُالسمُاألعظم!ُ ُ
عزاء! ُ
حباءُاأل ّ
ُ ّأيهاُاأل ّ

نساني ُفي ُغاية ُالخصومة ُوالوبالُ .أحاطت ُظلمةُ
ُ
النوع ُاإل
ُ ُّ
إن ُالعالم ُفي ُحرب ُوجدالُُ .و ّ
ّ
الوفاءُ.إذُأنشبتُجميعُمللُالعالمُمخالبهاُالحادةُفيُرقابُبعضهاُالبعضُ،
ُّ
انيةُ
الجفاءُ،واستترتُنور ُّ
وماُزالتُتتنازعُوتتقاتلُ،بحيثُتزعزعُبنيانُالبشرُّيةُوتزلزلُ.فكمُمنُنفوسُباتتُشريدةُبالُمأوىُولُ
كل ُعامُ-علىُالغبراءُصرعىُفيُميادينُالحربُوالقتالُ
الرجالُيسقطونُُّ ُ-
وطنُ.وآلفُمؤُّلفةُمنُ ُّ

عمونُويقودونُويفتخرونُ
السعادةُوالحياةُوماُزالُالقادةُيتزُّ
مضرجينُبدمائهمُ،حتّىُلقدُطويتُخيمةُ ُّ
ُّ
السيفُفيُرقابُهذهُاألمةُ.ويقولُ
ةُالفتنُ.يقولُقائلُمنهمُ:لقدُحكمتُ ُّ
ُّ
الدماءُويتباهون ُبإثار
بسفكُ ُّ

الدولةُمنُأساسهاُ.ذلكُمدارُ
التّرابُهذهُالمملكةُ.ويقولُثالثُ:لقدُاقتطعتُتلكُ ُّ
ُ:لقدُسويتُب ُ
ُّ
ثانُ
ي
الصداقةُ–فيُجميعُالجهاتُ -مذمومينُ،
ُ.لقدُأصبحُالصدقُو ُّ
ُّ
فخرهمُومباهاتهمُبينُالجنسُالبشر ُّ

السالم ُ
محبةُُو ُّ
أصبحُاألمنُوعبادةُالحقُمقدوحينُ.وا ُّ
ُّ
و
الصالحُوال ّ
الصلحُُو ّ
نُمناديُ ّ
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لهوُدينُالجمالُالمباركُاّلذيُضربُفيُقطبُالوجودُخيمتهُ،ويدعوُإلىُنفسهُاألقوامُ .
الدين ُالمتينُ ،واعملوا ُفي ُالحياة ُبموجبهُ ،وأظهروه ُللخالئقُ
أحباء ُهللا! ُاعرفوا ُقدر ُهذا ُ ُّ
ُفيا ُ ّ

الدنيا ُغيرُ
الرب ُالودود ُووصاياهُ ،حتّى ُتصبح ُ ُّ
أجمعينُ .وأنشدوا ُبألحان ُالملكوتُ ،وانشروا ُتعاليم ُ ُّ
كل ُنفسُ
ظلمانيُ،وتسريُفيُجسدُالخلقُالميتُروحُحياةُجديدةُوتلتمسُ ُّ
الدنياُ،ويستنيرُالعالمُال ُّ
ُّ
رحمانيةُ .
ُّ
تحولُإلىُنفسُ
ألختهاُالحياةُاألبدّيةُوت ّ

الراحةُ
ُ ُّ
مدة ُقصيرةُ ،وتفنى ُال ّ
إن ُالحياة ُفي ُهذا ُالعالم ُالفاني ُتنتهي ُفي ُ ّ
عزة ُُوالثّروةُ ،وتزول ُ ُّ
الناس ُإلىُسلوكُالمألُاألعلىُ.كونواُلأليتامُأبُاُ
التّر ُّ
السرورُ ُ
ُو ُّ
ابيانُ.فنادواُالخلقُإلىُالخالقُ،وادعواُ ّ
كلُ
الشفاءُ .كونوا ُمعين ُ ُّ
ُو ُّ
الدواء ُ
عطوفُاُ ،وللمساكين ُملجأُ ُومالذُاُ ،وللفقراء ُكنز ُالغنى ُوللمرضى ُ ُّ

كل ُإنسانُ .ول ُتلقوا ُبالُ ُإلىُ
كل ُمحرومُ .واحصروا ُفكركم ُفي ُتقديم ُالخدمة ُل ُّ
مظلومُ ُ ،ومجير ُ ُّ
الناسُ
ظلم ُول ُالعدوانُ .بل ُعلى ُّ
اإلعراض ُول ُاإلنكار ُول ُالستكبار؛ ُول ُتأبهوا ُلل ُّ
ُالنقيض! ُعاملوا ُ ّ
أحباء ُهللاُأنُيحصرُ
وكونواُعطوفينُعطفُا ُحقيقياُلُصوريُا ُولُظاهريُاُ.ويجبُعلىُ ُّ
كل ُفردُمنُ ّ

قدمُلهُالخيرُوالمنفعةُ،وكانُ
انُ،فماُاتّصلُبأحدُإ ُ
ُ
وموهبةُالمن
الرحمنُ
فكرهُفيُأنُيكون ُرحمةُ ُّ
ّ
لّ ُ ّ

الرحمنُ .
يشعُنورُالهدايةُوتحيطُبالعالمُموهبةُ ُّ
سببُاُلتحسينُاألخالقُوتعديلُاألفكارُحتّىُ ُّ
كلُكهف! ُ
كلُمنزلُ،والعداوةُظلمةُتأويُإلىُ ُّ
محبةُنورُيضيءُفيُ ُّ
ُال ّ

الس ُّر ُالمستورُوتبدوُ
ظلمة ُتماما ُفينكشفُ ُّ
اُالهمةُعسىُأنُتزولُهذهُال ُّ
أحباء ُهللاُابذلو ُّ
ُفياُ ّ

حقائقُاألشياءُوتتجلّىُللعيانُ .
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ظم عليه بهاء هللا البه
الدكتور فورال المع ّ
جناب البروفسور المحترم ّ
هو هللا
الشخصُالمحترمُالمفتونُبالحقيقةُ .
ّأيهاُ ُّ
طُّيبةُ
ُتموز ُُ 1921وكانت ُمضامينها ُال ُّ
ُالمؤرخة ُفي ُالُثّامن ُوالعشرين ُمن ُّ
ُّ
ُوصلت ُرسالتك

ةُ.إنُ
اكُالفكرّية ُشديدةُواكتشافاتكُالعقلّية ُظاهر ُّ
ُ
أن ُقو
تتحرىُالحقيقةُو ُّ
علىُأنكُماُزلتُشابُا ُ ُّ
ُّ
دليالُ ُ
كتورُفيشرُقدُانتشرتُويعرفُالجميعُأنهاُكتبتُسنةُُ1910وفضالُُعنُهذهُ
ُّ
ُّ
كتبتهاُللد
الرسالةُاّلتيُ
ُّ

تعددةُبهذاُالمضمون ُقبلُالحربُوقدُأشيرُإلىُهذهُالمسائلُكذلكُفيُ
ُّ
الرسالةُفقدُكتبتُرسائلُم ّ

جريدة ُجامعة ُسان ُفرانسيسكو ُوتاريخ ُتلك ُالجريدة ُيعرفه ُالجميع ُوكذلك ُالخطابة ُاّلتي ُألقيتها ُفيُ

النظرُفيُمنتهىُالبالغةُوانُّاُلنرسلُإليكمُنسخةُمنُتلكُ
الجامعةُفيهاُالُثّناءُعلىُالفالسفةُبعيديُ ُّ
الرسالةُ .
الجريدةُمعُهذهُ ُّ

كل ُواحدُ
لُشك ُمفيدةُلهذاُنرجوُإذاُما ُطبعتُأنُترسلواُلناُنسخةُمنُ ُّ
ن ُمؤلفاتكمُ
ُهذاُوا ُّ
ّ

منهاُ ُ.

ُ َّ
بيعيينُ
ط ُّ
لوهية ُهم ُفئة ُمن ُال ُّ
ط ُّ
إن ُالمقصود ُبال ُّ
بيعيين ُاّلذين ُذكرت ُعقائدهم ُحول ُمسألة ُاأل ّ

اسُالخمسُواّلذينُعندهمُميزانُاإلدراكُهوُميزانُ
ُ
ظرُعبدةُالمحسوساتُالمقيدون ُبالحو
ُّ
ضيقيُ ُّ
الن
ُّ

حس ُفقدُاعتبرواُالمحسوسُمحتومُا ُوغيرُالمحسوسُمعدومُا ُأوُمشبوهُا ُحتّى ُإُّنهمُيعتبرون ُوجودُ
ال ّ ُ
عامة ُكما ُذكرتم ُبلُ
لوهية ُ ُا
األ ّ
أمر ُمشكوكُا ُفيه ُبصورة ُكُّلّية ُوليس ُهذا ُرأي ُجميع ُالفالسفة ُبصورة ُ ّ
لهيونُ ُأمثال ُسقراط ُوأفالطون ُوأرسطوُ
ط ُّ
النظر ُمن ُال ُّ
المقصود ُهم ُقصيرو ُ ُّ
أما ُالفالسفة ُاإل ّ
بيعيين ُ ّ

نسانيُوكذلكُ
ُ
قدمواُخدماتُفائقةُإلىُالعالمُاإل
ُّ
ف ّإنهمُجديرونُبالحترامُ ُويستحُّقونُأقصىُالُثّ
ناءُألنهمُ ّ
ّ
نُ
بيعيونُالمعتدلو ُ
ط ُّ
الفالسفةُال ُّ
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النظرُ
نساني ُونثني ُعلى ُالفالسفة ُذوي ُ ُّ
ُ
الجهابذة ُونحن ُنعتبر ُالعلم ُوالحكمة ُأساس ُترُّقي ُالعالم ُاإل
ّ
النظرُفيُجريدةُسانُفرانسيسكوُحتّىُتتجّلىُلكمُالحقيقةُ .
البعيدُفأمعنواُ ُّ
أشعةُ
الشعاعُالّذي ُهوُمنُخصائصُ ُّ
الروحُك ُّ
أماُالقوىُالعقلّية ُفهيُمنُخصائصُ ُّ
الشمس ُف ّ
ُّ

نساني ُفيُ
ُ
اُأن ُالعقلُاإل
الشمسُباقيةُدون ُتغييرُلحظو ُّ
ولكن ُنفسُ ُّ
مستمر ُ ُّ
ُّ
جدد ُ
ُّ
الشمس ُهي ُفي ُت ّ
ّ
ن ُظهورُالعقلُمنوطُبسالمةُ
الروحُعلىُحالةُواحدة ُوأ ُّ
ولكن ُ ُّ
تزايدُوتناقصُولرُّبماُيزولُالعقلُتماماُ ُّ
قوةُ
الروحُغيرُمشروطةُبهذاُ ُّ
ليمُفيهُعقلُسليمُلكنُ ُّ
ُّ
الجسمُفالجسمُ ُّ
الس
يتصورُب ّ
الشرطُفالعقلُيدركُ ُو ّ

الروحُلهاُانكشافاتُ
اسطةُالمحسوساتُلكن ُ ُّ
ُّ
قوة ُطليقةُوالعقلُيدركُالمعقولتُبو
حُولكن ُ ُّ
ُّ
الرو
ُّ
الروحُ ّ
حسُمثلُ
الروحُغيرُمحدودةُوالعقلُلهُإدراكاتُبواسطةُقوىُال ّ ُ
ةُو ُّ
غيرُمحدودةُفالعقلُمحدودُفيُدائر ُ

ُأنهاُ
حُحرةُطليقةُكماُتالحظون ُّ
مسُلكن ُ ُّ
ُّ
قوة ُالُّل
قوة ُ ُّ
قوة ُ ُّ
الرو ُّ
الشمُ ُو ّ
قوة ُالُّذوق ُ ُو ّ
السمعُ ُو ّ
قوة ُالبصرُ ُو ّ
ّ
الرؤياُمسألةُمنُالمسائلُالغامضةُاّلتي ُكانتُ
النومُولرُّبماُحُّلتُفيُعالمُ ُّ
اليقظةُو ُّ
ُ
تسيرُفيُحالتي ُ

طلُالحواسُالخمسُوالعقلُمفقودُتماماُفيُ
طلُالعقلُعنُاإلدراكُبتع ُّ
عندُاليقظةُمسألةُمجهولةُويتع ُّ

قوةُ .
فولةُولكنُ ُّ
ُّ
حالةُالجنينُوحالةُال ُّ
ط
الروحُفيُنهايةُال ّ

الروحُلهاُمراتبُ
حُبفقدانُالعقلُ.ولكنُ ُّ
ُّ
الرو
قوةُ ُّ
ُّ
ُ
وخالصةُالقولُإنُهناكُأدُّلةُكثيرةُعلىُبقاءُ ّ

حُولهُحياةُولكنهُفيُحدودُعالمُالجمادُ
ُّ
بهُأنُالجمادُلهُرو
ماديةُومنُالمسلّمُ ُّ
ومقاماتُفهناكُروحُج ُّ

ينُوهوُأن ُجميعُالكائناتُلهاُحياةُكماُقالُتعالىُفيُالقرآنُ
ُّ
ط ُّ
بيعي
الس ُّر ُالمجهولُلل ُّ
كماُاتّضحُهذاُ ُّ
ُ

الروحُ
قوةُالُّنموُهيُ ُّ
قوةُ ُّ
كلُ
الكريمُ"وجعلناُمنُالماءُ ُّ
شيءُحي"ُوكذلكُفيُعالمُ ّ
النموُ ُو ّ
النباتُهناكُ ّ
ّ
قوة ُمحيطة ُوفي ُجميع ُهذه ُالمراتبُ
قوة ُال ّ ُ
حس ُولكن ُعالم ُاإلنسان ُفيه ُ ّ
وفي ُعالم ُالحيوان ُهناك ُ ّ
الروح ُ
لكنكُترىُظهورُ ُّ
المذكورةُترىُالعقلُمفقودُاُ ّ
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علىُوجودهاُوكذلكُيستدل ُالعقلُ
ُّ
العاقلةُتستدل ُ
ُّ
قوة ُ
الرو ُّ
قوىُالحس ُلُتدركُ ُّ
أن ُ
وبروزهاُو ُّ
ّ
حُلكن ُال ّ

اتبُلكنُ
ُّ
كل ُمرتبةُمنُالمر
علىُوجودُحقيقةُغيرُمرئّية ُومحيطةُبالكائناتُولهاُظهورُوبروزُفيُ ُّ

النبات ُلُ
النبات ُ
النبات ُوالكمال ُ
ي ُوكذلك ُ ّ
حقيقتها ُفوق ُإدراك ُالعقولُ .فرتبة ُالجماد ُل ُتدرك ُحقيقة ُ ّ
ّ ّ
يستطيعُإدراكُحقيقةُالحيوانُ.والحيوانُلُيستطيعُإدراكُحقيقةُاإلنسانُالكاشفةُالّتي ُتحيطُبسائرُ

قوة ُكاشفةُفيُ
طبيعةُونواميسهاُلكنُ ُّ
طبيعةُولُيتجاوزُعنُقوانينُال ُّ
األشياءُ.والحيوانُأسيرُلل ُّ
ثمةُ ّ
النباتات ُوالحيوانات ُأسيرةُ
ن ُجميع ُالجمادات ُ
طم ُقوانينهاُ .فمثالُ ُإ ُّ
طبيعة ُتح ُّ
اإلنسان ُمحيطة ُبال ُّ
ُو ّ

طبيعة ُإلى ُدرجة ُل ُإرادة ُلها ُمطلقُا ُول ُتستطيع ُأنُ
الشمس ُعلى ُعظمتها ُأسيرة ُلل ُّ
طبيعةُ ،وهذه ُ ُّ
لل ُّ
النباتُوالحيوانُلُيستطيعُ
ُ
طبيعةُقيدُشعر
تتجاوزُعنُقوانينُال ُّ
ةُ.وكذلكُسائرُالكائناتُمنُالجمادُو ّ

اإلنسانُولوُأنُ
ُّ
بيعةُولكن ُ
ُّ
بلُإنهاُجميعهاُأسيرةُلل ُّ
ط
طبيعةُ ُّ
أي ُواحدُمنهاُأنُيتجاوزُعنُقوانينُال ُّ
ُّ
طبيعةُ.لحظواُاإلنسانُتروهُمخلوقُاُ
بيعةُولكنُروحهُوعقلهُطليقانُوحاكمانُعلىُال ُّ
ُّ
جسمهُأسيرُلل ُّ
ط
بيعةُفيصبحُطيرُويطيرُفيُالهواءُ
ُا
حُلكن ُروحُاإلنسانُوعقلهُيكسرانُقانون ُال ُّ
ط
متحركُا ُذاُرو ُّ
ترابيا ُ ُّ

حرّيةُ.
أوُيشقُصفحاتُالبحارُبكمالُ ُّ
ُّ
السرعةُويسيرُفيُأعماقُالبحارُكاألسماكُويقومُباكتشافاتُب ّ
تشقُالجبلُ
قوةُالعاتيةُالعاصيةُاّلتيُ ُّ
وهذاُكسرُعظيمُلقوانينُال ُّ
قوةُالكهربائّيةُفهذهُال ّ
طبيعةُ.وكذلكُال ّ

طبيعةُالمكنونةُ
طبيعةُ.وكذلكُأس اررُال ُّ
شقُا ُقدُحبسهاُاإلنسانُداخلُزجاجةُوفيُهذاُخرق ُلقانون ُال ُّ

حيزُ
اّلتي ُينبغي ُأن ُتبقى ُمخفّية ُبحكم ُال ُّ
حيز ُالغيب ُإلى ُ ّ
طبيعة ُقد ُكشفها ُاإلنسان ُوجاء ُبها ُمن ُ ّ
طبيعةُاّلتيُيكشفهاُ
طبيعةُوكذلكُخواصُاألشياءُهيُمنُأسرارُال ُّ
الشهودُ.وهذاُكذلكُخرقُلقانونُال ُّ
ُّ

طبيعة ُصار ُيكشفها ُاإلنسانُ ،وكذلكُ
اإلنسانُ ،وكذلك ُالحوادث ُالماضية ُاّلتي ُفقدت ُمن ُعالم ُال ُّ

الحوادثُالمقبلةُاّلتيُصار ُ
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أن ُالمخابرةُ
طبيعةُ،و ُّ
للُفيُحينُأنهاُلُتزالُمفقودةُفيُعالمُال ُّ
ُّ
يكشفهاُاإلنسانُعنُطريقُالستد

معنويةُ
قوة ُال ُّ
ُّ
طبيعة
والمراسلة ُتنحصر ُبالمسافات ُالقريبة ُوفقُا ُلقانون ُال ُّ
ُولكن ُاإلنسان ُصار ُبتلك ُال ّ
لُ
ظ ُّ
طبيعةُ،وكذلكُال ُّ
الشرق ُإلىُالغربُفهذاُأيضُا ُخرق ُلقانون ُال ُّ
الكاشفةُلحقائقُاألشياءُيتخابرُمنُ ُّ

فيُالزجاجُوهذاُخرق ُلقانونُ
ُّ
لُ
ظ ُّ
بيعةُولكن ُاإلنسانُصارُيثبتُهذاُال ُّ
ُّ
شيءُزائلُوفقا ُلقانون ُال ُّ
ط

الصناعاتُوالختراعاتُوالكتشافاتُكانتُمنُ
اُأنُجميعُالعلومُوالفنونُو ُّ
النظرُترو ُّ
طبيعةُ،فأمعنواُ ُّ
ال ُّ

انُبقوتهُالكاشفةُيخرق ُقانونُ
ُّ
بيعةُولكن ُاإلنس
ُّ
طبيعةُويجبُأنُتبقىُمستورةُوفقا ُلقانون ُال ُّ
ط
أسرارُال ُّ
طبيعةُ،
الشهودُوهذاُخرق ُلقانون ُال ُّ
حيز ُ ُّ
ال ُّ
حيز ُالغيبُإلىُ ّ
طبيعةُويأتيُبهذهُاألسرارُالمكنونةُمنُ ّ

طبيعةُوتضربُ
السيفُمنُيدُال ُّ
معنويةُغيرُالمرئّية ُفيُاإلنسانُتأخذُ ُّ
قوة ُال ُّ
ُّ
وخالص
ةُالقولُإنُتلكُال ّ
ن ُسائر ُالكائنات ُعلى ُما ُهي ُعليه ُمن ُالعظمة ُمحرومة ُمن ُهذه ُالكمالتُ،
طبيعةُ ،وا ُّ
به ُهامة ُال ُّ

طبيعةُ
اإلنسانُمختارُوال ُّ
ُ
طبيعةُمجبرةُو
بيعةُمحرومةُمنُذلكُوال ُّ
ُ
ادةُوشعورُولكنُال ُّ
ط
ُّ
قوةُإر
ولإلنسانُ ّ
ُولكن ُاإلنسانُ
ُّ
طبيعة ُتجهل ُالحوادث ُالمستقبلة
ُوال ُّ
ولكن ُاإلنسان ُعليم ُبها ُ
تجهل ُالحوادث ُالماضّية ُ ُّ

الُبأنُاإلنسانُجزءُمنُ
كلُشيءُ.ولوُيخطرُعلىُبالُشخصُسؤ ُّ
طبيعةُيعلمُب ُّ
بقوتهُالكاشفةُلعالمُال ُّ
ُّ
طبيعة ُمالكة ُلهذهُ
طبيعةُ .إذُا ُفال ُّ
طبيعة ُوهو ُجامع ُلهذه ُالكمالت ُاّلتي ُهي ُصور ُلعالم ُال ُّ
عالم ُال ُّ

كل ُوليسُمنُالممكنُأنُتكون ُفيُ
إن ُالجزءُتابعُلل ُّ
الكمالتُلُفاقدةُلهاُفنقولُلهُفيُالجوابُّ "ُ:

رورّية ُالمنبعثةُمنُ
ابطُالض ُ
ُّ
الرو
اصُو ُّ
ُ
طبيعةُهيُعبارةُعنُالخو
كل ُُوال ُّ
الجزءُكمالتُمحرومُمنهاُال ُّ
ُولكنها ُعلى ُغاية ُالرتباطُ ،وهذهُ
حقائق ُاألشياءُ ،وهذه ُالحقائق ُمهما ُكانت ُفي ُنهاية ُالختالف ُّ

الحقائق ُالمختلفة ُتلزمها ُجهة ُجامعة ُلها ُتربطها ُجميعها ُببعضها ُفمثالُ ُأركان ُاإلنسان ُوأعضاؤهُ
وأجزاؤهُوعناصرهُفيُنهاية ُ
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ليتمُ
نساني ُتربطها ُبعضها ُببعض ُجميعُا ُ ُّ
ُ
الروح ُاإل
ُالمعبر ُعنها ُب ُّ
ُولكن ُالجهة ُالجامعة
ُّ
الختالف،
ّ
ّ
ُوتتم ُجميع ُاألعضاء ُتحت ُقوانين ُمنتظمة ُهي ُسبب ُبقاءُ
التّعاضد ُبينها ُبصورة ُمنتظمة ُّ
ُو ُ
التّعاون ُ
ُ
فيُحينُأنهُيقومُبإرادتهاُعلىُإيفاءُ
ُّ
الوجودُلكن ُجسمُاإلنسانُلُعلمُلهُبهذه ُالجهةُالجامعةُأبدُا ُ
ُّ
وظيفتهُ .

لهية ُوببقاءُ
أما ُالفالسفة ُفهم ُقسمانُ ،ومنهم ُسقراط ُالحكيم ُاّلذي ُكان ُيؤمن ُبالوحدانّية ُاإل ّ
ُّ

الس ّمُ.وعندماُ
النظرُلذاُفقدُأشربوهُ ُّ
امُضيقيُ ُّ
حُبعدُالموتُ.ولماُكانتُعقيدتهُتخالفُآراءُالعو
ُّ
الرو
ُّ
ّ
اُأن ُنهايةُ
لهيين ُوالعقالءُوالعلماءُإلىُهذهُالكائناتُاّلتي ُلُنهايةُلهاُلحظو ُّ
نظر ُجميعُالفالسفةُاإل ّ
النبات ُوتنتهيُنهايةُ
هذاُالكون ُاألعظمُتنتهيُإلىُعالمُالجمادُوتنتهيُنهايةُعالمُالجمادُإلىُعالمُ ّ

أن ُهذاُالكون ُالوسيعُ
النبات ُإلىُعالمُالحيوانُوتنتهيُنهايةُعالمُالحيوانُإلىُعالمُاإلنسانُ،و ُّ
عالمُ ّ

اّلذي ُلُنهايةُلهُتنتهيُنهايتهُإلىُاإلنسانُ،وهذاُاإلنسانُبعدُ ّأيام ُالمحنُواآللمُاّلتي ُتتناهىُفيُ

ُفإن ُهذا ُالكون ُاّلذي ُلُ
نسانية ُيتالشى ُويزول ُدون ُأثر ُأو ُثمرُ .واذا ُكان ُاألمر ُكذلك ُّ
النشأة ُاإل ُّ
ُّ
اُعلىُأن ُاألمرُليسُ
ُّ
غوُوالهذيانُدون ُأّية ُنتيجةُ.إذنُأيقنو
يتناهىُمعُجميعُكمالتهُينتهيُإلىُالُّل ُ
وكةُالمحيرةُللعقولُوعلىُماُهوُ
ُّ
كذلكُولنُينتهيُهذاُالمصنعُعلىُماُهوُعليهُمنُالعظمةُو ُّ
الش
ُ

النباتُليسُلهُ
دُأنُهناكُنشاةُأخرىُ،فكماُأ ُّ
ُ.ومنُالمؤك ُّ
ُّ
عليهُمنُهذهُالكمالتُإلىُالهذيان
نُعالمُ ّ

نسانيةُ،
النشأةُاإل ُّ
النشأة ُالكبرىُبعد ُ ُّ
خبر ُعنُنشاةُعالم ُاإلنسان ُفكذلك ُنحنُل ُخبرُلناُعن ُتلك ُ ُّ

العُليسُبدليلُعلىُعدمُالوجودُ،وكماُأن ُعالمُالجمادُلُخبرُلهُتماما ُعنُعالمُ
ُّ
ولكنُعدمُال ُّ
ط

ُفإن ُعدمُإدراكهُليس ُبدليل ُعلى ُعدمُالوجودُ .وهناك ُدلئل ُقاطعةُ
اإلنسان ُويستحيل ُعليه ُإدراكه ُّ

لوهية ُفهيُفيُ
علىُأن ُهذاُالعالمُغيرُالمتناهيُلُينتهيُإلىُالحياةُاإل ُّ
ُّ
تعددة ُ
م ّ
أماُحقيقةُاأل ّ
نسانيةّ ُ.
اقعُحقيقةُمجردة ُ
ُّ
الو
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صورُ ُّإنماُهوُحقيقةُمحدودةُلُ
هاُمستحيلُألنُ ُّ
ُّ
فهذاُيعنيُأنُإدُارك
ُّ
تجردُاُحقيقياُ
ُّ
كلُماُيقعُتحتُالُتّ ّ

ومنُالمؤكدُ
ُّ
حقيقةُغيرُمتناهيةُومحاطُوليسُبمحيطُويكون ُإدراك ُاإلنسانُفائقُا ُعليهُومحيطُا ُبهُ .

عنُهذاُفإنُ
ُّ
لُوجودُعيني ُوفضالُ ُ
ُ
ةُحادثةُلُقديمةُولهاُوجودُذهني ُ
ُ
صورات ُاإل ُّ
نساني
ُّ
كذلكُأن ُالُتّ ّ
ّ
ّ
اكُإذنُفكيفُيدركُالحادثُالحقيقةُالقديمة؟ُوكماُقلناُإنُ
ُّ
حيزُالحدوثُمانعُلإلدر
تفاوتُالمراتبُفيُ ّ
النباتُوالحيوانُلُخبرُلهاُعنُقوىُاإلنسانُ
ُ
تفاوتُالمراتبُفيُحّيزُالحدوثُمانعُلإلدر
اكُفالجمادُو ّ

كل ُمرتبة ُعاليةُ
طلع ُعلى ُهذه ُالمراتب ُجميعها ُف ُّ
ُّ
العقلّية ُالكاشفة ُلحقائق ُاألشياء
ُولكن ُاإلنسان ُم ّ

الدانيةُلُخُبرُ ُلهاُبالمرتبة ُالعاليةُومستحيلُ
انيةُوكاشفةُلحقيقتهاُولكن ُالمرتبةُ ُّ
ُّ
محيطةُبالمرتبةُ ُّ
الد

طالعُعليهاُ .
عليهاُال ُّ

لوهيةُعنُ
لوهية ُولكنُّهُيعتقدُبحقيقةُحضرةُاأل ّ
يتصور ُحقيقةُاأل ّ
ُلهذاُفاإلنسانُلُيستطيعُأنُ ّ

ُالفكرّية ُوالكتشافات ُالوجدانّية ُويكشفُ
ُ
ظرّية ُوالمنطقّية ُوالستنتاجات
الن ُ
طريق ُالقواعد ُالعقلّية ُُو ُّ

لوهية ُغيرُ
ُّ
لهية ُ ُو
لوهية ُمهما ُكانتُغيرُمرئّية ُ ُومهما ُكانُوجودُاأل ّ
يوقنُبأن ُحقيقةُاأل ّ
الفيوضاتُاإل ّ

إلهية ُتحكمُبوجودُتلكُالحقيقةُغيرُالمرئ ّيةُ.لكنُتلكُالحقيقةُكماُ
ُّ
محسوسُفإن ُهناكُأدُّلةُقاطعةُ ّ

موجودةُولكنُحقيقتهاُمجهولةُوهيُمحتومةُبآثارهاُوالح اررةُ
ُّ
مادةُاألثيرُّيةُ
هيُ،مجهولةُ ُّ
النعتُفمثالُُال ّ

مادة ُاألثيرُّيةُ ُ.ونحنُعندماُننظرُ
التّ ُّ
باءُهيُتموجاتهاُ،ومنُهذهُ ُ
ُّ
والضوءُوالكهر
موجاتُيثبتُوجودُال ّ

ُأن ُوجود ُالكائنات ُعبارة ُعن ُتركيبُ
لوهيةُ ،فمثالُ ُنالحظ ُّ
لهية ُنوقن ُبوجود ُاأل ّ
إلى ُالفيوضات ُاإل ّ

التّحليل ُسبب ُتفريق ُالعناصرُ
ُألن ُ ُ
أن ُفناء ُالكائنات ُعبارة ُعن ُتحليل ُعناصرها ُّ
العناصر ُالفرد ّية ُو ُّ

ُ.إذنُفنحنُعندماُننظرُإلىُتركيبُالعناصرُنشاهدُأن ُكائنُا ُمنُالكائناتُجاءُللوجودُمنُ
ُّ
الفردّية
أنُالمعلولتُغيرُمتناهيةُإذنُفكيفُتصبحُالعّلةُفانية؟ ُ
أنُالكائناتُغيرُمتناهيةُو ُّ
كلُتركيبُو ُّ
ُّ
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امي ُوتركيبُ
ادفي ُوتركيبُإلز ُ
إن ُالتّركيب ُينحصرُفيُثالثةُأقسامُلُرابعُلهاُ:تركيبُتص ُ
ُ ُّ
ّ
ّ
ثمُ
ألنُالمعلولُلُيأتيُللوجودُبدونُعّلةُّ ُ،
أماُتركيبُعناصرُالكائناتُفليسُتركيبُاُتصادفياُ ُّ
إر ُّ
اديّ ُ.
اميُهوُذاكُالتّركيبُاّلذيُينتجُمنُ
ألنُالتّركيبُاإللز ُ
إنُتركيبُعناصرُالكائناتُليسُتركيبُاُإلزامياُ ُّ
ُّ
ّ

النور ُالّذي ُيظهرُاألشياءُ
ألي ُشيءُلُ ُّ
اتي ُ ُّ
بةُوالُّلزومُال ّذ ُ
المرك ُ
رورّية ُلألجزاء ُ ُّ
ازمُالض ُ
ُّ
الُّلو
ينفك ُعنهُ ّ
ّ
ورةُ
الص ُ
الشمسُال ّذ ُّ
الشمسُهماُمنُلوازمُ ُّ
مدد ُالعناصرُوشعاعُ ُّ
وكذلكُالح اررةُاّلتي ُت ّ
اتيةُ.وعلىُهذهُ ّ
كل ُكائنُ.واآلنُبقيُا ّلنوع ُالُثّالثُ
ينفك ُعنُ ُّ
اتي ُلُ ُّ
ألن ُالُّلزومُال ّذ ُ
كل ُتركيبُمستحيالُ ُ ُّ
يكون ُتحليلُ ُّ
ّ
سمونها ُالقدرة ُالقديمة ُهيُ
من ُالتّركيب ُوهو ُالتّركيب ُاإلر ُّ
ادي ُوهو ُأن ُتكون ُفيه ُ ّ
قوة ُغير ُمرئّية ُي ّ
أماُاإلرادةُوالعلمُوالقدرةُ
ُ
كلُ
السببُفيُتركيبُهذهُالعناصرُويحصلُمنُ ُّ
ُّ
تركيبُكائنُمنُالكائناتُ.و ّ

الّهوتّية ُهيُمنُمقتضياتُآثارُوجودهُفيُ
الصفاتُالقديمةُاّلتي ُنعتبرهاُمنُكمالتُتلكُالحقيقةُال ُ
ُو ّ
لوهية ُالمطلقة ُاّلتي ُل ُيمكن ُإدراك ُكنههاُ .فمثالُ ُعندماُ
الشهود ُوليست ُالكمالت ُال ُّ
حيز ُ ُّ
حقيقية ُلأل ّ
ّ
نالحظُفيُالكائناتُكمالتُغيرُمتناهيةُوندركُأن ُالكائناتُعلىُشأنُكبيرُمنُالنتظامُوالكمالُ
ُّ

قوة ُليستُجاهلةُإذن ُفهي ُعالمةُ
نقول ُّ
ُإن ُتلكُالقدرةُالقديمة ُاّلتي ُنسب ُإليهاُوجود ُهذه ُالكائنات ُ ّ
لُشك ُغيرُ
لُشك ُغيرُفقيرةُإذنُفهيُغنّية ُوهيُ
لُشك ُغيرُعاجزةُإذنُفهيُقديرةُوهيُ
وهيُ
ّ
ّ
ّ

معدومةُإذنُفهيُموجودةُ .

النقائصُ
النعوتُاّلتي ُنحسبها ُلتلكُالحقيقةُالكُّلّية ُهيُمجردُسلبُ ُّ
وخالصةُالقولُإن ُهذهُ ُّ
ُّ
ُ

النعتُ.
ُإنها ُمجهولة ُ ُّ
حيز ُإدراكه ُولهذا ُنقول ُّ
يتصوُرها ُاإلنسان ُفي ُ ّ
عنها ُل ُثبوت ُللكمالت ُاّلتي ُ ّ

منزهةُعنُالعقولُ
ُّ
و
مقدسةُ ُو ّ
الخالصةُأنُتلكُالحقيقةُالكُّلّيةُمعُجميعُنعوتهاُوأوصافهاُاّلتيُنحصيهاُ ّ
قةُنالحظُأن ُالحركةُ
ُّ
اكاتُ،ولكنناُعندماُننظرُفيُهذاُالكون ُغيرُالمتناهيُنظرةُشاملةُدقي
ُّ
واإلدر

المتحرك ُ
و ُّ
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كل ُكائنُمنُالكائناتُقدُ
أن ُ ُّ
أن ُالمعلولُممتنعُومحالُبدون ُالعّلة ُو ُّ
محرك ُو ُّ
أشياءُمستحيلةُبدون ُال ّ

يكون ُتحت ُتأثير ُمؤُثّرات ُعديدة ُمتفاعلة ُبعضها ُمع ُبعض ُدائمُاُ ،وتلك ُالمؤثُّرات ُحصلت ُكذلكُ
السحابة ُنفسهاُ
ُوتم ُإنباته ُولكن ُ ُّ
الربيع ُّ
النبات ُحصل ُبفيض ُسحابة ُ ُّ
بتأثير ُمؤثُّرات ُأخرى ُفمثالُ ُ ّ
النباتاتُ
حصلت ُمن ُتدابير ُمؤثُّرات ُأخرى ُوتلك ُالمؤثُّرات ُكذلك ُمن ُتأثير ُمؤثُّرات ُأخرى ُفمثالُ ُ ّ

ُيسميهما ُفالسفة ُهذه ُاألّيام ُباسميُ
النار ُوالماء ُالُّلذين ُّ
والحيوانات ُنشأت ُونمت ُمن ُعنصري ُ ّ

ُأنهاُوجدت ُمن ُتربيةُوتأثير ُهذين ُالمؤثُّرينُونفسُهذينُالعنصرينُ
األوكسيجين ُوالهيدروجينُ ،أي ُّ
التّسلسلُمنُالمؤثُّراتُوالمتاثُّراتُ.ومنُ
هماُتحتُتأثيرُمؤثُّراتُأخرىُ،وكذلكُسائرُالكائناتُلهاُهذاُ ُ

اتُإلىُالحيُالقديرُاّلذيُ
ُ
سلسلُإذنُفالُبدُأنُتنتهيُهذهُالمؤثُّراتُوالمتاثُّر
ُّ
الُثّابتُبالبراهينُبطالنُ ُ
التّ
ّ
مقدسُعنُالمؤثُّراتُ.وتلكُالحقيقةُالكُّلّيةُغير ُمحسوسةُوغيرُمرئّيةُويجبُأنُ
ُ
هوُالغني ُالمطلقُوال ّ
ّ
ُألنها ُمحيطة ُل ُمحاطةُ .ومثل ُهذه ُاألوصاف ُصفات ُللمعلول ُل ُللعّلة ُوعندما ُندُّققُ
تكون ُكذلك ُّ
اإلنسانُكالميكروبُالصغيرُالموجودُفيُالفاكهةُ،فتلكُالفاكهةُوجدتُمنُبرعمُ
ُّ
ظرُنالحظُأن ُ
ُّ
ُّ
الن

التّرابُ
السائلةُحصلتُمنُ ُ
مادةُ ُّ
ةُو ُّ
الشجر ُ
والبرعمُنبتُمنُ ُّ
مادةُسائلةُوتلكُال ّ
الشجرةُنشأتُونمتُمنُ ّ

بستانيُويدركُ
ُ
ثومُالصغيرُأنُيدركُحقائقُذلكُالبستانُويفهمُال
ُّ
والماءُ.ولكنُكيفُيستطيعُهذاُالجر
ّ
لفهمُأن ُهذاُ
ُّ
هذاُمستحيلُ.ولكن ُذلكُالميكروبُلوُكانُذكيا ُ
ُّ
اضحُأن ُ
ُّ
بستاني ُومنُالو
ُ
حقيقةُذلكُال
ّ
مرة ُلم ُتحصل ُبهذا ُالنتظام ُوالكمال ُمن ُنفسها ُلنفسهاُ.
الشجرة ُوهذا ُالبرعم ُوهذه ُالُثّ ُ
البستان ُوهذه ُ ُّ
أن ُهذا ُالكون ُاّلذي ُل ُنهاية ُله ُلم ُيحصل ُبهذه ُالعظمةُ
كي ُ ُّ
وبمثل ُهذا ُيوقن ُاإلنسان ُالعاقل ُال ّذ ُ
ّ
قوة ُاألثيرُّيةُ
ُال
اإلمكانُومنها
ُ
ز
حي
ُ
في
ُ
ة
ي
ئ
ر
ُالم
ُالقوىُغير
ُوجدت
والنتظام ُمنُنفسه ُلنفسهُ،وكذلك
ّ
ّ
ّ
ولكنهاُ ُ
وهيُكماُمرُذكرهُغيرُمحسوسةُوغيرُمرئّيةُ ُّ
َّ
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النموُ
قوة ُ ُّ
ُتموجاتُومن ُاهت اززات ُّ
ظاهرة ُثابتة ُمن ُآثارها ُأيُمن ُّ
ُالضوء ُوالح اررة ُوالكهرباءُ،وكذلك ُ ّ
معنويةُ
قوة ُالكشفُ.فهذهُالقوىُال ُّ
التّ ُّ
قوة ُ ُ
قوة ُ ُ
خيلُ ُو ّ
قوة ُالحفظُ ُو ّ
التّفكيرُ ُو ّ
قوة ُالعقلُ ُو ّ
قوة ُاإلحساسُ ُو ّ
ُو ّ

وغيرُمحسوسةُولكنهاُظاهرةُثابتةُبآثارهاُ .
ُّ
كُّلهاُغيرُمرئّيةُ

المحدودُولُ
ُ
نفسُالمحدودُدليلُعلىُوجودُغيرُالمحدودُألن ُ
ُّ
غيرُالمحدودةُفإن ُ
ُّ
قوة ُ
أماُال ّ
ُُو ّ

يعرفُبغيرُالمحدودُ،كماُأن ُنفسُالعجزُدليلُعلىُوجودُالقدرةُونفسُالجهلُدليلُعلىُوجودُ
ُّ
شك ُ
ّ
العلمُونفسُالفقرُدليلُعلىُوجودُالغنىُفلوُلمُيكنُالغنىُلماُكانُالفقرُأيضُاُولوُلمُيكنُالعلمُلماُ
ظلمة ُهيُعدمُ
ألن ُال ُّ
النور ُ ُّ
ظلمة ُفنفسُال ُّ
النور ُلماُكانتُال ُّ
ظلمة ُدليلُعلىُ ّ
كانُالجهلُولوُلمُيكنُ ّ

رورّية ُالمنبعثة ُمن ُحقائق ُاألشياء ُوهذهُ
ُالض ُ
الروابط ُّ
ُو ُّ
طبيعة ُفهي ُعبارة ُعن ُالخواص ُ
أما ُال ُّ
ّ
النورّ ُ .
فُفيُماُبينهاُلكنهاُفيُغاية ُالئتالفُوفيُ
ُّ
الحقائقُغيرُمتناهّية ُ ُومهما ُكانتُفيُمنتهىُالختال

كلُحقيقةُهيُ
تكُوتالحظُمالحظةُدقيقةُتوقنُأنُ ُّ
ُّ
ىُ.وعندماُتوسعُنظر
ُّ
أقصىُالرتباطُمنُجهةُأخر
رورّية ُلسائر ُالحقائقُ .إذُا ُفيستلزم ُهذا ُوجود ُجهة ُجامعة ُلرتباط ُهذه ُالحقائقُ
الض ُ
من ُالُّلوازم ُ ّ
كل ُجزءُمن ُأجزاء ُالكائنات ُوظيفته ُبمنتهىُالنتظامُ .فمثالُ ُلحظواُ
المختلفة ُوائتالفها ُحتّى ُيوفي ُ ُّ

نسانيُ
ُ
كل ُلحظواُهذهُاألعضاءُواألجزاءُالمختلفةُفيُالهيكلُاإل
اإلنسانُواستدّلواُمنُالجزءُعلىُال ُّ
ّ
رورّيةُلسائرُاألجزاءُولهُ
الض ُ
ترواُماُأعظمُارتباطهاُوائتالفهاُبعضهاُببعضُ ُو ُّ
كلُجزءُهوُمنُالُّلوازمُ ّ
ُولكن ُالجهة ُالجامعة ُوهي ُالعقل ُيربطها ُجميعُا ُربطُا ُبدرجة ُتفي ُبوظائفها ُوفاءُ
ُّ
وظيفة ُمستقُّلة،

أن ُحركتهاُجميعُا ُتحتُقوانينُهيُمنُالُّلوازمُ
التّفاعلُبينهاُ،و ُّ
عاضدُو ُ
ُ
ُو ُ
التّعاون ُ
منتظمُا ُويحصلُ ُ
التّ

الُشكُأنُ
هيُمدبرةُلهذهُاألجزاءُخللُوفتورُف
الوجودّيةُلهاُ.فإذاُحصلُفيُتلكُالجهةُالجامعةُاّلتيُ
ّ
ّ
قوة ُ
ُّ
تحرمُاألعضاءُواألجزاءُمنُإيفاءُوظائفهاُإيفاءُمنتظمُاُ
ومعُأنُتلكُال ّ
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ةُوحقيقتهاُمجهولةُولكنهاُمنُحيثُاآلثارُ
ُّ
نساني ُغيرُمحسوسةُوغيرُمنظور
ُ
الجامعةُفيُالهيكلُاإل
ّ
كل ُواحدُ
ضحُأن ُهذهُالكائناتُغيرُالمتناهيةُفيُالعالمُالعظيمُ ُّ
ُّ
ظاهرةُباهرةُب ُّ
قوةُ.إذنُثبتُوُاتّ
كل ُ ّ
حقيقية ُكُّلّية ُحتّى ُينتظمُهذاُالعالمُ.وخذُمثالُُ
منهاُيتوّفق ُفيُأداءُوظيفتهُعندماُيكون ُتحتُإدارةُ ُّ
فإن ُهذا ُشيء ُمشهود ُل ُيقبلُ
نساني ُ ُّ
ُ
مكونة ُللوجود ُاإل
التّعاون ُبين ُاألجزاء ُال ُّ
ُو ُ
التّعاضد ُ
ُو ُ
التّفاعل ُ
ُ
ّ
التّعاون ُغير ُكاف ُبل ُيحتاج ُجهة ُجامعة ُتدير ُهذه ُاألجزاءُ
ُو ُ
التّعاضد ُ
ُو ُ
التّفاعل ُ
ُلكن ُهذا ُ ُ
النكران ُّ
ُّ
التّعاضد ُإيفاءُُ
ُو ُ
التّفاعل ُ
ُو ُ
التّعاون ُ
الّزمة ُب ُ
ُالمركبة ُبإيفاء ُوظائفها ُال ُ
ُّ
وتدُّبرها ُحتّى ُتقوم ُهذه ُاألجزاء
ولكنُ
ُأن ُبينُجميع ُالكائنات ُتفاعالُ ُوتعاضدُا ُكُّليُا ُوجزئيُا ُ ُّ
طلعون ُعلى ُّ
منتظمُاُ .وأنتم ُوهلل ُالحمد ُم ّ

التّفاعلُمجهولُبينُالكائناتُالجزئّيةُ
مسُولوُأن ُ ُ
ُّ
التّفاعلُبينُالكائناتُالعظيمةُواضحُوضوحُ ُّ
الش
ُ

حركُ
كلُإذنُفجميعُهذهُ ُ
ولكنُالجزءُقياسُلل ُّ
ُّ
قوةُمحيطةُهيُالمحورُوالمركزُوالم ّ
التّفاعالتُمرتبطةُب ّ

ن ُهذهُ
نساني ُشيء ُثابت ُوا ُّ
ُ
التّعاضد ُبين ُأجزاء ُالهيكل ُاإل
ُو ُ
التّعاون ُ
ُإن ُ ُ
التّفاعالتُ .وكما ُقلنا ُّ
لهذه ُ ُ
ّ
األعضاء ُواألجزاء ُتخدم ُجميع ُاألعضاء ُواألجزاء ُاألخرى ُفمثالُ ُاليد ُوالقدم ُوالعين ُواألذن ُوالفكرُ

قوة ُواحدة ُغير ُمرئّيةُ
التّفاعالت ُ
ُلكن ُجميع ُهذه ُ ُ
صور ُتساعد ُجميع ُاألعضاء ُواألجزاء ُّ
ُترتبط ُب ّ
ُوالُتّ ّ
معنوية ُفيُاإلنسانُوهيُعبارةُ
قوة ُال ُّ
محيطةُبهاُتحصلُهذهُ ُ
التّفاعالتُبصورةُمنتظمةُوتلكُهيُال ّ

الروح ُوالعقل ُوهي ُغير ُمرئّيةُ .وكذلك ُلحظوا ُالمعامل ُوالمصانع ُتروا ُتفاعل ُجميع ُاآللتُ
عن ُ ُّ
قوة ُعمومّية ُهيُ
الروابط ُُو ُ
ُولكن ُجميع ُهذه ُ ُّ
ُّ
واألدوات ُوارتباطها ُبعضها ُببعض
التّفاعالت ُمرتبطة ُب ّ

قوة ُالبخارُأوُمهارةُالعاملُ.إذنُاتضحُ
محرك ُوالمحورُوالمصدرُلهذهُ ُ
ال ّ
قوة ُهيُ ّ
التّفاعالتُوتلكُال ّ
محركة ُواحدة ُهيُ
فاعلُو ُ
ُ
أن ُ ُ
وتحّقق ُ ُّ
التّ
التّعاضد ُوالرتباطُبين ُالكائنات ُهو ُتحت ُإدارة ُوارادة ُق ُوّية ُ ّ

المحورُللتّفاعلُبينُالكائناتُوكذلك ُ
ُ
محركُو
المصدرُوال ّ
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ظمُ
كل ُتركيب ُوترتيب ُمن ُّ
نسميه ُتركيبُا ُتصادفيا ُونسمي ُ ُّ
ظمُا ُ ُّ
كل ُتركيب ُوترتيب ُل ُنراه ُمرُتّبُا ُومن ُّ
ُّ
لسائرُاألشياءُنسميهُ
ُّ
يُ
كلُجزءُمنهُفيُموقعُضرور ُّ
ومرُتّبُوفيُمنتهىُالكمالُفيُالرتباطُأيُيقعُ ُّ

أنُتركيبُهذهُالعناصرُ
أنُهذهُالكائناتُغيرُمتناهيةُو ُّ
لُشكُ ُّ
ُ
تركبُوترُتّبُبإرادةُ ُوب
تركيبُاُ ُّ
شعورُ.و ّ

الشعورُولُمسلوبةُاإلرادةُ.
الفردّيةُاّلتيُانحُّلتُفيُصورُغيرُمتناهيةُصدرُعنُحقيقةُليستُفاقدةُ ُّ
مقصودناُهوُأنناُأدركناُتلكُ
ُّ
اضحُلدىُالعقلُوليسُهناكُمجالُلإلنكارُولكن ُ
ُّ
وهذاُشيءُثابتُوو

ومعُهذاُنقولُإنُ
ُّ
حقيقيةُ
تُولكنناُلمُندركُالحقيقةُذاتهاُولُصفاتهاُال ُّ
ُّ
الصفا
الحقيقةُالكُّلّيةُعنُطريقُ ُّ

التّام ُالكامل ُغير ُصادر ُعنُ
ن ُهذا ُالتّركيب ُ ُ
ُضرورّية ُوا ُّ
ُ
هذه ُالكائنات ُغير ُمتناهية ُوهي ُروابط

فيُصورُغيرُمتناهيةُمبنيُ
ُ
انحلُ
نُهذاُالتّركيبُغيرُالمتناهيُاّلذيُ ُّ
الشعورُوا ُّ
ادةُو ُّ
مصدرُفاقدُلإلر ُ
ّ
ُأن ُيقوم ُاإلنسان ُعلى ُإنكار ُالمعانيُ
ُللنكران ُالُّلهم ُإل ُّ
على ُحكمة ُكلُّ ّية ُوهذه ُقضّية ُغير ُقابلة ُّ
ُبكمُعميُفهمُلُيرجعون"ُ .
ةُبالعنادُوالُّلجاجُويكونُمصداقُاآليةُالكر
ُ
الواضحةُالباهر
يمةُ"صم ٌ
ٌ
ٌ

ُفإن ُالقوى ُالعقلّية ُمن ُخصائصُ
نساني ُشيء ُواحد ُّ
ُ
الروح ُاإل
ُبأن ُالقوى ُالعقلّية ُُو ُّ
أما ُالقول ُّ
ُّ
ّ
نسانيةُكماُ
قوةُالمدركةُفهيُمنُخصائصُالحقيقةُاإل ُّ
قوةُ ُ
التّ ُّ
قوةُ ُ
ُّ
التّفكيرُومثلُال ّ
خيلُومثلُ ّ
الروحُمثلُ ّ
الشمسُوالقوىُ
الروحُبمثابةُ ُّ
آةُو ُّ
نساني ُبمثابةُمر ُ
ُ
الشمسُوالهيكلُاإل
الشمسُمنُخصائصُ ُّ
أن ُشعاعُ ُّ
ُّ
ّ
آةُوتنفكُ
ُّ
شعة ُعنُالمر
شعة ُاّلتي ُهيُفيضُمنُفيوضاتُ ُّ
الشمسُولربماُتنقطعُاأل ّ
العقلّية ُبمثابةُاأل ّ
نسانيُ
ُ
مقصودناُهوُأن ُالعالمُاإل
ُّ
مسُ.وخالصةُالقولُإن ُ
ُّ
مسُلُتنفك ُعنُ ُّ
الش
ُّ
أشعة ُ ُّ
الش
ُّ
عنهاُلكن ُ ّ
ّ
طبيعةُ
طبيعةُإلىُعالمناُوفيُالحقيقةُلُنسبةُلهُبماُوراءُال ُّ
النباتُكنسبةُعالمُماُوراءُال ُّ
ب ُّ
النسبةُلعالمُ ّ
طبيعةُومنُالمستحيل ُ
سبةُللنباتُهيُبمثابةُماُوراءُال ُّ
ُّ
قوةُسمعهُوبصرهُب ُّ
الن
ُّ
ولكنُحقيقةُاإلنسانُ ُو ّ
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قوة ُالعاقلة ُوكذلكُيستحيلُعلى ُالبشر ُإدراك ُحقيقةُ
على ُ ّ
النبات ُأن ُيدرك ُحقيقةُاإلنسانُوماهّية ُال ّ

حمانيةُتشملُجميعُالكائناتُويجبُ
الر ُّ
ُّ
لوهيةُوحقيقةُنشأ
األ ّ
ةُالحياةُبعدُالموتُ.لكنُفيوضاتُالحقيقةُ ّ
فإن ُهذاُ
لوهية ُ ُّ
لهية ُاّلتي ُمنهاُ ُّ
ُّ
ُّ
علىُاإلنسانُأنُيفك
الروحُلُفيُحقيقةُاأل ّ
رُويتأملُفيُالفيوضاتُاإل ّ

ُأن ُهذه ُاألوصاف ُوالكمالت ُاّلتي ُنحصيهاُ
نساني ُوكما ُسبق ُأن ُذكرنا ُّ
ُ
منتهى ُإدراكات ُالعالم ُاإل
ّ
نُ
لهيةُ.فإذاُقلناُإ ُّ
لوهية ُ ُّإنماُنقتبسهاُمنُوجودُالكائناتُوشهودهاُلُأنَُّناُأدركناُالحقيقةُاإل ّ
لحقيقةُاأل ّ
لوهية ُواختيارهاُبلُاقتبسناُذلكُ
ُّ
لوهية ُمدركةُومختار
ةُفليسُذلكُيعنيُأنناُاكتشفناُإرادةُاأل ّ
حقيقةُاأل ّ
أماُمسائلناُالجتماعّية ُأيُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ
لوهية ُال ّ
منُفيوضاتُاأل ّ
ظاهرةُفيُحقائقُاألشياءّ ُ.

نسانيُ
ُ
اضحُأن ُنجاحُالعالمُاإل
ُّ
مسينُسنةُفإنهاُجامعةُلجميعُالمبادئُومنُالو
ُّ
اّلتي ُانتشرتُقبلُخ
ّ
نسانيُترىُنهايةُ
ُ
كل ُفرقةُمنُالفرق ُفيُالعالمُاإل
كل ُالستحالةُ ُو ُّ
التّعاليمُ ُّ
وفالحهُمستحيلُبدونُهذهُ ُ
ّ
التّعاليمُبمثابةُشجرةُتحملُجميعُاألثمارُبصورةُأكملُ
ماويةُوهذهُ ُ
التّعاليمُ ُّ
آمالهاُموجودةُفيُهذهُ ُ
الس ّ

ماوية ُوكذلكُ
التّعاليمُ ُّ
أتم ُفيُهذهُ ُ
أتمُ،فمثالُ ُيشاهدُالفالسفةُالمسائلُالجتماعّية ُبصورةُأكملُو ُّ
و ُّ
الس ّ
يشاهدون ُفيها ُالمسائل ُالفلسفّية ُبصورةُأسمى ُوأشرف ُوبصورةُمطابقةُللحقيقةُ،وكذلك ُيشاهدُأهلُ

ماوية ُمشاهدة ُالعيان ُوتثبت ُلهم ُباألدُّلة ُالقاطعة ُوالحججُ
التّعاليم ُ ُّ
الدين ُفي ُهذه ُ ُ
األديان ُحقيقة ُ ُّ
الس ّ

نساني ُوعندُانتشارُهذهُ
ُ
حقيقي ُلعللُوأمراضُالهيئةُالجتماعّية ُفيُالعالمُاإل
ُ
اضحةُأنهاُالعالجُال
ُّ
الو
ّ
ّ
التّعاليمُالعظيمةُتنجوُالهيئةُالجتماعّيةُبأسرهاُمنُجميعُاألخطارُوالعللُواألمراضُالمزمنةُ .
ُ
ُالعمال ُومنتهى ُمقصود ُاألحزابُ
بهائي ُفهي ُمنتهى ُآمال
ُوكذلك ُمسألة ُالقتصاد ُال ُ
ّ
ّ
الخالصةُأن ُجميعُاألحزابُتنالُنصيبهاُمنُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُوعندماُتعلنُهذهُ
ُّ
القتصادّية ُو

التّعاليمُفيُالكنائس ُ
ُ
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الكونفوشيوسيينُونواديُاألحزابُالمختلفةُحتّىُ
ُّ
بوذيينُو
والمساجدُوسائرُمعابدُالمللُاألخرىُحتّى ُال ُّ

نسانيُوهيُالعالجُالفور ّيُُ
ُ
التّعاليمُسببُالحياةُالجديدةُللعالمُاإل
ُبأنُهذهُ ُ
كلُيعترفون ُّ
الم ّادُّيينُترىُال ُّ
ّ
النفوسُ
ُّ
ُأي ُإنسان ُبل
لجميع ُأمراض ُالهيئة ُالجتماعّية ُول ُينتقدها ُّ
ُبمجرد ُالستماع ُإليها ُتطرب ُ ّ
الضاللُالمبين"ُ .
الحقُإ ُ
أهميةُهذهُ ُ
لُّ ّ
وتذعنُب ّ
الحقُوماُبعدُ ّ
التّعاليمُوتقول"ُ:هذاُهوُ ّ

ُالحجة ُوالبرهان ُالقاطع ُعلى ُالجميعُ
ُّ
التّالية ُوهي
ُوفي ُختام ُالكالم ُأكتب ُإليكم ُالكلمات ُ ُ

كل ُفيلسوفُ
قوة ُإرادةُ ُّ
ُّ
كل ُ
قوة ُإرادةُ ُّ
ُّ
فأمعنواُ ُّ
الن
ملكُمستقل ُتنفذُفيُ ّأيام ُحياتهُوكذلكُ ّ
ظرُفيهاُ:إن ُ ّ
ظاهرةُالباهرةُفيُحقائقُاألنبياءُ
قوةُ ُّ
الروحُالقدسُال ّ
أماُ ّ
تؤُثّرُفيُ ّأيامُحياتهُفيُنفرُقليلُمنُتالمذتهُ ّ

السنينُفيُملّة ُعظيمةُوتراهاُ
النفوذُبحيثُتراهاُنافذة ُاآلفُ ُّ
قوة ُإرادةُاألنبياءُهيُعلىُشأنُمنُ ُّ
ُو ّ

قوة ُهذهُ
ُ
تؤسسُخلقُا ُجديدُا ُوتنقلُالعالمُاإل
ُّ
نساني ُمنُعالمُقديمُإلىُعالمُآخرُجديدُفالحظواُأُّيةُ ّ
ّ
قوة ُالوحيُوعليكمُالبهاءُ
دةُفإنهُبرهانُواف
ُّ
قوة ُالخارقةُللعا
ّ
ُعلىُحقيقةُاألنبياءُوحجةُبالغةُعلىُ ّ
ال ّ
األبهىُ .
حيفاُُ21أيلولُُ 1921
عباس ُ
عبدُالبهاءُ ّ

السّيد أ.أ .دان زيدكز عليه ال ّتحّية وال ّثناء
هولندا جناب ّ
هو هللا
الرابع ُمن ُنيسانُ
ُّ
الرسالة
ُإن ُ ُّ
تحريُ ُعن ُالحقيقة ُّ
ّأيها ُ ُّ
ُالمؤرخة ُبتاريخ ُ ُّ
الشخص ُالمحترم ُالم ّ

محبةُ .
ُ1921قدُوصلتُوتلوتهاُبكمالُال ّ

لوهية ُ
لوهيةُفثابتُب ُّ
الدلئلُالعقلّيةُولكنُحقيقةُاأل ّ
أماُوجودُاأل ّ
ُّ
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الرتبة ُالعاليةُ
كل ُرتبة ُدانية ُل ُتدرك ُ ُّ
ُأن ُ ُّ
ُألنكم ُحينما ُتنظرون ُبنظر ُدقيق ُتجدون ُّ
ممتنعة ُاإلدراك ُّ

النباتُ،ومثلُهذاُاإلدراكُ
فمثالُُعالمُالجمادُ،اّلذيُهوُفيُالمرتبةُ ُّ
الدانيةُ،يستحيلُعليهُإدراكُعالمُ ّ
بلُإن ُاإلدراكُ
النبات ُمهما ُارتقىُفلنُيكون ُلهُخبرُعنُعالمُالحيوانُ ُّ
ممتنعُومحالُلديهُوكذاُعالمُ ّ

السمعُ
تصور ُ ُّ
النباتّية ُوهذا ُ ُّ
الرتبة ُالحيوانّية ُفوق ُ ُّ
ُألن ُ ُّ
له ُمستحيل ُعليه ُّ
الرتبة ُ ّ
الشجر ُل ُيستطيع ُ ّ

تصور ُحقيقة ُالعقل ُالكاشف ُلألشياء ُوالمدركُ
والبصر ُوا ُّ
ن ُعالم ُالحيوان ُمهما ُارتقى ُلن ُيستطيع ُ ّ
انُومعُأن ُجميعُهذهُالكائناتُ
ُّ
النسبةُلمرتبةُالحيو
ألن ُمرتبةُاإلنسانُعاليةُب ُّ
للحقائقُغيرُالمرئّية ُ ُّ
كلُمرتبةُأدنىُمنُغيرهاُلُتستطيعُ
التّفاوتُفيُالمراتبُمانعُلإلدراكُف ُّ
الحدوثُإلُأنُ ُ
ُّ
حيزُ
هيُفيُ ّ
كل ُمرتبةُأعلىُتستطيعُإدراكُالمرتبةُاألدنىُ
بلُإن ُذلكُمستحيلُولكنُ ُّ
إدراكُالمرتبةُاألعلىُمنهاُ ُّ

النباتُوالجمادُ
انُو ُّ
النباتُوالجمادُوكذاُاإلنسانُيدركُمرتبةُالحيو ُ
انُفإنهُيدركُمرتبةُ ُّ
مثالُذلكُالحيو ُّ
حيز ُالحدوثُومعُذلكُلُ
ولكنُالجمادُمستحيلُعليهُإدراكُعوالمُاإلنسانُوهذهُالحقائقُهيُفيُ ّ

تستطيعُأّية ُمرتبةُأدنىُمنُغيرهاُإدراكُمرتبةُأعلىُمنهاُومنُالمستحيلُذلكُإذُا ُفكيفُيمكنُأنُ

لوهية ُاّلتي ُهي ُحقيقة ُقديمة؟ ُوتفاوت ُالمراتب ُبينُ
تدرك ُالحقيقة ُالحادثة ُ(أي ُاإلنسان) ُحقيقة ُاأل ّ

كل ُماُ
النبات ُوالحيوان ُ ُو ُّ
التّفاوت ُبين ُ ُّ
مرة ُأعظم ُمن ُ ُ
اإلنسان ُوبين ُحقيقة ُاأل ّ
لوهية ُهو ُمائة ُألف ُ ّ

مهاُاإلنسانُوهيُمحاطةُلُمحيطةُأيُأن ُاإلنسانُمحيطُ
ُّ
ةُموهومةُتوه
يتصوُرهُاإلنسانُهوُصور
ّ
ّ
ُإنها ُمحيطة ُبجميعُ
لوهية ُل ُيمكن ُاإلحاطة ُبها ُبل ُّ
الصور ُالموهومة ُفي ُحين ُّ
ُأن ُحقيقة ُاأل ّ
بتلك ُ ّ

يتصوُرها ُاإلنسان ُلها ُوجود ُذهني ُل ُوجودُ
الكائنات ُوا ُّ
ن ُالكائنات ُمحاطة ُوحقيقة ُاأل ّ
لوهية ُاّلتي ُ ّ
حقيقي ُفيُنفسُالوقتُ.إذُا ُفاإلنسانُأعظمُمنُ
ُ
فيُحينُأن ُاإلنسانُلهُوجودُذهنيُووجودُ
ُّ
حقيقي ُ
ُ
ّ
ّ
التّرابيُيستطيعُأنُيطيرُ
طيرُ ُ
ماُفيُاألمرُهوُأنُال ُّ
ُّ
كلُ
تصوُرهاُ ُ،و ُّ
تلكُالحقيقةُالموهومةُاّلتيُيمكنُ ّ
ويقطع ُ
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الشمسُمستحيلُعليهُ.ولكنُ
لُيتناهىُ،ولكنُالوصولُإلىُأوجُ ُّ
ُّ
فيُطيرانهُقليالُُمنُهذاُالبعدُاّلذيُ
نسانيُ .
ُ
لوهيةُأيُعلىُقدرُاإلدراكُاإل
يجبُإقامةُأدُّلةُعقلّيةُأوُأدُّلةُإلهامّيةُعلىُوجودُاأل ّ
ّ

ن ُجميع ُالكائنات ُمرتبط ُبعضها ُبالبعض ُاآلخر ُارتباطُا ُتامُا ُمثل ُارتباطُ
من ُالواضح ُأ ُّ

نساني ُمرتبط ُبعضها ُبالبعض ُاآلخرُ
ُ
ن ُأعضاء ُوأجزاء ُالهيكل ُاإل
نساني ُفكما ُأ ُّ
ُ
أعضاء ُالهيكل ُاإل
ّ
ّ
الرجلُ
ُو ُّ
النحو ُفمثالُ ُالقدم ُ
الّمتناهي ُببعضها ُعلى ُهذا ُ ُّ
فكذلك ُيكون ُارتباط ُأجزاء ُهذا ُالكون ُال ُ
السمعُوالبصرُويجبُأنُترىُالعينُحتّىُتستطيعُالقدمُأنُتخطوُخطوةُويجبُأنُتسمعُ
مرتبطتانُب ُّ
النقصُوالفتورُ
نسانيةُإذاُنقصُحصلُ ُّ
كلُجزءُمنُاألجزاءُاإل ُّ
األذنُحتّىُينظرُالبصرُنظرةُدقيقةُ ُو ُّ
الرئة ُمرتبطة ُبجميع ُاألعضاءُ .وكذا ُبقّيةُ
ُو ُّ
الدماغ ُمرتبط ُبالقلب ُوبالمعدةُ ،
ُو ُّ
في ُسائر ُاألجزاء ُ

ُإنما ُهي ُمديرةُ
ُإنها ُحادثة ُّ
قوة ُالعاقلة ُسواء ُأقلنا ُإنُّها ُقديمة ُأو ُقلنا ُّ
األعضاء ُل ُّ
كل ُمنها ُوظيفته ُفال ّ
كل ُعضوُبوظيفتهُبنهايةُالنتظامُولكنُلوُحدثُخللُفيُتلكُ
ومدبرةُلجميعُأعضاءُاإلنسانُليقومُ ُّ
ّ

فإنُجميعُاألعضاءُتتوّقفُعنُإجراءُوظائفهاُاألصلّيةُوتظهرُأعراضُالخللُفيُهيكلُ
قوةُالعقلّيةُ ُّ
ال ّ
اإلنسانُوفيُتصرفاتُأعضائهُولُتظهرُالفائدةُالمطلوبةُ .
ُّ

قوةُكُّلّيةُفيهُتكونُمحيطةُومديرةُ
ُّ
ُوكذلكُلحظواُهذاُالكونُاّلذيُ
لُيتناهىُفالُبدُمنُوجودُ ّ

لختلُعالمُ
المدبرُموجودُاُ ُّ
ومدبرةُلجميعُأجزاءُهذاُالكونُاّلذيُلُنهايةُلهُولوُلمُيكنُهذاُالمديرُو ّ
ّ

الكونُوألصبحُكالمجنون
كلُ
ُأنُهذاُالكونُاّلذيُلُيتناهىُفيُغايةُالنتظامُ ُو ُّ
ُوحيثُإنكمُتالحظون ُّ
ُّ
قوةُ
ُّ
إتقانُوليسُهناكُأي ُخللُفمنُالو
ُّ
كل ُ
جزءُمنُأجزائهُيقومُبوظائفهُب ُّ
اضحُالمشهودُأن ُهناكُ ّ

إن ُجميعُ
ثم ُ ُّ
كل ُعاقلُيدركُهذاُ ُّ
أن ُ ُّ
موجودةُهيُالمدبرةُوالمديرةُلهذاُالكون ُاّلذي ُلُيتناهىُو ُّ
كُّلّية ُ
ّ

لُّ ُّأنهاُتحت ُ
الكائناتُولوُأنهاُتنموُوتتكاملُتدريجياُإ ُ
ُّ
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ةُوتسقطُمطرُوتهبُنسيمُاُمنعشُاُلألرواحُحتّىُينموُ
ُا
الشمسُتهبُالح ارر
مؤثُّراتُخارجّيةُ،مثالُذلكُ ُّ
نساني ُهوُتحتُمؤثُّراتُخارجّية ُولُينموُولُيتكاملُ
ُ
ضحُأن ُالهيكلُاإل
ُّ
اإلنسانُويتكاملُ.إذُا ُفقدُاُتّ
ّ
ُنمو ُوتكامل ُالوجودُ
بدونها ُوتلك ُالمؤُثّرات ُالخارجّية ُهي ُأيضُا ُتحت ُمؤُثّرات ُأخرى ُمثال ُذلك ُّ

السحابُ
السحابُُ،و ُّ
نساني ُمنوطُبوجودُالماءُ،والماءُمنوطُبوجودُالمطرُ،والمطرُمنوطُبوجودُ ُّ
ُ
اإل
ّ
كل ُواحد ُمن ُهذهُ
بخر ُ ُو ُّ
التّ ُّ
السحاب ُمن ُ ُ
ُالبر ُوالبحر ُويحصل ُ ُّ
يتبخر ُّ
منوط ُبوجود ُ ُّ
الشمس ُحتّى ُ ّ
العواملُمؤثّر ُ ُومتاثّر ُفيُنفسُالوقتُإذُا ُفالُبدُُوأنهاُتتنهيُإلىُوجودُمؤثّر ُلُيتأُثّرُبكائنُآخرُ
حقيقةُذلكُالكائنُمجهولةُولكن ُآثارهُواضحةُمشهودةُ.وفضالُ ُعنُ
ُّ
سلسلُ.إلُأن ُ
ُّ
وعندهُينقطعُ ُ
التّ

هذهُالكائناتُدليلُعلىُحقيقةُغيرُالمحدودةُألنُ
ُّ
هذاُفإن ُجميعُالكائناتُمحدودةُونفسُمحدودّية ُ
ُّ

هاُتدلُ
ُّ
الخالصةُأن ُهناكُأدُّلةُكثيرةُمنُهذاُالقبيلُكُّل
ُّ
دُيدل ُعلىُوجودُغيرُالمحدودُو
وجودُالمحد ُو ُّ

مقدسةُعنُشؤونُالحادثاتُوأحوالهاُ
ُّ
لماُكانتُحقيقةُقديمةُفإُّنهاُ ّ
منزهةُ ُو ّ
علىُأنُتلكُالحقيقةُالكُّلّيةُ ّ

لوهية ُالّتيُ
الشؤون ُهيُليستُقديمةُبلُحادثةُ.إذُا ُفاعلم ُ ُّ
ضُللحادثاتُو ُّ
ُ
حقيقةُتتعر
ُّ
كل ُ
ألن ُ ُّ
ُّ
أن ُاأل ّ
لوهية ُفوقُ
صور ُل ُفوقه ُوالحال ُّ
تصوُرها ُسائر ُال ُّ
ُأن ُحقيقة ُاأل ّ
طُوائف ُوالملل ُهي ُ ّ
ألوهية ُتحت ُالُتّ ّ
ت ّ

مقدسةُوهذاُالفيضُ
لهية ُ ُّ
فإنهاُمظهرُتجُّليُكمالتُتلكُالحقيقةُال ّ
أماُالمظاهرُال ّ
مقدسةُاإل ّ
الُتّ ّ
صورّ ُ.

نسانيُفمثالُُشمسُالحقيقةُهيُفيُأفقُعالُلُ
ُ
الّهوتيُهوُالحياةُاألبدُّيةُللعالمُاإل
األبديُُوالتّجلّيُال ُ
ُّ
ّ
اكهاُولكنُ
ُّ
منزهةُعنُإدر
يمكنُأنُيصلهُأيُشخصُوا ُّ
ُّ
مقدسةُ ُو ّ
نُجميعُالعقولُواألفكارُقاصرةُوهيُ ّ
انية ُاّلتي ُتستفيض ُمن ُشمس ُالحقيقةُ
ور ُّ
الن ُ
الصافية ُ ُّ
المظاهر ُال ّ
مقدسة ُاإل ّ
لهية ُهي ُبمنزلة ُالمرايا ُ ّ

انيةُفلوُقالتُ
ور ُّ
الن ُ
كلُكمالهاُوجاللهاُظاهرةُباهرةُفيُهذهُالمرآةُ ُّ
الشمسُب ُّ
لقُو ُّ
وتفيضُعلىُسائرُالخ ُ

آةُإنيُشمسُفهيُصادقة ُ
الشمسُالموجودةُفيُالمر ُّ
ُّ
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كل ُجاللهاُوجمالهاُوكمالهاُ
الشمسُوبهرتُب ُّ
الشمسُفهيُصادقةُولوُظهرتُ ُّ
ولوُقالتُإننيُلستُ ُّ
ُّ

بلُإنهاُ
لُتحلُفيُهذهُالمرآةُ ُّ
ُّ
ألعلىُومنُسموُمقامهاُو
ُّ
فإنهاُلُتتنزلُمنُعالمهاُا
الصافيةُ ُّ
فيُالمرآةُ ّ
ُألنُ
الشمس ُّ
رضية ُينبغي ُأن ُتستفيض ُمن ُ ُّ
ُعلو ُتنزيهها ُوتقديسهاُ .وجميع ُالكائنات ُاأل ُّ
لم ُتزل ُفي ّ
مسُفإنهاُتفنىُوتزولُ
ُّ
الشمسُوبضيائهاُولوُبقيتُمحرومةُمنُ ُّ
الش
وجودهاُمنوطُومشروطُبحوادثُ ُّ

ةُفيُأنُاإلنسانُيجبُأنُيكونُدائمُاُمعُهللاُ.إذُاُ
ُّ
مقدس
لهيةُالمذكورةُفيُالكتبُال ّ
وهذهُهيُالمعيةُاإل ّ
ّ

الشمسُوكمالتهاُمرئّيةُفيُالمراياُووجودهاُ
بالكمالتُ،و ُّ
ُ
يتمُ
صارُمعلومُاُ ُّ
أنُظهورُالحقيقةُاأل ّ
لوهيةُ ّ
لهيةُ .
يصرحُعنُالفيوضاتُاإل ّ
ّ

الرسمُاّلذي ُأردتهُتجدهُ
ينيكُو ُّ
ُ
ُهذاُوأرجوُلكُعينُا ُباصرةُوأذنُا ُسامعةُوارتفاعُالحجبُعنُع

التّحّيةُُوالُثّناءُ .
الرسالةُوعليكُ ُ
فيُطيُهذهُ ُّ
ّ

مارس 1921

عباس
عبد البهاء ّ
الّلوح المبارك :إل قراء جريدة واهان – لندن
هو هللا
رضيةُتنموُوترتقيُمنُ
الشمسُفيُفلكُاألثيرُتشرقُعلىُاآلفاقُوجميعُالكائناتُاأل ُّ
إنُهذهُ ُّ
ُّ

رضية ُولماُوجدتُالمعادنُ
اقهاُلماُتكونتُطبقاتُالكرةُاأل ُّ
ُّ
مسُواشر
ُ
فيوضاتهاُولوُلمُتكنُحُاررةُ ُّ
الش
النبات ُولماُنشأُعالمُالحيوانُونماُ
الن ُّ
قوة ُ ُّ
الكريمةُولماُحازُهذاُ ُ
مو ُولماُترعرعُ ّ
التّرابُاألسودُعلىُ ّ

ولماُتحّققُوجودُعالمُاإلنسانُعلىُسطح ُ
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الشمس ُاُّلتي ُهي ُآية ُمن ُآيات ُقدرة ُهللاُسبحانهُوتعالىُ.
كل ُهذه ُالمواهب ُهيُمن ُفيض ُ ُّ
الغبراء ُف ُّ
وعندماُتشرق ُمنُنقطةُالعتدالُيصيرُالعالمُعالمُا ُآخرُوترتديُاألقاليمُحُّلةُخضراءُوتورق ُجميعُ

كل ُذيُروحُوأعصابهُفينالُحياةُ
الدمُفيُعروق ُ ُّ
نضر ُرُّيانُا ُويسريُ ُّ
ثمر ُ ُا
األزهارُوتزدهرُوتعطيُ ا
الّمعُفيُعالمُالعقولُ
قوةُجديدةُ،وكذلكُاألمرُفيُشمسُالحقيقةُاّلتيُهيُالكوكبُال ُ
جديدةُويكتسبُ ّ

وسببُنموُ
ُّ
نساني ُ
ُ
ةُللنوعُاإل
وهيُالنُّيرُاألعظمُلعالمُاألفكارُوالقلوبُوهيُالمرّبي ُّ
ُّ
النفوس ُ
واألرو ُ
احُو ّ
ّ
طُ
لهي ُلهُكذلكُطلوعُوغروبُونقطةُاعتدال ُوخ ُّ
النفوس ُوهذاُالكوكبُاإل ُ
ُ
وانتعاشُاألرواحُو
العقولُو ّ
ّ
تعددةُ .
استواءُوبروجُم ّ
النفوسُوفقدتُ
ُ
رُاألعظمُوأظلمُ
ُ
ولقدُمضىُاآلنُعهدُطويلُعلىُأفولُذلكُالنُّي
ُّ
ُ
عالمُالعقولُو ّ

مو ُوالنتعاش ُفقدانُا ُكُّليا ُوانتهت ُالكتشافات ُالعقلّيةُ ،ولكن ُهلل ُالحمد ُتنُّفس ُصبح ُالحقيقةُ
الن ُّ
قوة ُ ُّ
ّ
كلُلحظةُحياةُجديدةُوتبهرُ
جميعُالكائناتُتتحركُوتبدوُفيُ ُّ
ُّ
ىُأنُ
الشمسُوتر ُّ
وسطعتُاألنوارُمنُ ُّ

أنُينتبهُالغافلونُ،فحانُالوقتُللعميانُأنُيرواُ
ُّ
النائمونُو
كلُيومُآثارُعجيبةُفيجبُأنُيستيقظُ ُّ
فيُ ُّ
وللص ّم ُأنُيسمعواُوللبكمُأنُينطقواُولألمواتُأنُيبعثواُحتّى ُتتجّلى ُللعالمُآثارُمواهبُهذاُالقرنُ
ُّ
محبة ُاألفئدة ُواألرواح ُكي ُتزولُ
العظيم ُويحيط ُسرور ُاليوم ُالعظيم ُجميع ُالقلوب ُوتنير ُأنوار ُال ّ

ظلماتُاألفكارُوالقلوبُزوالُُكُّليُاُوطابتُأرواحكمُ .

عباس
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الشرقّية – لندن
الّلوح المبارك :إل مدير وقراء المجلة ّ
هو هللا
ُصديقيُالمحترمُ ،
وحانية ُالمنبعثة ُمن ُذاتكمُ
الر ُّ
الروابط ُ ُّ
السرور ُمن ُتلك ُ ُّ
ُوصلتني ُرقيمتكم ُوأصابني ُمنتهى ُ ُّ

وروحكمُ .

كبيرُلمُ
مدنية ُرقيا ُ ُا
ُّ
هُقدُاتّضحُليُجلياُفيُسفر
ُ
ُّ
ومعُأن
ُ
يُهذاُأن ُعالمُالغربُقدُارتقىُفيُال ّ

ألن ُجميعُاألفكارُغرقتُفيُ
لهية ُأوشكتُأنُتصبحُنسيُا ُمنسيا ُ ُّ
ُّ
مدنية ُاإل ّ
يسبقُلهُمثيلُإلُأن ُال ّ

إلهيةُ .
كلُماُفيُالعالمُاليومُهوُصورةُلل ُّ
طبيعةُ ُو ُّ
عالمُال ُّ
طبيعةُوليسُلهُصبغةُ ّ

لهية ُوأصبحتُ
النقائضُكثيرةُفيُعالمُال ُّ
حيثُإن ُ ُّ
ُّ
ُُو
مدنية ُاإل ّ
طبيعةُولهذاُفقدُحجبتُأنوارُال ّ

التّنازعُهوُمبدأُ
التّنازعُعلىُالبقاءُوهذاُ ُ
قوةُ ُ
قوةُفيُعالمُال ُّ
ُا
طبيعةُحاكمُاُ
ال ُّ
طبيعةُهيُ ّ
مسيطرُ.وأعظمُ ّ
ظلمُواألنانّيةُ
البغضاءُبينُجميعُالبشرُألن ُال ُّ
ُّ
ومنشأُجميعُالمشاكلُوسببُالحربُوالجدالُوالعداوةُو

بيعةُإنماُهيُصفاتُذميمةُومنُ
ُّ
السيطرةُوالعتداءُعلىُحقوقُاآلخرينُالموجودةُفيُعالمُال ُّ
ط
وحبُ ُّ
ّ
طبيعة ُهي ُالحاكمة ُبين ُالبشرُ ،فالفالحُ
رذائل ُالعالم ُالحيواني ُولهذا ُفما ُدامت ُمقتضيات ُعالم ُال ُّ

ُإنما ُهما ُبالفضائل ُوالخصائل ُاّلتي ُتزّين ُحقيقةُ
نساني ُونجاحه ُّ
ُ
ُألن ُفالح ُالعالم ُاإل
النجاح ُمحال ُّ
ُو ُّ
ّ
طبيعةُ .
اإلنسانُوهذاُأمرُمخالفُلمقتضياتُال ُّ
ُ

طبيعةُغافلةُ
بيعةُظالمةُعاتيةُوال ُّ
ُ
ماءُوال ُّ
ط
للد ُ
محبة ُ ُّ
النزاع ُُوال ُّ
للحربُو ُّ
ُ
محبة ُ
ُفال ُّ
طبيعةُ ّ
طبيعةُ ّ

عنُهللاُ .

طبيعيةُفيُ ُ
اتكمُأنُصفاتُالفتراسُهذهُ ُّ
ُّ
ُوعليهُتالحظونُحضر
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نسانيُعنُ
ُ
الرسلُبلطفهُوعنايتهُوأنزلُالكتبُحتّىُينجوُالعالمُاإل
الرحمنُ ُّ
العالمُالحيو ُ
انيُ،ولهذاُبعثُ ّ
ّ
ّ
معنوية ُواإلحساساتُ
طبيعة ُ ُوظلمة ُالجهل ُويصل ُإلى ُالكمالت ُال ُّ
لهية ُمن ُفساد ُال ُّ
اإل
ُ
التّربية
طريق ُ ُ
ّ
لهيةُ .
الر ُّ
حانيةُويصبحُمصدرُ ُّ
الرُو ُّ
الوجدانّيةُوالفضائلُ ُّ
مدنيةُاإل ّ
حمانيةُوهذهُهيُال ّ
السنوحاتُ ّ
ءُإلُأنهاُوياُألفُ
ُّ
الصفا
ُ
مادُّيةُفيُالعالمُاإل
مدنية ُال ّ
ُوال ّ
نساني ُاليومُمثلُزجاجةُفيُمنتهىُ ّ
ّ
لهيةُ .
لهيةُاّلتيُ ُّ
اجُ،و ُّ
السر ُ
أسفُزجاجةُمحرومةُمنُ ُّ
تؤسسهاُالمظاهرُاإل ّ
مدنيةُاإل ّ
السراجُهوُال ّ
ةُالقولُلماُكانُهذاُالقرن ُقرن ُاألنوارُوقرن ُظهورُالحقيقةُوقرن ُالتّرّقيات ُفواُألفُ
ُوخالص
ّ

طبيعّيةُ ،وفيها ُالخصوماتُ
هلية ُوالمنازعات ُال ُّ
عصبات ُالجا ّ
أسف ُعلى ُالبشرُّية ُاّلتي ُل ُتزال ُفي ُالتّ ّ
والعداواتُفيُمنتهىُالعنفُ .

لهيةُبالكلُّّيةُونسيانُتعاليمُاألنبياءُ.فمثالُُوردُ
مدنيةُاإل ّ
ُوجميعُهذهُاألضرارُناتجُعنُزوالُال ّ

الر ّب ُالعطوفُوليسواُمنُخلقُ
ظل ُألطاف ُ ُّ
الرحمن ُوفيُ ُّ
التّور ُّ
فيُنص ُ ُ
اةُأن ُجميعُالبشرُهمُخلقُ ّ
ّ
السواءُ
لهية ُأشرقتُعلىُالعاصيُوالمطيعُعلىُ ُّ
يطانُوكذلكُنص ُاألنجيلُعلىُأنُ ُّ
ُّ
الش
الشمسُاإل ّ
ّ
مقدسةُ
كماُو ُّ
تفضل"ُ -:لُترىُفيُخلقُال ّرحمن ُمنُتفاوت"ُ.هذاُهوُأساسُالمظاهرُال ّ
أن ُالقرآنُي ّ

الدينُاّلذيُكانُينبغيُأنُيكونُ
فاهمُماُبناهُاألنبياءُ،و ُّ
ُ
لُّ ُّأنهُوياُألفُأسفُقدُهدمُسوءُ ُ
لهيةُ.إ ُ
التّ
اإل ّ
نسانيُ،أصبحُسببُالبغضاءُوالعداوةُ .
ُ
مؤسسُوحدةُالعالمُاإل
سببُال ّ
محبةُواأللفةُ ُو ّ
ّ

الدماء ُوالفتراس ُوهما ُمنُ
ُاستمر ُخاللها ُبنو ُالبشر ُفي ُسفك ُ ُّ
ُّ
ُمرت ُستة ُآلف ُسنة
ُولقد ُّ

ُالجنسيُ
ُ
عصب
التّ ُّ
يني ُُو ُ
عصب ُالُّد ُ
التّ ُّ
ُولكن ُالبشر ُأطلقوا ُعلى ُذلك ُالسم ُ ُ
ُّ
خصائص ُعالم ُالحيوان،
ّ
ّ
بُالوطنيُ ُ
ُ
التّ ُّ
عص
ُو ُ
ّ
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نسانيُ،فواُألفُأسفُلذلكُ .
ُ
ويضربونُبمعا ُولهمُعلىُجذورُشجرةُالعالمُاإل
ّ
الخالصةُفقدُتجولتُفيُجميعُممالكُالغربُوأعلنتُفيُجميعُالمجامعُوالكنائسُالعظمىُ،
ُّ
ُو

العموميُ ،ودعوت ُبأعلىُ
ُ
الصلح ُ
نسانيُّ ،
ُ
بموجب ُتعاليم ُحضرة ُبهاء ُهللاُ ،وحدة ُالعالم ُاإل
ُوروجت ُ ّ
ّ
ّ
الشرقُ
لهي ُقائالُُ:الحمدُهللُعلىُماُأشرقتُشمسُالحقيقةُمنُأفقُ ُّ
صوتيُالجميعُإلىُالملكوتُاإل ُ
ّ
ماويةُ،وهيُإعالنُ
التّعاليمُ ُّ
أنُأنوارهاُهيُ ُ
فيُمنتهىُالُّلمعانُوأشرقتُبأنوارهاُعلىُجميعُاآلفاقُو ُّ
الس ّ
الدينُ
قوة ُ ُّ
ُ
وحدة ُالعالم ُاإل
تحريُ ُالحقيقة ُوتأسيس ُاأللفة ُوال ّ
الصلح ُالعمومي ُ ُو ّ
محبة ُب ّ
نساني ُوترويج ُ ّ
ّ
ياسي ُوتعميمُالمعارفُ
الس ُ
الوطني ُُو
ُ
الجنسي ُو
ُ
ديني ُو
عصب ُال ُ
التّ ُّ
الدين ُونبذ ُ ُ
وتطابقُالعلمُوالعقل ُمع ُ ُّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
الدول ُوالمللُ
تنوعة ُبين ُ ُّ
الدولّية ُالكبرى ُاّلتي ُ ُّ
عامة ُوتحكيم ُالمحكمة ُ ُّ
تحل ُمعضالت ُالمشاكل ُالم ّ
ال ّ
نسانيةُوحلُالمسائلُالقتصادّيةُوتأسيسُ
الرجالُعلىُجميعُالفضائلُاإل ُّ
وتربيةُجميعُاإلناثُكتربيةُ ُّ

الضاللة ُويصلُإلى ُمطلع ُأنوارُ
ُ
عالمية ُوأمثال ُذلكُ ،حتّى ُينجو ُالعالم ُاإل
الُّلغة ُال ُّ
نساني ُمن ُظلمة ُ ّ
ّ
التّفاهمُالموجودُ
النزاع ُوالجدالُوالخصومةُوالعداوةُمنُبينُالبشرُ،ويزولُسوءُ ُ
الهدايةُ،وينهدمُهذاُ ُّ
نسانيُ ُ.
ُ
لهيةُواحدُ،وهوُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
بينُأهلُاألديانُ،ألنُأساسُاألديانُاإل ّ
ّ
النفوسُ
ُوهللُالحمدُوجدناُفيُأمريكاُآذانُاُصاغيةُوشاهدناُنف ُوسُاُمتوافقةُمتآلفةُ،ومقاصدُتلكُ ُّ

نسانيُرقياُلمُيسبقُلهُمثيلُ .
ُ
إيجادُاأللفةُبينُجميعُالبشرُ،وغايةُآمالهمُرقيُالعالمُاإل
ّ
ّ

محبة ُواأللفة ُبينُ
ُوكذلك ُقابلنا ُفي ُلندن ُنفوسُا ُمباركة ُيجهدون ُبقلوبهم ُوأرواحهم ُإللقاء ُال ّ

البشرُ .

ُوأمليُأنُتنتشرُهذهُاألفكارُالعاليةُيومُاُفيومُاُوتتجّلىُهذه ُ
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حمانية ُول ُيبقى ُبين ُاألديانُ
الر ُّ
ُالخيرّية ُحتّى ُتصبح ُجميع ُملل ُالعالم ُمظاهر ُ ُّ
ُ
المقاصد
السنوحات ُ ّ

نسانيُ .
ُ
جنةُالعالمُاإل
السعادةُ ُّ
عزةُاألبدّيةُوهذهُهيُ ُّ
واألقوامُنزاعُوجدالُ.هذهُهيُال ّ
السرمدّيةُوهذهُهيُ ّ
ّ
ع.ع

الصلح العمومي في هولندا بواسطة سكرتيرة الّلجنة ال ّتنفيذّية
الّلوح المبارك :إل أعضاء مجمع ّ
ّ
أمة هللا اآلنسة أ.ج .دايزرنك
هو هللا
نسانيُ ُ،
ُ
ّأيهاُالمجمعُالمحترمُفيُالعالمُاإل
ّ

قدمواُبشكرهمُإليكمُ
اياكمُالخيرةُومقاصدكمُ ُّ
ُّ
ُمنُأجلُنو
الساميةُيجبُعلىُجميعُالبشرُأنُيت ّ

كمُقمتمُببذلُمثلُهذهُالهمةُاّلتيُأصبحتُسببُراحةُعمومُالبشرُ .
اُممتنينُراضينُمنكمُ ُّ
ألن
ويكونو ُّ
ّ

نُ
نساني ُوا ُّ
ُ
عامة ُللعالمُاإل
ُّ
إن ُراحةُعالمُالخليقةُور
ُ ُّ
خاءهُيتمانُعنُطريقُتحسينُاألخالقُال ّ
ّ
نساني ُإلى ُهذهُ
ُ
سع ُاألفكار ُويجب ُدعوة ُالعالم ُاإل
همة ُوت ُو ُّ
أعظم ُوسيلة ُلتربية ُاألخالق ُهي ّ
ُعلو ُال ّ
ّ
المنقبةُالعظيمةُ .
كل ُفرد ُمن ُأفراد ُالبشر ُهي ُجلب ُالمنفعةُ
ُأن ُالمبادئ ُاألصلّية ُالمرعّية ُمن ُقبل ُ ُّ
ُلحظوا ُّ

هُويتمنىُالنفرادُفيُمعيشتهُويبذلُالجهدُحتّىُ
ُّ
ررُعنهاُفهوُيفكرُفيُراحتهُوسرور
ُّ
ُّ
لنفسهُودفعُالض

كل ُفردُمنُأفرادُالبشرُوهذاُ
عزةُ.هذاُأملُ ُّ
الر ُ
ُّ
احةُوالثّروة ُوال ّ
يتفوق ُعلىُجميعُاألفرادُاآلخرينُفيُ ُّ

الرأيُ .
منتهىُ ُّ
الدناءةُوالبؤسُواسفافُ ُّ

وتسموُهمتهُيجبُأنُيكونُفيُصددُجلبُالمنفعةُ
يُ
تقيُأقلُرقيُفكر ُّ
ُ
إنُاإلنسانُحينماُير
ُ ُّ
ّ
ّ ّ
خائهاُسعادةُنفسهُوعندماُيتّسعُ
ُ
ررُعنهاُ،ألنهُيرىُفيُراحةُعمومُعائلتهُور
ُّ
ُّ
لعمومُعائلتهُودفعُالض
فكرهُأكثرُ ُ
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ررُعنهمُولكنُ
ُّ
ُّ
رُفيُجلبُالمنفعةُإلىُأبناءُجنسهُووطنهُوفيُدفعُالض
ُّ
أكثرُيفك
تهُسموا ُ
ُ
وتسموُ ُّ
هم

ؤديانُ
ُّ
الرأيُمهماُكاناُمفيدينُللفردُولعائلتهُأوُحتّىُ
لعمومُأبناءُأمتهُووطنهُف ّإنهماُي ّ
همةُوهذاُ ُّ
هذهُال ّ

نساني ُعلىُ
ُ
كل ُجوارحهُإلىُقصرُجميعُمنافعُالعالمُاإل
ررُبسائرُاألممُ،ألن ُالفردُيسعىُب ُّ
ُّ
ُّ
إلىُالض
ّ
نسانيُ
ُ
مُّل ته ُوحصرُجميع ُما ُعلىُاألرضُمن ُفوائدُفي ُعائلته ُوتخصيصُسعادةُجميعُالعالمُاإل
ّ
طريقةُ
ُأمته ُووطنه ُحتّى ُيصبح ُبهذه ُال ُّ
الدول ُالمجاورة ُارتقت ُّ
ُتدنت ُسائر ُ ُّ
ُأنه ُكُّلما ُّ
لنفسهُ ،ويعتقد ُّ
قوةُُوالثّروةُوالقتدارُ .
ُّ
متفوقُاُعلىُجميعُماُسواهُفيُال ّ
همتهُ
هُوسمو ُ ُّ
ُّ
ن ُسعةُأفكار
ماوي ُفهوُبراءُمنُهذهُالقيودُوا ُّ
الس ُّ
الشخصُ ُّ
لهي ُُو ُّ
أماُاإلنسانُاإل ُ
ُّ
ّ
كل ُفردُ
هُاتّساعُا ُبحيثُيرىُمنفعةُعمومُالبشرُأساسُا ُلسعادةُ ُّ
رجاتُوتتّسعُدائرةُأفكار ُ
ُ
فيُمنتهىُ ُّ
الد
أمتهُ،بلُضررُعائلتهُ،بلُضررُ
الدولُعينُضررُدولتهُو ُّ
المللُو ُّ
ُ
كل ُ
منُأفرادُالبشرُ،ويرىُضررُ ُّ
المنفعةُلعمومُالبشرُويدفعُالضررُ
ُّ
السعادةُو
نفسهُبال ّذاتُ،ولهذاُفهوُيجهدُبجسمهُوبروحهُليجلبُ ُّ
لُيفرق
ُفيُالمعاملةُألنهُيرىُ
ُّ
انيتهمُوسعادتهمُو ُّ
عنُعمومُالمللُويسعىُفيُترقيةُعمومُالبشرُ ُونور ُّ

ُإنه ُيرى ُالهيئة ُالجتماعّية ُالبشرُّيةُ
نساني ُعائلة ُواحدة ُوعموم ُالملل ُأفراد ُتلك ُالعائلة ُبل ُّ
ُ
العالم ُاإل
ّ
منُالمللُعضوا ُمنُأعضاءُذلكُالجسمُ.ينبغيُلإلنسانُأنُيبلغُ
ُ
كل ُمّلة ُ
كشخصُواحدُ،ويعتبرُ ُّ

ُ.فيُحينُأن ُاألمرُ
ُّ
ُ
نساني
عزة ُالعالمُاإل
بسمو ُ ُّ
ُّ
عامةُ،ويكون ُسببُ ّ
همتهُإلىُدرجةُيخدمُاألخالقُال ّ
ّ
ميعُمللُالعالمُتفكرُفيُترقيةُنفسهاُوانحطاطُاآلخرينُبلُ
ُّ
فيُهذاُاليومُعلىُالعكسُمنُهذاُ.فج
ُّإنهاُفوق
علىُالبقاءُوتقولُإنُ
ُّ
الضررُلآلخرينُوتحسبُهذاُتنازعُاُ
النفعُلنفسهاُو ُّ
ُذلكُتفكرُفيُجلبُ ُّ
ُّ
ولكنُهذاُخطأُكبيرُ،بلُلُيوجدُخطأُأعظمُمنُهذاُ .
نسانيُ ُّ
ُ
يُفيُالعالمُاإل
هذاُأساسُفطر ُّ
ّ
ؤديُإلىُ ُ
ُو ُ
التّعاون ُ
إنُ ُ
ُسبحانُهللاُ ُّ
التّعاضدُلدىُبعضُالحيواناتُي ّ
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اُأنهاُتتسابقُفيُمواردُالخطرُفيُإبداءُالمعونةُلبعضهاُ.ففيُذاتُيومُكنتُواقفُاُ
بقائهاُ.لحظو ُّ

على ُشاطئ ُنهر ُصغيرُ ،وكانت ُأسراب ُمن ُالجراد ُتريد ُعبوره ُلتحصل ُعلى ُرزقها ُولم ُتكن ُلهاُ

عديمُالجناحُوتسابقُفألقىُبنفسهُفيُالماءُليشكلُماُيشبهُ
ُّ
أجنحةُلتطيرُبهاُولهذاُهجمُذلكُالجرادُ

النهرُ
النهرُإلىُذلكُالجانبُ،فعبرُالجرادُاآلخرُفوقهُووصلُمنُجانبُ ُّ
الجسرُمنُهذاُالجانبُمنُ ُّ

ُجسر ُفوق ُسطح ُالماء ُهلكُ .لحظوا ُهذا ُهوُ
ُولكن ُذلك ُالجراد ُاّلذي ُشكل ُا
ُّ
إلى ُالجانب ُاآلخر،

التّنازعُعلىُالبقاءُ .
التّعاونُعلىُالبقاءُلُ ُ
ُ

الشريفةُفكيفُيجبُأنُيكون ُعليهُاإلنسانُوهوُ
ُواذاُكانتُللحيواناتُمثلُهذهُاإلحساساتُ ُّ

ماويةُتجبرُاإلنسانُ
الشرائعُ ُّ
لهيةُُو ُّ
ماُأنُ ُ
لُسي ُّ
الس ّ
التّعاليمُاإل ّ
أشرفُالكائنات؟ُوماذاُيليقُبهُأنُيعملهُو ّ
علىُهذهُالفضيلةُ .

خصيةُ
ش ُّ
التّقسيمات ُالوطنّية ُوالنفرادّية ُالعائلّية ُوالقيود ُال ُّ
إن ُجميع ُالمتيازات ُالقومّية ُُو ُ
ُ ُّ

منُأجلُهذهُالمزّيةُ
ُ
ماويةُ
ونزلتُجميعُالكتبُ ُّ
مذمومةُمردودةُعندُهللاُ،وقدُبعثُجميعُأنبياءُهللاُ ُّ
الس ّ
النفعّية ُالنفرادّيةُ ،وتحسينُ
لهية ُفي ُإزالة ُهذه ُاألفكار ُ ُّ
والفضيلةُ ،وانحصرت ُجميع ُتعاليمهم ُاإل ّ

كل ُفرد ُمنُ
نساني ُوتأسيس ُالمساواة ُوالمواساة ُبين ُعموم ُالبشر ُحتّى ُيفدي ُ ُّ
ُ
األخالق ُفي ُالعالم ُاإل
ّ
ماويةُ .
الشريعةُ ُّ
لهيُوهذهُهيُ ُّ
األفرادُبروحهُاآلخرينُ.هذاُهوُاألساسُاإل ُ
الس ّ
ّ
كلُ
ألن ُ ُّ
بشرّية ُ ُّ
قوة ُكُّلّية ُقاهرةُلإلحساساتُال ُ
ُولُيمكنُتأسيسُمثلُهذاُاألساسُالمتينُإلُب ّ

رُاإلنسانُتغييرُإلىُدرجةُ
ُا
هاُتغي
ُّ
حُالقدسُ،فإن
الرو
الروحُالقدسُ،ونفثاتُ ُّ
قوة ُ ُّ
قوة ُتعجزُدونُ ُذلكُإ ُ
ّ
لُّ ّ
ّ

تعمد ُبماءُ
محبة ُهللا ُاّلتي ُهي ُ ّ
تعمد ُبنار ُ ّ
محبة ُعموم ُالخلق ُوي ّ
ت ّبدل ُأخالقه ُفينال ُالولدة ُالثّانية ُوي ّ

الروحُالقدسُ .
الحياةُاألبدّيةُوب ُّ
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أقصىُالهمةُفيُتحسينُاألخالقُوجاهدواُبأرواحهمُوقلوبهمُ
ُّ
إن ُالفالسفةُاأل ّولينُاّلذينُبذلواُ
ُ ُّ

التّاريخُيتّضحُلكمُذلكُ .
قدُتمكنواُفقطُمنُتربيةُأخالقُأنفسهمُلُأخالقُالعمومُ.راجعواُ ُ
ُّ

حقيقيُ
ُ
السموُال
نسانيُوتمنحُ ُّ
ُ
عامةُوتنيرُالعالمُاإل
حُالقدسُفإنهاُت ُّ
ُّ
الرو
قوةُ ُّ
أماُ ّ
حسنُاألخالقُال ّ
ُّ
ّ
ّ
الروحُالقدسُ
نُيبذلُمحبوُالخيرُللعالمُجهودهمُحتّى ُيجذبواُتأييداتُ ُّ
وترُّبيُعمومُالبشرُ.إذُيجبُأ
ّ
قوةُالجاذبةُ .
بال ّ
نساني ُاألنوارُمنُشمسُالحقيقةُ
ُ
ي ُفيُالعالمُاإل
ُوأمليُأنُيقتبسُذلكُالمجمعُالمحترمُالخير ُّ
ّ
ويصبحُسببُاُفيُتربيةُأخالقُعمومُالبشرُ .
ُوأمليُأنُيقعُاحتراميُلتلكُالهيئةُالعاليةُالقدرُموقعُالقبولُ .

ع.ع ُ

الّلوح المبارك بافتخار جناب سالم في الصين
هو هللا
يا مفتونُا ُبالحقيقةُوظمآنُا ُإليهاُ،لقدُوصلتنيُرسالتكمُوكانتُدليالُ ُعلىُطلوعُصبحُمنيرُ

الشمسُالمنيرةُإشراقُا ُتفيضُأشعتهُعلىُ
عُالصبحُأنُتشرق ُ ُّ
منُأفقُوجدانكمُ،واُّنيُألرجوُبعدُطلو ُّ

اآلفاقُ ُ .

ومرب ُوالمرّبون ُعلى ُنوعينُ:
ُل ُيخفى ُعلى ُحضرتكم ُّ
ُأن ُعالم ُالوجود ُيحتاج ُإلى ُمعّلم ُ ّ

طبيعةُوالمرّبيُفيُعالمُالحقيقةُ .
المرّبيُفيُعالمُال ُّ

فإنهاُتصبحُغابة ُ
طبيعّيةُ ُّ
ُ ُّإنكمُلوُتركتمُاألرضُعلىُحالتهاُال ُّ
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الرؤوف ُورعايته ُتصبح ُالغابة ُبستانُا ُواألرضُ
بستاني ُ ُّ
ُ
ومنبتُا ُلألشواكُ ،ولكن ُعندما ُتدخل ُيد ُال
ّ
طبيعةُ .
بيةُضرورّيةُفيُعالمُال ُّ
ُ
التّر
ضحُأنُ ُ
ُّ
ُ
ُّ
الش
ائكةُحديقةُورودُ.إذنُاتّ
ألن ُاألقوامُ
التّعليم ُأصبح ُجسمُا ُمسمومُا ُ ُّ
ُو ُ
التّربية ُ
ي ُإذا ُحرم ُمن ُ ُ
النوع ُالبشر ُّ
ُوكذلك ُلحظ ُ ُّ

السود ُاألفريقّيينُ
ُبأي ُوجه ُمن ُالوجوه ُفمثالُ ُما ُهو ُالفرق ُبين ُ ُّ
توحشة ُل ُتمتاز ُعن ُالحيوانات ُّ
الم ّ

لءُمتمدنونُ
ُّ
يكيينُ.فأولئك ُينطبقُعليهمُالقول"ُ:خلقُهللاُالبقرُعلىُصورةُالبشر"ُوهؤ
السودُاألمر ُّ
ُو ُّ
السودُ
ُتحدثت ُبصورة ُمسهبة ُفي ُواشنطن ُفي ُمجامع ُ ُّ
أذكياء ُعلماءُ .حتّى ُ ُّإنني ُخالل ُسفري ُهذا ُّ

الدقائقُمنُاألمورُ.إذنُفماُهوُ
أوروبا ُيدرك ُون ُجميعُ ُّ
وكنائسهمُومدارسهمُ،وشاهدتهمُمثلُفضالءُ ّ

مدنية؟ ُ
النوعينُمنُ ُّ
الفرقُاّلذيُجعلُهذينُ ُّ
السودُأحدهماُفيُأسفلُدركاتُالجهلُواآلخرُفيُأوجُال ّ

التّربيةُ
أن ُعدمُ ُ
عزة ُهؤلءُو ُّ
عليمُو ُ
ُ
بية؟ُومنُالمؤكدُأنُ ُ
ُّ
التّر
ُهلُالفرق ُإلّ ُب ُ
التّ
بيةُأدياُإلىُ ّ
التّر ّ

أصبحُبذلكُسببُذُّلةُأولئكُ ُ.

مدنيةُ .
ضحُأنُ ُ
ُّ
ُإذنُ ُاتّ
التّربيةُضرورةُمنُضرورُّياتُعالمُال ّ
مدنية ُفيُعالمُالحقيقةُ
مدنية ُفيُعالمُال ُّ
ُ ُّ
طبيعةُواآلخرُال ّ
مدنية ُعلىُقسمينُ:أحدهماُال ّ
إن ُال ّ

ُالمدنيتان ُفي ُالهيئة ُالجتماعّية ُفلن ُيتحّقق ُفالحهاُ
ُّ
اّلذي ُيتعُّلق ُبعالم ُاألخالق ُوما ُلم ُتجتمع
ونجاحهاُ .

طبيعّيةُقدُضربتُأطنابهاُفيُجميعُاألرجاءُولكنُماُ
مدنيةُال ُّ
روباُترو ُّ
اُأنُخيمةُال ّ
ُلحظواُأُو ّ

كل ُيومُسالحُ
التّنازعُعلىُالبقاءُوفيُ ُّ
جميعُاألفكارُفيهاُمتّجهةُنحوُ ُ
ُ
!ُفإن ُ
أوروبا ُّ
أشدُال ُّ
ظالمُفيُ ّ
هولُألنُ
ُّ
الناسُفيهاُتحتُكابوسُالُّذُّلةُوالُّذ
اسُو ُّ
فيهاُللن ُ
ُّ
ادُالمتفجرةُ،فالُاستقرارُ
ُّ
جديدُوزيادةُفيُالمو

تامةُ .
الر ُّ
مدنيةُاألخالق ّيةُُو ُّ
ال ّ
وحانيةُوالنجذابُبنفحاتُهللاُمفقودةُفيهاُبصورةُ ّ
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طبيعة ُفكذلك ُوجود ُالمرّبيُ
ُأن ُالمرّبي ُوالمعّلم ُضرورُّيان ُفي ُعالم ُال ُّ
ُوخالصة ُالقول ُكما ُّ

الشيم ُواألخالق ُوالفضائل ُاّلتي ُلُ
ُو ُّ
الروح ُوالوجدان ُ
ي ُولزم ُفي ُعالم ُالحقيقة ُأي ُفي ُعالم ُ ُّ
ضرور ُّ
الدارينُ .
حقيقيةُفيُعالمُاإلنسانُ،وسعادةُ ُّ
منتهىُلهاُوالكمالتُال ُّ

حقيقية ُفهمُالمظاهرُ
مدنية ُال ُّ
مدنية ُال ُّ
ُ ُّ
أماُمعّلموُال ّ
مؤسسيُال ّ
طبيعّية ُهمُفالسفةُاألرضّ ُ،
إن ُ ّ

الُشك ُأنهُ
حقيقي ُف
ُ
طبيعيُومنُالمرّبي ُال
نساني ُمنُالمرّبي ُال ُّ
ُ
لهيةُ.لذاُلوُحرمُالعالمُاإل
ال ّ
ّ
مقدسةُاإل ّ
ّ
ّ
يتدهورُإلىُأسفلُدركاتُالعالمُالحيوانيُ .
مدنية ُالجسمانّيةُ
السراجُ ،وا ُّ
لهية ُبماثبة ُ ُّ
طبيعّية ُبمثابة ُّ
مدنية ُال ُّ
ُ ُّ
ن ُال ّ
مدنية ُاإل ّ
ُالزجاجُ ،وال ّ
إن ُال ّ

حُ،وكماُيحتاجُالزجاجُسراجُاُ،يحتاجُالجسدُروحُاُ .
ُّ
الرو
لهيةُبمثابةُ ُّ
مدنيةُاإل ّ
بمثابةُالجسدُ،وال ّ

مدنية ُالعالمُ
ُواّلتي ُدارت ُحول ُر ُ
ُالمسماة ُ(مائة ُرسالة) ُ
ُّ
ُطالعوا ُرسالة ُجالينوس ُالحكيم
قي ُ ّ
ّ
نسانيةُ.ففيُوقتناُ
مدنيةُواإل ُّ
اُأنهُيقولُفيها ُّ
نسانيُتجدو ُّ
ُ
اإل
"ُ:إنُالعقائدُالُّدينّيةُمنُأعظمُوسائلُعالمُال ّ
ّ
ةُفإن ُعوامُ
يني ُّ
ينُ،وبماُأنهاُثابتةُمستقيمةُعلىُعقائدهاُالُّد ُّ
ُّ
ُّ
مسيحي
الحاضرُهناكُجماعةُتسمىُبال
ُّ
ُيتوصل ُإليها ُأعظمُ
ُّ
ُألنهم ُيتحُّلون ُبأخالق ُوآداب ُل ُيستطيع ُأن
حقيقيون ُّ
هذه ُالجماعة ُفالسفة ُ ُّ

أما ُعوام ُهذه ُالجماعة ُف ّإنهمُ
ُو ُّ
ُالزهد ُ
فيلسوف ُإ ُ
لّ ُبعد ُمشّقة ُسنين ُطويلة ُفي ُّ
الرياضة ُاألخالقّيةّ ُ .
متحُّلونُبهذهُالفضائلُبمنتهىُدرجةُالكمال"ُ .

تفرقةُفيُ
ُ
مرب ُ
ُ
ضحُأن ُالعالمُاإل
ُّ
ُإذ ُ
نُاتّ
حقيقي ُعموميُليجمعُاألحزابُالم ّ
نساني ُيحتاجُإلىُ ّ
ّ
ّ
محبة ُوالولءُ،
ُّ
ظل ُكلمةُواحدةُويسقيُالمللُالمتخاصمةُمنُعينُواحدةُولي ّبدل ُالعداوةُُوالبغضاءُبال ّ
السالم ُبين ُالقبائل ُالعربّيةُ
ُو ُّ
ُالصالة ُ
الرسول ُعليه ُّ
السالمُ ،كما ُأُّلف ُ ُّ
الصلح ُُو ُّ
والحرب ُوالجدال ُب ّ
توحشةُوربطهاُبرابطةُالوئام ُ
المتحاربةُالمتخاصمةُالم ّ
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الراية ُفي ُعالم ُالكمالتُ
ظل ُخيمة ُالوحدة ُولهذا ُ ُّ
وجمعها ُفي ُ ُّ
السبب ُارتقت ُأعراب ُالبادية ُورفعت ُ ُّ

عزةُاألبدّيةُ .
ال ُّ
مادُّيةُونالتُال ّ
معنويةُوال ّ

الرومانُ
ُو ُّ
السّيد ُالمسيح ُالملل ُالمتنافرة ُالمتباغضة ُالمتخاصمة ُمن ُاليونان ُ
ُوكذلك ُجمع ُ ّ

بعدُأنُكانتُفيُمنتهىُالبغضاءُوالعداوةُ
ُ
الكلدانُواآلشورُّيينُوالمصرُّيينُعلىُمعينُواحدُ
ُ
السريانُو
ُو ُّ
وربطهاُبرباطُالوئامُالمتينُ ُ.

ُوأولئك ُهم ُالمظاهرُ
نساني ُمحتاج ُإلى ُمرّبين ُ ُومعلّمين ُعموم ّيين ُ
ُ
ُأن ُالعالم ُاإل
ُاتّضح ُّ
ُإذن ُ
ّ
لهيةُ .
ال ّ
مقدسةُاإل ّ
عمومي"ُفمثلُهؤلءُكمثلُخواصُ
ُ
قدُيقولُالبعضُ"ُ:إنناُمنُالخواصُولُنحتاجُإلىُمعلّمُ
ُّ
ُ ُو
ّ
ا"ُ:إنناُماهرونُفيُفنونُالحربُولُنحتاجُإلىُالقائدُالعامُولُإلىُأميرُالُّلواء"ُ.
الجيشُوقوادهُإذاُقالو ُّ
ُّ
اضحُأن ُهذاُالقولُلُأساسُلهُفالجميعُفيُالجيشُمنُخواصُ ُوعوامُمحتاجون ُكّلهمُإلىُ
ُّ
فمنُالو

العموميُ .
ُ
أميرُالُّلواءُاّلذيُهوُالمرّبيُ
ّ

الشهيدُ .
السمعُوهوُ ُّ
ُوهذاُكافُُوافُُلمنُألقىُ ُّ
ُوعليكُالبهاءُاألبهىُ .
عباس ُ
عبدُالبهاءُ ّ
السّيدة بارسنز
الّلوح المبارك بافتخار أمة هللا ّ
السّيدة بارسنز عليها بهاء هللا البه
دوبلن :أمة هللا ّ
هو هللا
خصالكُوتذكرتُ
ُّ
سكوُوقدُتذكرت ُ
ُّ
نيُفيُالقطارُمتوجهُنحوُسانُفرانسي
ُّ
ُّ
بنةُالملكوتُإن
ياُا

الرسالةُإليكُ .
ي"ُالصغيرُفشرعتُفيُالحالُبكتابةُهذهُ ُّ
ُّ
وجهُمسترُ"جفر
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لهي ُمشهورةُ
ُأن ُنهاية ُسروري ُهي ُأن ُأرى ُتلك ُالبنة ُالعزيزة ُمفتونة ُبالجمال ُاإل ُ
ُواعلمي ُّ
ّ
ولكنهاُتمنحُ
الشمعُوتذوبُ ُّ
محبة ُهللاُتشتعلُك ُّ
بولههاُومنجذبةُبنفحاتُال ّ
جنة ُاألبهىُ ُومشتعلة ُبنارُ ّ
الجميعُنورُ.وأمليُأنُتكونيُكذلكُ .
ُا
بتُلكُمشكلةُفكرّيةُ
ُ
عاليمُالجديدةُواّلتي ُ ُّ
سب
ُ
أماُبخصوصُالمسألةُالقتصادّية ُالواردةُفيُ ُ
التّ
ُّ

نيُأبينُلكُ
ُّ
ُّ
اقعُ،ولهذاُفإن
بلُإن ُماُنقلُإليكُروايةُل ُتطابقُالو
ُّ
فإن ُبيانهاُلمُيكنُكماُنقلُإليكُ
ُّ
أساسُالمسألةُحتّى ُيتّضح ُويتبرهنُلكُأنُالمسألةُالقتصادّية ُلُيمكنُبلُيستحيلُحُّلهاُبغيرُهذهُ

التّعاليمُ .
ُ

ِّ
ىُألن ُعددُ
ينتهيُاألمرُإلىُالمهنُاألخر ُّ
ثم ُ
الّحُ ُّ
وحل ُالمسألةُالقتصادّية ُيجبُأنُيبدأُبالف ُ
ُ ُّ

الّحُاّلذيُ
الّحينُيزيدُأضعافُا ُعلىُعددُالمشتغلينُبالحرفُاألخرىُ،ولهذاُينبغيُالبدءُبقضّية ُالف ُ
الف ُ
هوُالعاملُاأل ّولُفيُالهيئةُالجتماعّيةُ .

ُيؤسسوا ُكذلكُ
ُيؤسسوا ُجمعّية ُتكون ُبيدها ُإدارة ُتلك ُالقرية ُوأن ُّ
كل ُقرية ُأن ُّ
ُفعلى ُعقالء ُ ّ

نُمنُالمحصولتُالعمومّية ُويوضعُ
ُ
ُّ
وفيُموسمُالحصادُيؤخذُقسمُمعي
يعينون ُلهُكاتبُا ُ
مخزنُا ُعامُا ُ ُّ

فيُالمخزنُبإشرافُالجمعّيةُ .

ُووارداتُهذاُالمخزنُسبعةُوهيُ:وارداتُالعشرُورسومُعلىُالحيواناتُوالمالُاّلذيُلُوارثُ

التّبرعاتُ .
العثورُعليهاُوثلثُالمعادنُو ُ
ُ
يتمُ
ُ
لهُ،والُّلقائطُاّلتيُلُيعرفُأصحابهاُ،وثلثُالكنوزُاّلتيُ ّ

ُومصروفاته ُسبعة ُأيضُاّ ُ :أولها :المصروفات ُالمعتدلة ُالعمومّية ُكمصاريف ُالمخزن ُوادارةُ
عامةُ ،وثانيها :أداء ُالعشر ُللحكومةُ ،وثالثها :أداء ُرسوم ُالحيوانات ُللحكومةُ،
مراكز ُال ّ
صحة ُال ّ
التّعليم ُوسابعها :إكمالُ
ورابعها :إدارة ُدور ُاأليتامُ ،وخامسها :مساعدة ُالعجزةُ ،وسادسها :إدارة ُ ُ

رورّيةُللفقراءُ .
المعيشةُالض ُ
ُّ
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التّاليُ:مثالُ ُاّلذي ُتبلغُوارداتهُالعمومّيةُ
ارداتُالعشرُوهذهُيجبُتحصيلهاُباألسلوبُ ُ
ُف ّأولُ ُو ُ

ُواّلذي ُمصروفاته ُخمسمائةُ
خمسماية ُدولر ُومصروفاته ُخمسمائة ُدولر ُل ُيستحصل ُمنه ُالعشر ُ

دولرُووارداتهُألفُدولرُيستحصلُمنهُالعشرُألنهُيملكُأكثرُمنُحاجتهُ،فإذاُُأعطىُالعشرُلُ

تختل ُمعيشتهُأبدُاُ.وانسانُآخرُمصروفاتهُألفُدولرُووارداتهُخمسةُآلفُيستحصلُمنهُالعشرُ
ُّ
رورّية ُألف ُدولر ُووارداته ُعشرةُ
ُالض ُ
ُألنه ُيملك ُزيادة ُإضافّيةُ .وانسان ُمصروفاته ُّ
ونصف ُالعشر ُّ

رورّيةُأربعةُآلفُ
الض ُ
انُألنهُيملكُزيادةُإضافّيةُ.وغيرهُمصروفاتهُ ُّ
آلفُدولرُيستحصلُمنهُعُشر ُّ

الربعُ.ومنُناحيةُأخرىُإذاُوجدُ
أماُوارداتهُفمائةُألفُدولرُ،يستحصلُمنهُ ُّ
أوُخمسةُآلفُدولرّ ُ،
ي ُلهُ
عامُالضرور ُّ
ُّ
هيُأدنىُحدودُالقوتُوال ُّ
ط
ُ
رورّية ُاّلتي ُ
الض ُ
إنسانُحاصالتهُمائتاُدولرُواحتياجاتهُ ّ

لرُولمُيقصرُفيُسعيهُوجهدهُلكنُزراعتهُلمُتجدُبركةُتجبُإعانتهُمنُالمخزنُ
ُّ
تساويُخمسمائةُدو

العموميُكيُلُيبقىُمحتاجُاُبلُيعيشُمرتاحُاُ ُ .
ُ
ّ

ُوجميعُأيتامُالقريةُيجبُتأمينُماُيحتاجونهُمنُهذاُالمخزن
ُكماُيجبُأنُيخصصُقسمُفيُ
ُّ

أماُإذاُ
ص ُّ
التّعليمُوقسمُلألمورُال ُّ
هذاُالمخزن ُللمحتاجينُاّلذينُلُيستطيعون ُالعملُوقسمُإلدارةُ ُ
حُّية ُ ّ
بقيُشيءُمنُالمالُفيجبُنقلهُإلىُالمخزن
ُالعموميُلينفقُفيُالمصروفاتُالعمومّيةُ .
ُ
ّ

الراحةُ
ُوعندما ُيوضع ُمثل ُهذا ُ ُّ
كل ُفرد ُمن ُأفراد ُالهيئة ُالجتماعّية ُبكمال ُ ُّ
النظام ُيعيش ُ ّ
السعادةُ .
ُو ُّ
ألن ُتفاوتُالمراتبُمنُمستلزماتُالهيئةُ
الرتبُفالُينالهاُخللُأبدُا ُ ُّ
ُكذلكُيجبُاإلبقاءُعلىُ ُّ

ُبد ُمنُ
رورّية ُفالهيئة ُالجتماعّية ُأشبه ُبفرقة ُمن ُفرق ُالجيش ُففي ُفرقة ُالجيش ُل ُّ
الض ُ
الجتماعّية ُ ُّ
عيمُووجودُالعقيدُووجودُالضابطُووجودُالجندي ُ
ُّ
وجودُالقائدُاألعلىُووجودُالز
ُّ
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كلُفردُمنُأفرادُ
ُ
الرتبُإذُاُ
ولُيمكنُأنُيكونُالجميعُفيُرتبةُواحدةُف ُّ
ضرورّيةُولكنُيجبُأنُيعيشُ ّ

ومهنيونُ
اعيُ ُّ
ُوتاجرُوغنيُوزر ُ
ُ
الراحةُوالهناءُكذلكُيجبُأنُيكونُهناكُوالُوقاض
الجيشُفيُتمامُ ُّ
ّ
ّ
العموميُ .
ُ
النظامُ
اختلُ ُّ
لُّ ُّ
فيُأنهُيجبُالمحافظةُعلىُهذهُالمراتبُوابقاؤهاُوا ُ
لُشكُ ُّ
ُو ّ
ّ

اقيُومحبتيُللمسترُبارسنزُاّلذي ُلنُأنساه ُأبدُا ُواذاُاستطعتُأنُ
ُّ
أرجوُإبالغُمنتهىُأشو
ُ
ُُو

ائدُفافعليُألنُأشخاصُاُآخرينُسيعلنونُهذاُالقانونُباسمهمُ .
ُّ
الرسالةُفيُإحدىُالجر
تنشريُهذهُ ُّ
ُ ُوبُّلغيُتكبيريُاألبدعُاألبهىُإلىُقدسّيةُوعليكُالبهاءُاألبهىُ .

ع.ع ُ

الخطبة المباركة بالّلغة العربّية في تونون – سويسرة
يوم اإلثنين  27آب 1911
هو هللا
الرجوعُالقهقرىُ،والىُمتىُ
السباتُ،والىُمتىُهذاُ ُّ
عُو ُّ
ُ ّأيها ُالحاضرون ُإلىُمتىُهذاُالهجو ُ

ظلمُوالعتسافُ،والىُمتىُهذاُ
الشقاءُ،والىُمتىُهذاُال ُّ
لىُمتىُهذهُالغفلةُو ُّ
ُ
هذاُالجهلُوالعمىُ،وا

النزاعُ
مسكُباألوهامُالواهيةُ،والىُمتىُ ُّ
التّ ُّ
هليةُ،والى ُمتىُ ُ
البغضُوالختالفُ،والىُمتىُالحمّية ُالجا ّ

بُالوطنيُ ،والىُ
ُ
التّ ُّ
عص
بُالجنسيُ،والىُمتىُ ُ
ُ
التّ ُّ
عص
النزالُ،والىُمتىُ ُ
لىُمتىُالكفاحُو ُّ
ُ
والجدالُ،وا
ّ
ّ
بُالمذهبي"ُ.ألمُيأنُلُّلذينُآمنواُأنُتخشعُقلوبهمُلذكرُ
ُ
التّ ُّ
عص
ياسيُ،والىُمتىُ ُ
الس ُ
عصبُ
التّ ُّ
متىُ ُ
ّ
ّ ّ
إلىُأن ُهللاُقدُ
ُّ
النفوس ُ
هللا"ُ،هلُختمُهللاُعلىُالقلوبُأمُغشتُاألبصارُغشاوةُالعتسافُأ ُولمُتنتبهُ ُّ
بوبيته"ُ،لُ ُ
الكلُبر ُّ
الكلُبرحمتهُُورّبىُ ّ
فاضتُفيوضاتهُعلىُالعمومُخلقُالخلقُبقدرتهُورزقُُ ّ
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ب ُالجليلُفيُحسنُ
الر ُّ
ىُمنُفطور"ُ،فلنتّبعُ ُّ
ُ
الرحمن ُمنُتفاوتُفأرجعُالبصرُهلُتر
ترىُفيُخلقُ ّ

طغيان ُولنلتئم ُالتئام ُذوي ُالقربى ُبالعدلُ
ُوال ُّ
السياسة ُوحسن ُالمعاملة ُوالفضل ُوالجود ُولنترك ُالجور ُ
ُّ
لُنكادُنؤسسُسياسةُأعظمُمنُسياسةُ
ُّ
احُولنتّحدُاتّحادُاألرواحُ،و
ُ
الر
ُ
واإلحسانُولنمتزجُامتز
اجُالماءُو ُّ

بُ
الر ُّ
هللا ُول ُنقدر ُأن ُنجد ُشيئُا ُيوافق ُعالم ُاإلنسان ُأعظم ُمن ُفيوضات ُهللا ُولكم ُأسوةُحسنة ُفي ُ ُّ

السبيلُ .عليكم ُيا ُعباد ُهللا ُبتركُالختالفُ
امة ُفي ُهذا ُ ُّ
الجليل ُفال ُت ّبدلوا ُنعمة ُهللاُ ،وهيُاأللفة ُالُتّ ّ
حبُواإلنصافُوالعدلُوعدمُالعتسافُ .
وتأسيسُالئتالفُوال ّ

ُ ّأيها ُالحاضرون ُقدُمضتُالقرون ُاألولى ُوطوي
الشحناءُحيثُأشرق ُهذاُ
ُبساطُالبغضاءُو ُّ
ُ

ظالمُدافعةُلآللمُ
القرن ُبأنوارُساطعةُوفيوضاتُلمعة ُوآثارُظاهرةُوآياتُباهرةُواألنوارُكاشفةُلل ُّ

أنُالعقولُقدُأدركتُ
أنُاآلذانُقدُوعتُو ُّ
األبصارُقدُقرتُو ُّ
ُّ
أنُ
لُّ ُّ
دُاعيةُلالئتالفُقامعةُلالختالفُ،إ ُ
نسانيةُ،ومنهاُاأللفةُوالودادُبينُالعمومُوالوحدةُوالتّفاقُ
لهية ُمبنّية ُعلىُالفضائلُاإل ُّ
ُّ
أن ُاألديانُاإل ّ
بين ُالجمهورُ .يا ُقوم ُألستم ُمن ُساللة ُواحدة ُألستم ُأفنانُا ُوأوراقُا ُمن ُدوحة ُواحدة ُألستم ُمشمولينُ

الرحمة ُمن ُالحضرة ُالوحدانّية ُألستم ُعبيدُا ُللعتبةُ
حمانية ُمستغرقين ُفي ُبحار ُ ُّ
الر ُّ
بلحظات ُأعين ُ ّ

الشرائعُكّلهاُقدُتحّققتُبكلمةُهللاُ ،وماُ
أن ُ ُّ
يبُأن ُاألنبياءُكّلهمُمنُعندُهللاُو ُّ
ُّ
انيةُ،هلُأنتمُفيُر
ُّ
الرُّب ّ
درج ُإلى ُالمعارج ُالعالية ُمن ُالفالحُ
ُو ُ
بعثهم ُهللا ُإل ُلتعليم ُوتربية ُاإلنسان ُوتثقيف ُعقول ُالبشر ُ
التّ ُّ

اُنقمةُللسائرينُ ُوكّلهمُ
ُّ
اطعُأنُاألنبياءُاختارهمُهللاُرحمةُللعالمينُوليسو
ُّ
النجاحُوقدُثبتُبالبرهانُ ُّ
الس
ُو ُّ
السافلةُمنُحضيضُالجهلُوالعمىُإلىُ
اُإلىُالهدىُوتمسكواُبالعروةُالوثقىُحتّى ُأنقذواُاألممُ ُّ
دعو
ّ
التّاريخُالمنبئةُالكاشفةُلحقائقُاألسرارُمنُالقرونُ
النظرُفيُحقيقةُ ُ
النهىُ،فمنُأمعنُ ُّ
جُالفضلُو ُّ
ُ
أو

لُوالهوانُواألسر ُ
السالمُأنقذُبنيُإسرائيلُمنُالُّذ ُّ
دهُبأنُموسىُعليهُ ُّ
ُّ
األولىُيتحّققُعن
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السعادةُالكبرىُ
العلىُ،ومهدُلهمُ ُّ
عزةُو
والخذلنُُورُّباهمُبتأييدُمنُشديدُالقوىُحتّىُأوصلهمُإلىُأوجُال ّ
ّ

اُفيُاألرضُوجعلهمُأئمةُمنُورثةُالكتابُوحملةُلفصلُالخطابُ
ُّ
وم َّن ُهللاُعليهمُبعدماُاستضعفو

السعادةُواإلقبالُ،وهذاُبرهانُساطعُواضحُعلىُ
أسسواُلهمُ ُّ
حتّى ُكانُمنهمُعظماءُ ُّ
الرجالُوأنبياءُ ّ

مؤيدُباإلنجيلُفقدُبعثهُهللاُبينُقومُذُّلتُ
ُ
نبوتهُعليهُ ُّ
الس
ُّ
أماُالمسيحُالجليلُكلمةُهللاُوروحُهللاُال ّ
المُ.و ّ

الرومانُفنفخُفيهمُروحُالحياةُوأحياهمُبعدُالمماتُ
رقابهم وخضعتُأعناقهمُوخشعتُأصواتهمُلسلطةُ ُّ
اليونانُوطبقُاألرضُصيتهمُإلىُهذاُ
ُّ
الرومانُوخشعتُلهم ُ
وجعلهمُأئمةُفيُاألرضُخضعتُلهمُ ُّ
ُّ

التّسليمُفقدُبعثهُهللاُفيُوادُغيرُذيُزرعُ
المصطفىُعليهُالصالةُو ُ
ُ
محمدُ
أماُ ُّ
األو ُ
الرسولُالكريمُ ّ
انُ.و ّ
لُنباتُفيهُبينُقبائلُمتنافرةُوشعوبُمتحاربةُوأقوامُساقطةُفيُحضيضُالجهلُوالعمىُلُيعلمونُ

امُمتشتّتةُفيُباديةُالعربُ
ُ
منُدحاهاُولُيعرفونُحرفُاُمنُالكتابُولُيدركونُفصالُُمنُالخطابُ،أقو
السالمُ
النخيلُواألعنابُفماُكانتُبعثتهُعليهُ ُّ
النياقُوقليلُمنُ ُّ
الرمالُبلبنُ ُّ
يعيشون ُفيُصحراءُمنُ ُّ

الشاسعةُ
مُفتنورتُتلكُالباديةُ ُّ
ظال ُّ
الروحُفيُاألجسادُأوُكإيقادُسراجُمنيرُفيُحالكُمنُال ُّ
لُّكنفخُ ُّ
إُ
وتنورتُأبصارهمُ
الضاللُ ُّ
القاحلةُالخاويةُبتلكُاألنوارُ ُّ
الساطعةُعلىُاألرجاءُفانتهضُالقومُمنُرقدُ ّ

التّوحيدُفرُّتلتُ
فاتّسعتُعقولهمُوانتعشتُنفوسهمُوانشرحتُصدورهمُبآياتُ ُ
بنورُالهدىُفيُتلكُاألّيامُ ُ
عليهمُبأبدعُاأللحانُ،وبهذاُالفيضُالجليلُقدُنجحواُووصلواُإلىُاألوجُالعظيمُحتّى ُشاعتُوذاعتُ

فضائلهم ُفي ُاآلفاقُ ،فأصبحوا ُنجومُا ُساطعة ُاإلشراق ُفانظروا ُإلى ُاآلثار ُالكاشفة ُلألسرار ُحتّىُ
مبدأُالفيضُلذلكُالقومُالضئيلُوسراجُالهدىُلقبائلُخاضتُفيُ
ُّ
الرجلُالجليلُكانُ
اُبأنُذلكُ ُّ
تنصفو ُّ

أماُكانتُ
نهمُمنُحياةُطيبةُفيُاآلخر ُ
ُّ
ُّ
اإلقبالُومك
عزة ُو
ظالمُالهوىُوأوصلهمُإلىُأوجُال ّ
ةُواألولىّ ُ،
قوةُالباهرة ُ
هذهُال ّ
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الساطعة؟ُ
الن ّبوةُ ُّ
الخارقةُللعادةُبرهانُاُكافيُاُعلىُتلكُ ُّ

ُُ

الرجالُكانواُأعالمُالهدىُ
منصفُمنُالبشرُيشهدُبملءُاليقينُأن ُهؤلءُ ُّ
ُّ
كل ُ
ُلعمرُهللاُ ُّ
إن ُ ّ

كل ُالجهاتُ ُ ،وتلك ُالعصبة ُالجليلةُ
بين ُالورى ُورايات ُاآليات ُالخافقة ُعلى ُصروح ُالمجد ُفي ُ ّ

حيز ُملكوتُ
استشرقت ُفأشرقت ُواستضاءت ُفأضاءت ُواستفاضت ُفأفاضت ُواقتبست ُاألنوار ُمن ُ ّ

الساطعة ُمن ُأفق ُالحقيقةُ
النجوم ُ ُّ
إن ُهذه ُ ُّ
ثم ُ ُّ
األسرار ُوسطعت ُبأنوار ُالوحي ُعلى ُعالم ُاألفكارُّ ُ ،

كل ُسلفُ،فماُبالكمُ
نبوة ُ ُّ
ُّ
كل ُ
ُ
ّ
ائتلفتُواتّحدتُوُاتّ
خلفُ،وصدق ُ ّ
كل ُسلفُعن ُ ّ
فقتُوبشر ُ ّ
كل ُخلفُ ّ
انية ُوالمطالعُ
ور ُّ
الن ُ
أنتم ُيا ُقوم ُتختلفون ُوتتجادلون ُوتتنازعون ُولكم ُأسوة ُحسنة ُفي ُهذه ُالمظاهر ُ ُّ

مسكُبأوهامُأوهنُ
التّ ُّ
تيابُو ُ
ُ
انية ُوهلُبعدُهذاُالبرهانُيجوزُالر
حمانيةُومهابطُالوحيُالعصبةُ ُّ
الر ُّ
الرُّب ّ
ّ
منُبيتُالعنكبوتُوماُأنزلُهللاُبهاُمنُسلطان؟ ُ

الشحناءُ،عليكمُبتركُالجدالُ،عليكمُ
قومُالبدارُالبدارُإلىُاأللفةُ،عليكمُبتركُالبغضاءُو ُّ
ُ
ُياُ

تحريُ ُالحقيقة ُفي ُما ُمضى ُمن ُاألّيامُ ،فإذا ُائتلفتمُ
الضاللُ ،عليكم ُبكشف ُال ُّ
بدفع ُ ّ
ظالمُ ،عليكم ُب ّ

النهى ُوخضتم ُفيُ
ُو ُّ
النظر ُعن ُالحقيقة ُ
اغتنمتم ُواذا ُاختلفتم ُاعتسفتم ُعن ُسبيل ُالهدىُ ،وغضضتم ُ ُّ
ُفيؤيدكم ُشديدُ
أما ُإذا ُاتّحدتم ُوامتزجتم ُوائتلفتم ُّ
ُإن ُهذا ُلضاللة ُمهلكة ُللورىُ ،
بحور ُالوهم ُوالهوى ُّ
ُو ّ

ُاتّبعُ
السالم ُعلى ُمن ُ
عزة ُأبدّية ُوسعادة ُسرمد ّية ُُو ُّ
ُطيبة ُ
حب ُوسالم ُوحياة ُّ
القوى ُبصلح ُوصالح ُ
ُ
ُو ّ
ُو ّ
الهدىُ .
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الحق فهمه سهل
ّ
فيُيومُاإلثنينُالموافقُُ4أيلولُُ1911وصلُحضرةُعبدُالبهاءُإلىُلندنُوفيُمساءُذلكُاليومُألقىُ
التّاليةُ :
اُللتّرحيبُبهُالخطبةُ ُ
حباءُاّلذينُحضرو ُ
فيُاأل ّ

ُمركزُلنشرُاألمرُعلىُنطاقُواسعُوعندماُ
هذاُاليومُ.فقدُقيلُإنُلندنُستكون ُا
ُّ
ُلقدُباركُهللاُ

كلُ
التّعبُإ ُ
السفينةُكنتُأشعرُب ُ
ركبتُفيُ ُّ
لّ ُ ُّأننيُعندماُبلغتُلندنُورأيت ُوجوهُاأل ّ
حباء ُزالُعني ُ ّ
انعشتنيُمحبتكمُالعظيمةُ.واُّننيُلراضُعنكمُ .
ُّ
عناءُو

الغربُيتغيرُفيُضوءُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ .فلقدُ
ُّ
الشرق ُو
ُلقدُأخذُاإلحساسُالموجودُبينُ ُّ

ُأنها ُقدُ
قي ُظنُا ُمنه ُّ
الشر ُ
قي ُكسرها ُ ُ
الشر ُ
ُأن ُالغربيُإذا ُشربُمن ُآنية ُ ُ
الشرق ُّ
كانُمنُالمعتادُفي ُ ُّ
ّ ّ
ّ ّ
فإن ُهذاُيحفظُاألوانيُ
قي ُ ُّ
الشر ُ
بهائي ُ ُ
بي ُإذاُتناول ُالغداءُعندُال ُ
بهائي ُالغر ُ
اآلنُفإن ُال ُ
ُّ
أماُ
ُ
ُّ
تنج
ستُ.و ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
محبةُوالحترامُ .
ُا
تذكارُوعالمةُلل ّ
ن ُبعض ُالجند ُذهبوا ُإلىُ
حباء ُفي ُاإلخالص ُبعضهم ُلبعض ُأ ُّ
ُولقد ُبلغت ُدرجة ُتفاني ُاأل ّ

بهائيينُفيُطلبُأحدُضيوفهُلتنفيذُاألمرُبالقتلُفيهُ.فخرجُلهمُصاحبُالمنزلُ ُو ّبينُلهمُ
منزلُأحدُال ُّ

محبةُالخالصةُ .
ُّأنهُهوُالمطلوبُفأخذوهُ ُوقتلوهُ.وبذلكُافتدىُضيفهُبنفسهُ.فهذاُهوُعنوانُال ّ
مغناطيسُمحبتكمُهوُاّلذيُجذبنيُإلىُهذهُالبالدُ.فأمليُأن ُ
ُّ
إنُ
ُّ
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نسانيةُ ،وزوالُ
ُيؤيدكم ُالجمال ُاألبهى ُحتّى ُتكونوا ُسببُا ُفي ُوحدة ُاإل ُّ
لهيُ ،وأن ُّ
النور ُاإل ُ
يشرق ُفيها ُ ُّ
ّ
تفتّحتُفيهُ
اني ُ ُ
افاتُ.وبذلكُتتّحدُجميعُالعقائدُوالمللُ.فهذاُالعصرُعصرُنور ُ
ُ
التّقاليد ُوالبدعُوالخر
ّ
محبةُواإلخاءُ.وسوفُتزولُظلماتُالختالفُوالعتسافُوتشرقُ
العيونُإلىُوحدةُاإل ُّ
نسانيةُوالىُال ّ
بمجردُالقولُ.
محبة ُ ُّ
ُّ
ُّ
ُ.نعمُ،إن
أنوارُالوفاقُوالتّحاد
هُلُيمكنناُأنُنؤسسُهذهُالوحدةُونجلبُهذهُال ّ
بد ُلناُمنُأنُ
التّربيةُأمورُحسنةُ،ولكنُل ُ ُّ
العلمُو ُ
ُ
العلمُبهاُوحدهُلُيكفيُ.ونحنُنعلمُأن ُالثّروة ُو
ُّ
و

ثمرةُالعلمُ ُ.
نعملُوندرسُحتّىُتنضجُ ُ

التّصميمُهماُالخطوةُالثّانيةُ،والعملُوانجازهُهماُالخطوةُ
العزمُو ُ
ُ
ُفالعلمُهوُالخطوةُاألولىُ،و

ثم ُأنُتكون ُلديناُالقدرةُعلىُإقامتهُ،
الُثّالثةُ.فإذاُأردناُإقامةُبناءُوجبُعليناُ ّأولُ ُأنُنرسمُخطةُلهُّ ُ،
أن ُالجتماعُ
لّ ُ ُّ
ُتم ُإ ُ
أسس ُجمعّية ُلالتّحادُ ،وهذا ُحسن ُإذا ُّ
عندئذ ُنستطيع ُأن ُنباشر ُالبناءُ .وقد ُتت ّ
جتماعاتُتتم ُفيُمصرُولكنُليسُهناكُسوىُاألقوالُدون ُنتائجُ
ُّ
والمناقشةُلُيكفيانُ.ومثلُهذهُال

النواياُحسنةُأيضُاُ،ولكنُكيفُيمكنُ
فةُو ُّ
تعقبهاُ.والجتماعاتُاّلتيُتجريُهناُفيُلندنُحسنة؛ُوالمعر ُ

قوة ُالتّحاد ُاليومُهيُروحُقدسُبهاءُهللاُ .فهوُقدُأظهرُروحُالتّحادُ
أنُتتأتّىُ ُّ
ُ
النتائجُدون ُعمل؟ُ ُو ّ
التّاريخُودُّققواُفيهُفلنُتجدواُلذلكُمثيالُُ .
الشرقُوالغربُمعُاُ.عودواُإلىُ ُ
وهوُاّلذيُيجمعُ ُّ

لمُيقسمُاألرضُبلُ
ُّ
الحدودُفمنُعملُاإلنسانُذلكُألن ُهللاُ
ُّ
أماُ
ُخلقُهللاُالعالمُعالمُا ُواحدُاّ ُ.

حبُ
حب ُالوطنُبلُلمنُي ّ
خلقُالعالمُوطنُا ُواحدُاُ،ولذلكُقالُحضرةُبهاءُهللا"ُ:ليسُالفخرُلمنُي ّ
العالم"ُفالجميعُعائلةُواحدةُوجنسُواحدُ.والجميعُبنوُآدمُ.وتقسيمُاألرضُلُيستلزمُالختالفُولُ

التّفرقةُ .
التّعصب ُلها ُكما ُهي ُالحال ُفي ُأمريكاُ .فهناكُ
ُو ُ
ُومن ُأعظم ُالختالفات ُاختالف ُاأللوان ُ

يبغضُبعضهمُبعضُاُبسببُالُّلون
ُ.معُأنُ ُ
ُّ
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الحيواناتُلُتتنازعُمعُبعضهاُالبعضُبسببُالُّلون
ىُاإلنسانُعنُدرجةُالحيوانُبهذهُ
ُ
ُّ
ُ.فكيفُيتدن

الجهالةُ،معُأن ُاإلنسانُأشرفُمنهاُخلقُاُ.فنحنُنرىُالحيواناتُالمختلفةُاأللوانُتعيشُمع ُبعضهاُ
ُّ

إن ُهذاُ
الرجلُاألبيضُيقاتلُاألسود؟ُحقُا ُ ُّ
البعضُمتآلفةُ،ولُتتنازعُبسببُاختالفُالُّلونُ.فماُبالُ ُّ

اةُوردُأنُهللاُخلقُآدمُعلىُصورتهُ.وفيُالقرآنُالحكيمُورد"ُ:ماُترىُ
ُّ
التّور
عصبُ.ففيُ ُ
التّ ُّ
ألسوأُألوانُ ُ

الرحمن ُمن ُتفاوت ُفأرجع ُالبصر ُهل ُترى ُمن ُفطور؟" ُخلق ُهللا ُالخلق ُوحفظهم ُُورُّباهمُ
في ُخلق ُ ّ
السياسةُالبشرُّيةُ،واُّنهُألحكمُالحاكمينُ.ولُنكادُنصلُ
أجلُمنُ ُّ
بشديدُالقوىُ.ف ُّ
السياسةُاإل ّ
لهيةُأعلىُو ّ
الدينُنظامُواجبُالحترامُ
ُأن ُ ُّ
عاليمُيظنون ُّ
ُّ
إلىُحكمتهُالبالغةُ.وأكثرُاّلذينُلمُيسمعواُعنُهذهُ ُ
التّ

اسُ.فهلُيضحيُأمثالُ
ُّ
ُّ
لُيعتقدُفيُماُيعلمهُللن
فقطُ.ومنُالقسسُمنُيمارسُمهنتهُكسبُا ُللعيشُو
السّيد ُالمسيح ُإبقاءُ ُعلى ُحياتهُ،
الدين؟ ُسلُواحدُا ُمن ُهذا ُ ُّ
هؤلء ُبحياتهم ُمن ُأجل ُ ُّ
النوع ُأنُينكر ُ ّ

الرسلُالعظامُ،أوُأنُينكرُدينهُأوُينكرُ
هُلُيترددُفيُذلك!ُوسلُبهائياُأنُينكرُأحدُاُمنُ ُّ
ُّ
فسوفُت ُار

بهائي ُمنُ
ثم ُكانُال ُ
نيُأفضلُالموتُعلىُذلكُ.ومنُ ُّ
ُّ
ُّ
وُالمسيحُفسوفُيجيبكُ:إن
محمدُا ُأ
موسىُأوُ ّ
ّ
مسيحيونُ .
ُّ
ُأنهمُ
أصلُإسالميُ،مسيحيُاُأفضلُمنُكثيرُم ّمنُ َّيدعون ُّ
ُ،وهوُيضحيُبنفسهُ
ُّ
لُينكرُأيُدينُ.واُّنماُهوُيؤمنُبالحقيقةُالكامنةُفيهاُجميعُا
ُّ
بهائيُ
إنُال ُ
ُ ُّ
ّ
ُتبعيتهمُ،
الناس ُجميعُا ُكأخوته ُمهما ُكانتُطبقتهم ُأو ُجنسهم ُأو ُّ
حب ُ ُّ
منُأجل ُ ُ
التّمسكُبهاُ.وهو ُي ّ
ُومهما ُكانتُعقائدهمُوألوانهمُ،وسواءُكانواُفقراءُأمُأغنياءُ،صالحينُأمُطالحينُ.وهوُلُيغلظُولُ
بهائيُ
يعنفُ،فإذاُض ِّربُلُيضربُ.وهوُلُيرىُشيئُا ُقبيحُا ُمقتديُا ُفيُذلكُببهاءُهللاُ .ولُيشربُال ُ
ُّ
ّ
الروحّيةُحتّىُلُيخرجُعنُالعتدالُ.ولقدُقالُحضرةُبهاءُهللاُ"ليسُللعاقلُأنُ
الخمرُولُالمشروباتُ ُّ
يشربُماُيذهبُبهُالعقل"ُ .
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ظاهريُ.
ور ُّ
الص ُ
ُ
وحاني ُال
الر ُ
إن ُدينُهللاُفيُهذاُالعالمُذوُوجهينُ:الوجهُ ُّ
ُ ُّ
ي ُال ّ
حقيقي ُوالوجهُ ّ
ّ
ّ
ُولكن ُالوجهُ
ُّ
ُويتشكل ُبصور ُمختلفة.
ُّ
ُيتغير ُاإلنسان ُفي ُأدوار ُعمره
يتغير ُكما ُّ
ي ُ ُّ
ور ُّ
الص ُ
فالوجه ُ ّ
الرسل ُأتوا ُبتعاليم ُواحدةُ .وفي ُالبداية ُيتعُّلقُ
ُو ُّ
التّغييرُ :فجميع ُاألنبياء ُ
حقيقي ُل ُيقبل ُ ُ
ُ
وحاني ُال
الر ُ
ُّ
ّ
ّ
ُفتضمحل ُبسبب ُما ُيدخل ُعليها ُمن ُالبدعُ
ُّ
ُيتغير ُشكل ُالحقيقة،
ثم ُما ُيلبث ُأن ُّ
الناس ُبالحقيقةُّ ُ ،
ُّ
الدني ُوّيةُ .
مادةُواألمورُ ُّ
والقوانينُالوضع ّيةُفتحتجبُبحجبُال ّ

مرةُ
الرسالةُنفسهاُ.وفي ُ ُّ
وكماُجاءُموسىُوعيسىُبرسالتهماُللناسُكذلكُجاءُبهاءُهللاُب ُّ
ُّ
ُ
كل ُ ّ
كلُ
لّ ُ ُّ
نتلُّقىُفيهاُرسالةُجديدة ُعلىُيدُرسولُعظيمُنعطىُحياةُجديدةُإ ُ
أن ُالحقيقةُاّلتي ُيأتيُبها ُ ّ

الناس ُهيُاّلتي ُتتغيرُ.فيظلمُنورُالحقيقةُ
رُقطُ،ولكن ُأنظارُ ُّ
ُّ
ُّ
الحقيقةُلُتتغي
احدةُ.إذُإن ُ
ُّ
رسولُو
الدني ُوّيةُالوضعّيةُ ُ.
وتختلطُبماُيتسربُإليهاُمنُاألمورُ ُّ
ُّ

الحقُهيُاّلتي ُيشكلُ
ظا ُ
ُّ
الحق ُ
ُ ُّ
الصور ُال ّ
هرّية ُالمختلفةُاّلتيُتمتزجُب ّ
إن ُفهمُ ّ
أمرُسهلُ،ولكن ُ ّ

نجدُكثيرُمنُ
ُا
ثمُ
ورةُالوضعّية ُواحتقرهاُ.ومنُ ُّ
الص ُ
أمرهاُعلىُالعقلُ.وكُّلماُارتقىُاإلنسانُرأىُتفاهةُ ّ

الناسُيهجرون
هرّيةُ ُ.
ظا ُ
الص ُ
ُّ
ُالكنيسةُألنهاُغالبُاُ
ُّ
ُّ
ورّيةُال ّ
ماُتهتمُباألمورُ ّ

59

البدي
السرور
ّ
ّ
الناسُ
السبتُالموافقُُ8أيلولُُ1911اجتمعُفيُمنزلُمسزُبكنامُفيُلندنُجمعُغفيرُمنُ ُّ
فيُيومُ ُّ

ةُعبدُالبهاءُأنُالمنزلُصغيرُلُ
ُّ
قدمُبعضهمُبالعتذارُإلىُحضر
حتّىُ ّ ُ
غصُالمنزلُبالحاضرينُ،فت ّ
حباءُ،فقالُ :
ُيتّسعُلجميعُاأل ّ

ُالصدورُواسعةُ .
ُليسُالمنزلُضيقُاُ،واُّنماُينبغيُأنُتكون ُّ
أنُيمنُ
ُّ
مناُفيُغرفةُواحدةُ ّأولُاألمرُ.أسألُهللاُ
عكاُ،نزلُثالثةُعشرُشخصُاُ ُّ
ُعندماُبلغناُ ّ

محبة ُهللاُ.
ُ
أحبائهُ،و
ُّ
علىُالقلوبُبالنشراحُ،و
لُيمكنُأنُيتأتّىُانشراحُالقلوبُإلُب ّ
أنُيوسعُعلىُ ّ

احُعرضي ُمؤُّقتُسرعانُماُيت ّبدلُ
ُ
لُّ ُّأنهُانشر
غمُمنُأن ُالنشراحُقدُيحصلُمنُأمورُأخرىُإ ُ
ُّ
الر
وب ُّ
ّ
ُالمسراتُ
ُأن ُلجميع
فأبديانُ .على ُّ
محبة ُهللا ُ ُّ
السرور ُوالنشراح ُالُّلذان ُ
أما ُ ُّ
بالضيقُ .
ُّ
ُيتأتّيان ُمن ُ ّ
ُّ
ُو ّ
الّبُاُعنُبعدُ،فإذاُاقتربتُمنهاُوجدتهاُسرابُاُخداعُاُلُحقيقةُفيهُ .
الدني ُوّيةُبريقُاُخ ُ
والملُّذاتُ ُّ
أن ُالُّلُّذة ُفيُ
ُأظن ُ ُّ
ُأنه ُقالُ :عندما ُكنت ُطفالُ ُكنت ُّ
ُشك ُ ُّأنكم ُقرأتم ُفي ُحكمة ُسليمان ُّ
ُُول ّ

التّرحالُقلتُلنفسيُبلُ
كوبُو ُ
ُ
الر
هةُو ُّ
النز ُ
الشبابُورأيتُأُّنهُلُلُّذةُفيُ ُّ
التّرحالُ.فلماُبلغتُ ُّ
كوبُو ُ
ُ
الر
ُّ
السلطةُوجدتهاُهيُاألخرىُلُلُّذةُفيهاُ.وكذلكُكانُ
السلطةُوالقتدارُوالحكمُ.فلماُبلغتُ ُّ
الُّلُّذةُفيُ ُّ
محبةُهللاُ ُ.
ةُ.ففهمتُأنُ ُّ
ُّ
يُبراقُاُ.فإذاُماُبلغتهُلُأجدُلهُلُّذ
السرورُهوُفيُ ّ
كلُشيءُيبدوُلنظر ُّ
شأنُ ّ
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لُشكُ
ص ّحة ُقدُتزولُفيُيومُمنُاألّيامُ.فم ُّماُ
إن ُال ُّ
ُواذاُكانُسرورُاإلنسانُفيُال ُّ
ص ّحة ُف ّ
ّ

فإن ُالثّروة ُقدُ
للسرورُ .واذا ُكان ُسرور ُاإلنسان ُكامنُا ُفي ُالثّروة ُ ُّ
ص ّحة ُليست ُسببُا ُ ُّ
ُأن ُال ُّ
فيه ُإذن ُّ

للزوالُ
السببُقابالُُ ُّ
هُفيُالمنصبُفإنُالمنصبُقدُيضيعُمنُيدهُ.وطالماُكانُ ُّ
ُّ
تزولُ.واذاُكانُسرور

السرورُ
لهيُ ،يكون ُذلك ُ ُّ
السرور ُهوُالفيض ُاإل ُ
ُالمسبب ُكذلك ُزائالُُ.ولكن ُعندما ُيكون ُسبب ُ ُّ
كان
ِّّ
ّ
ُفإن ُاإلنسان ُإذا ُتعُّلق ُقلبهُ
محبة ُهللا ُأبدّيةُّ ،
لهية ُأبدُّيةُّ .
أبدياُ ،ذلك ُّ
ُولما ُكانت ُ ّ
ُألن ُالفيوضات ُاإل ّ
لُّ
لهيةُوكانُسرورهُأبدياُ.وماُتعُّلقُالقلبُباألمورُالفانيةُإ ُ
لهيُ ُّ
بالفيضُاإل ُ
محبةُاإل ّ
استقرتُفيُقلبهُال ّ
ّ
نسانيُ .
ُ
محبةُالعالمُاإل
و
ُ
هللاُ
ُ
ة
محب
ُ
ُ
ل
آخرُاألمورُ،إ
تدُيائسُاُ
ار ُّ
ّ
ّ ّ
ّ
ألنه ُدعاكم ُإلىُ
ألنه ُفتح ُأمام ُوجوهكم ُأبواب ُالملكوتُ ،و ُّ
ُواُّنكم ُينبغي ُلكم ُأن ُتشكروا ُهللا ُ ُّ

ن ُلكمُأبُا ُمثلُبهاءُهللاُاّلذي ُأحاطُفيضهُبالعالمُ.إذُا ُينبغيُلكمُ
نسانيُ،وا ُّ
ُ
محبة ُهللاُوخدمةُالعالمُاإل
ّ
ّ
هارُعلىُأنكمُفزتمُبهذاُالفيضُالمحيطُ .
ُّ
أنُتشكرواُهللاُآناءُالُّليلُوأطرافُ ُّ
الن
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خطبة كنيسة سيتي تمبل
دعاُاألبُالمبجلُر.جُ.كامبلُراعيُكنيسةُسيتيُتمبلُ
ُّ
فيُيومُاألحدُالموافقُُ9أيلولُُ1911

أنُ
لُّ ُّ
الدعوةُلمُيعلنُإ ُ
غمُمنُأنُأمرُ ُّ
ُّ
الر
حضرةُعبدُالبهاءُإلىُإلقاءُخطبةُعلىُرعّيةُالكنيسةُ.وب ُّ
التّاليةُ :
الكنيسةُلمُيكنُفيهاُموضعُلقدمُ.وقدُألقىُحضرتهُالكلمةُ ُ

ُ ّأيهاُالجمعُالمحترمُوملتمسُطريقُهللاُ .
ُالحمدُهللُ،قدُأشرق
لهيُ،وارتفعُنداءُالملكوتُفيُجميعُ
الروضُاإل ُ
ُنورُالحقيقةُ،وهبُنسيمُ ُّ
ُّ
ّ
الروح ُالقدس ُفي ُه ُوّية ُالقلوبُ ،فوهبت ُلها ُالحياة ُاألبدّيةُ .ففي ُهذا ُالقرنُ
األقاليمُ ،ونفخت ُنفثات ُ ُّ
نسانيُ،
ُ
وحانيينُ ،وماج ُبحر ُوحدة ُالعالم ُاإل
الر ُّ
طر ُالغرب ُوتعنبرت ُمشام ُ ُّ
الشرق ُوتع ُّ
ُتنور ُ ُّ
البديع ُّ
ّ
نُهذاُالعصرُ
هذاُاليومُلهوُيومُبديعُ،وأ ُّ
ُ
دُبأنُ
كلُإنسانُمنصفُليشه ُّ
الروحُالقدسُ.وا ُّ
وارتفعُعلمُ ُّ
نُ ّ
جنةُعلياُ .
ُّ
لهوُعصرُهللاُالعز
يزُ.وعماُقريبُيصبحُالعالمُ ّ
عصباتُ
إن ُهذاُاليومُهوُيومُوحدةُالعالمُالبشر ُّ
ُ ُّ
ي ُُواتّحاد ُجميعُالمللُ.فيُالماضيُكانتُالتّ ّ

ُتتموجُ
ظافر ُبعناية ُهللا ُالقادرُّ .
سببُا ُللجهالة ُوأساسُا ُلتنازع ُالبشرُّ ُ .
ثم ُجاء ُهذا ُاليوم ُال ّ
ُوعما ُقريب ُّ
الصلح ُاألكبرُ،
نساني ُفيُقطبُاآلفاقُ،وينقطعُالجدالُويزولُ ُّ
ُ
وحدةُالعالمُاإل
النزاعُ،ويتنُّفسُصبحُ ّ
ّ
تحول ُالعالم ُإلى ُعالم ُجديدُ ،ويصبح ُجميع ُالبشر ُإخوانُاُ ،وتصير ُكاّفة ُالملل ُرايات ُهلل ُاألكبرُ
وي ّ

الجليلُ .
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الصالح ُفمن ُمواهب ُعالمُ
النزاع ُوسفك ُ ُّ
إن ُ ُّ
ُ ُّ
الصلح ُُو ّ
أما ُ ّ
الدماء ُمن ُخواص ُعالم ُالحيوانّ ُ .

اإلنصافُحياةُالعالمُ.فالحمدُهللُإنُعلمُالعدلُمرتفعُفيُ
ُّ
اإلنسانُ.ولقدُقالُحضرةُبهاءُهللاُ:العدلُو

السعادةُ .
األمنُو ُّ
ُ
الراحةُو
هذهُ ُّ
حرّيةُُو ُّ
الربوعُ،والمساواةُبينُالبشرُمنتشرةُ،وكذلكُال ّ

محبةُ .
إنُهللاُواحدُ،والجنسُالبشر ُّ
ُ ُّ
بوبيةُ ّ
الر ّ
يُواحدُ،وأساسُأديانُهللاُواحدُ،وحقيقةُ ّ
الشرقُوالغربُكماُيتعانقُالعاشقانُ .
حباء!ُابذلواُقصارىُالجهدُحتّىُيتعانقُ ُّ
ُفياُ ّأيهاُاأل ّ
رحمانيةُ،
ُّ
طباعُرياضُا ُ
ةُوال ُّ
اني ُ
النفوسُ،واجعلُالوجوهُنور ُّ
أيُرب!ُن ّورُهذاُالجمعُ،و ّأيدُهذهُ ُّ
ُّ
ُ

ماويةُ
ىُ،وابذلُلهمُمنُالعطاياُ ُّ
الناس ُبالهدايةُالكبر ُ
أعز ُ ُّ
الروحُالقدسُ،و ُّ
ُوأحييُاألرواحُبنفثاتُ ُّ
الس ّ

حمانيةُماُأنتُبهُجديرُ،واحفظهمُبحفظكُ،وصنهمُبحمايتكُورعايتكُ،واشملهمُبألطافكُ
الر ُّ
والمواهبُ ّ

الوهابُالعليمُ .
ُّ
ُّ
لُتتناهىُ،وخص
اّلتيُ
همُبعنايتكُالكاملةُ،إنكُأنتُالمعطيُ ّ
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صورة المأل العل
فيُيومُاألربعاءُالموافقُُ13أيلولُُ1911اجتمعُفيُمنزلُمسزُكرُوبرُفيُلندنُجمعُكبيرُمنُ
التّاليةُ :
حباءُفألقىُفيهمُحضرةُعبدُالبهاءُالكلمةُ ُ
األ ّ
هو هللا
وحانيُ :
ماويُ ُ،ر ُ
انيُ،س ُّ
هللُأنُائتلفُجمعُطيبُنور ُ
ُّ
الحمدُ
ّ
ّ
السرورُوالجمال ُ
ءُو ُّ
الصفا ُ
تمُللفلكُ ُّ
الدُّوارُمنُهذاُ ّ
ُ

ُ

علوي
فليُتحكيُعماُفيُالعالمُال ُّ
ُّ
ُصورةُفيُالعالمُ ُّ
الس

()1

ُ

ُ

فيُعالمُالوجودُ.فالحمدُهللُعلىُأنُمجلسناُهذاُصورةُ
ُّ
علويُانعكاسُاُ
ومعنىُذلكُأنُللعالمُال ُّ
ُّ
ُ

الشمسُنورُواشراقُ .
المألُاألعلىُ،وُّأنهُك ُّ

أنُ
أن ُفي ُالمأل ُاألعلى ُاتّحادا ُُواتّفاقاُ ،و ُّ
محبةُ ،و ُّ
ُومن ُالمعروف ُّ
ُأن ُالعالم ُاألعلى ُعالم ُ ّ

ولذلكُفإنناُإذُ
ُّ
ُ.فالحمدُهللُإن ُهذاُاألمرُمتوّفر ُهناُأيضُاُ .
ُّ
ُ
رحماني
المقصدُفيُالمألُاألعلىُمقصدُ
ّ
فقدُصدقناُألنهُليسُلكمُمنُهدفُسوىُمرضاةُهللاُ ُ.
ُّ
ماويُ
قلناُإنُهذاُمجمعُس ُّ
ُّ

()1

يبيةُمنُالشعرُالفارسيُ :
ترجمةُتقر
ّ

ُچرخُگردونُکينُچنينُنغزُوُخوشُوُزيباستی

ُ
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ُصورتیُدرُزيرُداردُآنچهُدرُبالستی ُ

ُفريقُ ،هوُ
إن ُجميع ُمن ُعلى ُاألرض ُيجرون ُوراء ُشهواتهم ُوأهوائهمُ .فمنتهى ُاألمل ُلدى ُ
ُ ُّ

الثّروة ُوالمالُ،وغايةُالمنىُلدىُقومُ،هيُالغلبةُعلىُاألعداءُ،وقصارىُرجاءُفريقُثالثُ،هوُإيثارُ

ياسةُ،علىُحينُأنُغايةُالغاياتُلدىُ
ُّ
الر
التّوصلُإلى ُ ُّ
ط ُأنظارُفريقُرابعُ،هوُ ُ
الراحةُوالعافيةُ ُ،ومح ُّ
ُّ
الشهرةُ .
لءُوأولئكُهيُبلوغُ ُّ
فريقُغيرُهؤ ُ

بانيةُ.فليسُلناُمنُمقصدُفيُ
لهيُوالوحدةُ ُّ
الرضىُاإل ُ
علىُأنُمطلبناُنحنُهوُ ُّ
ُّ
ُونحمدُهللاُ
الر ّ
ّ
لهيُ ،وجذب ُالقلوب ُاإلنسانُّيةُ.
النور ُاإل ُ
مجلسنا ُاّلذي ُجمعنا ُاآلن ُسوى ُترويج ُاتّحاد ُالعالم ُونشر ُ ُّ
ّ
علىُأنهُوّفقناُإلىُخدمةُأمرهُالعظيمُ.واُّنيُألدعوُلكمُجميعُاُ،عسىُأنُتكونواُ
ُّ
ولهذاُفنحنُنشكرُهللاُ

محبةُ
ماويةُ،وتنيرواُ ُّ
السماءُ،وترفعواُعلمُالوحدةُ ُّ
جميعُا ُجنودُ ُّ
الشرق ُوالغربُوتمألواُالقلوبُمنُ ّ
الس ّ

أنُهذاُهوُماُترجونهُأنتمُأيضُاُ.
لُشكُ ُّ
هللاُ.فهذاُهوُمنتهىُأمليُ.وهذاُهوُماُأرجوهُلكمُمنُهللاُ.و ُّ

ُأنكم ُأحرارُ .فأنتم ُل ُتدرون ُما ُيجري ُفيُ
ُّإنني ُلراض ُعنكمُ ...ويجب ُعليكم ُأن ُتحمدوا ُهللا ُعلى ُّ

الشرقُومقدارُماُيشعرُبهُالقادمُإلىُهناُمنُرضاُ .
ُّ
ُحفظكمُهللاُوصانكمُ .
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تجديد تعاليم النبياء
فيُليلةُُ14أيلولُُ1911ألقىُحضرةُعبدُالبهاء ُ

ُهذهُالكلمةُالموجزةُأمامُرئيسُجمعّيةُالثّي ُوسوفّيينُ ُ
هو هللا
ُإنكم ُفي ُالحقيقة ُخدمتم ُوحدة ُالجنسُ
تحيتي ُواحترامي ُللجمعّية ُالثّي ُوسوفّيةُ .وقل ُلهم ُّ
ُبُّلغ ُ ّ

ألنكمُتريدون
ُتوحيدُالبشرُ.وكل ُمنُيخدمُقضّية ُوحدةُ
ُّ
هليةُ،و ُّ
ُّ
ي ُ ُّ
ألن
البشر ُّ
هُليسُلديكمُتعصبُالجا ّ

قدمواُ
ذلكُألن ُجميعُأنبياءُهللاُسعواُفيُسبيلُوحدةُالجنسُالبشر ُّ
ُّ
البشرُاليومُمقبولُعندُهللاُ .
ي ُ ُو ّ
نسانيُ .
ُ
لهيةُهوُوحدةُالعالمُاإل
ألنُأساسُ ُ
خدماتهمُللعالمُ.و ُّ
التّعاليمُاإل ّ
ّ

أسس ُوحدة ُالعالمُ
نسانيُ ،
ُ
سيدنا ُموسى ُسعى ُمن ُأجل ُوحدة ُالعالم ُاإل
ُف ّ
السّيد ُالمسيح ُ ّ
ُو ّ
ّ
إلهية ُوضعتُأساسُ
التّور ُ
ةُ.فاإلنجيلُو ُ
ُ
محمد ُأعلنُالوحدةُاإل ُّ
نساني
ُ
اإل
اةُوالقرآنُكتبُ ّ
نسانيُ ُ،و ّ
سيدناُ ّ
ّ
محبةُ .
لُّشريعةُواحدةُ،وماُدينُهللاُإ ُ
نسانيةُ.وماُشريعةُهللاُإ ُ
الوحدةُاإل ُّ
لُّدينُواحدُ،وهوُاأللفةُوال ّ
جدد ُحضرةُبهاءُهللاُتعاليمُاألنبياءُ،وأعلنُأساسُدينُهللاُوأُّلفُبينُاألممُالمختلفةُ،
ُولقد ُ ّ

وجمعُاألديانُالمتباينةُ.ونفذتُتعاليمهُفيُعروق ُالبشرُوأعصابهمُنفاذُا ُأوجدُالتّحاد ُبينُالقبائلُ

نتمُعاملينُعلىُتحقيقُهذاُالمقصدُالجليلُفإننيُأدعوُمنُ
ُّ
عوبُالمتباينةُ.ولماُكنتمُأ
ُّ
ةُو ُّ
الش
المختلف ُ
لهيُ .
التّأييدُاإل ُ
أجلكمُوألتمسُلكمُ ُ
ّ
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لهية
تجديد الّنواميس اإل ّ
فيُيومُالخميسُالموافقُُ14أيلولُُ1911ألقىُحضرة ُ
التّاليةُ :
ُعبدُالبهاءُفيُمنزلُمسزُروزنبرجُالخطبةُ ُ
هو هللا
ُالحمدُهللُأنُانعقدُهذاُالمجلسُفيُغايةُالُّلطفُوالكمالُ.واُّننيُآلملُأنُيتجّلىُفيكمُمقصدُ

الرسل.
ماويةُُو ُّ
الكتبُ ُّ
الس ّ

ظلمة ُفيُ
مروجين ُلهاُ ،فكُّلما ُانتشرت ُال ُّ
لهية ُهم ُ ُّ
ُ ُّ
إن ُالمظاهر ُاإل ّ
أول ُالمعّلمين ُللحقيقة ُوال ّ

العالمُوسادُالجهلُوالغفلةُأرسلُهللاُرجالُُإلهياُ.فقدُجاءُموسىُحينماُكانتُمصرُمظلمةُيحيطُبهاُ
وحشُ .وكان ُموسى ُمعّلمُا ُإلهيا ُفعُّلم ُاآلياتُ
التّ ُّ
الجهل ُوانعدام ُالمعرفة ُويعيش ُأهلها ُفي ُمنتهى ُ ُ

عزة ُفبرعوا ُفيُ
بانيةُُ .ورّبى ُبني ُإسرائيلُّ ،
الر ُّ
ُّ
ُونجاهم ُمن ُالجهل ُوالمذُّلةُ ،وبلغ ُبهم ُأقصى ُغايات ُال ّ

لهية ُرويدُا ُرويدُاُ،
تامة ُونشرُبينهمُخزائنُالعالمُ ُّ
العلومُوالفنون ُّ
ثم ُمحيتُاآلثارُاإل ّ
ُ،وهيأُلهمُ ّ
مدنية ُ ّ

مرةُ
يطاني ُوأحاطت ُبهم ُال ُّ
ُ
وغلب ُعلىُبني ُإسرائيل ُالهوى ُوالفكر ُ ُّ
الش
ظلمةُ .فارتفع ُصوتُاأل ّ
حدية ُ ّ
ّ
الرحمةُ ،وأضاءت ُالعالمُ
ُوهطل ُغمام ُ ُّ
الروح ُالقدسُ ،
أخرىُ .وأشرقت ُشمس ُالحقيقةُ ،وسرت ُنفثات ُ ُّ
أنوارُالهدايةُفلبسُالكون ُلباسُا ُجديدُاُ،وأصبحُالخلقُخلقُا ُجديدُاُ،ونوديُبوحدةُالبشرُ،وأصبحُهذاُ
علياُ.واتّحدتُالقبائل ُ
ُ
جنةُ
العالمُ ّ
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النصائحُ
لهيةُ ،ومحيت ُهذه ُ ُّ
الناس ُهذه ُ ُّ
مدة ُنسي ُ ُّ
ُو ُّ
المختلفة ُ
تنوعةُ .وبعد ُ ّ
النواميس ُاإل ّ
الشعوب ُالم ّ

حقيقيةُ.وأحاطتُظلمةُالجهلُوعدمُالمعرفةُ .
انيةُمنُصفحةُالقلوبُ.ولمُتعدُهناكُتعاليمُ ُّ
ُّ
الرُّب ّ

للدينُ،وأظهر ُمنُجديد ُتعاليمُالمسيحُ
ُاألصلي ُ ُّ
ُ
جدد ُاألساس
ُواآلن ُجاءُحضرةُبهاء ُهللا ُُو ّ
ّ
نسانيُ ،فسقى ُالعطشى ُوأيقظ ُالغافلين ُوجعل ُالمحرومين ُمخازن ُاألسرارُ
ُ
لهية ُوفضائل ُالعالم ُاإل
اإل ّ
ّ
نسانيُوأعالمُالمساواةُبينُالبشرُ .
ُ
ونشرُوحدةُالعالمُاإل
ّ
ُيتمُ
محبةُ ،كي ُّ
ُفعليكم ُإذن ُأن ُتسعوا ُبقلوبكم ُوأرواحكمُ ،وأن ُتعيشوا ُبين ُجميع ُالبشر ُبال ّ

عصباتُالغاشمةُ ُ،ويتّحدُالجميعُ .
التّحادُالكُّل ُ
يُ،وتزولُالتّ ّ
ّ
هو هللا

فيُيومُاألحدُالموافقُُ17أيلولُسنةُُّ ُ1911لبىُحضرةُعبدُالبهاءُدعوة ُ
ُاألرشديكونُولبرفورسُراعيُكنيسةُسانُجورجُبوستمنسترُ.وبعد ُ

يزُوتحدثُعنُسجنهُأربعينُعامُا ُ
ُّ
أنُقدمُاألرشديكونُضيفهُالعز
ُ ّ
كرسيُاّلذيُوضعُخصيصُاُلهُفي ُ
ُ
ُقامُعبدُالبهاءُعنُال
ّ
التّاليةُ :
مقابلةُالمحرابُوألقىُالخطبةُ ُ

حمانيُ،وانطبعتُ
الر ُ
الن ّبوة ُمرآةُتنبئُعنُالفيضُاإل ُ
اُأن ُ ُّ
ّأيها ُالمحترمون ُاعلمو ُّ
لهي ُُوالتّجّلي ُ ّ
ّ
ّ
الصور ُالعالية ُممّثلة ُلها ُتجّليات ُأسماء ُهللاُ
فيها ُ ّ
أشعة ُساطعة ُمن ُشمس ُالحقيقة ُوارتسمت ُفيها ُ ّ
الرحمة ُومهابط ُالوحيُ
وحي ُيوحى"ُ ،فاألنبياء ُمعادن ُ ُّ
لّ ُ ُ
الحسنى ُ"ما ُينطق ُعن ُالهوى ُإن ُهو ُإ ُ
ٌ
لُّرحمةُللعالمين"ُ .
ومشارقُاألنوارُومصادرُاآلثارُ" ُوماُأرسلناكُإ ُ
منزهةُعنُأنُ ُ
مقدسةُعنُاإلدراكُ ُو ّ
لوهيةُفهيُ ّ
أماُالحقيقةُاأل ّ
ُُو ّ
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عانيُإنماُهوُصورُ
ُّ
أدق ُالم
يتصوُرهُاإلنسانُمنُ ُّ
تنسجُعناكبُاألفكارُبلعابهاُحولُحماها ُ ّ
فكل ُماُ ّ

لهاُوجودُعينيُ،
ُ
ماُلهاُوجودُذهنيُوليسُ
ُ
ُّ
بهاُمنُسلطانُ.وتلكُالمعانيُإن
للخيالُوأوهامُماُأنزلُهللاُ
ّ
ّ
نسانيةُ
بكل ُشيءُمحيطُ.والحقيقةُاإل ُّ
حقيقي ُوهللاُ ُّ
ُ
لّ ُمحاطُلُمحيطُومحدودُليسُببسيطُ
فماُهيُإ ُ
ّ
هنيةُ،ومدركةُلهاُ
صوراتُال ّذ ُّ
ُ
هنيُو
أعظمُمنُذلكُحيثُلهاُالوجودُال ّذ ُ
الوجودُالعينيُومحيطةُبتلكُالُتّ ّ
ّ
ّ
خيالية ُوليستُ
نسانية ُّ
لوهية ُاّلتي ُتحت ُاإلدراكات ُاإل ُّ
تصورات ُ ّ
واإلدراك ُفرع ُاإلحاطة ُفاأل ّ
ُإنما ُهي ُ ّ
مقدسة ُعن ُالحدودُ
بوبية ُمحيطة ُّ
لوهيةُّ ،
ُبكل ُاألشياء ُل ُمحاطة ُبشيء ُ ُو ّ
الر ّ
بحقيقة ُاأل ّ
ُألن ُحقيقة ُ ّ

هنيُ ،ول ُتكاد ُالعقول ُتحيط ُبه ُحتّى ُتسعهُ
منزه ُعن ُالوجود ُال ّذ ُ
واإلشاراتُ ،بل ُهي ُوج ُود ُحقيق ُ
يُ ّ
ّ
ّ
النظرُبعينُالحقيقةُ
ذاُأمعناُ ُّ
األذهانُ"لُتدركهُاألبصارُوهوُيدركُاألبصارُوهوُالُّلطيفُالخبير"ُ،وا
ّ
كل ُمرتبةُدانيةُلُتكادُأنُتدركُماُ
ُّ
ىُأن ُتفاوتُالمراتبُفيُالوجودُمانعُعنُاإلدراكُ
نر ُّ
حيثُإن ُ ّ

جمادية ُليس ُلها ُخبر ُعن ُعالمُ
ُّ
حيز ُاإلمكان ُدون ُالوجوب ُفالمرتبة ُال
فوقها ُمع ُّ
ُأن ُكلتيهما ُفي ُ ّ
اديةُولوُكانتُفيُأعلىُدرجةُمنُ
السمعُوالبصرُوالحركةُاإلر ُّ
يتصور ُ ُّ
الحيوانُ،ولُيكادُ ُّ
النبات ُأنُ ّ

ةُالكاشفةُلحقائقُاألشياءُألنهُفاقدُالوجدانُ
ُّ
الناطق
النفسُ ُّ
العقلُو ُّ
ُ
تصور ُ
ُّ
النبات ُوالحيوانُلُيستطيعُ ّ

ُفكل ُحيوان ُل ُيكاد ُأن ُيدرك ُحركة ُاألرضُ
ُكل ُحقيقة ُمعقولة ُّ
وأسير ُالمحسوسات ُوذاهل ُعن ُّ

مادةُاألثيرُّيةُالغائبةُعنُالحواسُ،وهوُحالُكونهُأسيرُ
ُّ
قوةُالجاذبةُوال ّ
وكرويتهاُ،ولُتكادُتنكشفُلهُال ّ
النبات ُوالحيوانُواإلنسانُحالُكونهاُكُّلهاُ
اكُ،فإذاُكانتُحقيقةُالجمادُو ُّ
ُ
األثيرُذاهلُعنهُفاقدُاإلدر

النبات ُقوى ُالحيوانُ
النبات ُُو ُّ
حيز ُاإلمكان ُولكن ُتفاوت ُالمراتب ُمانع ُأن ُيدرك ُالجماد ُكمال ُ ُّ
من ُ ّ
الصنع ُهويةُ
و ُ
الحيوان ُفضائل ُاإلنسان ُفهل ُمن ُالممكن ُأن ُيدرك ُالحادث ُحقيقة ُالقديم ُويعرف ُ ّ

جلُالمطلوبُ ،
البُو ُّ
ط ُ
الصانعُالعظيمُ،أستغفرُهللاُمنُذلكُضعفُال ُّ
ّ

69

ُأن ُالحدوث ُعاجز ُعن ُإدراك ُالقديم ُكما ُقال ُعليهُ
نهاية ُإقدام ُالعقول ُعقالُ ،فما ُبقي ُأدنى ُشبهة ُّ

الشؤون ُيحتاجُالفيضُمنُحضرةُ
اإلمكانُمنُحيثُالوجودُو ُّ
ُ
فتك"ُولكن ُ
ُّ
فناكُحق ُمعر
السالمُ"ماُعر
ُّ
ّ

الغيبُالمنيعُالمنقطعُالوجدانيُتجّلىُعلىُحقائقُاألشياءُمنُحيثُاألسماءُ
ُ
الوجوبُ،وعلىُذلكُإنُ
ُّ
ّ
حمانيُو"إنُمنُشيءُإلُّ
الر ُ
لُّولهُنصيبُمنُذلكُالفيضُاإل ُ
الصفاتُوماُمنُشيءُإ ُ
لهيُُوالتّجّليُ ّ
ُو ّ
ّ
ّ
يسبحُبحمده"ُ .
ّ
حسُ
ي ُوال ّ ُ
النبات ُ
جمادي ُُوالُّلطف ُ ُ
ُّ
ُاإلمكاني ُوهو ُالجسم ُال
ُ
أما ُاإلنسان ُفهو ُجامع ُللكمال
ُُو ّ
ّ ّ
ّ
قوةُ
ُّ
لهي ُ
انيُ.وفضالُ ُعنُذلك ُفهوُحائزُلكمال ُالفيضُاإل ُ
الحيو ُ
فالُشك ُأُّنهُأشرفُالكائناتُ،ولهُ ّ
ّ
ّ
محيطةُبحقائقُالممكناتُ،كاشفة ُألسرارها ُوآخذة ُبنواصي ُخواصها ُواألسرار ُالمكنونةُفي ُمكامنهاُ
ُوتعرضها ُللعقول ُواألفهامُ ،هذا ُهو ُسلطان ُاإلنسانُ
ُّ
الشهود
حيز ُ ُّ
حيز ُالغيب ُإلى ُ ّ
وتخرجها ُمن ُ ّ

الس ُّرُ
حيز ُالغيبُ ُّ
رفُاألسمىُ،فكل ُ ُّ
ُّ
وبرهانُ ُّ
الش
الصنائع ُوالبدائعُوالعلومُوالفنون ُكانتُيومُا ُماُفيُ ّ

حيزُ
مؤيد ُبها ُاإلنسان ُقد ُا ُّ
حيز ُالغيب ُإلى ُ ّ
طلع ُبها ُوأخرجها ُمن ُ ّ
قوة ُالكاشفة ُال ّ
المكنونُ ،فهذه ُال ّ

نسانية ُممتازة ُعن ُسائر ُالكائناتُ،
ُأن ُالحقيقة ُاإل ُّ
الشهود ُوعرضها ُعلى ُالبصائر ُواألبصارُ ،فثبت ُّ
ُّ
الباهرُ،كل ُنبيُكريمُورسولُ
ُّ
النور ُ
املُو ُّ
الش ُ
حقائقُاألشياءُلُسيماُالفردُالكاملُ،والفيضُ ُّ
ُّ
وكاشفةُل

الصورُالعاليةُتنبئُعنُشمسُالحقيقةُالمتجّليةُ
عظيمُفهوُعبارةُعنُمرآةُصافيةُلطيفةُمنطبعةُفيهاُ ّ

الساطعُمنُشمسُالحقيقةُوتفيضُبهُعلىُسائرُ
الضياءُ ُّ
ُّ
عليهاُبالفيضُاألبديُ،ولُيرىُفيهاُإلُ ّ

األممُ"واُّنكُلتهديُإلىُص ارطُمستقيم"ُ .

