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 اشرالنّ مة مقدّ 
 

)مايو(ُُأّيارفيقُاألعلىُفيُأواخرُالرُّإلىُُ–ُبهائيُّينُالالدُُّمؤّسسُ–بهاءُهللاُصعدُحضرةُ
باسم:ُ"المولى"ُُادُ يعرفُجيُُّاّلذيأفنديُُعّباستبيينُأمرهُوترويجهُمنُبعدهُابنهُُتوّلى،ُف1892سنةُ

ُو"حضرةُعبدُالبهاء".

هُأحّبائفيُالغربُدرجةُاستلزمتُسفرهُإلىُُبهائيُّينُالالدُّفيُفاتحةُهذاُالقرنُبلغُانتشارُُو
بعدُأنُأطاحُُةُإلُّمقّدسهُلمُيستطعُأنُيغادرُشواطئُاألرضُالهمُبعنايةُفائقة،ُغيرُأنُّتعّهدنُاّلذي

المسجونينُُكاّفةاحُ،ُوأطلقتُحكومةُالنقالبُسُر1909ةُسنةُثمانيُّعاُالفتاة"ُبالحكومةُالانقالبُ"تركيُّ
ُكادُعبدُالبهاءُيستردُّينيُّدُّالينُُوالّسياسيُّ تهُبعدُاعتقالُوسجنُوتضييقُدامُأربعينُسنةُيُّحرُُّين،ُوما
ته،ُماُبقيُمنُقوُُّ-بعينُمنُالعمرالسُّوهوُعلىُأبوابُُ-نهضُفيُثقةُوعزمُوشجاعةُليكرِّسُحّتى

ُثالثةُأعوام.عنُُدامتُماُلُيقلُُّاّلتيويلةُالطُّليقومُبهذهُاألسفارُ

  ول ال حلة الرّ 

ُيقربُمقّدسأبحرُمنُاألرضُال1910ُففيُشهرُأيلولُ)سبتمبر(ُ ةُوأقامُفيُبورُسعيدُما
هُإلىُتأجيلُاضطرُّتهُكُصحُّتوعُُّ،ُإلَُّأنُّأوروّبافينةُمنُهناكُليبحرُإلىُالسُّمنُشهرُواحد،ُوركبُ

وزارُأثناءُإقامتهُتلك:ُالقاهرة،ُوضاحيةُُانحوُعامُواحدُحيثُأقامُمستشفيُ ُسكندرّيةباإلُتوّقفرحلتهُف
ُيتون.الزُّ

عنُطريقُمارسيلياُإلىُمدينةُتونونُليُبانُُسكندرّيةأبحرُمنُاإل1911ُوفيُأغسطسُسنةُُ
ُمعدودةُام اأيُّة،ُومكثُفيهاُويسريُّالسُّ
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ُ(1)ة.مصريُّنقلهاُأحدُالمراسلينُإلىُجريدةُاألهرامُالُاّلتيوألقىُهناكُخطبتهُالجامعةُ

وصلُعبدُالبهاءُمدينةُلندن،ُفمكثُفيها1911ُُ(ُابعُمنُشهرُأيلولُ)سبتمبرالرُّيومُلوفيُا
ةُليعودُإلىُفرنسيُّتسعةُأسابيعُغادرُبعدهاُالعاصمةُالُمّدةليغادرهاُإلىُباريسُحيثُبقيُُاواحدُ ُاشهرُ 

.ُةسكندريُّتاءُفيُمدينةُاإلالشُّ)ديسمبر(ُمنُالعامُنفسه،ُوقضىُفصلُُّولمصرُفيُشهرُكانونُاأل
ُ"،ُوقدُدامتُأربعةُأشهرُأوُنحوها.ولىاألحلةُالرُّوهذهُهيُماُنطلقُعليهاُاسمُ"

 ةانيالثّ حلة الرّ 

ةُإلىُالغربُفيُاليومُالخامسُوالعشرينُمنُشهرُآذارُانيالثُّبدأُحضرةُعبدُالبهاءُرحلتهُ
ُ 1912ُُ)مارس( ُبعد ُفوصلها ُأبحرُإلىُنيويوركُعنُطريقُنابولي، ُُايومُ 18ُفقد قامُوفيُأمريكا

ةُمنُالمحيطُإلىُالمحيطُوبعضُمّتحدأشهرُجابُفيهاُالولياتُال8ُبجولةُواسعةُطويلةُاستغرقتُ
ُُالمدن ُكندا ُاألُثمُّفي ُكانون ُالخامسُمن ُاليوم ُفي ُوغادرها ُنيويورك ُإلى ُإلىُُّولعاد )ديسمبر(

إلىُباريسُفيُدنبرهُوبريستولُوعادُإلىُلندنُومنهاُسافرُأكسفوردُُوأليفربول،ُومنهاُإلىُلندنُفزارُ
ُ ُكانون ُُانيالثُّأواخر 1913ُُ)يناير( ُ)مارس( ُآذار ُأواخر ُإلى ُفيها ُأمضى ُإلىُُثمُّحيث سافر

ُوزارُاإلسماعيلي13ُُّوفيُ ييناڤاشتتغارتُفبودابستُو ُإلىُبورُسعيد ُقيرُزيارةُحزيرانُأبحر ُوأبا ة
ةُالّتاريخيُّأسفارهُُايُ منهُةمقّدسأطولُعادُبعدهاُإلىُاألراضيُالُمّدةُسكندرّيةقصيرةُوأقامُفيُرملُاإل

ُبزمنُقصير.ُولىاألةُعالميُّقبلُإعالنُالحربُال1913ُُّولكانونُاأل5ُفيُ

***ُ

                                                 

ُمنُهذاُالكتاب52ُهذهُالخطبةُمنشورةُفيُالّصفحةُ (1)
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هاُتقفُ،ُكماُأنُّبهائيُّينُالالدُّفيُتاريخُُهمّيةويلةُإلىُنقطةُبالغةُاألالطُّوتشيرُهذهُاألسفارُ
ينُولُالدُّبهذاُُمبّشرهُلُ"الباب"ُال،ُذلكُألنُّّولاألُبهائيُّفريدةُلُشبيهُلهاُولُمثيلُفيُالقرنُالُفّذة
،ُاشخصيُ أوُُامباشرُ ُلُ صارقُاتُّالشُّصالُبالغربُأوُباستطاعاُأنُيتُُّ–ينالدُّهذاُُمؤّسسُ–"ُبهاءُهللا"

ةُالّتركيُّةُوسيُّرُّالةُيرانيُّاعتقلُوسجنُونفيُفيُقالعُالحدودُاإلُحّتىفماُكادُحضرةُالبابُيعلنُرسالتهُ
ُ.1850صاصُفيُميدانُتبريزُالعامُفيُصيفُالرُّبُاهادةُرميُ شُّالماُلبثُأنُشربُكأسُُثمُّ

ُ ُأّما ُحضرة ُهللا ُسجينُ بهاء ُحياته ُمعظم ُقضى ُُتداءُ ابُامنفيُ ُافقد ُفبغداد، ُطهران ُثمُّمن
إلىُآخرُنسمةُُحّرّيةمنُالُامحرومُ ُاسجينُ ُظلُّ،ُُوعّكابهُمنفاهُفيُسجنُُاستقرُُّحّتىسطنبولُفأدرنةُإ

ُة.ميالدي1892ُُّفيقُاألعلىُبجوارُتلكُالمدينةُفيُصيفُعامُرُّالصعدُإلىُُثمُّمنُحياتهُ

ينُوهيُمثلهُالدُّةُلهذاُرئيسيُّةُشخصيُّاستطاعتُفيهاُُاّلتيُولىاألمّرةُوعلىُذلكُفهذهُهيُال
العملُُحّرّيةبُتمّتعرقُوتالشُّشواطئُُتخّطىةُأنُتمقّدسكتاباتهُالُمبّيناألعلىُومركزُعهدهُوميثاقهُُو

ُ.1921انتهتُفيُخريفُعامُُاّلتيهاُحياتُأّيامإلىُآخرُ

ُأنُُّوينبغيُألُّ ُبالنا ُُيغيبُعن ُدخل ُالبهاء ُعبد ُشيخُ ُثمُُّاجنُصبيُ السُّحضرة فلمُُاغادره
ُأنُُّ،ُولمُيتلقَُّمعّلميجلسُإلىُ يعرفُعاداتُُحّتىُهُلمُيختلطُبالوسطُالغربيُّالعلمُفيُمدرسة،ُكما

ةُوفيُمهمُّالُأوروّباةُفيُعواصمُومنُالمنّصُُأهلُالغربُأوُلغتهم،ُومعُذلكُقامُليعلنُمنُالمنبر
ُأمُّ ُأمريكا ُللدُُّّيةمالالشُّهاتُمدن ُالمميزة ُالالحقائق ُبهائيُّين ُاألصول ُوليوضح ُ لهّيةاإل، هللاُألنبياء

،ُعالميُّالُهيُّاإللُظامالنُّويشرحُعناصرُين،ُالدُّتربطُرسالتهمُبهذاُُاّلتيُلةالّصُُن،ُويبيُّاورسلهُجميعُ 
ُهاُ"روحُالعصر"وصفهاُبأنُُّاّلتيةُحيويُّحقائقُالعرضُهذهُالُعّززوي
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نذاراتهُباندلعُنارُحربُطاحنةُداهمةُتلتهمُ فيُُيدبُُّاّلذينحاللُعلىُالُنّبه،ُويأوروّبابتحذيراتهُوا 
ُاسوفُترتفعُويصبحُالعالمُعالمُ ُبشريُّالجنسُالُاّتحاد"رايةُُبأنُُّاقاطعُ ُادُتأكيدُ ة،ُويؤكُّالّسياسيُّالقوىُ
ُآخر".

ُمنُالوفيُ ُالبهاء ُعبد ُأظهرُحضرة ُتلكُاألسفار ُواإلخالصحيويُّأثناء ُواإلقدام ُللواجبُة
،ُلهّيةاإلحُبالحقائقُفرضهُعلىُنفسهُماُأثارُالعجبُواإلعجاب،ُفقدُقضىُثالثةُأعوامُيصرُُّاّلذي

لبائسُفريجُعنُاعلىُرعايةُالمريضُوالتُُّالُ ته،ُعامةُمنُقوُّذرُُّكلُُّلُ ته،ُباذصحُّتهُأوُبراحُغيرُمهتمُّ
ُوال ُالمحزون ُومواساة ُراسخُ مهموالمحروم، ُوكان ُالمساُوُاوم، ُيقبل ُالعناصرُل ُعن ُدفاعه ُفي مة

ُُوظلالم ُالطُّومة ُبالهجمات ُيكترث ُل ُوكان ُالمحرومة، ُُاّلتيبقات ُاألديانُيشنُّكان ُأقطاب ُعليه ها
ُوكانُعجيبُ متعّصبال ُيبيُُّاين، ُالسُّنُألتباعُموسىُعليهُفيُصراحتهُوهو المسيحُلهُُّسّيدالُنبّوةالم

هللاُُصّلىُمحّمدناُسّيدُنبّوةُصّحةُوُلهيُّالمجد،ُويوضحُألتباعُعيسىُفيُكنائسهمُأصلُاإلسالمُاإل
ُ.بشريُّينُوضرورتهُللجنسُالالدُّسالةُولزومُالرُُّوُبّوةالنُّنُبصدقُبيعييُّالطُّويقنعُُم،عليهُوسلُّ

منُُنُيشدُّها:ُأأّولة؛ُأساسيُُّثالثةُأهدافُحّققلقدُقامُحضرةُعبدُالبهاءُبهذهُاألسفارُلكيُيُ
ُ ُأحّبائعزم ُفيُشرحُحقائق ُبنصيبه ُيسهم ُأن ُوثانيها: ُمشروعاتهم، ُإنجاز ُعلى ُويساعدهم ينُالدُّه

ُالمتعطُُّبهائيُّال ُالجموع ُيحذُّإلى ُأن ُوثالثها ُالعاشة، ُقادة ُالمتحّضُر ُنيُرلم ُاندلع ُاقتراب ُمن انُر
ُ.ولىاألةُعالميُّالحربُال

ُنتائجهاُفاقتُكلُّالُ كامُاكُاألهدافُتحقيقُ تُهذهُاألسفارُتلحّققوقدُُ قُعليهاُماُعلُُّ،ُبلُإنَّ
اغو،ُالولياتُفيُشيكُبهائيُّأيُالمعبدُال–لمشرقُاألذكارُُساسيُّمنُآمال،ُفقدُوضعُبيدهُالحجرُاأل

اُاتأكيدُ ُأّكدُوُ–ةمريكيُّةُاألمّتحدال وذلكُفيُاجتماعُُهللا،بهاءُأبرمهُحضرةُُاّلذيعلىُالميثاقُُخاص 
26ُاؤهُفيُنيويوركُفيُعقدهُأحبُُّعام
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ُڤ)نوُالّثانيتشرينُ ُفسميتُلذلك1912ُمبر( ُب، ُالميثاق"، ُلأُوُو"مدينة ُوليمة ُكبيرُمنُرمزيُّم ُلعدد ة
ُ ُالهواء ُفي ُلقالطُّتالميذه ُبعمل ُوقام ُاثنُرمزيُّ، ُقران ُعقد ُوهو ُالآخر ُمن ُمنُبهائيُّين ُأحدهما ين

ُود.السُّالبيض،ُوثانيهماُمنُ

ُأنُّ ُنقلُّعلى ُمننا ُالفالسفةُُل ُمن ُآلفُالعظماء ُعن ُتجاوزنا ُنحن ُإذا ُاألسفار ُهذه شأن
ُ ُورجال ُُوالدُّوالعلماء ُوالثُّالسُّين ُوالّصُياسة ُوالقتصاد ُوالجتماع ُممُّقافة ُوفازواُحافة ُبه ُالتقوا ن

ُأنُّ ُكما ُمنُعلمهُونصائحه. ُأنُنغّضُبالستماعُإليهُومناقشتهُوالستفادة ُلُيمكننا رفُعنُالطُُّنا
ُإلىُالبائسينُوالمحرومينُُاّلتيبيلةُالنُّةُنسانيُّاتُاإلفتاللُّآلفُ ُبُ–بحقُُّ–لقدُلقبُُحّتىالتفتُبها

ُ"أبيُالمساكين".

***ُ

حالتُالرُّيقتصرُهذاُالكتابُكماُهوُواضحُمنُعنوانهُعلىُزاويةُواحدةُمنُهذهُاألسفارُُو
ُتعّددمال ُو"الجماهيرُالمستمعةُفيالنُّة ُالبهاء" ُ"حضرةُعبد ُبها ُونقصد لهفةُوشغفُوتقدير".ُُواحي،

ةُألقاهاُوأمريكا،ُفهناكُخطبُعدُُّأوروّباماُألقاهُفيُكّلُُمنُايسيرُ ُالُنزرُ والخطبُالمجموعةُهناُتشكُّ
ُإبُُّاّلتيةُوالجامعاتُفيُالمدنُفيُدورُالعبادةُالمختلفةُوالمعاهدُالعلميُّ انُرحلتهُلمُتدرجُفيُزارها

ُ ُمخطوطاتُأو ُشكل ُفي ُموجودة ُوهي ُالمجموعة، ُالهذه ُالمجالت ُالبهائيُّفي ُوغير ُبهائيُّة ُاّلتية
ُوأمريكا.ُُوروّباعاصرتُأسفارهُأل

ثُعنهُماُتحدُُّهاُلُتحتويُعلىُكلُّسمُبهُهذهُالمجموعة،ُفإنُّتتُُّاّلذيمولُالشُّغمُمنُالرُّوب
ُتتضمُّ ُول ُالبهاء، ُعبد ُمثحضرة ُُالُ ن ُالدُّمالحظاته ُصباحُ ُاّلتيقيقة ُيبديها ُكلُُّاكان ُوفي ُومساء 

ُُومناسب ُحدُّتشكُُّاّلتية، ُفي ُتراثُ ُل ُُاغنيُ ُاذاتها ُالمبادئ ُأفق ُواألخالقيُّينيُّدُّالفي ُوالجتماعيُّة ة،ُة
ُماُهوُسامُ ُفيُتوجيهُالبشرُنحوُكلُُّافريدُ ُانُمنهجُ وتتضمُّ
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ُةُجمعاء.نسانيُّماُيعودُبالخيرُواإلصالحُعلىُاإلُوكلُّ

ُأنُّ ُهنا ُيجدرُذكره ُلمُيحالقائمينُعلىُترجمةُالمجموعةُونُومّما ُتغييرُمقوُّلُواشرها ماتُوا
ُُاّلذيُاألسلوبُالخطابيُّ ُتُحّتىألقيتُبه ُمنُُتحّولل ُفصول ُمقالتُأو ُأو الخطبُإلىُرسائل

حضرةُعبدُالبهاءُلمُُوأنُُّلُ هذهُالخطبُألقيتُارتجاُماُينبغيُأنُيعلمهُالقارئُهوُأنُُّكتاب،ُوكلُّ
ُيعدُّ ُأو ُفإنُّيكتبها ُإلقائها، ُقبل ُالبهاُها ُأسلوبُعبد ُآثاره ُمن ُظاهر ُهو ُكما ُبنفسه،ُُاّلتيء نها دوَّ

ماُيالحظهُُ"ُوكلُّاوممتنعُ ُالُ اُيجعلهُ"سهفظ،ُممُّاللُّزُببساطةُوسهولةُفيُأسلوبُفريدُفيُنوعهُيتميُّ
شهدتُلهُُاّلذياقلُوليسُتقصيرُصاحبُالكلمةُالنُّماُهوُتقصيرُالمترجمُأوُالقارئُمنُتقصيرُإنُّ

ُبليغ.فصيحُُبيانُساحرُولسانُهُصاحبولبالغتهُأساطينُعصرهُبأنُّ

***ُ

ُتيهُالخطبُالمجموعةُفيُكتابين:يجمعُهذاُالكتابُبينُدفُّ

ُاألُ ُُّولالكتاب ُالخطب ُمن ُمجموعة ُُاّلتيوهو ُفي ُُأوروّباألقيت ُالرُّإّبان وهوُُولىاألحلة
1921ُُيُمصرُفيُسنةُمطبوعُف ُعبدُفيحتويُعلىُمجموعةُمنُألواحُحُالّثانيالكتابُأّما ضرة
ُ ُالبهاء ُالثُّأُاّلتيوبعضُالخطب ُاألعوام ُخالل ُسنةُلقيت ُطهران ُفي ُوالمطبوعة ُأسفاره ُمن الثة
1942.ُ

القائمينُعلىُُأنُُّةُإلُّهذهُالخطبُقدُأعطيتُلهاُعناوينُليستُأصليُُّويالحظُالقارئُأنُُّ
عنُفحواهاُكماُأوردُُينمُُّاواحدةُمنهاُعنوانُ ُنشرُالكتابُاستخرجوهاُمنُفحوىُالخطبُفأعطواُكلُّ

خطبة،ُأسوةُبماُكانُمنُعادةُحضرةُعبدُالبهاءُفيُبدءُكتاباتهُُ"ُعندُبدءُكلُّهوُهللاهؤلءُلفظةُ"
ُبعضُهذهُغمُمنُأنُّالرُّ"،ُوبهوُهللاوألواحهُبكلمةُ"
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ُسبقتُترجمتهُعنُال ُفرنسيُّالخطبُقد ُإلُّاإلنكليزيُُّوأة ُليسُإلُُّماُأنُُّة، ُالقارئُهنا ترجمةُُيجده
فحاتُمنشورةُفيُالّصُُاثالثُ ُاهناكُخطبُ ُة،ُغيرُأنُّلقيتُبهُوهيُالفارسيُّأُاّلذيجديدةُعنُاألصلُ

68ُوالصفحة52ُُفحةُالخطبتينُالمنشورتينُفيُالّصُُةُكماُأنُّمنقولةُعنُاإلنكليزي74ُُُّ-72ُ-56
ُة.غةُالعربيُّاللُّقدُألقيتاُب

ابه،ُومنُكتُُّبيدهُأوُأمالهاُعلىُءهاُحضرةُعبدُالبهااُخطُّولقدُأوردناُترجمةُتسعةُألواحُممُّ
ن52ُّفحةُالّصُُحّتىالكتابُُأّولتوقيعهُوذلكُمنُنهاُبزيُُّثمُّ ينةُمثُّناُإذُننشرُهذهُالمجموعةُالفريدةُال،ُوا 

ُأنُنعّبرُعن ُُنوّد ُللمجهود ُوامتنانا ُوا عدادهاُب ذلُفُاّلذيشكرنا ُالكتابُوترجمتها ُهذا يُجمعُمواد
ُشر.للنُّ

 ينبهائيّ المركزي لل وحانيّ الرّ المحفل 
 ال شرق أفريقيافي شم



 12 

صفحةُخالية
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ُمّ عاالم الالسّ صوت 

 هو هللا

–ُثالثُسنينُبعدُإطالقهُمّدةجنُقامُالسُّفيُاُمُ اهذاُالمسجونُبعدُأنُقضىُأربعينُعُإنُّ
ُةُأمريكاُالواسعة.قارُّفيُُوُأوروّباجوالُفيُفرُوالتُّالسُّبُ–(1913ُ(ُإلىُنهايةُسنةُ)1910أيُمنذُ)

لة،ُونشرُُابُ لُالعظمىُوالكنائسُالكبرىُوألقىُخطضعفهُوعجزهُنادىُفيُالمحافُومع مفصَّ
ُ.الّصلحلةُالحربُُووتعاليمهُحولُمسأبهاءُهللاُحضرةُُلواحماُجاءُفيُأُكلُّ

ُ ُحضرة ُنشر ُولقد ُهللا ُمابهاء ُُقبل ُبنغمة ُونادى ُتعاليمه، ُسنة ُالخمسين ُالّصلحيقارب
ُنسانيُّالعالمُاإلُة،ُوبأنُّلوقائعُالحاليُّفيُجميعُألواحهُورسائله،ُوأخبرُبصريحُالعبارةُبهذهُاُالعموميُّ

سوفُُّيةمالجهنُُّأوروّبامحتومةُفالموادُالملتهبةُفيُخزائنُُعاّمةفيُخطرُعظيمُوعلىُأبوابُحربُ
ُتنفجُّ ُالبلقانُوتغييرُخريطة ُبركان ُانفجار ُسيكون ُومنها ُواحدة، ُبشرارة ُالعالمُأوروّبار ُدعا ُولهذا ،
ُ.العموميُُّالّصلحإلىُُنسانيُّاإل

ُالّصلحبيَّنُفيهاُأضرارُالحربُالجسيمةُوأوضحُفوائدُُاالطينُألواحُ السُّإلىُالملوكُُوُبوكت
حياةُُالّصلحُوأنُُّإلهيُّاإلنسانُبنيانُُ،ُوأنُّنسانيُّالحربُهادمةُللبنيانُاإلُومنافعه،ُوبأنُُّالعموميُّ

نورُُالّصلحُوأنُُّة،الحربُنفثاتُشيطانيُُّوأنُُّإلهّيةروحُُالّصلحُمةُوالحربُمماتُمصوَّر،ُوأنُّمجسُّ
ُعلىُاإلطالق،ُوأنُُّظلمةالحربُُاآلفاقُوأنُّ
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ُُو ُالعظام ُاإلاألنبياء ُوالكتب ُالقدماء ُكلُُّلهّيةالفالسفة ُبشيرة ُكانت ُالحربُُالّصلحها ُونذيرة والوفاء
ُ.لهّيةرائعُاإلالشُّوأساسُُماويُّالسُّوالفيضُُلهيُّهذاُهوُاألساسُاإلُجفاء،ُوأنُّوال

ُإنُّ ُالقول ُبأعلىُصوتيُقائنيُناديتُوخالصة ُالمجامع ُعقالءالُ فيُجميع ُيا وياُُالعالم،ُ:
ويلحقكمُطوفانُُنسانيُّيحيطُباألفقُاإلُامُ ظلمُاكمُسحابُ ءوراُفالسفةُالغرب،ُوياُعلماءُاألرضُإنُّ

ُانتبهواُفوديارهاُسيلُشديدُُأوروّباطُبمدنُيعصفُبسفنُحياةُالبشرُوعنُقريبُسيحيُشديد انتبهوا
ُاستيقظوا ُبمنتهىُاأللفةُونرفعُبعونُلنُواستيقظوا ُالعالمُاإلُوعنايتههللاُقومُجميعنا ُنسانيُّعلمُوحدة

ُمنُهذاُالخطرُالعظيم.ُنسانيُّننجيُالعالمُاإلُحّتىوميُمالعُالّصلحجُونروُّ

ُالّصلحةُةُكانتُمتعاونةُومتجاوبةُمعناُفيُقضيُّمقّدسُانفوسُ ُأوروّبايُأمريكاُُوولقدُقابلتُف
هاُوياُلألسفُكانتُقليلةُإلُأنُُّنسانيُّعقيدةُوحدةُالعالمُاإلحنُفيُاللُّوافقةُةُمتمّتفقوكانتُُالعموميُّ

ُالّصلحةُسببُلحفظُتجهيزُالجيوشُومضاعفةُالقوىُالحربيُُّونُبأنُّجالُيظنُّالرُّددُوكانُأعاظمُالع
مُأنُتتقدُُّاألمرُليسُكذلك،ُفهذهُالجيوشُالجّرارةُلُبدُُّالمُولقدُصرَّحتُلهمُببيانُصريحُأنُّالسُُّو

ُالملتهبةُلُبدُُّّياممنُاألُايومُ  ُالمواد ُيُإلىُالميدان،ُوهذه ُانفجارها علىُشرارةُُتوّقفأنُتنفجرُوأنَّ
ُتشعلُالعالمُبغتةُولكنُّ ُاتُّواحدة ُالبيانُلعدم ُلهذا ساعُاألفكارُولعمىُاألبصارُإلىُأنُهمُلمُيذعنوا
ُآلتُشرارةُالبلقانُإلىُبركان.

ة؟"ُفقلناُعالميُّةُقائلة:ُ"هلُحربُالبلقانُهذهُحربُمهمُّسُوفيُبدايةُحربُالبلقانُسألتناُنفُو
ُة.عالميُّهاُتنتهيُإلىُحربُفيُالجواب:ُإنُّ

ُقبلُخمسينُسنةُوحّذرُمنُهذاُالخطرُالعظيم.ُتفّضلبهاءُهللاُحضرةُُوخالصةُالقول:ُإنُّ
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ُاسالنُّضحتُلعمومُهاُاآلنُاتُّأضرارُالحروبُكانتُواضحةُلدىُأهلُالعرفانُولكنُُّومعُأنُّ
وهادمةُللمدنُُوسببُالموتُاألبديُُّلهيُّوهادمةُللبنيانُاإلُنسانيُّاإلالحروبُهيُآفةُالعالمُُوعلمُأنُّ

راخُإلىُاألوجُمنُجميعُاألطراف،ُ،ُومصيبةُكبرىُولهذاُيتعالىُالّصُعالمينالمعمورة،ُونارُتحيطُبال
ُنياُمنُالويلُوالحنينُوانطمرتُأقاليمُمعمورة.الدُّوزلزلتُ

ُالعيُو ُسالت ُمنُلقد ُوذابت ُالقلوب ُواحترقت ُاألطفال ُمن ُاأليتام ُضجيج ُمن ُبالعبرات ن
هات،ُوارتفعُقلوبُاألمُّساءُالبائساتُوارتفعتُصرخة:ُواوياله،ُوواأسفاهُمنُالنُّىُمنُاميصراخُاأل
احةُواألمانُوتصلُالرُّ.ُفعالمُالخليقةُمحرومُاليومُمنُنُّالسُّاعنينُفيُالطُّهُاآلباءُنينُوتأوُّإلىُاألوجُأ

بانُلتُالموادُالملتهبةُساحاتُالحربُإلىُمقابرُللشُّعدُوقدُحوُّالرُّكأصواتُُبنادقتُالمدافعُوالأصوا
ُاليافعينُوالوضعُأسوأُمماُأسردهُلكم.

ُاإل ُالعالم ُارحموا ُالعالم ُدول ل لُ فيا ُمِّ ُويا ُساحاتُُنسانّي ُعطفُعلى ُبنظرة ُتوّجهوا العالم
ةُالعظمى،ُقواُفيُهذهُالبليُّوياُفالسفةُالغربُتعمُّومين،ُظلالحرب،ُوياُعلماءُالبشرُتفّقدواُحالُالم

ةُربريُّبرُفيُمنعُهذهُالتدبُُّبشريُّالجنسُالُأّيهارواُفيُدفعُهذهُاآلفةُالكبرى،ُوياُوياُرؤساءُالعالمُتفكُّ
ل مُوالفتراس هوُُاّلذييلُالعظيمُالسُّوأنُتقاومواُهذاُُالعموميُُّالّصلحُفلقدُحانُالوقتُأنُترفعواُع 
ُى.اآلفةُالكبُر

ر،ُولمُينحسر،ُهُلمُيتأثُّأربعينُسنةُفيُسجنُالستبدادُولكنُُّمّدةهذاُالمسجونُكانُُومعُأنُّ
وحُفيُاحتراقُوذوبان،ُالقلبُفيُنهايةُاألسفُواللتهابُوالعينُدامعةُالرُّ،ُفّيامرُفيُهذهُاألكماُتأثُّ

ُارالنُّتلقواُماءُعلىُهذهُُحّتىوالقلبُمحترقُفابكواُونوحواُوأسرعواُ



 16 

ُ.عالمينالمحرقةُللُارالنُّتكمُتخمدُهذهُبهمُُّهبةُلعلُّالملت

قطعُهذاُاؤوفُالرُُّإلهيأغثُهؤلءُالبؤساء،ُوياُموجديُارحمُهؤلءُاألطفال،ُوياُُإلهيوياُُ
،ُوياُمغيثناُأغثُصراخُهؤلءُاأليتام،ُوياُمشتعلةالُارالنُّديد،ُوياُخالقُالعالمُأخمدُهذهُالشُّيلُالسُّ
ُالُأّيها ُُراألمُُّلُّسُحقيقيُّالحاكم ُويا ُاُحمنهاتُجريحاتُاألكباد، ُرحيم ُيا ُاآلباء ُأعين امعةُالدُّرحم

ُ خاء.ُإنُّعالميُّوفانُوبّدلُهذهُالحربُالالطُّوقلوبهمُالمحترقةُوسّكنُهذا كُأنتُةُإلىُصلحُوسالمُوا 
نُّ ُميعُالبصير.السُّكُأنتُالمقتدرُالقديرُوا 

 عّباسعبد البهاء 

 هو هللا 

ُياُأهلُالعالم،

،ُمحّبةماُهوُمعمورُسببهُاأللفةُوالُكلُُّاألرضُومشيتمُفيُمناكبهاُوجدتمُأنُُّإذاُسرتمُفي
إلىُذلكُولمُُبشريُّماُهوُمطمورُناتجُعنُالعداوةُوالبغضاء.ُومعُذلكُلمُينتبهُالجنسُالكّلُُوأنُّ

ُزالُالبشرُيفكُّ ُالجيوشُلتصولُُزاعالنُّرونُفيُالخالفُُويفقُمنُسباتُالغفلة،ُوما والجدالُوحشد
ُزالُوالقتال.النُّفيُميادينُوتجولُ

ذاُنظرتمُإلىُالكونُوالفسادُوالوجود ةُتنّوعمبُمنُأجزاءُائنُمركُّككّلُُأنُُّوالعدمُوجدتمُوا 
ُأحدثُتركيبُ ُلهيُّاإلاإليجادُُبمعنىُأنُُّالّتركيبُيءُناتجُعنالشُّوجودُُ،ُوأنُّةتعّددم بينُُانُ معيُُّاإذا

ُتشكُّ ُالبسيطة ُالعناصر ُفإذاُيُّكائنُمعُالّتركيبلُمنُهذا ُالمنوال. ُالموجوداتُعلىُهذا ُوجميع ن.
ُ ُُالّتركيبحدثُفيُهذا ُُوتحّللخالفُأو ُومعنىُذلكُأنُّتفّرقتُأجزاؤه ُالكائن. ُهذا انعدامُُتُانعدم

ُبينُالعناصرُتركيبُوتآلفُيتمُُّها.ُوعلىُهذاُفكلُّتفّرقيءُناتجُعنُتحليلُعناصرهُُوالشُّ
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تجاذبُُالممات.ُوبالختصارُإنُُّعّلةبينهاُهوُُدبُّيُتفّرُقُوُتحّللاختالفُُوُهوُسببُالحياة،ُوكلُّ
ُالنُّ ُسببُلحصول ُوتوافقها ُُواألشياء ُالمفيدة ُالّثمتائج نُّيُّالطُّار ُوا  ُسببُُبة، ُواختالفها ُاألشياء تنافر

ُ.ضطرابلالضمحاللُوال

والحيوانُواإلنسان،ُومنُُالّنباتجميعُالكائناتُذاتُالحياةُمثلُُحّققجاذبُتتالتُّآلفُُوالتُّفمنُ
جاذبُالتُّماُينتجُعنهُالئتالفُُوُكلُُّالضمحالل.ُولهذاُفإنُُّيدبُّنافرُوالخالفُيحصلُالنحاللُُوالتُّ
باعدُالتُّنافرُوالختالفُُوالتُّماُينتجُعنهُُكلُّ،ُُونسانيُّحياةُالعالمُاإلُعّلةالبشرُهوُُعاّمةبينُُّتحادوال
ُ.بشريُّالُالّنوعمماتُُعّلةهوُ

كانُُامتآلفُ ُايحانُينموُمنسجمُ الرُّوالوردُُوُالّنباتُوُالّزرعتمُماُمررتمُبإحدىُالمزارعُولحظكلُُّوُ
ُدلي ُأنُُّالُ ذلك ُُعلى ُيد ُنمتُعلى ُالحديقة ُُبستانيُّهذه ُبتعّهدكامل ُالتُّها ُهذيبُواإلنبات، إذاُأّما

الماهرُُبستانيُّهاُحرمتُمنُعنايةُالثةُمضطربةُبالُترتيبُولُنظامُاستنتجتمُأنُّشاهدتمُالحديقةُمشعُّ
ُةُفأتلفتها.الّضارُّاألعشابُُفنمتُفيها

ُُ ُذلك ُالُأنُُّيّتضحمن ُتربية ُعلى ُدليل ُواللتئام ُوأنُّحقيقيُّالُمرّبياأللفة ُُوُ، شتتُالتُّالفرقة
ُوالبعدُعنها.ُلهّيةاإلربيةُالتُّبرهانُعلىُالحرمانُمنُ

ُإنُُّامعترض ُُولعلُُّ ُآدابُ ُمألمُيقول: ُوملله ُوشعوبه ُوأذواقُ ُاورسومُ ُاالعالم نة،ُيامتبُامختلفة،
ُوأخالقُ  نُّتعّددمُاوطبائع ُوا  ُُالعقولُة، ُفكيف ُمتفاوتة ُواآلراء ُالُتجّلىتواألفكار ُويتمُُّةحقيقيُّالوحدة

بُلالنعدامُوالهالك،ُالختالفُالمسبُّالختالفُنوعان:ُأحدهما:ُُل:ُإنُّامُبينُالبشر؟ُفنقُوالتُُّّتحادال
ُإحدُاالشُُّكالختالفُبين ُتمحو ُالمتقاتلة ُوالملل ُالمتنازعة ُوتخرُّعوب ُاألخرى ُوتسلبهاُها ُوطنها ب

ُالّنوعأّماُمنُالختالفُمذموم.ُُالّنوعماء.ُفهذاُالدُّاحةُوتعملُفيهاُالقتلُوسفكُالرُّاألمنُُو
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ُ.ُوهذاُهوُعينُالكمالُوموهبةُذيُالجالل.نّوعتُّالاآلخرُمنُالختالفُفهوُ

ُفُ ُالحدائق: ُأزهار ُصمهملحظوا ُوتباينت ُألوانها ُوتفاوتت ُنوعها ُاختلف ُُوا تُتعّددورها
سقىُمنُماءُواحد،ُوتنموُمنُهواءُواحد،ُوتترعرعُمنُحرارةُوضياءُشمسُاُكانتُتُ هاُلمُّأشكالهاُإنُّ
ُحّيزفيُازديادُرونقهاُوجمالها.ُوكذلكُالحالُإذاُبرزُإلىُُاهاُواختالفهاُيكونُسببُ تنّوعُواحدةُفإنُّ

ُ ُجامع ُأمر ُُ–الوجود ُكلمة ُنفوذ ُفُ–هللاُوهو ُاختالفُالبشر ُاآلأصبح ُُوي ُوالعاداتُالرُّداب سوم
ُ.نسانيُّلزينةُالعالمُاإلُابائعُسببُ الطُّراءُُوواألفكارُواآل

والختالفُسببُلظهورُالجمالُوالكمال،ُمثلهُفيُذلكُمثلُُنّوعتُّالهذاُُأضفُإلىُهذاُأنُُّ
تُاُكانوحُوسلطانها.ُفإذالرُّنفوذُبينُأعضاءُاإلنسانُالواقعةُتحتُُالخلقيُُّالّتنّوعُوُوتُالفطريُّافالتُّ
ينُكانُاختالفُرايالشُّفيُالعروقُُوُاواألجزاء،ُوكانُحكمهاُنافذُ ُوحُمسيطرةُعلىُجميعُاألعضاءالرُّ

ُوكانتُهذهُالكثرةُأعظمُقوىُللوحدة.ُمحّبةلالئتالفُوالُامؤّيدجزاءُاألُتنّوعاألعضاءُُو

ُوأولوُكانتُأزهارُالحديقُ ُوبراعمها ُوأثمةُورياحينها ُوأشجاُرارها ُوأغصانها ُمنُنوعُوراقها ها
وجهُُرونقُولُجمالُبأيُُّواحدُولونُواحدُوتركيبُواحدُوترتيبُواحدُلماُتوفرُلمثلُتلكُالحديقةُأيُّ

يُلونُفُكلُُّتسّببهاُأثماُرتُتنّوعُووراقهاُوتباينتُأزهارهاُتُألوانهاُواختلفتُأتعّددإذاُأّماُُمنُالوجوه.
برازُجمالها ونقُوالحالوةُوالجمال.ُكذلكُالرُّاألناقةُُووبرزتُالحديقةُفيُغايةُُزينةُسائرُاأللوانُوا 

ُظلُّتُبظلُّهاُإذاُاستبائعُواألخالقُفيُعالمُاإلنسان.ُفإنُّالطُّاآلراءُُوُتنّوعلُفيُتفاوتُاألفكار،ُُواالح
ُوالكمال.ُةعلويُّوهيُفيُنهايةُالعظمةُوالجمالُوالُتجّلتُّيةوحدانالكلمةُواحدة،ُونفذتُفيهاُُقّوة
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ُظلُّيجمعُعقولُبنيُاإلنسانُوأفكارهمُوقلوبهمُوأرواحهمُتحتُولُشيءُاليومُيستطيعُأنُُ
ُ ُغير ُواحدة ُُقّوةشجرة ُهللاُكلمة ُفكلمة ُبحقائقُاألشياء. ُُفّذةاالنُّهيُهللاُالمحيطة األشياء.ُُكلُّفي

ُابطةُلروابطُعالمُاإلنسان.هيُالّضُهللاُفوس.ُوكلمةُةُللنُّمحّركهيُالهللاُوكلمةُ

كلمةُُظلُّبُظلُّعلىُجميعُاآلفاق،ُوأنُاستهللاُكلمةُُةورانيُّنوالحمدُهللُأنُقدُأشرقتُاليومُُ
ونُمّتحدعوبُوالقبائلُواألديان،ُوهمُمجتمعونُُوالشُّوائفُوالمللُُوالطُّالفرقُُوُكلُّقبيلُمنُُّيةالوحدان

ُونُوفيُغايةُالئتالف.مّتفقُو

ُياُأهلُالعالم،ُ

فيُمجمعُبنيُآدم.ُولهذهُُةحمانيُّرُّخالصةُللعالم،ُوظهورُللُةورانيُّطلوعُشمسُالحقيقةُنُإنُُّ
ُثمُربةُُومسُنتيجةُطيُّالشُّ ُتتوفُُّمشكورة.ة ُُكلُّنوحاتُلالسُّرُوبها مسُرحمةُخالصةُالشُّفيض.ُوهذه

ُبحتة.ُون ُوالُةورانيُّوموهبة ُوأهلهُهيُالئتالفُوالوئام ُوالالتُّوالرتباطُُوُمحّبةالعالم زالةُُّتحادراحم وا 
الجمالُُتفّضل.ُوقدُهامةالشُّوغايةُُحّرّيةألرضُبنهايةُالباعدُوتحقيقُالوحدةُبينُجميعُمنُعلىُاالتُّ

شجرةُواحدةُوأوراقُغضنُواحد".ُفشّبه ُعالمُالوجودُبشجرةُواحدة،ُوجميعُُأثمار"كّلكمُالمباركُفقال:ُ
منُالغصنُإلىُالورقُإلىُالبراعمُُ–ار.ُولهذاُوجبُأنُيكونُالجميعُثمباألوراقُواألزهارُواألُالّناس
منوطُباأللفةُوالرتباط.ُلهذاُُطفاللُّوهذاُُراوةالطُّ.ُوحصولُهذهُطفاللُّراوةُُوالطُّغايةُفيُُ-مرالثُّإلىُ

ُ.ّية،ُويدعوُبعضكمُلبعضُبالحياةُاألبدقّوةيجبُأنُيحافظُبعضكمُعلىُبعضُبغايةُال

الودود،ُوموهبةُُبُّالرُّلرحمةُُلُ أنُيكونواُفيُعالمُالوجودُمثاهللاُُأحّباءوجبُعلىُُمَُّثُ ومنُُ
مُولُلظُّغيان،ُولُينظرواُإلىُالالطُّهود،ُوينبغيُلهمُأنُلُيلتفتواُإلىُالعصيانُولُالشُّلغيبُُومليكُا

ُالعدوان،
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ُاالوجود،ُوأنُيحصرواُفكرهمُدائمُ ُلشجرُاثمارُ وبراعمُُوُاأوراقُ ُبشريُّالجنسُالُاواُأبصارهمُليرُوينّزهوأنُ
بداءُال ،ُولُيفترضونُانُلغيرهم.ُلُيرونُفيُأحدُعدوُ والعُوُموّدةعايةُوالالرُُّوُمحّبةفيُتقديمُالخيرُوا 

ُسوءُ  ُويعتبرونُالغرباءُجميعُمنُعلىُاألُبلُيعتقدونُأنُُّافيُأحد ُويعدُّأحّباءرضُأصدقاء، ُوُن،
ُرباط.ُكلُّصواُمنُدهمُقيد،ُبلُعليهمُأنُيتخلُّّلُيقيُّالمجهولينُمعروفين.ُويجبُعليهمُأ

لألعداءُكأسُالوفاء،ُُقّدميُاّلذيخصُالشُّءُلهوُذيُالكبرياهللاُبُاليومُلدىُبابُالمقرُُّإنُُّ
ُودود.ُدودُإلىُوليُّاللُّلُالخصمُوم،ُويحوُّظلويبذلُلهمُالعطاء،ُويعينُالعاجزُالم

ُتلكُهيُوصاياُجمالُالمبارك،ُتلكُهيُنصائحُالسمُاألعظم!ُُ

ُ!عّزاءاألُحّباءاألُأّيهاُ

ُحربُوجدال.ُإنُُّ ُفي ُاُفيُنسانيُّاإلُالّنوعُوُالعالم ُلخصغاية ُأحاطت ُوالوبال. ُظلمةومة
ةُفيُرقابُبعضهاُالبعض،ُالوفاء.ُإذُأنشبتُجميعُمللُالعالمُمخالبهاُالحادُُّةورانيُّالجفاء،ُواستترتُن

ةُوتزلزل.ُفكمُمنُنفوسُباتتُشريدةُبالُمأوىُولُبشريُّوماُزالتُتتنازعُوتتقاتل،ُبحيثُتزعزعُبنيانُال
علىُالغبراءُصرعىُفيُميادينُالحربُوالقتالُُ-عامُكلُُّ-جالُيسقطوُنالرُّفةُمنُوطن.ُوآلفُمؤلُّ

مونُويقودونُويفتخرونُزالُالقادةُيتزعُُّعادةُوالحياةُوماالسُّلقدُطويتُخيمةُُحّتىجينُبدمائهم،ُمضرُّ
يفُفيُرقابُهذهُاألمة.ُويقولُالسُّمتُماءُويتباهونُبإثارةُالفتن.ُيقولُقائلُمنهم:ُلقدُحكُّالدُّبسفكُ

ولةُمنُأساسها.ُذلكُمدارُالدُّولُثالث:ُلقدُاقتطعتُتلكُلمملكة.ُويقرابُهذهُاالتُّيتُب:ُلقدُسوُّثانُ 
مذمومين،ُُ-فيُجميعُالجهات–داقةُدقُوالّصُ.ُلقدُأصبحُالّصُبشريُّفخرهمُومباهاتهمُبينُالجنسُال

نُُّوأصبحُاألمنُوعبادةُالحقُّ ُالمالسُُّوُمحّبةوالُالّصالحُوُالّصلحمناديُُمقدوحين.ُوا 
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ُضربُفيُقطبُالوجودُخيمته،ُويدعوُإلىُنفسهُاألقوام.ُاّلذيلمباركُلهوُدينُالجمالُا

ُُ ُُهللا!ُأحّباءفيا ُقدرُهذا ُللخالئقالدُّاعرفوا ُوأظهروه ُبموجبه، ُفيُالحياة ُواعملوا ُينُالمتين،
ُالملكوتُأجمعين. ُبألحان ُوأنشدوا ُتعاليم ُوانشروا ُالرُّ، ُووصاياه، ُُحّتىبُالودود ُغيرُالدُّتصبح نيا

نفسُُكلُّماني،ُوتسريُفيُجسدُالخلقُالميتُروحُحياةُجديدةُوتلتمسُلظُّنيرُالعالمُالنيا،ُويستالدُّ
ُ.ةرحمانيُّإلىُنفسُُتحّولوتُّيةألختهاُالحياةُاألبد

ُالفانيُإنُُّ ُالعالم ُفيُهذا ُوتفنىُالُمّدةتنتهيُفيُُالحياة ُوتزولُالّثروةُوُعّزةقصيرة، احةُالرُّ،
ُاإلىُسلوكُالمألُاألعلى.ُكونواُلأليتامُأبُ ُالّناسالخالق،ُوادعواُان.ُفنادواُالخلقُإلىُرابيُّالتُّرورُالسُُّو

ُملجأُ اعطوفُ  ُوللمساكين ُاومالذُ ُ، ُوللمرضى ُالغنى ُكنز ُوللفقراء ُُوالدُّ، ُالشُّواء ُمعين ُكونوا ُكلُّفاء.
ُُوظلم ُموم، ُلُكلُّجير ُالخدمة ُتقديم ُفي ُفكركم ُواحصروا ُباُكلُّمحروم. ُتلقوا ُول إلىُُلُ إنسان.

ُللاإلعراضُولُا ُولُتأبهوا ُبلُعلىُالنُّلظُّإلنكارُولُالستكبار؛ ُولُالعدوان. ُم ُعاملوا ُالّناسقيض!
أنُيحصرُهللاُُأحّباءفردُمنُُكلُّ.ُويجبُعلىُاولُظاهريُ ُالُصوريُ ي اُحقيقُاوكونواُعطوفينُعطفُ 

والمنفعة،ُوكانُقّدمُلهُالخيرُُصلُبأحدُإلُّوموهبةُالمّنان،ُفماُاتُّنُحمالرُّفكرهُفيُأنُيكونُرحمةُ
ُ.حمنالرُّالعالمُموهبةُبنورُالهدايةُوتحيطُُيشعُُّحّتىلتحسينُاألخالقُوتعديلُاألفكارُُاسببُ 

ُكهف!ُكلُّتأويُإلىُُظلمةمنزل،ُوالعداوةُُكلُّنورُيضيءُفيُُمحّبةالُ

ُُ ُالهمُّهللاُُأحّباءفيا ُالابذلوا المستورُوتبدوُُرُّالسُّفينكشفُُام اتمُلمةظُّةُعسىُأنُتزولُهذه
ُللعيان.ُتجّلىقائقُاألشياءُوتح
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 البه بهاء هللا م عليه ورال المعظّ كتور فالدّ جناب البروفسور المحترم 

 هو هللا 

ُخصُالمحترمُالمفتونُبالحقيقة.الشُُّأّيها 

ُالمؤرُُّ ُالثُّوصلتُرسالتك ُفي ُتمُّخة ُمن ُوالعشرين ُامن 1921ُُوز بةُيُّالطُّوكانتُمضامينها
ُظاهرة.ُإنُُّّيةشديدةُواكتشافاتكُالعقلُّيةقواكُالفكُرُىُالحقيقةُوأنُّتتحرُُّاكُماُزلتُشابُ علىُأنُُّالُ دلي
عنُهذهُُالُ وفض1910ُكتبتُسنةُهاُكتورُفيشرُقدُانتشرتُويعرفُالجميعُأنُّكتبتهاُللدُُّاّلتيسالةُالرُّ
ُالمسائلُكذلكُفيُتعّددمالةُفقدُكتبتُرسائلُسالرُّ ُالمضمونُقبلُالحربُوقدُأشيرُإلىُهذه ُبهذا ة
ُجري ُالخطابة ُوكذلك ُالجميع ُيعرفه ُتلكُالجريدة ُوتاريخ ُفرانسيسكو ُسان ُجامعة ُفيُُاّلتيدة ألقيتها

نُّالنُّناءُعلىُالفالسفةُبعيديُالثُّالجامعةُفيهاُ اُلنرسلُإليكمُنسخةُمنُتلكُظرُفيُمنتهىُالبالغةُوا 
ُسالة.الرُّالجريدةُمعُهذهُ

نُُّ واحدُُكلُّنُترسلواُلناُنسخةُمنُعتُأطبُامفيدةُلهذاُنرجوُإذاُملُشّكُتكمُمؤلفاُهذاُوا 
ُمنها.ُ

ُبُ ُالمقصود ُاألاّلذيينُبيعيُّالطُّإنَّ ُفئةُمنُُلوهّيةنُذكرتُعقائدهمُحولُمسألة ينُبيعيُّالطُّهم
ُالمحسوساتُالمقيُّالنُّقيُضيُّ نُعندهمُميزانُاإلدراكُهوُميزانُاّلذيدونُبالحواسُالخمسُُوظرُعبدة
رونُوجودُبهمُيعتّنُإُحّتىُاأوُمشبوهُ ُارُالمحسوسُمعدومُ وغيُافقدُاعتبرواُالمحسوسُمحتومُ ُحّسُال
ُُامشكوكُ ُاأمرُ ُلوهّيةاأل ُُّيةكلُّفيهُبصورة ُرأيُجميعُالفالسفةُبصورة ُبلُُعاّمةوليسُهذا ُذكرتم كما

ُ ُقصيرو ُهم ُالنُّالمقصود ُبيعيُّالطُّظرُمن ُين ُاإلأّما رسطوُأمثالُسقراطُوأفالطونُوأُلهّيوُنالفالسفة
وكذلكُُنسانيُّواُخدماتُفائقةُإلىُالعالمُاإلقّدمهمُناءُألنُّالثُّونُأقصىُيستحقُّترامُُوجديرونُبالحُإّنهمف

ُونُالمعتدلوُنبيعيُّالطُّالفالسفةُ
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ُأساسُترقُّ ُوالحكمة ُونحنُنعتبرُالعلم ُاإلالجهابذة ُذويُُنسانيُّيُالعالم ظرُالنُّونثنيُعلىُالفالسفة
ُلكمُالحقيقة.ُتجّلىتُحّتىظرُفيُجريدةُسانُفرانسيسكوُالنُّالبعيدُفأمعنواُ

ُأشّعةفُمسالشُّهوُمنُخصائصُُاّلذيعاعُالشُّوحُكالرُّفهيُمنُخصائصُُّيةالقوىُالعقلأّماُُ
ُأنُّالشُّنفسُُولكنُُّمستمرُُّجّددتُفيُهيُمسالشُّ فيُُنسانيُّإلالعقلُاُمسُباقيةُدونُتغييرُلحظوا

ظهورُالعقلُمنوطُبسالمةُُنُّوأُوحُعلىُحالةُواحدةالرُُّولكنُُّام ازولُالعقلُتميماُتزايدُوتناقصُولربُّ
ُقّوةبُيتصّوررطُفالعقلُيدركُُوالشُّوحُغيرُمشروطةُبهذاُالرُُّليمُفيهُعقلُسليمُلكنُّالسُّالجسمُفالجسمُ

وحُلهاُانكشافاتُالرُُّطليقةُوالعقلُيدركُالمعقولتُبواسطةُالمحسوساتُلكنُُّقّوةوحُالرُُّوحُولكنُّالرُّ
مثلُُحّسُوالعقلُلهُإدراكاتُبواسطةُقوىُالُةوحُغيرُمحدودالرُّغيرُمحدودةُفالعقلُمحدودُفيُدائرةُُو

هاُليقةُكماُتالحظونُأنُّةُطوحُحرُّالرُُّمسُلكنُّاللُُّقّوةمُُوالشُُّقّوةوقُُوالذُُّقّوةمعُُوالسُُّقّوةالبصرُُوُقّوة
كانتُُاّلتيؤياُمسألةُمنُالمسائلُالغامضةُالرُّتُفيُعالمُماُحلُّومُولربُّالنُّاليقظةُُوُتيالتسيرُفيُح

فيُُام الُالحواسُالخمسُوالعقلُمفقودُتملُالعقلُعنُاإلدراكُبتعطُّليقظةُمسألةُمجهولةُويتعطُّعندُا
ُ.قّوةوحُفيُنهايةُالالرُُّفولةُولكنُّالطُّحالةُالجنينُوحالةُ

وحُلهاُمراتبُالرُُّوحُبفقدانُالعقل.ُولكنُّالرُُّقّوةةُكثيرةُعلىُبقاءُأدلُُّهناكُوخالصةُالقولُإنُُّ
هُفيُحدودُعالمُالجمادُالجمادُلهُروحُولهُحياةُولكنُُّبهُأنُّسّلمُومنُالمُةماديُّجومقاماتُفهناكُروحُ

جميعُالكائناتُلهاُحياةُكماُقالُتعالىُفيُالقرآنُُينُوهوُأنُّبيعيُّطُّالمجهولُللُرُّالسُّضحُهذاُكماُاتُّ
وحُالرُّموُهيُنُّالُقّوةموُُوالنُُّقّوةهناكُُالّنباتشيءُحّي"ُوكذلكُفيُعالمُُكلُّالكريمُ"وجعلناُمنُالماءُ

ُهناكُ ُالحيوان ُعالم ُُحّسُالُقّوةوفي ُفيه ُاإلنسان ُعالم ُالمراتبُُقّوةولكن ُهذه ُوفيُجميع محيطة
ُوحالرُّترىُظهورُُلكّنكُاالمذكورةُترىُالعقلُمفقودُ 
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العقلُُعلىُوجودهاُوكذلكُيستدلُُّالعاقلةُتستدلُُّقّوةالُوحُلكنُّالرُّقوىُالحّسُلُتدركُُوبروزهاُوأنُّ
ُمرتبةُمنُالمراتبُلكنُُّكلُّومحيطةُبالكائناتُولهاُظهورُوبروزُفيُُّيةحقيقةُغيرُمرئعلىُوجودُ

ُفوقُإدراكُا ُلُتدركُحقيحقيقتها ُالجماد ُفرتبة ُلعقول. ُُالّنباتقة لُُالّنباتوكذلكُُيُّالّنباتوالكمال
تحيطُبسائرُُاّلتييستطيعُإدراكُحقيقةُالحيوان.ُوالحيوانُلُيستطيعُإدراكُحقيقةُاإلنسانُالكاشفةُ

ُلكنُالطُّبيعةُولُيتجاوزُعنُقوانينُاألشياء.ُوالحيوانُأسيرُللطُّ كاشفةُفيُُقّوةةُثمُّبيعةُونواميسها
ُب ُمحيطة ُتحطُّالطُّاإلنسان ُفمثبيعة ُقوانينها. ُُوُنُّإُالُ م ُالجمادات ُأسيرةُالّنباتجميع ُوالحيوانات ات

ُللطُّ ُوهذه ُأمسُعلىُعالشُّبيعة، ُللطُّظمتها ُسيرة ُإلىُدرجة ُمطلقُ بيعة ُلها ُإرادة ُأنُُال ولُتستطيع
والحيوانُلُيستطيعُُالّنباتبيعةُقيدُشعرة.ُوكذلكُسائرُالكائناتُمنُالجمادُُوالطُّتتجاوزُعنُقوانينُ

ُاإلنسانُولوُأنُُّبيعةُولكنُّهاُجميعهاُأسيرةُللطُّبلُإنُّبيعةُالطُّواحدُمنهاُأنُيتجاوزُعنُقوانينُُأيُّ
ُابيعة.ُلحظواُاإلنسانُتروهُمخلوقُ الطُّقلهُطليقانُوحاكمانُعلىُروحهُوعُبيعةُولكنُّجسمهُأسيرُللطُّ

ويطيرُفيُالهواءُُابيعةُفيصبحُطيرُ الطُّروحُاإلنسانُوعقلهُيكسرانُقانونُُذاُروحُلكنُُّاكُ متحرُُّي اتراب
.ُحّرّيةتُبارعةُويسيرُفيُأعماقُالبحارُكاألسماكُويقومُباكتشافالسُّصفحاتُالبحارُبكمالُُأوُيشقُّ
الجبلُُتشقُُّاّلتيالعاتيةُالعاصيةُُقّوةفهذهُالُّيةالكهربائُقّوةبيعة.ُوكذلكُالالطُّسرُعظيمُلقوانينُوهذاُك

بيعةُالمكنونةُالطُّرُبيعة.ُوكذلكُأسراالطُّلُزجاجةُوفيُهذاُخرقُلقانونُقدُحبسهاُاإلنسانُداخُاشقُ 
ُُّيةينبغيُأنُتبقىُمخفُاّلتي ُكالطُّبحكم ُقد ُبيعة ُبها ُاإلنسانُوجاء ُحّيزالغيبُإلىُُحّيزمنُشفها
اُيكشفهُاّلتيبيعةُالطُّبيعةُوكذلكُخواصُاألشياءُهيُمنُأسرارُالطُّهود.ُوهذاُكذلكُخرقُلقانونُالشُّ

ُالماضي ُالحوادث ُوكذلك ُاإلنسان، ُُاّلتية ُعالم ُمن ُوكذلكُالطُّفقدت ُاإلنسان، ُيكشفها ُصار بيعة
ُصارُاّلتيالحوادثُالمقبلةُ
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المخابرةُُبيعة،ُوأنُّالطُّهاُلُتزالُمفقودةُفيُعالمُللُفيُحينُأنُّيكشفهاُاإلنسانُعنُطريقُالستد
ُوالمراس ُبالمسافاتُالقريبة ُتنحصر ُلُاقُ وفلة ُولكنُّالطُّقانون ُبُبيعة ُالاإلنسانُصار ُةمعنويُّالُقّوةتلك

ُلُّظُّبيعة،ُوكذلكُالالطُّخرقُلقانونُُارقُإلىُالغربُفهذاُأيض ُالشُّبرُمنُالكاشفةُلحقائقُاألشياءُيتخا
ُالُبيعةُولكنُّالطُّلقانونُُوفق ايءُزائلُش ُخرقُلقانونُفيُالزُُّلُّظُّاإلنسانُصارُيثبتُهذا جاجُوهذا

ناعاتُوالختراعاتُوالكتشافاتُكانتُمنُجميعُالعلومُوالفنونُوالّصُُظرُترواُأنُّالنُّبيعة،ُفأمعنواُالطُّ
تهُالكاشفةُيخرقُقانونُانُبقوُّاإلنسُبيعةُولكنُّالطُّلقانونُُوفق ابيعةُويجبُأنُتبقىُمستورةُالطُّأسرارُ

بيعة،ُالطُّهودُوهذاُخرقُلقانونُالشُُّحّيزالغيبُإلىُُحّيزبيعةُويأتيُبهذهُاألسرارُالمكنونةُمنُالطُّ
بيعةُوتضربُالطُّيفُمنُيدُالسُّفيُاإلنسانُتأخذُُّيةرُالمرئغيُةمعنويُّالُقّوةتلكُالُةُالقولُإنُّوخالص

ُ نُّالطُّبهُهامة ُوا  ُالكمالت،ُسائرُالكائناتُعُبيعة، ُهيُعليهُمنُالعظمةُمحرومةُمنُهذه لىُما
بيعةُالطُّبيعةُمجبرةُواإلنسانُمختارُُوالطُّبيعةُمحرومةُمنُذلكُُوالطُُّإرادةُوشعورُولكنُُّقّوةولإلنسانُ

ُُوُولكنُُّّيةتجهلُالحوادثُالماض ُبها اإلنسانُُبيعةُتجهلُالحوادثُالمستقبلةُولكنُّالطُّاإلنسانُعليم
اإلنسانُجزءُمنُُشيء.ُولوُيخطرُعلىُبالُشخصُسؤالُبأنُُّكلُّبيعةُيعلمُبالطُُّتهُالكاشفةُلعالمبقوُّ

ُ ُالطُّعالم ُالكمالت ُلهذه ُجامع ُوهو ُُاّلتيبيعة ُلعالم ُإذُ الطُّهيُصور ُلهذهُالطُّفُابيعة. ُمالكة بيعة
ُ"الكمالتُلُ ُفنقولُلهُفيُالجواب: ُلها وليسُمنُالممكنُأنُتكونُفيُُكلُّالجزءُتابعُللُإنُّفاقدة

المنبعثةُمنُُّيةروُروابطُالّضُالرُّبيعةُهيُعبارةُعنُالخواصُُوالطُُّوُكلُّزءُكمالتُمحرومُمنهاُالالج
ُ ُالحقائق ُوهذه ُاألشياء، ُالختالفُولكنُّمهمحقائق ُنهاية ُكانتُفي ُوهذهُا ُالرتباط، ُغاية ُعلى ها

ُجامعة ُجهة ُتلزمها ُالمختلفة ُفمثُالحقائق ُببعضها ُجميعها ُتربطها ُاإلنسانُالُ لها وأعضاؤهُُأركان
ُوأجزاؤهُوعناصرهُفيُنهاية



 26 

ُولكنُّ ُبُالختالف، ُالمعّبرُعنها ُالجامعة ُببعضُجميعُ ُنسانيُّوحُاإلالرُّالجهة ُبعضها ُليتمُُّاتربطها
ُوتتمُّالتُّعاونُُوالتُّ ُمنتظمة ُبصورة ُبينها ُهيُسببُبقاءُنجميعُاألعضاءُتحتُقوانينُمُعاضد تظمة

فاءُهُيقومُبإرادتهاُعلىُإيفيُحينُأنُُّاهةُالجامعةُأبدُ الجُجسمُاإلنسانُلُعلمُلهُبهذهُالوجودُلكنُّ
ُوظيفته.

ُُ ُأّما ُالحكيم ُسقراط ُومنهم ُقسمان، ُفهم ُبالوحدانُاّلذيالفالسفة ُيؤمن وببقاءُُلهّيةاإلُّيةكان
ّم.ُوعندماُالسُّظرُلذاُفقدُأشربوهُالنُّيُنتُعقيدتهُتخالفُآراءُالعوامُضّيقاُكاوحُبعدُالموت.ُولمُّالرُّ

ُجمي نهايةُُواُأنُّلُنهايةُلهاُلحظُاّلتيوالعقالءُوالعلماءُإلىُهذهُالكائناتُُلهّيينسفةُاإلعُالفالن ظ ر 
وتنتهيُنهايةُُالّنباتتنتهيُإلىُعالمُالجمادُوتنتهيُنهايةُعالمُالجمادُإلىُعالمُهذاُالكونُاألعظمُ

هذاُالكونُالوسيعُُان،ُوأنُّإلىُعالمُالحيوانُوتنتهيُنهايةُعالمُالحيوانُإلىُعالمُاإلنسُالّنباتعالمُ
تتناهىُفيُُاّلتيمُالمحنُواآللُأّيامبعدُلُنهايةُلهُتنتهيُنهايتهُإلىُاإلنسان،ُوهذاُاإلنسانُُاّلذي
ُاإلالنُّ ُنسانيُّشأة ُأو ُأثر ُيتالشىُويزولُدون ُفإنُّثمرة ُكذلك ُكانُاألمر ذا ُوا  .ُُ ُالكون لُُاّلذيهذا

األمرُليسُُنتيجة.ُإذنُأيقنواُعلىُأنُُّّيةالهذيانُدونُأغوُُواللُّيتناهىُمعُجميعُكمالتهُينتهيُإلىُ
ُالمصنعُعلىُماُهوُعليهُمنُالعظمةُُو رةُللعقولُوعلىُماُهوُوكةُالمحيُّالشُّكذلكُولنُينتهيُهذا

ليسُلهُُالّنباتعالمُُنُّهناكُنشاةُأخرى،ُفكماُأُدُأنُّ.ُومنُالمؤكُّعليهُمنُهذهُالكمالتُإلىُالهذيان
ُاإلن ُالكبرىُبعالنُّلكُتُسانُفكذلكُنحنُلُخبرُلناُعنخبرُعنُنشاةُعالم ُاإلالنُّدُشأة ة،ُنسانيُّشأة

عنُعالمُُام اعالمُالجمادُلُخبرُلهُتمُالعُليسُبدليلُعلىُعدمُالوجود،ُوكماُأنُّطُّولكنُعدمُال
ُإدراكهُفإنُّ ُالوجود.ُوهناكُدلئلُقاطعةُُاإلنسانُويستحيلُعليه ُإدراكهُليسُبدليلُعلىُعدم عدم

فهيُفيُُلوهّيةحقيقةُاألأّماُة.ُنسانيُّهذاُالعالمُغيرُالمتناهيُلُينتهيُإلىُالحياةُاإلُعلىُأنُُّةتعّددم
ُدةالواقعُحقيقةُمجرُّ
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ماُهوُحقيقةُمحدودةُلُإنُُّصّورتُّالماُيقعُتحتُُكلُُّهاُمستحيلُألنُّكاُرإدُفهذاُيعنيُأنُّي اُحقيقُادُ تجرُّ
دُومنُالمؤكُُّبه.ُاعليهُومحيطُ ُااإلنسانُفائقُ ُدراكحقيقةُغيرُمتناهيةُومحاطُوليسُبمحيطُويكونُإ

ُعنُهذاُفإنُُّالُ وفضُلُوجودُعينيُُّةُحادثةُلُقديمةُولهاُوجودُذهنيُّنسانيُّاإلُصّوراتتُّالُكذلكُأنُّ
ُالحدوثُمانعُلإلدراكُإذنُفكيفُيدركُالحادثُالحقيقةُالقديمة؟ُوكماُقلناُإنُُّحّيزتفاوتُالمراتبُفيُ
ُلهاُعنُقوىُاإلنسانُُالّنباتالحدوثُمانعُلإلدراكُفالجمادُُوُّيزحتفاوتُالمراتبُفيُ ب ر  والحيوانُلُخ 

ُولكنُُّّيةالعقل ُاألشياء ُلحقائق ُفُالكاشفة ُالمراتبُجميعها ُهذه ُعلى ُمّطلع ُعاليةُُكلُّاإلنسان مرتبة
العاليةُومستحيلُُلهاُبالمرتبةُب رُ انيةُلُخُ الدُّالمرتبةُُانيةُوكاشفةُلحقيقتهاُولكنُّالدُّمحيطةُبالمرتبةُ

ُالعُعليها.طُّليهاُالع

عنُُلوهّيةهُيعتقدُبحقيقةُحضرةُاألولكنُُّلوهّيةحقيقةُاألُيتصّورلهذاُفاإلنسانُلُيستطيعُأنُُ
ُالقواعد ُالفكُرُّيةوالمنطقُّيةظُرالنُُّوُّيةالعقلُطريق ُالوجدانُّيةوالستنتاجات ويكشفُُّيةوالكتشافات
غيرُُلوهّيةكانُوجودُاألُمهماُوُّيةكانتُغيرُمرئُمهماُلوهّيةةُاألحقيقُيوقنُبأنُُّوُلهّيةاإلالفيوضاتُ

.ُلكنُتلكُالحقيقةُكماُّيةتحكمُبوجودُتلكُالحقيقةُغيرُالمرئُإلهّيةةُقاطعةُهناكُأدلُُّمحسوسُفإنُّ
حقيقتهاُمجهولةُوهيُمحتومةُبآثارهاُوالحرارةُُموجودةُولكنُُّةثيريُّاألُماّدةالُالُ عتُفمثالنُّهي،ُمجهولةُ

حنُعندماُننظرُن.ُُوةثيريُّاألُماّدةجاتُيثبتُوجودُالموُّالتُّجاتها،ُومنُهذهُضوءُوالكهرباءُهيُتموُّوال
ُ ُالفيوضات ُاألُلهّيةاإلإلى ُبوجود ُأنُُّالُ فمثُ،لوهّيةنوقن ُتركيبُُنالحظ ُعن ُالكائناتُعبارة وجود
ُألنُُّوأنُُّّيةالعناصرُالفرد ُعنُتحليلُعناصرها ُالكائناتُعبارة ببُتفريقُالعناصرُحليلُسالتُُّفناء

منُمنُالكائناتُجاءُللوجودُُاكائنُ ُ.ُإذنُفنحنُعندماُننظرُإلىُتركيبُالعناصرُنشاهدُأنُّّيةالفرد
ُفانية؟ُعّلةذنُفكيفُتصبحُالالمعلولتُغيرُمتناهيةُإُوأنُُّيةالكائناتُغيرُمتناهُتركيبُوأنُُّكلُّ
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وتركيبُُوتركيبُإلزاميُُّادفيُّينحصرُفيُثالثةُأقسامُلُرابعُلها:ُتركيبُتصُالّتركيبُإنُُّ
ُثمُّ،ُعّلةوجودُبدونُلالمعلولُلُيأتيُلُألنُُّي اتصادفُاتركيبُعناصرُالكائناتُفليسُتركيبُ أّماُ.ُإراديُّ

ينتجُمنُُاّلذيُالّتركيبهوُذاكُُاإللزاميُُّالّتركيبُألنُُّي اإلزامُاتركيبُعناصرُالكائناتُليسُتركيبُ ُإنُّ
يظهرُاألشياءُُاّلذيُالّنورعنهُُينفكُّشيءُلُُأليُُّالّذاتيُّزومُاللُّبةُُوالمركُُّجزاءلألُّيةروُروازمُالّضُاللُّ

ةُالّصوُر.ُوعلىُهذهُةالّذاتيُّمسُالشُّمسُهماُمنُلوازمُالشُّالعناصرُوشعاعُُمّددتُاّلتيوكذلكُالحرارةُ
الثُالثُُّلّنوعاكائن.ُواآلنُبقيُُكلُّعنُُينفكُّلُُالّذاتيُّزومُاللُُّألنُُّالُ تركيبُمستحيُكلُّيكونُتحليلُ

ُ ُُالّتركيبمن ُُراديُّاإلُالّتركيبوهو ُفيه ُتكون ُأن ُمرئُقّوةوهو ُهيُسّمونيُّيةغير ُالقديمة ُالقدرة ها
اإلرادةُوالعلمُوالقدرةُأّماُتركيبُكائنُمنُالكائنات.ُُوُكلُّببُفيُتركيبُهذهُالعناصرُويحصلُمنُالسُّ
هيُمنُمقتضياتُآثارُوجودهُفيُُّيةهوتالُّالنعتبرهاُمنُكمالتُتلكُالحقيقةُُاّلتيتُالقديمةُالّصفاُو

ُوليستُالكمالتُالالشُُّحّيز ُُلوهّيةلألُةحقيقيُّهود ُفمثُاّلتيالمطلقة عندماُُالُ لُيمكنُإدراكُكنهها.
الكائناتُعلىُشأنُكبيرُمنُالنتظامُوالكمالُُنالحظُفيُالكائناتُكمالتُغيرُمتناهيةُوندركُأنُّ

ُالقديمةُُنقولُإنُّ ُالكائناتُُاّلتيتلكُالقدرة ُهذه ُوجود ليستُجاهلةُإذنُفهيُعالمةُُقّوةنسبُإليها
غيرُلُشّكُوهيُُّيةغيرُفقيرةُإذنُفهيُغنلُشّكُغيرُعاجزةُإذنُفهيُقديرةُوهيُلُشّكُوهيُ

ُمعدومةُإذنُفهيُموجودة.

قائصُالنُّبُهيُمجردُسلُّيةكلُّلتلكُالحقيقةُالُنحسبهاُاّلتيعوتُالنُّهذهُُوخالصةُالقولُإنُُّ
ُلُثبعنه ُفيُيتصّوُرُاّلتيوتُللكمالتُا ُاإلنسان ُإنُُّحّيزها ُنقول ُولهذا ُإدراكه ُمجهولة عت.ُالنُّها

ةُعنُالعقولُمنّزهةُُومقّدسنحصيهاُُاّلتيمعُجميعُنعوتهاُوأوصافهاُُّيةكلُّتلكُالحقيقةُالُوالخالصةُأنُّ
ُالكونُغيرُالمتناهيُنظرةُشاملةُدقيواإلدراكات،ُولكنُّ ُننظرُفيُهذا الحركةُُقةُنالحظُأنُّناُعندما

ُكوالمتحرُّ
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كائنُمنُالكائناتُقدُُكلُُّوأنُُّعّلةالمعلولُممتنعُومحالُبدونُالُوأنُُّمحّركتحيلةُبدونُالأشياءُمس
ُمؤثُّ ُتحتُتأثير ُمتفايكون ُبعضُدائمُ ُةعلراتُعديدة ُمع ُالابعضها ُوتلك اتُحصلتُكذلكُمؤّثُر،

ُ ُفمثمؤّثُربتأثير ُأخرى ُبفيضُسحابةُالّنباتُالُ ات ُوتمُّالرُُّحصل ُُبيع ُولكن ُنفسهاُالسُّإنباته حابة
ُ ُتدابير ُمن ُالمؤّثُرحصلت ُوتلك ُأخرى ُمؤّثُرات ُتأثير ُمن ُكذلك ُفمثمؤّثُرات ُأخرى اتُالّنباتُالُ ات

ُ ُعنصري ُمن ُونمت ُنشأت ُُالّناروالحيوانات ُيسمُّاللُّوالماء ُاألميهذين ُهذه ُفالسفة باسميُُّياما
ُأيُأنُّ ينُونفسُهذينُالعنصرينُمؤّثُرربيةُوتأثيرُهذينُالهاُوجدتُمنُتاألوكسيجينُوالهيدروجين،

ات.ُومنُمتاّثُراتُوالمؤّثُرسلسلُمنُالالتُّاتُأخرى،ُوكذلكُسائرُالكائناتُلهاُهذاُمؤّثُرهماُتحتُتأثيرُ
ُاّلذيالقديرُُاتُإلىُالحيُّمتاّثُراتُوالمؤّثُرأنُتنتهيُهذهُالُسلسلُإذنُفالُبدُّالتُّابتُبالبراهينُبطالنُالثُّ

ويجبُأنُُّيةمحسوسةُوغيرُمرئُغيرُّيةكلُّات.ُوتلكُالحقيقةُالمؤّثُرعنُالُمقّدسمطلقُوالالُهوُالغنيُّ
ُاألوصافُصفاتُللمعلولُلُللتكونُكذلكُألنُّ ُمحيطةُلُمحاطة.ُومثلُهذه ُندقُُّعّلةها قُوعندما

غيرُالموجودُفيُالفاكهة،ُفتلكُالفاكهةُوجدتُمنُبرعمُاإلنسانُكالميكروبُالّصُُظرُنالحظُأنُّالنُّ
رابُالتُّائلةُحصلتُمنُالسُُّماّدةسائلةُوتلكُالُماّدةجرةُنشأتُونمتُمنُالشُّجرةُُوالشُّوالبرعمُنبتُمنُ

ويدركُُبستانيُّغيرُأنُيدركُحقائقُذلكُالبستانُويفهمُالوالماء.ُولكنُكيفُيستطيعُهذاُالجرثومُالّصُ
هذاُُلفهمُأنُُّي اكانُذكذلكُالميكروبُلوُُهذاُمستحيل.ُولكنُُّومنُالواضحُأنُُّبستانيُّحقيقةُذلكُال
ُ ُالشُّالبستانُوهذه ُوهذه ُالبرعم ُوهذا ُمُرالثُّجرة ُلنفسها.ُة ُوالكمالُمنُنفسها ُالنتظام ُتحصلُبهذا لم

ُ ُالعاقل ُاإلنسان ُيوقن ُهذا ُُأنُُّالّذكيُّوبمثل ُالكون ُالعظمةُُاّلذيهذا ُبهذه ُيحصل ُلم ُله ُنهاية ل
ُلنفسه،ُوكذلكُوجدتُالقوىُغيرُالم ُالُحّيزفيُُّيةرئوالنتظامُمنُنفسه ُةثيريُّاألُقّوةاإلمكانُومنها

ُذكرهُغيرُمحسوسةُوغيرُمرئ ُهاُولكنُُّّيةوهيُكماُمرَّ
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ُأيُمنُتموُّ ُثابتةُمنُآثارها ُوالكهرباء،ُوكذلكُجاتُومنُاهتزازاتُالّضُظاهرة موُالنُُّقّوةوءُوالحرارة
ُالقوىُالُقّوةلُُوخيُّالتُُّقّوةالحفظُُوُقّوةفكيرُُوالتُُّقّوةالعقلُُوُقّوةاإلحساسُُوُقّوةُو ُةمعنويُّالكشف.ُفهذه
ُرةُثابتةُبآثارها.هاُظاهوغيرُمحسوسةُولكنُُّّيةهاُغيرُمرئكلُّ

لُالمحدودُُوُنفسُالمحدودُدليلُعلىُوجودُغيرُالمحدودُألنُُّغيرُالمحدودةُفإنُُّقّوةالأّماُُوُ
يلُعلىُوجودُنفسُالعجزُدليلُعلىُوجودُالقدرةُونفسُالجهلُدلُيعرفُبغيرُالمحدود،ُكماُأنُّشّكُ

ولوُلمُيكنُالعلمُلماُُاالعلمُونفسُالفقرُدليلُعلىُوجودُالغنىُفلوُلمُيكنُالغنىُلماُكانُالفقرُأيض ُ
هيُعدمُُلمةظُّالُألنُُّالّنوردليلُعلىُُلمةظُّفنفسُالُلمةظُّلماُكانتُالُالّنوركانُالجهلُولوُلمُيكنُ

ُالّنور .ُ ُعنُالخواصُُوالطُّأّما ُفهيُعبارة ُوهذهُُّيةروُروابطُالّضُالرُّبيعة ُمنُحقائقُاألشياء المنبعثة
الئتالفُوفيُُيةهاُفيُغافُفيُماُبينهاُلكنُّكانتُفيُمنتهىُالختالُمهماُوُّيةهالحقائقُغيرُمتنا

حقيقةُهيُُكلُُّعُنظرتكُوتالحظُمالحظةُدقيقةُتوقنُأنُّأقصىُالرتباطُمنُجهةُأخرى.ُوعندماُتوسُّ
ُ ُاللُّمن ُإُّيةالّضروُروازم ُالحقائق. ُالحقائقُُاذُ لسائر ُهذه ُلرتباط ُجامعة ُجهة ُوجود ُهذا فيستلزم

ُ ُفمثُكلُّيوفيُُحّتىالمختلفةُوائتالفها لحظواُُالُ جزءُمنُأجزاءُالكائناتُوظيفتهُبمنتهىُالنتظام.
ُنسانيُّلحظواُهذهُاألعضاءُواألجزاءُالمختلفةُفيُالهيكلُاإلُكلُّاإلنسانُواستدّلواُمنُالجزءُعلىُال

لسائرُاألجزاءُولهُُّيةالّضروُروازمُاللُّجزءُهوُمنُُكلُّطهاُوائتالفهاُبعضهاُببعضُُوترواُماُأعظمُارتبا
ُمستقلُّ ُولكنُّوظيفة ُجميعُ ُة، ُيربطها ُالعقل ُوهي ُالجامعة ُوفاء ُُاربطُ ُاالجهة ُبوظائفها ُتفي بدرجة

وازمُلُّالتحتُقوانينُهيُمنُُاحركتهاُجميعُ ُفاعلُبينها،ُوأنُّالتُّعاضدُُوالتُّعاونُُوالتُّويحصلُُامنتظمُ 
أنُالُشّكُهيُمدّبرةُلهذهُاألجزاءُخللُوفتورُفُاّلتيلها.ُفإذاُحصلُفيُتلكُالجهةُالجامعةُُّيةالوجود

ُقّوةتلكُالُومعُأنُُّاتحرمُاألعضاءُواألجزاءُمنُإيفاءُوظائفهاُإيفاء ُمنتظمُ 
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ثُاآلثارُهاُمنُحيغيرُمحسوسةُوغيرُمنظورةُوحقيقتهاُمجهولةُولكنُُّنسانيُّاإلالجامعةُفيُالهيكلُ
واحدُُكلُّهذهُالكائناتُغيرُالمتناهيةُفيُالعالمُالعظيمُُضحُأنُّ.ُإذنُثبتُواتُّقّوةُكلُّظاهرةُباهرةُب

ُالعالم.ُوخذُمثُحّتىُّيةكلُُّةحقيقيُّفيُأداءُوظيفتهُعندماُيكونُتحتُإدارةُُوّفقمنهاُيت ُالُ ينتظمُهذا
ُُوالتُّ ُُوالتُّفاعل ُالالتُّعاضد ُاألجزاء ُبين ُللوجودمكوُّعاون ُُفإنُُّنسانيُّاإلُنة ُيقبلُهذا ُل ُمشهود شيء
ُلكنُّالنُّ ُُكران ُُوالتُّهذا ُُوالتُّفاعل ُيحتاجالتُّعاضد ُبل ُكاف  ُغير ُاألجزاءُُعاون ُهذه ُتدير ُجامعة جهة
ُبُّوتد ُالمركُُّحّتىرها ُاألجزاء ُهذه ُتقوم ُوظائفها ُبإيفاء ُبالُّالبة ُُوالتُّزمة ُُوالتُّعاون ُإيفاءُ التُّفاعل ُعاضد

ُوأنتمُوهللُالحمدامنتظمُ  ُالكائناتُتفاعُمّطلعونُعلىُأنُُّ. ُولكنُُّاوجزئيُ ُايُ كلُُّاوتعاضدُ ُالُ بينُجميع
ُّيةفاعلُمجهولُبينُالكائناتُالجزئالتُُّمسُولوُأنُّالشُّفاعلُبينُالكائناتُالعظيمةُواضحُوضوحُالتُّ

ُحّركممحيطةُهيُالمحورُوالمركزُوالُقّوةفاعالتُمرتبطةُبالتُّإذنُفجميعُهذهُُكلُّالجزءُقياسُللُولكنُّ
ُ ُإنُّالتُّلهذه ُقلنا ُوكما ُالهيكلُاإلالتُّعاونُُوالتُُّفاعالت. ُبينُأجزاء نُُّنسانيُّعاضد ُثابتُوا  هذهُُشيء

ُاألخرىُفمث ُواألجزاء ُاألعضاء ُجميع ُتخدم ُواألجزاء ُوالفكرُُالُ األعضاء ُواألذن ُوالعين ُوالقدم اليد
ُلكنُُّصّورتُّالُو ُجميعُاألعضاءُواألجزاء ُُتساعد ُغيرُمرئُقّوةتبطُبفاعالتُتُرالتُّجميعُهذه ُّيةواحدة

فيُاإلنسانُوهيُعبارةُُةمعنويُّالُقّوةفاعالتُبصورةُمنتظمةُوتلكُهيُالالتُّمحيطةُبهاُتحصلُهذهُ
ُ ُمرئالرُّعن ُوهيُغير ُوالعقل ُوالمّيةوح ُالمعامل ُوكذلكُلحظوا ُاآلل. ُجميع ُتفاعل ُتروا تُصانع

ُببعضُولكنُّ ُبعضها ُُواألدواتُوارتباطها ُهذه ُبالتُُّووابطُالرُّجميع هيُُّيةعمومُقّوةفاعالتُمرتبطة
البخارُأوُمهارةُالعامل.ُإذنُاتضحُُقّوةهيُُقّوةفاعالتُوتلكُالالتُّوالمحورُوالمصدرُلهذهُُمحّركال
ُقُوالتُّفاعلُُوالتُُّأنُُّحّققوت رادة ُوا  ُهيُمحّركُّيةعاضدُوالرتباطُبينُالكائناتُهوُتحتُإدارة ةُواحدة

ُبينُالكائناتُوكذلكُفاعلوالمحورُللتُُّمحّركالمصدرُوال
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ُمرتُُّكلُّ ُتركيبُ نسمُُّامُ ومنظُُّابُ تركيبُوترتيبُلُنراه ُُي اتصادفُايه مُتركيبُوترتيبُمنظُُّكلُّونسمي
يهُلسائرُاألشياءُنسمُُّجزءُمنهُفيُموقعُضروريُُّكلُّبُوفيُمنتهىُالكمالُفيُالرتباطُأيُيقعُومرتُّ
اصرُتركيبُهذهُالعنُتُغيرُمتناهيةُوأنُّهذهُالكائناُأنُّلُشّكُشعور.ُُوببُبإرادةُُوبُوترتُّتركُُّاتركيبُ 
عورُولُمسلوبةُاإلرادة.ُالشُّتُفيُصورُغيرُمتناهيةُصدرُعنُحقيقةُليستُفاقدةُانحلُُّاّلتيُّيةالفرد

ناُأدركناُتلكُمقصودناُهوُأنُُّوهذاُشيءُثابتُوواضحُلدىُالعقلُوليسُهناكُمجالُلإلنكارُولكنُّ
ُومعُهذاُنقولُإنُُّةحقيقيُّناُلمُندركُالحقيقةُذاتهاُولُصفاتهاُالتُولكنُّفاالّصُعنُطريقُُّيةكلُّالحقيقةُال

ُروابطُضروُر ُوهي ُمتناهية ُالكائناتُغير نُُّّيةهذه ُُوا  ُعنُالتُُّالّتركيبهذا ُصادر ُغير ُالكامل ام
نُّالشُّمصدرُفاقدُلإلرادةُُو ُفيُصورُغيرُمتناهيةُمبنيُُّانحلُُّاّلذيغيرُالمتناهيُُالّتركيبهذاُُعورُوا 

ُع ُحكمة ُقضُّيةكلُّلى ُللنُُّّيةوهذه ُقابلة ُأنُّاللُُّكرانغير ُإل ُُهم ُاإلنسان ُالمعانيُيقوم ُإنكار على
ُجاجُويكونُمصداقُاآليةُالكريمةُ"صٌمُبكٌمُعمٌيُفهمُلُيرجعون".اللُّالواضحةُالباهرةُبالعنادُُو

ُُ ُفإنُُّنسانيُّوحُاإلالرُُّوُّيةالقوىُالعقلُالقولُبأنُّأّما ُواحد منُخصائصُُّيةالقوىُالعقلُشيء
ةُكماُنسانيُّالمدركةُفهيُمنُخصائصُالحقيقةُاإلُقّوةفكيرُومثلُالالتُُّقّوةلُومثلُخيُّالتُُّقّوةوحُمثلُالرُّ
مسُوالقوىُالشُّوحُبمثابةُالرُّبمثابةُمرآةُُوُنسانيُّمسُوالهيكلُاإلالشُّمسُمنُخصائصُالشُّشعاعُُأنُّ

ُتنقطعُاألمالشُّهيُفيضُمنُفيوضاتُُاّلتيُشّعةبمثابةُاألُّيةالعقل ُعنُالمرآةُوتنفكُُّشّعةسُولربما
ُنسانيُّالعالمُاإلُمقصودناُهوُأنُُّمس.ُوخالصةُالقولُإنُّالشُّعنُُمسُلُتنفكُّالشُُّأشّعةُعنهاُلكنُّ

بيعةُالطُّبيعةُإلىُعالمناُوفيُالحقيقةُلُنسبةُلهُبماُوراءُالطُّكنسبةُعالمُماُوراءُُالّنباتسبةُلعالمُالنُّب
ُبيعةُومنُالمستحيلالطُّباتُهيُبمثابةُماُوراءُسبةُللنُّالنُّسمعهُوبصرهُبُقّوةحقيقةُاإلنسانُُوُولكنُّ
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إدراكُحقيقةُُوكذلكُيستحيلُعلىُالبشرُالعاقلةُقّوةالُّيةأنُيدركُحقيقةُاإلنسانُوماهُالّنباتعلىُ
ويجبُُتشملُجميعُالكائناتُةالّرحمانيُّفيوضاتُالحقيقةُُةُالحياةُبعدُالموت.ُلكنُّوحقيقةُنشأُلوهّيةاأل

هذاُُفإنُُّلوهّيةوحُلُفيُحقيقةُاألالرُّمنهاُُاّلتيُلهّيةاإللُفيُالفيوضاتُرُويتأمُّعلىُاإلنسانُأنُيفكُّ
ُاإل ُإدراكاتُالعالم ُأنُُّنسانيُّمنتهى ُذكرنا ُأن ُسبق ُاألوصافُوالكمالتُُوكما نحصيهاُُاّلتيهذه

ُنُّإ.ُفإذاُقلناُلهّيةاإلاُأدركناُالحقيقةُننَّهاُمنُوجودُالكائناتُوشهودهاُلُأماُنقتبسإنُُّلوهّيةلحقيقةُاأل
واختيارهاُبلُاقتبسناُذلكُُلوهّيةناُاكتشفناُإرادةُاألمدركةُومختارةُفليسُذلكُيعنيُأنُُّلوهّيةحقيقةُاأل

بهاءُهللاُأيُتعاليمُحضرةُُّيةمسائلناُالجتماعأّماُهرةُفيُحقائقُاألشياء.ُالّظاُلوهّيةمنُفيوضاتُاأل
ُنسانيُّنجاحُالعالمُاإلُهاُجامعةُلجميعُالمبادئُومنُالواضحُأنُّمسينُسنةُفإنُّانتشرتُقبلُخُاّلتي

ترىُنهايةُُنسانيُّفرقةُمنُالفرقُفيُالعالمُاإلُكلُّالستحالةُُوُكلُّعاليمُالتُّوفالحهُمستحيلُبدونُهذهُ
بصورةُأكملُُثمارعاليمُبمثابةُشجرةُتحملُجميعُاألالتُّوهذهُُماوّيةالسُّعاليمُالتُّآمالهاُموجودةُفيُهذهُ

وكذلكُُماوّيةالسُّعاليمُالتُّفيُهذهُُبصورةُأكملُوأتمُُّّيةيشاهدُالفالسفةُالمسائلُالجتماعُالُ ،ُفمثوأتمُّ
ُالمسائلُالفلسف ُأهلُُّيةيشاهدونُفيها ُمطابقةُللحقيقة،ُوكذلكُيشاهد ُأسمىُوأشرفُوبصورة بصورة

ُ ُالدُّاألديانُحقيقة ُالتُّينُفيُهذه ُالُماوّيةالسُّعاليم ُباألدلُّمشاهدة ُوالحججُعيانُوتثبتُلهم ُالقاطعة ة
وعندُانتشارُهذهُُنسانيُّفيُالعالمُاإلُّيةلعللُوأمراضُالهيئةُالجتماعُحقيقيُّهاُالعالجُالالواضحةُأنُّ

ُبأسرهاُمنُجميعُاألخطارُوالعللُواألمراضُالمزمنة.ُّيةعاليمُالعظيمةُتنجوُالهيئةُالجتماعالتُّ

ُالُ ُالقتصاد ُمسألة ُاألحزابُُبهائيُّوكذلك ُمقصود ُومنتهى ُالعّمال ُآمال ُمنتهى فهي
وعندماُتعلنُهذهُبهاءُهللاُجميعُاألحزابُتنالُنصيبهاُمنُتعاليمُحضرةُُوالخالصةُأنُُّّيةالقتصاد

ُعاليمُفيُالكنائسالتُّ
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ُحّتىينُونواديُاألحزابُالمختلفةُينُوالكونفوشيوسيُّبوذيُّالُحّتىوالمساجدُوسائرُمعابدُالمللُاألخرىُ
ُوهيُالعالجُالفوريُُّنسانيُّعاليمُسببُالحياةُالجديدةُللعالمُاإلالتُّهذهُُيعترفونُبأنُُّكلُّينُترىُالاّديُّمال

ُالجتماع ُأمراضُالهيئة ُأيُُّّيةلجميع ُينتقدها ُبمجرُُّول ُبل ُتطربُإنسان ُإليها ُالستماع ُالّنفوسد
ُ".مبينالُالّضاللُإلُّالحّقُوماُبعدُالحّقُعاليمُوتقول:ُ"هذاُهوُالتُّهذهُُأهمّيةوتذعنُب

ُأُ ُالكالم ُختام ُوفي ُالكلمات ُإليكم ُالحجُّالتُّكتب ُوهي ُالجميعُالية ُعلى ُالقاطع ُوالبرهان ة
ُ فيلسوفُُكلُّإرادةُُقّوةحياتهُوكذلكُُأّيامتنفذُفيُُملكُمستقلُُّكلُّإرادةُُقّوةُظرُفيها:ُإنُّالنُّفأمعنوا

هرةُالباهرةُفيُحقائقُاألنبياءُالّظاوحُالقدسُالرُُّقّوةأّماُحياتهُفيُنفرُقليلُمنُتالمذتهُُأّيامرُفيُتؤثُّ
ُاألنبياءُهيُعلىُشأنُمنُُقّوةُو ُناالنُّإرادة عظيمةُوتراهاُُمّلةنينُفيُالسُّاآلفُُةفذفوذُبحيثُتراها

ُُنسانيُّوتنقلُالعالمُاإلُاجديدُ ُاسُخلقُ تؤسُّ هذهُُقّوةةُّيُأمنُعالمُقديمُإلىُعالمُآخرُجديدُفالحظوا
ُعلىُحقيقةُاألنبياءُوحّجةُبالغةُعلىُدةُفإنُّالخارقةُللعاُقّوةال الوحيُوعليكمُالبهاءُُقّوةهُبرهانُواف 

ُاألبهى.

1921ُأيلول21ُُحيفاُ
ُعّباسعبدُالبهاءُ

 ناءالثّ و  ّيةحالتّ عليه  زأ.أ. دان زيدك الّسّيدهولندا جناب 

 هو هللا 

ُالمالشُُّأّيها  ُإنُُّتحّرُيخصُالمحترم ُالحقيقة ُالمؤرُّالرُُّعن ُبسالة ُخة ُنيسانُالرُّتاريخ ُمن ابع
ُ.محّبةقدُوصلتُوتلوتهاُبكمالُال1921ُ

ُلوهّيةولكنُحقيقةُاألُّيةلئلُالعقلالدُّفثابتُبُلوهّيةوجودُاألأّماُُ
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ُاإلدراكُألنُّ ُتنظرونُبنظرُدقيقُتجدونُأنُّممتنعة ُحينما ُدانيةُلُتدركُُكلُُّكم ُالعاليةُالرُّرتبة تبة
،ُومثلُهذاُاإلدراكُالّنباتانية،ُيستحيلُعليهُإدراكُعالمُالدُّرتبةُهوُفيُالمُاّلذيعالمُالجماد،ُُالُ فمث

اإلدراكُُبلُإنُّارتقىُفلنُيكونُلهُخبرُعنُعالمُالحيوانُُمهماُالّنباتممتنعُومحالُلديهُوكذاُعالمُ
ُألنُّ ُعليه ُمستحيل ُالحيوانالرُُّله ُُّيةتبة ُالرُّفوق ُُّيةالّنباتتبة ُالشُّوهذا ُيستطيع ُل معُالسُُّتصّورجر

نُّوا ُوا  ُالحيوانُُلبصر ُُمهماعالم ُيستطيع ُوالمدركُُتصّورارتقىُلن ُالكاشفُلألشياء ُالعقل حقيقة
ُالكائناتُُسبةُلمرتبةُالحيوانُومعُأنُّالنُّمرتبةُاإلنسانُعاليةُبُألنُُّّيةللحقائقُغيرُالمرئ جميعُهذه

منُغيرهاُلُتستطيعُمرتبةُأدنىُُكلُّفاوتُفيُالمراتبُمانعُلإلدراكُفالتُُّالحدوثُإلُأنُُّحّيزهيُفيُ
مرتبةُأعلىُتستطيعُإدراكُالمرتبةُاألدنىُُكلُّذلكُمستحيلُولكنُُبلُإنُّإدراكُالمرتبةُاألعلىُمنهاُ

والجمادُُباتالنُّوالجمادُوكذاُاإلنسانُيدركُمرتبةُالحيوانُُوُباتالنُّهُيدركُمرتبةُمثالُذلكُالحيوانُفإنُّ
ُالحقائقُهيُفيُولكنُالجمادُمستحيلُعليهُإدراكُعوالمُاإلنسانُوه الحدوثُومعُذلكُلُُحّيزذه

فكيفُيمكنُأنُُامرتبةُأدنىُمنُغيرهاُإدراكُمرتبةُأعلىُمنهاُومنُالمستحيلُذلكُإذُ ُّيةتستطيعُأ
ُاأل ُحقيقة ُ)أيُاإلنسان( ُالحادثة ُالحقيقة ُوتفاوتُالمراتبُبينُُاّلتيُلوهّيةتدرك ُقديمة؟ ُحقيقة هي

ُاأل ُحقيقة ُوبين ُمائةُلوهّيةاإلنسان ُألفُُهو ُمّرة ُمن ُالتُّأعظم ُُوُباتالنُّفاوتُبين ماُُكلُّوالحيوان
اإلنسانُمحيطُُهُاإلنسانُهوُصورةُموهومةُتوّهمهاُاإلنسانُوهيُمحاطةُلُمحيطةُأيُأنُّيتصّوُر
ُأنُُّالّصوربتلكُ ُفيُحين ُاألُالموهومة ُُلوهّيةحقيقة ُبها ُإنُّلُيمكنُاإلحاطة ُبجميعُبل ُمحيطة ها

نُّ ُوا  ُاألالكائناتُمحُالكائنات ُوحقيقة ُوجودُيتصّوُرُاّلتيُلوهّيةاطة ُل ُذهني ُوجود ُلها ُاإلنسان ها
فاإلنسانُأعظمُمنُُافيُنفسُالوقت.ُإذُ ُحقيقيُّاإلنسانُلهُوجودُذهنيُووجودُُفيُحينُأنُُّحقيقيُّ

رابيُيستطيعُأنُيطيرُالتُّيرُالطُُّماُفيُاألمرُهوُأنُُّكلُّا،ُُوهتصّوُريمكنُُاّلتيتلكُالحقيقةُالموهومةُ
ُويقطع
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مسُمستحيلُعليه.ُولكنُالشُّالوصولُإلىُأوجُُلُيتناهى،ُولكنُُّاّلذيمنُهذاُالبعدُُالُ فيُطيرانهُقلي
ُ.نسانيُّأيُعلىُقدرُاإلدراكُاإلُلوهّيةعلىُوجودُاألُّيةةُإلهامأوُأدلُُّّيةةُعقليجبُإقامةُأدلُّ

ُأ ُالواضح ُارتباطُ ُنُّمن ُبالبعضُاآلخر ُبعضها ُمرتبط ُالكائنات ارتباطُُمثلُاامُ تُاجميع
ُاإل ُالهيكل ُأُنسانيُّأعضاء ُاإلُنُّفكما ُالهيكل ُوأجزاء ُبالبعضُاآلخرُُنسانيُّأعضاء ُبعضها مرتبط

ُ ُالكون ُهذا ُأجزاء ُارتباط ُيكون ُالالُّفكذلك ُهذا ُعلى ُببعضها ُفمثالنُّمتناهي ُُوُالُ حو جلُالرُّالقدم
ويجبُأنُتسمعُُتستطيعُالقدمُأنُتخطوُخطوةُحّتىمعُوالبصرُويجبُأنُترىُالعينُالسُّمرتبطتانُب

قصُوالفتورُالنُّةُإذاُنقصُحصلُنسانيُّجزءُمنُاألجزاءُاإلُكلُّينظرُالبصرُنظرةُدقيقةُُوُحّتىاألذنُ
ُُو ُاألجزاء ُسائر ُُوالدُّفي ُوبالمعدة، ُبالقلب ُمرتبط ُبقالرُّماغ ُوكذا ُاألعضاء. ُبجميع ُمرتبطة ُّيةئة

ُل ُفالُكلُّاألعضاء ُوظيفته ُإنُُّقّوةمنها ُأقلنا ُسواء ُقديمالعاقلة ُإنُّها ُقلنا ُأو ُإنُّة ُحادثة ُهيُمديرةُها ما
عضوُبوظيفتهُبنهايةُالنتظامُولكنُلوُحدثُخللُفيُتلكُُكلُّومدّبرةُلجميعُأعضاءُاإلنسانُليقومُ

وتظهرُأعراضُالخللُفيُهيكلُُّيةعنُإجراءُوظائفهاُاألصلُتوّقفجميعُاألعضاءُتُفإنُُّّيةالعقلُقّوةال
ُلفائدةُالمطلوبة.فاتُأعضائهُولُتظهرُااإلنسانُوفيُتصرُّ

فيهُتكونُمحيطةُومديرةُُّيةكلُُّقّوةمنُوجودُُلُيتناهىُفالُبدُُّاّلذيوكذلكُلحظواُهذاُالكونُُ
عالمُُلختلُُّالُنهايةُلهُولوُلمُيكنُهذاُالمديرُوالمدّبرُموجودُ ُاّلذيومدّبرةُلجميعُأجزاءُهذاُالكونُ

ُكلُّلُيتناهىُفيُغايةُالنتظامُُوُاّلذيلكونُهذاُاُكمُتالحظونُأنُّالكونُوألصبحُكالمجنونُوحيثُإنُّ
ُقّوةهناكُُخللُفمنُالواضحُالمشهودُأنُُّإتقانُوليسُهناكُأيُُّكلُّجزءُمنُأجزائهُيقومُبوظائفهُب

جميعُُإنُُّثمُّعاقلُيدركُهذاُُكلُُّلُيتناهىُوأنُُّاّلذيموجودةُهيُالمدّبرةُوالمديرةُلهذاُالكونُُّيةكلُّ
ُهاُتحتأنُُّإلُُّي اتكاملُتدريجهاُتنموُوتالكائناتُولوُأنُّ
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ينموُُحّتىلألرواحُُامنعشُ ُاوتهبُنسيمُ ُامسُتهبُالحرارةُوتسقطُمطرُ الشُّ،ُمثالُذلكُّيةاتُخارجمؤّثُر
ولُينموُولُيتكاملُُّيةاتُخارجمؤّثُرهوُتحتُُنسانيُّالهيكلُاإلُضحُأنُّّتُافقدُُااإلنسانُويتكامل.ُإذُ 
ُالمؤثُّ ُوتلك ُالخارجبدونها ُمؤثُُّاأيض ُُهيُّيةرات ُنموُّتحت ُذلك ُمثال ُأخرى ُالوجودُُرات وتكامل

حابُالسُُّوحاب،ُالسُّمنوطُبوجودُالماء،ُوالماءُمنوطُبوجودُالمطر،ُوالمطرُمنوطُبوجودُُنسانيُّاإل
ُ ُبوجود ُالبرُُّحّتىمسُالشُّمنوط ُُيتبّخر ُويحصل ُالسُّوالبحر ُُوبخُّالتُّحابُمن ُهذهُُكلُّر ُمن واحد

ُتتنهيُإلىُوجودُُوفالُبدُُاالوقتُإذُ فيُنفسُُمتاّثرُوُمؤّثرالعواملُ رُبكائنُآخرُلُيتأثُُّمؤّثرأنها
عنُُالُ آثارهُواضحةُمشهودة.ُوفضُحقيقةُذلكُالكائنُمجهولةُولكنُُّسلسل.ُإلُأنُّالتُّوعندهُينقطعُ

ُهذهُالكائناتُدليلُعلىُحقيقةُغيرُالمحدودةُألنُُّّيةجميعُالكائناتُمحدودةُونفسُمحدودُهذاُفإنُّ
ُهاُتدلُّكلُّةُكثيرةُمنُهذاُالقبيلُهناكُأدلُُّعلىُوجودُغيرُالمحدودُوالخالصةُأنُُّدُيدلُّوجودُالمحدُو

ةُعنُشؤونُالحادثاتُوأحوالهاُمقّدسةُُومنّزههاُّنُإلّماُكانتُحقيقةُقديمةُفُّيةكلُّتلكُالحقيقةُالُعلىُأنُّ
ُاّلتيُلوهّيةاألُأنُُّفاعلمُاؤونُهيُليستُقديمةُبلُحادثة.ُإذُ الشُّضُللحادثاتُُوحقيقةُتتعرُُّكلُُّألنُّ
ُسائرُتصّوُرت ُوالحالُأنُُّصّورتُّالتحتُُألوهّيةائفُوالمللُهيُُوالطُّها ُاألُلُفوقه فوقُُلوهّيةحقيقة
ةُوهذاُالفيضُمقّدسيُكمالتُتلكُالحقيقةُالتجلُّهاُمظهرُفإنُُّلهّيةاإلةُمقّدسالمظاهرُالأّماُ.ُصّورتُّال

شمسُالحقيقةُهيُفيُأفقُعالُلُُالُ فمثُنسانيُّللعالمُاإلُةيُّهوتيُهوُالحياةُاألبدالُّالُالّتجّليُوُاألبديُّ
نُُّيمكنُأنُيصلهُأيُّ ُةُعنُإدراكهاُولكنُّمنّزهةُُومقّدسجميعُالعقولُواألفكارُقاصرةُوهيُُشخصُوا 

ُال ُمقّدسالمظاهر ُُلهّيةاإلة ُالمرايا ُبمنزلة ُالحقيقةُُاّلتيُةانيُّوُرالنُُّةالّصافيهي ُشمس تستفيضُمن
فلوُقالتُُةانيُّوُرالنُّكمالهاُوجاللهاُظاهرةُباهرةُفيُهذهُالمرآةُُكلُّمسُبالشُّلقُُووتفيضُعلىُسائرُالخ

ُصادقةيُشمسُفهيُمسُالموجودةُفيُالمرآةُإنُّالشُّ
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جاللهاُوجمالهاُوكمالهاُُكلُّمسُوبهرتُبالشُّةُولوُظهرتُدقامسُفهيُصالشُّنيُلستُولوُقالتُإنُّ
هاُبلُإنُّفيُهذهُالمرآةُُمقامهاُولُتحلُُّألعلىُومنُسموُّهاُلُتتنزلُمنُعالمهاُافإنُُّةالّصافيفيُالمرآةُ

ُالكائناتُاأل ُوجميع ُوتقديسها. ُتنزيهها ُتزلُفيُعلّو ُمسُألنُّالشُّينبغيُأنُتستفيضُمنُُةرضيُّلم
هاُتفنىُوتزولُمسُفإنُّالشُّمسُوبضيائهاُولوُبقيتُمحرومةُمنُالشُّوجودهاُمنوطُومشروطُبحوادثُ

ُاإذُ ُهللا.معُُااإلنسانُيجبُأنُيكونُدائمُ ُةُفيُأنُّمقّدسذكورةُفيُالكتبُالالمُلهّيةاإلوهذهُهيُالمعّيةُ

فيُالمراياُووجودهاُُّيةمسُوكمالتهاُمرئالشُّبالكمالت،ُُويتّمُُلوهّيةظهورُالحقيقةُاألُأنُُّاصارُمعلومُ 
ُ.لهّيةاإليصّرحُعنُالفيوضاتُ

أردتهُتجدهُُاّلذيسمُالرُّينيكُُوسامعةُوارتفاعُالحجبُعنُعُاباصرةُوأذنُ ُاهذاُوأرجوُلكُعينُ ُ
ُناء.الثُُّوُّيةحالتُّسالةُوعليكُالرُّهذهُطّيُُفي
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تنموُوترتقيُمنُُةرضيُّمسُفيُفلكُاألثيرُتشرقُعلىُاآلفاقُوجميعُالكائناتُاألالشُّهذهُُإنُّ 
شراقهاُلماُتكوُّمسُُوالشُّارةُُركنُحيوضاتهاُولوُلمُتف ولماُوجدتُالمعادنُُةرضيُّنتُطبقاتُالكرةُاألا 

ولماُنشأُعالمُالحيوانُونماُُالّنباتولماُترعرعُُموُّالنُُّقّوةرابُاألسودُعلىُالتُّالكريمةُولماُحازُهذاُ
ُوجودُعالمُاإلنسانُعلىُسطحُحّققولماُت
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ُالمواهبُهيُمنُفيضُُكلُّالغبراءُف ُُتيالُّمسُالشُّهذه سبحانهُوتعالى.ُهللاُهيُآيةُمنُآياتُقدرة
ةُخضراءُوتورقُجميعُآخرُوترتديُاألقاليمُحلُُّانقطةُالعتدالُيصيرُالعالمُعالمُ ُوعندماُتشرقُمن

ذيُروحُوأعصابهُفينالُحياةُُكلُّمُفيُعروقُالدُّويسريُُاانُ ريُُّانضرُ ُثمر ااألزهارُوتزدهرُوتعطيُ
معُفيُعالمُالعقولُالُّالهيُالكوكبُُاّلتياألمرُفيُشمسُالحقيقةُجديدة،ُوكذلكُُقّوةجديدةُويكتسبُ

ُوسببُنموُُّنسانيُّوعُاإلةُللنُّمرّبيرُاألعظمُلعالمُاألفكارُوالقلوبُوهيُاليُّوهيُالنُُّالّنفوسواألرواحُُو
ُوخطُُّلهُكذلكُطلوعُوغروبُونقطةُاعتدالُلهيُّوهذاُالكوكبُاإلُالّنفوسوانتعاشُاألرواحُوالعقولُُو

ُة.تعّددموبروجُاستواءُ

دتُقوفُالّنفوسعالمُالعقولُُوُظلمأرُاألعظمُُويُّولقدُمضىُاآلنُعهدُطويلُعلىُأفولُذلكُالنُُّ
ُالعقلُي اكلُُّاوالنتعاشُفقدانُ ُموُّالنُُّقّوة ُالكتشافات ُتنفُّّيةوانتهت ُالحمد ُهلل ُولكن ُالحقيقةُ، سُصبح

لحظةُحياةُجديدةُوتبهرُُكلُّبدوُفيُكُوتجميعُالكائناتُتتحرُُّمسُوترىُأنُّالشُّوسطعتُاألنوارُمنُ
هُالغافلون،ُفحانُالوقتُللعميانُأنُيرواُائمونُوأنُينتبُّالنُّيومُآثارُعجيبةُفيجبُأنُيستيقظُُكلُّفيُ
ُوللّصُ ُولألمواتُأنُيبعثوا ُوللبكمُأنُينطقوا ُأنُيسمعوا ُالقرنُُتجّلىتُحّتىّم للعالمُآثارُمواهبُهذا

ُجمي ُالعظيم ُاليوم ُسرور ُويحيط ُالالعظيم ُأنوار ُوتنير ُالقلوب ُتزولُُمحّبةع ُكي ُواألرواح األفئدة
ُوطابتُأرواحكم.ُايُ كلُُّلُ ماتُاألفكارُوالقلوبُزواظل
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ُصديقيُالمحترم،ُ

ُمنُ ُوأصابني ُرقيمتكم ُتوصلتني ُالسُّهى ُتلك ُمن ُذاتكمُُةوحانيُّالرُُّوابطالرُّرور ُمن المنبعثة
ُوروحكم.

لمُُاكبيرُ ُي ارقُمدنّيةعالمُالغربُقدُارتقىُفيُالُفيُسفريُهذاُأنُُّي اضحُليُجلهُقدُاتُّومعُأنُُّ
جميعُاألفكارُغرقتُفيُُألنُُّي امنسُاأوشكتُأنُتصبحُنسيُ ُلهّيةاإلُمدنّيةالُيسبقُلهُمثيلُإلُأنُّ

ُ.إلهّيةبيعةُوليسُلهُصبغةُللطُُّمُاليومُهوُصورةماُفيُالعالُكلُّبيعةُُوالطُّعالمُ

وأصبحتُُلهّيةاإلُمدنّيةبيعةُولهذاُفقدُحجبتُأنوارُالالطُّقائضُكثيرةُفيُعالمُالنُُّحيثُإنُُّوُ
نازعُهوُمبدأُالتُّنازعُعلىُالبقاءُوهذاُالتُُّقّوةبيعةُهيُالطُّفيُعالمُُقّوة.ُوأعظمُامسيطرُ ُابيعةُحاكمُ الطُّ

ُّيةمُواألنانلظُّالُوسببُالحربُوالجدالُوالعداوةُوالبغضاءُبينُجميعُالبشرُألنُّومنشأُجميعُالمشاكلُ
ماُهيُصفاتُذميمةُومنُبيعةُإنُّالطُّيطرةُوالعتداءُعلىُحقوقُاآلخرينُالموجودةُفيُعالمُالسُّوحّبُ

ُ ُدامتُمقتضياتُعالم ُفما ُولهذا ُالحيواني ُالعالم ُفالفالحُالطُّرذائل ُالبشر، ُبين ُالحاكمة ُهي بيعة
ُاإلُجاحُمحالُألنُّالنُُّو ُإنُُّنسانيُّفالحُالعالم ُبالفضائلُوالخصائلُونجاحه ُهما تزّينُحقيقةُُاّلتيما

ُبيعة.الطُّاإلنسانُوهذاُأمرُمخالفُلمقتضياتُ

بيعةُغافلةُالطُّبيعةُظالمةُعاتيةُُوالطُّماءُُوللدُُّمحّبةبيعةُالطُُّوُزاعالنُّللحربُُوُمحّبةبيعةُالطُّفُُ
ُهللا.عنُ

ُفيُُةطبيعيُّصفاتُالفتراسُهذهُُراتكمُأنُّوعليهُتالحظونُحضُ
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عنُُنسانيُّينجوُالعالمُاإلُحّتىسلُبلطفهُوعنايتهُوأنزلُالكتبُالرُُّالّرحمن،ُولهذاُبعثُالعالمُالحيوانيُّ
ُالتُّطريقُ ُُلهّيةاإلربية ُُوالطُّمنُفساد واإلحساساتُُةمعنويُّالجهلُويصلُإلىُالكمالتُالُظلمةبيعة
ُ.لهّيةاإلُمدنّيةوهذهُهيُالُةالّرحمانيُّنوحاتُالسُّويصبحُمصدرُُةحانيُُّوالرُّوالفضائلُُّيةالوجدان

ُألفُءُإلُأنُّالّصفااليومُمثلُزجاجةُفيُمنتهىُُنسانيُّةُفيُالعالمُاإلماّديُّالُمدنّيةوالُ هاُويا
ُ.لهّيةاإلسهاُالمظاهرُتؤسُُّاّلتيُلهّيةاإلُمدنّيةراجُهوُالالسُّراج،ُُوالسُّأسفُزجاجةُمحرومةُمنُ

فواُألفُُالّترّقياتةُالقولُلّماُكانُهذاُالقرنُقرنُاألنوارُوقرنُظهورُالحقيقةُوقرنُوخالصُ
ُال ُبشريُّأسفُعلى ُُاّلتية ُفي ُتزال ُالخصوماتُّيةبيعالطُّوالمنازعاتُُهلّيةالجاُالّتعّصباتل ُوفيها ،

ُوالعداواتُفيُمنتهىُالعنف.

وردُُالُ ونسيانُتعاليمُاألنبياء.ُفمثُّيةكلُّبالُلهّيةاإلُمدنّيةوجميعُهذهُاألضرارُناتجُعنُزوالُالُ
ّبُالعطوفُوليسواُمنُخلقُالرُُّألطافُظلُّوفيُُالّرحمنجميعُالبشرُهمُخلقُُوراةُأنُّالتُّفيُنّصُ

واءُالسُّأشرقتُعلىُالعاصيُوالمطيعُعلىُُلهّيةاإلمسُالشُّيطانُوكذلكُنّصُاألنجيلُعلىُأنُالشُّ
ُوأنُّ ُهوُأساسُالمظاهرُالُّرحمناللُترىُفيُخلقُ"ُ-:تفّضلالقرآنُيُكما ةُمقّدسمنُتفاوت".ُهذا

كانُينبغيُأنُيكونُُاّلذيينُالدُّفاهمُماُبناهُاألنبياء،ُُوالتُّهُوياُألفُأسفُقدُهدمُسوءُأنُُّ.ُإلُّلهّيةاإل
ُ،ُأصبحُسببُالبغضاءُوالعداوة.نسانيُّوحدةُالعالمُاإلُمؤّسسواأللفةُُوُمحّبةسببُال

ُمرُُّ ُآلولقد ُاستمرُّتُستة ُفيُسفكُُفُسنة ُالبشر ُبنو ُمنُالدُّخاللها ُوالفتراسُوهما ماء
ُولكنُّ ُالحيوان، ُُخصائصُعالم ُعلىُذلكُالسم ُأطلقوا ُبُالجنسيُّعّصُالتُُّوُينيُّدُّالبُعّصُالتُّالبشر

ُُبُالوطنيُّعّصُالتُُّو
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ُ،ُفواُألفُأسفُلذلك.نسانيُّهمُعلىُجذورُشجرةُالعالمُاإللُواويضربونُبمع

ُفيُجميعُوالخالصةُفقدُتجوُُّ ُفيُجميعُالمجامعُوالكنائسُالعظمى،ُلت  ممالكُالغربُوأعلنت 
ُ ُحضرة ُبموجبُتعاليم ُاإلُهللا،بهاء ُالعالم ُوروُّنسانيُّوحدة ُودعوتُبأعلىُالعموميُُّالّصلحجتُ، ،

رقُالشُّ:ُالحمدُهللُعلىُماُأشرقتُشمسُالحقيقةُمنُأفقُالُ قائُلهيُّصوتيُالجميعُإلىُالملكوتُاإل
،ُوهيُإعالنُماوّيةالسُّعاليمُالتُّنوارهاُهيُأُعلىُجميعُاآلفاقُوأنُّأنوارهاُمعانُوأشرقتُباللُّفيُمنتهىُ

ُاإل ُالعالم ُُنسانيُّوحدة ُُوُالّصلحوترويج ُوالُتحّرُيالعمومي ُوتأسيسُاأللفة ينُالدُُّقّوةبُمحّبةالحقيقة
ُالدُّوتطابقُالعلمُوالعقلُمعُ ُاُالّسياسيُُّوُوالوطنيُُّوالجنسيُُّدينيُّالبُعّصُالتُّينُونبذ لمعارفُوتعميم

ُُعاّمةال ُالمحكمة ُُّيةولالدُّوتحكيم ُالُتحلُُّاّلتيالكبرى ُالمشاكل ُتنّوعممعضالت ُبين ُوالمللُالدُّة ول
وتأسيسُُّيةةُوحلُالمسائلُالقتصادنسانيُّجالُعلىُجميعُالفضائلُاإلالرُّوتربيةُجميعُاإلناثُكتربيةُ

ُالاللُّ ُعالميُّغة ُاإلُحّتىةُوأمثالُذلك، ُالعالم ةُويصلُإلىُمطلعُأنوارُالّضاللُةظلممنُُنسانيُّينجو
فاهمُالموجودُالتُّوالجدالُوالخصومةُوالعداوةُمنُبينُالبشر،ُويزولُسوءُُزاعالنُّالهداية،ُوينهدمُهذاُ
ُ.ُنسانيُّواحد،ُوهوُوحدةُالعالمُاإلُلهّيةاإلأساسُاألديانُُبينُأهلُاألديان،ُألنُّ

ُفوسالنُّمتوافقةُمتآلفة،ُومقاصدُتلكُُاسُ صاغيةُوشاهدناُنفُوُاوهللُالحمدُوجدناُفيُأمريكاُآذانُ ُ
ُلمُيسبقُلهُمثيل.ُي ارقُنسانيُّإيجادُاأللفةُبينُجميعُالبشر،ُوغايةُآمالهمُرقّيُالعالمُاإل

ُنفوسُ ُ ُلندن ُفي ُقابلنا ُالُاوكذلك ُإللقاء ُوأرواحهم ُبقلوبهم ُيجهدون ُبينُُمحّبةمباركة واأللفة
ُالبشر.

ُهذهُتجّلىوتُافيومُ ُايومُ ُوأمليُأنُتنتشرُهذهُاألفكارُالعاليةُ
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ُالخيُر ُمظاهرُُحّتىُّيةالمقاصد ولُيبقىُبينُاألديانُُةالّرحمانيُّنوحاتُالسُّتصبحُجميعُمللُالعالم
ُ.نسانيُّالعالمُاإلُجّنةوهذهُهيُُّيةرمدالسُّعادةُالسُّوهذهُهيُُّيةاألبدُعّزةواألقوامُنزاعُوجدال.ُهذهُهيُال

 ع.ع

 

 ّيةنفيذلتّ ا ةجناللّ في هولندا بواسطة سكرتيرة  العموميّ  الّصلحع وح المبارك: إل  أعضاء مجماللّ 
اآلنسة أ.ج. دايزرنكهللا أمة   

 هو هللا

ُ،ُنسانيُّالمجمعُالمحترمُفيُالعالمُاإلُأّيها 

واُبشكرهمُإليكمُقّدماميةُيجبُعلىُجميعُالبشرُأنُيتالسُّرةُومقاصدكمُمنُأجلُنواياكمُالخيُُّ
ُأصبحتُسببُراحةُعمومُالبشر.ُاّلتيكمُقمتمُببذلُمثلُهذهُالهّمةُألنُُّينُراضينُمنكمويكونواُممتنُّ

نُُّنسانيُّللعالمُاإلُعاّمةانُعنُطريقُتحسينُاألخالقُالراحةُعالمُالخليقةُورخاءهُيتمُُّإنُُّ ُوا 
ُل ُوسيلة ُالأعظم ُاألخالقُهيُعلّو ُاإلسُّوتُوُهّمةتربية ُالعالم ُاألفكارُويجبُدعوة إلىُهذهُُنسانيُّع

ُعظيمة.المنقبةُال

ُأنُُّ ُُّيةالمرعُّيةالمبادئُاألصلُلحظوا ُقبل ُهيُجلبُالمنفعةُُكلُّمن ُالبشر ُأفراد ُمن فرد
ُحّتىىُالنفرادُفيُمعيشتهُويبذلُالجهدُرُفيُراحتهُوسرورهُويتمنُّررُعنهاُفهوُيفكُّلنفسهُودفعُالّضُ

ُأملُعّزةوالُالّثروةاحةُُوالرُّقُعلىُجميعُاألفرادُاآلخرينُفيُيتفوُّ فردُمنُأفرادُالبشرُوهذاُُكلُّ.ُهذا
سفافُالدُّمنتهىُ ُأي.الرُّناءةُوالبؤسُوا 

وتسموُهّمتهُيجبُأنُيكونُفيُصددُجلبُالمنفعةُُرقّيُفكريُُّاإلنسانُحينماُيرتقيُأقلُُّإنُُّ
سعُهُيرىُفيُراحةُعمومُعائلتهُورخائهاُسعادةُنفسهُوعندماُيتُّررُعنها،ُألنُّلعمومُعائلتهُودفعُالّضُ

ُفكرهُأكثرُ
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ُررُعنهمُولكنُّرُفيُجلبُالمنفعةُإلىُأبناءُجنسهُووطنهُوفيُدفعُالّضُأكثرُيفكُُّاتهُسموُ همُّوتسموُ
انُؤّدياُيإّنهمتهُووطنهُفلعمومُأبناءُأمُُّحّتىكاناُمفيدينُللفردُولعائلتهُأوُُمهماأيُالرُّوهذاُُهّمةهذهُال

علىُُنسانيُّافعُالعالمُاإلجوارحهُإلىُقصرُجميعُمنُكلُّالفردُيسعىُبُررُبسائرُاألمم،ُألنُّإلىُالّضُ
ُاإلملُّ ُجميعُالعالم ُعلىُاألرضُمنُفوائدُفيُعائلتهُوتخصيصُسعادة ُنسانيُّتهُوحصرُجميعُما

ُأنُّ ُويعتقد ُلنفسه، ُتدنُّكلُّه ُما ُارتقتُأمُّالدُّتُسائر ُالمجاورة ُول ُووطنه ُُحّتىته ُبهذه ريقةُالطُّيصبح
ُ.والقتدارُالّثروةُوُقّوةعلىُجميعُماُسواهُفيُالُاقُ متفوُّ

نُُّماويُّالسُّخصُالشُُّوُلهيُّاإلنسانُاإلأّماُُ تهُهمُُّسعةُأفكارهُوسموُُّفهوُبراءُمنُهذهُالقيودُوا 
فردُُكلُّلسعادةُُابحيثُيرىُمنفعةُعمومُالبشرُأساسُ ُاساعُ سعُدائرةُأفكارهُاتُّرجاتُوتتُّالدُّفيُمنتهىُ

ضررُعائلته،ُبلُضررُته،ُبلُولُعينُضررُدولتهُوأمُّالدُّالمللُُوُكلُّمنُأفرادُالبشر،ُويرىُضررُ
ررُعادةُوالمنفعةُلعمومُالبشرُويدفعُالّضُالسُّ،ُولهذاُفهوُيجهدُبجسمهُوبروحهُليجلبُالّذاتنفسهُب

هُيرىُقُفيُالمعاملةُألنُّتهمُوسعادتهمُولُيفرُّورانيُّنعنُعمومُالمللُويسعىُفيُترقيةُعمومُالبشرُُو
ُاإل ُتلكُالُنسانيُّالعالم ُالمللُأفراد ُوعموم ُبلُإنُّعائلةُواحدة ُالجتماععائلة ُيرىُالهيئة ةُبشريُّالُّيةه

ُينبغيُلإلنسانُأنُيبلغُُامنُالمللُعضوُ ُمّلةُكلُّكشخصُواحد،ُويعتبرُ منُأعضاءُذلكُالجسم.
األمرُُ.ُفيُحينُأنُّنسانيُّالعالمُاإلُعّزة،ُويكونُسببُعاّمةتهُإلىُدرجةُيخدمُاألخالقُالهمُُّبسموُّ

ُاليومُعلىُالعكسُمنُهذا.ُفج بلُرُفيُترقيةُنفسهاُوانحطاطُاآلخرينُميعُمللُالعالمُتفكُّفيُهذا
ُعلىُالبقاءُوتقولُإنُُّاررُلآلخرينُوتحسبُهذاُتنازعُ فعُلنفسهاُوالّضُالنُّرُفيُجلبُهاُفوقُذلكُتفكُّإنُّ

ُهذاُخطأُكبير،ُبلُلُيوجدُخطأُأعظمُمنُهذا.ُولكنُُّنسانيُّفيُالعالمُاإلُهذاُأساسُفطريُّ

ُإلىُُؤّديعاضدُلدىُبعضُالحيواناتُيالتُّونُُوعاالتُُّإنُّهللاُسبحانُُ
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ُأنُّ ُتتسابقُفيُمواردُالخطرُفيُإبداءُالمعونةُلبعضها.ُففيُذاتُيومُكنتُواقفُ بقائها.ُلحظوا ُاها
ُوكانتُ ُلتحصعلىُشاطئُنهرُصغير، ُعبوره ُتريد ُالجراد ُلهاُُلأسرابُمن ُتكن ُولم علىُرزقها

لُماُيشبهُعديمُالجناحُوتسابقُفألقىُبنفسهُفيُالماءُليشكُّأجنحةُلتطيرُبهاُولهذاُهجمُذلكُالجرادُ
هرُالنُّخرُفوقهُووصلُمنُجانبُهرُإلىُذلكُالجانب،ُفعبرُالجرادُاآلالنُّالجسرُمنُهذاُالجانبُمنُ
ُولكنُّ ُالجانبُاآلخر، ُُإلى ُالجراد ُجسرُ ُاّلذيذلك ُهوُُاشكل ُهذا ُلحظوا ُهلك. ُالماء ُسطح فوق

ُازعُعلىُالبقاء.نالتُّعاونُعلىُالبقاءُلُالتُّ

ذاُكانتُللحيواناتُمثلُهذهُاإلحساساتُُ ريفةُفكيفُيجبُأنُيكونُعليهُاإلنسانُوهوُالشُّوا 
تجبرُاإلنسانُُماوّيةالسُّرائعُالشُُّوُلهّيةاإلعاليمُالتُُّأشرفُالكائنات؟ُوماذاُيليقُبهُأنُيعملهُولُسّيماُأنُّ

ُعلىُهذهُالفضيلة.

ُالقومُإنُُّ ُالمتيازات ُالوطنقالتُُّوُّيةجميع ُُّيةالعائلُّيةوالنفرادُّيةسيمات ةُخصيُّشُّالوالقيود
ُّيةمنُأجلُهذهُالمُزُماوّيةالسُّلتُجميعُالكتبُونزُّهللاُوقدُب عثُجميعُأنبياءُُهللا،مذمومةُمردودةُعندُ

ُتعالي ُجميع ُوانحصرت ُُلهّيةاإلُمهموالفضيلة، ُاألفكار ُهذه ُإزالة ُوتحسينُّيةالنفرادُّيةفعالنُّفي ،
ُاإلُاألخالقُفي ُبُنسانيُّالعالم ُوالمواساة ُالبشرُوتأسيسُالمساواة ُمنُُكلُّيفديُُحّتىينُعموم فرد

ُ.ماوّيةالسُّريعةُالشُّوهذهُهيُُلهيُّاألفرادُبروحهُاآلخرين.ُهذاُهوُاألساسُاإل

ُكلُُّألنُُّّيةبشُرقاهرةُلإلحساساتُالُّيةكلُُّقّوةولُيمكنُتأسيسُمثلُهذاُاألساسُالمتينُإلُبُ
إلىُدرجةُُاهاُتغّيرُاإلنسانُتغييرُ وحُالقدس،ُفإنُّالرُّوحُالقدس،ُونفثاتُالرُُّقّوةُذلكُإلُُّتعجزُدوُنُقّوة
ُُبّدلت ُفينالُالولدة ُويالّثانيأخالقه ُالخلقُويُمحّبةهيُُاّلتيهللاُُمحّبةبنارُُتعّمدة بماءُُتعّمدعموم

ُوحُالقدس.الرُّوبُّيةالحياةُاألبد



 46 

ةُفيُتحسينُاألخالقُوجاهدواُبأرواحهمُوقلوبهمُأقصىُالهمُّنُبذلواُاّلذيينُّولالفالسفةُاألُإنُُّ
ُلكمُذلك.ُيّتضحاريخُالتُّنواُفقطُمنُتربيةُأخالقُأنفسهمُلُأخالقُالعموم.ُراجعواُقدُتمكُّ

ُحقيقيُّموُالالسُّوتمنحُُنسانيُّوتنيرُالعالمُاإلُعاّمةنُاألخالقُالحسُّهاُتوحُالقدسُفإنُّالرُُّقّوةأّماُُ
وحُالقدسُالرُّيجذبواُتأييداتُُحّتىنُيبذلُمحّبوُالخيرُللعالمُجهودهمُإذُيجبُأيُعمومُالبشر.ُوتربُّ
ُالجاذبة.ُقّوةبال

سُالحقيقةُاألنوارُمنُشمُنسانيُّفيُالعالمُاإلُوأمليُأنُيقتبسُذلكُالمجمعُالمحترمُالخيريُُّ
ُخالقُعمومُالبشر.فيُتربيةُأُاويصبحُسببُ 

ُةُالقدرُموقعُالقبول.وأمليُأنُيقعُاحتراميُلتلكُالهيئةُالعاليُ
ُع.ع

 وح المبارك بافتخار جناب سالم في الصيناللّ 

 هو هللا

ُلقدُوصلتنيُرسالتكمُوكانتُدليُابالحقيقةُوظمآنُ ُامفتونُ  يا  علىُطلوعُصبحُمنيرُُالُ إليها،
نُّ تفيضُأشعتهُعلىُُامسُالمنيرةُإشراقُ الشُّبحُأنُتشرقُيُألرجوُبعدُطلوعُالّصُمنُأفقُوجدانكم،ُوا 

ُُق.اآلفا

ُأنُُّ ُحضرتكم ُعلى ُيخفى ُُل ُإلى ُيحتاج ُالوجود ُنوعين:ُُمعّلمعالم ُعلى ُوالمرّبون ومرّب
ُفيُعالمُالحقيقة.ُمرّبيبيعةُوالالطُّفيُعالمُُمرّبيال

ُهاُتصبحُغابةفإنُُّّيةبيعالطُّكمُلوُتركتمُاألرضُعلىُحالتهاُإنُُّ
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ُالُاومنبتُ  ُيد ُتدخل ُعندما ُولكن ُورعايتالرُُّبستانيُّلألشواك، ُبستانُ ؤوف ُالغابة ُتصبح واألرضُُاه
ُبيعة.الطُّفيُعالمُُّيةربيةُضروُرالتُُّضحُأنُّائكةُحديقةُورود.ُإذنُاتُّالشُّ

ُمنُُبشريُّالُوعالنُّوكذلكُلحظُُ ُح رم ُُوالتُّإذا ُأصبحُجسمُ التُّربية األقوامُُألنُُّامسمومُ ُاعليم
ُالحيواناتُبأيُّتوّحشالم ُتمتازُعن ُل ُفمثُة ُالوجوه ُمن ُالفُالُ وجه ُهو ُبينُما ُاألفريقالسُّرق نُّييود
نونُوهؤلءُمتمدُّالبقرُعلىُصورةُالبشر"ُهللاُخلقُينطبقُعليهمُالقول:ُ"ُأولئكين.ُفمريكيُّودُاألالسُُّو

ُ ُعلماء. ُتحدُّإنُُّحّتىأذكياء ُنيُخاللُسفريُهذا ُفيُواشنطنُفيُمجامع ُمسهبة ودُالسُّثتُبصورة
قائقُمنُاألمور.ُإذنُفماُهوُالدُّنُجميعُيدركُوُأوروّباوكنائسهمُومدارسهم،ُوشاهدتهمُمثلُفضالءُ

ُ؟مدنّيةوجُالودُأحدهماُفيُأسفلُدركاتُالجهلُواآلخرُفيُأالسُّينُمنُوعالنُّجعلُهذينُُاّلذيالفرقُ

ربيةُالتُّعدمُُهؤلءُوأنُُّعّزةربيةُأّدياُإلىُالتُّعليمُُوالتُّدُأنُربية؟ُومنُالمؤكُّالتُّهلُالفرقُإّلُبُ
ُ.ُأولئكةُأصبحُبذلكُسببُذلُّ

ُ.مدنّيةاتُعالمُالربيةُضرورةُمنُضروريُّالتُُّضحُأنُّاتُُّنإذُ

فيُعالمُالحقيقةُُمدنّيةبيعةُواآلخرُالالطُّفيُعالمُُمدنّيةعلىُقسمين:ُأحدهماُالُمدنّيةالُإنُُّ
ُالمدنيُّيتعلُُّاّلذي ُتجتمع ُلم ُوما ُاألخالق ُبعالم ُالجتماعق ُالهيئة ُفي ُيتُّيةتان فالحهاُُحّققفلن

ُونجاحها.

قدُضربتُأطنابهاُفيُجميعُاألرجاءُولكنُماُُّيةبيعالطُُّمدنّيةخيمةُالُترواُأنُُّروّباأُوحظواُلُ
يومُسالحُُكلُّنازعُعلىُالبقاءُوفيُالتُّجهةُنحوُجميعُاألفكارُفيهاُمتُُّ!ُفإنُّأوروّبامُفيُالظُّأشدُال

ُهولُألنُّةُوالذُّلُّلذُّتُكابوسُافيهاُتحُاسالنُّاسُُوفيهاُللنُُّاستقراررة،ُفالُجديدُوزيادةُفيُالموادُالمتفجُّ
ُ.تاّمةمفقودةُفيهاُبصورةُهللاُوالنجذابُبنفحاتُُةوحانيُّالرُُّوُّيةاألخالقُمدنّيةال
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ُأنُُّ ُكما ُالقول ُضروريُُّمعّلموالُمرّبيالُوخالصة ُعالم ُفي ُالالطُّان ُوجود ُفكذلك ُمرّبيبيعة
ُُضروريُّ ُأيُفيُعالم ُالحقيقة ُفيُعالم ُُوالرُّولزم ُواألخالالشُّوحُوالوجدان ُيم لُُاّلتيقُوالفضائل

ُارين.الدُّفيُعالمُاإلنسان،ُوسعادةُُةحقيقيُّمنتهىُلهاُوالكمالتُال

فهمُالمظاهرُُةحقيقيُّالُمدنّيةوُالمعّلمأّماُهمُفالسفةُاألرض،ُُّيةبيعالطُُّمدنّيةيُالمؤّسسُإنُُّ
رمُالعالمُاإللهّيةاإلةُمقّدسال أنهُالُشّكُفُحقيقيُّالُمرّبيبيعيُومنُالالطُُّمرّبيمنُالُنسانيُّ.ُلذاُلوُح 

ُيتدهورُإلىُأسفلُدركاتُالعالمُالحيواني.

ُالزُُّّيةبيعالطُُّمدنّيةالُإنُُّ ُوالبمثابة ُُلهّيةاإلُمدنّيةجاج، نُّالسُّبماثبة ُوا  ُّيةالجسمانُمدنّيةالُراج،
ُ.ا،ُيحتاجُالجسدُروحُ اجاجُسراجُ وح،ُوكماُيحتاجُالزُّالرُّبمثابةُُلهّيةاإلُمدنّيةبمثابةُالجسد،ُوال

ُالمسمُُّ ُجالينوسُالحكيم ُرسالة ُُوطالعوا ُرسالة( ُ)مائة ُرقيُُّاّلتياة العالمُُمدنّيةُدارتُحول
ة.ُففيُوقتناُنسانيُّواإلُمدنّيةمنُأعظمُوسائلُعالمُالُّيةيندُّالالعقائدُُ:ُ"إنُّاهُيقولُفيهتجدواُأنُُّنسانيُّاإل

ُأنُّمسيحيُّىُبالالحاضرُهناكُجماعةُتسمُّ ُثابتةُمستقيمةُعلين،ُوبما ُها عوامُُةُفإنُّينيُّدُّالىُعقائدها
ُ ُفالسفة ُالجماعة ُألنُّحقيقيُّهذه ُيتحلُّون ُيتوّصُهم ُأن ُيستطيع ُل ُوآداب ُبأخالق ُأعظمُون ُإليها ل

ُُفيلسوفُإلُّ ُالزُُّمشّقةبعد ُفي ُطويلة ُُوسنين ُاألخالقالرُّهد ُّيةياضة .ُ ُفأّما ُالجماعة ُهذه ُإّنهمعوام
ُونُبهذهُالفضائلُبمنتهىُدرجةُالكمال".متحلُّ

ةُفيُتفّرقعموميُليجمعُاألحزابُالمُحقيقيُّمرّبُيحتاجُإلىُُنسانيُّالعالمُاإلُضحُأنُّنُاتُّإذُ
والولء،ُُمحّبةالبغضاءُبالُوالعداوةُُبّدلمةُمنُعينُواحدةُوليخاصكلمةُواحدةُويسقيُالمللُالمتُظلُّ

ُب ُوالجدال ُألُّالسُُّوُالّصلحوالحرب ُكما ُالم، ُالّصُالرُّف ُعليه ُُوسول ُالقالسُّالة ُبين ُالعربالم ُّيةبائل
ُةُوربطهاُبرابطةُالوئامتوّحشمةُالمخاصالمتحاربةُالمت
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ُفيُ ُُظلُّوجمعها ُولهذا ُالوحدة ُالكمالتُالرُّببُارتقتُأعرابُالباديةُورفعتُالسُّخيمة ُفيُعالم اية
ُ.ّيةاألبدُعّزةونالتُالُةماّديُّوالُةمعنويُّال

ُُ ُجمع ُالمتُالّسّيدوكذلك ُالمتباغضة ُالمتنافرة ُالملل ُاليونخاصالمسيح ُمن ُُومة ومانُالرُّان
العداوةُبعدُأنُكانتُفيُمنتهىُالبغضاءُُوُينُعلىُمعينُواحدمصريُّينُوالشوريُّاآلريانُوالكلدانُُوالسُُّو

ُُوربطهاُبرباطُالوئامُالمتين.