ُأن ُشمسُ
الصافية ُفليس ُمرادنا ُّ
ُواذا ُقلنا ُّ
ُإن ُشمس ُالحقيقة ُأشرقت ُبأنوارها ُعلى ُالمرايا ُ ّ

ُوسمو ُتنزيهها ُودخلت ُوحُّلت ُفي ُالمراياُ
ُّ
ُعلو ُتقديسها
ُتنزلت ُمن ُّ
مقدسة ُعن ُاإلدراك ُّ
الحقيقة ُال ّ

هُبلُنقصدُبذلكُأنُشمسُالحقيقةُإذاُ ُ
ُّ
حقُقدر
منُذلكُوماُقد ُرواُهللاُ ُّ
ُّ
الصافيةُ،أستغفرُهللاُ
ّ
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فاضتُأنوارهاُعلىُالمراياُلُيرىُفيهاُإلُضياؤها"ُ،ماُينطقُعنُالهوىُإنُهوُإلّ ُوحيُيوحى"ُ،

انيةُ
الدخولُوالخروجُوالحلولُمنُلوازمُاألجسامُدونُاألرواحُفكيفُالحقيقةُ ُّ
الصعودُُو ُّ
النزولُو ُّ
إنُ ُّ
ُّ
الرُّب ّ

ةُإنهاُجُّلتُعنُتلكُاألوصافُفالُيكادُأنُينقلبُالقديمُحادثُا ُولُالحادثُقديمُاُ
مداني ُّ
الص ُّ
اتيةُ ُّ
ُوال ّذ ُّ

الضاللُالمبينُفغايةُماُيكونُالحادثُ
ُّ
ةُممتنعُومحالُ،هذاُهوُالحقُ
ُّ
ُّ
فقلبُالماهي
وماُبعدُالحقُإلُ ّ
وسويُ،والىُ
التّامُمنُحضرةُالقديمُ،فلننظرُإلىُآثارُرحمةُهللاُفيُالمظهرُالم ُّ
أنُيستفيضُالفيضُ ُ

معُفيُالزجاجُ
ُّ
الساطعُال ُ
اجُالوهاجُ ُّ
ُّ
السُر
اقُمنُاألفقُالعيسويُوالىُ ُّ
ُّ
سطعتُبأشدُاإلشر
ُّ
األنوارُاّلتيُ
الّ

السالمُوعلىُاّلذينُبهمُأشرقتُاألنوارُوظهرتُاألسرارُوشاعتُوذاعتُ
الةُو ُّ
عليهمُالص ُ
يُ
محمد ُّ
ّ
ال ّ
الدهورُ .
ُالعصورُو ُّ
ُ
اآلثارُعلىُممر
ّ
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وحانية
الر ّ
نور ّ
فيُي ُومُالجمعةُالموافقُُ22أيلولُُ1911نظمتُمسزُجاكُومسزُهريك ُ

التّاليةُ :
حباءُواألصدقاءُاجتماعُاُفألقىُفيهمُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
ُلأل ّ
هو هللا
النسبةُ
التّعب ُب ُّ
ُألنني ُمشتاق ُللقياكم ُورؤيتكمُ .ف ُ
ُولكنني ُحضرت ُّ
إن ُهذا ُاليوم ُبارد ُوكئيبُّ .
ُّ

حبُعلىُاستعدادُألنُيسافرُإلىُأيُمكانُليزورُأصدقاءهُ .
حبُراحةُ.والم ّ
إلىُالم ّ

وهيُأنهُيجبُعليكمُ
ُّ
لهية ُ
وحانيينُموقنينُ.واُّننيُأبلغكمُ ُّ
الحمدُهللُ.إننيُأجدكمُ ُر ُّ
ُّ
ُ
الرسالةُاإل ّ

الدنيا ُعن ُالبحث ُعن ُالعالمُ
ُإنكم ُمنه ُقريبون ُولم ُتمنعكم ُشُؤون ُ ُّ
ُتتوجهوا ُإليهُ .والحمد ُهلل ُّ
ُّ
أن
وحانيُ.فإذاُكنتمُعلىُوفاقُمعُذلكُالعالمُالباقيُلمُتلهكمُشؤون
ُهذاُالعالمُالفانيُ.إنكمُلتُرغبونُ
ُّ
الر ُ
ُّ
ّ
التّعاليمُ
ثم ُفأبوابُالملكوتُمفتوحةُبينُأيديكمُ.واُّننيُآلملُأنُتنتشرُ ُ
فيُماُلُيموتُولُيفنىُومنُ ُّ
لهيةُفيُجميعُاألنحاءُوتكونُسببُاُفيُأنُيتّحدُجميعُأهلُالعالمُ .
اإل ّ
الرايةُ
الشرق ُإلىُالغربُتدُّفقُا ُجعلُ ُّ
النُور ُمنُ ُّ
ُفيُ ّأيام ُالمسيحُتدُّفقُ ُّ
الناس ُينضوون ُتحتُ ُّ
لهيةُ،فاستضاءتُبصائرهمُواستنارتُاألقاليمُالغرُّبيةُبنورُالمسيحُ.واُّننيُألبتهلُإلىُهللاُأنُيجعلُ
اإل ّ

النورُفيُهذاُالقرنُالمجيدُيضيءُالعالمُعلىُنحوُيجعلُالجميعُينضوونُتحت ُ
ُّ
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تسبب ُالخالفاتُبينُأممُ
الر ُّ
التّربيةُ ُّ
علمُالوحدةُويفوزون ُب ُ
وحانيةُ،عندئذُ ُتختفيُتلكُالمشكالتُاّلتي ُ ّ

األرضُ،ألنهاُفيُالحقيقةُغيرُموجودةُ،فأنتمُجميعُا ُأمواجُمحيطُواحدُومرايا ُتعكسُصورةُشيءُ
ُّ
واحدُ .

نُ
اُفيهاُ.وا ُّ
ُ
اُوعم
بيةُو ُ
التّر ُ
احةُ،ألن ُ ُ
ُّ
أوروبا ُاليومُتعيشُفيُر
ُحقُا ُإنُّناُنرىُدولُ ّ
التّعليمُانتشُر ّ

لُّ
الحقُوالعدلُ.إ ُ
حرّيةُهوُنورُالغربُ ُ،و ّنيةُالحكوماتُفيُالغربُمنعقدةُعلىُالعملُمنُأجلُ ّ
نورُال ّ
الدينُمجردُ
النور ُوأصبحُ ُّ
الشرقُ.وفيُهذاُاليومُأظلمُذلكُ ُّ
وحانيةُكانُدائمُا ُينبثقُمنُ ُّ
الر ُّ
أن ُنورُ ُّ
ُّ
محبةُهللاُ .
الرغبةُفيُ ّ
صورُوأشكالُوطقوسُورسومُ،وانعدمتُ ُّ

التّعاليمُ
الشرقُ.وهكذاُجاءكمُنورُ ُ
النورُمنُ ُّ
الشديدُينبثقُ ُّ
ظالمُ ُّ
كلُعصرُمنُعصورُال ُّ
ُوفيُ ُّ
الشرقُ
وحانيةُمنُ ُّ
الر ُّ
النارُ ُّ
الشرقُتنتقلُ ُّ
التّعليمُمنُالغربُإلىُ ُّ
بيةُو ُ
التّر ُ
مرةُأخرىُ.وكماُتنتقلُ ُ
اإل ّ
لهيةُ ّ

إلىُالغربُ ُ.

ُفأملي ُهو ُأن ُتستضيء ُأمم ُالغرب ُمن ُنور ُهللاُ ،وأن ُيأتيهم ُالملكوت ُوأن ُيفوزوا ُبالحياةُ

تعمدواُبماءُالحياةُويفوزواُبميالدُجديدُ .
بديةُ،وأنُتنتشرُبينهمُروحُهللاُكانتشارُ ُّ
األ ّ
النارُوأنُي ّ

التّربيةُ
لهي ُفتسعدواُ.وكماُتوفرتُلكمُ ُ
النور ُاإل ُ
ُهذهُهيُرغبتيُ.وأمليُإنُشاءُهللاُأنُتتلُّقواُ ُّ
ّ
لهيُمنُنصيبكمُأيضُاُ .
النورُاإل ُ
يُآملُأنُيكونُ ُّ
ماد ُّ
الر ُ
عليمُو ُ
التّ ُ
ُو ُ
قيُال ّ
ّ
ّ ّ
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لهية
نسيان ال ّتعاليم اإل ّ
قضىُحضرةُعبدُالبهاءُنهايةُاألسبوعُُ25-23سبتمبرُُ ُ1911
الضيافةُبكليفتونُ،وفيُالمساءُعقد ُ
فيُبريستولُونزلُفيُدارُ ّ
ممنُجاؤواُمن ُ
ُّ
ُمجلسُاستقبالُلحضر
تهُضمُتسعينُشخصُاُ ّ
التّاليةُ :
تحيتهُفألقىُفيهمُالكلمةُ ُ
ُأماكنُبعيدةُل ّ
هو هللا
ُمرحبُاُبكم! ُ
ُأنني ُاستطعت ُمن ُبعد ُأربعين ُسنة ُمنُ
ُلقد ُجئت ُمن ُبعيد ُألراكمُ .واُّنني ُألحمد ُهللا ُعلى ُّ

وحانيةُ.
الر ُّ
ن ُهذا ُحقُا ُلمجلس ُمليء ُب ُّ
النتظار ُأن ُأحضر ُإليكم ُآخر ُاألمر ُحامالُ ُرسالتيُ .وا ُّ

فالمشتركون
لهيةُ .
ُفيهُقدُوجهواُقلوبهمُإلىُهللاُُ،واّنهمُ ُّ
ُّ
ليتلهفونُشوقُاُإلىُالبشاراتُاإل ّ

الشكرُوالمتنانُ.فأنزلُيا ُإلهيُ
الروحُالقدسُ.ولذلكُامتألتُقلوبناُب ُّ
قوة ُ ُّ
ُولقدُاجتمعناُهناُب ّ

جدد ُالحياة ُفيُ
لهية ُاّلتي ُت ّ
علينا ُنورك ُوحقك ُحتّى ُيرشدنا ُإلى ُجبلك ُال ّ
مقدسُ ،وتنعشنا ُينابيعك ُاإل ّ

العالمُ .

ُوكل ُغروب ُفجر ُلذلك ُأشرق ُالمسيح ُمن ُأفق ُهذا ُالعالمُ
كل ُنهار ُليلُّ ،
ُ ُّ
ولما ُكان ُيعقب ُ ّ

محبةُجميعُالبشرُ،وتعبواُ
كشمسُالحقيقةُ.وكذلكُالحالُعندماُنسيُ ُّ
الناسُتعاليمُالمسيحُومثلهُفيُ ّ

النور ُ
ماويُمنُأفقُإيرانُ ُوتجّلىُ ُّ
مادُّيةُأشرقُكوكبُس ُّ
مرةُأخرىُمنُ ُّ
الشؤونُال ّ
ّ
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كلُالبالدُ .
منُجديدُ.واآلنُينتشرُالضوءُالعظيمُفيُ ّ
ُ،وكلماُقُّلتُمشاركتهمُلبعضهمُالبعضُفيُمواهبُ
نيوية ُّ
الناس ُعلىُمتعهمُ ُّ
ُكُّلماُحرصُ ُّ
الد ّ

ُ.ولقدُقالُالمسيحُلُبد ُأنُتولدواُمنُجديدُكيُتتدُّفقُفيُ
ُّ
الربيعُإلىُشتاءُاألثرةُواألنا ّنية
تحول ُ ُّ
هللاُ ّ
الحقُ
حبوا ُالعدل ُ
كل ُمن ُحولكم ُواخدموا ُبعضكم ُبعضُا ُوأ ُّ
أوصالكم ُروح ُحياة ُ ّ
ُو ّ
إلهيةُ .فارحموا ُ ّ

الناس ُمنُ
ُيمسكم ُالحزن ُأبدُاُ .اعتبروا ُ ُّ
الصدق ُفي ُجميع ُأعمالكمُ .صّلوا ُدائمُا ُوعيشوا ُبحيث ُل ُّ
ُو ّ
ُأنكمُ
جنسكم ُومن ُالعناصر ُاألخرى ُكأعضاء ُفي ُهيكل ُواحدُ ،وأبناء ُألب ُواحدُ ،وأعلنوا ُبسلوككم ُّ
حربُهللاُحقُاُ .
فرفُالسالمُالعامُبجناحيهُعلىُاألرضُجميعاُ .
ُعندئذُتنتهيُالحروبُوالمنازعاتُوير
ّ
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نداء الملكوت
فيُيومُالجمعةُالموافقُُ29أيلولُُ1911دعتُمسزُكرُوبرُماُيقربُمن ُ
أحبائهاُلحضورُحفلُ ُ
ُ
ُّ
شخصي
شخصيةُمنُ
ُّ
ُأربعمائةُوستينُ
اتُلندنُو ّ

الوداعُاّلذيُأقامتهُلحضرةُعبدُالبهاءُفيُلندنُ.وبعدُعدةُخطبُألقاها ُ
التّاليةُ :
ُأحباؤهُتكريمُاُلهُألقىُحضرتهُالخطبةُ ُ
هو هللا
عزاءُطالبوُملكوتُهللا! ُ
حباءُاأل ّ
ُ ّأيهاُاأل ّ

الدماءُيعتبرُ
اضطرمتُنيرانُالحروبُبينُاألممُ،وحينُكانُسفكُ ُّ
ُ
منذُستّينُعامُاُ،حيثُ
ُ
ُ

طخت ُوجه ُالبسيطة ُدماء ُاآللفُ ،وحين ُتيتّم ُاألطفال ُوثكل ُاآلباءُ
نسانيُ ،وحين ُل ُّ
ُ
شرفُا ُللعالم ُاإل
ّ
يُوالعداوةُبالبشرُوحرمتُ
التّعصبُالعنصر ُّ
نفوسُاألمهاتُبالحسراتُ،وحينُأحاطتُظلمةُ ُ
ُّ
وامتألتُ
الرحمنُقدُانقطعتُ–ُعندُذاكُأشرقُبهاءُهللاُمنُأفقُ
النورُاإل ُ
النفوسُمنُ ُّ
ُّ
لهيُ،وحينُبداُأنُنسائمُ ّ
ّ
األخوةُبينُالبشرُ .
الساطعُحامالُُرسالةُ ُّ
النجمُ ُّ
إيرانُك ُّ
السالمُو ّ
محبةُ،وكشفُعنُحقيقةُالمحبوبُ
ُفقدُجاءُبهاءُهللا ُبنورُالهدايةُإلىُالعالمُ،وأشعلُنارُال ّ

ُوشبه ُالعالمُ
ياسية ُّ
الس ُّ
عصبات ُالُّد ُّ
الحقُ ،وجاهد ُكي ُيح ُّ
ُّ
ينية ُوالعنصرُّية ُوالمنافسات ُ ّ
طم ُأسس ُالتّ ّ
هاُ.وكانُهدفهُأنُيحولُ
ُّ
ثمار
الناسُبأوراقهاُوبراعمهاُ ُو ُ
هُاألممُبأغصانهاُ،وشبهُ ُّ
ُّ
ُّ
ةُ،وشب
نسانيُبشجر
ُ
اإل
ّ
محبةُشاملةُعاليةُ،وأنُيضعُفيُنفوس ُ
هليةُإلىُ ّ
تعصبُالجا ّ
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ُأنُ
ُوالملل ُتطبيقُا ُعملياُ ،وأعلن ُّ
ُيطبق ُالمساواة ُبين ُاألمم ُ
يُ ،وأن ُّ
أتباعه ُأساس ُوحدة ُالجنس ُالبشر ُّ

الناس ُسواسيةُأمامُرحمةُهللاُوعنايتهُ،وبذلكُفتحُبابُالملكوتُعلىُمصراعيهُ ُ،وتجّلت ُأنوارُ
جميعُ ُّ

دةُعلىُاألرضُلكلُذيُعينينُ .
ُّ
السماءُالجدي
ُّ

كل ُحياتهُيقاسي ُمنُالباليا ُوالمحنُوالضطهادُ ،ففي ُإيرانُ
ُومع ُذلكُفقدُقضىُبهاءُهللا ُ ّ

السيفُالمصلت(ُ)1علىُعنقهُ،وأهينُ
األغاللُوعاشُوحد ُ ُّ
السالسلُو
سجنُوقُّيدُب ُّ
ألقيُفيُغياهبُال ُّ
ّ

السوطُوعندماُناهزُالُثّالثينُمنُعمرهُنفيُإلىُبغدادُ،ومنُبغدادُإلىُاآلستانةُ،ومنهاُإلىُ
وضربُب ُّ

عكاُ .
أدرنةُ،و ُا
أخيرُإلىُسجنُ ّ

وهوُأسيرُالقيدُسجينُالزنزانةُ -فيُأنُينشرُأمرهُويرفعُرايةُوحدةُالجنسُ
ُّ
إلُأنهُنجحُ–
ُ ُّ

الشرق
ُوفيُالغربُ،وخيمةُاألخوةُقدُ
ُّ
محبة ُساطعُا ُفيُ ُّ
ُّ
يُ.ونحمدُهللاُ
البشر ُّ
اآلنُعلىُأنناُنرىُنورُال ّ
النفوسُواألرواحُ .
األممُلتأليفُالقلوبُو ُّ
ُ
شعوبُو
ضربتُبينُال ُّ

السالمُالعامُ .
الناسُفأدركواُحاجتهمُإلىُ ُّ
ُلقدُارتفعُنداءُالملكوتُوأيقظُضمائرُ ُّ
الشحناءُ
الختالفُو ُّ
ُ
طاهرةُالمخلصةُفيُإزالةُظالمُالبغضاءُو
واُّننيُآلملُأنُتجتهدُالقلوبُال ُّ

ُفإن ُهذا ُالعالم ُسوف ُيصبح ُعالمُا ُآخرُ ،ويصبح ُالعالم ُاألدنى ُمرآة ُللعالم ُاألعلىُ،
إزالة ُكاملةُّ .

وتجتمع ُقلوب ُالبشر ُوتتعانقُ ،وتصبح ُاألرض ُكّلها ُوطنُا ُواحدُاُ ،والعناصر ُالمختلفة ُجنسُا ُواحدُاُ،

الشرقُ
اإللهي ُعلى ُهذه ُاألرضُ .وكما ُاستضاء ُ ُّ
ُ
وتنتهي ُالمنازعات ُوالخالفاتُ ،ويتجّلى ُالمحبوب ُ
ّ
كلُالعناصرُواألممُوالمللُعبيدُاُإللهُواحدُ ُ.
والغربُبنورُشمسُواحدةُكذلكُستصبحُ ُّ

()1

يفُ:جردهُمنُغمدهُ .
أصلتُالس
ُ
ّ
ّ
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نُ
حمانيةُهللاُالواحدُلوُكانواُيعلمونُ.وا ُّ
احدُ،وكلُاألممُتسبحُفيُبحرُر ُّ
ُّ
إنُالعالمُكّلهُوطنُو
ُ ُّ

بُالجليلُونقضيُ
الر ُّ
الكلُفيُكنفُعنايتهُ.ويجبُعليناُأنُنقتديُب ُّ
ُالكلُُورّبىُ ُّ
خلقُالكلُورزق ُّ
ُّ
هللاُ
علىُكلُالمنازعاتُوالخالفاتُ .
ُّ

قُ -قدُ
الشر ُ
ليلُعلىُذلكُهوُأننيُ–أناُالقادمُمنُ ُّ
ُّ
ةُ:و ُّ
الد
آثارُاألخو ُ
ُّ
ُالحمدُهللُأنُقدُتجّلت ُ

وممتنُوسعيدُ.ولنُأنسىُ
ُّ
محبةُ.واُّننيُلشاكرُلكمُذلكُجدُاُ
التّ ُ
قوبلتُفيُلندنُهذهُب ُ
كريمُوالحترامُوال ّ

قطُالوقتُالجميلُاّلذيُقضيتهُبينكمُ .

طمتُتركياُالفتاةُ
لقدُتحملتُأربعينُعاماُمنُالعذابُفيُسجنُاألتراكُ،وفيُسنةُُ1908ح ُّ
ُّ
ُ

طغيانُوأطلقتُسراحُالمسجونينُوأناُمعهمُ،وأسألُهللاُأنُ
مُوال ُّ
ظل ُ
التّرقي"ُ -أسوارُال ُّ
–"لجنة ُالتّحاد ُُو ُ
التّرقيُ .
كلُمنُيعملُمنُأجلُالتّحادُُو ُ
يباركُ ّ

الحقُ،وأناُأقولُلكمُذلكُكيُ
التّقاريرُالكاذبةُعنُبهاءُهللاُلتعوقُانتشارُ ُّ
وعماُقريبُستنشرُ ُ
ُ ُّ

اُوتستعدواُ .
ُّ
تنتبهو

أناُجدُآسفُلفراقكمُ .
كلُمواهبُالملكوتُمنُنصيبكمُو ُّ
ُّ
ُو
اآلنُأودعكمُسائالُُهللاُأنُتكونُُ ّ
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نبذة عن تعاليم بهاء هللا
السبتُالموافقُُ30أيلولُسنةُُ1911دعتُرئيسةُجمعية ُ
فيُيومُ ُّ
ُالثّي ُوسوفّيينُحضرةُعبدُالبهاءُفألقىُحضرتهُهذهُالخطبة ُ
(ُ )1

ُأمامُالجمعُالمحتشدُاّلذيُحضرُلوداعه
هو هللا

ُ ّأيهاُالجمعُالمحترمُ ،
ذاتي ُوهو ُاإلنارة ُواإلبراقُ،
قوة ُالبرق ُلها ُلزوم ُ ُ
النار ُلها ُلزوم ُ ُ
إن ُ ُّ
ُّ
ذاتي ُوهو ُالحتراقُ ُ ،و ّ
ّ
ّ
الشيءُ
ينفك ُ ُّ
وهوُاإلنباتُ.ولُيجوزُأنُ ُّ
ُ
ذاتي ُ
التّربةُلهاُلزوم ُ ُ
اقُ،و ُ
ذاتي ُوهوُاإلشر ُ
الشمسُلهاُلزوم ُ ُ
ُو ُّ
ّ
ّ
اتيةُ
حول ُوالنتقالُمنُحالُإلىُحالُمنُالُّلوازمُال ّذ ُّ
رُو ُ
غي ُ
التّ ُّ
ُ.ولماُكانُ ُ
اتي ُّ
عنُلزومهُال ّذ ُ
التّ ّبدل ُُوالُتّ ّ
ّ
النهارُمنُ
الشتاءُوتعاقبُالُّليل ُُو ُّ
يفُو ُّ
الربيعُوالصيفُوالخر ُ
بمعنىُأن ُتتابعُفصولُ ُّ
ُّ
لعالمُالوجودُ– ُ
كل ُنهارُ
الُّلوازمُال ّذ ُّ
كلُصيفُشتاءُوبعد ُ ّ
كل ُربيعُخريفُوبعد ُ ّ
اتيةُلعالمُاألرضُ-لزمُأنُيكون ُبعد ُ ّ
كلُصباحُمساءُ .
ليل؛ُوبعدُ ّ

لهيةُ،وفسدتُأخالقُالعالمُ ُ
ُوحينماُانهدمُأساسُاألديانُاإل ّ

()1

ُالشيخ ُفرجُهللا ُزكي ُالكردي ُسنة ُُ 1921صُُ 29حيثُ
ُراجع ُخطاباتُحضرة ُعبد ُالبهاء ُفي
ُأوروبا ُوأمريكا ُطبع ّ
ّ
يذهبُإلىُأنهاُألقيتُفيُليلةُالوداعُ .
ّ
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محبةُبينُالبشرُ ُوسيطرتُظلمةُالعنادُوالجدالُ
انيةُ ُّ
أثرُللنور ُّ
ُّ
كلُ
ُ
اإل
ماويةُ،واختُّلتُال ّ
الس ّ
نسانيُوانعدمُ ّ
ّ
كل ُالجهاتُطلعُحضرةُبهاءُهللاُمنُمشرقُ
والقتالُ ُ،وطغىُبردُالجمودُوالخمودُ،وأحاطتُال ُّ
ظلمة ُ ّ
التّعاليمُ
ماويةُ ،وأقام ُ ُ
انية ُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
إيران ُمثل ُكوكب ُاآلفاق ُفسطعت ُأنوار ُالهداية ُالكبرىُ ،وفاضت ُ ُّ
الس ّ
ةُ،وروجُفيُ
الرحم ُّ
اني
نسانيُ،وأظهرُالفيوضاتُ ُّ
ُ
أسس ُفضائلُالعالمُاإل
ُ
الس ّ
قوة ُ ّ
ّ
ماويةُ،وجلىُال ّ
البديعةُو ّ
ّ
التّاليةُ :
عالمُالوجودُالمبادئُ ُ
ُتشبثت ُجميع ُاألقوام ُبتقاليد ُالعوامُ ،ولذلك ُاختلفُ
ُتحري ُالحقيقةُ :فلقد ُّ
ُاألساس ُاأل ّول ُهو ّ

ُأن ُظهور ُالحقيقة ُيكشف ُهذهُ
بعضهم ُعن ُبعض ُاختالفُا ُشديدُا ُوما ُزالوا ُفي ُنزاع ُوجدالُ .غير ُّ

عددُ .
ُّ
ُّ
ماتُويؤس
ظل
ال ُّ
سُوحدةُالعتقادُ.ذلكُألنُالحقيقةُواحدةُلُتقبلُالُتّ ّ

ب ُالجليلُ
الر ُّ
نسانيُ .فجميع ُالبشر ُمشمولون ُبألطاف ُ ُّ
ُ
ُواألساس ُالثّاني ُهو ُوحدة ُالعالم ُاإل
ّ
التّاجُ
نُ ُ
الرحمةُ.وا ُّ
بوبيتهُوهيُاّلتي ُشملتهمُجميعُاُب ُّ
ظل ُر ُّ
األكبرُوهمُعبادُهللاُالواحدُويترعرعون ُفيُ ُّ
نُبعضهاُأخوةُ
طوائفُوالمللُأ ُّ
كلُعبدُمنُعبيدُهللاُ.لهذاُيجبُأنُنرىُجميعُال ُّ
ُ
اإل
نسانيُلزينةُلرأسُ ّ
ّ
احدةُ.ذلكُألن ُالجميعُأبناءُألبُواحدُهوُآدمُ،
ُّ
اعمُوأثمار ُلشجرةُو
لبعضُ،وُّأنهمُأغصانُوأوراقُوبر ُ
التّربيةُ،بعضهمُغافلون ُجاهلونُ
ماُفيُاألمرُأنهمُبحاجةُإلىُ ُ
ُّ
احدُ.وكل ُ
ُّ
وآللئُمكنونةُفيُصدفُو
وهؤلء ُتجب ُهدايتهمُ ،وبعضهم ُمرضى ُوينبغي ُعالجهمُ ،وبعضهم ُأطفال ُوتجب ُتنشئتهم ُبينُ

لُبد ُمنُصقلُقلوبهمُحتّى ُتشرق ُهذهُالقلوبُ
اُأشدهمُ،و ُّ
أحضانُالعطفُوأكتافُالحنانُحينُيبلغو ُّ
وتنيرُ .

الدينُ
محبة ُوبنيانُالرتباطُوالوحدةُ،فلوُكانُ ُّ
الثُهوُأن ُ ُّ
ُّ
ُواألساسُالُثّ
الدينُأساسُاأللفةُوال ّ

لماُوهبُللناسُاأللفةُبلُلكانُأورثهمُالعداوةُ،ولكانُعدمهُأفضلُمنُوجودهُولرجحتُ
ُّ
سببُالعداوةُ

التّشبثُبهُ .
كُّفةُتركهُعلىُ ُ
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الدينُوالعلمُتوأمانُلُانفكاكُألحدههماُعنُاآلخرُ،فهماُلإلنسانُ
الرابعُهوُأنُ ُّ
ُواألساسُ ُّ

دينُيتجردُ
ُّ
انُ،وكلُ
ُّ
طير
اضحُأنُجناحُاُواحدُاُلُيكفيُلل ُّ
ُّ
طائرُيطيرُبهماُ،ومنُالو
بمثابةُالجناحينُلل ُّ
الدينُ ُ.
التّعليمُفريضةُمنُفرائضُ ُّ
منُالعلمُفهوُتقليدُلُاعتقادُ،ومجازُلُحقيقةُ،ولذلكُكانُ ُ

عصبُ
التّ ُّ
ُالوطني ُُو ُ
ُ
عصب
التّ ُّ
ي ُُو ُ
عصب ُالعنصر ُّ
التّ ُّ
ديني ُُو ُ
عصب ُال ُ
التّ ُّ
ُأن ُ ُ
ُوالخامس ُوهو ُّ
ّ
ّ
عددُ،
ُّ
لهية ُو
ُ
ياسي ُهادمةُللبنيانُاإل
الس ُ
احدةُ،ألن ُالحقيقةُواحدةُلُتقبلُالُتّ ّ
نسانيُ.وحقيقةُاألديانُاإل ّ
ّ
ّ ّ
كل ُفصل ُمنُ
الن ّبوة ُكحكم ُ ُّ
وجميع ُاألنبياء ُفي ُغاية ُالئتالف ُوالتّحادُ .فحكم ُ ُّ
الشمسُ ،تطلع ُفي ُ ّ
خلفُسلفه"ُ:لُنفرقُبينُأحدُمنُرسله"ُ .
كلُ
ُّ
كلُ
مطلعُ.ولهذاُ ُّ
الس
ّ
ّ
سلفُبخلفهُوصدقُ ّ
ببُبشرُ ّ

أن ُالعدلُليقتضيُأنُتُحفظُجميعُحقوقُ
تامة ُبينُالبشرُو ُّ
السادسُهوُالمساواةُو ُّ
ُُو ُّ
األخوةُال ّ

اتية ُللهيئةُ
عامةُ .وهذه ُالقاعدة ُمن ُالُّلوازم ُال ّذ ُّ
النوع ُاإل
ُّ
نسانيُ ُوتُصانُ ،وأن ُتتعادل ُالحقوق ُال ّ
ّ
الجتماعيةُ .
ُّ
الحاجةُ،ويستقر ُحالُ
ُّ
ي ُحتّى ُينجوُالجميعُمنُالعوزُو
السابعُتعديلُمعيشةُالجنسُالبشر ُّ
ُُو ُّ

النعمةُ
كل ُفرد ُبقدر ُاإلمكانُوبقدر ُاقتضاء ُرتبتهُومكانتهُ .فكما ُيتدُّلل ُاألميرُويتقُّلب ُفي ُبحبوحة ُ ُّ
ّ
لُيحرمُإثرُشدةُالجوعُمنُنعمةُ
ُّ
كذلكُيجبُأنُيجدُالفقيرُقوتُيومهُ،ويتحررُمنُالُّذُّلةُالكبرىُو
ُّ

الحياةُ .

طمأنينةُفيُظاللُ
احةُوال ُّ
الر ُ
األكبرُفجميعُالمللُو ُّ
ُ
الصلح ُ
الدولُيجبُأنُيجدواُ ُّ
ُُوالُثّامنُهوُ ّ

الدول ُوالملل ُبتأسيس ُمحكمةُكبرىُعن ُطريقُ
الصلح ُاألكبرُ .وهذا ُيستلزمُأنُتقوم ُجميع ُ ُّ
سرادق ُ ّ
الدولُوخالفُالمللُوذلكُحتّىُلُتنتهيُهذهُالخالفاتُبالحروبُ .
النتخابُالعامُ،لتفصلُفيُنزاعُ ُّ
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بلُإنُ
السياسةُلُصلةُلهُبهاُول ُدخلُلهُفيهاُّ ُ.
الدين ُمنفصل ُعنُ ُّ
اسعُهوُأن ُ ُّ
ُّ
ُواألساسُ ُ
التّ

وحاني ُووجدانيُمتعلقُبالقلوبُلُاألجسامُ.ويجبُعلىُ
الدينُمختصُبعالمُاألخالقُ،وهوُأمرُ ُر ُ
ُّ
ّ
يتدخلواُفيُاألمورُ
لُّ ُّ
الناسُوتعليمهمُوترويجُاألخالقُالحميدةُ،وأ ُ
الدينُأنُينصرفواُإلىُتربيةُ ُّ
رجالُ ُّ
ياسيةُ .
الس ُّ
ّ
الرجالُ
هن ُشريكاتُ ُّ
ألن ُّ
عايةُحرمتهن ُ ُّ
ُّ
فعهن ُور
مهن ُور ُّ
النساءُوتعلي ُّ
ُواألساسُالعاشرُهوُتربيةُ ُّ

نسانيةُمتساوياتُمعهمُ .
وسهيماتهمُفيُالحياةُ،وهنُمنُحيثُاإل ُّ
ُّ

مدنيةُ
ُاألساس ُالحادي ُعشر ُهو ُالستفاضة ُمن ُفيوضات ُ ُّ
أسس ُال ّ
الروح ُالقدس ُحتّى ُتت ّ

مادُّيةُ
ُّ
الر ُّ
وحاني
ُّ
مدنية ُال ّ
مدنية ُال ّ
مادُّيةُوحدهاُلُتكفيُولُتكفلُسعادةُاإلنسانُ.واذاُكانتُال ّ
ةُ.ألن ُال ّ
الروحُ.والجسمُلُيمكنُأنُيحياُبالُروحُ .
وحانيةُبمثابةُ ُّ
الر ُّ
مدنيةُ ُّ
بمثابةُالجسمُفال ّ

كل ُمشّقة ُوعناءُ،
ُهذهُنبذةُعنُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ ،
َّ
وفيُسبيلُتأسيسهاُوترويجهاُتحمل ُ ّ

السجنُرفعُقواعدُهذاُ
لُّ ُّأنهُفيُ ُّ
فقدُكانُمسجونُاُدائمُاُومعُّذبُاُأبدُاُ،وكانُفيُغايةُالُتّعبُواإلرهاقُ.إ ُ
اطعُالبراقُ .
النورُ ُّ
الس
الرفيعُ.وفيُظلماتُالحبسُألقىُعلىُاآلفاقُبهذاُ ُّ
اإليوانُ ُّ
ُّ

ُواّنهم ُليبذلون ُجهدهم ُاألقصىُ
التّعاليم ُواجراؤهاُ ،
بهائيين ُهو ُتنفيذ ُهذه ُ ُ
ن ُأقصى ُآمال ُال ُّ
ُوا ُّ

ماويةُ .
نسانيةُباألنوارُ ُّ
لكيُيضحواُبذواتهمُفداءُلهذاُالمقصدُحتّىُتضيءُاآلفاقُاإل ُّ
ُّ
الس ّ

ُألنني ُاتّحدث ُإليكمُفي ُهذاُالمحفلُالمحترمُ،ولي ُكبيرُ
السرورُّ ،
ُهذا ُواُّننيُلمسرورُغاية ُ ُّ

التّوفيقُإلىُأعظمُ
أييدُو ُ
التّ ُ
األملُفيُأنُتكون ُإحساساتيُالوجدا ّنية ُمقبولةُلديكمُواُّننيُألدعوُلكمُب ُ
نسانيُ .
ُ
مواهبُالعالمُاإل
ّ
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الروح
عالم الوجود محتاج إل ّ
الدين اإل لهي
وروحه هو ّ
ّ

فيُليلةُالخميسُالموافقُُ5تشرينُاأل ّولُسنةُُ 1911

ُألقىُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطابةُلدىُورودهُباريس ُ
ُفيُمنُاجتمعواُلحضرتهُفيُمنزلُمسُساندرسن ُ
هو هللا
مادُّية ُلهي ُبمثابة ُأعضاء ُذلك ُالهيكلُ
إن ُعالم ُالوجود ُكهيكل ُاإلنسانُ ،وا ُّ
ُ ُّ
ن ُهذه ُالقوى ُال ّ

حُبهاُيتحركُوبهاُيحياُويعيشُ،وبواسطتهاُتبرزُلديهُ
ُّ
نسانُلُبد ُلهُمنُرو
ُّ
أن ُجسدُاإل
لُّ ُّ
وأجزائهُ.إ ُ

يتمكنُبهُمنُ
قوةُالمدركةُ،ويسطعُفيهُنورُالعقلُاّلذيُ ُّ
قوةُ ُّ
قوةُالحافظةُوال ّ
السامعةُوال ّ
قوةُالباصرةُوال ّ
ال ّ

حُفإنهُلُ
الرو ُّ
نسانيُ.فإذاُفقدُالجسدُ ُّ
ُ
التّرُّقيُفيُالعالمُاإل
قدمُُو ُ
أنُيكشفُعنُحقائقُاألشياءُويحّققُ ُ
التّ ّ
ّ
كانتُصباحتهُومالحتهُ.إنهُعندئذ ُيكون ُرسمُا ُمحرومُا ُمنُ
ُّ
النتائجُمهما ُ
يمكنُأنُيصلُإلىُهذهُ ُّ
الروحُواإلدراكُوالعقلُوالكمالُ .
ُّ
لّ ُ ُّأنهُلُ
اوةُوالُّلطافةُإ ُ
طر ُ
مادُّيةُمنُال ُّ
وكذلكُشأنُجسدُالوجودُ،فإنهُمهما ُبلغُفيُ ُّ
ُّ
ُ
الناحيةُال ّ

انياُ،وتتزُيّنُ
لهيُروحُعالمُالوجودُ،وبهُيصبحُالوجودُنور ُّ
الدينُاإل ُ
لهيُ.ف ُّ
الدينُاإل ُ
روحُلهُ.وروحهُهوُ ُّ
ّ
ّ
األكوانُوتبلغُدرجةُالكمالُ .
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وحانيةُأيضُاُ.
الر ُّ
ةُيجبُأنُتتّجهُإلىُالتّرّقيات ُ ُّ
ُ
مادُّي
ُ
ُ
ولهذاُفكماُتتّجهُأفكاركمُإلىُالتّرّقيات ُال ّ

مادُّيةُ.وكماُ
الر ُّ
لُ،بلُيجبُأنُتسعواُفيُسبيلُالتّرّقيات ُ ُّ
مدنية ُال ّ
وحانيةُسعيُا ُأبلغُمن ُسعيكمُفيُال ّ
الروحُأصبحُميتُاُ.
حُ.فإن ُجسدُاإلنسانُإذاُانعدمتُمنهُ ُّ
ُّ
الرو
دُينبغيُلكمُأنُتهتمواُب ُّ
ُّ
تهتمون ُبالجس
ُّ

معنويةُ
ولعمريُماُالفائدةُاُّلتي ُترجىُمنه؟ُوكذلكُالحال ُفيُجسدُاإلمكانُ:إذاُحرمُمنُالتّرّقيات ُال ُّ
أصبحُجسدُاُبالُروحُ .
انُهوُأن ُلإلنسانُ
ُّ
أن ُالفارق ُبينُاإلنسانُوالحيو
لّ ُ ُّ
ورةُإ ُ
الص ُ
ُ
ُو
اإلنسانُيتّفقُمعُالحيوانُفيُ ّ

ن ُاإلنسانُعلىُعلمُباهللُ ،والحيوانُلُعلمُلهُبهُ.
وحانية ُلُتتوُّفرُلدىُالحيوانُ.منُذلكُأ ُّ
قوىُ ُر ُّ
ُأنُ
ُأن ُالحيوان ُغافل ُعنها ُوجاهل ُبهاُ .ومنها ُّ
ُأن ُاإلنسان ُيدرك ُحقائق ُاألشياء ُعلى ُحين ُّ
ومنها ُّ
ُأن ُالحيوان ُعاجز ُعن ُذلك ُولُ
قوة ُإرادته ُعلى ُحين ُّ
اإلنسان ُيكشف ُحقائق ُالموجودات ُالمكنونة ُب ّ

السراجُ.
الساطعةُمنُ ُّ
نسانيةُظهورُاألنوارُ ُّ
نصيبُلهُمنهاُ.ومنهاُأنُالكمالتُتظهرُمنُالحقيقةُاإل ُّ
ُّ

الدينُسببُظهورُكمالتُاإلنسانُ.وهذهُهيُالفضائلُ
اجُفإنُ ُّ
السر ُّ
النورُسببُظهورُكمالُ ُّ
وكماُأنُ ُّ
ُّ

بديةُ .
اّلتيُيمتازُبهاُاإلنسانُعلىُالحيوانُ،وهذهُهيُنفحاتُالقدسُاّلتيُتهبُلهُالحياةُاأل ّ

ظل ُمحرومُا ُمنُ
الدينُعادُجسدُا ُبالُروحُ،ف ُّ
نساني ُإذاُحرمُمنُروحُ ُّ
ُ
ُوعلىُهذاُفالعالمُاإل
ّ
لهيةُ.وقدُبلغُمنُصدقُحكمُالموتُعلىُاإلنسانُ
الروحُالقدسُ،ولُنصيبُلهُمنُ ُ
نفثاتُ ُّ
التّعاليمُاإل ّ
السّيدُالمسيحُقال"ُ:دعُالموتىُيدفنون
ُموتاهم"ُ.ذلكُألنُالمولودُمنُ
ُّ
لهيةُ ُّ
المحرومُمنُ ُ
التّعاليمُاإل ّ
أنُ ّ
الدينُ .
الروحُحقيقةُ ُّ
الروحُهوُروحُ.والمقصودُمنُ ُّ
الجسدُجسدُهوُ،والمولودُمنُ ُّ
اضحُأنهُإذاُحرمتُنفسُمنُفيوضات ُ
ُّ
ُوعلىُذلكُأصبحُمنُالو
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الصنائعُوالعلومُ .
ُّ
ور
الص ُ
ُّ
الروحُالقدسُماتتُ،ولوُتوُّفرتُلهاُ ّ
يةُوكلُ ّ
كلُالكمالتُ ّ
الروح ُالقدسُ ،وأنُ
ُفإنني ُأدعو ُهللا ُوأتضرع ُإليه ُأن ُيحيا ُأهل ُهذا ُاإلقليم ُمن ُنفثات ُ ُّ
ُلهذا ُّ

كلُ
حمانيةُوأنُيعلموا ُب ُ
الر ُّ
مركزُ ُّ
يتوجهواُإلىُهللاُ ،ويصبحواُ ُا
ُّ
التّعاليمُاإل ّ
للسنوحاتُ ّ
لهيةُ،حتّى ُيضيء ُ ّ

السراجُوينيرُالعالمُ .
فردُك ُّ
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السماو ّي
االعتماد عل الملكوت ّ
السبتُالموافقُُ14تشرينُاأل ّولُُ1911ألقىُحضرةُ ُ
فيُيومُ ُّ

التّاليةُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُفيُباريسُ :
عبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا

الحمدُهللُإننيُأرىُوجوهُاُ
ُّ
حباءُفيُباريسُ.و
مرةُالثّانيةُاّلتيُأحضرُفيهاُمجمعُاأل ّ
ُهذهُهيُال ّ

ُألنناُ -والحمد ُهللُ -قدُ
ُفإن ُقلبي ُمسرور ُّ
محبة ُهللاُ .ولهذا ُّ
منيرة ُوآذانُا ُصاغية ُوقلوبُا ُمنجذبة ُبنار ُ ّ
مدنية ُنهايةُ
ُّ
محبة ُهللاُ .والو
اقعُأن ُمدينةُباريسُقدُبلغتُفيُال ّ
عقدناُفيُهذهُالمدينةُهذاُالجتماعُل ّ

النجاحُوالفالحُ.وبلغتُمنُذلكُمنزلةُجعلتهاُأشبهُبالمرآةُ
مادُّيةُ ُّ
قيُ،وأصابتُفيُجميعُ ُّ
الر ُ
ُ
الشؤونُال ّ
ّ ّ
ظلُهذهُالمرآةُ
مدنيةُاّلتيُلُتتناهىُ،ولقدُكانُمنُالمؤسفُأنُت ُّ
اّلتيُتنعكسُعلىُصفحتهاُصورُال ّ
إن ُنورُشمسُالحقيقةُانعكسُعلىُهذهُالمرآةُ
حقيقيةُ،ولكنُنحمدُهللاُ ُّ
الشمسُال ُّ
محرومةُمنُنورُ ُّ
محبةُ،وكانتُ
ءُ،ومعُذلكُفإنهُمنُالمؤسفُأ ُ
ُّ
الصفا
لُّيشتعلُبداخلهُسراجُال ّ
فكانتُكبّلور ُفيُنهايةُ ّ
منُرشحاتُأمطارُالعنايةُ.فالحمدُهللُعلىُأن ُغمامُ
ُّ
ظل ُمحرومُا ُ
كنهُ ُّ
كبستانُفيُغايةُالجمالُ ُول ُّ

محبة ُهللاُفيُهذاُ
الملكوتُيسقيهُاليومُ.وآملُأنُيصبحُفيُنهايةُالُّلطفُُوال ُّ
طراوةُ .ولقدُأضاءُشمعُ ّ

ُأنُالغربُسيصيرُشرقُاُمنُأنوارُحضرةُ
افُشعاعهُ.وعماُقريبُستالحظون ُّ
ُّ
البُّلورُبحيثُبلغُاألطر
تهتزُبهُ ُ
الرحمنُ ُو ُّ
بهاءُهللاُ،وسوفُيهطلُغمامُرحمةُ ُّ
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لهية ُجميعُاألفئدةُ.لقدُكانتُهذهُاألجسامُ
ُّ
جميعُالقلوبُوتنموُوتزدهرُ،وسوفُتحركُالبشاراتُاإل ّ

ماويُ.ولقدُكانتُهذهُاألقطارُمثلُ
الس ُّ
قةُالصبحُ ُّ
ُّ
وحانيةُوالحمدُهللُأنُقدُأشرقتُبار
الر ُّ
قوة ُ ُّ
تلتمسُال ّ

قيهُ
بديةُ.سوفُيزدادُرُّ
الحمدُهللُأنُدبتُفيهُ ُّ
إنسانُفيُنهايةُالجمالُإلُأنهُدون ُروحُ.و
ُّ
الروحُاأل ّ
ّ
تفعُفيهُنداءُياُبهاءُاألبهىُمنُجميعُهذهُالصحارىُوالقرىُوالوديانُ.
ُّ
يومُاُبعدُيومُحتّىُيأتيُيومُير

ُالصبح ُيعقبه ُطلوعُ
ُأن ُهذا ُّ
ُتنفستُ .على ُّ
ُفإن ُما ُحدث ُل ُيتجاوز ُبارقة ُصبح ُجديد ُقد ُّ
أما ُاآلن ُّ
ّ
الشمسُ،وعندُذاكُتستنيرُجميعُاآلفاقُ .
ُّ

حمانيةُوتستنيرُجميعُ
الر ُّ
فأمليُأنُتصبحُمركزُ ُّ
ُا
يسُمركزُعظيمُا ُ
ُا
ولماُكانتُبار
ُ ُّ
للسنوحاتُ ّ

بالدُالفرنجةُمنُنورهاُ .

لُّ ُّأنهُكانُ
الشرق ُإلىُالغربُإ ُ
لهي ُدائمُا ُمنُ ُّ
النور ُاإل ُ
وكانُمقدُارُمنذُبدايةُالعالمُأنُيسريُ ُّ
ُّ
ُ
ّ
الشرقُ
السّيدُالمسيحُُ-روحيُفداهُ-فقدُظهرُفيُ ُّ
فيُالغربُيسطعُسطوعُاُشديدُا ُّ
ُ.تأملواُمثالُُدعوةُ ّ
إلىُالغربُانتشرُنورُالملكوتُفيُالغربُانتشارُأعظمُ.وأمليُأنُتسطعُ
ُا
اني ُ
ور ُ
الن ُ
اُوجهُضوءهُ ُ
ُ
ُّ
ولم
ّ ّ
منير ُونجمُاُ
كل ُفرد ُمنكم ُشمعُا ُ ُا
اليوم ُأنوار ُحضرة ُبهاء ُهللا ُفي ُالغرب ُسطوعُا ُشديدُاُ ،وأن ُيكونُ ُ ّ
ُرحمةُ
ُأن ُمواهب ُملكوت ُحضرة ُبهاء ُهللا ُعظيمةُ ،وبحر ُ
ثمرةُ .ذلك ُّ
الشجرة ُالم ُ
بازغُاُ ،وأن ُيكون ُك ُّ
الشرقُوالغربُجميعُاُ .
لهيةُاّلتيُلُنهايةُلهاُأحاطتُ ُّ
ُّ
الرحمنُز
اخرُمواجُ،واأللطافُاإل ّ
ّ
اُعىُالملكوتُاألبهىُ،فإن ُالملكوتُاألبهىُ
ُّ
ُفالُتنظرواُإلىُضعفُاستعداداتكمُبلُاعتمدو

ُ،ومنُالضعيفُق ُوياُ،ومنُالجاهلُعالمُاُ،ومنُاألعمىُ
ُّ
يجعلُمنُالُّذُّرةُشمسُا ُومنُالقطرةُمحيطُا

ومنُاألصم ُسميعُاُ.ذلكُهوُشأنُفيوضاتُالملكوتُاألبهىُ.لهذاُفليكنُ
ُّ
بصيرُ،ومنُاألبكمُناطقُا ُ
ُا
ةُتأملواُفيُماُحدثُمنُقبلُ،فبطرسُ
خصي ُّ
ش ُّ
اعتمادكمُعلىُالملكوتُاألبهىُولُتلقواُبالُ ُللياقتكمُال ُّ

كان ُ
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إلُأنهمُ–بفضلُالفيضُ
اآلخرُصباغُاُ ُّ
ُّ
ارُ،وكانُ
نج ُا
ُّ
صيادُاُ،وكذلكُكانُسائرُالحوارُّيينُ،كانُأحدهمُ ّ

بديةُ،وسطعواُمنُ
السّيد ُالمسيحُ-جلسواُعلىُسريرُ ُّ
اإل ُ
بدية ُوفازواُبالحياةُاأل ّ
السلطنةُاأل ّ
لهي ُوعنايةُ ّ
ّ
خاصةُ.وكانتُ
اُفيوضاتُلُتتناهىُوذلكُألنهمُلمُينظرواُإلىُاستعداداتهمُال ُّ
ُّ
الملكوتُاألبهىُ،ووجدو
مجدليةُالمجيدةُفأشرقتُمنُ
لهية ُأصبحتُمريمُال ُّ
أةُقرويةُ ُّ
ُّ
مجدليةُامر
مريمُال ُّ
فلماُشملتهاُاأللطاف ُاإل ّ
ن ُهللاُ
إلىُأبدُاآلبادُ،إن ُفضلُهللاُلواسعُ،وعناياتهُلكثيرةُ،وخزائنُقدرتهُلمليئةُ.وا ُّ
ُّ
بدية ُ
أفقُال ّ
عزة ُاأل ّ

ائنهُ.لذلكُيجبُأنُتطمئنواُجميعُا ُإلىُ
ُّ
اّلذي ُأنعمُعليهمُهوُاّلذي ُينعمُعليكمُأيضُاُ،فالُتنقصُخز

لهيةُحتّىُتصبحواُأنتمُأيضُاُمنُالفائزينُبهاُ .
العناياتُاإل ّ

ُالُّلهمُياُربيُورجائيُومعينيُومنائيُ.أسألكُبفضلكُاّلذي ُأحاطُالموجوداتُوبرحمتكُاّلتيُ

وراء ُجزيل ُمواهبكُ ،واجعلنا ُيا ُإلهي ُمشمولينُ
سبقت ُالممكنات ُأن ُتنزل ُعلينا ُفي ُهذه ُالُّليلة ُالنُّ ُ
ُصمدانيتكُ
ُّ
انيتك ُومستغرقين ُفي ُبحار ُنور ُفردانيتك ُومبتهلين ُإلى ُملكوت
بلحظات ُعين ُرحم ُّ

وحانيُمبتهلينُ
الر ُ
يُإنُهؤلءُعبادُواماءُقدُاجتمعواُفيُهذاُالمحفلُ ُّ
ومتضرعينُإلىُأفقُألطافكُ.رُّب ُّ
ُّ
ّ
ُومتموجين ُكالبحور ُبأرياح ُموهبتكُ،
ُّ
ُمحبتكُ ،منجذبين ُبنور ُمعرفتك،
إلى ُملكوتكُ ،مشتعلين ُبنار ُّ
السماءُ .واجعلهمُ
الرحمة ُمن ُ ُّ
ُأيدهم ُبشديد ُالقوى ُوأنزل ُعليهم ُ ُّ
رحمانيتكُ .رُّبي ُّ
ُّ
متذُّللين ُإلى ُملكوت ُ
آياتُتوحيدكُوراياتُتقديسكُبينُالورىُوسرجُا ُلمعةُبنورُالعرفانُساطعةُبأنوارُالهدىُبينُأهلُ

الرحيمُإنكُأنتُالعزيزُالقديمُ .
الوفاءُ.إنكُأنتُالكريمُ.إنكُأنتُ ُّ
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وحانية
الر ّ
دورة الفصول ّ
فيُيومُاألحدُالموافقُُ15تشرينُاأل ّولُُ1911ألقىُحضرة ُ
التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريسُ :
ُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
اتُتطابقُالجسمانياتُ.فكماُأنكمُتالحظون ُفيُعالمُ
ُّ
الر ُّ
وحاني
لوُنظرتمُبعينُالبصيرةُلرأيتمُ ُّ

الشتاء ُكذلك ُتجدون ُهذه ُالفصول ُفيُ
ُو ّأيام ُ ُّ
ُالصيف ُوأوقات ُالخريف ُ
الربيع ُوموسم ُّ
األجسام ُفصل ُ ُّ

الروحُ .
عالمُ ُّ

ائيلُلماُأسرهمُالخريفُوأصبحواُفيُ
ُّ
بيعُ،وبيانُذلكُأن ُبنيُإسر
ُّ
الر
ُف ّأيام ُموسىُكانتُمثلُ ُّ

وحانيةُ،
الر ُّ
نهايةُالُّذُّلةُوالهوانُ،وهامواُفيُظلماتُالجهلُبعثت ُفيهمُيدُموسىُالبيضاءُاإلحساساتُ ُّ

تغيرُوت ّبدلُ
وحانيُ ُّ
الر ُ
الربيعُ ُّ
أن ُذلكُ ُّ
لُّ ُّ
الربيعُ.إ ُ
ماويةُوبذلُلهمُمنُفيضُأمطارُ ُّ
ورّباهمُباآلدابُ ُّ
الس ّ
ّ
ظلماتُ .
ُ،وتجمدواُوأحاطتُبهمُال ُّ
ُّ
الربيعُوعادواُإلىُحالتهمُاألولى
الشتاءُفزالُرونقُ ُّ
ب ُّ
السّيد ُالمسيح ُربيعُا ُ ُروحانيا ُضرب ُخيمته ُفي ُاآلفاقُ .وأظهر ُتلك ُاإلحساساتُ
ُوكان ُ ّ

أنُ
لّ ُ ُّ
السابقُ ُ.وتمتّع ُالعالمُبرونقُبهيجُوانتعشُعالمُاإلنسانُوازدهرُ.إ ُ
ةُإظهارُأعظمُمنُ ُّ
ُا
الر ُّ
وحاني
ُّ
دينُالمسيحُتغيير ُ
ُا
ؤساءُفتغيرُأساسُ
ُّ
الر
اءُو ُّ
موسمُالخريفُعادُثانيةُ،إذُتحالفُاألمر ُ
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الرؤساءُعليهاُ
اءُو ُّ
قاليدُ.وهكذاُأصبحتُأمةُالمسيحُأسيرةُإذُتسُّلطُاألمر ُ
ُّ
الناس ُأسر ُ
كُّليُا ُوأصبحُ ُّ
ىُللتّ
كل ُذنبُ
كالكابوسُ.وضاعت ُ ُ
التّعاليم ُاإل ّ
لهية ُضياعُا ُكُّليا ُوراجت ُالتّقاليد ُرواجُا ُشديدُاُ ،حتّى ُبات ُ ّ

اعتسافُيعفىُعنهُبمجردُاإلقرارُوالعترافُ .
ُّ
اهرُ،وكلُظلمُو
ُّ
الرؤساءُال ُّ
ط
يغفرُبنفسُ ُّ

وحانيُ
الر ُ
ي ُُو ُّ
قيُالماد ُّ
ُّ
الر
ظلماتُ،واستوحشُالغربُ،وحرمُمنُ ُّ
العالمُيتخبطُفيُهذهُال ُّ
ُّ
ظل ُ
ُ ُو ُّ
ّ
لهيُ .فأضاءت ُبادية ُالعربُ
محمدي ُبغتةُ ،وأقام ُأساس ُالعدل ُاإل ُ
حرمانُا ُتامُا ُحتّى ُأشرق ُ ُّ
النور ُال ّ
ّ
توحشةُ،وارتقتُشريعةُهللاُ .
ورفعتُشريعةُهللاُرايتهاُفيُالصحراءُ،فترُّبتُاألقوامُالم ّ
أثرُ،واستولى ُالجهلُوانعدمتُ
ُ
أي ُ
الدينُالمبين ُ ُّ
مدةُت ّبدلتُاألمورُبحيثُلمُيعدُألنوارُ ُّ
ُوبعدُ ّ

ُإنه ُمن ُالمستحيل ُألّ ُيظهرُ
اتيةُ ،بحيث ُّ
التّبديل ُمن ُلوازم ُالوجود ُال ّذ ُّ
ُو ُ
التّغيير ُ
ُألن ُ ُ
المعرفةُ .ذلك ُّ

شمسُلُبدُمنُليلُبهيمُ .
ُّ
كلُ
ُّ
كلُعمر
ُ
انُلُبدُمنُخرابُودمارُ،وبعدُ ّ
التّغييرُ.فبعدُ ّ

ُأية ُإحساساتُ
لهي ُلم ُتعد ُهناك ُّ
الدين ُاإل ُ
كل ُاآلفاق ُوانهدم ُأساس ُ ُّ
فلما ُغمرت ُال ُّ
ُ ُّ
ظلمات ُ ّ
ّ
ُإن ُاألديان ُلم ُتعد ُتتجاوز ُاأللفاظ ُوأصبحت ُ–لسوء ُاستعمالهاُ -سببُاُ
وحانية ُعلى ُاإلطالقُ .بل ُّ
ُر ُّ
البرُ
تفضل ُهللاُ ُّ
ياءُو ُّ
صبحتُوسيلةُللر ُ
ُّ
للمتاعبُ.فبعدُأنُكانتُسببُا ُلالتّحاد ُوالتّفاق ُأ
النفاقُ،ولهذاُ ّ

الرحيم ُبمحض ُرحمته ُالكبرى ُفأخرج ُمن ُجديد ُكوكبُا ُساطعُاُ .وهكذا ُطلع ُمن ُمشرق ُإيران ُصبحُ
ُّ
ثم ُما ُلبث ُنور ُحضرة ُبهاء ُهللا ُأن ُأضاءُ ،وراجت ُتعاليمهُ
الهداية ُالكبرى ُألّ ُوهو ُحضرة ُالبابُّ ُ .

لهي ُهو ُذلكُ
الدين ُاإل ُ
انية ُوحسن ُأخالق ُوأُّنه ُروح ُالعالمُ .وأساس ُذلك ُ ُّ
لهي ُنور ُّ
الدين ُاإل ُ
ُأن ُ ُّ
معلنة ُّ
ّ
ّ
البيانُاّلذيُألقيتهُفيُلندنُفطالعوهُكيُتعلمواُ .
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إن ُأهل ُالعالم ُل ُيعلمون ُقط ُما ُهو ُأساس ُأمر ُهللاُ .وهذا ُهو ُاّلذي ُحدا ُبجمع ُمن ُأهلُ
ُ ُّ

الدينُسببُاُلالتّحادُ
نُحضرةُبهاءُهللاُليقولُ:إذاُلمُيكنُ ُّ
الدينُ.وا ُّ
تبرواُمنُ ُّ
المعارفُوالعلومُإلىُأنُي ّأ

الدواءُ
الدواءُ.ف ُّ
محبةُ.مثلهُمثلُ ُّ
منُوجودهُ.ولهذاُفإن ُ ُّ
ُّ
فإن ُعدمهُأولى ُ
ُّ
الدينُيجب ُأنُيكون ُسببُا ُلل ّ
هُأفضلُوأولىُ .
ُ
لإلصابةُبالمرضُفإنُالمتناعُعنُتناول
ُّ
الدواءُسببُاُ
يوصفُللشفاءُ،فإذاُكانُ ُّ
ُّ

ن ُالفقراتُاإلحدىُعشرةُاّلتي ُذكرتهاُفيُبيانيُقبلُمغادرتيُللندن(ُ )1هيُمنُبينُأسسُ
ُوا ُّ

دينُهللاُ،فارجعواُإليهاُكيُتقفواُعلىُأساسُأوامرُبهاءُهللاُوأحكامه ُ

()1

ُانظرُالخطبةُالمطبوعةُفيُصفحةُُ .79
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بيان معن الب في االبن
واالبن في الب

فيُليلةُالخميسُالموافقُُ20تشرينُاأل ّولُألقيتُ ُ
هذهُالخطبةُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُفيُباريس ُ
هو هللا
لُجمعياتُوتتأُّلفُمحافلُفيُباريسُ،إ ّماُ
ُّ
ُّ
ُ،كمُتتشك
الحمدُهللُعلىُأن ُهذاُالمجمعُنور ُ
اني
ُّ
ُ
ّ
الرأي ُفيُ
ناعيُ ،
الص ُ
قدم ُ ُّ
ُواُ ّما ُألجل ُ ُ
التّجارة ُ
للتّباحث ُفي ُتوسيع ُ ُ
ُواُ ّما ُ ُ
لنشر ُالمعارف ُ
التّ ّ
ُواُ ّما ُلتبادل ُ ُّ
ّ
ي ُفي ُعالمُ
ماد ُّ
ُألنها ُسبب ُ ُّ
السياسةُ .وجميع ُهذه ُالمجامع ُوالمحافل ُمفيدة ُومقبولة ُّ
شؤون ُ ُّ
الرقي ُال ّ

انيُ،وحصولُاإلحساساتُ
الرُّب ُ
وجهُإلىُالملكوتُ ُ
التّ ُّ
رحماني ُغايتهُ ُ
ُ
أماُمجمعناُهذاُفمجمعُ
ُ
الوجودُ.و ّ
ّ ّ
ّ
عصب ُمنُبين ُالمللُوالمذاهبُ ،واحاللُ
التّ ُّ
السعيُإلزالة ُ ُ
ُ،و ُّ
نساني ُ
ُ
وحانيةُوترويجُوحدة ُالعالمُاإل
الر ُّ
ُّ
ّ
ُمقبولُ ُلدىُ
محبة ُفيُجميعُالقلوبُ.لهذاُنأملُأنُيمتازُهذاُالمجمعُعنُسائرُالمجامعُوأنُيكون ُ
ال ّ
هللاُ .

اةُأن ُهللاُخلقُاإلنسانُعلىُصورتهُومثالهُ،ووردُفيُاإلنجيلُقولهُ"األبُفيُ
التّور ُّ
ُوردُفيُ ُ

أناُسره"ُ،وقالُ
ُّ
أن ُهللاُ
محمد ُرسولُهللاُ ُّ
تعالىُقال"ُ:اإلنسانُسريُو ُّ
البنُوالبنُفيُاألب"ُ،وذكرُ ّ
قدسهُلنزوليُ،وروحكُ ُ
ُ
حضرةُبهاءُهللاُعلىُلسانُهللاُ
تعالى"ُ:فؤادكُمنزليُ ّ
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لُّ
انيةُ.إ ُ
لهيُ،وصور ُ
علىُأن ُاإلنسانُمثالُإ ُ
ُّ
تدل ُ
طهرها ُلظهوري"ُ.وهذهُالكلماتُجميعُا ُ ُّ
ةُرُّب ّ
منظريُ ّ
ّ

اكُالبشرُ.ذلكُألن ُاإلدراكُفرعُمنُفروعُاإلحاطةُ.
ُّ
لوهية ُبذاتهاُخارجةُعنُنطاقُإدر
ُّ
أن ُحقيقةُاأل ّ
إذاُأدركهُ.ولماُكانُهللاُسبحانهُوتعالىُمحيطُا ُولُيمكنُأنُيحاطُبهُ
ُّ
لّ ُ
فاإلنسانُلُيحيطُبشيءُإ ُ

ُألن ُالمحيط ُأعظم ُمن ُالمحاطُ .وعلى ُذلكُ
ُفإن ُإدراك ُاإلنسان ُله ُمستحيل ُوممتنع ُومحالُّ ،
لذلك ُّ
فإدراكات ُاإلنسان ُاّلتي ُهي ُمحاطة ُباإلنسان ُواإلنسان ُبها ُمحيط ُل ُيمكن ُأن ُتكون ُهي ُحقيقةُ

فكل ُماُ
لوهية ُ ُّ
ألن ُعقلُالبشرُليسُفي ُطاقته ُولُبمقدوره ُأنُيدرك ُحقيقة ُال ّذات ُاإل ّ
األ ّ
لهيةُ ،ولهذا ُ ّ
يخطرُبتص ّورُاإلنسانُمخلوقُمثلهُوليسُخالقُاُ،بلُهوُصورةُفكرُّيةُمنُصنعُاإلنسانُ .

ظرُفيُالكائناتُلوجدناُأنُتفاوتُمراتبهاُيحولُدونُإدراكهاُبعضهاُالبعضُ
ُّ
ولوُأنناُدُّققناُ ُّ
الن
ُّ
ُ

معُأنُجميعهاُمخلوقةُ.فهذاُالجمادُمخلوقُوهذاُالنُّبات ُوهذاُالحيوانُكالهماُمنُالمخلوقاتُأيضُاُ.
ُّ

ُ،فإنهُمهماُ
النبات ُّ
النباتُ.وكذلكُالحالُفيُ ُّ
الناميةُفيُ ُّ
قوة ُ ُّ
ومعُذلكُفالُيمكنُللجمادُأنُيدركُال ّ

السمعُوالبصرُ،
قوةُ ُّ
ُّ
فإنهُلُيستطيعُأنُيدركُعالمُالحيوانُ،و
قدمُ ُّ
ارتقىُوت ّ
يتصورُ ّ
لُيمكنُللنباتُأنُ ّ
يتصورُ
النبات ُكليهماُمخلوقانُوكذلكُشأنُالحيو ُّ
الجمادُو ُّ
ُ
غمُمنُأن ُ
ُّ
الر
وذلكُب ُّ
انُفإنهُلُيستطيعُأنُ ّ

قوة ُالعاقلةُالكاشفةُتكشفُعنُحقائقُاألشياءُ.
قوة ُعاقلةُ.وهذهُال ّ
قوة ُاإلنسانُالفكرُّيةُ.وفيُاإلنسانُ ّ
ّ
الشيءُغيرُالمحسوسُ.إذُلُ
انُيدركُالمحسوسُهوُاآلخرُ،ألجبناُأنهُلُيدركُ ُّ
ُّ
ذاُقيلُإن ُالحيو
ُّ
وا

الصور ُالمرُّئيةُفيُالمرآةُ،
يتصور ُمركزُّيةُ ُّ
الشمسُوحركةُاألرضُ،ولُيستطيعُأنُ ّ
يمكنهُأنُ ّ
يتصور ُ ّ
التلفون ُأوُ
التّصوير ُأو ُآلة ُالبرق ُأو ُالحاكي ُأو ُ ُّ
بائية ُول ُآلة ُ ُ
قوة ُالكهر ُّ
ول ُيستطيع ُأن ُيكشف ُال ّ

ُأن ُالحيوان ُواإلنسان ُكليهماُ
الرغم ُمن ُّ
ُّ
السينماُ .فهذه ُالمكتشفات
ُّ
كل ُذلك ُب ُّ
ُيختص ُبها ُاإلنسانّ ُ .
مخلوقانُحادثانُ .
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الرتبةُ
ُأن ُ ُّ
ُأن ُتفاوت ُمراتبُالمخلوقات ُيحول ُدون ُإدراكها ُبعضها ُلبعض ُبمعنى ُّ
ُثبت ُإذن ُّ

الرتبةُاألعلىُ.فإذاُكانُتفاوتُالمراتبُفيُعالمُالخلقُيحولُدونُإدراكُ
األدنىُلُتستطيعُأنُتدركُ ُّ

هُلُيدركهُ.فإذاُ
ُ
بعضُالخلقُللبعضُاآلخرُفكيفُيمكنُللحادثُأنُيدركُالقديمُ،فمنُالمؤكدُإذُا ُ ُّأن
ُّ

لوهيةُ
ُّ
تصورُاإلنسانُلُيمكنُأنُيكونُهوُهللاُ.تعالتُحقيقةُاأل ّ
كانُاألمرُكذلكُفإنُ ّ
كلُماُيخطرُب ّ
كبيرُ .
عنُذلكُتعاليُاُ ُا

ولكنُلماُكانتُجميعُالكائناتُوجميعُالموجوداتُمحتاجةُإلىُفيضُالوجودُكانُلُبد ُأنُ
ُّ
ُ

لهية ُفيضُيكون ُسببُا ُلحياةُالكائناتُ.لهذاُأشرقتُعلىُالكائناتُفيوضاتُ
يصدرُعنُالحضرةُاإل ّ

الشمسُ
لهي ُشامل ُلجميع ُالكائنات ُمثله ُفي ُذلك ُمثل ُشعاع ُ ُّ
أسمائها ُوصفاتهاُ .وهذا ُالفيض ُاإل ُ
ّ
رضيّةُ
الشمسُوتعيشُجميعُالكائناتُاأل ُ
الفائضُعلىُجميعُاألشياءُ،إذُتنموُجميعُاألشياءُبفيضُ ُّ
الشمسُ .ولكن ُسائر ُالكائنات ُفي ُالحقيقة ُهي ُفي ُمنزلة ُالحجر ُوالمدر ُل ُحياة ُفيهاُ
على ُح اررة ُ ُّ
لهيُ
يبُفيُأن ُنصيبُاإلنسانُمنُالفيضُاإل ُ
ُّ
واإلنسانُهوُالكائنُاّلذي ُلهُنفسُوروحُوعقلُ.ولُر
ّ
لّ ُ ُّأنهُليسُلهُكمالُ
ألنهُجسم ُإ ُ
جمادي ُ ُّ
ُّ
أعظمُألنهُممتازُعلى ُجميع ُالكائناتُ .فالجمادُلهُوجود ُ
ُّ
ُأنه ُل ُيبصر ُول ُيسمعُ.
حسُ ،بمعنى ُّ
قوة ُال ّ ُ
ُ
النبات ُله ُوجود
ُو ُّ
النباتُ ،
ُّ
ُنباتيُ ،ولكن ُليست ُلديه ُ ّ
ّ
أماُاإلنسانُفجامعُلجميعُالكمالتُجامعُللوجودُ
قوةُال ّ ُ
حسُ،ولكنُليستُلديهُال ّ
وللحيوانُ ّ
قوةُالعاقلةّ ُ.
قوةُ
ُّ
قوة ُالحيوا ّنيةُوجامعُللحواسُ.وفضالُ ُ
قوة ُ ُّ
ُ
عنُذلكُفإن ُلديهُال ّ
النباتيةُوجامعُلل ّ
الجسمانيُوجامعُلل ّ
ّ
علىُجميعُالكائناتُفإنُنصيبهُ
ُّ
اُكانُممتازُ
ُا
ُّ
ولذلكُفاإلنسانُممتازُعلىُجميعُالكائناتُ.ولم
العاقلةُ.
نسانيُ.وهوُالفردُالكاملُ
ُ
سيماُنصيبُالفردُالكاملُفيُالعالمُاإل
منُفيضُشمسُالحقيقةُأعظمُولُ ّ
ّ
لهيُ.
يعدُسائرُاألفرادُبالقياسُإليهُفيُأدنىُدرجاتُاإلدراكُ.وهذاُالفردُالكاملُهوُالمظهرُاإل ُ
اّلذيُ ُّ
ّ
وهوُبمنزلةُالمرآة ُ
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بلُإنُشمسُالحقيقةُلتتجّلىُفيهاُ
التّأللؤُوأسنىُالُّلمعانُّ ُ.
الصافيةُاّلتيُيتألألُفيهاُنورُالحقيقةُأعظمُ ُ
ّ

الشمسُفيُتلكُالمرآةُ.ولهذاُ
بصورتهاُومثالهاُوح اررتهاُوضيائهاُوتمامهاُوكمالهاُ.حتّى ُ ُّإنناُلنشاهدُ ُّ

الشمسُظاهرةُفيُهذهُالمرآةُ.ولمُيكنُيعنيُبهذهُ
ُ:األبُفيُالبنُ.وهوُيعنيُأنُ ُّ
ُّ
السّيدُالمسيح
قالُ ّ
الدخول ُوالحلول ُمنُ
ُألن ُ ُّ
ُعلو ُتقديسها ُودخلت ُفي ُالمرآةُ .ذلك ُّ
ُتنزلت ُمن ُّ
الشمس ُّ
ُأن ُ ُّ
العبارة ُّ
أن ُأنوار ُشمس ُالحقيقة ُاّلتيُ
لّ ُ ُّ
مقدسة ُعن ُاإلدراكُ .إ ُ
لوهية ُ ّ
منزهة ُ ُو ّ
خصائص ُاألجسام ُوحقيقة ُاأل ّ

ظهورُوالبروزُ ُ.
تنطلقُإلىُمظاهرُالظهورُتكونُفيُغايةُال ُّ

البر ُالعطوفُ
ن ُهللاُ ُّ
كل ُإدراكُوا ُّ
ُهذهُهيُحقيقةُمسألةُاأل ّ
كل ُعقلُويذعنُلها ُ ّ
لوهيةُ،يقبلها ُ ّ

أمرُ
ذاُكناُنحنُالعبادُلُنكُّلفُنفسُا ُ ُا
لمُيكُّلفُعبادهُبأنُيبحثواُفيُأمورُخارجةُعنُدائرةُالعقلُوا ُّ
الرحيمُالعتقادُبأمورُغيرُمعقولةُ .
الرحمنُ ُّ
غيرُمعقولُفكيفُيكُّلفناُهللاُ ّ

ينُوجدناُأنهاُغيرُمعقولةُ.
ُّ
ُّ
مسيحي
ُواذاُنحنُأخذناُهذهُالمسألةُبموجبُالتّقاليدُالمتوارثةُبينُال

النظرُفي ُما ُ ُّبينتهُلكمُوجدتمُالمسألةُ
تحريناُالحقيقةُوجدناهاُمحّققةُومعقولةُ.واذاُأنتمُدُّققتمُ ُّ
أماُإذاُ ّ
ّ
واضحةُمشروعةُبحيثُلُيمكنُأنُينكرهاُأحدُ .

كل ُفردُ
ُ ُّإننيُهذهُالُّليلةُفيُمجمعكمُ.واُّننيُلمسرورُمنُمالقاتكمُ.إ ُ
لُّ ُّأننيُأرجوُأنُيصير ُ ّ

لهيةُ،وتكتحلُ
الر ُّ
للاُ -شمعُا ُنورانياُ ُا
منكمُ–بإذنُ ُّ
حمانيةُوأنُتلهمُقلوبكمُباإللهاماتُاإل ّ
ومركزُلل ّ
محبة ُ ّ
عيونكمُبمشاهدةُاآلثارُ .

الدهرُلمُتسطعُ
لّ ُ ُّأنهُأتىُعليهاُحينُطويلُمنُ ُّ
إن ُمدينةُباريسُهذهُفيُغايةُالجمالُ.إ ُ
ُ ُّ

تهبُعليهاُ
قوةُعظيمةُحتّى ُ ُّ
وحيةُ.و ُّ
الر ُّ
الناحيةُ ُّ
وحانيةُ.ولهذاُتخّلفتُمنُ ُّ
الر ُّ
فيهُاألنوارُ ُّ
لُبد ُلهاُمنُ ّ
حُالقدسُ.إنُالمرضُالعارضُيمكنُعالجهُبالوسائل ُ
ُّ
الرو
نسمةُمنُنفثاتُ ُّ
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أدويةُقويةُناجعةُ.ولنأخذُمثالُُهذهُالفواكهُ
ُّ
المرضُالمزمنُفالُبدُلهُمنُترياقُفاروقُو
ُّ
أماُ
العادي ُ
ُّ
ةُ.و ّ
هيُأمامناُاآلنُ،إن ُبعضهاُينضجُبح اررةُقليلةُتعادلُعشرُدرجاتُ،وبعضهاُاآلخرُينضجُ
ُّ
اّلتي ُ
ُولكن ُباريس ُتحتاج ُإلى ُألف ُدرجة ُمن ُالح اررة ُكي ُتبعث ُفيهاُ
ُّ
بعشرين ُدرجةُ ،وغيرها ُبخمسين.

السرعةُ.
أماُالحطبُفالُيشتعلُبهذهُ ُّ
النار ُ
آخرُالفتيلُيشعلُبمجردُأنُتمسهُ ُّ
ُّ
الحركةُ.ولنأخذُمثالُُ
ُ،و ّ

لهية ُاّلتيُ
رُفيهاُ.فلوُأنناُعملناُبموجبُ ُ
ُّ
قوة ُ ُر ُّ
ُ
وحانيةُعظيمةُحتّى ُتؤُثّ
التّعاليمُاإل ّ
فباريسُبحاجةُإلىُ ّ
عصباتُ
لتُعلىُجميعُاألنبياءُألحدثُذلكُتأثيرُشديدُاُ.وهذهُ ُ
ُا
نز
التّعاليمُهيُأنُنتخُّلىُعنُجميعُالتّ ّ

مودة ُلجميعُالبشرُوجميعُ
الس ُّ
ُّ
محبة ُوال ّ
ياسيةُ،ونتركُالتّقاليد ُونظهرُال ّ
المذهبيةُوالعنصرُّيةُوالوط ّنية ُُو ّ

بُ
الر ُّ
ُ،ونعترفُبأن ُجميعُالخلقُهمُعبادُهللاُومظاهرُألطاف ُ ُّ
ُّ
ُ
نساني
طوائفُونخدمُوحدةُالعالمُاإل
ال ُّ
ّ
ضع ُفينبغي ُعلينا ُأن ُنسعى ُفي ُسبيلُ
الر ُّ
ُأن ُبعضهم ُبمنزلة ُاألطفال ُ ُّ
ُوكل ُما ُفي ُاألمر ُّ
الجليلُّ .
تعليمهمُ،وبعضهمُمريضُعليناُأنُنداويهمُونعالجهمُ،وبعضهمُعميانُوعليناُأنُنجعلهمُيبصرونُ
نسانيُيفوزُعندئذُباإلشراقُوالتّحادُوالتّفاقُ .
ُ
يبُأنُالعالمُاإل
ولُر ُّ
ّ

ىُأقواماُ
رورُمنُمالقاتكمُفإننيُأر ُ
ُّ
ُواُّننيُألدعوُهللاُمنُأجلكمُ.وقدُسررتُالُّليلةُغايةُ ُّ
الس

اقعُأن ُمثلُهذهُالمجالس ُباعثُعلىُ
ُّ
محبةُ.والو
مختلفينُقدُاجتمعواُهناُوهمُفيُمنتهىُاأللفةُوال ّ

لّ ُيكون
ُمسرورُ.انظرواُكيفُاجتمعتُاألقوامُالمختلفةُفيُمكانُواحدُ
ُا
السرورُ،ولُيمكنُإلنسانُأ ُ
ُّ
لّ ُمنُفقدُاإلنصافُ
كل ُإنسانُإ ُ
الصداقةُوبهذاُالوئامُوالتّفاق ُّ
محبة ُُو ُّ
وبهذهُال ّ
ُ.إن ُهذاُسببُسرور ُ ّ

اإلنسانُيسر ُإذاُوجدُبعضُالحيوانُقدُاجتمعُوتآلفُ.فماُبالكمُبمقدارُسرورهُ
ُّ
ُأن ُ
واُّنكمُلتالحظون ُّ
وابتهاجه ُإذا ُرأى ُنفوسُا ُمختلفة ُالجنس ُمختلفة ُاألوطان ُمختلفة ُالعادات ُقد ُاجتمعت ُمع ُبعضهاُ

محبةُ ُ
البعضُعلىُاأللفةُوال ّ
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حدية ُبكمال ُالعجز ُوالفتقار ُضارعُا ُأن ُيأتلف ُالبشر ُكألفتكمُ
والودادُ .واُّنني ُألتوجه ُإلى ُأعتاب ُاأل ّ

ي ُكّله ُأسرةُواحدةُ،وأنُيجتمعُجميعُالخلقُفيُمحفلُواحدُيلهجون ُ–وهمُ
حتّى ُيصبحُالجنسُالبشر ُّ
الفردُاألحدُولهذاُفإننيُأدعوُلكمُ
ُّ
الصدقُ-بشكرُهللاُ
الصفاءُوفيُكمالُ ُّ
فيُكمالُاأللفةُوفيُكمالُ ّ

فأقولُ :

انُ،ولبواُ
ُّ
ُإلهيُإلهيُ.ترىُهؤلءُالعبادُوهؤلءُاإلماءُقدُانجذبواُبنفحاتُالقدسُفيُهذاُاألو

ِّ
إن ُ هؤلءُعبادُأودعتُفيُقلوبهمُآيةُالهدىُ،وهديتهمُإلىُملكوتكُاألبهىُ
رب ُ ّ
لندائكُبينُاألنامّ ُ .

ِّ
رب ُقد ُغشت ُاألبصار ُحجباتُ
ونزلت ُعليهم ُمن ُسحاب ُرحمتكُالفيض ُ ُّ
ّ
الشامل ُوالغيث ُالهاطلّ ُ .

ُقرت ُأعينهم ُبمشاهدة ُآيات ُتوحيدكُ
أما ُهؤلء ُّ
ُخفي ُاأللطافُ .
ُ
العتساف ُوغفلوا ُعن ُذكرك ُيا
ُو ّ
ّ
جمالكُ،ونورتُس ارئرهمُ
ُّ
وطابتُنفوسهمُبالستفاضةُمنُغمامُتقديسكُ،وصفتُضمائرهمُبتجّليات ُ
ِّ
خيرُفيُملكوتكُ.وصورهمُبصورُالمألُاألعلىُبينُالورىُ،حتّىُ
ُّ
كل ُ
رب ُ ّ
بظهورُألطافكّ ُ .
قدرُلهم ُ ّ

ِّ
رب ُاجعلهمُكلماتُ
كل ُالبالدّ ُ .
يكونواُآياتُتوحيدكُالباهرةُعلىُاألشياءُوراياتُتقديسكُالخافقةُفي ُ ّ

كتابكُوارزقهمُمنُنعمائكُ،واسبغُعليهمُنعمتكُواجعلهمُينادونُبالملكوتُفيُصقعُاإلمكانُوسرجُاُ

الرحمنُ .
ُّ
الناسوتُبنورُاإليمانُو
منيرةُفيُزجاجُ ُّ
اإليقانُُ.إنكُأنتُالمقتدرُالعزيزُالغفورُالعطوفُ ّ
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الدين سبب ا ّتحاد العالم
ّ
فيُعصرُيومُاإلثنينُالموافقُُ23تشرينُاأل ّولُسنةُُ1911ألقىُحضرةُعبدُالبهاء ُ
التّاليةُ :
حباءُوغيرهمُالخطبةُ ُ
ُفيُمنزلُالمسيوُاسكاتُبحضورُمائتينُمنُاأل ّ
هو هللا
تبشر ُجميع ُالملل ُبيوم ُموعود ُيجد ُفيه ُجميع ُالبشر ُراحة ُاألمنُ
لهية ُ ُّ
ُّ
إن ُجميع ُالكتب ُاإل ّ

النزاع ُوالجدالُوتبطلُالحربُ،وترتبطُجميعُ
نساني ُويتمُالتّفاق ُويزولُ ُّ
ُ
والطمئنانُ ُ،ويتّحد ُالعالمُاإل
ّ
نسانيُ .
ُ
المللُبعضهاُببعضُوتتجلّىُوحدةُالعالمُاإل
ّ
نُأنُصبحُذلكُاليومُقدُأسفرُ،وانتشرتُبوارقهُفيُاآلفاقُفأحدثتُفيُعالمُ
ُواُّنناُلنالحظُاآل ُّ

نسانيُفلنُتتحّققُ
ُ
جميعُمللُالعالمُلتشهدُبأنهُماُلمُتتحّققُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
أنُ
البشرُنشاطُاُعظيمُاُ.و ُّ
ّ
محبة ُهي ُسبب ُحياة ُالعالمُ ،والتّحاد ُهو ُسبب ُسعادة ُالبشر ُوحصولُ
للبشر ُراحة ُول ُسعادةُ .فال ّ
للسراجُمنُبّلورُ
لُبدُ ُّ
أسبابُوماُلمُتتهيأُتلكُاألسبابُلُيتحّققُوجودهُ.فمثالُُ ُّ
ُّ
لشيءُمرتبطُبعللُو
ا ُّ
محبة ُمنُروابطُ.
ُّ
محبة ُ
ُا
وفتيلةُوز
ماُبينُالبشرُفالُبد ُلل ّ
يتُلكيُيعطيُنورُفنحنُنريدُأنُتحصلُال ّ
محبة ُال ُّروابطُالوط ّنية ُحينُا ُآخرُ،وتارةُ
ولقدُكانتُهذهُ ُّ
الرُوابطُروابطُالعائلةُحينُاُ،وكانتُأسبابُال ّ

محبةُهيُالوحدةُالعنصرُّيةُوتارةُأخرىُ ُ
محبةُهيُوحدةُالُّلغةُوتارةُكانتُروابطُال ّ
كانتُأسبابُال ّ

98

التّعلمُ.وفيُوقتُ
عليمُو ُ
ُ
محبة ُ ُ
التّ
محبة ُهيُوحدةُالمنافعُ.وفيُأحيانُأخرىُأسبابُال ّ
كانتُروابطُال ّ
محبةُ
ياسيةُوهذهُاألسبابُجميعُا ُأسبابُخص ُو ُّ
الس ُّ
صيةُ.ولُتحصلُال ّ
آخرُكانُسببُال ّ
محبة ُالوحدةُ ّ

ُفإن ُأهل ُاألوطان ُاألخرى ُيظُّلونُ
ُألنها ُإذا ُسادت ُبين ُأهل ُالوطن ُالواحد ُّ
عامة ُبهذه ُاألسباب ُّ
ال ّ
محبة ُبينُأبناءُجنسُواحدُ.ولُيمكنُأنُتكونُ
محرومينُمنهاُ،ذلكُألن ُ ُّ
ُّ
الروابطُالعنصرُّيةُسببُلل ّ

ألنها ُروابط ُجسما ّنيةُ
عامة ُ ُّ
الس ُّ
الروابط ُالعنصرُّية ُأو ُ ُ
ُّ
ياسية ُأو ُالوط ّنية ُأسبابُا ُلل ّ
محبة ُال ّ
التّجارُّية ُأو ُ ّ
دودةُفإنُروابطهاُمحدودةُأيضُاُ .
ُّ
مادةُمح
ُّ
مادُّي
ةُ.و ُّ
مادُّي ُ
ةُمحدودةُ،ولماُكانتُال ّ
الروابطُال ّ
ُو ّ

وحانيةُألُّنهاُ
الر ُّ
قوة ُ ُّ
ُيتّضح ُمنُذلكُأنُأعظمُ ُّ
الروابطُوأكبر ُوسائل ُالتّحاد ُبينُالبشرُهيُال ّ

ليستُمحدودةُبأيةُحدودُ .
ُّ

الدخولُفيُالملكوتُ
العالمُ،و ُّ
ُ
التّوجهُإلىُهللاُهوُسببُاتّحاد ُ
العالمُ،و ُ
ُ
الدينُهوُسببُاتّحاد ُ
ُُو ُّ

الدينُ
محبة ُواأللفةُ.ولكنُليسُالمقصودُمنُ ُّ
هوُسببُاتّحاد ُأهلُاألرضُ.وا ُّ
ذاُتم ُالتّحاد ُحصلتُال ّ

ُوعّلة ُالجدال ُوالحرب ُوسفكُ
النفورُ ،
ُو ُّ
ُألنها ُسبب ُالعداوة ُ
الناسُّ ،
تلك ُالتّقاليد ُالموجودة ُبين ُأيدي ُ ُّ

اُأنُالتّقاليدُالباقيةُفيُأيديُمللُالعالمُهيُسببُالقتالُ
يخُوتأملواُفيُوقائعهُترو ُّ
ُّ
التّار
الدماءُ.راجعواُ ُ
ُّ
والحربُوالجدالُفيُالعالمُ .

لهية ُواحدُ ،فهي ُحقيقةُ
ُواُّنما ُمقصدي ُمن ُ ُّ
الدين ُأنوار ُشمس ُالحقيقةُ .وأساس ُاألديان ُاإل ّ

تعددُلهُ .
واحدةُوروحُواحدةُونورُواحدُلُ ّ

تحري ُالحقيقةُ ،ومعنى ُذلك ُأن ُيقوم ُجميع ُالبشر ُبالبحث ُعنُ
الدين ُاإل ُ
ُومن ُأسس ُ ُّ
لهي ُ ّ
ّ
ُيوحد ُجميع ُشيع ُالعالمُ .والحقيقة ُعلمُ ،والعلمُ
ُفإن ُالبحث ُعنها ُّ
ُولما ُكانت ُالحقيقة ُواحدة ُّ
الحقيقةُّ ،
لهيةُ،ولذلكُفالعلمُسببُاتّحادُالقلوبُ،والحقيقةُألفةُبين ُ
أساسُاألديانُاإل ّ
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ُأنهم ُعبيد ُهللاُ.
عصبُ .والحقيقة ُهي ُأن ُتنظروا ُإلى ُجميع ُالبشر ُعلى ُّ
التّ ُّ
البشرُ ،والحقيقة ُترك ُ ُ

اُبأن ُجميعُمللُالعالمُعبيدُإلله ُواحدُ.والحقيقةُهيُأنُترواُجميعُالكائناتُ
والحقيقةُهيُأنُتعلمو ُّ

ُأن ُالوجود ُفي ُهذا ُالعالم ُذات ُمرتبتينُ :مرتبةُ
ُوكل ُما ُفي ُاألمر ُّ
الحية ُفائضة ُمن ُفيض ُواحدُّ .
ُّ
النقصُبالكمالُ،فاألطفالُمثالُُ–
النقصُومرتبةُالكمالُ.ويجبُعليناُأنُنسعىُليلُنهارُكيُن ّبدل ُ ُّ
ُّ

لُّ ُّأنهمُلُيستحُّقونُال ّذُّمُبسببُذلكُ.واُّنماُيجبُعليناُأنُ
فيُعالمُطفولتهمُ-لُيدركونُولُيعرفونُإ ُ

تعهد ُهذا ُالغرس ُالجديد ُباإلنماءُ
نرّبي ُهؤلء ُاألطفال ُحتّى ُيصلوا ُإلى ُمرتبة ُالبلوغُ .ويجب ُأن ُن ّ

ُ.وهذهُاألرضُيجبُعليناُأنُنطهرهاُحتّى ُتؤتيُبذورُالبركةُأكلهاُ.والمريضُ
ُّ
التّنشئةُحتّى ُيثمر
ُو ُ
حب ُجميع ُالبشرُ .فإذاُ
يجب ُعالجه ُحتّى ُيشفىُ .ول ُينبغي ُلنا ُأن ُنبغض ُإنسانُاُ ،بل ُيجب ُأن ُن ّ

محبةُ .وكذلك ُينبغي ُعلينا ُأن ُنناجي ُهللا ُدائمُا ُوندعوه ُحتّى ُيوجدُ
استحكم ُهذا ُاألساس ُحصلت ُال ّ

أنُنتضرعُونبتهلُكيُتشرق ُشمسُالحقيقةُعلىُالجميعُ،وكيُيغرق ُالجميعُ
محبة ُفيُالقلوبُ،و
ال ّ
ُّ
كل ُناقصُ .وكيُ
الرحمن ُينبغي ُعلينا ُأن
في ُبحر ُرحمة ُ ُّ
ُّ
الرب ُ ّ
ُنتضرع ُونبتهل ُإلى ُهللا ُكي ُيكمل ُ ّ
الشرق ُوالغربُ،وتستضيءُجميعُ
محبة ُعلىُ ُّ
يصلُجميع ُاألطفالُإلىُرتبةُالبلوغُوتشرق ُشمسُال ّ

محبة ُهللاُ ،وتصبحُاآلذانُصاغيةُوتنجذبُالقلوبُبنفحاتُالقدسُ ُوتستبشرُاألرواحُ
القل ُوبُمنُنورُ ّ

لهذاُفإنيُأدعوُقائالُُ:إلهيُإلهي ُلكُالحمدُبماُأشرقتُاألنوارُمنُملكوتُاألسرارُ،
ُّ
ببشاراتُهللاُ ،
الشكرُيا ُإلهيُ
النفوس ُوانشرحتُالقلوبُبسطوعهاُ،لكُ ُّ
واستضاءُجميعُاألرضُبشعاعهاُ،فانتعشتُ ُّ

ب ُالمعبودُ .وانشرحتُ
للر ُّ
النفوس ُسجودُا ُ ُّ
ُوخرت ُ ُّ
ُهبت ُنسائم ُالعناية ُمن ُمطلع ُ ُّ
بما ّ
الرحمة ُوالجودّ ،

ُإنناُ
ُبيناتُ .رُّبنا ُّ
كل ُالجهاتُ ،ونادت ُاأللسن ُبملكوتك ُوظهور ُآيات ُّ
ُّ
الصدور ُبآيات ُتقديسك ُفي ُ ّ
لُلعزتكُبينُاألنامُوندعوكُبالقلوب ُ
نتضرعُإلىُمركزُالجاللُونتذُّل ُّ
ُّ
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ِّ
رب ُأجبرُهذاُالكسرُ،وأكملُهذاُ
كل ُاألّيامّ ُ .
ُواأللسن ُواألرواحُ.ونستفيضُمنُسحابُرحمتكُفي ُ ّ
ِّ
النفوسُ
ىُولكن ُ ُّ
ُّ
رب ُقدُتشعشعُأنوارُالهدىُبينُالور
ُّ
النقصُ،وارحمُعبادكُ،وُّأيدهمُإلىُصراطكّ ُ .

ِّ
رب ُأنرُأبصارهمُبمشاهدةُآياتكُالكبرىُ،وأسمعهم ُنداءكُ
غفلواُعنُذكركُوابتلو ُّ
ُ
اُبالصممُوالعمىّ ُ .

الرحيمُ .
الرحمنُ ُّ
ُّ
منُملكوتكُاألبهىُ.إنكُأنتُالكر ُّ
يمُ.إن
ُّ
البديعُ
كُأنتُالعظيمُ.إنكُأنتُ ّ
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طبيعة
طم أغالل ال ّ
العلم يح ّ
فيُيومُاألربعاءُالموافقُُ25تشرينُاأل ّولُُ1911ألقىُحضرة ُ
التّاليةُ :
ُعبدُالبهاءُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريسُالخطبةُ ُ
هو هللا
لهيُ.والعلمُكاشفُاألسرارُ
نساني ُوهوُسببُظهورُالفيضُاإل ُ
ُ
العلمُأعظمُفضائلُالعالمُاإل
ّ
ّ
كل ُإنسانُمعلوماتُعنُجميعُاألشياءُ،
وهو ُكالمرآة ُاّلتي ُترتسم ُفيها ُصورُاألشياءُ.العلم ُيعطي ُ ّ
هُجميعُالبشرُ.ذلكُألنُالعلمُيعلمُاإلنسانُجميعُماُاكتشفهُالبشرُأيُ
ُّ
كلُفردُمنُالبشرُ ُّ
كأن
ويجعلُ ّ

طالعُعلىُجميعُوقائعُ
يمكنُاإلنسانُمنُال ُّ
جميعُالمعلوماتُاّلتي ُيمتلكهاُالبشرُ.والعلمُهوُاّلذي ُ ّ

يمكنهُمنُأنُيكشفُأسرارُالمستقبلُ .
األزمنةُ ُّ
السابقةُ.وهوُاّلذيُ ّ

الشمس ُمثالُُ
طبيعةُ.ف ُّ
ُأن ُجميعُالكائناتُ–كبيرةُكانتُأمُصغيرةُ -أسيرة ُلل ُّ
ُواُّنكمُلتالحظون ُّ

طبيعةُوالجمادُ
طبيعةُ.والعناصرُأسيرة ُلل ُّ
النجومُأسيرة ُلل ُّ
السُّياراتُوجميعُ ُّ
طبيعةُوكذلكُجميعُ ُّ
أسيرة ُلل ُّ

الشمسُبكلُعظمتهاُ
طبيعةُ.ف ُّ
طبيعةُولُيمكنهاُأنُتتجاوزُعنُمقتضياتُال ُّ
النباتُوالحيوانُأسرىُُلل ُّ
ُو ُّ

طبيعةُ.
طيور ُأسيرة ُال ُّ
ُوال ُّ
طبيعةُ .والوحوش ُ
ل ُيمكنها ُأن ُتتجاوز ُمدارها ُول ُإرادة ُلها ُفهي ُأسيرة ُلل ُّ

طبيعة ُفال ُيمكنها ُأن ُتتجاوز ُقانونُ
رضية ُأسيرة ُال ُّ
طبيعةُ .والكرة ُاأل ُّ
ُبكل ُعظمته ُأسير ُلل ُّ
والمحيط ُّ

طبيعةُأدنىُتجاوزُ .
ال ُّ

طمُقواعدها ُ
بيعةُبحيثُإنهُيستطيعُأنُيح ُّ
ُّ
أماُاإلنسانُفحاكمُعلىُال ُّ
ط
ُّ
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ابي ُمثل ُسائر ُالحيواناتُ ،ومقامهُ
طبيعةُ -مخلوق ُتر ُ
ُويتحكم ُفيهاُ .فاإلنسان ُ-بمقتضى ُال ُّ
ُّ
وأحكامها
ّ
طبيعة ُفهوُ
طى ُقان ُون ُال ُّ
ُمائي ُإ ُ
ُ
ائي ُول
ُأنه ُليس ُبذي ُروح ُهو ُ
الرغم ُمن ُّ
ومقره ُ ُ
لّ ُ ُّأنه ُيتخ ّ
التّرابُ .وب ُّ
ُّ
ّ
ّ
قوةُ
يجول ُعلى ُسطح ُالبحر ُويقطع ُالمحيط ُاألكبرُ .وهو ُيطير ُفي ُ
ُالهواء ُويسير ُتحت ُالماءُ ُ .و ّ

وتمردُاُمنهاُبحيثُلوُأصابتُجبالُُ
قوةُأشدُعصيانُاُ ُّ
ُّ
الر
الكهرباءُهذهُاّلتيُتشاهدونهاُ-ب ُّ
غمُمنُأنهُلُ ّ

الشرق ُوالغربُ.
أن ُاإلنسانُيأتيُبهاُويحبسهاُ،وفيُدقيقةُيتفاهم ُبهاُ ُّ
لّ ُ ُّ
لخترقتهُحتّى ُاألساسُ -إ ُ

ظل ُزائلُ.
غمُأنهاُ ُّ
أنُيثبتُصورةُاإلنسانُر ُّ
طليقُفيُآلةُ،و ُّ
اإلنسانُيستطيعُأنُيحبسُالصوتُال ُّ
ُّ
و
طبيعةُ.فمنُأينُ
بيعةُ.وهذاُهوُمعنىُقولناُ:إن ُاإلنسانُحاكمُعلىُال ُّ
ُّ
وجميعُهذهُاألمورُخارقة ُلل ُّ
ط

استحصلُاإلنسانُعلىُهذهُالفضيلة؟ُلقدُتأتّتُلهُمنُالعلمُ .
ُ

طبيعةُ
خرق ُالعاداتُوهتكُقوانينُال ُّ
أن ُ ُ
نسانيةُ.و ُّ
ضحُإذنُأن ُالعلمُهوُأعظمُالفضائلُاإل ُّ
ُّ
ُ ُاتّ

قوة ُوهذا ُالستعداد ُالُّلذين ُيخرق ُبهما ُقوانين ُعالمُ
أما ُوقد ُوهب ُهللا ُلإلنسان ُهذه ُال ّ
منوط ُبالعلمّ ُ .

الض ُّارةُ .من ُالمؤسف ُأنُ
طبيعة ُّ
ال ُّ
يضيع ُاإلنسان ُهذه ُالموهبة ُفي ُاألمور ُ ّ
ُفإنه ُلمن ُالمؤسف ُأن ُ ّ
عديُ.إذُيجبُعلىُاإلنسانُ
التّ ُّ
مُو ُ
ظل ُ
يسخُرها ُلل ُّ
يجريهاُفيُقنواتُالبغضُوالعداوةُ.منُالم ُؤسفُأن ُ ُّ

الصلحُ
ُّ
النفوسُ ،وأن
قوة ُفي ُسبيل ُإحياء ُ ُّ
أن ُيبذل ُهذه ُال ّ
ُيسخرها ُللخير ُالعامُ ،ويستخدمها ُفي ُ ّ

محبة ُبينُالبشرُ.وهذهُهيُ
الصالحُ،ويحصرهاُفيُتعميرُالعالمُوراحةُ ُّ
النفوسُ،وترويجُاأللفة ُوال ّ
ُو ّ
الموهبةُاّلتيُتتزُّينُبهاُحقيقةُاإلنسانُ .

ُوانني ُآلمل ُأن ُيوّفق ُالجميع ُإلى ُهذه ُالمُوهبة ُالكاملةُ ،وأن ُتحصروا ُهمكم ُفي ُأن ُيتلُّقىُ

أنُيحصلواُالعلومُوالفنونُ.وتحصيلُالعلمُلُيرتبطُبزمانُ،فهوُيبدأُمعُبدايةُالحياةُ
الناس ُالعلمُ،و
ُّ
ّ
للصلحُاألكبرُ
ألرضُوعّلة ُ ُّ
ُ
محبة ُمنُعلىُا
وينتهيُبنهايتهاُ.وبواسطةُالعلمُيصبحُالمتعُّلمون ُسببُا ُل ّ

النجاةُفيُ
محبة ُوتفوزواُب ُّ
الصلح ُوال ّ
إلىُأنُيتداعىُبنيانُالحربُبعون ُهللاُوعنايتهُ،ويوضعُأساسُ ّ

الدارينُ .
ُّ

السبيلُ .
ُُواُّننيُألدعوُهللاُأنُيوّفقكمُفيُهذاُ ُّ
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محبة الجامعة
الروح القدس سبب ال ّ
ّ
فيُيومُالخميسُالموافقُُ26تشرينُاأل ّولُسنةُُ 1911

حباءُاّلذين ُ
ُألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
التّاليةُأمامُاأل ّ
ُاجتمعواُفيُبيتهُالمباركُفيُباريس ُ
هو هللا
محبةُُوروابطهاُ
ُّ
الر
محبةُقائمةُفيُعالمُال ّ
مادُّياتُإلُ ُّأنهاُفيهُمحدودةُ.فوسائطُال ّ
غمُمنُأنُال ّ
ُب ُّ

محبة ُغيرُ
مادُّية ُمحدودة ُفي ُحين ُّ
ُالجسمانيُ ،إل ُّ
ُ
موجودة ُفي ُالعالم
ُأن ُالوسائط ُال ّ
ُأن ُحقيقة ُال ّ
ّ
محدودةُ.فكيفُيمكنُ،بالوسائلُالمحدودةُ،أنُتتمُالحقيقةُغيرُالمحدودة؟ ُ
ُّ
الرباطُ
الرباط العائليُ.ولكنُمنُالمعلومُأنُهذاُ ُّ
ماد ُّ
محبة ُفيُالعالمُال ّ
يُ ّ
ُومنُبينُوسائطُال ّ
ّ
محبة ُلُ
محدودُإذُكثيرُماُنجدُفيُالعائلةُالواحدةُنهايةُالبغضُوالعداوةُ.ومنُالمعلومُأيضُا ُ ُّ
ُا
أن ُال ّ
الرباط ُالعائلي ُليس ُكامالُ ُومنُ
أن ُ ُّ
تتم ُبصورة ُكاملة ُبروابط ُقابلة ُلالنفصالُ .إذن ُأصبح ُواضحُا ُ ُّ
ُّ

علىُأساسُأنهمُُأهلُ
ُّ
الناسُ
محبةُواأللفةُقدُتنشآنُبينُبعض ُّ
الرباط
جملةُ ُّ
الروابطُأيضُاُ ّ
الوطنيُ.فال ّ
ّ
ألنهُقدُيحدثُبينُأهلُالوطنُ
باطُلُيكفيُألنهُ ّأولُ ُمحدودُبالوطنُ،وثانيُا ُ ُّ
ُّ
الر
وطنُواحدُ.لكنُهذاُ ُّ
العنصرية  -منُناحيةُثالثةُمحدودةُ،إذُمنُالمحتملُأنُ
الروابط
ُّ
الو
ّ
احدُأشدُأنواعُالبغضُوالعداوةُ.و ّ
تقعُالعداوةُبينُأبناءُالجنس ُ
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السببُ
ُو ُّ
الروابط ُالتّحاد ُرابعُا ُوحدة المصالح :وهذه ُتزول ُعندما ُتختلف ُالمصلحةُ .
الواحدُ .ومن ُ ُّ
ياسيةُ .
الس ُّ
الس ّ
الخامسُلأللفةُوال ّ
محبةُالوحدة ّ
ياسية .وقدُيأتيُوقتُتندثرُفيهُهذهُالوحدةُ ّ

مادُّيةُليستُكافيةُإلحداثُاأللفةُبينُالبشرُ،
ُإذنُأصبحُمنُالمعلومُوالمحّقق ُأنُ ُّ
الروابطُال ّ

محبةُ ،كماُ
و ُّ
قوة ُمن ُنوع ُآخر ُتجعل ُجميع ُالبشر ُيتآلفون ُوتُورثهم ُمنتهى ُال ّ
أن ُاألمر ُمحتاج ُإلى ُ ّ
قوةُغيرُمحدودةُ .
ينبغيُأنُتكونُهذهُال ّ

حُالقدسُ.إذُإنهاُهيُسببُالوحدةُاّلتيُتجمعُجميعُالبشرُ
ُّ
الرُو
قوةُ ُّ
لُشكُ ُّ
ُُو ّ
قوةُهيُ ّ
أنُهذهُال ّ

ملكوتيةُتستطيعُأنُتجعلُجميعُالبشرُمجتمعُاُواحدُاُ
قوةُال
تحتُ ُّ
ّ
قوةُغيرُهذهُال ّ
ظلُكلمةُواحدةُ،ولُ ّ

محبةُعلىُأساسُمتينُ .
ُ
وتقيمُروابطُال ّ

انيةُ
ور ُّ
الن ُ
لهية ُبين ُالبشرُ .ف ُّ
الن ُ
ُتشع ُ ُّ
ُلهذا ُينبغي ُعلينا ُجميعُا ُأن ُنسعى ُونجتهد ُكي ُّ
وراية ُاإل ّ
محبةُ
ُّ
ماوية ُتبعث ُضوءُا ُيربط ُبين ُقلوب ُجميع ُالبشر ُربطُا ُكامالُ ُق ُوياُ .وهذا ُهو ُأساس ُال ّ
الس ّ
محبةُبالُسببُ .
ال ُّ
حقيقيةُ،إذُلُتحصلُال ّ

لّ ُتكونوا ُأسرىُ
ُواُّنني ُأنصحكم ُوأوصيكم ُفأنا ُاآلن ُبينكم ُ ُّأياما ُمعدودة ُأترككم ُبعدها ُبأ ُ

مادُّياتُ
مادُّياتُ .وأن ُت ُّ
أما ُاإلنسان ُفليسُأسير ُال ّ
مادُّيةُ .فالحيوانُأسير ُلل ّ
تحرُروا ُمنُالقيود ُال ّ
ال ّ
مادة ُ ّ
تعالىُحررهُمنهاُ ُ.
ُّ
ألنُهللاُ
ُّ

التّجاوزُعنهُأبدُاُ.
طبيعةُفالُيمكنهاُ ُ
جميعُالكائناتُأسيرةُلعالمُال ُّ
ُ
ظرُوجدتمُأنُ
ُّ
ُواذاُأمعنتمُ ُّ
الن

أن ُاإلنسان ُ–بمقتضىُ
طبيعةُ .فأنتم ُتالحظون ُمثالُ ُ ُّ
أما ُاإلنسان ُفطليق ُمن ُاألسرُ ،وهو ُيخرق ُال ُّ
ّ

طبيعةُ.وهوُيجولُعلىُسطحُالبحرُ،
لُّ ُّأنهُيطيرُفيُالهواءُوهذاُمخالفُلل ُّ
ابيُإ ُ
طبيعةُ-مخلوقُتر ُ
ال ُّ
ّ
سرُمكنونُ
طبيعةُّ ُ-
طبيعةُالعامُ.وحقائقُاألشياءُ–بمقتضىُال ُّ
ويسيرُتحتُالماءُوهذاُخارقُلقانونُال ُّ
حيز ُ
ُّ
ُأنُ
ورمزُمصونُ،إلّ ُّ
قوةُيبرزهاُمنُ ّ
اإلنسانُيدركهاُبقوتهُالكاشفةُ،وبهذهُال ّ
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طبيعةُبلُهوُخارقُلهاُ .
اإلنسانُليسُأسيرُلل ُّ
ُا
ةُعلىُأنُ
ُّ
حيزُالوجودُ.وكلُهذهُأدُّل
الغيبُإلىُ ّ
حيزُالوجودُ.ولُ
ُ
لهيةُكيُتبرزواُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
ُ
نسانيُإلىُ ّ
قوةُاإل ّ
لهذاُينبغيُلكمُأنُتتوسلواُال ّ
ّ
معنويةُ .ول ُتجعلوا ُسببُ
الروابط ُال ُّ
ُو ُّ
مادُّية ُولكن ُبالوسائط ُ
محبة ُفي ُقلوب ُ ُّ
الناس ُبالقوى ُال ّ
تلقوا ُال ّ
الناسُلوجهُهللاُ.
محب تكمُإلنسانُماُوحدةُالعائلةُأوُوحدةُالوطنُأوُوحدةُالجنسُ.بلُيجبُأنُتحُّبواُ ُّ
ُّ

كلُإنسانُكاملُولوُلمُيكنُمنُأبناءُوطنكمُأوُمنُأفرادُعائلتكمُ،وبهذهُالوسيلةُتستطيعونُأنُ
ُّ
أحبواُ ّ

نساني ُوتجعلوه ُنورانيُاُ ،وأنُتهدمواُبنيان ُظلمات ُالعداوة ُوالبغضاءُ ،فيجتمع ُجميعُ
ُ
تخدموا ُالعالمُاإل
ّ
ماويةُ ،وتفيض ُعليكم ُالفيوضاتُ
التّأييدات ُ ُّ
نسانية ُوتصل ُإليكم ُ ُ
ظل ُعلم ُالوحدة ُاإل ُّ
البشر ُتحت ُ ُّ
الس ّ
رحمانيينُ.فابذلواُجهودكمُمنُأجلُأنُيتحّققُهذاُاألمرُ .
ُّ
انيةُإلىُأنُتصبحواُملكوتّيينُ
ُّ
الرُّب ّ
ُإيطالي ُل ُتجروا ُهذا ُالقول ُعلىُ
ُ
نسي ُأو
ُألماني ُوذاك ُفر ُ
ُ
ي ُوذاك
ُل ُتقولوا ُقط ُهذا ُإنجليز ُّ
ّ
ّ
ّ
انُالكلُ.وفيُمحفلُاأللفةُلُيعرفُ
ُّ
لسنتكمُقطُ.بلُأنتمُجميعُا ُعبيدُهللاُواماءُال ّرحمن ُهذاُهوُميز
أ ُّ
انيُأبدُاُ .
يُأوُاإلير ُ
لُاأللمانيُمنُاإلنجليز ُّ
ُ
ركيُو
نسيُمنُالتّ ُ
الفر ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ماويةُ،لُ
التّأييداتُ ُّ
أن ُهللاُيرضىُعنكمُوتصلُإليكمُ ُ
تمُفكركمُفيُهذاُفالُشك ُ ُّ
ُّ
فإذاُركز
ُّ
ُ
الس ّ

أنُ
لُّ ُّ
إن ُتأييداتُهللاُستصلُإليكمُ.وأناُنفسيُكنتُرجالُ ُضعيفُا ُمسجونُا ُإ ُ
تنظرواُإلىُاستعداداتكمُف ّ

الريحانُفيُباريسُآمالُُنشرُنفحاتُهللاُ .
حُو ُّ
الرو ُ
لهيُوصلُإليُبحيثُاآلنُأعاشركمُب ُّ
التّأييدُاإل ُ
ُ
ّ
ّ

أماُإذاُنظرناُ
ُ
ناُلُنملكُالستعدادُوالُّل
ُ
ُّ
ناُألنفسناُنخجلُألن
فلنتوجهُإلىُهللاُ ،وانُنظر
ُ ُّ
ياقةُ.و ّ

السالمُ .
عظمتُو ُّ
ُ
الرجاءُ،ولمُترهقناُأيةُمشّقةُمهماُ
اءناُاألملُو ُّ
ُ
قوةُالملكوتُج
إلىُ ّ
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السحاب
مجيء المسيح عل متن ّ
فيُيومُالخميسُالموافقُُ26تشرينُاأل ّولُسنةُُ ُ1911

حباءُاّلذين ُ
ألقىُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُعلىُاأل ّ
ُاجتمعواُفيُالبيتُالمباركُفيُباريس ُ
هو هللا

تفضل ُالجمالُالمباركُفيُتفسيرُ
وردُفيُاإلنجيلُأن ُالمسيحُيأتيُراكبُا ُعلىُ ُّ
ُّ
السحابُ،وي ّ

تفضلُ
السحاب ُأيضُاُ .ذلك ُّ
مرة ُاألولى ُممتطيُا ُ ُّ
هذه ُاآلية ُبقوله ُّ
ُألنه ُ ّ
السّيد ُالمسيح ُجاء ُفي ُال ّ
ُإن ُ ّ

يمُ.كماُوردُفيُاإلنجيلُأن ُاّلذيُ
ُّ
السّيدةُمر
ُ
ُّ
ماءُمعُأن
بقولهُ:أناُجئتُمنُ ُّ
الس
هُظاهريا ُولدُمنُرحمُ ّ
السماءُ،وأناُأتيتُمنُ
السماءُلُيصعدُإلىُ ُّ
لمُيأتُمنُ ُّ
ُِّ
أنُاّلذيُ
السماءُو ُّ
السماءُيصعدُإلىُ ُّ
أتىُمنُ ُّ
ماءُ،معُأنُالمسيحُولدُمنُرحمُمريمُ .
ُّ
ُّ
الس
السماء ُهي ُالملكوتُ
نهائي ُبل ُ ُّ
الّ ُ
السماء ُليس ُذلك ُالفضاء ُال ُ
ُأن ُالمقصود ُب ُّ
ُيتّضح ُإذن ُّ
ّ
ي
ُ.فكماُأنُ
ُّ
السحابُيعنيُالجسمُالبشر ُّ
حابُ.و ُّ
ُ
والمسيحُجاءُمنُهناكُوكانُحينُجاءُممتطيُا ُ ُّ
الس
السّيدُالمسيحُالبشرُّيةُدونُمشاهدتهُكشمسُ
السحابُيحولُدونُمشاهدةُ ُّ
ُّ
الشمسُكذلكُحالتُطبيعةُ ّ
الحقيقةُ .
السماءُونحنُ
عمُأنهُأتىُمنُ ُّ
ي ُوهوُيز ُّ
الشخصُناصر ُّ
وقدُوردُفيُاإلنجيلُقولهمُإن ُهذاُ ُّ
ُّ
ُ

السماءُ .
معنىُلقولهُإنهُأتىُمنُ ُّ
ُّ
نعرفُموطنهُفأيُ
ُّ
نعرفهُونعرفُجميعُذويُقرباهُ ُو
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ُلهوتيةُ.
ُّ
ن ُروحه
لّ ُأ ُّ
الناصرة ُإ ُ
السّيد ُالمسيح ُمن ُ ُّ
ُفالمقصود ُإذن ُّ
ُأنه ُب ُّ
الرغم ُمن ُأن ُجسد ُ ّ

ُأنُ
وحانية ُكانت ُغير ُمحدودةُ .غير ُّ
الر ُّ
أن ُقواه ُ ُّ
لّ ُ ُّ
ُأن ُقواه ُالجسما ّنية ُكانت ُمحدودة ُإ ُ
الرغم ُمن ُّ
وب ُّ

الناصرةُ،واُّنهُجاءُمنُ
الشخصُمنُ ُّ
اُإنُهذاُ ُّ
السّيدُالمسيحُوقالو ُّ
الخلقُنظرواُإلىُالجانبُالبشر ُّ
يُفيُ ّ
ُأنهمُلوُ
السّيد ُالمسيحُ .في ُحين ُّ
السماءُ .ذلك ُّ
رحمُمريم ُوليس ُمن ُ ُّ
ُألن ُنظرهم ُكان ُمتعُّلقُا ُببشرُّية ُ ّ

السماءُحقُاُ .
اُأنهُجاءُمنُ ُّ
طلعواُعلىُحقيقةُالمسيحُلعرفو ُّ
ا ُّ

السّيدُالمسيحُمنُأنُيدركواُحقيقتهُ .
ُويقولُحضرةُبهاءُهللاُ،وهكذاُمنعتهمُبشرُّيةُ ّ
مادُّيات ُكي ُتفوزواُ
لّ ُتنظروا ُإلى ُالبشرُّية ُبل ُإلى ُالحقيقةُ ،وأ ُ
ُواُّننا ُلنأمل ُأ ُ
لّ ُتحتجبوا ُبال ّ

وحانيينُ.لُتكونواُ
ماويينُ،لُتكونواُجسمانّيينُبلُ ُر ُّ
أرضيينُبلُس ُّ
وحانياتُ.لُتكونواُ ُّ
الر ُّ
بنصيبُمنُ ُّ

انيينُ.ولتتعُّلقُأبصاركمُبشمسُالحقيقةُاّلتيُسطعتُأنوارهاُمنُجميعُاآلفاقُ.
ظلمانّيينُبلُكونواُنور ُّ

الشمسُولُ
السحابُحجابُا ُولُتكون ُهذهُالتّقاليد ُمانعةُإ ّياناُمنُمشاهدةُالحقيقةُ،أبصرواُ ُّ
فالُيكون ُ ُّ
الصفاءُ ،وشاهدوا ُشمس ُالحقيقة ُاّلتي ُتجّلت ُاآلن ُبالُ
السحاب ُانظروا ُ ُّ
تبصروا ُ ُّ
السماء ُفي ُغاية ُ ّ
بديةُ ،وتصبحوا ُمظاهرُ
قوةُ ،كي ُتستضيئوا ُجميعُا ُوتفوزوا ُبالحياة ُاأل ّ
سحاب ُيحجبها ُوفي ُمنتهى ُال ّ

رمديُ .
الس ُّ
الفيضُ ُّ

معنوياتُغيرُ
مادُّياتُمحدودةُوال ُّ
ُّ
مادُّياتُإلىُعالمُال ُّ
معنوي
اتُ.ذلكُألن ُال ّ
ُانتقلواُمنُعالمُال ّ

الناسوتُمنُبلوغُعالمُ
محدودةُ.فالُيكون ُالمحدودُمانعُا ُلناُمنُبلوغُغيرُالمحدودُولُيحرمناُعالمُ ُّ

الروحُ.هذاُهوُرجاؤناُ.وهذاُهوُأملناُ.وأسألُهللاُأنُ
الّهوتُ.ولُيدفعُبناُالجسدُإلىُاليأسُمنُ ُّ
ال ُ
تفوزواُجميعُاُبذلكُ .
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بوة
الخالف ال
ديني واثبات ن ّ
ّ
السالم
ّ
محمد عليه الصالة و ّ
سيدنا ّ
فيُيومُالجمعةُالموافقُُ27تشرينُاأل ُّولُُ ُ1911

ألقىُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُأمامُاّلذينُمعه ُ
ُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُفيُباريس ُ
هو هللا
لماُكانتُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُتدعوُإلىُتوحيدُجميعُالبشرُوايجادُمنتهىُاأللفةُوالتّحادُ
ُ ُّ

التّفاهمُالقائمُبينُالمللُ.كماُيجبُ
كلُماُفيُوسعناُكيُيزولُسوءُ ُ
فيُماُبينهمُلذلكُيجبُأنُنبذلُ ّ

يُ
فاهمُهذاُتم ُالتّحاد ُالكُّل ُ
ُّ
الُسوءُ ُ
التّفاهمُالواقعُبينُاألديانُحتّى ُإذاُز ُ
أنُنبحثُقليالُ ُفيُسوءُ ُ
التّ
ّ
وحصلُمنتهىُاأللفةُبينُجميعُالمللُ .

كلُفريقُمنُهؤلءُقدُ
السببُاألصليُلهذاُالختالفُوالجدالُهوُعلماءُالمللُ.ذلكُ ُّ
إنُ ُّ
ُ ُّ
ألنُ ّ

الرحمنُ .
عيتهُأ ُّ
أفهمُر ُّ
نُهللاُغضبُعلىُسائرُالمللُفحرمهاُمنُرحمةُ ّ

ُلقد ُاتفق ُليُوأنا ُبطبرُّيةُأنُكنتُأسكنُبجوارُمعبدُلليهودُإذ ُكانُالمنزل ُاّلذي ُأنزل ُفيهُ

أيتُحاخامُاليهودُيعظُويقولُ:ياُأمةُاليهود!ُأنتمُشعبُهللاُوبقيةُاألممُشعبُغيرهُ.
ُّ
مشرفُا ُعليهُ.ور
البركةُ،وفضلكمُعلىُسائر ُ
ُّ
خلقكمُهللاُمنُساللةُإبراهيمُووهبُلكمُالفيضُُو
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العالمينُ.اختارُمنكمُإسحاقُوبعثُيعق ُوب ُواصطفىُيوسفُوأرسلُموسىُوهارون ُوسليمانُوداودُ

ُواشعيا ُوايلياُ.وجميعُهؤلءُاألنبياءُمنُشعبكمُ.ومنُأجلكمُأغرق ُآلُفرعون
ُوشق ُالبحرُوأنزلُلكمُ
ُّ
ُ.إنكمُأبناءُإسرائيلُأيُأبناءُهللاُ
مقربون ُّ
ُّ
السماءُ،وأجر
مائدةُمنُ ُّ
ىُلكمُمنُالصخرُماءُ.فأنتمُعندُهللاُ ّ

ُتعتزون ُوتحكمون ُجميع ُمللُ
الممتازون ُعلى ُجميع ُالملل ُوسوف ُيأتي ُالمسيح ُالموعود ُوعندئذ ُّ

ُسرور ُلُ
ُا
ُوسروا
أما ُسائر ُالملل ُفير ُّ
العالمُ .
تدون ُمخذولين ُمرذولينُ،وقد ُفرح ُاليهود ُمن ُقولهُهذا ّ
ُو ّ
يمكنُوصفهُ .

النسبةُلجميعُالمللُ.فسببُاختالفهمُونزاعهمُوجدالهمُهوُعلماؤهمُ.ولكنُلوُ
ُوكذلكُالحالُب ُّ

عددُ .
ُّ
ُّ
بالُشك
تحرىُُهؤلءُعنُالحقيقةُلحدثُالتّفاقُوالتّحادُ
ُ.ذلكُألنُالحقيقةُواحدةُولُتقبلُالُتّ ّ
ّ
ُفياُطالبيُالحقيقة ُ

السالمُ
محمد ُعليهُ ُّ
الرواياتُفي ُ ُّ
كل ُماُسمعتوهُحتّى ُاآلنُمنُ ُّ
ُ ُّ
سيد ُالكائناتُ ّ
حق ُ ّ
إن ُ ّ
سيدناُ ّ

ُأبين ُلكمُ
التّعصب ُالجاهلُ .ولم ُيكن ُمطابقُا ُللحقيقة ُقطُ .وها ُأنا ُاليوم ُّ
ُو ُ
كان ُمنبعثُا ُعن ُالغرض ُ
السابقةُ
انُالعقلُ.ذلكُألنُوقائعُاألزمنةُ ُّ
ُّ
ناُسنتحدثُبميز
ُّ
ُّ
اياتُولكن
الرو
الحقيقةُالواقعةُ.ولنُنرويُلكمُ ُّ
لُّكانتُغيرُأهلُألنُتُعتمدُ .
لُبدُمنُوزنهاُبميزانُالعقلُ.فإنُطابقتهُقُبلتُوا ُ
ُّ

السالمُفيُكتبُالكهنةُيشبهُالكالمُاّلذيُ
الرسولُعليهُ ُّ
سيدناُ ُّ
ُ ّأولُ ُ ُّ
إن ُماُتقرأونهُمنُطعنُب ّ

السّيدُالمسيحُوهوُبرغمُماُهوُعليهُمنُ
السّيدُالمسيحُفيُكتبُاليهودُ.لحظواُماذاُقيلُفيُ ّ
يقالُفيُ ّ

العظمةُوالجاللُوفيُالوقتُاّلذيُبعثُفيهُبوجهُصبيحُونطقُفصيحُ .

النصفُاآلخرُقسمانُ:القسمُاألعظمُ
نصفُأهلُالعالمُمنُعبدةُاألصنامُو ُّ
ُ
يالحظُاليومُأن ُ
ُّ
ُ

مسيحيينُوالقسمُالثّانيُمنُ ُ
ُّ
منُال
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النزاعُ
مهمانُ .ولقد ُاستمر ُ ُّ
أما ُبقية ُالملل ُاألخرى ُفقليلةُ .ولذلك ُفهذان ُالقسمان ُهما ُال ُّ
المسلمين ُ ّ
التّفاهمُهذاُيمكنُأنُيزولُ
ينُفيُحينُأن ُسوءُ ُ
ُّ
ُّ
مسيحي
والجدالُألفُا ُ ُوثالثمائة ُسنةُبينُالمسلمينُوال
يدُأنُنبينهُ .
ُّ
بأمرُيسيرُوتحلُمحُّلهُاأللفةُفالُيبقىُجدالُولُنزاعُولُقتالُ.وهذاُماُنر
ُّ

السالمُاعترضُ ّأول ُماُاعترضُعلىُعشيرتهُاألقربون ُإذُلمُ
محمد ُعليهُ ُّ
ُعندماُبعثُ ّ
سيدناُ ّ
ِّ
ةُ.قالُلم ُلُمُ ُتؤمنواُ
الرواياتُالتّار ُّ
يخي
التّوراةُواإلنجيلُ.وهذاُمنصوصُفيُالقرآنُوليسُمنُ ُّ
يؤمنواُب ُ
ُ
آنُينصُ
ُّ
الن ُّبيينُالثّمانيةُوالعشرينُاّلذينُوردُذكرهمُفيُالقرآنُ.والقر
الن ُّبيينُولماذاُلمُتؤمنواُب ُّ
بجميعُ ُّ
السّيدُالمسيحُولدُمنُ
سيدناُموسىُكانُنبياُعظيمُاُ،و ُّ
التّوراةُواإلنجيلُمنُكتبُهللاُ،و ُّ
علىُأنُ ُ
ُّ
أنُ ّ
أنُ ّ

السّيدةُمريمُلمُ
ُّ
بلُإنُالقر
مقدسةُ.لُ ُّ
الروحُالقدسُ،وُّأنهُكلمةُهللاُ،و ُّ
ُّ
السّيدةُمريمُ ّ
آنُينصُعلىُأنُ ّ
أنُ ّ

ُبأورشليمُ ،وأنُّها ُكانت ُمنقطعةُ
تكن ُمخطوبة ُألحدُ ،وُّأنها ُكانت ُمعتكفة ُمنزوية ُفي ُقدس ُاألقداس ُ

السماء ُكانتُتأتي ُإليهاُ ُ .وكان ُكُّلما ُدخل ُعليهاُزكرياُأبو ُيحيىُ
ن ُمائدةُمن ُ ُّ
للعبادة ُليل ُنهارُ،وأ ُّ

السماءُ.
المحرابُووجدُعندهاُرزقُاُ فيسألهاُمنُأينُلكُهذاُياُمريمُفتجيبُمريمُهوُمنُعندُهللاُمنُ ُّ
يمُوفضلهاُعلىُنساءُ
ُّ
أن ُهللاُاصطفىُمر
السّيد ُالمسيحُتكلّم ُفيُالمهدُو ُّ
ُّ
ونص ُالقرآنُأيضُا ُعلىُأنُ ّ

العالمينُ .

السّيدُالمسيحُ .
ُهذهُهيُنصوصُالقرآنُحولُ ّ
المُقومهُووبخهمُإذُلمُيؤمنواُبالمسيحُوموسىُ.فقالواُإذاُآمناُ
ُّ
محمدُعليهُ ُّ
الس
ُوقدُلمُ ّ
سيدناُ ّ

محمدُمنُ
بالمسيحُوموسىُو ُ
ُ
التّوراةُواإلنجيلُفماذاُنفعلُبآبائناُوأجدادناُاّلذينُنفتخرُبهم؟ُفقالُ ّ
سيدناُ ّ

بلُإنهُقالُ
التّاريخُّ ُ.
ُ.هذاُنصُالقرآنُوليسُمنُرواياتُ ُ
ُّ
النار
لمُيؤمنُبالمسيحُوموسىُفهوُمنُأهلُ ُّ

محمدُ
السّيد ُالمسيح ُول ُباإلنجيلُ ،هكذا ُلم ُ ّ
ل ُتستغفروا ُآلبائكم ُودعوا ُأمرهم ُهلل ُف ّإنهم ُلم ُيؤمنوا ُب ّ

قومهُ .
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إنسانيةُوبلغُ
مدنية ُولُتربيةُولُ ُّ
محمد ُفيُوقتُلمُيكنُفيهُلدىُهذهُاألقوامُ ّ
ُوقدُبُعثُ ّ
سيدناُ ّ

طرونُ
طُمنُالحيوانُوكانواُيتع ُّ
النساءُلديهمُأح ُّ
همُدرجةُأنهمُكانواُيدفنونُبناتهمُأحياءُ،وكانتُ ُّ
ُّ
توحش
ّ
ُتفوقواُ
محمدُ .فرّبى ُهذه ُاألقوام ُالجاهلة ُبحيث ُّ
ببولُاألبلُويشربونهُ .بينُهؤلء ُ ُّ
الناس ُبعث ُ ّ
سيدنا ُ ّ

صُ
الصناعةُ .ون ّ ُ
الدراية ُ
ُو ُّ
طوائف ُفي ُزمن ُقصيرُ .فأصبحوا ُعلماء ُمن ُأهل ُالمعرفة ُ
على ُسائر ُال ُّ
ُو ّ

النصارىُأ ُوُّدا ُؤكمُ،ولكنُعليكمُأنُتمنعواُبشدةُعبدةُاألصنامُمنُالعربُعنُعبادةُ
آنُيقولُبأن ُ ُّ
ُّ
القر
ُ.ذلكُألنُ
ُّ
الهمجيةُ.هذهُهيُحقيقةُاإلسالمُ.فالُتنظرواُإلىُأفعالُبعضُأمراءُاإلسالم
األصنامُو
ّ
ثمُانظرواُماذاُفعلُملوكُ
التّوراةُلتجدواُكيفُكانتُاألحكامُّ ُ.
محمدُ.اق أرواُ ُ
أعمالهمُلُصلةُلهاُب ّ
سيدناُ ّ

الناس ُجميعُا ُمنُالحربُوالقتالُ.
السّيد ُالمسيحُ ُّ
اليهودُ.واق أرواُاإلنجيلُترو ُّ
اُأنهُرحمةُبحتةُ.فقدُمنعُ ّ
حيون ُكمُ
أماُاألمراءُالمسي ُّ
السّيد ُالمسيحُبأنُيعيدُ ُّ
ّ
السيفُإلىُغمدهّ ُ.
وحينُسل ُبطرسُسيفهُأمرهُ ّ

السّيدُالمسيحُ .
الدماءُوكمُظلمواُ ُّ
سفكواُمنُ ُّ
الناسُكذلكُحكمُالكثيرُمنُالقساوسةُبماُيخالفُتعاليمُ ّ

السّيد ُالمسيح ُهوُروحُهللاُوكلمةُهللاُوأُّنهُ
ُمقصديُمنُهذاُهوُأنُالمسلمينُيعترفون ُّ
ُبأن ُ ّ

التّوراةُكتابُ
أن ُ ُ
الشأنُوصاحبُآياتُباهراتُ،و ُّ
أن ُموسىُكانُنبيا ُعظيمُ ُّ
التّعظيمُ،و ُّ
مقدس ُواجبُ ُ
ّ
هللاُ .

التّقديسُ .فلو ُقابلُ
ُو ُ
التّمجيد ُ
ُيكنون ُللمسيح ُولموسى ُأقصى ُ ُ
ُإن ُالمسلمين ُّ
ُوخالصة ُالقول ُّ

النزاعُ .فهل ُينتكس ُإيمان ُالمسلمين؟ُ
ُومجدوهُإذن ُلزال ُهذا ُ ُّ
فقدسوه ُّ
ُنبي ُاإلسالم ُبالمثل ُ ُّ
مسيحيون ُ
ُّ
ال
ّ
أي ُذنبُاقترفوا؟ُ ّإنهمُ
السّيد ُالمسيح؟ُو ُّ
أستغفرُهللاُماذاُلحقُبالمسلمينُمنُأذىُأوُضررُلتمجيدهمُ ّ
ثمُ
السّيد ُالمسيحُروحُهللاُوكلمةُهللاُّ ُ .
ألنهمُإذُأنصفواُوقالواُإ ُّ
مقربينُإلىُهللاُ ُّ
علىُالعكسُأصبحواُ ّ
نُ ّ
الدلئلُالباهرة؟ ُ
محمدُثابتةُب ُّ
أليستُ ّ
نبوةُ ّ
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ي ُواحدىُ
بهُإلىُشخصُأم ُ
ُ
محمد ُالقرآنُاّلذي ُأوحىُهللاُ
نبوة ُ ّ
ُمنُبينُالبراهينُعلىُ ّ
سيدناُ ّ
ّّ
آنُأنهُحكمةُبالغةُ،وُّأنهُيقيمُشريعةُفيُغايةُاإلتقانُكانتُبمثابةُروحُلذلكُالعصرُ.
معجزاتُالقر ُّ
ُالفلكية ُاّلتيُ
ُّ
ياضية ُما ُخالف ُالقواعد
الر ُّ
يخية ُوالمسائل ُ ُّ
وفضالُ ُعن ُذلك ُفقد ُبيَّن ُمن ُالمسائل ُالتّار ُّ
ثبتُأنُمنطوقهُكانُحقُاُ .
ُّ
ثمُ
سادتُفيُذلكُالزمانُّ ُ.

اعدُبطليموسُالفلكيةُمسُّلمُا ُبهاُفيُاآلفاقُوكانُكتابُالمجسطيُ
ُّ
محمد ُكانتُقو
ُفيُزمانُ ّ

عندُجميعُالفالسفةُإلُأن ُمنطوقاتُالقرآنُجاءتُمخالفةُلتلكُالقواعدُ
ُّ
ياضية ُ
الر ُّ
هوُأساسُالقواعدُ ُّ

العُ.إلُأنهُبعدُ
ُّ
اضُبأنُآياتُالقرآنُهذهُدليلُعلىُعدمُال ُّ
ط
ُّ
بهاُ.ولهذاُعمُالعتر
ياضيةُالمسلّمُ
الر ُّ
ُّ
َّ
أن ُقواعدُ
ُو ُّ
ُأن ُكالم ُالقرآن ُمطابق ُللواقعُ ،
الرياضّيين ُوتدقيقهم ُّ
ُاتّضح ُمن ُتحقيق ُ ُّ
مرور ُألف ُسنة ُ
الرومانُوايرانُباطلةُ .
الفالسفةُفيُاليونانُو ُّ
ُ
الرياضّيينُو
بطليموسُاّلتيُكانتُأساسُاُألفكارُآلفُ ُّ

ياضيةُتصريحهُبحركةُاألرض ُوقد ُكانت ُقواعد ُبطليموسُ
الر ُّ
ُفمثالُ ُمن ُبين ُمسائل ُالقرآن ُ ُّ

ُفلكيةُ .فجاءُ
ُتتحرك ُحركة ُّ
الشمس ُّ
ُبأن ُ ُّ
ن ُالقدامى ُيقولون ُّ
ياضيو ُ
الر ُّ
ُأن ُاألرض ُساكنةُ .وكان ُ ُّ
تقرر ُّ
ُّ

كةُ.ولهذاُفإنهُ
ُّ
ةُمتحر
ُّ
جميعُاألجسامُالفلكيةُواأل ُّ
رضي
ُّ
ةُ،وقالُبأنُ
ُّ
الشمسُمحورُّي
آنُوبينُأنُحركةُ ُّ
القر ّ
دقيقُفيُالمسائلُالفلكيةُواخترعواُاآللتُواألدواتُلهذهُ
ُّ
حقيقُو ُ
ُ
ياضيون ُالمحدثون ُب ُ
الر ُّ
حينُقامُ ُّ
التّ
التّ
أن ُجميع ُالفالسفةُ
ُالصريح ُصحيحُ ،و ُّ
أن ُمنطوق ُالقرآن ُّ
الغايةُ ،وكشفوا ُاألسرار ُثبت ُوتحّقق ُ ُّ

الرياضّيينُالقدامىُكانواُعلىُخطأُ .
ُو ُّ

الرياضّيينُمنُ
سفةُو ُّ
ُ
اآلنُلُبد ُمنُاإلنصافُ،ماذاُيعنيُأنُيخطئُآلفُالحكماءُوالفال
ُّ
ُو

ي ُمنُقبائلُباديةُ
لُشخصُأم ُ
ُ
ُّ
أنُيتوص
حصيلُفيُالمسائلُالفلكيةُ،و
ُّ
رسُو ُ
الد ُ
األممُالمتمدنةُرغمُ ُّ
ُّ
التّ
ّّ
العرب ُ
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ةُالغامضةُويحلُمثلُهذهُالمشكالتُ
ُّ
ُّ
إلىُحقيقةُالمسائلُالفلكي
ياضياتُ-
الر ُّ
هليةُ-لمُيسمعُباسمُ ُّ
الجا ّ
هذهُالقضيةُخارقةُللعادةُ.
ُّ
أنُ
لُشكُ ُّ
حراءُبوادُغيرُذيُزرع!ُ
عُفيُالص ُ
ُّ
غمُأنهُنشأُوترعر
ياضيةُر ُّ
الر ُّ
ُّ
ّ
قوةُالوحيُ .
وُّأنهاُحصلتُب ّ

ُولُيمكنُاإلتيانُببرهانُأشفىُمنُهذاُولُأكفىُ.وهذاُغيرُقابلُلإلنكارُ .
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اال ّتحاد مقصد عظيم
جمة
دونه مشكالت ّ

السبتُالموافقُُ28تشرينُاأل ّولُُ1911ألقىُحضرةُعبدُالبهاء ُ
فيُيومُ ُّ
حباءُاّلذينُاجتمعواُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريس ُ
ُهذهُالخطبةُأمامُاأل ّ
هو هللا
الناس ُالبائسينُ
ادثُإيطالياُوتركياُ.ولقدُقامتُحربُجديدةُيراقُفيهاُدمُ ُّ
ُّ
ُاليومُقرأتُعنُحو

معُأنهاُليستُملكُاُ
الناسُبعضهمُبعضُاُ ُّ
السوداءُيقتلُ ُّ
منُأجلُأتفهُاألسبابُ.فمنُأجلُهذهُاألرضُ ُّ

ثم ُضاعتُهذهُاألرضُمنُأيديهمُبعدُزمنُ
الدولُاّلتي ُكسبتُاألرضُ ُّ
منهمُ.ماُأكثرُاألممُو ُّ
ُ
ألحد ُ
النتيجةُ
لمانُو ّأيامُنابليونُاأل ّولُ.ولكنُماذاُكانتُ ُّ
قصيرُ.ماُأكثرُالممالكُاّلتيُفتحتُفيُزمانُشار ُ

آخرُاألمر؟ُلقدُضاعتُهذهُالممالكُفيُزمنُقصيرُ .

الدول ُبمثابة ُمستأجري ُهذه ُاألرض ُوستفلت ُمن ُيدُ
إن ُاألرض ُملك ُهللُ .وجميع ُالملل ُُو ُّ
ُ ُّ

مدة ُالقصيرةُاّلتي ُتشبهُالستئجارُيتنازعونُ
لسموات ُواألرض"ُأمنُأجلُهذهُال ّ
الجميع"ُ.وهللُميراثُا ّ

ارية ُويفتك ُبعضهم ُببعض ُكالُّذئاب ُالكاسرة؟ُ
الض ُ
ويتجادلون ُويسفك ُبعضهم ُدماء ُبعض ُك ُّ
السباع ُ ّ

نسانيُوكيُيكونُسببُاُلراحةُالعالمُوطمأنينتهُ،
ُ
هرُلفضائلُالعالمُاإل
المعلومُأنُهللاُخلقُاإلنسانُمظ ُا
ُّ
و
ّ
محبة ُ
ويكونُسببُاُلل ّ
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الرأفةُبينُالبشرُ.
واأللفةُ،ويكون ُنورانياُعادلُ ُمنصفُاُ،فالُيعتديُعلىُغيرهُبلُيعاونهُحتّى ُتسودُ ُّ

كن ُالبشر ُ– ُواأسفاه! ُ–ُ
عزة ُالبشرُ .ول ُّ
ُ
هذا ُما ُيريده ُهللاُ .وهذا ُهو ُسبب ُسعادة ُالعالم ُاإل
نساني ُُو ّ
ّ
نسانيُوفضيحتهُ .
ُ
تسببُذُّلةُالعالمُاإل
يقومونُبماُيخالفُرضاُهللاُ،ويسعونُفيُأمورُ ّ
ّ
جمعُقليلُعقدتمُنيتكمُعلىُالخيرُ،
ُّ
طوائفُالموجودةُهناُ -
النسبةُإلىُسائرُال ُّ
ُ ُّإنكمُاليومُ–ب ُّ

محبةُ
ُ
وتوجهتم ُإلى ُهللاُ ،تبتغون ُخير ُالعالم ُاإل
ُّ
لصالحُ ،وتنزعون ُإلى ُال ّ
الصلح ُُوا ّ
نسانيُ ،وتلتمسون ُ ّ
ّ
البشرُويتّفقواُوقصارىُأملناُهوُأنُيزولُالقتالُوالجدالُ،وأنُ
ُ
واأللفةُ،وغايةُمسعاكمُهوُأنُيتّحد ُ
محلُالبغضاءُويسودُالتّحادُبدلُالختالفُ .
محبةُ ُّ
ُّ
الصلحُمكانُالحربُوال ّ
يحلُ ّ
لّ ُ ُّأنكمُ
نهُمشكالتُجمةُ.إ ُ
ُّ
لُيسيرُ.إذُد ُو
ُا
ُ.ولكنهُليسُسهالُ ُُو
ُّ
ُوهذاُالهدفُهدفُعظيمُحقُا
وكلُعناءُفيُسبيلهُ.ومعنىُذلكُأنهُيجبُعليكمُأنُتقفواُفيُوجهُ
ُّ
كل ُمشّقة ُ
يجبُأنُتستسيغوا ُ ّ

هاُفيُالحربُ،وعقدتُعزمهاُعلىُأنُيغيرُبعضهاُعلىُ
ُّ
جميعُالمللُركزتُفكر
ُّ
جميعُالبشرُ.ألن ُ
ُّ
بعضُليفتحواُالممالكُ .

أن ُعملكمُهذاُعسيرُجدُاُ.ولكنُإذاُبذلتمُأقصىُالجهدُبالُكللُولُمللُتبلغونُ
الُشك ُ ُّ
ُف
ّ

النتائجُالمفيدةُ .
ُّ

أنُيمدكمُبمددُ
ُّ
إذنُتضرعواُدائمُاُوابتهلواُأبدُاُإلىُهللاُواطلبواُإليهُأنُيخلقُأسبابُاأللفةُ،و
ُُ
ُّ

يمكنكم ُمن ُحمل ُهذا ُالعبءُ
ُوحتّى ُ ُّ
مهمةُ ،
من ُعنده ُوتأييد ُمن ُلدنه ُحتّى ُتستطيعوا ُإنجاز ُهذه ُال ُّ

يتوجبُ
ماُبلغُبكمُاألمرُإلىُالحد ُاّلذي ُ ُّ
ُّ
السبيلُ.ورُّب
كل ُمشّقة ُوتعب ُوعناءُفيُهذاُ ُّ
الُثّقيلُّ ُ ،
وتحمل ُ ّ
ُبأنفسكمُ.وكل ُإنسان ُجليل ُالهدف ُيستعذب ُمشّقة ُتواجههُفي ُسبيلُتحقيقُ
ُّ
ُأنُتضحوا
ُّ
معه ُعليكم
خاصةُإذا ُ
هدفهُو ُّ
ُ
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انية ُعالم ُالبشر ُوراحةُ
كان ُالهدف ُعظيمُا ُكاّلذي ُأمامكمُ ،فهذا ُالهدف ُهو ُعّلة ُحياة ُالعالم ُونور ُّ

لهيُ .
نسانيُ ُوتجُّليُتأييداتُالملكوتُاإل ُ
ُ
ُواطمئنانُالخلقُجميعُاُوظهورُموهبةُالعالمُاإل
ّ
ّ

تكمُسمواُيومُاُبعدُيومُ،ويتضاعفُ
ُ
ُّ
أنُتزدادُهم
لُأيُتعبُو
وآملُألُتثبطُعزمكمُأيةُمشّقةُو ُّ
ُّ
ُ

محبةُهللاُ .
سعيكمُواجتهادكمُحتّىُتشتهرواُبينُالبشرُبنور ُّ
انيةُ ّ
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الروح القدس واسطة الفيض
ّ
فيُيومُاألحدُالموافقُُ29تشرينُاأل ّولُسنةُُ1911ألقىُحضرةُعبدُالبهاء ُ
ُهذهُالخطبةُبمنزلُشقيقةُمسيوُدريفوسُفيُباريس ُ
هو هللا
الحقُ
ُّ
التّقديسُ.وليسُلهاُنزولُو
يهُو ُ
التّنز ُ
لهية ُفيُنهايةُ ُ
ُ ُّ
إن ُحقيقةُال ّذات ُاإل ّ
لُصعودُوتنزلُ ّ

لوهيةُ
ألّنهُلُصلةُق ُّ
إلىُعالمُالخلقُمستحيلُ،ذلكُ ُ
ط ُبينُالغنىُالمطلقُوالفقرُالمحضُ.وحقيقةُاأل ّ

لوهيةُقدرةُمحضةُواإلنسانُعجزُ
ُ
غنىُ
أماُاإلنسانُفحادثُوفقرُصرفُ.وحقيقةُاأل ّ
محضُوقديمةُ،و ّ
ُفإن ه ُل ُصلة ُبين ُالغنى ُالمطلق ُوالفقر ُالبحتُ ،وبين ُالقديم ُوالحادثُ ،وبين ُالقدرةُ
صرفُ .لهذا ُّ

العجزُالصرفُ .
ُّ
الخالصةُو

الشعاعُ
لوهية ُوعالمُالخلقُ،تكون ُبمنزلةُ ُّ
ُّ
ثم ُ
ُومنُ ُّ
كانُلُبد ُمنُواسطةُفيضُبينُحقيقةُاأل ّ

الشمسُ
الشمسُوعالمُالخلقُمثلُاألرضُوبينُ ُّ
ىُإن ُالحقيقةُمثلُ ُّ
الشمسُ.وبعبارةُأخر ُّ
الساطعُمنُ ُّ
ُّ

السماءُ.إذنُفماُ
لُكماُأن ُاألرضُلُتصعدُإلىُ ُّ
ُّ
مسُلُتتنز
ُّ
اسطةُللفيضُ.و ُّ
الش
ُ
األرضُلُبد ُمنُو
ُّ
و
الشمسُ ُ.
اسطةُبينُاألرضُو ُّ
ُ
الشمسُهماُالو
الشمسُوح اررةُ ُّ
هيُالواسطة؟ُنورُ ُّ
الشمسُوح اررة ُ
الشمسُ ُوتجّليُ ُّ
الرُوحُالقدسُهوُبمنزلةُشعاعُ ُّ
ُُو ُّ
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لوهيةُ،ولُ
الشمسُ.وبواسطةُ ُّ
الشمسُوكمالتُ ُّ
ُّ
الروحُالقدسُتفوزُحقيقةُاإلنسانُبفيضُمنُحقيقةُاأل ّ
الحق ُإلىُعالمُالخلقُتتُّمُ
يمكنُأن ُي ّ
تسنى ُذلكُبالُواسطةُ.وجميعُالفيوضاتُاّلتي ُتصلُمنُعالمُ ّ

وحانيُ
الر ُ
قوته ُالكاشفةُونفوذهُ ُّ
بدية ُُوعّلة ُ ُّ
الروحُالقدسُ.ف ُّ
بواسطةُ ُّ
الروحُالقدسُسببُحياةُاإلنسانُاأل ّ
ّ
الروح ُالقدس ُاّلذي ُهو ُواسطة ُالفيض ُبينُ
كل ُهذه ُمن ُفيوضات ُ ُّ
وحكمته ُالبالغة ُوحركته ُال ُّ
علويةّ ُ .
الحقُوالخلقُ .
ّ
ُأن ُشمسُ
تصوُرت ُّ
لّ ُ ُّ
ُأن ُالبرهان ُواضحُ .إ ُ
تأملوا ُكيف ُّ
ُ ُّ
أن ُبعض ُاألمم ُلم ُتدرك ُالحقيقة ُف ّ

الروح ُالقدس ُهو ُالواسطة ُوهو ُبمنزلة ُشعاعُ
الحقيقة ُنزلت ُوحُّلتُ .وهذا ُمستحيل ُوغير ُممكنُ .ف ُّ

النبات ُواإلنسانُ.وشعاعُ
مادُو ُّ
الشمسُسببُحياةُالج ُ
الشمسُح اررتهاُوبهماُتترّبى ُالكائناتُ.فشعاعُ ُّ
ُّ

الروحُالقدسُفهوُ
الشمسُهوُسببُالحركةُوالحياةُ.وهذاُهوُ ُّ
الشمسُهوُسببُحياةُاألرضُ.وشعاعُ ُّ
ُّ
الروحُ ُ.
بمنزلةُ ُّ

نُ،كانُأحدهمُصيادُ
ُّ
السّيدُالمسيحُ.فقدُكانواُفيُبادئُاألمرُرجالُُعادّيي
ُ ُّ
تأملواُأمرُحوارُّييُ ّ

الروحُالقدسُجعلتُبطرسُبطرسُاألكبرُ
ُ.إلُأنُتأييداتُ ُّ
ُّ
الثُصباغُا
ُّ
ار ُ
نج ُا
ُ،والُثّ
سمكُ،وكانُالثّانيُ ّ
الروحُالقدسُاستنارُوأصبحُسببُا ُلهدايةُجمعُ
ُ.وكل ُمن ُاقتبسُمنهمُمنُنورُ ُّ
ُّ
يوحنا ُاإل ُ
نجيلي
يوحنا ُ ّ
ُو ّ
ّ
الروحُالقدسُ .
قوةُاّلتيُهيُفيضُمنُ ُّ
الناسُ.وفيُهذاُالمقامُيتّضحُ ُ
غفيرُمنُ ُّ
التّأييدُوتتجّلىُال ّ
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وحانية
الر ّ
المد ّنية ّ
فيُيومُالُثّالثاءُالموافقُُ31تشرينُاأل ّولُُ ُ1911
ألقيتُهذهُالخطبةُفيُالمنزلُالمباركُفيُباريس ُ
هو هللا
حياتهُ،ويسر ُقلبهُوتزدادُإحساساتهُالبد ّنيةُ،
ُّ
جدد ُ
جو ُالجميلُينتعشُجسمُاإلنسانُ،وتت ّ
ُفيُال ّ

اهتز ُوبدت ُعليه ُعالئمُ
فيشفى ُإن ُكان ُمريضُاُ ،وينشط ُوينشرح ُإذا ُكان ُعليالُُ .فإذا ُكان ُخامدُا ُ ُّ

السرورُ .وهذه ُسعادة ُاإلنسان ُالجسما ّنية ُالّتي ُتنمو ُمن ُلطف ُالهواء ُوعذوبة ُالماء ُوحالوة ُالغذاءُ.
ُّ
ُتمت ُسعادته ُالجسما ّنيةُ
عزة ُأو ُتجارة ُأو ُكسب ُأو ُصنعة ُّ
وكذلك ُإذا ُتوفرت ُلإلنسان ُثروة ُأو ُ ّ

واكتملتُ .

السعادة ُالجسما ّنية ُوأسبابها ُمتوّفُرة ُعلى ُأحسنُ
طيبة ُووسائل ُ ُّ
ُأن ُالحياة ُال ُّ
ُواُّنكم ُلتالحظون ُّ

الصنائع ُفيُ
التّجارة ُمتّسعةُ ،
ُو ُ
ُمنسقة ُ
مادُّيةُ .فاألطعمة ُالُّلذيذة ُمتوّفُرة ُلهاُ ،والمنازل ُّ
الوجوه ُلألمم ُال ّ
ُو ّ
السعادةُ
ياسيةُفيُغايةُالعتدالُفيهاُ.وهذهُاألمورُجميعهاُكفيلةُبتوفيرُ ُّ
الس ُّ
نهايةُاإلتقانُ،واألصولُ ّ

الروحُ .ومن ُالممكن ُأن ُيكون ُاإلنسان ُ–من ُحيثُ
لّ ُ ُّأنه ُل ُصلة ُلها ُب ُّ
الجسما ّنية ُلعالم ُاإلنسانُ .إ ُ

أةُلهُبحيثُتتم ُلهُسعادةُالمعيشةُ
ُّ
النعمُالبد ّنية ُ ُّ
مهي
قيُ،وأنُتكون ُجميعُ ُّ
الر ُ
الجسمانياتُ -فيُنهايةُ ُ
ُّ
ّ ّ
الناسوتيةُوأنُيكونُمعُذلكُمحرومُاُتماماُمنُالحياة ُ
ُّ
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انيةُ
كل ُالبعدُعنُنور ُّ
مدنية ُ ُّ
الر ُّ
ُّ
الس ّ
وحانيةُ،ول ُنصيبُلهُمنُال ّ
ماويةُ،ولُمنُالفضائلُ،فيبقىُبعيدُا ُ ّ

الملكوتُ .

مدنية ُالجسما ّنية ُونجاهد ُفي ُسبيل ُتحصيل ُالفوائدُ
ُولذلك ُفكما ُنسعى ُونجتهد ُلتحقيق ُال ّ

أهميةُ
الر ُّ
وتيُكذلكُيجبُعليناُأنُنوليُالحياةُ ُّ
الناس ُ
الراحةُوالطمئنانُ ُّ
ال ّ
وحانيةُ ّ
مادُّيةُ،وتوفيرُأسبابُ ُّ
ّ
ُبجدُ
حمانية ُّ
الر ُّ
ماوية ُُو ُّ
انية ُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
همة ُأكبرُ ،ونطلب ُ ُّ
أعظمُ ،ونلتمس ُ ُّ
الس ّ
السعادة ُاأل ّ
السنوحات ُ ّ
بدية ُب ّ
وحانية ُكما ُكملت ُحياتناُ
الر ُّ
لهي ُحتّى ُتكمل ُحياتنا ُ ُّ
قيات ُالعالم ُاإل ُ
أكثرُ ،ويزداد ُإقبالنا ُعلى ُترُّ
ّ
ملكوتيةُ .
السعادةُال
وتتمُلناُ ُّ
الجسما ّنيةُ ُّ
ّ
ينُوتمتُ
ُّ
انيةُاّلتيُأعطاهاُللحوارُّي
ور ُّ
الن ُ
السّيدُالمسيحُألهلُالعالمُهيُ ُّ
إنُ ُّ
ُ ُّ
السعادةُاّلتيُأرادهاُ ّ

أسس ُحضرة ُبهاء ُهللا ُفي ُهذا ُالعالم ُالفاني ُملكوتُا ُوأضاء ُشمعُاُ
لهم ُمنها ُالتّرّقيات ُال ُّ
حقيقيةُ .لهذا ُ ّ

انيةُ
ور ُّ
الن ُ
وحانيةُ،وتشرق ُ ُّ
الر ُّ
أسس ُالمدنّية ُ ُّ
سما ُوياُوفتحُأبوابُالملكوتُفسطعتُشمسُالحقيقةُكيُتت ّ
الروح ُالقدس ُفي ُالقلوبُ .فيصبح ُاإلنسان ُعظيمُا ُمنُ
وتهب ُنفثات ُ ُّ
بدية ُ ُّ
ماويةُّ ،
ُّ
ُوتتم ُالحياة ُاأل ّ
الس ّ
ُأنه ُعندما ُتترُّقى ُروحُ
الروحية ُمعُاُ .ذلك ُّ
ُو ُّ
مادُّية ُ
ُو ُّ
مادُّية ُ
ُّ
الروحية ُويحّقق ُالحضارتين ُال ّ
الناحيتين ُال ّ
مادُّيةُوحدهاُ .
ُ
لسعادةُللعالمُاإل
اإلنسانُوجسمهُمعُاُتتوُّفرُا ُّ
مدنيةُال ّ
نسانيُ،ولُيتحّققُهذاُالهدفُبال ّ
ّ

لُّ
قي ُفيُهذاُالعصرُإ ُ
الر ُ
مادُّيةُبلغُكمالُ ُ
ُّ
الر
ُولذلكُتالحظون ُّ
مدنية ُال ّ
غمُمنُأن ُعالمُال ّ
ُأنهُب ُّ
ّ ّ

نسانيُ .
ُ
الدماءُوهدمُالبنيانُاإل
النزاعُوسفكُ ُّ
الحربُو ُّ
ُ
ُّأنهُيشهدُالكثيرُمنُالقتالُوالجدالُو
ّ

وحشُكانتُالحربُتقعُولكنهاُكانتُ
ُّ
السابقةُاّلتي ُنطلقُعليهاُاسمُعصورُ ُ
ُُوفيُاألزمنةُ ُّ
التّ

الروس ُواليابانُ
إن ُحرب ُ ُّ
أما ُاليوم ُف ّ
ل ُتكادُتقضيُعلى ُحياة ُألفُشخصُفي ُخاللُسنةُكاملةّ ُ .

قضتُعلىُحياة ُ

121

عتُآلتُفتّاكةُلمُتكنُموجودةُمنُقبلُ،
ُ
ُستّةُأشهرُ.فقدُاختر
خمسمائةُألفُشخصُفيُغضون ُ

الغواصات ُوهذه ُجميعُا ُمن ُنتائجُ
الديناميت ُو ُّ
فمدافع ُكروب ُمثالُ ُلم ُتكن ُموجودة ُمن ُقبلُ ،وكذلك ُ ُّ

الحاليةُ ُ .
مدنيةُ ُّ
ال ّ

عادةُالصحيحةُفإذاُماُتحّققتُ
ُّ
مادُّيةُلُيجلبُإلىُالعالمُ ُّ
الس
ُّ
ُ
مدنية ُال ّ
ثبتُإذنُأن ُازدهارُال ّ

قيُ
الر ُ
ُ.فكماُأن ُأسبابُ ُ
ُّ
حقيقية
السعادةُال ُّ
مدنية ُالجسما ّنية ُتُّم ُالوصولُإلىُ ُّ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
وحانيةُبجانبُال ّ
ال ّ
ّ ّ
ماويةُ ،وتتحّقق ُفضائلُ
انية ُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
قي ُعالم ُاألخالق ُب ُّ
ي ُتوُّفر ُراحة ُاألجسام ُكذلك ُيتحّقق ُر ُ
ماد ُّ
ال ّ
الس ّ
ّ
الروحُالقدسُ .
نسانيُبفيضُنفثاتُ ُّ
ُ
العالمُاإل
ّ
لهيُ.
حقيقي ُمنوطُبالفيضُاإل ُ
ُ
ي ُال
الرق ُ
ُ.و ُ
ماوي ُ
الس ُّ
فاءُاألبدي ُلعالمُالوجودُهوُالوحيُ ُّ
ُّ
إن ُ ُّ
الش
ُ ُّ
ّ
ّ
ّ ّ
الروحُالقدسُ،وأطلبُلكمُ
نيُأريدُلكمُأنُتهبطُعليكمُتلكُالفيوضاتُ،وألتمسُلكمُنفثاتُ ُّ
ولذلكُفإن ُ
ُّ
مادُّيةُ
ُّ
السّيد ُالمسيح ُللحوارُّيينُ ،كي ُتبلغوا ُدرجة ُالكمال ُفي ُجميع ُالمراتب ُال ّ
السعادة ُاّلتي ُطلبها ُ ّ

ظلُ
الناحيتينُفيصبحُظاهركمُوباطنكمُمعمورينُوتست ُّ
التّرُّقيُفيُهاتينُ ُّ
وحانيةُ،وكيُيتحّقق ُلكمُ ُ
الر ُّ
ُو ُّ
الرحمن ُوتنجذب ُقلوبكم ُوتستبشر ُأرواحكمُ ،وتفوزوا ُبالُّلسانُ
أرواحكم ُوأجسامكم ُجميعُا ُب ُّ
ظل ُرحمة ُ ّ

ُالملكوتيُ .هذه ُنصيحتيُ
ُ
التّأييد
معنويةُوب ُ
قوة ُال ُّ
الناطق ُوالعينُالمبصرة ُواألذن ُ ُّ
ُّ
السامعةُ ،وتظفروا ُبال ّ
ّ
إليكمُ–فمرحبُاُبكمُ .
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معن ال ّتنزيه وال ّتقديس
فيُيومُاألربعاءُالموافقُ ّأولُتشرينُالثّاني ُ

التّاليةُ :
ُُ1911ألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
ُسميتم ُهؤلءُ
ُالقديسين ُفلماذ ُّ
أن ُالعيد ُهو ُعيد ُجميع ُّ
ُأن ُاليوم ُعيد ُفي ُباريسُ ،و ُّ
ُسمعت ُّ

ةُ،ذلكُأنُ
ُّ
طاهرُ،ومعناهُالمترُّفعُعنُأوساخُعالمُالبشرُّي
منزهُال ُّ
ُّ
مقدس؟ُمعناهُال ُّ
بالقديسين؟ُومامعنىُال ّ
بوبيةُ .وثانيهماُ
ُاتّصال ُبالعالم ُال ُّ
نسانية ُاّلذي ُله ُ
لإلنسان ُمقامينُ :أحدهما ُمقام ُاإل ُّ
الر ّ
علوي ُوبفيض ُ ّ

الشهوةُوالبخلُ
ُ،كالغضبُو ُّ
ُ
الناسوتُ،وأعنيُبهاُالجانبُالحيو ُ
اني
لهُاتّصالُبعالمُ ُّ
مقامُالحيوا ّنيةُاّلذيُ ُ
ّ
السخاءُ
ُو ُّ
ُأن ُالعلم ُوالحلم ُوالوفاء ُوالجود ُ
فكل ُهذه ُمن ُالخصائص ُالحيوا ّنيةُ ،كما ُّ
وال ُّ
ظلم ُوالجفاء ُ ّ
نسانيُ ُ.
ُ
والعدلُمنُفضائلُالعالمُاإل
ّ
نسانيةُ.
نساني ُوقهرُاألخالقُالحيوا ّنية ُكانُذلكُسببُا ُلرفعةُالفطرةُاإل ُّ
ُ
ُفإذاُتغّلب ُالجانبُاإل
ّ
حمانيُ،فأصبحُأصحابهاُمظهرُ
الر ُ
تبرتُمنُالعالمُالحيو ُ
مقدسةُ ّأ
فهذهُ ُّ
النفوس ُال ّ
انيُُواتّصفتُبالخلقُ ّ
ّ
ّ
وحانيينُ.
ماويينُوُر ُّ
انيينُوس ُّ
حب ُومظهرُاإلنصافُومظهرُاأللطافُ،وأصبحواُنور ُّ
العدلُومظهرُال ّ
تقدسواُ .
ولهذاُ ّ

السّيدُالمسيحُكانواُفيُبادئُاألمر ُ
ُوالحوارُّيونُاّلذينُآمنواُب ّ
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شخصيةُويرغبون ُفيُ
ُّ
نيويةُ،يلتمسون ُمنافعهمُال
متمسكينُباألمورُ ُّ
الد ّ
متّصفينُبصفاتُسائرُالبشرُ ّ
التّقديسُ،ولمُيكنُلهمُنصيبُمنُ
يهُو ُ
التّنز ُ
الستمتاعُبجميعُملُّذاتُالعالمُ.ولمُتكنُلديهم ُفكرةُعنُ ُ
السّيد ُالمسيحُت ّبدل ُجهلهمُبالعلمُ ُوظلمهم ُبالعدلُوغضبهمُ
ُ
فضائلُالعالمُاإل
نسانيُ.ولكنُحينُآمنواُب ّ
ّ
رحمانيينُ
ُّ
النورُ .كانوا ُناسوتّيين ُفأصبحوا ُلهوتّيين ُوكانوا ُشيطانّيين ُفأصبحوا ُ
الرحمةُ ُ ،وظلمتهم ُب ُّ
ب ُّ
مقدسينُ .
ُّ
ولهذاُسمواُبال ّ
ي ُوأدرانه ُوتصبحواُ
ُينبغي ُلكم ُإذن ُأن ُتقتدوا ُبهم ُكي ُتتخّلصوا ُمن ُأوساخ ُالعالم ُالبشر ُّ

أرضيينُ،واسألواُهللاُأنُتظهرُفيكمُ
ماويينُمنُبعدُأنُكنتمُ ُّ
لهوتّيينُمنُبعدُأنُكنتمُناسوتّيينُ،وس ُّ

نساني ُلتصبحوا ُمالئكة ُهللا ُومصادر ُاألنوار ُوكاشفي ُاألسرار ُومدركي ُحقائقُ
ُ
فضائل ُالعالم ُاإل
ّ
األشياءُ .
قدمواُأيضُا ُفيُالعالمُ
الر ُ
الدرجةُالعاليةُمنُ ُ
مادُّياتُ ُوبلغتمُهذهُ ُّ
قي ُت ّ
قدمتمُفيُعالمُال ّ
ُوكماُت ّ
ّ ّ
وحانيُ.لقدُجاءُاألنبياءُالعظام ُلتربيةُالبشرُوتعليمهم ُوليجعلوهمُمظاهرُاألنوارُويطلعوهمُعلىُ
الر ُ
ُّ
ّ
نسانيُ،ومنُأجلُهذاُاألمرُ
ُ
معنوي ُللعالمُاإل
ُّ
الرقيُال
ي ُُو ُّ
ماد ُّ
حقائقُاألسرارُويجعلوهمُسببُ ُّ
الرقيُال ّ
ّ
نسانيةُ ُوتهديُ
ركةُتدل ُعلىُالفضائلُاإل ُّ
ُّ
التّوراةُواإلنجيلُوالقرآنُواأللواحُالمبا
لهيةُ،ف ُ
نزلتُالكتبُاإل ّ
الصالحُ،وترشدُإلىُالعدلُواإلنصافُ .
ُ
محبةُواأللفةُو
إلىُال ّ
الصلحُُو ّ
الوحدةُو ّ
لهيةُ،وتعملواُبموجبهاُومقتضاهاُ .
ُ
ُ
فينبغيُلكمُأنُتّتبعواُماُجاءُفيُالكتبُاإل ّ
ُواُّننيُاليومُأشكوُمنُانحرافُصحتيُ.ولذلكُأكتفيُبهذاُالقدرُ،ومرحبُاُبكمُ .
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الروح
بحث في ّ
فيُيومُالخميسُالموافقُُ2تشرينُالثّاني ُ

التّاليةُ :
ُُ1911ألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
لُّ
قيُ.إ ُ
الر ُ
مادُّيةُنهايةُ ُ
ُّ
أوروباُوبار
أوروباُبلغتُفيُاألمورُال ّ
يسُ،فالحظتُأن ُ ّ
لقدُجئتُإلىُ ّ
ّ ّ

ي ُأنُ
كماُيليقُوينبغيُ.لهذاُوجدتُمنُالضرور ُّ
ُّ
وحانيةُونفوذهاُمتوّفُارُ
الر ُّ
ُّأننيُلمُأجدُتأثيرُاألمورُ ُّ
الروحُ .
نبحثُالُّليلةُفيُشأنُ ُّ

لهي ُأشرق ُعلىُجميعُالكائناتُ.فللكائناتُجميعُا ُمنهاُفيضُونصيبُ.مثلهاُ
الروحُفيضُإ ُ
ُ ُّ
ّ
ةُ.ذلكُألن ُجميعُاألشياءُالموجودةُعلىُكرةُ
ُّ
الشمسُاّلتي ُتشرق ُعلىُجميعُالكائناتُاأل ُّ
رضي
مثلُ ُّ
كلُ
لّ ُ ُّ
الضياء ُمنهاُ.إ ُ
الشمسُ،وتتلُّقىُ ُّ
األرضُتنموُوتترّبى ُبفيضُ ُّ
النور ُُو ّ
أن ُهذاُالفيضُيظهرُفي ُ ّ
الشفافةُ
أن ُله ُفي ُاألجسام ُ ُّ
لّ ُ ُّ
ُالصخرُّية ُإ ُ
الشمس ُتأثير ُفي ُاألجسام ُّ
رتبة ُعلى ُمقتضاهاُ ،فلشعاع ُ ُّ

تنوعُ .
لُّ ُّ
الشمسُواحدةُإ ُ
غمُمنُأنُ ُّ
ُّ
الر
ُا
ظهورُ ُوتجّليُاُآخرُ.وعلىُ ُّ
أنُظهورهاُفيُاألجسامُم ّ

اتبُالوجودُيتحّقق ُبمقتضىُهذهُالمراتبُ.فهيُفيُعالمُ
ُ
الروحُُ،فظهورهاُفيُمر
ُكذلكُشأنُ ُّ

ةُ.وهذهُالحالُهيُحياةُالجمادُذلكُألن ُالجمادُفيُ
ُّ
ُّ
اءُالفردي
قوة ُجاذبةُتحدثُاجتماعُاألجز
الجمادُ ّ
تبتهُحي ُ
ُ
مر
ّ
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النباتيةُ .
الروحُ ُّ
قوةُناميةُوهيُ ُّ
أيضُاُوليسُميتُاُ،وهيُفيُعالمُ ُّ
النباتُ ّ
ُتتأتّى ُمنُ
حساسة ُ
قوة ُال ُّ
حساسة ُفي ُعالم ُالحيوان ُفهي ُ ُّ
قوة ُال ُّ
الروح ُالحيوا ّنيةُ ،وهذه ُال ّ
أما ُال ّ
ُُو ّ

اجُوالتّركيبُ .
تركيبُالعناصرُوامتزاجهاُ،وهيُمنُمقتضياتُالمتز ُ

ُتنضم ُإليهاُ
ُّ
لّ ُ ُّأنه
الروح ُكيفية ُتنبعث ُأيضُا ُمن ُتركيب ُالعناصر ُإ ُ
أما ُفي ُعالم ُاإلنسان ُف ُّ
ُُو ّ

الناطقة ُمحيطة ُباألشياء ُومدركةُ
النفس ُ ُّ
الروح ُاإلنسانُّية ُأي ُ ُّ
قوة ُالعاقلةُ .وهذه ُ ُّ
النفس ُ ُّ
ُّ
الناطقة ُوال ّ
قوة ُاّلتي ُتأتيُ
حيز ُ ُّ
وكاشفةُلهاُ،فهيُتنقلُأسرارُالكائناتُمنُحيرُالغيبُإلىُ ّ
الشهودُ.وهذهُهيُال ّ

قوةُ
حيز ُ ُّ
الصنائع ُوالعلومُوالفنون ُال ّ
حيز ُالغيبُإلىُ ّ
مادُّيةُمنُ ّ
الشهودُ،وب ُّ
الرغمُمنُأنُهذهُال ّ
بجميعُ ّ
لُّ ُّأنهاُتدركُبالحواسُالباطنةُ .
ظاهرةُإ ُ
غيرُمحسوسةُلُترىُبالحواسُال ّ

وحانيين ُواُّنما ُالمقصود ُهوُ
الر ُّ
الروح ُفي ُعرف ُ ُّ
الروح ُليست ُهي ُالمقصودة ُب ُّ
ُأن ُهذه ُ ُّ
ُغير ُّ

تعمدُ
بديةُأيُالحياةُاإليما ّنيةُ،تلكُهيُ ُّ
ُّ
الروحُاأل ّ
السّيدُالمسيحُقائالُُيجبُأنُي ّ
الروحُاّلتيُيشيرُإليهاُ ّ
فيُاإلنجيلُبقوله"ُ:إنُ
ُّ
تفضل ُ
تعمد ُبهاُفلنُيدخلُفيُالملكوتُاإل ُ
لهيُ،كذلكُي ّ
بهاُاإلنسانُ،وماُلم ُي ّ
ّ
تفضلُبقوله"ُ:دعُالموتىُيدفنونُ
الروحُهوُ ُّ
المولودُمنُالجسدُهوُجسدُوالمولودُمنُ ُّ
الروح"ُ،وكذلكُي ّ
الروحُ
الروحُاإليما ّنية ُالحقيقةُوانُتوُّفرت ُلهمُ ُّ
موتاهم"ُذلكُألن ُاّلذينُلُيؤمنون ُباهللُمحرومون ُمنُ ُّ
ُّ

لّ ُ ُّأنهمُ
الناسوتية ُإ ُ
ُأنهم ُيحيون ُحياتهم ُ ُّ
الرغم ُمن ُّ
اإل ُّ
نسانيةُ ،ولهذا ُفهم ُفي ُحكم ُاألمواتُ ،إذ ُعلى ُ ُّ
ملكوتيةُ .
محرومونُمنُالحياةُال
ّ

الروح ُهي ُسببُسعادةُ
ملكوتية ُفهذه ُ ُّ
الروح ُال
نسانيةُب ُّ
الروحُاإل ُّ
ُوقد ُبعث ُاألنبياء ُكي ُيحيوا ُ ُّ
ّ

رمديةُ،وهذهُ
الس ُّ
السعادةُ ُّ
الروحُهيُسببُ ُّ
بديةُ.وهذهُ ُّ
نساني ُوهذهُ ُّ
ُ
العالمُاإل
الروح ُهيُسببُالحياةُاأل ّ
ّ
الروح ُ
ُّ
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الرُوحُ
الناسوتيُلهوتياُ.وهذهُ ُّ
الروحُهيُاّلتيُتجعلُاإلنسانُ ُّ
الدخولُإلىُملكوتُهللاُ.وهذهُ ُّ
هيُسببُ ُّ

الروحُالقدسُصارُلهاُنفوذُ
الروحُبنفثاتُ ُّ
ُ.فإذاُتأيدتُهذهُ ُّ
ُّ
ور ُ
اني
الن ُ
ماني ُإلىُ ُ
ظل ُ
تحول ُال ُ
هيُاّلتي ُ ّ
ّ ّ
ّ ّ
ظلماتُ
ماويُ ،وجعلت ُالجاهل ُعالمُاُ ُ ،و ّبدلت ُال ُّ
نساني ُإلى ُعالم ُس ُّ
ُ
ُوحولت ُالعالم ُاإل
وأحيت ُالعالمُّ ،
ّ
السماءُ.
النازلةُمنُ ُّ
لهية ُ ُّ
لهية ُونشرتُشريعةُهللاُّ ُ ،
ُ،وعممتُ ُ
نور
ُا
وروجتُأوامرُأورشليمُاإل ّ
التّعاليمُاإل ّ
ّ
رضيُإنسانُاُسماويُاُ .
الروحُهيُالّتيُتجعلُاإلنسانُاأل ُ
وهذهُ ُّ
ّ
الروحُفهيُإذُا ُواحدةُوحقيقةُتعاليمهاُواحدةُ
مؤيدةُبهذهُ ُّ
ُ ُّ
لهية ُ ّ
ولماُكانتُجميعُالمظاهرُاإل ّ

ظلُ
مادُّية ُ ُو ُّ
ُألن ُ ُّ
الروحُ .ذلك ُّ
بفضل ُهذه ُ ُّ
الروح ُالقدس ُواحدةُ .فاإلنسان ُمهما ُارتقى ُفي ُاألمور ُال ّ

الرتبةُ
فإنه ُل ُيعدو ُأن ُيكون ُقد ُارتقى ُفي ُ ُّ
الروح ُاإليما ّنية ُ ُّ
ُاألبدي ُأي ُمن ُ ُّ
ُّ
محرومُا ُمن ُالفيض

التّوراةُقولهُنخلقُ
لهيُ،كماُوردُفيُ ُ
ُ.ذلكُألن ُاإلنسانُمثالُإ ُ
ُّ
لُيمكنُأنُيسمىُإنسانُا
ُّ
الحيوا ّنيةُ،و
ّ
إنسانُاُعلىُصورتناُومثالناُ .
ُأنه ُيستفيض ُمن ُجميعُ
لهيُ ،بمعنى ُّ
حقيقي ُصورة ُومثال ُإ ُ
ُ
أن ُاإلنسان ُال
ُثبت ُإذن ُوتحّقق ُ ُّ
ّ
ّ
الشمسُ،
أشعة ُ ُّ
لهيةُ .وهذا ُاإلنسان ُمثله ُمثل ُالمرآةُ ،والفيوضات ُاإل ّ
الكمالت ُاإل ّ
لهية ُمثلها ُمثل ُ ّ
تُالكماليةُتتجّلىُفيُهذهُالمرآةُ.وهذاُاإلنسانُهوُمركزُ
ُّ
الصفا
ُ
لهيةُ
فالكمالتُاإل ّ
أيُجميعُاألسماءُو ّ
النفسُالمباركةُتنفخُالحياةُفيُالقلوبُأيضُاُ
يُوهذهُ ُّ
ماد ُّ
ةُكماُأنُ ُّ
ُّ
الر ُّ
وحاني
ُّ
الشمسُمركزُنورُالعالمُال ّ

النفسُالمباركةُهيُالمعّلمُ
الروحُفيُالقلوبُ.وهذهُ ُّ
وحانيينُفتتجّلى ُفيوضاتُ ُّ
الناس ُ ُر ُّ
أيُأنهاُتجعلُ ُّ
ُّ
نسانيُ،والمتجّليُاأل ّولُعلىُالممكناتُ .
ُ
األ ّولُللعالمُاإل
ّ

النفس ُالمباركة ُظهرت ُمنذ ُألفي ُسنة ُوما ُزالت ُآثارها ُظاهرة ُإلىُ
ُأن ُهذه ُ ُّ
ُوأنتم ُتالحظون ُّ

غمُمنُأن ُهذُاآلثارُلُ
ُّ
الر
الي ُومُوموجودةُ،وظهرتُمنذُثالثةُآلفُسنةُوماُزالتُآثارهاُباهرةُ.وب ُّ
تشاهدُفيُعالمُ ُ
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الشيءُالمنعدمُلُ
هاُساطعةُ.و ُّ
ُ
حيز ُالملكوتُ.ولهذاُفآثارهاُباهرةُوأنوار
ُّ
األجسامُإلُأنهاُموجودةُفيُ ّ
للشيءُ
أن ُهذه ُاآلثار ُالباهرة ُالمأثورة ُهي ُمن ُنتائج ُالوجودُ .إذ ُل ُتأثير ُ ُّ
أثر ُلهُ .ومن ُالمحّقق ُ ُّ

النفوسُ،
النفوس ُالكاملةُدليلُعلىُوجودُتلكُ ُّ
المعدومُ.إن ُهذهُاآلثارُالباهرةُاّلتي ُبقيتُبفضلُهذهُ ُّ
ُّ
إلهيةُ .
وعلىُأنُلهاُحياةُ
ُّ
ملكوتيةُوكمالتُ ّ
ّ

ماويينُ ،رُّبانّيينُ.إذ ُمهما ُارتقيناُفي ُعالمُ
وحانيينُ،س ُّ
ُفيجب ُعلينا ُإذن ُأن ُنصبح ُجميعُا ُ ُر ُّ

وحانيةُ.والجسدُ
الر ُّ
قي ُإلىُالتّرّقيات ُ ُّ
الر ُ
ينضم ُهذاُ ُ
مادُّياتُإ ُ
ال ُّ
طبيعةُوال ّ
لّ ُ ُّأنناُماُنزالُناقصينُحتّى ُ ّ
ّ ّ
الرقيُ
الروحُ.واإلنسانُمهماُتوفرُلهُمنُ ُّ
بلغُمنُالجمالُغايةُفإنهُلُيزالُبالُثمرُإذاُحرمُمنُ ُّ
ُّ
مهماُ
ُأن ُالبّلور ُمهما ُبلغ ُمن ُالُّلطفُ
ملكوتيةُ .وكما ُّ
الروح ُال
ظل ُبال ُنتيجة ُإذا ُحرم ُمن ُ ُّ
فإنه ُي ُّ
ي ُ ُّ
ماد ُّ
ال ّ
ّ

طراوةُوالخضرةُوعدمتُالُثّمرُ
الشجرةُإنُتوُّفرتُلهاُال ُّ
النور ُُو ُّ
فافيةُفإنهُيبقىُعديمُالفائدةُإذاُفقدُ ُّ
ُّ
ُو ُّ
الش
لُيعدُإنسانُاُوغايةُ
ُّ
الرحمنُ
ُ
للنارُ.و
لُّ ُّ
لمُتصلحُإ ُ
اآلدميُإنُتوُّفرتُلهُصورةُاإلنسانُوحرمُمنُنفسُ ّ
ّ
يُمنُأنُاإلنسانُ
ُّ
أمرهُأنهُبلغُمرتبةُالحيوانُالكاملُ،وانطبقُعليهُماُقالهُداروينُالفيلسوفُاإلنجليز
منُساللةُالقرودُ .
ُمتحركون ُولستم ُخاملينُ،
ُّ
ُألنني ُأرى ُفيكم ُإحساساتُ ،فأنتم ُأحياء
ُ ُّإنني ُمسرور ُبكمُ .ذلك ُّ

كلُ
ُّ
و
أنتمُمتوجهون ُإلىُهللاُولستمُقانطينُمنُرحمتهُومنتظرون ُللفيوضاتُاإللهّيةُ.وآملُأنُيكونُ ُ ّ

الملكوتيُحتّىُتنيرواُاآلفاقُجميعُاُكهذاُالمصباحُبإذنُهللاُ .
ُ
النورُ
فردُمنكمُمستنيرُب ُّ
ُا
ّ
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دين هللا هو العمال
فيُمساءُالجمعةُالموافقُُ3تشرينُالثّانيُُ1911ألقى ُ

ُحضرةُعبدُالبهاءُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُهذهُالخطبة ُ
هو هللا
هوُاألعمالُ،وليسُاأللفاظُ.ذلكُألنُدينُهللاُهوُالعالجُ.فمعرفةُ
ُّ
إنُدينُهللاُ–فيُالحقيقةُ-
ُ ُّ
اءُ.فإذاُعرفُأحدُاألطباءُجميعُاألدويةُ
ُّ
الدو
بلُإنُاّلذيُيجديُهوُاستعمالُ ُّ
الدواءُوحدهاُولُتغِّنيُ ُّ
ُّ
ولمُيستعملهاُفماُالفائدةُمنُمعرفتهُلها؟ ُ
تُالهندسةُولكنهاُلمُ
ُّ
ُّ
يطةُوتم
لهية ُكخريطةُالبناءُوهندستهُ.فإذاُُرسمتُالخر
إن ُ ُ
ُّ
التّعاليمُاإل ّ

لُّفقراءتهاُوالوقوفُ
التّنفيذُ.وا ُ
لهيةُووضعهاُموضعُ ُ
ذُفماُفائدتها؟ُفالُبدُإذنُمنُإجراءُ ُ
ُّ
تنُّف
التّعاليمُاإل ّ
عليهاُلُجدوىُمنهُ .

ُخدك ُاأليمن ُأدر ُله ُاأليسرُ .وصُّلواُ
السّيد ُالمسيح ُمثالُُ :من ُضربك ُعلى ُّ
ُففي ُتعاليم ُ ّ

انية ُُوعلّةُ
ور ُّ
الن ُ
السّيد ُالمسيح ُاّلتي ُكانت ُسبب ُ ُّ
لالعنيكمُ ،والتمسوا ُالخير ُألعدائكمُ .هذه ُهي ُتعاليم ُ ّ
حسرُ
التّ ُّ
فُو ُ
أس ُ
التّ ُّ
ُ.ولكنُماُالفائدة؟ُإنكُلُتتمالكُنفسكُعنُ ُ
ُّ
الصالح
الصلح ُُو ّ
حياةُالعالمُوأساسُ ّ

ُويحدثناُ
ُّ
ُأمة ُالمسيح.
مدةُ -من ُّ
الدماءُ ،وآلف ُ ُّ
وأنت ُترى ُسفك ُ ُّ
النفوس ُاّلتي ُقتلت ُ–طوال ُهذه ُال ّ

النزاعُبين ُ
يخُأنهُفيُ ُّ
التّار ُّ
ُ
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النزاع ُبتعاليمُالمسيح ُاّلذي ُأتىُ
ُفأي ُصلةُلهذا ُ ُّ
البروتستانت ُوالكاثوليك ُقتل ُتسعمائة ُألف ُشخصُّ .
سّيد ُالمسيح ُفيُ
مسيحيون ُجميعُا ُهذا ُالبيان ُلل ُّ
ُّ
تامة؟ ُيق أر ُال
التّ ُّ
بتعاليم ُتناقض ُهذا ُ ُ
صرف ُمناقضة ُ ّ

غيرُأنهمُلوعملواُبموجبُما ُق أرواُلظهرتُ
ُّ
اإلنجيلُولُيعملون ُبهُ.فماذاُاستفادواُمنُهذهُالقراءة؟ ُ
تفضل ُبقولهُ :منُثمارهمُتعرفونهمُ.أي ُمن ُالُثّمر ُيفهمُإذا ُكانت ُهذهُ
عندئذ ُنتيجةُ .ففي ُاإلنجيلُي ّ

الشجرةُشجرةُمباركةُأمُشجرةُخبيثةُ .
ُّ

ُيتّضح ُإذن َّ
الدين ُليس ُهو ُالقول ُبل ُالعملُ .وفي ُالقرآن ُيقول ُهللا ُسبحانه ُوتعالىُ:
ُأن ُ ُّ

إذاُتعدتُعلىُ
ُّ
المحسنين"ُ.ومعنىُذلكُأن ُنفسُا ُ
ُّ
حب ُ
"والكاظمينُالغيظُوالعافينُعنُ ُّ
الناس ُوهللاُي ّ
غيرها ُوجب ُعلى ُالمعتدى ُعليها ُأن ُتحلم ُوأن ُتعفو ُوتحسن ُوتصفحُ .فانظروا ُاليوم ُكم ُتخالفُ

الشهداءُ .
سيدُ ُّ
األعمالُاألقوالُ،وكمُجارواُ ُوظلمواُحتّىُأراقواُدمُ ّ
لتُيدُقاتليُوورثتهُمنُ
ُّ
تفضلُالجمالُالمباركُبقولهُ:لوُلمُيكنُذلكُمخالفُاُلشريعةُهللاُ ُّ
لقب
ُوي ّ

الدنياُ
السبيلُوحكم ُالكتابُالمحكم ُلمُيجز ُذلكُ ،ولمُيكنُلهذا ُالعبدُمن ُحطام ُ ُّ
ماليُ .ولكن ُكيف ُ ُّ

شيءُ .

لهيةُ
ُوالمقصود ُهو ُأنَّه ُيجب ُالعمل ُبموجب ُ ُ
لهيةُ .ولقد ُبدأت ُجميع ُاألديان ُاإل ّ
التّعاليم ُاإل ّ

لهيةُ.وكانُهذاُهوُ
السّيدُالمسيحُمثالُُعملُالحوارُّي ُونُبموجبُ ُ
التّعاليمُاإل ّ
بالعملُلُالقولُ.ففيُ ّأيامُ ّ

عزةُ،واهتدواُمنُظلماتُاألوهامُبنورُالهدايةُ.
السببُفيُرُّ
ُّ
قيهمُفارتفعواُمنُحضيضُالُّذُّلةُإلىُأوجُال ّ
ويقل ُالعملُشيئُاُفشيئُاُويزيدُالقولُ
تغير ُاألمرُتدريجياُ ُّ
وكانُاألمرُكذلكُدائمُاُ.ولكنُبمرورُاألّيامُي ُّ

كل ُشيء ُمحض ُأقوال ُدون ُعملُ .وهذا ُهوُ
يومُا ُفيومُا ُحتّى ُلو ُلم ُيعدُأحد ُيعمل ُشيئُاُ،ويصبح ُ ّ

السببُاّلذيُمنُأجلهُلمُيعدُلتعليمُالمسيحُمنُأثرُفيُالقرونُ ُ
ُّ

130

الدائمةُ .
مسيحيونُبعضهمُمعُالبعضُواستعرتُنارُالحربُ ُّ
ُّ
الوسطىُ.وتقاتلُاألمراءُوالملوكُال
الصلح ُالعامُ،وكمُدارتُفيهُمنُ
ُواُّنكمُلتالحظون ُالمجلسُالّذي ُانعقدُفيُلهايُمنُأجلُ ّ

الدولُممثليهاُ.ودارتُمناقشاتهمُ
الصلحُ،وكمُقيلُمنُاألقوالُالمقب ُولةُ.وأرسلتُجميعُ ُّ
مناقشاتُحولُ ّ

السالحُ .
الدولُوالمللُفيُصلحُوأمانُ،كيُتزولُالحربُوالخالفاتُوينزعُ ُّ
جميعُاُحولُتعايشُ ُّ
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دين هللا قسمان
وفيُمساءُالجمعةُالموافقُُ3تشرينُالثّاني ُ
التّاليةُ :
ُُ1911ألقىُأيضُاُالخطبةُ ُ
هو هللا
َّ
لهي ُواحدُوأريدُاآلنُأنُأشرحُ
الدينُاإل ُ
اتُفيُأن ُأساسُ ُّ
السّيد
ُكنتُات ُّ
حدثُاليومُمعُأحدىُ ّ
ّ
لكمُهذهُالمسألةُ :
مقدسة ُاّلتي ُنزلت ُحتّى ُاليوم ُمنقسم ُإلى ُقسمينُ :أحدهماُ
ُ ُّ
لهية ُال ّ
كل ُدين ُمن ُاألديان ُاإل ّ

ماويةُ ،وهذا ُالقسمُ
نساني ُوالكمالت ُ ُّ
ُ
وحانيات ُوهي ُمعرفة ُهللا ُوموهبة ُهللا ُوفضائل ُالعالم ُاإل
الر ُّ
ُّ
الس ّ
ّ
يتعُّلقُبعالمُاألخالقُوهوُالحقيقةُواألصلُ .
محبة ُهللاُومعرفةُهللاُوهيُالولدةُ
ُوجميعُأنبياءُهللاُدعواُ ُّ
الناس ُإلىُالحقيقةُ،فالحقيقةُهيُ ّ

نسانيُ،وهيُاأللفةُبينُالبشرُ
ُ
الروحُالقدسُ،وهيُوحدةُالعالمُاإل
الثّانيةُ،والحقيقةُهيُالستفاضةُمنُ ُّ
ّ
أسسهاُأنبياءُهللاُجميعُاُ.
اةُبينُالبشرُ.وقدُرو ُ
ُّ
محبة ُوالصداقةُوهيُالعدلُ،وهيُالمساو
وهيُال ّ
جهاُو ّ
لهيةُواحدةُ .
ثمُفاألديانُاإل ُّ
ومنُ ُّ

التّغييرُ
عي ُوليس ُأساسيا ُويحدث ُفيه ُ ُ
ُبالجسمانيات ُوهو ُفر ُ
ُّ
الدين ُمتعُّلق
ُوالقسم ُالثّاني ُمن ُ ُّ
ّ
ُجائز ُفي ُشريعةُ
التّوراةُ .وليس ُا
طالق ُمثالُ ُجائز ُفي ُشريعة ُ ُ
ُالزمانُ .فال ُّ
ُوالتّبديل ُبحسب ُمقتضيات ُّ
السّيدُالمسيحُ .
ّ
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السبتُ،وفيُشريعةُالمسيحُنسخُذلكُاألمرُ .
وفيُشريعةُموسىُكانُ ُّ
لهاُ.وهيُتتغيرُوتت ّبدل ُحسبُمقتضياتُ
ُّ
أهمية ُ
ُفجميعُهذهُاألمورُتتعُّلقُبالجسمانياتُولُ ّ

الزمانُ .
ُّ

وعالمُالوجودُمثلُهيكلُاإلنسانُيصح ُحينُا ُويعتلُويمرضُحينُا ُآخرُ.ولهذاُفأنواعُالعالجُ
ُّ
ُ

ةُفالُيبقىُبدُمنُتبريدهاُ،وقدُينشأُالمرضُ
ُّ
تختلفُباختالفُاألمراضُفقدُتنشأُالعّلةُيومُاُمنُالح ارر

ُبدُمنُعالجُمنُنوعُآخرُ .
الرطوبةُفالُيكون ُّ
يومُاُمنُ ُّ

التّبديلُتبعُاُ
غييرُو ُ
ُ
قُبالعالمُالجسماني ُيحدثُفيهُ ُ
ُ
وخالصةُالقولُإن ُهذاُالقسمُاّلذي ُيتعُّل
ُّ
ُ
التّ
ّ
لمُيقتضهاُالزمانُفيُعهدُالمسيحُ.ففيهُكانُ
ُّ
زمانُموسىُكانُيقتضيُأمور ُ
ُا
لمقتضياتُالزمانُ.ف
ُّ
طعامُ.واُّنكمُ
اإلنسانُطفالُُرضيعُاُ،وكانُالحليبُلزمُاُلهُ.وفيُزمانُالمسيحُصارُاإلنسانُيتناولُال ُّ

لتالحظون َّ
ُأنُاإلنسانُفيُجميعُأطوارُحياتهُمنُبدايتهاُإلىُنهايتهاُهوُشخصُواحدُ.كذلكُالحالُ

ثم ُيصيرُطفالُُ
فيُدينُهللاُفهوُفيُجميعُاألدوارُدينُواحدُ.واإلنسانُيكون ُفيُبادئُأمره ُجنينُاُّ ُ،

غمُمنُأن ُأحوالهُوأطوارهُ
ُّ
الر
رضيعُاُ،فصبيا ُفمراهقُا ُفبالغُا ُفشابُا ُفرجالُ ُفيُكمالُرجولتهُفشيخُاُ.وب ُّ
َّ
احدُ،ذلكُألنهُحقيقةُ،
تبدوُمختلفةُإلَّ ُأنَّهُفيُالحقيقةُواحدُ.وكذلكُالحالُفيُدينُهللاُفهوُدينُو
لهية ُمثله ُمثل ُاختالفُ
والحقيقة ُل ُتقبل ُ ُ
التّ ّ
عددُ .وهذا ُالختالف ُاّلذي ُتالحظونه ُفي ُاألديان ُاإل ّ

اإلنسانُفيُأحوالهُوأطوارهُمنذُبدايةُحياتهُحتّىُنهايتهاُ.فهذاُاّلذيُترونهُاليومُشيخُاُمثالُُهوُنفسهُ
ُأنهُإنسانُواحدُ.
ظاهرُإلَّ ُّ
الرغمُمنُتفاوتُأمرهُواختالفُشأنهُحسبُال ّ
اإلنسانُاّلذي ُكانُجنينُاُ.وب ُّ
لُّ ُّأنهُحقيقةُواحدةُ .
كذلكُالحالُفيُدينُهللاُفمهماُاختلفتُظواهرهُفيُ ّأيامُاألنبياءُالمختلفينُإ ُ
كلُملل ُ
ُّ
ُ
وهكذاُيجبُعليناُأنُنتمسكُبهذهُالحقيقةُحتّىُتتُّفقُ ّ
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جميعُالبشرُويتّفقواُ .
ُ
النزاعُوالجدالُكُّلُّيةُ ُ،ويتّحدُ
العالمُ،ويزولُ ُّ
نساني ُحتّى ُيعانق ُجميع ُالبشر ُبعضهم ُبعضُاُ
ُ
ُأسأل ُهللا ُأن ُتكونوا ُسبب ُوحدة ُالعالم ُاإل
ّ
بديةُ .
ُ
عزةُالعالمُاإل
وتتجّلىُ ّ
نسانيُاأل ّ
ّ
ُمرحبُاُبكمُ .
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يتفوق عل مجالس العالم
مجلس ّ
السبتُالموافقُُ4تشرينُالثّانيُُ1911ألقى ُ
فيُيومُ ُّ

التّاليةُ :
حباءُالكلمةُ ُ
ُحضرةُعبدُالبهاءُفيُمجمعُاأل ّ
هو هللا
افياُ.وكلُ
ُّ
السياسةُوالجغر
المعارفُو ُّ
ُ
الزراعةُو
التّجار ُ
أوروباُمجامعُكثيرةُكمجالسُ ُ
ُ ُّ
ةُو ّ
تتشكلُفيُ ّ

يُ.وليسُألحدهاُنصيبُمنُعالمُ
ماد ُّ
يُ،ومنُأجلُ ُّ
ماد ُّ
الرقيُال ّ
هذهُالمجامعُمؤُّلفةُلخدمةُالعالمُال ّ

أرضية ُوليستُ
وحانيةُ ،وهي ُ ُّ
ُلهوتية ُوهي ُجسما ّنية ُوليست ُ ُر ُّ
ُّ
ُناسوتية ُوليست
ُّ
وحانياتُ ،فهي
الر ُّ
ُّ
ماويةُ .
س ُّ

يتشكل ُاآلن ُفي ُباريس ُ–أعني ُمجلسكم ُهذاُ -فله ُنصيب ُمن ُالفيضُ
أما ُالمجلس ُاّلذي ُ ُّ
ُّ

ماوي
ُ،وتتضوعُ
الس ُّ
النداءُ ُّ
ملكوتيةُ،ويتعالىُفيهُ ُّ
وحانيةُ،وتنيرهُاألنوارُال
الر ُّ
لهيُ،ففيهُاإلحساساتُ ُّ
اإل ُ
ّ
ُّ
ّ
لهيةُ
لهيةُ ،وترتبط ُفيه ُالقلوب ُبعضها ُببعضُ ،وتستبشر ُفيه ُاألرواح ُبالبشارات ُاإل ّ
محبة ُاإل ّ
فيه ُال ّ

ُمنورُ
نسانيُ .هذا ُمجلس ُّ
ُ
لهيُ ،ونهاية ُاآلمال ُفيه ُوحدة ُالعالم ُاإل
وتتوجهون ُفيه ُإلى ُالملكوت ُاإل ُ
ُّ
ّ
ّ
ُحي ُبنفثاتُ
لهيةُ .وهذا ُالمجلس ُ
محبة ُفي ُالقلوب ُّ
مع ُّ
مؤيد ُبالقوى ُاإل ّ
ُألنه ُ ّ
طرُ .وهو ُسبب ُهبوب ُال ّ
ّ
رجةُتجعلهُيتفوق ُعلىُجميعُمجالسُ
ُّ
حُالقدسُ.وهوُيتّسعُيومُا ُفيومُا ُوسيصلُعماُقريبُإلىُد
ُ
الرو
ُّ

العالمُ .
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لمحبتهُ،ولتوحيدُعالمُالبشرُ
لهيةُ.فقدُاختاركمُهللاُ ُّ
ُإذنُفاعلمو ُّ
اُأنكمُمشمولون ُباأللطاف ُاإل ّ

لهيةُ.إذنُفاشكرواُهللاُ َّ
ألنهُشملكمُ
ُّ
الر ُّ
وحاني
محبة ُالقلوبُولإلحساساتُ ُّ
ةُ،وللتقربُإلىُاألعتابُاإل ّ
ول ّ
لماُوفيتمُحق ُهذهُ
ُّ
مثلُهذهُالعنايةُولوُأنكمُأنفقتمُحياتكمُفيُشكرُهللاُ
ُّ
بمثلُهذاُالفضلُوبذلُلكمُ

مهمةُ .
ال ُّ

غرستُفيُبطنُاألرضُواّلتي ُلُ
ُ
ُلُتنظرواُإلىُماُأنتمُعليهُاليومُ.فهذاُأشبهُبالبذرةُاّلتي ُ

هميتهاُ .
كلُبذرةُتصبحُشجرةُتؤتيُأُكلهاُ.عندُذاكُيعرفُقدرهاُ ُوأ ُّ
لُّ ُّ
أهميةُفيُالبدايةُ.إ ُ
تبدوُلهاُ ّ
أنُ ّ

قدُتوجُرؤوسكمُبتاجُالموهبةُ،وأطلعُمنُأفقُقلوبكمُكوكبُا ُنورانياُسوفُ
ُإذنُفاعلمواُأنُهللاُ ُّ

النهايةُ .
يحيطُبهذاُاإلقليمُفيُ ُّ
ُسعدتُأرواحكمُ .
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الّنور اإل لهي
ّ
فيُيومُاألحدُُ5تشرينُالثّانيُسنةُُ1911ألقى ُ

ُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُفيُمنزلهُفيُباريس ُ
هو هللا

الشرق
َّ
ُفأفضلُألنهُدائمُا ُمشمسُومنيرُ
أماُ ُّ
أهالُ ُبكمُومرحبُاُ.اليومُمعتمُففيُ ُّ
السماءُغيومّ ُ.

وجسمانيُ.
ُ
وحاني ُ
ُوللشرق ُنورانُ ُ :ر ُ
السحاب ُفيه ُقليلُ .ظاهره ُطبق ُباطنه ُولفظه ُموافق ُلمعناهُّ .
ُو ُّ
ّ
ّ
الشرقُوأضاءتُعالمُالغربُ .
لهيةُأشرقتُدائمُاُمنُ ُّ
واألنوارُاإل ّ
ةُألن ُجميعُاألشياءُترىُ
امُالفلكي ُّ
ُّ
ظاهرُوهوُمؤلفُمنُاألجر
النور ُفعلىُنوعينُّ ُ:
أماُ ُّ
النور ُال ّ
ُّ

ظاهرُليسُلهُإدراكُحتّىُلنفسهُ.
شيءُ.ولكنُهذاُ ُّ
ُّ
ىُأيُ
النورُلُيمكنُأنُير ُّ
بالنُّورُ.وبدونُ ُّ
النورُال ّ

وكاشفُلهاُأيُأنهُيكشفُاألشياءُ
ُّ
أماُنورُالبصرُفمظهرُاألشياءُ
ُّ
فهوُلُيدركُأنهُيظهرُاألشياءّ ُ.
ُأنهُلُيدركُحقيقةُاألشياءُهوُاآلخرُ .
حسهاُ.إلَّ ُّ
وي ُّ
ثم ُفنورُالعقلُأعظمُ
أماُنورُالعقلُفهوُيظهرُاألشياءُويكشفهاُويدركهاُفيُآنُمعُاُ.ومنُ ُّ
ُُو ّ

األنوارُ .

لهي ُفيفوق
النورُ
أماُ ُّ
ُّ
النور ُاإل ُ
أماُ ُّ
ُنورُالعقلُ.ذلكُألن ُنُور ُالعقلُيدركُاألشياءُالموجودةُ ّ
ُُو ّ
ّ
النورُ
لهي ُفيدرك ُاألشياء ُالغائبة ُويدرك ُمن ُالحقائق ُما ُسيظهر ُبعد ُألف ُعامُ .وبواسطة ُهذا ُ ُّ
اإل ُ
ّ
لهيُأخبر ُ
اإل ُ
ّ
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األنبياءُمنذُألفُعامُعنُأمورُتظهرُاآلنُ .
لهيُقدُأظهرُهذهُاألشياءُمنذُألفُسنةُمضتُ،وأدركهاُأيضُاُ .
النورُاإل ُ
ُمنُهذاُيتّضحُأنُ ُّ
ّ
النورُاّلذيُأشارُإليهُ
ارُو ُّ
هيُألُّنهُأعظمُمنُجميعُاألنو ُ
النورُاإلل ُ
تحرىُُ ُّ
ُفيجبُعليناُإذنُأنُن ّ
ّ
ُ،ذلكُألنهُشاهدُ
ُّ
النور
سيدناُموسىُهوُهذاُ ُّ
النور ُاّلذي ُ ُّ
ُ.و ُّ
النور ُ
السّيد ُالمسيحُهوُهذاُ ُّ
تحدثُعنهُ ّ
ّ
النورُاّلذيُأشارُ
النارُسمعُنداءُالحقُ.وهوُ ُّ
النورُومنُهذهُ ُّ
النورُ.ومنُهذاُ ُّ
لوهيةُفيُهذاُ ُّ
تجّليُاأل ّ

محمدُفيُالقرآنُبقولهُتعالى"ُ:هللاُنورُال ّسمواتُواألرض"ُ .
إليهُ ُّ
سيدناُ ّ

لهيةُ ،وتروا ُما ُهوُ
النور ُحتّى ُتدركوا ُحقائق ُاألشياء ُوت ُّ
فتحروا ُهذا ُ ُّ
طلعوا ُعلى ُاألسرار ُاإل ّ
ُ ّ

ادثُالغيبيةُ .
ُّ
مستورُ،وتقفواُعلىُجميعُالحو

النورُ
صورُجميعُاألشياءُتنطبعُفيُالمرآةُكذلكُيحيطُهذاُ ُّ
ُ
آةُ.فكماُأن ُ
ُّ
النور ُمثلُالمر
ُفهذاُ ُّ

النورُ،
ُأن ُحقائق ُاألشياء ُتنكشف ُبهذا ُ ُّ
الس ُّر ُفي ُّ
الصور ُويحيط ُبجميع ُاألشياءُ .وهذا ُهو ُ ُّ
بجميع ُ ّ

النورُ
مقدس ُ ُتتّضح ُبه ُوأسرار ُالملكوت ُتشاهد ُواسطتهُ ،كذلك ُتدرك ُبهذا ُ ُّ
ويجعل ُأسرار ُالكتاب ُال ّ

الحقُ
النور ُ ُّ
لهيةُ ،وتتجّلى ُبهذا ُ ُّ
لهيةُ ،وتعلم ُحقائق ُاألسماء ُ
الصفات ُاإل ّ
العوالم ُاإل ّ
الروابط ُبين ُ ّ
ُو ّ
والخلقُ .

النورُ .
ُلهذاُآملُأنُتستنيرواُبهذاُ ُّ
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للحق
اإلنسان مرآة ممّثلة
ّ
فيُيومُاإلثنينُالموافقُُ6تشرينُالثّانيُألقىُحضرة ُ
التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُ :
ُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
الشرق
ُأن ُأهلُالغربُليستُ
الشرق ُّ
ُإلىُالغربُ.وكنا ُنسمعُونحنُفيُ ُّ
ُّ
ُلقدُجئتُقادمُا ُمنُ ُّ

َّ
بلُإنُ
نيُألحظُاآلنُأنُلديهمُ–والحمدُهللُ-مثلُهذهُاإلحساساتُّ ُ،
لُّأُّن
وحانيةُ.إ ُ
لديهمُإحساساتُ ُر ُّ

وحانيُحتّىُاآلنُ.فلوُ
مربُ ُر ُ
ُّ
لُّ ُّأن
الشرقُ،إ ُ
وحانيةُتفوقُإحساساتُأهلُ ُّ
الر ُّ
إحساساتهمُ ُّ
هُلمُيتيسرُلهمُ ّ
ّ
ضحُماُللغربُمنُتفوق
ُ.ولوُأنُ
ُّ
ُ
ُروحي
ُّ
الشرق ُ
وحانيون ُكماُظهرُفيُ ُّ
ظهرُفيُالغربُمرُّبون ُ ُر ُّ
ُلتّ
ّ
وحانيةُاّلتي ُكانتُتظهرُ
الر ُّ
الشرق ُاشتهرتُفيُالغربُلعرفُاليومُمدىُ ُّ
التّعاليمُاّلتي ُاشتهرتُفيُ ُّ
ُ

فيُالغربُ .

وحانياتُعظيمُوانُوجدُفيهُبعضُمنُحرمواُ
استعدادُأهلُالغربُللر ُّ
ُّ
ىُيقينُأن ُ
ُّ
ُواُّننيُلعل

وحانياتُ.ويريدُهؤلءُ
الر ُّ
وحانياتُعلىُاإلطالقُ،فكانواُمثلُالحجارةُاّلتي ُلُتدركُشيئُا ُمنُ ُّ
لر ُّ
منُا ُّ

وحانياتُكذلكُيحُرمُاإلنسانُ.يجبُ
الر ُّ
انُفكماُأنُالحيوانُمحرومُمنُ ُّ
ُّ
أنُيكونُاإلنسانُشبيهُاُبالحيو

الناسُ
الرحمنُ .ولكن ُهؤلء ُ ُّ
همة ُاإلنسان ُعاليةُ ،وأن ُ
ُيتّجه ُنحو ُالعالء ُحتّى ُيبلغ ُعالم ُ ّ
أن ُتكون ُ ّ
يجتهدونُفيُأنُيرتقيُاإلنسانُارتقاءُُمعكوسُاُ،ويريدونُأنُيصلواُنسبُاإلنسانُبالقرد ُ
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َّ
ةُ،وهذاُهوُغايةُهمتهمُ .
ُّ
مقدس
الر
إلهيةُ ّ
غمُمنُأنُاإلنسانُمنُساللةُ ّ
ب ُّ
ُأي ُتشابه ُبرغمُ
ُأنه ُليس ُبين ُاإلنسان ُوالحيوان ُّ
ُالصواب! ُفالواقع ُّ
ُوما ُأبعد ُأفكارهم ُعن ُّ

اشتراكهماُفيُبعضُاألمورُالجسما ّنيةُ.فلإلنسانُعقلُوأفكارهُوعلومهُومعارفهُترتقيُيومُا ُبعدُيومُ

نُالوسطىُحتّىُاليومُ،ومقدارُالكتشافاتُ
قيُاّلذيُحّققهُاإلنسانُمنذُالقرو ُ
الر ُ
واُّنكمُلتالحظونُمدىُ ُ
ّ ّ
تمتُ
اُبينُجميعُالصناعاتُوالعلومُوالكتشافاتُاّلتي ُ ُّ
ُّ
ظهرتُعلىُيديهُ.ولوُأنناُقارُّن
ُّ
والبدائعُاّلتي ُ
هاُلُتكادُتعادلُماُتم ُمنهاُفيُسنةُ
ُّ
ُّ
اكتشافاتهُلوجدناُأن
فيُخمسينُقرنُا ُوبينُصناعاتُهذاُالقرن ُو
الصناعاتُ
ُوحتّى ُالقرن ُالحالي ُمن ُالعلوم ُو ُّ
واحدة ُلهذا ُالعصرُ .فما ُتحّقق ُمنذ ُ ّأيام ُموسى ُ
والكتشافاتُلُيعادلُماُظهرُمنهاُفيُالقرن
ُاألخيرُوحدهُ .
ُ
قوةُ
قي ُدائمُ،وسببُهذاُ ُّ
أن ُاإلنسانُفيُر ُ
ُأصبحُمنُالواضحُإذُا ُ ُّ
قوة ُالعاقلةُ ُ،و ّ
الرقيُتلكُال ّ
ّ
تينُبمعنىُأن ُحيوانُاليومُهوُنفسهُحيوانُ
ُّ
هُلُيملكُهاتينُالقو
ُّ
أماُالحيو ُّ
انُفإن
الفيوضاتُاإل ّ
لهيةّ ُ.
اضحُأن ُاإلنسانُ
ُّ
خمسةُآلفُسنةُمضتُ.وليسُهناكُامتيازُلإلنسانُأعظمُمنُهذاُالمتيازُ .وو
للحقُ .
أشرفُالمخلوقاتُوُّأنهُمرآةُممّثلةُ ُّ

ةُفيُهذهُالبقاعُلذلكُفإننيُمسرورُجدُاُ.
ُّ
الر ُّ
وحاني
ولماُكنتُقدُلحظتُوجودُاإلحساساتُ ُّ
ُ ُّ

وحانية ُفيه ُوتحيط ُبأرجائهُ ،وأن ُيصل ُإلىُ
الر ُّ
ُتعم ُاإلحساسات ُ ُّ
وأملي ُأنُيصبح ُالغرب ُشرقُاُ ،وأن ُّ

الشرقُ .
قوةُماُيضيءُالغربُك ُّ
ُّ
النفوسُ–بواسطةُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ-منُال ّ

ضعفاءُمنُعبادكُاألصفياءُ،ترانيُواقفُاُ
ُالُّلهمُياُواهبُالعطاءُ،وياُغافرُالخطأُ،وياُراحمُال ُّ

لءُعلىُماُتحبُ
ُّ
تؤيدُهؤ
إليكُناظرُإليكُ.أسألكُبرحمتكُاّلتيُسبقتُالممكناتُبأنُ ُّ
ُا
بينُيديكُمبتهالُُ

وترضىُ.ونورُقلوبهمُبنورُالهدىُوأسمعهمُنداءُملكوتكُاألبهىُ ،
ُّ
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عهمُأرياحُالختالفُ
ُ
الُّتزعز
ثم ُاستقمهم ُعلىُأمركُبينُالورىُلئ ُ
واجعلُلهمُنصيبُا ُمنُبحرُالعطاءُ ُّ

منُأ ُوليُالعتسافُ .

رب ُاجعلنا ُآيات ُرحمتك ُبين ُخلقكُ .ورايات ُمعرفتك ُبين ُعبادكُ .ونفوسنا ُمنقطعة ُإليكُ،
ُ ُّ

لءُالضعفاءُبرحمتكُالكبرىُ،وهؤلءُالفقراءُبموهبتكُالعظمىُ.
ُّ
وقلوبناُمنجذبةُبآياتُتقديسكُ،وُّأيدُهؤ

ِّ
لّءُ
ذليلُ.ترانا ُأذ ُ
ُ
ضعيفُ،ومغيثُلكل ُ
ُّ
أسيرُ،ومعينُلكل ُ
ُّ
انُلكل ُ
ُّ
ُّ
فقيرُ،ومن
كل ُ
ُّ
رب ُ ُّإن
ّ
كُحنانُعلى ُ ّ
اُخطاياناُبفضلكُوعنايتكُ.إنكُ
ُّ
ببابكُ،فقراءُإلىُملكوتُغنائكُ.فارحمناُبفضلكُوجودكُ.واعفُ ُ ُّ
عن
يمُ.إنكُأنتُالمقتدرُالقديرُ .
أنتُالكر ُّ
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مصائب الجمال المبارك
فيُيومُالُثّالثاءُالموافقُُ7تشرينُالثّانيُُ1911ألقى ُ

التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُ :
ُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
نُلكمُقدرُمنُمصائبُالجمالُالمباركُ :
ُا
ُّ
يدُاليومُأنُأبي
ُأر
السنة ُالُثّالثة ُلظهور ُالباب ُحبس ُالجمال ُالمبارك ُفي ُطهرانُ .وفي ُاليومُ
ُفي ُيوم ُمن ُ ّأيام ُ ُّ

ولةُوتوسطواُ،أفرجُعنُالجمالُالمباركُوأطلقُسراحهُ،
ُّ
التّاليُاعترضُجمعُمنُاألمراءُووزراء ُ ُّ
الد
ُ
الشيخُطبرسيُهجمتُجماعةُمنُ
انُميممُاُوجههُشطرُقلعةُ ُّ
ُّ
وبينماُكانُحضرتهُفيُسفرُإلىُمازندر

الفرسانُليالُُواقتادتُالجمالُالمباركُمعُأحدُعشرُشخصُاُوساقتهمُجميعُاُإلىُمدينةُآمُلُ،وفيُأحدُ

األّيام ُاجتمعُجميعُالعلماءُفيُالمسجدُوأحضرواُالجمالُالمباركُإليهُ،كماُاجتمعُأهلُمدينةُآمُلُ

الزُارعُبفأسهُوبلطتهُ،
جارُبقدومهُ،و ُّ
ُّ
كل ُصنفُمنهمُبسالحُّ ُ:
الن
القصابُبساطورهُ،و ُّ
أيضُا ُوقدُتسلح ُ ّ
وكانُهدفهمُأنُيقتلواُالجمالُالمباركُباإلجماعُ .

كل ُسؤال ُجوابُاُ
ُ
علمية ُ
ُوشرع ُالعلماءُفي ُإلقاء ُاألسئلة ُال ّ
علىُحضرتهُ .وكانوا ُيتلُّقون ُعلى ُ ّ

فاتّجهواُ
ظهورُباألدُّلةُوالبراهينُالُثّابتةُ.وعجزُالعلماءُ ُ ،
كافيُا ُشافيُاُ،وأثبتُالجمالُالمباركُحقيقةُال ُّ

إلىُالحصول ُ
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النقطةُاألولىُمنُجيبُأحدُخدمُالجمالُالمباركُ،
علىُشيءُمنُكتاباتهُ.فاستخرجواُلوحُاُمنُألواحُ ُّ

السالمُيقولُفيهاُ:
الُّباقرُ.وكانُبهذاُالُّلوحُفقرةُمنُبياناتُأميرُالمؤمنينُعليُعليهُ ُّ
وهوُالمدعوُم ُ

قالُلقدُاتّضحتُفضيلةُ
ُ
الُّعليُجانُأحدُالعلماءُآمُلُ ُو
"محوُالموهومُوصحوُالمعلوم"ُ.فتضاحكُم ُ
الصحو ُتكتبُ
ُألن ُ ُّ
ُبالصاد ُتفهم ُمرتبة ُعلمه ُّ
ُالصحو ُّ
ُإن ُاإلنسان ُاّلذي ُيكتب ُكلمة ُّ
الباب ُوميزتهُّ ،
َّ
أخطأُولمُيفهمُ.إنُ
السّيدُالفقيهُهوُاّلذيُ
السينُوقدُكتبهاُالبابُخطأُ.فقالُالجمالُالمباركُّ ُ:
ب ُّ
بلُإنُ ّ

خعي ُعندما ُسأله ُعنُ
هذه ُالعبارة ُمأخوذة ُمن ُكالم ُأمير ُالمؤمنين ُوهو ُيجيب ُكميل ُبن ُُزياد ُالُّن ُ
ّ
كل ُفقرةُزدنيُ
ُ
اتُ.فكانُكميلُيقولُألميرُالمؤمنينُبعد
الحقيقةُ.فقدُأجابهُأميرُالمؤمنينُبعدةُفقر
ُّ
ّ
أن ُمن ُيطلب ُفهم ُالحقيقة ُويريدُ
ُأي ُ ُّ
تفضل ُبقوله"ُ :محو ُالموهوم ُوصحو ُالمعلوم" ُّ
بيانُا ُإلى ُأن ُ ّ

سهُعنُأوهامُالتّقاليدُوشائعاتهاُ،وأنُينظرُإلىُماُ
ُ
ُّ
رُقلبهُويقد
ُّ
يجبُعليهُأنُيطه
الحقُ
الوصولُإلىُ ّ

عوةُ،بمعنىُأنهُيتخُّلىُعنُالموهومُوينظرُإلىُالمعلومُ .وعندماُظهرُرسولُهللاُ
ُّ
يقوله ُصاحبُ ُّ
الد
ُالصحوُ
النصارى ُكُّلما ُتخُّلوا ُعن ُأوهامهم ُواستمعوا ُإليه ُاهتدوا ُإلى ُالحقيقةُ .وكلمة ُّ
ُو ُّ
كان ُاليهود ُ

الغفلةُ.وشتّانُبينُالكلمتينُ.فأنتُقدُسهوتُ
ُ
النسيانُو
السينُمعناهاُ ُّ
السهوُب ُّ
نُ،و ُّ
ط ُ
التّف ُّ
بالصادُمعناهاُ ُ
ُّ
وغفلتُعنُأنُهذهُالعبارةُكتبتُصحيحةُ .
ُّ

اص ُوالعوامُذهلواُجميعُا ُوبهتواُ،
فلماُجرتُهذهُالبياناتُمن ُالُّلسانُالمباركُبمحضرُالخو ّ ُ
ُ ُّ

ووضحُلهمُجهل ُذلكُالمجتهدُوعلمو َّ
اُأن ُذلكُالفقيهُعارُعنُالعلمُوبريءُمنهُ.فثقلُعلىُالعلماءُ
عامة ُآلمنُبهُ
ُّ
هذاُالموقفُوأدركو ُّ
اُأن
هُلوُألقىُالجمالُالمباركُببياناتهُعلىُالمألُفيُعدةُمجالس ُ ّ

أكثرُالخلقُولهذاُاتّفقواُعلىُإصدارُحكمُاإلعدامُعليهُ.وقدُخافُميرزاُتقيُخانُحاكمُآمُلُمنُ
ُ
ذلكُلشبتُبينُقبيلتيُ ُ
ُّ
أدركُأنهُلوُحدثُ
ُّ
اضطرابُاُعظيمُاُ.و
ُ
هذاُاألمرُواضطربُ
ُ
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القتالُإلىُاألبدُ.فخطرُلهُأنُيكتفيُبأذيةُ
ُّ
نوريُولريجانيُ -أكبرُطائفتيُمازندرانُ -نارُالحربُو

الجمالُالمباركُتطييبُا ُلنفوسُالعلماءُوتسكينُا ُلخواطرهمُ.فأمرُأنُيضربُالجمالُالمباركُبالعصاُ.
الدماءُمنُقدميهُ .
فضربُحتّىُسالتُ ُّ
ُبعدُذلكُأحضروهُإلىُمسجدُقريبُمنُبيتُالحاكمُ،وأ ُوقفوهُبجوارُالحائطُوأمرُميرزاُتقيُ

سر ُأن ُيهدموا ُهذا ُالحائط ُمن ُالخلفُ ،ويحملوا ُالجمال ُالمبارك ُإلى ُمنزلُ
خان ُبعضُا ُمن ُرجاله ُ ا
الحاكمُُ،ففعلُرجالُالحاكمُذلكُواختطفواُالجمالُالمباركُبسرعةُمنُبينُالجمعُالمحتشدُوحملوهُ

الرجالُقدُ
الناحيةُاألخرىُمنُالحائظُكانُ ُّ
الناس ُإلىُ ُّ
تحول ُ ُّ
إلىُمنزلُميرزاُتقيُخانُ.وقبلُأنُي ّ
السطح ُومنعواُ
وصلوا ُبالجمال ُالمبارك ُإلى ُالمنزل ُوأغلقوا ُالباب ُوراءهمُ ،وصعد ُخدم ُالحاكم ُفوق ُ ُّ

التّدبير ُبين ُالعلماء ُوبين ُأن ُيقتلوا ُالجمالُ
ُبكل ُوسيلةُ .وقد ُحال ُهذا ُ ُ
ُوفرقوهم ُّ
وصدوهمُّ ،
الناس ُ ُّ
ُّ
المباركُفيُذلكُاليومُ ُ.

النقطةُاألولىُ
السنةُالُثّامنةُلظهورُ ُّ
توجهُالجمالُالمباركُإلىُطهرانُ،وفيُ ُّ
ُوبعدُعدةُ ّأيام ُ ُّ

ُ،وضيقواُعليهُتضييقُاُشديدُاُ
ُّ
النهارُق ُّ
ط
حبسُفيُطهرانُ،وألقيُبهُفيُغياهبُسجنُلُينفذُإليهُنورُ ُّ

بلغُمنُثقلهاُأنهاُكانتُتحنيُقامةُالجمالُ
ُّ
لُيمكنُوصفهُ،فقيدواُقدميهُ،ووضعواُفيُعنقهُسالسلُ
ُّ

المباركُ،بحيثُكانُلُبد ُمنُوضعُعصاُذاتُشعبتينُبأسفلهاُكماُسلبواُمالبسهُ،ووضعواُعلىُ
ُّ
مدةُأربعةُأشهرُ .
ظلُالجمالُالمباركُعلىُهذهُالحالُفيُهذاُ ُّ
أسهُلبدةُعتيقةُممزقةُ ُ،و ُّ
ُّ
ر
السجنُ ّ

ثم ُأخرجُمن ُالحبس ُونفيُإلى ُبغدادُ ،وفي ُبغداد ُأقامُإحدى ُعشرة ُسنةُسافر ُخاللها ُإلىُ
ُ ُّ

السنواتُاإلحدىُعشرةُ
مدة ُفقضاهاُفيُبغدادُ،وفيُهذهُ ُّ
أماُباقيُال ّ
كردستانُحيثُأقامُفيهاُعامينّ ُ،

ظلُالجمالُالمباركُفيُ ُ
اشتعلتُنارُالعداوةُوالبغضاءُفيُصدورُأعدائهُ،فيُحينُ ُّ
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ضررُبالجمالُالمباركُبحيثُإُّنهُكانُفيُ
السرورُ،وقدُجدُالمعاندون ُفيُإلحاقُال ُّ
غايةُالبشاشةُو ُّ
ُ

السنواتُ
الصباحُيفقدُاألملُفيُالبقاءُحتّىُالمساءُ،وفيُالمساءُيفقدُاألملُحتّىُالصباحُ،وفيُهذهُ ُّ
ُّ
علميةُ
كان ُالعلماء ُيقبلون ُعليه ُمن ُجميع ُالجهات ُويفوزون ُبمحضره ُويطرحون ُعليه ُأسئلتهم ُال ّ
الشافيةُالكافيةُعليهاُ،وكانُذلك ُسببُاشتهارُصيتُالجمالُالمباركُفيُجميعُ
ويسمعون ُاألجوبة ُ ُّ

الدينُشاهُيعلمونهُبذلكُفالتمسُهذاُ
األرجاءُ،وقدُكتبُعلماءُإيرانُالمقيمون ُفيُبغدادُإلىُناصرُ ُّ

ثماني ُأنُينفيُالجمالُالمبارك ُمنُبغدادُإلى ُإسطنبولُ ،فنقلُإلى ُإسطنبول ُبأمرُ
السلطان ُالع ُ
من ُ ُّ
ّ
مرةُأخرىُالتمسُ
ثمانيُ،وبعدُأنُقضىُفيهاُأربعةُأشهرُنفيُإلىُ ُّ
السلطانُالع ُ
ُّ
الروميليُ(أدرنة)ُ ُ،و ّ
ّ
السجنُالمعروفُبالقشلةُ
ُ،فأنزلُالجمالُالمباركُفيُ ُّ
عكا ُ
الدينُشاهُأنُينفىُمنُ ُّ
ناصرُ ُّ
الروميليُإلىُ ّ
عكاُ
أماُالبالياُاّلتي ُأصابتُالجمالُالمباركُفيُسجنُ ّ
العسكرُّيةُوقضىُبقيةُحياتهُفيُ ّ
عكا ُسجينُا ُ ّ

فالُيمكنُأنُتوصفُ .

عكا ُأرسلُألواحهُإلىُجميعُسالطينُاألرضُماُعداُالُّلوحُالمرسلُ
ُوبعدُأنُنزلُفيُسجنُ ّ

الدينُشاهُفقدُحملهُميرزاُبديعُخراسانيُ،وقالُلهُالجمالُالمباركُ:إنُقبلتُالستشهادُ
إلىُناصرُ ُّ
حُويممُشطرُإيرانُإلىُأنُبلغُطهرانُ،ولمُيكنُيلتقيُ
الشهادةُوحملُالُّلو ُّ
فاحملهُ،فقبلُميرزاُبديعُ ُّ

الدينُشاهُيصطافُفيُنياورانُبشميرانُفذهبُ
طريقُ،وفيُذلكُالوقتُكانُناصرُ ُّ
حباء ُأثناءُال ُّ
باأل ّ
ينُشاهُيتأملُالمناظرُ
ُّ
الشاهُ.وفيُذاتُيومُكانُناصرُ ُّ
الد
ميرزاُبديعُوصعدُإلىُهضبةُتواجهُقصرُ ُّ

يجلسُعلىُقمةُالهضبةُ،وقدُارتدىُالمالبسُالبيضاءُ.وفيُ
ُّ
مقربُ،فرأىُشخصُاُ
منُحولهُبمنظارهُال ّ

مقربُ.وفيُاليومُالُثّالثُأيضُا ُرآهُفيُ
ُّ
التّاليُ أرى ُ ُّ
الش
اليومُ ُ
خصُنفسهُوهوُيتأملُالمناظرُبمنظارهُال ّ
الوضعُنفسهُفعرفُأنُلهُحاجةُ.فأرسلُفيُطلبهُ ُوسِّئلُمنُأنت؟ُولماذا ُ
ُّ
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الرسالةُ
السلطانُأخذُ ُّ
السلطانُ.فأرادُرجالُ ُّ
تجلسُهنا؟ُفقالُ:إنيُأحملُرسالةُمنُشخصُعظيمُإلىُ ُّ
ُّ
منهُإلَّ َّ
الشاهُ:
الشاهُ.فسألهُ ُّ
السلطانُيدُاُبيدُ.فحملهُهؤلءُإلىُمحضرُ ُّ
هُقالُ:لُبدُأنُأسُّلمهاُإلىُ ُّ
ُّ
ُأن
الرسالةُوأمرُ
الشاهُ ُّ
الشاهُ.فتناولُ ُّ
منُأنت؟ُوماذاُبيدك؟ُفقالُ:هذهُرسالةُمنُبهاءُهللاُأحضرتهاُإلىُ ُّ
الشاهُأنُيسألوهُعنُرفاقهُ.فلماُسئلُقالُ:أناُلُأعرفُأحدُاُ
التّحُّفظُعليهُ.فحملوهُوحبسوهُ.فطلبُ ُّ
بُ
طُ.
ُيصرح ُباسم ُأحد ُق ُّ
الضرب ُو ُ
التّعذيب ُو ُّ
بشتّى ُألوان ُ ُ
وليس ُلي ُرفيقُ .فعُّذبوه ُثالثة ُ ّأيام ُ ُ
الكي ُفلم ُّ
ّ
ثمُقتلوهُفيُاليومُالُثّالثُ .
والتقطواُلهُصورةُوهمُيعُّذبونهُ ُّ
قالُالعلماء"ُ:إنُ
ُّ
ةُإلىُالعلماءُكيُيردواُعليهاُ.وبعدُعدةُ ّأيام ُ
ُّ
الرسال
الشاهُأرسلُهذهُ ُّ
إن ُ ُّ
ُ ُّ
ثم ُ ّ

َّ
هُعدويُ.واُّنماُطلبتُإليكمُأنُتجيبواُعلىُمطالبهاُ.فلمُ
ُّ
ناُأعرفُأن
الشاهُ:أ
خصُعدوك"ُفقالُ ُّ
ُّ
هذاُ ُّ
الش
كل ُهذاُاإلنعامُ
ُّ
يكتبوا ُجوابُاُ.فغضبُ ُّ
الش
كل ُهذاُالحترامُوأنعمُعليهم ُ ّ
اهُوقالُ:إننيُأحترمُالعلماء ُ ّ

الرسالةُ.فإذاُبهمُاليومُيجيبونُبمثلُهذاُالجوابُ .
كيُيكتبواُفيُمثلُهذاُاليومُردُاُعلىُمثلُهذهُ ُّ

حُبقولهُ:إن ُاألمرُلُيخرجُعنُإحدىُاثنتينُ:إ ّماُ
ُّ
تفضل ُالجمالُالمباركُفيُذلكُالُّلو
ُولقدُ ّ

أنهُحقُواُ ّماُأنهُباطلُ،فأحضرُالعلماءُوأحضرنيُكيُأناقشهمُ.فإنُكانُحقُا ُآمنتُبهُ،وانُكانُ
ُ
باطالُُفافعلُبيُماُشئتُ .

ينُشاهُويقولُلهُ:لُتغتر ُبسلطنةُفانيةُفكمُ
ُّ
النصائح ُلناصرُ ُّ
الد
قدم ُ ُّ
ُوفيُهذاُالُّلوحُأيضُا ُي ّ

السالطينُجاءواُوذهبواُجميعُاُلمُيبقُُلهمُمنُأثرُ.وهذاُاألمرُأمرُهللاُ،واُّنكُلُتستطيعُمقاومتهُ
منُ ُّ

لُتستطيعُذلكُ.وعماُقريبُ
ُّ
لُتقدرُعلىُمنعهُ.فإنُأمرُهللاُلُيقدرُعلىُمقاومتهُأحدُ،وأنتُأيضُاُ
ُّ
و

ظلُعلىُغرورهُحتّىُماتُتاركُاُ
لهيةُ ُ،و ُّ
الشرقُوالغربُ،فلمُيقبلُ ُّ
سيرتفعُأمرُهللاُويحيطُ ُّ
النصائحُاإل ّ

هذاُالعالمُ .
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عزةُ ،ولم ُيكن ُسجنهُ
السجن ُإ ُ
إن ُالجمال ُالمبارك ُبقي ُفي ُهذا ُ ُّ
ثم ُ ُّ
ُ ُّ
لّ ُ ُّأنه ُكان ُفي ُمنتهى ُال ّ

أنُيتشرفواُ
ُّ
الدولةُوالتمسوا ُ
مرةُجاءُرجالُ ُّ
هُلمُيأبهُألي ُشخصُق ُّ
ُّ
ُّ
ينُألن
كسجنُاآلخر
طُ .وكمُمنُ ّ

ُيتشرفُ
ُّ
ظل ُخمس ُسنوات ُيرجو ُويلتمس ُأن
عكا ُ ُّ
بمحضره ُفلم ُيكن ُيأذن ُلهمُ ،بل ُّ
ُإن ُمتصرف ُ ّ

السجنُكُّلماُأرادُالخروجُ،وجاءُ
هُفلمُيأذنُلهُ،ولمُيمض ُوقتُطويلُحتّى ُصارُيخرجُمنُ ُّ
ُِّ
بمحضر

ُواّلذي ُيبعدُعن ُالمدينة ُمسافةُنصفُ
عكا ُإلى ُالقصر ُاّلذي ُنزله ُ
ُّ
المتصرف ُوجميع ُالموظفينُمن ُ ّ
السؤالُعنُ
سيد ُعليُ،ومعُذلكُلمُيلتفتُإليهمُالجمالُالمباركُب ُّ
فرسخُوذلكُبمناسبةُعقدُقرانُآقاُ ّ

أحوالهمُ .

السجونُ
ُو ُّ
ُوبعدُ ،هذه ُخالصة ُالباليا ُاّلتي ُتحملها ُالجمال ُالمبارك ُوالمشُّقات ُاّلتي ُعاناهاُ ،

السالمُ .
ألقيُفيهاُو ُّ
ُ
اّلتيُ
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إنما هي العمال ال القوال
تشرينُالثّانيُُ1911ألقىُ ُ
فيُيومُاألربعاءُالموافقُُ ُ8
حضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُفيُمنزلهُالمباركُ :
هو هللا
ُمحبون ُللخيرُ،والجميع ُيقولونُ
ُأنهم ُّ
ُجميع ُالملل ُكاملة ُمن ُحيث ُاألقوال ُفالجميع ُيذكرون ُّ

نسانيُ،
ُ
نسانيُ ،والخيانة ُذُّلة ُالعالم ُاإل
ُ
الصدق ُمقبول ُوالكذب ُمذمومُ ،واألمانة ُفضيلة ُالعالم ُاإل
ّ
ّ
ّ
ظلمُ،
الرأفة ُأفضل ُمن ُالبغض ُوالعداوة ُوالعدل ُجميل ُل ُال ُّ
وتطييب ُالقلوب ُأحسن ُمن ُكسرهاُ ،
ُو ُّ
عزةُ
النور ُمقبول ُل ُال ُّ
ُو ُّ
الرحمة ُحسنة ُل ُالقسوةُ ،وحسن ُاألخالق ُأفضل ُمنُسوئهاُ ،
ُو ُّ
ظالمُ ،والعلم ُ ّ
وجهُإلىُهللاُحسنُلُالغفلةُعنهُ ،والهدايةُحسنةُلُ
التّ ُّ
الكرمُمحمودُلُالبخلُ،و ُ
ُ
اإلنسانُلُالجهلُ،و

الضاللةُوأمثالُذلكُكثيرُ .
ّ

كلُنفسُمشغولةُبميلهاُ
حيزُالعملُ ُّ
كلُذلكُي ُّ
لُّ ُّ
ُإ ُ
ظلُفيُعالمُالقولُولُينتقلُإلىُ ّ
بلُإنُ ّ
أنُ ّ

ررُ،وكل ُفردُيحصرُ
ُّ
ُّ
ينُالض
التّفكيرُفيُمنفعتهُولوُجلبتُعلىُاآلخر
وهواهاُ.وكلُإنسانُمنهمكُب ُ

فكر ُفيُراحتهُواطمئنانهُدون ُغيرهُ،هذاُهوُمنتهىُ
ُّ
فكره ُفيُثروةُنفسهُدون ُاآلخر
ينُ،وكل ُامرئُي ّ
الناسُ،وهذاُهوُمسلكهمُ .
مطلبُ ُّ

الشاكلةُ.بل ُ
بهائيينُلُينبغيُلهمُأنُيكونواُعلىُهذهُ ُّ
ُإلَُّأنُال ُّ
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بهائيون ُممتازينُ،فتزيدُأعمالهمُعلىُأقوالهمُ،ويكونون ُرحمةُللعالمين ُبالعملُلُ
ينبغيُأنُيكون ُال ُّ

نسانيُ،
ُ
بالقولُ ،ويثبتون ُبمسلكهم ُوأعمالهم ُوأفعالهم ُصداقتهم ُوأمانتهمُ ،ويظهرون ُفضائل ُالعالم ُاإل
ّ
هائيون ُسبباُلرقيُالعالمُ
بهائيون ُوذلكُكيُيكون ُالب ُّ
ُ.وتناديُأعمالهمُبأنهمُ ُّ
ُّ
ماوية
انيةُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
ويبينون ُ ُّ
ُّ
الس ّ
نسانيُ .
ُ
اإل
ّ
قولُيقولهُ.إنماُ
ُّ
لماُاحتاجُإلىُأيُ
ُّ
بهائيُ
بهائيةُوسلكُالمسلكُال ُ
ولوُأنُإنسانُاُقامُباألعمالُال ُّ
ُّ
ُ
ّ
مدنيةُ،واألعمالُهيُاّلتي ُأظهرتُ
هيُاألعمالُاّلتي ُارتقتُبالعالمُ،فاألعمالُهيُاّلتي ُنشرتُهذهُال ّ
يُ
ماد ُّ
الصنائع ُواألعمالُهيُاّلتي ُأبرزتُهذهُالكتشافاتُ،واألعمالُهيُاّلتي ُبلغتُبالعالمُال ّ
هذهُ ّ

الدرجةُ .فلو ُلم ُتكن ُهناك ُأعمال ُواقتصر ُاألمر ُعلى ُاألقوال ُفهل ُكان ُمن ُالممكن ُأنُ
إلى ُهذه ُ ُّ
مادُّية؟ ُ
مدنيةُال ّ
تتحّققُهذهُال ّ

مادُّياتُ .فأعمال ُأهلُ
الر ُّ
ُنستدل ُعلى ُأن ُ ُّ
ُّ
ُبهذا ُالبرهان ُنستطيع ُإذن ُأن
وحانيات ُمناظرة ُلل ّ

نسانيةُ
ةُسببُمسرةُالوجدانُ،والفضائلُاإل ُّ
الملكوتُسببُحياةُالقلوبُلُاألقوالُ،واألعمالُالخيرُّي
ُّ
انيةُالبشرُ .
سببُنور ُّ
النهارُوتسألواُهللاُأنُيوّفقكمُ
وعلىُذلكُفيجبُعليكمُأنُتتضرعواُوتبتهلواُآناءُالُّليلُوأطرافُ ُّ
ُ
ُّ

الُ.توجهواُإلىُهللاُ ُوصُّلواُلهُوناجوهُواسعواُعسىُأنُتوّفقواُإلىُعملُالخيرُ،
ُّ
إلىُاألعمالُلُاألقو

كل ُمريضُ،
ُا
كل ُفقيرُ،وعونُا ُ
لكلُبائسُوسرور ُلكلُمحزونُ،وسببُا ُل ّ
صحة ُ ّ
وأنُتكونواُسببُا ُلغنى ُ ّ
لكلُ
يبُ،ومنزلُ ُومأوىُ ُ ُّ
ُ
لكل ُغر
خائفُ،وسيلةُلكل ُمنُلُوسيلةُلهُ،وملجأ ُومالذُا ُ ُّ
ُّ
كل ُ
وسببُا ُألمن ُ ّ

منُلُمأوىُلهُولُ ُوطنُ .

بهائيونُواذاُلمُنوّفقُإليهاُ–لُقدرُهللاُ-فلسناُ
بهائيُ.فإذاُوّفقناُإليهاُفنحنُ ُّ
ُتلكُهيُصفةُال ُ
ّ
بهائيينُ .
ُّ
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للا
ّ
محبة ّ
فيُيومُاألربعاءُالموافقُُ8تشرينُالثّانيُُ1911أيضُاُ ُ

التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُ :
ألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
بالماءُ.ولقدُثبتُأنُالجمادُيحياُبالماءُ
ُّ
النباتُجميعُاُ–بلُوالجمادُ-
انُو ُّ
ُيحياُاإلنسانُوالحيو ُ

الشُّفافُ .
حياتهُبالماءُالمتجمدُ ُّ
ُّ
أنُ
دُ.فمنُالكتشافاتُالحديثةُأنُللجمادُحياةُأيضُاُ،و ُّ
ُّ
ُّ
افُالمتجم
الشُّف
ُّ

الروحُ،
اءُو ُّ
التّعميدُبالم ُ
هُلُبد ُمنُ ُ
ُّ
ُّ
المسيحُإن
السّيد ُ
ُإذنُفالماءُهوُسببُالحياةُ.ولهذاُيقولُ ّ

محبة ُهللاُ–
بديةُ.وهذُالماءُهوُعينُ ُّ
أيُبذلكُ ُّ
محبةُهللاُ .ف ّ
النار ُأيُ ّ
الشيءُاّلذي ُهوُسببُالحياةُاأل ّ

محبةُهللاُ
ألنهاُسببُالحياةُيقالُلهاُالماءُ.والو ُّ
النارُ،و ُّ
ألنهاُتحرقُالحجبُواألستارُ-يقالُلهاُ ُّ
ُّ
اقعُأنُ ّ

محبة ُهللا ُينجو ُاإلنسان ُمن ُنقائصُ
ُّ
نساني ُبها
ُ
هي ُحقيقة ُفضائل ُالعالم ُاإل
ُتتطهر ُطينة ُالبشرُ ،وب ّ
ّ
انيةُالعالمُ،ولوحدةُ
محبةُهللاُأيضُاُيرتقيُفيُعالمُالفضائلُ،فتصبحُهيُسببُاُلنور ُّ
ُ
العالمُاإل
نسانيُ.وب ّ
ّ
َّ
محبةُهللاُسببُسعادةُعالمُالبشرُ.وبهاُ
اءُلكلُداءُ،ومرهمُ ُّ
ُّ
محبةُهللاُدو
لكلُجرحُ ُ.و ّ
جميعُالبشرُ.إنُ ّ
رمديةُ .
الس ُّ
السعادةُ ُّ
بديةُُو ُّ
يفوزُاإلنسانُبالحياةُاأل ّ

ُفيجبُعليناُإذنُأنُنحصرُسعيناُوجهدناُفيُأنُنكونُتجسيدُاُ ُ
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َّ
محبةُهللاُهيُحقيقةُجميعُاألديانُ.وهيُأساسُتعاليمُعالمُاإلنسانُ .
محبةُهللاُ.
ذلكُألنُ ّ
ل ّ
محبةُهللاُفازُإسحﻕُبالبركةُ .وبمحّبة ُهللاُأصبحُيعقوبُ
محبة ُهللاُح ُّ
طمُإبراهيمُاألصنامُ.وب ّ
ُفب ّ

محبة ُهللاُ
نجىُموسىُبنيُإسرائيلُ.وب ّ
محبة ُهللاُأصبحُيوسفُعزيزُمصرُ.وب ّ
إسرائيلُ .وب ّ
محبة ُهللاُ ّ
محمد ُالعربُمنُأسفلُدركاتُالجهلُإلىُأعلىُ
بديةُ.وب ّ
السّيد ُالمسيحُالحياةُاأل ّ
محبة ُهللاُرفعُ ّ
وهبُ ّ

وعرضُصدرهُ
ضحىُحضرةُالبابُبنفسهُ ُو ُّ
محبة ُهللاُ ُّ
بشرُبظهورُحضرةُبهاءُهللاُ َّ
درجاتُالعلمُ.وب ّ
الشرقُوالغربُ .
محبةُهللاُأشرقُحضرةُبهاءُهللاُعلىُ ُّ
أللفُرصاصةُ.وب ّ

كل ُوقتكمُفيُأمرُواحدُ،ألُوهوُأنُ
ُفيجبُعليكمُإذنُأنُتحصرواُفكركمُوذكركمُوتقضوا ُ ّ

محبةُهللاُ .
تصبحواُمظاهرُ ّ
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وحانيين
الر ّ
في مجمع ّ
فيُيومُالخميسُالموافقُُ9تشرينُالثّانيُسنةُُ1911دعي ُ

وحانيينُبقاعةُسانُجرمان ُ
الر ُّ
ُحضرةُعبدُالبهاءُإلىُمجمعُ ُّ
ُُ21شارعُريوُكلمبيدُفيُباريسُوقدُأثنىُرئيسُالمجلس ُ

التّاليةُ :
عاطرُفألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
بهائيينُثناءُُ ُا
ُعلىُال ُّ
هو هللا
هُالقلبيةُغايةُالمتنانُ.وأشكرُهللاُإُّننيُحضرتُفيُ
ُّ
الرئيسُومشاعر
نيُممتن ُمنُأقوالُ ُّ
ُّ
ُ ُّإن

وحانيُفيُباريسُ .
الر ُ
مثلُهذاُالمجمعُ ُّ
ّ

الروح ُولوجدناُ
جو ُهذا ُالمجلس ُبمنظار ُالحقيقة ُلوجدناه ُمملوءُا ُب ُّ
ُفلو ُنظرنا ُاآلن ُإلى ُ ّ

حُالقدسُ.فالحمدُهللُعلىُأن ُهذهُ
ُّ
الرو
ماوية ُشاملةُلهُمحيطةُبهُ،ولشاهدناُتأييداتُ ُّ
الفيوضاتُ ُّ
الس ّ

الروحُبمنزلةُالمحيطُوهذاُالمجمعُ
الروحُ.ف ُّ
ةُ،تترددُفيهاُاهت اززاتُ ُّ
ُّ
الر ُّ
وحاني
القلوبُفياضةُباإلحساساتُ ُّ
ُّ
غمُمنُأنهاُفيُ
ُّ
الر
تعددةُ ُّ
ُّ
الر
غمُمنُأنُاألمواجُم ّ
إلُأنهاُمنبعثةُمنُمحيطُواحدُ ُ.وب ُّ
بمنزلةُاألمواجُ.وب ُّ

الروح ُتتجّلى ُفيهاُ .لقد ُأتى ُجميع ُاألنبياء ُوجميعُ
لّ ُأن ُوحدة ُ ُّ
الصور ُواألشكال ُإ ُ
ظاهرها ُمختلفة ُ ّ

اجُأيُ
نسانيُوتبرزُ،فالُيبقىُلألمو ُّ
ُ
مقدسةُلتربيةُالبشرُكيُتتجلّىُوحدةُالعالمُاإل
لهية ُال ّ
المظاهرُاإل ّ
ّ
الشأنُيكون
الروحُكالمحيطُواألجسامُكاألمواجُ .
ُشأنُالمحيطُ.ذلكُألنُ ُّ
ُّ
أثرُ،وانماُ ُّ
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أنُ
لُشك ُ ُّ
ُ
أن ُأورشليمُتنزلُمنُ ُّ
الس
ُولقدُوردُفيُاإلنجيلُ–كماُذكرُرئيسُالمجمعُّ ُ -
ماءُ.و ّ

قوةُ
هذهُليستُحجرُوجصُا ُوطينُا ُبلُهيُ ُ
ُا
ماوية ُ
أورشليمُ ُّ
التّعاليمُاإل ّ
الس ّ
لهية ُاّلتي ُتتجّلى ُبينُالبشرُب ّ

انيةُ
ولمُيعدُهناكُأي ُأثرُلنور ُّ
ُّ
لهية ُ
مدة ُطويلةُنسيتُفيهاُ ُ
ُّ
الرو
ُّ
حُ.ولماُكانتُقدُانقضتُ ّ
التّعاليمُاإل ّ
لهية ُتجّلتُ
ماوية ُاّلتي ُهيُ ُ
الشرقُ،وأورشليمُ ُّ
ماوية ُلذلكُظهرُبهاءُهللاُمنُ ُّ
أورشليمُ ُّ
التّعاليمُاإل ّ
الس ّ
الس ّ
فيُإيرانُوسائرُاألقطارُ .

غمُمنُأنُ
ُّ
الر
النازلةُمنُ ُّ
ماوية ُ ُّ
التّعاليمُ ُّ
ماوية ُهيُ ُ
ومنُالمعلومُأن ُأورشليمُ ُّ
ُّ
ُ
الس ّ
الس ّ
السماءُوب ُّ

مادُّيةُ
مرةُأخرىُ.وقدُتغلّبتُالقوىُالجسما ّنية ُوالقوىُال ّ
أسستُ ّ
أورشليمُهذهُانهدمتُمنُأساسهاُفقدُت ّ

الحمدُهللُفإننيُأرىُفيُباريسُجمعُا ُمحترمُاُ
ُّ
وحانيةُ.و
الر ُّ
الشرق ُللقوىُ ُّ
فيُالغربُبينماُالغلبةُفيُ ُّ

ُألنُ
ُإنما ُاإلنسان ُإنسان ُبروحهُ ،ذلك ُّ
الروحُ .فاإلنسان ُل ُيكون ُإنسانُا ُبجسمهُّ ،
يعيش ُبنفحات ُ ُّ

انُ.تأملواُكيفُ
ُّ
الروحُفيمتازُبهاُاإلنسانُعلىُالحيو
الجسمانياتُيشتركُفيهاُاإلنسانُمعُالحيوانُ،أمُ ُّ

الروحُاّلتي ُتجعلُاإلنسانُسماويُاُ،
حُاألجسامُ.إنهاُ ُّ
ُّ
الرو
الشمسُاألرضُكذلكُتضيءُ ُّ
يضيءُشعاعُ ُّ
الروحُاّلتيُتكشفُحقائقُاألشياءُ،هيُ
الروحُالقدسُ،هيُ ُّ
الروحُاّلتيُتجعلهُيستفيضُمنُنفثاتُ ُّ
هيُ ُّ

الروحُاّلتي ُوهبتُ
كل ُهذهُالعلومُ،هيُ ُّ
كل ُهذهُاآلثارُ،وهيُ ُّ
ُّ
أسست ُ ّ
الروحُاّلتي ُأظهرت ُ ّ
الروحُاّلتي ُ ّ
الروحُ
الشرقُوالغربُ،هيُ ُّ
الروحُاّلتيُتجمعُ ُّ
وحدُالمللُالمختلفةُ.هيُ ُّ
بديةُ،هيُ ُّ
الحياةُاأل ّ
الروحُاّلتيُت ّ

الروح ُهم ُسبب ُحياةُالعالمُ.
قوة ُ ُّ
ُ
اّلتي ُتجعلُالعالمُاإل
نساني ُعالمُا ُرُّبانياُ .ولهذا ُفالمستفيضون ُمن ُ ّ
ّ
لُشك ُ ُّأنكمُمسرورن ُومبتهجون ُمنُتعاليمُبهاءُ
الرو ُ
فالحمدُهللُعلىُأنكمُمستفيضون ُمنُعالمُ ُّ
ُّ
حُ،و ّ
وحانيةُمحضةُ .
اتُذلكُألنُتعاليمُبهاءُهللاُ ُر ُّ
ُّ
الر ُّ
وحاني
مؤسسُ ُّ
هللاُاّلذيُهوُ ّ
تحريُُالحقيقةُسببُظهورُ ُ
ُُو ّأولُهذهُ ُ
تحريُُالحقيقةُ ُ.و ّ
التّعاليمُ ّ
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الرغمُمنُ
الروحُلُت ّ ُ
حُ.ذلكُألن ُ ُّ
ُّ
لرو
ا ُّ
قوة ُالمحسوسةُ.واُّنماُتظهرُوتتجّلى ُبالقوىُالباط ّنيةُ.وب ُّ
حس ُبال ّ
ةُوهيُمتحكمةُفيُالجسدُ.ولل ُّروحُتصُّرفانُ:أحدهماُ
ُّ
ُّ
روحهُمخفي
أن ُ
لّ ُ ُّ
أن ُجسمُاإلنسانُمحسوسُإ ُ
ُّ

غمُمنُأن ُهذهُ
ُّ
الر
ُّ
بواسطةُاآللتُواألدو
اتُبمعنىُأنهاُترىُبالعينُوتسمعُباألذنُوتتكّلم ُبالُّلسانُ.وب ُّ

لّ ُ ُّأنهاُتعملُ
غمُمنُأن ُهذهُاألدواتُتتعُّلقُبالجسدُإ ُ
ُّ
الر
محرك ُهوُ ُّ
ُّ
الروحُ.وب ُّ
اآللتُتعملُ،إلُأن ُال ّ
الروحُبالُعينُ،وتسمعُبالُ
الرؤياُترىُ ُّ
فيتم ُدون ُاآللتُ،ففيُعالمُ ُّ
صرفُالثّاني ُ ُّ
التّ ُّ
أماُ ُ
الرو ُ
قوة ُ ُّ
بّ
حُ.و ّ
الرؤياُدونُ
وحانيةُتظهرُوتتجّلى ُفيُعالمُ ُّ
الر ُّ
أذنُ،وتنطقُبالُلسانُ،وتمشيُبالُقدمُ.وجميعُالقوىُ ُّ

وساطةُالجسمُ .

ُتصرفانُ ،أحدهما ُبواسطة ُآلت ُاألجسام ُكالعين ُواألذنُ
ُّ
الروح ُلها
أن ُ ُّ
ُإذن ُصار ُمعلومُا ُ ُّ

الروحُتكشفُ
أنُ ُّ
لُّ ُّ
الدليلُعلىُذلكُأنُالجسمُقدُيكونُفيُالغربُإ ُ
وغيرهاُ،وثانيهماُبدونُاآللتُُ.و ُّ

الشرق
ُوتديرُفيهُاألمورُوتسيرهاُ .
ُّ
حالتُ ُّ

أن ُالجسد ُإذا ُما ُقيس ُبها ُفهو ُحقيرُ .فالجسمُ
الروح ُعظيمة ُو ُّ
أن ُ ُّ
ُمن ُذلك ُيثبت ُويتحّقق ُ ُّ

لُّ
أن ُظهورُجمالهُ ُوتجّليهُلُيتحّقق ُإ ُ
لّ ُ ُّ
الصفاءُإ ُ
الروحُ ُّ
بمثابةُالبّلور ُُو ُّ
النورُ ُ.ومهما ُبلغُالبّلور ُمنُ ّ

النورُ
أن ُالبّلور ُمحتاجُإلىُ ُّ
لُّ ُّ
هُمشع ُومضيءُ.إ ُ
ُّ
النور ُليسُمحتاجُا ُإلىُالبّلور ُ ُّ
ألن
ُ.و ُّ
النور ُ
ءُو ُّ
الضيا ُ
ب ّ
بلُإنُالجسمُهوُالمحتاجُإلىُ
الروحُليستُمحتاجةُإلىُالجسمُّ ُ،
كيُيضيءُويظهرُجمالهُ.وكذلكُف ُّ

الروحُ.لحظواُكيفُيتناقص ُالجسمُفيُحينُ
أماُالجسمُفالُيحياُإلُب ُّ
حُ.و ُّ
الرو ُ
ُّ
الروحُلُتحياُبالجسمُ ّ
ظل ُعلىُماُهيُعليهُمنُ
الروحُت ُّ
إن ُ ُّ
ُّ
لرو
تبقىُا ُّ
حُعلىُعظمتهاُوقوتهاُ.إذاُبترتُيدُاإلنسانُمثالُ ُف ّ

أماُإذاُانقطعتُ
ذاُعميتُعينُاإلنسانُبالعمىُفإنُبصيُرتهُت ُّ
ُّ
قدرةُوسلطةُ.وا
ظلُعلىُماُهيُعليهّ ُ.

حُعنُالجسدُفإنُالجسدُينعدمُعلىُالفورُ .
ُّ
الرو
فيوضاتُ ُّ
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لهيةُ،واشراقُمنُ
ثبتُإذنُأنُاإلنسانُبروحهُلُبجسدهُ،وهذهُ ُّ
ُّ
ُ
الروحُفيضُمنُالفيوضاتُاإل ّ

الروحُ
الروح ُالقدس ُ– ُونفثات ُ ُّ
ُتأيدت ُب ُّ
نسانية ُإذا ُما ُّ
الروح ُاإل ُّ
ُولكن ُهذه ُ ُّ
ُّ
إشراقات ُشمس ُالحقيقة.
انيةُ
ور ُّ
الن ُ
بديةُ ،وتظفر ُب ُّ
لهيةُ -أصبحت ُروحُا ُ ُّ
القدس ُهي ُ ُ
حقيقيةُ ،وعندئذ ُتفوز ُبالحياة ُاأل ّ
التّعاليم ُاإل ّ

حمانيةُ .
الر ُّ
ُ
اويةُ.ويتنُّورُالعالمُاإل
ُّ
السم ّ
نسانيُبالفضائلُ ّ
ّ

وحانيةُ
ُفيجبُعليناُأنُنجتهدُفيُالعملُبموجبُتعاليمُبهاءُهللاُ ،وأنُنسعىُفيُأنُنزدادُ ُر ُّ

نسانيُ ،وأن ُنجري ُالمساواة ُبين ُالبشرُ
ُ
انية ُونزداد ُخدمة ُلوحدة ُالعالم ُاإل
يومُا ُبعد ُيومُ ،ونزداد ُنور ُّ
ّ
وحانيةُغايةُ
الر ُّ
قوة ُ ُّ
وننشرُ ُّ
لهية ُون ّ
قدم ُ ّ
الرحمةُاإل ّ
محبة ُهللاُإلىُجميعُمنُعلىُاألرضُحتّى ُتتجّلى ُال ّ
الشأنُشأنُاألرواحُ.عندُذاكُيصيرُعالمُالبشرُ
التّجّلي ُولُيعودُهناكُلألجسامُشأنُ.واُّنماُيكون ُ ُّ
أسس ُأورشليمُ
ُ
النفسُالواحدةُ،وتتجّلى ُوحدةُالعالمُاإل
فيُحكمُ ُّ
نساني ُولُيبقىُنزاعُولُاختالفُ.وتت ّ
ّ
لهية ُعلىُأساسُمتينُ.ويصبحُجميعُالبشرُمنُأهلُالملكوتُ،ويفوزون ُبنصيبُمنُالفيوضاتُ
اإل ّ
لهيةُ .
اإل ّ
ُأعبر ُلكم ُعن ُامتنانيُ
ُوبعد ُ– ُ ُّ
فإني ُأشكر ُهللا ُعلى ُأُّنني ُحضرت ُمجمعكمُ ،واُّنني ّ

وحانيةُ،وأدعوُلكمُأنُتزدادُهذهُاإلحساساتُيومُا ُبعدُيومُ،وأنُيزداد ُهذاُالتّحادُ
الر ُّ
إلحساساتكمُ ُّ

ماُأخبرُبهُاألنبياءُفيُالكتبُ.ذلكُألن ُهذاُالعصرُعصرُعظيمُ،
ُّ
والتّفاق ُحتّى ُيظهرُ ُويتّضح ُ
السّيد ُالمسيحُبانتُ
وهذاُالقرن ُقرن ُرُّبانيُ.وجميعُماُذكرُفيُالكتبُظهرتُآثارهُ.فماُ ّ
تفضل ُبهُ ّ

لهيُفيُنهايةُاألمرُ،وهذاُالعصرُهوُ
بُالجليلُ.وسوفُيتجلّىُالعدلُاإل ُ
الر ُّ
عالماتهُ،فاليومُهوُيومُ ُّ
ّ
النجاحُ ،والمأمول ُفي ُهذا ُالعصر ُأنُ
الصالحُ ،وهذا ُالعصر ُهو ُعصر ُالتّحاد ُُو ُّ
الصلح ُُو ّ
عصر ُ ّ
هوتيُ،هذاُهوُأملناُ.والحمدُهللُ ُّإنناُفيُهذاُاألملُمتّفقونُ.
الّ ُ
الناسوتيُانعكاسُاُللعالمُال ُ
يصبحُالعالمُ ُّ
ّ
نسأل ُ
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محبة ُهللاُ ،وتشتغل ُألسنتناُ
الروح ُالقدسُ ،وأن ُ
هللا ُأن ُيحيا ُالجميع ُبنفثات ُ ُّ
ُنتّفقُ ،وتمتلئ ُقلوبنا ُمن ُ ّ
وحانيينُ ،واحساساتنا ُإحساسات ُالملكوتّيين ُحتّى ُيلوح ُويسطعُ
الر ُّ
بذكر ُهللاُ ،وتصبح ُأعمالنا ُأعمال ُ ُّ

لهيُ .
نسانيُاّلذيُهوُالمثالُاإل ُ
ُ
النورُاإل
ُّ
ّ
ّ

محبةُ.وأحييُهذهُالنُّفوس ُبنفثاتُ
ُّ
ُالُّلهمُياُرؤوفُياُكر
يمُياُرحيمُ.نورُهذاُالجمعُبشمعُال ّ

ةُ،ويسرُ
ُّ
ُّ
أييداتُالغيبي
السماءُ.وابذلُلهمُالموهبةُالكبرىُ،وابعثُلهمُب ُ
الروحُالقدسُ.وهبُلهمُأنوارُ ُّ
ُّ
التّ
ةُ.وبشرُ
الّ ُّ
نهائي
حُالصدورُبالفيوضاتُال ُ
ةُ.نورُاألبصارُبنورُالهدىُ،واشر ُّ
الر ُّ
لهمُالمكاشفاتُ ُّ
ّ
وحاني ّ

لّءُ
ُفيسر ُلنا ُكنز ُالملكوتُ .وأذ ُ
بالموهبة ُالعظمىُ .أي ُِّّ
النفوس ُ ُ
ُوتوج ُ ُّ
األرواح ُالكبرى ّ
رب ُنحن ُفقراء ّ
ُفآونا ُفي ُملجئك ُومالذكُ .جاهدون ُفاهدنا ُبألطافك ُاّلتي ُل ُتتناهىُ.
ُمشردون ُِّ
فأعزنا ُفي ُملكوتكُّ ،
ُّ
ملكوتيةُ ،الُّلهم ُيا ُغُّفار ُاغفر ُلناُ
النطق ُالفصيحُ .عاجزون ُفأحسن ُإلينا ُبالقدرة ُال
ساكتون ُفهب ُلنا ُ ُّ
ّ

ةُ.إنكُأنتُالمعطيُالباذلُ
حماني ُّ
الر ُّ
ُّ
خطاياناُ،وهبُلناُالعطاءُ،وكّف
رُعناُسيئاتناُ.وعّلمناُمنُاآلدابُ ّ

الرحيمُ .
ُّ
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تحري الحقيقة
ّ
فيُيومُالجمعةُالموافقُُ10تشرينُالثّانيُُ1911ألقى ُ
التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُ :
ُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
الروح ُوخلودهاُ
ُتحدثنا ُعن ُ ُّ
وحانيين ُفقد ُّ
ُولما ُكانوا ُ ُر ُّ
وحانيين ُّ
الر ُّ
ُباألمس ُذهبنا ُإلى ُجمعية ُ ُّ

حُالقدسُ.فإذاُانفكُهذاُ
ُّ
الرو
اهينُالقاطعةُأنُبقاءُالجسدُمشروطُبفيضُ ُّ
ُّ
وعنُفناءُالجسدُ.وأثبتناُبالبر

ناُنالحظُأنُاليدُإذاُ
ُّ
ُّ
ببقاءُالجسدُ.ذلكُألن
الروحُليسُمشروطُاُ
الفيضُعنُالجسدُانعدمُالجسدُ.وبقاءُ ُّ

أن ُعين ُاإلنسان ُإذا ُأصيبت ُبالعمى ُلم ُتنقص ُروحُ
الروح ُو ُّ
قطعت ُمن ُجسم ُاإلنسان ُلم ُتنقص ُ ُّ
النومُتصابُجميعُأعضاءُاإلنسانُ
ظلُيقظةُ.وفيُأثناءُ ُّ
ذاُنامُجسمُاإلنسانُفإنُروحهُت ُّ
ُّ
اإلنسانُ.وا

تمرُفيُ
الروحُتس ُّ
لكنُ ُّ
القدمانُلُتتحركُ ُ.و ُّ
ُّ
الجسما ّنيةُبالخللُ،فالعينُلُترىُواألذنُلُتسمعُواليدانُو
الروحُليستُمحتاجةُإلىُالجسمُ،وانُكانُ
الرؤياُترىُ ُوتسمعُوتطيرُ.إذنُف ُّ
عملهاُ.فهيُفيُعالمُ ُّ

الروحُخالدةُلُتعتريهاُالعوارضُولُالخللُولُالفتورُ .
الروحُ.ولهذاُف ُّ
الجسمُمحتاجُاُإلىُ ُّ

اُنتوقعُأنُيحدثناُفالنُعنُأساسُدعوةُبهاءُهللاُ
ُّ
ُكتبُأحدهمُفيُإحدىُالصحفُقائالُ ُّ
ُ:كن

حُ.ولهذاُفإنناُلمُ ُ
ُّ
الرو
هُتحدثُعنُ ُّ
إلُأن ُّ
ُّ
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ىُ،وفصلتُ
ُّ
فيُجمعيةُأخر
ُّ
نستفدُ،كماُيليقُوينبغيُ.وحدثُأننيُذكرتُأساسُدينُحضرةُبهاءُهللاُ
ُّ

كلُالمجالسُ.فمنُالعجزُأنُ
ُّ
ةُللتّكرارُ.و
فيهُالقولُفلمُأجدُضرور ُ
لُيليقُبيُأنُأكررُبيانُاُواحدُاُفيُ ّ

كلُ
كل ُمجلس ُيخطب ُفيهُ .ولهذا ُّ
يقتصر ُاإلنسان ُعلى ُمسألة ُواحدة ُّ
ُفإني ُاتّحدث ُفي ُ ّ
ُيبينها ُفي ُ ّ

كلُ
ُألن ُالفائدة ُتتحّقق ُفي ُأن ُات ُّ
ُأي ُحديث ُأو ُبيانُّ ،
ُأكرر ُّ
مجلس ُبحديث ُمختلفُ ،ول ُّ
حدث ُفي ُ ّ
فيُجميعُاألوقاتُ.بلُلُبدُ
ُّ
قدمُللناسُطعاماُواحدُاُ
مجلسُبحديثُمخصوصُ،واإلنسانُالعاقلُلُي ّ

الناسُ
قدم ُطعاما ُواحدُا ُلحصلُالمللُ ،ولعاف ُ ُّ
كل ُيوم ُطعاما ُجديدُاُ ،ولو ُّ
لهُمنُأن ُي ُّ
ُأنه ُ ّ
قدم ُفي ُ ّ

كل ُيومُ
يومُفاكهةُجديدةُ.وال ُّ
ُ
كل ُ
ُّ
طعامُوزهدو
ال ُّ
اُفيهُ.إذنُفالُبد ُمنُأنُي ّ
طبيبُيصفُفي ُ ّ
قدم ُفي ُ ّ

حهُهوُأننيُ
ُّ
ُّ
أنُأوض
حبُ
كلُحينُ،واألمرُاّلذيُأ ّ
دواءُجديدُاُ،ولُيليقُبهُأنُيصفُدواءُواحدُاُفيُ ّ
يُأنُأبيّنُ
ُ
أيتُمنُالضرور
ُّ
عمالُُبهذهُالحكمةُلمُاتّحدثُباألمسُعنُمبادئُحضرةُبهاءُهللاُ،ولهذاُر
اكُ(أرجوُأنُتترجمُليُأيُ
ُّ
كل ُيومُمبدأُمنُمبادئُحضرةُبهاءُهللاُلكيُتدركوهاُحقُاإلدر
لكمُفي ُ ّ
سؤالُيسألهُأحدُالحاضرينُحتّىُيكونواُجميعُاُعلىُعلمُكاملُبمبادئُحضرةُبهاءُهللا)ُ .

الناسُ
ينزه ُ ُّ
ُّ
تحريُ ُ
الحقيقةُ،ومعنىُذلكُأنهُينبغيُأنُ ّ
ُ ّأول ُمبدأُمنُمبادئُحضرةُبهاءُهللاُ ّ

ُويقدسوها ُعن ُتلك ُالتّقاليد ُالّتي ُورثوها ُعن ُآبائهم ُوأجدادهمُ ،فللموس ُوّيين ُتقاليدهمُ،
ُّ
نفوسهم
بوذيينُتقاليدهمُ،ولكلُمّلة ُتقاليدهاُ،وكلُمّلة ُتحسبُ
مسيحيينُتقاليدهمُولل ُّ
ُّ
ادشتيينُتقاليدهمُ،ولل
وللزر ُّ

الحقُ
يتصوُرون ُّ
ُّ
أن ُتقاليدُاآلخر
الحق ُو ُّ
ُّ
ُأن ُتقاليدهمُهيُ ّ
أن ُتقاليدهاُهيُ ّ
ينُباطلةُ،فالموسويون ُمثالُ ُ ّ
ُأن ُجميع ُالتّقاليد ُليستُ
الصحيحُ ،والواقع ُّ
وتقاليد ُاآلخرين ُباطلةُ ،ونحن ُنريد ُأن ُنعرف ُ ّأيها ُهو ُ ُّ

يهوديُ
ُّ
تحريُ ُتقاليدُاآلخرينُ،فال
معينُلمنعناُذلكُعنُ ُ
صحيحةُ،فلوُأنناُتمسكناُبتقليد ُ ُّ
ُّ
التّدقيقُفيُ ّ

ينُعلىُحقُ،إذنُفال ُ
ُّ
أنُيدركُأنُاآلخر
ُّ
طُ
متمسكُبتقاليدُالموس ُوّيينُلُيمكنهُق ُّ
المؤمنُوال ّ
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الحق ُمعُاآلخرينُ.وعلىُذلكُ
التّخليُعنُالتّقاليدُ،و ُّ
بد ُمنُ ُ
ُّ
تحريُ ُالحقيقةُعسىُأنُيكون ُ ّ
لُبد ُمنُ ّ

ُإنُاألوثانُ
فإنُالحقيقةُلُتبدوُولُتتجّلىُ.فعبدةُاألوثانُمثالُُيقولون ُّ
فإنهُماُلمُنتركُونهجرُالتّقاليدُ ُّ
ُّ
تحريُُ
ُّ
حقُ،وماُلمُيتركواُهذهُالتّقاليدُ
ُّ
فلنُيتمكنواُمنُأنُيفوزواُبالهدايةُولنُيدركواُوحدا ّنيةُهللاُوعندُ ّ
ثمُ
ُيتوجب ُعلى ُاإلنسان ُأن ُيتخُّلى ُعن ُالتّقاليدُ ،فعلى ُجميع ُالملل ُإذُا ُأن ُتهجر ُالتّقاليدُّ ُ ،
الحقيقة ُّ
ىُالحقيقةُ.وبهذاُلُبدُأنُتظهرُالحقيقةُ .
ُّ
تتحر
ّ
عيُأنهُأعلمُمنُ
ُّ
ُّ
لءُالخمسةُيد
كلُواحدُمنُهؤ
ولوُافترضناُأن ُهناكُخمسةُأشخاصُ،و ُّ
ُّ
ُ
أن ُ ّ

عصبُفكيفُنستطيعُأنُنظهرُالحقيقة؟ُ
التّ ُّ
اآلخرُفالُبدُمنُوضعهمُموضعُالمتحانُ.وماُلمُنتركُ ُ
ُّ

بوذيُ
يقولُأناُعلىُحقُ،وال ُّ
ُّ
مسيحي ُ
ُ
يقولُأناُعلىُحقُ،وال
ُّ
يهودي ُ
ُّ
يقولُأناُعلىُحقُ،وال
ُّ
لمجوسي ُ
ُ
فا
ّ
ّ
عصبُ ،ويتركُ
التّ ُّ
ُالموسوي ُ ُ
ُّ
ُبد ُأن ُيترك
ُالحق؟ ُإذن ُل ُّ
ُّ
ُحقُ .فكيف ُيمكن ُأن ُيظهر
يقول ُأنا ُعلى ُّ
هذاُفالُيمكنُللحقُأنُيظهرُ .
ُّ
بُ،وماُلمُيتمُ
ُّ
التّ ُّ
عص
بوذيُ ُ
عصبُ،ويتركُال ُّ
التّ ُّ
مسيحيُ ُ
ُ
ال
ّ
النورُ
بينهُلهُ،و ُّ
ُ
النظرُعنُاّلذيُ
إنُغايةُطالبُالعلمُالعاقلُالكاملُهيُتحصيلُالعلمُبغضُ ُّ
ُ ُّ

لهيُ
النِّّيرُاألعظمُيهبُالفيضُاإل ُ
ةُأرضُنبتُ،و ُّ
ُ
ُّ
الوردُمطلوبهُفيُأي
محبوبهُفيُأي ُزجاجُأضاءُ،و
ُّ
ّ
للشمس ُسواء ُطلعت ُمنُ
ُيتعصبُ ،بل ُينبغي ُأن ُيكون ُعاشقُا ُ ُّ
ُّ
ُأي ُمشرق ُطلعُ .ول ُيجوز ُأن
من ُّ
ق
الشمسُ .
الشمسُهيُ ُّ
محمديُأمُالعيسويُ.ف ُّ
المشر ُالموسويُأمُال ّ
رفُعمنُسمعهاُمنهُ.هذهُهيُ
ُّ
ُوعلىُهذاُفالحقيقةُيجبُأنُتكون ُهدفُاإلنسانُبغضُال ُّ
ط

تحريُُالحقيقةُ .
مسألةُ ّ

ُفماُهيُنتيجةُهذاُالبحث؟ُ ُ
كلُماُسمعتُمن ُ
ُّ
ُ
نتيجتهُأنُعلىُجميعُمللُالعالمُأنُتتخلُّىُعنُ ّ
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ُ،ولعلُ
ُّ
ُّ
نفرتُمنهاُعلىُحق
هاُمنُالمللُ.فلعل ُالمّلة ُاّلتي ُ
ُّ
تتمسكُبمّلة ُماُأوُتنفرُمنُغير
لُّ ُّ
قبلُ،وأ ُ
معينةُولمُتنفرُمنُ
اُسمعتُولمُتتمسكُبمّلة ُ ُّ
ُّ
ُّ
تُعم
تمسكتُبهاُعلىُباطلُ،فإذاُماُتخُّل
تلكُاّلتي ُ ُّ
أنُ
لهية ُواحدةُ ،و ُّ
النهاية ُّ
تحريُ ُالحقيقة ُوسوف ُتالحظ ُفي ُ ُّ
ُأن ُحقيقة ُاألديان ُاإل ّ
غيرها ُعندئذ ُيبدأ ُ ّ

تحريُُالحقيقةُسببُاُفيُاتّفاقُجميعُالبشرُ .
الختالفُمنحصرُفيُالتّقاليدُ،وهكذاُيكونُ ّ

ُهذاُمبدأُمنُمبادئُحضرةُبهاءُهللاُ .وغدُا ُنحدثكمُعنُمبادئُدينهُواحدُا ُبعدُاآلخرُحتّىُ

اُفيُهذاُالمبدأُكيُأحدثكمُغدُاُعنُمبدأُآخرُ .
ُّ
اُوتعمقو
فك ُرو ُّ
ُّ
يمكنكمُالوقوفُعليهاُجيدُاُ.ف ّ
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الروح وبقاؤها
رقي ّ
فيُمساءُيومُالجمعةُالموافقُُ10تشرينُالثّانيُُ1911ألقىُحضرة ُ
ُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُأيضُاُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُفيُباريس ُ
هو هللا
الروحُوخلودهاُ .
قيُ ُّ
ليُمنُأنُأحدثكمُالُّليلةُعنُر ُ
ُّ
لُبدُ
ُ ُّ
ّ
تقاءُأوُفيُحالةُتدنيُ.فليسُهناكُفيُ
ُّ
لُبد ُلهُمنُأنُيكون ُإ ُّماُفيُحالةُار
كل ُموجود ُ ُّ
ُ ُّ

ُ.ذلكُألنُجميعُالكائناتُلهاُحركةُجوهرُّيةُ.فهيُإ ّماُأنُتنتقلُمنُالعدمُإلىُالوجودُ،
ُّ
الكائناتُتوّقف
أوُمنُالوجودُإلىُالعدمُ .

ثمُيأتيُ
ظلُكذلكُإلىُأنُيبلغُدرجةُيتوّقفُعندهاُّ ُ.
ُواإلنسانُفيُارتقاءُمنذُبدايةُوجودهُ،وي ُّ

لُبد ُلهُ
ثم ُ ُّ
النموُّ ُ،
الشجرُمنذُبدايةُوجودهُفيُنشوءُونموُحتّى ُيبلغُغايةُ ُّ
التّوّقفُ.وهذاُ ُّ
دنيُبعدُ ُ
التّ ُّ
ُ

التّرُّقيُ.فإذاُماُتوّقفُبدأُ
ظلُيصعدُفيُطيرانهُإلىُأنُيبلغُأوجُ ُ
طائرُمثالُُي ُّ
قيُ.وال ُّ
الر ُ
أنُيتدنىُبعدُ ُّ
يتدنىُ .
ُّ

ُأن ُجميع ُالكائنات ُلها ُحركة ُجوهرُّيةُ .وكذلك ُالحال ُفي ُعالمُ
ُإذن ُأصبح ُمن ُالمعلوم ُّ

ممتنعُ.ألن ُالحركةُمنُلوازمُالوجودُ
ُّ
التّوّقف ُ
لكن ُ ُ
قي ُفهوُتوّقفُ ُ.و ُّ
الر ُ
للروحُ ُ
األرواحُ.فإذاُلمُيتحّقق ُ ُّ
ّ ّ
ةُأوُروحيةُأو ُ
ُّ
ةُأوُكمُّي
ُّ
ُّ
ةُأوُكيفي
اتيةُاّلتيُلُانفكاكُلهاُ.وهيُتكونُإ ّماُ ُّ
ذاتي
ال ّذ ُّ
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ُبد ُلها ُمنُ
ُتدن ُفال ُّ
ُللروح ُّ
الروح ُل ُتوّقف ُلها ُول ُتدُّنيُ .ولما ُلم ُيكن ُّ
ُأن ُ ُّ
جوهرُّيةُ .ومن ُالواضح ُّ

لهيةُ
أن ُالفيوضاتُ ُّ
لّ ُ ُّ
غمُمنُأن ُالمراتبُمحدودةُإ ُ
ُّ
الر
ُ
بانية ُغيرُمحدودةُوالكمالتُاإل ّ
الر ّ
التّرُّقيُ.وب ُّ
مستمرُ .
ُّ
دائمُألنُاكتسابهاُللفيضُ
ُّ
قيُ
الروحُفيُر ُ
غيرُمتناهيةُ.ولهذاُف ُّ
ّ

منذُبدايةُحياتهُ،وكيفُأن ُعلمهُفيُازديادُ.
ُّ
قي ُ
اُكيفُأن ُروحُاإلنسانُوعقلهُفيُر ُ
ُّ
ُلحظو
ّ
نسانيةُبعدُانقطاعهاُعنُهذاُالجسدُ.
الروحُاإل ُّ
ولهذاُفمعلوماتهُلُتتناقصُبلُتتزايدُ.وكذلكُحالُ ُّ
لهية ُتأمرُ
الس ُّر ُفي ُّ
دائمُ،ألن ُالكمالتُغيرُمتناهيةُ.وهذا ُهو ُ ُّ
ُّ
قي ُ
ظل ُفي ُر ُ
فهي ُت ُّ
ُأن ُاألديان ُاإل ّ
ّ
الدرجات ُوالعفوُ
ُعلو ُ ُّ
المبرات ُسبب ُفي ُّ
المبرات ُمن ُأجل ُاألمواتُ .ذلك ُّ
ُألن ُالخيرات ُو ُّ
بالخيرات ُو ُّ
الروحُبعدُالوفاةُمستحيالُ ُلكانتُأمثالُهذهُاألمورُعبثُاُ،فلماذاُإذنُندعوُ،
قي ُ ُّ
والمغفرةُ.فلوُكانُر ُ
ّ
الدرجات؟ ُ
اتُ،ولماذاُنطلبُعلوُ ُّ
ُّ
المبر
ونبذلُالخيراتُو ُّ
اتُوحُثّتناُعلىُأنُ
المبراتُلألمو ُ
ُ
لهية ُ
ُّ
ُ
لقدُنصتُجميعُالكتبُاإل ّ
علىُوجوبُبذلُالخيراتُو ُّ

الروحُممكنُبعدُصعودهاُ.واذاُ
قيُ ُّ
ُعلىُأنُر ُ
ُ
ندعوُونصُّليُونبتهلُطالبينُالمغفرةُ.وهذاُبرهانُكاف
ّ ّ
التّزايدُ
الناسوت ُيحدث ُ ُ
ن ُالكمالت ُغير ُمتناهيةُ .وفي ُعالم ُ ُّ
لّ ُأ ُّ
كانت ُالمراتب ُمحدودة ُمتناهية ُإ ُ
لُتدنُ.مثلهاُفيُذلكُمثلُ
التّناقصُ،وليسُكذلكُفي ُالملكوتُ.فليسُفيُعالمُاألرواحُتناقصُو ُّ
ُو ُ
عقلُاإلنسانُوعلمهُ،فهماُدائمُاُفيُازديادُ .

الناسوت ُأو ُعالمُ
قي ُدائم ُسواء ُفي ُعالم ُ ُّ
الحق ُأن ُتكونوا ُفي ُر ُ
ُواُّنني ُآلمل ُمن ُفضل ُ ّ
ّ
الّهوتُ،وأنُتكون ُروحكمُفيُانشراحُفيُهذاُالعالمُوفيُالعالمُاآلخرُ،وأن ُيكون ُعقلكمُوفكركمُ
ال ُ
منُنصيبكمُذلكُألنهُلُ
ُّ
التّوّقف ُ
لّ ُيكون ُ ُ
وادراككمُفيُتزايدُ،وأنُترتقواُفيُجميعُمراتبُالوجودُ،وأ ُ

دنيُ .
التّ ُّ
التّوّقفُإلُ ُ
يعقبُ ُ
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ُأنها ُناتجة ُعن ُتركيب ُالعناصرُ
ُاتّضح ُلنا ُّ
ُوفضالُعن ُذلك ُإذا ُنظرنا ُإلى ُسائر ُالكائنات ُ

أن ُهذاُ
لّ ُ ُّ
تعددةُ.إ ُ
التّحليلُ.فجسمُاإلنسانُمثالُ ُ ُّ
المختلفةُ.وهذاُالتّركيب ُيت ّبدل ُب ُ
مركبُمنُعناصرُم ّ

التّحليلُكانُمعنىُذلكُانعدامُذلكُ
ُ.فإذاُتطرق ُإليهُ ُ
إذُلُبد ُلهُمنُأنُيتحّلل
ُّ
التّركيب ُليسُباقيُا ُ
ّ
تعددةُالمختلفةُمنُأنُ
ُّ
لكل ُ
الجسمُ.وبماُأن ُ ُّ
ُّ
تركيبُتحليلُ،إذنُفالُبد ُلهذاُالتّركيب ُمنُالعناصرُالم ّ
ُإنهاُ
ُمكونة ُمن ُعناصر ُمختلفة ُبل ُّ
ُمركبة ُوليست ُّ
نسانية ُفليست ُّ
الروح ُاإل ُّ
أما ُ ُّ
تد ُإلى ُ ُ
ير ُّ
التّحليلّ ُ .
بةُمنُالعناصرُفهيُحيةُ
ُّ
ُّ
اُكانتُغيرُمرك
ُّ
بيعةُ.ولم
منزهةُعنُعناصرُال ُّ
ط
ُّ
مجردةُمنُالعناصرُ ُو ّ
شأةُاألبديةُ .
ُّ
وباقيةُفيُ ُّ
الن

ُمركبُا ُمنُ
ُألنه ُليس ُّ
ُأن ُالعنصر ُالبسيط ُل ُينعدمُّ ،
بيعية ُّ
ط ُّ
ُواُّنه ُلمن ُالُثّابت ُفي ُالفلسفة ُال ُّ

اُلمُيكنُمركبُا ُمنُالعناصرُفهوُإذُا ُلُيتحّللُ.
ُّ
ُّ
بائعُ.ولم
منزه ُعنُال ُّ
ط
ُّ
العناصرُبلُهوُمجردُعنهاُ ُو ّ

هبُلُينعدمُألنهُبسيطُ
ُّ
إنُالُّذ
ُّ
أماُ
الكائناتُالمركبةُمنُالعناصرُفعرضةُلالنعدامُ.وهوُيقولونُمثالُُ ّ
ّ
أنُُأهلُالحقيقةُمتّفقونُ
لُّ ُّ
وليسُمركبُاُف ُّإنهُلُيتحّللُولُينعدمُ.إ ُ
ُّ
اُكانُعنصرُُواحدُاُ
ُا
وليسُمركبُاُ ُ،و ُّ
لم
ُّ
لوُأفتىُفالسفةُالزمانُ
ُّ
هاُمركبةُحتّى ُ ُو
ُّ
تُلتبي ُّ
نُأن
ُّ
قتُوحّقق
مادُّيةُلوُدُّق ُ
ُّ
علىُأن ُكاّفة ُالموجوداتُال ّ

بأنهاُبسيطةُ .
ُّ

تعددة ُوليست ُداخلة ُفي ُنطاقُ
نسانية ُغير ُّ
الروح ُاإل ُّ
ولما ُكانت ُ ُّ
ُ ُّ
ُمركبة ُمن ُالعناصر ُالم ّ

الشيءُ
ُفإنها ُل ُتنعدم ُول ُتتحّللُ .وكذلك ُإذا ُنظرنا ُفي ُاآلثار ُالمترُتّبة ُعلى ُالوجودُ :ف ُّ
المركبات ُّ
ُّ
النفوسُ
أما ُالمعدوم ُفال ُأثر ُله ُعلى ُاإلطالقُ .واستنادُا ُإلى ُهذا ُالمبدأ ُلحظوا ُ ُّ
الموجود ُله ُأثرُ ،
ُو ّ

النفوسُ
هاُفيُعالمُالعقولُو ُّ
ُ
المُ.وكيفُأنُتأثير
ُّ
ةُوكيفُأنُآثارهاُماُزالتُباقيةُفيُجميعُالعو
ُّ
مقدس
ال ّ
اُيدلُعلىُأنُ
ُّ
السّيدُالمسيحُ.فهيُماُزالتُظاهرةُوباهر ُّ
ةُمم
ماُزالُباقيُاُوثابتُاُ ُ.ومنُأمثلةُذلكُآثارُ ّ
روحُالمسيحُموجودةُوتترُتّبُعلىُوجودهاُهذهُاآلثارُ.إذُلُ ُ
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التّأثيراتُموجودةُفعالُُولُيمكنُ
كلُهذهُ ُ
بُعلىُالمعدومُأيُأثرُ.إذنُف ُّ
ُّ
يمكنُأنُيترُتّ
الروحُاّلتيُلهاُ ّ

ماويةُتنطقُبهذاُ .
أنُتكونُمعدومةُ.وجميعُالكتبُ ُّ
الس ّ

النبات ُينتهي ُبالحيوانُ،
النبات ُُو ُّ
ُأن ُالجماد ُينتهي ُب ُّ
تأملوا ُفي ُالكائنات ُالموجودة ُتجدوا ُّ
ُ ُّ

والحيوانُينتهيُباإلنسانُ،واإلنسانُأيضُا ُلهُحياةُعنصرُّيةُقصيرةُاألمدُ.فلوُكانُاإلنسانُيحياُهذهُ

ثمُيموتُوينتهيُلكانُهذاُالعالمُعبثُاُباطالُُ .
األّيامُالقصيرةُ ُّ
مرةُأخرىُحتّىُتلتفتواُإليهاُجيدُاُ :
أكررُهذهُ ُّ
ُ ُّ
النقطةُ ّ

انُأخصُ
ُّ
أخص ُمنُالجمادُ،والحيو
النبات ُ ّ ُ
ةُعنُالجمادُ.و ُّ
ُ
الّمتناهيةُصادر
ُجميعُالكائناتُال ُ

أخص ُمنُالحيوانُ.فالكائناتُإذنُتنتهيُباإلنسانُ.واإلنسانُأشرفُالكائناتُ.
النباتُ،واإلنسان ُ ّ ُ
منُ ُّ
ثمُ
التّعبُوالمشّقةُ ُّ
فلوُكانُهذاُاإلنسانُهوُاآلخرُيحياُفيُهذاُالعالمُحياتهُالقصيرةُهذهُفيُمنتهىُ ُ

يمضي ُوينعدم ُلكان ُعالم ُالوجود ُهذا ُمحض ُأوهام ُوسراب ُل ُنهاية ُلهماُ .فهل ُمن ُالممكن ُأوُ

كلُ
النحوُمنُالعبثُوعدمُالجدوى؟ُلُوهللا! ُ ُّ
الّمتناهيُعلىُهذاُ ُّ
المعقولُأنُيكون ُهذاُالكون ُال ُ
إن ُ ّ
أنُلمصنعُالقدرُ
ثمرُ،و ُّ
سرُ ُو ا
أنُلهذهُالكائناتُالعظيمةُ ا
الّمتناهيُحكمةُ،و ُّ
طفلُيدركُأنُلهذاُالعالمُال ُ

ُأن ُبعد ُالحياةُ
لّ ُفهيُخسران ُفي ُخسرانُ .إذُا ُت ُّبين ُّ
أن ُلهذه ُالمبادئ ُنتيجةُ .وا ُ
هذا ُفائدة ُومنفعةُ ،و ُّ

لهيةُغيرُمتناهيةُ .
ملكوتيةُو ُّ
وتيةُحياةُ
الناس ُّ
ُّ
أنُروحُاإلنسانُباقيةُوالفيوضاتُاإل ّ
ّ

الروح؟ُفنحنُلُنرىُشيئُا ُولُنرىُروحُا ُولُنسمعُصوتُا ُولُ
مادُّيون ُفيسألون ُأينُهذهُ ُّ
أماُال ّ
ُّ

ن ُهذاُ
أماُنحنُفنقولُ:إ ُّ
الروحُلُوجودُلهاُّ ُ.
نشم ُرائحةُ.إذنُف ُّ
ُّ
بلُإنهاُمعدومةُ.هكذاُيقولُال ّ
مادُّيون ُ ّ

الناميةُوارتقىُودخلُفيُ ُ
قوةُ ُّ
الجمادُدخلُإلىُعالمُ ُّ
النباتُفنشأُونماُوفازُبال ّ
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النبات ُغيرُ
ُأن ُعالم ُ ُّ
ن ُجهل ُعالم ُالجماد ُبذلك ُل ُيقوم ُدليالُ ُعلى ُّ
عالم ُآخر ُوأصبح ُشجرةُ .وا ُّ

ُبأنه ُليس ُلديهُ
حس ُبهُ ،أو ُّ
بأن ُالجماد ُل ُي ّ ُ
النبات ُ ُّ
موجودُ ،إذ ُل ُيمكن ُالحكم ُعلى ُانعدام ُعالم ُ ُّ

النباتُ .
استعدادُإلدراكُعالمُ ُّ

النبات ُلُ
بذلكُ.ألن ُ ُّ
ُّ
حس ُ
تقيُ.غيرُأن ُاألشجارُلُت ّ ُ
ُّ
النبات ُيدخلُالعالمُالحيوانيُوير
ُوهذاُ ُّ

بهُ.فيُحينُأنُعالمُ
ُّ
حسُ
انُ.وكأنماُلسانُحالهُيقولُ:أينُعالمُالحيوانُفأناُلُأ ّ ُ
ُّ
علمُلهُبعالمُالحيو

الحيوانُموجودُفعالُُ .

خاصُ،أينُ
وكذلكُفإن ُالحيوانُلُعلمُلهُبعالمُعقلُاإلنسانُ،وقدُيقولُوهوُفيُعالمهُال ّ ُ
ُّ
ُ

علىُأنُروحُاإلنسانُلُوجودُلهاُ .
ُّ
العقل؟ُأينُروحُاإلنسان؟ُولُيقومُقولهُهذاُدليالُُ

ُإذنُفالمرتبةُاألدنىُلُتدركُالمرتبةُاألعلىُمنهاُ.مثلُذلكُمثلُهذاُالوردُاُّلذي ُليسُلديهُ

خاصةُ :أين ُالعالمُ
ُأن ُهناك ُعالمُا ُإنسانيا ُأيضُاُ .وقد ُيقول ُفي ُرتبته ُال ُّ
إدراك ُبعالمناُ ،ول ُيعرف ُّ

لُيمكنُأنُيتّخذُذلكُدليالُُعلىُعدمُوجودُاإلنسانُ .
ُ
فإننيُلُأرىُذلكُالعالمُ.و
نسانيُ ُّ
ُ
اإل
ّ

ُإدراكهم ُله ُل ُيقوم ُدليالُ ُعلىُ
فإن ُعدم ُ
ُالملكوتي ُ ُّ
ُ
مادُّيون ُغير ُمدركين ُللوجود
ُفإذا ُكان ُال ّ
ّ
ُ.ذلكُألنُ
ُّ
ُ
ليلُعلىُالوجودُالملكوتي
حد ُذاتهُد
الناس ُ
بلُإن ُالوجودُ ُّ
انعدامُالوجودُالملكوتيُّ ُ.
ُ
وتي ُفي ُ ّ
ّ
ّ
ّ
فيُحدُذاتهاُ
ُّ
ظلمةُ
الفناءُفيُحدُذاتهُدليلُعلىُالبقاءُ.فلوُلمُيكنُهناكُبقاءُلماُكانُهناكُفناءُ.وال ُّ
ُّ
الفقرُفيُحد ُذاتهُدليلُعلىُالغنىُ.فلوُلمُيكنُهناكُفقرُلماُكانُهناكُغنىُ.
ُّ
النورُ،و
دليلُعلىُ ُّ
هناكُجهلُ.ذلكُألنُالجهلُهوُ
ُّ
حدُذاتهُدليلُعلىُالعلمُ.ولوُلمُيكنُهناكُعلمُلماُكانُ
والجهلُفيُ ّ
ظلمةُهيُانعدام ُ
فقدانُالعلمُ،والفقرُهوُفقدانُالغنىُ،وال ُّ
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الضعفُهوُعدمُالستطاعةُ .
النورُ،والعجزُهوُعدمُالقدرةُ،و ُّ
ُّ
ُوهكذاُفالفناءُنفسهُدليلُعلىُالبقاءُ.ولوُلمُيكنُالفناءُلماُكانُالبقاءُ،ولوُلمُيكنُالغنىُلماُ

الناس ُفق ارء ُلماُكانُهناكُفقرُ.واُّنماُ
كانُالفقرُ.ولوُلمُيكنُالعلمُلماُكانُالجهلُ.ولوُكانُجميعُ ُّ

يظهرُالفقرُالغنىُ.إذنُفالفناءُنفسهُدليلُعلىُالبقاءُ .

ةُماُتحملواُمنُعناءُ ُومشّقة؟ُ
ُّ
مقدس
ُّ
الرو
ُواذاُلمُيكنُ ُّ
حُبقاءُفلماذاُتحملُأنبياءُهللاُومظاهرهُال ّ

كل ُهذهُ
ُالصدمات ُوالباليا ُعلى ُنفسه؟ ُلماذا ُت ُّ
السّيد ُالمسيح ُهذه ُّ
حمل ُ ّ
محمد ُ ّ
سيدنا ُ ّ
وفيمُ ُقبل ُ ّ

ُتقبلُ
الرصاص ُيطلق ُعلى ُصدره ُالمبارك؟ ُو ُّ
المصائب؟ ُوكيف ُارتضى ُحضرة ُالباب ُ ُّ
ألي ُشيء ّ
كل ُهذهُ
هذاُالزجر ُُوالبالءُوالحبس ُوالعذاب؟ُفماُ ُّ
الد
ُّ
كل ُ
اعيُإلىُتحمل ُ ّ
الجمالُالمباركُعلىُنفسه ُ ّ
ّ

سّيد ُالمسيحُأنُيقضيُ ّأيامهُفيُ
أماُكانُمنُاألفضلُإذنُلل ُّ
اتُطالماُأن ُ ُّ
ُّ
المشُّق
الروحُلُبقاءُلها؟!ُ ّ
كلُهذهُاآللمُوالمحنُ .
ُّ
الرو
حُوسرور؟ُألنُ ُّ
ُّ
فر
السّيدُالمسيحُ ّ
حُباقيةُتقبلُ ّ

وقالُلنفسهُإن ُهذاُالعالمُعالمُوجودُلُ
ُّ
فكر ُ
ُولوُكانُلإلنسانُأدنىُمستوىُمنُإدر ُّ
اكُفإنهُل ّ

الدوامُمنُرتبةُأدنىُإلىُرتبةُأعلىُمنُرتبتهاُ.فكيفُإذُاُيتوّقفُ
نُالكائناتُترتقيُعلىُ ُّ
عالمُعدمُ.وا ُّ

الرقي!!ُذلكُ
ي ُمنُلوازمُالوجودُيقولُأيضُا ُبانقطاعُهذاُ ُّ
الرق ُ
ىُمنُيقولُبأن ُ ُ
ُ
التّرُّقي؟ُومعُذلكُنر
ُ
ّ ّ ّ
يقولُإنُعالمُاإلنسانُلُعينُلهُولُأذنُ
ُّ
ألنهُلُعلمُلهُبشيءُعلىُاإلطالقُمثلهُمثلُالجمادُاّلذيُ
ُّ
فيُذلكُأن ُفيُعالمُالجمادُلُيحتويُوجودُغيرُالوجودُ
ُّ
الس ُّر ُ
ائحةُهذاُالوردُ.و ُّ
ُ
يتذوق ُبهُر
لُشم ُ ُّ
و ُّ
جماديُ .
ُّ
علىُأنهُليسُهناكُوجودُغيرُالوجودُال
ُّ
جماديُ.وهذاُمنُنقصُالجمادُولُيقومُدليالُُ
ُّ
ال
مادُّيونُ:أينُعالمُاألرواح؟ُأينُ
ُفعنُالجهلُيتساءلُهؤلءُال ّ
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ُُ

لهية ُالخفية؟ُإنناُلُنرىُمنُذلكُشيئُاُ.فمثلُهؤلءُمثلُالجمادُإذُ
بدية؟ُأينُاأللطاف ُاإل ّ
الحياةُاأل ّ
ة؟ُأينُالعين؟ُأينُاألذن؟ُوهذاُمنُنقصُالجمادُ .
ُ
يقولُأينُالكمالتُاإل ُّ
نساني

اُعلمُاليقينُأنُ
ُّ
وحانيةُيومُا ُبعدُيوم ُإنُشاءُهللاُ .واعلمو
الر ُّ
ُ ُّإننيُآلملُأنُتزدادُإحساساتكمُ ُّ

قوة ُاإلدراكُتعقلُ
ُّ
الر ُّ
وحاني
هذهُالحواسُالجسما ّنية ُليسُلديهاُالستعدادُلكيُتدركُالعوالمُ ُّ
ةُ.غيرُأن ُ ّ

الروحُتستمعُإليهاُ .
نسانيةُتشاهدهاُ،وأذنُ ُّ
بانيُيفهمهاُ،والبصيرةُاإل ُّ
الر ُ
يُ ُ
هذهُالعوالمُ،والعقلُالكُل ُ
ّّ ّ ّ

السّيد ُالمسيحُبقوله"ُ:لهمُعيون ُولكنُلُيبصرونُ
أماُهؤلءُال ّ
مادُّيون ُفهمُاّلذينُأشارُإليهمُ ّ
ُّ

بهاُ ،ولهم ُآذان ُولكن ُل ُيسمع ُون ُبهاُ ،ولهم ُقلوب ُولكن ُل ُيدركون ُبها"ُ .كما ُقال ُإشعياء ُفيُ

لكنكمُلُتدركون"ُ.ويقولُهللاُ
األصحاحُ ُّ
لكنكمُلُتفقهون ُوأنتمُتبصرون ُ ُو ّ
السادس"ُ:أنتمُتسمعون ُ ُو ّ
عميُفهمُلُيعقلون"ُ .
بكمُ ُ
تعالىُفيُالقرآن"ُ:صمُُ ٌُ
ٌ

ُالصماء ُأن ُتستمع ُإلى ُالُّلحنُ
الشمسُ ،أو ُلألذن
تسنى ُللعين ُالعمياء ُأن ُتشاهد ُ ُّ
ُوكيف ُي ّ
ّ

الجميل؟!ُمصداقُاُلقولُسنائيُالحكيمُ :

هيُعندُالجاهلين ُ
الس ُّرُاإلل ُ
مزُو ُّ
الر ُ
موقعُ ُّ
ّ
كعزفُالعودُعندُاألصمُوالمرآةُعندُاألعمى(ُ ُ)1
ُّ

()1

يبيةُلهذاُالبيتُالفارسيُ :
ُترجمةُتقر ّ
ّ
نکتهُوُرمزُالهیُپيشُنادانانُچنان ُ

پيشُکرُبربطُسراُوُپيشُکورُآئينهُدار ُ ُ
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نسانية
وحدة اإل ّ
السبتُالموافقُُ11تشرينُالثّانيُُ1911ألقىُحضرة ُ
فيُيومُ ُّ
التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريسُ :
ُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
تحريُ ُالحقيقةُ .وفي ُسبيل ُهذا ُاألمرُ
ُباألمس ُذكرنا ُ ّأول ُما ُيجب ُعلى ُاإلنسان ُفعله ُهو ُ ّ

يتوج بُعلىُاإلنسانُأنُينسىُماُسمعهُوماُورثهُمنُاآلباءُواألجدادُ،أوُاقتبسهُمنُاألفكارُ،وأنُ
ُّ
الدينُ
نُمنُأنُيميزُ ُّ
ُّ
ُّ
هُكيُيتمك
لُينحازُإلىُدينُمعينُولُينفرُمنُغير
ُّ
يساويُبينُأديانُاألرضُو

النهايةُ .
حوُفالُبدُأنُيدركهاُفيُ ُّ
ُّ
تحرىُُالحقيقةُعلىُهذاُ ُّ
الن
اّلذيُمقرونُبالحقيقةُ.فإذاُ ّ

ةُ،بمعنىُأن ُجميعُالبشرُهمُعبادُهللاُاألكبرُ،
ُّ
لهي ُالثّاني ُهوُالوحدةُاإل ُّ
نساني
ُواألساسُاإل ُ
ّ
يكونون ُالجنسُ
الناس ُ ُّ
هُرؤوفُبالكلُ.وجميعُ ُّ
ُّ
ُّ
ُ،كماُأن
ُّ
ومحييُالكل
الكل ُ
و ُّ
الكل ُورازقُ ُ ّ
أن ُهللاُخالق ُ ّ
الكلُعبادُهللاُ.وهوُ
جمالُلكلُهندامُو ُّ
ُّ
لهيةُ
ُّ
نسانيُز
ُ
التّاجُاإل
يُ.ف ُ
البشر ُّ
ينةُلكلُُرأسُوخلعةُالموهبةُاإل ّ
ّ
الكلُويرزقهمُ.هذهُ
ُّ
ُّ
رؤوفُرحيمُ،وعنايتهُتشملُالكل
بهمُجميعُاُ
ُ.لُيفرقُبينُمؤمنُوكافرُ،بلُيرحمُ ّ
كلُ
علىُآخرُألن ُالخاتمةُمجهولةُ ُ.و ُّ
ُّ
ُ.لهذاُلُيمكنناُأنُنفضلُإنسانُا ُ
ُّ
لهية
الر ُّ
ُّ
حمانيةُاإل ّ
هيُالصفةُ ّ
الناسُماُزالواُكاألطفالُلمُيصلوا ُ
ماُفيُاألمرُأنُبعضُ ُّ
ُّ
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اُأشدهمُأوُأنُبعضهمُمرضىُيجبُعليناُ
إلىُمرحلةُالبلوغُ.وهؤلءُيجبُعليناُأنُنرّبيهمُحتّىُيبلغو ُّ

اُويدركواُ.ولُينبغيُ
فاءُ.أوُأنُبعضهمُجاهلُيجبُتعليمهمُحتّىُيعلمو ُ
ُّ
أنُنعالجهمُحتّىُيظفرواُب ُّ
الش
أفةُبهمُألنهمُأطفالُأوُمرضىُأوُ
ُّ
ُأشد ُر
ارُوننفرُمنهمُبلُيجبُعليناُأنُنكون ُّ
أنُنعتبرُهؤلءُأشرُا

جهالءُ .

محبةُهيُسببُالحياةُ،
اُأنُاأللفةُهيُسببُالوجودُو ُّ
النظرُفيُعالمُالوجودُتجدو ُّ
ُدُّققواُ ُّ
أنُال ّ

أنُالنفصالُسببُالمماتُ .
و ُّ

أنُ
باُمنُالعناصرُ،أيُ ُّ
ُّ
ُّ
الحجرُترك
النظرُفيُجميعُالكائناتُ،فهذاُالخشبُمثالُُأوُهذاُ
ُدُّققواُ ُّ

حيزُالوجودُ،ولوُلمُتتحّققُهذهُاأللفةُ
الُّذُّراتُتآلفتُوامتزجتُحتّىُبرزُهذاُالخشبُوهذاُالحجرُإلىُ ّ
ُوتتركب ُوبذلك ُتوجد ُالكائناتُ ،فإذاُ
ُّ
ُالفردية ُتتم ُبينها ُاأللفة
ُّ
لكانا ُفي ُالعدمُ .فالعناصر ُأو ُاألجزاء

التّركيبُوتالشىُ .
اضطربُأمرُهذهُاأللفةُتحلّلُ ُ

ُيتطرقُ
ُّ
ُ ُوكذلك ُتآلفت ُالُّذُّرات ُوامتزجتُ ،وارتبطت ُواجتمعتُلتحّقق ُظهور ُاإلنسانُ ،وعندما

التّفريقُيتالشىُجسدُاإلنسانُ .
حليلُو ُ
ُ
إلىُهذهُالعناصرُ ُ
التّ

النفورُوالختالفُوالفرقةُسببُالمماتُ.
أن ُ ُّ
محبة ُسببُالحياةُ،و ُّ
ُمنُهذاُيتّضح ُ ُّ
أن ُاأللفةُوال ّ

هذهُهيُالحالُفيُجميعُالكائناتُ .

محبةُ،وأنُينف ُرواُمنُالبغضُ
ُفالجنسُالبشر ُّ
يُإذنُعبادُهللاُ،ويجبُأنُتتحّققُبينهمُاأللفةُوال ّ

والعداوةُ .

أما ُالحيوانات ُالكاسرة ُكال ّذئبُ
ُولو ُلحظتم ُالحيوانات ُاألليفة ُلوجدتم ُّ
ُأنها ُفي ُغاية ُاأللفةّ ُ .

وحشُ،وهكذاُلُيعيشُذئبانُذكرانُفيُغارُواحدُ،
التّ ُّ
النمرُفتعيشُمنفردةُمنعزلةُوفيُغايةُ ُ
الضبعُو ُّ
ُ
و
انُفيُعش ُواحدُ،فيُحينُتأويُ
ُّ
فيُحينُيجتمعُألفُرأسُمنُالغنمُفيُمكانُواحدُ،ولُينزلُصقُر

ألفُحمامةُإلىُوكرُواحدُ.فالحيواناتُاألليفة ُ
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النفورُدليلُعلىُالهمجيةُ .
دليلُعلىُالبركةُ.فيُحينُأنُ ُّ
ُّ
محبةُ
ُّ
هيُحيو
اناتُمباركةُ،ألنُاأللفةُوال ّ
نساني ُكيُيعيشُالبشرُمعُبعضهمُ
ُ
ىُالقولُإن ُحضرةُبهاءُهللاُأعلنُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
ُوقصار
ّ
البعضُكماُيعيشُاألخُواألختُواألمُوالبنُوالبنةُواألبُمعُاُ.واُّننيُآلملُأنُتضعواُتعاليمُحضرةُ
لُقدرُهللاُ-
التّنفيذُ.يقولُحضرةُبهاءُهللاُ:إذاُكانُلكمُ– ُّ
نسانيُموضعُ ُ
ُ
بهاءُهللاُبشأنُوحدةُالعالمُاإل
ّ
ُيؤكد ُعلى ُذلك ُكيُ
ُالصديقُ .وهو ُّ
ُعدوه ُصديقُاُ ،وعاملوه ُكما ُتعاملون ُّ
ُعدوا ُبل ُّ
عدو ُفال ُتعتبروه ُ
ُّ
تتحّققُاأللفةُبينُجميعُالبشرُ .
ُ ّأيدكمُهللاُ .
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الدين توأم العلم
ّ
فيُيومُاألحدُالموافقُُ12تشرينُالثّانيُُ1911ألقى ُ

التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُ ُ:
ُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
أما ُالمبدأ ُالُثّالثُ
ُ
بهائية ُوهو ُوحدةُالعالمُاإل
باألمسُبيُّنا ُالمبدأ ُالثّاني ُمنُمبادئ ُال ُّ
ّ
نسانيّ ُ .
ّ

الدين ُل ُتطابق ُالعقل ُوالعلم ُكانت ُهذهُ
الدين ُتوأم ُالعلمُ .فإذا ُوجدت ُمسألة ُمن ُمسائل ُ ُّ
ُأن ُ ُّ
فهو ُّ
ينُضد ُالعلمُفهوُالجهلُ.واذاُكانتُهناكُمسألةُ
ُّ
الجهلُضد ُالعلمُ.فإذاُكانُ ُّ
الد
ُّ
ُ.ألن ُ
المسألةُوهمُا ُّ

هُلوُفعلُذلكُلسميناُذلكُ
ُّ
ُّ
عُأنُيقنعُبهاُاإلنسانُ،إذُإن
لهيُفكيفُنتوُّق
يُاإل ُ
تخرجُعنُطورُالعقلُالكُّل ُ
ّ
ّ
اعتقادُالعوامُ .
أما ُاألساس ُاّلذي ُوضعه ُجميع ُاألنبياء ُفهو ُالحقيقةُ ،وهي ُواحدة ُومطابقة ُبأكملها ُللعلمُ.
ُّ

يةُالصادقةُ
ُّ
ةُأليستُمطابقةُللعقل؟ُو ُّ
الن
ُ
وحانيةُاإل ُّ
نساني
الر ُّ
ُ،أليستُمطابقةُللعقل؟ُو ُّ
ُ
فوحدا ّنية ُهللاُمثالُ
الوفاءُأليستُمطابقةُللعقل؟ُوالُثّباتُوالستقامةُواألخالقُالحميدةُأليستُمطابقةُ
ُ
الصدقُواألمانةُو
و ُّ

الدينُمنقسمُإلىُقسمينُ:
ذلكُأن ُ ُّ
ُّ
لهية ُمطابقةُللعقلُ.وتفصيلُ
للعقل؟ُإذُا ُفجميعُأحكامُ ُّ
الشريعة ُاإل ّ
قُبالجسمانياتُأيُالمعامالتُ .
ُّ
وحانياتُوهوُاألصلُ.والقسمُالثّانيُيتعُّل
الر ُّ
أحدهماُيتعُّلقُب ُّ
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هُلمُيتغيرُولمُيت ّبدلُ،وبهُبعثُجميعُاألنبياءُ
ُّ
ُّ
اتُفإن
وحانياتُو ُّ
اإللهي
الر ُّ
أماُالقسمُالمتعُّلقُب ُّ
ُّ

ُ،بمعنىُأن ُقبسُا ُمنُشمسُالحقيقةُسطعُعلىُعالمُاألخالقُ
ُّ
ُ
نساني
أسسواُفضائلُالعالمُاإل
اّلذينُ ّ
ّ
فأضاءهاُوهطلُغمامُالعنايةُ.ازدهرتُحديقةُالحقيقةُوأينعتُ.وهذاُأساسُرسالةُجميعُاألنبياءُوهوُ
عددُ .
تعددُولُتقبلُ ُ
يتعلذقُبعالمُاألخالقُوالمعرفةُ،وهوُو
التّ ّ
احدُلُيتغيرُ،إذُالحقيقةُلُت ّ
ّ

ُيتغير ُويت ّبدلُ
ُفإنه ُّ
لهي ُ-وهو ُالمتعُّلق ُباألجسام ُواألحكام ُّ
الدين ُاإل ُ
أما ُالقسم ُالثّاني ُمن ُ ُّ
ُّ
ّ
التّوراة ُعلى ُعشرة ُأحكام ُبالقتلُ .وكان ُذلكُ
ُنصت ُ ُ
بمقتضى ُّ
ُالزمان ُوالمكانُ .ففي ُزمان ُموسى ّ
التّغييرُ
الزمانُلمُيكنُيقتضيُذلكُ.هذاُهوُسببُ ُ
فيُعهدُالمسيحُفإن ُ ُّ
ُّ
أماُ
ُّ
بمقتضىُذلكُالزمانّ ُ.

يقومُعلىُأساسُالعينُبالعينُ،ومعنىُذلكُأنهُإذاُكسرُ
ُّ
التّوراةُمثالُ ُ
اّلذي ُحصلُ،فالقصاصُفيُ ُ
آخرُكسرتُسنهُ.واذاُسرقُإنسانُقطعتُيدهُ،فهلُيمكنُاآلنُالقيامُبهذاُالعمل؟ُ
سنُإنسانُ
إنسانُ ُّ
ّ

ألنُ
أباه؟ُإنُذلكُمستحيلُاليومُوممتنعُ.ذلكُ ُّ
ُّ
ُيسبُ
السبتُ،أوُقتلُمن ُّ
أوُهلُيمكنُقتلُمُنُيكسرُ ُّ
الزمانُلُيقتضيهُ .

وحاني ُيتعُّلقُبعالمُاألخالقُوالمعرفةُوفضائلُ
ضحُإذنُأن ُلشريعةُهللاُوجهينُ،أحدهماُ ُر ُ
ُّ
ُ ُاتّ
ّ
ُ،والثّاني ُلُيتعُّلقُباألخالقُ،وهذاُ
نسانيُ،وهذاُلُتغييرُفيهُولُتبديلُ،فهوُواحدُدائمُا ُأبدُا ُ
ُ
العالمُاإل
ّ
يتغيرُحسبُمقتضياتُالزمانُ .
ُّ

نسانيةُ.وكلُمّلةُترتقيُإذاُ
أماُأساسُدينُهللاُفهوُاألخالقُواشراقُنورُالمعرفةُوالفضائلُاإل ُّ
ُّ

نتُأخالقهاُ،كماُأنُتهذيبُاألخالقُمطابقُللعقلُ،ولُخالفُفيُذلكُأبدُاُ .
ُّ
ت ُّ
حس

الدينُمخالفُا ُللعقلُفهوُأوهامُ،وهذهُأيضُا ُمسألةُمنُمسائلُوتعاليمُبهاءُهللاُ.
ُلذلكُإذاُكانُ ُّ

فطابقواُإذنُجميعُعقائدكمُعلىُالعلم ُ
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الدينُهوُأحدُجناحيُاإلنسانُوالعلمُهوُالجناحُاآلخرُواإلنسانُ
ينُ.ذلكُألن ُ ُّ
ُّ
فقُالعلمُو ُّ
الد
ُ
حتّى ُ ُيتّ
يطيرُبجناحينُولُيستطيعُأنُيطيرُبجناحُواحدُ .

أماُجميعُتقاليدُاألديانُفهيُمخالفةُللعقلُوالعلمُولحقيقةُاألديانُ،ومنُهذهُالتّقاليد ُنشأتُ
ُّ

الدينُوالعلمُلظهرتُ
المفاسد ُاّلتي ُأصبحتُسببُا ُللعداوةُوالبغضاءُبينُالبشرُ،ولوُطابقُالنُّاس ُبينُ ُّ
ينيُبلُلختلطُجميعُالبشرُمعُ
الحقيقةُ،وألصبحُظهورُالحقيقةُسببُاُإلزالةُالخالفُولزالُالبغضُالُّد ُ
ّ
الدينُ ،وتطبيقُ
ُفركزوا ُأفكاركمُإذن ُعلى ُتطبيق ُالعلم ُعلى ُ ُّ
محبةُّ .
بعضهم ُالبعض ُبنهاية ُاأللفة ُوال ّ
الدينُعلىُالعلمُ .
ُّ
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عصب
ترك ال ّت ّ
فيُيومُاإلثنينُالموافقُُ13تشرينُالثّانيُسنةُُ1911ألقى ُ

التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريسُ :
ُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
عصب ُالعنصر ّيُُ
ُالمذهبي ُُو ُ
ُ
عصب
ُالوطني ُُو ُ
ُ
عصب
ُمن ُبين ُمبادئ ُبهاء ُهللا ُترك ُ ُ
التّ ّ
التّ ّ
التّ ّ
ّ
ّ
عصبُ .وهذا ُالمرض ُمزمن ُوهو ُسببُ
ُألن ُعالم ُالبشر ُابتلي ُبمرض ُ ُ
ياسيُ .ذلك ُّ
الس ُ
عصب ُ
التّ ّ
ُوا ُلتّ ّ
ّ ّ
بُ.وكلُحربُ
ُّ
عص
الدماءُسببهاُهذاُ ُ
الهالكُ.إذُإنُجميعُالختالفاتُوالحروبُوالمنازعاتُوسفكُ ُّ
ُّ
التّ ّ
بُالوطني ُأوُ
ُ
ص
يُ،أوُمنُ ُ
عصب ُالعنصر ُّ
يني ُُواُ ّماُمنُ ُ
عصب ُالُّد ُ
تقعُتكون ُناتجةُإ ّماُمنُ ُ
التّع ّ
التّ ّ
التّ ّ
ّ
ّ
نسانيُقرارُ .
ُ
قائمةُفلنُيقرُللعالمُاإل
ُّ
عصباتُ
ُّ
الس ُ
ياسي
عصبُ
منُ ُ
ُ،وطالماُأنُهذهُالتّ ّ
التّ ّ
ّ
ّ ّ
نسانيُ .
ُ
عصباتُهادمةُلبنيانُالعالمُاإل
ُلهذاُيقولُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ
إنُهذهُالتّ ّ
ّ
لهيةُ
ُ
ُانظرواُ ّأولُُإلىُأصحابُاألديانُ.فلوُكانُهؤلءُمؤمنينُباهللُحقُا
ُ،ومطيعينُللتّعاليمُاإل ّ

لهية ُتأمرُبألُّيكون
ُ.وهيُتنص ُصراحةُعلىُوجوبُ
ُّ
ُهناكُتعصبُق ُّ
ط
اُألن ُ ُ
لماُتعصبو ُّ
التّعاليمُاإل ّ
ّ
ّ
ُأن ُاإلنسانُيجب ُأن ُيرى ُالقصور ُفي ُنفسهُل ُفيُ
محبةُ ،وعلى ُّ
معاملةُالبشرُبعضهم ُالبعض ُبال ّ
هُ.ذلكُألن ُ
ُّ
هُلُينبغيُلهُأنُيفضلُنفسهُعلىُغير
غيرهُ،وُّأن
ّ
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ثمُ
كية ُ ُّ
ُالز ُّ
النفس ُّ
العاقبة ُالحسنة ُمجهولة ُله ُول ُيمكنه ُالوقوف ُعليهاُ .وكم ُمن ُإنسان ُبدأ ُبداية ُ ُّ

ثمُ
ُطيبُا ُفي ُالبدايةُّ ُ ،
انصرف ُعن ُذلك ُفيما ُبعدُ .ومن ُأمثال ُهؤلء ُيهوذا ُاألسخريوطي ُاّلذي ُكان ُّ

النهاية ُحسنُا ُجدُاُ.ومنُ
ثم ُأصبحُفيُ ُّ
هايةُ.وكمُمنُإنسانُبدأُبدايةُسيئةُجدُا ُ ُّ
ُّ
انقلبُخبيثُا ُفيُ ُّ
الن
النهايةُأعظمُعبيدُالمسيحُ.
ثم ُأصبحُفيُ ُّ
كانُفيُالبدايةُعدوا ُللمسيحُّ ُ،
ُ
ي ُاّلذي ُ
هؤلءُبولسُالحوار ُّ
ُيفضل ُأحد ُنفسه ُعلى ُغيرهُ ،ولهذاُ
فعاقبة ُاإلنسان ُمجهولة ُإذنُ .فكيف ُيمكن ُ–والحال ُهذهُ -أن ُّ

لُّيكون
ُأناُمقربُإلىُ
لُيقولن
بُفالُيقولن ُأحدُأناُمؤمنُوفالنُكافرُو
تعص
ُّ
ينبغيُأ ُ
ّ
ّ
ّ
ُبينُالبشرُأي ُ ّ

هللاُوذاكُمردودُ.فحسنُالخاتمةُمجهولُ .

الرشدُوالبلوغُ،
للمرءُأنُيسعىُكيُيعُّلمُالجاهلينُ،ويبلغُباألطفالُالجهالءُدرجةُ ُّ
ُ:لُبدُ ُ
ُّ
ُثانيُا

محبةُولُيعاديهُ .
ويحسنُأخالقُ ُّ
الشريرُويهديهُبكمالُال ّ
ّ

بشرُ،ونحنُجميعُاُ
همُمحضُ.ذلكُألن ُهللاُخلقناُجميعُا ُ ُا
ُّ
فو
يُ ُ
عصبُالعنصر ُّ
أماُ ُ
ُثالثُا ُ
التّ ّ
ُ:و ّ

لُاختالفُبينناُمنُحيثُالخلقةُ،وليسُبينناُأيُتمايزُقوميُ.فكُّلناُبشرُوجميعناُمنُ
ُ
جنسُواحدُ،و
ّ
نسيُ،
يُوذلكُفر ُ
ساللةُآدمُ.فكيفُنختلفُمعُوجودُوحدةُالبشرُهذهُ،فنقولُهذاُألمانيُوذاكُإنجليز ُّ
ُ
ّ
ّ
النزاعُ
نُهذاُلوهمُمحضُ.أفمنُأجلُوهمُمنُاألوهامُيجوزُ ُّ
انيُ،ألُإ ُّ
وهذاُتركيُوهذاُإير ُ
ُ
وهذاُروميُ
ُ
ّ
ّ
ّ
للعقيدة؟ُإن ُجميعُاألجناسُ،
ُّ
فرقةُاّلتي ُلمُيصنعهاُهللاُأساسُا ُ
والجدال؟ُوهلُيمكنُأنُنجعلُهذهُ ُ
التّ ّ
طوائفُوالقبائلُعندُهللاُسواءُ،لُامتياز ُألحدُ
همُوجميعُالمللُوال ُّ
ُ
أبيضهمُوأسودهمُوأصفرهمُوأحمر
ُ،واّلذينُهمُصادقون
ُرحماءُمحبونُ
ُّ
لهية ُ
منهمُعلىُأحدُالُّلهمُإلُاّلذينُيعملون ُبموجبُ ُ
التّعاليمُاإل ّ

أمُصفرُأمُبيضُا ُُ،أمُأيا ُكانواُ
ُا
الرحمنُ.فهؤلءُممتازون ُحقُا ُسواء ُكانواُسودُا ُ
للعالمُويمثلون ُرحمةُ ّ
وهم ُ
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ثمرةُ .ولهذاُ
جنة ُاألبهى ُالم ُ
مقربون ُعند ُهللاُ .هؤلء ُهم ُمصابيح ُعالم ُالبشر ُالمضيئة ُوأشجار ُ ّ
ّ

محبة ُوالمعرفةُوليسُعلىُأساسُنسبتهُ
فالمتيازُبينُالبشرُقائمُعلىُأساسُاألخالقُوالفضائلُوال ّ

الشرقُوالغربُ .
إلىُ ُّ

فردُ ،ويحصر ُهؤلءُ
التّ ُّ
ن ُفي ُالعالم ُأشخاصُا ُيبتغ ُون ُ ُ
ياسيُ ،إذ ُإ ُّ
الس ُ
عصب ُ
الرابع ُهو ُ ُ
ُُو ُّ
التّ ّ
ّ ّ
ُشتّىُ
جهودهم ُفي ُأن ُيرتقوا ُبمملكتهم ُولو ُعلى ُحساب ُخراب ُسائر ُالممالكُ .ولهذا ُيلجأون ُإلى ُ
الوسائلُلتحقيقُغايتهمُ،فيحشدون
ُالجيوشُ،ويخربون ُالممالكُ،ويسوقون ُاآللفُإلىُموارد ُالهالكُ
ُّ

ُأنه ُكانُ
ُمدبر ُوفاتح ُالمملكة ُالفال ّنيةُ .في ُحين ُّ
حتّى ُيخلقوا ُألنفسهم ُاسمُا ُوشهرةُ ،وألن ُيقال ُهذا ّ

إن ُهذهُ
ثم ُ ُّ
وتفككُآلفُمنُاألسرُوتيتّمُآلفُمنُاألطفالُّ ُ.
السببُفيُهالكُآلفُمنُالبؤساءُّ ُ ،
ُّ
ُ،ولعلُالمغلوبُيواتيهُيومُيصبحُفيهُ
ُّ
الفتوحاتُلُتدومُ،فلعلُالغالبُيصبحُمغلوبُاُفيُيومُمنُاألّيام
ُّ
مرةُ
مرةُغلبتُفرنساُألمانياُ ُّ
غالبُاُ .فارجعواُإلىُ ُ
ثمُعادتُفغلبتُعلىُيدهاُ.وكمُمنُ ّ
التّاريخُ،كمُمنُ ّ
بلُإنهُينقلبُعلىُ
ظفرُلُيدومُّ ُ،
مدةُ.إذنُفال ُّ
نسيينُ ُّ
غلبُاإلنجليزُالفر ُّ
ثم ُعادتُفرنساُفغلبتهمُبعدُ ّ

الدماء ُوهدم ُكيانُ
ُأنه ُسبب ُلسفك ُ ُّ
ُأنه ُل ُيبقى؟ ُطالما ُّ
صاحبهُ ،فلماذا ُيتعُّلق ُبه ُاإلنسان ُطالما ُّ

لهي؟ ُ
اإلنسانُاّلذيُهوُبنيانُإ ُ
ّ

انيةُ
عصباتُ ،وأن ُتضيء ُالعالم ُنور ُّ
اني ُأ ُ
ور ُ
الن ُ
ُ ُّإننا ُلنأمل ُفي ُهذا ُالعصر ُ ُ
لّ ُتدوم ُهذه ُالتّ ّ
ّ ّ
حيمُالمنانُ،وأنُيظفرُالعالمُ
ُّ
الر
محبةُ،وأنُيحيطُبالكونُفيضُملكوتُهللاُ،وأنُتشملُالجميعُرحمةُ ُّ
ال ّ
ُ.ذلكُألن ُخططُالبشرُ
ُّ
لهية
ُ
حررُمنُهذهُالقيودُاأل ُّ
رضي
التّ ُّ
بالنطالقُو ُ
ُ
نساني ُ
ُ
اإل
ةُ،ويتّبعُالخططُاإل ّ
ّ
اُأن ُهللاُخلقُجميعُالبشرُ،وهوُرؤوفُبهمُ
النظرُتجدو ُّ
لهية ُفكاملةُ،دُّققواُ ُّ
أماُ ُّ
السياسةُاإل ّ
ناقصةّ ُ،
الروحُوالفؤادُ .
جميعُاُ،يشملهمُبرعايتهُوعنايتهُ.فنحنُإذُاُعبيدُهللاُوينبغيُللعبدُأنُيتابعُمولهُب ُّ
انيةُ
ور ُّ
الن ُ
ظلمات ُوتتجّلى ُ ُّ
لهي ُكي ُتزول ُهذه ُال ُّ
هوا ُإلى ُالملكوت ُاإل ُ
ُوتوج ُ
ُّ
فتضرعوا ُوابتهلوا
ُ ُّ
ّ
حقيقيةُ .
ال ُّ
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المساواة بين الجنسين
فيُيومُالُثّالثاءُالموافقُُ14تشرينُالثّانيُُ1911ألقىُحضرة ُ
التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريسُ :
ُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
هو هللا
ُجميعُالكائناتُالموجودةُعلىُاألرضُتتألفُمنُذكورُواناثُ،ولُفرق ُبينُذكورهاُواناثهاُ.

هُلُامتيازُلفريقُعلىُ
ُ
ُ،ووجدناُأن ُبينهاُمساواةُ،وُّأن
ُّ
وجدناُذكور ُواناثُا
ُا
النبات ُ
فإذاُنظرناُإلىُعالمُ ُّ

ةُ.وكذلكُإذاُنظرناُإلىُعالمُالحيوانُفنجدُ
ُ
النباتُّي
بلُإنها ُجميعُا ُمتساويةُفيُجميعُالكمالت ُ ُّ
فريقُ ُّ
ُأنها ُمتساوية ُفي ُجميع ُالمراتب ُومتشاركة ُفي ُجميع ُالوظائفُ
ذكور ُواناثُا ُل ُتمايز ُبينهاُ ،ونرى ُّ
ُا

فاوتُ،أهوُخلقي ُأمُ
ُ
ُ.ولكنُعندماُننظرُإلىُعالمُاإلنسانُفإنناُنرىُتفاوتُاُ،فنعجبُلهذاُ ُ
ُّ
الحيوا ّنية
التّ
ّ
التّربيةُ،ونتساءلُ:هلُجنسُالُّذكورُممتازُعنُجنسُاإلناثُوهللاُخلقهماُدون ُتفاوت؟ُولماذاُ
بسببُ ُ
الرجالُألصبحنُمثلُ
النساءُمثلُتربيةُ ُّ
التّربيةُ.فلوُترّبتُ ُّ
يبُأنهُناتجُعنُ ُ
التّفاوت؟ُلُر ُّ
وجدُهذاُ ُ
النساءُ
لكن ُ ُّ
الرجالُ ُ ،و ُّ
ق ُمن ُقلوب ُ ُّ
النساء ُأر ُّ
الرجالُ ،بل ُلفقنهم ُفي ُاإلحساسات ُوالمشاعرُ .فقلوب ُ ُّ
ُّ
لُشك ُ ُّأنهنُ
جالُ،و
ُ
الر
النساءُكماُيترّبى ُ ُّ
التّربيةُ،فيجبُأنُتترّبى ُ ُّ
تخُّلفنُألنهنُحتّى ُاآلنُلمُيفزن ُب ُ
ّ
الرجالُ .
يصلنُإلىُدرجةُ ُّ

إنُهللاُلُ ُ
ُّ
أةُعضواُعامالُُ
ُ
ُولماُكانتُالمر
فيُالهيئةُالجتماعيةُف ّ
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ُأن ُالعدل ُأيضُا ُيقتضي ُأن ُيتساوىُ
مهم ُإلى ُمنتهى ُالكمالُ ،كما ُّ
يرضى ُبألّ ُيصل ُهذا ُالعضو ُال ُّ

كلُفريقُبوظيفتهُعلىُالوجهُاألكملُ .
ساءُو ُّ
الن ُ
ُّ
الرجالُ،وأنُيظفرُالفريقانُبتربيةُواحدةُ،ويقومُ ّ

قلبهُأشد ُاستنارةُومنُكانُ
ُّ
بلُإن ُأقربهماُإليهُمنُكان ُ
ُّ
الرجلُوالمرأةُ.
لُيفرق ُبينُ ُّ
ُ ُّ
إن ُهللاُ ّ

إيمانهُبهُأعظمُ .

النهارُ -في ُاكتساب ُالكمالُ ،حتّىُ
ُعليكن ُإذن ُأن ُتجتهدن ُ–آناء ُالُّليل ُوأطراف ُ ُّ
ُّ
ُفيجب

نسانيُ
ُ
قي ُفيُجميعُشؤون ُالعالمُاإل
الر ُ
ُ،وحتّى ُتبلغنُمنُ ُ
نساني ُ
ُ
الرجالُفيُفضائلُالعالمُاإل
تساوينُ ُّ
ّ
ّ ّ
ّ
الرجالُيشهدون
الرقيُ
أوروبا ُقدُبلغنُدرجةُعاليةُمنُ ُّ
ُبأنكن ُمساوياتُلهمُُ.إّنُ ُّ
ُّ
ماُيجعلُ ُّ
النساءُفيُ ّ
نسانيُ.لذلكُلُ
ُ
الرجالُ.واُّننيُآلملُأنُيبلغنهاُ،عندُذاكُيكملُالعالمُاإل
أنهنُلمُيبلغنُبعدُدرجةُ ُّ
إُ
لُّ ّ
ّ
السعيُمنُأجلُتحصيلُالعلومُ،والجتهادُفيُإدراكُحقائقُاألشياءُ،كماُ
ةُ،و ُّ
همةُالكبير ُ
ُّ
بدُمنُبذلُال ّ

نسانيُ ،وأن ُتعلمن ُأنُ
ُ
ُعليكن ُأن ُتبذلن ُأقصى ُالجهد ُفي ُسبيل ُاكتساب ُفضائل ُالعالم ُاإل
ُّ
ينبغي
ّ
ُومحيطُبكنُ .
ُّ
لهيُشاملُلك َّن
الفضلُاإل ُ
ّ
النساءُمساوياتُلهمُينتهيُ
ُبأنُ ُّ
الرجالُيعترفون ُّ
الدرجةُاّلتيُتجعلُ ُّ
النساءُإلىُ ُّ
ُوعندماُترتقيُ ُّ

اُوحصلواُالعلومُوبلغواُمنتهىُدرجةُالكمالُ
كماُأن ُأطفالُالمدرسةُإنُاجتهدو
ُّ
النزاع ُ
الجدالُويبطلُ ُّ
ّ

أعمالهمُفيُحدُذاتهاُتشهدُبكمالهمُ .
ُّ
إنسانُبأنهمُكاملونُ.و
ُّ
كلُ
فبعدُذلكُيشهدُ ّ

النساءُ،ولهذاُيجبُعلىُ
جالُو ُّ
الر ُ
ُهذاُ،ومنُبينُأسس ُ ُوتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُالمساواةُبين ُ ُّ

نسانيُ ،وأن ُيجتهدن ُفي ُسبيلُ
ُ
النساء ُأن ُيسعين ُسعيُا ُحثيثُا ُفي ُسبيل ُتحصيل ُفضائل ُالعالم ُاإل
ُّ
ّ
َّ
الناسُودخولهمُفيُملكوتُ
أنُيكن ُسببُا ُفيُإيمانُ ُّ
لهيةُ،و
تحقيقُوحدةُهذاُالعالمُ،ونشرُ ُّ
النفحاتُاإل ّ
الكلُوتحيطُبالجميعُ .
لهيةُ ُّ
هللاُ.وذلكُكيُتشملُالمواهبُاإل ّ
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نصيحتي إليكم اليوم
فيُيومُاألربعاءُالموافقُُ15تشرينُالثّانيُسنةُُ ُ1911
التّاليةُفيُبيتهُالمباركُ :
ألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالكلمةُ ُ
هو هللا
لهي ُأنُيؤيدكمُحتّى ُتفوزواُمنُفيضُ
تيُلكمُأتضرعُوأبتهلُإلىُالملكوتُاإل ُ
ُّ
منُفرطُمحب
ُ
ُّ
ّ
بهاءُهللاُبنصيبُعظيمُ ُ،وتدخلواُجميعُا ُفيُملكوتُبهاءُهللاُ ،وتصبحواُجميعُا ُخلقُا ُجديدُاُ،ويصيرُ
يعمُ
أوروباُ،وتطيرواُفيُسماءُالفضائلُكال ُّ
كل ُفردُمنكمُك ُّ
الشمعُالمنيرُفتضيئواُآفاقُ ّ
ّ
طيورُإلىُأنُ ّ

لهيُاّلذيُلُيعقبهُحزنُأبدُاُ .
الفرحُاإل ُ
ّ

الّمحدودُ.فتصفوُقلوبكمُصفاءُالمرآةُ،وتستنيرُ
ُفأقبلواُإذنُمنُالعالمُالمحدودُإلىُالعالمُال ُ

لهيُ،وتلهمُ
ُ،وتصغيُآذانكمُللنداءُاإل ُ
ُّ
منُأنوارُشمسُالحقيقةُ،وتشاهدُأعينكمُآياتُالملكوتُاإل ُ
لهي
ّ
ّ
احكمُباإللهاماتُالغيبيةُ .
ُّ
أرو
كلُ
بهائيينُ ُّ
ُفاعملواُإذنُبموجبُتعاليمُبهاءُهللاُحتّى ُتكونواُ ُّ
حقيقيينُ.فإذاُفعلتم ُذلك ُأصبح ُ ّ

ُالوضاء ُاّلذي ُيضيء ُإلى ُاألبدُ .ادرسوا ُتعاليم ُبهاء ُهللاُ
ُّ
النجم
واحد ُمنكم ُكالمشعل ُالمنير ُل ُبل ُك ُّ
لهيةُ .
واعملواُبموجبهاُكيُتفوزواُب ُ
التّأييداتُاإل ّ
ُتلكُهيُنصيحتيُإليكمُاليومُ .
ُفمرحبُاُبكمُ .
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الروح والجسد
الّنفس واسطة بين ّ
فيُيومُالخميسُالموافقُُ16تشرينُالثّانيُُ1911ألقىُ ُ

التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُ :
حضرةُعبدُالبهاءُأيضُاُالخطبةُ ُ
هو هللا
اني ُلإلنسانُ،اّلذي ُيشتركُ
نساني ُمقاماتُثالثةُ:مقامُالجسمُوهوُالمقامُالحيو ُ
ُ
ُفيُالعالمُاإل
ّ
ّ
ُمركب ُمن ُالعناصر ُوجسمُ
الشؤونُ ،فجسم ُالحيوان ُّ
كل ُالقوى ُوجميع ُ ُّ
فيه ُمع ُجميع ُالحيوانات ُفي ُ ّ
ُوالُّلمسُ.
الشم ُ
ُو ُّ
السمع ُوالبصر ُوالُّذ ُوق ُ
مرُّكب ُمن ُالعناصرُ ،وللحيوان ُحواس ُمثل ُ ُّ
اإلنسان ُأيضُا ُ ُ
الناطقة ُهيُ
النفس ُ ُّ
الناطقةُ ،وهذه ُ ُّ
النفس ُ ُّ
أن ُالحيوان ُتنقصه ُ ُّ
لّ ُ ُّ
وكذلك ُاإلنسان ُيمتلك ُهذه ُالقوىُ ،إ ُ

ستمدُ
الناطقةُكاشفةُألسرارُالكائناتُبشرطُأنُت ُّ
نساني ُوالجسمُ،وهذهُالنُّفسُ ُّ
ُ
الروحُاإل
الواسطةُبينُ ُّ
ّ
النفس ُأصبحُحكمهاُحكمُسائرُ
الروحُإلى ُ ُّ
ُألنهُإذاُلم ُيصل ُالمددُمن ُ ُّ
الروح ُوتستفيض ُمنها ُّ
من ُ ُّ
ُأن ُبعض ُالبشر ُعلى ُصفةُ
الشهواتُ ،وهذا ُهو ُسبب ُما ُنالحظه ُمنه ُّ
الحيواناتُ ُ ،وتغّلبت ُعليها ُ ُّ
البقرُ،ومحضُحيوانُولُيمتازون
ُعنهاُبأيُشيءُ .
ُّ

إنسانيتهاُتتجّلىُعندئذُ .
حُفإنُ ُّ
الرو ُّ
النفسُمنُعالمُ ُّ
أماُإذاُاستفاضتُهذهُ ُّ
ُّ
وحاني ُ
فسُجانبينُ:جانبُجسمانيُوجانبُ ُر ُ
ُ
ضحُإذنُأنُ ُّ
للن
ُّ
ُ ُاتّ
ّ
ّ
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ببُفيُأنناُ
ُّ
فسُأصبحُاإلنسانُأكثرُشرُمنُالحيوانُوهذاُهوُ ُّ
الس
ُا
انيُعلىُ ُّ
الن
فإنُتغّلبُالجانبُالحيو ُ
ّ
أشد ُضراوةُمنُ
أشد ُفتكُا ُوافتراسُا ُمنُالحيوانُ،وأشُّد ُظلمُا ُمنُالحيوانُ،و ُّ
نرىُفيُعالمُالبشرُأناسُا ُ ُّ
ظلماتُ .
نسانيُ،ومركزُال ُّ
ُ
ةُالبشرُ،وعّلةُلنكبةُالعالمُاإل
ُ
ُّ
انُ.فهمُسببُألذي
أخسُمنُالحيو
الحيوانُ،و ّ ُ
ّ
ملكوتيةُ،وأصبحتُ
فسُقدسيةُوأصبحتُ
ُّ
وحانيُعلىُالنُّفسُأصبحتُالنُّ
الر ُ
ُواذاُتغّلبُالجانبُ ُّ
ّ
ّ
انيةُ ،وأشرقت ُفيها ُجميع ُفضائل ُالمأل ُاألعلىُ ،وكانت ُرحمة ُمن ُهللا ُاّلتيُ
ماويةُ ،وأصبحت ُ
ُرُّب ّ
س ّ
النفسُ
ُو ُّ
السوء ُ
ُاألمارة ُب ُّ
نساني ُوراحتهُ ،وهذا ُهو ُالفرق ُبين ُ ُّ
ُ
أصبحت ُسببُا ُلطمئنان ُالعالم ُاإل
النفس ّ
ّ
مطمئنةُ .
ُّ
ال
الشجرةُفهيُواسطةُ
الروحُوالجسدُ،مثلهاُمثلُساقُهذهُ ُّ
النفسُواسطةُبينُ ُّ
ضحُإذنُأن ُ ُّ
ُّ
ُ ُاتّ

النفسُ
جرُكانُمظهرُللكمالتُ.وكذلكُحالُ ُّ
ُا
بةُوالُثّمرُ.فإذاُظهرُهذاُالُثّمرُمنُهذاُ ُّ
الش
التّر ُ
بينُهذهُ ُ
ثمرةُ ُ،وظُّلتُعلىُماُهيُعليهُ
ةُأيةُ ُ
الشجر ُّ
عطُ ُّ
أماُإذاُلمُت ُِّ
الرو ُّ
ذاُتأيدتُب ُّ
إ ُّ
حُفإنهاُتكونُنفسُاُمباركةّ ُ.
بةُكانتُلُتصلحُإلُللنارُ،وهذاُمثلُضربتهُلكمُلتفهمواُ .
ُّ
التّر
نابتةُمنُ ُ
قدسيةُ،
نهائيةُأنُتتغُّلبُأرواحكمُحتّى ُتصبحُنفوسكمُنفوسُا ُ ُّ
الّ ُّ
ُواُّننيُآلملُمنُألطاف ُهللاُال ُ

ماوية ُفيكمُجميعُاُ،وتشرق ُعليكمُأنوارُشمسُالحقيقةُ،وتقومواُفيُهذاُالعالمُ
وتتجّلى ُالكمالتُ ُّ
الس ّ
بأعمالُوتنطقواُبأقوالُتجعلُمنكمُشموعُاُللبشرُّيةُجمعاءُ .

ط ُفي ُتهذيب ُاألخالق ُأوُ
فك ُرون ُق ُّ
ُأل ُترون ُجميع ُالبشر ُ ُوقدُشغلهم ُعالم ُ ُّ
الناسوتُ ،فال ُي ّ

نسانيُ.بلُ ّإنهمُقدُانهمكواُكالحيواناتُ
ُ
طُفيُاكتسابُكمالتُالعالمُاإل
فك ُرونُق ُّ
بفيضُال ُ
الّهوتُ،ولُي ّ
ّ
الشهواتُ،يأكلونُويشربون
ُويتوسعونُفيُمعيشتهمُكالحيوان ُ
ُّ
فيُعالمُ ُّ
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لكنه ُل ُينبغي ُأن ُيحصر ُتفكيره ُفيُ
فكر ُفي ُمعيشتهُ ُ ،و ُّ
ُإن ُاإلنسان ُل ُّ
سواء ُبسواءُ .نعم ُّ
ُبد ُأن ُي ّ

لهيةُ،وأنُ
المعيشةُوحدهاُ.بلُينبغيُأنُيكونُفكرهُرفيعُاُ،وأنُيسعىُإلىُأنُيكونُمظهرُالموهبةُاإل ّ
لُّ
ماويةُ،حتّى ُيصبحُشخصُا ُملكوتياُ.وا ُ
معنويةُويتحُّلىُبينُالخلقُباألخالقُ ُّ
يكسبُالكمالتُال ُّ
الس ّ

ثمُيمضيُ.وأناُأريدُلكمُعالمُاُ
كانُناسوتيُاُيقضيُعلىُوجهُاألرضُ ُّأياماُمعدوداتُيحياهاُكالحيوانُ ُّ

نسانيُ .
ُ
مجسمةُكيُتصبحواُسببُحياةُالعالمُاإل
منُنوعُآخرُوأريدُأنُتكونواُأرواحُاُ ُّ
ّ
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تعديل المعيشة
فيُيومُالخميسُالموافقُُ16تشرينُالثّانيُُ1911ألقىُ ُ

التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريسُ :
حضرةُعبدُالبهاءُأيضُاُالخطبةُ ُ
هو هللا
ُساتّحدثُإليكمُاليومُباختصارُ .
الناس ُمختلفةُ ،هناك ُمن ُهم ُفي ُنهايةُ
ُمن ُبين ُمبادئ ُبهاء ُهللا ُتعديل ُالمعيشةُ ،طبقات ُ ُّ

الرفيعُ،وهناكُمنُلُيجدُ
الغنىُ،وهناكُمنُهمُفيُنهايةُالفقرُ،هناكُمنُينزلُفيُالقصرُالعاليُ ُّ

طعامُ،وهناكُمنُلُيحصلُعلىُ
لىُاإلطالقُ،هناكُمنُتمد ُعلىُمائدتهُصفوفُال ُّ
ُّ
لنفسهُمأوىُع
الخبز ُالقفار ُول ُيجد ُقوت ُيومهُ .ولهذا ُفإصالح ُالمعيشة ُلزم ُللبشرُ .أقول ُاإلصالح ُلزم ُلُ

نظامُالعالمُيختلُويضطربُ .
ُّ
إنُ
المساواةُ،فالمساواةُغيرُممكنةُ،وا ُ
لُّف ّ

الناسُ
لّ ُيكون ُالبشرُسواسيةُ،ذلكُألنُ ُّ
إن ُنظامُالعالمُيقتضيُأنُتكون ُهناكُطبقاتُ،وا ُ
ُ ُّ

الدرجةُالوسطىُ،وبعضهمُ
الدرجةُاألولى ُمنُالعقلُ،وبعضهمُفيُ ُّ
مختلفون ُفيُالخلقةُ،فبعضهمُفيُ ُّ
محرومُمنُالعقلُعلىُاإلطالقُ.فهلُيمكنُأنُيستويُمنُهوُفيُأعلىُدرجاتُالعقلُ،ومنُلُعقلُ

لهُقط؟ ُ
المعسكرُلُبدُلهُمنُالقائدُكماُلُ ُ
ُّ
إنُعالمُالبشرُكالمعسكرُ،و
ُ ُّ
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النفرُ،فهلُيمكنُأنُيكونُالجميعُقادةُأوُأصحابُمناصبُعالية؟ُأوُهلُيمكنُأنُيكونواُ
بدُلهُمنُ ُّ
ُّ

هُلُبدُمنُوجودُالمراتبُ .
ُّ
لُشكُ ُّأن
جميعُاُمنُالجنود؟ُ
ّ

تُنيتهُحسنةُ
ُكانُبينُملوكُاليونانُملكُيدعىُليكرجوسُ،وكانُملكُا ُوفيلسوفُا ُمعُاُ،وكان ُّ

يُبينُبنيُجنسهُفيُالمعيشةُ.وعلىُهذاُقسمُأهلُمملكتهُإلىُثالثةُأقسامُ:
ُ،فخطرُلهُأنُيسو
جدا
ّ
ّ

أماُ
ُويؤدون ُالعش ُ
الّحينُيزرعون ُّ
وهمُأهلُالبلدُاألصليونُُ -ف ُ
ُّ
فجعلُقسمُا ُرؤساءُ،وجعلُقسمُا ُ–
ورُ.و ّ
ُ.وقررُأنُيعطيُالقسمينُاألخيرينُ
وصناعُا ُوكانُمعظمهم ُمنُالغرباء ُّ
ار ُ ُّ
الثُفجعلهمُتج ُا
ُّ
القسمُالُثّ

كل ُعامُبعضُا ُمنُالمالُواعتبرُالقسمُاأل ّول ُمنُأبناءُجنسهُ.وبلغُهذاُالقسمُتسعةُآلفُنفسُ
في ُ ّ
الصناعةُولُ
لُّيزرعواُوأ ُ
خاصةُوهيُأ ُ
لكلُمنهمُامتيازاتُ ُّ
جعلهمُرؤوسُالمملكةُ،وأعطىُ ُّ
لُّيشتغلواُب ّ

ةُالحربُهبُ
السياسةُوالحروبُ،فإذاُبدرتُبادر
ةُو ُّ
التّجارةُ.واُّنماُيظلُّون ُرؤساءُ،وعهدُإليهمُباإلدار ُ
ُ
ّ
لّ ُإذا ُرغبوا ُمن ُتلقاء ُأنفسهمُُ .ورّبى ُهؤلءُ
هؤلء ُلهاُ .فال ُيدخل ُأفراد ُالقسمين ُاآلخرين ُالحرب ُإ ُ

ثم ُأخذهمُ
السادسةُّ ُ،
سن ُ ُّ
جهةُالصعابُحتّى ُ ُّ
ُّ
اتُوموا
ُ
سعةُمنذُطفولتهمُعلىُتحملُالمشُّق
األلوفُ ُ
التّ
ّ
النهارُ ،فإذا ُبلغوا ُالعاشرةُ
ُيمرنون ُعلى ُاألعمال ُالحرُّبية ُطيلة ُ ُّ
الرياضات ُالحرُّبية ُّ
بعد ُذلك ُبأنواع ُ ُّ

ةُ،وقسمُلهمُ
ُّ
ينُعهدُإليهمُبالمناصبُوميزهمُبالمتيازاتُالعسكرُّي
ُّ
روسيةُ،واذاُبلغواُالعشر
تعُّلمواُالف ُّ

اعدُفلماُأقسمُاألهلونُعلىُذلكُ
ُّ
يغيرواُهذهُالقو
األراضيُإلىُتسعةُأقسامُ،وأعطىُهؤلءُقسمُاُبأنُلُ ُّ
ظلُهذاُالقانونُثابتُاُ .
تركُمملكتهُوتخُّلىُعنُسلطتهُولمُيعدُإلىُمملكتهُكيُي ُّ

رُتطرقُ
ُّ
التّ ُّ
غي
لكن ُ ُ
مدةُ ُ ،و ُّ
ُولماُكانُاألهلون ُقدُأقسمواُف ّإنهم ُظُّلواُمحافظينُعلىُهذهُالقواعدُ ّ

مدةُ،واختُّلتُهذهُالقوانينُ .
بعدُ ّ

ُيتّضحُمنُذلكُأنُالمساواةُبينُالبشرُفيُالمعيشةُأمرُغير ُ
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ظلُ
ممكنُ.ولمُيستطعُهذاُالملكُأنُيسويُبينُبنيُجنسهُفيُالمعيشةُ.ومعُذلكُفالُيجوزُأنُي ُّ
ُّ
فيُنهايةُالغنىُ،وبعضهمُفيُنهايةُالفقرُ.بلُلُبد ُمنُإصالح ُالحالُ،وس ّن ُقانونُ
ُّ
الناس ُ
بعضُ ُّ

الشخصُاّلذيُ
الرفاهيةُ.لُأنُيبتليُأحدُبالفقرُويرتعُاآلخرُفيُبحبوحةُالغنىُ،ف ُّ
لوسعةُو ُّ
ُ
للكلُا
يكفلُ ّ

آخرُفيُمنتهىُالفقرُ،بلُلُبد ُأنُيرعاهُحتّى ُيرتاحُ
ُّ
لغناهُلُيسمحُلنفسهُأنُيتركُشخصُا ُ
ُ
ُحد ُ
ل ُّ

ُأن ُاألغنياء ُيجب ُعليهم ُأنُ
ُبد ُمن ُتنفيذُهذا ُاألمر ُبمقتضى ُالقوانينُ .فكما ُّ
أيضُا ُهو ُاآلخرُ .ول ُّ
اُفضلُماُلهمُمنُتلقاءُأنفسهمُعلىُالفقراءُ،يجبُأنُتكونُقوانينُالبالدُبموجبُشريعةُهللاُكيُ
ُ
ينفقو

الراحةُللفقراءُ .
ُ
يضمنُاألمنُو ُّ
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المكافأة والمجازاة
فيُيومُالجمعةُالموافقُُ17تشرينُالثّانيُُ ُ1911
ألقيتُهذهُالخطبةُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُ :
هو هللا
ُينبغي ُلإلنسان ُفي ُهذا ُالعالم ُأن ُيعّلق ُأمله ُبالمكافأة ُوأن ُيشعر ُبالخوف ُمن ُالمجازاةُ،

الشعبُ .فإذا ُلم ُيتعُّلق ُأمل ُموظفي ُالحكومةُ
ُو ُّ
الدولة ُ
خاصة ُموظفو ُالحكومة ُومن ُبيدهم ُأمور ُ ُّ
وب ُّ
بالمكافأةُولمُيشعرواُبالخوفُمنُالمجازاةُف ّإنهمُلنُيعدلواُأبدُاُ.مثلُالمكافأةُوالمجازاةُكمثلُالعمودينُ

ظلمُهوُالخوفُمنُ
ترتفعُعليهماُخيمةُالعالمُ.ولهذاُيجب ُأنُيكون ُرادعُم ُوظفيُالحكومةُعنُال ُّ

المجازاةُواألملُفيُالمكافأةُ .

الستبدادية ُينعدم ُفيها ُالخوف ُمن ُالمجازاة ُواألمل ُفي ُالمكافأةُ.
ُّ
ُأن ُالحكومة ُ
ُواُّنكم ُلترون ُّ

ولذلكُفإنُاألمورُفيُمثلُهذهُالحكومةُلُتدورُعلىُمحورُالعدلُواإلنصافُ .
ُّ

ياسيةُ ،واآلخر ُالمكافأة ُوالمجازاةُ
الس ُّ
ُوالمكافأة ُوالمجازاة ُنوعانُ :أحدهما ُالمكافأة ُوالمجازاة ُ ّ

لهيةُوالعتقادُفيُالمكافأةُ
لُشكُ ُّ
لهية ُ
ُ،و ّ
أنُاإلنسانُإذاُجمعُبينُالعتقادُفيُالمكافأةُوالمجازاةُاإل ّ
اإل ّ
هُألنُخوفُهللاُوخشيةُالمجازاة ُ
ياسيةُكانُأكملُمنُغير ُّ
الس ُّ
والمجازاةُ ّ
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لُشكُ.
ياسي ُكانُذلكُأكملُو ُّ
الس ُ
معنوي ُُو
ُ
الردعُال
ذلكُأنهُإذاُتوّفرُ ُّا
ُّ
ظلمُ ،ومعنى ُ
مانعُورادعُعنُال ُّ
ّ ّ ّ
لهي ُيحرصون ُعلىُإجراءُالعدالةُحرصُاُ
الدولةُوالعذابُاإل ُ
والموظفون ُالقالئلُاّلذينُيخشون ُانتقامُ ُّ
ّ

بديةُ
فُمنُالعقابُاألبدي ُواألملُفيُالمكافأةُاأل ُّ
ُّ
الناس ُالخ ُو
لُشك ُ ُّأنهُإذاُتوّفرُلدىُأحدُ ُّ
أكبرُُ .و
ّ

اإلنسانُإذاُاعتقدُبأنهُإذاُظلمُ
ُّ
ذلكُألنُ
ُّ
ظلمُ.
همةُفيُإجراءُالعدلُواجتنابُال ُّ
بذلُهذاُاإلنسانُغايةُال ّ

خاصةُإذاُشفعُهذاُ
ُو ُّ
ظلمُوالعتساف ُ
ُالباقيُتجنب ُال ُّ
ُّ
لهي ُفي ُالعالم
في ُهذاُالعالم ُناله ُالعذابُاإل ُ
ّ
بدية ُودخل ُالملكوتُ
مقربُا ُلدى ُالعتبة ُاإل ُّ
العتقاد ُّ
لهيةُ ،وفاز ُبالحياة ُاأل ّ
ُبأنه ُإذا ُاجرى ُالعدل ُكان ُ ّ
لهيُواستنارُوجههُبأنوارُالفضلُوالعنايةُ .
اإل ُ
ّ
ُألنهم ُعندئذ ُيكونونُ
دينين ُكان ُحالهم ُأفضل ُّ
الدولة ُإذا ُكانوا ُمت ُّ
ُأن ُموظفي ُ ُّ
ُومعنى ُذلك ُّ

ينُأيةُعالقةُ
للد ُّ
السياسةُ.إذُليسُ ُّ
للدينُدخالُُب ُّ
وليسُمقصوديُمنُهذاُالكالمُأنُ ُّ
ُّ
مظاهرُخشيةُهللاُ.

السياسةُتتعُّلقُبالجسمُلهذاُلُ
الوجدانُ،و ُّ
ُ
الدينُيتعُّلقُباألرواحُو
ةُ.ألن ُ ُّ
ُّ
الس ُّ
ياسي
ولُدخلُفيُاألمورُ ّ

ياسية ُبل ُيجب ُعليهم ُأن ُيشتغلوا ُبتعديل ُأخالقُ
الس ُّ
ينبغي ُلرؤساء ُاألديان ُأن ُّ
ُيتدخلوا ُفي ُاألمور ُ ّ

حيوهمُعلىُالعبوديةُهللُ،وأنُيخدمواُقضيةُاألخالقُ
اسُويشوقوهمُوي ُّ
ُّ
ُّ
صحُللن
قدمواُ ُّ
الن
األمةُ،وأنُي ّ

يتدخلواُفيُ
لُّ ُّ
ةُللناسُويعُّلموهمُالعلومُوالمعارفُ،وينبغيُعليهمُأ ُ
وحاني ُّ
الر ُّ
عامةُ،ويهبواُاإلحساساتُ ُّ
ال ّ
تفضلُحضرةُبهاءُهللاُ .
الس ُّ
ياسيةُقطُ.هكذاُي ّ
األمورُ ّ

عطُماُلقيصرُلقيصرُوماُهللُهللُ .
ُوقدُوردُفيُاإلنجيلُُ:أ ُِّ
دينينُيراعون
ُمنتهىُالعدلُألنهمُيخافونُغضبُ
ُّ
بهائيينُمت ُّ
ظفينُ ُّ
الخالصةُأن ُفيُإيرانُمو ُّ
ُّ
ُو

ولكن ُالموظفين ُاآلخرين ُل ُيبالون ُبشيء ُول ُيكُّفون ُأيديهم ُعن ُاألذىُ
هللا ُويأملون ُفي ُرحمة ُهللاُّ ُ .
الشُّدةُ .
ببُفيُأنُإيرانُوقعتُفيُماُهيُفيهُمنُ ُّ
ُّ
ظلمُ.وهذاُهوُ ُّ
الس
وال ُّ
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أحباء ُهللاُمظاهرُالعدلُفيُجميعُاألمورُ.فإجراءُالعدلُليسُ
ُواُّننيُآلملُأنُيكون ُجميع ُ ّ

الصنائعُ
التّاجرُأيضُاُيجبُأنُيكونُعادلُُفيُ ُ
ظفيُالحكومةُوحدهمُ،ف ُ
قاصرُعلىُمو ُّ
ُا
التّجارةُ.وأهلُ ّ
وكبارُ -أنُيكونواُعادلينُ
صغارُ ُا
يجبُأنُيكونواُعادلينُفيُصناعاتهمُويجبُعلىُجميعُالبشرُ– ُا

لّ ُيتجاوز ُاإلنسان ُحدودهُ ،وأنُيرجوُلغيره ُما ُيرجوه ُلنفسهُ .هذا ُهو ُالعدلُ
ومنصفينُوالعدل ُهو ُأ ُ

لهيُ .
اإل ُ
ّ

ن ُفيُألواحُحضرةُبهاءُهللاُ
ُوالحمدُهللُ،لقدُطلعتُشمسُالعدلُمنُأفقُحضرةُبهاءُهللاُ .وا ُّ

اإلبداعُإلىُيومناُهذاُ.فقدُقررُلجميعُأصنافُ
ُّ
أساسُا ُللعدلُلمُيخطرُمثلهُعلىُبالُبشرُمنُ ّأول ُ
صناعةُبمعنىُأنهُلُ
ُّ
كل ُ
تفضل ُمثالُ ُ ُّ
البشرُمقاما ُلُينبغيُأنُيتجاوزهُ،فهوُي ّ
بأن ُالعدلُلزمُألهل ُ ّ

اُاستحقاقهمُ.فإذاُتعدواُحدودهمُفيُصناعتهمُلمُيختلفُحالهمُعنُحالُالملكُ
ُّ
ينبغيُلهمُأنُيتجاوزو

ظالمُ .
الرئيسُال ُّ
لمُ.وكلُنفسُلُتقيمُالعدلُفيُمعامالتهاُكانُمثلهاُمثلُ ُّ
ُّ
ظا
ال ّ

لكنيُآملُأنُ
كل ُإنسانُعادلُ ُوأنُيكون ُظالمُاُ ُ.و ُّ
ُمنُهذاُيتّضح ُ ُّأنهُمنُالممكنُأنُيكو ُ
نُ ّ

كل ُفكركمُفيُأنُتعاشرواُجميعُالبشرُوأنُتراعواُمنتهىُالعدلُ
تكونواُجميعُا ُعادلينُ،وأنُتحصروا ُ ّ
اُأنُ
وغايةُاإلنصافُفيُمعامالتكمُمعهمُ،وأنُتراعواُحقوق ُاآلخرينُقبلُحقوقكمُدائمُاُ،وأنُتعرفو ُّ

لهيُ،وتعملواُ
قدمةُعلىُمنفعتكمُوراجحةُعليهاُ.وذلكُحتّىُتكونواُمظاهرُالعدلُاإل ُ
منفعةُاآلخرينُم ّ
ّ
بموجبُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ .
وتحملُمنتهىُالبالءُطوالُحياتهُحتّىُيرّبيُالجميعُ
ُولقدُلقىُحضرةُبهاءُهللاُغايةُالمشّقةُ ُّ

لهية ُوكونواُ
ور ُّ
الن ُ
نساني ُويفوزوا ُب ُّ
ُ
فيتّصفوا ُبالعدل ُوبفضائلُالعالمُاإل
بديةُ .فالتمسوا ُالعدالة ُاإل ّ
انيةُاأل ّ
ّ
املةُلكلُالبشرُ .
ُّ
لهيةُ ُّ
الش
الرحمنُومظاهرُاأللطافُاإل ّ
رحمةُ ّ
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لهذاُفإنيُأدعوُلكمُجميعُاُ :
ُّ
ُ
ُإن ُعبادكُ
رب ُالكبرياءُّ .
الراحم ُعلى ُالبراياُ ،يا ُ َُّ
ُ(الُّلهم ُيا ُواهب ُالعطاياُ ،وغافر ُالخطاياُ ،
ُو ُّ

ُويتضرعون ُإلى ُملكوتك ُاألبهىُ ،ويستغيثون ُبرحمتك ُفأغثهمُ،
الفقراء ُيبتهلون ُإلى ُعتبتك ُالعليا،
ُّ
ُفأكرمهمُ ،يتمنُّون ُقربكُ
همُ،ويتضرعون ُإلى ُجبروت ُجاللك ُ
ويستفيضون ُمن ُسحاب ُموهبتك ُفأمطر
ُّ

ِّ
تكُجرعهمُمنُسلسالُ
ُّ
رحماني
رب ُتراهمُعطاشىُظامئينُإلىُمعينُ
ّ
فارزقهمُلقاءكُومشاهدةُطلعتكّ ُ ،
ِّ
ِّ
ربُ ّإنهمُمرضىُداوهمُبدوائكُ،
ربُ ّإنهمُجياعُأطعمهمُمنُمائدةُسمائكّ ُ،
موهبتكُوسلسبيلُعنايتكّ ُ،

ِّ
الرحمنُ
ُّ
فيُملكوتكُ،إنكُأنتُالكر ُّ
يمُإن
ُّ
أعزاء ُ
رب ُ ّإنهم ُأذلءُببابكُاجعلهمُ ّ
كُأنتُالعظيمُ،إنكُأنتُ ّ
ّ

الرحيم)ُ .
ُّ
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الروح القدس
نفثات ّ
السبتُالموافقُُ18تشرينُالثّانيُُ 1911
ألقيتُفيُيومُ ُّ
التّاليةُفيُالمنزلُالمباركُفيُباريسُ :
ُالخطبةُ ُ
هو هللا
الروحُ
ظل ُمحتاجُا ُإلىُنفثاتُ ُّ
ىُفإنهُي ُّ
ُّ
أن ُاإلنسانُمهما ُترُّق
ُمنُبينُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ

قوةُالملكوتُوقدرةُهللاُغيرُمحدودتينُ،واذاُنحنُ
ُّ
قوةُالبشرُّي
ُّ
ةُمحدودةُ،فيُحينُأنُ ّ
القدسُ.ذلكُألنُال ّ
الروحُالقدسُوّفقتُإلىُأمورُ
مؤيدةُب ُّ
ُّ
ُّ
تأم
لناُفيُعالمُالبشرُفيُجميعُاألزمنةُوجدناُأن ُنفوسُا ُكانتُ ّ

ظاهرُ-
غمُأنهُلمُيكنُلمعظمُهذهُ ُّ
مهمةُبر ُّ
عظيمةُوتوصلتُإلىُمبادئُونتائجُ ُّ
ُّ
النفوس ُ–بحسبُال ّ

ُأي ُنبي ُمن ُأنبياء ُهللا ُالمرسلين ُفي ُعدادُ
ُأنه ُل ُيمكننا ُأن ُنضع ُّ
أي ُمكانة ُأو ُعلمُ .مثال ُذلك ُّ
ُّ
ظاهرُ
الفالسفةُإذُ ّإنهم ُلمُيشتهرواُبينُالخلقُ–فيُ ّأيامهمُ -لُبالعلمُولُبالمعرفةُبلُكانواُبحسبُال ّ

مؤيدينُ
ُإن ُمن ُبينهم ُمن ُلم ُيكن ُيعرف ُالقراءة ُول ُالكتابةُ ،ولكن ُّ
أشخاصُا ُعادّيينُ ،بل ُّ
ُلما ُكانوا ُ ّ
الروحُالقدسُفقدُكانُلهمُتأثيرُشديدُفيُعالمُالوجودُ .
بنفثاتُ ُّ

تأملواُحالُفالسفةُالعالمُالعظامُمنُأمثالُأفالطون ُوأرسطوُوفيثاغورسُوغيرهمُ،لقدُكانُ
ُ ُّ

تأثيرهمُمحدودُاُ،ولمُيستطيعواُأنُينفذواُفيُعروق ُالبشرُوأعصابهمُ،فأفالطون ُ–علىُعظمتهُ -لمُ

يستطعُ ُ
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الروح ُالقدسُنفذوا ُإلى ُعروق ُالبشرُ
مؤيدينُب ُّ
لكن ُ ُّ
بأي ُإنسانُإلى ُدرجةُالفداءُ ُ .و ُّ
أن ُيبلغ ُ ُّ
الرسل ُال ّ
قدمواُأرواحهمُ
ُّ
هرُأيُعلمُأوُمعر
ُّ
ظا
ُّ
و
أعصابهمُمعُأنهُلمُيكنُلهمُفيُال ّ
فةُ.وبلغُمنُنفوذهمُأنُآلفُاُ ّ

يلياُواُرمياُكانواُمنُاألشخاص ُالعادّيينُ
فيُسبيلهمُ.حتّى ُأنبياءُبنيُأسرائيلُمثل ُإشعياءُوحزقيالُوا ُ

أن ُبطرسُلمُيكنُيعرفُ ّأيام ُاألسبوعُ،فكانُإذاُأرادُأنُيذهبُ
يخُالكنيسةُيحدثناُب ُّ
ُّ
ّأول ُاألمرُ،وتار
السابعةُعرفُ
كل ُيومُلفافةُ،فإذاُبلغُالُّلفافةُ ُّ
لصيدُ ُّ
السمكُوضعُغذاءهُفيُسبعُلفافاتُ،يأكلُمنها ُ ّ

النفوس ُدرجةُ
الروحُالقدسُبلغتُهذهُ ُّ
السبتُ،ولكنُبتأثيرُنفحاتُ ُّ
السبتُفيراعيُحرمةُ ُّ
أن ُاليومُهوُ ُّ
ُّ
جعلتُنفوذهمُيسريُفيُجميعُالعالمُ .