ُاتُُّ ُأنُّإذن ُاإلُضح ُُوّييينُعموممعّلمنُُومرّبيمحتاجُإلىُُنسانيُّالعالم ُالمظاهرُُأولئكن هم
ُ.لهّيةاإلةُمقّدسال

"ُفمثلُهؤلءُكمثلُخواصُعموميُُّمعّلمناُمنُالخواصُولُنحتاجُإلىُقدُيقولُالبعضُ:ُ"إنُُّوُ
واء".ُاللُُّرأميُإلىُناُماهرونُفيُفنونُالحربُولُنحتاجُإلىُالقائدُالعامُولادهُإذاُقالوا:ُ"إنُّالجيشُوقوُّ

مُإلىُكّلهاجونُوعوامُمحتُساسُلهُفالجميعُفيُالجيشُمنُخواصُ هذاُالقولُلُأُفمنُالواضحُأنُّ
ُ.العموميُُّمرّبيهوُالُاّلذيواءُاللُّأميرُ

ُهيد.الشُّمعُوهوُالسُّلمنُألقىُُوافُ ُوهذاُكافُ ُ

ُوعليكُالبهاءُاألبهى.ُ
ُعّباسعبدُالبهاءُ

 
 ة بارسنزالّسّيدهللا وح المبارك بافتخار أمة اللّ 

 البه بهاء هللا ة بارسنز عليها الّسّيدهللا دوبلن: أمة 

 هو هللا

ُرتخصالكُوتذكُُّرتسكوُوقدُتذكُّيهُنحوُسانُفرانسنيُفيُالقطارُمتوجُّبنةُالملكوتُإنُّياُا 
ُسالةُإليك.الرُُّهذهُغيرُفشرعتُفيُالحالُبكتابةوجهُمسترُ"جفري"ُالّصُ



 50 

ُأنُُّ ُُواعلمي ُبالجمال ُمفتونة ُالعزيزة ُالبنة ُأرىُتلك ُأن ُسروريُهي مشهورةُُلهيُّاإلنهاية
ُتمنحُولكنُّمعُوتذوبُالشُّتشتعلُكهللاُُمحّبةرُبناُمشتعلةاألبهىُُوُجّنةبولههاُومنجذبةُبنفحاتُال ها

ُ.ُوأمليُأنُتكونيُكذلك.االجميعُنورُ 

ُّيةبتُلكُمشكلةُفكُرسبُُّاّلتيعاليمُالجديدةُُوالتُّالواردةُفيُُّيةقتصادبخصوصُالمسألةُالأّماُُ
ُنقلُإلُفإنُّ ُلمُيكنُكما ُنقلُإليكُروايةُلُبلُإنُّيكُبيانها ُفإنُُّتطابقُاما نُلكُنيُأبيُّلواقع،ُولهذا

هاُبغيرُهذهُلُيمكنُبلُيستحيلُحلُُّّيةويتبرهنُلكُأنُالمسألةُالقتصادُيّتضحُحّتىأساسُالمسألةُ
ُعاليم.التُّ

عددُُينتهيُاألمرُإلىُالمِّهنُاألخرىُألنُُّثمُّحُيجبُأنُيبدأُبالفالُُّّيةالمسألةُالقتصادُوحلُُّ
ُاّلذيحُالفالُُّّيةتغلينُبالحرفُاألخرى،ُولهذاُينبغيُالبدءُبقضعلىُعددُالمشُاحينُيزيدُأضعافُ الفالُّ

ُ.ّيةفيُالهيئةُالجتماعُّولهوُالعاملُاأل

ُُفعلىُعقالءُ ُيؤسُّكّل ُأن ُجمعقرية ُيؤسُُّّيةسوا ُوأن ُالقرية ُتلك ُإدارة ُبيدها ُكذلكُتكون سوا
ويوضعُُّيةلتُالعمومنُمنُالمحصُووفيُموسمُالحصادُيؤخذُقسمُمعيُُّانونُلهُكاتبُ يعيُُّاامُ عُامخزنُ 

ُ.ّيةفيُالمخزنُبإشرافُالجمع

لُوارثُُاّلذيووارداتُهذاُالمخزنُسبعةُوهي:ُوارداتُالع شرُورسومُعلىُالحيواناتُوالمالُُ
ُبرعات.التُّالعثورُعليهاُوثلثُالمعادنُُويتّمُُاّلتيلُيعرفُأصحابها،ُوثلثُالكنوزُُاّلتيقائطُاللُّله،ُُو

ُأيض ُُ ُسبعة ُاومصروفاته ُالعمومها: لأوّ : دارةُُّيةالمصروفاتُالمعتدلة ُوا  كمصاريفُالمخزن
ُال ُعاّمةالُصّحةمراكز ُوثانيها: ، ُللحكومة، ُالعشر ُللحكومة،ُوثالثها: أداء ُالحيوانات ُرسوم أداء
ُورابعها:  ُاأليتام، ُدور ُوخامسها: إدارة ُالعجزة، ُوسادسها: مساعدة ُالتُّإدارة إكمالُوسابعها: عليم

ُلفقراء.لُّيةروُرالمعيشةُالّضُ
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ُّيةتبلغُوارداتهُالعمومُاّلذيُالُ الي:ُمثالتُّداتُالعشرُوهذهُيجبُتحصيلهاُباألسلوبُواُرُأّولُ فُ
ُُو ُالعشر ُمنه ُيستحصل ُل ُدولر ُخمسمائة ُومصروفاته ُدولر ُخمسمائةُُاّلذيخمسماية مصروفاته

ُُأ عطىُالعشرُلُدولرُووارداتهُألفُدولرُيستحصلُمنهُالعشرُألنهُيملكُأكثرُمنُحاجته،ُفإذا
نسانُآخرُمصروفاتهُأاشتهُأبدُ معيُتختلُّ لفُدولرُووارداتهُخمسةُآلفُيستحصلُمنهُالعشرُ.ُوا 

ُألنُّ ُإضافونصفُالعشر ُيملكُزيادة ُالّضُّيةه ُمصروفاته نسان ُوا  ُعشرةُُّيةروُر. ُووارداته ألفُدولر
أربعةُآلفُُّيةروُرالّضُُ.ُوغيرهُمصروفاتهّيةهُيملكُزيادةُإضافشرانُألنُّآلفُدولرُيستحصلُمنهُعُ 

بع.ُومنُناحيةُأخرىُإذاُوجدُالرُّوارداتهُفمائةُألفُدولر،ُيستحصلُمنهُأّماُأوُخمسةُآلفُدولر،ُ
لهُُروريُّعامُالّضُالطُّهيُأدنىُحدودُالقوتُُوُاّلتيُّيةالّضروُرإنسانُحاصالتهُمائتاُدولرُواحتياجاتهُ

نُزراعتهُلمُتجدُبركةُتجبُإعانتهُمنُالمخزنُرُفيُسعيهُوجهدهُلكتساويُخمسمائةُدولرُولمُيقّصُ
ُُ.ابلُيعيشُمرتاحُ ُاكيُلُيبقىُمحتاجُ ُالعموميُّ

صُقسمُفيُوجميعُأيتامُالقريةُيجبُتأمينُماُيحتاجونهُمنُهذاُالمخزنُكماُيجبُأنُيخّصُُ
إذاُأّماُُةيُّحُّّصُعليمُوقسمُلألمورُالالتُّسمُإلدارةُنُلُيستطيعونُالعملُوقاّلذيهذاُالمخزنُللمحتاجينُ

ُ.ّيةلينفقُفيُالمصروفاتُالعمومُبقيُشيءُمنُالمالُفيجبُنقلهُإلىُالمخزنُالعموميُّ

ُُ ُهذا ُمثل ُيوضع ُُيعيشُظامالنُّوعندما ُالجتماعكّل ُالهيئة ُأفراد ُمن ُُّيةفرد احةُالرُّبكمال
ُعادة.السُُّو

تلزماتُالهيئةُتفاوتُالمراتبُمنُمسُألنُُّاتبُفالُينالهاُخللُأبدُ الرُّكذلكُيجبُاإلبقاءُعلىُُ
ُالجتماعُّيةروُرالّضُُّيةالجتماع ُالجيشُلُبدُُّّيةفالهيئة ُبفرقةُمنُفرقُالجيشُففيُفرقة منُُأشبه

ُابطُووجودُالجنديعيمُووجودُالعقيدُووجودُالّضُوجودُالقائدُاألعلىُووجودُالزُّ
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فردُمنُأفرادُكّلُُولكنُيجبُأنُيعيشُّيةضروُرُاتبُإذُ الرُّولُيمكنُأنُيكونُالجميعُفيُرتبةُواحدةُف
ُوتاجرُوغنيُّالرُّالجيشُفيُتمامُ ُوقاض  ونُومهنيُُّوزراعيُُّاحةُوالهناءُكذلكُيجبُأنُيكونُهناكُوال 

لُّفيُأنُّلُشّكُُو بقاؤهاُوا  ُ.العموميُُّظامالنُُّاختلُُّهُيجبُالمحافظةُعلىُهذهُالمراتبُوا 

ذاُاستطعتُأنُُاأبدُ ُلنُأنساهُاّلذيتيُللمسترُبارسنزُاقيُومحبُّوأرجوُإبالغُمنتهىُأشُوُُ وا 
ُ.مهمآخرينُسيعلنونُهذاُالقانونُباسُاخاص ُأشُسالةُفيُإحدىُالجرائدُفافعليُألنُّالرُّتنشريُهذهُ

ُالبهاءُاألبهى.ُوعليكُّيةريُاألبدعُاألبهىُإلىُقدسغيُتكبيّلُبُوُ
ُع.ع

 
 سويسرة –في تونون  ّيةغة العرباللّ الخطبة المباركة ب

 1911آب  27يوم اإلثنين 

 هو هللا

ُالهجوعُُوُأّيهاُ ُالسُّالحاضرونُإلىُمتىُهذا لىُمتىُهذا لىُمتىُالرُّبات،ُوا  جوعُالقهقرى،ُوا 
لىُمتىُهذهُالغفلةُُو لىُمتىُهذاُالالشُّهذاُالجهلُوالعمى،ُوا  لىُمتىُهذاُلظُّقاء،ُوا  مُوالعتساف،ُوا 

لىُمتىُالحم لىهلّيةالجاُّيةالبغضُوالختالف،ُوا  لىُمتىُكُباألوهامُالواهمسُّالتُّمتىُُ،ُوا  ُزاعالنُّية،ُوا 
لىُمتىُالكفاحُُو لىُمتىُالنُّوالجدال،ُوا  لىُمتىُبُالجنسيُّعّصُالتُّزال،ُوا  لىُُ،بُالوطنيُّعّصُالتُّ،ُوا  وا 

لىُمتىُالّسياسيُّبُعّصُالتُّمتىُ ُأنُتخشعُقلوبهمُلذكرُ.ُ"ألمُيأنُللُّبُالمذهبيُّعّصُالتُّ،ُوا  ذينُآمنوا
قدُهللاُُإلىُأنُُّفوسالنُّمُتنتبهُلأُواوةُالعتسافُشتُاألبصارُغشعلىُالقلوبُأمُغهللاُ"،ُهلُختمُهللا

ُته،ُ"لُبربوبيُّالكّلُُرّبىبرحمتهُُوالكّلُُفاضتُفيوضاتهُعلىُالعمومُخلقُالخلقُبقدرتهُورزُق
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الجليلُفيُحسنُُبُّالرُّبعُهلُترىُمنُفطور"،ُفلنتُّرجعُالبصرُأمنُتفاوتُفُالّرحمنترىُفيُخلقُ
ُوالفضلُوالجالسُّ ُُوياسةُوحسنُالمعاملة ُولنتركُالجور ُذويُالقربىُبالعدلُالطُّود ُالتئام غيانُولنلتئم

سُسياسةُأعظمُمنُسياسةُاألرواح،ُولُنكادُنؤسُُّاّتحادحدُاحُولنتُّالرُّواإلحسانُولنمتزجُامتزاجُالماءُُو
ُشيئُ هللاُ ُمنُفيوضاتُُيوافقُعالمُاولُنقدرُأنُنجد ُأسوةُحسنةُفيُهللاُاإلنسانُأعظم ُبُّالرُّولكم

ُبّدلُتالجليلُفال ُنعمة ُُاّمةتُّالوهيُاأللفةُُهللا،وا ُالسُّفيُهذا ُعباد ُيا ُعليكم بتركُالختالفُهللاُبيل.
ُواإلنصافُوالعدلُوعدمُالعتساف.حّبُوتأسيسُالئتالفُوال

ُبساطُالبغضاءُُوُولىاألالحاضرونُقدُمضتُالقرونُُأّيهاُ حناءُحيثُأشرقُهذاُالشُّوط وي 
مُدافعةُلآللمُالظُّوآثارُظاهرةُوآياتُباهرةُواألنوارُكاشفةُللُالقرنُبأنوارُساطعةُوفيوضاتُلمعة

العقولُقدُأدركتُُاآلذانُقدُوعتُوأنُُّتُوأنُّاألبصارُقدُقرُُّأنُُّعيةُلالئتالفُقامعةُلالختالف،ُإلُّدُا
ُاأللفةُوالودادُبينُالعمومُوالوحدةُوالنسانيُّعلىُالفضائلُاإلُّيةمبنُلهّيةاإلاألديانُُأنُّ ُاقّتفة،ُومنها

ُ ُقوم ُيا ُالجمهور. ُلسأبين ُمنُساللة ُتم ُأفنانُ لسأواحدة ُُاوأوراقُ ُاتم ُواحدة ُمشمولينُلسأمنُدوحة تم
ُ ُأعين ُالّرحمانيُّبلحظات ُبحار ُفي ُمستغرقين ُالوحدانالرُّة ُالحضرة ُمن ُعبيدُ لسأُّيةحمة للعتبةُُاتم

وماُُهللا،تُبكلمةُحّققاُقدُتكّلهعُرائالشُُّوأنُّهللاُاألنبياءُكّلهمُمنُعندُُ،ُهلُأنتمُفيُريبُأنُّانّيةبُّالرُّ
ُ ُُوهللاُبعثهم ُالبشر ُوتثقيفُعقول ُاإلنسان ُوتربية ُلتعليم ُالفالحُدرُّالتُّإل ُمن ُالعالية ُالمعارج ُإلى ج

مُكّلهائرينُُووليسواُنقمةُللسُُّعالمينرحمةُللهللاُاألنبياءُاختارهمُُاطعُأنُّالسُّجاحُوقدُثبتُبالبرهانُالنُُّو
افلةُمنُحضيضُالجهلُوالعمىُإلىُالسُّأنقذواُاألممُُحّتىبالعروةُالوثقىُدعواُإلىُالهدىُوتمّسكواُ

اريخُالمنبئةُالكاشفةُلحقائقُاألسرارُمنُالقرونُالتُّظرُفيُحقيقةُالنُّهى،ُفمنُأمعنُالنُّأوجُالفضلُُو
ُوالهوانُواألسرُلُّإسرائيلُمنُالذُُّالمُأنقذُبنيالسُّموسىُعليهُُدهُبأنُّعنُحّققيتُولىاأل
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عادةُالكبرىُالسُّوالعلى،ُومّهدُلهمُُعّزةأوصلهمُإلىُأوجُالُحّتىاهمُبتأييدُمنُشديدُالقوىُربُّوالخذلنُُو
ُ ُفيُاألرضُوجعلهمُأئمُّهللاُوم نَّ ُاستضعفوا ةُمنُورثةُالكتابُوحملةُلفصلُالخطابُعليهمُبعدما
طعُواضحُعلىُعادةُواإلقبال،ُوهذاُبرهانُساالسُّواُلهمُأّسسجالُوأنبياءُالرُّكانُمنهمُعظماءُُحّتى
تُبينُقومُذلُّهللاُباإلنجيلُفقدُبعثهُُمؤّيدالهللاُوروحُهللاُالمسيحُالجليلُكلمةُأّماُالم.ُُوالسُّتهُعليهُنبوُّ

فيهمُروحُالحياةُوأحياهمُبعدُالمماتُومانُفنفخُالرُّشعتُأصواتهمُلسلطةُوخضعتُأعناقهمُوخ رقابهم
قُاألرضُصيتهمُإلىُهذاُاليونانُوطبُُّومانُوخشعتُلهمالرُّةُفيُاألرضُخضعتُلهمُوجعلهمُأئمُّ
فيُوادُغيرُذيُزرعُهللاُسليمُفقدُبعثهُالتُّالمصطفىُعليهُالصالةُُوُمحّمدسولُالكريمُالرُّأّماُاألوان.ُُو

لُنباتُفيهُبينُقبائلُمتنافرةُوشعوبُمتحاربةُوأقوامُساقطةُفيُحضيضُالجهلُوالعمىُلُيعلمونُ
تةُفيُباديةُالعربُمنُالخطاب،ُأقوامُمتشتُُّالُ ولُيدركونُفصمنُالكتابُُامنُدحاهاُولُيعرفونُحرفُ 
المُالسُّخيلُواألعنابُفماُكانتُبعثتهُعليهُالنُّياقُوقليلُمنُالنُّمالُبلبنُالرُّيعيشونُفيُصحراءُمنُ

اسعةُالشُّرتُتلكُالباديةُمُفتنوُّالظُّوحُفيُاألجسادُأوُكإيقادُسراجُمنيرُفيُحالكُمنُالالرُّكنفخُُإلُّ
رتُأبصارهمُوتنوُُّالّضاللاطعةُعلىُاألرجاءُفانتهضُالقومُمنُرقدُالسُّلخاويةُبتلكُاألنوارُالقاحلةُا

لتُوحيدُفرتُّالتُّسعتُعقولهمُوانتعشتُنفوسهمُوانشرحتُصدورهمُبآياتُفاتُُّّيامبنورُالهدىُفيُتلكُاأل
شاعتُوذاعتُُحّتىعليهمُبأبدعُاأللحان،ُوبهذاُالفيضُالجليلُقدُنجحواُووصلواُإلىُاألوجُالعظيمُ

ُنجومُ  ُفأصبحوا ُاآلفاق، ُفي ُُافضائلهم ُاإلشراق ُساطعة ُفانظروا ُلألسرار ُالكاشفة ُاآلثار ُحّتىإلى
ئيلُوسراجُالهدىُلقبائلُخاضتُفيُمبدأُالفيضُلذلكُالقومُالّضُُنجلُالجليلُكاالرُّذلكُُتنصفواُبأنُّ

ُ،ُولىاأليُاآلخرةُُوبةُفنهمُمنُحياةُطيُّواإلقبالُومكُُّعّزةمُالهوىُوأوصلهمُإلىُأوجُالظال كانتُأّما
ُالباهرةُقّوةهذهُال
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ُُاطعة؟ُالسُُّبّوةالنُّعلىُتلكُُاكافيُ ُاالخارقةُللعادةُبرهانُ 

جالُكانواُأعالمُالهدىُالرُّهؤلءُُمنصفُمنُالبشرُيشهدُبملءُاليقينُأنُّكّلُُإنُّهللاُلعمرُُ
ُفي ُالمجد ُصروح ُعلى ُالخافقة ُاآليات ُورايات ُالورى ُُبين ُُوكّل ُالجليلةُالجهات، ُالعصبة تلك

ُ ُمن ُاألنوار ُواقتبست ُفأفاضت ُواستفاضت ُفأضاءت ُواستضاءت ُفأشرقت ملكوتُُحّيزاستشرقت
ُ ُاألفكار، ُعالم ُعلى ُالوحي ُبأنوار ُوسطعت ُُإنُُّثمُّاألسرار ُالنُّهذه ُالحقيقةُالسُّجوم ُأفق ُمن اطعة

سلف،ُفماُبالكمُُكلُُّنبّوةخلفُكّلُُقخلف،ُوصدُّكّلُُسلفُعنكّلُُفقتُوبّشرتُواتُّاّتحدائتلفتُُو
ُ ُالمظاهر ُهذه ُفي ُحسنة ُأسوة ُولكم ُوتتنازعون ُوتتجادلون ُتختلفون ُقوم ُيا ُوالمطالعُانيُّوُرالنُّأنتم ة

كُبأوهامُأوهنُمسُّالتُّوهلُبعدُهذاُالبرهانُيجوزُالرتيابُُوُانّيةبُّالرُّةُومهابطُالوحيُالعصبةُالّرحمانيُّ
ُبهاُمنُسلطان؟هللاُمنُبيتُالعنكبوتُوماُأنزلُ

حناء،ُعليكمُبتركُالجدال،ُعليكمُالشُّقومُالبدارُالبدارُإلىُاأللفة،ُعليكمُبتركُالبغضاءُُوياُُ
ُ ُبكشفُالالّضاللبدفع ُعليكم ُبالظُّ، ُعليكم ُاألُتحّرُيم، ُمضىُمن ُفيُما ُائتلفتمُّيامالحقيقة ُفإذا ،

ُ ُوغضضتم ُعنُسبيلُالهدى، ُاعتسفتم ُاختلفتم ذا ُوا  ُُوالنُّاغتنمتم ُفيُوخضتُىهالنُّظرُعنُالحقيقة م
ُوالهوىُإنُّ ُالوهم ُُوُبحور ُللورى، ُمهلكة ُلضاللة ُهذا ُأّما ُواماّتحدإذا ُفيؤيُّتم ُوائتلفتم ُشديدُتزجتم دكم

ُطيُّحّبُىُبصلحُوصالحُُوالقُو ُُووسالمُوحياة ُسرمدُّيةأبدُعّزةبة ُعلىُمنُاتُّالسُُّوُّيةوسعادة بعُالم
ُالهدى.
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 فهمه سهل الحّق 

ضرةُعبدُالبهاءُإلىُلندنُوفيُمساءُذلكُاليومُألقىُوصلُح1911ُأيلول4ُُفيُيومُاإلثنينُالموافقُ
ُالية:التُّرحيبُبهُالخطبةُنُحضرواُللتُّاّلذيُحّباءفيُاأل

لنشرُاألمرُعلىُنطاقُواسعُوعندماُُالندنُستكونُمركزُ ُهذاُاليوم.ُفقدُقيلُإنُّهللاُلقدُباركُُ
كّلُُزالُعنيُحّباءوجوهُاألُنيُعندماُبلغتُلندنُورأيتأنُُّعبُإلُّالتُّفينةُكنتُأشعرُبالسُّركبتُفيُ

نُّعناءُوانعشتنيُمحبُّ ُعنكم.تكمُالعظيمة.ُوا  ُنيُلراض 

فلقدُُهللا.بهاءُرُفيُضوءُتعاليمُحضرةُرقُوالغربُيتغيُّالشُّلقدُأخذُاإلحساسُالموجودُبينُُ
ُشربُمنُآنيةُُرقُأنُّالشُّكانُمنُالمعتادُفيُ ُُرقيُّالشُّالغربيُإذا ُأنُُّاظنُ ُرقيُّالشُّكسرها ُقدمنه ُها

هذاُيحفظُاألوانيُُفإنُُّرقيُّالشُُّبهائيُّالغداءُعندُالُناولإذاُتُالغربيُُّبهائيُّالُاآلنُفإنُّأّماُست.ُُوتنجُّ
ُوالحترام.ُمحّبةوعالمةُللُاتذكارُ 

ُتفانيُاألُ ُبلغتُدرجة ُلبعضُُحّباءولقد ُذهبواُنُّأفيُاإلخالصُبعضهم إلىُُبعضُالجند
بّينُلهمُذُاألمرُبالقتلُفيه.ُفخرجُلهمُصاحبُالمنزلُُوحدُضيوفهُلتنفيينُفيُطلبُأبهائيُّمنزلُأحدُال

ُالخالصة.ُمحّبةقتلوه.ُوبذلكُافتدىُضيفهُبنفسه.ُفهذاُهوُعنوانُالهُهوُالمطلوبُفأخذوهُُوأنُّ

ُنأمليُجذبنيُإلىُهذهُالبالد.ُفأُاّلذيهوُتكمُمغناطيسُمحبُّإّنُُ
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ُ ُوأنُيؤيُّلهيُّاإلُورالنُّيشرقُفيها ُالجمالُاألبهىُ، ُسببُ ُحّتىدكم ُاإلُاتكونوا ُوزوالُنسانيُّفيُوحدة ة،
ُالعصرُعصرُنوالبدعُوالخرافات.ُوبذلكُتتُُّالّتقاليد حتُفيهُتفتُُّورانيُّحدُجميعُالعقائدُوالملل.ُفهذا

لىُالنسانيُّالعيونُإلىُوحدةُاإل ماتُالختالفُوالعتسافُوتشرقُظلواإلخاء.ُوسوفُتزولُُمحّبةةُوا 
ُأنُنؤسُّ.ُنعم،ُإنُّّتحادأنوارُالوفاقُوال دُالقول.ُبمجرُُّمحّبةسُهذهُالوحدةُونجلبُهذهُالهُلُيمكننا

لناُمنُأنُُبدُُّربيةُأمورُحسنة،ُولكنُلالتُّوالعلمُُوُالّثروةُوالعلمُبهاُوحدهُلُيكفي.ُونحنُنعلمُأنُّ
ُالعلم.ُةُثمُرتنضجُُحّتىنعملُوندرسُ

نجازهُهماُالخطوةُالّثانيصميمُهماُالخطوةُالتُّ،ُوالعزمُُوولىاألفالعلمُهوُالخطوةُُ ة،ُوالعملُوا 
أنُتكونُلديناُالقدرةُعلىُإقامته،ُُثمُّأنُنرسمُخطةُله،ُُأّولُ الثة.ُفإذاُأردناُإقامةُبناءُوجبُعليناُالثُّ

ُن ُأن ُنستطيع ُتتعندئذ ُوقد ُالبناء. ُتمُّّتحادلالُّيةجمعُأّسسباشر ُإذا ُحسن ُوهذا الجتماعُُأنُُّإلُُّ،
فيُمصرُولكنُليسُهناكُسوىُاألقوالُدونُنتائجُُجتماعاتُتتمُّوالمناقشةُلُيكفيان.ُومثلُهذهُال

،ُولكنُكيفُيمكنُاواياُحسنةُأيض ُالنُّتجريُهناُفيُلندنُحسنة؛ُوالمعرفةُُوُاّلتيتعقبها.ُوالجتماعاتُ
ُّتحادفهوُقدُأظهرُروحُالُهللا.بهاءُاليومُهيُروحُقدسُُّتحادالُقّوةتائجُدونُعمل؟ُُوالنُّىُأنُتتأتُّ
ُ.الُ قواُفيهُفلنُتجدواُلذلكُمثياريخُودقُّالتُّ.ُعودواُإلىُارقُوالغربُمعُ الشُّيجمعُُاّلذيوهوُ

مُاألرضُبلُلمُيقسُّهللاُُالحدودُفمنُعملُاإلنسانُذلكُألنُّأّماُ.ُاواحدُ ُاالعالمُعالمُ هللاُخلقُُ
ُاواحدُ ُاخلقُالعالمُوطنُ  حّبُيالوطنُبلُلمنُحّبُ:ُ"ليسُالفخرُلمنُيبهاءُهللا،ُولذلكُقالُحضرة

العالم"ُفالجميعُعائلةُواحدةُوجنسُواحد.ُوالجميعُبنوُآدم.ُوتقسيمُاألرضُلُيستلزمُالختالفُولُ
ُة.الّتفرق

ُُوُ ُالختالفاتُاختالفُاأللوان ُأعظم ُفهناكُالتُّومن ُأمريكا. ُفي ُالحال ُهي ُكما عصبُلها
ُُون.ُمعُأنُّاللُّبسببُُايبغضُبعضهمُبعض ُ
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انُبهذهُىُاإلنسانُعنُدرجةُالحيُوون.ُفكيفُيتدنُّاللُّبعضُبسببُالحيواناتُلُتتنازعُمعُبعضهاُال
بعضهاُُحيواناتُالمختلفةُاأللوانُتعيشُمع.ُفنحنُنرىُالاشرفُمنهاُخلقُ اإلنسانُأُالجهالة،ُمعُأنُّ

هذاُُإنُُّاجلُاألبيضُيقاتلُاألسود؟ُحقُ الرُّون.ُفماُبالُاللُّالبعضُمتآلفة،ُولُتتنازعُبسببُاختالفُ
ترىُُخلقُآدمُعلىُصورته.ُوفيُالقرآنُالحكيمُورد:ُ"ماهللاُُوراةُوردُأنُّالتُّب.ُففيُعّصُالتُّألسوأُألوانُ
ُخلقُأمنُتفاوتُفُالّرحمنفيُخلقُ ُالبصرُهلُترىُمنُفطور؟" اهمُربُُّوالخلقُوحفظهمُهللاُرجع

نُّبشريُّياسةُالالسُّأعلىُوأجّلُمنُُلهّيةاإلياسةُالسُّبشديدُالقوى.ُف ولُنكادُنصلُهُألحكمُالحاكمين.ُة،ُوا 
ُاّلذيإلىُحكمتهُالبالغة.ُوأكثرُ ُعنُهذه ينُنظامُواجبُالحترامُالدُُّونُأنُّعاليمُيظنُّالتُّنُلمُيسمعوا

يُأمثالُاس.ُفهلُيضحُّللعيشُولُيعتقدُفيُماُيعلمهُللنُُّافقط.ُومنُالقسسُمنُيمارسُمهنتهُكسبُ 
ُُاين؟ُسلُواحدُ الدُّهؤلءُبحياتهمُمنُأجلُ علىُحياته،ُُالمسيحُإبقاءُ ُالّسّيدرُأنُينكُوعالنُّمنُهذا

كرُدينهُأوُينكرُسلُالعظام،ُأوُأنُينالرُّمنُُانُينكرُأحدُ أُبهائي ادُفيُذلك!ُوسلُهُلُيتردُّفسوفُترُا
منُُبهائيُّكانُالُثمُّلُالموتُعلىُذلك.ُومنُنيُأفّضُوُالمسيحُفسوفُيجيبك:ُإنُّأُامحّمدُ موسىُأوُ

ُون.مسيحيُّهمُيدَّعونُأنُُّّمنمأفضلُمنُكثيرُُامسيحيُ أصلُإسالمي،ُ

نُُّلُينكرُأيُُّبهائيُّالُإنُُّ يُبنفسهُ،ُوهوُيضحُّاماُهوُيؤمنُبالحقيقةُالكامنةُفيهاُجميعُ دين.ُوا 
ُأوُتبعيُُّمهماكأخوتهُُاجميعُ ُاسالنُّحّبُمسكُبها.ُوهوُيالتُّمنُأجلُ ُأوُجنسهم تهم،ُكانتُطبقتهم

أمُأغنياء،ُصالحينُأمُطالحين.ُوهوُلُيغلظُولُكانتُعقائدهمُوألوانهم،ُوسواءُكانواُفقراءُُمهماُو
رِّبُلُيضرب.ُوهوُلُيرىُشيئُ يعنُّ ُبهائيُّولُيشربُالُهللا.بهاءُفيُذلكُبُامقتديُ ُاقبيحُ ُاف،ُفإذاُض 

لعاقلُأنُل"ليسُبهاءُهللاُلُيخرجُعنُالعتدال.ُولقدُقالُحضرةُُحّتىُّيةوحالرُّالخمرُولُالمشروباتُ
ُل".يشربُماُيذهبُبهُالعق
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ُالعالمُذوُوجهين:ُالوجهُهللاُدينُُإنُُّ هري.ُالّظاُيُّالّصوُروالوجهُُحقيقيُّالُوحانيُّالرُّفيُهذا
ُ ُيتغيُّيتغيُُّيُّالّصوُرفالوجه ُكما ُويتشكُّر ُعمره ُأدوار ُفي ُاإلنسان ُولكنُّر ُمختلفة. ُبصور الوجهُُل

ُُحقيقيُّالُوحانيُّالرُّ ُيقبل ُُوالتُّل ُاألنبياء ُفجميع ُبتعاليالرُّغيير: ُأتوا ُيتسل ُالبداية ُوفي ُواحدة. قُعلُّم
ُُاسالنُّ ُيلبثُأُثمُّبالحقيقة، ُيتغيُّما ُفتضمحلُّن ُالحقيقة، ُشكل ُالبدعُُر ُمن ُعليها ُيدخل بسببُما

ُ.ّيةنيُوالدُّواألمورُُماّدةفتحتجبُبحجبُالُّيةوالقوانينُالوضع

مّرةُُكلُُّسالةُنفسها.ُوفيالرُّببهاءُهللاُاسُكذلكُجاءُوكماُجاءُموسىُوعيسىُبرسالتهماُللنُُّ
كّلُُيأتيُبهاُاّلتيالحقيقةُُأنُُّعلىُيدُرسولُعظيمُن عطىُحياةُجديدةُإلُُّىُفيهاُرسالةُجديدةنتلقُّ

ُإذُإنُّ ُفيُاّلتيهيُُاسالنُّأنظارُُرُقط،ُولكنُّالحقيقةُلُتتغيُُّرسولُواحدة. مُنورُالحقيقةُظلتتغير.
ُ.ُّيةالوضعُّيةنيُوالدُّبُإليهاُمنُاألمورُوتختلطُبماُيتسرُّ

يشكلُُاّلتيهيُالحّقُتمتزجُبُاّلتيالمختلفةُُّيةهُرالّظاُالّصورُأمرُسهل،ُولكنُّالحّقُهمُفُإنُُّ
منُُانجدُكثيرُ ُثمُّواحتقرها.ُومنُُّيةةُالوضعالّصوُرماُارتقىُاإلنسانُرأىُتفاهةُأمرهاُعلىُالعقل.ُوكلُّ

ُ.ُّيةهُرالّظاُّيةالّصوُرباألمورُُماُتهتمُُّاهاُغالبُ يهجرونُالكنيسةُألنُُّاسالنُّ
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ُاسالنُّاجتمعُفيُمنزلُمسزُبكنامُفيُلندنُجمعُغفيرُمن1911ُُأيلول8ُُبتُالموافقُالسُّفيُيومُ
المنزلُصغيرُلُُبعضهمُبالعتذارُإلىُحضرةُعبدُالبهاءُأنُُّقّدمالمنزلُبالحاضرين،ُفتُغّصُُحّتى

ُ،ُفقال:حّباءسعُلجميعُاأليتُّ

نُّاليسُالمنزلُضيقُ ُ ُدورُواسعة.تكونُالّصُماُينبغيُأنُ،ُوا 

ُأنُيمنُّهللاُاألمر.ُأسألُُأّولاُفيُغرفةُواحدةُمنُُّا،ُنزلُثالثةُعشرُشخص ُعّكاعندماُبلغناُُ
ُهللا.ُمحّبةىُانشراحُالقلوبُإلُبه،ُولُيمكنُأنُيتأتُّأحّبائعُعلىُعلىُالقلوبُبالنشراح،ُوأنُيوسُّ

ُبّدلتُسرعانُماُيتمؤقُُّهُانشراحُعرضيُّأنُُّالنشراحُقدُيحصلُمنُأمورُأخرىُإلُُّغمُمنُأنُّالرُّوب
ُُوبالّضُ ُيق. ُالسُّأّما ُوالنشراح ُيتأتُّاللُّرور ُذان ُمن ُُمحّبةيان ُأنُّفأبديُّهللا ُعلى ُالمسرُُّان. اتُلجميع
ُلُحقيقةُفيه.ُاخداعُ ُاعنُبعد،ُفإذاُاقتربتُمنهاُوجدتهاُسرابُ ُابُ خالُُّابريقُ ُّيةنيُوالدُّاتُوالملذُّ

ُوُُ ُأنُّلُشّك ُقرأتم ُأنُّفيُحكم ُسليمان ُكنكمة ُعندما ُقال: ُفيُذُّاللُُّأنُُّكنتُأظنُُّالُ تُطفه ة
رحالُقلتُلنفسيُبلُالتُّكوبُُوالرُّزهةُُوالنُّةُفيُهُلُلذُّنُّبابُورأيتُأالشُّرحال.ُفلماُبلغتُالتُّكوبُُوالرُّ
ةُفيها.ُوكذلكُكانُلطةُوجدتهاُهيُاألخرىُلُلذُّالسُّلطةُوالقتدارُوالحكم.ُفلماُبلغتُالسُّةُفيُذُّاللُّ

ُُهللا.ُمحّبةرورُهوُفيُالسُُّة.ُففهمتُأنُّ.ُفإذاُماُبلغتهُلُأجدُلهُلذُّااقُ شيءُيبدوُلنظريُبرُّكّلُُشأن
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ذاُكانُسرورُاإلنسانُفيُالُ لُشّكُاُمُّ.ُفمّياماألقدُتزولُفيُيومُمنُُّحةّصُالإّنُفُّحةّصُوا 
ُأنُّ ُإذن ُكامنُ للسُُّاليستُسببُ ُّحةّصُالُفيه ُاإلنسان ُكانُسرور ذا ُوا  قدُُالّثروةُفإنُُّالّثروةفيُُارور.

ذاُكانُسرورهُفيُالمنصبُفإنُّ والُللزُُّالُ ببُقابالسُّالمنصبُقدُيضيعُمنُيده.ُوطالماُكانُُتزول.ُوا 
ُيكونُسببُالُ كانُالمسبِّّبُكذلكُزائ ُيكونُذلكُلهيُّرورُهوُالفيضُاإلالسُّ.ُولكنُعندما رورُالسُّ،

ُذلكُألنُّي اأبد ُولمُّةيُّأبدُلهّيةاإلالفيوضاتُُ، ُكانتُ. ُفإنُّّيةأبدهللاُُمحّبةا ُتعلُُّ، ُإذا ُقلبهُاإلنسان ق
ُقُالقلبُباألمورُالفانيةُإلُّ.ُوماُتعلُّي اوكانُسرورهُأبدُلهّيةاإلُمحّبةتُفيُقلبهُالاستقرُُّلهيُّبالفيضُاإل

ُ.نسانيُّالعالمُاإلُمحّبةُوهللاُُمحّبةُآخرُاألمور،ُإلُُّايائسُ ُارتدُّ

نُُّ ُأنُتشكوا  ُينبغيُلكم ُكم ُوألنُّألنُّهللاُروا ُأبوابُالملكوت، ُوجوهكم ُأمام ُفتح ُإلىُه ُدعاكم ه
نُّنسانيُّوخدمةُالعالمُاإلهللاُُمحّبة ينبغيُلكمُُاأحاطُفيضهُبالعالم.ُإذُ ُاّلذيبهاءُهللاُمثلُُالكمُأبُ ُ،ُوا 

ُكمُفزتمُبهذاُالفيضُالمحيط.هارُعلىُأنُّالنُّوأطرافُُيلاللُّآناءُهللاُأنُتشكرواُ
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 تي تمبلخطبة كنيسة سي

لُر.ج.ُكامبلُراعيُكنيسةُسيتيُتمبلُدعاُاألبُالمبج1911ُُّأيلول9ُُفيُيومُاألحدُالموافقُ
ُأنُُّعوةُلمُيعلنُإلُّالدُّمرُأُغمُمنُأنُّالرُّالكنيسة.ُوبُّيةلىُرعحضرةُعبدُالبهاءُإلىُإلقاءُخطبةُع

ُالية:التُّالكنيسةُلمُيكنُفيهاُموضعُلقدم.ُوقدُألقىُحضرتهُالكلمةُ

ُهللا.الجمعُالمحترمُوملتمسُطريقُُأّيهاُ

،ُوارتفعُنداءُالملكوتُفيُجميعُلهيُّوضُاإلالرُّنسيمُُالحمدُهلل،ُقدُأشرقُنورُالحقيقة،ُوهبُُّ
ُونفختُنفثاتُ ُالقدسُفيُهُوالرُّاألقاليم، ُفوهبتُّيةوح ُاألبدُلهاُالقلوب، ُالقرنُّيةالحياة ُففيُهذا .

ُتنوُّ ُالبديع ُوتعطُّالشُّر ُمشارق ُوتعنبرت ُالغرب ُر ُاإلوحانيُّالرُّم ُالعالم ُوحدة ُبحر ُوماج ،ُنسانيُّين،
نُّالرُّوارتفعُعلمُ هذاُالعصرُُنُّأهذاُاليومُلهوُيومُبديع،ُُوُدُبأنُّإنسانُمنصفُليشهكّلُُوحُالقدس.ُوا 
ُعليا.ُجّنةاُقريبُيصبحُالعالمُالعزيز.ُوعمُّهللاُلهوُعصرُ

ُالّتعّصباتلل.ُفيُالماضيُكانتُجميعُالمُاّتحادُوُبشريُّهذاُاليومُهوُيومُوحدةُالعالمُالُإنُُّ
ُوأساسُ ُاسببُ  ُُاللجهالة ُُثمُّلتنازعُالبشر. ُاليوم ُالّظاجاءُهذا ُوعمُّهللاُفرُبعناية ُقريبُتتموُّالقادر. جُا

األكبر،ُُالّصلحسُصبحُ،ُويتنفُّزاعالنُّفيُقطبُاآلفاق،ُوينقطعُالجدالُويزولُُنسانيُّوحدةُالعالمُاإل
ُويصُتحّولوي ُجديد، ُإلىُعالم ُإخوانُ العالم ُالبشر ُابحُجميع ُوتصير ُراياتُهللُاألكبرُُكاّفة، الملل

ُالجليل.
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ُالدُّوسفكُُزاعالنُُّإنُُّ ُالحيوان. ُماءُمنُخواصُعالم فمنُمواهبُعالمُُالّصالحُوُالّصلحأّما
علمُالعدلُمرتفعُفيُُ:ُالعدلُواإلنصافُحياةُالعالم.ُفالحمدُهللُإنُّبهاءُهللااإلنسان.ُولقدُقالُحضرةُ

ُعادة.السُّاحةُواألمنُُوالرُُّوُحّرّيةوع،ُوالمساواةُبينُالبشرُمنتشرة،ُوكذلكُالبالرُّهذهُ

ُ.محّبةُالّربوبّيةواحد،ُوحقيقةُهللاُواحد،ُوأساسُأديانُُبشريُّواحد،ُوالجنسُالهللاُُإنُُّ

ُالعاشقان.ُرقُوالغربُكماُيتعانقالشُّيتعانقُُحّتى!ُابذلواُقصارىُالجهدُحّباءاألُأّيهافياُُ

ة،ُرحمانيُُّاباعُرياض ُالطُّةُُوورانيُّ،ُواجعلُالوجوهُنفوسالنُّّورُهذاُالجمع،ُوأّيدُهذهُ!ُنأيُربُُّ
ُُوُاسالنُُّوحُالقدس،ُوأعزُّالرُّيُاألرواحُبنفثاتُيحأُو ُابالهدايةُالكبرى، ُماوّيةالسُّبذلُلهمُمنُالعطايا

كُألطافشملهمُبةُماُأنتُبهُجدير،ُواحفظهمُبحفظك،ُوصنهمُبحمايتكُورعايتك،ُواالّرحمانيُّوالمواهبُ
ُالعليم.ُالوّهابكُأنتُالمعطيُهمُبعنايتكُالكاملة،ُإنُّلُتتناهى،ُوخّصُُاّلتي
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 صورة المأل العل 

رُفيُلندنُجمعُكبيرُمنُباجتمعُفيُمنزلُمسزُكرُو1911ُأيلول13ُُفيُيومُاألربعاءُالموافقُ
ُالية:التُّفألقىُفيهمُحضرةُعبدُالبهاءُالكلمةُُحّباءاأل

 هو هللا

ُ:وحانيُّ،ُُرماويُّ،ُسورانيُّبُنهللُأنُائتلفُجمعُطيُّالحمدُ 

ُرورُوالجمالالسُّءُُوالّصفاارُمنُهذاُوُّالدُّتمُللفلكُ
ُُ(1)علويُّاُفيُالعالمُالفليُتحكيُعمُّالسُّصورةُفيُالعالمُُُُ

مجلسناُهذاُصورةُُفيُعالمُالوجود.ُفالحمدُهللُعلىُأنُُّاسُ انعكاُعلويُّللعالمُالُومعنىُذلكُأنُُّ
شراق.الشُّهُكلى،ُوأنُّالمألُاألع ُمسُنورُوا 

ُأنُُّ ُالمعروف ُُومن ُعالم ُاألعلى ُوأنُّمحّبةالعالم ،ُُ ُاألعلى ُالمأل ُوأنُّااّتفاقُوُااّتحادفي ،ُ
ناُإذُولذلكُفإنُُّ.اهناُأيض ُُمتوّفرهذاُاألمرُُ.ُفالحمدُهللُإنُّرحمانيُّالمقصدُفيُالمألُاألعلىُمقصدُ

ُُهللا.سُلكمُمنُهدفُسوىُمرضاةُهُليفقدُصدقناُألنُُّماويُّعُسهذاُمجمُقلناُإنُّ

                                                 

ُترجمةُتقريبيةُمنُالّشعرُالفارسي: (1)
ُآنچهُدرُبالستیُصورتیُدرُزيرُداردُُباستیچرخُگردونُکينُچنينُنغزُوُخوشُوُزيُ
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ُفمنتهىُاألملُلدىُفُرجميعُمنُعلىُاألرضُيجرونُوراءُشهواتهُإنُُّ ُوأهوائهم. ُهوُم يق،
والمال،ُوغايةُالمنىُلدىُقوم،ُهيُالغلبةُعلىُاألعداء،ُوقصارىُرجاءُفريقُثالث،ُهوُإيثارُُالّثروة

غايةُالغاياتُلدىُُياسة،ُعلىُحينُأنُّالرُُّوصلُإلىالتُّأنظارُفريقُرابع،ُهوُُمحطُّاحةُوالعافية،ُُوالرُّ
ُهرة.الشُّهيُبلوغُُأولئكفريقُغيرُهؤلءُُو

.ُفليسُلناُمنُمقصدُفيُبانّيةالرُّوالوحدةُُلهيُّضىُاإلالرُّمطلبناُنحنُهوُُعلىُأنُّهللاُونحمدُُ
ُ ُُاّلذيمجلسنا ُاآلنُسوىُترويج ُُاّتحادجمعنا ُونشر ُوجذبُالقلوبُاإللهيُّاإلُورالنُّالعالم ة.ُيُّنسان،

نُُّوّفقناهُعلىُأنُّهللاُولهذاُفنحنُنشكرُ ،ُعسىُأنُتكونواُايُألدعوُلكمُجميعُ إلىُخدمةُأمرهُالعظيم.ُوا 
ُمحّبةرقُوالغربُوتمألواُالقلوبُمنُالشُّ،ُوتنيرواُماوّيةالسُّماء،ُوترفعواُعلمُالوحدةُالسُّجنودُُاجميعُ 
.ُاهذاُهوُماُترجونهُأنتمُأيض ُُأنُُّولُشكُُّهللا.فهذاُهوُمنتهىُأملي.ُوهذاُهوُماُأرجوهُلكمُمنُُهللا.
ُإنُّ ُأنُتحمدوا ُويجبُعليكم ُعنكم... ُيجريُفيُعلىُأنُّهللاُنيُلراض  ُلُتدرونُما ُفأنتم ُأحرار. كم

ُرقُومقدارُماُيشعرُبهُالقادمُإلىُهناُمنُرضا.الشُّ

ُوصانكم.هللاُحفظكمُُ
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 تجديد تعاليم النبياء

ُالبهاءُألقىُحضرةُعبد1911ُأيلول14ُُفيُليلةُ
ُنُّييسوفالّثيُوُّيةهذهُالكلمةُالموجزةُأمامُرئيسُجمعُ

 هو هللا 

ُبلُُّ ُللجمعتحّيتغ ُإنُّّيةسوفالّثيُوُّيةيُواحترامي ُلهم ُوقل ُالجنسُ. ُوحدة ُخدمتم ُالحقيقة ُفي كم
وحدةُُّيةمنُيخدمُقضُكمُتريدونُتوحيدُالبشر.ُوكلُّ،ُوألنُّهلّيةبُالجاهُليسُلديكمُتعّصُألنُُّبشريُّال

واُقّدمُوُبشريُّسعواُفيُسبيلُوحدةُالجنسُالهللاُجميعُأنبياءُُذلكُألنُُّهللا.ليومُمقبولُعندُالبشرُا
ُ.نسانيُّهوُوحدةُالعالمُاإلُلهّيةاإلعاليمُالتُّأساسُُخدماتهمُللعالم.ُوألنُّ

ُاإلسّيدفُ ُالعالم ُوحدة ُأجل ُمن ُسعى ُموسى ُُونسانيُّنا ُُالّسّيد، ُالعالمُُأّسسالمسيح وحدة
وضعتُأساسُُإلهّيةالقرآنُكتبُوراةُُوالتُّة.ُفاإلنجيلُُونسانيُّأعلنُالوحدةُاإلُمحّمدناُسّيد،ُُونسانيُّاإل

ُ.محّبةدينُواحد،ُوهوُاأللفةُوالُإلُّهللاُشريعةُواحدة،ُوماُدينُُإلُّهللاُة.ُوماُشريعةُنسانيُّالوحدةُاإل

ألممُالمختلفة،ُفُبينُاوألُّهللاُتعاليمُاألنبياء،ُوأعلنُأساسُدينُبهاءُهللاُحضرةُُجّددُولقدُ
بينُالقبائلُُّتحادأوجدُالُاوجمعُاألديانُالمتباينة.ُونف ذ تُتعاليمهُفيُعروقُالبشرُوأعصابهمُنفاذُ 

نيُأدعوُمنُنتمُعاملينُعلىُتحقيقُهذاُالمقصدُالجليلُفإنُّاُكنتمُأعوبُالمتباينة.ُولمُّالشُّةُُوالمختلف
ُ.لهيُّأييدُاإلالتُّأجلكمُوألتمسُلكمُ
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  لهّيةاإل  سواميالنّ تجديد 

ُألقىُحضرة1911ُأيلول14ُُفيُيومُالخميسُالموافقُ
ُالية:التُّروزنبرجُالخطبةُُعبدُالبهاءُفيُمنزلُمسزُ

 هو هللا 

نُُّطفاللُّالحمدُهللُأنُانعقدُهذاُالمجلسُفيُغايةُُ فيكمُمقصدُُتجّلىنيُآلملُأنُيوالكمال.ُوا 
 سل.الرُُّوُماوّيةالسُّالكتبُ

ُُإنُُّ ُُلهّيةاإلالمظاهر ُوالمعّلمالُلأوُّهم ُللحقيقة ُفكلُّمرّوجين ُلها، ُالين ُانتشرت فيُُلمةظُّما
يحيطُبهاُُظلمةمصرُم.ُفقدُجاءُموسىُحينماُكانتُإلهي اُالُ رجهللاُالعالمُوسادُالجهلُوالغفلةُأرسلُ

ُ ُمنتهى ُفي ُأهلها ُويعيش ُالمعرفة ُوانعدام ُوحُّالتُّالجهل ُموسى ُوكان ُاآلياتُفعلُُّإلهي اُامعّلمُ ش. م
ُُوةبانيُّالرُّ ُونجُُّرّبى. ُمنُالجهلُوالمذلُّبنيُإسرائيل، ُأقصىُغاياتُالاهم ُبهم ُوبلغ ُفيُُعّزةة، فبرعوا

،ُارويدُ ُارويدُ ُلهّيةاإلمحيتُاآلثارُُثمُّونشرُبينهمُخزائنُالعالمُُتاّمةُمدنّيةأُلهمُالعلومُوالفنون،ُوهيُّ
ُالُيطانيُّالشُّوغلبُعلىُبنيُإسرائيلُالهوىُوالفكرُ ُفلمةظُّوأحاطتُبهم مّرةُُحدّيةارتفعُصوتُاأل.

ُوأشرق ُوسرتُنفثاتُتُأخرى. ُُوالرُّشمسُالحقيقة، ُوحُالقدس، ُوأضاءتُالعالمُالرُّهطلُغمام حمة،
،ُونوديُبوحدةُالبشر،ُوأصبحُهذاُاجديدُ ُا،ُوأصبحُالخلقُخلقُ اجديدُ ُانوارُالهدايةُفلبسُالكونُلباسُ أ

ُتُالقبائلاّتحدعليا.ُُوُجّنةالعالمُ
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ُُو ُالشُّالمختلفة ُتنّوعمالعوب ُوبعد ُُمّدةة. ُُاسالنُّنسي ُلهّيةاإلُواميسالنُّهذه ُهذه ُومحيت ُصائحالنُّ،
ُالجهلُوعدمُالمعرفة.ُظلمة.ُوأحاطتُةحقيقيُّمنُصفحةُالقلوب.ُولمُتعدُهناكُتعاليمُُانّيةبُّالرُّ

ُُ ُالمسيحُللدُُّاألساسُاألصليُُّجّددُوبهاءُهللاُواآلنُجاءُحضرة ُتعاليم ين،ُوأظهرُمنُجديد
ُاإلُلهّيةاإل ُفسقىُالعطشىُوأيقظُالغافلينُوجعلُالمحرومينُمخازنُاألسرارُنسانيُّوفضائلُالعالم ،

ُوأعالمُالمساواةُبينُالبشر.ُنسانيُّونشرُوحدةُالعالمُاإل

ُبالُ ُالبشر ُجميع ُبين ُتعيشوا ُوأن ُوأرواحكم، ُبقلوبكم ُتسعوا ُأن ُإذن ُيتمُّمحّبةفعليكم ُكي ،ُ
ُالجميع.ُيّتحدشمة،ُُواالغُالّتعّصبات،ُوتزولُيُّالكلُُّّتحادال

 هو هللا 

ُىُحضرةُعبدُالبهاءُدعوةلب1911ُُّأيلولُسنة17ُُفيُيومُاألحدُالموافقُ
ُاألرشديكونُولبرفورسُراعيُكنيسةُسانُجورجُبوستمنستر.ُوبعدُ
ُاثُعنُسجنهُأربعينُعامُ أنُقّدمُاألرشديكونُضيفهُالعزيزُوتحدُُّ

ُلهُفيُاوضعُخصيص ُُاّلذيُكرسيُّقامُعبدُالبهاءُعنُالُ
ُالية:التُّبلةُالمحرابُوألقىُالخطبةُمقا

 

،ُوانطبعتُالّرحمانيُُّالّتجّليُوُلهيُّمرآةُتنبئُعنُالفيضُاإلُبّوةالنُُّالمحترمونُاعلمواُأنُُّأّيها 
ُ ُُأشّعةفيها ُوارتسمتُفيها ُمنُشمسُالحقيقة ُُالّصورساطعة ُُممّثلةالعالية ُُتجّلياتلها هللاُأسماء

ُإن ُالهوى ُعن ُينطق ُ"ما ُإلُُّالحسنى ُُوحيٌُُهو ُمعادن ُفاألنبياء ُالوحيُالرُّيوحى"، ُومهابط حمة
ُ".عالمينرحمةُللُماُأرسلناكُإلُُّوومشارقُاألنوارُومصادرُاآلثارُ"

ُةُعنُأنُمنّزهةُعنُاإلدراكُُومقّدسفهيُُلوهّيةالحقيقةُاألأّماُُوُ
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ماُهوُصورُعانيُإنُّالمُأدقُّهُاإلنسانُمنُيتصّوُرماُفكّلُُتنسجُعناكبُاألفكارُبلعابهاُحولُحماها
،ُلهاُوجودُعينيُّوليسُُماُلهاُوجودُذهنيُّبهاُمنُسلطان.ُوتلكُالمعانيُإنُّهللاُللخيالُوأوهامُماُأنزلُ

ةُنسانيُّشيءُمحيط.ُوالحقيقةُاإلُبكلُّهللاُوُحقيقيُّلُمحيطُومحدودُليسُببسيطُمحاطُُفماُهيُإلُّ
ة،ُومدركةُلهاُالّذهنيُُّصّوراتتُّالومحيطةُبتلكُُوالوجودُالعينيُُّالّذهنيُّأعظمُمنُذلكُحيثُلهاُالوجودُ

ُفاأل ُاإلحاطة ُفرع ُإنُّنسانيُّاإلُاتتحتُاإلدراكُاّلتيُلوهّيةواإلدراك ُهيُة وليستُُخيالّيةُتصّوراتما
ُاأل ُألنُّلوهّيةبحقيقة ،ُُ ُبكلُُّالّربوبّيةحقيقة ُُوُمحيطة ُبشيء ُمحاطة ُل ُالحدودُمقّدساألشياء ُعن ة

ُهيُوج ُبل ُُوواإلشارات، ُُمنّزهُيُّحقيقد ُالوجود ُالّذهنيُّعن ُبه ُتحيط ُالعقول ُتكاد ُول تسعهُُحّتى،
ذاُأمعّناُُطيفاللُّاألبصارُوهوُهانُ"لُتدركهُاألبصارُوهوُيدركُاألذ ظرُبعينُالحقيقةُالنُّالخبير"،ُوا 

مرتبةُدانيةُلُتكادُأنُتدركُماُكّلُُحيثُإنُّتفاوتُالمراتبُفيُالوجودُمانعُعنُاإلدراكُُنرىُأنُّ
ُ ُأنُّفوقها ُكلتيهمُمع ُفي ُفالمُحّيزا ُالوجوب ُدون ُالاإلمكان ُعالمُجماديُّرتبة ُعن ُخبر ُليسُلها ة

ةُولوُكانتُفيُأعلىُدرجةُمنُراديُّمعُوالبصرُوالحركةُاإلالسُُّيتصّورأنُُباتالنُّالحيوان،ُولُيكادُ
هُفاقدُالوجدانُةُالكاشفةُلحقائقُاألشياءُألنُّاطقالنُّفسُالنُّالعقلُُوُتصّوروالحيوانُلُيستطيعُُباتالنُّ

ُكلُّ ُعن ُوذاهل ُالمحسوسات ُفكلُُّوأسير ُمعقولة ُاألرضُُحقيقة ُحركة ُيدرك ُأن ُيكاد ُل حيوان
ةُالغائبةُعنُالحواس،ُوهوُحالُكونهُأسيرُثيريُّاألُماّدةالجاذبةُوالُقّوةتها،ُولُتكادُتنكشفُلهُالوكرويُّ

هاُوالحيوانُواإلنسانُحالُكونهاُكلُُّتباالنُّاألثيرُذاهلُعنهُفاقدُاإلدراك،ُفإذاُكانتُحقيقةُالجمادُُو
ُ ُُحّيزمن ُكمال ُالجماد ُيدرك ُأن ُتفاوتُالمراتبُمانع ُولكن ُالحيوانُُباتالنُُّوُباتالنُّاإلمكان قوى

ُأوالحيُو ُالممكن ُمن ُفهل ُاإلنسان ُفضائل ُان ُويعرف ُالقديم ُحقيقة ُالحادث ُيدرك هويةُُالّصنعن
ُالمطلوب،ُجلُّالبُُوالطُّمنُذلكُضعفُهللاُالعظيم،ُأستغفرُُالّصانع
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ُأنُّ ُبقيُأدنىُشبهة ُفما ُالعقولُعقال، ُإقدام ُقالُعليهُُنهاية ُكما الحدوثُعاجزُعنُإدراكُالقديم
ؤونُيحتاجُالفيضُمنُحضرةُالشُّاإلمكانُمنُحيثُالوجودُُوُالمُ"ماُعرفناكُحّقُمعرفتك"ُولكنُّالسُّ

قُاألشياءُمنُحيثُاألسماءُعلىُحقائُتجّلىُالغيبُالمنيعُالمنقطعُالوجدانيُُّالوجوب،ُوعلىُذلكُإنُّ
و"إنُمنُشيءُإلُُّالّرحمانيُُّالّتجّليُوُلهيُّولهُنصيبُمنُذلكُالفيضُاإلُتُوماُمنُشيءُإلُّالّصفاُو

ُيسّبحُبحمده".

ُُوُ ُاإلمكانيُّأّما ُللكمال ُجامع ُفهو ُالُاإلنسان ُالجسم ُحّسُوالُيُّباتالنُُّطفاللُُّوُجماديُّوهو
ُقّوةهُأشرفُالكائنات،ُولهُّنُأُفالُشكُُّلهيُّالفيضُاإلُعنُذلكُفهوُحائزُلكمالُالُ .ُوفضالحيوانيُّ

ُبنواص ُوآخذة ُواألسرارُالمكنونةُفيمحيطةُبحقائقُالممكنات،ُكاشفةُألسرارها مكامنهاُُيُخواصها
ُ ُمن ُُحّيزوتخرجها ُإلى ُوتعرُّالشُُّحّيزالغيب ُاإلنسانُهود ُسلطان ُهو ُهذا ُواألفهام، ُللعقول ضها

ُرُّالسُّالغيبُُحّيزماُفيُُاوالبدائعُوالعلومُوالفنونُكانتُيومُ ُنائعالّصُُرفُاألسمى،ُفكلُّالشُّوبرهانُ
ُال ُفهذه ُالُقّوةالمكنون، ُاطُُّمؤّيدالكاشفة ُقد ُاإلنسان ُبها ُمن ُوأخرجها ُبها ُُحّيزلع ُحّيزالغيبُإلى

ُفثبتُأنُّالشُّ ُعلىُالبصائرُواألبصار، ُوعرضها ُاإلُهود ُالكائنات،ُنسانيُّالحقيقة ُعنُسائر ُممتازة ة
نبيُكريمُورسولُُالباهر،ُكلُُّورالنُّاملُُوالشُّماُالفردُالكامل،ُوالفيضُحقائقُاألشياءُلُسيُّوكاشفةُل

ةُمتجّليالعاليةُتنبئُعنُشمسُالحقيقةُالُالّصوريمُفهوُعبارةُعنُمرآةُصافيةُلطيفةُمنطبعةُفيهاُعظ
ُبالفيضُاألبديُّ ُإلُعليها هُعلىُسائرُاطعُمنُشمسُالحقيقةُوتفيضُبالسُّءُالّضيا،ُولُيرىُفيها

نُّ ُطُمستقيم".راكُلتهديُإلىُصاألممُ"وا 

ُإنُُّ ُقلنا ذا ُُوا  ُالمرايا ُعلى ُبأنوارها ُأشرقت ُالحقيقة ُأنُّالّصافيشمس ُمرادنا ُفليس شمسُُة
ُال ُتنزُّمقّدسالحقيقة ُاإلدراك ُعن ُعلوُّة ُمن ُوسموُُّلت ُوحلُُّتقديسها ُودخلت ُالمراياُتنزيهها ُفي ت

ُشمسُالحقيقةُإذاُُقدرهُبلُنقصدُبذلكُأنُُّحقُّهللاُواُُرمنُذلكُوماُقدُّهللاُة،ُأستغفرُالّصافي
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فاضتُأنوارهاُعلىُالمراياُلُيرىُفيهاُإلُضياؤها،ُ"ماُينطقُعنُالهوىُإنُهوُإّلُوحيُيوحى"،ُ
ُانّيةبُّالرُّوالخروجُوالحلولُمنُلوازمُاألجسامُدونُاألرواحُفكيفُالحقيقةُُخولالدُُّوُعودزولُوالّصُالنُُّإنُّ
ُاولُالحادثُقديمُ ُاتُعنُتلكُاألوصافُفالُيكادُأنُينقلبُالقديمُحادثُ هاُجلُّةُإنُّمدانيُّالّصُةُالّذاتيُُّو

فغايةُماُيكونُالحادثُُمبينالُالّضاللإلُُوماُبعدُالحقُُّةُممتنعُومحال،ُهذاُهوُالحقُّفقلبُالماهيُّ
لىُوسويُّفيُالمظهرُالمهللاُامُمنُحضرةُالقديم،ُفلننظرُإلىُآثارُرحمةُالتُّأنُيستفيضُالفيضُ ،ُوا 

لىُُاإلشراقُمنُاألفقُالعيسويُُّسطعتُبأشدُُّاّلتياألنوارُ جاجُمعُفيُالزُّالُّالاطعُالسُّاجُاجُالوهُُّرالسُّوا 
ُُوُيُّمحّمدال نُبهمُأشرقتُاألنوارُوظهرتُاألسرارُوشاعتُوذاعتُاّلذيالمُوعلىُالسُّعليهمُالّصالة

ُهور.الدُّاآلثارُعلىُممّرُالعصورُُو
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 ة وحانيّ الرّ نور 

ُنظمتُمسزُجاكُومسزُهريك1911ُأيلول22ُُمُالجمعةُالموافقُفيُيُو
ُالية:التُّحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُُفيهمُفألقىُاواألصدقاءُاجتماعُ ُحّباءلألُ

 هو هللا 

ُولكنُُّإنُّ  ُباردُوكئيب. ُاليوم ُفنيُحضرتُألنُّهذا سبةُالنُّعبُبالتُّنيُمشتاقُللقياكمُورؤيتكم.
ُدادُألنُيسافرُإلىُأيُمكانُليزورُأصدقاءه.علىُاستعحّبُراحة.ُوالمحّبُإلىُالم

نُّوحانيُّجدكمُُرنيُأالحمدُهلل.ُإنُُّ هُيجبُعليكمُوهيُأنُُّلهّيةاإلسالةُالرُّنيُأبلغكمُينُموقنين.ُوا 
ُتتوجُّ ُإنُّأن ُهلل ُوالحمد ُإليه. ُشهوا ُتمنعكم ُولم ُقريبون ُمنه ُُؤكم ُالعالمُالدُّون ُعن ُالبحث ُعن نيا

غبونُُركمُلتذلكُالعالمُالباقيُلمُتلهكمُشؤونُهذاُالعالمُالفاني.ُإنُُّ.ُفإذاُكنتمُعلىُوفاقُمعوحانيُّالرُّ
نُّأبوابُالملكوتُفُثمُّفيُماُلُيموتُولُيفنىُومنُ عاليمُالتُّنيُآلملُأنُتنتشرُمفتوحةُبينُأيديكم.ُوا 

ُجميعُأهلُالعالم.ُيّتحدنُفيُأُافيُجميعُاألنحاءُوتكونُسببُ ُلهّيةاإل

ايةُالرُّينضوونُتحتُُاسالنُّجعلُُاقُ رقُإلىُالغربُتدفُّالشُّمنُُرُوالنُّقُالمسيحُتدفُُّأّيامفيُُ
نُّ،ُفاستضاءتُبصائرهمُواستنارتُاألقاليمُالغربيُّلهّيةاإل أنُيجعلُهللاُنيُألبتهلُإلىُةُبنورُالمسيح.ُوا 
ُالجميعُينضوونُتحتُالمجيدُيضيءُالعالمُعلىُنحوُيجعلفيُهذاُالقرنُُورالنُّ
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الخالفاتُبينُأممُُتسّببُاّلتيتختفيُتلكُالمشكالتُُة،ُعندئذُ وحانيُّالرُّةُربيالتُّعلمُالوحدةُويفوزونُب
تعكسُصورةُشيءُُأمواجُمحيطُواحدُومراياُايعُ هاُفيُالحقيقةُغيرُموجودة،ُفأنتمُجماألرض،ُألنُّ

ُواحد.

ُفيها.ُُوُرعليمُانتشالتُّربيةُُوالتُُّاليومُتعيشُفيُراحة،ُألنُُّأوروّباناُنرىُدولُإنُُّاحقُ ُ نُّاُوعّما ُا 
ُوالعدل.ُإلُّالحّقُالحكوماتُفيُالغربُمنعقدةُعلىُالعملُمنُأجلُُنّيةهوُنورُالغرب،ُُوُحّرّيةنورُال

ُاليومُأالشُّينبثقُمنُُاةُكانُدائمُ وحانيُّالرُّنورُُأنُّ ينُمجردُالدُّوأصبحُُورالنُّمُذلكُظلرق.ُوفيُهذا
ُهللا.ُمحّبةغبةُفيُالرُّصورُوأشكالُوطقوسُورسوم،ُوانعدمتُ

عاليمُالتُّرق.ُوهكذاُجاءكمُنورُالشُّمنُُورالنُّديدُينبثقُالشُّمُالظُّعصرُمنُعصورُالُكلُُّوفيُ
رقُالشُّةُمنُوحانيُّالرُُّارالنُّرقُتنتقلُالشُّعليمُمنُالغربُإلىُالتُّربيةُُوالتُّأخرى.ُوكماُتنتقلُمّرةُُلهّيةاإل

ُإلىُالغرب.ُ

ُُ ُالغربُمنُنور ُأمم ُأنُتستضيء ُالملكُهللا،فأمليُهو ُيأتيهم ُبالحياةُوأن ُيفوزوا وتُوأن
ُواُبماءُالحياةُويفوزواُبميالدُجديد.تعّمدوأنُيُارالنُّكانتشارُهللاُ،ُوأنُتنتشرُبينهمُروحُبدّيةاأل

ربيةُالتُّفتسعدوا.ُوكماُتوفرتُلكمُُلهيُّاإلُورالنُّواُأنُتتلقُّهللاُهذهُهيُرغبتي.ُوأمليُإنُشاءُُ
ُ.امنُنصيبكمُأيض ُُلهيُّاإلُورالنُّآملُأنُيكونُُماّديُّالُقيُّالرُّعليمُُوالتُُّو
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لهّيةاإل عاليم التّ نسيان   

1911ُُسبتمبر25ُُ-23قضىُحضرةُعبدُالبهاءُنهايةُاألسبوعُ
ُفةُبكليفتون،ُوفيُالمساءُع قدالّضيافيُبريستولُونزلُفيُدارُ

ُجاؤواُمنُمّمنُاتسعينُشخص ُُمجلسُاستقبالُلحضرتهُضمُُّ
ُالية:التُّهُفألقىُفيهمُالكلمةُتحّيتأماكنُبعيدةُلُ

  هو هللا

ُبكم!ُامرحبُ ُ

نُُّ ُوا  ُألراكم. ُجئتُمنُبعيد ُلقد ُأربعينُسنةعلىُأنُّهللاُنيُألحمد ُمنُنيُاستطعتُمنُبعد
ُحام ُاألمر ُآخر ُإليكم ُأحضر ُأن نُّتيالرسُالُ النتظار ُوا  ُحقُ ُ. ُبُاهذا ُمليء ة.ُوحانيُّالرُّلمجلس

ّنهمُوُهللا،هواُقلوبهمُإلىُفالمشتركونُفيهُقدُوجُّ ُ.لهّيةاإلإلىُالبشاراتُُاشوقُ فونُليتلهُُّا 

إلهيُُكرُوالمتنان.ُفأنزلُياالشُّوحُالقدس.ُولذلكُامتألتُقلوبناُبالرُُّقّوةولقدُاجتمعناُهناُبُ
ُنوركُوحقكُ ُإلىُجبلكُالُحّتىعلينا ُينابيعكُمقّدسيرشدنا ُوتنعشنا ُفيُُجّددتُاّلتيُلهّيةاإل، الحياة

ُالعالم.

ُكانُيعقبولمُُّ ُُا ُوكلُّكّل ُليل، ُالعالمُمنُُأشرقُالمسيحُغروبُفجرُلذلكُنهار أفقُهذا
جميعُالبشر،ُوتعبواُُمحّبةتعاليمُالمسيحُومثلهُفيُُاسالنُّكشمسُالحقيقة.ُوكذلكُالحالُعندماُنسيُ

ُورالنُُّتجّلىمنُأفقُإيرانُُوُماويُّسُةُأشرقُكوكبماّديُّؤونُالالشُّأخرىُمنُمّرةُ
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ُد.البالكّلُُمنُجديد.ُواآلنُينتشرُالضوءُالعظيمُفي

تُمشاركتهمُلبعضهمُالبعضُفيُمواهبُلماُقلُّ،ُوكُّنيوّيةالدُّهمُعلىُمتعُاسالنُّماُحرصُكلُُّ
قُفيُأنُتولدواُمنُجديدُكيُتتدفُُّ.ُولقدُقالُالمسيحُلُبدُّنّيةبيعُإلىُشتاءُاألثرةُواألناالرُُّتحّولهللاُ

ُ ُحياة ُروح ُفارحمواإلهّيةأوصالكم .ُُ ُبعض ُكّل ُبعضكم ُواخدموا ُحولكم ُُوحبُّوأُامن ُالعدل الحّقُوا
ُدائمُ ُالّصدقُو ُصّلوا ُأعمالكم. ُيمسُُّافيُجميع ُبحيثُل ُأبدُ وعيشوا ُالحزن ُاكم ُاعتبروا منُُاسالنُّ.

ُأنُّ ُبسلوككم ُوأعلنوا ُألبُواحد، ُوأبناء ُفيُهيكلُواحد، ُاألخرىُكأعضاء ُالعناصر ُومن كمُجنسكم
ُ.احقُ هللاُحربُ

ُتنتهيُالحروبُوالمنازعاتُويرفرفُالّسالمُ ا.ُعندئذ  ُالعامُبجناحيهُعلىُاألرضُجميع 
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  نداء الملكوت

ُرُماُيقربُمنبدعتُمسزُكرُو1911ُأيلول29ُُفيُيومُالجمعةُالموافقُ
ُهاُلحضورُحفلُأحّبائاتُلندنُُوشخصيُّةُمنُشخصيُّأربعمائةُوستينُُ

ُأقامتهُلحضرةُعبدُالبهاءُفيُلندن.ُوبعدُعدةُخطبُألقاهاُاّلذيالوداعُ
ُالية:التُّقىُحضرتهُالخطبةُلهُألُاأحباؤهُتكريمُ ُ

 هو هللا 

ُهللا!طالبوُملكوتُُعّزاءاألُحّباءاألُأّيهاُ

ماءُيعتبرُالدُّمتُنيرانُالحروبُبينُاألمم،ُوحينُكانُسفكُاضطُر،ُحيثُاينُعامُ منذُستُُّ
ُاإلُاشرفُ  ُلطُّنسانيُّللعالم ُوحين ُاآلباءُ، ُاألطفالُوثكل ُتيّتم ُوحين ُاآللف، ُدماء ُالبسيطة ختُوجه

عداوةُبالبشرُوحرمتُوالُصبُالعنصريُّعالتُُّظلمةهاتُبالحسرات،ُوحينُأحاطتُنفوسُاألمُُّوامتألت
منُأفقُبهاءُهللاُعندُذاكُأشرقُُ–قدُانقطعتُُالّرحمن،ُوحينُبداُأنُنسائمُلهيُّاإلُورالنُّمنُُفوسالنُّ

ُالمُواألخّوةُبينُالبشر.السُّرسالةُُالُ اطعُحامالسُّجمُالنُّإيرانُك

،ُوكشفُعنُحقيقةُالمحبوبُمحّبةبنورُالهدايةُإلىُالعالم،ُوأشعلُنارُالُبهاءُهللافقدُجاءُُ
ُيحطُّالحقُّ ُكي ُوجاهد ،ُ ُوالعنصريُّينيُّدُّالُالّتعّصباتُسأسم ُة ُوالمنافسات ُوشبُّالّسياسيُّة ُالعالمُة ه
لُها.ُوكانُهدفهُأنُيحوُّثماُربأوراقهاُوبراعمهاُُوُاسالنُّهُهُاألممُبأغصانها،ُوشبُّبشجرة،ُوشبُُّنسانيُّاإل

ُلية،ُوأنُيضعُفيُنفوساشاملةُعُمحّبةإلىُُهلّيةتعصبُالجا
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ُالجنسُالُأتباعهُأساس ُوأنُيطبُّبشريُّوحدة ُُو، ُبينُاألمم ُوأعلنُأنُّي اعملُاالمللُتطبيقُ قُالمساواة ،ُ
أنوارُُتجّلتوعنايته،ُوبذلكُفتحُبابُالملكوتُعلىُمصراعيه،ُُوهللاُسواسيةُأمامُرحمةُُاسالنُّجميعُ

ُذيُعينين.ُدةُعلىُاألرضُلكلُّماءُالجديالسُّ

ُبهاءُهللاُومعُذلكُفقدُقضىُُ ُففيُإيرانُكّل ُوالمحنُوالضطهاد، حياتهُيقاسيُمنُالباليا
1ُ)يفُالمصلتالسُّالسلُواألغاللُوعاشُوحّدُالسُّدُبنُوق يُّجسُّألقيُفيُغياهبُال علىُعنقه،ُوأهينُ(

،ُومنُبغدادُإلىُاآلستانة،ُومنهاُإلىُالثينُمنُعمرهُنفيُإلىُبغدادالثُّوطُوعندماُناهزُالسُّوضربُب
ُ.عّكاإلىُسجنُُاأدرنة،ُوأخيرُ 

ُالجنسُُ-نزانةوهوُأسيرُالقيدُسجينُالزُّ–هُنجحُإلُأنُُّ فيُأنُينشرُأمرهُويرفعُرايةُوحدة
ةُقدُرقُوفيُالغرب،ُوخيمةُاألخوُّالشُّفيُُاساطعُ ُمحّبةناُنرىُنورُالاآلنُعلىُأنُّهللاُ.ُونحمدُبشريُّال

ُواألرواح.ُفوسالنُّواألممُلتأليفُالقلوبُُوُعوبشُّالضربتُبينُ

ُالمُالعام.السُّفأدركواُحاجتهمُإلىُُاسالنُّلقدُارتفعُنداءُالملكوتُوأيقظُضمائرُُ

نُّ حناءُالشُّمُالبغضاءُوالختالفُُوظالاهرةُالمخلصةُفيُإزالةُالطُّنيُآلملُأنُتجتهدُالقلوبُوا 
ُفإنُّ ُكاملة. ُعالمُ ُإزالة ُسوفُيصبح ُالعالم ُاألعلى،ُآُاهذا ُللعالم ُمرآة ُاألدنى ُالعالم ُويصبح خر،

ُوتصبحُاألرضُ ُوطنُ كّلهوتجتمعُقلوبُالبشرُوتتعانق، ُوالعناصرُالمختلفةُجنسُ اواحدُ ُاا ،ُاواحدُ ُا،
ُوي ُالمنازعاتُوالخالفات، ُُاإللهيُّالمحبوبُُتجّلىوتنتهي ُاستضاء ُوكما ُاألرض. رقُالشُّعلىُهذه

ُُواحد.ُلهإلُاالعناصرُواألممُوالمللُعبيدُ ُكلُُّوالغربُبنورُشمسُواحدةُكذلكُستصبح

                                                 

ُأصلتُالّسيف:ُجّردهُمنُغمده.ُ(1)
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نُّهللاُةُرحمانيُّاألممُتسبحُفيُبحرُُوطنُواحد،ُوكلُُّكّلهالعالمُُإنُُّ ُالواحدُلوُكانواُيعلمون.ُوا 
الجليلُونقضيُُبُّالرُّفيُكنفُعنايته.ُويجبُعليناُأنُنقتديُبُالكلُُّرّبىُوُورزقُالكلُُّخلقُالكلُّهللاُ

ُات.المنازعاتُوالخالفُعلىُكلُّ

قدُُ-رُقالشُّأناُالقادمُمنُ–نيُليلُعلىُذلكُهوُأنُّالدُّة:ُُوآثارُاألخوُُّتجّلتالحمدُهللُأنُقدُُ
نُّمحّبةمُوالحترامُواليكُرالتُّبُهقوبلتُفيُلندنُهذ وسعيد.ُولنُأنسىُُوممتنُُّانيُلشاكرُلكمُذلكُجدُ .ُوا 
ُقضيتهُبينكم.ُاّلذيقطُالوقتُالجميلُ

متُتركياُالفتاةُحط1908ُُّعذابُفيُسجنُاألتراك،ُوفيُسنةُمنُالُام التُأربعينُعلقدُتحمُُّ
أنُهللاُغيانُوأطلقتُسراحُالمسجونينُوأناُمعهم،ُوأسألُالطُّمُُولظُّأسوارُالُ-رقي"التُُّوُّتحادلاُةجنل"–

ُرقي.التُُّوُّتحادمنُيعملُمنُأجلُالكّلُُيبارك

،ُوأناُأقولُلكمُذلكُكيُالحقُّلتعوقُانتشارُبهاءُهللاُقاريرُالكاذبةُعنُالتُّاُقريبُستنشرُوعمُُّ
ُوا.تنتبهواُوتستعدُّ

ُآسفُلفراقكم.ُمواهبُالملكوتُمنُنصيبكمُوأناُجدُّكّلُُأنُتكوُنهللاُُالُ عكمُسائواآلنُأودُُّ
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 بهاء هللانبذة عن تعاليم  

ُدعتُرئيسةُجمعية1911ُأيلولُسنة30ُُبتُالموافقُالسُّيومُُيف
ُلقىُحضرتهُهذهُالخطبةنُحضرةُعبدُالبهاءُفأّييسوفالّثيُوُ

ُ(1)حضرُلوداعهُاّلذيأمامُالجمعُالمحتشدُُ

 هو هللا 

ُالجمعُالمحترم،ُأّيهاُ

ُُ ُلزومُارالنُّإّن ُُوُذاتيُُّلها ُالحتراق، ُلزومُقّوةوهو ُلها ُواإلبراق،ُُذاتيُُّالبرق ُاإلنارة وهو
يءُالشُُّينفكُّنُلُيجوزُأوهوُاإلنبات.ُُوُذاتيُُّزومربةُلهاُلالتُّوهوُاإلشراق،ُُوُذاتيُُّمسُلهاُلزومالشُُّو

ةُالّذاتيُّوازمُاللُّوالنتقالُمنُحالُإلىُحالُمنُُحّولتُّالُوُبّدلالتُّرُُوغيُّالتُّاُكانُ.ُولمُّالّذاتيُّعنُلزومهُ
هارُمنُالنُُّوُيلاللُّتاءُوتعاقبُالشُّبيعُوالصيفُوالخريفُُوالرُّتتابعُفصولُُبمعنىُأنُُّ–لعالمُالوجودُ

نهارُكّلُُصيفُشتاءُوبعدكّلُُربيعُخريفُوبعدكّلُُزمُأنُيكونُبعدلُ-ةُلعالمُاألرضالّذاتيُّوازمُاللُّ
ُصباحُمساء.كّلُُليل؛ُوبعد

ُ،ُوفسدتُأخالقُالعالمُلهّيةاإلوحينماُانهدمُأساسُاألديانُُ

                                                 

(1)ُُ ُطبعُالّشيخُفرجُهللاُزكيُالكرديُسنة ُوأمريكا ُالبهاءُفيُأوروّبا ُعبد حيث29ُُص1921ُُراجعُخطاباتُحضرة
ُيذهبُإلىُأّنهاُألقيتُفيُليلةُالوداع.
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الُدجالعنادُوالُظلمةسيطرتُبينُالبشرُُوُمحّبةتُال،ُواختلُّماوّيةالسُّةُورانيُّأثرُللنُّكّلُُوانعدمُنسانيُّاإل
منُمشرقُبهاءُهللاُالجهاتُطلعُحضرةُكّلُُلمةظُّطغىُبردُالجمودُوالخمود،ُوأحاطتُالوالقتال،ُُو

ُوفاضتُ ُالكبرى، ُالهداية ُكوكبُاآلفاقُفسطعتُأنوار ُمثل ُانيُّوُرالنُّإيران ُماوّيةالسُّة ُوأقام عاليمُالتُّ،
ة،ُورّوجُفيُانيُّالّرحمُقّوة،ُوجلىُالماوّيةالسُّ،ُوأظهرُالفيوضاتُنسانيُّفضائلُالعالمُاإلُأّسسالبديعةُُو

ُالية:التُّعالمُالوجودُالمبادئُ

ُتشبُُّّولاألساسُاألُ ُفلقد ُتحّريُالحقيقة: ُولذلكُاختلفُهو ُالعوام، ُبتقاليد ُاألقوام ثتُجميع
ُبعضُاختالفُ  ُعن ُأنُُّاشديدُ ُابعضهم ُغير ُنزاعُوجدال. ُفي ُزالوا ُيكشفُهذهُُوما ُالحقيقة ظهور

ُ.عّددتُّالالحقيقةُواحدةُلُتقبلُُسُوحدةُالعتقاد.ُذلكُألنُّماتُويؤسُّلظُّال

ُاإلُالّثانيُواألساسُ ُالعالم ُوحدة ُبُ.نسانيُّهو ُمشمولون ُالبشر الجليلُُبُّالرُُّألطاففجميع
نُّالرُّبُاشملتهمُجميعُ ُاّلتيتهُوهيُربوبيُُّظلُّالواحدُويترعرعونُفيُهللاُاألكبرُوهمُعبادُ اجُالتُُّحمة.ُوا 

بعضهاُأخوةُُنُّوائفُوالمللُأالطُّيجبُأنُنرىُجميعُلهذاُُ.هللاعبدُمنُعبيدُكّلُُلزينةُلرأسُنسانيُّاإل
الجميعُأبناءُألبُواحدُهوُآدم،ُُلشجرةُواحدة.ُذلكُألنُُّأثمارهمُأغصانُوأوراقُوبراعمُُولبعض،ُوأنُّ

ربية،ُبعضهمُغافلونُجاهلونُالتُّهمُبحاجةُإلىُماُفيُاألمرُأنُُّوآللئُمكنونةُفيُصدفُواحد.ُوكلُّ
ُ ُهدايتهم، ُتجب ُبينُوهؤلء ُتنشئتهم ُوتجب ُأطفال ُوبعضهم ُعالجهم، ُوينبغي ُمرضى وبعضهم

تشرقُهذهُالقلوبُُحّتىمنُصقلُقلوبهمُُهم،ُولُبدُّأحضانُالعطفُوأكتافُالحنانُحينُيبلغواُأشدُّ
ُوتنير.

ينُالدُّوبنيانُالرتباطُوالوحدة،ُفلوُكانُُمحّبةينُأساسُاأللفةُوالالدُُّالثُهوُأنُّالثُّواألساسُُ
اسُاأللفةُبلُلكانُأورثهمُالعداوة،ُولكانُعدمهُأفضلُمنُوجودهُولرجحتُلماُوهبُللنُّسببُالعداوةُ

ُشبثُبه.التُّةُتركهُعلىُكفُّ
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ُلإلنسانُالدُّابعُهوُأنُالرُّواألساسُُ ينُوالعلمُتوأمانُلُانفكاكُألحدههماُعنُاآلخر،ُفهما
دُدينُيتجرُُّيران،ُوكلُّللطُُُّيكفيلُاواحدُ ُاجناحُ ُائرُيطيرُبهما،ُومنُالواضحُأنُّللطُُّبمثابةُالجناحين

ُُين.الدُّعليمُفريضةُمنُفرائضُالتُّمنُالعلمُفهوُتقليدُلُاعتقاد،ُومجازُلُحقيقة،ُولذلكُكانُ

ُأنُُّ ُوهو ُعّصُالتُُّوالخامس ُالعنصريُّعّصُالتُُّوُدينيُّالب ُالوطنيُّعّصُالتُُّوُب بُعّصُالتُُّوُب
،ُعّددتُّالالحقيقةُواحدةُلُتقبلُُواحدة،ُألنُُّلهّيةاإل.ُوحقيقةُاألديانُنسانيُّهادمةُللبنيانُاإلُالّسياسيُّ

ُالئتالفُوال ُفيُغاية ُاألنبياء ُّتحادوجميع ُفحكم ُُبّوةالنُّ. ُفيالشُّكحكم ُتطلع ُُمس، ُمنُكّل فصل
ُخلفُسلفه:ُ"لُنفّرقُبينُأحدُمنُرسله".كّلُُقسلفُبخلفهُوصدُّكّلُُببُبّشرالسُّمطلع.ُولهذاُ

حفظُجميعُحقوقُالعدلُليقتضيُأنُتُ ُبينُالبشرُوأنُُّتاّمةالةُادسُهوُالمساواةُواألخوُّالسُُّوُ
ُالوتُ ُنسانيُّاإلُوعالنُّ ُالحقوق ُتتعادل ُوأن ُعاّمةصان، ُمن ُالقاعدة ُوهذه ُاللُّ. ُللهيئةُالّذاتيُّوازم ة

ُة.الجتماعيُّ

ُحالُينجوُالجميعُمنُالعوزُوالحاجة،ُويستقرُُّحّتىُبشريُّابعُتعديلُمعيشةُالجنسُالالسُُّوُ
ُ ُبقدكّل ُيتدلُّفرد ُفكما عمةُالنُّبُفيُبحبوحةُلُاألميرُويتقلُّرُاإلمكانُوبقدرُاقتضاءُرتبتهُومكانته.

ةُالجوعُمنُنعمةُةُالكبرىُولُيحرمُإثرُشدُّلُّرُمنُالذُّكذلكُيجبُأنُيجدُالفقيرُقوتُيومه،ُويتحرُّ
ُالحياة.

لُظالأنينةُفيُمالطُّاحةُُوالرُّولُيجبُأنُيجدواُالدُّاألكبرُفجميعُالمللُُوُالّصلحامنُهوُالثُُّوُ
ُأنُتقومُجميعُُالّصلحُسرادق ُيستلزم ولُوالمللُبتأسيسُمحكمةُكبرىُعنُطريقُالدُّاألكبر.ُوهذا

ُلُتنتهيُهذهُالخالفاتُبالحروب.ُحّتىولُوخالفُالمللُوذلكُالدُّالنتخابُالعام،ُلتفصلُفيُنزاعُ
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ُبلُإنُُّدخلُلهُفيها.ُياسةُلُصلةُلهُبهاُولالسُّعنُُمنفصلُينالدُُّاسعُهوُأنُّالتُّواألساسُُ
ووجدانيُمتعلقُبالقلوبُلُاألجسام.ُويجبُعلىُُوحانيُّينُمختصُبعالمُاألخالق،ُوهوُأمرُُرالدُّ

لواُفيُاألمورُيتدخُُّوترويجُاألخالقُالحميدة،ُوألُُّمهموتعليُاسالنُّينُأنُينصرفواُإلىُتربيةُالدُّرجالُ
ُة.الّسياسيُّ

جالُالرُّشريكاتُُهنُّألنُُّورعايةُحرمتهنُُّورفعهنُُّمهنُّساءُوتعليالنُّواألساسُالعاشرُهوُتربيةُُ
ُةُمتساوياتُمعهم.نسانيُّمنُحيثُاإلُوسهيماتهمُفيُالحياة،ُوهنُّ

ُُ ُفيوضات ُمن ُالستفاضة ُهو ُعشر ُالحادي ُالرُّاألساس ُالقدس ُمدنّيةالُأّسستتُحّتىوح
ُكانتُالةُوحدهاُلُتكفيُولُتكفلُسعادةُاإلنماّديُّالُمدنّيةالُة.ُألنُّوحانيُّالرُّ ذا ةُماّديُّالُمدنّيةسان.ُوا 

ُوح.ُوالجسمُلُيمكنُأنُيحياُبالُروح.الرُّةُبمثابةُوحانيُّالرُُّمدنّيةبمثابةُالجسمُفال

وعناء،ُُكّلُمشّقةُوفيُسبيلُتأسيسهاُوترويجهاُتحمَّلُهللا،بهاءُهذهُنبذةُعنُتعاليمُحضرةُُ
جنُرفعُقواعدُهذاُالسُّهُفيُأنُُّعبُواإلرهاق.ُإلُّتُّال،ُوكانُفيُغايةُاأبدُ ُابُ ومعذُُّادائمُ ُافقدُكانُمسجونُ 

ُاق.اطعُالبرُّالسُُّورالنُّماتُالحبسُألقىُعلىُاآلفاقُبهذاُظلفيع.ُوفيُالرُّاإليوانُ

نُُّ ُالُوا  ُبهائيُّأقصىُآمال ُهذه ُتنفيذ ُُوالتُّينُهو جراؤها، ُوا  ّنهمعاليم ُاألقصىُُا  ليبذلونُجهدهم
ُ.ماوّيةالسُّةُباألنوارُنسانيُّتضيءُاآلفاقُاإلُحّتىواُبذواتهمُفداءُلهذاُالمقصدُلكيُيضحُّ

نُُّ ُوا  ُألنُّالسُّنيُلمسرورُغايةُهذا ُالمحفلُالمحترم،ُوليُكبيرُاّتحدنيُرور، ثُإليكمُفيُهذا
نُُّنّيةاألملُفيُأنُتكونُإحساساتيُالوجدا وفيقُإلىُأعظمُالتُّأييدُُوالتُّنيُألدعوُلكمُبمقبولةُلديكمُوا 

ُ.نسانيُّمواهبُالعالمُاإل
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 وحالرّ لوجود محتاج إل  عالم ا
 لهيّ ين اإل الدّ وروحه هو 

1911ُسنةُُّولتشرينُاأل5ُةُالخميسُالموافقُلفيُلي
ُألقىُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطابةُلدىُورودهُباريسُ

ُفيُمنُاجتمعواُلحضرتهُفيُمنزلُمسُساندرسنُ

 هو هللا

نُُّإنُُّ ُوا  ُاإلنسان، ُكهيكل ُالوجود ُالقوىُالُعالم ُبمماّديُّهذه ُلهي ُالهيكلُة ُذلك ُأعضاء ثابة
كُوبهاُيحياُويعيش،ُوبواسطتهاُتبرزُلديهُلهُمنُروحُبهاُيتحرُُّنسانُلُبدُّجسدُاإلُأنُُّوأجزائه.ُإلُّ

نُبهُمنُيتمكُُّاّلذيالمدركة،ُويسطعُفيهُنورُالعقلُُقّوةالحافظةُوالُقّوةامعةُوالالسُُّقّوةالباصرةُوالُقّوةال
هُلُوحُفإنُّالرُّ.ُفإذاُفقدُالجسدُنسانيُّيُفيُالعالمُاإلرقُّالتُُّوُقّدمالتُُّحّققأنُيكشفُعنُحقائقُاألشياءُوي

ُيكونُرسمُ كانتُصباحتهُومالحته.ُإنُُّمهماتائجُالنُّيمكنُأنُيصلُإلىُهذهُ منُُامحرومُ ُاهُعندئذ 
ُوحُواإلدراكُوالعقلُوالكمال.الرُّ

هُلُأنُُّطافةُإلُّاللُّراوةُُوالطُّةُمنُماّديُّاحيةُالالنُّبلغُفيُُمهماهُوكذلكُشأنُجسدُالوجود،ُفإنُُّ
نُ،ُوتتزيُّاورانيُّروحُعالمُالوجود،ُوبهُيصبحُالوجودُنُلهيُّينُاإلالدُّ.ُفلهيُّينُاإلالدُّروحُله.ُوروحهُهوُ

ُاألكوانُوتبلغُدرجةُالكمال.
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.ُاةُأيض ُوحانيُّالرُُّالّترّقياتإلىُجهُةُيجبُأنُتتُّماّديُّالُالّترّقياتجهُأفكاركمُإلىُولهذاُفكماُتتُُّ
ة.ُوكماُماّديُّالُمدنّيةسعيكمُفيُالُأبلغُمنُاةُسعيُ وحانيُّالرُُّالّترّقيات،ُبلُيجبُأنُتسعواُفيُسبيلُل

.ُاوحُأصبحُميتُ الرُّجسدُاإلنسانُإذاُانعدمتُمنهُُوح.ُفإنُّالرُّواُبدُينبغيُلكمُأنُتهتمُّونُبالجستهتمُّ
ةُمعنويُّالُالّترّقياتذاُحرمُمنُفيُجسدُاإلمكان:ُإُلترجىُمنه؟ُوكذلكُالحاُيتالُّفائدةُولعمريُماُال
ُبالُروح.ُاأصبحُجسدُ 

لإلنسانُُالفارقُبينُاإلنسانُوالحيوانُهوُأنُُّأنُُّةُإلُّالّصوُرفقُمعُالحيوانُفيُواإلنسانُيتُُّ
والحيوانُلُعلمُلهُبه.ُُاهلل،اإلنسانُعلىُعلمُبُنُّرُلدىُالحيوان.ُمنُذلكُألُتتوفُُّةوحانيُّقوىُُر

ُأنُّ ُأنُُّاإلنسانُيدركُومنها ُعلىُحين ُأنُُّحقائقُاألشياء ُومنها ُبها. ُوجاهل ُالحيوانُغافلُعنها
ُب ُعلىُحينُأنُُّقّوةاإلنسانُيكشفُحقائقُالموجوداتُالمكنونة الحيوانُعاجزُعنُذلكُولُُإرادته

راج.ُالسُّاطعةُمنُالسُّةُظهورُاألنوارُنسانيُّالكمالتُتظهرُمنُالحقيقةُاإلُنصيبُلهُمنها.ُومنهاُأنُّ
ينُسببُظهورُكمالتُاإلنسان.ُوهذهُهيُالفضائلُالدُُّراجُفإنُّالسُّسببُظهورُكمالُُورالنُُّوكماُأنُّ

ُ.بدّيةتهبُلهُالحياةُاألُاّلتييمتازُبهاُاإلنسانُعلىُالحيوان،ُوهذهُهيُنفحاتُالقدسُُاّلتي

ُفالعالمُاإلُ منُُامحرومُ ُظلُّبالُروح،ُفُاينُعادُجسدُ الدُّإذاُح رمُمنُروحُُنسانيُّوعلىُهذا
.ُوقدُبلغُمنُصدقُحكمُالموتُعلىُاإلنسانُلهّيةاإلعاليمُالتُّوحُالقدس،ُولُنصيبُلهُمنُالرُّفثاتُن

لمولودُمنُاُالمسيحُقال:ُ"دعُالموتىُيدفنونُموتاهم".ُذلكُألنُُّالّسّيدُأنُُّلهّيةاإلعاليمُالتُّالمحرومُمنُ
ُين.الدُّةُوحُحقيقالرُّهوُروح.ُوالمقصودُمنُُوحالرُّ،ُوالمولودُمنُهوُجسدالجسدُ

ُهُإذاُحرمتُنفسُمنُفيوضاتوعلىُذلكُأصبحُمنُالواضحُأنُُّ
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ُوالعلوم.ُالّصنائعُيةُوكلُّالّصوُرالكمالتُكّلُُرتُلهاوحُالقدسُماتت،ُولوُتوفُّالرُّ

ُفإنُُّ ُلهذا ُاإلقهللاُنيُأدعو ُأهلُهذا ُأنُيحيا ُإليه ُمنُنفثاتُوأتضرع ُوأالرُّليم نُوحُالقدس،
كّلُُيضيءُحّتى،ُلهّيةاإلعاليمُالتُّبُةُوأنُيعلمواالّرحمانيُّنوحاتُللسُُّامركزُ ويصبحواُُهللا،هواُإلىُيتوجُّ
ُراجُوينيرُالعالم.السُّفردُك
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 ماويّ السّ االعتماد عل  الملكوت 

ُألقىُحضرة1911ُُُّولتشرينُاأل14ُبتُالموافقُالسُّومُيفيُ
ُاليةُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُفيُباريس:التُّعبدُالبهاءُالخطبةُ

 هو هللا 

ُانيُأرىُوجوهُ فيُباريس.ُوالحمدُهللُإنُُّحّباءأحضرُفيهاُمجمعُاألُاّلتيةُالّثانيمّرةُذهُهيُالهُ
ُوآذانُ  ُوقلوبُ ُامنيرة ُبنارُُاصاغية ُفإنُُّهللا.ُمحّبةمنجذبة ُهللُ-ناقلبيُمسرورُألنُُّولهذا قدُُ-والحمد

نهايةُُمدنّيةسُقدُبلغتُفيُالمدينةُباريُوالواقعُأنُُّهللا.ُمحّبةعقدناُفيُهذهُالمدينةُهذاُالجتماعُل
جاحُوالفالح.ُوبلغتُمنُذلكُمنزلةُجعلتهاُأشبهُبالمرآةُالنُّةُماّديُّؤونُالالشُّ،ُوأصابتُفيُجميعُقيُّالرُّ

هذهُالمرآةُُظلُّلُتتناهى،ُولقدُكانُمنُالمؤسفُأنُتُاّلتيُمدنّيةتنعكسُعلىُصفحتهاُصورُالُاّلتي
ُالمرآةُُإنُّهللاُمدُ،ُولكنُنحةحقيقيُّمسُالالشُّمحرومةُمنُنورُ نورُشمسُالحقيقةُانعكسُعلىُهذه

وكانتُ،ُمحّبةيشتعلُبداخلهُسراجُالُهُمنُالمؤسفُألُّء،ُومعُذلكُفإنُّالّصفافيُنهايةُُبّلورفكانتُك
غمامُُمنُرشحاتُأمطارُالعناية.ُفالحمدُهللُعلىُأنُُّامحرومُ ُظلُّهُكنُّلُوكبستانُفيُغايةُالجمالُ
فيُهذاُهللاُُمحّبةولقدُأضاءُشمعُُ.راوةالطُُّوُطفاللُّأنُيصبحُفيُنهايةُُالملكوتُيسقيهُاليوم.ُوآمل

منُأنوارُحضرةُُاالغربُسيصيرُشرقُ ُاُقريبُستالحظونُأنُّورُبحيثُبلغُاألطرافُشعاعه.ُوعمُّالبلُّ
ُبهُُتهتزُّحمنُُوالرُّوسوفُيهطلُغمامُرحمةُُهللا،بهاءُ
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جميعُاألفئدة.ُلقدُكانتُهذهُاألجسامُُلهّيةاإلكُالبشاراتُجميعُالقلوبُوتنموُوتزدهر،ُوسوفُتحرُّ
.ُولقدُكانتُهذهُاألقطارُمثلُماويُّالسُّبحُةُوالحمدُهللُأنُقدُأشرقتُبارقةُالّصُوحانيُّالرُُّقّوةتلتمسُال

هُ.ُسوفُيزدادُرقيُّبدّيةوحُاألالرُّهُدونُروح.ُوالحمدُهللُأنُدّبتُفيهُإنسانُفيُنهايةُالجمالُإلُأنُّ

حارىُوالقرىُوالوديان.ُتيُيومُيرتفعُفيهُنداءُياُبهاءُاألبهىُمنُجميعُهذهُالّصُيأُحّتىبعدُيومُُايومُ 
ُ ُتنفسُُّاآلنُفإنُّأّما ُقد ُحدثُلُيتجاوزُبارقةُصبحُجديد ُعلىُأنُّما ُالّصُُت. بحُيعقبهُطلوعُهذا
ُمس،ُوعندُذاكُتستنيرُجميعُاآلفاق.الشُّ

ةُوتستنيرُجميعُالّرحمانيُّنوحاتُللسُُّافأمليُأنُتصبحُمركزُ ُاعظيمُ ُااُكانتُباريسُمركزُ ولمُُّ
ُالفرنجةُمنُنورها.ُبالد

هُكانُأنُُّرقُإلىُالغربُإلُّالشُّمنُُادائمُ ُلهيُّاإلُورالنُّمنذُبدايةُالعالمُأنُيسريُُارُ وكانُمقدُُّ
رقُالشُّفقدُظهرُفيُُ-روحيُفداهُ-المسيحُُالّسّيددعوةُُالُ لواُمث.ُتأمُّاشديدُ ُافيُالغربُيسطعُسطوعُ 

أعظم.ُوأمليُأنُتسطعُُاإلىُالغربُانتشرُنورُالملكوتُفيُالغربُانتشارُ ُانيُّوُرالنُّءهُاُوجهُضُوولمُّ
ُ ُأنوارُحضرة ُوأنُيكوُناشديدُ ُافيُالغربُسطوعُ بهاءُهللاُاليوم ،ُُ ُشمعُ كّل ُمنكم ُاونجمُ ُامنيرُ ُافرد

ُكابازغُ  ُيكون ُوأن ُالمالشُّ، ُأنُّثمُرجرة ُذلك ُُة. ُُربهاءُهللاُمواهبُملكوتُحضرة ُوبحر حمةُعظيمة،
ُ.ارقُوالغربُجميعُ الشُّلُنهايةُلهاُأحاطتُُاّلتيُلهّيةاإلُلطافاج،ُواألزاخرُموُُّالّرحمن

الملكوتُاألبهىُُفالُتنظرواُإلىُضعفُاستعداداتكمُبلُاعتمدواُعىُالملكوتُاألبهى،ُفإنُُّ
ألعمىُ،ُومنُاا،ُومنُالجاهلُعالمُ ي اعيفُقُو،ُومنُالّضُاومنُالقطرةُمحيطُ ُاةُشمسُ رُّيجعلُمنُالذُّ

.ُذلكُهوُشأنُفيوضاتُالملكوتُاألبهى.ُلهذاُفليكنُاسميعُ ُومنُاألصمُُّا،ُومنُاألبكمُناطقُ ابصيرُ 
لواُفيُماُحدثُمنُقبل،ُفبطرسُةُتأمُّخصيُّشُّالللياقتكمُُلُ اعتمادكمُعلىُالملكوتُاألبهىُولُتلقواُبا

ُكان
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بفضلُالفيضُ–همُإلُأنُُّااغُ اآلخرُصبُّ،ُوكانُانّجارُ ين،ُكانُأحدهمُحواريُّ،ُوكذلكُكانُسائرُالاادُ صيُّ
،ُوسطعواُمنُبدّيةوفازواُبالحياةُاألُبدّيةلطنةُاألالسُّجلسواُعلىُسريرُُ-المسيحُالّسّيدوعنايةُُلهيُّاإل

ة.ُوكانتُخاّصُهمُلمُينظرواُإلىُاستعداداتهمُالالملكوتُاألبهى،ُووجدواُفيوضاتُلُتتناهىُوذلكُألنُّ
ةُالمجيدةُفأشرقتُمنُمجدليُّأصبحتُمريمُالُلهّيةاإلُلطافاُشملتهاُاألفلمُّةُةُامرأةُقرويُّمجدليُّمريمُال
نُّهللاُفضلُُإلىُأبدُاآلباد،ُإنُُّبدّيةاألُعّزةأفقُال هللاُُلواسع،ُوعناياتهُلكثيرة،ُوخزائنُقدرتهُلمليئة.ُوا 
إلىُُاميعُ واُج،ُفالُتنقصُخزائنه.ُلذلكُيجبُأنُتطمئنُّاينعمُعليكمُأيض ُُاّلذيأنعمُعليهمُهوُُاّلذي

ُمنُالفائزينُبها.ُاتصبحواُأنتمُأيض ُُحّتىُلهّيةاإلالعناياتُ

ُاّلتيأحاطُالموجوداتُوبرحمتكُُاّلذيهمُياُربيُورجائيُومعينيُومنائي.ُأسألكُبفضلكُاللُُّ
ُ ُهذه ُفي ُعلينا ُت نزل ُأن ُالممكنات ُيلاللُّسبقت ُياوُرالنُّة ُواجعلنا ُمواهبك، ُجزيل ُُاء مشمولينُإلهي

ُ ُعين ُصمدانيُّانيُّرحمبلحظات ُملكوت ُإلى ُومبتهلين ُفردانيتك ُنور ُبحار ُفي ُومستغرقين تكُتك
ماءُقدُاجتمعواُفيُهذاُالمحفلُُيُإنُّك.ُربُّألطافعينُإلىُأفقُومتضرُّ مبتهلينُُوحانيُّالرُّهؤلءُعبادُوا 

ُمحبُّ ُبنار ُمشتعلين ُملكوتك، ُومتموُّإلى ُمعرفتك، ُبنور ُمنجذبين ُموهبتك،ُتك، ُبأرياح ُكالبحور جين
ُربُّرحمانيُّينُإلىُملكوتُلمتذلُّ ُيُأيُّتك. ُالقوىُوأنزلُعليهم ُبشديد ُمنُالرُّدهم ُواجعلهمُالسُّحمة ماء.

لمعةُبنورُالعرفانُساطعةُبأنوارُالهدىُبينُأهلُُاآياتُتوحيدكُوراياتُتقديسكُبينُالورىُوسرجُ 
ُحيمُإنكُأنتُالعزيزُالقديم.الرُّالوفاء.ُإنكُأنتُالكريم.ُإنكُأنتُ
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ُألقىُحضرة1911ُُّولتشرينُاأل15ُالموافقُُفيُيومُاألحد
ُاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريس:التُّعبدُالبهاءُالخطبةُُ

 هو هللا 

ات.ُفكماُأنكمُتالحظونُفيُعالمُاتُتطابقُالجسمانيُّوحانيُّالرُّلوُنظرتمُبعينُالبصيرةُلرأيتمُ 
ُفصلُ ُالّصُالرُّاألجسام ُالفصولُفيُالشُُّأّيامريفُُويفُوأوقاتُالخبيعُوموسم تاءُكذلكُتجدونُهذه

ُوح.الرُّعالمُ

اُأسرهمُالخريفُوأصبحواُفيُبنيُإسرائيلُلمُُّبيع،ُوبيانُذلكُأنُّالرُّموسىُكانتُمثلُُأّيامفُ
ة،ُوحانيُّالرُّفيهمُيدُموسىُالبيضاءُاإلحساساتُُماتُالجهلُبعثتظلوان،ُوهامواُفيُةُوالهلُّنهايةُالذُّ

ُبّدلرُوتتغيُُّوحانيُّالرُّبيعُالرُّذلكُُأنُُّبيع.ُإلُّالرُّوبذلُلهمُمنُفيضُأمطارُُماوّيةالسُّورّباهمُباآلدابُ
ُمات.لظُّدواُوأحاطتُبهمُال،ُوتجمُّولىاألبيعُوعادواُإلىُحالتهمُالرُّتاءُفزالُرونقُالشُّب

ُُ ُربيعُ ُالّسّيدوكان ُوحانُرُاالمسيح ُوأظهي ا ُاآلفاق. ُفي ُخيمته ُضرب ُاإلحساساتُر تلك
ُأنُُّالعالمُبرونقُبهيجُوانتعشُعالمُاإلنسانُوازدهر.ُإلُُّتمّتعابق.ُُوالسُّأعظمُمنُُاةُإظهارُ وحانيُّالرُّ

ُادينُالمسيحُتغييرُ ُرُأساسؤساءُفتغيُّالرُّموسمُالخريفُعادُثانية،ُإذُتحالفُاألمراءُُو
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ؤساءُعليهاُالرُّطُاألمراءُُوةُالمسيحُأسيرةُإذُتسلُّقاليد.ُوهكذاُأصبحتُأمُّأسرىُللتُُّاسالنُّوأصبحُُايُ كلُّ
ُالتُّكالكابوس.ُوضاعتُ ُاشديدُ ُارواجُ ُالّتقاليدوراجتُُي اكلُُّاضياعُ ُلهّيةاإلعاليم ُُباتُحّتى، ذنبُكّل

ُدُاإلقرارُوالعتراف.مُواعتسافُيعفىُعنهُبمجرُّظلُاهر،ُوكلُّالطُّؤساءُالرُّيغفرُبنفسُ

ُوحانيُّالرُُّوُيُّقيُالمادُّالرُّمات،ُواستوحشُالغرب،ُوحرمُمنُلظُّطُفيُهذهُالالعالمُيتخبُُّظلُُّوُ
ُمُ اتُاحرمانُ  ُُحّتىا ُاإلمحّمدالُورالنُّأشرق ُأساسُالعدل ُوأقام ُبغتة، ُفأضالهيُّي ُالعربُ. ءتُبادية

ُهللا.ة،ُوارتقتُشريعةُتوّحشتُاألقوامُالمرايتهاُفيُالصحراء،ُفتربُّهللاُورفعتُشريعةُ

الجهلُوانعدمتُُاستولىأثر،ُُوُأيُُّنمبيينُالالدُّتُاألمورُبحيثُلمُيعدُألنوارُبّدلتُمّدةوبعدُُ
ُألنُّ ُذلك ُُوالتُُّالمعرفة. ُالتُّغيير ُالوجود ُلوازم ُمن ُإنُّالّذاتيُّبديل ُبحيث ُيظهرُة، ُأّل ُالمستحيل ُمن ه

ُمنُليلُبهيم.ُشمسُلُبدُّكّلُُمنُخرابُودمار،ُوبعدُعمرانُلُبدُّكّلُُغيير.ُفبعدالتُّ

ُغمرتُالفلمُُّ ُُماتلظُّا ُأساسُكّل ُوانهدم ُاإليالدُّاآلفاق ُأيُُّلهيُّن ُهناك ُتعد ُإحساساتُلم ة
ُوحانيُُّر ُعلىُاإلطالق. ُإنُّة ُاأللفاُبل ُتتجاوز ُتعد ُلم ُاستعمالها–ظُوأصبحتُاألديان ُاسببُ ُ-لسوء

ُالبرُّهللاُُتفّضلفاق،ُولهذاُالنُّياءُُوصبحتُوسيلةُللرُّأُّتفاقوالُّتحادلالُاكانتُسببُ للمتاعب.ُفبعدُأنُ
ُالكبرىُفأخرجُالرُّ ُبمحضُرحمته ُكوكبُ حيم ُطلعُمنُمشرقُإيرانُصبحُاساطعُ ُامنُجديد ُوهكذا .

ُ ُالباب. ُوهوُحضرة ُالكبرىُأّل ُُثمُّالهداية ُلبثُنورُحضرة ُوراجتُتعاليمهُبهاءُهللاُما أنُأضاء،
ُأنُّ ُوأساسُذلكُنُّأخالقُوأُةُوحسنورانيُّنُلهيُّينُاإلالدُُّمعلنة هوُذلكُُلهيُّينُاإلالدُّهُروحُالعالم.
ُيُلندنُفطالعوهُكيُتعلموا.ألقيتهُفُاّلذيالبيانُ
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ُُإنُُّ ُأساسُأمر ُهو ُلُيعلمونُقطُما ُالعالم ُُهللا.أهل ُهو ُمنُأهلُُاّلذيوهذا ُبجمع حدا
نُّالدُّواُمنُتبّرأالمعارفُوالعلومُإلىُأنُي ُّتحاداللُاينُسببُ الدُّليقول:ُإذاُلمُيكنُبهاءُهللاُحضرةُُين.ُوا 

واءُالدُّواء.ُفالدُّ.ُمثلهُمثلُمحّبةللُانُيكونُسببُ أُينُيجبالدُُّمنُوجوده.ُولهذاُفإنُُّأولىعدمهُُفإنُّ
ُ.أولىهُأفضلُُوناولالمتناعُعنُتُلإلصابةُبالمرضُفإنُُّاواءُسببُ الدُّفاء،ُفإذاُكانُيوصفُللشُّ

نُُّ ُسأسهيُمنُبينُُ(1)ذكرتهاُفيُبيانيُقبلُمغادرتيُللندنُاّلتيالفقراتُاإلحدىُعشرةُُوا 
ُوأحكامهبهاءُهللاُلىُأساسُأوامرُفارجعواُإليهاُكيُتقفواُعُهللا،دينُ

                                                 

ُ.79انظرُالخطبةُالمطبوعةُفيُصفحةُُ(1)



 92 

 بيان معن  الب في االبن
 واالبن في الب

ُألقيتُُّولتشرينُاأل20ُفيُليلةُالخميسُالموافقُ
ُهذهُالخطبةُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُفيُباريس

 هو هللا

ّماُإفُمحافلُفيُباريس،ُاتُوتتألُّلُجمعيُّ،ُكمُتتشكُّورانيُّهذاُالمجمعُنُالحمدُهللُعلىُأنُُّ
ُاُ المعارفُُوُلنشر ُللتُّّما ُُوالتُّباحثُفيُتوسيع ُاُ جارة ُُوناعيُّالّصُُقّدمالتُّألجلُّما ُاُ ، أيُفيُالرُّلتبادلُّما

ُ ُألنُّالسُّشؤون ُومقبولة ُمفيدة ُوالمحافل ُالمجامع ُهذه ُوجميع ُسببُياسة. ُالالرُّها ُعالمُُماّديُّقي في
،ُوحصولُاإلحساساتُانيُّبُّالرُّهُإلىُالملكوتُوجُّالتُّغايتهُُرحمانيُّمجمعناُهذاُفمجمعُأّماُالوجود.ُُو

ُالعالمُاإلوحانيُّالرُّ ُُونسانيُّةُوترويجُوحدة ُالسُّ، حاللُعّصُالتُّعيُإلزالة ُوا  بُمنُبينُالمللُوالمذاهب،
لدىُُلُ فيُجميعُالقلوب.ُلهذاُنأملُأنُيمتازُهذاُالمجمعُعنُسائرُالمجامعُوأنُيكونُمقبُوُمحّبةال

ُهللا.

علىُصورتهُومثاله،ُووردُفيُاإلنجيلُقولهُ"األبُفيُخلقُاإلنسانُهللاُُوراةُأنُّالتُّوردُفيُُ
ُ"اإلنسانُسرُّهللاُُأنُّهللاُرسولُُمحّمدالبنُوالبنُفيُاألب"،ُوذكرُ ه"،ُوقالُيُوأناُسرُّتعالىُقال:

ُُوروحكلنزولي،ُُقّدسهدكُمنزليُاتعالى:ُ"فُؤهللاُعلىُلسانُبهاءُهللاُحضرةُ
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ُ.ُإلُّانّيةبُّ،ُوصورةُُرلهيُّاإلنسانُمثالُإُعلىُأنُُّتدلُُّالظهوري".ُوهذهُالكلماتُجميعُ ُطّهرهامنظريُ
اإلدراكُفرعُمنُفروعُاإلحاطة.ُُبذاتهاُخارجةُعنُنطاقُإدراكُالبشر.ُذلكُألنُُّلوهّيةحقيقةُاألُأنُّ

ولُيمكنُأنُيحاطُبهُُاسبحانهُوتعالىُمحيطُ هللاُاُكانُإذاُأدركه.ُولمُُّفاإلنسانُلُيحيطُبشيءُإلُّ
ُألنُّإدراكُُلذلكُفإنُّ ُومحال، ُمستحيلُوممتنع ُله ُوعلىُذلكُُاإلنسان ُالمحاط. ُمن المحيطُأعظم

ُ ُاإلنسان ُحقيقةُُاّلتيفإدراكات ُهي ُتكون ُأن ُيمكن ُل ُمحيط ُبها ُواإلنسان ُباإلنسان ُمحاطة هي
ُأنُيدركُحقيقةُُألنُُّلوهّيةاأل ُولهذالهّيةاإلُالّذاتعقلُالبشرُليسُفيُطاقتهُولُبمقدوره ،ُُ ماُفكّل

ُةُمنُصنعُاإلنسان.،ُبلُهوُصورةُفكريُّااإلنسانُمخلوقُمثلهُوليسُخالقُ ُّورتصيخطرُب

تفاوتُمراتبهاُيحولُدونُإدراكهاُبعضهاُالبعضُُظرُفيُالكائناتُلوجدناُأنُّالنُّقناُناُدقُّولوُأنُُّ
.ُاوهذاُالحيوانُكالهماُمنُالمخلوقاتُأيض ُُباتالنُّجميعهاُمخلوقة.ُفهذاُالجمادُمخلوقُوهذاُُمعُأنُّ

ُأنُيدركُالوم ُفإنُّباتالنُّ.ُوكذلكُالحالُفيُباتالنُّاميةُفيُالنُُّقّوةعُذلكُفالُيمكنُللجماد ُمهماهُ،
معُوالبصر،ُالسُُّقّوةُيتصّورباتُأنُهُلُيستطيعُأنُيدركُعالمُالحيوان،ُولُيمكنُللنُّفإنُُّقّدمارتقىُوت
ُيتصّورهُلُيستطيعُأنُوانُفإنُّكليهماُمخلوقانُوكذلكُشأنُالحيُباتالنُّالجمادُُوُغمُمنُأنُّالرُّوذلكُب

العاقلةُالكاشفةُتكشفُعنُحقائقُاألشياء.ُُقّوةعاقلة.ُوهذهُالُقّوةة.ُوفيُاإلنسانُاإلنسانُالفكريُُّقّوة
ذاُقيلُإنُّ يءُغيرُالمحسوس.ُإذُلُالشُّهُلُيدركُالحيوانُيدركُالمحسوسُهوُاآلخر،ُألجبناُأنُُّوا 
ةُفيُالمرآة،ُالمرئيُُّالّصورُيتصّورألرض،ُولُيستطيعُأنُمسُوحركةُاالشُّةُمركزيُُّيتصّوريمكنهُأنُ

ُال ُيكشف ُأن ُيستطيع ُالكهربائيُُّقّوةول ُآلة ُول ُالتُّة ُأو ُالحاكي ُأو ُالبرق ُآلة ُأو ُأوُالتُّصوير لفون
ُيختّصُالسُّ ُالمكتشفات ُفهذه ُاإلنسان.ُينما. ُُبها ُبكّل ُأنُّالرُّذلك ُمن ُكليهماُُغم ُواإلنسان الحيوان

ُمخلوقانُحادثان.
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ُلبعضُبمعنىُأنُُّثبتُإذنُأنُُّ ُبعضها تبةُالرُُّتفاوتُمراتبُالمخلوقاتُيحولُدونُإدراكها
تبةُاألعلى.ُفإذاُكانُتفاوتُالمراتبُفيُعالمُالخلقُيحولُدونُإدراكُالرُّاألدنىُلُتستطيعُأنُتدركُ

كه.ُفإذاُهُلُيدُرأنُُّادُإذُ بعضُالخلقُللبعضُاآلخرُفكيفُيمكنُللحادثُأنُيدركُالقديم،ُفمنُالمؤكُّ
ُلوهّيةتعالتُحقيقةُاألُهللا.هوُيكونُُاإلنسانُلُيمكنُأنُتصّورماُيخطرُبكّلُُكانُاألمرُكذلكُفإنُّ

ُ.اكبيرُ ُاعنُذلكُتعاليُ 

أنُُولكنُلماُكانتُجميعُالكائناتُوجميعُالموجوداتُمحتاجةُإلىُفيضُالوجودُكانُلُبدُُّ
ُ ُالكاُافيضُيكونُسببُ ُلهّيةاإليصدرُعنُالحضرة ُأشرقتُعلىُالكائناتُفيوضاتُئنات.ُلهلحياة ذا

ُالفيضُاإلأسم ُوهذا ُوصفاتها. ُُلهيُّائها ُشعاع ُمثل ُذلك ُفي ُمثله ُالكائنات ُلجميع مسُالشُّشامل
ةُرضيُّمسُوتعيشُجميعُالكائناتُاألالشُّالفائضُعلىُجميعُاألشياء،ُإذُتنموُجميعُاألشياءُبفيضُ

ُ ُالشُّعلىُحرارة ُالحقيقة ُالكائناتُفي ُسائر ُولكن ُفيهاُمس. ُحياة ُل ُوالمدر ُالحجر هيُفيُمنزلة
ُلهيُّنصيبُاإلنسانُمنُالفيضُاإلُلهُنفسُوروحُوعقل.ُولُريبُفيُأنُُّاّلذيواإلنسانُهوُالكائنُ

ُأعظمُألنُّ ُلهُوجود ُفالجماد ُإلُّألنُُّجماديُّهُممتازُعلىُجميعُالكائنات. هُليسُلهُكمالُأنُُّهُجسم
ُُوباتالنُّ ُنباتيُُّباتالنُّ، ُوجود ُله ُولكن ،ُ ُلديه ُأنُّحّسُالُقّوةليست ُبمعنى ُيسمع.ُ، ُول ُيبصر ُل ه

اإلنسانُفجامعُلجميعُالكمالتُجامعُللوجودُأّماُالعاقلة.ُُقّوة،ُولكنُليستُلديهُالحّسُالُقّوةوللحيوانُ
ُقّوةلديهُالُعنُذلكُفإنُُّالُ وجامعُللحواس.ُوفضُنّيةالحيواُقّوةيةُوجامعُللباتالنُُّقّوةوجامعُللُالجسمانيُّ

نصيبهُُعلىُجميعُالكائناتُفإنُُّااُكانُممتازُ ولذلكُفاإلنسانُممتازُعلىُجميعُالكائنات.ُولمُُّلة.العاق
.ُوهوُالفردُالكاملُنسانيُّنصيبُالفردُالكاملُفيُالعالمُاإلسّيماُمنُفيضُشمسُالحقيقةُأعظمُولُ

.ُلهيُّملُهوُالمظهرُاإلالفردُالكاُاسائرُاألفرادُبالقياسُإليهُفيُأدنىُدرجاتُاإلدراك.ُوهذُيعدُُّاّلذي
ُوهوُبمنزلةُالمرآة
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فيهاُُتجّلىشمسُالحقيقةُلتُبلُإنُّمعان.ُاللُّأللؤُوأسنىُالتُّيتألألُفيهاُنورُالحقيقةُأعظمُُاّلتيةُالّصافي
مسُفيُتلكُالمرآة.ُولهذاُالشُّناُلنشاهدُإنُُّحّتىبصورتهاُومثالهاُوحرارتهاُوضيائهاُوتمامهاُوكمالها.ُ

مسُظاهرةُفيُهذهُالمرآة.ُولمُيكنُيعنيُبهذهُالشُُّ:ُاألبُفيُالبن.ُوهوُيعنيُأنُّالمسيحُالّسّيدقالُ
ُأنُّ ُتنزُّالشُُّالعبارة ُعلوُّمس ُمن ُألنُُّلت ُذلك ُالمرآة. ُفي ُودخلت ُمنُالدُُّتقديسها ُوالحلول خول

ُاأل ُوحقيقة ُُومنّزهُلوهّيةخصائصُاألجسام ُإلُّمقّدسة ُعنُاإلدراك. ُُأنُُّة ُاّلتيأنوارُشمسُالحقيقة
ُهورُوالبروز.ُطلقُإلىُمظاهرُالظهورُتكونُفيُغايةُالظُّتن

نُّكّلُُعقلُويذعنُلهاكّلُُ،ُيقبلهالوهّيةهذهُهيُحقيقةُمسألةُاألُ العطوفُُالبرُّهللاُُإدراكُوا 
ذاُكنُّلمُيكلُّ ُاأمرُ ُافُنفسُ اُنحنُالعبادُلُنكلُّفُعبادهُبأنُيبحثواُفيُأمورُخارجةُعنُدائرةُالعقلُوا 

ُحيمُالعتقادُبأمورُغيرُمعقولة.الرُُّالّرحمنهللاُفناُغيرُمعقولُفكيفُيكلُّ

ذاُنحنُأخذناُهذهُالمسألةُبموجبُُ هاُغيرُمعقولة.ُينُوجدناُأنُّمسيحيُّالمتوارثةُبينُالُالّتقاليدوا 
ذاُأنتمُدقُّحّققناُالحقيقةُوجدناهاُمتحّريإذاُأّماُ نتهُلكمُوجدتمُالمسألةُبيُُّماُظرُفيالنُّقتمُةُومعقولة.ُوا 

ُمشروعةُبحيثُلُيمكنُأنُينكرهاُأحد.واضحةُ

نُّيلاللُّنيُهذهُإنُُّ فردُكّلُُنيُأرجوُأنُيصيرأنُُّنيُلمسرورُمنُمالقاتكم.ُإلُّةُفيُمجمعكم.ُوا 
،ُوتكتحلُلهّيةاإلةُوأنُتلهمُقلوبكمُباإللهاماتُالّرحمانيُُّمحّبةللُاومركزُ ي اُوراننُاشمعُ ُ-للاُّبإذنُ–منكمُ

ُعيونكمُبمشاهدةُاآلثار.

هرُلمُتسطعُالدُّهُأتىُعليهاُحينُطويلُمنُأنُُّمدينةُباريسُهذهُفيُغايةُالجمال.ُإلُُّإنُُّ
عليهاُُتهبُُّحّتىعظيمةُُقّوةلهاُمنُُة.ُولُبدُّوحيُّالرُّاحيةُالنُّة.ُولهذاُتخّلفتُمنُوحانيُّالرُّفيهُاألنوارُ

ُالمرضُالعارضُيمكنُعالجهُبالوسائلُوحُالقدس.ُإنُّالرُّنسمةُمنُنفثاتُ
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هذهُالفواكهُُالُ ةُناجعة.ُولنأخذُمثلهُمنُترياقُفاروقُوأدويةُقويُُّالمرضُالمزمنُفالُبدُّأّماُة.ُُوالعاديُّ
ُإنُُّاّلتي ُاآلن، ُاآلخرُينضجُُهيُأمامنا ُقليلةُتعادلُعشرُدرجات،ُوبعضها ُينضجُبحرارة بعضها

ُولكنُّ ُبخمسين. ُوغيرها ُدرجة، ُتبعثُبعشرين ُكي ُالحرارة ُمن ُألفُدرجة ُإلى فيهاُُباريسُتحتاج
رعة.ُالسُّالحطبُفالُيشتعلُبهذهُأّماُ،ُُوارالنُّهُآخرُالفتيلُيشعلُبمجردُأنُتمسُُّالُ الحركة.ُولنأخذُمث

ُاّلتيُلهّيةاإلعاليمُالتُّناُعملناُبموجبُرُفيها.ُفلوُأنُّتؤثُُّحّتىةُعظيمةُوحانيُُّرُقّوةحاجةُإلىُيسُبفباُر
ُالّتعّصباتىُعنُجميعُعاليمُهيُأنُنتخلُّالتُُّ.ُوهذهاشديدُ ُانزلتُعلىُجميعُاألنبياءُألحدثُذلكُتأثيرُ 

لجميعُالبشرُوجميعُُموّدةوالُمحّبةونظهرُالُالّتقاليدة،ُونتركُالّسياسيُُّوُنّيةةُوالوطةُوالعنصريُّالمذهبيُّ
ُبُّالرُُّألطافومظاهرُهللاُجميعُالخلقُهمُعبادُُ،ُونعترفُبأنُّنسانيُّوائفُونخدمُوحدةُالعالمُاإلالطُّ

ُوكلُّ ُفيُالجليل. ُأنُُّما ُُاألمر ُاألطفال ُبمنزلة ُنسعىُفيُسبيلُّضُالرُّبعضهم ُأن ُفينبغيُعلينا ع
،ُوبعضهمُمريضُعليناُأنُنداويهمُونعالجهم،ُوبعضهمُعميانُوعليناُأنُنجعلهمُيبصرونُمهمتعلي

ُباإلشراقُوالُنسانيُّالعالمُاإلُولُريبُأنُّ ُ.ّتفاقوالُّتحاديفوزُعندئذ 

نُُّ ُام انيُأرىُأقُورورُمنُمالقاتكمُفإنُّالسُّةُغايةُيلاللُّدُسررتُمنُأجلكم.ُوقهللاُنيُألدعوُوا 
ُوهمُفيُمنتهىُاأللفةُوال ُهنا ُالُ.ُوالواقعُأنُّمحّبةمختلفينُقدُاجتمعوا باعثُعلىُُمجالسمثلُهذه

.ُانظرواُكيفُاجتمعتُاألقوامُالمختلفةُفيُمكانُواحدُايكونُمسرورُ ُرور،ُولُيمكنُإلنسانُألُّالسُّ
منُفقدُاإلنصافُُإنسانُإلُّكّلُُهذاُسببُسرورُ.ُإنُّّتفاقداقةُوبهذاُالوئامُوالالّصُُوُمحّبةوبهذهُال

نُّ إذاُوجدُبعضُالحيوانُقدُاجتمعُوتآلف.ُفماُبالكمُبمقدارُسرورهُُاإلنسانُيسرُُّكمُلتالحظونُأنُّوا 

ُنفوسُ  ُرأى ُإذا ُبعضهُاوابتهاجه ُاجتمعتُمع ُالعاداتُقد ُمختلفة ُاألوطان ُالجنسُمختلفة اُمختلفة
ُُمحّبةالبعضُعلىُاأللفةُوال
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نُّ ُوا  ُإلىُأعتابُاألوالوداد. أنُيأتلفُالبشرُكألفتكمُُابكمالُالعجزُوالفتقارُضارعُ ُحدّيةنيُألتوجه
وهمُ–أسرةُواحدة،ُوأنُيجتمعُجميعُالخلقُفيُمحفلُواحدُيلهجونُُكّلهُبشريُّيصبحُالجنسُالُحّتى

نيُأدعوُلكمُالفردُاألحدُولهذاُفإنُّهللاُبشكرُُ-دقالّصُءُوفيُكمالُالّصفافيُكمالُاأللفةُوفيُكمالُ
ُفأقول:

واُ.ُترىُهؤلءُالعبادُوهؤلءُاإلماءُقدُانجذبواُبنفحاتُالقدسُفيُهذاُاألوان،ُولبُّإلهيُإلهيُ
ُُلندائكُبينُاألنام. هؤلءُعبادُأودعتُفيُقلوبهمُآيةُالهدى،ُوهديتهمُإلىُملكوتكُاألبهىُإّنُربِّّ

ُُاملُوالغيثُالهاطل.الشُّرحمتكُالفيضُُونّزلتُعليهمُمنُسحاب قدُغشتُاألبصارُحجباتُربِّّ
ُخفيُّ ُيا ُذكرك ُعن ُوغفلوا ُُولطافاألُالعتساف .ُ ُقرُّأّما ُتوحيدكُهؤلء ُآيات ُبمشاهدة ُأعينهم ت

ئرهمُرتُسراجمالك،ُونوُُّتجّلياتضمائرهمُبوطابتُنفوسهمُبالستفاضةُمنُغمامُتقديسك،ُوصفتُ
ُُك.ألطافبظهورُ ُحّتىرهمُبصورُالمألُاألعلىُبينُالورى،ُخيرُفيُملكوتك.ُوصوُّكّلُُهمقّدرُلربِّّ

ُُالبالد.كّلُُيكونواُآياتُتوحيدكُالباهرةُعلىُاألشياءُوراياتُتقديسكُالخافقةُفي اجعلهمُكلماتُربِّّ
ر جُ  ُاكتابكُوارزقهمُمنُنعمائك،ُواسبغُعليهمُنعمتكُواجعلهمُينادونُبالملكوتُفيُصقعُاإلمكانُوس 

ُ.الّرحمنكُأنتُالمقتدرُالعزيزُالغفورُالعطوفُوتُبنورُاإليمانُواإليقانُ.ُإنُّاسالنُّيُزجاجُمنيرةُف
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 العالم اّتحادين سبب الدّ 

ُألقىُحضرةُعبدُالبهاء1911ُسنةُُّولتشرينُاأل23ُفيُعصرُيومُاإلثنينُالموافقُ
ُالية:التُّوغيرهمُالخطبةُُحّباءفيُمنزلُالمسيوُاسكاتُبحضورُمائتينُمنُاألُ

 هو هللا 

ُالكتبُُإنُّ  ُتبشُُّلهّيةاإلجميع ُالمللُبيوم ُاألمنُرُجميع ُالبشرُراحة ُجميع ُفيه ُيجد موعود
والجدالُوتبطلُالحرب،ُوترتبطُجميعُُزاعالنُّويزولُُّتفاقويتمُالُنسانيُّالعالمُاإلُيّتحدوالطمئنان،ُُو

ُ.نسانيُّوحدةُالعالمُاإلُتجّلىالمللُبعضهاُببعضُوت

نُُّ فيُاآلفاقُفأحدثتُفيُعالمُُهصبحُذلكُاليومُقدُأسفر،ُوانتشرتُبوارقُنُأنُّناُلنالحظُاآلوا 
ُحّققفلنُتتُنسانيُّوحدةُالعالمُاإلُحّققهُماُلمُتتجميعُمللُالعالمُلتشهدُبأنُُّ.ُوأنُّاعظيمُ ُاالبشرُنشاطُ 

ُفال ُولُسعادة. ُوالُمحّبةللبشرُراحة ُالعالم، ُالبشرُوحصولُُّتحادهيُسببُحياة ُسببُسعادة هو
ُبّلورراجُمنُللسُُّلُبدُُّالُ وجوده.ُفمثُحّققأُتلكُاألسبابُلُيتيءُمرتبطُبعللُوأسبابُوماُلمُتتهيُّلشُّا

منُروابط.ُُمحّبةللُماُبينُالبشرُفالُبدُُّمحّبةفنحنُنريدُأنُتحصلُالُاوفتيلةُوزيتُلكيُيعطيُنورُ 
آخر،ُوتارةُُاحينُ ُنّيةوابطُالوطرُّالُمحّبة،ُوكانتُأسبابُالاروابطُالعائلةُحينُ ابطُُوالرُّولقدُكانتُهذهُ
ُةُوتارةُأخرُىهيُالوحدةُالعنصريُُّمحّبةغةُوتارةُكانتُروابطُالاللُّهيُوحدةُُمحّبةكانتُأسبابُال
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ُالمنافع.ُوفيُأحيانُأخرىُأسبابُالُمحّبةكانتُروابطُال علم.ُوفيُوقتُالتُّعليمُُوالتُُّمحّبةهيُوحدة
ُمحّبةة.ُولُتحصلُالصيُّأسبابُخصُوُاذهُاألسبابُجميعُ ةُوهالّسياسيُّالوحدةُُمحّبةآخرُكانُسببُال

ُألنُُّبهذهُعاّمةال ُفإنُّاألسباب ُالواحد ُالوطن ُأهل ُبين ُسادت ُإذا ُيُها ُاألخرى ُاألوطان ونُظلُّأهل
بينُأبناءُجنسُواحد.ُولُيمكنُأنُتكونُُمحّبةةُسببُللوابطُالعنصريُّالرُُّمحرومينُمنها،ُذلكُألنُّ

ُوابطُالعنصريُّالرُّ ُأو ُأوُجاريُّالتُّة ُالوطالّسياسيُّة ُأو ُروابطُجسماألنُُّعاّمةالُمحّبةللُاأسبابُ ُنّيةة ُنّيةها
ُ.اروابطهاُمحدودةُأيض ُُدودةُفإنُّحمُماّدةاُكانتُالةُمحدودة،ُولمُّماّديُّوابطُالالرُّة.ُُوماّديُُّو

هاُنُّةُألوحانيُّالرُُّقّوةبينُالبشرُهيُالُّتحادالُوسائلُوابطُوأكبرالرُّمنُذلكُأنُأعظمُُيّتضحُ
ُةُحدود.ليستُمحدودةُبأيُّ

خولُفيُالملكوتُالدُّالعالم،ُُوُاّتحادهوُسببُهللاُوجهُإلىُالتُّالعالم،ُُوُاّتحادينُهوُسببُالدُُّوُ
ذاُتمُُّاّتحادهوُسببُ ينُالدُّواأللفة.ُولكنُليسُالمقصودُمنُُمحّبةحصلتُالُّتحادالُأهلُاألرض.ُوا 

ُ ُُالّتقاليدتلك ُأيدي ُبين ُألنُّاسالنُّالموجودة ُُو، ُالعداوة ُسبب ُُوالنُّها ُوالحربُوسفكُُعّلةفور، الجدال
الباقيةُفيُأيديُمللُالعالمُهيُسببُالقتالُُالّتقاليدُلواُفيُوقائعهُترواُأنُّاريخُوتأمُّالتُّماء.ُراجعواُالدُّ

ُوالحربُوالجدالُفيُالعالم.

نُُّ ُوا  ُمن ُمقصدي ُالدُّما ُوأساسُاألديان ُشمسُالحقيقة. ُأنوار ُُلهّيةاإلين ُفهي حقيقةُواحد،
ُله.ُتعّددواحدةُوروحُواحدةُونورُواحدُلُ

ُُ ُاإلالدُُّسأسومن ُعنُُلهيُّين ُبالبحث ُالبشر ُجميع ُيقوم ُأن ُذلك ُومعنى ُالحقيقة، تحّري
ُولمُّ ُفإنُّالحقيقة، ُواحدة ُكانتُالحقيقة ُيوحُُّا ُوالعلمُالبحثُعنها ُوالحقيقةُعلم، ُالعالم. ُجميعُشيع د

ُالقلوب،ُوالحقيقةُألفةُبينُاّتحادبُ،ُولذلكُفالعلمُسبلهّيةاإلأساسُاألديانُ
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ُ ُترك ُوالحقيقة ُأنُّعّصُالتُّالبشر، ُعلى ُالبشر ُجميع ُإلى ُتنظروا ُأن ُهي ُوالحقيقة ُب. ُعبيد ُهللا.هم
واحد.ُوالحقيقةُهيُأنُترواُجميعُالكائناتُُلهجميعُمللُالعالمُعبيدُإلُوالحقيقةُهيُأنُتعلمواُبأنُّ

ُوكلُّالحيُّ ُفيضُواحد. ُمن ُفائضة ُفيُاألُة ُأنُّما ُمرتبةُُمر ُذاتُمرتبتين: ُالعالم ُفيُهذا الوجود
–ُالُ قصُبالكمال،ُفاألطفالُمثالنُُّبّدلقصُومرتبةُالكمال.ُويجبُعليناُأنُنسعىُليلُنهارُكيُنالنُّ

نُُّالّذمُّونُيستحقُّهمُلُأنُُّلُيدركونُولُيعرفونُإلُُّ-فيُعالمُطفولتهم ماُيجبُعليناُأنُبسببُذلك.ُوا 
ُاألطفالُنرّبي ُنُحّتىُهؤلء ُويجبُأن ُالبلوغ. ُمرتبة ُإلى ُباإلنماءُُتعّهديصلوا ُالغرسُالجديد هذا

ُأنُنطهُّثمريُحّتىنشئةُالتُُّو ُ.ُوهذهُاألرضُيجبُعلينا تؤتيُبذورُالبركةُأكلها.ُوالمريضُُحّتىرها
ُ ُأنُنبغضُإنسانُ ُحّتىيجبُعالجه ُولُينبغيُلنا ُنايشفى. ُبلُيجبُأن ،ُ ُفإذاُحّب ُالبشر. جميع
ُ ُهذا ُأنُنناجيُمحّبةاألساسُحصلتُالاستحكم ُوكذلكُينبغيُعلينا ُُادائمُ هللاُ. يوجدُُحّتىوندعوه

عُونبتهلُكيُتشرقُشمسُالحقيقةُعلىُالجميع،ُوكيُيغرقُالجميعُفيُالقلوب،ُوأنُنتضرُُّمحّبةال
ُأنُنتضرُُّالّرحمنبُالرُّفيُبحرُرحمةُ ُُكيُيكملهللاُعُونبتهلُإلىُينبغيُعلينا ُوكيُكّل ناقص.

رب،ُوتستضيءُجميعُرقُوالغالشُّعلىُُمحّبةاألطفالُإلىُرتبةُالبلوغُوتشرقُشمسُالُيصلُجميع
تستبشرُاألرواحُُووتصبحُاآلذانُصاغيةُوتنجذبُالقلوبُبنفحاتُالقدسُُهللا،ُمحّبةبُمنُنورُالقلُو

ُفإنُُّهللا،ببشاراتُ لكُالحمدُبماُأشرقتُاألنوارُمنُملكوتُاألسرار،ُُإلهيُإلهي:ُالُ يُأدعوُقائلهذا
إلهيُُكرُياالشُّوانشرحتُالقلوبُبسطوعها،ُلكُُفوسالنُّواستضاءُجميعُاألرضُبشعاعها،ُفانتعشتُ

ُالعنايةُمنُمطلعُ ُهّبتُنسائم ُوخّرتُالرُّبما ُوالجود، ُوانشرحتُُبُّللرُُّاسجودُ ُفوسالنُّحمة المعبود.
ُفيالّصُ ُتقديسك ُبآيات ُُدور ُكّل ُونادت ُبيُُّاأللسنالجهات، ُآيات ُوظهور ُربُّبملكوتك ُإنُّنات. ناُنا
ُتكُبينُاألنامُوندعوكُبالقلوبلُلعزُّعُإلىُمركزُالجاللُونتذلُّنتضرُّ
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ُُواألرواح.ُونستفيضُمنُسحابُرحمتكُفيُاأللسنُو ُُ.ّياماألكّل ُالكسر،ُوأكملُهذاُربِّّ أجبرُهذا
ُُدهمُإلىُصراطك.قص،ُوارحمُعبادك،ُوأيُّالنُّ ُفوسالنُُّقدُتشعشعُأنوارُالهدىُبينُالورىُولكنُّربِّّ

ُُممُوالعمى.اُعنُذكركُوابتلواُبالّصُغفلُو نداءكُُأنرُأبصارهمُبمشاهدةُآياتكُالكبرى،ُوأسمعهمربِّّ
ُحيم.الرُُّالّرحمنكُأنتُكُأنتُالعظيم.ُإنُّكُأنتُالكريم.ُإنُّمنُملكوتكُاألبهى.ُإنُّالبديعُ
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 بيعةالطّ م أغالل العلم يحطّ 

ُألقىُحضرة1911ُُّولتشرينُاأل25ُفيُيومُاألربعاءُالموافقُ
ُالية:التُّعبدُالبهاءُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريسُالخطبةُُ

 هو هللا 

.ُوالعلمُكاشفُاألسرارُلهيُّوهوُسببُظهورُالفيضُاإلُنسانيُّالعلمُأعظمُفضائلُالعالمُاإل 
ُ ُيعطيُاّلتيوهوُكالمرآة ُالعلم ُفيهاُصورُاألشياء. ُُترتسم إنسانُمعلوماتُعنُجميعُاألشياء،ُكّل

العلمُيعلمُاإلنسانُجميعُماُاكتشفهُالبشرُأيُُهُجميعُالبشر.ُذلكُألنُّكأنُُّفردُمنُالبشركّلُُويجعل
العُعلىُجميعُوقائعُيمّكنُاإلنسانُمنُالطُُّاّلذييمتلكهاُالبشر.ُوالعلمُهوُُاّلتيجميعُالمعلوماتُ

ُيمّكنهُمنُأنُيكشفُأسرارُالمستقبل.ُاّلذيابقة.ُوهوُالسُّاألزمنةُ

نُُّ ُالُ مثُسمالشُّبيعة.ُفللطُُّأسيرةُ-كبيرةُكانتُأمُصغيرة–ئناتُجميعُالكاُكمُلتالحظونُأنُّوا 
بيعةُوالجمادُللطُُّبيعة.ُوالعناصرُأسيرةللطُُّجومُأسيرةالنُّاراتُوجميعُيُّالسُّبيعةُوكذلكُجميعُللطُُّأسيرة

مسُبكلُعظمتهاُالشُّبيعة.ُفالطُّبيعةُولُيمكنهاُأنُتتجاوزُعنُمقتضياتُللطُُّوالحيوانُأسرُىُباتالنُُّو
ُيمكن ُأسيرةل ُفهي ُلها ُإرادة ُول ُمدارها ُتتجاوز ُأن ُوالوحوشُُوللطُُّها ُالطُّبيعة. ُأسيرة بيعة.ُالطُّيور

ُبكلُّ ُأسيرُوالمحيط ُاألللطُُّعظمته ُوالكرة ُرضيُّبيعة. ُأسيرة ُقانونُالطُّة ُتتجاوز ُأن ُيمكنها ُفال بيعة
ُبيعةُأدنىُتجاوز.الطُّ

ُمُقواعدهاهُيستطيعُأنُيحطُّبيعةُبحيثُإنُّالطُّاإلنسانُفحاكمُعلىُأّماُُ
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ُويتحكُّ ُفاإلنسانُُموأحكامها ُومقامهُُمخلوقُترابيُُّ-بيعةالطُّبمقتضىُ-فيها. مثلُسائرُالحيوانات،
ُومقرُّ ُوبالتُّه ُمنُأنُّالرُّراب. ُليسُبذيُروحُهوائيُّغم ُيأنُُّإلُُّولُمائيُُّه ُفهوُالطُّنُنُوقاُتخّطىه بيعة

ُالهُو ُفي ُيطير ُوهو ُاألكبر. ُالمحيط ُويقطع ُالبحر ُسطح ُعلى ُُويجول ُالماء. ُتحت ُويسير ُقّوةاء
ُالُ منهاُبحيثُلوُأصابتُجبُادُ وتمرُُّاأشدُعصيانُ ُقّوةهُلُغمُمنُأنُّالرُّب-تشاهدونهاُُاّلتيالكهرباءُهذهُ

ُُاإلنسانُيأتيُبهاُويحبسها،ُوفيُدقيقةُيتفاهمُأنُُّإلُُّ-األساسُحّتىلخترقتهُ رقُوالغرب.ُالشُّبها
زائل.ُُظلُّهاُتُصورةُاإلنسانُرغمُأنُّقُفيُآلة،ُوأنُيثبُّليالطُّوتُواإلنسانُيستطيعُأنُيحبسُالّصُ

بيعة.ُفمنُأينُالطُّمُعلىُكاإلنسانُحاُبيعة.ُوهذاُهوُمعنىُقولنا:ُإنُّللطُُّوجميعُهذهُاألمورُخارقة
ُتُلهُمنُالعلم.استحصلُاإلنسانُعلىُهذهُالفضيلة؟ُلقدُتأتُّ

بيعةُالطُّقُالعاداتُوهتكُقوانينُخُرُة.ُوأنُّنسانيُّالعلمُهوُأعظمُالفضائلُاإلُضحُإذنُأنُّاتُُّ
ُ ُبالعلم. ُمنوط ُوهبُأّما ُالهللاُوقد ُُقّوةلإلنسانُهذه ُالستعداد ُعالمُاللُّوهذا ُقوانين ُيخرقُبهما ذين

ُفإنُّالطُّ ُالمؤسفُأنبيعة ُلمن ُُه ُاألمور ُفي ُالموهبة ُهذه ُاإلنسان ُالمؤسفُأنُالّضارُّيضّيع ُمن ة.
ي.ُإذُيجبُعلىُاإلنسانُعدُّالتُّمُُولظُّللُهاُريسخُُّأنسفُُؤيجريهاُفيُقنواتُالبغضُوالعداوة.ُمنُالم

ُال ُهذه ُيبذل ُُقّوةأن ُإحياء ُسبيل ُيسخُّفوسالنُّفي ُوأن ،ُ ُفي ُويستخدمها ُالعام، ُللخير ُالّصلحرها
بينُالبشر.ُوهذهُهيُُمحّبةوالُ،ُوترويجُاأللفةفوسالنُّ،ُويحصرهاُفيُتعميرُالعالمُوراحةُالّصالحُو

ُاإلنسان.ُنُبهاُحقيقةتتزيُُّاّلتيالموهبةُ

ُيُ ُأن ننيُآلمل ُالمُوّفقوا  ُإلىُهذه ُالُوالجميع ُيتلهبة ُفيُأن ُهمكم ُوأنُتحصروا ىُقُّكاملة،
العلم،ُوأنُيحّصلواُالعلومُوالفنون.ُوتحصيلُالعلمُلُيرتبطُبزمان،ُفهوُيبدأُمعُبدايةُالحياةُُاسالنُّ

لحُاألكبرُللّصُُعّلةألرضُُومنُعلىُاُمحّبةلُامونُسببُ وينتهيُبنهايتها.ُوبواسطةُالعلمُيصبحُالمتعلُّ
ُبُمحّبةوالُالّصلحوعنايته،ُويوضعُأساسُهللاُإلىُأنُيتداعىُبنيانُالحربُبعونُ جاةُفيُالنُّوتفوزوا

ُارين.الدُّ

نُُّوُ ُبيل.السُّكمُفيُهذاُوّفقأنُيهللاُنيُألدعوُا 
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1911ُسنةُُّولتشرينُاأل26ُفيُيومُالخميسُالموافقُ
ُناّلذيُحّباءاليةُأمامُاألالتُّلقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُأُ

ُاجتمعواُفيُبيتهُالمباركُفيُباريسُ

 هو هللا

روابطهاُُوُمحّبةهاُفيهُمحدودة.ُفوسائطُالأنُّاتُإلُماّديُّقائمةُفيُعالمُالُمحّبةالُغمُمنُأنُّالرُّبُ
ُالجسمانيُّ ُالعالم ُفي ُأنُّموجودة ُإل ُالُ، ُفماّديُّالوسائط ُمحدودة ُأنُّة ُحين ُالُي غيرُُمحّبةحقيقة

ُالحقيقةُغيرُالمحدودة؟ُمحدودة.ُفكيفُيمكن،ُبالوسائلُالمحدودة،ُأنُتتمُّ

باطُالرُّ.ُولكنُمنُالمعلومُأنُهذاُباط العائليّ الرّ ُماّديُّفيُالعالمُالُمحّبةومنُبينُوسائطُالُ
لُُمحّبةالُأنُُّالمعلومُأيض ُماُنجدُفيُالعائلةُالواحدةُنهايةُالبغضُوالعداوة.ُومنُاُامحدودُإذُكثيرُ 

ُإذنُأصبحُواضحُ ُتتمُّ ُلالنفصال. ُبروابطُقابلة ُكاملة ومنُُالُ باطُالعائليُليسُكامالرُُّأنُُّابصورة
هلُُأهمُعلىُأساسُأنُُّاسالنُّ واأللفةُقدُتنشآنُبينُبعضُمحّبة.ُفالباط الوطنيّ الرّ ُاوابطُأيض ُالرُّجملةُ

هُقدُيحدثُبينُأهلُالوطنُألنُُّامحدودُبالوطن،ُوثانيُ ُأّولُ هُباطُلُيكفيُألنُّالرُّوطنُواحد.ُلكنُهذاُ
منُناحيةُثالثةُمحدودة،ُإذُمنُالمحتملُأنُ -ة وابط العنصريّ الرّ و أنواعُالبغضُوالعداوة.ُُالواحدُأشدُّ

ُتقعُالعداوةُبينُأبناءُالجنس
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ُ ُومن ُالالرُّالواحد. ُتختلفُاوحدة المصالح: ُارابعُ ُّتحادوابط ُعندما ُتزول ُُووهذه ببُالسُّلمصلحة.
ُة.الّسياسيُّوقدُيأتيُوقتُتندثرُفيهُهذهُالوحدةُة. الّسياسيّ الوحدة ُمحّبةالخامسُلأللفةُوال

ةُليستُكافيةُإلحداثُاأللفةُبينُالبشر،ُماّديُّوابطُالالرُّأنُُحّققإذنُأصبحُمنُالمعلومُوالمُ
ُإلىُُوأنُّ ُمحتاج ُوتُوُقّوةاألمر ُيتآلفون ُالبشر ُجميع ُتجعل ُآخر ُنوع ُالمن ُمنتهى ُكماُمحّبةرثهم ،

ُغيرُمحدودة.ُقّوةينبغيُأنُتكونُهذهُال

تجمعُجميعُالبشرُُاّلتيهاُهيُسببُالوحدةُحُالقدس.ُإذُإنُُّوالرُُّقّوةهيُُقّوةهذهُالُأنُّلُشّكُوُُ
ُاواحدُ ُاتستطيعُأنُتجعلُجميعُالبشرُمجتمعُ ُملكوتّيةالُقّوةغيرُهذهُالُقّوةكلمةُواحدة،ُولُُظلُّتحتُ

ُعلىُأساسُمتين.ُمحّبةابطُالوتقيمُرُو

ُجميعُ ُ ُينبغيُعلينا ُكيُتشعُُّالهذا ُوُرالنُُّأنُنسعىُونجتهد ُفُلهّيةاإلاية ةُانيُّوُرالنُّبينُالبشر.
ُضوءُ ُماوّيةالسُّ ُربطُ ُاتبعث ُالبشر ُجميع ُقلوب ُبين ُالي اقُوُالُ كامُايربط ُأساس ُهو ُوهذا ُمحّبة.
ُبالُسبب.ُمحّبة،ُإذُلُتحصلُالةحقيقيُّال

نُُّ ُأنوا  ُني ُبينكم ُاآلن ُفأنا ُوأوصيكم اأيُّصحكم ُبألُُّام  ُبعدها ُأترككم ُأسرىُُمعدودة تكونوا
ُوأنُتماّديُّال ُالُواُرتحرُّات. ُفالحيوانُأسيرُللماّديُّمنُالقيود ُُماّدةة. اتُماّديُّاإلنسانُفليسُأسيرُالأّما

ُرهُمنها.ُتعالىُحرُّهللاُُألنُّ

ذاُأمعنتمُُ .ُاجاوزُعنهُأبدُ التُّبيعةُفالُيمكنهاُالطُّلعالمُُةجميعُالكائناتُأسيُرُظرُوجدتمُأنُّالنُّوا 
ُ ُأّما ُيخرق ُوهو ُاألسر، ُفطليقُمن ُمثالطُّاإلنسان ُتالحظون ُفأنتم ُُأنُُّالُ بيعة. بمقتضىُ–اإلنسان
بيعة.ُوهوُيجولُعلىُسطحُالبحر،ُللطُُّهُيطيرُفيُالهواءُوهذاُمخالفأنُُّإلُُّمخلوقُترابيُُّ-بيعةالطُّ

مكنونُُسرُُّ-بيعةالطُّبمقتضىُ–بيعةُالعام.ُوحقائقُاألشياءُالطُّنونُويسيرُتحتُالماءُوهذاُخارقُلقا
ُحّيزيبرزهاُمنُُقّوةتهُالكاشفة،ُوبهذهُالاإلنسانُيدركهاُبقوُُّورمزُمصون،ُإّلُأنُّ
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ُبيعةُبلُهوُخارقُلها.للطُُّااإلنسانُليسُأسيرُ ُةُعلىُأنُّالوجود.ُوكلُهذهُأدلُُّحّيزالغيبُإلىُ

الوجود.ُولُُحّيزإلىُُنسانيُّكيُتبرزواُوحدةُالعالمُاإلُلهّيةاإلُقّوةلواُاللهذاُينبغيُلكمُأنُتتوسُُّ
ُال ُُمحّبةتلقوا ُقلوب ُالُاسالنُّفي ُُوماّديُّبالقوى ُبالوسائط ُولكن ُالالرُّة ُسببُمعنويُّوابط ُتجعلوا ُول ة.

ُهللا.هُلوجُاسالنُّواُبُّتحتكمُإلنسانُماُوحدةُالعائلةُأوُوحدةُالوطنُأوُوحدةُالجنس.ُبلُيجبُأنُمحبُّ
إنسانُكاملُولوُلمُيكنُمنُأبناءُوطنكمُأوُمنُأفرادُعائلتكم،ُوبهذهُالوسيلةُتستطيعونُأنُكّلُُواأحبُّ

ُاإل ُالعالم ُنُنسانيُّتخدموا ُبنيانُاورانيُ وتجعلوه ُوأنُتهدموا ُفيجتمعُجميعُظل، ُوالبغضاء، ماتُالعداوة
ُاإلُظلُّالبشرُتحتُ ُالوحدة ُنسانيُّعلم ُالفيوضاتُماوّيةالسُُّأييداتالتُّةُوتصلُإليكم ُوتفيضُعليكم ،

ُهذاُاألمر.ُحّققين.ُفابذلواُجهودكمُمنُأجلُأنُيترحمانيُّنُّييتصبحواُملكوتُإلىُأنُانّيةبُّالرُّ

ُإنجليزيُُّ ُقطُهذا ُإيطاليُُّفرنسيُّوذاكُُوذاكُألمانيُُّلُتقولوا ُالقولُعلىُُأو ُهذا لُتجروا
ماءُهللاُعبيدُُانتكمُقط.ُبلُأنتمُجميعُ لسُّأ .ُوفيُمحفلُاأللفةُلُيعرفُهذاُهوُميزانُالكلُُّّرحمنالوا 
ُ.اأبدُ ُيرانيُّأوُاإلُمنُاإلنجليزيُُّولُاأللمانيُُّالّتركيُّمنُُفرنسيُّال

،ُلُماوّيةالسُّأييداتُالتُّيرضىُعنكمُوتصلُإليكمُهللاُُأنُُّزتمُفكركمُفيُهذاُفالُشكُّفإذاُركُُّ
ُأنُُّإلُُّامسجونُ ُاضعيفُ ُالُ ليكم.ُوأناُنفسيُكنتُرجستصلُإهللاُتأييداتُإّنُتكمُفاتنظرواُإلىُاستعداد

ُهللا.نشرُنفحاتُُالُ يحانُفيُباريسُآمالرُّوحُُوالرُّوصلُإلّيُبحيثُاآلنُأعاشركمُبُلهيُّأييدُاإلالتُّ

نُنظرناُألنفسناُنخجلُألنُُّهللا،هُإلىُفلنتوجُُّ ُياقة.ُُواللُّناُلُنملكُالستعدادُُووا  ُنظرناُأّما إذا
ُالم.السُّعظمتُُوُمهماُمشّقةجاء،ُولمُترهقناُأيةُالرُّاءناُاألملُُوالملكوتُجُقّوةإلىُ
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1911ُُسنةُُّولتشرينُاأل26ُفيُيومُالخميسُالموافقُ
ُناّلذيُحّباءألقىُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُعلىُاأل

ُاجتمعواُفيُالبيتُالمباركُفيُباريسُ

 هو هللا 

الجمالُالمباركُفيُتفسيرُُتفّضلحاب،ُويالسُّعلىُُالمسيحُيأتيُراكبُ اُوردُفيُاإلنجيلُأنُّ 
ُإنُّ ُبقوله ُاآلية ُالُالّسّيدُهذه ُفي ُجاء ُالمسيح ُذلكُألنُّاحابُأيض ُالسُُّاممتطيُ ُولىاألمّرة .ُ ُتفّضله
ُاّلذيُةُمريم.ُكماُوردُفيُاإلنجيلُأنُّالّسّيدولدُمنُرحمُُي اهُظاهُرماءُمعُأنُّالسُّبقوله:ُأناُجئتُمنُ

ماء،ُوأناُأتيتُمنُالسُّماءُلُيصعدُإلىُالسُّمنُُلمُيأتُُِّاّلذيُماءُوأنُّالسُّماءُيصعدُإلىُالسُّأتىُمنُ
ُالمسيحُولدُمنُرحمُمريم.ُماء،ُمعُأنُّالسُّ

ُأنُُّيّتضحُ ُبُإذن ُالسُّالمقصود ُالفضاء ُذلك ُليس ُُنهائيُّالُّالماء ُالملكوتُالسُّبل ُهي ماء
ُأنُّبشريُّحابُيعنيُالجسمُالالسُّحاب.ُُوالسُُّاوالمسيحُجاءُمنُهناكُوكانُحينُجاءُممتطيُ  ُ.ُفكما

ةُدونُمشاهدتهُكشمسُبشريُّالمسيحُالُالّسّيدطبيعةُمسُكذلكُحالتُالشُّولُدونُمشاهدةُحابُيحالسُّ
ُالحقيقة.

ُُوقدُوردُفيُاإلنجيلُقولهمُإنُُّ ُأنُُّخصُناصريُّالشُّهذا ماءُونحنُالسُّهُأتىُمنُوهوُيزعم
ُماء.السُّهُأتىُمنُمعنىُلقولهُإنُُّنعرفُموطنهُفأيُّنعرفهُونعرفُجميعُذويُقرباهُُو
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ُأنُُّ ُإذن ُبفالمقصود ُالرُّه ُمنُأنُجسد ُُالّسّيدغم ُإلُّالنُّالمسيحُمن ُلهوتيُُّنُّأُاصرة ة.ُروحه
ُأنُّالرُّوب ُمن ُالجسماُغم ُإلُُّنّيةقواه ُُأنُُّكانتُمحدودة ُأنُّوحانيُّالرُّقواه ُغير ُكانتُغيرُمحدودة. ُة

نُّالنُّخصُمنُالشُّهذاُُالمسيحُوقالواُإنُُّالّسّيدفيُُبشريُّلالخلقُنظرواُإلىُالجانبُا هُجاءُمنُاصرة،ُوا 
ُذلكُألنُّالسُّرحمُمريمُوليسُمنُ ُكانُمتعلُُّماء. ُفيُحينُأنُُّالّسّيدةُبشريُّبُاقُ نظرهم ُلوُالمسيح. هم

ُ.اماءُحقُ السُّهُجاءُمنُلعواُعلىُحقيقةُالمسيحُلعرفواُأنُّاطُّ

ُالمسيحُمنُأنُيدركواُحقيقته.ُالّسّيدةُبشريُّنعتهمُوهكذاُمُهللا،بهاءُويقولُحضرةُُ

نُُّ ُألُّوا  ُلنأمل ُالُنا ُإلى ُوألُّبشريُّتنظروا ُالحقيقة، ُإلى ُبل ُبالُة ُتفوزواُماّديُّتحتجبوا ُكي ات
لُتكونواُُين.وحانيُّنُبلُُرّييلُتكونواُجسمانُين،ماويُّنُبلُسيأرضيُّات.ُلُتكونواُوحانيُّالرُّبنصيبُمنُ

سطعتُأنوارهاُمنُجميعُاآلفاق.ُُاّلتيقُأبصاركمُبشمسُالحقيقةُين.ُولتتعلُّورانيُّنُنُبلُكونواّييمانظل
مسُولُالشُّّياناُمنُمشاهدةُالحقيقة،ُأبصرواُإمانعةُُالّتقاليدولُتكونُهذهُُاحابُحجابُ السُّفالُيكونُ
ُ ُالسُّتبصروا ُانظروا ُالسُّحاب ُغاية ُفي ُالّصفاماء ُالحقيقة ُشمس ُوشاهدوا ُبالُاآلُتجّلتُاّلتيء، ن

ُوفيُمنتهىُال ُجميعُ قّوةسحابُيحجبها ُكيُتستضيئوا ُاألُا، ُبالحياة ُمظاهرُبدّيةوتفوزوا ُوتصبحوا ،
ُ.رمديُّالسُّالفيضُ

اتُغيرُمعنويُّاتُمحدودةُوالماّديُّالُات.ُذلكُألنُّمعنويُّاتُإلىُعالمُالماّديُّانتقلواُمنُعالمُالُ
وتُمنُبلوغُعالمُاسالنُّدودُولُيحرمناُعالمُلناُمنُبلوغُغيرُالمحُامحدودة.ُفالُيكونُالمحدودُمانعُ 

أنُهللاُوح.ُهذاُهوُرجاؤنا.ُوهذاُهوُأملنا.ُوأسألُالرُّهوت.ُولُيدفعُبناُالجسدُإلىُاليأسُمنُالُّال
ُبذلك.ُاتفوزواُجميعُ 
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ثبات  دينيّ الالخالف    بّوةنوا 
 الم السّ عليه الصالة و  محّمدنا سّيد

1911ُُُلوُّتشرينُاأل27ُفيُيومُالجمعةُالموافقُ
ُنُمعهاّلذيألقىُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُأمامُ

ُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُفيُباريسُ

 هو هللا 

يجادُمنتهىُاأللفةُوالبهاءُهللاُاُكانتُتعاليمُحضرةُلمُُّ ُّتحادتدعوُإلىُتوحيدُجميعُالبشرُوا 
مُبينُالملل.ُكماُيجبُفاهمُالقائالتُّماُفيُوسعناُكيُيزولُسوءُكّلُُفيُماُبينهمُلذلكُيجبُأنُنبذل

ُتمُّالتُّءُإذاُزالُسُوُحّتىواقعُبينُاألديانُفاهمُالالتُّفيُسوءُُالُ أنُنبحثُقلي ُيُّالكلُُّّتحادالُفاهمُهذا
ُهىُاأللفةُبينُجميعُالملل.وحصلُمنت

فريقُمنُهؤلءُقدُكّلُُألنُُّذلكُببُاألصليُلهذاُالختالفُوالجدالُهوُعلماءُالملل.السُُّإنُُّ
ُ.الّرحمنغضبُعلىُسائرُالمللُفحرمهاُمنُرحمةُهللاُُنُّتهُأأفهمُرعيُّ

ُبطبريُُّ ُاتفقُليُوأنا ُكانُالمنزلُلقد ُإذ ُلليهود أنزلُفيهُُاّلذيةُأنُكنتُأسكنُبجوارُمعبد
وبقيةُاألممُشعبُغيره.ُهللاُةُاليهود!ُأنتمُشعبُعليه.ُورأيتُحاخامُاليهودُيعظُويقول:ُياُأمُُّامشرفُ 

ُلكمُعلىُسائرالبركة،ُوفّضُُويمُووهبُلكمُالفيضُمنُساللةُإبراههللاُخلقكمُ
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واصطفىُيوسفُوأرسلُموسىُوهارونُوسليمانُوداودُُبسحاقُوبعثُيعقُوإ.ُاختارُمنكمُعالمينال
شعياُو يليا.ُوجميعُهؤلءُاألنبياءُمنُشعبكم.ُومنُأجلكمُأغرقُآلُفرعونُوشقُُّا  البحرُوأنزلُلكمُُوا 

هللاُيُأبناءُأكمُأبناءُإسرائيلُون.ُإنُّمقّربهللاُماء.ُفأنتمُعندُخرُماء،ُوأجرىُلكمُمنُالّصُالسُّمائدةُمنُ
ُتعتزُّ ُوعندئذ  ُالموعود ُالمسيح ُيأتي ُوسوف ُالملل ُجميع ُعلى ُمللُالممتازون ُجميع ُوتحكمون ون

ُُو ُالعالم. ُسرورُ ئرُالمللُفيرتدُّساأّما ُوسّروا ُفرحُاليهودُمنُقولهُهذا لُُاونُمخذولينُمرذولين،ُوقد
ُيمكنُوصفه.

ةُلجميعُالملل.ُفسببُاختالفهمُونزاعهمُوجدالهمُهوُعلماؤهم.ُولكنُلوُسبالنُّلكُالحالُبوكذُ
ُ.عّددتُّالالحقيقةُواحدةُولُتقبلُُ.ُذلكُألنُّبالُشكُُّّتحادوالُّتفاقالُالحقيقةُلحدثهؤلءُعنُُتحّرُى

ُفياُطالبيُالحقيقةُ

المُالسُّعليهُُمحّمدناُسّيدئناتُالكاُسّيدُحقُُّواياتُفيالرُّاآلنُمنُُحّتىماُسمعتوهُكّلُُإنُُّ
ُالغرضُُوُاثُ منبعُانك ُولمالتُّعن ُمطابقُ ُعصبُالجاهل. ُأبيُُّايكن ُاليوم ُأنا ُوها ُقط. ُلكمُللحقيقة ن

ابقةُالسُّوقائعُاألزمنةُُثُبميزانُالعقل.ُذلكُألنُّناُسنتحدُّواياتُولكنُّالرُّالحقيقةُالواقعة.ُولنُنرويُلكمُ
لُّق ُُقتهطابُمنُوزنهاُبميزانُالعقل.ُفإنُلُبدُّ ُعتمد.كانتُغيرُأهلُألنُتُ ُبلتُوا 

ُاّلذيالمُفيُكتبُالكهنةُيشبهُالكالمُالسُّسولُعليهُالرُّناُسّيدماُتقرأونهُمنُطعنُبُإنُُّأّولُ ُ
المسيحُوهوُبرغمُماُهوُعليهُمنُُالّسّيدالمسيحُفيُكتبُاليهود.ُلحظواُماذاُقيلُفيُُالّسّيديقالُفيُ

ُبعثُفيهُبوجهُصبيحُونطقُفصيح.ُاّلذيالعظمةُوالجاللُوفيُالوقتُ

صفُاآلخرُقسمان:ُالقسمُاألعظمُالنُّنصفُأهلُالعالمُمنُعبدةُاألصنامُُوُيالحظُاليومُأنُُّ
ُمنُُالّثانيينُوالقسمُمسيحيُّمنُال
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ُ ُالمسلمين ُالأّما ُهما ُالقسمان ُفهذان ُولذلك ُفقليلة. ُاألخرى ُالملل ُمهمُّبقية ُاستمر ُولقد ُزاعالنُّان.
فاهمُهذاُيمكنُأنُيزولُالتُّسوءُُينُفيُحينُأنُّمسيحيُّسنةُبينُالمسلمينُوالُثالثمائةُوُاوالجدالُألفُ 

ُنه.هُاأللفةُفالُيبقىُجدالُولُنزاعُولُقتال.ُوهذاُماُنريدُأنُنبيُّمحلُُّبأمرُيسيرُوتحلُّ

ماُاعترضُعلىُعشيرتهُاألقربونُإذُلمُُأّولالمُاعترضُالسُّعليهُُمحّمدناُسّيدعندماُبعثُُ
ُبيؤمنُو ُمنصوصُفيُالقرآنُوليسُمنُالتُّا ُلُ الّتاريخيُّواياتُالرُّوراةُواإلنجيل.ُوهذا تؤمنواُُمُ ة.ُقالُلِّم 

ُنُوردُذكرهمُفيُالقرآن.ُوالقرآنُينّصُاّلذيانيةُوالعشرينُالّثمينُبيُّالنُّينُولماذاُلمُتؤمنواُببيُّالنُّبجميعُ
المسيحُولدُمنُُالّسّيدُ،ُوأنُّاعظيمُ ُي اانُنبناُموسىُكسّيدُوأنُُّهللا،وراةُواإلنجيلُمنُكتبُالتُُّعلىُأنُّ

ةُمريمُلمُالّسّيدعلىُأنُُالقرآنُينّصُُبلُإنُّة.ُلُمقّدسةُمريمُالّسّيدُوأنُُّهللا،هُكلمةُوحُالقدس،ُوأنُّالرُّ
ُوأنُّ ُألحد، ُفيُقدسُاألقداسُبأوُرتكنُمخطوبة ُمنزوية ُكانتُمعتكفة ُوأنُّشلها ُكانتُمنقطعةُيم، ها

ُليلُنهار،ُوأ ُمنُمائُنُّللعبادة ُُوالسُّدة ُأبوُيحيىُنُكلُّاكماءُكانتُتأتيُإليها. ُدخلُعليهاُزكريا ما
ماء.ُالسُّمنُهللاُفيسألهاُمنُأينُلكُهذاُياُمريمُفتجيبُمريمُهوُمنُعندُُاالمحرابُووجدُعندهاُرزقُ 

اءُلهاُعلىُنساصطفىُمريمُوفّضُهللاُُفيُالمهدُوأنُُّتكّلمالمسيحُُالّسّيدعلىُأنُُاالقرآنُأيض ُُونّصُ
ُ.عالمينال

ُالمسيح.ُالّسّيدهذهُهيُنصوصُالقرآنُحولُُ

خهمُإذُلمُيؤمنواُبالمسيحُوموسى.ُفقالواُإذاُآمناُالمُقومهُووبُّالسُّعليهُُمحّمدناُسّيدوقدُلمُُ
منُُمحّمدناُسّيدنُنفتخرُبهم؟ُفقالُاّلذيوراةُواإلنجيلُفماذاُنفعلُبآبائناُوأجدادناُالتُّبالمسيحُوموسىُُو

هُقالُبلُإنُّاريخ.ُالتُّالقرآنُوليسُمنُرواياتُُ.ُهذاُنّصُارالنُّمسيحُوموسىُفهوُمنُأهلُلمُيؤمنُبال
ُهللُف ُأمرهم ُودعوا ُآلبائكم ُبُإّنهملُتستغفروا ُيؤمنوا ُُيحالمسُالّسّيدلم ُلم ُهكذا ُمحّمدولُباإلنجيل،

ُقومه.
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ةُوبلغُإنسانيُّربيةُولُولُتُمدنّيةفيُوقتُلمُيكنُفيهُلدىُهذهُاألقوامُُمحّمدناُسّيدثُعوقدُبُ ُ
رونُمنُالحيوانُوكانواُيتعطُُّأحطُّساءُلديهمُالنُّهمُكانواُيدفنونُبناتهمُأحياء،ُوكانتُهمُدرجةُأنُّتوّحش

ُبينُهؤلءُ ُسّيدبعثُُاسالنُّببولُاألبلُويشربونه. ُفمحّمدنا ُالجاهلةُبحيثُتفوُُّرّبى. ُاألقوام قواُهذه
ُعالطُّعلىُسائرُ ُفأصبحوا ُُووائفُفيُزمنُقصير. ُمنُأهلُالمعرفة ُُوالدُّلماء ُونالّصناعةراية ُّصُ.

كم،ُولكنُعليكمُأنُتمنعواُبشدةُعبدةُاألصنامُمنُالعربُعنُعبادةُاُؤدُّصارىُأُوالنُُّالقرآنُيقولُبأنُّ
ُإلىُأفعالُبعضُأمراءُاإلسالم ُ.ُذلكُألنُّاألصنامُوالهمجّية.ُهذهُهيُحقيقةُاإلسالم.ُفالُتنظروا

انظرواُماذاُفعلُملوكُُثمُّوراةُلتجدواُكيفُكانتُاألحكام.ُالتُّ.ُاقرأواُمحّمدناُسّيدأعمالهمُلُصلةُلهاُب
منُالحربُوالقتال.ُُاجميعُ ُاسالنُّالمسيحُُالّسّيدهُرحمةُبحتة.ُفقدُمنعُاليهود.ُواقرأواُاإلنجيلُترواُأنُّ
ُبطرسُسيفهُأمرهُ ُالسُّالمسيحُبأنُيعيدُُالّسّيدوحينُسّل ُيفُإلىُغمده. ونُكمُحيُّمسياألمراءُالأّما

ُالمسيح.ُالّسّيدكذلكُحكمُالكثيرُمنُالقساوسةُبماُيخالفُتعاليمُُاسالنُّمواُظلماءُوكمُالدُّسفكواُمنُ

هُنُّوأهللاُوكلمةُهللاُهوُروحُُالمسيحُالّسّيدُمقصديُمنُهذاُهوُأنُالمسلمينُيعترفونُبأنُُّ
وراةُكتابُالتُُّاهرات،ُوأنُّأنُوصاحبُآياتُبالشُّعظيمُُي اموسىُكانُنبُعظيم،ُوأنُّالتُّواجبُُمقّدس
ُهللا.

ُإنُُّ ُالقول ُيكنُُّوخالصة ُالمسلمين ُأقصى ُولموسى ُللمسيح ُُوالتُّون ُقابلُالتُّمجيد ُفلو قديس.
ُبالمثلُُونُنبيُّمسيحيُّال ُومجُّفقدُّاإلسالم ُسوه ُإذنُلزالُهذا ُفهلُينتكسُإيمازاعالنُّدوه نُالمسلمين؟ُ.

ُإّنهمذنبُاقترفوا؟ُُالمسيح؟ُوأيُُّالّسّيدمجيدهمُقُبالمسلمينُمنُأذىُأوُضررُلتماذاُلحهللاُأستغفرُ
ُثمُُّهللا.وكلمةُهللاُالمسيحُروحُُالّسّيدُنُّهمُإذُأنصفواُوقالواُإألنُّهللاُلىُينُإمقّربعلىُالعكسُأصبحواُ

ُلئلُالباهرة؟الدُّبُابتةثُمحّمدُنبّوةأليستُ
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حدىُُيُّبهُإلىُشخصُأمُّهللاُأوحىُُاّلذيالقرآنُُمحّمدناُسّيدُنبّوةمنُبينُالبراهينُعلىُُ وا 
بةُروحُلذلكُالعصر.ُقيمُشريعةُفيُغايةُاإلتقانُكانتُبمثاهُيهُحكمةُبالغة،ُوأنُّمعجزاتُالقرآنُأنُّ

ُبيَّنُمنُالمسائلُُالُ وفض ُالّتاريخيُّعنُذلكُفقد ُوالمسائل ُالفلكيُّياضيُّالرُّة ُخالفُالقواعد ُما ُة ُاّلتية
ُ.احقُ منطوقهُكانُُثبتُأنُُّثمُّسادتُفيُذلكُالزمان.ُ

فاقُوكانُكتابُالمجسطيُآلبهاُفيُاُامُ ةُمسلُّكانتُقواعدُبطليموسُالفلكيُُّمحّمدفيُزمانُُ
منطوقاتُالقرآنُجاءتُمخالفةُلتلكُالقواعدُُعندُجميعُالفالسفةُإلُأنُُّةياضيُّالرُّهوُأساسُالقواعدُ

هُبعدُالع.ُإلُأنُّعدمُالطُُّآياتُالقرآنُهذهُدليلُعلىُبها.ُولهذاُعمَُّالعتراضُبأنُّسّلمُالمُةياضيُّالرُّ
ُاتُّ ُألفُسنة ُمرور ُتحقيق ُمن ُأنُّّييياضالرُّضح ُوتدقيقهم ُُوُن ُللواقع، ُمطابق ُالقرآن قواعدُُأنُّكالم

يرانُباطلة.الرُّنُوالفالسفةُفيُاليونانُُوّييياضالرُّألفكارُآلفُُاكانتُأساسُ ُاّلتيبطليموسُ ُومانُوا 

ُبطليموسُةُتصريياضيُّالرُّمنُبينُمسائلُالقرآنُُالُ فمثُ ُكانتُقواعد حهُبحركةُاألرضُوقد
ُوكانُُرُأنُّتقرُّ ُفلكيُّمسُتتحرُّالشُُّيقولونُبأنُُّالقدامىُوُنياضيُّالرُّاألرضُساكنة. ُفجاءُكُحركة ة.

هُكة.ُولهذاُفإنُّةُمتحرُّرضيُّةُواألجميعُاألجسامُالفلكيُُّة،ُوقالُبأنُّمسُمحوريُّالشُّالقرآنُوبّينُأنُحركةُ
ةُواخترعواُاآللتُواألدواتُلهذهُدقيقُفيُالمسائلُالفلكيُّالتُّحقيقُُوالتُّونُبونُالمحدثياضيُّالرُّحينُقامُ

ُوت ُثبت ُاألسرار ُوكشفوا ُالّصُُأنُُّحّققالغاية، ُالقرآن ُوأنُّمنطوق ُصحيح، ُالفالسفةُُريح جميع
ُنُالقدامىُكانواُعلىُخطأ.ّييياضالرُُّو

ُيعنيُأنُيخطئُآلفُالحكماءُوالفالُواآلنُلُبدُُّ نُمنُّييياضالرُّسفةُُومنُاإلنصاف،ُماذا
منُقبائلُباديةُُيُّلُشخصُأمُّة،ُوأنُيتوّصُحصيلُفيُالمسائلُالفلكيُّالتُّرسُُوالدُّنةُرغمُاألممُالمتمدُّ

ُالعرب
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مثلُهذهُالمشكالتُُةُالغامضةُويحلُّإلىُحقيقةُالمسائلُالفلكيُُّ-اتياضيُّالرُّلمُيسمعُباسمُ-ُهلّيةالجا
ةُخارقةُللعادة.ُهذهُالقضيُُّأنُّلُشّكُاءُبوادُغيرُذيُزرع!ُحُرهُنشأُوترعرعُفيُالّصُةُرغمُأنُّياضيُّالرُّ
ُالوحي.ُقّوةهاُحصلتُبوأنُّ

ُولُيمكنُاإلتيانُببرهانُأشفىُمنُهذاُولُأكفى.ُوهذاُغيرُقابلُلإلنكار.ُ
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 عظيم مقصد ّتحاداال 
 ةدونه مشكالت جمّ 

ُألقىُحضرةُعبدُالبهاء1911ُُّولتشرينُاأل28ُبتُالموافقُالسُّفيُيومُ
ُنُاجتمعواُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريساّلذيُحّباءهُالخطبةُأمامُاألهذُ

 هو هللا 

البائسينُُاسالنُّا.ُولقدُقامتُحربُجديدةُيراقُفيهاُدمُاليومُقرأتُعنُحوادثُإيطالياُوتركيُُّ
ُاهاُليستُملكُ معُأنُُّابعضهمُبعض ُُاسالنُّوداءُيقتلُالسُّمنُأجلُأتفهُاألسباب.ُفمنُأجلُهذهُاألرضُ

ضاعتُهذهُاألرضُمنُأيديهمُبعدُزمنُُثمُّكسبتُاألرضُُاّلتيولُالدُّمنهم.ُماُأكثرُاألممُُوُألحد
تيجةُالنُّ.ُولكنُماذاُكانتُّولنابليونُاألُأّيامفتحتُفيُزمانُشارلمانُُوُاّلتيقصير.ُماُأكثرُالممالكُ

ُآخرُاألمر؟ُلقدُضاعتُهذهُالممالكُفيُزمنُقصير.

ُُإنُُّ ُالملل ُوجميع ُهلل. ُاألرضُوستفالدُُّواألرضُملك ُهذه ُمستأجري ُبمثابة ُيدُول لتُمن
تشبهُالستئجارُيتنازعونُُاّلتيالقصيرةُُمّدةواألرض"ُأمنُأجلُهذهُالُلّسمواتالجميع.ُ"وهللُميراثُا

ُبعضُك ُدماء ُويسفكُبعضهم ُالسُّويتجادلون ُببعضُكالذُّالّضاُرباع ُويفتكُبعضهم ئابُالكاسرة؟ُية
لراحةُالعالمُوطمأنينته،ُُاوكيُيكونُسببُ ُنسانيُّلفضائلُالعالمُاإلُاهرُ خلقُاإلنسانُمظهللاُُوالمعلومُأنُّ
ُمحّبةللُاويكونُسببُ 
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ُأفةُبينُالبشر.الرُّتسودُُحّتى،ُفالُيعتديُعلىُغيرهُبلُيعاونهُامنصفُ ُلُ عادي اُورانواأللفة،ُويكونُن
ُ ُيريده ُما ُاإلُهللا.هذا ُالعالم ُسببُسعادة ُهو ُُكنُّولُالبشر.ُعّزةُوُنسانيُّوهذا ُُ–البشر ُ–واأسفاه!

ُوفضيحته.ُنسانيُّةُالعالمُاإلذلُُّتسّببويسعونُفيُأمورُُهللا،يقومونُبماُيخالفُرضاُ

تكمُعلىُالخير،ُجمعُقليلُعقدتمُنيُُّ-وائفُالموجودةُهناالطُّرُسبةُإلىُسائالنُّب–كمُاليومُإنُُّ
ُإلىُوتوجُّ ُاإلُهللا،هتم ُالعالم ُوتلتمسونُنسانيُّتبتغونُخير ُوتنزعونُإلىُاللّصالحاُوُالّصلح، ُمحّبة،

فقواُوقصارىُأملناُهوُأنُيزولُالقتالُوالجدال،ُوأنُالبشرُويتُُّيّتحدواأللفة،ُوغايةُمسعاكمُهوُأنُ
ُبدلُالختالف.ُّتحادالبغضاءُويسودُالُمحلُُّمحّبةمكانُالحربُوالُالّصلحُيحلُّ

كمُأنُُّة.ُإلُّنهُمشكالتُجمُّ.ُإذُدُوالُيسيرُ وُُالُ هُليسُسه.ُولكنُّاوهذاُالهدفُهدفُعظيمُحقُ ُ
هُيجبُعليكمُأنُتقفواُفيُوجهُوكلُعناءُفيُسبيله.ُومعنىُذلكُأنُُّكّلُمشّقةُيجبُأنُتستسيغوا
رُبعضهاُعلىُزتُفكرهاُفيُالحرب،ُوعقدتُعزمهاُعلىُأنُيغيُّجميعُالمللُركُُّجميعُالبشر.ُألنُّ

ُبعضُليفتحواُالممالك.

ُفُ ُعسيرُجدُ ُأنُّالُشّك ُبذلتمُأقصىُالجهدُبالُكللُولُمللُتبلغونُ.ُولاعملكمُهذا كنُإذا
ُتائجُالمفيدة.النُّ

كمُبمددُواطلبواُإليهُأنُيخلقُأسبابُاأللفة،ُوأنُيمدُّهللاُإلىُُاوابتهلواُأبدُ ُاعواُدائمُ إذنُتضرُُُّ
ُ ُلدنه ُمن ُوتأييد ُالُحّتىمنُعنده ُهذه ُإنجاز ُُومهمُّتستطيعوا ُالعبءُيمكُُّحّتىة، ُهذا ُمنُحمل نكم

بُيتوجُُّاّلذيُماُبلغُبكمُاألمرُإلىُالحدُّبيل.ُوربُّالسُّوعناءُفيُهذاُُوتعبُكّلُمشّقةُلوتحمُُّقيل،الثُّ
ُأنُتضحُّ ُبأنفسكم.ُوكلُّمعهُعليكم تواجههُفيُسبيلُتحقيقُُمشّقةإنسانُجليلُالهدفُيستعذبُُوا

ُةُإذاخاّصُهدفهُُو
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ُالهدفُعظي ُُاّلذيكُامُ كان ُالهدفُهو ُفهذا ُونُعّلةأمامكم، ُالعالم ُوراحةُورانيُّحياة ُالبشر ُعالم ة
ُ.لهيُّيُتأييداتُالملكوتُاإلتجلُُّوُنسانيُّوظهورُموهبةُالعالمُاإلُااطمئنانُالخلقُجميعُ ُو

بعدُيوم،ُويتضاعفُُايومُ ُاتكمُسموُ تعبُوأنُتزدادُهمُُّولُأيُُّمشّقةةُوآملُألُتثبطُعزمكمُأيُُّ
ُ.هللاُمحّبةةُورانيُّتشتهرواُبينُالبشرُبنُحّتىسعيكمُواجتهادكمُ
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 وح القدس واسطة الفيضالرّ 

ُألقىُحضرةُعبدُالبهاء1911ُسنةُُّولتشرينُاأل29ُفيُيومُاألحدُالموافقُ
ُهذهُالخطبةُبمنزلُشقيقةُمسيوُدريفوسُفيُباريسُ

 هو هللا 

الحّقُلُقديس.ُوليسُلهاُنزولُولُصعودُوتنزُّالتُّنزيهُُوالتُّفيُنهايةُُلهّيةاإلُالّذاتيقةُحقُإنُُّ
ُلوهّيةبينُالغنىُالمطلقُوالفقرُالمحض.ُوحقيقةُاألُنهُلُصلةُقطُّقُمستحيل،ُذلكُألُّإلىُعالمُالخل

قدرةُمحضةُواإلنسانُعجزُُلوهّيةرُصرف.ُوحقيقةُاألوفقاإلنسانُفحادثُأّماُمحضُوقديمة،ُُوُغنى
ُفإنُّ ُلهذا ُالقدرةُصرف. ُوبين ُوالحادث، ُالقديم ُوبين ُالبحت، ُوالفقر ُالمطلق ُالغنى ُبين ُصلة ُل ه

ُرف.لصةُوالعجزُالّصُالخا

عاعُالشُّوعالمُالخلق،ُتكونُبمنزلةُُلوهّيةمنُواسطةُفيضُبينُحقيقةُاألُكانُلُبدُُّثمُّومنُُ
مسُالشُّمسُوعالمُالخلقُمثلُاألرضُوبينُالشُّالحقيقةُمثلُُمس.ُوبعبارةُأخرىُإنُّالشُّاطعُمنُالسُّ

ماء.ُإذنُفماُالسُّلُتصعدُإلىُاألرضُُلُكماُأنُّمسُلُتتنزُّالشُّمنُواسطةُللفيض.ُُوُواألرضُلُبدُّ
ُمس.ُالشُّمسُهماُالواسطةُبينُاألرضُُوالشُّمسُوحرارةُالشُّهيُالواسطة؟ُنورُ

ُمسُوحرارةالشُُّتجّليمسُُوالشُّحُالقدسُهوُبمنزلةُشعاعُُوالرُُّوُ
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،ُولُلوهّيةوحُالقدسُتفوزُحقيقةُاإلنسانُبفيضُمنُحقيقةُاألالرُّمس.ُوبواسطةُالشُّمسُوكمالتُالشُّ
ُمُّتتإلىُعالمُالخلقُالحّقُتصلُمنُعالمُُاّلتيذلكُبالُواسطة.ُوجميعُالفيوضاتُُتسّنىيُيمكنُأن
ُوحانيُّالرُّالكاشفةُونفوذهُُتهقوُُّعّلةُوُبدّيةوحُالقدسُسببُحياةُاإلنسانُاألالرُّوحُالقدس.ُفالرُّبواسطةُ

ُال ُالبالغةُوحركته ُُة.علويُّوحكمته ُمنُفيوضاتُكّل ُالفيضُبينُهوُواسُاّلذيوحُالقدسُالرُّهذه طة
ُوالخلق.الحّقُ

ُكيفُأنُّتأمُُّ ُإلُُّلوا ُفُأنُُّالبرهانُواضح. ُتدركُالحقيقة ُلم شمسُُتُأنُّتصّوُربعضُاألمم
ُنزلتُوحلُّ ُفالحقيقة ُممكن. ُوغير ُمستحيل ُوهذا ُشعاعُالرُّت. ُبمنزلة ُوهو ُالواسطة ُالقدسُهو وح

واإلنسان.ُوشعاعُُباتالنُّمادُُومسُسببُحياةُالجالشُّالكائنات.ُفشعاعُُرّبىاُتتممسُحرارتهاُوبهالشُّ
وحُالقدسُفهوُالرُّمسُهوُسببُالحركةُوالحياة.ُوهذاُهوُالشُّمسُهوُسببُحياةُاألرض.ُوشعاعُالشُّ

ُوح.ُالرُّبمنزلةُ

ادُن،ُكانُأحدهمُصيُّّييعادُلُ المسيح.ُفقدُكانواُفيُبادئُاألمرُرجاُالّسّيديُحواريُّلواُأمرُتأمُُّ
برُوحُالقدسُجعلتُبطرسُبطرسُاألكالرُّتأييداتُُ.ُإلُأنُّااغُ الثُصبُّالثُّ،ُُوانّجارُ ُالّثانيسمك،ُوكانُ

لهدايةُجمعُُاوحُالقدسُاستنارُوأصبحُسببُ الرُّاقتبسُمنهمُمنُنورُُمنُ.ُوكلُّنجيليُّاإلُيوحّناُيوحّناُو
ُوحُالقدس.الرُّهيُفيضُمنُُاّلتيُقّوةالُتجّلىأييدُوتالتُُّيّتضح.ُوفيُهذاُالمقامُاسالنُّغفيرُمنُ
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 ةوحانيّ الرّ  نّيةمدال

1911ُُُّولتشرينُاأل31ُالثاءُالموافقُالثُّفيُيومُ
ُألقيتُهذهُالخطبةُفيُالمنزلُالمباركُفيُباريس

 هو هللا

،ُنّيةقلبهُوتزدادُإحساساتهُالبدُحياته،ُويسرُُّجّددالجميلُينتعشُجسمُاإلنسان،ُوتتجّوُفيُالُ
ُمريض ُ ُكان ُعليافيشفىُإن ُكان ُإذا ُوينشطُوينشرح ُفإالُ ، ُخامدُ . ُكان ُعالئمُُاهتزُُّاذا وبدتُعليه

ُاإلنسانُالجسماالسُّ ُسعادة ُوهذه ُالغذاء.ُُاّلتيُنّيةرور. ُالماءُوحالوة تنموُمنُلطفُالهواءُوعذوبة
ُ ُأو ُثروة ُلإلنسان ُتوفرت ُإذا ُتمُُّعّزةوكذلك ُصنعة ُأو ُكسب ُأو ُتجارة ُالجسماأو ُسعادته ُنّيةت

ُواكتملت.

نُُّ ُلتالحظوا  ُُونُأنُّكم ُُنّيةالجسماُدةعاالسُّووسائلُُيبةالطُّالحياة ُعلىُأحسنُمتوّفُروأسبابها ة
ُ ُاللالوجوه ُماّديُّألمم ُفاألطعمة ُاللُّة. ُمنسُّمتوّفُرذيذة ُوالمنازل ُلها، ُُوة ُالتُّقة ُُومّتسعجارة فيُُالّصنائعة،

عادةُالسُّعتدالُفيها.ُوهذهُاألمورُجميعهاُكفيلةُبتوفيرُةُفيُغايةُالالّسياسيُّنهايةُاإلتقان،ُواألصولُ
ُإلُُّنّيةجسماال ُاإلنسان. ُبأنُُّلعالم ُلها ُلُصلة ُومنُالممكنُأنُيكونُاإلنسانُالرُّه منُحيثُ–وح.

لهُسعادةُالمعيشةُُأةُلهُبحيثُتتمُّمهيُُّنّيةعمُالبدالنُّ،ُوأنُتكونُجميعُقيُّالرُّفيُنهايةُُ-اتالجسمانيُّ
ُمنُالحياةُام اتمُاوتيةُوأنُيكونُمعُذلكُمحرومُ اسالنُّ
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ةُورانيُّالبعدُعنُنكّلُُا،ُولُمنُالفضائل،ُفيبقىُبعيدُ ماوّيةالسُُّمدنّيةنصيبُلهُمنُالُة،ُولوحانيُّالرُّ
ُالملكوت.

ُالُ ُلتحقيق ُونجتهد ُنسعى ُفكما ُالفوائدُُونجاهدُنّيةالجسماُمدنّيةولذلك ُتحصيل ُسبيل في
ُأهمّيةةُوحانيُّالرُُّكذلكُيجبُعليناُأنُنوليُالحياةُوتيُّاسالنُّاحةُوالطمئنانُالرُّة،ُوتوفيرُأسبابُماّديُّال

ُ ُونلتمس ُاألالسُّأعظم، ُُهّمةبُبدّيةعادة ُونطلب ُانيُّوُرالنُّأكبر، ُالسُُّوُماوّيةالسُّة ُبجدُّالّرحمانيُّنوحات ُة
ُترقيُّ ُعلى ُإقبالنا ُويزداد ُاإلأكثر، ُالعالم ُُحّتىُلهيُّات ُحياتنا ُحياتناُوحانيُّالرُّتكمل ُكملت ُكما ة

ُ.ملكوتّيةعادةُالالسُّلناُُوتتمُُّنّيةالجسما

تُينُوتمُّحواريُّأعطاهاُللُاّلتيةُانيُّوُرالنُّالمسيحُألهلُالعالمُهيُُالّسّيدأرادهاُُاّلتيعادةُالسُُّإنُُّ
ُ ُمنها ُةحقيقيُّالُالّترّقياتلهم ُلهذا ُُأّسس. ُالفانيُملكوتُ بهاءُهللاُحضرة ُالعالم ُاوأضاءُشمعُ ُافيُهذا

ةُانيُّوُرالنُّة،ُوتشرقُوحانيُّالرُُّّيةمدنالُأّسسوفتحُأبوابُالملكوتُفسطعتُشمسُالحقيقةُكيُتتي اُماُوس
ُوتتمُّماوّيةالسُّ ُاألُ، ُاإلنسانُعظيمُ الرُّثاتُنفُوتهبُُّبدّيةالحياة ُفيصبح ُالقلوب. ُالقدسُفي منُُاوح
ُالالنُّ ُُوماّديُّاحيتين ُويالرُّة ُالُحّققوحية ُُوماّديُّالحضارتين ُمعُ الرُّة ُأنُّاوحية ُذلك ُتترقُّ. ُعندما ُروحُه ى

ُةُوحدها.ماّديُّالُمدنّيةهذاُالهدفُبالُحّقق،ُولُيتنسانيُّعادةُللعالمُاإللسُّارُتتوفُُّااإلنسانُوجسمهُمعُ 

ُفيُهذاُالعصرُإلُُّقيُّالرُّةُبلغُكمالُماّديُّالُمدنّيةعالمُالُغمُمنُأنُّالرُّهُبولذلكُتالحظونُأنُُّ
ُ.نسانيُّماءُوهدمُالبنيانُاإلالدُّوسفكُُزاعالنُّهُيشهدُالكثيرُمنُالقتالُوالجدالُوالحربُُوأنُّ

هاُكانتُوحشُكانتُالحربُتقعُولكنُّالتُّنطلقُعليهاُاسمُعصورُُاّلتيابقةُالسُّوفيُاألزمنةُُُ
ُ ُألفُشخصُفيُخاللُسنةُكاملة. ُلُتكادُتقضيُعلىُحياة ُفأّما ُاليوم وسُواليابانُالرُّحربُإّن

ُقضتُعلىُحياة
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منُقبل،ُاكةُلمُتكنُموجودةُةُأشهر.ُفقدُاخترعتُآلتُفتُّخمسمائةُألفُشخصُفيُغضونُستُّ
ُوكذلكُُالُ فمدافعُكروبُمث ُمنُقبل، ُتكنُموجودة ُجميعُ يناميتُوالغوُّالدُّلم منُنتائجُُااصاتُوهذه

ُُة.الحاليُُّمدنّيةال

ُالّصُالسُّةُلُيجلبُإلىُالعالمُماّديُّالُمدنّيةازدهارُالُثبتُإذنُأنُُّ ُتعادة ُما تُحّققحيحةُفإذا
ُقيُّالرُّأسبابُُ.ُفكماُأنُّةحقيقيُّعادةُالالسُّالوصولُإلىُُمُّتُنّيةالجسماُمدنّيةةُبجانبُالوحانيُّالرُُّمدنّيةال
ُيتتوفُُّماّديُّال ُكذلك ُاألجسام ُراحة ُاألخالُرقيُُّحّققر ُبعالم ُانيُّوُرالنُّق ُوتتماوّيةالسُّة فضائلُُحّقق،

ُوحُالقدس.الرُّثاتُفبفيضُنُنسانيُّالعالمُاإل

.ُلهيُّاإلمنوطُبالفيضُُحقيقيُّالُيُّقالرُّ.ُُوماويُّالسُّلعالمُالوجودُهوُالوحيُُفاءُاألبديُّالشُُّإنُُّ
وحُالقدس،ُوأطلبُلكمُالرُّثاتُتلكُالفيوضات،ُوألتمسُلكمُنفيدُلكمُأنُتهبطُعليكمُنيُأُرولذلكُفإنُّ

ُالسُّ ُُاّلتيعادة ُللُالّسّيدطلبها ُالحواريُّالمسيح ُالمراتب ُجميع ُفي ُالكمال ُدرجة ُتبلغوا ُكي ةُماّديُّين،
ُظلُّاحيتينُفيصبحُظاهركمُوباطنكمُمعمورينُوتستالنُّيُفيُهاتينُرقُّالتُّلكمُُحّققة،ُوكيُيتوحانيُّالرُُّو

ُجميعُ  ُوأجسامكم ُُظلُّبُاأرواحكم ُبُالّرحمنرحمة ُوتفوزوا ُأرواحكم، ُوتستبشر سانُاللُّوتنجذبُقلوبكم
ُواألذنُُاطقالنُّ ُبالالسُّوالعينُالمبصرة ُالملكوتيُّالتُّةُوبمعنويُّالُقّوةامعة،ُوتظفروا ُنصيحتيُأييد ُهذه .

ُبكم.ُامرحبُ ف–إليكمُ
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 قديسالتّ نزيه و التّ معن  

ُالّثانيتشرينُُأّولفيُيومُاألربعاءُالموافقُ
ُالية:التُّألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبة1911ُُُ

 هو هللا 

ُأنُُّ ُوأنُُّسمعت ُباريس، ُفي ُعيد ُالقدُُّاليوم ُجميع ُعيد ُهو ُسمُّالعيد ُفلماذ ُهؤلءُيسين يتم
ُة،ُذلكُأنُّبشريُّعُعنُأوساخُعالمُالاهر،ُومعناهُالمترفُّالطُُّهمنزُّ؟ُمعناهُالمقّدسيسين؟ُومامعنىُالبالقدُّ

ُاإل ُمقام ُأحدهما ُمقامين: ُنسانيُّلإلنسان ُاتُُّاّلذية ُالله ُبالعالم ُوثانيهماُالّربوبّيةوبفيضُُعلويُّصال .
هوةُوالبخلُالشُّ،ُكالغضبُُولجانبُالحيوانيُّاوت،ُوأعنيُبهاُاسالنُّصالُبعالمُلهُاتُُّاّلذيُنّيةمقامُالحيوا

ُوالجفاءلظُّوال ُُم ُالخصائصُالحيوافكّل ُمن ُأنُّنّيةهذه ُكما ُُوُ، ُوالجود ُوالوفاء ُوالحلم خاءُالسُّالعلم
ُ.ُنسانيُّوالعدلُمنُفضائلُالعالمُاإل

ة.ُنسانيُّلرفعةُالفطرةُاإلُاكانُذلكُسببُ ُنّيةوقهرُاألخالقُالحيواُنسانيُّالجانبُاإلُتغّلبفإذاُُ
،ُفأصبحُأصحابهاُمظهرُالّرحمانيُّتُبالخلقُاّتصفُوُلمُالحيوانيُّتُمنُالعاتبّرأةُمقّدسالُفوسالنُّفهذهُ

ين.ُوحانيُّينُوُرماويُّينُوسورانيُّ،ُوأصبحواُنلطافومظهرُاإلنصافُومظهرُاألحّبُالعدلُومظهرُال
ُوا.تقّدسولهذاُ

ُالمسيحُكانواُفيُبادئُاألمرُالّسّيدنُآمنواُباّلذيونُحواريُّوالُ



 124 

ةُويرغبونُفيُشخصيُّال،ُيلتمسونُمنافعهمُنيوّيةالدُّنُباألمورُيمتمّسكينُبصفاتُسائرُالبشرُمّتصف
ُقديس،ُولمُيكنُلهمُنصيبُمنالتُّنزيهُُوالتُّفكرةُعنُُماتُالعالم.ُولمُتكنُلديهالستمتاعُبجميعُملذُّ

بالعدلُوغضبهمُُظلمهمجهلهمُبالعلمُُوُبّدلالمسيحُتُالّسّيد.ُولكنُحينُآمنواُبنسانيُّفضائلُالعالمُاإل
ُالرُّب ُبظلُوحمة، ُناسوتورالنُّمتهم ُكانوا ُلهوتّيي. ُفأصبحوا ُشيّيين ُوكانوا ُّييناطن ُفأصبحوا ينُرحمانيُّن

ُين.مقّدسواُبالولهذاُسمُّ

ُتتُ ُكي ُبهم ُتقتدوا ُأن ُإذن ُلكم ُالخّلصينبغي ُالعالم ُأوساخ ُمن ُوتصبحواُُبشريُّوا وأدرانه
أنُتظهرُفيكمُهللاُن،ُواسألواُيأرضيُّينُمنُبعدُأنُكنتمُماويُّن،ُوسّيينُمنُبعدُأنُكنتمُناسوتّييلهوت

ُاإل ُالعالم ُُنسانيُّفضائل ُمالئكة ُلتصبحوا ُحقائقُهللا ُومدركي ُاألسرار ُوكاشفي ُاألنوار ومصادر
ُاألشياء.

فيُالعالمُُاواُأيض ُقّدمتُقيُّالرُّرجةُالعاليةُمنُالدُّبلغتمُهذهُاتُُوماّديُّتمُفيُعالمُالقّدموكماُتُ
وليجعلوهمُمظاهرُاألنوارُويطلعوهمُعلىُُمهملتربيةُالبشرُوتعليُ.ُلقدُجاءُاألنبياءُالعظاموحانيُّالرُّ

،ُومنُأجلُهذاُاألمرُنسانيُّللعالمُاإلُمعنويُّقيُالالرُُّوُماّديُّقيُالالرُّحقائقُاألسرارُويجعلوهمُسببُ
تهديُةُُونسانيُّعلىُالفضائلُاإلُركةُتدلُّوراةُواإلنجيلُوالقرآنُواأللواحُالمباالتُّ،ُفلهّيةاإلنزلتُالكتبُ

ُ،ُوترشدُإلىُالعدلُواإلنصاف.الّصالحُوُالّصلحواأللفةُوالوحدةُُوُمحّبةإلىُال

ُ،ُوتعملواُبموجبهاُومقتضاها.لهّيةاإلتبعواُماُجاءُفيُالكتبُفينبغيُلكمُأنُتُُّ

نُُّ ُبكم.ُابهذاُالقدر،ُومرحبُ ُنيُاليومُأشكوُمنُانحرافُصحتي.ُولذلكُأكتفيوا 
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 وحالرّ بحث في 

ُالّثانيتشرين2ُُفيُيومُالخميسُالموافقُ
ُالية:التُّألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبة1911ُُُ

 هو هللا

ُ.ُإلُّقيُّالرُّةُنهايةُماّديُّبلغتُفيُاألمورُالُأوروّباُوباريس،ُفالحظتُأنُُّأوروّبالقدُجئتُإلىُ 
أنُُروريُّكماُيليقُوينبغي.ُلهذاُوجدتُمنُالّضُُامتوّفرُ ةُونفوذهاُوحانيُّالرُّيُلمُأجدُتأثيرُاألمورُنأنُّ

ُوح.الرُّةُفيُشأنُيلاللُّنبحثُ

مثلهاُمنهاُفيضُونصيب.ُُالكائناتُجميعُ أشرقُعلىُجميعُالكائنات.ُفلُلهيُّوحُفيضُإالرُُّ
جميعُاألشياءُالموجودةُعلىُكرةُُة.ُذلكُألنُّرضيُّتشرقُعلىُجميعُالكائناتُاألُاّلتيمسُالشُّمثلُ

كّلُُهذاُالفيضُيظهرُفيُأنُُّمنها.ُإلُُّءالّضياُوُورالنُّىُمس،ُوتتلقُّالشُّبفيضُُرّبىاألرضُتنموُوتت
ُعلىُمقت ُفلشعاعُرتبة ُفيُاألجالشُّضاها، ُالّصُمسُتأثير ُإلُّخريُّسام ُُأنُُّة ُفيُاألجسام فافةُالشُّله

ُ.تنّوعمظهورهاُفيُاألجسامُُأنُُّمسُواحدةُإلُّالشُُّغمُمنُأنُّالرُّآخر.ُوعلىُُاتجّليُ ُوُاظهورُ 

بمقتضىُهذهُالمراتب.ُفهيُفيُعالمُُحّققجودُيتوحُ،ُفظهورهاُفيُمراتبُالُوالرُّكذلكُشأنُُ
الجمادُفيُُة.ُوهذهُالحالُهيُحياةُالجمادُذلكُألنُّجاذبةُتحدثُاجتماعُاألجزاءُالفرديُُّقّوةالجمادُ

ُمرتبتهُحيُّ
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ُية.باتالنُّوحُالرُّناميةُوهيُُقّوةُباتالنُّ،ُوهيُفيُعالمُاوليسُميتُ ُاأيض ُ

ُُوُ ُالحيوااسةُفيُحسُّالُقّوةالأّما ُالنّيةوحُالحيواالرُّنُفهيُعالم ُتتأتُّحسُّالُقّوة،ُوهذه ىُمنُاسة
ُ.الّتركيبتركيبُالعناصرُوامتزاجها،ُوهيُمنُمقتضياتُالمتزاجُُو

ُُوُ ُاإلنسانُفأّما ُتنبعثُأيض ُالرُّفيُعالم إليهاُُهُتنضمُّأنُُّمنُتركيبُالعناصرُإلُُّاوحُكيفية
ُالنُّ ُوالاطقالنُّفس ُُقّوةة ُوهذه ُاإلالرُّالعاقلة. ُيُّنسانوح ُأي ُالنُّة ُومدركةُاطقالنُّفس ُباألشياء ُمحيطة ة

تأتيُُاّلتيُقّوةهود.ُوهذهُهيُالالشُُّحّيزوكاشفةُلها،ُفهيُتنقلُأسرارُالكائناتُمنُحيرُالغيبُإلىُ
ُقّوةغمُمنُأنُهذهُالالرُّهود،ُوبالشُُّحّيزالغيبُإلىُُحّيزةُمنُماّديُّوالعلومُوالفنونُالُالّصنائعبجميعُ

ُهاُتدركُبالحواسُالباطنة.أنُُّهرةُإلُّالّظاالحواسُغيرُمحسوسةُلُترىُب

ُُغيرُأنُُّ ُبالرُّهذه نُّوحانيُّالرُّوحُفيُعرفُالرُّوحُليستُهيُالمقصودة ُهوُينُوا  ُالمقصود ما
ُتعّمديجبُأنُيُالُ المسيحُقائُالّسّيديشيرُإليهاُُاّلتيوحُالرُّ،ُتلكُهيُنّيةأيُالحياةُاإليماُبدّيةوحُاألالرُّ

ُفيُاإلنجيلُبقوله:ُ"إنُُّتفّضللكُيكذ،ُلهيُّلنُيدخلُفيُالملكوتُاإلفبهاُُتعّمديُبهاُاإلنسان،ُوماُلم
بقوله:ُ"دعُالموتىُيدفنونُُتفّضلوكذلكُيُوح"،الرُّوحُهوُالرُّجسدُوالمولودُمنُالمولودُمنُالجسدُهوُ

نُتوفُُّنّيةوحُاإليماالرُّمحرومونُمنُاهللُنُلُيؤمنونُباّلذيُموتاهم"ُذلكُألنُّ وحُالرُّلهمُُرتالحقيقةُوا 
ُفنسانيُّاإل ُفهم ُولهذا ُعلىُيُة، ُإذ ُاألموات، ُأنُّالرُّحكم ُمن ُغم ُيحيونُحياتهم ُإلُّاسالنُّهم همُأنُُّوتية

ُ.ملكوتّيةمحرومونُمنُالحياةُال

ُُ ُب عثُاألنبياءُكيُيحيوا ُُملكوتّيةوحُالالرُّةُبنسانيُّوحُاإلالرُّوقد وحُهيُسببُسعادةُالرُّفهذه
ة،ُوهذهُرمديُّالسُّعادةُالسُّوحُهيُسببُالرُّ.ُوهذهُبدّيةهيُسببُالحياةُاألُوحالرُّوهذهُُنسانيُّالعالمُاإل

ُوحالرُّ
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حُُوالرُّ.ُوهذهُي اوتيُلهوتاسالنُّتجعلُاإلنسانُُاّلتيوحُهيُالرُُّهوهذُهللا.خولُإلىُملكوتُالدُّهيُسببُ
ُتأيُّانيُّوُرالنُّإلىُُمانيُّلظُّالُتحّولُاّلتيهيُ ُفإذا .ُ ُنفوذُوحُاالرُّوحُبنفثاتُالرُّدتُهذه لقدسُصارُلها

ُوحوُّ ُاإلوأحيتُالعالم، ُسُنسانيُّلتُالعالم ُعالمُ ماويُّإلىُعالم ُوجعلتُالجاهل ُُوا، ماتُلظُّتُالبّدل،
ماء.ُالسُّازلةُمنُالنُُّلهّيةاإلجتُأوامرُأورشليمُوروُُّهللا،ونشرتُشريعةُُلهّيةاإلعاليمُالتُّ،ُوعّممتُانورُ 

ُ.اماويُ سُاسانُ إنُرضيُّتجعلُاإلنسانُاألُاّلتيوحُهيُالرُّوهذهُ

واحدةُوحقيقةُتعاليمهاُواحدةُُاوحُفهيُإذُ الرُّةُبهذهُمؤّيدُلهّيةاإلاُكانتُجميعُالمظاهرُولمُُّ
ُ ُهذه ُذلكُألنُّالرُّبفضل ُالرُُّوح. ُفاإلنسان ُالقدسُواحدة. ُالُمهماوح ُاألمور ُفي ُُوماّديُّارتقى ُظلُّة

ُالفيضُاألبديُُّامحرومُ  ُُمن ُمن ُاإليماالرُّأي ُيفإنُُّنّيةوح ُل ُه ُفي ُارتقى ُقد ُيكون ُأن تبةُالرُّعدو
وراةُقولهُنخلقُالتُّ،ُكماُوردُفيُلهيُّاإلنسانُمثالُإُ.ُذلكُألنُّاىُإنسانُ ،ُولُيمكنُأنُيسمُّنّيةالحيوا
ُعلىُصورتناُومثالنا.ُاإنسانُ 

ُومثالُإُحقيقيُّنسانُالاإلُأنُُّحّققثبتُإذنُوتُ ُبمعنىُأنُّلهيُّصورة ُيستفيضُمنُجميعُ، ه
ُ ُوهذالهّيةاإلالكمالت .ُُ ُوالفيوضات ُالمرآة، ُمثل ُمثله ُُلهّيةاإلاإلنسان ُمثل مس،ُالشُُّأشّعةمثلها
وهذاُاإلنسانُهوُمركزُُالمرآة.ُهفيُهذُتجّلىةُتتُالكماليُّالّصفاأيُجميعُاألسماءُُوُلهّيةاإلفالكمالتُ

ُافيُالقلوبُأيض ُُفسُالمباركةُتنفخُالحياةالنُّوهذهُُماّديُّمسُمركزُنورُالعالمُالالشُُّةُكماُأنُّوحانيُّالرُّ
ُمعّلمفسُالمباركةُهيُالالنُّوحُفيُالقلوب.ُوهذهُالرُّفيوضاتُُتجّلىينُفتوحانيُُّرُاسالنُّهاُتجعلُأيُأنُّ

ُعلىُالممكنات.ُّولاألُمتجّلي،ُوالنسانيُّللعالمُاإلُّولاأل

ُُوأنتمُتالحظونُأنُُّ ُإلىُالنُّهذه ُظاهرة ُزالتُآثارها ُألفيُسنةُوما فسُالمباركةُظهرتُمنذ
ُباهرة.ُوباليُو هذُاآلثارُلُُغمُمنُأنُّالرُّمُوموجودة،ُوظهرتُمنذُثالثةُآلفُسنةُوماُزالتُآثارها

ُتشاهدُفيُعالمُ
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يءُالمنعدمُلُالشُّالملكوت.ُولهذاُفآثارهاُباهرةُوأنوارهاُساطعة.ُُوُحّيزهاُموجودةُفيُاألجسامُإلُأنُّ
ُالم ُومن ُله. ُُأنُُّحّققأثر ُهي ُالمأثورة ُالباهرة ُاآلثار ُتأثيهذه ُل ُإذ ُالوجود. ُنتائج يءُللشُُّرمن

،ُفوسالنُّالكاملةُدليلُعلىُوجودُتلكُُفوسالنُّبقيتُبفضلُهذهُُاّلتيهذهُاآلثارُالباهرةُُالمعدوم.ُإنُّ
ُ.إلهّيةوكمالتُُملكوتّيةلهاُحياةُُوعلىُأنُّ

ُإذنُأنُنصبحُجميعُ ُ ُربُّماويُّين،ُسوحانيُُّرُافيجبُعلينا ُّييانين، ُإذ ُفيُُمهمان. عالمُارتقينا
ُنزالُناقصينُأنُُّاتُإلُّماّديُّبيعةُوالالطُّ ُُحّتىناُما ُهذا ة.ُوالجسدُوحانيُّالرُُّالّترّقياتإلىُُقيُّالرُّينضّم
قيُالرُّتوفرُلهُمنُُمهماوح.ُواإلنسانُالرُّإذاُحرمُمنُُثمرهُلُيزالُبالُبلغُمنُالجمالُغايةُفإنُُّمهما

ُيفإنُُّماّديُّال ُُظلُّه ُمن ُحرم ُإذا ُنتيجة ُاالرُّبال ُأنُّملكوتّيةلوح ُوكما ُُمهماُبّلورالُ. ُمن ُطفاللُّبلغ
ُمرالثُّراوةُوالخضرةُوعدمتُالطُّرتُلهاُجرةُإنُتوفُّالشُُّوُورالنُّهُيبقىُعديمُالفائدةُإذاُفقدُفافيةُفإنُّالشُُّو

وغايةُُاإنسانُ ُلُيعدُُّالّرحمنرتُلهُصورةُاإلنسانُوحرمُمنُنفسُإنُتوفُُّار.ُواآلدميُّللنُُّلمُتصلحُإلُّ
اإلنسانُُبلغُمرتبةُالحيوانُالكامل،ُوانطبقُعليهُماُقالهُداروينُالفيلسوفُاإلنجليزيُمنُأنُُّأمرهُأنه

ُمنُساللةُالقرود.

ُذلكُألنُّإنُُّ ُمتحرُّنيُمسرورُبكم. ُأحياء ُفأنتم ُإحساسات، ُخامنيُأرىُفيكم لين،ُكونُولستم
كّلُُ.ُوآملُأنُيكوُنّيةلهاإلستمُقانطينُمنُرحمتهُومنتظرونُللفيوضاتُولهللاُهونُإلىُوأنتمُمتوجُّ

ُهللا.كهذاُالمصباحُبإذنُُاتنيرواُاآلفاقُجميعُ ُحّتىُالملكوتيُُّورالنُّبُافردُمنكمُمستنيرُ 
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 هو العمالهللا دين 

ُألقى1911ُُالّثانيتشرين3ُُالموافقُُمساءُالجمعةُفي
ُحضرةُعبدُالبهاءُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُهذهُالخطبةُ

 هو هللا 

هوُالعالج.ُفمعرفةُهللاُدينُُهوُاألعمال،ُوليسُاأللفاظ.ُذلكُألنُُّ-قيقةفيُالح–هللاُدينُُإنُُّ
نِّيُالدُّ اءُجميعُاألدويةُواء.ُفإذاُعرفُأحدُاألطبُّالدُّيجديُهوُاستعمالُُاّلذيُبلُإنُّواءُوحدهاُولُت غ 

ُملهاُفماُالفائدةُمنُمعرفتهُلها؟ولمُيستع

ُلمُتُالهندسةُولكنُّسمتُالخريطةُوتمُُّرذاُكخريطةُالبناءُوهندسته.ُفإُلهّيةاإلعاليمُالتُّإّنُُ ها
لُّالتُّووضعهاُموضعُُلهّيةاإلعاليمُالتُّإذنُمنُإجراءُُذُفماُفائدتها؟ُفالُبدُّتنفُّ فقراءتهاُوالوقوفُُنفيذ.ُوا 

ُعليهاُلُجدوىُمنه.

ُُ ُتعاليم ُمثُالّسّيدففي ُخدُّالُ المسيح ُعلى ُضربك ُمن ُوصلُّ: ُاأليسر. ُله ُأدر ُاأليمن واُك
ُوا ُلالعنيكم، ُهيُتعاليم ُهذه ُالخيرُألعدائكم. ُعّلةُوُةانيُّوُرالنُّكانتُسببُُاّلتيالمسيحُُالّسّيدلتمسوا

ُالعالمُوأساسُ ُالفائدة؟ُإنُّالّصالحُوُالّصلححياة رُحسُّالتُّفُُوأسُّالتُّكُلُتتمالكُنفسكُعنُ.ُولكنُما
ُوآلفُالدُّوأنتُترىُسفكُ ُال–قتلتُُاّلتيُفوسالنُّماء، ُهذه ُأمُُّ-مّدةطوال ُالمسمن ُويحدُّة ثناُيح.

ُبينُزاعالنُّهُفيُاريخُأنُّالتُّ
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ُفأيُّالبروت ُُستانتُوالكاثوليكُقتلُتسعمائةُألفُشخص. أتىُُاّلذيبتعاليمُالمسيحُُزاعالنُّصلةُلهذا
ُ ُتناقضُهذا ُصرُّالتُّبتعاليم ُالتاّمةفُمناقضة ُيقرأ ُجميعُ مسيحيُّ؟ ُللُاون ُالبيان ُفيُالمُّيدسُّهذا سيح

ُاإلنجيلُولُيعملونُبه.ُف ُالقراءة؟ماذا ُبموجبُماغيرُأنُُّاستفادواُمنُهذه ُلظهرتُُهمُلوعملوا قرأوا
ُففيُاإلنجيلُي ُنتيجة. ُأيُمنُثمبقوله:ُمنُُتفّضلعندئذ  ُكانتُهذهُُمرالثُّارهمُتعرفونهم. ُإذا يفهم

ُجرةُشجرةُمباركةُأمُشجرةُخبيثة.الشُّ

ُُيّتضحُ ُأنَّ ُالدُّإذن ُيقول ُالقرآن ُوفي ُالعمل. ُبل ُالقول ُهو ُليس ُوتعالى:ُُهللاين سبحانه
ُتعدُُّافسُ نُالمحسنين".ُومعنىُذلكُأنُّحّبُيهللاُوُاسالنُّغيظُوالعافينُعنُ"والكاظمينُال تُعلىُإذا

ُوت ُتعفو ُوأن ُتحلم ُأن ُعليها ُالمعتدى ُعلى ُوجب ُتخالفُحسغيرها ُكم ُاليوم ُفانظروا ُوتصفح. ن
ُهداء.الشُُّسّيدأراقواُدمُُحّتىمواُظلاألعمالُاألقوال،ُوكمُجارواُُو

ثتهُمنُلتُيدُقاتليُوورُّلقبُّهللاُلشريعةُُاالجمالُالمباركُبقوله:ُلوُلمُيكنُذلكُمخالفُ ُتفّضلويُ
ُولكنُكيفُ ُالسُّمالي. ُالعبدُمنُحطام ُولمُيكنُلهذا ُلمُيجزُذلك، ُالكتابُالمحكم نياُالدُّبيلُوحكم

ُشيء.

ُبموجبُُ ُيجبُالعمل ُأنَّه ُهو ُالتُّوالمقصود ُاأللهّيةاإلعاليم ُبدأتُجميع ُولقد .ُ ُلهّيةاإلديان
.ُوكانُهذاُهوُلهّيةاإلعاليمُالتُّنُبموجبُُوحواريُّعملُالُالُ المسيحُمثُالّسّيدُأّيامالقول.ُففيُبالعملُلُ

ماتُاألوهامُبنورُالهداية.ُظل،ُواهتدواُمنُعّزةةُإلىُأوجُالّلُذُّلهمُفارتفعواُمنُحضيضُاببُفيُرقيُّالسُّ

ويزيدُالقولُُافشيئُ ُاالعملُشيئُ ُويقلُُّي ااألمرُتدريجُرتغيُّيُّيام.ُولكنُبمرورُاألاوكانُاألمرُكذلكُدائمُ 

ُيعملُشيئُ ُحّتىُافيومُ ُايومُ  ُيعدُأحد ُُ،ُويصبحالوُلم ُهوُكّل شيءُمحضُأقوالُدونُعمل.ُوهذا
ُمنُأجلهُلمُيعدُلتعليمُالمسيحُمنُأثرُفيُالقروُنُاّلذيببُالسُّ
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ُائمة.الدُّلبعضُواستعرتُنارُالحربُونُبعضهمُمعُامسيحيُّالوسطى.ُوتقاتلُاألمراءُوالملوكُال

نُُّ العام،ُوكمُدارتُفيهُمنُُالّصلحانعقدُفيُلهايُمنُأجلُُاّلذيكمُلتالحظونُالمجلسُوا 
ولُممثليها.ُودارتُمناقشاتهمُالدُّجميعُُتلة.ُوأرسلُو،ُوكمُقيلُمنُاألقوالُالمقبالّصلحمناقشاتُحولُ

ُالح.السُّتزولُالحربُوالخالفاتُوينزعُولُوالمللُفيُصلحُوأمان،ُكيُالدُّحولُتعايشُُاجميعُ 
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 قسمانهللا دين 

ُالّثانيتشرين3ُُالجمعةُالموافقُُوفيُمساء
ُالية:التُّالخطبةُُاأيض ُُألقى1911ُُ

 هو هللا

ُأساسُالّسّيدثُاليومُمعُأحدىُحدُّاتكنتُُ واحدُوأريدُاآلنُأنُأشرحُُلهيُّينُاإلالدُّاتُفيُأنَّ
ُلكمُهذهُالمسألة:

ُاألديُكلُُّ ُمن ُدين ُمقّدسالُلهّيةاإلان ُُاّلتية ُأحدهماُُحّتىنزلت ُقسمين: ُإلى ُمنقسم اليوم
ُوحانيُّالرُّ ُمعرفة ُهللاُاتُوهي ُاإلهللاُوموهبة ُالعالم ُالقسمُماوّيةالسُّوالكمالتُُنسانيُّوفضائل ُوهذا ،
ُخالقُوهوُالحقيقةُواألصل.قُبعالمُاأليتعلُّ

وهيُالولدةُهللاُومعرفةُهللاُُمحّبةةُهيُإلىُالحقيقة،ُفالحقيقُاسالنُّدعواُهللاُوجميعُأنبياءُُ
،ُوهيُاأللفةُبينُالبشرُنسانيُّوحُالقدس،ُوهيُوحدةُالعالمُاإلالرُّة،ُوالحقيقةُهيُالستفاضةُمنُالّثاني

.ُاجميعُ هللاُهاُأنبياءُأّسسجهاُُووالصداقةُوهيُالعدل،ُوهيُالمساواةُبينُالبشر.ُوقدُروُُّمحّبةوهيُال
ُواحدة.ُةلهيُّاإلفاألديانُُثمُّومنُ

ُُ ُأساسوليسُُاتُوهوُفرعيُّقُبالجسمانيُّينُمتعلُّالدُّمنُُالّثانيوالقسم ُي ا غييرُالتُّويحدثُفيه
ُفقتضياتُالزُّمُالّتبديلُبحسبُو ُُالُ القُمثالطُّمان. ُوليسُجائزُ التُّجائزُفيُشريعة ُفيُشريعةُاوراة.

ُالمسيح.ُالّسّيد



 133 

ُلكُاألمر.نسخُذُبت،ُوفيُشريعةُالمسيحالسُّموسىُكانُوفيُشريعةُ

حسبُمقتضياتُُبّدلرُوتتلها.ُوهيُتتغيُُّأهمّيةقُبالجسمانياتُولُفجميعُهذهُاألمورُتتعلُُّ
ُمان.الزُّ

آخر.ُولهذاُفأنواعُالعالجُُاويعتلُويمرضُحينُ ُاحينُ ُوعالمُالوجودُمثلُهيكلُاإلنسانُيصحُُّ
ُالمرضُمنُتبريدها،ُوقدُينشأُمنُالحرارةُفالُيبقىُبدُُّايومُ ُعّلةتختلفُباختالفُاألمراضُفقدُتنشأُال

ُمنُعالجُمنُنوعُآخر.ُطوبةُفالُيكونُبدُّالرُّمنُُايومُ 

ُابديلُتبعُ التُّغييرُُوالتُّدثُفيهُيحُقُبالعالمُالجسمانيُّيتعلُُّاّلذيهذاُالقسمُُوخالصةُالقولُإنُُّ
ُالزُُّازمانُموسىُكانُيقتضيُأمورُ فمان.ُلمقتضياتُالزُّ ُانمانُفيُعهدُالمسيح.ُففيهُكلمُيقتضها
نُّالطُُّناولالمسيحُصارُاإلنسانُيتيُزمانُله.ُوفُا،ُوكانُالحليبُلزمُ ارضيعُ ُالُ اإلنسانُطف كمُعام.ُوا 

ُاإلنسانُفيُجميعُأطوارُحياتهُمنُبداي لكُالحالُتهاُإلىُنهايتهاُهوُشخصُواحد.ُكذلتالحظونُأنَّ
ُالُ يصيرُطفُثمُّ،ُاجنينُ ُفهوُفيُجميعُاألدوارُدينُواحد.ُواإلنسانُيكونُفيُبادئُأمرههللاُفيُدينُ

حوالهُوأطوارهُأُغمُمنُأنُّالرُّ.ُوبالُرجولتهُفشيخُ فيُكماُالُ فرجُافشابُ ُافبالغُ ُافمراهقُ ُي ا،ُفصبارضيعُ 
فهوُدينُواحد،ُذلكُألنَّهُحقيقة،ُهللاُتبدوُمختلفةُإلَُّأنَّهُفيُالحقيقةُواحد.ُوكذلكُالحالُفيُدينُ

ُ ُتقبل ُل ُاعّددالتُّوالحقيقة ُوهذا .ُ ُُاّلذيلختالف ُاألديان ُفي ُاختالفُُلهّيةاإلتالحظونه ُمثل مثله
هوُنفسهُُالُ مثُاترونهُاليومُشيخُ ُاّلذينهايتها.ُفهذاُُحّتىاإلنسانُفيُأحوالهُوأطوارهُمنذُبدايةُحياتهُ

هُإنسانُواحد.ُهرُإلَُّأنُّالّظاغمُمنُتفاوتُأمرهُواختالفُشأنهُحسبُالرُّ.ُوباكانُجنينُ ُاّلذياإلنسانُ
ُهُحقيقةُواحدة.أنُُّاألنبياءُالمختلفينُإلُُّأّياماختلفتُظواهرهُفيُُمهمافهللاُذلكُالحالُفيُدينُك

ُمللكّلُُقتتفُُّحّتىكُبهذهُالحقيقةُوهكذاُيجبُعليناُأنُنتمسُُّ
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ُفقوا.جميعُالبشرُويتُُّيّتحدة،ُُويُّوالجدالُكلُُّزاعالنُّالعالم،ُويزولُ

ُُ ُهللاُأسأل ُالعالم ُسببُوحدة ُتكونوا ُبعض ُُحّتىُنسانيُّاإلأن ُبعضهم ُالبشر ُجميع ُايعانق
ُ.بدّيةاألُنسانيُّالعالمُاإلُعّزةُتجّلىوت

ُبكم.ُامرحبُ ُ
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 العالم مجالسق عل  مجلس يتفوّ 

ُألقى1911ُُالّثانيُتشرين4ُبتُالموافقُالسُّفيُيومُ
ُالية:التُّالكلمةُُحّباءحضرةُعبدُالبهاءُفيُمجمعُاألُ

 هو هللا

ُةُوالجغرافيا.ُوكلُّياسالسُّوالمعارفُُوُالّزراعةجارةُُوالتُُّمجالسمعُكثيرةُكمجاُأوروّبالُفيُتتشكُُّ
.ُوليسُألحدهاُنصيبُمنُعالمُماّديُّقيُالالرُّ،ُومنُأجلُماّديُّفةُلخدمةُالعالمُالهذهُالمجامعُمؤلُّ

ُناسوتيُّوحانيُّالرُّ ُفهي ُلهوتيُّات، ُوليست ُجسماة ُوهي ُُرُنّيةة ُوحانيُّوليست ُوهي ُوليستُأرضيُّة، ة
ُ.ةماويُّس

ُُ ُباريسُيتشكُُّاّلذيالمجلسُأّما ُفي ُاآلن ُهذا–ل ُمجلسكم ُالفيضُُ-أعني ُنصيبُمن فله
عُ،ُوتتضوُّماويُّالسُّداءُالنُّ،ُويتعالىُفيهُملكوتّيةة،ُوتنيرهُاألنوارُالوحانيُّالرُّ،ُففيهُاإلحساساتُلهيُّاإل

ُال ُبلهّيةاإلُمحّبةفيه ُاألرواح ُفيه ُوتستبشر ُببعض، ُبعضها ُالقلوب ُفيه ُوترتبط ،ُ ُلهّيةاإلالبشارات
ُاإلوتتوجُّ ُالملكوت ُإلى ُفيه ُاإللهيُّهون ُالعالم ُوحدة ُفيه ُاآلمال ُونهاية ُمجلسُمنوُّنسانيُّ، ُهذا رُ.
ُوهوُسببُهبوبُالمعطُّ ُفيُالقلوبُألنُُّمحّبةر. ُالمجلسُحيُّلهّيةاإلبالقوىُُمؤّيده ُوهذا بنفثاتُُ.
ُمجالسقُعلىُجميعُرجةُتجعلهُيتفوُّوسيصلُعماُقريبُإلىُدُافيومُ ُاسعُيومُ وحُالقدس.ُوهوُيتُّالرُّ

ُالعالم.
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ته،ُولتوحيدُعالمُالبشرُلمحبُّهللاُ.ُفقدُاختاركمُلهّيةاإلُلطافكمُمشمولونُباألإذنُفاعلمواُأنُُّ
ألنَّهُشملكمُهللاُ.ُإذنُفاشكرواُلهّيةاإلبُإلىُاألعتابُة،ُوللتقرُّوحانيُّالرُّالقلوبُولإلحساساتُُمحّبةول

هذهُُلماُوفيتمُحقُّهللاُكمُأنفقتمُحياتكمُفيُشكرُمثلُهذهُالعنايةُولوُأنُّبمثلُهذاُالفضلُوبذلُلكمُ
ُة.مهمُّال

لُُاّلتيغرستُفيُبطنُاألرضُُوُاّلتيلُتنظرواُإلىُماُأنتمُعليهُاليوم.ُفهذاُأشبهُبالبذرةُُ
ُتها.هميُّكلها.ُعندُذاكُيعرفُقدرهاُوُأبذرةُتصبحُشجرةُتؤتيُأُ كّلُُأنُُّإلُّفيُالبداية.ُُأهمّيةتبدوُلهاُ

سوفُي اُوراننُاجُرؤوسكمُبتاجُالموهبة،ُوأطلعُمنُأفقُقلوبكمُكوكبُ قدُتوُّهللاُإذنُفاعلمواُأنُُ
ُهاية.النُّيحيطُبهذاُاإلقليمُفيُ

ُسعدتُأرواحكم.ُ
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 لهيّ اإل  ورالنّ 

ُألقى1911ُسنةُُالّثانيتشرين5ُُفيُيومُاألحدُ
ُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُفيُمنزلهُفيُباريسُ

  هو هللا

مشمسُومنيرُُارقُفأفضلُألنَّهُدائمُ الشُّأّماُماءُغيوم.ُالسُّ.ُاليومُمعتمُففيُابكمُومرحبُ ُالُ أه 
ُوللشُّالسُُّو ُلمعناه. ُموافق ُولفظه ُباطنه ُطبق ُظاهره ُقليل. ُفيه ُُرحاب ُنوران: .ُوجسمانيُُّوحانيُّرق

ُرقُوأضاءتُعالمُالغرب.الشُّمنُُاأشرقتُدائمُ ُلهّيةاإلواألنوارُ

جميعُاألشياءُترىُُةُألنُّهرُوهوُمؤلفُمنُاألجرامُالفلكيُّالّظاُورالنُّفعلىُنوعين:ُُورالنُّأّماُُ
لنفسه.ُُحّتىهرُليسُلهُإدراكُالّظاُورالنُّهذاُُشيء.ُولكنُُّلُيمكنُأنُيرىُأيُُّورالنُّ.ُوبدونُورالنُّب

فُاألشياءُهُيكشوكاشفُلهاُأيُأنُُّنورُالبصرُفمظهرُاألشياءأّماُهُيظهرُاألشياء.ُفهوُلُيدركُأنُّ
ُهوُاآلخر.هُلُيدركُحقيقةُاألشياءُها.ُإلَُّأنُّحسُّوي

فنورُالعقلُأعظمُُثمُّ.ُومنُانورُالعقلُفهوُيظهرُاألشياءُويكشفهاُويدركهاُفيُآنُمعُ أّماُُوُ
ُاألنوار.

ُورالنُّأّماُالعقلُيدركُاألشياءُالموجودةُُرُونُفيفوقُنورُالعقل.ُذلكُألنُُّلهيُّاإلُورالنُّأّماُُوُ
ُُلهيُّاإل ُهذا ُوبواسطة ُألفُعام. ُبعد ُسيظهر ُما ُالحقائق ُويدركُمن ُالغائبة ُاألشياء ُورالنُّفيدرك
ُأخبرُلهيُّاإل
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ُاألنبياءُمنذُألفُعامُعنُأمورُتظهرُاآلن.

ُ.اقدُأظهرُهذهُاألشياءُمنذُألفُسنةُمضت،ُوأدركهاُأيض ُُلهيُّاإلُورالنُّأنُُيّتضحمنُهذاُُ

ليهُأشارُإُاّلذيُورالنُّجميعُاألنوارُُوُهُأعظمُمننُّألُهيُّلاإلُورالنُُّتحّرُىفيجبُعليناُإذنُأنُنُ
ُُالّسّيد هُشاهدُ،ُذلكُألنُّورالنُّناُموسىُهوُهذاُسّيدثُعنهُتحدُُّاّلذيُورالنُّ.ُُوورالنُّالمسيحُهوُهذا
أشارُُاّلذيُورالنُّسمعُنداءُالحق.ُوهوُُارالنُّومنُهذهُُورالنُّ.ُومنُهذاُورالنُّفيُهذاُُلوهّيةاألُتجّلي
ُواألرض".ُّسمواتلنورُاهللاُفيُالقرآنُبقولهُتعالى:ُ"ُمحّمدناُدسيُّإليهُ

ُُ ُهذا ُحقائقُاألشياءُوتطُُّحّتىُورالنُّفتحّروا ُعلىُاألسرارُتدركوا ُهوُلهّيةاإللعوا ُما ُوتروا ،
ُة.مستور،ُوتقفواُعلىُجميعُالحوادثُالغيبيُّ

ُورالنُّآةُكذلكُيحيطُهذاُصورُجميعُاألشياءُتنطبعُفيُالمُرُمثلُالمرآة.ُفكماُأنُُّورالنُّفهذاُُ
ُ ُُالّصوربجميع ُهو ُوهذا ُاألشياء. ُُفيُأنُُّرُّالسُّويحيطُبجميع ُتنكشفُبهذا ،ُورالنُّحقائقُاألشياء

ُالكتابُال ُأسرار ُتتُُّمقّدسويجعل ُكذلكُتدركُبهذا ُواسطته، ُالملكوتُتشاهد ُوأسرار ُبه ُورالنُّضح
ُ ُُولهّيةاإلالعوالم ُاألسماء ُحقائق ُوتعلم ُالّصفا، ُُتجّلىوتُ،لهّيةاإلت ُالرُُّورالنُّبهذا ُبين الحّقُوابط
ُوالخلق.

ُ.ورالنُّلهذاُآملُأنُتستنيرواُبهذاُُ
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 للحقّ  ممّثلةاإلنسان مرآة 

ُألقىُحضرةُالّثانيتشرين6ُُفيُيومُاإلثنينُالموافقُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمبارك:التُّعبدُالبهاءُالخطبةُُ

 هو هللا 

يستُأهلُالغربُلُرقُأنُّالشُّنسمعُونحنُفيُُارقُإلىُالغرب.ُوكنُّالشُّمنُُالقدُجئتُقادمُ ُ
ُلديهمُّنُأُة.ُإلُّوحانيُّلديهمُإحساساتُُر ُبلُإنُّمثلُهذهُاإلحساسات،ُُ-والحمدُهلل–نيُألحظُاآلنُأنَّ

اآلن.ُفلوُُحّتىُوحانيُُّرمرّبُرُلهمُهُلمُيتيسُّأنُُّرق،ُإلُّالشُّتُأهلُاةُتفوقُإحساسوحانيُّالرُّإحساساتهمُ
ُ.ُولوُأنُّقُروحيُّضحُماُللغربُمنُتفوُّرقُلتُّالشُّونُكماُظهرُفيُوحانيُّونُُرظهرُفيُالغربُمربُّ

كانتُتظهرُُاّلتيةُوحانيُّالرُّرقُاشتهرتُفيُالغربُلعرفُاليومُمدىُالشُّاشتهرتُفيُُاّلتيعاليمُالتُّ
ُفيُالغرب.

نُُّ نُوجدُفيهُبعضُمنُحرمواُوحانيُّاستعدادُأهلُالغربُللرُُّىُيقينُأنُّعلنيُلوا  اتُعظيمُوا 
ات.ُويريدُهؤلءُوحانيُّالرُّمنُُالُتدركُشيئُ ُاّلتياتُعلىُاإلطالق،ُفكانواُمثلُالحجارةُوحانيُّلرُّامنُ

مُاإلنسان.ُيجبُُراتُكذلكُيحوحانيُّالرُّالحيوانُمحرومُمنُُبالحيوانُفكماُأنُُّاأنُيكونُاإلنسانُشبيهُ 
ُ ُتكون ُوأنُيتُُّهّمةأن ُاإلنسانُعالية، ُالعالء ُنحو ُُحّتىجه ُمنالّرحيبلغُعالم ُولكنُهؤلء ُاسالنُّ.

ُ،ُويريدونُأنُيصلواُنسبُاإلنسانُبالقردامعكوسُ ُيجتهدونُفيُأنُيرتقيُاإلنسانُارتقاءُ 
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ُاإلنسانُمنُساللةُالرُّب ُتهم.ة،ُوهذاُهوُغايةُهمُّمقّدسُإلهّيةغمُمنُأنَّ

ُالّصُُ ُعن ُأفكارهم ُأبعد ُأنُّوما ُفالواقع ُأيُّواب! ُوالحيوان ُاإلنسان ُبين ُليس ُبرغمُُه تشابه
بعدُيومُُا.ُفلإلنسانُعقلُوأفكارهُوعلومهُومعارفهُترتقيُيومُ نّيةاشتراكهماُفيُبعضُاألمورُالجسما

نُّ شافاتُاليوم،ُومقدارُالكتُحّتىالوسطىُُهُاإلنسانُمنذُالقروُنحّققُاّلذيُقيُّالرُّكمُلتالحظونُمدىُوا 
تُتمُُّاّلتيلعلومُوالكتشافاتُناعاتُوااُبينُجميعُالّصُناُقارنُّظهرتُعلىُيديه.ُولوُأنُُّاّلتيوالبدائعُ

منهاُفيُسنةُُهاُلُتكادُتعادلُماُتمُّوبينُصناعاتُهذاُالقرنُواكتشافاتهُلوجدناُأنُُّافيُخمسينُقرنُ 
ُت ُفما ُالعصر. ُلهذا ُُحّققواحدة ُُوُأّياممنذ ُوالّصُُحّتىموسى ُالعلوم ُمن ُالحالي تُناعاالقرن

ُحده.اُفيُالقرنُاألخيرُُووالكتشافاتُلُيعادلُماُظهرُمنه

ُقّوةالعاقلة،ُُوُقّوةقيُتلكُالالرُّدائم،ُوسببُهذاُُاإلنسانُفيُرقيُُّأنُُّاأصبحُمنُالواضحُإذُ ُ
حيوانُاليومُهوُنفسهُحيوانُُتينُبمعنىُأنُّهُلُيملكُهاتينُالقوُّالحيوانُفإنُّأّماُ.ُلهّيةاإلالفيوضاتُ

اإلنسانُُوواضحُأنُُّنُأعظمُمنُهذاُالمتياز.خمسةُآلفُسنةُمضت.ُوليسُهناكُامتيازُلإلنسا
ُ.للحقُُّممّثلةهُمرآةُأشرفُالمخلوقاتُوأنُّ

.ُانيُمسرورُجدُ ةُفيُهذهُالبقاعُلذلكُفإنُّوحانيُّالرُّاُكنتُقدُلحظتُوجودُاإلحساساتُولمُُّ
ُوأنُتعمُّاأنُيصبحُالغربُشرقُ ُوأملي ُوأنُيصلُإلىُوحانيُّالرُّاإلحساساتُُ، ةُفيهُوتحيطُبأرجائه،

ُرق.الشُّماُيضيءُالغربُكُقّوةمنُالُ-بهاءُهللاحضرةُُبواسطةُتعاليم–ُفوسالنُّ

ُارانيُواقفُ كُاألصفياء،ُتادعفاءُمنُعبّضُاُغافرُالخطأ،ُوياُراحمُالهمُياُواهبُالعطاء،ُوياللُُّ
ُدُهؤلءُعلىُماُتحبُّتؤيُُّسبقتُالممكناتُبأنُاّلتيإليك.ُأسألكُبرحمتكُُاإليكُناظرُ ُالُ بينُيديكُمبته
ُبنورُالهدىُوأسمعهمُنداءُملكوتكُاألبهى،رُقلوبهمُوترضى.ُونوُّ



 141 

ُتالفياحُالختزعزعهمُأُرُىُأمركُبينُالورىُلئالُّعلُمهماستقُثمُّمنُبحرُالعطاءُُاواجعلُلهمُنصيبُ 
ُيُالعتساف.لأُومنُ

ُإليك،ُُربُُّ ُمنقطعة ُونفوسنا ُوراياتُمعرفتكُبينُعبادك. ُخلقك. ُآياتُرحمتكُبين اجعلنا
ُعفاءُبرحمتكُالكبرى،ُوهؤلءُالفقراءُبموهبتكُالعظمى.دُهؤلءُالّضُوأيُُّوقلوبناُمنجذبةُبآياتُتقديسك،

ُ ءُأذلُُّاناذليل.ُتُرُضعيف،ُومغيثُلكلُُّأسير،ُومعينُلكلُُّانُلكلُّفقير،ُومنُّكّلُُانُعلىكُحنُّإنُّربِّّ
كُاُخطاياناُبفضلكُوعنايتك.ُإنُّعنُُّببابك،ُفقراءُإلىُملكوتُغنائك.ُفارحمناُبفضلكُوجودك.ُواعفُ 

ُكُأنتُالمقتدرُالقدير.الكريم.ُإنُُّأنت
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 مصائب الجمال المبارك

ُألقى1911ُُالّثانيتشرين7ُُالثاءُالموافقُالثُّفيُيومُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمبارك:التُّحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُُ

 هو هللا 

ُمنُمصائبُالجمالُالمبارك:ُانُلكمُقدرُ أريدُاليومُأنُأبيُُّ

ُمنُُ ُالسُُّأّيامفيُيوم ُالثُّنة ُوفيُاليومُالثة ُالبابُحبسُالجمالُالمباركُفيُطهران. لظهور
طوا،ُأفرجُعنُالجمالُالمباركُوأطلقُسراحه،ُولةُوتوسُّالدُّاليُاعترضُجمعُمنُاألمراءُووزراءُالتُّ

يخُطبرسيُهجمتُجماعةُمنُالشُّوجههُشطرُقلعةُُامُ وبينماُكانُحضرتهُفيُسفرُإلىُمازندرانُميمُّ
ل،ُوفيُأحدُمُ آإلىُمدينةُُاوساقتهمُجميعُ ُاالمباركُمعُأحدُعشرُشخص ُالجمالُُواقتادتُالُ الفرسانُلي

ُالجمالُالمُّياماأل ُاجتمعُأهلُمدينةُآمُ اجتمعُجميعُالعلماءُفيُالمسجدُوأحضروا لُباركُإليه،ُكما
أسهُوبلطته،ُعُبفاُرابُبساطوره،ُوالزُّومه،ُوالقّصُجارُبقدُّالنُّصنفُمنهمُبسالح:ُكّلُُوقدُتسلحُاأيض ُ

ُهمُأنُيقتلواُالجمالُالمباركُباإلجماع.وكانُهدف

ُالُ ُيتلقُّتهعلىُحضُرُعلمّيةوشرعُالعلماءُفيُإلقاءُاألسئلة ُوكانوا ُُونُعلى. ُاسؤالُجوابُ كّل
جهواُفاتُُّابتة.ُوعجزُالعلماء،الثُّةُوالبراهينُهورُباألدلُّ،ُوأثبتُالجمالُالمباركُحقيقةُالظُّاشافيُ ُاكافيُ 

ُإلىُالحصول
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منُجيبُأحدُخدمُالجمالُالمبارك،ُُولىاألقطةُالنُّمنُألواحُُا.ُفاستخرجواُلوحُ علىُشيءُمنُكتاباته
المُيقولُفيها:ُالسُّوحُفقرةُمنُبياناتُأميرُالمؤمنينُعليُعليهُاللُّباقر.ُوكانُبهذاُُوهوُالمدعوُمالُّ

ضحتُفضيلةُقالُلقدُاتُُّولُعليُجانُأحدُالعلماءُآمُ ُ"محوُالموهومُوصحوُالمعلوم".ُفتضاحكُمالُّ
ُإنُّ ُالّصُُاّلذياإلنسانُُالبابُوميزته، ُبالّصُيكتبُكلمة ُمرتبةُعلمهُألنُّحو ُتفهم ُتكتبُالّصُُاد حو

ُُاّلذيالفقيهُهوُُالّسّيدُبلُإنُّينُوقدُكتبهاُالبابُخطأ.ُفقالُالجمالُالمبارك:ُالسُّب أخطأُولمُيفهم.ُإنَّ
ُ ُبن ُيجيبُكميل ُوهو ُالمؤمنين ُأمير ُكالم ُمن ُمأخوذة ُالعبارة ُعنُُخعيُّنُّالُيادُزهذه ُسأله عندما

زدنيُفقرةُكّلُُةُفقرات.ُفكانُكميلُيقولُألميرُالمؤمنينُبعدالحقيقة.ُفقدُأجابهُأميرُالمؤمنينُبعدُّ
ُُابيانُ  ُأن ُ"ُتفّضلإلى ُأيُّبقوله: ُالمعلوم" ُوصحو ُالموهوم ُويريدُُأنُُّمحو ُالحقيقة ُيطلبُفهم من

وشائعاتها،ُوأنُينظرُإلىُماُُالّتقاليدهامُسهُعنُأُورُقلبهُويقدُّيجبُعليهُأنُيطهُّالحّقُالوصولُإلىُ
هللاُوعندماُظهرُرسولُُىُعنُالموهومُوينظرُإلىُالمعلوم.هُيتخلُّعوة،ُبمعنىُأنُّالدُّصاحبُُيقوله

ُُو ُاليهود ُكلُّالنُّكان ُتخلُّصارى ُأوهاما ُعن ُالّصُُمهموا ُوكلمة ُالحقيقة. ُإلى ُاهتدوا ُإليه حوُواستمعوا
فأنتُقدُسهوتُُانُبينُالكلمتين.سيانُوالغفلة.ُوشتُّالنُّينُمعناهاُالسُّهوُبالسُّن،ُُوفطُّالتُّادُمعناهاُبالّصُ

ُهذهُالعبارةُكتبتُصحيحة.ُوغفلتُعنُأنُّ

ُالبياناتُمنفلمُُّ وبهتوا،ُُاوالعوامُذهلواُجميعُ ُسانُالمباركُبمحضرُالخواّصُاللُُّاُجرتُهذه
ُذلكُالفقيهُعارُعنُالعلمُوبريءُُهلووضحُلهمُج منه.ُفثقلُعلىُالعلماءُذلكُالمجتهدُوعلمواُأنَّ

آلمنُبهُُعاّمةُمجالسةُهُلوُألقىُالجمالُالمباركُببياناتهُعلىُالمألُفيُعدُّهذاُالموقفُوأدركواُأنُّ
ُاتُّ لُمنُفقواُعلىُإصدارُحكمُاإلعدامُعليه.ُوقدُخافُميرزاُتقيُخانُحاكمُآمُ أكثرُالخلقُولهذا

ُتُبينُقبيلتيُذلكُلشبُّهُلوُحدثُ.ُوأدركُأنُّاعظيمُ ُاابُ اضطُرُاضطربهذاُاألمرُُو



 144 

ةُنارُالحربُوالقتالُإلىُاألبد.ُفخطرُلهُأنُيكتفيُبأذيُُّ-أكبرُطائفتيُمازندرانُ-نوريُولريجاني
لخواطرهم.ُفأمرُأنُيضربُالجمالُالمباركُبالعصا.ُُالنفوسُالعلماءُوتسكينُ ُاالجمالُالمباركُتطييبُ 

ُماءُمنُقدميه.الدُّسالتُُحّتىفضربُ

قفوهُبجوارُالحائطُوأمرُميرزاُتقيُُولىُمسجدُقريبُمنُبيتُالحاكم،ُوأبعدُذلكُأحضروهُإُ
ُُاخانُبعض ُ ُالمباركُإلىُمنزلُُسر امنُرجاله ُالجمال ُويحملوا ُالحائطُمنُالخلف، ُهذا أنُيهدموا

ُالجمالُالمباركُبسرعةُمنُبينُالجمعُالمحتشدُوحملوهُ الحاكمُ،ُففعلُرجالُالحاكمُذلكُواختطفوا
ُت جالُقدُالرُّاحيةُاألخرىُمنُالحائظُكانُالنُّإلىُُاسالنُُّتحّولقيُخان.ُوقبلُأنُيإلىُمنزلُميرزا

ُبالجمالُالم ُالبابُوراءوصلوا ُفوقُباركُإلىُالمنزلُوأغلقوا ُالحاكم ُخدم طحُومنعواُالسُّهم،ُوصعد
ُوفرُّوصدُُّاسالنُّ ُبكلُّوهم، ُُقوهم ُهذا ُحال ُوقد ُالجمالُالتُّوسيلة. ُيقتلوا ُأن ُوبين ُالعلماء ُبين دبير

ُالمباركُفيُذلكُاليوم.ُ

ُُ ُولىاألقطةُالنُّامنةُلظهورُالثُّنةُالسُّهُالجمالُالمباركُإلىُطهران،ُوفيُتوجُُّأّياموبعدُعدة
ُاشديدُ ُاقواُعليهُتضييقُ ،ُوضيُّهارُقطُّالنُّحبسُفيُطهران،ُوألقيُبهُفيُغياهبُسجنُلُينفذُإليهُنورُ

هاُكانتُتحنيُقامةُالجمالُبلغُمنُثقلهاُأنُّدواُقدميه،ُووضعواُفيُعنقهُسالسلُلُيمكنُوصفه،ُفقيُّ
منُوضعُعصاُذاتُشعبتينُبأسفلهاُكماُسلبواُمالبسه،ُووضعواُعلىُُالمبارك،ُبحيثُكانُلُبدُّ

ُأربعةُأشهر.ُمّدةجنُالسُّالجمالُالمباركُعلىُهذهُالحالُفيُهذاُُظلُّقة،ُُورأسهُلبدةُعتيقةُممزُّ

ُإلىُأخرجُمنُالحبسُونفيُإلىُبغداد،ُوفيُبغدُثمُُّ ُسنةُسافرُخاللها ُأقامُإحدىُعشرة اد
نواتُاإلحدىُعشرةُالسُّفقضاهاُفيُبغداد،ُوفيُهذهُُمّدةباقيُالأّماُكردستانُحيثُأقامُفيهاُعامين،ُ

ُالجمالُالمباركُفيُُظلُّاشتعلتُنارُالعداوةُوالبغضاءُفيُصدورُأعدائه،ُفيُحينُ
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ُالمعاندونُفيُإلحاقُالالسُّغايةُالبشاشةُُو هُكانُفيُّنُإررُبالجمالُالمباركُبحيثُّضُرور،ُوقدُجد
نواتُالسُّالصباح،ُوفيُهذهُُحّتىالمساء،ُوفيُالمساءُيفقدُاألملُُحّتىباحُيفقدُاألملُفيُالبقاءُالّصُ

ُال ُأسئلتهم ُعليه ُويطرحون ُبمحضره ُويفوزون ُالجهات ُجميع ُمن ُعليه ُيقبلون ُالعلماء ُعلمّيةكان
سببُاشتهارُصيتُالجمالُالمباركُفيُجميعُُوكانُذلكافيةُالكافيةُعليها،ُالشُُّويسمعونُاألجوبة

ينُشاهُيعلمونهُبذلكُفالتمسُهذاُالدُّاألرجاء،ُوقدُكتبُعلماءُإيرانُالمقيمونُفيُبغدادُإلىُناصرُ
ُفنقلُإلىُإسطنبولُبأمرُُثمانيُّعلطانُالالسُّمنُ ُإلىُإسطنبول، أنُينفيُالجمالُالمباركُمنُبغداد
أخرىُالتمسُمّرةُوميليُ)أدرنة(،ُُوالرُّضىُفيهاُأربعةُأشهرُنفيُإلىُ،ُوبعدُأنُقثمانيُّعلطانُالالسُّ

جنُالمعروفُبالقشلةُالسُّنزلُالجمالُالمباركُفيُ،ُفأُ عّكاوميليُإلىُالرُّشاهُأنُينفىُمنُُينالدُّناصرُ
ُعّكاأصابتُالجمالُالمباركُفيُسجنُُاّلتيالبالياُأّماُُاسجينُ ُعّكاةُوقضىُبقيةُحياتهُفيُالعسكريُّ
ُمكنُأنُتوصف.فالُي

وحُالمرسلُاللُّلواحهُإلىُجميعُسالطينُاألرضُماُعداُأأرسلُُعّكاوبعدُأنُنزلُفيُسجنُُ
ينُشاهُفقدُحملهُميرزاُبديعُخراساني،ُوقالُلهُالجمالُالمبارك:ُإنُقبلتُالستشهادُالدُّإلىُناصرُ

طهران،ُولمُيكنُيلتقيُمُشطرُإيرانُإلىُأنُبلغُوحُويمُّاللُّهادةُوحملُالشُّفاحمله،ُفقبلُميرزاُبديعُ
ينُشاهُيصطافُفيُنياورانُبشميرانُفذهبُالدُّريق،ُوفيُذلكُالوقتُكانُناصرُالطُّأثناءُُحّباءباأل

لُالمناظرُينُشاهُيتأمُّالدُّاه.ُوفيُذاتُيومُكانُناصرُالشُّميرزاُبديعُوصعدُإلىُهضبةُتواجهُقصرُ
،ُوقدُارتدىُالمالبسُالبيضاء.ُوفيُةُالهضبةيجلسُعلىُقمُُّا،ُفرأىُشخص ُمقّربحولهُبمنظارهُالمنُ

رآهُفيُُاالثُأيض ُالثُّ.ُوفيُاليومُمقّربلُالمناظرُبمنظارهُالخصُنفسهُوهوُيتأمُّالشُُّىاليُرأالتُّاليومُ
ئِّلُمنُأنت؟ُولماذالهُحاجة.ُفأرسلُفيُطلبهُُوُالوضعُنفسهُفعرفُأنُّ ُس 
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سالةُالرُّلطانُأخذُالسُّرادُرجالُلطان.ُفأالسُّيُأحملُرسالةُمنُشخصُعظيمُإلىُتجلسُهنا؟ُفقال:ُإنُّ
اه:ُالشُّاه.ُفسألهُالشُّؤلءُإلىُمحضرُهبيد.ُفحملهُُالطانُيدُ السُّمهاُإلىُأنُأسلُُّمنهُإلَُّأنَّهُقال:ُلُبدُّ

سالةُوأمرُالرُّاهُالشُُّناولاه.ُفتالشُّأحضرتهاُإلىُبهاءُهللاُمنُأنت؟ُوماذاُبيدك؟ُفقال:ُهذهُرسالةُمنُ
ُااهُأنُيسألوهُعنُرفاقه.ُفلماُسئلُقال:ُأناُلُأعرفُأحدُ الشُّوحبسوه.ُفطلبُظُعليه.ُفحملوهُحفُّالتُّب

ُفعذُّوليسُليُرف ُيق. ُثالثة ُيصرُُّربُوالكيُّعذيبُوالّضُالتُُّىُألوانبشتُُّأّيامبوه ُقطُّفلم ُأحد .ُحُباسم
ُالث.الثُّقتلوهُفيُاليومُُثمُّبونهُوالتقطواُلهُصورةُوهمُيعذُّ

ُقالُالعلماء:ُ"إنُُّأّيامواُعليها.ُوبعدُعدةُةُإلىُالعلماءُكيُيردُّسالالرُّاهُأرسلُهذهُالشُّإّنُُثمُُّ
نُّناُأعرفُأنَّهُعدوُّاه:ُأالشُّك"ُفقالُخصُعدوُّالشُّهذاُ ليكمُأنُتجيبواُعلىُمطالبها.ُفلمُماُطلبتُإي.ُوا 
عامُهذاُاإلنكّلُُهذاُالحترامُوأنعمُعليهمكّلُُحترمُالعلماءنيُأاهُوقال:ُإنُّالشُّ.ُفغضبُاجوابُ ُيكتبوا

ُسالة.ُفإذاُبهمُاليومُيجيبونُبمثلُهذاُالجواب.الرُّعلىُمثلُهذهُُاكيُيكتبواُفيُمثلُهذاُاليومُردُ 

ّماُإاألمرُلُيخرجُعنُإحدىُاثنتين:ُُوحُبقوله:ُإنُّاللُّالجمالُالمباركُفيُذلكُُتفّضلولقدُُ
ُاُ أنهُحقُُو نُكانُُاأنهُباطل،ُفأحضرُالعلماءُوأحضرنيُكيُأناقشهم.ُفإنُكانُحقُ ّما آمنتُبه،ُوا 

ُفافعلُبيُماُشئت.ُالُ باط

بسلطنةُفانيةُفكمُُينُشاهُويقولُله:ُلُتغترُّالدُّلناصرُُصائحالنُُّقّدميُاوحُأيض ُاللُّوفيُهذاُُ
نُُّهللا،لهمُمنُأثر.ُوهذاُاألمرُأمرُُلمُيبقُ ُاالطينُجاءواُوذهبواُجميعُ السُّمنُ كُلُتستطيعُمقاومتهُوا 

اُقريبُلُتستطيعُذلك.ُوعمُُّالُيقدرُعلىُمقاومتهُأحد،ُوأنتُأيض ُهللاُُأمرُولُتقدرُعلىُمنعه.ُفإنُّ
ُاماتُتاركُ ُحّتىُعلىُغرورهُظلُّ،ُُولهّيةاإلُصائحالنُّرقُوالغرب،ُفلمُيقبلُالشُّويحيطُهللاُسيرتفعُأمرُ
ُهذاُالعالم.
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ُُإنُُّثمُُّ ُكانُفيُمنتهىُالأنُُّجنُإلُّالسُّالجمالُالمباركُبقيُفيُهذا ُيكعّزةه ُولم نُسجنهُ،
فواُأنُيتشرُُّولةُوالتمسواالدُّجاءُرجالُمّرةُوكمُمنُُ.شخصُقطُُّهُلمُيأبهُأليُّكسجنُاآلخرينُألنُّ

ُ ُلهم، ُيأذن ُيكن ُفلم ُإنُّبمحضره ُيتشرُُّظلُُّعّكامتصرفُُبل ُويلتمسُأن فُخمسُسنواتُيرجو
،ُوجاءُماُأرادُالخروججنُكلُّالسُّصارُيخرجُمنُُحّتىوقتُطويلُُبمحضرهُفلمُيأذنُله،ُولمُيمضُِّ

ُُوُاّلذيإلىُالقصرُُعّكافُوجميعُالموظفينُمنُالمتصرُّ المدينةُمسافةُنصفُنُيبعدُعُاّلذينزله
ؤالُعنُالسُّعلي،ُومعُذلكُلمُيلتفتُإليهمُالجمالُالمباركُبُسّيدفرسخُوذلكُبمناسبةُعقدُقرانُآقاُ

ُأحوالهم.

ُُ ُالباليا ُخالصة ُهذه ُالمباركُوالمشقُُّاّلتيوبعد، ُالجمال ُُوُاّلتياتُتحملها جونُالسُّعاناها،
ُالم.السُّألقيُفيهاُُوُاّلتي
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 إنما هي العمال ال القوال

ُألقى1911ُُُالّثانيينُتشُر8ُفيُيومُاألربعاءُالموافقُ
ُحضرةُعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُفيُمنزلهُالمبارك:

 هو هللا

يقولونُُونُللخير،ُوالجميعهمُمحبُّجميعُالمللُكاملةُمنُحيثُاألقوالُفالجميعُيذكرونُأنُُّ
ُاإلُالّصدق ُالعالم ُفضيلة ُواألمانة ُمذموم، ُوالكذب ُذلُّنسانيُّمقبول ُوالخيانة ُاإل، ُالعالم ،ُنسانيُّة

ُُو ُكسرها، ُمن ُأحسن ُالقلوب ُالالرُّوتطييب ُل ُجميل ُوالعدل ُالبغضُوالعداوة ُمن ُأفضل م،ُلظُّأفة
ُُوالرُُّو ُوحسنُاألخالقُأفضلُمنُسوئها، ُوالعلمُالظُّمقبولُلُالُورالنُّحمةُحسنةُلُالقسوة، ُعّزةم،

يةُحسنةُلُوالهداُحسنُلُالغفلةُعنه،هللاُهُإلىُوجُّالتُّاإلنسانُلُالجهل،ُوالكرمُمحمودُلُالبخل،ُُو
ُةُوأمثالُذلكُكثير.الّضالل

نفسُمشغولةُبميلهاُكّلُُبلُإنُّالعملُُحّيزفيُعالمُالقولُولُينتقلُإلىُُظلُّذلكُيكّلُُأنُُّإلُُّ
فردُيحصرُُرر،ُوكلُّفكيرُفيُمنفعتهُولوُجلبتُعلىُاآلخرينُالّضُالتُّبوهواها.ُوكلُإنسانُمنهمكُ

فيُراحتهُواطمئنانهُدونُغيره،ُهذاُهوُمنتهىُُفّكرامرئُيُفيُثروةُنفسهُدونُاآلخرين،ُوكلُُّفكره
ُكهم.مسل،ُوهذاُهوُاسالنُّمطلبُ

ُاكلة.ُبلالشُّينُلُينبغيُلهمُأنُيكونواُعلىُهذهُبهائيُّإلَُّأنُالُ



 149 

بالعملُلُُعالمينونُممتازين،ُفتزيدُأعمالهمُعلىُأقوالهم،ُويكونونُرحمةُللبهائيُّيكونُالينبغيُأنُ
ُاإل ُالعالم ُويظهرونُفضائل ُوأمانتهم، ُصداقتهم ُوأفعالهم ُوأعمالهم ُويثبتونُبمسلكهم ،ُنسانيُّبالقول،

لرقيُالعالمُهائيُّبونُوذلكُكيُيكونُالبهائيُّهمُ.ُوتناديُأعمالهمُبأنُّماوّيةالسُّةُانيُّوُرالنُّنونُويبيُّ ونُسبباُ 
ُ.نسانيُّاإل

ماُقولُيقوله.ُإنُُّلماُاحتاجُإلىُأيُُّبهائيُّةُوسلكُالمسلكُالبهائيُّقامُباألعمالُالُاإنسانُ ُولوُأنُُّ
أظهرتُُاّلتي،ُواألعمالُهيُمدنّيةنشرتُهذهُالُاّلتيارتقتُبالعالم،ُفاألعمالُهيُُاّلتيهيُاألعمالُ

ُالكتشافات،ُواألعمالُهيُُاّلتيواألعمالُهيُُالّصنائعهذهُ ُالُاّلتيأبرزتُهذه ُماّديُّبلغتُبالعالم
ُ ُالممكنُأنُالدُّإلىُهذه ُفهلُكانُمن ُاألمرُعلىُاألقوال ُتكنُهناكُأعمالُواقتصر ُلم ُفلو رجة.

ُة؟ماّديُّالُمدنّيةهذهُالُحّققتت

ُنستدلُُّ ُأن ُإذن ُنستطيع ُالبرهان ُُبهذا ُأن ُللوحانيُّالرُّعلى ُفأعماّديُّاتُمناظرة ُأهلُات. مال
ُالقلوبُلُاألقوال،ُواألعمالُالخيريُّ ُالوجدان،ُوالفضائلُاإلةُسببُمسرُّالملكوتُسببُحياة ةُنسانيُّة

ُةُالبشر.ورانيُّسببُن

كمُوّفقأنُيهللاُهارُوتسألواُالنُّوأطرافُُيلاللُّعواُوتبتهلواُآناءُوعلىُذلكُفيجبُعليكمُأنُتتضرُُّ
واُإلىُعملُالخير،ُوّفقواُلهُوناجوهُواسعواُعسىُأنُتصلُُّوهللاُهواُإلىُإلىُاألعمالُلُاألقوال.ُتوجُّ

ُسببُ  ُُلغنىُاوأنُتكونوا مريض،ُكّلُُصّحةلُالكلُمحزون،ُوسببُ ُالكلُبائسُوسرورُ ُافقير،ُوعونُ كّل
ُلكلُُّومأوىُ ُلُ غريب،ُومنُزُلكلُُّاومالذُ ُمنُلُوسيلةُله،ُوملجأُخائف،ُوسيلةُلكلُّكّلُُألمنُاوسببُ 

ُطن.منُلُمأوىُلهُولُُو

ذاُلمُنبهائيُّإليهاُفنحنُُوّفقنا.ُفإذاُبهائيُّتلكُهيُصفةُالُ فلسناُُ-هللالُقدرُ–إليهاُُوّفقونُوا 
ُين.بهائيُّ
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 للّا  محّبة

ُُاأيض 1911ُُُالّثانيتشرين8ُُفيُيومُاألربعاءُالموافقُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمبارك:التُّألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ

 هو هللا 

الجمادُيحياُبالماءُُبالماء.ُولقدُثبتُأنُُّ-بلُوالجماد–ُاجميعُ ُباتالنُّوانُُووالحيُيحياُاإلنسانُ
ُاف.فُّالشُّدُحياتهُبالماءُالمتجمُُّ،ُوأنُّاللجمادُحياةُأيض ُُد.ُفمنُالكتشافاتُالحديثةُأنُّافُالمتجمُّفُّالشُّ

وح،ُالرُّاءُُوعميدُبالمالتُّمنُُهُلُبدُّالمسيحُإنُُّالّسّيدإذنُفالماءُهوُسببُالحياة.ُولهذاُيقولُُ
–هللاُُمحّبةفُهللا.ُمحّبةأيُُارالنُّ.ُوهذُالماءُهوُعينُبدّيةهوُسببُالحياةُاألُاّلذييءُالشُّأيُبذلكُ

هللاُُمحّبةُهاُسببُالحياةُيقالُلهاُالماء.ُوالواقعُأنُّ،ُوألنُّارالنُّيقالُلهاُُ-هاُتحرقُالحجبُواألستارألنُّ
ُاإل ُتتطهُُّنسانيُّهيُحقيقةُفضائلُالعالم ُوبرُطبها ُالبشر، ينجوُاإلنسانُمنُنقائصُهللاُُمحّبةينة

ةُالعالم،ُولوحدةُورانيُّلنُايرتقيُفيُعالمُالفضائل،ُفتصبحُهيُسببُ ُاأيض ُهللاُُمحّبة.ُوبنسانيُّالعالمُاإل
ُ لبشر.ُوبهاُسببُسعادةُعالمُاهللاُُمحّبةجرح.ُُوُلكلُُّداء،ُومرهمُدواءُلكلُّهللاُُمحّبةجميعُالبشر.ُإنَّ

ُة.رمديُّالسُّعادةُالسُُّوُبدّيةبالحياةُاألُيفوزُاإلنسان

ُُادُ سيرُسعيناُوجهدناُفيُأنُنكونُتجفيجبُعليناُإذنُأنُنحصُ
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ُُهللا.ُمحّبةل ُهيُحقيقةُجميعُاألديان.ُوهيُأساسُتعاليمُعالمُاإلنسان.هللاُُمحّبةذلكُألنَّ

أصبحُيعقوبُهللاُُّبةمحوبُبالبركة.سحقُفازُإهللاُُمحّبةمُإبراهيمُاألصنام.ُوبحطُّهللاُُمحّبةفبُ
هللاُُمحّبةنّجىُموسىُبنيُإسرائيل.ُوبهللاُُمحّبةأصبحُيوسفُعزيزُمصر.ُوبهللاُُمحّبةوبُإسرائيل.
العربُمنُأسفلُدركاتُالجهلُإلىُأعلىُُمحّمدرفعُهللاُُمحّبة.ُوببدّيةالمسيحُالحياةُاألُالّسّيدوهبُ

وعرَّضُصدرهُبهاءُهللاُرُبظهورُحضرةُبشُُّوىُحضرةُالبابُبنفسهُضحُّهللاُُمحّبةدرجاتُالعلم.ُوب
ُرقُوالغرب.الشُّعلىُبهاءُهللاُأشرقُحضرةُهللاُُمحّبةأللفُرصاصة.ُوب

وقتكمُفيُأمرُواحد،ُألُوهوُأنُكّلُُفيجبُعليكمُإذنُأنُتحصرواُفكركمُوذكركمُوتقضواُ
ُهللا.ُمحّبةتصبحواُمظاهرُ
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 ينوحانيّ الرّ في مجمع 

ُدعي1911ُسنةُُالّثانيُتشرين9ُفيُيومُالخميسُالموافقُ
ُينُبقاعةُسانُجرمانوحانيُّالرُّحضرةُعبدُالبهاءُإلىُمجمعُُ

ُشارعُريوُكلمبيدُفيُباريسُوقدُأثنىُرئيسُالمجلس21ُُ
ُالية:التُّفألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُُاعاطرُ ُءُ ينُثنابهائيُّعلىُالُ

 هو هللا

ُالقلبيُّالرُّمنُأقوالُُنيُممتنُّإنُُّ نيُحضرتُفيُّنُإهللاُلمتنان.ُوأشكرُةُغايةُائيسُومشاعره
ُفيُباريس.ُوحانيُّالرُّمثلُهذاُالمجمعُ

ُُ ُإلى ُاآلن ُنظرنا ُفلو ُمملوءُ جّو ُلوجدناه ُالحقيقة ُبمنظار ُالمجلس ُولوجدناُالرُّبُاهذا وح
هذهُُوحُالقدس.ُفالحمدُهللُعلىُأنُّالرُّةُلهُمحيطةُبه،ُولشاهدناُتأييداتُلشامُماوّيةالسُّالفيوضاتُ
نزلةُالمحيطُوهذاُالمجمعُوحُبمالرُّوح.ُفالرُّفيهاُاهتزازاتُُدة،ُتتردُّوحانيُّالرُّضةُباإلحساساتُاالقلوبُفيُّ

هاُفيُغمُمنُأنُّالرُّبهاُمنبعثةُمنُمحيطُواحد.ُُوإلُأنُُّةتعّددماألمواجُُغمُمنُأنُّالرُّبمنزلةُاألمواج.ُوب
ُ ُمختلفة ُإلُُّالّصورظاهرها ُُواألشكال ُوحدة ُتالرُّأن ُلقدُتجّلىوح ُوجميعُُفيها. ُاألنبياء ُجميع أتى

ُوتبرز،ُفالُيبقىُلألمواجُأيُُّنسانيُّوحدةُالعالمُاإلُتجّلىةُلتربيةُالبشرُكيُتمقّدسالُلهّيةاإلالمظاهرُ
نماُ ُوحُكالمحيطُواألجسامُكاألمواج.الرُُّأنُيكونُشأنُالمحيط.ُذلكُألنُّالشُّأثر،ُوا 
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ُأنُّلُشّكُماء.ُُوالسُّمُتنزلُمنُأورشليُأنُُّ-كماُذكرُرئيسُالمجمع–ولقدُوردُفيُاإلنجيلُُ
ُقّوةبينُالبشرُبُتجّلىتُاّلتيُلهّيةاإلعاليمُالتُّبلُهيُُاوطينُ ُاوجص ُُاهذهُليستُحجرُ ُماوّيةالسُّأورشليمُ

ةُورانيُّأثرُلنُولمُيعدُهناكُأيُُّلهّيةاإلعاليمُالتُّطويلةُنسيتُفيهاُُمّدةقضتُناُكانتُقدُاوح.ُولمُّالرُّ
ُتجّلتُلهّيةاإلعاليمُالتُّهيُُاّلتيُماوّيةالسُّرق،ُوأورشليمُالشُّمنُبهاءُهللاُظهرُلذلكُُماوّيةالسُّأورشليمُ

ُفيُإيرانُوسائرُاألقطار.

ُغمُمنُأنُّالرُّماءُوبالسُّازلةُمنُالنُُّماوّيةالسُّعاليمُالتُّهيُُماوّيةالسُّأورشليمُُومنُالمعلومُأنُُّ
ةُماّديُّوالقوىُالُنّيةتُالقوىُالجسماّلبتغأخرى.ُوقدُمّرةُتُأّسسأورشليمُهذهُانهدمتُمنُأساسهاُفقدُت

ُالغلبةُفيُ ُامحترمُ ُانيُأرىُفيُباريسُجمعُ ة.ُوالحمدُهللُفإنُّوحانيُّالرُّرقُللقوىُالشُّفيُالغربُبينما
ُ ُبنفحات ُإنسانُ الرُّيعيش ُيكون ُل ُفاإلنسان ُإنُُّاوح. ُألنُّبجسمه، ُذلك ُبروحه، ُإنسان ُاإلنسان ُما

لواُكيفُوحُفيمتازُبهاُاإلنسانُعلىُالحيوان.ُتأمُّالرُّالحيوان،ُأمُالجسمانياتُيشتركُفيهاُاإلنسانُمعُ
،ُاماويُ تجعلُاإلنسانُسُاّلتيوحُالرُّهاُوحُاألجسام.ُإنُّالرُّمسُاألرضُكذلكُتضيءُالشُّيضيءُشعاعُ

تكشفُحقائقُاألشياء،ُهيُُاّلتيوحُالرُّوحُالقدس،ُهيُالرُّثاتُتجعلهُيستفيضُمنُنفُاّلتيوحُالرُّهيُ
وهبتُُاّلتيوحُالرُّهذهُالعلوم،ُهيُكّلُُتأّسسُاّلتيوحُالرُّهذهُاآلثار،ُوهيُكّلُُأظهرتُياّلتوحُالرُّ

وحُالرُّرقُوالغرب،ُهيُالشُّتجمعُُاّلتيوحُالرُّالمللُالمختلفة.ُهيُُوّحدتُاّلتيوحُالرُّ،ُهيُبدّيةالحياةُاأل
ُاإلُاّلتي ُفالمستفيضونُمنُي اانربُُّاعالمُ ُنسانيُّتجعلُالعالم ُولهذا ُالعالم.ُالرُُّقّوة. وحُهمُسببُحياة

بهاءُكمُمسرورنُومبتهجونُمنُتعاليمُأنُّلُشّكُوح،ُُوالرُّكمُمستفيضونُمنُعالمُفالحمدُهللُعلىُأنُّ
ُةُمحضة.وحانيُُّربهاءُهللاُتعاليمُُاتُذلكُألنُّوحانيُّالرُُّمؤّسسهوُُاّلذيهللاُ

ُالحقيقةُسببُظهورُُتحّرُيالحقيقة.ُُوُتحّرُيعاليمُالتُّهذهُُأّولُوُ
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نُُّقّوةالبُحّسُوحُلُتالرُُّوح.ُذلكُألنُّلرُّا غمُمنُالرُّ.ُوبنّيةبالقوىُالباطُتجّلىماُتظهرُوتالمحسوسة.ُوا 
فان:ُأحدهماُرُّوحُتصرُّلمةُفيُالجسد.ُولةُوهيُمتحكُّروحهُمخفيُُّأنُُّجسمُاإلنسانُمحسوسُإلُُّأنُّ

هذهُُغمُمنُأنُّالرُّسان.ُوباللُّبُتكّلمهاُترىُبالعينُوتسمعُباألذنُوتبواسطةُاآللتُواألدواتُبمعنىُأنُّ
هاُتعملُأنُُّقُبالجسدُإلُّهذهُاألدواتُتتعلُُّغمُمنُأنُّالرُّوح.ُوبالرُّهوُُمحّركالُاآللتُتعمل،ُإلُأنُّ

وحُبالُعين،ُوتسمعُبالُالرُّؤياُترىُالرُّدونُاآللت،ُففيُعالمُُفيتمُُّالّثانيفُصرُّالتُّأّماُوح.ُُوالرُُّقّوةب
ؤياُدونُالرُّفيُعالمُُتجّلىةُتظهرُوتوحانيُّالرُّبالُقدم.ُوجميعُالقوىُأذن،ُوتنطقُبالُلسان،ُوتمشيُ

ُوساطةُالجسم.

ُمعلومُ ُ ُصار ُتصرُّالرُُّأنُُّاإذن ُلها ُواألذنُوح ُكالعين ُآلتُاألجسام ُبواسطة ُأحدهما فان،
وحُتكشفُالرُُّأنُُّليلُعلىُذلكُأنُالجسمُقدُيكونُفيُالغربُإلُّالدُُّوُوغيرها،ُوثانيهماُبدونُاآللت.

ُرها.رقُوتديرُفيهُاألمورُوتسيُّالشُّالتُح

ُوأنُّالرُُّأنُُّحّققمنُذلكُيثبتُويتُ ُفالجسمُُوحُعظيمة ُحقير. ُفهو ُقيسُبها ُما ُإذا الجسد
ُإلُُّحّققهُلُيتتجّليظهورُجمالهُُوُأنُُّءُإلُّالّصفامنُُبّلوربلغُالُمهما.ُُوورالنُّوحُالرُُّوُبّلوربمثابةُال

ُورالنُّمحتاجُإلىُُبّلورالُأنُُّومضيء.ُإلُُّهُمشعُّألنُُّبّلورإلىُالُااجُ ليسُمحتُورالنُّ.ُُوورالنُّءُُوالّضياب
الجسمُهوُالمحتاجُإلىُُبلُإنُّوحُليستُمحتاجةُإلىُالجسم،ُالرُّكيُيضيءُويظهرُجماله.ُوكذلكُف

الجسمُفيُحينُُوح.ُلحظواُكيفُيتناقصالرُّياُإلُبالجسمُفالُيحأّماُوحُلُتحياُبالجسمُالرُّوح.ُُوالرُّ
علىُماُهيُعليهُمنُُظلُّوحُتالرُّإّنُفُالُ تها.ُإذاُبترتُيدُاإلنسانُمثوحُعلىُعظمتهاُوقوُّلرُّاتبقىُ

ذاُعميتُعينُاإلنسانُبالعمىُفإنُّ إذاُانقطعتُأّماُعلىُماُهيُعليه.ُُظلُّتهُتُربصيُقدرةُوسلطة.ُوا 
ُالجسدُينعدمُعلىُالفور.ُوحُعنُالجسدُفإنُّالرُّفيوضاتُ
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شراقُمنُلهّيةاإلوحُفيضُمنُالفيوضاتُالرُّلُبجسده،ُوهذهُاإلنسانُبروحهُُثبتُإذنُأنُُّ ،ُوا 
ُولكنُّ ُُإشراقاتُشمسُالحقيقة. ُاإلالرُّهذه ُتأيُّنسانيُّوح ُما ُإذا ُالقدسُالرُّدتُبة وحُالرُّونفثاتُُ–وح

ُالتُّالقدسُهيُ ُاألةحقيقيُُّاأصبحتُروحُ ُ-لهّيةاإلعاليم ُتفوزُبالحياة ةُانيُّوُرالنُّوتظفرُبُ،بدّية،ُوعندئذ 
ُة.الّرحمانيُّبالفضائلُُنسانيُّرُالعالمُاإلوُّ.ُويتناوّيةمالسُّ

ةُوحانيُّوأنُنسعىُفيُأنُنزدادُُرُهللا،بهاءُفيجبُعليناُأنُنجتهدُفيُالعملُبموجبُتعاليمُُ

ُنُايومُ  ُونزداد ُيوم، ُاإلورانيُّبعد ُالعالم ُلوحدة ُخدمة ُونزداد ُالبشرُنسانيُّة ُبين ُنجريُالمساواة ُوأن ،
ةُغايةُوحانيُّالرُُّقّوةالُتجّلىتُحّتىإلىُجميعُمنُعلىُاألرضُهللاُُمحّبةُقّدمونُلهّيةاإلحمةُالرُّوننشرُ
نُُّالّتجّلي أنُشأنُاألرواح.ُعندُذاكُيصيرُعالمُالبشرُالشُّماُيكونُولُيعودُهناكُلألجسامُشأن.ُوا 

ورشليمُأُأّسسولُيبقىُنزاعُولُاختالف.ُوتتُنسانيُّوحدةُالعالمُاإلُتجّلىفسُالواحدة،ُوتالنُّفيُحكمُ
علىُأساسُمتين.ُويصبحُجميعُالبشرُمنُأهلُالملكوت،ُويفوزونُبنصيبُمنُالفيوضاتُُلهّيةاإل
ُ.لهّيةاإل

ُُ ُفإنُُّ–وبعد ُأشكر ُي ُأهللا نُّنُّعلى ُوا  ُمجمعكم، ُحضرت ُامتنانيُني ُعن ُلكم ُأعّبر ني
ُاإلحساساتُيومُ وحانيُّالرُّإلحساساتكمُ ُالُبعدُيوم،ُوأنُيزدادُاة،ُوأدعوُلكمُأنُتزدادُهذه ُّتحادهذا

ُأخبرُبهُاألنبياءُفيُالكتب.ُذلكُألنُُّيّتضحيظهرُُوُحّتىُّتفاقوال ُالعصرُعصرُعظيم،ُُما هذا
ُالقرنُقرنُربُّ ُوهذا ُذكرُفيُالكتبُظهرتُآثاره.ُفما المسيحُبانتُُالّسّيدبهُُتفّضلاني.ُوجميعُما

نهايةُاألمر،ُوهذاُالعصرُهوُُفيُلهيُّالعدلُاإلُتجّلىالجليل.ُوسوفُيُبُّالرُّعالماته،ُفاليومُهوُيومُ
ُ ُالالّصالحُوُالّصلحعصر ُالعصرُهوُعصر ُوهذا ُأالنُُّوُّتحاد، ُالعصر ُوالمأمولُفيُهذا نُجاح،

ون.ُمّتفقناُفيُهذاُاألملُإنُّ،ُهذاُهوُأملنا.ُوالحمدُهللُهوتيُّالالُّللعالمُُاسُ انعكاوتيُاسالنُّيصبحُالعالمُ
ُنسأل
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ُالجميعُبنفثاتُهللاُ ُوأنُنتُّوحُالالرُّأنُيحيا ُمنُقدس، ُوتمتلئُقلوبنا ُألسنتناوتشتغلُُهللا،ُمحّبةفق،
ُكبذ ُأعمالُُهللا،ر ُإحساساتُالملكوتوحانيُّالرُّوتصبحُأعمالنا حساساتنا ُوا  ُّييين، يلوحُويسطعُُحّتىن
ُ.لهيُّهوُالمثالُاإلُاّلذيُنسانيُّاإلُورالنُّ

بنفثاتُُفوسالنُّوأحييُهذهُ.ُمحّبةرُهذاُالجمعُبشمعُالهمُياُرؤوفُياُكريمُياُرحيم.ُنوُّاللُُّ
رُة،ُويسُّأييداتُالغيبيُّالتُّماء.ُوابذلُلهمُالموهبةُالكبرى،ُوابعثُلهمُبالسُّوحُالقدس.ُوهبُلهمُأنوارُالرُّ

ة.ُوبّشرُنهائيُّالُّالدورُبالفيوضاتُة.ُنّورُاألبصارُبنورُالهدى،ُواشرحُالّصُوحانيُّالرُّلهمُالمكاشفاتُ
ُ ُالكبرىُوتّوج ُأيبالمُوُفوسالنُّاألرواح ُالعظمى. ُوأ ذلُُّربُِّّهبة ُالملكوت. ُكنز ُلنا ُفيّسر ُفقراء ءُنحن

ُمشرُّفأعزُّ ُفيُملكوتك، ُفآوُِّنا ُبدون ُفاهدنا ُجاهدون ُفيُملجئكُومالذك. ُتتناهى.ُُاّلتيكُألطافنا ل
ُ ُالالنُّساكتونُفهبُلنا ُبالقدرة ُعاجزونُفأحسنُإلينا ُغفُّاللُُّ،ملكوتّيةطقُالفصيح. ُيا ُلناُهم ارُاغفر

كُأنتُالمعطيُالباذلُة.ُإنُّالّرحمانيُّئاتنا.ُوعّلمناُمنُاآلدابُبُلناُالعطاء،ُوكّفرُعناُسيُّخطايانا،ُوه
ُحيم.الرُّ
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 الحقيقة تحّري 

ُألقى1911ُُالّثانيتشرين10ُُفيُيومُالجمعةُالموافقُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمبارك:التُّحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُُ

 هو هللا 

ُُ ُإلىُجمعية ُُرنُولمُّيوحانيُّالرُّباألمسُذهبنا ُكانوا ُتحدُّوحانيُّا ُفقد ُين ُعن وحُوخلودهاُالرُّثنا
هذاُُوحُالقدس.ُفإذاُانفكُّالرُّبقاءُالجسدُمشروطُبفيضُُوعنُفناءُالجسد.ُوأثبتناُبالبراهينُالقاطعةُأنُّ

اليدُإذاُُناُنالحظُأنُّببقاءُالجسد.ُذلكُألنُُّاوحُليسُمشروطُ الرُّالفيضُعنُالجسدُانعدمُالجسد.ُوبقاءُ
ُج ُتنقصُقطعتُمن ُلم ُاإلنسان ُوأنُّالرُّسم ُتنقصُروحُُوح ُلم ُأصيبتُبالعمى ُإذا ُاإلنسان عين

ذاُنامُجسمُاإلنسانُفإنُّ ومُت صابُجميعُأعضاءُاإلنسانُالنُّيقظة.ُوفيُأثناءُُظلُّروحهُتُاإلنسان.ُوا 
فيُُتمرُّوحُتسالرُُّلكنُّك.ُُوبالخلل،ُفالعينُلُترىُواألذنُلُتسمعُواليدانُوالقدمانُلُتتحرُُّنّيةالجسما

ُترىُُوالرُّعملها.ُفهيُفيُعالمُ نُكانُالرُّتسمعُوتطير.ُإذنُفؤيا وحُليستُمحتاجةُإلىُالجسم،ُوا 
ُةُلُتعتريهاُالعوارضُولُالخللُولُالفتور.خالدوحُالرُّوح.ُولهذاُفالرُّإلىُُاالجسمُمحتاجُ 

هاءُهللاُبثناُفالنُعنُأساسُدعوةُاُنتوقعُأنُيحدُّ:ُكنُّالُ حفُقائصكتبُأحدهمُفيُإحدىُالُ
ُناُلمُوح.ُولهذاُفإنُّالرُّثُعنُهُتحدُّإلُأنُّ
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لتُةُأخرى،ُوفّصُفيُجمعيُّبهاءُهللاُنيُذكرتُأساسُدينُحضرةُنستفد،ُكماُيليقُوينبغي.ُوحدثُأنُّ
.ُفمنُالعجزُأنُمجالسالكّلُُفيُاواحدُ ُارُبيانُ كرار.ُولُيليقُبيُأنُأكرُّفيهُالقولُفلمُأجدُضرورةُللتُّ

ُيبيُّيقتصرُاإلنسانُعلىُ ُواحدة ُفيمسألة ُُنها ُفإنُّكّل ُولهذا كّلُُثُفياّتحديُمجلسُيخطبُفيه.
ُولُأكرُّ ُأيُّمجلسُبحديثُمختلف، ُألنُُّر ُبيان، ُتتُحديثُأو كّلُُثُفيحدُّاتفيُأنُُحّققالفائدة

ُفيُجميعُاألوقات.ُبلُلُبدُّاُواحدُ ُطعام اللناسُُقّدممجلسُبحديثُمخصوص،ُواإلنسانُالعاقلُلُي
ُُفيُمقدُّلهُمنُأنُي ُكّل ُولوُأنُّاجديدُ ُطعام ايوم اُقّدمهُ، ُولعافُُاواحدُ ُطعام  ُاسالنُّلحصلُالملل،

يومُكّلُُبيبُيصفُفيالطُّيومُفاكهةُجديدة.ُُوكّلُُفيُقّدممنُأنُيُعامُوزهدواُفيه.ُإذنُفالُبدُّالطُّ
ُواحدُ ادواءُجديدُ  نيُحهُهوُأنُّأنُأوّضُحّبُأُاّلذيحين،ُواألمرُكّلُُفيُا،ُولُيليقُبهُأنُيصفُدواء 

نُروريُأنُأبيُّولهذاُرأيتُمنُالّضُُهللا،بهاءُثُباألمسُعنُمبادئُحضرةُاّتحدبهذهُالحكمةُلمُُالُ عم
ُلكيُتدركوهاُحقُاإلدراكُ)أرجوُأنُتترجمُليُأيُّبهاءُهللاُيومُمبدأُمنُمبادئُحضرةُكّلُُلكمُفي

ُ(.بهاءُهللاحضرةُعلىُعلمُكاملُبمبادئُُايكونواُجميعُ ُحّتىسؤالُيسألهُأحدُالحاضرينُ

ُاسالنُُّينّزههُينبغيُأنُالحقيقة،ُومعنىُذلكُأنُُّتحّرُيبهاءُهللاُمبدأُمنُمبادئُحضرةُُأّولُ
ُويقدُّ ُنفوسهم ُتلك ُعن ُفللموسُوُاّلتيُالّتقاليدسوها ُوأجدادهم، ُآبائهم ُعن ُتقاليدهم،ُّييورثوها ن

تحسبُُمّلةتقاليدها،ُوكلُُمّلةم،ُولكلُينُتقاليدهبوذيُّينُتقاليدهمُوللمسيحيُّينُتقاليدهم،ُوللزرادشتيُّولل
الحّقُتقاليدهمُهيُُونُأنُّيتصّوُرُالُ ونُمثتقاليدُاآلخرينُباطلة،ُفالموسويُُّوأنُّالحّقُتقاليدهاُهيُُأنُّ

ُنعرفُ ُأن ُنريد ُونحن ُباطلة، ُاآلخرين ُأنُّالّصُُهوُأّيهاوتقاليد ُوالواقع ُُحيح، ليستُُالّتقاليدجميع
ُبتقليدصحيحة،ُفلوُأنُّ ُيهوديُّتقاليدُاآلخرين،ُفالُتحّرُيدقيقُفيُالتُّنُلمنعناُذلكُعنُمعيُُّناُتمسكنا

ُ،ُإذنُفالاآلخرينُعلىُحقُُّأنُيدركُأنُُّنُلُيمكنهُقطُّّييبتقاليدُالموسُوُمتمّسكالمؤمنُوال



 159 

معُاآلخرين.ُوعلىُذلكُالحّقُالحقيقةُعسىُأنُيكونُُتحّرُيمنُُ،ُولُبدُّالّتقاليدخليُعنُالتُّمنُُبدُّ
األوثانُُيقولونُإنُُّالُ انُمث.ُفعبدةُاألوثتجّلىةُلُتبدوُولُتالحقيقُفإنُُّالّتقاليدنتركُونهجرُُهُماُلمفإنُّ
ُتحّرُيوعندُهللاُُنّيةنواُمنُأنُيفوزواُبالهدايةُولنُيدركواُوحدافلنُيتمكُُّالّتقاليد،ُوماُلمُيتركواُهذهُحقُّ

ُيتوجُّ ُأنُيتخلُّالحقيقة ُفعلىُجمالّتقاليدىُعنُبُعلىُاإلنسان ُإذُ ، ُالملل ُتُايع ُأن ُالّتقاليدهجر ُثمُّ،
ُظهرُالحقيقة.أنُتُتتحّرىُالحقيقة.ُوبهذاُلُبدُّ

هُأعلمُمنُعيُأنُّواحدُمنُهؤلءُالخمسةُيدُّكّلُُ،ُوأنُّشخاصهناكُخمسةُأُولوُافترضناُأنُُّ
بُفكيفُنستطيعُأنُنظهرُالحقيقة؟ُعّصُالتُّمنُوضعهمُموضعُالمتحان.ُوماُلمُنتركُُاآلخرُفالُبدُّ

ُبوذيُّ،ُواليقولُأناُعلىُحقُُّمسيحيُّ،ُواليقولُأناُعلىُحقُُّيهوديُّ،ُواليقولُأناُعلىُحقُُّلمجوسيُّفا
ُعلىُحقُّ ُفكيفُيمكنُأنُيظهرُالحقُّيقولُأنا ُإذنُلُبدُّ. ُويتركُعّصُالتُُّأنُيتركُالموسويُُّ؟ ب،

ُظهر.أنُيُهذاُفالُيمكنُللحقُُّب،ُوماُلمُيتمُّعّصُالتُُّبوذيُّب،ُويتركُالعّصُالتُُّمسيحيُّال

ُورالنُّبينهُله،ُُوُاّلذيظرُعنُالنُّغايةُطالبُالعلمُالعاقلُالكاملُهيُتحصيلُالعلمُبغضُُإنُُّ
ُلهيُّيِّّرُاألعظمُيهبُالفيضُاإلالنُّةُأرضُنبت،ُُوزجاجُأضاء،ُوالوردُمطلوبهُفيُأيُُّمحبوبهُفيُأيُّ

ُولُيجوزُأنُيتعّصُُمنُأيُّ ُبلُينبغيُأنُيكونُعاشقُ مشرقُطلع. ُللشُُّاب، طلعتُمنُمسُسواء
ُمس.الشُّمسُهيُالشُّيُأمُالعيسوي.ُفمحّمدالمشرقُالموسويُأمُال

نُسمعهاُمنه.ُهذهُهيُرفُعمُّالطُّفُاإلنسانُبغضُدوعلىُهذاُفالحقيقةُيجبُأنُتكونُهُ
ُالحقيقة.ُتحّرُيمسألةُ

ُفماُهيُنتيجةُهذاُالبحث؟ُُ

ُماُسمعتُمنكّلُُىُعنعلىُجميعُمللُالعالمُأنُتتخلُُّنتيجتهُأنُُّ



 160 

ُ،ُولعلُّنفرتُمنهاُعلىُحقُُّاّلتيُمّلةالُماُأوُتنفرُمنُغيرهاُمنُالملل.ُفلعلُُّمّلةكُبتتمسُُّوألُّقبل،ُ
ُماُتخلُّتمسُُّاّلتيتلكُ نةُولمُتنفرُمنُمعيُُّمّلةكُباُسمعتُولمُتتمسُّتُعمُّكتُبهاُعلىُباطل،ُفإذا

ُ ُيبدأ ُعندئذ ُوسوفُتالحظُتحّرُيغيرها ُُالحقيقة ُأنُّالنُّفي ُُهاية ُاألديان ُوأنُُّلهّيةاإلحقيقة ُواحدة،
ُجميعُالبشر.ُاّتفاقفيُُاالحقيقةُسببُ ُتحّرُي،ُوهكذاُيكونُالّتقاليدالختالفُمنحصرُفيُ

ُحّتىبعدُاآلخرُُانحدثكمُعنُمبادئُدينهُواحدُ ُاوغدُ ُهللا.بهاءُهذاُمبدأُمنُمبادئُحضرةُُ
ُعنُمبدأُآخر.ُاغدُ ُثكمقواُفيُهذاُالمبدأُكيُأحدُّواُوتعمُّفّكُر.ُفادُ يمكنكمُالوقوفُعليهاُجيُّ



 161 

 وح وبقاؤها الرّ رقي 

ُألقىُحضرة1911ُُالّثانيتشرين10ُُفيُمساءُيومُالجمعةُالموافقُ
ُفيُمنزلُمسيوُدريفوسُفيُباريسُاعبدُالبهاءُهذهُالخطبةُأيض ُُ

 هو هللا

ُوحُوخلودها.الرُُّةُعنُرقيُّيلاللُّثكمُليُمنُأنُأحدُُّلُبدُُّ

ُمُّإلهُمنُأنُيكونُُلُبدُُّموجودُكلُُّ ي.ُفليسُهناكُفيُفيُحالةُارتقاءُأوُفيُحالةُتدنُّا
أنُتنتقلُمنُالعدمُإلىُالوجود،ُّماُإة.ُفهيُجميعُالكائناتُلهاُحركةُجوهريُُّ.ُذلكُألنُّتوّقفالكائناتُ

ُأوُمنُالوجودُإلىُالعدم.

ُيأتيُثمُّعندها.ُُتوّقفكذلكُإلىُأنُيبلغُدرجةُيُظلُّواإلنسانُفيُارتقاءُمنذُبدايةُوجوده،ُويُ
لهُُلُبدُُّثمُّمو،ُالنُّيبلغُغايةُُحّتىجرُمنذُبدايةُوجودهُفيُنشوءُونموُالشُّ.ُوهذاُوّقفالتُّيُبعدُدنُّالتُّ

بدأُُتوّقفي.ُفإذاُماُرقُّالتُّيصعدُفيُطيرانهُإلىُأنُيبلغُأوجُُظلُّيُالُ ائرُمثالطُّقي.ُُوالرُّعدُبأنُيتدنىُ
ُى.يتدنُّ

ُأنُُّ ُالمعلوم ُمن ُأصبح ُحركُإذن ُلها ُالكائنات ُجوهريُّجميع ُعالمُة ُفي ُالحال ُوكذلك ة.
الحركةُمنُلوازمُالوجودُُممتنع.ُألنُُّوّقفالتُُّلكنُّ.ُُوتوّقففهوُُقيُّالرُّوحُللرُُّحّققاألرواح.ُفإذاُلمُيت

ُةُأوةُأوُروحيُّيُّةُأوُكمُّةُأوُكيفيُّذاتيُُّّماإلُانفكاكُلها.ُوهيُتكونُُاّلتيةُالّذاتيُّ
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ُالجوهريُّ ُومن ُأنُّة. ُالرُُّواضح ُولُتدُتوّقفوحُل ُللرُّنُّلها ُيكن ُلم ُولما ُتدنُّ ي. ُبدُُّوح ُمنُُفال لها
ُإلُُّغمُمنُأنُّالرُّي.ُوبرقُّالتُّ ُوالكمالتُُبانّيةالرُّالفيوضاتُُأنُُّالمراتبُمحدودة ُلهّيةاإلغيرُمحدودة

ُ.مستمرُُّللفيضُاكتسابهاُدائمُألنُُّوحُفيُرقيُّالرُّغيرُمتناهية.ُولهذاُف

علمهُفيُازدياد.ُُمنذُبدايةُحياته،ُوكيفُأنُُّهُفيُرقيُّروحُاإلنسانُوعقلُلحظواُكيفُأنُُّ
ُفمعلوماتهُلُتتناقصُبلُتتزايد.ُوكذلكُحالُ ُالجسد.ُنسانيُّوحُاإلالرُّولهذا ةُبعدُانقطاعهاُعنُهذا

ُُدائم،ُألنُُّفيُرقيُُّظلُّفهيُت تأمرُُلهّيةاإلاألديانُُفيُأنُُّرُّالسُّهوُالكمالتُغيرُمتناهية.ُوهذا
ُذلكُألنُُّاتبالخيراتُوالمبرُّ ُاألموات. ُأجل ُعلوُّالخيراتُوالمبرُُّمن رجاتُوالعفوُالدُُّاتُسببُفي

،ُفلماذاُإذنُندعو،ُالكانتُأمثالُهذهُاألمورُعبثُ ُالُ وحُبعدُالوفاةُمستحيالرُُّوالمغفرة.ُفلوُكانُرقيُّ
ُ؟رجاتالدُُّات،ُولماذاُنطلبُعلوُّونبذلُالخيراتُوالمبرُّ

اُعلىُأنُتنثُّحاتُلألمواتُُولُالخيراتُوالمبرُّجوبُبذعلىُُوُلهّيةاإلتُجميعُالكتبُلقدُنّصُُ
ُعلىُأنُّندعوُونصلُّ ذاُالرُُّرقيُُّيُونبتهلُطالبينُالمغفرة.ُوهذاُبرهانُكاف  وحُممكنُبعدُصعودها.ُوا 

ُإلُّ ُمتناهية ُالمراتبُمحدودة ُالكمالُنُّأُكانت ُعالم ُوفي ُمتناهية. زايدُالتُّيحدثُُوتاسالنُّتُغير
ُفليُناقص،ُوليسُكذلكُفيالتُُّو ُفيُذلكُمثلُسُفيُعالمُاألرواحُتناقصُولُتدنُّ الملكوت. .ُمثلها

ُفيُازدياد.ُاعقلُاإلنسانُوعلمه،ُفهماُدائمُ 

نُُّ ُوا  ُفضل ُمن ُآلمل ُني ُرقيُّالحّق ُفي ُتكونوا ُعالمُأن ُفي ُسواء ُعالمُاسالنُُّدائم ُأو وت
ُالعالمُوفيُالعالمُاآلخر،ُوأنالُّال يكونُعقلكمُوفكركمُُهوت،ُوأنُتكونُروحكمُفيُانشراحُفيُهذا

دراككمُفيُتزايد،ُوأنُترتقواُفيُجميعُمراتبُالوجود،ُوألُّ هُلُمنُنصيبكمُذلكُألنُُّوّقفالتُّيكونُُوا 
ُي.دنُّالتُّإلُُوّقفالتُّيعقبُ
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ُإلىُسائرُالكائناتُاتُُّ ُنظرنا عنُذلكُإذا ُأنُّوفضالُ  ُناتجةُعنُتركيبُالعناصرُضحُلنا ها
هذاُُأنُُّة.ُإلُّتعّددمبُمنُعناصرُمركُُّالُ حليل.ُفجسمُاإلنسانُمثالتُّبُبّدليتُالّتركيبالمختلفة.ُوهذاُ

ُتطّرقُإليهُتحّلللهُمنُأنُيُإذُلُبدُُّاليسُباقيُ ُالّتركيب ُفإذا حليلُكانُمعنىُذلكُانعدامُذلكُالتُّ.
أنُةُالمختلفةُمنُتعّددممنُالعناصرُالُالّتركيبلهذاُُتركيبُتحليل،ُإذنُفالُبدُُّلكلُُّالجسم.ُوبماُأنُّ

ُُيرتدُّ ُالتُّإلى ُحليل. ُاإلالرُّأّما ُفليستُمركُّنسانيُّوح ُوليستُمكوُّة ُبة ُمختلفة ُعناصر ُمن ُإنُّنة هاُبل
ُكانتُغيرُمركُّبيعة.ُولمُّالطُّةُعنُعناصرُمنّزهدةُمنُالعناصرُُومجرُّ ةُبةُمنُالعناصرُفهيُحيُّا

ُة.شأةُاألبديُّالنُّوباقيةُفيُ

نُُّ ُوا  ُلمن ُالثُّه ُالفلسفة ُأنُّبيعيُّالطُّابتُفي ُألنُُّة ُينعدم، ُالبسيطُل ُليسُمركُّالعنصر منُُابُ ه
.ُتحّلللُيُامنُالعناصرُفهوُإذُ ُابُ اُلمُيكنُمركُّبائع.ُولمُّالطُّعنُُمنّزهدُعنهاُُوالعناصرُبلُهوُمجرُّ

بسيطُهُهبُلُينعدمُألنُّالذُّإّنُُالُ بةُمنُالعناصرُفعرضةُلالنعدام.ُوهوُيقولونُمثالكائناتُالمركُّأّماُ
ونُمّتفقهلُالحقيقةُأُُأنُُّولُينعدم.ُإلُُّتحّللهُلُيإنُّفُابُ وليسُمركُُّااحدُ ُوُااُكانُعنصرُ لمُّ،ُُوابُ وليسُمركُّ
ُمركُّنُأنُّتُلتبيُّحّقققتُُوةُلوُدقُّماّديُّالموجوداتُالُكاّفةُعلىُأنُّ مانُلوُأفتىُفالسفةُالزُُّوُحّتىبةُها

ُهاُبسيطة.بأنُّ

ُولمُُّ ُكانت ُاإلالرُّا ُمركُّنسانيُّوح ُغير ُالعناصرة ُمن ُنطاقُتعّددمالُبة ُفي ُداخلة ُوليست ة
ُفإنُّالمركُّ ُتبات ُول ُتنعدم ُل ُالمترتُّتحّللها ُاآلثار ُفي ُنظرنا ُإذا ُوكذلك ُف. ُالوجود: ُعلى يءُالشُّبة

ُُو ُأثر، ُله ُالموجود ُواستنادُ أّما ُعلىُاإلطالق. ُله ُفالُأثر ُُاالمعدوم ُلحظوا ُالمبدأ ُفوسالنُّإلىُهذا
ُفوسالنُّتأثيرهاُفيُعالمُالعقولُُوُةُفيُجميعُالعوالم.ُوكيفُأنُّآثارهاُماُزالتُباقيُةُوكيفُأنُّمقّدسال

ُاُيدلُعلىُأنُّالمسيح.ُفهيُماُزالتُظاهرةُوباهرةُممُُّالّسّيدمنُأمثلةُذلكُآثارُُو.ُاوثابتُ ُاماُزالُباقيُ 
ُبُعلىُوجودهاُهذهُاآلثار.ُإذُلُروحُالمسيحُموجودةُوتترتُّ
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ولُيمكنُُالُ راتُموجودةُفعيأثالتُّهذهُكّلُُلهاُاّلتيوحُالرُّفُأثر.ُإذنُبُعلىُالمعدومُأيُّيمكنُأنُيترتُّ
ُتنطقُبهذا.ُماوّيةالسُّأنُتكونُمعدومة.ُوجميعُالكتبُ

ُتجتأمُُّ ُالموجودة ُالكائنات ُفي ُأنُّلوا ُُدوا ُبيالجماد ُبالحيوان،ُُباتالنُُّوُباتالنُّنتهي ينتهي
رةُاألمد.ُفلوُكانُاإلنسانُيحياُهذهُةُقصيلهُحياةُعنصريُُّاوالحيوانُينتهيُباإلنسان،ُواإلنسانُأيض ُ

ُ.الُ باطُايموتُوينتهيُلكانُهذاُالعالمُعبثُ ُثمُّالقصيرةُُّياماأل

ُ:اتلتفتواُإليهاُجيدُ ُحّتىأخرىُمّرةُقطةُالنُّرُهذهُأكرُُّ

ُمنُالجماد،ُوالحيوانُأخّصُُأخّصُُباتالنُّمتناهيةُصادرةُعنُالجماد.ُُوالُّالجميعُالكائناتُُ
فالكائناتُإذنُتنتهيُباإلنسان.ُواإلنسانُأشرفُالكائنات.ُمنُالحيوان.ُُأخّصُُ،ُواإلنسانباتالنُّمنُ

ُثمُُّمشّقةعبُوالالتُّفلوُكانُهذاُاإلنسانُهوُاآلخرُيحياُفيُهذاُالعالمُحياتهُالقصيرةُهذهُفيُمنتهىُ
ُأوُ ُالممكن ُمن ُفهل ُلهما. ُنهاية ُوسرابُل ُمحضُأوهام ُهذا ُالوجود ُعالم ُلكان ُوينعدم يمضي

كّلُُإنُُّهللا!حوُمنُالعبثُوعدمُالجدوى؟ُلُوالنُّمتناهيُعلىُهذاُالُّالأنُيكونُهذاُالكونُالمعقولُ
لمصنعُالقدرُُ،ُوأنُّثمر اُوُسر الهذهُالكائناتُالعظيمةُُمتناهيُحكمة،ُوأنُّالُّالطفلُيدركُأنُلهذاُالعالمُ

ُوأنُّ ُومنفعة، ُفائدة لُُّهذا ُوا  ُالمبادئُنتيجة. ُإذُ ُلهذه ُالحياةُُنُأنُّبيُّتُافهيُخسرانُفيُخسران. بعد
ُغيرُمتناهية.ُلهّيةاإلروحُاإلنسانُباقيةُوالفيوضاتُُوأنُُّملكوتّيةُةُحياةوتيُّاسالنُّ

ولُُاولُنسمعُصوتُ ُاولُنرىُروحُ ُاوح؟ُفنحنُلُنرىُشيئُ الرُّونُفيسألونُأينُهذهُماّديُّالأّماُُ
هذاُُنُّنحنُفنقول:ُإأّماُونُماّديُّيقولُالاُهاُمعدومة.ُهكذبلُإنُّوحُلُوجودُلها.ُالرُّرائحة.ُإذنُفُنشمُّ

ُاميةُوارتقىُودخلُفيُالنُُّقّوةفنشأُونماُوفازُبالُباتالنُّالجمادُدخلُإلىُعالمُ



 165 

نُّ ُوا  ُشجرة. ُوأصبح ُآخر ُعالمُعالم ُدليُجهل ُيقوم ُل ُبذلك ُأنُُّالُ الجماد ُُعلى غيرُُباتالنُّعالم
ُ ُعالم ُانعدام ُعلى ُالحكم ُيمكن ُل ُإذ ُيُبأنُُّباتالنُّموجود، ُل ُبأنُُّحّسُالجماد ُأو ُليسُلديهُبه، ه

ُ.باتالنُّاستعدادُإلدراكُعالمُ

لُُباتالنُُّبذلك.ُألنُُّحّسُاألشجارُلُتُيدخلُالعالمُالحيوانيُويرتقي.ُغيرُأنُُّباتالنُّوهذاُُ
عالمُُبه.ُفيُحينُأنُُّحّسُماُلسانُحالهُيقول:ُأينُعالمُالحيوانُفأناُلُأعلمُلهُبعالمُالحيوان.ُوكأنُّ

ُ.الُ وانُموجودُفعالحي

،ُأينُخاّصُالحيوانُلُعلمُلهُبعالمُعقلُاإلنسان،ُوقدُيقولُوهوُفيُعالمهُالُوكذلكُفإنُُّ
ُروحُاإلنسانُلُوجودُلها.ُعلىُأنُُّالُ العقل؟ُأينُروحُاإلنسان؟ُولُيقومُقولهُهذاُدلي

سُلديهُليُذيالُّإذنُفالمرتبةُاألدنىُلُتدركُالمرتبةُاألعلىُمنها.ُمثلُذلكُمثلُهذاُالوردُُ
ُيعرفُأنُّ ُول ُبعالمنا، ُعالمُ ُإدراك ُإنسانُاهناك ُالاأيض ُي ا ُرتبته ُفي ُيقول ُوقد ُالعالمُخاّصُ. ُأين ة:

ُعلىُعدمُوجودُاإلنسان.ُالُ خذُذلكُدلينيُلُأرىُذلكُالعالم.ُولُيمكنُأنُيتُّفإنُُّنسانيُّاإل

ُكانُالُ ُالملكوتيُّلونُغيرُمدركينُماّديُّفإذا ُإدُرُفإنُُّلوجود ُدليعدم ُلُيقوم ُله علىُُالُ اكهم
ُ.ُذلكُألنُّليلُعلىُالوجودُالملكوتيُّذاتهُدحّدُُفيُوتيُّاسالنُّالوجودُُبلُإنُّ.ُانعدامُالوجودُالملكوتيُّ

ذاتهاُُفيُحدُُّلمةظُّذاتهُدليلُعلىُالبقاء.ُفلوُلمُيكنُهناكُبقاءُلماُكانُهناكُفناء.ُوالُالفناءُفيُحدُّ
تهُدليلُعلىُالغنى.ُفلوُلمُيكنُهناكُفقرُلماُكانُهناكُغنى.ُذاُ،ُوالفقرُفيُحدُّورالنُّدليلُعلىُ
الجهلُهوُُهناكُجهل.ُذلكُألنُُّعلم.ُولوُلمُيكنُهناكُعلمُلماُكانذاتهُدليلُعلىُالحّدُُوالجهلُفي

ُهيُانعدامُلمةظُّفقدانُالعلم،ُوالفقرُهوُفقدانُالغنى،ُوال
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ُعة.عفُهوُعدمُالستطا،ُوالعجزُهوُعدمُالقدرة،ُوالّضُورالنُّ

وهكذاُفالفناءُنفسهُدليلُعلىُالبقاء.ُولوُلمُيكنُالفناءُلماُكانُالبقاء،ُولوُلمُيكنُالغنىُلماُُ
نُُّءفقراُاسالنُّكانُالفقر.ُولوُلمُيكنُالعلمُلماُكانُالجهل.ُولوُكانُجميعُ ماُلماُكانُهناكُفقر.ُوا 

ُي ظهرُالفقرُالغنى.ُإذنُفالفناءُنفسهُدليلُعلىُالبقاء.