أن ُمنُيفوزُبهاُ–سواءُكانُفيلسوفُاُ
الروحُالقدسُمؤثُّرةُفيُالوجودُو ُّ
منُهناُنفهمُأن ُنفثاتُ ُّ
ُّ
ُ

الروحُ
أمياُ -يسري ُنفوذه ُفي ُالعروق ُواألعصابُ .ولذلك ُفاإلنسان ُمحتاج ُإلى ُنفثات ُ ُّ
أم ُعالمُا ُأم ُ ُّ
ُفإنه ُل ُيستطيع ُأن ُيفعل ُشيئُاُ
الروح ُّ
ؤيده ُهذه ُ ُّ
القدس ُحتّى ُولو ُكان ُمن ُأعظم ُالفالسفةُ ،وما ُلم ُت ُّ

بديةُ.
ُّ
فروحهُ ُّ
مي
تةُ،وقلبهُميتُ،الُّلهمُإلُّإذاُنفختُفيهُروحُالحياةُاأل ّ

ُُ

وماُمنُفضلُيستطيعُأنُيعدلُعالمُاألخالقُكماُيليقُوينبغيُ.
ُّ
مدنية ُ
ُلحظو ُّ
اُأنهُماُمنُ ّ

ي ُاستطاع ُأنُ
ُأم ُ
ب ُشخص ُ
ُولر ُّ
ب ُشخص ُبلغ ُمقام ُأعظم ُالفالسفة ُومع ُذلك ُأخالقه ُمذمومةُ .
ولر ُّ
ُ
ّّ
الناس ُفي ُزمن ُقصيرُ،
الروح ُتستطيع ُتربية ُ ُّ
قوة ُ ُّ
مؤيد ُبنفثات ُ ُّ
يحسن ُأخالقه ُّ
ُّ
ُألنه ُ ّ
الروح ُالقدسُ ُ .و ّ
آملُأنُتؤيدكمُنفثاتُ
ُّ
قوةُ.و
ُّ
بدية ُ
فيبلغون ُبهاُأعلىُدرجاتُال ّ
عزة ُاأل ّ
لهذاُفإننيُلُأطلبُلكمُهذهُال ّ

التّربيةُ ،فتصبح ُأخالقكم ُأخالقُاُ
قوة ُحضرة ُبهاء ُهللا ُكي ُتفوزوا ُبالحياة ُوتنالوا ُمن ُ ُ
ُّ
الروح ُالقدس ُب ّ
النفوسُ .
التّأثيرُماُتحياُبهُ ُّ
رحمانيةُ،وتكونواُسببُاُفيُتربيةُاآلخرينُ،كماُأرجوُأنُتحدثُفيكمُمنُ ُ
ُّ
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اُأيُتأثيرُأحدثتهُنفثاتُ
اُإلىُفيوضاتُالجمالُاألبهىُتأملو ُّ
ُّ
ُلُتنظرواُإلىُأنفسكمُ.بلُانظرو

مؤيدينُ
همُ.ونظرُ ُّ
ُا
أي ُتأثيرُأحدثتهُنفثاتُالحوارُّيينُفيُغير
المسيحُفيُالحوارُّيينُ ،و ُّ
ألن ُهؤلءُكانواُ ّ

ُأنُ
لهي ُهو ُاّلذي ُيفعله ُفي ُالواقعُ .لحظوا ُّ
التّأييد ُاإل ُ
كل ُما ُكانوا ُيفعلونه ُكان ُ ُ
من ُعند ُهللاُّ ُ ،
فإن ُ ّ
ّ
لكنُ
لكن ُتأييدُالملكوتُاألبهىُغيرُمحدودُ،واستعدادُهذهُاألرضُقليلُ ُو ُّ
استعدادُاإلنسانُمحدودُ ُ،و ُّ
ُلألرض ُأن ُتنظر ُإلىُ
الشمس ُليس ُلها ُحدودُ .ول ُينبغي ُ
الرحمة ُتهطل ُبال ُحساب ُوح اررة ُ ُّ
أمطار ُ ُّ
الشمس ُاّلتي ُتزين ُهذه ُالغبراء ُبالورود ُالمختلفة ُاأللوانُ.
الرحمة ُوح اررة ُ ُّ
استعدادها ُبل ُإلى ُأمطار ُ ُّ
مطمئنةُوأرواحُ
ُّ
تكمُ،بلُتوجهواُإلىُالملكوتُاألبهىُبقلوبُ
ُّ
اُإلىُقوتكمُولُإلىُقدر
ُّ
ولهذاُفالُتنظرو
كل ُواحدُمنكمُشمعُا ُمضيئُاُ،ونجمُاُ
مستبشرةُ،والتمسواُالفيوضاتُال ُ
الّمتناهيةُ.فإذاُفزتمُبهاُأصبح ُ ّ

الروحُالقدسُفيكمُ .
ثمرةُ،فاجتهدواُمنُأجلُأنُتؤُثّرُنفثاتُ ُّ
ساطعُاُوشجرةُم ُ
ُهذهُنصيحتيُإليكمُ .
ُمرحبُاُبكمُ .
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السماو ّي
االجتماع ّ
السبتُالموافقُُ18تشرينُالثّاني ُ
ألقيتُفيُمساءُيومُ ُّ

التّاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريسُ :
ُُ1911أيضُاُالخطبةُ ُ
هو هللا
ُأننا ُاجتمعنا ُألمرُ
ماويُ .ذلك ُّ
ُألنه ُاجتماع ُس ُّ
ُطيبُّ ،
ُإن ُاجتماعنا ُاليوم ُاجتماع ُّ
ُالحمد ُهلل ُّ

نسانيُ،ومنتهىُأملناُومطلبناُهوُ
ُ
محبةُالعالمُاإل
ُ
ملكوتيُ
ُ
لُألمرُناسوتيُ.وليسُلناُمنُمقصدُسوىُ ّ
ّ
ّ
ّ
أنُتحصلُاأللفةُبينُالبشرُفتصبحُاألجناسُالمختلفةُجنسُا ُواحدُاُ،واألوطانُالمختلفةُوطنُا ُواحدُاُ،
نسانيُجميعُالبشرُ .
ُ
والقلوبُجميعُاُقلبُاُواحدُاُوتظُّللُخيمةُوحدةُالعالمُاإل
ّ

متوجهةُوليسُلنا ُمنُمقصدُسوىُالحقيقةُ،وقدُ
النُّياتُصادقةُ،والقلوبُإلىُهللاُ ُّ
ُالحمدُهللُف ُّ

ُ،وليستُلناُأيةُأغراضُ
ُّ
ُ.وليسُفيُمجلسناُغل ُول ُ ُّ
غش
ُّ
محبة
جلسُبعضناُمعُبعضُفيُمنتهىُال ّ

لهيةُتشملناُ ُ.
أنُ ُ
الُشكُ ُّ
محبةُهللاُ.ف
شخصيةُّ ُ.
ُّ
ّ
التّأييداتُاإل ّ
بلُإنُمقاصدناُجميعُاُهيُ ّ

كثير ُمنُالبشرُيتابعون ُخطواتكمُ،وُّأنكمُ
أن ُ ُا
سوفُيوسعُدائرةُهذاُالجمعُ،و ُّ
ُّ
ويقينيُأن ُهللاُ
ُّ
ُ
حمانيةُس ُوفُتسريُمنكمُإلىُغيركمُ.واُّننيُآلملُأنُ
الر ُّ
سوفُتؤُثّرون ُفيُاآلخرينُ،و ُّ
أن ُاألخالقُ ّ
تكونواُسببُاُفيُإبصارُالعيون
ُالعمياءُ،وسمعُاآلذانُالص ُّماءُ،واحياءُأجسام ُ
ُّ
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ُ.إن ُأمليُ
إلىُعالمُملكوتي ُّ
ُ
نساني ُ
ُ
وتيةُإلىُنفوسُلهوتيةُوالعالمُاإل
ُّ
الناس
النفوس ُ ُّ
األمواتُ،وتحويلُ ُّ
ّ
ّ
فيكمُلكبيرُ.وأنتمُ–والحمدهللُ -متّحدون ُمعيُفيُهذاُالمقصدُفمطلبيُهوُمطلبكمُ.ولسوفُأجاهدُ
فيُأمريكاُمنُأجلهُ،ولسوفُتجاهدونُأيضُاُ .
رضيةُ ُ ،ويسفك ُبعضها ُدمُ
الدول ُواألمم ُتتصارع ُفي ُالكرة ُاأل ُّ
ُأن ُبعض ُ ُّ
ُتالحظون ُاليوم ُّ

كل ُيومُ
ةُوناسوتيةُو ُّ
ُّ
البعضُاآلخرُمنُأجل ُأهدافُ ُّ
أرضي
أن ُاألمرُيزدادُسوءُا ُيومُا ُبعدُيومُ.ففي ُ ّ
ُويشرع ُللحرب ُقانون ُجديدُ ،ويزداد ُحشد ُالجنود ُوتعبئة ُالعساكر ُوتكثرُ
تظهر ُآلة ُجديدة ُللقتالُّ ،

ُوتتّجه ُالقوى ُالمد ُّمُرة ُإلى ُالزديادُ :فهذا ُسالح ُ"موزر"ُ .وهذا ُسالح ُ"مارتن"ُ ،وهذاُ
المدافعُ ،
طيارةُتلقيُالقنابلُمنُ
طوربيدُ،وهذهُال ُّ
وهذاُمدفعُ"كروب"ُ.وهذهُالغواصةُ،وهذهُسفنُال ُّ
ُّ
"المترليوز"ُ ،

أي ُهيجانُفيُطرابلسُ:المدافعُتفرغُشحناتهاُمنُالبحرُ،و"المترليوزات"ُ
اُأيةُمعركةُو ُّ
الجوُ .انظرو ُّ
طياراتُتصبُقنابلهاُمنُالجوُ.لقدُقامُالبشرُجميعُا ُيقتلُبعضهمُ
اءُ،وال ُّ
تفرغُرصاصهاُمنُالصحر ُ

ُإنكم ُتخدمون
ُقضية ُوحدة ُالعالمُ
ُّ
بعضُاُ .وأنتم ُجماعة ُمقصدها ُالتّحاد ُبين ُالبشرُ .فالحمد ُهللُّ ،

النزاع ُوالجدالُ،وترتفعُالعداوةُوالبغضاءُمنُبينُالبشرُ
ن ُمنتهىُآمالكمُهوُأنُيزولُ ُّ
نسانيُ.وا ُّ
ُ
اإل
ّ
كل ُماُ
ُّ
وية
التّعاليمُ ُّ
وتتصرفون ُبموجبُ ُ
ُّ
لهي ُ
الرضىُاإل ُ
واُّنكمُتطلبون ُ ُّ
السما ّ
ُ.ولهذاُشدواُهممكمُوابذلوا ُ ّ
ّ
ميةُإلىُنفوسُفردوسيةُ،واجتهدواُ
ُّ
النفوس ُ ُّ
الجهن
ُ،وحولواُهذهُ ُّ
ُّ
الناس
فيُوسعكمُمنُالجهدُ،وانصحواُ ُّ

الرحمنُ.واطلبواُ
ُللشيطانُإلىُنفوسُتسلكُسبيلُرضىُ ُّ
نُيتصرفون ُإرضاء ُّ
ُّ
تحولواُهؤلءُاّلذي
في ُأنُ ّ
هُيؤيدكمُويوّفقكمُ .
اُأن ُّ
ماويُ.وأيقنو ُّ
الس ُّ
اخدمواُالملكوتُ،وُاتّبعواُاألبُ ُّ
التّقربُمنُبابُذيُكبرياءُ،و ُ
ُ

ُألنكم ُمع ُهللا ُُوهوُ
إن ُجميع ُالخلق ُيبوؤون ُبخسران ُمبينُ ،وأنتم ُتفوزون ُبربح ُعظيم ُذلك ُّ
ُ ُّ

يؤيدكمُ .
ُّ

ُمرحبُاُبكمُ .
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الشيطان ُ
نداء هللا ونداء ّ
ألقيتُفيُيومُاألحدُالموافقُُ19تشرينُالثّانيُسنةُ ُ

التّاليةُفيُالمنزلُالمباركُفيُباريسُ :
ُ1911الخطبةُ ُ
هو هللا

يطانيُ.ذلكُألنُ
ُّ
النداءُ ُّ
الش
لهي ُارتفعُمعهُ ُّ
النداءُاإل ُ
منذُبدايةُالعالمُوحتّى ُاليومُكُّلماُارتفعُ ُّ
ُ
ّ
ظلمُيريدُأنُيقاومُالعدلُ.والجهلُيريدُأنُيقاومُالعلمُ.وتلكُهيُ
النورُ،وال ُّ
ظلمةُتريدُدائمُاُأنُتقاومُ ُّ
ال ُّ
الدائمةُ .
عادةُأهلُالعالمُ ُّ
انيتهُمنُالنتشارُ.وفيُزمانُ
ُأنُفرعونُكانُيقاومُفيُ ّأيامُموسىُكيُيمنعُنور ُّ
ُُأنتمُتعرفون ُّ

قوةُ ،وكتباُ
السّيد ُالمسيح ُكان ُقيافا ُّ
السّيد ُالمسيح ُبمنتهى ُال ّ
ُوحنا ُرئيسين ُلمذهب ُاليهودُ .وقد ُقاوما ُ ّ
ّ
قتلُالمسيحُبدعوىُأنهُهوُالمسيخُ،وُّأنهُ–
ُّ
حكمُمجمعُالفريسّيينُب
ُّ
كثيرُمنُالمفترياتُونشراهاُحتّى ُ
ُا

اُلُأود ُأنُأنطقُبهُ.وكانواُ
ُّ
ُّ
وغيرُذلكُمم
عي ُ
أستغفرُهللا!ُ-ضالُ،وُّأنهُ–أستغفرُهللا!ُ-بالُأبُشر ُ
ّ
انيةُالمسيحُ.وكذلكُالحالُ
الشرق ُيريدون ُبهاُأنُيمنعواُانتشارُنور ُّ
ينشرون ُهذهُالمفترياتُبينُيهودُ ُّ
محمدُمنُالنتشارُ.وأفتىُالجميعُبقتلهُوآذوهُ
محمدُفقدُأرادُعلماءُقريشُأنُيمنعواُنور ُّ
انيةُ ّ
فيُزمانُ ّ

السيفُذلكُالبنيانُالعظيمُ.فهلُصمدُجميعُهؤلء؟ُلقدُغلبواُعلىُ
اُبحد ُ ُّ
أذى ُبالغُا ُوأرادواُأنُيهدمو ُّ
لهي ُ
انيةُاألمرُاإل ُ
أمرهمُآخرُاألمرُوأحاطتُنور ُّ
ّ
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ُكالجندي ُالمهزومُ .ونفذت ُكلمة ُهللا ُوانتشرت ُشريعة ُهللاُ
ُّ
باآلفاقُ .وانسحبوا ُجميعُا ُمن ُالميدان

النجومُمنُ
الحق ُفقدُأشرقواُك ُّ
أماُاألشخاص ُاّلذينُاستظُّلواُب ُّ
وأحاطتُ ُ
التّعاليمُاإل ّ
ظل ُ ّ
لهية ُباآلفاقّ ُ.

السعادةُالكبرىُ .
أفقُ ُّ
ُ

الدينُيريدون ُأنُيمنعواُ
يءُنفسهُ،فجمعُالجهالُاّلذينُينسبون ُأنفسهمُإلىُ ُّ
ُّ
اليومُيتكررُ ُّ
الش
ُّ
ُو

اقُ.ولماُلمُيكنُ
ُّ
انيةُبهاءُهللاُمنُالنتشارُ.وهمُيقاومونُأمرُهللاُكيُيحرمواُاآلفاقُمنُهذاُاإلشر
نور ُّ

الُهيُأنهمُعندماُيعدمون ُالبرهانُيلجأونُ
ُّ
ُّ
عادةُالجه
اءُ،ألن ُ
ُّ
لديهمُأي ُبرهانُفقدُشرعواُفيُالفتر
ُّ

السخيفُ
سبواُولماُجرىُالكالمُ ُّ
إلىُسالحُالفتراءُ.ولوُكانُلديهمُبرهانُلهاجمواُبهُولتكُّلمواُولما ُ ّ

علىُأقالمهمُوعلىُألسنتهمُ،ول ُّبينواُبرهانهمُكماُيفعلُالعلماءُ .

قدم ُالبراهين ُونقول ُلهم ُإذا ُكان ُلديكمُ
ُوليس ُبيننا ُوبين ُهؤلء ُنزاع ُول ُجدالُ .واُّنما ُنحن ُن ّ

ُ،بلُيتفوهون ُبالمفترياتُ ،ويكتبون ُفيُ
ُّ
لكنهمُلُيقتربون ُمناُأبدُا
برهانُفيُمقابلُبرهانناُفأبرزوهُ ُ.و ُّ

يسيون
ُفيُحقُالحوارُّيينُ.وهمُيكتبونُ
ُّ
ناُماُقالهُالفر ُّ
ُّ
بهائيينُكذاُوكذاُويقولونُبحُّق
ائدُأنُهؤلءُال ُّ
الجر ُّ
عُفالُتتكدرواُقطُ.بلُعليكمُأنُتعملواُبموجبُتعاليمُ
ُّ
تتوز
كلُ
ُّ
ماُيعنُلهمُفإذاُرأيتمُمثلُهذهُاألوراقُ ُّ
ّ
السبب ُفي ُانتشارُكلمة ُهللاُبينُ
النفوس ُهم ُ ُّ
ُإن ُأمثال ُهؤلء ُ ُّ
قوة ُول ُتلقواُبالُ ُلذلكُّ .
بهاء ُهللاُب ُّ
كل ُ ّ

ُأن ُالمنصفين ُسيفحصون ُويحّققون ُويدُّققون ُفي ُما ُيقولونُ ،ويكون ُهؤلءُ
ُشك ُفي ُّ
الخلقُ .فما ُمن ُّ
السامعُفيُ
فةُشمعةُغيرُمضيئةُ.فتفحصُ ُّ
ُّ
ُقالُإن ُفيُهذهُالغر
ُّ
سببُهدايتهمُ.مثلهمُمثلُشخص

ُمصفرةُ
ُأشجار ُذات ُأوراق
ُا
ُإن ُفي ُالبستان ُالفالني
ُأنها ُمضيئةُ .أو ُكمثل ُرجل ُقال ُّ
األمر ُفرأى ُّ
ُّ
النفوس ُالمنصفة ُل ُتقنعُ
أن ُ ُّ
لّ ُ ُّ
ُفإياكم ُأن ُتقتربوا ُمنهاُ .إ ُ
مر ُوأزهار ُكريهة ُّ
وأغصان ُمكسورة ُ ُوثمر ُ ُّ
تحرىُُالحقيقةُ.فإذاُفحصواُوتحّققواُ ُ
بذلكُدون ُّ
ُشكُ.بلُتقولُ:فلنذهبُلنرىُون ّ
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ن ُأشجار ُال بستان ُفي ُنهاية ُالعتدالُ ،وسيقانها ُفي ُغاية ُالستقامة ُوأوراقها ُفي ُنهايةُ
و أروا ُأ ُّ

أثمارهاُذاتُحالوةُ،وأزهاُرهاُذاتُطراوةُقالواُالحمدُهللُلقدُكانُهذاُ
تُعطرُ،و ُ
ُ
الخضرارُوبراعمهاُذا
اقعُأن ُالقادحينُالهجائينُهمُ
القادحُسببُا ُفيُأنُنهتديُإلىُهذاُالبستانُ،واُّنهُكانُعّلة ُهدايتناُ.والو ُّ

ُمذمة ُالمسيحُ،
الناس ُإلى ُالبحثُ .ففي ُزمان ُالمسيح ُأُّلف ُالقادحون ُالكتب ُفي ُّ
السبب ُاّلذي ُيدفع ُ ُّ
ُّ
ورموهُبالمفترياتُوقالواُفيُالحو ارّيينُماُقالواُمنُاألكاذيبُفهلُكانُلشيءُمنُهذاُأثر؟ُوهلُكانُ

ُأي ُضرر؟ ُبالعكسُ ،كانت ُهذه ُالكتب ُسببُاُ
للكتب ُاّلتي ُكتبها ُفالسفة ُذلك ُالزمان ُعن ُالمسيح ُّ
الناسُاّلذينُسمعواُذكرُالمسيحُأقبلواُيبحثونُويفحصونُففازواُفيُالهدايةُ ُ.
ل ُلتّرويجُألنُ ُّ

ناُنكتفيُبالقولُإنُ
ُّ
الناسُولنُنبسطُلسانناُفيهمُ ُ.و ُّ
لكن
ُونحنُلُنريدُأنُنقولُشيئُاُعنُهؤلءُ ُّ

ياتُليسُلهاُأيُوزن
الشمسُ.فمهماُ
السحابُاّلذي ُيحجبُ ُّ
ُقطُ.إنُهذهُالمفترياتُبمنزلةُ ُّ
ُّ
ُّ
هذهُالمفتر

الشمسُتمحوهُآخرُاألمرُ.وماُمنُسحابُيمكنهُأنُيحجبُشمسُ
أشعة ُ ُّ
السحابُكثيفُا ُ ُّ
كانُ ُّ
فإن ُ ّ

لهيُ،وما ُمن ُحائلُيمكنه ُأن ُيحجزُ
ُسد ُيمكنهُأن ُيمنعُسريانُنسيم ُالبستان ُاإل ُ
الحقيقةُ ،وما ُمن ُّ
ّ
السماءُ.ومراديُمنُهذاُالكالمُهوُألُّتحزنواُكلُّماُانتشرتُكتبُالفتراءُأوُنشرتُفيُالجرائدُ
أمطارُ ُّ
اإلنسانُلُيصوبُالحجرُإلى ُشجرةُ
ُّ
ذلكُألن ُ
ُّ
قوة ُأمر ُهللاُ .
المفترياتُ،وأنُتعلمو ُّ
اُأن ُهذاُهوُسببُ ّ
قوة ُأمر ُهللا ُمصداقُا ُلماُ
ُيتعرض ُلمصباح ُمطفئُ.وما ُيحدث ُشيء ُإ ُ
بال ُثمرُ ،ول ُّ
لّ ُويكون ُسببُا ُل ّ
موسىُوجدتمُأن ُغرورُفرعون ُكانُمددُا ُوعونُا ُلبنيُإسرائيلُ.
ُّ
حدثُمنُقبلُ.فإذاُتأملتمُفيُزمان ُ
ُّ

ن ُهذاُ
لّ ُأ ُّ
ُبد ُمن ُإنزال ُالقصاص ُبه ُإ ُ
ُأن ُموسى ُقاتلُ ،
ظالم ُأعلن ُّ
الرغم ُمن ُأن ُذلك ُال ّ
ُوأُّنه ُل ّ
وب ُّ
ن ُموسىُوهارون ُكليهماُمفسدانُيريدانُأنُ
ي ُتأثيرُ.وقدُصاحُفرعون ُوقالُإ ُّ
اإلعالنُلمُيكنُلهُأ ُّ

يفسداُدينكمُالمبينُويلقياُالمملكة ُ
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"إن ُهذينُلساحرانُيريدانُأن ُيخرجاكمُ
بين ُبراثنُالختالفُوالفسادُولذلكُيجبُاهالكهماُواعدامهما ُ ُّ

ذلكُلمُيكنُلهُأيُتأثيرُقطُبلُلقدُأضاءُنورُ
ُّ
نُ
لُّأ ُّ
منُأرضكمُبسحرهماُويذهباُبطريقتكمُالمثلى"ُإ ُ
انيةُاّلتيُتجّلتُفيُسيناءُ .
ور ُّ
الن ُ
موسىُوانتشرتُشريعتهُوأحاطتُ ُّ

السبتُ
ألنه ُكسر ُ ُّ
ُأن ُالمسيح ُهو ُالمسيخ ُ–أستغفر ُهللا ُمن ُذلكُّ ُ -
يسيون ُّ
ُالفر ُّ
ُوكذلك ُصاح ُّ

أنُمقصدهُهدمُقدسُاألقداسُواقتالعُبيتُهللاُ
الزوجاتُ،و ُّ
تعددُ ُّ
وحرمُال ُّ
ونسخُشريعةُهللاُ ُّ
طالقُومنعُ ّ

لمُيكنُلهاُأيُأثرُ.إذُ
ُّ
لكنُهذهُالعتراضاتُ
!ُوامذهباه!ُوصاحواُاصلبوهُ،اصلبوه!ُ ُو ُّ
فواوياله!ُواديناه ُ
وحدتُبينُاألقوامُالمختلفةُ .
طلعُصبحُالمسيحُ،وسرتُنفثاتُ ُّ
الروحُالقدسُفيُالعالمُأجمعُُ،و ّ

بلُإنُ
لُيلحقهُأيُفتورُمنُمفترياتُالقومُوأكاذيبهمُومجادلتهمُّ ُ.
ُّ
ومقصديُهوُأنُأمرُهللاُ
ُّ
ُ

تدلُ
عرضُلمثلُهذهُالعتراضاتُاّلتي ُ ُّ
ُا
ذلكُسببُعلوُأمرُهللاُ .
ولوُكانُهذاُاألمرُأمرُعاديا ُلماُت ّ
ماُعظمُقدرُاألمرُكثرُأعداؤهُ.ولذلكُيجبُعليناُأنُنعملُ
ُ
علىُأنُهذاُاألمرُأمرُخارقُللعادةُ ُ.وكُّل

الرسوخُ ُ.
باتُو ُّ
بموجبُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُبنهايةُالُثّ ُ
ُمرحبُاُبكمُ .
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الروحاني
الر
قي ال ّ
ماد ّي و ّ
ّ
ّ ّ
ألقيتُفيُيومُاإلثنينُالموافقُُ20تشرينُالثّانيُ ُ
سنةُُ1911فيُالبيتُالمباركُفيُباريس ُ
هو هللا
محبةُ.ولقدُ
أماُاّلذي ُيليقُباإلنسانُفهوُاأللفةُوال ّ
ُالفتراسُأمرُيليقُبالحيواناتُالم ّ
توحشةّ ُ.

ماوية ُلأللفة ُبينُ
محبة ُبين ُالقلوبُ .ونزلت ُالكتب ُ ُّ
الس ّ
أرسل ُهللا ُجميع ُاألنبياء ُحتّى ُيلقوا ُاأللفة ُوال ّ
األنبياءُوأولياءُهللاُأنفسهمُفداء ُحتّى ُيتحّقق ُالتّحاد ُوالتّفاق ُفيُقلوبُالبشرُ.ولكنُ
ُ
قدم ُ
القلوبُ ُ.و ّ
التّاريخُ-فيُالقرونُاألولىُأوُالوسطىُأوُ
ماءُ.ولوُأنناُتأملناُ ُ
ُّ
أسفاهُإنُالبشرُماُيزالونُيسفكونُ ُّ
الد
ُّ
وا

أن ُالبشر ُكانوا ُكالُّذئاب ُالكاسرة ُيمزقُ
األخيرةُ -وجدنا ُأن ُأديم ُهذه ُالغبراء ُتلطخ ُبدماء ُالبشرُ ،و ُّ

مدنية ُوعصرُ
النوار ُ
غمُمنُأنهمُوصلواُإلىُهذاُالعصرُ ُ
ُّ
الر
نيُ،عصرُال ّ
بعضهمُبعضُا ُإربُا ُإربُاُ.وب ُّ
ّ ّ
كل ُيومُ.
الدماء ُتراق ُفي ُ ُّ
نساني ُومع ُذلك ُف ُّ
ُ
مادُّية ُوترُّقي ُالعقولُ .ولقد ُزاد ُاإلحساس ُاإل
التّرّقيات ُال ّ
ّ
ي ُبالء ُوقع ُهؤلء ُالبؤساءُ .تركت ُإيطاليا ُمملكتهاُ
لحظوا ُما ُيجري ُفي ُطرابلسُ ،وانظروا ُفي ُأ ُّ
الشبانُاّلذينُ
الوسيعةُوهاجمتُاألعرابُالمساكينُفيُالصحراءُاّلتيُلُماءُفيهاُولُعلفُ.ماُأكثرُ ُّ

هن! ُما ُأكثرُ
الّئي ُفقدن ُأولد ُّ
ُاألمهات ُال ُ
طرفين! ُما ُأكثر ُالبيوت ُاّلتي ُخربت! ُما ُأكثر ُّ
قتلوا ُمن ُال ُّ

الناشئُوهوُماُزالُ
النبتُ ُّ
اجُاليتامىُتتموج!ُماُأكثرُماُاقتلعُمنُ ُّ
آباءهم!ُإنُأفو
ُّ
األطفالُاّلذينُفقدواُ
ُّ
فيُبدايةُنشوئه ُ
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يورُالحسنةُالصوتُمنُقبلُأنُتغرد!ُوليسُهناكُمنُغايةُسوىُ
ُّ
ونموه!ُوماُأكثرُماُقتلُمنُال ُّ
ط
ُّ

طمعُ .
الحرصُوال ُّ
ُ

مادُّية ُلُ
ي ُليس ُسببُا ُفي ُتحسين ُاألخالقُّ .
ماد ُّ
أن ُ ُ
ُمن ُهذا ُيتّضح ُ ُّ
ُإن ُالتّرّقيات ُال ّ
التّرقي ُال ّ

كلُ
مادُّيةُلمُيكنُفيهاُأيضُاُ ُّ
السابقةُحينُلمُتتحّققُ ُّ
تعدلُاألخالقُ.بلُفيُاألزمنةُ ُّ
ُّ
كلُهذهُالتّرّقياتُال ّ
الديناميتُولُ
الدماءُ.لمُيكنُفيهاُمدافعُكروبُولُبنادقُموزرُولُالميتراليوزُولُ ُّ
هذاُالقدرُمنُسفكُ ُّ

فإنُ
مادُّيةُّ ُ-
يكنُفيهاُغواصاتُولُسفنُال ُّ
ُّ
ادُالجهنميةُ.لمُ
ُّ
المو
مدنيةُال ّ
أماُاليومُ-وقدُارتقتُال ّ
طوربيدّ ُ.
ميةُمهيأةُلاللتهابُ
ُّ
ُّ
ادُالجهن
اليومُنجدُأنُهذهُالمو
ُّ
هذهُاآللتُالهدامةُلبنيانُالبشرُقدُارتقتُأيضُاُ.و
ُّ

ُفإنهاُإذاُ
ُقدر ُهللا ُأن ُتشتعلُّ .
أوروبا ُمليئةُبالمواد ُالملتهبةُ.ل ُّ
أوروبا ُجميعُاُ .ذلك ُّ
ُألن ُ ّ
تحتُأقدام ُ ّ

ُأنُ
ُأنه ُمن ُالواضح ُوالمشهود ُّ
رضية ُقاعُا ُصفصفُاُ .وخالصة ُمقصدي ُّ
اشتعلت ُجعلت ُالكرة ُاأل ُّ

لّ ُ ُّأنهاُإذاُ
نساني ُولُعّلة ُلرتقاءُعالمُاألخالقُإ ُ
ُ
مادُّيةُوحدهاُليستُسببُا ُلراحةُالعالمُاإل
التّرّقيات ُال ّ
ّ
للناسُإذاُ
وحانيةُ ُّ
الر ُّ
التّرقيُ.وتتحّقق ُاإلحساساتُ ُّ
وحانية ُعندئذُ ُيتحّقق ُ ُ
الر ُّ
انضمتُإلىُاإلحساساتُ ُّ
ُّ
القلوبُ.وعندماُينضم ُهذاُ
ُّ
لهية ُ
ذتُوصاياُاألنبياءُونورتُ ُّ
ُّ
لهيةُ،ونُّف
انتشرتُ ُ
النصائح ُاإل ّ
التّعاليمُاإل ّ
لروحُ
لهية ُأشبه ُبا ُّ
ُألن ُ ُ
طُّيبةُ ،ذلك ُّ
النتائج ُال ُّ
وحاني ُتحصل ُ ُّ
الر ُ
التّرقي ُ ُّ
ي ُإلى ُ ُ
ماد ُّ
ُ
التّرقي ُال ّ
التّعاليم ُاإل ّ
ّ
فهوُميتُ ُ.
ُّ
لُّ
الروحُوا ُ
مادُّيةُأشبهُبالجسدُ.والجسدُيحياُب ُّ
ُوالتّرّقياتُال ّ
الناس ُحتّى ُيستنير ُعالمُ
وحانيات ُاألنبياء ُفي ُ ُّ
ُواُّننا ُلنأمل ُ–بعون ُهللا ُوعنايتهُ -أن ُتؤُثّر ُ ُر ُّ

فالُبدُ
تعلمُأنُهللاُعادلُ ُّ
ُّ
وحانيةُفيُالقلوبُحتّىُ
الر ُّ
انيةُ.وتحصلُاإلحساساتُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
األخالقُمنُهذهُ ُّ

مادُّيونُواجتهدواُف ّإنهمُ
مُأحدُألنهُعادلُو ُّ
ُّ
لُيفوتُظل
كلُعملُ.وهللاُ ُّ
أنُيجزىُ ُّ
لُشكُ ُ.ومهماُسعىُال ّ
محبةُ
ُّ
معُذلكُفيُنصبُوتعبُ ُومشّقة ُتركبهمُالغمومُدائمُا
ُ.ذلكُألن ُسرورُقلبُاإلنسانُيحصلُب ّ

هللاُ.واستبشارُروحُاإلنسانُبمعرفةُهللاُ.واذاُلمُيتعُّلقُقلبُاإلنسانُباهلل ُ
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نياُالزائلةُوهوُيعلمُ
فأي ُشيءُيهواهُقلبهُفيُهذهُالحياةُ ُّ
فبأي ُشيءُيفرحُ.واذاُلمُيعقدُأملهُباهللُ ُّ
ُّ
الد ُّ
ذلكُألن ُفضلهُ
ُّ
ُّأنهاُحياةُمحدودةُوسوفُتنتهي؟ُوعلىُهذاُيجبُعلىُاإلنسانُأنُيكون ُأملهُباهللُ ،
ُوألطافه ُقديمةُ ،ومواهبه ُعظيمةُ ،وشمسه ُمشرقة ُدائمُا ُوأمطار ُرحمته ُهاطلة ُدائمُاُ،
ل ُنهاية ُلهُ ،

طبيعةُوعبيدُ
ونسيمُعنايتهُيهب ُباستمرارُ.فهلُيليقُبناُأنُنغفلُعنُمثلُهذاُاإلله ُلنكون ُأسرىُال ُّ
ُّ

طبيعةُ .
اهبُلنتحكمُفيُال ُّ
ُّ
بيعة؟!ُعلىُحينُأنهُأعطاناُالمو
ُّ
ال ُّ
ط

الشمس ُمثالُ ُ–على ُضخامتهاُ -محكومةُ
طبيعة ُما ُعدا ُاإلنسانُ .ف ُّ
ُجميع ُالكائنات ُأسيرة ُلل ُّ

طبيعةُ.
طبيعةُفالُإرادةُلهاُقطُ،ولُيمكنهاُأنُتتجاوزُعنُمدارهاُقيدُشعرةُفهيُأسيرةُلقانون ُال ُّ
بال ُّ
طبيعةُ،لُيمكنهاُأنُتتجاوزُ
رضيةُأسيرةُال ُّ
طبيعةُ.وهذهُالكرةُاأل ُّ
وهذاُالبحرُ–علىُعظمتهُ-أسيرُال ُّ

طبيعةُ.
بيعةُونتحكمُفيُال ُّ
ُّ
لكن ُهللاُوهبُلناُاإلرادةُحتّى ُنخرق ُقانون ُال ُّ
ط
طبيعةُأبدُاُ ُ.و ُّ
عنُقانون ُال ُّ

لكنهُيطيرُ
طبيعةُ -ترابُذوُروحُ ُو ُّ
ُ.ذلكُألن ُاإلنسانُ–بمقتضىُال ُّ
ُّ
طبيعةُفعالُ
طمُقوانينُال ُّ
ونحنُنح ُّ
قوةُ
معُذلكُفيُالهواءُ،ويسيرُفيُالبحرُ،وهوُيسيرُفيُهذاُالفضاءُالواسعُك ُّ
السحابُ.وهوُيحبسُ ّ

البرق
طبيعةُ.نعمُلقدُاختطفُاإلنسانُ
كل ُهذاُمخالفُلقانون ُال ُّ
طليقُ ُ.و ُّ
دُالصوتُال ُّ
ُالعاصيةُ،ويقي ُّ
ُّ

قوةُ
السيفُمن ُيدُال ُّ
ُّ
طبيعةُوهوُيهويُبه ُعلىُرأسهاُ،ويخرق ُقوانينهاُ.ولقدُأعطىُهللاُلإلنسانُهذهُال ّ

الهائلةُ .

بيعةُويقولُإنُ
ُّ
طبيعةُوعبدُاُلهاُبلُويعبدُال ُّ
ط
ُومعُذلكُأ ِّمنُُالجائزُأنُيصبحُاإلنسانُأسيرُال ُّ

عامةُ.
ضطرابُفيُقواعدُال ُّ
يفُعلىُأم ُرأسهاُويلقيُال ُ
ُّ
غمُأنهُيهويُب ُّ
الس
طبيعةُهيُهللا؟ُر ُّ
ال ُّ
طبيعةُال ّ
الشعورُواإلرادةُ
طبيعةُمنهاُ،لقدُوهبُهللاُلناُ ُّ
اُأيةُمواهبُوهبهاُهللاُلإلنسانُوحرمُال ُّ
وعلىُذلكُفاعلمو ُّ

طبيعة ُمح ُرومة ُمنهماُ،ونحن ُحاكمون ُعلىُ
ُوال ُّ
طبيعةُمحرومةُمنهماُ ،ووهبُلنا ُالعقل ُواإلرادةُ ،
ُوال ُّ
طبيعةُ،هكذاُأرادُهللاُ .
ال ُّ
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السرور والحزن
ّ
ألقيتُفيُيومُالُثّالثاءُالموافقُُ21تشرينُ ُ

الثّانيُُ1911فيُالبيتُالمباركُفيُباريس ُ
هو هللا
السرور ُواآلخر ُالحزنُ ،وعندما ُيكونُ
ُمعرضون ُدائمُا ُإلحساسينُ :أحدهما ُ ُّ
جميع ُالبشر ُّ

قوةُ
ُّ
ُقوته ُالفكرُّية،
ُمسرور ُتطير ُروحه ُوتزداد ُجميع ُقواهُ ،وتكبر ُّ
ُا
اإلنسان
قوة ُإدراكه ُوتترُّقى ُ ّ
ُوتشتد ُ ّ

عقله ُفي ُجميع ُالمراتب ُوتحيط ُبحقائق ُاألشياءُ ،ولكن ُعندما ُيستولي ُالحزن ُعلى ُاإلنسان ُينخمدُ

فكرُ،ولُيستطيعُأنُيدُّققُفيُحقائقُاألشياءُ،ولُأنُيكشفُ
ُّ
وتضعفُجميعُقو
اهُويقل ُإدراكهُ،ولُي ّ

اصُاألشياءُ،ويصبحُكالميتُ .
ُّ
عنُخو

وهذانُاإلحساسانُيشمالنُجميعُالبشرُطرُ .
ُا
ُ
ىُلإلنسانُأيُحزن
ُ،ومنُالعقلُلُتحصلُلإلنسانُأيُمشّقةُولُماللُ،أيُ
ُّ
ُّ
ُ
الرو
ُمنُ ُّ
حُلُيتأتّ

لإلنسانُكدرُولُتعبُاُ .
ُا
تسببُ
الر ُّ
أنُالقوىُ ُّ
ُّ
وحانيةُلُ ّ

تأتّى ُهذا ُالحزنُ ،واذا ُخمد ُاإلنسان ُوجمد ُفمنُ
مادُّيات ُي ُ
ُواذا ُ
ُتأتّى ُلإلنسان ُالحزن ُفمن ُال ّ

ُاغتمُ ،واذا ُبنى ُاإلنسان ُبناءُ
الزارع ُإذا ُلم ُتنجح ُزراعته ُّ
مادُّياتُ ،ف ُ
التّاجر ُمثالُ ُإذا ُخسر ُحزنُ ،و ُّ
ال ّ
ُواضطربُ .
وانهدمُحزن ُ
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أن ُاليأس ُوالقنوط ُمن ُنتائجُ
مادُّياتُ ،و ُّ
ُالمقصود ُّ
ُأن ُحزن ُاإلنسان ُوكدره ُيأتيان ُمن ُعالم ُال ّ

المشهودُأنُحزنُاإلنسانُونكبةُاإلنسانُونحسُاإلنسانُوذُّلةُ
ُّ
طبيعةُوعلىُهذاُفمنُالواضحُو
عالمُال ُّ

أي ُضررُولُخسارةُ
ةُفالُيتأتّىُمنهاُلإلنسان ُ ُّ
ُ
الر ُّ
وحاني
أماُاإلحساساتُ ُّ
ُ
مادُّي
اإلنسانُكُّلهاُمنُال ّ
اتُ.و ّ
لّ ُُوأصابه ُالحزن ُواأللمُ
ُللهم ُوالغمُوالماللةُ ،فما ُمن ُإنسان ُإ ُ
لُغمُ.وجميعُالبشر ُعرضة ُّ
ُهم ُو ُّ
ول ُّ

التّعبُوالخسارةُ .
صبُو ُ
ُ
والمشّقةُُو ُّ
الن

وحانياتُ.
الر ُّ
الرجوعُإلىُ ُّ
مادُّياتُلمُيكنُأمامناُمنُسبيلُسوىُ ُّ
ُ ُّ
ولماُكانتُهذهُاألحزانُمنُال ّ

ُذلكُالضيقُ.واذاُ
ُّ
وحانيات ُزال
الر ُّ
وتوجهُإلىُ ُّ
مادُّياتُضيقُا ُشديدُا ُ ُّ
فإذاُضاقُصدرُاإلنسانُمنُال ّ

حيمُسرُخاطرهُ.واذاُوقعُفيُوهدةُ
ُّ
الر
الرحمنُ ُّ
تذكرُهللاُ ُّ
ثمُ ُّ
التّعبُ ُّ
القنوطُو ُ
ُ
وقعُاإلنسانُفريسةُلليأسُو

وحانية ُرأى ُنفسه ُغنيا ُبكنز ُالملكوتُ .واذا ُمرضُ
الر ُّ
ثم ُاستروح ُاإلحساسات ُ ُّ
الشديد ُ ُّ
ي ُ ُّ
ماد ُّ
الفقر ُال ّ
الّهوتُ.
التّفكيرُبال ُ
الناسوتُتسُّلىُب ُ
ذاُوقعُأسيرُلمصائبُعالمُ ُّ
ُا
الشفاءُشفىُغليلُصدرهُ.وا
فكرُفيُ ُّ
ُو ّ
حُسر ُخاطرهُ.واذاُاختُّلتُحياتهُ
الرو ُّ
ثم ُطارُبفكرهُإلىُعالمُ ُّ
طبيعةُ ُّ
واذاُضاقُذرعُا ُبسجنُعالمُال ُّ

شاكرُ .
بديةُعادُممنونُاُ ُا
الجسما ّنيةُ ُّ
ثمُ ّ
فكرُفيُالحياةُاأل ّ

مادُّيات ُوغرقوا ُفي ُبحرُ
ُولكن ُما ُاّلذي ُيسُّلي ُخاطر ُاّلذين ُاقتصر ُاهتمامهم ُعلى ُعالم ُال ّ

ُبأن ُحياة ُاإلنسانُ
ُوبأي ُشيء ُيتعُّلق ُأمل ُاّلذي ُيعتقد ُّ
ُّ
ُألمت ُبهم ُالباليا ُوالمحن؟!
الناس ُوت ُإذا ُّ
ُّ
الرحيل؟ُ
مادُّيةُ–إذاُعجزُأوُأصابتهُمصيبةُأوُوقعُفيُالبالءُأوُنفخُفيُبوقُ ُّ
محصورةُفيُالحياةُال ّ

ُأنه ُفي ُالعذابُ
ُبالحي ُالقديرُ .يقيني ُّ
ُ
الريحان ُمن ُل ُيؤمن
ُو ُّ
الروح ُ
وبأي ُشيء ُيتسُّلى؟! ُكيف ُيجد ُ ُّ
ُّ
ّ
رمديُ .
الس ُّ
األبديُوالقنوطُ ُّ
ُّ
وحانيةُوالنجذابات ُ
الر ُّ
ُإذنُفاشكرواُهللاُ.فأنتمُلديكمُاإلحساساتُ ُّ
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محبة ُهللاُ .ولديكمُماُتتسُّلىُ
احكمُحيةُ،وقلوبكمُ ُ
ُّ
القلبيةُ.وعيونكمُمبصرةُ،وآذنكمُسميعةُ،وأرو
ُّ
عامرةُب ّ

ماويةُ .واذاُ
نيوية ُاستبشرتم ُبالحياة ُ ُّ
به ُخواطركم ُإذا ُّ
الس ّ
ُألمت ُبكم ُمصيبةُ ،واذا ُاختُّلت ُالمعيشة ُالُّد ّ

وحانيُتتوُّفرُلهُ
الر ُ
كل ُمنُيتوفرُلهُاإلحساسُ ُّ
انيةُالملكوتُ ُ.و ُّ
طبيعةُسررتمُبنور ُّ
أحاطتُبكمُظلمة ُال ُّ
ّ
تسليةُالخاطرُ .
كل ُمنُ
هُلمُيكنُفيُاإلمكانُتحملُسنةُواحدةُ ُ،و ُّ
ُّ
ُّ
بعينُسنةُمعُأن
السجنُأر
ُفلقدُقضيتُفيُ ُّ

لكننيُكنتُ–
الهمُ ُ.و ُّ
احدةُإذُكانُيهلكُمنُالغمُو ُّ
ُّ
السجنُلمُيعشُفيهُأكثرُمنُسنةُو
زّجُبهُفيُذلكُ ُّ

صباحُكأنماُجاءتنيُ
ُّ
كل ُ
السنواتُاألربعينُ.وكنتُأنهضُ ُّ
السرورُطوالُهذهُ ُّ
والحمدُهللُ -فيُنهايةُ ُّ
وحانيةُسببُتسليةُ
الر ُّ
السرورُ.فاإلحساساتُ ُّ
بشارةُجديدةُ.وكانُكُّلماُأظلمُالُّليل ُازدادُفيُقلبيُنورُ ُّ

ُتوجه ُإلى ُهللا ُلم ُتكن ُهناكُ
الريحانُ .واذا ُلم ُيكن ُهناك ُّ
ُو ُّ
الروح ُ
التّوجه ُإلى ُهللا ُسبب ُ ُّ
ُو ُ
الخاطر ُ

السجنُأربعينُسنة؟ ُ
لُفكيفُكنتُأحتملُ ُّ
ُّ
وحانيةُ.وا
إحساساتُ ُر ُّ

التّوجهُ
نسانيُ،وأنُ ُ
ُ
وحانيةُهيُأعظمُموهبةُالعالمُاإل
الر ُّ
لكمُأن ُاإلحساساتُ ُّ
ُّ
منُهذاُيتبين ُ
ُّ
ُ
ّ
بديةُ .
إلىُهللاُهوُحياةُاإلنسانُاأل ّ
نيُآلملُأنُيزدادُتوجهكمُإلىُهللاُيومُاُبعدُيومُوأنُتزدادُتسليةُخاطركمُ،وأنُيزدادُتأثيرُ
ُّ
ُواُّن

ملكوتيةُ .
الروحُالقدسُ،وأنُيزدادُظهورُالقوىُال
نفثاتُ ُّ
ّ
ُهذاُهوُمنتهىُرغائبناُوآمالناُ .
ُوهذاُهوُماُأطلبهُمنُهللاُ .
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ماوية
الس ّ
المائدة ّ
ألقيتُفيُيومُاألربعاءُالموافقُُ22تشرينُ ُ

الثّانيُُ1911فيُالبيتُالمباركُفيُباريس ُ
هو هللا

ماويُُ
أسس ُبحمدُهللاُمجمعُنور ُ
ُّ
ُينبغيُأنُتكونواُمسرورينُوشاكر
اني ُومحفلُس ّ
ينُألنهُقدُت ّ
ّ
أماُ
مادُّيةُّ ُ.
ُّ
غمُمنُأن ُفيُباريسُمجامعُكثير
ُّ
الر
ةُإلُأنهاُجميعُا ُتتناول ُالمسائلُال ّ
فيُهذهُالمدينةُ.وب ُّ

فهوُهذاُالحفلُ.الحمدُهللُفالقلوبُمتوجهةُإلىُهللاُواألرواحُمنجذبةُإلىُ
ُّ
الحفلُاّلذي ُيذكرُفيهُهللاُ

ُإن ُلكمُ
ابي ُبل ُّ
التّر ُ
وحانية ُموفورةُ .وأفكاركم ُليست ُمنحصرة ُفي ُالعالم ُ ُ
الر ُّ
ملكوت ُهللا ُواإلحساسات ُ ُّ
ّ
مادُّيةُمنُمأكلُومشربُ
لُهمُلهاُإلُ ُّ
نصيبُاُمنُالعالمُال ُّ
طاهرُ.ولستمُمثلُالحيواناتُاّلتيُ َّ
الشؤونُال ّ
ومنامُ .وتنحصر ُآمالها ُفي ُأن ُتمرح ُفي ُالمروج ُالخضراء ُوأن ُتحصل ُعلى ُغابة ُنضرة ُوبستانُ
حمانيةُ،ومنتهىُ
الر ُّ
أخضرُومأوىُومأمنُلهاُّ ُ.
بلُإنكمُبشرُينحصرُتفكيركمُفيُتحصيلُالكمالتُ ّ

التّرويج ُلهاُ .وأنتم ُتجتهدون ُليلُ
نساني ُُو ُ
ُ
آمالكم ُتأمين ُالخير ُلعموم ُالبشر ُوتأسيس ُوحدة ُالعالم ُاإل
ّ
ملكوتيةُ
ُوتقووا ُضعيفُاُ ،وتساعدوا ُبائسُاُ .فجميع ُأفكاركم ُ
ُخاطرُ ،وتسُّلوا ُمحزونُاُّ ،
ُا
ُتسروا
نهار ُكي ُّ
ّ
وحانيةُ.ليسُلكمُمعُأيُمّلة ُعداوةُ،ولُتريدون
ُالخالفُمعُأي ُجنسُ.فأنتمُ
ُّ
ُوجميعُإحساساتكمُ ُر ُّ

كلُطالبونُُ.تلكُهيُإحساسات ُ
محبونُ،ولخيرُال ُّ
كلُ ُّ
لل ُّ
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نسانيُ،وتلكُهيُفضائلُالبشرُ.فإذاُلمُيتوُّفرُإلنسانُماُمنُهذهُالمواهبُاإللهيةُنصيبُ
ُ
العالمُاإل
ّ
الشجرة ُإذا ُعدمت ُالُثّمر ُكانُ
ُو ُّ
ُأحبُ .
السراج ُكان ُكسره ُّ
ُفالزجاج ُإذا ُحرم ُمن ُ ُّ
كان ُعدمه ُأفضلُّ .
نساني ُكانُموتهُأفضلُ.جعلت ُالعينُ
ُ
قطعها ُأولىُ .وكذلكُاإلنسانُإذاُحرمُمن ُفضائلُالعالمُاإل
ّ
اها؟ُواللُّسانُجعلُللنطقُ
األذنُجعلتُللسمعُفإذاُلمُتسمعُفماُجدو ُ
ُّ
للنظرُفإذاُلمُتنظرُفماُفائدتها؟ُو
ُّ
ُفإنه ُخلق ُلكي ُينير ُالعالم ُبالمعرفة ُواإليمان ُومُوهبةُ
فإذا ُخرس ُفما ُفائدتهُ .وكذلك ُحال ُاإلنسان ُّ
طُ
انيةُاألفكارُ.فإذاُحرمُمنُهذهُالموهبةُكانُ–بالُشكُ -أح ُّ
الرحمنُوحسنُاألعمالُواألخالقُونور ُّ
ُّ
انُ،ذلكُألنُالحيوانُمحرومُمنُالعقلُفهوُإذُاُمعذورُ.فيُحينُأنُهللاُوهبُلإلنسانُعقالُُ
ُّ
منُالحيو

كيُيكونُإنسانياُوكيُيجتهدُفيُتأمينُالخيرُلعمومُالبشرُ .

فةُغايةُعالمُالودجودُ.ذلكُألنُ
ُّ
كل ُتأكيدُإلىُمعر
فإذاُتابعُأي ُإنسانُتعاليمُبهاءُهللاُوّفق ُب ُّ
ُّ
ُ

الرحمة ُلنوع ُاإلنسان ُولذلك ُاجتهدواُ
ُو ُّ
النعمة ُلجميع ُالبشرُ ،
ُو ُّ
الروح ُلجسد ُالعالم ُ
التّعاليم ُهي ُ ُّ
هذه ُ ُ

بديةُوالحياةُ
الروحُوالفؤادُأنُتعملواُبموجبُتعاليمُبهاءُهللاُ.فإذاُوّفقتمُإلىُهذاُفاعلمو ُّ
ب ُّ
اُأنهاُال ّ
عزةُاأل ّ

ماويةُ .
نسانيُوالمائدةُ ُّ
ُ
السرمديةُوسلطنةُالعالمُاإل
ُّ
الس ّ
ّ

حمانيةُ .
الر ُّ
ُّ
ماويةُو
ُواُّننيُألدعوُلكمُأنُتوّفقواُإلىُهذهُالمواهبُ ُّ
الس ّ
أنُتختصواُبهذهُالفضائلُ ّ
ُ

206

غفلة الّناس عن هللا
ألقيتُفيُيومُالخميسُالموافقُُ23تشرينُ ُ

الثّانيُُ1911فيُالبيتُالمباركُفيُباريس ُ
هو هللا

السينُوغرقُخمسةُوعشرونُشخصُاُكانواُفيهُ.واليومُسوفُ
قطارُسقطُفيُنهرُ ُّ
ُإنُ ُا
يقولون ُّ

السككُ
يدورُفيُبرلمانُفرنساُبحثُمفصلُحولُأسبابُوقوعُهذاُالحادثُ،وسوفُيحاكمون ُوزيرُ ُّ

كل ُهذاُالهيجانُ
وقدُتعجبتُكثيرُأنُيحدثُفيُالبرلمانُ ُّ
ُا
النقاشُوالجدالُالعنيفُ .
الحديديةُ ُوسيدورُ ُّ

ثم ُل ُينطق ُأحد ُبحرف ُواحد ُمن ُأجلُ
النهر ُوغرقوا ُ ُّ
من ُأجل ُخمسة ُوعشرين ُشخصُا ُسقطوا ُفي ُ ُّ

حيثُإنهُقتلُفيها ُحتّى ُاليوم ُخمسةُ
ُّ
طرابلسُاّلتي ُيقتلُفيهاُفيُاليومُالواحدُألوفُمنُاألشخاص ُب
ببُفيُأنُ
ُّ
لءُبشرُ،وكأنماُهمُحجرُ.فماُهوُ ُّ
الس
ُّ
لمانُقطُأن ُهؤ
ُّ
آلفُشخصُفلمُيخطرُببالُالبر
لمانُيثورُثائرهُمنُأجلُخمسةُوعشرينُشخصُاُ،ولُينطقُقطُبحرفُواحدُمنُأجلُستةُآلفُ
ُ
البر

منُنسلُآدمُ،غيرُأن ُأولئك ُليسواُ
ُّ
بشرُ،ومعُأنهم ُجميعُا ُ
ُّ
لءُبشرُوأولئك ُأيضُا ُ
ُ
شخص؟ُمعُأن ُهؤ
ُّ

أيُ
اُأيُقدرُبلغُعدمُاإلنصافُو ُّ
لوُمزقواُإربُاُإربُاُ.فانظرو ُّ
ولذلكُلُيهتمُبهمُحتّىُ ُّ
ُّ
نسيُ
منُأصلُفر ُ
ّ
أمهات ُولهمُأولدُ
ُ
الجهلُ.إن ُلهؤلءُالبؤساءُفيُطر
ُّ
أي ُقدرُبلغ ُ
قدر ُبلغ ُتبُّلدُاإلحساسُ،و ُّ
ابلسُآباءُو ّ
اتُ،وهمُيمزقونُإربُاُإربُاُ،فماُهوُذنبهم؟ ُ
ُّ
وبناتُوزوج

207

الناسُفيُإيطالياُنفسهاُ.وهكذاُ
النحيبُيتعالىُمنُحناجرُ ُّ
العويلُو ُّ
ُ
أتُفيُالصحفُأنُ
ُّ
ُلقدُقر

النحيبُ،فانهمرتُ
العويلُو ُّ
ُ
الحالُوصلتُبنساءُإيطالياُإلىُحد ُ
ُّ
بلُإن ُ
لمُيقتصرُاأللمُعلىُالعربُ ُّ
ُ

السماءُ.
ُاألمهاتُ ،وأدميت ُقلوب ُاآلباءُ ،وبلغ ُبكاء ُاألطفال ُوصراخهم ُعنان ُ ُّ
الدموع ُمن ُعيون ُّ
ُّ
توحشُالبشرُ.وانظرواُمدىُغدرُاإلنسانُ،ومدىُغفلتهُعنُهللاُ .
فانظرواُمدىُ ّ

محبةُوحسنُ
يفُو ُّ
لس ُ
همُلوُأنهمُاستعاضواُعنُا ُّ
ُّ
ماُضر
ُ
ُّ
الرصاصُوالبنادقُوالمدافعُباأللفةُوال ّ

وتغنواُ
السرورُواحتضنُبعضهمُبعضُا ُ ُّ
السرورُوسكرواُبخمرُالحبورُفي ُموكبُ ُّ
ربُو ُّ
ط ُ
ةُوال ُّ
المعاشر ُ
الشكورُولُيصبحواُ
طيورُ ُّ
بنشيدُواحد؟ُأليسُهذاُخيرُلهم؟ُأماُكانُينبغيُلهمُأنُيطيرواُمعُا ُكال ُّ

كالُّذئابُالكاسرةُتنشبُأظافرُبعضهاُأجسامُالبعضُاآلخرُويريقُبعضهمُدماءُبعض؟ ُ

هذهُالغفلة؟ُألنهمُلُيعرفون ُهللاُ .ولوُعرفواُهللاُألكرمُبعضهمُبعضُاُ.
ُّ
كل ُ
الناس ُ ُّ
ُلماذُغفلُ ُّ

الصلح ُاألكبرُ،ولوُاستمعواُإلىُوصاياُاألنبياءُ
الر ُّ
ولوُتوُّفرتُلديهمُاإلحساساتُ ُّ
وحانيةُلرفعواُعلمُ ّ

لتوُّفرُلهمُاإلنصافُ .

ُوتتضرعوا ُوتبتهلوا ُأن ُيهدي ُهللا ُالبشر ُويرحمهم ُويعطيهم ُالعقلُ
ُلهذا ُأرجو ُأن ُتدعوا
ُّ

فكر ُفيُحالُ
ُّ
وحانيةُعسىُأنُيستريحُالبؤساءُمنُبني ُ
الر ُّ
واإلحساساتُ ُّ
البشرُ.إن ُاإلنسانُالعاقلُي ّ

النائمون ُويبصرُالعميانُ،ويقومُ
فيتعالىُصوتُتضرعهُوابتهالهُعسىُأنُيستيقظُ ُّ
ونهارُ
البشرُليالُ ُ ُا
ُّ
الدعاءُ .
ُ،إننيُألدعوُوأرجوُأنُتشاركونيُ ُّ
ظالمون ُّ
الموتىُ،وينصفُال ّ
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نور الهداية
ألقيتُفيُيومُالجمعةُالموافقُُ24تشرين ُ
ُالثّانيُُ1911فيُالبيتُالمباركُبباريس ُ
هو هللا
ودل ُالخلق ُعلى ُملكوت ُهللاُ
الناس ُإلى ُهللا ُ ُّ
السّيد ُالمسيح ُفي ُأورشليم ُدعا ُ ُّ
ُعندما ُظهر ُ ّ
نسانيُ.وسطعُنورُالهدايةُمنُهذاُالكوكبُ
ُ
بديةُوحثَّهمُعلىُكمالتُالعالمُاإل
ودعاهمُإلىُالحياةُاأل ّ
ّ
ظلمُ.ومعُذلكُعاداهُجميعُالبشرُأنكروهُ
ىُبنفسهُمنُأجلُالبشرُ.وتحملُمنتهىُال ُّ
ُّ
ُّ
معُ.وضح
ال ُ
الّ
ُالصليب ُمع ُ ُّأنه ُكان ُبمثابةُ
ُوعُّلقوه ُمع ُالمجرمين ُعلى ُّ
ُيهتموا ُبأمره ُقطُ .
وآذوهُ ،وسبوه ُولعنوه ُولم ُّ
امةُونورُالحقيقةُوصبحُالهدايةُ.وكانُشفوقُاُشفقةُتنبعُمنُروحهُوفؤادهُ.
الرأفةُ ُ
ُ
الر
ُّ
حمةُالخالصةُو ُّ
التّ ّ
ُيهتموا ُبتعاليمهُ ،ولم ُيستمعوا ُلنصائحهُ ،ولم ُيستنيرواُ
لكنهم ُعاملوه ُبجفاءُ ،ولم ُيدركوا ُقدرهُ ،ولم ُّ
ُو ُّ
المحترمةُكانتُنورُالعالمُ،فإنُ
ُّ
أن ُهذهُال ّذات ُ
ثم ُفعلواُآخرُاألمرُماُفعلوهُ.وبعدُمّدة ُثبت ُ ُّ
بأنوارهُّ ُ،

الناس ُشاملةُ.
كل ُ ُّ
ن ُقلبهُكانُبجميعُالخلقُرؤوفُا ُُوألطافهُل ُّ
لبنيُآدمُ،واُ ُّ
ُ
بدية ُ
كالمهُسببُالحياةُاأل ّ

فلماُأخذُنورهُفيُاإلشراقُندموا ُعلىُماُفعلواُ،ولكنُبعدُأنُكانُاألمرُقدُخرجُمنُيدهمُوبعدُأنُ
ُّ

الصليب ُبالمسيح ُواستشهد ُالحوارُّي ُونُ .وهكذا ُبعد ُمرور ُثالثمائة ُسنة ُعرفوا ُقدر ُالمسيحُ.
ازدان ُ ُّ
الناسُاّلذينُآمنواُبالمسيحُحينما ُ
ف ُّ
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لّ ُنفرُقليلُ.وكانُالجهالءُ
السّيد ُالمسيحُونصائحهُإ ُ
صعدُإلىُ ُّ
السماءُكانواُقالئلُ.ولمُيقبلُتعاليمُ ّ
الشخص ُالمجهول؟ ُومن ُهذا ُالفريد ُالوحيد ُالمغلوب ُاّلذي ُلم ُيتبعه ُسوى ُخمسةُ
يقولون ُمن ُهذا ُ ُّ

النورُ
ُأن ُذلك ُ ُّ
النفوس ُالعليمة ُكانت ُتعلم ُما ُسوف ُيحدث ُفيما ُبعدُ ،وكانت ُتعلم ُّ
لكن ُ ُّ
أشخاصُ ُ .و ُّ
الشرق ُوالغرب ُجميعُاُ .وما ُرآه ُهؤلء ُفي ُعهدُ
الشمس ُسوف ُتشرق ُعلى ُ ُّ
أن ُهذه ُ ُّ
سوف ُيسطع ُو ُّ
المسيحُرآهُغيرهمُبعدُثالثمائةُعامُ .

اُمنُأن ُاألقوامُالجاهلةُلُتقبلُ
ُّ
لُتتكدرو
ُّ
لهذاُلُتهتموا ُبقُّلةُعددكمُوكثرةُعددُاآلخرينُ.و
ُّ
ُ

اُمنُأنهمُيعترضون ُعليهُوينكرونهُويستكبرون ُعليكمُ.سيفعلون ُبكمُماُفعلواُ
ُّ
علىُدينكمُ،ولُتتأُثّرو

ثم ُ ُاتّضحُفيُالُّنهايةُ
بالحوارُّيينُ.ففيُبدايةُاألمرُآذوهمُولموهمُوشمتواُبهمُوقتلوهمُوأغارواُعليهمُ ُّ

النور ُالمبينُ.ولهذاُفإذاُحدثتُمثلُ
مقربين ُلدىُأعتابُ ُّ
ُّ
بأنهمُباؤواُبخسرانُمبينُ،وأصبحُالحوارُّي ُون ُ ّ
النفوسُ
علىُأنكمُترونُاآلنُماُرأتهُتلكُ ُّ
ُّ
ادثُفالُتتكدرواُبلُاستبشرواُوابتهجواُواحمدواُهللاُ
ُّ
هذهُالحو

السرورُ.واذاُأهانوكمُفالُتمنعواُعنهمُمساعداتكمُ،واذاُآذوكمُ
مقدسةُمنُقبلُ.فإذاُلموكمُفأظهرواُ ُّ
ال ّ
اُبأن ُأنواركم ُستسطعُ،وعلمكم ُسيخفقُ،
فابذلواُلهم ُالعناية ُواطلبوا ُلهمُمن ُهللا ُالعفوُوالمغفرةُ .وثقو ُّ
ُفإنهُ
كية ُستنتشرُ .فإذا ُسطع ُسراج ُالهداية ُمن ُزجاج ُقلوبكم ُّ
طيبة ُالُّز ُّ
وصيتكم ُسيعلوُ ،ورائحتكم ُال ُّ

اهتمامُبكمُفالُشكُأنُّهمُسوفُيفعلونُ
ُّ
ُأيُ
غمُمنُأنهمُاآلنُلُيبدون ُّ
ُّ
الر
سوفُيشرقُعلىُاآلفاقُ.وب ُّ

النجومُالبازغةُوهمُبالمثلُ
لهيُسوفُيسطعُنورهاُك ُّ
النفوسُاّلتيُتدخلُالملكوتُاإل ُ
ذلكُعماُقريبُ–ف ُّ
ُّ
ّ
كلُنوعُوكبحرُتنثرُمنهُآللئُاألسرارُ .
أثمارُمنُ ُّ
اكهُو ُا
ثمرةُستحملُفو ُ
كشجرةُم ُ
فاطمئنواُإلىُفضلُهللاُواستبشرواُبعنايتهُ .
ُّ
ُ
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وحدة العالم اإل نساني
ّ
ُألقيتُفيُكنيسةُنوايُديالمُفيُباريسُقبلُظهر ُ

السبتُالموافقُُ25تشرينُالثّانيُسنةُُ 1911
ُيومُ ُّ
هو هللا
السّيد ُالمسيحُ
ُ
ُموسىُرو
مقدسةُقامواُبخدمةُالحقيقةُ.فحضرة
َّ
جميعُالمظاهرُال ّ
جُالحقيقةُ.و ّ

َّ
الرسولُبالحقيقةُ،وكانُأولياءُ
اُالحقيقةُ.كذلكُبشرُحضرةُ ُّ
ينُوضحو
صرحُبالحقيقةُ.وجميعُالحوارُّي
َّ
ّ

بتأسيسُالحقيقةُ،وهكذاُفإنُجميعُاألنبياءُكانواُ
ُّ
مؤسسيُالحقيقةُ.وقدُقامُحضرةُبهاءُهللاُ
هللاُجميعُاُ ّ

محبةُوالتّحادُ
ُ
مظاهرُالحقيقةُوكانتُتعاليمهم ُجميعُا ُتدعوُإلىُتوحيدُالعالمُاإل
نساني ُوالىُاأللفةُوال ّ
ّ
النزاعُوالجدالُوالقتالُ.فلماذاُنختلفُ
هيُالخالفُو ُّ
ُ
وتيُاّلتيُ
الناس ُ
التّقديسُعنُظلماتُالعالمُ ُّ
يهُو ُ
التّنز ُ
ُو ُ
ّ
ونحن ُأتباع ُهؤلء ُالعظامُ .ولماذا ُنتجادل ُونتنازعُ ،ونحن ُعبيد ُإله ُواحد ُتشملنا ُجميعُا ُألطافهُ
ن ُهللاُ
الصلح ُمعُالجميع ُفلماذاُيحاربُبعضناُبعضُاُ.وا ُّ
الس ُ
ةُ.إن ُهللاُهوُفيُمنتهىُ ُّ
حماني ُّ
الر ُّ
ّ
المُو ّ
كلُ
كل ُ ُومرّبي ُال ُّ
كل ُورازق ُال ُّ
رؤوفُورحيمُبالجميعُ.فلماذاُنكون ُنحنُقساةُغالظُا؟ُوانُهللاُخالقُال ُّ
كلُفلماذاُيبتعدُبعضناُعنُبعضُ .
وحافظُال ُّ

الناس ُ
لهيةُقدُضاعُونسيُ.وتعُّلقُ ُّ
ُ ُّ
السببُهوُأنُأساسُاألديانُاإل ّ
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وتشبثواُبالتّقاليد ُالموهومةُ.ولماُكانتُالتّقاليد ُمختلفةُلذلكُفقدُأصبحتُسببُالبغضُوالعداوةُبينُ

لهية ُلوجدنا ُأساسُا ُواحدُا ُلها ُولوُرجعناُإلى ُهذا ُاألساسُ
البشرُ .واذا ُنظرنا ُإلى ُأساس ُاألديان ُاإل ّ
نسانيُعلىُجميعُاآلفاقُ .
ُ
لتّحدناُجميعُاُوُاتّفقناُولرفرفُعلمُوحدةُالعالمُاإل
ّ

الناس ُجاهلون ُوعلينا ُأن ُنعُّلمهمُ ،والبعض ُأطفال ُعلينا ُأنُ
ُأن ُبعض ُ ُّ
كل ُما ُفي ُاألمر ُّ
ُ ُو ُّ

الرأفةُ .
نرّبيهمُحتّىُيبلغو ُّ
اُأشدهمُ،ومرضىُعليناُأنُنعالجهمُبمنتهىُ ُّ

مادُّيةُعلىُ
ُّ
ُوفضالُُ
تسببُفيُغلبةُاإلحساساتُال ّ
عنُذلكُفإنُاختالفُأهلُاألديانُونزاعهمُ ّ

طبيعةُوترُّقواُرقيا ُمعكوسُاُ.
لهيةُ.فغرق ُأكثرُالبشرُفيُعالمُال ُّ
قلوبُالبشرُوضياعُاإلحساساتُاإل ّ

لهية ُأسيرُ
الر ُّ
ُألن ُالحيوان ُالمحروم ُمن ُاإلدراكات ُ ُّ
ذلك ُّ
وحانية ُوادراك ُالحقائق ُوالحكمة ُالبالغة ُاإل ّ

لهيُ.وكذلك ُحالُأكثرُالبشرُ
مادةُ .ول ُعلم ُله ُأبدُا ُباهلل ُول ُبالعالمُاإل ُ
طبيعةُوغريق ُفي ُّ
لل ُّ
ُدوامةُال ّ
ّ
ُ.ولهمُالعذرُفيُذلكُ.ألن ُماُبيدهمُهوُالتّقاليدُ.
ُّ
لهية
اليومُفهمُمحرومون ُكُّلُّيةُمنُحقيقةُاألديانُاإل ّ
مادُّيينُ ُ.
وهيُمخالفةُلقوانينُالعقلُ.ولهذاُأصبحُأكثرُالخلقُ ّ
فنتّفقُ
لهية ُ ُ
ُّ
ُنتنزه ُعن ُتقاليد ُاألوهام
ُإذن ُفيا ُأهل ُاألديان ُّ
ُهلموا ُّ
ُونتشبث ُبأساس ُاألديان ُاإل ّ
التّوحيد ُبمنتهىُاأللفة ُوالتّحادُ .ونصبح ُجميعُا ُنجومُ
ظل ُخيمة ُ ُ
ظل ُب ُّ
ونعبدُالحقيقةُ،ونستريحُونست ُّ

محبةُهللاُ
ُ
سماءُالحقيقةُوسرجُالعالمُاإل
نسانيُالمضيئةُ.فالحقيقةُهيُشريعةُهللاُوهيُهدايةُهللاُوهيُ ّ
ّ
ُُ
الروحُالقدس.
نسانيُونفثاتُ ُّ
ُ
وهيُفيوضاتُهللاُوهيُفضائلُالعالمُاإل
ّ
الرأفةُوالتّفاقُ
الدماءُمنُخصائصُعالمُالحيوانُ.و ُّ
ُأنُالوحشيةُوسفكُ ُّ
ُتالحظون ُّ
أنُال ّ
محبةُُو ُّ

الرغمُمنُ ُ
منُفضائلُعالمُاإلنسانُ.وب ُّ
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الدوامُكماُيتّضحُمنُتاريخُالعالمُمنذُبدايةُ
طخُوجهُاألرضُعلىُ ُّ
ىُأنُدماءُالبؤساءُكانتُتل ُّ
ذلكُنر ُّ
حياةُالبشرُفيُالقرونُاألولىُوالوسطىُحتّىُالقرونُاألخيرةُفماُزالُالبشرُفيُخطرُدائمُ .

ُواليومُأشرق ُنورُالحقيقةُمنُأفقُإيرانُوأخذتُالغيومُالكثيفةُتتالشىُتدريجياُ.وبدأتُوحدةُ
محبة ُواأللفةُبينُاألممُترفعُعلمهاُ،وبدأتُ
نساني ُ ُّ
ُ
العالمُاإل
تعم ُوهيُاآلنُفيُبدايتهاُ.كماُبدأتُال ّ
ّ
الروحُالقدسُتسيطرُ .
نفثاتُ ُّ
ظل ُخيمةُوحدةُالعالمُ
السرورُوادخلواُفيُ ُّ
ربُو ُّ
ط ُ
لمُتحركواُوافرحواُوأظهرواُال ُّ
ُّ
ُفياُأهلُالعا

نسانيُ .
ُ
اإل
ّ

السالم ُ
ُو ُّ
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الصلح الكبر
صبح ّ
ألقيتُفيُمساءُيومُاألحدُالموافقُُ26تشرينُ ُ

الثّانيُُ1911فيُمنزلُمدامُكاستهُفيُباريس ُ
هو هللا

السّيد ُالمسيحُ
ُجميع ُأنبياء ُهللا ُهم ُمظاهر ُالحقيقةُ .فقد ُأعلن ُ ّ
سيدنا ُموسى ُالحقيقةُ ،وُرَُّوج ُ ّ

محمد ُالحقيقةُ.وأعلنُجميعُأولياءُهللاُالحقيقةُ،كماُرفعُحضرةُبهاءُهللاُعلمُ
ُ
أسس ُ ّ
سيدناُ ّ
الحقيقةُو ّ
مقدسة ُاّلتي ُجاءت ُإلى ُهذا ُالعالم ُمصابيح ُالحقيقةُ .والحقيقة ُهيُ
الحقيقة ُوكانت ُجميع ُ ُّ
النفوس ُال ّ

محبة ُبينُالبشرُ،وهيُإعالنُالعدالةُ.وهيُهدايةُهللاُ .وهيُفضائلُ
ُ
وحدةُالعالمُاإل
نسانيُ،وهيُال ّ
ّ
نسانيُ .
ُ
العالمُاإل
ّ
رسولُيبشرُ
ُّ
كلُ
ُكانُأنبياءُهللاُجميعُاُمنادينُبالحقيقةُ.وكانواُجميعُاُمتّحدينُ ُومتّفقينُ.وكانُ ُّ

السّيد ُالمسيح ُجاءُ
سيدنا ُموسى ُأنبأ ُبمجيء ُالمسيحُ .
ُّ
كل ُخلف
بخلفهُ ،كما ُكان ُ ُّ
ُيصدق ُسلفهُ .ف ّ
ُو ّ

جاءُمصدقُا ُللمسيحُولموسىُ.كانواُجميعُاُ
ُّ
محمد ُ
م ُّ
محمدُ ُ،و ّ
سيدناُ ّ
صدقاُلموسىُ.المسيحُأخبرُعنُ ّ
حب ُبعضناُبعضُاُ
متّحدينُ.فلماذاُنختلفُونحنُأمةُهؤلءُ ُّ
النفوس ُال ّ
مقدسة؟ُفيتوجبُعليناُإذُا ُأنُن ّ
ُ.ذلكُألنناُعبيدُإله ُواحدُتشملناُجميعُاُألطافهُ،واذاُكانُهللاُ
ُّ
كماُكانُاألنبياءُيحبون ُبعضهمُبعضُا
ُّ
فيُسالمُمعُالجميعُفلماذاُيقاتلُبعضناُبعضُا؟ ُ
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واذاُكانُرؤوفاُبالعبادُجميعُاُفلماذاُيظلمُبعضناُبعضُاُ .
محبة ُواأللفةُوالتّحادُ.وقدُترُّقتُالعقولُبحمدُهللاُفيُهذاُ
ُ ُّ
لهيةُ:هوُال ّ
إن ُأساسُاألديانُاإل ّ

محبة ُبينُالبشرُ.وقدُ
ُّ
ور ُّ
اني
الن ُ
العصرُ،عصرُ ُّ
ةُ،وتهيأتُأسباب ُاأللفةُوالتّحادُ،واستحكمتُروابطُال ّ
بُمذهبيُ،ولُيبقىُ
ُ
ُّ
الصداقةُ،فالُيبقىُتعص
الصدقُو
آنُاألوانُلكيُيصالحُبعضناُبعضُاُ،ونعيشُب ّ
ّ
محبةُ،ذلكُ
ُ
ُّ
لُيبقىُتعص
بُجنسيُ،و
ُ
ُّ
تعص
بُوطني ُبلُيعيشُبعضناُمعُبعضُفيُنهايةُاأللفةُوال ّ
ّ
ّ
ألنناُعبيد ُعتبةُواحدةُونستفيضُمنُنورُشمسُواحدةُ،ويجبُعليناُأنُنؤمنُبجميعُاألنبياءُ،وأنُ
ُّ

ونروجُوحدةُالعالمُ
ماوية ُ
نؤمنُبجميعُالكتبُ ُّ
الس ّ
عصباتُ،وأنُنخدمُهللاّ ُ ،
ُ،وأنُنتخّلص ُمنُجميعُالتّ ّ
نسانيُ.ويجبُعليناُألّ ُنكون ُكالحيواناتُالمفترسةُ،وألّ ُنرضىُ
ُ
نسانيُ،ونظهرُفضائلُالعالمُاإل
ُ
اإل
ّ
ّ
أرضيةُ،وأنُ
مقدسةُمنُأجلُأهدافُ ُّ
لُّنريقُ ُّ
مقدسةُ،وأ ُ
بسفكُ ُّ
الدماءُال ّ
الدماءُ،وأنُنعتبر ُدماء ُالبشرُ ّ
نسانيُ .
ُ
احدةُ،وهذهُالقضيةُهيُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
علىُقضيةُو
ُّ
ُنتّفقُجميعُاُ
ّ
ُلحظواُاليومُماذاُيجريُفيُطرابلسُالغربُ.ماُأكثرُاآلباءُاّلذينُيفقدون ُأبناءهمُوماُأكثرُ

الّتي ُيبكين ُعلىُ
األطفال ُالصغار ُاّلذين ُيحرمون ُمن ُآبائهمُ .وما ُأكثر ُاأل ّمهات ُالحنونات ُال ُ

نسانيُ
ُ
الدمُاإل
اجهنُّ ُ .
ُمصيبتهن ُفي ُأزو ُّ
ُّ
الّتي ُيندبنُعلى
النساء ُال ُ
مصيبتهن ُفيُأبنائهنذُ،وماُأكثر ُ ُّ
ُّ
ّ
كلُ
التّرابُ،واُّنماُيقنعُ ُّ
ابُ،معُأن ُالحيواناتُالمفترسةُنفسهاُلُتتقاتلُمنُأجلُ ُ
ُّ
التّر
يراقُمنُأجلُ ُ
أي ُحيوان ُفيُ
فكر ُ ُّ
هُ،و ُّ
منها ُبموضعهُ ،فالُّذئب ُيقنع ُبوكر ُ
النمر ُيكتفي ُبمغارتهُ ،واألسد ُبعرينهُ .ولُي ّ

فكرُفيُ
يُعلىُحقُاآلخرينُ،فواأسفاهُلإلنسانُالغاشمُاّلذيُلوُتسلطُعلىُجميعُاألوكارُل ُّ
ُّ
التّ ُّ
عد
ُ
ظلُي ّ
ُأنهم ُأصبحوا ُأسوأ ُمنُ
نسانيين ُإل ُّ
ُأن ُهللا ُخلق ُالبشر ُإ ُّ
الرغم ُمن ُّ
وكر ُآخر ُيستولي ُعليهُ ،وعلى ُ ُّ

اناتُالمفترسةُ.ذلكُألنُالحيواناتُالمفترسةُلُتفترسُأبناءُجنسهاُ .
ُّ
الحيو
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الرجلُالواحدُ
افُ،فيُحينُأنُ ُّ
ُّ
توحشهُلُيفترسُفيُالُّليلةُالواحدةُأكثرُمنُعشرةُخر
فال ّذئبُإذاُاشتدُ ّ

بأيُقانون
ُيصحُهذاُاّلذيُيجريُفيُ
ُّ
تسببُفيُقتلُعشرةُآلفُنفسُفيُيومُواحدُ،فأنصفواُوقولواُ ُّ
ي ّ
هُإذاُسفكُدماءُمائةُألفُنفسُسموهُأشجعُ
ُّ
ُّ
فيُحينُأن
سموهُقاتالُ ُ
هذاُالعالم؟ُإذاُقتلُإنسانُإنسانُا ُ ُّ

اهمُمنُشخصُآخرُسموهُسارقاُمجرمُاُ،فيُحينُأنهُإذاُأغارُ
ُّ
األبطالُواذاُسرق ُإنسانُعشرةُدر
أماُإذاُأشعلُإحدىُالممالكُبنيرانُ
ُمنزلُ ُ ُّ
ذاُأحرق ُ
ُ
هاُسموهُفاتحُاُ.وا
علىُمملكةُبأسر ُّ
عدوهُمجرمُاّ ُ،

تهمُوعدمُإيمانهمُ.ذلكُألنُ
ُّ
ُّ
دلئلُآفاتُالبشرُووحشي
سموهُفاتحُالعالمُ.هذهُجميعُا ُ
المدافعُوالبنادق ُ ُّ

لماُرضيُبأنُيؤذيُأي ُإنسانُ،ولماُسمحُبإراقةُقطرةُواحدةُمنُ
ُّ
لهية ُ
اإلنسانُلوُآمنُبالعدالةُاإل ّ

الناسُ ُ.
احُيسعىُليلُنهارُكيُيسرُخواطرُ ُّ
ُّ
الدمُ.بلُلر
ُّ

الناسُ،فهذهُبدايةُإشراقُصبحُ
علىُأنُآثارُاليقظةُقدُتجّلتُاليومُفيُبعضُ ُّ
ُّ
ُوانناُنحمدُهللاُ

نسانيُ،وأنُتزولُالعداوةُوالبغضاءُبينُالبشرُ،
ُ
الصلح ُاألكبرُ.واُّنناُلنأملُأنُتنتشرُوحدةُالعالمُاإل
ّ
ّ
الصلحُ ،وأن ُتفصل ُهذهُ
ُّ
الصلح ُاألكبر ُوأن ُتتآلف ُجميع ُاألممُ ،وأن
ُيتشكل ُمحفل ُ ّ
وأن ُيتجّلى ُ ّ
الصلحُ
المحكمةُالكبرىُفيُالمشكالتُاّلتي ُتقعُبينُاألممُُو ُّ
الدولُ.وهذاُاألمرُمرتبطُبازديادُأنصارُ ّ

ُتضطر ُاألممُ
ُّ
الصلح ُبحيث
ُ
ُمحبي ُالعالم ُاإل
الدنياُ ،وازدياد ُّ
في ُ ُّ
عامة ُنحو ُ ّ
نساني ُوُاتّجاه ُاألفكار ُال ّ
ّ
الصالحُ ُ.
الدولُإلىُالتّحادُنتيجةُلكثر ُّ
ُو ُّ
الصلحُُو ّ
ةُمحبيُ ّ
أماُالعداوةُفسببُ
ُ ُّ
محبة ُنورُفيُحينُأنُالبغضُوالعداوةُظلمةُ.وال ّ
إن ُال ّ
محبة ُسببُالحياةُ ّ

كلُماُ
العقالءُيفضلونُالحياةُعلىُالمماتُوالتّحادُعلىُالختالفُويسعونُ–ب ُّ
ُّ
أنُ
لُشكُ ُّ
ُ
المماتُ.و ّ
السوداءُوتشرق ُشمسُالحقيقةُ،ويصبحُالعالمُعالمُا ُآخرُ،وتصبحُ
السحبُ ُّ
قوةُ-كيُتزولُ ُّ
أوتواُمنُ ّ

الشمالُ
ُو ُّ
الشرق ُوالغربُ ،ويتصافح ُالجنوب ُ
ُوالُّلطفُ ،ويتعانق ُ ُّ
جنة ُفي ُنهاية ُالجمال ُ
كرة ُاألرض ُ ّ
حقيقية ُ
محبةُال ُّ
وتتجّلىُال ّ
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الرأفة ُبالخلقُ
محبة ُللخلق ُبمثابة ُإظهارها ُللخالقُ ،
نسانيُ .ذلك ُّ
ُ
لهية ُفي ُالعالم ُاإل
ُألن ُإظهار ُال ّ
اإل ّ
ُو ُّ
ّ
تعتبرُخدمةُهللُ .
محبة ُبينُالبشرُوسببُالعدالةُ،
ُفابتهلواُواسعواُب ُّ
قوة ُحتّى ُتكونواُسببُال ّ
كل ُماُأوتيتمُمنُ ّ

ياسيُ
الس ُ
عصبُ
التّ ُّ
ُ،و ُ
بُالجنسي ُ
ُ
التّ ُّ
عص
بُالمذهبي ُُو ُ
ُ
التّ ُّ
عص
الغربُ،وحتّى ُيزولُ ُ
ُ
الشرق ُو
وسببُاتّحاد ُ ُّ
ّ ّ
ّ
ّ
الراحةُ .
ُ
بُالوطنيُبإذنُهللاُويفوزُالعالمُبال ُّ
ط
ُ
التّ ُّ
عص
ُو ُ
مأنينةُو ُّ
ّ
نُيتمزق ُأولدهمُإربُاُ
ُّ
أعزاء ُلديكمُ.وهؤلءُالبؤساءُاّلذي
ُ ُّ
إن ُلكمُجميعُا ُأبناءُ،وتعرفون ُكمُهمُ ّ

الدماءُ.كيفُ
طخُاُب ُّ
ُ.فتأملواُكيفُتكونُحالُاألبُواألمُإذاُرأياُطفلهماُالعزيزُمل ُّ
ُّ
إربُاُهمُمثلكمُأيضُا
احةُبال؟ُهلُمنُمسل ُلهما؟ُوهكذاُهوُ
تبدوُحالتهماُآنذاك؟ُهلُيتبُّقىُلهماُمنُقلبُوهلُيهنئاُبر
ّ

الحالُاآلنُفيُطرابلسُفهنالكُالكثيرُمنُاآلباءُواأل ّمهاتُاّلذينُيعيشونُهذهُالحالةُالمأساويةُ .

السيفُعلىُبعضناُ،خلقناُ
ينُومتآلفينُبعضناُمعُبعضُ،لُلنسل ُ ُّ
ُّ
ُلقدُخلقناُهللاُلنكون ُّ
ُمحب

للعدلُلُلنهيئُللحربُ.لقدُوهبناُهللاُالبصرُلننظرُإلىُ
ولنؤسسُناديُا ُ
محبةُّ ُ ،
ُّ
ّ
لنشكلُمحفلُاأللفةُوال ّ
محبة ُهللاُوأعطاناُالقلبُلنتعُّلقُبعضناُببعضُلُلنتباغضُويعاديُبعضناُبعضُاُ.
بعضناُالبعضُب ّ

تأملوا ُمدى ُفضل ُهللا ُعلى ُاإلنسانُ .لقد ُأعطاه ُالعقل ُوأعطاه ُاإلحساس ُلكي ُيستخدم ُهذه ُالقوىُ
ُّ

فةُوليسُلمضرةُاآلخرينُ .
الصر
محبةُ ُّ
الر ُّ
حمانيةُفيُسبيلُال ّ
ُّ
ّ

السراجُاّلذيُأضاءهُ
نسانيُ،كيُلُنطفئُ ُّ
ُ
أنُيؤيدكمُويوّفقكمُإلىُفضائلُالعالمُاإل
ُّ
ُفاسألواُهللاُ
ّ
ماويةُ .وكي ُنوّفق ُإلى ُأن ُنزُّين ُالعالمُ
الرحمنُ ،ول ُنمنع ُالبركة ُ ُّ
الس ّ
هللاُ ،ول ُنقطع ُأمطار ُرحمة ُ ّ
الغرب ُوأن ُنربط ُجميع ُاألمم ُبعضها ُببعض ُوأن ُنهدم ُبنيان ُالحربُ
الشرق ُو ُ
نسانيُ ،وأن ُننير ُ ُّ
ُ
اإل
ّ
ونكونُسببُاُأللفةُالقلوبُ.هذاُمنتهىُآمالناُ،وهذاُهوُرجاؤنا ُ
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ونسألُهللاُأنُيوّفقناُإلىُذلكُ .
انيةُالهدايةُ.وكتبُإلىُجميعُالملوكُرسالتُ
ُلقدُأشرق ُحضرةُبهاءُهللاُمنُأفقُإيرانُبنور ُّ

النصحُلهمُجميعُاُ.ومنُبينُهؤلءُنابليونُالُثّالثُ
صلحُاألكبرُ،وأسدىُ ُّ
ُّ
خاصةُودعاهمُجميعُاُإلىُال ّ

مدة ُخمسينُعاما ُحتّى ُيومُصعودهُيبذلُالجهدُ
اّلذي ُكانُحاكمُا ُلباريسُ.وقدُ ُّ
ظل ُحضرةُبهاءُهللاُ ّ
نُعلمُ
النورُفيُانتشارُ،وا ُّ
األكبرُ.فالحمدُهللُإنُهذاُ ُّ
ُّ
الصلحُ
منُأجلُأنُتنجذبُالقلوبُتدريجياُإلىُ ّ

ونحنُنبذلُالجهدُليلُنهارُكيُيتنورُعالمُالبشرُوتشرق ُشمسُ
ُّ
الصلح ُاألكبرُسيرتفعُإنُشاءُهللاُ .
ّ
الشرقُوالغربُجميعُاُ .
الحقيقةُعلىُ ُّ
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لهية
الحكمة اإل ّ
الخطبةُالمباركةُفيُباريسُفيُمجمعُالتّياصفة ُ

ُالكبيرُليلةُالخميسُفيُُ6كانونُاأل ّولُسنةُُ 1911
هو هللا
طالعُعلىُحقائقُاألشياءُعلىُ
نسانيُوالحكمةُهيُال ُّ
ُ
لهيةُأعظمُفضائلُالعالمُاإل
ُالحكمةُاإل ُّ
ّ
ماُهيُعليهُ .
ألن ُالعلم ُقسمانُ:
لهية ُ ُّ
ُوالعلم ُواإلحاطة ُبحقائق ُاألشياء ُأمر ُمستحيل ُمن ُدون ُالحكمة ُاإل ّ

يُ .
ىُ:حصوليُوحضور ُّ
ُ
تصوُريُواآلخرُتحّققيُأوُبعبارةُأخر
أحدهماُ ّ
ّ

بهُفإن ُعلمناُ
أماُعندماُنشر ُّ
ُفمثالُ ُيعلمُكلُّ ُّ
ناُأن ُهنالك ُماءُولكنُعلمناُهذاُ ّ
تصور ُمحضّ ُ.

للشيءُ .
صورُ ُّ
الشيءُلُ ُ
التّحّققُمنُ ُّ
امُهوُ ُ
التّ ُّ
ُ.لهذاُقيلُإنُالعلمُ ُ
ُّ
يصبحُتحّققيا
التّ ّ

لوُعلمُإنسانُأن ُهنالكُمائدةُونعمةُموج ُودةُفإُّنهُلُيحصلُعلىُالُّلذةُبمجردُهذاُ
ُّ
ُومثالُ ُ

امُ .
التّ ُّ
العلميُ ُ
ُ
التّحّققُ
هذهُالمائدةُفإنهُيتلُّذذُويتغُّذىُوبعدُهذاُيحصلُلديهُ ُ
ُّ
أماُإذاُتناولُمنُ
ُ
التّ ّ
صورُ ّ
ّ

لُيجعلهُيتذوقُ
ُّ
لكنُهذاُلُيكفيُو
يسمىُالعسلُ ُّ
الدنياُشيئُاُ ُّ
يعلمُاإلنسانُأنُهناكُفيُ ُّ
ُّ
ُومثالُُ

طعمُالحالوةُبلُيجبُعليهُأنُيذوقُالعسلُحتّىُيحصلُعلىُعلمُبطعمهُ .
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طالعُعلىُحقائقُاألشياءُعلىُماُهيُعليهُذوقُاُوتحّققُاُ .
إذنُفالحكمةُهيُال ُّ
ُأن ُهنالكُمراتب ُللوجودُإ ّما ُهيُ
ُلهذاُخلق ُهللا ُاإلنسان ُجامعُا ُلجميع ُالحقائقُ .فمثالُ ُنجد ُّ

جماديةُوالكمالتُ
ُّ
جمادُأوُهي ُنباتُأوُهيُحيوانُ.واإلنسانُنوعُممتازُجامعُلجميعُالكمالتُال

جمادية ُمثالُ ُأمور ُجسما ّنية ُوتركيب ُللعناصر ُوتحّققُ
ُّ
النباتُّية ُوالكمالت ُالحيوا ُّنيةُ .فالكمالت ُال
ُّ
النامية ُوهذهُ
قوة ُ ُّ
أما ُالكمالت ُ ُّ
ُّ
النباتية ُفهي ُال ّ
للصورة ُوالمثالُ .وهذا ُالكمال ُموجود ُفي ُاإلنسانّ ُ .
قوةُموجودةُأيضُاُفيُاإلنسانُ .
قوةُال ّ ُ
حسُوهذهُال ّ
موجودةُأيضُاُفيُاإلنسانُ.والكمالتُالحيوا ّنيةُهيُ ّ

النباتُّيةُ
ةُو ُّ
جمادي ُ
ُّ
هُمتضمنُعلىُجميعُالكمالتُال
ُّ
ُّ
ةُومعنىُذلكُأن
ُّ
إذنُففيُاإلنسانُشمولي
ُ

الروحُيمتازُاإلنسانُعنُسائرُ
الروحُوبتلكُ ُّ
قوةُ ُّ
الش ُّ
عنُذلكُفإنُهذهُ ُّ
ُّ
والحيوا ّنيةُ.وفضالُُ
موليةُ ّ
مؤيدةُب ّ
حمانيةُ
الر ُّ
الكائنات ُفهو ُأشرف ُالموج ُودات ُوالجامع ُلجميع ُالكمالت ُالك ُو ّنية ُومظهر ُالفيوضات ُ ّ
بانيةُ .
والمستفيضُمنُالكمالتُ ُّ
الر ّ

بأنهُ
كل ُاسمُوصفةُتصفُبهماُهللاُتعالىُتجدُمنهماُآيةُفيُاإلنسانُفمثالُ ُتصفُهللاُ ُّ
فإن ُ ُّ
ُ ُّ

تصوُرتُبصيرةُهللاُ .ومنُ
بصير ُوآية ُالبصرُعين ُاإلنسان ُوان ُلمُتكن ُلديك ُعين ُتبصر ُبهاُلماُ ّ

لهية ُاإلرادةُ
لهية ُ ُّ
لهية ُالجودُومنُجملةُالكمالتُاإل ّ
السمعُومنُجملةُالكمالتُاإل ّ
جملةُالكمالتُاإل ّ
كل ُواحدُمنُهذهُالكمالتُ
إلهية ُتنعتهُبهاُ.ول ُّ
لهية ُالقدرةُفهذهُهيُكمالتُ ّ
ومنُجملةُالكمالتُاإل ّ

لهي ُولهذاُفاإلنسانُجامعُللكمالتُالك ُو ّنية ُ ُومستفيضُ
آيةُفيُاإلنسانُ.إذنُفهذهُالكمالتُفيضُإ ُ
ّ
لهيةُ .
منُالكمالتُاإل ّ
ببُصارُاإلنسانُقاهرُلجميعُالكائناتُومتغّلبُاُعليهاُ .
ُا
ُولهذاُ ُّ
الس
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الشمس ُعلى ُما ُهي ُعليهُمنُالعظمةُأسيرةُ
طبيعةُ .ف ُّ
فليةُأسيرة ُلل ُّ
الس ُّ
ُو ُّ
علوية ُ
ألن ُجميع ُالكائنات ُال ُّ
ُّ

طبيعةُولُتستطيعُ
ماويةُالعظيمةُأسيرةُلل ُّ
طبيعةُوجميعُاألجرامُ ُّ
طبيعةُوالبحرُعلىُسعتهُأسيرُلل ُّ
لل ُّ
الس ّ
الشمس ُل ُتنحرف ُعن ُمركز ُمدارها ُواألرض ُل ُتتجاوزُ
طبيعةُُ .و ُّ
التّجاوز ُقيد ُشعرة ُعن ُقانون ُال ُّ
ُ
طبيعةُ .
لكنُاإلنسانُعلىُالعكسُمنهاُحاكمُعلىُال ُّ
طبيعةُ ُو ُّ
مدارهاُوجميعهاُمحكومةُلل ُّ

طبيعةُوأحكامهاُنجدُكائنُا ُحيا ُخلقُليعيشُعلىُاليابسة ُوهوُليسُهوائياُ
ُفمثالُ ُبمقتضىُال ُّ

طبيعةُفيطيرُفيُالهواءُويجولُفوقُسطحُالبحرُكماُيجولُفيُ
ومعُهذاُفإنهُيكسرُقانونُال ُّ
ُّ
ولُمائياُ

بيعةُالعامُكماُأنهُيحبسُفيُ
ُّ
الميادينُويقودُسفينةُتحتُسطحُالماءُوهذهُأمورُمخالفةُلقانون ُال ُّ
ط

بائيةُالعاتيةُاّلتي ُتشقُالجبالُشقُا ُويجعلهاُخادمةُلهُتحملُعلىُكاهلهاُجميعُ
قوة ُالكهر ُّ
ُّ
الزجاجةُال ّ
حرة ُطليقة ُقاهرة ُلجميع ُاألشياء ُ ُولكنُّهاُ
قوة ُبموجب ُقانون ُال ُّ
األحمالُ .والحال ُّ
قوة ُ ُّ
طبيعة ُ ّ
ُأن ُهذه ُال ّ
طبيعة ُولهذا ُفهو ُأشرف ُجميعُ
ُأن ُاإلنسان ُيخرق ُقانون ُال ُّ
ُاتّضح ُّ
صارت ُمقهورة ُلإلنسانُ .إذن ُ

هُذاتُشموليةُكاملةُ .
ُّ
ُّ
الكائناتُألن

إن ُجميعُ
ُويصرون ُعلى ُالقول ُفي ُتعاليمهم ُ ُّ
ُّ
النقطة
مادُّيين ُغفلوا ُعن ُهذه ُ ُّ
ُوالعجيب ُّ
ُأن ُال ّ

الحقيقةُأنُ
ُّ
طبيعةُو
لُيستطيعُشيءُأيُكانُمنُاألشياءُأنُيتجاوزُقانونُال ُّ
ُّ
طبيعةُو
الكائناتُأسيرةُلل ُّ
ُترى ُويكشفُ
طبيعةُ .فمثالُ ُيستكشف ُاألفالك ُوهو ُعلىُسطح ُاألرضُكما ُ
اإلنسان ُيخرق ُقانون ُال ُّ
حيزُ
طبيعة ُّ
األمور ُاّلتي ُهي ُبموجب ُقانون ُال ُّ
حيز ُالغيب ُالمستور ُويجعلها ُفي ُ ّ
ُسر ُمكنون ُوفي ُ ّ

سرُ
التّصويرُوجهازُالحاكيُكانتُكُّلهاُفيُالقرون ُالماضيةُ ا
قوة ُالكهربائيةُوجهازُ ُ
ُّ
الشهودُ.فمثالُ ُال ّ
إلهيةُ
ورمزُمخزونُا ُوكانُاختفاؤهاُواجبُا ُبمقتضىُال ُّ
مكنونُا ُ ُا
أماُعقلُاإلنسانُاّلذي ُهوُموهبةُ ّ
طبيعةُ ّ
الشهودُ .
حيزُ ُّ
فقدُنقلُهذاُ ُّ
حيزُالغيبُإلىُ ّ
الس ُّرُالمكنونُمنُ ّ
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طبيعةُ.سبحانُهللاُ
نسانيةُغالبةُعلىُال ُّ
بيعةُفإنُالحقيقةُاإل ُّ
ُّ
إذنُبرغمُكونُالكائناتُجميعهاُأسيرةُلل ُّ
ط
طبيعةُفاعلة ُمطلقة؟ُوكيفُيعبدونهاُفيُالوقتُاّلذي ُفيهُنراهمُوقدُقهروها؟ُ
مادُّيون ُال ُّ
كيفُيحسبُال ّ
ن ُالفناءُ
ُإن ُالوجود ُعبارة ُعن ُتركيب ُالعناصر ُوا ُّ
طبيعة ُبأدُّلة ُفيقولون ُّ
وفوق ُهذا ُيستدُّلون ُعلى ُال ُّ

تركبتُعناصرُومنُذلكُالتّركيبُوجدُاإلنسانُوعندماُيتحّللُهذاُالتّركيبُ
عبارةُعنُتحليلهاُ.فمثالُُ ُّ

تفرقُُيكون ُالموتُوماُدامُوجودُاألشياءُعبارةُعنُتركيبُالعناصرُوموتهاُعبارةُعنُتحليلهاُفماُ
وي ّ

الحاجةُإذُاُإلىُصانعُقديرُفريد؟ ُ

تركيبُبالصدفةُللعناصرُأوُتركيبُ
ُّ
ُأنُالتّركيبُعلىُثالثةُأنواعُ:فهوُإ ّماُ
فك ُرون ُّ
ُ ُو ُّ
لكنهمُلُي ّ

الحيُالقديرُ .
اميُلهاُأوُتركيبُبإرادةُ ُ
إلز ُ
ّ
ّ

صدفةُلوجبُأنُنقولُبحدوثُالمعلولُبدون ُعلّةُ
فلوُقلناُإن ُتركيبُالعناصرُهوُتركيبُبال ُّ
ُّ
ُ

وهذاُواضحُالبطالنُ .

اتيُلُ
لهاُلوجبُأنُنعترفُأنُالُّلزومُال ّذ ُ
ُّ
اتيُ
نُتركيبُالعناصرُناتجُعنُالُّلزومُال ّذ ُ
ُولوُقلناُإ ُّ
ّ
ّ
ةُلُتنفك ُعنُالُّنارُ
ُّ
ذاتي ُللماءُ.فالح ارر
الرطوبةُلزوم ُ ُ
ارُو ُّ
للن ُ
ذاتي ُ ُّ
يمكنهُالنفكاكُفمثالُ ُالح اررةُلزوم ُ ُ
ّ
ّ
طوبةُلُتنفك ُعنُالماءُ.إذنُماُدامُهذاُالتّركيب ُلزومُا ُذاتيُا ُفالُيمكنُأنُيكون ُلهُتحليلُأوُ
ُّ
الر
ُو ُّ

السببُفيُتركيبُالعناصرُ.
النوعُالثّانيُليسُأيضُاُ ُّ
لُينالهُانفكاكُ.إنُهذاُ ُّ
ُّ
اتيُ
يقُألنُالُّلزومُال ّذ ُ
ُّ
تفر
ّ
عناصرُبتقديرُالحيُالقديرُ .
ُ
النوعُالُثّالثُوهوُتركيبُال
إذنُفماُاّلذيُبقي؟ُ ُّإنهُ ُّ
ّ
ن ُهناك ُموجدُا ُوخالقُاُ
النوع ُالُثّالثُ .وهكذا ُيثبت ُأ ُّ
ُإذن ُينحصر ُتركيب ُالعناصر ُبهذا ُ ُّ

للكائناتُ .
ُ

مسُأن ُعقلُاإلنسانُوروحهُ
ُّ
وخالصةُالقولُلقدُاتّضحُباألدُّلةُالعقليةُالواضحةُوضوحُ ُّ
الش
ُ
ُ

مدركان ُلحقائق ُاألشياءُ .لماذا؟ ُألن ُعقل ُاإلنسان ُمحيط ُباألشياء ُوروح ُاإلنسانُمحيطة ُباألشياءُ

لكن ُ
ُو ُّ
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لكنُنفوذهاُ
النفوذُ ُو ُّ
قوةُمهماُكانتُفيُمنتهىُ ُّ
الروحُاإل ُّ
ةُو ُّ
الناطق ُ
النفسُ ُّ
ُّ
نسانيةُاّلتيُهيُالحاملةُلهذهُال ّ
السلفُوالخلفُمحدودُوقدُرُّبواُنفوسُا ُمعدودةُ
ليلُذلكُأن ُتأثيرُعظماءُالفالسفةُوحكماءُ ُّ
ُّ
محدودُ.د

أوُرُّبواُأنفسهمُفقطُ .

طالعُاإلنسانُعلىُ
الروحُالقدسُغيرُمحدودُوفيوضاتهاُغيرُمحدودةُ ُومهماُزادُا ُّ
لكنُنفوذُ ُّ
ُ ُو ُّ

الروحُالقدسُ .
ظلُمحتاجُاُإلىُنفثاتُ ُّ
يهماُفإنهُي ُّ
ُّ
الحكمةُوالفلسفةُوحصلُعلىُالقدرةُُوالمهارةُف

ُفمثالُ ُأفالطون ُاّلذي ُكانُالفيلسوفُاألقدمُلدىُاليونانُوكذلكُأرسطوُوفيثاغورسُواقليدسُ

الفلسفيةُوالحكمةُاّلتي ُكانتُلديهمُلمُيستطيعواُأنُ
ُّ
قوة ُ
كُّلهمُكانتُدائرةُنفوذهمُمحدودةُوبرغمُهذهُال ّ
يضحيُبحياتهُمنُأجلُالعمومُ .
يرُّبواُإنسانُاُ ُّ

ُجم ُغفير ُمنُ
مؤيدة ُب ُّ
أما ُ ُّ
النفوس ُاّلتي ُكانت ُ ّ
ُّ
الروح ُالقدس ُفقد ُكان ُلها ُنفوذ ُبحيث ُسارع ّ

النفوسُبطرسُاّلذيُلمُيكنُلهُعلىُحسبُ
الناسُمنُتأثيرُأنفاسهمُإلىُميدانُالفداءُ،منُأمثالُهذهُ ُّ
ُّ

الشخصُصيادُا ُلألسماكُولم ُيكنُلهُعلمُوفضلُوكانُأميا ُلُيقرأُولُ
ظاهرُعلمُ.فقدُكانُهذاُ ُّ
ال ّ
الروحُالقدسُأُثّرُفيُ
اُتأيدُبنفثاتُ ُّ
ومعُهذاُفإنهُلم ُّ
ُّ
السبتُ
يكتبُإلىُدرجةُلمُيكنُيعرفُحسابُ ّأيامُ ُّ

أيُتأثير! ُ
لمُالوجودُتأثيرُجسيمُاُو ُّ
ُا
عا

ُفإنه ُيبقى ُمحتاجُاُ
ُأن ُاإلنسان ُمهما ُارتقى ُفي ُالحكمة ُوارتقى ُفي ُالفلسفة ُّ
ُومقصدي ُهو ُّ

اكتسبُاإلنسانُمنُالكمالُفإن ُدائرةُنفوذهُتبقىُمحدودةُ.واذاُأرادُأنُ
ُّ
الروحُالقدسُ ُ،ومهما ُ
لنفثاتُ ُّ
الشمولُواإلحاطةُ .
رُأفكارُالبشرُفإنُتحريكهُلهاُيكونُمحدودُاُولُيكتسبُصفةُ ُّ
ُّ
يسي
ّ
عموميةُوظهرت ُ
لكنُأولياءُهللاُأوجدواُفيُعالمُاألفكارُحركةُ
ُ ُو ُّ
ّ
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اتُلألحجارُفإنهُأوجدُفيُعالمُالفكرُالبشر ّيُُ
ُّ
ُّ
هُكانُابنُنح
ُّ
اهيمُمعُأن
آثارُغريبةُفمثالُ ُحضرةُإبر
السّيد ُالمسيحُ
عامة ُفيُاألفكارُالبشرُّيةُوكذلكُأيضُا ُ ّ
حركةُجديدةُوكذلكُحضرةُموسىُأوجدُحركةُ ّ

غيرُاعتياديةُوعمتُسطوتهُ
ُّ
عموميةُ
لُّ ُّأنهُأوجدُفيُعالمُاألفكارُحركةُ
فمعُأنهُكانُمنُأسرةُفقيرةُإ ُ
ُّ
ّ
إلُأنهُكانُذاُنفوذُعجيبُفيُمجالُاألفكارُ
فمعُأنهُكانُأميا ُ ُّ
ُّ
محمد ُ
أرجاءُالعالمُ.وكذلكُحضرةُ ّ

عموميةُفيُ
عموميةُوأوصلُاألمةُالعربيةُإلىُأعلىُدرجاتُالكمالُوكذلكُحضرةُالبابُأوجدُحركةُ
ال
ّ
ّ
عالمُاألفكارُ .

جددُالعالمُوتهبهُ
ُّ
الروحُالقدسُلهاُنفوذُكاملُب
مؤيدةُب ُّ
إذنُفقدُاتّضحُأنُ ُّ
ُ
ُ
حيثُإنهاُت ّ
النفوسُال ّ

السنين ُويبقىُ
ُتمر ُآلف ُ ُّ
ن ُقدرتها ُوتأثيرها ُغير ُمحدودين ُبل ُّ
الشرق ُوالغرب ُوا ُّ
أبدية ُوتنير ُ ُّ
حياة ُ ّ
ظل ُمحدودة ُمهما ُكان ُعالمُاُ
ُفإن ُحركته ُت ُّ
الروح ُالقدس ُّ
مؤيد ُب ُّ
نفوذهاُ .أ ّما ُلو ُكان ُاإلنسان ُغير ُ ّ

لهيةُ
مؤسسُا ُللفلسفةُ ،واليوم ُلما ُانقطعت ُحركة ُاألفكار ُال ُ
الّهوتية ُبصورة ُكُّلُّية ُونسخت ُالحكمة ُاإل ّ
ُو ّ
مادُّياتُوسيطرتُظلمة ُاألوهامُواختفتُالحقيقةُظهرُحضرةُبهاءُهللاُمنُأفق ُإيرانُوأوجدُ
ُوتغّلبتُال ّ

انيون
وتغيرتُأفكارهمُ
لهيةُ ُّ
ُ
فيُعالمُاألفكارُحركةُقويةُفوجدُاإلير ُّ
ُّ
انيةُوأدركواُالحكمةُاإل ّ
ُإحساساتُرُّب ّ
وأطوارهمُوأفعالهمُبصورةُكُّلُّيةُ .

الناسُكُّلهمُأسرىُالتّقاليدُفأصبحواُخلقُاُجديدُاُونالواُروحُاُجديدةُوأشرقُنورُالحقيقةُ .
ُوكانُ ُّ
لهية ُأثرُولُ
ُ
إن ُ
ُ ُّ
جميعُالمللُواألديانُغارقةُفيُبحرُاألوهامُولمُيبقُ ُمنُحقيقةُاألديانُاإل ّ

يهودي ُيصبحُ
ُّ
طفلُال
اُيتّبعونهُ.فال ُّ
فاتّبعوهُولُزالو ُ
كل ُماُسمعوهُمنُاآلباءُواألجداد ُ ُ
الناس ُ ُّ
خبرُوقبلُ ُّ

ادشتيُزرادشتيُاُ.إذنُفالجميعُأسرىُالتّقاليدُ
بوذيُبوذيُاُوالزر ُ
مسيحيُيصبحُمسيحيُاُوال ُّ
ُ
يهوديُاُوالولدُال
ّ
ّ
ويتّبعونُتقاليدُآبائهمُوأجدادهمُ .
ُ
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تحريُُالحقيقةُ ُ .
فقدُقالُإنُ ُ
ُّ
أماُبهاءُهللاُ
التّقليدُغيرُجائزُويجبُ ّ
ُّ
الدينُاّلذيُليسُمتّفقُاُ
انُعنُبعضهماُو ُّ
ُ
الدينُتوأمانُلُ ُّ
ينفك
العلمُو ُّ
ُ
أنُ
تفضلُ ُّ
ثمُ ُّ
ُ ُّ
إنُبهاءُهللاُ ّ

مع ُالعقل ُوالعلم ُوالفن ُليس ُبدين ُبل ُهو ُتقاليد ُلآلباء ُواألجداد ُوهو ُأوهام ُألن ُالعلم ُعبارة ُعنُ

الدينُمطابقُاُللعلمُوانُلمُيكنُمطابقُاُفهوُباطلُوأوهامُ .
نُ ُّ
الحقيقةُ،إذنُيجبُأنُيكو ُ

محبة ُبين ُالبشر ُوأن ُيؤُّلف ُبين ُالقلوبُ
أن ُ ُّ
تفضل ُ ُّ
ُ ُو ّ
الدين ُيجب ُأن ُيكون ُسبب ُاأللفة ُوال ّ

نُعدمهُخيرُمنُوجودهُ .
الدينُسببُالعداوةُفإ ُّ
واألرواحُفإنُأصبحُ ُّ

كل ُدينُ
نساني ُلُسببُالختالفُ ُو ُّ
ُ
الدينُيجبُأنُيكون ُسببُوحدةُالعالمُاإل
أن ُ ُّ
تفضل ُ ُّ
ُ ُو ّ
ّ
أن ُعدمهُ
الُشك ُ ُّ
نساني ُف
ُ
الدينُإنُلمُيكنُسببُا ُلوحدةُالعالمُاإل
وحد ُالقبائلُالمختلفةُف ُّ
ُّ
ّ
حق ُلُبدُأنُي ّ
ّ
خيرُمنُوجودهُ .
الحقُ
عصبُفإنُلمُيزلهُفليسُبدينُألنُ ُّ
التّ ُّ
الدينُيجبُأنُيزيلُ ُ
أن ُ ُّ
تفضل ُ ُّ
ُ ُو ّ
الدينُهوُاتباعُ ّ

حبُجميعُالخلقُوهوُفيُصلحُوسالمُمعُجميعُالخلقُوهوُرؤوفُبجميعُالخلقُفيجبُعليناُ
وهللاُي ّ

طرفُعنُ
يجبُأنُنغضُال ُّ
ُّ
حبُجميعُالخلقُوأنُنكونُشفوقينُبهمُجميعُاُإذُاُ
ُاتّباعُهللاُويجبُأنُن ّ

عصبات ُسببُ
ُّ
ونتحر
المذهبي ُ ُّ
ُ
ياسي ُو
الس ُ
ي ُُو
التّعصبُالوطن ُ
بُالجنسي ُُو ُ
ُ
التّ ُّ
عص
ُ
ىُالحقيقةُألن ُهذهُالتّ ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
المسكيناتُبالويلُوالُثّبورُ
ُ
الدماءُونتيجتهاُهيُنواحُاأل ّمهاتُ
الختالفُبينُالبشرُومنُأجلهاُسفكتُ ُّ
عصب ُهو ُاّلذي ُيهدم ُالممالكُ.
التّ ُّ
عصب ُنتيجته ُفقدان ُاآلباء ُأبنائهم ُوهذا ُ ُ
التّ ُّ
لمقتل ُأبنائهنُ .وهذا ُ ُ
فإن ُجميع ُالبشرُ
عصبات ُ ُّ
التّ ُّ
وكان ُهذا ُ ُ
أما ُلو ُذهبت ُالتّ ّ
عصبُ ،ول ُيزال ُسببُا ُلضطراب ُالعالمّ ُ .
محبةُفيُماُبينهمُ ُ.
يأتلفونُبمنتهىُال ّ
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ارُ
لهية ُولقد ُأراد ُهللا ُأن ُنكون ُنحن ُأنوُا
ُنتّبع ُهللا ُوننُّفذ ُ ُّ
ُوالمقصود ُأننا ُيجب ُأن ُ
السياسة ُاإل ّ

الرأفة ُفلماذا ُنكون ُمظهر ُالغضبُ
الرحمة ُ
الّمُا؟ ُوأراد ُهللا ُأن ُنكونُ ُنحن ُمظهر ُ ُّ
فلماذا ُنكون ُظ ُ
ُو ُّ

ُنحبهم ُنحن؟ ُوهو ُيرزق ُالجميع ُويحيي ُالجميع ُويحفظُ
حب ُجميع ُعبيده ُفلماذا ُل ُّ
ُو ُّ
النقمة؟ ُوهللا ُي ّ

الرأفةُعظيمُفلماذاُنكون
حُالقدسُفمنُالمؤكدُ
ُّ
الرو
ُقساة؟ُفلوُاتّبعناُنفثاتُ ُّ
ُ
الجميعُوهوعلىُشأنُمنُ ُّ

اُنورُللجميعُولوُ
نُاستفضناُمنُشمسُالحقيقةُكن ُا
ُّ
ب ُالغفورُتشملناُوا
الر ُّ
لهية ُوموهبةُ ُّ
أنُ ُّ
الرحمةُاإل ّ

ُشكُ .
كلُرحمةُدون ُّ
منُالمركزُكناُلل ُّ
ُّ
اقتبسناُالفيضُ

ُواُّني ُهذه ُالُّليلة ُمسرور ُجدُا ُوقد ُجئت ُإلى ُمجلس ُحضرت ُإليه ُهذه ُالُّذوات ُالمحترمةُ

لهيةُومقصودُ
ُ
وتشرفتُبلقائهمُفالوجوهُوهللُالحمدُمنيرةُو
ُّ
القلوبُطاهرةُواألرواحُمستبشرةُبالبشاراتُاإل ّ

يُالحقيقةُ ُ.
تحر ُ
الجميعُهوُ ّ

لهية ُوتظهرُأسرارُ
الر ُّ
أنُيؤيدكمُويوّفقكمُجميعُا ُلعلُتزدادُ ُّ
ُّ
ُواُّنيُأرجوُهللاُ
وحانيةُوالحكمةُاإل ّ

الّهوتُ .
جنةُال ُ
الكائناتُوتحيطُالفيوضاتُحتّىُتصبحُفرنساُ ّ
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السالم
حضرة زرادشت عليه ّ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُرملةُاإلسكندرّية ُ
ُفيُفندقُفكتورياُفيُُ4آذارُُ 1912
هو هللا
المُنبوتهُواضحةُوضوحُ
ُّ
لهية ُكانُحضرةُزرادشتُعليهُ ُّ
الس
ُمنُجملةُالمظاهرُال ّ
مقدسةُاإل ّ

السالمُفيُوقتُكانتُفيهُ
هانهُساطعُودليلهُلئحُوحجتهُقاطعةُوقدُظهرُزرادشتُعليهُ ُّ
ُّ
الشمسُوبر
ُّ
الدائمةُمستعرةُبينُإيرانُوتركستانُ.
إيرانُخرابُا ُيبابُا ُوكانُأهلهاُفيُمنتهىُالخذلنُوكانتُالحربُ ُّ
ثمُتربعُكشتاسبُعلىُسريرُ
تحرىُُالحقيقةُ ُّ
ُّ
استقرتُإيرانُقليالُُ ّأيامُلهر
ولقدُ ُّ
اسبُألنهُكانُرجالُُتقياُي ّ

السلطنةُ .
ُّ

ل ُوالهوانُوفي ُهذاُالوقتُظهرُزرادشتُ
وخالصةُالقولُإنهُقدُأحاطتُبإيرانُظلماتُالُّذ ُّ
ُّ
ُ

انيونُوسيطرتُظلمةُ
اهاُوتدنتُمنُجميعُالجهاتُفتاهُاإلير ُّ
ُّ
أيقظُأهلهاُبعدُأنُتفككتُقو
ُّ
فأنارُإيرانُو

مرةُأخرىُمنُأثرُتعاليمُزرادشتُونالتُروحُا ُجديدُا ُوُاتّجهتُجهةُ
الجهلُفيُبالدهمُ ُو ُّ
لكنهاُبعثتُ ّ
قيُ .
الر ُ
ُ
ّ ّ
إلهيةُ،
ماويةُ،و ُّ
اضحُأن ُتعاليمُزرادشتُعليهُ ُّ
ُّ
ُومنُالو
أن ُنصائحهُووصاياهُ ّ
السالمُتعاليمُس ّ

انيينُأثرُولُ
السالمُلماُبقيُلإلير ُّ
السالم ُلمحيتُإيرانُوفنيتُ.ولولُتعاليمهُعليهُ ُّ
ولوُلمُيظهر ُعليهُ ُّ

نسانيةُبصورةُكُّلُّيةُولحجبواُعنُالفيوضات ُ
اسمُولحرمواُمنُفضائلُاإل ُّ
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انيينُ
انيُأنارُأفقُإيرانُوعدلُعالمُاألخالقُُورّبىُاإلير ُّ
ور ُ
الن ُ
لكنُذلكُالكوكبُ ُ
انيةُبصورةُكُّلُّيةُ ُ.و ُّ
ُّ
الرُّب ّ
ّ ّ
لهيةُ .
بُ
التّربيةُاإل ّ
نبوةُ
الشمسُ.ومنُالعجيبُأنُيعترفُ ُّ
السالمُواضحةُك ُّ
نبوتهُعليهُ ُّ
وخالصةُالقولُإنُ ُّ
ُّ
ُ
الناسُب ّ

السالمُبصورةُ
إذُلماُلمُيذكرُاسمُزرادشتُعليه ُ ُّ
السالمُوينكرواُزرادشتُعليهُ ُّ
موسىُعليهُ ُّ
السالمّ ُ .

ُأن ُبعض ُاألنبياء ُفقط ُذكرتُ
صريحة ُفي ُالقرآن ُفقد ُأنكره ُأهل ُالفرقان ُواعترضوا ُعليهُ .والحقيقة ُّ
أماُ
أسماؤهمُفيُالفرقانُومعظمهم ُذكرتُصفاتهمُولمُتذكرُأسماؤهمُما ُعداُثمانيةُوعشرينُنبياّ ُ..

السالمُ
أما ُبخصوص ُز اردشت ُعليه ُ ُّ
التّصريح ُبأسمائهمُ .
التلويح ُدون ُ ُ
اآلخرون ُفقد ُذكر ُأكثرهم ُب ُّ
ُو ّ

المُفيُالقرآنُ
ُ
آنُكنبيُبعثُعلىُسواحلُنهرُ(آراس)ُوبهذاُالعنوانُذكرُزرادشتُعليهُ ُّ
الس
ُ
فيذكرهُالقر
ّ
س"ُفقدُفسروهاُبمعنىُالبئرُ.ولماُ
ُّ
الر
اتُالمفسرينُكلمةُ" ُّ
ُّ
الرس"ُولماُلمُيفهمُحضر
هُنبيُ"أصحابُ ُّ
بأن ُ
ُ
ّ ّ
ُظنُ
السالم ُقد ُظهر ُفي ُمدين ُوكان ُأهل ُمدين ُيشربون ُالماء ُمن ُاآلبار ُلذا ُّ
كان ُشعيب ُعليه ُ ُّ

ُأنُ
السالمُ .وقد ُذكر ُبعض ُالمفسرين ُّ
الرس ُكان ُشعيبُا ُعليه ُ ُّ
النبي ُاّلذي ُبعث ُفي ُ ُّ
ُأن ُ ُّ
المفسرون ُّ

الرسُهوُنهرُآراسُوُّأنهُبعثُعدد ُمنُاألنبياءُهناكُولمُتذكرُأسماؤهمُفيُالقرآنُوهكذاُ
المقصودُب ُّ
كانُقولهمُ .

نُ
الرس" ُوا ُّ
ُ"نبي ُضفاف ُ ُّ
سالم ُذكر ُفي ُالقرآن ُباسم ُ
ُإن ُزرادشت ُعليه ُال ُّ
ُوخالصة ُالقول ُّ
ّ
الشمسُوقدُبقيتُعظمتهُمستورةُحتّى ُيومُظهورُالجمالُالمباركُوبعدُذلكُرفعُ
عظمتهُواضحةُك ُّ
لهيةُ.
احُأنُزرادشتُعليهُ ُّ
الجمالُالمباركُاسمهُوذكرُفيُاأللو ُّ
السالمُكانُأحدُالمظاهرُال ّ
مقدسةُاإل ّ
الشمسُكذلكُحينماُظهرُ
النسيمُوتشرقُ ُّ
وكماُأنُمكنوناتُاألرضُتظهرُعندماُيهطلُالغيثُويهبُ ُّ
ُّ
الجمالُالمباركُشمسُالحقيقة ُوأشرقتُأنواره ُظهرتُللعيان ُجميعُالحقائق ُواألسرارُ ،ومنهاُقضيةُ

ألفُسنةُونيفُا ُ
ُّ
مدةُ
السالمُ.فقدُ ُّ
زرادشتُعليهُ ُّ
ظلُالفرسُتائهينُ ّ
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الجمالُالمباركُوهللُالحمدُاحتضنهمُفيُكنفهُوبعدُألفُسنةُأنقذهمُ
ُ
لكنُ
لُمأوىُلهمُولُملجأُلهمُ ُ.و ُّ
ُ

المُ.وصارتُهذهُالقضيةُأيضُاُسببُاُفيُ
ُّ
نبوةُزرادشتُعليهُ ُّ
الس
منُهذهُالُّذُّلةُومنُهذهُالمشّقةُوأعلنُ ّ
ظلُ
ومحبته ُوارتباطه ُووحدتهُ .وقد ُوضع ُالجمال ُالمبارك ُجميع ُاألمم ُتحت ُ ُّ
نساني ُ ُّ
ُ
ألفة ُالعالم ُاإل
ّ
جناحُعنايتهُوواسىُقلوبُالجميعُوت ُأّرفُبالجميعُ ُ.
ولهذاُفإنُأمرهُرحمةُللعالمينُوظهورهُسببُنجاةُمنُعلىُاألرضُوسرورُجميعُالمللُ.وقدُ
ُّ
ُ

التّجاذب ُبينُ
ُو ُ
أسس ُاأللفة ُ
التّنافر ُ
ُو ُ
التّباعد ُ
حقيقية ُومحا ُ ُ
محبة ُال ُّ
رفع ُحكم ُ ُّ
السيف ُووضع ُمكانه ُال ّ
ُو ّ

المللُوجعلناُمحبينُللعالمين ُواعتبرناُ
ُّ
كل ُقيدُوصالحناُمعُجميع ُ
العمومُ.وقدُنجاناُوهللُالحمدُمنُ ُّ
ُّ
اجبُالعبوديةُلهُ
ُّ
مرةُوأنُنقومُبو
الشكرُفيُ ُّ
بهائيينُلهذاُيتوجب ُعليناُأنُنرفعُلهُ ُّ
منُال ُّ
كل ُآنُألفُ ّ
طفُبها!ُفهذاُالجمعُالمجتمعُاآلنُجاءُمنُأماكنُ
اُأيةُموهبةُتل ُّ
وهذاُمنتهىُآمالناُوأمانيناُ.لحظو ُّ

النزاعُاّلذيُكانُ
مختلفةُوجاءتُ ُّ
كلُنفسُمنُإقليمُوبلدُ.وماُأعظمُالختالفُاّلذيُكانُبينناُ ُوماُأشدُ ّ
حمانية ُوجمعنا ُوَُّألف ُبينناُ
الر ُّ
بينناُ .وما ُأكثر ُما ُّ
الصفات ُ ّ
ُكنا ُمبتعدين ُعن ُبعضناُ .فتجّلى ُعلينا ُب ّ
محبةُ
َّ
ووحدناُوجمعناُحولُمائدةُفيُمكانُمثلُهذاُالمكانُفيُبالدُالغربةُفصرناُكُّلناُفيُكمالُال ّ
مجتمعينُحولُهذهُالمائدةُوليسُلناُهدفُغيرُعبوديةُالعتبةُالمباركةُولُنبتغيُ
ُّ
واأللفةُوالتّحاد ُ
كلُ
محبةُواأللفةُفقلوبناُمرتبطةُبعضهاُببعضُوأرواحناُكُّلهاُمستبشرةُبعنايةُالجمالُالمباركُ ُو ُّ
غيرُال ّ
هذا ُواضحُشديد ُالوضوحُفي ُهذاُالجمع ُاّلذي ُنحن ُفيهُ .ترى ُماذا ُسيحدث ُفي ُالمستقبل؟ ُوكيفُ

الشعوبُوالقبائلُالمختلفةُالمتحاربةُالمتنازعة؟ُفالتّحاد ُالموجودُاآلنُ
ستتّحدُجميعُالمللُوالمذاهب ُُو ُّ
هو ُبمثابة ُعنوان ُالمقالةُ .ترى ُماذا ُسيكون ُمتن ُهذا ُالمقال ُوشرحه؟ ُومجلسنا ُهو ُديباجة ُالكتابُ
ومنهاُتعرفُحقائقُهذاُالكتابُومعانيهُ .
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لهيةُوموهبةُ
ُوأمليُأنُيكونُ ُّ
كلُواحدُمناُحينُيرجعُإلىُوطنهُأوُمسكنهُآيةُمنُاآلياتُاإل ّ

النفوس ُوارتباطهاُ.فاخدمواُالوحدةُ
منُالمواهبُ ُّ
انية ُويكون ُسببُا ُفيُألفةُالقلوبُوسببُا ُفيُاتّحاد ُ ّ
الرُّب ّ

لجميعُالبشرُومحبينُلجميعُمنُعلىُاألرضُواجتمعواُبينُالغريبُوالقريبُ
ُّ
اُخداما ُ
نسانيةُوكونو ُّ
اإل ُّ

الرأفةُوهذاُمنتهىُآمالناُ
وانظرواُإلىُالعدوُوالحبيبُنظرةُواحدةُوعاشرواُالجميعُفيُمنتهىُال ّ
محبة ُُو ُّ
علىُيقينُبأنكمُستعملونُهذاُ .
ُّ
ُوأمانيناُواُّنيُ
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الرسول الكريم
مولد ّ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُرملةُاإلسكندرّية ُ
ُفيُفندقُفكتورياُفيُُ6آذارُُ 1912
هو هللا
كلُ
لهية ُكانتُشموسُا ُ ّنورتُعالمُاإلمكانُلعظيمُاإلشراقُ.وقدُنورُ ُّ
ُّ
إن ُالمظاهرُال ّ
مقدسةُاإل ّ

أنُكيفيةُطلوعهمُكانتُمتفاوتةُ.فحضرةُموسىُأشرقُكوكبهُعلىُ
ُّ
لُّ
واحدُمنهمُالعالمُوقتُطلوعهُ،إ ُ

قوة ُقاهرةُولمُيتجاوزُإلىُمكانُآخرُبل ُحصرهاُفيُ
اآلفاقُ ُو ُّ
لكنهُنشرُشريعةُهللاُبينُبنيُإسرائيلُب ّ
بنيُإسرائيلُوحدهمُ .

ظلُ
ُأن ُكلمة ُهللا ُوهبت ُبني ُإسرائيل ُروح ُاإليمان ُوأخذت ُبيد ُتلك ُالمّلة ُفي ُ ُّ
ُوأعني ُبهذا ُّ

اُوتوسعواُحتّى ُوصلواُإلىُعهدُسليمانُوداودُ.ولقدُ
ُّ
قيُ،فنمو
الر ُ
شريعةُحضرتهُنحوُجميعُمراتبُ ُ
ّ ّ
تشارُيليقُبهُ.ولقدُكانُبنوُإسرائيلُفيُ
لهيُان ُا
مدةُخمسمائةُسنةُحتّىُانتشرُاألمرُاإل ُ
استغرقُذلكُ ّ
ّ
الرذائلُ
الضعف ُمستغرقين ُفي ُالهوى ُوالملُّذات ُومنغمسين ُفي ُ ُّ
ل ُو ُّ
زمان ُفرعون ُفي ُنهاية ُالُّذ ُّ
ظلمات ُوصاروا ُسببُا ُفي ُتنوير ُاآلفاقُ
معنوية ُونجوا ُمن ُال ُّ
قوة ُحضرة ُموسى ُال ُّ
والموبقاتُ ،فارتقوا ُب ّ

اُعنُالصراطُالمستقيمُ،
ُّ
الرقيُ.وبعدُذلكُانحرفو
لهيةُإلىُأنُبلغواُمنتهىُدرجةُ ُّ
وترُّبواُوفقُ ُ
التّربيةُاإل ّ
وانصرفواُعنُالمنهجُالقويمُ،ووقعواُ ُ
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ُالعيسوي ُوفي ُ ّأيامُ
ُّ
ل ُالقديمُ ،إلى ُأن ُجاءت ُدورة ُحضرة ُالمسيح ُوطلع ُالكوكب
مرة ُأخرى ُفي ُالُّذ ُّ
ّ

انقطعتُعماُسوىُهللاُوانصرفتُ
ُّ
محبة ُهللاُوانجذبتُو
حضرتهُاهتدتُفئةُبنور الهدايةُواشتعلتُبنارُ ّ

لُّ ُّأنهاُكانتُفئةُقليلةُوفيُالحقيقةُكانُ
احتهاُوعنُعزتهاُوعنُحياتهاُونسيتُجميعُشؤونهاُ،إ ُ
ُّ
عنُر
استكبرُ،فانحصرتُعدتهمُ
ُّ
الحق ُواحدُمنهمُو
ُا
عددُالمؤمنينُال ُّ
حقيقي
ينُاثنيُعشرُنفر ُوأعرضُعنُ ّ

ثم ُنفذتُ
كبير ُ ُّ
تهُانتشار ُ ُا
ُا
وبضعُنساءُ.وقدُمرتُثالثمائة ُسنةُلمُينتشر ُأمرُحضر
ُّ
بأحدُعشرُنفر ُ
ُا

ثمُ
العالمُونورتهُبنورهاُّ ُ.
ُّ
وحانيةُحضرتهُ
كلمةُهللاُوبلغُنداءُملكوتُهللاُجميعُأطرافُاألرضُوأحيتُ ُر ُّ
لكنهُظهرُفيُصحراءُقاحلةُلُماءُ
السالمُوطلعتُشمسُحضرتهُ ُ،و ُّ
الرسولُعليهُ ُّ
جاءُزمانُحضرةُ ُّ
قوة ُولمُتنفذُإليهُقوىُسائرُالممالكُ،بلُكانتُ
فيهاُولُنباتُبعيدةُعنُسيطرةُالملوكُول ُتسودهاُ ّ

النسبةُلغيرهاُ
لكنهاُكانتُذاتُصولةُب ُّ
ةُفيُبضعُقبائلُكانتُهيُفيُمنتهىُالضعفُ ُو ُّ
ُّ
قوةُمحصور
ال ّ
قوة ُلهاُلُتزيدُعلىُاأللفُشخصُ،
منُالقبائلُ.وكانتُقبيلةُقريشُأعظمُتلكُالقبائلُوكانتُأعظمُ ّ

السلطةُ،وكانُسالحهمُعبارةُ
النظام ُُو ُّ
ُّ
وكانتُتحكمُمكةُوكانتُالمعيشةُفيُباديةُالعربُعاريةُعنُ ّ

قوةُ
ةُومنُالمعلومُأن ُ ُّ
ُّ
قوة ُقاهر
يفُو ُّ
الس ُ
عنُ ُّ
كل ُنفسُترىُ ُال ّ
الرمحُوالعصاُ.لقدُرفعُحضرتهُأمرُهللاُب ّ

ُأن ُإنسانُا ُقرأت ُله ُألف ُكتاب ُمنُ
كل ُعاص ُويطيعُ .فلو ُّ
القاهرة ُتخضع ُوتخشع ُولها ُيستسلم ُ ُّ

لكنهاُلُ
خرُاألصم ُ ُو ُّ
ُّ
ُّ
فيُالص
نتُلهُبيناتُتؤُثّرُحتّى ُ
ُّ
استدللتُلهُبدلئلُوبي
النصائح ُولم ُيتأُثّرُبهاُو
ّ
ّ
قوة ُقاهرةُيتأُثّرُإلىُدرجةُيخضعُخضوعُا ُتامُا ُويخشعُخشوعُا ُويقومُبامتثالُ
ُّ
ُّ
رُفيهُ،فإن
تؤُثّ
هُبأقل ُ ّ

أماُالجمالُالمباركُ
األمرُ،فحضرةُ ُّ
الرسولُرفعُأمرهُبال ّ
قوة ُالقاهرةُوبهاُرفعُرايتهُونشرُشريعةُهللاّ ُ .
الدولُالقاهرةُأركانُالعالمُولمُيعتكفاُفيُمكانُ
وحضرةُاألعلىُفقدُظهراُفيُزمانُزلزلتُفيهُقوىُ ُّ

خالُمنُالعمرانُبلُظهراُفيُقطبُآسيا ُ

232

كل ُدولةُتجولُفيُميدانُالحربُ
بلُإن ُ ُّ
ُّ
اعُاألسلحةُ.ولمُتكنُقصةُقريشُ
ُّ
وأعداؤهماُمسُّلحون ُبأنو
الدولُفيُمنتهىُالقدرةُوجميعُ
أقصدُبهذاُأنُجميعُ ُّ
ُّ
بخمسةُآلفُمدفعُومئاتُاأللوفُمنُالجيوشُو

دولُالعالمُلمُتكنُفيُأيُعصرُأوُ
ُّ
أيتمُأنُ
التّاريخُلر ُّ
قوةُوالعظمةُ.ولوُرجعتمُإلىُ ُ
المللُفيُمنتهىُال ّ

قوةُ،ولم ُتكنُمللُالعالم ُعلى ُهذاُالنتظامُ .ففي ُوقتُكهذا ُطلعت ُشمسُالحقيقة ُمنُ
قرن ُبهذه ُال ّ

وميةُوحيدةُفريدةُلُمعينُلهاُولُنصيرُ.وكانتُ
لّ ُ ُّأنهاُطلعتُفيُمنتهىُالمظل ُّ
حمانيُ،إ ُ
الر ُ
األفقُ ّ
ّ
كل ُأنواعُ
الدوامُ.وقدُوردتُعلىُالوجودُالمباركُ ُّ
قوىُالعالمُقائمةُعلىُمقاومةُالجمالُالمباركُعلىُ ُّ
الشدةُ.فقدُ
بليةُلمُتردُعلىُالوجودُالمباركُفي ُمنتهىُدرجةُمنُ ُّ
المصائبُفي ُمواردُالبالءُولمُتبقُ ُ ُّ
َّ
وميةُ
أخيرُأخرجوهُمنُوطنهُبمنتهىُالمظل ُّ
مبرحُا ُوسجنوهُونفوهُو ُا
كفرهُالجميعُوحُّقروهُوضربوهُضربُا ُ ُّ
الروميُّليُوبعدُ
مرةُثالثةُمنُإسطنبولُإلىُ ُّ
ونفوهُإلىُالعراقُ ُّ
مرةُأخرىُإلىُإسطنبولُونفوهُ ّ
ثم ُنفوهُ ّ
مكانُللنفيُوالحبسُ
ُّ
تصورُ
ذلكُأرسلوهُإلىُأخربُقالعُالعالمُ–قلعةُ ّ
عكاُ-وسجنوهُهناكُ.ولُيمكنُ ّ

اتُواّلذيُ
مر ُ
أردأُمنُهذاُالمكانُولُيمكنُأنُيكون ُهناكُنفيُأعظمُمنُهذاُ ُّ
النفيُاّلذي ُكانُأربع ُ ُّ

اتُمنُمحلُإلىُ
ُّ
بعُمر
عكاُ.ولمُيحدثُفيُ ُ
ُا
ا
نتهىُأخيرُإلىُقلعةُمثلُقلعةُ ّ
التّاريخُأنُينفىُإنسانُأر ُّ

السالسلُ
السجن ُومن ُتحت ُ ُّ
السجن ُاألعظمُ ،ومع ُهذا ُيقوم ُمن ُداخل ُ ُّ
خير ُفي ُ ُّ
ويستقر ُأ ُا
ُّ
محل ُ
ُّ
واألغاللُبمقاومةُمنُعلىُاألرضُوأعنيُمقاومةُجميعُالملوكُوالمللُ.وفيُالوقتُاّلذي ُكانُفيهُ

جنُبأيةُ
ُّ
ديدةُ،ولمُيهتم ُأبدُا ُفيُ ُّ
الس
ُّ
تحتُمخالبهمُوزجرهمُصدرتُألواحهُللملوكُونزلتُإنذاراتهُ ُّ
الش

السالسلُأبلغُنغمةُكلمةُهللاُ
السجنُوتحتُ ُّ
ولُ.وخالصةُالقولُإن ُأمرهُأحاطُالعالمُفيُ ُّ
ُّ
دولةُمنُ ُّ
الد
هُولمُتستطعُجميعُقوىُالعالمُمقاومتهُ،ولوُأنهُ
ُّ
الشرقُوالغربُورفعُرايةُالملكوتُوسطعتُأنوار
إلىُ ُّ
ظاهرُسجينُا ُ
كانُعلىُحسبُال ّ
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وحقير ُفي ُسجنه ُوقد ُسارتُ
كل ُمسجون ُيكون ُذليالُ ُ ُا
ُبقية ُالمسجونين ُألن ُ ُّ
ُممتاز ُعن ُّ
ُا
لكنه ُكان
ُو ُّ

لكنُحضرتهُلمُيكنُكذلكُ،فمثالُُكانُجميعُأوليُالمناصبُوجميعُ
عامةُعلىُهذاُالمنوالُ ُو ُّ
القاعدةُال ّ
ُالزائرين ُمنُ
مقدسة ُوكان ُيشهد ُجميع ُّ
الموظفين ُخاضعين ُخاشعين ُعند ُحضورهم ُفي ُساحته ُال ّ

لكنُ
شرف ُبنهاية ُاللتماس ُ ُو ُّ
التّ ُّ
العسكرّيين ُكانوا ُيرجون ُ ُ
ُ
أن ُبعض ُاألمراء ُالمدنّيين ُو
حباء ُعيانُا ُ ُّ
األ ّ

مدة ُخمسُدقائقُ
التّ ُّ
عكا ُمصطفى ُضياءُباشاُ ُ
ُّ
حضرتهُكانُلُيقبلُذلكُولقدُأر
ادُمتصرفُ ّ
شرفُل ّ

لطانُينصُعلىُأنُيكونُالجمالُالمباركُسجينُاُفيُإحدىُ
ُّ
لكنُحضرتهُلمُيقبلُإذُكانُفرمانُ ُّ
الس
ُو ُّ

شرفُبهُولوُكانُمنُعشيرتهُوأهلهُوأنُيبذلُأقصىُالنتباهُلئالُيصلُ
الغرفُوأنُلُيسمحُألحدُبالُتّ ُّ
الضيافة ُوتعالت ُخيمتهُالمباركةُ
إلىُمحضرهُاألقدسُأحد ُففي ُمثل ُهذا ُالوقت ُارتفعتُأسس ُدار ُ ّ
الشرق
السلطانُ
ُومنُجهةُالغربُومعُأن ُفرمانُ ُّ
ُّ
علىُجبلُالكرملُوكانُيأتيُالمسافرون ُمنُجهةُ ُّ

السجنُعليهُ
خاص ُبتضييق ُ ُّ
السلطان ُال ّ ُ
ولكن ُحضرتهُلم ُيكن ُيعتني ُبفرمان ُ ُّ
الشكلُ ُّ
كان ُعلى ُهذا ُ ُّ
ظاهرُمحكومُاُ
السجنُ ُو ُّ
ومعُأن ُحضرتهُكانُفيُ ُّ
ُّ
لكن ُالجميعُكانواُخاضعينُأمامهُوكانُبحسبُال ّ

عزةُ .
ظاهرُسجينُاُ ُو ُّ
ُو ُّ
لكنهُفيُالحقيقةُكانُحاكمُاُوكانُبحسبُال ّ
لكنهُكانُفيُمنتهىُال ّ

السالسلُوهذاُبرهانُلُيستطيعُأحدُنكرانهُ
وموجزُالقولُإنُالجمالُالمباركُرفعُأمرهُتحتُ ُّ
ُّ
ُ

لكنُنفيُالجمالُالمباركُصارُسببُاُ
بلُيفنىُويضمحلُ ُو ُّ
ُّ
كلُشخصُيبعدُوينفىُيصبحُذليالُُجبانُاُ
ُو ُّ
لكن ُسجن ُالجمال ُالمبارك ُكانُ
كل ُشخص ُيسجن ُيكونُ ُسجنه ُسببُاضمحالله ُ ُو ُّ
إلعالء ُاألمر ُ ُو ُّ

لكن ُهجومُالجماهيرُعلىُالجمالُ
كل ُشخصُتهجمُعليهُالجماهيرُينعدمُويفنىُ ُو ُّ
سببُاستقاللهُ ُو ُّ

وتمتُحجتهُولحُبرهانهُ .
المباركُصارُسببُاُإلشراقُاألنوارُفسطعتُأنوارهُولمعتُآياتهُ ُّ
الرسولُولقدُاحتفل ُ
نُهذهُالُّليلةُليلةُميالدُحضرةُ ُّ
ُهذاُوا ُّ
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ن ُاحتفال ُحضراتهم ُهو ُعادة ُمن ُعادات ُألف ُسنة ُيسيرون ُوفقُ
حضرات ُالمسلمين ُبالمولد ُوا ُّ
ُآثار ُجديدة ُظهرت ُفي ُالعالم ُونتائج ُمفيدةُ
لكن ُلهذا ُالمولد ُفي ُالحقيقة ُا
طقوسها ُوقواعدها ُوآدابها ُ ُو ُّ

قارة ُآسياُمنُحالُإلىُحالُأخرىُ
حصلتُولقدُكانُهذاُالمولدُسببُا ُفيُتغييرُوتبديلُالوضعُفيُ ّ
لكن ُحضراتهمُلمُيعرفواُماذاُيصنعون ُبعدُحضرتهُفظهرُفيُ
وأنتجُتأثيراتُعجيبةُفيُذلكُالحينُ ُو ُّ

خاصةُ،وخالصةُ
كل ُحنجرةُمنُالحناجرُنغمةُ ُّ
الرؤوسُميلُمنُالميولُوارتفعتُمنُ ُّ
كل ُرأسُمنُ ُّ
ُّ

كل ُواحدُعلىُاآلخرُحملةُ
النزاع ُوالجدالُوحملُ ُّ
الساطعُيتأُّلقُبلُشغلواُب ُّ
النور ُ ُّ
القولُلمُيتركواُذلكُ ُّ
لكنُالقومُلمُيسمحواُ
اآلسيويةُ ُو ُّ
ُّ
قارةُ
الحيواناتُالكاسرةُ.لقدُكانتُليلةُالمولدُفيُالحقيقةُليلةُمباركةُلل ّ

النزاعُوالجدالُ .
لبُو ُّ
الس ُ
هبُو ُّ
الن ُ
لهاُأنُتبقىُكذلكُبلُقامواُب ُّ

أما ُنحن ُأرُّقاء ُالجمال ُالمبارك ُوعبيد ُعتبته ُفإنُّنا ُغرقى ُبحر ُعنايته ُوساكنون ُفي ُساحلُ
ُّ

رحمانيتهُلعلناُنكون ُأوفياءُلعتبتهُالمباركةُوننهجُنهجُا ُنكون ُفيهُ
ُّ
شريعتهُومشمولون ُبلحظاتُعينُ

وحانيةُاألمرُالمباركُحتّى ُتذوق ُاألرواحُحالوةُتعاليمُالجمالُ
انيةُاألمرُولعلوُاألمرُول ُر ُّ
السببُلنور ُّ
ُّ
النصائح ُالمباركةُويقينيُسوفُ
الوصاياُو ُّ
ُ
لكن ُهذاُمشروطُبشرطُواحدُهوُأنُنعملُوفق ُ
المباركُ ُو ُّ
الشرطُلحصولُذلكُهوُالعملُبوصاياُونصائحُالجمالُاألبهىُ .
لكنُ ُّ
يتنورُالعالمُ ُو ُّ
ُّ
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يوم الّنيروز
الخطبةُالمباركةُفيُرملةُاإلسكندرّيةُفيُفندقُ ُ
النيروزُالموافقُُ20آذارُُ 1912
فيكتورياُيومُ ُّ
هو هللا
أمةُيومُمنُ ّأيام ُالفرحُالعامُوفيُذلكُاليومُتبتهجُجميعُ
كل ُ ُّ
منُالعاداتُالقديمةُأنُيكون ُل ُّ

السنةُيومُاُواحدُاُوقعتُفيهُواقعةُ
الناسُينتخبونُُمنُ ّأيامُ ُّ
رورُ.أيُأنُ ُّ
ُّ
أُوسائلُالبهجةُو ُّ
الس
ُ
األمةُوت َُّ
هي
ُّ
السرورُوالحبورُوالبتهاجُفيزورُبعضهمُبعضُاُ
عظمىُأوُأمرُجليلُويظهرونُفيُذلكُاليومُمنتهىُ ُّ

مرةُ
ُفإنهم ُيجتمعون ُويزيلون ُذلك ُالكدر ُوالغبرار ُ
واذا ُكانت ُبينهم ُكدورة ُّ
ُوانكسار ُالقلوبُويقومون ُ ّ
النيروز ُأمور ُعظيمة ُلهذا ُاعتبرتُ
انيين ُفي ُيوم ُ ُّ
ُإنه ُوقعت ُإلير ُّ
ُوحيث ُّ
محبةُ .
أخرى ُعلى ُاأللفة ُوال ّ

النيروزُيومُاُبهيجُاُوجعلتهُعيدُاُوطنياُلهاُ .
انيةُ ُّ
األمةُاإلير ُّ

النصفُ
الربيعُفيُ ُّ
بيعيُو ّأول ُ ُّ
ُ
الر
ألنهُبدايةُالعتدالُ ُّ
وفيُالحقيقةُإن ُهذاُاليومُمباركُجدا ُ ُّ
ُّ
ُ

ةُأشجارُوحيواناتُوانسانُاُروحُا ُجديدُا ُفيهُ،
ُا
ضيةُوتجدُجميعُالكائناتُاأل ُّ
رضي
الشماليُمنُالكرةُاألُر ُّ
ُّ
بديعينُألن ُالفصلُ
ُّ
ونشر ُ
جديدةُوحشر ُ ُا
ُا
النسيمُالمحييُلألرواحُفتنالُروحُا ُ
وتجدُنشاطُا ُجديدُا ُمنُ ُّ

بيعُ،وتظهرُفيُالكائناتُحركةُعموميةُبديعةُ .
ُّ
الر
فصلُ ُّ

السلطنةُولمُ ُ
ُلقدُحدثُفيُإيرانُفيُأحدُاألزمانُأنُاضمحُّلتُ ُّ
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الراحة ُوالطمئنانُ
يبقُ ُمنهاُأثر ُ ُّ
ثم ُت ّ
جددتُفي ُهذا ُاليومُوجلسُجمشيد ُعلىُالعرش ُونالت ُإيران ُ ُّ

مرةُأخرىُ ُوتجّلىُعلىُالقلوبُواألرواحُاهتزازُعجيبُبحيثُوصلتُإلىُ
ُّ
فنشطتُقوىُإير
انُالمفككةُ ّ
انية ُإلىُ
األمة ُاإلير ُّ
الدولة ُو ُّ
عزة ُ ُّ
أسمى ُما ُوصلت ُإليه ُفي ُعهد ُسلطنة ُكيومرث ُوهوشنك ُووصلت ُ ّ

النيروزُكانتُسببُفخرُإيرانُ
عزةُوالعظمةُوكذلكُوقعتُوقائعُعظيمةُجدُاُفيُيومُ ُّ
درجةُأعلىُمنُال ّ
الستةُآلفُسنةُيومُا ُسعيدُاُ
ومُمنذُماُيقاربُالخمسةُو ُّ
ُ
انيةُهذاُالي
تهاُ.ولهذاُتعتبرُاألمةُاإلير ُّ
ُّ
وعز
ُّ
ُوبركتهاُويقدسون ُهذا ُاليوم ُويعتبرونه ُمباركُا ُإلى ُيومناُ
ُّ
ويستفتحون ُبه ُويعتبرونه ُيوم ُسعادة ُاألمة

هذاُ .

هُيومُسعادتهاُوفيهُتهيئُوسائلُسرورهاُ.وهناكُفيُ
كل ُمّلة ُيومُا ُتعتبر
وخالصةُالقولُإن ُل ُّ
ُّ
ُ
ّ

كل ُدورُوكورُ ّأيام ُسرورُوحبورُوأعيادُمباركةُ.وفيُتلكُاألّيام ُيكونُ
لهية ُفيُ ُّ
ُّ
الشرائعُال ّ
مقدسةُاإل ّ
السرور ُوالحبورُويحتفلواُ
الزراعة ُمحرمُا ُبل ُيجب ُأن ُيشغل ُالجميع ُب ُّ
التّجارة ُ
الشتغال ُب ُ
الصناعة ُُو ّ
ُو ّ

ةُواتّحادهاُ .
تتجسدُفيُاألنظارُألفةُاألم ُ
ُّ
احتفالُُعاماُلئقُاُ ُيتّسمُبالوحدةُحتّىُ

ثمرةُذلكُ
حيثُإنهُيومُمباركُفيجبُأنُلُيقضىُعبثُا ُوسدُىُدون ُنتيجةُبحيثُتنحصرُ ُ
ُّ
ُُو

ائدهُدائمةُلتلكُاألمةُحتّى ُيبقىُ
ُّ
السرورُوالحبورُ.وفيُيومُكهذاُيجبُتأسيسُمشروعُتبقىُفو
اليومُب ُّ

السنةُ
أسس ُفي ُنوروز ُ ُّ
التّاريخ ُّ
مشهودُا ُمعروفُا ُعلى ُاأللسن ُويكتب ُفي ُ ُ
ُأن ُالمشروع ُالفالني ُقد ُت ّ

ُيتحروا ُويحّققوا ُفي ُذلك ُاليوم ُفي ُما ُتحتاج ُاألمة ُمنُ
الفال ّنيةُ ،إذن ُيجب ُعلى ُالعقالء ُأن
ّ
أسس ُذلكُ
أي ُأساسُمنُأسس ُ ُّ
ي ُيلزمهاُو ُّ
أي ُأمرُخير ُّ
اإلصالحاتُ،و ُّ
السعادةُيجبُوضعهُحتّى ُيت ّ

األمة ُتحتاج ُإلىُ
ُأن ُ ُّ
ي ُوذلك ُاألساس ُفي ُذلك ُاليومُ .فمثالُ ُلو ُوجدوا ُّ
اإلصالح ُوذلك ُاألمر ُالخير ُّ
ةُلتحسينُاألخالقُفإذاُكانتُاألمةُتحتاجُإلىُنشرُ
ُّ
مؤسس
ُّ
تحسينُاألخالقُففيُذلكُاليومُيؤسسون ُ ّ

العلومُوتوسيعُدائرةُ ُ
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ي ُولوُ
ار ُأي ُيلفتون ُأنظارُالعمومُنحوُذلكُالمشروعُالخير ُّ
المعارفُيتّخذون ُفيُهذاُالخصوصُقرُا
ُ
الزراعة ُف ّإنهم ُيشرعون ُفيُذلكُاليومُ
األمةُتحتاجُإلىُتوسيعُدائرةُ ُ
اُأن ُ ُّ
وجدو ُّ
الصناعة ُأوُ ّ
التّجارةُأوُ ّ
األمةُتحتاجُإلىُحمايةُاأليتامُوسعادتهمُ
ُأن ُ ُّ
ؤديةُإلىُذلكُالمقصودُأوُ ّإنهم ُيالحظون ُّ
بالوسائطُالم ّ

مؤسساتُتفيدُالفقراءُ
واعاشتهمُف ّإنهم ُ ُّ
أسس ُفيُذلكُاليومُ ّ
يقررون ُإسعادُاأليتامُوقسُعلىُذلكُ.فتت ّ
ُالعمومية ُوالجتماعات ُالعظيمة ُنتيجةُ
ُّ
والضعفاء ُالبائسين ُحتّى ُتحصل ُفي ُذلك ُاليوم ُمن ُاأللفة

الدورُالبديعُ
النيروزُيومُمباركُجدا ُفيُهذاُ ُّ
يمنُوبركةُذلكُاليومُ.وخالصةُالقولُإن ُيومُ ُّ
ُّ
ويتجّلى ُ

العبودية ُويجب ُأن ُيتكاتفوا ُفيُ
ُّ
ُيتّفقوا ُفي ُالخدمة ُو
أحباء ُهللا ُفي ُهذا ُاليوم ُأن ُ
أيضُا ُويجب ُعلى ُ ّ
أنُتتّجهُأفكارهمُ
السرورُو ُ
حُو ُّ
محبةُوالتّحادُوينشغلواُبذكرُالجمالُالمباركُبكمالُالفر ُ
منتهىُاأللفةُوال ّ
ثمرةُأعظمُمنُهدايةُ
إلىُإيجادُنتائجُعظيمةُفيُمثلُهذاُاليومُالمباركُوليسُهناكُاليومُنتيجةُأوُ ُ

انيونُ
خاصةُإيرانُواإلير ُّ
لهية ُوبصورةُ ُّ
ُّ
الخلقُألن ُالبشرُالمساكينُمحرومون ُمنُجميعُالمواهبُاإل ّ

معنويةُ
آثارُخيريةُ ُّ
مادُّيةُأوُ ُا
ُا
لُشك ُفيُهذاُاليومُأنُيتركو
اُلهمُآثارُخيرُّيةُ ّ
أحباء ُهللاُُو ّ
فيجبُعلىُ ّ
الدورُالبديعُيجبُ
يُفيُهذاُ ُّ
كلُعملُخير ُّ
ُ.ألنُ ُّ
ي ُّ
النوعُالبشر ُّ
بحيثُتشملُهذهُاآلثارُالخيرُّيةُجميعُ ُّ

بهائيين ُوحدهمُ .ففي ُجميع ُأدوارُ
أن ُيكون ُعموميا ُأي ُأن ُيشمل ُجميع ُالبشر ُول ُيقتصر ُعلى ُال ُّ

الصدقة ُفقدُ
األنبياء ُكانت ُالمشاريع ُالخيرية ُمقصورة ُعلى ُالمّلة ُوحدها ُما ُعدا ُالمسائل ُالجزُّئية ُك ّ

فإن ُجميعُ
لهية ُ ُّ
الر ُّ
ُّ
الدورُالبديعُف
أماُفيُهذاُ ُّ
حمانيةُاإل ّ
حيثُإنهُدورُظهورُ ّ
أجازواُشمولهاُالعمومُ ّ

عمومي ُيتعُّلق ُبعموم ُالعالمُ
ُ
كل ُمشروع ُ
المشاريع ُالخيرُّية ُتشمل ُجميع ُالبشر ُبدون ُاستثناء ُلهذا ُف ُّ
ّ
هُمحدودُ.لهذاُأتمنىُ
ُّ
ُّ
قُبالعمومُفإن
كل ُأمرُخصوصيُومش ُرُوعُلُيتعُّل
لهي ُ ُو ُّ
نساني ُهوُمشروعُإ ُ
ُ
اإل
ّ
ّ
إلهيةُلعمومُالبشرُوعليكمُالبهاءُاألبهىُ .
أنُيكونُ ُّ
أحباءُهللاُرحمةُ ّ
كلُواحدُمنُ ّ
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تعاليم بهاء هللا
التّاليةُعلىُظهرُالباخرة ُ
ألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ ُ
ُسدريكُهوايتُستارلينُكومبانيُفيُسفرهُالمبارك ُ
ُإلىُأمريكاُليلةُالخميسُُ28آذارُُ 1912
هو هللا
الشرق ُوأنتمُمنُأهلُ
ُأشكرُهللاُعلىُجمعهُفيُهذاُالمحفلُأجناسُا ُمختلفةُفنحنُمنُأهلُ ُّ

تجل ُفيهُهوُتجلّيُ
الغربُألن ُ ّأول ُ ُّ
ُّ
الشرق ُو
التّآلفُبينُ ُّ
الغربُ.إن ُهذاُالجتماعُلدليلُعلىُإمكا ّنية ُ ُ
ُّ
محبةُواأللفةُ .
ألن ُّ
محبةُ.ونشكرُهللاُ ُّ
هُتهيأتُلناُوسائلُال ّ
ال ّ

لكنُ
لجمادُكمالتُوللنباتُكمالتُ ُو ُّ
ُّ
كلُكائنُكمالتُ.فل
ىُأنُل ُّ
ُعندماُننظرُإلىُالكائناتُنر ُّ

اُلديهُمنُكمالتُنباتيةُ.وكذلكُالحيوانُيملكُكمالتُ
ُّ
النبات ُيملكُكمالتُالجمادُفضالُ ُ ُّ
عم
عالمُ ُّ

ُأخير ُإلى ُاإلنسان ُاّلذي ُهو ُاشرف ُجميعُ
عما ُلديه ُمن ُكمالت ُحيوا ّنيةُ .ونصل ُا
نباتية ُفضالُ ُ ُّ
ُّ
النبات ُوالحيوانُوحائزُفوق ُذلكُعلىُالكمالُ
ةُبالجمادُو ُّ
ُ
المخلوقاتُوجامعُلجميعُالكمالتُال ُّ
خاص

خاصُبهُ .
نسانيُال ّ ُ
ُ
اإل
ّ

نساني ُمنذ ُالبداية ُول ُيزال ُحتّى ُاآلنُ
ُ
ُأن ُالعالم ُاإل
ي ُنرى ُّ
التّاريخ ُالبشر ُّ
ُوحينما ُننظر ُإلى ُ ُ
ّ
نحوُالكمالُومعُأنُكمالتهُغير ُ
ُّ
متوجهُاُ
ُّ
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ام ُوالىُدرجةُالبلوغُوهكذاُشهدتُالقرون ُاألولىُ
التّ ُّ
قي ُ ُ
الر ُ
لّ ُ ُّأنهُلمُيصلُحتّى ُاآلنُإلىُ ُ
محدودةُإ ُ
ّ ّ
بينُدولتينُأوُبينُأمتينُأوُبينُدينينُأوُبينُ
ُّ
والقرون ُالوسطىُوالقرون ُاألخيرةُحروبُا ُمستديمةُإ ّماُ
ُتهدمت ُبنتيجتها ُآلف ُالبيوت ُوأصبح ُمئات ُاأللوف ُمن ُاألبناء ُأيتاما ُوثكلت ُمئاتُ
مذهبينُ .وقد ُّ

نسانيُلمُيصلُبعدُإلىُالكمالُ.فهذاُالفتراسُلئقُ
ُ
ُ.لهذاُفإنُالعالمُاإل
ُّ
ُّ
هاتُأبناءهن
ُّ
األلوفُمنُاألم
ّ
لُّ
محبةُ .ول ُتليق ُالحروب ُوالمشاحنات ُإ ُ
بعالم ُالحيوان ُل ُبعالم ُاإلنسانُ .وما ُيليق ُباإلنسان ُهو ُال ّ
بالحيواناتُالمفترسةُ .
اإلنسانُفإنهُيقومُبالقتلُ
ُّ
أماُ
ُّ
إن ُالحيو
ُ ُّ
اناتُالمفترسةُتفترسُبقدرُماُيلزمهاُلقوتهاُالضروريُ ّ

ُالضروري ُبل ُمن ُأجل ُإبراز ُشهرته ُواظهار ُقدرته ُواشهار ُسطوته ُوصولتهُ.
ل ُمن ُأجل ُقوته ُّ

واإلنسانُلُيملكُآلةُالفتراسُأيُالمخالبُواألنيابُالمعقوفةُاّلتي ُلدىُالُّذئابُوالكالبُبلُيملكُ

للدماءُ.والحيواناتُلُتفترسُحيواناتُ
طشُ ُّ
اكهُ.ومعُهذاُفإنهُمفترسُمتع ُّ
ُّ
األسنانُألكلُالحبوبُوالفو
لكنُ
منُجنسهاُبلُتفترسُحيواناتُمنُجنسُآخرُليكون ُطعاما ُلهاُ.فاألسدُمثالُ ُلُيفترسُشبلهُّ ُ،

لمُأشدُافتراسُاُمنُالحيوانُ .
ُّ
ظا
ُا
كثيرُمنُالملوكُقتلواُحتّىُأولدهمُ.إذنُفاإلنسانُالغافلُال ّ

محبة ُولكن ُوياُ
الدين ُاإل ُ
محبة ُوكان ُ ُّ
لهي ُأساس ُاأللفة ُوال ّ
ُلهذا ُجاء ُجميع ُاألنبياء ُلتعليم ُال ّ
ّ
تنوعةُ
الناس ُ ُّ
لألسفُجعلُ ُّ
كل ُماُكانُسببُاأللفةُوال ّ
محبة ُعّلة ُالعداوةُوحدثتُباستمرارُحروبُم ّ
نسانيُ
ُ
النوع ُاإل
ُ.معُأن ُ ُّ
ُّ
سياسيةُأمُحروبُاُوط ّنية
ُّ
دينيةُأمُحروبُا ُ
قيةُأمُحروبُا ُ ُّ
سواء ُكانتُحروبُا ُعرُّ
ّ
كُّلهُجنسُواحدُوجميعهمُساللةُآدمُوجميعهمُأهلُوطنُواحدُفلماذاُيختلفون؟ُولماذاُيتحاربون؟ ُ
احدةُوخلقُالجميعُساللةُواحدةُ،فهلُ
ُ
ُلقدُخلقُهللاُالجميعُجنسُا ُواحدُا ُوخلقُاألرضُكرةُو
يليقُأنُيخربُبعضهمُممالكُالبعضُاآلخرُويهلكُبعضهمُالبعضُاآلخر؟ ُ
ُّ
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مدة ُعشرينُسنة ُفالُ
ُاألم ُالمسكينةُوكمُتالقيُمن ُالغصصُ ُو ُّ
لحظوا ُّ
تتحملُمنُالمشاق ُ ّ

الشابُ
ُالحكام ُذلك ُ ُّ
ُتستقر ُنهارها ُكي ُيكبر ُولدها ُويصير ُشابُا ُلطيفُاُ .وفجأة ُيسلب ُّ
ُّ
تنام ُليلها ُول

الوسيمُالقامةُويضعونهُأمامُالمدفعُويسُّلمونهُإلىُالقتلُدونُهدفُأوُنتيجةُ .

ثم ُعادتُألمانياُفتغّلبتُعليهاُ.
ُلحظواُكمُمنُدماءُسفكتُحينُتغّلبتُفرنساُعلىُألمانياُّ ُ،

مرةُدون
النهايةُيفنىُالجميعُ .
ُنتيجة!ُوكيفُأنُفيُ ُّ
ُّ
النفوسُ ُّ
وكمُأتلفُمنُ ُّ
كلُ ّ

ُوأخضعُ
ُكثير ُمن ُالممالك ُفماذا ُكانت ُالعاقبة؟ ُ
الدولة ُاليونا ّنية ُفي ُسالف ُالزمان ُفتحت ُا
ُُو ُّ

أوروبا ُفماذاُكانتُالعاقبة؟ُلقدُقامُهؤلءُبفتوحاتُأفنيُبنتيجتهاُهباءُأربعةُماليينُ
ُّ
الرومانُجميعُ ّ
إن ُمثلُهذاُالقتتالُلُ
لهية ُ ُّ
النتيجة؟ُلقدُغلبواُفيُ ُّ
النفوس!ُفماذاُكانتُ ُّ
منُ ُّ
النهايةُ.قسمُا ُبال ّ
عزة ُاإل ّ
انيُفكيفُباإلنسان! ُ
يليقُحتّىُبالعالمُالحيو ُ
ّ

لهيةُ،
أفُبهمُ.إذنُيجبُأنُنتّبعُ ُّ
ُ
الرؤوفُخلقناُجميعُاُوهوُيرزقُالجميعُوير
ُوهللاُ ُّ
السياسةُاإل ّ

ُ.إنُهللاُ
لهية ُّ
هُلنُيستطيعُأنُيؤسسُسياسةُأفضلُمنُ ُّ
ُّ
ُّ
بذلُمنُجهدُفإن
إنُاإلنسانُمهماُ
ُّ
السياسةُاإل ّ
كل ُفلماذاُنكون ُقساةُبعضناُ
فيُسلمُمعُالجميعُفلماذاُنكون ُفيُحربُفيُماُبيننا؟ُوهوُرؤوفُبال ُّ
نحوُالبعضُاآلخر؟ ُ

أماُهذاُالقرن ُفلُّلهُالحمدُقرن ُالعلمُ
ُّ
ُُ
وخالصةُالقولُإن ُالقرون ُالماضيةُكانتُقرون ُجهلُ ّ

مدن ُوقرن ُاكتشاف ُحقائق ُاألشياء ُولقد ُارتقت ُالعقول ُفيه ُوُاتّسعت ُدائرةُ
التّ ُّ
وقرن ُاألخالق ُوقرن ُ ُ

نساني ُفتصبحُجميعُالفرقُ
ُ
اني ُوحدةُالعالمُاإل
ور ُ
الن ُ
األفكارُ.وكمُهوُرائعُأنُتتحّقق ُفيُهذاُالقرن ُ ُ
ّ
ّ ّ
عصباتُ
الجنسية ُ
ُّ
عصبات ُ
ينية ُ
عصبات ُالُّد ُّ
فرقة ُواحدة ُويترك ُ ُّ
عصبات ُالوط ّنية ُُوالتّ ّ
ُوالتّ ّ
ُوالتّ ّ
الناس ُالتّ ّ
ياسيةُ .
الس ُّ
ّ
ولقدُضحىُحضرةُالمسيحُبروحهُالعزيزةُمنُأجلُهذاُالمقصدُ ،
ُّ
ُ
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السبيلُ
وأعطاناُمثالُ ُلنقتديُبهُفيجبُأنُتفعلواُأنتمُمثلماُفعلُ.وبذلُحضرةُموسىُجهدهُفيُهذاُ ُّ

همة ُمنُأجلُهذاُالمقصدُذاتهُكيُنبذلُنحنُأيضُا ُالجهدُ
أربعينُعامُاُ.كماُبذلُحضرةُإبراهيمُال ّ
محبةُ
ُ
انية ُالعالم ُاإل
ُألن ُراحة ُالبشر ُونور ُّ
محبةُّ .
ُّ
ال
نساني ُتكمنان ُفي ُال ّ
مستمر ُفي ُسبيل ُاأللفة ُوال ّ
ّ
واأللفةُ .
ُوفيُالوقتُاّلذيُكانتُتعيشُالفرقُوالمللُالمختلفةُفيُإيرانُوكانُالفرسُوالعربُوالمجوسُ

طوائف ُواألديان ُالمختلفة ُفي ُمنتهى ُالمشاكسة ُويعتبر ُبعضهمُ
ُوال ُّ
النصارى ُوالمسلمون ُ
ُو ُّ
واليهود ُ

البعض ُاآلخر ُنجسُا ُبحيث ُلم ُيكن ُاجتماعهم ُممكنُا ُحول ُمائدة ُواحدة ُففي ُمثل ُهذا ُالوقت ُظهرُ
نسانية ُو َّألف ُبين ُاألقوام ُالمختلفةُ
الشمس ُورفع ُعلم ُالوحدة ُاإل ُّ
الشرق ُظهور ُ ُّ
حضرة ُبهاء ُهللا ُمن ُ ُّ
يهودي ُوُّأيهمُ
ُّ
مسيحي ُوُّأيهمُالمسّلمُوُّأيهمُال
ُ
ينُفإنهُلُيعرفُأُّيهمُال
ُّ
بحيثُلوُدخلُأحدُمجامعُال ُّ
بهائي
ّ
ادشتيُ .
ال ُّزر ُ
ّ
تفضل ُبالقول ُكُّلكم ُعبيد ُإله ُواحدُ
ُ
التّعليم ُاأل ّول ُلحضرته ُهو ُوحدةُالعالمُاإل
ُُو ُ
نساني ُحيث ُ ّ
ّ
ُأنُ
نسانيةُ .وغاية ُما ُفي ُاألمر ُّ
حقيقي ُواحدُ .وقد ُخلع ُهللا ُعلى ُالجميع ُصفة ُاإل ُّ
ُ
مرب ُ
ُوفي ُ ُّ
ظل ُ ّ
ّ
بعضهم ُجاهل ُيجب ُإرشادهُ ،وطفل ُتجب ُتربيتهُ ،مريض ُتجب ُمعالجتهُ .أفهل ُيليق ُأن ُل ُنعتنيُ
طفل؟ ُ
بالمريضُأوُنكونُقساةُمعُال ُّ

ُتحرتُ
تحريُ ُالحقيقة ُّ
ُُ
ُألن ُالملل ُواألديان ُالمختلفة ُلو ّ
التّعليم ُالثّاني ُلحضرة ُبهاء ُهللا ُهو ُ ّ

ُروج ُحضرة ُموسى ُالحقيقة ُوكذا ُحضرة ُالمسيح ُوحضرة ُإبراهيم ُوحضرةُ
ُفإنها ُ
الحقيقة ُّ
ُتتّحدُ .ولقد َّ
روجوهاُ .
أسسواُالحقيقةُُو ُّ
ُّ
الرسولُوحضرةُالبابُوحضرةُبهاءُهللاُكُّلهمُ ّ

محبة ُفإنُأصبحُ
هوُأن ُ ُّ
ُّ
التّعليمُالُثّالثُلحضرةُبهاءُهللاُ
ُُ
الدينُيجبُأنُيكون ُسببُاأللفةُوال ّ

سببُالختالفُفإنُعدمهُخيرُمنُوجوده.
ُّ

ُ
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الدينُالعلمُصارُجهالُُ.
الدينُوالعلمُتوأمانُفإذاُخالفُ ُّ
هوُأنُ ُّ
ُّ
الرابعُلحضرةُبهاءُهللاُ
ُُ
التّعليمُ ُّ

ُألن ُما ُيخالف ُالعلمُجهلُ .والحكمة ُوالعقلُ
دينية ُعلى ُالعلم ُّ
ُنطبقُجميع ُالمسائل ُال ُّ
إذن ُيجب ُأن ُّ

ينُويؤيدانهُولُيخالفانهُفيُشيءُ .
ُّ
السليمُيطابقانُ ُّ
الد
ُّ

عصبُ
التّ ُّ
ياسي ُُو ُ
الس ُ
عصب ُ
التّ ُّ
ديني ُُو ُ
عصب ُال ُ
التّ ُّ
ُأن ُ ُ
التّعليم ُالخامس ُلحضرة ُبهاء ُهللا ُهو ُّ
ُُ
ّ ّ
ّ
عصبات ُلُيمكنُأنُيرتقيُالعالمُ
ُ
بُالوطني ُهادمةُللبنيانُاإل
ُ
التّ ُّ
عص
الجنسي ُُو ُ
ُ
نساني ُوبوجودُهذهُالتّ ّ
ّ
ّ
ّ
نسانيُ .
ُ
اإل
ّ
النساءُفيجبُأنُتتحّقق ُهذهُالمساواةُ
جالُو ُّ
الر ُ
السادسُلحضرةُبهاءُهللاُتساويُحقوق ُ ُّ
التّعليمُ ُّ
ُُ

الرجالُفيُجميعُالكمالتُ .
النساءُ ُّ
كيُيساويُ ُّ

السابعُلحضرةُبهاءُهللاُهوُتساويُحقوقُاألفرادُوتعديلُنمطُالمعيشةُويجبُأنُينالُ
التّعليمُ ُّ
ُُ

ُالغني ُفي ُقصرُ ُعالُ ُفيجب ُأن ُيكون ُللفقيرُ
ُ
الراحةُ .فإذا ُعاش
السعادة ُ
جميع ُالبشر ُنصيبُا ُمن ُ ُّ
ُو ُّ
ّ
ذاُكانُالغني ُفيُمنتهىُالثّروة ُفيجبُأنُيكون ُللفقيرُأيضُا ُقوتُكيُلُيموتُ.
ُ
كذلكُعش ُحقيرُوا
ُّ
ّ
رجاتُألنهُلُيمكنُأنُيكونُالجميعُمتساوينُ .
ُّ
ولكنُيجبُالمحافظةُعلىُتفاوتُ ُّ
الد
فإنه ُيبقىُ
ماديُا ُ ُّ
ُ
ُأن ُالعالم ُاإل
التّعليم ُالُثّامن ُلحضرة ُبهاء ُهللا ُهو ُّ
ُُ
نساني ُمهما ُارتقى ُرقيا ُ ّ
ّ
قوةُ
الروحُالقدسُولقدُبذلُالقدماءُجهدُاُمخلصُاُفيُسبيلُإيجادُوسائلُلتربيةُ ُّ
محتاجُاُلنفثاتُ ُّ
النفوسُب ّ
لكنهمُلمُيستطيعواُتربيةُ
النفوسُالقليلةُ ُّ
العقلُ ُّ
لكنُالفالسفةُاستطاعواُفقطُتربيةُأنفسهمُوتربيةُبعضُ ّ
الروحُالقدسُ.فمثالُ ُحضرةُالمسيحُقامُبتربيةُ
قوة ُ ُّ
العمومُ ُو ُّ
قوة ُتعجزُعنُتربيةُالعمومُما ُعداُ ّ
كل ُ ّ

الرومانُ
ُو ُّ
الروح ُالقدس ُوأّلف ُبين ُالملل ُالمختلفة ُبحيث ُتآلفت ُأمم ُالكلدان ُوالمصرُّيين ُ
قوة ُ ُّ
العموم ُب ّ
الروحُالقدسُ.إذنُفالعالم ُ
قوةُ ُّ
واليونانُواآلشورُّيينُوغيرهاُب ّ
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وحانيةُأيضُاُ .
الر ُّ
لهيةُكيُيرتقيُمنُناحيةُالعلمُوالعقلُومنُالوجهةُ ُّ
ُ
اإل
قوةُاإل ّ
نسانيُمحتاجُلهذهُال ّ
ّ
فرقةُوالختالفُويعتقدُ
مادُّيةُهيُفيُأكثرُاألحيانُسببُ ُ
الس ُّ
مادُّي ُ
ُ ُّ
ياسيةُال ّ
إن ُالعقليةُال ّ
التّ ّ
ةُو ّ

انيين ُكي ُيظلُّوا ُضعفاءُ .وكان ُهذاُ
فرقة ُبينُاإلير ُّ
ُأن ُفالسفة ُاليونانُبُثّوا ُبذور ُ ُ
ياسيين ُّ
الس ُّ
التّ ّ
بعض ُ ّ

الروحُالقدسُفقدُكانُسببُالتّحادُوالتّفاقُ
أماُ ُّ
فيُتشتّتُاإلير ُّ
ُ
سبببُاُ
انيينُفيُماُبينهمُسنينُعديدةّ ُ.
فيُماُبينهمُ .

نسانيُ
ُ
ُإذنُيجب ُعليناُأنُنبذلُالجهدُكيُتصبحُجميعُأقاليمُالعالمُإقليمُا ُواحدُاُ.فالعالمُاإل
ّ
كلُفلماذاُتكونُاألغنامُمتنازعة؟ُ
الراعيُرؤوفُاُبال ُّ
أشبهُشيءُبقطيعُمنُالغنمُوراعيهُهوُهللاُ.فماُدامُ ُّ
فرقةُوأرسلُ
الرؤوفُكهذاُ.فقدُأرادُلناُاأللفةُفلماذاُنريدُألنفسناُ ُ
الراعيُ ُّ
التّ ّ
ُولُيجوزُنسيانُنصائحُ ُّ
يُنتّفقُجميعُاُفلماذاُنختلف؟ ُ
األنبياءُواألولياءُك ُ
انيةُ
الحمدُهللُإنناُمجتمعون ُهذهُالُّليلةُفيُهذاُالمجمعُالمحترمُ.فأمليُأنُنكون ُسببُنور ُّ
ُّ
ُ
مهمةُ
ماُحدثُأن ُأفرادُا ُقالئلُمعدودينُقامواُبأمورُ ُّ
ُّ
ةُعددناُ.فكثيرُ
ُا
أنُلُتهمناُقُّل
ُّ
نساني ُو
ُ
العالمُاإل
ّ
ُأنهم ُكانواُذوي ُنوايا ُحسنةُ
وتوّفقواُفي ُإنجازهاُ.فقدُكانُأصحاب ُحضرة ُالمسيحُقليلينُولكن ُبما ُّ

لّ ُ ُّأنني ُأرجو ُأن ُنكون ُسبب ُالقضاء ُعلىُ
ُكنا ُنحن ُقُّلة ُهنا ُإ ُ
لذلك ُتغّلبوا ُعلى ُالعالمُ .واآلن ُوان ُّ
أموالنا ُمن ُأجل ُهذا ُالمقصد ُالعزيز ُكيُ
الحروب ُوالمشاحناتُ .بحيث ُينبغي ُلنا ُأن ُنبذل ُأرواحنا ُو ُ

أمرُخصوصي ُبشر ّيُُ
ُ
كل ُ
لهي ُوغيرُمحدودُ ُو ُّ
ُعمومي ُهوُإ ُ
ُ
كل ُأمر
العموميُ.ألن ُ ُّ
ُ
الصلح ُ
يتحّقق ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ةُمنُأجلُاألمورُالعموميةُواُّنيُأقومُبهذهُالجولةُمنُ
ُّ
ُّ
ناُالخصوصي
ومحدودُ.فعليناُأنُنضحيُبأمور
ُّ

مهمتيُ ُ.
ىُأنُتؤيدونيُأنتمُأيضُاُفيُ ُّ
ُّ
الشرقُوالغربُو ُّ
أتمن
أجلُألفةُ ُّ
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اآلنُيتوجبُعليناُأنُ
ُّ
ستّةُآلفُسنةُفيُالحروبُوالمشاحناتُورأيناُنتائجُذلكُو
ُلقدُقضيناُ ُ

عدناُإلىُماُكناُ
ُّ
األلفةُفإنُلمسناُفيُذلكُضررُ
ُا
محبة ُو
ُّ
نصرفُقسطُا ُ
منُوقتناُوهمتناُفيُسبيلُال ّ
عليهُ .
ماني ُنورانيُاُ.واُّني ُأدعوُ
ظل ُ
وتي ُلهوتيا ُوال ُ
الناس ُ
انيةُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
لُشك ُ ُّ
ُُو
ماوية ُتتغّلب ُفتجعلُ ّ
أن ُ ّ
ّ
الس ّ
ّ ّ
ّ
الشرق ُوالغربُ
نسانيُ.وسوفُيأتيُيومُتصبحُفيهُمللُ ُّ
ُ
هللاُمنُأجلكم ُكي ُتوّفقواُإلىُخدمةُالعالمُاإل
ّ
فيُكمالُاأللفةُوالتّحادُفيُماُبينهاُ .
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حقيقيون
بهائيون
ّ
ّ
السّيدةُفيليبُفي ُ
الخطبةُالمباركةُفيُبيتُ ّ
ُنيويوركُ–ُأمريكاُفيُُ12نيسانُُ 1912
هو هللا
كانُيومناُطيبُاُ .
ُّ
ُ
حباء ُوماُعداُهذاُفليسُهنالكُشيءُ
الناس ُ
ُفيُهذاُالعالم ُ ّ
وتي ُلمُيبقُ ُليُسرورُغيرُلقاءُاأل ّ
ّ
حباء ُوبنشرُنفحاتُ
الر ُّ
الناحيةُ ُّ
احيةُالجسميةُأوُمنُ ُّ
ُّ
يسرنيُ،فسروريُسواءُمنُ ُّ
الن
ُّ
وحيةُهوُبلقاءُاأل ّ
حباءُ
كل ُسرور ُّ
هللا ُولهذا ُفقد ُقضيت ُيومي ُب ُّ
ُألن ُتأييدات ُالملكوت ُاألبهى ُتصل ُتباعُا ُولقاء ُاأل ّ

حاصلُدومُاُ .

لكن ُكمال ُسروري ُهو ُفي ُأن ُأرى ُحضراتكم ُتقومون ُبموجب ُتعاليم ُحضرة ُبهاء ُهللاُ
ُ ُو ُّ

ُمهتزةُ
محبة ُهللا ُوأرواح ُّ
وتعملون ُبمقتضاها ُوتنُّفذون ُوصايا ُالجمال ُالمبارك ُبقلوب ُمنجذبة ُإلى ُ ّ
الروحُالقدسُ .
بنفحاتُهللاُوبأنفسُمنبعثةُب ُّ
محبةُ
ُّ
امة ُ
محبة ُ ُ
بينُالبشرُألن ُ ّ
محبة ُوذلكُأنُتسودُال ّ
ُف ّأول ُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُهيُال ّ
التّ ّ

ُتضرعت ُإلى ُالملكوت ُاألبهى ُأن ُتشرقواُ
ُ
محبة ُهللا ُوخدمة ُللعالم ُاإل
عباد ُهللا ُهي ُ ّ
نساني ُلهذا ُفقد ُّ
ّ
محبةُهللاُ .
حضراتكمُإشراقُ ُّ
النجومُمنُأفقُ ّ
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اني ُوهذاُ
فإن ُهذاُالقرن ُقرن ُالجمالُالمباركُوهذاُالعصرُعصرُنور ُ
ُاعلمواُقدرُهذهُاألّيام ُ ُّ
ّ
ُو ّأيام ُغرس ُاألشجارُ .فالفيوضاتُ
الدور ُدور ُأخبر ُبه ُجميع ُاألنبياء ُوهذه ُاألّيام ُ ّأيام ُبذر ُالبذور ُ
ُّ
محبة ُهللا ُومعرفة ُهللاُ
كل ُمن ُيبذر ُا
لهية ُتنزل ُتباعُا ُ ُو ُّ
ُبذر ُتنبت ُمنه ُشقائق ُالحقائق ُوتلك ُهي ُ ّ
اإل ّ
ُ،ولوُبذرتُنفسُبذرُفيُ
ُا
ُ
نساني
الصلحُاألكبرُووحدةُالعالمُاإل
ُ
ماويةُو
والفيوضاتُ ُّ
الس ّ
العدلُالعموميُو ّ
ّ
لهيةُ .
ُّ
لهيةُفيُجميعُالعوالمُاإل ّ
هذاُالعالمُفإنهاُتنالُالبركةُاإل ّ
النفسا ّنية ُومبتلونُ
الشهوات ُومشغولونُ ُباألغراض ُ ُّ
إن ُعموم ُأهل ُالعالم ُاليوم ُمنهمكون ُفي ُ ُّ
ُ ُّ

الشاغل ُهو ُمحوهم ُبعضهم ُبعضُا ُفيريدون ُأن ُيمحوا ُبعضهم ُالبعضُ
بالبغضاء ُوالعداوة ُوشغلهم ُ ُّ

اآلخرُمحواُتامُاُ .
ُ

النوع ُالبشر ّيُُ.
محبة ُللعمومُوليسُلكمُأملُغيرُخدمةُ ّ
ُ ّ
لكنكمُأنتمُجمعُلُمقصدُلكمُغيرُال ّ
محبةُ
إذُا ُفيجبُأنُتجهدواُبجميعُقواكمُوتعملواُوفق ُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُفعاملواُجميعُالبشرُبال ّ
ُوتتم ُالفيوضاتُ
ماوية ُوتسطع ُأنوار ُالملكوت ُّ
والوحدة ُحتّى ُينبت ُهذا ُالبذر ُال ُّ
طاهر ُوينال ُبركة ُس ّ

لهية ُواعرفوا ُقدر ُهذا ُالفيض ُواجهدوا ُبأرواحكم ُوقلوبكم ُحتّى ُتظهر ُأنوار ُبهاء ُهللا ُوآثاره ُمنُ
اإل ّ

حقيقيونُ.فإنُعملتمُبهذاُ
بهائيون ُ ُّ
الناس ُفيهاُعلىُأنكمُ ُّ
أعمالكمُوأقوالكمُوسلوككمُإلىُدرجةُيشهدُ ّ

كل ُمنكمُشجرةُمباركةُ
لهية ُتهطلُعليكمُتباعُا ُحتّى ُيصيرُ ُّ
ف ُّ
بدية ُهيُلكمُوالفيوضاتُاإل ّ
السعادةُاأل ّ
أثمارُباقيةُ .
تحملُ ُا

الريحانُوأوانُالخضرةُ
وموسمُالوردُو ُّ
ُ
لهي ُ
الربيعُاإل ُ
هذاُالعصرُعصرُالجمالُالمباركُو ُّ
ُ
إن ُ
ُ ُّ
ّ
محبة ُالكاملةُبينُالقلوبُوتصبحواُفيُ
النضرةُفاعرفواُقدرُهذاُواسعواُليالُ ُ ُا
ُو ُّ
ونهار ُحتّى ُتحصلُال ّ
ماُاشتدُاتّحادكمُازدادُتأييدكمُ .
ُّ
منتهىُالتّحادُ ُوكُّل
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نُوفيُهذاُالضعفُطويتُالمحيط ُاألطلسيُاألعظمُحتّى ُأشاهدُ
ُّ
اُأننيُفيُهذاُ ُّ
الس
ُلحظو ُّ

ُوحتّى ُألقاكم ُفي ُمنتهىُ
محبة ُهللا ُنافذُا ُفي ُقلوبكم ُ
محبة ُهللا ُوأرى ُروح ُ ّ
في ُوجوه ُحضراتكم ُأنوار ُ ّ

يُأتضرعُبمنتهىُ
ُّ
احدةُولهذاُفإن
التّحاد ُألنكمُأزهارُحديقةُواحدةُوأوراقُشجرةُواحدةُوأنوارُشمسُو
ُّ
رمديةُوأدعوُفيُحُّقكمُ .
الس ُّ
األبديةُوألتمسُلكمُالموهبةُ ُّ
عزةُ ُّ
ُ
التّ ُبتّلُوالبتهالُوأرجوُلكمُال ّ
ُاليومُيومُلُيمكننيُأنُأنساهُ.اليومُيومُسيكتبُذكرهُبقلمُمنُالماسُ .
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الربيع اإل لهي
ّ
ّ
السّيدةُماجوريُ ُ
السّيدُُو ّ
الخطبةُالمباركةُفيُبيتُ ّ
ُمُوُرتنُفيُنيويوركُفيُُ13نيسانُسنةُُ 1912
هو هللا
لهيُحينُتصيرُأراضيُالقلوبُخضراءُنضرةُ
الربيعُاإل ُ
مقدسةُهيُ ُّ
ُ ُّ
إنُ ّأيامُظهورُالمظاهرُال ّ
ّ
أثمارُوافرةُوتجُريُأنهارُاألسرارُويفيضُينبوعُ
نسانيُ ُا
ُ
وتتفتّحُأزهارُالحدائقُوتحملُأشجارُالوجودُاإل
ُ
ّ
لهيُ .
الربيعُاإل ُ
جددُعالمُالوجودُمنُأمطارُ ُّ
العرفانُويت ّ
ّ
لهية ُشيئُا ُفشيئُا ُوتذبل ُالقلوب ُوتصبحُ
مدة ُمن ُّ
ُولكن ُبعد ُمرور ُ ّ
ُالزمن ُتنسى ُالحقائق ُاإل ّ

الناس ُولهذا ُيتجّلى ُجمالُ
لهي ُوتمحىُاألسرارُ ُّ
اُميتةُفينقطعُالفيضُاإل ُ
كأنه ُّ
النفوس ُ ُّ
بانية ُمنُبينُ ّ
ّ
الر ّ
ّ
جدد ُعالم ُالوجود ُوتمتلئُ
ُّ
الرحمة
مرة ُأخرى ُوتهطل ُأمطار ُ ُّ
الر ُ
الربيع ُ ُ
ُّ
ُوتهب ُنفحات ُالعناية ُويت ّ
باني ُ ّ
ّ ّ
أثمارُيانعةُ .
حديقةُالعرفانُباألزهارُوالبراعمُوتعطيُأشجارُالوجودُ ُا
معنويةُوغلبتُ
مدة ُمنُالزمنُوزالتُالكمالتُال ُّ
مرةُأخرىُ ُّ
لهية ُ ّ
النفحاتُاإل ّ
ُفعندماُانقطعتُ ّ

لهيُإذُ
أثرُللربيعُاإل ُ
ُّ
أيُ
مادُّياتُوأصبحُعالمُاإلمكانُجسمُاُبالُروحُولمُيبقُُ ُّ
الر ُّ
ُّ
وحانياتُوانتصرتُال ّ
ّ
النفحاتُنفسهاُوهطلتُ ُ
وهبتُتلكُ ُّ
لهيُ ُّ
الربيعُاإل ُ
جددُ ُّ
ذاكُظهرُحضرةُبهاءُهللاُفت ّ
ّ
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بعدُيومُوهبُ
نساني ُيرتقيُيومُا ُ
ُ
تلكُاألمطارُنفسهاُوأحاطُذلكُالفيضُنفسهُبالعالمُفبدأُالعالمُاإل
ّ
ّ
نسيم ُجديد ُوأصبحت ُأشجار ُالوجود ُنضرة ُوجرت ُأنهار ُاألسرار ُوأحاط ُفيض ُالملكوت ُبالوجودُ
الروحُ .
الروحُالقدسُتهبُ ُّ
كلُشيءُونفثاتُ ُّ
وصارتُتأييداتُالجمالُاألبهىُمحيطةُب ُّ
اوية ُوتصبحواُ
عنُالفيضُاألبدي ُوتنالواُالحياةُ ُّ
ُّ
لهي ُ
الربيعُاإل ُ
ُوأمليُأنُتبحثواُفيُهذاُ ُّ
السم ّ
ّ
ارُوطراوةُوتصبحواُممتلئينُباألوراقُ
ثمرةُفيُحديقةُاإلمكانُوتنالوا ُمن ُنسيمُالعنايةُاخضرُا
أشجارُم ُ
ُا
والبراعمُ .
الروحُمهماُ
الربيعُمهما ُهطلتُولُنسائمُ ُّ
ُلُتكونواُكشجرةُيابسةُلُتؤُثّرُفيهاُأبدُا ُأمطارُ ُّ

النضرةُ
ُو ُّ
لهية ُوكونوا ُفي ُمنتهى ُالبهجة ُ
ُّ
هبتُ .بل ُكونوا ُأشجار ُال ّ
جنة ُاألبهى ُوأزهار ُالحديقة ُاإل ّ
مرةُأخرىُمنُأجلكمُ .
ُّ
وانتعشو
اُبالفيضُاألبديُواكتسبواُحياةُخالدةُواُّنيُألدعوُرُّبيُ ّ
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لهية
مدنية اإل ّ
أسس ال ّ
ألقيتُفيُيومُاألحدُالموافقُُ14نيسانُ ُ
ُ1912فيُكنيسةُإسنشنُفيُنيويورك ُ
هو هللا
يقولُفيها"ُ:إنكمُلترونُ
ُّ
اتُالقديسُبولسُاّلتيُ
ُّ
فيُهذاُالجتماعُذكرُالقسيسُعبارةُمنُعبار
ُ
ُ

النورُوجهُاُلوجه"ُ .
ُّ
منُور
اءُزجاجاتُملونةُوسيأتيُيومُتواجهونُفيهُ ّ

نةُولهذاُفأتمنىُاآلنُأنُتنظرواُ
ُّ
اءُزجاجاتُملو
ُّ
ن ُنورُالحقيقةُيرىُاليومُمنُور
ُوفيُالواقعُإ ُّ

ةُ.إن ُنورُالحقيقةُهذاُهوُ
طاهر ُّ
الروحُال ُّ
الصافيةُوبواسطةُ ُّ
إلىُ ُ
التّجّليات ُاإل ّ
لهية ُبواسطةُمرآةُالقلبُ ّ

وحانيةُ .
الر ُّ
مدنيةُ ُّ
الر ُّ
التّعاليمُ ُّ
ُ
حمانيةُوال ّ
الس ّ
ماويةُواألخالقُ ّ

التّجارةُفيُمنتهىُ
قيُف ُ
الر ُ
مدنيةُالجسما ّنيةُفيُمنتهىُ ُ
ُواُّننيُحينماُجئتُهذهُالبالدُشاهدتُال ّ
ّ ّ
وحانيةُ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
مدنية ُالماّدُّيةُفيُمنتهىُدرجةُالكمالُ ُو ُّ
ُ
الصناعة ُُو ّ
لكن ُال ّ
الزراعةُ.فال ّ
األزدهارُوكذاُ ّ
السراجُفإنُ
وحانيةُهيُبمثابةُ ُّ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
ُّ
مدنية ُالجسما ّنية ُ
ُّ
ُّ
تأخ
هيُبمثابةُالزجاجُوال ّ
رتُفيُحينُأن ُال ّ
مدنيةُ
ُّ
مدنية ُ
وحاني ُّ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
كاملةُألن ُال ّ
ةُفإنهاُحينذاكُتصبحُ ّ
مدنية ُالجسما ّنية ُبتلكُال ّ
اقترنتُهذهُال ّ

الروحُالعظيمةُفيُهذاُ
الروحُفإنُظهرتُتلكُ ُّ
وحانيةُمثلُ ُّ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
الجسما ّنية ُمثلُجسمُلطيفُوال ّ
الجسمُالُّلطيفُفحينذاكُينالُالجسمُكمالُُ .
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مدنية ُالجسما ّنية ُفنفخُروحُاُ
مدنية ُ ُّ
ماوية ُلُال ّ
الس ّ
ُوقدُجاءُحضرةُالمسيحُليعُّلمُأهلُالعالمُال ّ

انيةُ .
مدنيةُنور ُّ
أسسُ ّ
إلهياُفيُجسمُعالمُاإلمكانُُو ّ

الصلحُاألكبرُ .
مدنيةُاإل ّ
ُومنُجملةُأسسُال ّ
لهيةُ ّ
نسانيُ .
ُ
وحانيةُوحدةُالعالمُاإل
الر ُّ
مدنيةُ ُّ
ُومنُجملةُأسسُال ّ
ّ
نسانيُ .
ُ
وحانيةُفضائلُالعالمُاإل
الر ُّ
مدنيةُ ُّ
ُومنُجملةُأسسُال ّ
ّ
لهيةُتحسينُاألخالقُ .
مدنيةُاإل ّ
ُومنُجملةُأسسُال ّ
الصلح ُالعموميُويحتاجُ
ُ
إن ُعالمُالبشرُاليومُمحتاجُإلىُوحدةُالعالمُاإل
ُ ُّ
نسانيُ،محتاجُإلىُ ّ
ّ
عظيمةُلكيُتروجهُ .
قوةُ
ّ
هذاُاألساسُالعظيمُإلىُ ّ
الصلح ُالعموميُلُيمكنُترويجهماُبواسطةُالقوىُ
ُ
اضحُأن ُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
ُومنُالو
نساني ُُو ّ
ّ
الدولُ
ياسيةُلألممُمختلفةُومنافعُ ُّ
الس ُّ
ياسي ُّ
الس ُّ
ال ّ
مادُّيةُولُيمكنُتأسيسهماُبواسطةُال ّ
ةُألن ُالمنافعُ ّ
قوة ُ ّ
ألن ُهذهُالقوىُ
قوة ُالوط ّنية ُ ُّ
قوة ُالعنصرُّيةُوال ّ
متفاوتةُومتضاربةُوكذلكُلُيمكنُترويجهماُبواسطةُال ّ

قوىُبشرُّيةُوقوىُضعيفةُونفسُاختالفُاألجناسُوتباينُاألوطانُمانعُدونُالتّحادُوالتّفاقُ .

مقدسةُ
ُ
دُأن ُترويجُوحدةُالعالمُاإل
ومنُالمؤك ُّ
ُّ
ُ
نساني ُهذهُاّلتي ُهيُجوهرُتعاليمُالمظاهرُال ّ
ّ
أما ُسائر ُالقوى ُفهي ُضعيفة ُل ُتستطيعُ
وحانية ُوبغير ُنفثات ُ ُّ
الر ُّ
قوة ُ ُّ
ممتنع ُبغير ُال ّ
الروح ُالقدسّ ُ .
ترويجهاُ .
وحانيةُ
الر ُّ
قوةُ ُّ
قوةُال ّ
مادُّيةُوال ّ
مدنيةُالجسما ّنيةُواآلخرُال ّ
ُويحتاجُاإلنسانُإلىُجناحينُ:أحدهماُال ّ
مدنيةُ
لهيةُ.ولُيمكنُال ُّ
طيرانُمطلقُا ُبجناحُواحدُبلُيحتاجُإلىُجناحينُ ُومهما ُارتقتُال ّ
مدنية ُاإل ّ
ُوال ّ
وحانيةُ.وقد ُ
الر ُّ
مدنيةُ ُّ
الجسما ّنيةُفإُّنهاُلنُتبلغُمرحلةُالكمالُبدونُال ّ
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وحانية ُوتعليم ُاألخالقُ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
لهية ُوتأسيس ُال ّ
جاء ُجميع ُاألنبياء ُمن ُأجل ُترويج ُالفيوضات ُاإل ّ

مادُّية ُقدُ
حمانية ُّ
الر ُّ
الر ُّ
قوة ُال ّ
حمانيةُ .إذُا ُيجب ُعلينا ُأن ُنجهد ُبجميع ُقوانا ُحتّى ُتتغّلب ُالقوى ُ ّ
ّ
ُألن ُال ّ
مادُّياتُوصارتُأنوارُشمسُالحقيقةُتشاهدُمنُوراءُزجاجاتُ
تغّلبتُوأصبحُعالمُالبشرُّيةُغريقُال ّ

لهيةُظهورُوبروزُ .
ُّ
ملونةُولمُيعدُلأللطافُاإل ّ

مدنيةُ
أسسُحضرةُبهاءُهللاُال ّ
ُوفيُإيرانُكانتُهناكُاختالفاتُشديدةُبينُاألحزابُواألديانُف ّ
الصلحُاألكبرُوكتبُبهذاُ
وحانيةُفيُإيرانُوَُّأل
الر ُّ
ُّ
ّ
فُبينُأممُمختلفةُوروجُوحدةُعالمُالبشرُورفعُرايةُ ّ
اسيينُ
السي ُّ
ُ
كل ُو
خاصةُل ُّ
الصددُرسائلُ ُّ
ُّ
احدُمنُالملوكُ.وقبلُستّينُسنةُأبلغُأمرهُإلىُرؤساءُالعالمُ ّ
الصلح ُبينُ
نسانية ُ
الشرق ُوبدأت ُالوحدة ُاإل ُّ
وحانية ُترتقيُفي ُ ُّ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
الر ُّ
ُو ُّ
وحانيين ُولهذاُصارت ُال ّ
ُو ّ
الشرقُ
قوة ُليلتئم ُ ُّ
ُ
التّدريج ُواُّني ُآمل ُأن ُيظهر ُتأسيس ُوحدة ُالعالم ُاإل
ُتروج ُب ُ
نساني ُبمنتهى ُال ّ
األمم ّ
ّ
الشرق ُوالغربُوينجذبُ
وتتّحدُقلوبُ ُّ
والغربُبعضهماُمعُبعضُالتئآمُاُتامُاُويرتبطاُارتباطُا ُكامالُ ُ ُ
لهية ُيومُاُ
حقيقية ُويشرق ُنورُالهدايةُوتبرزُ ُ
بعضهاُإلىُبعضُوتظهرُللعيانُالوحدةُال ُّ
التّجّليات ُاإل ّ

بدية ُوتصبح ُقلوب ُالبشر ُكالمرآةُ
ُ
فيومُا ُلينال ُالعالم ُاإل
نساني ُراحة ُكاملة ُوتتجّلى ُسعادة ُالبشر ُاأل ّ
ّ
فتسطعُفيهاُأنوارُشمسُالحقيقةُ .
السعادةُ
نورُالحقيقةُ،وحتّى ُتظهرُ ُّ
ُ
النور ُ
ُولهذاُفرجائيُمنكمُهوُأنُتجهدواُحتّىُيشرق ُذلكُ ّ

بديةُ.واُّننيُعندماُجئتُهذهُ
نسانيُواُّنيُألدعوُفيُحُّقكمُحتّىُتنالواُهذهُ ُّ
ُ
بديةُللعالمُاإل
السعادةُاأل ّ
األ ّ
ّ
ماويةُ
مدنية ُ ُّ
ُّ
لهية ُ
جدتُأهلهاُمستعدينُحقُا ُللمواهبُاإل ُّ
ُّ
المدينةُسررتُكثيرُحينُُو
ُا
الس ّ
ولديهمُقابليةُلل ّ
ؤوفُإن ُعبدكُهذاُقدُ
ُّ
الر
حمانيةُوأقولُ:يا ُإلهيُ ُّ
الر ُّ
ُّ
ولهذاُفإننيُأدعوُلكمُبالفوزُبجميعُالفيوضاتُ ّ
ويهب ُنسيمُ
النفوس ُ ُّ
ُلعل ُنفحاتُعنايتكُتع ُّ
الشرق ُّ
توجهُإلىُالغربُمنُأقصىُبالدُ ُّ
ُّ
طرُمشامُهذهُ ّ

النفوسُلقبول ُ
ُّ
حديقةُالهدايةُعلىُهذهُالممالكُوتستعدُ ّ
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ألطافك ُوتستبشر ُالقلوب ُببشاراتك ُوتشاهد ُاألعين ُنور ُالحقيقة ُوتنال ُاآلذان ُنصيبُا ُمن ُنداءُ
الرياحينُياُمحبوبيُالفريدُ
ؤوفُغبطةُحدائقُالوردُو ُّ
ُ
الر
الملكوتُ.إلهي ُأنرُالقلوبُواجعلهاُياُرُّبيُ ُّ
قيةُوتنالُنصيبُاُمنُتأييداتكُ.
هبُنفحاتُعطائكُوأشرقُأنوارُاإلحسانُحتّىُتصبحُالقلوبُطاهرةُن ُّ
ُّ

الرؤوفُ
يقكُوآمل ُأسراركُليرىُوجهكُويقتبسُمنُخصالكُفابذلُياُإلهي ُ ُّ
ٌُ
فهذاُالجمعُسائر ُفيُطر
ٌُ

الرؤوفُواُّنكُأنتُ
ُ.إنكُأنتُ ُّ
لءُالمضطرون ُأمالُ ُورجاءُ ُّ
ُّ
ألطافكُبذلُ ُوأبحُلهمُكنزُالهدايةُلينالُهؤ
المعطيُالعليمُالقديرُ .

254

الشرق والغرب
معانقة ّ
ألقيتُفيُيومُالُثّالثاءُالموافقُُ16نيسانُُ ُ1912
السّيدةُداجُفيُنيويورك ُ
السّيدُُو ّ
فيُمنزلُ ّ
هو هللا
النفوسُوتجذبهاُبمثلُ
مادُّيةُأنُتوجدُألفةُبينُهذهُ ّ
ماُأروعُهذاُالجتماع!ُلُتستطيعُالقوىُال ّ

محبةُوالتّحادُ .
هذهُ ُّ
الدرجةُنحوُال ّ

الشرق ُفيستقبلهمُأهلُالغربُ
ُلمُينعقدُحتّى ُاآلنُمثلُهذاُالمجلسُاّلذي ُيحضرهُأناسُمنُ ُّ

إلهيةُ .
قوةُ ّ
بمثلُهذهُال ّ
محبةُوالوفاقُغيرُالمتناهينُويحسنونُضيافتهمُ،واُّنماُحصلُهذاُب ّ

ُفأحل ُالوئام ُبين ُاليونانُ
ُّ
الشعوب ُوالفرق ُالمختلفة
السّيد ُالمسيح ُأّلف ُبين ُ ُّ
ُفحينما ُظهر ُ ّ

ُألن ُالعداوة ُوالخالف ُبين ُتلك ُاألقوام ُكانا ُمستفحلين ُإلى ُدرجةُ
السريان ُوالمصرُّيين ُّ
الرومان ُُو ُّ
ُو ُّ
يستحيلُمعهماُحصولُاأللفةُوالوئامُبينهاُ .

إلهيةُجعلُالجميعُمتّحدينُمتّفقينُ .
ُ ُّ
قوةُ ّ
لكنُحضرةُالمسيحُب ّ
إلهيةُ ُ .
محبةُاّلتيُأحّلهاُبينناُحضرةُبهاءُهللاُلُيمكنُأنُتكونُإ ُ
قوةُ ّ
ُإذنُفهذهُاأللفةُوال ّ
لُّب ّ
الشرق ُوالغرب ُوكيف ُستخفق ُرايةُ
ُوسوف ُتالحظون ُفي ُالمستقبل ُالقريب ُكيف ُسيتعانق ُ ُّ

قوة ُ
ُ
وحدةُالعالمُاإل
نسانيُوتجمعُهذهُال ّ
ّ
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ي ُأوُ
هاُفالُيبقىُمنُيسميُنفسهُأمريكياُاوُإيرانياُولُمنُيفتخرُباسمُإنكليز ُّ
ُّ
جميعُالمللُتحتُظُّل

احدةُفحينماُتسألُأي ُإنسان"ُ:منُ
ُّ
بي ُبلُيصبحُالجميعُمّلة ُو
نسي ُأوُعر ُ
سمونُ ُباسمُفر ُ
ُ
ألماني ُولُي ّ
ّ
ّ
ّ
نسانيُ
ُ
ظل ُعنايةُحضرة ُبهاء ُهللا ُخادمُللعالمُاإل
ُفإنه ُيجيب"ُ:أناُإنسان ُوأنا ُتحت ُ ُّ
ُّأية ُمّلة ُأنت؟" ُّ
ّ
النزاعُ
الصلح ُاألكبر"ُويصبحُالجميعُمّلة ُواحدةُوعائلةُواحدةُوأهلُوطنُواحدُولُيبقىُهذاُ ّ
ولجيشُ ّ
والجدالُ ُ.

بُومعُأن ُالمللُوالمذاهبُالمختلفةُ
ُّ
عص
ُلقدُظهرُحضرةُبهاءُهللاُفيُنقطةُكانتُمركزُ ُ
التّ ّ

هُأحلُالتّحادُوالتّفاقُ
ُّ
خرُفإن
فيهاُكانتُفيُمنتهىُالبغضاءُوالعداوةُيسفكُبعضهاُدماءُالبعضُاآل
ّ
إلىُدرجةُأصبحواُمعهماُفيُمنتهىُالوئامُواأللفةُوغايةُآمالهمُواشتياقهمُهيُأنُيجتمعوا ُبكمُيومُاُ

قوةُحضرةُبهاءُهللاُبكمُ .
منُاألّيامُوجهُاُلوجهُليرواُماذاُفعلتُ ّ
الصلح ُاألكبرُ
ُ
إن ُالعالم ُاإل
ُ ُّ
نساني ُسقيم ُاليوم ُوعالجه ُهو ُاتّحاد ُالعالمُ ،وحياته ُكامنة ُفي ُ ّ
ّ
نسانيُ.واُّنيُألرجوُمنُفضلُهللاُوعنايتهُأنُتبعثواُبروحُجديدةُوتقومواُ
ُ
وسروره ُفيُوحدةُالعالمُاإل
ّ
لهية ُمن ُهذا ُالبلد ُإلى ُسائرُ
ُ
قوة ُتسري ُبها ُآثار ُوحدة ُالعالم ُاإل
محبة ُاإل ّ
الصلح ُاألكبر ُوال ّ
بّ
نساني ُُو ّ
ّ
ىُألن ُهذهُالمملكةُنالتُاستعدادُا ُعظيمُاُ،وأمليُأنُ
يكاُإلىُالقاراتُاألخر ُّ
البالدُ.بلُتسريُمنُأمر
ُّ
إلهية ُوأنُ
ةُمماثلةُللر ُ
ُ
قوة ُ ُر ُّ
وحاني
قي ُالعظيمُاّلذي ُحّققتهُفيُمجالُال ّ
مادُّياتُوأن ُتنالُفيوضاتُ ّ
تنالُ ّ
ّ ّ
نسانيةُحتّىُتشرقُ
نسانيُ،وينشرواُالفضائلُاإل ُّ
ُ
فيصبحُالجميعُخداماُللعالمُاإل
ُّ
ُتوجههاُنحوُهللاُ
يكون ُّ
ّ
لهية ُويحيط ُفيضُ
مدنية ُ ُّ
ماوية ُمن ُهذه ُالجهة ُعلى ُجميع ُالجهات ُفتنزل ُأورشليم ُاإل ّ
الس ّ
أنوار ُال ّ
الملكوتُبالعالمُ .
مؤيدةُلكمُ
يُهذاُالميدانُألن ُهللاُمعينكمُونفثاتُ ُّ
ُّ
قوة ُشديدةُف
الروحُالقدسُ ّ
ُوأمليُأنُتظهرواُ ّ

ومالئكةُالملكوتُحاميةُلكمُوسوفُتحيطُبكمُهذهُالفيوضاتُحتمُاُ .
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ليس لدى هللا بيض وسود
ألقيتُفيُيومُاإلثنينُالموافقُُ22نيسان ُ

يكيةُ :
ُسنةُُ1912فيُجامعةُهارفاردُاألمر ُّ
هو هللا
السود ُوالبيض ُحاضرين ُفي ُهذاُ
ُألنني ُأرى ُعباد ُهللا ُمن ُ ُّ
لسرور ُّ
ُ ُّإنني ُاليوم ُفي ُمنتهى ُا ُّ

كل ُاأللوان ُلديه ُلون ُواحد ُوهو ُلون ُالعبوديةُ
ُسوية ُمتآلفينُ .وليس ُلدى ُهللا ُبيض ُوسود ُ ُو ُّ
المجمع ُّ
نُيغيرهُالُّلونُ
ُّ
هيُللقلبُ.فإذاُكانُالقلبُطاهرُفل
ُا
هميةُ
ُ،وليسُللر ُ
لهية
ائحةُوالُّلونُشأنُلديهُبلُاأل ّ
اإل ّ
ُّ
كل ُمنُكانُ
وُأي ُلون ُآخرُ.وهللاُلُينظرُإلىُاأللوانُبلُينظرُإلىُالقلوبُ ُ.و ُّ
األس ُودُأوُاألبيضُأ ُّ

منُكانُتوجههُإلىُالملكوتُ
ُّ
كلُ
كلُمنُكانتُأخالقهُأسمىُفهوُأحسنُ ُ.و ُّ
قلبهُأطهرُفهوُأحسنُ ُ.و ُّ

األبهىُأكثرُفهوُأفضلُ .

ُأن ُاأللوان ُفي ُعالم ُالجماد ُليست ُسببُ
ُوفي ُعالم ُالوجود ُل ُشأن ُلأللوانُ ،لحظوا ُّ

النباتُليستُاأللوانُالمختلفةُسببُالختالفُبلُاأللوانُالمختلفةُسببُجمالُ
الختالفُ،وفيُعالمُ ّ

لكنك ُحين ُترى ُألوانُا ُمختلفة ُفعند ُذلك ُيكون ُلها ُجمالُ
الحديقةُّ .
ُألن ُالُّلون ُالواحد ُل ُجمال ُله ُ ُو ّ
وبهاءُ .

نسانيُمثلُاألزهار ُ
ُ
النوعُاإل
ُ
ُوعالمُالبشرُّيةُأيضُاُ
مثلُالحديقةُو ّ
ّ
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المختلفةُفيُألوانهاُ ،إذنُفاأللوانُالمختلفةُزينةُ.وكذلكُفيُعالمُالحيوانُهناكُألوانُفالحمامُألوانُ
النوعُفكمُ
ُّ
وألو
انُومعُهذاُفإنهُفيُمنتهىُاأللفةُلُينظرُبعضهُإلىُلونُالبعضُاآلخرُبلُينظرُإلىُ ّ
يورُوالحيواناتُالمختلفةُفيُاأللوانُ،
ط ُ
منُحماماتُبيضُتطيرُمعُحماماتُسودُ،وكذلكُسائرُال ُّ

النوعُ .
ُّ
فإنهاُلُتنظرُأبدُاُإلىُالُّلونُبلُتنظرُإلىُ ّ

فإنُاختالفُاأللوانُلُيكونُ
اناتُمعُأنهاُلُتملكُعقالُُولُإدراكُاُ ُّ
ُّ
اُاآلنُأنُالحيو
ُّ
ُإذنُلحظو

إن ُهذا ُل ُيليق ُأبدُاُ
سببُا ُفي ُخصام ُبعضها ُمع ُالبعض ُاآلخر ُفلماذا ُيتخاصم ُاإلنسان ُالعاقل؟ ُ ّ
السودُمنُساللةُآدمُومنُعائلةُواحدةُوكانواُفيُاألصلُإنسانُا ُواحدُا ُولونُاُ
البيضُو ُّ
ُ
أن ُ
وخصوصُا ُ ُّ
واحدُاُ.فقدُكانُآلدمُولحواءُلون ُواحدُ.وترجعُساللةُجميعُالبشرُإليهماُ.إذنُفاألصلُواحدُوهذهُ
أهميةُلهاُمطلقُاُ .
األلوانُظهرتُفيماُبعدُبسببُالماءُوالمناخُولُ ّ
السود ُمعُا ُفي ُهذا ُالحفلُ ،وأملي ُأن ُيصل ُهذاُ
ُو ُّ
ُ ُّإنني ُاليوم ُمسرور ُجدا ُلجتماع ُالبيض ُ

الجتماعُوهذهُاأللفةُإلىُالحدُاّلذيُلُيبقىُمعهُامتيازُبينُاأللوانُويكونُالجميعُفيُمنتهىُاأللفةُ
ُّ
محبةُفيُماُبينهمُ .
وال ّ

السودُ،فلوُ
السودُمنُالبيضُويكون ُالبيضُرؤوفينُب ُّ
كيُيمتن ُ ُّ
ُّ
يدُأنُأذكرُأمر ُ
ُا
لكننيُأر
ُ ُو ُّ

قيكمُ.والحمدُهللُأُّنكمُأنتمُاآلنُ
يقيينُعندُذاكُتعرفون ُمدىُرُّ
السودُاألفر ُّ
ذهبتمُإلىُأفريقيةُوشاهدتمُ ُّ

مثلُالبيضُليسُبينكمُوبينهمُفرق
نُبمثابةُالخدمُ.وا ّنُ ّأولُإعالنُ
ُ
السودُاألفريقّيي
شأنُولكنُ ُّ
ُّ
ُفيُأيُ
ُّ

ثم ُانتشرُذلكُ
السود!ُ ُّ
حررواُ ُّ
اُوكمُضحواُحتّى ُ ُّ
ُّ
السودُكانُمنُالبيضُاألميركّيينُ.فكمُحاربو
حرّية ُ ُّ
ل ّ
يقيون ُفي ُمنتهى ُالُّذُّلة ُولكن ُنجاتكم ُصارت ُسببُا ُلنجاتهمُ
السود ُاألفر ُّ
إلى ُجهات ُأخرىُ .وقد ُكان ُ ُّ

ومية ُ
حرّيةُالعم ُّ
وروبُّيةُاقتدتُباألمر ُّ
ُ،يعنيُأنُ ُّ
ُّ
أيضُا
الدولُاأل ّ
يكيينُولهذاُأعلنتُال ّ
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حرّيةُ
ُومنُأجلكمُبذلُالبيضُاألمر ُّ
همةُ.ولوُلمُيكنُهذاُالجهدُلماُأعلنتُال ّ
يكيونُمثلُهذهُال ّ

يكيينُ،ويجب ُعلىُالبيض ُأنُ
ُممتنين ُجدا ُمن ُالبيض ُاألمر ُّ
العموميةُ ،إذن ُيجب ُعليكم ُأنُتكونوا ُّ
ُّ
نسانيةُوتبذلوا ُجهدُا ُبالشتراك ُمع ُالبيض ُحتّىُ
يكونواُرؤوفين ُجدا ُبكم ُحتّى ُترتقواُفيُالمراتبُاإل ُّ

ترتقواُأيضُاُأنتمُرقياُفائقُاُوتمتزجواُببعضكمُامتزاجُاُتامُاُ ُ.

اُسببُتحرركمُفيُأمريكاُ
ُّ
نحوُالبيضُألنهمُكانو
ُّ
كثيرُ
ُوخالصةُالقولُعليكمُأنُتبدواُامتنانُاُ ُا

الراحةُوالطمئنانُ،
تحرُروا ُلماُتحررُبقيةُ ُّ
فلوُلمُت ُّ
السودُ.واآلنُكُّلكمُوهللُالحمدُأحرارُوفيُمنتهىُ ُّ

السودُ
واُّن يُأدعو ُكي ُترتقواُفيُحسن ُاألخالق ُواألطوارُإلى ُدرجة ُل ُيبقىُمعهاُاسم ُالبيضُأو ُ ُّ
للجميعُ.كماُتسمىُجماعةُالحمامُ"بالحمام"ُولُيقالُالحمامُاألسودُأوُ
ُّ
وتكون ُكلمةُ"اإلنسان"ُاسمُا ُ

محبةُ.
أتمنىُأنُتبلغواُمثلُهذهُ ُّ
طيورُ.و ُّ
الحمامُاألبيضُوكذلكُسائرُال ُّ
الدرجةُ.وهذاُل ُيمكنُإلُبال ّ

إذاُكنتمُممتنينُمنُالبيضُ
ُّ
لُّ
محبة ُبينكمُإ ُ
فابذلواُالجهدُحتّىُ ُّ
محبة ُبينكمُ.ولنُتحصلُهذهُال ّ
تحل ُال ّ
محبة ُوزوالُ
وكان ُالبيض ُرؤوفين ُبكم ُويبذلون ُالجهد ُلترقيتكم ُويسعون ُّ
ُلعزتكم ُوهذا ُيكون ُسبب ُال ّ

السودُزوالُُتاماُبلُيزولُأيضُاُاختالفُالجنسُواختالفُالوطنُ .
الختالفُبينُالبيضُو ُّ
ُ

السودُفكالهماُ
هُجمعُفيُهذاُالحفلُبينُالبيضُو ُّ
ُ
ُواُّنيُمسرورُجداُمنُلقائكمُوأشكرُهللاُ ُّ
ألن

محبة ُحتّى ُلُيبقىُعنوانُ
يعم ُهذاُ ُّ
محبة ُواأللفةُوأرجوُأنُ ُّ
النموذجُمنُاأللفةُوال ّ
مجتمعانُبكمالُال ّ

السعادةُ
بدية ُوسبب ُ ُّ
ُ
للبشر ُغير ُ"اإلنسان" ُوهذا ُالعنوان ُهو ُكمال ُالعالم ُاإل
نساني ُوسبب ُال ّ
عزة ُاأل ّ
ّ
محبة ُبعضكمُمعُالبعضُاآلخرُ
ُّ
البشرُّي
ةُ.لهذاُفإنيُأدعوُمنُأجلكمُكيُتكونواُفيُمنتهىُاأللفةُوال ّ
وتجهدواُوتسعواُمنُأجلُراحةُبعضكمُبعضُاُ .
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الخوة
اال ّتحاد و ّ
ألقيتُفيُيومُالُثّالثاءُالموافقُُ22نيسانُسنةُُ 1912
فيُمنزلُجنابُعليُقليُخانُفيُواشنطن ُ
هو هللا
انيُ .
نُنور ُ
ُالحمدُهللُلقدُانقضتُالقرونُالمظلمةُوجاءُقرٌُ
ّ
كلُإنسانُ
تحرىُُالحقيقةُ ُو ُّ
نُاإلدراكاتُفيُتزايدُ ُو ُّ
النفوسُفيُارتقاءُوا ُّ
ُ
إنُ
ُ ُّ
العقولُو ّ
كلُإنسانُي ّ

يريدُأنُيدركُماُهوُصحيحُوسببُلترُّقيهُ .

غباتهن ُهو ُالرتقاء ُوخدمة ُالعالمُ
ُّ
ُآمالهن ُور
ُّ
ُففي ُعالم ُالمرأة ُهناك ُهياج ُعظيم ُومنتهى

جالُويكنُ
الر
تقينُفيُهذاُالعصرُوهن ُيجهدنُحتّى ُيلحقنُب ُّ
ُّ
النساءُسوفُير
أن ُ ُّ
لُشك ُ ُّ
نسانيُُ.و
ُ
اإل
ّ
ّ
ّ
هن ُسوف ُيقمنُ
ُفإن ُّ
قي ُوالقتدار ُّ
الر ُ
النُّية ُلعظيمة ُفلو ُوصلن ُإلى ُ ُ
ُإن ُهذه ُ ُّ
واُّياهم ُفي ُمستوى ُواحدُّ ،
ّ ّ
النهوضُبهاُ .
بكثيرُمنُاألمورُاّلتيُلُيستطعنُاآلنُ ُّ

نساني ُوالحروبُ
ُ
إن ُأعظمُمصائبُالعالمُهيُالحربُفيُهذاُاليومُ.فالُراحةُفيُالعالمُاإل
ُ ُّ
ّ
مرةُوتصرفُاألموالُكُّلهاُعلىُالحربُ .
ُّ
ألنُجميعُ ُّ
الد
مرةُ ُّ
ولُتتهيأُللحربُبصورةُمست ّ
مست ّ
بكد ُاليمين ُوعرق ُالجبين ُحتّى ُيحصل ُعلى ُبضعُ
ونهار ُ ُّ
إن ُالفالح ُالمسكين ُيجهد ُليالُ ُ ُا
ُ ُّ

حبوبُليدخرهاُولكنُماُالفائدة؟ُفحاصالته
ُّ

ُ
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السفنُالحرُّبيةُ .
خائرُو ُّ
ُ
لىُتجهيزاتُحرُّبيةُوتنفقُعلىُالمدافعُوالبنادقُوالُّذ
ُ
تحولُإ
ُت ّ
النفوس ُفي ُساحاتُ
الدوام ُلحظوا ُكذلك ُإبادة ُ ُّ
مرة ُعلى ُ ُّ
ُّ
ُوبينما ُهذه ُالحروب
ُالمالية ُمست ّ

الحروبُوكيفُتطؤهاُاألقدامُ .

عامةُويرجعُضررهاُ
ُ
ُّ
الحربُالمالي
لكنُ
النفوسُمحدودةُومحصورةُ ُو ُّ
نُالحربُوابادةُ ُّ
ُإ ُّ
ةُدائمةُو ّ

نسانيُ .
ُ
بلُيتضررُمنهاُجميعُالعالمُاإل
ُّ
الناسُ
إلىُ ُّ
ّ

الصلحُ
ُّ
ُفإنها ُيجب ُأن ُتضع ُنصب ُعينيها
ُتحركت ُالمرأة ُفي ُهذا ُالقرن ُّ
ُفاآلن ُوقد ُّ
ُقضية ُ ّ

نساني ُ ُوتظهر ُالفضائل ُالبشرُّية ُوترتبط ُقلوب ُالملل ُوينبذُ
ُ
العمومي ُكي ُتتجّلى ُوحدة ُالعالم ُاإل
ُ
ّ
ّ
عصبُ
التّ ُّ
ياسي ُويزول ُ ُ
الس ُ
عصب ُ
التّ ُّ
ي ُول ُيبقى ُ ُ
عصب ُالعنصر ُّ
التّ ُّ
المذهبي ُويزول ُ ُ
ُ
يني ُو
عصب ُالُّد ُ
التّ ُّ
ُ
ّ ّ
ّ
ّ
أنُجميعُالممالكُكرةُواحدةُ
أنُجميعُأولدُآدمُأبناءُهللاُو ُّ
ألنُالجامعةُالبشرُّيةُعائلةُواحدةُو ُّ
الوطنيُ ُّ
ُ
ّ
أن ُجميعُاألممُعبيدُإلهُواحدُوقدُخلقُهللاُالجميعُوهوُيحفظُالجميعُويرزقهمُويعتنيُ
ووطنُواحدُو ُّ
ظلمُ
كل ُ ُوما ُدام ُهو ُعادلُ ُورؤوفُا ُفلماذا ُنقوم ُبال ُّ
كل ُورحمته ُنازلة ُعلى ُال ُّ
أن ُألطافه ُشاملة ُلل ُّ
بهم ُو ُّ

بلُإنهُعادلُورؤوفُ.ولماذاُلُ
طغيان؟ُأفهلُنحنُُأعرفُمنُهللاُوأعلمُباألمورُمنه؟ُأستغفرُهللاُ ُّ
ُوال ُّ
نكونُرؤوفين؟ ُ

النساء ُاجهدن ُحتّى ُتحصل ُالقلوب ُعلى ُارتباط ُوطيد ُوليجهد ُالجميعُ
نتن ُيا ُجماعة ُ ُّ
ُفأ ُّ

نسانيُ .
ُ
متكاتفينُفيُخيرُالعالمُحتّىُيتجّلىُشرفُالعالمُاإل
ّ

لهم؟ُولوُاتّفقُأهلُمدينةُ
ُ
ُولحظواُلوُائتلفُأهلُبيتُواحدُفيُماُبينهمُفكمُيكونُُذلكُنافعُاُ

نهمُواتّحدواُفكمُيكونُذلكُسببُاُفيُتعاونهمُوتعاضدهم؟ُوسببُاُفيُنتائجُكُّلُّيةُوفيُالحصولُ
فيُماُبي ُ
علىُ ُ
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عزة ُُوالثّروة ُلعمومُأفرادها؟ُوكذاُلوُاتّحد ُأهلُإقليمُواحدُفماُأكثرُالتّرّقيات ُاّلتي ُينالونها؟ُوماُأكثرُ
ال ّ
السعادةُاّلتيُيحصلونُعليها؟ ُ
عزةُُو ُّ
ال ّ

هاُومدنيتها؟ُولوُلمُيكنُ
ُّ
يكيةُكمُأصبحُذلكُسببُاُفيُسعادتهاُورُّ
قي
تُاألمةُاألمر ُّ
ُّ
ُفحينماُاتّحد

ثمُ
الرفعةُ ُّ
عاتُو ُّ
ُ
هذاُالتّحاد ُوالتّفاق ُبينُالولياتُالمتّحدةُلماُحصلتُهذهُالتّرّقيات ُوالعلومُوالمختر

فقتُجميعُالمللُواتّحدتُفماذاُستكونُالحال؟ ُ
ُ
ُ
قيسو
اُعلىُهذاُلوُاتّ

الراحةُوالطمئنانُويحصلُ
لُشك ُ ُّ
ُ
أن ُهذاُالعالم ُسوفُيصبحُ ّ
ّ
جنة ُاألبهىُويحصلُكمالُ ُّ

الشمال ُوالجنوبُ
ُو ُّ
الشُرق ُوالغرب ُ
أخوة ُويتعانق ُ ُّ
الفالح ُالعظيم ُوتنال ُجميع ُالمذاهب ُوحدة ُ
ُواتّفاقا ُو ّ

الصلح ُالعموميُويبلغُاألسماعُتهليلُالمألُاألعلىُ
ُ
ويتموجُعلمُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
نساني ُوترتفعُخيمةُ ّ
ّ
ُُ
وتمجيدهم.
ونهارُ
اتُالمحترماتُالعالماتُالمحباتُللخيرُيجبُأنُتجهدنُليالُ ُ ُا
ُّ
السّيد
ُلهذاُفحضر ُّ
اتكن ُ ّ

يتطورُالعالمُويتجّلىُ
حتّىُيرتفعُعلمُالوحدةُوالتّحادُهذاُفيُأمريكاُويسريُإلىُسائرُالجهاتُحتّىُ ُّ

كمالهُ .
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الوحدة
ألقيتُفيُيومُالجمعةُالموافقُّ ُ18أيار ُ

ُُ1912فيُمجمعُالتّياصفةُفيُنيويورك ُ
هو هللا
الرئيس ُوكذلك ُمسرور ُجدا ُمن ُإحساسات ُنائبةُ
ُّإنني ُممتن ُجدا ُمن ُإحساسات ُجناب ُ ُّ

حضرتهُ .

الصلح ُالعموميُ .إذنُ
ُ
إن ُمقصودنا ُواحد ُوأملنا ُواحدُ .أملنا ُوحدة ُالعالم ُاإل
ُ ُّ
نساني ُوهدفنا ُ ّ
ّ
فنحنُفيُالهدفُواألملُمتّحدون
ألنُوحدةُ
ُوليستُفيُعالمُالوجودُمسائلُأهم ُمنُهاتينُالمسألتينُ ُّ
ُّ
الصلح ُالعمومي ُسبب ُراحة ُجميع ُمن ُعلى ُاألرضُ
ي ُو ُّ
النوع ُالبشر ُّ
عزة ُ ُّ
ُ
العالم ُاإل
نساني ُسبب ُ ّ
أن ُ ّ
ّ
ولهذاُفنحنُمتّحدونُفيُهذينُالهدفينُوليسُهناكُهدفُأعظمُمنُهذهُاألهدافُ .
ألن ُُأهدافهم ُواحدةُ
محبة ُ ُّ
بهائيين ُ
ُلهذا ُأرجو ُأن ُتحدث ُبين ُال ُّ
ُوالتّياصفة ُمنتهى ُاأللفة ُوال ّ

لهيُ .
وحانيةُ ُومتّفقونُفيُتوحيدُالملكوتُاإل ُ
الر ُّ
وآمالهمُواحدةُوهمُمشتركونُفيُاإلحساساتُ ُّ
ّ

ُأنُ
قوةُعظيمةُإلجراءُهذهُاألهدافُالجليلةُوحضراتكمُتعلمون ُّ
ُّ
ُ
فيُهذاُاليومُلُبدُمنُوجودُ ّ

أنُجميعُقوىُاآلفاقُاليومُمخالفةُلستقرارُهذاُاألمرُوهذهُ
األكبرُقضيةُعظيمةُجداُو ُّ
ُّ
الصلحُ
ُّ
قضيةُ ّ
األمم ُ
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ةُعلىُأمةُ
ُّ
ُّ
هُلوُهجمتُأم
هاُتظن ُ ُّأن
ُّ
عزة ُ ُّ
ألن
أن ُ ُ
رورُوتظن ُ ُّ
ُّ
أن ُالحربُسببُ ُّ
الس
تظن ُ ُّ
ُّ
فرقةُسببُال ّ
التّ ّ

الحالُأنُ
ُّ
الدولةُو
قيُتلكُالمّلةُُو ُّ
وغلبتُعلىُمملكةُودولةُفإنُهذاُيكونُسببُاُفيُر ُ
ُّ
وفتحتُفتحُاُمبينُاُ
ّ
كلُأمةُكذلكُ
هذاُخطأُمحضُونستطيعُأنُنقيسُالمللُبأفرادُعائلةُواحدةُفالعائلةُتتأُّلفُمنُأفرادُ ُو ُّ
ولوُاجتمعتُجميعُاألممُفإنهاُستكونُعائلةُعظيمةُواحدةُ .
ُّ
تتألفُمنُأفرادُوأشخاصُ
ؤدي ُالحروبُ
اضحُأن ُ ُّ
ُّ
ُوو
ؤديانُإلىُفنائهاُ.وهكذاُت ّ
النزاع ُوالجدالُبينُأفرادُالعائلةُالواحدةُي ّ

إلىُفناءُاألممُوانهدامهاُ .

لهية ُوكالمُجميعُأنبياءُهللاُوجميعُعقالءُالبشرُهيُ
ُُ ُّ
إن ُخالصةُمنطوق ُجميعُالكتبُاإل ّ

الصلح ُسببُالعمرانُ ُوكُّلهمُمتّفقون
ُّأنهمُجميعُا ُمتّفقون
ُعلىُأنُ
ُّ
ُعلىُأن ُالحربُسببُالخرابُو ُّ
ُّ
أن ُ ّ

لصلح ُفتمنعُالحربُ
ُّ
لّ ُ ُّأن
نساني ُإ ُ
ُ
الحربُتهدمُالبنيانُاإل
هُلُبد ُمنُوجودُ ّ
قوة ُعظيمةُإلجراءُهذاُا ّ
ّ
نسانيُ .
ُ
وتعلنُوحدةُالعالمُاإل
ّ
ُأن ُالغنى ُشيءُ
الشيء ُل ُيكفي ُفاإلنسان ُل ُيصبح ُغنيا ُبمجرد ُأن ُيعلم ُّ
إن ُمجرد ُالعلم ُب ُّ
ُ ُّ

عزةُ
يز ُبمجرد ُأن ُيعلم ُّ
ُأن ُالعلم ُممدوح ُول ُيصبح ُعزُا
طيب ُول ُيصبح ُعالمُا ُبمجرد ُأن ُيعلم ُّ
ُّ
ُأن ُال ّ
رُالقولُإنُاإلنسانُلُيكسبُ
ُّ
أكر
مقبولةُ،وقسُعلىُهذاُ.فالعلمُب ُّ
الشيءُلُيكونُسببُاُفيُحصولهُو ّ

صحةُبلُيحتاجُإلىُالعالجُوالىُاستعمالُاألدويةُوالىُطبيبُحاذقُ
صحةُمنُمجردُعلمهُبفائدةُال ّ
ال ّ
تامة ُحتّىُ
طلع ُعلى ُجميع ُأسرار ُاألمراض ُوم ُّ
مّ
طلع ُعلىُجميعُالعالجات ُفيعطيُالعالج ُبحكمة ُ ّ
صحةُبلُ
جردُمعر ُّ
صحةُالكاملةُ.فم ُّ
صحةُشيءُمفيدُلُي ّ
ؤديُإلىُحصولناُعلىُال ّ
فتناُأنُال ّ
تحصلُال ّ

قوةُ .
ُّ
لُبدُمنُوجودُعملُوجهدُ ُو ّ

كلُشيءُمشروطُبثالثةُشروطُ ّأولهاُالعلمُوثانيهاُاإلرادةُوثالثهاُالعملُوألجلُ
إنُحصولُ ُّ
ثمُ ُّ
ُ ُّ

تحّققُ ُّأيةُمسألةُيجبُاجتماعُهذهُاألمور ُ
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ثمُوجودُاإلرادةُللبناءُوبعدُذلكُالعملُ
الُثّالثةُ.ف ّأولُشيءُيقتضيُلبناءُبيتُهوُوضعُخريطةُللبيتُ ُّ
والعملُيتوّقفُعلىُالثّروةُوعندئذُيتحّققُاألملُ .

اضحُأن ُهذهُاآلمالُوالمقاصدُلُ
ُّ
قوة ُعظيمةُلتحقيقُهذهُاآلمالُوو
ُلهذاُفنحنُنحتاجُإلىُ ّ

قوة ُالوط ّنيةُ
قوة ُ ُّ
مادُّية ُفلو ُقلنا ُّ
تتحّقق ُبالقوى ُال ّ
القومية ُفاألقوام ُمختلفةُ .ولو ُنقول ُبال ّ
ُإنها ُتتحّقق ُبال ّ

ياسيةُ
الس ُّ
ُ
فاألوطانُمختلفةُ.ولوُنقولُإن ُإيجادُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
الصلح ُالعموميُيتحّقق ُبال ّ
قوة ُ ّ
نساني ُُو ّ
ّ
نسانيُ
ُ
المللُ.ولوُنقولُإن ُوحدةُالعالمُاإل
ُّ
الدولُو
فإن ُسياساتُالملوكُمختلفةُبسببُاختالفُمنافعُ ُّ
ُّ
ّ
ةُفإنُهذهُالتّقاليدُمختلفةُ .
ديني ُّ
التّقاليدُال ُّ
قوةُ ُ
أسسُب ّ
تت ّ
أنُهذاُاألمرُلُيمكنُأنُيتحّققُإلُ
جميعُهذهُالقواتُمختلفةُومحدودةُو ُّ
ُّ
ضحُأنُ
ُّ
ُ
ُ
إذنُفقدُاتّ

الروحُالقدسُاّلتي ُظهرتُفيُهذاُالقرنُ
لهية ُوبنفثاتُ ُّ
الر ُّ
قوة ُ ُّ
قوة ُال ُّ
وحانيةُوبالفتوحاتُاإل ّ
معنويةُوبال ّ
بال ّ

حيزُالعملُ .
ُّ
العظيمُ.وبغيرُ
حيزُالق ُولُولُيخرجُإلىُ ّ
هذاُفإنُهذاُالهدفُيبقىُفيُ ّ

أي ُشيء َّ
أي ُشيءُ
عامة ُو ُّ
ُوحد ُاألمم ُو ُّ
التّاريخ ُوشاهدوا ُّ
ُلحظوا ُ ُ
ُأي ُشيء َّ
ُعدل ُاألخالق ُال ّ

يخُلشاهدناُأن ُأساسُالتّحاد ُوالتّفاق ُكانُ
ُّ
التّوار
قناُوحّققناُفيُجميعُ ُ
سببُرقيُجميعُالبشرُ.ولوُدُّق ُ
ُّ

لهيةُلُ
الدينُاإل ُ
لهيُدائمُاُوُّأنهُكانُأعظمُسببُلوحدةُالبشرُونقصدُب ُّ
الدينُاإل ُ
ُّ
لهيُأساسُاألديانُاإل ّ
ّ
ّ
الناس ُيخالف ُبعضهاُ
ألن ُهذه ُالتّقاليد ُالموجودة ُاآلن ُبين ُأيدي ُ ُّ
الناس ُ ُّ
التّقاليد ُالموجودة ُفي ُأيدي ُ ُّ
لكننا ُنعنيُ
النزاع ُوسبب ُالحرب ُوسبب ُالبغضاء ُوسبب ُالعداء ُ ُو ُّ
ُفإنها ُسبب ُ ُّ
البعض ُاآلخر ُولهذا ُّ
لهيةُ ُ.
أساسُاألديانُاإل ّ

لهية؟ ُ
ُفلننظرُاآلنُماُهيُأسسُاألديانُاإل ّ
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ُ ّأولُ أساسُهوُوحدةُالخلقُوثانيُأساسُهوُوحدةُاألجناسُوثالثُأساسُهوُوحدةُاألوطانُ

شخصية ُول ُامتيازات ُعنصرُّية ُولُ
ُّ
ياسية ُفال ُتبقى ُبعد ُهذا ُامتيازات ُ
الس ُّ
ورابع ُأساس ُهو ُالوحدة ُ ّ

سياسيةُ .
ُّ
امتيازاتُوط ُّنيةُولُامتيازاتُ

ُوروج ُوحدةُ
ُلحظوا ُّ
ُلما ُظهر ُحضرة ُالمسيح ُجمع ُأممُا ُمختلفة ُوصالح ُبين ُأمم ُمتحاربة ُّ

أمةُ
كانتُأمةُذاتُفلسفةُو ُّ
ُّ
أمةُاليونانُاّلتيُ
كانتُأمةُقاهرةُو ُّ
ُّ
الرومانُاّلتيُ
وجمعُأمةُ ُّ
ُّ
نسانيُ
ُ
العالمُاإل
ّ
كلدانيينُوغيرهمُوقدُكانواُفيُ
نُوآشورُّيينُ ُو ُّ
كانتُأمةُمتمدنةُوسائرُاألممُمنُسريانُّيي ُ
ُّ
مصرُاّلتي ُ
النزاعُ
فعُالختالفُو ُّ
ُ
النزاع ُوالجدالُفجمعُحضرةُالمسيحُهذهُاألقوامُالمختلفةُور
منتهىُالختالفُو ُّ
ُ
قوةُ
الس ُّ
قوة ُ ُّ
ياسيةُبلُبال ّ
قوة ُالوط ّنية ُولُبال ّ
القوميةُولُبال ّ
والجدالُمنُبينهاُولمُيعملُهذاُالعملُبال ّ
قوة ُ ّ

لّ ُبهذاُالوسائطُ.وبغيرُذلكُ
الروحُالقدسُولهذاُفليسُمنُالممكنُتحقيقُذلكُإ ُ
قوة ُ ُّ
اإل ّ
لهية ُُوحّققهاُب ّ
التّنازعُإلىُاألبدُ .
يبقىُهذاُالختالفُوهذاُ ُ

الروح ُالقدسُ
لهية ُوبنفثات ُ ُّ
ُولكن ُقد ُيخطر ُعلى ُالبال ُهذا ُ ُّ
قوة ُاإل ّ
السؤالُ :من ُأين ُنأتي ُبال ّ

بانيةُاّلتيُيتوّقفُعليهاُتحّققُهذهُاألمورُالعظيمة؟ ُ
وبالفيوضاتُ ُّ
الر ّ

ابُنقولُفقطُإن ُهذاُاإلله ُإله ُقديمُ
ُّ
السؤالُيخطرُعلىُالبالُوفيُالجو
فيُالحقيقةُإن ُهذاُ ُّ
ُّ
ُ

لطنةُسلطنةُستّةُ
ُ
نُسلطنةُهللاُسلطنةُقديمةُوليستُسلطنةُجديدةُوليستُهذهُ ُّ
الس
وليسُإلهاُجديدُاُوا ُّ
السلطنة ُبهذهُ
التّرتيب ُبهذه ُالعظمة ُوهذه ُ ُّ
ُأن ُهذا ُ ُ
ُفإن ُهذا ُالكون ُل ُيتناهى ُولحظوا ُّ
آلف ُسنةُّ .

ُفإن ُأسماءُهللاُوصفاتهُقديمةُونفسُأسماءُهللاُوصفاتهُتستلزمُوجودُ
الشوكةُليساُعملُبضعةُقرون ُّ
ُّ
ُ.نحنُنسميُهللاُخالقُاُ.حسن ُ
ُّ
الكائناتُوتستلزمُالخلقةُوتستلزمُجميعُالحقائقُالك ُو ّنية
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خالقية ُهللا؟ُ
الخالقية ُتتوّقف ُعلى ُوجود ُالمخلوق ُفإن ُلم ُيكن ُهناك ُمخلوق ُفكيف ُتتحّقق ُ ُّ
ُّ
ُإن ُ
جداُّ .
ونقولُإنهُرازق
هُرب ُفإنُلمُيكنُهناكُمربوبُفكيفُ
؟ُونقولُإن ُّ
ُّ
ُفإذاُلمُيعط ُرزقُا ُفكيفُيكون ُ ارزقُا
ُِّ
ُّ
يكونُربُا؟ُواذُاُفاهللُخالقُمنُالقديمُورازق
ُمنُالقديمُوربُمنُالقديمُوكانُلهُمنُالقديمُمخلوقُومنُ
ُّ
لهيةُسلطنةُقديمةُ .
فالُشبهةُفيُأنُ ُّ
ُّ
القديمُمرُزوقُومنُالقديمُمربوبُ.إذُاُ
السلطنةُاإل ّ

عيةُوتريدُالجيشُوتريدُالخزائنُوالُّذخائرُوتريدُوزراءُوتريدُمنتدبينُوهلُ
الر ُّ
ُُو ُّ
السلطنةُتريدُ ُّ

ُإنُ
اء؟ُوأولئك ُاّلذينُيقولون ُّ
عيةُوبدون ُجيشُوبدون ُوزر ُ
السلطنةُبدون ُمملكةُوبدون ُر ُّ
تصور ُ ُّ
يمكنُ ّ

عيةُف ّإنهمُفيُالحقيقةُيعزلونُهللاُأيُ ُّأنهُ
هناكُوقتُاُلمُيكنُهللُفيهُخلقُولُكانُلهُجيشُولُكانُلهُر ُّ

كالمُلُيقولهُطفلُرضيعُولهذاُفإن ُالباريُ
ُّ
ُ.إنُهذاُ
أسسُسريرُسلطنتهُحديثُا ُّ
ُّ
قدُنصبُحديثُاُوُّأنهُ ّ

لهية ُقديمةُ
ُّ
صير
تعالىُكانُدائمُا ُخالقُا ُوكانُ ارزقُا ُوكانُمحييا ُوكانُسميعُا ُوب ُا
ُ.وكماُأن ُال ّذات ُاإل ّ

تامةُ .
فإنُالفيضُاإل ُ
ُّ
لهيُقديمُأيضُاُوقدُأحاطتُفيوضاتهُمنُعلىُاألرضُإحاطةُ ّ
ّ

حيثُإنُ
ُّ
فكذلكُأسماؤهُوصفاتهُغيرُمحدودةُو
ُ
حيثُإن ُهللاُغيرُمحدودُمنُحيثُال ّذات ُ
ُّ
ُُو

لوهية ُقديمة ُلُنهايةُلهاُوكمالتهُقديمةُ
لوهية ُغيرُمحدودةُفكذلك ُفيضهُغيرُمحدودُ.واأل ّ
حقيقةُاأل ّ

الروحُالقدسُوهبتُعالمُالوجودُالفيضُقديمُاُ
تهُقديمةُلُنهايةُلهاُفكماُأنُنفثاتُ ُّ
ُّ
لُنهايةُلهاُور ُّ
بوبي

لُنستطيعُأنُنقولُإن ُفيضهُنفدُوانتهىُفلوُنقولُ
ُّ
مستمر ُلُانتهاءُلهُو
ُّ
الروحُالقدسُ
فكذلكُفيضُ ُّ
وسرمدي ُولوُيأتيُيومُ
ُّ
تهاُشيءُأبدي ُ
ُّ
الشمسُوح ارر
فيضهُينفدُفإن ُألوهيتهُتنتهيُأيضُا ُوفيضُ ُّ
ُّ
إن ُ
ُّ
الشمسُ
ألن ُ ُّ
الشمس ُلن ُتعود ُشمسُا ُبل ُتكون ُشيئُا ُمظلمُا ُ ُّ
ُفإن ُ ُّ
الشمس ُوح اررتها ُّ
ينقطع ُفيه ُفيض ُ ُّ

بدونُح اررةُوضياءُليستُبشمسُبلُظلمةُ .
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ناُنحددُهللاُ .
ُّ
لهيةُ ُّ
فإن
إذنُفإنُأردناُتحديدُالفيوضاتُاإل ّ
لهيةُ.فاإللهُاّلذيُعاملُ
الحقُوعنايتهُواستبشرواُبالبشاراتُاإل ّ
ُوخالصةُالقولُاطم ُّئنواُبفضلُ ّ

لهيةُ،واإلله ُاّلذي ُأعطىُفيضُا ُأبدياُ
السابقةُبفضلهُورحمتهُ،واإلله ُاّلذي ُوهبُقديمُا ُ ُّ
األمم ُ ُّ
الروحُاإل ّ
نسانيُمهبطُأنوارُالملكوتُ .
ُ
كلُزمانُأنُيجعلُالعالمُاإل
كلُوقتُوفيُ ُّ
هوُمقتدرُفيُ ُّ
ّ

اُأنُذلكُاإللهُاّلذيُأعطىُقديمُاُيستطيعُاآلنُأنُيعطيُأيضُاُوأنُيظهرُفيُهيكلُ
ُلهذاُفثقو ُّ

اإلنسانُاّلذيُهوُ"صورتهُومثاله"ُ .

الروحُالقدسُيستطيعُاآلنُأيضُا ُأنُينفثهاُوسوفُينفثهاُفليسُ
ُوذلكُاإلله ُاّلذي ُنفثُنفحةُ ُّ

لهي ُمنُ
لهي ُول ُيجوز ُأن ُيكون ُللفيض ُاإل ُ
الروح ُسارية ُدائمُا ُوهذا ُفيض ُإ ُ
لفضله ُانقطاعُ .فهذه ُ ُّ
ّ
ّ
انقطاعُ .
ُأي ُنوع ُمن ُأنواعُ
ُلحظوا ُهل ُيمكن ُتحديد ُالُّذ ّرات ُالجزُّئية؟ ُفال ُيجوز ُفي ُالحقيقة ُتحديد ُّ

أرضيةُأخرىُ
رضيةُانتهتُوليسُبعدهاُطبقةُ ُّ
طبقةُاأل ُّ
ن ُهذهُال ُّ
الكائناتُوهلُتستطيون ُأنُتقولواُإ ُّ
بعدهُبحرُآخر؟ُأوُإن ُالمطرُانتهىُبهذاُالمطرُوليسُ
ُّ
ن ُالبحرُقدُانتهىُبهذاُالبحر ُوليسُهناك ُ
وا ُّ
الشمسُانتهىُوبعدُهذاُاإلشراقُلُيمكنُأنُتكون ُشمس؟ُفهلُ
بعدُهذاُمطرُآخر؟ُأوُإن ُإشراقُ ُّ
ُّ
يمكنُهذا؟ُأستغفرُهللاُمنهُ .

إن ُذلكُ
ُّ
مستمر ُفي ُالكائنات ُال
لهي ُ ُا
ُفحينما ُنرى ُالفيض ُاإل ُ
جمادية ُكيف ُنستطيع ُأن ُنقول ُ ّ
ّ
بديةُقدُانقطعت؟ ُ
قوةُ ُّ
الفيضُ ُّ
الروحُالقدسُوتلكُالفيوضاتُاأل ّ
الربانيُ ُو ّ
مستمرُ
لهية ُأعظمُمنُالجمادُفبعدُأنُيكون ُجسدُاإلنسانُ ُا
ُّ
ُوو
اضحُأن ُحقائقُالفيوضاتُاإل ّ

ألنه ُلُيمكن ُأبدُا ُأنُيكونُ
مستمر ُأيضُا ُ ُّ
ُشك ُأن ُيكون ُروح ُالحقيقة ُ ُا
ُ
النوع ُاإل
باستمرار ُ ُّ
نساني ُفال ّ
ّ
مستمرُولُتكون
مستمرينُ .
ُّ
الروحُ
ُالحقيقةُو ُّ
ُ
النوعُ ُا
جسدُ ُّ
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ةُويتحرونُ
ُّ
ُوانيُألشكرُهللاُلوجوديُفيُوسطُجمعُمحترمُمثلُهذاُ،لهمُإحساساتُ ُر ُّ
وحاني

نسانيُ .
ُ
الصلحُالعموميُوهدفهمُخدمةُالعالمُاإل
الحقيقةُ،وغايةُأملهمُ ّ
ّ

كل ُشيءُمنُاألشياءُلهُدورةُفيُجميعُالمراتبُفمثالُُ
وعندماُننظرُإلىُالكائناتُنشاهدُأن ُ ُّ
ُّ
ُ

موجُ
جُفإنُالبصرُيتأُثّرُبذلكُ ُ
مكانُيحصلُتمو ُّ
كلُ
مادةُاألثيرُّيةُلهاُدورةُفيُجميعُالكائناتُوفيُ ُّ
ال ّ
التّ ُّ
ُّ
فإن ُلهاُدورةُفيُجميعُالكائناتُوهيُدورةُليسُلهاُ
لهية ُ ُّ
وير ُا
ىُنورُوكذلكُاألمرُمعُالفيوضاتُاإل ّ

فإن ُذلكُالفيضُاّلذي ُلُيتناهىُ
ي ُ ُّ
كل ُزمانُيحصلُفيهُاستعدادُبشر ُّ
ّأول ُولُيكون ُلهاُآخرُوفيُ ُّ
مرةُأخرىُ .
يظهرُ ّ

ُولهذا ُنرجو ُبعون ُهللا ُوعنايته ُأن ُتجري ُروح ُالحياة ُهذهُفيُجميع ُالكائنات ُوتحييُجميعُ
الّهوت ُوتتجلّىُ
الناسوت ُمرآة ُعالم ُال ُ
نساني ُعالمُا ُإلهيا ُويصبح ُعالم ُ ُّ
ُ
البشر ُحتّى ُيصبح ُالعالم ُاإل
ّ
النقابُفيُهذاُالهيكلُ .
نسانيُُوخصائلهُويكشفُ"مثالُهللاُوصورته"ُ ُّ
ُ
فضائلُالعالمُاإل
ّ
ُعني ُاحتراماتي ُالفائقةُ
الرضاء ُوأرجو ُإبالغه ُّ
ُو ُّ
الشكر ُ
الرئيس ُمنتهى ُ ُّ
ُواُّني ُألشكر ُحضرة ُ ُّ

النفوسُ
الرضاء ُاإل ُ
كل ُإلى ُ ُّ
وأرجو ُأن ُيوّفق ُال ُّ
لهي ُواُّني ُمسرور ُجدا ُمن ُإحساساتكم ُواحساسات ُ ّ
ّ
التّوفيقُ .
أييدُو ُ
التّ ُ
كلُ ُ
الحاضرةُواُّنيُأرجوُدائمُاُلل ُّ
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وحدا ّنية هللا
وحدينُفيُمونتكلرُبتاريخُّ ُ12أيارُُ 1912
ألقيتُفيُكنيسةُالم ّ
هو هللا
لوهيةُ .
ُأريدُفيُهذاُالمجمعُالمحترمُأنُأتكُّلمُعنُاأل ّ
النظرُفيُ
ُأن ُالحقيقة ُالحادثة ُل ُتستطيعُإدراكُالحقيقة ُالقديمةُ .حينما ُنمعن ُ ُّ
ُمن ُالواضح ُّ
أنُتفاوتُالمراتبُمانعُيحولُدونُإدراكُالمقاماتُ .
الكائناتُنرىُ ُّ
النبات ُمهما ُنشأُ
تقىُفإنهُلنُي ُّ
ُّ
ُمثالُذلكُعالمُالجمادُمهما ُار
النبات ُوعالمُ ّ
طلعُعلىُعالمُ ّ

السمعُ
تقىُفإنهُلُيستطيعُإدراكُ ُّ
ُّ
ونماُفإنهُلنُيعلمُشيئُا ُعنُعالمُالحيوانُ.وعالمُالحيوانُمهما ُار
ُّ

لكنهُلُعلمُلهُعنُعالمُاإلنسانُ
حيزُالوجودُ ُو ُّ
ُّ
البصرُألنُهذاُخارجُعنُنطاقُإدر
ُّ
و
اكهُومعُأنهُفيُ ّ

ُمقامهُولهذاُفإنهُمهماُير ِّ
ألنُعالمُاإلنسانُفوق
نسانيةُ .
تقُفلنُيستطيعُإدراكُالحقيقةُاإل ُّ
ُّ
ُّ

كل ُرتبةُدانيةُلُتستطيعُإدراك ُماُفوقهاُمعُ
إن ُ ُّ
ن ُتفاوتُالمراتبُمانعُعنُاإلدراكُإذنُف ُّ
ُإ ُّ

انُأمُاإلنسانُمعُهذاُفإنُ
ُّ
النباتُأمُالحيو
ُّ
حيزُالخلقةُسواءُأكانُمنهاُالجمادُأمُ ّ
أنُالجميعُكُّلهمُفيُ ّ
تفاوتُالمراتبُمانعُيحولُدونُهذاُاإلدراكُ .

السبب ُ
طالعُمنُذلكُفماُ ُّ
النباتُموجودُونحنُعلىُا ُّ
ُومثالُُهذاُ ّ
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النبات ُل ُعلمُلهُحولناُ ُومهما ُير ِّ
تقُ
السببُهوُأنناُفيُمقامُفوق ُمقامهُ ُّ
فيُاطالعناُهذا؟ُ ُّ
لكن ُهذاُ ّ

السمع ُوالبصر ُوما ُدام ُتفاوت ُالمراتب ُيحول ُفي ُعالم ُالحدوث ُدون ُاإلدراك ُإذنُ
فإنه ُلن ُيحيط ُب ُّ
ُّ
لوهية؟ ُ
فكيفُتستطيعُالحقيقةُاإل ُّ
نسانيةُالمخلوقةُوالحادثةُأنُتدركُحقيقةُاأل ّ

كلُ
إن ُ ُّ
ُ ُّ
لوهية ُ ّ
مقدسةُعنُاإلدراكُ.وفضالُ ُعنُهذاُ ّ
إن ُهذاُغيرُممكنُ،لماذا؟ُألنُحقيقةُاأل ّ

لوهية ُمحيطةُ.فهلُيمكنُأنُيدركُالمحاطُالمحيط؟ُ
ُّ
يتصوُر
هُاإلنسانُإنماُهوُمحاطُوحقيقةُاأل ّ
ماُ ّ
ُأنُ
لوهية ُمحاطة ُفي ُحين ُّ
فمن ُالمستحيل ُأن ُتصبح ُالحقيقة ُاإل ُّ
نسانية ُمحيطة ُوتصبح ُحقيقة ُاأل ّ

لوهيةُمحيطةُ .
اإلنسانُمحاطُوحقيقةُاأل ّ

لوهية ُلُ
لوهية ُفي ُشيء ُّ
ُألن ُحقيقة ُاأل ّ
لوهية ُليس ُمن ُاأل ّ
يتصوُره ُاإلنسان ُعن ُاأل ّ
ُإذن ُفما ُ ّ

لهيةُ
تصوُرها ُلهذا ُتبعث ُ ُّ
لهية ُمظاهر ُ ّ
مقدسة ُوتشرق ُعلى ُتلك ُالمظاهر ُاإل ّ
الرحمة ُالكُّلُّية ُاإل ّ
يمكن ُ ّ

بتجلّياتُغيرُمتناهيةُوتجعلُتلكُالمظاهرُواسطةُللفيضُ .

الشمسُ
لوهية ُبمثابة ُ ُّ
مقدسة ُاّلتي ُهي ُاألنبياء ُّ
ُوالمظاهر ُال ّ
ُإنما ُهي ُبمثابة ُالمرآة ُوحقيقة ُاأل ّ

الشمسُ
لكن ُ ُّ
الشمسُ–شمسُالحقيقةُّ ُ -
اياُبأشد ُإشراقُوتستفيضُالمراياُمنُتلكُ ُّ
ُّ
تسطعُفيُتلكُالمر

القابليةُ
الصفاءُو ُّ
ُّ
علوهاُولمُتدخلُفيُالمر
لمُتنزلُمن ُ ُّ
اياُوغايةُماُفيُاألمرُأن ُالمُارياُفيُمنتهىُ ّ
التّقديسُ ُ ،ومهما ُأشرقت ُح اررةُ
لوهية ُمن ُأفق ُ ُ
والستعدادُ ،والمرايا ُمن ُالعالم ُاأل ُ
رضيُ ،وحقيقة ُاأل ّ
ّ
ُعلوُ
الشمس ُلم ُتنزل ُمن ُّ
لكن ُ ُّ
ُومتفرعة ُعنها ُ ُّ
الشمس ُواستفاضت ُمنها ُالمرايا ُوصارت ُممّثلة ُلها
ُّ
ُّ
تقديسهاُولمُتحلُفيهاُ .
ُّ
الشمس ُشمسُ
لكن ُ ُّ
تعددت ُالمرايا ُ ُّ
ُهذا ُوا ُّ
تعددة ُ ُومهما ُ ّ
ن ُشمس ُالحقيقة ُتشرق ُعلى ُمرايا ُم ّ

الناسُ
ُ
لهية ُواحدةُوالحقيقةُو
النور ُواحدُمشرق ُعلىُجميعُالمراياُفبعضُ ّ
احدةُو ّ
واحدةُوالفيوضاتُاإل ّ

عاشق ُ
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مسُفيُأيةُ
ُّ
الشمسُوهوُيعبدُ ُّ
الش
لُيتقيدُبالمراياُبلُهوُمتقيدُب ُّ
كل ُمرآةُو ُّ
للشمسُيرىُتجلّياتهاُفيُ ُّ
ُّ
مرآةُكانتُ .

الشمسُفيُمرآةُأخرىُفمثالُُ
أماُاّلذينُينظرون ُإلىُالمرآةُوحدهاُف ّإنهم ُيحرمون ُمنُمشاهدةُ ُّ
ُّ

الشمسُفيُالمرآةُ
اُبهاُقدُتقيدواُبالمرآةُالموسويةُحينُأشرقتُ ُّ
ُّ
أولئك ُاّلذينُ أرواُالمرآةُالموسويةُوآمنو

شمسُالحقيقةُكانتُعلىُأشد ُإشراقهاُفيُالمرآةُالعيس ُوُيّةُ
ُّ
اُفيُحينُأن ُ
ُّ
مسيحيةُ،لذاُحرمواُوخسرو
ُّ
ال
ُالموسوية ُومحرومين ُمنُ
ُّ
متمسكين ُبالمرآة
وكانت ُأنوارها ُأظهر ُوأبين ُواليهود ُل ُيزالون ُحُتّى ُاآلن ُ ّ
مشاهدةُشمسُالحقيقةُ .

النور ُنورُواحدُوهيُتشرق ُعلىُجميعُالكائناتُ
ُ
الشمسُشمسُو
وخالصةُالقولُإن ُ ُّ
ُّ
ُ
احدةُو ّ

كلُكائنُنصيبُمنهاُ.إذنُفعليناُنحنُأنُنعبدُاألنوارُمنُ ّأيةُمرآةُكانتُوأنُلُنكونُ
السواءُول ُّ
علىُ ُّ

ُإن ُاإلشراق ُواحد ُلذا ُيجب ُأنُ
ُوحيث ُّ
عصب ُيحول ُدون ُالوصول ُإلى ُالحقيقةُ .
التّ ُّ
متعصبين ُألن ُ ُ
ّ
قوةُجامعةُتجمعُالجميعُ .
تستفيضُالحقائقُاإل ُّ
نسانيةُمنُنورُواحدُوذلكُاإلشراقُالواحدُهوُ ّ

اني ُشمسُالحقيقةُجميعُالبشرُفجعلتُالعيون ُبصيرةُوجعلتُ
ور ُ
ُلقدُأنارتُفيُهذاُالقرن ُالن ُ
ّ ّ
كلُ
ُألن ُال ُّ
النفوس ُونحن ُكذلك ُيجب ُأن ُنكون ُعلى ُجانب ُعظيم ُمن ُاأللفة ُّ
اآلذان ُسميعة ُوأحيت ُ ّ
النزاع ُاّلذي ُدامُ
ُّ
مستفيضون ُمنُشمسُواحدةُوأشرقتُأنوارُشمسُو
احدةُعلىُالجميعُلعلُيزولُهذاُ ّ
التّعديات ُوالعداوات ُمن ُبيننا ُفيشرق ُنورُ
ُولعل ُتزول ُهذه ُ ُ
ُّ
ُلعل ُتزول ُهذه ُالمذابح
ستة ُآلف ُسنة ُّ

ظل ُرايةُ
نساني ُونأوي ُإلى ُ ُّ
ُ
ظل ُوحدة ُالعالم ُاإل
محبة ُهللا ُويرتبط ُبعضنا ُببعض ُليستريح ُكُّلنا ُفي ُ ُّ
ّ
ّ
الصلحُاألكبرُونكونُرحماءُرؤوفينُبجميعُالبشرُ .
ّ
ظلُ ُ
حيمُإناُعبيدُعتبتكُ ُوكُّلناُفيُ ُّ
الر ُّ
الرؤوفُالكريمُ ُّ
ُياُإلهناُ ُّ
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كل ُُوألطافك ُشاملةُ
كل ُوسحاب ُعنايتك ُيمطر ُعلى ُال ُّ
ن ُشمس ُرحمتك ُمشرقة ُعلى ُال ُّ
وحدانيتك ُوا ُّ
ُّ
ُ

كل ُبنظرةُالمكرمةُياُرُّبناُاشملناُألطافكُاّلتيُ
كل ُوناظرُإلىُال ُّ
كل ُواُّنكُحافظُلل ُّ
كل ُوفضلكُرازق ُل ُّ
لل ُّ
أبديةُُ
ُا
لُتتناهىُوأشعلُنورُالهدايةُوأنرُالعيون ُو
امنحُالقلوبُسرور ُأبديا ُوهبهاُروحُا ُجديدُا ُوحياةُ ُ ّ
عنايتكُواجعلُالجميعُمتّفقينُليكونواُ
ُ
ظل ُ
كل ُفيُ ُّ
وحد ُال ُّ
وافتحُأبوابُالعرفانُوليسطعُنورُاإليمانُُو ّ

احدةُويهتزون ُبنسيمُ
ُّ
أثمارُلشجرةُواحدةُيشربون ُمنُعينُو
احدُو ُا
ارُلشمسُواحدةُوأمواجُا ُلبحرُو ُ
أنوُا
الوهابُ .
ُّ
واحدُويقتبسونُأنوارُو
احدةُإنكُأنتُالمعطيُالمقتدرُ ّ
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نداء وحدة العالم اإل نساني
ّ
ألقيتُفيُكنيسةُكربثُمتوديثُفيُنيويوركُبتاريخُّ ُ13أيارُُ 1912
هو هللا
نساني ُإلىُزمانناُهذاُكانواُفيُ
ُ
يخُنشاهدُأن ُالبشرُمنذُبدايةُالعالمُاإل
ُّ
التّار
عندماُننظرُإلىُ ُ
ّ
ولُواُ ّماُ
الد ُ
النزاع ُبينُ ُّ
ُ
كانتُالحربُبينُاألديانُواُ ّماُ
ُ
حربُوجدالُفإ ّماُ
كانتُبينُاألجناسُواُ ّماُكانُ ّ
التّربيةُ .
التّفاهمُأوُمنُعدمُ ُ
بينُإقليمينُ ُوكانتُجميعُتلكُالحروبُناشئةُمنُجهلُالبشرُومنُسوءُ ُ
اعُوقتالُكانُبينُاألديانُفيُحينُأنُأنبياءُهللاُجاؤواُبينُالبشرُمنُأجلُاأللفةُ
ُّ
إنُأعظمُنز
ُ ُّ

كل ُراعُُ
الراعيُيأتيُمنُأجلُجمعُالخرافُلُمنُأجلُتفريقهاُ.ف ُّ
ُ
ألنهمُكانواُر
والتّحاد ُ ُّ
عاةُلُذئابُو ُّ

عاةُجمعُجماعةُمنُاألغنامُالمفرقةُفكانُأحدهمُحضرةُموسىُاّلذي ُجمعُأغنامُ
ُّ
الر
إ ُ
لهي ُمنُأولئك ُ ُّ
ّ
َّ
همُجمعهمُولم ُشعثهمُ
تفرق
َّ
تفرقةُوألفُبينهاُوذهبُبهاُإلىُاألرضُال ّ
مقدسةُفبعدُ ّ
أسباطُإسرائيلُالم ّ
عزة ُوفقرهم ُإلى ُغنى ُورذائل ُأخالقهم ُإلى ُفضائل ُإلىُ
وصار ُسببُا ُلرُّ
قيهم ُفت ّبدلت ُبهذا ُذُّلتهم ُإلى ُ ّ

الشرقُوالغربُ .
تُسلطنةُسليمانُوبلغُصيتُعزتهمُ ُّ
ُّ
أسس
درجةُت ّ

تفرقةُو َّألفُبينهاُ .
ضحُأنُموسىُكانُراعيُاُحقيقياُ ُّ
ُّ
ُ
ُُ
إذنُاتّ
ألنهُجمعُأغنامُإسرائيلُالم ّ
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تفرقة ُوفيُألفتها ُفجمعُأغنام ُإسرائيلُ
ُ
وعندما
ُظهرُحضرة ُالمسيح ُصار ُسببُا ُفي ُجمعُاألغنام ُالم ّ

السورُّيينُوالمصرُّيينُوقدُكانتُهذهُاألقوامُفيُمنتهىُ
ينُو ُّ
كلداني ُ
الرومانُوال ُّ
ةُمعُأغنامُاليونانُو ُّ
ُ
تفرق
الم ّ
ُويمزق ُبعضها ُالبعض ُاآلخر ُشانُ
ُّ
الجدال ُوالقتال ُفي ُما ُبينها ُيسفك ُبعضها ُدم ُالبعض ُاآلخر
النزاعُ
الحيوانات ُالمفترسةُ ُ .و ُّ
لكن ُحضرة ُالمسيح ُجمع ُهذه ُالملل ُ َّ
ووحدها ُو َّألف ُبينها ُوهدم ُبناء ُ ّ
والجدالُهدمُاُتامُاُ .
النزاعُ
ُاتّضح ُّ
ُإذن ُ
محبةُ .وليس ُدين ُهللا ُسبب ُ ّ
لهية ُكانت ُسبب ُاأللفة ُوال ّ
ُأن ُاألديان ُاإل ّ

الدينُيجبُأنُيكونُ
هُألن ُ ُّ
القتالُفإن ُعدمهُخيرُمنُوجود ُّ
ُّ
الدينُسببُالجدالُو
والجدالُ.فإنُصارُ ُّ

دينيةُ
الّ ُّ
أن ُعدمهُخيرُمنُوجودهُوألصبحتُال ُ
الُشك ُ ُّ
لدينُسببُالمماتُف
سببُالحياةُفإنُصارُا ُّ
ّ

الدواءُ
أن ُعدمُ ُّ
الُشك ُ ُّ
ينيةُبمثابةُالعالجُفإنُأصبحُالعالجُسببُالمرضُف
التّعاليمُالُّد ُّ
منهُألن ُ ُ
ُّ
خيرُ
ُا
ّ
خيرُوأولىُ .
ُ

ُوكذلك ُحينما ُكانت ُالقبائل ُالعرُّبية ُفي ُمنتهى ُالعداوة ُوالجدال ُيسفك ُبعضها ُدم ُالبعضُ

مرةُودائمةُفيُصحراءُ
اآلخرُوتنهبُاألموالُوتؤسرُ ُّ
النساءُواألطفالُوحينماُكانتُالحروبُبينهاُمست ّ

محمدُ
ُّ
الجزيرةُالعرُّبيةُحيثُلمُتجدُنفسُر
احةُولمُيقر ُلقبيلةُقرارُففيُمثلُهذاُالوقتُظهرُحضرةُ ّ
َّ
قيُدرجةُ
الر ُ
ةُووحدهاُفلمُيبقُُبينُالعربُقتالُمطلقُاُوبلغواُفيُ ُ
تفرق
َّ
فجمعُهؤلءُوألفُبينُالقبائلُالم ّ
ّ ّ
أسستُسلطنةُفيُاألندلسُ .
أسستُفيهاُالخالفةُالكبرىُوت ّ
تّ
الدينُواحدُوهوُالحقيقةُ
هرتُفيماُبعدُفأصلُ ُّ
أماُهذهُالخالفاتُفقدُنشأتُمنُالتّقاليدُاّلتيُظ ُ
ُّ

لما ُكانتُ
ُوا ّن ُالختالف ُينشأ ُمن ُالتّقاليدُ ُ .و ُّ
لهي ُل ُاختالف ُفيه ُ
ُإنما ُهو ُأساس ُإ ُ
وأساس ُاألديان ُّ
ّ
التّقاليدُمختلفةُلهذاُصارتُسببُاُفيُالختالفُوالجدالُ،فلوُتركتُجميعُأديانُالعالم ُ
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الدين ُحقيقةُ
ُألن ُ ُّ
ُتتّفق ُفي ُما ُبينها ُولن ُيبقى ُنزاع ُول ُجدال ُّ
ُفإنها ُ
الدين ُّ
تقاليدها ُوُاتّبعت ُأساس ُ ُّ
عددُ .
والحقيقةُواحدةُلُتقبلُالُتّ ّ

ي ُنوعُواحدُ
النوع ُالبشر ُّ
ُّ
هاُوهم ُ
ٌُ
اتُالقومي ُّ
ةُفإن
ُّ
أماُالمتيازاتُالعنصرُّيةُوالختالف
محضُألن ُ ّ
ُّ

رضيةُ .
احدُوجميعهُسكانُالكرةُاأل ُّ
ُّ
ُوكُّلهُجنسُواحدُوجميعهُساللةُشخصُو

لهية ُفقدُخلقُهللاُخلقةُبشرُّية ُواحدةُفلمُ
ُولمُيكنُالختالفُالعنصريُفيُأصل ُالخلقةُاإل ّ

إيرانيُاُواآلخرُأمريكيُاُلهذاُفليسُهناكُاختالفُفيُالجنسُ
يخلقُواحدُاُإنكليزيُاُواآلخرُفرنسيُاُواآلخرُ ُ

احدُوأثمارُشجرةُواحدةُورياحينُحديقةُواحدةُ .
كلُأوراقُشجرةُواحدةُوأمواجُبحرُو ُ
يُوال ُّ
البشر ُّ

الشرق ُترعىُمعُأغنامُالغربُلُ
النوع ُفأغنامُ ُّ
ُلحظواُعالمُالحيواناتُليسُبينهاُتمييزُفيُ ّ

ينظرُبعضهاُالبعض ُاآلخرُبعينُالغرباءُولُيعتبرهُأجنبيا ُبلُيرعىُبعضهاُمعُالبعضُاآلخرُفيُ

الشرق ُوالغربُ
اعُقومي ُوكذلكُاألمرُفيُطيورُ ُّ
ُ
ي ُولُنز
منتهىُاأللفةُوالوئامُوليسُبينهاُنزاعُعنصر ُّ
ّ
ُ.إن ُهذهُاألمورُلُتكونُ
اتُقوميةُبينهمُأبدُا ُّ
ُّ
حيثُنجدُالحمام ُفيُمنتهىُاأللفةُوالرتباطُلُامتياز
ُيتّبع ُمثل ُهذهُ
الشعور ُفهل ُيليق ُباإلنسان ُأن ُ
سببُا ُلوجود ُهذه ُاألوهام ُبين ُالحيوانات ُالمجردة ُمن ُ ُّ
فكُرةُ .ومع ُوجود ُهذهُ
األوهام؟ ُفي ُحين ُّ
قوة ُم ّ
ُأنه ُعاقل ُومظهر ُال ُودُاعة ُاإل ّ
قوة ُمدركة ُ ُو ّ
لهية ُوله ُ ّ

ي ُويقولُ
ويقولُاآلخرُإنني ُإنكليز ُّ
ُّ
لماني ُ
اهبُكيفُيتّبعُأمثال ُهذهُاألوهام؟ُفيقولُأحدهمُإنُّنيُأ ُ
ُ
المو
ّ
ألنُ
اآلخرُإننيُإيطاليُوبهذهُاألوهامُيتنازعون ُفيُماُبينهمُويتحاربونُ.فهلُهذاُلئق؟ُلُوهللاُّ ُ .
ُّ
اناتُلُترضىُبهذهُاألوهامُفكيفُيرضىُاإلنسانُبها؟ُمعُأنهاُأوهامُوخيالتُمحضةُ .
ُّ
الحيو
ُأتجوزُهذهُالحروبُوهذهُالختالفاتُالوط ّنيةُأوُيقالُهذاُشرقُ ُ
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إنُهذهُاألقووالُأوهوامُمحضوةُوخيوالتُصورفةُفجميوعُ
وذاكُغربُوهذاُجنوبُوذاكُشمال؟ُلُوهللاُّ ُ.

احدُلهذاُيجبُأنُلُيتمسكُالبشرُبهذهُاألوهامُ .
ُّ
األرضُقطعةُواحدةُووطنُو

الشرق ُوأرى ُهذ ُالبالد ُفي ُمنتهى ُالعمران ُوهواءها ُفي ُمنتهىُ
ُواآلن ُجئت ُوهلل ُالحمد ُمن ُ ُّ

الناس ُفيُأسمىُدرجةُمنُاآلدابُوالحكومةُعادلةُمنصفةُ.فهلُيجوزُليُأنُأقولُ
قاءُو ُّ
الن ُ
البداعةُو ُّ
ُ

عصبُ ُ.
التّ ُّ
إنُفيُذلكُمنتهىُ ُ
الُّ ُّ
إنُهذاُليسُوطنيُوليسُأهالُُلرعايتيُواحترامي؟ُك ُ
ُّ

دُأن ُالبشرُ
الحقيقةُومنُالمؤك ُّ
ُّ
تحرىُ ُ
متعصبُا ُبلُيجبُأنُي ّ
ُيجبُعلىُاإلنسانُأنُلُيكون ُ ّ

كل ُحرب ُوقتال ُهو ُوهم ُمحض ُلُ
ُأن ُالباعث ُل ُّ
أن ُاألرض ُوطن ُواحد ُوقد ُثبت ُّ
كُّلهم ُنوع ُواحد ُو ُّ

أساسُلهُأبدُاُ .

ُاإليطالي ُغير ُالمشروعُوكمُ
ُ
ُلحظوا ُبالدُطرابلسُوشاهدوا ُماذا ُيحدث ُفيهاُنتيجةُالهج ُوم
ّ
النفوسُمنُكالُالجانبينُ.وكمُمنُأطفالُباتواُ
كلُيومُآلفُ ُّ
مساكينُيتمرغونُفيُدمائهمُوتهلكُ ُّ
منُ
ُّ
مرةُ
يولولنُبالعويلُلموتُأبنائهنُ.لعمركمُماُالُثّ ُ
ُّ
أمهاتُ
بدونُآباءُوكمُمنُآباءُفقدواُأبناءهمُوكمُمنُ ّ
الدرجةُ
ثمرةُولُنتيجةُوليسُمنُاإلنصافُأنُيكون ُاإلنسانُغافالُ ُإلىُهذهُ ُّ
اّلتي ُتُجنىُمنُهذا؟ُلُ ُ
منُالغفلةُ .

اُأنهُلُحربُبينهاُولُجدالُفترعىُآلفُاألغنامُمعُاُوتطيرُ
ُلحظواُالحيواناتُالوديعةُتجدو ُّ

لكنُالُّذئابُوالكالبُالمفترسةُفيُنزاعُوجدالُمستديمُ.فهيُ
آلفُاألسرابُمنُالحمامُولُتتنازعُأبدُاُ ُّ

أماُاإلنسانُفليسُمحتاجُاُلذلكُفلديهُمنُاألطعمةُواألقواتُماُ
ُّ
مضطر
ُّ
ةُمنُأجلُطعامهاُإلىُالصيدُ ّ
الدماءُ .
صيتُيسفكُهذهُ ُّ
الشهرةُوال ُّ
حبُ ُّ
ط ُ
هُلمجردُال ُّ
ُّ
يكفيهُ ُو ُّ
لكن
معُو ّ

همُالعاليةُمستقرونُ ُ
ُّ
الراحةُفيُقصور
ُوعظماءُالبشرُفيُمنتهىُ ُّ
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ي ُولُ
كل ُيومُآلةُجديدة ُيهدمون ُبهاُالبنيانُالبشر ُّ
ويدفعون ُالبؤساءُإلىُساحاتُالحروبُويخترعون ُ ُّ

محبة ُوكمُ
يرحمون ُأبدُا ُحالُهؤلءُالمساكينُولُيرثون ُلحالُاأل ّمهات ُالُّلواتيُرُّبينُأطفالهنُبكمالُال ّ

احةُأبنائهن ُوكمُمنُ ّأيام ُعانينُفيهاُالمشاقُمنُأجلُتربيتهمُإلىُأنُ
ُّ
منُليالُسهرن ُفيهاُعلىُر

ُتتمزق ُإربُا ُإربُا ُيومُ
أوصلنهم ُإلى ُالبلوغُ .فهل ُيجوز ُأن ُترى ُاأل ّمهات ُواآلباء ُاأللوف ُمن ُأبنائهم ُّ
ةُوحشيةُهذهُالوحشيةُوُّأيةُغفلةُوجهالةُهذه!ُوُّأيةُبغضاءُوعداوةُهذه! ُ
ُّ
ُّ
احد؟ُفأي
و

يُ،والُّذئبُيفترسُفيُاليومُحمالُُ
اناتُالمفترسةُتفترسُمدفوعةُبطلبُقوتهاُالضرور ُّ
ُّ
ُفالحيو

التّرابُويفتخرُ
ماءُو ُ
الد ُ
فإنهُفيُيومُواحدُيمُّرغُمائةُألفُنفسُفيُ ُّ
أماُاإلنسانُعديمُاإلنصافُ ُّ
واحدُاّ ُ.

الشجاعة ُوالبأس ُحدُا ُأهلكت ُفيه ُفي ُيوم ُواحد ُمائة ُألفُ
ُإنني ُأصبحت ُبطالُ ُوبلغت ُمن ُ ُّ
قائالُُّ :
ودمرتُمملكةُكاملةُ .
ُّ

سمونهُ
ُلحظو ُّ
اُأنُجهلُاإلنسانُوغفلتهُبلغتُإلىُدرجةُلوُيقتلُإنسانُشخصُاُواحدُاُف ّإنهمُي ّ

لكنهمُإذاُشاهدواُإنسانُاُيقتلُفيُيومُواحدُمائةُألفُ
ويعاقبونهُبعقابُالموتُأوُالحبسُاألبديُ ُو ُّ
ُّ
قاتالُُ

سم ُونه ُالقائد ُاألعظم ُوأشجع ُأهل ُزمانهُ .ولو ُسرق ُإنسان ُريالُ ُواحدُا ُمن ُأموالُ
شخص ُف ّإنهم ُي ّ
سمونه ُالفاتحُ
سمونه ُخائنُا ُظالمُا ُ ُو ُّ
لكنه ُإذا ُأغار ُعلى ُمملكة ُكاملة ُونهبها ُف ّإنهم ُي ّ
اآلخرين ُف ّإنهم ُي ّ
هذهُالجهالةُوماُأشدُهذهُالغفلة! ُ
ُّ
العظيمُ.فماُأعظمُ

ُوخالصةُالقولُلقدُكانتُالعداواتُوالمشاحناتُفيُإيرانُبينُالمذاهبُواألديانُالمختلفةُفيُ

أوجهاُوكذلكُكانتُاألديانُفيُمنتهى ُالعداوةُفيُسائرُممالكُآسياُوكانُأتباعُالمذاهبُالمختلفةُ
يسفك ُبعضهم ُدم ُالبعض ُاآلخر ُوكانت ُالقبائل ُواألجناس ُالمختلفة ُفي ُحرب ُوجدال ُونزاع ُوقتالُ

مستديمُوكانواُيفاخرون ُفيُقتلُأبناءُنوعهمُ.واذاُتغّلب ُدينُعلىُآخرُنهبُالقومُبعضهمُبعضُاُ
وفخرواُبهذاُمنتهى ُ
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نسانيُووضعُأساسُ
ُ
أسسُوحدةُالعالمُاإل
الفخرُ.ففيُوقتُُمثلُهذاُظهرُحضرةُبهاءُهللاُفيُإير ُ
انُو ّ
ّ
كلُفلماذاُ
كلُوهوُرؤوفُبال ُّ
كلُورازقُال ُّ
للرحمﻥُُواّلذيُهوُخالقُال ُّ
الصلحُاألكبرُودعاُالجميعُعبادُاُ ُّ
ّ
حبُ
لُنرأفُببعضنا؟ُوهوُرؤوفُرحيمُبعبادهُ.ولماذاُيكونُبعضناُأعداءُالبعضُاآلخرُماُدامُهللاُي ّ
الجميعُولماذاُتكون ُبينناُعداوةُوبغضاء؟ُماُدامُالخالقُرؤوفُا ُبالجميعُويرزق ُالجميعُ ُويرّبيهمُلهذاُ
لهية ُوعليناُنحنُأنُ
حب ُالجميعُونرأفُبالجميعُ،هذهُهيُ ُّ
السياسةُاإل ّ
يجبُعليناُنحنُأيضُا ُأنُن ّ

لهيةُ .
ُنتّبعُ ُّ
السياسةُاإل ّ

؟ُإنُهذاُغيرُممكنُأبدُاُ .
لهية ُّ
فهلُيمكنُأنُيؤسسُالبشرُسياسةُأحسنُمنُ ُّ
ُّ
ُ
السياسةُاإل ّ
الرأفةُفكذلكُ
ُّ
لهية ُ
إذنُيجبُأنُنتّبعُ ُّ
ُ
ُ
وكماُأن ُهللاُرؤوفُيعاملُالجميعُبال ّ
السياسةُاإل ّ
محبة ُُو ُّ
نحنُيجبُأنُنكونُرؤوفينُبالجميعُ .
الصلح ُالعام ُورفع ُنداء ُوحدة ُالعالمُ
ُوخالصة ُالقول ُّ
ُإن ُحضرة ُبهاء ُهللا ُوضع ُأساس ُ ّ

الشرق ُوكتبُفيُهذاُالخصوصُألواحُا ُإلىُجميعُالملوكُ
السالمُفيُ ُّ
الصلح ُُو ُّ
ُ
اإل
نساني ُونشرُتعاليمُ ّ
ّ
َّ
السالمُوذلكُقبلُ
الصلح ُُو ُّ
ُ
عزة ُالعالمُاإل
ُّ
السالمُو
الصلح ُُو ُّ
وحث ُال ُّ
أعلنُللجميعُأن ُ ّ
نساني ُفيُ ّ
كل ُعلىُ ّ
ّ
ستّينُسنةُ .
ُ
الشرق
اُأن ُنداءهُ
ُعلىُمخالفتهُألنهمُزعمو ُّ
ُّ
السالمُفقدُقامُملوكُ ُّ
هُتضمنُتعاليمُ ُّ
وبماُأن ُأمر
ُ
ّ
ّ

مبرحُا ُوحبسوهُحبسُا ُشديدُا ُونفوهُ
كل ُنوعُمنُاألذىُفضربوهُضربُا ُ ُّ
مناف ُلمصالحهمُوأهوائهمُوآذوهُب ُّ

أحبائهُ .
ُا
ثمُ
إلىُبالدُبعيدةُ ُّ
حبسوهُأخيرُفيُقلعةُوقامواُعلىُمقاومةُ ّ

الصلحُ
نسانية ُ
الوهمية ُوتأسيس ُالوحدة ُاإل ُّ
ُّ
ُومن ُأجل ُهذه ُالمسألة ُأي ُمسألة ُترك ُالتّقاليد ُ
ُو ّ

ينُألفُنفرُ.فكمُمنُأسرُبددوهاُوكمُمنُنفوسُسلبوهاُوقتلوهاُ .
ُّ
والتّحادُسفكواُدمُعشر
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السعيُ
أحباء ُحضرةُبهاءُهللاُلمُيهنواُأبدُا ُوماُزالواُيسعون ُحتّى ُاآلنُبقلوبهمُمنتهىُ ُّ
ُ ُّ
لكن ُ ّ

الصلحُوالتّفاقُوهمُقائمونُعلىُهذاُاألمرُالخطيرُاليومُقيامُاُفعلياُ .
ويرجونُ ّ

مروجةُ
إن ُجميع ُال ُّ
ُ ُّ
الصلح ُالعام ُ ُو ّ
طوائف ُاّلتي ُقبلت ُتعاليمُحضرة ُبهاء ُهللا ُأصبحت ُحماة ُ ّ

هاُتعرفُأن ُالجميعُكُّلهمُعبيدُإلهُ
ُّ
ي ُ ُّ
ألن
محبة ُنحوُالنُّوع ُالبشر ُّ
ُ
لوحدةُالعالمُاإل
نساني ُولهاُمنتهىُال ّ
ّ
احدةُوغايةُماُفيُاألمرُأنُالبعضُجاهلُتجبُتربيتهُومريضُ
ُّ
واحدُ ُوكُّلهمُمنُجنسُواحدُوساللةُو
فلُعدوا ُولنُتجوزُعداوةُ
ُ
تجبُمعالجتهُوأطفالُيجبُتعليمهم ُوتلقينهمُاآلدابُفلنُيجوزُاعتبارُال ُّ
ط
المريضُبلُتجبُمعالجتهُ.وكذلكُالجاهلُيجبُتعليمهُوتربيتهُ .

لهي ُسببُالبغضاءُ
الدينُاإل ُ
محبة ُالبشرُولوُكانُ ُّ
ُ ُّ
لهية ُهوُاأللفةُ ُو ّ
أس ُأساسُاألديانُاإل ّ
إن ُ ّ
ّ
الدينُيجبُأنُيكونُالتّحادُوسببُترويجُاأللفةُوالوفاقُ .
ألنُ ُّ
العداوةُفإنهُليسُدينُاُإلهياُ ُّ
ُّ
و
تنفيذيةُ.
قوة ُ ُّ
ُأن ُالعدل ُخيرُلكن ُلزمُلذلك ُ ُّ
الشيء ُل ُيكفيُ .فكُّلنا ُيعرف ُّ
لكن ُمجرد ُمعرفة ُ ُّ
ُ ُّ

حيز ُالوجودُ
ُّ
علمناُأن ُ
ُّ
فمثالُ ُلو ُ
بناءُالمعبدُخيرُفإن ُمجردُالعلمُبهذاُلُيحّقق ُالمعبدُأوُيجلبهُإلىُ ّ
ثمُتلزمُالثّروةُبعدُذلكُ.ومجردُالعلمُلُيكفيُ ُ.وكُّلناُ
بلُينبغيُأنُتكونُهناكُإرادةُوعزمُعلىُالبناءُ ُّ

التّرويجُلهُ .
إلىُالعملُو ُ
ُ
لكنناُفيُحاجةُ
الصلحُخيرُوسببُللحياةُ ُّ
ُّ
يعلمُأنُ ّ

لحُموجودُفالُبدُأنُتنتشرُهذهُاألفكارُ
ُّ
ُّ
الستعدادُللص
انيُو
حيثُإنُهذاُالعصرُعصرُنور ُ
ُّ
ُُو
ّ
الصلح ُ ُويرّبيهمُ .وهناك ُفي ُجميعُ
ُالمؤكد ُّ
ُّ
التّنفيذ ُومن
ُو ُ
وتبلغ ُمرحلة ُالعمل ُ
ُأن ُالزمان ُينشئ ُحماة ُ ّ
أقاليمُالعالمُحماةُللصلحُ .
ُّ
لهية ُ
وخالصةُالقولُإنُأعظمُسببُل ُّ
ُّ
ُ
لصلحُهوُأساسُاألديانُاإل ّ
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ُأن ُالجميعُيصبحون
لحُومروجينُ
ُّ
ُحماةُللص
فاهمُمنُبينُاألديانُفإنكمُستالحظ ُون ُّ
ُّ
ولوُزالُسوءُ ُ
التّ
ّ

عدد ُوالنقسامُ.
ألن ُأساسُ ُّ
نساني ُ ُّ
ُ
لوحدةُالعالمُاإل
كل ُاألديانُواحدُوهوُالحقيقةُ.والحقيقةُلُتقبلُالُتّ ّ
ّ
محمدُحاميُاُللحقيقةُ
إنُحضر
فمثالُُ ُّ
َّ
أسسُالحقيقةُوكانُحضرةُ ّ
ةُموسىُروجُالحقيقةُوحضرةُالمسيحُ ّ
تفضلُ
ُاألنبياءُنور ُللحقيقةُوقدُرفعُحضرةُبهاء ُهللا ُراية
ُا
وكان ُجميع
الصلح ُالعامُ ُو ّ
ُّ
ُالحقيقةُوروج ُ ّ
نُجميعُ
الشرقُوا ُّ
الصلحُفيُ ُّ
ُ
بوحدةُالعالمُاإل
نسانيُولمُيجدُ ُّ
الراحةُآنُاُواحدُاُفيُسجنهُحتّىُرفعُعلمُ ّ
ّ
الناسُ
الهاُفيُسبيلهُوكماُأن ُ ُّ
ُّ
قبلتُتعاليمهُأصبحتُحاميةُللصلحُتنفقُأرواحهاُوأمو
ُّ
النفوس ُاّلتي ُ
ُّ
قيُ
ي ُواشتهروا ُفي ُنشر ُالعلوم ُور ُ
ماد ُّ
في ُأمريكا ُأصبحوا ُمضرب ُالمثل ُفي ُاآلفاق ُفي ُرُّ
قيهم ُال ّ
ّ
يؤيدواُ
الصلح ُالعام ُحتّى ُ ُّ
همة ُالعالية ُفكذلك ُينبغي ُأن ُيكونوا ُفي ُغاية ُالغيرة ُفي ُنشر ُ ّ
الصنائع ُبال ّ
ّ
ويسري ُهذا ُاألمر ُالخطير ُمن ُهذا ُالمكان ُإلى ُسائر ُالجهات ُواُّني ُألدعو ُفي ُحُّقكم ُحتّى ُتت ُوُّفقواُ
وتؤيدواُفيُهذاُ .
ُّ
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جدد
ال ّتطور وال ّت ّ
وحدينُبمعبدُترامونتُ ُ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمؤتمرُالم ّ
فيُبوسطنُ–ُأمريكاُفيُّ ُ22أيارُسنةُُ 1912
هو هللا
ألننيُأرىُجمعُاُ
فرُتوا ُفيُهذهُالُّليلةُوأناُمتعبُومعُهذاُفسوفُأتكُّلمُقليالُ ُ ُّ
الس ُ
ُوصلتُمنُ ُّ

ىُلزاماُعليُأنُأتكُّلمُ .
محترمُاُقدُحضرُإلىُهذاُالمكانُوأر ُ
ّ

السكون ُدليل ُعلىُ
ُو ُّ
ُألن ُالحركة ُدليل ُعلى ُالوجود ُ
ُأن ُجميع ُالكائنات ُفي ُحركة ُّ
ُلحظوا ُّ

كُفهوُميتُ .
ُّ
كائنُترونهُغيرمتحر
ُّ
كلُ
فهوُحيُ ُو ُّ
ُ
كائنُترونهُمتحركُاُ
ُّ
كلُ
الموتُ ُو ُّ
ّ

الدينُ.
رُونمو ُوليسُلهاُسكون ُأبدُا ُومنُبينُالكائناتُالمعقولةُ ُّ
ُّ
جميعُالكائناتُفيُتطو
ُّ
ُإنذ ُ

ألنُ
ينُمتحركُاُ،وأنُينموُيومُا ُفيومُا ُواُّنهُلمُيتحركُبقيُخامدُا ُوصارُذابالُ ُ ُّ
ُّ
فيجبُإذُا ُأنُيكون ُ ُّ
الد
مستمرةُ .
الفيوضاتُاإل ّ
لهيةُ ُّ

الدينُإذُاُيجبُأنُينموُويترعرعُ .
مرةُف ُّ
ُوماُدامتُالفيوضاتُاإل ّ
لهيةُمست ّ
اني ُهوُقرن ُتجديدُ
ور ُ
الن ُ
تُألن ُهذاُالقرن ُ ُ
ُّ
جدد
النظرُترون ُّ
ُواذاُدُّققتمُ ُّ
ُأن ُجميعُاألمورُقدُت ّ
ّ ّ
جددتُالعلوم ُ
جميعُاألشياءُ،فقدُت ّ
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جددت ُالتّقاليد ُوالعاداتُ
جددت ُاألنظمة ُوالقوانين ُوت ّ
جددت ُالمخترعات ُوالمكتشفات ُوت ّ
والفنون ُوت ّ

انينهاُوعاداتهاُفائدةُألنُهذاُالقرنُقرنُالمعجزاتُ
ُّ
جددتُاألفكارُولمُيعدُلعلومُالقرونُالماضيةُوقو
وت ّ
الساطعةُبينُالقرونُالماضيةُ .
الشمسُ ُّ
وقرنُظهورُالحقيقةُوهوُك ُّ

تأملواُقليالُُفيُالعلومُفهلُهناكُفائدةُمنُعلومُالقرونُالماضية؟ُأوُهلُهناكُفائدةُللقوانينُ
ُ ُّ

كل ُواحدُمنهاُلُفائدةُمنهُ
اضحُأن ُ ُّ
ُّ
أوُهلُللنظمُالستبداديةُالقديمةُمنُفائدة؟ ُفو
ُّ
طبيةُالقديمة؟ ُ
ال ُّ
فكيفُتكون ُهناكُفائدةُاليومُمنُتقاليدُاألديانُالماضية؟ُتلكُالتّقاليد ُاّلتي ُنشأتُمنُاألوهامُلُمنُ
خاصةُلدىُأوليُالعقلُوالعلم؟ ُ
ئدةُو ُّ
أساسُرسالتُأنبياءُهللاُ.وهلُيمكنُاليومُأنُتنتجُفا ُ

دُأوهامُلهذاُفقدُتمسكُ
ُّ
العلمُبلُهيُمجر
ُّ
نُهذهُالتّقاليدُليستُمطابقةُللحقيقةُو
ُفهؤلءُيرونُأ ُّ

مادُّيونُاليومُبهذهُالُّذريعةُوصارواُيقاومونُاألديانُ .
ال ّ

حقيقيُوهمُبراءُمنُهذهُالتّقاليدُ.فهمُنش ُرواُمعرفةُهللاُوأظهرواُ
ُ
الدينُال
أسسواُ ُّ
ُ ُو ُّ
لكنُأنبياءُهللاُ ّ
ّ
نسانيُ.وقدُكانتُهذهُاألسسُ
ُ
ةُوروجواُفضائلُالعالمُاإل
ةُوشيدواُصرحُاألخالقُاإل ُّ
ُّ
ةُالعقلي
األدُّل
نساني َّ
ّ
ّ
ُُ
نساني.
ُ
انيةُالعالمُاإل
اّلتيُوضعهاُاألنبياءُسببُحياةُالبشرُوسببُنور ُّ
ّ
ُولكن ُولألسف ُت ّبدلت ُتلك ُالحقائق ُاّلتي ُنشرها ُاألنبياء ُت ّبدلُ ُكُّليُاُ .ومحت ُتعاليمهم ُاّلتيُ

كل ُواحدُمنُ
ُ.فقدُتحملُوكابدُ ُّ
ُّ
المحنُالعظيمةُمنُأجلُتنفيذهاُنتيجةُتفشيُالتّقاليد
ُّ
تحملواُالبالياُو
ُّ

مدةُ
ُِّ
لهيُ
أسسواُاألساسُاإل ُ
ولكنُلمُتمضُ ّ
األنبياءُمحنُاُوعذابُاُيفوقُطاقةُالبشرُونفيُبعضهمُحتّىُ ّ
ّ
َّ
حيثُإن ُالتّقاليد ُكانتُمختلفةُلذاُفقدُصارتُسببُ
ُّ
ُ.و
التّقاليد ُ
ذهبُأساسُالحقيقةُوحلتُمحُّلهُ ُ
حتّى ُ
النزاعُبينُالبشرُفانتشرتُالحروبُفيُماُبينهمُ .
الختالفُو ُّ
ُ
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اءُمنهاُألنهمُواضعوُأسسُالحقيقةُ.
ُّ
لكنُاألنبياءُلُيعلمونُشيئُاُعنُهذهُالتّقاليدُبلُهمُبر
ُ ُو ُّ

حدُوتتّفقُ .
ُ
قةُفإنهاُ
اليومُوتحرتُالحقي ُّ
ُّ
فإذاُتركتُأممُالعالمُهذهُالتّقاليدُ
لُشكُ ُتتّ
ّ

أماُ
ُ
التّوحيدُوأساسُوحدةُالعالمُاإل
عددُ.والحقيقةُهيُنورُ ُ
ُوالحقيقةُواحدةُلُتقبلُالُتّ ّ
نساني ُ ّ
ّ
فإنهاُسببُفرقةُالبشرُومنشأُالحربُوالجدالُ .
التّقاليدُ ُّ
يهوديُأبوهُ
ُّ
الشخصُال
إنُجميعُاألديانُاّلتيُتعرفونهاُاليومُناشئةُعنُتقليدُاآلباءُواألجدادُ.ف ُّ
ُ ُّ

بوذيُ
يهودي ُأيضُا ُولو ُكان ُأبوه ُمسيحيُا ُلكان ُهو ُمسيحيُا ُأيضُاُ .وذاك ُأبوه ُ ُّ
ُّ
يهودي ُولذلك ُفهو ُ
ُّ

فأصبحُهوُبوذيُا ُأيضُا ُولوُكانُوالدهُزرادشتيُا ُلكانُهوُزرادشتيُا ُأيضُا ُفهؤلءُاألولد ُكُّلهمُيقُّلدونُ

ُيتحرون ُالحقيقة ُأبدُا ُوقد ُبقوا ُتحت ُوطأة ُالتّقاليد ُوصارت ُهذه ُالتّقاليد ُسبب ُاضطرابُ
آباءهم ُول ُّ
نساني ُوماُلمُتمحُ ُهذهُالتّقاليد ُلُيحصلُاتّحاد ُُواتّفاق ُوماُلمُتزلُهذهُالتّقاليد ُفلنُتكونُ
ُ
العالمُاإل
ّ
نسانيُ .
ُ
راحةُوطمأنينةُفيُالعالمُاإل
ّ
ُحبة ُنبتتُ
كل ُدين ُهو ُبمثابة ُّ
ُألن ُ ُّ
مرة ُأخرى ُّ
ُإذن ُيجب ُأن ُتت ّ
جدد ُحقيقة ُاألديان ُاإل ّ
لهية ُ ّ

الشجرةُأصبحتُاليومُقديمةُوتساقطتُأوراقهاُ
لكن ُهذهُ ُّ
ثمارهاُ ُّ
ونشأتُمنهاُأغصانُوأزهارُوظهرتُ ُ

شبثُبهاُ.إذنُيجبُأنُنزرعُالبذرةُمنُجديدُ .
التّ ُّ
ثمارهاُبلُاهترأتُفماُالفائدةُبعدُهذاُمنُ ُ
وت ُوُّقفُإ ُ

لهيةُواحدُفإذاُتركُالبشرُالتّقاليدُجانبُاُاتّحدتُجميعُاألممُ
ُّ
ُوب ُّ
الن
ظرُإلىُأنُأساسُاألديانُاإل ّ

كل ُعبيدُإلهُواحدُوهللاُرؤوفُ
ألن ُال ُّ
ط ُ ُّ
واألديانُوأصبحُالجميعُرحماءُولمُيبقُ ُنزاعُفيُماُبينهمُق ُّ

لهية ُتشرقُ
ةُالمسيح"ُ:إن ُ ُّ
ُّ
تفضل ُحضر
كل ُومعطيُلل ُّ
كل ُومحييُلل ُّ
كل ُورازق ُلل ُّ
بال ُّ
كل ُكماُي ّ
الشمسُاإل ّ
الحق ُغارقونُ
كل ُالبشرُفيُ ُّ
أن ُ ُّ
عامة ُو ُّ
ُّ
علىُالعاصيُو
ظل ُعنايةُ ّ
المطيع"ُوهذاُيعنيُأن ُرحمةُهللا ُ ّ

كلُ .
لهيةُشاملةُلل ُّ
لهيةُو ُّ
فيُبحرُ ُّ
أنُالفيضُوالموهبةُاإل ّ
النعمةُاإل ّ
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قيُالجسمانيُ
ُ
التّر
وحانيُ.ف ُ
قيُقسمانُ:جسماني ُوُر ُ
ُ
التّر
قيُاليومُ.و ُ
ُ
التّر
وقدُتهيأُللجميعُطريقُ ُ
ُّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ألنه ُيخدم ُالعالمُ
نساني ُ ُّ
ُ
عزة ُالعالم ُاإل
الرُو ُ
التّرقي ُ ُّ
أما ُ ُ
الراحة ُفي ُالحياة ُ ُّ
حاني ُفسبب ُ ّ
سبب ُ ُّ
الدنيا ُ ّ
ّ
ّ
لهية ُفسببُ
السعادةُ ُّ
مدنية ُالجسما ّنية ُسببُ ُّ
ُ
اإل
مدنية ُاإل ّ
أماُال ّ
الد ّ
نساني ُوعالمُاألخالقُ.وهكذاُفال ّ
نيوية ُ ّ
ّ
بديةُلعمومُالبشرُ .
ال ّ
عزةُاأل ّ
األخوةُ
وحانيةُ،و ُّ
الر ُّ
خوةُ ُّ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
أسس ُأنبياءُهللاُال ّ
وحانيةُوخدمواُعالمُاألخالقُوبنواُاأل ّ
ُوقدُ ّ

لكن ُهذهُاألنواعُ
ةُلغويةُ ُو ُّ
أخو ُّ
أخو ُّ
ُّ
أخو
علىُأنو
اعُفهناكُأخوةُ ّ
ةُأدبيةُو ّ
ةُجنسيةُو ّ
أخوةُوط ّنية ُو ّ
عائلية ُو ّ
ّ

الروحُ
وحانية ُالمنبعثة ُمن ُ ُّ
الر ُّ
األخوة ُ ُّ
ُو ُ
التّنازع ُ
ُتؤدي ُإلى ُإزالة ُ ُ
ُاألخوة ُل ُّ
من
أما ُ ّ
ّ
التّقاتل ُبين ُالبشرّ ُ .

التّامُبين ُالبشر ُوتقتلع ُجذور ُالحرب ُاقتالعُا ُتامُا ُوتجعلُ
ؤدي ُإلى ُحصولُالرتباط ُ ُ
القدس ُّ
ُفإنها ُت ّ

العموميُ .
ُ
الصلحُ
ُّ
تعددةُوطنُاُواحدُاُ ُّ
ألن
ُّ
األممُالمختلفةُأمةُواحدةُواألوطانُالم ّ
هاُتؤسسُالوحدةُوتخدمُ ّ
ّ

أنُننشرُحقيقةُالتّعاليمُ
ُ
اإللهية ُوأنُننسىُهذهُالتّقاليدُو
ُ
ُ
لهذاُيجبُأنُنعرفُأساسُاألديانُ ّ
ن ُهذاُلنُيتحّقق ُبغيرُ
ةُالعموميةُبينُالبشرُ.وا ُّ
ُّ
الر ُّ
وحاني
تنتشرُاألخوةُ ُّ
اإللهية ُونعملُبموجبهاُحتّى ُ
ّ
ّ

هوتيةُتتحّققُبهاُ،والستفاضةُمنُالفيضُ
الّ ُّ
عزةُال ُ
الناس ُّ
السعادةُ ُّ
الروحُالقدسُ،ف ُّ
قوةُ ُّ
وتيةُتتحّققُبهاُ،وال ّ
ّ

نسانيُ
ُ
العمومي ُيتحّقق ُبهاُ ،ووحدة ُالعالم ُاإل
ُ
الصلح ُ
األبدي ُفيُجميع ُالمراتب ُتتحّقق ُبهاُ ،واعالن ُ ُّ
ُّ
ّ
ّ
النجاح ُوالفالح ُ ُويتّحد ُعمومُ
الروح ُالقدس ُهذه ُيصبح ُهذا ُالقرن ُنورانيا ُويتحّقق ُ ُّ
قوة ُ ُّ
تتحّقق ُبهاُ ،وب ّ
البشرُوتصبحُجميعُاألوطانُوطنُا ُواحدُا ُوجميعُالمللُمّلة ُواحدةُوليستُهناكُمنقبةُأرفعُمنُهذهُ
نسانيُ .
ُ
فيُالعالمُاإل
ّ

حرّيةُأكثرُمنُذيُقبلُوارتقتُ
ُوهللُالحمدُلقدُترُّقتُالعلومُوالفنونُفيُهذاُالقرنُوفازُ ُّ
الناسُب ّ

انيةُ.لق ُّ ن
العموميُووحدةُالعالمُ
ُ
الصلحُ
ُجديرُبالعناياتُ ُّ
العدالةُوأصبحُهذاُالقرن ُا
الرُّب ّ
دُحلُقر ُتأسيسُ ّ
ّ
نسانيُ .
ُ
اإل
ّ
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العلم نور
ُ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُجامعةُكالركُفيُّ ُ23أيارُُ 1912
هو هللا
ُ ّأيهاُالحفلُالمحترم! ُ
السرور ُلحضوري ُفي ُحفل ُهذه ُالكُّلُّية ُولقد ُكنت ُأشتاق ُمشاهدة ُهذه ُالكُّلُّيةُ
ُ ُّإنيُفي ُغاية ُ ُّ

والحمدُهللُإذُتحّققُهذاُاألمل.

نسانيُ.يمتازُاإلنسانُعنُ
ُ
ن ُالعلمُأعظمُمنقبةُللعالمُاإل
إن ُالكُّلُّياتُمنبعُلمنافعُعظيمةُوا ُّ
ُ ُّ
ُ
ّ
طلع ُاإلنسان ُعلى ُأسرارُ
الحيوان ُبالعقل ُوالعلمُ .وبالعلم ُيكشف ُاإلنسان ُأسرار ُالكائناتُ ،وبالعلم ُي ّ
القرون ُالماضية ُوبالعلم ُيكشف ُاإلنسان ُكوامن ُاألرض ُوبالعلم ُيكشف ُاإلنسان ُحركات ُاألجرامُ

نسانيُ،العلمُسببُ
ُ
بدية ُلإلنسانُوالعلمُسببُشرفُالعالمُاإل
ُّ
ماوية ُالعظيمةُ.العلمُسبب ُال ّ
عزة ُاأل ّ
الس ّ
ّ
ماوية ُوالعلم ُيكشف ُأسرار ُالحقيقةُ
الشهرة ُالحسنة ُلإلنسان ُوالعلم ُيكشف ُأسرار ُالكتب ُ ُّ
ُو ُّ
السمعة ُ
ُّ
الس ّ
لهيةُ.
العلمُيخدمُعالمُالحقيقةُ.العلمُينجيُاألديانُ ُّ
ُّ
و
السابقةُمنُالتّقاليدُوالعلمُيكشفُحقيقةُاألديانُاإل ّ
طبيعة ُوالعلم ُيكسر ُشوكةُ
ُينجي ُاإلنسان ُمن ُأسر ُعالم ُال ُّ
نسانيُ .العلم ُّ
ُ
العلم ُأعظم ُمنقبة ُللعالم ُاإل
ّ
بيعيةُ .
ط ُّ
النواميسُال ُّ
ُّ
طبيعةُ،فهذهُاألجرامُالعظيمةُأسيرة ُ
إنُجميعُالكائناتُأسيرةُلل ُّ
ُ ُّ
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طبيعة ُولُ
النبات ُواألشجار ُوالحيوان ُأسيرة ُلل ُّ
طبيعة ُوعوالم ُ ُّ
طبيعة ُوكرة ُاألرض ُبعظمتها ُأسيرة ُلل ُّ
لل ُّ
الشمسُعلىُماُهيُعليهُمنُالعظمةُ
طبيعةُ.وهذهُ ُّ
يستطيعُأحدهاُأنُيتجاوزُقيدُشعرةُعنُقانونُال ُّ
ُ

قوة ُالعلمُ
أماُاإلنسانُفبالعلمُيخرق ُقانون ُال ُّ
جُمقدارُذرةُواحدةُعنُقانون ُال ُّ
لُتخر
ُّ
طبيعةُوب ّ
طبيعةّ ُ.

فإنهُيطيرُفي ُالهواء ُويمرح ُفوق ُسطح ُالبحر ُويجولُ
ابي ُ ُّ
ُأنه ُمخلوق ُتر ُ
طبيعةُومع ُّ
يكسر ُنظام ُال ُّ
ّ
قوةُالعلمُ.
طبيعةُويقومُب ُّ
طبيعةُويغمدهُفيُكبدُال ُّ
السيفُمنُيدُال ُّ
ويصولُتحتُالبحرُفيأخذُ ُّ
كلُهذاُب ّ
طاغية ُفي ُزجاجة ُويحصر ُالصوتُ
بائية ُالعاصية ُال ُّ
قوة ُالكهر ُّ
فمثالُ ُنالحظ ُاإلنسان ُيحبس ُهذه ُال ّ
لُاليابسةُبحرُويخترقُ
ُا
اءُويحو
ُّ
المحيطُالجويُبالمخابرةُويقودُسفينةُفوق ُصحر
ُّ
ليقُكذلكُويهز ُ
ُّ
ال ُّ
ط
طبيعةُالمكنونةُوهذاُ
الشمالُويكشفُأسرارُال ُّ
الشرق ُويعانقُالجنوبُمعُ ُّ
فُبينُالغربُو ُّ
ُ
الجبالُويؤُّل

حيزُالغيبُ
أمرُخارجُعلىُقانونُال ُّ
قوةُالعلمُمنُ ّ
الصنائعُوالبدائعُوالختراعاتُب ّ
طبيعةُويأتيُبجميعُ ّ
قوةُالعلمُ .
لكنهاُتتحّققُ ُّ
طبيعةُ ُو ُّ
كلُهذهُاألعمالُأمورُخارجةُعلىُقانونُال ُّ
الشهودُ ُو ُّ
إلىُعالمُ ُّ
وتتمُب ّ

حرّية ُ ُّإنماُنالهاُ
ُّ
أماُ
الخالصةُأن ُجميعُالكائناتُأسيرة ُلل ُّ
ُّ
ُو
اإلنسانُفإنهُطليقُ.وهذهُال ّ
طبيعةُ ّ

كلُ
طبيعةُويقومُب ُّ
طبيعةُوأحكامهاُبعضهاُببعضُويقُّلبُنظامُال ُّ
بواسطةُالعلمُ،فالعلمُيضربُقواعدُال ُّ

أن ُالعلمُحياةُ
أبدية ُو ُّ
نساني ُو ُّ
ُ
ضحُأن ُالعلمُأعظمُمناقبُالعالمُاإل
ُّ
ُ
قوة ُ
العلمُ،إذنُاتّ
أن ُالعلمُ ّ
عزة ُ ّ
هذاُب ّ
ّ
سرمديةُ .
ّ
ُ.إن ُسلطنةُملوكُ
لّ ُأنُعلمهم ُباق ُّ
ُلحظواُحياةُمشاهيرُالعلماءُف ّإنهم ُوانُفنواُوتالشواُإ ُ

ُسرمديان ُواإلنسان ُالعالمُ
ُّ
أبدية ُوصيته ُوشهرته
لكن ُسلطنة ُ ُّ
العالم ُسلطنة ُمؤُّقتة ُ ُو ُّ
الشخص ُالعالم ُ ّ
قوةُالعلمُشهيرُاآلفاقُوكاشفُاُألسرارُالكائناتُ .
يصبحُب ّ

المجهولُيصبحُشهير ُ
ُا
يزُو
الشخصُالُّذليلُيصبحُبالعلمُعزُا
إنُ ُّ
ُ ُّ
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اجُالوهاجُ .
ُّ
السر
الشخصُالعالمُمثلُ ُّ
ارُو ُّ
معُالمنيرُبينُالمللُألنُالعلمُأنو ُ
ُّ
ويشرقُك ُّ
الش
ُوالعلماء ُمشاهيرُ .لحظواُ
ُجميع ُالخلق ُأموات ُوالعلماء ُأحياء ُوجميع ُالخلق ُبال ُصيت ُ

تهمُمنُاألفقُاألبديُوهمُباقونُإلىُأبدُاآلبادُ .
ُّ
نُتلمعُنجمةُعز
ُّ
السالفينُاّلذي
مشاهيرُالعلماءُ ُّ

السرورُلحضوريُفيُهذهُالكُّلُّيةُكُّلُّيةُالعلومُوالفنون ُوأمليُأنُيصبحُ
لهذاُفإننيُفيُغايةُ ُّ
ُّ
ُ

ُالصُّم ُويحيي ُالموتىُ
وينور ُجميع ُاآلفاق ُبأنوار ُالعلوم ُفيبصر ُالعمي ُويسمع ُّ
هذا ُالمركز ُعظيمُا ُ ّ

ويبدلُظلمة ُاألرضُإلىُنورُ.فالعلمُنورُوالجهلُظلمة ُكماُوردُفيُاإلنجيلُعنُحضرةُإشعيا ُ ُّأنهُ
ّ

لكنهمُلُيسمعون ُولهمُعقولُ
لكنهمُلُيبصرون ُولهمُآذانُ ُو ُّ
الناس ُلهمُعيون ُ ُو ُّ
"ُ:إن ُهؤلءُ ُّ
تفضل ُّ
ّ

"ُ"إننيُأشفيُهؤلء"ُ ُ.
مقدس ُّ
ُو ُّ
تفضلُحضرةُالمسيحُفيُالكتابُال ّ
لكنهمُلُيفقهون"ُ ُ.و ّ

الجاهلُأصم ُوالعالمُ
ُّ
العالمُحي ُوالجاهلُأعمىُوالعالمُبصيرُو
ُ
الجاهلُميتُو
ُّ
إذنُثبتُأن ُ
ُّ
ُ
ّ
نسانيُهوُالعلمُ .
ُ
أنُأشرفُمناقبُالعالمُاإل
سميعُو ُّ
ّ
أسست ُمدارس ُوكُّلُّيات ُللعلومُ
ُّ
ُإن ُالعلم ُفي ُهذا ُاإلقليم ُفي ُارتقاء ُ
ُالحمد ُهلل ُّ
مستمر ُولقد ُت ّ

نساني ُوأمليُأنُ
ُ
التّالميذُفيُهذهُالمدارسُبمنتهىُجهدهمُويكشفون ُحقائقُالعالمُاإل
والفنون ُويجهدُ ُ
ّ
يتنورُ
تقتديُسائرُالممالكُبهذهُالمملكةُوتشيدُمدارسُعديدةُلتربيةُأولدهمُوترفعُرايةُالعلمُحتّى ُ ُّ
هلية ُوتزولُهذُالتّقاليدُ
ُ
العالمُاإل
عصبات ُالجا ّ
نساني ُوتظهرُحقائقُوأسرارُالكائناتُفالُتبقىُهذهُالتّ ّ
ّ
السببُفيُالختالفُبينُاألممُ.وأمليُأنُيت ّبدلُالختالفُبالئتالفُويرتفعُعلمُ
الموهومةُاّلتيُهيُ ُّ
الصلحُالعموميُجميعُاألقطارُفيُالعالمُ .
ُ
وحدةُالعالمُاإل
نسانيُوتظُّللُخيمةُ ّ
ّ
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كل ُالممالك ُمملكة ُواحدة ُويجعلُجميعُاألوطانُ
ُيوحد ُجميع ُالبشر ُوالعلم ُيجعل ُ ُّ
ُ ُّ
إن ُالعلم ّ

احدُألن ُالعلمُيكشفُالحقيقةُ.واألديانُكُّلهاُحقيقةُ
ُّ
العلمُيوحدُجميعُاألديانُفيُدينُو
وطنُا ُواحدُاُ.و
ّ
أوهامُمحضةُ.إن ُالعلمُيستأصلُ
ُّ
ي ُاآلنُغريقُبحرُالتّقاليدُ.وهذهُالتّقاليد ُ
لكن ُالعالمُالبشر ُّ
واحدةُ ُو ُّ

السحب ُالمظلمة ُاّلتي ُتحجب ُشمس ُالحقيقة ُوتظهر ُحقيقةُ
ُويشتّت ُهذه ُ ُّ
ُ
التّقاليد ُمن ُجذورها
هذه ُ ُ

ُوتتّفق ُول ُيبقى ُاختالفُ
لهية ُ ُتتّحد ُ
ُإن ُالحقيقة ُواحدة ُّ
لهية ُُوحيث ُّ
ُفإن ُجميع ُاألديان ُاإل ّ
األديان ُاإل ّ
نسانيُ .
ُ
النزاعُوالجدالُوتتجلّىُوحدةُالعالمُاإل
وينهدمُ ُّ
ّ

ةُالملكوتُولهذاُفإننيُأرجوُ
ُّ
ن ُالعلمُهوُاّلذي ُيظهرُنُور ُّ
اني
إن ُالعلمُهوُاّلذي ُيزيلُاألوهامُوا ُّ
ُ ُّ

أشدُحتّىُيستنيرُجميعُالبشرُمنُنورُ
هللاُأنُترتفعُرايةُالعلمُيومُاُفيومُاُويسطعُكوكبُالعلمُسطوعُاُ ُّ

نسانيةُوتتزايدُالكتشافاتُويرتقيُاإلنسانُفيُجميعُمراتبُ
العلمُوترتقيُالعقولُوتزدادُالمشاعرُاإل ُّ

ظلُاإللهُاألكبرُولُيمكنُتحّققُهذهُالمسائلُتحّققاُواقعياُبغيرُ
السعادةُفيُ ُّ
الكمالتُوتتحّققُمنتهىُ ُّ
حقيقيُ .
ُ
العلمُال
ّ

علميةُوأشاهدُهذهُاألنظمةُ
ُلقدُجئتُمنُبالدُبعيدةُحتّىُأحضرُفيُهذهُالمجامعُالمحترمةُال ّ

ُويروجُ
علمية ُوالف ّنية ُتجريُفيُممالكُ ُّ
السرورُولعلُهذهُ ُّ
التّشكيالتُوأنالُمنتهىُ ُّ
وهذهُ ُ
النظمُال ّ
الشرق ّ
الشرق
ُسأشوقُالجميعُعلىُتحصيلُالعلومُوالفنونُالمفيدةُ .
الشرقُوعندماُأعودُإلىُ ُّ
العلمُفيُ ُّ
ّ
مهمةُ .
الشرقُمدارسُ ُّ
وتؤسسواُفيُممالكُ ُّ
همةُأيضُاُ ُّ
ُوأمليُأنُتبذلواُأنتمُال ّ
ُوكذلكُأبناءُ ُّ ق
ممن ُينهلون ُالعلومُوالفن ُونُ
الشر ُمنُهنودُوصينّيينُويابانّيينُوعربُوأرمنُ ُو ّ

منُمناهلُهذهُالبالدُحينماُيعودونُإلىُ ُ
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الشورقيةُمطابقووةُلألقطووارُ
أوطووانهمُيقومووونُبنشوورُالعلو ُ
الصوونائعُوالمخترعوواتُحتّووىُتصووبحُاألقطووارُ ّ
وومُو ّ

ونُمهيئووةُحتّووىُاآلنُ
ُّ
عامووةُلوومُتكو
ونُوسووائلُ ُ
الش ورقُذووُاسووتعدادُكبيوورُ ُولكو ُّ
الغر ّبي و ُّ
ةُألنُأهوواليُ ّ
التّربيووةُال ّ
فليستُهناكُمدارسُمثلُهذهُالمدارسُ .

لهيةُ
الشرقُفيُالقريبُالعاجلُنصيبُاُو ُا
ُُولهذاُفأمليُأنُينالُ ُّ
افرُمنُأنوارُالعلومُوالحكمةُاإل ّ

يسطعُنورُالعلمُعلىُجميعُاآلفاقُوينورُجميعُاألقطارُويتحّقق ُبينُالبشرُ
والفنون ُالعصرُّيةُحتّى ُ
ّ

الشرق ُوالغربُ
لهية ُفي ُآفاق ُ ُّ
ُ
ُتام ُوتتجّلى ُسعادة ُالعالم ُاإل
ارتباط ُّ
نساني ُوتنتشر ُتجّليات ُالعلوم ُاإل ّ
ّ
الناسُيومُاُفيومُاُفيُالفضائلُويحصلُمنتهىُ
انتشارُكُّليُاُوتبقىُحقوقُالعمومُمحفوظةُويرتقيُأفرادُ ُّ
ُا
التّحادُوالتّفاقُبينُاألممُ.هذاُمنتهىُأمليُوهذاُهوُالمقصودُمنُسفريُإلىُأمريكاُ .
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وحدة أساس الديان
ارُاألميركّيين ُ
ُ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمجمعُاألحر

ُفيُمدينةُبوسطنُبقاعةُفردُفيُمساءُّ ُ24أيارُُ 1912
هو هللا
محبة ُبينُالبشرُومنُأجلُاأللفةُ
ُ ّأيها ُال ُّ
لهية ُمنُأجلُال ّ
طالبون ُللحقيقة!ُلقدُنزلتُاألديانُاإل ّ

كل ُواحدُ
ظلمة ُوصارُ ُّ
النور ُبال ُّ
نساني ُلكنُولألسفُ ّبدل ُأصحابُاألديانُ ُّ
ُ
ومنُأجلُوحدةُالعالمُاإل
ّ
للنبيُاآلخرُ .
عدواُ ُّ
نبيُ ُ
كلُ ُ
يعتبرُ ُ
ّ ّ
مسيحيون ُحضرةُزرادشتُ
ُّ
ةُالمسيحُعدوا ُلحضرةُموسىُ،ويعتبرُال
ُ
ُفمثالُ ُيعتبرُاليهودُحضر

ُعدوا ُلحضرة ُبوذا ُوالجميع ُيعتبرون ُحضرةُ
بوذيون ُحضرة ُزرادشت ُ
عدوا ُلحضرة ُالمسيح ُويعتبر ُال ُّ
ُ

فيُحينُأنُمبدأُهؤلءُ
ُّ
محمدُمخالفُاُلجميعُاألنبياءُوجميعهمُينكرونُحضرةُالبابُوحضرةُبهاءُهللاُ
ّ
العظماء ُواحد ُوحقيقة ُشريعتهم ُواحدة ُومقصدهم ُواحد ُوأساس ُتعاليمهم ُواحد ُوجميعهم ُمتّحدونُ

احدُمروجينُشريعةُإلهُواحدُ .
ُومتّفقونُوجميعهمُيرشدونُإلىُإلهُو
ّ

ُفمثالُ ُكانُحضرةُزرادشتُنبيا ُمتّفقا ُتماما ُفيُرأيهُمعُرأيُحضرة ُالمسيحُبحيثُلمُيوجدُ

ُ.وكذلكُفإنُتعاليمُبوذاُليستُمخالفةُلتعاليمُحضرةُالمسيحُوكذاُسائرُاألنبياءُ .
ُّ
تفاوتُبينُتعاليمهما
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فاألنبياءُجميعُا ُمبدؤهمُواحدُومقصدهمُواحدُوشريعتهمُواحدةُوتعاليمهم ُواحدةُولكنُولألسفُحُّلتُ
سببُالختالفُألن ُهذهُالتّقاليد ُلمُتكنُحقيقةُبلُ
ُّ
الناس ُوصارتُتلكُالتّقاليد ُ
فيماُبعدُالتّقاليد ُبينُ ُّ

لهية ُولذلك ُفقدُ
ُو ُّ
ُللتّعاليم ُ
كانت ُأوهامُاُ ،وهي ُمخالفة ُتماما ُلشريعة ُالمسيح ُومعاكسة ُ
النواميس ُاإل ّ
لكنهاُ
الجدالُفيُحينُأن ُاألديانُيجبُأنُتكون ُفيُمنتهىُاأللفةُفيُماُبينهاُ ُّ
ُّ
النزاعُو
أضحتُسببُ ُّ
ُيتقرب ُبعضها ُمن ُبعض ُقامت ُعلى ُالقتال ُوبدل ُأن ُيتعاونُ
أوجدت ُمنتهى ُالختالفُ .وبدل ُأن ُّ

نسانيُ
ُ
ويتعاضدُبعضهاُمعُالبعضُاآلخرُراحتُتحاربُبعضهاُللبعضُاآلخرُولهذاُلمُيرُُالعالمُاإل
ّ
منذ ُبدايته ُحتّى ُاآلن ُراحة ُبال ُوكانت ُهناك ُدومُا ُحروب ُومشاحنات ُبين ُاألديان ُولو ُنظرتم ُإلىُ
الفُألن ُشريعةُهللاُ
ُّ
محبة ُسببُا ُللخ
ونهارُ ُّ
حقيقتهاُلبكيتمُليالُ ُ ُا
ألنهاُجعلتُأمرُهللاُاّلذي ُهوُأساسُال ّ

الشفاء ُولكن ُولألسف ُكانت ُهذهُ
ُفإن ُأخذ ُالعالج ُبطريقة ُصحيحة ُصار ُسبب ُ ُّ
هي ُبمثابة ُالعالج ُّ
الشفاءُسببُاُللمرضُوبدلُأنُيكونُ
العالجاتُفيُيدُطبيبُغيرُحاذقُفصارُالعالجُاّلذيُهوُسببُ ُّ

طبيبُغيرُالحاذقُشفاءُولُيجديُعالجهُنفعُاُبلُيكونُ
سببُالحياةُصارُسببُالمماتُولُيمنحُال ُّ

سببُالمماتُألنُالعالجُوقعُبيدهُوهوُغيرُالحاذقُ .
ُّ

انُمنذُستّينُسنةُوكانتُإيرانُعندُظهورهُمسرحُا ُلعداواتُ
ُ
ُلقدُظهرُحضرةُبهاءُهللاُفيُإير

ؤساءُيسبون ُبعضهمُبعضُا ُويلعنُبعضهمُ
ُّ
الر
بينُاألديانُوالمذاهبُواألجناسُالمختلفةُبحيثُكانُ ُّ

أعلنُأنُ
ُّ
نسانيُو
ُ
بعضُاُوشربُبعضهمُدماءُالبعضُاآلخرُ.وقدُأعلنُحضرةُبهاءُهللاُوحدةُالعالمُاإل
ّ
الدينُسببُالعداواةُكانُعدمهُ
محبة ُواأللفةُوسببُالحياةُ،فإنُأصبحُ ُّ
ُّ
الدينُيجبُأنُيكون ُسببُال ّ
محبة ُبينُالبشرُ،وعندماُتحصلُالعداواةُبينُ
منُوجودهُ.ألن ُالمقصدُمنُ ُّ
ُّ
خير ُ
ُا
الدينُهوُإيجادُال ّ

أنُعدمهُأحسنُمنُوجودهُ .
الُشكُ ُّ
البشرُبسببهُف
ّ
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الدينُحقيقةُ
العلمُحقيقةُو ُّ
ُ
ينُيجبُأنُيطابقُالعلمُألن ُ
ُّ
أن ُ ُّ
الد
ُوكذلكُأعلنُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ

ينيةُمخالفةُللعقلُ
ويستحيلُظهورُالختالفاتُفيُالحقيقةُالواحدةُ.فإنُكانتُمسألةُمنُالمسائلُالُّد ُّ

ُضد ُالعلم ُوالعقل ُفهوُجهل ُوهذاُأمرُ
كل ُما ُهو ُّ
ُألن ُ ُّ
هُوهم ُمحض ُولُأساس ُلها ُأبدُاُّ ،
ٌُ
والعلم ُّ
ُفإن
الشمسُ .
واضحُوضوحُ ُّ

الشجرةُ
ظلُ ُّ
ظلُاإللهُاألكبرُوالجميعُعبيدُهللاُوهمُمرتاحونُفيُ ُّ
ظلُفيُ ُّ
إنُعالمُالبشرُمست ُّ
ُ ُّ

لهيةُ .وقد ُخلق ُهللا ُالجميع ُوهو ُيرزق ُالجميع ُ ُويرّبي ُالجميع ُويحفظ ُالجميع ُوما ُدام ُهو ُرؤوفُاُ
اإل ّ
حبُعبادهُفلماذاُنبغضُونعادي؟ُوماُدامُهللاُفيُصلحُ
بالجميعُفلماذاُنكونُنحنُقساة؟ُوماُدامُهللاُي ّ
األخوة ُلُ
مع ُالجميع ُفلماذا ُنشغل ُأنفسنا ُبالحروب ُوالمشاحنات؟ ُولقد ُخلقنا ُهللا ُمن ُأجل ُال ّ
محبة ُو ّ

الصفاتُ
الر ُّ
المُلُللحربُو ُّ
ُ
لحُو ُّ
الس
للص ُ
للعداوةُ.وخلقناُهللاُ ُّ
الصفاتُ ّ
حمانيةُب ّ
النزالُ.فلماذاُن ّبدل ُهذهُ ّ
لهية ُبالعداوة؟ ُفلقدُ
انية ُبال ُّ
ور ُّ
الن ُ
الشيطا ّنية؟ ُولماذا ُنقاوم ُهذه ُ ُّ
ُّ
محبة ُاإل ّ
ظلمة؟ ُولماذا ُنقابل ُهذه ُال ّ
يجبُأنُنتحاب ُونتآلفُ.وهناكُ
ُّ
اني ُ
ور ُ
الن ُ
مدة ُستةُآلفُسنةُواآلنُفيُهذاُالقرن ُ ُ
تخاصمناُوتنازعناُ ّ
ّ ّ
ثمرة ُحصلت ُمن ُذلك؟ ُوُّأية ُفائدة ُترُتّبت ُعلى ُذلكُ
ُفأية ُ ُ
اليوم ُعداوة ُوبغضاء ُعظيمة ُبين ُاألديان ُّ
البشر؟ُألُيكفيُهذا؟ ُ
بُعليناُفيهُأنُنتحررُمنُهذهُاألوهامُ،هذاُ
ُّ
ُّ
ُ.هذاُعصرُيتوج
إنُهذاُالعصرُعصرُنور ُ
اني
ُ ُّ
ّ
عصرُيجبُأنُتمحىُفيهُالخصومةُوالبغضاءُ.وهذاُعصرُيجبُأنُتصبحُفيهُاألديانُدينُاُواحدُاُ.
ُ

ُ.ألنناُجميعناُعبيدُإلهُ
محبةُُوالُّلطف ُّ
ُ
وهذاُعصرُيجبُفيهُأنُتتّحدُالمذاهبُوتتآلفُفيُماُبينهاُبال ّ
واحدُ.وقدُجئناُإلىُالوجودُبرحمةُعظمىُواحدةُ ُوكُّلناُاستنرناُمنُشمسُواحدةُووجدناُالحياةُمنُ

الرأفةُوبعضناُجاهل ُ
ُّ
روحُواحدةُوغايةُماُ
فيُاألمرُأنُبعضناُمريضُتجبُمعالجتهُبمنتهىُ ُّ
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السحب ُالمظلمةُ.يجبُ
ماوية ُهذهُ ُّ
دُشمسُاألخوةُ ُّ
ُّ
بيتهُكيُتبد
يجبُتعليمهُوبعضناُطفلُتجبُتر
الس ّ
ّ

انُوالجميعُ
الجميعُأمهاتُوالجميعُإخو ُ
ُّ
أنُلُنبغضُأحدُا ُويجبُأنُلُنعاديُأحدُاُ.فالجميعُآباءُو

أسسهُ
ُّ
أخواتُ .والتّحاد ُاّلذي ُأوجدهُهللاُيجبُأنُلُنكون ُسببُا ُفيُزوالهُو
أنُلُنخربُالبنيانُاّلذي ُ ّ
أنُ
لُشك ُ ُّ
ونسلكُسبيلهاُو
ُ
لهية ُ
بلُنتّبعُ ُّ
لهية ُ ُ
ُّ
هللاُ
ّ
السياسةُاإل ّ
منُأجلُمحبتهُوأنُلُنقاومُاإلرادةُاإل ّ

أماُ
ُألن ُاإلنسان ُمهما ُارتقى ُّ
لهية ُفوق ُسياسة ُاإلنسان ُّ
ُّ
السياسة ُاإل ّ
ُفإنه ُيبقى ُناقصُا ُغير ُكامل ُ ّ
لهية ُونسلكُمعُاآلخرين ُبنفسُ
لهية ُفكاملةُلذلك ُيجب ُعليناُأن ُنقتبسُمن ُ ُّ
ُّ
السياسة ُاإل ّ
السياسة ُاإل ّ
السلوكُاّلذي ُيسلكهُهللاُمعُعبادهُونقتديُباهللُ .فنحنُنشاهدُآثارُهللاُالباهرةُونشاهدُحكمتهُورحمتهُ
ُّ

التّباعدُ
بُالختالفُو ُ
ُ
الحق ُ ُّ
ونتجن
التّقاليد ُجانبُا ُ ُّ
تهُلذلكُيجبُأنُنتركُاألوهامُو ُ
ُ
وقوتهُوقدر
ُّ
ونتمسكُب ّ
ومعاذُهللاُأنُيكون ُأنبياءُهللاُراضينُبهذاُفأنبياءُهللاُجميعهمُروحُواحدةُ ُوكُّلهمُعُّلمواُالبشرُّيةُتعليمُاُ

ألفةُمحضةُ.لذاُيجبُأنُنتّبعُ
ُ
محبةُمحضةُو
واحدُاُ.وتعاليمُأنبياءُهللاُروحُمحضةُوحقيقةُمحضةُ ُو ّ
أنبياءُهللاُ .
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قرب إل هللا
ال ّت ّ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُكنيسةُالمعمدانّيينُفي ُ
ُنيويوركُ–ُأمريكاُمساءُّ ُ26أيارُسنةُُ 1912
هو هللا
التّقربُإلىُهللاُهوُ
إن ُ ُ
التّقربُإلىُهللاُّ ُ .
النشيدُشيءُمنُذكرُ ُ
ُلقدُجاءُهذهُالُّليلةُفيُأثناءُ ُّ

رُحصولهاُلإلنسانُإنماُ
ُّ
ُّ
موهبةُيتيس
كل ُ
كل ُفضيلةُ ُو ُّ
كل ُشرفُ ُو ُّ
نسانيُ ُ،و ُّ
ُ
أعظمُموهبةُفيُالعالمُاإل
ّ
قربُإلىُهللاُ .
تتيسرُب ُ
ُّ
التّ ّ
قرب ُإلى ُهللا ُوكم ُمن ُليالُ ُبكوا ُوكم ُمن ُ ّأيامُ
التّ ُّ
الرسل ُكانوا ُيريدون ُ ُ
ُو ُّ
إن ُجميع ُاألنبياء ُ
ُ ُّ

لكنُالحصولُعليهُليسُبأمرُيسيرُفقدُكانُجميعُالبشرُ
للتقربُإلىُهللاُ ُو ُّ
تضرعواُوابتهلواُفيهاُطلبُاُ ُّ
ُّ

لُّالحوارُّيونُ
قربُإلىُهللاُفيُاليومُاّلذيُظهرُفيهُحضرةُالمسيحُولمُيفزُأحدُبهذاُالمقامُإ ُ
التّ ُّ
طالبينُ ُ

التّقربُ
محبة ُهللاُُو ُ
التّ ُّ
قربُإلىُهللاُألنُ ُ
التّ ُّ
النفوس ُالمباركةُب ُ
فقدُفازتُتلكُ ُّ
قربُإلىُهللاُمشروطُبشرطُ ّ
وبالنقطاعُعماُسوىُهللاُ .
ُّ
إلىُهللاُمشروطُباكتسابُمعرفةُهللاُ
الشؤونُ.
الروحُوبالمالُوبجميعُ ُّ
النفسُوب ُّ
حُويتم ُبالفداءُب ُّ
ُّ
الرو
التّضحيةُب ُّ
التّقربُإلىُهللاُب ُ
ويتم ُ ُ
ُ ُّ

كل ُنفسُ ُيجبُأنُ
فيُاإلنجيلُبأن ُ ُّ
ُّ
تفضل ُ
ُّ
النار ُ
الروحُوب ُّ
التّعميدُب ُّ
التّقربُإلىُهللاُب ُ
ويتم ُ ُ
ُّ
وبالماءُألنهُي ّ

تعمد ُ
ت ّ
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نُ
الروحُ،فيُحينُيجبُأنُنعلمُأ ُّ
النار ُُو ُّ
التّعميدُب ُّ
فيُمكانُآخرُبأنهُيجبُ ُ
ُّ
تفضل ُ
بالماءُو ُّ
ُ
الروحُوي ّ

محبة ُهللاُوالمقصودُ
الروحُالقدسُوالمقصودُب ُّ
الروحُ ُّ
المقصودُبالماءُماءُالحياةُوالمقصودُب ُّ
النار ُنارُ ّ

محبةُهللاُحتّىُيحصلُ
تعمدُبماءُالحياةُوب ُّ
ُّ
كلُ
منُ ُّ
الروحُالقدسُوبنارُ ّ
ذلكُهوُأنُاإلنسانُيجبُأنُي ّ
قربُإلىُهللاُبعدُحصولهُعلىُالمقاماتُالُثّالثةُ .
التّ ُ
علىُ ُ

هولةُويتم ُالحصولُعليهُكماُحصلُ
ُّ
التّقربُإلىُهللاُولُيمكنُالحصولُعليهُب ُّ
الس
ُهذاُهوُ ُ

اُعزتهمُوفدواُراحتهمُوفدواُ
بهائيون ُفدواُأموالهمُوفدو ُّ
بهائي ُبفدائهمُأرواحهمُ.فال ُّ
عليهُعشرون ُألفُ ُ
ّ
وخربتُبيوتهمُ
طعتُأجسادهمُإربُا ُإربُا ُ ُّ
السرورُإلىُمشهدُالفداءُفق ُّ
ةُوتوجهواُبمنتهىُ ُّ
ُّ
أنفسهمُالعزيز
السرور ُوالبتهاج ُبلى ُبمثل ُهذهُ
ونهبت ُأموالهم ُوأسر ُأطفالهم ُوقد ُقبلوا ُجميع ُهذه ُالباليا ُبمنتهى ُ ُّ

التّقربُإلىُهللاُ .
التّضحياتُيتحّققُ ُ
ُ

قربُيتم ُبصفاءُالقلبُ
ُّ
ُّ
ُّ
لُيحد
التّقربُإلىُهللاُ
ومنُالمعلومُأن ُ ُ
ُّ
ُ
دُحدودُالزمانُوالمكانُ.فا ُلتّ

ُالصدأ ُقريبة ُمنُ
ُومجردة ُمن ُّ
ُّ
الروحُ .لحظوا ُالمرآة ُتروهاُ ،حينما ُتكون ُصافية
ويتحّقق ُببشارات ُ ُّ

الشمسُرغمُوجودُمسافةُمائةُألفُمليون
الشمسُفيُ
ءُوالُّلطافةُتسطعُ ُّ
الصفا ُ
ُّ
ُّ
ُميلُبينهماُوبمجردُ ّ
تلكُالمرآةُوكذاُالقلوبُحينماُتكون ُصافيةُلطيفةُتقتربُمن ُهللاُ ُوتسطعُفيهاُشمسُالحقيقةُوتشتعلُ

الرموز ُواألسرارُ
طلع ُاإلنسان ُعلى ُ ُّ
معنوية ُوي ُّ
محبة ُهللا ُوتنفتح ُعليها ُأبواب ُالفتوحات ُال ُّ
فيها ُنار ُ ّ

وحانيةُويشاهدُعالمُالملكوتُ .
لهيةُويقومُباكتشافاتُ ُر ُّ
اإل ّ

كُيجبُأنُنتّبعُ
ُ
قربُإلىُهللاُبهذهُالواسطةُإذنُفنحنُكذل
التّ ُّ
ُولقدُحصلُجميعُاألنبياءُعلىُ ُ
يُحتّىُتصبحُالقلوبُمثلُالمراياُ
مقدسةُونتركُأهواءناُوننجوُمنُلوثُالعالمُالبشر ُّ
أثرُتلكُ ُّ
النفوسُال ّ
فيُالكلماتُالمكنونةُبأن ُهللاُيخاطبُ
ُّ
تفضل ُحضرةُبهاءُهللاُ
وتشرق ُمنهاُأنوارُالهدايةُالكبرىُ.وي ّ

البشرُبواسطةُأوليائهُوأنبيائهُويقول"ُ:فؤادك ُ
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يُطهرهاُلظهوري"ُ .
ليُقدسهُلنزوليُوروحكُمنظر
منز ُّ
ُّ
الدخولُ
يتم ُب ُّ
قربُإلىُهللاُ ُّ
التّ ُّ
وجهُإلىُهللاُُو ُ
التّ ُّ
يتم ُب ُ
التّقربُإلىُهللاُ ُّ
إذنُفقدُفهمناُمنُهذاُأن ُ ُ
ُّ
ُ

التّقربُ
البشرُو ُ
ُ
محبة ُ
التّ ُّ
نساني ُُو ُ
ُ
يتم ُبخدمةُالعالمُاإل
قربُإلىُهللاُ ُّ
التّ ُّ
فيُملكوتُهللاُُو ُ
يتم ُب ّ
قربُإلىُهللا ُ ّ
ّ
قربُإلىُهللاُيتحّققُباتّحادُُواتّفاقُجميعُاألممُواألديانُ
التّ ُّ
بالعطفُعلىُجميعُالبشرُو ُ
ُ
إلىُهللاُيتحّققُ

الصلحُ
التّ ُّ
ُو ُ
قرب ُإلى ُهللا ُيتحّقق ُب ّ
تحريُ ُالحقيقة ُويتحّقق ُبتحصيل ُالعلوم ُوالفضائل ُويتحّقق ُبخدمة ُ ّ
عزةُوالمنصبُ .
التّقديسُويتحّققُبإنفاقُ ُّ
يهُو ُ
التّنز ُ
العموميُويتحّققُب ُ
ُ
الروحُوالمالُوال ّ
ّ

طاهرةُ
سُتسطعُفيُالصفحةُال ُّ
ُّ
الشم
لكنُأنوارُ ُّ
الشمسُتشرقُعلىُجميعُالكائناتُ ُّ
اُأنُ ُّ
ُلحظو ُّ

أماُالحجرُاألسودُفالُنصيبُلهُمنهاُ.واألرضُالجرداءُلُتنالُشعاعُا ُمنُ
ال ّ
مقدسةُسطوعُا ُق ُويا ُ ّ
ُأنُ
ارتها ُوالعين ُالعمياء ُل ُتشاهد ُاألنوار ُفي ُحين ُّ
الشجرة ُاليابسة ُل ُتنمو ُمن ُحرُ
ذلك ُاإلشراق ُُو ُّ

النضرة ُنصيبُا ُمن ُإشراقهاُ .إذُا ُيجبُ
الشمس ُوتنالُاألشجار ُ ُّ
طاهرة ُتشاهد ُ ُّ
النفوس ُذواتُاألعين ُال ُّ
ُّ
ُفإنُ
ُوقابلية ُّ
ُّ
ُقابليةُ .وما ُلم ُيكن ُلدى ُاإلنسان ُاستعداد
ُيعد ُنفسه ُوأن ُتكون ُله ُّ
على ُاإلنسان ُأن ّ

لهيةُلُتظهرُفيهُولُتتجّلىُ .
الفيوضاتُاإل ّ

ُفإنها ُل ُتنبت ُالورودُ
لهية ُألف ُسنة ُعلى ُأرض ُسبخة ُّ
ُأمطرت ُسحب ُ ُّ
ُ
ُولو
الرحمة ُاإل ّ

لهيةُ
ُطيبة ُطاهرة ُحتّى ُيمطر ُعليهاُمطر ُ ُّ
الرياحينُ .إذن ُيجب ُأنُنجعل ُمزرعة ُالقلب ُّ
ُو ُّ
الرحمة ُاإل ّ
الشمسُويجبُ
الرياحينُويجبُأنُنحصلُعلىُعيون ُمبصرةُلكيُنشاهدُأنوارُ ُّ
وتنبتُمنهاُالورودُو ُّ
ُ

هارُونعدُالمسامعُحتّىُنستمعُنداءُملكوتُهللاُ .
رُالمشامُحتّىُنستنشقُرائحةُحديقةُاألز
ُّ
ُّ
أنُنطه
ّ

اءُفإنهاُلنُتسمع ُ ّأيةُنغمةُتأتيُمنُالمألُاألعلىُولنُيبلغُسمعهاُ
ُّ
ُّ
إذاُكانتُاآلذانُصم
أماُ
ُّ

المزكومُلُيستشم ُ
ُّ
المشامُ
نداءُالملكوتُ.و ُّ
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ُالقابلية ُوالستعداد ُوما ُلم ُتحصل ُالقابلّية ُوالستعداد ُفلن ُتؤُثّرُ
ُّ
الرائحة ُالعطرةُ .إذُا ُيجب ُاكتساب
ُّ
ُإنما ُهيُ
ُبأن ُالبيانات ُاّلتي ُأقولها ُلكم ُّ
تفضل ُحضرة ُالمسيح ُفي ُاإلنجيل ُّ
لهيةُ ،وي ّ
الفيوضات ُاإل ّ
عُفبعضُتلكُالبذورُيقعُعلىُالصخرُوالبعضُيقعُعلىُأرضُبورُوالبعضُ
ُّ
هُالزار
كالبذورُاّلتيُيبذر ُّ
السبخةُ
قعُفيُأرضُطيبةُمباركةُ،فالبذرُاّلذي ُوقعُفيُاألرضُ ُّ
ُّ
يقعُبينُالحشائشُوالبعضُاآلخرُي

لكنهاُبسببُقصرُ
ةُتنموُنموا ُقليالُ ُ ُو ُّ
ُ
لُينبتُبأي ُوجهُمنُالوجوهُوالبذرةُاّلتي ُتقعُعلىُصخر
ُّ
يفسدُو

أماُتلكُالبذرةُاّلتي ُتقعُعلىُاألرضُ
ُّ
جذور
هاُتجف ُوالبذرةُاّلتي ُتقعُبينُالحشائشُتختنقُولُتنبتّ ُ.

ثُبهاُفإنهاُلُ
ُّ
ُ.كماُأن ُماُاتّحد
ُّ
بيدر
ثم ُ ُا
ار ُوتصبحُسنبالُ ُ ُّ
وتخضر ُاخضرُا
ُّ
طيبةُفإنهاُتنبتُإنباتُا ُ
ال ُّ
ُتأثير ُقليالُ ُتنساه ُبعد ُقليلُ .والبعض ُاآلخرُ
تؤُثّر ُأبدُا ُفي ُبعض ُالقلوب ُوتؤُثّر ُفي ُالبعض ُاآلخر ُا
ق
النفوس ُالمباركة ُفحينما ُيسمعون ُالوصاياُ
أما ُ ُّ
يغر ُوصاياي ُونصائحي ُفي ُبحر ُأوهامهم ُالكثيرةّ ُ .

ةُفيُقلوبهمُوتخضر ُوتزدهرُفيرتقونُ ُيومُا ُبعدُيومُرقيا ُلُنهايةُ
ُّ
طاهر
النصائح ُتنبتُتلكُالبذرةُال ُّ
ُو ُّ

اُأنهُماُلمُتحصلُالُّلياقةُوالستعدادُلنُيصلُنداءُ
النجومُفيُأفقُالهدايةُفالحظو ُّ
ويلمعون ُلمعانُ ُّ

السمعُ .
الملكوتُإلىُ ُّ

ُوحتّى ُنسمع ُنداءُ
ُوالُّلياقة ُ
ُإذن ُيجب ُعلينا ُأن ُنبذل ُالجهد ُحتّى ُنحصل ُعلى ُالستعداد ُ

الروحُالقدسُونصيرُسببُا ُلتّحاد ُجميعُ
لهية ُفنحياُبنفثاتُ ُّ
ُ
الملكوتُاألبهىُوحتّى ُنسمعُالبشاراتُاإل ّ

الرضىُ
وحانية ُبين ُالبشر ُونفوز ُب ُّ
الر ُّ
ُاألخوة ُ ُّ
ُّ
نساني ُوننشر
ُ
الملل ُواألمم ُونرفع ُعلم ُوحدة ُالعالم ُاإل
ّ
بديةُ .
اإل ُ
لهيُوبالحياةُاأل ّ
ّ
لءُالعبادُمتوجهون ُإلىُملكوتكُويطلبون ُالفيضُوالعنايةُ.فيا ُإلهيُ
ُّ
إن ُهؤ
ُ"يا ُإلهي ُالغفور ُ ُّ

ُمحبتكُوطهر ُاألرواحُحتّى ُتتجّلى ُفيها ُأنوارُ
ُّ
ُطيبة ُطاهرةُحتّى ُتحصلُعلى ُقابلية
اجعل ُالقلوب ُّ
رُاآلذانُوقدسهاُحتّىُتسمعُنداء ُ
ُّ
ُّ
اركُوطه
شمسُالحقيقةُوطهرُالعيونُحتّىُتشاهدُأنو
ُّ
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أنتُالغني ُونحنُسائلون ُوأنتُالمقصودُ.
ُ
ملكوتكُ.يا ُإلهيُنحنُضعفاءُوأنتُالقديرُونحنُفقراءُو
ّ
نستحق ُألطافكُوننجذبُإلىُملكوتكُونرتويُ
ُّ
أنعمُعليناُبالقابليةُوالستعدادُحتّى ُ
ُّ
إلهيُارحمُواعفُ ُو
انيُ.إلهيُإلهيُ
ور ُ
الن ُ
الروحُالقدسُفيُهذاُالقرن ُ ُ
منُماءُالحياةُونشتعلُبنارُمحبتكُونحياُبنفثاتُ ُّ
ُّ
ّ ّ
طف ُعلى ُهذا ُالجمع ُبنظرة ُعنايتك ُواحفظ ُالجميع ُوصنهم ُفي ُحفظك ُوحمايتك ُوأنزل ُالبركةُ
تل ُّ
الروحُالقدسُ .إلهيُ ُّأيدُ
النفوس ُواجعلهمُمستغرقينُفيُبحورُرحمتكُوأحيهمُبنفثاتُ ُّ
ماوية ُلهؤلءُ ُّ
ُّ
الس ّ
ظل ُحمايتكُوهذهُالمّلة ُأرّقاؤكُ .إلهيُفابذلُعنايتكُ
هذهُالحكومةُالعادلةُُووّفقهاُفهذاُاإلقليمُهوُفيُ ُّ
اقبلهاُفيُملكوتكُ.إنكُأنتُالمقتدرُواُّنكُأنتُ
ُّ
عزز ُهذهُالمّلة ُالمحترمةُو
ُ
و
امنحناُفضلكُوموهبتكُو ّ

الرحمنُواُّنكُأنتُالمنعمُالعطوفُواُّنكُأنتُكثيرُاإلحسان"ُ ُ.
القديرُواُّنكُأنتُ ّ
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حوار في المصيف
البياناتُالمباركةُفيُبيتُال ّسّيدُبنُشوُفي ُ

ُمصيفُميلفردُفيُأمريكاُفيُُ3حزيرانُسنةُُ 1912
هو هللا ُ
مذاقناُألن ُهذهُ
ُّ
فإن ُذلكُيوافقُتماما ُ
ماوية ُ ُّ
تذوق ُفيُمجلسكمُهذاُمنُالمائدةُ ُّ
ُنرجوُأنُن ُّ
الس ّ

لُشك ُتكونُ
محبة ُفهناكُ
محبة ُ ُو ُّ
ُّ
الجماعةُاّلتي ُ
ّ
كل ُجماعةُتجتمعُبال ّ
اجتمعتُهناُإنماُاجتمعتُبال ّ

ماويةُ .
المائدةُ ُّ
الس ّ

ماوية ُنزلت ُعلىُ
ُأن ُالمائدة ُ ُّ
محبةُ .وفي ُاإلنجيل ُمذكور ُّ
ُوأصل ُالمائدة ُ ُّ
الس ّ
ماوية ُهو ُال ّ
الس ّ

لهيةُ
ُّ
ُأنهاُنزلتُعلىُحضر
الشرق ُّ
بطرسُ.ومشهورُلدىُأهلُ ُّ
ةُالمسيحُ.وكذلكُمشهورُأن ُالمائدةُاإل ّ

ماوية ُنزلتُعلىُحضرةُالمسيحُ
أن ُهذاُصحيحُ.فالمائدةُ ُّ
لُشك ُ ُّ
كانتُتنزلُعلىُحضرةُمر ُ
يمُ.و ّ
الس ّ

الروح ُتكونُ
ن ُمائدة ُ ُّ
السماء ُوا ُّ
ماوية ُتكون ُوفقا ُلمقتضى ُ ُّ
ُإن ُالمائدة ُ ُّ
وعلى ُحضرة ُمريم ُكليهماُّ .
الس ّ

الروحُومائدةُالعقلُتكونُبمقتضىُالعقلُوتلكُالمائدةُاّلتيُكانتُتنزلُعلىُحضرةُالمسيحُ
بمقتضىُ ُّ

ةُوكانتُغذاءُالقلوبُ.إن ُتأثيراتُ
ُّ
الروحُاإل ُّ
نساني
محبة ُهللاُوبهاُكانتُتحياُ ُّ
وعلىُحضرةُمريمُكانتُ ّ

أماُ
الس ُّ
أماُتأثيراتُذلكُالغذاءُ ُّ
ماوي ُف ّ
أبديةُ.وفيُهذاُالغذاءُحياةُالجسمُ ّ
هذاُالغذاءُالجسمانيُمؤُّقتةُ ّ

الروحُ .
فيُذاكُفحياةُ ُّ
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فك ُرونُفيُ
ائدُخبرُيشيرُإ ُّ
ُا
نُفيُالجر
ُفعرضُأحدهمُ:إ ُّ
لىُأنكمُاشتريتمُبيتُاُفيُمونتُكليرُوت ّ

طنُفيهُ .
التّو ُّ
ُ

لكنهمُلمُيفهمواُأيُنوعُمنُالمساكنُ.فجميعُالعالمُوطنيُ
تفضلّ ُ:إنهمُصادقونُفيُقولهمُ ُو ُّ
ُف ّ

مكانُوفيُأيُمكانُأجدُفيهُنفوسُاُمثلكمُفهناكُوطنيُواألصلُفيُالوطنُوطنُ
ُّ
كلُ
طنُفيُ ُّ
وأناُمتو ُّ
التّرابُليسُملكُا ُألحدُوهوُ
التّرابُوهذاُ ُ
القلوبُ.ويجبُعلىُاإلنسانُأنُيستوطنُفيُالقلوبُلُفيُ ُ

حقيقيُهوُالقلوبُ .
ُ
لكنُالوطنُال
يخرجُمنُيدُالجميعُ.وهوُأوهامُ ُّ
ّ

ُوسألُآخرُعنُالحياةُبعدُالموتُوماذاُيحدثُلروحُاإلنسان؟ ُ
كل ُماُ
التّراب ُمن ُحيث ُأتىُ .فمنه ُجاء ُواليه ُيذهبُ ُ .و ُّ
ُإن ُالجسد ُيذهب ُتحت ُ ُ
تفضلُّ :
ُف ّ

أماُ
ُفإنه ُيعود ُإلى ُ ُ
التّراب ُّ
لما ُكان ُمن ُ ُ
تشاهدونه ُيعود ُإلى ُحيث ُجاء ُمنهُ .جسم ُاإلنسان ُ ُّ
التّرابّ ُ .

ةُفإنهاُجاءتُمنُهللاُوتعودُإلىُهللاُفأنتمُمسرورون ُوفيُمنتهىُالبهجةُوهذاُالمكانُ
نساني ُّ
الروحُاإل ُّ
ُّ
تهتز ُهناُوتجدُبهجةُعظمىُولقدُ
نسانيةُ ُّ
الروحُاإل ُّ
وحانيةُكثيرةُلذاُف ُّ
جنة ُوهوُمكانُبهجُجدا ُوفيهُ ُر ُّ
ّ

اخترتمُمكانُاُطيبُاُ .

ُوسألتُامرأةُ:هلُهذاُالمكانُالهادئُمناسبُلألطفالُأيضُا ُأمُ ّإنهم ُيحتاجون ُإلىُمؤانسينُ

منُسنهم؟ُ ُ
ُّ

كل ُشيءُ .واذاُ
ُإنه ُمناسب ُجدا ُلألطفال ُوهو ُمناسب ُلعيونهم ُولفكرهم ُولعقلهم ُول ُّ
تفضلُّ :
ُف ّ

طفلُسنُ
اُأنهُعندماُيبلغُال ُّ
اُسويةُفيُبعضُاألوقاتُ.لحظو ُّ
كانُاألطفالُمؤدبينُفيجبُأنُيجتمعو ُّ
ُّ

ُأنها ُتطير ُمع ُبعضها ُوكيف ُتجتمعُ
طيور ُكيف ُّ
الثّانية ُيميل ُإلى ُالُّلعب ُمع ُاألطفال ُولحظوا ُال ُّ
ببعضها؟ُوهلُتتذكرونُطفولتكمُوكمُكنتمُتأنسون
ُباألطفالُمنُسنكمُوكمُكنتمُتفرحونُبهم؟ ُ
ُّ
ُّ
طبيعيةُوقال ُ
حُكثيرُبمثلُهذهُالمناظرُال ُّ
ُكانُحضرةُبهاءُهللاُيفر ُا
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السهول ُفعالم ُاألرواحُومع ُذلكُفقدُكان ُحضرته ُطوال ُ ّأيامُ
الجبالُو ُّ
ُ
أما ُ
ُّ
إن ُالمدينة ُعالم ُاألجسام ُ ّ
حياتهُسجينُاُمبتليُاُببالياُشديدةُ .

قارة ُالعظيمةُلكمُومنُأغربُ
ُيجبُأنُتكونو ُّ
اُممتنينُشاكرينُلكولمبسُعلىُاكتشافهُهذهُال ّ

لكنهاُاشتهرتُباسمُ"أمريك"ُويجبُأنُيكون ُاسمهاُفيُالحقيقةُ"كولمبيا"ُ.هذاُ
ائبُأنهُاكتشفهاُ ُو ُّ
ُّ
الغر
الحقُوالعدلُ .
هوُ ّ

لكنناُ
ائدُفالُبدُأنُتكونُلهُأضرارُأيضُاُ ُو ُّ
ُّ
وتيةُمهماُكانتُلهُفو
الناس ُّ
كلُكائنُمنُالكائناتُ ُّ
ُ ُّ

ظاهر ُقد ُابتلي ُبمتاعبُ
يجب ُأن ُننظر ُهل ُفائدته ُأكثر ُأم ُأض ارره؟ ُواآلن ُنرى ُالعالم ُحسب ُال ّ

ومشُّقاتُنتيجةُاكتشافُكولمبسُ.فمثالُ ُلوُلمُيكتشفُكولمبسُأمريكاُلماُبنيتُباخرةُمثلُتيتانيكاُ
النسبةُللمنافعُ.ولهذاُيجبُأنُننظرُ
لكن ُهذهُاألضرارُليستُشيئُا ُب ُّ
النفوس ُ ُو ُّ
كل ُهذهُ ُّ
ولماُغرقتُ ُّ

الروحيةُاّلتي ُهيُخيرُ
الشيءُاّلذي ُهوُخيرُمحضُفيُهذاُاليومُهوُاألمورُ ُّ
ىُ.و ُّ
إلىُالفوائدُاألخر ُ
النورُ .
ناحيةُألنهاُنورُولُضررُمنُ ُّ
ُّ
محضُوخيرُبحتُوليسُلهاُأبدُاُضررُمنُ ّأيةُ

أماُهناُفالبيوتُ
نيويوركُفإنُبي ُوتهاُمخنقةُوتشبهُاألقفاصُوتشبهُخليةُ ُّ
ُّ
أماُ
تفضل ُ
ُ ُو ّ
النحلّ ُ.
ُ:و ّ

جنةُ.واليومُ
ةُووصلناُهذاُالمصيفُدخلناهُوكأنناُدخلناُمنُالجحيمُإلىُال ُّ
ُّ
السيار
طيبةُوحينماُركبناُ ُّ
ُّ

السماء ُفتبُّللنا ُقليالُ ُفلجأنا ُإلى ُأحد ُالبيوتُ
الشالل ُوعند ُعودتنا ُأمطرت ُ ُّ
بعد ُوصولنا ُذهبنا ُإلى ُ ُّ

ةُالمسيحُكانُذاتُيومُفيُالصحراءُوكانُالوقتُ
ُّ
أنُحضر
القريبةُ.لقدُوردُفيُألواحُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ

ةُفالحظُأن ُفيهاُحيواناتُ
ُّ
تهُفتوجهُإلىُمغار
ُّ
ظالمُحالكُا ُوكانُيهطلُمطرُشديدُعلىُحضر
ليالُ ُوال ُّ
تفضل"ُ:ياُ
ماءُتمطرُمطرُغزُا
ُا
ضاريةُفوقفُخارجُا ُتحتُالمطرُوكانتُ ُّ
الس
يرُعلىُرأسُحضرتهُف ّ

أماُابنُاإلنسانُفلمُيجدُله
الض ُ
ُا
إلهيُخلقتُلل ُّ
ط
يورُأوكارُ ُوللحيواناتُ ّ
اريةُكهوفُاُولألغنامُمكانُاُ ّ
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ُ

التّرابُوغذائيُعلفُالصحراءُوسراجيُفيُ
ىُأنُفراشيُ ُ
تر ُّ
مكانُاُيحفظُفيهُنفسهُمنُالمطرُ.ياُإلهيُ ُ

ي؟ُألنُتلكُالموهبةُاّلتيُلمُتعطهاُللملوكُولمُتعطهاُ
ُّ
ُّ
إنسانُأغنىُمن
"ُ:أيُ
تفضل ُّ
النجوم!ُ ُّ
الُّلياليُ ُّ
ثمُ ّ
للفالسفةُولمُتعطهاُلألغنياءُأنعمتُعلي ُبهاُفمنُهوُأغنىُمني؟ُوفيُآثارُحضرةُبهاءُهللاُنجدُ
ُ
ّ
ةُالمسيحُوهيُتدورُحولُسموُ
ُّ
بعضُالقضاياُاّلتيُليستُمذكورةُفيُاإلنجيلُوهيُرواياتُعنُحضر
ى"ُ:يقالُإنُحضرةُالمسيحُدخلُذاتُيومُقريةُوكانتُ
ُّ
لكمُقصةُأخر
ُّ
أقصُ
المسيحُوعظمةُالمسيحُ.و ّ ُ

ألنه ُوجد ُفي ُتلك ُاألطراف ُكثير ُمن ُالُّلصوصُ.
الحكومة ُقد ُمنعت ُاألهلين ُأن ُيستضيفوا ُغريبُا ُ ُّ
ووصل ُحضرة ُالمسيح ُإلى ُبيت ُامرأة ُعجوز ُفاستحت ُمن ُمنعه ُوحينما ُوقعت ُعينها ُعلى ُجمالُ

أنُتقول"ُ:إننيُلُأستطيعُأنُأنزلكُضيفُا ُعنديُ".ولهذاُ
ُّ
حب ُ
حضرتهُولحظتُوقارُحضرتهُلمُت ّ

ُأن ُآثار ُالعظمةُ
ثم ُالتفتت ُهذه ُالمرأة ُالعجوز ُإلى ُهيئة ُحضرته ُفشاهدت ُّ
استقبلته ُبكمال ُالحترام ُ ُّ
تهُوعرضت"ُ:إن ُليُولدُا ُوليسُليُغيرهُ.وكانُ
ُّ
تُوقبلتُيدُحضر
ُّ
قدم
باديةُعلىُأطوارهُوسيماهُفت ّ

السعادةُ .وقد ُحدث ُفي ُاآلونة ُاألخيرة ُأنُ
ُوكنا ُنعيش ُبمنتهى ُ ُّ
هذا ُالولد ُعاقالُ ُكامالُُ .كان ُيشتغل ُّ

لكنهُيأتيُليالُُ
فهوُيشتغلُنهار ُ ُو ُّ
ُا
هُوكأنهُفيُمأتمُوعزاءُ.وقدُمألُبيتناُهمُا ُوحزنُا ُ
اضطربتُأفكار ُّ

"ُ.وحلُالمساءُوجاءُ
ُّ
تفضلُحضرته"ُ:ادعيهُإلي
مضطربُاألحوالُولُينامُ ُوكُّلماُأسألهُلُيجيبني"ُ.ف ّ
ّ
ثم ُجاء ُالولدُ
ُهم ُفأخبره ُبه"ُّ ُ .
ُإن ُهذا ُشخص ُعظيم ُفإن ُكان ُلديك ُّ
ُأمه"ُ :يا ُولدي ُّ
الولد ُفقالت ُله ُّ
تفضل ُمخاطبُا ُ ُّإياه"ُ:أخبرنيُهلُفيكُمرضُأوُداء؟"ُفعرض"ُ:ليستُ
وجلسُفيُحضورُحضرتهُ.ف ّ
أناُأمينُلُأكشفُسر ُأحدُبلُأسترهُ.وكنُ
ُّ
تفضل"ُ:لُتكذبُبكُداءُلُدواءُلهُ.فقلُو
بيُعّلة"ُف ّ

تفضل"ُ :قل ُوأنا ُأعالجك"ُ.
ُسركُ ".فعرضُّ :
مطمئنُاُ .فقل ُوأنا ُل ُأكشف ُّ
ُ"إن ُلي ُداء ُل ُدواء ُلهُ ".ف ّ

تفضلُ :
ُّ
فعرض"ُ:بماُأنهُليسُلهُدواءُفالُتمكنُمعالجته"ُف ّ
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مرضُكان"ُ.فعرض"ُ:إننيُأخجلُ
ُّ
"ُ:أليُ
ُّ
تفضل
ُّ
"قلُوأناُ
عنديُالعالج"ُفعرض"ُ:أليُمرضُكان؟"ُف ّ
فكر ُالولدُقليالُ ُوقال"ُ:لُأستطيعُأنُأنطقُبهُبلسانيُ
ُّ
تفضل
ُ:قلُإنكُولدي"ُ.ف ّ
وأستحيُأنُأقول"ُ.ف ّ

حبُ
ُّ
تفضل
وهذاُمنُسوءُاألدب"ُ.ف ّ
"ُ:أناُأعفوُعنك"ُفعرض"ُ:إنُفيُالمدينةُالمجاورةُملكُاُوقعتُفيُ ّ
تفضل"ُ :اطمئن ُفإُّنني ُإن ُشاء ُهللاُ
ابنته ُوأنا ُمهنتي ُبيع ُاألشواك ُاليابسة ُوماذا ُأقول ُبعد ُهذا؟" ُف ّ

تهُاألسبابُلهُوذهبُالولدُوتزوجُتلكُالبنتُوفيُ
ُ.وخالصةُالقولُفقدُهيأُحضر
ُّ
أوصلكُإلىُمرادك"
ُّ
لجاللُفقالُفيُنفسهُ:إنُ
ُّ
فةُالزفافُخطرُببالهُأمرُوهوُيدخلُالغرفةُويرىُالجمالُوا
ليلةُدخولهُغر ُّ
هُهيأُليُفهوُيستطيعُ
لنفسه؟ُوماُدامُأن ُّ
ُّ
ليُأمرُعظيمُا ُكهذاُفلماذاُلمُيحّقق ُ
ُا
الشخصُقدُحّقق ُ
هذاُ ُّ

ةُإنهُيقطعُالصحارىُويأكلُاألعشابُ
معنوي ُّ
أنُيهيءُهذاُأيضُا ُلنفسهُوبرغمُامتالكهُهذهُالقوىُال ُّ
ُ
ّ
تهىُالفقرُ.وبمجردُخطورُهذهُالفكرةُببالهُقالُ
ُّ
ظالمُويعيشُفيُمن
التّرابُويجلسُفيُال ُّ
وينامُعلىُ ُ
ىُالصحراءُيفتشُعنُحضرتهُ.
ُّ
للبنت"ُ:ابقيُهناُوأناُليُشغل ُسأذهبُإليهُوأعود"ُوخرجُوذهبُإل
تُليُخيرُلُ
ُا
"ُ:لماذا؟"ُفعرض"ُ:إنكُحّقق
ُّ
تفضل
ُّ
فوجدهُوقالُله"ُ:ياُمو
ليُإنكُلمُتعاملنيُبالعدل"ُف ّ

أعظمُمنُهذاُولوُكانُهذاُمقبولُ ُلخترتهُلنفسكُ.لهذاُصارُ
ُ
كُأمرُ
أن ُلدي ُا
لُشك ُفي ُ ُّ
ُ
تر
يدهُلنفسكُو ّ

أن ُلديك ُشيئُا ُأعظم ُمن ُهذا ُفأنت ُلم ُتنصفنيُ .فقد ُأعطيتني ُشيئُا ُغير ُمرغوب ُلديك"ُ.
معلومُا ُ ُّ

تقولهُصحيحُولكنُهلُلديكُاستعدادُوقابليةُلماُعندي؟"ُفعرض"ُ:أرجوُأنُ
ُّ
ته"ُ:إنُماُ
ُّ
تفضلُحضر
ف ّ
"ُ:إن ُلديُ
تفضل ُّ
تفضل"ُ:هلُتستطيعُأنُتغمضُعينيكُعنُ ُّ
كل ُهذا؟"ُفعرض"ُ:نعم" ُف ّ
يكون ُلي"ُف ّ
كل ُهذهُاألشياءُوانُتستطعُذلكُفتعال"ُفسارُوراءُحضرته ُحتّى ُوردُإلىُ
هدايةُهللاُوهيُُأعظمُمنُ ُّ

"ُ:كانُعنديُكنزُمخفي ُفيُهذهُالقريةُفأخرجتهُاآلنُوهاُهوُكنزيُاّلذي ُأخرجتهُ
ُ
تفضل
الحو ارّيينُ ُو ّ
ّ
قدمهُلكمُ ".
منُباطنُاألرضُوأ ّ
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غةُالفارسيةُ .
ُّ
التّحدثُباللُّ
ينُأسفهُألنهُلُيستطيعُ ُ
ُّ
وأبدىُأحدُالحاضر
تفضلُ :الحمد ُهلل ُليس ُحجاب ُالُّلغة ُموجودُا ُفي ُعالم ُالقلوبُ .فالقلوب ُتحادث ُالقلوبُ
ُف ّ

غةُوبأقل ُإشارةُ
ُّ
التّحدثُبدون ُاستعمالُالُّل
انُجمعيةُأساسهاُ ُ
ُّ
ىُوفيُذاتُوقتُتشكلتُفيُإير
ُّ
األخر

بحيثُوصلتُإلىُدرجةُأنهاُصارتُ
ُّ
تقتُهذهُالجمعيةُكثير ُ
ُا
مهمةُكلُُّّيةُوقدُار
كانواُيحُّلون ُقضيةُ ُّ
ُجمعية ُل ُيستطيع ُأحد ُفهمُ
ُّ
ُقضية ُكُّلُّية ُفخافت ُالحكومة ُمن ُتشكيلهم
ُّ
وضح ُبإشارة ُإصبع ُواحد
ت ُّ

أقص ُلكمُ
ضدهمُ .و ّ ُ
قوة ُ ُّ
مقاصدها ُوتكون ُلها ُأضرار ُبالغة ُعلى ُالحك ُومة ُلهذا ُمنعتهم ُباستعمالها ُال ّ

الدخول ُفيها ُيأتي ُإلى ُالباب ُفيقف ُوكانواُ
كل ُمن ُيريد ُ ُّ
ُالجمعية ُفقد ُكان ُ ُّ
ُّ
حادثة ُحدثت ُفي ُتلك
يشاورون ُفي ُما ُبينهم ُباإلشارات ُويبدون ُآراءهم ُبدون ُكالمُ ،فجاء ُذات ُيوم ُرجل ُعجيب ُالخلقةُ
أىُأنهُعجيبُالخلقةُوكانُأمامهُقدحُماءُفصبُالماءُفيهُ
ئيسُإليهُور ُّ
ُ
الر
ووقفُلدىُالبابُفنظرُ ُّ

ُأن ُمجلسنا ُلُ
الرجل ُوهذا ُيعني ُّ
حتّى ُامتأل ُالقدح ُإلى ُحافته ُوكانت ُهذه ُإشارة ُإلى ُرفضه ُدخول ُ ُّ
الرجلُكانُذكيا ُفأخذُورقةُزهرةُرقيقةُجدا ُودخلُالغرفةُوبكمالُ
لكن ُذلكُ ُّ
الرجلُ ُ.و ُّ
مجالُفيهُلهذاُ ُّ

ُيتحرك ُماء ُالقدحُ.ففرح ُالجميعُ
كل ُلطف ُفوق ُسطح ُالماء ُفي ُالقدح ُبحيث ُلم ُّ
الحترام ُوضعها ُب ُّ

ُالزهرة ُهذه ُولُ
ُأن ُهذا ُيعني ُّ
حين ُفهموا ُّ
ُأنني ُل ُأحتاج ُإلى ُمكان ُكبير ُوأنا ُلطيف ُمثلُورقة ُهذه ُّ
اُكثيرُواكتسبواُتوُّقدُ
أحتاجُإلىُمكانُ.فصُّفقواُلهُوقبلوهُ.وكانتُجميعُمحادثاتهمُباإلشاراتُوقدُارتقو ُا

ذهنُوذكاءُوزادتُفراستهمُوكانواُغالبُا ُيتّحدثون ُباألعينُويتكُّلمون ُبنهايةُاإلتقانُبتحريكُالعينُفيُ

ُاتّجاهاتُمختلفةُ .