ذاُلمُيكنُُ ؟ُمشّقةلواُمنُعناءُُوةُماُتحمُّمقّدسومظاهرهُالهللاُلُأنبياءُوحُبقاءُفلماذاُتحمُّالرُّوا 

ُُوفيمُ  ُالّصُُالّسّيدقبل ُهذه ُتالمسيح ُلماذا ُنفسه؟ ُعلى ُوالباليا ُسّيدُلحمُّدمات ُُمحّمدنا هذهُكّل
ُ ُالباب ُحضرة ُارتضى ُوكيف ُوأليُّالرُّالمصائب؟ ُالمبارك؟ ُصدره ُعلى ُتقّبلُُصاصُيطلق شيء

هذهُكّلُُاعيُإلىُتحّملالدُّوالعذاب؟ُفماُُالبالءُوالحبسُوُجرهذاُالزُّكّلُُالمباركُعلىُنفسهالجمالُ
هُفيُأّيامالمسيحُأنُيقضيُُّيدسُّكانُمنُاألفضلُإذنُللأّماُوحُلُبقاءُلها؟!ُالرُُّاتُطالماُأنُّالمشقُّ

ُهذهُاآللمُوالمحن.كّلُُالمسيحُالّسّيدلُوحُباقيةُتقبُّالرُُّفرحُوسرور؟ُألنُّ

هذاُالعالمُعالمُوجودُلُُوقالُلنفسهُإنُُّفّكرهُلولوُكانُلإلنسانُأدنىُمستوىُمنُإدراكُفإنُُّ
نُّ ُتوّقفيُاوامُمنُرتبةُأدنىُإلىُرتبةُأعلىُمنُرتبتها.ُفكيفُإذُ الدُّالكائناتُترتقيُعلىُُعالمُعدم.ُوا 

ُباُامنُلوازمُالوجودُيقولُأيض ُُيُّقالرُُّي؟ُومعُذلكُنرىُمنُيقولُبأنُّرقُّالتُّ قي!!ُذلكُالرُّنقطاعُهذا
عالمُاإلنسانُلُعينُلهُولُأذنُُيقولُإنُُّاّلذيهُلُعلمُلهُبشيءُعلىُاإلطالقُمثلهُمثلُالجمادُألنُّ

فيُعالمُالجمادُلُيحتويُوجودُغيرُالوجودُُفيُذلكُأنُُّرُّالسُّقُبهُرائحةُهذاُالورد.ُُويتذوُُّولُشمُّ
ُ.جماديُّهُليسُهناكُوجودُغيرُالوجودُالعلىُأنُُّالُ .ُوهذاُمنُنقصُالجمادُولُيقومُدليجماديُّال

ُُون:ُأينُعالمُاألرواح؟ُأينُماّديُّفعنُالجهلُيتساءلُهؤلءُالُ
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.ُفمثلُهؤلءُمثلُالجمادُإذُاالخفية؟ُإنناُلُنرىُمنُذلكُشيئُ ُلهّيةاإلُلطاف؟ُأينُاألبدّيةالحياةُاأل
ُهذاُمنُنقصُالجماد.ة؟ُأينُالعين؟ُأينُاألذن؟ُُونسانيُّيقولُأينُالكمالتُاإل

ُواعلمواُعلمُاليقينُأنُُّهللا.إنُشاءُُبعدُيومُاةُيومُ وحانيُّالرُّنيُآلملُأنُتزدادُإحساساتكمُإنُُّ
اإلدراكُتعقلُُقّوةُة.ُغيرُأنُّوحانيُّالرُّليسُلديهاُالستعدادُلكيُتدركُالعوالمُُنّيةهذهُالحواسُالجسما

ُوحُتستمعُإليها.الرُّةُتشاهدها،ُوأذنُنسانيُّوالبصيرةُاإليفهمها،ُُبانيُّالرُُّيُّهذهُالعوالم،ُوالعقلُالكلُّ

المسيحُبقوله:ُ"لهمُعيونُولكنُلُيبصرونُُالّسّيدنُأشارُإليهمُاّلذيونُفهمُماّديُّهؤلءُالأّماُُ
ُيسمعُو ُل ُولكن ُآذان ُولهم ُولبها، ُبها، ُُمهن ُقال ُكما ُبها". ُيدركون ُل ُولكن ُفيُإشعياقلوب ء

ُ"أنتمُتسمالسُّصحاحُاأل هللاُمُلُتدركون".ُويقولُلكّنكمُلُتفقهونُوأنتمُتبصرونُُولكّنكعونُُوادس:
ُفهمُلُيعقلون".ُعميٌُُبكمٌُُتعالىُفيُالقرآن:ُ"صمُ 

ُأنُتسّنىوكيفُيُ ُالعمياء ُُللعين ُأالشُّتشاهد ُالصّماء ُلألذن ُأو ُمس، ُإلى ُتستمع حنُاللُّن
ُلقولُسنائيُالحكيم:ُاالجميل؟!ُمصداقُ 

ُعندُالجاهلينُهيُّلاإلُرُّالسُّمزُُوالرُّموقعُ
ُُ(1)والمرآةُعندُاألعمىُكعزفُالعودُعندُاألصمُّ

                                                 

ُتقريبّيةُلهذاُالبيتُالفارسّي:ُترجمةُ(1)
ُنکتهُوُرمزُالهیُپيشُنادانانُچنان

ُُپيشُکرُبربطُسراُوُپيشُکورُآئينهُدار
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 ةنسانيّ وحدة اإل 

ُألقىُحضرة1911ُُالّثانيتشرين11ُُبتُالموافقُالسُّفيُيومُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريس:التُّعبدُالبهاءُالخطبةُُ

 هو هللا 

ُُ ُهوُُأّولباألمسُذكرنا ُيجبُعلىُاإلنسانُفعله ُاألمرُالحقيقةُتحّرُيما ُوفيُسبيلُهذا .
بُعلىُاإلنسانُأنُينسىُماُسمعهُوماُورثهُمنُاآلباءُواألجداد،ُأوُاقتبسهُمنُاألفكار،ُوأنُيتوجُّ

ينُالدُّزُنُمنُأنُيميُّنُولُينفرُمنُغيرهُكيُيتمكُّيساويُبينُأديانُاألرضُولُينحازُإلىُدينُمعيُّ
ُ.هايةالنُّفيُُأنُيدركهاُحوُفالُبدُّالنُّالحقيقةُعلىُهذاُُتحّرُىمقرونُبالحقيقة.ُفإذاُُاّلذي

ُاإلُالّثانيُلهيُّواألساسُاإلُ األكبر،ُهللاُجميعُالبشرُهمُعبادُُة،ُبمعنىُأنُّنسانيُّهوُالوحدة
ُأنُّومحييُالكلُّالكّلُُورازُقالكّلُُخالقهللاُُوأنُّ نونُالجنسُيكوُُّاسالنُّ.ُوجميعُهُرؤوفُبالكلُّ،ُكما
وهوُُهللا.عبادُُهندامُوالكلُُّجمالُلكلُُّلهّيةاإلأسُوخلعةُالموهبةُرُُزينةُلكلُُّنسانيُّاجُاإلالتُّ.ُفبشريُّال
ويرزقهم.ُهذهُالكّلُُقُبينُمؤمنُوكافر،ُبلُيرحم.ُلُيفرُّرؤوفُرحيم،ُوعنايتهُتشملُالكلُُّاجميعُ ُمبه

ُكلُّالخاتمةُمجهولة.ُُوُعلىُآخرُألنُُّالُإنسانُ .ُلهذاُلُيمكنناُأنُنفّضُلهّيةاإلةُالّرحمانيُّفةُهيُالّصُ
ُماُزالواُكاألطفالُلمُيصلواُاسالنُّبعضُُماُفيُاألمرُأنُّ
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همُأوُأنُبعضهمُمرضىُيجبُعليناُيبلغواُأشدُُّحّتىهمُنرّبيإلىُمرحلةُالبلوغ.ُوهؤلءُيجبُعليناُأنُ
كوا.ُولُينبغيُيعلمواُويدُرُحّتىُمهمبعضهمُجاهلُيجبُتعليُفاء.ُأوُأنُّالشُّيظفرواُبُحّتىأنُنعالجهمُ

همُأطفالُأوُمرضىُأوُرأفةُبهمُألنُُّوننفرُمنهمُبلُيجبُعليناُأنُنكونُأشدُُّاأشرارُ أنُنعتبرُهؤلءُ
ُجهالء.

هيُسببُالحياة،ُُمحّبةالُاأللفةُهيُسببُالوجودُوأنُُّظرُفيُعالمُالوجودُتجدواُأنُّالنُّقواُدقُُّ
ُالنفصالُسببُالممات.ُوأنُّ

ُأنُُّباُمنُالعناصر،ُأيُّالحجرُتركُُّأوُهذاُالُ ظرُفيُجميعُالكائنات،ُفهذاُالخشبُمثالنُّقواُدقُُّ
هذهُاأللفةُُحّققالوجود،ُولوُلمُتتُحّيزبرزُهذاُالخشبُوهذاُالحجرُإلىُُحّتىاتُتآلفتُوامتزجتُرُّالذُّ
ُالفرديُّالك ُاألجزاء ُفالعناصرُأو ُفيُالعدم. ُوتتركُّنا ُاأللفة ُبينها ُتتم ُفإذاُة ُالكائنات، بُوبذلكُتوجد

ُوتالشى.ُركيبالتُُّتحّللأمرُهذهُاأللفةُُاضطرب

ُوارتبطتُواجتمعتُلترُّلكُتآلفتُالذُّذكُوُ ُيتطرُُّحّققاتُوامتزجت، قُظهورُاإلنسان،ُوعندما
ُفريقُيتالشىُجسدُاإلنسان.التُّحليلُُوالتُّإلىُهذهُالعناصرُ

فورُوالختالفُوالفرقةُسببُالممات.ُالنُُّسببُالحياة،ُوأنُُّمحّبةاأللفةُوالُأنُُّيّتضحمنُهذاُُ
ُميعُالكائنات.هذهُهيُالحالُفيُج

واُمنُالبغضُُر،ُوأنُينفمحّبةبينهمُاأللفةُوالُحّققويجبُأنُتتُهللا،إذنُعبادُُبشريُّفالجنسُالُ
ُوالعداوة.

ُأنُُّ ُلوجدتم ُالحيواناتُاألليفة ُولوُلحظتم ُاأللفة. ُفيُغاية ُها ُكأّما ُالّذئبالحيواناتُالكاسرة
يعيشُذئبانُذكرانُفيُغارُواحد،ُُوهكذاُلُش،وحُّالتُّمرُفتعيشُمنفردةُمنعزلةُوفيُغايةُالنُّوالضبعُُو

واحد،ُفيُحينُتأويُُانُفيُعّشُُرفيُحينُيجتمعُألفُرأسُمنُالغنمُفيُمكانُواحد،ُولُينزلُصق
ُألفُحمامةُإلىُوكرُواحد.ُفالحيواناتُاألليفة
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ُمجية.فورُدليلُعلىُالهالنُُّدليلُعلىُالبركة.ُفيُحينُأنُُّمحّبةاأللفةُوالُهيُحيواناتُمباركة،ُألنُّ

كيُيعيشُالبشرُمعُبعضهمُُنسانيُّأعلنُوحدةُالعالمُاإلبهاءُهللاُحضرةُُوقصارىُالقولُإنُُّ
نُّاالبعضُكماُيعيشُاألخُواألختُواألمُوالبنُوالبنةُواألبُمعُ  ُحضرةُنيُآلملُأنُتضعواُتعاليم.ُوا 

ُ-هللارُلُقدُّ–ذاُكانُلكمُ:ُإبهاءُهللانفيذ.ُيقولُحضرةُالتُّموضعُُنسانيُّبشأنُوحدةُالعالمُاإلبهاءُهللاُ
ُعدوُ ُعدوُّ ُصديقُ بلُعدُُّافالُتعتبروه ُتعاملونُالّصُاوه ُكما ُوعاملوه ُوهوُيؤكُّ، ُعلىُذلكُكيُديق. د
ُاأللفةُبينُجميعُالبشر.ُحّققتت

ُهللا.أّيدكمُُ
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 ين توأم العلمالدّ 

ُألقى1911ُُالّثانيتشرين12ُُفيُيومُاألحدُالموافقُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمبارك:ُالتُّحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُُ

 هو هللا

ُباألمسُبّينُّ  ُالمبدأ ُاإلبهائيُّمنُمبادئُالُالّثانيا ُالعالم ُنسانيُّةُوهوُوحدة .ُ ُأّما الثُالثُّالمبدأ
ُأنُّ ُالدُُّفهو ُمسائل ُمن ُو جدتُمسألة ُفإذا ُالعلم. ُتوأم ُكانتُهذهُالدُّين ُوالعلم ُالعقل ُتطابق ُل ين

ذاُكانتُهناكُمسألةُُينُضدُّالدُّفإذاُكانُالعلم.ُُالجهلُضدُُّ.ُألنُّاالمسألةُوهمُ  العلمُفهوُالجهل.ُوا 
يناُذلكُهُلوُفعلُذلكُلسمُّعُأنُيقنعُبهاُاإلنسان،ُإذُإنُّفكيفُنتوقُُّلهيُّاإلُيُّتخرجُعنُطورُالعقلُالكلُّ

ُاعتقادُالعوام.

ُُ ُللعلم.ُُاّلذياألساسُأّما ُبأكملها ُومطابقة ُوهيُواحدة ُالحقيقة، ُفهو ُاألنبياء ُجميع وضعه
ةُدقايةُالّصُالنُّةُأليستُمطابقةُللعقل؟ُُونسانيُّةُاإلوحانيُّالرُّ،ُأليستُمطابقةُللعقل؟ُُوالُ مثهللاُُنّيةوحداف

باتُوالستقامةُواألخالقُالحميدةُأليستُمطابقةُالثُّدقُواألمانةُوالوفاءُأليستُمطابقةُللعقل؟ُُووالّصُ
ينُمنقسمُإلىُقسمين:ُالدُُّذلكُأنُّصيلُمطابقةُللعقل.ُوتفُلهّيةاإلُةريعالشُّفجميعُأحكامُُاللعقل؟ُإذُ 

ُاتُأيُالمعامالت.قُبالجسمانيُّيتعلُُّالّثانياتُوهوُاألصل.ُوالقسمُوحانيُّالرُّقُبأحدهماُيتعلُّ
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،ُوبهُبعثُجميعُاألنبياءُبّدلرُولمُيتهُلمُيتغيُّاتُفإنُّاتُواإللهيُّوحانيُّالرُّقُبالقسمُالمتعلُّأّماُُ
ُفضائلُالعالمُاإلأّسسنُاّلذي منُشمسُالحقيقةُسطعُعلىُعالمُاألخالقُُاقبسُ ُ،ُبمعنىُأنُّنسانيُّوا

فأضاءهاُوهطلُغمامُالعناية.ُازدهرتُحديقةُالحقيقةُوأينعت.ُوهذاُأساسُرسالةُجميعُاألنبياءُوهوُ
ُ.عّددالتُّولُتقبلُُتعّددقُبعالمُاألخالقُوالمعرفة،ُوهوُواحدُلُيتغّير،ُإذُالحقيقةُلُتذيتعل

ُُ ُأّما ُُالّثانيالقسم ُاإلالدُّمن ُالمتعلُّ-ُلهيُّين ُفإنُّوهو ُواألحكام ُباألجسام ُيتغيُّق ُويته ُبّدلر
ُالزُّ ُبمقتضى ُنّصت ُموسى ُزمان ُففي ُوالمكان. ُذلكُالتُّمان ُوكان ُبالقتل. ُأحكام ُعشرة ُعلى وراة

رُيغيالتُّمانُلمُيكنُيقتضيُذلك.ُهذاُهوُسببُالزُُّفيُعهدُالمسيحُفإنُّأّماُمان.ُبمقتضىُذلكُالزُّ
ُمثالتُّفالقصاصُفيُحصل،ُُاّلذي ُكسرُيقومُعلىُأساسُالعينُبالعين،ُومعنىُذلكُأنُُّالُ وراة هُإذا
ذاُسرقُإنسانُق طعتُيده،ُفهلإنسانُُسنُُّإنسان يمكنُاآلنُالقيامُبهذاُالعمل؟ُُآخرُكسرتُسّنه.ُوا 

ُيكسرُقتلُمُ ُهلُيمكنُأو ُيسبُّالسُّن  ُألنُّذلكُمستحيلُاليومُوممتنع.ُذلكُُأباه؟ُإنُُّبت،ُأوُقتلُم ن 
ُالزمانُلُيقتضيه.

قُبعالمُاألخالقُوالمعرفةُوفضائلُيتعلُُّوحانيُّوجهين،ُأحدهماُُرهللاُلشريعةُُضحُإذنُأنُّاتُُّ
قُباألخالق،ُوهذاُلُيتعلُُّالّثاني،ُُواأبدُ ُا،ُوهذاُلُتغييرُفيهُولُتبديل،ُفهوُواحدُدائمُ نسانيُّالعالمُاإل

ُرُحسبُمقتضياتُالزمان.يتغيُّ

شراقُنورُالمعرفةُوالفضائلُاإلُهللاأساسُدينُأّماُُ ترتقيُإذاُُمّلةة.ُوكلُنسانيُّفهوُاألخالقُوا 
ُ.اتهذيبُاألخالقُمطابقُللعقل،ُولُخالفُفيُذلكُأبدُ ُنتُأخالقها،ُكماُأنُّحسُّت

ُهللا.بهاءُمسألةُمنُمسائلُوتعاليمُُاللعقلُفهوُأوهام،ُوهذهُأيض ُُاخالفُ ينُمالدُّلذلكُإذاُكانُُ
ُعقائدكمُعلىُالعلمُإذنُجميعُفطابقوا
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لمُهوُالجناحُاآلخرُواإلنسانُينُهوُأحدُجناحيُاإلنسانُوالعالدُُّين.ُذلكُألنُّالدُّفقُالعلمُُويتُُّحّتى
ُيطيرُبجناحينُولُيستطيعُأنُيطيرُبجناحُواحد.

نشأتُُالّتقاليدلفةُللعقلُوالعلمُولحقيقةُاألديان،ُومنُهذهُيُمخاجميعُتقاليدُاألديانُفهأّماُُ
ينُوالعلمُلظهرتُالدُّبينُُاسالنُّللعداوةُوالبغضاءُبينُالبشر،ُولوُطابقُُاأصبحتُسببُ ُاّلتيُالمفاسد

بلُلختلطُجميعُالبشرُمعُُينيُّدُّالإلزالةُالخالفُولزالُالبغضُُاالحقيقة،ُوألصبحُظهورُالحقيقةُسببُ 
ُوال ُاأللفة ُالبعضُبنهاية ُفركُّمحّبةبعضهم ُعلى. ُإذنُعلىُتطبيقُالعلم ُأفكاركم ُوتطبيقُالدُُّزوا ين،

ُينُعلىُالعلم.الدُّ
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 عّصبالتّ ترك 

ُألقى1911ُسنةُُالّثانيتشرين13ُُفيُيومُاإلثنينُالموافقُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريس:التُّالخطبةُُءحضرةُعبدُالبهاُ

 هو هللا 

ُُ ُمبادئ ُبين ُمن ُهللا ُبهاء ُالوطنيُّالتُّترك ُالمذهبيُّالتُُّوُعّصب ُالعنصريُّالتُُّوُعّصب ُعّصب
ُذلكُألنُّالّسياسيُّعّصبُلتُّاُو ُابتليُبمرضُُ. ُالبشر ُالمرضُمزمنُوهوُسببُالتُّعالم ُوهذا عّصب.

حربُُعّصب.ُوكلُّالتُّماءُسببهاُهذاُالدُّجميعُالختالفاتُوالحروبُوالمنازعاتُوسفكُُالهالك.ُإذُإنُّ
أوُُّصبُالوطنيُّعالتُّ،ُأوُمنُالعنصريُُّعّصبالتُّمنُّماُا ُُوُينيُّدُّالُعّصبالتُّمنُّماُإتقعُتكونُناتجةُ

ُقرار.ُنسانيُّللعالمُاإلُقائمةُفلنُيقرُُّالّتعّصباتهذهُُ،ُوطالماُأنُّالّسياسيُّعّصبُالتُّمنُ

ُ.نسانيُّهادمةُلبنيانُالعالمُاإلُالّتعّصباتهذهُُإنُّبهاءُهللاُلهذاُيقولُحضرةُُ

ُلهّيةاإلعاليمُ،ُومطيعينُللتُّاحقُ اهللُإلىُأصحابُاألديان.ُفلوُكانُهؤلءُمؤمنينُبُأّولُ انظرواُُ
علىُوجوبُصراحةُُ.ُوهيُتنّصُتأمرُبأّلُيكونُهناكُتعّصبُقطُُّلهّيةاإلعاليمُالتُُّلماُتعّصبواُألنُّ

ُالبعضُ اإلنسانُيجبُأنُيرىُالقصورُفيُنفسهُلُفيُُ،ُوعلىُأنُّمحّبةبالمعاملةُالبشرُبعضهم
ُعلىُغيره.ُذلكُألنُُّهُلُينبغيُلهُأنُيفّضلُنفسه،ُوأنُّغيره
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ُبدأالعاقب ُإنسان ُمن ُوكم ُالوقوفُعليها. ُيمكنه ُول ُله ُمجهولة ُالحسنة ُُة ُالزُّالنُّبداية ُكيُّفس ُثمُّة
ُاألسخريوطيُ ُومنُأمثالُهؤلءُيهوذا ُبعد. ُُابُ كانُطيُُّاّلذيانصرفُعنُذلكُفيما ُثمُّفيُالبداية،

ُبدايةُسيُّالنُّفيُُاانقلبُخبيثُ  .ُومنُاجدُ ُاحسنُ ُهايةالنُّأصبحُفيُُثمُُّائةُجدُ هاية.ُوكمُمنُإنسانُبدأ
هايةُأعظمُعبيدُالمسيح.ُالنُّأصبحُفيُُثمُّللمسيح،ُُاكانُفيُالبدايةُعدوُ ُاّلذيُحواريُّهؤلءُبولسُال

ُفكيفُيمكنُ ُإذن. ُاإلنسانُمجهولة ُيفّضُُ-والحالُهذه–فعاقبة ُولهذاُأن ُعلىُغيره، ُنفسه ُأحد ل
وفالنُكافرُولُيقولّنُأناُمقّربُإلىُُتعّصبُفالُيقولّنُأحدُأناُمؤمنُيكونُبينُالبشرُأيُُّينبغيُألُّ

ُوذاكُمردود.ُفحسنُالخاتمةُمجهول.هللاُ

شدُوالبلوغ،ُالرُّمُالجاهلين،ُويبلغُباألطفالُالجهالءُدرجةُأنُيسعىُكيُيعلُُّءللمُرُ:ُلُبدُّاثانيُ ُ
ُولُيعاديه.ُمحّبةريرُويهديهُبكمالُالالشُّويحّسنُأخالقُ

ُ:ُُواثالثُ ُ ُجميعُ هللاُُهمُمحض.ُذلكُألنُّفُوُعّصبُالعنصريُّالتُّأّما ُا،ُونحنُجميعُ ابشرُ ُاخلقنا
ناُبشرُوجميعناُمنُ.ُفكلُّجنسُواحد،ُولُاختالفُبينناُمنُحيثُالخلقة،ُوليسُبينناُأيُتمايزُقوميُّ

،ُفرنسيُّوذلكُُوذاكُإنجليزيُُّساللةُآدم.ُفكيفُنختلفُمعُوجودُوحدةُالبشرُهذه،ُفنقولُهذاُألمانيُّ
ُزاعالنُّيجوزُُهذاُلوهمُمحض.ُأفمنُأجلُوهمُمنُاألوهامُنُّإُلأ،ُإيرانيُّوهذاُُوهذاُتركيُُّوهذاُروميُّ

جميعُاألجناس،ُُللعقيدة؟ُإنُُّاأساسُ هللاُلمُيصنعهاُُاّلتيةُفّرقالتُّوالجدال؟ُوهلُيمكنُأنُنجعلُهذهُ
ألحدُُسواء،ُلُامتيازهللاُوائفُوالقبائلُعندُالطُّأبيضهمُوأسودهمُوأصفرهمُوأحمرهمُوجميعُالمللُُو

ُالتُّنُيعملونُبموجبُاّلذيهمُإلُاللُّمنهمُعلىُأحدُ ُُولهّيةاإلعاليم ونُونُرحماءُمحبُّدقانُهمُصاّلذي،
كانواُُي ا،ُأمُأُاأمُبيض ُُاأمُصفرُ ُاكانواُسودُ ُسواءُا.ُفهؤلءُممتازونُحقُ الّرحمنللعالمُويمثلونُرحمةُ

ُوهم



 176 

ُ ُعند ُالمُهللا.مقّربون ُالبشر ُعالم ُمصابيح ُهم ُهؤلء ُوأشجار ُالمُجّنةضيئة ُولهذاُثمُراألبهى ة.
والمعرفةُوليسُعلىُأساسُنسبتهُُمحّبةمتيازُبينُالبشرُقائمُعلىُأساسُاألخالقُوالفضائلُوالفال
ُرقُوالغرب.الشُّإلىُ

ُالرُُّوُ ُهو ُالتُّابع ُالّسياسيُّعّصب ُإذ ُأُنُّإ، ُالعالم ُغُويبتُاشخاص ُفي ُهؤلءُفرُّالتُّن ُويحصر د،
ُفي ُبمُجهودهم ُيرتقوا ُشتُّأن ُإلى ُيلجأون ُولهذا ُالممالك. ُحسابُخرابُسائر ُعلى ُولو ىُملكتهم

الهالكُُبونُالممالك،ُويسوقونُاآللفُإلىُمواردالوسائلُلتحقيقُغايتهم،ُفيحشدونُالجيوش،ُويخرُّ
ُاسمُ ُحّتى ُألنفسهم ُمدّبرُوفاتحُُايخلقوا ُوألنُي قالُهذا ُالفالوشهرة، ُأنُّنّيةالمملكة ُفيُحين ُكانُ. ه
هذهُُإنُُّثمُّكُآلفُمنُاألسرُوتيّتمُآلفُمنُاألطفال.ُوتفكُُّالكُآلفُمنُالبؤساء،ببُفيُهالسُّ

غلوبُيواتيهُيومُيصبحُفيهُالمُ،ُولعلُّّيامفيُيومُمنُاألُاالغالبُيصبحُمغلوبُ ُالفتوحاتُلُتدوم،ُفلعلُّ
مّرةُدها.ُوكمُمنُعادتُفغ لبتُعلىُيُثمُّغلبتُفرنساُألمانياُمّرةُاريخ،ُكمُمنُالتُّفارجعواُإلىُُ.اغالبُ 

هُينقلبُعلىُبلُإنُّفرُلُيدوم،ُ.ُإذنُفالظُّمّدةعادتُفرنساُفغلبتهمُبعدُُثمُّينُفرنسيُّغلبُاإلنجليزُال
ُيتعلُّ ُفلماذا ُأنُّصاحبه، ُطالما ُاإلنسان ُبه ُق ُيبقى؟ ُل ُأنُّطاله ُما ُلسفك ُسبب ُكيانُالدُّه ُوهدم ماء

ُ؟لهيُّهوُبنيانُإُاّلذياإلنسانُ

ُالعإنُُّ ُهذا ُفي ُلنأمل ُنا ُُألُُّانيُّوُرالنُّصر ُهذه ُنالّتعّصباتتدوم ُالعالم ُتضيء ُوأن ةُورانيُّ،
ان،ُوأنُيظفرُالعالمُحيمُالمنُّالرُّوأنُتشملُالجميعُرحمةُُهللا،وأنُيحيطُبالكونُفيضُملكوتُُ،محّبةال
خططُالبشرُُ.ُذلكُألنُّلهّيةاإلبعُالخططُة،ُويتُّرضيُّرُمنُهذهُالقيودُاألحرُّالتُّبالنطالقُُوُنسانيُّاإل

ُناقصة،ُ ُقُّفكاملة،ُدُلهّيةاإلياسةُالسُّأّما ُأنُّالنُّقوا خلقُجميعُالبشر،ُوهوُرؤوفُبهمُهللاُُظرُتجدوا
ُوحُوالفؤاد.الرُّوينبغيُللعبدُأنُيتابعُمولهُبهللاُعبيدُُا،ُيشملهمُبرعايتهُوعنايته.ُفنحنُإذُ اجميعُ 

ُوتوجُّفتضرُُّ ُوابتهلوا ُاإلهُوعوا ُالملكوت ُإلى ُُلهيُّا ُهذه ُتزول ةُانيُّوُرالنُُّتجّلىماتُوتلظُّالكي
ُ.ةحقيقيُّال
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 المساواة بين الجنسين

ُألقىُحضرة1911ُُالّثانيتشرين14ُُالثاءُالموافقُالثُّفيُيومُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريس:التُّعبدُالبهاءُالخطبةُُ

 هو هللا

نُ ناث،ُولُفرقُبينُذكورهاُوا  اثها.ُجميعُالكائناتُالموجودةُعلىُاألرضُتتألفُمنُذكورُوا 
ُإلىُعالمُ ُنظرنا ناثُ ُاوجدناُذكورُ ُباتالنُّفإذا ُأنُّاوا  قُعلىُيهُلُامتيازُلفُربينهاُمساواة،ُوأنُُّ،ُووجدنا

ناُإلىُعالمُالحيوانُفنجدُة.ُوكذلكُإذاُنظُريُّباتالنُُّمتساويةُفيُجميعُالكمالتُاجميعُ ُاهبلُإنُّفريقُ
ناثُ ُاذكورُ  ُأنُُّاوا  ُونرى ُبينها، ُتمايز ُل ُفي ُمتساوية ُالوظائفُها ُفيُجميع ُالمراتبُومتشاركة جميع
أمُُفاوت،ُأهوُخلقيُّالتُّ،ُفنعجبُلهذاُاناُنرىُتفاوتُ .ُولكنُعندماُننظرُإلىُعالمُاإلنسانُفإنُّنّيةالحيوا
خلقهماُدونُتفاوت؟ُولماذاُهللاُكورُممتازُعنُجنسُاإلناثُوربية،ُونتساءل:ُهلُجنسُالذُّالتُّبسببُ

جالُألصبحنُمثلُالرُّساءُمثلُتربيةُالنُّربية.ُفلوُترّبتُالتُّهُناتجُعنُفاوت؟ُلُريبُأنُّالتُّو جدُهذاُ
ُفقلوبُُبلُجال،الرُّ ُفيُاإلحساساتُوالمشاعر. ُأرقُّالنُّلفقنهم ُُوالرُّمنُقلوبُُساء ساءُالنُُّلكنُّجال،
نُهأنُّلُشّكُجال،ُُوالرُُّرّبىساءُكماُيتالنُُّرّبىربية،ُفيجبُأنُتتالتُّاآلنُلمُيفزنُبُحّتىفنُألنهنُتخلُّ

ُجال.الرُّيصلنُإلىُدرجةُ

ُلُهللاُإّنُةُففيُالهيئةُالجتماعيُُّالُ عامُاولماُكانتُالمرأةُعضوُ ُ
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ُال ُالعضو ُيصلُهذا ُأنُُّمهمُّيرضىُبأّل ُكما يقتضيُأنُيتساوىُُاالعدلُأيض ُُإلىُمنتهىُالكمال،
ُالوجهُاألكمل.فريقُبوظيفتهُعلىُكّلُُجال،ُوأنُيظفرُالفريقانُبتربيةُواحدة،ُويقومالرُّساءُُوالنُّ

استنارةُومنُكانُُقلبهُأشدُُّأقربهماُإليهُمنُكانُبلُإنُّلمرأة.ُجلُواالرُّلُيفّرقُبينُهللاُُإنُُّ
ُإيمانهُبهُأعظم.

ُعليكنُُّ ُُفيجب ُتجتهدن ُأن ُ–إذن ُُيلاللُّآناء ُُ-هارالنُّوأطراف ُالكمال، ُاكتساب ُحّتىفي
ُنسانيُّفيُجميعُشؤونُالعالمُاإلُقيُّالرُّنُتبلغنُمُحّتى،ُُونسانيُّجالُفيُفضائلُالعالمُاإلالرُّتساوينُ

قيُالرُّقدُبلغنُدرجةُعاليةُمنُُأوروّباساءُفيُالنُّنُمساوياتُلهم.ُإُُّجالُيشهدونُبأنكنُّالرُّماُيجعلُ
نُّالرُّأنهّنُلمُيبلغنُبعدُدرجةُُإلُّ .ُلذلكُلُنسانيُّنيُآلملُأنُيبلغنها،ُعندُذاكُيكملُالعالمُاإلجال.ُوا 
عيُمنُأجلُتحصيلُالعلوم،ُوالجتهادُفيُإدراكُحقائقُاألشياء،ُكماُالسُّكبيرة،ُُوالُهّمةمنُبذلُالُبدُّ

ُعليكنُّ ُاإلُينبغي ُالعالم ُاكتسابُفضائل ُسبيل ُفي ُالجهد ُأقصى ُتبذلن ُأنُنسانيُّأن ُتعلمن ُوأن ،
ُومحيطُبكنُُّلهيُّالفضلُاإل ُ.شاملُل ك نَّ

ساءُمساوياتُلهمُينتهيُالنُُّونُبأنُّجالُيعترفالرُّتجعلُُاّلتيرجةُالدُّساءُإلىُالنُّوعندماُترتقيُُ
أطفالُالمدرسةُإنُاجتهدواُوحّصلواُالعلومُوبلغواُمنتهىُدرجةُالكمالُُكماُأنُُّزاعالنُّالجدالُويبطلُ
ُذاتهاُتشهدُبكمالهم.ُهمُكاملون.ُوأعمالهمُفيُحدُّإنسانُبأنُّكّلُُفبعدُذلكُيشهد

ساء،ُولهذاُيجبُعلىُالنُّجالُُوالرُُّالمساواةُبينبهاءُهللاُتعاليمُحضرةُُوُسأسهذا،ُومنُبينُُ
ُالنُّ ُسعيُ أساء ُيسعين ُاإلُاحثيثُ ُان ُالعالم ُفضائل ُتحصيل ُسبيل ُسبيلُنسانيُّفي ُفي ُيجتهدن ُوأن ،

ُسببُ لهّيةاإلفحاتُالنُّتحقيقُوحدةُهذاُالعالم،ُونشرُ ودخولهمُفيُملكوتُُاسالنُّفيُإيمانُُا،ُوأنُيكنَّ
ُوتحيطُبالجميع.ُالكلُُّلهّيةاإلوذلكُكيُتشملُالمواهبُُهللا.



 179 

 نصيحتي إليكم اليوم

1911ُُسنةُُالّثانيتشرين15ُُفيُيومُاألربعاءُالموافقُ
ُاليةُفيُبيتهُالمبارك:التُّألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالكلمةُ

 هو هللا 

تفوزواُمنُفيضُُحّتىأنُيؤيدكمُُلهيُّعُوأبتهلُإلىُالملكوتُاإلتيُلكمُأتضرُّمنُفرطُمحبُُّ
ُ،ُويصيراجديدُ ُاخلقُ ُاوتصبحواُجميعُ ُهللا،بهاءُفيُملكوتُُاتدخلواُجميعُ بنصيبُعظيم،ُُوبهاءُهللاُ

يعّمُيورُإلىُأنُالطُّ،ُوتطيرواُفيُسماءُالفضائلُكأوروّبامعُالمنيرُفتضيئواُآفاقُالشُّفردُمنكمُككّلُ
ُ.الُيعقبهُحزنُأبدُ ُاّلذيُلهيُّالفرحُاإل

ُإذنُمنُالعالمُالمحدودُإلىُالعالمُُ .ُفتصفوُقلوبكمُصفاءُالمرآة،ُوتستنيرُمحدودالُّالفأقبلوا
،ُوتلهمُلهيُّداءُاإل،ُوتصغيُآذانكمُللنُّلهيُّمنُأنوارُشمسُالحقيقة،ُوتشاهدُأعينكمُآياتُالملكوتُاإل

ُة.أرواحكمُباإللهاماتُالغيبيُّ

كّلُُأصبحُذلكُين.ُفإذاُفعلتمحقيقيُّينُبهائيُّتكونواُُحّتىبهاءُهللاُفاعملواُإذنُبموجبُتعاليمُُ
ُم ُكالمشعلُالمنيرُلُبلُكواحد ُالوّضُالنُّنكم ُُاّلذياءُجم ُتعاليم ُادرسوا ُإلىُاألبد. بهاءُهللاُيضيء

ُ.لهّيةاإلأييداتُالتُّواعملواُبموجبهاُكيُتفوزواُب

ُتلكُهيُنصيحتيُإليكمُاليوم.ُ

ُبكم.ُافمرحبُ ُ
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 وح والجسدالرّ فس واسطة بين النّ 

ُىُألق1911ُُالّثانيتشرين16ُُفيُيومُالخميسُالموافقُ
ُاليةُفيُمنزلهُالمبارك:التُّالخطبةُُاحضرةُعبدُالبهاءُأيض ُ

 هو هللا

يشتركُُاّلذيلإلنسان،ُُمقاماتُثالثة:ُمقامُالجسمُوهوُالمقامُالحيوانيُُّنسانيُّفيُالعالمُاإلُ
ُُالحيواناتُفيُفيهُمعُجميع ُالحيوانُمركُّالشُّالقوىُوجميعُكّل ُفجسم بُمنُالعناصرُوجسمُؤون،
ُأيض ُ ُكُّمُرُااإلنسان ُحواسُمثل ُوللحيوان ُالعناصر، ُوالذُّالسُّبُمن ُوالبصر ُُوُومع ُُوالشُّق مس.ُاللُّم

ُإلُّوكذلكُاإلنسانُيم ُالقوى، ُُأنُُّتلكُهذه ُاطقالنُّفسُالنُّالحيوانُتنقصه ةُهيُاطقالنُّفسُالنُّة،ُوهذه
ُستمدُّةُكاشفةُألسرارُالكائناتُبشرطُأنُتاطقالنُّفسُالنُّوالجسم،ُوهذهُُنسانيُّوحُاإلالرُّالواسطةُبينُ

ُألنُّالرُّمنُ ُلمُيصلُالمددُمنُوحُوتستفيضُمنها ُإذا ُحكمُسائرُفسُالنُّوحُإلىُالرُّه أصبحُحكمها
ُُو ُتغّلبالحيوانات، ُأنُّالشُّتُعليها ُمنه ُنالحظه ُسببُما ُهو ُوهذا ُعلىُصفةُُهوات، بعضُالبشر

ُشيء.ُالبقر،ُومحضُحيوانُولُيمتازونُعنهاُبأيُّ

.ُتجّلىتهاُتإنسانيُُّوحُفإنُّالرُّمُفسُمنُعالالنُّإذاُاستفاضتُهذهُأّماُُ ُعندئذ 

ُوحانيُّوجانبُُرُفسُجانبين:ُجانبُجسمانيُّللنُُّضحُإذنُأنُّاتُُّ
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ناُببُفيُأنُّالسُّمنُالحيوانُوهذاُهوُُافسُأصبحُاإلنسانُأكثرُشرُ النُّعلىُُالجانبُالحيوانيُُّتغّلبفإنُ

ضراوةُمنُُمنُالحيوان،ُوأشدُُّامُ ظلُدُّمنُالحيوان،ُوأشُاوافتراسُ ُافتكُ ُأشدُُّانرىُفيُعالمُالبشرُأناسُ 
ُمات.لظُّ،ُومركزُالنسانيُّلنكبةُالعالمُاإلُعّلةةُالبشر،ُُومنُالحيوان.ُفهمُسببُألذيُُّالحيوان،ُوأخّسُ

ذاُُ ،ُوأصبحتُملكوتّيةةُوأصبحتُفسُقدسيُّالنُّفسُأصبحتُالنُّعلىُُوحانيُّالرُّالجانبُُتغّلبوا 
ُوأصبحتُُرماوّيةس ُجمانّيةبُّ، ُفيها ُوأشرقت ،ُ ُمن ُوكانتُرحمة ُاألعلى، ُالمأل ُفضائل ُاّلتيهللاُيع

ُاإلُاأصبحتُسببُ  ُالفرقُبينُُنسانيُّلطمئنانُالعالم ُهو ُبالنُّوراحته،ُوهذا فسُالنُّوءُُوالسُّفسُاألّمارة
ُة.مطمئنُّال

جرةُفهيُواسطةُالشُّوحُوالجسد،ُمثلهاُمثلُساقُهذهُالرُّفسُواسطةُبينُالنُُّضحُإذنُأنُّاتُُّ
فسُالنُّللكمالت.ُوكذلكُحالُُاجرُكانُمظهرُ الشُّمنُهذاُُمرالثُّ.ُفإذاُظهرُهذاُمرلثُّاربةُُوالتُّبينُهذهُ

تُعلىُماُهيُعليهُظلُّة،ُُوثمُرةُجرةُأيُّالشُُّعطُِّإذاُلمُتأّماُمباركة.ُُاهاُتكونُنفسُ وحُفإنُّالرُّدتُبذاُتأيُّإ
ُار،ُوهذاُمثلُضربتهُلكمُلتفهموا.ربةُكانتُلُتصلحُإلُللنُّالتُّنابتةُمنُ

نُُّ ة،ُقدسيُُّاتصبحُنفوسكمُنفوسُ ُحّتىبُأرواحكمُةُأنُتتغلُّنهائيُّالُّالهللاُُألطافنيُآلملُمنُوا 
ُالعالمُافيكمُجميعُ ُماوّيةالسُّالكمالتُُتجّلىوت ُفيُهذا ،ُوتشرقُعليكمُأنوارُشمسُالحقيقة،ُوتقوموا

ُةُجمعاء.بشريُّللُابأعمالُوتنطقواُبأقوالُتجعلُمنكمُشموعُ 

ُالبشرُُوُ ُألُترونُجميع ُعالم ُفالُياسالنُّقدُشغلهم فيُتهذيبُاألخالقُأوُُونُقطُّفّكُروت،
قدُانهمكواُكالحيواناتُُإّنهم.ُبلُنسانيُّفيُاكتسابُكمالتُالعالمُاإلُونُقطُّفّكُرهوت،ُولُيالُّالبفيضُ

ُعونُفيُمعيشتهمُكالحيوانهوات،ُيأكلونُويشربونُويتوسُّالشُّفيُعالمُ
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ُإنُّ ُنعم ُبسواء. ُبدُُّسواء ُيُاإلنسانُل ُُوُفّكرأن ُفيُلكنُّفيُمعيشته، ُتفكيره ُينبغيُأنُيحصر ُل ه
نُ،ُوألهّيةاإل،ُوأنُيسعىُإلىُأنُيكونُمظهرُالموهبةُاالمعيشةُوحدها.ُبلُينبغيُأنُيكونُفكرهُرفيعُ 

لقُباألخالقُةُويتحلُّمعنويُّيكسبُالكمالتُال لُّي املكوتُايصبحُشخص ُُحّتى،ُماوّيةالسُّىُبينُالخ  ُ.ُوا 
اأيُّيقضيُعلىُوجهُاألرضُُايُ كانُناسوت ُاي.ُوأناُأريدُلكمُعالمُ يمضُثمُّمعدوداتُيحياهاُكالحيوانُُام 

ُ.نسانيُّمةُكيُتصبحواُسببُحياةُالعالمُاإلمجسُُّاوأريدُأنُتكونواُأرواحُ منُنوعُآخرُ
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 تعديل المعيشة

ُألقى1911ُُُالّثانيتشرين16ُُفيُيومُالخميسُالموافقُ
ُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريس:ُاليةالتُُّالخطبةُاحضرةُعبدُالبهاءُأيض ُ

 هو هللا

ُثُإليكمُاليومُباختصار.اّتحدسُ

ُمبادئُُ ُبين ُهللاُمن ُطبقاتُبهاء ُالمعيشة، ُنهايةُُاسالنُّتعديل ُفي ُهم ُهناكُمن مختلفة،
فيع،ُوهناكُمنُلُيجدُالرُّالغنى،ُوهناكُمنُهمُفيُنهايةُالفقر،ُهناكُمنُينزلُفيُالقصرُالعاليُ

عام،ُوهناكُمنُلُيحصلُعلىُالطُّعلىُمائدتهُصفوفُُلىُاإلطالق،ُهناكُمنُتمدُّلنفسهُمأوىُع
ُلُ ُلزم ُاإلصالح ُأقول ُللبشر. ُلزم ُالمعيشة ُفإصالح ُولهذا ُيومه. ُقوت ُيجد ُول ُالقفار الخبز

لُّ ُويضطرب.ُنظامُالعالمُيختلُّإّنُفُالمساواة،ُفالمساواةُغيرُممكنة،ُوا 

لُّنظامُالعالمُيقتضيُأنُتكونُهُإنُُّ ُاسالنُّيكونُالبشرُسواسية،ُذلكُألنُُناكُطبقات،ُوا 
رجةُالوسطى،ُوبعضهمُالدُّمنُالعقل،ُوبعضهمُفيُُولىاألرجةُالدُّمختلفونُفيُالخلقة،ُفبعضهمُفيُ

ُلُعقلُ ُهوُفيُأعلىُدرجاتُالعقل،ُوم ن  محرومُمنُالعقلُعلىُاإلطالق.ُفهلُيمكنُأنُيستويُم ن 
ُ؟لهُقط

ُلهُمنُالقائدُكماُلُُر،ُوالمعسكرُلُبدُّعالمُالبشرُكالمعسكُإنُُّ
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فر،ُفهلُيمكنُأنُيكونُالجميعُقادةُأوُأصحابُمناصبُعالية؟ُأوُهلُيمكنُأنُيكونواُالنُّلهُمنُُبدُّ
ُمنُوجودُالمراتب.ُهُلُبدُّأنُّلُشّكُمنُالجنود؟ُُاجميعُ 

تهُحسنةُتُنيُّ،ُوكانامعُ ُاوفيلسوفُ ُاكانُبينُملوكُاليونانُملكُيدعىُليكرجوس،ُوكانُملكُ ُ
ا ،ُفخطرُلهُأنُيسّويُبينُبنيُجنسهُفيُالمعيشة.ُوعلىُهذاُقّسمُأهلُمملكتهُإلىُثالثةُأقسام:ُجد 

أّماُور.ُُوونُالعشحينُيزرعونُويؤدُّفالُُّ-وُنوهمُأهلُالبلدُاألصليُّ–ُارؤساء،ُوجعلُقسمُ ُافجعلُقسمُ 
رُأنُيعطيُالقسمينُاألخيرينُ.ُوقرُّمنُالغرباءُمهموكانُمعظُااعُ وصنُُّاارُ الثُفجعلهمُتجُّالثُّالقسمُ

فُنفسُمنُأبناءُجنسه.ُوبلغُهذاُالقسمُتسعةُآلُّولمنُالمالُواعتبرُالقسمُاألُاعامُبعض ُكّلُُفي
ولُُالّصناعةيشتغلواُبُيزرعواُوألُُّةُوهيُألُّخاّصُمنهمُامتيازاتُُلكلُّ ُىة،ُوأعطكلجعلهمُرؤوسُالمم

نُّالتُّ ُيجارة.ُوا  ُبدرتُبادرةُالحربُهّبُالسُّليهمُباإلدارةُُوونُرؤساء،ُوعهدُإظلُّما ياسةُوالحروب،ُفإذا
ُالحربُإلُّ ُاآلخرين ُالقسمين ُأفراد ُيدخل ُفال ُلها. ُُوُهؤلء ُأنفسهم. ُتلقاء ُمن ُرغبوا هؤلءُُرّبىإذا

أخذهمُُثمُّادسة،ُالسُُّسنُُّحّتىعابُجهةُالّصُااتُومُوسعةُمنذُطفولتهمُعلىُتحّملُالمشقُّالتُّاأللوفُ
ُبأنواع ُذلك ُيمرُّياضاتُالحربيُّالرُُّبعد ُالحربيُّة ُاألعمال ُعلى ُنون ُطيلة ُالعاشرةُالنُّة ُبلغوا ُفإذا هار،

ُالفتعلُّ ُإليهمُبالمناصبُوميُّروسيُّموا ُالعشرينُعهد ُبلغوا ذا مُلهمُة،ُوقسُّزهمُبالمتيازاتُالعسكريُّة،ُوا 

قسمُاألهلونُعلىُذلكُاُأرواُهذهُالقواعدُفلمُّيغيُّلُبأنُُااألراضيُإلىُتسعةُأقسام،ُوأعطىُهؤلءُقسمُ 
ُ.اهذاُالقانونُثابتُ ُظلُّىُعنُسلطتهُولمُيعدُإلىُمملكتهُكيُيتركُمملكتهُوتخلُّ

قُرُتطرُّغيُّالتُُّلكنُُّوُ،مّدةواُمحافظينُعلىُهذهُالقواعدُظلُُّإّنهمولماُكانُاألهلونُقدُأقسمواُفُ
ُتُهذهُالقوانين.واختلُُّ،مّدةبعدُ

ُالمعيشةُأمرُغيرُمنُذلكُأنُالمساواةُبينُالبشرُفيُيّتضحُ
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ُالملكُأنُيسوُّ ُظلُّيُبينُبنيُجنسهُفيُالمعيشة.ُومعُذلكُفالُيجوزُأنُيممكن.ُولمُيستطعُهذا
ُقانونُُمنُإصالحُفيُنهايةُالغنى،ُوبعضهمُفيُنهايةُالفقر.ُبلُلُبدُُّاسالنُّبعضُ ّن الحال،ُوس 
ُاّلذيخصُالشُّفيُبحبوحةُالغنى،ُففاهية.ُلُأنُيبتليُأحدُبالفقرُويرتعُاآلخرُالرُّلوسعةُُواللكّلُُيكفل
يرتاحُُحّتىأنُيرعاهُُآخرُفيُمنتهىُالفقر،ُبلُلُبدُُّاكُشخص ُلغناهُلُيسمحُلنفسهُأنُيتُرُُحدُّل

ُأنُُّهوُاآلخر.ُولُبدُُّاأيض ُ ُفكما ُاألمرُبمقتضىُالقوانين. ُأنُُاألغنياءُيجبُمنُتنفيذُهذا عليهم
كيُهللاُاء،ُيجبُأنُتكونُقوانينُالبالدُبموجبُشريعةُينفقواُفضلُماُلهمُمنُتلقاءُأنفسهمُعلىُالفقُر

ُاحةُللفقراء.الرُّيضمنُاألمنُُو
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 المكافأة والمجازاة

1911ُُُالّثانيتشرين17ُُيومُالجمعةُالموافقُُفي
ُألقيتُهذهُالخطبةُفيُمنزلُمسيوُدريفوس:

 هو هللا 

ُبالبنيُ ُيشعر ُوأن ُبالمكافأة ُأمله ُيعّلق ُأن ُالعالم ُهذا ُفي ُلإلنسان ُالمجازاة،ُغي ُمن خوف
ُخاّصُوب ُأمور ُبيدهم ُومن ُالحكومة ُموظفو ُُوالدُّة ُيتعلُّالشُّولة ُلم ُفإذا ُالحكومةُعب. ُموظفي ُأمل ق

.ُمثلُالمكافأةُوالمجازاةُكمثلُالعمودينُالنُيعدلواُأبدُ ُإّنهمبالمكافأةُولمُيشعرواُبالخوفُمنُالمجازاةُف
ُخيمةُالعالم ُيجبترتفعُعليهما مُهوُالخوفُمنُلظُّظفيُالحكومةُعنُالأنُيكونُرادعُمُوُ.ُولهذا

ُالمجازاةُواألملُفيُالمكافأة.

نُُّ ُأنُّوا  ُلترون ُالالستبداديُُّالحكومةُكم ُالخوفُمن ُفيها ُينعدم ُواألملُفيُالمكافأة.ُة مجازاة
ُاألمورُفيُمثلُهذهُالحكومةُلُتدورُعلىُمحورُالعدلُواإلنصاف.ُولذلكُفإنُّ

ُأحدهُ ُنوعان: ُوالمجازاة ُوالمكافأة ُما ُوالمجازاة ُالّسياسيُّالمكافأة ُوالمجازاةُة، ُالمكافأة واآلخر
والعتقادُفيُالمكافأةُُلهّيةاإلأةُوالمجازاةُفاإلنسانُإذاُجمعُبينُالعتقادُفيُالمكاُأنُّلُشّكُ،ُُولهّيةاإل

ُوخشيةُالمجازاةهللاُخوفُُةُكانُأكملُمنُغيرهُألنُّالّسياسيُّوالمجازاةُ
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.ُكانُذلكُأكملُولُشكُُّالّسياسيُُّوُمعنويُّدعُالاالرُّهُإذاُتوّفرُذلكُأنُُّومعنىُم،لظُّمانعُورادعُعنُال
ُايحرصونُعلىُإجراءُالعدالةُحرص ُُلهيُّولةُوالعذابُاإلالدُّنُيخشونُانتقامُاّلذيوالموظفونُالقالئلُ

ُتوّفرُلدىُأحدُأنُّلُشّكُوُُأكبر. ُةبديُّواألملُفيُالمكافأةُاألُفُمنُالعقابُاألبديُُّوالخُاسالنُّهُإذا
مُظلُإذاُهاإلنسانُإذاُاعتقدُبأنُُّذلكُألنُُّم.لظُّفيُإجراءُالعدلُواجتنابُالُهّمةبذلُهذاُاإلنسانُغايةُال

ُالعالم ُالعذابُاإلُفيُهذا ُالباقيُتجنُُّلهيُّناله ُشفعُهذاُخاّصُمُوالعتسافُُولظُّبُالفيُالعالم ةُإذا
ُبأنُّ ُاجرىُالعدلُكانُالعتقاد ُإذا ُُامقّربُ ه ُاألةلهيُّاإللدىُالعتبة ُبالحياة ُوفاز ودخلُالملكوتُُبدّية،

ُواستنارُوجههُبأنوارُالفضلُوالعناية.ُلهيُّاإل

ُأنُُّ ُذلك ُُومعنى ُالدُّموظفي ُولة ُمتإذا ُألنُّدينيُّكانوا ُأفضل ُحالهم ُكان ُيكونونُن ُعندئذ  هم
عالقةُةُينُأيُّللدُّياسة.ُإذُليسُالسُّبُالُ ينُدخللدُُّوليسُمقصوديُمنُهذاُالكالمُأنُُّهللا.مظاهرُخشيةُ

قُبالجسمُلهذاُلُياسةُتتعلُّالسُّقُباألرواحُوالوجدان،ُُوينُيتعلُّالدُُّة.ُألنُّالّسياسيُّولُدخلُفيُاألمورُ
ُاألديانُأنُيتدخُّ ُفيُاألمورُينبغيُلرؤساء ُبتعديلُأخالقُالّسياسيُّلوا ُأنُيشتغلوا ُبلُيجبُعليهم ة

ُقّدماألمة،ُوأنُي ُقضيةُاألخالقُوهمُعلىُالعحيُّقوهمُوياسُويشوُّصحُللنُّالنُّوا بوديةُهلل،ُوأنُيخدموا
لواُفيُيتدخُُّموهمُالعلومُوالمعارف،ُوينبغيُعليهمُألُّاسُويعلُّةُللنُّوحانيُّالرُّ،ُويهبواُاإلحساساتُعاّمةال

ُهللا.بهاءُحضرةُُتفّضلةُقط.ُهكذاُيالّسياسيُّاألمورُ

ُماُلقيصرُلقيصرُوماُهللُهلل.ُعطُُِّأوقدُوردُفيُاإلنجيل:ُُ

همُيخافونُغضبُنُيراعونُمنتهىُالعدلُألنُّنيديُّينُمتبهائيُّفينُيُإيرانُموظُّفُوالخالصةُأنُُّ
ونُأيديهمُعنُاألذىُالموظفينُاآلخرينُلُيبالونُبشيءُولُيكفُُّولكنُُّهللا.ويأملونُفيُرحمةُهللاُ
ُة.دُّالشُّإيرانُوقعتُفيُماُهيُفيهُمنُُببُفيُأنُّالسُّم.ُوهذاُهوُلظُّوال
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نُُّ مظاهرُالعدلُفيُجميعُاألمور.ُفإجراءُالعدلُليسُهللاُُأحّباءُنيُآلملُأنُيكونُجميعوا 
ُالّصنائعجارة.ُوأهلُالتُّفيُُلُ يجبُأنُيكونُعادُااجرُأيض ُالتُّفيُالحكومةُوحدهم،ُفعلىُموظُُّاقاصرُ 

أنُيكونواُعادلينُُ-اوكبارُ ُاصغارُ –يجبُأنُيكونواُعادلينُفيُصناعاتهمُويجبُعلىُجميعُالبشرُ
ُهوُالعدلُُألُُّومنصفينُوالعدلُهو ُهذا ُلنفسه. ُيرجوه ُما ُوأنُيرجوُلغيره يتجاوزُاإلنسانُحدوده،

ُ.لهيُّاإل

نُُّهللا.بهاءُوالحمدُهلل،ُلقدُطلعتُشمسُالعدلُمنُأفقُحضرةُُ بهاءُهللاُفيُألواحُحضرةُُوا 

رُلجميعُأصنافُاإلبداعُإلىُيومناُهذا.ُفقدُقرُُّأّولللعدلُلمُيخطرُمثلهُعلىُبالُبشرُمنُُاأساسُ 
البشرُمقا هُلُصناعةُبمعنىُأنُّكّلُُالعدلُلزمُألهلُبأنُُّالُ مثُتفّضللُينبغيُأنُيتجاوزه،ُفهوُيُام 

واُحدودهمُفيُصناعتهمُلمُيختلفُحالهمُعنُحالُالملكُينبغيُلهمُأنُيتجاوزواُاستحقاقهم.ُفإذاُتعدُّ
ُلم.االظُّئيسُالرُّمثلُمثلهاُنفسُلُتقيمُالعدلُفيُمعامالتهاُكانُُلم.ُوكلُّالّظا

يُآملُأنُلكنُّ.ُُواوأنُيكونُظالمُ ُلُ إنسانُعادكّلُُهُمنُالممكنُأنُيكوُنأنُُّيّتضحمنُهذاُُ
فكركمُفيُأنُتعاشرواُجميعُالبشرُوأنُتراعواُمنتهىُالعدلُكّلُُعادلين،ُوأنُتحصرواُاتكونواُجميعُ 

ُ،ُوأنُتعرفواُأنُّااآلخرينُقبلُحقوقكمُدائمُ حقوقُوغايةُاإلنصافُفيُمعامالتكمُمعهم،ُوأنُتراعواُ
،ُوتعملواُلهيُّتكونواُمظاهرُالعدلُاإلُحّتىةُعلىُمنفعتكمُوراجحةُعليها.ُوذلكُقّدممنفعةُاآلخرينُم

ُهللا.بهاءُبموجبُتعاليمُحضرةُ

الجميعُُيرّبيُحّتىلُمنتهىُالبالءُطوالُحياتهُوتحمُُّمشّقةغايةُالبهاءُهللاُولقدُلقىُحضرةُُ
ُبالعدلُوبفضائلُالعاليّتصفف ُاإلوا ُبُنسانيُّم ُبدّيةةُاألانيُّوُرالنُّويفوزوا ُالعدالة ُفالتمسوا وكونواُُلهّيةاإل.

ُالبشر.ُاملةُلكلُّالشُُّلهّيةاإلُلطافومظاهرُاألُالّرحمنرحمةُ
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ُ:ايُأدعوُلكمُجميعُ لهذاُفإنُُّ

ُُواللُّ)ُ ُالخطايا، ُوغافر ُواهبُالعطايا، ُيا ُياالرُّهم ُعلىُالبرايا، ُإنُُّربَُُّاحم عبادكُُالكبرياء.
ُويتضرُّا ُالعليا، ُعتبتك ُإلى ُيبتهلون ُفأغثهم،ُلفقراء ُبرحمتك ُويستغيثون ُاألبهى، ُملكوتك ُإلى عون

ُيتمنُّمهمعونُإلىُجبروتُجاللكُفأكُرويستفيضونُمنُسحابُموهبتكُفأمطرهم،ُويتضرُّ ونُقربكُ،
ُُفارزقهمُلقاءكُومشاهدةُطلعتك، ُتكُجّرعهمُمنُسلسالرحمانيُّتراهمُعطاشىُظامئينُإلىُمعينُربِّّ

ُُموهبتكُوسلسبيلُعنايتك، ُُمنُمائدةُسمائك،ُمهمجياعُأطعُإّنهمربِّّ ُمرضىُداوهمُبدوائك،ُإّنهمربِّّ
ُ ُالّرحمنكُأنتُكُأنتُالعظيم،ُإنُّكُأنتُالكريمُإنُّفيُملكوتك،ُإنُُّأعّزاءأذلءُببابكُاجعلهمُُإّنهمربِّّ
ُحيم(.الرُّ
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 وح القدسالرّ نفثات 

1911ُُالّثانينُتشري18ُبتُالموافقُالسُّألقيتُفيُيومُ
ُاليةُفيُالمنزلُالمباركُفيُباريس:التُّالخطبةُُ

 هو هللا 

وحُالرُّثاتُفإلىُنُامحتاجُ ُظلُّهُيىُفإنُّترقُُّمهمااإلنسانُُأنُّبهاءُهللاُمنُبينُتعاليمُحضرةُُ
ذاُنحنُهللاُالملكوتُوقدرةُُقّوةُةُمحدودة،ُفيُحينُأنُّبشريُّالُقّوةالُالقدس.ُذلكُألنُّ غيرُمحدودتين،ُوا 

تُإلىُأمورُوّفقوحُالقدسُالرُّةُبمؤّيدكانتُُانفوسُ ُلناُفيُعالمُالبشرُفيُجميعُاألزمنةُوجدناُأنُّتأمُّ
ُ-هرالّظابحسبُ–ُفوسالنُّهُلمُيكنُلمعظمُهذهُةُبرغمُأنُّمهمُّدئُونتائجُلتُإلىُمباعظيمةُوتوّصُ

ُأنُُّأيُّ ُذلك ُمثال ُعلم. ُأو ُمكانة ُل ُأيُّيه ُنضع ُأن ُُمكننا ُأنبياء ُمن ُفيُعدادُاهللاُنبي لمرسلين
هرُالّظالُبالعلمُولُبالمعرفةُبلُكانواُبحسبُُ-مهمأّيافيُ–لمُيشتهرواُبينُالخلقُُإّنهمالفالسفةُإذُ

ُّييعادُاشخاص ُأ ُولكنُلمُُّبلُإنُّن، ُولُالكتابة، ُيكنُيعرفُالقراءة ُمنُلم ُمنُبينهم ُكانوا ينُمؤّيدا
ُالوجود.ُوحُالقدسُفقدُكانُلهمُتأثيرُشديدُفيُعالمالرُّثاتُفبن

لواُحالُفالسفةُالعالمُالعظامُمنُأمثالُأفالطونُوأرسطوُوفيثاغورسُوغيرهم،ُلقدُكانُتأمُُّ
لمُُ-علىُعظمته–،ُولمُيستطيعواُأنُينفذواُفيُعروقُالبشرُوأعصابهم،ُفأفالطونُاتأثيرهمُمحدودُ 

ُيستطعُ
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ُُوُبأيُُّأنُيبلغ ُالفداء. ُإلىُعروقُالبشرُوحُالرُّينُبمؤّيدسلُالالرُُّلكنُّإنسانُإلىُدرجة القدسُنفذوا
واُأرواحهمُقّدمُاآلفُ ُعلمُأوُمعرفة.ُوبلغُمنُنفوذهمُأنُُّهرُأيُّالّظاهُلمُيكنُلهمُفيُوأعصابهمُمعُأنُّ

يلياُُوإشعياُأنبياءُبنيُأسرائيلُمثلُحّتىيلهم.ُفيُسب نُّييالعادُشخاصرمياُكانواُمنُاألاُ ءُوحزقيالُوا 
األسبوع،ُفكانُإذاُأرادُأنُيذهبُُأّيامبطرسُلمُيكنُيعرفُُأنُّثناُباألمر،ُوتاريخُالكنيسةُيحدُُّأّول

ابعةُعرفُالسُّفافةُاللُّيومُلفافة،ُفإذاُبلغُكّلُُمكُوضعُغذاءهُفيُسبعُلفافات،ُيأكلُمنهاالسُّلصيدُ
درجةُُفوسالنُّوحُالقدسُبلغتُهذهُالرُّبت،ُولكنُبتأثيرُنفحاتُالسُّبتُفيراعيُحرمةُالسُّاليومُهوُُأنُّ

ُيسريُفيُجميعُالعالم.جعلتُنفوذهمُ

ُاسواءُكانُفيلسوفُ –منُيفوزُبهاُُةُفيُالوجودُوأنُّمؤّثُرسُوحُالقدالرُّثاتُفنُمنُهناُنفهمُأنُُّ

ُعالمُ  ُولذلكُفاإلنسانُمحتاجُإلىُنفثاتُُ-ي اأمُُّمأُاأم ُفيُالعروقُواألعصاب. وحُالرُّيسريُنفوذه
ُتُحّتىالقدسُ ُلم ُوما ُالفالسفة، ُؤيُّولوُكانُمنُأعظم ُهذه ُايفعلُشيئُ ُهُلُيستطيعُأنوحُفإنُّالرُّده
ُُ.ُبدّيةهمُإّلُإذاُنفختُفيهُروحُالحياةُاألاللُّت،ُتة،ُوقلبهُميُّميُُّفروحه

لُعالمُاألخالقُكماُيليقُوينبغي.ُوماُمنُفضلُيستطيعُأنُيعدُُّمدنّيةهُماُمنُلحظواُأنُُّ
ُولرُ ُبُّولرُ  ُمذمومة. ُالفالسفةُومعُذلكُأخالقه ُأعظم استطاعُأنُُيُّشخصُأمُُّبُّشخصُبلغُمقام

ُألنُّيحسُّ ُأخالقه ُن ُُوالرُُّنفثاتبُمؤّيده ُالقدس. ُالرُُّقّوةوح ُتربية ُتستطيع فيُزمنُقصير،ُُاسالنُّوح
ُأعلىُدرجاتُال ُفإنُُّبدّيةاألُعّزةفيبلغونُبها ُاللهذا دكمُنفثاتُ.ُوآملُأنُتؤيُّقّوةنيُلُأطلبُلكمُهذه

ُالقدسُبالرُّ ُُقّوةوح ُهللاُحضرة ُبابهاء ُتفوزوا ُكي ُمن ُوتنالوا ُفالتُّلحياة ُأخالقُ ربية، ُأخالقكم ُاتصبح
ُ.فوسالنُّأثيرُماُتحياُبهُالتُّفيُتربيةُاآلخرين،ُكماُأرجوُأنُتحدثُفيكمُمنُُاواُسببُ ة،ُوتكونرحمانيُّ
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تأثيرُأحدثتهُنفثاتُُلواُأيُّلُتنظرواُإلىُأنفسكم.ُبلُانظرواُإلىُفيوضاتُالجمالُاألبهىُتأمُُّ
ينُمؤّيدهؤلءُكانواُُألنُُّاينُفيُغيرهم.ُونظرُ حواريُّتأثيرُأحدثتهُنفثاتُالُوأيُُّين،حواريُّالمسيحُفيُال

ُ ُُفإنُُّهللا،منُعند ُكانُكّل ُيفعلونه ُكانوا ُاإلالتُّما ُُلهيُّأييد ُأنُُّاّلذيهو ُلحظوا ُفيُالواقع. ُيفعله
ُلكنُّليلُُوتأييدُالملكوتُاألبهىُغيرُمحدود،ُواستعدادُهذهُاألرضُقُلكنُّاستعدادُاإلنسانُمحدود،ُُو

ُالرُّأمطارُ ُتهطلُبالُحسابُوحرارة ُولُينبغيُلألُرالشُّحمة ُحدود. ضُأنُتنظرُإلىُمسُليسُلها
ُإلىُأ ُبل ُاستعدادها ُالرُّمطار ُوحرارة ُاأللوان.ُُاّلتيمسُالشُّحمة ُالمختلفة ُبالورود ُالغبراء ُهذه تزين

ةُوأرواحُمطمئنُّألبهىُبقلوبُهواُإلىُالملكوتُاتكمُولُإلىُقدرتكم،ُبلُتوجُّولهذاُفالُتنظرواُإلىُقوُّ
ُا،ُونجمُ امضيئُ ُاواحدُمنكمُشمعُ كّلُُزتمُبهاُأصبحمتناهية.ُفإذاُفالُّالمستبشرة،ُوالتمسواُالفيوضاتُ

ُوحُالقدسُفيكم.الرُّرُنفثاتُة،ُفاجتهدواُمنُأجلُأنُتؤثُّثمُروشجرةُمُاساطعُ 

ُهذهُنصيحتيُإليكم.ُ

ُبكم.ُامرحبُ ُ
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 ماويّ السّ االجتماع 

ُالّثانيتشرين18ُُبتُالموافقُالسُّءُيومُألقيتُفيُمسا
ُاليةُفيُمنزلهُالمباركُفيُباريس:التُّالخطبةُُاأيض 1911ُُُ

 هو هللا 

ُهللُإنُُّ ُاجتماعُطيُُّالحمد ُاليوم ُألنُّاجتماعنا ُاجتماعُسب، ُأنُّماويُّه ُذلك ُألمرُ. ُاجتمعنا نا
،ُومنتهىُأملناُومطلبناُهوُنسانيُّالعالمُاإلُمحّبة.ُوليسُلناُمنُمقصدُسوىُلُألمرُناسوتيُُّملكوتيُّ

،ُاواحدُ ُا،ُواألوطانُالمختلفةُوطنُ اواحدُ ُاأنُتحصلُاأللفةُبينُالبشرُفتصبحُاألجناسُالمختلفةُجنسُ 
ُجميعُالبشر.ُنسانيُّلُخيمةُوحدةُالعالمُاإلظلُّوتُاواحدُ ُاقلبُ ُاوالقلوبُجميعُ 

منُمقصدُسوىُالحقيقة،ُوقدُُهةُوليسُلنامتوجُّهللاُ،ُوالقلوبُإلىُصادقةاتُيُّالنُّالحمدُهللُفُ
ةُأغراضُ،ُوليستُلناُأيُّغّشُُولُ.ُوليسُفيُمجلسناُغلُّمحّبةجلسُبعضناُمعُبعضُفيُمنتهىُال

ُتشملنا.ُُلهّيةاإلأييداتُالتُُّأنُّالُشّكُفُهللا.ُمحّبةهيُُامقاصدناُجميعُ ُبلُإنُّة.ُشخصيُّ

ُالجمع،ُوأنُّسوفُيوسُّهللاُُويقينيُأنُُّ كمُلبشرُيتابعونُخطواتكم،ُوأنُّمنُاُاكثيرُ ُعُدائرةُهذا
نُُّوةُسالّرحمانيُّاألخالقُُرونُفيُاآلخرين،ُوأنُّسوفُتؤثُّ نيُآلملُأنُفُتسريُمنكمُإلىُغيركم.ُوا 
حياءُأجساممُّفيُإبصارُالعيونُالعمياء،ُوسمعُاآلذانُالّصُُاتكونواُسببُ  ُاء،ُوا 
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أمليُُ.ُإنُّإلىُعالمُملكوتيُُّنسانيُّةُوالعالمُاإلوتيةُإلىُنفوسُلهوتيُّاسالنُُّفوسالنُّاألموات،ُوتحويلُ
ُالمقصدُفمطلبيُهوُمّتحدُ-والحمدهلل–فيكمُلكبير.ُوأنتمُ مطلبكم.ُولسوفُأجاهدُونُمعيُفيُهذا

ُ.اأجله،ُولسوفُتجاهدونُأيض ُُفيُأمريكاُمن

ُأنُُّ ُاليوم ُاألالدُّبعضُُتالحظون ُالكرة ُفي ُتتصارع ُواألمم ُُورضيُّول ُدمُيسة، ُبعضها فك
يومُكّلُُبعدُيوم.ُففيُايومُ ُااألمرُيزدادُسوءُ ُةُوأنُّةُوناسوتيُّأرضيُّأهدافُُالبعضُاآلخرُمنُأجل

ُويشرُّ ُللقتال، ُجديدة ُآلة ُوتكثرُتظهر ُالعساكر ُوتعبئة ُالجنود ُحشد ُويزداد ُجديد، ُقانون ُللحرب ع
ُوتتُّ ُالمدالمدافع، ُالقوى ُرُمُّجه ُالزديادة ُ"إلى ُسالح ُوهذا ُ"موزر". ُسالح ُفهذا وهذاُُمارتن"،:

يارةُتلقيُالقنابلُمنُالطُّوربيد،ُوهذهُالطُّاصة،ُوهذهُسفنُوهذاُمدفعُ"كروب".ُوهذهُالغوُُّوز"،"المترلي
ُأيُُّالجو. هيجانُفيُطرابلس:ُالمدافعُتفرغُشحناتهاُمنُالبحر،ُو"المترليوزات"ُُةُمعركةُوأيُّانظروا

يقتلُبعضهمُُاياراتُتصبُقنابلهاُمنُالجو.ُلقدُقامُالبشرُجميعُ الطُّتفرغُرصاصهاُمنُالصحراء،ُُو
ُالابعض ُ ُمقصدها ُجماعة ُوأنتم ُإنُُّّتحاد. ُهلل، ُفالحمد ُالبشر. ُقضيُّبين ُتخدمون ُالعالمُكم ُوحدة ة
نُّنسانيُّاإل ُوالبغضاءُمنُبينُالبشرُُزاعالنُّمنتهىُآمالكمُهوُأنُيزولُُ.ُوا  والجدال،ُوترتفعُالعداوة
نُّ ماُكّلُُواُهممكمُوابذلوا.ُولهذاُشدُّوّيةماالسُّعاليمُالتُّفونُبموجبُوتتصرُُّلهيُّاإلضىُالرُّكمُتطلبونُوا 

ة،ُواجتهدواُميةُإلىُنفوسُفردوسيُّالجهنُُّفوسالنُّلواُهذهُ،ُوحوُّاسالنُّفيُوسعكمُمنُالجهد،ُوانصحواُ
ُللشُّفونُنُيتصرُّاّلذيواُهؤلءُتحّولأنُُفي حمن.ُواطلبواُالرُّيطانُإلىُنفوسُتسلكُسبيلُرضىُإرضاء 
ُكم.وّفقدكمُويهُيؤيُّوأيقنواُأنُُّ.ماويُّالسُّبعواُاألبُاُالملكوت،ُواتُّقربُمنُبابُذيُكبرياء،ُواخدمُوالتُّ

ُُإنُُّ ُالخلقُيبوؤونُبخسران ُذلكُألنُّنمبيجميع ُتفوزونُبربحُعظيم ُوأنتم ،ُ ُمع هوُُوهللاُكم
ُدكم.يؤيُّ

ُبكم.ُامرحبُ ُ
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ُيطانالشّ ونداء هللا نداء 

ُسنةُُالّثانيتشرين19ُُألقيتُفيُيومُاألحدُالموافقُ
ُاليةُفيُالمنزلُالمباركُفيُباريس:التُّةُالخطب1911ُ

 هو هللا

ُيطاني.ُذلكُألنُّالشُّداءُالنُّارتفعُمعهُُلهيُّداءُاإلالنُّماُارتفعُاليومُكلُُّحّتىمنذُبدايةُالعالمُُو 
مُيريدُأنُيقاومُالعدل.ُوالجهلُيريدُأنُيقاومُالعلم.ُوتلكُهيُلظُّ،ُوالورالنُّأنُتقاومُُاتريدُدائمُ ُلمةظُّال

ُائمة.الدُّعالمُعادةُأهلُال

تهُمنُالنتشار.ُوفيُزمانُورانيُّموسىُكيُيمنعُنُأّيامفرعونُكانُيقاومُفيُُأنتمُتعرفونُأنُُُّ
ُوحنُُّالّسّيد ُالمسيحُكانُقيافا ُرئيسيا ُقاوما ُوقد ُوكتباُقّوةالمسيحُبمنتهىُالُالّسّيدنُلمذهبُاليهود. ،
–هُهُهوُالمسيخ،ُوأنُّقتلُالمسيحُبدعوىُأنُّنُبّيييسحكمُمجمعُالفرُُّحّتىمنُالمفترياتُونشراهاُُاكثيرُ 

أنُأنطقُبه.ُوكانواُُاُلُأودُّوغيرُذلكُممُُّبالُأبُشرعيُُّ-!هللاستغفرُأ–هُضال،ُوأنُُّ-!هللاستغفرُأ
ةُالمسيح.ُوكذلكُالحالُورانيُّرقُيريدونُبهاُأنُيمنعواُانتشارُنالشُّينشرونُهذهُالمفترياتُبينُيهودُ

منُالنتشار.ُوأفتىُالجميعُبقتلهُوآذوهُُمحّمدةُورانيُّقريشُأنُيمنعواُنُفقدُأرادُعلماءُمحّمدفيُزمانُ
ُبالغُ  يفُذلكُالبنيانُالعظيم.ُفهلُصمدُجميعُهؤلء؟ُلقدُغلبواُعلىُالسُُّوأرادواُأنُيهدمواُبحدُُّاأذى 

ُلهيُّاإلةُاألمرُورانيُّأمرهمُآخرُاألمرُوأحاطتُن
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ُجميعُ  ُوانسحبوا ُكالجنديُُّاباآلفاق. ُالميدان ُُمن ُكلمة ُونفذت ُالمهزوم. ُهللا ُشريعة هللاُوانتشرت
ُالتُّوأحاطتُ ُباآلفاق.ُُلهّيةاإلعاليم ُبظلُّنُاستاّلذيُشخاصاألأّما ُأالحّقُُظلُّوا ُكفقد جومُمنُالنُّشرقوا

ُعادةُالكبرى.السُّأفقُ

ينُيريدونُأنُيمنعواُالدُّنُينسبونُأنفسهمُإلىُاّلذيالُيءُنفسه،ُفجمعُالجهُّالشُّرُواليومُيتكرُُُّ
ُاُلمُيكنكيُيحرمواُاآلفاقُمنُهذاُاإلشراق.ُولمُّهللاُمنُالنتشار.ُوهمُيقاومونُأمرُبهاءُهللاُةُورانيُّن

رهانُيلجأونُهمُعندماُيعدمونُالبالُهيُأنُّعادةُالجهُُّفتراء،ُألنُّبرهانُفقدُشرعواُفيُالُلديهمُأيُّ
خيفُالسُّسّبواُولماُجرىُالكالمُُمواُولماكلُّولوُكانُلديهمُبرهانُلهاجمواُبهُولتإلىُسالحُالفتراء.ُ

ُنواُبرهانهمُكماُيفعلُالعلماء.نتهم،ُول بيُّلسأوعلىُُمهمعلىُأقال

نُُّ ُوا  ُنزاعُولُجدال. ُوبينُهؤلء ُنحنُنوليسُبيننا ُكانُلديكمُُقّدمما ُإذا البراهينُونقولُلهم
ُُو ُفأبرزوه. ُأبدُ لكنُّبرهانُفيُمقابلُبرهاننا ويكتبونُفيُُ،المفترياتهونُب،ُبلُيتفوُّاهمُلُيقتربونُمنا

ين.ُوهمُيكتبونُحواريُّالُونُفيُحقُّيسيُّناُماُقالهُالفرُّينُكذاُوكذاُويقولونُبحقُّبهائيُّهؤلءُالُالجرائدُأنُّ
مُأنُتعملواُبموجبُتعاليمُكرواُقط.ُبلُعليعُفالُتتكدُّتتوزُُّماُيعّنُلهمُفإذاُرأيتمُمثلُهذهُاألوراقُكلُّ

ُباُقّوةُكلُّببهاءُهللاُ ُإنُُّلُ ولُتلقوا ُُفوسالنُّأمثالُهؤلءُُلذلك. ُالسُّهم بينُهللاُببُفيُانتشارُكلمة
ُمنُشكُّ ُفما ُويكونُهؤلءُونُويدقُّحّققالمنصفينُسيفحصونُويُفيُأنُُّالخلق. ُيقولون، قونُفيُما

ُقالُإنُّ امعُفيُالسُّصُفيُهذهُالغرفةُشمعةُغيرُمضيئة.ُفتفحُُّسببُهدايتهم.ُمثلهمُمثلُشخص 
ُأنُّ ُفرأى ُماألمر ُإنُّها ُقال ُرجل ُكمثل ُأو ُأشجارُ ُضيئة. ُالفالني ُالبستان ُمصفرُُّافي ُأوراق ةُذات

ُُو ُفإيُُّمرُُّثمروأغصانُمكسورة ُإلُّوأزهارُكريهة ُمنها. ُأنُتقتربوا المنصفةُلُتقنعُُفوسالنُُّأنُُّاكم
ُواُحّققالحقيقة.ُفإذاُفحصواُوتُتحّرُى.ُبلُتقول:ُفلنذهبُلنرىُونبذلكُدونُشكُّ
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ُأ ُالُنُّورأوا ُنهايةُأشجار ُفي ُوأوراقها ُالستقامة ُغاية ُفي ُوسيقانها ُالعتدال، ُنهاية ُفي بستان
قدُكانُهذاُاُذاتُطراوةُقالواُالحمدُهللُلهرُاهاُذاتُحالوة،ُوأزهأثماُرتُعطر،ُُوالخضرارُوبراعمهاُذا

نُّفيُأنُنُاالقادحُسببُ  نُهمُئيالقادحينُالهجاُوالواقعُأنُّهدايتنا.ُُعّلةهُكانُهتديُإلىُهذاُالبستان،ُوا 
ُُاّلذيببُالسُّ ُألُُّاسالنُّيدفع ُالمسيح ُففيُزمان ُالكتبُفيُمذمُّإلىُالبحث. ُالمسيح،ُفُالقادحون ة

نُماُقالواُمنُاألكاذيبُفهلُكانُلشيءُمنُهذاُأثر؟ُوهلُكانُّييورموهُبالمفترياتُوقالواُفيُالحورا
ُ ُأيُُّاّلتيللكتب ُالمسيح ُعن ُالزمان ُذلك ُفالسفة ُُكتبها ُكانت ُبالعكس، ُسببُ ضرر؟ ُالكتب ُاهذه

ُنُسمعواُذكرُالمسيحُأقبلواُيبحثونُويفحصونُففازواُفيُالهداية.ُاّلذيُاسالنُّرويجُألنُلتُّل

ُناُنكتفيُبالقولُإنُّلكنُّولنُنبسطُلسانناُفيهم.ُُوُاسالنُّعنُهؤلءُُاونحنُلُنريدُأنُنقولُشيئُ ُ
ُمهمامس.ُفالشُّيحجبُُاّلذيحابُالسُّهذهُالمفترياتُبمنزلةُُوزنُقط.ُإنُُّهذهُالمفترياتُليسُلهاُأيُّ

ُمنُسحابُيمكنهُأنُيحجبُشمسُالشُُّأشّعةُفإنُُّاحابُكثيفُ السُّكانُ مسُتمحوهُآخرُاألمر.ُوما
ُمنُسدُُّالحقيقة، ُالبستانُاإلُوما ُمنُحائلُيمكنهُأنُيحجزُلهيُّيمكنهُأنُيمنعُسريانُنسيم ،ُوما
اُانتشرتُكتبُالفتراءُأوُنشرتُفيُالجرائدُمكلُّماء.ُومراديُمنُهذاُالكالمُهوُأّلُتحزنواُالسُّأمطارُ

شجرةُُبُالحجرُإلىاإلنسانُلُيصوُُّذلكُألنُُّهللا.ُأمرُقّوةهذاُهوُسببُُالمفتريات،ُوأنُتعلمواُأنُّ
ُيحدثُشيءُإلُّ،ُولُيتعرُّثمربالُ لماُُامصداقُ هللاُأمرُُقّوةلُاويكونُسببُ ُضُلمصباحُمطفئ.ُوما

لبنيُإسرائيل.ُُاوعونُ ُاغرورُفرعونُكانُمددُ ُموسىُوجدتمُأنُُّلتمُفيُزمانحدثُمنُقبل.ُفإذاُتأمُّ
ُمنُأنُذلكُالرُّوب ُأنُّالّظاغم ُأعلن ُُوُلم ُّنُأموسىُقاتل، ُه ُبّد ُإلُّل ُالقصاصُبه ُإنزال هذاُُنُّأُمن

موسىُوهارونُكليهماُمفسدانُيريدانُأنُُنُّإتأثير.ُوقدُصاحُفرعونُوقالُُيُّاإلعالنُلمُيكنُلهُأ
ُويلقياُالمملكةُنمبييفسداُدينكمُال
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يخرجاكمُُهذينُلساحرانُيريدانُأنُ"إنُُّمهماابراثنُالختالفُوالفسادُولذلكُيجبُاهالكهماُوا عدُبين
تأثيرُقطُبلُلقدُأضاءُنورُُذلكُلمُيكنُلهُأيُُّنُّأُمنُأرضكمُبسحرهماُويذهباُبطريقتكمُالمثلى"ُإلُّ

ُسيناء.فيُُتجّلتُاّلتيةُانيُّوُرالنُّموسىُوانتشرتُشريعتهُوأحاطتُ

بتُالسُّهُكسرُألنُُّ-منُذلكهللاُستغفرُأ–المسيحُهوُالمسيخُُونُأنُّيسيُّوكذلكُصاحُالفرُُّ
هللاُاألقداسُواقتالعُبيتُُمقصدهُهدمُقدسُوجات،ُوأنُّالزُُّتعّددالقُومنعُالطُّمُوحرُّهللاُونسخُشريعةُ

أثر.ُإذُُلمُيكنُلهاُأيُُّهذهُالعتراضاتُلكنُّبوه!ُُوصلبوه،ُاصلااه!ُوصاحواُهبامذ!ُُوفواوياله!ُواديناه
ُتُبينُاألقوامُالمختلفة.وّحدعالمُأجمع،ُُوالوحُالقدسُفيُالرُّطلعُصبحُالمسيح،ُوسرتُنفثاتُ

ُبلُإنُّتهم.ُفتورُمنُمفترياتُالقومُوأكاذيبهمُومجادلُلُيلحقهُأيُّهللاُأمرُُومقصديُهوُأنُُّ
ُتدلُُّاّلتيعّرضُلمثلُهذهُالعتراضاتُلماُتُي اعادُاولوُكانُهذاُاألمرُأمرُ ُهللا.ذلكُسببُعلوُأمرُ
ه.ُولذلكُيجبُعليناُأنُنعملُماُعظمُقدرُاألمرُكثرُأعداُؤكلُّة.ُُوخارقُللعادُأمرُعلىُأنُهذاُاألمر

ُسوخ.ُالرُّباتُُوالثُُّبنهايةبهاءُهللاُبموجبُتعاليمُحضرةُ

ُبكم.اُمرحبُ ُ
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 وحانيّ الرّ و  ماّديّ ال قيّ الرّ 

ُُالّثانيتشرين20ُُألقيتُفيُيومُاإلثنينُالموافقُ
ُفيُالبيتُالمباركُفيُباريس1911ُسنةُ

 هو هللا 

.ُولقدُمحّبةيليقُباإلنسانُفهوُاأللفةُوالُاّلذيأّماُة.ُتوّحشالفتراسُأمرُيليقُبالحيواناتُالمُ
ُ ُاألنبياءُهللاُأرسل ُوالُحّتىجميع ُاأللفة ُونزلتُالكتبُُمحّبةيلقوا ُالقلوب. ُبينُُماوّيةالسُّبين لأللفة

لوبُالبشر.ُولكنُفيُقُّتفاقوالُّتحادالُحّققيتُحّتىُءأنفسهمُفداهللاُاءُأولياألنبياءُُوُقّدمُوالقلوب.ُ
أوُالوسطىُأوُُولىاألفيُالقرونُُ-اريخالتُّناُتأملناُماء.ُولوُأنُّالدُّالبشرُماُيزالونُيسفكونُُأسفاهُإنُّوا

ُوأنُُّ-األخيرة ُالبشر، ُبدماء ُتلطخ ُالغبراء ُهذه ُأديم ُأن ُُوجدنا ُكالبشر ُيمزقُالذُّكانوا ُالكاسرة ئاب
ُالعصرُغمُمنُأنُّالرُّ.ُوباإربُ ُاإربُ ُابعضهمُبعض ُ ُإلىُهذا وعصرُُمدنّية،ُعصرُالوارنيُّالنُّهمُوصلوا

ُوترقُّماّديُّالُالّترّقيات ُاإلحساسُاإلة ُزاد ُولقد ُذلكُفُنسانيُّيُالعقول. ُتراقُفيُالدُّومع يوم.ُُكلُّماء
ُأ ُفي ُوانظروا ُطرابلس، ُفي ُيجري ُما ُمملكتهاُُيُّلحظوا ُإيطاليا ُتركت ُالبؤساء. ُهؤلء ُوقع بالء

نُاّلذيبانُالشُّلُماءُفيهاُولُعلف.ُماُأكثرُُاّلتيالوسيعةُوهاجمتُاألعرابُالمساكينُفيُالصحراءُ
ُمنُ ُالبيوتُالطُّقتلوا ُأكثر ُما ُأكثرُاألمُُّاّلتيرفين! ُما ُأكثرُهنُّأولدئيُفقدنُالُّالهاتُخربت! ُما !
اشئُوهوُماُزالُالنُّبتُالنُّج!ُماُأكثرُماُاقتلعُمنُأفواجُاليتامىُتتموُُّآباءهم!ُإنُّنُفقدواُاّلذياألطفالُ

ُفيُبدايةُنشوئه
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د!ُوليسُهناكُمنُغايةُسوىُيورُالحسنةُالصوتُمنُقبلُأنُتغرُّالطُّه!ُوماُأكثرُماُقتلُمنُونموُّ
ُمع.الطُّالحرصُُو

ُُ ُإنُّفيُتحسينُاألخُاليسُسببُ ُماّديُّرقيُالالتُُّأنُُّيّتضحمنُهذا ةُلُماّديُّالُالّترّقياتُالق.
ُكلُُّاةُلمُيكنُفيهاُأيض ُماّديُّالُالّترّقياتهذهُُكلُُّحّققابقةُحينُلمُتتالسُّلُاألخالق.ُبلُفيُاألزمنةُتعدُّ

يناميتُولُالدُّموزرُولُالميتراليوزُولُُبنادقماء.ُلمُيكنُفيهاُمدافعُكروبُولُالدُّهذاُالقدرُمنُسفكُ
ُفإنُُّ-ةماّديُّالُمدنّيةوقدُارتقتُالُ-اليومأّماُوربيد.ُالطُّاصاتُولُسفنُيكنُفيهاُغوُّمية.ُلمُالموادُالجهنُّ

أةُلاللتهابُميةُمهيُّهذهُالموادُالجهنُُّ.ُواليومُنجدُأنُّاامةُلبنيانُالبشرُقدُارتقتُأيض ُهذهُاآللتُالهدُّ
ُ ُذلكُألنُّاجميعُ ُأوروّباتحتُأقدام ُالملتهبة.ُلُقدُُّأوروّباُ. ُفإنُّهللاُرُمليئةُبالمواد ُإذاُأنُتشتعل. ها

ُاأل ُالكرة ُجعلت ُقاعُ رضيُّاشتعلت ُأنُّاصفصفُ ُاة ُمقصدي ُوخالصة ُأنُّ. ُوالمشهود ُالواضح ُمن ُه
هاُإذاُأنُُّخالقُإلُّلرتقاءُعالمُاألُعّلةولُُنسانيُّلراحةُالعالمُاإلُاةُوحدهاُليستُسببُ ماّديُّالُالّترّقيات
اسُإذاُللنُّةُوحانيُّالرُّاإلحساساتُُحّققرقي.ُوتتالتُُّحّققيتُعندئذُ ُةوحانيُّالرُّتُإلىُاإلحساساتُانضمُّ

ُاألنبياءُونوُّ،ُونفُّلهّيةاإلعاليمُالتُّانتشرتُ ُينضمُُّلهّيةاإلُصائحالنُّرتُذتُوصايا هذاُُالقلوب.ُوعندما
ُالنُّتحصلُُوحانيُّالرُّرقيُالتُّإلىُُماّديُّرقيُالالتُّ ُذلكُألنُّيُّالطُّتائج ُالتُُّبة، ُبُلهّيةاإلعاليم وحُلرُّاأشبه
لُّالرُّةُأشبهُبالجسد.ُوالجسدُيحياُبماّديُّالُالّترّقياتُو ُت.ُفهوُميُُّوحُوا 

نُُّ ُلنأملُوا  ُفيُوحانيُّرُُرأنُتؤثُُّ-وعنايتههللاُبعونُ–نا يستنيرُعالمُُحّتىُاسالنُّاتُاألنبياء
ُفالُبدُُّعادلهللاُُتعلمُأنُُّحّتىةُفيُالقلوبُوحانيُّالرُّة.ُوتحصلُاإلحساساتُانيُّوُرالنُّاألخالقُمنُهذهُ

ُإّنهمونُواجتهدواُفماّديُّسعىُالُمهما.ُُوهُعادلُولُشكُّمُأحدُألنُّظلتُلُيفوُّهللاُعمل.ُوُكلُّأنُيجزىُ
ُمحّبةسرورُقلبُاإلنسانُيحصلُبُ.ُذلكُألنُّاتركبهمُالغمومُدائمُ ُمشّقةمعُذلكُفيُنصبُوتعبُُو

ذاُلمُيتعلُُّهللا.واستبشارُروحُاإلنسانُبمعرفةُُهللا. ُاهللانُبقُقلبُاإلنسوا 
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ذاُلمُيعقدُأملهُبُفبأيُّ ائلةُوهوُيعلمُنياُالزُّالدُّشيءُيهواهُقلبهُفيُهذهُالحياةُُفأيُّاهللُشيءُيفرح.ُوا 
فضلهُُذلكُألنُُّاهلل،هاُحياةُمحدودةُوسوفُتنتهي؟ُوعلىُهذاُيجبُعلىُاإلنسانُأنُيكونُأملهُبأنُّ

ُُو ُله، ُنهاية ُداألطافل ُمشرقة ُوشمسه ُعظيمة، ُومواهبه ُقديمة، ُدائمُ ُائمُ ه ُهاطلة ُرحمته ،ُاوأمطار
بيعةُوعبيدُالطُّلنكونُأسرىُُلهباستمرار.ُفهلُيليقُبناُأنُنغفلُعنُمثلُهذاُاإلُونسيمُعنايتهُيهبُّ

ُبيعة.الطُّمُفيُهُأعطاناُالمواهبُلنتحكُّبيعة؟!ُعلىُحينُأنُّالطُّ

ُالكائناتُأسيرةُ ُماللطُُّجميع ُفُبيعة ُاإلنسان. محكومةُُ-علىُضخامتها–ُالُ مسُمثالشُّعدا
بيعة.ُالطُّبيعةُفالُإرادةُلهاُقط،ُولُيمكنهاُأنُتتجاوزُعنُمدارهاُقيدُشعرةُفهيُأسيرةُلقانونُالطُّب

بيعة،ُلُيمكنهاُأنُتتجاوزُالطُّةُأسيرةُرضيُّبيعة.ُوهذهُالكرةُاألالطُّأسيرُُ-علىُعظمته–وهذاُالبحرُ
بيعة.ُالطُّمُفيُبيعةُونتحكُّالطُّخرقُقانونُنُحّتىوهبُلناُاإلرادةُهللاُُلكنُّ.ُُوابيعةُأبدُ الطُّعنُقانونُ
هُيطيرُلكنُّترابُذوُروحُُوُ-بيعةالطُّبمقتضىُ–اإلنسانُُ.ُذلكُألنُّالُ بيعةُفعالطُّمُقوانينُونحنُنحطُّ

ُقّوةحاب.ُوهوُيحبسُالسُّمعُذلكُفيُالهواء،ُويسيرُفيُالبحر،ُوهوُيسيرُفيُهذاُالفضاءُالواسعُك
بيعة.ُنعمُلقدُاختطفُاإلنسانُالطُّهذاُمخالفُلقانونُُكلُّق.ُُوليالطُّوتُدُالّصُالبرقُالعاصية،ُويقيُّ

ُقّوةلإلنسانُهذهُالهللاُعلىُرأسها،ُويخرقُقوانينها.ُولقدُأعطىُُبيعةُوهوُيهويُبهالطُّيدُُيفُمنالسُّ
ُالهائلة.

ُبيعةُويقولُإنُّالطُّلهاُبلُويعبدُُابيعةُوعبدُ الطُّالجائزُأنُيصبحُاإلنسانُأسيرُُومعُذلكُأ مِّنُ ُ
.ُعاّمةبيعةُالالطُّابُفيُقواعدُضطُررأسهاُويلقيُالُيفُعلىُأمُّالسُّهُيهويُب؟ُرغمُأنُّهللابيعةُهيُالطُّ

عورُواإلرادةُالشُّلناُهللاُبيعةُمنها،ُلقدُوهبُالطُّلإلنسانُوحرمُهللاُةُمواهبُوهبهاُوعلىُذلكُفاعلمواُأيُّ
ُُوالطُُّو ُالعقلُواإلرادة، ومةُمنهما،ُونحنُحاكمونُعلىُبيعةُمحُرالطُّبيعةُمحرومةُمنهما،ُووهبُلنا

ُهللا.بيعة،ُهكذاُأرادُالطُّ
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 رور والحزن السّ 

ُُتشرين21ُالثاءُالموافقُالثُّألقيتُفيُيومُ
ُفيُالبيتُالمباركُفيُباريس1911ُُالّثاني

 هو هللا

ُمعرُّ  ُالبشر ُدائمُ جميع ُُاضون ُأحدهما ُيكونُالسُّإلحساسين: ُوعندما ُالحزن، ُواآلخر رور
ُوتكبرُقوُّتطيرُُااإلنسانُمسرورُ  ُقواه، ُجميع ُوتزداد ُالفكريُّروحه ُوتشتدُّته ُوتترقُُّقّوةُة، ُقّوةىُإدراكه

ُيستوليُالحزنُعلىُاإلنسانُينخمدُ ُولكنُعندما ُالمراتبُوتحيطُبحقائقُاألشياء، ُفيُجميع عقله
قُفيُحقائقُاألشياء،ُولُأنُيكشفُ،ُولُيستطيعُأنُيدقُّفّكرإدراكه،ُولُيُوتضعفُجميعُقواهُويقلُّ

ُت.خواصُاألشياء،ُويصبحُكالميُّعنُ

ُ.اوهذانُاإلحساسانُيشمالنُجميعُالبشرُطرُ ُ

ولُمالل،ُأيُُمشّقةُحزن،ُومنُالعقلُلُتحصلُلإلنسانُأيُُّىُلإلنسانُأيُّوحُلُيتأتُّالرُّمنُُ
ُ.اولُتعبُ ُالإلنسانُكدرُ ُتسّببةُلُوحانيُّالرُّالقوىُُأنُّ

ُتأتُُّ ذا ُالوا  ُفمن ُالحزن ُلإلنسان ُفمنُتأتُّاتُيماّديُّى ُوجمد ُاإلنسان ُخمد ذا ُوا  ُالحزن، ُهذا ى
ُفماّديُّال ُمثالتُّات، ُوالزُُّالُ اجر ُحزن، ُخسر ُاغتمُّإذا ُزراعته ُتنجح ُلم ُإذا ُبناءُارع ُبنىُاإلنسان ذا ُوا  ،

ُ.اضطربوانهدمُحزنُُو
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ُأنُُّ ُالُالمقصود ُيأتيانُمنُعالم ُوأنُّماّديُّحزنُاإلنسانُوكدره اليأسُوالقنوطُمنُنتائجُُات،
ةُاإلنسانُوذلُُّحسحزنُاإلنسانُونكبةُاإلنسانُونُيعةُوعلىُهذاُفمنُالواضحُوالمشهودُأنُّبالطُّعالمُ

سارةُضررُولُخُأيُُّىُمنهاُلإلنسانةُفالُيتأتُّوحانيُّالرُّاإلحساساتُأّماُات.ُُوماّديُّهاُمنُالكلُّاإلنسانُ
ُللهمُّ.ُوجميعُالبشرُولُغمُُّولُهمُّ ُمنُإنسانُإلُُّعرضة ُفما ُالحزنُواأللمُُوُوالغمُوالماللة، أصابه

ُعبُوالخسارة.التُّصبُُوالنُُّوُمشّقةوال

ات.ُوحانيُّالرُّجوعُإلىُالرُّاتُلمُيكنُأمامناُمنُسبيلُسوىُماّديُّاُكانتُهذهُاألحزانُمنُالولمُُّ
ذاُزالُذلكُالّضُُاتوحانيُّالرُّهُإلىُوتوجُُّاشديدُ ُااتُضيقُ ماّديُّفإذاُضاقُصدرُاإلنسانُمنُال يق.ُوا 

ذاُوقعُفيُوهدةُُحيمُسرُّالرُّحمنُالرُّهللاُرُتذكُُّثمُّعبُالتُّليأسُوالقنوطُُووقعُاإلنسانُفريسةُل خاطره.ُوا 
ُال ُالشُُّماّديُّالفقر ُغنوحانيُّالرُّاستروحُاإلحساساتُُثمُّديد ُرأىُنفسه ُمرضُُي اة ذا ُوا  ُالملكوت. بكنز

ذاُوقعُأسيرُ الشُّفيُُفّكرُو هوت.ُالُّالكيرُبفالتُّىُبوتُتسلُّاسالنُّلمصائبُعالمُُافاءُشفىُغليلُصدره.ُوا 
ذاُضاقُذرعُ  ُاختلُُّوحُسرُّالرُّطارُبفكرهُإلىُعالمُُثمُّبيعةُالطُّبسجنُعالمُُاوا  ذا تُحياتهُخاطره.ُوا 

ُ.اشاكرُ ُاعادُممنونُ ُبدّيةفيُالحياةُاألُفّكرُثمُُّنّيةالجسما

ُُ ُما ُيسلُُّاّلذيولكن ُاهتمااّلذييُخاطر ُاقتصر ُالُمهمن ُعالم ُبحرُماّديُّعلى ُفي اتُوغرقوا
ُألمُُّواسالنُّ ُإذا ُوبأيُّت ُوالمحن؟! ُالباليا ُبهم ُيتعلُُّت ُشيء ُأمل ُبأنُُّاّلذيق ُاإلنسانُُيعتقد حياة

حيل؟ُالرُّإذاُعجزُأوُأصابتهُمصيبةُأوُوقعُفيُالبالءُأوُنفخُفيُبوقُ–ةُماّديُّمحصورةُفيُالحياةُال
ُيتسلُُّوبأيُّ ُكيفُيجدُشيء ُيقينيُأنُُّيحانُمنُلُيؤمنُبالحيُّالرُّوحُُوالرُّى؟! فيُالعذابُُهالقدير.

ُ.رمديُّالسُّوالقنوطُُاألبديُّ

ُةُوالنجذاباتوحانيُّالرُّفأنتمُلديكمُاإلحساساتُُهللا.إذنُفاشكرواُُ
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ىُولديكمُماُتتسلُُّهللا.ُمحّبةبةُعامُرة،ُوقلوبكمُة.ُوعيونكمُمبصرة،ُوآذنكمُسميعة،ُوأرواحكمُحيُّالقلبيُّ
ُألمُّ ُإذا ُخواطركم ُاختلُّبه ذا ُوا  ُمصيبة، ُتُبكم ُُنيوّيةدُّالتُالمعيشة ُبالحياة ذاُماوّيةالسُّاستبشرتم ُوا  .

رُلهُتتوفُُّوحانيُّالرُّمنُيتوفرُلهُاإلحساسُُكلُّةُالملكوت.ُُوورانيُّبيعةُسررتمُبنالطُُّظلمةأحاطتُبكمُ
ُتسليةُالخاطر.

منُُكلُّلُسنةُواحدة،ُُوهُلمُيكنُفيُاإلمكانُتحمُّجنُأربعينُسنةُمعُأنُّالسُّفلقدُقضيتُفيُُ
–نيُكنتُلكنُّ.ُُووالهمُُّلمُيعشُفيهُأكثرُمنُسنةُواحدةُإذُكانُيهلكُمنُالغمُّجنُالسُّزّجُبهُفيُذلكُ

ماُجاءتنيُصباحُكأنُُّكلُّنواتُاألربعين.ُوكنتُأنهضُالسُّرورُطوالُهذهُالسُّفيُنهايةُُ-والحمدُهلل
ُةُسببُتسليةوحانيُّالرُّرور.ُفاإلحساساتُالسُّازدادُفيُقلبيُنورُُيلاللُّمُظلماُأكلُّبشارةُجديدة.ُوكانُ

ُُو ُالتُّالخاطر ُإلى ُوجه ُهللا ُُوالرُّسبب ُتوجُّالرُّوح ُهناك ُيكن ُلم ذا ُوا  ُيحان. ُإلى ُه ُهناكُهللا ُتكن لم
لُفكيفُكنتُأحتمُّوحانيُّإحساساتُُر ُ؟جنُأربعينُسنةالسُّلُة.ُوا 

ُيتبيُُّ وجهُالتُّ،ُوأنُنسانيُّةُهيُأعظمُموهبةُالعالمُاإلوحانيُّالرُّاإلحساساتُُلكمُأنُُّنمنُهذا
ُ.بدّيةاإلنسانُاألهوُحياةُهللاُإلىُ

نُُّ بعدُيومُوأنُتزدادُتسليةُخاطركم،ُوأنُيزدادُتأثيرُُايومُ هللاُهكمُإلىُنيُآلملُأنُيزدادُتوجُّوا 
ُ.ملكوتّيةوحُالقدس،ُوأنُيزدادُظهورُالقوىُالالرُّنفثاتُ

ُهذاُهوُمنتهىُرغائبناُوآمالنا.ُ

ُهللا.وهذاُهوُماُأطلبهُمنُُ
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 ماوّيةالسّ المائدة 

ُتشرين22ُُألربعاءُالموافقُألقيتُفيُيومُا
ُفيُالبيتُالمباركُفيُباريس1911ُُالّثاني

 هو هللا

ُماويُّومحفلُسُورانيُّمجمعُنهللاُبحمدُُأّسسهُقدُتينبغيُأنُتكونواُمسرورينُوشاكرينُألنُُّ
اُأمُّة.ُماّديُّالمسائلُالُناولتتُاهاُجميعُ فيُباريسُمجامعُكثيرةُإلُأنُُّغمُمنُأنُّالرُّفيُهذهُالمدينة.ُوب

ُالحفل.ُالحمدُهللُفالقلوبُمتوجُّهللاُيذكرُفيهُُاّلذيالحفلُ واألرواحُمنجذبةُإلىُهللاُهةُإلىُفهوُهذا
ُوحانيُّالرُّواإلحساساتُهللاُملكوتُ ُفيُالعالم ُليستُمنحصرة ُوأفكاركم ُموفورة. ُإنُُّرابيُّالتُّة لكمُُبل

ةُمنُمأكلُومشربُماّديُّؤونُالالشُّإلُلُهمَُّلهاُُاّلتياهر.ُولستمُمثلُالحيواناتُالطُّمنُالعالمُُانصيبُ 
ُوبستانُ ُنضرة ُغابة ُعلى ُتحصل ُوأن ُالخضراء ُالمروج ُفي ُتمرح ُأن ُفي ُآمالها ُوتنحصر ومنام.

ة،ُومنتهىُالّرحمانيُّكمُبشرُينحصرُتفكيركمُفيُتحصيلُالكمالتُبلُإنُّأخضرُومأوىُومأمنُلها.ُ
ُاإل ُالعالم ُوتأسيسُوحدة ُالبشر ُلعموم ُالخير ُتأمين ُليلُالتُُّوُنسانيُّآمالكم ُتجتهدون ُوأنتم ُلها. رويج

ُتسرُّ ُكي ُخاطرُ نهار ُوتسلُّاوا ُمحزونُ ، ُوتقوُّاوا ُضعيفُ ، ُوتساعدوااوا ُابائسُ ُ، ُأفكاركم ُفجميع ُملكوتّية.
جنس.ُفأنتمُُعداوة،ُولُتريدونُالخالفُمعُأيُُّمّلةة.ُليسُلكمُمعُأيُوحانيُّجميعُإحساساتكمُُرُو
ُ.ُتلكُهيُإحساساتطالبوُنُكلُّون،ُولخيرُالمحبُُّكلُّلل
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يةُنصيبُلهرُإلنسانُماُمنُهذهُالمواهبُاإل،ُوتلكُهيُفضائلُالبشر.ُفإذاُلمُيتوفُّنسانيُّالعالمُاإل
ُفالزُّ ُأفضل. ُمنُكانُعدمه ُحرم ُأحبُّالسُّجاجُإذا ُُوراجُكانُكسره ُعدمتُالشُّ. ُإذا كانُُمرالثُّجرة

ُ ُاإلأولىقطعها ُحرمُمنُفضائلُالعالم كانُموتهُأفضل.ُجعلتُالعينُُنسانيُّ.ُوكذلكُاإلنسانُإذا
سانُجعلُللنطقُاللُّمعُفإذاُلمُتسمعُفماُجدواها؟ُُوظرُفإذاُلمُتنظرُفماُفائدتها؟ُواألذنُجعلتُللسُّللنُّ

ُفإنُّ ُاإلنسان ُوكذلكُحال ُفائدته. ُخرسُفما ُواإليمانُومفإذا ُبالمعرفة ُالعالم ُينير ُخلقُلكي هبةُُوه
ُأحطُُّ-بالُشك–فكار.ُفإذاُحرمُمنُهذهُالموهبةُكانُةُاألورانيُّحمنُوحسنُاألعمالُواألخالقُونالرُّ

ُالُ وهبُلإلنسانُعقهللاُمعذور.ُفيُحينُأنُُاالحيوانُمحرومُمنُالعقلُفهوُإذُ ُمنُالحيوان،ُذلكُألنُّ
ُوكيُيجتهدُفيُتأمينُالخيرُلعمومُالبشر.ي اُإنسانكيُيكونُ

ُعرفةُغايةُعالمُالودجود.ُذلكُألنُّتأكيدُإلىُمُكلُّبُوّفقبهاءُهللاُإنسانُتعاليمُُفإذاُتابعُأيُُّ
ُ ُالتُّهذه ُهي ُُوالرُّعاليم ُالعالم ُلجسد ُُوالنُّوح ُالبشر، ُلجميع ُاجتهدواُالرُّعمة ُولذلك ُاإلنسان ُلنوع حمة

والحياةُُبدّيةاألُعّزةهاُالتمُإلىُهذاُفاعلمواُأنُّوّفقفإذاُُهللا.بهاءُوحُوالفؤادُأنُتعملواُبموجبُتعاليمُالرُّب
ُ.ماوّيةالسُّوالمائدةُُنسانيُّلمُاإلرمديةُوسلطنةُالعاالسُّ

نُُّ ُة.الّرحمانيُّواُبهذهُالفضائلُوأنُتختّصُُماوّيةالسُّواُإلىُهذهُالمواهبُوّفقنيُألدعوُلكمُأنُتوا 

ُ
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 هللاعن  الّناسغفلة 

ُتشرين23ُُألقيتُفيُيومُالخميسُالموافقُ
ُفيُالبيتُالمباركُفيُباريس1911ُُالّثاني

 هو هللا

كانواُفيه.ُواليومُسوفُُاينُوغرقُخمسةُوعشرونُشخص ُالسُّطُفيُنهرُسقُاقطارُ ُيقولونُإنُّ 
ككُالسُّيدورُفيُبرلمانُفرنساُبحثُمفصلُحولُأسبابُوقوعُهذاُالحادث،ُوسوفُيحاكمونُوزيرُ

هذاُالهيجانُُكلُّأنُيحدثُفيُالبرلمانُُاوقدُتعجبتُكثيرُ ُقاشُوالجدالُالعنيف.النُّورُدسيالحديديةُُو
ُفيُُاخص ُمنُأجلُخمسةُوعشرينُش ُالنُّسقطوا ُمنُأجلُُثمُّهرُوغرقوا ُبحرفُواحد لُينطقُأحد

خمسةُُاليومُحّتىُهُقتلُفيهاحيثُإنُّبُشخاصيقتلُفيهاُفيُاليومُالواحدُألوفُمنُاألُاّلتيطرابلسُ
ُببُفيُأنُّالسُّماُهمُحجر.ُفماُهوُهؤلءُبشر،ُوكأنُُّآلفُشخصُفلمُيخطرُببالُالبرلمانُقطُأنُّ

،ُولُينطقُقطُبحرفُواحدُمنُأجلُستةُآلفُاهُمنُأجلُخمسةُوعشرينُشخص ُالبرلمانُيثورُثائُر
ليسواُُأولئكُمنُنسلُآدم،ُغيرُأنُُّاجميعُ ُهمبشر،ُومعُأنُُّاأيض ُُأولئكهؤلءُبشرُُوُشخص؟ُمعُأنُّ

ُقدرُبلغُعدمُاإلنصافُوأيُُّا.ُفانظرواُأيُّاُإربُ قواُإربُ لوُمزُُّحّتىبهمُُولذلكُلُيهتمُُّفرنسيُّمنُأصلُ
ُأولدولهمُُأّمهاتلهؤلءُالبؤساءُفيُطرابلسُآباءُُوُالجهل.ُإنُُّقدرُبلغُدُاإلحساس،ُوأيُّتبلُُّبلغُقدر

ُم؟هذنبُا،ُفماُهواُإربُ قونُإربُ ات،ُوهمُيمزُّوبناتُوزوج
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طالياُنفسها.ُوهكذاُفيُإيُاسالنُّحيبُيتعالىُمنُحناجرُالنُّالعويلُُوُلقدُقرأتُفيُالصحفُأنُُّ
حيب،ُفانهمرتُالنُّالعويلُُوُالحالُوصلتُبنساءُإيطالياُإلىُحدُُّبلُإنُّبُلمُيقتصرُاأللمُعلىُالعُر

ُاألمُّالدُّ ُعيون ُمن ُموع ُاألطفال ُبكاء ُوبلغ ُاآلباء، ُقلوب ُوأدميت ُهات، ُعنان ماء.ُالسُّوصراخهم
ُهللا.البشر.ُوانظرواُمدىُغدرُاإلنسان،ُومدىُغفلتهُعنُُتوّحشمدىُُفانظروا

وحسنُُمحّبةدافعُباأللفةُوالموالُبنادقصاصُوالالرُّيفُُولسُّاهمُاستعاضواُعنُماُضرُّهمُلوُأنُُّ
واُوتغنُُّارورُواحتضنُبعضهمُبعض ُالسُّموكبُُيرورُوسكرواُبخمرُالحبورُفالسُّربُُوالطُّالمعاشرةُُو

ُأمبنشيدُواحد؟ُأليسُهذاُخيرُلهم؟ُ ُمعُ ا كورُولُيصبحواُالشُّيورُالطُّكُاكانُينبغيُلهمُأنُيطيروا
ُأظافرُبعضهاُأجسامُالبعضُاآلخرُويريقُبعضهمُدماءُبعض؟ئابُالكاسرةُتنشبُكالذُّ

.ُاكرمُبعضهمُبعض ُألهللاُولوُعرفواُُهللا.همُلُيعرفونُهذهُالغفلة؟ُألنُُّكلُُّاسالنُّلماذُغفلُُ
األكبر،ُولوُاستمعواُإلىُوصاياُاألنبياءُُالّصلحةُلرفعواُعلمُوحانيُّالرُّرتُلديهمُاإلحساساتُولوُتوفُّ

ُ.رُلهمُاإلنصافلتوفُّ

ُوتتضرُُّ ُتدعوا ُأن ُأرجو ُلهذا ُيهدي ُأن ُوتبتهلوا ُعوا ُويرحهللا ُالعقلُُمهمالبشر ويعطيهم
فيُحالُُفّكراإلنسانُالعاقلُيُالبشر.ُإنُُّبنيةُعسىُأنُيستريحُالبؤساءُمنُوحانيُّالرُّواإلحساساتُ

ان،ُويقومُائمونُويبصرُالعميالنُّعهُوابتهالهُعسىُأنُيستيقظُفيتعالىُصوتُتضرُُّاونهارُ ُالُ البشرُلي
ُعاء.الدُّنيُألدعوُوأرجوُأنُتشاركونيُلمون،ُإنُّالّظاالموتى،ُوينصفُ
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 نور الهداية

ُتشرين24ُألقيتُفيُيومُالجمعةُالموافقُ
ُفيُالبيتُالمباركُبباريس1911ُُالّثانيُ

 هو هللا

ُُ ُظهر ُُالّسّيدعندما ُدعا ُأورشليم ُفي ُُاسالنُّالمسيح ُإلى ُُودلُّهللا ُملكوت ُعلى هللاُالخلق
.ُوسطعُنورُالهدايةُمنُهذاُالكوكبُنسانيُّوحثَّهمُعلىُكمالتُالعالمُاإلُبدّيةاهمُإلىُالحياةُاألودع
م.ُومعُذلكُعاداهُجميعُالبشرُأنكروهُلظُّلُمنتهىُالىُبنفسهُمنُأجلُالبشر.ُوتحمُّمع.ُوضحُّالالُّ

ُوسب ُيهتمُّوآذوه، ُولم ُولعنوه ُُووه ُقط. ُبأمره ُمعُالمجرمينُعلىُالّصُعلُّوا ُكانُبمثابةُأنُُّليبُمعقوه ه
شفقةُتنبعُمنُروحهُوفؤاده.ُُاونورُالحقيقةُوصبحُالهداية.ُوكانُشفوقُ ُاّمةالتُّأفةُالرُّحمةُالخالصةُُوالرُّ
ُيهتمُّلكنُُّو ُولم ُقدره، ُيدركوا ُولم ُبجفاء، ُعاملوه ُيستنهم ُولم ُلنصائحه، ُيستمعوا ُولم ُبتعاليمه، رواُيوا

ُالمحترمةُكانتُنورُالعالم،ُفإنُُّالّذاتهذهُُأنُُّثبتُّدةمآخرُاألمرُماُفعلوه.ُوبعدُفعلواُُثمُّبأنواره،ُ
شاملة.ُُاسالنُُّكلُّهُلألطافُوُاقلبهُكانُبجميعُالخلقُرؤوفُ ُنُّاُ لبنيُآدم،ُُوُبدّيةكالمهُسببُالحياةُاأل

علىُماُفعلوا،ُولكنُبعدُأنُكانُاألمرُقدُخرجُمنُيدهمُوبعدُأنُُوااُأخذُنورهُفيُاإلشراقُندمفلمُّ
ُبالّصُُازدان ُالليب ُواستشهد ُُوحواريُّالمسيح ُمرور ُبعد ُوهكذا ُالمسيح.ُُثالثمائةن. ُقدر ُعرفوا سنة

ُنُآمنواُبالمسيحُحينمااّلذيُاسالنُّف
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نفرُقليل.ُوكانُالجهالءُُالمسيحُونصائحهُإلُُّالّسّيدماءُكانواُقالئل.ُولمُيقبلُتعاليمُالسُّصعدُإلىُ
ُ ُهذا ُمن ُالوحيدالشُّيقولون ُالفريد ُهذا ُومن ُسوىُخمسةُُاّلذيالمغلوبُُخصُالمجهول؟ ُيتبعه لم

ُُوشخاصأ ُأنُُّفوسالنُُّلكنُّ. ُوكانتُتعلم ُبعد، ُسوفُيحدثُفيما ُما ُكانتُتعلم ُورالنُّذلكُُالعليمة
ُوأنُّ ُُسوفُيسطع ُالشُّهذه ُوالغربُجميعُ الشُّمسُسوفُتشرقُعلى ُفيُعهدُارق ُهؤلء ُرآه ُوما .

ُعام.ُثالثمائةالمسيحُرآهُغيرهمُبعدُ

األقوامُالجاهلةُلُتقبلُُرواُمنُأنُّةُعددكمُوكثرةُعددُاآلخرين.ُولُتتكدُّبقلُُّوالهذاُلُتهتمُُّ
همُيعترضونُعليهُوينكرونهُويستكبرونُعليكم.ُسيفعلونُبكمُماُفعلواُرواُمنُأنُّعلىُدينكم،ُولُتتأثُّ

هايةُنُّالضحُفيُاتُُّثمُّين.ُففيُبدايةُاألمرُآذوهمُولموهمُوشمتواُبهمُوقتلوهمُوأغارواُعليهمُحواريُّبال
.ُولهذاُفإذاُحدثتُمثلُمبينالُورالنُّلدىُأعتابُُينمقّربنُُوحواريُّوأصبحُالُ،مبينهمُباؤواُبخسرانُبأنُّ

ُفوسالنُّكمُترونُاآلنُماُرأتهُتلكُعلىُأنُّهللاُدرواُبلُاستبشرواُوابتهجواُواحمدواُهذهُالحوادثُفالُتتكُّ
ذاُأهاالسُّةُمنُقبل.ُفإذاُلموكمُفأظهرواُمقّدسال ذاُآذوكمُرور.ُوا  نوكمُفالُتمنعواُعنهمُمساعداتكم،ُوا 

ُلهمُمنُ ُالعنايةُواطلبوا ُلهم ُبأنُّهللاُفابذلوا ُوثقوا أنواركمُستسطع،ُوعلمكمُسيخفق،ُُالعفوُوالمغفرة.
ُ ُورائحتكم ُسيعلو، ُالالطُّوصيتكم ُفإنُّكيُّزُّيبة ُقلوبكم ُزجاج ُمن ُالهداية ُسراج ُسطع ُفإذا ُستنتشر. هُة
همُسوفُيفعلونُأنُُّاهتمامُبكمُفالُشكُُّلُيبدونُأيُُّاآلنُهمغمُمنُأنُّالرُّسوفُيشرقُعلىُاآلفاق.ُوب

جومُالبازغةُوهمُبالمثلُالنُّسوفُيسطعُنورهاُكُلهيُّتدخلُالملكوتُاإلُاّلتيُفوسالنُّف–اُقريبُذلكُعمُّ
ُنوعُوكبحرُتنثرُمنهُآللئُاألسرار.ُكلُّمنُُاأثمارُ ستحملُفواكهُُوةُثمُركشجرةُم

ُواستبشرواُبعنايته.ُهللاواُإلىُفضلُفاطمئنُُّ
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 نسانيّ وحدة العالم اإل 

ُألقيتُفيُكنيسةُنوايُديالمُفيُباريسُقبلُظهرُ
1911ُسنةُُالّثانيتشرين25ُُبتُالموافقُالسُّيومُُ

 هو هللا

ُُوةُقاممقّدسجميعُالمظاهرُال ُموسىُروَّجُالحقيقة. ُبخدمةُالحقيقة.ُفحضرة المسيحُُالّسّيدوا
رُحضرةُحواريُّصرَّحُبالحقيقة.ُوجميعُال اءُأوليسولُبالحقيقة،ُوكانُالرُّينُوّضحواُالحقيقة.ُكذلكُبشَّ

جميعُاألنبياءُكانواُُبتأسيسُالحقيقة،ُوهكذاُفإنُّبهاءُهللاُيُالحقيقة.ُوقدُقامُحضرةُمؤّسسُاجميعُ هللاُ
لىُاأللفةُوالُنسانيُّتدعوُإلىُتوحيدُالعالمُاإلُاجميعُ ُمهممظاهرُالحقيقةُوكانتُتعالي ُّتحادوالُمحّبةوا 

والجدالُوالقتال.ُفلماذاُنختلفُُزاعالنُّهيُالخالفُُوُاّلتيُوتيُّاسالنُّماتُالعالمُظلديسُعنُقالتُّنزيهُُوالتُُّو
ُ ُعبيد ُونحن ُونتنازع، ُنتجادل ُولماذا ُالعظام. ُهؤلء ُأتباع ُجميعُ ُإلهونحن ُتشملنا هُألطافُاواحد

ُإنُّالّرحمانيُّ ُبعض ُُمعُالجميعُالّصلحالمُُوالسُّهوُفيُمنتهىُهللاُُة. ُيحاربُبعضنا نُّافلماذا هللاُُ.ُوا 
نُارؤوفُورحيمُبالجميع.ُفلماذاُنكونُنحنُقساةُغالظُ  ُكلُّالُمرّبيُوُكلُّورازقُالُكلُّخالقُالهللاُ؟ُوا 

ُفلماذاُيبتعدُبعضناُعنُبعض.ُكلُّوحافظُال

ُاسالنُّقُقدُضاعُونسي.ُوتعلُُّلهّيةاإلببُهوُأنُأساسُاألديانُالسُُّ
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ُب مختلفةُلذلكُفقدُأصبحتُسببُالبغضُوالعداوةُبينُُالّتقاليدوهومة.ُولماُكانتُالمُالّتقاليدوتشبثوا
ُإلىُأساسُاألديانُ ُنظرنا ذا ُوا  ُأساسُ ُلهّيةاإلالبشر. ُاألساسُُاواحدُ ُالوجدنا ُإلىُهذا ُولوُرجعنا لها

ُعلىُجميعُاآلفاق.ُنسانيُّفقناُولرفرفُعلمُوحدةُالعالمُاإلواتُُّاناُجميعُ ّتحدل

ُفيُاألُكلُُّوُ ُأنُّما ُنعلُُّاسالنُّبعضُُمر ُأن ُأنُمهمجاهلونُوعلينا ُوالبعضُأطفالُعلينا ،
ُأفة.الرُّبمنتهىُُمهم،ُومرضىُعليناُأنُنعالجهيبلغواُأشدُُّحّتىهمُنرّبي

ةُعلىُماّديُّالُاإلحساساتُفيُغلبةُتسّبباختالفُأهلُاألديانُونزاعهمُُعنُذلكُفإنُُّالُ وفضُ
.ُامعكوسُ ُي اواُرقبيعةُوترقُّالطُّغرقُأكثرُالبشرُفيُعالمُ.ُفلهّيةاإلقلوبُالبشرُوضياعُاإلحساساتُ

ُألنُّ ُاإلدراكاتُُذلك ُمن ُالمحروم ُوحانيُّالرُّالحيوان ُالبالغة ُوالحكمة ُالحقائق دراك ُوا  ُأسيرُلهّيةاإلة
ُالبيعةُوغريقُفيُدوُّللطُّ ُأبدُ ماّدةامة ُله ُاإلاهللُبُا.ُولُعلم .ُوكذلكُحالُأكثرُالبشرُلهيُّولُبالعالم

.ُالّتقاليدماُبيدهمُهوُُ.ُولهمُالعذرُفيُذلك.ُألنُّلهّيةاإلةُمنُحقيقةُاألديانُيُّفهمُمحرومونُكلُّاليومُ
ُين.ُماّديُّوهيُمخالفةُلقوانينُالعقل.ُولهذاُأصبحُأكثرُالخلقُ

ُاألديانُهلمُُّ ُأهل ُفيا ُنتنزُّإذن ُونتشبُّوا ُاألوهام ُعنُتقاليد فقُفنتُُّلهّيةاإلثُبأساسُاألديانُه
ُالحقيقة ُبمنتهىُاأللفةُوالالتُّخيمةُُظلُّبُظلُّ،ُونستريحُونستونعبد نجومُُا.ُونصبحُجميعُ ّتحادوحيد

هللاُُمحّبةوهيُهللاُوهيُهدايةُهللاُالمضيئة.ُفالحقيقةُهيُشريعةُُنسانيُّسماءُالحقيقةُوسرجُالعالمُاإل
ُُوحُالقدس.الرُّونفثاتُُنسانيُّوهيُفضائلُالعالمُاإلهللاُوهيُفيوضاتُ

ُّتفاقأفةُوالالرُُّوُمحّبةالُماءُمنُخصائصُعالمُالحيوان.ُوأنُّالدُّلوحشيةُوسفكُاُتالحظونُأنُُّ
ُغمُمنُالرُّمنُفضائلُعالمُاإلنسان.ُوب
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منُتاريخُالعالمُمنذُبدايةُُيّتضحوامُكماُالدُّخُوجهُاألرضُعلىُدماءُالبؤساءُكانتُتلطُُّذلكُنرىُأنُّ
ُخيرةُفماُزالُالبشرُفيُخطرُدائم.القرونُاألُحّتىىُوالوسطُولىاألحياةُالبشرُفيُالقرونُ

.ُوبدأتُوحدةُي اواليومُأشرقُنورُالحقيقةُمنُأفقُإيرانُوأخذتُالغيومُالكثيفةُتتالشىُتدريجُ
واأللفةُبينُاألممُترفعُعلمها،ُوبدأتُُمحّبةوهيُاآلنُفيُبدايتها.ُكماُبدأتُالُتعمُُّنسانيُّالعالمُاإل
ُوحُالقدسُتسيطر.الرُّنفثاتُ

ُأهلُالعاُ ُلمُتحرُّفيا ُوأظهروا ُوافرحوا ُفيُالسُّربُُوالطُّكوا ُالعالمُُظلُّرورُوادخلوا خيمةُوحدة
ُ.نسانيُّاإل

ُالمالسُُّو
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 الكبر الّصلحصبح 

ُتشرين26ُُألقيتُفيُمساءُيومُاألحدُالموافقُ
ُفيُمنزلُمدامُكاستهُفيُباريس1911ُُالّثاني

 هو هللا

ُُ ُأنبياء ُأعلنُهللاُجميع ُفقد ُمظاهرُالحقيقة. ُوُرُناسّيدهم المسيحُُالّسّيدجُوَّموسىُالحقيقة،
علمُبهاءُهللاُالحقيقة،ُكماُرفعُحضرةُهللاُاءُأوليالحقيقة.ُوأعلنُجميعُُمحّمدناُسّيدُأّسسالحقيقةُُو

ُ ُوكانتُجميع ُمقّدسالُفوسالنُّالحقيقة ُهيُُاّلتية ُوالحقيقة ُالحقيقة. ُمصابيح ُالعالم جاءتُإلىُهذا
ُالعالمُاإل وهيُفضائلُُهللا.بينُالبشر،ُوهيُإعالنُالعدالة.ُوهيُهدايةُُمحّبة،ُوهيُالنسانيُّوحدة

ُ.نسانيُّالعالمُاإل

رُرسولُيبشُُّكلُّين.ُوكانُمّتفقينُُومّتحدُامنادينُبالحقيقة.ُوكانواُجميعُ ُاجميعُ هللاُكانُأنبياءُُ
ُكانُ ُكما ُفخلفُيصدُُّكلُّبخلفه، ُبمجسّيدقُسلفه. ُموسىُأنبأ ُُوُيءنا المسيحُجاءُُالّسّيدالمسيح.

لموسى.ُالمسيحُأخبرُعنُصدُّم ُاللمسيحُولموسى.ُكانواُجميعُ ُاقُ جاءُمصدُُّمحّمدناُسّيد،ُُومحّمدقاُ 
ُابعضناُبعض ُحّبُأنُنُاة؟ُفيتوجبُعليناُإذُ مقّدسالُفوسالنُّين.ُفلماذاُنختلفُونحنُأمةُهؤلءُمّتحد

ذاُكانُألطافُُ اواحدُتشملناُجميعُ ُإلهناُعبيدُ.ُذلكُألنُّاونُبعضهمُبعض ُكماُكانُاألنبياءُيحبُّ هللاُه،ُوا 
ُ؟اضناُبعض ُعفيُسالمُمعُالجميعُفلماذاُيقاتلُب
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بالعبادُجميعُ  ذاُكانُرؤوفاُ  ُ.ابعضناُبعض ُُمظليُفلماذاُاوا 

فيُهذاُهللاُتُالعقولُبحمدُ.ُوقدُترقُّّتحادواأللفةُوالُمحّبة:ُهوُاللهّيةاإلأساسُاألديانُُإنُُّ
بينُالبشر.ُوقدُُمحّبة،ُواستحكمتُروابطُالّتحاداأللفةُوالُأتُأسبابة،ُوتهيُّانيُّوُرالنُّالعصر،ُعصرُ

يبقىُُ،ُولبُمذهبيُّوالصداقة،ُفالُيبقىُتعّصُُالّصدق،ُونعيشُباآنُاألوانُلكيُيصالحُبعضناُبعض ُ
،ُذلكُمحّبةةُاأللفةُوالبلُيعيشُبعضناُمعُبعضُفيُنهايُبُوطنيُّ،ُولُيبقىُتعّصُبُجنسيُّتعّصُ
ستفيضُمنُنورُشمسُواحدة،ُويجبُعليناُأنُنؤمنُبجميعُاألنبياء،ُوأنُعتبةُواحدةُونُناُعبيدألنُّ

ونرّوجُوحدةُالعالمُُهللا،نُنخدمُ،ُوأالّتعّصباتمنُجميعُُخّلصأنُنت،ُُوماوّيةالسُّنؤمنُبجميعُالكتبُ
.ُويجبُعليناُأّلُنكونُكالحيواناتُالمفترسة،ُوأّلُنرضىُنسانيُّ،ُونظهرُفضائلُالعالمُاإلنسانيُّاإل

ة،ُوأنُأرضيُّةُمنُأجلُأهدافُمقّدسماءُالالدُّنريقُُة،ُوألُّمقّدسالبشرُُدماءُماء،ُوأنُنعتبرالدُّبسفكُ
ُ.نسانيُّةُهيُوحدةُالعالمُاإلةُواحدة،ُوهذهُالقضيُّعلىُقضيُُّافقُجميعُ نتُّ

قدونُأبناء همُوماُأكثرُنُيفاّلذياُأكثرُاآلباءُملحظواُاليومُماذاُيجريُفيُطرابلسُالغرب.ُُ
ُ ُاألطفال ُاألاّلذيالصغار ُأكثر ُوما ُآبائهم. ُمن ُيحرمون ُُّمهاتن ُعلىُالالُّالحنونات ُيبكين تي
ُأكثرُذفيُأبنائهنُمصيبتهنُّ ُأزواجهنُُّفيُتيُيندبنُعلىُمصيبتهنُّالالُّساءُالنُّ،ُوما ُاإلالدُّ. ُنسانيُّم

ُلُتتقاتلُمنُأجلُُراب،ُمعُأنُّالتُّيراقُمنُأجلُ نُّالتُّالحيواناتُالمفترسةُنفسها ُيقنعُمراب،ُوا  ُكلُّا
ُفالذُّ ُبموضعه، ُبعرينه.ُولُيالنُّئبُيقنعُبوكره،ُُومنها ُواألسد حيوانُفيُُأيُُّفّكرمرُيكتفيُبمغارته،

فيُُفّكريُظلُّلوُتسلطُعلىُجميعُاألوكارُلُاّلذياآلخرين،ُفواأسفاهُلإلنسانُالغاشمُُيُعلىُحقُّعدُّالتُّ
ُوعلىُ ُيستوليُعليه، ُآخر ُأنُّالرُّوكر ُمن ُأنُّنسانيُّإالبشرُخلقُهللاُُغم ُإل ُين ُأصبحوا ُمنُهم أسوأ

ُالحيواناتُالمفترسةُلُتفترسُأبناءُجنسها.ُالحيواناتُالمفترسة.ُذلكُألنُّ
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جلُالواحدُالرُُّةُالواحدةُأكثرُمنُعشرةُخراف،ُفيُحينُأنُّيلاللُّهُلُيفترسُفيُتوّحشإذاُاشتدُُالّذئبف
جريُفيُيُاّلذيهذاُُقانونُيصحُُّبأيُُّنصفواُوقولواأفيُقتلُعشرةُآلفُنفسُفيُيومُواحد،ُفُتسّببي

موهُأشجعُهُإذاُسفكُدماءُمائةُألفُنفسُسُّفيُحينُأنُُّالُ وهُقاتسمُُّاإنسانُإنسانُ هذاُالعالم؟ُإذاُقتلُ
ُسرقُإنسانُعشرةُدراهمُمنُشخصُآخرُسمُّ ذا مجرمُ األبطالُوا  ُأغارُاوهُسارقاُ  ،ُفيُحينُأنهُإذا

ُأحُراوهُفاتحُ علىُمملكةُبأسرهاُسمُّ ذا ُ،ُاوهُمجرمُ عدُُّلُ قُمنُز.ُوا  ُأشعلُإحدىُالممالكُبنيرانُأّما إذا
ُتهمُوعدمُإيمانهم.ُذلكُألنُّدلئلُآفاتُالبشرُووحشيُُّاوهُفاتحُالعالم.ُهذهُجميعُ سمُُّبنادقعُوالفالمدا

إنسان،ُولماُسمحُبإراقةُقطرةُواحدةُمنُُلماُرضيُبأنُيؤذيُأيُُّلهّيةاإلاإلنسانُلوُآمنُبالعدالةُ
ُ.ُاسالنُّخواطرُُراحُيسعىُليلُنهارُكيُيسرُّم.ُبلُلالدُّ

نناُنحمدُُ ،ُفهذهُبدايةُإشراقُصبحُاسالنُّاليومُفيُبعضُُتجّلتآثارُاليقظةُقدُُعلىُأنُّهللاُوا 
نُُّالّصلح ،ُوأنُتزولُالعداوةُوالبغضاءُبينُالبشر،ُنسانيُّناُلنأملُأنُتنتشرُوحدةُالعالمُاإلاألكبر.ُوا 
ُي ُتُالّصلحُتجّلىوأن ُوأن ُيتشكُّاألكبر ُوأن ُاألمم، ُجميع ُتآلف ُمحفل ُهذهُالّصلحل ُتفصل ُوأن ،

ُالّصلحول.ُوهذاُاألمرُمرتبطُبازديادُأنصارُالدُُّوُتقعُبينُاألممُاّلتيالمحكمةُالكبرىُفيُالمشكالتُ
ُ ُمحبُّالدُّفي ُوازدياد ُاإلنيا، ُالعالم ُالاجواتُُّنسانيُّي ُاألفكار ُُعاّمةه األممُُبحيثُتضطرُُّالّصلحنحو
ُ.ُالّصالحُوُالّصلحيُنتيجةُلكثرةُمحبُُّّتحادلولُإلىُاالدُُّو

العداوةُفسببُأّماُسببُالحياةُُمحّبة.ُوالظلمةنورُفيُحينُأنُالبغضُوالعداوةُُمحّبةالُإنُُّ
ماُُكلُّب–علىُالختالفُويسعونُُّتحادلونُالحياةُعلىُالمماتُوالالعقالءُيفّضُُأنُّلُشّكُالممات.ُُو
آخر،ُوتصبحُُاوداءُوتشرقُشمسُالحقيقة،ُويصبحُالعالمُعالمُ السُّحبُالسُّكيُتزولُُ-قّوةأوتواُمنُ

ُاألرضُ ُُوُجّنةكرة ُالجمال ُنهاية ُطفاللُّفي ُويتعانق ُُوالشُّ، ُالجنوب ُويتصافح ُوالغرب، مالُالشُّرق
ُةحقيقيُّالُمحّبةالُتجّلىوت
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ُاإلُلهّيةاإل ُنسانيُّفيُالعالم ُُوُمحّبةإظهارُالُلكُألنُّذ. ُللخالق، ُإظهارها ُبالخلقُالرُّللخلقُبمثابة أفة
ُتعتبرُخدمةُهلل.

ُبُ ُواسعوا ُأوتيتمُمنُُكلُّفابتهلوا ُسببُالُحّتىُقّوةما شرُوسببُالعدالة،ُالببينُُمحّبةتكونوا
ُالّسياسيُّبُعّصُالتُّ،ُُوبُالجنسيُّعّصُالتُُّوُبُالمذهبيُّعّصُالتُّيزولُُحّتىرقُوالغرب،ُُوالشُُّاّتحادوسببُ

ُاحة.الرُّمأنينةُُوالطُّويفوزُالعالمُبهللاُبإذنُُبُالوطنيُّعّصُالتُُّو

ُاهمُإربُ أولدقُنُيتمزُّاّلذيلديكم.ُوهؤلءُالبؤساءُُأعّزاءأبناء،ُوتعرفونُكمُهمُُالكمُجميعُ ُإنُُّ
ماء.ُكيفُالدُّبُاخُ هماُالعزيزُملطُّطفللواُكيفُتكونُحالُاألبُواألمُإذاُرأياُ.ُفتأمُّاهمُمثلكمُأيض ُُاإربُ 

لُيهنئاُبراحةُبال؟ُهلُمنُمسّلُلهما؟ُوهكذاُهوُىُلهماُمنُقلبُوهتبدوُحالتهماُآنذاك؟ُهلُيتبقُّ
ُنُيعيشونُهذهُالحالةُالمأساوية.اّلذيُّمهاتحالُاآلنُفيُطرابلسُفهنالكُالكثيرُمنُاآلباءُواألال

يفُعلىُبعضنا،ُخلقناُالسُُّينُومتآلفينُبعضناُمعُبعض،ُلُلنسلُّلنكونُمحبُّهللاُلقدُخلقناُُ
البصرُلننظرُإلىُهللاُدُوهبناُقللحرب.ُلللعدلُلُلنهّيئُُاسُناديُ ولنؤسُُّ،محّبةلُمحفلُاأللفةُواللنشكُّ

.ُاقُبعضناُببعضُلُلنتباغضُويعاديُبعضناُبعض ُوأعطاناُالقلبُلنتعلُّهللاُُمحّبةبعضناُالبعضُب
ُتأمُّ ُمدىُفضل ُالقوىُهللاُلوا ُهذه ُيستخدم ُاإلحساسُلكي ُوأعطاه ُالعقل ُأعطاه ُلقد ُاإلنسان. على

ُةُاآلخرين.رفةُوليسُلمضرُّالّصُُمحّبةالُةُفيُسبيلالّرحمانيُّ

أضاءهُُاّلذيراجُالسُّ،ُكيُلُنطفئُنسانيُّىُفضائلُالعالمُاإللكمُإوّفقدكمُويأنُيؤيُّهللاُفاسألواُُ
ُُهللا، ُرحمة ُأمطار ُنقطع ُالّرحمنول ُالبركة ُنمنع ُول ُنماوّيةالسُّ، ُوكي ُنزيُُّوّفق. ُأن ُالعالمُإلى ن
ُننينسانيُّاإل ُوأن ُالحربُرقُوالغُرالشُُّر، ُبنيان ُنهدم ُببعضُوأن ُبعضها ُاألمم ُنربطُجميع بُوأن

ُأللفةُالقلوب.ُهذاُمنتهىُآمالنا،ُوهذاُهوُرجاؤناُاونكونُسببُ 
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ُإلىُذلك.ُوّفقناأنُيهللاُونسألُ

ةُالهداية.ُوكتبُإلىُجميعُالملوكُرسالتُورانيُّمنُأفقُإيرانُبنبهاءُهللاُلقدُأشرقُحضرةُُ
الثُالثُّ.ُومنُبينُهؤلءُنابليونُالهمُجميعُ ُصحالنُُّاألكبر،ُوأسدىُّصلحالإلىُُاةُودعاهمُجميعُ خاّصُ
يومُصعودهُيبذلُالجهدُُحّتىُام اخمسينُعُمّدةبهاءُهللاُحضرةُُظلُّلباريس.ُوقدُُاكانُحاكمُ ُاّلذي

نُُّورالنُّهذاُُاألكبر.ُفالحمدُهللُإنُُّالّصلحإلىُُي امنُأجلُأنُتنجذبُالقلوبُتدريج ُعلمُفيُانتشار،ُوا 
رُعالمُالبشرُوتشرقُشمسُونحنُنبذلُالجهدُليلُنهارُكيُيتنوُُّهللا.األكبرُسيرتفعُإنُشاءُُالّصلح

ُ.ارقُوالغربُجميعُ الشُّالحقيقةُعلىُ
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 لهّيةاإل الحكمة 

ُالّتياصفةالخطبةُالمباركةُفيُباريسُفيُمجمعُ
1911ُسنةُُّولكانونُاأل6ُالكبيرُليلةُالخميسُفيُُ

 هو هللا 

العُعلىُحقائقُاألشياءُعلىُوالحكمةُهيُالطُُّنسانيُّأعظمُفضائلُالعالمُاإلُةلهيُّاإلالحكمةُُ
ُماُهيُعليه.

ُُ ُأمرُمستحيلُمنُدونُالحكمة ُبحقائقُاألشياء ُواإلحاطة ُقسمان:ُُألنُُّلهّيةاإلوالعلم العلم
ُ.وحضوريُُّيُأوُبعبارةُأخرى:ُحصوليُّحّققيُواآلخرُتتصّوُرأحدهماُ

علمناُُعندماُنشربهُفإنُّأّماُمحض.ُُتصّوراءُولكنُعلمناُهذاُمُهنالكُناُأنُّكلُّيعلمُُالُ فمثُ
ُيء.للشُُّصّورالتُّيءُلُالشُّمنُُحّققالتُُّهوُامُّالتُّالعلمُُ.ُلهذاُقيلُإنُّي احّققيصبحُت

ُفإهنالكُمائدةُونعمةُموجُوُلوُعلمُإنسانُأنُُّالُ ومثُ ُبمجردُهذاللُّهُلُيحصلُعلىُنُّدة ُاذة
ُ.امُّالتُُّالعلميُُّحّققالتُّىُوبعدُهذاُيحصلُلديهُذُويتغذُّهُيتلذُّهذهُالمائدةُفإنُّمنُُناولإذاُتأّماُُصّورالتُّ

قُهذاُلُيكفيُولُيجعلهُيتذوُُّلكنُّىُالعسلُيسمُُّانياُشيئُ الدُّهناكُفيُُيعلمُاإلنسانُأنُُّالُ ومثُ
ُيحصلُعلىُعلمُبطعمه.ُحّتىيجبُعليهُأنُيذوقُالعسلُُبلطعمُالحالوةُ
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ُ.احّققُ وتُاعُعلىُحقائقُاألشياءُعلىُماُهيُعليهُذوقُ الإذنُفالحكمةُهيُالطُّ

ُخلقُُ ُفمثُااإلنسانُجامعُ هللاُلهذا ُأنُُّالُ لجميعُالحقائق. ُإهنالكُمراتبُللوجودُُنجد هيُّما
ةُوالكمالتُجماديُّنباتُأوُهيُحيوان.ُواإلنسانُنوعُممتازُجامعُلجميعُالكمالتُالُجمادُأوُهي

ُالحيوايُّباتالنُّ ُوالكمالت ُالةنيُّة ُفالكمالت ُمثجماديُّ. ُجسماُالُ ة ُوتُنّيةأمور ُللعناصر ُحّققوتركيب
ُللّصُ ُاإلنسان. ُفي ُموجود ُالكمال ُوهذا ُوالمثال. ُورة ُأّما ُالباتالنُّالكمالت ُفهي ُوهذهُالنُُّقّوةية امية

ُ.فيُاإلنسانُاموجودةُأيض ُُقّوةوهذهُالُحّسُالُقّوةهيُُنّيةفيُاإلنسان.ُوالكمالتُالحيواُاموجودةُأيض ُ

ةُيُّباتالنُّةُُوجماديُّنُعلىُجميعُالكمالتُالهُمتضمُّةُومعنىُذلكُأنُّإذنُففيُاإلنسانُشموليُُّ
وحُيمتازُاإلنسانُعنُسائرُالرُّوحُوبتلكُالرُُّقّوةةُبمؤّيدةُموليُّالشُّهذهُُعنُذلكُفإنُُّالُ .ُوفضنّيةوالحيوا

ُالموج ُأشرف ُفهو ُالكمالُوالكائنات ُلجميع ُوالجامع ُالكُودات ُُومظهرُنّيةت ةُالّرحمانيُّالفيوضات
ُ.بانّيةالرُّوالمستفيضُمنُالكمالتُ

هُبأنُّهللاُتصفُُالُ تعالىُتجدُمنهماُآيةُفيُاإلنسانُفمثهللاُاسمُوصفةُتصفُبهماُُكلُُّفإنُُّ
نُلمُتكنُلديكُ ُالبصرُعينُاإلنسانُوا  ُعينُبصيرُوآية ُلما ومنُُهللا.تُبصيرةُتصّوُرتبصرُبها

اإلرادةُُلهّيةاإلالجودُومنُجملةُالكمالتُُلهّيةاإلومنُجملةُالكمالتُمعُالسُُّلهّيةاإلجملةُالكمالتُ
واحدُمنُهذهُالكمالتُُكلُّتنعتهُبها.ُولُإلهّيةالقدرةُفهذهُهيُكمالتُُلهّيةاإلومنُجملةُالكمالتُ

مستفيضُُوُنّيةولهذاُفاإلنسانُجامعُللكمالتُالكُوُلهيُّآيةُفيُاإلنسان.ُإذنُفهذهُالكمالتُفيضُإ
ُ.لهّيةاإللكمالتُمنُا

ُعليها.ُاتغّلبُ لجميعُالكائناتُومُاببُصارُاإلنسانُقاهرُ السُّولهذاُُ
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ُُوعلويُّجميعُالكائناتُالُألنُّ ُفللطُُّةُأسيرةفليُّالسُّة ُالشُّبيعة. ُهيُعليهُمنُالعظمةُأسيرةمسُعلىُما
بيعةُولُتستطيعُللطُُّالعظيمةُأسيرةُماوّيةالسُّوجميعُاألجرامُُبيعةللطُُّوالبحرُعلىُسعتهُأسيرُبيعةللطُّ
ُجالتُّ ُقانون ُعن ُشعرة ُقيد ُالطُّاوز ُتتجاوزُالشُُّوبيعة. ُواألرضُل ُمدارها ُتنحرفُعنُمركز مسُل

ُبيعة.الطُّاإلنسانُعلىُالعكسُمنهاُحاكمُعلىُُلكنُُّوةُبيعللطُُّمدارهاُوجميعهاُمحكومة

ُي اوهوُليسُهوائُخلقُليعيشُعلىُاليابسةُي احُابيعةُوأحكامهاُنجدُكائنُ الطُّبمقتضىُُالُ فمثُ
بيعةُفيطيرُفيُالهواءُويجولُفوقُسطحُالبحرُكماُيجولُفيُالطُّهُيكسرُقانونُومعُهذاُفإنُُّي اولُمائ

ُأنُّالطُّالميادينُويقودُسفينةُتحتُسطحُالماءُوهذهُأمورُمخالفةُلقانونُ هُيحبسُفيُبيعةُالعامُكما
ويجعلهاُخادمةُلهُتحملُعلىُكاهلهاُجميعُُاشقُ تشقُالجبالُُاّلتيةُالعاتيةُالكهربائيُُّقّوةجاجةُالالزُّ

ُوالحالُأنُّ ُالُاألحمال. ُلجميعُاألشياءُحرُُّقّوةُبيعةالطُّبموجبُقانونُُقّوةهذه ُقاهرة ُطليقة هاُلكنُُّوة
ُاتُّ ُإذن ُلإلنسان. ُمقهورة ُأنُّصارت ُُضح ُاإلنسان ُقانون ُجميعُالطُّيخرق ُأشرف ُفهو ُولهذا بيعة

ُةُكاملة.هُذاتُشموليُّالكائناتُألنُّ

ُماّديُّالُوالعجيبُأنُُّ ُعنُهذه ُويصرُّالنُّينُغفلوا ُفيُتعاليقطة جميعُُإنُُّمهمونُعلىُالقول
ُبيعةُوالحقيقةُأنُّالطُّكانُمنُاألشياءُأنُيتجاوزُقانونُُبيعةُولُيستطيعُشيءُأيُّللطُُّالكائناتُأسيرة

ُفمثالطُّاإلنسانُيخرقُقانونُ ُتُرُالُ بيعة. ىُويكشفُيستكشفُاألفالكُوهوُعلىُسطحُاألرضُكما
ُ ُُاّلتياألمور ُبموجبُقانون ُسرُّالطُّهي ُُبيعة ُوفي ُُحّيزمكنون ُفي ُويجعلها ُحّيزالغيبُالمستور

ُسر اهاُفيُالقرونُالماضيةُكلُّصويرُوجهازُالحاكيُكانتُالتُّالكهربائيةُوجهازُُقّوةالُالُ هود.ُفمثالشُّ
ُإلهّيةهوُموهبةُُاّلذيعقلُاإلنسانُأّماُبيعةُالطُّبمقتضىُُاوكانُاختفاؤهاُواجبُ ُامخزونُ ُاورمزُ ُامكنونُ 

ُهود.الشُُّحّيزالغيبُإلىُُحّيزالمكنونُمنُُرُّالسُّفقدُنقلُهذاُ
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هللاُبيعة.ُسبحانُالطُّةُغالبةُعلىُنسانيُّالحقيقةُاإلُبيعةُفإنُّللطُُّإذنُبرغمُكونُالكائناتُجميعهاُأسيرة
فيهُنراهمُوقدُقهروها؟ُُاّلذيتُمطلقة؟ُوكيفُيعبدونهاُفيُالوقُةعلبيعةُفاالطُّونُماّديُّكيفُيحسبُال

ُيستدلُّ ُبأدلُّالطُّونُعلىُوفوقُهذا ُإنُّبيعة ُفيقولون نُُّة ُوا  ُعنُتركيبُالعناصر ُعبارة الفناءُُالوجود
ُالّتركيبهذاُُتحّللوجدُاإلنسانُوعندماُيُالّتركيببتُعناصرُومنُذلكُتركُُّالُ عبارةُعنُتحليلها.ُفمث

عبارةُعنُتركيبُالعناصرُوموتهاُعبارةُعنُتحليلهاُفماُيكونُالموتُوماُدامُوجودُاألشياءُُتفّرُقوي
ُإلىُصانعُقديرُفريد؟ُاالحاجةُإذُ 

تركيبُُودفةُللعناصرُأتركيبُبالّصُّماُإعلىُثالثةُأنواع:ُفهوُُالّتركيبُونُأنُّفّكُريُهمُللكنُُّوُ
ُالقدير.ُالحيُُّةلهاُأوُتركيبُبإرادُإلزاميُّ

ُعّلةدفةُلوجبُأنُنقولُبحدوثُالمعلولُبدونُّصُتركيبُالعناصرُهوُتركيبُبالُفلوُقلناُإنُُّ
ُوهذاُواضحُالبطالن.

لُُالّذاتيُّزومُاللُُّلهاُلوجبُأنُنعترفُأنُُّالّذاتيُّزومُاللُّتركيبُالعناصرُناتجُعنُُنُّإولوُقلناُُ
ُارنُّالعنُُللماء.ُفالحرارةُلُتنفكُُّذاتيُُّطوبةُلزومالرُّارُُوللنُُّذاتيُُّالحرارةُلزومُالُ يمكنهُالنفكاكُفمث

ُدامُهذاُُطوبةُلُتنفكُّالرُُّو ُفالُيمكنُأنُيكونُلهُتحليلُأوُاذاتيُ ُالزومُ ُالّتركيبعنُالماء.ُإذنُما
ببُفيُتركيبُالعناصر.ُالسُُّاليسُأيض ُُالّثانيُوعالنُّهذاُُلُينالهُانفكاك.ُإنُُّالّذاتيُّزومُلُّالُتفريقُألنُّ
ُالقدير.ُعناصرُبتقديرُالحيُّالثُوهوُتركيبُالالثُُّوعالنُّهُإنُُّبقي؟ُاّلذيإذنُفماُ

ُالعناصرُ ُتركيب ُينحصر ُُإذن ُأالثُُّوعالنُّبهذا ُيثبت ُوهكذا ُموجدُ ُنُّالث. ُاوخالقُ ُاهناك
ُللكائنات.