فيُالمناسبة"ُ:بمرورُالزمنُسوفُتدخلُجميعُممالكُأمريكاُمثلُالمكسيكُوكنداُ
ُّ
تفضل ُ
ُ ُّ
ثم ُ ّ

وأمريكاُالجنوبيةُوالوسطىُفيُاتّحادُعامُ ".

تفضل ُحينُ
ُوبخصوصُالحربُالعظمى ُاّلتي ُكان ُيتوُّقع ُالبعض ُانفجارهاُبين ُدول ُالعالمُ ّ

سألهُأحدهم"ُ:لُبدُأنُتحدثُوسوفُل ُ
ُّ
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فك ُرونُ
ُّ
تدخلهاُأمر
أوروبا ُوأنتمُفيُزاويتكمُلُشأنُلكمُباآلخرينُولُت ّ
يكاُألن ُهذهُالحربُتحدثُفيُ ّ

ُألن ُلديكمُالمحيطُاألطلسيُ
أوروبا ُولُأحدُيطمعُفيُاغتصابُأرضكمُوأنتمُمرتاحون ُّ
فيُامتالكُ ّ

طبيعيةُمحكمة"ُ .
قلعةُ ُّ

أوروبا ُوسائرُالبالدُ
ُّ
تفضل
ةُو ُّ
ُوبخصوصُوضعُالحكوماتُالجمهورُّي ُ
الدستوريةُ ّ
"ُ:ستضطر ُ ّ

أوروبا ُتغييرات ُعظيمة ُوستنتهي ُالمركزُّية ُفي ُالحكم ُإلىُ
إلى ُتطبيق ُأنظمتكم ُوستحدث ُفي ُجميع ُ ّ

الداخليُللولياتُوفيُالحقيقةُليسُمنُاإلنصافُأنُيحكمُمركزُواحدُعلىُمملكةُواحدةُ
الستقاللُ ُّ

ُفإنها ُل ُعلم ُلها ُبالحتياجاتُ
ألنه ُمهما ُكانت ُكياسة ُأعضاء ُالحكومة ُالمركزُّية ُوعقولهم ُكبيرة ُّ
ُّ

قي ُجميع ُأنحاء ُالمملكة ُفمثالُ ُجميعُ
المحلية ُعلمُا ُتامُاُ ،ول ُينصفون ُأعضاءها ُفي ُبذل ُالجهد ُلر ُ
ُّ
ّ
لينُوجميعُفرنساُتخدمُباريسُوجميعُالممالكُوالمستعمراتُتخدمُلندنُوتسعىُ
ُ
ألمانياُتخدمُاليومُبر
حكومتكمُفيهاُأنظمةُطيبة"ُ .
ُّ
لكنُ
فيُتجميلهاُ ُو ُّ

"ُ:إن ُأمريكاُلُ
تفضل ُّ
ُّ
ياسيةُو
الس ُّ
القتصاديةُف ّ
ُوعرضُشخص ُمنُالحاضرينُحولُالمشاكلُ ّ

أوروباُكثرةُ
أوروباُفمشاكلُأمريكاُلُشيءُب ُّ
أوروباُ.فإحدىُالمشاكلُفيُ ّ
النسبةُلمشاكلُ ّ
يمكنُقياسهاُب ّ

لكنكم ُأنتم ُمرتاحون ُمن ُهذه ُالمصيبة ُالكبرىُ.
عامة ُ ُّ
الشعب ُجنود ُ ُو ّ
الجيوشُ .ففي ُفرنسا ُوألمانيا ُ ّ

ايةُللصلحُ
ُّ
هُنجاكمُمنُهذاُالبالءُ.وفيُداخلُأمريكاُأمنُوأمانُوهناُترتفعُ ّأولُر
علىُأن ُّ
ُّ
فاشكرواُهللاُ

الصلح ُقدُ
ُّ
اإلنسانُيتوصل ُإلىُنتيجةُكُّلُّيةُمنُاأل ّول
ُّ
اُبحدوثُذلكُألن ُ
ُّ
العمومي ُفأيقنو
ُ
ياتُوهيُأن ُ ّ
ّ
يُمنُهناُإلىُبقيةُاألطرافُ .
ُّ
بينُجميعُاألمةُوسوفُيسر
ُّ
استقرُهناُ ّأولُُ
ُّ

ُاألمة ُبصورة ُمطلقة ُأم ُبيدُ
ُاألمة ُبيد ُّ
ُوسأل ُأحد ُالحاضرين"ُ :هل ُيجب ُأن ُيكون ُحكم ُّ

العقالء؟"
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ُاألمة ُلو ُانتخبت ُأفضل ُرجالها ُوهؤلء ُانتخبوا ُرؤساءُ
ُأن ُعموم ُّ
تفضل"ُ :من ُالمعلوم ُّ
ُف ّ

ُاألمة ُعوام ُوليسواُ
الرئيس ُيكون ُمنتخب ُالمنتخبين ُألن ُعموم ُّ
ُأن ُ ُّ
ُفإن ُهذا ُأحسنُ .أي ُّ
الجمهورية ُّ
كلُ
إن ُ ُّ
حب ُ ُّ
الس ُّ
الشهرةُ .وفي ُالحقيقة ُ ّ
ياسية ُكما ُينبغي ُويليق ُبل ُيجرون ُوراء ُ ّ
مثُّقفين ُفي ُالمسائل ُ ّ
نُالعملُيجبُأنُيكونُفيُأساسهُبيدُالعقالءُلُ
امُيلتفونُح ُولهمُوا ُّ
يروجهُالعقالءُفالعو ُّ
موضو ُّ
عُهامُ ّ
اإلخالصُونيتهم ُخدمة ُعموم ُاألمةُ
ُّ
الصدق ُو
بيد ُالعوام ُ ُو ُّ
لكن ُالعقالء ُينبغيُأنُيكونواُفيُمنتهى ُ ّ

امُ
وحفظ ُمصالحها ُوصيانتهاُ .لحظوا ُاألمور ُالكُّلُّية ُعندما ُتسلمون ُمقاليد ُهذه ُاألمور ُإلى ُيد ُالعو ُّ

لُبد ُأنُيكون ُهناكُمهندسُعاقلُ.
الُفإن ُالبيتُلنُيبنىُو ُّ
ُّ
ُّ
العملُبيدُالعم
فإنهاُتنهدمُ.فإذاُتركتم ُ

لكن ُالعوامُيحاربون ُولُ
طةُالحربيةُ ُو ُّ
ام ُيتحملون ُالعناءُ.والقائدُيرسمُالخ ُّ
فالعملُيعملهُالعقالءُوالعو ُّ
يمكنُتسليمهم ُخريطةُالمعركةُ.وهلُيمكنُأنُيكون ُأفرادُالجيشُمسؤولينُعنُإدارةُفرقتهم؟ُفإذاُ

فرُوجبُعليناُتعيينُرجلُمجربُعاقلُقائدُا"ُ .
ُّ
أردناُالفتحُوال ُّ
ظ
ُ"إن ُهذه ُإحدىُ
تفضلُّ :
الرأسمالّيين ُو ُّ
ُّ
ُوسأل ُسائل ُحول ُالعالقات
العمال ُف ّ
ُالقتصادية ُبين ُ ُّ

التّهورُوانُلمُيفصلُفيُهذهُ
لكنهاُيجبُأنُتعالجُبالعتدالُلُب ُ
ساسيةُلحضرةُبهاءُهللاُ ُو ُّ
المبادئُاأل ُّ
التّامُغيرُممكنينُ
التّساويُ ُ
اكُو ُ
نُالشتر ُ
األمرُسيؤولُأخيرُإلىُالحربُ.وا ُّ
ُا
فإنُ
محبةُ ُّ
المسألةُبطريقُال ّ
الّنُ.ولكنُهناكُطريقُواحدُمعتدلُوهوُأنُلُيبقىُالفقراءُعلىُهذهُ
ألن ُأمورُالعالمُونظامهُيخت ُ
ُّ
الحالُمنُالحتياجُولُيبقىُاألغنياءُعلىُهذهُالحالُمنُالغنىُبلُيعيشُالفقراءُويعيشُاألغنياءُ

فكرُبهذاُالموضوعُقديمُاُشخصُواحدُكانُملكُاُلمملكةُ
حسبُدرجاتهمُبراحةُواطمئنانُوسعادةُ.وقدُ ّ

فكرُفيُأنُ
ُّ
أسبارطةُوضحىُبعرشهُمنُأجلُهذاُاألمرُوكانُقدُعاشُقبلُولدةُاإلسكندرُاليونانيُ ُو ّ
يقومُبخدمةُلُتفوقهاُخدمةُويصبحُسببُاُفيُسعادةُفئةُفيُهذا ُ
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ُزراعُاُ،
ُّ
العالمُ.لهذا ُقسمُأهاليُأسبارطةُإلى ُثالثةُأقسام ُ ّأولها ُأهالي ُالمدينة
ُاألصليون ُاّلذين ُكانوا ُّ

طبقة ُالحاكمة ُوهم ُيونانيون ُمن ُأصل ُفينيقيُ .وأراد ُهذاُ
التّجارةُ ،وثالثها ُال ُّ
الصناعة ُُو ُ
وثانيها ُأهل ُ ّ
ُيؤسسُ
طريقة ُّ
حقيقية ُبين ُهذهُاألقسام ُالُثّالثةُوبهذه ُال ُّ
الملك ُالمدعو ُليكارغوسُأن ُيوجدُالمساواة ُال ُّ

ُالزُّراع ُليسوا ُمكُّلفين ُبشيء ُما ُعدا ُإعطاء ُعشرُ
ُإن ُاألهالي ُاألصلّيين ُوهم ُّ
حكومة ُعادلة ُفقال ُّ
قدمون ُسن ُويا ُالخراج ُوليسواُ
الصناعة ُُو ُ
التّجارة ُكذلك ُي ّ
حاصالتهم ُوليسوا ُمكُّلفين ُبشيء ُآخرُ .وأهل ُ ّ

الساللة ُالحاكمة ُاّلذين ُكانت ُوظيفتهم ُإشغالُ
النجباء ُُو ُّ
طبقة ُالُثّالثة ُأي ُ ُّ
أما ُال ُّ
مكُّلفين ُبشيء ُآخرّ ُ .

الدفاعُعنُالوطنُوقتُالحربُوادارةُالمملكةُ.فقدُمسحُجميعُأراضيُأسبارطةُوقسمهاُ
المناصبُو ُّ
ُ
اُتسعةُآلفُشخصُفقسمُاألراضيُإلىُتسعةُآلفُقسمُوأعطىُ
ُّ
التّساويُبينُأفرادهاُ.فمثالُ ُكانو
بُ

كل ُأرض ُيعود ُإلى ُصاحبهاُ.
ُإن ُعشر ُالحاصالت ُفي ُ ُّ
طبقة ُسهمه ُوقال ُّ
كل ُشخص ُمن ُهذه ُال ُّ
ُّ
وكذلكُوضعُلألهلينُبعضُالقوانينُواألنظمةُاألخرىُوبعدُأنُوضعُأحكامُهذهُالقوانينُحسبُماُ

لكننيُأخافُبعدُ
السفرُإلىُسورُّيةُ ُو ُّ
ةُللحضورُإلىُالمعبدُوقالُلهمُإنيُأريدُ ُّ
ُّ
ُّ
دعاُاألم
حب ُ
كانُي ّ
ذهابيُأنُتلغواُهذهُالقوانينُولهذاُيجبُأنُتقسمواُاليمينُوأنُلُتلغواُهذهُالقوانينُأبدُاُقبلُرجوعيُ.

لكنهُ
متمسكينُبهاُدائمُا ُحتّى ُيرجعُالملكُ ُو ُّ
ُّ
فأقسمواُفيُالمعبدُقسمُا ُغليظُا ُ
أنُلُيغيروهاُوأنُيبقواُ ّ
انينُمحفوظةُ.ولمُيمض ُزمنُ
ُِّ
جُمنُالمعبدُوسافرُتوا ُوماُرجعُوتركُالملكُلكيُتبقىُهذهُالقو
ُ
خر

دبتُأسبابُالخالفُ،فقدُولدُألحدهمُخمسةُأولد ُولآلخرُ
اكيةُحتّى ُ ُّ
طويلُعلىُهذهُالمسألةُالشتر ُّ
فاوتُبينهمُواضطربتُاألمورُ .
ُ
ثالثةُأولدُوللُثّالثُولدانُوحدثُ ُ
التّ

ُلهذاُفمسألةُالمساواةُمستحيلةُوبقيُأنُيرحمُاألغنياءُالفقراءُطوعُا ُلُكرهُا ُولوُفعلواُذلكُ

كرهُاُلماُكانتُلهُفائدةُ.فالُيكونُذلكُ ُ
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كل ُواحد ُواجبه ُحسب ُالقانون
ُغني ُعندهُ
ُ
ُالعموميُ .فمثالُ ُشخص
ُ
جبر ُبل ُبالقانون ُحتّى ُيعرف ُ ُّ
ُا
ّ
ّ
ةُأوضحُإن ُشخصُا ُغنيا ُلهُحاصالتُ
ُّ
حاصالتُكثيرةُوشخصُفقيرُحاصالتهُقليلةُأوُنقولُبصور
فقيرُحاصالتهُعشرةُكيلواتُفليسُمنُاإلنصافُأنُتؤخذُضرائبُ
تعادلُعشرةُآلفُكيلوُوشخصُاُ ُا
متساويةُمنُالثنينُبلُيجبُإعفاءُهذاُالفقيرُفيُهذهُالحالُمنُالضرائبُ.فلوُأعطىُالفقيرُضريبةُ

العشر ُوأعطى ُالغني ُضريبة ُالعشر ُفليس ُهذا ُإنصافُاُ .إذن ُيجب ُوضع ُقانون ُإلعفاء ُهذا ُالفقيرُ

لكن ُالغنيُاّلذي ُعندهُعشرةُآلفُكيلوُ
اتُفقطُيحتاجهاُلمعيشتهُالضرورُّيةُ ُو ُّ
ُّ
اّلذي ُعندهُعشرةُكيلو

ُالغني ُلبقيت ُعنده ُثمانية ُآلف ُأخرىُ.
ُ
ُعشر ُأو ُعُشُُريُن ُلن ُيصيبه ُضررُ .فلو ُأعطى
لو ُأعطى ُا
ّ
وانسانُآخرُعندهُخمسونُألفُكيلوُفإنهُلوُأعطىُعشرةُآلفُكيلوُلبقيُلديهُبعدُذلكُأربعونُألفُ
كيلوُ.لهذاُيجبُوضعُالقوانينُعلىُهذاُالمنوالُ .

أما ُقوانين ُاألجور ُالموجودة ُفيجب ُإلغاؤها ُتمامُاُ .فلو ُزاد ُأصحاب ُالمعامل ُأجور ُالعمالُ
ُّ

اليومُف ّإنهمُبعدُشهرُأوُسنةُأخرىُيتظاهرونُأيضُاُويضربونُويطلبونُالمزيدُ.وليستُلهذاُنهايةُ .

ُواآلنُأخبركمُبشريعةُهللاُفيُهذاُالبابُ.فبموجبُشريعةُهللاُلُتعطىُأجورُفقطُلهؤلءُبلُ

اعيةُفتؤخذُ
كل ُعملُ.فمثالُ ُُازرع ُفيُقريةُيزرع ُويجمعُحاصالتُزر ُّ
يكونون ُفيُالحقيقةُشركاءُفيُ ُّ

اءُحسبُحاصالتهمُويؤسسُفيُتلكُالقريةُمخزن
ُعمومي ُفيهُ
ُ
ُّ
يبةُالعشرُمنُالزُّراعُأغنياءُوفقر
ُّ
ضر
ّ
همُغنيُ.فالزّراعُاّلذينُيحصل ُونُعلىُ
ُّ
الناسُفقيرُوُّأي
ينظرُأيُ ُّ
ُّ
ثمُ
تجمعُجميعُالضرائبُوالحاصالتُ ُّ
ُّ
جميعُالضرائبُمنُ
ُّ
ومصروفاتهمُلُيؤخذُمنهمُشيءُ.وخالصةُالقولُفإنُ
ُّ
حاصالتُتساويُطعامهمُ

الحاصالتُتجمعُفيُمخزن
الضرورّيةُ.
ُ
ُعمومي ُوانُوجدُفيُالقريةُعاجزُيعطىُلهُبقدرُمعيشتهُ ّ
ّ
لكنُحاصالتهُتزيدُعلىُمصروفاتهُبمقدار ُ
ذاُوجدُغنيُيحتاجُإلىُخمسينُألفُكيلوُفقطُ ُو ُّ
ُ
وا
ّ

309

السنةُينفقُعلىُالمصروفاتُ
كل ُماُيبقىُفيُالمخزن ُآخرُ ُّ
خمسمائةُألفُكيلوُيؤخذُمنهُعُشرانُ ُو ُّ

العموميةُ .
ُّ

الدولُوفيُ
الُويجبُأنُتتّفقُجميعُ ُّ
ُ
ُّ
ابُالعم
لُتحل ُبإضر
ُّ
مهمةُجدا ُو
اكيةُ ُّ
إن ُمسألةُالشتر ُّ
ُ ُّ

أعيانهاُويقررُهؤلءُاألعضاءُفيُمنتهىُالعقلُوالكفاءةُ
ُّ
مجلسُينتخبُأعضاؤهُمنُبرلماناتُاألممُو

ُكثير ُول ُيبقى ُالعمال ُمحتاجينُ ،ويضعون ُقانونُا ُبمنتهىُ
الرأسماليون ُا
ُّ
ار ُل
قرُا
ُيتضرر ُبموجبه ُ ُّ
ُقوي ُوكذلك ُتحفظ ُحقوق ُأصحاب ُرؤوسُ
ُأن ُحقوق ُالعمال ُمضمونة ُبضمان ُّ
ثم ُيعلنون ُّ
العتدال ُ ُّ

أي ُإضراب ُينشأ ُفيما ُبعد ُيكون ُعرضةُ
ُفإن ُ ُّ
طرفين ُّ
ُتم ُتطبيق ُهذا ُالقرار ُبرضى ُال ُّ
األموالُ .واذا ُّ
أوروباُحيثُيحدثُفيهاُ
أكثرُو ُّ
ُ
لُّانتهىُاألمرُإلىُخرابُأكثرُو
الدولُله .وا ُ
لمقاومةُجميعُ ُّ
خاصةُفيُ ّ

أوروبا ُهذه ُالمسألة ُنفسهاُ .فمثالُ ُيملك ُأحدُ
عامة ُفي ُ ّ
اضطراب ُعظيمُ .ومن ُبين ُأسباب ُالحرب ُال ّ
الرأسمالّيين ُمنجمُا ُويملك ُاآلخر ُمصنعُا ُفإذا ُأمكن ُأن ُيشرك ُصاحب ُالمنجم ُوصاحب ُالمصنعُ
ُّ
باحُفإنُالعمالُسيكونُلهمُ
ُّ
الُنسبةُمئويةُمنُاألر
ُّ
عمالهمُفيُاألرباحُوبصورةُمعتدلةُبأنُيعطو ُّ
اُالعم
ُّ
عامةُويبذلونُالجهدُبأرواحهمُ،فسوفُلُيبقىُفيُالمستقبلُ
باإلضافةُإلىُأجورهمُقسطُمنُاألرباحُال ّ

كل ُمصنع ُيملك ُعشرةُآلفُسهمُألفيُ
ُيخصص ُ ُّ
ُّ
احتكار ُوسوفُتلغى ُالحتكارات ُبالكُّلُّية ُوكذلك
السنةُمنُ
الشهرُأوُ ُّ
ةُللعمالُوباسمهمُحتّىُتكونُملكُاُلهمُوماُيبقىُآخرُ ُّ
سهمُمنُهذهُاآللفُالعشر ُّ

ُيقسمه ُأصحاب ُاألموال ُبعد ُدفع ُاألجور ُوالمصروفات ُتقسيمُا ُمتناسبُا ُمع ُاألسهم ُبينُ
األرباح ُّ
انينُألنهُلُيمكنُأنُ
ُّ
العامُفيجبُوضعُقو
مُكبيرُبحقُ ُّ
ُّ
طرفينُ.وفيُالحقيقةُقدُجرىُُحتّىُاآلنُظل
ال ُّ
ُالضرر ُآخرُ
كل ُسنة ُويكون ُّ
كل ُشهر ُوفي ُ ُّ
يرضى ُالعمال ُباألوضاع ُالحاضرة ُفهم ُيضربون ُفي ُ ُّ

ُإنُ
ثماني ُفقال ُالجيش ُللحكومةُّ :
الرأسمالّيينُ .وقد ُحدث ُقديمُا ُإضراب ُفي ُمعسكر ُع ُ
األمر ُعلى ُ ُّ
ّ
رواتبناُقليلةُتجب ُ
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الضرائبُفيُجيبُ
كل ُ ُّ
أخيرُذهبتُ ُّ
مرةُأضربواُأيضُا ُو ُا
الدولةُرواتبهمُمجبرةُّ ُ.
زيادتهاُفزادتُ ُّ
ثم ُبعدُ ّ

ُالضرائب ُحتّى ُتزدادُ
السلطانُقائلينُلماذا ُلم ُتزد ُّ
ُأن ُالجنود ُقتلوا ُ ُّ
الجيش ُووصل ُاألمر ُإلى ُدرجة ُّ
ذهُالقضيةُبحيثُ
ُّ
ونُقوي ُفيُه
ُّ
رواتبنا؟ُفالُيمكنُأنُتجدُمملكةُراحةُبدون ُالقانونُويجبُوضعُقان
الدولُهذاُالقانون
أماُالقانون ُفسببُالحياةُ
ُ.وخالصةُالقولُإن ُاإلضرابُسببُ ُّ
ُّ
تحميُجميعُ ُّ
الدمارُ ّ
قوة ُوبالعنفُ .وأنتم ُفيُ
ويجب ُوضع ُقانون ُّ
ُوتتم ُالمطالبات ُبالحقوق ُوفق ُالقانون ُلُباإلضراب ُوبال ّ

الروحُ
السياسةُبلُنحنُنتكُّلمُعنُعالمُ ُّ
السياسةُوليستُعادتناُأنُنتكلُّمُفيُ ُّ
ةُتحدثتمُفيُ ُّ
ُّ
هذهُالُّليل
السعادة ُلُ
أما ُ ُّ
السياسة ُهو ُالعنف ُ
وتيةُ .فمقتضى ُ ُّ
الناس ُّ
ملكوتية ُل ُعن ُالثّروة ُ ُّ
ونتكُّلم ُعن ُالثّروة ُال
ّ
ُو ّ

عادةُأنُتعيشُاألمةُ
ُّ
السعادة؟ُوالمرادُمنُ ُّ
الس
قوةُالجبرُّيةُ.ماُهيُ ُّ
تتحّققُبالعنفُولُتجتمعُ ُّ
السعادةُوال ّ

ةُوهذهُقصةُأخرىُغيرهاُ .
ُّ
ُّ
فتلكُقص
لهيُ
قوةُالملكوتُاإل ُ
ُ
فيُمنتهىُفضائلُالعالمُاإل
نسانيُوب ّ
ّ
ّ
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تعاليم بهاء هللا
وحدينُفيُمدينة ُ
الخطبةُالمباركةُفيُكنيسةُالم ّ

ُفيالدلفياُ–ُأمريكاُصباحُاألحدُفيُُ8حزيرانُُ 1912
هو هللا
سماءُوهيُمملكةُ
الشرق ُمن ُمملكةُبعيدةُ،منُمملكةُطلعُفيهاُدائمُا ُنورُال ُّ
لقدُجئت ُمنُ ُّ

لهيةُ .
ُّ
مقدس
ظهرتُمنهاُالمظاهرُال ّ
ةُوكانتُمحلُظهورُالقدرةُاإل ّ

محبة ُهللاُ
ُومراديُومقصوديُهوُأنُيحصلُإنُشاءُهللاُارتباطُبينُ ُّ
الشرق ُوالغربُوتحيط ُ ّ

حُالقدسُ.لهذاُأتضرعُ
الرو
لهية ُكالُاإلقليمينُوتحييُالجميعُنفحاتُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
طرفينُوتنيرُ ُّ
بكالُال ُّ
انيةُاإل ّ
ُّ

الشرق ُوالغربُإقليمُا ُواحدُا ُويجعلُهذهُاألديانُدينُا ُواحدُا ُويجعلُهذهُ
لهية ُأنُيجعلُ ُّ
إلىُالعتبةُاإل ّ

النفوس ُنفسُا ُواحدة ُويصبح ُالجميع ُبمثابة ُأنوار ُشمس ُواحدة ُوأمواج ُبحر ُواحد ُويصبح ُالجميعُ
ُّ
هارُفيُحديقةُواحدةُ .
كلُأوراقُاُوأز ُا
أشجارُفيُبستانُواحدُويصبحُال ُّ
ُا

اكُالكائناتُ،ألن ُإدراكُالكائناتُ
ُّ
منزهةُعنُإدر
ُ ُّ
مقدسةُ ُو ّ
لوهيةُوحدا ّنيةُمحضةُ ُو ّ
إن ُحقيقةُاأل ّ

لوهية ُغير ُمحدودة ُوكيف ُيستطيع ُالمحدود ُأن ُيحيط ُبغير ُالمحدود؟ ُفنحن ُفقرُ
محدود ُوحقيقة ُاأل ّ

لوهيةُغنىُصرفُ.وكيفُيحيطُالفقرُالبحتُبالغنىُ ُ
محضُوحقيقةُاأل ّ
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ةُمحضةُوكيفُيستطيعُالعجزُالصرفُأنُيدركُ
ُّ
لوهية ُقدر
المطلق؟ُونحنُعجزُصرفُ.وحقيقةُاأل ّ

الدوام ُفي ُانتقال ُوانقالب ُكيفُ
ُواّلتي ُهي ُعلى ُ ُّ
ُالمركبة ُمن ُعناصر ُ
ُّ
ُإن ُالكائنات
القدرة ُالمحضة؟ ُّ

ُألنناُ
ُأنها ُعاجزة ُعن ُذلكُّ .
ُالمؤكد ُّ
ُّ
القيوم ُالقديم! ُفمن
ُالحي ُ ُّ
ُ
تصور ُالحقيقة ُاّلتي ُهي
تستطيع ُأن ُت ّ
ّ
كلُرتبةُدانيةُلُتستطيعُإدراكُماُ
الكائناتُنشاهدُأنُتفاوتُالمراتبُمانعُلإلدراكُ ُو ُّ
ُّ
حينماُننظرُإلىُ
تقىُفإنهُلنُيدركُحقيقةُ
ُّ
النبات ُمهما ُار
ُ.و ُّ
النبات ُ
تقىُفإنهُلنُيدركُعالمُ ُّ
ُّ
فوقهاُ.مثالُ ُالجمادُمهما ُار
طلع ُعلىُ
السمع ُوالبصر ُشيئُاُ ،كذلك ُمهما ُارتقت ُالحقيقة ُالحيوا ّنية ُلن ُت ُّ
الحيوان ُولن ُيعرف ُعن ُ ُّ
كلُ
العاقلةُلهُ.إذنُاتّضحُأنُتفاوتُالمراتبُمانعُلإلدراكُولُتستطيعُ ُّ
ُ
قوةُ
حقيقةُاإلنسانُولُتدركُال ّ

رتبةُدانيةُإدراكُماُفوقهاُ .

افةُوالُّلطفُوالعطرُوهيُ
ظر ُ
هذهُالزهرةُعلىُماُهيُعليهُمنُال ُّ
اُأنُ
ُلحظواُبصورةُدقيقةُترو ُّ
ُّ

السمعُوالبصرُ
تصورُ ُّ
النباتُ ُّ
فيُدرجةُالكمالُفيُعالمُ ُّ
إلُأنهاُلُتدركُحقيقةُاإلنسانُولنُتستطيعُ ّ
اكهُوليسُلهاُخبرُعنُعالمُاإلنسانُ.ومعُأنُ
ُّ
فيُعالمُاإلنسانُولنُيتحّقق ُلهاُعقلُاإلنسانُوادر

اكُألن ُرتبةُاإلنسانُ
ُّ
السببُفيُعدمُاإلدر
اإلنسانُحادثُإلُأن ُتفاوتُالمراتبُهوُ ُّ
ُّ
منُالزهرةُو
كالُ ُ
ُّ
لوهية؟ُوكيفُيستطيعُ
عاليةُورتبةُ ُّ
ُ
النبات ُدانيةُ .إذنُفكيفُتستطيعُالحقيقةُالبشرُّيةُإدراكُحقيقةُاأل ّ
تصورُ
ب ُغيرُالمحدود؟ُ
الر ُّ
اإلنسانُالمحدودُإدراكُ ُّ
ّ
لُشك ُأنُّهُلنُيستطيعُذلكُولنُيصلُذلكُإلىُ ّ

لوهيةُغيرُمحدودةُ .
ُّ
تصورُ
اإلنسانُألنُ ُّ
ُّ
اإلنسانُإنماُهوُمحدودُبينماُحقيقةُاأل ّ
كلُماُيأتيُضمنُ ّ

لهية ُقدُأفاضتُالوجودُعلىُجميعُالكائناتُومواهبهاُظاهرةُفيُالعالمُ
ُ ُو ُّ
لكن ُتلكُالحقيقةُاإل ّ

الشمسُترونُ
الشمسُفعندماُتالحظون ُ ُّ
نساني ُوأنوارهاُمنتشرةُفيُعالمُالوجودُمثلُانتشارُأنوارُ ُّ
ُ
اإل
ّ
أنُنورهاُوح اررتهاُساطعةُعلىُاألشياءُوكذلكُتشرقُأنوارُشمسُالحقيقة ُ
ُّ
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لكنُمراتبُ
كلُ.فنورهاُواحدُوح اررتهاُواحدةُوفيضهاُواحدُوهيُساطعةُعلىُجميعُالكائناتُّ ُ.
علىُال ُّ

الشمسُبقدرُاستعدادهُ.فالحجرُاألسودُ
كل ُواحدُيستفيضُمنُ ُّ
تعددةُواستعدادهاُمتفا ُوتُ ُو ُّ
الكائناتُم ّ

الشمس ُوقدُ
الشمس ُوالحيوانات ُلديها ُشعاع ُمن ُ ُّ
الشمس ُواألشجار ُلها ُشعاع ُمن ُ ُّ
لديه ُشعاع ُمن ُ ُّ

الشمسُواحدةُوالفيضُواحدُ .
مسُو ُّ
ُ
ترُّبتُبح اررةُ ُّ
الش

مسُفيهاُبتمامُقوتهاُوتظهرُفيهاُ
ُّ
النفوس ُالكاملةُمنُالبشرُمثلُالمرآةُاّلتي ُتشرق ُ ُّ
الش
لكن ُ ُّ
ُ ُو ُّ

مسُ.إنُ
ُّ
الشمسُوضياؤهاُبتمامهاُوهيُتحكيُعنُ ُّ
الش
وتتّضحُفيهاُح اررةُ ُّ
الشمسُوتتجّلى ُ ُ
كمالتُ ُّ
ظاهرةُفيُالمرآةُ.وفيُ
لوهية ُتماما ُك ُّ
الشمسُال ّ
هذهُالمراياُهيُالمظاهرُال ّ
مقدسةُاّلتي ُتمثلُحقيقةُاأل ّ

الشمسُالحقيقةُومثالهاُوتتجلّىُ
ماوية ُومثالهاُ.وكذلكُتظهرُصورةُ ُّ
الشمسُ ُّ
المراياُتظهرُصورةُ ُّ
الس ّ
تفضلُحضرةُالمسيح"ُ:األبُفيُالبن"ُوالمرادُهوُ
فيُمرآةُالحقيقةُاّلتيُهيُالمظهرُال ّ
مقدسُولهذاُي ّ

مسُتنزلتُعنُمكانهاُ
ُّ
ادُهوُأنُ ُّ
الش
ُّ
الشمسُ–شمسُالحقيقةُ-ظاهرةُفيُهذهُالمرآةُوليسُالمر
أنُتلكُ ُّ

لوهية ُصعودُونزولُوليسُلهاُدخولُوخروجُ.
استقرتُفيُهذهُالمر ُّ
وجاءتُو ُّ
ُ
آةُ.ألنهُليسُلحقيقةُاأل ّ

لوهيةُ
ُّ
ةُعنُالزمانُوالمكانُوهيُدومُاُفيُمركزُ ُ
ُّ
منزه
التّ
مقدسةُ ُو ّ
وهيُ ّ
قديسُألنهُليسُهناكُلحقيقةُاأل ّ
التّبديلُوالنتقالُمنُحالُإلىُحالُمنُخصائصُالحقيقةُالحادثةُ ُ.
غييرُو ُ
ُ
تغييرُوتبديلُإذُإنُ ُ
ُّ
التّ

الشرق ُوكانتُ
ُشدة ُعظيمة ُفي ُبالد ُ ُّ
ُو ُّ
اشتد ُفيه ُالخالف ُ
ُوفي ُالوقت ُاّلذي ُ ُّ
النزاع ُوالخصام ّ

المذاهب ُوالملل ُيحارب ُبعضها ُبعضُا ُوكانت ُاألجناس ُالمختلفةُيخاصم ُبعضها ُبعضُا ُ– ُفي ُهذاُ
نسانيةُ
لهيةُووحدةُاإل ُّ
الوقتُظهرُحضرةُبهاءُهللاُمنُأفقُ ُّ
الشرقُ ُو ّ
تفضلُبإعالنُوحدةُالفيوضاتُاإل ّ
أن ُهللا ُرؤوفُ
لهيُ .و ُّ
أن ُجميع ُالبشر ُعبيد ُإله ُواحد ُوجميعهم ُنالوا ُالوجود ُمن ُفيض ُالخلق ُاإل ُ
و ُّ
ّ
بالجميعُوهوُيرّبيُالجميعُوهو ُ
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كل ُمّلة ُويرزق ُالجميعُ ُويرّبيهمُويحفظهمُويشملهمُجميعُاُباأللطافُ،وماُدامُهللاُ
كل ُجنسُوب ُّ
رؤوفُب ُّ

كل ُفلماذا ُنكون ُنحن ُعديميُ
كل ُفلماذا ُنكون ُنحن ُغير ُرؤوفين؟ ُوما ُدام ُهللا ُوفيا ُمع ُال ُّ
رؤوفُا ُبال ُّ
الرحمةُفلماذاُنعاملُبعضناُبعضُاُبالعنفُوالغضب؟ ُ
كلُب ُّ
الوفاء؟ُوماُدامُهللاُيعاملُال ُّ

ةُألن ُالبشرُمهما ُكانواُعاقلينُ
السياسةُالبشرُّي ُّ
لُشك ُ ُّأنهاُمنُ ُّ
لهية ُُو
ُوهذهُهيُ ُّ
ّ
السياسةُاإل ّ

لهيةُ .إذن ُيجب ُعلينا ُنحن ُأن ُنتابعُ
ليس ُمن ُالممكن ُأن ُتكون ُسياستهم ُأعظم ُمن ُ ُّ
السياسة ُاإل ّ

حبُجميعُالمللُوالخلقُوأنُنكونُرؤوفينُبالجميعُونعتبرُالجميعُأُوراقُاُوبراعمُ
ُّ
السياسةُاإل ّ
لهيةُوأنُن ّ

كل ُأمواجُبحرُواحدُ
احدةُألن ُالجميعُمنُساللةُعائلةُواحدةُومنُأولد ُآدمُواحدُوال ُّ
ُّ
أثمارُلشجرةُو
ُو ُا
احدُ.وغايةُماُفيُاألمرُأنُأحدهمُعليلُتجبُمعالجتهُ
ُّ
وأعشابُحقلُواحدُويعيشونُفيُحمايةُإلهُو
وجاهلُيجبُتعليمهُونائمُيجبُإيقاظهُوغافلُيجبُتنبيههُ .

ُألن ُجميع ُاألديانُ
نساني ُوكذلك ُوحدة ُاألديانُّ .
ُ
ُوقد ُأعلن ُحضرة ُبهاء ُهللا ُوحدة ُالعالم ُاإل
ّ
عدد ُوالحقيقة ُواحدة ُوأساس ُجميع ُأنبياء ُهللا ُواحد ُوهوُ
لهية ُأساسها ُالحقيقة ُوالحقيقة ُل ُتقبل ُالُتّ ّ
اإل ّ
لهيةُ
ُّ
حيثُإنُ
ُّ
ُ.و
الحقيقةُولوُلمُيكنُالحقيقةُلكانُباطالُ ُ
األساسُهوُالحقيقةُلهذاُفإنُبناءُاألديانُاإل ّ

احدُ.وغايةُماُفيُاألمرُأنُالتّقاليدُحُّلتُفيُوسطهاُوظهرتُآدابُوتقاليدُزائدةُوهذهُالتّقاليدُليستُ
ُّ
و

ُإن ُهذه ُالتّقاليد ُمختلفة ُلذلك ُصارت ُسبب ُاختالفُ
ُوحيث ُّ
ُإنما ُهي ُحادثة ُوبدعةُ .
من ُاألنبياء ُّ
ناُنتّحدُ .
الُشكُ ُّأن ُ
لهيةُف
ّ
تحريناُحقيقةُأساسُاألديانُاإل ّ
أماُإذاُنبذناُهذهُالتّقاليدُ ُو ّ
األديانّ ُ،

الرجالُكُّلهمُمتساوونُفيُالحقوقُوليسُبينهمُ
ساءُو ُّ
الن ُ
أنُ ُّ
نسانيُو ُّ
ُ
النوعُاإل
ُوكذلكُأعلنُوحدةُ ُّ
ّ
وجهُمنُالوجوهُألنهم ُ
ُّ
تمايزُبأيُ
ُّ
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فيُأنهُس ُوفُلُ
الُشكُمطلقُاُ ُّ
الرجالُف
النساءُمثلُ ُّ
التّربيةُفإذاُترُّبتُ ُّ
جميعُاُبشرُويحتاجونُفقطُإلىُ ُ
ّ
طيرُيحتاجُإلىُجناحينُأحدهماُاإلناثُواآلخرُالُّذكورُولُ
نساني ُكال ُّ
ُ
امتيازُألن ُالعالمُاإل
ُّ
يبقىُأي ُ
ُّ
ّ
أي ُنقصُفيُأحدُالجناحينُيكون ُوبالُ ُعلىُالجناحُاآلخرُ.
طيرُأنُيطيرُبجناحُواحدُو ُّ
يستطيعُال ُّ
طلُاليدُاألخرىُالكاملةُعنُأداءُوظيفتهاُ.وقدُخلقُ
وعالمُالبشرُّيةُمثلُيدينُفإذاُبقيتُيدُناقصةُتتع ُّ

ُيميزُ
هللا ُجميع ُالبشر ُووهب ُالجميع ُعقالُ ُودراية ُووهب ُالجميع ُعينين ُوأذنين ُويدين ُورجلين ُولم ُّ
لهية ُل ُتقبل ُبهذاُ .والعدلُ
الرجال؟ ُّ
ط ُمن ُ ُّ
النساء ُأح ُّ
بعضُا ُعن ُبعضُ .فلماذا ُتكون ُ ُّ
ُإن ُالعدالة ُاإل ّ

كلُمنُكانُقلبهُأطهرُوعملهُأحسنُفهوُ
لهيُخلقُالجميعُمتساوينُ،وليسُلدىُهللاُذكورُواناثُ ُو ُّ
اإل ُ
ّ
الرجالُمثلُحضرةُ
ُوكن ُفخرُ ُّ
مقبولُأكثرُلدىُهللاُسواءُكانُامرأةُأمُرجالُُ.وكمُمنُنساءُظهرن ّ
ُأم ُيعقوب ُاّلتيُ
الرجال ُيغبطونها ُومريم ُّ
مجدلية ُاّلتي ُكان ُ ُّ
الرجال ُومريم ُال ُّ
مريم ُاّلتي ُكانت ُفخر ُ ُّ
أمثالهنُكثيراتُ.
ُّ
الرجالُو
صارتُقدوةُللرجالُوآسياُبنتُفرعونُوسارةُزوجةُإبراهيمُالُّلتينُكانتاُفخرُ ُّ
ُّ
ةُقرةُالعينُكوكبُا ُنورانياُساطعُا ُوفي ُهذاُ
فقدُكانتُحضرةُفاطمةُسراجُجميع ُ ُّ
النساءُوكانتُحضر ُّ

إنُ
الشجاعةُّ ُ.
الرجالُعالماتُشاعراتُمثُّقفاتُفيُمنتهىُ ُّ
انُنساءُهن ُفخرُ ُّ
ُّ
العصرُتوجدُفيُإير
ثم ُ ّ
األم ُهيُ
لءُالبناتُسيصبحنُذاتُيومُأمهاتُو ُّ
ُّ
أهمُألن ُهؤ
ُّ
الرجالُبلُو
تربيةُالُّنساءُأعظمُمنُتربيةُ ُّ

ُيكن ُفي ُمنتهى ُالكمال ُوالعلمُ
اّلتي ُترُّبي ُاألطفالُ،و ُّ
ُهن ُالمعّلمات ُلألطفال ُلهذا ُيجب ُأن ّ
األمهات ّ
ظلُاألطفالُجهالءُبلهاءُ .
والفضلُحتّىُيستطعنُتربيةُاألولدُوانُكانتُاأل ّمهاتُناقصاتُ ُّ

نسانيُكيُ
ُ
أعلنُأنهاُلزمةُمنُأجلُاتّحادُالعالمُاإل
ُّ
التّربيةُو
ُكذلكُدعاُحضرةُبهاءُهللاُلوحدةُ ُ
ّ
التّربيةُعلىُنمطُواحدُفيُ
ونساءُوبناتُوأولدُا ُتربيةُواحدةُ.وحينماُتصبحُ ُ
ُ
ينالُجميع ُالبشرُرجالُ ُ
جميعُالمدارسُيحصلُبينُالبشرُارتباطُتامُ،وعندماُينالُجميعُالجنس ُ
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النساءُوينهدمُبنيانُالحروبُولُيمكنُأنُتنتهيُ
جالُو ُّ
الر ُ
عليمُتتم ُوحدةُ ُّ
ُّ
ي ُنوعُا ُواحدُا ُمنُ ُ
البشر ُّ
التّ

التّربية ُيورث ُالحروب ُبينما ُالمساواة ُفيُ
ُألن ُاختالف ُ ُ
لّ ُبعد ُتحّقق ُهذه ُالمسائل ُذلك ُّ
الحروب ُإ ُ
أعزاء ُجداُ
النساءُلُيرضينُبالحروبُ.فهؤلءُ ُّ
الحقوق ُبينُالُّذكورُواإلناثُتمنعُالحروبُ.ف ُّ
الشُّبانُ ّ
اب ُاّلذيُ
الش ُّ
بإرسالُأبنائهن ُإلىُميدانُالقتالُلتسفكُدماؤهمُ،ف ُّ
ُّ
لُترضىُاألمهاتُأبدُا ُ
ُّ
عندُأمهاتهمُو
ُّ

عوبةُهلُترضىُأمهُأنُيقطعُإربُا ُإربُا ُفيُ
ُّ
أمضتُأمهُعشرينُسنةُفيُتربيتهُبمنتهىُالمشّقة ُو ُّ
الص
ُّ
ياسيةُ
الس ُّ
ُّ
ميدان ُالحرب؟ ُ ُومهما ُحاولوا ُأن ُيدخلوا ُفي ُ
عقولهن ُاألوهام ُباسم ُ ّ
محبة ُالوطن ُوالُوحدة ُ ّ
الشُّبانُيجبُأنُيذهبواُويقتلواُمنُ
بأن ُهؤلءُ ُّ
اُلهن ُ ُّ
ووحدةُالجنسُووحدةُالعرق ُووحدةُالمملكةُوقالو ُّ
ُ

أمُبذلكُ .
أجلُهذهُاألوهامُفالُترضىُ ّأيةُ ُّ

أن ُالحرب ُسوف ُتزول ُول ُيعودُ
ُشك ُ ُّ
ُو ُّ
ُولهذا ُفحينما ُتعلن ُالمساواة ُبين ُالمرأة ُ
الرجل ُفال ّ

يضحىُبأطفالُالبشرُّيةُفداءُلألوهامُ .
ُّ

الدينُيجبُأنُيكون ُمطابقُا ُللعقلُ
هوُأن ُ ُّ
ُّ
التّعاليمُاّلتي ُأعلنهاُحضرةُبهاءُهللاُ
ُومنُجملةُ ُ

ينُيصدقُالعلمُوكالهماُيرتبطانُببعضهماُارتباطُا ُتامُاُ.
ُّ
ينُو ُّ
الد
الد ُ
العلمُيصدقُ ُّ
ُّ
أن ُ
ومطابقُا ُللعلمُو ُّ
ُفإنها ُوهمُ
ينية ُالعقل ُوخالفت ُالعلم ُّ
هذا ُهو ُأصل ُالحقيقة ُواذا ُما ُخالفت ُمسألة ُمن ُالمسائل ُالُّد ُّ

الرومانُ
جتُمنُأمثالُهذُالبحورُالوهميةُفيُالقرون ُالماضية!ُلحظواُأوهامُملّة ُ ُّ
ُّ
محضُ.فكمُتمو
ُّ

واليونانُاّلتيُكانتُأساسُدينهمُولحظواُأوهامُالمصرُّيينُاّلتيُكانتُأساسُدينهمُأيضُاُوجميعُهذهُ

لكنهاُفيُزمانهاُكانتُ
األوهامُمخالفةُللعقلُومخالفةُللعلمُوُاتّضحُاآلنُ ُوتجلّى ُ ُّأنهاُكانتُأوهاما ُ ُو ُّ
التّمسكُ .فالمصرُّيون ُالقدماء ُمثالُ ُحينما ُكان ُيذكر ُأمامهم ُاسم ُصنم ُمنُ
ُتمسكوا ُبها ُأشد ُ ُ
عقائد ُّ

نمُفيُحينُأنهُفيُالحقيقةُقطعةُمنُ
ُّ
ُّ
اتُذلكُالص
ُأن ُذلكُمعجزةُمنُمعجز
أصنامهم ُكانواُيزعمون ُّ

الصخرُ .
ُّ
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كلُماُنراهُمطابقُاُللحقيقةُ
تحرىُُالحقيقةُ.ف ُّ
ُإذنُيجبُعليناُنحنُأنُنتخُّلىُعنُهذهُاألوهامُون ّ

ُيصدقهُالعلم ُول ُيقبله ُالعقل ُفهوُليس ُبحقيقة ُبل ُتقاليد ُوهذه ُالتّقاليد ُيجب ُنبذهاُ
ُّ
كل ُما ُل
نقبلهُ ُو ُّ

العلمُ.وحينماُيتمُهذاُلُيبقىُاختالفُ
ُّ
الدينُاّلذيُلُيطابقُالعقلُو
التّمسكُبالحقيقةُفالُنقبلُ ُّ
ويجبُ ُ
بين ُالبشر ُإطالقُا ُوتصبح ُجميعُا ُملّة ُواحدة ُوجنسُا ُواحدُا ُووطنُا ُواحدُا ُوسياسة ُواحدة ُواحساساتُ

واحدةُوتربيةُواحدةُ .

طلعُعلىُاألسرارُوأنتُالخبيرُ.كُّلناُعاجزونُ
ُياُإلهيُالغفورُأنتُمأوىُلهؤلءُالعبيدُوأنتُم ُّ

الرحيمُ.ياُإلهناُلُتنظرُإلىُتقصيرناُبلُ
الرحمنُ ُّ
وأنتُالمقتدرُالقديرُ ُوكُّلناُخطاةُوأنتُغافرُالُّذنوبُ ّ
لكنُ
شد ُالعجزُ ُو ُّ
ةُولكن ُبحرُرحمتكُلُمنتهىُلهُ،ونحنُفيُأ ُّ
ُّ
عاملناُبفضلكُوموهبتكُ.ذنوبناُكثير

ُأيدنا ُُووّفقنا ُإلى ُما ُيليق ُبعتبتك ُوأنر ُالقلوب ُواجعل ُالعيون ُتبصرُ
تأييدك ُوتوفيقك ُظاهرانُ ،إذن ُّ
غن ُالفقراء ُوهب ُللخائفين ُأمنُا ُواطمئنانُا ُواقبلنا ُفيُ
المرضىُوأ ُِّ
ُُ
اشف ُ
واآلذانُتسمعُوأحيي ُالموتى ُو ُِّ
الرؤوفُ .
الرحمنُواُّنكُأنتُ ُّ
ُّ
ملكوتكُونور
ناُبنورُالهدايةُإنكُأنتُالمقتدرُواُّنكُأنتُالكريمُ ّ
ّ

318

تعاليم بهاء هللا
الخطبةُالمباركةُفيُمعبدُالمعمدانّيينُفيُ ُ

فيالدلفياُ–ُأمريكاُمساءُيومُاألحدُُ8حزيرانُسنةُُ 1912
هو هللا
ُإنه ُجمعُفيُ
ُ ُّإننيُمسرور ُجدا ُفي ُهذه ُالُّليلة ُلحضوريُهذا ُالجمع ُالمحترمُ .وفي ُالحقيقة ُّ

ُ،ووجوهكمُمتّجهةُإلىُهللاُ
ُ
قوة
وحانيةُ،واإلحساساتُال
الر ُّ
منتهىُ ُّ
ّ
ملكوتية ُموجودةُفيُقلوبكمُبمنتهىُال ّ
وحانيةُ.لهذاُأرىُمنُالمناسبُأنُاتّحدثُإليكمُقليالُُ .
ونواياكمُخالصةُوتشاهدُفيُالوجوهُبشاراتُ ُر ُّ

طبيعةُواآلخرُ
نسانيُطريقانُأحدهماُطريقُال ُّ
ُ
ُمنذُخلقةُآدمُحتّىُيومناُهذاُكانُفيُالعالمُاإل
ّ
الدينُ .
طريقُ ُّ
كل ُماُ
طبيعةُ ُويقومُب ُّ
انُيتحركُحسبُمقتضياتُال ُّ
ُّ
ألن ُالحيو
اني ُ ُّ
طبيعةُطريقُحيو ُ
ُفطريقُال ُّ
ّ
طبيعةُ
طبيعةُ.ولُيستطيعُأبدُا ُأنُيتجاوزُقانون ُال ُّ
الشهواتُالحيوا ّنيةُ.لهذاُفالحيوانُأسيرُال ُّ
تستلزمهُ ُّ
طالعُ
لهيُ،وليسُلهُا ُّ
الدينُاإل ُ
طالعُعلىُ ُّ
وحانيةُ،وليسُلهُا ُّ
الر ُّ
طالعُعلىُاإلحساساتُ ُّ
وليسُلهُا ُّ
ّ
ُإنما ُهو ُأسير ُالمحسوساتُ ،وليس ُلهُ
قوة ُالعاقلةُّ .
لهيُ ،وليس ُله ُا ُّ
على ُالملكوت ُاإل ُ
طالع ُعلى ُال ّ
ّ
كلُماُتراهُعينهُوتسمعهُأذنه ُ
طالعُعلىُماُهوُخارجُعنُعالمُالمحسوساتُبلُيعرفُ ُّ
ا ُّ
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حسهُ
كلُماُت ُّ
وتستنشقهُشامتهُوتذوقهُذائقتهُوتلمسهُلمستهُ.والحيوانُأسيرُهذهُالقوىُالخمسُويقبلُ ُّ
ُّ
طالعُلهُعلىُعالمُ
نُمحسوساتهُأيُأنهُلُا ُّ
ُّ
طالعُعلىُماُهوُخارجُع
هذهُالقوىُوليسُللحيوانُا ُّ

ُألنه ُأسيرُ
الدين ُّ
وحانية ُول ُعلى ُ ُّ
الر ُّ
لهي ُول ُعلى ُاإلحساسات ُ ُّ
المعقولت ُول ُعلى ُالملكوت ُاإل ُ
ّ
طبيعةُ .
ال ُّ
كل ُما ُهو ُمحسوس ُمقبولُ ،وهم ُأسرىُ
ُإن ُ ُّ
مادُّيون ُبهذا ُويقولون ُّ
ُومنُالغريبُأنُيفتخر ُال ّ

لهيُ ،ولُ
طالع ُلهم ُعلى ُالملكوت ُاإل ُ
وحانيُ ،ول ُا ُّ
الر ُ
طالع ُلهم ُأبدُا ُعلى ُالعالم ُ ُّ
المحسوسات ُول ُا ُّ
ّ
ّ
حمانيةُ .فإن ُكان ُهذا ُهو ُالكمال ُإذُا ُفالحيوان ُقد ُوصل ُإلى ُأعظمُ
الر ُّ
ا ُّ
طالع ُلهم ُعلى ُالفيوضات ُ ّ
اتُ.فإنُقلناُإنُ
ُّ
اتُوهوُمنكرُللر ُّ
وحاني
ُّ
الر ُّ
وحاني
عنُالملكوتُو ُّ
ُ
درجاتُالكمالُ.فهوُلُيعلمُشيئُا ُأبدُا ُ
وحانيةُ
انُأكملُالكائناتُألنهُلُيملكُأبدُاُإحساساتُ ُر ُّ
ُّ
كونناُأسرىُللمحسوساتُهوُكمالُإذنُفالحيو

قوةُ
لهيُ ،مع ُّ
ول ُأعلم ُله ُأبدُا ُبالملكوت ُاإل ُ
قوة ُعظيمة ُوبهذه ُال ّ
ُأن ُهللا ُقد ُأودع ُفي ُحقيقة ُاإلنسان ُ ّ
ّ
طبيعةُ .
العظيمةُيحكمُعلىُعالمُال ُّ
الشمسُعلىُماُهيُعليهُمنُالعظمةُأسيرةُ
طبيعةُ.فهذهُ ُّ
اُأن ُجميعُالكائناتُأسيرة ُلل ُّ
ُلحظو ُّ

طبيعةُ ،وهذه ُالكرةُ
طبيعةُ ،وهذه ُالجبال ُبعظمتها ُأسيرة ُلل ُّ
النجوم ُالعظيمة ُأسيرة ُلل ُّ
طبيعةُ ،وهذه ُ ُّ
لل ُّ
طبيعةُ،وجميعُهذهُ
النباتاتُوالحيواناتُأسيرة ُلل ُّ
بيعةُ،وجميعُالجماداتُو ُّ
ُ
رضيةُبعظمتهاُأسيرة ُلل ُّ
ط
األ ُّ

الشمس ُبعظمتها ُوهي ُأكبر ُمن ُالكرةُ
طبيعةُ .فمثالُُّ ُ ،
الكائنات ُل ُتستطيع ُالخ ُروج ُعلى ُحكم ُال ُّ

هاُألنهاُأسيرةُ
طبيعةُقيدُشعرةُولُتتجاوزُمركز ُّ
مرةُلُتخرجُعلىُقانون ُال ُّ
األ ُّ
رضيةُبمليون ُونصفُ ّ

طبيعةُ .
اإلنسانُفإنهُحاكمُعلىُال ُّ
ُّ
أماُ
لل ُّ
طبيعةّ ُ.

لكنهُيكسرُهذاُالقانونُويطيرُ
أرضيُ ُ،و ُّ
ُ
طبيعةُذوُروحُ
اُأنُاإلنسانُبمقتضىُقانونُال ُّ
ُلحظو ُّ
ّ
قُ
فيُالهواءُويسيرُتحتُالبحارُويتسابقُفو ُ
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الشرقُوالغربُ
قوةُالكهربائيةُالعاتيةُفيُداخلُزجاجةُويتخابرُمعُ ُّ
المحيطاتُ.واإلنسانُيحبسُهذهُال ّ
السمواتُوهوُفيُاألرضُويكشفُأسرارُ
فيُدقيقةُواحدةُويأخذُاألصواتُفيحبسهاُويكشفُحقائقُ ُّ

طبيعة ُويظهر ُجميع ُأسرار ُالكائنات ُوهيُ
رضيةُ ،ويظهر ُجميع ُالكنوز ُالمستورة ُفي ُال ُّ
الكرة ُاأل ُّ
طبيعةُ
طبيعةُأسرارُمكنونةُورموزُمصونةُويجبُأنُتبقىُمستورةُبموجب ُقانون ُال ُّ
بمقتضىُقانون ُال ُّ

طبيعةُ
طبيعة ُوهذا ُمخالف ُلقانون ُال ُّ
معنوية ُالّتي ُيملكها ُيكشف ُأسرار ُال ُّ
قوة ُال ُّ
ُو ُّ
لكن ُاإلنسان ُبهذه ُال ّ
طبيعةُ .
طبيعيةُالمكنونةُوهذاُمخالفُلقانونُال ُّ
ويظهرُالحقائقُال ُّ

طبيعة ُل ُارتقاء ُلهاُ
ُفإن ُال ُّ
طبيعةُ ،وفضالُ ُعن ُهذا ُّ
ُأن ُاإلنسان ُحاكم ُعلى ُال ُّ
ُاتّضح ُّ
ُإذن ُ

طبيعة ُل ُإرادةُلها ُواإلنسانُلهُ
ُوال ُّ
طبيعة ُلُشعورُلها ُواإلنسان ُذوُشعورُ .
ُوال ُّ
واإلنسانُفي ُارتقاء ُ

لهيُ
طبيعة ُل ُعلم ُلها ُبالعالم ُاإل ُ
ُوال ُّ
طبيعة ُل ُتكتشف ُالحقائق ُواإلنسان ُيكتشف ُالحقائقُ .
ُوال ُّ
إرادةُ ،
ّ
طبيعةُلُعلمُلهاُباهللُواإلنسانُلهُمعرفةُعنُهللاُ.واإلنسانُيكتسبُالفضائلُ
العُ،وال ُّ
ُ
واإلنسانُلهُا ُّ
ط

الرذائلُ .
طبيعةُلُتستطيعُدفعُ ُّ
ذائلُوال ُّ
الر ُ
طبيعةُمحرومةُمنهاُ،واإلنسانُيدفعُ ُّ
ُوال ُّ

طبيعةُواإلنسانُ
معنويةُفوق ُعالمُال ُّ
قوة ُ ُّ
مادة ُو ُّ
ُّ
ُ
ُ
إذنُاتّ
ضحُأن ُاإلنسانُأشرفُمنُال ّ
أن ُلديهُ ّ

طبيعةُليستُلديهاُهذهُ
ةُوال ُّ
معنوي ُ
قوةُ ُّ
الحافظةُوال ُّ
ُ
قوةُ
قوةُ.واإلنسانُلديهُ ّ
طبيعةُليستُلديهاُهذهُال ّ
لديهُ ّ

طبيعةُ
طبيعةُليستُلديهاُهذهُالقوىُ.إذنُفاإلنسانُأشرفُمنُال ُّ
ةُوال ُّ
وحاني ُ
قوةُ،واإلنسانُلديهُقوىُ ُر ُّ
ال ّ
طبيعةُمحرومةُمنهاُ .
ةُقدُخلقتُفيُحقيقةُاإلنسانُوال ُّ
ُ
قوةُال ُّ
معنوي
ُّ
ألنُال ّ

معنويةُالمودعةُ
موطنُالعجبُهوُأنُاإلنسانُمعُامتالكهُلمثلُهذهُالقوىُال ُّ
ُّ
إنُ
ُسبحانُهللاُّ ُ،
مقدسةُصارُأشرفُ
دسيةُوبهذهُ ُّ
طُمنهُولقدُخلقُهللاُفيهُروحُاُق ُّ
طبيعةُاّلتيُهيُأح ُّ
فيهُيعبدُال ُّ
الروحُال ّ

الكائناتُ ،
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كلُماُهوُخارجُعنُعالمُ
مادةُإلهاُوينكرُ ُّ
مادةُويعتبرُال ّ
ومعُوجودُهذهُالكمالتُفيهُيصيرُأسيرُال ّ

لهيُ
مادةُ.فإنُكانُهذاُكمالُ ُفالحيوانُحائزُعلىُبدرجةُأعظمُألنُالحيوانُلُعلمُلهُبالعالمُاإل ُ
ال ّ
ّ
طبيعةُ.إذنُفالحيوانُأعظمُفيلسوفُألنهُلُعلمُلهُباهللُولُعلمُلهُبملكوتُهللاُ،وخالصةُ
ُوبماُوراءُال ُّ

طبيعةُ .
القولُإنُهذاُهوُطريقُال ُّ
ُّ

نسانيةُوتربيةُ
لهية ُواكتسابُالفضائلُاإل ُّ
طريقُالثّاني ُفهوُطريقُ ُّ
أماُال ُّ
الدينُوهوُاآلدابُاإل ّ
ُّ

انية ُالعالمُ
الديانة ُهذا ُهوُسبب ُنور ُّ
إن ُطريق ُ ُّ
ماوية ُواألعمالُالممدوحةُّ ُ .
انية ُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
ُو ُّ
عمومُالبشر ُ
الس ّ

الديانة ُهذا ُهو ُسبب ُتهذيبُ
نسانيُ .وطرق ُ ُّ
ُ
النوع ُاإل
الديانة ُهذا ُهو ُسبب ُتربية ُ ُّ
يُ .وطريق ُ ُّ
البشر ُّ
ّ
الديانة ُهذا ُهو ُسبب ُمعرفة ُهللاُ ،وهوُ
محبة ُهللاُ .وطريق ُ ُّ
األخالقُ .وطريق ُ ُّ
الديانة ُهذا ُهو ُسبب ُ ّ
تعددُ
لهية ُُوهو ُالحقيقةُ .وا ُّ
لهية ُواحد ُل ُيقبل ُال ّ
أساس ُالمظاهر ُال ّ
ن ُأساس ُاألديان ُاإل ّ
مقدسة ُاإل ّ

والنقسام ُوهو ُيخدم ُعالم ُاألخالق ُويصُّفي ُالقلوب ُواألرواحُ .وهو ُسبب ُاكتساب ُالفضائل ُوسببُ

الرغمُ
ُ
ُ،ولكنُوياُلألسفُإن ُهذاُالعالمُاإل
ُّ
ُ
نساني
انيةُالعالمُاإل
نور ُّ
نساني ُصارُغريقُبحرُالتّقاليد ُوب ُّ
ّ
ّ
لكن ُسحبُاألوهامُوياُلألسفُقدُسترتُأنوارُالحقائقُ.وقدُ
لهية ُواحدةُ ُو ُّ
ُّ
منُأن ُحقيقةُاألديانُاإل ّ

لالختالفُألنُ
ُّ
ظلمة ُسببُا ُ
الدينُظاهرةُ،وصارتُال ُّ
انيةُ ُّ
أظلمتُسحبُالتّقاليد ُالعالمُ.لهذاُلمُتعدُنور ُّ
تؤسسُ
لهيةُ ُّ
ُّ
النزاعُ
ىُإلىُالخصامُو ُّ
ُ
ُّ
اختالفهاُقدُأد
التّقاليدُمختلفةُو
بينُاألديانُفيُحينُأنُاألديانُاإل ّ

ُالعمومي ُوسبب ُاكتساب ُالفضائلُ.
ُ
محبة ُبين ُالبشر ُوسبب ُالرتباط
الوحدة ُاإل ُّ
نسانية ُوهي ُسبب ُال ّ
ّ
الناس ُغرقوا ُفي ُبحر ُالتّقاليد ُوبسبب ُاكتساب ُهذه ُالتّقاليد ُابتعدوا ُتماما ُعن ُطريق ُالتّحادُ
لكن ُ ُّ
ُّ
ورثوهاُعنُاآلباءُواألجدادُ .
يانةُوتشبثواُباألوهامُاّلتيُ ُ
ُّ
انيةُ ُّ
الد
وحرمواُمنُنور ُّ
الدين ُ
انيةُ ُّ
ظلمةُمحيتُنور ُّ
ولماُأصبحتُهذهُالتّقاليدُسببُال ُّ
ُ ُّ
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كل ُماُ
كل ُماُكانُبرهانُالعرفانُصارُدليلُالجهلُ ُو ُّ
كل ُماُكانُسببُالحياةُسببُا ُللمماتُ ُو ُّ
وصارُ ُّ

الدينُ
تدنىُعالمُ ُّ
السفاهةُلهُ،ولهذاُ ُّ
ناءةُو ُّ
ُ
نساني ُصارُسببُ ُّ
الد
ُ
قي ُفيُالعالمُاإل
الر ُ
كانُسببُالعلو ُُو ُ
ُ
ّ
ّ ّ ّ
ُالقدسية ُفي ُاألديان ُمستورةُ .وحينماُ
ُّ
مادُّيات ُتدريجيا ُوبقيت ُتلك ُالحقيقة
يومُا ُفيومُا ُوغلب ُعالم ُال ّ
مادُّيونُ
انية ُ ُّ
ُألنها ُطيور ُالُّليل ُوحينما ُتغرب ُنور ُّ
الشمس ُتطير ُالخفافيش ُّ
تغرب ُ ُّ
الدين ُيطير ُهؤلء ُال ّ
طيرانُ .
حقيقيُيشرعُهؤلءُبال ُّ
ُ
النورُال
أشباهُالخفافيشُألنهمُطيورُالُّليلُوحينماُيختفيُ ُّ
ُّ
ّ

الشمسُ
ظلمة ُبالعالمُطلعُحضرةُبهاءُهللاُمنُأفقُإيرانُك ُّ
ُوخالصةُالقولُحينماُأحاطتُال ُّ

لهية ُوأزالُظلمة ُالتّقاليد ُووضعُ
ُّ
المشر
قةُونورُجميعُاآلفاقُبأنوارُالحقيقةُوأظهرُحقيقةُاألديانُاإل ّ
التّعاليمُ ُ:
الشرقُبتلكُ ُ
تعاليمُجديدةُوأحيىُ ُّ

تحرىُ ُاإلنسانُالحقيقةُوأنُيتركُ
تحريُ ُالحقيقةُ.فيجبُأنُي ّ
ُف ّأول ُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُهوُ ّ

منُمللُالعالمُلهاُتقاليدهاُوالتّقاليد ُمختلفةُواختالفهاُسببُالحروبُوماُدامتُ
ُ
كل ُمّلة ُ
ألن ُ ُّ
التّقاليد ُ ُّ
تحريُ ُالحقيقة ُحتّى ُتزول ُهذهُ
نساني ُمستحيلة ُإذن ُيجب ُ ُّ
ُ
ُفإن ُوحدة ُالعالم ُاإل
هذه ُالتّقاليد ُباقية ُّ
ّ
عددُ
ظلمات ُبنور ُالحقيقةُّ .
ال ُّ
عدد ُوالنقسامُ .وما ُدامت ُل ُتقبل ُالُتّ ّ
ُألن ُالحقيقة ُواحدة ُل ُتقبل ُالُتّ ّ
ُوتتّفقُ .وعندما ُقامت ُجماعة ُفيُ
ُشك ُ ُتتّحد ُ
تحرىُ ُالحقيقة ُّ
والنقسام ُّ
ُفإنها ُل ّ
ُفإن ُجميع ُالملل ُلو ُت ّ
تحريُ ُالحقيقة ُاتّحدت ُوُاتّفقت ُفي ُنهاية ُاألمر ُواآلن ُتعيش ُهذه ُالجماعة ُفي ُمنتهى ُاأللفةُ
إيران ُب ّ
اُأنُاليهودُكانواُينتظرونُ
محبةُفيُماُبينهاُوليستُهناكُأبدُاُبينُأفرادهاُرائحةُالختالفُ،لحظو ُّ
وال ّ

همُلماُكانواُغرقىُالتّقاليد ُلمُ
لكن ُّ
اُيتمنون ُظهورهُليفدوهُبأرواحهمُوقلوبهمُ ُو ُّ
السّيد ُالمسيحُوكانو ُّ
ظهورُ ّ
تحروا ُالحقيقةُ
همُاتّبعواُالتّقاليد ُ ُّ
منُهذاُأن ُ
ُّ
أخيرُقامواُبصلبهُفيتّضح ُ
يؤمنواُبهُعندُظهورهُو ُا
ألنهمُلوُ ّ
نسانيُظلمانيُاُوهذه ُ
ُ
آلمنواُبحضرةُالمسيحُ.فهذهُالتّقاليدُجعلتُالعالمُاإل
ّ
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ىُ
تحر ُ
التّقاليد ُصارت ُسبب ُالحروب ُوهذه ُالتّقاليد ُصارت ُسبب ُالعداوة ُوالبغضاءُ .إذن ُيجب ُأن ُن ّ
لهيُ .
ننجوُمنُجميعُالمشاقُوتتنورُبصائرناُونصلُإلىُسبيلُالملكوتُاإل ُ
ُّ
الحقيقةُحتّىُ
ّ

نسانيُ
ُ
النوع ُاإل
نساني ُفجميعُالبشرُهمُمنُ ُّ
ُ
ُوثانيُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُهوُوحدةُالعالمُاإل
ّ
ّ
وجميعهم ُعباد ُهللا ُوقد ُخلق ُهللا ُالجميع ُوالجميع ُأبناء ُهللا ُوهللا ُيرزقهم ُجميعُا ُ ُويرّبيهم ُجميعُا ُوهوُ
لهية ُاّلتي ُسطعتُأنوارهاُعلىُجميعُالخلقُ
رؤوفُبالجميعُ.فلماذاُنكون ُقساة؟ُهذهُهيُ ُّ
السياسةُاإل ّ
أمطرُسحابُمكرمتهاُعلىُالجميعُوهب ُنسيمُعنايتهاُعلىُالجميعُ.
ُّ
وأشرقتُشمسهاُعلىُالجميعُو

ن ُبعضهمُناقصُيجبُ
ظل ُرحمةُهللاُ .وغايةُماُفيُاألمرُأ ُّ
ي ُجميعهُفيُ ُّ
النوع ُالبشر ُّ
أن ُ ُّ
إذنُيتّضح ُ ُّ
طفلُأوُ
إكمالهُوجاهلُيجبُتربيتهُومريضُيجبُمعالجتهُونيامُيجبُإيقاظهمُويجبُأنُلُنبغضُال ُّ
نقول ُله ُلماذا ُأنت ُطفل؟ ُبل ُيجب ُتربيتهُ ،ويجب ُأن ُل ُنبغض ُالمريض ُأو ُنقول ُله ُلماذا ُأنتُ

منُهذاُأنُالعداوةُبينُاألديانُيجبُ
ُّ
محبةُلهُ،إذنُيتّضحُ
مريض؟ُبلُيجبُإظهارُمنتهىُ ُّ
الرحمةُوال ّ

محبةُسؤددُاُتامُاُ .
أنُتمحىُكُّلُّيةُويزولُال ُّ
ظلمُوالعتسافُلتسودُاأللفةُوال ّ

الدين ُيجب ُأن ُيكون ُسبب ُاأللفة ُوأن ُيكون ُسببُ
ُأن ُ ُّ
ُوثالث ُتعاليم ُحضرة ُبهاء ُهللا ُهو ُّ

إن ُعدمهُ
الدينُسببُالعداوةُوسببُالحربُف ُّ
إلهيةُ.فإنُأصبحُ ُّ
الرتباطُبينُالبشرُوأنُيكون ُرحمةُ ّ
الدينُ
دينُ.بلُعلىُالعكسُمنُذلكُيجبُأنُيكونُ ُّ
التّ ُّ
دينُأحسنُمنُهذاُ ُ
التّ ُّ
أحسنُمنُوجودهُوعدمُ ُ

محبةُوأنُيكونُسببُالرتباطُبينُعمومُالبشرُ .
سببُاأللفةُوأنُيكونُال ّ

ينُيجبُأنُيطابقُالعلمُألنُهللاُوهبُاإلنسانُعقالُُ
ُّ
هوُأن ُ ُّ
الد
ُّ
ُورابعُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ

العلمُفإنهاُوهمُمنُاألوهامُ.
ُّ
ينيةُمخالفةُللعقلُو
حتّىُيحّققُفيُحقائقُاألشياءُ.فإنُكانتُالمسائلُالُّد ُّ
ُ
ألنُما ُ
ُّ
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ينُجهلُ،ولهذاُلُبد ُأنُ
ُّ
العقلُفذاكُيعنيُأن ُ ُّ
الد
ُّ
ينُضد ُ
ُّ
الجهلُ،ولوُقلناُإن ُ ُّ
الد
ُّ
يناقضُالعلمُهوُ

انتُهناكُمسألةُتخالفُالعقلُفإنُاإلنسانُ
ُّ
يطمئنُاإلنسانُإليهُفإنُك
ُّ
الدينُمطابقُاُللعقلُحتّىُ
يكونُ ُّ

ُمترددُاُدائمُاُ .
لُيطمئنُإليهاُأبدُاُويكون ُّ
ُّ

عصبُ
التّ ُّ
يني ُُو ُ
عصب ُالُّد ُ
التّ ُّ
ُالجنسي ُُو ُ
ُ
عصب
التّ ُّ
ُأن ُ ُ
ُوخامس ُتعاليم ُحضرة ُبهاء ُهللا ُهو ُّ
ّ
ّ
بُمنُأي ُنوعُكانُ
ُّ
التّ ُّ
عص
نساني ُُو ُ
ُ
ياسي ُهادمةُللبنيانُاإل
الس ُ
عصبُ
التّ ُّ
بُالوطني ُُو ُ
ُ
التّ ُّ
عص
المذهبي ُُو ُ
ُ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
نساني ُوالبرهانُعلىُ
ُ
عصبات ُلُيمكنُأنُيرتاحُالعالمُاإل
النوع ُالبشر ُّ
يخربُأساسُ ُّ
ُّ
ي ُوماُلمُتمحُ ُالتّ ّ
ّ
كل ُعداوةُوبغضاءُتحدثُبينُالبشرُإ ّماُأنُتكون
ُناشئةُعنُتعصبُ
ُّ
كل ُحربُوقتالُ ُو ُّ
ذلكُهوُأن ُ ُّ
ُّ
نساني ُفيهاُطعمُ
ُ
تُستّةُآلفُسنةُلمُيذقُالعالمُاإل
ُ.ولقدُمر ُ
ُّ
ُ
سياسي
أوُناشئةُعنُتعصبُ
ُّ
وطني ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
عصب ُباقيُا ُفالحرب ُباقيةُ
التّ ُّ
عصباتُ .وما ُدام ُ ُ
الراحة ُوكان ُ ُّ
ُّ
السبب ُفي ُعدم ُارتياحه ُهو ُهذه ُالتّ ّ
نساني ُوجبُأنُننبذُجميعُهذهُ
ُ
الراحةُللعالمُاإل
والبغضاءُباقيةُوالعداوةُباقيةُواألذىُباق ُوانُأردناُ ُّ
ّ
الراحةُ .
عصباتُوا ُ
لُّفمنُالمستحيلُأنُنجدُ ُّ
التّ ّ
ُأنه ُيجب ُوضع ُأنظمةُ
ُوسادس ُتعاليم ُحضرة ُبهاء ُهللا ُهو ُتعديل ُأسباب ُالمعيشةُ .يعني ُّ

الغني ُمرتاح ُفي ُقصره ُوتتزُّين ُمائدتهُ
ُأن ُ ُ
وقوانين ُيعيش ُبموجبها ُجميع ُالبشر ُعيشة ُهنيئةُ .فكما ُّ
ّ
بأنواعُاألطعمةُكذلكُيجبُأنُيكون
ُللفقيرُعشُوملجأُوأنُلُيبقىُجائعُا ُحتّى ُيرتاحُجميعُالبشرُ.
ُّ
يُ .
السعادةُللعالمُالبشر ُّ
مهمُجداُوماُلمُتتحّققُهذهُالمسألةُيستحيلُحصولُ ُّ
نُأمرُتعديلُالمعيشةُ ُّ
وا ُّ
ُ.فإن ُجميعُالبشرُمتساوون ُلدىُهللاُ
ُوسابعُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُهوُالمساواةُفيُالحقوق ُّ

لهي ُل ُاستثناء ُفيه ُوالفقيرُ
كل ُخاضعون ُلقانون ُإ ُ
وحقوقهم ُواحدة ُول ُامتياز ُإلنسان ُعلى ُآخر ُوال ُّ
ّ
واألميرُمتساويانُلدىُهللاُوالعزيزُوالحقيرُمتساويانُ .
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التّربويةُ
أنُوحدةُاألصولُوالقوانينُ ُ
نُتربيةُالعمومُواجبةُو ُّ
وثامنُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُهوُأ ُّ

التّربية ُيجب ُأن ُيكوناُ
ُو ُ
التّعليم ُ
ُأن ُ ُ
من ُألزم ُاألمور ُحتّى ُيترّبى ُجميع ُالبشر ُتربية ُواحدةُ .يعني ُّ

ؤدي ُهذاُإلىُغرسُوحدةُ
وحدينُفيُجميعُمدارسُالعالمُوأنُتكون ُاألصولُواآلدابُواحدةُحتّى ُي ّ
م ّ
فيُالقلوبُمنذُعهدُالصغرُ .
ُّ
يُ
العالمُالبشر ُّ

ُوتاسعُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُهوُوحدةُالُّلغةُوأنُتوجدُلغةُواحدةُتقبلهاُجميعُاألكاديمياتُ

لُمّلةُممثلونُووكالءُمثُّقفونُ ُويتّحدثواُفيهُويتشاورواُ
أنُينعقدُمؤتمرُدوليُويحضرُمنُك ُّ
ُ
فيُالعالمُو
ّ
كلُ
ُيدرسوها ُلألطفال ُفي ُجميع ُمدارس ُالعالمُحتّى ُيكون ُل ُّ
ويقبلواُتلك ُالُّلغة ُ
ُقبولُ ُرسميا ُوبعد ُذلك ّ
عمومية ُواألخرى ُالُّلغة ُالوط ّنية ُفيصبح ُجميع ُالعالم ُوطنُا ُواحدُا ُولغةُ
إنسان ُلغتان ُإحداهما ُالُّلغة ُال
ّ
نسانيُ .
ُ
عموميةُهيُمنُجملةُأسبابُاتّحادُالعالمُاإل
احدةُألنُهذهُالُّلغةُال
ُّ
و
ّ
ّ

النساءُمتساوونُأمامُهللاُ
جالُو ُّ
الر ُ
أنُ ُّ
النساءُو ُّ
جالُو ُّ
الر ُ
ُوعاشرُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُهوُوحدةُ ُّ

النباتُذكورُ
اإلناثُمقتصرُعلىُالبشرُبلُهناكُفيُعالمُ ُّ
ُا
ُوكُّلهمُمنُساللةُآدمُوليسُوجودُالُّذكورُو
همُفيُأيُوجهُمنُالوجوهُليسُلبعضهمُامتيازُعلىُ
ُّ
واناثُوفيُعالمُالحيوانُهناكُذكورُواناثُ ُو ُّ
لكن
النبات ُوبين ُاإلناث ُمنُ
النباتُ ،فهل ُهناك ُتمايز ُبين ُالُّذكور ُمن ُ ُّ
البعض ُاآلخرُ .لحظوا ُعالم ُ ُّ

ُأي ُتمايز ُبين ُالُّذكورُ
تامةُ .وكذلك ُاألمر ُفي ُعالم ُالحيوان ُفليس ُهناك ُّ
ُّ
النبات؟ ُبل ُهناك ُمساواة ُ ّ
ظل ُرحمةُإلهُواحدُ.إذُا ُفاإلنسانُالّذي ُهوُأشرفُالكائناتُهلُيجوزُأنُيكونُ
واإلناثُوالجميعُفيُ ُّ

الرجالُفلوُ
بيتهنُمثلُ ُّ
النساءُحتّىُاآلنُناشئُاُعنُعدمُتر ُّ
لديهُمثلُهذهُالختالفات؟ُولقدُكانُتأخرُ ُّ

جالُفإنهن ُيبلغنُ
ُّ
الر
الرجالُوعندماُيكتسبنُكمالتُ ُّ
أنهن ُيصبحنُمثلُ ُّ
الُشك ُ ُّ
الرجالُف
رّبينُمثلُ ُّ
ّ
تامةُ .
النساءُب ُّ
لُّبمساواةُ ُّ
نسانيُإ ُ
ُ
درجةُالمساواةُولُيمكنُأنُتكتملُسعادةُالعالمُاإل
الرجالُمساواةُ ّ
ّ
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الصلحُ
ُُو ُ
الصلح ُالعمومي ُوما ُلم ُترتفع ُراية ُ ّ
التّعليم ُالحادي ُعشر ُلحضرة ُبهاء ُهللا ُهو ُ ّ

نسانيُوتحكمُفيُجميعُاألمورُالمختلفُعليهاُبينُ
ُ
العموميُوماُلمُتتش ُّكلُالمحكمةُالكبرىُللعالمُاإل
ُ
ّ
ّ
كلُ
ي ُفيُ ُّ
الراحةُبلُيتدهورُالبنيانُالبشر ُّ
الدولُوالملل ُحكمُا ُقطعيا ُإلزاميا ُ ُّ
ُّ
فإن ُعالمُالخليقةُلنُيجدُ ُّ
الشبانُ
علىُعقبُوتمتد ُألسنةُلهيبُالفتنةُوتصيرُالممالكُالقريبةُوالبعيدةُرمادُا ُويصيرُ ُّ
ُّ
يومُرأسُا ُ
اليانع ُون ُهدفُا ُلسهام ُالعتساف ُويمسي ُاألطفال ُالمعصومون ُأيتاما ُل ُمرّبي ُلهم ُوتنوح ُاأل ّمهاتُ
ظلمُوالعتسافُهوُ
الحلُالوحيدُلهذاُال ُّ
بانُوتتهدمُمدنُوتتخربُممالكُ.و ُّ
ُّ
كالىُفيُمآتمُأبنائهنُ ُّ
الش
ُّ
الُثّ
الصلحُالعموميُ .
ّ

ُالعقليةُ
ُّ
ُبمجرد ُقواه
ُّ
اني ُل ُيرتقي
ُأن ُالعالم ُاإلنس ُ
التّعليم ُالثّاني ُعشر ُلحضرة ُبهاء ُهللا ُهو ُّ
ُُو ُ
ّ
الروحُالقدسُ
تامة ُإلىُنفثاتُ ُّ
ُّ
ظاهريُوال
مادُّيةُبلُيحتاجُمنُأجلُترُّقيه ُال ّ
وال ّ
معنوي ُوسعادتهُالفائقةُال ّ
الروحُالقدسُوتوّفقهُحتّىُترتقيُالهيئةُالبشرُّيةُرقياُفائقُاُوتصلُإلىُ
لهيةُأيُ ُّ
ُّ
قوةُاإل ّ
ويجبُأنُتؤيدهُال ّ
نساني ُيحتاجُإلىُنفثاتُ
ُ
الروحُاإل
لكن ُ ُّ
مادُّيةُ ُو ُّ
ُ
درجةُالكمالُ.ألن ُالجسمُاإل
ُّ
نساني ُيحتاجُإلىُالقوىُال ّ
ّ
ّ
النفوسُ
نساني ُمظلمُا ُولظُّلتُ ُّ
ُ
الروحُالقدسُموجودةُلبقيُالعالمُاإل
الروحُالقدسُولوُلمُتكنُتأييداتُ ُّ
ُّ
ّ
تفضل"ُ:المولودُمنُالجسدُ
البشرُّي ُّ
تفضل ُحضرةُالمسيح"ُ:دعُالموتىُيدفنونُموتاهم"ُ.وي ّ
ةُميتةُكماُي ّ
حُالقدسُإنماُ
ُّ
الرو
الروحُاّلتي ُليسُلهاُنصيبُمنُ ُّ
ح"ُومعلومُأن ُ ُّ
ُّ
الروحُهوُرو
جسدُهوُوالمولودُمنُ ُّ

ُألن ُاإلنسان ُلُ
الروح ُالقدس ُّ
نسانية ُمحتاجة ُإلى ُتأييدات ُ ُّ
الروح ُاإل ُّ
ُأن ُ ُّ
ُاتّضح ُّ
ُميتةُ .لهذا ُفقد ُ
هي ُّ
مادُّيةُوحدهاُبلُيبقىُناقصُاُ .
يرتقيُبالقوىُال ّ
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وحانية
الر ّ
ال ّتربية ّ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُنيويوركُفيُُ16حزيرانُُ 1912
هو هللا
ي ُمهما ُير ِّ
وذلكُألن ُكمالتُ
ُّ
الروحُالقدسُ
ُفإنهُيبقىُمحتاجُا ُإلرشاداتُ ُّ
تق ُّ
ماد ُّ
ُّ
إن ُالعالمُال ّ

مادُّية ُمحدودة ُفاإلنسانُ
لهية ُغير ُمحدودة ُوبما ُّ
ماد ُّ
ُأن ُالكمالت ُال ّ
العالم ُال ّ
ي ُمحدودة ُوالكمالت ُاإل ّ

مادُّيةُ
ي ُترو ُّ
التّاريخُالبشر ُّ
ألنهاُغيرُمحدودةُ.لحظواُ ُ
لهية ُ ُّ
اُأن ُالكمالتُال ّ
يحتاجُإلىُالكمالتُاإل ّ

فإنهاُغيرُمحدودةُلُ
لهية ُ ُّ
ُّ
مهما ُبلغتُمنُالمنز
أماُالكمالتُاإل ّ
لةُالعلياُفإنهاُكانتُأيضُا ُمحدودةُ ّ
الروحُوالعالمُ
مادُّياتُتفتقرُدومُا ُإلىُ ُّ
ُّ
انتهاءُلهاُ.ولهذاُفإن ُالمحدودُيفتقرُدومُا ُإلىُغيرُالمحدودُوال ّ

ثمرةُلهُ ُومهما ُيكنُالجسدُفيُنهايةُ
الروحُالقدسُ،فالجسدُبدون ُروحُلُ ُ
الجسماني ُيفتقرُإلىُنفثاتُ ُّ
ُ
ّ
فإنهُيحتاجُإلىُسراجُوالجسدُلُيثمرُبدونُ
نُالقنديلُمهماُيكنُلطيفُاُ ُّ
الروحُوا ُّ
طافةُفإنهُيفتقرُإلىُ ُّ
ُّ
الُّل
بيتهُمحدودةُفقدُقالُالفالسفةُبأنهمُمرُّبون ُللبشرُ
ُّ
الجسماني ُمحدودُوتر
ُ
ن ُتعليمُالمعّلم ُ
الروحُ،إ ُّ
وجودُ ُّ
ّ
لكنهمُماُ
ُأنهمُاستطاعواُفقطُتربيةُأنفسهمُونفرُقليلُ ُو ُّ
ي ُترون ُّ
التّاريخُالبشر ُّ
لكنكمُإذاُنظرتمُإلىُ ُ
ُو ّ

الجميعُ،مثالُذلكُحضرةُالمسيحُاّلذي ُرّبىُ
ُ
الروحُالقدسُفيقومُبتربية ُ
أماُ ُّ
استطاعواُتربيةُالمجموعُ ّ

الجميعُونجىُأممُاُكثيرة ُ
ُّ
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انيين ُوالجسمانّيينُ
لهية ُوجعل ُالمظلمين ُنور ُّ
من ُأسرعبادة ُاألوثان ُوهدى ُالجميع ُإلى ُالوحدا ّنية ُاإل ّ

قوةُ
ُّ
قوة ُ
ُّ
ماوية ُ
النفوس ُاأل ُّ
وحانيينُوأنارُعالمُاألخالقُوجعلُ ُّ
ُر ُّ
رضيةُس ّ
الفالسفةُبلُيتم ُب ّ
وهذاُلُيتم ُب ّ

الروحُالقدسُ.ولهذاُفمهما ُير ِّ
نساني ُفليسُمنُالممكنُأنُيصلُدرجةُالكمالُإلُبتربيةُ
ُ
تق ُالعالمُاإل
ُّ
ّ
الدرجةُ
مادُّياتُهذهُ ُّ
الر ُّ
التّربيةُ ُّ
فك ُرواُفيُأمرُ ُ
ُّ
الروحُالقدسُولهذاُأوصيكمُأنُت ّ
وحانيةُفكماُبلغتمُفيُال ّ
توجهوا ُإلى ُالملكوتُ
وحانية ُوت ُّ
وحانية ُوتنالوا ُإحساسات ُ ُر ُّ
الر ُّ
مدنية ُ ُّ
فكذلك ُاجهدوا ُحتّى ُترتقوا ُفي ُال ّ
نساني ُوتحصلُ
ُ
معنوية ُحتّى ُتتجّلى ُرفعة ُالعالم ُاإل
قوة ُال ُّ
وتستفيضوا ُمن ُ ُّ
الروح ُالقدس ُوتكسبوا ُال ّ
ّ
رمدية ُوتولدوا ُولدة ُثانية ُوتصبحوا ُمظاهرُ
الس ُّ
عزة ُ ُّ
ُّ
بدية ُوتلتمسوا ُال ّ
السعادة ُالكُّلُّية ُوتنالوا ُالحياة ُاأل ّ
انيةُ .
الرحم ُّ
بانيةُوناشر ُّ
األلطافُ ُّ
الر ّ
ينُللنفحاتُ ّ
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تحّقق البشارات

ورسائل بهاء هللا إل الملوك
الخطبةُالمباركةُفيُمدينةُنيويوركُبأمريكاُ ُ
فيُالخامسُمنُتموزُسنةُُ 1912
هو هللا
أهالُُبكمُومرحبُاُبقدومكمُ .
اتُتشيرُإلىُأنهُسيأتيُيومُيظهرُفيهُموعودُجميعُ
ُّ
لهية ُبشار
ُفيُجميعُالكتبُال ّ
مقدسةُاإل ّ

نساني ُول ُتبقى ُبينُ
ُ
السالم ُوتعلن ُوحدة ُالعالم ُاإل
الصلح ُُو ُّ
أسس ُقرن ُنور ُ
اني ُويُرتفع ُعلم ُ ّ
الكتب ُويت ّ
ّ
ّ
التّوراة ُومذكور ُفيُ
األمم ُواألقوام ُعداوة ُوبغضاء ُوترتبط ُجميع ُالقلوب ُببعضها ُوهذا ُمذكور ُفي ُ ُ
اإلنجيلُومذكورُفيُالقرآنُومذكورُفيُزندُآفستاُومذكورُفيُكتابُبوذاُ .
النورُ
ظلمة ُالعالمُيطلعُذلكُ ُّ
عُهذهُالكتبُأنهُبعدُأنُتحيطُال ُّ
ُّ
ُوالخالصةُفقدُذكرُفيُجمي

الضاللةُ
إذاُاشتد ُكانُذلكُدليالُ ُعلىُظهورُ ُّ
ُّ
أن ُظالمُالُّليل ُ
كما ُ ُّ
النهارُ.وهكذاُفكُّلماُأحاطتُظلمة ُ ّ
وحانياتُوأصبحتُجميعُ
الر ُّ
مادُّياتُعلىُ ُّ
بالعالمُوغفلتُ ُّ
النفوسُالبشرُّيةُعنُهللاُبصورةُكُّلُّيةُوغلبتُال ّ

ُفإنُ
الحق ُونسيت ُهللاُ -ذلك ُّ
الملل ُكالحيوانات ُغرقى ُفي ُعالم ُال ُّ
طبيعة ُول ُخبر ُلها ُعن ُعالم ُ ّ
الحيواناتُلُتعرفُشيئُاُغير ُ
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األنبياءُوتتبرمُمنُذكرهاُوهيُفالسفةُ
ُّ
وحانيةُولُعلمُلهاُأبدُا ُباهللُو
الر ُّ
المحسوساتُولُتعتقدُبالقوىُ ُّ

ويحصل ُالعلوم ُفيُ
أما ُاإلنسان ُفيجب ُأن ُيبذل ُالجهد ُسنين ُو ُ
طبيعيون ُبالفعل ُ
مادُّيون ُ ُو ُّ
ّ
أعواما ُ ّ
ُو ّ
لكن ُالبقرةُفهيُدون
ُأنُتتحملُهذهُالمشاقُهيُرئيسةُالفالسفةُ
ُّ
ماديُاُ ُوطبيعيُاُ ُو ُّ
المدارسُكيُيصبحُ ّ

انيُ .
ور ُ
الن ُ
مسُويظهرُذلكُالصبحُ ُ
ُّ
مادُّيينُ–ُففيُظلمةُكهذهُتطلعُتلكُ ُّ
الش
ال ّ
ّ ّ

وحانياتُولمُتبقُ ُبينُالبشرُ
الر ُّ
تامة ُعلىُ ُّ
ُانظرواُاليومُترو ُّ
اُأن ُال ّ
مادُّياتُقدُتغُّلبتُبصورةُ ّ

إلهيةُولمُتبقُُهدايةُهللاُولمُتبقُُمعرفةُهللاُوترىُالجميعُغرقىُ
أبدُاُإحساساتُ ُر ُّ
مدنيةُ ّ
وحانيةُولمُتبقُُ ّ

المعابدُللعبادةُفإنماُتفعلُذلكُتقليدُاُلآلباءُواألجدادُ
ُّ
مادةُ.واذاُذهبتُجماعةُإلىُالكنائسُو
فيُبحرُال ّ
الناس ُعن ُاآلباء ُواألجداد ُميراثُا ُمنُ
تحريُا ُعن ُالحقيقة ُلتعثر ُعليها ُوتعبدها ُفلقد ُورث ُ ُّ
ل ُبحثُا ُ ُو ُّ

فهمُيتشبثونُبتلكُالتّقاليدُاّلتيُاعتادواُعليهاُفصارواُيذهبونُأحيانُاُإلىُالمعابدُويقومونُبتلكُ
ُّ
التّقاليدُ

كل ُمسّلمُ
مسيحي ُوابنُ ُّ
ُ
مسيحي ُ
ُ
كل ُ
يهودي ُوابنُ ُّ
ُّ
يهودي ُ
ُّ
كل ُ
هانُعلىُذلكُهوُأن ُابنُ ُّ
ُّ
التّقاليدُ.والبر
ّ
ّ
ادشتي ُإذُا ُفهذا ُالمذهب ُقد ُجاء ُميراثُا ُله ُمن ُاآلباء ُواألجداد ُوهو ُيقّلدُ
ادشتي ُزر ُ
كل ُزر ُ
مسّلم ُوابن ُ ُّ
ّ
ّ
التّحقيقُ
الحقيقةُوتوصلُنتيجةُ ُ
ُّ
تحرىُ ُ
ألن ُوالدهُكانُيهوديُاُصارُهوُيهوديُاُ ُّ
اآلباءُواألجدادُو ُّ
لُألنهُ ّ
أىُأنُوالدهُوآباءهُوأجدادهُكانواُعلىُذلكُالمسلكُوسارُ
بلُإنهُر ُّ
حقُفتبعهُُّ ُ،
وديُ ُّ
الدينُاليه ُّ
إلىُأنُ ُّ
ُّ
هوُعليهُأيضُاُ .

لهي ُبمتابعةُالتّقاليد ُفاختفىُ
طريقُاإل ُ
أقصدُبذلكُأن ُظلمة ُالتّقاليد ُأحاطتُبالعالمُوضاعُال ُّ
ُّ
ُو
ّ
تُهذهُاألممُالمختلفةُعنُالحقيقةُلتوصلتُإليهاُحتمُاُوحينماُيكشفونُالحقيقةُ
ُّ
نورُالحقيقةُ.ولوُتحر
ّ
متمسكين ُبالتّقاليد ُومحرومين ُمن ُالحقيقة ُوما ُدامتُ
ف ّإنهم ُيصبحون ُمّلة ُواحدة ُ ُّ
لكنهم ُما ُداموا ُ ّ
مستمران ُ
تقاليدهمُمختلفةُلذاُف ُّ
النزاعُوالجدالُ ُّ
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إن ُالعداوةُتزولُتماما ُولُتبقىُبغضاءُ
تحروا ُالحقيقةُف ُّ
أماُإذاُ ّ
والعداوةُوالبغضاءُبينُالمللُشديدتانُ ّ

الناسُ .
ولُيبقىُحربُوجدالُويحصلُمنتهىُالوئامُبينُ ُّ

الشرق
الشرقُغريقُالتّقاليدُإلىُدرجةُ
ُفيُأشدُحلكتهاُوكانُ ُّ
ُّ
الضاللةُفيُ ُّ
ُوحينماُكانتُظلمةُ ّ

طشُبعضهاُإلىُدماءُالبعضُاآلخرُويعتبرُبعضهاُالبعضُاآلخرُ
كانتُمعهاُالمللُالمختلفةُمتع ُّ
الشرق ُوهدمُبنيانُ
نجسُا ُفالُاتّفاق ُإطالقُا ُفيُماُبينهاُ– ُفيُهذاُالوقتُظهرُحضرةُبهاءُهللاُفيُ ُّ

بعتهُألنهمُكانواُيعشقون ُالحقيقةُويعبدونهاُ
ُّ
ُ
التّقاليد ُ
فسطعُنورُالحقيقةُواتّحدتُالمللُالمختلفةُاّلتي ُ ُاتّ

لهذاُفقدُاتّحدواُواتفقواُ .

إنُجميعُالبشرُعبيدُهللُ ُوكُّلهمُمنُساللةُآدمُ ُوكُّلهمُمنُبيتُواحدُوجميعهمُمنُأصلُواحدُ
ُ ُّ

الجدالُبينُالمللُإنماُ
ُّ
النزاع ُو
احدةُو ُّ
ُ
حيثُإن ُتعاليمُاألنبياءُهيُالحقيقةُلهذاُفإنهاُو
ُّ
احدُو
وأساسُو ُ
هماُبسببُالتّقاليدُ .

لكن ُالقلوب ُاليوم ُفي ُإيران ُاتّحدت ُمع ُبعضها ُوالتأمت ُاألرواح ُببعضها ُوانقلبت ُالعداوةُ
ُ ُو ُّ

ادشتيونُ
مسيحيونُواليهودُوالزر ُّ
ُّ
محبةُعظيمةُفال
والبغضاءُ ُّ
محبةُوال ّ
مودةُوقامُالجميعُب ّ
الشديدتينُإلىُال ّ

كل ُهؤلء ُوصلوا ُإلى ُالحقيقة ُعن ُطريق ُتعاليم ُبهاء ُهللا ُوامتزجوا ُببعضهمُ
بوذيون ُ– ُّ
والمسلمون ُوال ُّ
محبةُ .
بمنتهىُاأللفةُوال ّ

صدقُسلفهُوهؤلءُ
كلُخلفُُ ُّ
منهمُبشرُبخلفهُ ُو ُّ
ُّ
كلُسلفُُ
حبُبعضهمُبعضُاُ ُو ُّ
ُ ُّ
إنُأنبياءُهللاُي ّ

لكن ُأممهم ُفيُمنتهىُالختالفُفمثالُ ُأخبرُموسىُعنُ
األنبياءُفيُمنتهىُالتّحاد ُفيُماُبينهمُ ُو ُّ

نبوة ُموسى ُإذن ُفليس ُهناك ُاختالف ُبين ُموسىُ
ُّ
ثم ُظهر ُالمسيح
ُوبشر ُبظهوره ُ ُّ
المسيح ُّ
ُفصدق ُ ّ
تباطُفيُماُبينهماُفيُحينُأنناُنرىُنزاعُا ُ
ُّ
والمسيحُبلُهناكُمنتهىُالر
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تعددُلكانواُتآلفواُتماماُفيُ
مسيحيينُ ُو ُّ
ُّ
قائمُاُبينُاليهودُوال
تحرواُالحقيقةُاّلتيُهيُواحدةُولُت ّ
لكنهمُلوُ ّ
النزاعُ
ُيصدقون ُجميع ُاألنبياءُوجميع ُالكتب ُولما ُبقي ُهذا ُ ُّ
ُّ
الود ُوجميعهم
محبة ُو ُّ
ما ُبينهمُبمنتهى ُال ّ

محبة ُواأللفةُونصبحُكُّلناُكاألبُوابنهُونصبحُ
والجدالُفكُّل ُ
ناُنتّحدُونعيشُفيُماُبينناُفيُمنتهىُال ّ

كُّلناُإخوانُاُوأخواتُويعاشرُبعضناُالبعضُاآلخرُبمنتهىُاأللفةُ .

ظلمة ُشديدة ُفي ُتلكُ
السالفة ُفقد ُكانت ُال ُّ
اني ُل ُنسبة ُبينه ُوبين ُالقرون ُ ُّ
إن ُهذا ُالقرن ُنور ُ
ُ ُّ
ّ
تحرىُُ
ي ُوصار ُ ُّ
ُوتحرك ُالعالم ُالبشر ُّ
ُّ
القرون ُواآلن ُارتقت ُالعقول ُوازدادت ُاإلدراكات
كل ُإنسان ُي ّ
الحقيقةُفلمُيبقُ ُذلكُالزمانُاّلذي ُفيهُينازعُبعضناُبعضُا ُولمُيبقُ ُذلكُالوقتُاّلذي ُفيهُيكرهُبعضناُ
محبةُواأللفةُ .
اآلخرُ ُّ
بلُإنناُفيُزمانُيجبُعليناُفيهُأنُنكونُفيُمنتهىُال ّ

ُولقد ُأرسل ُحضرة ُبهاء ُهللا ُرسائل ُإلى ُجميع ُأقاليم ُالعالم ُوأرسل ُألواحُا ُإلى ُجميع ُالملوكُ

يكاُقبلُخمسينُسنةُفيُوقتُلمُيكنُفيهُذكرُللسالمُالعامُ،ودعاُحضرتهُ
ُّ
حتّى ُرئيسُجمهوريةُأمر

كل ُإلىُ
نساني ُودعا ُال ُّ
ُ
السالم ُالعام ُودعا ُالجميع ُإلى ُوحدة ُالعالم ُاإل
الرسائل ُالجميع ُإلى ُ ُّ
في ُتلك ُ ُّ
ّ
اإللهيةُ .
المبادئُ ّ
أوروبا ُومنهم ُنابليون ُالُثّالث ُفكتب ُله ُحضرة ُبهاء ُهللا ُرسالة ُثانيةُ
ُواستكبر ُبعض ُملوك ُ ّ

"إنكُياُنابليون
ُصرتُمغرورُجدا ُوصرتُ
ُا
صدرتُفيُسنةُتسعُوستينُوطبعتُوهذاُمضمونهاُّ ُ -:

أن ُهذهُالعظمةُتدومُلك؟ُولقدُأرسلتُإليكُ
عزة ُستبقىُلك؟ُو ُّ
فهلُتظن ُ ُّ
ُّ
متكبُارُونسيتُهللاُ .
ُّ
أن ُهذاُال ّ
كلُالستكبارُلهذاُفسوفُينتقمُمنكُرُّبكُ
لكنكُاستكبرتُ ُّ
محبةُ ُّ
ُّ
رسالةُوكانُعليكُأنُتتقبلهاُبكمالُال ّ
ةُلُمتناهيةُألنكُلمُتقمُ
ُّ
انتقاما ُشديدُا ُوسوفُيطيحُبسلطنتكُوتذهبُمملكتكُمنُيدكُوتقعُفيُذُّل
كلُماُكُّلفتُبهُمعُأنُماُكُّلفتُبهُكانُسبب ُ
ب ُّ
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الرسالةُسنةُُ 1869وبعدُسنةُواحدةُمنُكتابةُ
اإللهية"ُوقدُصدرتُهذهُ ُّ
الحياةُللعالمُفانتظرُ ُّ
النقمةُ ّ
الرسالةُزالُبنيانُسلطنتهُزوالُُكُّليُاُ .
هذهُ ُّ

ُمفصلة ُجدا ُكتبها ُحضرته ُإلى ُشاه ُإيران ُوهي ُاآلن ُمطبوعةُ
الرسائل ُرسالة ُّ
ُومن ُجملة ُ ُّ

الرسالةُينصحُ
الرسالةُأرسلتُكذلكُفيُسنةُُ.1869وفيُهذهُ ُّ
ومنتشرةُفيُجميعُممالكُالعالمُوهذهُ ُّ

يفرق ُبين ُاألديان ُفيعاملُ
الرعية ُول ُ ُّ
بهاء ُهللا ُشاه ُإيران ُويأمره ُبالعدل ُ ُوبأن ُيكون ُرؤوفُا ُبجميع ُ ُّ

احدةُويمحوُهذهُالعتداءاتُالقائمةُفيُالمملكةُألنُ
ُّ
ادشتيُمعاملةُو
يهوديُوالزر ُ
ُّ
مسيحيُوالمسّلمُوال
ُ
ال
ّ
ّ
جميعُهؤلءُالخلقُعبادُهللاُويجبُأنُيكونواُمتساوينُفيُنظرُالحكومةُويجبُأنُتكون ُالحكومةُ
فإنُ
رؤوفةُبهمُجميعُا ُويخاطبهُقائالُ"ُ:واذاُلمُتعدلُولمُتمحُ ُهذهُالمظالمُولمُتسرُوفق ُرضىُهللاُ ُّ
لزل"ُ.ويضيف"ُ:بأنهُيجبُعليكُأنُتجمعُالعلماءُوتدعونيُألحضرُوأقيمُ
ُّ
بناءُسلطنتكُسوفُيتز

أظهرُحجتيُللجميع"ُ .
ُّ
الحجةُوالبرهانُو
ُّ

عليهاُوبعدُذلكُقوض ُهللاُبنيانُسلطنتهُ
المباركُولمُيرد ُ
ُّ
السلطانُبرسالةُالجمالُ
فلمُيهتم ُ ُّ
ُّ
ُ
ّ

واغتيلُ .

بعثُإليهُبرسالةُهددهُ
ُّ
ثمانيُعبدُالعزيزُاّلذيُ
السلطانُالع ُ
ممنُكتبُإليهمُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ
ُ ُو ّ
ّ
السجنُذُّلةُليُ،
نيُأوُأن ُ ُّ
ُّ
جنُيضر
ُّ
أن ُ ُّ
الس
جنُوسجنتنيُوتظن ُ ُّ
ُّ
"ُ:إنكُأرسلتنيُإلىُهذاُ ُّ
الس
فيهاُقائالُ ُّ
السجنُولقدُوردتُ
استحق ُ ُّ
ُّ
ليُألنهُفيُسبيلُهللاُواُّننيُلمُأرتكبُجرمُا ُحتّى ُ
ُّ
عزة ُ
بلُإن ُهذاُ ُّ
ُّ
السجنُ ّ

لكنكُأنتُ
ولهذاُفإننيُفيُمنتهىُ ُّ
ُّ
الرزاياُعليُفيُسبيلُهللاُ
هذهُالبالياُو ُّ
ُ
السرورُوفيُمنتهىُالبتهاجُ ُو ّ
ّ
ىُأن ُالبالياُتهطلُعليكُهطولُاألمطارُوسوفُتفنى"ُوقدُ
اإللهي ُوعنُقريبُستر ُّ
ُ
فانتظرُالنتقامُ
ّ
حدثُذلكُفعالُُ ُ.
رسائلُشتّىُإلىُجميع ُ
ُ
ُوبمثلُهذهُالعظمةُأرسلُحضرةُبهاءُهللاُ
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العمومي ُودعاُالجميعُ
ُ
الصلح ُ
سالطينُالعالمُودعاهمُجميعُا ُإلىُال ّ
محبة ُواأللفةُودعاهمُجميعُا ُإلىُ ّ
ّ
الجميعُويتّفقواُفالُتبقىُهذهُ
ُ
نساني ُكماُدعاهمُإلىُالتّحاد ُوالتّفاق ُحتّى ُيتّحد ُ
ُ
إلىُوحدةُالعالمُاإل
ّ
حدُونتّفقُجميعُاُ
ُ
الحروبُوالمشاحناتُولُيبقىُهذهُالقتالُوالجدالُوتنتهيُالعداوةُوالبغضاءُحتّى ُ ُنتّ
تعالىُونضحيُفيُسبيلهُ .
ُّ
ونقومُعلىُعبوديةُهللاُ

الدين ُشاهُ
ُوخالصة ُالقول ُلقد ُقام ُسلطانان ُعلى ُمقاومة ُحضرة ُبهاء ُهللا ُأحدهما ُناصر ُ ُّ

عكاءُ،حتّىُينطفئُسراجهُوينعدمُأمرهُ .
واآلخرُ ُّ
السلطانُعبدُالحميدُوحبساُحضرةُبهاءُهللاُفيُقلعةُ ّ

السجنُسيكونُ
هجةُقالُفيهاُ:إنُهذاُ ُّ
ُّ
السجنُرسائلُشديدةُالُّل
لكنُحضرةُبهاءُهللاُكتبُمنُ ُّ
ُ ُو ُّ

منهُألننيُ
ُّ
يُوا ّن ُهذاُسيكون ُسببُا ُفيُانتشارُتعاليميُوسوفُلنُينالنيُضررُ
سببُا ُفيُارتفاعُأمر ُ

السجنُ
اليُوضحيتُبجميعُماُملكتهُوليسُفيُهذاُ ُّ
تيُوضحيتُبأمو
يتُبعز
ُّ
يتُبروحيُوضح
ضح
َّ
َّ
َّ
َّ

ضررُعليُ .
َّ

الشرق ُوالغربُحتّىُ
السجنُوانتشرتُرسالتهُفيُ ُّ
ُولقدُتحّقق ُماُقالهُتماما ُفارتفعُعلمهُفيُ ُّ

وصلُأمرهُأمريكاُ ُ.

ُواآلنُقدُانتشرُأمرُحضرةُبهاءُهللاُفيُجميعُأقطارُالعالمُ.فلوُسافرتمُإلىُآسياُلوجدتمُ
لكنهاُالبدايةُفيُأمريكاُوقدُانتشرُفيُ
أوروباُ ُّ
أمرهُينتشرُفيُ ُّ
كلُمكانُوينتشرُفيُأفريقياُوينتشرُفيُ ّ
السلطانانُأبدُاُأنُيقاوماهُ .
جميعُاآلفاقُولمُيستطعُهذانُ ُّ

الدينُشاهُوسجنُعبدُ
لطانينُمحواُتامُاُفقتلُناصرُ ُّ
ُ
لكنُهللاُسبحانهُوتعالىُمحىُهذينُ ُّ
الس
ُ ُو ُّ

السالسلُمنُعنقيُووضعهاُفيُ
السجنُأربعينُعاماُوقدُرفعُهللاُ ُّ
الحميدُوأناُعبدُالبهاءُقضيتُفيُ ُّ
التّرقيُبإعالن ُ
عنقُعبدُالحميدُوهذاُحدثُفجأةُحينماُقامتُجمعيةُالتّحادُُو ُ
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السالسلُمن ُعنقي ُووضعوهاُفي ُعنق ُعبدُالحميد ُوعملوا ُبهُنفسُ
حرّية ُفأطلقواُسراحي ُورفعوا ُ ُّ
ال ّ

لكننيُ
السجنُ ُو ُّ
السجنُفيُمنتهىُالُّذُّلةُمثلماُكنتُأناُفيُ ُّ
العملُاّلذي ُعملهُهوُبيُوهوُاآلنُفيُ ُّ
السجنُفيُسبيلُهللاُ ُوكُّلماُ
رورُالقلبيُألننيُلمُأكنُمجرمُاُولقدُرضيتُب ُّ
ُ
نهايةُالحبورُو ُّ
الس
ُ
كنتُفيُ
ّ
لكن ُعبدُالحميدُابتليُ
السرورُ ُّ
يُأننيُمسجون ُفيُسبيلُهللاُكانُيعترينيُمنتهىُ ُّ
كانُيخطرُبخاطر ُّ
كل ُساعة ُيموت ُويحيا ُوهو ُفيُ
السجن ُوهو ُفي ُ ُّ
النكبات ُنتيجة ُأعماله ُوبسبب ُجرائمه ُوقع ُفي ُ ُّ
ب ُّ

ن
رورُألننيُوهللُالحمدُ
ُّ
أماُأناُفقدُكنتُفيُمنتهىُاألملُوكنتُفيُمنتهىُ ُّ
الس
منتهىُالحز ُواليأسُ ّ

بأننيُمسجونُ
انيُلمُيكنُيظن ُ ُّ
ُّ
كل ُمنُكانُير
كنتُمسجونُا ُفيُسبيلُهللاُولنُتذهبُحياتيُهدُارُ ُو ُّ
السجنُ .
ولمُأعتنُأبدُاُبذلكُ ُّ
ُِّ
ص ّحةُ
الشكرُوفيُمنتهىُال ُّ
السرورُوفيُمنتهىُ ُّ
ألننيُكنتُفيُمنتهىُ ُّ
ُّ
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هذ نصيحتي إليكم
ألقيتُهذهُالخطبةُفيُنيويوركُفيُُ6تموزُُ 1912
هو هللا
كلُمرتبةُنالُ
نسانيُوفيُ ُّ
ُ
ُلقدُطوىُاإلنسانُفيُعالمُالوجودُمراتبُحتّىُوصلُإلىُالعالمُاإل
ّ
للصعودُإلىُالمرتبةُاّلتيُفوقهاُ .
استعدادُاُ ُّ
النباتُ .ولهذا ُجاء ُإلى ُعالمُ
ُفقد ُكان ُفي ُعالم ُالجماد ُونال ُالستعداد ُلالرتقاء ُإلى ُمرتبة ُ ّ

النبات ُحصلُالستعدادُلالرتقاءُإلىُعالمُالحيوانُولهذاُانتقلُإلىُعالمُالحيوانُ.
النباتُ.وفيُعالمُ ّ
ّ
ومنُعالمُالحيوانُانتقلُإلىُعالمُاإلنسانُ .

القابليةُ
الرحمُحصلُعلىُالستعدادُو ُّ
الرحمُوفيُعالمُ ُّ
ُواإلنسانُفيُبدءُحياتهُكانُفيُعالمُ ُّ
تقاءُإلىُهذاُالعالمُ.أيُأنهُحصلُفيُذلكُالعالمُعلىُالقوىُاّلتي ُيحتاج ُإليهاُفيُهذاُالعالمُ.
ُّ
لالر
الرحم ُحصل ُعلىُ
ففي ُذلك ُالعالم ُحصل ُعلى ُالعين ُاّلتي ُيحتاج ُإليها ُفي ُهذا ُالعالمُ .وفي ُعالم ُ ُّ

الرحمُحصلُعلىُجميعُالقوىُاّلتيُيحتاجُإليهاُفيُ
األذنُاّلتيُيحتاجُإليهاُفيُهذاُالعالمُ.وفيُعالمُ ُّ
أىُأنُجميعُالقوىُاّلتيُيحتاجُ
حمُتهيأُلهذاُالعالمُفلماُجاءُإلىُهذاُالعالمُر ُّ
ُّ
الر
هذاُالعالمُ.وفيُعالمُ ُّ

يحتاجُإليهاُللحياةُفيُهذاُالعالمُقدُحصلهاُ
ُّ
أىُأن ُجميعُاألعضاءُواألجزاءُاّلتي ُ
إليهاُمهيأةُلهُور ُّ
ُّ
فيُذلكُالعالمُ.إذُا ُ
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كلُماُيحتاجُإليهُ
فكذلكُيجبُعليهُأنُيهيئُلنفسهُفيُهذاُالعالمُماُيحتاجُإليهُفيُالعالمُاآلخرُ ُ.و ُّ
ُّ

الرحمُعلىُالقوىُاّلتيُ
فكماُأنهُحصلُفيُعالمُ ُّ
ُّ
فيُعالمُالملكوتُيجبُأنُيهيئهُفيُهذاُالعالمُ .
ُّ
كل ُماُيحتاجهُإليهُفيُ
يحتاجُإليهاُفيُهذاُالعالمُفكذلكُيجبُعليهُأنُيحصلُفيُهذاُالعالمُعلىُ ُّ

ملكوتيةُ .
عالمُالملكوتُأيُجميعُالقوىُال
ّ

ىُإلىُأي ُشيءُيحتاجُ
ُّ
ُففيُعالمُالملكوتُبعدُالرتقاءُمنُهذاُالعالمُإلىُالعالمُاآلخرُتر

انيةُولهذا ُيجبُأنُنحصلُعلىُ
ور ُّ
الن ُ
ُإن ُذلكُالعالمُهو ُعالم ُ ُ
ُأي ُقوىُ ُيفتقر؟ ُّ
والى ُّ
التّقديسُوعالم ُ ّ

وحانية ُيجب ُأنُ
الر ُّ
وحانية ُوتلك ُ ُّ
الر ُّ
انية ُفي ُهذا ُالعالمُ .وفي ُذلك ُالعالم ُنحتاج ُإلى ُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
التّقديس ُ
ُ
ُو ّ
محبة ُهللاُ
نحصل ُعليها ُفي ُهذا ُالعالمُ .وفي ُذلك ُالعالم ُنحتاج ُإلى ُاإليمان ُواإليقان ُومعرفة ُهللا ُ ُو ّ

ىُاإلنسانُفيُذلكُالعالمُالباقيُأنهُحصلُ
ُّ
ويجبُأنُنحصلُعليهاُجميعُا ُفيُهذاُالعالمُحتّى ُير

اضحُأنُذلكُالعالمُعالمُاألنوارُولهذاُفالمطلوبُ
ُّ
بديةُ.وو
علىُجميعُماُيحتاجُإليهُفيُتلكُالحياةُاأل ّ

محبة ُهللاُوذلكُالعالمُهوُعالمُالكمالتُ
ور ُّ
الن ُ
هوُ ّ
محبة ُهللا ُفالمطلوبُهوُ ّ
انيةُ.وذلكُالعالمُهو ُعالمُ ّ
الروحُالقدسُويجبُفيُ
فالواجبُتحصيلهُهوُالكمالتُفيُهذاُالعالمُ.وذلكُالعالمُهوُعالمُنفثاتُ ُّ

بدية ُويجب ُفي ُهذا ُالعالمُ
هذا ُالعالم ُإدراك ُنفثات ُ ُّ
الروح ُالقدسُ .وذلك ُالعالم ُهو ُعالم ُالحياة ُاأل ّ

كلُالجهودُللحصولُعلىُهذهُالمواهبُ.
بديةُ.ويجبُعلىُاإلنسانُأنُيبذلُ ُّ
الحصولُعلىُالحياةُاأل ّ
حمانيةُبأعلىُدرجاتهاُمنُالكمالُوهيُ -:
الر ُّ
ويجبُعليهُأنُيكتسبُهذهُالقوىُ ّ

التّضحيةُ
محبة ُهللا ُوثالثُا ُاإليمان ُورابعُا ُاألعمال ُالخيرية ُوخامسُا ُ ُ
ُ ّأولُُ :معرفة ُهللا ُوثانيُا ُ ّ
الُشك ُ ُّأنهُ
التّقديسُوماُلمُيحصلُعلىُهذهُالقوىُوهذهُاألمورُف
ةُو ُ
وسادسُا ُالنقطاعُوسابعُا ُالعُّف ُ
ّ
محبة ُهللاُوشاهدُاآلياتُالكبرىُ
أماُإذاُوّفق ُإلىُمعرفةُهللاُواشتعلُبنارُ ّ
سيحرمُمنُالحياةُاأل ّ
بدية ُ ّ

قديسُفالُشك ُ
ُّ
محبةُبينُالبشرُوكانُفيُغايةُالعُّفةُُو ُ
التّ
وأوجدُال ّ
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بديةُ .
عمدُب ُّ
الروحُالقدسُويشاهدُالحياةُاأل ّ
ُّأنهُيولدُولدةُثانيةُويت ّ
فتهُومنُأجلُمحبتهُ
ُّ
يبُهوُأنُهللاُخلقُجميعُالبشرُمنُأجلُمعر
ُّ
إنُاألمرُالغر
ُسبحانُهللا!ُ ُّ

اإللهية ُومن ُأجلُ
الر ُّ
بدية ُومن ُأجل ُ ُّ
ُ
ومن ُأجل ُكمالت ُالعالم ُاإل
وحانية ُ ّ
نساني ُومن ُأجل ُالحياة ُاأل ّ
ّ
تحرواُفيُجميعُاألشياءُماُعداُ
ومعُهذاُفإنُهؤلءُالبشرُغفلواُعنُ ُّ
ُّ
ماويةُ
انيةُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
ّ
الس ّ
كلُشيءُوقدُ ّ
معرفةُهللاُويريدونُأنُيفهمواُماذاُيوجدُفيُأسفلُطبقاتُاألرضُوغايةُآمالهمُأنُيبذلواُالجهودُليالُُ
التّراب ُويبذلواُ
ُالصخرة ُ ُوما ُيوجد ُتحت ُ ُ
ونهار ُلفهم ُما ُيحتويه ُجوف ُاألرض ُوما ُيوجد ُتحت ُهذه ُّ
ُا

فك ُرون ُأبدُا ُفيُ
التّرابُ ُ .و ُّ
ُسر ُمن ُأسرار ُ ُ
كل ُتعب ُ ُومشّقة ُلكشف ُّ
جميع ُقواهم ُويسعوا ُب ُّ
لكنهم ُل ُي ّ

طلعوا ُعلى ُحقائق ُالملكوت ُوليكشفواُ
السير ُفي ُعالم ُالملكوت ُلي ُّ
طالع ُعلى ُأسرار ُالملكوت ُأو ُ ُّ
ال ُّ
ملكوتيةُوهمُ
ارُالحقيقةُوليتوصلواُإلىُالحقائقُال
ُّ
اإللهيةُوليصلواُإلىُمعرفةُهللاُوليشاهدواُأنو
ّ
األسرارُ ّ
الناسوتُ ُولكن ُلُعلمُلهمُأبدُا ُبأسرارُ
ُّ
فك ُرونُ ُأبدُا ُ
لُي ّ
فيُهذهُاألمورُ.وماُأشد ُانجذابهمُإلىُأسرارُ ّ

ارُالملكوتُفماُأعظمُهذاُالجهلُوماُأشدُهذهُالبالهةُوماُ
ُّ
بلُإنهمُيتحاشونُالبحثُفيُأسر
الملكوتُ ُّ
النفيسة َّ
ُليطلع ُعلى ُأسرارُ
ُيهيئ ُمن ُأجله ُالكتب ُ ُّ
أدعاها ُلل ّذُّلةُ .ومثلهم ُكمثل ُإنسان ُله ُأب ُحنون ُّ
طرفُ
اكهُيغض ُال ُّ
ُّ
طفلُبمقتضىُطفولتهُوقلةُإدر
لكن ُال ُّ
الرفاهُ ُو ُّ
احةُو ُّ
الر ُ
ُويهيئُلهُ ُّ
الكون ُّ
كل ُوسائلُ ُّ
عنهُجميعُاُوينصرفُإلىُساحلُالبحرُليلعبُبالحصىُوليقضيُوقتهُبالُّلهوُهناكُويبتعدُعنُجميعُ

عزةُ
ُّ
ُأشد ُجهلُهذاُال ُّ
ط
هيأهاُلهُوالدهُ.فما ُّ
هذهُالمواهبُاّلتي ُ ُّ
فلُوماُأشد ُبالهتهُ.فاألبُيريدُلهُال ّ

التّرابُواألبُقدُ
لكنهُمشغولُبالُّلعبُب ُ
يدُلهُقصرُملكوتياُ ُو ُّ
ُا
بديةُوهوُراض ُبالُّذُّلةُالكبرىُواألبُير
األ ّ
لكنهُيركضُوراءُ
النعمُ ُو ُّ
األبُقدُهيأُلهُأعظمُالموائدُوألُّذُ ُّ
خاطُلهُبدلةُمنُالحريرُوهوُيمشيُعاريُاُو
ّ

الض ُّارةُ .
األعشابُ ّ
ُ

ُوتوجهتم ُإلى ُهللاُ
ُّ
ُإنكم ُوهلل ُالحمد ُقد ُسمعتم ُنداء ُالملكوت ُوفتحتم ُأعينكم
ُوخالصة ُالقولُّ :

فمقصودكمُرضاءُهللاُوآمالكمُمعرفة ُ
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فك ُرواُ
هللاُوم اردكمُال ُّ
اإللهيةُف ّ
طالعُعلىُأسرارُالملكوتُوأفكاركمُمحصورةُفيُكشفُحقائقُالحكمةُ ّ

لوهيةُ
اإللهيةُوت ُّ
ونهارُواج ُ
ليالُ ُ ُا
طلعواُعلىُدلئلُاأل ّ
تحرواُحتّىُتوّفقواُإلىُمعرفةُأسرارُالخلقةُ ّ
تهدواُ ُو ّ
اُأن ُلهذاُالعالمُموجدُولهُخالقُولهُمحييُولهُرازق
ُولهُمدبرُولكنُيجبُأنُيكون ُذلكُعنُ
ُّ
وتتيُّقنو ُّ

الدلئلُوالبراهينُلُعنُطريقُالعواطفُ.أيُأنُتتوّفقواُإلىُمعرفةُذلكُعنُطريقُالبراهينُ
طريقُ ُّ

الشمسُفكذلكُ
حقيقية ُفكماُتشاهددون ُ ُّ
حقيقي ُأيُبالمشاهدةُال ُّ
ُ
الدلئلُالواضحةُوالكشفُال
القاطعةُو ُّ
ُ
ّ
اإللهيةُ
ُّ
اإللهيةُمشاهدةُعيا ّنيةُ
وتتوصلواُكذلكُإلىُمعرفةُالمظاهرُال ّ
مقدسةُ ّ
يجبُأنُتشاهدواُاآلياتُ ّ
اإللهية ُويجب ُأنُ
الدلئل ُوالبراهينُ .وكذلك ُيجب ُعليكم ُال ُّ
ب ُّ
طالع ُعلى ُتعاليم ُالمظاهر ُال ّ
مقدسة ُ ّ

اإللهي ُويجبُأنُتكشفواُحقائقُاألشياءُحتّى ُتصبحواُمظهرُاأللطافُ
ُ
طلعواُعلىُأسرارُالملكوتُ
ت ُّ
ّ
حقيقيينُوثابتينُوراسخينُفيُأمرُهللاُ .
اإللهيةُوتكونواُمؤمنينُ ُّ
ّ
طلعواُعلىُ
ُالحمدُهللُفقدُفتحُحضرةُبهاءُهللاُأبوابُمعرفةُهللاُووضعُلكمُجميعُا ُأساسُا ُلت ُّ

التّأييداتُفهوُمعّلمناُوهوُناصحناُوهوُقائدناُوهوُ
الملكوتُوقدُأمدناُبأقصىُ ُ
ُّ
جميعُأسرارُالملكُو

تعليمُوهيأُلناُأسبابُ
ُّ
كل ُ
نصيحةُوبينُ ُّ
ُّ
كل ُ
قدم ُلناُ ُّ
ُّ
ر
اعيناُوقدُهيأُلناُجميعُألطافهُوبذلُلناُعنايتهُ ُو ّ

اإللهيةُوأشرقُعليناُبأنوارُ
أعدُلناُنفثاتُ ُّ
بديةُو ُّ
ال ّ
محبةُ ّ
الروحُالقدسُوفتحُعلىُوجوهناُأبوابُال ّ
عزةُاأل ّ

وحاني ُوظهرتُ
الر ُ
الربيع ُ ُّ
شمس ُالحقيقة ُوأمطرنا ُسحاب ُرحمته ُووهبنا ُأمواج ُبحر ُألطافه ُفجاء ُ ُّ
ّ
لُمنتهىُلهاُ.فأيةُهبةُأعظمُمنُهذهُالموهبةُوُّأيةُألطافُأعظمُمنُهذهُاأللطافُ.
ُّ
الفيوضاتُاّلتيُ
أعزاء ُفيُ
فيجبُأن ُنعرف ُقدرها ُوأن ُنعمل ُوفق ُتعاليمُحضرته ُحتّى ُيحصلُلنا ُ ُّ
كل ُخير ُونكون ُ ّ

ماويةُ
محبة ُهللاُوندرك ُأسرارُمعرفة ُهللا ُونرى ُالموهبة ُ ُّ
بدية ُ ُّ
الدارين ُوننال ُ ُّ
ُّ
الس ّ
ونتذوق ُلُّذة ُ ّ
النعمة ُاأل ّ
الروحُالقدسُ.هذهُنصيحتيُإليكمُُ...هذهُنصيحتيُإليكمُ .
قوةُ ُّ
ونشاهدُ ّ
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لإلنسان حياتان
الخطبةُالمباركةُفيُنيويوركُمساءُيومُاألحدُُ7تموزُُ 1912
هو هللا
وحانيةُ.
بكمُ.إن ُاإلنسانُلهُحياتانُ:إحداهماُجسما ّنية ُواألخرىُحياةُ ُر ُّ
ُّ
ُمرحبُا ُبقدومكمُوأهالُ ُ

لإلنسانُإنماُهيُحياةُحيوا ّنيةُ.لحظواُالحياةُالجسما ّنيةُلإلنسانُتروهاُعبارةُعنُ
ُّ
فالحياةُالجسما ّنيةُ
الشمسُوالقمرُوالجبالُ
جومُو ُّ
ُ
الراحةُوالفسحةُومشاهدةُاألشياءُالمحسوسةُك ُّ
الن
مُوالُّل ُ
الن ُو ُ
األكلُو ُّ
ُ
بسُو ُّ
النوعُمنُالحياةُحياةُحيوا ّنيةُ .
والوديانُوالبحارُوالعيونُوالغاباتُفهذاُ ّ

اضحُالمشهودُأن ُالحيوانُيشتركُمعُاإلنسانُفيُالمعيشةُالجسما ّنية ُوهناكُشيءُ
ُّ
ُومنُالو

لكن ُاإلنسان ُفي ُمعيشته ُالجسما ّنية ُمتعبُ.
ُأن ُالحيوان ُفي ُمعيشته ُالجسما ّنية ُمرتاح ُ ُو ُّ
آخر ُوهو ُّ
السهولةُ
هولُوفيُالجبالُوفيُالبحارُإنهاُتعيشُبغايةُ ُّ
ُّ
لحظواُجميعُالحيواناتُالموجودةُفيُهذهُ ُّ
الس

السهولُليستُ
طيورُفيُهذهُ ُّ
بمعيشتهاُالجسما ّنية ُوتحصلُعلىُقوتهاُبدون ُمشّقة ُأوُعناءُوهذهُال ُّ

لُتعانيُبأي ُوجهُمنُالوجوه ُ ّأيةُمشّقةُ،فهيُتستنشقُ
ُّ
لهاُمهنةُولُصناعةُولُتجارةُولُفالحةُو
النضرةُوتتناولُمنُ
قاءُوتستقرُفيُأوكارهاُعلىُأعلىُأغصانُاألشجارُالخضراءُ ُّ
ُّ
هواءُفيُمنتهىُ ُّ
الن

حبُالمنثورُفيُهذه ُ
هذاُال ّ
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حاضرُفتتناولهُوبعدُتناولهُ
ُا
حب ُ
ُّ
السهولُوجميعُهذهُالبيادرُثروتهاُوبمحضُإحساسهاُبالجوعُتجدُال ّ

الطمئنانُوهيُمستقرةُبدون ُمشّقة ُوعناءُ.
الراحةُو
ُّ
ترقىُإلىُأعلىُالغصون ُفيُاألشجارُفيُنهايةُ ُّ
ُيتحملُ
ُّ
ُفإنه ُمن ُأجل ُمعيشته ُالجسما ّنية ُيجب ُأن
أما ُاإلنسان ُّ
وهذا ُينطبق ُعلى ُسائر ُالحيوانات ُ ّ

لُنهارُفهوُإ ّماُأنُيفلحُأوُيصنعُأوُيتاجرُأوُيقضيُليلهُونهارهُ
المشاقُالعظيمةُفالُيستقر ُليالُ ُو ُا
ُّ
فيُالمناجمُأوُيسافرُإلىُاألطرافُبغايةُالمشّقة ُوالعناءُمنُجهةُإلىُأخرىُويشتغلُتحتُاألرضُ

وفوق
انُلُيتحملُهذهُالمشاقُوهوُمعُذلكُ
ُّ
لكنُالحيو
ُسطحُاألرضُلكيُتتيسرُمعيشتهُالجسما ّنيةُ ُو ُّ
ّ
الراحةُفليست ُهناك ُ ّأية ُنتيجة ُمنُالمعيشةُ
يشاركُاإلنسانُفيُمعيشتهُالجسما ّنية ُومعُوجود ُهذه ُ ُّ

فك ُرواُوانظرواُ
الجسما ّنيةُولوُعاشُمائةُسنةُفلنُتحصلُ ّأيةُنتيجةُمنُالحياةُالجسما ّنيةُفيُ ُّ
النهايةّ ُ.
ىُ
كل ُهذهُالماليينُمنُالبشرُاّلذينُذهبواُمنُهذاُالعالمُتر ُ
هلُهناكُنتيجةُفيُالحياةُالجسما ّنية ُ ُو ُّ
؟ُلقدُذهبتُجميعُحياتهمُهدر ُوذهبتُجميعُ
ُا
هلُحصلواُعلى ُ ّأيةُنتيجةُمنُهذهُالحياةُالجسما ّنية

تهمُهدرُوحينُذهابهمُ
ُا
وذهبتُصناعتهمُهدرُوذهبتُتجار
ُا
هدرُ
اتهمُهدرُوذهبتُجميعُأتعابهمُ ُا
ُا
مشُّق
منُهذاُالعالمُلمُيكنُفيُأكُّفهمُشيءُفلمُيحصلواُعلىُنتيجةُ .

ةُفإنهاُحياةُيستنيرُبهاُالعالمُاألعلىُوهيُحياةُبهاُيمتازُاإلنسانُعنُ
حاني ُّ
الرُو ُّ
أماُالحياةُ ُّ
ُّ

اإللهيُ .
ُ
سرمديةُوهيُشعاعُمنُالفيضُ
أبديةُ
ّ
الحيوانُوهيُحياةُ ّ
ّ

وحانيةُ
الر ُّ
بديةُ.وحياةُاإلنسانُ ُّ
الر ُّ
إن ُحياةُاإلنسانُ ُّ
ُ ُّ
وحانيةُهيُسببُحصولهُعلىُال ّ
عزة ُاأل ّ
السببُفيُدخولهُإلىُملكوتُهللاُ.وحياةُ
وحانيةُهيُ ُّ
الر ُّ
ببُفيُتقربهُإلىُهللاُ.وحياةُاإلنسانُ ُّ
ُّ
هيُ ُّ
الس

النور ُفيُالعالمُ
وحانيةُهيُسببُ ُّ
الر ُّ
وحانيةُهيُحصولُالفضائلُالكُّلُّيةُ.وحياةُاإلنسانُ ُّ
الر ُّ
اإلنسانُ ُّ

يُ .
البشر ُّ
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وحانيةُكاملةُليسُلهاُفناء ُولُاضمحالل ُوقد ُكسبتُمنُ
النفوس ُاّلتي ُلها ُحياةُ ُر ُّ
ُلحظوا ُ ُّ

انيةُ
ور ُّ
الن ُ
بدية ُُو ُّ
ُإنها ُ ُ
مرة؟ ُّ
أثمارُ .فما ُهي ُتلك ُالُثّ ُ
حياتها ُنتائج ُونالت ُ ُا
التّقرب ُإلى ُهللا ُواُّنها ُالحياة ُاأل ّ
النور ُوسائر ُالكمالتُ
رمدية ُوتلك ُالحياة ُهي ُالبقاء ُوتلك ُالحياة ُهي ُالُثّبات ُوتلك ُالحياة ُهي ُ ُّ
الس ُّ
ُّ
نسانيةُ .
اإل ُّ

التّرابُنالحظُنفوسُا ُكانتُحياتهاُجسما ّنية ُولمُتنلُنصيبُا ُمنُ
وكذلكُلماُننظرُإلىُعالمُ ُ
ُّ
ُ

لُصيتُوحتّى ُفيُالعالمُ
ُ
وحانيةُوانمحتُآثارهاُبالكُّلُّيةُفالُذكرُلهاُولُأثرُولُثمر ُلهاُو
الر ُّ
الحياةُ ُّ

ثمُأمستُمطمورةُ
مدة ُقصيرةُمعمورةُ ُّ
ُّ
كلُ
التّرابيُلُقبورُلهاُولُأثرُ ُو ُّ
ُ
ماُفيُاألمرُأنُقبورهاُكانتُل ّ
النجومُ
اإللهي ُمشرقةُك ُّ
ُ
ةُفإنهاُفيُالملكوتُ
وحاني ُّ
النفوس ُاّلتي ُكانتُلهاُحياةُ ُر ُّ
التُ،فيُحينُأن ُ ُّ
ُّ
وز
ّ
ماوية ُوهيُ
اإللهي ُوترزق ُمن ُالمائدة ُ ُّ
ُ
ُمستقرة ُفي ُمحفل ُالتّجّلي ُ
أبدية ُوهي
إلى ُاألبد ُولها ُ ّ
الس ّ
عزة ُ ّ
ُّ
ّ
اإللهية ُحتّى ُفي ُعالمُ
ُ
مستفيضة ُمن ُمشاهد ُالجمال ُ
اإللهي ُولها ُال ّ
بدية ُفي ُجميع ُالمراتب ُ ّ
عزة ُاأل ّ
ّ
الناسوتُ.لحظواُترواُآثارهاُباقيةُوذكرهاُباقيُا ُوأخالقهاُباقيةُ.مثالُذلكُأنُنفوسُا ُكانتُقبلُثالثةُ
ُّ

اإللهية ُوكانتُمؤمنةُومستقيمةُعلىُأمرُهللاُفبقيتُ
آلفُسنةُأوُقبلُألفيُسنةُمنسوبةُإلىُالعتبةُ ّ

أسس ُمعابدُ
آثارها ُإلى ُاآلن ُوباسمها ُتجري ُخيرات ُّ
أسس ُمدارس ُوتت ّ
ُومبرات ُإلى ُاآلن ُوباسمها ُتت ّ
أسسُمستشفياتُإلىُاآلنُ .
وباسمهاُتت ّ

ُصياد ُأسماكُ
ُمثال ُذلك ُحوارُّيو ُحضرة ُالمسيحُ .فقد ُكانت ُالحياة ُالجسما ّنية ُلبطرس ُحياة ُّ

وحانيةُفقدُكانتُبنفثاتُالمسيحُفيُ
الر ُّ
أماُحياتهُ ُّ
ومعلومُبعدُهذاُكيفُهيُحياة ُصيادُاألسماكّ ُ.

كلُ
ابُفيُحينُأن ُإمبراطورُروماُ"نيرون"ُب ُّ
ُّ
التّر
حيثُإن ُآثارهُباقيةُحتّى ُفيُعالمُ ُ
ُّ
نهايةُاإلشراقُب

تلكُالعظمةُلمُيبقُُلهُأثرُولُثمرُولُذكرُولُظهورُولُبروزُ .
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نسانيةُلهاُ
وحانيةُاإل ُّ
الر ُّ
وحانيةُ،فهذهُالحياةُ ُّ
الر ُّ
ضحُأن ُأصلُحياةُاإلنسانُهوُالحياةُ ُّ
ُّ
ُ
ُ
إذنُاتّ

أبدية ُوهذه ُالحياةُ
وحانية ُاإل ُّ
الر ُّ
نسانية ُلها ُبقاء ُوهذه ُالحياة ُ ُّ
وحانية ُاإل ُّ
الر ُّ
نتيجة ُوهذه ُالحياة ُ ُّ
نسانية ُ ّ

سرمديةُ .
عزةُ
وحانيةُاإل ُّ
الر ُّ
ُّ
نسانيةُ ّ
ّ

وحانية ُبعنايةُحضرة ُبهاء ُهللا ُ ُوتجّلت ُهذه ُالموهبةُ
الر ُّ
ُتيسرتُلكم ُهذه ُالحياة ُ ُّ
ُالحمد ُهلل ُقد ُّ

الكبرى
رضية ُمنُ
النفوس ُاّلتي ُتالحظونها ُعلى ُسطح ُالكرة ُاأل ُّ
الشمع ُالمنير ُفجميع ُ ُّ
ُوتوهج ُهذا ُ ُّ
ُّ
ُبأنهاُزالتُبالكُّلُّيةُومحيتُ
الملوكُحتّىُالمملوكُلُنتيجةُلحياتهاُولُثمرُولُأثرُوعنُقريبُسترون ُّ
لكن ُهذهُالحياةُاّلتي ُتحياهاُلُ
ماُفيُاألمرُأنهاُتعيشُخمسينُسنةُ ُو ُّ
ُّ
وذهبتُمنُهذاُالعالمُ.وغاية ُ

وحانيةُ
أماُأنتمُفلُّلهُالحمدُبعنايةُحضرةُبهاءُهللاُوجدتمُحياةُ ُر ُّ
أثرُلهاُولُثمرُولُنتيجةُتترُتّبُعليهاُ ّ
لهذاُفأنتمُأبديون
انيةُالملكوتُوتستفيضون
ُسرمديون ُباقون ُمنيرونُ
ُّ
ُّ
ُمنُالفيضُاألبدي ُ
ُّ
وتنورتمُبنور ُّ
ُّ
التّرابُلكمُآثارُباقيةُدائمةُوسوفُلُتنسونُ
وستحصلُمنُحياتكمُنتائجُعظيمةُوحتّى ُفيُعالمُ ُ
ُ

اإللهي ُإلىُ
ُ
انيتكم ُواضحة ُمشهودة ُوأنتم ُحاضرون ُفي ُمحفل ُالتّجّلي ُ
الشمس ُونور ُّ
وأنتم ُمضيئون ُك ُّ
ّ
األبدُوسوفُتستغرقونُفيُأنوارُالكمالُوالجمالُفاشكروهُ .
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مقدسة
لماذا ينكر الّناس المظاهر ال ّ
ألقيتُهذُالخطبةُفيُالبيتُالمباركُفيُنيويوركُفيُُ11تموزُُ 1912
هو هللا
اإللهيةُ .
ةُأنُأبينُلحضراتكمُسببُاحتجابُ ُّ
ُّ
أريدُفيُهذهُالُّليل
الناسُعنُالمظاهرُال ّ
مقدسةُ ّ
الناس ُكانوا ُفي ُجميع ُالعهود ُينتظرون ُموعودُاُ .فاليهود ُمثالُ ُفي ُزمانُ
أن ُ ُّ
ُالبديهي ُ ُّ
ُ
ُمن
ّ
اُفيُمعابدهمُيتضرعون ُليلُنهارُقائلين"ُ:ياُإلهنا ُ ِّّ
قربُ
المسيحُكانواُينتظرون ُظهورُالمسيحُوكانو
ُّ
بدية"ُ.وكمُمن ُليالُ ُبكوا ُفيُ
ظهور ُالمسيح ُحتّى ُنستفيضُمنُأنوارهُوننال ُ ُّ
كل ُما ُفيهُسعادتناُاأل ّ
قدس ُاألقداس ُوناحوا ُوندبوا ُحتّى ُالصباح ُقائلين"ُ :يا ُإلهنا ُأرسل ُلنا ُالمسيح!"ُ ُ
أخير ُصلبوهُ .فماذا ُكانُ
لكنهم ُحين ُظهر ُالمسيح ُأعرضوا ُكُّلهم ُعنه ُوأنكروه ُجميعُاُ .بل ُكُّفروه ُو ُا
ُو ُّ

السببُفيُذلك؟ ُ
ُّ

السببانُهماُدائمُا ُسببُاحتجابُ
أهم ُاألسبابُسببانُوهذانُ ُّ
لكن ُ ُّ
ُلقدُكانتُاألسبابُكثيرةُ ُو ُّ

مقدسةُوسببُحرمانهمُجميعُاُمنهاُ :
ُّ
الناسُعنُالمظاهرُال ّ

مقدس ُبشروطُهيُ
هوُأن ُ ُّ
ُّ
السبب ال ّول:
الشخصُالموعودُقدُاشترطُظهورهُفيُالكتابُال ّ
ُ ّ
الناس ُبمفهومهاُالُّلفظيُ
منهاُمجردُمفهومهاُالُّلفظيُ..وعندماُأخذُ ُّ
ُّ
كلماتُمرموزةُولم ُيكنُالمقصودُ

أعرضوا ُ
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ُتمسك ُاليهود ُحين ُظهور ُحضرة ُالمسيحُ
ُإن ُهذا ُالموعود ُليس ُذلك ُالموعود ُكما ُّ
واستكبروا ُوقالوا ُّ

نُهذاُليسُذلكُالموعودُ.بلُنسبواُنسبةُ
باأللفاظُفقالُعلماؤهمُإنُهذاُالمسيحُليسُبذلكُالمسيحُوا ُّ
ُّ

التّوراةُ
ُالمدونةُفي ُكتاب ُ ُ
ُّ
ُوتمسكوا ُبشروط ُظهور ُالمسيح
ُّ
أخرىُ ُلحضرته ُيخجل ُالُّلسان ُعن ُذكرها
مقدسُوهيُ :
ال ّ

علىُأن ُالمسيحُيأتيُمنُمكانُغيرُمعلومُ
ُّ
مقدس ُ
الشرطُاأل ّول ُّ
ُ ُّ
ُ:أنهُقدُنصُفيُالكتابُال ّ

الناصرةُونحنُنعرفهُ .
الشخصُجاءُمنُ ُّ
وهذاُ ُّ

السيفُوهذاُالمسيحُليستُلديهُعصاُمنُ
ُ:أنُعصاهُمنُحديدُأيُ ُّأنهُيرعىُب ُّ
الشرطُالثّاني ُّ
ُ ُّ

السيفُ .
خشبُناهيكُعنُ ُّ

يرُداودُويؤسسُ
ُّ
مقدس ُيجبُأنُيجلسُالموعودُعلىُسر
ُّ
ُ ُّ
الشرطُالُثّ
الثُ:أنهُوفقا ُللكتابُال ّ

يدُوحيدُلهذاُفإنُ
ُّ
سلطنةُوهذاُالمسيحُلُسلطنةُلهُولُجيشُولُمملكةُولُوزراءُولُوكالءُبلُهوُفر
هذاُالمسيحُليسُبذلكُالمسيحُالموعودُ .

التّوراةُ
السبتُونسخُشُريعةُ ُ
وراةُوهذاُالمسيحُكسرُ ُّ
التّ ُ
المسيحُيروجُشريعةُ ُ
ابعُ:أن ُ
ُّ
الر
ُ ُّ
الشرطُ ُّ
ُّ

فكيفُيكونُُهذاُالمسيحُذاكُالمسيحُالموعود؟ ُ

الشرق ُوالغربُوهذاُالمسيحُلُملجأُلهُولُمأوىُفكيفُ
رطُالخامسُ:أنهُيجبُأنُيفتحُ ُّ
ُّ
ُ ُّ
الش

يكونُهذاُهوُالمسيحُالموعود؟ ُ

الراحةُ
الشرطُ ُّ
ُ ُّ
السادسُ:فيُزمانُالمسيحُالموعودُحتّىُالحيواناتُيجبُأنُتعيشُفيُمنتهىُ ُّ
ويجبُأنُتصلُالعدالةُدرجةُلُيستطيعُمعهاُحيوانُأنُيعتديُعلىُحيوانُ.ويشربُالُّذئبُوالحملُ

ظلمُ
لكنُال ُّ
ظبيُفيُمرعىُواحدُ ُّ
الحجلُفيُعشُواحدُويرعىُاألسدُوال ُّ
ُّ
النسرُو
منُعينُواحدةُويعيشُ ُّ

الرومانُسيطرتُعلىُفلسطينُوهيُتذبحُاليهودُ
هذاُالمسيحُاستفحلُإلىُدرجةُأنُحكومةُ ُّ
ُّ
فيُزمانُ
وتضربهم ُ
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ظلم ُوالعدوانُإلى ُما ُل ُنهايةُله ُحتّى ُ ّإنهم ُصلبوا ُالمسيح ُنفسه ُبفتوىُ
وتنفيهمُوتسجنهم ُووصل ُال ُّ

علماءُاليهودُفكيفُيكونُهذاُالمسيحُهوُالمسيحُالموع ُود؟ ُ

ُأنُ
الشروط ُسبب ُاحتجاب ُمّلة ُاليهود ُعن ُاإليمان ُبالمسيح ُفي ُحين ُّ
ُوهكذا ُأصبحت ُهذه ُ ُّ

لكنهاُكانتُكلماتُرمزُّيةُلمُيفهمهاُعلماءُ
الشروطُقدُظهرتُوجميعُهذهُاآلثارُقدُبهرتُ ُّ
جميعُهذهُ ُّ

هاُكانتُجميعهاُرموزُ .
ُا
ُّ
هاُومفهومهاُفيُحينُأن
هاُشروطُلفظيةُفيُظاهر
ُّ
اليهودُوظنو ُّ
اُأن
ُّ

ُفإن ُروح ُالمسيحُجاءت ُمن ُمقام ُغير ُمعلوم ُلُ
أما ُ ُّأنه ُيأتي ُمن ُمقام ُغير ُمعلوم ُّ
ُف ّأولُّ ُ :
الشرقُ
الناصرةُولُمنُحيفاُولُمنُ ُّ
روحهُلمُتأتُمنُ ُّ
ُِّ
أنُ
لُّ ُّ
الناصرةُإ ُ
جسمهُ.ومعُأنُجسمهُكانُمنُ ُّ
ُّ
لكن ُعلماء ُاليهودُلمُ
إلهي ُومنُمقامُغيرُمعلومُّ ُ.
ولُمنُالغربُبلُجاءتُروحُالمسيحُمنُعالمُ ُ
ّ
يفهمواُذلكُ .
الرعيُوكانتُأداةُرعي ُحضرةُالمسيحُلسانهُ
أما ُ ُّ
أن ُعصاه ُمنُحديد ُفالعصاُأدُاة ُ ُّ
ُوثانيُاّ ُ :

الحقُوالباطلُ .
المباركُوقدُكانُلسانهُالمباركُسيفُاُقاطعُاُيفصلُبينُ ّ

ن ُسلطةُحضرةُالمسيحُ
أماُ ُّأنهُيجلسُعلىُعرشُداودُويكون ُسلطانُا ُفالحقيقةُهيُأ ُّ
ُثالثُاّ ُ:

أبدية ُوليست ُكسلطة ُنابليون ُول ُكسلطة ُجنكيز ُخان ُول ُكسلطة ُهانيبالُ .فلقد ُكانتُ
كانت ُسلطة ُ ّ
أبدية ُوكانتُسلطةُوجدا ّنية ُوكانتُممالكهُالقلوبُوكانُ
سلطةُالمسيحُسلطةُ ُر ُّ
وحانيةُوكانتُسلطةُ ّ

التّرابُوسلطتهُباقيةُإلىُاألبدُولُنهايةُلهاُ .
سلطانهُعلىُالقلوبُوليسُعلىُ ُ

هذاُيعنيُأنهُيخّلصُاألساسُاّلذيُوضعهُحضرةُموسىُمنُ
ُّ
اةُفإنُ
جُالتُّور ُّ
هُيرو ُ
أماُ ُّأن ُّ
ُورابعُاّ ُ:

ويروجُتلكُالحقيقةُ.ول ُ
ربقةُالتّقاليدُ ُّ
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جُالوصاياُالعشرُوروجُحقيقةُ
ةُموسىُفقدُرو
المسيحُروجُاألساسُاّلذي ُوضعهُحضر
نُ
شك ُفيُأ ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُتتّفق ُمع ُعصر ُالمسيحُ
ُتتّفق ُمع ُعصر ُموسى ُول ُ
أما ُبعض ُاألمور ُاّلتي ُكانت ُ
شريعة ُموسى ُ ّ
ذُاألساسُاألصليُوروجهُ .
ُّ
لكنهُنُّف
ائدةُأوُكانتُتقاليدُتلموديةُفإنهُنسخهاُ ُو ُّ
ُّ
وكانتُز

الشرقُ
حيثُإن ُحضرةُالمسيحُكانُكلمةُهللاُفقدُفتحُ ُّ
ُّ
الشرق ُوالغربُف
أماُ ُّأنهُيفتحُ ُّ
ُخامسُاّ ُ:

اإللهيةُوفتوحاتهُباقيةُحتّىُاآلنُثابتةُلُنهايةُلهاُ .
قوةُ ّ
والغربُبال ّ

أماُ ُّأنهُفيُ ّأيام ُظهورهُيشربُالُّذئبُوالحملُمنُمعينُ ُواحدُفالمقصودُبذلكُهوُ
ُُوسادسُاّ ُ:

النفوسُاّلتيُتشبهُالُّذئبُوالحملُتؤمنُبحضرةُالمسيحُوتشربُجميعهاُمنُعينُاإلنجيلُ.ومثالُ
أنُ ُّ
ُّ

بيُليستُبينهماُعالقةُولُمؤانسةُبلُهماُمختلفانُمنُجميعُالوجوهُوكاناُ
قيُوآخرُغر ُ
ذلكُرجلُشر ُ
ّ
ّ
فلماُآمناُبحضرةُالمسيحُاجتمعاُعلىُعينُواحدةُ .
بمثابةُالُّذئبُوالحملُوماُكانُاجتماعهماُممكنُاُ ُّ
علماءُاليهودُلمُيفهمومهاُولمُيتوصلواُإلىُحقيقةُ
ُّ
ةُلكنُبماُأنُ
ُّ
إنُهذهُالكلماتُكلماتُرمزُّي
ُ ُّ

معانيهاُونظرواُإلىُظاهرهاُفلمُيروهاُمنطبقةُلهذاُأنكرواُواعترضواُ .

اإللهية ُمقامين ُأحدهما ُالمقامُ
الناس ُهو ُّ
السبب ال ّثاني :لحتجاب ُ ُّ
ُأن ُللمظاهر ُال ّ
مقدسة ُ ّ
ُو ّ
الرُّبانيُ .
هورُوالتّجّليُ ُّ
ُ
انيُالمستورُوهوُمقامُال ُّ
ظ
ور ُ
الن ُ
حمانيُ ُ
الر ُ
البشر ُّ
يُواآلخرُالمقامُ ّ
ّ ّ ّ
ظاهرةُفيُالهيكلُولُ
لكنُالخلقُعاجزونُعنُرؤيةُالحقيقةُال ُّ
يُظاهرُ ُّ
ُفالمقامُالبشر ُّ
مقدسةُال ّ

الناحيةُالبشرُّيةُفيهُ .
الروحُالقدسُبلُينظرونُإلىُ ُّ
قوةُ ُّ
يرونُ ّ

ُوعندما ُيرون ُمقام ُالبشرُّية ُمشتركُا ُمع ُسائر ُالبشر ُيأكلون ُمثل ُسائر ُالبشر ُوينامونُ

ويمرضونُويضعفونُلهذاُيقيسونهمُبمقياسُأنفسهم ُ
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مقدسةُولُنكونُنحنُكذلك؟ُولماذاُ
ُّ
ُإنُهؤلءُمثلناُو
ويقولون ُّ
لُامتيازُلهمُعناُفلماذاُيكونونُمظاهرُ ّ

مانيون
؟ُمعُأنناُ
ُّ
انيونُونحنُظل ُّ
أرضيون؟ُولماذاُهمُنور ُّ
ماويون ُونحنُ ُّ
ُعنا؟ُولماذاُهمُس ُّ
همُممتازون ُّ
خاص ُعناُفنحنُلُنرىُ
الشؤون ُالبشرُّيةُولُفرق ُأبدُا ُبينناُوبينهمُوليسُلهمُامتيازُ ّ ُ
مثلهمُفيُجميعُ ُّ

فرقُاُفيُماُبينناُوبينهمُوهمُمثلناُ.ولهذاُينكرونُويستكبرونُ .

لكنهُلمُينظرُإلىُروحُ
ىُجسمُآدمُقالُإننيُأشرفُمنُآدمُ ُو ُّ
ُّ
ومثلهمُكمثلُإبليسُلماُنظرُإل
ُّ
ُ

ابُفإنهُشاهدُذلكُولمُيرُ ُروحهُفاستكبرُ.ولولُ
ُّ
التّر
حُآدمُ.ولماُكانُجسمُآدمُمنُ ُ
ُّ
آدمُولمُيشاهدُرو

ذلكُلسجدُلهُ .

ي ُفيهمُ
الناس ُينظرون ُإلىُالجانب ُالبشر ُّ
ُ.فبماُأن ُ ُّ
ُّ
اإللهية
ُوكذلكُاألمرُيومُظهورُالمظاهرُ ّ

ويرونهم ُمثل ُأنفسهم ُلهذا ُف ّإنهم ُيستكبرون ُعليهم ُويعترضون ُعليهم ُويعتدون ُعليهم ُويظلمونهمُ

ويخالفونهمُويحاولونُقتلهمُ .

اإللهيةُبلُيجبُأنُ
مقدسةُ ُّ
ُإذنُيجبُعليكمُأنُلُتنظرواُإلىُالجانبُالبشر ُّ
يُفيُالمظاهرُال ّ

الساطعة ُاّلتي ُتنيرُ
ن ُتلك ُالحقيقة ُ ُّ
الساطعة ُاّلتي ُتنير ُاآلفاق ُوا ُّ
تنظروا ُإلى ُحقيقتهم ُفتلك ُالحقيقة ُ ُّ

الساطعةُ
ن ُتلكُالحقيقةُ ُّ
النقائصُوا ُّ
النفوس ُمنُ ُّ
الساطعةُاّلتي ُتخّلص ُ ُّ
ن ُتلكُالحقيقةُ ُّ
ي ُوا ُّ
العالمُالبشر ُّ

يُ .
تصورُالبشر ُّ
اّلتيُتوصلُالجامعةُالبشرُّيةُإلىُأعلىُدرجاتُالكمالُهيُفوقُال ّ

مادة ُمنُالبّلور ُنحرمُمنُ
ُّ
جاجُألنناُإذاُنظر
ُّ
يجبُأنُلُننظرُإلىُالز
ُّ
ُإذُا ُ
ناُإلىُالزجاجُهوُ ّ

ُالزجاج ُوهو ُفيض ُحضرةُ
النور ُاّلذي ُيشرق ُمن ُهذا ُّ
السراج ُأي ُإلى ُ ُّ
األنوار ُوعلينا ُأن ُننظر ُإلى ُ ُّ

ةُفإنناُلُنحتجبُ .
النظر ُّ
يُفإذاُنظرناُبهذهُ ُّ
هرُفيُالزجاجُالبشر ُّ
ُّ
ظا
لوهيةُ ُوتجّليهاُال ّ
األ ّ
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رقي العصر الحاضر
ّ
الخطبةُالمباركةُفيُالمنزلُالمباركُفيُنيويوركُفيُُ12تموزُُ 1912
هو هللا
عالمُاإلمكانُشبيهُباإلنسانُفلإلنسانُعهدُنطفةُوعهدُرضاعةُوزمانُنمو ُوزمانُرشدُ
ُّ
إن ُ
ُ ُّ

ُحساسُا ُويكونُ
الرضاعةُيكون ُّ
سانُفيُسن ُ ُّ
ُّ
وادراكُووقتُللبلوغُ.وكذلكُلعالمُاإلمكانُدرجاتُفاإلن

الرشدُتظهرُجميعُ
اُيبلغُسن ُ ُّ
ُّ
ُّ
اكاتهُضعيفةُفلم
لكن ُإدر
التّمييزُ ُو ُّ
اكُو ُ
فيُسن ُالمراهقةُفيُبدايةُاإلدر ُ
ُّ
اكهُإلىُحدُيكشفُفيهُحقائقُاألشياءُ،
ُّ
قوةُإدر
الص ُ
معنوي ُ
قواهُال ُّ
قوةُوتصلُ ّ
وريةُبأقصىُدرجةُمنُال ّ
ةُو ّ

فيُسن ُالبلوغُلُفيُ
ُّ
الرضاعةُفهذهُالكمالتُتتجّلى ُ
فولةُو ُّ
ُ
يُسن ُال ُّ
ط
ُّ
لكن ُهذاُاألمرُغيرُممكنُف
ُو ُّ

ثمُنماُ
ثمُمراهقُاُ ُّ
ثمُأصبحُطفالُُ ُّ
طفولةُوكذلكُكانُعالمُاإلمكانُفيُوقتُمنُاألوقاتُرضيعُاُ ُّ
سنُال ُّ
ُّ
الرشدُ .
اآلنُبلغُسنُ ُّ
ُّ
ونشأُيومُاُفيومُاُو

ن ُهذا ُالعصرُمرآةُجميعُالعصورُ،وصورُجميعُماُكانُفيُ
سيد ُالقرون ُوا ُّ
ُ ُّ
إن ُهذاُالقرن ُ ّ

خاصةُ
آةُ.وعالوةُعلىُهذاُفإن ُهذاُالقرن ُنفسهُلهُكمالتُ ُّ
ُّ
القرون ُاألولى ُتتجّلى ُاليومُفيُهذهُالمر
مؤسساتُعجيبةُوعلومُغريبةُماُزالتُتتجّلى ُفيُنهايةُ
بهُفلهُاكتشافاتُعظيمةُواختراعاتُبديعةُ ُو ّ

السابقة ُ
الكمالُ،أيُأنُلهذاُالقرنُفضائلُالقرونُ ُّ
ُّ
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السابقةُ.ومعُ
السابقةُواكتشافاتُالقرون ُ ُّ
السابقةُوالخصالُالحميدةُفيُالقرون ُ ُّ
ولهُصناعاتُالقرون ُ ُّ
ةُبهُواّلتيُلمُتكنُموجودةُأبدُاُ
ُ
خاصةُبهُواكتشافاتهُال ُّ
خاص
وجودُهذهُالفضيلةُفيهُفإنُلهُاختراعاتهُال ُّ
ُّ

السابقةُووصلُفيُهذاُالقرن ُإلىُ
ي ُكانُموجودُا ُفيُالقرُون ُ ُّ
الفن ُالمعمار ُّ
السابقةُ،فمثالُ ُ ُّ
فيُالقرون ُ ُّ
بهُتتمُالمخابرةُمعُ
ُّ
التلغراف)ُاّلذيُ
بائيةُالموُّلدةُلمُتكنُوهذاُالبرقُ( ُّ
قوةُالكهر ُّ
درجةُالبلوغُ ُو ُّ
لكنُهذهُال ّ
التلفون
ُلمُيكنُإن ُهذهُكُّلهاُمنُ
ُّ
الشرق ُوالغربُخاللُدقيقةُواحدةُلمُيكنُوهذاُالحاكيُلمُيكنُوهذاُ ُّ
ُّ

خصائصُهذاُالقرنُ.ففيُهذاُالقرن ُفضائلُالقرون ُالقديمةُوفضائلُالقرون
ُالجديدةُولهذاُفإن ُهذاُ
ُّ

سيد ُالقرون
ُوشمسُجميعُالعصورُ.وبماُأنناُموجودونُ
ُّ
القرن ُجامعُللقرون ُوممتازُعلىُجميعهاُ ُو ّ

الشكرُلهذهُالمواهبُأنُنقومُبأعمالُتليقُبهذاُالقرنُفمثالُُحينماُيبلغُ
فيُهذاُالقرنُفعليناُفيُسبيلُ ُّ
ُبسن ُالبلوغ ُوكذلك ُاألمر ُفي ُعالمُ
ُسن ُالبلوغ ُيجب ُأن ُيكون ُعلى ُأحوال ُوأطوار ُتليق ُّ
اإلنسان ُّ

الدرجةُاّلتي ُأصبحُفيهاُقرن ُاألنوارُوقرن ُظهورُاألسرارُوقرنُ
اإلمكانُ،فبماُأنهُقدُترُّقىُإلىُهذهُ ُّ
ُّ
السلوك ُاّلذي ُيليقُ
نساني ُوقرن ُيومُهللاُوقرن ُالملكوتُاألبهىُيجبُعليناُأنُنسلكُ ُّ
ُ
فضائلُالعالمُاإل
ّ
ُألنُالعالمُوصلُإلىُدرجةُالبلوغُإنُلمُيصلُإلىُدرجةُالبلوغُفسوفُيصلهاُعنُقريبُ .
بهذاُالقرن ُّ
مؤسساتُ
ُا
اُكمُاتّسعتُدائرةُالعقولُو
ُ
ُلحظو
األفكارُوكمُزدتُالكتشافاتُالجديدةُوكمُمنُ ّ

النافعةُ.فمعُوجودُهذهُ
لىُأيُمدىُانتشرتُالعلومُ ُّ
ُّ
عظيمةُظهرتُوكمُمنُمخترعاتُبديعةُتجّلتُوا

ن ُهذاُ
طبيعة؟ُإ ُّ
مادُّياتُوأسرىُعالمُال ُّ
اإللهية ُهلُيليقُبالبشرُأنُيكونواُغرقىُفيُبحرُال ّ
المواهبُ ّ
انيةُالعالمُ
وحانيةُوبهرتُنور ُّ
الر ُّ
معنويةُوظهرتُكمالتُاإلنسانُ ُّ
القرن ُقرن ُتجّلت ُفيهُقوىُاإلنسانُال ُّ
وبماُأنُالكمالتُالجسما ّنيةُقدُبلغت ُ
ُّ
اإللهيةُغيرُالمتناهيةُ.
ُ
اإل
نسانيُ ُوتجّلتُالفيوضاتُ ّ
ّ
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ُيتنورُظاهرُاإلنسانُ
وحانية ُينبغي ُأن ُتصل ُإلى ُأعلى ُدرجة ُلكي ُّ
الر ُّ
أعلى ُدرجة ُفكذلك ُالكمالت ُ ُّ

اإللهيةُكُّلهاُ .
ملكوتيةُكلتاهماُوتظهرُالفضائلُال ُّ
نيويةُوال
السعادةُ ُّ
وباطنهُوتتحّققُ ُّ
طبيعيةُ ّ
ّ
الد ّ

قوة ُتكشفُالحقائقُكذلكُ
ُّ
ي ُمرآةُلحقائ
وكماُأن ُالعقلُالبشر ُّ
ُّ
ُ
قُاألشياءُأعنيُأن ُفيُاإلنسانُ ّ

ملكوتية ُوتظهرُفيهاُاألسرارُ
حقيقةُاإلنسانُمرآةُألنوارُالملكوتُولهاُاستعدادُلتتجّلى ُفيهاُالحقائقُال
ّ

ُالجسماني ُوالجانبُ
ُ
اإللهية ُوتنطبع ُفيها ُصور ُالمأل ُاألعلى ُولهذا ُفإذا ُارتقى ُالجانبانُ -الجانب
ّ
ّ
نسانيةُفيُمنتهىُالجمالُوالكمالُ .
وحانيُ-فعندُذلكُتظهرُالحقيقةُاإل ُّ
الر ُ
ُّ
ّ
كل ُشمعُوأحاطُغيثُرحمتهُ
كل ُباب ُوأنارُلناُ ُّ
إن ُهللاُلهُالحمدُقدُفتحُلناُفيُهذاُالقرن ُ ُّ
ُ ُّ

كل ُهذهُ
كل ُجهة ُوسائل ُالكمال ُفال ُيجوز ُلنا ُأن ُنهدر ُ ُّ
ُوهيأ ُلنا ُمن ُ ُّ
الجميع ُّ
ُوهب ُنسيم ُعنايته ّ

الّهوتيةُبلُينبغيُلناُأنُنسعىُ
وحانيةُونهدرُهذهُاألنوارُال ُ
الر ُّ
اإللهيةُونهدرُهذهُالفيوضاتُ ُّ
المواهبُ ّ
نسانيةُبمنتهى ُدرجة ُالكمالُحتّى ُتكونُ
اإللهية ُفيُالحقيقةُاإل ُّ
روحُا ُوقلبُا ُحتّى ُتظهرُهذهُالمواهبُ ّ

السعادةُ
الناسوتُمرآةُالملكوتُ،وعندُذلكُينالُالبشرُ ُّ
بُالجليلُويصبحُعالمُ ُّ
الر ُّ
البشرُّيةُمرآةُملكوتُ ُّ

ملكوتيةُ .
انيةُال
ور ُّ
الن ُ
ةُالعظيمةُو ُّ
ُ
الر ُّ
وحاني
اإللهيةُُو ُّ
ُّ
نيويةُُو ُّ
الس
ُّ
ّ
عادةُاألخرويةُوالمواهبُ ّ
الد ّ

الروح ُالقدس ُوتنالوا ُهذهُ
الشكر ُلهذه ُاأللطاف ُوتتلُّقوا ُنفثات ُ ُّ
ُإذن ُفاجتهدوا ُلكي ُتفوا ُحق ُ ُّ

الشرقُوالغربُوينهدمُبناءُ
همةُفسيتعانقُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
ُّ
انيةُوتشكرواُهذاُالفضلُوالموهبةُواذاُبذلتمُمثلُهذهُال ّ
وحانيةُوتتجّلى ُوحدةُالعالمُ
الر ُّ
ملكوتية ُوتحصلُاأللفةُ ُّ
محبة ُال
ّ
العداوةُوالبغضاءُانهداما ُكُّليُا ُوتنتشرُال ّ

رضيةُ
السعادةُاأل ُّ
الصلح ُاألكبرُويتعاشرُالبشرُفيُماُبينهمُبنهايةُاأللفةُوتحصلُ ُّ
ُ
اإل
نسانيُويتحّقق ُ ّ
ّ
ةُمنيُ .
بهذاُالمقامُوهذهُوصي ُّ
ُّ
كلُ
ملكوتيةُكلتاهماُوأرجوُأنُيفوزُال ُّ
السعادةُال
ُو ُّ
ّ
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الروح
خلود ّ
ألقيتُهذهُالخطبةُفيُمدينةُبوسطنُفيُُ24تموزُُ 1912
هو هللا
قليةُفالُحاجةُبأنُأكررُماُقرأتموهُ
ُّ
الروحُوأدُّلتهاُ ُّ
الن
مقدسةُمسألةُبقاءُ ُّ
ُأ
لقدُقرتمُفيُالكتبُال ّ

مقدس ُاّلذيُ
وسمعتموهُبلُأذكرُلكمُاآلنُاألدلةُالعقليةُعلىُذلكُحتّى ُينطبقُماُنقولهُمعُالكتابُال ّ

نسانيةُباقيةُ.واآلنُنقيمُاألدُّلةُعلىُذلكُ :
الروحُاإل ُّ
يقولُبأنُ ُّ
ُّ

مركبةُمنُعناصرُومنُ
اضحُلدىُالجميعُأنُكاّفةُالكائناتُالجسما ّنيةُ ُّ
ُّ
الدليل ال ّول :منُالو
ُ ّ
كلُتركيبُمعينُيحصلُكائنُمنُالكائناتُفمثالُُهذاُالُوردُوجدُواكتسبُشكلهُمنُتركيبُالعناصرُ
ُّ
التّحليلُولكنُلوُكانُ
كل ُتركيبُإلىُ ُ
لُبد ُأنُينتهيُ ُّ
وعندماُيتحّلل ُهذاُالتّركيب ُفذاكُهوُالفناءُ.و ُّ
فإنه ُل ُيتحّلل ُول ُيموت ُبل ُيبقى ُحيا ُإلىُ
ُمركب ُمن ُالعناصر ُالجسما ّنية ُ ُّ
هذا ُالكائن ُالحي ُغير ُّ

كل ُتركيب ُيعقبهُ
بةُمنُعناصرُفإنهاُلُتتحّلل ُألنُ ُّ
ُّ
ُّ
صلُمرك
الروحُليستُفيُاأل
حيثُإن ُ ُّ
ُّ
األبدُ.و
ُ
حُلُتركيبُفيهاُفإنهاُلُتتحّللُ .
ُّ
الرو
حيثُإنُ ُّ
ُّ
تحليلُو
ُ

كلُكائنُمنُالكائناتُلهُصورةُتحّققُوجودهُ.فإ ّماُأنُتكونُلهُصورةُ
هوُأنُل ُّ
ُّ
الدليل ال ّثاني:
ُ ّ
ةُمخمسة ُ
مثُّلثةُأوُصورةُمرُّبعةُأوُصور ُّ
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تعددةُلُيمكنُاجتماعهاُفيُزمانُواحدُفيُكائنُواحدُولُ
أوُصور ُّ
الصور ُالم ّ
ةُمسدسةُوجميعُهذهُ ّ

تحولُإلىُصورةُالمرّبعُفيُ
يمكنُأنُيوجدُكائنُفيُصورُغيرُمتناهيةُ.فصورةُالمثُّلثُلكائنُماُلُت ّ
لذلكُفإن ُالكائنُالواحدُ
ُّ
سُلُتصيرُمسدسُا ُ
ُّ
ُّ
ةُالمخم
عُلُتصيرُمخمسُا ُوصور
ُّ
آنُواحدُوصورةُالمرُّب

التّغييرُ
أوُمخمسُا ُوبانتقالهُمنُصورةُإلىُصورةُأخرىُيحصلُ ُ
ُّ
إ ُّماُأنُتكون ُصورتهُمثُّلثُا ُأوُمرُّبعُا ُ
نسانيةُتكونُفيُآنُواحدُوفيُصورُ
الروحُاإل ُّ
لُنجدُأنُ ُّ
ُّ
ُّ
النقالبُوحينماُنتأم
التّبديلُويظهرُالفسادُو
ُو ُ
الروحُ
نُو ُّ
ثم ُ
خمسُوصورةُالم ُّ
الروحُتتحّقق ُفيُصورةُالمثُّلثُوصورةُالمرُّبعُوصورةُالم ُّ
غيرُمتناهيةُف ُّ

حيزُالعقلُوليسُلهُانتقالُمنُصورةُإلىُصورةُأخرىُولهذاُ
مصورُفيُ ُّ
ُّ
الصورُموجودُفيُ ّ
كلُهذهُ ّ

ناُلوُأردناُأنُنحولُكائنا ُمنُالكائناتُفيُصورةُالمرُّبعُإلىُصورةُ
ُّ
ُّ
حُلُيتالشيانُألن
الرو
فالعقلُو ُّ
ُ
حُفإنهاُ
الرو ُّ
أماُ ُّ
الص ُ
الص ُ
ُّ
المثُّل
ورةُالثّانيةّ ُ،
ورةُاألولى ُتمامُا ُحتّى ُيمكنناُتكوينُ ّ
ثُفإنناُيجبُأنُنهدمُ ّ
تحول ُمنُ
الصور ُهذهُروحُكاملةُ.لهذاُفليسُمنُالممكنُأنُت ّ
الصور ُوهيُفيُجميعُ ّ
جامعةُلجميعُ ّ

يهاُتغييرُأوُتبديلُوهيُباقيةُدائمةُإلىُاألبدُ.وهذاُدليلُعقليُ .
ُ
صورةُإلىُصورةُأخرىُولهذاُلُيعتر
ّ

لكنناُ
حقيقي ُلهُ ُو ُّ
ُ
ثم ُأثرهاُ.فالمعدومُلُأثرُ
الدليل ال ّثالث :لجميعُالكائناتُهناكُوجودهاُ ّأولُُ ُّ
ُ ّ
ّ
الشمس ُإشراقُاُ.
ن ُأناسُا ُعاشوا ُقبل ُألفي ُسنة ُول ُتزال ُآثارهم ُتتوالى ُفي ُالظهور ُوتشرق ُك ُّ
نالحظ ُأ ُّ

فحضرةُالمسيحُعاشُقبلُألفُوتسعمائةُسنةُواآلنُنرىُسلطتهُباقيةُفهذاُهوُأثرُواألثرُلُيترُتّبُ
علىُشيءُمعدومُواألثرُيستلزمُوجودُالمؤثّرُ .
الرابع :ماُهوُالموت؟ُالموتُهوُاختاللُالقوىُالجسما ّنية ُلإلنسانُفالُتبصرُعيناهُ
ُ ّ
الدليل ّ
النومُ
لُيتحركُوجودهُومعُهذاُنراهُبرغمُاختاللُقواهُالجسما ّنية ُأثناءُ ُّ
ُّ
ولُتسمعُأذناهُولُتدركُقواهُو

الروحُهيُاّلتيُترىُوتملك ُ
اضحُأنُ ُّ
ُّ
حسُوو
يسمعُويدركُويرىُوي ّ ُ
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الروحُغيرُمنوطُببقاءُالجسدُ .
جميعُالقوىُفيُحينُأنُالقوىُالجسما ّنيةُمفقودةُ.إذنُفبقاءُقوىُ ُّ
ُّ
الروحُتبقىُعلىُ
لكنُ ُّ
يضعفُويسمنُويمرضُويصحُ ُو ُّ
ُّ
نسانيُ
ُ
إنُالجسمُاإل
الدليل الخامسُّ :
ُ ّ
ّ
الروح ُفالجسمُ
الروحُوعندماُيسمنُالجسم ُل ُترتقي ُ ُّ
حال ُواحدةُ .فعندما ُيضعفُالجسمُلُتضعف ُ ُّ
صحةُ .
الجسمُيصحُُو ُّ
ُّ
الروحُلُتمرضُو
يمرضُو ُّ
ُ
الروحُلُتنالُال ّ
ضحُأنُهناكُفيُجسدُاإلنسانُحقيقةُأخرىُغيرُهذاُالجسمُلُيعتريهاُتغييرُ .
ُّ
ُ
ُ
إذنُاتّ
الشيء ُاّلذيُ
كل ُأمر ُوتشاورون ُأنفسكم ُفما ُهو ُذلك ُ ُّ
فك ُرون ُفي ُ ُّ
السادسُّ :إنكم ُت ّ
ُ ّ
الدليل ّ
تتحدثونُ
فك ُرون ُفيُاّلذي ُ ُّ
ُّ
ُّ
أي؟ُكأن
الر
هُإنسانُمجسمُجالس ُأمامكمُ ُويتّحدثُإليكمُ،فحينماُت ّ
يعطيكمُ ُّ
الروحُ .
ُأنهُ ُّ
معهُتوقنون ُّ
الروحُ
قولهمُهذاُصحيحُألن ُ ُّ
ُّ
حُ.إن ُ
الرو ُّ
اآلنُنأتيُإلىُماُيقولهُالبعضُمنُأنناُلُنشاهدُ ُّ
ُّ
ُو

مجردُوليستُبجسمُفكيفُإذُاُتمكنُرؤيته؟ُفالمرُّئياتُيجبُأنُتكونُأجساماُفإنُكانتُأجساماُفهيُ
ُّ

ي ُفإنهُلُيرىُاإلنسانُولُ
النبات ُ
ليستُأرواحُا ُوحينئذ ُل ُيكون ُهناكُروحُ.لحظواُاآلنُهذاُالكائنُ ُ
ّ ّ
حس ُوليسُلهُعلمُأبدُا ُبالعوالمُالعاليةُويقولُلنفسهُليسُهناكُ
يسمعُالصوتُوليستُلهُذائقةُولُي ّ ُ
ُّ
أن ُعالمُ
ُ،وبمقتضىُعالمهُالمحدودُيظن ُ ُّ
ُّ
النبات
النبات ُوليسُهناكُجسمُوراءُ ُّ
عالمُآخرُغيرُعالمُ ُّ
النبات ُدليلُوبرهانُعلىُ
انُوعالمُاإلنسانُليسُلهماُوجودُ.فاآلنُهلُإن ُعدمُإحساسُهذاُ ُّ
ُّ
الحيو
انُوعالمُاإلنسانُ.إذنُفعدمُإحساسُالبشرُللروحُليسُبدليلُعلىُعدمُوجودُ
ُّ
عدمُوجودُعالمُالحيو

كل ُدانُ ُفيُمرتبتهُلُيدركُمرتبةُأعلىُمنهُ،فعالمُ
حُألن ُ ُّ
الرو ُّ
الروحُوليسُبدليلُعلىُموتُ ُّ
عالمُ ُّ
النبات ُلُيدركُعالمُالحيوانُوعالمُالحيوانُلُيصلُإلىُحقيقةُ
النبات ُوعالمُ ُّ
الجمادُلُيدركُعالمُ ُّ
عالمُاإلنسانُ .
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الدليلُناقصُاُوليسُلهُعلمُبعالمُال ُّروحُاّلذيُهوُ
نسانيُنراهُبمقتضىُهذاُ ُّ
ُ
وعندماُننظرُإلىُالعالمُاإل
ّ
ىُأن ُلهُوجودُا ُمحّققاُ
الروحُنر ُّ
ةُالعقليةُ.وعندماُندخلُعالمُ ُّ
ُّ
منُالمجرداتُولُيثبتُوجودهُإلُباألدُّل
ُّ
موُ
الن ُّ
قوة ُ ُّ
النبات ُ ُّ
أبديةُ ،ومثل ُهذا ُكمثل ُالجماد ُحين ُيصل ُإلى ُعالم ُ ُّ
واضحُا ُوله ُحقيقة ُ ّ
فإنه ُيرى ُ ّ
قوة ُاإلحساسُ،وعندماُيصلُ
النبات ُإلىُعالمُالحيوانُيجد ُحقُا ُ ُّ
موجودةُوعندماُيصلُعالمُ ُّ
أن ُفيهُ ّ

وحانيُ
الر ُ
انُإلىُعالمُاإلنسانُيفهمُأن ُلهُقوىُعقليةُ،وعندماُيدخلُاإلنسانُفيُالعالمُ ُّ
ُّ
عالمُالحيو
ّ
أبديةُباقيةُموجودةُلُيعتريهاُزوالُ .
الروحُك ُّ
يدركُأنُ ُّ
ُّ
الشمسُثابتةُ ّ
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وحية
الر ّ
السعادة ّ
ّ
السّيدةُبارسنزُفيُدوبلن ُ
ألقيتُهذهُالخطبةُالمباركةُفيُبيتُ ّ
ُفيُُ31تموزُُ 1912
هو هللا
ثيُإليكمُ.إننيُإنسانُ
ُّ
ُّ
هاُكانتُسببُلقائيُبكمُوتحد
ُّ
ةُبارسنزُألن
السّيد
ُّ
ُ ُّإن
يُممتن ُجدا ُمنُ ّ

السّيدةُ
شر ُ
قي ُوأنتمُمنُأهاليُهذه ُالبالدُالغرُّبيةُولمُيكنُاجتماعناُفيُمكانُواحدُممكنُاُوقدُصارتُ ّ
ّ
عرفتنيُبكمُ .
منهاُألنهاُ ُّ
ُّ
نُجداُ
تيُولقائيُبكمُلذاُفإننيُممت ُّ
ُّ
بارسنزُسببُمجالس
األمةُقدُارتقتُ
أيتُأن ُ ُّ
ُّ
الشرق ُوعندماُوصلتُإلىُهذهُالبالدُوزرتُأمريكاُر
ُلقدُجئتُمنُ ُّ

حدُسواءُوأصبحتُالبالدُ
مادُّياتُرقياُعظيمُاُفيُ ُ
مادُّيةُعلىُ ّ
الصناعةُوفيُالعلومُال ّ
فيُال ّ
التّجارةُوفيُ ّ
أوروبا ُفي ُمنتهى ُدرجة ُوهي ُتزداد ُيومُاُ
معمورة ُمن ُ ُّ
كل ُجهة ُوكذا ُأصبحت ُالتّرّقيات ُال ّ
مادُّية ُفي ُ ّ

فيومُاُ .

ملكوتيةُ
وحانية ُال
الر ُّ
أن ُاإلحساسات ُ ُّ
ُتدنت ُو ُّ
وحانية ُقد ُّ
الر ُّ
ُأن ُالتّرّقيات ُ ُّ
لكنني ُلحظت ُّ
ُ ُو ُّ
ّ

احدُيتمنىُأنُترتقيُ
ُّ
كلُو
الدنياُوصارُ ُّ
وجهُإلىُهللاُوُاتّجهتُجميعُالقلوبُإلىُأمورُ ُّ
التّ ُّ
لتُوقلُ ُ
تضاء
َّ

احةُوطمأنينةُناسوتيةُ .
ُّ
نيويةُويحصلُعلىُر
حياتهُالجسما ّنيةُوينالُثروةُد ّ
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ملكوتية ُقليلةُنسبيا ُوهذاُهوُاألمرُفيُ
مادُّيةُكثيرةُواإلحساساتُال
ُّ
وخالصةُالقولُإن ُاإلحساساتُال ّ
ّ

الدنياُ .
جميعُأطرافُ ُّ

وحانية ُولن ُتكونُ
الر ُّ
نساني ُغير ُممكنة ُدون ُحصول ُاإلحساسات ُ ُّ
ُ
لكن ُسعادة ُالعالم ُاإل
ُ ُو ُّ
ّ
الروحُفتحياُ
أماُ ُّ
لُّب ُ
للبشرُراحةُواطمئنانُإ ُ
التّوجهُإلىُملكوتُهللاُ.فالجسدُيتلُّذذُمنُالمواهبُال ّ
مادُّيةّ ُ.
ملكوتيةُ.
لُّباإلحساساتُال
الروحيُممكنينُإ ُ
حقيقيُوالفرحُ ُّ
ُ
السرورُال
اإللهيةُولنُيكونُ ُّ
ّ
منُالفيوضاتُ ّ
ّ
ُبد ُأنُ
كل ُإنسان ُل ُّ
كل ُبالء ُومصيبةُ ُ .و ُّ
الرزايا ُواإلنسان ُعرضة ُل ُّ
ُو ُّ
ألن ُعالم ُالبشر ُمحاط ُبالباليا ُ
ُّ
لكنُ
كل ُواحد ُمبتلىُ ُمن ُجهة ُماُ .فمثالُ ُهناك ُشخص ُفي ُمنتهى ُالغنى ُ ُو ُّ
ُهم ُومشكلةُ .ف ُّ
يكون ُله ُّ

ص ّحة ُولكن ُتصيبهُ
الناحيةُ .وهناك ُشخص ُفي ُمنتهى ُال ُّ
ُهم ُمن ُهذه ُ ُّ
صحته ُعليلة ُولذا ُفهو ُفي ُّ
ُّ
مصيبةُبوفاة ُطفلُمنُأطفالهُأوُواحدُمنُأقربُأقربائهُأوُأحسنُأصدقائهُفيصبحُحزينُا ُمنُهذهُ

الناحيةُ.وانُكملُسرورُ
بهُلذاُفإنهُمهمومُمنُهذهُ ُّ
ُّ
وعدوهُيتعُّق
آخرُلهُعدو ُ ُّ
ُّ
الجهةُ.ونرىُشخصُا ُ
الناحيةُ .
وغمُمنُهذُ ُّ
يحسدونهُفيقعُفيُهمُ ُّ
ُّ
الناسُ
اإلنسانُمنُجميعُالجهاتُصارُ ُّ

الدنياُراحةُإلنسانُ.ولُتستطيعُأنُتجدُشخصُا ُفارغُاُ
ُوخالصةُالقولُليستُهناكُفيُهذهُ ُّ

الغمُ .
منُالهمُو ُّ
ُّ

فإن ُهذاُمدارُتسليتهُ.
اإللهي ُ ُّ
ُ
ةُوتوجهُإلىُالملكوتُ
ُّ
أماُإذاُكانتُلإلنسانُإحساساتُ ُر ُّ
وحاني
ُّ
ّ
وغم ُفلوُهجمتُعليهُالبالياُمنُ
هم ُ ُّ
كل ُ ُّ
وحانيةُوينسىُ ُّ
فهوُحينماُيتوجهُإلىُهللاُينالُإحساساتُ ُر ُّ
ُّ
هُحينماُيتوجهُإلىُهللاُتزولُجميعُهذهُالهمومُوالغمومُواألحزانُ
ُّ
ُّ
سليةُألن
جميعُالجهاتُفإن ُلديهُ ُ
ُّ
التّ
عزة ُوهو ُفي ُمنتهى ُالُّذُّلةُ
ُو ُّ
ويحصل ُعلى ُمنتهى ُالفرح ُ
اإللهية ُويرى ُال ّ
السرور ُوتحيط ُبه ُالبشارات ُ ّ
ويرىُنفسهُغنياُوهوُفيُمنتهىُالفقرُ .
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مادُّيات ُولم ُتبقُ ُهناك ُإحساساتُ
ُوقد ُحدث ُفي ُّ
ُالزمن ُالقديم ُأن ُجاء ُوقت ُسيطرت ُفيه ُال ّ

فسدت ُأبوابُ
ُيتوجه ُإلى ُهللاُّ ُ .
الناسوت ُولم ُيبقُ ُإنسان ُّ
وحانية ُوانحصرت ُجميع ُأفكار ُالبشر ُفي ُ ُّ
ُر ُّ

مادة ُفظهرُحضرةُإبراهيمُ
محبة ُهللاُخمودُا ُكُّليُاُوغرق ُجميعُالبشرُفيُبحرُال ّ
معرفةُهللاُوخمدتُنارُ ّ

وحانياتُ
الر ُّ
وحانيات ُوطلعت ُأنوار ُالملكوت ُونفثت ُنفحة ُالحياة ُفي ُالقلوب ُوظهرت ُ ُّ
لر ُّ
فماج ُبحر ُا ُّ
مادُّيةُواشتعلتُنارُالهدايةُإلىُأنُأحاطتُأنوارُالملكوتُ
قوةُال
قوةُال ّ
ّ
ملكوتيةُ ُوتغّلبتُعلىُال ّ
وبرزتُال ّ

اإللهيةُبعالمُالبشرُّيةُ .
ّ

مادُّيةُوغفلُالخلقُعنُ
مرةُأخرىُوأحاطتُبالعالمُظلماتُال ّ
ُوبعدُ ّ
مدة ُانطفأتُتلكُاألنوارُ ّ

الديانةُوشرعُببيانُالملكوتُ
هناكُتوجهُإلىُالملكوتُفظهرُحضرةُموسىُورفعُرايةُ ُّ
ُّ
هللاُولمُيبقُ ُ
ائيليونُإلىُملكوتُهللاُ .
كلُجهةُوانجذبُاإلسر ُّ
وأشعلُسراجُالهدايةُفسطعتُأنوارُالملكوتُمنُ ُّ

الناس ُباألمورُ
ظلمات ُوشغل ُ ُّ
مرة ُأخرى ُوأحاطت ُبالعالم ُال ُّ
مدة ُانطفأ ُذلك ُ ُّ
ُوبعد ُ ّ
السراج ُ ّ

ُوتنزل ُجميعُ
الناسوت ُّ
مادُّية ُوتعُّلقت ُالقلوب ُجميعُا ُب ُّ
الجسما ّنية ُوأصبحت ُإحساسات ُجميع ُالبشر ُ ّ

نساني ُكالحيوان ُفلم ُتبقُ ُأبدُاُ
ُ
النوع ُاإل
ُتنزل ُالحشرات ُوأصبح ُجميع ُ ُّ
الناس ُفي ُأعماق ُاألرض ُّ
ُّ
ّ
مادُّياتُ.ففيُمثلُهذهُالحالُ
وحانيةُولمُيبقُ ُنورُهدايةُق ُّ
إحساساتُ ُر ُّ
ط ُوغرقتُجميعُالمللُفيُال ّ
وحانيةُعلىُ
الر ُّ
طلعُكوكبُالمسيحُوتنُّفسُصبحُالهدىُوسطعتُأنوارُالملكوتُوفاضتُاإلحساساتُ ُّ
مدةُ
مادُّياتُحكمُأبدُا ُوجرتُاألمورُعلىُهذاُالمنوالُ ّ
مادُّياتُوبلغُاألمرُإلىُدرجةُلمُيبق ُفيهاُلل ّ
ال ّ
الدماءُفحاربتُاألقوامُ
ةُوظهرتُالوحشيةُوظهرُسفكُ ُّ
ُّ
ثم ُبعدُذلكُأظلمتُالجزيرةُالعرُّبي
منُالزمانُّ ُ.
ُّ

العرُّبية ُبعضها ُبعضُا ُوسفك ُبعضها ُدم ُالبعض ُاآلخر ُونهب ُبعضها ُأموال ُالبعض ُاآلخر ُوأسرُ
بعضهاُأبناءُالبعضُاآلخرُ.ففيُمثلُهذهُالحال ُ
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ائهةُونورُ
النفوس ُ ُ
حشيةُوهذهُ ُّ
مثلُهذهُالقبائلُالو ُّ
ُ
الرسول ُفيُالجزيرةُالعرُّبيةُُورّبى ُ
ظهرُحضرةُ ُّ
التّ
ّ
ازدادُتوجههاُإلىُهللاُ .
ُّ
وحانيةُو
النفوسُفنالتُإحساساتُ ُر ُّ
مدنيةُُورّبىُ ُّ
هؤلءُالجهالءُبأنوارُال ّ

الضاللة ُوظهرتُ
ُ ُّ
مرة ُأخرى ُوغرب ُكوكب ُنُور ُالهداية ُوأحاطت ُظلمة ُ ّ
ثم ُانقلبت ُاألمور ُ ّ

قلوبُوتدنتُالعقولُففيُهذاُالوقتُظهرُحضرةُ
ُّ
ينيةُوأظلمتُال
مادُّيةُواختفتُاإلحساساتُالُّد ُّ
القوىُال ّ
ُأشد ُإشراق ُوتالشت ُالقوىُ
الباب ُفي ُإيران ُوطلع ُكوكب ُحضرة ُبهاء ُهللا ُوأشرقت ُأنوار ُالملكوت ُّ

التّربيةُ
ماويةُوزالتُالوحشيةُ ُوظهرتُ ُ
انيةُ ُّ
ور ُّ
الن ُ
مادُّيةُوطلعتُ ُّ
مادُّيةُفيُ ُّ
الشرقُولمُتبقُُإحساساتُ ّ
ال ّ
الس ّ

انيةُحضرةُ
ويةُتظهرُآثارهاُوقُّلتُغفلةُالخلقُوضاللهمُوقدُأحاطتُنور ُّ
اإللهية ُوبدأتُالقوىُالمعن ُّ
ّ
بهاءُهللاُبإيرانُاليومُإلىُدرجةُترُّبتُنفوسُمثلُالمالئكةُوظهرتُأنفسُتوجهتُبقلوبهاُوأرواحهاُإلىُ

ماوية ُوهيُلُتعنىُأقلُ
رحمانيةُُوهيُنور ُّ
ُّ
وحانياتُفهيُ
الر ُّ
ملكوتُهللاُوغرقتُفيُبحرُ ُّ
انيةُوهيُس ّ
قلوبهاُمتوجهةُإلىُ
ُّ
لكن ُ
همة ُ ُّ
عناية ُبهذهُ ُّ
الدنياُفهيُتشتغلُفيُصناعتهاُلتحصيلُمعاشهاُبمنتهىُال ّ

تقتُأخالقهاُكثير ُفلمُيبقُ ُلديهاُمنُاألخالقُال ّذميمةُشيءُ.
ُا
هللاُوأرواحهاُمستبشرةُببشاراتُهللاُوار

نُ
سمو ُ
ُّ
وصارواُرحماءُبجم
يعُالخلقُويحبونُجميعُالبشرُويعتبرونُالجميعُأهلهمُوأقرباءهمُوصارواُي ّ

الشجرةُ
اعمُوأثمار ُلتلكُ ُّ
نسانيةُباسمُشجرةُواحدةُويرون ُجميعُأفرادُالبشرُبمثابةُأوراقُوبر ُ
عالمُاإل ُّ

قي ُفي ُالعلومُ
الر ُ
نساني ُوهم ُمشتاقون ُإلى ُ ُ
ُ
الصلح ُالعمومي ُوعقيدتهم ُوحدة ُالعالم ُاإل
وغاية ُأملهم ُ ّ
ّ ّ
ّ
ُتعصبُ
ُتعصباتُ :فال ُّ
نساني ُوليست ُلدى ُهؤلء ُّ
ُ
ُعلو ُالعالم ُاإل
ُيسبب ُّ
والفنون ُوساعون ُوراء ُما ُّ
ّ
بُلغوي
ُ،فهمُمتحررونُ
ُّ
ُّ
ُّ
لُتعص
سياسي ُو
ُ
لُتعصبُ
ُّ
بُوطني ُو
ُ
ُّ
لُتعص
بُجنسي ُو
ُ
ُّ
لُتعص
مذهبيُو
ّ
ّ
ّ
ُأمة ُواحدةُ
عصبات ُويعتبرون ُسطح ُاألرض ُوطنُا ُواحدُا ُويعتبرون ُجميع ُالبشر ُّ
من ُجميع ُهذه ُالتّ ّ
الناسُعبادُاُهلل ُ
ويرونُجميعُ ُّ
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ويعُرفون ُهللاُرؤوفُا ُبجميعُالبشرُولهذاُفهمُرحماءُبجميعُالبشرُوليسُلهمُمقصدُغيرُرضاءُهللاُولُ

نسانيةُ .
محبةُالقلوبُاإل ُّ
أمنيةُلهمُغيرُ ّ

وقدُتحملُهؤلءُالبالياُالكثيرةُمنُأجلُالحصولُعلىُهذاُالمقامُفهاجمتهمُسائرُاألحزابُ
ُّ
ُ

التّعصب ُونهبت ُأموالهم ُوأغارت ُعليهم ُإلى ُدرجة ُأحرقت ُأجساد ُبعضهمُ
وثارت ُعليهم ُبمنتهى ُ ُ

الشهادةُ
حينُيضحونُبأرواحهمُوقبلواُ ُّ
ُّ
كلُ
كلُيومُهدفُاُلسهمُوكانواُفيُ ُّ
لكنهمُلمُيهنواُأبدُاُفأصبحواُ ُّ
ُو ُّ
التّعرضُلهمُونالواُشيئُا ُمنُاألمنُوهمُاآلنُ
ينُشاهُوقل ُ ُ
كل ُفرحُوسرورُإلىُأنُماتُناصرُ ُّ
الد
ب ُّ
َّ

نسانيُفيُ
ُ
النوعُاإل
يبذلونُالجهدُأكثرُمنُذيُقبلُمنُأجلُأنُيصبحُالُّناسُرؤوفينُببعضهمُويكونُ ُّ
ّ
نساني ُنورانياُ
ُ
التّضحيةُفيُهذاُالمجال ُكي ُيصبح ُالعالمُاإل
حكمُعائلة ُواحدةُ.وهمُيبذلون ُمنتهى ُ ُ
ّ
انيةُوتزولُرذائلُالبشرُّيةُ
ساتُلهوتيةُوتصبحُالقلوبُالمظلمةُنور ُّ
ُّ
نسانيُانعكا
ُ
وتنعكسُفيُالعالمُاإل
ّ
السما ُوّيةُ .
وتتجّلىُالفضائلُ ُّ
السفر ُالبعيد ُإلى ُأمريكا ُوجئت ُإلى ُهنا ُوذلك ُكي ُيلتئمُ
ُومن ُأجل ُهذا ُالهدف ُقمت ُبهذا ُ ُّ

الشرق ُوالغربُويتحّقق ُكاملُالرتباطُبينهماُفيعاون ُالواحدُاآلخرُويصبحُسببُراحتهُ.فإنُائتلفُ
ُّ

ُّ ق
الراحةُ
كل ُعلىُ ُّ
نساني ُوحصلُال ُّ
ُ
العمومي ُ ُوتجّلت ُوحدةُالعالمُاإل
ُ
الصلح ُ
الشر ُوالغربُرفرفُعلمُ ّ
ّ
ّ
طمأنينةُ .
ُوال ُّ
انيةُ
اإللهي ُملتمسُا ُأن ُينير ُهذه ُالوجوهُويجعل ُهذه ُالقلوب ُنور ُّ
ُ
ُأتضرعُإلى ُالملكوت ُ
ُولهذا
ُّ
ّ
السعادةُتحتُظُّلهُوننالُ
ماوية ُحتّى ُنكون ُجميعناُفيُحمىُهللاُوننالُ ُّ
ويبشرُاألرواحُبالبشاراتُ ُّ
ُّ
الس ّ

وحانيةُ ُونبلغُمنتهىُآمالناُوأمانيناُمنُجميعُالجهاتُهذهُهيُ
الر ُّ
السعادةُ ُّ
الرحةُالجسما ّنية ُونبتغيُ ُّ
ُّا
آماليُوهذهُهيُمناجاتيُهللُ .
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ال ّتربية نوعان
وحدينُفيُدوبلنُ–أمريكاُ ُ-
ألقيتُهذهُالخطبةُفيُكنيسةُالم ّ
فيُُ11آبُسنةُُ 1912
هو هللا
ُفإنكمُ
التّربيةُّ .
طبيعة ُناقص ُومحتاج ُإلى ُ ُ
ُأن ُعالم ُال ُّ
ُمن ُالمسّلم ُبه ُلدى ُعموم ُالعقالء ُّ
التّربية ُهي ُاّلتي ُتجعل ُاإلنسانُ
وحشُ .ف ُ
التّ ُّ
فإنه ُيكون ُفي ُنهاية ُ ُ
رب ُ ُّ
ُأن ُاإلنسان ُإذا ُلم ُي َُّ
تالحظون ُّ

بيعةُفإنهُيكونُمثلُسائرُالحيواناتُ .
ُّ
إنسانُاُواذاُتركُعلىُال ُّ
ط

ُمتمدنُاُ
ُّ
ُالمتمدنة ُتروا ُحينما ُيترّبى ُاإلنسان ُويكتسب ُالفضائل ُيصبح
ُّ
ُانظروا ُإلى ُالممالك

توحشةُمثلُأواسطُأفريقياُعندماُلُ
ويصيرُعاقالُ ُويصيرُعالمُا ُويصبحُكامالُ ُ ُو ُّ
لكنهُفيُالبالدُالم ّ

وحشُ .
التّ ُّ
يرّبىُيبقىُعلىُحالةُ ُ

الناس ُهناُترّبواُوهناكُلُتوجدُتربيةُ.وأهلُ
ُّ
ُوالفرق ُبينُبلدانُأمريكاُوأواسطُأفر
يقياُهوُأن ُ ّ

موفورُ .
التّربيةُقسطُاُ ُا
أماُأهاليُأمريكاُفقدُنالواُمنُ ُ
أفريقياُباقونُعلىُحالتهمُال ُّ
طبيعيةُ ّ

الشجرة ُعديمة ُالُثّمرُ
ج ُمستقيمُا ُوتجعل ُاألجمة ُحديقة ُوتجعل ُ ُّ
التّربية ُتجعل ُالغصن ُالمعو ُّ
ُُ ُ

متمدنُاُ
توحش ُ ُّ
بيةُتعمرُ ُّ
ُّ
التّر
نابلُ.و ُ
ُ
الشائكةُحقالُ ُ ُّ
للس
ثمرةُوتجعلُاألرضُ ُّ
م ُ
الديارُالمنهدمةُوتجعلُالم ّ

التّربية ُ
ُو ُ
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اإللهي ُوتجعلهُينالُمعرفةُهللاُوتجعلُ
ُ
التّربية ُتجعلُاإلنسانُعالمُا ُبالملكوتُ
تجعلُالجاهلُكامالُُ ُ.
ّ
طلعُاُعلىُحقائقُاألشياءُ .
طبيعةُوم ُّ
اإلنسانُ ُروحانياُوكاشفُاُألسرارُال ُّ
طبيعةُمنوطُ
طبيعةُناقصُوأنُكمالُال ُّ
بهُلدىُالجميعُأن ُعالمُال ُّ
ُّ
الخالصةُأن ُمنُالمسّلمُ
ُّ
ُو

طُمنهاُ .
نُاإلنسانُيكونُمثلُسائرُالحيواناتُمفترسُاُبلُأح ُّ
التّربيةُفإنُلمُتكنُهناكُتربيةُفإ ُّ
بُ

التّصرفاتُاّلتي ُلُتصدرُمنُ
مثالُذلكُأنهُتصدرُفيُبعضُاألحيانُمنُاإلنسانُبعضُ ُ
ُّ
ُ

أماُاإلنسانُعديمُ
التّربيةُمهماُيكنُمفترسُاُ ُّ
الحيوانُ.فالحيوانُعديمُ ُ
فإنهُيفترسُفيُاليومُحيوانُاُواحدُاُ ّ

التّربيةُالمفترسُيفترسُيومياُمائةُألفُنفرُ .
ُ

طُ
ئبُوأح ُّ
يخُتروهاُكانتُأشد ُافتراسُا ُمنُالُّذ ُ
ُّ
التّار
السّفاحةُاّلتي ُجاءتُفيُ ُ
النفوس ُ ُّ
ُلحظواُ ّ

منُالحيوانُ .

طُمنُالحيوانُ .
ُإذنُفاإلنسانُإنُلمُينلُتربيةُيصبحُأح ُّ
مادُّيينُ.كانواُ
مادُّيةُوتربيةُ ُّ
ُُو ُ
إلهيةُ.فقدُكانُفالسفةُالعالمُمعُّلمينُ ّ
التّربيةُعلىُقسمينُ:تربيةُ ّ

اإللهيةُ
طبيعيُّ ُ.
قي ُال ُّ
الر ُ
بيةُو ُ
التّر ُ
طبيعيةُلهذاُصارواُسببُ ُ
الناس ُتربيةُ ُّ
يرُّبون ُ ّ
لكن ُالمظاهرُال ّ
مقدسةُ ّ
ّ ّ
كانواُمرّبينُإله ّيينُرُّبواُاألرواحُوالقلوبُوعالمُاألخالقُ .
مقدسة ُعالم ُاألرواحُ .مثال ُذلك ُحضرةُ
ُولقد ُرّبى ُالفالسفة ُعالم ُاألجسام ُورُّبت ُالمظاهر ُال ّ

السالم ُكان ُمرّبيُا ُ ُروحانيُاُ .وكان ُملكوتيا ُوكان ُمرّبيُا ُإلهيُا ُرّبى ُاألرواح ُُورّبى ُعالمُ
المسيح ُعليه ُ ُّ

مدنية ُورُّبوا ُالبشر ُمن ُحيثُ
أما ُحضرات ُالفالسفة ُفقد ُخدموا ُال ّ
األخالق ُّ
ُوروج ُالحقائق ُالمعقولةّ ُ .
مادةُ .
ال ّ

اإللهيةُ.فهوُ
بيعيةُوالىُ ُ
ط ُّ
التّربيةُال ُّ
وفيُالحقيقةُإن ُاإلنسانُمحتاجُإلىُالثنينُ:إلىُ ُ
ُّ
ُ
التّربيةُ ّ

ماويةُيكنُمثلُسائر ُ
التّربيةُ ُّ
إنُلمُينلُ ُ
الس ّ
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قوة ُيصبحُبهاُكاشفُاُ
اناتُويكنُمجردُكاشفُللحقائقُالمحسوسةُّ ُ.
ُّ
الحيو
لكن ُهللاُوضعُفيُاإلنسانُ ّ
اإللهية ُكاشفة ُللفيوضات ُوهي ُسبب ُللحياةُ
للحقائق ُالمعقولة ُوكاشفُا ُللحقائق ُال
قوة ُ ّ
ّ
ملكوتيةُ ،تلك ُال ّ

انُألنُ
ُّ
تجعلُاإلنسانُممتازُعنُالحيو
ُا
قوةُ
قوةُسببُحصولُالكمالتُال ُّ
األ ّ
معنويةُوتلكُال ّ
بديةُوتلكُال ّ
هوتيةُ .
الّ ُّ
وتيةُواإلنسانُكاشفُللحقائقُال ُ
الناس ُّ
الحيوانُكاشفُللحقائقُ ّ

الروحُالقدسُ
ةُفإنهُلُيزالُمحتاجُا ُإلىُنفثاتُ ُّ
مادُّي ُّ
ُإذُا ُفاإلنسانُمهما ُيحصلُعلىُترُّقياتُ ّ

التّربيةُلُيصيرُ
إلىُالفيضُالملكوتي ُوماُلمُينلُاإلنسانُهذهُ ُ
ُ
اإللهيةُومحتاجُا ُ
ومحتاجُا ُإلىُ ُ
التّربيةُ ّ
ّ
كامالُُ .
النفوس ُتربية ُإلهّية ُولتزيل ُنقائصُ
مقدسة ُفي ُ ُّ
كل ُكور ُلترُّبي ُ ّ
ُلهذا ُفقد ُظهرت ُالمظاهر ُال ّ

معنويةُ .
طبيعةُولتظهرُالكمالتُال ُّ
ال ُّ

حول ُهذه ُالغابة ُإلى ُحديقةُ
بستاني ُ ُ
ُ
طبيعة ُأشبه ُما ُتكون ُبالغابة ُوحضرة ُالمسيح ُ
ُُوال ُّ
إلهي ُ ّ
ّ
ّ
طبيعةُ
الشوك ُوالعوسج ُبحكم ُال ُّ
ثمرة ُوجعل ُهذه ُاألراضي ُالمليئة ُب ُّ
وجعل ُاألشجار ُعديمة ُالُثّمر ُم ُ

النفعُفرماهاُخارجُا ُوقلعُ
الض ُّارةُعديمةُ ُّ
التّر ُ
الرياحينُفقُّلبُ ُ
بالورودُو ُّ
ُ
بستانُا ُمليئُا ُ
بةُوأخرجُالحشائسُ ّ
طبيعة ُوبعد ُأن ُكانت ُأرض ُأشواك ُأصبحتُ
وقمع ُجميع ُاألشواك ُاّلتي ُكانت ُقد ُنمت ُبمقتضى ُال ُّ

الُشك ُ ُّأنهاُكانتُتصبحُغابةُأوُأرضُاُ
طبيعةُف
مزرعةُوحديقةُأزهارُ.ولوُكانتُتبقىُعلىُحالةُال ُّ
ّ

الشائكةُإلىُمزرعةُ ُويجعلُهذهُاألشجارُعديمةُ
عُيحولُالغابةُإلىُحديقةُواألرضُ ُّ
شائكةُ ُّ
لكن ُ ُّ
الزُار ّ

ثمرةُويجعلُأرضُالحشائشُمزرعةُ .
الُثّمرُم ُ

ُإن ُاإلنسان ُمهما ُير ِّ
ُيعدُ
ُفإنه ُّ
مادُّية ُّ
ُوخالصة ُالقول ُهو ُّ
تق ُرقيا ُطبيعيُا ُويكتسب ُكمالت ُ ّ

نسانيةُفيُنهايةُ
اإللهية ُلكيُتظهرُالحقيقةُاإل ُّ
ُ
الرو
حيوانُا ُولهذاُفهوُمحتاجُلنفثاتُ ُّ
حُومحتاجُللتّربيةُ ّ

التّوراةُفتكونُصورةُومثالُُإلهياُوتستفيضُمن ُ
الجمالُوالكمالُولتصيرُمصداقُآيةُ ُ
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ةُتصبحُلهوتيةُوبعدُ
ُّ
ُّ
وبعدُأنُكانتُناسوتي
ماويةُ
ملكوتيةُ،وبعدُأنُكانتُ ُّ
الحقائقُال
أرضيةُتصبحُس ّ
ّ

انيةُوهذاُغيرُممكنُإلُبنفثاتُ
وحانيةُ،وبعدُأنُكانتُظلما ّنيةُتصبحُنور ُّ
أنُكانتُجسما ّنيةُتصبحُ ُر ُّ

لُفليسُلهاُبأيُوجهُمنُالوجوهُامتيازُعنُالحياةُالحيوا ّنيةُ .
ُّ
حُالقدسُفتنالُحياةُأبديةُوا
ُّ
الرو
ُّ

النفوس ُعقالُ ُجديدُا ُوتمنحهاُ
ُ ُّ
مقدسة ُتنفث ُروحُا ُجديدُا ُفي ُاألجساد ُوتهب ُ ّ
إن ُالمظاهر ُال ّ

انيةُ
ور ُّ
الن ُ
مدة ُإ ُ
مرة ُأخرىُ ُفال ُتبقى ُ ّ
ترُّقيات ُعظيمة ُوتنير ُالعالمُ ،ولكن ُل ُتمضي ُ ّ
لّ ُويعود ُمظلمُا ُ ّ
ُيعمر ُأرضُا ُفبعدُأن ُكانت ُأرضُأشواكُ
ماوية ُبل ُتتغّلب ُاإلحساسات ُال ُّ
ُّ
الس ّ
طبيعية ُمثال ُذلك ُزارع ّ
لوُيتركهاُفإنهاُتعودُأرضُأشواكُوحشائشُ .
ُّ
أماُ
ُّ
وحشائشُيجعلهاُمزر
عةُطيبةُالخيراتُوالمحاصيلُ ّ

مقدسةُمزرعةُذاتُبركة ُوكانُحقالُ ُوبستانُا ُلمُتكنُفيهُ
قوة ُالمظاهرُال ّ
ُوهكذاُكانُالعالمُب ّ

انيةُ
ور ُّ
الن ُ
اإللهية ُساطعةُفيهُ ُو ُّ
ور ُّ
الن ُ
مدة ُغداُمظلمُا ُبالكُّلُّيةُولمُتبقُ ُ ّ
ظلمة ُجهلُبلُكانتُ ّ
لكنهُبعدُ ّ
انيةُ ّ
وحانيةُ .
اإللهيُولمُتبقُهناكُتربيةُ ُر ُّ
ُ
اإللهيةُأبدُاُولمُيدمُالفيضُ
ّ
ّ
النزاعُ
ُففيُمثلُهذاُالوقتُظهرُحضرةُبهاءُهللاُفيُزمنُكانتُفيهُمللُ ُّ
الشرق ُفيُنهايةُ ّ

والجدال ُوكان ُأتباع ُاألديان ُفيه ُيسفك ُبعضهم ُدماء ُبعضهم ُاآلخر ُوكانت ُالمذاهب ُمشغولة ُفيُ
ماويةُ.ففيُوقتُ
محبةُولمُتكنُهناكُنور ُّ
انيةُس ّ
الحربُوالجدالُفيُماُبينهاُفلمُتكنُهناكُأبدُاُآثارُلل ّ
أن ُالبشر ُكُّلهم ُعبيد ُهلل ُوجميعُ
تفضالُ ُ ُّ
ُ
كهذا ُظهر ُحضرة ُبهاء ُهللا ُوأعلن ُوحدة ُالعالم ُاإل
نساني ُم ّ
ّ
ماُفيُاألمرُهوُأن ُالبعضُجاهلُوناقصُوطفلُيجبُأنُيصبحُ
ُّ
كل ُ
ظل ُرحمةُهللاُ ُو ُّ
األديانُفيُ ُّ
كلُُوألطافهُ
انيينُوهللاُرؤوفُبال ُّ
طبيعةُيجبُأنُيصبحواُنور ُّ
عالمُاُكامالُُبالغُاُوالبعضُغرقىُظلمةُال ُّ

اإللهيةُ .
اإللهيةُشاملةُلل ُّ
كلُوالجميعُمستغرقونُفيُبحرُرحمتهُومستفيضونُمنُالفيوضاتُ ّ
ّ
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النزاع ُوالجدال ُوأزال ُالعداوة ُمن ُذات ُالبين ُوجعل ُجميعُ
ُوخالصة ُالقول ُفقد ُأزال ُحضرته ُ ّ

األديان ُتلتئم ُببعضها ُوأّلف ُبين ُالمذاهب ُبعد ُأن ُكانت ُفي ُمنتهى ُالبغضاء ُوحصل ُبينها ُمنتهىُ

محبة ُوهناك ُاليوم ُفي ُإيران ُقوم ُأطاعوا ُأمر ُحضرة ُبهاء ُهللا ُفأصبحوا ُفي ُمنتهى ُاأللفة ُوالوئامُ
ال ّ
أن ُعالمُالبشرُّيةُمثلُشجرةُ
تفضل ُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ
محبة ُوقدُ ّ
وأصبحواُجميعُا ُممتزجينُفيُمنتهىُال ّ

بستاني ُلُيفرق ُبينهاُفقدُ
ُ
الشجرةُوأفنانهاُ.وهللاُال
واحدةُوجميعُالمللُواألجناسُعبارةُعنُأوراقُتلكُ ُّ
ّ
يعُوغايةُماُفيُاألمرُأنُالبعضُجاهلُيجبُتعليمهُوالبعضُناقصُيجبُإكمالهُوالبعضُ
ُّ
رّبىُالجم
لكن ُالجميعُ
يصلُإلىُسن ُالبلوغُ ُو ُّ
ُّ
طفلُحتّى ُ
مريضُتجبُمعالجتهُوالبعضُأطفالُوتجبُتربيةُال ُّ
كلُ
كلُمستغرقونُفيُبحرُرحمتهُوماُدامُهوُرؤوفُبال ُّ
عبادُهللاُوهللاُأبُللجميعُورؤوفُبالجميعُوال ُّ

فلماذاُنكونُنحنُقساة؟ُوماُدامُهوُفيُصلحُمعُالجميعُفلماذاُيحاربُبعضناُبعضُا؟ُولماذاُنحاولُ
ونتذرعُبذريعةُ
ةُونتذرعُبذريعةُ
ُّ
يعةُاألم
نتذرعُبذر
المذهبُونتذرعُبذريعةُالوطنُ ُّ
ُّ
ُّ
تحطيمُبعضناُبعضُاُف ُّ

يعةُوحجةُيسفكُبعضناُدمُالبعضُ
ُّ
ياسةُونتذرعُبذريعةُاألسماءُفيحاربُبعضناُبعضُاُ،وألقلُذر
ُّ
الس
ُّ
ظل ُإله ُعطوف ُمثل ُهذا ُاإلله ُاّلذي ُيعفو ُعنُ
ُأننا ُفي ُ ُّ
اآلخر ُونهدم ُالبيوتُ ،أهذا ُلئق ُبنا؟ ُمع ُّ
لُيبدلُلحاظُعنايتهُمهما ُكانُعصيانناُوطغيانناُ.فهلُيليقُبناُأنُنخالفُمثلُ
خطاياناُويرحمناُو ّ
كلُونحنُنكونُقساةُ .
هذاُاإلله؟ُفهوُرؤوفُبال ُّ

العموميُوكتبُقبلُ
ُ
الصلح ُ
أسس ُمثلُهذاُ ُ
ُّ
ُو
التّ
ُّ
أسيسُوروجُ ّ
الخالصةُأن ُحضرةُبهاءُهللاُقدُ ّ
ّ
الصدقُواأللفةُوعبادةُالحقيقةُ .
خمسينُسنةُرسائلُإلىُجميعُالملوكُودعاهمُجميعُاُإلىُ ّ
اإللهيُ.
ُ
ُللرضاء ُ
عصبات ُوالمخالفة ُّ
ُنعم ُليست ُهناك ُآفة ُأعظم ُمن ُالحرب ُالمنبعثة ُمن ُالتّ ّ
ّ
التّاريخ ُإلى ُالوقت ُالحاضر ُكان ُبين ُالبشر ُحرب ُوجدال ُوكانت ُالحروبُ
ُأنه ُمنذ ُبداية ُ ُ
لحظوا ُّ
منبعثةُإ ّماُمن ُ
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عصبُالمذهبيُ .
ُ
بُالوطنيُُواُ ّماُمنُ ُ
ُ
التّ ُّ
عص
بُالجنسيُُواُ ّماُمنُ ُ
ُ
التّ ُّ
عص
ياسيُُواُ ّماُمنُ ُ
الس ُ
عصبُ
التّ ُّ
ُ
التّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
تعصبُفلماذاُيك ُون ُعندناُ
نساني ُوليسُعندُهللاُ ُّ
ُ
عصبات ُهادمةُللبنيانُاإل
ُ ُّ
إن ُجميعُهذه ُالتّ ّ
ّ
تعصب؟ُوهللاُيعاملناُجميعُاُمعاملةُواحدةُفلماذاُيعاملُبعضناُبعضُاُمعاملةُمختلفةُ.وجميعُاألرضُ
ُّ

وطنُواحدُوكرةُاألرضُكرةُواحدةُوجميعُالبشرُمنُوطنُواحدُومنُساللةُآدمُولهذاُفهمُعائلةُ

واحدةُوجنسُواحدُلُأجناسُمختلفةُفلماذاُنحنُيجبُأنُنختلف؟ُولِّمُهذهُالح ُروبُبيننا؟ُولماذاُهذاُ
الجدالُوالقتال؟ ُ
ُألن ُالحربُ
محبة ُواأللفة ُّ
ُشك ُ ُّ
ُ
الرضاء ُ
ُيجب ُأن ُنتابع ُ ُّ
اإللهي ُُول ّ
أن ُرضاء ُهللا ُهو ُفي ُال ّ
ّ
نسانيُ .
ُ
مرةُفلنُيرتاحُالعالمُاإل
ُ
هادمةُللبنيانُاإل
نسانيُوماُدامتُالحربُمست ّ
ّ
ّ
ألنُ
التّقاليد ُالموجودة ُبين ُأيدي ُأولي ُاألديان ُمانعة ُلالتّحاد ُوالتّفاق ُ ُّ
ُأن ُ ُ
ُومبدأ ُآخر ُهو ُّ

النزاعُسببُللقتالُ .
سببُللنز ُ
ُّ
التّقاليدُمختلفةُواختالفُالتّقاليدُ
اعُ،و ّ

تحرىُ ُالجميع ُالحقيقة ُفالُ
تحريُ ُالحقيقة ُّ
ُألن ُالحقيقة ُواحدة ُواذا ُ ّ
ُولهذا ُيجب ُترك ُالتّقاليد ُ ُو ّ

اإللهيةُ
النزاعُهوُمنُ ُ
ينُألنُ ُّ
ُّ
أنُالجميعُيصبحونُمتّحدينُمتّفق
شكُ ُّ
كلُهذاُ ّ
ّ
أماُأساسُاألديانُ ّ
التّقاليدُ ّ
كل ُمتّفقون ُعلىُأنُالفضائلُنورُ
نسانيةُفالُيختلفُأحدُفيُالفضائلُبلُال ُّ
فواحدُوهوُالفضائلُاإل ُّ

ُأنناُ
ُالمؤكد ُّ
ُّ
اإللهية ُوترك ُالتّقاليد ُومن
الرذائل ُظلمةُ ،إذن ُفيجب ُعلينا ُ ُّ
ُو ُّ
الرجوع ُإلى ُأساس ُاألديان ُ ّ
لُيبقىُاختالفُبأيُوجهُمنُالوجوهُ .
ُّ
ُنتّحدُو

ينُيجبُأنُيطابقُالعقلُويطابقُالعلمُألنهُإنُلمُيطابقُالعقلُ
ُّ
هوُأنُ ُّ
الد
ُّ
ُومنُمبادئهُأيضُاُ

نتوصلُبهاُإلىُحقيقةُاألشياءُوندركُحقيقةُ
قوة ُعاقلةُحتّىُ ُّ
ُّ
و
العلمُفإنهُيكون ُأوهاماُولقدُأعطاناُهللاُ ّ

كلُشيء ُ
ُّ
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الدينُمانعُا ُلأللفةُفعدمهُخيرُمنُ
الُشك ُ ُّأنهُأوهامُواذاُكانُ ُّ
الدينُمخالفُا ُللعلمُوالعقلُف
فإذاُكانُ ُّ
ّ
أن ُعدمُ
الُشك ُ ُّ
النزاع ُوالجدالُف
محبة ُواأللفةُفإنُأصبحُ ُّ
وجودهُألن ُ ُّ
ُّ
الدينُسببُ ّ
ّ
الدينُهوُألجلُال ّ

أن ُعدمه ُأحسن ُمنُ
ُشك ُ ُّ
الدين ُأحسن ُّ
ُّ
ُألنه ُبمنزلة ُالعالج ُفإن ُأصبح ُالعالج ُسبب ُالمرض ُفال ّ
وجودهُ .

أنُ
النساءُو ُّ
جالُو ُّ
الر ُ
حدُسواءُفأعلنُحضرةُبهاءُهللاُالمساواةُبينُ ُّ
ُ ُّ
إنُهللاُخلقناُجميعُاُعلىُ ّ
ثمُ ّ

كلُ
الرجلُوالمرأةُكليهماُعبيدُهللُوجميعهمُبشرُمتساوون ُفيُالحقوق ُوليسُعندُهللاُرجلُأو ُامرأةُ ُو ُّ
ُّ
اإللهيُ
ُ
اإللهيةُ .وفي ُالعالم ُ
ُتقربُا ُمن ُالعتبة ُ ّ
شخص ُتكون ُأعماله ُأحسن ُوايمانه ُأحسن ُيكون ُأكثر ّ
ّ
النساءُ
جالُو ُّ
الر ُ
ليسُهناكُذكورُواناثُوليسُفيُعالمُالملكوتُذكورُواناثُوالجميعُواحدُولهذاُف ُّ
يجبُأنُيتّحدواُويتساوواُ .
كل ُيجبُأنُ
أن ُال ُّ
وخالصةُالقولُلماُكانُأكثرُأهلُالعالمُجهالءُفقدُأعلنُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ
ُّ
ُ

ِّ
يحصلواُالعلومُوالفنونُويجبُعليهمُأنُيدخلواُجميعُاألطفالُالمدارسُسواءُفيُالمدنُأمُفيُالقرىُ
ّ
ي ُأنُيعينهُحتّى ُلُتبقىُنفسُبدونُ
وهذاُفرضُمحتومُفإنُعجزُاألبُوجبُعلىُالمجتمعُالبشر ُّ

تربيةُ .

ُألن ُالعلومُ
وحانية ُّ
الر ُّ
التّربية ُ ُّ
التّربية ُالجسما ّنية ُكما ُتدرس ُ ُ
ُتدرس ُ ُ
ُوفي ُالمدارس ُيجب ُأن ُّ

أماُإذاُ
اإللهيةُبمثابةُ ُّ
ال ّ
مادُّيةُبمثابةُالجسدُوالعلومُ ّ
الروحُويجبُأنُتنفخُفيُالجسدُروحُلينالُالحياةّ ُ.
ُألنه ُحينما ُيكون ُمحرومُا ُمنُ
لم ُتكن ُهناك ُروح ُفالجسد ُيكون ُميتُا ُمهما ُيكن ُفي ُمنتهى ُالجمال ُّ

ُفإن ُفناءهُ
ُأحسنُألنه ُيفسدُويتعُّفن ُّ
ُّ
ُإن ُعدمه
مرة ُوبدون ُنتيجةُبل ُّ
ُفإنهُيغدوُعديم ُالُثّ ُ
الروح ُّ
فيض ُ ُّ
الروحُهوُروح"ُ،أيُ
تفضلُفيُاإلنجيل"ُ:المولودُمنُالجسدُجسدُهوُوالمولودُمنُ ُّ
أحسنُمنُبقائهُوي ّ

الروحُالقدسُفهي ُ
أماُنفثاتُ ُّ
أ ُّ
نُال ّ
مادُّياتُهيُبمنزلةُالجسدُ ّ
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السببُجعلُحضرةُالمسيح ُالولدة ُالُثّانية ُلزمةُ
الروحُولهذا ُ ُّ
روح ُوهذاُالجسد ُيجب ُأنُيحيا ُبهذه ُ ُّ

الرحمُكانُمحرومُا ُمنُجميعُهذهُالفيوضاتُ
والمقصودُبهذاُهوُأنُاإلنسانُحينماُكانُفيُعالمُ ُّ

وحينما ُجاء ُإلى ُهذا ُالعالم ُانفتحت ُعيناه ُوصارت ُأذناه ُسامعتين ُوأصبح ُذا ُعقل ُوقوى ُجسما ّنيةُ

لكنهاُماُكانتُظاهرةُفيُ
الرحمُ ُو ُّ
وحانيةُفهذهُالمواهبُأعطاهاُهللاُلهُفيُعالمُ ُّ
وحصلُعلىُقوىُ ُر ُّ

حمُفلماُولدُظهرتُهذهُالمواهبُ ُوتجّلت ُفشاهدُأنُلهُعينُا ُوأنهُكانُقدُوهبُأذنُا ُفأصبحُ
ُّ
الر
عالمُ ُّ
ىُالبحرُويشاهدُهذهُالصحراءُويرىُالحديقةُوالبستانُوماُكانُلهُعلمُبجميعُ
ُّ
يرىُجميعُالكائناتُفير
الرحمُ .
هذهُاألشياءُحينُكانُفيُعالمُ ُّ

طبيعة ُليدخل ُعالم ُما ُوراءُ
ُوبمثل ُهذه ُالكيفية ُأيضُا ُيجب ُأن ُيولد ُاإلنسان ُمن ُعالم ُال ُّ

طبيعةُ
ألن ُال ُّ
اإللهي ُ ُّ
ُ
طبيعة ُلينال ُنصيبُا ُمن ُفضائل ُالعالم ُ
طبيعة ُأي ُينجو ُمن ُنقائص ُعالم ُال ُّ
ال ُّ
ّ
اإللهيُ .
ُ
وحانياتُوكشفُالملكوتُولُيكونُلهُعلمُبالعالمُ
الر ُّ
ناقصةُوبدونُهذاُلُيستطيعُكشفُ ُّ
ّ

بهذاُالعالمُفكانُمنكرُلهذاُالعالمُ
ُا
الرحمُكانُيستحيلُعليهُأنُيكونُلهُعلمُ
طفلُفيُعالمُ ُّ
ُُوال ُّ

الرحمُهوُأوسعُ،فيهُشمسُوقمرُوحديقةُوبستانُألنكرُذلكُ
ولوُقيلُلهُبأن ُهناكُعالمُا ُغيرُعالمُ ُّ
ُّ
لكنهُبعدُأنُولدُرأىُجميعُهذهُالمواهبُفيُحينُأنهُلمُيكنُ
الرحمُ ُو ُّ
وقالُليسُهناكُعالمُغيرُعالمُ ُّ

الرحمُ .
طلعُاُعلىُذلكُفيُعالمُ ُّ
مّ

هُلنُينالُخبرُعنُعالمُالملكوتُ
ُا
ُّ
بيعةُفإن
ُوبنفسُهذهُالكيفيةُماُلمُيولدُاإلنسانُمنُعالمُال ُّ
ط

لكنهُ
اإللهية ُ ُو ُّ
وحانيات ُولُيكون ُم ُّ
الر ُّ
لُينالُخبر ُعنُ ُّ
ُا
ولُيكون ُلهُعلمُباهللُو
طلعُا ُعلىُالفيوضاتُ ّ
لهيُمنوطُبالولدةُالُثّانيةُ .
اهبُوبعدهاُيعرفُأنُالملكوتُاإل ُ
ُّ
طبيعةُيشاهدُأنوارُالمو
حينماُيولدُمنُال ُّ
ّ
اإللهيةُمنُأجلُتربيةُالبشرُليولدواُولدة ُ
ُولقدُجاءتُالمظاهرُ ّ
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اإللهيةُ،مثالُهذاُجزيرةُ
اإللهيُولي ُّ
ُ
طلعواُعلىُالملكوتُ
ثانيةُلينالواُمعرفةُهللاُولي ُّ
طلعواُعلىُالحقائقُ ّ
ّ
نسانية ُمظاهر ُشيطا ّنية ُوكانت ُاآلفاقُ
النفوس ُاإل ُّ
ظلمات ُوكانت ُ ُّ
العرب ُاّلتي ُكانت ُفي ُمنتهى ُال ُّ
نسانيُ
ُ
حماني ُوكانت ُالقوانين ُواآلداب ُمخّلة ُبسعادة ُالعالم ُاإل
الر ُ
محرومة ُبالكُّلُّية ُمن ُإشراق ُ ُّ
النور ُ ّ
ّ
ّ

اإللهي ُوماُكانُ
ُ
الرذائلُمقبولةُومشروعةُوماُكانُهناكُخبرُعنُالعالمُ
وكانتُالفضائلُمنسوخةُو ُّ
ُ
ّ
ي ُمن ُمطلع ُالحجاز ُوأشرقتُ
محمد ُّ
هناك ُأثر ُمن ُالفيوضات ُغير ُالمتناهية ُوفجأة ُأشرقُ ُ ُّ
النور ُال ّ
حقيقيُ
ُ
التّعليمُوقامُالمرّبيُال
اإللهيُب ُ
ُ
شمسُالحقيقةُمنُأفقُالبطحاءُفتنورتُجزيرةُالعربُوقامُالمعّلمُ
ُّ
ّ
ّ
وتدنتُاآلدابُالقديمةُوأنشدُ
نسانيُ ُّ
ُ
النوع ُاإل
النائمونُُوانتبهُعديموُ ُّ
التّربيةُفأفاقُ ُّ
علىُ ُ
الشعورُوارتقىُ ّ
ّ
يترددُصداهُأبدُاُفيُآذانُالبشرُّيةُ .
ظلُ ُّ
يُبصوتُعالُ ُّ
مدنيةُبالُّلحنُالحجاز ُّ
العربُانشودةُال ّ
ناُالغفورُإن ُهذاُالجمعُمرتصدون ُلدىُبابكُوعاشقون ُلجمالكُوقدُاجتمعواُفيُهذاُ
ُّ
ُياُإله

المعبد ُطالبين ُرضاءك ُوملتمسين ُألطافك ُوآملين ُعفوك ُوراجين ُغفرانكُ .إلهي ُنحن ُأطفال ُوأنتُ
لّء ُوأنت ُالعزيز ُالفريد ُالوحيدُ .إلهي ُنحن ُفي ُمنتهى ُالعجز ُوأنت ُالقدرةُ
الرؤوفُ .ونحن ُأذ ُ
األب ُ ُّ

عنُذنوبناُوأجرناُفيُ
ُ
أنتُالغني ُونحنُعاجزون ُوأنتُالقديرُ .إلهي ُفاعفُ ُ
ُ
المحضةُونحنُفقراءُو
ّ
طبيعةُوأ ُوصلناُإلىُعالمُ
هوتُ.نجناُمنُعالمُال ُّ
ُّ
انيةُال ُ
الناسوتُوأنرناُبنور ُّ
ُّ
جو
الّ
اركُونجناُمنُظلماتُ ّ
ماوية ُونحنُمرضىُ
الحقيقةُ .إلهيُنحنُعطاش ُهبناُعذبُفراتكُونحنُجياعُأكرمناُمنُالمائدةُ ُّ
الس ّ
تتنورُ
ظل ُعنايتك ُحتّى ُ ُّ
ُاألبدي ُونحن ُفقراء ُهبنا ُمن ُكنز ُالملكوت ُوآونا ُإلى ُ ُّ
ُّ
الشفاء
أنعم ُعلينا ُب ُّ

حتّىُتستنشقُرائحةُ
فتحُمشامناُ ُ
ُّ
اركُوحتّىُنصغيُبآذانُواعيةُإلىُندائكُ.إلهيُا
العيونُبمشاهدةُأنو ُ
الّهوتُ
الناسوتُاهدناُإلىُعالمُال ُ
قوةُحتّىُنسلكُفيُسبيلكُونحنُفيُعالمُ ّ
حديقةُعنايتكُ.إلهيُهبناُ ّ

الرحمنُ ُّإنكُ
ُّ
ُّ
أكملُعليناُفيضكُ.إن
وافتحُلناُأبوابُالملكوتُواشملناُبألطافكُو
كُأنتُالغفورُإنكُأنتُ ّ
الرؤوفُ .
الوهابُ ُّ
أنتُ ُّ
الرحيمُواُّنكُأنتُ ّ
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وصيتي في توديعكم
ّ
السّيدةُبارسنزُفيُدوبلن ُ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمنزلُ ّ
ُفيُُ15آبُسنةُُ 1912
هو هللا
أناُفيُدوبلنُ.إن ُدوبلنُفيُالحقيقةُمكانُلطيفُوبديعُجداُ
ُّ
ُلقدُمضتُعلي ُثالثةُأسابيعُو
ّ
ةُ،يكرمونُ
ُ
الموجودةُفيُدوبلنُنفوسُمحترمةُ:أخالقهمُطيب
ُّ
النفوس ُ
خاصةُو ُّ
ومكانُعليلُالهواءُ ُّ
أن ُ ّ
عايةُولنُأنسىُمحبتهمُورعايتهمُهذهُوهيُفيُ
ُّ
الر
ُّ
الضيفُويعبدونُالغريبُولقدُشاهدتُمنهمُأقصىُ ُّ
النفوسُالمحترمةُوأنُتشملُ
ُّ
ولهذاُفإننيُأدعوُهللاُ
ُّ
خاطريُدائمُاُ
أنُيؤيدهمُتأييدُاُكُّليُاُوأنُيباركُهذهُ ّ

ألطافهُالجميعُحتّىُيرتقواُيومُاُبعدُيومُ .

كلُالجهاتُورأيتُمملكةُ
اإللهيةُمنُ ُّ
ُهذاُواُّننيُحينماُجئتُإلىُأمريكاُشاهدتُآثارُ ُّ
الرحمةُ ّ

الشهامة ُورجالها ُونساؤها ُفي ُارتقاءُ
ُأمة ُفي ُمنتهى ُ ُّ
طبيعة ُبأجمعهاُّ ،
واسعة ُجدا ُشملتها ُكمالت ُال ُّ

نيُممتنُمسرورُجداُمنُذلكُ .
ُّ
ُّ
ولهذاُفإن

تق ُولهذاُ
وحانياتُفيُهذهُالبالدُلمُتر ُِّ
الشرق ُجئت ُبرسالة ُإلهّية ُفال ُّر ُّ
لكننيُحينماُجئتُمنُ ُّ
ُ ُو ُّ

ارُالملكوتُوبينتُتعاليمُحضرةُ
وبشرتُالجميعُبسطوعُأنو
ماوية ُ ّ
ّ
إلهية ُوجئتُببشارةُس ّ
جئتُبرسالةُ ّ
بهاءُهللا ُ
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وجئتُبدلئلُعقليةُعلىُوجودُالوحيُ.وقدُأقمتُ
ُّ
لوهية ُ
ُّ
وجئتُببر
اهينُودلئلُعقليةُعلىُوجودُاأل ّ

أبديُ
اإللهيُ ُّ
ُ
أنُالفيضُ
أنُأبوابُالملكوتُمفتوحةُو ُّ
الحججُالعقليةُعلىُأنُرحمةُهللاُلُانقطاعُلهاُو ُّ
ُّ
ّ
اإللهية ُدائمةُ
حيثُإن ُ ُّ
ُّ
احدةُو
ُ
أن ُأنوارُشمسُالحقيقةُساطعةُولُانقطاعُلسطوعهاُلحظةُو
و ُّ
السلطنةُ ّ
هُيحددُهللاُبحدودُوماُدامُ
ُّ
ُّ
بحدودُفإن
اإللهية ُ
ُّ
كل ُ
اإللهي ُدائمُ ُو ُّ
ُ
ولهذاُفإن ُالفيضُ
ُّ
منُيحددُالفيوضاتُ ّ
ّ
اإللهيةُمنُنهايةُ .
هللاُغيرُمحدودُبحدودُفليستُللفيوضاتُ ّ
قوةُ
ُ
ُأن ُفي ُالعالم ُاإل
كل ُدليل ُعلى ُّ
كل ُبرهان ُوأوضحت ُ ُّ
ُبينت ُ ُّ
ُوخالصة ُالق ُول ُلقد ُّ
نساني ُ ّ
ّ
فعالةُواحدةُوبهاُيمتازُاإلنسانُعنُغيرهُ.فاإلنسانُيشتركُمعُجميعُالكائناتُ
ُر ُّ
وحانيةُواحدةُوروحُاُ ّ
اإللهية ُوشعاعُ
الروحُنفحةُمنُ ُّ
حُ.إن ُهذهُ ُّ
الرو ُّ
لكنهُيمتازُعنهاُبموهبةُ ُّ
في ُجميعُالمراتب ُ ُو ُّ
النفحاتُ ّ
منُشمسُالحقيقةُ .

ظل ُفيُ
نساني ُي ُّ
ُ
الروح ُاإل
أن ُ ُّ
الروح ُوأوضحت ُجليا ُ ُّ
ُولقد ُأقمت ُالبراهين ُالقاطعة ُعلى ُبقاء ُ ُّ
ّ
ظلمةُبدونُهدايةُهللاُ .
حتّىُتتجّلىُأنوارُالفيوضاتُاّلتيُلُمنتهىُ
اإللهيُ ُ
ُ
لهذاُيجبُأنُتتوجهُالقلوبُإلىُالملكوتُ
ُّ
ُ
ّ
مادُّياتُ
الر ُ
النجيبةُرقياُ ُروحانياُكماُسبقُلهاُأنُارتقتُتمامُ ُ
لهاُوحتّىُترقىُاألمةُاألميركيةُ ُّ
ُ
قيُفيُال ّ
ّ ّ
الروحُالقدسُ
تعمد ُب ُّ
طبيعةُوتشاهدُببصيرتهاُ ُّ
حتّى ُتعرفُعنُعالمُماُوراءُال ُّ
السلطنةُ ّ
اإللهية ُُوحتّى ُت ّ
بديةُُوحتّىُ
محبةُهللاُكماُي ّ
تفضلُحضرةُالمسيحُحتّىُينالواُالحياةُاأل ّ
تعمدُبنارُ ّ
تعمدُبماءُالحياةُوت ّ
وت ّ
اإللهيُُوحتّىُيدخلواُملكوتُهللاُ .
ُ
يشاهدواُأنوارُالملكوتُ
ّ

السفرُونصيحتيُإليكمُ
خالصةُالقولُإن ُهذاُهوُآخرُيومُلمكوثيُهناُوغدُا ُأناُعازمُعلىُ ُّ
ُّ
ُ

نُ
تةُلُبد ُأنُتنتهيُوا ُّ
ُّ
هذاُالعالمُالجسماني ُحياةُمؤُّق
ُ
ةُ.إن ُ
أنُتكون ُهممكمُعاليةُومقاصدكمُسامي ُّ
ّ
حياةُهذاُالعالم ُ
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وتنتهيُعزتهُبذُّلةُوتنتهيُحياتهُبالمماتُوينتهيُبقاؤهُبالفناءُ .
ولذائذهُفانيةُ.تنتهيُراحتهُبمشّقةُ
ّ
اإلنسانُالعاقلُلُيتوجهُإلىُالعالمُالفانيُ
ُّ
يءُلُبقاءُلهُلُجلوةُلهُلدىُالعقالءُألنُ
ُّ
كلُش
ُ ُو ُّ

طبيعةُبلُ
أبديةُولُيبقىُفيُظلمةُال ُّ
ُّ
ُّ
بلُإن
هُيهتمُبالعالمُالباقيُولُيقنعُبالحياةُالمؤُّقتةُبلُيطلبُحياةُ ّ
يتمنىُملكوتُاألنوارُ .
ُّ

سرمديةُ
أبدية ُ
ُولهذا ُل ُتقنعوا ُبهذه ُالحياة ُالفانية ُبل ُاطلبوا ُحياة ُل ُنهاية ُلها ُواطلبوا ُ ّ
ّ
عزة ُ ّ

ملكوتيةُ
معنوية ُوابحثوا ُعن ُفضائل ُ
بانية ُواطلبوا ُكمالت ُ ُّ
وحانية ُ
اطلبوا ُ ُر ُّ
ماوية ُو ُ
ّ
ُر ّ
واطلبوا ُراحة ُس ّ

نساني ُواطلبواُ
ُ
وتوجهواُإلىُملكوتُهللاُوفوزواُبماُهوُمنتهىُكمالتُالعالمُاإل
اإللهي ُ ُّ
ُ
وتمنواُالقربُ
ُّ
ّ
ّ
ماويةُ .
منتهىُالفيوضاتُ ُّ
الس ّ
السابقينُف ّإنهمُأنقذواُأنفسهمُمنُظلماتُ
السابقينُواألنبياءُ ُّ
السابقينُوالعلماءُ ُّ
ُُلحظواُالعقالءُ ُّ

الدنياُالمؤُّقتةُبلُطلبواُالحياةُ
طبيعةُونالواُنصيبُاُمنُأنوارُعالمُالملكوتُولمُيأبهواُبحياةُهذهُ ُّ
عالمُال ُّ

ُ.ولوُأنُأرواحهمُكانتُ
ُّ
ُ
اإللهي
لكنهمُكانواُيسيرونُفيُالملكوتُ
ُ.ولوُأنهمُكانواُعلىُاألرضُ ُّ
ُّ
بدية
األ ّ
ّ
مقدسة ُإلىُ
أسيرة ُلهذا ُالجسد ُ ُو ُّ
حرّية ُعالم ُالبقاء ُإلى ُأن ُصعدت ُأرواحهم ُال ّ
لكنهم ُكانوا ُيرجون ُ ّ
بديةُ .
الملكوتُاألبهىُونالواُالحياةُاأل ّ
مقدسةُفآثارهاُ
أماُتلكُ ُّ
اُأن ُجميعُعظماءُ ُّ
ُلحظو ُّ
النفوس ُال ّ
الدنياُانعدمواُولمُيبقُ ُمنهمُأثرُ ّ

لكنُشمعهمُ ُيتّقدُيومُاُفيومُاُ .
باقيةُإلىُاألبدُ.فقدُانطفأتُشموعُجميعُالملوكُ ُو ُّ

منهنُ
هن ُولم ُيبقُ ُ ُّ
السطوةُوانعدمن ُكُّل ُّ
ُوكن ُفيُمنتهى ُ ُّ
ُكم ُمن ُملكات ُجئن ُإلىُهذا ُالعالم ُّ

ُتنورت ُبأنوارُ
ُفلما ُّ
ُقروية ُّ
ُّ
مجدلية ُكانت ُامرأة
لكن ُمريم ُال ُّ
يخية ُ ُو ُّ
غير ُالسم ُفي ُبعض ُالكتب ُالتّار ُّ

الملكوت ُ

373

عزة ُاّلتيُ
عزة ُاألبدّية ُوقيسواُعلىُذلكُ.ماُأعظمُال ّ
أصبحتُنجمةُساطعةُتشرق ُإلىُاألبدُفيُأفقُال ّ

النجومُفيُأفقُ
تدخلُالملكوتُاألبهى!ُفإن ُصيتهمُيبقىُإلىُاألبدُويسطعون ُك ُّ
ُّ
النفوس ُاّلتي ُ
تنالهاُ ُّ

أبديةُ .
أبديةُوأ ُولئكُذكرهمُ ُّ
أبديُُوأولئكُآثارهمُ ّ
أبديةُُوأولئكُأسماؤهمُ ّ
الملكوتُ.أولئكُحياتهمُ ّ

الروحُالقدسُ.هذهُ
ُفاجهدواُإذنُلتنالواُأنوارُالملكوتُولتحيواُبفضلُهللاُولتنالواُحياةُبنفثاتُ ُّ

يُلنُأنسىُمحبتكمُ
ُّ
وصيتيُواُّنيُألدعوُمنُأجلكمُحتّىُينزلُهللاُعليكمُألطافهُاّلتيُلُمنتهىُلهاُواُّن
ُّ

أبدُاُوقدُذكرتُفيُرسائليُجميعُماُقمتمُبهُنحويُوسأذكركمُ .
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تعاليم بهاء هللا
وحدينُفيُمونتريالُ–ُكنداُ ُ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُكنيسةُالم ّ
فيُُ1أيلولُسنةُُ 1912
هو هللا
كل ُمنُعنصرُواحدُومنُساللةُواحدةُوعلىُ
التّرابُوخلقُال ُّ
ُلفدُخلقُهللاُتعالىُالجميعُمنُ ُ

كل ُمشتركينُفيُاإلحساساتُولمُ
ظل ُسماءُواحدةُوخلقُال ُّ
أرضيةُواحدةُ،وخلقُالجميعُتحتُ ُّ
كرةُ ُّ
كل ُمتساوون ُوهوُيرزق ُالجميعُ ُويرّبي ُالجميعُويحفظُالجميعُوهوُرؤوفُ
يوجدُبينُالخليقةُتفاوتُا ُفال ُّ
اإللهيةُ
ُأي ُفرق ُبين ُالبشر ُفي ُفضله ُورحمتهُ .وبعث ُاألنبياء ُوأرسل ُ ُ
بالجميع ُولم ُيوجد ُّ
التّعاليم ُ ّ

محبةُبينُالقلوبُ.وأعلنُوحدةُالعالمُ
للجميعُوهذهُ ُ
اإللهيةُهيُسببُاأللفةُبينُالبشرُوسببُال ّ
التّعاليمُ ّ
وهوُيحث ُجميعُالبشرُ
ُّ
كل ُماُيسببُالتّفاقُوالتّحاد ُ
كل ُماُيمنعُالتّحاد ُويمدحُ ُّ
وهوُيذم ُ ُّ
ُّ
نساني ُ
ُ
اإل
ّ
علىُاختالفُمراتبهمُإلىُالتّحادُ .
اإللهية ُمنُأجلُ
ُّ
محبة ُ
بينُالبشرُونزلتُجميعُالكتبُ ّ
ُوقدُبعثُجميعُأنبياء ُهللاُمنُأجلُال ّ

نسانيُ،وكانُجميعُاألنبياءُخادمينُللحقيقةُوتعاليمهم ُكُّلهاُحقيقةُ،والحقيقةُواحدةُلُ
ُ
اتّحاد ُالعالمُاإل
ّ
اإللهيةُواحدُ .
ُّ
عدد
تقبلُالُتّ ّ
ُ.لهذاُفإنُأساسُاألديانُ ّ
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لُصلةُلهاُبأساسُتعاليمُاألنبياءُ.وحيثُ
ُ
ُولكنُبرغمُهذاُفقدُحُّلتُبينهاُالتّقاليدُوياُلألسفُو

لُبينهمُحربُ
إنُهذهُالتّقاليدُمختلفةُلهذاُصارتُسببُالختالفُوحصلُبينُالبشرُنزاعُوجدالُوح ُّ
ُّ
اناتُالمفترسةُويخربُبعضهمُ
ُّ
اإللهيُويقتلُبعضهمُبعضُاُكالحيو
ُ
وقتالُحتّىُصارواُيهدمونُالبنيانُ
ّ
بيوتُالبعضُاآلخرُويهدمُبعضهمُمملكةُالبعضُاآلخرُ .

محبةُ
ُ
محبة ُعلىُالعالمُاإل
نساني ُوكانت ُال ّ
محبة ُ ُوتجّلى ُبال ّ
ُوقدُخلقُهللاُاإلنسانُمنُأجلُال ّ
ّ
كلُ
محبةُ.واآلنُيقاومُاإلنسانُرضاءُهللاُويعملُب ُّ
مروجينُلل ّ
سببُاتّحادُالكائناتُوكانُجميعُاألنبياءُ ّ
التّاريخُحتّى ُيومناُهذاُ.فكانُدائمُا ُفيُحربُ
الراحةُمنذُبدايةُ ُ
ماُيخالفُرضاءُهللاُ .لهذاُلمُيجدُ ُّ
اإللهيُ .
ُ
الرضاءُ
كلُماُيخالفُ ُّ
وقتالُوكانتُالقل ُوبُمتنافرةُبعضهاُمنُبعضُوتعملُب ُّ
ّ

ديني ُأوُ
صبُال ُ
التّع ُّ
كل ُالحروبُاّلتي ُوقعتُوماُسفكُفيهاُمنُدماءُكانتُناتجةُإ ّماُمنُ ُ
ُ ُو ُّ
ّ
ياسيُ.
الس ُ
عصبُ
التّ ُّ
بُالوطنيُأوُمنُمنبعثةُمنُ ُ
ُ
التّ ُّ
عص
بُالجنسيُ،أوُمنبعثةُمنُ ُ
ُ
التّ ُّ
عص
منبعثةُمنُ ُ
ّ ّ
ّ
ّ
حرّيةُ
لشرقُشديدُاُجداُ ُّ
عصبُفيُا ُّ
التّ ُّ
نسانيُفيُعذابُدائمُوقدُكانُ ُ
ُ
لهذاُفالعالمُاإل
ألنهُلمُتكنُهناكُ ّ
ّ
َّ
ُواألديانُ
طوائف ُ
الراحة ُفسيطرت ُظلمة ُالتّقاليد ُوعاشت ُجميع ُال ُّ
وقد ُبلغ ُدرجة ُتعذر ُفيها ُوج ُود ُ ُّ
النزاعُ .
األجناسُفيُمنتهىُالعداوةُو ُّ
ُ
و
تفضلُ :
ُفيُهذاُالوقتُظهرُحضرةُبهاءُهللاُ ُو ّ
ظلُ
ن ُجميع ُاألديان ُفي ُ ُّ
ن ُجميع ُالخلق ُعبيد ُهللا ُوأ ُّ
نساني ُُوأ ُّ
ُ
ُ ّأوالاُ :بإعالن ُوحدة ُالعالم ُاإل
ّ
حب ُالجميعُ،وأنَُّ ُجميعُاألنبياءُكانواُفيُمنتهىُاأللفةُفيُ
رحمةُهللاُ ،وأنَُّ ُهللاُرؤُوف ُبالجميعُوهوُي ّ
يؤيد ُبعضها ُبعضُاُ.ومع ُوجود ُهذا ُلماذا ُيجب ُأنُيكون ُهناكُبينُ
ماوية ُ ُّ
أن ُالكتب ُ ُّ
ما ُبينهم ُو ُّ
الس ّ
البشرُنزاعُوجدالُماُدامُجميعُالبشرُخلقُاُإللهُواحد ُ
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اإللهيةُ
ُّ
الراعيُير
ُ
ظل ُراع ُو
ُوماُدامواُجميعُا ُأغناما ُفيُ ُّ
عىُالجميعُ.إذنُيتوجبُعلىُاألغنامُ ّ
احدُ،و ُّ

كل ُماُفيُ
السبيلُ ُو ُّ
أنُتآلفُبعضهاُبعضُا ُولوُافترقتُواحدةُمنهاُفعلىُالجميعُأنُتجلبهاُوتدُّلهاُ ُّ

األمرُأن ُالبعضُجهالءُتجبُتربيتهمُوناقصون ُيجبُإكمالهمُومرضىُيجبُعالجهمُوعميُيجبُ
ُّ
إبصارهمُ .

الدينُ
محبة ُفإذاُأصبحُ ُّ
أن ُ ُّ
ثانيا :أعلنُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ
ُ ا
الدينُيجبُأنُيكون ُسببُاأللفةُوال ّ
الدينُصارُسببُ
نُأحسنُألن ُ ُّ
ُّ
التّ ُّ
دي
سببُالعداوةُفالُتكون ُنتيجةُمنهُوفيُهذهُالحالُيصبحُعدمُ ُ
محبة ُمقبولُ
كل ُما ُيسبب ُالعداوة ُمبغوض ُعند ُهللا ُ ُو ُّ
العداوة ُوالبغضاءُ ُ ،و ُّ
ُيسبب ُاأللفة ُوال ّ
كل ُما ّ
َّ
دينُخيرُمنهُألنُ
اسُفإن ُذلكُليسُبدينُوعدمُ ُ
ُّ
الدينُسببُالقتالُوالفتر
وممدوحُلديهُ.واذاُصارُ ُّ
التّ

الدينُبمثابةُالعالجُفإنُأصبحُالعالجُسببُا ُلحدوثُالمرضُفعدمُالعالجُخيرُمنهُ.لهذاُفإنُأصبحُ
ُّ
دينُأحسنُ .
التّ ُّ
أنُعدمُ ُ
الُشكُ ُّ
الدينُسببُالحربُوالقتالُف
ُّ
ّ

َّ
لكُكانُمجردُأوهامُألن ُهللاُ
الدينُمطابقُا ُللعلمُوالعقلُفإنُلمُيكنُكذ
ُثال اثا :يجبُأنُيكون ُ ُّ

الدينُمخالفُا ُللعلمُ
أعطىُاإلنسانُعقالُ ُكيُيدركُبهُحقائقُاألشياءُوكيُيعبدُالحقيقةُفإذاُأصبحُ ُّ
لالطمئنانُكانُمجردُأوهامُولُ
ُّ
والعقلُفمنُالمستحيلُأنُيكونُسببُاُلطمئنانُالقلبُواذاُلمُيكنُسببُاُ

الدينُ
العلمُكيُيطمئن ُالقلبُويكون ُ ُّ
ُّ
ينيةُمعُالعقلُو
يعودُيسمىُدينُاُ.لهذاُيجبُتوفيقُالمسائلُالُّد ُّ
ُّ

سببُاُلسعادةُاإلنسانُ .

ياسي ُكُّلهاُ
الس ُ
عصب ُ
التّ ُّ
ُالوطني ُُو ُ
ُ
التّعصب
ُالمذهبي ُُو ُ
ُ
عصب
التّ ُّ
يني ُُو ُ
عصب ُالُّد ُ
التّ ُّ
إن ُ ُ
ابعاُّ :
ُر ا
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
اإللهية ُهيُالحقيقةُ.وقد ُنادىُ
نسانيُ .فاألديان ُعبارةُعن ُدين ُواحد ُّ
ُ
هادمة ُللبنيان ُاإل
ُألن ُاألديان ُ ّ
ّ
ُوروج ُحضرةُ
حضرة ُإبراهيم ُبالحقيقة ُوأعلن ُحضرة ُموسى ُالحقيقة ُ
أسس ُحضرة ُالمسيح ُالحقيقة ُّ
ُو ّ

سولُالحقيقةُ.وكانُجميعُاألنبياءُخداماُللحقيقة ُ
ُّ
الر
ُّ
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عصباتُ
ُّ
عصبُباط
التّ ُّ
مروجينُللحقيقةُإذُا ُف ُ
مؤسسينُللحقيقةُوكانواُجميعُا ُ ّ
لُألن ُهذهُالتّ ّ
وكانواُكُّلهمُ ّ
حيثُإنُجميعُالبشرُمنُعائلةُواحدةُوعبيدُإللهُواحدُ ُوكُّلهمُ
ُّ
بُالجنسيُف
ُ
التّ ُّ
عص
أماُ ُ
مخالفةُللحقيقةّ ُ.
ّ
تعدد ُاألجناسُأوهامُفليسُ
تعدد ُفيُاألجناسُوماُدامواُجميعُا ُأولدا ُآلدمُفإنُ ّ
منُجنسُواحدُفالُ ّ

ُفارسي ُوالجميع ُجنسُواحدُلدى ُهللاُ .ولم ُيخلق ُهللا ُهذهُ
ُ
ُتركي ُول
ُ
نسي ُول
ي ُول ُفر ُ
لدى ُهللا ُإنكليز ُّ
ّ
ّ
ّ
كل ُواحدُمنُالبشرُلهُعينانُوآذنانُ
التّقسيماتُبلُخلقهاُالبشرُلهذاُفهيُمخالفةُللحقيقةُوباطلةُ.ف ُّ
ُ
التّعصبُفالحمامةُ
طيورُهذاُ ُ
جنسي ُوليسُبينُال ُّ
ُ
اناتُتعصب ُ
ُّ
ورأسُواحدُوقدمانُوليسُبينُالحيو
ّ
قيُ
قيةُتألفُالحمامةُالغرُّبيةُواألغنامُكُّلهاُجنسُواحدُفالُيقولُخروفُآلخرُأنتُخروفُشر ُ
الشرُّ
ُّ
ّ
ةُإذاُجاءتُإلىُالغربُفإنهاُتتآلفُتماماُمعُ
ُّ
الشرُّ
قي
بيُوأينماُيكونونُف ّإنهمُمتآلفونُ.والحمامةُ ُّ
وأناُغر ُ
ّ
ِّ
الشيءُاّلذي ُلُيقبلهُالحيوانُ
قيةُ.إذُا ُف ُّ
ةُأنت ُغرُّبيةُوأناُشرُّ
ُ
الحمامةُالغرُّبيةُول ُتقولُللحمامةُالغرُّبي
هلُيليقُباإلنسانُأنُيقبله؟ ُ
نُوجهُاألرضُبأكملهُكرةُواحدةُوأرضُواحدةُووطنُواحدُ.وهللاُلمُ
بُالوطنيُفإ ُّ
ُ
التّ ُّ
عص
أماُ ُ
ُُو ّ
ّ
التّقسيمُاُّلذي ُلمُيعملهُهللاُكيفُيجوزُلإلنسانُأنُ
يقسمهاُبلُخلقهاُكُّلهاُمتساويةُوليسُلديهُفرق ُف ُ
ُّ
ناُنهر ُواحدُاُ
وهميةُوقرر ُا
ُّ
ُجئناُفعيُّناُخطوطُا ُ
قارة ُواحدةُوقد
ُّ
ّ
يعمله؟ُإن ُهذهُجميعهاُأوهامُ.ف ّ
أوروبا ُ ّ
فينُ،فأيةُأوهامُهذه؟ُوُّأيةُ
ُّ
طر
النهرُيعود ُلل ُّ
الحالُأن ُ ُّ
ُّ
نساُوتلكُالضفةُألمانياُو
ُّ
هذهُالضفةُفر
ُّ
وقلناُإن ُ
ُّ
عصباتُ
نتخيلهُونجعلهُسببُ ُّ
الشيءُاّلذيُلمُيخلقهُهللاُ ُّ
غفلةُهذه؟ُف ُّ
النزاعُوالقتالُ.إذنُفجميعُهذهُالتّ ّ
محبة ُوعندهُالعداوةُ
محبة ُوالوحدةُوأرادُمنُعبيدهُاأللفةُوال ّ
باطلةُومبغوضةُلدىُهللاُولقدُأوجدُهللاُال ّ

مردودةُوالتّحادُواأللفةُمقبولنُ .

أنُجميعُالعالمُيجبُأن ُ
خامسا :ومنُبينُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ
ُ ا
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فاهمُعنُطريقُ
ُ
التّفاهمُبينهمُ ُويتّحد ُجميعُالبشر ُويزول ُسوء ُ ُ
يكتسبواُالمعارف ُحتّى ُيزولُسوء ُ ُ
التّ

توجبُ
كل ُأبُأنُيرّبي ُأولدهُفإذاُعجزُعنُذلكُفيُيومُمنُاألّيام ُ ُّ
نشرُالمعارفُلهذاُيجبُعلىُ ُّ

التّفاهمُبينُالبشرُ .
تعمُالمعارفُوي ُزولُسوءُ ُ
علىُالهيئةُالجتماعيةُأنُتساعدهُحتّىُ ُّ

نُ
النساءُوا ُّ
جالُو ُّ
الر ُ
ساءُكن ُأسيراتُوقدُأعلنُحضرةُبهاءُهللاُوحدةُحقوق ُ ُّ
إن ُ ُّ
الن
سادساُّ :
ّ
ُ ا
كل ُمنُكان ُقلبهُ
الرجل ُوالمرأة ُكليهماُإنسانان ُوعبدان ُإلله ُواحدُ.وليسُلدى ُهللا ُذكور ُواناث ُبلُ ُّ
ُّ
التّفاوتُالمشهودُاآلنُبينُ
مقربُاُأكثرُلدىُهللاُسواءُأكانُرجالُُأمُامرأةُوهذاُ ُ
أطهرُوعملهُأحسنُكانُ ّ
الرجالُعلىُ
ساءُو ُّ
الن ُ
الرجالُفإنُرُّبيُ ُّ
النساءُلُيرّبينُمثلُ ُّ
بيةُألن ُ ُّ
ُّ
التّر
الرجلُوالمرأةُناتجُعنُتفاوتُ ُ
ُّ
حد ُسواءُف ّإنهم ُيتساوون ُفيُجميعُالمراتبُألُّنهمُكُّلهمُبشرُومشتركون ُفيُجميعُالمراتبُولمُيجعلُ
ُّ
سبحانهُوتعالىُتفاوتُاُبينهمُ .

كل ُإنسان ُإلى ُلغتينُ
سابعا :وحدة ُالُّلغاتُ :يجب ُإيجاد ُلغة ُيتعُّلمها ُجميع ُالبشر ُويحتاج ُ ُّ
ُ ا
عمومية ُبهاُيعرفُجميعُالبشرُحديثُبعضهمُاآلخرُ.وبهذاُ
إحداهماُلغةُخصوصيةُواألخرىُلغةُ
ّ
كل ُعبيدُإللهُواحدُوقدُكانُسوءُ
فاهمُمنُبينُالمللُألن ُالجميعُيعبدون ُإلها ُواحدُا ُوال ُّ
ُّ
يزولُسوءُ ُ
التّ

فاهمُويتحابُ
ُّ
التّفاهمُسببُا ُلهذاُالختالفُفعندماُيعرفُبعضهمُلغةُالبعضُاآلخرُلُيبقىُسوءُ ُ
ُ
التّ
ُويتّفقُمعُالغربُ .
الشرق ُ
الجميعُويتآلفونُُ ُويتّحدُ ُّ

الصلح ُالعموميُلنُيرتاحُ
ُّ
العمومي ُ
ُ
الصلح ُ
ُثاماناُّ :
وماُلمُيتم ُإعالنُ ّ
إن ُالعالمُمحتاجُإلىُ ّ
ّ
الدول ُوالملل ُمحكمة ُكبرى ُحتّى ُيرجعوا ُإليها ُفي ُالختالفات ُوتفصل ُتلكُ
ُتشكل ُ ُّ
ُبد ُأن ُّ
العالم ُول ُّ
المحكمةُفي ُتلك ُالختالفاتُوكماُتفصلُالمحكمةُفيُالختالفاتُاّلتي ُتحصلُبينُاألفرادُوكذلكُ
الدول ُوالملل ُحتّى ُل ُيبقى ُمجال ُللحرب ُوالقتالُ .وقد ُكتبُ
تفصل ُالمحكمة ُالكبرى ُفي ُاختالفات ُ ُّ

حضرةُبهاءُهللاُقبل ُ
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عاليمُمدونةُفيُألواحُالملوكُوسائرُاأللواحُوقدُطبعتُ
ُّ
خمسينُسنةُإلىُجميعُالملوكُوجميعُهذهُ ُ
التّ

نُاتّبعواُحضرةُبهاءُهللاُصارواُ
التّعصبُمنُبينُالبشرُ.فاّلذي ُ
فيُالهندُقبلُأربعينُسنةُحتّى ُا ّمحىُ ُ

ادشتيينُوالمسلمينُ
مسيحيينُواليهودُوالزر ُّ
ُّ
متّحدينُفيُماُبينهمُومتآلفينُ.فإذاُدخلتُمجلسهم ُرأيتُال
التّفاهمُ .
محبةُوجميعُنقاشهمُيدورُحولُرفعُسوءُ ُ
فيُمنتهىُاأللفةُوال ّ

ُإنني ُحينما ُجئت ُإلى ُأمريكا ُرأيت ُأهاليها ُمحترمين ُجدا ُوحكومتها ُعادلةُ
ُوخالصة ُالقول ُّ

الصلحُ
وشعبهاُنجيبُا ُجداُ.وأرجوُهللاُأنُتكون ُهذهُ ُّ
الدولةُالعادلة ُوهذهُاألمةُالمحترمةُسببُا ُإلعالنُ ّ

نساني ُوأن ُتصبح ُسببُا ُأللفةُالمللُ ،وأن ُتشعل ُمصباحُا ُينيرُالعالمُوهوُ
ُ
العمومي ُُووحدةُالعالم ُاإل
ُ
ّ
ّ
نسانيُوالتّحادُالعموميُ .
ُ
وحدةُالعالمُاإل
ّ
الدولة ُواألمةُ
العمومي ُهنا ُوأعني ُأن ُتصبح ُ ُّ
ُ
الصلح ُ
ُوأملي ُأن ُتصبحوا ُسببُا ُلرتفاع ُعلم ُ ّ
ّ
الشرقُ
اإللهية ُب ُّ
ُ
الرضاء ُ
نساني ُولكسب ُ ُّ
ُ
يكية ُسببُا ُلراحة ُالعالم ُاإل
األمر ُّ
اإللهي ُواحاطة ُاأللطاف ُ ّ
ّ
ّ
والغربُ .
هُمتبتّلُإلىُملكوتكُ
ُ
ضرعُواُّن
هذاُالجمعُمتوجهُإليكُويناجيكُبمنتهىُ ُ
ُّ
ؤوفُإنُ
ُّ
الر
ُياُإلهيُ ُّ
التّ ُّ
النفوس ُواجعل ُأنوارُ
ويطلب ُمنك ُالعفو ُوالغفرانُ .فاجعل ُيا ُإلهي ُهذا ُالجمع ُمحترمُا ُوقُّدس ُهذه ُ ُّ

النفوس ُمستبشرةُ،وأدخلُالجميعُفيُملكوتكُوأنلُمرادهمُفيُ
الهدايةُساطعةُونورُالقلوبُ،واجعلُ ُّ
ُّ

أعزاء ُوعجزاءُفأنعمُعليناُقدرةُ،ونحنُفقراءُاغنناُمنُكنزُ
كالُالعالمينُ.يا ُإلهيُنحنُأذ ُ
لّءُفاجعلناُ ّ
النفسُوالهوىُ
اهدناُإلىُرضائكُوقدسناُعنُشؤون ُ ُّ
ُّ
الشفاءُ.يا ُإلهيُ
الملكوتُ،ومرضىُفأنعمُعليناُب ُّ

نساني ُحتّىُ
ُ
علىُمحبتكُواجعلناُرؤوفينُبجميعُالخلقُُووّفقنا ُعلىُخدمةُالعالمُاإل
ُّ
واستقمناُياُإلهنا ُ
ّ
حب ُجميعُخلقكُونكون
ُمشفقينُبجميعُالبشرُ.إنكُأنتُ
ُّ
حب ُجميعُعبيدكُون ّ
نخدمُجميعُعبيدكُون ّ
الرحيمُواُّنكُأنتُالغفورُالعظيمُ .
المقتدرُ ُّ
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طبيعة ناقص
عالم ال ّ
السّيدة ُ
السّيدُُو ّ
الخطبةُالمباركةُألقيتُبمنزلُ ّ

ُمكسويلُفيُمونتريالُمساءُُ3أيلولُسنةُُ 1912
هو هللا
طبيعةُكاملةُأمُناقصةُ،منيرةُأمُ
عُهلُأن ُال ُّ
ُّ
لقدُجاءناُقبلُساعةُشاب ُوبحثناُمعهُموضو
ُّ
ُ

مظلمةُ،واآلنُأريدُأنُأكملُالبحثُفيُهذاُالموضوعُ .

النظرُ
طبيعة ُب ُّ
اني ُواذا ُنظرنا ُإلى ُعالم ُال ُّ
طبيعة ُمن ُحيث ُالمجموع ُهي ُالعالم ُالجسم ُ
إن ُال ُّ
ُ ُّ
ّ
ُأنناُ
طبيعة ُناقص ُومظلمُ .لحظوا ُلو ُّ
ُأن ُعالم ُال ُّ
ُفإننا ُنالحظ ُّ
طلعنا ُعلى ُعمقها ُوأسرارها ُّ
الدقيق ُوا ُّ
ُّ
النافعةُولوُتركناُ
النباتاتُغيرُ ُّ
اكُو ُّ
بيعيةُفإنهاُستصبحُمنبتُاُلألشو ُ
ُّ
تركناُأرضُاُلتبقىُعلىُحالتهاُال ُّ
ط

ثمرةُفيهاُوتصبحُغاباتُلُفائدةُفيهاُولُانتظامُ،
هاُتنبتُأشجارُلُ ُ
ُا
ُّ
ةُعلىُحالهاُفإن
ُّ
المناطقُالجبلي
ته؟ُتتمُإنارتهُبحرثُتلكُاألرضُاّلتيُأنبتتُبحكمُ
ُّ
تهُوبماذاُتتمُإنار
ُّ
طبيعةُمظلمُتجبُإنار
إذُاُفعالمُال ُّ

طرة ُوتنبت ُحبوب ُوفيرةُ
طبيعة ُأشواكُا ُوأعشابُا ُغير ُنافعة ُوببذر ُالبذور ُحتّى ُتنمو ُفيها ُأزهار ُمع ُّ
ال ُّ
طبيعيةُالمظلمةُلُبركةُفيهاُولُ
البركةُاّلتيُهيُرزقُاإلنسانُ.وهذهُالغاباتُالمتروكةُعلىُحالتهاُال ُّ
ثمرةُفتصبحُبستانُاُبعد ُ
خيرُفنقومُبتربيتهاُونجعلُاألشجارُعديمةُاألثمارُم ُ
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فلما ُاستحالتُ
أن ُكانت ُغابة ُوتغدو ُمنتظمة ُبعد ُأن ُكانت ُمتشابكةُ ،ولقد ُكانت ُفي ُالبدء ُمظلمة ُ ُّ
ط ُمن ُالحيوان ُفيبقىُ
ُفإنه ُيصبح ُأح ُّ
انيةُ .وكذا ُاإلنسان ُلو ُتركناه ُعلى ُطبيعته ُّ
بستانُا ُأصبحت ُنور ُّ

جاهالُ ُبليدُا ُمثلُأهاليُأواسطُأفريقياُ.إذُا ُفكُّلماُأردناُأنُنجعلُهذاُالعالمُالمظلمُنورانياُوجبُعليناُ

لكنناُلوُتركناهُعلىُ
الخلقُطيبُاألخالقُ ُ،و ُّ
ُّ
ُسيئُ
أنُنرّبيهُفيكونُالمحرومُمنُاألدبُذاُأدبُويكون ُّ

دُأنهُأسفلُمنُالحيوانُيقتلُأبناءُنوعهُويفترسهمُويأكلهمُ.
بيتهُفمنُالمؤك ُّ
ُّ
طبيعيةُولمُنقمُبتر
حالتهُال ُّ

بيعةُعلىُحالهاُفإنهاُتصبحُمظلمةُ.ولهذاُيجبُأنُنرّبي ُاإلنسانُحتّىُ
ُّ
ضحُأنناُلوُتركناُال ُّ
ط
ُّ
إذُا ُ ُاتّ

يصبحُهذاُاإلنسانُالمظلمُنورانياُويصبحُهذاُالجاهلُعالمُا ُويصبحُهذاُالمحرومُمنُاألدبُأديبُاُ
يةُفيهُأنُ
ُّ
اُلُمر
ُِّ
ُّ
ُ.ومم
ويصبحُسيئُاألخالقُخلوقُاُويصبحُهذاُالحيوانُإنسانُا
ُّ
الناقصُكامالُُ
ويصبحُ ُّ
التّربيةُلتصبحُ
طبيعةُناقصةُتلزمهاُ ُ
ضحُأنُال ُّ
ُّ
طُمنُالحيوانُ.إذُاُ ُ
التّربيةُأح ُّ
اإلنسانُيكونُبدونُ ُ
فقدُاتّ
طبيعةُكامل"ُغيرُملتفتينُ
اهنهُوهوُ"إنُعالمُال ُّ
ُّ
كاملةُ.يقولُالفالسفةُاليومُجميعُاُ ُقولُُيلقونهُعلىُعو

طبيعةُ
التّالميذ ُفي ُالمدرسة ُما ُدام ُعالم ُال ُّ
التّربية ُإكمالهُ ،ترى ُلماذا ُيرُّبون ُ ُ
ُأنه ُناقص ُيجب ُب ُ
إلى ُّ

ُإن ُجميع ُهذهُ
صح ُقولهم ُيجب ُأن ُيتركوا ُالبشر ُوشأنهم ُحتّى ُيرُّبوا ُأنفسهم ُبأنفسهمُّ .
كامالُ؟ ُفإن ُ ُّ
طبيعةُ،وهذهُ
بيةُألن ُهذهُالختراعاتُلمُتكنُموجودةُفيُعالمُال ُّ
ُّ
التّر
الختراعاتُقدُظهرتُبنتيجةُ ُ

التلفون ُوالبرق ُوالحاكي ُوسائر ُالختراعات ُالحديثةُ
ُو ُّ
التّربية ُفالكهرباء ُ
ُإنما ُحصلت ُمن ُ ُ
الكتشافات ُّ

بيعيةُلماُظهرُأيُ
ُّ
التّربيةُوتركواُعلىُحالتهمُال ُّ
ط
التّربيةُ،ولوُلمُينلُالبشرُ ُ
ُّإنماُظهرتُجميعهاُمنُ ُ

نسانيُ.ترىُماُالفرق ُبينُ
ُ
مدنية ُُوالتّرّقيات ُفيُالعالمُاإل
واحدُمنُهذهُالختراعاتُولماُكانتُهذهُال ّ
ّ
ُأنُ
ُأن ُالجاهل ُترك ُليبقى ُعلى ُحاله ُفي ُحين ُّ
ُالفرق ُهو ُّ
الشخص ُالجاهل؟ ُ
ُو ُّ
الفيلسوف ُالكامل ُ
لُّفكالهما ُ
الفيلسوفُرُّبيُحتّىُأصبحُكامالُُوا ُ
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الروحُالقدسُوفتحُأبوابُ
ماوية ُونفخُنفثاتُ ُّ
بشرُ.منُأجلُهذاُأرسل ُهللاُاألنبياءُوأنزلُالكتبُ ُّ
الس ّ

ُفتكملهاُ
طبيعة ُّ
تسد ُنقائص ُال ُّ
ُالغيبيةُ .ولقد ُمنح ُالخلق ُقوى ُعقلية ُحتّى ُ ُّ
ُّ
الملكوت ُوأبدع ُاإللهامات

طبيعة ُوتزول ُاألخالق ُال ّذميمة ُمن ُعالمُ
طبيعة ُيزول ُجهل ُعالم ُال ُّ
ُوحتّى ُتزول ُظلمات ُرذائل ُال ُّ

طبيعةُ.ولقدُبعثُاألنبياءُمنُأجلُهذاُالمقصدُحتّى ُيربواُنفوسُالبشرُ
طبيعةُويزولُظلمُعالمُال ُّ
ال ُّ
طبيعةُ .
إلهيةُلتنجوُمنُنواقصُعالمُال ُّ
تربيةُ ّ

بستاني ُومثلُالخلقُكمثلُاألجمةُأوُاألرضُالبورُفاألنبياءُاّلذينُهمُ
ُ
ُومثلُاألنبياءُكمثلُال
ّ
ُويحولون ُاألشجار ُعديمةُ
ُّ
ُالمعوجة
ُّ
ُويقومون ُاألغصان
إلهيونُ ُيرُّبون ُاألشجار ُاإل ُّ
ُّ
بستانيون ُ ّ
نسانية ّ
نيرُ
طبيعة ُم ُا
ثمرة ُويقلُّبون ُالغابة ُغير ُالمنتظمة ُإلى ُبستان ُيبهج ُالقلبُ .ولو ُكان ُعالم ُال ُّ
األثمار ُم ُ
ةُللتّربيةُولماُكانتُالمدارسُوالمعاهدُضرورُّيةُولماُكانت ُهناك ُحاجةُ
لماُكانتُالحاجةُماس ُ
ُّ
كامالُ ُ
طبيعةُكاملُولماُكانُمحتاجُاُإلىُاألنبياءُولُإلىُمعّلمُولُإلىُكتبُولُ
اعاتُألنُعالمُال ُّ
ُّ
إلىُالختر

قارةُ
ألن ُعالمُال ُّ
كل ُهذهُاألمورُوجدتُ ُّ
بيعةُكاملُ.وا ّن ُ ُّ
ُ
ألن ُعالمُال ُّ
ط
إلىُإله ُ ُّ
طبيعةُناقصُ.فهذهُال ّ

طبيعة ُفما ُاّلذيُ
يكية ُماذا ُكانت؟ ُلقد ُكانت ُغابة ُوكانت ُأرضُا ُخالية ُوذلك ُمن ُمقتضيات ُال ُّ
األمر ُّ
نسانية ُفأكملت ُهذهُ
طبيعة ُناقصة ُوقامت ُالعقول ُاإل ُّ
نسانية ُإذُا ُفال ُّ
ُعمرتها ُالعقول ُاإل ُّ
عمرها؟ ُلقد ُّ
ُّ

عامرةُوقبلُأنُيأتيُكولومبسُماذاُ
جرداءُوغابةُأصبحتُاآلنُمدنُا ُ ُ
ُ
النواقصُفبعدُأنُكانتُأرضُا ُ
ُّ
أماُاآلنُفقدُأصبحتُمثالُ ُلعالمُاإلنسانُولوُكانُعالمُ
كانتُأمريكا؟ُلقدُكانتُمثالُ ُلعالمُال ُّ
طبيعةُ ّ

ُإنها ُكانت ُفي ُ ّأول ُاألمر ُمظلمةُ
قارة ُكما ُكانت ُفانظروا ُاآلن ُّ
ال ُّ
طبيعة ُكامالُ ُلوجب ُأن ُتبقى ُال ّ
عامرةُوكانتُغابةُفأصبحتُبستانُاُوكانتُمنبتُأشواكُ
وأصبحتُاآلنُمنيرةُوكانتُخربةُفأصبحتُ ُ

طبيعةُناقصُومظلمُولوُولدُطفلُوماُقمنا ُ
ثبتُأنُعالمُال ُّ
ُّ
فأصبحتُحديقةُأزهارُ.إذُاُ

383

ُشك ُ ُّأنه ُسيبقى ُجاهالُ ُل ُإدراك ُلهُ
طبيعية ُفماذا ُتكون ُ ُّ
بتربيته ُوتركناه ُعلى ُحالته ُال ُّ
النتيجة ُل ّ

طُمنُالحيواناتُ.منُهذاُ
وسيصبحُحيوانُاُ.لحظواُأواسطُأفريقياُتجدواُأهليهاُمثلُالحيواناتُبلُوأح ّ

طبيعةُهوُعالمُالحيوانُوالحيوانُ
ُ.إن ُعالمُال ُّ
نساني ُّ
ُ
اإللهية ُفيُالعالمُاإل
نالحظُماذاُعملتُ ُ
التّربيةُ ّ
ّ
ُوالغابات ُعلىُحالتهاُ
ُالصحارى ُ
هلية ُباقية ُفي ُّ
ُّ
طبيعيةُوالحيوانات
باق ُعلى ُحالته ُال ُّ
ُالوحشيةُلُاأل ّ
ط بيعةُ.وليسُهناكُتعليمُوتربيةُفيُعالمُالحيوانُوليسُفيُعالمُالحيوانُ
طبيعيةُ ُوكُّلهاُفيُعالمُال ُّ
ال ُّ
نسانيُ
ُ
الروحُوالحيوانُلُخبرُعندهُعنُهللاُوالحيوانُلُخبرُلهُمطلقُا ُعنُالعقلُاإل
خبرُعنُعالمُ ُّ
ّ
ىُامتيازُبينهماُ،
ُا
يتصورُاإلنسانُشبيهُاُلهُولُير
وحانيةُاإل ُّ
الر ُّ
قوةُ ُّ
نسانيةُوالحيوانُ ّ
ولُخبرُعندهُعنُال ّ
مادُّيينُمثلُالحيواناتُلهمُ
طبيعيةُوجميعُالحيواناتُ ُّ
لماذا؟ُألنهُباق ُعلىُحالتهُال ُّ
طبيعيةُوجميعُال ّ
وحانيةُفهمُمنكرون ُلوجودُهللاُلُيعرفون ُشيئُا ُعنُهللاُ
إحساساتُجسما ّنية ُوليستُلهمُإحساساتُ ُر ُّ
اإللهيةُ،وجميعُالحيواناتُكذلكُلُخبرُلهاُعنُ
ولُخبرُلهمُعن ُاألنبياءُولُخبرُلهمُعنُال ّ
جنة ُ ّ

ُأن ُشبيه ُالفالسفة ُفي ُهذا ُاليوم ُهوُ
اإللهية ُوجميع ُالحيوانات ُأسرى ُالمحسوساتُ .والواقع ُّ
ُ
التّعاليم ُ ّ
وحانيةُولُعنُ
الر ُّ
اناتُفكماُأن ُهؤلءُالفالسفةُلُخبرُلهمُعنُاألنبياءُولُعنُاإلحساساتُ ُّ
ُّ
الحيو

كل ُحيوانُحائزُعلىُهذهُالكمالتُبدون ُعناءُ.
طبيعةُفكذلكُ ُّ
لُعماُوراءُال ُّ
الروحُالقدسُو ُّ
فيضُ ُّ
اإللهية ُفيُحينُ
الر ُّ
والفالسفةُبعدُدراسةُعشرينُسنةُينكرون ُهللاُوينكرون ُالقوىُ ُّ
وحانيةُواإللهاماتُ ّ

كل ُشيءُفالُخبرُعندهُ
أن ُالحيوانُبدون ُعناءُفيلسوفُكاملُمثلُحضرةُالُثّورُلُخبرُعندهُعنُ ُّ
ُّ
الروح ُوهؤلءُ
وحانية ُوجميع ُالحيوانات ُل ُخبر ُلها ُعن ُ ُّ
الر ُّ
عن ُهللا ُول ُخبر ُعنده ُعن ُاإلحساسات ُ ُّ
ُإنناُ
نُأيُشيءُغيرُالمحسوساتُوهمُكالحيواناتُ،ومعُهذاُف ّإنهمُيقولون ُّ
الفالسفةُلُخبرُعندهمُع ُّ

الحالُأنُحضرةُالُثّور ُ
ُّ
فالسفةُألنناُلُنعلمُغيرُالمحسوساتُ.و
ُّ
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عندهُهذهُالفضيلةُبجميعُأوصافهاُبدون
طلعُاإلنسانُ
ُاكتسابُللعلومُ.ليسُهذاُفخرُ ُّإنماُالفخرُأنُي ُّ
ُا

الروحُالقدسُ
طبيعةُوأنُيستفيضُمنُنفثاتُ ُّ
أنُيتنسمُأخبارُماُوراءُال ُّ
ُّ
وحانيةُو
الر ُّ
علىُاإلحساساتُ ُّ

اإللهيةُ،وماُعداُهذاُفعدمُالطالعُليسُ
طالعهُعلىُ ُ
ويجبُأنُيكون ُفخرُاإلنسانُفيُا ُّ
التّعاليمُ ّ

النفوس ُاّلتي ُهيُأسفلُدرجةُالجهلُعلىُالكمالتُ
طلعُ ُّ
بفخرُإنماُهوُجهلُ.وهلُمنُالممكنُأنُت ُّ
ُّ

مقدسة؟ُوهلُمنُ
اإللهية ُوأنُت ُّ
طلعُعلىُالحقيقةُوأنُتنالُعلمُا ُبحضرةُالمسيحُوجميعُالمظاهرُال ّ
ّ
مقدسة؟ُلقدُكانُحضرةُالمسيحُ
الممكنُأنُتكون ُإدراكاتُهذهُ ُّ
النفوس ُأعظمُمنُإدراكُالمظاهرُال ّ

ُشك ُ ُّأنه ُيفهم ُأحسنُمن ُفهم ُهؤلء ُالفالسفة ُفقد ُكان ُعقله ُأكبرُ
إلهيا ُسما ُويا ُملكوتيا ُ ُروحانيا ُُول ّ

كل ُشيءُوعنُهذهُ
النظرُعنُ ُّ
وادراكهُأوسعُوقواهُأعلىُوشعورهُأسمىُ.إذُا ُفكيفُصرفُحضرتهُ ُّ

ُألنه ُكان ُذاُ
الرزايا؟ ُلماذا؟ ُّ
النعمةُوقبلُجميعُالباليا ُوتحمل ُجميع ُ ُّ
ُو ُّ
الراحة ُ
الحياةُالجسما ّنية ُوعن ُ ُّ
إلهيةُ
قوة ُمن ُ ُّ
إحساسات ُ ُر ُّ
الروح ُالقدسُ .كان ُيشاهد ُالملكوت ُوكانت ُله ُفيوضات ُ ّ
وحانية ُوكان ُذا ُ ّ
اإللهيةُ .
معنويةُوكانتُلهُ ُر ُّ
وكانتُلهُقوىُ ُّ
وحانيةُمحضةُوكذاُكانُجميعُالمظاهرُال ّ
مقدسةُ ّ
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وحدة العالم اإل نساني
ّ
الخطبةُالمباركةُفيُجامعةُستانفوردُ–ُكاليفورنيا ُ
ُفيُُ8تشرينُاأل ّولُسنةُُ 1912
هو هللا
حيثُإننيُأجدُنفسيُاليومُ
ُّ
هُيكشفُحقائقُاألشياءُو
ُ
نسانيُ ُّ
ألن
ُ
ُالعلمُأعظمُمنقبةُفيُالعالمُاإل
ّ
تهاُاآلفاقُلهذاُفإننيُمسرورُجدُاُ .
ُّ
طبقتُشهر
فيُمركزُالعلمُفيُهذهُالكُّلُّيةُاّلتيُ ُّ
نساني ُهوُ
ُ
إن ُأشرفُمجمعُينعقدُفيُالعالمُهوُمجمعُالعلماءُوأشرفُمركزُفيُالعالمُاإل
ُ ُّ
ّ
مركزُالعلومُوالفنونُ .
عزة ُالعالمُ
إن ُالعلم ُهو ُسبب ُنور ُّ
ُ ُّ
الراحة ُوالطمئنانُ ،والعلم ُسبب ُ ّ
انية ُالعالمُ ،والعلم ُسبب ُ ُّ

ُإن ُسلطنةُالملوكُ
ُأن ُدولةُالعلم ُأعظمُمن ُدولة ُالملوك ُإذ ُّ
النظر ُلوُوجدتم ُّ
نسانيُ.ولوُأمعنتم ُ ُّ
ُ
اإل
ّ
أبديةُ
أما ُسلطنة ُالعلم ُفهي ُ ّ
تنهدم ُويخلع ُالقياصرة ُواألباطرة ُوتنقلب ُسلطنتهم ُرأسُا ُعلى ُعقب ُ ّ
سرمدية ُولُانقراضُلهاُ.لحظواُالفالسفةُالقدامىُكيفُدامتُسلطنتهمُفيُحينُانقرضتُسلطنةُ
ُو
ّ

الشرق ُبرغمُعظمتهاُ
الرومان ُمعُعظمتها ُوانقرضتُسلطنةُاليونانُمعُعظمتهاُوانقرضتُسلطنةُ ُّ
ُّ
لكن ُسلطنة ُأفالطون ُظُّلت ُباقية ُوسلطنة ُأرسطو ُباقية ُوذكرهم ُباقُ ُحتّى ُاآلن ُفي ُجميع ُالكُّلُّياتُ
ُّ
علميةُفيُحين ُ
والمجامعُال ّ
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تامةُ .إذن ُفسلطنة ُالعلم ُأعظم ُمن ُسلطنة ُالملوكُ.
ُّ
أن ُذكر ُالملوك ُقد ُأصبح ُنسيُا ُمنسيا ُبصورة ُ ّ
لكن ُاإلنسانُالعالمُيفتحُممالكُالقلوبُبعلمهُويضعهاُتحتُ
الدماءُ ُّ
فالملوكُيسخرون ُالممالكُبسفكُ ُّ
ِّّ
حيثُإن ُهذاُالمكانُهوُمركزُالعلومُوالفنونُ
ُّ
احيةُ.و
ُ
أبدية ُمنُهذهُ ُّ
الن
ُّ
تصرفهُوهكذاُتصيرُسلطنتهُ ّ

اإللهية ُحتّى ُتصلوا ُفيُ
ُو ُ
التّأييدات ُ
فإنني ُمسرور ُجدا ُلحضوري ُإلى ُهذا ُالمركز ُوأرجو ُ ُ
ُّ
التّوفيقات ُ ّ
نسانيُ .
ُ
الدرجاتُوتشرقواُكالمصابيحُالمنيرةُفيُمجمعُالعالمُاإل
العلومُوالفنونُإلىُمنتهىُ ُّ
ّ

لهذاُفإننيُأريدُأنُاتّحدثُحولُ
ُّ
نساني ُ
ُ
إن ُأعظمُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُهوُوحدةُالعالمُاإل
ُ ُّ
ّ
اإللهيةُ .
ُّ
وحدةُالكائناتُوهذهُالمسألةُمنُالمسائلُالفلسفيةُ ّ
كل ُكائن ُمن ُالكائنات ُعبارة ُعن ُجميعُ
ُأن ُجميع ُالموجودات ُشيء ُواحد ُ ُو ُّ
ُمن ُالواضح ُّ

يئاتُالفرديةُوهذهُ
ُّ
اُأن ُالكائناتُتكونتُمنُالجز
كل ُشيءُ.لحظو ُّ
كل ُشيءُفيُ ُّ
الكائناتُيعنيُأنُ ُّ

ذرةُمنُالُّذُّراتُالفرديةُالموجودةُفيُهيكلُ
يئاتُالفرديةُتسيرُفيُجميعُمراتبُالوجودُ.فمثالُُ ُّ
ُّ
الجز
كلُ ُّ
النبات ُوفي ُوقتُمنُاألوقاتُفيُعالمُالحيوانُوفيُ
اإلنسانُكانتُفيُوقت ُمنُاألوقاتُفيُعالمُ ُّ
الدوامُتنتقلُمنُحالُإلىُحالُومنُصورةُإلىُصورةُ
وقتُمنُاألوقاتُفيُعالمُالجمادُفهيُعلىُ ُّ

كلُصورةُكمالُ.وحركةُ
طولُوالعرضُولهاُفيُ ُّ
ومنُكائنُإلىُكائنُآخرُفيُصورُلُتتناهىُفيُال ُّ

كل ُكائنُعبارةُعنُجميعُالكائناتُوغايةُماُفيُاألمرُأنهُيقتضيُ
ةُ.لهذاُفإن ُ ُّ
ُّ
مستمر
الكائناتُهذهُ ُّ

يطويُهذاُالجوهرُالفردُالموجودُفيُجسمُاإلنسانُجميعُمرتبُالوجودُففيُوقتُ
ُا
مدة ُحتّى ُ
امتدادُ ّ
النباتُ
جمادية ُوبعد ُذلك ُانتقل ُإلى ُعالم ُ ُّ
ُّ
الصور ُال
من ُاألوقات ُكان ُترابُا ُوكانت ُله ُانتقالت ُفي ُ ّ

الصور ُالحيوا ّنية ُواآلنُجاءُإلىُالعالمُ
الصور ُ ُّ
النباتيةُوبعدُذلكُانتقلُفيُ ّ
وكانتُلهُانتقالتُفيُ ّ

ثمُيعودُبعد ُ
نسانيةُ ُّ
نسانيُليسيرُفيُالمراتبُاإل ُّ
ُ
اإل
ّ
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التّرتيب ُيسير ُفي ُجميع ُالمراتبُ ،ويتجّلى ُفي ُصور ُكائنات ُلُ
ذلك ُإلى ُعالم ُالجماد ُوعلى ُنفس ُ ُ

جماديةُفيُعالمُالجمادُ.
ُّ
الصورُ.فقدُكانتُلهُكمالتُ
تتناهىُويكون ُلهُكمالُفيُ ُّ
كل ُصورةُمنُ ّ
كانتُلهُكمالتُنباتيةُ.وفيُعالمُالحيوانُكانتُلهُكمالتُحيوا ّنية ُولهُفيُعالمُ
ُّ
النبات ُ
وفيُعالمُ ُّ

كل ُجوهرُفردُمنُالكائناتُلهُانتقالتُفيُصورُلُ
إنسانيةُ.إذنُفقدُاتضحُأنُ ُّ
اإلنسانُكمالتُ ُّ
أنُ
كل ُصورة ُيتجّلى ُلهُكمالُمنُالكمالتُومنُهذاُيتّضح ُ ُّ
كل ُصورة ُلُتتناهىُوفيُ ُّ
تتناهىُوفيُ ُّ

احدُ.فلماُكانتُفيُعالمُالوجودُوحدةُكهذهُياُترىُ ُ ّأيةُوحدةُ
ُّ
أن ُعالمُالوجودُو
الكائناتُكُّلهاُواحدُو ُّ
أنُالوحدةُهيُمبدأُالوجودُ
هانُأنُهناكُوحدةُفيُالوحدةُو ُّ
ُّ
تكونُفيُعالمُاإلنسان؟ُفمنُالواضحُبالبر

ومنتهاهُ .

نساني ُووحدةُجميعُالكائناتُأنُيكون ُهناكُنزاعُوجدالُفيُ
ُ
ُوهلُيجوزُمعُوحدةُالعالمُاإل
ّ
جماديةُولهُالكمالتُ
ُّ
نسانيُلهُالكمالتُال
ُ
فُالكائناتُألنُالجسمُاإل
ُّ
اإلنسانُأشر
ُ
هذاُالعالم؟ُومعُأنُ
ُّ
ّ
نسانيةُففيهُالعقلُ
النموُولهُالكمالتُالحيوا ّنية ُففيهُقوىُاإلحساسُولهُالكمالتُاإل ُّ
قوة ُ ُّ
ُّ
النباتيةُففيهُ ّ
السليم ُبرغم ُوجود ُهذه ُالوحدة ُالعظيمة ُفهل ُيجوز ُأن ُيتنازع ُويتجادل؟ ُوهل ُيجوز ُأن ُيتحاربُ
ُّ
ويتقاتل؟ُوجميعُالكائناتُفيُصلحُبعضهاُمعُالبعضُاآلخرُوجميعُالعناصرُفيُصلحُبعضهاُمعُ

البعضُاآلخرُواإلنسانُاّلذيُهوُأشرفُالكائناتُهلُيجوزُأنُيكونُفيُنزاعُوجدال؟ُأستغفرُهللاُ .

الراحةُ
انية ُ
ور ُّ
الن ُ
ُو ُّ
ُوالُّلطافة ُ
ُتكون ُالحياة ُ
ُأن ُهذه ُالعناصر ُعندما ُتلتئم ُفي ُما ُبينها ُّ
ُلحظوا ُّ
ُو ُّ
الشمسُواألرضُ
أنُهذهُالكائناتُاّلتيُترونهاُتعيشُكُّلهاُفيُصلحُمعُبعضهاُالبعضُف ُّ
والطمئنانُو ُّ

أقلُمصادمةُتحصلُ
معُبعضهاُالبعضُألنُ ُّ
ُّ
التّرابُفيُصلحُوالعناصرُفيُصلحُ
الماءُو ُ
ُ
فيُصلحُو
أقلُمصادمةُتحصلُيحدثُنتيجتها ُ
أنُ ُّ
تحدثُزلزلةُمثلُزلزلةُسانُفرانسيسكوُو ُّ
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يقُعمومي ُ وتحصلُجميعُهذهُاألضرارُ.هذهُهيُالحالُفيُعالمُالجمادُإذنُبعدُذلكُلحظواُ
ُ
حر
ّ
قدُخصُاإلنسانُبالعقلُ
أنُهللاُ
خاصةُو ُّ
ي؟ُ ُّ
كمُمنُالبالياُتحصلُنتيجةُالمصادمةُفيُالعالمُاإلنسان ُ
َّ
ّ
اإللهية ُوهذا ُشيء ُظاهرُ
قوة ُمن ُقوى ُ ُ
التّجّليات ُ ّ
وهذا ُالعقل ُهو ُأشرف ُالكائنات ُوهو ُفي ُالحقيقة ُ ّ

مشهودُ .

طبيعةُلُتتجاوزُ
طبيعةُوجميعهاُخاضعةُلقانون ُال ُّ
أن ُجميعُالكائناتُأسيرةُلل ُّ
ُلحظواُمثالُ ُ ُّ

طبيعةُ
طبيعةُلُتستطيعُتجاوزُقانون ُال ُّ
الشمسُمعُعظمتهاُأسيرةُلل ُّ
هذاُالقانون ُقيدُشعرةُفمثالُ ُهذهُ ُّ
طبيعةُولُتستطيعُ
وكذلكُاألمرُفيُاألجرامُالعظيمةُفيُهذاُالفضاءُاّلذي ُلُيتناهىُفكُّلهاُأسيرةُلل ُّ

النباتاتُ
ُو ُّ
طبيعةُ .وجميع ُاألشجار ُ
رضية ُأيضُا ُأسيرة ُلقانون ُال ُّ
طبيعةُ .والكرة ُاأل ُّ
أن ُتتجاوز ُقانون ُال ُّ

ُوقوته ُل ُيستطيع ُأن ُيتجاوز ُقانونُ
طبيعة ُوكذلك ُجميع ُالحيواناتُ .فالفيل ُبرغم ُعظمته ُّ
أسيرة ُلل ُّ

طبيعةُويقُّلبهاُ
ُالضعيف ُيستطيع ُأن ُيكسر ُقانون ُال ُّ
لكن ُاإلنسانُبحجمه ُالصغير ُوجسمه ُّ
طبيعةُّ ُ .
ال ُّ
ابيُ
طبيعةُنرىُاإلنسانُذاُروحُتر ُ
اإللهية ُفبموجبُقانون ُال ُّ
مؤيد ُبالعقلُاّلذي ُهوُمنُ ُ
ُّ
التّجّليات ُ ّ
ألنهُ ّ
ّ
لكنهُيكسرُهذاُالقانون
ُويصيرُطائرُيطيرُفيُالهواءُويصيرُسمكةُتسيرُتحتُسطحُالماءُويبنيُ
ُا
ُّ
ُوالّتي ُتدرسونها ُفيُ
سفينة ُيتسابق ُبها ُفوق ُسطح ُالماءُ .وجميع ُهذه ُالعلوم ُوالفنون ُالّتي ُعندكم ُ
لكن ُعقلُ
طبيعةُّ ُ .
ار ُبمقتضى ُقانون ُال ُّ
طبيعة ُويفترض ُأن ُتبقى ُأسرُا
ار ُلل ُّ
الجامعات ُكانت ُكُّلها ُأسرُا

الشهودُفظهرتُ
حيز ُ ُّ
حيز ُالغيبُإلىُ ّ
اإلنسانُكسرُهذاُالقانون ُوكشف ُحقائقُاألشياءُونقلهاُمنُ ّ
طبيعةُالمكنونةُ
ةُسرُمنُأسرارُال ُّ
بائي ُّ
قوةُالكهر ُّ
هذهُالعلومُ،وهذاُشيءُيخالفُقانونُال ُّ
طبيعةُ.فمثالُُال ّ
حيز ُالغيبُإلىُ
لكن ُعقلُاإلنسانُكشفهاُوكسرُقانون ُال ُّ
بقىُخفيةُ ُّ
ُّ
يجبُأنُت
طبيعةُوجاءُبهاُمنُ ّ

طبيعةُ،وهوُ
قوة ُالعاصيةُداخلُزجاجةُوهذاُشيءُخارق ُللعادةُومخالفُلل ُّ
حيز ُ ُّ
ّ
الشهودُوحبسُهذهُال ّ
يخابرُمنُالغربُإلىُ ُ
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الصوتُ
وتُمعُأنُ ُّ
ُّ
ُّ
لُالص
ُّ
وتُويحبسهُفيُمسج
ُّ
ةُ.ويأخذُاإلنسانُالص
الشرقُبدقيقةُواحدةُوهذهُمعجز
ُّ
حوُسائرُالكتشافاتُفإن ُجميعهاُ
ُّ
طبيعةُيقتضيُهذاُ،وعلىُهذاُ ُّ
الن
ألن ُقانون ُال ُّ
يبقىُحرُ ُّ
ُا
يجبُأن ُ

لكن ُعقلُاإلنسانُاّلذي ُهوُأعظمُ
طبيعةُمستورةُّ ُ.
طبيعةُويجبُأنُتكون ُبمقتضىُقانون ُال ُّ
أسرارُلل ُّ
ِّ
طبيعةُنفسهاُ .
طبيعيةُمنُأجهزةُال ُّ
طبيعةُهذاُويخرجُدومُاُهذهُاألسرارُال ُّ
إلهيُيكسرُقانونُال ُّ
تجلُ ُ
ّ ّ
ُيمزقُ
إلهية ُكهذه ُفهل ُيجوز ُأن ُنكون ُكالحيوانات ُالمفترسةُ ،وكالُّذئاب ُّ
ُواذا ُّ
قوة ُ ّ
ُكنا ُنمتلك ُ ّ

نساني؟ ُ
ُ
التّنكيل؟ُفهلُيليقُهذاُبمقامُالعالمُاإل
خُوندعوُإلىُالقتلُو ُ
ُ
بعضناُبعضُاُونصر
ّ

ظلمُوالعدلُ
لُعقلُلهُليفرقُبهُبينُال ُّ
ُّ
يفترسُفإنهُيفعلُذلكُمنُأجلُطعامهُو
ُّ
فلوُأنُحيوانُاُ
ُّ
ُ

هُحينماُيفترسُفهوُلُيفترسُمنُأجلُطعامهُبلُبسببُطمعهُ
ُ
ُّ
اإلنسانُفإن
أماُ
وليستُلهُ ّ
قوةُمميزةّ ُ.
الشريفُأيُاإلنسانُالمستفيضُمنُالعقلُوذيُاألفكارُ
وجشعهُ.فهلُيليقُاآلنُبمثلُهذاُالوجودُ ُّ

العالية ُكهذه ُاألفكار ُوالمحيط ُبهذه ُالعلوم ُوالفنون ُوبهذه ُالختراعات ُالعظيمة ُوبهذه ُاآلثار ُالعقليةُ
مرةُأخرىُويسفكُبعضهُدمُ
وبهذهُاإلدراكاتُجميعهاُوب ُّ
كل ُهذهُالكتشافاتُأنُيدخلُميدانُالحربُ ّ

الُشكُ
بشرياُف
فلوُأنكمُهدمتمُبناءُُ ُ
بشرياُ ُّ
إلهيُوليسُبنيانُاُ ُ
الحقيقةُأنُاإلنسانُبنيانُ ُ
ُّ
البعضُاآلخر؟ُو
ّ
ّ
أن ُهذاُيكون ُسببُاُ
الُشك ُ ُّ
إلهي ُإذاُهدم؟ُف
صاحبُالبناءُيتكدرُ،كيفُباإلنسانُاّلذي ُهوُبناءُ ُ
ُّ
أن ُ
ُّ
ّ
ّ
اإللهيُ .
ُ
للغضبُ
ّ
اختصه ُبمواهب ُكُّلُّية ُفأعطاهُ
وفضله ُعلى ُجميع ُالكائنات ُو ُّ
ُولقد ُخلق ُهللا ُاإلنسان ُشريفُا ُ ّ

ظاهرُّيةُ
قوة ُ ُ
التّخيل ُوأعطاه ُالحواس ُالخمس ُال ّ
قوة ُالحافظة ُوأعطاه ُ ّ
العقل ُوأعطاه ُاإلدراك ُوأعطاه ُ ّ
الشمسُويكون ُسببُا ُللحياةُ
اهبُالعظيمةُوجعلهُمصدرُللفضائلُكيُيسطعُك ُّ
ُا
وأعطاهُجميعُهذهُالمو

طرفُعنُجميعُهذه ُ
انُونحنُاآلنُنغضُال ُّ
ُّ
وسببُاُللعمر
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الحالُأنناُلسناُأسرىُ
ُّ
لهي ُمنُأساسهُ.و
التّأسيسُاإل ُ
ونقوضُهذاُ ُ
ُ
اهبُونخربُهذاُالبناءُ
ُّ
المو
اإللهي ُ ّ
ّ
ّ
طبيعةُ .
نأسرُأنفسناُونتحركُبمقتضىُال ُّ
ُّ
طبيعةُبلُنحنُاّلذينُ
ال ُّ
طبيعةُ.
النزاعُوالجدالُمنُمقتضياتُال ُّ
اإلنسانُفإنُ ُّ
ُّ
ربُ
طبيعةُنزاعُعلىُالبقاءُفإذاُلمُي َُّ
ُففيُال ُّ

أسست ُمن ُأجل ُأن ُينجو ُاإلنسان ُمنُ
وكل ُهذه ُالمدارس ُّ
ُّ
أسست؟ ُلقد ُت ّ
ُوكل ُهذه ُالكُّلُّيات ُلماذا ُت ّ

معنوية.
طبيعةُوأنُينالُالكمالتُال ُّ
طبيعةُوأنُيتخُّلصُمنُنقائصُال ُّ
مقتضىُال ُّ

ُُ

ُفإنها ُتصبح ُمنبتُا ُلألشواك ُوتنموُ
طبيعية ُّ
ُأننا ُتركنا ُهذه ُاألرض ُعلى ُحالتها ُال ُّ
ُلحظوا ُلو ُّ

طيبةُوتحصلُعلىُفيضُوبركةُعظيمةُ.
هاُفإنهاُتصبحُأرضُاُ ُّ
أماُعندماُنرّبي ُّ
فيهاُأعشابُغيرُنافعةُ ّ
أماُحينُ
ةُفإنهاُتصبحُغابةُولُتنموُفيهاُأبدُاُشجرةُم ُ
طبيعي ُّ
واذاُتركتمُهذهُالجبالُعلىُحالتهاُال ُّ
ثمرةُ ّ
َّ
الرياحينُ .
هارُو ُّ
ثمرُوتنتجُمنهاُأنواعُاألز ُ
وتعطيُغلةُوتعطيُ ُا
فإنهاُتصيرُبستانُاُ
ترّبىُ ُّ

التّربيةُوبصورةُ
طبيعةُولهذاُفهوُمحتاجُإلىُ ُ
أنُيصبحُأسيرُلل ُّ
ُا
نسانيُ
ُ
ُإذنُفالُيليقُبالعالمُاإل
ّ
اإللهيةُ .
خاصةُإلىُ ُ
ُّ
التّربيةُ ّ
إلهيين ُحتّى ُيجعلوا ُهذه ُالغاباتُ
ُّ
كانوا ُمرّبينُوكانوا ُ
مقدسةُاإللهُّية ُ ُ
ُ ُّ
إن ُالمظاهر ُال ّ
بستانيين ُ ّ

ةُ،ويحولواُمنابتُاألشواكُهذهُإلىُحدائقُأزهارُ.إذُا ُفما ُهوُواجبُاإلنسان؟ُ
ثمر
طبيعيةُبساتينُم ُ
ال ُّ
ّ
حقيقي ُوأن ُيتّصفُ
ُ
ظل ُالمرّبي ُال
طبيعة ُتحت ُ ُّ
واجب ُاإلنسان ُهو ُأن ُينجي ُنفسه ُمن ُنقائص ُال ُّ
ّ
معنويةُ .
بالفضائلُال ُّ
بيعة؟ُوالحالُ
ُ
معنويةُفداءُ ُلل ُّ
ط
لهية ُوهذهُالفضائلُال ُّ
ُفهلُيجوزُلناُأنُنجعلُهذهُالمواهبُاإل ّ

طبيعةُوننهالُبهُعلىُ
السيفُمنُيدُال ُّ
طبيعةُولنأخذُ ُّ
قوة ُلنكسرُبهاُقوانينُال ُّ
ُّ
أن ُهللاُتعالىُأعطاناُ ّ
طبيعةُونسيرُعلىُمقتضى ُ
هامةُرأسهاُ.فهلُيجوزُأنُنجعلُأنفسناُأسرىُلل ُّ
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ُفيمزق ُبعضنا ُبعضُا ُكالحيوانات ُالمفترسةُ
طبيعية ُّ
التّنازع ُعلى ُالبقاء ُاّلذي ُهو ُمن ُالنبعاثات ُال ُّ
ُ
ونعيشُحياةُلُيختلفُفيهاُاإلنسانُعنُالحيوان؟ ُ

نساني ُأسوأُ
ُ
ُفيُالحقيقةُليستُهناكُحياةُأسوأُمنُهذهُالحياةُوليسُهناكُتحقيرُللعالمُاإل
ّ
لهيُ
ةُالحربُألنهاُسببُالغضبُاإل ُ
ُّ
أُمنُو ُّ
حشي
ُ
وحشيةُأسو
نساني ُ ُّ
ُ
التّحقيرُ.وليسُللعالمُاإل
منُهذُ ُ
ّ
ّ
حمانيُ .
الر ُ
وسببُهدمُالبنيانُ ّ
ّ
الصلح ُومقاصد ُجميعهم ُانتشارُ
ُالحمد ُهلل ُّ
ُإنني ُأجد ُنفسي ُاليوم ُفي ُمجمع ُكّلهم ُيرجون ُ ّ

ي ُواُّنيُأرجوُهللاُ
ُللنوعُالبشر ُّ
نسانيُوجميعهمُخادمون ُّ
ُ
العموميُوجميعُأفكارهمُوحدةُالعالمُاإل
ُ
الصلح ُ
ّ
ّ
ّ
كل ُواحدُمنكمُعالمةُعصرهُوسببُا ُفيُنشرُالعلومُوسببُا ُفيُإعالنُ
ُّ
أنُيؤيدكمُويوّفقكمُكيُيصبح ُ ّ
الصلحُالعموميُوسببُاُفيُارتباطُالقلوبُ .
ّ
لصلحُ
العمومي ُبينُ ُّ
ُ
الصلح ُ
الدولُوأعلنُا ّ
ُولقدُُأعلنُحضرةُبهاءُهللاُقبلُخمسينُسنةُمبدأُ ّ
ّ
تفضلُ
ُ
الصلح ُ
ُ
الصلح ُ
ُ
العمومي ُبينُاألوطانُ ُو ّ
العمومي ُبينُاألديانُوأعلنُ ّ
العمومي ُبينُالمللُوأعلنُ ّ
ّ
ّ
ّ
إنُأساسُاألديانُواحدُوجميعُاألديانُأساسهاُاأللفةُوالوئامُواُّنماُالختالفُفيُالتّقاليدُولُدخلُ
قائالُُ ُّ

أماُلوُ
حيثُإن ُالتّقاليد ُمختلفةُفقدُأصبحتُسببُا ُ ُّ
ُّ
ُ.و
اإللهية ُ
لهذهُالتّقاليد ُفيُ ُ
التّعاليمُ ّ
للنزاعُوالقتالّ ُ.
حدُوتتّفقُ .
ُ
ُ
حقيقةُفإنُ
ُّ
ىُتحرُلل
ُّ
جر
جميعُاألديانُتتّ

الدينُيجبُأنُيكونُسببُاأللفةُوالتّحادُوسببُالرتباطُبينُقلوبُالبشرُ.فإذاُ
أنُ ُّ
تفضلُ ُّ
ُوي ّ

يءُالمضر ُأحسنُمنُ
ُّ
دينُأحسنُألن ُعدمُ ُّ
الش
ُّ
أن ُعدمُ ُ
الُشك ُ ُّ
النزاع ُوالجدالُف
الدين ُسببُ ُّ
أصبحُ ُّ
التّ
ّ

همُلكل ُجرحُ
ُّ
نساني ُوهوُمر
ُ
النوع ُاإل
اءُلكل ُمرضُمنُأمراضُ ُّ
ُّ
إلهي ُوهو ُدو
الدينُعالجُ ُ
ن ُ ُّ
وجودهُ.وا ُّ
ّ
ّ
أن ُعدمهُخيرُمنُ
الُشك ُ ُّ
الدماءُف
الجدالُوعّلة ُلسفكُ ُّ
ُ
أماُإذاُأسيءُاستعمالهُوأصبحُسببُا ُللحربُو
ّ
ّ
وجودهُ .
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المللُوبينُمضارُالحربُ
الدولُو
العموميُبينُ ُّ
ُ
الصلحُ
لكُصرحُحضرةُبهاءُهللاُبضرورةُ ُّ
ُوكذ
ّ
ّ
ّ
أمة ُواحدة ُوالجميع ُساللة ُآدم ُوآدم ُواحد ُوالجميع ُأبناء ُأب ُواحد ُوأفراد ُعائلةُ
نساني ُ ُّ
ُ
النوع ُاإل
ألن ُ ُّ
ُّ
ّ
تصور ُوجودُأجناسُمختلفةُفيُعائلةُواحدةُ
ُّ
و
احدةُوغايةُماُفيُاألمرُأنهاُعائلةُكبيرةُ.ولوُأمكنُ ّ
النزاعُولكنُماُدامُالجميعُأفرادُعائلةُواحدةُف ّإنهمُلُيمكنُأنُيكونواُ
تالفُو ُّ
ُ
ألمكنُالقولُبجوازُالخ

لءُإيطاليون ُأولئك ُألمانُوهؤلءُإنكليزُواآلخرون ُروسُ
ُّ
التّمييزُكقولناُهؤ
مختلفةُ.لهذاُفإن ُ ُ
ُّ
أجناسُا ُ
يكيون ُ– ُ ُّإنما ُهو ُمجرد ُأوهامُ .فالجميع ُبشر ُ ُوكّلهم ُخلق ُهللا ُ ُوكّلهمُ
انيون ُُواآلخرون ُأمر ُّ
وهؤلء ُإير ُّ

عابيرُوهميةُ .
ُّ
احدُوهذهُالصطالحاتُو ُ
ُ
ساللةُواحدةُ ُوكّلهمُأولدُآدمُو
التّ

ةُموطنُلكل ُإنسانُوهيُموطنُواحدُلُ
ُّ
فإن ُالكرةُاأل ُّ
رضي
عصباتُالوط ّنية ُ ُّ
سبةُللتّ ُّ
ُ
أماُب ُّ
الن
ُّ

الحدودُالوهميةُاّلتي ُلُأساسُلهاُفقدُاخترعهاُ
ُّ
أماُ
ُ
احدُللنوعُاإل
ُّ
تعددةُوهيُوطنُو
مواطنُم ّ
نساني ُ ّ
ّ
الشهرةُ
ُالمستبدين ُفي ُالق ُرُون ُالماضية ُوبها ُأحُّلوا ُالحُرب ُوالقتال ُبين ُالبشر ُوكان ُهدفهم ُ ُّ
ُّ
بعض
خصيةُوكانواُهمُيعيشونُ
ش ُّ
حبُالوطنُلترويجُمقاصدهمُال ُّ
واغتصابُالممالكُولهذاُخلقواُإحساساتُ ّ

كل ُنعمة ُفيأكلون ُأغذية ُلذيذة ُوينامون ُفي ُفرشُ
في ُالقصور ُالعالية ُويصيبون ُنصيبُا ُ ُا
موفور ُمن ُ ّ
ُويتنزهون
السأمُكانواُيرقصونُ
ُفيُالحدائقُالملكيةُوعندماُكانُيصيبهمُ ُّ
ُّ
منضودةُمنُ ُّ
الريشُويسيرون ُّ

لكنهمُيقولونُ
الساحرةُ ُو ُّ
الرقصُمعُالنُّساءُالجميالتُكاألقمارُويصغون ُإلىُالموسيقىُ ُّ
فيُصالتُ ُّ

الرعاياُولهؤلءُالمساكينُولهؤلءُالفالحين ُاذهبواُإلىُميدانُالحربُليسفكُ
لهؤلءُالكادحينُولهؤلءُ ُّ

الرتبُ
بعض كمُدماءُالبعضُاآلخرُوليهدمُبعضكمُبيوتُالبعضُاآلخرُفأنتمُالجنودُونحنُأصحابُ ُّ
قولُالبعضُلماذاُتخربون
ُمملكتنا؟ُفيجيبهمُالبعضُاآلخرُ:ألنكمُأنتمُ
ُّ
ُّ
الرؤساءُوالقادةُ.وي
المناصبُو ُّ
ُ
و

لكن ُ
نسيونُّ ُ.
ألمانُونحنُفر ُّ
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أماُدماءُ
كل ُهذهُالحروبُمشغولون ُباألفراحُفيُقصورهمُلُ ُّ
مؤسسي ُ ّ
ينفكون ُعنُسرورهمُوفرحهمّ ُ.
ّ
ةُوتلكُأمةُ
ُّ
هذهُأمةُفر ُّ
نسي
ُّ
ةُفيُأن ُ
ُّ
ُّ
سفكُمنُأجلُاألفكارُالوهمي
سفك؟ُإنهاُت
ُّ
هؤلء ُالمساكينُفلماذاُت

احدةُوكالهماُأمةُواحدةُويجعلونُاسمُالوطنُسببُاُفيُ
ُّ
فيُحينُأنُالثنينُبشرُوأفرادُعائلةُو
ُّ
ألما ّنيةُ
رضيةُوطنُواحدُ .
الحقيقةُأنُهذهُالكرةُاأل ُّ
ُّ
للدماءُو
السفكُ ُِّّ
هذاُ ُّ
أرضيةُواحدةُوخلقُنوعُاُ
الصلح ُفيُجميعُاألوطانُ.فلقدُخلقُهللاُكرةُ ُّ
ُإذنُيجبُأنُيتحّقق ُ ّ

ُأن ُهذهُ
وهمية ُمع ُّ
رضية ُموطن ُللجميعُ .ونحن ُجئنا ُففرضنا ُحدودُا ُ ُّ
إنسانيا ُواحدُا ُوهذه ُالكرة ُاأل ُّ

لحدودُوهمُمنُاألوهامُ.فقلناُإن ُأحدهماُألمانياُواآلخرُفرنساُوشرعناُنحاربُبعضناُالبعضُالخرُ
ُّ
ا

لكن ُتلكُالقطعةُ
يستحق ُالحمايةُ ُو ُّ
ُّ
يستحق ُالعبادةُ ُو
ُّ
مقدس ُوهوُ
ُ
قائلينُإن ُ
ُّ
هذاُهوُالوطنُاأللماني ُال ّ
ّ
الدماءُمنُ
غيرُصالحةُيجبُقتلُأهلهاُونهبُأموالهاُوأسرُأطفالهاُونسائهاُ.فلماذاُيسفكُاإلنسانُ ُّ
التّرابُاألسودُ.فيُ
محبة ُهذاُ ُ
ُّ
أجلُهذهُالخطوطُالوهميةُويقتلُأبناءُنوعهُمنُأجلُماذا؟ُمنُأجلُ ّ
حينُأنُاإلنسانُيعيشُبضعةُ ّأيامُفوق
ُهذهُاألرضُوبعدُذلكُتصبحُهذهُاألرضُقبرُأبدياُلهُ .
ُا
ُّ

التّرابُ
ُاألبدي؟ ُسوف ُيخفي ُهذا ُ ُ
ُّ
الدماء ُمن ُأجل ُهذا ُالقبر
كل ُهذه ُ ُّ
ُفهل ُيليق ُأن ُنسفك ُ ّ

ناُفلماذاُنتحاربُونتعاركُمنُأجلُهذاُالقبرُاألبدي؟ُ ّأيةُ
ُّ
التّرابُقبر
أجسامناُفيُجوفهُإلىُاألبدُوهذاُ ُ
جهالةُهذه؟ُوُّأيةُضاللةُهذه؟ُوُّأيةُغباوةُهذه؟ ُ

محبة ُواأللفة ُمثل ُعائلة ُواحدة ُكإخوان ُوأخواتُ
ُأملي ُأن ُتعيش ُجميع ُالملل ُفي ُمنتهى ُال ّ

ألمهاتُوآباءُ،واحدةُفيُصلحُوسعادةُ .
ُّ

394

وصاياي لكم
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُنيويوركُفيُيومُُ5كانونُاأل ّولُُ 1912
هو هللا
هذاُهوُاليومُاألخيرُ.وهذا ُهوُالُّلقاءُاألخيرُ.وبعدُهذاُسنركبُالباخرةُونذهبُ.وهذهُآخرُ

وصايايُلكمُ .

انيُوالىُاعتبارُجميعُالبشرُعبادُهللاُ.
ارُودعوتكمُإلىُوحدةُالعالمُاإلنس ُ
لقدُتحدثتُإليكمُمرُا
ُّ
ُ
ّ
كلُعبيدُلهُوهوُيمنحُلهمُ
ُّ
الكلُ
الر ّ
ويهبُالحياةُللكلُ،وفيُمحضرُ ّ
بوبيةُ ّ
وهللاُرؤوفُبالجميعُ.يرزقُُ ّ
الشفقة ُمع ُجميع ُملل ُالعالم ُوأنُ
التّساوي ُولهذا ُيجب ُأن ُنكون ُنحن ُفي ُمنتهى ُ ُّ
اإللهية ُب ُ
فيوضاته ُ ّ
ةُواحدةُوجميعُ
ياسيةُ.فهذهُاألرضُكر ُ
الس ُّ
جنسي ُ
ينيةُوال ُّ
عصباتُالُّد ُّ
عصباتُالوط ّنيةُُو ّ
ةُوالتّ ّ
ننسىُهذهُالتّ ّ
تسبب ُالكدر ُلآلخرين ُتعتبر ُعند ُهللا ُمنُ
األمم ُساللة ُواحدة ُوال ُّ
فكل ُنفس ُ ّ
كل ُعبيد ُإله ُواحدُ .إذن ُ ّ

تبرواُمنُ
عادةُوحتّىُي ّأ
ُ
كلُفردُمنُاألفرادُفيُمنتهىُ ُّ
الس
الخطاةُ.وهللاُيريدُ ُّ
السرورُللجميعُحتّىُيعيشُ ّ
ياسية ُوالوط ّنية ُويجتنبوهاُ .وأنتمُ
الس ُّ
الجنسية ُ
ُّ
عصبات ُ
المذهبية ُ
ُّ
ينية ُو
عصبات ُالُّد ُّ
الختالفات ُ
ُو ّ
ُوالتّ ّ
ُوالتّ ّ
وهلل ُالحمدُقدُأبصرتُعيونكمُوأصبحتُآذانكمُصاغيةُووعتُقلوبكمُفيجبُعليكمُبعدُاآلنُأنُلُ

حقيقي ُوهوُ
ُ
الراعي ُال
عصبات ُوالختالفات ُبل ُتنظروا ُإلى ُاأللطاف ُ ّ
اإللهية ُفاهلل ُهو ُ ُّ
تنظروا ُإلى ُالتّ ّ
ّ
رؤوف ُ
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ُأن ُهللا ُرؤوف ُبالجميع ُفهل ُيجوز ُلنا ُنحن ُعبيده ُأن ُيكون ُبعضنا ُفي ُحربُ
بجميع ُأغنامهُ .ومع ُّ
اإللهية ُوأنُيألفُبعضناُبعضُاُ
وخصامُمعُالبعضُاآلخر؟ُلُوهللاُ .بلُيجبُأنُنشكرُاأللطاف ُ ّ

حبُالعمومُونرأفُبهمُ .
ويلتئمُبعضناُمعُبعضُوأنُن ّ

صةُالقولُإياكمُأنُتحزنواُقلبُأحدُأوُتغتابواُأحدُا ُوكونواُمعُجميعُالخلقُمتّحدينُ
ُّ
ُوخال

وتعزواُذليالُُ
واعتبروهمُأقرباءكمُوليكنُمقصدكمُدائمُا ُأنُتفرحواُقلبُا ُوتطعمواُجائعُا ُوتكسواُعاريُا ُ ّ

بديةُ
اإللهي ُوهذهُهيُ ُّ
ُ
الرضاءُ
للمساكينُوملجأُومأوىُللمضطرينُ.هذاُهوُ ُّ
ُّ
وتكونواُفرجُا ُ
السعادةُاأل ّ
ّ
بدية ُلهذا ُأنصحكم ُبمثل ُهذهُ
ُوحيث ُّ
نسانيُ .
ُ
انية ُالعالم ُاإل
وهذه ُهي ُنور ُّ
ُإنني ُأريد ُلكم ُال ّ
عزة ُاأل ّ
ّ
النصيحةُ .
ُّ
ماءُتسفكُوكمُمنُاألطفالُيتيتّمونُ.وكمُمنُ
ُ
ُأنتمُتشاهدونُماُيجريُفيُالبلقانُوكمُمنُ ُّ
الد

محبة ُف ّإنهم ُيسفكون ُدماء ُبعضهمُ
النيران ُتشعلُ.ومع ُّ
األموالُتنهبُوكم ُمن ُ ُّ
ُأن ُهللاُخلق ُهؤلء ُلل ّ

لكنهمُاآلنُينهبُبعضهمُبعضُا ُويهجمُ
البعضُ.وقدُخلقُهللاُهؤلءُمنُأجلُأنُيتعاونواُويتعاضدواُ ُّ
بعضهمُعلىُبعضُ،وبدلُأنُيكونواُسببُراحةُالبشرُيؤذيُبعضهمُبعضُاُ .

الصلحُ
مُلعلُأنُتسطعُنور ُّ
همةُعاليةُوتجهدواُبقلوبكمُوأرواحك ُّ
انيةُ ّ
ُفأنتمُإذُاُيجبُأنُتظهرواُ ّ

كل ُفردُالخيرُللعمومُ
العمومي ُوتزولُظلمة ُ ُ
ُ
التّجانبُهذهُويصبحُجميعُالبشرُعائلةُواحدةُويرجو ُ ّ
ّ
نساني ُتحتُ
ُ
النوع ُاإل
احدُو ُّ
رضيةُوطنُو ُ
ُألن ُالكرةُاأل ُّ
الشرق ُّ
الشرق ُوالغربُويساعدُالغربُ ُّ
ويتعاون ُ ُّ
ّ
فيضُوحمايةُراعُواحدُ .
حب ُالبشر ُبعضهم ُبعضُا ُوأنُ
ُلحظوا ُ ّأية ُباليا ُومشاق َّ
ُتحملها ُأنبياء ُهللا ُمن ُأجل ُأن ُي ّ

مقدسةُفدتُحياتهاُمنُأجلُذلكُ .
إنُهذهُ ُّ
يتشبثواُبحبلُاأللفةُوالتّفاقُحتّىُ ُّ
ُّ
النفوسُال ّ
كلُهذهُالمشاقُلُيزالونُ ُ
ُّ
ُفانظرو
اُماُأشدُغفلةُالخلقُفهمُمعُ ّ
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النصائح ُلُ
كل ُهذه ُ ُّ
كل ُهذ ُ ُّ
النصائح ُل ُيزالون ُفي ُحرب ُوخصامُ .ومع ُ ّ
في ُحرب ُوخصامُ .ومع ُ ّ

يزالون
ُيسفكُبعضهمُدمُبعضهمُاآلخرُ.فماُأجهلهم!ُوماُأشدهمُغفلةُ ُوظلمة! ُ
ُّ

الرضاءُ
التّساويُُومعُهذاُف ّإنهمُيسلكونُخالفُ ُّ
الشفقةُيعاملُالجميعُب ُ
ُُفعندهمُإلهُبمثلُهذهُ ُّ

طغيانُ ،وهو ُيهب ُالحياة ُللجميعُ
اإللهي ُوهو ُرؤوف ُلطيف ُبالجميع ُوهؤلء ُفي ُمنتهى ُالعداوة ُال ُّ

لءُيسببون
ُالمماتُ،وهوُيعمرُالممالكُوهؤلءُيطمرُبعضهمُبيوتُالبعضُاآلخرُ.لحظواُماُ
ُّ
ُّ
ُوهؤ
أغفلهم! ُ

اإللهية ُولكمُعينُبصيرةُوأذنُ
حيثُإنكمُا ُّ
ُّ
ُواآلنُبقيُواجبُآخرُعليكمُ
طلعتمُعلىُاألسرارُ ّ

فتمُأنُ
ألنكمُعر ُّ
ليسُلكمُأي ُعذرُأبدُا ُ ُّ
ُّ
الرأفةُ ُو
صاغيةُ.لهذاُيجبُعليكمُأنُتعاملواُالعمومُبمنتهىُ ُّ

التّعاليمُ
مُإلىُالبياناتُو ُ
ُ
الحقُواستمعت
ُ
اإللهيُ
ُ
الرضاءُ
ُّ
الصالحُللعمومُوسمعتمُنصائحُ ّ
هوُفيُالخيرُو ّ
ّ
محبة ُحتّى ُمعُاألعداءُوترجواُالخيرُلمنُيريدُلكمُسوءُا ُوأنُتصادقواُ
اإللهيةُ.فعليكمُأنُتعاملواُبال ّ
ّ
انيةُ
ور ُّ
الن ُ
التّعاليمُآملينُأنُتزولُظلماتُالحربُوالخصامُوتنجليُ ُّ
منُيخالفكمُواعملواُبموجب ُهذهُ ُ
الشمال ُوتعاشر ُأمم ُالعالم ُبعضها ُبعضُاُ
طر ُالغرب ُويعانق ُالجنوب ُ ُّ
ليتنور ُ ُّ
اإللهية ُ ُّ
الشرق ُويتع ّ
ّ

الراحة ُولن ُيحصل ُعلىُ
ُ
محبة ُواأللفةُ .وما ُلم ُيبلغوا ُهذا ُالمقام ُلن ُيجد ُالعالم ُاإل
بمنتهى ُال ّ
نساني ُ ُّ
ّ
الناسوت ُيصبح ُمرآة ُالملكوتُ
ُفإن ُعالم ُ ُّ
مقدسة ُّ
بديةُ .فإن ُعملوا ُبموجب ُهذه ُ ُ
ُّ
التّعاليم ُال ّ
السعادة ُاأل ّ
جنةُاألبهىُوغبطةُللفردوسُاألعلىُ .
ويصبحُسطحُالغبراءُال ّ
ُوحتّى ُتصبحواُ
السراج ُ
نساني ُك ُّ
ُ
التّعاليم ُحتّى ُتنيروا ُالعالم ُاإل
أتمنى ُأن ُتتوّفقوا ُإلى ُالعمل ُب ُ
ُو ُّ
ّ
اإللهي ُاّلتيُ
ُ
ورة ُوالمثال ُ
الص ُ
الروح ُّ
ك ُّ
ُتحرك ُجسد ُعالم ُاإلمكانُ .هذه ُهي ُال ّ
عزة ُاأل ّ
بديةُ .هذه ُهي ُ ّ
ّ
أوصيكمُبهاُوأمليُأنُتتوّفقواُإلىُذلكُ .
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السّيد المسيح
مجيء ّ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمنزلُالُّليديُبلومفيلدُفيُلندن ُ
ُفيُ23كانونُاأل ّولُسنةُُ 1912
هو هللا
مثيلية ُفي ُالحقيقة ُفي ُمنتهىُ
التّ ُّ
ُتمثيلية ُولدة ُحضرة ُالمسيح ُوكانت ُ ُ
ُّ
ُحضرت ُليلة ُأمس

ُظن ُهذا ُالجمع ُجميعُا ُ ُّأنهم ُمنتظرون ُمجيءُ
لكنها ُكانت ُسببُا ُللعبرة ُوالموعظة ُبحيث ُّ
اإلتقان ُ ُو ُّ

المسيحُوُّأنهمُيعرفونهُ .

ظلُ
وفريدُا ُوجاءُولمُينتبهُأحدُلمجيئهُ ُو ُّ
لكن ُحضرةُالمسيحُحينماُجاءُبقيُغريبُا ُووحيدُا ُ ُ
ُ ُّ

حرونُعنُمجيءُالمسيحُ .
الناسُيت ُّ
ُّ

اُينتظرونهُويتمنون ُظهورهُظُّلواُمحرومينُمنهُبلُ ّإنهمُ
ُّ
ُوقدُظهرُالمسيحُواليهودُاّلذينُكانو

لُشكُ
هُبهُ.و
ُ
أخجلُأنُأتفو
ُّ
حقيقي ُبلُأطلقواُعليهُلقبُا ُ
ُ
اُإن ُهذاُالمسيحُليسُالمسيحُال
أنكروهُوقالو ُّ
ّ
ّ
بواُبهُحضرةُالمسيحُوخالصةُالقولُ ّإنهم ُلُّقبواُحضرةُ
ُّأنكمُقرأتمُاإلنجيلُورأيتمُذلكُالُّلقبُاُّلذيُلُّق ُ
الشيطانُوبهذاُالُّلقبُأشهرواُحضرةُالمسيحُ.فواُألفُأسفُفواُ
المسيحُبلقبُبعلزبولُهذاُاّلذيُيعنيُ ُّ
حمانيُبلقبُبعلزبولُ،فواُ
الر ُ
ُّ
ألفُأسفُعلىُأنهمُلمُيعرفوهُوواُألفُأسفُعلىُماُدعواُذلكُالجمالُ ّ
ّ
الشمسُ–شمسُالحقيقةُ -وراءُسحبُاألوهامُوماُزالُ
ألفُأسفُوواُألفُأسفُعلى ُماُست ُرُواُتلكُ ُّ
اليهود ُ
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لكن ُاليهودُلُ
ينُمجيءُالمسيحُكيُيأتيُمعُأن ُالمسيحُقدُجاءُمنذُألفيُسنةُ ُو ُّ
ُّ
حتّى ُاليومُمنتظر
يزالونُمنتظرينُ.فالحظواُماذاُتفعلُالغفلةُ .

لسماء ُوُّأنه ُيأتي ُمن ُمكان ُغيرُ
أن ُالمسيح ُيأتي ُمن ُا ُّ
لنص ُإشعيا ُ ُّ
ُكانوا ُيترُّقبون ُوفقا ُ ّ ُ
ُلقد ُ

لكنهمُ
معلومُوحينماُيأتيُالمسيحُتنشقُالجبالُوتتالشىُوتحدثُزلزلُعظيمةُوهذهُحدثتُفيُالواقعُ ُّ
ُّ

ُفإنه ُلم ُيكن ُالمقصود ُالجبالُ
الرمز ُالمقصود ُمن ُكلمة ُالجبال ُّ
طلعوا ُعلى ُ ُّ
لم ُيفهموا ُرموزها ُولم ُي ُّ

ثمُتالشتُ .
النفوسُالّتيُكانتُمثلُالجبالُ ُّ
الصخريةُبلُ ُّ
ُّ

التّرابُ .
لزلُالزلزلُفيُعالمُاألفكارُلُفيُعالمُ ُ
وكذلكُكانُالمقصودُبالز
ُ
ُّ
ُّ
كانُرمزُولمُيكنُالمقصودُمنهُالمعنىُ
ُا
لكنُذلكُكّلهُ
ُوقدُحدثُجميعُماُأخبرُبهاُاألنبياءُ ُو ُّ

ُألنها ُمعدن ُالجواهرُ
اإللهية ُرموز ُوأسرار ُوهي ُكالخزينة ُفالخزينة ُمستورة ُّ
ال ّ
ظاهري ُألن ُالكلمات ُ ّ
والمعدنُمستورُدائمُاُ .

ُيأتُ
ُخبزُ ،ولم ُِّ
ُأنه ُلم ُيكن ُا
ماوي ُوواضح ُّ
الس ُّ
ُإنني ُأنا ُالخبز ُ ُّ
تفضل ُحضرة ُالمسيح ُّ
ُفمثالُ ُي ّ

ماويةُ
النعمة ُ ُّ
لكن ُالمقصود ُبالخبز ُهو ُ ُّ
السماء ُبل ُجاء ُمن ُرحم ُمريمُّ ُ .
ظاهر ُمن ُ ُّ
بحسب ُال ّ
الس ّ
حمانيةُ .
الر ُّ
والكمالتُ ّ

السماء ُوكانت ُمنُ
السماء ُوتلك ُالكمالت ُكانت ُمن ُ ُّ
أن ُحقيقة ُالمسيح ُكانت ُمن ُ ُّ
ُشك ُ ُّ
ُُول ّ

كل ُمنُ
ُّ
أبدية ُ
عالمُال ُ
الّه ُوتُ.وي ّ
كل ُمنُيتناول ُمنُهذاُالخبزُينالُحياةُ ّ
يعنيُأن ُ ّ
تفضل ُقائالُ ُأيضُا ُ ّ
الناس ُلمُيفهمواُذلكُواعترضواُقائلينُ
لكن ُ ُّ
ُشكُّ ُ.
فإنهُيحياُدون ُّ
اإللهية ُ ُّ
يستفيضُمنُهذهُالكمالتُ ّ

ماويُفهلُنستطيعُأنُنأكله؟ ُ
هذاُيقولُإنهُخبزُس ُّ
ُّ
إنُ
ُّ

السماءُ .
لكنهُجاءُفيُالحقيقةُمنُ ُّ
المسيحُولوُأنهُجاءُمنُرحمُمريمُ ُو ُّ
ُّ
وخالصةُالقولُإنُ
ُّ
ُ
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السماءُ
ببُهوُأنهمُكانواُينتظرون ُأنُيأتيُمنُ ُّ
ُّ
السببُاّلذي ُجعلُالمللُالمنتظرةُتنكره؟ُ ُّ
الس
فماُهوُ ُّ
اُأنُهذاُلمُيتحّققُأنكروهُ .
ظاهرُولماُ أرو ُّ
بحسبُال ّ

الحقيقةُأنُالمقصودُكانُحقيقةُالمسيحُلُجسدُالمسيحُ .
ُّ
ُو
ماءُولماُلمُتفهمُاألممُهذهُالحقيقةُأنكرتهُوبقيتُ
ُّ
فيُأن ُحقيقةُالمسيحُأتتُمنُ ُّ
الس
ُّ
لُشك ُ
ُُو ّ

محرومةُمنهُحتّىُاليومُ .

ألن ُالجميعُ
التّوراةُواإلنجيلُّ ُ.
التّوصلُإلىُفهمُمعنىُ ُ
مقدس ُُو ُ
ُإذنُيجبُفهمُأسرارُالكتابُال ّ

لُيتوصلُإلىُالحقيقةُوأمليُأنُ
ُّ
ارُفإنهُيبقىُمحرومُاُو
رموزُوأسرارُوماُلمُيدركُاإلنسانُهذهُاألسر ُّ

كيُتتوصلواُإلىُالحقيقةُ .
ُّ
تتوصلواُأنتمُإلىُأسرارُالكتبُوتفهمواُمعناهاُفهمُاُصحيحُاُ
ُّ
بأيةُأستارُ .
ُاكتشفواُدائمُاُأسرارُالحقيقةُولُتحتجبواُعنهاُأبدُاُ ُّ

التّوفيق ُكي ُل ُتحرموا ُمن ُجمال ُالحقيقة ُوكيُ
ُو ُ
التّأييد ُ
ُانظروا ُإلى ُهللا ُواطلبوا ُدائمُا ُمنه ُ ُ

اإللهيُ
ُ
اإللهية ُحتّى ُتدخلُوا ُفي ُالملكوت ُ
تستفيضوا ُمن ُأنوار ُشمس ُالحقيقة ُوتقفوا ُعلى ُاألسرار ُ ّ
ّ
بديةُ .
اإللهيةُوتنالواُالحياةُاأل ّ
وتقبلواُفيُالعتبةُ ّ
حانيينُ .
الرُو ُّ
ُهذاُهوُأمليُوهذاُهوُمنتهىُأملُ ُّ
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ال ّتربية بالعمال ال بالقوال
الخطبةُالمباركةُفيُمنزلُالُّليديُبلومفيلد ُ
ُفيُلندنُفيُُ24كانونُاأل ّولُُ 1912
هو هللا
ُألن ُتربيةُ
فكر ُفي ُإكمال ُنفسه ُّ
كل ُشيء ُفي ُتربية ُنفسه ُوي ّ
كل ُإنسان ُأن ُي ّ
فكر ُقبل ُ ّ
ُعلى ُ ّ

كلُشيءُ .
ُّ
النفسُلزمةُقبلُ ّ

كل ُنباتُمهما ُكانُضعيفُا ُيزدادُ
التّربيةُ،ونر ُّ
اُأن ُجميعُالكائنات ُمحتاجةُإلىُ ُ
ُلحظو ُّ
ىُأن ُ ّ

الشجرة ُعديمةُ
ُو ُّ
التّربية ُ
أن ُاألزهار ُمهما ُكانت ُصغيرة ُتصبح ُكبيرة ُبفضل ُ ُ
قوة ُعند ُالعتناء ُبهُ .و ُّ
ّ
ثمرة ُواألرض ُالمليئة ُبالعوسج ُواألشواك ُحين ُترُّبونها ُتصبح ُحديقةُ
الُثّمر ُحين ُترُّبونها ُتصبح ُم ُ
ُالوحشية ُحين ُترُّبونها ُتصبح ُأليفةُ
ُّ
التّربية ُمن ُحال ُإلى ُحال ُوالحيوانات
الحيوان ُينقلب ُب ُ
الرياحين ُو ُ
ُّ
أنيسةُ .

نسانيُ.
ُ
لكن ُتأثيرها ُأعظم ُفي ُالعالم ُاإل
ُتأثير ُفي ُجميع ُاألشياء ُ ُو ُّ
ُللتّربية ُا
ُاتّضح ُأن ُ
ُإذن ُ
ّ
لوُبقيُاألطفالُفيُالصحراءُفإُّنهمُلنُيترُّبواُ
ُّ
طُمنُالحيوانُفمثالُُ
التّربيةُحيوانُبلُأح ُّ
واإلنسانُبدونُ ُ
مدنيةُ.فالُصناعةُولُتجارةُولُزراعةُ.
ُ.و
بلُيبقون ُجهالءُحتمُا ُ
ّ
لُشك ُ ُّأنهمُيبقون ُولُعلمُلهمُبال ّ

نُهمُفيُمنتهىُالوحشيةُ .
ُّ
مثلُأهاليُأُواسطُأفريقيةُاّلذي
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ُألن ُأهالي ُأورُوّباُ
التّربيةُّ .
ُشك ُأنه ُ ُ
ي ُعن ُالعالم ُاألفر ُ
وروب ُ
ميز ُالعالم ُاأل
يقي؟ ُل ّ
ُما ُاّلذي ُ ّ
ّ
ّّ
التّربيةُ .
اضحُومشهودُأنُاإلنسانُيحتاجُإلىُ ُ
ُّ
التّربيةُوأهاليُأفريقياُحرمواُمنهاُوو
حازواُعلىُ ُ
ُ.إنُأنبياءُهللاُ
إلهية ُّ
وحانيةُوتربيةُجسما ّنيةُ.تربيةُ ُّ
التّربيةُعلىُنوعينُ:تربيةُ ُر ُّ
ُُو ُ
طبيعيةُوتربيةُ ّ

إللهيةُفيرُّبونُقلبُاإلنسانُوأخالقهُ .
الناسُب ُ
وحانيونُ ُومعّلمونُإلهّي ُونُوهمُيرُّبونُ ُّ
مرُّبونُ ُر ُّ
التّربيةُا ّ

التّربية ُالجسما ّنية ُتتحّققُ
ُفإن ُ ُ
ُوعندما ُتترّبى ُروح ُاإلنسان ُوقلب ُاإلنسان ُوأخالق ُاإلنسان ُّ

ُفأتمنى ُإذن ُأن ُتبذلوا ُالجهد ُلتربيةُ
ُّ
وحانية.
الر ُّ
حتمُاُ .فتحصل ُالتّرّقيات ُالجسما ّنية ُضمن ُالتّرّقيات ُ ُّ

نسانيُ
ُ
النواقصُوتتزُّينواُبفضائلُالعالمُاإل
تبرواُمنُ ُّ
أنفسكمُ ّأولُ ُوتربيةُأخالقكمُوتنظيمُأقوالكمُحتّى ُت ّأ
ّ
النزاعُ
القتالُو ُّ
ُ
ُأن ُالحربُو
نساني ُمظلمُ.واُّنكمُتالحظون ُّ
ُ
ألن ُالعالمُاإل
الناس ُ ُّ
وعندُذلكُتقومون ُبتربيةُ ُّ
ّ
نسانيُ
ُ
ُويؤيدكم ُفي ُسبيل ُخدمة ُالعالم ُاإل
مرة ُفالتمسوا ُمن ُهللا ُلعُّله ُيوّفقكم ُّ
والجدال ُوالخصام ُمست ّ
ّ
انيةُهذاُالعالمُ .
وتصبحواُسببُنور ُّ
عُتتمُ
الناسُبواسطةُاألقوالُونو ُّ
التّربيةُعلىُنوعينُ:نوعُتتُّمُفيهُتربيةُ ُّ
عليمُو ُ
التّ ُ
قوةُ ُ
ُّ
ُ
وكذلكُفإنُ ّ

التّربيةُباألعمالُ
لكن ُ ُ
الناس ُباألقوالُ ُو ُّ
الناس ُبواسطةُاألعمالُ.فبإمكانُاإلنسانُأنُيرّبي ُ ُّ
فيهُتربيةُ ُّ

الناس ُبلسانهُ
تأثيرُاألعمالُأشد ُفمثالُ ُإنسانُيتكلّم ُعنُالوفاءُويدعوُ ُّ
ُّ
الُألن ُ
ُّ
التّربيةُباألقو
أعظمُمنُ ُ

الوفاءُفإن ُعملهُلهُتأثيرُأكبرُ،أوُمثالُُ
ُّ
محبة ُو
محبة ُوالوفاءُفيُحينُلوُيقومُهوُبواجبُال ّ
إلىُال ّ
فإن ُعملهُلهُتأثيرُأكبرُ.أوُمثالُُ
الناس ُإلىُالكرمُفيُحينُلوُيكون ُهوُنفسهُكريمُا ُ ُّ
إنسانُيدعوُ ُّ
فإن ُتأثيرهُيكون ُأكبرُ.فاإلنسانُاّلذي ُيدعوُإلىُ
الرأفةُفيُحينُلوُيكون ُهوُرؤوفُا ُ ُّ
إنسانُيدعوُإلىُ ُّ

شيءُتكون
الناسُإلىُحسن ُ
لوُأنهُدعاُ ُّ
أماُ ُّ
ُا
ُدعوتهُأكثرُتأثيرُلوُقامُهوُبتطبيقُماُيدعوُإليهّ ُ.
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الناسُإلىُالعدلُوكانُهوُغيرُعادلُ
األخالقُوكانُهوُسيئُاألخالقُفلنُيؤُثّرُفيهمُأبدُاُ.ولوُدعاُ ُّ
ُّ

وكانُهوُغيرُعاملُبهاُفأيةُ
ُّ
نساني ُ
ُ
الناس ُإلىُوحدةُالعالمُاإل
فأيةُفائدةُيجنيُمنُذلك؟ُولوُدعاُ ُّ
ُّ
ّ
ثمرةُتظهرُمنُذلكُ .
ُ
التّقديسُ
ينُبأعمالهُألن ُاإلنسانُماُلمُيكنُجوهرُ ُ
ُّ
ُإذنُيجبُعلىُاإلنسانُأنُيرّبي ُاآلخر
إلهية ُوروحهُمنجذبةُ
ُّ
وماُلمُيكنُعندهُإيمانُتام ُ
ُّ
وماُلمُيكنُمضحيُا ُفاديُا ُوماُلمُتكنُإحساساتهُ ّ

أن ُكالمهُلنُيؤُثّرُأبدُا ُوأفكارهُلنُ
الُشك ُ ُّ
مقدسا ُوأعمالهُخيرُّيةُف
الروحُالقدسُوأفكارهُن ُا
ب ُّ
ور ّنية ُوقلبهُ ّ
ّ
وكلُماُيقولهُوماُيكتبهُعبثُوهباءُ .
تثمرُأبدُاُ ُّ

وحانيةُفعندُذاكُنستطيعُأنُ
ُإذنُفاسألواُهللاُأنُيوّفقناُإلىُأعمالُخيرُّيةُويوّفقناُإلىُأخالقُ ُر ُّ

نساني ُوعندُذاكُنستطيعُ
ُ
انيةُالعالمُاإل
نساني ُوعندُذاكُنستطيعُأنُنكون ُسببُنور ُّ
ُ
نخدمُالعالمُاإل
ّ
ّ
العموميُ .وأرجوُأنُتتوّفقواُإلىُ
ُ
الصلح ُ
ُ
خدمةُوحدةُالعالمُاإل
نساني ُوعندُذاكُنستطيعُالقيامُبنشرُ ّ
ّ
ّ
هذهُاألعمالُالخيرُّيةُ .
ُ

403

محبة
ّ
الدين سبب ال ّ
الخطبةُالمباركةُفيُكنيسةُكينكُزيُهاوسُ-لندنُ ُ
ليلةُاإلثنينُُ30كانونُاأل ّولُُ 1912
هو هللا
الناسُالمحترمينُإلىُهذاُالمكانُبقلوبُمتّحدةُووجوهُ
ُأشكرُهللاُعلىُحضورُهذاُالجمعُمنُ ُّ

باديةُعلىُمحياهمُ .
ُّ
محبةُ
اإللهيةُوآثارُال ّ
مستبشرةُبالبشاراتُ ّ

محبةُ
ُحينماُننظرُإلىُعالمُالوجودُلُنر ُا
محبة ُسببُالحياةُوال ّ
محبةُ.فال ّ
ىُأمر ُأعظمُمنُال ّ

الدخولُ
محبةُسببُ ُّ
عزةُالبشرُورُّ
سببُ ُّ
محبةُسببُ ّ
قيهمُوال ّ
محبةُسببُارتباطُقلوبُالبشرُوال ّ
النجاةُوال ّ
فأيُ
محبة ُ ُّ
تفضل ُحضرة ُالمسيح ُّ
بديةُ .وكما ُي ّ
ُأن ُهللا ُهو ُال ّ
محبة ُسبب ُالحياة ُاأل ّ
في ُملكوت ُهللا ُوال ّ
محبةُ .
شيءُأعظمُمنُهللاُ.إذنُفبموجبُقولُحضرةُالمسيحُليسُفيُعالمُالوجودُشيءُأعظمُمنُال ّ

مجمعُهدفُولكل ُمحفلُشأنُوماُيليقُبالمجامعُ
ُّ
لكل ُ
الدنياُمجامعُكثيرةُ ُولكن ُ ُّ
ُتوجدُفيُ ُّ

محبة ُبينُالبشرُوليسُهناكُاستثناءُفيُ
محبةُ.فالمجامعُال ُّ
ال ُّ
دينيةُيجبُأنُتكون ُسببُال ّ
دينيةُهوُال ّ

ُأن ُهللا ُرؤوفُ
اإللهية ُتسطع ُعلى ُالجميع ُوهذا ُيعني ُّ
ُأن ُ ُّ
تفضل ُحضرة ُالمسيح ُّ
ذلكُ .وي ّ
الشمس ُ ّ
أنُجميعُالخلقُمستغرقونُفيُبحور ُ
بالجميعُو ُّ
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ُالبشرُألن ُأساسُاألديانُ
ُّ
محبة ُبين
ُّ
اإللهية ُسببُاأللفةُوال ّ
اإللهية ُفيجب ُأن ُتكون ُاألديان ُ ّ
الرحمة ُ ّ
محبةُ .
اإللهيةُهوُال ّ
ّ

قوةُأخرىُيمكنُأنُ
الدينُاإلله ُ
اُأنُأساسُ ُّ
مقدسةُترو ُّ
ُطالعواُالكتبُال ّ
يُهوُال ّ
محبةُوقدُتكونُ ّ
ّ
الدينُيمكنُأنُيكونُسببُاأللفةُ .
تكونُسببُاأللفةُلكنُلُشيءُك ُّ
اإللهي ُفيُزمنُالمسيحُوبعدهُصارُسببُاأللفةُفحينماُظهرُ
ُ
الدينُ
أن ُأساسُ ُّ
ُلحظواُمثالُ ُ ُّ
ّ
الرومان ُواليونان ُوالكلدان ُواآلشورُّيين ُوالمصرُّيين ُفي ُمنتهى ُالعداوةُ
حضرة ُالمسيح ُكانت ُأمم ُ ُّ
والبغضاءُبعضهاُمعُالبعضُاآلخرُومعُذلكُفقدُاتّحد ُالجميعُوُاتّفقواُبسرعةُوبلغواُمنتهىُاأللفةُ

اإللهي ُسببُ
ُ
الدينُ
احدةُ.إذنُيفهمُمنُهذاُأن ُ ُّ
ُّ
فيُماُبينهمُوصارتُاألممُالمختلفةُأمةُو
ُّ
محبة ُ
وال ّ
ّ
الشاكلة ُحصل ُمنتهى ُالتّحاد ُبين ُبنيُ
محبة ُواأللفة ُوليس ُسبب ُالعداوة ُوالبغضاء ُوعلى ُهذه ُ ُّ
ال ّ
قوةُ
محبة ُ ُّ
ةُموسىُوهكذاُثبتُأن ُ ُّ
ُّ
إسرائيلُوقتُظهورُحضر
الدينُليسُفقطُسببُبال ّ
بلُإنهُأعظمُ ّ
محبةُ .
تصوُرهاُفيُعالمُالوجودُإليجادُاأللفةُوال ّ
يمكنُ ّ

ياسيةُوالقوىُ ُاألخرىُلُتستطيعُأنُتوجدُهذاُالتّحاد ُأوُتربطُالقلبُ.وكذلكُالعلمُ
الس ُّ
ُفال ّ
قوة ُ ّ

محبة ُهيُ
بينُالقلوبُكماُيؤسسهاُ ُّ
ُّ
محبة ُ
ُّ
و
قوة ُاّلتي ُتوُّلدُال ّ
المعارفُلُتستطيعُأنُتؤسسُال ّ
الدينُ.فال ّ

الدينُهيُاّلتيُ
قوة ُ ُّ
الدينُهيُاّلتي ُتجعلُالعالمُنورانياُ ُو ُّ
قوة ُ ُّ
قوة ُ ُّ
الدينُاّلتي ُتهبُالكرامةُوال ّ
عزةُ ُ.و ّ
إذُا ُ ّ
الدينُهيُاّلتيُتقتلعُجذورُالعداوةُوالبغضاءُمنُبينُالبشرُ .
قوةُ ُّ
تهبُالحياةُاأل ّ
بديةُ ُو ّ

وهذاُيعنيُأن ُأساسُجميعُ
ُّ
محبة ُ
اُكيفُأن ُ ُّ
ُّ
التّاريخُولحظو
ُراجعواُ ُ
الدينُكانُسببُاأللفةُوال ّ

اإللهيةُ
تحرىُ ُأساسُاألديانُ ّ
األديانُهوُال ّ
أماُالتّقاليد ُفهيُسببُالعداوةُوالبغضاءُ.وعندماُن ّ
محبةّ ُ.

اهاُخير ُ
ُا
نر
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اإللهي ُواحدُولهذاُفهوُسببُ
ُ
الدينُ
ألن ُأساسُ ُّ
اهاُشرُ ُّ
محضُاُ.وعندماُننظرُإلىُالتّقاليد ُالموجودةُنر ُا
ّ
اآلنُلوُتوصلتُاألقوامُالمتحاربةُ
ُّ
اُكانتُمختلفةُفإنهاُسببُالبغضاءُوالعداوةُ.و
ُّ
أماُالتّقاليدُ ُّ
لم
ُ
األلفةُو ّ
اإللهية ُتهديُ
هاُتتصالحُفيُماُبينهاُفورُ ُّ
ُا
اإللهي ُ ُّ
فإن
ُ
الدينُ
فيُالبلقانُإلىُأساسُ ُّ
ألن ُجميعُاألديانُ ّ
ّ
وتمسكوا ُبالتّقاليد ُاّلتي ُهيُ
اإللهي ُ ُّ
ُ
الدين ُ
محبة ُولكن ُوا ُألف ُأسف ُفقد ُنسوا ُأساس ُ ُّ
إلى ُالوحدة ُوال ّ
ّ
ولهذاُيسفكُبعضهمُدماءُالبعضُاآلخرُويخربُبعضهمُبيوتُالبعضُاآلخرُ .
ُّ
اإللهيُ
ُ
للدينُ
مخالفةُ ُّ
ّ
وكمُمنُبالياُتحملوهاُ.فقدُسجنُبعضهمُونفيُالبعضُ
ُّ
ُوكمُمنُمصائبُقاساهاُأنبياءُهللاُ

ُإنهُ
السّيد ُالمسيح ُبحيث ُّ
ُفضحوا ُبأرواحهمُ .لحظوا ُكم ُمن ُالباليا ُّ
ُّ
اآلخر ُواستشهد ُبعضهم
ُتحمل ُ ّ
محبةُواأللفةُبينُالبشرُوترتبطُالقل ُوبُببعضهاُ.ولكنُواُ
رضيُأخيرُ ُّ
ُا
بالصليبُمنُأجلُأنُتحدثُال ّ
الباليةُوبماُأنُ
ُّ
وتمسكواُبهذهُالتّقاليد ُ
اإللهية ُ ُّ
أسفاهُفقدُنسيُأهلُاألديانُوغفلواُعنُأساسُاألديانُ ّ

كلُماُجعلهُهللاُسببُالحياةُ
ُّ
مختلفةُلهذاُفإنهمُيتحاربونُفيُماُبينهمُ.فو
ُّ
هذهُالتّقاليدُ
اُألفُأسفُإنُ ّ

الدينُاّلذيُ
جاةُجعلوهُسببُالهالكُ.و ُّ
ُ
جعلهُهللاُهؤلءُسببُالمماتُ.واألمرُاّلذي ُجعلهُهللاُسببُ ُّ
الن

ظلمةُ.فواُألفُأسفُ.يجبُأنُنبكيُعلىُاألديانُ
نساني ُجعلوهُسببُال ُّ
ُ
انيةُالعالمُاإل
هوُسببُنور ُّ
ّ
ُحل ُالجدالُ
ُأن ُاألوهام ُمختلفة ُلهذا ُّ
ُأنه ُكيف ُنسي ُهذا ُاألساس ُوحُّلت ُاألوهام ُمحُّلهُ .وبما ُّ
وعلى ُّ
والقتالُ .

انيُ ،قرن ُالعلوم ُوالفنونُ ،قرن ُالكتشافاتُ ،قرن ُكشف ُحقائقُ
ُأن ُهذا ُالقرن ُقرن ُنور ُ
ُومع ُّ
ّ
الدولُ
مرةُبينُاألديانُوبينُ ُّ
حرّية ُ– ُمعُذلكُتالحظون ُّ
ُأن ُالحروبُمست ّ
األشياءُ،قرن ُالعدلُوقُرن ُال ّ
وبينُاألقاليمُ.وهذاُمدعاةُلألسفُومدعاةُللنوحُوالبكاءُ.عندماُكانتُالحرب ُقائمةُفيُإيرانُماُبينُ
ُّ
مرةُفيُماُبينهاُوكانواُيتنُّفرون
ُويتجنسون ُمنُبعضهمُالبعضُ
ُّ
األديانُوالمذاهبُوكانتُالعداوةُمست ّ

والحربُدائرة ُ
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ظلمةُظهرُحضرةُبهاءُهللاُوُأزالُ
رحاهاُبينُاألقوامُوبينُاألقاليمُفيُمثلُهذاُالوقتُوفيُمثلُهذهُال ُّ

عموميةُوأعلنُوحدةُجميعُاألديانُوأعلنُ
ُّ
نساني ُوأعلنُالوحدةُال
ُ
ظلماتُوأعلنُوحدةُالعالمُاإل
تلكُال ُّ
ّ
نُتقبلواُنصائحُحضرتهُهمُاآلنُفيُمنتهىُاأللفةُفيُماُبينهمُوقدُزالُمنُ
امُواّلذي ُّ
وحدةُجميعُاألقو ُ
الشرق ُمجامعُ
كانُبينُاألديانُوصارتُاآلنُتتشكل ُفيُإيرانُوسائرُبالدُ ُّ
ُّ
التّفاهمُاّلذي ُ
بينهمُسوءُ ُ

محبة ُفي ُما ُبينهاُ .فمثالُ ُتالحظون ُفيها ُأن ُالمسيحّيينُ
من ُجميع ُاألديان ُفي ُمنتهى ُاأللفة ُ
ُوال ّ
بوذيينُفيُمنتهىُاأللفةُيجتمعون ُفيُمجمعُواحد ُ ُوكّلهمُمتّحدونُ
ادشتيين ُوال ُّ
والمسلمينُواليهودُوالزر ُّ

األلفةُفيُماُبينهمُألنهمُنسواُالتّقاليدُ
ُّ
لُجدالُولُحربُولُقتالُبلُ ّإنهم ُفيُمنتهى ُ
ُ
متّفقون ُلُنزاعُو
اإللهية ُواحد ُوهوُ
اإللهية ُُوحيث ُّ
ونبذوا ُاألوهام ُجانبُا ُ ُّ
ُ
ُإن ُأساس ُاألديان ُ ّ
وتمسكوا ُبأساس ُاألديان ُ ّ
إن ُبعضهمُقدُيفديُ
عدد ُلهذاُفهمُفيُمنتهىُالرتباطُفيُماُبينهمُحتّى ُ ُّ
الحقيقةُوالحقيقةُلُتقبلُالُتّ ّ

فإنهاُماُزالتُحتّىُ
أماُاألحزابُاألخرىُاّلتي ُلمُتقبلُنصائحُحضرةُبهاءُهللا ُ ُّ
روحهُفيُسبيلُغيرهّ ُ.

اآلنُتتنازعُوتتحاربُ .

تفضل ُفيُ
ُ
ن ُحضُرةُبهاءُهللاُأتىُبتعاليمُ ّأولهاُوحدةُالعالمُاإل
ُُوخالصةُالقولُإ ُّ
نساني ُوهوُي ّ
ّ
كل ُواحد ُمنكمُ
ُوجهه ُلجميع ُالبشر"ُ :كُّلكم ُأثمار ُشجرة ُواحدة ُوأوراق ُغصن ُواحد" ُأي ُّ
خطاب ُّ
ُأن ُ ّ
الراعيُ
ثمرةُوكُّلكمُمنُشجرةُآدمُ ُوكُّلكمُعائلةُواحدةُوعبيدُهللُوجميعكمُأغنامُراعُُو ُ
بمثابةُورقةُ ُو ُ
احدُو ُّ

حقيقيُرؤوفُاُويرعىُجميعُاألغنامُفلماذاُيكونُ
ُ
الراعيُال
ُ
ال
حقيقيُهوُهللاُوهوُرؤوفُبالجميعُوماُدامُ ُّ
ّ
ّ
يُذلكُقوميةُويحاربُويقاتلُ
ُّ
فيُماُبينناُونسميُذلكُدينُاُويقاتلُويحاربُبعضناُبعضُاُ ُّ
ونسم
ُّ
النزاع ُ
ُّ
العداوةُلبعضناُفيُحينُأن ُجميعُالُّذرائعُأوهامُ.
ُّ
ونسميُذلكُوط ّنية ُونبديُالبغضاءُو
بعضناُبعضُا ُ ُّ

إن ُجميعُالبشرُجنسُواحدُوجميعُوجهُاألرضُوطنُواحدُفهذهُ
ثم ُ ُّ
محبة ُ ُّ
ألن ُ ُّ
ُّ
الدينُسببُاأللفةُوال ّ
الختالفاتُأوهامُ.ولمُيوجدُهللاُهذهُاألديانُمختلفة ُ
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احدةُ،ولمُيفرق ُهللاُبينُهذهُ
ُّ
ولمُيقسمُهللاُاألرضُبلُخلقهاُكّلهاُكرةُو
ُّ
بلُوضعُأساسُا ُواحدُا ُلهاُ ،

التّفاوتُ
حايزُو ُ
ُ
قسيماتُالفرضيةُلماذاُنوجدُهذاُ ُ
ُّ
األقوامُبلُخلقهاُجميعُاُجنسُاُواحدُاُ.لماذاُنوجدُ ُ
التّ
التّ
نساُفيُحينُأنهاُكّلهاُواحدةُوقد ُخلقهاُهللاُ
ُّ
يُقطعةُمنُاألرضُألمانياُونسميُغيرهاُمملكةُفر
ُّ
ُّ
فنسم
للنزاعُوالجدالُ
جميعُا ُمتساويةُوهوُرؤوفُبالجميع؟ُإذنُيجبُأنُلُنجعلُهذهُاألوهامُكّلهاُسببُا ُ ُّ
وحانية ُالقلوب ُوسبب ُالتّجّليُ
انية ُوسبب ُ ُر ُّ
محبة ُوسبب ُنور ُّ
خاصة ُ ُّ
وبصورة ُ ُّ
الدين ُاّلذي ُهو ُسبب ُال ّ

ُفأية ُضاللة ُهذهُ .وُّأية ُغباوةُ
للنُزاع ُوالجدالُّ .
الشيء ُالعزيز ُسببُا ُ ُّ
الملكوتي ُفنأتي ُ ُونجعل ُمثل ُهذا ُ ُّ
هذهُ.وُّأيةُدناءةُهذه! ُ

محبة ُفإنُصارُ
كذلكُأن ُ ُّ
ُّ
ُومنُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُ
الدينُيجبُأنُيكون ُسببُاأللفةُوال ّ

الدينُعالجُلألمراضُالبشرُّيةُفإنُأصبحُالعالجُ
ُ.ألنُ ُّ
دينُأولى ُّ
التّ ُّ
سببُالبغضاءُوالعداوةُكانُعدمُ ُ

الش ُّر ُبعينه ُولهذاُ
الدين ُسبب ُالعداوة ُفهو ُ ُّ
أن ُتركه ُأولى ُوأحسن ُواذا ُصار ُ ُّ
ُشك ُ ُّ
سببُا ُللمرض ُفال ّ
فعدمهُأحسنُمنُوجودهُ .