عقلُاإلنسانُوروحهُُمسُأنُّالشُّةُالعقليةُالواضحةُوضوحُضحُباألدلُّوخالصةُالقولُلقدُاتُُُّ
ُلماذا؟ُألنُعقلُاإلنسانُمحيطُباأل ُباألشياءُمدركانُلحقائقُاألشياء. شياءُوروحُاإلنسانُمحيطة

ُلكنُُّو
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نفوذهاُُلكنُّفوذُُوالنُُّكانتُفيُمنتهىُمهماُقّوةهيُالحاملةُلهذهُالُاّلتيةُنسانيُّوحُاإلالرُّةُُواطقالنُّفسُالنُّ
معدودةُُاواُنفوسُ لفُوالخلفُمحدودُوقدُربُّالسُّتأثيرُعظماءُالفالسفةُوحكماءُُليلُذلكُأنُّمحدود.ُد

ُ.واُأنفسهمُفقطأوُربُّ

العُاإلنسانُعلىُزادُاطُُّمهماوحُالقدسُغيرُمحدودُوفيوضاتهاُغيرُمحدودةُُوالرُّنفوذُُلكنُُّوُ
ُوحُالقدس.الرُُّإلىُنفثاتُامحتاجُ ُظلُّهُييهماُفإنُّالمهارةُفُوالحكمةُوالفلسفةُوحصلُعلىُالقدرةُ

قُاّلذيأفالطونُُالُ فمثُ ليدسُكانُالفيلسوفُاألقدمُلدىُاليونانُوكذلكُأرسطوُوفيثاغورسُوا 
كانتُلديهمُلمُيستطيعواُأنُُاّلتيةُوالحكمةُالفلسفيُُّقّوةهمُكانتُدائرةُنفوذهمُمحدودةُوبرغمُهذهُالكلُّ
ُيُبحياتهُمنُأجلُالعموم.يضحُُّاواُإنسانُ يربُّ

ُُ ُبمؤّيدكانتُُاّلتيُفوسالنُّأّما ُغفيرُمنُالرُّة ُبحيثُسارعُجّم ُنفوذ ُكانُلها وحُالقدسُفقد
سبُلمُيكنُلهُعلىُحُاّلذيبطرسُُفوسالنُّلىُميدانُالفداء،ُمنُأمثالُهذهُمنُتأثيرُأنفاسهمُإُاسالنُّ

ُالّظا لُيقرأُولُُي ايكنُلهُعلمُوفضلُوكانُأمُلألسماكُولمُاخصُصيادُ الشُّهرُعلم.ُفقدُكانُهذا
رُفيُوحُالقدسُأثُّالرُّدُبنفثاتُاُتأيُّومعُهذاُفإنهُلمُُّتبالسُُّأّياميكتبُإلىُدرجةُلمُيكنُيعرفُحسابُ

ُتأثير!ُوأيُُّاجسيمُ ُالمُالوجودُتأثيرُ عا

ُأنُُّ ُهو ُُومقصدي ُفإنُُّمهمااإلنسان ُالفلسفة ُفي ُوارتقى ُالحكمة ُفي ُمحتاجُ ارتقى ُيبقى ُاه
ذاُأرادُأنُُاكتسبُاإلنسانُمنُالكمالُفإنُُّمهماوحُالقدس،ُُوالرُّلنفثاتُ دائرةُنفوذهُتبقىُمحدودة.ُوا 

ُمولُواإلحاطة.الشُّولُيكتسبُصفةُُاتحريكهُلهاُيكونُمحدودُ ُيسّيرُأفكارُالبشرُفإنُّ

ُوظهرتُعمومّيةأوجدواُفيُعالمُاألفكارُحركةُهللاُاءُأوليُلكنُُّوُ
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ُبشريُّهُأوجدُفيُعالمُالفكرُالاتُلألحجارُفإنُّهُكانُابنُنحُّحضرةُإبراهيمُمعُأنُُّالُ آثارُغريبةُفمث
المسيحُُالّسّيدُاذلكُأيض ُةُوكبشريُّفيُاألفكارُالُعاّمةحركةُجديدةُوكذلكُحضرةُموسىُأوجدُحركةُ

تُسطوتهُغيرُاعتياديةُوعمُُّعمومّيةهُأوجدُفيُعالمُاألفكارُحركةُأنُُّهُكانُمنُأسرةُفقيرةُإلُّفمعُأنُّ
هُكانُذاُنفوذُعجيبُفيُمجالُاألفكارُإلُأنُُّي اهُكانُأمفمعُأنُُّمحّمدأرجاءُالعالم.ُوكذلكُحضرةُ

فيُُعمومّيةاتُالكمالُوكذلكُحضرةُالبابُأوجدُحركةُوأوصلُاألمةُالعربيةُإلىُأعلىُدرجُعمومّيةال
ُعالمُاألفكار.

العالمُوتهبهُُجّددهاُتحيثُإنُّوحُالقدسُلهاُنفوذُكاملُبالرُّةُبمؤّيدالُفوسالنُّضحُأنُإذنُفقدُاتُُّ
ُ ُُأبدّيةحياة نُّالشُّوتنير ُتمرُُّرقُوالغربُوا  ُبل ُمحدودين ُغير ُوتأثيرها ُويبقىُالسُّآلفُُقدرتها نين

ُ ُأنفوذها. ُّما ُغير ُاإلنسان ُكان ُالقدسُفإنُّالرُّبُمؤّيدلو ُتُوح ُُظلُّحركته ُاعالمُ ُكانُمهمامحدودة
ُاألفكارُُامؤّسسُ ُو ُانقطعتُحركة ُلما ُواليوم ُكلُُّهوتيةالالُّللفلسفة، ُيُّبصورة ُلهّيةاإلةُونسختُالحكمة
إيرانُوأوجدُُمنُأفقبهاءُهللاُاألوهامُواختفتُالحقيقةُظهرُحضرةُُظلمةاتُوسيطرتُماّديُّتُالتغّلبُو

رتُأفكارهمُوتغيُُّلهّيةاإلوأدركواُالحكمةُُانّيةبُّونُإحساساتُُريرانيُّةُفوجدُاإلفيُعالمُاألفكارُحركةُقويُّ
ُة.يُّوأطوارهمُوأفعالهمُبصورةُكلُّ

ُجديدةُوأشرقُنورُالحقيقة.ُاونالواُروحُ ُاجديدُ ُافأصبحواُخلقُ ُالّتقاليدهمُأسرىُكلُُّاسالنُّوكانُُ

أثرُولُُلهّيةاإلمنُحقيقةُاألديانُُاألديانُغارقةُفيُبحرُاألوهامُولمُيبقُ جميعُالمللُُوُإنُُّ
يصبحُُيهوديُّفلُالالطُّبعونه.ُفبعوهُولُزالواُيتُّفاتُُّماُسمعوهُمنُاآلباءُواألجدادُكلُُّاسالنُّخبرُوقبلُ

ُالّتقاليدالجميعُأسرىُ.ُإذنُفازرادشتيُ ُزرادشتيُّوالُابوذيُ ُبوذيُّوالُامسيحيُ يصبحُُمسيحيُّوالولدُالُايهوديُ 
ُبعونُتقاليدُآبائهمُوأجدادهم.ويتُّ
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ُُالحقيقة.ُتحّرُيليدُغيرُجائزُويجبُقالتُُّفقدُقالُإنُّبهاءُهللاُأّماُُ

ُامّتفقُ ليسُُاّلذيينُالدُّانُعنُبعضهماُُوينفكُّينُتوأمانُلُالدُّالعلمُُوُأنُُّتفّضلبهاءُهللاُُإنُُّثمُُّ
ُهو ُبل ُليسُبدين ُوالفن ُوالعلم ُالعقل ُعنُُمع ُعبارة ُالعلم ُألن ُأوهام ُوهو ُواألجداد ُلآلباء تقاليد

نُلمُاينُمطابقُ الدُُّالحقيقة،ُإذنُيجبُأنُيكوُن ُ.وأوهامُفهوُباطلُايكنُمطابقُ ُللعلمُوا 

ُوالالدُُّأنُُّتفّضلُوُ ُيكونُسببُاأللفة ُيجبُأن ُيؤلُُّمحّبةين ُوأن ُالبشر ُالقلوبُبين فُبين
ُعدمهُخيرُمنُوجوده.ُنُّينُسببُالعداوةُفإالدُّواألرواحُفإنُأصبحُ

ُالعالمُاإلالدُُّأنُُّتفّضلُوُ دينُُكلُّلُسببُالختالفُُوُنسانيُّينُيجبُأنُيكونُسببُوحدة
عدمهُُأنُّالُشّكُفُنسانيُّلوحدةُالعالمُاإلُاينُإنُلمُيكنُسببُ الدُّالقبائلُالمختلفةُفُوّحدلُبدُأنُيُحقُّ

ُخيرُمنُوجوده.

الحّقُينُهوُاتباعُالدُّبُفإنُلمُيزلهُفليسُبدينُألنُعّصُالتُّينُيجبُأنُيزيلُالدُُّأنُُّتفّضلُوُ
جميعُالخلقُوهوُفيُصلحُوسالمُمعُجميعُالخلقُوهوُرؤوفُبجميعُالخلقُفيجبُعليناُحّبُيهللاُو
رفُعنُالطُُّيجبُأنُنغّضُُاإذُ ُاجميعُالخلقُوأنُنكونُشفوقينُبهمُجميعُ حّبُويجبُأنُنهللاُباعُاتُّ
سببُُالّتعّصباتهذهُُىُالحقيقةُألنُّونتحرُُّوالمذهبيُُّالّسياسيُُّوُيُّعصبُالوطنالتُُّوُبُالجنسيُّعّصُالتُّ

بورُالثُّالمسكيناتُبالويلُُوُّمهاتماءُونتيجتهاُهيُنواحُاألالدُّالختالفُبينُالبشرُومنُأجلهاُسفكتُ
ُ ُوهذا ُأبنائهن. ُعّصُالتُّلمقتل ُوهذا ُأبنائهم ُاآلباء ُفقدان ُعّصُالتُّبُنتيجته ُالممالك.ُُاّلذيبُهو يهدم

ُُوكان ُسببُ عّصُالتُّهذا ُيزال ُول ُُضطرابلُاب، ُالعالم. ُأّما ُذهبت ُالبشرُُفإنُُّالّتعّصباتلو جميع
ُفيُماُبينهم.ُُمحّبةيأتلفونُبمنتهىُال



 226 

ُنتُُّ ُيجبُأن ُأننا ُوالمقصود ُوننفُّهللاُبع ُالسُّذ ُُلهّيةاإلياسة ُأراد ُأنوارُ هللاُولقد ُاأنُنكونُنحن
ُ ُنكون ُامُ ظالُّفلماذا ُوأراد ُ؟ ُنكوُنهللا ُُأن ُمظهر ُُوالرُّنحن ُالغضبُالرُّحمة ُمظهر ُنكون ُفلماذا أفة

ُقمةالنُُّو ُيهللاُو؟ ُلُنحبُّحّب ُفلماذا ُجميعُعبيده ُنحن؟ ُويحييُالجميعُويحفظُهم ُيرزقُالجميع وهو
دُوحُالقدسُفمنُالمؤكُّالرُّبعناُنفثاتُأفةُعظيمُفلماذاُنكونُقساة؟ُفلوُاتُّالرُّالجميعُوهوعلىُشأنُمنُ

نُاستفضناُمنُشمسُالحقيقةُكنُُّبُّالرُّوهبةُومُلهّيةاإلحمةُالرُّأنُ للجميعُولوُُااُنورُ الغفورُتشملناُوا 
ُ.رحمةُدونُشكُُّكلُّاُللمنُالمركزُكنُُّالفيضُاقتبسنا

نُُّ ُوا  ُهذه ُجدُ يلاللُّي ُمسرور ُالذُُّاة ُهذه ُإليه ُمجلسُحضرت ُإلى ُجئت ُالمحترموقد ةُوات
ومقصودُُلهّيةاإلةُواألرواحُمستبشرةُبالبشاراتُنيرةُوالقلوبُطاهُرمُدفتُبلقائهمُفالوجوهُوهللُالحموتشرُّ

ُالحقيقة.ُُتحّرُيالجميعُهوُ

نُُّ وتظهرُأسرارُُلهّيةاإلةُوالحكمةُوحانيُّالرُّلعلُتزدادُُاكمُجميعُ وّفقدكمُويأنُيؤيُّهللاُيُأرجوُوا 
ُهوت.الالُُّجّنةتصبحُفرنساُُحّتىوضاتُيالكائناتُوتحيطُالف
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 المالسّ حضرة زرادشت عليه 

ُسكندرّيةمباركةُألقيتُفيُرملةُاإلالخطبةُال
1912ُآذار4ُُفيُفندقُفكتورياُفيُُ

 هو هللا

تهُواضحةُوضوحُالمُنبوُّالسُّكانُحضرةُزرادشتُعليهُُلهّيةاإلةُمقّدسمنُجملةُالمظاهرُالُ
المُفيُوقتُكانتُفيهُالسُّتهُقاطعةُوقدُظهرُزرادشتُعليهُمسُوبرهانهُساطعُودليلهُلئحُوحجُّالشُّ

ائمةُمستعرةُبينُإيرانُوتركستان.ُالدُّوكانُأهلهاُفيُمنتهىُالخذلنُوكانتُالحربُُايبابُ ُاإيرانُخرابُ 
شتاسبُعلىُسريرُُثمُّالحقيقةُُتحّرُىيُي اتقُالُ هُكانُرجلهراسبُألنُُّأّيامُالُ تُإيرانُقلياستقرُّولقدُ تربعُك 
ُلطنة.السُّ

ُالوقتُظهرُزرادشتُُوالهوانُوفيُلُّماتُالذُّظلهُقدُأحاطتُبإيرانُوخالصةُالقولُإنُُّ هذا
ُظلمةونُوسيطرتُيرانيُّتُمنُجميعُالجهاتُفتاهُاإلكتُقواهاُوتدنُّفأنارُإيرانُوأيقظُأهلهاُبعدُأنُتفكُّ

جهتُجهةُواتُُّاجديدُ ُاأخرىُمنُأثرُتعاليمُزرادشتُونالتُروحُ مّرةُهاُبعثتُلكنُّالجهلُفيُبالدهمُُو
ُ.قيُّالرُّ

،ُإلهّيةنصائحهُووصاياهُُ،ُوأنُّماوّيةالمُتعاليمُسالسُّتعاليمُزرادشتُعليهُُومنُالواضحُأنُُّ
ينُأثرُولُيرانيُّالمُلماُبقيُلإلالسُّلمحيتُإيرانُوفنيت.ُولولُتعاليمهُعليهُُالمالسُّعليهُُولوُلمُيظهر

ُةُولحجبواُعنُالفيوضاتيُّةُبصورةُكلُّنسانيُّاسمُولحرمواُمنُفضائلُاإل
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ينُيرانيُّاإلُرّبىأنارُأفقُإيرانُوعدلُعالمُاألخالقُُوُانيُّوُرالنُّذلكُالكوكبُُلكنُّة.ُُويُّبصورةُكلُُّانّيةبُّالرُّ
ُ.لهّيةاإلربيةُالتُّب

ُنبّوةبُاسالنُّمس.ُومنُالعجيبُأنُيعترفُالشُّالمُواضحةُكالسُّتهُعليهُنبوُُّوخالصةُالقولُإنُُّ
بصورةُالمُالسُُّهإذُلّماُلمُيذكرُاسمُزرادشتُعليُالم.السُّالمُوينكرواُزرادشتُعليهُالسُّموسىُعليهُ

ُأنُّ ُوالحقيقة ُعليه. ُالفرقانُواعترضوا ُأهل ُأنكره ُفقد ُفيُالقرآن ُفقطُذكرتُُصريحة بعضُاألنبياء
أّماُ..ُي اانيةُوعشرينُنبثمعداُُذكرتُصفاتهمُولمُتذكرُأسماؤهمُماُمهمأسماؤهمُفيُالفرقانُومعظ
ُب ُأكثرهم ُذكر ُفقد ُالتُّاآلخرون ُدون ُُوالتُّلويح ُبأسمائهم. ُصريح ُبخصوصُزراأّما المُالسُّدشتُعليه

آنُالمُفيُالقُرالسُّبعثُعلىُسواحلُنهرُ)آراس(ُوبهذاُالعنوانُذكرُزرادشتُعليهُُفيذكرهُالقرآنُكنبيُّ
اُس"ُفقدُفسروهاُبمعنىُالبئر.ُولمُّالرُّرينُكلمةُ"يفهمُحضراتُالمفسُُّس"ُولماُلمالرُّ"أصحابُُهُنبيُّبأنُّ

ُ ُعليه ُشعيب ُمديالسُّكان ُأهل ُوكان ُمدين ُفي ُظهر ُقد ُالم ُظنُّن ُلذا ُاآلبار ُمن ُالماء ُيشربون
ُأنُّ ُالنُُّالمفسرون ُُاّلذيبي ُشعيبُ الرُّبعثُفي ُُاسُكان ُأنُُّالم.السُّعليه ُبعضُالمفسرين ُذكر ُوقد

منُاألنبياءُهناكُولمُتذكرُأسماؤهمُفيُالقرآنُوهكذاُُهُبعثُعددسُهوُنهرُآراسُوأنُّالرُّصودُبقالم
ُكانُقولهم.

ُإنُُّ ُالقول ُُوخالصة ُعليه ُ"نبيُّسُّالزرادشت ُباسم ُالقرآن ُفي ُذكر نُّالرُّضفافُُالم ُوا  ُس"
يومُظهورُالجمالُالمباركُوبعدُذلكُرفعُُحّتىمسُوقدُبقيتُعظمتهُمستورةُالشُّعظمتهُواضحةُك

.ُلهّيةاإلةُمقّدسالمُكانُأحدُالمظاهرُالالسُّزرادشتُعليهُُالجمالُالمباركُاسمهُوذكرُفيُاأللواحُأنُّ
مسُكذلكُحينماُظهرُالشُّسيمُوتشرقُالنُّندماُيهطلُالغيثُويهبُمكنوناتُاألرضُتظهرُعُوكماُأنُّ

ُقضيةُ ُومنها الجمالُالمباركُشمسُالحقيقةُوأشرقتُأنوارهُظهرتُللعيانُجميعُالحقائقُواألسرار،
ُافُ ألفُسنةُونيُُّمّدةالفرسُتائهينُُظلُّالم.ُفقدُالسُّهُزرادشتُعلي
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هللُالحمدُاحتضنهمُفيُكنفهُوبعدُألفُسنةُأنقذهمُالجمالُالمباركُُوُلكنُُّوُ.ىُلهمُولُملجأُلهملُمأُو
فيُُاسببُ ُاةُأيض ُالم.ُوصارتُهذهُالقضيُّالسُّزرادشتُعليهُُنبّوةوأعلنُُمشّقةةُومنُهذهُاللُّمنُهذهُالذُّ

ُاإل ُالعالم ُتحتُومحبُُّنسانيُّألفة ُاألمم ُالمباركُجميع ُالجمال ُوضع ُوقد ُووحدته. ُوارتباطه ُظلُّته
ُفُبالجميع.ُلجميعُوترأُّجناحُعنايتهُوواسىُقلوبُا

وظهورهُسببُنجاةُمنُعلىُاألرضُوسرورُجميعُالملل.ُوقدُُعالمينأمرهُرحمةُللُولهذاُفإنُُّ
ُرفعُحك ُالالسُّم ُمكانه ُُةحقيقيُّالُمحّبةيفُووضع ُُوالتُّومحا ُُوالتُّباعد ُُوُأّسسنافر جاذبُبينُالتُّاأللفة

واعتبرناُُعالمينينُللالمللُوجعلناُمحبُُّقيدُوصالحناُمعُجميعُكلُّاناُوهللُالحمدُمنُالعموم.ُوقدُنجُّ
ةُلهُوأنُنقومُبواجبُالعبوديُّمّرةُآنُألفُُكلُّكرُفيُالشُّعليناُأنُنرفعُلهُُينُلهذاُيتوجببهائيُّمنُال

فُبها!ُفهذاُالجمعُالمجتمعُاآلنُجاءُمنُأماكنُةُموهبةُتلطُّوهذاُمنتهىُآمالناُوأمانينا.ُلحظواُأيُّ
كانُُاّلذيُالّنزاعماُأشدُُوكانُبينناُُاّلذييمُوبلد.ُوماُأعظمُالختالفُنفسُمنُإقلُكلُّمختلفةُوجاءتُ

ُكنُّ ُما ُأكثر ُوما ُفبيننا. ُمبتعدينُعنُبعضنا. ُبُتجّلىا ُوألَُّالّرحمانيُّتُالّصفاعلينا ُوجمعنا فُبينناُة
ُالمكانُفيُبالدُالغربةُفصرناُ دناُوجمعناُحولُمائدةُفيُمكانُمثلُهذا ُمحّبةناُفيُكمالُالكلُّووحَّ

ُالمائدةُوليسُلناُهدفُغيرُعبوديُُّّتحادواأللفةُوال ةُالعتبةُالمباركةُولُنبتغيُمجتمعينُحولُهذه
ُكلُّهاُمستبشرةُبعنايةُالجمالُالمباركُُوكلُّواأللفةُفقلوبناُمرتبطةُبعضهاُببعضُوأرواحناُُمحّبةغيرُال

ُالجمعُ ُالوضوحُفيُهذا ُواضحُشديد ُسيحدثُفيُاّلذيهذا ُترىُماذا المستقبل؟ُوكيفُُنحنُفيه.
الموجودُاآلنُُّتحاداربةُالمتنازعة؟ُفالعوبُوالقبائلُالمختلفةُالمتحالشُُّوُستّتحدُجميعُالمللُوالمذاهب

ُالكتابُ ُديباجة ُهو ُومجلسنا ُالمقالُوشرحه؟ ُسيكونُمتنُهذا ُترىُماذا ُعنوانُالمقالة. ُبمثابة هو
ُومنهاُتعرفُحقائقُهذاُالكتابُومعانيه.
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وموهبةُُلهّيةاإلواحدُمناُحينُيرجعُإلىُوطنهُأوُمسكنهُآيةُمنُاآلياتُُكلُّوأمليُأنُيكونُُ
وارتباطها.ُفاخدمواُالوحدةُُالّنفوسُاّتحادفيُُافيُألفةُالقلوبُوسببُ ُاويكونُسببُ ُانّيةبُّالرُّمنُالمواهبُ

لقريبُينُلجميعُمنُعلىُاألرضُواجتمعواُبينُالغريبُوالجميعُالبشرُومحبُُّام اةُوكونواُخدُّنسانيُّاإل
أفةُوهذاُمنتهىُآمالناُالرُُّوُمحّبةوانظرواُإلىُالعدوُوالحبيبُنظرةُواحدةُوعاشرواُالجميعُفيُمنتهىُال

نُُّو ُكمُستعملونُهذا.علىُيقينُبأنُّيُأمانيناُوا 



 231 

 سول الكريمالرّ مولد 

ُسكندرّيةالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُرملةُاإل
1912ُآذار6ُُفيُفندقُفكتورياُفيُُ

 هو هللا 

ُكلُّنّورتُعالمُاإلمكانُلعظيمُاإلشراق.ُوقدُنورُُاكانتُشموسُ ُلهّيةاإلةُمقّدسلمظاهرُالاُإنُّ 
ةُطلوعهمُكانتُمتفاوتة.ُفحضرةُموسىُأشرقُكوكبهُعلىُأنُكيفيُُّواحدُمنهمُالعالمُوقتُطلوعه،ُإلُّ

حصرهاُفيُُبلكانُآخرُقاهرةُولمُيتجاوزُإلىُمُقّوةبينُبنيُإسرائيلُبهللاُهُنشرُشريعةُلكنُّاآلفاقُُو
ُبنيُإسرائيلُوحدهم.

ُأنُُّ ُبهذا ُُوأعني ُفيُهللاُكلمة ُالمّلة ُتلك ُوأخذتُبيد ُاإليمان ُروح ُإسرائيل ُظلُّوهبتُبني
ُوتوسُّقيُّالرُّشريعةُحضرتهُنحوُجميعُمراتبُ ُ،ُفنموا ُإلىُعهدُسليمانُوداود.ُولقدُُحّتىعوا وصلوا

يليقُبه.ُولقدُكانُبنوُإسرائيلُفيُُاتشارُ انُلهيُّانتشرُاألمرُاإلُحّتىخمسمائةُسنةُُمّدةاستغرقُذلكُ
ُالذُّ ُنهاية ُفي ُفرعون ُوالملذُّوالّضُُلُّزمان ُالهوى ُفي ُمستغرقين ُعف ُفي ُومنغمسين ذائلُالرُّات

ُب ُفارتقوا ُموسىُالُقّوةوالموبقات، ُمنُالمعنويُّحضرة ُسببُ لظُّةُونجوا فيُتنويرُاآلفاقُُاماتُوصاروا
راطُالمستقيم،ُقي.ُوبعدُذلكُانحرفواُعنُالّصُالرُّواُمنتهىُدرجةُإلىُأنُبلغُلهّيةاإلربيةُالتُُّقوفواُوتربُّ

ُوانصرفواُعنُالمنهجُالقويم،ُووقعواُ
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ُ ُالذُّمّرة ُالكوكبُالعيسويُُّلُّأخرىُفي ُوطلع ُالمسيح ُحضرة ُجاءتُدورة ُإلىُأن ُُالقديم، ُأّياموفي
وانصرفتُهللاُاُسوىُوانجذبتُوانقطعتُعمُّهللاُُمحّبةالهدايةُواشتعلتُبنارُ حضرتهُاهتدتُفئةُبنور

هاُكانتُفئةُقليلةُوفيُالحقيقةُكانُأنُُّتهاُوعنُحياتهاُونسيتُجميعُشؤونها،ُإلُّعنُراحتهاُوعنُعزُّ
تهمُنهمُواستكبر،ُفانحصرتُعدُّمواحدُالحّقُوأعرضُعنُُاينُاثنيُعشرُنفرُ حقيقيُّعددُالمؤمنينُال
نفذتُُثمُُّاكبيرُ ُاأمرُحضرتهُانتشارُ ُسنةُلمُينتشرُثالثمائةتُوبضعُنساء.ُوقدُمرُُّابأحدُعشرُنفرُ 

ُثمُّرتهُبنورها.ُالعالمُونوُُّرتهةُحضوحانيُّجميعُأطرافُاألرضُوأحيتُُرهللاُوبلغُنداءُملكوتُهللاُكلمةُ
هُظهرُفيُصحراءُقاحلةُلُماءُلكنُّالمُوطلعتُشمسُحضرته،ُُوالسُّسولُعليهُالرُّجاءُزمانُحضرةُ

ُُفيهاُولُنباتُبعيدةُعنُسيطرةُالملوكُول ولمُتنفذُإليهُقوىُسائرُالممالك،ُبلُكانتُُقّوةتسودها
سبةُلغيرهاُالنُّهاُكانتُذاتُصولةُبلكنُّعفُُومحصورةُفيُبضعُقبائلُكانتُهيُفيُمنتهىُالّضُُقّوةال

لهاُلُتزيدُعلىُاأللفُشخص،ُُقّوةمنُالقبائل.ُوكانتُقبيلةُقريشُأعظمُتلكُالقبائلُوكانتُأعظمُ
لطة،ُوكانُسالحهمُعبارةُالسُُّوُالّنظامعيشةُفيُباديةُالعربُعاريةُعنُةُوكانتُالموكانتُتحكمُمكُّ

ُقّوةالُنفسُترُىُكلُُّاهرةُومنُالمعلومُأنُّقُقّوةبهللاُمحُوالعصا.ُلقدُرفعُحضرتهُأمرُالرُّيفُُوالسُّعنُ
ُيست ُولها ُوتخشع ُتخضع ُسلالقاهرة ُأنُُّكلُّم ُفلو ُويطيع. ُمنُُاإنسانُ ُعاص  ُكتاب ُألف ُله قرأت

هاُلُلكنُُّوُخرُاألصمُّفيُالّصُُحّتىرُنتُلهُبّيناتُتؤثُّرُبهاُواستدللتُلهُبدلئلُوبيُّيتأثُُّولمُالّنصائح
ُفإنُّؤثُّت ُيتأُقّوةُهُبأقلُّرُفيه، ويقومُبامتثالُُاويخشعُخشوعُ ُاامُ تُارُإلىُدرجةُيخضعُخضوعُ ثُّقاهرة

الجمالُالمباركُأّماُُ.هللاالقاهرةُوبهاُرفعُرايتهُونشرُشريعةُُقّوةسولُرفعُأمرهُبالالرُّاألمر،ُفحضرةُ
ولُالقاهرةُأركانُالعالمُولمُيعتكفاُفيُمكانُالدُّوحضرةُاألعلىُفقدُظهراُفيُزمانُزلزلتُفيهُقوىُ

ُمنُالعمرانُبلُظهراُفيُقطبُآسيا ُخال 
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دولةُتجولُفيُميدانُالحربُُكلُُّبلُإنُّةُقريشُحونُبأنواعُاألسلحة.ُولمُتكنُقّصُوأعداؤهماُمسلُّ
ولُفيُمنتهىُالقدرةُوجميعُالدُّجميعُُومئاتُاأللوفُمنُالجيوشُوأقصدُبهذاُأنُُّبخمسةُآلفُمدفع
عصرُأوُُدولُالعالمُلمُتكنُفيُأيُُّاريخُلرأيتمُأنُّالتُّوالعظمة.ُولوُرجعتمُإلىُُقّوةالمللُفيُمنتهىُال

ُال ُطلعتُشمسُالحقيقةُمنقّوةقرنُبهذه ُففيُوقتُكهذا ُالنتظام. ُتكنُمللُالعالمُعلىُهذا ُ،ُولم
ةُوحيدةُفريدةُلُمعينُلهاُولُنصير.ُوكانتُوميُّظلهاُطلعتُفيُمنتهىُالمأنُُّ،ُإلُّالّرحمانيُّفقُاأل

أنواعُُكلُّوجودُالمباركُوام.ُوقدُوردتُعلىُالالدُّقوىُالعالمُقائمةُعلىُمقاومةُالجمالُالمباركُعلىُ
دة.ُفقدُالشُّنُمنتهىُدرجةُمُةُلمُتردُعلىُالوجودُالمباركُفيبليُُّمواردُالبالءُولمُتبقُ ُالمصائبُفي

ةُوميُّظلأخرجوهُمنُوطنهُبمنتهىُالمُاوسجنوهُونفوهُوأخيرُ ُاحُ مبرُُّاروهُوضربوهُضربُ كفَّرهُالجميعُوحقُّ
يُوبعدُوميلُّالرُّثالثةُمنُإسطنبولُإلىُمّرةُأخرىُإلىُإسطنبولُونفوهُمّرةُنفوهُُثمُّونفوهُإلىُالعراقُ

فيُوالحبسُمكانُللنُُّتصّوروسجنوهُهناك.ُولُيمكنُُ-عّكاةُقلع–ذلكُأرسلوهُإلىُأخربُقالعُالعالمُ
ُاّلذياتُُومرُُّكانُأربعُاّلذيفيُالنُّأردأُمنُهذاُالمكانُولُيمكنُأنُيكونُهناكُنفيُأعظمُمنُهذاُ

إلىُُاتُمنُمحلُّإنسانُأربعُمرُّاريخُأنُينفىُالتُّ.ُولمُيحدثُفيُعّكاإلىُقلعةُمثلُقلعةُُانتهىُأخيرُ ا
ُُاخيرُ أُويستقرُُّمحلُّ ُالسُّفي ُداخل ُمن ُيقوم ُهذا ُومع ُاألعظم، ُالسُّجن ُتحت ُومن السلُالسُّجن

كانُفيهُُاّلذيواألغاللُبمقاومةُمنُعلىُاألرضُوأعنيُمقاومةُجميعُالملوكُوالملل.ُوفيُالوقتُ
ةُجنُبأيُّالسُّفيُُاأبدُ ُديدة،ُولمُيهتمُّالشُّتحتُمخالبهمُوزجرهمُصدرتُألواحهُللملوكُونزلتُإنذاراتهُ

هللاُالسلُأبلغُنغمةُكلمةُالسُّجنُوتحتُالسُّأمرهُأحاطُالعالمُفيُُول.ُوخالصةُالقولُإنُّالدُّمنُدولةُ
هُرقُوالغربُورفعُرايةُالملكوتُوسطعتُأنوارهُولمُتستطعُجميعُقوىُالعالمُمقاومته،ُولوُأنُّالشُّإلىُ

ُاهرُسجينُ الّظاكانُعلىُحسبُ
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ُكالكنُُّو ُالمسجونينُعنُبقيُُّانُممتازُ ه ُذليُكلُّألنُة ُيكون ُسارتُُاوحقيرُ ُالُ مسجون ُوقد فيُسجنه
المناصبُوجميعُُأوليكانُجميعُُالُ حضرتهُلمُيكنُكذلك،ُفمثُلكنُّعلىُهذاُالمنوالُُوُعاّمةالقاعدةُال

ُال ُساحته ُفي ُحضورهم ُعند ُخاشعين ُخاضعين ُالزُّمقّدسالموظفين ُجميع ُيشهد ُوكان ُمنُة ائرين
ُالمدنُأنُُّاعيانُ ُحّباءاأل ُُنّييوالعسكُرُنّييبعضُاألمراء ُيرجون ُاللتماسُُوشرُّالتُّكانوا ُلكنُّفُبنهاية

ئقُسُدقاخمُمّدةفُلشرُّالتُّضياءُباشاُُمصطفىُعّكافُبلُذلكُولقدُأرادُمتصرُّحضرتهُكانُلُيق
فيُإحدىُُاباركُسجينُ علىُأنُيكونُالجمالُالمُلطانُينّصُالسُّفرمانُُحضرتهُلمُيقبلُإذُكانُلكنُُّو

النتباهُلئالُيصلُُفُبهُولوُكانُمنُعشيرتهُوأهلهُوأنُيبذلُأقصىشرُّتُّاليسمحُألحدُبُالغرفُوأنُل
ُاأل ُالوقتُارتفعتُإلىُمحضره ُففيُمثلُهذا ُالمباركةُالّضيادارُُأسسقدسُأحد فةُوتعالتُخيمته

لطانُالسُّفرمانُُرقُومنُجهةُالغربُومعُأنُّالشُّعلىُجبلُالكرملُوكانُيأتيُالمسافرونُمنُجهةُ
ُُكان ُيكنُولكنُّكلُالشُّعلىُهذا جنُعليهُالسُّبتضييقُُخاّصُلطانُالالسُّيعتنيُبفرمانُُحضرتهُلم

ُاهرُمحكومُ الّظاالجميعُكانواُخاضعينُأمامهُوكانُبحسبُُلكنُّجنُُوالسُّحضرتهُكانُفيُُومعُأنُّ
ُ.عّزةهُكانُفيُمنتهىُاللكنُُّوُاهرُسجينُ الّظاوكانُبحسبُُاهُفيُالحقيقةُكانُحاكمُ لكنُُّو

السلُوهذاُبرهانُلُيستطيعُأحدُنكرانهُالسُُّتحتُالُالمباركُرفعُأمرهالجمُوموجزُالقولُإنُُّ
ُانفيُالجمالُالمباركُصارُسببُ ُلكنُُّوُبلُيفنىُويضمحلُُّاجبانُ ُالُ شخصُيبعدُوينفىُيصبحُذليُكلُُّو

سجنُالجمالُالمباركُكانُُلكنُّسببُاضمحاللهُُوُسجنهُشخصُيسجنُيكوُنُكلُّإلعالءُاألمرُُو
هجومُالجماهيرُعلىُالجمالُُلكنُُّوىُتهجمُعليهُالجماهيرُينعدمُويفنشخصُُكلُّسببُاستقاللهُُو
ُحجتهُولحُبرهانه.ُتوتمُُّإلشراقُاألنوارُفسطعتُأنوارهُولمعتُآياتهُاالمباركُصارُسببُ 

نُُّ ُسولُولقدُاحتفلالرُّةُليلةُميالدُحضرةُيلاللُّهذهُُهذاُوا 
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نُّ ُوا  ُبالمولد ُالمسلمين ُُحضرات ُمن ُعادة ُهو ُحضراتهم ُاحتفال ُيسيرون ُسنة ُألف ُوفقعادات
ُُو ُوآدابها ُوقواعدها ُآثارُ ُلكنُّطقوسها ُفيُالحقيقة ُالمولد ُونتائجُمفيدةُُالهذا ُظهرتُفيُالعالم جديدة

آسياُمنُحالُإلىُحالُأخرىُُقاّرةفيُتغييرُوتبديلُالوضعُفيُُاحصلتُولقدُكانُهذاُالمولدُسببُ 
هُفظهرُفيُحضرتيعرفواُماذاُيصنعونُبعدُحضراتهمُلمُُلكنُّوأنتجُتأثيراتُعجيبةُفيُذلكُالحينُُو

ة،ُوخالصةُخاّصُحنجرةُمنُالحناجرُنغمةُُكلُّؤوسُميلُمنُالميولُوارتفعتُمنُالرُّرأسُمنُُكلُّ
واحدُعلىُاآلخرُحملةُُكلُّوالجدالُوحملُُزاعالنُّقُبلُشغلواُباطعُيتألُّالسُُّورالنُّالقولُلمُيتركواُذلكُ

القومُلمُيسمحواُُلكنُّةُُواآلسيويُُّقاّرةدُفيُالحقيقةُليلةُمباركةُللالحيواناتُالكاسرة.ُلقدُكانتُليلةُالمول
ُوالجدال.ُزاعالنُّلبُُوالسُّهبُُوالنُّلهاُأنُتبقىُكذلكُبلُقامواُب

ُُ ُأرقُّأّما ُفإنُّنحن ُعتبته ُالمباركُوعبيد ُالجمال ُوساكنونُفيُساحلُاء ُعنايته ُغرقىُبحر نا
نكونُفيهُُاأوفياءُلعتبتهُالمباركةُوننهجُنهجُ تهُلعلناُنكونُرحمانيُّشريعتهُومشمولونُبلحظاتُعينُ

تذوقُاألرواحُحالوةُتعاليمُالجمالُُحّتىةُاألمرُالمباركُوحانيُّةُاألمرُولعلوُاألمرُولُرورانيُّببُلنالسُّ
المباركةُويقينيُسوفُُصائحالنُّالوصاياُُوُوفقهذاُمشروطُبشرطُواحدُهوُأنُنعملُُلكنُّالمباركُُو

ُلحصولُذلكُهوُالعملُبوصاياُونصائحُالجمالُاألبهى.رطُالشُُّلكنُّرُالعالمُُويتنوُّ
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 يروز النّ يوم 

ُفيُفندقُُسكندرّيةالخطبةُالمباركةُفيُرملةُاإل
1912ُآذار20ُُيروزُالموافقُالنُّفيكتورياُيومُ

 هو هللا

الفرحُالعامُوفيُذلكُاليومُتبتهجُجميعُُأّيامةُيومُمنُأمُُّكلُّمنُالعاداتُالقديمةُأنُيكونُل 
وقعتُفيهُواقعةُُاواحدُ ُانةُيومُ السُُّأّيامُمنُينتخبوُنُاسالنُُّرور.ُأيُأنُّالسُّأُوسائلُالبهجةُُوهيَُّةُوتاألمُّ

ُابعض ُُهمرورُوالحبورُوالبتهاجُفيزورُبعضالسُّعظمىُأوُأمرُجليلُويظهرونُفيُذلكُاليومُمنتهىُ
ُفإنُّ ُكانتُبينهمُكدورة ذا ُيجتمعونُويزيلونُذلكُالكدرُوالغبرارُُووا  مّرةُالقلوبُويقومونُنكسارُاهم

ُوال ُُومحّبةأخرىُعلىُاأللفة ُوقعتُإلحيثُإنُّ. ُيرانيُّه ُاعتبرتُالنُّينُفيُيوم ُلهذا يروزُأمورُعظيمة
ُ.لهاُي اوطنُاوجعلتهُعيدُ ُابهيجُ ُايروزُيومُ النُّةُيرانيُّاألمةُاإل

ُاليومُمباركُُوفيُالحقيقةُإنُُّ اهذا صفُالنُّيعُفيُبالرُُّأّولبيعيُُوالرُّهُبدايةُالعتدالُألنُُّجد 
نسانُ ُاةُأشجارُ رضيُّةُوتجدُجميعُالكائناتُاألضيُُّرماليُمنُالكرةُاألالشُّ فيه،ُُاجديدُ ُاروحُ ُاوحيواناتُوا 

الفصلُُبديعينُألنُُّاونشرُ ُاجديدةُوحشرُ ُاسيمُالمحييُلألرواحُفتنالُروحُ النُّمنُُاجديدُ ُاوتجدُنشاطُ 
ُ.ةُبديعةبيع،ُوتظهرُفيُالكائناتُحركةُعموميُّالرُّفصلُ

ُلطنةُولمُالسُّتُلقدُحدثُفيُإيرانُفيُأحدُاألزمانُأنُاضمحلُُّ
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ُأثرُُيبقُ  ُاليومُوجلسُجمشيدُعلىُالعرشُونالتُإيرانُجّددتُثمُّمنها احةُوالطمئنانُالرُّتُفيُهذا
علىُالقلوبُواألرواحُاهتزازُعجيبُبحيثُوصلتُإلىُُتجّلىأخرىُُومّرةُكةُفنشطتُقوىُإيرانُالمفكُّ
ُوصلتُإليه ُكيومرثُوهوشنكُووصلتُُأسمىُما ُسلطنة ُواألمُّالدُُّعّزةفيُعهد ُاإلولة ُإلىُيرانيُّة ة

يروزُكانتُسببُفخرُإيرانُالنُّفيُيومُُاوالعظمةُوكذلكُوقعتُوقائعُعظيمةُجدُ ُعّزةدرجةُأعلىُمنُال
ُتعتبرُاألمُّوعزُّ ُالييرانيُّةُاإلتها.ُولهذا ُيقاربُالخمسةُُوةُهذا ُايدُ سعُافُسنةُيومُ تةُآلالسُّومُمنذُما

ُويقدُّ ُاألمةُوبركتها ُويعتبرونهُمباركُ ويستفتحونُبهُويعتبرونهُيومُسعادة ُاليوم إلىُيومناُُاسونُهذا
ُهذا.

تعتبرهُيومُسعادتهاُوفيهُتهّيئُوسائلُسرورها.ُوهناكُفيُُايومُ ُمّلةُكلُّلُوخالصةُالقولُإنُُّ
يكونُُّيامدُمباركة.ُوفيُتلكُاألسرورُوحبورُوأعياُأّيامدورُوكورُُكلُّفيُُلهّيةاإلةُمقّدسرائعُالالشُّ

ُُوالتُّالشتغالُب رورُوالحبورُويحتفلواُالسُّبلُيجبُأنُيشغلُالجميعُبُامحرمُ ُالّزراعةُوُالّصناعةجارة
ُها.اّتحادةُُوتتجسدُفيُاألنظارُألفةُاألمُُّحّتىسمُبالوحدةُيتُُّالئقُ ُام اعُلُ احتفا

ذلكُةُثمُرونُنتيجةُبحيثُتنحصرُىُدوسدُ ُاهُيومُمباركُفيجبُأنُلُيقضىُعبثُ حيثُإنُُّوُ
يبقىُُحّتىةُرورُوالحبور.ُوفيُيومُكهذاُيجبُتأسيسُمشروعُتبقىُفوائدهُدائمةُلتلكُاألمُّالسُّاليومُب
ُُامعروفُ ُامشهودُ  ُُاأللسنعلى ُأنُّالتُّويكتبُفي ُتُاريخ ُقد ُالفالني ُُأّسسالمشروع ُنوروز نةُالسُّفي
ُوينّيةالفال ُيتحّروا ُأن ُالعقالء ُعلى ُيجب ُإذن ُمنُحّقق، ُاألمة ُتحتاج ُما ُفي ُاليوم ُذلك ُفي وا

ذلكُُأّسسيتُحّتىعادةُيجبُوضعهُالسُُّأسسأساسُمنُُيلزمهاُوأيُُّأمرُخيريُُّاإلصالحات،ُوأيُّ
ُفمثُاإلصالحُوذلكُاألمرُالخيريُّ ُأنُُّالُ وذلكُاألساسُفيُذلكُاليوم. ُتحتاجُإلىُاألمُُّلوُوجدوا ة

ةُتحتاجُإلىُنشرُةُلتحسينُاألخالقُفإذاُكانتُاألمُّمؤّسسسونُتحسينُاألخالقُففيُذلكُاليومُيؤسُّ
ُالعلومُوتوسيعُدائرةُ
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ولوُُيلفتونُأنظارُالعمومُنحوُذلكُالمشروعُالخيريُُّأيُاخذونُفيُهذاُالخصوصُقرارُ المعارفُيتُّ
ُيشرعونُفيُذلكُاليومُإّنهمفُالّزراعةأوُُالّصناعةجارةُأوُالتُّةُتحتاجُإلىُتوسيعُدائرةُاألمُُّوجدواُأنُّ

ةُتحتاجُإلىُحمايةُاأليتامُوسعادتهمُاألمُُّيالحظونُأنُُّإّنهمةُإلىُذلكُالمقصودُأوُؤّديبالوسائطُالم
اتُتفيدُالفقراءُمؤّسسفيُذلكُاليومُُأّسسرونُإسعادُاأليتامُوقسُعلىُذلك.ُفتتيقرُُّإّنهموا عاشتهمُف
ُُءوالضعفا ُالعموميُُّحّتىالبائسين ُاأللفة ُمن ُاليوم ُذلك ُفي ُوالجتتحصل ُنتيجةُة ماعاتُالعظيمة

ايروزُيومُمباركُالنُّيومُُيمنُوبركةُذلكُاليوم.ُوخالصةُالقولُإنُُّتجّلىوي ورُالبديعُالدُّفيُهذاُُجد 
ُيتُّهللاُُأحّباءويجبُعلىُُاأيض ُ ُأن ُاليوم ُوالعبوديُّفيُهذا ُفيُالخدمة ُفيُفقوا ُيتكاتفوا ُويجبُأن ة

جهُأفكارهمُرورُوأنُتتُّالسُّجمالُالمباركُبكمالُالفرحُُووينشغلواُبذكرُالُّتحادوالُمحّبةمنتهىُاأللفةُوال
أعظمُمنُهدايةُةُثمُرإلىُإيجادُنتائجُعظيمةُفيُمثلُهذاُاليومُالمباركُوليسُهناكُاليومُنتيجةُأوُ

ُُلهّيةاإلالبشرُالمساكينُمحرومونُمنُجميعُالمواهبُُالخلقُألنُّ ونُيرانيُّةُإيرانُواإلخاّصُوبصورة
ةُمعنويُّخيريةُُاآثارُ ةُأوُماّديُّةُخيريُُّاتركواُلهمُآثارُ فيُهذاُاليومُأنُيلُشّكُُوهللاُُأحّباءفيجبُعلىُ

ورُالبديعُيجبُالدُّفيُهذاُُعملُخيريُُّكلُُّ.ُألنُّبشريُّالُوعالنُّةُجميعُبحيثُتشملُهذهُاآلثارُالخيريُّ
ُالبشرُولُيقتصرُعلىُالُي اأنُيكونُعموم ُففبهائيُّأيُأنُيشملُجميع ُأُيينُوحدهم. دوارُجميع

ُعلىُال ُمقصورة ُالخيرية ُكانتُالمشاريع ُالجزئيُُّمّلةاألنبياء ُالمسائل ُعدا ُما ُكوحدها ُفقدُالّصدقة ة
ُالعمومُ ُشمولها ُأجازوا ُأّما جميعُُفإنُُّلهّيةاإلةُالّرحمانيُّهُدورُظهورُحيثُإنُّيعُفورُالبدالدُّفيُهذا

ُالخيريُّالمش ُفاريع ُلهذا ُاستثناء ُبدون ُالبشر ُجميع ُتشمل ُالعالمُيتعلُُّعموميُُّمشروعُكلُّة ُبعموم ق
ىُهُمحدود.ُلهذاُأتمنُّقُبالعمومُفإنُّعُلُيتعلُُّوأمرُخصوصيُومشُرُكلُُّوُلهيُّهوُمشروعُإُنسانيُّاإل

ُلعمومُالبشرُوعليكمُالبهاءُاألبهى.ُإلهّيةرحمةُهللاُُأحّباءواحدُمنُُكلُّأنُيكونُ
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 بهاء هللاتعاليم 

ُهرُالباخرةاليةُعلىُظالتُّألقىُحضرةُعبدُالبهاءُالخطبةُ
ُسدريكُهوايتُستارلينُكومبانيُفيُسفرهُالمباركُ

1912ُآذار28ُُإلىُأمريكاُليلةُالخميسُُ

 هو هللا 

ُالمحفلُأجناسُ هللاُأشكرُُ رقُوأنتمُمنُأهلُالشُّمختلفةُفنحنُمنُأهلُُاعلىُجمعهُفيُهذا
ُتجّليفيهُهوُُتجلُّ ُأّولُرقُوالغربُألنُّالشُّآلفُبينُالتُُّنّيةهذاُالجتماعُلدليلُعلىُإمكاُالغرب.ُإنُّ

ُواأللفة.ُمحّبةأتُلناُوسائلُالهُتهيُّألنُّهللاُ.ُونشكرُمحّبةال

ُلكنُّباتُكمالتُُولجمادُكمالتُوللنُّكائنُكمالت.ُفلُكلُّلُائناتُنرىُأنُّىُالكعندماُننظرُإلُ
ملكُكمالتُ.ُوكذلكُالحيوانُيةاُلديهُمنُكمالتُنباتيُّعمُُّالُ فضيملكُكمالتُالجمادُُباتالنُّعالمُ
ُفضنباتيُّ ُحيواعمُُّالُ ة ُكمالت ُمن ُلديه ُأخيرُ نّيةا ُونصل ُُا. ُاإلنسان ُجميعُُاّلذيإلى ُاشرف هو

والحيوانُوحائزُفوقُذلكُعلىُالكمالُُباتالنُّةُبالجمادُُوخاّصُالمخلوقاتُوجامعُلجميعُالكمالتُال
ُبه.ُخاّصُالُنسانيُّاإل

ُإلىُُ ُننظر ُالالتُّوحينما ُاإلالعالُنرىُأنُُّبشريُّاريخ ُُنسانيُّم ُولُيزال ُالبداية اآلنُُحّتىمنذ
ُكمالتهُغيرُنحوُالكمالُومعُأنُُّاهُ متوجُّ
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لىُدرجةُالبلوغُوهكذاُشهدتُالقرونُُامُّالتُُّقيُّالرُّاآلنُإلىُُحّتىهُلمُيصلُأنُُّمحدودةُإلُّ ُولىاألوا 
نُأوُبينُدينيبينُُأوتينُبينُدولتينُأوُبينُأمُّّماُإمستديمةُُاخيرةُحروبُ والقرونُالوسطىُوالقرونُاأل

ُتهدُّ ُوقد ُأيتمذهبين. ُآلفُالبيوتُوأصبحُمئاتُاأللوفُمنُاألبناء وثكلتُمئاتُُام امتُبنتيجتها
لمُيصلُبعدُإلىُالكمال.ُفهذاُالفتراسُلئقُُنسانيُّالعالمُاإلُ.ُلهذاُفإنُّهاتُأبناءهنُّاأللوفُمنُاألمُّ

ُيليقُباإلنسانُ ُوما ُاإلنسان. ُالحيوانُلُبعالم ُالبعالم ُولُتليقُالحروبُوالمشاحناتُإلُّمحّبةهو .ُ
ُبالحيواناتُالمفترسة.

هُيقومُبالقتلُاإلنسانُفإنُّأّماُروريُالحيواناتُالمفترسةُتفترسُبقدرُماُيلزمهاُلقوتهاُالّضُُإنُُّ
ُالّضُ ُقوته ُأجل ُمن ُوصولته.ُل ُسطوته شهار ُوا  ُقدرته ظهار ُوا  ُشهرته ُإبراز ُأجل ُمن ُبل روري

ئابُوالكالبُبلُيملكُالذُّلدىُُاّلتيةُالفتراسُأيُالمخالبُواألنيابُالمعقوفةُواإلنسانُلُيملكُآل
ماء.ُوالحيواناتُلُتفترسُحيواناتُللدُّشُهُمفترسُمتعطُّسنانُألكلُالحبوبُوالفواكه.ُومعُهذاُفإنُّاأل

ُلكنُّلُيفترسُشبله،ُُالُ األسدُمثلها.ُفُطعام امنُجنسهاُبلُتفترسُحيواناتُمنُجنسُآخرُليكونُ
ُمنُالحيوان.ُاافتراسُ ُلمُأشدُّالّظاهم.ُإذنُفاإلنسانُالغافلُأولدُحّتىمنُالملوكُقتلواُُاكثيرُ 

ُالُ ُلتعليم ُاألنبياء ُجاءُجميع ُوالُلهيُّينُاإلالدُّوكانُُمحّبةلهذا ولكنُوياُُمحّبةأساسُاأللفة
ُكانُسببُاأللفةُوالُكلُُّاسالنُّلألسفُجعلُ ةُتنّوعمحروبُالعداوةُوحدثتُباستمرارُُعّلةُمحّبةما

ُنسانيُّاإلُوعالنُُّ.ُمعُأنُّنّيةوطاُةُأمُحروبُ سياسيُُّاةُأمُحروبُ دينيُُّاةُأمُحروبُ عرقيُُّاكانتُحروبُ ُسواء
ُهُجنسُواحدُوجميعهمُساللةُآدمُوجميعهمُأهلُوطنُواحدُفلماذاُيختلفون؟ُولماذاُيتحاربون؟كلُّ

خلقُالجميعُساللةُواحدة،ُفهلُوخلقُاألرضُكرةُواحدةُُوُاواحدُ ُاالجميعُجنسُ هللاُلقدُخلقُُ
ُبُبعضهمُممالكُالبعضُاآلخرُويهلكُبعضهمُالبعضُاآلخر؟يليقُأنُيخرُّ
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ُاألمُّ عشرينُسنةُفالُُمّدةلُمنُالمشاقُتتحمُُّوالمسكينةُوكمُتالقيُمنُالغصصُُلحظوا
ُولُتستقرُّ ُليلها ُويصيرُشابُ ُتنام ُولدها ُكيُيكبر ُيسلبُالحكُّالطيفُ ُانهارها ُوفجأة ُذلك. ابُالشُُّام

ُمونهُإلىُالقتلُدونُهدفُأوُنتيجة.الوسيمُالقامةُويضعونهُأمامُالمدفعُويسلُّ

تُعليها.ُتغّلبعادتُألمانياُفُثمُّتُفرنساُعلىُألمانيا،ُتغّلبلحظواُكمُمنُدماءُسفكتُحينُُ
ُهايةُيفنىُالجميع.النُّفيُُدونُنتيجة!ُوكيفُأنُّمّرةُُكلُُّفوسالنُّوكمُأتلفُمنُ

ُاليوناالدُُّوُ ُفتحتُكثيرُ ُنّيةولة ُسالفُالزمان ُُوُافي ُكانتُالعاقبة؟ ُفماذا ُالممالك أخضعُمن
ةُماليينُعانتُالعاقبة؟ُلقدُقامُهؤلءُبفتوحاتُأفنيُبنتيجتهاُهباءُأربفماذاُكُأوروّباومانُجميعُالرُّ

القتتالُلُمثلُهذاُُإنُُّلهّيةاإلُعّزةبالُاهاية.ُقسمُ النُّتيجة؟ُلقدُغلبواُفيُالنُّ!ُفماذاُكانتُفوسالنُّمنُ
ُفكيفُباإلنسان!ُبالعالمُالحيوانيُُّحّتىيليقُ

،ُلهّيةاإلياسةُالسُّبعُوهوُيرزقُالجميعُويرأفُبهم.ُإذنُيجبُأنُنتُُّاؤوفُخلقناُجميعُ الرُّهللاُوُ
هللاُُ.ُإنُّلهّيةاإلياسةُالسُّسُسياسةُأفضلُمنُهُلنُيستطيعُأنُيؤسُّبذلُمنُجهدُفإنُُّمهمااإلنسانُُإنُّ

فلماذاُنكونُقساةُبعضناُُكلُّعُفلماذاُنكونُفيُحربُفيُماُبيننا؟ُوهوُرؤوفُبالمعُالجميمُسلفيُ
ُنحوُالبعضُاآلخر؟

ُالقرنُفللُّأّماُالقرونُالماضيةُكانتُقرونُجهلُُوخالصةُالقولُإنُُُّ هُالحمدُقرنُالعلمُهذا
ُ ُوقرن ُاألخالق ُواتُّمدُّالتُّوقرن ُفيه ُالعقول ُارتقت ُولقد ُاألشياء ُاكتشافُحقائق ُوقرن ُدائرةُسعن ت

ُالقرنُُحّققاألفكار.ُوكمُهوُرائعُأنُتت فتصبحُجميعُالفرقُُنسانيُّوحدةُالعالمُاإلُانيُّوُرالنُّفيُهذا
ُ ُويترك ُواحدة ُُوينيُّدُّالُالّتعّصباتُاسالنُّفرقة ُُوالجنسيُُّالّتعّصباتة ُالّتعّصباتُوُنّيةالوطُالّتعّصباتة

ُة.الّسياسيُّ

ُهذاُالمقصد،ُىُحضرةُالمسيحُبروحهُالعزيزةُمنُأجلولقدُضحُُّ
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بيلُالسُّيُبهُفيجبُأنُتفعلواُأنتمُمثلماُفعل.ُوبذلُحضرةُموسىُجهدهُفيُهذاُلنقتدُلُ وأعطاناُمثا

ُبذلُحضرةُإبراهيمُالاأربعينُعامُ  ُالمقصدُذاتهُكيُنبذلُنحنُأيض ُُهّمة.ُكما الجهدُُامنُأجلُهذا
ُُمستمرُّال ُسبيل ُوالاألفي ُألنُّمحّبةلفة ُونُ. ُالبشر ُالورانيُّراحة ُاإلة ُالُنسانيُّعالم ُفي ُمحّبةتكمنان

ُواأللفة.

كانتُتعيشُالفرقُوالمللُالمختلفةُفيُإيرانُوكانُالفرسُوالعربُوالمجوسُُاّلذيوفيُالوقتُُ
ُُو ُُوالنُّواليهود ُوالمسلمون ُبعضهمُالطُّصارى ُويعتبر ُالمشاكسة ُمنتهى ُفي ُالمختلفة ُواألديان وائف

ُممكنُ ُاالبعضُاآلخرُنجسُ  ُيكنُاجتماعهم ُالوقتُظهرُُابحيثُلم ُففيُمثلُهذا ُواحدة حولُمائدة
ُ ُهللاُحضرة ُبهاء ُالشُّمن ُاإلالشُّرقُظهور ُالوحدة ُعلم ُالمختلفةُنسانيُّمسُورفع ُاألقوام ُوألَّفُبين ة

همُوأيُُّيهوديُّهمُالوأيُّسّلمُهمُالموأيُُّمسيحيُّهمُاليُّهُلُيعرفُأينُفإنُّبهائيُّدُمجامعُالبحيثُلوُدخلُأح
ُ.رادشتيُّزُّال

ُاإلُّولاألُعليمالتُُّوُ ُالعالم ُكلُّبالقولُُتفّضلحيثُُنسانيُّلحضرتهُهوُوحدة واحدُُإلهكمُعبيد
ُُو ُُظلُّفي ُُحقيقيُّمرّب ُخلع ُوقد ُاإلهللاُواحد. ُصفة ُالجميع ُأنُّنسانيُّعلى ُاألمر ُفي ُما ُوغاية ُة.

ُأفهلُيليقُأنُلُنعتنيُ ُمريضُتجبُمعالجته. ُوطفلُتجبُتربيته، ُجاهلُيجبُإرشاده، بعضهم
ُفل؟الطُّنكونُقساةُمعُبالمريضُأوُ

ُالتُُّ ُُالّثانيعليم ُهللاُلحضرة ُبهاء ُألنُُّتحّرُيهو ُتحّرتُُالحقيقة ُلو ُالمختلفة ُواألديان الملل
ُفإنُّ ُتتُّالحقيقة ُوحضرةُها ُإبراهيم ُالمسيحُوحضرة ُحضرة ُوكذا ُالحقيقة ُموسى ُروَّجُحضرة ُولقد حد.

ُجوها.روُّواُالحقيقةُُوأّسسهمُكلُّبهاءُهللاُسولُوحضرةُالبابُوحضرةُالرُّ

فإنُأصبحُُمحّبةينُيجبُأنُيكونُسببُاأللفةُوالالدُُّهوُأنُّبهاءُهللاُالثُلحضرةُالثُّعليمُالتُُّ
ُعدمهُخيرُمنُوجوده.ُسببُالختالفُفإنُّ
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.ُالُ ينُالعلمُصارُجهالدُّينُوالعلمُتوأمانُفإذاُخالفُالدُُّهوُأنُّبهاءُهللاُابعُلحضرةُالرُّعليمُالتُُّ
ُوالحكمةُوالعقلُُةُعلىُالعلمُألنُّدينيُّالمسائلُقُجميعُالإذنُيجبُأنُنطبُّ ُيخالفُالعلمُجهل. ما

ُدانهُولُيخالفانهُفيُشيء.ينُويؤيُّالدُّليمُيطابقانُالسُّ

ُالتُُّ ُلحضرة ُالخامس ُعليم ُهللا ُأنُّبهاء ُعّصُالتُُّهو ُعّصُالتُُّوُدينيُّالب بُعّصُالتُُّوُالّسياسيُّب
لُيمكنُأنُيرتقيُالعالمُُالّتعّصباتوبوجودُهذهُُنسانيُّهادمةُللبنيانُاإلُبُالوطنيُّعّصُالتُُّوُالجنسيُّ

ُ.نسانيُّاإل

هذهُالمساواةُُحّققساءُفيجبُأنُتتالنُّجالُُوالرُّتساويُحقوقُبهاءُهللاُادسُلحضرةُالسُّعليمُالتُُّ
ُجالُفيُجميعُالكمالت.الرُّساءُالنُّكيُيساويُ

المعيشةُويجبُأنُينالُُهوُتساويُحقوقُاألفرادُوتعديلُنمطبهاءُهللاُابعُلحضرةُالسُّعليمُالتُُّ
ُالبشرُنصيبُ  ُُوالسُّمنُُاجميع ُعاشُالغنيُّالرُّعادة ُفإذا فيجبُأنُيكونُللفقيرُُعالُ ُفيُقصرُ ُاحة.

ذاُكانُالغنيُُّكذلكُعّشُ قوتُكيُلُيموت.ُُافيجبُأنُيكونُللفقيرُأيض ُُالّثروةفيُمنتهىُُحقيرُوا 
ُونُالجميعُمتساوين.هُلُيمكنُأنُيكرجاتُألنُّالدُّوتُاولكنُيجبُالمحافظةُعلىُتف

ُالتُُّ ُالثُّعليم ُلحضرة ُهللاُامن ُأنُّبهاء ُاإلُهو ُرقُمهماُنسانيُّالعالم ُيبقىُفإنُُّاماّديُ ُي اارتقى ه
ُقّوةبُفوسالنُّفيُسبيلُإيجادُوسائلُلتربيةُُامخلص ُُاوحُالقدسُولقدُبذلُالقدماءُجهدُ الرُّلنفثاتُُامحتاجُ 
همُلمُيستطيعواُتربيةُلكنُّالقليلةُُالّنفوسسهمُوتربيةُبعضُالفالسفةُاستطاعواُفقطُتربيةُأنفُلكنُّالعقلُ

ُُتعجزُعنُتربيةُالعمومُماُقّوةُكلُّالعمومُُو حضرةُالمسيحُقامُبتربيةُُالُ وحُالقدس.ُفمثالرُُّقّوةعدا
ُب ُالكلدانُوالالرُُّقّوةالعموم ُبحيثُتآلفتُأمم ُالمختلفة ومانُالرُّينُُومصريُّوحُالقدسُوأّلفُبينُالملل

ُوحُالقدس.ُإذنُفالعالمالرُُّقّوةينُوغيرهاُبشوريُّآلواليونانُوا
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ُ.اةُأيض ُوحانيُّالرُّكيُيرتقيُمنُناحيةُالعلمُوالعقلُومنُالوجهةُُلهّيةاإلُقّوةمحتاجُلهذهُالُنسانيُّاإل

ةُوالختالفُويعتقدُفّرقالتُّةُهيُفيُأكثرُاألحيانُسببُماّديُّةُالالّسياسيُّةُُوماّديُّالعقليةُالُإنُُّ
ُاليونانُبثُُّينُأنُّالّسياسيُّبعضُ ُبذورُفالسفة ُضعفاء.ُوكانُهذاُظلُّينُكيُييرانيُّةُبينُاإلفّرقالتُّوا وا

ُّتفاقوالُّتحادوحُالقدسُفقدُكانُسببُالالرُّأّماُينُفيُماُبينهمُسنينُعديدة.ُيرانيُّتُاإلفيُتشتُُّاسبببُ 
ُفيُماُبينهم.

ُنسانيُّ.ُفالعالمُاإلاواحدُ ُاقليمُ عليناُأنُنبذلُالجهدُكيُتصبحُجميعُأقاليمُالعالمُإُإذنُيجبُ
اذاُتكونُاألغنامُمتنازعة؟ُفلمُكلُّبالُااعيُرؤوفُ الرُّفماُدامُُهللا.هوُأشبهُشيءُبقطيعُمنُالغنمُوراعيهُ

ُالرُّاعيُالرُّلُيجوزُنسيانُنصائحُُو ُنريدُألنفسنا ُاأللفةُفلماذا ةُوأرسلُفّرقالتُّؤوفُكهذا.ُفقدُأرادُلنا
ُفلماذاُنختلف؟ُافقُجميعُ يُنتُّاءُكولياألنبياءُواأل

ُالحمدُهللُإنُُّ ُمجتمعونُهذه ُيلاللُّنا ُالمجمعُالمحترم. ةُورانيُّمليُأنُنكونُسببُنفأةُفيُهذا
ةُمهمُّقالئلُمعدودينُقامواُبأمورُُاأفرادُ ُماُحدثُأنُُّاةُعددنا.ُفكثيرُ ناُقلُّوأنُلُتهمُُّنسانيُّالعالمُاإل

ُالموّفقوت ُفقدُكانُأصحابُحضرة ُفيُإنجازها. ُأنُّوا ُحسنةُسيحُقليلينُولكنُبما ُذويُنوايا ُكانوا هم
نُكنُّتغّلبذلكُل ُواآلنُوا  ُعلىُالعالم. ُنحنُقلُّوا ُإلُّا ُهنا ُعلىُأنُُّة ُأنُنكونُسببُالقضاء نيُأرجو

ُوأمُو ُأنُنبذلُأرواحنا ُبحيثُينبغيُلنا ُالعزيزُكالحروبُوالمشاحنات. ُالمقصد ُمنُأجلُهذا يُالنا
ُبشريُُّأمرُخصوصيُُّكلُّوغيرُمحدودُُوُلهيُّهوُإُأمرُعموميُُّكلُّ.ُألنُالعموميُُّالّصلحُحّققيت

نُّةُمنُأجلُاألمورُالعموميُّيُبأمورناُالخصوصيُّومحدود.ُفعليناُأنُنضحُّ يُأقومُبهذهُالجولةُمنُةُوا 
ُتي.ُمهمُّفيُُادونيُأنتمُأيض ُىُأنُتؤيُّرقُوالغربُوأتمنُّالشُّأجلُألفةُ
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بُعليناُأنُواآلنُيتوجُّناتُورأيناُنتائجُذلكُلفُسنةُفيُالحروبُوالمشاحةُآستُّلقدُقضيناُُ
اُعدناُإلىُماُكنُُّاواأللفةُفإنُلمسناُفيُذلكُضررُ ُمحّبةتناُفيُسبيلُالمنُوقتناُوهمُُّانصرفُقسطُ 

ُعليه.

نُّاورانيُ نُمانيُّلظُّوالُي اهوتلُوتيُّالّناسفتجعلُُتغّلبتُماوّيةالسُّةُانيُّالّنوُرُأنُّلُشّكُوُُ أدعوُُي.ُوا 
رقُوالغربُالشُّ.ُوسوفُيأتيُيومُتصبحُفيهُمللُنسانيُّواُإلىُخدمةُالعالمُاإلوّفقتُكيُكممنُأجلهللاُ

ُفيُماُبينها.ُّتحادفيُكمالُاأللفةُوال
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 ون حقيقيّ ون بهائيّ 

ُةُفيليبُفيالّسّيدالخطبةُالمباركةُفيُبيتُ
1912ُنيسان12ُُأمريكاُفيُُ–نيويوركُُ

 هو هللا

ُ.ابُ كانُيومناُطيُُّ

وماُعداُهذاُفليسُهنالكُشيءُُحّباءليُسرورُغيرُلقاءُاألُلمُيبقُ ُوتيُّالّناسُفيُهذاُالعالمُ
وبنشرُنفحاتُُحّباءةُهوُبلقاءُاألوحيُّالرُّاحيةُالنُّةُأوُمنُاحيةُالجسميُّالنُّني،ُفسروريُسواءُمنُيسرُّ
ُبهللاُ ُيومي ُقضيت ُفقد ُألنُُّكلُّولهذا ُتباعُ ُسرور ُتصل ُاألبهى ُالملكوت ُاألُاتأييدات ُحّباءولقاء

ُ.احاصلُدومُ 

ُُلكنُُّوُ ُحضرة ُتعاليم ُبموجب ُتقومون ُحضراتكم ُأرى ُأن ُفي ُهو ُسروري ُهللاُكمال بهاء
ُوتنفُّ ُبمقتضاها ُوتعملون ُإلى ُمنجذبة ُبقلوب ُالمبارك ُالجمال ُوصايا ُُمحّبةذون ُمهتزُّهللا ةُوأرواح

ُوحُالقدس.الرُّوبأنفسُمنبعثةُبهللاُبنفحاتُ

ُمحّبةُبينُالبشرُألنُُّاّمةالتُُّمحّبةوذلكُأنُتسودُالُمحّبةلهيُابهاءُهللاُتعاليمُحضرةُُأّولفُ
ُ ُاإلهللاُُمحّبةهيُهللاُعباد ُللعالم ُتضرُُّنسانيُّوخدمة ُفقد عتُإلىُالملكوتُاألبهىُأنُتشرقواُلهذا

ُهللا.ُمحّبةجومُمنُأفقُالنُّحضراتكمُإشراقُ
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وهذاُُورانيُّلعصرُعصرُنالجمالُالمباركُوهذاُاقرنُقرنُالهذاُُفإنُُّّياماعلمواُقدرُهذهُاألُ
ُاألالدُّ ُوهذه ُاألنبياء ُجميع ُبه ُأخبر ُدور ُُوُأّيامُّيامور ُالبذور ُفالفيوضاتُُأّيامبذر غرسُاألشجار.
ُتباعُ ُلهّيةاإل ُبذرُ ُكلُُّوُاتنزل ُيبذر ُالحقائقُوتلكُهيُتُتنبُامن ُشقائق ُهللاُُمحّبةمنه هللاُومعرفة

فيُُا،ُولوُبذرتُنفسُبذرُ نسانيُّكبرُووحدةُالعالمُاإلاألُالّصلحوالعدلُالعموميُُوُماوّيةالسُّوالفيوضاتُ
ُ.لهّيةاإلفيُجميعُالعوالمُُلهّيةاإلهاُتنالُالبركةُهذاُالعالمُفإنُّ

ُاليومُمنهمكُإنُُّ ُأهلُالعالم ومبتلونُُنّيةفساالنُّباألغراضُُهواتُومشغولوُنالشُّونُفيُعموم
ُوالبا ُلبغضاء ُوشغلهم ُبعضهالشُّعداوة ُمحوهم ُهو ُالبعضُفيُابعض ُُماغل ُبعضهم ُيمحوا ُأن ريدون

ُ.اتامُ ُااآلخرُمحوُ 

.ُبشريُّالُالّنوعللعمومُوليسُلكمُأملُغيرُخدمةُُمحّبةمُأنتمُجمعُلُمقصدُلكمُغيرُاللكّنكُ
ُمحّبةفعاملواُجميعُالبشرُبالبهاءُهللاُتعاليمُحضرةُُوفقفيجبُأنُتجهدواُبجميعُقواكمُوتعملواُُاإذُ 

ُ ُُحّتىوالوحدة ُالبذر ُسطُّالينبتُهذا ُبركة ُوينال ُالملكوتُوتتمُُّماوّيةاهر ُأنوار الفيوضاتُُوتسطع
ُُلهّيةاإل ُوقلوبكم ُبأرواحكم ُالفيضُواجهدوا ُهذا ُقدر ُُحّتىواعرفوا ُأنوار ُهللاُتظهر ُمنُبهاء وآثاره

ون.ُفإنُعملتمُبهذاُحقيقيُّونُبهائيُّفيهاُعلىُأنكمُُالّناسأعمالكمُوأقوالكمُوسلوككمُإلىُدرجةُيشهدُ
منكمُشجرةُمباركةُُكلُّصيرُيُحّتىُاتهطلُعليكمُتباعُ ُلهّيةاإلهيُلكمُوالفيوضاتُُبدّيةاألعادةُالسُّف

ُباقية.ُاأثمارُ تحملُ

يحانُوأوانُالخضرةُالرُّوموسمُالوردُُوُلهيُّبيعُاإلالرُّهذاُالعصرُعصرُالجمالُالمباركُُوُإنُُّ
ُليالنُُّو ُواسعوا ُقدرُهذا ُفيُالُمحّبةتحصلُالُحّتىُاونهارُ ُالُ ضرةُفاعرفوا كاملةُبينُالقلوبُوتصبحوا

ُكمُازدادُتأييدكم.اّتحادُماُاشتدُّكلُُّوُّتحادمنتهىُال
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أشاهدُُحّتىاألطلسيُاألعظمُُطعفُطويتُالمحينُوفيُهذاُالّضُالسُّنيُفيُهذاُلحظواُأنُُّ
ُ ُأنوار ُحضراتكم ُُوُانافذُ هللاُُمحّبةوأرىُروحُهللاُُمحّبةفيُوجوه ُفيُمنتهىُُحّتىفيُقلوبكم ألقاكم

عُبمنتهىُيُأتضرُّألنكمُأزهارُحديقةُواحدةُوأوراقُشجرةُواحدةُوأنوارُشمسُواحدةُولهذاُفإنُُّّتحادال
ُكم.وأدعوُفيُحقُُّةرمديُّالسُّوألتمسُلكمُالموهبةُُةاألبديُُّعّزةلُوالبتهالُوأرجوُلكمُالبتُّالتُّ

ُقلمُمنُالماس.أنساه.ُاليومُيومُسيكتبُذكرهُبُاليومُيومُلُيمكننيُأنُ
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  لهيّ ع اإل بيالرّ 

ُةُماجورُيالّسّيدُوُالّسّيدالخطبةُالمباركةُفيُبيتُ
1912ُنيسانُسنة13ُُتنُفيُنيويوركُفيُرُُومُ

 هو هللا

حينُتصيرُأراضيُالقلوبُخضراءُنضرةُُلهيُّبيعُاإلالرُّةُهيُمقّدسظهورُالمظاهرُالُأّيامُإنُُّ
يُأنهارُاألسرارُويفيضُينبوعُُروتجوافرةُُاأثمارُ ُنسانيُّحُأزهارُالحدائقُوتحملُأشجارُالوجودُاإلوتتفتُّ

ُ.لهيُّبيعُاإلالرُّعالمُالوجودُمنُأمطارُُجّددالعرفانُويت

ُُ ُمرور ُبعد ُالزُُّمّدةولكن ُمن ُالحقائق ُتنسى ُالقلوبُوتصبحُُافشيئُ ُاشيئُ ُلهّيةاإلمن وتذبل
جمالُُتجّلىيُولهذاُالّناسمنُبينُُبانّيةالرُّوتمحىُاألسرارُُلهيُّتةُفينقطعُالفيضُاإلاُميُّهكأنُُّالّنفوس

ُالرُّ ُُبانيُّالرُّبيع ُوتهبُّالرُّأخرىُوتهطلُأمطارُمّرة ُويتُحمة ُوتمتلئُُجّددنفحاتُالعناية ُالوجود عالم
ُيانعة.ُاأثمارُ حديقةُالعرفانُباألزهارُوالبراعمُوتعطيُأشجارُالوجودُ

وغلبتُةُمعنويُّمنُالزمنُوزالتُالكمالتُالُمّدةُلهّيةاإلفحاتُالنُّأخرىُمّرةُفعندماُانقطعتُُ
إذُُلهيُّبيعُاإلأثرُللرُُّأيُُّولمُيبقُ بالُروحُُالمُاإلمكانُجسمُ اتُوأصبحُعاماّديُّاتُوانتصرتُالوحانيُّالرُّ

ُفحاتُنفسهاُوهطلتُالنُّتُتلكُوهبُُّلهيُّبيعُاإلالرُُّجّددفتبهاءُهللاُذاكُظهرُحضرةُ
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ُالعالمُاإل بعدُيومُوهّبُُارتقيُيومُ يُنسانيُّتلكُاألمطارُنفسهاُوأحاطُذلكُالفيضُنفسهُبالعالمُفبدأ
ُبالوجودُ ُفيضُالملكوت ُوأحاط ُاألسرار ُأنهار ُوجرت ُنضرة ُالوجود ُأشجار ُوأصبحت ُجديد نسيم

ُوح.الرُّوحُالقدسُتهبُالرُّشيءُونفثاتُُكلُّوصارتُتأييداتُالجمالُاألبهىُمحيطةُب

وتصبحواُُاوّيةمالسُّوتنالواُالحياةُُعنُالفيضُاألبديُُّلهيُّبيعُاإلالرُّوأمليُأنُتبحثواُفيُهذاُُ
وطراوةُوتصبحواُممتلئينُباألوراقُُانسيمُالعنايةُاخضرارُ ُمنُفيُحديقةُاإلمكانُوتنالواةُثمُرمُاأشجارُ 

ُوالبراعم.

ُيابسةُلُتؤثُُّ ُكشجرة ُأبدُ لُتكونوا ُمهماوحُالرُّهطلتُولُنسائمُُمهمابيعُالرُّأمطارُُارُفيها
ُالهبُّ ُأشجار ُكونوا ُبل ُالحدياألُجّنةت. ُوأزهار ُبهى ُُوُلهّيةاإلقة ُالبهجة ُمنتهى ُفي ضرةُالنُّوكونوا

نُّالدواكتسبواُحياةُخُوانتعشواُبالفيضُاألبديُّ ُأخرىُمنُأجلكم.مّرةُيُيُألدعوُربُّةُوا 
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 لهّيةاإل  مدنّيةال أسس

ُنيسان14ُُألقيتُفيُيومُاألحدُالموافقُ
ُفيُكنيسةُإسنشنُفيُنيويورك1912ُ

 هو هللا

كمُلترونُيقولُفيها:ُ"إنُُّاّلتييسُبولسُةُمنُعباراتُالقدُّفيُهذاُالجتماعُذكرُالقسيسُعباُرُ
ُلوجه".ُاوجهُ ُالّنورنةُوسيأتيُيومُتواجهونُفيهُمنُوراءُزجاجاتُملوُّ

ىُاآلنُأنُتنظرواُنةُولهذاُفأتمنُّنورُالحقيقةُيرىُاليومُمنُوراءُزجاجاتُملوُُّنُّإوفيُالواقعُُ
نورُالحقيقةُهذاُهوُُاهرة.ُإنُّالطُّوحُالرُّةُوبواسطةُفيالّصابواسطةُمرآةُالقلبُُلهّيةاإلُجّلياتالتُّإلىُ
ُة.وحانيُّالرُُّمدنّيةةُوالالّرحمانيُّواألخالقُُماوّيةالسُّعاليمُالتُّ

نُُّ جارةُفيُمنتهىُالتُّفُقيُّالرُّفيُمنتهىُُنّيةالجسماُمدنّيةنيُحينماُجئتُهذهُالبالدُشاهدتُالوا 
ُداألُز ُفالالّزراعةُوُالّصناعةهارُوكذا ةُوحانيُّالرُُّمدنّيةالُلكنُّةُفيُمنتهىُدرجةُالكمالُُوّديُّماالُمدنّية.
راجُفإنُالسُّةُهيُبمثابةُوحانيُّالرُُّمدنّيةجاجُوالهيُبمثابةُالزُُّنّيةالجسماُمدنّيةالُرتُفيُحينُأنُّتأخُّ

ُمدنّيةالُكاملةُألنُُّمدنّيةهاُحينذاكُتصبحُةُفإنُّوحانيُّالرُُّمدنّيةبتلكُالُنّيةالجسماُمدنّيةاقترنتُهذهُال
وحُالعظيمةُفيُهذاُالرُّوحُفإنُظهرتُتلكُالرُّةُمثلُوحانيُّالرُُّمدنّيةمثلُجسمُلطيفُوالُنّيةالجسما
ُ.لُ فحينذاكُينالُالجسمُكماُطيفاللُّالجسمُ
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ُافنفخُروحُ ُنّيةالجسماُمدنّيةلُالُماوّيةالسُُّمدنّيةمُأهلُالعالمُالوقدُجاءُحضرةُالمسيحُليعلُُّ
ُة.ورانيُّنُمدنّيةُأّسسُوفيُجسمُعالمُاإلمكانُُإلهي ا

ُاألكبر.ُالّصلحُلهّيةاإلُمدنّيةالُأسسومنُجملةُُ

ُ.نسانيُّةُوحدةُالعالمُاإلوحانيُّالرُُّمدنّيةالُأسسومنُجملةُُ

ُ.نسانيُّةُفضائلُالعالمُاإلوحانيُّالرُُّمدنّيةالُأسسومنُجملةُُ

ُتحسينُاألخالق.ُلهّيةاإلُمدنّيةالُأسسومنُجملةُُ

العموميُويحتاجُُالّصلح،ُمحتاجُإلىُنسانيُّحتاجُإلىُوحدةُالعالمُاإلمعالمُالبشرُاليومُُإنُُّ
ُعظيمةُلكيُترّوجه.ُقّوةهذاُاألساسُالعظيمُإلىُ

ُبواسطةُالقوىُُالّصلحُوُنسانيُّوحدةُالعالمُاإلُومنُالواضحُأنُُّ العموميُلُيمكنُترويجهما
ولُالدُّةُلألممُمختلفةُومنافعُالّسياسيُّافعُالمنُةُألنُّالّسياسيُُّقّوةةُولُيمكنُتأسيسهماُبواسطةُالماّديُّال

هذهُالقوىُُألنُُّنّيةالوطُقّوةةُوالالعنصريُُّقّوةمتفاوتةُومتضاربةُوكذلكُلُيمكنُترويجهماُبواسطةُال
ُ.ّتفاقوالُّتحادةُوقوىُضعيفةُونفسُاختالفُاألجناسُوتباينُاألوطانُمانعُدونُالبشريُّقوىُ

ُالعاُدُأنُّومنُالمؤكُُّ ُُنسانيُّلمُاإلترويجُوحدة ةُمقّدسهيُجوهرُتعاليمُالمظاهرُالُاّلتيهذه
ُال ُبغير ُنفثاتُوحانيُّالرُُّقّوةممتنع ُوبغير ُالرُّة ُالقدس. ُوح ُتستطيعُأّما ُل ُالقوىُفهيُضعيفة سائر

ُترويجها.

ةُوحانيُّالرُُّقّوةواآلخرُالُنّيةالجسماُمدنّيةةُوالماّديُّالُقّوةويحتاجُاإلنسانُإلىُجناحين:ُأحدهماُالُ
ُمدنّيةارتقتُالُمهماُوبجناحُواحدُبلُيحتاجُإلىُجناحينُُايرانُمطلقُ الطُّ.ُولُيمكنُلهّيةاإلُمدنّيةالُو

ُة.ُوقدوحانيُّالرُُّمدنّيةهاُلنُتبلغُمرحلةُالكمالُبدونُالنُّفإُنّيةالجسما
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ُالفيوضاتُ ُترويج ُأجل ُمن ُاألنبياء ُجميع ُاألخالوحانيُّالرُُّمدنّيةوتأسيسُالُلهّيةاإلجاء ُوتعليم قُة
ُإذُ الّرحمانيُّ ُُاة. ُبجميعُقوانا ُأنُنجهد ُقدُماّديُّالُقّوةالُةُألنُّالّرحمانيُّالقوىُُتغّلبتُحّتىيجبُعلينا ة

اتُوصارتُأنوارُشمسُالحقيقةُت شاهدُمنُوراءُزجاجاتُماّديُّريقُالةُغبشريُّتُوأصبحُعالمُالتغّلب
ُظهورُوبروز.ُلهّيةاإلُلطافنةُولمُيعدُلألملوُّ

ُمدنّيةالبهاءُهللاُحضرةُُأّسسناكُاختالفاتُشديدةُبينُاألحزابُواألديانُفوفيُإيرانُكانتُهُ
األكبرُوكتبُبهذاُُالّصلحفُبينُأممُمختلفةُورّوجُوحدةُعالمُالبشرُورفعُرايةُةُفيُإيرانُوألَُّوحانيُّالرُّ

ينُاسيُّالّسيينُسنةُأبلغُأمرهُإلىُرؤساءُالعالمُواحدُمنُالملوك.ُوقبلُستُُّكلُّةُلخاّصُددُرسائلُالّصُ
ُاإلالشُّةُترتقيُفيُوحانيُّالرُُّمدنّيةينُولهذاُصارتُالوحانيُّالرُُّو ُُونسانيُّرقُوبدأتُالوحدة بينُُالّصلحة

ُترّوجُب نُّالتُّاألمم ُوا  ُاإليُدريج ُالعالم ُتأسيسُوحدة ُأنُيظهر ُُقّوةبمنتهىُالُنسانيُّآمل رقُالشُّليلتئم
ُارتباطُ اُمُ اتاُمُ آوالغربُبعضهماُمعُبعضُالتئ رقُوالغربُوينجذبُالشُّدُقلوبُحوتتُُّالُ امكُاويرتبطا

ُالبعضه ُإلىُبعضُوتظهرُللعيانُالوحدة ُايومُ ُلهّيةاإلُجّلياتالتُّويشرقُنورُالهدايةُوتبرزُُةحقيقيُّا

ُاإلُافيومُ  ُالعالم ُوتُنسانيُّلينال ُكاملة ُاألُتجّلىراحة ُالبشر ُقلوبُُبدّيةسعادة ُكالمرآةُاوتصبح لبشر
ُ.فتسطعُفيهاُأنوارُشمسُالحقيقة

عادةُالسُّتظهرُُحّتىنورُالحقيقة،ُُوُالّنوريشرقُذلكُُحّتىولهذاُفرجائيُمنكمُهوُأنُتجهدواُُ
نُُّنسانيُّللعالمُاإلُبدّيةاأل نُّبدّيةعادةُاألالسُّتنالواُهذهُُحّتىكمُيُألدعوُفيُحقُّوا  نيُعندماُجئتُهذهُ.ُوا 

ُماوّيةالسُُّمدنّيةةُللولديهمُقابليُُّةلهيُّاإلللمواهبُُاينُحقُ جدتُأهلهاُمستعدُُّوحينُُاالمدينةُسررتُكثيرُ 
عبدكُهذاُقدُُؤوفُإنُّالرُّإلهيُُةُوأقول:ُياالّرحمانيُّنيُأدعوُلكمُبالفوزُبجميعُالفيوضاتُولهذاُفإنُّ

ُمينسُويهبُُّالّنفوسرُمشامُهذهُنفحاتُعنايتكُتعطُُّرقُلعلُّالشُّهُإلىُالغربُمنُأقصىُبالدُتوجُّ
ُلقبولُالّنفوسُحديقةُالهدايةُعلىُهذهُالممالكُوتستعدُّ
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ُنصيبُ ألطاف ُاآلذان ُوتنال ُالحقيقة ُنور ُاألعين ُوتشاهد ُببشاراتك ُالقلوب ُوتستبشر ُنداءُُاك من
ياحينُياُمحبوبيُالفريدُالرُّؤوفُغبطةُحدائقُالوردُُوالرُّيُأنرُالقلوبُواجعلهاُياُربُُّلهيالملكوت.ُإ

منُتأييداتك.ُُاةُوتنالُنصيبُ قيُّتصبحُالقلوبُطاهرةُنُحّتىنفحاتُعطائكُوأشرقُأنوارُاإلحسانُُهبُّ
ؤوفُالرُُّلهيأسراركُليرىُوجهكُويقتبسُمنُخصالكُفابذلُياُإُفيُطريقكُوآملٌُُفهذاُالجمعُسائرٌُ

نُّالرُّكُأنتُ.ُإنُّورجاءُ ُالُ ونُأموأبحُلهمُكنزُالهدايةُلينالُهؤلءُالمضطرُُّلُ كُبذألطاف كُأنتُؤوفُوا 
ُالمعطيُالعليمُالقدير.
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 ربرق والغالشّ معانقة 

1912ُُنيسان16ُُالثاءُالموافقُالثُّألقيتُفيُيومُ
ُةُداجُفيُنيويوركالّسّيدُوُالّسّيدفيُمنزلُ

 هو هللا

وتجذبهاُبمثلُُالّنفوسةُأنُتوجدُألفةُبينُهذهُماّديُّماُأروعُهذاُالجتماع!ُلُتستطيعُالقوىُال 
ُ.ّتحادوالُمحّبةرجةُنحوُالالدُّهذهُ

ُالمجُحّتىلمُينعقدُُ رقُفيستقبلهمُأهلُالغربُالشُّيحضرهُأناسُمنُُاّلذيلسُاآلنُمثلُهذا
نُُّمحّبةبمثلُهذهُال ُ.إلهّيةُقّوةماُحصلُهذاُبوالوفاقُغيرُالمتناهينُويحسنونُضيافتهم،ُوا 

ُُ ُظهر ُُالّسّيدفحينما ُبين ُأّلف ُفأحلُّالشُّالمسيح ُالمختلفة ُوالفرق ُاليونانُعوب ُبين ُالوئام
ُوالالسُُّوُومانالرُُّو ُألنُّمصريُّريان ُدرجةُُين ُإلى ُمستفحلين ُكانا ُاألقوام ُتلك ُبين ُوالخالف العداوة

ُيستحيلُمعهماُحصولُاأللفةُوالوئامُبينها.

ُين.مّتفقينُمّتحدجعلُالجميعُُإلهّيةُقّوةحضرةُالمسيحُبُلكنُُّ

ُُ.إلهّيةُقّوةبُلُيمكنُأنُتكونُإلُّبهاءُهللاُأحّلهاُبينناُحضرةُُاّلتيُمحّبةإذنُفهذهُاأللفةُوالُ

ُالقريبُكيفُسيتعانقُوسوفُُ ُالمستقبل ُفي ُرايةُالشُّتالحظون ُوالغربُوكيفُستخفق رق
ُقّوةوتجمعُهذهُالُنسانيُّوحدةُالعالمُاإل
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أوُُإنكليزيُّولُمنُيفتخرُباسمُي اُإيراناوُي اُأمريكيُنفسهُهاُفالُيبقىُمنُيسمُّظلُّجميعُالمللُتحتُ
إنسان:ُ"منُُواحدةُفحينماُتسألُأيُُّمّلةجميعُبلُيصبحُالُأوُعربيُُّفرنسيُّباسمُُسّموُنولُيُألمانيُّ

ُأيُّ ُفإنُُّمّلةة ُتحتُأنت؟" ُإنسانُوأنا ُ"أنا ُُظلُّهُيجيب: ُاإلبهاءُهللاُعنايةُحضرة ُللعالم ُنسانيُّخادم
ُالّنزاعواحدةُوعائلةُواحدةُوأهلُوطنُواحدُولُيبقىُهذاُُمّلةاألكبر"ُويصبحُالجميعُُالّصلحولجيشُ
ُوالجدال.ُ

المللُوالمذاهبُالمختلفةُُعّصبُومعُأنُّالتُّفيُنقطةُكانتُمركزُهاءُهللاُبلقدُظهرُحضرةُُ
ُّتفاقوالُّتحادهُأحّلُالخرُفإنُّعداوةُيسفكُبعضهاُدماءُالبعضُاآلفيهاُكانتُفيُمنتهىُالبغضاءُوال

ُابكمُيومُ ُإلىُدرجةُأصبحواُمعهماُفيُمنتهىُالوئامُواأللفةُوغايةُآمالهمُواشتياقهمُهيُأنُيجتمعوا
ُبكم.بهاءُهللاُحضرةُُقّوةلوجهُليرواُماذاُفعلتُُاوجهُ ُّيامنُاألم

ُاإلُإنُُّ ُُنسانيُّالعالم ُهو ُاليومُوعالجه ُفيُُاّتحادسقيم ُكامنة ُوحياته األكبرُُالّصلحالعالم،
نُّنسانيُّفيُوحدةُالعالمُاإلُوسروره وعنايتهُأنُتبعثواُبروحُجديدةُوتقومواُهللاُيُألرجوُمنُفضلُ.ُوا 

ُاإلتسريُبُقّوةب ُالعالم ُآثارُوحدة ُإلىُسائرُُلهّيةاإلُمحّبةاألكبرُوالُالّصلحُوُنسانيُّها ُالبلد منُهذا
،ُوأمليُأنُاعظيمُ ُاهذهُالمملكةُنالتُاستعدادُ ُاتُاألخرىُألنُّالبالد.ُبلُتسريُمنُأمريكاُإلىُالقارُّ

نُوأُإلهّيةتنالُفيوضاتُُاتُوأنماّديُّتهُفيُمجالُالحّققُاّلذيالعظيمُُقيُّةُمماثلةُللرُّوحانيُُّرُقّوةتنالُ
تشرقُُحّتىةُنسانيُّ،ُوينشرواُالفضائلُاإلنسانيُّللعالمُاإلُام افيصبحُالجميعُخدُّهللاُههاُنحوُيكونُتوجُّ
ُال ُُماوّيةالسُُّمدنّيةأنوار ُأورشليم ُفتنزل ُالجهات ُجميع ُعلى ُالجهة ُهذه ُفيضُُلهّيةاإلمن ويحيط

ُالملكوتُبالعالم.

ةُلكمُمؤّيدوحُالقدسُالرُّمعينكمُونفثاتُهللاُُيُهذاُالميدانُألنُّشديدةُفُقّوةوأمليُأنُتظهرواُُ

ُ.اومالئكةُالملكوتُحاميةُلكمُوسوفُتحيطُبكمُهذهُالفيوضاتُحتمُ 
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 وسود   بيض  هللا ليس لدى 

ُنيسان22ُيومُاإلثنينُالموافقُُتُفييألق
ُة:مريكيُّفيُجامعةُهارفاردُاأل1912ُسنةُُ

 هو هللا 

ُإنُُّ ُمنتهى ُفي ُاليوم ُألنُّلسُّاني ُرور ُأرىُعباد ُهذاُالسُّمنُهللاُني ُفي ُوالبيضُحاضرين ود
ُوليسُلدىُالمجمعُسويُّ ُمتآلفين. ُُوهللاُة ُوهوُلونُالعبوديةُُكلُّبيضُوسود ُلونُواحد األلوانُلديه

ونُاللُّرهُنُيغيُّفلُاهيُللقلب.ُفإذاُكانُالقلبُطاهرُ ُهمّيةونُشأنُلديهُبلُاألاللُّائحةُُو،ُوليسُللرُّلهّيةاإل
منُكانُُكلُّلُينظرُإلىُاأللوانُبلُينظرُإلىُالقلوب.ُُوهللاُلونُآخر.ُوُوُأيُّدُأوُاألبيضُأاألسُو

ههُإلىُالملكوتُمنُكانُتوجُُّكلُّمنُكانتُأخالقهُأسمىُفهوُأحسن.ُُوُكلُّقلبهُأطهرُفهوُأحسن.ُُو
ُاألبهىُأكثرُفهوُأفضل.

ُأنُُّ ُلحظوا ُلأللوان، ُشأن ُل ُالوجود ُعالم ُالُوفي ُعالم ُفي ُسببُاأللوان ُليست جماد
ليستُاأللوانُالمختلفةُسببُالختالفُبلُاأللوانُالمختلفةُسببُجمالُُالّنباتالختالف،ُوفيُعالمُ

ُألنُّ ُُواللُُّالحديقة. ُله ُلُجمال ُالواحد ُجمالُُاحينُترىُألوانُ ُلكّنكون ُلها ُذلكُيكون ُفعند مختلفة
ُوبهاء.

ُمثلُاألزهارُنسانيُّاإلُالّنوعمثلُالحديقةُُوُاةُأيض ُبشريُّوعالمُالُ



 258 

ذلكُفيُعالمُالحيوانُهناكُألوانُفالحمامُألوانُإذنُفاأللوانُالمختلفةُزينة.ُوكُالمختلفةُفيُألوانها،
فكمُُالّنوعبلُينظرُإلىُُرهُفيُمنتهىُاأللفةُلُينظرُبعضهُإلىُلونُالبعضُاآلخوألوانُومعُهذاُفإنُّ

الحيواناتُالمختلفةُفيُاأللوان،ُيورُُوالطُّمنُحماماتُبيضُتطيرُمعُحماماتُسود،ُوكذلكُسائرُ
ُ.الّنوعونُبلُتنظرُإلىُاللُّإلىُُاهاُلُتنظرُأبدُ فإنُّ

اختالفُاأللوانُلُيكونُُفإنُُّاولُإدراكُ ُالُ هاُلُتملكُعقالحيواناتُمعُأنُُّإذنُلحظواُاآلنُأنُُّ
ُيتُخصامُفيُاسببُ  ُفلماذا ُالبعضُاآلخر ُمع ُخاصبعضها ُالعاقل؟ ُاإلنسان ُم ُيليإّن ُل ُأبدُ هذا ُاق

ُاولونُ ُاواحدُ ُاودُمنُساللةُآدمُومنُعائلةُواحدةُوكانواُفيُاألصلُإنسانُ السُّالبيضُُوُأنُُّاوخصوص ُ
.ُفقدُكانُآلدمُولحواءُلونُواحد.ُوترجعُساللةُجميعُالبشرُإليهما.ُإذنُفاألصلُواحدُوهذهُاواحدُ 

ُ.الهاُمطلقُ ُأهمّيةاأللوانُظهرتُفيماُبعدُبسببُالماءُوالمناخُولُ

ُإنُُّ ُمسرور انيُاليوم ُمعُ السُّلجتماعُالبيضُُوُجد  ُوأمليُأنُيصلُهذاُُاود ُالحفل، فيُهذا
لُيبقىُمعهُامتيازُبينُاأللوانُويكونُالجميعُفيُمنتهىُاأللفةُُاّلذيُالجتماعُوهذهُاأللفةُإلىُالحدُّ

ُفيُماُبينهم.ُمحّبةوال

ود،ُفلوُالسُّالبيضُرؤوفينُبكونُودُمنُالبيضُويالسُُّكيُيمتنُُّانيُأريدُأنُأذكرُأمرُ لكنُُّوُ
كمُأنتمُاآلنُّنُأكم.ُوالحمدُهللُنُعندُذاكُتعرفونُمدىُرقيُّيفريقيُّودُاألالسُّلىُأفريقيةُوشاهدتمُذهبتمُإ

ّنُنُبمثابةُالخدم.ُُوّييودُاألفريقالسُُّشأنُولكنُُّمثلُالبيضُليسُبينكمُوبينهمُفرقُفيُأيُّ نُإعالُأّولا 
انتشرُذلكُُثمُّود!ُالسُّرواُحرُُّحّتىواُن.ُفكمُحاربواُوكمُضحُّّييركيمودُكانُمنُالبيضُاألالسُُّحّرّيةل

ُ ُكان ُوقد ُاألفريقيُّالسُّإلىُجهاتُأخرى. ُصارتُسببُ لُّونُفيُمنتهىُالذُّود ُولكنُنجاتكم لنجاتهمُُاة
ُةوميُّمالعُحّرّيةينُولهذاُأعلنتُالمريكيُّةُاقتدتُباألوروّبيُّولُاألالدُُّ،ُيعنيُأنُّاأيض ُ
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ُحّرّية.ُولوُلمُيكنُهذاُالجهدُلماُأعلنتُالهّمةونُمثلُهذهُالمريكيُّالبيضُاألُومنُأجلكمُبذلُ
ُممتنُّالعموميُّ ُأنُتكونوا ُإذنُيجبُعليكم اينُة، ين،ُويجبُعلىُالبيضُأنُمريكيُّمنُالبيضُاألُجد 

ُرؤوفينُ ايكونوا ُفيُالمراتبُاإلُحّتىبكمُُجد  ُجهدُ نسانيُّترتقوا ُّتىحبالشتراكُمعُالبيضُُاةُوتبذلوا
ُ.ُاتامُ ُاوتمتزجواُببعضكمُامتزاجُ ُافائقُ ُي اأنتمُرقُاترتقواُأيض ُ

ركمُفيُأمريكاُهمُكانواُسببُتحرُّنحوُالبيضُألنُُّاكثيرُ ُاوخالصةُالقولُعليكمُأنُتبدواُامتنانُ ُ
احةُوالطمئنان،ُالرُّكمُوهللُالحمدُأحرارُوفيُمنتهىُكلُّود.ُواآلنُالسُّلماُتحررُبقيةُُواُرتحرُّفلوُلمُت

نُّ ُالبيضُأوُوا  ُاسم ُفيُحسنُاألخالقُواألطوارُإلىُدرجةُلُيبقىُمعها ودُالسُّيُأدعوُكيُترتقوا

ىُجماعةُالحمامُ"بالحمام"ُولُيقالُالحمامُاألسودُأوُللجميع.ُكماُتسمُُّاوتكونُكلمةُ"اإلنسان"ُاسمُ 
.ُمحّبةُيمكنُإلُبالرجة.ُوهذاُلالدُّىُأنُتبلغواُمثلُهذهُيور.ُوأتمنُّالطُّالحمامُاألبيضُوكذلكُسائرُ

ينُمنُالبيضُإذاُكنتمُممتنُُّبينكمُإلُُّمحّبةبينكم.ُولنُتحصلُهذهُالُمحّبةالُتحلُُّحّتىفابذلواُالجهدُ
ُويسعونُلعزُّ ُلترقيتكم ُويبذلونُالجهد ُيكونُسببُالوكانُالبيضُرؤوفينُبكم ُوهذا وزوالُُمحّبةتكم

ُاختالفُالجنسُواختالفُالوطن.ُاض ُبلُيزولُأيُام اتُلُ ودُزواالسُّالختالفُبينُالبيضُُو

نُُّ ايُمسرورُوا  ودُفكالهماُالسُّهُجمعُفيُهذاُالحفلُبينُالبيضُُوألنُّهللاُمنُلقائكمُوأشكرُُجد 
لُيبقىُعنوانُُحّتىُمحّبةموذجُمنُاأللفةُوالالنُّهذاُُيعمُّواأللفةُوأرجوُأنُُمحّبةمجتمعانُبكمالُال

ُكمال ُهو ُالعنوان ُوهذا ُ"اإلنسان" ُغير ُاإلُللبشر ُالُنسانيُّالعالم عادةُالسُّوسببُُبدّيةاألُعّزةوسبب
بعضكمُمعُالبعضُاآلخرُُمحّبةيُأدعوُمنُأجلكمُكيُتكونواُفيُمنتهىُاأللفةُوالة.ُلهذاُفإنُّبشريُّال

ُ.اوتجهدواُوتسعواُمنُأجلُراحةُبعضكمُبعض ُ
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 ةوالخوّ  ّتحاداال 

1912ُنيسانُسنة22ُُالثاءُالموافقُالثُّألقيتُفيُيومُ
ُنزلُجنابُعليُقليُخانُفيُواشنطنفيُم

 هو هللا

ُ.ورانيُّنُوجاءُقرنٌُُظلمةالحمدُهللُلقدُانقضتُالقرونُالمُ

نُُّالّنفوسالعقولُُوُإنُُّ إنسانُُكلُّالحقيقةُُوُتحّرُىإنسانُيُكلُّاإلدراكاتُفيُتزايدُُوُفيُارتقاءُوا 
ُيه.يريدُأنُيدركُماُهوُصحيحُوسببُلترقُّ

ُُ ُعظيم ُهياج ُهناك ُالمرأة ُعالم ُآمالهنُّففي ُالعالمُُورغباتهنُُّومنتهى ُوخدمة ُالرتقاء هو
جالُويكّنُالرُّيلحقنُبُحّتىيجهدنُُساءُسوفُيرتقينُفيُهذاُالعصرُوهنُّالنُُّأنُّلُشّكُُو.ُنسانيُّاإل
يُّ ُإنُّوا  ُفيُمستوىُواحد، ُُاهم ُفلوُوصلنُإلىُيُّالنُّهذه ُلعظيمة سوفُيقمنُُهنُّوالقتدارُفإنُُّقيُّالرُّة

ُهوضُبها.النُّلُيستطعنُاآلنُُياّلتبكثيرُمنُاألمورُ

ُاليوم.ُفالُراحةُفيُالعالمُاإلُإنُُّ والحروبُُنسانيُّأعظمُمصائبُالعالمُهيُالحربُفيُهذا
ُهاُعلىُالحرب.كلُّوتصرفُاألموالُمّرةُأُللحربُبصورةُمستولُتتهيُّالدُّجميعُُألنُّمّرةُمست

ُالمسكُإنُُّ ُليالفالح ُيجهد ُالجباليميُبكدُُّاونهارُ ُالُ ين ُوعرق ُن ُبضعُُحّتىين ُعلى يحصل
ُخرهاُولكنُماُالفائدة؟ُفحاصالتهحبوبُليدُّ
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ُة.فنُالحربيُّالسُّخائرُُووالذُُّبنادقةُوتنفقُعلىُالمدافعُوالاتُحربيُّلىُتجهيُزإُتحّولتُ

ُالماليُُّ ُالحروب ُهذه ُمستوبينما ُة ُمّرة ُالدُّعلى ُإبادة ُكذلك ُلحظوا ُساحاتُُفوسالنُّوام في
ُالحروبُوكيفُتطؤهاُاألقدام.

بادةُُنُّإُ ويرجعُضررهاُُعاّمةةُدائمةُُوالحربُالماليُُّلكنُّمحدودةُومحصورةُُوُفوسالنُّالحربُوا 
ُ.نسانيُّرُمنهاُجميعُالعالمُاإلبلُيتضرُُّاسالنُّإلىُ

ُتحرُُّ ُالقرنُفإنُّفاآلنُوقد ُفيُهذا ُقضيُّكتُالمرأة ُيجبُأنُتضعُنصبُعينيها ُها ُالّصلحة
ُتُالعموميُّ ُاإلُتجّلىكي ُالعالم ُالُوُنسانيُّوحدة ُالفضائل ُوينبذُبشريُّتظهر ُالملل ُقلوب ُوترتبط ة

بُعّصُالتُّويزولُُالّسياسيُّبُعّصُالتُّولُيبقىُُبُالعنصريُّعّصُالتُّويزولُُوالمذهبيُُّينيُّدُّالبُعّصُالتُّ
جميعُالممالكُكرةُواحدةُُوأنُّهللاُآدمُأبناءُُأولدجميعُُةُعائلةُواحدةُوأنُّبشريُّالجامعةُالُألنُُّالوطنيُّ

الجميعُوهوُيحفظُالجميعُويرزقهمُويعتنيُهللاُجميعُاألممُعبيدُإلهُواحدُوقدُخلقُُووطنُواحدُوأنُّ
ُوأنُّ ُألطافُبهم ُلله ُنازلةُعلىُالُكلُّشاملة ُبالُاورؤوفُ ُلُ دامُهوُعادُامُوُكلُّورحمته ُنقوم مُلظُّفلماذا

.ُولماذاُلُلُورؤوفهُعادبلُإنُّهللاُأستغفرُوأعلمُباألمورُمنه؟ُهللاُعرفُمنُغيان؟ُأفهلُنحنُُأالطُُّو
ُنكونُرؤوفين؟

ُُنتنُّفأُ ُجماعة ُالنُّيا ُاساء ُالجميعُُحّتىجهدن ُوليجهد ُوطيد ُارتباط ُعلى ُالقلوب تحصل
ُ.نسانيُّشرفُالعالمُاإلُتجّلىيُحّتىمتكاتفينُفيُخيرُالعالمُ

مدينةُفقُأهلُلهم؟ُولوُاتُُّاذلكُنافعُ ُولحظواُلوُائتلفُأهلُبيتُواحدُفيُماُبينهمُفكمُيكوُنُ
ةُوفيُالحصولُيُّفيُنتائجُكلُُّافيُتعاونهمُوتعاضدهم؟ُوسببُ ُاواُفكمُيكونُذلكُسببُ اّتحدنهمُُوفيُماُبي

ُعلىُ
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ينالونها؟ُوماُأكثرُُاّلتيُالّترّقياتأهلُإقليمُواحدُفماُأكثرُُاّتحدلعمومُأفرادها؟ُوكذاُلوُُالّثروةُوُعّزةال
ُ؟يحصلونُعليهاُاّلتيعادةُالسُُّوُعّزةال

تها؟ُولوُلمُيكنُهاُومدنيُّفيُسعادتهاُورقيُُّاةُكمُأصبحُذلكُسببُ مريكيُّاألُةتُاألمُّاّتحدفحينماُُ
ُثمُّفعةُالرُّوالعلومُوالمخترعاتُُوُالّترّقياتةُلماُحصلتُهذهُمّتحدبينُالولياتُالُّتفاقوالُّتحادهذاُال

ُ؟تُفماذاُستكونُالحالاّتحدفقتُجميعُالمللُُوقيسواُعلىُهذاُلوُاتُّ

ُالعالمُأنُّلُشّكُُ احةُوالطمئنانُويحصلُالرُّاألبهىُويحصلُكمالُُجّنةسوفُيصبحُُهذا
ُالمذاهبُوح ُجميع ُوتنال ُالعظيم ُُوالفالح ُُااّتفاقدة ُويتعانق ُوالجنوبُالشُّقُوالغربُُوُرالشُّوأخّوة مال

العموميُويبلغُاألسماعُتهليلُالمألُاألعلىُُالّصلحوترتفعُخيمةُُنسانيُّجُعلمُوحدةُالعالمُاإلويتموُّ
ُُوتمجيدهم.

ُاونهارُ ُالُ اتُللخيرُيجبُأنُتجهدنُلياتُالمحترماتُالعالماتُالمحبُّالّسّيدُلهذاُفحضراتكنُُّ
ُتجّلىرُالعالمُوييتطوُُّحّتىهذاُفيُأمريكاُويسريُإلىُسائرُالجهاتُُّتحاديرتفعُعلمُالوحدةُوالُحّتى

ُكماله.



 263 

 الوحدة

ُأّيار18ُألقيتُفيُيومُالجمعةُالموافقُ
ُفيُنيويوركُةالّتياصففيُمجمع1912ُُُ

 هو هللا

ُإنُّ  ُممتن اني ُُإحساساتُمنُجد  ُالرُّجناب ُمسرور ُوكذلك ائيس ُنائبةُُجد  ُإحساسات من
ُحضرته.

ُاإلُإنُُّ ُالعالم ُوحدة ُأملنا ُواحد. ُوأملنا ُواحد ُُنسانيُّمقصودنا ُإذنُُالّصلحوهدفنا العمومي.
وحدةُُألنُّنُتيلأاتينُالمسمنُهُونُوليستُفيُعالمُالوجودُمسائلُأهمُّمّتحدفنحنُفيُالهدفُواألملُ

ُاإل ُمنُعلىُاألرضُُالّصلحُوأنُُّبشريُّالُوعالنُُّعّزةسببُُنسانيُّالعالم ُجميع العموميُسببُراحة
ُونُفيُهذينُالهدفينُوليسُهناكُهدفُأعظمُمنُهذهُاألهداف.مّتحدولهذاُفنحنُ

ُالُ ُبين ُتحدث ُأن ُأرجو ُُوبهائيُّلهذا ُاأللفةُالّتياصفةين ُواحدةُأُُألنُُّمحّبةوالُمنتهى هدافهم
ُ.لهيُّونُفيُتوحيدُالملكوتُاإلمّتفقةُُووحانيُّالرُّوآمالهمُواحدةُوهمُمشتركونُفيُاإلحساساتُ

ُعظيمةُإلجراءُهذهُاألهدافُالجليلةُوحضراتكمُتعلمونُأنُُّقّوةمنُوجودُُفيُهذاُاليومُلُبدُُّ
اةُعظيمةُاألكبرُقضيُُّالّصلحةُقضيُّ هذاُاألمرُوهذهُُستقرارةُلجميعُقوىُاآلفاقُاليومُمخالفُوأنُُّجد 
ُاألمم
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ةُةُعلىُأمُّهُلوُهجمتُأمُّأنُُّهاُتظنُّألنُُّعّزةةُسببُالفّرقالتُُّأنُُّرورُوتظنُّالسُّالحربُسببُُأنُُّتظنُّ
ُولةُوالحالُأنُّالدُُّوُمّلةتلكُالُفيُرقيُُّاهذاُيكونُسببُ ُوغلبتُعلىُمملكةُودولةُفإنُُّانُ مبيُاوفتحتُفتحُ 

أمةُكذلكُُكلُّفُمنُأفرادُُوسُالمللُبأفرادُعائلةُواحدةُفالعائلةُتتألُّهذاُخطأُمحضُونستطيعُأنُنقي
ُهاُستكونُعائلةُعظيمةُواحدة.ولوُاجتمعتُجميعُاألممُفإنُُّشخاصتتألفُمنُأفرادُوأ

الحروبُُؤّديانُإلىُفنائها.ُوهكذاُتؤّديوالجدالُبينُأفرادُالعائلةُالواحدةُيُزاعالنُُّوواضحُأنُُّ
ُها.امدإلىُفناءُاألممُوانه

وجميعُعقالءُالبشرُهيُهللاُوكالمُجميعُأنبياءُُلهّيةاإلخالصةُمنطوقُجميعُالكتبُُإنُُُّ
ُونُعلىُأنُّمّتفقهمُكلُّسببُالعمرانُُوُالّصلحُالحربُسببُالخرابُوأنُُّونُعلىُأنُّمّتفقُاهمُجميعُ أنُّ

ُُقّوةمنُوجودُُهُلُبدُّأنُُّإلُُّنسانيُّالحربُتهدمُالبنيانُاإل فتمنعُالحربُُلّصلحاعظيمةُإلجراءُهذا
ُ.نسانيُّوتعلنُوحدةُالعالمُاإل

ُبُإنُُّ ُالعلم ُلُيكفيُفاإلنسانُلُيصبحُغنالشُّمجرد ُأنُّبُي ايء ُأنُيعلم الغنىُشيءُُمجرد
ُأنُُّابُولُيصبحُعالمُ طيُّ ُأنُيعلم ُممدوحُولُيصبحُعزيزُ ُبمجرد ُأنُُّاالعلم ُأنُيعلم ُعّزةالُبمجرد

اإلنسانُلُيكسبُُفيُحصولهُوأكّررُالقولُإنُُّايءُلُيكونُسببُ الشُّمقبولة،ُوقسُعلىُهذا.ُفالعلمُب
لىُطبيبُحاذقُُصّحةمنُمجردُعلمهُبفائدةُالُصّحةال لىُاستعمالُاألدويةُوا  بلُيحتاجُإلىُالعالجُوا 

ُحّتىُتاّمةلعُعلىُجميعُالعالجاتُفيعطيُالعالجُبحكمةُمّطلعُعلىُجميعُأسرارُاألمراضُومطُّ
بلُُصّحةإلىُحصولناُعلىُالُؤّديشيءُمفيدُلُيُصّحةالُدُمعرفتناُأنُّجرُّالكاملة.ُفمُصّحةتحصلُال

ُ.قّوةمنُوجودُعملُوجهدُُوُلُبدُّ

هاُالعلمُوثانيهاُاإلرادةُوثالثهاُالعملُوألجلُأّولشيءُمشروطُبثالثةُشروطُُكلُّحصولُُإنُُّثمُُّ
ُةُمسألةُيجبُاجتماعُهذهُاألمورأيُُّحّققت
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وجودُاإلرادةُللبناءُوبعدُذلكُالعملُُثمُّاءُبيتُهوُوضعُخريطةُللبيتُشيءُيقتضيُلبنُأّولالثة.ُفالثُّ
ُيتُالّثروةعلىُُتوّقفوالعملُي ُاألمل.ُحّققوعندئذ 

هذهُاآلمالُوالمقاصدُلُُعظيمةُلتحقيقُهذهُاآلمالُوواضحُأنُُّقّوةلهذاُفنحنُنحتاجُإلىُُ
ُإنُّماّديُّبالقوىُالُحّققتت ُقلنا ُفلو ُتتة ُبالالقوميُُّقّوةبالُحّققها ُنقول ُولو ُمختلفة. ُفاألقوام ُنّيةالوطُقّوةة

ةُالّسياسيُُّقّوةبالُحّققالعموميُيتُالّصلحُوُنسانيُّإيجادُوحدةُالعالمُاإلُفاألوطانُمختلفة.ُولوُنقولُإنُّ
ُنسانيُّوحدةُالعالمُاإلُولُوالملل.ُولوُنقولُإنُّالدُّسياساتُالملوكُمختلفةُبسببُاختالفُمنافعُُفإنُّ
ُمختلفة.ُالّتقاليدهذهُُةُفإنُّدينيُّالُقاليدالتُُّقّوةبُأّسستت

إلُُحّققهذاُاألمرُلُيمكنُأنُيتُاتُمختلفةُومحدودةُوأنُّجميعُهذهُالقوُُّضحُأنُّإذنُفقدُاتُُّ
ظهرتُفيُهذاُالقرنُُاّلتيوحُالقدسُالرُّوبنفثاتُُلهّيةاإلةُوبالفتوحاتُوحانيُّالرُُّقّوةةُوبالمعنويُّالُقّوةبال

ُالعمل.ُحّيزلُولُيخرجُإلىُالقُوُحّيزهذاُالهدفُيبقىُفيُُهذاُفإنُُّالعظيم.ُوبغير

ُُ ُأيُّالتُّلحظوا ُوأيُُّاريخُوشاهدوا ُاألمم د ُوحَّ ُعدَّلُاألخالقُالُشيء شيءُُوأيُُّعاّمةشيء
كانُُّتفاقوالُّتحادأساسُالُواريخُلشاهدناُأنُّالتُّناُفيُجميعُحّقققناُُوبُرقيُجميعُالبشر.ُولوُدقُّسبُّ
لُُلهّيةاإلأساسُاألديانُُلهيُّينُاإلالدُّهُكانُأعظمُسببُلوحدةُالبشرُونقصدُبوأنُُّائمُ داُلهيُّاإلينُالدُّ

ُفيُأيديُُالّتقاليد ُُألنُُّاسالنُّالموجودة ُاآلنُبينُأيديُُالّتقاليدهذه يخالفُبعضهاُُاسالنُّالموجودة
ُفإنُّ ُولهذا ُالبعضُاآلخر ُسبب ُُوُزاعالنُّها ُالعداء ُوسبب ُالبغضاء ُنعنيُلكنُّوسببُالحربُوسبب نا

ُ.ُلهّيةاإلأساسُاألديانُ

ُ؟لهّيةاإلاألديانُُأسسفلننظرُاآلنُماُهيُُ
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أساسُهوُوحدةُالخلقُوثانيُأساسُهوُوحدةُاألجناسُوثالثُأساسُهوُوحدةُاألوطانُُأّولُ
ُ ُالوحدة ُأساسُهو ُالّسياسيُّورابع ُامتيازات ُهذا ُبعد ُتبقى ُفال ُامتيازاتُعنصريُّشخصيُّة ُول ُولُة ة

ُة.سياسيُّولُامتيازاتُُةنيُّامتيازاتُوط

ُلمُُّ ُأممُ لحظوا ُالمسيحُجمع ُظهرُحضرة ُوروُُّاا ُمتحاربة ُأمم ُوصالحُبين جُوحدةُمختلفة
ةُةُذاتُفلسفةُوأمُّكانتُأمُُّاّلتيةُاليونانُةُقاهرةُوأمُّكانتُأمُُّاّلتيومانُالرُّةُوجمعُأمُُّنسانيُّالعالمُاإل
ُفيُكلدانيُّينُُوآشوريُّنُُوييُّنةُوسائرُاألممُمنُسريانكانتُأمةُمتمدُُّاّلتيمصرُ ينُوغيرهمُوقدُكانوا

ُاألقوامُالمختلفةُورفعُالختالفُُوُزاعالنُّمنتهىُالختالفُُو ُالمسيحُهذه ُزاعالنُّوالجدالُفجمعُحضرة
ُقّوةةُبلُبالالّسياسيُُّقّوةولُبالُنّيةالوطُقّوةةُولُبالالقوميُُّقّوةوالجدالُمنُبينهاُولمُيعملُهذاُالعملُبال

بهذاُالوسائط.ُوبغيرُذلكُُوحُالقدسُولهذاُفليسُمنُالممكنُتحقيقُذلكُإلُّالرُُّقّوةهاُبحّققُوُلهّيةاإل
ُنازعُإلىُاألبد.التُّيبقىُهذاُالختالفُوهذاُ

ُُ ُيخطرُعلىُالبالُهذا ُمنُأينُنأتيُبالالسُّولكنُقد وحُالقدسُالرُّوبنفثاتُُلهّيةاإلُقّوةؤال:
ُهذهُاألمورُالعظيمة؟ُحّققتُعليهاُتوّقفيُاّلتيُبانّيةالرُّوبالفيوضاتُ

قديمُُإلهُلههذاُاإلُؤالُيخطرُعلىُالبالُوفيُالجوابُنقولُفقطُإنُّالسُّهذاُُفيُالحقيقةُإنُُّ
اوليسُ نُُّاجديدُ ُإله  ةُلطنةُسلطنةُستُّالسُّوليستُهذهُُسلطنةُقديمةُوليستُسلطنةُجديدةهللاُسلطنةُُوا 

ُفإنُّآل ُأنُُّفُسنة. ُيتناهىُولحظوا ُل ُالكون ُهذُهذا ُالتُّا ُوهذه ُالعظمة ُبهذهُالسُّرتيبُبهذه لطنة
وصفاتهُتستلزمُوجودُهللاُوصفاتهُقديمةُونفسُأسماءُهللاُأسماءُُوكةُليساُعملُبضعةُقرونُفإنُّالشُّ

ُ.ُحسناخالقُ هللاُيُ.ُنحنُنسمُّنّيةالكائناتُوتستلزمُالخلقةُوتستلزمُجميعُالحقائقُالكُو
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ا ُإنُّجد  ُتالخالقيُُّ. ُالمُتوّقفة ُيكنُهناكُمخلوقُفكيفُتتعلىُوجود ؟ُهللاةُخالقيُُّحّققخلوقُفإنُلم
فإنُلمُيكنُهناكُمربوبُفكيفُُهُربُّ؟ُونقولُإنُّافكيفُيكونُرازقُ ُارزقُ ُهُرازقُفإذاُلمُيعطُِّونقولُإنُّ
ذُ ايكونُربُ  منُالقديمُوكانُلهُمنُالقديمُمخلوقُومنُُخالقُمنُالقديمُورازقُمنُالقديمُوربُّاهللُفُا؟ُوا 

ُسلطنةُقديمة.ُلهّيةاإللطنةُالسُُّفالُشبهةُفيُأنُُّاوقُومنُالقديمُمربوب.ُإذُ القديمُمرُز

خائرُوتريدُوزراءُوتريدُمنتدبينُوهلُةُوتريدُالجيشُوتريدُالخزائنُوالذُّعيُّالرُّلطنةُتريدُالسُُّوُ
ُولونُإنُّنُيقاّلذيُأولئكوبدونُجيشُوبدونُوزراء؟ُُوةُونُمملكةُوبدونُرعيُّلطنةُبدالسُُّتصّوريمكنُ

هُأنُُّأيهللاُيُالحقيقةُيعزلونُفُإّنهمةُفهللُفيهُخلقُولُكانُلهُجيشُولُكانُلهُرعيُّلمُيكنُُاناكُوقتُ ه
الباريُُكالمُلُيقولهُطفلُرضيعُولهذاُفإنُّهذاُُ.ُإنُّاسريرُسلطنتهُحديثُ ُأّسسهُوأنُُّابُحديثُ قدُنّصُ

ُأنُّاصيرُ وبُاوكانُسميعُ ُي اوكانُمحيُاوكانُرازقُ ُاخالقُ ُاتعالىُكانُدائمُ  قديمةُُلهّيةاإلُالّذاتُ.ُوكما
ُ.تاّمةوقدُأحاطتُفيوضاتهُمنُعلىُاألرضُإحاطةُُاقديمُأيض ُُلهيُّالفيضُاإلُفإنُّ

ُحيثُإنُّفكذلكُأسماؤهُوصفاتهُغيرُمحدودةُُوُالّذاتغيرُمحدودُمنُحيثُهللاُُحيثُإنُُّوُ
لُنهايةُلهاُوكمالتهُقديمةُُقديمةُلوهّيةفيضهُغيرُمحدود.ُواألُغيرُمحدودةُفكذلكُلوهّيةحقيقةُاأل

ُاعالمُالوجودُالفيضُقديمُ وهبتُوحُالقدسُالرُّتُنفثاُتهُقديمةُلُنهايةُلهاُفكماُأنُّلُنهايةُلهاُوربوبيُّ
فيضهُنفدُوانتهىُفلوُنقولُُلُانتهاءُلهُولُنستطيعُأنُنقولُإنُُّمستمرُّوحُالقدسُالرُّضُيففكذلكُ

ولوُيأتيُيومُُوسرمديُُّمسُوحرارتهاُشيءُأبديُّالشُّوفيضُُاألوهيتهُتنتهيُأيض ُُفيضهُينفدُفإنُُّإنُّ
ُ ُفإنُّالشُّضُفيينقطعُفيه ُشمسُ الشُُّمسُوحرارتها مسُالشُُّألنُُّامُ ظلمُابلُتكونُشيئُ ُامسُلنُتعود

ُ.ظلمةبدونُحرارةُوضياءُليستُبشمسُبلُ
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ُهللا.دُناُنحدُّفإنُُّلهّيةاإلإذنُفإنُأردناُتحديدُالفيوضاتُ 

عاملُُاّلذيُله.ُفاإللهّيةاإلوعنايتهُواستبشرواُبالبشاراتُالحّقُواُبفضلُئنُّوخالصةُالقولُاطمُ
ُي اأبدُاأعطىُفيض ُُاّلذيُله،ُواإللهّيةاإلوحُالرُُّاوهبُقديمُ ُاّلذيُلهابقةُبفضلهُورحمته،ُواإلالسُُّمماأل

ُمهبطُأنوارُالملكوت.ُنسانيُّزمانُأنُيجعلُالعالمُاإلُكلُّوقتُوفيُُكلُّهوُمقتدرُفيُ

وأنُيظهرُفيُهيكلُُايستطيعُاآلنُأنُيعطيُأيض ُُاأعطىُقديمُ ُاّلذيُلهذلكُاإلُذاُفثقواُأنُّلهُ
ُهوُ"صورتهُومثاله".ُاّلذياإلنسانُ

أنُينفثهاُوسوفُينفثهاُفليسُُاوحُالقدسُيستطيعُاآلنُأيض ُالرُّنفثُنفحةُُاّلذيُلهوذلكُاإلُ
ُ ُفهذه ُانقطاع. ُدائمُ الرُّلفضله ُفيضُإُاوحُسارية ُللفيضُُلهيُّوهذا ُيكون ُأن ُيجوز منُُلهيُّاإلول

ُانقطاع.

ُالذُُّ ُتحديد ُيمكن ُهل ُأيُّّراتُالجزئيُّلحظوا ُتحديد ُالحقيقة ُفي ُفالُيجوز ُأنواعُُة؟ نوعُمن
ُإ ُُنُّالكائناتُوهلُتستطيونُأنُتقولوا ُطبقةُرضيُّبقةُاألالطُّهذه ةُأخرىُأرضيُّةُانتهتُوليسُبعدها

نُّ المطرُانتهىُبهذاُالمطرُوليسُُبعدهُبحرُآخر؟ُأوُإنُُّوليسُهناكُرالبحرُقدُانتهىُبهذاُالبحُوا 
مسُانتهىُوبعدُهذاُاإلشراقُلُيمكنُأنُتكونُشمس؟ُفهلُالشُّإشراقُُبعدُهذاُمطرُآخر؟ُأوُإنُّ

ُمنه.هللاُيمكنُهذا؟ُأستغفرُ

ُنرىُالفيضُاإلُ ُأنُنقولُجماديُّفيُالكائناتُالُامستمرُ ُلهيُّفحينما ُكيفُنستطيع ُة ذلكُإّن
ُقدُانقطعت؟ُبدّيةوحُالقدسُوتلكُالفيوضاتُاألالرُُّقّوةبانيُُوالرُّالفيضُ

ُامستمرُ أعظمُمنُالجمادُفبعدُأنُيكونُجسدُاإلنسانُُلهّيةاإلحقائقُالفيوضاتُُوواضحُأنُُّ
ُفُنسانيُّاإلُوعالنُّباستمرارُ أنُيكونُُاهُلُيمكنُأبدُ ألنُُّاأيض ُُامستمرُ أنُيكونُروحُالحقيقةُالُشّك

ُين.مستمرُّوحُالرُّولُتكونُالحقيقةُُوُامستمرُ ُوعالنُّجسدُ
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نيُألشكرُُ ونُةُويتحرُّوحانيُّتُُرالوجوديُفيُوسطُجمعُمحترمُمثلُهذا،ُلهمُإحساسهللاُوا 
ُ.نسانيُّالعموميُوهدفهمُخدمةُالعالمُاإلُالّصلحالحقيقة،ُوغايةُأملهمُ

ُالُ المراتبُفمثشيءُمنُاألشياءُلهُدورةُفيُجميعُُكلُُّوعندماُننظرُإلىُالكائناتُنشاهدُأنُُّ
جُموُّالتُّرُبذلكُالبصرُيتأثُُّجُفإنُّمكانُيحصلُتموُُّكلُّةُلهاُدورةُفيُجميعُالكائناتُوفيُثيريُّاألُماّدةال

دورةُليسُلهاُيُلهاُدورةُفيُجميعُالكائناتُوهُفإنُُّلهّيةاإلوكذلكُاألمرُمعُالفيوضاتُُاويرىُنورُ 
لُيتناهىُُاّلذيذلكُالفيضُُفإنُُّبشريُّادُزمانُيحصلُفيهُاستعدُكلُّولُيكونُلهاُآخرُوفيُُأّول

ُأخرى.مّرةُيظهرُ

ُنرجوُبعونُُ ُفيُجميعُالكائناتُوتحييُجموعنايتهُأنُتجريُروحُالحياهللاُولهذا ُهذه يعُة
ُ ُعالاليصبحُُحّتىالبشر ُُإلهي اُاعالمُ ُنسانيُّاإلم ُاسالنُّويصبحُعالم ُعالم ُتجّلىهوتُوتالالُّوتُمرآة

ُقابُفيُهذاُالهيكل.النُّوصورته"ُهللاُخصائلهُويكشفُ"مثالُُوُنسانيُّفضائلُالعالمُاإل

نُُّ ُوا  ُحضرة ُالرُّيُألشكر ُُوالشُّئيسُمنتهى ُعنُّالرُّكر ُإبالغه ُوأرجو ُالفائقةُضاء ُاحتراماتي ي
ُي ُأن ُُكلُّالُوّفقوأرجو ُاإلالرُّإلى نُُّلهيُّضاء ُوا  ُمسرور اي ُُجد  حساسات ُوا  ُإحساساتكم ُالّنفوسمن
نُّ ُوفيق.التُّأييدُُوالتُُّكلُّللُايُأرجوُدائمُ الحاضرةُوا 
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 هللا  نّيةوحدا

1912ُُأّيار12ُينُفيُمونتكلرُبتاريخُوّحدألقيتُفيُكنيسةُالم

 هو هللا 

ُ.لوهّيةمُعنُاألكلُّأريدُفيُهذاُالمجمعُالمحترمُأنُأتُ

ُنمعنُُمنُالواضحُأنُُّ ُالقديمة.ُحينما ُالحادثةُلُتستطيعُإدراكُالحقيقة ظرُفيُالنُّالحقيقة
ُتفاوتُالمراتبُمانعُيحولُدونُإدراكُالمقامات.ُأنُّالكائناتُنرىُ

نشأُُمهماُالّنباتوعالمُُالّنباتلعُعلىُعالمُهُلنُيطُّارتقىُفإنُُّمهمامثالُذلكُعالمُالجمادُُ
معُالسُّهُلُيستطيعُإدراكُارتقىُفإنُُّمهماعنُعالمُالحيوان.ُوعالمُالحيوانُُاهُلنُيعلمُشيئُ ونماُفإنُّ

هُلُعلمُلهُعنُعالمُاإلنسانُلكنُّالوجودُُوُحّيزهُفيُنطاقُإدراكهُومعُأنُّهذاُخارجُعنُُوالبصرُألنُّ
ُفلنُيستطيعُإدراكُالحقيقةُاإلُمهماهُعالمُاإلنسانُفوقُمقامهُولهذاُفإنُُّألنُّ ُة.نسانيُّيرتقِّ

ماُفوقهاُمعُُرتبةُدانيةُلُتستطيعُإدراكُكلُُّإنُّتفاوتُالمراتبُمانعُعنُاإلدراكُإذنُفُنُّإُ
ُأمُالحيوانُأمُاإلنسانُمعُهذاُفإنُُّالّنباتالخلقةُسواءُأكانُمنهاُالجمادُأمُُحّيزهمُفيُّلُكالجميعُُأنُّ

ُتفاوتُالمراتبُمانعُيحولُدونُهذاُاإلدراك.

ُببالسُّالعُمنُذلكُفماُموجودُونحنُعلىُاطُُّالّنباتهذاُُالُ ومثُ
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ُُمهماُعلمُلهُحولناُُولُالّنباتهذاُُلكنُّنناُفيُمقامُفوقُمقامهُببُهوُأالسُّهذا؟ُفيُاطالعناُ يرتقِّ
ُلنُيحيطُبفإنُّ ُالحدوثُدونُاإلدراكُإذنُالسُّه ُتفاوتُالمراتبُيحولُفيُعالم ُدام ُوالبصرُوما مع

ُ؟لوهّيةةُالمخلوقةُوالحادثةُأنُتدركُحقيقةُاألنسانيُّفكيفُتستطيعُالحقيقةُاإل

ُكلُّإّنُعنُهذاُُالُ ةُعنُاإلدراك.ُوفضمقّدسُلوهّيةهذاُغيرُممكن،ُلماذا؟ُألنُحقيقةُاألُإنُُّ
محيطة.ُفهلُيمكنُأنُيدركُالمحاطُالمحيط؟ُُلوهّيةماُهوُمحاطُوحقيقةُاألهُاإلنسانُإنُّيتصّوُرماُ

ُاإل ُالحقيقة ُتصبح ُأن ُالمستحيل ُاألنسانيُّفمن ُحقيقة ُوتصبح ُمحيطة ُأنُُّلوهّيةة ُحين ُفي ُمحاطة
ُمحيطة.ُلوهّيةاإلنسانُمحاطُوحقيقةُاأل

ُُ ُاإلنسانُعيتصّوُرإذنُفما ُاألُفيُشيءُألنُُّلوهّيةليسُمنُاألُلوهّيةنُاأله لُُلوهّيةحقيقة
ُتبعثُتصّوُريمكنُ ُلهذا ُالكلُّالرُّها ُيُّحمة ُوتشرقُعلىُتلكُالمظاهرُمقّدسمظاهرُُلهّيةاإلة ُلهّيةاإلة

ُلفيض.غيرُمتناهيةُوتجعلُتلكُالمظاهرُواسطةُلُتجّلياتب

ُمقّدسوالمظاهرُالُ ُإنُُّاّلتية ُهيُبمثابهيُاألنبياء ُاألما ُوحقيقة ُالمرآة ُُلوهّيةة مسُالشُّبمثابة
مسُالشُُّلكنُُّ-شمسُالحقيقة–مسُالشُّإشراقُوتستفيضُالمراياُمنُتلكُُتسطعُفيُتلكُالمراياُبأشدُّ

ةُءُوالقابليُّالّصفاياُفيُمنتهىُاُرالمُلمراياُوغايةُماُفيُاألمرُأنُّهاُولمُتدخلُفيُاعلوُُّلمُتنزلُمن
ُا ُالعالم ُمن ُوالمرايا ُاألرضيُّألوالستعداد، ُوحقيقة ُُلوهّية، ُأفق ُُوالتُّمن ُحرارةُُمهماقديس، أشرقت

ُوصارتُالشُّ ُالمرايا ُومتفرُُّممّثلةمسُواستفاضتُمنها ُلها ُعنها ُعلوُّالشُُّلكنُّعة ُمن ُتنزل ُمسُلم
ُفيها.ُتقديسهاُولمُتحلُّ

نُُّ ُوا  ُُهذا ُتشرقُعلىُمرايا ُُوتعّددمشمسُالحقيقة ُتعّددُمهماة ُشمسُمسالشُُّلكنُّتُالمرايا
ُالّناسواحدُمشرقُعلىُجميعُالمراياُفبعضُُالّنورواحدةُوالحقيقةُواحدةُُوُلهّيةاإلدةُوالفيوضاتُواح

ُعاشق
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ةُمسُفيُأيُّالشُّمسُوهوُيعبدُالشُّدُبالمراياُبلُهوُمتقيدُبمرآةُولُيتقيُُّكلُّهاُفيُتجّلياتمسُيرىُللشُّ
ُمرآةُكانت.

ُالُ مسُفيُمرآةُأخرىُفمثالشُّنُمشاهدةُيحرمونُمُإّنهمنُينظرونُإلىُالمرآةُوحدهاُفاّلذيأّماُُ
مسُفيُالمرآةُالشُّدواُبالمرآةُالموسويةُحينُأشرقتُنُرأواُالمرآةُالموسويةُوآمنواُبهاُقدُتقيُّاّلذيُأولئك

ةُيُّإشراقهاُفيُالمرآةُالعيسُوُشمسُالحقيقةُكانتُعلىُأشدُُّة،ُلذاُحرمواُوخسرواُفيُحينُأنُّمسيحيُّال
ُأظهرُوأبينُوا ُلُيزالونُحوكانتُأنوارها ُالموسويُّمتمّسكىُاآلنُتُّليهود ةُومحرومينُمنُينُبالمرآة

ُمشاهدةُشمسُالحقيقة.

ُُوالشُُّوخالصةُالقولُإنُُّ نورُواحدُوهيُتشرقُعلىُجميعُالكائناتُُالّنورمسُشمسُواحدة
ونُمرآةُكانتُوأنُلُنكأّيةُكائنُنصيبُمنها.ُإذنُفعليناُنحنُأنُنعبدُاألنوارُمنُُكلُّواءُولالسُّعلىُ

ُمتعّصب ُُوعّصُالتُّينُألن ُالحقيقة. ُإلى ُالوصول ُدون ُيجبُأنُُحيثُإنُّبُيحول ُلذا اإلشراقُواحد
ُجامعةُتجمعُالجميع.ُقّوةةُمنُنورُواحدُوذلكُاإلشراقُالواحدُهوُنسانيُّالحقائقُاإلُتستفيض

شمسُالحقيقةُجميعُالبشرُفجعلتُالعيونُبصيرةُوجعلتُُانيُّالّنوُرلقدُأنارتُفيُهذاُالقرنُُ
ُمنُاأللفةُألنُّيجبُأونحنُكذلكُُالّنفوسآلذانُسميعةُوأحيتُا ُكلُّالُنُنكونُعلىُجانبُعظيم

دامُُاّلذيُالّنزاعيزولُهذاُُمستفيضونُمنُشمسُواحدةُوأشرقتُأنوارُشمسُواحدةُعلىُالجميعُلعلُّ
ُلعلُّ ُآلفُسنة ُالمذابحُولعلُُّستة ُُتزولُهذه ُفيشرقُالتُّتزولُهذه نورُعدياتُوالعداواتُمنُبيننا

ُببعضُليستريحُهللاُُمحّبة ُفيُكلُّويرتبطُبعضنا ُاإلُظلُّنا ُالعالم رايةُُظلُّونأويُإلىُُنسانيُّوحدة
ُاألكبرُونكونُرحماءُرؤوفينُبجميعُالبشر.ُالّصلح

ُُظلُّناُفيُكلُّاُعبيدُعتبتكُُوحيمُإنُّالرُّؤوفُالكريمُالرُُّإلهناياُُ
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نُّوحدانيُُّ كُشاملةُألطافُوُكلُّايتكُيمطرُعلىُالوسحابُعنُكلُّشمسُرحمتكُمشرقةُعلىُالُتكُوا 
نُُّكلُّوفضلكُرازقُلُكلُّلل ُاّلتيكُألطافناُاشملناُبنظرةُالمكرمةُياُربُُّكلُّوناظرُإلىُالُكلُّكُحافظُللوا 

ُأبدّيةُ ُوحياةُ ُاجديدُ ُاوهبهاُروحُ ُي اأبدُالُتتناهىُوأشعلُنورُالهدايةُوأنرُالعيونُوامنحُالقلوبُسرورُ 
ينُليكونواُمّتفقاجعلُالجميعُعنايتكُُوُظلُّفيُُكلُّالُوّحداإليمانُُويسطعُنورُوافتحُأبوابُالعرفانُول

ونُبنسيمُلشجرةُواحدةُيشربونُمنُعينُواحدةُويهتزُُّاأثمارُ لبحرُواحدُُوُالشمسُواحدةُوأمواجُ ُاأنوارُ 
ُ.الوّهابكُأنتُالمعطيُالمقتدرُواحدُويقتبسونُأنوارُواحدةُإنُّ
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 نسانيّ نداء وحدة العالم اإل 

1912ُُأّيار13ُيتُفيُكنيسةُكربثُمتوديثُفيُنيويوركُبتاريخُألق

 هو هللا 

إلىُزمانناُهذاُكانواُفيُُنسانيُّالبشرُمنذُبدايةُالعالمُاإلُاريخُنشاهدُأنُّالتُّعندماُننظرُإلىُ 
ّماُاُ ولُُوالدُّبينُُالّنزاعكانُّماُاُ كانتُبينُاألجناسُُوّماُاُ كانتُالحربُبينُاألديانُُوّماُإحربُوجدالُف

ُربية.التُّفاهمُأوُمنُعدمُالتُّكانتُجميعُتلكُالحروبُناشئةُمنُجهلُالبشرُومنُسوءُُونُإقليمينُبي

جلُاأللفةُجاؤواُبينُالبشرُمنُأهللاُأنبياءُُأعظمُنزاعُوقتالُكانُبينُاألديانُفيُحينُأنُُّإنُُّ
ُراعُ ُكلُّتفريقها.ُفاعيُيأتيُمنُأجلُجمعُالخرافُلُمنُأجلُالرُّهمُكانواُرعاةُلُذئابُُوألنُُّّتحادوال
جمعُأغنامُُاّلذيقةُفكانُأحدهمُحضرةُموسىُعاةُجمعُجماعةُمنُاألغنامُالمفرُّالرُُّأولئكمنُُلهيُّإ

ُإلىُاألرضُالوذةُوألَّفُبينهاُتفّرقأسباطُإسرائيلُالم ُشعثهمُتفّرقةُفبعدُمقّدسهبُبها همُجمعهمُولمَّ
ُفتلرقيُُّاوصارُسببُ  ُذلُّبّدلهم ُإلىُتُبهذا ُإلىُفضائلُإلىُوفقُعّزةتهم ُإلىُغنىُورذائلُأخالقهم رهم

ُرقُوالغرب.الشُّتهمُتُسلطنةُسليمانُوبلغُصيتُعزُّأّسسدرجةُت

ُةُوألَّفُبينها.تفّرقهُجمعُأغنامُإسرائيلُالمألنُّي اُحقيقُاموسىُكانُراعيُ ُضحُأنُّإذنُاتُُُّ
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ُظهرُحضُر ُالمُاالمسيحُصارُسببُ ُةوعندما ُتفّرقفيُجمعُاألغنام ُإسرائيلُةُوفيُألفتها فجمعُأغنام
ينُوقدُكانتُهذهُاألقوامُفيُمنتهىُمصريُّينُوالوريُّالسُّينُُوكلدانيُّومانُوالالرُّةُمعُأغنامُاليونانُُوتفّرقالم

ُويمزُّ ُالبعضُاآلخر ُدم ُبعضها ُيسفك ُبينها ُما ُفي ُوالقتال ُشانُالجدال ُالبعضُاآلخر ُبعضها ق
ُُو ُالمفترسة. ُُلكنُّالحيوانات ُالملل ُهذه ُجمع ُالمسيح ُوهدووحَّدحضرة ُبينها ُوألَّف ُُمها ُالّنزاعبناء

ُ.اتامُ ُاوالجدالُهدمُ 

ُاتُُّ ُأنُّإذن ُُضح ُوالُلهّيةاإلاألديان ُاأللفة ُسبب ُمحّبةكانت ُدين ُوليس .ُ ُهللا ُالّنزاعسبب
ينُيجبُأنُيكونُالدُُّهُألنُّعدمهُخيرُمنُوجودُالُوالقتالُفإنُّينُسببُالجدالدُّوالجدال.ُفإنُصارُ

ةُدينيُّالالُّعدمهُخيرُمنُوجودهُوألصبحتُُأنُّالُشّكُينُسببُالمماتُفلدُّاسببُالحياةُفإنُصارُ
واءُالدُّعدمُُأنُّالُشّكُةُبمثابةُالعالجُفإنُأصبحُالعالجُسببُالمرضُفينيُّدُّالعاليمُالتُُّمنهُألنُُّاخيرُ 

ُ.أولىخيرُُو

ُالعربيُُّ ُالقبائل ُكانت ُحينما ُالبعضوكذلك ُدم ُبعضها ُيسفك ُوالجدال ُالعداوة ُمنتهى ُفي ُة
يُصحراءُفودائمةُمّرةُساءُواألطفالُوحينماُكانتُالحروبُبينهاُمستالنُّاآلخرُوتنهبُاألموالُوتؤسرُ

ُمحّمدلقبيلةُقرارُففيُمثلُهذاُالوقتُظهرُحضرةُُةُحيثُلمُتجدُنفسُراحةُولمُيقرُّالجزيرةُالعربيُّ
دتفّرقلَّفُبينُالقبائلُالمفجمعُهؤلءُوأ درجةُُقيُّالرُّفيُُوبلغواُامطلقُ ُبينُالعربُقتالُهاُفلمُيبقُ ةُووحَّ

ُتُسلطنةُفيُاألندلس.أّسستُفيهاُالخالفةُالكبرىُوتأّسست

ينُواحدُوهوُالحقيقةُالدُّتُفيماُبعدُفأصلُهُرظُاّلتيُالّتقاليدهذهُالخالفاتُفقدُنشأتُمنُأّماُُ
ُأساسُإوأساسُاألديانُإنُّ ُهو ُُوُلهيُّما ُلُاختالفُفيه ّن ُا  ُمن ُُوالّتقاليدالختالفُينشأ ُكانتُلمُّ. ا

ُفيُالختالفُوالجدال،ُفلوُتركتُجميعُأديانُالعالمُامختلفةُلهذاُصارتُسببُ ُالّتقاليد
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ُواتُّ ُأساسُتقاليدها ُفإنُّالدُّبعت ُتتُّين ُألنُّها ُجدال ُول ُنزاع ُيبقى ُولن ُبينها ُما ُفي ُحقيقةُالدُُّفق ين
ُ.عّددتُّالوالحقيقةُواحدةُلُتقبلُ

نوعُواحدُُبشريُّالُالّنوعُمحضُألنُُّهاُوهمٌُةُفإنُّاتُالقوميُّةُوالختالفتيازاتُالعنصريُّمالأّماُُ
ُة.رضيُّانُالكرةُاألهُجنسُواحدُوجميعهُساللةُشخصُواحدُوجميعهُسكُّكلُُّو

ُفلمُبشريُّخلقةُهللاُفقدُخلقُُلهّيةاإلولمُيكنُالختالفُالعنصريُفيُأصلُالخلقةُُ ةُواحدة
لهذاُفليسُهناكُاختالفُفيُالجنسُُاأمريكيُ واآلخرُُاانيُ إيُرواآلخرُُافرنسيُ واآلخرُُاإنكليزيُ ُايخلقُواحدُ 

ُنُحديقةُواحدة.شجرةُواحدةُورياحيُأثماررُواحدُُوأوراقُشجرةُواحدةُوأمواجُبحُكلُّوالُبشريُّال

رقُترعىُمعُأغنامُالغربُلُالشُّفأغنامُُالّنوعلحظواُعالمُالحيواناتُليسُبينهاُتمييزُفيُُ
بلُيرعىُبعضهاُمعُالبعضُاآلخرُفيُُي اجنبالغرباءُولُيعتبرهُأاآلخرُبعينُُينظرُبعضهاُالبعض

رقُوالغربُالشُّيُطيورُوكذلكُاألمرُفُولُنزاعُقوميُُّمنتهىُاأللفةُوالوئامُوليسُبينهاُنزاعُعنصريُّ
هذهُاألمورُلُتكونُُ.ُإنُّاةُبينهمُأبدُ فيُمنتهىُاأللفةُوالرتباطُلُامتيازاتُقوميُُّمماحيثُنجدُالح

ُمنُلُاسببُ  ُبينُالحيواناتُالمجردة ُاألوهام ُهذه بعُمثلُهذهُعورُفهلُيليقُباإلنسانُأنُيتُّالشُّوجود
ُأنُّاأل ُحين ُفي ُالُووهام؟ ُومظهر ُعاقل ُاُده ُُلهّيةاإلعة ُُوُقّوةوله ُهذهُفّكُرمُقّوةمدركة ُوجود ُومع ة.

ويقولُُإنكليزيُُّنيويقولُاآلخرُإنُُّلمانيُّنيُأهذهُاألوهام؟ُفيقولُأحدهمُإنُُّبعُأمثالالمواهبُكيفُيتُّ
ُبينهمُويتحاربون.ُفهلُهذاُلئق؟ُلُواآلخرُإنُّ ُألنُُّهللا.نيُإيطاليُوبهذهُاألوهامُيتنازعونُفيُما

ُهاُأوهامُوخيالتُمحضة.الحيواناتُلُترضىُبهذهُاألوهامُفكيفُيرضىُاإلنسانُبها؟ُمعُأنُّ

ُأوُيقالُهذاُشرُقُنّيةأتجوزُهذهُالحروبُوهذهُالختالفاتُالوطُ
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هذهُاألقووالُأوهوامُمحضوةُوخيوالتُصورفةُفجميوعُُإنُُّهللا.كُغربُوهذاُجنوبُوذاكُشمال؟ُلُووذا
ُكُالبشرُبهذهُاألوهام.األرضُقطعةُواحدةُووطنُواحدُلهذاُيجبُأنُلُيتمسُّ

ُمنُُ ُفيُمنتهىُالشُّواآلنُجئتُوهللُالحمد ُفيُمنتهىُالعمرانُوهواءها ُالبالد رقُوأرىُهذ
كومةُعادلةُمنصفة.ُفهلُيجوزُليُأنُأقولُحفيُأسمىُدرجةُمنُاآلدابُوالُساالنُّقاءُُوالنُّالبداعةُُو

ُب.ُعّصُالتُّفيُذلكُمنتهىُُإنُُّلرعايتيُواحترامي؟ُكالُُّالُ هذاُليسُوطنيُوليسُأهُإنُّ

البشرُُدُأنُّالحقيقةُومنُالمؤكُُّتحّرُىبلُيجبُأنُيُامتعّصبُ أنُلُيكونُيجبُعلىُاإلنسانُُ
ُوأنُّكلُّ ُنوعُواحد ُثبتُأنُّاألرضُُهم ُوقد حربُوقتالُهوُوهمُمحضُلُُكلُّالباعثُلُوطنُواحد

ُ.اأساسُلهُأبدُ 

ُنتيجةُالهجُوُ ُيحدثُفيها ُماذا ُبالدُطرابلسُوشاهدوا ُاإليطاليُّلحظوا غيرُالمشروعُوكمُُم
منُكالُالجانبين.ُوكمُمنُأطفالُباتواُُفوسالنُّيومُآلفُُكلُّغونُفيُدمائهمُوتهلكُمساكينُيتمرُّمنُ

ةُمُرالثُّ.ُلعمركمُماُيولولنُبالعويلُلموتُأبنائهنُُّأّمهاتوكمُمنُآباءُفقدواُأبناءهمُوكمُمنُبدونُآباءُ
رجةُالدُّإلىُهذهُُالُ ولُنتيجةُوليسُمنُاإلنصافُأنُيكونُاإلنسانُغافةُثمُرجنىُمنُهذا؟ُلُت ُُاّلتي

ُمنُالغفلة.