عصباتُ
عصبات ُالقومية ُ
دينية ُ
عصبات ُال ُّ
ُوكذلك ُمن ُتعاليم ُحضرة ُبهاء ُهللا ُ ُّ
ُوالتّ ّ
ُوالتّ ّ
أن ُالتّ ّ

ُفإنُ
صبات ُموجودة ُّ
ُ
ياسية ُكّلها ُهادمة ُللبنيان ُاإل
الس ُّ
نساني ُوما ُدامت ُهذه ُالتّع ّ
عصبات ُ ّ
الوط ّنية ُُوالتّ ّ
ّ
نسانيُ .
ُ
عصباتُكيُيرتاحُالعالمُاإل
ُ
العالمُاإل
نسانيُلنُيرتاحُ.إذُاُيجبُنسيانُهذهُالتّ ّ
ّ
ّ
ُالحمدُهللُ،كُّلناُعبيدُإلله ُواحدُ،وكُّلناُمستغرقون ُفيُبحرُرحمةُهللاُوماُدامُلناُإله ُرؤوفُ

مثلُهذاُاإللهُفلماذاُينازعُبعضناُبعضُاُولماذاُنكونُقساةُونكونُظلماتُفوقهاُظلماتُ .

طالعُعليهاُفارجعواُإلىُالكتبُ
وخالصةُالقولُإنُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُكثيرةُفإذاُأردتمُال ُّ
ُّ
ُ

الصلحُ
ُأن ُهذا ُ ُّ
والجرائد ُوعندها ُتعلمون ُّ
الدين ُصار ُسبب ُاأللفة ُوال ّ
أسس ُ ّ
محبة ُبين ُالبشر ُوُّأنه ُ ّ

العموميُ .
ُ
ّ
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تحري الحقيقة وخلود الرواح
ّ
مقدسة
وحدة المظاهر ال ّ
الخطبةُالمباركةُفيُمجمعُالتّياصفةُفيُإسكتلنده ُ
ُفيُُ9كانونُالُثّانيُُ 1913
هو هللا
هللُالحمدُتتحرون ُالحقيقةُونجوتمُمنُتقاليدُاآلباءُ
ُّ
يسرنيُجدا ُوجوديُفيُمجلسكمُألُّنكمُو
ُ ُّ

فانُالحقيقةُفيُأيُمكانُظهرتُ .
ُّ
واألجدادُومقصودكمُعر

إنُاألديانُالموجودةُحالياُأسيرةُالتّقاليدُوقدُوُّلتُحقيقةُاألديانُوحُّلتُمحلهاُتقاليدُلُتتعُّلقُ
ُ ُّ

نساني ُومنُأجلُ
ُ
النوع ُاإل
انيةُالبشرُومنُأجلُ ُّ
اإللهيةُ.فاألديان ُجاءتُمنُأجلُنور ُّ
بأساسُاألديانُ ّ
ّ
لكنهمُمعُألفُأسفُجعلواُاألديانُسببُ
نساني ُ ُو ُّ
ُ
األلفةُبينُالقلوبُومنُأجلُظهورُوحدةُالعالمُاإل
ّ
النزاع ُوصارُيجادلُبعضهمُبعضُا ُويسفكُبعضهمُدمُالبعضُاآلخرُويهدمُبعضهمُبيوتُالبعضُ
ُّ
اآلخرُألنهمُأسرىُالتّقاليدُ .
ُّ

يهودي؟ُألجابكُقائالُُ:بماُأنُوالديُكانُيهوديُاُ
ُّ
ُفمثالُ ُإذاُسألتُشخصُا ُيهوديُا ُلماذاُأنتُ

ألن ُوالدهُمسلمُاُ.وُّأيةُمّلةُ
مسيحي ُوثالثُمسلمُا ُ ُّ
ُ
ألجابكُألن ُوالدهُ
ُّ
يهوديُ.آخرُمسيحيُا ُ
ُّ
فإننيُأناُ
ُّ
ّ
سألتها ُ
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ىُ
تحر ُ
أجابتك ُبهذا ُالجواب ُولذا ُفعندما ُتفحصون ُتجدون ُالجميع ُأسرى ُالتّقاليد ُوليس ُبينهم ُمن ُي ّ

عدد ُوهيُأساسُ
تحرىُ ُالجميعُالحقيقةُف ّإنهم ُيتّحدون ُّ
ُّ
ُ،ألن ُالحقيقةُواحدةُلُتقبلُالُتّ ّ
الحقيقةُألنهُلوُ ّ
تحرىُ ُالحقيقةُلذاُ
ُّ
جمعُمجردُعنُالتّقاليد ُ
ُّ
حيثُإن ُهذاُال
ُّ
جميعُاألديانُو
ُ
ومتحررُمنُهذهُالقيودُوي ّ

فإننيُمسرورُجداُ .
ُّ

كلُكائنُمكون
ُمنُذراتُلُتتناهىُوجاءُإلىُالوجودُمنُ
ُعندماُننظرُإلىُالكائناتُنر ُّ
ُّ
ىُأنُ ّ

ذرة ُمن ُالُّذُّراتُ
ُبديهي ُعلميُا ُوغير ُقابل ُلإلنكار ُولهذا ُّ
ُ
دية ُوهذا
اجتماع ُهذه ُالُّذُّارت ُالفُر ُّ
كل ُ ُّ
ُفإن ُ ّ
ّ
لُشكُفيهُ
ةُ،فمماُ
ةُ.مثالُذلكُهذهُالزهر ُّ
كلُصور
ُّ
ُّ
ّ
الفرديةُتسيرُفيُصورُغيرُمتناهيةُولهُكمالُفيُ ّ
ذرةُمنهاُموجودةُفيُعالمُالجمادُوكانُلهاُ
ُّ
ُّ
اتُفردي
نةُمنُذر
مكو
ُّأنها ُ ُّ
كل ُ ُّ
ُّ
ةُوقدُمر ُزمنُكانتُفيه ُ ّ
كل ُصورةُكان ُلهاُكمالُواآلنُقدُجاءُإلىُعالمُ
سيرُفيُصورُغيرُمتناهيةُفيُعالمُالجمادُوفي ُ ّ

ةُهذهُالزهرةُويومُا ُبصورةُزهرةُوشجرةُأخرىُ.
النباتيةُفهيُيومُا ُبصور
الصور ُ ُّ
ُّ
ُّ
النبات ُوهوُيسيرُفيُ ّ
طبيعيةُ
النبات ُفيُصورُغيرُمتناهيةُوهذاُثابتُعلميا ُوفقا ُللعلومُال ُّ
وخالصةُالقولُتسيرُفيُعالمُ ُّ

ثم ُتنتقلُإلىُعالمُاإلنسانُ
ثم ُتسيرُفيُعالمُالحيوانُوتظهرُفيُصورُذلكُالعالمُغيرُالمتناهيةُ ُّ
ُّ
وتسيرُفيهُفيُصورُغيرُمتناهيةُ .

كل ُصورةُكمالُ.ولهذاُ
ُوخالصةُالقولُتسيرُهذهُالُّذُّرةُفيُصورُجميعُالكائناتُولهاُفي ُ ّ

كلُشيءُ .
فّ
كلُشيءُموجودُفيُ ّ
إنُ ّ

كل ُانتقال ُكمال ُحتّى ُتصبح ُجامعة ُلجميعُ
ُإذن ُّ
ُفلكل ُ ُّ
ذرة ُانتقالت ُغير ُمتناهية ُولها ُفي ُ ّ

ألن ُبقاءُ
ن ُاإلنسان ُل ُيفنى ُبل ُهو ُخالد ُ ُّ
اإللهية ُاّلتي ُتقول ُإ ُّ
الكمالتُ .وهذا ُطبقُا ُلقواعد ُالفلسفة ُ ّ

علىُذلكُهوُأن ُاإلنسانُ
ُّ
عقليُ
أبديةُلُفناءُلهاُولُنهايةُلهاُ.والبرهانُال ُ
الروحُأمرُمسّلمُبهُف ُّ
ُّ
الروحُ ّ
ّ
ةُفباقيةُألنُ
ُّ
أماُالحقيقةُال ُّ
معنوي
لهُحقيقتانُ،حقيقةُجسما ّنيةُوحقيقةُ ُّ
معنويةُ.فالحقيقةُالجسما ّنيةُفانيةُ ّ
الفناءُعبارةُعنُانتقالُمنُصورةُإلىُأخرىُ .
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لكنهاُلُ
جماديةُ ُو ُّ
ُّ
ورةُال
الص ُ
الص ُ
ي ُ ُّ
مثالُذلكُهذهُالزهرةُلهاُانعدامُصور ُّ
ُّ
ورةُإلىُ ّ
ألنهاُتنتقلُمنُهذهُ ّ
جماديةُ .
ُّ
ورةُال
الص ُ
ورةُ ُّ
الص ُ
ُّ
تفنىُف ُّ
ماد
النباتيةُإلىُ ّ
تهاُلمُتزلُباقيةُوكلُماُفيُاألمرُ ُّأنهاُتنتقلُمنُ ّ

ُإنما ُفناؤه ُعب ُارة ُعن ُانتقاله ُمن ُصورةُ
ُوالحيوان ُكذلك ُيأكل ُهذا ُالعشب ُفالعشب ُل ُيفنى ُّ

انعدامهُمجردُانتقالهُمنُصورةُإلىُصورةُ
ُّ
لكنهُلُينعدمُانعداما ُصرفُاُ،و
نباتُّيةُإلىُصورةُحيوا ّنية ُ ُو ُّ

أماُعنصرهُفباقُُوهذاُهوُمعنىُالفناءُوالنعدامُ .
أخرىُ ّ

التّرابُلهُوجودُ.إذنُ
أن ُ ُ
ُوكذلكُأيضُا ُجسمُاإلنسانُيصيرُترابُا ُوينتقلُإلىُعالمُالجمادُو ُّ

الصورُ
فمعنى ُالنعدام ُوالفناء ُهو ُالنتقال ُمن ُصورة ُإلى ُصورة ُأخرى ُوليس ُلكائن ُفي ُعالم ُ ّ
أوُمخمسُاُ
ُّ
وُمخمسُا ُفإنُأصبحُمرُّبعُا ُ
ُّ
صورتانُبلُلهُصورةُواحدةُفالجسمُالمثُّلثُلُيكون ُمرُّبعُا ُأ

احدُففيُعقلكمُاآلنُمسدسُموجودُ
ُّ
الصورُفيُآنُو
فإنهُلُيعودُمثُّلثُاُ ُ.و ُّ
ُّ
لكنُروحُاإلنسانُلهاُجميعُ ّ
الروحُفيُآن ُواحدُولمُتفقدُمنها ُصورةُ
الصور ُموجودةُفي ُ ُّ
ومخمسُومرُّبع ُومثُّلث ُأي ُّ
ُّ
ُأن ُجميع ُ ّ
الصورُ
لتنتقلُمنُأجلهاُمنُصورةُإلىُصورةُأخرىُلذاُف ُّ
الروحُ ّ
أبديةُلُتغييرُلهاُ،تملكُدائمُاُجميعُ ّ

وهذاُبرهانُواضحُ .

مرةُضعيفُاُوأخرىُسمينُاُ
ُّ
ُوبرهانُ
مرةُعليالُُوأخرىُصحيحُاُ ُو ّ
آخرُهوُأنُجسمُاإلنسانُيكونُ ّ

الروحُ
الروح ُفباقية ُفي ُحالةُواحدة ُفعندما ُيصبح ُالجسم ُضعيفُا ُلُتصير ُ ُّ
أما ُ ُّ
فله ُحالتُمختلفةّ ُ .

الروحُ
معنويةُلُتت ّبدلُ.فلوُقطعتُيدُأوُجرحتُرجلُفلنُيحدثُفيُ ُّ
ضعيفةُ.إذنُفحقيقةُاإلنسانُال ُّ

الروحُباقيةُخالدةُ .
ةُعنُتبديلُالجسمُوليسُللروحُتبديلُلذاُف ُّ
ُّ
تبديلُ.إذنُفالنعدامُعبار

النومُلُإحساسُلهُ،
ُوالجسدُفي ُ ُّ
ُأن ُالموت ُعبارة ُعنُفقدان ُاإلحساسُ .
ُوبرهان ُثالث ُهو ُّ

فالعينُلُترىُواألذنُلُتسمعُوالمشامُل ُ
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طلُجميعُالقوىُويكون
أماُ
ُّ
طالنُوتتع ُّ
الّمسةُتتع ُّ
ائقةُوال ُ
تشم ُوالُّذ ُ
ُّ
ُاإلنسانُكجسدُميتُلُإحساسُلهّ ُ.

اهاُولوُكانُاإلنسانُمجردُجسدُ
ُّ
ىُوتسمعُوتقولُوتتحركُجميعُقو
ُّ
النومُتر
حُفإنهاُمتنقلةُفهيُفيُ ُّ
الرو ُّ
ُّ
كلُحركةُويكونُميتُاُ .
إذنُلتوجبُأنُيفقدُفيُ ُّ
ُّ
النومُ ّ

ُإذُا ُففيُهذا ُالجسدُحقيقةُثانيةُتحيطُبحقائقُاألشياءُوتكشفُأسرارُالكائناتُفترىُبدونُ

عينُوتسمعُبدونُأذنُوتتناولُاألشياءُبدونُيدُوتدركُبدونُقلبُوهيُحقيقةُغيرُمحدودةُفيُحينُ
أنُالجسمُمحدود.
ُّ

ُُ

كلُآفةُوباقيةُدونُتغييرُ .
ُّ
إذنُثبتُأنُ
ُّ
ُ
فيُاإلنسانُحقيقةُثانويةُمصونةُمنُ ّ
يقولُقلت؟ُهناكُحقيقةُثانويةُ
ُّ
كُتقولُفيُكالمكُإننيُقلتُواُّننيُمشيت ُفمنُذاُاّلذي ُ
ُّ
ثم ُ ُّإن
ُ ُّ

النتائج؟ُ
ُمضر ُوهل ُأعمل ُهذا ُالعمل ُأمُل؟ُوماذا ُستكون ُ ُّ
ُّ
ن ُهذا ُالعمل ُنافع ُأم
تستشارُفيُهل ُإ ُّ

اضحُأن ُالحقيقةُ
ُّ
لّ ُفالُ.وو
الروحُاّلتي ُتستشيرهاُفهيُإنُقالتُلكُاعملُهذاُالعملُفأنتُتعملهُوا ُ
ف ُّ
ةُهيُالزجاجُ
ُّ
اجُوالُثّاني
السر ُ
مسيطرُعليهاُ.واألولىُهيُ ُّ
ُ
أنُالحقيقةُالجسما ّنيةُ
انويةُهيُالمسيطرةُو ُّ
الُثّ ُّ
جاجُفلنُيحصلُللسراجُضررُبلُهوُباقُ .
ُّ
ولوُكسرُالز
ُّ

العالمُالجسمانيُ
ُ
ُواإلنسانُيسيرُفيُمراتبُودرجاتُحتّى ُيصل ُإلىُرتبةُهيُفوق ُرتبةُهذا ُ
ّ
السراجُحينُاُ
جاجاتُويتوجهُإلىُعالمُاألنوارُفلقدُكانُ ُّ
ُّ
يصلُإلىُعالمُالكمالُفيتركُجميعُالز
ُّ
حتّى ُ
جاجُفإنُ
ُّ
سرُالز
ُّ
إنسانيُ.لذاُفإنُكُ
ُ
اني ُوصارُاآلنُفيُزجاجُ
فيُزجاجُنباتي ُوحينُا ُفيُزجاجُحيو ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ةُلُنقليةُولُيمكنُإنكارهاُ .
ُّ
ُّ
اهينُعقلي
السراجُلنُيفنىُوهذهُبر
ُّ
وهوُأن ُعالمُالوجودُليسُلهُوجودُ
ُّ
القولُلقدُوصلناُاآلنُإلىُموضوعناُاألصلي ُ
ُ
ُوخالصة ُ
ّ
رضيةُ
ةُصدرُمنهاُهذاُالوجودُكماُأن ُالكرةُاأل ُّ
ُّ
بذاتهُلذاتهُأيُإُّنهُيستفيضُالوجودُمنُحقيقةُمركزُّي
مظلمة ُ
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الشمسُمركزُاألنوارُوأشعتهاُتنيرُالكائناتُ.والكائناتُ
هاُ،ألن ُ ُّ
ُّ
الشمسُفتنير
أشعة ُتصدرُمنُ ُّ
ُّ
لكن ُ ّ
عاعُالصادرُمنُمركزُاألنوارُيفيضُعلىُجميعُالكائناتُ .
ُّ
لكنُ ُّ
الش
مظلمةُ ُو ُّ

اإللهيةُ
اإللهية ُوا ُّ
إن ُذلكُ ُّ
ُ ُّ
ن ُأعظمُالفيوضاتُهيُالمظاهرُال ّ
مقدسةُ ّ
الشعاعُهوُالفيوضاتُ ّ

تعددةُففيُ
لكنُ ُّ
النورُنورُواحدُ ُو ُّ
لكنُمظاهرهاُمختلفةُ.ف ُّ
وتلكُالحقائقُهيُحقيقةُواحدةُ ُو ُّ
الزجاجاتُم ّ

الزجاجاتُمختلفةُ
لكنُ ُّ
النورُلُيقبلُالنقسامُ ُو ُّ
جاجاتُ.و ُّ
ُ
فيُزجاجةُمنُالز
ُّ
النورُ
كلُوقتُيظهرُذلكُ ُّ
ّ
لكنها ُواحدة ُمن ُحيث ُالحقيقة ُوتلك ُالحقيقة ُهي ُتجلّيُ
تعددة ُمن ُحيث ُالجسم ُ ُّ
تنوعة ُولو ُّ
ُأنها ُم ّ
م ّ

الشمسُواحدةُ.فهذهُالبروجُالثنيُ
لكن ُ ُّ
تعددةُفالمراياُمتعّددةُ ُو ُّ
شمسُواحدةُتسطعُوتبهرُمنُمراياُم ّ
الشعاع ُصادر ُمن ُمركز ُواحدُ .وعندما ُننظر ُإلى ُالمركز ُنرى ُالجميع ُواحدُاُ
لكن ُ ُّ
تعددة ُ ُو ُّ
عشر ُم ّ
لكنهاُتطلعُحينُا ُمنُ
لكنهاُتنقسمُإلىُاثنيُعشرُ.وهناكُشمسُواحدةُفيُهذهُالبروجُالثنيُعشرُ ُّ
ُو ُّ
الربيعيُوحينُا ُمنُنقطةُ
برجُالحملُوحينُا ُمنُبرجُاألسدُوحينُا ُمنُالجديُوحينُا ُمنُنقطةُالعتدال ُ ُّ

الشمسُشمسُ
لكن ُ ُّ
تعددةُ ُو ُّ
العتدالُالصيفيُوحينُا ُمنُنقطةُالنقالبُ ُّ
ُّ
الشتويُ.فمهما ُكانتُالبروجُم ّ
ُقويةُ .وعندماُتطلع ُمن ُالجدي ُل ُتكونُ
ُشك ُ ُّأنهاُتكون ُّ
واحدةُ .فعندما ُتطلع ُمن ُبرج ُ ُّ
السرطان ُل ّ

اإللهية ُوهو ُفيُالحقيقةُحقيقةُ
ح اررتها ُعلىُتلك ُ ُّ
الشدةُومن ُهذه ُالجهةُيكون ُالفرق ُبين ُالمظاهر ُ ّ

واحدةُ .

الشمسُمن ُ ّأيةُنقطةُطلعتُويعبدُ
ُإذنُيجبُعلىُاإلنسانُأنُلُينظرُإلىُالبروجُبلُيعبدُ ُّ

النور ُفغيرُمحدودُ.ويجبُأنُيكون ُنظرُاإلنسانُ
أماُ ُّ
ُّ
منُأي ُزجاج ُ
ُّ
النور ُ
ُّ
لمعُ،ألن ُالزجاجُمحدودُ ّ
منُهذهُالزجاجةُإلىُزجاجةُأخرىُ
ُّ
النور ُ
هُلوُنظرُإلىُالزجاجُوحدهُفلرُّبماُانتقلُ ُّ
ُّ
غيرُمحد ُو ُّ
دُألن
ُيتوجه ُإليه ُمن ُ ّأيةُ
فإنه ُّ
النور ُ ُّ
لكنه ُعندما ُيعبد ُ ُّ
النور ُمحتجبُا ُعنه ُ ُو ُّ
وحينئذ ُيبقى ُهو ُمحرومُا ُمن ُ ُّ

زجاجةُظهرُ .
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لوهية
إثبات ال ّ
الخطبةُالمباركةُفيُباريسُفيُُ9شباطُُ 1913
هو هللا
لوهية؟ ُ
لوهيةُقائالُُ:ماُبرهانكمُعلىُوجودُاأل ّ
ُلقدُسألنيُاليومُشخصُعنُوجودُاأل ّ
لوهيةُ
ُ ُّ
إنُ ّ
لوهيةُوقسمُمنكرُلهاُولهذاُنريدُاليومُإثباتُوجودُاأل ّ
الناسُقسمانُقسمُمعترفُباأل ّ

النقليةُوهيُمعلومةُلدىُالجميعُ .
الدلئلُ ُّ
ةُألنكمُتعرفونُ ُّ
ةُالعقلي ُّ
ُّ
بدليلُمنُاألدُّل

كل ُكائنُمنُالكائناتُخلقُنتيجةُتركيبُ
ُلوُنظرناُإلىُجميعُالكائناتُالموجودةُلر ُّ
أيناُأن ُ ّ

ةُفظهرُمنهاُاإلنسانُوتركبتُعناصرُبسيطةُ
ُّ
ُّ
اءُفردي
تركبتُعناصرُوأجز
العناصرُالمنفردةُفمثالُ ُ ُّ
اءُالفرديةُ .
ُّ
وظهرتُمنهاُهذهُالوردةُ،وكذلكُهذاُالحجرُظهرُمنُتركيبُاألجز

قولُإنُوجودُجميعُالكائناتُيعودُإلىُالتّركيب ُوعندماُيتحّللُهذاُالتّركيبُ،فهناُ
ُّ
ُوخالصةُال

أماُالعناصرُالبسيطةُفهيُباقيةُدون
ُتغييرُفيُحينُأن ُالمركباتُتتالشىُإذُاُ
ُّ
لكمُالموتُوالنعدامّ ُ .

أن ُتركيب ُالعناصر ُالبسيطة ُهو ُسبب ُالحياة ُوتحليلها ُهو ُالموت ُوالنعدامُ
صار ُمعلومُا ُومسُّلمُا ُ ُّ
لكنُالعناصرُالبسيطةُباقيةُدون
فإنهُ
أماُالتّركيبُ ُّ
ُتغييرُذلكُألنهاُبسيطةُ.ولُينعدمُ ُّ
ُّ
ُو ُّ
الشيءُالبسيطُ ّ
ينحلُانحاللُُوهذاُ ُ
ُّ
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عقائديةُوهناكُ
ُّ
علميةُلُ
يعنيُأنُوجودُالكائناتُهوُمنُالتّركيبُوانعدامهاُمنُ ُ
ُّ
التّحليلُ.وهذهُمسألةُ ّ

ائلُالعقليةُ
ُّ
أماُالمس
ُّ
ُّ
العقائدي
علميةُفالمسائلُ
ُّ
فرقُبينُالمسا
ئلُالعقائديةُوالمسائلُال ّ
ةُمسموعاتُتقليديةُ ّ

التّركيب ُوفناءهاُعبارةُ
أن ُوجودُالكائناتُعبارةُعنُ ُ
اهينُالقطعيةُإذُثبتُعلميا ُ ُّ
ُّ
فإنهاُمشفوعةُبالبر
ُّ
جةُللتّحليلُفماُ
ُ
هُماُدامُوجودُالكائناتُنتيجةُللتّركيبُوانعدامهاُنتي
ُ
مادُّيون ُّ
ُإن
عنُ ُ
التّحليلُ.ويقولُال ّ
المتناهيةُتتركبُفيُأشكالُغيرُ
ُّ
هيُالحاجةُبعدُهذاُإلىُالخالقُالحيُالقديرُألن ُالكائناتُغير ُ
ُّ

أماُاإللهُّيون
ُفيجيبونهمُعلىُقولهمُبأنُ
ُّ
متناهيةُوبنتيجةُ ّ
كلُتركيبُيظهرُللوجودُكائنُمنُالكائناتّ ُ.

ابعُلهاُألنُ
ُّ
ادي ُولُر
اميُواُ ّماُتركيبُإر ُّ
تركيبُتصادفيُواُ ّماُتركيبُإلز ُ
ُ
التّركيب ُعلىُأقسامُثالثةُإ ّماُ
فلوُنقولُإن ُتركيبُالكائناتُتركيب ُتصادفيُفهذاُالقولُ
ُّ
التّركيب ُينحصرُفيُهذهُاألقسامُالُثّالثةُ.

صادفيُ
ُ
لُبدُمنُوجودُعّلةُفهذاُالتّركيبُ ُ
اضحُالبطالنُألنهُلُيمكنُحصولُمعلولُبدونُعّلةُو ُّ
ُّ
و
التّ
ّ
عنيُأنُهذاُالتّركيبُهوُ
ُّ
اميُفي
أماُالتّركيبُالُثّانيُوهوُاإللز ُ
واضحُالبطالنُوهذاُأمرُيدركهُالجميعّ ُ.
ّ
اتي ُالح اررةُ
النار ُلزومهاُال ّذ ُ
اتي ُلكلُكائنُوهوُالُّلزومُال ّذ ُ
المقتضىُال ّذ ُ
اتي ُلهذهُالعناصرُمثالُذلكُف ّ
ّ
ّ
ّ
ُتنفكُ
الرطوبةُفإنُكانُتركيبُالكائناتُهذاُلزومُاُذاتيُاُفلنُيعقبهُانفكاكُكماُل ُّ
اتيُ ُّ
والماءُلزومهُال ّذ ُ
ّ
الرط ُوبةُعنُالماءُوماُدامُهذاُالتّركيب ُلزومُا ُذاتيُا ُفليسُمنُالممكنُأنُيكونُ
النار ُولُ ُّ
الح اررةُعنُ ّ
ألن ُتركيب ُالكائنات ُلو ُكان ُلزومُا ُذاتيُا ُلما ُأعقبه ُتحليل ُولهذاُ
له ُانفكاكُ .إذن ُفهذا ُباطل ُأيضُا ُ ُّ
أيُأن ُتركيبُالكائناتُووجودُاألشياءُ
ُّ
ادي ُ
فتركيبُالكائناتُليسُإلزامياُ.فماُبقي؟ُبقيُالتّركيب ُاإلر ُّ

مهمة ُجدا ُفيجب ُأن ُتمعنواُ
ُإن ُهذ ُالمسألة ُ ُّ
ُوحيث ُّ
ُالحي ُالقديرُ .هذا ُواحد ُمن ُاألدُّلة ُ
ُ
يكون ُبإرادة
ّ
التّفاصيلُ.
طالعُا ُعلىُ ُ
ماُازددتمُتفكيرُفيهاُازددتمُا ُّ
ُا
اُحولهاُفيُماُبينكمُألنكمُكُّل
ُّ
الفكرُفيهاُوتتباحثو
قوةُتستطيعونُبهاُإدراكُمثلُهذهُالمسائلُ .
فاحمدواُهللاُعلىُماُأنعمُعليكمُب ّ
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ال نهاية للفضل اإللهي
ّ
الخطبةُالمباركةُفيُمجلسُالتّياصفةُفيُباريسُليلةُشباطُُ 1913
هو هللا
لكل ُكائن ُفي ُالواقع ُحياة ُوكانُ
ُأن ُ ُّ
ُلو ُنظرنا ُإلى ُالكائنات ُجميعها ُبنظر ُالحقيقة ُلرأينا ُّ

التّحقيقاتُالعميقةُ
ضحُأخيرُمنُ ُ
ُا
الفالسفةُيقولونُفيُسالفُاألّيامُ ُّ
إنُالجمادُليستُلهُحياةُ ُ.ولكنُ ُاتّ
علميةُعلىُذلكُفيُالفلسفةُالجديدةُ .
ُّ
أنُالجمادُلهُأيضُاُحياةُوقدُأقيمتُاألدُّلةُال ّ
كلُكائنُعلىُقدرُاستعدادهُ.
ونحنُنقولُعلىُسبيلُالختصارُإنُللكائناتُحياةُ ُّ
ُّ
ُ
لكنُحياةُ ّ

لكنهاُحياةُ
حمُاألم ُفهيُلهاُحياةُ ُو ُّ
ُّ
النطفةُفيُر
لكنهاُضعيفةُجدا ُك ُّ
فمثالُ ُهناكُفيُعالمُالجمادُحياةُ ُّ
لكنهاُروحُأقوىُمنُروحُعالمُالجمادُ
أيتمُأنُلهُروحُاُأيضُاُ ُ.و ُّ
النباتُلر ُّ
ضعيفةُ.واذاُنظرتمُإلىُعالمُ ُّ

النباتُ.واذاُ
الروحُبمظهرُأوضحُفيُعالم ُالحيوانُإذا ُما ُقيست ُبظهورهاُفي ُعالم ُ ُّ
وكذلك ُتظهر ُ ُّ

قوةُ .
نظرناُإلىُعالمُاإلنسانُر ُّ
أيناُأنُحياةُاإلنسانُفيُمنتهىُال ّ

حُظهور ُأوضحُ ..فالمولودُالجديدُمهماُ
ُا
الرو
قوة ُ ُّ
ُولهذاُفكُّلماُبذلُاإلنسانُجهدُا ُظهرتُفيهُ ّ

الروح ُفيهُفيُمنتهىُ
لكنه ُحينما ُيصلُمرحلةُالبلوغ ُتظهر ُ ُّ
الروح ُوضعيفُاإلدراك ُ ُو ُّ
كان ُضعيف ُ ُّ

معنويةُفيهُكمالُالتّجّليُوليسُهناكُفيُالعالم ُ
قوةُاإلنسانُال ُّ
قوةُوتتجّلىُ ّ
ال ّ
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ُإنها ُتخترع ُهذهُ
نسانية ُكاشفة ُلحقائق ُاألشياءُّ .
الروح ُاإل ُّ
ألن ُ ُّ
قوة ُ ُّ
الحيواني ُمثل ُهذه ُالحياة ُوال ّ
طبيعةُوتسيرُاألمورُفيُالغربُوهيُ
كل ُهذهُالعلومُوتميطُالُّلثامُعنُأسرارُال ُّ
المخترعاتُوتكتشف ُ ّ
ُفإنها ُعلى ُقسطُ
السماء ُوهي ُفي ُمكانها ُعلى ُاألرضُ .ولهذا ُّ
الشرق ُوتكتشفها ُفي ُ ُّ
في ُمكانها ُفي ُ ُّ
فإنهاُتصبحُتجّليُا ُمنُتجلّياتُ
األبدي ُ ُّ
ُّ
النور ُ
خاصةُإذاُارتبطتُباهللُواستفاضتُمنُ ُّ
قوة ُ ُّ
عظيمُمنُال ّ

نسانيةُفيُهذاُالمقامُ
الروحُاإل ُّ
نسانيُوتصبحُ ُّ
ُ
شمسُالحقيقةُوتصلُإلىُأعظمُالمقاماتُفيُالعالمُاإل
ّ
أبدية ُوباقيةُوثابتةُليسُلهاُفناءُوجامعةُ
الرو ُ
كمرآةُتتجّلى ُفيهاُشمسُالحقيقةُ.فمثلُهذهُ ُّ
حُو ّ
لُشك ُ ّ
اإللهيةُونورُمنُاألنوارُغيرُالمتناهيةُوهذاُالمقامُمقامُ
لجميعُكمالتُ ُّ
بلُإنهاُفيضُمنُالفيوضاتُ ّ

الرتبةُهيُ
حقيقيُُواُّلتيُتظهرُفيهُالكمالتُغيرُالمتناهيةُوهذهُ ُّ
ُ
النفوسُاّلتيُتستفيضُمنُالفياضُال
ُّ
ّ
أعلىُرتبةُفيُالوجودُ .
كلُ
اتُفردي ُّ
ُّ
أيناُأن ُذر
ُواذاُألقيناُنظرةُأخرىُعلىُالكائناتُر ُّ
ةُتركبتُوجاءُإلىُالوجودُمن ُ ّ

تركيبُكائنُمنُالكائناتُوعندماُيتحّلل ُذلكُالتّركيب ُينعدمُذلكُالكائنُويفنىُ.إذنُفوجودُالكائناتُ

كلُ
ُّ
ةُعنُتركيبهاُوتحليلهاُ.وعندماُتنحل ُ
ُّ
نعدامهاُإنماُهوُعبار
ُّ
وا
العناصرُالفرديةُفيُجسمُماُتمتزج ُ ّ

ذرةُمنُهذهُالُّذُّراتُ
ذر
ةُمنُذراتهُمعُالعناصرُاألخرىُويظهرُإلىُالوجودُكائنُآخرُولهذاُف ّ
كل ُ ّ
ُّ
ُّ
إن ُ ّ
ومحسوسُوليسُمجردُعقيدةُمنُالعقائدُ .
ُّ
اتبُوهذاُبديهيُ
ُ
لهاُسيرُفيُجميعُالمر
ّ
اتُالفرديةُالموجودةُاآلنُ
ُّ
ذرةُلهاُسيرهاُفيُجميعُالكائناتُفمثالُ ُالُّذُّر
ُّ
ُ
كل ُ ّ
فيثبتُمنُهذاُأن ُ ّ

فيُاإلنسان ُكانت ُذات ُيومُموجودةُفي ُالجمادُوسارتُفيُمراتب ُالجمادُفي ُصورُغير ُمتناهيةُ
كلُصورةُكمالُ .
وكانُلهاُفيُ ّ
الصورُغيرُالمتناهيةُلعالمُالحيوانُولعالم ُ
ُوكذلكُاألمرُفيُ ّ
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ةُفردُّيةُتنتقلُفيُصورُغيرُمتناهيةُ
كلُذر ُ
ُّ
حيثُإنُ
ُّ
اإلنسانُو
ُ
صورُالكائناتُغيرُمتناهيةُلهذاُفإنُ ّ
كلُصورةُعلىُكمالُ .
وتحصلُفيُ ّ

ُإذنُفجميعُالكائناتُسارتُفيُجميعُالكائناتُ،فالحظوا ُ ّأيةُوحدةُهيُهذه ُالوحدة!ُبحيثُ

ُ.فأيةُوحدةُهذهُالوحدةُالموجودةُفيُعالمُ
الكلُوهذاُثابتُعلميا ُّ
ُّ
كل ُذرةُمنُالكائناتُهيُبمثابة ُ ّ
إن ُ ّ
الوجود ُوُّأية ُانتقالت ُوُّأية ُكمالت! ُول ُيمكن ُأن ُتكون ُهناك ُانتقالت ُوكمالت ُأعظم ُمن ُهذهُ
اإللهيةُ .
ُّ
النتقالتُو
كلُكائنُفيضُمنُالفيوضاتُ ّ
الكمالتُ.أيُأنُ ّ

ُحد ُوحصرُ .لحظوا ُهذاُ
اإللهية ُل ُنهاية ُلها ُوليس ُلها ُّ
ُاتّضح ُّ
ُإذن ُفقد ُ
ُأن ُالفيوضات ُ ّ

انية!ُوهذهُاألجسامُلُمنتهىُلهاُأيضُاُ
الفضاءُالوسيعُاّلذيُلُيتناهىُكمُفيهُمنُأجسامُعظيمةُنور ُّ
النجومُأيضُاُنجومُأخرىُ .
النجومُنجومُأخرىُُووراءُتلكُ ُّ
ألنُوراءُهذهُ ُّ
ُّ

اإللهي ُغيرُ
ُ
أن ُالفيض
أن ُالعوالم ُل ُنهاية ُلهاُ .لحظوا ُ ُّ
ُإنه ُثبت ُعلميا ُ ُّ
ُوخالصة ُالقول ُّ
ّ
وحانيُ .ففيُ
ُ
الر
جسماني ُفانظروا ُكيف ُيكون ُاألمر ُفي ُالفيض ُ ُّ
ُ
ُأن ُهذا ُالفيض ُفيض ُ
محدود ُمع ُّ
ّ
ّ
الوقتُاّلذيُيكون
وحانيُمحدودُا؟ُ
الر ُ
غيرُمحدودُكيفُيصحُأنُيكونُالفيضُ ُّ
ُّ
ُفيهُالفيضُالجسمانيُ
ُ
ّ
ّ
يُ .
األساسُألنُذلكُالفيضُهوُأعظمُمنُالفيضُالجسمان ُ
ُّ
معُأنهُهوُاألصلُو
ُّ
ّ
نساني ُلهُ
ُ
وحانيُ.فالجسمُاإل
ُ
الر
نةُبينُهذاُالفيضُالجسماني ُوذاكُالفيضُ ُّ
ُ
ُولُمجالُللمقار
ّ
ّ
ّ
إن ُلهاُوهيُعلىُاألرضُ
هاُغيرُمتناهيةُوحتّى ُ ُّ
ُ
نسانيةُفآثار
الروحُاإل ُّ
أماُ ُّ
آثارُإلىُدرجةُمحدودةّ ُ،
وحانية ُفي ُاإلنسان ُأعظم ُمنُ
الر ُّ
قوة ُ ُّ
ماويةُ .لحظوا ُكيف ُّ
اكتشافات ُّ
ُفلكية ُولها ُإحساسات ُس ّ
ُأن ُال ّ

ُأن ُهذاُ
إلهيان ُوغير ُمحدودينُ .وبعض ُاألغبياء ُيزعم ُّ
الر ُ
ُالجسماني ُُو ُّ
ُ
ُأن ُالفيض
جسده ُمع ُّ
وحاني ُ ّ
ّ
ّ
الفيضُمحدودُويقولُإن ُ
ُّ
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ُأن ُالفيضُ
اإللهي ُمعلومة ُومحدودة ُفي ُحين ُّ
ُ
ن ُبداية ُالفيض ُ
هذا ُالعالم ُعمره ُعشرة ُآلف ُسنة ُوا ُّ
ّ
اإللهي ُقديمُوغيرُمحدودُوكانُولُيزالُموجودُا ُوسيبقىُكذلكُلُبدايةُلهُولنُتكون
ُلهُنهايةُ.ألنُ
ُّ
ُ
ّ
اإللهية ُغيرُ
ُّ
ُ،فهلُنستطيعُأنُنحددُهللاُ
ُّ
اإللهية
ُّ
تعالى؟ُوكماُأن ُالحقيقةُ ّ
عالمُالوجودُمحل ُالكمالتُ ّ
اإللهيةُغيرُمحدودةُولُنهايةُلهاُ .
محدودةُفكذلكُالفيوضاتُ ّ

معُأنهاُ
مقدسةُ،فكيفُيكون ُظهورهاُمحدودُا ُ ُّ
اإللهية ُهيُالمظاهرُال ّ
ُومنُجملةُالفيوضاتُ ّ

ُالجسماني ُغير ُمحدود ُكيف ُيكون ُالفيضُ
ُ
أن ُالفيض
اإللهية؟ ُوبعد ُأن ُثبت ُ ُّ
أعظم ُالفيوضات ُ ّ
ّ
نُالقطرةُغيرُمحدودةُكيفُيمكنُأنُيكونُالبحرُمحدودُاُوبعدُأنُ
وحانيُمحدودُا؟ُوبعدُأنُثبتُأ ُّ
الر ُ
ُّ
ّ
العالمُالجسمانيُ
ُ
مسُمحدودة؟ُوبعدُأنُثبتُأن ُ
ُّ
ثبتُأن ُالُّذُّرةُغيرُمحدودةُكيفُيمكنُأنُتكون ُال ُّ
ش
ّ
وحانيُمحدودُاُومتناهيُا؟ ُ
الر ُ
غيرُمتناهُكيفُيمكنُأنُيكونُالعالمُ ُّ
ّ
اإللهية ُكانت ُموجودة ُفي ُالماضيُ
ُولهذا ُفالمظاهر ُال ّ
مقدسة ُاّلتي ُهي ُأعظم ُالفيوضات ُ ّ

اإللهي؟ُفإنُاستطعناُأنُنحُّددُهللاُاستطعناُ
ُ
أنُنحددُالفيضُ
ُّ
وستكون ُإلىُاألبدُ.فكيفُنستطيعُإذُا ُ
ّ
أنُنحددُفيضهُ .
ُّ
مقدسةُتنتظرهاُفواُ
ُّ
كلُمّلةُ
ُّ
الر
لهاُموعودُوكلُأمةُكانتُلهاُذاتُ ّ
ُوخالصةُالقولُب ُّ
غمُمنُأنُ ّ

أسفُاُعندماُكانُيظهرُذلكُالموعودُكانواُيحتجبونُعنهُوكانواُينتظرونُطلوعُشمسُالحقيقةُوعندماُ
ظلمةُبدلُُعنهاُ .
كانتُتطلعُكانواُيقتنعونُبال ُّ

ونهار ُقائلة"ُ :ياُ
ُوتتضرع ُليالُ ُ ُا
ُمثال ُذلك ُالمّلة ُالموسوية ُاّلتي ُكانت ُتنتظر ُظهور ُالمسيح
ُّ

التّقليدُ
فوهُألن ُحجابُ ُ
ُّ
السّيد ُالمسيحُاحتجبواُعنهُوماُعر
إلهنا ُأظهرُلناُالمسيح!"ُولكنُعندماُظهرُ ّ
فيُسنةُوحتّىُاآلنُوهمُلُيزالونُ
ُ
اإللهيُومنذُحواليُأل
ُ
النداءُ
طىُبصائرهمُفماُشاهدوهُوماُسمعواُ ُّ
غ ُّ
ّ
منتظرينُ .
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ظهورُ
تحررةُكيُلُتحتجبُفيُوقتُال ُّ
ُإذنُيجبُأنُتكون ُأعينناُمفتوحةُوعقولناُطليقةُم ُّ

اإللهي ُعندماُيرتفعُ.وكيُلُتكون
ُمشامناُمزكومةُعندماُتنتشرُنفحاتُ
ُّ
ُ
النداءُ
اإللهي ُوكيُنسمعُ ُّ
ُ
ّ
ّ
ونتعرفُإلىُذلكُالُّلحنُونحصلُ
اإللهيةُ ُّ
ال ّ
اإللهيةُفنستنشقُنفحةُالقدسُتلكُونشاهدُتلكُاألنوارُ ّ
جنةُ ّ
نتوصلُإلىُأسرارُالكائناتُونرفعُ
الروحُالقدسُحتّىُ ُّ
جددُحياتناُونحياُمنُنفحاتُ ُّ
علىُتلكُ ُّ
الروحُفن ّ
فردُمناُكالموجُوعندماُ
ُّ
كلُ
ُ
نسانيُوننالُجميعُاُنصيبُاُمنُالفيضُ
ُ
علمُوحدةُالعالمُاإل
اإللهيُويصبحُ ّ
ّ
ّ
اإللهي ُوعندما ُننظر ُإلى ُبحر ُاألمواج ُنراها ُكّلهاُ
ُ
الصنع ُ
ننظر ُإلى ُبحر ُالوجود ُنشاهد ُ ُا
بحر ُمن ُ ّ
ّ
لكنُالبحرُبحرُواحدُوهناكُشمسُواحدةُتسطعُ
صادرةُمنُذلكُالبحرُ ُومهماُكانتُاألمواجُمختلفةُ ُو ُّ
لكنُالكائناتُمختلفةُ .
علىُجميعُالكائناتُونورهاُنورُواحدُ ُو ُّ
ن
العموميُ ،قرن ُطلوعُ
ُ
الصلح ُ
ُإن ُهذا ُالقرن ُقرن ُ
ُوخالصة ُالقول ُّ
ُالوحدةُ ،قرن ُال ّ
محبةُ ،قر ُ ّ
ّ
ُنتشبث ُبجميع ُال ُوسائل ُكي ُننال ُمن ُهذهُ
ُّ
شمس ُالحقيقةُ ،قرن ُظهور ُملكوت ُهللا ُلذا ُيجب ُأن
افرُ .
الفيوضاتُغيرُالمتناهيةُنصيبُاُو ُا

كل ُالجهات ُوهذا ُدليل ُعلىُ
نساني ُ ُّ
ُ
ُإننا ُنرى ُاليوم ُوسائل ُوحدة ُالعالم ُاإل
ُوها ُّ
مهيأة ُمن ُ ّ
ّ
لُشكُ
ُ
غةُالعموميةُاّلتيُنر
ُّ
اإللهيةُفيُهذاُالقرنُالُّل
اإللهيةُ.ومنُبينُ ُ
ُ
اهاُتنتشرُ.و ّ
التّأييداتُ ّ
التّأييداتُ ّ
كلُفردُعلىُأفكارُسائرُالبشرُوهذاُ
ُّ
غةُالعموميةُسببُلزوالُسوءُ ُ
ُّ
أنُالُّل
ُّ
فاهمُألنُبواسطتهاُي ّ
التّ
طلعُ ّ
صحتيُلمُ
فيُترويجهاُ،ومعُأن ُ ُّ
ُّ
نسانيُ.لهذاُيجبُأنُنبذلُالجهد ُ
ُ
سببُمنُأسبابُوحدةُالعالمُاإل
ّ
ةُفقدُجئتُإليكمُوتحدثناُعلىُقدرُاإلمكانُ .
ُّ
جيدةُهذهُالُّليل
تكنُ ُّ
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سؤال وجواب
البياناتُالمباركةُفيُبيتُالسقفُميناُفيُحضورُجمعُمنُاألساقفة ُ
ُواألساتذةُالمشهورينُفيُباريسُليلةُُ17شباطُُ 1913
هو هللا
السادةُ .
صحةُحضراتُ ُّ
ُ ّ
تفضلُ:أستفسرُعنُ ّ
ُفعرضُاألسقفُ:سالمونُوهللُالحمدُومسروُرُونُمنُتشريفكمُ .
تفضلُ:وأناُأيضُاُمسرورُجداُمنُلقائكمُ .
ُ ّ
ُألن ُشخصُا ُمن ِّ
وشرفنا ُفي ُهذاُ
ُإننا ُمسروُرُون ُّ
ُفعرضواُّ :
ُقبل ُهللا ُجاءنا ُبرسالة ُمن ُهللا ُ َّ

المنزلُ .

اإللهية ُوتبلغهُجميعُ
تفضل ُّ
ُف ّ
قوة ُسامعةُيسمعُمنُجميعُاألشياءُاألسرار ُ ّ
ُ:إن ُ ّ
كل ُإنسانُلهُ ّ

اإللهيةُ .
الكائناتُب ُّ
الرسالةُ ّ

اُ:إنُتسمحُفإنناُسنعرضُسؤالُُ .
ُّ
ُفعرضو
تفضلُ:حسنُاُجداُ .
ُ ّ
مرة ُالقساوسة ُنريد ُأن ُنعرف ُمن ُهو ُحضرة ُالمسيح؟ُ
ُز ُ
ُفعرضواُ :بما ُأُّننا ُفي ُمدرسة ُومن ُ

وكيفُكان؟ ُ

لكننا ُنشرح ُذلك ُغير ُآبهين ُبظاهر ُالعباراتُ
تفضلُ :كان ُكما ُهو ُمذكور ُفي ُاإلنجيل ُ ُو ُّ
ُف ّ

يوحنا"ُ:في ُ
والمعتقداتُ.فمثالُُوردُفيُإنجيلُ ّ
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ويحيونُبمج ُّوردُسوماعهمُلهوذهُالعبواراتُ
البدءُكانتُالكلمةُوالكلمةُكانُعندُهللاُوكانُالكلموةُهللا"ُ.والمس ُّ
ناُنشرحهاُونعطيهاُتفسيرُيقبلهُالعقلُفالُيبقىُلنفسُمجالُلالعتراضُ .
ُا
يعتقدونُبهاُ ُّ
لكن

ُإنُ
لكن ُالفالسفة ُيعترضون ُعليهم ُقائلين ُّ
للتّثليث ُ ُو ُّ
مسيحيون ُهذ ُالمسألة ُأساسُا ُ ُ
ُّ
ُلقدُجعل ُال

كلُ
ُا
يفسرونه
قدمون ُبيانُا ُلذلك ُول ُ ُّ
ُّ
أما ُال
ُ
مسيحيون ُف ّإنهم ُل ُي ّ
ُتفسير ُيقبله ُ ّ
التّثليث ُأمر ُمستحيلّ ُ .
هُمجردُلفظُوعقيدةُ،ويقولون ُكيفُيمكنُأنُتصبحُثالثةُ
ُّ
ُّ
ثليثُألن
فيلسوفُ.والفالسفةُلُيقبلون ُب ُ
التّ

لهاُزمانُألنهُلوُكانُلهاُزمانُلكانتُ
ُّ
ثة؟ُفنقولُلهمُإن ُهذهُالبدايةُليس ُ
ُّ
واحدُا ُويصبحُواحدُثال

أنُ
المقصودُبالكلمةُهوُأن ُعالمُالكائناتُبمثابةُالحروفُو ُّ
ُّ
لكن ُ
الكلمةُإذنُشيئُا ُحادثُا ُلُقديمُاُ ُ.و ُّ
جميعُالبشرُأيضُا ُبمثابةُالحروفُوالحرفُالمفردُلُمعنىُلهُولُيمكنُأنُيكون ُلهُمعنىُمستقالُُ

ولهذاُيعبرُعنهُبالكلمةُوالمقصودُبالمعنىُ
ومستقل ُ
ُّ
مقامُالمسيحُأيُمقامُالكلمةُفلهُمعنىُتام ُ
ُّ
أماُ
ّ
ّ

النفوسُكمالتُجُزُّئيةُوليستُصادرةُمنهاُبلُ
ألنُكمالتُسائرُ ُّ
اإللهيةُ ُّ
التّ ُّ
ُ
امُهوُفيوضاتُالكمالتُ ّ
تامةُومستقُّلةُ .
ُّ
أماُالحقيقةُال
مسيحيةُفذاتُكمالتُ ّ
مستقاةُمنُالغيرُ ّ

هماُليسُصادر ُعنهماُبلُمقتبسُمنُ
ُا
لكن ُنور
ُومثالُ ُهذاُالمصباحُمنيرُومثالُ ُهذاُالقمرُ ُو ُّ

هُصادرُعنهُلُمقتبسُمنُشخصُآخرُولهذاُعبرُ
مسُنور
ُ
ةُالمسيحُفإنهُك ُّ
الش
ُّ
أماُحضر
ّ
غيرهماّ ُ.
تامةُ .
عنهُبالكلمةُ،أيُإُّنهُحقيقةُجامعةُذاتُكمالتُ ّ
علىُالكل"ُ
ُّ
قدمُ
ةُزمانُكقولنا"ُ:هذاُ ُّ
وي ُ
ويةُشرفُوليسُلهاُ ّأول ُّ
ُوكلمةُ"البدء"ُلهاُ ّأول ُّ
الشخصُم ّ

بلُإنُ
مانُ.وليسُالمقصودُأن ُالكلمةُكانتُلهاُالبدايةُ ُّ
ُّ
المقامُلُمنُحيثُالز
ُّ
الشرفُو
أيُمن ُحيثُ ُّ
لُنهايةُ.أعنيُأن ُتلكُالكلماتُليستُجسدُالمسيحُبلُهيُالكمالتُالمتجّليةُ
ُّ
الكلمةُلُبدايةُلهاُو
فيُالمسيحُوقدُكانتُتلكُالكمالتُمنُهللا ُ
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الشمسُتجّلت ُفيُهذهُ
الشمسُوشعاعهاُوح اررتهاُهيُكمالتُ ُّ
الشمسُفيُالمرآةُ.فنورُ ُّ
مثلُأنوارُ ُّ
المرآةُ.إذنُفكمالتُالمسيحُكانتُتجّليُاُوفيضُاُإلهيُاُومعل ُومُ ُّأنهاُكانتُعندُهللاُ.وهذهُالكمالتُهيُ

تعددُ
ُّ
اآلنُأيضُاُعندُهللاُوليستُمنفص
لوهية ُلُانقسامُلهاُإذُالنقسامُنقصُيستوجبُ ّ
لةُعنهُألن ُاأل ّ

لوهية ُبلُالمقامُمقامُ
ُّ
القدماءُوهذاُباطلُ.ومنُالمؤكدُأن ُالكمالتُلمُتكنُمنقسمةُلدىُحضرةُاأل ّ

الوحدةُ .

ُوبأن ُالمسيحُ
ُوخالصة ُالقولُ ،نحن ُنشرح ُالمسألة ُبهذا ُاألسلوب ُول ُنقول ُباألقانيم ُالُثّالثة ُّ

"كانُالكلمةُوالكلمةُكانُعندُهللاُوكانُالكلمةُهللا"ُبلُنشرحُذلكُ .

التّشابهُ
ُفعرضواُ :ما ُهي ُالعالقة ُبين ُأمر ُحضرة ُالمسيح ُوأمر ُحضرة ُبهاء ُهللا؟ ُوما ُهو ُ ُ
بينهما؟ ُ
ثم ُنسيُ
اإللهي ُواحدُُوهوُنفسُذاكُاألساسُاّلذي ُوضعهُالمسيحُ ُّ
ُ
الدينُ
ُ:إن ُأساسُ ُّ
تفضل ُّ
ُف ّ
ّ
كل ُدينُينقسمُإلىُقسمينُ
ُّ
اإللهية ُو
جدد ُّ
فجاء ُحضرةُبهاءُهللاُف ّ
هُألن ُأساسُاألديانُ ّ
احدُبمعنىُأن ُ ّ
قسمُهوُاألصلُويتعُّلقُباألخالقُويتعُّلقُبالحقائقُويتعُّلقُبالمعانيُويتعُّلقُبمعرفةُهللاُوذلكُالقسمُ
ُألنه ُحقيقة ُوالحقيقة ُل ُتغيير ُفيها ُول ُتبديلُ .والقسم ُاآلخر ُهو ُالفرع ُويتعُّلقُ
ُيتغير ُّ
قسم ُواحد ُل ُّ
علىُذلكُأن ُأساسُوأصلُ
ُّ
كل ُزمانُبمقتضىُذلكُالزمانُ.ومثالُ ُ
ُّ
بالمعامالتُوهذاُالفر
عُيتغيرُفي ُ ّ

التّغييرُ
لكن ُ ُ
ُيتغير ُفي ُزمان ُالمسيح ُ ُو ُّ
اإللهي ُالمتعُّلق ُباألخالق ُفي ُديانة ُحضرة ُموسى ُلم ُّ
ُ
الدين ُ
ُّ
ّ
حصلُفيُالقسمُالُثّانيُالمتعُّلقُبالمعامالتُ .
كل ُمنُفقأُعينُ
ُففيُزمان ُموسىُكانتُاليدُتقطعُلسرقةُمبلغُجز ُ
ئي ُوبحكمُالكتابُكان ُ ّ
ّ
لكنُ
كسرُسنهُ.ولقدُكانُهذاُحسبُمقتضىُزمانُموسىُ ُو ُّ
فقأُعينهُأوُكسرُسن ُإنسانُت
ُّ
إنسانُت
ّ
ذلكُلمُيكن ُ
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طالق ُوصل ُفي ُكثرته ُإلىُ
وضروريا ُفي ُزمن ُحضرة ُالمسيح ُفنسخها ُحضرتهُ .وكذلك ُال ُّ
ُ
مقتضيا ُ

التّوراةُعشرةُأحكامُلإلعدامُبمقتضىُزمانُحضرةُموسىُإذُلمُ
درجةُمنعهُحضرةُالمسيحُوكانتُفيُ ُ
التّيهُ،ولمُيكنُالنضباطُ
يكنُفيُاإلمكانُحفظُاألمنُبغيرُذلكُألنُبنيُإسرائيلُكانواُفيُصحراءُ ُ
ُّ

التّغييرُ
رُو ُ
ةُالمسيحُفتغي ُ
ُّ
أن ُذلكُلمُيكنُمقتضيُا ُفيُزمانُحضر
لُّ ُّ
الشديدةُإ ُ
ممكنُا ُدون ُهذهُاألحكامُ ُّ
ويختصُبالمعامالتُ .
ُّ
مهمُ
عيُغيرُ ُّ
فيُهذاُالقسمُالفر ُ
ّ
لكنُ
جددُحضرةُبهاءُهللاُذلكُاألساسُنفسهُ ُ.و ُّ
ُ
الدينُ
أماُأساسُ ُّ
اإللهيُفهوُواحدُ.ولهذاُفقدُ ّ
ُّ
ّ
طالقُ
ولمُيغيرُفيُالفروعُغيرُأمثالُال ُّ
ُّ
جوهريا ُ
أساسُحضرةُالمسيحُكانُكّله ُ ُروحانياُوكانُكّله ُ ُ
الروابطُبينُالقلوبُ
نساني ُوب ُّ
ُ
قُبمعرفةُهللاُوبوحدةُالعالمُاإل
ُ
السبتُوكانتُجميعُبياناتُالمسيحُتتعُّل
ُو ُّ
ّ
وحانيةُبأكملُوجوههاُ .
الر ُّ
السنوحاتُ ُّ
أسسُ ُّ
الر ُّ
وباإلحساساتُ ُّ
وحانيةُوقدُجاءُحضرةُبهاءُهللاُف ّ
التّوحيدُ
لُبأن ُ ُ
لُتتبدلُ.فهلُيمكنُالق ُو ُّ
ألنهُحقيقةُو
ينُلُيتغيرُأبدُا ُ ُّ
ُف ُّ
الد
الحقيقةُلُتتغيرُو ّ
ّ
ّ
الوفاقُتتغير؟ُلُوهللاُ
ُّ
محبةُو
ُ
ر؟ُوهلُيمكنُالقولُبأنُمعرفةُهللاُووحدةُالعالمُاإل
ُّ
يتغي
ُ
نسانيُُوال ّ
اإللهيُ ّ
ّ
ّ
رُ.لماذا؟ُألنهاُحقيقةُ .
ُّ
اُلُتتغي
ه
ل
ك
هذهُ
إنُ
ُّ
ّ
ّ
ُفعرضواُ:كيفُكانُارتباطُالمسيحُ ُوبهاءُهللاُباهلل؟ ُ
لكنناُيجبُأنُنوّفق ُبينُهذاُالقولُ
تفضل"ُ:األبُفي ُالبن"ُ ُ،و ُّ
تفضل ُّ
ُ:إن ُحضرةُالمسيحُي ّ
ُف ّ

التّامُواليقينُالكاملُ.ففيُذاتُيومُ
هُإذاُلمُيتّفقاُلماُحصلُلناُالطمئنانُ ُ
ُ
علمية ُ ُّ
ألن
وبينُالقوانينُال ّ

فكر ُفيُاألقانيمُالُثّالثةُ
يوحنا ُالمعمدانُيسيرُعلىُشاطئُالبحرُوي ّ
يوحنا ُفمُالُّذهبُوهوُغيرُ ّ
كانُ ّ
الثةُواحدُاُوكيفُيكونُالواحدُثالثةُويريد ُ
كيفُيكونُالُثّ ُ
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الشاطئُيمألُكأسُاُمنُماءُالبحرُفقالُلهُماذاُتعمل؟ُفأجابهُ:
أنُيفهمهاُوفقاُللعقلُفرأىُطفالُُعلىُ ُّ

"أريدُأنُأضعُالبحرُكّلهُفيُهذاُالكأس"ُ.فقالُله"ُ:ماُأجهلك!ُكيفُيمكنُوضعُالبحرُفيُكأس؟"ُ،

يوحنا ُ ُّأنهُ
فقالُال ُّ
إن ُأمركُأغربُمنُأمريُتريدُأنُتدخلُاألقانيمُالُثّالثةُكّلهاُفيُعقلك"ُففهمُ ّ
طفلّ "ُ:
التّوفيقُبينُاألشياءُمنُجهةُوبينُ
التّوفيقُبينُهذهُالمسألةُوبينُالعقلُ ُ.ولكن ُيجبُ ُ
منُالمستحيلُ ُ

فلوُقلتُأمرُلُيقبلهُعقلكمُفكيفُ
ُا
لُّفكيفُيمكنُقبولهاُواألخذُبها؟ ُ
العقلُوالعلمُمنُجهةُأخرىُوا ُ
تقبلونهُمنيُ .

بأنهُكيفُيكونُ
كلُمسألةُوبينُالعلمُوالعقلُونحّققُفيهاُتحقيقُاُتاماُ ُّ
ُإذنُيجبُأنُنوّفقُبينُ ّ

ُتفسير ُخاصاُ .فحقيقة ُالمسيح ُمثل ُمرآة ُتجّلت ُفيها ُشمسُ
ُا
البنوة
األب ُفي ُالبن؟ ُّ
ُاألبوة ُو ّ
ُإن ُلهذه ّ

النورُفي"ُفهيُصادقةُحقُاُ.إذنُفحضرةُالمسيحُكانُصادقُاُأيضُاُ
آة"ُ:إنُ ُّ
لوهيةُفإنُقالتُهذهُالمر ُّ
األ ّ
ّ
تعدد ُفيهاُونحنُنشرحُالمسألةُ
تعددُا ُفشمسُ ُّ
السماءُوشمسُالمرآةُواحدةُلُ ّ
ولُيستوجبُهذاُالقولُ ّ
قليدُألن ُاليهودُكانواُيتنظرون ُحضرةُالمسيحُ
ُّ
تحريُ ُالحقيقةُولُ ُ
التّ
علىُهذاُاألسلوبُويجبُعليناُ ّ
ُلما ُكانوا ُمقُّلدينُ
لكنهم ُّ
ُعجل ُبإرسال ُالمسيح ُمنقذنا!" ُ ُو ُّ
وكم ُمن ُليالُ ُبكوا ُوناحوا ُقائلين"ُ :يا ُإلهنا ّ
قوهُعلىُالصليبُبلُلكانواُعبدوهُ .
ُّ
تحرواُالحقيقةُلماُكانواُعّل
أنكروهُعندُظهورهُولوُكانواُ ّ

ُفعرضواُ:هلُاتّحادُاألديانُممكن؟ُواذاُكانُممكنُاُفكيفُيحصل؟ُومتىُيحصل؟ ُ
مقدسةُنصبُ
تفضلُ:يحصلُذلكُحينماُتوضعُالتّقاليدُجانبُاُوحينماُتوضعُحقائقُالكتبُال ّ
ُف ّ

التّقاليد ُيحصلُالتّحاد ُولقدُ
التّفاهمُوتزولُ ُ
التّفاهمُموجودُاآلنُفعندماُيزولُسوءُ ُ
لكن ُسوءُ ُ
العينُ ُو ُّ
أنُأقولُلكمُأمرُوأرجوكمُ
ُا
تكّلمتُفيُكنيسُلليهودُفيُسانُفرانسيسكوُأمامُألفيُشخصُوقلت"ُ:أريدُ

أنُتصغواُإليُحتّىُأكملُبيانيُوبعدُذلك ُ
ّ
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اعترضواُإنُكانُلديكمُاعتراضُ.لقدُمضتُألفاُسنةُكنتمُفيهاُعلىُمعارضةُواختالفُشديدينُمعُ

التّفاهمُ
تحريتمُالحقيقةُلماُبقيتُالحالُكذلكُوقدُحصلُذلكُمنُسوءُ ُ
ُّ
ُّ
مسيحي
ال
ينُفيُحينُأنهُلهُلوُ ّ
التّوراةُوُّأنهُقضىُ
ةُالمسيحُكانُعدوا ُلحضرةُموسىُوُّأنهُكانُهادمُا ُلشريعةُ ُ
ُ
ُأن ُحضر
فأنتمُتظُّنون ُّ
ن ُهذا ُالقول ُيطابق ُالحقيقة ُأم ُل؟ ُفعندماُ
تحرىُ ُالحقيقة ُهل ُإ ُّ
التّوراة ُ ُو ُّ
على ُ ُ
لكننا ُاآلن ُيجب ُأن ُن ّ

التّوراةُكماُأنتمُتعتقدونُ
الناس ُيعملون ُبأحكامُ ُ
ىُأن ُالمسيحُظهرُعندماُلمُيكنُ ُّ
تحرىُ ُالحقيقةُنر ُّ
ن ّ
التّوراةُوأسرُاليهودُوفيُ
كانُبختنصرُقدُجاءُوأحرقُجميعُ ُ
الشريعةُ ُو
ذلكُوظهرُعندماُانهدمُأساسُ ُّ
ّ

الرومانيُفقتلُاليهودُونهبُ
مرةُالُثّالثةُجاءُطيطوسُالقائدُ ُّ
مرةُالُثّانيةُجاءُاإلسكندرُاليونانيُوفيُال ّ
ال ّ

نُ
التّوراةُوا ُّ
ماُقاله"ُ:إن ُ ُ
ُّ
أموالهمُوأسرُأطفالهمُففيُمثلُهذاُالوقتُظهرُحضرةُالمسيحُوكانُ ّأول ُ

نُهارون
اُعلىُحقُ.
ُّ
ُوسليمانُوداودُواشعياُوزكرُّياُوجميعُأنبياءُبنيُإسرائيلُكانو
ُ
موسىُرسولُهللاُوا ُّ
ُ
التّوراة ُألف ُوخمسمائةُسنةُلم ُتتجاوز ُفيهاُ
ُمرت ُعلى ُ ُ
التّوراة ُفي ُآفاق ُالعالم ُوقد ُّ
ثم ُنشرُحضرته ُ ُ
ُّ
التّوراةُفيُآفاقُالعالمُولوُلمُيكنُالمسيحُموجودُا ُلماُوصلُ
لكن ُحضرةُالمسيحُنشرُ ُ
حدودُفلسطينُ ُّ

أماُ
التّوراة ُإلى ُأمريكاُ .وقد ُترجم ُاليهود ُ ُ
ُو ُ
اسم ُموسى ُ
التّوراة ُ ّ
مرة ُواحدة ُخالل ُألف ُوخمسمائة ُسنة ُ ّ

نُعدواُ
ُ
مرةُفأنصفواُاآلنُهلُكانُالمسيحُصديقُا ُحميمُا ُلموسىُأمُكا
ُ
المسيحُفقدُترجمهاُستّمائةُ ّ

هُروجُا ُلتّوراةُوالوصاياُالعشرُوالمسائلُالّتي ُكانتُتتعلُّقُ
ُّ
التّوراةُو
ُإنهُنسخُ ُ
لدودُا؟ُتقولون ُّ
أقولُأناُإن ّ
ُأنه ُل ُيجوز ُقطع ُاليد ُلسرقة ُدينار ُواحد ُولو ُيفقأُ
ُغير ُبعض ُاألحكام ُوهو ُّ
بعالم ُاألخالق ُ ُو ُّ
لكنه ّ

كسرُسنهُ.فهلُ
نُكسرُإنسانُسن ُإنسانُفيجبُأنُلُت
إنسان ُعينُإنسانُلُيجوز ُأنُتفقأُعينهُوا
ّ
ّ
وُكسرُسنُبدلُ
يمكنُاآلنُقطعُيدُإنسانُمنُأجلُمليون؟ُأوُهلُيمكنُفقءُعينُبدلُعينُأخرىُأ
ّ

الّ"ُفقلت ُ
سنُأخرى؟ُفأجابنيُالحاضرون"ُ:ك ُ
ّ
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للزمانُولمُيرغبُحضرتهُفيُ
كلُماُلمُيكنُمقتضيُاُ ُّ
لهم"ُ:إذنُفحضرةُالمسيحُقدُألغىُمنُ ُّ
الشريعةُ ّ

مسيحيينُيقولونُ
ُّ
إن ُال
ثم ُ ُّ
اسبُالزمنُالحاضرُّ ُ.
ُّ
أن ُهذه ُاألحكامُلُتن
التّوراةُوأنتُتعترفون ُأيضُا ُ ُّ
هدمُ ُ

التّوراةُكانتُكتابُا ُإلهياُ
نُ ُ
ن ُهارون ُُوأنبياءُبنيُإسرائيلُكانواُأنبياءُهللاُوا ُّ
موسىُكانُنبي ُهللاُوا ُّ
ُ
إن ُ
ُّ
ّ
الّ"ُفقلتُإذنُأنتمُأيضُا ُقولواُمثلُ
فهل ُفيُقولهمُهذاُضررُيصيبُدينهم؟ُفأجابنيُالحاضرون"ُ:ك ُ
ينُفلقدُتحملتمُالُّذُّلةُألفيُ
ُّ
ُّ
مسيحي
هذاُ:إن ُالمسيحُكانُكلمةُهللاُُوعندئذ ُلُيبقىُاختالفُبينكمُوبينُال
ُّ

سنةُمنُأجلُهذهُالكلمةُمعُأنُحضرةُموسىُلمُيكنُلديهُصديقُكحضرةُالمسيح"؟ ُ
ُّ

السبب ُفي ُالختالف ُوعندما ُيرتفع ُسوءُ
التّفاهم ُبين ُاألديان ُهو ُ ُّ
ُإن ُسوء ُ ُ
ُوخالصة ُالقول ُّ

النزاع ُالقائمُبينُاألديان ُاليوم ُ ُّإنماُهوُحولُاأللفاظُ
ن ُ ُّ
التّقاليد ُيحصل ُالتّحاد ُوا ُّ
التّفاهمُهذاُوتزولُ ُ
ُ
ُويسمي ُاليهود ُهذهُ
ُّ
وجميع ُاألديان ُتعتقد ُبحقيقة ُفائضة ُواحدة ُهي ُالواسطة ُبين ُالخلق ُوالخالق

مسيحيون
بوذيونُبوذاُويسميهاُ
ويسميهاُال ُّ
محمداُ ُّ
ُّ
ُّ
الحقيقةُموسىُويسميهاُال
ُّ
ُالمسيحُويسميهاُالمسلمونُ ّ

ُأن ُمنُالواجبُ
الكل ُيعتقدون ُّ
ُّ
ُّ
احدُمنهمُنبي
كل ُو
ال ُّزر ُّ
هُبلُسمعُباسمهُإنما ُ ّ
ادشتيون ُزرادشتُولمُيرُ ُ ّ
لّ ُفالحقيقةُواحدةُ
لكن ُنزاعهمُفيدورُحولُاأللفاظُواُ ُ
وجودُحقيقةُكاملةُتتوسطُبينُالخلقُوالخالقُ ُو ُّ
ُّ

ن ُالسم ُالموصوف ُهوُ
ُإن ُالوصف ُصحيح ُوا ُّ
فلو ُوصفنا ُلليهود ُتلك ُالواسطة ُوتلك ُالحقيقة ُلقالوا ُّ
كُبهاُباسمُنبيهُولذلكُفهمُيتنازعونُحولُالسمُمعُ
ُّ
ُّ
إنسانُلتمس
موسىُولوُوصفناُهذهُالحقيقةُلكلُ
ُّ

ُّأنهمُكّلهمُمتّحدون ُومؤمنون ُحولُالمعنىُوحولُالحقيقةُ.فاليهودُمؤمنون ُبالمسيحُوهمُلُيعلمونُ
أنُنزاعهمُهوُحولُالسمُ .
ُّأنهمُمؤمن ُونُبالمسيحُو ُّ

مستمرانُبينُالبشرُوسفكُ
نينُو ُّ
الس ُ
ولُإنهُمضتُعدةُآلفُمنُ ُّ
ُوخالصةُالق ُّ
النزاع ُوالجدالُ ُّ
مستمرانُواآلنُيكفيُكل ُ
الدمُوشربُ ُّ
ُّ
الدماءُ ُّ
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الدينُسببُالعداوةُ
محبةُوسببُالوحدةُوالوفاقُ.واذاُأصبحُ ُّ
هذاُفيجبُأنُيكونُ ُّ
الدينُسببُاأللفةُوال ّ

ُ.لماذا؟ُألنهُليستُلهُنتيجةُبلُينتجُنتيجةُمعكوسةُ .
ُّ
ةُخيرُوأولى
ُ
الّ ُّ
ديني
فال ُ

ُيفد ُحضرة ُالمسيحُ
محبة ُبين ُالخلق ُولم ُِّ
ُولقد ُأرسل ُهللا ُاألديان ُكي ُتكون ُسبب ُاأللفة ُوال ّ

بديةُ
روحه ُمن ُأجل ُأن ُيقول ُالنُّاس ُ ُّإنه ُكلمة ُهللاُبل ُفدىُنفسه ُمن ُأجل ُأنُينال ُالعالم ُالحياة ُاأل ّ

لكن ُهذا ُاألساس ُنسي ُوسادت ُالتّقاليدُ
ُ"إن ُابن ُاإلنسان ُجاء ُليهب ُالحياة ُللعالم" ُ ُّ
تفضلُّ :
ولهذا ُ ّ

تفضل ُالمسيح"ُ :من ُلطمكُ
ُ
الروح ُالقدس ُونسي ُاألساس
ُو ُّ
واشتهرت ُألفاظ ُالبن ُواألب ُ
ُاألصليُ ُ .و ّ
ّ
"ُفأيةُمناسبةُبينُهذاُالبيانُالمباركُوبينُوقائعُالبلقان؟ُوُّأيةُ
كُاأليمنُفحولُلهُاآلخرُأيضُا ُّ
ُّ
علىُخد
ّ
التّاريخُ
عالقة ُبينه ُوبين ُنزاع ُالكاتوليك ُوالبروتستانت ُاّلذي ُقتل ُفيه ُتسعمائة ُألف ُشخص؟ ُراجعوا ُ ُ

ةُالمسيحُإلىُبطرس"ُ.ردُسيفكُإلىُ
ُّ
لترواُماذاُحدثُ.وُّأيةُعالقةُبينُهذهُالحوادثُوبينُبيانُحضر
لُيبقىُأيُاختالفُبينناُ .
ُّ
اإللهيُحتّىُ
ُ
الدينُ
مكانه"؟ُإذنُفيجبُعليناُأنُنتمسكُبأساسُ ُّ
ُّ
ّ
ُفعرضواُ:أتريدُأنُتنشرُدينُاُجديدُا؟ ُ
ُإن ُهدفنا ُهو ُإنقاذ ُأساس ُاألديان ُاإللهُّية ُمن ُالتّقاليد ُألن ُسحبُا ُكثيفة ُجدا ُقدُ
تفضلُّ :
ُف ّ

السحبُوتنيرُآفاقُالعالمُوأنُتتالشىُهذهُ
أحاطتُبشمسُالحقيقةُونحنُنريدُأنُتخرجُمنُوراءُهذهُ ُّ

ثمُ
الشمسُلُ ّأولُلهاُولُآخرُّ (ُ.
أنُيسطعُنورُشمسُالحقيقةُعلىُالجميعُألنُهذهُ ُّ
ُّ
السحبُالكثيفةُو
ُّ
نهضُحضرته)ُ .

حدُونتّفقُ
ُ
ُ
الصلحُوالتّحادُونر
ُفعرضو ُّ
جوُأنُنتّ
اُ:إنُأملناُهوُأيضُاُحدوثُمثلُهذاُالتّفاقُُو ّ
معكمُ .
تفضلُ:أمليُكذلكُأنُيحصلُبينناُمنتهىُالتّحاد ُُ -اتّحاد ُلُيعقبهُانفصال(ُ.وكانُفيُ
ُف ّ

لُالمباركُتشرفواُبمصافحتهُواحدُاُتلوُ
ُّ
الغرفةُالمجاورةُعددُمنُاألساقفةُواألساتذةُ.وقبلُخروجُالهيك

اآلخرُوتعرفواُعليه)ُ .
ُّ
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ُنعبر ُعن ُجزيل ُشكرنا ُلبياناتكم ُالمباركة ُوقد ُكانت ُمؤثُّرة ُفي ُالحقيقة ُوسببُاُ
ُوعرضواُّ :
ُإننا ّ

الصلحُوالتّحادُالعامُ .
لسرورُالجميعُوأملناُأيضُاُأنُيسودُ ّ

ُواحد ُولكن ُيجب ُأن ُنبذل ُالجهد ُحتّى ُتتحُّقق ُهذهُ
ُإن ُأملنا ُوهدفنا ُ
تفضلُ :هلل ُالحمد ُّ
ُف ّ

المقاصدُ .

تفضلوا ُبقبولُ
ُفعرضواُ :سوف ُيعقد ُفي ُباريس ُفي ُشهر ُّ
ُتموزُمجمع ُلألديان ُورجاؤنا ُأن ُت ّ

دعوتهُوتشرفواُالمجمعُ .
ُّ

تفضلُ:لقدُخرجناُمنُحيفاُمنُسنتينُويجبُأنُنعودُإليهاُوبعدُسجنُدامُأربعينُسنةُقمناُ
ُف ّ

ايُالجسديةُبحيثُلمُ
ُّ
مستمرينُفخارتُنتيجةُذلكُقو
ُّ
بسفرةُدامتُسنتينُأمضيناهماُفيُسفرُوترحالُ

التّحدثُ .
أعدُأستطيعُ ُ

تفضلواُبكتابةُرسالةُإلىُ
ُفعرضواُ:سوفُي ّ
قدم ُمجمعُاألديانُلحضرتكمُرسالةُدعوةُحتّى ُت ّ

المجمعُتتلىُفيهُ .

تفضلُ:حسنُاُجداُ .
ُف ّ
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تعاليم بهاء هللا
الخطبةُالمباركةُفيُقاعةُالمتحفُالوطنيُفيُبوادبست ُ
ُليلةُُ15نيسانُسنةُُ 1913
هو هللا
ُجمعيةُ
ُّ
أسس ُفي ُمدينة ُغرُّبية ُكبوادبست
ُ
ُما ُأشد ُما ُيدعو ُإلى ُفخر ُالعالم ُاإل
نساني ُأن ُتت ّ
ّ
الشرقُ .
فكرُفيُتأسيسُأوكارُلطيورُ ُّ
ُّ
الشرقّيينُوترُّق
لتحسينُأحوالُ ُّ
يهم!ُكأنُطيورُحدائقُالغربُت ّ
الدهرُ
ُفإنني ُأشكر ُهللا ُعلىُحضوري ُفي ُجمع ُكهذاُ ،فقد ُكانت ُبالد ُتوران ُحينُا ُمن ُ ُّ
ُلهذا ُّ

روسيةُتلكُ
كةُالحديديةُال ُّ
ُّ
الدنياُعمرانُاُواآلنُقسمُكبيرُمنهاُتحتُحكمُروسياُوتقطعُ ُّ
الس
أعظمُممالكُ ُّ
الصحراءُفيُيومينُوليلتينُ .

ُالصحراءُ .وقد ُكانت ُأرضها ُفي ُغاية ُالخصب ُوهواؤها ُفي ُمنتهىُ
ُلحظوا ُما ُأكبر ُهذه ُّ

كل ُواحدةُمنهاُمثلُ
الُّلطف ُوكانتُفيهاُأنهارُكثيرةُوكانُفيُتلكُالصحراءُقديمُا ُأربعُعشرةُمدينة ُ ّ
بوادبستُوباريسُمنهاُمدينةُنسفُ،وترمدُ،وتساُ،وأبيوردُ،وجرجانُ،ومروُ،وكانتُجميعُصحرائهاُ

قيُ
الر ُ
التّجارةُفيهاُفيُمنتهىُ ُ
الصناعةُُو ُ
ُ
مدنيةُو
معمورةُوجميعُقراهاُومزارعهاُمأهولةُوكانتُال ّ
العلومُو ّ
ّ ّ
نُ
قيو ُ
ميالديينُوقدُظهرُفيهاُمؤلُّفونُشرُّ
ُّ
عشرُوالُثّالثُعشرُال
ُ
خاللُالقرنينُالُثّانيُ
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لكنها ُاآلن ُأمست ُقاعُا ُصفصفُا ُلُمدن ُول ُعمران ُولُخضرة ُولُطراوةُصحراء ُتسكنهاُ
كثيرون ُ ُو ُّ

السّنةُ
اتُالمذهبيةُوالحروبُبينُ ُّ
ُّ
ارثُمنُجراءُالعصبُّي
اريةُ،وقدُحدثتُجميعُهذهُالكو
الض ُّ
الحيواناتُ ّ
ُّ

الشيعةُ .
ُو ُّ

انيينُ.
ور ُّ
الن ُ
ُفاآلنُماُأجدرُبناُأنُنشكرُهللاُتعالىُعلىُتأسيسُجمعيةُفيُهذهُالمدينةُلترقيةُ ُّ

إن ُهذهُمعجزةُ
أوروبا ُإلصالحُاألحوالُفيُآسياّ ُ.
ولمُيسبقُمثلُهذاُاألمرُوهوُتأسيسُجمعيةُفيُ ّ

همةُ
ُّ
انيُ ُ.و
ور ُ
الن ُ
منُمعجزاتُهذاُالعصرُ ُ
لهذاُأتمنىُأنُيحصلُنجاحُتامُوأنُتظهرُآثارُعظيمةُمنُ ّ
ّ ّ
الجمعيةُحتّىُيبقىُذكرُبودابستُإلىُاألبدُ .
ُّ
هذهُ
قي ُبينُالبشرُوقدُ
الر ُ
انُو ُ
محبة ُواأللفةُسببُالعمر ُ
ُمنذُبدايةُتاريخُالعالمُحتّى ُاآلنُكانتُال ّ
ّ ّ
مودة ُوالوفاقُ
ظهرُجميعُاألنبياءُمنُأجلُاأللفةُوالتّحاد ُونزلتُجميعُالكتبُ ُّ
ماوية ُمنُأجلُال ّ
الس ّ
ألنُأساسُجميعُ
نسانيُوكانتُاألديانُاإللهُّيةُسببُاأللفةُوالتّحادُ ُّ
ُ
وقدُخدمُجميعُالفالسفةُالعالمُاإل
ّ
محمدُواحدةُ .
األديانُواحدُومبادئُموسىُوعيسىُ ُو ّ
ي ُوهو ُفضائلُ
ُأصلي ُيخدم ُالعالم ُالبشر ُّ
ُ
كل ُدين ُمن ُاألديان ُينقسم ُإلى ُقسمينُ :قسم
ُإ ُّ
نُ ّ
ّ
وحانيةُ،كشفُحقائقُ
الر ُّ
يُ،التّرّقيات ُ ُّ
النوع ُالبشر ُّ
انيةُ،وحدةُ ُّ
نسانيُ،معرفةُهللاُ ،الفلسفةُ ُّ
ُ
العالمُاإل
الرُّب ّ
ّ
ُأي ُاختالف ُفي ُهذا ُالقسمُ .وهذا ُهو ُمنطوقُ
ومحبتهُ .وليس ُبينها ُّ
نساني ُ ُّ
ُ
األشياء ُواسعاد ُالنُّوع ُاإل
ّ
محمديُ .
مسيحيةُوأصلُ ُّ
ُّ
التّعاليمُال
ينُالموسويُوأساسُ ُ
ُّ
ُّ
الد
الدينُال ّ
ُالزمانُ
ُفإنه ُيتغير ُحسب ُمقتضى ُّ
عي ُويتعُّلق ُبالمعامالت ُّ
أما ُالقسم ُالُثّاني ُاّلذي ُهو ُفر ُ
ُّ
ّ
فإنهاُ
ائيلُفيُالصحراءُسجون ُفإنُوقعتُجريمةُ ُّ
ُّ
والمكانُ.فمثالُ ُفيُزمانُموسىُلمُيكنُلبنيُإسر
تستلزمُعقابُاُ.وحسبُمقتضىُالمكانُكانتُاليدُتقطعُمنُأجلُسرقةُخمسةُفرنكات ُ
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كسرتُسنهُ.فاآلنُهلُ
ُّ
اةُأنُإنسانُاُلوُفقأُعينُإنسانُتفقأُعينهُوانُكسرُسنُاُ
التّور ُّ
وكذلكُمنُأحكامُ ُ

نك؟ُولماُلمُتكنُأمثالُهذهُاألمورُمقتضيةُفيُزمنُ
ُّ
أوروباُأنُتقطعُيدُمنُأجلُمليونُفر
يمكنُفيُ ّ

التّوراةُعشرةُأحكامُبالقتلُ .فهلُيمكنُاآلنُتطبيقُ
هُغيرُالقسمُالُثّانيُ.وفيُ ُ
ةُالمسيحُلهذاُفإن ُّ
ُّ
حضر
القُأمرُمناسبُاُفيُزمنُموسىُ
ُا
هذهُاألحكام؟ُولهذاُنسخُحضرةُالمسيحُمثلُهذهُاألحكامُ،وكانُال ُّ
ط

النوعُمنُالحكمُكانُمقتضيُاُ .
فيُزمنُالمسيحُلهذاُفقدُغيرهُ.وهذاُ ُّ
ُّ
لكنهُلمُيكنُمناسبُاُ
ُو ُّ

أما ُأصل ُاألديان ُاإللهُّيةُ
ُإن ُالختالف ُبين ُاألديان ُّ
ُوخالصة ُالقول ُّ
ُإنما ُهو ُفي ُالفروعّ ُ .
لحقُصدقُسلفهُ.وقدُكانُجميعُاألنبياءُفيُ
ُّ
بخلفهُ.وكلُنبي ُ
ُ
نبي ُ
كل ُ ُ
وأساسهاُفواحدُ.لهذاُأخبر ُ
ّ
ّ ّ
حبُبعضُاُفلماذاُيجبُأنُيختلفُأتباعهم؟ ُ
صلحُفيُماُبينهمُوكانُبعضهمُي ّ
انسيسكوُفيُمعبدُاليهودُوقلتُلهم"ُ:إنُهناكُسوءُتفاهمُبينكمُوبينُ
ُّ
ُولقدُخطبتُفيُسانُفر

المسيحُعدو ُلموسىُمعُ
ُّ
أن ُ
تصوُرونُ ُ ُّ
مسيحيينُولهذا ُ ُّ
ُّ
ال
السببُعشتمُ ّ
مدة ُألفيُسنةُفيُعناءُ.وأنتمُت ّ

التّوراةُ
أن ُموسىُلمُيكنُعندهُصديقُأعظمُمنُالمسيحُ.وقدُرفعُحضرةُالمسيحُاسمُموسىُونشرُ ُ
ُّ
التّوراةُفيُ
فيُجميعُالعالمُوأشهرُذكرُأنبياءُبنيُإسرائيلُ.ولوُلمُيكنُالمسيحُفكيفُكانتُتنتشرُ ُ

أوروبا؟ ُوكيف ُكانت ُتنتشر ُفي ُأمريكا؟ ُإذن ُفحضرة ُالمسيح ُكان ُصديقُا ُلموسى ُواآلن ُيقولُ
ّ

أنُالمسيحُكانُكلمةُهللاُحتّىُ
فأيُضررُفيُأنُتقولواُأنتمُأيضُاُ ُّ
موسىُكانُنبيُهللاُ ُّ
ُ
ُإنُ
مسيحيون ُّ
ُّ
ال
ّ
المشاقُألفيُسنةُمنُأجلُهذهُالكلمةُالواحدةُ.
ُّ
دامُألفيُسنة؟ُوقدُتحملتمُهذهُ
ُّ
النزاعُاّلذيُ
ينتهيُهذاُ ُّ
الراحة"ُ .
ُ
فلوُقلتمُفقطُإنُالمسيحُكانُكلمةُهللاُ
ُّ
لكنتمُفيُماُبينكمُفيُمنتهىُاأللفةُو ُّ
التّقديس ُ
آنُفإنهُيذكرُاسمُالمسيحُبمنتهىُ ُ
ُوكذلكُاألمرُفيُالقر ُّ
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احةُوهوُأن ُالمسيحُكلمةُهللاُ
ُّ
الصر
مدونُا ُفيُالقرآنُب ُّ
واُّننيُلُأقولُشيئُا ُمنُ ُ
التّاريخُبلُأذكرُشيئُا ُ ّ
الروح ُالقدسُ .وفي ُالقرآن ُسورة ُمخصوصة ُباسم ُمريمُ
أن ُالمسيح ُكان ُمن ُ ُّ
أن ُالمسيح ُروح ُهللا ُو ُّ
و ُّ

ُأن ُمريم ُكانت ُدائمُا ُفي ُقدس ُاألقداس ُوكانت ُمشغولة ُبالعبادة ُوكانت ُتنزل ُلها ُمنُ
تفضل ُفيها ُّ
ي ّ

فيُالحقيقةُإن ُهناكُفيُالقرآنُمحامدُللمسيحُليستُ
ُّ
عيسىُبمجردُولدتهُتكّلمُ ُ.و
ُّ
أن ُ
السماءُمائدةُ،و ُّ
ُّ
موجودةُفيُاإلنجيلُأبدُاُ .

الصلح ُفي ُما ُبينهم ُوأن ُأساس ُاألديان ُاإللهيةُ
ُاتّضح ُّ
ُإذن ُ
ُأن ُأنبياء ُهللا ُكانوا ُفي ُمنتهى ُ ّ

ذلكُفلماذاُنختلفُنحنُفيُماُبيننا؟ُمعُأنناُلوُ
ُّ
احدُ.وقدُقدسُاألنبياءُبعضهمُبعضُا ُوماُدامواُك
ُّ
و

محمدُأساسهاُ
تحريناُالحقيقةُلُر ُّ
ُّ
أيناُأنُمبادئُحضرةُموسىُوحضرةُزرادشتُوحضرةُالمسيحُوحضرةُ ّ

الدماءُوالقتالُ .
الجدالُوعّلةُسفكُ ُّ
ُ
النزاعُو
أنُهذهُالختالفاتُهيُمنُالتّقاليدُوهذهُالتّقاليدُسببُ ُّ
واحدُو ُّ
الدماءُ
تحرىُ ُأساسُاألديانُاإللهيةُحتّى ُ ُنتّحدُويت ّبدل ُسفكُ ُّ
ُإذنُيجبُأنُننبذُهذهُالتّقاليد ُون ّ

النور ُوتت ّبدل ُأسباب ُالممات ُبوسائل ُالحياة ُوتت ّبدل ُهذهُ
ظلمات ُب ُّ
محبة ُوتت ّبدل ُهذه ُال ُّ
هذا ُباأللفة ُوال ّ

الصفاءُ .
نساني ُ
الضراوةُوالفتراسُباإل ُّ
ُّ
ةُو ّ

كلُ
ُّ
ُ
نساني
التّاريخُتعرفون ُكمُمنُدماءُسفكتُفيُالعالمُاإل
ُوعندماُتنظرون ُإلىُ ُ
!ُوقدُاحمر ُ ّ
ّ
نساني ُضراوةُوافتراسُلمُتحدثُفيُالعالمُ
ُ
شبرُمنُاألرضُبدمُاإلنسانُ.وقدُحدثتُفيُالعالمُاإل
ّ
مرةُ
كل ُيومُحيوانُا ُواحدُا ُلطعامهُ ُّ
اني ُ ُّ
الحيو ُ
لكن ُجماعةُمنُالحيواناتُلُتقتلُ ّ
كل ُحيوانُيفترس ُ ّ
ألن ُ ّ
ّ
لُتخربُالمساكنُوالمالجئُولُتأسرُأطفالُ
واحدةُجماعةُمنُالحيواناتُاألخرىُولُتنهبُاألموالُو ُّ
احدُمائةُألفُنفسُوينهبُويأسرُويذلُ.وقدُ
ُّ
لكنُإنسانُاُواحدُاُقاسيُاُيقتلُفيُيومُو
اآلخرينُوعيالهمُّ ُ.

يني ُأو ُناشئة ُمنُ
عصب ُالُّد ُ
التّ ُّ
التّاريخ ُحتّى ُاآلن ُإ ّما ُناشئة ُمن ُ ُ
كانت ُالحروب ُدائمُا ُمنذ ُبداية ُ ُ
ّ
بُالجنسي ُ
ُ
التّ ُّ
عص
ُ
ّ
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عصباتُ
ُّ
ياسي ُو
الس ُ
عصبُ
التّ ُّ
بُالوطني ُأوُناشئةُمنُ ُ
ُ
التّ ُّ
عص
أوُناشئةُمنُ ُ
الحقيقةُأن ُجميعُهذهُالتّ ّ
ّ ّ
ّ
أن ُجميعُالبشر ُنوع ُواحدُوعائلةُواحدةُووجهُاألرضُ
محبة ُو ُّ
ُّ
أوهامُألن ُاألديانُهيُأساسُاأللفةُوال ّ
عصبُ .
التّ ُّ
للدماءُجميعهُمنُ ُ
السفكُ ُّ
وطنُواحدُوهذهُالحروبُوهذاُ ُّ
التّعصب ُوالجدالُ
الشرق ُمظلمُا ُ ُوظلمة ُ ُ
ُوخالصة ُالقول ُإنُّه ُفي ُالوقت ُاّلذي ُكان ُفيه ُأفق ُ ُّ

كانتُمحيطةُبجميعُاألديانُوالمذاهبُواألقوامُ ُوكانتُاألحزابُيعتبرُبعضهاُبعضُاُنجسُاُوماُكانتُ
الشمسُ .
الشرقُطلوعُ ُّ
تختلطُببعضهاُففيُوقتُكهذاُطلعُحضرةُبهاءُهللاُمنُأفقُ ُّ

حقيقي ُوهوُ
ُ
الراعي ُال
نساني ُو ُّ
ُ
ُ ّأولُُ :أعلن ُوحدة ُالعالم ُاإل
أن ُجميع ُالبشر ُأغنام ُهللا ُوهللا ُهو ُ ُّ
ّ
ّ
ُأشداءُ .
رؤوفُبالجميعُ.وماُدامُهوُرؤوفُاُبالجميعُفلماذاُنكون ُّ
اإللهيُفإنُهدمُ
ُ
نُالحربُهادمةُللبنيانُ
الصلحُالعموميُوكتبُإلىُجميعُالعالمُأ ُّ
ُثانيُا ُّ
ُ:روجُ ّ
ّ
ُمسؤولُُعندُهللاُ .
الُشكُ ُّأنهُيكون ُ
إنسانُبناءُُإلهياُف
ّ
الدينُسببُالجدالُوالعداوةُ
محبة ُواأللفةُفإنُأصبحُ ُّ
ُ:أن ُ ُّ
ُثالثُا ُّ
الدين ُيجبُأنُيكون ُسببُال ّ

أنُعدمهُأحسنُ .
الُشكُ ُّ
ف
ّ

ُ،ألن ُالعلمُ
ليمُ.ألنهُلوُكانُمخالفُا ُلهماُلكانُأوهامُا ُّ
ُّ
الدينُيطابقُالعلمُوالعقلُ ُّ
الس
ُ:أن ُ ُّ
ُرابعُا ُّ

لُبدُ
حقيقيُنورُو ُّ
ُ
العقلُفإنهاُوهمُ.والعلمُال
ُّ
دينيةُتخالفُالعلمُو
حقيقةُ.ولوُكانتُمسألةُمنُالمسائلُال ُّ
ّ
هُلماُكانتُجميعُ
العقلُ.ولهذاُفإن ُّ
ُّ
الدينُمطابقُا ُللعلمُو
أنُيكون ُماُيخالفهُظلمة ُإذنُيجبُأنُيكون ُ ُّ
هذهُالتّقاليدُالموجودةُبينُأيديُاألممُمخالفةُللعلمُوالعقلُلذلكُصارتُسببُالختالفُواألوهامُ.إذنُ
وحانيةُمعُ
الر ُّ
كلُأمرُعنُطريقُتطبيقُالمسائلُ ُّ
يجبُعليناُأنُن ّ
تحرىُُالحقيقةُوأنُنصلُإلىُحقيقةُ ّ

العقلُفإنُتمُهذاُتصبحُجميع ُ
ُّ
العلمُو
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الكلُهوُالحقيقةُوالحقيقةُواحدةُ .
األديانُدينُاُواحدُا ُّ
ُ.ألنُأساسُ ّ
ُالجنسيُ
ُ
عصب
التّ ُّ
ُالوطني ُُو ُ
ُ
عصب
التّ ُّ
المذهبي ُُو ُ
ُ
يني ُو
التّعصب ُالُّد ُ
أن ُ ُ
تفضل ُ ُّ
ُخامسُاّ ُ :
ّ
ّ
ّ
ّ
تفضالُ"ُ:ياُأهلُالعالمُكُّلكمُأثمارُ
ُ
ياسيُهادمةُللبنيانُاإل
عصبُال ّس ُ
التّ ُّ
ُو ُ
نسانيُوقدُخاطبُأهلُالعالمُم ّ
ّ
ّ
شجرةُواحدةُوأوراقُغصنُواحد"ُ .
التّوراةُقالُتعالى"ُ:وخلقُهللاُاإلنسانُ
النساءُ.وفيُ ُ
جالُو ُّ
الر ُ
تفضلُببيانُالمساواةُبينُ ُّ
ُسادسُاّ ُ:

ورةُ
الص ُ
الص ُ
الن ُّ
علىُصورته"ُوجاءُفيُالحديثُ ُّ
ورةُ ّ
بوي"ُ:خلقُهللا ُآدمُعلىُصورته"ُوالمقصودُبهذهُ ّ

اإلنسانُحي ُأيضُاُ.وهللاُ
ُ
حي ُو
الرحمن ُ ُومظهرُصفاتُهللاُ ،وهللاُ ُ
ُّ
الر ُّ
حماني
ةُيعنيُأن ُاإلنسانُصورةُ ّ
ّ
ّ
ّ
بصيرُواإلنسانُبصيرُ.وهللاُسميعُواإلنسانُسميعُأيضُاُ.وهللاُمقتدرُواإلنسانُمقتدرُأيضُاُ.إذنُ
ساءُ.ألنهُليسُ
ُّ
الرجالُدون ُ ُّ
الن
الرحمن ُوهوُصورةُهللاُومثالهُوهذاُتعميمُلُتخصيصُب ُّ
فاإلنسانُآيةُ ّ
النساءُلمُ
لكن ُ ُّ
منُهوُأكملُفإنهُأقربُإلىُهللاُسواءُكانُرجالُ ُأمُامرأةُّ ُ.
ُّ
ناثُ.وكل ُ
ُّ
عندُهللاُذكورُوا

التّاُريخُنرىُ
الرجالُ.وعندماُننظرُإلىُ ُ
الرجالُولوُرُّبينُكذلكُألصبحنُمثلُ ُّ
يرّبينُحتّى ُاآلنُتربيةُ ُّ

السياسةُ .وفي ُدينُم ُوسى ُكانت ُامرأةُ
النساء ُوجدن ُفي ُعالم ُاألديان ُوفي ُعالم ُ ُّ
الشهيرات ُ ُّ
كم ُمن ُ ُّ

مجدلية ُسبب ُثبوتُ
مسيحي ُكانت ُمريم ُال ُّ
ُ
سبب ُنجاة ُبني ُإسرائيل ُوسبب ُفتوحاتهمُ .وفي ُالعالم ُال
ّ
مجدلية ُاستقامت ُكاألسدُ .وفيُ
لكن ُمريم ُال ُّ
الحوارُّيينُ ،وقد ُاضطرب ُجميع ُالحوارُّيين ُبعد ُالمسيح ُ ُو ُّ
النساءُ
أن ُ ُّ
ساءُوروجتاُشريعة ُاإلسالمُ.إذنُصارُمعلومُا ُ ُّ
محمد ُكانتُامرأتانُأعلمُ ُّ
الن
ّ
زمانُحضرةُ ّ
السياسةُبأحوالُزنوبياُفيُتدمرُبحيثُ
لُشك ُ ُّأنكمُسمعتمُفيُعالمُ ُّ
ُّ
ظهرتُبينهن ُأيضُا ُشهيراتُ.و
ُّ
الرومانُحينماُسارتُوفوق ُرأسهاُتاجُفيُحُّلةُأرجوا ّنية ُوشعرُمنثورُوفيُيدهاُ
زلزلتُإمبراطوريةُ ُّ

اضطرُاإلمبراطور ُ
ُّ
أخيرُ
سيفُ.وقدُقادتُجيوشهاُبحيثُأوقعتُالخسائرُالعظيمةُبجيشُعدوهاُو ُا
ُّ
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أخيرُلمُيستطعُأنُيتغّلبُعليهاُبشجاعتهُ.
إلىُأنُيحضرُبنفسهُإلىُالحربُوحاصرُتدمرُعامينُو ُا

مدة ُسنتينُ
ُو ُّ
لكن ُالمُؤُونةُنفدتُمنهاُفسُّلمتُ.فالحظواُكمُكانتُشجاعةُبحيثُلمُيستطعُإمبراطورُ ّ

أنُيتغّلبُعليهاُوكذلكُسمعتمُحكايةُكليوبتراُوأمثالهاُ .

كانتُقرةُالعينُفيُمنتهىُالفصاحةُوالبالغةُوأشعارهاُوآثارُقلمهاُ
بهائي ُ
ُوفيُهذاُاألمرُال ُ
ُّ
ّ
علميةُ
موجودةُ.وقدُمدحهاُجميعُفصحاءُ ُّ
الشرقُوكانتُلهاُسطوةُونفوذُبحيثُكانتُفيُالمباحثاتُال ّ
مروجة ُلهذا ُاألمر ُحبستهاُ
ُ
تتغّلب ُدائمُا ُعلى
ُمناظريها ُولم ُيجرؤ ُأحد ُعلى ُمناظرتهاُ .ولما ُكانت ُ ّ

السجن ُفهدت ُنفوسُا ُوفي ُاألخير ُحكموا ُعليهاُ
لكنها ُلم ُتسكت ُأبدُا ُونادت ُفي ُ ُّ
الحكومة ُوآذتهاُ ُ .و ُّ
الشجاعةُلمُتهنُأبدُا ُوكانتُمسجونةُفي ُدارُواليُالمدينةُ.ومنُ
لكنهاُكانتُفيُمنتهىُ ُّ
باإلعدامُ ُّ

قرةُالعينُ
هذهُمهيأةُ ُّ
ُّ
كلُ
ُّ
لكنُ ُّ
الصدفُأنهُكانُهناكُعرسُوأنسُوطربُوغناءُوطعامُوشرابُوكانتُ ّ
السرورُواجتمعواُحولهاُولمُيعتنواُبالفرحُ
ربُو ُّ
ط ُ
أطلقتُللسانهاُالعنانُبحيثُتركُالجميعُوسائلُال ُّ
حكمهُبقتلهاُ.ومعُأنهاُلمُتتجملُبزينةُ
ُّ
الشاهُكانُقدُأصدر ُ
ةُالوحيدةُ.معُأن ُ ُّ
ُّ
وكانتُهيُالمتكّلم

اُلها"ُ:ماذاُتعملين؟"ُفأجابتُ"إنُهذاُيومُ
ُّ
لكنهاُفيُذلكُاليومُتزُّينتُفدهشُالجميعُوقالو
طولُعمرهاُ ُّ
الكل ُيقولون ُ ّإنهم ُسيقتلونهاُ
ثم ُذهبت ُإلى ُتلك ُالحديقة ُفي ُمنتهى ُ ُّ
عرسي"ُّ ُ .
السكون ُوالوقار ُوكان ُ ّ

السافورُالمذكورُفيُاإلنجيل"ُوعلىُهذهُالحالُاستشهدتُ
هاُكانتُتصيحُقائلة"ُ:إننيُأناُصوتُ ُّ
ُّ
ُو ُّ
لكن

ألقوهاُفيُجبُ .
ُّ
فيُالحديقةُو

محبة ُوالتّحادُ
ُ
التّعاليمُكثيرةُوالمقصدُواألساسُ
وخالصةُالقولُإن ُهذهُ ُ
ُّ
ُ
اإللهي ُواحدُوهوُال ّ
ّ
مروجينُلوحدةُالعالمُ
وكذلكُكانُجميعُالفالسفةُوجميعُالمحبينُلخير ُالبشرُّيةُ ُّ
ُّ
نساني ُ
ُ
النوع ُاإل
بينُ ُّ
ّ
الصلح ُبينُعمومُ
ُ
العموميُ.لهذاُيجبُعليناُأنُنبذلُالجهدُحتّى ُ
ُ
الصلح ُ
ُ
اإل
تنتشرُالوحدةُو ّ
نساني ُُو ّ
ّ
ّ
البشرُ .
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إعالن دعوة حضرة الباب
السّيدةُدريفوسُبباريس ُ
السّيدُُو ّ
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمنزلُ ّ
ُمساءُّ ُ13أيارُسنةُُ 1913
هو هللا
علىُلذاُأهنئكمُجميعُاُ.لقدُكانُاليومُيومُا ُأظهرُحضرةُ
ُّ
حيثُإن ُاليومُيومُبعثة ُحضرةُاأل
ُّ

ازُ.إن ُظهورُحضرةُالبابُعبارةُعنُ
ُّ
البابُفيُليلتهُأمرهُالمباركُإلىُحضرةُبابُالبابُفيُشير

الشمسُفكذلكُكانُظهورُحضرةُالبابُعالمةُ
عُالصبحُيبشرُبشروق ُ ُّ
ُّ
أن ُطلو
عُالصبحُ،فكما ُ ُّ
طلو ُّ
بحيثُنورُاآلفاقُوظهرتُتلكُاألنوارُشيئُاُفشيئُاُإلىُ
ُّ
عُشمسُالبهاءُ،أيُأنهُكانُصبحُاُنورانياُ
ُّ
لطلو

أنُتجّلتُشمسُطلعتهُالمنيرةُ .

وبشرُبظهورهُفيُجميعُكتبهُحتّى ُ ُّإنهُ
مبشُارُبطلوعُشمسُبهاءُهللاّ ُ ،
ُلقدُكانُحضرةُالبابُ ّ
سيدي ُاألكبر ُقد ُفديت ُبكُّلي ُلك ُورضيتُ
ُّ
تفضل ُفي ُ ّأول ُكتابه
ي ّ
ُالمسمى ُب"أحسن ُالقصص""ُ ،يا ُ ّ

يتُإلُالقتلُفيُمحبتك"ُ.لقدُكانتُنهايةُآمالُحضرةُالبابُالستشهادُفيُ
ُّ
ُّ
فيُسبيلكُوماُتمن
بُ
الس ُّ
ُّ
هُالزواهرُجميعُ
بدية ُعلىُهامتهُالمباركةُبحيثُستنيرُجواهر ُّ
السبيلُ،وقدُوضعُتاجُ ُّ
هذاُ ُّ
السلطنةُاأل ّ

ُتحمل ُصدماتُشديدةُ،فقد ُكانُفي ُبدايةُ
إن ُحضرة ُاألعلىُ ،روحي ُله ُالفداءُّ ،
القرون ُوالعصورُّ ُ .

بعدُذلكُتوجهُإلىُإصفهان ُ
ُّ
ثمُ
األمرُسجينُاُفيُبيتهُفيُشيرازُ ُّ
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ظلم ُوالعتسافُ ،فأرسلت ُالحكومةُ
وأصدر ُالعلماء ُفيها ُحكم ُالقتل ُعليه ُوأظهروا ُبذلك ُمنتهى ُال ُّ
حضرتهُإلىُتبريزُوحبستهُفيُماكوُومنهاُأرسلوهُإلىُقلعةُجهريقُليبقىُفيهاُسجينُاُ ُ.ولقيُحضرتهُ

أخيرُأعيدُإلىُتبريزُورمواُعلىُصدرهُالمباركُآلفُاُ
ديدُوتحملُأذىُلُيعدُولُيحصىُو ُا
الضربُ ُّ
الش
ّ
قوة ُفانتشر ُاسمهُ
لكن ُهذا ُالستشهاد ُزاد ُسراجه ُا
الرصاص ُ ُّ
من ُ ُّ
ُنور ُوزاد ُرايته ُارتفاعُا ُوزاد ُظهوره ُ ّ

الشرقُوالغربُإلىُيومناُهذاُ .
المباركُفيُ ُّ

مقدسة ُل ُتعلم ُعن ُحقيقة ُنفسها ُحتّى ُيومُ
ظن ُالبعض ُأ ُّ
ُوخالصة ُالقول ُلقد ُ ُّ
ن ُالمظاهر ُال ّ

وحانيُ ،هذاُ
الر ُ
ُيتنور ُذلكُالزجاج ُ ُّ
النور ُوعندماُيشتعل ُسراج ُاألمر ُّ
ُكالزجاج ُالمحروم ُمن ُ ُّ
ظهورها ُّ
ّ
تفضل ُحضرةُالمسيحُ"فيُالبدءُكانُالكلمة"ُ.
ُّ
خطأُألن ُالمظاهرُال ّ
مقدسةُممتازةُمنذُالبدايةُولهذاُي ّ
ُوظن ُالبعض ُأن ُحضرةُ
ُّ
إذن ُفالمسيح ُكان ُمسيحُا ُمنذ ُالبدء ُوكان ُالكلمة ُ"وكان ُالكلمة ُعند ُهللا".
سالةُفيُحينُأنُحضرةُ
ُّ
الر
الروحُالقدسُعليهُوبعثُب ُّ
المسيحُحينماُعمدهُيحيىُفيُنهرُاألردنُنزلُ ُّ
ّ

الرسولُ(ص)ُ"كنتُ
تفضلُحضرةُ ُّ
ُّ
تفضلُبصر
يحُاإلنجيلُإنهُكانُمنذُالبدءُمسيحُاُوكذلكُي ّ
المسيحُ ّ
ُحبي ُفيكُ
تفضل ُالجمال ُالمبارك ُ"كنت ُفي ُأزُّلية ُكينونتي ُعرفت ُّ
ُوال ُّ
نبيا ُوآدم ُبين ُالماء ُ
طين" ُوي ّ

الشمسُشمسُبح اررتهاُوهكذاُ
فإنهاُليستُبشمسُف ُّ
الشمسُشمسُدائمُا ُواذاُأظلمتُزمنُا ُ ُّ
فخلقتك"ُف ُّ
انيين ُوحقائقُ
الوا ُنور ُّ
ُواّنهم ُما ُز ُ
انيةُ ،
ور ُّ
الن ُ
مقدسة ُوستبقى ُعلى ُما ُهي ُعليه ُمن ُ ُّ
كانت ُالمظاهر ُال ّ

لُّعبارةُعنُإعالنُ
الروحُالقدسُوكانواُمظاهرُالكمالتُاإللهُّيةُ.وماُيومُالبعثةُإ ُ
مؤيدينُب ُّ
ماوية ُ ُو ّ
س ّ

الدعوةُ .
ُّ

كلُيومُمنُبرجُمنُاألبراجُومنُ
ُّ
ُومثلهُمثلُهذهُ ُّ
الش
مسُفمعُأنُنقاطُطلوعهاُم ّ
تعددةُوتطلعُ ّ

الشمسُ
ُإنها ُنفس ُتلك ُ ُّ
ُبأن ُشمس ُاليوم ُشمس ُحادثة ُبل ُّ
مطلع ُمن ُالمطالع ُولكن ُل ُيجوز ُالقول ُّ

إنُحضرةُاألعلىُ ،
لكنُالمطالعُوالمشارقُحادثةُوجديدةُ.وخالصةُالق ُولُ ُّ
القديمةُ ُّ
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ظهورُعجيبُا ُسيظهرُفيُ"سنةُ
وبأن ُ ُا
روحيُلهُالفداءُ،بشرُفيُجميعُكتبهُبظهورُحضرةُبهاءُهللاُ ُّ
ُّ

يُسيحصلُظهورُربُالجنودُوستطلعُشمسُ
ُّ
كلُخيرُفيهاُويفوزُالجميعُبلقاءُهللاُأ
ُ
التّسع"ُويحصلُ ّ
أبديةُ .وهناك ُبيانات ُكثيرة ُكّلها ُتبشر ُبظهور ُحضرة ُبهاء ُهللاُ ،ولهذا ُعندماُ
الحقيقة ُوستنفخ ُروح ُ ّ

لُّقليالُ ُمنهمُ.وقدُ
بابيينُإ ُ
الرضوانُاعترفُبهُجميعُال ُّ
أظهرُحضرةُبهاءُهللاُأمرهُفيُبغدادُفيُيومُ ُّ
شخصيتهُ
ُّ
الناس ُحيارى ُمن ُ
قوة ُحضرة ُبهاء ُهللاُوقدرته ُظاهرةُقبل ُإظهار ُأمره ُوكان ُجميع ُ ُّ
كانت ُ ّ

بمجردُإظهارُأمرهُوفيُ ّأيام ُقليلةُ-
الناس ُ– ُّ
الجليلةُوكمالتهُوعلمهُوفضلهُوقدرتهُ،ولهذاُفقدُانتبهُ ُّ

إلىُحقيقةُأمرهُ .

ادُملكانُمستبدانُ
ُّ
الشرقُوالغربُوأر
لكنُأمرهُأحاطُ ُّ
السجنُ ُّ
ُومعُأنُحضرةُبهاءُهللاُكانُفيُ ُّ

السالسلُوسطعُنورهُوهوُفيُ
هُازدادُنورُ،وقدُرفعُرايتهُوهوُتحتُ ُّ
ُا
أنُيمحواُأمرهُويطفئاُسراجهُ ُّ
لكن
الشرقُملوكهمُومملوكهمُأنُيقاوموهُ،وكُّلماُازدادواُمنعُاُوقتلواُ
السجنُولمُيستطعُجميعُأهلُ ُّ
غياهبُ ُّ

أصحابهُازدادُاإلقبالُفأقبلُمائةُشخصُبدلُشخصُواحدُمقتولُوغلبُأمرهُ.وكانت ُقدرةُحضرةُ

الدهشة ُوقدُاعترفُ
لّ ُوأصابته ُ ُّ
ُولمُيتشرفُشخصُبمحضُره ُاألنور ُإ ُ
ُّ
بهاء ُهللاُواضحة ُقبلُظهوره

لكنناُنحن ُلُنستطيع ُأنُنتخلُّى ُعنُ
الشخص ُعظيم ُ ُّ
ُ"إن ُهذا ُ ُّ
جميعُعلماء ُآسياُوفضالئها ُقائلين ُّ
أجدادنا"ُولوُأنهمُلمُيكونواُمؤمنينُبحضرتهُف ّإنهم ُكانواُيعلمون ُأنُّهُ
ُّ
تقاليدناُأوُنتركُميراثُآبائناُو

ن ُحضرةُبهاءُهللاُلمُيكنُقدُدخلُمدرسةُ،ولمُيكنُلهُمعّلمُ،وكانتُكمالتهُ
شخصُعظيمُ.هذاُوا ُّ

كل ُهذاُفقدُشاهدتمُآثارهُ
كمالت ُ ُّ
ذاتيةُ،وكانُاّلذينُيعرفونهُجميعُا ُيعلمون ُجيدُا ُبهذهُالمسألةُ.ومع ُ ّ
أن ُتعاليمه ُروح ُهذاُ
وسمعتم ُعلومه ُوكمالته ُوشاهدتم ُحكمته ُوفلسفته ُاّلتي ُاشتهرت ُفي ُاآلفاقُ ،و ُّ

التّعاليمُنورُلآلفاقُ .
ُإنُهذهُ ُ
العصرُويشهدُجميعُالفالسفةُبذلكُويقولون ُّ
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انيتهُمنُذاتهُلُمنُ
ُنورُإلهيا ُوتكون ُنور ُّ
اإللهي ُيجبُأنُيكون ُا
ُ
وخالصةُالقولُإن ُالمظهرُ
ُّ
ُ
ّ
انية ُالمظاهرُ
الشمس ُوهكذا ُنور ُّ
النجوم ُفمن ُنور ُ ُّ
أما ُنور ُالقمر ُوبعض ُ ُّ
غيره ُك ُّ
الشمس ُنورها ُمنها ُ ّ
انيةُصادرةُمنهمُولُيمكنُأنُيقتبسوهاُمنُغيرهمُفغيرهمُيجبُأنُيكتسبُالعلومُ
مقدسةُفهيُنور ُّ
ال ّ
ارُمنهمُلُأنهمُيقتبسونُمنُغيرهمُ .
ُّ
منهمُويقتبسُاألنو

محمد ُُوالبابُ
ُ ُّ
إن ُجميعُالمظاهرُاإللهيةُكانتُعلىُهذاُالعنوانُ:إبراهيمُوموسىُوعيسىُ ُو ّ

مثيلُلهاُ.وقضيةُ
ُّ
علىُأنهُلُ
ُّ
الكلُ
لمُيدخلُأيُواحدُمنهمُمدرسةُإ ُ
ُّ
ُوبهاءُهللاُ
لُّ ُّأنهمُكتبواُكتبُاُشهدُ ّ
النفوس ُفي ُإيران ُاليوم ُوفيُ
ُتستدل ُبه ُبعض ُ ُّ
ُّ
عدم ُدخول ُالباب ُ ُوبهاء ُهللا ُالمدارس ُدليل ُوبرهان

دعوتهُقائلينُإنهُلُيستطيعُأحدُأنُتصدرُعنهُمثلُهذهُ
ُّ
صحةُ
ُّ
الشرقُيستدُّلونُبكتبُبهاءُهللاُعلىُ ّ
أنُيكتبُشبههاُألن ُهذهُالكتبُواآلثارُصدرتُمنُشخصُلمُ
ُّ
اآلياتُ،ولمُيظهرُشخص ُيستطيع ُ

يدخلُمدرسةُوهيُبرهانُعلىُحُّقانيتهُ .

ذاتيةُولُيمكنُأنُيكون ُاألمرُبغيرُذلكُ،
وخالصةُالقولُإن ُهذهُالكمالتُكانتُكمالت ُ ُّ
ُّ
ُ

السراجُالمحتاجُإلىُ
التّعلمُمنُاآلخرينُكيفُيمكنُأنُتصبحُمظاهرُإلهُّية؟ُف ُّ
النفوسُالمحتاجةُإلىُ ُ
ف ُّ
اإللهي ُنفسه ُجامعُا ُللكمالت ُبالفطرة ُلُ
ُ
النور؟ ُإذُا ُيجب ُأن ُيكون ُالمظهر ُ
النور ُكيف ُيهب ُ ُّ
ُّ
ّ
الشجرة ُالمباركة ُاّلتي ُتظُّللُ
اصطناعيةُ،هذه ُهي ُ ُّ
ُّ
ثمرة ُ
ثمرة ُبذاتهاُل ُ ُ
بالكتسابُوأن ُيكون ُشجرة ُم ُ
طُّيبةُ .
اآلفاقُوتعطيُالثّمارُال ُّ
قوةُ
ُإذنُفانظرواُفيُاآلثارُوالعلومُوالكمالتُاّلتي ُظهرتُمنُحضرةُبهاءُهللاُُواّلتي ُكانتُب ّ

ةُ.ولقدُبشرُحضرةُالبابُفيُجميعُكتبهُبظهورُتلكُالفيوضاتُوالكمالتُ
ُّ
ُّ
رحماني
إلهُّيةُوبتجّليات ُ
السعيدُ
اإللهُّيةُ.لذا ُفأهنئكم ُبيوم ُبعثة ُحضرةُاألعلىُ ،روحي ُلهُالفداءُ ،وأرجو ُأن ُيكون ُهذا ُالعيد ُ ُّ
واليومُالجديدُمباركُاُعليكمُجميعُاُوسببُاُلسرورُالقلوبُ .
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عظمة أمر هللا
الخطبةُالمباركةُليلةُُ19حزيرانُُ1913فيُخيمة ُ

أوروبا ُ
ُالمسافرينُفيُبورُسعيدُبعدُالعودةُمنُأمر ُ
يكاُو ّ
هو هللا
ُعجيبُجداُأنُيُعقدُفيُبورُسعيدُمثلُهذاُالمجلسُالعظيمُ .
الحقُوكيفُ
حبذاُلوُيرفعُالملوكُرؤوسهمُمنُتحتُ ُ
ُ ُّ
التّرابُويرونُكيفُارتفعتُراياتُآياتُ ّ

ظالمينُ .
ُّ
نكستُأعالمُال ّ

ُخفية ُكُّلما ُوجد ُفرصةُ
الشبهات ُبصورة ُّ
ُيدس ُ ُّ
الشيخ ُعبد ُالحسين ُالمجتهد ّ ُ
ُففي ُبغداد ُكان ُ ُّ

الشبهاتُ .
كانُيردُبالجوابُعلىُهذهُ ُّ
ُّ
الجمالُالمباركُ
ُ
لكنُ
مناسبةُ ُو ُّ

ُكانُيخصهمُ
ُيدسها ُهوُأُّنه ُقال ُذاتُليلة ُألصحابه ُاّلذين
الشبهات ُاّلتي ُكان ُّ
ُفمن ُإحدى ُ ُّ
ّ

الشيخُ
ُقبته ُوخاطبني ُقائالُ ُيا ُجناب ُ ُّ
الرؤيا ُشاه ُإيران ُجالسُا ُتحت ُّ
بأس ارره"ُ :لقد ُشاهدت ُفي ُعالم ُ ُّ

سيُبالُّلغةُاإلنكليزُّية"ُ .
كر ُ
ينُويمحيهمُوقدُكتبتُحولُهذهُالقبةُآيةُال ُ
ُّ
اطمئنُفإنُسيفيُسيقتلعُال ُّ
بهائي
ُّ
ّ

ابُعلىُقولهُبرسالةُشفهيةُأرسلهاُبواسطةُزينُالعابدينُخانُ
ُّ
تفضل ُالجمالُالمباركُبالجو
ُف ّ

ُأنُ
كرسي ُتلكُولو ُّ
ُ
كرسي ُهيُنفس ُآية ُال
ُ
ُألن ُآية ُال
ُ"إن ُهذاُالحلمُرؤيا ُصادقة ُّ
الدولة ُفقالُّ :
فخر ُ ُّ
ّ
ّ
طُ
طُخ ُّ
الخ ُّ
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ط ُقد ُت ّبدل ُوهذاُ
لكن ُالخ ُّ
اإلسالمي ُ ُو ُّ
ُ
اإللهي ُ
ُ
بهائي ُهو ُنفس ُاألمر ُ
ُأن ُاألمر ُال ُ
ي ُوهذا ُيعني ُّ
إنكليز ُّ
ّ
ّ
ّ
تلكُالقبةُفهيُ
ُّ
أماُ
ُ
لكن ُ
فظُقدُتغيرُ ُو ُّ
ُّ
يعنيُأن ُالُّل
ُّ
حقيقتهُهيُنفسُتلكُالحقيقةُونفسُذلكُالفحوىُ.و ّ
لُشكُ ُّأنهاُهيُالغالبة"ُ .
الشاهُفيُظُّل ُ
اهُو ُّ
الش ُ
الشاهُومحيطُب ُّ
أمرُهللاُوهوُغالبُعلىُ ُّ
هاُو ّ
الشيخ ُليرياُفيُبورُسعيدُفي ُمملكةُمصر ُهذاُالجمع ُاّلذي ُاجتمعُ
الشاه ُوأين ُ ُّ
ُفاآلن ُأين ُ ُّ

تحتُهذهُالخيمةُوليشاهداُروعةُهذهُالخيمةُوماُبهاُمنُالجمالُالكمال! ُ

لكنُأمرُهللاُُزادُصيتهُارتفاعُا"ُ.يريدونُأنُيطفئواُنورُهللاُ
ُلقدُأرادُالمخالفونُمحوُأمرُهللاُ ُو ُّ

هُباهرُوفيضهُكامالُُ .
هُظاهرُونور ُا
ُا
ه"ُألنُهللاُيجعلُأمر
أنُيتمُنور ُّ
ُّ
لُّ
بأفواههمُويأبىُهللاُإ ُ

ِّ
لّ ُوتزلزت ُبغداد ُفاجتمع ُبعض ُالعلماء ُمنهمُ
ُينقض ُوقت ُطويل ُإ ُ
ُإنه ُلم
ُوخالصة ُالقول ُّ

محمد ُحسينُ.وانتخبُهؤلءُالمجتهدونُ
يخُعبدُالحسينُو ُّ
ُ
محمد ُُو ُّ
الش
ُ
الميرز
الشيخُ ّ
السّيد ُ ّ
اُعليُنقيُو ّ

ُفتشرف ُبلقائهُ
ُّ
شهير ُمن ُالعلماء ُاسمه ُالمير از ُحسن ُعمو ُوأرسلوه ُإلى ُالحضور ُالمبارك،
شخصُا ُ ُا

علمية ُعلىُحضرةُبهاءُهللاُ
بواسطةُزينُالعابدينُخانُفخرُ ُّ
الدولةُوقامُ ّأولُ ُبطرحُبعضُاألسئلةُال ّ

أماُمنُناحيةُعلمكمُفهذاُشيءُمسلّمُبهُومحّقق ُوليسُألحدُ
ُوسمعُأجوبةُكافيةُشافيةُّ ُ.
ثم ُعرضّ ُ:

لكن ُحضرات ُالعلماء ُأرسلوني ُكي ُتظهروا ُلهمُ
شك ُفيه ُوجميع ُالعلماء ُعارفون ُ ُومقتنعون ُبذلك ُ ُّ
ُّ

لكنُ
المعجزاتُوالخوارق ُليصيرُذلكُسببُا ُفيُاطمئنانُقلوبهمُ.فأجابُحضرةُبهاءُهللاُ ،حسنُجدا ُ ُّ

تفضلُفيُالقرآنُعلىُلسانُالمعترضين"ُ:وقالواُلنُنؤمنُلكُحتّىُ
ُّ
أمرُهللاُ
ليسُملعبةُللصبيانُكماُ ّ
تفجرُلناُمنُاألرضُينبوعُاُ ...أوُيكون ُلكُبيتُمنُزخرف"ُوقالُبعضهم"ُ:أوُتأتيُباهللُوالمالئكةُ

السماءُولنُنؤمنُلرقيكُحتّىُتنزل ُ
قبيالُ"ُوقالُبعضهم"ُ:أوُترقىُفيُ ُّ
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رسولُ"ُ.
بشرُ ُ
لُّ ُا
"ُفيردُهللاُفيُجوابُهؤلءُجميعُاُبقولهُتعالى"ُ:قلُسبحانُرُّبيُهلُكنتُإ ُ
عليناُكتابُا ُّ

عليكمُأنُتتّفقواُفيُتعيينُأمرُوتكتبواُذلكُوتضعواُتواقيعكمُعليهُبأُّنهُإذاُ
ُ
أماُأناُفأقولُحسنُجدا ُ
ُّ
ثمُسلموهُليُ،حينذاكُأرسلُلكمُشخصُاُكيُيظهرُلكمُتلكُالمعجزة"ُ .
ظهرُفالُتبقىُلناُ ّأيةُشبهةُ ُّ

وقبلهاُوانصرفُ
ُفاقتنعُالميرزاُحسنُعموُوقالُلمُيبقُُليُقولُألقولهُوأخذُيدهُالمباركةُبق ّوةُ ُّ

خصُساحرُ .
ُا
لكنُالعلماءُلمُيقبلواُوقالواُرُّبماُيكونُهذاُ ُّ
الش
وأخبرُالعلماءُبماُسمعهُّ ُ.
ُ

ُوكُّلما ُقال ُلهم"ُ :يا ُ ّأيها ُالمجتهدون ُأنتم ُاّلذين ُأرسلتموني ُوأنتم ُاّلذين ُأردتم ُمني ُهذا ُولقدُ

الناس ُيعرفون
مدة ُذهبُالميرزاُإلىُ
ُّ
لكن ُذلكُلمُيجدُمعهمُوجميعُ ُّ
فضحتموني"ُ ُّ
ُهذهُالقضيةُ.وبعدُ ّ

ُإنُ
ُوحيث ُّ
الدولة ُاّلذي ُكان ُحاكمُا ُعلى ُكرمنشاه ُ
القصة ُبتمامها ُفي ُمجلس ُعماد ُ ُّ
ُوقص ُ ُّ
كرمنشاه ّ ُ

يكتمُإيمانهُلذلكُلماُسمعُ
ُّ
الدرويشُوكانُهذاُاألخيرُمؤمنُا ُ
الدولةُكانُمريدُا ُللميرزاُغوغاءُ ُّ
عمادُ ُّ

تفاصيلُالقضيةُكتبُإلىُبغدادُماُسمعهُوكذلكُكتبُإلىُسائرُالجهاتُ .
ُّ

ُوقصها ُفيُ
ُالقصة ُبتمامها ُإلى ُطهران ُّ
ُكذلك ُحمل ُالمير از ُحسن ُعمو ُالمشار ُإليه ُهذه ُّ

اُرضاُقليُكانُحاضرُفقدُ
ُا
حيثُإن ُالمرحومُالميرز
ُّ
ولةُو
الد ُ
مجلسُالميرزاُسعيدُخانُوزيرُخارجيةُ ُّ

كتبُلناُتفصيلُذلكُ .

ثمرة ُفغلبُ
الشاه ُلم ُتحصل ُ ّأية ُ ُ
الشبهات ُواإللقاءات ُوبرغم ُمقاومة ُ ُّ
ُأنه ُبرغم ُهذه ُ ُّ
ُمقصدي ُّ

طرُالغربُ .
الشرقُهللُالحمدُكماُتع ُّ
وتنورُ ُّ
أمرُهللاُ ُّ

أما ُفي ُهذاُ
ُوحينما ُّ
ُكنا ُنسير ُمن ُطهران ُإلى ُبغداد ُلم ُيكن ُيوجد ُمؤمن ُواحد ُفي ُطريقنا ُ ّ

كلُبلدُنعبرهُفيُبالدُالغرب ُ
ُّ
السفرُ،وجدناُفيُ ّ
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أحباء ُفي ُأماكن ُلم ُيسمع ُبها ُمثل ُدنور ُودوبلن ُ ُوبفالو ُوبوسطن ُوبروكلين ُومونتكلر ُومونتريالُ
ّ

الشاعر ُ(ما ُمعناه)"ُ :ليس ُفي ُالبلد ُصخبُ
اإللهيُ .وكما ُيقول ُ ُّ
ُ
النداء ُ
وأمثالها ُأماكن ُارتفع ُفيها ُ ُّ
ّ
وضجيجُغيرُتموجُذوائبُالحبيبُوليسُفيُاآلفاقُفتنةُغيرُقوسُحاجبُالمحبوب"(ُ .)1
ُّ
اهتزتُلهُجميعُاألرواحُوتحيرتُمنهُ
ُفلقدُارتفعُنداءُهللاُبشكلُتلذذتُمنهُجميعُاآلذانُُو ُّ

الساطعُ".فهذاُحيرانُوذاكُمشغولُ
النداء!ُوأيُكوكبُهذاُالكوكبُ ُّ
جميعُالعقولُقائلة"ُ:أيُنداءُهذاُ ُّ

إنُتعاليمُحضرةُبهاءُهللاُلُمثيلُلهاُوهيُفيُالحقيقةُ
بُ
التّحقيقُوثالثُيبرهنُباألدلةُُوالجميعُيقولونُ ّ

روحُهذاُالعصرُونورُهذاُالقرنُ .

التّعاليمُموجودةُفيُاإلنجيلُكناُ
إن ُمثلُهذُ ُ
ُوكلُماُهنالكُأنهُكانُيعترضُبعضهمُقائالُّ ُ:
التّعليم؟ُتعالُدلناُ.وأحدُ
نساني"ُففيُأيُسفرُيوجدُهذاُ ُ
ُ
التّعاليمُوحدةُالعالمُاإل
إنُأحدُهذهُ ُ
نقولُلهّ "ُ:
ّ
الدينُيجبُأنُيكونُ
إن ُ ُّ
الصلح ُالعمومي"ُففيُأيُسفرُهوُموجود؟ُوأحدُهذهُ ُ
هذهُ ُ
التّعاليمُ" ّ
التّعاليمُ" ّ
الدينُخيرُمنُوجوده"ُففيُأيُسفرُتجدُهذا؟ُوأحدُ
محبة ُواأللفةُفإنُلمُيكنُكذلكُفانعدامُ ُّ
سبُال ّ

السليم" ُففي ُأي ُسفر ُهذا؟ُ
الدين ُيجب ُأن ُيكون ُمطابقُا ُللعلم ُالصحيح ُوالعقل ُ ُّ
ن ُ ُّ
التّعاليم ُ"أ ُّ
هذه ُ ُ

الوطنيُ
ُ
يني ُو
ُالمذهبي ُُوالُّد ُ
ُ
عصب
التّ ُّ
ُأي ُسفر ُموجودة ُوترك ُ ُ
النساء" ُففي ُّ
ُو ُّ
الرجال ُ
و"المساواة ُبين ُ ُّ
ّ
ّ
ّ
السالمُ .
سفرُموجودُوقسُعلىُذلكُو ُّ
ُ
فيُأيُ
ُّ
الجنسيُ
ُ
ياسيُو
الس ُ
ُو
ّ
ّ ّ

()1

يبيةُلهذاُالبيتُالفارسيُ :
ترجمةُتقر ّ

زلُزلهُدرُشهرُنيستُجزُشکنُزلفُيارُُُُُُفتنهُدرُآفاقُنيستُجزُخمُابرویُدوستُ ُ
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انيين
أسباب فخر اإلير ّ
الخطبةُالمباركةُفيُبورُسعيدُفيُُ21حزيرانُُ 1913
هو هللا ُ
أتُوسائلُلقائناُأخيرُوأناُأيضُاُكنتُأتمنُّىُلقاءكمُ
ُا
ُّ
الحمدُهللُبعدماُطالُأمدُانتظاركمُقدُتهي
ُ

طرتمُالمشامُبزيارةُتلكُالعتبةُ .
مقدسةُوع ُّ
وهللُالحمدُجئتمُإلىُ ُّ
الروضةُالمباركةُفيُالبقعةُال ّ

شرفُبالحضورُالمباركُلُفرقُفيُذلكُأبدُاُ
إنُزيارةُالعتبةُالمباركةُفيُهذهُاألّيامُ ُّ
ُ ُّ
كأنهاُالتّ ّ

الروضة ُالمباركة ُوالمقام ُاألعلىُ
فجميع ُاألرواح ُطائفة ُحولها ُوأرواح ُالمأل ُاألعلى ُطائفة ُحول ُ ُّ

والحمدُهللُعلىُفوزكمُبذلكُ .

ُواآلنُاستيقظُأهلُإيرانُ ُوصارواُيعرفونُمنُأينُجاءتُمثلُهذهُالموهبةُاّلتيُاختصهمُبهاُ

التّاجُ
قدرتُفيُحُّقهمُومثلُهذاُ ُ
هللاُ–ُتلكُالموهبةُاّلتيُلُمثيلُلهاُولُنظيرُومثلُهذهُالعنايةُاّلتيُ ُّ
اّلذي ُوضعه ُهللا ُعلى ُرؤوسهمُ .وفي ُالوقت ُالحاضر ُل ُتزال ُالمواهب ُاّلتي ُاختص ُهللا ُبها ُإيرانُ
انيونُلفتخرواُبذلكُإلىُاألبدُولطارواُمنُ
لكنهاُستظهرُفيماُبعدُولوُعرفُاإلير ُّ
انيينُمجهولةُ ُو ُّ
واإلير ُّ

السرورُ .
حُو ُّ
شدةُالفر ُ

السبطّيينُفابتعدواُعنهُفيُبادئُاألمرُوسخرواُمنهُوشتموهُ
ُفقدُظهرُحضرةُالمسيحُمنُبينُ ُّ

وبعدُذلكُفهمواُ ّأيةُنعمةُخسروهاُفحينما ُ
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ُأيُسبب! ُ
لكنهمُنبذوهاُدون ُّ
أوروباُانتبهواُإلىُالموهبةُالعظيمةُاّلتيُمنحتُلهمُ ُو ُّ
آمنُأهاليُ ّ
عنايةُاختصهمُبهاُهللا! ُ
ُّ
انيينُاليومُفهمُلُيعرفونُُ ّأيةُ
ُوكذلكُحالُاإلير ُّ
شرفواُبحضورُنفسُمباركةُوأنتمُوهللُالحمدُعشتمُفيُ ّأيامُ
اُيتمنونُأنُيت ُّ
إنُجميعُالخلقُكانو ُّ
ُ ُّ

الرحمةُهاطالُُونسيمُالعنايةُهابُاُ .
النيرُاألعظمُساطعةُوغيثُ ُّ
الجمالُالمباركُحينُكانتُأنوارُ ُّ

انيون! ُهلُ
انيين ُوقولوا ُلهمّ "ُ :أيها ُاإلير ُّ
ُفاشكروا ُهللا ُوابذلوا ُالجهد ُوبُّلغوا ُوأيقظوا ُهؤلء ُاإلير ُّ

ُأيةُشجرةُمباركةُغرستُفيُ
انيون!ُهلُتعلمون ُّ
ُأي ُكوكبُطلعُمنُأفقُإيران؟ُوياُ ّأيها ُاإلير ُّ
تعلمون ُّ

انيون!ُهلُتعلمون ُفيُأمواجُأيُبحرُانغمرتم؟ُاستيقظواُاستيقظوا!ُإلىُمتىُ
ظهرانيكم؟ُوياُ ّأيها ُاإلير ُّ

تبقونُفيُهذهُالغفلة؟ُوالىُمتىُتبقونُخامدين؟ُوالىُمتىُتبقونُجاهلينُلهذهُالموهبة؟ُفاآلنُقدُجاءُ

وقتُاليقظةُووقتُالنتباه"ُ .
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مجلس بديع
الخطبةُالمباركةُفيُبورُسعيدُليلةُُ27حزيرانُُ 1913
هو هللا
أحباء ُهللاُ
ُفي ُالحقيقة ُّ
ُإن ُهذا ُمجلسُبديعُولُيمكن ُأن ُيكون ُأبدع ُمنهُ .فالحاضرون ُمن ُ ّ

الصدور ُمنشرحة ُومضيفناُ
محبة ُواأللفةُو ُّ
التّ ُّ
مجتمعون ُفي ُكمال ُ ُ
وجهُإلى ُهللا ُوالقلوبُفيُمنتهى ُال ّ

ومثلُهذاُالمجلسُيسمىُمجمعُالبحرينُوقدُذكرُفيُ
ُّ
محبة ُ
جنابُآقاُميرزاُجعفرُأيضُا ُفيُغايةُال ّ

لدناُ
القرآنُ"مرجُالبحرين"ُأيُالمكانُاّلذيُفيهُالتقىُحضرةُموسىُويوشعُبشخصُعظيمُ"عُّلمناهُمنُ ُّ
مكةُالميتةُحيةُولهذاُمعنىُبديعُ .
ُّ
علمُا"ُحينماُصارتُ ُّ
الس

وتتهيأُاألسبابُلتكرارُ
التّأييداتُاإللهُّيةُتباعُا ُ ُّ
وخالصةُالقولُأتمنىُإنُشاءُهللاُأنُتصلُ ُ
ُّ
ُ

النفوس ُالبصيرةُ
ُإن ُلهذه ُالمجالس ُتأثيرات ُعظيمة ُفي ُعالم ُالوجود ُوتدرك ُ ُّ
أمثال ُهذه ُالمجالسُّ .

النتائجُاّلتيُستحصلُمنهاُ .
اآلثارُو ُّ
ُ

النظرُمليا ُفيهُ
ُففيُكورُحضرةُالمسيحُاجتمعُالحوارُّيون ُفيُُأعلىُالجبلُاجتماعُا ُلوُدُّققناُ ُّ

أيناُأنُجميعُماُحدثُبعدهُمنُالحوادثُكانُمنُنتائجُذلكُالجتماعُ .
لر ُّ
ةُالمسيحُتشتّتوا ُ
ُ
وتفصيلُذلكُهوُأنُالحوارُّيينُبعدُحضر
ُّ
ُ
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ُحضراتهم ُثانيةُ ،فرسخوا ُوثبتوا ُفي ُأمر ُحضرةُ
ُ
السبب ُفي ُجمع
ُواضطربوا ُوكانت ُمريم ُالمجد ُّلية ُ ُّ
تفضلُ
المسيحُ .فقالت ُلهم"ُ :لم ُأنتم ُمضطربون ُتائهون؟ ُفلم ُيحدث ُأمر ُجديد ُّ
ُألن ُحضرة ُالمسيح ُ ّ
لكن ُحقيقتهُ
ماُوقعُهوُأن ُجسمُحضرةُالمسيحُغابُعنُاألنظارُ ُو ُّ
ُّ
هذاُاألمرُسيقعُوكل ُ
ُّ
إن ُ
ارُ ُّ
مرُا
ُإن ُاإلهانة ُوقعت ُعلى ُجسد ُحضرة ُالمسيح ُل ُعلى ُروحهُ
ساطعة ُلمعة ُلن ُتنالها ُالمصائب ُبل ُّ

عنُهذاُفإنُحضرةُالمسيحُعاشُفيُمصائبُلُيستطيعُأحدُ
ُّ
قيقيُ.فلمُأنتمُمضطربون؟ُوفضالُُ
الح ُ
ّ
ُالصحراء ُفحينُا ُكان ُيقتات ُعلىُ
تحمل ُيوم ُواحد ُمنها ُفقد ُكان ُطيلة ُسنوات ُثالث ُيعيش ُفي ُّ
ُّ

هذهُالصعابُ
ُّ
كل ُ
الحشائشُوحينُا ُكانُيفترشُالغبراءُوفيُلياليهُكانتُ ُّ
النجومُمصباحهُالوحيدُومع ُ ّ
ُمشامكم ُرائحة ُوفاء ُفإُّنكم ُلن ُتنسوا ُذلك ُولنُ
ُّ
والمشاق ُفقد ُرُّباكم ُلمثل ُهذا ُاليومُ .فإن ُكانت ُفي

الرخاء ُوان ُكنتم ُأهل ُوفاء ُفاشتغلوا ُبذكرهُ .فهل ُيليق ُبنا ُأن ُننسى ُذلكُ
الراحة ُولن ُتطلبوا ُ ُّ
تختاروا ُ ُّ

طرفُ
بناُأنُنغضُال ُّ
ُّ
الوجهُالمشرق؟ُأوُهلُيليقُبناُأنُنمحوُمنُذاكرتناُتلكُالعنايات؟ُأوُهلُيليقُ
النوم ُونشغل ُبالنا ُفي ُرخائناُ
ُو ُّ
الناس ُمنهمكين ُفي ُاألكل ُ
ُبقية ُ ُّ
عن ُتضحيات ُحضرته ُونكون ُمثل ُّ
اىُالهيكلُالمكرمُوتلهيناُنحنُأهواؤنا؟"ُ .
ُّ
وبذخناُوراحتنا؟ُأفيُهذاُوفاءُمناُأنُيتور

الخالصةُأنهاُجمعتُالحوارُّيينُودعتهمُإلىُضيافةُفوق
ُالجبلُوبعدماُتذكرُالبعضُمنهمُ
ُّ
ُّ
ُو

اُإنهُيجبُعليناُأنُننظرُماُيقتضيُالوفاءُعملهُفنعملُ
السّيد ُالمسيحُاّلتي ُلُنهايةُلهاُقالو ُّ
ألطاف ُ ّ

نيوية ُوننهمكُفيُُأهوائناُبلُيجبُأنُ
أن ُالوفاءُلُيقتضيُأنُنرتاحُوننشغلُبالملُّذاتُ ُّ
لُشك ُ ُّ
ُو
ّ
الد ّ
النفوس ُاّلذينُلهمُعالقاتُ
ُ
كل ُ
شيءُ.و ّ
كل ُشيءُالنقطاعُعن ُ ّ
كل ُماُنملكهُوأكثرُفعليناُقبل ُ ّ
نفدي ُ ّ
أماُاّلذينُلُعالقاتُلهمُفليبقواُهكذاُولُيتعلُّقواُولُ
ولُيستطيعون ُالنقطاعُفليعتذرواُولينصرفو ُ
اُ.و ّ

طُفيُشيءُغيرُحضرةُالمسيحُ ُولنحصرُجميعُأفكارناُفيُ ُ
فكرُأحدُق ّ
يّ
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عبوديتهُولننشغلُبنشرُنفحاتهُولنجهدُفيُنشرُكلمته"ُ .
ُّ
كل ُواحدُمنهمُإلىُجهةُمنُ
ُّ
ثم ُنزلو
أقرواُميثاقُا ُفيُماُبينهمُ ُّ
ُفتعاهدواُو ّ
اُمنُالجبلُوتوجه ُ ّ

الجهاتُوهوُيهتفُويصيحُ.وقامواُبكُّلُّيتهمُعلىُخدمةُالملكوتُ .

وكلُماُوقعُفيُكورُحضرةُالمسيحُوقعُمنُنتائجُذلكُالمجلسُوالىُاآلنُأثارهُباقيةُ .
ُ ُّ
األلفةُنتمنىُأنُتحصلُنتائجُ
ُّ
وحانيةُو
الر ُّ
ُفاآلنُنحنُكذلكُالجالسينُفيُهذاُالمكانُبكمالُ ُّ

عظيمةُمنُهذهُاأللفةُ .
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ما أقل البشر إنصا افا
عكاءُبتاريخُُ17كانونُاأل ّولُُ 1913
الخطبةُالمباركةُفيُ ّ
هو هللا
ماُأقل ُالبشرُإنصافُا ُفمنذُيومُظهورُالمسيحُحتّى ُيومناُهذاُلمُيستطعُأحدُأنُيذكرُ
ُّ
ُحقُا ُ

نُ
ُأن ُالمسيح ُكلمة ُهللا ُوأ ُّ
بهائيين ُيثبتون ُفي ُمعابد ُاليهود ُّ
ُأن ُال ُّ
المسيح ُفي ُمعابد ُاليهود ُفي ُحين ُّ
الناسُ
محمد ُرسول ُ ُ
النصارى ُّ
المسيحُروح ُهللاُ .كماُيثبتون ُفي ُكنائس ُ ُّ
إلهيُ.ومع ُهذا ُف ّ
ُأن ُحضرة ُ ّ
ّ
غيرُراضينُعناُ .
صُهنديُمنُ
ُّ
يقناُإلىُكنيسةُللتّحدثُفيهاُفصادفناُشخ
ُ
فيُذاتُيومُكناُفيُنيويوركُفيُطر
ُّ
ُ

آناُمتوجهينُإلىُالكنيسةُفقالُفيُنفسه"ُ:دعنيُأرىُماُالخبر"ُ.فجاءُ
ُّ
عظماءُذلكُالبلدُودهشُحينُر

الرسول ُاألكرم ُفتحيَّر ُوحينما ُخرجنا ُكانُ
نبوة ُ ُّ
ُّ
ني ُواقفُا ُعلى
ورآ ُ
إلى ُالكنيسة ُ ُ
ُالمنصة ُأثبت ُ ّ
صحة ُ ّ
ّ
السرورُبشكلُلُيوصفُوقال"ُ:وهللاُماُأروعُماُشاهدتُ،إنسانُفيُكنيسةُ
وجههُيطفحُبالبشرُو ُّ
ُ

الشخصُإلىُ
الرسولُالكريم"ُوقدُانجذبُهذاُ ُّ
نبوةُ ُّ
مسيحيينُو ّ ُ
ُّ
مسيحيةُوفيُحضورُال
ُّ
القسُيقفُليثبتُ ّ

أمرُهللاُانجذابُاُكُّليُاُ .

ينُوقدُأبدىُالقسُشكرهُوامتنانهُوسرورهُ .
ُّ
وفيُالحقيقةُكانتُالكنيسةُتغصُبالحاضر
ُّ
ُ
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عفُإلُأنُتأييداتُالجمالُالمباركُكانتُ
ُّ
ناُكناُفيُسفرناُذلكُفيُمنتهىُالعجزُو ُّ
الض
ومعُأن ُّ
ُّ
ُ

ُنرده ُنرى ُجميع ُاألبواب ُتنفتح ُحين ُنشرع ُبالحديثُ
كل ُمكان ُّ
ُتموج ُالبحر ُحولنا ُّ
ُوكنا ُفي ُ ّ
تتموج ُّ
ُّ
وتؤيدناُأنوارُشمسُالحقيقةُبشكلُلُيمكنُوصفهُوحصرهُ .
ُّ

توجه ُ ّأولُ ُإلى ُالملكوتُ
كل ُمكان ُدخلته ُسواء ُكان ُكنيسة ُأم ُمعبدُا ُأم ُمجمعُا ُكنت ُأ ُّ
ُوفي ُ ّ

ُتتموج ُفي ُذلكُ
مدة ُبضع ُدقائق ُوكنت ُأطلب ُ ُ
األبهى ُ ّ
التّأييد ُمنه ُفألحظ ُتأييدات ُالجمال ُالمبارك ُّ
المحفلُوبعدُذلكُكنتُأشرعُبالحديثُ .

ُإن ُأمر ُالجمال ُالمبارك ُقد ُاشتهر ُفي ُ ّأيام ُحياته ُالمباركة ُوظهرت ُجميع ُآثارهُ
ُالحمد ُهلل ُّ

أحبائهُ .
ُوحتّىُآثارُ ّ

ُإن ُهذه ُاألمور ُاّلتيُ
انيون ُيقولون ُكيف ُسيكون ُمستقبل ُإيرانُ ،فكنت ُأقول ُلهم ُّ
ُوكان ُاإلير ُّ

ُإنما ُهي ُأسباب ُدمار ُإيران ُوهذه ُالختالفات ُوهذه ُاألحزاب ُالمختلفة ُمنُ
ترونها ُاآلن ُفي ُإيران ُّ

ماُتخربُإيرانُيومُاُبعدُيومُ .
ُّ
ُّ
ةُومعتدلةُإن
ديمقر ُّ
اطي

هذهُالختالفاتُخربتُإيرانُ
ُّ
اُأن ُ
ُقيسواُحالةُإيرانُالحاضرةُبحالتهاُقبلُعشرُسنواتُترو ُّ

تخريبُا ُوهيُتزادُيومُا ُفيومُاُ.وكانواُيسألون"ُ:كيفُسيكون ُالمستقبل؟"ُفقلتُلهمُسأضربُلكمُمثالُُ
ةُالمكرمةُقطعةُمنُبالدُ
ُّ
ُّ
فهذهُمك
يوضحُمستقبلُإيرانُوقيسواُعليهُبأنفسكمُفهوُدليلُكاف ُووافُ،

صخرية ُوتقوم ُفي ُواد ُغير ُذي ُزرع ُل ُينمو ُفيها ُعشب ُأبدُا ُوصحراؤها ُصحراء ُرملية ُوهي ُفيُ
ُّ
هاُلماُ
لّ ُ ُّأن ُّ
ةُرمليةُلُماءُفيها؟ُإ ُ
ُّ
منتهىُالح اررةُوليستُقابلةُللعمرانُ،وماذاُينبتُفيُأرضُصخرُّي

اآلفاقُيتوجهُإليهاُ
ُّ
سولُاألكرمُفقدُأصبحتُهذهُالبالدُالصخريةُالبلقعُقبلةُ
ُّ
الر
كانتُموطنُحضرةُ ُّ

السجودُفافهمواُمنُهذاُماذاُسيكونُعليهُمستقبلُإيرانُ .
الخلقُعندُ ُّ
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أماُ
يةُبماُأنهاُكانتُموطنُحضرةُ ُّ
ُّ
فتلكُالبالدُالصخر
ُّ
ُ
الرسولُاألكرمُأصبحتُقبلةُاآلفاقُ ّ

طيبة ُوالهواء ُالُّلطيف ُوالماء ُالعذب ُماذا ُسيكون ُمستقبلها؟ُ
إيران ُالخضراء ُالبديعة ُذات ُاألزهار ُال ُّ

قيسواُعلىُهذاُفهوُميزانُكافُ .
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آفة النا ّنية
الخطبةُالمباركةُألقيتُفيُحيفاُفيُالمقامُاألعلى ُ
ُيومُُ28آبُُ 1914
هو هللا
ظمُ .
وحانيةُوهوُمرُتّبُومن ُّ
الر ُّ
عُهذاُالمجلسُإنهُفيُغايةُ ُّ
ُّ
ُماُأرو
فيُهذاُالعالمُتتشكلُمجامعُكثيرةُولكنُلُنظمُلهاُولُترتيبُوهناكُاختالفُبينُأعضائهاُ
ُّ
ُ

ُفإن ُقلوب ُجميع ُاألعضاء ُمتّحدة ُمع ُبعضهاُ ،ونواياُ
أما ُفي ُهذا ُالمجمع ُوهلل ُالحمد ُّ
في ُاآلراءّ ُ .

أتمنىُأنُيحصلُلهذاُالمجمعُيومُاُ
الجميعُومقاصدهمُواحدةُوليسُبينهمُأيُأثرُألفكارُمختلفةُو ُّ

معنويةُأوُ
وجهُإلىُهللاُأوُفيُالفضائلُال ُّ
التّ ُّ
قدمُباهرُويرتقيُفيُجميعُمراتبُالوجودُسواءُفيُ ُ
فيومُاُت ّ
ُتحل ُبين ُأعضائه ُأفكار ُمختلفة ُوآراءُ
في ُالعلوم ُوالفنون ُالمكتسبة ُويرتقي ُفي ُجميع ُاألحوال ُول ُّ

حبُال ّذاتُ .
ُّ
ةُألنُجميعُالمشاكلُاّلتيُ
تنوع ُّ
تحدثُإنماُهيُمنُاألفكارُالمختلفةُومنُاألنا ّنيةُُو ّ
م ّ

حبُ
حب ُال ّذات ُسببُجميع ُهذهُالختالفاتُ .وليسُفي ُعالم ُالوجود ُآفةُك ّ
ُوهذهُاألنا ّنية ُُو ّ

ؤديُ
ُ
ال ّذاتُاّلذيُ يعنيُأنُلُيرضىُاإلنسانُعلىُاآلخر
حبُال ّذاتُي ّ
ينُبلُيرضىُعلىُنفسهُفقطُ.و ّ

كلُبالءُفي ُ
ُّ
تحريناُبصور
التّ ُّ
إلىُ ُ
كبرُوالىُالعجرفةُوالىُالغفلةُ.ولوُ ّ
ةُدقيقةُلوجدناُأنُ ّ
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خيرُمناُحتّىُ
الناسُ ُا
حبُال ّذاتُفيجبُأنُلُنعجبُبأنفسناُبلُنعتبرُسائرُ ّ
فيُعالمُالوجودُينتجُمنُ ّ

غيرُالمؤمنةُ.ألنُحسنُالخاتمةُمجهولُ.فكمُمنُنفوسُليستُمؤمنةُبلُيأتيُيومُتؤمنُفيهُ
ُّ
النفوسُ
ّ

وتكون
لكنهاُتغفلُفيُآخرُحياتهاُعنُالُّلحقُ.
ُمصدرُلخدماتُعظيمةُوكمُمنُنفوسُمؤمنةُاآلنُ ُو ُّ
ُا

ُبمجرد ُاعتبارناُ
ُّ
ُألننا
ُمنا ُّ
كل ُإنسان ُعلى ُأنفسنا ُونراه ُأعظم ُوأشرف ُوأكمل ُّ
فيجب ُعلينا ُأن ّ
ُنفضل ُ ّ
فسُاألمارةُاّلتيُ
ُّ
الفالحُ.إن ُهذاُيأتيُمنُ ُّ
الن
ُّ
النجاةُو
أنفسناُممتازينُعنُاآلخرينُنبتعدُعنُطريقُ ُّ

كل ُشيءُسيئُا ُماُعداُنفسهُوهكذاُترميُاإلنسانُفيُبئرُعميقةُظلماءُلُقعرُ
تجعلُاإلنسانُيرىُ ُ ّ

تصور ُله ُالُّذُّلة ُالمحضة ُشرفُا ُأكبرُ
لها ُفهي ُتجعل ُال ُّ
ظلم ُفي ُنظر ُاإلنسان ُفي ُ ّ
كل ُساعة ُعدلُ ُ ُو ّ
حبُ
ىُأن ُهذهُالبئرُال ُّ
جيدُا ُنر ُّ
تامةُ.وعندماُنحّقق ُ ُّ
ظلماءُهيُبئرُ ّ
وتبديُلهُالمصيبةُالعظيمةُراحةُ ّ

ينُوسلوكهمُوأقوالهمُبلُيعجبُبأطوارهُوسلوكهُوشؤونهُ .
ُ
ألنُاإلنسانُلُيعجبُبأطوارُاآلخر
ال ّذاتُ ُّ

حب ُال ّذاتُ.لُسمحُهللاُ ،لُسمحُهللاُ ،لُسمحُهللاُ ،فنحنُ
ُمعاذُهللاُأنُيخطرُببالُأحدناُ ّ

ُأذل ُمنهاُوأوضعُمنها ُوأحقر ُمنهاُ.
الدنيا ُنفس ُّ
ُأنهُليس ُفي ُ ُّ
حين ُننظر ُإلى ُأنفسنا ُيجب ُأنُنرى ُّ

أعلمُمنهمُ.ألنناُيجبُأنُننظرُإلىُ
ُّ
نياُأعز ُوأكملُو
ُّ
ىُأنهُليسُفيُ ُّ
الد
وحينُننظرُإلىُاآلخرينُنر ُّ

ُوكل ُتقصير ُنشاهده ُفي ُإنسانُ
لّءُّ .
أعزاء ُونعتبر ُأنفسنا ُأذ ُ
الحق ُويجبُأن ُنعتبرهم ُ ّ
الجميع ُبنظر ُ ّ
التّقصيرُ.ويجب ُعلى ُاإلنسانُ
لماُشاهدناُهذا ُ ُ
ُمقصرين ُ ُّ
ُتقصير ُفي ُأنفسنا ُألنُّنا ُلو ُلمُنكن ُّ
ُا
نعتبره

ىُأقولُإن ُحضرةُالمسيحُروحيُلهُ
ُّ
صرُوغيرهُكامالُُ.واُّنيُعلىُسبيل ُالُّذكر
دائمُا ُأنُيرىُنفسهُمق ُا
ينُ.فقالُأحدهم"ُ:ماُأشد ُتعُّفنُهذاُالحيوان!"ُوقالُ
ُّ
الفداءُمر ُذاتُيومُبجيفةُوهوُبصحبةُالحوارُّي
ُّ
اُأسنانهُماُأشدهاُ
ُّ
تفضلُحضرةُالمسيح"ُ:لحظو
ته!"ُوعبرُثالثُعنُكر ُّ
ُّ
آخر"ُ:ماُأقبحُصور
اهيتهُلهُف ّ
ُأنُحضرةُ ُ
بياضُا!"ُ.فمنُهذاُتالحظون ُّ
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شاهدُأنُأسنانهُبيضاءُفشاهدُبياضُ
ُّ
انُبلُفتّشُحتّىُ
ُ
أيُعيبُمنُعيوبُذلكُالحيو
المسيحُلمُيرُُ ُّ
رفُبعدُذلكُعنُتفسخهُوتعُّفنهُوقبحُمنظرهُ .
ُّ
األسنانُوغضُال ُّ
ط
ُّ

انيةُالجمالُالمباركُلنُتجريُعلىُلسانهُكلمةُ
كلُقلبُفيهُبصيصُمنُنور ُّ
ُواعلمواُيقينُاُ ُّ
أنُ ّ

دلُعلىُاألنا ّنيةُبقولهُأناُكذاُوأناُعملتُكذاُوأناُأحسنتُوفالنُأساءُ.فكلمةُ
"أنا"ُأعنيُالكلمةُاّلتيُت ُّ

حبُال ّذاتُهذهُتجعلُاإلنسانُغافالُُعنُهللاُتمامُاُ .
األنا ّنيةُهذهُظلمةُتغشىُنورُاإليمانُ.وكلمةُ ّ

اتية ُوأطلقهم ُمن ُشراكُ
ُحرر ُعبيدك ُالعجزة ُهؤلء ُمن ُقيود ُال ّذ ُّ
ُهو ُاألبهى ُيا ُإلهنا ُالقدير ّ

حررُمنُ
التّ ُّ
النقطاعُو ُ
ُ
عنايتكُونجناُجميعُا ُفيُكهفُالحفظُوالحراسةُو
ُّ
ظل ُ
األنا ّنية ُوآوناُجميعُا ُفيُ ُّ

نعبرُالصراطُوندخلُفيُ
ُّ
خيمةُالوحدةُوحتّى ُ
ُ
ظل ُ
فقُونتّحدُجميعُا ُفيُ ُّ
ُ
شؤون ُ ُّ
النفسُوالهوىُحتّى ُ ُنتّ
ويُالقديرُ .
لُّأنتُالق ُّ
الرحيمُلُإلهُإ ُ
ُ.إنكُأنتُالكريمُواُّنكُأنتُ ُّ
حقيقية ُّ
جنةُالوحدةُال ُّ
جنةُاألبهىُ ّ
ّ
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الحرب هادمة للبنيان اإل نساني
ّ
عالميةُاألولىُ(ُ )1914
الخطبةُالمباركةُألقيتُغداةُنشوبُالحربُال ُّ
هو هللا
الدنياُوالقومُمشغولونُينحرُبعضهمُبعضُاُ .
متُاألمورُواضطربتُ ُّ
ُ
لقدُتأز
ُّ
ُ
ُ"إن ُعاقبة ُالحالة ُالحاضرةُ
أوروبا ُفي ُالمجامع ُوالكنائس ُوالمحافلُّ :
ُلقد ُقلت ُفي ُأمريكا ُ
ُو ّ

أوروبا ُأشبهُبمخزن
النار ُماُ
ُمتفجراتُوانفجارهُينتظرُش اررةُواحدةُفتعالواُوأخمدواُهذهُ ُّ
ُّ
وخيمةُجدا ُف ّ

النصحُ .
لكنهمُلمُيسمعواُ ُّ
دامُذلكُممكنُاُحتّىُلُتحدثُهذهُالحرب"ُ ُو ُّ

نساني ُوسبب ُخرابُ
ُ
ُأن ُالحرب ُهادمة ُللبنيان ُاإل
ُأنكم ُترون ُّ
النتيجة ُمع ُّ
ُواآلن ُحدثت ُهذه ُ ُّ
ّ
ُضرر ُبالغُا ُومثلهما ُمثل ُسفينتينُ
ُا
ُيتضرر ُمنها
ُّ
العالم ُول ُنتيجة ُمنها ُأبدُا ُوكال ُالغالب ُوالمغلوب
ُبد ُأن ُيصيبها ُضرر ُوتبقىُ
السفينة ُالباقية ُل ُّ
اصطدمتا ُبعضهما ُببعض ُفإن ُأغرقت ُإحداهما ُف ُّ
ُأن ُدولة ُتتغّلب ُغلبة ُمؤُّقتة ُعلى ُدولة ُأخرى ُولن ُتمضي ُ ُّأيام ُإلُّ
معطوبةُ .وغاية ُما ُفي ُاألمر ُّ
ثمُتغّلبُاأللمانُ
مرةُحدثُأنُغلبتُفرنساُألمانياُ ُّ
ُا
ويصبحُالمغلوبُغالبُاُو
المقهورُمنتصرُ.وكمُمنُ ّ

نسيينُ .
بعدُذلكُعلىُالفر ُّ

ياُللعجبُماُأشدُتأثيرُاألوهامُفيُالقلوبُفيُحينُأنُالحقائق ُ
ُّ
ُ
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مي ُولكنُماُأعظمُتأثيره!ُ
فالختالفُالجنسي ُمثالُ ُأمرُوه ُ
ُ
إن ُهذاُشيءُغريبُجداُ .
لُتأثيرُلهاّ ُ.
ّ
ّ
تسمىُبجنسُالصقالبةُوجماعةُتسمىُبجنسُ
ماُفيُاألمرُأنُجماعةُ ُّ
ُّ
همُبشرُوكلُ
ُّ
معُأنُالجميعُكُّل
ُّ
ُأن ُاختالفُ
نسيين ُوجماعة ُتسمى ُبجنس ُاإلنجليزُ .لحظوا ُّ
األلمان ُوجماعة ُتسمى ُبجنس ُالفر ُّ
ُأن ُالجميع ُبشر ُوهذه ُحقيقة ُواضحةُ
ُأشد ُتأثيره ُونفوذه! ُوالحال ُّ
ُوهمي ُولكن ُما ُّ
ُ
األجناس ُهذا ُأمر
ّ
وهيُأنُجميعُالبشرُنوعُواحدُ .
ُّ
ُالجنسي ُاّلذي ُهو ُأمر ُموهومُ
ُ
ُأن ُهذا ُالختالف
لكن ُهذه ُالحقيقة ُل ُتأثير ُلها ُفي ُحين ُّ
ُ ُّ
ّ
التّأثيرُ .
كلُ ُ
ومجاز ُّ
يُلهُ ّ
هدمتُوكلُ
ُّ
سفكتُوكل ُهذهُالبيوتُاّلتي ُ
ُّ
الدماءُاّلتي ُ
وقعتُو ُّ
ُ
كل ُهذهُالحروبُاّلتي ُ
ُومع ُ ّ

الناس ُبعدُإلىُ
دمرت ُفالقومُلمُيشبعواُمنُالحروبُوالقلوبُلُتزالُقاسيةُولمُينتبهُ ُّ
هذهُالمدنُاّلتي ُ ُّ

َّ
حبُواأللفةُسببُراحةُالبشرُورخائهمُ .
نسانيُو ُّ
ُ
أنُهذهُالبغضاءُوالعداوةُهادمةُللبنيانُاإل
أنُال ّ
ّ
الناسُفيُهذهُاألّيام! ُ
فماُأشدُاضطرابُ ُّ
ُّ
ُ

ُأمهات ُيبكين ُفي ُحال ُمنُ
ار ُوكم ُمن ُّ
ُيقر ُلهم ُقرُا
ُيئنون ُويستغيثون ُول ُّ
ُوكم ُمن ُآباء ّ

الضطرابُلُتوصف!ُفماُاّلذيُأجبرُهؤلءُعلىُالحرب؟ ُ

عزة ُفيُمساكنهمُوألقواُبهؤلءُالفقراءُالمساكينُفيُ
إن ُ ُّ
ُ ُّ
مسببيُالحربُجالسون ُفيُمنتهىُال ّ

التّعسف! ُ
ُ،فماُأشدُهذاُ ُ
ُّ
ساحةُالحربُيمزقُبعضهمُبعضُا
ُّ

النفوس ُفيُميدانُ
ُوبينماُلُيرضون ُأنُتقطعُشعرةُواحدةُمنُرؤوسهمُتراهمُيقتلون ُآلفُ ُّ

الوغىُوالقتالُ.دونُجدوىُ .

ربُفلوُأحيلتُهذهُالمشاكلُإلىُمحكمةُعموميةُ
ُّ
النمساُو ُّ
الص
ُفاآلنُقدُحصلتُمشاكلُبينُ ُّ

هاُفإنُتلكُالمحكمةُالكبرىُتقوم ُ
ُّ
لتحُّل
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ىُفإنهاُتحكمُ
هاُتصدرُالحكمُوانُكانُالُّذنبُذنبُاألخر ُّ
ُ
ُّ
مساُفإن
التّحقيقُفإنُكانُالُّذنبُذنبُ ُّ
الن
بُ
عليهاُأيضُاُ.فماُالحاجةُلهذهُالحرب؟ ُ

المحكمةُالفضائيةُتحُّلهاُ.
ُّ
ادُمشاكلُفإنُ
ُّ
ىُتحلُالمسألةُوانُحصلتُبينُاألفر
ُّ
ُفالمحكمةُالكبر

التّرتيب!ُ
الدولُوالمللُ.فماُأحسنُهذاُ ُ
حوُتتشكلُمحكمةُكبرىُتفصلُفيُالمشاكلُبينُ ُّ
ُّ
وعلىُهذاُالنُّ

كلُالطمئنانُ .
أيُضررُفيُذلك؟ُف ُّ
و ُّ
الدولُوالملوكُأنفسهمُيرتاحونُوينالونُُ ّ

محبةُ
التّاريخُحتّى ُاآلنُلمُيحصلُضررُمنُ ُ
ُوفيُالحقيقةُمنذُبدايةُالعالمُوكتابةُ ُ
التّآلفُوال ّ

للكل ُوحصلتُاألضرارُمنُالحربُ
الصلح ُمطلقُا ُأل ُّ
للكل ُوراحة ُ ّ
ي ُإنسانُبلُكانُفيُذلكُسرور ُ ّ
ُو ّ
مصرون
ُعلىُالحربُويجدونُدائمُاُفيُالبحثُوراءُالحربُ .
للجميعُ.ومعُهذاُفالبشرُ ُّ
ّ

علىُالحربُفماُأشدُ
ُّ
مبني ُ
اإللهي ُ ُ
ُ
الدينُ
تُأن ُأساسُ ُّ
هاُظن ُّ
ُّ
ُّ
العجيبُفيُأمرُهذهُالمللُأن
ُو
ّ
ّ
محبةُ .
هذاُالعقل!ُكأن
طُ
هذهُالغفلةُوماُأح ُّ
ّ
ُالقلوبُليستُفيهاُذرةُمنُال ّ
ُّ
ُيتّهم ُالحيُوان ُبتهمة ُالفتراسُ.
لكنه ُ
ُالوحشية ُوالفتراس ُ ُو ُّ
ُّ
ُإن ُاإلنسان ُلديه ُصفة
ُلحظوا ُّ

يضطر ُإليهُلطعامهُ.ومثالُ ُيقولون ُعنُالُّذئبُ
ُّ
فالحيوانُالمفترسُيصيدُمنُغيرُنوعهُصيدُا ُواحدُا ُ

ُألنه ُمنُ
ُألنه ُإن ُلم ُيفترس ُيمت ُمن ُالجوع ُّ
ُّإنه ُمفترسُ .مسكين ُهذ ُال ّذئب ُيفترس ُحمالُ ُلطعامه ُّ
التّهمةّ ُ .أيهاُ
ثم ُ ُيتّهم ُالحيوان ُالمسكين ُبهذه ُ ُ
يسبب ُتمزيق ُمليون ُنسمة ُ ُّ
لكن ُإنسانُا ُ ُّ
آكالت ُالُّلحوم ُ ُو ُّ

جلُإنكُقتلتُمليون
رُ،شجاعُ،مقدامُ،وتفخرُبهذاُالقتلُومعُهذاُتتّهمُ
ُ
ُنفسُوتقولُإنكُفاتحُ،مظُّف
ُّ
الر ُّ
ُّ
الد ّبُبالفتراس!ُعجيبُأمرك! ُ
ال ّذئبُُو ّ
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محبة
قوة هي ال ّ
أقوى ّ
لميةُ ُ
الخطبةُالمباركةُألقيتُقبيلُالحربُالعا ُّ
مقدسةُُ 1914
األولىُفيُاألرضُال ّ
هو هللا
عجيبُأنُجميعُالخلقُمضطربونُ .
ُّ
ُ
ثناُإلىُالقنصلُاأللماني ُحولُالحربُوقدُ
ُ
ُقبلُماُيقاربُالعشرةُأوُالخمسةُعشرُيومُا ُ ُّ
تحد
ّ
قوةُالحرُّبيةُكُّلماُكانتُأكملُفإُّنهاُ
ُّ
قوةُالحرُّبيةُواكمالهاُوكانُي
ُّ
قولُإنُال ّ
أصرُهوُعلىُوجوبُزيادةُال ّ
ينُوصدقوهُفيُماُذهبُإليهُوُاتّفقواُ
ُّ
قيُ.وكانُبعضُاأللمانُوبعضُاألشخاصُحاضر
للر ُ
تكونُسببُاُ ُ
ّ ّ
قوةُالحرُّبيةُ
محبةُتتغلّبُ ُّ
ُّ
قوةُال ّ
فإنُتأثيراتهاُتكونُأعظمُمنُال ّ
معهُفيُهذهُالمسألةُ.فقلتُلهم"ُ:لوُأنُ ّ
الناسُويصمتونُعنُطريقُ
قوة ُالحربُّيةُيسكتُ ُّ
قوة ُال ّ
محبة ُفبال ّ
قوةُنافذة ُكنفوذُ ّ
وليسُفيُعالمُالوجودُ ّ
الدولُجهدُاُمتواصالُُفيُ
محبةُيطيعونُاألمرُمحضُرغبتهمُ.فاليومُتجهدُجميعُ ُّ
اإلكراهُ ُو ُّ
قوةُال ّ
لكنهمُب ّ
الحربُالقتصاديةُقائمةُ
ُّ
لكنُ
ظاهرُ ُو ُّ
ُّ
تهيئةُوسائلُالحربُولوُأنُالحربُغيرُموجودةُعلىُحسبُال ّ

ألنُهؤلءُالفقراءُالمساكينُيجمعون
ثمُيصرفُجميعُ
ُبضعُحبوبُبكدُاليمينُوعرقُالجبينُ ُّ
ُّ
مرةُ ُّ
مست ّ

اآلنُلوُأنُهذاُاإلصرارُوالحرصُاّلذي ُ
ُّ
مرةُقائمةُ.و
ذلكُعلىُالحربُولهذاُفالحربُمست ّ
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السعيُ
التّجهيزات ُالحرُّبية ُوهذه ُاألفكار ُاّلتي ُتصرفها ُلتوسيع ُالعلوم ُالحربية ُوهذ ُ ُّ
الدول ُفي ُ ُ
لدى ُ ُّ
الدولُوالمللُوألفةُاألقوامُأفالُ
محبة ُبينُالبشرُوارتباطُ ُّ
والجهدُو ُّ
الهمةُوالفكرُ–لوُبذلُفيُسبيلُال ّ
السيوفُوسفكُبعضهمُدماءُالبعضُاآلخرُألُيكونُ
يكون ُذلكُأفضلُوأحسن؟ُوبدلُ ُعنُاستاللُ ُّ

قيه؟"ُ .
فك ُرواُبراحةُبعضهمُبعضُاُواطمئنانهُورُّ
األفضلُأنُي ّ

ثمرةُ
لكن ُحضراتُالحاضرينُلمُيقبلواُهذهُاألقوالُوكانواُيجادلون ُفيهاُفقلتُلهم"ُ:ترىُماُ ُ
ُ ُّ

ُوُّأية ُمنفعة ُجنتها ُالبشرُّية ُمن ُالعدُوان ُوالهجوم ُمن ُ ّأولُ
ظلم؟ ُ
للدماء؟ ُوما ُنتيجة ُهذا ُال ُّ
السفك ُ ُّ
هذا ُ ُّ

ُأية ُأثمار ُلذيذةُ
العالم ُحتّى ُالوقت ُالحاضر ُكما ُيخبرنا ُتاريخ ُالبشرُّية؟ ُبل ُلحظوا ُعلى ُالعكس ُّ

ي ُبعقالءُاألرضُأنُ
وحانيةُظهرت!ُفحر ُّ
معنويةُتجّلت ُوُّأيةُآثارُ ُر ُّ
محبة ُوُّأيةُفتوحات ُ ُّ
قوة ُال ّ
ظهرتُب ّ
بديةُوسببُراحةُالعالمُ
محبةُفهيُسببُاأللفةُوالوئامُوسببُال ّ
عزةُاأل ّ
قوةُال ّ
تنصرفُأفكارهمُإلىُنشرُ ّ

نساني"ُ .
ُ
اإل
ّ

الرأيُبلُسكتواُولمُيعترفُواُبلُصمتواُ .
ُولكنُحضراتُالحاضرينُلمُيرضواُأنُيرضخواُلهذاُ ُّ
ُُواليومُنشاهدُجميعُاأللمانُفي ُهذاُالبلدُمحزونين ُمهمومين ُلسماعهم ُخبر ُإعالنُالحربُ

ُأنهم ُفي ُخطر ُلئال ُينكسر ُاأللمانُ .ترى ُلماذاُ
ُألنهم ُيرون ُّ
وهم ُعلى ُدرجة ُمن ُالحزن ُل ُتوصف ُّ

ُأن ُ هؤلء ُفي ُالحقيقة ُأهل ُدين ُواحد ُوهو ُدين ُحضرة ُالمسيح ُومنُ
الناس ُفي ُالخطر؟ ُمع ُّ
يرمون ُ ُّ
استقرُفيُبقاعُمختلفةُ
أوروباُُو ُّ
ُّ
يُاّلذيُ
جنسُواحدُهوُالجنسُاآلر ُّ
جاءُفيُقديمُالزمانُمنُآسياُإلىُ ّ

ةُمنُالزمنُلموطنهُاسمُاُمختلفُاُمثلُفرنساُ،ألمانياُ،إنكلتراُوايطالياُ .
ُّ
كلُجمعُبعدُفتر
منهاُوُاتّخذُ ّ

ثمُحُّلتُ
لكنهاُكانتُكّلهاُفيُاألصلُجنسُاُواحدُاُّ ُ.
ثمُحدثتُأسبابُالختالفُبينهاُتدريجياُ ُو ُّ
ُ ُّ

اشتدُالختالفُيومُاُفيومُاُ .
بينهاُأوهامُو ُّ
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وروبُّيةُفإنُ
ُ
نالحظُأنهمُساكنون ُفيُقطعةُو
ُّ
فكر ُمليا ُ
وكذلكُحينماُن ّ
قارة ُاأل ّ
احدةُمنُاألرضُهيُال ّ

اُإن ُالختالفُحدثُ
الدينُفجميعهمُأهلُدينُواحدُوانُقالو ُّ
إن ُالختالفُحدثُبسببُاختالف ُ ُّ
قالواُ ُّ
ُإن ُالختالف ُحدث ُبسبب ُالوطن ُفكّلهم ُيسكنون ُقطعةُ
بسبب ُالجنس ُفكّلهم ُجنس ُواحد ُوان ُقالوا ُّ

أرضُواحدةُ .

ي ُومنُدوحةُواحدةُونمواُمنُشجرةُ
النوع ُالبشر ُّ
هذاُفإن ُجميعُهؤلءُمنُ ُّ
ُّ
كل ُ
ُوعالوةُعلى ُ ّ

واحدةُ .

كل ُمّلة ُفيهاُتنادي"ُ:الوطن!ُالوطن!ُالوطن!"ُفكنتُأقول ُياُ
ُوحينماُكنتُفيُ ّ
أوروبا ُكانت ُ ّ

هذاُالعجيج؟ُفإن ُالوطنُاّلذي ُتصرخون ُمنُ
ُّ
كل ُ
ُّ
كل ُهذاُالضجيج؟ُومنُأين ُ ّ
أعزائيُماُالخبرُفي ُ ّ
ُوكل ُشخص ُسكن ُمكانُا ُكان ُذلك ُالمكانُ
أجله ُوتنادون ُبه ُهو ُسطح ُاألرض ُوهو ُوطن ُاإلنسان ُّ
الىُلمُيقسمُاألرضُتقسيمُاُ.فاألرضُكّلهاُكرةُواحدةُوهذهُالحدودُاّلتي ُعينتموهاُ
ُّ
وطنهُفإن ُهللاُتع
ُّ

النصفُ
نصفهاُألمانياُو ُّ
ُ
ةُونقولُإن ُ
ُّ
ُّ
فةُخطوطُحدودُوهمي
كأنناُنرسمُفيُهذهُالغر
حقيقية ُ ُّ
وهميةُلُ ُّ
ُّ
وهذهُالحدودُالوهميةُهيُبمثابةُالحدودُبينُ
ُّ
نساُ.فالخطوطُالوهميةُلُوجودُلهاُأبدُاُ
ُّ
اآلخرُإنكلتراُوفر

اُالميدانُبينهمُبخطوطُوحدودُوهميةُولوُ
ُّ
سم و
لكنهمُق ُّ
السكانُيسكنون ُميدانُا ُ ُو ُّ
الممالكُألن ُعددُا ُمنُ ُّ
ُّ
حقيقيُ .
ُ
الحالُأنُهذهُالخطوطُليسُلهاُوجودُ
ُّ
التّجاوزُعنُحدودهُهجمُعليهُاآلخرونُو
أرادُأحدهمُ ُ
ّ

عنُهذاُنالحظُأن ُهذاُالوطنُاّلذي ُتتكّلمون ُعنهُقائلين"ُ:ياُوطن!ُياُوطن!"ُماُ
ُّ
ُوفضالُ ُ

وبعدُذلكُيستقر ُإلىُ
ُّ
لُشك ُيعيشُفوق ُهذهُاألرضُبضعةُ ّأيام ُ
فإن ُاإلنسان ُ
هو؟ُفإنُكانُأرضُا ُ ُّ
ّ

بديةُ
ُقبر ُأبديا ُلهُ .أفهل ُيليق ُباإلنسان ُأن ُيتح ُ
األبد ُتحت ُأطباقها ُوتكون ُا
ارب ُعلى ُهذه ُالمقبرة ُاأل ّ
إلهيُأيجدرُبهُذلكُالعمل؟ ُ
لهي؟ُفاإلنسانُبناءُ ُ
فيسفكُدمُإخوانهُويهدمُالبناءُاإل ُ
ّ
ّ
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لكننيُالي ُومُرأيتهمُمحزونينُجداُ
وخالصةُالقولُإنُبحثيُهذاُكانُفيُذلكُاليومُثقيالُُعلىُاأللمانُ ُو ُّ
ُّ
الشبانُأشغالهمُ
ىُماُأشدهمُحماسُا ُوغيرة!ُفقدُتركُ ُّ
ُّ
الناحيةُاألخر
لكنهمُمنُ ُّ
ومضطربينُومرتبكينُ ُ.و ُّ

ُالصغيرةُ
ُللسفرُويذهب ُمنُهذه ُالقرية ُّ
استعد ُخمسون ُشخصُا ُمن ُتلقاء ُأنفسهم ُّ
وتحركوا ُمسافرينُو ُّ
ُّ

نواُجداُمنُأخبارُ
لكنهمُحز ُ
السرورُولُيشكونُمنُشيءُأبدُاُ ُو ُّ
الشبانُبكمالُ ُّ
حواليُمائةُشخصُمنُ ُّ

اإلنكليزُضدهمُ .
ُّ
نسيينُو
الروسُوالفر ُّ
اليومُالمنبُثّةُباتّحادُ ُّ

فيهُيمزق
كُألمانيُ
ُ
ُّ
ُاإلنسانُأخاهُاإلنسانُقطعةُقطعةُلمجردُأن
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ُّ
ُ
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وأنا ُفر ُ
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حقيقيُرؤوفُبالجميعُ .
ُ
الراعيُال
والعناياتُاإللهُّيةُجميعهمُ ُوكّلهمُأغنامُهللاُوهذاُ ُّ
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ظلمُ
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الشؤونُمنُلوازمُال ُّ
ط
عُعلىُالبقاءُ.وكلُهذهُ ُّ
ُّ
التّناز
وفيهُ ُ

طبيعة ُاّلتي ُقهرته ُوأسير ُلهاُ .فمثالُ ُيتغّلب ُالغضب ُعلى ُاإلنسان ُويستولي ُعليهُ
اإلنسان ُذليل ُلل ُّ

ُإنها ُجميعُا ُمن ُمقتضيات ُعالمُ
النفسا ّنية ُفما ُهذه ُجميعها؟ ُّ
الفتراس ُويكون ُحينُا ُأسير ُشهواته ُ ُّ

المتوجهةُحقُاُإلىُ
النفوسُالمؤمنةُحقُاُباهللُوالمؤمنةُبآياتُهللاُوالمنجذبةُإلىُملكوتُهللاُُو ُّ
لُّ ُّ
طبيعةُإ ُ
ال ُّ
طبيعة ُصارت ُحاكمةُ
طبيعة ُوبعد ُأن ُكانت ُمحكومة ُمن ُقبل ُال ُّ
فإنها ُنجت ُمن ُأسر ُمخالب ُال ُّ
هللا ُ ُّ
طبيعة ُتدعو ُاإلنسان ُإلىُ
طبيعةُ .فال ُّ
طبيعة ُأصبحت ُغالبة ُعلى ُال ُّ
عليها ُوبعد ُأن ُكانت ُمغلوبة ُلل ُّ

الهوىُوالمجون
يهُوا ُلتّقديسُ .
التّنز ُ
محبةُهللاُتجذبهُإلىُعوالمُ ُ
ُّ
ُفيُحينُأنُ ّ
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