وتطيرُُاآلفُاألغنامُمعُ ُهُلُحربُبينهاُولُجدالُفترعىحظواُالحيواناتُالوديعةُتجدواُأنُّلُ
ئابُوالكالبُالمفترسةُفيُنزاعُوجدالُمستديم.ُفهيُالذُُّلكنُُّاآلفُاألسرابُمنُالحمامُولُتتنازعُأبدُ 

لذلكُفلديهُمنُاألطعمةُواألقواتُماُُااإلنسانُفليسُمحتاجُ أّماُيدُةُمنُأجلُطعامهاُإلىُالّصُمضطرُّ
ُماء.الدُّيتُيسفكُهذهُّصُهرةُوالالشُّحّبُمعُُوالطُّدُهُلمجرُّلكنُّيكفيهُُو

ُوُناحةُفيُقصورهمُالعاليةُمستقرُّالرُّوعظماءُالبشرُفيُمنتهىُُ
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ولُُبشريُّيهدمونُبهاُالبنيانُالُةيومُآلةُجديدُكلُّويدفعونُالبؤساءُإلىُساحاتُالحروبُويخترعونُ
وكمُُمحّبةلُالينُأطفالهنُبكماواتيُربُّاللُُّّمهاتحالُهؤلءُالمساكينُولُيرثونُلحالُاألُايرحمونُأبدُ 

ُعلىُراحةُأبنائهنُّ ُالمشاقُمنُأجلُتربيتهمُإلىُأنُُأّياموكمُمنُُمنُليالُسهرنُفيها عانينُفيها
ُفهلُيجوزُأنُترىُاأل ُإلىُالبلوغ. ُتتمزُُّّمهاتأوصلنهم ُاأللوفُمنُأبنائهم يومُُاإربُ ُاقُإربُ واآلباء

ُبغضاءُوعداوةُهذه!ُةةُغفلةُوجهالةُهذه!ُوأيُّةُوأيُّةُوحشيةُهذهُالوحشيُّواحد؟ُفأيُّ

ُالّضُُ ُالُ ئبُيفترسُفيُاليومُحم،ُوالذُّروريُّفالحيواناتُالمفترسةُتفترسُمدفوعةُبطلبُقوتها
رابُويفتخرُالتُّماءُُوالدُّغُمائةُألفُنفسُفيُّرُميواحدُُيومهُفيُفإنُّاإلنسانُعديمُاإلنصافُأّماُ.ُاواحدُ 
ُإنُّالُ قائ ُأصبحتُبط: ُُالُ ني ُوالبأسُحدُ الشُّوبلغتُمن ُألفُُاجاعة ُمائة ُواحد ُيوم ُفي أهلكتُفيه
ُرتُمملكةُكاملة.ودمُّ

هُسّمونيُإّنهمفُاواحدُ ُاجهلُاإلنسانُوغفلتهُبلغتُإلىُدرجةُلوُيقتلُإنسانُشخص ُُلحظواُأنُُّ
يقتلُفيُيومُواحدُمائةُألفُُاهمُإذاُشاهدواُإنسانُ لكنُُّوُويعاقبونهُبعقابُالموتُأوُالحبسُاألبديُُّالُ قات

ُريانسّمُويُإّنهمشخصُف ُإنسان ُسرق ُولو ُزمانه. ُأهل ُوأشجع ُاألعظم ُالقائد ُأموالُُاواحدُ ُلُ ه من
ُخائنُ سّمونيُإّنهماآلخرينُف ُلكنُُّوُاظالمُ ُاه ُفه ُونهبها ُكاملة ُأغارُعلىُمملكة ُالفاتحُسّمونيُإّنهمإذا ه

ُهذهُالغفلة!ُهذهُالجهالةُوماُأشدُُّالعظيم.ُفماُأعظم

احناتُفيُإيرانُبينُالمذاهبُواألديانُالمختلفةُفيُقدُكانتُالعداواتُوالمشوخالصةُالقولُلُ
العداوةُفيُسائرُممالكُآسياُوكانُأتباعُالمذاهبُالمختلفةُُوجهاُوكذلكُكانتُاألديانُفيُمنتهىأ

ُفيُ ُالبعضُاآلخرُوكانتُالقبائلُواألجناسُالمختلفة ُدم ُونزاعُوقتالُحيسفكُبعضهم ربُوجدال
ُيفاخرونُفيُقتلُأبناءُن ُمستديمُوكانوا ذا ُاالقومُبعضهمُبعض ُدينُعلىُآخرُنهبُُتغّلبوعهم.ُوا 

ُمنتهىوفخرواُبهذاُ
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ووضعُأساسُُنسانيُّوحدةُالعالمُاإلُأّسسفيُإيرانُُوبهاءُهللاُمثلُهذاُظهرُحضرةُُالفخر.ُففيُوقتُ 
ُفلماذاُكلُّوهوُرؤوفُبالُكلُّورازقُالُكلُّخالقُالهوُُاّلذيُونُحمللرُُّابرُودعاُالجميعُعبادُ كاألُالّصلح

حّبُيهللاُلُنرأفُببعضنا؟ُوهوُرؤوفُرحيمُبعباده.ُولماذاُيكونُبعضناُأعداءُالبعضُاآلخرُماُدامُ
همُلهذاُيرّبيبالجميعُويرزقُالجميعُُوُاالجميعُولماذاُتكونُبينناُعداوةُوبغضاء؟ُماُدامُالخالقُرؤوفُ 

ُنحنُأيض ُ وعليناُنحنُأنُُلهّيةاإلياسةُالسُّالجميعُونرأفُبالجميع،ُهذهُهيُحّبُأنُنُايجبُعلينا
ُ.لهّيةاإلياسةُالسُّبعُنتُّ

ُ.اهذاُغيرُممكنُأبدُ ُ؟ُإنُّلهّيةاإلياسةُالسُّسُالبشرُسياسةُأحسنُمنُفهلُيمكنُأنُيؤسُُّ

أفةُفكذلكُالرُُّوُمحّبةملُالجميعُبالارؤوفُيعهللاُُوكماُأنُُّلهّيةاإلياسةُالسُّبعُإذنُيجبُأنُنتُُّ
ُنحنُيجبُأنُنكونُرؤوفينُبالجميع.

ُإنُّوخالُ ُالقول ُُصة ُحضرة ُهللا ُبهاء ُأساس ُالعالمُُالّصلحوضع ُوحدة ُنداء ُورفع العام
إلىُجميعُالملوكُُارقُوكتبُفيُهذاُالخصوصُألواحُ الشُّالمُفيُالسُُّوُالّصلحونشرُتعاليمُُنسانيُّاإل

ُال كُقبلُوذلالمُالسُُّوُالّصلحفيُُنسانيُّالعالمُاإلُعّزةُوأعلنُللجميعُأنُّالمُالسُُّوُالّصلحعلىُُكلُّوحثَّ
ُينُسنة.ستُّ

نداءهُُهمُزعمواُأنُّرقُعلىُمخالفتهُألنُّالشُّالمُفقدُقامُملوكُالسُّوبماُأّنُأمرهُتضّمنُتعاليمُُ
ُلمصالحهمُوأهوائهمُوآذوهُب ونفوهُُاشديدُ ُاوحبسوهُحبسُ ُاحُ مبرُُّانوعُمنُاألذىُفضربوهُضربُ ُكلُّمناف 

ُه.أحّبائاومةُفيُقلعةُوقامواُعلىُمقُاحبسوهُأخيرُ ُثمُّإلىُبالدُبعيدةُ

ُتركُُ ُأيُمسألة ُالمسألة ُهذه ُأجل ُاإلالوهميُُّالّتقاليدومن ُوتأسيسُالوحدة ُُونسانيُّة ُالّصلحة
ُدوهاُوكمُمنُنفوسُسلبوهاُوقتلوها.سفكواُدمُعشرينُألفُنفر.ُفكمُمنُأسرُبدُُّّتحادوال
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ُأبدُ بهاءُهللاُحضرةُُأحّباءُلكنُُّ ُيسعونُُالمُيهنوا عيُالسُّهىُتهمُمناآلنُبقلوبُحّتىوماُزالوا
ُ.ي افعلاُمُ اوهمُقائمونُعلىُهذاُاألمرُالخطيرُاليومُقيُّتفاقوالُالّصلحويرجونُ

ُُاّلتيوائفُالطُّجميعُُإنُُّ ُبهاءُهللاُقبلتُتعاليمُحضرة ُُوُالّصلحأصبحتُحماة ةُمرّوجالعام
ُإلههمُعبيدُكلُّلجميعُاُهاُتعرفُأنُّألنُُّبشريُّالُوعالنُّنحوُُمحّبةولهاُمنتهىُالُنسانيُّلوحدةُالعالمُاإل

البعضُجاهلُتجبُتربيتهُومريضُُهمُمنُجنسُواحدُوساللةُواحدةُوغايةُماُفيُاألمرُأنُّكلُّواحدُُو
ولنُتجوزُعداوةُُافلُعدوُ الطُّوتلقينهمُاآلدابُفلنُيجوزُاعتبارُُمهممعالجتهُوأطفالُيجبُتعليبُتج

ُالمريضُبلُتجبُمعالجته.ُوكذلكُالجاهلُيجبُتعليمهُوتربيته.

سببُالبغضاءُُلهيُّينُاإلالدُّالبشرُولوُكانُُمحّبةهوُاأللفةُُوُلهّيةاإلأّسُأساسُاألديانُُإنُُّ
ُوسببُترويجُاأللفةُوالوفاق.ُّتحادينُيجبُأنُيكونُالالدُُّألنُُّإلهي اُاهُليسُدينُ والعداوةُفإنُّ

ُفالشُّمجردُمعرفةُُلكنُُّ ُيعرفُأنُّكلُّيءُلُيكفي. ُلذلكُُنا ة.ُتنفيذيُُّةقوُّالعدلُخيرُلكنُلزم
الوجودُُحّيزالمعبدُأوُيجلبهُإلىُُحّققمجردُالعلمُبهذاُلُيُبناءُالمعبدُخيرُفإنُُّعلمناُأنُُّلوُالُ فمث

ناُكلُّبعدُذلك.ُومجردُالعلمُلُيكفي.ُُوُالّثروةتلزمُُثمُّبلُينبغيُأنُتكونُهناكُإرادةُوعزمُعلىُالبناءُ
ُرويجُله.التُّإلىُالعملُُوناُفيُحاجةُلكنُّخيرُوسببُللحياةُُالّصلحُيعلمُأنُّ

أنُتنتشرُهذهُاألفكارُُلحُموجودُفالُبدُّوالستعدادُللّصُُورانيُّهذاُالعصرُعصرُنُحيثُإنُُّوُ
ُالعملُُو ُمرحلة ُالمؤكُّالتُّوتبلغ ُومن ُأنُّنفيذ ُُد ُوهناكُفيُجميعُيرّبيُوُالّصلحالزمانُينشئُحماة هم.
ُلح.أقاليمُالعالمُحماةُللّصُ

ُلهّيةاإللحُهوُأساسُاألديانُلّصُأعظمُسببُلُوخالصةُالقولُإنُُّ
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لحُومرّوجينُالجميعُيصبحونُحماةُللّصُُنُأنُُّوكمُستالحظفاهمُمنُبينُاألديانُفإنُّالتُّولوُزالُسوءُ
والنقسام.ُُعّددتُّالاألديانُواحدُوهوُالحقيقة.ُوالحقيقةُلُتقبلُُكلُّأساسُُألنُُّنسانيُّلوحدةُالعالمُاإل

للحقيقةُُاحاميُ ُمحّمدالحقيقةُوكانُحضرةُُأّسسةُوحضرةُالمسيحُحضرةُموسىُروَّجُالحقيقُإنُُّالُ فمث
ُُاوكانُجميعُاألنبياءُنورُ  ُالحقيقةُوروُّبهاءُهللاُللحقيقةُوقدُرفعُحضرة ُتفّضلالعامُُوُالّصلحجُراية

نُّالشُّفيُُالّصلحرفعُعلمُُحّتىفيُسجنهُُاواحدُ ُااحةُآنُ الرُّولمُيجدُُنسانيُّبوحدةُالعالمُاإل جميعُُرقُوا 
ُأنُّقبلتُتعاليمهُأصبحتُحاميةُللّصُُاّلتيُفوسالنُّ ُاسالنُُّلحُتنفقُأرواحهاُوأموالهاُفيُسبيلهُوكما

ُالمثل ُمضرب ُأصبحوا ُأمريكا ُرقيُُّفي ُفي ُاآلفاق ُالفي ُورقيُُّماّديُّهم ُالعلوم ُنشر ُفي ُواشتهروا
ُفيُغُهّمةبالُالّصنائع ُفكذلكُينبغيُأنُيكونوا ُفيُنشرُاالعالية ُالغيرة ُالعاُالّصلحية دواُيؤيُُّحّتىم
نُّويسريُ ُالجهاتُوا  ُالمكانُإلىُسائر ُالخطيرُمنُهذا ُاألمر ُفيُحقُّهذا ُيُألدعو واُقفُّتُوتُحّتىكم

ُدواُفيُهذا.وتؤيُّ
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 جّددالتّ طور و التّ 

ُينُبمعبدُترامونتُوّحدالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمؤتمرُالم
1912ُسنةُُأّيار22ُأمريكاُفيُُ–فيُبوسطنُ

 هو هللا 

ُانيُأرىُجمعُ ألنُُّالُ مُقليكلُّةُوأناُمتعبُومعُهذاُفسوفُأتيلاللُّفيُهذهُُافرُتوُ السُّوصلتُمنُُ

ُم.كلُّأنُأتعلّيُُام اقدُحضرُإلىُهذاُالمكانُوأرىُلُزُامحترمُ 

ُأنُُّ ُالكائناتُفُلحظوا ُألنُّيُجميع ُُوُحركة ُالوجود ُعلى ُدليل ُعلىُالسُّالحركة ُدليل كون
ُت.كُفهوُميُّكائنُترونهُغيرمتحرُُّكلُُّوُفهوُحيُُّاكُ كائنُترونهُمتحرُُّكلُّالموتُُو

ين.ُالدُّومنُبينُالكائناتُالمعقولةُُاوليسُلهاُسكونُأبدُ ُرُونموُّجميعُالكائناتُفيُتطوُُّذإنُ
نُُّافيومُ ُا،ُوأنُينموُيومُ اكُ ينُمتحرُّالدُّأنُيكونُُافيجبُإذُ  ُألنُُّالُ وصارُذابُاهُلمُيتحركُبقيُخامدُ وا 

ُة.مستمرُُّلهّيةاإلالفيوضاتُ

ُينموُويترعرع.ُيجبُأنُاينُإذُ الدُّفمّرةُمستُلهّيةاإلامتُالفيوضاتُوماُدُ

ذاُدقُُّ ُالقرنُُتُألنُّجّددجميعُاألمورُقدُتُظرُترونُأنُّالنُّقتمُوا  هوُقرنُتجديدُُانيُّوُرالنُّهذا
ُتُالعلومجّددعُاألشياء،ُفقدُتيجم
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ُوت ُوتجّددوالفنون ُوالمكتشفات ُالمخترعات ُوتجّددت ُوالقوانين ُاألنظمة ُجّددت والعاداتُُالّتقاليدت
هذاُالقرنُقرنُالمعجزاتُُتُاألفكارُولمُيعدُلعلومُالقرونُالماضيةُوقوانينهاُوعاداتهاُفائدةُألنُّجّددوت

ُاطعةُبينُالقرونُالماضية.السُّمسُالشُّوقرنُظهورُالحقيقةُوهوُك

ئدةُللقوانينُكُفافيُالعلومُفهلُهناكُفائدةُمنُعلومُالقرونُالماضية؟ُأوُهلُهناُالُ لواُقليتأمُُّ
واحدُمنهاُلُفائدةُمنهُُكلُُّفواضحُأنُُّظمُالستبداديةُالقديمةُمنُفائدة؟أوُهلُللنُُّ؟بيةُالقديمةالطُّ

نشأتُمنُاألوهامُلُمنُُاّلتيُالّتقاليدفكيفُتكونُهناكُفائدةُاليومُمنُتقاليدُاألديانُالماضية؟ُتلكُ
ُ؟العقلُوالعلمُأوليةُلدىُخاّصُئدةُُووهلُيمكنُاليومُأنُتنتجُفاُهللا.أساسُرسالتُأنبياءُ

كُدُأوهامُلهذاُفقدُتمسُّليستُمطابقةُللحقيقةُوالعلمُبلُهيُمجرُُّالّتقاليدهذهُُنُّأفهؤلءُيرونُُ
ُريعةُوصارواُيقاومونُاألديان.ونُاليومُبهذهُالذُّماّديُّال

وأظهرواُهللاُواُمعرفةُ.ُفهمُنشُرالّتقاليدوهمُبراءُمنُهذهُُحقيقيُّينُالالدُّواُأّسسهللاُأنبياءُُلكنُُّوُ
ُسس.ُوقدُكانتُهذهُاألنسانيُّةُوروَّجواُفضائلُالعالمُاإلنسانيُّةُوشّيدواُصرحُاألخالقُاإلةُالعقليُّاألدلُّ
ُُ.نسانيُّةُالعالمُاإلورانيُّوضعهاُاألنبياءُسببُحياةُالبشرُوسببُنُاّلتي

ُولألُ ُبّدلفُتسولكن ُالحقائق ُتلك ُتُاّلتيت ُاألنبياء ُتعاليايُ كلُُّبّدلُ نشرها ُومحت ُاّلتيُمهم.
واحدُمنُُكلُّلُوكابدُ.ُفقدُتحمُّالّتقاليديُلواُالبالياُوالمحنُالعظيمةُمنُأجلُتنفيذهاُنتيجةُتفشُّتحمُّ

ُمّدةُولكنُلمُتمضُُِّلهيُّواُاألساسُاإلأّسسُحّتىيفوقُطاقةُالبشرُونفيُبعضهمُُاوعذابُ ُااألنبياءُمحنُ 
كانتُمختلفةُلذاُفقدُصارتُسببُُالّتقاليدُحيثُإنُّ.ُُوقاليدالتُّهُذهبُأساسُالحقيقةُوحلَّتُمحلُُّحّتى

ُبينُالبشرُفانتشرتُالحروبُفيُماُبينهم.ُزاعالنُّالختالفُُو
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الحقيقة.ُُأسسهمُواضعوُبلُهمُبراءُمنهاُألنُُّالّتقاليدعنُهذهُُالُيعلمونُشيئُ األنبياءُُلكنُُّوُ
ُفق.حدُوتتُّتتُّلُشّكُهاُقةُفإنُّتُالحقياليومُوتحرُُّالّتقاليدفإذاُتركتُأممُالعالمُهذهُ

ُالعالمُاإلالتُّ.ُوالحقيقةُهيُنورُعّددتُّالوالحقيقةُواحدةُلُتقبلُُ أّماُُنسانيُّوحيدُوأساسُوحدة
ُهاُسببُفرقةُالبشرُومنشأُالحربُوالجدال.فإنُُّالّتقاليد

أبوهُُيهوديُّلخصُاالشُّتعرفونهاُاليومُناشئةُعنُتقليدُاآلباءُواألجداد.ُفُاّلتيجميعُاألديانُُإنُُّ
ُُيهوديُّ ُُاأيض ُُيهوديُّولذلكُفهو ُأبوه ُكان ُُامسيحيُ ولو ُهو ُاأيض ُُامسيحيُ لكان ُوذاكُأبوه ُبوذيُّ.

دونُهمُيقلُّكلُُّولدفهؤلءُاألُاأيض ُُازرادشتيُ لكانُهوُُازرادشتيُ هُوالدولوُكانُُاأيض ُُابوذيُ فأصبحُهوُ
ُيتحرُّآبا ُول ُأبدُ ءهم ُالحقيقة ُتحتُوطأُوقدُاون ُبقوا ُُالّتقاليدة ُاضطرابسببُُالّتقاليدوصارتُهذه

ُلمُتمحُ ُنسانيُّالعالمُاإل ُلمُتزلُهذهُُاّتفاقُوُاّتحادلُيحصلُُالّتقاليدهذهُُوما فلنُتكونُُالّتقاليدوما
ُ.نسانيُّراحةُوطمأنينةُفيُالعالمُاإل

ُتتُ ُاألُجّددإذنُيجبُأن ُُلهّيةاإلديانُحقيقة ُحبُُّكلُُّأخرىُألنُّمّرة ُبمثابة ُنبتتُدينُهو ة
جرةُأصبحتُاليومُقديمةُوتساقطتُأوراقهاُالشُّهذهُُلكنُّهاُثماُرونشأتُمنهاُأغصانُوأزهارُوظهرتُ

ُثُبها.ُإذنُيجبُأنُنزرعُالبذرةُمنُجديد.شبُّالتُّهاُبلُاهترأتُفماُالفائدةُبعدُهذاُمنُثماُرإفُّقُُووت

تُجميعُاألممُاّتحدُاجانبُ ُيدالّتقالواحدُفإذاُتركُالبشرُُلهّيةاإلأساسُاألديانُُظرُإلىُأنُّالنُّوبُ
رؤوفُهللاُعبيدُإلهُواحدُوُكلُّالُألنُُّنزاعُفيُماُبينهمُقطُُّواألديانُوأصبحُالجميعُرحماءُولمُيبقُ 

تشرقُُلهّيةاإلمسُالشُُّحضرةُالمسيح:ُ"إنُُّتفّضلكماُيُكلُّومعطيُللُكلُّومحييُللُكلُّورازقُللُكلُّبال
غارقونُالحّقُعنايةُُظلُّالبشرُفيُُكلُُّوأنُُّعاّمةُهللارحمةُُعلىُالعاصيُوالمطيع"ُوهذاُيعنيُأنُّ

ُ.كلُّشاملةُللُلهّيةاإلالفيضُوالموهبةُُوأنُُّلهّيةاإلعمةُالنُّفيُبحرُ
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ُرقيُالجسمانيُّالتُّ.ُفوحانيُّوُرُرقيُقسمان:ُجسمانيُّالتُّرقيُاليوم.ُُوالتُّأُللجميعُطريقُوقدُتهيُُّ
ُ ُالرُّسبب ُالحياة ُفي ُالدُّاحة ُنيا ُالتُّأّما ُُحانيُُّوالرُّرقي ُاإلُعّزةفسبب ُالعالمُألنُُّنسانيُّالعالم ُيخدم ه

فسببُُلهّيةاإلُمدنّيةالأّماُُنيوّيةالدُّعادةُالسُّسببُُنّيةالجسماُمدنّيةخالق.ُوهكذاُفالوعالمُاألُنسانيُّاإل
ُلعمومُالبشر.ُبدّيةاألُعّزةال

ةُة،ُواألخوُّوحانيُّالرُّخّوةُةُوخدمواُعالمُاألخالقُوبنواُاألوحانيُّالرُُّمدنّيةالهللاُأنبياءُُأّسسوقدُُ
هذهُاألنواعُُلكنُّةُُوةُوأخّوةُلغويُّةُوأخّوةُأدبيُّوأخّوةُجنسيُُّنّيةوأخّوةُوطُعائلّيةعلىُأنواعُفهناكُأخّوةُ

ُلُتؤدُّ ُالتُّنازعُُوالتُّيُإلىُإزالةُمنُاألخّوة ُقاتلُبينُالبشر. ُأّما ُالوحانيُّالرُّاألخّوة وحُالرُّمنبعثةُمنُة
ُتالقدسُفإنُّ وتجعلُُاامُ تُاامُبينُالبشرُوتقتلعُجذورُالحربُاقتالعُ التُّحصولُالرتباطُُىإلُؤّديها

ُ.العموميُُّالّصلحسُالوحدةُوتخدمُهاُتؤسُّألنُُّاواحدُ ُاةُوطنُ تعّددمةُواحدةُواألوطانُالاألممُالمختلفةُأمُّ

عاليمُالّتقاليدُوأنُننشرُحقيقةُالتُّوأنُننسىُهذهُُاإللهّيةفُأساسُاألديانُلهذاُيجبُأنُنعُرُ
نُّةُالعموميُّوحانيُّالرُّتنتشرُاألخّوةُُحّتىونعملُبموجبهاُُاإللهّية بغيرُُحّققهذاُلنُيتُةُبينُالبشر.ُوا 

بها،ُوالستفاضةُمنُالفيضُُحّققةُتتهوتيُّالالُُّعّزةبها،ُوالُحّققةُتتوتيُّاسالنُّعادةُالسُّوحُالقدس،ُفالرُُّقّوة
ُوا عالنُُحّققفيُجميعُالمراتبُتتُاألبديُّ ُاإلُبها،ُحّققيتُالعموميُُّلحالّصُبها، ُالعالم ُنسانيُّووحدة

ُوبُحّققتت ُالقرنُنالرُُّقّوةبها، ُيصبحُهذا عمومُُيّتحدجاحُوالفالحُُوالنُُّحّققويتُي اورانوحُالقدسُهذه
واحدةُوليستُهناكُمنقبةُأرفعُمنُهذهُُمّلةوجميعُالمللُُاواحدُ ُاالبشرُوتصبحُجميعُاألوطانُوطنُ 

ُ.نسانيُّفيُالعالمُاإل

أكثرُمنُذيُقبلُوارتقتُُحّرّيةبُاسالنُّتُالعلومُوالفنونُفيُهذاُالقرنُوفازُوهللُالحمدُلقدُترقُُّ
ووحدةُالعالمُُالعموميُُّالّصلحقرنُتأسيسُُدُحلُّق.ُلانّيةبُّالرُّبالعناياتُُاالعدالةُوأصبحُهذاُالقرنُجديرُ 

ُ.نسانيُّاإل
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 نور   العلمُ 

1912ُُأّيار23ُُالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُجامعةُكالركُفي

 هو هللا

ُحفلُالمحترم!الُأّيهاُ

ُإنُُّ ُالكلُّالسُّيُفيُغاية ُالكلُّيُّرورُلحضوريُفيُحفلُهذه ُهذه ةُيُّةُولقدُكنتُأشتاقُمشاهدة
  هذاُاألمل.ُحّققوالحمدُهللُإذُت

نُّيُّالكلُُّإنُُُّ .ُيمتازُاإلنسانُعنُنسانيُّالعلمُأعظمُمنقبةُللعالمُاإلُاتُمنبعُلمنافعُعظيمةُوا 
ُاإلنسانُعلىُأسرارُالحي ُيّطلع ُوبالعلم ُالكائنات، ُأسرار ُيكشفُاإلنسان ُوبالعلم ُوالعلم. ُبالعقل وان

ُاألجرامُ ُحركات ُاإلنسان ُيكشف ُاألرضُوبالعلم ُكوامن ُاإلنسان ُيكشف ُوبالعلم ُالماضية القرون
ُ،ُالعلمُسببنسانيُّلإلنسانُوالعلمُسببُشرفُالعالمُاإلُبدّيةاألُعّزةالُالعظيمة.ُالعلمُسببُماوّيةالسُّ
ُُوالسُّ ُالكتبُالشُّمعة ُيكشفُأسرار ُلإلنسانُوالعلم ُالحسنة ُيكشفُأسرارُالحقيقةُُماوّيةالسُّهرة والعلم

.ُلهّيةاإلقةُاألديانُيوالعلمُيكشفُحقُالّتقاليدابقةُمنُالسُّيُاألديانُوالعلمُيخدمُعالمُالحقيقة.ُالعلمُينجُّ
ُاإل ُللعالم ُمنقبة ُأعظم ُينجُّنسانيُّالعلم ُالعلم ُُي. ُيكسرُشوكةُالطُّاإلنسانُمنُأسرُعالم ُوالعلم بيعة

ُة.بيعيُّالطُُّواميسالنُّ

ُبيعة،ُفهذهُاألجرامُالعظيمةُأسيرةللطُُّجميعُالكائناتُأسيرةُإنُُّ
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ُأسيرةلطُّل ُاألرضُبعظمتها ُوكرة ُللطُُّبيعة ُوعوالم ُأسيرةُباتالنُّبيعة ُوالحيوان ُولُللطُُّواألشجار بيعة
مسُعلىُماُهيُعليهُمنُالعظمةُالشُّبيعة.ُوهذهُالطُّةُعنُقانونُيستطيعُأحدهاُأنُيتجاوزُقيدُشعُر

العلمُُقّوةبيعةُوبالطُّعلمُيخرقُقانونُبالاإلنسانُفأّماُبيعة.ُالطُّةُواحدةُعنُقانونُلُتخرجُمقدارُذرُّ
ُ هُيطيرُفيُالهواءُويمرحُفوقُسطحُالبحرُويجولُفإنُُّهُمخلوقُترابيُّبيعةُومعُأنُّالطُّيكسرُنظام

لم.ُالعُقّوةهذاُبُكلُّقومُببيعةُويالطُّبيعةُويغمدهُفيُكبدُالطُّيفُمنُيدُالسُّبحرُفيأخذُويصولُتحتُال
ُالُالُ فمث ُيحبسُهذه ُاإلنسان ُالكهربائيُُّقّوةنالحظ ُالعاصية ُالصوتُالطُّة ُويحصر ُزجاجة ُفي اغية
ويخترقُُالُاليابسةُبحرُ يُبالمخابرةُويقودُسفينةُفوقُصحراءُويحوُّالمحيطُالجوُُّليقُكذلكُويهزُّالطُّ

بيعةُالمكنونةُوهذاُالطُّمالُويكشفُأسرارُالشُّرقُويعانقُالجنوبُمعُالشُّفُبينُالغربُُوالجبالُويؤلُّ
الغيبُُحّيزالعلمُمنُُقّوةوالبدائعُوالختراعاتُبُالّصنائعبيعةُويأتيُبجميعُالطُّخارجُعلىُقانونُُأمر

ُالعلم.ُقّوةبُوتتمُُّحّققهاُتتلكنُّعةُُوبيالطُّهذهُاألعمالُأمورُخارجةُعلىُقانونُُكلُّهودُُوالشُّإلىُعالمُ

ماُنالهاُإنُُّحّرّيةهُطليق.ُوهذهُالاإلنسانُفإنُّأّماُبيعةُللطُُّجميعُالكائناتُأسيرةُوالخالصةُأنُُّ
ُكلُّبيعةُويقومُبالطُُّمبُنظابيعةُوأحكامهاُبعضهاُببعضُويقلُّالطُّبواسطةُالعلم،ُفالعلمُيضربُقواعدُ

العلمُحياةُُوأنُُّأبدّيةُعّزةالعلمُُوأنُُّنسانيُّلعلمُأعظمُمناقبُالعالمُاإلاُضحُأنُّالعلم،ُإذنُاتُُّقّوةهذاُب
ُ.سرمدّية

ُحياةُمشاهيرُالعلماءُفُ ُإلُُّإّنهملحظوا نُفنواُوتالشوا .ُإنُُّمهمأنُعلُوا  سلطنةُملوكُُباق 
ُمؤقُّ ُسلطنة ُُوالعالم ُُلكنُّتة ُالشُّسلطنة ُسرمديُُّأبدّيةخصُالعالم ُوشهرته ُالعاوصيته ُواإلنسان لمُان

ُألسرارُالكائنات.ُاالعلمُشهيرُاآلفاقُوكاشفُ ُقّوةيصبحُب

ُاوالمجهولُيصبحُشهيرُ ُاليلُيصبحُبالعلمُعزيزُ خصُالذُّالشُُّإنُُّ
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ُاج.راجُالوهُّالسُّخصُالعالمُمثلُالشُّالعلمُأنوارُُوُمعُالمنيرُبينُالمللُألنُّالشُّويشرقُك

ُُوُ ُصيت ُبال ُالخلق ُوجميع ُأحياء ُوالعلماء ُأموات ُالخلق ُلحظواُجميع ُمشاهير. العلماء
ُوهمُباقونُإلىُأبدُاآلباد.ُتهمُمنُاألفقُاألبديُّنُتلمعُنجمةُعزُّاّلذيالفينُالسُّمشاهيرُالعلماءُ

ُفإنُُّ ةُالعلومُوالفنونُوأمليُأنُيصبحُيُّةُكلُّيُّرورُلحضوريُفيُهذهُالكلُّالسُّنيُفيُغايةُلهذا

ُعظيمُ  ُالمركز ُفيُاهذا ُالعلوم ُبأنوار ُاآلفاق ُالّصُوينّورُجميع ُالعميُويسمع ُالموتىُُمُّبصر ويحيي
هُأنُُّإشعياكماُوردُفيُاإلنجيلُعنُحضرةُُظلمةاألرضُإلىُنور.ُفالعلمُنورُوالجهلُُظلمةويبّدلُ
ُ"إنُّتفّضل همُلُيسمعونُولهمُعقولُلكنُّهمُلُيبصرونُولهمُآذانُُولكنُّلهمُعيونُُوُاسالنُّهؤلءُُ:

ُنيُأشفيُهؤلء".ُ"ُ"إنُّمقّدسالكتابُالحضرةُالمسيحُفيُُتفّضلهمُلُيفقهون".ُُولكنُُّو

والعالمُُوالجاهلُأعمىُوالعالمُبصيرُوالجاهلُأصمُُّتُوالعالمُحيُّالجاهلُميُُّإذنُثبتُأنُُّ
ُهوُالعلم.ُنسانيُّأشرفُمناقبُالعالمُاإلُسميعُوأنُّ

ُهللُإنُُّ ُفُالحمد ُاإلقليم ُفيُهذا ُيُالعلم ُتُمستمرُّارتقاء اتُللعلومُيُّتُمدارسُوكلُّأّسسولقد
وأمليُأنُُنسانيُّالميذُفيُهذهُالمدارسُبمنتهىُجهدهمُويكشفونُحقائقُالعالمُاإلالتُّوالفنونُويجهدُ

ُالمم ُلتربيةُلتقتديُسائرُالممالكُبهذه رُيتنوُُّحّتىهمُوترفعُرايةُالعلمُأولدكةُوتشيدُمدارسُعديدة
ُالّتقاليدوتزولُهذُُهلّيةلجااُالّتعّصباتتبقىُهذهُوتظهرُحقائقُوأسرارُالكائناتُفالُُنسانيُّالعالمُاإل
الختالفُبالئتالفُويرتفعُعلمُُبّدلببُفيُالختالفُبينُاألمم.ُوأمليُأنُيتالسُّهيُُاّلتيالموهومةُ

ُالعموميُجميعُاألقطارُفيُالعالم.ُالّصلحلُخيمةُظلُّوتُنسانيُّوحدةُالعالمُاإل
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ُيجعلُُإنُُّ ُالبشرُوالعلم ُجميع ُيوّحد ُوالالمماُكلُّالعلم ُويجعلُجميعُاألوطانُكُمملكة حدة
هاُحقيقةُكلُّالعلمُيكشفُالحقيقة.ُواألديانُُ.ُوالعلمُيوّحدُجميعُاألديانُفيُدينُواحدُألنُّاواحدُ ُاوطنُ 

ُالّتقاليداآلنُغريقُبحرُُبشريُّالعالمُالُلكنُّواحدةُُو العلمُيستأصلُُأوهامُمحضة.ُإنُُّالّتقاليد.ُوهذه
ُويشتُّاقالتُُّههذ ُجذورها ُمن ُليد ُهذه ُالمالسُّت ُحقيقةُُاّلتيُظلمةحب ُوتظهر تحجبُشمسُالحقيقة

ُ ُفإنُُّحيثُإنُُّوُلهّيةاإلاألديان ُواحدة ُُالحقيقة ُاألديان ُوتتُّتتُُّلهّيةاإلجميع ُيبقىُاختالفُحد فقُول
ُ.نسانيُّوحدةُالعالمُاإلُتجّلىوالجدالُوتُزاعالنُّوينهدمُ

نُُّاّلذيالعلمُهوُُإنُُّ نيُأرجوُةُالملكوتُولهذاُفإنُّرانيُُّويظهرُنُاّلذيالعلمُهوُُيزيلُاألوهامُوا 
يستنيرُجميعُالبشرُمنُنورُُحّتىُأشدُُّاويسطعُكوكبُالعلمُسطوعُ ُافيومُ ُاأنُترتفعُرايةُالعلمُيومُ هللاُ

ةُوتتزايدُالكتشافاتُويرتقيُاإلنسانُفيُجميعُمراتبُنسانيُّالعلمُوترتقيُالعقولُوتزدادُالمشاعرُاإل
بغيرُُي اواقعُاحّققهذهُالمسائلُتُحّققاألكبرُولُيمكنُتُلهاإلُظلُّفيُعادةُالسُّمنتهىُُحّققالكمالتُوتت

ُ.حقيقيُّالعلمُال

وأشاهدُهذهُاألنظمةُُعلمّيةأحضرُفيُهذهُالمجامعُالمحترمةُالُحّتىلقدُجئتُمنُبالدُبعيدةُُ
رقُويرّوجُالشُّتجريُفيُممالكُُنّيةوالفُعلمّيةظمُالالنُّرورُولعلُهذهُالسُّشكيالتُوأنالُمنتهىُالتُّوهذهُ

ُرقُسأشّوقُالجميعُعلىُتحصيلُالعلومُوالفنونُالمفيدة.الشُّرقُوعندماُأعودُإلىُالشُّالعلمُفيُ

ُة.مهمُّرقُمدارسُالشُّسواُفيُممالكُوتؤسُُّاأيض ُُهّمةوأمليُأنُتبذلواُأنتمُالُ

نُينهلونُالعلومُوالفنُوُمّمننُوعربُوأرمنُُوّيينُويابانّييرقُمنُهنودُوصينالشُّوكذلكُأبناءُُ
ُمنُمناهلُهذهُالبالدُحينماُيعودونُإلىُ
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رقيةُمطابقووةُلألقطووارُالّشووتصووبحُاألقطووارُُحتّووىوالمخترعوواتُُالّصوونائعأوطووانهمُيقومووونُبنشوورُالعلووومُُو
اآلنُُحتّووىئووةُلوومُتكوونُمهيُُّعاّمووةربيووةُالالتُّوسووائلُُلكوونُّرقُذووُاسووتعدادُكبيوورُُوالّشووأهوواليُُةُألنُّالغربّيوو

ُدارس.فليستُهناكُمدارسُمثلُهذهُالم

ُلهّيةاإلمنُأنوارُالعلومُوالحكمةُُاوافرُ ُارقُفيُالقريبُالعاجلُنصيبُ الشُّولهذاُفأمليُأنُينالُُُ
بينُالبشرُُحّققيسطعُنورُالعلمُعلىُجميعُاآلفاقُوينّورُجميعُاألقطارُويتُحّتىةُوالفنونُالعصريُّ

ُتامُّ ُاإلُتجّلىوتُارتباط ُالعالم ُُنسانيُّسعادة ُُتجّلياتوتنتشر ُُلهّيةإلاالعلوم ُآفاق ُالشُّفي ربُوالغرق
فيُالفضائلُويحصلُمنتهىُُافيومُ ُايومُ ُاسالنُّوتبقىُحقوقُالعمومُمحفوظةُويرتقيُأفرادُُايُ كلُُّاانتشارُ 

ُبينُاألمم.ُهذاُمنتهىُأمليُوهذاُهوُالمقصودُمنُسفريُإلىُأمريكا.ُّتفاقوالُّتحادال



 291 

 وحدة أساس الديان 

ُنّييكمعُاألحرارُاألميُرركةُألقيتُفيُمجالخطبةُالمبا
1912ُُأّيار24ُفيُمدينةُبوسطنُبقاعةُفردُفيُمساءُُ

 هو هللا 

بينُالبشرُومنُأجلُاأللفةُُمحّبةمنُأجلُالُلهّيةاإلالبونُللحقيقة!ُلقدُنزلتُاألديانُالطُُّأّيهاُ
واحدُُكلُّوصارُُلمةظُّبالُورالنُّأصحابُاألديانُُبّدللكنُولألسفُُنسانيُّومنُأجلُوحدةُالعالمُاإل

ُبيُاآلخر.للنُُّاعدوُ ُنبيُُّكلُّيعتبرُ

ونُحضرةُزرادشتُمسيحيُّلحضرةُموسى،ُويعتبرُالُايعتبرُاليهودُحضرةُالمسيحُعدوُ ُالُ فمثُ
ُالُاعدوُ  ُالمسيحُويعتبر ُزرادشتُعدوُ بوذيُّلحضرة ُيعتبرونُحضرةُُاونُحضرة ُوالجميع ُبوذا لحضرة

مبدأُهؤلءُُفيُحينُأنُّبهاءُهللاُضرةُالبابُوحضرةُلجميعُاألنبياءُوجميعهمُينكرونُحُامخالفُ ُمحّمد
ُتعالي ُوأساس ُواحد ُومقصدهم ُواحدة ُشريعتهم ُوحقيقة ُواحد ُُمهمالعظماء ُوجميعهم ونُمّتحدواحد

ُواحد.ُإلهواحدُمرّوجينُشريعةُُإلهونُوجميعهمُيرشدونُإلىُمّتفقُو

المسيحُبحيثُلمُيوجدُُفيُرأيهُمعُرأيُحضرةُام اتمُامّتفقُي اكانُحضرةُزرادشتُنبُالُ فمثُ
ُتعاليمُبوذاُليستُمخالفةُلتعاليمُحضرةُالمسيحُوكذاُسائرُاألنبياء.ُ.ُوكذلكُفإنُّمهماتفاوتُبينُتعالي
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تُواحدةُولكنُولألسفُحلُُّمهممبدؤهمُواحدُومقصدهمُواحدُوشريعتهمُواحدةُوتعاليُافاألنبياءُجميعُ 
لمُتكنُحقيقةُبلُُالّتقاليدهذهُُسببُالختالفُألنُُّدالّتقاليوصارتُتلكُُاسالنُّبينُُالّتقاليدفيماُبعدُ

ُأوهامُ  ُتماكانت ُمخالفة ُوهي ُللتُُّام ا، ُومعاكسة ُالمسيح ُُولشريعة ُفقدُُلهّيةاإلُواميسالنُّعاليم ولذلك
هاُلكنُّاألديانُيجبُأنُتكونُفيُمنتهىُاأللفةُفيُماُبينهاُُوالجدالُفيُحينُأنُُّزاعالنُّأضحتُسببُ

ُمنُبعضُقامتُعلىُالقتالُوبدلُأنُيتعاونُوبدلُأنُيتقرُُّأوجدتُمنتهىُالختالف. بُبعضها
ُنسانيُّالعالمُاإلُويتعاضدُبعضهاُمعُالبعضُاآلخرُراحتُتحاربُبعضهاُللبعضُاآلخرُولهذاُلمُيرُ 

ُ ُبدايته ُبالُوكانتُهناكُدومُ ُحّتىمنذ ُإلىُحروبُومشاحناتُبينُاألدُااآلنُراحة يانُولوُنظرتم
هللاُشريعةُُالفُألنُّللخُاسببُ ُمحّبةهوُأساسُالُاّلذيهللاُهاُجعلتُأمرُألنُُّاونهارُ ُالُ حقيقتهاُلبكيتمُلي

ُالعالجُفإنُّ ُالعالجُبطريقةُصحيحةُصارُسببُُهيُبمثابة فاءُولكنُولألسفُكانتُهذهُالشُّأ خذ
للمرضُوبدلُأنُيكونُُافاءُسببُ الشُّهوُسببُُاّلذيالعالجاتُفيُيدُطبيبُغيرُحاذقُفصارُالعالجُ

بلُيكونُُابيبُغيرُالحاذقُشفاءُولُيجديُعالجهُنفعُ الطُّلحياةُصارُسببُالمماتُولُيمنحُسببُا
ُحاذق.الالعالجُوقعُبيدهُوهوُغيرُُسببُالمماتُألنُّ

لعداواتُُاينُسنةُوكانتُإيرانُعندُظهورهُمسرحُ فيُإيرانُمنذُستُّبهاءُهللاُلقدُظهرُحضرةُُ
ويلعنُبعضهمُُاونُبعضهمُبعض ُؤساءُيسبُّالرُّيثُكانُبينُاألديانُوالمذاهبُواألجناسُالمختلفةُبح

ُوأعلنُأنُُّنسانيُّوحدةُالعالمُاإلبهاءُهللاُوشربُبعضهمُدماءُالبعضُاآلخر.ُوقدُأعلنُحضرةُُابعض ُ
ينُسببُالعداواةُكانُعدمهُالدُّواأللفةُوسببُالحياة،ُفإنُأصبحُُمحّبةينُيجبُأنُيكونُسببُالالدُّ
ُالالدُّمنُالمقصدُُمنُوجوده.ُألنُُّاخيرُ  ُبينُُمحّبةينُهوُإيجاد ُتحصلُالعداواة بينُالبشر،ُوعندما

ُحسنُمنُوجوده.أعدمهُُأنُّالُشّكُفُبسببهُالبشر
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ينُحقيقةُالدُّالعلمُحقيقةُُوُينُيجبُأنُيطابقُالعلمُألنُّالدُُّأنُّبهاءُهللاُوكذلكُأعلنُحضرةُُ
ةُمخالفةُللعقلُينيُّدُّالنُالمسائلُويستحيلُظهورُالختالفاتُفيُالحقيقةُالواحدة.ُفإنُكانتُمسألةُم

ُفإنُّ ُأبدُ ُهُوهمٌُوالعلم ُهوُضدُُّكلُُّ،ُألنُّامحضُولُأساسُلها ُوالعُما ُأمرُالعلم قلُفهوُجهلُوهذا
ُمس.الشُّواضحُوضوحُ

جرةُالشُُّظلُّوهمُمرتاحونُفيُهللاُاألكبرُوالجميعُعبيدُُلهاإلُظلُّفيُُظلُّعالمُالبشرُمستُإنُُّ
ُخلقُلهّيةاإل ُوقد ُُوالجهللاُ. ُيرزقُالجميع ُهوُرؤوفُ ُيرّبيميعُوهو ُدام ُاالجميعُويحفظُالجميعُوما

فيُصلحُهللاُعبادهُفلماذاُنبغضُونعادي؟ُوماُدامُحّبُيهللاُبالجميعُفلماذاُنكونُنحنُقساة؟ُوماُدامُ
ُنشغلُأنفسنا ُفلماذا ُالجميع ُُبالحروبُوالمشاحنات؟ُمع ُخلقنا ُلُُمحّبةمنُأجلُالهللاُولقد واألخّوة

ُللعدا ُنالنُّالمُلُللحربُُوالسُّلحُُوللّصُهللاُوة.ُوخلقنا تُالّصفاةُبالّرحمانيُّتُالّصفاهذهُُبّدلزال.ُفلماذا
ُنّيةيطاالشُّ ُهذه ُنقاوم ُولماذا ُبالانيُّوُرالنُّ؟ ُاللمةظُّة ُهذه ُنقابل ُولماذا ُفلقدُُلهّيةاإلُمحّبة؟ بالعداوة؟
ونتآلف.ُوهناكُُيجبُأنُنتحابُُّانيُّوُرالنُّستةُآلفُسنةُواآلنُفيُهذاُالقرنُُمّدةناُوتنازعناُخاصمت

ُعداوة ُبينُاألديانُفأيُُّاليوم ُوبغضاءُعظيمة ُثمُرة ُوأيُّة ُترتُُّةحصلتُمنُذلك؟ بتُعلىُذلكُفائدة
ُ؟البشر؟ُألُيكفيُهذا

رُمنُهذهُاألوهام،ُهذاُبُعليناُفيهُأنُنتحرُّ.ُهذاُعصرُيتوجُّورانيُّهذاُالعصرُعصرُنُإنُُّ
.ُاواحدُ ُاالبغضاء.ُوهذاُعصرُيجبُأنُتصبحُفيهُاألديانُدينُ عصرُيجبُأنُتمحىُفيهُالخصومةُُو

ُإلهناُجميعناُعبيدُ.ُألنُّطفاللُُّوُمحّبةحدُالمذاهبُوتتآلفُفيُماُبينهاُبالوهذاُعصرُيجبُفيهُأنُتتُّ
ُإلىُالوجودُبرحمةُعظمىُواحدةُُو ُالحياةُمنُكلُّواحد.ُوقدُجئنا ناُاستنرناُمنُشمسُواحدةُووجدنا

ُأفةُوبعضناُجاهلالرُّريضُتجبُمعالجتهُبمنتهىُمبعضناُُفيُاألمرُأنُُّروحُواحدةُوغايةُما
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.ُيجبُظلمةالمُحبالسُّهذهُُماوّيةالسُّدُشمسُاألخّوةُيجبُتعليمهُوبعضناُطفلُتجبُتربيتهُكيُتبدُّ
لجميعُاهاتُوالجميعُإخوانُُو.ُفالجميعُآباءُوالجميعُأمُّاويجبُأنُلُنعاديُأحدُ ُاأنُلُنبغضُأحدُ 

هُأّسسُاّلذيبُالبنيانُفيُزوالهُوأنُلُنخرُُّايجبُأنُلُنكونُسببُ هللاُأوجدهُُاّلذيُّتحادوالُأخوات.
ُأنُّلُشّكُونسلكُسبيلهاُُوُلهّيةاإلياسةُالسُّبعُبلُنتُُّلهّيةاإلتهُوأنُلُنقاومُاإلرادةُمنُأجلُمحبُّهللاُ
ُالسُّ ُسياسُلهّيةاإلياسة ُألنُّفوق ُاإلنسان ُُة ُفإنُُّمهمااإلنسان ُيبقارتقى ُناقص ُه ُُاى ُكامل أّماُغير
ُالسُّ ُأنُنقتبسُمنُُلهّيةاإلياسة ُالسُّفكاملةُلذلكُيجبُعلينا ونسلكُمعُاآلخرينُبنفسُُلهّيةاإلياسة
الباهرةُونشاهدُحكمتهُورحمتهُهللاُفنحنُنشاهدُآثارُُاهلل.معُعبادهُونقتديُبهللاُيسلكهُُاّلذيلوكُالسُّ
باعدُالتُّبُالختالفُُوونتجنُّالحّقُكُبونتمسُُّاجانبُ ُقاليدالتُّتهُوقدرتهُلذلكُيجبُأنُنتركُاألوهامُُووقوُّ

ُاةُتعليمُ بشريُّمواُالهمُعلُّكلُّجميعهمُروحُواحدةُُوهللاُراضينُبهذاُفأنبياءُهللاُأنُيكونُأنبياءُهللاُومعاذُ
بعُمحضةُوألفةُمحضة.ُلذاُيجبُأنُنتُُّمحّبةروحُمحضةُوحقيقةُمحضةُُوهللاُ.ُوتعاليمُأنبياءُاواحدُ 

ُ.هللاأنبياءُ
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 هللاقّرب إل  التّ 

ُنُفيّييقيتُفيُكنيسةُالمعمدانالخطبةُالمباركةُأل
1912ُسنةُُأّيار26ُأمريكاُمساءُُ–نيويوركُُ

 هو هللا 

هوُهللاُقربُإلىُالتُُّإنُُّهللا.قربُإلىُالتُّشيدُشيءُمنُذكرُالنُّةُفيُأثناءُيلاللُّلقدُجاءُهذهُُ
ماُرُحصولهاُلإلنسانُإنُّموهبةُيتيسُُّكلُّفضيلةُُوُكلُّشرفُُوُكلُّ،ُُونسانيُّمُموهبةُفيُالعالمُاإلظأع

ُهللا.قّربُإلىُالتُّرُبتتيسُّ

ُُوُإنُُّ ُاألنبياء ُالرُّجميع ُيريدون ُكانوا ُقرُّالتُّسل ُإلى ُليالُ هللاُب ُمن ُُوكم ُمن ُوكم ُأّيامبكوا
شرُالحصولُعليهُليسُبأمرُيسيرُفقدُكانُجميعُالبُلكنُُّوهللاُبُإلىُللتقرُُّاعواُوابتهلواُفيهاُطلبُ تضرُّ

ونُحواريُّالُسيحُولمُيفزُأحدُبهذاُالمقامُإلُّمظهرُفيهُحضرةُالُاّلذيفيُاليومُهللاُبُإلىُقرُّالتُّطالبينُ
قربُالتُُّوهللاُُمحّبةمشروطُبشرطُهللاُبُإلىُقرُّالتُّألنُهللاُبُإلىُقرُّالتُّالمباركةُبُفوسالنُّفقدُفازتُتلكُ

ُهللا.وىُاُسوبالنقطاعُعمُّهللاُمشروطُباكتسابُمعرفةُهللاُإلىُ

ؤون.ُالشُّوحُوبالمالُوبجميعُالرُّفسُوبالنُّبالفداءُبُوحُويتمُّالرُّضحيةُبالتُّبهللاُقربُإلىُالتُُّويتمُُّ
يجبُأنُُنفسُ ُكلُُّفيُاإلنجيلُبأنُُّتفّضلهُيوبالماءُألنُُّارالنُّوحُوبالرُّعميدُبالتُّبهللاُقربُإلىُالتُُّويتمُّ

ُتعّمدت



 296 

ُنُّوح،ُفيُحينُيجبُأنُنعلمُأالرُُّوُارالنُّعميدُبالتُّهُيجبُفيُمكانُآخرُبأنُُّتفّضلوحُويالرُّبالماءُُو
والمقصودُهللاُُمحّبةنارُُارالنُّوحُالقدسُوالمقصودُبالرُّوحُالرُّالمقصودُبالماءُماءُالحياةُوالمقصودُب

يحصلُُحّتىهللاُُمحّبةوحُالقدسُوبنارُالرُّبماءُالحياةُوبُتعّمداإلنسانُيجبُأنُيُذلكُهوُأنُُّكلُّمنُ
ُالثة.الثُّبعدُحصولهُعلىُالمقاماتُهللاُبُإلىُقُرالتُّعلىُ

ُهوُُ الحصولُعليهُكماُحصلُُهولةُويتمُّالسُّولُيمكنُالحصولُعليهُبهللاُقربُإلىُالتُّهذا
ُفالُبهائيُّعليهُعشرونُألفُ ُأموالهمُوفدواُعزُّبهائيُّبفدائهمُأرواحهم. ُراحتهمُوفدواُونُفدوا تهمُوفدوا
ُبمنتهىُأنفسهمُالعزيزةُوتوجُّ بتُبيوتهمُوخرُُّاإربُ ُاعتُأجسادهمُإربُ رورُإلىُمشهدُالفداءُفقطُّالسُّهوا

ُبمنتهىُ ُالباليا ُجميعُهذه ُقبلوا ُوقد ُوأسرُأطفالهم رورُوالبتهاجُبلىُبمثلُهذهُالسُّونهبتُأموالهم
ُهللا.قربُإلىُالتُُّحّققضحياتُيتالتُّ

بصفاءُالقلبُُقربُيتمُّلتُّامانُوالمكان.ُفدُحدودُالزُّلُيحدُّهللاُقربُإلىُالتُُّومنُالمعلومُأنُُّ
ُُحّققويت ُومجرُّالرُّببشارات ُصافية ُتكون ُحينما ُتروها، ُالمرآة ُلحظوا ُالّصُوح. ُمن ُمنُدة ُقريبة دأ
مسُفيُالشُّطافةُتسطعُاللُّءُُوالّصفادُمسُرغمُوجودُمسافةُمائةُألفُمليونُميلُبينهماُوبمجرُّالشُّ

تسطعُفيهاُشمسُالحقيقةُوتشتعلُُوهللاُُتلكُالمرآةُوكذاُالقلوبُحينماُتكونُصافيةُلطيفةُتقتربُمن
ُ ُنار ُالهللاُُمحّبةفيها ُالفتوحات ُأبواب ُعليها ُويطُّمعنويُّوتنفتح ُة ُعلى ُاإلنسان ُواألسرارُالرُّلع موز

ُةُويشاهدُعالمُالملكوت.وحانيُّويقومُباكتشافاتُُرُلهّيةاإل

بعُكُيجبُأنُنتُّلبهذهُالواسطةُإذنُفنحنُكذهللاُىُبُإلقرُّالتُّولقدُحصلُجميعُاألنبياءُعلىُُ
تصبحُالقلوبُمثلُالمراياُُحّتىُبشريُّلوثُالعالمُالُةُونتركُأهواءناُوننجوُمنمقّدسالُفوسالنُّأثرُتلكُ

ُأنوارُالهدايةُالكبرى.ُوي ُُتفّضلوتشرقُمنها يخاطبُهللاُُفيُالكلماتُالمكنونةُبأنُّبهاءُهللاُحضرة
ُائهُوأنبيائهُويقول:ُ"فؤادكأوليالبشرُبواسطةُ
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ُهاُلظهوري".سهُلنزوليُوروحكُمنظريُطهرُّمنزليُقدُّ

خولُالدُّبُيتمُّهللاُبُإلىُقرُّالتُُّوهللاُهُإلىُوجُّالتُّبُيتمُّهللاُقربُإلىُالتُُّإذنُفقدُفهمناُمنُهذاُأنُُّ
قربُالتُّالبشرُُوُمحّبةبيتّمُُهللابُإلىُقرُّالتُُّوُنسانيُّبخدمةُالعالمُاإلُيتمُّهللاُبُإلىُقرُّالتُُّوهللاُفيُملكوتُ

جميعُاألممُواألديانُُاّتفاقُوُاّتحادبُحّققيتهللاُبُإلىُقرُّالتُّبالعطفُعلىُجميعُالبشرُُوُحّققتيهللاُإلىُ
ُويتُتحّرُيبُحّققيتهللاُىُبُإلقرُّالتُُّو ُويتُحّققالحقيقة ُوالفضائل ُالعلوم ُُحّققبتحصيل ُالّصلحبخدمة

ُوالمنصب.ُعّزةوحُوالمالُوالالرُّبإنفاقُُحّقققديسُويتالتُّنزيهُُوالتُّبُحّققويتُالعموميُّ

اهرةُالطُّفحةُسُتسطعُفيُالّصُمالشُّأنوارُُلكنُّمسُتشرقُعلىُجميعُالكائناتُالشُُّلحظواُأنُُّ
ُُي اقُوُاةُسطوعُ مقّدسال منُُاالحجرُاألسودُفالُنصيبُلهُمنها.ُواألرضُالجرداءُلُتنالُشعاعُ أّما

ُ ُاإلشراق ُحراُرالشُُّوذلك ُمن ُتنمو ُل ُاليابسة ُتشاجرة ُل ُالعمياء ُوالعين ُأنُّتها ُحين ُفي ُاألنوار ُهد
ُالطُّذواتُاألعينُُفوسالنُّ ُتشاهد ُنصيبُ النُّمسُوتنالُاألشجارُالشُّاهرة ُإذُ ُاضرة يجبُُامنُإشراقها.

ُقابليُّ ُله ُتكون ُوأن ُنفسه ُيعّد ُأن ُاإلنسان ُوقابليُّعلى ُاستعداد ُاإلنسان ُلدى ُيكن ُلم ُوما ُفإنُّة. ُة
ُ.تجّلىلُتظهرُفيهُولُتُلهّيةاإلالفيوضاتُ

ُأمطُرُ ُولو ُسحب ُالرُّت ُفإنُُّلهّيةاإلحمة ُسبخة ُأرض ُعلى ُسنة ُالورودُألف ُتنبت ُل ها
ُالقلبُطيُّالرُُّو ُإذنُيجبُأنُنجعلُمزرعة ُياحين. ُمطرُُحّتىبةُطاهرة ُالرُّيمطرُعليها ُلهّيةاإلحمة

مسُويجبُالشُّياحينُويجبُأنُنحصلُعلىُعيونُمبصرةُلكيُنشاهدُأنوارُالرُّوتنبتُمنهاُالورودُُو
ُهللا.نستمعُنداءُملكوتُُحّتىنستنشقُرائحةُحديقةُاألزهارُونعّدُالمسامعُُحّتىُرُالمشامُّأنُنطهُّ

نغمةُتأتيُمنُالمألُاألعلىُولنُيبلغُسمعهاُأّيةُُهاُلنُتسمعاءُفإنُّإذاُكانتُاآلذانُصمُّأّماُُ
ُالمزكومُلُيستشمُُّنداءُالملكوت.ُوالمشامُّ
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ُإذُ الرُّ ُالعطرة. ُوالستعيجبُاكتسابُالقابليُُّاائحة ُالقابلة ُتحصل ُلم ُوما ُتؤثُُّّيةداد ُفلن رُوالستعداد
ُ ُويلهّيةاإلالفيوضات ُاإلنجيُتفّضل، ُفي ُالمسيح ُبأنُّحضرة ُُل ُإنُُّاّلتيالبيانات ُلكم ُهيُأقولها ما

ضُيقعُعلىُأرضُبورُوالبعضُخرُوالبعارعُفبعضُتلكُالبذورُيقعُعلىُالّصُيبذرهُالزُُّاّلتيكالبذورُ
بخةُالسُّوقعُفيُاألرضُُاّلذيبذرُبةُمباركة،ُفالقعُفيُأرضُطيُّآلخرُينُالحشائشُوالبعضُايقعُبي

هاُبسببُقصرُلكنُُّوُالُ قليُاخرةُتنموُنموُ تقعُعلىُصُاّلتيمنُالوجوهُوالبذرةُوجهُُيفسدُولُينبتُبأيُّ
تقعُعلىُاألرضُُاّلتيتلكُالبذرةُأّماُئشُتختنقُولُتنبت.ُتقعُبينُالحشاُاّلتيوالبذرةُُجذورهاُتجفُّ

ُتنبتُإنباتُ يبةُالطُّ ُأنُّابيدرُ ُثمُُّالُ وتصبحُسنبُااخضرارُ ُوتخضرُُّافإنها ُُ.ُكما ُفإنُّاّتحدما هاُلُثُبها
ُأبدُ تؤثُّ ُوالبعضُاآلخرُُالُ قليُارُفيُالبعضُاآلخرُتأثيرُ فيُبعضُالقلوبُوتؤثُُّار ُقليل. ُبعد تنساه

ُُمهميغرقُوصايايُونصائحيُفيُبحرُأوها ُالكثيرة. ُفحينماُفوسالنُّأّما يسمعونُالوصاياُُالمباركة
لُنهايةُُي ابعدُيومُرقُايومُ ُوتزدهرُفيرتقوُنُاهرةُفيُقلوبهمُوتخضرُّالطُّتنبتُتلكُالبذرةُُصائحالنُُّو

ُأنُّالنُّويلمعونُلمعانُ ياقةُوالستعدادُلنُيصلُنداءُاللُّهُماُلمُتحصلُجومُفيُأفقُالهدايةُفالحظوا
ُمع.السُّالملكوتُإلىُ

ُُ ُالجهد ُنبذل ُأن ُعلينا ُيجب ُُوُّتىحإذن ُالستعداد ُعلى ُُواللُّنحصل ُنداءُُحّتىياقة نسمع
جميعُُّتحادلُاوحُالقدسُونصيرُسببُ الرُّفنحياُبنفثاتُُلهّيةاإلنسمعُالبشاراتُُحّتىالملكوتُاألبهىُُو

ُاإل ُالعالم ُوحدة ُعلم ُونرفع ُواألمم ُاألخوُُّنسانيُّالملل ُوننشر ُبوحانيُّالرُّة ُونفوز ُالبشر ُبين ضىُالرُّة
ُ.بدّيةاألوبالحياةُُلهيُّاإل

إلهيُُهونُإلىُملكوتكُويطلبونُالفيضُوالعناية.ُفياهؤلءُالعبادُمتوجُُّإنُُّالغفورُإلهيُ"ياُ
ُاجعلُالقلوبُطيُّ ُأنوارُُتجّلىتُحّتىرُاألرواحُتحصلُعلىُقابليةُمحبتكُوطهُُّحّتىبةُطاهرة فيها

ُمعُنداءتسُحّتىسهاُرُاآلذانُوقدُّتشاهدُأنواركُوطهُُّحّتىرُالعيونُشمسُالحقيقةُوطهُّ
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ُونحنُسائلونُوأنتُالمقصود.ُفقراءُوأنتُالغنيُّنحنُضعفاءُوأنتُالقديرُونحنُإلهيُُياملكوتك.ُ
كُوننجذبُإلىُملكوتكُونرتويُألطافُنستحقُُّحّتىةُوالستعدادُوأنعمُعليناُبالقابليُُّارحمُواعفُ إلهيُ

ُالرُّتكُونحياُبنفثاتُمنُماءُالحياةُونشتعلُبنارُمحبُّ ُإلهيُإلهي.ُانيُّوُرالنُّالقرنُوحُالقدسُفيُهذا
ُالبركةُطُّلت ُوأنزل ُوحمايتك ُحفظك ُفي ُوصنهم ُالجميع ُواحفظ ُعنايتك ُبنظرة ُالجمع ُهذا ُعلى ف

دُأيُّإلهيُُوحُالقدس.الرُّهمُبنفثاتُلهمُمستغرقينُفيُبحورُرحمتكُوأحيواجعُفوسالنُّلهؤلءُُماوّيةالسُّ
فابذلُعنايتكُإلهيُُأرّقاؤك.ُمّلةمايتكُوهذهُالحُظلُّهاُفهذاُاإلقليمُهوُفيُوّفقهذهُالحكومةُالعادلةُُو

نُّالمحترمةُواقبلهاُفيُملكوتك.ُإنُُّمّلةهذهُالُعّززوامنحناُفضلكُوموهبتكُُو كُأنتُكُأنتُالمقتدرُوا 
نُّ نُُّالّرحمنكُأنتُالقديرُوا  نُُّتنكُأوا  ُكُأنتُكثيرُاإلحسان".ُالمنعمُالعطوفُوا 
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 حوار في المصيف

ُبنُشوُفيُّسّيدالالبياناتُالمباركةُفيُبيتُ
1912ُحزيرانُسنة3ُُمصيفُميلفردُفيُأمريكاُفيُُ

ُهو هللا 

هذهُُمذاقناُألنُُّام اذلكُيوافقُتمُفإنُُّماوّيةالسُّقُفيُمجلسكمُهذاُمنُالمائدةُتذوُّنرجوُأنُنُ
ُإنُُّاّلتيالجماعةُ ُاجتمعتُبالاجتمعتُهنا تكونُلُشّكُفهناكُُمحّبةجماعةُتجتمعُبالُكلُُّوُمحّبةما

ُ.ماوّيةالسُُّالمائدة

ُُ ُالمائدة ُالُماوّيةالسُّوأصل ُأنُّمحّبةهو ُوفيُاإلنجيلُمذكور .ُُ نزلتُعلىُُماوّيةالسُّالمائدة
ُلهّيةاإلالمائدةُُهاُنزلتُعلىُحضرةُالمسيح.ُوكذلكُمشهورُأنُّرقُأنُّالشُّبطرس.ُومشهورُلدىُأهلُ

نزلتُعلىُحضرةُالمسيحُُماوّيةالسُّهذاُصحيح.ُفالمائدةُُأنُّلُشّكُكانتُتنزلُعلىُحضرةُمريم.ُُو
ُإنُّ ُكليهما. ُمريم ُُوعلىُحضرة نُّالسُّلمقتضىُُوفق اتكونُُماوّيةالسُّالمائدة ُُماءُوا  وحُتكونُالرُّمائدة

كانتُتنزلُعلىُحضرةُالمسيحُُاّلتيوحُومائدةُالعقلُتكونُبمقتضىُالعقلُوتلكُالمائدةُالرُّبمقتضىُ
تأثيراتُُةُوكانتُغذاءُالقلوب.ُإنُّنسانيُّوحُاإلالرُّوبهاُكانتُتحياُهللاُُمحّبةوعلىُحضرةُمريمُكانتُ
أّماُ.ُوفيُهذاُالغذاءُحياةُالجسمُأبدّيةفُماويُّالسُّتأثيراتُذلكُالغذاءُأّماُتةُهذاُالغذاءُالجسمانيُمؤقُّ

ُوح.الرُّفيُذاكُفحياةُ
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ونُفيُفّكُرفيُمونتُكليرُوتُاكمُاشتريتمُبيتُ لىُأنُّيشيرُإُافيُالجرائدُخبرُ ُنُّإحدهم:ُفعرضُأُ
ُنُفيه.وطُّالتُّ

اكن.ُفجميعُالعالمُوطنيُهمُلمُيفهمواُأيُنوعُمنُالمسلكنُّونُفيُقولهمُُودقاصُإّنهم:ُتفّضلفُ
مثلكمُفهناكُوطنيُواألصلُفيُالوطنُوطنُُامكانُأجدُفيهُنفوسُ ُمكانُوفيُأيُُّكلُّنُفيُوأناُمتوطُّ

ألحدُوهوُُارابُليسُملكُ التُّرابُوهذاُالتُّالقلوب.ُويجبُعلىُاإلنسانُأنُيستوطنُفيُالقلوبُلُفيُ
ُهوُالقلوب.ُحقيقيُّالوطنُالُلكنُّيخرجُمنُيدُالجميع.ُوهوُأوهامُ

ُوسألُآخرُعنُالحياةُبعدُالموتُوماذاُيحدثُلروحُاإلنسان؟ُ

ُإنُّتفّضلفُ :ُُ ُتحت ُيذهب ُيذهب.التُّالجسد ليه ُوا  ُجاء ُفمنه ُأتى. ُحيث ماُُكلُُّوُرابُمن
ُإلىُحيثُ ُيعود ُاإلنستشاهدونه ُجسم ُكانُمنُلمُُّناجاءُمنه. ُإلىُرابُفإنُّالتُّا ُيعود ُالتُّه أّماُراب.

فأنتمُمسرورونُوفيُمنتهىُالبهجةُوهذاُالمكانُهللاُوتعودُإلىُهللاُهاُجاءتُمنُةُفإنُّنسانيُّوحُاإلالرُّ
اوهوُمكانُبهجُُجّنة هناُوتجدُبهجةُعظمىُولقدُُتهتزُّةُنسانيُّوحُاإلالرُّةُكثيرةُلذاُفوحانيُّوفيهُُرُجد 

ُ.اطيبُ ُااخترتمُمكانُ 

يحتاجونُإلىُمؤانسينُُإّنهمأمُُاوسألتُامرأة:ُهلُهذاُالمكانُالهادئُمناسبُلألطفالُأيض ُُ
ُُهم؟منُسنُّ

ُإنُّتفّضلفُ ُمناسبُ: اه ُولُجد  ُولعقلهم ُولفكرهم ُمناسبُلعيونهم ذاُُكلُّلألطفالُوهو ُوا  شيء.
فلُسنُالطُّهُعندماُيبلغُةُفيُبعضُاألوقات.ُلحظواُأنُّبينُفيجبُأنُيجتمعواُسويُّكانُاألطفالُمؤدُّ

ُالّثاني ُإلى ُيميل ُاللُّة ُولحظوا ُاألطفال ُمع ُأنُّالطُّعب ُكيف ُوكيفُتجتمعُيور ُبعضها ُمع ُتطير ها
ُكمُوكمُكنتمُتفرحونُبهم؟رونُطفولتكمُوكمُكنتمُتأنسونُباألطفالُمنُسنُّببعضها؟ُوهلُتتذكُّ

ُالوقُبيعيةالطُُّبمثلُهذهُالمناظرُايفرحُكثيرُ بهاءُهللاُكانُحضرةُُ
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ُُإنُّ ُالمدينةُعالمُاألجسام ُاألرواحُومعُذلكُفقدُكانُحضرتهُطوالُالسُّالجبالُُوأّما ُأّيامهولُفعالم
ُببالياُشديدة.ُامبتليُ ُاحياتهُسجينُ 

العظيمةُلكمُومنُأغربُُقاّرةينُشاكرينُلكولمبسُعلىُاكتشافهُهذهُاليجبُأنُتكونواُممتنُُّ
مبيا".ُهذاُبُأنُيكونُاسمهاُفيُالحقيقةُ"كولمريك"ُويجأ"هاُاشتهرتُباسمُلكنُّهُاكتشفهاُُوالغرائبُأنُّ

ُوالعدل.الحّقُهوُ

ناُلكنُُّوُاأنُتكونُلهُأضرارُأيض ُُكانتُلهُفوائدُفالُبدُُّمهماةُوتيُّاسالنُّكائنُمنُالكائناتُُكلُُّ
ُ ُحسب ُالعالم ُنرى ُواآلن ُأضراره؟ ُأم ُأكثر ُفائدته ُهل ُننظر ُأن ُبالّظايجب ُابتلي ُقد متاعبُهر

لوُلمُيكتشفُكولمبسُأمريكاُلماُبنيتُباخرةُمثلُتيتانيكاُُالُ س.ُفمثجةُاكتشافُكولمباتُنتيومشقُّ
ُيجبُأنُننظرُالنُّبُاهذهُاألضرارُليستُشيئُ ُلكنُُّوُفوسالنُّهذهُُكلُّولماُغرقتُ سبةُللمنافع.ُولهذا

خيرُهيُُاّلتيوحيةُالرُّهوُخيرُمحضُفيُهذاُاليومُهوُاألمورُُاّلذييءُالشُّإلىُالفوائدُاألخرى.ُُو
ُ.ورالنُّهاُنورُولُضررُمنُناحيةُألنُّأّيةُُضررُمنُامحضُوخيرُبحتُوليسُلهاُأبدُ 

هناُفالبيوتُأّماُحل.ُالنُّتهاُمخنقةُوتشبهُاألقفاصُوتشبهُخليةُُوبيُنيويوركُفإنُّأّماُ:ُُوتفّضلُوُ
ُالمصيفُدخلناهُوكأنُّالسُّبةُوحينماُركبناُطيُّ .ُواليومُةجنُّناُدخلناُمنُالجحيمُإلىُاليارةُووصلناُهذا

ُ ُإلى ُذهبنا ُوصولنا ُالشُّبعد ُأمطرت ُعودتنا ُوعند ُفتبلُّالسُّالل ُقليماء ُالبيوتُُالُ لنا ُأحد ُإلى فلجأنا
حراءُوكانُالوقتُحضرةُالمسيحُكانُذاتُيومُفيُالّصُُأنُّبهاءُهللاُالقريبة.ُلقدُوردُفيُألواحُحضرةُ

يواناتُفيهاُحُىُمغارةُفالحظُأنُّهُإلوكانُيهطلُمطرُشديدُعلىُحضرتهُفتوجُُّامُحالكُ الظُّوالُالُ لي
ُ:ُ"ياتفّضلىُرأسُحضرتهُفلعُاغزيرُ ُاماءُتمطرُمطرُ السُّطرُوكانتُتحتُالمُاضاريةُفوقفُخارجُ 

ُابنُاإلنسانُفلمُيجدُلهأّماُُاولألغنامُمكانُ ُايةُكهوفُ الّضاُرللحيواناتُُوُايورُأوكارُ للطُُّخلقتإلهيُ
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رابُوغذائيُعلفُالصحراءُوسراجيُفيُالتُّفراشيُُىُأنُّتُرإلهيُُيحفظُفيهُنفسهُمنُالمطر.ُياُامكانُ 
لمُتعطهاُللملوكُولمُتعطهاُُاّلتيتلكُالموهبةُُي؟ُألنُّإنسانُأغنىُمنُُّ:ُ"أيُّتفّضلُثمُّجوم!ُالنُّياليُاللُّ

ُلألغنياءُأنعمتُعليُّ نجدُبهاءُهللاُبهاُفمنُهوُأغنىُمني؟ُوفيُآثارُحضرةُُللفالسفةُولمُتعطها
ُيستُمذكورةُفيُاإلنجيلُوهيُرواياتُعنُحضرةُالمسيحُوهيُتدورُحولُسموُّلُاّلتيبعضُالقضاياُ

حضرةُالمسيحُدخلُذاتُيومُقريةُوكانتُُةُأخرى:ُ"يقالُإنُّلكمُقّصُُالمسيحُوعظمةُالمسيح.ُوأقّصُ
ُغريبُ  ُيستضيفوا ُأن ُمنعتُاألهلين ُقد ُألنُُّاالحكومة ُمن ُفيُتلكُاألطرافُكثير ُوجد صوص.ُاللُّه

ُالمسيحُإ ُعلىُجمالُووصلُحضرة ُوقعتُعينها ُوحينما ُفاستحتُمنُمنعه ُعجوز لىُبيتُامرأة
عندي."ُولهذاُُانيُلُأستطيعُأنُأنزلكُضيفُ أنُتقول:ُ"إنُّحّبُحضرتهُولحظتُوقارُحضرتهُلمُت

ُ ُبكمالُالحترام ُفشاهدتُأنُُّثمُّاستقبلته ُالعجوزُإلىُهيئةُحضرته ُالمرأة آثارُالعظمةُُالتفتتُهذه
وليسُليُغيره.ُوكانُُاليُولدُ ُلتُيدُحضرتهُوعرضت:ُ"إنُّتُوقبُّقّدميماهُفتباديةُعلىُأطوارهُوس

ُعاق ُالولد ُكانُيشتغلُوكنُّالُ كامُالُ هذا ُنعيشُبمنتهىُ. ُالسُّا ُأنُعادة. ُاألخيرة وقدُحدثُفيُاآلونة
ُالُ هُيأتيُليلكنُُّوُافهوُيشتغلُنهارُ ُاوحزنُ ُاهُفيُمأتمُوعزاء.ُوقدُمألُبيتناُهمُ تُأفكارهُوكأنُّاضطرب

المساءُوجاءُُحضرته:ُ"ادعيهُإلّي".ُوحلُُّتفّضلماُأسألهُلُيجيبني".ُفكلُّمضطربُاألحوالُولُينامُُو
ُأمُّ ُفقالتُله ُولديُإنُّالولد ُ"يا ُفإنُكانُلديكُهمُُّه: ُشخصُعظيم ُُهذا ُبه". ُالولدُُثمُّفأخبره جاء

فعرض:ُ"ليستُاه:ُ"أخبرنيُهلُفيكُمرضُأوُداء؟"ُإيُُّامخاطبُ ُتفّضلوجلسُفيُحضورُحضرته.ُف
أحدُبلُأستره.ُوكنُُ:ُ"لُتكذبُبكُداءُلُدواءُله.ُفقلُوأناُأمينُلُأكشفُسرُّتفّضل"ُفعّلةبيُ

ُلُأكشفُسرُّامطمئنُ  ُفقلُوأنا ُ"إنُّ. ُفعرض: ُفُك." ُله." ُأعالجك".ُتفّضلليُداءُلُدواء ُ"قلُوأنا :
ُ:تفّضلهُليسُلهُدواءُفالُتمكنُمعالجته"ُففعرض:ُ"بماُأنُّ
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نيُأخجلُمرضُكان".ُفعرض:ُ"إنُُّ:ُ"أليُّتفّضلمرضُكان؟"ُفُعنديُالعالج"ُفعرض:ُ"أليُّ"قلُوأناُ
وقال:ُ"لُأستطيعُأنُأنطقُبهُبلسانيُُالُ الولدُقليُفّكركُولدي".ُف:ُقلُإنُّتفّضلوأستحيُأنُأقول".ُف

حّبُفيُوقعتُُافيُالمدينةُالمجاورةُملكُ ُ:ُ"أناُأعفوُعنك"ُفعرض:ُ"إنُّتفّضلوهذاُمنُسوءُاألدب".ُف
ُف ُهذا؟" ُبعد ُأقول ُوماذا ُاليابسة ُاألشواك ُبيع ُمهنتي ُوأنا ُفإتفّضلابنته ُ"اطمئن ُنُّ: ُشاء ُإن هللاُني

جُتلكُالبنتُوفيُأُحضرتهُاألسبابُلهُوذهبُالولدُوتزوُّ.ُوخالصةُالقولُفقدُهيُّأوصلكُإلىُمرادك"
ُلجاللُفقالُفيُنفسه:ُإنُّفافُخطرُببالهُأمرُوهوُيدخلُالغرفةُويرىُالجمالُواليلةُدخولهُغرفةُالزُّ

أُليُفهوُيستطيعُهُهيُّلنفسه؟ُوماُدامُأنُُّحّققكهذاُفلماذاُلمُيُاعظيمُ ُاليُأمرُ ُحّققخصُقدُالشُّهذاُ
هُيقطعُالصحارىُويأكلُاألعشابُةُإنُّمعنويُّلنفسهُوبرغمُامتالكهُهذهُالقوىُالُاءُهذاُأيض ُأنُيهيُّ

دُخطورُهذهُالفكرةُببالهُقالُتهىُالفقر.ُوبمجرُّمُويعيشُفيُمنالظُّفيُالرابُويجلسُالتُّوينامُعلىُ
شُعنُحضرته.ُحراءُيفتىُالّصُسأذهبُإليهُوأعود"ُوخرجُوذهبُإلُللبنت:ُ"ابقيُهناُوأناُليُشغل

لُُاتُليُخيرُ حّققكُ:ُ"لماذا؟"ُفعرض:ُ"إنُّتفّضلكُلمُتعاملنيُبالعدل"ُفموليُإنُّفوجدهُوقالُله:ُ"ياُ
خترتهُلنفسك.ُلهذاُصارُلُلُ أعظمُمنُهذاُولوُكانُهذاُمقبُوُاكُأمرُ لديُأنُُّفيلُشّكُتريدهُلنفسكُُو

ُشيئُ ُأنُُّامعلومُ  ُشيئُ ُالديك ُأعطيتني ُفقد ُتنصفني. ُلم ُفأنت ُهذا ُمن ُلديك".ُُاأعظم ُمرغوب غير
ةُلماُعندي؟"ُفعرض:ُ"أرجوُأنُتقولهُصحيحُولكنُهلُلديكُاستعدادُوقابليُُّماُحضرته:ُ"إنُُّتفّضلف

لديُُ:ُ"إنُّتفّضلفُهذا؟"ُفعرض:ُ"نعم"ُكلُّ"هلُتستطيعُأنُتغمضُعينيكُعنُ:ُتفّضليكونُلي"ُف
نُتستطعُذلكُفتعال"ُفسارُوراءُحضرتهُكلُّعظمُمنُوهيُُأهللاُهدايةُ وردُإلىُُحّتىُهذهُاألشياءُوا 
أخرجتهُُاّلذيفيُهذهُالقريةُفأخرجتهُاآلنُوهاُهوُكنزيُُ:ُ"كانُعنديُكنزُمخفيُّتفّضلنُُوّييالحورا

ُهُلكم."قّدمألرضُوأمنُباطنُا
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ُة.غةُالفارسيُّاللُّحدثُبالتُّهُلُيستطيعُوأبدىُأحدُالحاضرينُأسفهُألنُّ

ُتفّضلفُ ُحجاب ُليس ُهلل ُالحمد ُموجودُ اللُّ: ُالقلوبُُاغة ُتحادث ُفالقلوب ُالقلوب. ُعالم في
ُلتُفيُإيرانُجمعيُّاألخرىُوفيُذاتُوقتُتشكُّ إشارةُُغةُوبأقلُّاللُّحدثُبدونُاستعمالُالتُّةُأساسها

هاُصارتُبحيثُوصلتُإلىُدرجةُأنُُّاةُوقدُارتقتُهذهُالجمعيةُكثيرُ يُّةُكلُّمهمُّونُقضيةُكانواُيحلُّ
ُإصبعوّضُت ُبإشارة ُقضيُُّح ُكلُّواحد ُجمعيُّيُّة ُتشكيلهم ُمن ُفخافتُالحكومة ُفهمُة ُأحد ُيستطيع ُل ة

ُأضرارُبالغةُعلىُالحكُو ُوتكونُلها ُالمقاصدها ُباستعمالها ُمنعتهم ُلهذا ُوأقّصُضدُُّقّوةمة لكمُُهم.
ُالجمعيُّ ُتلك ُحدثتُفي ُحادثة ُكان ُفقد ُُكلُّة ُيريد ُالبابُفيقفُوكانواُالدُّمن ُإلى ُيأتي ُفيها خول

ُعجيبُالخلقةُ ُرجل ُذاتُيوم ُفجاء ُكالم، ُبدون ُآراءهم ُباإلشاراتُويبدون ُبينهم ُما ُفي يشاورون
هُعجيبُالخلقةُوكانُأمامهُقدحُماءُفصبُالماءُفيهُأىُأنُّئيسُإليهُوُرالرُّووقفُلدىُالبابُفنظرُ

ُإلىُرفضهُدخولُُحّتى ُإشارة ُيعنيُأنُّالرُّامتألُالقدحُإلىُحافتهُوكانتُهذه ُلُُجلُوهذا مجلسنا
افأخذُورقةُزهرةُرقيقةُُي اجلُكانُذكالرُّذلكُُلكنُّجل.ُُوالرُّمجالُفيهُلهذاُ ودخلُالغرفةُوبكمالُُجد 

ُب ُيتحرُّلطفُفوقُسطُكلُّالحترامُوضعها ُففرحُالجميعُكُحُالماءُفيُالقدحُبحيثُلم ماءُالقدح.
ُأنُّ ُيعنيُأنُُّحينُفهموا ُالزُّهذا ُلطيفُمثلُورقةُهذه ُولُنيُلُأحتاجُإلىُمكانُكبيرُوأنا ُهذه هرة

دُواكتسبواُتوقُُّاقواُلهُوقبلوه.ُوكانتُجميعُمحادثاتهمُباإلشاراتُوقدُارتقواُكثيرُ فصفُُّأحتاجُإلىُمكان.
مونُبنهايةُاإلتقانُبتحريكُالعينُفيُكلُّثونُباألعينُويتيّتحدُاذهنُوذكاءُوزادتُفراستهمُوكانواُغالبُ 

ُجاهاتُمختلفة.اتُّ

منُسوفُتدخلُجميعُممالكُأمريكاُمثلُالمكسيكُوكنداُفيُالمناسبة:ُ"بمرورُالزُُّتفّضلُثمُُّ
ُعام."ُاّتحادوأمريكاُالجنوبيةُوالوسطىُفيُ

ُبينُدولُالعالمُكانُيتوقُُّاّلتيىُوبخصوصُالحربُالعظمُ حينُُتفّضلعُالبعضُانفجارها
ُأنُتحدثُوسوفُلُسألهُأحدهم:ُ"لُبدُّ
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ونُفّكُروأنتمُفيُزاويتكمُلُشأنُلكمُباآلخرينُولُتُأوروّباهذهُالحربُتحدثُفيُُتدخلهاُأمريكاُألنُّ
لديكمُالمحيطُاألطلسيُُولُأحدُيطمعُفيُاغتصابُأرضكمُوأنتمُمرتاحونُألنُُّأوروّبافيُامتالكُ

ُةُمحكمة".طبيعيُّقلعةُ

وسائرُالبالدُُأوروّباُ:ُ"ستضطرُّتفّضلستوريةُالدُّةُُووبخصوصُوضعُالحكوماتُالجمهوريُُّ
ُإلىُتغييراتُعظيمةُوستنتهيُالمركزيُُّأوروّباإلىُتطبيقُأنظمتكمُوستحدثُفيُجميعُ ُفيُالحكم ة

إلنصافُأنُيحكمُمركزُواحدُعلىُمملكةُواحدةُاخليُللولياتُوفيُالحقيقةُليسُمنُاالدُّالستقاللُ
ُألنُّ ُالمركزيُُّمهماه ُالحكومة ُأعضاء ُكياسة ُفإنُّكانت ُكبيرة ُوعقولهم ُبالحتياجاتُة ُلها ُعلم ُل ها

ُعلمُ المحليُّ ُلرقيُّاتامُ ُاة ُالجهد ُفيُبذل ُأعضاءها ُولُينصفون ُفمثُ، ُالمملكة ُأنحاء جميعُُالُ جميع
نساُتخدمُباريسُوجميعُالممالكُوالمستعمراتُتخدمُلندنُوتسعىُألمانياُتخدمُاليومُبرلينُوجميعُفُر

ُبة".حكومتكمُفيهاُأنظمةُطيُُّلكنُّفيُتجميلهاُُو

لُأمريكاُُ:ُ"إنُّتفّضلةُفةُوالقتصاديُّالّسياسيُّمنُالحاضرينُحولُالمشاكلُُوعرضُشخصُ
كثرةُُأوروّبالمشاكلُفيُ.ُفإحدىُاأوروّباسبةُلمشاكلُالنُّفمشاكلُأمريكاُلُشيءُبُأوروّباقياسهاُبيمكنُ

ُ ُوألمانيا ُفرنسا ُففي ُُوالشُُّعاّمةالجيوش. ُالكبرى.ُلكّنكعبُجنود ُالمصيبة ُهذه ُمن ُمرتاحون ُأنتم م
لحُرايةُللّصُُأّولاكمُمنُهذاُالبالء.ُوفيُداخلُأمريكاُأمنُوأمانُوهناُترتفعُهُنجُّعلىُأنُّهللاُفاشكرواُ
قدُُالّصلحُياتُوهيُأنُّّولةُمنُاأليُّإلىُنتيجةُكلُُّلاإلنسانُيتوّصُُفأيقنواُبحدوثُذلكُألنُُّالعموميُّ
ُةُاألطراف.ةُوسوفُيسريُمنُهناُإلىُبقيُّبينُجميعُاألمُُّأّولُ هناُُاستقرُّ

ُاألمُُّ ُحكم ُيكون ُأن ُيجب ُ"هل ُالحاضرين: ُأحد ُاألمُّوسأل ُبيد ُبيدُة ُأم ُمطلقة ُبصورة ة
العقالء؟"
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ُأنُّتفّضلفُ ُالمعلوم ُ"من ُاألمُُّ: ُأفضعموم ُانتخبت ُلو ُرؤساءُة ُانتخبوا ُوهؤلء ُرجالها ل
ُفإنُّ ُأيُأنُُّالجمهورية ُأحسن. ُاألمُُّالمنتخبينُئيسُيكونُمنتخبالرُُّهذا ُوليسواألنُعموم ُعوام ُة

ُينبغالّسياسيُّفيُالمسائلُُفينمثقُّ ُكما ُوفيُالحقيقةُهرةالشُّحّبُيُويليقُبلُيجرونُوراءُة .ُ ُكلُّإّن
نُّيلتفونُحُوُيرّوجهُالعقالءُفالعوامُُّموضوعُهامُّ ُلُالعملُيجبُأنُيكونُفيُأساسهُبيدُالعقالءُلهمُوا 
ُُو ُالعوام ُفيُمنتهىُُلكنُّبيد ُاألمةُواإلخالصُونيُُّالّصدقالعقالءُينبغيُأنُيكونوا تهمُخدمةُعموم

ُاألمورُالكلُّ ُوصيانتها.ُلحظوا ُالعوامُّيُّوحفظُمصالحها ُاألمورُإلىُيد ُهذه ُتسلمونُمقاليد ُةُعندما
أنُيكونُهناكُمهندسُعاقل.ُُالبيتُلنُيبنىُولُبدُُّالُفإنُّالعملُبيدُالعمُُّفإنهاُتنهدم.ُفإذاُتركتم

العوامُيحاربونُولُُلكنُّةُالحربيةُُويتحملونُالعناء.ُوالقائدُيرسمُالخطُُّفالعملُيعملهُالعقالءُوالعوامُّ
ُفرقتهم؟ُفإذاُمهميمكنُتسلي ُخريطةُالمعركة.ُوهلُيمكنُأنُيكونُأفرادُالجيشُمسؤولينُعنُإدارة

ُ".ابُعاقلُقائدُ فرُوجبُعليناُتعيينُرجلُمجرُّأردناُالفتحُوالظُّ

ُالعالقاتُالقتصاديُُّ ُحول ُسائل ُوسأل ُبين ُوالعمُّّييأسمالالرُّة ُفن ُ"إنُّتفّضلال ُإحدىُُ: هذه
نُلمُيفصلُفيُهذهُالتُّهاُيجبُأنُتعالجُبالعتدالُلُبلكنُُّوبهاءُهللاُةُلحضرةُساسيُّالمبادئُاأل هورُوا 

نُُّااألمرُسيؤولُأخيرُ ُفإنُُّمحّبةالالمسألةُبطريقُ امُغيرُممكنينُالتُّساويُالتُّالشتراكُُوُإلىُالحرب.ُوا 
ن.ُولكنُهناكُطريقُواحدُمعتدلُوهوُأنُلُيبقىُالفقراءُعلىُهذهُأمورُالعالمُونظامهُيختالُُّألنُّ

األغنياءُالحالُمنُالحتياجُولُيبقىُاألغنياءُعلىُهذهُالحالُمنُالغنىُبلُيعيشُالفقراءُويعيشُ
لمملكةُُاشخصُواحدُكانُملكُ ُابهذاُالموضوعُقديمُ ُفّكرحسبُدرجاتهمُبراحةُواطمئنانُوسعادة.ُوقدُ

فيُأنُُفّكرىُبعرشهُمنُأجلُهذاُاألمرُوكانُقدُعاشُقبلُولدةُاإلسكندرُاليونانيُُوأسبارطةُوضحُّ
ُفيُسعادةُفئةُفيُهذاُايقومُبخدمةُلُتفوقهاُخدمةُويصبحُسببُ 
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ُل ُالعالم. ُأهاليُأسبارطةُإلىُثالثةُأقسام ُقسم ُأهاليُالمدينةُاألصليُّأّولهذا ُزرُّاّلذيونُها ،ُااعُ نُكانوا
ُ ُأهل ُالتُُّوُالّصناعةوثانيها ُوثالثها ُهذاُالطُّجارة، ُوأراد ُفينيقي. ُأصل ُمن ُيونانيون ُوهم ُالحاكمة بقة

ُال ُالمساواة ُُةحقيقيُّالملكُالمدعوُليكارغوسُأنُيوجد ُاألقسام ُالالثُّبينُهذه سُريقةُيؤسُّالطُّثةُوبهذه
ُإنُّ ُفقال ُعادلة ُاألصلُحكومة ُالزُّّيياألهالي ُوهم ُمرُّن ُليسوا ُعشرُكلُّاع ُإعطاء ُعدا ُما ُبشيء فين

ُم ُوليسوا ُوأهلُكلُّحاصالتهم ُكذلكُيالتُُّوُالّصناعةفينُبشيءُآخر. الخراجُوليسواُُي اونُسنُوقّدمجارة
ُكلُّم ُآخر. ُبشيء ُفين ُالطُّأّما ُالثُّبقة ُأي ُالسُُّوُجباءالنُّالثة ُالحاكمة ُإشغالُُناّلذياللة كانتُوظيفتهم

دارةُالمملكة.ُفقدُمسحُجميعُأراضيُأسبارطةُوقسمهاُالدُّالمناصبُُو فاعُعنُالوطنُوقتُالحربُوا 
مُاألراضيُإلىُتسعةُآلفُقسمُوأعطىُكانواُتسعةُآلفُشخصُفقسُُّالُ ساويُبينُأفرادها.ُفمثالتُّب

ُُكلُّ ُإنُّالطُّشخصُمنُهذه ُوقال ُسهمه ُالحاصالتُفيُُبقة ُإلىُصاحبها.ُُكلُّعشر أرضُيعود
وكذلكُوضعُلألهلينُبعضُالقوانينُواألنظمةُاألخرىُوبعدُأنُوضعُأحكامُهذهُالقوانينُحسبُماُ

ُاألمُّحّبُكانُي نيُأخافُبعدُلكنُّةُُوفرُإلىُسوريُّالسُّيُأريدُةُللحضورُإلىُالمعبدُوقالُلهمُإنُّدعا
قبلُرجوعي.ُُاأنُتقسمواُاليمينُوأنُلُتلغواُهذهُالقوانينُأبدُ ذهابيُأنُتلغواُهذهُالقوانينُولهذاُيجبُ

هُلكنُّيرجعُالملكُُوُحّتىُاينُبهاُدائمُ متمّسكروهاُوأنُيبقواُأنُلُيغيُُّاغليظُ ُافأقسمواُفيُالمعبدُقسمُ 
زمنُُوماُرجعُوتركُالملكُلكيُتبقىُهذهُالقوانينُمحفوظة.ُولمُيمضُُِّاخرجُمنُالمعبدُوسافرُتوُ 

ولآلخرُُأولدتُأسبابُالخالف،ُفقدُولدُألحدهمُخمسةُدبُُّحّتىةُهذهُالمسألةُالشتراكيُّطويلُعلىُ
ُتُاألمور.اضطربفاوتُبينهمُُوالتُّالثُولدانُوحدثُوللثُُّأولدثالثةُ

ولوُفعلواُذلكُُالُكرهُ ُالهذاُفمسألةُالمساواةُمستحيلةُوبقيُأنُيرحمُاألغنياءُالفقراءُطوعُ ُ
ُ.ُفالُيكونُذلكُلماُكانتُلهُفائدةُاكرهُ 



 309 

ُُاجبرُ  ُبالقانون ُالعموميُُّكلُّيعرفُُحّتىبل ُحسبُالقانون ُواجبه ُفمثواحد عندهُُشخصُغنيُُّالُ .
لهُحاصالتُُي اغنُاشخص ُُحاصالتُكثيرةُوشخصُفقيرُحاصالتهُقليلةُأوُنقولُبصورةُأوضحُإنُّ

أنُتؤخذُضرائبُُحاصالتهُعشرةُكيلواتُفليسُمنُاإلنصافُافقيرُ ُاآلفُكيلوُوشخص ُُعشرةُتعادل
متساويةُمنُالثنينُبلُيجبُإعفاءُهذاُالفقيرُفيُهذهُالحالُمنُالضرائب.ُفلوُأعطىُالفقيرُضريبةُ

ُإنصافُ  ُفليسُهذا ُالعشر ُالفقيرُاالعشرُوأعطىُالغنيُضريبة ُقانونُإلعفاءُهذا ُإذنُيجبُوضع .
عندهُعشرةُآلفُكيلوُُّلذياالغنيُُلكنُّةُُوروريُّعندهُعشرةُكيلواتُفقطُيحتاجهاُلمعيشتهُالّضُُاّلذي

ُأعطىُعشرُ  ُعُ ُالو ُي ُرُ شُ أو ُأعطىُالغنيُّن ُفلو ُلبُلنُيصيبهُضرر. ُآلفُأخرى.ُثمانيقيتُعنده ة
نسانُآخرُعندهُخمسونُألفُكيلوُفإنهُلوُأعطىُعشرةُآلفُكيلوُلبقيُلديهُبعدُذلكُأربعونُألفُ وا 

ُكيلو.ُلهذاُيجبُوضعُالقوانينُعلىُهذاُالمنوال.

ُُ ُفيُقوانينأّما ُالموجودة ُتمامُ األجور ُالعمالُاجبُإلغاؤها ُأصحابُالمعاملُأجور ُفلوُزاد .
ُويضربونُويطلبونُالمزيد.ُوليستُلهذاُنهاية.ُابعدُشهرُأوُسنةُأخرىُيتظاهرونُأيض ُُإّنهماليومُف

لُت عطىُأجورُفقطُلهؤلءُبلُهللاُفيُهذاُالباب.ُفبموجبُشريعةُهللاُعةُبشريواآلنُأخبركمُُ
ةُفتؤخذُويجمعُحاصالتُزراعيُُّفيُقريةُيزرعُرعازُُالُ عمل.ُفمثُكلُّحقيقةُشركاءُفيُيُاليكونونُف

فيهُُسُفيُتلكُالقريةُمخزنُعموميُّراءُحسبُحاصالتهمُويؤسُّوفقاعُأغنياءُرُّضريبةُالعشرُمنُالزُّ
نُعلىُنُيحصلُواّلذيّراعُهمُغني.ُفالزُّيرُوأيُّفقُاسالنُُّينظرُأيُُّثمُّبُوالحاصالتُرائتجمعُجميعُالّضُ

رائبُمنُجميعُالّضُُومصروفاتهمُلُيؤخذُمنهمُشيء.ُوخالصةُالقولُفإنُُّمهمحاصالتُتساويُطعا
نُوجدُفيُالقريةُعاجزُيعطىُلهُبقدرُمعيشتهُُالحاصالتُتجمعُفيُمخزنُعموميُّ .ُالّضرورّيةوا 

ذاُوجدُغنيُّ ُحاصالتهُتزيدُعلىُمصروفاتهُبمقدارُلكنُّيحتاجُإلىُخمسينُألفُكيلوُفقطُُوُوا 
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نةُينفقُعلىُالمصروفاتُالسُّماُيبقىُفيُالمخزنُآخرُُكلُّشرانُُوخمسمائةُألفُكيلوُيؤخذُمنهُعُ 
ُة.العموميُّ

اةُمهمُّةُمسألةُالشتراكيُُّإنُُّ ولُوفيُالدُّفقُجميعُالُويجبُأنُتتُّبإضرابُالعمُُّولُتحلُُّجد 
منتهىُالعقلُوالكفاءةُرُهؤلءُاألعضاءُفيُمجلسُينتخبُأعضاؤهُمنُبرلماناتُاألممُوأعيانهاُويقرُّ

ُيتضرُُّاقرارُ  ُل ُبموجبه ُكثيرُ الرُّر ُقانونُ ُاأسماليون ُويضعون ُمحتاجين، ُالعمال ُيبقى بمنتهىُُاول
وكذلكُتحفظُحقوقُأصحابُرؤوسُُحقوقُالعمالُمضمونةُبضمانُقويُُّيعلنونُأنُُّثمُّالعتدالُ

ُتمُّ ذا ُوا  ُبرضىُُاألموال. ُالقرار ُفإنُّالطُّتطبيقُهذا ُيكونُعرضةُُإضرابُأيُُّرفين ُبعد ُفيما ينشأ
لُّ ولُله.الدُّلمقاومةُجميعُ حيثُيحدثُفيهاُُأوروّباةُفيُخاّصُانتهىُاألمرُإلىُخرابُأكثرُوأكثرُُوُوا 

ُبينُأسبابُالحربُالُاضطراب ُومن ُفمثُأوروّبافيُُعاّمةعظيم. ُنفسها. ُالمسألة يملكُأحدُُالُ هذه
ُمنجمُ ّييأسمالالرُّ ُمصنعُ ُان ُاآلخر ُُاويملك ُأمكن ُالمصنعُفإذا ُوصاحب ُالمنجم ُصاحب ُيشرك أن
العمالُسيكونُلهمُُةُمنُاألرباحُفإنُّالُنسبةُمئويُّالهمُفيُاألرباحُوبصورةُمعتدلةُبأنُيعطواُالعمُّعمُّ

ويبذلونُالجهدُبأرواحهم،ُفسوفُلُيبقىُفيُالمستقبلُُعاّمةباإلضافةُإلىُأجورهمُقسطُمنُاألرباحُال
ُألفيُُكلُّصُةُوكذلكُيخّصُيُّاحتكارُوسوفُتلغىُالحتكاراتُبالكلُّ ُآلفُسهم مصنعُيملكُعشرة

نةُمنُالسُّهرُأوُالشُّلهمُوماُيبقىُآخرُُاتكونُملكُ ُحّتىُمهمالُوباسسهمُمنُهذهُاآللفُالعشرةُللعمُّ
ُيقسُّ ُتقسيمُ األرباح ُوالمصروفات ُاألجور ُدفع ُبعد ُاألموال ُأصحاب ُبينُُامتناسبُ ُامه ُاألسهم مع

هُلُيمكنُأنُفيجبُوضعُقوانينُألنُُّالعامُُّمُكبيرُبحقُّظلاآلنُُحّتىُرفين.ُوفيُالحقيقةُقدُجرُىالطُّ
ُيضربونُفيُ ُفهم ُويكونُالّضُُكلُّشهرُوفيُُكلُّيرضىُالعمالُباألوضاعُالحاضرة ررُآخرُسنة

ُعلىُ ُحدثُقديمُ ّييأسمالالرُّاألمر ُوقد ُُان. ُإنُُّثمانيُّعإضرابُفيُمعسكر ُالجيشُللحكومة: ُفقال
ُرواتبناُقليلةُتجب
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رائبُفيُجيبُالّضُُكلُّذهبتُُاوأخيرُ ُاأضربواُأيض ُمّرةُبعدُُثمُّولةُرواتبهمُمجبرة.ُالدُّهاُفزادتُزيادت
ُالجُالجيشُووصلُاألمرُإلىُدرجةُأنُّ ُقتلوا ُالسُّنود ُالّضُلطانُقائلينُلماذا ُتزد تزدادُُحّتىرائبُلم

ةُبحيثُذهُالقضيُّفيُهُونُقويُّرواتبنا؟ُفالُيمكنُأنُتجدُمملكةُراحةُبدونُالقانونُويجبُوضعُقان
القانونُفسببُالحياةُأّماُمارُالدُّاإلضرابُسببُُولُهذاُالقانون.ُوخالصةُالقولُإنُّالدُّجميعُتحميُ

ُوأنتمُفيُُقّوةوبالُالقانونُلُباإلضرابُوفقالمطالباتُبالحقوقُُويجبُوضعُقانونُوتتمُّ وبالعنف.
ُ ُأنُنتالسُّثتمُفيُةُتحدُّيلاللُّهذه وحُالرُّمُعنُعالمُكلُّياسةُبلُنحنُنتالسُّمُفيُكلُّياسةُوليستُعادتنا
ُعنُكلُّونت ُفمقتضىُوتيُّاسالنُُّالّثروةلُعنُُملكوتّيةالُالّثروةم ُالعنفُُوالسُّة. ُهو ُياسة ُلُالسُّأّما عادة
ةُعادةُأنُتعيشُاألمُّالسُّعادة؟ُوالمرادُمنُالسُّة.ُماُهيُالجبريُُّقّوةعادةُوالالسُّبالعنفُولُتجتمعُُحّققتت

ُةُأخرىُغيرها.ةُوهذهُقّصُفتلكُقّصُُلهيُّالملكوتُاإلُقّوةوبُنسانيُّلعالمُاإلفيُمنتهىُفضائلُا
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 بهاء هللا تعاليم 

ُينُفيُمدينةوّحدالخطبةُالمباركةُفيُكنيسةُالم
1912ُحزيران8ُُأمريكاُصباحُاألحدُفيُُ–فيالدلفياُُ

 هو هللا

ُدائمُ ُرقُمنالشُّمنُُلقدُجئت  ةُكماءُوهيُمملسُّالنورُُامملكةُبعيدة،ُمنُمملكةُطلعُفيها
ُ.لهّيةاإلظهورُالقدرةُُةُوكانتُمحلُّمقّدسظهرتُمنهاُالمظاهرُال

هللاُُمحّبةُرقُوالغربُوتحيطالشُّارتباطُبينُهللاُومراديُومقصوديُهوُأنُيحصلُإنُشاءُُ
ُعوحُالقدس.ُلهذاُأتضرُّالرُّكالُاإلقليمينُوتحييُالجميعُنفحاتُُلهّيةاإلةُانيُّوُرالنُّرفينُوتنيرُالطُّبكالُ

ويجعلُهذهُُاواحدُ ُاويجعلُهذهُاألديانُدينُ ُاواحدُ ُارقُوالغربُإقليمُ الشُّأنُيجعلُُلهّيةاإلإلىُالعتبةُ
ُأنواُانفسُ ُفوسالنُّ ُبمثابة ُالجميع ُويصبح ُالجميعُُرواحدة ُويصبح ُواحد ُبحر ُوأمواج شمسُواحدة

ُفيُحديقةُواحدة.ُاوأزهارُ ُاأوراقُ ُكلُّفيُبستانُواحدُويصبحُالُاأشجارُ 

إدراكُالكائناتُُةُعنُإدراكُالكائنات،ُألنُّمنّزهةُُومقّدسمحضةُُوُنّيةوحداُلوهّيةحقيقةُاألُإنُُّ
ُاأل ُوحقيقة ُفنحنُفقرُُلوهّيةمحدود ُأنُيحيطُبغيرُالمحدود؟ ُوكيفُيستطيعُالمحدود غيرُمحدودة
ُغنىُصرف.ُوكيفُيحيطُالفقرُالبحتُبالغنىُُلوهّيةمحضُوحقيقةُاأل
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رفُأنُيدركُقدرةُمحضةُوكيفُيستطيعُالعجزُالّصُُلوهّيةيقةُاألالمطلق؟ُونحنُعجزُصرف.ُوحق
ُإنُّ ُالمحضة؟ ُفيُانتقالُوانقالبُكيفُالدُّهيُعلىُُاّلتيبةُمنُعناصرُُوالكائناتُالمركُُّالقدرة وام

ُُتصّورتستطيعُأنُت ُفمنُالمؤكُّالقيُُّهيُالحيُُّاّلتيالحقيقة ُالقديم! ُأنُّوم ُألنُّد ُعنُذلك. ُعاجزة ناُها
رتبةُدانيةُلُتستطيعُإدراكُماُُكلُّتفاوتُالمراتبُمانعُلإلدراكُُوُالكائناتُنشاهدُأنُُّحينماُننظرُإلى

هُلنُيدركُحقيقةُارتقىُفإنُُّمهماُباتالنُّ.ُُوباتالنُّهُلنُيدركُعالمُارتقىُفإنُُّمهماالجمادُُالُ فوقها.ُمث
ُشيئُ السُّالحيوانُولنُيعرفُعنُ ُوالبصر ُكذلكُامع ُالحيواُمهما، ُتطُُّنّيةارتقتُالحقيقة لعُعلىُلن
ُكلُّضحُأنُتفاوتُالمراتبُمانعُلإلدراكُولُتستطيعُالعاقلةُله.ُإذنُاتُُّقّوةحقيقةُاإلنسانُولُتدركُال
ُرتبةُدانيةُإدراكُماُفوقها.

والعطرُوهيُُطفاللُّرافةُُوهرةُعلىُماُهيُعليهُمنُالظُّهذهُالزُُّلحظواُبصورةُدقيقةُترواُأنُُّ
معُوالبصرُالسُُّتصّورهاُلُتدركُحقيقةُاإلنسانُولنُتستطيعُإلُأنُُّباتالنُّفيُدرجةُالكمالُفيُعالمُ
دراكهُوليسُلهاُخبرُعنُعالمُاإلنسان.ُومعُأنُُّحّققفيُعالمُاإلنسانُولنُيت ُلهاُعقلُاإلنسانُوا 

نسانُرتبةُاإلُببُفيُعدمُاإلدراكُألنُّالسُّتفاوتُالمراتبُهوُُهرةُواإلنسانُحادثُإلُأنُّمنُالزُُّالُ ك
؟ُوكيفُيستطيعُلوهّيةةُإدراكُحقيقةُاألبشريُّذنُفكيفُتستطيعُالحقيقةُالإُدانية.ُباتالنُّتبةُعاليةُوُر

ُتصّورهُلنُيستطيعُذلكُولنُيصلُذلكُإلىُأنُّلُشّكُغيرُالمحدود؟ُُبُّالرُّاإلنسانُالمحدودُإدراكُ
ُغيرُمحدودة.ُلوهّيةماُهوُمحدودُبينماُحقيقةُاألاإلنسانُإنُُّتصّورماُيأتيُضمنُُكلُُّاإلنسانُألنُّ

قدُأفاضتُالوجودُعلىُجميعُالكائناتُومواهبهاُظاهرةُفيُالعالمُُلهّيةاإلتلكُالحقيقةُُلكنُُّوُ
مسُترونُالشُّمسُفعندماُتالحظونُالشُّوأنوارهاُمنتشرةُفيُعالمُالوجودُمثلُانتشارُأنوارُُنسانيُّاإل
ُةنورهاُوحرارتهاُساطعةُعلىُاألشياءُوكذلكُتشرقُأنوارُشمسُالحقيقُأنُّ
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مراتبُُلكنُّائنات.ُ.ُفنورهاُواحدُوحرارتهاُواحدةُوفيضهاُواحدُوهيُساطعةُعلىُجميعُالككلُّعلىُال
مسُبقدرُاستعداده.ُفالحجرُاألسودُالشُّواحدُيستفيضُمنُُكلُّتُُوةُواستعدادهاُمتفاُوتعّددمالكائناتُ

ُشعاعُمنُ ُشعاعُمنُالشُّلديه ُشعاعُمنالشُّمسُواألشجارُلها مسُوقدُالشُُّمسُوالحيواناتُلديها
ُمسُواحدةُوالفيضُواحد.الشُّمسُُوالشُّتُبحرارةُتربُّ

تهاُوتظهرُفيهاُمسُفيهاُبتمامُقوُّالشُّتشرقُُاّلتيالكاملةُمنُالبشرُمثلُالمرآةُُفوسالنُُّلكنُُّوُ
ُمس.ُإنُّالشُّمسُوضياؤهاُبتمامهاُوهيُتحكيُعنُالشُّضحُفيهاُحرارةُوتتُُّتجّلىمسُوتالشُّكمالتُ

هرةُفيُالمرآة.ُوفيُالّظامسُالشُّكُام اتمُلوهّيةتمثلُحقيقةُاألُاّلتيةُمقّدسهرُالهذهُالمراياُهيُالمظا
ُتجّلىمسُالحقيقةُومثالهاُوتالشُّومثالها.ُوكذلكُتظهرُصورةُُماوّيةالسُّمسُالشُّالمراياُتظهرُصورةُ

رادُهوُحضرةُالمسيح:ُ"األبُفيُالبن"ُوالمُتفّضلولهذاُيُمقّدسهيُالمظهرُالُاّلتيفيُمرآةُالحقيقةُ
لتُعنُمكانهاُمسُتنزُّالشُُّظاهرةُفيُهذهُالمرآةُوليسُالمرادُهوُأنُُّ-شمسُالحقيقة–مسُالشُّأنُتلكُ

صعودُونزولُوليسُلهاُدخولُوخروج.ُُلوهّيةهُليسُلحقيقةُاألتُفيُهذهُالمرآة.ُألنُّاستقرُّوجاءتُُو
ُلوهّيةاألهُليسُهناكُلحقيقةُقديسُألنُّالتُّفيُمركزُُامانُوالمكانُوهيُدومُ ةُعنُالزُّمنّزهةُُومقّدسوهيُ

ُبديلُوالنتقالُمنُحالُإلىُحالُمنُخصائصُالحقيقةُالحادثة.ُالتُّغييرُُوالتُُّتغييرُوتبديلُإذُإنُّ

ُالخالفُُوُاشتدُُّاّلذيوفيُالوقتُُ ُُزاعالنُّفيه ُفيُبالد ُعظيمة ُشّدة رقُوكانتُالشُّوالخصام
ُبعض ُ ُبعض ُُخاصمةُيوكانتُاألجناسُالمختلفُاالمذاهبُوالمللُيحاربُبعضها فيُهذاُُ–ُابعضها

ةُنسانيُّووحدةُاإلُلهّيةاإلبإعالنُوحدةُالفيوضاتُُتفّضلرقُُوالشُّمنُأفقُبهاءُهللاُالوقتُظهرُحضرةُ
ُُوأنُّ ُعبيد ُالبشر ُاإلُإلهجميع ُفيضُالخلق ُمن ُالوجود ُنالوا ُوجميعهم ُوأنُّلهيُّواحد رؤوفُهللاُُ.

ُالجميعُوهوُيرّبيبالجميعُوهوُ
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هللاُ،ُوماُدامُلطافباألُاهمُويحفظهمُويشملهمُجميعُ يرّبيويرزقُالجميعُُوُمّلةُكلُّجنسُوبُكلُّرؤوفُب
ُُكلُّبالُارؤوفُ  ُدام ُوما ُنكونُنحنُغيرُرؤوفين؟ ُالُي اوفهللاُفلماذا ُنكونُنحنُعديميُُكلُّمع فلماذا

ُ؟بالعنفُوالغضبُاحمةُفلماذاُنعاملُبعضناُبعض ُالرُّبُكلُّيعاملُالهللاُالوفاء؟ُوماُدامُ

ُوُُلهّيةاإلياسةُالسُّهُهيُوهذُ ُمنُأنُّلُشّك ُعاقلينُُمهماالبشرُُةُألنُّبشريُّياسةُالالسُّها كانوا
ُ ُمن ُأعظم ُسياستهم ُتكون ُأن ُالممكن ُالسُّليسُمن ُنتابعُلهّيةاإلياسة ُأن ُنحن ُيجبُعلينا ُإذن .

وبراعمُُاراقُ جميعُالمللُوالخلقُوأنُنكونُرؤوفينُبالجميعُونعتبرُالجميعُأُوحّبُوأنُنُلهّيةاإلياسةُالسُّ
أمواجُبحرُواحدُُكلُّآدمُواحدُوالُأولدلجميعُمنُساللةُعائلةُواحدةُومنُاُلشجرةُواحدةُألنُُّاأثمارُ ُو

أحدهمُعليلُتجبُمعالجتهُُواحد.ُوغايةُماُفيُاألمرُأنُُّإلهوأعشابُحقلُواحدُويعيشونُفيُحمايةُ
ُوجاهلُيجبُتعليمهُونائمُيجبُإيقاظهُوغافلُيجبُتنبيهه.

ُأعلُ ُوقد ُاإلبهاءُهللاُنُحضرة ُالعالم ُألنُُّنسانيُّوحدة ُاألديان. ُاألديانُُوكذلكُوحدة جميع
ُلُتقبلُُلهّيةاإل ُوالحقيقة ُالحقيقة ُقيحقوالُعّددتُّالأساسها ُأنبياء ُوأساسُجميع ُواحدة ُوهوُهللاُة واحد

ُلهّيةاإلاألديانُبناءُُاألساسُهوُالحقيقةُلهذاُفإنُُّحيثُإنُّ.ُُوالُ باطُلكانُالحقيقةُولوُلمُيكنُالحقيقة
ليستُُالّتقاليدتُفيُوسطهاُوظهرتُآدابُوتقاليدُزائدةُوهذهُحلُُّالّتقاليدُواحد.ُوغايةُماُفيُاألمرُأنُّ

ُإنُّ ُاألنبياء ُُومن ُوبدعة. ُحادثة ُهي ُإنُّما ُُحيث ُاختالفُُالّتقاليدهذه ُسبب ُصارت ُلذلك مختلفة
ُحد.ناُنتُّأنُّالُشّكُفُلهّيةاإلاألديانُُناُحقيقةُأساستحّريُوُالّتقاليدإذاُنبذناُهذهُأّماُاألديان،ُ

همُمتساوونُفيُالحقوقُوليسُبينهمُكلُّجالُالرُّساءُُوالنُُّوأنُُّنسانيُّاإلُوعالنُّوكذلكُأعلنُوحدةُُ
ُهموجهُمنُالوجوهُألنُُّتمايزُبأيُّ
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فُلُهُسُوفيُأنُُّامطلقُ الُشّكُجالُفالرُّساءُمثلُالنُّتُربيةُفإذاُتربُّالتُّبشرُويحتاجونُفقطُإلىُُاجميعُ 
كورُولُيرُيحتاجُإلىُجناحينُأحدهماُاإلناثُواآلخرُالذُّالطُّكُنسانيُّالعالمُاإلُامتيازُألنُُّيبقىُأيُّ
علىُالجناحُاآلخر.ُُلُ نقصُفيُأحدُالجناحينُيكونُوباُيرُأنُيطيرُبجناحُواحدُوأيُّالطُّيستطيعُ
لةُعنُأداءُوظيفتها.ُوقدُخلقُلُاليدُاألخرىُالكامةُمثلُيدينُفإذاُبقيتُيدُناقصةُتتعطُّبشريُّوعالمُال

ُالبشرُووهبُالجميعُعقهللاُ ُيميُُّالُ جميع ُووهبُالجميعُعينينُوأذنينُويدينُورجلينُولم زُودراية
ُتكونُُابعض ُ ُفلماذا ُالنُّعنُبعض. ُإنُّالرُّمنُُأحطُّساء ُُجال؟ ُوالعدلُُلهّيةاإلالعدالة لُتقبلُبهذا.
ناثُُوُذكورهللاُخلقُالجميعُمتساوين،ُوليسُلدىُُلهيُّاإل ُومنُكانُقلبهُأطهرُوعملهُأحسنُفهُكلُّوا 

جالُمثلُحضرةُالرُّ.ُوكمُمنُنساءُظهرنُوكّنُفخرُالُ سواءُكانُامرأةُأمُرجهللاُمقبولُأكثرُلدىُ
ُ ُُاّلتيمريم ُفخر ُالالرُّكانت ُومريم ُمجدليُّجال ُُاّلتية ُأمُّالرُّكان ُومريم ُيغبطونها ُُجال ُاّلتييعقوب

كثيرات.ُُجالُوأمثالهنُّالرُّتينُكانتاُفخرُاللُّونُوسارةُزوجةُإبراهيمُجالُوآسياُبنتُفرعصارتُقدوةُللرُّ
هذاُُوفيُاساطعُ ي اُوراننُاةُالعينُكوكبُ ساءُوكانتُحضرةُقرُّالنُُّفقدُكانتُحضرةُفاطمةُسراجُجميع

إّنُُثمُّجاعة.ُالشُّفاتُفيُمنتهىُجالُعالماتُشاعراتُمثقُّالرُّفخرُُالعصرُتوجدُفيُإيرانُنساءُهنُّ
هيُُهاتُواألمُّهؤلءُالبناتُسيصبحنُذاتُيومُأمُُّجالُبلُوأهمُألنُّالرُّساءُأعظمُمنُتربيةُنُّالتربيةُ
ُاليُاألطفال،ُواألمُّتربُُّاّلتي ُفيُمنتهىُالكمالُوالعلمُمعّلمهاتُهّن ُيجبُأنُيكّن اتُلألطفالُلهذا

نُكانتُاألُولديستطعنُتربيةُاألُحّتىوالفضلُ ُلهاء.األطفالُجهالءُبُظلُّناقصاتُُّمهاتوا 

كيُُنسانيُّالعالمُاإلُاّتحادهاُلزمةُمنُأجلُربيةُوأعلنُأنُّالتُّلوحدةُبهاءُهللاُكذلكُدعاُحضرةُُ
ربيةُعلىُنمطُواحدُفيُالتُّتربيةُواحدة.ُوحينماُتصبحُُاأولدُ ونساءُوبناتُُوُلُ البشرُرجاُينالُجميع

ُجميعُالمدارسُيحصلُبينُالبشرُارتباطُتام،ُوعندماُينالُجميعُالجنس
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ُتتمُّالتُّمنُُاواحدُ ُانوعُ ُبشريُّال ُُعليم ساءُوينهدمُبنيانُالحروبُولُيمكنُأنُتنتهيُالنُّجالُُوالرُّوحدة
ُإلُّ ُتُالحروب ُألنُُّحّققبعد ُذلك ُالمسائل ُفيُالتُّاختالفُُهذه ُالمساواة ُبينما ُالحروب ُيورث ربية

اُأعّزاءانُبُّالشُّؤلءُساءُلُيرضينُبالحروب.ُفهالنُّروب.ُفحكورُواإلناثُتمنعُالالحقوقُبينُالذُّ ُجد 
ُاّلذيُابُّالشُّإلىُميدانُالقتالُلتسفكُدماؤهم،ُفُبإرسالُأبنائهنُُّاهاتُأبدُ هاتهمُولُترضىُاألمُّعندُأمُّ

فيُُاإربُ ُاهُأنُيقطعُإربُ عوبةُهلُترضىُأمُّوالّصُُمشّقةهُعشرينُسنةُفيُتربيتهُبمنتهىُالأمضتُأمُّ
ُُو ُالحرب؟ ُحاولُمهماميدان ُفي ُيدخلوا ُأن ُُعقولهنُّوا ُباسم ُوالُمحّبةاألوهام ُُوالوطن ةُالّسياسيُّحدة
انُيجبُأنُيذهبواُويقتلواُمنُبُّالشُّهؤلءُُبأنُُّدةُالعرقُووحدةُالمملكةُوقالواُلهنُّحووحدةُالجنسُوُو

ُبذلك.ُأمُّأّيةُُأجلُهذهُاألوهامُفالُترضى

ُُوُ ُالمرأة ُبين ُالمساواة ُتعلن ُفحينما ُفالرُّولهذا ُجل ُشّك ُيعودُالحربُسوفُُأنُّال ُول تزول
ُةُفداءُلألوهام.بشريُّىُبأطفالُاليضحُّ

للعقلُُاينُيجبُأنُيكونُمطابقُ الدُُّهوُأنُّبهاءُهللاُأعلنهاُحضرةُُاّلتيعاليمُالتُّومنُجملةُُ
.ُاتامُ ُاقُالعلمُوكالهماُيرتبطانُببعضهماُارتباطُ ينُيصدُّالدُّينُُوالدُّقُالعلمُيصدُُّللعلمُوأنُُّاومطابقُ 

ُ ُالحقيقة ُأصل ُهو ُهذا ُالمسائل ُمن ُمسألة ُخالفت ُما ذا ُفإنُّينيُّدُّالوا  ُالعلم ُوخالفت ُالعقل ُوهمُة ها
ومانُالرُُّمّلةةُفيُالقرونُالماضية!ُلحظواُأوهامُجتُمنُأمثالُهذُالبحورُالوهميُّمحض.ُفكمُتموُّ

وجميعُهذهُُاكانتُأساسُدينهمُأيض ُُاّلتيينُمصريُّكانتُأساسُدينهمُولحظواُأوهامُالُاّلتيواليونانُ
هاُفيُزمانهاُكانتُلكنُُّوُام اهاُكانتُأوهأنُُّتجّلىضحُاآلنُُووهامُمخالفةُللعقلُومخالفةُللعلمُواتُّاأل

ُتمسُّ ُعقائد ُأشد ُبها ُفالالتُّكوا ُمثمصريُّمسك. ُالقدماء ُأماُالُ ون ُيذكر ُكان ُمنُُمهمحينما ُصنم اسم
حقيقةُقطعةُمنُهُفيُالنمُفيُحينُأنُّذلكُمعجزةُمنُمعجزاتُذلكُالّصُُكانواُيزعمونُأنُُّمهمأصنا
ُخر.الّصُ
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للحقيقةُُاماُنراهُمطابقُ ُكلُّالحقيقة.ُفُتحّرُىىُعنُهذهُاألوهامُونإذنُيجبُعليناُنحنُأنُنتخلُُّ
ُلُيصدُُّكلُّنقبلهُُو ُما ُالعقلُفهوُليسُبحقيقةُبلُتقاليدُوهذه ُالعلمُولُيقبله يجبُنبذهاُُالّتقاليدقه
هذاُلُيبقىُاختالفُُيطابقُالعقلُوالعلم.ُوحينماُيتمُّلُُاّلذيينُالدُّمسكُبالحقيقةُفالُنقبلُالتُّويجبُ

ُإطالقُ  ُالبشر ُوجنسُ ُمّلةُاوتصبحُجميعُ ُابين حساساتُُاواحدُ ُاووطنُ ُاواحدُ ُاواحدة ُوا  ُواحدة وسياسة
ُواحدةُوتربيةُواحدة.

ناُعاجزونُكلُّلعُعلىُاألسرارُوأنتُالخبير.ُدُوأنتُمطُّهيُالغفورُأنتُمأوىُلهؤلءُالعبيياُإلُ
لُتنظرُإلىُتقصيرناُبلُُإلهناحيم.ُياُالرُُّالّرحمننوبُناُخطاةُوأنتُغافرُالذُّكلُّالمقتدرُالقديرُُووأنتُ

ُلكنُّالعجزُُوُشدُّأبحرُرحمتكُلُمنتهىُله،ُونحنُفيُُعاملناُبفضلكُوموهبتك.ُذنوبناُكثيرةُولكنُّ
ُأيُّ ُإذن ُُوتأييدكُوتوفيقكُظاهران، ُالقلوبُُوّفقنادنا ُيليقُبعتبتكُوأنر ُالعيونُتبصرُإلىُما واجعل

ُفيُُاواطمئنانُ ُاالفقراءُوهبُللخائفينُأمنُ ُغنُُِّأالمرضىُُوُواآلذانُتسمعُوأحييُالموتىُواشفُِّ واقبلنا
نُّملكوتكُونّورناُبنورُالهدايةُإنُّ نُُّالّرحمنكُأنتُالكريمُكُأنتُالمقتدرُوا  ُؤوف.الرُّكُأنتُوا 
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 بهاء هللا تعاليم 

ُفيُُنّييالخطبةُالمباركةُفيُمعبدُالمعمدان
1912ُحزيرانُسنة8ُُأمريكاُمساءُيومُاألحدُُ–فيالدلفياُ

 هو هللا 

انيُمسرورُإنُُّ ُُجد  ُإنُّيلاللُّفيُهذه ُوفيُالحقيقة ُالجمعُالمحترم. هُجمعُفيُةُلحضوريُهذا
هللاُةُإلىُهج،ُووجوهكمُمتُّقّوةموجودةُفيُقلوبكمُبمنتهىُالُملكوتّيةة،ُواإلحساساتُالوحانيُّالرُّمنتهىُ
ُ.الُ ثُإليكمُقلياّتحدة.ُلهذاُأرىُمنُالمناسبُأنُوحانيُّفيُالوجوهُبشاراتُُرُخالصةُوتشاهدونواياكمُ

بيعةُواآلخرُالطُّطريقانُأحدهماُطريقُُنسانيُّيومناُهذاُكانُفيُالعالمُاإلُحّتىمنذُخلقةُآدمُُ
ُين.الدُّطريقُ

ماُُكلُّيقومُببيعةُُوالطُّكُحسبُمقتضياتُالحيوانُيتحرُُّألنُُّبيعةُطريقُحيوانيُّالطُّفطريقُُ
بيعةُالطُّأنُيتجاوزُقانونُُابيعة.ُولُيستطيعُأبدُ الطُّ.ُلهذاُفالحيوانُأسيرُنّيةهواتُالحيواالشُّتستلزمهُ

العُ،ُوليسُلهُاطُّلهيُّينُاإلالدُّالعُعلىُة،ُوليسُلهُاطُّوحانيُّالرُّاإلحساساتُالعُعلىُوليسُلهُاطُّ
ُاطُّلهيُّالملكوتُاإلعلىُ ُوليسُله ُإنُّالعاُقّوةالعُعلىُال، ُوليسُلهُقلة. ُالمحسوسات، ُأسير ُهو ما

ُماُتراهُعينهُوتسمعهُأذنهُكلُّالعُعلىُماُهوُخارجُعنُعالمُالمحسوساتُبلُيعرفُاطُّ
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هُحسُّماُتُكلُّتهُوتذوقهُذائقتهُوتلمسهُلمسته.ُوالحيوانُأسيرُهذهُالقوىُالخمسُويقبلُوتستنشقهُشامُّ
العُلهُعلىُعالمُهُلُاطُّنُمحسوساتهُأيُأنُّالعُعلىُماُهوُخارجُعهذهُالقوىُوليسُللحيوانُاطُّ

ُاإل ُالملكوت ُعلى ُول ُُلهيُّالمعقولت ُاإلحساسات ُعلى ُوحانيُّالرُّول ُعلى ُول ُألنُّالدُّة ُأسيرُين ه
ُبيعة.الطُّ

ُويقولونُإنُّماّديُّومنُالغريبُأنُيفتخرُالُ ُأسرىُُكلُُّونُبهذا ُهوُمحسوسُمقبول،ُوهم ما
ُأبدُ المحسوساتُولُاطُّ ُلهم ُُعلىُاالع ُولُاطُّوحانيُّالرُّالعالم ُعلىُالملكوتُاإل، ُولُلهيُّالعُلهم ،

ُالكمالُإذُ ُة.الّرحمانيُّالعُلهمُعلىُالفيوضاتُاطُّ ُهو حيوانُقدُوصلُإلىُأعظمُفالُافإنُكانُهذا
ُات.ُفإنُقلناُإنُّوحانيُّاتُوهوُمنكرُللرُّوحانيُّالرُّعنُالملكوتُُوُاأبدُ ُادرجاتُالكمال.ُفهوُلُيعلمُشيئُ 

ةُوحانيُّإحساساتُُرُاهُلُيملكُأبدُ رىُللمحسوساتُهوُكمالُإذنُفالحيوانُأكملُالكائناتُألنُّكونناُأس
ُأبدُ  ُله ُمعُأنُّلهيُّبالملكوتُاإلُاولُأعلم ُاإلنسانُهللاُُ، ُأودعُفيُحقيقة ُقّوةالُهعظيمةُوبهذُقّوةقد

ُبيعة.الطُّالعظيمةُيحكمُعلىُعالمُ

ُمسُعلىُماُهيُعليهُمنُالعظمةُأسيرةالشُّفهذهُبيعة.ُللطُُّجميعُالكائناتُأسيرةُلحظواُأنُُّ
ُللطُّ ُوهذه ُأسيرةالنُّبيعة، ُالعظيمة ُأسيرةللطُُّجوم ُبعظمتها ُالجبال ُوهذه ُوهذللطُُّبيعة، الكرةُُهبيعة،
بيعة،ُوجميعُهذهُللطُُّاتُوالحيواناتُأسيرةباتالنُّبيعة،ُوجميعُالجماداتُُوللطُُّةُبعظمتهاُأسيرةرضيُّاأل

ُالخُر ُتستطيع ُل ُالكائنات ُحكم ُعلى ُفمثالطُّوج ُالُ بيعة. ُأمالشُّ، ُوهي ُبعظمتها ُالكرةُس ُمن كبر
ُهاُأسيرةبيعةُقيدُشعرةُولُتتجاوزُمركزهاُألنُّالطُّلُتخرجُعلىُقانونُمّرةُةُبمليونُونصفُرضيُّاأل
ُبيعة.الطُّهُحاكمُعلىُاإلنسانُفإنُّأّماُبيعة.ُللطُّ

هُيكسرُهذاُالقانونُويطيرُلكنُّ،ُُوأرضيُّبيعةُذوُروحُالطُّاإلنسانُبمقتضىُقانونُُلحظواُأنُُّ
ُفيُالهواءُويسيرُتحتُالبحارُويتسابقُفوُق
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رقُوالغربُالشُّالكهربائيةُالعاتيةُفيُداخلُزجاجةُويتخابرُمعُُقّوةالُهالمحيطات.ُواإلنسانُيحبسُهذ
مواتُوهوُفيُاألرضُويكشفُأسرارُالسُّفيُدقيقةُواحدةُويأخذُاألصواتُفيحبسهاُويكشفُحقائقُ

ُا ُرضيُّألالكرة ُفي ُالمستورة ُالكنوز ُجميع ُويظهر ُوهيُالطُّة، ُالكائنات ُأسرار ُجميع ُويظهر بيعة
بيعةُالطُّقانونُُبيعةُأسرارُمكنونةُورموزُمصونةُويجبُأنُتبقىُمستورةُبموجبالطُّبمقتضىُقانونُ

ُمعنويُّالُقّوةالُاإلنسانُبهذهُلكنُُّو ُُاّلتية ُيكشفُأسرار ُمخالفُلقانونُالطُّيملكها بيعةُالطُّبيعةُوهذا
ُبيعة.الطُّةُالمكنونةُوهذاُمخالفُلقانونُيبيعالطُّويظهرُالحقائقُ

ُاتُُّ ُأنُّإذن ُُضح ُعلى ُحاكم ُوفضالطُّاإلنسان ُفإنُُّالُ بيعة، ُهذا ُلهاُالطُُّعن ُارتقاء ُل بيعة
ُُوالطُّواإلنسانُفيُارتقاءُُو ُواإلنسانُذوُشعور. ُواإلنسانُلهُالطُّبيعةُلُشعورُلها ُلها بيعةُلُإرادة

ُُو ُُوالطُّإرادة، ُاإلالطُّبيعةُلُتكتشفُالحقائقُواإلنسانُيكتشفُالحقائق. ُبالعالم ُلها ُلهيُّبيعةُلُعلم
واإلنسانُيكتسبُالفضائلُُهللا.واإلنسانُلهُمعرفةُعنُاهللُبيعةُلُعلمُلهاُبالطُّالع،ُُوواإلنسانُلهُاطُّ

ُائل.ذالرُّبيعةُلُتستطيعُدفعُالطُّذائلُُوالرُّبيعةُمحرومةُمنها،ُواإلنسانُيدفعُالطُُّو

بيعةُواإلنسانُالطُّةُفوقُعالمُمعنويُُّقّوةلديهُُوأنُُّماّدةاإلنسانُأشرفُمنُالُضحُأنُّإذنُاتُُّ
بيعةُليستُلديهاُهذهُالطُّةُُومعنويُُّقّوة.ُواإلنسانُلديهُقّوةبيعةُليستُلديهاُهذهُالالطُّالحافظةُُوُقّوةلديهُ

بيعةُالطُّالقوى.ُإذنُفاإلنسانُأشرفُمنُُبيعةُليستُلديهاُهذهالطُّةُُووحانيُّ،ُواإلنسانُلديهُقوىُُرقّوةال
ُبيعةُمحرومةُمنها.الطُّةُقدُخلقتُفيُحقيقةُاإلنسانُُومعنويُّالُقّوةالُألنُّ

ةُالمودعةُمعنويُّاإلنسانُمعُامتالكهُلمثلُهذهُالقوىُالُموطنُالعجبُهوُأنُُّإنُُّهللا،سبحانُُ
ةُصارُأشرفُمقّدسوحُالالرُّةُوبهذهُدسيُّقُافيهُروحُ هللاُمنهُولقدُخلقُُأحطُّهيُُاّلتيبيعةُالطُّفيهُيعبدُ
ُالكائنات،
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اُماّدةويعتبرُالُماّدةالكمالتُفيهُيصيرُأسيرُالُهومعُوجودُهذ ماُهوُخارجُعنُعالمُُكلُّوينكرُُإله 
ُلهيُّفالحيوانُحائزُعلىُبدرجةُأعظمُألنُالحيوانُلُعلمُلهُبالعالمُاإلُلُ .ُفإنُكانُهذاُكماماّدةال
وخالصةُُهللا،ولُعلمُلهُبملكوتُاهللُإذنُفالحيوانُأعظمُفيلسوفُألنهُلُعلمُلهُبُبيعة.الطُّبماُوراءُُو

ُبيعة.الطُّهذاُهوُطريقُُالقولُإنُّ

ةُوتربيةُنسانيُّواكتسابُالفضائلُاإلُلهّيةاإلينُوهوُاآلدابُالدُّفهوُطريقُُالّثانيريقُالطُّأّماُُ
ُالبشرُُو ُانيُّوُرالنُّعموم ُُماوّيةالسُّة ُهوُسببُنالدُّطريقُُإنُّواألعمالُالممدوحة. ُالعالمُورانيُّيانةُهذا ة

ُوطريقُبشريُّال ُالدُّ. ُسببُتربية ُهو ُهذا ُنسانيُّاإلُوعالنُّيانة ُوطرق ُسببُتهذيبُالدُّ. ُهو ُهذا يانة
ُ ُوطريق ُسببُالدُّاألخالق. ُهو ُهذا ُالدُّوطريقُُهللا.ُمحّبةيانة ُسببُمعرفة ُهو ُهذا وهوُُهللا،يانة
ُال ُالمظاهر ُمقّدسأساس نُُّوُلهّيةاإلة ُوا  ُالحقيقة. ُُهو ُاألديان ُُلهّيةاإلأساس ُيقبل ُل ُتعّددالواحد

ُاألخالقُويصفُّ ُعالم ُيخدم ُوهو ُسببُاكتسابُالفضائلُوسببُوالنقسام ُوهو ُالقلوبُواألرواح. ي
ُالعالمُاإلُ،ُولكنُوياُلألسفُإنُّنسانيُّةُالعالمُاإلورانيُّن غمُالرُّوبُالّتقاليدصارُغريقُبحرُُنسانيُّهذا

ُلألسفُقدُسترتُأنوارُالحقائق.ُوقدُُلكنُّواحدةُُوُلهّيةاإلاألديانُحقيقةُُمنُأنُّ سحبُاألوهامُويا
ُلالختالفُألنُُّاسببُ ُلمةظُّينُظاهرة،ُوصارتُالالدُّةُورانيُّالعالم.ُلهذاُلمُتعدُنُالّتقاليدمتُسحبُظلأ

سُتؤسُُّلهّيةاإلديانُاألُبينُاألديانُفيُحينُأنُُّزاعالنُّىُإلىُالخصامُُومختلفةُواختالفهاُقدُأدُُّالّتقاليد
ُاإل وسببُاكتسابُالفضائل.ُُبينُالبشرُوسببُالرتباطُالعموميُُّمحّبةةُوهيُسببُالنسانيُّالوحدة

ُُاسالنُُّلكنُّ ُبحر ُفي ُُالّتقاليدغرقوا ُتمُالّتقاليدوبسببُاكتسابُهذه اابتعدوا ُالُام  ُطريق ُّتحادعن
ُثوهاُعنُاآلباءُواألجداد.وُرُاّلتيثواُباألوهامُيانةُوتشبُّالدُّةُورانيُّوحرمواُمنُن

ُينالدُّةُورانيُّمحيتُنُلمةظُّسببُالُالّتقاليداُأصبحتُهذهُولمُُّ
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ماُُكلُّماُكانُبرهانُالعرفانُصارُدليلُالجهلُُوُكلُّاتُُومللمُاماُكانُسببُالحياةُسببُ ُكلُّوصارُ
ينُالدُّىُعالمُتدنُّفاهةُله،ُولهذاُالسُّناءةُُوالدُّصارُسببُُنسانيُّفيُالعالمُاإلُقيُّالرُُّوُكانُسببُالعلوُّ

ُالُافيومُ ُايومُ  ُالقدسيُُّي اتدريجُاتماّديُّوغلبُعالم ُالحقيقة ُوحينماُوبقيتُتلك ُمستورة. ُاألديان ُفي ة
ُطيورُمسُتطيرُالخفافيشُألنُّالشُّتغربُ ُتغربُنُيلاللُّها ُورانيُّوحينما ُالينُيطيرُهؤلالدُّة ونُماّديُّء

ُيران.الطُّيشرعُهؤلءُبُحقيقيُّالُورالنُُّوحينماُيختفيُيلاللُّطيورُُهمأشباهُالخفافيشُألنُّ

مسُالشُّمنُأفقُإيرانُكبهاءُهللاُبالعالمُطلعُحضرةُُلمةظُّوخالصةُالقولُحينماُأحاطتُالُ
ووضعُُالّتقاليدُظلمةوأزالُُلهّيةاإلرُجميعُاآلفاقُبأنوارُالحقيقةُوأظهرُحقيقةُاألديانُالمشرقةُونوُّ

ُم:ُعاليالتُّرقُبتلكُالشُّتعاليمُجديدةُوأحيىُ

اإلنسانُالحقيقةُوأنُيتركُُتحّرُىالحقيقة.ُفيجبُأنُيُتحّرُيهوُبهاءُهللاُتعاليمُحضرةُُأّولفُ
مختلفةُواختالفهاُسببُالحروبُوماُدامتُُالّتقاليدمنُمللُالعالمُلهاُتقاليدهاُُوُمّلةُكلُُّألنُُّالّتقاليد
ُ ُفإنُُّالّتقاليدهذه ُاإلُباقية ُالعالم ُُنسانيُّوحدة ُيجب ُإذن ُُُيتحرُّمستحيلة ُهذهُُحّتىالحقيقة تزول

ُألنُّلظُّال ُالحقيقة. ُبنور ُُمات ُتقبل ُل ُواحدة ُُعّددتُّالالحقيقة ُتقبل ُل ُدامت ُوما ُعّددتُّالوالنقسام.
ُفإنُّ ُفإنُُّتحّرُىمللُلوُتجميعُالُوالنقسام ُالحقيقة ُها ُوتتُّتتُّلُشّك ُفيُحد ُقامتُجماعة ُوعندما فق.

ُب ُُتحّرُيإيران ُفيُمنتهىُاأللفةُفقتُفيُنهاتُواتُّاّتحدالحقيقة ُالجماعة ُتعيشُهذه ُواآلن ُاألمر ية
اليهودُكانواُينتظرونُُبينُأفرادهاُرائحةُالختالف،ُلحظواُأنُُّافيُماُبينهاُوليستُهناكُأبدُ ُمحّبةوال

لمُُالّتقاليداُكانواُغرقىُهمُلمُّلكنُّونُظهورهُليفدوهُبأرواحهمُوقلوبهمُُوالمسيحُوكانواُيتمنُُّالّسّيدظهورُ
الحقيقةُُتحّرواهمُلوُألنُُّالّتقاليدبعواُهمُاتُّمنُهذاُأنُُّيّتضحقامواُبصلبهُفُاهُعندُظهورهُوأخيرُ يؤمنواُب

ُوهذهُاظلمانيُ ُنسانيُّجعلتُالعالمُاإلُالّتقاليدآلمنواُبحضرةُالمسيح.ُفهذهُ
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ُُالّتقاليد ُإذنُيجبُأنُنُالّتقاليدصارتُسببُالحروبُوهذه ُوالبغضاء. ُتحّرُىصارتُسببُالعداوة
ُ.لهيُّرُبصائرناُونصلُإلىُسبيلُالملكوتُاإلننجوُمنُجميعُالمشاقُوتتنوُُّحّتىلحقيقةُا

ُنسانيُّاإلُوعالنُّفجميعُالبشرُهمُمنُُنسانيُّهوُوحدةُالعالمُاإلبهاءُهللاُوثانيُتعاليمُحضرةُُ
ُ ُعباد ُخلقُهللاُوجميعهم ُأبناءُهللاُوقد ُجميعُ هللاُوهللاُالجميعُوالجميع ُجميرّبيُوُايرزقهم وهوُُايعُ هم

سطعتُأنوارهاُعلىُجميعُالخلقُُاّلتيُلهّيةاإلياسةُالسُّرؤوفُبالجميع.ُفلماذاُنكونُقساة؟ُهذهُهيُ
نسيمُعنايتهاُعلىُالجميع.ُُوأشرقتُشمسهاُعلىُالجميعُوأمطرُسحابُمكرمتهاُعلىُالجميعُوهبُّ

بعضهمُناقصُيجبُُنُّوغايةُماُفيُاألمرُأُهللا.رحمةُُظلُّجميعهُفيُُبشريُّالُوعالنُُّأنُُّيّتضحإذنُ
فلُأوُالطُّإكمالهُوجاهلُيجبُتربيتهُومريضُيجبُمعالجتهُونيامُيجبُإيقاظهمُويجبُأنُلُنبغضُ

ُأنتُ ُلماذا ُله ُنقول ُنبغضُالمريضُأو ُويجبُأنُل ُيجبُتربيته، ُبل ُأنتُطفل؟ ُلماذا ُله نقول
اوةُبينُاألديانُيجبُدالعُمنُهذاُأنُُّيّتضحله،ُإذنُُمحّبةحمةُوالالرُّمريض؟ُبلُيجبُإظهارُمنتهىُ

ُ.اتامُ ُاسؤددُ ُمحّبةمُوالعتسافُلتسودُاأللفةُواللظُّويزولُالُةيُّأنُتمحىُكلُّ

ُُ ُحضرة ُهللاُوثالثُتعاليم ُأنُّبهاء ُسببُالدُُّهو ُيكون ُوأن ُيكونُسببُاأللفة ُيجبُأن ين
عدمهُُإنُّينُسببُالعداوةُوسببُالحربُفالدُّ.ُفإنُأصبحُإلهّيةالرتباطُبينُالبشرُوأنُيكونُرحمةُ

ينُالدُّن.ُبلُعلىُالعكسُمنُذلكُيجبُأنُيكونُديُّالتُّنُأحسنُمنُهذاُديُّالتُّأحسنُمنُوجودهُوعدمُ
ُوأنُيكونُسببُالرتباطُبينُعمومُالبشر.ُمحّبةسببُاأللفةُوأنُيكونُال

ُالُ وهبُاإلنسانُعقهللاُُينُيجبُأنُيطابقُالعلمُألنُّالدُُّهوُأنُّبهاءُهللاُورابعُتعاليمُحضرةُُ
هاُوهمُمنُاألوهام.ُةُمخالفةُللعقلُوالعلمُفإنُّينيُّدُّاللُألشياء.ُفإنُكانتُالمسائفيُحقائقُاُحّققيُىحتُّ
ُماُألنُّ



 325 

أنُُينُجهل،ُولهذاُلُبدُّالدُُّالعقلُفذاكُيعنيُأنُُّينُضدُّالدُُّالجهل،ُولوُقلناُإنُّوُيناقضُالعلمُه
اإلنسانُُانتُهناكُمسألةُتخالفُالعقلُفإنُّاإلنسانُإليهُفإنُكُيطمئنُُّحّتىعقلُللُاينُمطابقُ الدُّيكونُ

ُ.ادائمُ ُادُ ويكونُمتردُُّاإليهاُأبدُ ُلُيطمئنُّ

ُُ ُحضرة ُتعاليم ُوخامس ُهللا ُأنُّبهاء ُالجنسيُّعّصُالتُُّهو ُعّصُالتُُّوُب بُعّصُالتُُّوُينيُّدُّالب
وعُكانُنُبُمنُأيُّعّصُالتُُّوُنسانيُّهادمةُللبنيانُاإلُالّسياسيُّبُعّصُالتُُّوُبُالوطنيُّعّصُالتُُّوُالمذهبيُّ

والبرهانُعلىُُنسانيُّلُيمكنُأنُيرتاحُالعالمُاإلُالّتعّصباتُوماُلمُتمحُ ُبشريُّالُوعالنُّبُأساسُيخرُّ
بُأنُتكونُناشئةُعنُتعّصُّماُإعداوةُوبغضاءُتحدثُبينُالبشرُُكلُّحربُوقتالُُوُكلُُّذلكُهوُأنُّ

فيهاُطعمُُنسانيُّلمُاإلةُآلفُسنةُلمُيذقُالعاتُستُّ.ُولقدُمرُّسياسيُّبُأوُناشئةُعنُتعّصُُوطنيُّ
ُالرُّ ُوكان ُالسُّاحة ُهذه ُهو ُارتياحه ُعدم ُفي ُالّتعّصباتبب ُدام ُوما ُباقيُ عّصُالتُّ. ُُاب باقيةُفالحرب

نُأردناُ ُوا  وجبُأنُننبذُجميعُهذهُُنسانيُّللعالمُاإلاحةُالرُّوالبغضاءُباقيةُوالعداوةُباقيةُواألذىُباق 
لُُّالّتعّصبات ُاحة.الرُّفمنُالمستحيلُأنُنجدُُوا 

ُُ ُحضرة ُهللاُوسادسُتعاليم ُأنُّبهاء ُيعني ُأسبابُالمعيشة. ُتعديل ُأنظمةُهو ُيجبُوضع ه
ُأنُّ ُفكما ُهنيئة. ُالبشرُعيشة ُجميع ُوتتزيُُّالغنيُُّوقوانينُيعيشُبموجبها نُمائدتهُمرتاحُفيُقصره

.ُيرتاحُجميعُالبشرُحّتىُاوملجأُوأنُلُيبقىُجائعُ ُبأنواعُاألطعمةُكذلكُيجبُأنُيكونُللفقيرُعّشُ
نُّ اُمهمُّأمرُتعديلُالمعيشةُُوا  ُ.بشريُّعادةُللعالمُالالسُّهذهُالمسألةُيستحيلُحصولُُحّققوماُلمُتتُجد 

هللاُجميعُالبشرُمتساوونُلدىُُهوُالمساواةُفيُالحقوق.ُفإنُّبهاءُهللاُوسابعُتعاليمُحضرةُُ
ُوال ُامتيازُإلنسانُعلىُآخر ُول ُواحدة ُإُكلُّوحقوقهم ُلقانون ُاسُلهيُّخاضعون ُوالفقيرُل ُفيه تثناء

ُوالعزيزُوالحقيرُمتساويان.هللاُلدىُُواألميرُمتساويان



 326 

ربويةُالتُّوحدةُاألصولُوالقوانينُُتربيةُالعمومُواجبةُوأنُُّنُّهوُأبهاءُهللاُوثامنُتعاليمُحضرةُ 
ُاألمور ُألزم ُأنُُّرّبىيتُحّتىُمن ُيعني ُواحدة. ُتربية ُالبشر ُُوالتُُّجميع ُيكوناُالتُّعليم ُأن ُيجب ربية

هذاُإلىُغرسُوحدةُُؤّدييُحّتىينُفيُجميعُمدارسُالعالمُوأنُتكونُاألصولُواآلدابُواحدةُوّحدم
ُغر.فيُالقلوبُمنذُعهدُالّصُُبشريُّالعالمُال

غةُوأنُتوجدُلغةُواحدةُتقبلهاُجميعُاألكاديمياتُاللُّهوُوحدةُبهاءُهللاُوتاسعُتعاليمُحضرةُُ
ثواُفيهُويتشاورواُيّتحدفونُُوممثلونُووكالءُمثقُُّمّلةُلُّكويحضرُمنُُفيُالعالمُوأنُينعقدُمؤتمرُدوليُّ

ُتلكُ ُقبُواللُّويقبلوا ُلألطفالُفيُجميعُمدارسُالعالمُُي ارسمُلُ غة ُذلكُيدّرسوها ُكلُّيكونُلُحّتىوبعد
ُ ُالاللُّإنسانُلغتانُإحداهما ُالوطاللُّواألخرىُُعمومّيةغة ُالعالمُوطنُ ُنّيةغة ولغةُُاواحدُ ُافيصبحُجميع

ُ.نسانيُّالعالمُاإلُاّتحادهيُمنُجملةُأسبابُُعمومّيةغةُالاللُّهذهُُواحدةُألنُّ

هللاُساءُمتساوونُأمامُالنُّجالُُوالرُُّساءُوأنُّالنُّجالُُوالرُّهوُوحدةُبهاءُهللاُوعاشرُتعاليمُحضرةُُ
ذكورُُباتالنُّعلىُالبشرُبلُهناكُفيُعالمُُاكورُواإلناثُمقتصرُ همُمنُساللةُآدمُوليسُوجودُالذُّكلُُّو

نا ناثُُووا  وجهُمنُالوجوهُليسُلبعضهمُامتيازُعلىُُهمُفيُأيُّلكنُّثُوفيُعالمُالحيوانُهناكُذكورُوا 
ُ ُعالم ُلحظوا ُالذُّباتالنُّالبعضُاآلخر. ُبين ُتمايز ُهناك ُفهل ،ُ ُمن ُاإلناثُمنُُباتالنُّكور وبين

ُباتالنُّ ُبلُهناكُمساواة ُالحيوانُفليسُهناكُأيُّتاّمة؟ ُوكذلكُاألمرُفيُعالم كورُالذُّتمايزُبينُُ.
هوُأشرفُالكائناتُهلُيجوزُأنُيكونُُاّلذيفاإلنسانُُاواحد.ُإذُ ُلهرحمةُإُظلُّواإلناثُوالجميعُفيُ

جالُفلوُالرُّمثلُُعنُعدمُتربيتهنُُّااآلنُناشئُ ُحّتىساءُالنُّلديهُمثلُهذهُالختالفات؟ُولقدُكانُتأخرُ
ُيكتسالرُّيصبحنُمثلُُأنهنُّالُشّكُجالُفالرُّرّبينُمثلُ يبلغنُُجالُفإنهنُّالرُّبنُكمالتُجالُوعندما

ُ.تاّمةجالُمساواةُالرُّساءُبالنُّبمساواةُُإلُُّنسانيُّدرجةُالمساواةُولُيمكنُأنُتكتملُسعادةُالعالمُاإل
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ُالالتُُّوُ ُحعليم ُلحضرة ُعشر ُادي ُهللا ُبهاء ُترتفُالّصلحهو ُلم ُوما ُالعمومي ُراية ُالّصلحع
وتحكمُفيُجميعُاألمورُالمختلفُعليهاُبينُُنسانيُّاإلُلُالمحكمةُالكبرىُللعالمكُّوماُلمُتتشُالعموميُّ

ُكلُّفيُُبشريُّبلُيتدهورُالبنيانُالاحةُالرُّعالمُالخليقةُلنُيجدُُفإنُُّي اإلزامُي اقطعُاحكمُ ُولُوالمللالدُّ
بانُالشُّرُيويصُانةُلهيبُالفتنةُوتصيرُالممالكُالقريبةُوالبعيدةُرمادُ لسأُعلىُعقبُوتمتدُُّاومُرأسُ ي

ُهدفُ اليانعُو ُأيتُان ُالمعصومون ُاألطفال ُالعتسافُويمسي ُُام السهام ُاألُمرّبيل ُوتنوح ُّمهاتلهم
هوُمُوالعتسافُلظُّالوحيدُلهذاُالُبُممالك.ُوالحلُّبانُوتتهدمُمدنُوتتخرُّالشُُّكالىُفيُمآتمُأبنائهنُّالثُّ

ُالعمومي.ُالّصلح

ُالتُُّوُ ُُالّثانيعليم ُاإلالُهوُأنُّبهاءُهللاُعشرُلحضرة ُالعقليُّلُيرتقيُبمجرُُّانيُّنسعالم ُقواه ةُد
وحُالقدسُالرُّإلىُنفثاتُُتاّمةالوسعادتهُالفائقةُُمعنويُّهريُوالالّظاُيهةُبلُيحتاجُمنُأجلُترقُّماّديُّوال

وتصلُإلىُُافائقُ ُي اةُرقبشريُّترتقيُالهيئةُالُحّتىهُوّفقوحُالقدسُوتالرُّأيُُلهّيةاإلُقّوةدهُالويجبُأنُتؤيُّ
يحتاجُإلىُنفثاتُُنسانيُّوحُاإلالرُُّلكنُّةُُوماّديُّيحتاجُإلىُالقوىُالُنسانيُّالجسمُاإلُدرجةُالكمال.ُألنُّ

ُفوسالنُّتُظلُّولُامُ ظلمُنسانيُّوحُالقدسُموجودةُلبقيُالعالمُاإلالرُّوحُالقدسُولوُلمُتكنُتأييداتُالرُّ
لمولودُمنُالجسدُ:ُ"اتفّضلدفنونُموتاهم".ُويىُيحضرةُالمسيح:ُ"دعُالموتُتفّضلتةُكماُيةُميُّبشريُّال

ماُوحُالقدسُإنُّالرُّليسُلهاُنصيبُمنُُاّلتيوحُالرُُّوحُهوُروح"ُومعلومُأنُّالرُّجسدُهوُوالمولودُمنُ
ُاتُّهيُميُّ ُفقد ُلهذا ُإلىُتأييداتُنسانيُّوحُاإلالرُُّضحُأنُّتة. ُمحتاجة اإلنسانُلُُوحُالقدسُألنُّالرُّة

ُ.اةُوحدهاُبلُيبقىُناقص ُماّديُّيرتقيُبالقوىُال
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 ةوحانيّ الرّ ية ربالتّ 

1912ُحزيران16ُُالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُنيويوركُفيُ

 هو هللا 

ُالُإنُّ  ُفإنُُّمهماُماّديُّالعالم كمالتُُوذلكُألنُّوحُالقدسُالرُّإلرشاداتُُاهُيبقىُمحتاجُ يرتقِّ
ُال ُوالكمالتُدحمُماّديُّالعالم ُأنُُّلهّيةاإلودة ُوبما ُفاإلماّديُّالكمالتُالُغيرُمحدودة نسانُةُمحدودة

ُألنُُّلهّيةاإليحتاجُإلىُالكمالتُ ُأنُُّبشريُّاريخُالالتُّهاُغيرُمحدودة.ُلحظوا ةُماّديُّالكمالتُالُتروا
هاُغيرُمحدودةُلُفإنُُّلهّيةاإلالكمالتُأّماُمحدودةُُاهاُكانتُأيض ُبلغتُمنُالمنزلةُالعلياُفإنُُّمهما

وحُوالعالمُالرُّإلىُُااتُتفتقرُدومُ ماّديُّحدودُوالإلىُغيرُالمُاالمحدودُيفتقرُدومُ ُانتهاءُلها.ُولهذاُفإنُّ
يكنُالجسدُفيُنهايةُُمهمالهُُوةُثمُروحُالقدس،ُفالجسدُبدونُروحُلُالرُّيفتقرُإلىُنفثاتُُالجسمانيُّ

نُّالرُّهُيفتقرُإلىُطافةُفإنُّاللُّ بدونُُثمرهُيحتاجُإلىُسراجُوالجسدُلُيفإنُُّايكنُلطيفُ ُمهماالقنديلُُوحُوا 
ونُللبشرُهمُمربُّمحدودُوتربيتهُمحدودةُفقدُقالُالفالسفةُبأنُُّالجسمانيُُّمعّلمتعليمُالُنُّوح،ُإالرُّوجودُ

ُنظرتمُإلىُلكّنكُو ُفقطُتربيةُأنفسهمُونفرُقليلُُوترونُأنُُّبشريُّاريخُالالتُّمُإذا همُماُلكنُّهمُاستطاعوا
ُرّبىُاّلذيةُالمسيحُالجميع،ُمثالُذلكُحضُرُوحُالقدسُفيقومُبتربيةالرُّأّماُاستطاعواُتربيةُالمجموعُ

ُكثيرةُاىُأممُ الجميعُونجُّ
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ُأس ُالوحدامن ُإلى ُالجميع ُوهدى ُاألوثان ُالمُلهّيةاإلُنّيةرعبادة ُنظلوجعل ُوالجسمانورانيُّمين نُّييين
ُقّوةبُالفالسفةُبلُيتمُُّقّوةبُوهذاُلُيتمُُّماوّيةةُسرضيُّاألُفوسالنُّينُوأنارُعالمُاألخالقُوجعلُوحانيُُّر
ُالعالمُاإلُمهماهذاُفوحُالقدس.ُولالرُّ فليسُمنُالممكنُأنُيصلُدرجةُالكمالُإلُبتربيةُُنسانيُّيرتقِّ
رجةُالدُّاتُهذهُماّديُّةُفكماُبلغتمُفيُالوحانيُّالرُّربيةُالتُّواُفيُأمرُفّكُروحُالقدسُولهذاُأوصيكمُأنُتالرُّ

ُافكذلكُ ُالُحّتىجهدوا ُفي ُإحساساتُُروحانيُّالرُُّمدنّيةترتقوا ُوتنالوا ُوتوحانيُّة ُتوجُّة ُالملكوتُهوا إلى
ُ ُمن ُالالرُّوتستفيضوا ُوتكسبوا ُالقدس ُمعنويُّالُقّوةوح ُاإلُتجّلىتُحّتىة ُالعالم وتحصلُُنسانيُّرفعة

ُالكلُّالسُّ ُاأليُّعادة ُالحياة ُوتنالوا ُالُبدّيةة ُمظاهرُرمديُّالسُُّعّزةوتلتمسوا ُوتصبحوا ُثانية ُولدة ُوتولدوا ة
ُة.انيُّالّرحمفحاتُوناشرينُللنُُّبانّيةالرُُّلطافاأل
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 البشارات حّققت
 إل  الملوكبهاء هللا ورسائل  

ُالخطبةُالمباركةُفيُمدينةُنيويوركُبأمريكاُ
1912ُفيُالخامسُمنُتموزُسنةُ

 هو هللا

ُبقدومكم.ُابكمُومرحبُ ُالُ أه 

هُسيأتيُيومُيظهرُفيهُموعودُجميعُبشاراتُتشيرُإلىُأنُُّلهّيةاإلةُمقّدسفيُجميعُالكتبُالُ
ُُرويُورانيُّرنُنقُأّسسالكتبُويت ُاإلالسُُّوُالّصلحتفعُعلم ُالعالم ُوتعلنُوحدة ولُتبقىُبينُُنسانيُّالم

ُالقلوبُ ُجميع ُوترتبط ُوبغضاء ُعداوة ُواألقوام ُمذكاألمم ُوهذا ُببعضها ُفي ُفيُالتُّور ُومذكور وراة
ُاإلنجيلُومذكورُفيُالقرآنُومذكورُفيُزندُآفستاُومذكورُفيُكتابُبوذا.

ُورالنُّالعالمُيطلعُذلكُُلمةظُّهُبعدُأنُتحيطُالعُهذهُالكتبُأنُّوالخالصةُفقدُذكرُفيُجميُ
ةُالّضاللُظلمةماُأحاطتُكلُّهار.ُوهكذاُفالنُّعلىُظهورُُالُ كانُذلكُدليُإذاُاشتدُُّيلاللُّمُظالُأنُُّكما

اتُوأصبحتُجميعُوحانيُّالرُّاتُعلىُماّديُّةُوغلبتُاليُّبصورةُكلُّهللاُةُعنُبشريُّالُفوسالنُّبالعالمُوغفلتُ
ُال ُعالم ُفي ُغرقى ُكالحيوانات ُالطُّملل ُعالم ُعن ُلها ُخبر ُول ُبيعة ُالحّق ُفإنُُّ-هللاونسيت ُذلك

ُغيرُاالحيواناتُلُتعرفُشيئُ 
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مُمنُذكرهاُوهيُفالسفةُواألنبياءُوتتبرُّاهللُبُاةُولُعلمُلهاُأبدُ وحانيُّالرُّالمحسوساتُولُتعتقدُبالقوىُ
ُُوماّديُّ ُُوطبيعيُّون ُبالفعل ُون ُفيأّما ُوأعُواإلنسان ُسنين ُالجهد ُيبذل ُأن ُفيُُام اجب ُالعلوم ويحّصل

لُهذهُالمشاقُهيُرئيسةُالفالسفةُالبقرةُفهيُدونُأنُتتحمُُّلكنُُّوُاطبيعيُ ُوُاماّديُ المدارسُكيُيصبحُ
ُ.انيُّوُرالنُّبحُمسُويظهرُذلكُالّصُالشُُّتلكُكهذهُتطلعُظلمةففيُُ–ينُماّديُّال

ُأنُُّ ُاليومُتروا بينُالبشرُُاتُولمُتبقُ وحانيُّالرُّعلىُُتاّمةتُبصورةُبتغلُّاتُقدُماّديُّالُانظروا
وترىُالجميعُغرقىُهللاُمعرفةُُولمُتبقُ هللاُهدايةُُولمُتبقُ ُإلهّيةُمدنّيةُةُولمُتبقُ وحانيُّإحساساتُُرُاأبدُ 

ذاُذهبتُجماعةُإلىُالكنائسُوالمعابدُللعبادةُفإنُّماّدةفيُبحرُال لآلباءُواألجدادُُاماُتفعلُذلكُتقليدُ .ُوا 
ُورثُُايُ تحرُُّوُاُبحثُ ل ُفلقد ُوتعبدها ُعليها ُلتعثر ُالحقيقة ُميراثُ ُاسالنُّعن ُواألجداد ُاآلباء منُُاعن

إلىُالمعابدُويقومونُبتلكُُااعتادواُعليهاُفصارواُيذهبونُأحيانُ ُاّلتيُالّتقاليدثونُبتلكُفهمُيتشبُُّالّتقاليد
سّلمُمُكلُّوابنُُمسيحيُُّمسيحيُُّكلُّوابنُُيهوديُُّيهوديُُّكلُّابنُُ.ُوالبرهانُعلىُذلكُهوُأنُّالّتقاليد

ُجاءُميراثُ ُاإذُ ُزرادشتيُُّزرادشتيُُّكلُّبنُواسّلمُم ُالمذهبُقد لهُمنُاآلباءُواألجدادُوهوُيقّلدُُافهذا
حقيقُالتُّلُنتيجةُالحقيقةُوتوّصُُتحّرُىهُلُألنُُّايهوديُ صارُهوُُايهوديُ هُكانُوالدُاآلباءُواألجدادُوألنُّ

هُوآباءهُوأجدادهُكانواُعلىُذلكُالمسلكُوسارُوالدُهُرأىُأنُّبلُإنُّفتبعهُ،ُُحقُُّوديُّيهينُالالدُُّإلىُأنُّ
ُ.اهوُعليهُأيض ُ

فاختفىُُالّتقاليدبمتابعةُُلهيُّريقُاإلالطُّأحاطتُبالعالمُوضاعُُالّتقاليدُظلمةُوأقصدُبذلكُأنُُّ
وحينماُيكشفونُالحقيقةُُالتُإليهاُحتمُ نورُالحقيقة.ُولوُتحّرتُهذهُاألممُالمختلفةُعنُالحقيقةُلتوّصُ

ُُإّنهمف ُُمّلةيصبحون ُلكنُّواحدة ُداموا ُما ُبمتمّسكهم ُدامتُُالّتقاليدين ُوما ُالحقيقة ُمن ومحرومين
ُانمستمرُّوالجدالُُزاعالنُّتقاليدهمُمختلفةُلذاُف
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االعداوةُتزولُتمُإنُّالحقيقةُفُتحّرواإذاُأّماُوالعداوةُوالبغضاءُبينُالمللُشديدتانُ بغضاءُبقىُولُتُام 
ُ.اسالنُّحربُوجدالُويحصلُمنتهىُالوئامُبينُولُيبقىُ

إلىُدرجةُُالّتقاليدُرقُغريقالشُّحلكتهاُوكانُُرقُفيُأشدُّالشُّةُفيُالّضاللُظلمةوحينماُكانتُُ
شُبعضهاُإلىُدماءُالبعضُاآلخرُويعتبرُبعضهاُالبعضُاآلخرُلُالمختلفةُمتعطُّلمكانتُمعهاُال

ُالوقُ–ماُبينهاُفيُُاإطالقُ ُاّتفاقفالُُانجسُ  رقُوهدمُبنيانُالشُّفيُبهاءُهللاُتُظهرُحضرةُفيُهذا
همُكانواُيعشقونُالحقيقةُويعبدونهاُبعتهُألنُّاتُُّاّلتيتُالمللُالمختلفةُاّتحدفسطعُنورُالحقيقةُُوُالّتقاليد

ُواُواتفقوا.اّتحدلهذاُفقدُ

وجميعهمُمنُأصلُواحدُهمُمنُبيتُواحدُكلُّهمُمنُساللةُآدمُُوكلُّجميعُالبشرُعبيدُهللُُوُإنُُّ
ُُوُحيثُإنُّوأساسُواحدُُو ُفإنهاُواحدة ماُوالجدالُبينُالمللُإنُُّزاعالنُّتعاليمُاألنبياءُهيُالحقيقةُلهذا

ُ.الّتقاليدهماُبسببُ

ُفيُإيرانُُلكنُُّوُ ُوالاّتحدالقلوبُاليوم ُوانقلبتُالعداوةُتتُمعُبعضها أمتُاألرواحُببعضها
ونُزرادشتيُّونُواليهودُوالمسيحيُّعظيمةُفالُمحّبةوقامُالجميعُبُموّدةوالُمحّبةديدتينُإلىُالالشُّوالبغضاءُ

ُإلىُالحقيقةُعنُطريقُتعاليمُهؤلءُُكلُّ–ونُبوذيُّوالمسلمونُوال ُببعضهمُبهاءُهللاُوصلوا وامتزجوا
ُ.محّبةبمنتهىُاأللفةُوال

لفهُوهؤلءُقُسصدُُّخلفُ ُكلُّرُبخلفهُُومنهمُبشُُّسلفُ ُكلُُّوُابعضهمُبعض ُحّبُيهللاُأنبياءُُإنُُّ
ُبينهمُُوُّتحاداألنبياءُفيُمنتهىُال أخبرُموسىُعنُُالُ فيُمنتهىُالختالفُفمثُمهمأمُلكنُّفيُما

ُوبشُّ ُالمسيح ُبظهوره ُفصدُُّثمُّر ُالمسيح ُموسىُُنبّوةقُظهر ُاختالفُبين ُفليسُهناك ُإذن موسى
ُاناُنرىُنزاعُ والمسيحُبلُهناكُمنتهىُالرتباطُفيُماُبينهماُفيُحينُأنُّ
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الكانواُتآلفواُتمُتعّددهيُواحدةُولُتُاّلتيالحقيقةُُتحّرواهمُلوُلكنُّنُُويمسيحيُّبينُاليهودُوالُاقائمُ  فيُُام 
ُبينهمُبمنته ُقونُجميعُاألنبياءُوجميعُالكوجميعهمُيصدُُّوالودُُّمحّبةالُىما ُبقيُهذا ُزاعالنُّتبُولما

ناُكاألبُوابنهُونصبحُكلُّفةُونصبحُواأللُمحّبةحدُونعيشُفيُماُبينناُفيُمنتهىُالناُنتُّكلُّوالجدالُف
ُوأخواتُويعاشرُبعضناُالبعضُاآلخرُبمنتهىُاأللفة.ُاناُإخوانُ كلُّ

ُنُإنُُّ ُالقرن ُالقرونُلُنسبُورانيُّهذا ُوبين ُبينه ُكانتُالالسُّة ُفقد ُفيُتلكُُلمةظُّالفة شديدة
ُوتحرُّ ُاإلدراكات ُوازدادت ُالعقول ُارتقت ُواآلن ُالعالقرون ُالالك ُُبشريُّم ُيُكلُّوصار ُتحّرُىإنسان

فيهُيكرهُبعضناُُاّلذيذلكُالوقتُُولمُيبقُ ُافيهُينازعُبعضناُبعض ُُاّلذيذلكُالزمانُُالحقيقةُفلمُيبقُ 
ُواأللفة.ُمحّبةناُفيُزمانُيجبُعليناُفيهُأنُنكونُفيُمنتهىُالبلُإنُّاآلخرُ

ُُ ُأرسلُحضرة ُالعالمُوأرسلُألواحُ بهاءُهللاُولقد ُأقاليم عُالملوكُإلىُجميُارسائلُإلىُجميع
المُالعام،ُودعاُحضرتهُرئيسُجمهوريةُأمريكاُقبلُخمسينُسنةُفيُوقتُلمُيكنُفيهُذكرُللسُُّحّتى

ُإلىُالرُّفيُتلكُ ُاإلالسُّسائلُالجميع ُالعالم ُإلىُوحدة ُالجميع ُودعا ُالعام ُالُنسانيُّالم إلىُُكلُّودعا
ُ.اإللهّيةالمبادئُ

ُُ ُبعضُملوك ُنابُأوروّباواستكبر ُليومنهم ُالثُالثُّون ُحضرة ُهللاُفكتبُله ُثانيةُبهاء رسالة
اُاكُياُنابليونُصرتُمغرورُ "إنُُّ-صدرتُفيُسنةُتسعُوستينُوطبعتُوهذاُمضمونها: وصرتُُجد 

هذهُالعظمةُتدومُلك؟ُولقدُأرسلتُإليكُُقىُلك؟ُوأنُّستبُعّزةهذاُالُأنُُّفهلُتظنُُّهللا.تُونسيُارُ متكبُّ
كُالستكبارُلهذاُفسوفُينتقمُمنكُربُُّكلُّكُاستكبرتُلكنُُّمحّبةلهاُبكمالُالرسالةُوكانُعليكُأنُتتقبُّ

كُلمُتقمُةُلُمتناهيةُألنُّذلُّوسوفُيطيحُبسلطنتكُوتذهبُمملكتكُمنُيدكُوتقعُفيُُادُ يشدُام اانتق
ُفتُبهُكانُسببكلُّفتُبهُمعُأنُماُكلُّماُُكلُّب
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وبعدُسنةُواحدةُمنُكتابة1869ُُسالةُسنةُالرُّ"ُوقدُصدرتُهذهُاإللهّيةقمةُالنُّالحياةُللعالمُفانتظرُ
ُ.ايُ كلُُّلُ سالةُزالُبنيانُسلطنتهُزواالرُّهذهُ

ُُ ُجملة ُمفّصُالرُّومن ُرسالة ُسائل الة ُمطبوعةُُجد  ُاآلن ُوهي ُإيران ُشاه ُإلى ُحضرته كتبها
سالةُينصحُالرُّ.ُوفيُهذه1869ُسالةُأرسلتُكذلكُفيُسنةُالرُّومنتشرةُفيُجميعُممالكُالعالمُوهذهُ

ُهللاُ ُإبهاء ُُوشاه ُبالعدل ُويأمره ُرؤوفُ يران ُيكون ُُابأن ُولالرُّبجميع ُفيعاملُيفرُُّعية ُاألديان ُبين ق
ُمعاملةُواحدةُويمحوُهذهُالعتداءاتُالقائمةُفيُالمملكةُألنُُّزرادشتيُّوالُيهوديُّوالسّلمُوالمُمسيحيُّال

لحكومةُويجبُأنُيكونواُمتساوينُفيُنظرُالحكومةُويجبُأنُتكونُاهللاُجميعُهؤلءُالخلقُعبادُ
ذاُلمُتعدلُولمُتمحُ الُ ويخاطبهُقائُارؤوفةُبهمُجميعُ  ُفإنُّهللاُرضىُُوفقهذهُالمظالمُولمُتسرُُ:ُ"وا 

هُيجبُعليكُأنُتجمعُالعلماءُوتدعونيُألحضرُوأقيمُبناءُسلطنتكُسوفُيتزلزل".ُويضيف:ُ"بأنُّ
ُتيُللجميع".ةُوالبرهانُوأظهرُحجُّالحجُّ

بنيانُسلطنتهُهللاُُعليهاُوبعدُذلكُقّوضُالمباركُولمُيردُّلطانُبرسالةُالجمالُالسُُّفلمُيهتمُُّ
ُواغتيل.

دهُبعثُإليهُبرسالةُهدُُّاّلذيعبدُالعزيزُُثمانيُّعلطانُالالسُّبهاءُهللاُكتبُإليهمُحضرةُُمّمنُوُ
ةُلي،ُجنُذلُّالسُُّنيُأوُأنُّجنُيضرُّالسُُّأنُُّجنُوسجنتنيُوتظنُّالسُّكُأرسلتنيُإلىُهذاُ:ُ"إنُّالُ فيهاُقائ
نُّهللاُهُفيُسبيلُليُألنُُّعّزةجنُالسُّهذاُُبلُإنُّ جنُولقدُوردتُالسُُّاستحقُُّحّتىُانيُلمُأرتكبُجرمُ وا 

أنتُُلكّنكتهىُالبتهاجُُونرورُوفيُمالسُّنيُفيُمنتهىُولهذاُفإنُّهللاُزاياُعلّيُفيُسبيلُالرُّهذهُالبالياُُو
ألمطارُوسوفُتفنى"ُوقدُالبالياُتهطلُعليكُهطولُاُوعنُقريبُسترىُأنُُّاإللهيُّنتظرُالنتقامُاف

ُ.ُالُ حدثُذلكُفع

ُىُإلىُجميعرسائلُشتُّبهاءُهللاُوبمثلُهذهُالعظمةُأرسلُحضرةُُ
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ودعاُالجميعُُالعموميُُّالّصلحلىُإُاواأللفةُودعاهمُجميعُ ُمحّبةإلىُالُاسالطينُالعالمُودعاهمُجميعُ 
ُفالُتبقىُهذالجميعُويتُُّّتحديُحّتىُّتفاقوالُّتحادكماُدعاهمُإلىُالُنسانيُّىُوحدةُالعالمُاإلإل ُهفقوا

ُافقُجميعُ حدُونتُّنتُُّحّتىالحروبُوالمشاحناتُولُيبقىُهذهُالقتالُوالجدالُوتنتهيُالعداوةُوالبغضاءُ
ُيُفيُسبيله.تعالىُونضحُّهللاُونقومُعلىُعبوديةُ

ُُ ُحضرة ُمقاومة ُعلى ُسلطانان ُقام ُلقد ُالقول ُهللاُوخالصة ُبهاء ُناصر ُشاهُالدُّأحدهما ين
ُسراجهُوينعدمُأمره.ُطفئينُحّتىء،ُعّكافيُقلعةُبهاءُهللاُلطانُعبدُالحميدُوحبساُحضرةُالسُّخرُواآل

جنُسيكونُالسُّهذاُُهجةُقالُفيها:ُإنُّاللُّجنُرسائلُشديدةُالسُّكتبُمنُبهاءُهللاُحضرةُُلكنُُّوُ
ّنُفيُارتفاعُأمريُُوُاسببُ  نيُمنهُألنُّفيُانتشارُتعاليميُوسوفُلنُينالنيُضررُُاهذاُسيكونُسببُ ا 

يتُبعزُّ يتُبروحيُوضحَّ يتُبجميعُماُملكتهُوليسُفيُهذاُضحَّ يتُبأمواليُوضحَّ جنُالسُّتيُوضحَّ
. ُضررُعليَّ

ُحّتىرقُوالغربُالشُّجنُوانتشرتُرسالتهُفيُالسُّفارتفعُعلمهُفيُُام اماُقالهُتمُحّققولقدُتُ
ُوصلُأمرهُأمريكا.ُ

ُلوجدتمُفيُجميعُأبهاءُهللاُواآلنُقدُانتشرُأمرُحضرةُُ قطارُالعالم.ُفلوُسافرتمُإلىُآسيا
هاُالبدايةُفيُأمريكاُوقدُانتشرُفيُلكنُُّأوروّبامكانُوينتشرُفيُأفريقياُوينتشرُفيُُكلُّفيُُينتشرُأمره

ُأنُيقاوماه.ُالطانانُأبدُ السُّجميعُاآلفاقُولمُيستطعُهذانُ

ينُشاهُوسجنُعبدُالدُّناصرُُفقتلُاامُ تُالطانينُمحوُ السُّسبحانهُوتعالىُمحىُهذينُهللاُُلكنُُّوُ
السلُمنُعنقيُووضعهاُفيُالسُّهللاُوقدُرفعُُام اجنُأربعينُعالسُّالحميدُوأناُعبدُالبهاءُقضيتُفيُ

ُرقيُبإعالنالتُُّوُّتحادعنقُعبدُالحميدُوهذاُحدثُفجأةُحينماُقامتُجمعيةُال
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ُُحّرّيةال ُسراحيُورفعوا ُاالسُّفأطلقوا ُفيُعنقُعبد ُبهُنفسُالسلُمنُعنقيُووضعوها لحميدُوعملوا
نيُلكنُّجنُُوالسُّةُمثلماُكنتُأناُفيُلُّجنُفيُمنتهىُالذُّالسُّعملهُهوُبيُوهوُاآلنُفيُُاّلذيالعملُ
ماُكلُُّوهللاُجنُفيُسبيلُالسُّولقدُرضيتُبُاألننيُلمُأكنُمجرمُ ُرورُالقلبيُّالسُّنهايةُالحبورُُوُكنتُفي

يُعبدُالحميدُابتلُلكنُّرورُالسُّمنتهىُنيُكانُيعتريهللاُنيُمسجونُفيُسبيلُكانُيخطرُبخاطريُأنُّ
ُالنُّب ُفي ُوقع ُوبسببُجرائمه ُأعماله ُالسُّكباتُنتيجة ُفي ُوهو ُيموتُويُكلُّجن ُفيُيحساعة ُوهو ا

نيُوهللُالحمدُرورُألنُّالسُّأناُفقدُكنتُفيُمنتهىُاألملُوكنتُفيُمنتهىُأّماُمنتهىُالحزنُواليأسُ
نيُمسجونُبأنُُّمنُكانُيرانيُلمُيكنُيظنُُّكلُُّوُارُ ولنُتذهبُحياتيُهدهللاُفيُسبيلُُاكنتُمسجونُ 

ُجن.السُّبذلكُُاأبدُ ُولمُأعتنُُِّّحةّصُكرُوفيُمنتهىُالالشُّرورُوفيُمنتهىُالسُّنيُكنتُفيُمنتهىُألنُّ
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 هذ نصيحتي إليكم  

1912ُتموز6ُُألقيتُهذهُالخطبةُفيُنيويوركُفيُ

 هو هللا 

مرتبةُنالُُكلُّوفيُُنسانيُّإلىُالعالمُاإلُوصلُحّتىلقدُطوىُاإلنسانُفيُعالمُالوجودُمراتبُُ
ُفوقها.ُاّلتيعودُإلىُالمرتبةُللّصُُااستعدادُ 

ُُ ُإلىُمرتبة ُلالرتقاء ُونالُالستعداد ُالجماد ُكانُفيُعالم ُإلىُعالمُالّنباتفقد ُجاء ُولهذا .
الحيوان.ُحصلُالستعدادُلالرتقاءُإلىُعالمُالحيوانُولهذاُانتقلُإلىُعالمُُالّنبات.ُوفيُعالمُالّنبات

ُومنُعالمُالحيوانُانتقلُإلىُعالمُاإلنسان.

ةُحمُحصلُعلىُالستعدادُوالقابليُّالرُّحمُوفيُعالمُالرُّواإلنسانُفيُبدءُحياتهُكانُفيُعالمُُ
إليهاُفيُهذاُالعالم.ُُيحتاجُاّلتيلُفيُذلكُالعالمُعلىُالقوىُهُحصلالرتقاءُإلىُهذاُالعالم.ُأيُأنُّ
ُُاّلتيعينُففيُذلكُالعالمُحصلُعلىُال ُالعالم.ُوفيُعالم ُفيُهذا حمُحصلُعلىُالرُّيحتاجُإليها

يحتاجُإليهاُفيُُاّلتيحمُحصلُعلىُجميعُالقوىُالرُّيحتاجُإليهاُفيُهذاُالعالم.ُوفيُعالمُُاّلتياألذنُ
ُيحتاجُاّلتيجميعُالقوىُُأُلهذاُالعالمُفلماُجاءُإلىُهذاُالعالمُرأىُأنُّحمُتهيُّالرُّهذاُالعالم.ُوفيُعالمُ

لهاُيحتاجُإليهاُللحياةُفيُهذاُالعالمُقدُحّصُُاّلتيجميعُاألعضاءُواألجزاءُُأةُلهُورأىُأنُّإليهاُمهيُّ
ُافيُذلكُالعالم.ُإذُ 
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ماُيحتاجُإليهُُكلُّفيُالعالمُاآلخر.ُُوُنفسهُفيُهذاُالعالمُماُيحتاجُإليهئُلفكذلكُيجبُعليهُأنُيهيُّ
ُالعالم.فيُعالمُالملكوتُيجبُأنُيهيُّ ُأنُُّئهُفيُهذا ُاّلتيحمُعلىُالقوىُالرُّهُحصلُفيُعالمُفكما

ماُيحتاجهُإليهُفيُُكلُّيحتاجُإليهاُفيُهذاُالعالمُفكذلكُيجبُعليهُأنُيحصلُفيُهذاُالعالمُعلىُ
ُ.ملكوتّيةعالمُالملكوتُأيُجميعُالقوىُال

ُالعالمُإلىُالعالمُاآلخرُترىُإلىُأيُُّ جُشيءُيحتاُففيُعالمُالملكوتُبعدُالرتقاءُمنُهذا
لىُأيُّ ُإنُُّقوُىُوا  ُُيفتقر؟ ُالتُّذلكُالعالمُهوُعالم ُيجبُأنُنحصلُعلىُانيُّالّنوُرقديسُوعالم ةُولهذا

ُانيُّالّنوُرقديسُُوالتُّ ُإلى ُنحتاج ُالعالم ُوفيُذلك ُالعالم. ُفيُهذا ُوتلكُوحانيُّالرُّة ُيجبُأنُوحانيُّالرُّة ة
ُنحتاجُإلىُاإليمانُواإلي ُوفيُذلكُالعالم ُالعالم. ُفيُهذا ُنحصلُعليها هللاُُمحّبةُوهللاُقانُومعرفة

ُالعالمُُاويجبُأنُنحصلُعليهاُجميعُ  هُحصلُيرىُاإلنسانُفيُذلكُالعالمُالباقيُأنُُّحّتىفيُهذا
لوبُذلكُالعالمُعالمُاألنوارُولهذاُفالمطُ.ُوواضحُأنُّبدّيةعلىُجميعُماُيحتاجُإليهُفيُتلكُالحياةُاأل

وُعالمُالكمالتُوذلكُالعالمُههللاُُمحّبةمطلوبُهوُفالُهللاُمحّبةعالمُُة.ُوذلكُالعالمُهوانيُّالّنوُرهوُ
وحُالقدسُويجبُفيُالرُّفالواجبُتحصيلهُهوُالكمالتُفيُهذاُالعالم.ُوذلكُالعالمُهوُعالمُنفثاتُ

ُنفثاتُ ُإدراك ُالعالم ُاألالرُّهذا ُالحياة ُعالم ُهو ُالعالم ُوذلك ُالقدس. ُالعالمُُبدّيةوح ُهذا ويجبُفي
الجهودُللحصولُعلىُهذهُالمواهب.ُُكلُّ.ُويجبُعلىُاإلنسانُأنُيبذلُبدّيةالحصولُعلىُالحياةُاأل

ُ-ةُبأعلىُدرجاتهاُمنُالكمالُوهي:الّرحمانيُّويجبُعليهُأنُيكتسبُهذهُالقوىُ

ُأّولُ ُ ُمعرفة :ُ ُُمحّبةُاوثانيُ هللا ُورابعُ ُاوثالثُ هللا ُوخامسُ ُااإليمان ُالخيرية ضحيةُالتُُّااألعمال

ُاألمورُفالتُّةُُوالعفُُّاالنقطاعُوسابعُ ُاوسادسُ  ُالقوىُوهذه ُلمُيحصلُعلىُهذه ُقديسُوما هُأنُّالُشّك
ُُبدّيةسيحرمُمنُالحياةُاأل ُأّما وشاهدُاآلياتُالكبرىُهللاُُمحّبةواشتعلُبنارُهللاُإلىُمعرفةُُوّفقإذا

ُقديسُفالُشكُّالتُُّوةُبينُالبشرُوكانُفيُغايةُالعفُُّمحّبةوأوجدُال
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ُ.بدّيةوحُالقدسُويشاهدُالحياةُاألالرُّبُعّمدتهُيولدُولدةُثانيةُويأنُّ

تهُنُأجلُمعرفتهُومنُأجلُمحبُّخلقُجميعُالبشرُمهللاُُاألمرُالغريبُهوُأنُُّإنُُّهللا!سبحانُُ
ُاإلومنُأ ُاألُنسانيُّجلُكمالتُالعالم ومنُأجلُُاإللهّيةةُوحانيُّالرُّومنُأجلُُبدّيةومنُأجلُالحياة
فيُجميعُاألشياءُماُعداُُتحّرواشيءُوقدُُكلُّهؤلءُالبشرُغفلواُعنُُومعُهذاُفإنُُّماوّيةالسُّةُانيُّالّنوُر

ُالُ ويريدونُأنُيفهمواُماذاُيوجدُفيُأسفلُطبقاتُاألرضُوغايةُآمالهمُأنُيبذلواُالجهودُليهللاُمعرفةُ
ُيحتويهُجوفُاألرضُُاونهارُ  ُما ُالّصُلفهم ُتحتُهذه ُيوجد ُُووما ُتحتُُماخرة رابُويبذلواُالتُّيوجد

ُقواه ُبجميع ُويسعوا ُُلكشفُسرُُّمشّقةتعبُُوُكلُّم ُأسرار ُُوالتُّمن ُيلكنُّراب. ُل ُأبدُ فّكُرهم فيُُاون
ُالملكوتُأوُالالطُّ ُالملكوتُليطُُّيرُفيالسُّعُعلىُأسرار ُعلىُحقائقُالملكوتُوليكشفواُعالم لعوا

وهمُُملكوتّيةاللواُإلىُالحقائقُوليشاهدواُأنوارُالحقيقةُوليتوّصُهللاُوليصلواُإلىُمعرفةُُاإللهّيةاألسرارُ
بأسرارُُالُعلمُلهمُأبدُ ُلكنوتُُوالّناسجذابهمُإلىُأسرارُانُفيُهذهُاألمور.ُوماُأشدُُّاأبدُ ُوُنفّكُرلُي

هذهُالبالهةُوماُُيتحاشونُالبحثُفيُأسرارُالملكوتُفماُأعظمُهذاُالجهلُوماُأشدُُّهمبلُإنُّالملكوتُ
ُللّذلُّ ُأبُحنونُيهيُّأدعاها ُكمثلُإنسانُله ُومثلهم ُالكتبُئُة. ُليطَّلعُعلىُأسرارُالنُّمنُأجله فيسة
ُُوالرُّاحةُُوالرُّوسائلُُكلُّئُلهُالكونُويهيُّ رفُالطُُّفلُبمقتضىُطفولتهُوقلةُإدراكهُيغّضُالطُُّلكنُّفاه
هوُهناكُويبتعدُعنُجميعُاللُّوينصرفُإلىُساحلُالبحرُليلعبُبالحصىُوليقضيُوقتهُبُاعنهُجميعُ 

ُالمواهبُ ُلهُهيُُّاّلتيهذه ُأشدُّه.ُوالدأها ُُفما ُأشدُّالطُّجهلُهذا ُعّزةبالهته.ُفاألبُيريدُلهُالُفلُوما
ُبالذُُّبدّيةاأل رابُواألبُقدُالتُّعبُباللُّهُمشغولُبلكنُُّوُي املكوتُاةُالكبرىُواألبُيريدُلهُقصرُ لُّوهوُراض 

ضُوراءُهُيركلكنُّعمُُوالنُُّواألبُقدُهّيأُلهُأعظمُالموائدُوألذُُّالهُبدلةُمنُالحريرُوهوُيمشيُعاريُ ُخاط
ُة.الّضارُّاألعشابُ

ُإنُُُّ ُالقول: ُوتوجُّوخالصة ُأعينكم ُالملكوتُوفتحتم ُنداء ُسمعتم ُقد ُوهللُالحمد ُإلىُكم هللاُهتم
ُوآمالكمُمعرفةهللاُفمقصودكمُرضاءُ
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واُفّكُرفُاإللهّيةحقائقُالحكمةُفكاركمُمحصورةُفيُكشفُالعُعلىُأسرارُالملكوتُوأدكمُالطُّومراهللاُ
ُلوهّيةلعواُعلىُدلئلُاألوتطُُّاإللهّيةأسرارُالخلقةُواُإلىُمعرفةُوّفقتُحّتىُتحّروااُُوتهدُوواجُاونهارُ ُالُ لي

رُولكنُيجبُأنُيكونُذلكُعنُلهذاُالعالمُموجدُولهُخالقُولهُمحييُولهُرازقُولهُمدبُُّنواُأنُّوتتيقُّ
طريقُالبراهينُواُإلىُمعرفةُذلكُعنُوّفقلئلُوالبراهينُلُعنُطريقُالعواطف.ُأيُأنُتتالدُّطريقُ

ُالأُحقيقيُّلئلُالواضحةُوالكشفُالالدُّالقاطعةُُو ُتشاهددُةحقيقيُّيُبالمشاهدة مسُفكذلكُالشُّونُفكما
ُاإللهّيةةُمقّدسلواُكذلكُإلىُمعرفةُالمظاهرُالوتتوّصُُنّيةمشاهدةُعياُاإللهّيةيجبُأنُتشاهدواُاآلياتُ

ُالطُّالدُّب ُيجبُعليكم ُوكذلك ُوالبراهين. ُتعالئل ُعلى ُالالع ُالمظاهر ُمقّدسليم ويجبُأنُُاإللهّيةة
ُلطافتصبحواُمظهرُاألُحّتىويجبُأنُتكشفواُحقائقُاألشياءُُاإللهيُّلعواُعلىُأسرارُالملكوتُتطُّ

ُهللا.ينُوثابتينُوراسخينُفيُأمرُحقيقيُّوتكونواُمؤمنينُُاإللهّية

لعواُعلىُلتطُُّاساسُ أُاووضعُلكمُجميعُ هللاُأبوابُمعرفةُبهاءُهللاُالحمدُهللُفقدُفتحُحضرةُُ
ُبأقصىُأسرارُالملكُوالملكوتُوقدُأمدُّجميعُ ناُوهوُناصحناُوهوُقائدناُوهوُمعّلمأييداتُفهوُالتُّنا

أُلناُأسبابُتعليمُوهيُُّكلُّنُنصيحةُوبيُُّكلُّلناُُقّدمهُوبذلُلناُعنايتهُُوألطافاُجميعُأُلنراعيناُوقدُهيُّ
وأشرقُعليناُبأنوارُُاإللهّيةُمحّبةوفتحُعلىُوجوهناُأبوابُالوحُالقدسُالرُّلناُنفثاتُُوأعدُُّبدّيةاألُعّزةال

ُ ُبحر ُأمواج ُووهبنا ُرحمته ُسحاب ُوأمطرنا ُالحقيقة ُألطافشمس ُفجاء ُالرُّه وظهرتُُوحانيُّالرُّبيع
.ُلطافأعظمُمنُهذهُاألُألطافةُةُهبةُأعظمُمنُهذهُالموهبةُوأيُّلُمنتهىُلها.ُفأيُُّاّلتيالفيوضاتُ

ُوأ ُُحّتىتعاليمُحضرتهُُوفقنُنعملُفيجبُأنُنعرفُقدرها فيُُأعّزاءخيرُونكونُُكلُّيحصلُلنا
ُقُلذُّونتذوُُّبدّيةعمةُاألالنُّارينُوننالُالدُّ ُماوّيةالسُّونرىُالموهبةُهللاُوندركُأسرارُمعرفةُهللاُُمحّبةة

ُوحُالقدس.ُهذهُنصيحتيُإليكمُ...ُهذهُنصيحتيُإليكم.الرُُّقّوةونشاهدُ
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 لإلنسان حياتان 

1912ُتموز7ُُمباركةُفيُنيويوركُمساءُيومُاألحدُالخطبةُال

 هو هللا 

ة.ُوحانيُّخرىُحياةُُرواألُنّيةاإلنسانُلهُحياتان:ُإحداهماُجسماُبكم.ُإنُُّالُ بقدومكمُوأهُامرحبُ ُ
لإلنسانُتروهاُعبارةُعنُُنّية.ُلحظواُالحياةُالجسمانّيةماُهيُحياةُحيوالإلنسانُإنُُّنّيةفالحياةُالجسما

مسُوالقمرُوالجبالُالشُّجومُُوالنُّاحةُوالفسحةُومشاهدةُاألشياءُالمحسوسةُكالرُّبسُُواللُّمُُوُوالنُّاألكلُُو
ُ.نّيةمنُالحياةُحياةُحيواُالّنوعوالوديانُوالبحارُوالعيونُوالغاباتُفهذاُ

وهناكُشيءُُنّيةالحيوانُيشتركُمعُاإلنسانُفيُالمعيشةُالجسماُومنُالواضحُالمشهودُأنُُّ
ُأنُّ ُوهو ُُآخر ُالجسماالحيوان ُالجسماُلكنُّمرتاحُُوُنّيةفيُمعيشته ُفيُمعيشته متعب.ُُنّيةاإلنسان

هولةُالسُّهاُتعيشُبغايةُهولُوفيُالجبالُوفيُالبحارُإنُّالسُّلحظواُجميعُالحيواناتُالموجودةُفيُهذهُ
ولُليستُهالسُّيورُفيُهذهُالطُّأوُعناءُوهذهُُمشّقةوتحصلُعلىُقوتهاُبدونُُنّيةبمعيشتهاُالجسما

ُمه ،ُفهيُتستنشقُمشّقةأّيةُُوجهُمنُالوجوهُتجارةُولُفالحةُولُتعانيُبأيُّنةُولُصناعةُولُلها
منُُناولضرةُوتتالنُّفيُأوكارهاُعلىُأعلىُأغصانُاألشجارُالخضراءُُقاءُوتستقرُّالنُّهواءُفيُمنتهىُ

ُالمنثورُفيُهذهحّبُهذاُال
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هُناولهُوبعدُتناولفتتُاحاضرُ حّبُتجدُالبيادرُثروتهاُوبمحضُإحساسهاُبالجوعُهولُوجميعُهذهُالالسُّ
وعناء.ُُمشّقةةُبدونُاحةُوالطمئنانُوهيُمستقرُّالرُّترقىُإلىُأعلىُالغصونُفيُاألشجارُفيُنهايةُ

ُالحيواناتُ ُينطبقُعلىُسائر ُوهذا ُفإنُّأّما ُالجسمااإلنسان ُمعيشته ُأجل ُمن ُيتحمُُّنّيةه لُيجبُأن
أنُيفلحُأوُيصنعُأوُيتاجرُأوُيقضيُليلهُونهارهُّماُإفهوُُاولُنهارُ ُالُ ليُالمشاقُالعظيمةُفالُيستقرُّ

والعناءُمنُجهةُإلىُأخرىُويشتغلُتحتُاألرضُُمشّقةفيُالمناجمُأوُيسافرُإلىُاألطرافُبغايةُال
لُهذهُالمشاقُوهوُمعُذلكُالحيوانُلُيتحمُُّلكنُُّوُنّيةوفوقُسطحُاألرضُلكيُتتيّسرُمعيشتهُالجسما

ُُنّيةهُالجسمايشاركُاإلنسانُفيُمعيشت ُهذه نتيجةُمنُالمعيشةُأّيةُُاحةُفليستُهناكالرُّومعُوجود
واُوانظرواُفّكُرهاية.ُالنُّفيُُنّيةنتيجةُمنُالحياةُالجسماأّيةُُولوُعاشُمائةُسنةُفلنُتحصلُنّيةالجسما
ُنُذهبواُمنُهذاُالعالمُترُىاّلذيهذهُالماليينُمنُالبشرُُكلُُّوُنّيةناكُنتيجةُفيُالحياةُالجسماهلُه

وذهبتُجميعُُا؟ُلقدُذهبتُجميعُحياتهمُهدرُ نّيةنتيجةُمنُهذهُالحياةُالجسماأّيةُُهلُحصلواُعلى
وحينُذهابهمُُاوذهبتُتجارتهمُهدرُ ُاوذهبتُصناعتهمُهدرُ ُاهدرُ وذهبتُجميعُأتعابهمُُااتهمُهدرُ مشقُّ

ُيحصلواُعلىُنتيجة.ُهمُشيءُفلمكفُّمنُهذاُالعالمُلمُيكنُفيُأ

هاُحياةُيستنيرُبهاُالعالمُاألعلىُوهيُحياةُبهاُيمتازُاإلنسانُعنُةُفإنُّحانيُُّوالرُّالحياةُأّماُُ
ُ.اإللهيُّوهيُشعاعُمنُالفيضُُسرمدّيةُأبدّيةالحيوانُوهيُحياةُ

ةُوحانيُّالرُّ.ُوحياةُاإلنسانُبدّيةاألُعّزةةُهيُسببُحصولهُعلىُالوحانيُّالرُّحياةُاإلنسانُُإنُُّ
وحياةُُهللا.ببُفيُدخولهُإلىُملكوتُالسُّةُهيُوحانيُّالرُّاةُاإلنسانُوحيُهللا.بهُإلىُببُفيُتقرُّالسُّهيُ

فيُالعالمُُورالنُّةُهيُسببُوحانيُّالرُّة.ُوحياةُاإلنسانُيُّةُهيُحصولُالفضائلُالكلُّوحانيُّالرُّاإلنسانُ
ُ.بشريُّال
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ُُ ُُرُاّلتيُفوسالنُّلحظوا ُحياة ُفناءُولُاضمحاللُوقدُكسبتُمنُوحانيُّلها ةُكاملةُليسُلها
ُنتائجُونالتُحيا ُهيُتلكُاأثمارُ تها ُفما ُإنُّمُرالثُّ. ُة؟ نُّهللاُقربُإلىُالتُّها ُاألوا  ُالحياة ةُانيُّوُرالنُُّوُبدّيةها
ُالحياةرمديُّالسُّ ُوتلك ُهيُالبقاء ُالحياة ُوتلك ُالثُُّهيُة ُهي ُالحياة ُالكمالتُُورالنُّباتُوتلك وسائر
ُة.نسانيُّاإل

ُننظرُإلىُعالمُوكذلكُلمُُّ منُُاولمُتنلُنصيبُ ُنّيةكانتُحياتهاُجسماُارابُنالحظُنفوسُ التُّا
فيُالعالمُُحّتىلهاُولُصيتُُوُثمرةُفالُذكرُلهاُولُأثرُولُيُّةُوانمحتُآثارهاُبالكلُّوحانيُّالرُّالحياةُ

أمستُمطمورةُُثمُّقصيرةُمعمورةُُمّدةقبورهاُكانتُلُماُفيُاألمرُأنُُّكلُّرابيُلُقبورُلهاُولُأثرُُوالتُّ
جومُالنُّمشرقةُكُاإللهيُّهاُفيُالملكوتُةُفإنُّوحانيُّكانتُلهاُحياةُُرُاّلتيُفوسالنُُّوزالت،ُفيُحينُأنُّ

ُ ُولها ُفيُمحفلُوهيُمستقرُُّأبدّيةُعّزةإلىُاألبد ُُاإللهيُُّالّتجّلية وهيُُماوّيةالسُّوترزقُمنُالمائدة
ُ ُالجمال ُمشاهد ُمن ُالُاإللهيُّمستفيضة ُالمراتبُُبدّيةاألُعّزةولها عالمُُفيُحّتىُاإللهّيةفيُجميع

كانتُقبلُثالثةُُاوأخالقهاُباقية.ُمثالُذلكُأنُنفوسُ ُاوت.ُلحظواُترواُآثارهاُباقيةُوذكرهاُباقيُ اسالنُّ
فبقيتُهللاُوكانتُمؤمنةُومستقيمةُعلىُأمرُُاإللهّيةآلفُسنةُأوُقبلُألفيُسنةُمنسوبةُإلىُالعتبةُ

ُتجريُخيراتُومبرُّ ُوباسمها ُإلىُاآلن معابدُُأّسسمدارسُوتتُأّسستتُاتُإلىُاآلنُوباسمهاآثارها
ُمستشفياتُإلىُاآلن.ُأّسسوباسمهاُتت

ُالجسماحواريُّمثالُذلكُُ ُكانتُالحياة ُفقد ُالمسيح. ُصيُُّنّيةوُحضرة ُأسماكُلبطرسُحياة اد
ةُفقدُكانتُبنفثاتُالمسيحُفيُوحانيُّالرُّحياتهُأّماُصيادُاألسماك.ُُةومعلومُبعدُهذاُكيفُهيُحيا

ُكلُّإمبراطورُروماُ"نيرون"ُبُرابُفيُحينُأنُّالتُّفيُعالمُُحّتىآثارهُباقيةُُحيثُإنُّنهايةُاإلشراقُب
ُولُذكرُولُظهورُولُبروز.ُثمرلهُأثرُولُُتلكُالعظمةُلمُيبقُ 
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ةُلهاُنسانيُّةُاإلوحانيُّالرُّة،ُفهذهُالحياةُوحانيُّالرُّأصلُحياةُاإلنسانُهوُالحياةُُضحُأنُّإذنُاتُُّ
ُ ُالحياة ُوهذه ُنسانيُّاإلُةوحانيُّالرُّنتيجة ُالحياة ُوهذه ُبقاء ُلها ُاإلوحانيُّالرُّة ُنسانيُّة ُالحياةُُأبدّيةة وهذه

ُ.سرمدّيةُعّزةةُنسانيُّةُاإلوحانيُّالرُّ

ُتيسُُّ ُالحمدُهللُقد ُالحياة ُوحانيُّالرُّرتُلكمُهذه ُالموهبةُُتجّلتُوبهاءُهللاُةُبعنايةُحضرة هذه
ُوتوهُّ ُالكبرى ُهذا ُالشُّج ُفجميع ُالمنير ُاألتالُاّلتيُفوسالنُّمع ُالكرة ُسطح ُعلى ُمنُرضيُّحظونها ة

ومحيتُةُيُّهاُزالتُبالكلُّولُأثرُوعنُقريبُسترونُبأنُُّثمرالمملوكُلُنتيجةُلحياتهاُولُُحّتىالملوكُ
تحياهاُلُُاّلتيهذهُالحياةُُلكنُّهاُتعيشُخمسينُسنةُُوماُفيُاألمرُأنُُّوذهبتُمنُهذاُالعالم.ُوغاية

ةُوحانيُّوجدتمُحياةُُربهاءُهللاُهُالحمدُبعنايةُحضرةُأنتمُفللُّأّماُليهاُبُعولُنتيجةُتترتُُّثمرأثرُلهاُولُ
ُفأنتمُأبديُُّةُالملكوتُوتستفيضونُمنُالفيضُاألبديُّورانيُّرتمُبنوتنوُّ ونُباقونُمنيرونُونُسرمديُّلهذا

رابُلكمُآثارُباقيةُدائمةُوسوفُلُتنسونُالتُّفيُعالمُُحّتىوستحصلُمنُحياتكمُنتائجُعظيمةُُو
ُ ُحاضرونُفيُمحفلُورانيُّمسُونالشُّمضيئونُكوأنتم ُوأنتم ُمشهودة ُواضحة إلىُُاإللهيُُّالّتجّليتكم

ُاألبدُوسوفُتستغرقونُفيُأنوارُالكمالُوالجمالُفاشكروه.
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 ةمقّدسالمظاهر ال اسالنّ لماذا ينكر 

1912ُتموز11ُُألقيتُهذُالخطبةُفيُالبيتُالمباركُفيُنيويوركُفيُ

 هو هللا 

ُ.اإللهّيةةُمقّدسعنُالمظاهرُالُاسالنُّنُلحضراتكمُسببُاحتجابُةُأنُأبيُّيلاللُّهذهُفيُأريدُ 

ُالبديهيُُّ ُموعودُ ُاسالنُُّأنُُّمن ُينتظرون ُالعهود ُجميع ُفي ُمثاكانوا ُفاليهود ُزمانُُالُ . في
قرِّبُُإلهناعونُليلُنهارُقائلين:ُ"ياُالمسيحُكانواُينتظرونُظهورُالمسيحُوكانواُفيُمعابدهمُيتضرُّ

ُاألُكلُّنستفيضُمنُأنوارهُوننالُُحّتىسيحُظهورُالم ُفيهُسعادتنا ُفيُُ".ُوكمُمنُليالُ بدّيةما بكوا
ُ ُوندبوا ُوناحوا ُاألقداس ُُحّتىقدس ُ"يا ُقائلين: ُالمسيح!"ُُإلهناالصباح ُلنا ُأرسل

ُلكنُُّو ُالمسيحُأعرضوا ُحينُظهر ُجميعُ كلُّهم ُوأنكروه ُعنه ُكفُّاهم ُبل ُوأخيرُ . ُكانُُاروه ُفماذا صلبوه.
ُفيُذلك؟ببُالسُّ

سببُاحتجابُُاببانُهماُدائمُ السُّاألسبابُسببانُوهذانُُأهمُُّلكنُّلقدُكانتُاألسبابُكثيرةُُوُ
ُمنها:ُاةُوسببُحرمانهمُجميعُ مقّدسعنُالمظاهرُالُاسالنُّ

بشروطُهيُُمقّدسالخصُالموعودُقدُاشترطُظهورهُفيُالكتابُالشُُّهوُأنُّ: ّولبب ال السّ ُ
فظيُاللُّبمفهومهاُُاسالنُّفظي..ُوعندماُأخذُاللُّدُمفهومهاُمنهاُمجرُّيكنُالمقصودُُكلماتُمرموزةُولم

ُأعرضوا
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ُإنُّ ُوقالوا ُتمسُُّواستكبروا ُكما ُليسُذلكُالموعود ُالموعود ُالمسيحُهذا ُحينُظهورُحضرة كُاليهود
نُُّباأللفاظُفقالُعلماؤهمُإنُّ هذاُليسُذلكُالموعود.ُبلُنسبواُنسبةُُهذاُالمسيحُليسُبذلكُالمسيحُوا 

ُيخجلُُأخرُى ُوتمسُّاللُّلحضرته ُبشروطُظهورُالمسيحُالمدوُّسانُعنُذكرها وراةُالتُّنةُفيُكتابُكوا
ُوهي:ُمقّدسال

المسيحُيأتيُمنُمكانُغيرُمعلومُُعلىُأنُُّمقّدسهُقدُنصُفيُالكتابُال:ُأنُّّولرطُاألالشُُّ
ُاصرةُونحنُنعرفه.النُّخصُجاءُمنُالشُّوهذاُ

عصاُمنُُيفُوهذاُالمسيحُليستُلديهالسُّرعىُبهُيأنُّعصاهُمنُحديدُأيُُ:ُأنُّالّثانيرطُالشُُّ
ُيف.السُّخشبُناهيكُعنُ

ُأنُّالثُّرطُالشُُّ سُيجبُأنُيجلسُالموعودُعلىُسريرُداودُويؤسُُّمقّدسللكتابُالُوفق اهُالث:
ُسلطنةُوهذاُالمسيحُلُسلطنةُلهُولُجيشُولُمملكةُولُوزراءُولُوكالءُبلُهوُفريدُوحيدُلهذاُفإنُّ

ُليسُبذلكُالمسيحُالموعود.ُهذاُالمسيح

وراةُالتُّعةُيُربتُونسخُشالسُّاةُوهذاُالمسيحُكسرُوُرالتُّجُشريعةُالمسيحُيروُُّابع:ُأنُّالرُّرطُالشُُّ
ُالمسيحُذاكُالمسيحُالموعود؟ُهذاُفكيفُيكوُن

رقُوالغربُوهذاُالمسيحُلُملجأُلهُولُمأوىُفكيفُالشُّهُيجبُأنُيفتحُرطُالخامس:ُأنُّالشُُّ
ُلمسيحُالموعود؟يكونُهذاُهوُا

احةُالرُّالحيواناتُيجبُأنُتعيشُفيُمنتهىُُحّتىادس:ُفيُزمانُالمسيحُالموعودُالسُّرطُالشُُّ
ئبُوالحملُويجبُأنُتصلُالعدالةُدرجةُلُيستطيعُمعهاُحيوانُأنُيعتديُعلىُحيوان.ُويشربُالذُّ

مُلظُّالُلكنُّىُواحدُفيُمرعبيُواحدُويرعىُاألسدُوالظُُّسرُوالحجلُفيُعّشُالنُّمنُعينُواحدةُويعيشُ
ومانُسيطرتُعلىُفلسطينُوهيُتذبحُاليهودُالرُّحكومةُُهذاُالمسيحُاستفحلُإلىُدرجةُأنُّفيُزمانُ
ُوتضربهم
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ُلُنهايةُلهُلظُّوتنفيهمُوتسجنهمُووصلُال ُوالعدوانُإلىُما ُبفتوىُُإّنهمُحّتىم ُالمسيحُنفسه صلبوا
ُد؟علماءُاليهودُفكيفُيكونُهذاُالمسيحُهوُالمسيحُالموعُو

ُُ ُأصبحتُهذه ُعنُاإليمانُبالمسيحُفيُحينُأنُُّمّلةروطُسببُاحتجابُالشُّوهكذا ُاليهود
ةُلمُيفهمهاُعلماءُرمزيُّهاُكانتُكلماتُلكنُّاآلثارُقدُبهرتُُدُظهرتُوجميعُهذهروطُقالشُّجميعُهذهُ
ُ.اهاُكانتُجميعهاُرموزُ ةُفيُظاهرهاُومفهومهاُفيُحينُأنُّهاُشروطُلفظيُّواُأنُّاليهودُوظنُّ

ُأّولُ فُ :ُ ُفإنُّأنُّأّما ُغيرُمعلوم ُيأتيُمنُمقام ُغيرُمعلومُلُُه روحُالمسيحُجاءتُمنُمقام
رقُالشُّاصرةُولُمنُحيفاُولُمنُالنُّمنُُروحهُلمُتأتُُِّأنُُّاصرةُإلُّالنُّجسمهُكانُمنُُجسمه.ُومعُأنُّ

اليهودُلمُُعلماءُلكنُّومنُمقامُغيرُمعلوم.ُُإلهيُّربُبلُجاءتُروحُالمسيحُمنُعالمُولُمنُالغ
ُيفهمواُذلك.

ُاوثانيُ ُ :ُ ُمنُُأنُّأّما ُأدُاحعصاه ُفالعصا ُالمسيحُلسانهُالرُُّةديد عيُوكانتُأداةُرعيُحضرة
ُوالباطل.الحّقُيفصلُبينُُاقاطعُ ُاالمباركُوقدُكانُلسانهُالمباركُسيفُ 

حُسلطةُحضرةُالمسيُنُّفالحقيقةُهيُأُاداودُويكونُسلطانُ هُيجلسُعلىُعرشُأنُّأّماُ:ُاثالثُ ُ
ُكانتُُأبدّيةكانتُسلطةُ ُفلقد ُهانيبال. ُنابليونُولُكسلطةُجنكيزُخانُولُكسلطة وليستُكسلطة

وكانتُممالكهُالقلوبُوكانُُنّيةوكانتُسلطةُوجداُأبدّيةةُوكانتُسلطةُوحانيُّسلطةُالمسيحُسلطةُُر
ُرابُوسلطتهُباقيةُإلىُاألبدُولُنهايةُلها.التُّانهُعلىُالقلوبُوليسُعلىُسلط

وضعهُحضرةُموسىُمنُُاّلذياألساسُُخّلصهُيهذاُيعنيُأنُُّراةُفإنُُّوجُالتُّهُيروُّأنُّأّماُ:ُاورابعُ ُ
ُجُتلكُالحقيقة.ُولويروُُّالّتقاليدربقةُ
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جُحقيقةُجُالوصاياُالعشرُوروُّوضعهُحضرةُموسىُفقدُروُُّاّلذيجُاألساسُالمسيحُروُُّنُّفيُأُشكُّ
ُموسىُ ُشريعة ُأّما ُمكانتُتتُُّاّلتيبعضُاألمور ُتتُّفق ُول ُموسى ُعصر ُالمسيحُع ُعصر ُمع فق

ُجه.ذُاألساسُاألصليُوروُّهُنفُّلكنُّهُنسخهاُُووكانتُزائدةُأوُكانتُتقاليدُتلموديةُفإنُّ

رقُالشُّفقدُفتحُهللاُحضرةُالمسيحُكانُكلمةُُحيثُإنُّرقُوالغربُفالشُّهُيفتحُأنُّأّماُ:ُاخامسُ ُ
ُتةُلُنهايةُلها.اآلنُثابُحّتىوفتوحاتهُباقيةُُاإللهّيةُقّوةوالغربُبال

واحدُفالمقصودُبذلكُهوُُئبُوالحملُمنُمعينُ ظهورهُيشربُالذُُّأّيامهُفيُأنُّأّماُ:ُاوسادسُ ُُ
ئبُوالحملُتؤمنُبحضرةُالمسيحُوتشربُجميعهاُمنُعينُاإلنجيل.ُومثالُتشبهُالذُُّاّلتيُفوسالنُُّأنُّ

تلفانُمنُجميعُالوجوهُوكاناُليستُبينهماُعالقةُولُمؤانسةُبلُهماُمخُوآخرُغربيُُّذلكُرجلُشرقيُّ
ُاُآمناُبحضرةُالمسيحُاجتمعاُعلىُعينُواحدة.فلمُُّائبُوالحملُوماُكانُاجتماعهماُممكنُ بمثابةُالذُّ

لواُإلىُحقيقةُعلماءُاليهودُلمُيفهمومهاُولمُيتوّصُُةُلكنُبماُأنُّرمزيُّهذهُالكلماتُكلماتُُإنُُّ
ُأنكرواُواعترضوا.ُمعانيهاُونظرواُإلىُظاهرهاُفلمُيروهاُمنطبقةُلهذا

ُأنُُّاسالنُّلحتجابُ: الّثانيبب السّ و ُ ُالُهو ُمقّدسللمظاهر ُالمقامُُاإللهّيةة ُأحدهما مقامين
ُاني.بُّالرُُّالّتجّليهورُُوالمستورُوهوُمقامُالظُُّانيُّوُرالنُُّالّرحمانيُّواآلخرُالمقامُُبشريُّال

هرةُفيُالهيكلُولُالّظاةُسمقدُّالخلقُعاجزونُعنُرؤيةُالحقيقةُالُلكنُّظاهرُُبشريُّفالمقامُالُ
ُةُفيه.بشريُّاحيةُالالنُّوحُالقدسُبلُينظرونُإلىُالرُُّقّوةيرونُ

ُالُ ُمقام ُيرون ُمشتركُ بشريُّوعندما ُوينامونُُاة ُالبشر ُسائر ُمثل ُيأكلون ُالبشر ُسائر مع
ُويمرضونُويضعفونُلهذاُيقيسونهمُبمقياسُأنفسهم
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ةُولُنكونُنحنُكذلك؟ُولماذاُمقّدسلماذاُيكونونُمظاهرُاُفهؤلءُمثلناُولُامتيازُلهمُعنُُّويقولونُإنُّ
ناُون؟ُمعُأنُّمانيُّظلونُونحنُورانيُّون؟ُولماذاُهمُنأرضيُّونُونحنُماويُّا؟ُولماذاُهمُسهمُممتازونُعنُّ
عناُفنحنُلُنرىُُخاّصُبينناُوبينهمُوليسُلهمُامتيازُُاةُولُفرقُأبدُ بشريُّؤونُالالشُّمثلهمُفيُجميعُ

ُنناُوبينهمُوهمُمثلنا.ُولهذاُينكرونُويستكبرون.فيُماُبيُافرقُ 

هُلمُينظرُإلىُروحُلكنُُّوُنيُأشرفُمنُآدمىُجسمُآدمُقالُإنُّاُنظرُإلومثلهمُكمثلُإبليسُلمُُّ
روحهُفاستكبر.ُولولُُهُشاهدُذلكُولمُيرُ رابُفإنُّالتُّاُكانُجسمُآدمُمنُآدمُولمُيشاهدُروحُآدم.ُولمُّ

ُذلكُلسجدُله.

فيهمُُبشريُّالُانبينظرونُإلىُالجُاسالنُُّ.ُفبماُأنُّاإللهّيةظهورُالمظاهرُوكذلكُاألمرُيومُُ
ُف ُلهذا ُأنفسهم ُمثل ُويُإّنهمويرونهم ُعليهم ُويعتدون ُعليهم ُويعترضون ُعليهم مونهمُظليستكبرون

ُونُقتلهم.حاولويخالفونهمُوي

بلُيجبُأنُُةاإللهيُّةُمقّدسفيُالمظاهرُالُبشريُّظرواُإلىُالجانبُالإذنُيجبُعليكمُأنُلُتنُ
ُ ُفتلكُالحقيقة ُإلىُحقيقتهم ُالسُّتنظروا نُُّاّلتياطعة ُاآلفاقُوا  ُُتنير ُالسُّتلكُالحقيقة تنيرُُاّلتياطعة

نُُّبشريُّالعالمُال نُّالنُّمنُُفوسالنُُّخّلصتُاّلتياطعةُالسُّتلكُالحقيقةُُوا  اطعةُالسُّتلكُالحقيقةُُقائصُوا 
ُ.بشريُّالُتصّورالهيُفوقُُةُإلىُأعلىُدرجاتُالكمالبشريُّتوصلُالجامعةُالُاّلتي

نحرمُمنُُبّلورمنُالُماّدةجاجُهوُناُإذاُنظرناُإلىُالزُّجاجُألنُّيجبُأنُلُننظرُإلىُالزُُّاإذُ ُ
ُأنُننظرُإلىُ ُالزُُّاّلذيُورالنُّراجُأيُإلىُالسُّاألنوارُوعلينا جاجُوهوُفيضُحضرةُيشرقُمنُهذا

ُناُلُنحتجب.ظرةُفإنُّالنُّرناُبهذهُفإذاُنظُبشريُّجاجُالهرُفيُالزُّالّظاهاُتجّليُوُلوهّيةاأل
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 العصر الحاضر رقيّ 

1912ُتموز12ُُالخطبةُالمباركةُفيُالمنزلُالمباركُفيُنيويوركُفيُ

 هو هللا 

وزمانُرشدُُعالمُاإلمكانُشبيهُباإلنسانُفلإلنسانُعهدُنطفةُوعهدُرضاعةُوزمانُنموُُّإنُُّ
دراكُووقتُللبلوغ.ُوكذلكُلعالمُاإلمكانُدرجاتُفاإلن ويكونُُااسُ ضاعةُيكونُحسُّالرُُّسانُفيُسنُّوا 

شدُتظهرُجميعُالرُُّاُيبلغُسنُّإدراكاتهُضعيفةُفلمُُّلكنُّمييزُُوالتُّالمراهقةُفيُبدايةُاإلدراكُُوُفيُسنُّ
يكشفُفيهُحقائقُاألشياء،ُُإدراكهُإلىُحدُُّقّوةوتصلُُقّوةيةُبأقصىُدرجةُمنُالالّصوُرةُُومعنويُّقواهُال

البلوغُلُفيُُفيُسنُُّتجّلىضاعةُفهذهُالكمالتُتالرُّفولةُُوالطُُّيُسنُّهذاُاألمرُغيرُممكنُفُلكنُُّو
نماُُثمُُّامراهقُ ُثمُُّالُ أصبحُطفُثمُُّافولةُوكذلكُكانُعالمُاإلمكانُفيُوقتُمنُاألوقاتُرضيعُ الطُُّسنُّ

ُشد.الرُُّواآلنُبلغُسنُُّافيومُ ُاونشأُيومُ 

ُالقرنُُإنُُّ نُُّسّيدهذا جميعُماُكانُفيُعصور،ُوصورُالعصرُمرآةُجميعُالُهذاُالقرونُوا 
ةُخاّصُهذاُالقرنُنفسهُلهُكمالتُُاليومُفيُهذهُالمرآة.ُوعالوةُعلىُهذاُفإنُُّتجّلىتُولىاألالقرونُ

فيُنهايةُُتجّلىاتُعجيبةُوعلومُغريبةُماُزالتُتمؤّسسبهُفلهُاكتشافاتُعظيمةُواختراعاتُبديعةُُو
ُابقةالسُّلهذاُالقرنُفضائلُالقرونُُالكمال،ُأيُأنُّ
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ابقة.ُومعُالسُّابقةُواكتشافاتُالقرونُالسُّابقةُوالخصالُالحميدةُفيُالقرونُالسُّولهُصناعاتُالقرونُ
ُالمُتكنُموجودةُأبدُ ُاّلتيةُبهُُوخاّصُةُبهُواكتشافاتهُالخاّصُلهُاختراعاتهُالُوجودُهذهُالفضيلةُفيهُفإنُّ

ابقةُووصلُفيُهذاُالقرنُإلىُالسُّنُفيُالقرُوُاكانُموجودُ ُالمعماريُُّالفنُُّالُ ابقة،ُفمثالسُّفيُالقرونُ
المخابرةُمعُُبهُتتمُُّاّلذيلغراف(ُالتُّدةُلمُتكنُوهذاُالبرقُ)ةُالمولُّالكهربائيُُّقّوةهذهُالُلكنُّدرجةُالبلوغُُو

هاُمنُكلُّهذهُُلفونُلمُيكنُإنُّالتُّرقُوالغربُخاللُدقيقةُواحدةُلمُيكنُوهذاُالحاكيُلمُيكنُوهذاُالشُّ
هذاُُذاُالقرنُفضائلُالقرونُالقديمةُوفضائلُالقرونُالجديدةُولهذاُفإنُّخصائصُهذاُالقرن.ُففيُه

ُأنُُّسّيدالقرنُجامعُللقرونُوممتازُعلىُجميعهاُُو ناُموجودونُالقرونُوشمسُجميعُالعصور.ُوبما
حينماُيبلغُُالُ كرُلهذهُالمواهبُأنُنقومُبأعمالُتليقُبهذاُالقرنُفمثالشُّفيُهذاُالقرنُفعليناُفيُسبيلُ

ُسنُّاإلنسا ُبسنُُّن ُتليق ُوأطوار ُأحوال ُعلى ُيكون ُأن ُيجب ُاألُالبلوغ ُوكذلك ُعالمُالبلوغ ُفي مر
أصبحُفيهاُقرنُاألنوارُوقرنُظهورُاألسرارُوقرنُُاّلتيرجةُالدُّىُإلىُهذهُدُترقُّهُقاإلمكان،ُفبماُأنُّ
يليقُُاّلذيُلوكالسُّوقرنُالملكوتُاألبهىُيجبُعليناُأنُنسلكُهللاُوقرنُيومُُنسانيُّفضائلُالعالمُاإل
ُالعالمُوصلُإلىُدرجةُالبلوغُإنُلمُيصلُإلىُدرجةُالبلوغُفسوفُيصلهاُعنُقريب.ُبهذاُالقرنُألنُّ

اتُمؤّسسدتُالكتشافاتُالجديدةُوكمُمنُاسعتُدائرةُالعقولُواألفكارُوكمُُزلحظواُكمُاتُُّ
لىُأيُُّتجّلتعظيمةُظهرتُوكمُمنُمخترعاتُبديعةُ ة.ُفمعُوجودُهذهُافعالنُّمدىُانتشرتُالعلومُُوا 

هذاُُنُّبيعة؟ُإالطُّاتُوأسرىُعالمُماّديُّرُالهلُيليقُبالبشرُأنُيكونواُغرقىُفيُبحُاإللهّيةالمواهبُ
ةُالعالمُورانيُّةُوبهرتُنوحانيُّالرُّةُوظهرتُكمالتُاإلنسانُمعنويُّفيهُقوىُاإلنسانُالُتجّلتالقرنُقرنُ

ُقدُبلغتُنّيةالكمالتُالجسماُوبماُأنُُّغيرُالمتناهية.ُاإللهّيةالفيوضاتُُتجّلتُوُنسانيُّاإل
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ُينبغيُأنُتصلُإلىُأعلىُدرجةُلكيُيتنوُّوحانيُّالرُّأعلىُدرجةُفكذلكُالكمالتُ رُظاهرُاإلنسانُة
ُها.كلُُّاإللهّيةبيعيةُالطُّكلتاهماُوتظهرُالفضائلُُملكوتّيةوالُنيوّيةالدُّعادةُالسُُّحّققوباطنهُوتت

تكشفُالحقائقُكذلكُُقّوةفيُاإلنسانُُقُاألشياءُأعنيُأنُّمرآةُلحقائُبشريُّالعقلُالُوكماُأنُُّ
وتظهرُفيهاُاألسرارُُملكوتّيةفيهاُالحقائقُالُتجّلىحقيقةُاإلنسانُمرآةُألنوارُالملكوتُولهاُاستعدادُلت

ُالجانبانُاإللهّية ُارتقى ُفإذا ُولهذا ُاألعلى ُالمأل ُصور ُفيها ُالجسمانيُُّ-وتنطبع والجانبُُالجانب
ُةُفيُمنتهىُالجمالُوالكمال.نسانيُّدُذلكُتظهرُالحقيقةُاإلفعنُ-وحانيُّالرُّ

ُالقرنُهللاُُإنُُّ تهُشمعُوأحاطُغيثُرحمُكلُّوأنارُلناُُبابُكلُّلهُالحمدُقدُفتحُلناُفيُهذا
ُوهبُّ ُُالجميع ُمن ُلنا ُوهّيأ ُعنايته ُُكلُّنسيم ُنهدر ُأن ُلنا ُيجوز ُفال ُالكمال ُوسائل هذهُُكلُّجهة

هوتيةُبلُينبغيُلناُأنُنسعىُالالُّةُونهدرُهذهُاألنوارُوحانيُّالرُّفيوضاتُونهدرُهذهُالُاإللهّيةالمواهبُ
تكونُُحّتىالكمالُُدرجةُةُبمنتهىنسانيُّفيُالحقيقةُاإلُاإللهّيةتظهرُهذهُالمواهبُُحّتىُاوقلبُ ُاروحُ 
عادةُالسُّرآةُالملكوت،ُوعندُذلكُينالُالبشرُوتُماسالنُّالجليلُويصبحُعالمُُبُّالرُّةُمرآةُملكوتُبشريُّال
ُ.ملكوتّيةةُالانيُّوُرالنُّةُالعظيمةُُووحانيُّالرُُّوُاإللهّيةةُوالمواهبُعادةُاألخرويُّالسُُّوُنيوّيةالدُّ

ُُ ُحق ُتفوا ُلكي ُفاجتهدوا ُاألالشُّإذن ُلهذه ُنفثاتُوتتلقُُّلطافكر ُهذهُالرُّوا ُالقدسُوتنالوا وح
ذاُبذلتمُمثلُهذهُالانيُّوُرالنُّ غربُوينهدمُبناءُرقُوالالشُّانقُفسيتعُهّمةةُوتشكرواُهذاُالفضلُوالموهبةُوا 

وحدةُالعالمُُتجّلىةُوتوحانيُّالرُّوتحصلُاأللفةُُملكوتّيةالُمحّبةشرُالوتنتُايُ كلُُّانهدام االعداوةُوالبغضاءُ
ةُرضيُّعادةُاألالسُّاألكبرُويتعاشرُالبشرُفيُماُبينهمُبنهايةُاأللفةُوتحصلُُالّصلحُحّققويتُنسانيُّاإل
ُي.ةُمنُّبهذاُالمقامُوهذهُوصيُُّكلُّهماُوأرجوُأنُيفوزُالكلتاُملكوتّيةعادةُالالسُُّو
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 وحالرّ خلود 

1912ُتموز24ُُألقيتُهذهُالخطبةُفيُمدينةُبوسطنُفيُ

 هو هللا

رُماُقرأتموهُقليةُفالُحاجةُبأنُأكرُّالنُّتهاُوحُوأدلُّالرُّةُمسألةُبقاءُمقّدستمُفيُالكتبُالألقدُقُر 
ُاّلذيُمقّدسينطبقُماُنقولهُمعُالكتابُالُحّتىةُعلىُذلكُوسمعتموهُبلُأذكرُلكمُاآلنُاألدلةُالعقلي

ُةُعلىُذلك:ةُباقية.ُواآلنُنقيمُاألدلُّنسانيُّوحُاإلالرُُّيقولُبأنُّ

بةُمنُعناصرُومنُمركُُّنّيةالكائناتُالجسماُكاّفةُمنُالواضحُلدىُالجميعُأنُّ: ّولليل ال الدّ ُ
ردُوجدُواكتسبُشكلهُمنُتركيبُالعناصرُهذاُالُوُالُ تركيبُمعينُيحصلُكائنُمنُالكائناتُفمثُكلُّ

حليلُولكنُلوُكانُالتُّتركيبُإلىُُكلُّأنُينتهيُُفذاكُهوُالفناء.ُولُبدُُّالّتركيبهذاُُتحّللوعندماُي
ُالكائنُالحيُغيرُمركُّ ُلُيفإنُُّنّيةبُمنُالعناصرُالجسماهذا إلىُُي اولُيموتُبلُيبقىُحُتحّلله

يعقبهُُتركيبُكلُّألنُُتحّللهاُلُتبةُمنُعناصرُفإنُّصلُمركُّوحُليستُفيُاألالرُُّحيثُإنُّاألبد.ُُو
ُ.تحّللهاُلُتوحُلُتركيبُفيهاُفإنُّالرُُّحيثُإنُّتحليلُُو

أنُتكونُلهُصورةُّماُإوجوده.ُفُحّققكائنُمنُالكائناتُلهُصورةُتُكلُّلُهوُأنُّ: الّثانيليل الدّ ُ
ُسةعةُأوُصورةُمخمُّثةُأوُصورةُمربُّمثلُّ
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ةُلُيمكنُاجتماعهاُفيُزمانُواحدُفيُكائنُواحدُولُتعّددمالُالّصوريعُهذهُسةُوجمأوُصورةُمسدُّ
إلىُصورةُالمرّبعُفيُُتحّولثُلكائنُماُلُتيمكنُأنُيوجدُكائنُفيُصورُغيرُمتناهية.ُفصورةُالمثلُّ

الكائنُالواحدُُلذلكُفإنُُّاسُ سُلُتصيرُمسدُّوصورةُالمخمُُّاسُ عُلُتصيرُمخمُّربُّلماآنُواحدُوصورةُ
غييرُالتُّوبانتقالهُمنُصورةُإلىُصورةُأخرىُيحصلُُاسُ أوُمخمُُّاعُ أوُمربُُّاثُ أنُتكونُصورتهُمثلُّاُمُّإ
ةُتكونُفيُآنُواحدُوفيُصورُنسانيُّوحُاإلالرُُّلُنجدُأنُّبديلُويظهرُالفسادُوالنقالبُوحينماُنتأمُّالتُُّو

وحُالرُّنُُوثمُّسُوصورةُالمخمُّعُوصورةُالمثُوصورةُالمربُّفيُصورةُالمثلُُّحّققوحُتتالرُّغيرُمتناهيةُف
العقلُوليسُلهُانتقالُمنُصورةُإلىُصورةُأخرىُولهذاُُحّيزموجودُفيُُالّصورهذهُُكلُّرُفيُمصوُّ

ُأنُنحوُّوحُلُيتالشيانُألنُّالرُّفالعقلُُو ُلوُأردنا عُإلىُصورةُمنُالكائناتُفيُصورةُالمربُُّكائن الُنا
هاُوحُفإنُّالرُّأّماُة،ُالّثانيةُالّصوُريمكنناُتكوينُُحّتىُاامُ تمُولىاألةُالّصوُرناُيجبُأنُنهدمُثُفإنُّالمثلُّ

منُُتحّولهذهُروحُكاملة.ُلهذاُفليسُمنُالممكنُأنُتُالّصوروهيُفيُجميعُُالّصورجامعةُلجميعُ
ُ.صورةُإلىُصورةُأخرىُولهذاُلُيعتريهاُتغييرُأوُتبديلُوهيُباقيةُدائمةُإلىُاألبد.ُوهذاُدليلُعقليُّ

ناُلكنُّلهُُوُحقيقيُّأثرها.ُفالمعدومُلُأثرُُثمُُّأّولُ لجميعُالكائناتُهناكُوجودهاُ الث:الثّ ليل الدّ ُ
ُقبلُُاأناسُ ُنُّأنالحظُ ُتتوالىُفيُالظهورُوتشرقُكأعاشوا .ُامسُإشراقُ الشُّلفيُسنةُولُتزالُآثارهم

بُرتُّفحضرةُالمسيحُعاشُقبلُألفُوتسعمائةُسنةُواآلنُنرىُسلطتهُباقيةُفهذاُهوُأثرُواألثرُلُيت
ُ.مؤّثرعلىُشيءُمعدومُواألثرُيستلزمُوجودُال

لإلنسانُفالُتبصرُعيناهُُنّيةماُهوُالموت؟ُالموتُهوُاختاللُالقوىُالجسماابع: الرّ ليل الدّ ُ
ومُالنُّأثناءُُنّيةكُوجودهُومعُهذاُنراهُبرغمُاختاللُقواهُالجسماولُتسمعُأذناهُولُتدركُقواهُولُيتحرُّ

ُترىُوتملكُاّلتيوحُهيُالرُُّوواضحُأنُُّحّسُيسمعُويدركُويرىُوي
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ُوحُغيرُمنوطُببقاءُالجسد.الرُّمفقودة.ُإذنُفبقاءُقوىُُنّيةالقوىُالجسماُجميعُالقوىُفيُحينُأنُّ

وحُتبقىُعلىُالرُُّلكنُُّوُيضعفُويسمنُويمرضُويصحُُّنسانيُّالجسمُاإلُإنُّليل الخامس: الدّ ُ
ُيضعفُالجسمُلُتضعفُ ُفعندما ُيسمنُالجسمُلُترتقيُوحُوعنالرُّحالُواحدة. وحُفالجسمُالرُّدما

ُ.صّحةوحُلُتنالُالالرُُّوُوحُلُتمرضُوالجسمُيصحُّالرُّيمرضُُو

ُالجسمُلُيعتريهاُتغيير.ُاهناكُفيُجسدُاإلنسانُحقيقةُأخرىُغيرُهذُضحُأنُّإذنُاتُُّ

ُتإنُّادس: السّ ليل الدّ ُ ُفّكُركم ُفي ُُكلُّون ُذلك ُهو ُفما ُأنفسكم ُوتشاورون ُالشُّأمر ُاّلذييء
ُتيّتحدأمامكمُُوُجالسمُهُإنسانُمجسُّأي؟ُكأنُّالرُّيعطيكمُ ثونُتتحدُُّاّلذيونُفيُفّكُرثُإليكم،ُفحينما

ُوح.الرُّهُمعهُتوقنونُأنُّ

وحُالرُُّقولهمُهذاُصحيحُألنُُّوح.ُإنُّالرُّناُلُنشاهدُواآلنُنأتيُإلىُماُيقولهُالبعضُمنُأنُُّ
فإنُكانتُأجسام اُفهيُُام اأجسجبُأنُتكونُيُاتتمكنُرؤيته؟ُفالمرئيُُّاردُوليستُبجسمُفكيفُإذُ مجُّ

ُلُاليستُأرواحُ  ُالكائنُُوحينئذ  فإنهُلُيرىُاإلنسانُولُُيُّباتالنُّيكونُهناكُروح.ُلحظواُاآلنُهذا
بالعوالمُالعاليةُويقولُلنفسهُليسُهناكُُاوليسُلهُعلمُأبدُ ُحّسُوتُوليستُلهُذائقةُولُييسمعُالّصُ

عالمُُأنُُّ،ُوبمقتضىُعالمهُالمحدودُيظنُّباتالنُّيسُهناكُجسمُوراءُولُباتالنُّعالمُآخرُغيرُعالمُ
ُوجود.ُفاآلنُهلُإنُّ ُُالحيوانُوعالمُاإلنسانُليسُلهما دليلُوبرهانُعلىُُباتالنُّعدمُإحساسُهذا

وحُليسُبدليلُعلىُعدمُوجودُعدمُوجودُعالمُالحيوانُوعالمُاإلنسان.ُإذنُفعدمُإحساسُالبشرُللرُّ
فيُمرتبتهُلُيدركُمرتبةُأعلىُمنه،ُفعالمُُدانُ ُكلُُّوحُألنُّالرُّدليلُعلىُموتُوحُوليسُبالرُّعالمُ

لُيدركُعالمُالحيوانُوعالمُالحيوانُلُيصلُإلىُحقيقةُُباتالنُّوعالمُُباتالنُّالجمادُلُيدركُعالمُ
ُعالمُاإلنسان.
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هوُُاّلذيوحُرُّلمُبعالمُالوليسُلهُعُاليلُناقص ُالدُّنراهُبمقتضىُهذاُُنسانيُّوعندماُننظرُإلىُالعالمُاإل
ُاحّققمُالهُوجودُ ُوحُنرىُأنُّالرُّة.ُوعندماُندخلُعالمُةُالعقليُّداتُولُيثبتُوجودهُإلُباألدلُّمنُالمجرُّ

ُُاواضحُ  ُأبدّيةولهُحقيقة ُحينُيصلُإلىُعالم ُكمثلُالجماد ُيرىُفإنُُّباتالنُّ،ُومثلُهذا ُموُّالنُُّقّوةه
اإلحساس،ُوعندماُيصلُُقّوةفيهُُأنُُّاحقُ ُدلمُالحيوانُيجإلىُعاُباتالنُّموجودةُوعندماُيصلُعالمُ

ُيدخلُاإلنسانُفيُالعالمُُعالمُالحيوانُإلىُعالمُاإلنسانُيفهمُأنُّ ُوحانيُّالرُّلهُقوىُعقلية،ُوعندما
ُباقيةُموجودةُلُيعتريهاُزوال.ُأبدّيةمسُثابتةُالشُّوحُكالرُُّيدركُأنُّ
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ُةُبارسنزُفيُدوبلنالّسّيداركةُفيُبيتُألقيتُهذهُالخطبةُالمب
1912ُتموز31ُُفيُُ

 هو هللا

اُيُممتنُّإنُُّ ُبارسنزُألنُّالّسّيدمنُُجد  ُكانتُسببُلقائيُبكمُوتحدُّة ُإنُّها نيُإنسانُثيُإليكم.
ةُالّسّيدوقدُصارتُُاةُولمُيكنُاجتماعناُفيُمكانُواحدُممكنُ البالدُالغربيُُّهوأنتمُمنُأهاليُهذُشرقيُّ

اُنُّنيُممتتيُولقائيُبكمُلذاُفإنُّمجالسببُبارسنزُس ُفتنيُبكم.عرُُّهامنهاُألنُُّجد 

ةُقدُارتقتُاألمُُّرقُوعندماُوصلتُإلىُهذهُالبالدُوزرتُأمريكاُرأيتُأنُّالشُّلقدُجئتُمنُُ
سواءُوأصبحتُالبالدُحّدُُةُعلىماّديُّوفيُالعلومُالُالّصناعةجارةُوفيُالتُّفيُُاعظيمُ ُي ااتُرقماّديُّفيُال
ُمنُمع ُأصبحتُُكلُّمورة ُفيُماّديُّالُالّترّقياتجهةُوكذا ُيومُ ُأوروّباة ُوهيُتزداد ُافيُمنتهىُدرجة

ُ.افيومُ 

ُأنُّلكنُُّوُ ُلحظت ُتدنُّوحانيُّالرُُّالّترّقياتُني ُقد ُوأنُّة ُُت ُالوحانيُّالرُّاإلحساسات ُملكوتّيةة
ُءتضا ىُأنُترتقيُواحدُيتمنُُّكلُّارُنياُوصالدُّجهتُجميعُالقلوبُإلىُأمورُواتُّهللاُهُإلىُوجُّالتُّلتُوقلَّ

ُة.ويحصلُعلىُراحةُوطمأنينةُناسوتيُُّنيوّيةوينالُثروةُدُنّيةحياتهُالجسما
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وهذاُهوُاألمرُفيُُي اقليلةُنسبُملكوتّيةةُكثيرةُواإلحساساتُالماّديُّاإلحساساتُالُوخالصةُالقولُإنُّ
ُنيا.الدُّجميعُأطرافُ

ُاإلُلكنُُّوُ ُالعالم ُدُنسانيُّسعادة ُممكنة ُغير ُاإلحساسات ُحصول ُتكونُوحانيُّالرُّون ُولن ة
وحُفتحياُالرُّأّماُة.ُماّديُّذُمنُالمواهبُالفالجسدُيتلذُُّهللا.وجهُإلىُملكوتُالتُّبُللبشرُراحةُواطمئنانُإلُّ

.ُملكوتّيةباإلحساساتُالُوحيُممكنينُإلُّالرُّوالفرحُُحقيقيُّرورُالالسُّولنُيكونُُاإللهّيةمنُالفيوضاتُ
ُالبشرُُألنُّ ُُوعالم ُلالرُّمحاطُبالباليا ُواإلنسانُعرضة ُُوُكلُّزايا أنُُإنسانُلُبدُُّكلُّبالءُومصيبة.

ُهمُّ ُفُيكونُله ُمبتلُكلُّومشكلة. ُفمُىُ واحد ُما. ُلكنُّهناكُشخصُفيُمنتهىُالغنىُُوُالُ ثمنُجهة
ُفيُهمُّصحُّ ُفهو ُولذا ُعليلة ُُته ُهذه ُالالنُّمن ُوهناكُشخصُفيُمنتهى ُتصيبهُُّحةّصُاحية. ولكن

منُهذهُُاطفلُمنُأطفالهُأوُواحدُمنُأقربُأقربائهُأوُأحسنُأصدقائهُفيصبحُحزينُ ُمصيبةُبوفاة
ُفإنُّهُيتعقُّوعدوُُّآخرُلهُعدوُُّاالجهة.ُونرىُشخص ُ نُكملُسرورُالنُّومُمنُهذهُمهمهُبهُلذا احية.ُوا 

ُاحية.النُّمنُهذُُوغمُُّيحسدونهُفيقعُفيُهمُُّاسالنُّاإلنسانُمنُجميعُالجهاتُصارُ

ُافارغُ ُانياُراحةُإلنسان.ُولُتستطيعُأنُتجدُشخص ُالدُّيستُهناكُفيُهذهُوخالصةُالقولُلُ
ُ.والغمُُّمنُالهمُّ

هذاُمدارُتسليته.ُُفإنُُّاإللهيُّهُإلىُالملكوتُةُوتوجُّوحانيُّإذاُكانتُلإلنسانُإحساساتُُرأّماُُ
لبالياُمنُفلوُهجمتُعليهُاُوغمُُّهمُُّكلُّةُوينسىُوحانيُّينالُإحساساتُُرهللاُهُإلىُفهوُحينماُيتوجُّ

تزولُجميعُهذهُالهمومُوالغمومُواألحزانُهللاُهُإلىُهُحينماُيتوجُّسليةُألنُّالتُّلديهُُجميعُالجهاتُفإنُّ
ُالبشاراتُالسُّويحصلُعلىُمنتهىُالفرحُُو ةُلُّوهوُفيُمنتهىُالذُُّعّزةويرىُالُاإللهّيةرورُوتحيطُبه

ُوهوُفيُمنتهىُالفقر.ُي اويرىُنفسهُغن
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ُحدثُفيُالزُُّ ُالمنُاوقد ُأنُجاءُوقتُسيطرتُفيه ُتبقُ ماّديُّلقديم هناكُإحساساتُُاتُولم
ُأفكارُالبشرُفيُوحانيُُّر ُوانحصرتُجميع ُيبقُ اسالنُّة ُإلىُإنسانُيتوجُُّوتُولم تُأبوابُفسدُُّهللا.ه

فظهرُحضرةُإبراهيمُُماّدةوغرقُجميعُالبشرُفيُبحرُالُايُ كلُُّاخمودُ هللاُُمحّبةوخمدتُنارُهللاُمعرفةُ
ُاوحانيُّلرُّافماجُبحرُ ُالملكوتُونفثتُنفحة ُفيُالقلوبُوظهرتُاتُوطلعتُأنوار ُاتوحانيُّالرُّلحياة
ةُواشتعلتُنارُالهدايةُإلىُأنُأحاطتُأنوارُالملكوتُماّديُّالُقّوةتُعلىُالتغّلبُوُملكوتّيةالُقّوةوبرزتُال
ُة.بشريُّبعالمُالُاإللهّية

ةُوغفلُالخلقُعنُماّديُّماتُالظللمُأخرىُوأحاطتُبالعامّرةُانطفأتُتلكُاألنوارُُمّدةوبعدُُ
يانةُوشرعُببيانُالملكوتُالدُّهُإلىُالملكوتُفظهرُحضرةُموسىُورفعُرايةُهناكُتوجُُّولمُيبقُ هللاُ

ُهللا.ونُإلىُملكوتُجهةُوانجذبُاإلسرائيليُُّكلُّوأشعلُسراجُالهدايةُفسطعتُأنوارُالملكوتُمنُ

ُُ ُُمّدةوبعد ُذلك ُالسُّانطفأ ُراج ُمّرة ُوأحاطت ُالأخرى ُلظُّبالعالم ُوشغل باألمورُُاسالنُّمات
ُُنّيةماالجس ُالبشر ُإحساساتُجميع ُوتعلُّماّديُّوأصبحت ُالقلوبُجميعُ ة ُوتنزُّاسالنُّبُاقت ُجميعُوت ل
ُتنزُُّاسالنُّ ُاألرض ُأعماق ُفي ُجميع ُوأصبح ُالحشرات ُتبقُ ُنسانيُّاإلُوعالنُّل ُفلم ُاأبدُ ُكالحيوان

لُات.ُففيُمثلُهذهُالحاماّديُّرقتُجميعُالمللُفيُالوغُنورُهدايةُقطُُّةُولمُيبقُ وحانيُّإحساساتُُر
ةُعلىُوحانيُّالرُّدىُوسطعتُأنوارُالملكوتُوفاضتُاإلحساساتُسُصبحُالهطلعُكوكبُالمسيحُوتنفُّ

ُفيهاُللماّديُّال ُمّدةوجرتُاألمورُعلىُهذاُالمنوالُُااتُحكمُأبدُ ماّديُّاتُوبلغُاألمرُإلىُدرجةُلمُيبق 
ماءُفحاربتُاألقوامُالدُّةُوظهرُسفكُةُوظهرتُالوحشيُّمتُالجزيرةُالعربيُّظلبعدُذلكُأُثمُّمان.ُمنُالزُّ
ُبعض ُالعربيُّ ُبعضها ُأموالُالبعضُاآلخرُوأسرُُاة ُالبعضُاآلخرُونهبُبعضها ُدم وسفكُبعضها

ُالبعضُاآلخر.ُففيُمثلُهذهُالحالُأبناءُبعضها
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ائهةُونّورُالتُُّفوسالنُّةُوهذهُحشيُّمثلُهذهُالقبائلُالُوُرّبىةُُوفيُالجزيرةُالعربيُُّسولالرُّرُحضرةُهظ
ُهللا.ههاُإلىُةُوازدادُتوجُّوحانيُّفنالتُإحساساتُُرُفوسالنُُّرّبىُوُمدنّيةنوارُالهؤلءُالجهالءُبأ

ُانقلبتُاألُثمُُّ ُمور ُنُومّرة ُوأحاطتُُرأخرىُوغربُكوكب ُوظهرتُالّضاللُظلمةالهداية ة
تُالعقولُففيُهذاُالوقتُظهرُحضرةُقلوبُوتدنُّمتُالظلةُوأينيُّدُّالةُواختفتُاإلحساساتُماّديُّالقوىُال

ُ ُكوكبُحضرة ُوطلع ُإيران ُهللاُالبابُفي ُالملكوتُأشدُّبهاء ُوتالشتُالقوىُُوأشرقتُأنوار إشراق
ربيةُالتُّظهرتُوزالتُالوحشيةُُوُماوّيةالسُّةُانيُّوُرالنُّةُوطلعتُماّديُّإحساساتُُرقُولمُتبقُ الشُّةُفيُماّديُّال

ُوقلُّويُّمعنوبدأتُالقوىُالُاإللهّية ةُحضرةُورانيُّتُغفلةُالخلقُوضاللهمُوقدُأحاطتُنةُتظهرُآثارها
تُنفوسُمثلُالمالئكةُوظهرتُأنفسُتوجهتُبقلوبهاُوأرواحهاُإلىُبإيرانُاليومُإلىُدرجةُتربُّبهاءُهللاُ
وهيُلُتعنىُأقلُُماوّيةةُوهيُسورانيُّهيُنُوةُرحمانيُّاتُفهيُوحانيُّالرُّوغرقتُفيُبحرُهللاُملكوتُ
هةُإلىُقلوبهاُمتوجُُّلكنُُّهّمةنياُفهيُتشتغلُفيُصناعتهاُلتحصيلُمعاشهاُبمنتهىُالالدُّبهذهُُعناية
ُكثيرُ هللاُوأرواحهاُمستبشرةُببشاراتُهللاُ يمةُشيء.ُالّذملديهاُمنُاألخالقُُفلمُيبقُ ُاوارتقتُأخالقها

ُسّموُنءهمُوصارواُيبرونُالجميعُأهلهمُوأقرباونُجميعُالبشرُويعتيعُالخلقُويحبُّوصارواُرحماءُبجم
جرةُالشُّلتلكُُأثمارةُباسمُشجرةُواحدةُويرونُجميعُأفرادُالبشرُبمثابةُأوراقُوبراعمُُونسانيُّعالمُاإل

ُ ُأملهم ُاإلُالّصلحوغاية ُالعالم ُوحدة ُوعقيدتهم ُُنسانيُّالعمومي ُإلى ُمشتاقون ُالعلومُُقيُّالرُّوهم في
ُيسبُّ ُما ُوراء ُوساعون ُعلوُّوالفنون ُاإلُب ُتعّصُُنسانيُّالعالم ُهؤلء ُلدى ُتعّصُوليست ُفال بُبات:

رونُ،ُفهمُمتحرُّبُلغويُّولُتعّصُُسياسيُّبُولُتعّصُُبُوطنيُّولُتعّصُُبُجنسيُّمذهبيُولُتعّصُ
ُ ُهذه ُاألرضُوطنُ ُالّتعّصباتمنُجميع ُأمُُّاواحدُ ُاويعتبرونُسطح ُالبشر ُجميع ُواحدةُويعتبرون ة
ُهللُاعبادُ ُاسالنُّويرونُجميعُ
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ولُهللاُبجميعُالبشرُولهذاُفهمُرحماءُبجميعُالبشرُوليسُلهمُمقصدُغيرُرضاءُُارؤوفُ هللاُفونُُرعوي
ُة.نسانيُّالقلوبُاإلُمحّبةأمنيةُلهمُغيرُ

ءُالبالياُالكثيرةُمنُأجلُالحصولُعلىُهذاُالمقامُفهاجمتهمُسائرُاألحزابُلُهؤلوقدُتحمُُّ
ُ ُبمنتهى ُعليهم ُدرجالتُّوثارت ُإلى ُعليهم ُوأغارت ُأموالهم ُونهبت ُبعضهمُعصب ُأجساد ُأحرقت ة

هادةُالشُّونُبأرواحهمُوقبلواُحينُيضحُُّكلُّنواُفيُلسهمُوكاُايومُهدفُ ُكلُّفأصبحواُُاهمُلمُيهنواُأبدُ لكنُُّو
ُالدُّفرحُوسرورُإلىُأنُماتُناصرُُكلُّب ُشيئُ التُّينُشاهُوقلَّ منُاألمنُوهمُاآلنُُاعرضُلهمُونالوا

فيُُنسانيُّاإلُوعالنُّرؤوفينُببعضهمُويكونُُاسنُّاليبذلونُالجهدُأكثرُمنُذيُقبلُمنُأجلُأنُيصبحُ
ُاإلالتُّحكمُعائلةُواحدة.ُوهمُيبذلونُمنتهىُ ُالمجالُكيُيصبحُالعالم ي اُوراننُنسانيُّضحيةُفيُهذا

ةُبشريُّةُوتزولُرذائلُالورانيُّنُظلمةةُوتصبحُالقلوبُالمساتُلهوتيُّانعكاُنسانيُّوتنعكسُفيُالعالمُاإل
ُ.ّيةماُوالسُّالفضائلُُتجّلىوت

ُُ ُالهدفُقمتُبهذا ُهذا ُوجئتُإلىُالسُّومنُأجل ُإلىُأمريكا ُالبعيد ُوذلكُكيُيلتئمُفر هنا
كاملُالرتباطُبينهماُفيعاونُالواحدُاآلخرُويصبحُسببُراحته.ُفإنُائتلفُُحّققويترقُوالغربُالشُّ
احةُالرُّىُعلُكلُّوحصلُالُنسانيُّوحدةُالعالمُاإلُتجّلتُوُالعموميُُّالّصلحرقُوالغربُرفرفُعلمُالشُّ
ُمأنينة.الطُُّو

ُأتضرُُّ ُالقلوبُنُاملتمسُ ُاإللهيُّعُإلىُالملكوتُولهذا ُالوجوهُويجعلُهذه ةُورانيُّأنُينيرُهذه
هُوننالُظلُّعادةُتحتُالسُّوننالُهللاُنكونُجميعناُفيُحمىُُحّتىُماوّيةالسُّرُاألرواحُبالبشاراتُويبشُّ
جميعُالجهاتُهذهُهيُمالناُوأمانيناُمنُآغُمنتهىُنبلةُُووحانيُّالرُّعادةُالسُّونبتغيُُنّيةحةُالجسمااالرُّ

ُ.هللُآماليُوهذهُهيُمناجاتي
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 ربية نوعان التّ 

ُُ-أمريكا–ينُفيُدوبلنُوّحدألقيتُهذهُالخطبةُفيُكنيسةُالم
1912ُآبُسنة11ُُفيُ

 هو هللا

ُالمُ ُمن ُأنُّسّلم ُالعقالء ُعموم ُلدى ُُبه ُالطُّعالم ُإلى ُناقصُومحتاج ُفإنُّالتُّبيعة كمُربية.
ُي ربَُُّحظونُأنُّتال ُلم ُفإنُُّاإلنسانُإذا ُفوحُّالتُّهُيكونُفيُنهاية تجعلُاإلنسانُُاّلتيربيةُهيُالتُّش.

ذاُتركُعلىُُاإنسانُ  ُهُيكونُمثلُسائرُالحيوانات.بيعةُفإنُّالطُّوا 

ُالمتمدُُّ ُالممالك ُإلى ُيتانظروا ُحينما ُتروا ُمتمدُُّرّبىنة ُيصبح ُالفضائل ُويكتسب ُانُ اإلنسان
ةُمثلُأواسطُأفريقياُعندماُلُتوّحشهُفيُالبالدُالملكنُُّوُالُ ويصبحُكامُايرُعالمُ ويصُالُ ويصيرُعاق

ُش.وحُّالتُّيبقىُعلىُحالةُُرّبىي

كُلُتوجدُتربية.ُوأهلُهناُترّبواُوهناُالّناسُوالفرقُبينُبلدانُأمريكاُوأواسطُأفريقياُهوُأنُُّ
ُ.اموفورُ ُاربيةُقسطُ التُّالواُمنُأهاليُأمريكاُفقدُنأّماُبيعيةُالطُّاقونُعلىُحالتهمُأفريقياُب

ُالشُّوتجعلُاألجمةُحديقةُوتجعلُُامستقيمُ ُربيةُتجعلُالغصنُالمعوجُّالتُُُّ ُعديمة ُمرالثُّجرة
ُانُ متمدُُّتوّحشيارُالمنهدمةُوتجعلُالمالدُّرُربيةُتعمُّالتُّنابل.ُُوللسُُّالُ ائكةُحقالشُّوتجعلُاألرضُةُثمُرم
ُربيةالتُُّو
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وتجعلُهللاُوتجعلهُينالُمعرفةُُاإللهيُّبالملكوتُُاتجعلُاإلنسانُعالمُ ُربيةالتُّ.ُالُ تجعلُالجاهلُكام
ُعلىُحقائقُاألشياء.ُالعُ بيعةُومطُّالطُّألسرارُُاوكاشفُ ي اُوحاناإلنسانُُر

بيعةُمنوطُالطُّبيعةُناقصُوأنُكمالُالطُّعالمُُبهُلدىُالجميعُأنُّسّلمُمنُالمُوالخالصةُأنُُّ
ُمنها.ُأحطُّبلُُااإلنسانُيكونُمثلُسائرُالحيواناتُمفترسُ ُنُّربيةُفإنُلمُتكنُهناكُتربيةُفإالتُّب

نُلُتصدرُمُاّلتيصرفاتُالتُّضُهُتصدرُفيُبعضُاألحيانُمنُاإلنسانُبعمثالُذلكُأنُُّ
اإلنسانُعديمُأّماُُاواحدُ ُاهُيفترسُفيُاليومُحيوانُ فإنُُّايكنُمفترسُ ُمهماربيةُالتُّالحيوان.ُفالحيوانُعديمُ

ُمائةُألفُنفر.ُي اترسُيومربيةُالمفترسُيفالتُّ

ُُ ُكانتُأشدُّالتُّجاءتُفيُُاّلتيّفاحةُالسُُّالّنفوسلحظوا ُأحطُّئبُُومنُالذُُّاافتراسُ ُاريخُتروها
ُمنُالحيوان.

ُمنُالحيوان.ُأحطُّإذنُفاإلنسانُإنُلمُينلُتربيةُيصبحُُ

ين.ُكانواُماّديُّينُممعلُّ.ُفقدُكانُفالسفةُالعالمُةإلهيُّةُوتربيةُماّديُّربيةُعلىُقسمين:ُتربيةُالتُُّوُ
ُاإللهّيةةُمقّدسالمظاهرُالُلكنُّبيعي.ُالطُُّقيُّالرُّربيةُُوالتُّةُلهذاُصارواُسببُطبيعيُّتربيةُُالّناسونُيربُّ

ُواُاألرواحُوالقلوبُوعالمُاألخالق.ربُُّّيينإلهنُمرّبيكانواُ

ُُ ُاألجسامُوربُُّرّبىولقد ُمثالُمقّدستُالمظاهرُالالفالسفةُعالم ُاألرواح. ذلكُحضرةُةُعالم
ُ ُعليه ُالسُّالمسيح ُكان ُملكوتاوحانيُ ُرُامرّبيُ الم ُوكان ُُي ا. ُُوُرّبىُايُ إلهُامرّبيُ وكان عالمُُرّبىاألرواح
ُالمعقولةاألخالقُوروُّ ُالحقائق ُج .ُ ُالأّما ُخدموا ُفقد ُمنُحيثُوربُُّمدنّيةحضراتُالفالسفة ُالبشر وا

ُ.ماّدةال

لىُبيعيُّالطُّربيةُالتُّإلىُاإلنسانُمحتاجُإلىُالثنين:ُُوفيُالحقيقةُإنُُّ .ُفهوُاإللهّيةربيةُالتُّةُوا 
ُيكنُمثلُسائرُماوّيةالسُّربيةُالتُّإنُلمُينلُ
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ُايصبحُبهاُكاشفُ ُقّوةوضعُفيُاإلنسانُهللاُُلكنُّدُكاشفُللحقائقُالمحسوسة.ُالحيواناتُويكنُمجرُّ
ُوكاشفُ  ُتلكُالملكوتّيةللحقائقُالُاللحقائقُالمعقولة وضاتُوهيُسببُللحياةُللفيُكاشفةُاإللهّيةُقّوة،

ُعنُالحيوانُألنُُّاتجعلُاإلنسانُممتازُ ُقّوةةُوتلكُالمعنويُّسببُحصولُالكمالتُالُقّوةوتلكُالُبدّيةاأل
ُة.هوتيُّالالُّةُواإلنسانُكاشفُللحقائقُوتيُّالّناسالحيوانُكاشفُللحقائقُ

وحُالقدسُالرُّإلىُنفثاتُُاهُلُيزالُمحتاجُ ةُفإنُّماّديُّياتُيحصلُعلىُترقُُّمهمافاإلنسانُُاإذُ ُ
ربيةُلُيصيرُالتُّوماُلمُينلُاإلنسانُهذهُُإلىُالفيضُالملكوتيُُّاومحتاجُ ُاإللهّيةربيةُالتُّإلىُُاومحتاجُ 

ُ.الُ كام

ُالُفقدُلهذاُ ُفيُمقّدسظهرتُالمظاهر ُلتربُُّكلُّة ُُالّنفوسيُكور ُنقائصُُّيةإلهتربية ولتزيل
ُة.معنويُّبيعةُولتظهرُالكمالتُالالطُّ

ُالمسيحُلطُّاُوُ ُتكونُبالغابةُوحضرة ُما ُأشبه ُإلىُحديقةُُإلهيُُّبستانيُّبيعة ُالغابة حّولُهذه
ُ ُوجعل ُعديمة ُثمُرمُمرالثُّاألشجار ُة ُبوجعل ُالمليئة ُاألراضي ُالشُّهذه ُبحكم ُوالعوسج بيعةُالطُّوك
وقلعُُااهاُخارجُ فعُفرمالنُّةُمةُعديالّضارُّأخرجُالحشائسُربةُُوالتُّبُياحينُفقلُّالرُّبالورودُُوُامليئُ ُابستانُ 

ُاألشواكُ ُنمتُبمقتضىُُاّلتيوقمعُجميع ُأنُكانتُأرضُأشواكُأصبحتُالطُّكانتُقد ُوبعد بيعة
ُاهاُكانتُتصبحُغابةُأوُأرض ُأنُّالُشّكُبيعةُفالطُّمزرعةُوحديقةُأزهار.ُولوُكانتُتبقىُعلىُحالةُ

يجعلُهذهُاألشجارُعديمةُائكةُإلىُمزرعةُُوالشُّعُيحّولُالغابةُإلىُحديقةُواألرضُاُرالزُُّلكنُّشائكةُ
ُويجعلُأرضُالحشائشُمزرعة.ةُثمُرمُمرالثُّ

ُإنُُّ ُهو ُالقول ُُوخالصة ُرقُمهمااإلنسان ُفإنُّماّديُّويكتسبُكمالتُُاطبيعيُ ُي ايرتقِّ ُيعدُّة ُه
ةُفيُنهايةُنسانيُّلكيُتظهرُالحقيقةُاإلُاإللهّيةربيةُوحُومحتاجُللتُّالرُّولهذاُفهوُمحتاجُلنفثاتُُاحيوانُ 

ُوتستفيضُمنُإلهي اُلُ وراةُفتكونُصورةُومثاالتُّوالكمالُولتصيرُمصداقُآيةُُالجمال
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ةُوبعدُةُتصبحُلهوتيُّوبعدُأنُكانتُناسوتيُُّماوّيةةُتصبحُسأرضيُّ،ُوبعدُأنُكانتُملكوتّيةالحقائقُال
فثاتُةُوهذاُغيرُممكنُإلُبنورانيُّتصبحُنُنّيةماظلة،ُوبعدُأنُكانتُوحانيُّتصبحُُرُنّيةأنُكانتُجسما

لُفليسُلهاُبأيُّوحُالقدسُفتنالُحياةُأبديُّالرُّ ُ.نّيةوجهُمنُالوجوهُامتيازُعنُالحياةُالحيواُةُوا 

ُالُإنُُّ ُتنفثُروحُ مقّدسالمظاهر ُوتهبُُاجديدُ ُاة ُاألجساد وتمنحهاُُاجديدُ ُالُ عقُالّنفوسفي
ُولكنُلُتمضيُترقُّ ُالعالم، ُوتنير ُمُإلُُّمّدةياتُعظيمة ُُامُ ظلويعود ُتبقىُُأخرُىمّرة ةُانيُّالّنوُرفال
ُأنُكانتُأرضُأشواكُُابيعيةُمثالُذلكُزارعُيعّمرُأرض ُالطُّاإلحساساتُُتغّلببلُتُماوّيةالسُّ فبعد

ُهاُتعودُأرضُأشواكُوحشائش.لوُيتركهاُفإنُّأّماُبةُالخيراتُوالمحاصيلُوحشائشُيجعلهاُمزرعةُطيُّ

ُكانُالعالمُبُ لمُتكنُفيهُُاوبستانُ ُالُ وكانُحقُةُمزرعةُذاتُبركةمقّدسالمظاهرُالُقّوةوهكذا
ةُانيُّالّنوُرُةُولمُتبقُ يُّبالكلُُّامُ ظلغداُمُمّدةهُبعدُلكنُّساطعةُفيهُُوُاإللهّيةةُانيُّالّنوُرجهلُبلُكانتُُظلمة
ُهناكُتربيةُُرُاإللهيُّولمُيدمُالفيضُُاأبدُ ُاإللهّية ُة.وحانيُّولمُتبق 

ُالوقتُظهرُحضرةُُ ُالّنزاعرقُفيُنهايةُالشُّيهُمللُفيُزمنُكانتُفبهاءُهللاُففيُمثلُهذا
ُأتبا ُوكان ُوالجدال ُدماء ُيسفكُبعضهم ُفيه ُاألديان ُفيُُهمبعضع اآلخرُوكانتُالمذاهبُمشغولة

.ُففيُوقتُماوّيةةُسورانيُّولمُتكنُهناكُنُمحّبةآثارُللُاالحربُوالجدالُفيُماُبينهاُفلمُتكنُهناكُأبدُ 
ُ ُظهرُحضرة ُهللاُكهذا ُاإلبهاء ُالعالم ُُأنُُّتفّضالُ مُنسانيُّوأعلنُوحدة ُهللُوجميعُكلُّالبشر ُعبيد هم

البعضُجاهلُوناقصُوطفلُيجبُأنُيصبحُُماُفيُاألمرُهوُأنُُّكلُُّوهللاُرحمةُُظلُّاألديانُفيُ

هُألطافُوُكلُّرؤوفُبالهللاُينُوورانيُّبيعةُيجبُأنُيصبحواُنالطُُّظلمةوالبعضُغرقىُُابالغُ ُالُ كامُاعالمُ 
ُ.اإللهّيةمستغرقونُفيُبحرُرحمتهُومستفيضونُمنُالفيوضاتُوالجميعُُكلُّلشاملةُلُاإللهّية
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ُُ ُأزالُحضرته ُالقولُفقد ُمنُذاتُالبينُوجعلُجميعُُالّنزاعوخالصة ُالعداوة والجدالُوأزال
ُمنتهىُ ُبينها ُأنُكانتُفيُمنتهىُالبغضاءُوحصل ُالمذاهبُبعد ُوأّلفُبين ُببعضها األديانُتلتئم

ُأُمحّبةال ُفيُإيرانُقوم ُوهناكُاليوم ُأمرُحضرة ُوالوئامُبهاءُهللاُطاعوا ُفيُمنتهىُاأللفة فأصبحوا
ةُمثلُشجرةُبشريُّعالمُالُأنُّبهاءُهللاُحضرةُُتفّضلوقدُُمحّبةممتزجينُفيُمنتهىُالُاوأصبحواُجميعُ 

لُيفرقُبينهاُفقدُُبستانيُّالهللاُجرةُوأفنانها.ُوالشُّواحدةُوجميعُالمللُواألجناسُعبارةُعنُأوراقُتلكُ
البعضُجاهلُيجبُتعليمهُوالبعضُناقصُيجبُإكمالهُوالبعضُُيعُوغايةُماُفيُاألمرُأنُّالجمُرّبى

الجميعُُلكنُّالبلوغُُوُيصلُإلىُسنُُّحّتىفلُالطُّمريضُتجبُمعالجتهُوالبعضُأطفالُوتجبُتربيةُ
ُكلُّهوُرؤوفُبالمستغرقونُفيُبحرُرحمتهُوماُدامُُكلُّأبُللجميعُورؤوفُبالجميعُوالهللاُوهللاُعبادُ

ُحاولاُن؟ُولماذاالجميعُفلماذاُيحاربُبعضناُبعض ُماذاُنكونُنحنُقساة؟ُوماُدامُهوُفيُصلحُمعُفل
عُبذريعةُونتذرُُّعُبذريعةُالوطنالمذهبُونتذرُُّعُبذريعةةُونتذرُّعُبذريعةُاألمُّنتذرُّفُاتحطيمُبعضناُبعض ُ

سفكُبعضناُدمُالبعضُةُي،ُوألقلُذريعةُوحجُّاحاربُبعضناُبعض ُيعُبذريعةُاألسماءُفياسةُونتذرُّالسُّ
ُأنُّ ُمع ُلئقُبنا؟ ُأهذا ُالبيوت، ُفيُاآلخرُونهدم ُاإلُإلهُظلُّنا ُعنُُاّلذيُلهعطوفُمثلُهذا يعفو

كانُعصيانناُوطغياننا.ُفهلُيليقُبناُأنُنخالفُمثلُُمهماخطاياناُويرحمناُولُيبّدلُلحاظُعنايتهُ
ُونحنُنكونُقساة.ُكلُّ؟ُفهوُرؤوفُباللههذاُاإل

وكتبُقبلُُالعموميُُّالّصلحجُأسيسُوروُّالتُّمثلُهذاُُأّسسقدُبهاءُهللاُضرةُحُوالخالصةُأنُُّ
ُحقيقة.الواأللفةُوعبادةُُالّصدقإلىُُاخمسينُسنةُرسائلُإلىُجميعُالملوكُودعاهمُجميعُ 

ُمنُُ ُمنُالحربُالمنبعثة ُأعظم ُليستُهناكُآفة ُللرُُّالّتعّصباتنعم ُوالمخالفة .ُاإللهيُّضاء
ُأنُّ ُلحظوا ُبداية ُمنذ ُوكانتُالحروبُالتُّه ُحربُوجدال ُالبشر ُبين ُكان ُالحاضر ُالوقت ُإلى اريخ
ُمنّماُإمنبعثةُ
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ُ.عصبُالمذهبيُّالتُّمنُّماُا ُُوُبُالوطنيُّعّصُالتُّمنُّماُا ُُوُبُالجنسيُّعّصُالتُّمنُّماُا ُُوُالّسياسيُّبُعّصُالتُّ

نُعندناُبُفلماذاُيكُوتعّصُهللاُوليسُعندُُنسانيُّهادمةُللبنيانُاإلُالّتعّصباتُهجميعُهذُإنُُّ
معاملةُمختلفة.ُوجميعُاألرضُُامعاملةُواحدةُفلماذاُيعاملُبعضناُبعض ُُايعاملناُجميعُ هللاُب؟ُوتعّصُ

ُفهمُعائلةُ وطنُواحدُوكرةُاألرضُكرةُواحدةُوجميعُالبشرُمنُوطنُواحدُومنُساللةُآدمُولهذا
وبُبيننا؟ُولماذاُهذاُواحدةُوجنسُواحدُلُأجناسُمختلفةُفلماذاُنحنُيجبُأنُنختلف؟ُولِّم ُهذهُالحُر

ُالجدالُوالقتال؟

ُُ ُنتابع ُالرُّيجبُأن ُوُُاإللهيُّضاء ُُأنُّلُشّك ُفيُالهللاُرضاء ُألنُُّمحّبةهو الحربُُواأللفة
ُ.نسانيُّفلنُيرتاحُالعالمُاإلمّرةُوماُدامتُالحربُمستُنسانيُّهادمةُللبنيانُاإل

ُأنُُّ ُهو ُآخر ُُقاليدالتُُّومبدأ ُأيدي ُبين ُُأوليالموجودة ُلالاألديان ُألنُُّّتفاقوالُّتحادمانعة
ُسببُللقتال.ُالّنزاعزاع،ُُوسببُللنُُّالّتقاليدةُواختالفُمختلفُالّتقاليد

ُيجبُتركُُ ُيالحقُالحقيقةُألنُُّتحّرُيُوُالّتقاليدولهذا ُقة ذا ُوا  ُُتحّرُىواحدة الُفالجميعُالحقيقة
ُاإللهّيةأساسُاألديانُأّماُُقاليدالتُّهوُمنُُالّنزاعهذاُُكلُُّينُألنُّمّتفقينُمّتحدالجميعُيصبحونُُأنُّشّكُ

ونُعلىُأنُالفضائلُنورُمّتفقُكلُّةُفالُيختلفُأحدُفيُالفضائلُبلُالنسانيُّفواحدُوهوُالفضائلُاإل
ُظلمةذائلُالرُُّو ُإذنُفيجبُعلينا ُأنُّومنُالمؤكُُّالّتقاليدوتركُُاإللهّيةجوعُإلىُأساسُاألديانُالرُّ، ناُد
ُالوجوه.وجهُمنُُحدُولُيبقىُاختالفُبأيُّنتُّ

هُإنُلمُيطابقُالعقلُينُيجبُأنُيطابقُالعقلُويطابقُالعلمُألنُّالدُُّهوُأنُُّاومنُمبادئهُأيض ُُ
لُبهاُإلىُحقيقةُاألشياءُوندركُحقيقةُنتوّصُُحّتىعاقلةُُقّوةهللاُولقدُأعطاناُُام اهُيكونُأوهوالعلمُفإنُّ

ُشيءُكلُّ
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ُكانُ ُللعلمُوالعقلُفُاينُمخالفُ الدُّفإذا ُكانُهُأأنُّالُشّك ذا لأللفةُفعدمهُخيرُمنُُاينُمانعُ الدُّوهامُوا 
عدمُُأنُّالُشّكُوالجدالُفُالّنزاعينُسببُالدُّواأللفةُفإنُأصبحُُمحّبةينُهوُألجلُالالدُُّوجودهُألنُّ

ُألنُّالدُّ ُأحسن ُالعالجُسببُالمرضُفين ُأصبح ُفإن ُالعالج ُبمنزلة ُه ُشّك ُمنُُأنُّال ُأحسن عدمه
ُوجوده.

ُساءُوأنُّالنُّجالُُوالرُّالمساواةُبينُبهاءُهللاُسواءُفأعلنُحضرةُحّدُُعلىُاخلقناُجميعُ هللاُإّنُُثمُُّ
ُكلُّامرأةُُوُوأرجلُهللاُجلُوالمرأةُكليهماُعبيدُهللُوجميعهمُبشرُمتساوونُفيُالحقوقُوليسُعندُالرُّ

ُأحسنُيكونُأكثرُتقّربُ  يمانه ُأحسنُوا  ُُاشخصُتكونُأعماله ُاإللهّيةمنُالعتبة ُوفيُالعالم ُاإللهيُّ.
ُف ناثُوالجميعُواحدُولهذا ُالملكوتُذكورُوا  ناثُوليسُفيُعالم ساءُالنُّجالُُوالرُّليسُهناكُذكورُوا 

ُواُويتساووا.يّتحديجبُأنُ

يجبُأنُُكلُّالُأنُّبهاءُهللاُاُكانُأكثرُأهلُالعالمُجهالءُفقدُأعلنُحضرةُوخالصةُالقولُلمُُّ
لواُالعلومُوالفنونُويجبُعليهمُأنُيدخلواُجميعُاألطفا لُالمدارسُسواءُفيُالمدنُأمُفيُالقرىُيحصِّّ
لُتبقىُنفسُبدونُُحّتىأنُيعينهُُبشريُّوهذاُفرضُمحتومُفإنُعجزُاألبُوجبُعلىُالمجتمعُال

ُتربية.

ُتدرُُّ ُأن ُالمدارسُيجب ُالجسماالتُّسُوفي ُتدرسُكُنّيةربية ُالتُّما ُألنُّوحانيُّالرُّربية العلومُُة
إذاُأّماُوحُويجبُأنُتنفخُفيُالجسدُروحُلينالُالحياة.ُالرُّثابةُبمُاإللهّيةدُوالعلومُةُبمثابةُالجسماّديُّال

ُيكونُميتُ  ُتكنُهناكُروحُفالجسد ُيكونُمحرومُ يكنُفيُمنتهىُالجمالُألنُُّمهماُالم منُُاهُحينما
ُمُرالثُّهُيغدوُعديمُوحُفإنُّالرُّفيضُ فناءهُُنُفإنُّهُيفسدُويتعفُّعدمهُأحسنُألنُُّبلُإنُّوبدونُنتيجةُة

وحُهوُروح"،ُأيُالرُّوالمولودُمنُفيُاإلنجيل:ُ"المولودُمنُالجسدُجسدُهوُُتفّضلويأحسنُمنُبقائهُ
ُوحُالقدسُفهيالرُّنفثاتُأّماُاتُهيُبمنزلةُالجسدُماّديُّالُنُّأ
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ُ ُبهذه ُالجسدُيجبُأنُيحيا ُالرُّروحُوهذا ُالسُّوحُولهذا ُالمسيحُالولدة ةُلزمةُانيالثُّببُجعلُحضرة
ُهوُأنُاإلنسانُح ُكانُفيُعالمُوالمقصودُبهذا ُالفيوضاتُُاحمُكانُمحرومُ الرُّينما منُجميعُهذه

ُعقلُوقوىُجسما ُسامعتينُوأصبحُذا ُوصارتُأذناه ُانفتحتُعيناه ُالعالم ُإلىُهذا ُجاء ُنّيةوحينما
هاُماُكانتُظاهرةُفيُلكنُّحمُُوالرُّلهُفيُعالمُهللاُةُفهذهُالمواهبُأعطاهاُوحانيُّوحصلُعلىُقوىُُر

فأصبحُُاأذنُ وأنهُكانُقدُوهبُُافشاهدُأنُلهُعينُ ُتجّلتهرتُهذهُالمواهبُُواُولدُظحمُفلمُّالرُّعالمُ
حراءُويرىُالحديقةُوالبستانُوماُكانُلهُعلمُبجميعُرىُالبحرُويشاهدُهذهُالّصُيرىُجميعُالكائناتُفي

ُحم.الرُّهذهُاألشياءُحينُكانُفيُعالمُ

ُهذهوبُ ُأيض ُاُمثل ُُالكيفية ُعالم ُمن ُاإلنسان ُيولد ُأن ُوراءُبيالطُّيجب ُما ُعالم ُليدخل عة
ُالطُّ ُنقائصُعالم ُمن ُينجو ُأي ُنصيبُ الطُّبيعة ُلينال ُُابيعة ُالعالم ُفضائل بيعةُالطُُّألنُُّاإللهيُّمن

ُ.اإللهيُّعالمُالوكشفُالملكوتُولُيكونُلهُعلمُبُاتوحانيُّالرُّدونُهذاُلُيستطيعُكشفُناقصةُوب

لهذاُالعالمُُابهذاُالعالمُفكانُمنكرُ ُحمُكانُيستحيلُعليهُأنُيكونُلهُعلمالرُّفلُفيُعالمُالطُُّوُ
حمُهوُأوسع،ُفيهُشمسُوقمرُوحديقةُوبستانُألنكرُذلكُالرُّغيرُعالمُُاهناكُعالمُ ُولوُقيلُلهُبأنُّ

لدُرأىُجميعُهذهُالمواهبُفيُحينُأنهُلمُيكنُلكنُّحمُُوالرُّوقالُليسُهناكُعالمُغيرُعالمُ هُبعدُأنُو 
ُحم.الرُّعلىُذلكُفيُعالمُُامّطلعُ 

عنُعالمُالملكوتُُاهُلنُينالُخبرُ بيعةُفإنُّالطُّفسُهذهُالكيفيةُماُلمُيولدُاإلنسانُمنُعالمُوبنُ
هُلكنُُّوُاإللهّيةعلىُالفيوضاتُُالعُ ولُيكونُمطُُّاتوحانيُّالرُّعنُُاولُينالُخبرُ اهللُولُيكونُلهُعلمُب

ُة.انيالثُّمنوطُبالولدةُُلهيُّاإلالملكوتُُبيعةُيشاهدُأنوارُالمواهبُوبعدهاُيعرفُأنُّالطُّحينماُيولدُمنُ

ُمنُأجلُتربيةُالبشرُليولدواُولدةُاإللهّيةولقدُجاءتُالمظاهرُُ
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،ُمثالُهذاُجزيرةُاإللهّيةلعواُعلىُالحقائقُوليطُُّاإللهيُّلعواُعلىُالملكوتُوليطُّهللاُثانيةُلينالواُمعرفةُ
ُ ُالُاّلتيالعرب ُمنتهى ُفي ُلظُّكانت ُوكانت ُمظانسانيُّاإلُفوسالنُّمات ُشيطاة ُاآلفاقُُنّيةهر وكانت

ُبالكلُّ ُيُّمحرومة ُإشراق ُمن ُاإلُالّرحمانيُُّورالنُّة ُالعالم ُبسعادة ُواآلدابُمخّلة ُنسانيُّوكانتُالقوانين
وماُكانُُاإللهيُّذائلُمقبولةُومشروعةُوماُكانُهناكُخبرُعنُالعالمُالرُّوكانتُالفضائلُمنسوخةُُو

ُأشرُق ُوفجأة ُالمتناهية ُالفيوضاتُغير ُمن ُأثر ُوأشرقتُُيُّمحّمدالُورالنُُّهناك ُالحجاز ُمطلع من
ُحقيقيُّالُمرّبيعليمُوقامُالالتُّبُاإللهيُُّمعّلمرتُجزيرةُالعربُوقامُالشمسُالحقيقةُمنُأفقُالبطحاءُفتنوُّ

تُاآلدابُالقديمةُوأنشدُوتدنُُّنسانيُّاإلُالّنوععورُوارتقىُالشُّانتبهُعديموُُوائمونُالنُّربيةُفأفاقُالتُّعلىُ
ُُحنُالحجازيُّاللُّبُمدنّيةلالعربُانشودةُا ُة.بشريُّفيُآذانُالُادُصداهُأبدُ يتردُُّظلُّبصوتُعال 

ُُ ُالغفورُإنُّإلهيا ُالجمعُمرتصدونُلدىُبابكُوعاشقونُلجمالكُوقدُاجتمعواُفيُهذاُُنا هذا
ُ ُطالبينُرضاءكُوملتمسين ُوآملينُعفوكُوراجيألطافالمعبد ُُغفرانك.ُنك ُإلهي ُأطفال وأنتُنحن

ُونالرُّاألبُ ُأذلُّؤوف. ُوأنحن ُالوحيد.ء ُالفريد ُوأنتُالقدرةُإلهيُُتُالعزيز ُالعجز ُفيُمنتهى نحن
ُُوُفاعفُ إلهيُُونحنُعاجزونُوأنتُالقدير.ُالمحضةُونحنُفقراءُوأنتُالغنيُّ ُفيُأعنُذنوبنا جرنا

ُصلناُإلىُعالمبيعةُوأُوالطُُّناُمنُعالمهوت.ُنجُّالالُّةُورانيُّوتُوأنرناُبنالّناسماتُظلناُمنُجواركُونجُّ
ونحنُمرضىُُماوّيةالسُّهبناُعذبُفراتكُونحنُجياعُأكرمناُمنُالمائدةُُاشنحنُعطإلهيُُالحقيقة.

ُب ُعلينا ُاألبديُّالشُّأنعم ُُفاء ُإلى ُالملكوتُوآونا ُكنز ُمن ُهبنا ُفقراء رُتتنوُُّحّتىعنايتكُُظلُّونحن
شقُرائحةُتستنُىحتُّناُفتحُمشامُّاإلهيُُنصغيُبآذانُواعيةُإلىُندائك.ُحّتىالعيونُبمشاهدةُأنواركُُو

هوتُالالُّوتُاهدناُإلىُعالمُالّناسونحنُفيُعالمُُنسلكُفيُسبيلكُحّتىُقّوةهبناُإلهيُُحديقةُعنايتك.
كُإنُُّالّرحمنكُأنتُكُأنتُالغفورُإنُّكُوأكملُعليناُفيضك.ُإنُّألطافواشملناُبُوافتحُلناُأبوابُالملكوت

نُّالرُّأنتُ ُؤوف.الرُُّالوّهابكُأنتُحيمُوا 
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 توديعكم تي في وصيّ 

ُدوبلنُيةُبارسنزُفالّسّيدالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمنزلُ
1912ُآبُسنة15ُُفيُُ

 هو هللا

ادوبلنُفيُالحقيقةُمكانُلطيفُوبديعُُلقدُمضتُعلّيُثالثةُأسابيعُوأناُفيُدوبلن.ُإنُُّ ُجد 
مونُة،ُيكُربالموجودةُفيُدوبلنُنفوسُمحترمة:ُأخالقهمُطيُُّالّنفوسُةُوأنُّخاّصُومكانُعليلُالهواءُ

تهمُورعايتهمُهذهُوهيُفيُعايةُولنُأنسىُمحبُّالرُّيفُويعبدونُالغريبُولقدُشاهدتُمنهمُأقصىُالّضُ

المحترمةُوأنُتشملُُالّنفوسوأنُيباركُهذهُُايُ كلُُّادهمُتأييدُ أنُيؤيُّهللاُيُأدعوُنولهذاُفإنُُّاخاطريُدائمُ 
ُبعدُيوم.ُايرتقواُيومُ ُحّتىهُالجميعُألطاف

نُُّ الجهاتُورأيتُمملكةُُكلُّمنُُاإللهّيةحمةُالرُّينماُجئتُإلىُأمريكاُشاهدتُآثارُنيُحهذاُوا 
ُ اواسعة ُكمالتُُجد  ُأمُّالطُّشملتها ُبأجمعها، ُفيُمنتهىُبيعة ُفيُارتقاءُالشُّة ُونساؤها هامةُورجالها
امسرورُُنيُممتنُّولهذاُفإنُّ ُمنُذلك.ُجد 

ولهذاُُاتُفيُهذهُالبالدُلمُترتقُِّوحانيُّرُّالفُّيةإلهُبرسالةُرقُجئتالشُّنيُحينماُجئتُمنُلكنُُّوُ
وبّشرتُالجميعُبسطوعُأنوارُالملكوتُوبّينتُتعاليمُحضرةُُماوّيةوجئتُببشارةُسُإلهّيةجئتُبرسالةُ

ُبهاءُهللا
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ةُعلىُوجودُالوحي.ُوقدُأقمتُوجئتُبدلئلُعقليُُّلوهّيةةُعلىُوجودُاألوجئتُببراهينُودلئلُعقليُّ
ُأبديُُّاإللهيُّالفيضُُأبوابُالملكوتُمفتوحةُوأنُُّلُانقطاعُلهاُوأنُّهللاُمةُةُعلىُأنُرحالحججُالعقليُّ

دائمةُُاإللهّيةلطنةُالسُُّحيثُإنُّأنوارُشمسُالحقيقةُساطعةُولُانقطاعُلسطوعهاُلحظةُواحدةُُوُوأنُّ
وماُدامُبحدودُهللاُدُهُيحدُّبحدودُفإنُُّاإللهّيةدُالفيوضاتُمنُيحدُُّكلُّدائمُُوُاإللهيُّالفيضُُولهذاُفإنُّ

ُمنُنهاية.ُاإللهّيةفليستُللفيوضاتُُغيرُمحدودُبحدودهللاُ

ُالقُوُ ُبيُّوخالصة ُلقد ُاإلُدليلُعلىُأنُُّكلُّبرهانُوأوضحتُُكلُّنتُل ُقّوةُنسانيُّفيُالعالم
إلنسانُيشتركُمعُجميعُالكائناتُفّعالةُواحدةُوبهاُيمتازُاإلنسانُعنُغيره.ُفاُاةُواحدةُوروحُ وحانيُُّر
وشعاعُُاإللهّيةفحاتُالنُّوحُنفحةُمنُالرُّهذهُُوح.ُإنُّالرُّهُيمتازُعنهاُبموهبةُلكنُُّوُجميعُالمراتبُيف

ُمنُشمسُالحقيقة.

ُُ ُعلىُبقاء ُأقمتُالبراهينُالقاطعة فيُُظلُّيُنسانيُّوحُاإلالرُُّأنُُّي اوحُوأوضحتُجلالرُّولقد
ُهللا.بدونُهدايةُُظلمة

لُمنتهىُُاّلتيأنوارُالفيوضاتُُتجّلىتُىحتُُّاإللهيُّهُالقلوبُإلىُالملكوتُلهذاُيجبُأنُتتوجُُّ
اتُماّديُّفيُالُقيُّالرُّلهاُأنُارتقتُتمامُُكماُسبقي اُوحانُرُي اةُرقجيبالنُّترقىُاألمةُاألميركيةُُحّتىلهاُُو
وحُالقدسُالرُّبُتعّمدتُحّتىُوُاإللهّيةلطنةُالسُّبيعةُوتشاهدُببصيرتهاُالطُّتعرفُعنُعالمُماُوراءُُحّتى
ُحّتىُوُبدّيةينالواُالحياةُاألُحّتىحضرةُالمسيحُُتفّضلكماُيهللاُُمحّبةبنارُُتعّمدياةُوتبماءُالحُتعّمدوت

ُهللا.يدخلواُملكوتُُحّتىُوُاإللهيُّيشاهدواُأنوارُالملكوتُ

فرُونصيحتيُإليكمُالسُّأناُعازمُعلىُُاهذاُهوُآخرُيومُلمكوثيُهناُوغدُ ُخالصةُالقولُإنُُّ
نُُّتةُلُبدُّحياةُمؤقُُّهذاُالعالمُالجسمانيُُّة.ُإنُّأنُتكونُهممكمُعاليةُومقاصدكمُسامي ُأنُتنتهيُوا 

ُحياةُهذاُالعالم
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ُةُوتنتهيُحياتهُبالمماتُوينتهيُبقاؤهُبالفناء.وتنتهيُعّزتهُبذلُُّمشّقةولذائذهُفانية.ُتنتهيُراحتهُب

لمُالفانيُهُإلىُالعااإلنسانُالعاقلُلُيتوجُُّيءُلُبقاءُلهُلُجلوةُلهُلدىُالعقالءُألنُّشُكلُُّوُ
بيعةُبلُالطُُّظلمةولُيبقىُفيُُأبدّيةتةُبلُيطلبُحياةُبالعالمُالباقيُولُيقنعُبالحياةُالمؤقُُّهُيهتمُّبلُإنُّ
ُىُملكوتُاألنوار.يتمنُّ

ُُ ُواطلبوا ُلها ُلُنهاية ُحياة ُبلُاطلبوا ُالفانية ُالحياة ُبهذه ُلُتقنعوا ُسرمدّيةُأبدّيةُعّزةولهذا
ُس ُراحة ُُرواطلبُوُماوّيةواطلبوا ُُروحانيُّا ُُبانّيةة ُكمالت ُمعنويُّواطلبوا ُفضائل ُعن ُوابحثوا ُملكوتّيةة

واطلبواُُنسانيُّوفوزواُبماُهوُمنتهىُكمالتُالعالمُاإلهللاُهواُإلىُملكوتُوتوجُُّاإللهيُّواُالقربُوتمنُّ
ُ.ماوّيةالسُّمنتهىُالفيوضاتُ

ماتُظلأنقذواُأنفسهمُمنُُإّنهمينُفابقالسُّابقينُواألنبياءُالسُّابقينُوالعلماءُالسُّلحظواُالعقالءُُُ
طلبواُالحياةُتةُبلُنياُالمؤقُّالدُُّمنُأنوارُعالمُالملكوتُولمُيأبهواُبحياةُهذهُابيعةُونالواُنصيبُ الطُّعالمُ
أرواحهمُكانتُُ.ُولوُأنُّاإللهيُّهمُكانواُيسيرونُفيُالملكوتُلكنُّهمُكانواُعلىُاألرضُ.ُولوُأنُّبدّيةاأل

ُُو ُالجسد ُلهذا ُلكنُّأسيرة ُيرجون ُكانوا ُالُحّرّيةهم ُأرواحهم ُصعدت ُأن ُإلى ُالبقاء ُإلىُمقّدسعالم ة
ُ.بدّيةالملكوتُاألبهىُونالواُالحياةُاأل

ُأنُُّ ُانعدمواُولمُيبقُ الدُّجميعُعظماءُُلحظوا ُمنهمُأثرُُنيا ةُفآثارهاُمقّدسالُفوسالنُّتلكُأّما
ُ.افيومُ ُايومُ ُقديتُّشمعهمُُلكنُّباقيةُإلىُاألبد.ُفقدُانطفأتُشموعُجميعُالملوكُُو

ُالعالمُوكنُُّ ُيبقُ ُهنُّكلُّطوةُوانعدمنُالسُّفيُمنتهىُُكمُمنُملكاتُجئنُإلىُهذا ُمنهنُُّولم
ُب ُفي ُالسم ُُوالّتاريخيُّعضُالكتبُغير ُالُلكنُّة ُقرويُّمجدليُّمريم ُامرأة ُكانت ُفلمُّة ُتنوُّة ُبأنوارُا رت

ُالملكوت
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ُاّلتيُعّزةوقيسواُعلىُذلك.ُماُأعظمُالُّيةبداألُعّزةأصبحتُنجمةُساطعةُتشرقُإلىُاألبدُفيُأفقُال
جومُفيُأفقُالنُّصيتهمُيبقىُإلىُاألبدُويسطعونُكُتدخلُالملكوتُاألبهى!ُفإنُُّاّلتيُفوسالنُّتنالهاُ

ُ.أبدّيةآثارهمُُأولئكُوُأبديُُّذكرهمُلئكوأُوُأبدّيةأسماؤهمُُأولئكُوُأبدّيةحياتهمُُأولئكالملكوت.ُ

وحُالقدس.ُهذهُالرُّولتنالواُحياةُبنفثاتُهللاُكوتُولتحيواُبفضلُلفاجهدواُإذنُلتنالواُأنوارُالمُ
نُّوصيُّ نُُّاّلتيهُألطافعليكمُهللاُينزلُُحّتىنُأجلكمُميُألدعوُتيُوا  تكمُيُلنُأنسىُمحبُّلُمنتهىُلهاُوا 
ُوقدُذكرتُفيُرسائليُجميعُماُقمتمُبهُنحويُوسأذكركم.ُاأبدُ 
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 بهاء هللاتعاليم 

ُكنداُُ–ينُفيُمونتريالُوّحدكنيسةُالمُالخطبةُالمباركةُألقيتُفي
1912ُأيلولُسنة1ُُفيُ

 هو هللا 

منُعنصرُواحدُومنُساللةُواحدةُوعلىُُكلُّرابُوخلقُالالتُّتعالىُالجميعُمنُهللاُلفدُخلقُُ
مشتركينُفيُاإلحساساتُولمُُكلُّسماءُواحدةُوخلقُالُظلُّةُواحدة،ُوخلقُالجميعُتحتُأرضيُّكرةُ

الجميعُويحفظُالجميعُوهوُرؤوفُُيرّبيمتساوونُوهوُيرزقُالجميعُُوُكلُّفالُايوجدُبينُالخليقةُتفاوتُ 
ُأيُّ ُيوجد ُولم ُُبالجميع ُوأرسل ُاألنبياء ُوبعث ُورحمته. ُفضله ُفي ُالبشر ُبين ُالتُّفرق ُاإللهّيةعاليم

مُبينُالقلوب.ُوأعلنُوحدةُالعالُمحّبةهيُسببُاأللفةُبينُالبشرُوسببُالُاإللهّيةعاليمُالتُّجميعُوهذهُلل
جميعُالبشرُُوهوُيحثُُّّتحادوالُّتفاقماُيسببُالُكلُّويمدحُُّتحادماُيمنعُالُكلُُّوهوُيذمُُّنسانيُّاإل

ُ.ّتحادعلىُاختالفُمراتبهمُإلىُال

منُأجلُُاإللهّيةلتُجميعُالكتبُبينُالبشرُونزُُّمحّبةمنُأجلُالهللاُُأنبياءوقدُبعثُجميعُُ
هاُحقيقة،ُوالحقيقةُواحدةُلُكلُُّمهمبياءُخادمينُللحقيقةُوتعالي،ُوكانُجميعُاألننسانيُّالعالمُاإلُاّتحاد
ُواحد.ُاإللهّيةأساسُاألديانُُ.ُلهذاُفإنُّعّددتُّالتقبلُ
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حيثُوياُلألسفُولُصلةُلهاُبأساسُتعاليمُاألنبياء.ُُوُالّتقاليدتُبينهاُولكنُبرغمُهذاُفقدُحلُُّ
بينهمُحربُُلُّلُبينُالبشرُنزاعُوجدالُوحفُوحصمختلفةُلهذاُصارتُسببُالختالُالّتقاليدهذهُُإنُّ

بُبعضهمُكالحيواناتُالمفترسةُويخرُُّاويقتلُبعضهمُبعض ُُاإللهيُّصارواُيهدمونُالبنيانُُحّتىوقتالُ
ُويهدمُبعضهمُمملكةُالبعضُاآلخر.ُبيوتُالبعضُاآلخر

ُمحّبةالُوكانتُنسانيُّعلىُالعالمُاإلُمحّبةبالُتجّلىُوُمحّبةاإلنسانُمنُأجلُالهللاُوقدُخلقُُ
ُكلُّويعملُبهللاُ.ُواآلنُيقاومُاإلنسانُرضاءُمحّبةينُللمرّوجالكائناتُوكانُجميعُاألنبياءُُاّتحادسببُ

ُيخالفُرضاءُ ُلمُيجدُُهللا.ما ُهذا.ُفُحّتىاريخُالتُّاحةُمنذُبدايةُالرُّلهذا فيُحربُُاكانُدائمُ يومنا
ُ.اإللهيُّضاءُالرُّالفُماُيخُكلُّبُمتنافرةُبعضهاُمنُبعضُوتعملُبوقتالُوكانتُالقلُو

أوُُدينيُّالبُّصُعالتُّمنُّماُإوقعتُوماُسفكُفيهاُمنُدماءُكانتُناتجةُُاّلتيالحروبُُكلُُّوُ
.ُالّسياسيُّبُعّصُالتُّأوُمنُمنبعثةُمنُُبُالوطنيُّعّصُالتُّ،ُأوُمنبعثةُمنُبُالجنسيُّعّصُالتُّمنبعثةُمنُ

اُارقُشديدُ لشُّابُفيُعّصُالتُّفيُعذابُدائمُوقدُكانُُنسانيُّلهذاُفالعالمُاإل ُحّرّيةهُلمُتكنُهناكُألنُُّجد 
ُوجُو ُفيها ُتعذَّر ُدرجة ُبلغ ُوقد ُفسيالرُّد ُاحة ُُالّتقاليدُظلمةطرت ُجميع ُُوالطُّوعاشت األديانُوائف
ُ.زاعالنُّواألجناسُفيُمنتهىُالعداوةُُو

ُ:تفّضلُوبهاءُهللاُحضرةُُفيُهذاُالوقتُظهرُ

ُالُ:أّوالا ُ ُاإلبإعالنُوحدة ُيعُالخلقُعبجميُنُّأُوُنسانيُّعالم ُظلُّجميعُاألديانُفيُُنُّوأهللاُد
جميعُاألنبياءُكانواُفيُمنتهىُاأللفةُفيُُالجميع،ُوأنَُّحّبُالجميعُوهوُيبُفرؤُوهللاُُوأنَُُّهللا،رحمةُ

ُبينهمُوأنُّ ُيجبُأنُيكونُهناكُبينُابعض ُُادُبعضهيؤيُُّماوّيةالسُّالكتبُُما ُلماذا .ُومعُوجودُهذا
ُواحدُلهإلُايعُالبشرُخلقُ دامُجمُالبشرُنزاعُوجدالُما
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ُواحد،ُُوُظلُّفيُُام اأغنُاواُجميعُ ماُدامُو ُاإللهّيةبُعلىُاألغنامُاعيُيرعىُالجميع.ُإذنُيتوجُّالرُّراع 
ُفعلىُالجميعُأنُتجلبهاُوتدلُُّاأنُتآلفُبعضهاُبعض ُ ماُفيُُكلُّبيلُُوالسُّهاُولوُافترقتُواحدةُمنها

يجبُإكمالهمُومرضىُيجبُعالجهمُوعميُيجبُالبعضُجهالءُتجبُتربيتهمُوناقصونُُاألمرُأنُّ
ُإبصارهم.

ينُالدُّفإذاُأصبحُُمحّبةينُيجبُأنُيكونُسببُاأللفةُوالالدُُّأنُّبهاءُهللاُأعلنُحضرةُ: اثانيا ُ
ينُصارُسببُالدُُّنُأحسنُألنُّديُّالتُّسببُالعداوةُفالُتكونُنتيجةُمنهُوفيُهذهُالحالُيصبحُعدمُ

ُُو ُوالبغضاء، ُيسببُاُكلُّالعداوة ُما ُمبغوضُعند ُوالُكلُُّوهللاُلعداوة ُيسّببُاأللفة مقبولُُمحّبةما
ذاُصارُ ُالتُّذلكُليسُبدينُوعدمُُينُسببُالقتالُوالفتراسُفإنُّالدُّوممدوحُلديه.ُوا  دينُخيرُمنهُألنَّ

لحدوثُالمرضُفعدمُالعالجُخيرُمنه.ُلهذاُفإنُأصبحُُاينُبمثابةُالعالجُفإنُأصبحُالعالجُسببُ الدُّ
ُنُأحسن.ديُّالتُّعدمُُأنُّالُشّكُحربُوالقتالُفينُسببُالالدُّ

ُللعلمُوالعقلُفإنُلمُيكنُكذُابقُ ينُمطاالدُّيجبُأنُيكونُ: اثالثا ُ هللاُلكُكانُمجردُأوهامُألنَّ
للعلمُُاينُمخالفُ الدُّكيُيدركُبهُحقائقُاألشياءُوكيُيعبدُالحقيقةُفإذاُأصبحُُالُ أعطىُاإلنسانُعق

ذاُلمُيكنُسببُ ُابُ والعقلُفمنُالمستحيلُأنُيكونُسب دُأوهامُولُلالطمئنانُكانُمجرُُّالطمئنانُالقلبُوا 
ينُالدُّالقلبُويكونُُةُمعُالعقلُوالعلمُكيُيطمئنُّينيُّدُّال.ُلهذاُيجبُتوفيقُالمسائلُاىُدينُ يعودُيسمُّ

ُلسعادةُاإلنسان.ُاسببُ 

هاُكلُُّالّسياسيُّبُعّصُالتُُّوُعصبُالوطنيُّالتُُّوُبُالمذهبيُّعّصُالتُُّوُينيُّدُّالبُعّصُالتُُّإنُّ: ارابعا ُ
ُللبنيانُاإل ُفاألديانُعبارةُعنُدينُواحدُألنُّنسانيُّهادمة ُنادىُُاإللهّيةاألديانُُ. هيُالحقيقة.ُوقد

ُُو ُالحقيقة ُموسى ُحضرة ُوأعلن ُبالحقيقة ُإبراهيم ُوروُُّأّسسحضرة ُالحقيقة ُالمسيح ُحضرةُحضرة ج
ُللحقيقةُام اسولُالحقيقة.ُوكانُجميعُاألنبياءُخدُّالرُّ
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ُالّتعّصباتهذهُُلُألنُّطبُباعّصُالتُّفُاينُللحقيقةُإذُ مرّوجُاينُللحقيقةُوكانواُجميعُ مؤّسسهمُكلُّنواُوكا
همُكلُّواحدُُوُلهجميعُالبشرُمنُعائلةُواحدةُوعبيدُإلُحيثُإنُّفُبُالجنسيُّعّصُالتُّأّماُمخالفةُللحقيقة.ُ

ُدامواُجميعُ ُتعّددمنُجنسُواحدُفالُ األجناسُأوهامُفليسُُتعّددنُآلدمُفإُاأولدُافيُاألجناسُوما
ُلدىُُولُفارسيُُّولُتركيُُّفرنسيُّولُُإنكليزيُّهللاُلدىُ ُيخلقُُهللا.والجميعُجنسُواحد هذهُهللاُولم

واحدُمنُالبشرُلهُعينانُوآذنانُُكلُّقسيماتُبلُخلقهاُالبشرُلهذاُفهيُمخالفةُللحقيقةُوباطلة.ُفالتُّ
ُالطُّوليسُبينُُجنسيُُّبورأسُواحدُوقدمانُوليسُبينُالحيواناتُتعّصُ حمامةُعصبُفالالتُّيورُهذا

ُهاُجنسُواحدُفالُيقولُخروفُآلخرُأنتُخروفُشرقيُّكلُّةُواألغنامُلفُالحمامةُالغربيُّةُتأرقيُّالشُّ
معُُام اهاُتتآلفُتمةُإذاُجاءتُإلىُالغربُفإنُّرقيُّالشُّمتآلفون.ُوالحمامةُُإّنهموأينماُيكونونُفُوأناُغربيُّ

لُيقبلهُالحيوانُُاّلذييءُالشُّفُاة.ُإذُ ةُوأناُشرقيُّغربيُُّةُأنتُُِّتقولُللحمامةُالغربيُّةُولالحمامةُالغربيُّ
ُهلُيليقُباإلنسانُأنُيقبله؟

لمُهللاُوجهُاألرضُبأكملهُكرةُواحدةُوأرضُواحدةُووطنُواحد.ُوُنُّإفُبُالوطنيُّعّصُالتُّأّماُُوُ
كيفُيجوزُلإلنسانُأنُهللاُلمُيعملهُُذيالُّقسيمُالتُّهاُمتساويةُوليسُلديهُفرقُفكلُّمهاُبلُخلقهاُيقسُّ

ُأوهام.ُفُيعمله؟ُإنُّ ُفعّينُُّقاّرةُأوروّباهذهُجميعها ُنهرُ وهميةُوقرُُّااُخطوطُ واحدةُوقدُجئنا ُاواحدُ ُارنا
ةُةُأوهامُهذه؟ُوأيُّرفين،ُفأيُّللطُُّهرُيعودالنُُّفةُألمانياُوالحالُأنُّفةُفرنساُوتلكُالّضُهذهُالّضُُوقلناُإنُّ

ُالّتعّصباتوالقتال.ُإذنُفجميعُهذهُُزاعالنُّلهُونجعلهُسببُنتخيُّهللاُلمُيخلقهُُاّلذييءُالشُّغفلةُهذه؟ُف
وعندهُالعداوةُُمحّبةوالوحدةُوأرادُمنُعبيدهُاأللفةُوالُمحّبةالهللاُولقدُأوجدُهللاُباطلةُومبغوضةُلدىُ

ُواأللفةُمقبولن.ُّتحادمردودةُوال

ُجميعُالعالمُيجبُأنُأنُُّبهاءُهللاومنُبينُتعاليمُحضرةُ: اخامسا ُ
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ُالمعارفُ ُُوالتُّيزولُسوءُُحّتىيكتسبوا يقُفاهمُعنُطُرالتُّجميعُالبشرُويزولُسوءُُيّتحدفاهمُبينهم
بُتوجُُّّيامهُفإذاُعجزُعنُذلكُفيُيومُمنُاألأولدُيرّبيبُأنُأُكلُّنشرُالمعارفُلهذاُيجبُعلىُ

ُفاهمُبينُالبشر.التُّولُسوءُالمعارفُويُزُتعمُُّحّتىعلىُالهيئةُالجتماعيةُأنُتساعدهُ

ُالنُُّإنُّ: اسادسا ُ نُّالنُّجالُُوالرُّوحدةُحقوقُبهاءُهللاُساءُكّنُأسيراتُوقدُأعلنُحضرة ُساءُوا 
ُإنسانانُوعبدانُإلجلُواالرُّ ُكليهما ناثُبلُهللاُواحد.ُوليسُلدىُُلهلمرأة منُكانُقلبهُُكلُّذكورُوا 

فاوتُالمشهودُاآلنُبينُالتُّأمُامرأةُوهذاُُالُ انُرجسواءُأكهللاُأكثرُلدىُُامقّربُ أطهرُوعملهُأحسنُكانُ
جالُعلىُالرُّساءُُوالنُّيُجالُفإنُربُّالرُّنُمثلُيرّبيساءُلُالنُُّربيةُألنُّالتُّجلُوالمرأةُناتجُعنُتفاوتُالرُّ
همُبشرُومشتركونُفيُجميعُالمراتبُولمُيجعلُكلُّهمُنُّيتساوونُفيُجميعُالمراتبُألُإّنهمفسواءُُحدُّ

ُبينهم.ُاتفاوتُ ُسبحانهُوتعالى

ُ: اسابعا ُ ُيتعلُّاللُّوحدة ُلغة ُيجبُإيجاد ُالبشرُويحتاجُغات: ُجميع إنسانُإلىُلغتينُُكلُّمها
بهاُيعرفُجميعُالبشرُحديثُبعضهمُاآلخر.ُوبهذاُُعمومّيةإحداهماُلغةُخصوصيةُواألخرىُلغةُ

االجميعُيعبدونُُفاهمُمنُبينُالمللُألنُّالتُّيزولُسوءُ دُإللهُواحدُوقدُكانُسوءُعبيُكلُّوالُاواحدُ ُإله 
ُفاهمُويتحابُّالتُّلهذاُالختالفُفعندماُيعرفُبعضهمُلغةُالبعضُاآلخرُلُيبقىُسوءُُافاهمُسببُ التُّ

ُفقُمعُالغرب.رقُويتُّالشُُّيّتحدُوُالجميعُويتآلفوُن

ُلمُيتمُُّالعموميُُّالّصلحالعالمُمحتاجُإلىُُإنُّ: اثامنا ُ العموميُلنُيرتاحُُالّصلحإعالنُُوما
ُولُبدُّالعال ُكبرىُالدُّلُأنُتشكُُّم ُفيُالختالفاتُوتفصُحّتىولُوالمللُمحكمة ُإليها لُتلكُيرجعوا

تحصلُبينُاألفرادُوكذلكُُاّلتيالختالفاتُوكماُتفصلُالمحكمةُفيُالختالفاتُُتلكُالمحكمةُفي
ُالكبرىُفيُاختالفاتُ ُُحّتىولُوالمللُالدُّتفصلُالمحكمة ُوقد كتبُلُيبقىُمجالُللحربُوالقتال.

ُقبلبهاءُهللاُحضرةُ
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نةُفيُألواحُالملوكُوسائرُاأللواحُوقدُطبعتُعاليمُمدوُّالتُّخمسينُسنةُإلىُجميعُالملوكُوجميعُهذهُ
صارواُبهاءُهللاُبعواُحضرةُنُاتُّاّلذيعصبُمنُبينُالبشر.ُفالتُّّمحىُاُحّتىفيُالهندُقبلُأربعينُسنةُ

لمسلمينُينُوازرادشتيُّينُواليهودُوالمسيحيُّرأيتُالُينُفيُماُبينهمُومتآلفين.ُفإذاُدخلتُمجلسهممّتحد
ُفاهم.التُّوجميعُنقاشهمُيدورُحولُرفعُسوءُُمحّبةلفةُوالفيُمنتهىُاأل

ُإنُُّ ُالقول ُمحترمينُوخالصة ُرأيتُأهاليها ُجئتُإلىُأمريكا انيُحينما ُعادلةُُجد  وحكومتها
اُاوشعبهاُنجيبُ  ُالّصلحإلعالنُُاوهذهُاألمةُالمحترمةُسببُ ُولةُالعادلةالدُّأنُتكونُهذهُهللاُ.ُوأرجوُجد 

ُاإلوحُوُالعموميُّ ُالعالم ُوأنُتشعلُمصباحُ ُاوأنُتصبحُسببُ ُنسانيُّدة ينيرُالعالمُوهوُُاأللفةُالملل،
ُالعمومي.ُّتحادوالُنسانيُّوحدةُالعالمُاإل

ُسببُ ُ ُُاوأمليُأنُتصبحوا ُوأعنيُأنُتصبحُُالعموميُُّالّصلحلرتفاعُعلم ُواألالدُّهنا مةُولة
ُسببُ مريكيُّاأل ُاإلُاة ُالعالم ُُنسانيُّلراحة ُالرُّولكسب ُاألُاإللهيُّضاء حاطة رقُالشُّبُاإللهّيةُلطافوا 

ُوالغرب.

نُّضرُّالتُّهُإليكُويناجيكُبمنتهىُهذاُالجمعُمتوجُُّؤوفُإنُّالرُّإلهيُُياُ لُإلىُملكوتكُهُمتبتُّعُوا 
ُيا ُفاجعل ُوالغفران. ُمحترمُ إلهيُُويطلبُمنكُالعفو ُالجمع ُدُّوقُاهذا ُأنواُفوسالنُّسُهذه رُواجعل

مستبشرة،ُوأدخلُالجميعُفيُملكوتكُوأنلُمرادهمُفيُُفوسالنُّعلُرُالقلوب،ُواجالهدايةُساطعةُونوُّ
وعجزاءُفأنعمُعليناُقدرة،ُونحنُفقراءُاغنناُمنُكنزُُأعّزاءءُفاجعلناُنحنُأذلُّإلهيُُ.ُياعالمينكالُال

فسُوالهوىُالنُّسناُعنُشؤونُاهدناُإلىُرضائكُوقدُّهيُإلُفاء.ُياالشُّالملكوت،ُومرضىُفأنعمُعليناُب
ُحّتىُنسانيُّعلىُخدمةُالعالمُاإلُوّفقناتكُواجعلناُرؤوفينُبجميعُالخلقُُوعلىُمحبُُّإلهناواستقمناُياُ

كُأنتُجميعُخلقكُونكونُمشفقينُبجميعُالبشر.ُإنُّحّبُجميعُعبيدكُونحّبُنخدمُجميعُعبيدكُون
نُّالرُّالمقتدرُ ُغفورُالعظيم.كُأنتُالحيمُوا 
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 بيعة ناقصالطّ عالم 

ُةالّسّيدُوُالّسّيدالخطبةُالمباركةُألقيتُبمنزلُ
1912ُأيلولُسنة3ُُمكسويلُفيُمونتريالُمساءُُ

 هو هللا

ُقبلُساعةُشابُُّ بيعةُكاملةُأمُناقصة،ُمنيرةُأمُالطُُّوبحثناُمعهُموضوعُهلُأنُُّلقدُجاءنا
ُوع.،ُواآلنُأريدُأنُأكملُالبحثُفيُهذاُالموضظلمةم

ُالجبيالطُُّإنُُّ ُمنُحيثُالمجموعُهيُالعالم ُُانيُّمسعة ُإلىُعالم ُنظرنا ذا ُبالطُّوا  ظرُالنُّبيعة
ُفإنُّقيقُواطُّالدُّ ُوأسرارها ُعلىُعمقها ُنالحظُأنُّلعنا ُُنا ُناقصُومالطُّعالم ُأنُّظلبيعة ُلو ُلحظوا ناُم.

افعةُولوُتركناُالنُّاتُغيرُباتالنُّلألشواكُُوُاهاُستصبحُمنبتُ بيعيةُفإنُّالطُّلتبقىُعلىُحالتهاُُاتركناُأرض ُ
فيهاُوتصبحُغاباتُلُفائدةُفيهاُولُانتظام،ُةُثمُرلُُاهاُتنبتُأشجارُ ةُعلىُحالهاُفإنُّالمناطقُالجبليُّ

أنبتتُبحكمُُاّلتيإنارتهُبحرثُتلكُاألرضُُإنارته؟ُتتمُُّمُتجبُإنارتهُوبماذاُتتمُّظلبيعةُمالطُّفعالمُُاإذُ 
ُأزهارُمعطُُّحّتىرُنافعةُوببذرُالبذورُغيُاوأعشابُ ُابيعةُأشواكُ الطُّ ُوتنبتُحبوبُوفيرةُتنموُفيها رة

لُبركةُفيهاُولُُظلمةبيعيةُالمالطُّهيُرزقُاإلنسان.ُوهذهُالغاباتُالمتروكةُعلىُحالتهاُُاّلتيالبركةُ
ُبعدُافتصبحُبستانُ ةُثمُرمُثمارخيرُفنقومُبتربيتهاُونجعلُاألشجارُعديمةُاأل
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ُكانتُفيُالبدءُممنُودوتغابةُانتُغأنُك ُولقد ُأنُكانتُمتشابكة، ُبعد ُاستحالتُفلمُُّظلمةتظمة ا
ُفإنُّورانيُّأصبحتُنُابستانُ  ُعلىُطبيعته ُاإلنسانُلوُتركناه ُوكذا منُالحيوانُفيبقىُُأحطُّهُيصبحُة.
ناُوجبُعليي اُورانمُنظلماُأردناُأنُنجعلُهذاُالعالمُالمكلُّفُامثلُأهاليُأواسطُأفريقيا.ُإذُ ُابليدُ ُالُ جاه
ناُلوُتركناهُعلىُلكنُّبُاألخالق،ُُوالخلقُطيُُّئلمحرومُمنُاألدبُذاُأدبُويكونُسيُّهُفيكونُانرّبيأنُ

هُأسفلُمنُالحيوانُيقتلُأبناءُنوعهُويفترسهمُويأكلهم.ُدُأنُّبيعيةُولمُنقمُبتربيتهُفمنُالمؤكُّالطُّحالتهُ
ُحّتىاإلنسانُُنرّبي.ُولهذاُيجبُأنُةظلمهاُتصبحُمبيعةُعلىُحالهاُفإنُّالطُّناُلوُتركناُضحُأنُّاتُُّاإذُ 

ُالجاهلُعالمُ ي اُورانمُنظليصبحُهذاُاإلنسانُالم ُالمحرومُمنُاألدبُأديبُ ُاويصبحُهذا ُاويصبحُهذا
ُريةُفيهُأنُّاُلُمُِّ.ُوممُّاويصبحُهذاُالحيوانُإنسانُ ُااألخالقُخلوقُ ُئويصبحُسيُُّالُ اقصُكامالنُّويصبحُ

ربيةُلتصبحُالتُّبيعةُناقصةُتلزمهاُالطُُّضحُأنُّفقدُاتُُّامنُالحيوان.ُإذُ ُأحطُّربيةُالتُّاإلنسانُيكونُبدونُ
بيعةُكامل"ُغيرُملتفتينُالطُّعالمُُيلقونهُعلىُعواهنهُوهوُ"إنُُّلُ قُوُاكاملة.ُيقولُالفالسفةُاليومُجميعُ 

ُناقصُيجبُبإلىُأنُّ ُيربُّالتُّه ُت رىُلماذا ُإكماله، ُالتُّونُربية ُعالم ُدام ُما ُفيُالمدرسة بيعةُطُّالالميذ
ُفإنُالُ كام ُالبشرُوشأُصحُّ؟ ُيجبُأنُيتركوا ُقولهم ُإنُّيربُُّحّتىنهم ُبأنفسهم. ُأنفسهم ُهذهُُوا جميع

بيعة،ُوهذهُالطُّهذهُالختراعاتُلمُتكنُموجودةُفيُعالمُُربيةُألنُّالتُّالختراعاتُقدُظهرتُبنتيجةُ
ُحصلتُمنُالكتشافاتُإنُّ ُُوالتُّما ُفالكهرباء يُوسائرُالختراعاتُالحديثةُلفونُوالبرقُوالحاكالتُّربية

ُبيعيةُلماُظهرُأيُّالطُّربيةُوتركواُعلىُحالتهمُالتُّربية،ُولوُلمُينلُالبشرُالتُّماُظهرتُجميعهاُمنُإنُّ
.ُترىُماُالفرقُبينُنسانيُّفيُالعالمُاإلُالّترّقياتُوُمدنّيةواحدُمنُهذهُالختراعاتُولماُكانتُهذهُال

ُُو ُالكامل ُالفُرالشُّالفيلسوف ُأنُّخصُالجاهل؟ ُهو ُأنُُّق ُحين ُفي ُحاله ُعلى ُليبقى ُترك ُالجاهل
لُُّالُ أصبحُكامُحّتىيُالفيلسوفُربُّ ُفكالهماُوا 
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ُأرسلُ وحُالقدسُوفتحُأبوابُالرُّونفخُنفثاتُُماوّيةالسُّاألنبياءُوأنزلُالكتبُهللاُبشر.ُمنُأجلُهذا
ُالملكوتُوأبدعُاإللهاماتُالغيبيُّ ُالخلقُقوىُعقلية ُمنح ُولقد ُفتكمُّالطُّائصُنقُتسدُُّحّتىة. لهاُبيعة

ُُحّتىُو ُظلتزول ُرذائل ُالطُّمات ُعالم ُجهل ُيزول ُالطُّبيعة ُاألخالق ُوتزول ُعالمُالّذمبيعة ُمن يمة
يربواُنفوسُالبشرُُحّتىبعثُاألنبياءُمنُأجلُهذاُالمقصدُبيعة.ُولقدُالطُّمُعالمُظلةُويزولُبيعالطُّ

ُبيعة.الطُّلتنجوُمنُنواقصُعالمُُإلهّيةتربيةُ

نُهمُاّلذيومثلُالخلقُكمثلُاألجمةُأوُاألرضُالبورُفاألنبياءُُبستانيُّءُكمثلُالومثلُاألنبياُ
ُبستانيُّ ُاإليربُُّإلهّيوُنون ُاألشجار ُالمعوجُّنسانيُّون ُاألغصان ُويقّومون ُويحوُّة ُعديمةُة ُاألشجار لون

ُثمُرمُثماراأل ُويقلُّة ُكانُعالم ُولو ُالقلب. ُيبهج ُإلىُبستان ُالمنتظمة ُغير ُالغابة ُمالطُّبون ُانيرُ بيعة
حاجةُُهناكُةُولماُكانتربيةُولماُكانتُالمدارسُوالمعاهدُضروريُّةُللتُّلماُكانتُالحاجةُماسُُّالُ كام

ولُإلىُكتبُولُُمعّلمإلىُاألنبياءُولُإلىُُااجُ بيعةُكاملُولماُكانُمحتالطُّعالمُُإلىُالختراعاتُألنُّ
ّنُبيعةُكامل.ُُوالطُّعالمُُألنُُّإلهإلىُ ُقاّرةبيعةُناقص.ُفهذهُالالطُّعالمُُألنُّهذهُاألمورُوجدتُُكلُّا 
ُوكانتُأرض ُمريكيُّاأل ُكانتُغابة ُلقد ُكانت؟ ُماذا ُوذلكُمنُمقتضياتُُاة ُالطُّخالية ُفما ُاّلذيبيعة
ُعمُّعمُّ ُلقد ُاإلرها؟ ُالعقول ُإذُ نسانيُّرتها ُاإلالطُّفُاة ُالعقول ُوقامت ُناقصة ُهذهُنسانيُّبيعة ُفأكملت ة
وقبلُأنُيأتيُكولومبسُماذاُةُعامُرُاغابةُأصبحتُاآلنُمدنُ جرداءُُوُاواقصُفبعدُأنُكانتُأرض ُالنُّ

لعالمُاإلنسانُولوُكانُعالمُُلُ اآلنُفقدُأصبحتُمثاأّماُبيعةُالطُّلعالمُُلُ كانتُأمريكا؟ُلقدُكانتُمثا
ُكامالطُّ ُالُالُ بيعة ُتبقى ُأن ُإنُُّقاّرةلوجب ُاآلن ُفانظروا ُكانت ُكما ُفي ُكانت ُمُأّولها ُظلمةاألمر

وكانتُمنبتُأشواكُُاوكانتُغابةُفأصبحتُبستانُ ةُعامُريرةُوكانتُخربةُفأصبحتُوأصبحتُاآلنُمن
ُمُولوُولدُطفلُوماُقمناظلبيعةُناقصُومالطُّعالمُُثبتُأنُُّافأصبحتُحديقةُأزهار.ُإذُ 
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ُ ُحالته ُعلى ُوتركناه ُالطُّبتربيته ُتكون ُفماذا ُالنُّبيعية ُتيجة ُشّك ُجاهأنُّل ُسيبقى ُإُالُ ه ُلهُل دراك
واسطُأفريقياُتجدواُأهليهاُمثلُالحيواناتُبلُوأحّطُمنُالحيوانات.ُمنُهذاُ.ُلحظواُأاوسيصبحُحيوانُ 

بيعةُهوُعالمُالحيوانُوالحيوانُالطُّعالمُُ.ُإنُّنسانيُّفيُالعالمُاإلُاإللهّيةربيةُالتُّنالحظُماذاُعملتُ
ُ ُعلىُحالته الغاباتُعلىُحالتهاُحارىُُوباقيةُفيُالّصُُهلّيةةُلُاألبيعيةُوالحيواناتُالوحشيُّالطُّباق 

بيعة.ُوليسُهناكُتعليمُوتربيةُفيُعالمُالحيوانُوليسُفيُعالمُالحيوانُالطُّهاُفيُعالمُكلُّبيعيةُُوالطُّ
ُنسانيُّعنُالعقلُاإلُاوالحيوانُلُخبرُلهُمطلقُ هللاُوحُوالحيوانُلُخبرُعندهُعنُالرُّخبرُعنُعالمُ

بينهما،ُُالهُولُيرىُامتيازُ ُااإلنسانُشبيهُ ُيتصّورحيوانُةُوالنسانيُّةُاإلوحانيُّالرُُّقّوةولُخبرُعندهُعنُال
ُعلىُحالتهُ ينُمثلُالحيواناتُلهمُماّديُّةُوجميعُالطبيعيُّبيعيةُوجميعُالحيواناتُالطُّلماذا؟ُألنهُباق 

هللاُعنُُالُيعرفونُشيئُ هللاُةُفهمُمنكرونُلوجودُوحانيُّوليستُلهمُإحساساتُُرُنّيةإحساساتُجسما
،ُوجميعُالحيواناتُكذلكُلُخبرُلهاُعنُاإللهّيةُجّنةاألنبياءُولُخبرُلهمُعنُالُولُخبرُلهمُعن

ُالتُّ ُأنُُّاإللهّيةعاليم ُوالواقع ُالحيواناتُأسرىُالمحسوسات. ُهوُُوجميع ُاليوم ُفيُهذا ُالفالسفة شبيه
ُأنُّ ولُعنُةُوحانيُّالرُّهؤلءُالفالسفةُلُخبرُلهمُعنُاألنبياءُولُعنُاإلحساساتُُالحيواناتُفكما

ُوراءُوحُالقدسُولُعمُّالرُّفيضُ ُالكمالتُبدونُعناء.ُُكلُّبيعةُفكذلكُالطُّا حيوانُحائزُعلىُهذه
فيُحينُُاإللهّيةةُواإللهاماتُوحانيُّالرُّوينكرونُالقوىُهللاُوالفالسفةُبعدُدراسةُعشرينُسنةُينكرونُ

شيءُفالُخبرُعندهُُكلُّورُلُخبرُعندهُعنُالثُّالحيوانُبدونُعناءُفيلسوفُكاملُمثلُحضرةُُأنُّ
ُعنُوحانيُّالرُّولُخبرُعندهُعنُاإلحساساتُهللاُعنُ وحُوهؤلءُالرُّةُوجميعُالحيواناتُلُخبرُلها

ناُيقولونُإنُُّإّنهمشيءُغيرُالمحسوساتُوهمُكالحيوانات،ُومعُهذاُفُنُأيُّعالفالسفةُلُخبرُعندهمُ
ُورلثُّاحضرةُُناُلُنعلمُغيرُالمحسوسات.ُوالحالُأنُّفالسفةُألنُّ
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لعُاإلنسانُماُالفخرُأنُيطُّإنُُّاعندهُهذهُالفضيلةُبجميعُأوصافهاُبدونُاكتسابُللعلوم.ُليسُهذاُفخرُ 
وحُالقدسُالرُّبيعةُوأنُيستفيضُمنُنفثاتُالطُّمُأخبارُماُوراءُةُوأنُيتنسُّوحانيُّالرُّعلىُاإلحساساتُ

ُالتُّالعهُعلىُويجبُأنُيكونُفخرُاإلنسانُفيُاطُّ ُفعدمُالطالعُليسُ،ُوماإللهّيةعاليم ُهذا ُعدا ا
هيُأسفلُدرجةُالجهلُعلىُالكمالتُُاّلتيُفوسالنُّلعُماُهوُجهل.ُوهلُمنُالممكنُأنُتطُّبفخرُإنُّ
ُالمسيحُوجميعُالمظاهرُالُالعُعلىُالحقيقةُوأنُتنالُعلمُ وأنُتطُُّاإللهّية ة؟ُوهلُمنُمقّدسبحضرة

ة؟ُلقدُكانُحضرةُالمسيحُمقّدسمظاهرُالأعظمُمنُإدراكُالُفوسالنُّالممكنُأنُتكونُإدراكاتُهذهُ
ُماُوسُي اإله ُوحانُرُي املكوتي ا ُُوي ا ُأكبرُأنُّلُشّك ُكانُعقله ُفقد ُالفالسفة ُهؤلء ُأحسنُمنُفهم ُيفهم ه

دراكهُأوسعُوقواهُأعلىُوشعورهُأسمى.ُإذُ  شيءُوعنُهذهُُكلُّظرُعنُالنُّفكيفُصرفُحضرتهُُاوا 
ُالجسما ُُوالرُّوعنُُنّيةالحياة ُوتحملُجميعُعمالنُّاحة ُلماذا؟ُألنُّالرُّةُوقبلُجميعُالباليا هُكانُذاُزايا؟
ُوحانيُّإحساساتُُر ُالملكوتُوكانتالرُّمنُُقّوةةُوكانُذا ُكانُيشاهد ُفيوضاتُُوحُالقدس. ُإلهّيةله

ُ.اإللهّيةةُمقّدسةُمحضةُوكذاُكانُجميعُالمظاهرُالوحانيُّةُوكانتُلهُُرمعنويُّوكانتُلهُقوىُ
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 نسانيّ وحدة العالم اإل 

ُكاليفورنياُ–الخطبةُالمباركةُفيُجامعةُستانفوردُ
1912ُسنةُُّولتشرينُاأل8ُفيُُ

 هو هللا 

أجدُنفسيُاليومُُنيحيثُإنُّهُيكشفُحقائقُاألشياءُُوألنُُّنسانيُّالعلمُأعظمُمنقبةُفيُالعالمُاإلُ
ُ.انيُمسرورُجدُ قتُشهرتهاُاآلفاقُلهذاُفإنُّطبُُّاّلتيةُيُّفيُمركزُالعلمُفيُهذهُالكلُّ

هوُُنسانيُّأشرفُمجمعُينعقدُفيُالعالمُهوُمجمعُالعلماءُوأشرفُمركزُفيُالعالمُاإلُإنُُّ
ُمركزُالعلومُوالفنون.

ُسببُنُإنُُّ ُهو ُسببُورانيُّالعلم ُوالعلم ُالعالم، ُسببُالرُّة ُوالعلم ُوالطمئنان، العالمُُعّزةاحة
ُنسانيُّاإل ُأنُّالنُّ.ُولوُأمعنتم ُأعظمُمنُدولةُُظرُلوُوجدتم ُالعلم ُإنُّدولة ُالملوكُُالملوكُإذ سلطنة

ُرأسُ  ُسلطنتهم ُوتنقلب ُواألباطرة ُالقياصرة ُويخلع ُُاتنهدم ُعقب ُعلى ُأّما ُفهي ُالعلم ُأبدّيةسلطنة
ولُانقراضُلها.ُلحظواُالفالسفةُالقدامىُكيفُدامتُسلطنتهمُفيُحينُانقرضتُسلطنةُُسرمدّيةُو
ُوانقُمعُعظمتهاُومانالرُّ ُرقُبرغمُعظمتهاالشُّرضتُسلطنةُوانقرضتُسلطنةُاليونانُمعُعظمتها
ُأفالطونُسلطنُلكنُّ ُوذكرهمظلُّة ُباقية ُأرسطو ُوسلطنة ُالكلُُّحّتىُباقُ ُتُباقية اتُيُّاآلنُفيُجميع

ُفيُحينُعلمّيةوالمجامعُال
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ُنسيُ ُأنُّ ُأصبح ُالملوكُقد ُُي امنسُاذكر ُتاّمةبصورة ُمن ُأعظم ُالعلم ُإذنُفسلطنة ُالملوك.ُ. سلطنة
رونُالممال اإلنسانُالعالمُيفتحُممالكُالقلوبُبعلمهُويضعهاُتحتُُلكنُّماءُالدُّكُبسفكُفالملوكُيسخِّّ

انُهوُمركزُالعلومُوالفنونُكهذاُالمُحيثُإنُّاحية.ُُوالنُّمنُهذهُُأبدّيةفهُوهكذاُتصيرُسلطنتهُتصرُّ
ُفإنُّ انيُمسرور ُُجد  ُوأرجو ُالمركز ُفيُُحّتىُاإللهّيةوفيقاتُالتُّأييداتُُوالتُّلحضوريُإلىُهذا تصلوا
ُ.نسانيُّرجاتُوتشرقواُكالمصابيحُالمنيرةُفيُمجمعُالعالمُاإلالدُّلعلومُوالفنونُإلىُمنتهىُا

ُفإنُُّنسانيُّهوُوحدةُالعالمُاإلبهاءُهللاُأعظمُتعاليمُحضرةُُإنُُّ ثُحولُاّتحدنيُأريدُأنُلهذا
ُ.اإللهّيةةُوحدةُالكائناتُوهذهُالمسألةُمنُالمسائلُالفلسفيُّ

ُأنُُّ ُالواضح ُالموجُمن ُُوجميع ُواحد ُجميعُُكلُّوداتُشيء ُعن ُالكائناتُعبارة ُمن كائن
ةُوهذهُالكائناتُتكونتُمنُالجزيئاتُالفرديُُّشيء.ُلحظواُأنُُّكلُّشيءُفيُُكلُّالكائناتُيعنيُأنُ

اتُالفرديةُالموجودةُفيُهيكلُرُّةُمنُالذُّذرُُّكلُُّالُ ةُتسيرُفيُجميعُمراتبُالوجود.ُفمثالجزيئاتُالفرديُّ
وقتُمنُاألوقاتُفيُعالمُالحيوانُوفيُُيوفُباتالنُّمنُاألوقاتُفيُعالمُُوقتاإلنسانُكانتُفيُ

وامُتنتقلُمنُحالُإلىُحالُومنُصورةُإلىُصورةُالدُّوقتُمنُاألوقاتُفيُعالمُالجمادُفهيُعلىُ
صورةُكمال.ُوحركةُُكلُّولُوالعرضُولهاُفيُالطُّومنُكائنُإلىُكائنُآخرُفيُصورُلُتتناهىُفيُ

كائنُعبارةُعنُجميعُالكائناتُوغايةُماُفيُاألمرُأنهُيقتضيُُكلُُّة.ُلهذاُفإنُّمستمرُّالكائناتُهذهُ
تبُالوجودُففيُوقتُايطويُهذاُالجوهرُالفردُالموجودُفيُجسمُاإلنسانُجميعُمُرُحّتىُمّدةامتدادُ

ُترابُ  ُاألوقاتُكان ُانتقالتُفيُُامن ُجماديُّالُالّصوروكانتُله ُإلىُعالم ُانتقل ُذلك ُوبعد ُباتالنُّة
واآلنُجاءُإلىُالعالمُُنّيةالحيواُالّصوريةُوبعدُذلكُانتقلُفيُباتالنُُّالّصورنتُلهُانتقالتُفيُوكا
ُيعودُبعدُثمُّةُنسانيُّليسيرُفيُالمراتبُاإلُنسانيُّاإل
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ُوعلىُنفسُ ُالجماد ُويالتُّذلكُإلىُعالم ُالمراتب، فيُصورُكائناتُلُُتجّلىرتيبُيسيرُفيُجميع
ةُفيُعالمُالجماد.ُجماديُّ.ُفقدُكانتُلهُكمالتُالّصورصورةُمنُُكلُّتناهىُويكونُلهُكمالُفيُت

ولهُفيُعالمُُنّيةة.ُوفيُعالمُالحيوانُكانتُلهُكمالتُحيواكانتُلهُكمالتُنباتيُُّباتالنُّوفيُعالمُ
جوهرُفردُمنُالكائناتُلهُانتقالتُفيُصورُلُُكلُّة.ُإذنُفقدُاتضحُأنُإنسانيُّاإلنسانُكمالتُ

ُأنُُّيّتضحلهُكمالُمنُالكمالتُومنُهذاُُتجّلىيُصورةُكلُّلُتتناهىُوفيُُصورةُكلُّتتناهىُوفيُ
وحدةُأّيةُُيُعالمُالوجودُوحدةُكهذهُياُترُىاُكانتُفعالمُالوجودُواحد.ُفلمُُّهاُواحدُوأنُّكلُّالكائناتُ

الوجودُالوحدةُهيُمبدأُُهناكُوحدةُفيُالوحدةُوأنُُّتكونُفيُعالمُاإلنسان؟ُفمنُالواضحُبالبرهانُأنُّ
ُومنتهاه.

ووحدةُجميعُالكائناتُأنُيكونُهناكُنزاعُوجدالُفيُُنسانيُّوهلُيجوزُمعُوحدةُالعالمُاإلُ
ةُولهُالكمالتُجماديُّلهُالكمالتُالُنسانيُّاإلُالجسمُفُالكائناتُألنُّاإلنسانُأشُرُهذاُالعالم؟ُومعُأنُّ

ةُففيهُالعقلُنسانيُّاإلحساسُولهُالكمالتُاإلففيهُقوىُُنّيةموُولهُالكمالتُالحيواالنُُّقّوةيةُففيهُباتالنُّ
ُيتحاربُالسُّ ُأن ُيجوز ُوهل ُويتجادل؟ ُيتنازع ُأن ُيجوز ُفهل ُالعظيمة ُالوحدة ُهذه ُوجود ُبرغم ليم

ويتقاتل؟ُوجميعُالكائناتُفيُصلحُبعضهاُمعُالبعضُاآلخرُوجميعُالعناصرُفيُصلحُبعضهاُمعُ
ُهللا.ستغفرُيجوزُأنُيكونُفيُنزاعُوجدال؟ُأهلُهوُأشرفُالكائناتُُاّلذيالبعضُاآلخرُواإلنسانُ

ُأنُُّ ُتكوُُّلحظوا ُبينها ُفيُما ُتلتئم ُالعناصرُعندما ُُوهذه ُُواللُّنُالحياة ُُوانيُّوُرالنُّطافة احةُالرُّة
مسُواألرضُالشُّهاُفيُصلحُمعُبعضهاُالبعضُفكلُّترونهاُتعيشُُاّلتيهذهُالكائناتُُوالطمئنانُوأنُّ

تحصلُُةمصادمُأقلُُّمعُبعضهاُالبعضُألنُُّلعناصرُفيُصلحفيُصلحُواُرابالتُّفيُصلحُوالماءُُو
ُمصادمةُتحصلُيحدثُنتيجتهاُأقلُُّوأنُُّوانُفرانسيسكتحدثُزلزلةُمثلُزلزلةُس
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وتحصلُجميعُهذهُاألضرار.ُهذهُهيُالحالُفيُعالمُالجمادُإذنُبعدُذلكُلحظواُُحريقُعموميُّ
ُاإلنسانُبالعقلُهللاُُةُوأنُّخاّصُ؟ُيُّنسانكمُمنُالبالياُتحصلُنتيجةُالمصادمةُفيُالعالمُاإل قدُخصَّ
ُ ُفيُالحقيقة ُأشرفُالكائناتُوهو ُالعقلُهو ُظاهرُُاإللهّيةُجّلياتالتُّمنُقوىُُقّوةوهذا ُشيء وهذا

ُمشهود.

بيعةُلُتتجاوزُالطُّبيعةُوجميعهاُخاضعةُلقانونُللطُّجميعُالكائناتُأسيرةُُأنُُّالُ لحظواُمثُ
بيعةُالطُّبيعةُلُتستطيعُتجاوزُقانونُللطُّمسُمعُعظمتهاُأسيرةُالشُّهُهذُالُ هذاُالقانونُقيدُشعرةُفمث

بيعةُولُتستطيعُللطُّهاُأسيرةُكلُّلُيتناهىُفُاّلذيوكذلكُاألمرُفيُاألجرامُالعظيمةُفيُهذاُالفضاءُ
ُاألالطُّأنُتتجاوزُقانونُ ُوالكرة ُأيض ُرضيُّبيعة. ُلقانونُُاة ُوجميعُاألشجارُُوالطُّأسيرة اتُباتالنُّبيعة.

ُأ ُوقوُّللطُّسيرة ُعظمته ُبرغم ُفالفيل ُالحيوانات. ُجميع ُوكذلك ُبيعة ُيتجاوز ُأن ُيستطيع ُل قانونُته
ُالطُّ ُالّضُُاإلنسانُبحجمهُلكنُّبيعة. بهاُبيعةُويقلُّالطُّعيفُيستطيعُأنُيكسرُقانونُالصغيرُوجسمه
ُنسانُذاُروحُترابيُّبيعةُنرىُاإلالطُّفبموجبُقانونُُاإللهّيةُجّلياتالتُّهوُمنُُاّلذيبالعقلُُمؤّيدهُألنُّ
يطيرُفيُالهواءُويصيرُسمكةُتسيرُتحتُسطحُالماءُويبنيُُاهُيكسرُهذاُالقانونُويصيرُطائرُ لكنُّ

ُ ُوالفنون ُالعلوم ُهذه ُوجميع ُالماء. ُسطح ُفوق ُبها ُيتسابق ُُوُاّلتيسفينة ُفيُُاّلتيعندكم تدرسونها
ُأسرارُ كلُّالجامعاتُكانتُ ُتبقىُأسرارُ للطُُّاها ُويفترضُأن ُبمُابيعة ُالطُّقتضىُقانون عقلُُلكنُّبيعة.

ُالقانونُوكشف ُمنُُاإلنسانُكسرُهذا هودُفظهرتُالشُُّحّيزغيبُإلىُالُحّيزحقائقُاألشياءُونقلها
بيعةُالمكنونةُالطُّأسرارُمنُُةُسرُّالكهربائيُُّقّوةالُالُ فمثُبيعة.الطُّهذهُالعلوم،ُوهذاُشيءُيخالفُقانونُ

الغيبُإلىُُحّيزبيعةُوجاءُبهاُمنُالطُّاُوكسرُقانونُعقلُاإلنسانُكشفهُلكنُّةُبقىُخفيُّيجبُأنُت
بيعة،ُوهوُللطُّالعاصيةُداخلُزجاجةُوهذاُشيءُخارقُللعادةُومخالفُُقّوةهودُوحبسُهذهُالالشُُّحّيز

ُيخابرُمنُالغربُإلىُ
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وتُالّصُُوتُمعُأنُّلُالّصُوتُويحبسهُفيُمسجُّرقُبدقيقةُواحدةُوهذهُمعجزة.ُويأخذُاإلنسانُالّصُالشُّ
جميعهاُُحوُسائرُالكتشافاتُفإنُّالنُّبيعةُيقتضيُهذا،ُوعلىُهذاُالطُّقانونُُألنُُّايبقىُحرُ ُيجبُأن
هوُأعظمُُاّلذيعقلُاإلنسانُُلكنُّبيعةُمستورة.ُالطُّبيعةُويجبُأنُتكونُبمقتضىُقانونُللطُّأسرارُ
ُ ُبيعةُنفسها.لطُّابيعيةُمنُأجهزةُالطُّهذهُاألسرارُُابيعةُهذاُويخرجُدومُ الطُّيكسرُقانونُُإلهيُّتجلِّّ

ُكنُُّ ذا ُنمتلكُوا  ُوكالذُُّإلهّيةُقّوةا ُفهلُيجوزُأنُنكونُكالحيواناتُالمفترسة، قُئابُيمزُّكهذه
ُ؟نسانيُّنكيل؟ُفهلُيليقُهذاُبمقامُالعالمُاإلالتُّونصرخُوندعوُإلىُالقتلُُوُابعضناُبعض ُ

مُوالعدلُلظُّبينُالُقُبههُيفعلُذلكُمنُأجلُطعامهُولُعقلُلهُليفرُّيفترسُفإنُُّاحيوانُ ُفلوُأنُُّ
ببُطمعهُسُفهوُلُيفترسُمنُأجلُطعامهُبلُبسهُحينماُيفتُراإلنسانُفإنُّأّماُمميزة.ُُقّوةوليستُلهُ

ُالوجودُ ريفُأيُاإلنسانُالمستفيضُمنُالعقلُوذيُاألفكارُالشُّوجشعه.ُفهلُيليقُاآلنُبمثلُهذا
ُالخت ُوالفنونُوبهذه ُالعلوم ُاألفكارُوالمحيطُبهذه ُكهذه ُالعقليةُالعالية ُاآلثار ُوبهذه راعاتُالعظيمة

أخرىُويسفكُبعضهُدمُمّرةُهذهُالكتشافاتُأنُيدخلُميدانُالحربُُكلُّوبهذهُاإلدراكاتُجميعهاُوب
الُشّكُفي اُبشُرُكمُهدمتمُبناءُ فلوُأنُّي اُبشُرُاوليسُبنيانُ ُإلهيُّاإلنسانُبنيانُُالبعضُاآلخر؟ُوالحقيقةُأنُّ

ُاهذاُيكونُسببُ ُأنُّالُشّكُإذاُهدم؟ُفُإلهيُّهوُبناءُُاّلذيباإلنسانُر،ُكيفُصاحبُالبناءُيتكدُُّأنُّ
ُ.اإللهيُّللغضبُ

ُُ ُخلق ُشريفُ هللاُولقد ُالكائناتُواختّصُُااإلنسان ُجميع ُعلى ُبمواهبُكلُّوفّضله ُفأعطاهُيُّه ة
ُ ُوأعطاه ُاإلدراك ُوأعطاه ُُقّوةالعقل ُوأعطاه ُالتُُّقّوةالحافظة ُالخمس ُالحواس ُوأعطاه ةُريُّهالّظاخيل

للحياةُُامسُويكونُسببُ الشُّللفضائلُكيُيسطعُكُاوأعطاهُجميعُهذهُالمواهبُالعظيمةُوجعلهُمصدرُ 
ُرفُعنُجميعُهذهالطُُّللعمرانُونحنُاآلنُنغّضُُاوسببُ 
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ناُلسناُأسرىُمنُأساسه.ُوالحالُأنُُّلهيُّأسيسُاإلالتُّونقّوضُهذاُُاإللهيُّبُهذاُالبناءُالمواهبُونخرُّ
ُبيعة.الطُّكُبمقتضىُنأسرُأنفسناُونتحرُّنُاّلذيبيعةُبلُنحنُالطُّ

بيعة.ُالطُّوالجدالُمنُمقتضياتُُزاعالنُُّاإلنسانُفإنُُّبيعةُنزاعُعلىُالبقاءُفإذاُلمُي ربَُّالطُّففيُُ
ُالمدارسُوكلُُّوكلُّ ُالكلُُّهذه ُتيُّهذه ُتأّسساتُلماذا ُلقد ُمنُأّسست؟ ُاإلنسان ُينجو ُأن ُأجل تُمن

ُُة.معنويُّبيعةُوأنُينالُالكمالتُالطُّالصُمنُنقائصُبيعةُوأنُيتخلُّالطُّمقتضىُ

ُأنُُّ ُلو ُلحظوا ُاألرضُعلىُحالتها ُهذه ُتركنا ُفإنُّالطُّنا ُتصبحُمنبتُ بيعية لألشواكُوتنموُُاها
بةُوتحصلُعلىُفيضُوبركةُعظيمة.ُطيُُّاهاُتصبحُأرض ُهاُفإنُّنرّبيعندماُأّماُفيهاُأعشابُغيرُنافعةُ

ذاُتركتمُهذهُالجبالُعلىُحالته حينُأّماُةُثمُرشجرةُمُاتنموُفيهاُأبدُ هاُتصبحُغابةُولُةُفإنُّبيعيالطُّاُوا 
ُياحين.الرُّوتنتجُمنهاُأنواعُاألزهارُُوُاثمرُ وتعطيُغلَّةُوتعطيُُاهاُتصيرُبستانُ فإنُُّرّبىت

ربيةُوبصورةُالتُّبيعةُولهذاُفهوُمحتاجُإلىُللطُُّاأنُيصبحُأسيرُ ُنسانيُّإذنُفالُيليقُبالعالمُاإلُ
ُ.اإللهّيةُربيةالتُّةُإلىُخاّصُ

ُكانُوُةيُّلهةُاإلمقّدسالمظاهرُالُإنُُّ ُمرّبيا ُالغاباتُُحّتىُإلهّيينينُبستانيُّنُوكانوا ُهذه يجعلوا
هوُواجبُاإلنسان؟ُُفماُاة،ُويحّولواُمنابتُاألشواكُهذهُإلىُحدائقُأزهار.ُإذُ ثمُربيعيةُبساتينُمالطُّ

ُأ ُهو ُاإلنسان ُنقائصُواجب ُمن ُنفسه ُينجي ُالطُّن ُتحت ُُحقيقيُّالُرّبيمالُظلُّبيعة ُيّتصفوأن
ُة.معنويُّبالفضائلُال

الُالحبيعة؟ُُوللطُُّةُفداءُ معنويُّوهذهُالفضائلُالُلهّيةوزُلناُأنُنجعلُهذهُالمواهبُاإلفهلُيجُ
ُقوانينُُقّوةتعالىُأعطاناُهللاُُأنُّ بيعةُوننهالُبهُعلىُالطُّيدُيفُمنُالسُّبيعةُولنأخذُالطُّلنكسرُبها

ُبيعةُونسيرُعلىُمقتضىللطُّسرىُلُأنفسناُأرأسها.ُفهلُيجوزُأنُنجعهامةُ
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ُالتُّ ُالبقاء ُعلى ُُاّلذينازع ُالنبعاثات ُمن ُفيمزُّالطُّهو ُبعض ُبيعية ُبعضنا ُالمفترسةُُاق كالحيوانات
ُياةُلُيختلفُفيهاُاإلنسانُعنُالحيوان؟حونعيشُ

أسوأُُنسانيُّةُوليسُهناكُتحقيرُللعالمُاإلفيُالحقيقةُليستُهناكُحياةُأسوأُمنُهذهُالحياُ
ُلهيُّهاُسببُالغضبُاإلةُالحربُألنُّحشيُّةُأسوأُمنُُووحشيُُّنسانيُّحقير.ُوليسُللعالمُاإلالتُّمنُهذُ

ُ.الّرحمانيُّوسببُهدمُالبنيانُ

ُإنُُّ ُهلل ُالحمد ُمجمع ُفي ُاليوم ُنفسي ُأجد ُكّلهني ُيرجون ُانتشارُُالّصلحم ُجميعهم ومقاصد
نُُّبشريُّوعُالوجميعهمُخادمونُللنُُّنسانيُّوجميعُأفكارهمُوحدةُالعالمُاإلُالعموميُُّالّصلح هللاُيُأرجوُوا 
فيُإعالنُُافيُنشرُالعلومُوسببُ ُاواحدُمنكمُعالمةُعصرهُوسببُ كّلُُكمُكيُيصبحوّفقدكمُويأنُيؤيُّ
ُفيُارتباطُالقلوب.ُاالعموميُوسببُ ُالّصلح

ُلّصلحاولُوأعلنُالدُّبينُُالعموميُُّالّصلحقبلُخمسينُسنةُمبدأُبهاءُهللاُعلنُحضرةُولقدُُأُ
ُتفّضلبينُاألوطانُُوُالعموميُُّالّصلحبينُاألديانُوأعلنُُالعموميُُّالّصلحبينُالمللُوأعلنُُالعموميُّ

نُُّإنُُّالُ قائ ولُدخلُُالّتقاليدماُالختالفُفيُأساسُاألديانُواحدُوجميعُاألديانُأساسهاُاأللفةُوالوئامُوا 
لوُأّماُزاعُوالقتال.ُللنُُّامختلفةُفقدُأصبحتُسببُ ُيدالّتقالُحيثُإنُّ.ُُواإللهّيةعاليمُالتُّفيُُالّتقاليدلهذهُ

ُفق.حدُوتتُّجميعُاألديانُتتُُّحقيقةُفإنُّللُجرىُتحرُّ 

شر.ُفإذاُبلرتباطُبينُقلوبُالوسببُاُّتحادينُيجبُأنُيكونُسببُاأللفةُوالالدُُّأنُُّتفّضلويُ
أحسنُمنُُيءُالمضرُّالشُّدمُعُدينُأحسنُألنُّالتُّعدمُُأنُّالُشّكُوالجدالُفُزاعالنُّسببُُينالدُّأصبحُ

نُّ جرحُُوهوُمرهمُلكلُُّنسانيُّاإلُوعالنُّمرضُمنُأمراضُُدواءُلكلُُّووهُإلهيُّينُعالجُالدُُّوجوده.ُوا 
عدمهُخيرُمنُُأنُّالُشّكُماءُفالدُّلسفكُُعّلةللحربُوالجدالُُوُاستعمالهُوأصبحُسببُ اإذاُأ سيءُأّماُ

ُوجوده.
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ولُوالمللُوبّينُمضارُالحربُالدُّبينُُالعموميُُّلحالّصُبضرورةُبهاءُهللاُلكُصّرحُحضرةُوكذُ
ُعائلةُُةأمُُّنسانيُّاإلُوعالنُُّألنُّ ُوأفراد ُأبُواحد ُأبناء ُوالجميع ُواحد ُوآدم ُآدم ُوالجميعُساللة واحدة

وجودُأجناسُمختلفةُفيُعائلةُواحدةُُتصّورهاُعائلةُكبيرة.ُولوُأمكنُواحدةُوغايةُماُفيُاألمرُأنُّ
لُيمكنُأنُيكونواُُإّنهمولكنُماُدامُالجميعُأفرادُعائلةُواحدةُفُزاعالنُّتالفُُوألمكنُالقولُبجوازُالخ

ُفإنُُّاأجناسُ  خرونُروسُآلألمانُوهؤلءُإنكليزُواُأولئكونُمييزُكقولناُهؤلءُإيطاليُّالتُُّمختلفة.ُلهذا
ُ ُُوونُإيرانيُّوهؤلء ُُوإنُُّ–ونُأمريكيُّاآلخرون ُبشر ُفالجميع ُأوهام. ُمجرد ُهو ُخلقُكّلهما مُكّلهُوُهللام

ُة.عابيرُوهميُّالتُّآدمُواحدُوهذهُالصطالحاتُُوُأولدمُكّلهساللةُواحدةُُو

ُُ ُاُفإنُُّنّيةباتُالوطعّصُسبةُللتُّالنُّبأّما نُوهيُموطنُواحدُلُاسإنُةُموطنُلكلُّرضيُّألالكرة
ُُنسانيُّوعُاإلةُوهيُوطنُواحدُللنُّتعّددممواطنُ ُفُاّلتيةُالحدودُالوهميُّأّما خترعهاُقدُالُأساسُلها

ُالقبعضُالمستبدُّ ُفي ُأحلُُّوُرين ُوبها ُالماضية ُالن ُُرحوا ُهدفهم ُوكان ُالبشر ُبين ُوالقتال هرةُالشُّب
ةُوكانواُهمُيعيشونُخصيُّشُّالالوطنُلترويجُمقاصدهمُحّبُواغتصابُالممالكُولهذاُخلقواُإحساساتُ

ُويصيبونُنصيبُ  ُالعالية ُُمنُاموفورُ ُافيُالقصور ُكّل ُلذيذة ُأغذية ُفيأكلون وينامونُفيُفرشُنعمة
أمُكانواُيرقصونُالسُّةُوعندماُكانُيصيبهمُهونُفيُالحدائقُالملكيُّيشُويسيرونُويتنزُّالرُّمنضودةُمنُ
ُُوالسُّساءُالجميالتُكاألقمارُويصغونُإلىُالموسيقىُالنُّقصُمعُالرُّفيُصالتُ همُيقولونُلكنُّاحرة

اذهبواُإلىُميدانُالحربُليسفكُُلفالحينعاياُولهؤلءُالمساكينُولهؤلءُاالرُّلهؤلءُالكادحينُولهؤلءُ
تبُالرُّكمُدماءُالبعضُاآلخرُوليهدمُبعضكمُبيوتُالبعضُاآلخرُفأنتمُالجنودُونحنُأصحابُضعب

كمُأنتمُبونُمملكتنا؟ُفيجيبهمُالبعضُاآلخر:ُألنُّقولُالبعضُلماذاُتخرُّؤساءُوالقادة.ُويالرُّوالمناصبُُو
ُلكنُّون.ُفرنسيُّألمانُونحنُ



 394 

ُدماءأّماُونُعنُسرورهمُوفرحهم.ُينفكُّذهُالحروبُمشغولونُباألفراحُفيُقصورهمُلُهكّلُُيمؤّسس
ةُةُوتلكُأمُّفرنسيُّةُهذهُأمُُّةُفيُأنُّهاُت سفكُمنُأجلُاألفكارُالوهميُّالمساكينُفلماذاُت سفك؟ُإنُُّهؤلء
فيُُاالوطنُسببُ ُةُواحدةُويجعلونُاسمالثنينُبشرُوأفرادُعائلةُواحدةُوكالهماُأمُُّفيُحينُأنُُّنّيةألما
ُةُوطنُواحد.رضيُّهذهُالكرةُاألُماءُوالحقيقةُأنُّللدُِّّفكُالسُّهذاُ

ُاةُواحدةُوخلقُنوعُ أرضيُّكرةُهللاُقدُخلقُلففيُجميعُاألوطان.ُُالّصلحُحّققإذنُيجبُأنُيتُ
ُإنسان ُاألُاواحدُ ي ا ُالكرة ُموطرضيُّوهذه ُة ُحدودُ لن ُففرضنا ُجئنا ُونحن ُأنُّوهميُُّالجميع. ُمع هذهُُة

أحدهماُألمانياُواآلخرُفرنساُوشرعناُنحاربُبعضناُالبعضُالخرُُلحدودُوهمُمنُاألوهام.ُفقلناُإنُّا
تلكُالقطعةُُلكنُّالحمايةُُوُيستحقُّالعبادةُُوُيستحقُّوهوُُمقّدسالُهذاُهوُالوطنُاأللمانيُُّقائلينُإنُّ

ماءُمنُالدُّاإلنسانُطفالهاُونسائها.ُفلماذاُيسفكُغيرُصالحةُيجبُقتلُأهلهاُونهبُأموالهاُوأسرُأ
األسود.ُفيُرابُالتُّهذاُُمحّبةةُويقتلُأبناءُنوعهُمنُأجلُماذا؟ُمنُأجلُأجلُهذهُالخطوطُالوهميُّ

ُله.ُي اأبدُافوقُهذهُاألرضُوبعدُذلكُتصبحُهذهُاألرضُقبرُ ُأّيامضعةُاإلنسانُيعيشُبُحينُأنُّ

ُيليقُأنُنسفكُ ُُفهل ُكّل ُاألبديُّالدُّهذه ُالقبر ُهذا ُمنُأجل ُُ؟ماء رابُالتُّسوفُيخفيُهذا
أّيةُُ؟رابُقبرناُفلماذاُنتحاربُونتعاركُمنُأجلُهذاُالقبرُاألبديُّالتُّأجسامناُفيُجوفهُإلىُاألبدُوهذاُ

ُةُغباوةُهذه؟ةُضاللةُهذه؟ُوأيُّجهالةُهذه؟ُوأيُّ

ُالُ ُمنتهى ُفي ُالملل ُتعيشُجميع ُأن ُوأخواتُُمحّبةأملي ُكإخوان ُواحدة ُعائلة ُمثل واأللفة
ُاء،ُواحدةُفيُصلحُوسعادة.هاتُوآبألمُّ
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 وصاياي لكم

1912ُُّولكانونُاأل5ُالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُنيويوركُفيُيومُ

 هو هللا

قاءُاألخير.ُوبعدُهذاُسنركبُالباخرةُونذهب.ُوهذهُآخرُاللُّهوُُاهذاُهوُاليومُاألخير.ُوهذ 
ُوصايايُلكم.

لىُاعتبارُجميعُالبشرُعبادُُانيُّنسودعوتكمُإلىُوحدةُالعالمُاإلُاإليكمُمرارُ ُثتلقدُتحدُُّ ُهللا.وا 
عبيدُلهُوهوُيمنحُلهمُكّلُُالّربوبّية،ُوفيُمحضرُويهبُالحياةُللكلُّالكّلُُرؤوفُبالجميع.ُيرزُقهللاُو

ُيجبُأنُنكونُنحنُفيُمنتهىُالتُّبُاإللهّيةفيوضاتهُ ُوأنُالشُّساويُولهذا ُمعُجميعُمللُالعالم فقة
احدةُوجميعُة.ُفهذهُاألرضُكرةُُوالّسياسيُُّوُنّيةالوطُالّتعّصباتةُُوجنسيُّةُوالينيُّدُّالُالّتعّصباتننسىُهذهُ

ُوال ُواحدة ُُكلُّاألممُساللة ُإذنواحدُإلهعبيد .ُُ ُُتسّببنفسُفكّل منُهللاُالكدرُلآلخرينُتعتبرُعند
نُواُمتبّرأيُحّتىعادةُُوالسُّفردُمنُاألفرادُفيُمنتهىُكّلُُيعيشُحّتىرورُللجميعُالسُّيريدُهللاُالخطاة.ُو

ُوالمذهبيُّينيُّدُّالُالّتعّصباتالختالفاتُُو ُُوة ُُوالجنسيُُّالّتعّصباتة ُوالوطالّسياسيُّة ُوأنتمُُنّيةة ويجتنبوها.
نُلُأةُووعتُقلوبكمُفيجبُعليكمُبعدُاآلنُالحمدُقدُأبصرتُعيونكمُوأصبحتُآذانكمُصاغيُوهلل

ُإلىُ ُإلىُاألُالّتعّصباتتنظروا وهوُُحقيقيُّاعيُالالرُّهوُاهللُفُاإللهّيةُلطافوالختالفاتُبلُتنظروا
ُرؤوف
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ُفيُحربُهللاُُبجميعُأغنامه.ُومعُأنُّ ُأنُيكونُبعضنا ُنحنُعبيده رؤوفُبالجميعُفهلُيجوزُلنا
ُُاإللهّيةُلطافبلُيجبُأنُنشكرُاألُهللا.وخصامُمعُالبعضُاآلخر؟ُلُو ُابعض ُوأنُيألفُبعضنا

ُالعمومُونرأفُبهم.حّبُبعضُوأنُنويلتئمُبعضناُمعُ

ُأحدُ صةُالقولُإيُّوخالُ ُقلبُأحدُأوُتغتابوا ُمعُجميعُالخلقُُااكمُأنُت حزنوا ينُمّتحدوكونوا

ُقلبُ ُاواعتبروهمُأقرباءكمُوليكنُمقصدكمُدائمُ  ُجائعُ ُاأنُت فرحوا ُعاريُ ُاوتطعموا ُذليُاوتكسوا ُالُ وتعّزوا
ُبدّيةعادةُاألالسُّهيُوهذهُُاإللهيُّضاءُالرُّين.ُهذاُهوُللمساكينُوملجأُومأوىُللمضطرُُّاوتكونواُفرجُ 
ُن ُهي ُاإلورانيُّوهذه ُالعالم ُُونسانيُّة ُإنُّ. ُالحيث ُلكم ُأريد ُهذهُُبدّيةاألُعّزةني ُبمثل ُأنصحكم لهذا

ُصيحة.النُّ

مون.ُوكمُمنُماءُتسفكُوكمُمنُاألطفالُيتيتُّالدُّأنتمُتشاهدونُماُيجريُفيُالبلقانُوكمُمنُُ
يسفكونُدماءُبعضهمُُإّنهمفُمحّبةخلقُهؤلءُللهللاُُيرانُتشعل.ُومعُأنُّالنُّاألموالُتنهبُوكمُمنُ

ويهجمُُاهمُاآلنُينهبُبعضهمُبعض ُلكنُّنُيتعاونواُويتعاضدواُهؤلءُمنُأجلُأهللاُبعض.ُوقدُخلقُال
ُ.ابعضهمُعلىُبعض،ُوبدلُأنُيكونواُسببُراحةُالبشرُيؤذيُبعضهمُبعض ُ

ُالّصلحةُورانيُّنُتسطعُنأُمُلعلُّةُوتجهدواُبقلوبكمُوأرواحكعاليُهّمةيجبُأنُتظهرواُُافأنتمُإذُ ُ
لعمومُردُالخيرُلفكّلُُجانبُهذهُويصبحُجميعُالبشرُعائلةُواحدةُويرجوالتُُّظلمةوتزولُُالعموميُّ
تحتُُنسانيُّاإلُوعالنُّةُوطنُواحدُُورضيُّالكرةُاألُرقُألنُّالشُّرقُوالغربُويساعدُالغربُالشُّويتعاونُ

ُواحد. ُفيضُوحمايةُراع 

ُُلحظواُ ُومأّية ُباليا ُأنبياء ُتحمَّلها ُيهللاُشاق ُأن ُأجل ُمن ُبعض ُحّب ُبعضهم وأنُُاالبشر
ُةُفدتُحياتهاُمنُأجلُذلك.مقّدسالُفوسالنُّهذهُُإنُُّحّتىُّتفاقثواُبحبلُاأللفةُواليتشبُّ

ُهذهُالمشاقُلُيزالونُكّلُُغفلةُالخلقُفهمُمعُفانظرواُماُأشدُُّ
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ُومع ُُفيُحربُوخصام. ُكّل ُومعلُيزالونُفيُحُصائحالنُّهذ ُُربُوخصام. ُكّل لُُصائحالنُّهذه
ُ!ظلمةهمُغفلةُُويزالونُيسفكُبعضهمُدمُبعضهمُاآلخر.ُفماُأجهلهم!ُوماُأشدُّ

ضاءُالرُّيسلكونُخالفُُإّنهمومعُهذاُفُساوُيالتُّفقةُيعاملُالجميعُبالشُّهذهُبمثلُُإلهفعندهمُُُ
ُُلهياإل ُالعداوة ُمنتهى ُفي ُوهؤلء ُرؤوفُلطيفُبالجميع ُوهالطُّوهو ُللجميعُغيان، ُالحياة ُيهب و
رُالممالكُوهؤلءُيطمرُبعضهمُبيوتُالبعضُاآلخر.ُلحظواُماُبونُالممات،ُوهوُيعمُّهؤلءُيسبُُّو

ُأغفلهم!

ولكمُعينُبصيرةُوأذنُُاإللهّيةلعتمُعلىُاألسرارُكمُاطُّحيثُإنُّواآلنُبقيُواجبُآخرُعليكمُُ
ُكمُعرفتمُأنُّألنُُّاعذرُأبدُ ُليسُلكمُأيُّأفةُُوالرُّصاغية.ُلهذاُيجبُعليكمُأنُتعاملواُالعمومُبمنتهىُ

عاليمُالتُّمُإلىُالبياناتُُوتعواستمالحّقُللعمومُوسمعتمُنصائحُُالّصالحهوُفيُالخيرُُوُاإللهيُّضاءُالرُّ
واُدقاوأنُتصُامعُاألعداءُوترجواُالخيرُلمنُيريدُلكمُسوءُ ُحّتىُمحّبة.ُفعليكمُأنُتعاملواُبالاإللهّية

ُبموجب ةُانيُّوُرالنُّماتُالحربُوالخصامُوتنجليُظلعاليمُآملينُأنُتزولُالتُّهذهُُمنُيخالفكمُواعملوا
ُليتنوُُّاإللهّية ُالشُّر ُالجنوب ُويعانق ُالغرب ُويتعّطر ُبعض ُالشُّرق ُبعضها ُالعالم ُأمم ُوتعاشر ُامال

ُاإلُمحّبةبمنتهىُال ُالعالم ُلنُيجد ُالمقام ُهذا ُيبلغوا ُلم ُوما ُولنُيحصلُعلىُالرُُّنسانيُّواأللفة. احة
ُاألالسُّ ُبدّيةعادة ُبموجبُهذه ُفإنُعملوا ُالالتُّ. ُفإنُّمقّدسعاليم ُُة ُالملكوتُاسالنُّعالم ُمرآة وتُيصبح

ُاألبهىُوغبطةُللفردوسُاألعلى.ُجّنةويصبحُسطحُالغبراءُال

ُإلىُالوّفقىُأنُتتوأتمنُُّ ُالتُّعملُبوا ُالعالمُحّتىعاليم تصبحواُُحّتىراجُُوالسُّكُنسانيُّاإلُتنيروا
ُتحرُّالرُّك ُوح ُجسد ُالك ُهي ُهذه ُاإلمكان. ُبدّيةاألُعّزةعالم ُهي ُهذه ُالّصوُر. ُوالمثال ُاّلتيُاإللهيُّة

ُواُإلىُذلك.وّفقأوصيكمُبهاُوأمليُأنُتت
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 المسيح الّسّيدمجيء 

ُفيُلندنُبلومفيلدُيدياللُّالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمنزلُ
1912ُسنةُُّولكانونُاأل23ُفيُ

 هو هللا 

ُتمثيليُُّ ُأمس ُليلة ُحضرت ُولدة ُة ُوكانت ُالمسيح ُمنتهىُمثيليُّالتُّحضرة ُفي ُالحقيقة ُفي ة
ُُو ُسببُ لكنُّاإلتقان ُكانت ُظنُُّاها ُبحيث ُوالموعظة ُجميعُ ُللعبرة ُالجمع ُمجيءُأنُُّاهذا ُمنتظرون هم
ُهمُيعرفونه.المسيحُوأنُّ

ُالمسيحُحينماُجاءُبقيُغريبُ ُلكنُُّ ُظلُّوجاءُولمُينتبهُأحدُلمجيئهُُوُايدُ وفُرُاووحيدُ ُاحضرة
ُونُعنُمجيءُالمسيح.حرُّيتُاسالنُّ

ُإّنهمواُمحرومينُمنهُبلُظلُّونُظهورهُنُكانواُينتظرونهُويتمنُّاّلذيوقدُظهرُالمسيحُواليهودُُ
لُشّكُهُبه.ُُوأخجلُأنُأتفوُُّابلُأطلقواُعليهُلقبُ ُحقيقيُّهذاُالمسيحُليسُالمسيحُالُأنكروهُوقالواُإنُّ

بواُحضرةُلقُُّإّنهماُبهُحضرةُالمسيحُوخالصةُالقولُبُوذيُلقُّالُّقبُاللُّكمُقرأتمُاإلنجيلُورأيتمُذلكُأنُّ
شهرواُحضرةُالمسيح.ُفواُألفُأسفُفواُقبُأاللُّيطانُوبهذاُالشُّيعنيُُاّلذيُالمسيحُبلقبُبعلزبولُهذا

بلقبُبعلزبول،ُفواُُالّرحمانيُّهمُلمُيعرفوهُوواُألفُأسفُعلىُماُدعواُذلكُالجمالُألفُأسفُعلىُأنُّ
وراءُسحبُاألوهامُوماُزالُُ-شمسُالحقيقة–مسُالشُّاُتلكُُوماُستُرُألفُأسفُوواُألفُأسفُعلى

ُاليهود
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اليهودُلُُلكنُّالمسيحُقدُجاءُمنذُألفيُسنةُُوُاليومُمنتظرينُمجيءُالمسيحُكيُيأتيُمعُأنُُّحّتى
ُيزالونُمنتظرين.ُفالحظواُماذاُتفعلُالغفلة.

ُكانُوُ ُيترقُّلقد ُوأنُّلسُّاالمسيحُيأتيُمنُُأنُُّإشعياُلنّصُُوفق ابونُا ُيأتيُمنُمكانُغيرُماء ه
همُلكنُّالجبالُوتتالشىُوتحدثُزلزلُعظيمةُوهذهُحدثتُفيُالواقعُُمعلومُوحينماُيأتيُالمسيحُتنشقُّ

ُيطُّ ُولم ُرموزها ُيفهموا ُعلىُلم ُفإنُّالرُّلعوا ُالجبال ُمنُكلمة ُالمقصود ُالجبالُمز ُيكنُالمقصود ُلم ه
ُتالشت.ُثمُّكانتُمثلُالجبالُُاّلتيُفوسالنُّخريةُبلُالّصُ

ُراب.التُّلزلُفيُعالمُاألفكارُلُفيُعالمُلزلُالزُّوكذلكُكانُالمقصودُبالزُُّ

ولمُيكنُالمقصودُمنهُالمعنىُُاكانُرمزُ ُكّلهذلكُُلكنُّوقدُحدثُجميعُماُأخبرُبهاُاألنبياءُُوُ
ُالّظا ُالكلمات ُفالُاإللهّيةهريُألن ُكالخزينة ُوهي ُوأسرار ُألنُُّخزينةرموز ُالجمستورة ُمعدن واهرُها

ُ.اوالمعدنُمستورُدائمُ 

ُالمسيحُإنُُّتفّضليُالُ فمثُ ُيكنُخبزُ وواضحُأنُُّماويُّالسُّالخبزُُانيُأنحضرة ُلم ُيأتُِّاه ُولم ،ُ
ُ ُالّظابحسب ُمن ُالسُّهر ُمريم. ُرحم ُمن ُجاء ُبل ُُلكنُّماء ُهو ُبالخبز ُالنُّالمقصود ُماوّيةالسُّعمة

ُة.الّرحمانيُّوالكمالتُ

ُوُُ ُالمسيحُكانتُمنُأنُّلُشّك ماءُوكانتُمنُالسُّماءُوتلكُالكمالتُكانتُمنُالسُُّحقيقة
منُكّلُُيعنيُأنُُّأبدّيةمنُهذاُالخبزُينالُحياةُُناولمنُيتكّلُُاأيض ُُالُ قائُتفّضلت.ُويهُوالالُّعالمُ

لمُيفهمواُذلكُواعترضواُقائلينُُاسالنُُّلكنُّ.ُهُيحياُدونُشكُّفإنُُّاإللهّيةيستفيضُمنُهذهُالكمالتُ
ُفهلُنستطيعُأنُنأكله؟ُماويُّخبزُسهُهذاُيقولُإنُُّإنُّ

ُماء.السُّهُجاءُفيُالحقيقةُمنُلكنُّهُجاءُمنُرحمُمريمُُوالمسيحُولوُأنُُّوخالصةُالقولُإنُُّ
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ماءُالسُّتيُمنُهمُكانواُينتظرونُأنُيأببُهوُأنُّالسُّجعلُالمللُالمنتظرةُتنكره؟ُُاّلذيببُالسُّفماُهوُ
ُروه.أنكُحّققهذاُلمُيتُهرُولماُرأواُأنُّالّظابحسبُ

ُالمقصودُكانُحقيقةُالمسيحُلُجسدُالمسيح.ُوالحقيقةُأنُُّ

اُلمُتفهمُاألممُهذهُالحقيقةُأنكرتهُوبقيتُماءُولمُّالسُّحقيقةُالمسيحُأتتُمنُُفيُأنُّلُشّكُوُُ
ُاليوم.ُحّتىمحرومةُمنهُ

عُالجميُألنُّوراةُواإلنجيل.ُالتُّلُإلىُفهمُمعنىُوصالتُُّوُمقّدسإذنُيجبُفهمُأسرارُالكتابُالُ
لُإلىُالحقيقةُوأمليُأنُولُيتوّصُُاهُيبقىُمحرومُ األسرارُفإنُُّهرموزُوأسرارُوماُلمُيدركُاإلنسانُهذ

ُلواُإلىُالحقيقة.كيُتتوّصُُاصحيحُ ُالواُأنتمُإلىُأسرارُالكتبُوتفهمواُمعناهاُفهمُ تتوّصُ

ُةُأستار.بأيُُّاأسرارُالحقيقةُولُتحتجبواُعنهاُأبدُ ُااكتشفواُدائمُ ُ

ُإلُ ُانظروا ُدائمُ هللاُى ُُاواطلبوا ُُوالتُّمنه ُوكيُالتُّأييد ُالحقيقة ُجمال ُمن ُت حرموا ُل ُكي وفيق
ُ ُاألسرار ُعلى ُوتقفوا ُشمسُالحقيقة ُأنوار ُمن ُُوتدخلُحّتىُاإللهّيةتستفيضوا ُالملكوت ُفي ُاإللهيُّا

ُ.بدّيةوتنالواُالحياةُاألُاإللهّيةوتقبلواُفيُالعتبةُ

ُين.حانيُُّوالرُّهذاُهوُأمليُوهذاُهوُمنتهىُأملُُ
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 ربية بالعمال ال بالقوالالتّ 

ُيديُبلومفيلداللُّالخطبةُالمباركةُفيُمنزلُ
1912ُُّولكانونُاأل24ُفيُلندنُفيُُ

 هو هللا 

ُُعلىُ ُُقبلُفّكرنُيإنسانُأكّل ُويكّل ُتربيةُفيُإكمالُنفسهُألنُُّفّكرشيءُفيُتربيةُنفسه
ُشيء.كّلُُلزمةُقبلُفسالنُّ

يزدادُُاكانُضعيفُ ُمهمانباتُكّلُُربية،ُونرىُأنُّالتُّمحتاجةُإلىُُجميعُالكائناتُلحظواُأنُُّ
ُبُقّوة ُالعتناء ُوأنُّعند ُُه. ُُمهمااألزهار ُبفضلُكانتُصغيرة ُُوالتُّتصبحُكبيرة ُعديمةُالشُّربية جرة
ُتربُُّمرالثُّ ُمحين ُتصبح ُثمُرونها ُتربُّة ُحين ُواألشواك ُبالعوسج ُحديقةُواألرضُالمليئة ُتصبح ونها
ُتصبحُأليفةُةُحينُتربُّربيةُمنُحالُإلىُحالُوالحيواناتُالوحشيُّالتُّانُينقلبُبياحينُوالحيُوالرُّ ونها

ُأنيسة.

ُاتُُّ ُللتُّإذن ُأن ُتأثيرُ ضح ُُوُاربية ُاألشياء ُجميع ُاإلُلكنُّفي ُالعالم ُفي ُأعظم .ُنسانيُّتأثيرها
واُهمُلنُيتربُّنُّحراءُفإلوُبقيُاألطفالُفيُالّصُُالُ منُالحيوانُفمثُأحطُّربيةُحيوانُبلُالتُّواإلنسانُبدونُ

.ُفالُصناعةُولُتجارةُولُزراعة.ُمدنّيةهمُيبقونُولُعلمُلهمُبالأنُّلُشّكُ.ُُوابلُيبقونُجهالءُحتمُ 
ُة.نُهمُفيُمنتهىُالوحشيُّاّلذيسطُأفريقيةُاُوأمثلُأهاليُ
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ُُ ُاألُاّلذيما ُالعالم ُاألفريقيُُّوروّبيُّمّيز ُالعالم ُعن ُ؟ ُلُشّك ُألنُّالتُّأنه ُّباأورُوأهاليُُربية.
ُربية.التُّاإلنسانُيحتاجُإلىُُربيةُوأهاليُأفريقياُحرمواُمنهاُوواضحُومشهودُأنُّالتُّحازواُعلىُ

هللاُأنبياءُُ.ُإنُّإلهّيةةُوتربيةُطبيعيُّ.ُتربيةُنّيةةُوتربيةُجسماوحانيُّربيةُعلىُنوعين:ُتربيةُُرالتُُّوُ
ُونُقلبُاإلنسانُوأخالقه.فيربُُّإللهّيةاربيةُالتُّبُاسالنُّونُنُوهمُيربُّّيُوإلهونُمعّلمونُُووحانيُّونُُرمربُّ

ُتتُ ُفإنُُّرّبىوعندما ُاإلنسان ُوأخالق ُوقلبُاإلنسان ُاإلنسان ُالجسماالتُُّروح ُحّققتتُنّيةربية

ُاحتمُ  ُفتحصل ُُنّيةالجسماُالّترّقيات. ُفأتمنُّوحانيُّالرُُّالّترّقياتضمن ُلتربيةُة. ُالجهد ُتبذلوا ُأن ىُإذن
ُنسانيُّنواُبفضائلُالعالمُاإلواقصُوتتزيُّالنُّواُمنُتبّرأتُحّتىمُأقوالكمُوتربيةُأخالقكمُوتنظيُأّولُ أنفسكمُ

نُّظلمُنسانيُّلمُاإلالعاُألنُُّاسالنُّوعندُذلكُتقومونُبتربيةُ ُزاعالنُّالحربُوالقتالُُوُكمُتالحظونُأنُّم.ُوا 
ُمست ُوالخصام ُوالجدال ُمّرة ُمن ُفالتمسوا ُيلعلُّهللا ُويؤيُّوّفقه ُاإلكم ُالعالم ُخدمة ُسبيل ُفي ُنسانيُّدكم

ُةُهذاُالعالم.ورانيُّوتصبحواُسببُن

ُبواسطةُاألقوالُونوعُتتمُُّاسالنُّفيهُتربيةُُمُّربيةُعلىُنوعين:ُنوعُتتالتُّعليمُُوالتُُّقّوةُوكذلكُفإنُُّ
ربيةُباألعمالُالتُُّلكنُّألقوالُُوباُاسالنُُّيرّبيبواسطةُاألعمال.ُفبإمكانُاإلنسانُأنُُاسالنُّفيهُتربيةُ

بلسانهُُاسالنُّعنُالوفاءُويدعوُُتكّلمإنسانُيُالُ فمثُتأثيرُاألعمالُأشدُُّألقوالُألنُّربيةُباالتُّمُمنُأعظ
ُالُ عملهُلهُتأثيرُأكبر،ُأوُمثُوالوفاءُفإنُُّمحّبةوالوفاءُفيُحينُلوُيقومُهوُبواجبُالُمحّبةإلىُال
ُالُ .ُأوُمثعملهُلهُتأثيرُأكبرُفإنُُّاإلىُالكرمُفيُحينُلوُيكونُهوُنفسهُكريمُ ُاسالنُّانُيدعوُإنس

يدعوُإلىُُاّلذيتأثيرهُيكونُأكبر.ُفاإلنسانُُفإنُُّاأفةُفيُحينُلوُيكونُهوُرؤوفُ الرُّإنسانُيدعوُإلىُ
ُإلىُحسنُاسالنُّهُدعاُلوُأنُّأّماُلوُقامُهوُبتطبيقُماُيدعوُإليه.ُُاشيءُتكونُدعوتهُأكثرُتأثيرُ 
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إلىُالعدلُوكانُهوُغيرُعادلُُاسالنُُّ.ُولوُدعاارُفيهمُأبدُ األخالقُفلنُيؤثُُّئاألخالقُوكانُهوُسيُّ
ةُوكانُهوُغيرُعاملُبهاُفأيُُّنسانيُّإلىُوحدةُالعالمُاإلُاسالنُّةُفائدةُيجنيُمنُذلك؟ُولوُدعاُفأيُّ
ُتظهرُمنُذلك.ةُثمُر

ُلمُيكنُجوهرُُاآلخرينُبأعمالهُألنُُّيرّبينُإذنُيجبُعلىُاإلنسانُأُ قديسُالتُّاإلنسانُما
ُإيمانُتامُّ ُلمُيكنُعنده ُلمُيكنُمضحُُّوما ُلمُتكنُإحساساتهُُافاديُ ُايُ وما وروحهُمنجذبةُُإلهّيةوما

اوقلبهُُنّيةاوُروحُالقدسُوأفكارهُنالرُّب وأفكارهُلنُُارُأبدُ كالمهُلنُيؤثُُّأنُّالُشّكُةُفوأعمالهُخيريُُّمقّدس 
ُماُيقولهُوماُيكتبهُعبثُوهباء.ُوكلُُّاأبدُ ُثمرت

ةُفعندُذاكُنستطيعُأنُوحانيُّإلىُأخالقُُرُوّفقناةُوييريُّإلىُأعمالُخُوّفقنايُأنهللاُإذنُفاسألواُُ
وعندُذاكُنستطيعُُنسانيُّةُالعالمُاإلورانيُّوعندُذاكُنستطيعُأنُنكونُسببُنُنسانيُّنخدمُالعالمُاإل

واُإلىُوّفقوأرجوُأنُتتُ.العموميُُّالّصلحستطيعُالقيامُبنشرُوعندُذاكُنُنسانيُّخدمةُوحدةُالعالمُاإل
ُة.يُّهذهُاألعمالُالخيُر
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 محّبةين سبب الالدّ 

ُلندنُُ-زيُهاوسُكينكُالخطبةُالمباركةُفيُكنيسة
1912ُُّولكانونُاأل30ُليلةُاإلثنينُ

 هو هللا

ةُووجوهُمّتحدالمحترمينُإلىُهذاُالمكانُبقلوبُُاسالنُّعلىُحضورُهذاُالجمعُمنُهللاُأشكرُُ
ُاهم.باديةُعلىُمحيُُّمحّبةوآثارُالُاإللهّيةمستبشرةُبالبشاراتُ

ُمحّبةسببُالحياةُوالُمحّبة.ُفالمحّبةأعظمُمنُالُاحينماُننظرُإلىُعالمُالوجودُلُنرىُأمرُ ُ
خولُالدُّسببُُمحّبةهمُوالالبشرُورقيُُّعّزةسببُُمحّبةارتباطُقلوبُالبشرُوالسببُُمحّبةجاةُوالالنُّسببُ

ُاألُمحّبةوالهللاُفيُملكوتُ ُيبدّيةسببُالحياة ُوكما ُالمسيحُأنُُّتفّضل. ُالُهللاُحضرة ُفأيُُّمحّبةهو
ُ.محّبةإذنُفبموجبُقولُحضرةُالمسيحُليسُفيُعالمُالوجودُشيءُأعظمُمنُالُهللا.شيءُأعظمُمنُ

ُُوالدُّتوجدُفيُُ ُمجامعُكثيرة ُيليقُبالمجامعُُمجمعُهدفُولكلُُّلكلُُّلكننيا محفلُشأنُوما
شرُوليسُهناكُاستثناءُفيُبينُالبُمحّبةةُيجبُأنُتكونُسببُالدينيُّال.ُفالمجامعُمحّبةةُهوُالدينيُّال

ُوي ُأنُُّتفّضلذلك. ُالمسيح ُُاإللهّيةمسُالشُُّحضرة ُوهذا ُالجميع ُعلى ُأنُّتسطع رؤوفُهللاُُيعني
ُجميعُالخلقُمستغرقونُفيُبحورُبالجميعُوأنُّ
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ُالرُّ أساسُاألديانُُبينُالبشرُألنُُّمحّبةسببُاأللفةُوالُاإللهّيةنُتكونُاألديانُفيجبُأُاإللهّيةحمة
ُ.محّبةوُالهُاإللهّية

أخرىُيمكنُأنُُقّوةوقدُتكونُُمحّبةهوُالُيُّلهينُاإلالدُّأساسُُةُترواُأنُّمقّدسطالعواُالكتبُالُ
ُينُيمكنُأنُيكونُسببُاأللفة.الدُّتكونُسببُاأللفةُلكنُلُشيءُك

فيُزمنُالمسيحُوبعدهُصارُسببُاأللفةُفحينماُظهرُُاإللهيُّينُالدُّأساسُُأنُُّالُ لحظواُمثُ
ُالمسيح ُُحضرة ُأمم ُواآلالرُّكانت ُوالكلدان ُواليونان ُوالشوريُّومان ُالعداوةُمصريُّين ُمنتهى ُفي ين

ُمعُالبعضُاآلخرُومعُذلكُفقدُ ُمنتهىُاأللفةُالجميعُواتُُّاّتحدوالبغضاءُبعضها ُبسرعةُوبلغوا فقوا
ُبينهمُوصارتُاألممُالمختلفةُأمُُّمحّبةوال ُأنُّفيُما سببُُاإللهيُّينُالدُُّةُواحدة.ُإذنُيفهمُمنُهذا
ُُمحّبةال ُهذه ُوعلى ُوالبغضاء ُالعداوة ُوليسُسبب ُالالشُّواأللفة ُمنتهى ُحصل ُبنيُُّتحاداكلة بين

ُثبتُأنُّ ُقّوةهُأعظمُبلُإنُُّمحّبةينُليسُفقطُسببُبالالدُُّإسرائيلُوقتُظهورُحضرةُموسىُوهكذا
ُ.محّبةهاُفيُعالمُالوجودُإليجادُاأللفةُوالتصّوُريمكنُ

أوُتربطُالقلب.ُوكذلكُالعلمُُّتحاداألخرىُلُتستطيعُأنُتوجدُهذاُالُةُوالقوُىالّسياسيُُّقّوةفالُ
هيُُمحّبةدُالتولُُّاّلتيُقّوةين.ُفالالدُّسهاُبينُالقلوبُكماُيؤسُُّمحّبةسُالوالمعارفُلُتستطيعُأنُتؤسُّ

ُاّلتيينُهيُالدُُّةقوُُّوي اُورانتجعلُالعالمُنُاّلتيينُهيُالدُُّقّوة.ُُوعّزةتهبُالكرامةُوالُاّلتيينُالدُُّقّوةُاإذُ 
ُمنُبينُالبشر.ُتقتلعُجذورُالعداوةُوالبغضاءُاّلتيينُهيُالدُُّقّوةُوُبدّيةتهبُالحياةُاأل

أساسُجميعُُوهذاُيعنيُأنُُّمحّبةينُكانُسببُاأللفةُوالالدُُّاريخُولحظواُكيفُأنُّالتُّراجعواُُ
ُ.ُمحّبةاألديانُهوُال ُنفهيُسببُالعداوةُوالبغضاء.ُوعندمُالّتقاليدأّما ُاإللهّيةأساسُاألديانُُتحّرُىا

ُانراهاُخيرُ 
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واحدُولهذاُفهوُسببُُاإللهيُّينُالدُّأساسُُألنُُّاالموجودةُنراهاُشرُ ُالّتقاليدلىُ.ُوعندماُننظرُإامحض ُ
لتُاألقوامُالمتحاربةُاُسببُالبغضاءُوالعداوة.ُواآلنُلوُتوّصُهاُكانتُمختلفةُفإنُّلمُُّالّتقاليدأّماُاأللفةُُو

تهديُُاإللهّيةجميعُاألديانُُألنُُّاهاُتتصالحُفيُماُبينهاُفورُ فإنُُّاإللهيُّينُالدُّإلىُأساسُلبلقانُفيُا
ُوال ُأساسُُمحّبةإلىُالوحدة ُنسوا ُألفُأسفُفقد ُالدُّولكنُوا ُبوتمسُُّاإللهيُّين هيُُاّلتيُالّتقاليدكوا

ُالبعضُاآلخر.بُبعضهمُبيوتُولهذاُيسفكُبعضهمُدماءُالبعضُاآلخرُويخرُُّاإللهيُّينُللدُّمخالفةُ

لوها.ُفقدُسجنُبعضهمُونفيُالبعضُوكمُمنُبالياُتحمُّهللاُوكمُمنُمصائبُقاساهاُأنبياءُُ
ُفضحُّ ُبعضهم ُواستشهد ُتحمُّاآلخر ُالباليا ُمن ُكم ُلحظوا ُبأرواحهم. ُوا ُبُالّسّيدل هُحيثُإنُّالمسيح

ها.ُولكنُواُضعبُببلفةُبينُالبشرُوترتبطُالقلُوواألُمحّبةليبُمنُأجلُأنُتحدثُالبالّصُُارضيُأخيرُ 
ُالباليةُوبماُأنُُّالّتقاليدكواُبهذهُوتمسُُّاإللهّيةأسفاهُفقدُنسيُأهلُاألديانُوغفلواُعنُأساسُاألديانُ

الحياةُسببُهللاُماُجعلهُكّلُُهمُيتحاربونُفيُماُبينهم.ُفواُألفُأسفُإنُّمختلفةُلهذاُفإنُُّالّتقاليدهذهُ
ُاّلذيينُالدُّجاةُجعلوهُسببُالهالك.ُُوالنُّسببُهللاُجعلهُُاّلذيهؤلءُسببُالممات.ُواألمرُهللاُجعلهُ

ُألفُأسف.ُيجبُأنُنبكيُعلىُاألديانُلمةظُّجعلوهُسببُالُنسانيُّةُالعالمُاإلورانيُّهوُسببُن .ُفوا
ُاألساسُوحلُّوعلىُأنُّ ُكيفُنسيُهذا ُمحلُّتُاأله ُأنُّوهام ُوبما ُحلُُّه. ُلهذا ُمختلفة الجدالُُاألوهام
ُوالقتال.

ُأنُُّ ُُومع ُنهذا ُقرنُورانيُّالقرنُقرن ُالكتشافات، ُقرن ُوالفنون، ُالعلوم ُقرن كشفُحقائقُ،
ولُالدُّبينُاألديانُوبينُمّرةُالحروبُمستُمعُذلكُتالحظونُأنُُّ–ُحّرّيةنُالُراألشياء،ُقرنُالعدلُوق

قائمةُفيُإيرانُماُبينُُوحُوالبكاء.ُعندماُكانتُالحربوبينُاألقاليم.ُوهذاُمدعاةُلألسفُومدعاةُللنُّ
سونُمنُبعضهمُالبعضُرونُويتجنُّفيُماُبينهاُوكانواُيتنفُّمّرةُاألديانُوالمذاهبُوكانتُالعداوةُمست

ُوالحربُدائرة
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الُوأُزبهاءُهللاُظهرُحضرةُُلمةظُّذهُالرحاهاُبينُاألقوامُوبينُاألقاليمُفيُمثلُهذاُالوقتُوفيُمثلُه
ُالعالمُاإللظُّتلكُال ُالُنسانيُّماتُوأعلنُوحدة ةُوأعلنُوحدةُجميعُاألديانُوأعلنُعموميُّوأعلنُالوحدة

لواُنصائحُحضرتهُهمُاآلنُفيُمنتهىُاأللفةُفيُماُبينهمُوقدُزالُمنُنُتقبُّاّلذيوحدةُجميعُاألقوامُُو
رقُمجامعُالشُّئرُبالدُفيُإيرانُوساُلكانُبينُاألديانُوصارتُاآلنُتتشكُُّاّلذيفاهمُالتُّبينهمُسوءُ

ُاأل ُجميع ُُومن ُاأللفة ُمنتهى ُفي ُبينها.ُمحّبةالديان ُما ُالمسُالُ فمثُفي ُأن ُفيها نُّييحيتالحظون
ونُمّتحدمُكّلهُوُينُفيُمنتهىُاأللفةُيجتمعونُفيُمجمعُواحدبوذيُّوالُنيزرادشتيُّوالمسلمينُواليهودُوال

ُالّتقاليدهمُنسواُاأللفةُفيُماُبينهمُألنُُّفيُمنتهىُإّنهملُحربُولُقتالُبلُونُلُنزاعُولُجدالُُومّتفق
ُجانبُ ونبذُو ُاألوهام ُوتمسُُّاا ُبأساسُاألديان ُإنُُّوُاإللهّيةكوا ُُحيث ُوهوُُاإللهّيةأساسُاألديان واحد

بعضهمُقدُيفديُُإنُُّحّتىلهذاُفهمُفيُمنتهىُالرتباطُفيُماُبينهمُُعّددتُّالالحقيقةُوالحقيقةُلُتقبلُ
ُحّتىهاُماُزالتُفإنُُّبهاءُهللالمُتقبلُنصائحُحضرةُُاّلتياألحزابُاألخرىُأّماُروحهُفيُسبيلُغيره.ُ
ُاآلنُتتنازعُوتتحارب.

فيُُتفّضلوهوُيُنسانيُّهاُوحدةُالعالمُاإلأّوليمُأتىُبتعالبهاءُهللاُةُُرحضُنُّإخالصةُالقولُُوُ
ُ"كلُّخطابُوجُّ ُالبشر: ُلجميع ُهه ُأيُأنُُّأثماركم ُوأوراقُغصنُواحد" ُواحدة ُُشجرة ُمنكمُكّل واحد

اعيُالرُّواحدُُوُكمُعائلةُواحدةُوعبيدُهللُوجميعكمُأغنامُراعُ كلُّكمُمنُشجرةُآدمُُووكلُّةُثمُربمثابةُورقةُُو
ويرعىُجميعُاألغنامُفلماذاُيكونُُارؤوفُ ُحقيقيُّاعيُالالرُّوهوُرؤوفُبالجميعُوماُدامُهوُهللاُُحقيقيُّال
ةُويحاربُويقاتلُيُذلكُقوميُّونسمُُّاويقاتلُويحاربُبعضناُبعض ُُايُذلكُدينُ فيُماُبينناُونسمُُّزاعالنُّ

رائعُأوهام.ُجميعُالذُُّونبديُالبغضاءُوالعداوةُلبعضناُفيُحينُأنُُّنّيةيُذلكُوطونسمُُّاناُبعض ُبعض
جميعُالبشرُجنسُواحدُوجميعُوجهُاألرضُوطنُواحدُفهذهُُإنُُّثمُُّمحّبةينُسببُاأللفةُوالالدُُّألنُّ

ُهذهُاألديانُمختلفةهللاُالختالفاتُأوهام.ُولمُيوجدُ
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بينُهذهُهللاُقُاُكرةُواحدة،ُولمُيفرُّكّلهاألرضُبلُخلقهاُهللاُمُولمُيقسُُّلها،ُاواحدُ ُابلُوضعُأساسُ 
فاوتُالتُّحايزُُوالتُّةُلماذاُنوجدُهذاُقسيماتُالفرضيُّالتُّ.ُلماذاُنوجدُاواحدُ ُاجنسُ ُااألقوامُبلُخلقهاُجميعُ 

هللاُخلقهاُُةُوقداُواحدكّلههاُلكةُفرنساُفيُحينُأنُّيُغيرهاُمميُقطعةُمنُاألرضُألمانياُونسمُّفنسمُّ
زاعُوالجدالُللنُُّااُسببُ كّلهمتساويةُوهوُرؤوفُبالجميع؟ُإذنُيجبُأنُلُنجعلُهذهُاألوهامُُاجميعُ 

ُ ُالقوحانيُّةُوسببُُرورانيُّوسببُنُمحّبةهوُسببُالُاّلذيينُالدُّةُخاّصُوبصورة ُالّتجّليلوبُوسببُة
ُُنجعلالملكوتيُفنأتيُُو ُالعزيزُسببُ الشُّمثلُهذا ُفأيُّاعُوالجدُزللنُُّايء ُوأيُّال. ُهذه. ةُغباوةُةُضاللة

ُةُدناءةُهذه!هذه.ُوأيُّ

فإنُصارُُمحّبةلفةُوالنُيكونُسببُاألينُيجبُأالدُُّكذلكُأنُّبهاءُهللاُرةُومنُتعاليمُحضُ
ةُفإنُأصبحُالعالجُبشريُّينُعالجُلألمراضُالالدُُّ.ُألنُّأولىنُديُّالتُّلبغضاءُوالعداوةُكانُعدمُسببُا

ُللمرضُفُاسببُ  ُُأنُّالُشّك ُصارُُأولىتركه ذا ُفهوُالدُّوأحسنُوا  بعينهُولهذاُُرُّالشُّينُسببُالعداوة
ُفعدمهُأحسنُمنُوجوده.

ُحضرةُ ُتعاليم ُمن ُُوكذلك ُهللا ُُودينيُّالُالّتعّصباتُأنُّبهاء ُُوُالّتعّصباتة ُالّتعّصباتالقومية
ُالّسياسيُُّالّتعّصباتُوُنّيةالوط ُللبنيانُاإلكّلهة ُهادمة ُُنسانيُّا ُدامتُهذه ُفإنُُّّصباتالّتعوما ُموجودة

ُ.نسانيُّكيُيرتاحُالعالمُاإلُالّتعّصباتُهيجبُنسيانُهذُالنُيرتاح.ُإذُ ُنسانيُّالعالمُاإل

رؤوفُُإلهوماُدامُلناُهللاُناُمستغرقونُفيُبحرُرحمةُ،ُوكلُّواحدُلهناُعبيدُإلالحمدُهلل،ُكلُُّ
ُمات.ظلتُفوقهاُماظلولماذاُنكونُقساةُونكونُُافلماذاُينازعُبعضناُبعض ُُلهمثلُهذاُاإل

العُعليهاُفارجعواُإلىُالكتبُكثيرةُفإذاُأردتمُالطُّبهاءُهللاُتعاليمُحضرةُُوخالصةُالقولُإنُُّ
ُأنُّ ُتعلمون ُوعندها ُُوالجرائد ُوالالدُّهذا ُاأللفة ُسبب ُصار ُوأنُُّمحّبةين ُالبشر ُبين ُالّصلحُأّسسه

ُ.العموميُّ
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 وخلود الرواح الحقيقة  تحّري 
  ةمقّدسوحدة المظاهر ال

ُفيُإسكتلندهُالّتياصفةالخطبةُالمباركةُفيُمجمعُ
1913ُُانيالثُّكانون9ُُفيُُ

 هو هللا 

انيُيسرُُّ ونُالحقيقةُونجوتمُمنُتقاليدُاآلباءُكمُوهللُالحمدُتتحرُّنُّوجوديُفيُمجلسكمُألُجد 
ُمكانُظهرت.ُواألجدادُومقصودكمُعرفانُالحقيقةُفيُأيُّ

قُتُمحلهاُتقاليدُلُتتعلُّتُحقيقةُاألديانُوحلُّوقدُولُُّالّتقاليدأسيرةُُي ااألديانُالموجودةُحالُإنُُّ
ومنُأجلُُنسانيُّاإلُوعالنُّأجلُةُالبشرُومنُورانيُّجاءتُمنُأجلُنُ.ُفاألدياناإللهّيةبأساسُاألديانُ

همُمعُألفُأسفُجعلواُاألديانُسببُلكنُُّوُنسانيُّاأللفةُبينُالقلوبُومنُأجلُظهورُوحدةُالعالمُاإل
ويسفكُبعضهمُدمُالبعضُاآلخرُويهدمُبعضهمُبيوتُالبعضُُارُيجادلُبعضهمُبعض ُوصاُزاعالنُّ

ُ.الّتقاليدهمُأسرىُاآلخرُألنُّ

ُايهوديُ يُكانُوالد:ُبماُأنُالُ ؟ُألجابكُقائيهوديُّلماذاُأنتُُايهوديُ ُاإذاُسألتُشخص ُُالُ فمثُ
ُمّلةةُ.ُوأيُّاهُمسلمُ والدُألنُُّامُ وثالثُمسلُمسيحيُّهُوالدُألجابكُألنُُّامسيحيُ .ُآخرُيهوديُّنيُأناُفإنُّ

ُسألتها
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ُ ُأسرى ُالجميع ُتجدون ُتفحصون ُفعندما ُالجوابُولذا ُبهذا ُيُالّتقاليدأجابتك ُمن ُتحّرُىوليسُبينهم
وهيُأساسُُعّددتُّالالحقيقةُواحدةُلُتقبلُُون،ُألنُّيّتحدُإّنهمالجميعُالحقيقةُفُتحّرُىهُلوُالحقيقةُألنُّ

ُالُحيثُإنُّجميعُاألديانُُو ُالقيودُويومتحرُُّالّتقاليددُعنُجمعُمجرُّهذا الحقيقةُلذاُُتحّرُىرُمنُهذه
انيُمسرورُفإنُّ ُ.جد 

هىُوجاءُإلىُالوجودُمنُاتُلُتتناكائنُمكونُمنُذرُّكّلُُعندماُننظرُإلىُالكائناتُنرىُأنُُّ
ُهذ ُبديهيُّديُُّرتُالفارُّالذُُّهاجتماع ُوهذا ُفإنُُّاعلميُ ُة ُولهذا ُلإلنكار ُقابل ُُوغير ُالذُُّةذرُّكّل اتُرُّمن

فيهُلُشّكُاُهرة،ُفممُّصورة.ُمثالُذلكُهذهُالزُّكّلُُفيُصورُغيرُمتناهيةُولهُكمالُفيُرةُتسيالفرديُّ
ةُمنهاُموجودةُفيُعالمُالجمادُوكانُلهاُذرُّكّلُُزمنُكانتُفيهُةُوقدُمرُّاتُفرديُّنةُمنُذرُّمكوُُّاهأنُّ

لهاُكمالُواآلنُقدُجاءُإلىُعالمُُصورةُكانكّلُُسيرُفيُصورُغيرُمتناهيةُفيُعالمُالجمادُوفي
بصورةُزهرةُوشجرةُأخرى.ُُاهرةُويومُ بصورةُهذهُالزُُّايةُفهيُيومُ باتالنُُّالّصوروهوُيسيرُفيُُباتالنُّ

بيعيةُالطُّللعلومُُوفق اُي افيُصورُغيرُمتناهيةُوهذاُثابتُعلمُباتالنُّوخالصةُالقولُتسيرُفيُعالمُ
تنتقلُإلىُعالمُاإلنسانُُثمُّورُذلكُالعالمُغيرُالمتناهيةُتسيرُفيُعالمُالحيوانُوتظهرُفيُصُثمُّ

ُوتسيرُفيهُفيُصورُغيرُمتناهية.

ُالذُُّ صورةُكمال.ُولهذاُكّلُُةُفيُصورُجميعُالكائناتُولهاُفيرُّوخالصةُالقولُتسيرُهذه
ُشيء.كّلُُشيءُموجودُفيكّلُإّنُف

ُفيذرُُّإذنُفلكلُُّ ُانتقالتُغيرُمتناهيةُولها ُُة ُلجميعُُحّتىلُانتقالُكماكّل تصبحُجامعة
ُطبقُ  ُوهذا ُُاالكمالت. ُالفلسفة ُبقاءُألنُُّخالدنسانُلُيفنىُبلُهوُاإلُنُّإتقولُُاّلتيُاإللهّيةلقواعد

اإلنسانُُعلىُذلكُهوُأنُُّعقليُّءُلهاُولُنهايةُلها.ُوالبرهانُاللُفناُأبدّيةوحُالرُّبهُفسّلمُوحُأمرُمالرُّ
ُةُفباقيةُألنُّمعنويُّالحقيقةُالأّماُفانيةُُنّيةة.ُفالحقيقةُالجسمامعنويُُّوحقيقةُنّيةلهُحقيقتان،ُحقيقةُجسما

ُالفناءُعبارةُعنُانتقالُمنُصورةُإلىُأخرى.
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هاُلُلكنُّةُُوجماديُّةُالالّصوُرةُإلىُالّصوُرهاُتنتقلُمنُهذهُألنُُّهرةُلهاُانعدامُصوريُّمثالُذلكُهذهُالزُّ
ُة.جماديُّةُالالّصوُريةُإلىُباتالنُّةُالّصوُرهاُتنتقلُمنُأنُّماُفيُاألمرُُتهاُلمُتزلُباقيةُوكلُّمادُّتفنىُف

ُيفنىُإنُُّ ُالعشبُفالعشبُل ُعبوالحيوانُكذلكُيأكلُهذا ُفناؤه ُمنُصورةُاُرما ُانتقاله ُعن ة
دُانتقالهُمنُصورةُإلىُصورةُ،ُوانعدامهُمجرُّاصرفُ ُام اعدمُانعدهُلُينلكنُُّوُنّيةةُإلىُصورةُحيوايُّنبات

ُوهذاُهوُمعنىُالفناءُوالنعدام.ُعنصرهُفباقُ أّماُأخرىُ

رابُلهُوجود.ُإذنُالتُُّلىُعالمُالجمادُوأنُّوينتقلُإُاجسمُاإلنسانُيصيرُترابُ ُاوكذلكُأيض ُُ
ُ ُعالم ُفي ُلكائن ُوليس ُأخرى ُصورة ُإلى ُصورة ُمن ُالنتقال ُهو ُوالفناء ُالنعدام ُالّصورفمعنى

ُاسُ أوُمخمُُّاعُ فإنُأصبحُمربُُّاسُ وُمخمُّأُاعُ ثُلُيكونُمربُّةُفالجسمُالمثلُّصورتانُبلُلهُصورةُواحد
سُموجودُفيُآنُواحدُففيُعقلكمُاآلنُمسدُُّالّصورروحُاإلنسانُلهاُجميعُُلكنُُّوُ.اثُ هُلُيعودُمثلُّفإنُّ

ُفيُُالّصورجميعُُثُأيُأنُّعُومثلُّسُومربُّومخمُّ وحُفيُآنُواحدُولمُتفقدُمنهاُصورةُالرُّموجودة
ُالّصورجميعُُالُتغييرُلها،ُتملكُدائمُ ُأبدّيةوحُالرُّخرىُلذاُفلتنتقلُمنُأجلهاُمنُصورةُإلىُصورةُأ

ُوهذاُبرهانُواضح.

ُاوأخرىُسمينُ ُاضعيفُ مّرةُُوُاوأخرىُصحيحُ ُالُ عليمّرةُجسمُاإلنسانُيكونُُآخرُهوُأنُّوبرهانُُ
ُ ُفلهُحالتُمختلفة. ُيصبحُالجسمُضعيفُ الرُّأّما ُفعندما وحُالرُّلُتصيرُُاوحُفباقيةُفيُحالةُواحدة

وحُالرُّجرحتُرجلُفلنُيحدثُفيُُ.ُفلوُقطعتُيدُأوبّدلةُلُتتمعنويُّلضعيفة.ُإذنُفحقيقةُاإلنسانُا
ُة.خالدوحُباقيةُالرُّوحُتبديلُلذاُفتبديل.ُإذنُفالنعدامُعبارةُعنُتبديلُالجسمُوليسُللرُّ

ُُوُوبرهانُثالثُهوُأنُُّ ومُلُإحساسُله،ُالنُّالجسدُفيُالموتُعبارةُعنُفقدانُاإلحساس.
ُينُلُترىُواألذنُلُتسمعُوالمشامُلالعف
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أّماُتُلُإحساسُله.ُلُجميعُالقوىُويكونُاإلنسانُكجسدُميُّالنُوتتعطُّمسةُتتعطُّالالُّائقةُُووالذُُّتشمُّ
دُجسدُكُجميعُقواهاُولوُكانُاإلنسانُمجرُّومُترىُوتسمعُوتقولُوتتحرُّالنُّهاُمتنقلةُفهيُفيُوحُفإنُّالرُّ

ُ.احركةُويكونُميتُ كّلُُومالنُّبُأنُيفقدُفيُإذنُلتوجُّ

شياءُوتكشفُأسرارُالكائناتُفترىُبدونُالجسدُحقيقةُثانيةُتحيطُبحقائقُاألُاففيُهذُاإذُ ُ
بدونُقلبُوهيُحقيقةُغيرُمحدودةُفيُحينُدركُاألشياءُبدونُيدُوتُناولينُوتسمعُبدونُأذنُوتتع
ُُالجسمُمحدود.ُأنُّ

ُآفةُوباقيةُدونُتغيير.كّلُُمنُةُمصونةفيُاإلنسانُحقيقةُثانويُُّإذنُثبتُأنُُّ

نُّكُتقولُفيُكالمكُإنُّإنُُّثمُُّ ةُيقولُقلت؟ُهناكُحقيقةُثانويُُّاّلذيفمنُذاُُنيُمشيتنيُقلتُوا 
ُالعملُنافعُأمُمضرُُّنُّإتستشارُفيُهلُ ُستكونُُهذا ُالعملُأمُل؟ُوماذا تائج؟ُالنُّوهلُأعملُهذا

لُّتستشيرهاُفهيُإنُقالتُلكُاعملُهذاُالعُاّلتيوحُالرُّف الحقيقةُُفال.ُوواضحُأنُُّملُفأنتُتعملهُوا 
جاجُةُهيُالزُّانيالثُّراجُُوالسُّهيُُولىاألمسيطرُعليها.ُُوُنّيةالحقيقةُالجسماُةُهيُالمسيطرةُوأنُّانويُّالثُّ

.جاجُفلنُيحصلُللسُّولوُكسرُالزُّ ُراجُضررُبلُهوُباق 

ُالعالمُالجسمانيُُّإلىُرتبةُهيُفوقُرتبةُهذاُليصُحّتىواإلنسانُيسيرُفيُمراتبُودرجاتُُ
ُاراجُحينُ السُّهُإلىُعالمُاألنوارُفلقدُكانُجاجاتُويتوجُّيصلُإلىُعالمُالكمالُفيتركُجميعُالزُُّحّتى

ُفإنُكُ ذ.ُلإنسانيُّوصارُاآلنُفيُزجاجُُفيُزجاجُحيوانيُُّاوحينُ ُفيُزجاجُنباتيُّ ُجاجُفإنُّسرُالزُّا
ُإنكارها.ُةُولُيمكنةُلُنقليُّراجُلنُيفنىُوهذهُبراهينُعقليُّالسُّ

عالمُالوجودُليسُلهُوجودُُوهوُأنُُّالقولُلقدُوصلناُاآلنُإلىُموضوعناُاألصليُُّوخالصةُ
ةُرضيُّالكرةُاألُةُصدرُمنهاُهذاُالوجودُكماُأنُّهُيستفيضُالوجودُمنُحقيقةُمركزيُّّنُإبذاتهُلذاتهُأيُ

ُظلمةم



 413 

تهاُتنيرُالكائنات.ُوالكائناتُسُمركزُاألنوارُوأشعمالشُُّمسُفتنيرها،ُألنُّالشُّتصدرُمنُُأشّعةُلكنُّ
ُادرُمنُمركزُاألنوارُيفيضُعلىُجميعُالكائنات.عاعُالّصُالشُُّلكنُُّوُظلمةم

نُُّاإللهّيةعاعُهوُالفيوضاتُالشُّذلكُُإنُُّ ُاإللهّيةةُمقّدسأعظمُالفيوضاتُهيُالمظاهرُالُوا 
ُةُففيتعّددمجاجاتُالزُُّلكنُّنورُواحدُُوُورالنُّمظاهرهاُمختلفة.ُفُلكنُّوتلكُالحقائقُهيُحقيقةُواحدةُُو

جاجاتُمختلفةُالزُُّلكنُّلُيقبلُالنقسامُُوُورالنُّجاجات.ُُوفيُزجاجةُمنُالزُُّورالنُّوقتُيظهرُذلكُكّلُ
ُأنُّتنّوعم ُولو ُة ُتعّددمها ُمنُحيثُالجسم ُلكنُّة ُهي ُوتلكُالحقيقة ُمنُحيثُالحقيقة ُواحدة ُتجّليها

مسُواحدة.ُفهذهُالبروجُالثنيُالشُُّلكنُّةُُوّددتعمةُفالمراياُتعّددمةُتسطعُوتبهرُمنُمراياُدحشمسُوا
ُُوتعّددمعشرُ ُواحدُ الشُُّلكنُّة ُنرىُالجميع ُإلىُالمركز ُننظر ُوعندما ُواحد. ُاعاعُصادرُمنُمركز

منُُاهاُتطلعُحينُ لكنُّيُعشرُكُشمسُواحدةُفيُهذهُالبروجُالثنهاُتنقسمُإلىُاثنيُعشر.ُوهنالكنُُّو
منُنقطةُُابيعيُوحينُ الرُُّمنُنقطةُالعتدالُامنُالجديُوحينُ ُامنُبرجُاألسدُوحينُ ُابرجُالحملُوحينُ 
مسُشمسُالشُُّلكنُّةُُوتعّددمكانتُالبروجُُمهماتوي.ُفالشُّمنُنقطةُالنقالبُُايفيُوحينُ العتدالُالّصُ

ُتطلعُمنُبرجُ ُفعندما ُتكونُقويُّأنُّلُشّكُرطانُالسُّواحدة. ُتطلعُمنُالجديُلُتكونُها ة.ُوعندما
ُعلىُتلكُ ُالجهةُيكونُالفرقُبينُالمظاهرُالشُّحرارتها وهوُفيُالحقيقةُحقيقةُُاإللهّيةدةُومنُهذه

ُواحدة.

نقطةُطلعتُويعبدُأّيةُُمسُمنالشُّإذنُيجبُعلىُاإلنسانُأنُلُينظرُإلىُالبروجُبلُيعبدُُ
فغيرُمحدود.ُويجبُأنُيكونُنظرُاإلنسانُُورالنُّأّماُالزجاجُمحدودُُلمع،ُألنُُّزجاجُمنُأيُُّورالنُّ
ُانتقلُجاجُوحدهُفلربُّهُلوُنظرُإلىُالزُّدُألنُُّورُمحدغي ُالزُُّورالنُّما ةُأخرىُجاجةُإلىُزجاجمنُهذه

ُمحرومُ  ُيبقىُهو ُُوُامحتجبُ ُورالنُّمنُُاوحينئذ  ُلكنُّعنه ُيعبد ُعندما ُيتوجُّفإنُُّورالنُّه ُمنه ُإليه أّيةُُه
ُزجاجةُظهر.
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  لوهّيةإثبات ال 

1913ُشباط9ُُالخطبةُالمباركةُفيُباريسُفيُ

 هو هللا

ُ؟لوهّية:ُماُبرهانكمُعلىُوجودُاألالُ قائُلوهّيةعنُوجودُاألُلقدُسألنيُاليومُشخصُ

ُلوهّيةوقسمُمنكرُلهاُولهذاُنريدُاليومُإثباتُوجودُاألُلوهّيةقسمانُقسمُمعترفُباألُالّناسُإنُُّ
ُ.قليةُوهيُمعلومةُلدىُالجميعالنُّلئلُالدُّكمُتعرفونُةُألنُّةُالعقليُّبدليلُمنُاألدلُّ

ُأنُُّ ُإلىُجميعُالكائناتُالموجودةُلرأينا كائنُمنُالكائناتُخلقُنتيجةُتركيبُكّلُُلوُنظرنا
ُفمث ُاإلنسانُوتركُّبتُعناصرُوأجزاءُفرديُّتركُُّالُ العناصرُالمنفردة بتُعناصرُبسيطةُةُفظهرُمنها

ُة.وظهرتُمنهاُهذهُالوردة،ُوكذلكُهذاُالحجرُظهرُمنُتركيبُاألجزاءُالفرديُّ

ناُالّتركيبهذاُُتحّللوعندماُيُالّتركيبوجودُجميعُالكائناتُيعودُإلىُُقولُإنُّوخالصةُالُ ،ُف ه 
اُالمركباتُتتالشىُإذُ ُالعناصرُالبسيطةُفهيُباقيةُدونُتغييرُفيُحينُأنُّأّماُُلكمُالموتُوالنعدام.

ُالموتُوالُأنُُّامُ ومسلُُّاصارُمعلومُ  ُهو ُوتحليلها ُهوُسببُالحياة ُالبسيطة نعدامُتركيبُالعناصر
هُفإنُُّالّتركيبأّماُيءُالبسيطُالشُّة.ُولُينعدمُهاُبسيطالعناصرُالبسيطةُباقيةُدونُتغييرُذلكُألنُُّلكنُُّو

ُوهذاُُلُ انحالُينحلُّ
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ةُوهناكُعقائديُّلُُعلمّيةحليل.ُوهذهُمسألةُالتُّنُوانعدامهاُمُالّتركيبوجودُالكائناتُهوُمنُُيعنيُأنُّ
ةُائلُالعقليُّسلماأّماُةُةُمسموعاتُتقليديُّالعقائديُُّسائلملافُعلمّيةمسائلُالةُوالئلُالعقائديُّفرقُبينُالمسا

وفناءهاُعبارةُُركيبالتُّوجودُالكائناتُعبارةُعنُُأنُُّي اةُإذُثبتُعلمهاُمشفوعةُبالبراهينُالقطعيُّفإنُّ
حليلُفماُجةُللتُّركيبُوانعدامهاُنتيهُماُدامُوجودُالكائناتُنتيجةُللتُّونُإنُّماّديُّحليل.ُويقولُالالتُّعنُ

ُإلىُالخالقُالحيُالقديرُألنُّ بُفيُأشكالُغيرُالمتناهيةُتتركُُّالكائناتُغيرُهيُالحاجةُبعدُهذا
ُونُفيجيبونهمُعلىُقولهمُبأنُّيُّلهاإلأّماُودُكائنُمنُالكائنات.ُتركيبُيظهرُللوجكّلُُمتناهيةُوبنتيجة

ُولُرابعُلهاُألنُُّإراديُّتركيبُّماُاُ إلزاميُُوتركيبُّماُاُ تركيبُتصادفيُُوّماُإعلىُأقسامُثالثةُُالّتركيب
تصادفيُفهذاُالقولُُبتركيبُالكائناتُتركيُفلوُنقولُإنُّالثة.ُالثُّينحصرُفيُهذهُاألقسامُُالّتركيب

ُصادفيُّالتُُّالّتركيبفهذاُُعّلةمنُوجودُُولُبدُُّعّلةهُلُيمكنُحصولُمعلولُبدونُواضحُالبطالنُألنُّ
هوُُالّتركيبهذاُُعنيُأنُّفيُوهوُاإللزاميُُّانيالثُُّالّتركيبأّماُهُالجميع.ُواضحُالبطالنُوهذاُأمرُيدرك

الحرارةُُالّذاتيُّلزومهاُُالّنارلهذهُالعناصرُمثالُذلكُفُالّذاتيُّزومُاللُّلكلُكائنُوهوُُالّذاتيُّالمقتضىُ
ُُتنفكُّانفكاكُكماُلفلنُيعقبهُُاذاتيُ ُاطوبةُفإنُكانُتركيبُالكائناتُهذاُلزومُ الرُُّالّذاتيُّوالماءُلزومهُ
فليسُمنُالممكنُأنُيكونُُاذاتيُ ُالزومُ ُالّتركيببةُعنُالماءُوماُدامُهذاُُوطالرُّولُُالّنارالحرارةُعنُ

ُباطلُأيض ُ ُإذنُفهذا ُانفكاك. ُكانُلزومُ ُألنُُّاله ُتحليلُولهذاُُاذاتيُ ُاتركيبُالكائناتُلو ُأعقبه لما
تركيبُالكائناتُووجودُاألشياءُُأيُأنُُّراديُّاإلُالّتركيبيُ.ُفماُبقي؟ُبقي افتركيبُالكائناتُليسُإلزام

ُالحيُّ ُُيكونُبإرادة ُهذا ُمنُاألدلُّالقدير. ُُوواحد ُالمسأُحيثُإنُّة ُهذ ُمهمُّلة اة فيجبُأنُتمعنواُُجد 
فاصيل.ُالتُّعلىُُاالعُ فيهاُازددتمُاطُُّاماُازددتمُتفكيرُ كمُكلُّالفكرُفيهاُوتتباحثواُحولهاُفيُماُبينكمُألنُّ

ُتستطيعونُبهاُإدراكُمثلُهذهُالمسائل.ُقّوةعلىُماُأنعمُعليكمُبهللاُدواُفاحم
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 اإللهيّ ال نهاية للفضل 

1913ُفيُباريسُليلةُشباطُُالّتياصفةالخطبةُالمباركةُفيُمجلسُ

 هو هللا

ُأنُُّ ُلرأينا ُالحقيقة ُبنظر ُجميعها ُالكائنات ُإلى ُنظرنا ُوكانُُلكلُُّلو ُحياة ُالواقع ُفي كائن
حقيقاتُالعميقةُالتُّمنُُاضحُأخيرُ اتُُّلكنالجمادُليستُلهُحياة.ُُوُإنُُّّيامونُفيُسالفُاألالفالسفةُيقول

ُعلىُذلكُفيُالفلسفةُالجديدة.ُعلمّيةةُالحياةُوقدُأقيمتُاألدلُُّايض ُالجمادُلهُأُأنُّ

كائنُعلىُقدرُاستعداده.ُكّلُُحياةُلكنُّللكائناتُحياةُُونحنُنقولُعلىُسبيلُالختصارُإنُُّ
اهاُضعيفةُلكنُّناكُفيُعالمُالجمادُحياةُهُالُ فمث هاُحياةُلكنُّفهيُلهاُحياةُُوُطفةُفيُرحمُاألمُّالنُّكُجد 

ذاُنظرتمُإلىُعالمُ هاُروحُأقوىُمنُروحُعالمُالجمادُلكنُّ.ُُواأيض ُُالهُروحُ ُلرأيتمُأنُُّباتالنُّضعيفة.ُوا 
ُفيوحُبمظهرُأالرُّوكذلكُتظهرُ ُقيستُبظهورها ُما ُالحيوانُإذا ذاُباتالنُّعالمُُوضحُفيُعالم .ُوا 

ُ.قّوةحياةُاإلنسانُفيُمنتهىُالُنظرناُإلىُعالمُاإلنسانُرأيناُأنُّ

ُمهمافالمولودُالجديدُُ..أوضحُاوحُظهورُ الرُُّقّوةظهرتُفيهُُاماُبذلُاإلنسانُجهدُ ولهذاُفكلُُّ
ُالبلوغُتظهرُلكنُّوحُوضعيفُاإلدراكُُوالرُّكانُضعيفُ ُيصلُمرحلة وحُفيهُفيُمنتهىُالرُّهُحينما

ُوليسُهناكُفيُالعالمُالّتجّليةُفيهُكمالُمعنويُّاإلنسانُالُقّوةُتجّلىوتُقّوةال
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ُ ُمثل ُالحياالحيواني ُوالهذه ُاإلالرُُّألنُُّقّوةة ُكانسانيُّوح ُإنُّة ُاألشياء. ُلحقائق ُهذهُشفة ُتخترع ها
وهيُبيعةُوتسيرُاألمورُفيُالغربُالطُّامُعنُأسرارُثاللُّهذهُالعلومُوتميطُكّلُُالمخترعاتُوتكتشف

ُفيُ ُفيُالشُّفيُمكانها ُفإنُّالسُّرقُوتكتشفها ُولهذا ُعلىُاألرض. ُعلىُقسطُماءُوهيُفيُمكانها ها
ُتجّلياتمنُُاتجّليُ هاُتصبحُفإنُُّاألبديُُّورالنُّواستفاضتُمنُاهللُةُإذاُارتبطتُبخاّصُُقّوةعظيمُمنُال

ةُفيُهذاُالمقامُنسانيُّوحُاإلالرُّوتصبحُُنسانيُّشمسُالحقيقةُوتصلُإلىُأعظمُالمقاماتُفيُالعالمُاإل
وباقيةُوثابتةُليسُلهاُفناءُوجامعةُُأبدّيةلُشّكُوحُُوالرُّفيهاُشمسُالحقيقة.ُفمثلُهذهُُتجّلىكمرآةُت

ونورُمنُاألنوارُغيرُالمتناهيةُوهذاُالمقامُمقامُُاإللهّيةهاُفيضُمنُالفيوضاتُبلُإنُّلجميعُكمالتُ
تبةُهيُالرُّتظهرُفيهُالكمالتُغيرُالمتناهيةُوهذهُُتيالُُّوُحقيقيُّتستفيضُمنُالفياضُالُاّلتيُفوسالنُّ

ُأعلىُرتبةُفيُالوجود.

ُألقيناُنظرةُأخرىُعلىُالكائناتُرأيناُأنُُّ ذا كّلُُبتُوجاءُإلىُالوجودُمنةُتركُّذراتُفرديُُّوا 
نُويفنى.ُإذنُفوجودُالكائناتُائينعدمُذلكُالكُالّتركيبذلكُُتحّللتركيبُكائنُمنُالكائناتُوعندماُي

كّلُُةُفيُجسمُماُتمتزجالعناصرُالفرديُُّماُهوُعبارةُعنُتركيبهاُوتحليلها.ُوعندماُتنحلُّنعدامهاُإنُّوا
اتُرُّمنُهذهُالذُّذّرةُكّلُإّنُاتهُمعُالعناصرُاألخرىُويظهرُإلىُالوجودُكائنُآخرُولهذاُفةُمنُذرُّذرُّ

ُائد.دُعقيدةُمنُالعقومحسوسُوليسُمجرُُّلهاُسيرُفيُجميعُالمراتبُوهذاُبديهيُّ

ةُالموجودةُاآلنُاتُالفرديُّرُّالذُُّالُ ذّرةُلهاُسيرهاُفيُجميعُالكائناتُفمثكّلُُفيثبتُمنُهذاُأنُُّ
ُفيُالجمادُوسارتُفيُمراتبُالجمادُفيُصورُغيرُمتناهيةُ فيُاإلنسانُكانتُذاتُيومُموجودة

ُصورةُكمال.كّلُُوكانُلهاُفي

ُنُولعالمغيرُالمتناهيةُلعالمُالحيواُالّصوروكذلكُاألمرُفيُُ
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ةُتنتقلُفيُصورُغيرُمتناهيةُّيُدذرةُفُركّلُُصورُالكائناتُغيرُمتناهيةُلهذاُفإنُُّحيثُإنُّاإلنسانُُو
ُصورةُعلىُكمال.كّلُُوتحصلُفي

حيثُ!ُبةالوحدُهوحدةُهيُهذأّيةُُإذنُفجميعُالكائناتُسارتُفيُجميعُالكائنات،ُفالحظواُ
ةُوحدةُهذهُالوحدةُالموجودةُفيُعالمُ.ُفأيُّي اثابتُعلموهذاُالكّلُُذرةُمنُالكائناتُهيُبمثابةكّلُُإنُّ

ُوأيُّ ُوأيُّالوجود ُانتقالت ُهذهُة ُمن ُأعظم ُوكمالت ُانتقالت ُهناك ُتكون ُأن ُيمكن ُول ُكمالت! ة
ُ.اإللهّيةكائنُفيضُمنُالفيوضاتُكّلُُالنتقالتُوالكمالت.ُأيُأنُّ

ُاتُُّ ُفقد ُأنُّإذن ُُضح ُنهايةُاإللهّيةالفيوضات ُحدُّولُلهاُل ُلها ُهذاُُيس ُلحظوا وحصر.
ُاة!ُوهذهُاألجسامُلُمنتهىُلهاُأيض ُورانيُّلُيتناهىُكمُفيهُمنُأجسامُعظيمةُنُاّلذيالفضاءُالوسيعُ

ُنجومُأخرى.ُاجومُأيض ُالنُّوراءُتلكُُوجومُنجومُأخرىُالنُّوراءُهذهُُألنُّ

ُإنُُّ ُالقول ُثبتُعلموخالصة ُلُأنُُّي اه ُلها. ُنهاية ُل غيرُُاإللهيُّ الفيضُأنُُّحظواالعوالم
ُأنُّ ُمع ُُمحدود ُالفيضُُجسمانيُّفيضُفيضُالهذا ُفي ُاألمر ُكيفُيكون ُففيُوحانيُّالرُّفانظروا .

؟ُامحدودُ ُوحانيُّالرُّأنُيكونُالفيضُُغيرُمحدودُكيفُيصحُُّيكونُفيهُالفيضُالجسمانيُُّاّلذيالوقتُ
ُ.يُّذلكُالفيضُهوُأعظمُمنُالفيضُالجسمانُهُهوُاألصلُواألساسُألنُّمعُأنُّ

ُالفيضُالجسمانيُُّ لهُُنسانيُّ.ُفالجسمُاإلوحانيُّالرُّوذاكُالفيضُُولُمجالُللمقارنةُبينُهذا
ُآثارُإلىُدرجةُمحدودة،ُ لهاُوهيُعلىُاألرضُُإنُُّحّتىةُفآثارهاُغيرُمتناهيةُُونسانيُّوحُاإلالرُّأّما

ُإحساساتُساكتشافاتُفلكيُّ ُولها ُكيفُأنُّماوّيةة ُلحظوا ُفوحانيُّالرُُّقّوةالُ. ُمنُة ُأعظم يُاإلنسان
ُأنُّ ُمع ُأنُُّإلهّيانُوحانيُّالرُُّوُالفيضُالجسمانيُُّجسده ُيزعم ُوبعضُاألغبياء هذاُُوغيرُمحدودين.

ُالفيضُمحدودُويقولُإنُّ
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نُّ ُوا  ُآلفُسنة ُعشرة ُعمره ُالعالم ُالفيضُُهذا ُفيُحينُأنُُّاإللهيُّبداية الفيضُُمعلومةُومحدودة
ُوسيبقىُكذلكُلُبدايةُلهُولنُتكونُلهُنهاية.ُألنُُّاوجودُ قديمُوغيرُمحدودُوكانُولُيزالُمُاإللهيُّ

غيرُُاإللهّيةالحقيقةُُتعالى؟ُوكماُأنُّهللاُدُ،ُفهلُنستطيعُأنُنحدُّاإللهّيةالكمالتُُعالمُالوجودُمحلُّ
ُغيرُمحدودةُولُنهايةُلها.ُاإللهّيةمحدودةُفكذلكُالفيوضاتُ

هاُمعُأنُُّاة،ُفكيفُيكونُظهورهاُمحدودُ مقّدسهيُالمظاهرُالُاإللهّيةومنُجملةُالفيوضاتُُ
ُ ُالفيوضات ُثبتاإللهّيةأعظم ُأن ُوبعد ُيُالفيضُالجسمانيُُّأنُُّ؟ ُكيف ُمحدود ُالفيضُغير كون

ُوبعدُأنُاالقطرةُغيرُمحدودةُكيفُيمكنُأنُيكونُالبحرُمحدودُ ُنُّ؟ُوبعدُأنُثبتُأامحدودُ ُوحانيُّالرُّ
ُالعالمُالجسمانيُُّمسُمحدودة؟ُوبعدُأنُثبتُأنُّشُّالةُغيرُمحدودةُكيفُيمكنُأنُتكونُرُّالذُُّثبتُأن

ُ؟اومتناهيُ ُامحدودُ ُوحانيُّالرُّغيرُمتناه ُكيفُيمكنُأنُيكونُالعالمُ

ُالُ ُفالمظاهر ُمقّدسولهذا ُُاّلتية ُالفيوضات ُأعظم ُالماضيُُاإللهّيةهي ُفي ُموجودة كانت
استطعناُهللاُدُدُّحطعناُأنُن؟ُفإنُاستاإللهيُّدُالفيضُأنُنحدُُّالىُاألبد.ُفكيفُنستطيعُإذُ وستكونُإ
ُدُفيضه.أنُنحدُّ

ةُتنتظرهاُفواُمقّدسأمةُكانتُلهاُذاتُُلهاُموعودُوكلُُّمّلةكّلُُغمُمنُأنُّالرُّوخالصةُالقولُبُ
عندماُكانُيظهرُذلكُالموعودُكانواُيحتجبونُعنهُوكانواُينتظرونُطلوعُشمسُالحقيقةُوعندماُُاأسفُ 

ُعنها.ُلُ بدُلمةظُّكانتُتطلعُكانواُيقتنعونُبال

ُُمّلةمثالُذلكُالُ ُالمسيحُوتتضرُُّاّلتيالموسوية ُ"ياُُاونهارُ ُالُ عُليكانتُتنتظرُظهور قائلة:
قليدُالتُّحجابُُالمسيحُاحتجبواُعنهُوماُعرفوهُألنُُّالّسّيدأظهرُلناُالمسيح!"ُولكنُعندماُظهرُُإلهنا
اآلنُوهمُلُيزالونُُحّتىفيُسنةُُوومنذُحواليُألُاإللهيُّداءُالنُّىُبصائرهمُفماُشاهدوهُوماُسمعواُغطُّ

ُمنتظرين.
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هورُرةُكيُلُتحتجبُفيُوقتُالظُّتحرُّمفتوحةُوعقولناُطليقةُناُمإذنُيجبُأنُتكونُأعينُ
ُيرتفع.ُوكيُلُتكونُمشامُّعندمُاإللهيُّداءُالنُّوكيُنسمعُُاإللهيُّ ُتنتا شرُنفحاتُناُمزكومةُعندما

ونحصلُحنُاللُُّفُإلىُذلكونتعرُُّاإللهّيةهدُتلكُاألنوارُفنستنشقُنفحةُالقدسُتلكُونشاُاإللهّيةُجّنةال
لُإلىُأسرارُالكائناتُونرفعُنتوّصُُحّتىوحُالقدسُالرُّحياتناُونحياُمنُنفحاتُُجّددوحُفنالرُّعلىُتلكُ

كالموجُوعندماُاُفردُمنُّكّلُُويصبحُاإللهيُّالفيضُمنُُانصيبُ ُاوننالُجميعُ ُنسانيُّعلمُوحدةُالعالمُاإل
ُ ُإلىُبحر ُنشاهدننظر ُُابحرُ ُالوجود ُُاإللهيُُّالّصنعمن ُاألمواجُنراها ُإلىُبحر ُننظر اُكّلهوعندما

البحرُبحرُواحدُوهناكُشمسُواحدةُتسطعُُلكنُّكانتُاألمواجُمختلفةُُوُمهماصادرةُمنُذلكُالبحرُُو
ُالكائناتُمختلفة.ُلكنُّعلىُجميعُالكائناتُونورهاُنورُواحدُُو

ُالقولُإنُُّ ُالقرنُقرنُالُوُوخالصة ُقرنُالهذا ُقرنُمحّبةحدة، ُقرنُطلوعُالعموميُُّالّصلح، ،
ُملكوت ُظهور ُقرن ُالحقيقة، ُُشمس ُنتشبُّهللا ُأن ُيجب ُالُولذا ُبجميع ُهذث ُمن ُننال ُكي ُهسائل

ُ.اوافرُ ُاالفيوضاتُغيرُالمتناهيةُنصيبُ 

ُإنُُّ ُوحدوها ُوسائل ُاليوم ُنرى ُاإلنا ُالعالم ُمنأمهيُُّنسانيُّة ُُة ُعلىُكّل ُدليل ُوهذا الجهات
لُشّكُنراهاُتنتشر.ُُوُاّلتيةُغةُالعموميُّاللُّفيُهذاُالقرنُُاإللهّيةييداتُأالتُّ.ُومنُبينُاإللهّيةيداتُأيالتُّ
فردُعلىُأفكارُسائرُالبشرُوهذاُكّلُُبواسطتهاُيّطلعُفاهمُألنُّالتُّةُسببُلزوالُسوءُغةُالعموميُّاللُُّأنُّ

تيُلمُصحُُّفيُترويجها،ُومعُأنُُّ.ُلهذاُيجبُأنُنبذلُالجهدنسانيُّسببُمنُأسبابُوحدةُالعالمُاإل
ُثناُعلىُقدرُاإلمكان.ةُفقدُجئتُإليكمُوتحدُّيلاللُّدةُهذهُجيُُّتكن
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 سؤال وجواب

ُساقفةتُالسقفُميناُفيُحضورُجمعُمنُاألالبياناتُالمباركةُفيُبي
1913ُشباط17ُُواألساتذةُالمشهورينُفيُباريسُليلةُُ

 هو هللا

ُة.ادالسُّحضراتُُصّحة:ُأستفسرُعنُتفّضلُ

ُنُمنُتشريفكم.ُوفعرضُاألسقف:ُسالمونُوهللُالحمدُومسروُرُ

امسرورُُاناُأيض ُ:ُوأتفّضلُ ُمنُلقائكم.ُجد 

ُإنُُّ ُمسروُرفعرضوا: ُألنُُّونا ُُاشخص ُُن ُقِّب ل ُمن ُهللا ُمن ُبرسالة ُهذاُهللاُجاءنا ُفي وشرَّفنا
ُالمنزل.

وتبلغهُجميعُُاإللهّيةُسامعةُيسمعُمنُجميعُاألشياءُاألسرارُقّوةإنسانُلهُكّلُُ:ُإنُّتفّضلفُ
ُ.اإللهّيةسالةُالرُّالكائناتُب

ُ.لُ ناُسنعرضُسؤافعرضوا:ُإنُتسمحُفإنُُّ

اُا:ُحسنُ تفّضلُ ُ.جد 

ُُ ُبما ُفيُمدرسةُومنُُزّنُأفعرضوا: ُمُرنا ُالمسيح؟ُة ُأنُنعرفُمنُهوُحضرة ُنريد القساوسة
ُوكيفُكان؟

ُُوتفّضلفُ ُفيُاإلنجيل ُمذكور ُهو ُكما ُكان ُلكنُّ: ُذلكُغير ُنشرح ُالعباراتُنا ُبظاهر آبهين
ُ:ُ"فييوحّناوردُفيُإنجيلُُالُ والمعتقدات.ُفمث
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دُسوماعهمُلهوذهُالعبواراتُونُبمجورُّمسويحيُّ".ُوالهللاوكانُالكلموةُهللاُلمةُكانُعندُكالبدءُكانتُالكلمةُوال
ُفالُيبقىُلنفسُمجالُلالعتراض.ُالعقلُيقبلهُاناُنشرحهاُونعطيهاُتفسيرُ لكنُّيعتقدونُبهاُ

ُالمسألةُأساسُ مسيحيُّاللقدُجعلُُ ُقائلينُإنُُّلكنُّثليثُُوللتُُّاونُهذ ُالفالسفةُيعترضونُعليهم
ُثالتُّ ُمستحيل. ُأمر ُليث ُفمسيحيُّالأّما ُيُإّنهمون ُبيانُ قّدمل ُولُاون ُتفسيرُ يفسُُّلذلك كّلُُيقبلهُارونه

نُتصبحُثالثةُدُلفظُوعقيدة،ُويقولونُكيفُيمكنُأهُمجرُّثليثُألنُّالتُّفيلسوف.ُوالفالسفةُلُيقبلونُب
ُالبدايةُليسُثة؟ُفنقولُلهمُإنُّويصبحُواحدُثالُاواحدُ  ُزمانُألنُُّهذه هُلوُكانُلهاُزمانُلكانتُلها

ُعالمُالكائناتُبمثابةُالحروفُوأنُُّالمقصودُبالكلمةُهوُأنُُّلكنُّ.ُُوالُقديمُ ُاحادثُ ُاالكلمةُإذنُشيئُ 
ُالُ هُولُيمكنُأنُيكونُلهُمعنىُمستقىُلابةُالحروفُوالحرفُالمفردُلُمعنبمثُاجميعُالبشرُأيض ُ

ولهذاُيعّبرُعنهُبالكلمةُوالمقصودُبالمعنىُُومستقلُُّمقامُالمسيحُأيُمقامُالكلمةُفلهُمعنىُتامُّأّماُ
ةُوليستُصادرةُمنهاُبلُئيُُّزكمالتُجُفوسالنُّكمالتُسائرُُألنُُّاإللهّيةهوُفيوضاتُالكمالتُُامُّالتُّ

ُة.ومستقلُُّتاّمةةُفذاتُكمالتُمسيحيُّلالحقيقةُاأّماُمستقاةُمنُالغيرُ

ُالقمرُُوُالُ هذاُالمصباحُمنيرُومثُالُ ومثُ عنهماُبلُمقتبسُمنُُانورهماُليسُصادرُ ُلكنُّهذا
ُ.ُغيرهما ُالمسيحُفإنُّأّما ُعّبرُمسُنوُرالشُّهُكحضرة هُصادرُعنهُلُمقتبسُمنُشخصُآخرُولهذا

ُ.تاّمةهُحقيقةُجامعةُذاتُكمالتُّنُإعنهُبالكلمة،ُأيُ

"ُعلىُالكلُُّقّدمخصُمالشُّنُكقولنا:ُ"هذاُامةُُزويُّأّولةُشرفُوليسُلهاُويُّأّولهاُوكلمةُ"البدء"ُلُ
ُبلُإنُّالكلمةُكانتُلهاُالبدايةُُمان.ُوليسُالمقصودُأنُّرفُوالمقامُلُمنُحيثُالزُّالشُّحيثُُأيُمن

ةُمتجّلييُالكمالتُالتلكُالكلماتُليستُجسدُالمسيحُبلُهُالكلمةُلُبدايةُلهاُولُنهاية.ُأعنيُأنُّ
ُهللافيُالمسيحُوقدُكانتُتلكُالكمالتُمنُ
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فيُهذهُُتجّلتمسُالشُّمسُوشعاعهاُوحرارتهاُهيُكمالتُالشُّمسُفيُالمرآة.ُفنورُالشُّمثلُأنوارُ
وهذهُالكمالتُهيُُهللا.هاُكانتُعندُأنُُّمومعلُوُاإلهيُ ُاوفيض ُُاتجّليُ المرآة.ُإذنُفكمالتُالمسيحُكانتُ

ُتعّددنقسامُنقصُيستوجبُللُانقسامُلهاُإذُاُلوهّيةاألُلةُعنهُألنُّمنفصوليستُهللاُعندُُاض ُاآلنُأي
ُباطل.ُومنُالمؤكدُأنُّ ُاألُالقدماءُوهذا بلُالمقامُمقامُُلوهّيةالكمالتُلمُتكنُمنقسمةُلدىُحضرة

ُالوحدة.

ُُ ُاألسلوبُولُنقولُباألقانيم ُبهذا ُنحنُنشرحُالمسألة ُالقول، ُوبأنُّالالثُّوخالصة المسيحُُثة
ُ"ُبلُنشرحُذلك.هللاوكانُالكلمةُهللاُ"كانُالكلمةُوالكلمةُكانُعندُ

ُُ ُالمسيحُوأمرُحضرة ُبينُأمرُحضرة ُهيُالعالقة ُما ُبهاءُهللافعرضوا: ُهو ُوما شابهُالتُّ؟
ُبينهما؟

نسيُُثمُّوضعهُالمسيحُُاّلذيساسُهوُنفسُذاكُاألُوواحدُُاإللهيُّينُالدُّأساسُُ:ُإنُّتفّضلفُ
دينُينقسمُإلىُقسمينُكّلُُواحدُبمعنىُأنُُّاإللهّيةأساسُاألديانُُهُألنُّجّددفبهاءُهللاُحضرةُُفجاء

وذلكُالقسمُهللاُقُبمعرفةُقُبالمعانيُويتعلُّقُبالحقائقُويتعلُّقُباألخالقُويتعلُّقسمُهوُاألصلُويتعلُّ
ُلُيتغيُّ ُواحد ُألنُّقسم ُلُتغير ُوالحقيقة ُحقيقة ُه ُوالقسم ُتبديل. ُول ُفيها قُالفرعُويتعلُُّهواآلخرُير

أساسُوأصلُُعلىُذلكُأنُُّلُ زمانُبمقتضىُذلكُالزمان.ُومثاكّلُُرُفيبالمعامالتُوهذاُالفرعُيتغيُّ
ُالدُّ ُيتغيُّالمتعلُُّاإللهيُّين ُموسىُلم ُحضرة ُالمسيحُُوقُباألخالقُفيُديانة غييرُالتُُّلكنُّرُفيُزمان

ُقُبالمعامالت.المتعلُُّانيالثُّحصلُفيُالقسمُ

ُُوبحكمُالكتابُكانُموسىُكانتُاليدُت قطعُلسرقةُمبلغُجزئيُُّففيُزمانُ ُعينُكّل منُفقأ
ُلكنُّإنسانُت كسرُسّنه.ُولقدُكانُهذاُحسبُمقتضىُزمانُموسىُُوُإنسانُت فقأُعينهُأوُكسرُسنُّ

ُذلكُلمُيكن
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ُوكذلكُُي اوضروُرُي امقتض ُحضرته. ُالمسيحُفنسخها ُإلىُالطُّفيُزمنُحضرة القُوصلُفيُكثرته
إذُلمُُىوراةُعشرةُأحكامُلإلعدامُبمقتضىُزمانُحضرةُموسالتُّحضرةُالمسيحُوكانتُفيُُنعهدرجةُم

ه،ُولمُيكنُالنضباطُيالتُّبنيُإسرائيلُكانواُفيُصحراءُُيكنُفيُاإلمكانُحفظُاألمنُبغيرُذلكُألنُّ
غييرُالتُّرُُوفيُزمانُحضرةُالمسيحُفتغيُُّاذلكُلمُيكنُمقتضيُ ُأنُُّديدةُإلُّالشُّدونُهذهُاألحكامُُاممكنُ 

ُبالمعامالت.ُويختّصُُمهمُّغيرُُفيُهذاُالقسمُالفرعيُّ

ُلكنُّذلكُاألساسُنفسه.ُُوبهاءُهللاُحضرةُُجّددفهوُواحد.ُولهذاُفقدُُاإللهيُّينُالدُّأساسُأّماُُ
ُالمسيحُكانُ ُوحانُرُكّلهأساسُحضرة القُالطُّرُفيُالفروعُغيرُأمثالُولمُيغيُُّي اجوهُرُكّلهوكانُي ا

وابطُبينُالقلوبُالرُّوبُنسانيُّوبوحدةُالعالمُاإلهللاُفةُقُبمعُرتُجميعُبياناتُالمسيحُتتعلُّبتُوكانالسُُّو
ُةُبأكملُوجوهها.وحانيُّالرُّنوحاتُالسُُّأّسسفبهاءُهللاُةُوقدُجاءُحضرةُوحانيُّالرُّوباإلحساساتُ

وحيدُالتُُّلُبأنُّهُحقيقةُوالحقيقةُلُتتغّيرُولُتتبّدل.ُفهلُيمكنُالقُوألنُُّاينُلُيتغّيرُأبدُ الدُّفُ
هللاُر؟ُلُووالوفاقُتتغيُُّمحّبةالُوُنسانيُّووحدةُالعالمُاإلهللاُمعرفةُُيتغّير؟ُوهلُيمكنُالقولُبأنُُّاإللهيُّ

ُهاُحقيقة.اُلُتتغّير.ُلماذا؟ُألنُّكّلههذهُُإنُّ

ُ؟اهللببهاءُهللاُفعرضوا:ُكيفُكانُارتباطُالمسيحُُوُ

بينُهذاُالقولُُوّفقناُيجبُأنُنلكنُّالبن"،ُُوُ:ُ"األبُفيتفّضلحضرةُالمسيحُيُ:ُإنُّتفّضلفُ
ُلمُيتُّألنُُّعلمّيةوبينُالقوانينُال ُلماُحصلُلناُالطمئنانُهُإذا امُواليقينُالكامل.ُففيُذاتُيومُالتُّفقا

الثةُالثُّفيُاألقانيمُُفّكرالمعمدانُيسيرُعلىُشاطئُالبحرُويُيوحّناهبُوهوُغيرُفمُالذُُّيوحّناكانُ
ُوكيفُيكونُالواحدُثالثةُويريدُااحدُ الثةُُوالثُّكيفُيكونُ
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اءُالبحرُفقالُلهُماذاُتعمل؟ُفأجابه:ُمنُمُااطئُيمألُكأسُ الشُّعلىُُالُ طفللعقلُفرأىُُوفق اأنُيفهمهاُ
ُلك!ُكيفُيمكنُوضعُالبحرُفيُكأس؟"،فيُهذاُالكأس".ُفقالُله:ُ"ماُأجهُكّله"أريدُأنُأضعُالبحرُ

هُأنُُّيوحّنااُفيُعقلك"ُففهمُكّلهالثةُالثُّنُتدخلُاألقانيمُتريدُأأمركُأغربُمنُأمريُإّنُفل:ُ"الطُّفقالُ
شياءُمنُجهةُوبينُوفيقُبينُاألالتُّيجبُُلكنالمسألةُوبينُالعقل.ُُووفيقُبينُهذهُالتُّمنُالمستحيلُ

لُّالعق لُيقبلهُعقلكمُفكيفُُافلوُقلتُأمرُ ُ؟يمكنُقبولهاُواألخذُبهافكيفُُلُوالعلمُمنُجهةُأخرىُوا 
ُمني.تقبلونهُ

اتُافيهاُتحقيقُ ُحّققمسألةُوبينُالعلمُوالعقلُونكّلُُبينُوّفقإذنُيجبُأنُنُ يكونُُكيفُهبأنُُّام 
ُإنُّ ُتفسيرُ ُاألبُفيُالبن؟ ُوالبنّوة ُاألبّوة اُالهذه ُخاص  ُالمسيحُمثلُمرآة ُفحقيقة ُشمسُُتجّلت. فيها

ُاأيض ُُادقُ اإذنُفحضرةُالمسيحُكانُص.ُاةُحقُ دقافّي"ُفهيُصُورالنُُّفإنُقالتُهذهُالمرآة:ُ"إنُُّلوهّيةاأل
ُالقولُ فيهاُونحنُنشرحُالمسألةُُتعّددماءُوشمسُالمرآةُواحدةُلُالسُّفشمسُُاتعّددُ ولُيستوجبُهذا

ُ ُاألسلوبُويجبُعلينا ُيتنظرونُحضرةُالمسيحُُقليدُألنُّالتُّالحقيقةُولُُتحّرُيعلىُهذا اليهودُكانوا
ُمنُليالُ  ُُوكم ُ"يا ُقائلين: ُوناحوا ُعّجلُبإرسالُالمسيحُمنقذنا!لهإبكوا ُلمُّلكنُُّوُ"نا ُمقلُّهم ُكانوا دينُا

ُليبُبلُلكانواُعبدوه.الحقيقةُلماُكانواُعّلقوهُعلىُالّصُُتحّرواأنكروهُعندُظهورهُولوُكانواُ

ذاُكانُممكنُ ُاّتحادفعرضوا:ُهلُُ ُفكيفُيحصل؟ُومتىُيحصل؟ُااألديانُممكن؟ُوا 

ةُنصبُمقّدسوحينماُتوضعُحقائقُالكتبُالُاجانبُ ُدالّتقالي:ُيحصلُذلكُحينماُتوضعُتفّضلفُ
ولقدُُّتحاديحصلُالُقاليدالتُّفاهمُوتزولُالتُّفاهمُموجودُاآلنُفعندماُيزولُسوءُالتُّسوءُُلكنُّالعينُُو

وأرجوكمُُاأنُأقولُلكمُأمرُ ُتُفيُكنيسُلليهودُفيُسانُفرانسيسكوُأمامُألفيُشخصُوقلت:ُ"أريدتكّلم
ُبيانيُوبعدُذلكُأكملُحّتىنُتصغواُإلّيُأ
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اعترضواُإنُكانُلديكمُاعتراض.ُلقدُمضتُألفاُسنةُكنتمُفيهاُعلىُمعارضةُواختالفُشديدينُمعُ
فاهمُالتُّتمُالحقيقةُلماُبقيتُالحالُكذلكُوقدُحصلُذلكُمنُسوءُتحّريهُلهُلوُينُفيُحينُأنُّمسيحيُّال

هُقضىُوراةُوأنُّالتُّلشريعةُُاهادمُ هُكانُلحضرةُموسىُوأنُُّاحضرةُالمسيحُكانُعدوُ ُونُأنُّنُّفأنتمُتظ
ُُوالتُّعلىُ ُننلكنُّوراة ُاآلنُيجبُأن ُُتحّرُىا ُهل ُفعندماُُنُّإالحقيقة ُل؟ ُأم ُيطابقُالحقيقة ُالقول هذا

ُلمُيكنُُالحقيقةُنرىُأنُُّتحّرُىن ُأنتمُتعتقدونُالتُّلونُبأحكامُميعُاسالنُّالمسيحُظهرُعندما وراةُكما
وراةُوأسرُاليهودُوفيُالتُّكانُبختنّصرُقدُجاءُوأحرقُجميعُريعةُُوالشُّذلكُوظهرُعندماُانهدمُأساسُ

ومانيُفقتلُاليهودُونهبُالرُّالثةُجاءُطيطوسُالقائدُالثُّمّرةُةُجاءُاإلسكندرُاليونانيُوفيُالانيالثُّمّرةُال
ُالوقتُظهرُحضرةُالمسيحُوكانُ نُّالتُُّماُقاله:ُ"إنُُّأّولأموالهمُوأسرُأطفالهمُففيُمثلُهذا ُوراةُوا 

نُّهللاُسولُموسىُُر شعياهارونُوسليمانُوداودُُوُوا  .ُاُوجميعُأنبياءُبنيُإسرائيلُكانواُعلىُحقُّوزكريُُّا 
ُفيُآفاقُالعالمُوقدُمرُّالتُّنشرُحضرتهُُثمُّ ُتتجاوزُفيهاُالتُّتُعلىُوراة ُألفُوخمسمائةُسنةُلم وراة

لماُوصلُُاموجودُ وراةُفيُآفاقُالعالمُولوُلمُيكنُالمسيحُالتُّحضرةُالمسيحُنشرُُلكنُّحدودُفلسطينُ
ُموسىُُو ُالتُّاسم ُاليهود ُترجم ُوقد ُإلىُأمريكا. ُالتُّوراة ُوراة ُمّرة ُسنة ُألفُوخمسمائة ُخالل أّماُواحدة

ُستُّ ُمائةُالمسيحُفقدُترجمها ُاآلنُهلُكانُأفمّرة ُانُعدوُ لموسىُأمُكاُاحميمُ ُاالمسيحُصديقُ نصفوا
قُكانتُتتعلُُّاّلتيوراةُوالوصاياُالعشرُوالمسائلُلتُّاهُرّوجُوراةُوأقولُأناُإنُّالتُّهُنسخُ؟ُتقولونُإنُّالدودُ 

ُاأل ُأنُّلكنُّخالقُُوبعالم ُوهو ُبعضُاألحكام ُغّير ُيفقأه ُولو ُواحد ُدينار ُلسرقة ُاليد ُقطع ُلُيجوز ُه
نُكسرُإنسانُسّنُإنسانُفيجبُأنُلُت كسرُسّنه.ُفُعينُإنسانُلُيجوزُإنسان هلُأنُت فقأُعينهُوا 
ُوُكسرُسّنُبدلجلُمليون؟ُأوُهلُيمكنُفقءُعينُبدلُعينُأخرىُأاآلنُقطعُيدُإنسانُمنُأيمكنُ

ُ"ُفقلتسّنُأخرى؟ُفأجابنيُالحاضرون:ُ"كالُّ
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مانُولمُيرغبُحضرتهُفيُللزُُّاماُلمُيكنُمقتضيُ كّلُُريعةالشُّلهم:ُ"إذنُفحضرةُالمسيحُقدُألغىُمنُ
نُيقولونُيمسيحيُّالُإنُُّثمُّاضر.ُحمنُالاسبُالزُّاألحكامُلُتنُههذُأنُُّاوراةُوأنتُتعترفونُأيض ُالتُّهدمُ
نُّهللاُُموسىُكانُنبيُُّإنُّ نُّهللاُأنبياءُبنيُإسرائيلُكانواُأنبياءُُوهارونُُوا  ُي اإلهُاوراةُكانتُكتابُ التُُّوا 
قولواُمثلُُا"ُفقلتُإذنُأنتمُأيض ُجابنيُالحاضرون:ُ"كالُّفيُقولهمُهذاُضررُيصيبُدينهم؟ُفأُفهل

ُلُيبقىُاختالفُبينكمُوبينُالُوهللاُالمسيحُكانُكلمةُُهذا:ُإنُّ ةُألفيُلُّلتمُالذُّينُفلقدُتحمُّمسيحيُّعندئذ 
ُحضرةُموسىُلمُيكنُلديهُصديقُكحضرةُالمسيح"؟ُسنةُمنُأجلُهذهُالكلمةُمعُأنُّ

ُإنُُّ ُالقول ُُوخالصة ُالتُّسوء ُبينُاألديانُهو ُسوءُالسُّفاهم ُيرتفع ببُفيُالختالفُوعندما
نُُّّتحادالُيحصلُقاليدالتُّفاهمُهذاُوتزولُالتُّ ماُهوُحولُاأللفاظُإنُُّاليومُالقائمُبينُاألديانُزاعالنُُّوا 

ُويسمُّ ُوالخالق ُالخلق ُبين ُالواسطة ُهي ُواحدة ُفائضة ُبحقيقة ُتعتقد ُاألديان ُهذهُوجميع ُاليهود ي
ونُبوذاُويسميهاُبوذيُّيهاُالويسمُُّامحّمديهاُالمسلمونُونُالمسيحُويسمُّمسيحيُّيهاُالالحقيقةُموسىُويسمُّ

منُالواجبُُيعتقدونُأنُّالكّلُُماهُبلُسمعُباسمهُإنُّواحدُمنهمُنبيُّكّلُُونُزرادشتُولمُيرُ رادشتيُّزُّال
فالحقيقةُواحدةُُلُّنزاعهمُفيدورُحولُاأللفاظُواُ ُلكنُُّوطُبينُالخلقُوالخالقُوجودُحقيقةُكاملةُتتوسُّ

ُإنُّ ُلقالوا ُتلكُالواسطةُوتلكُالحقيقة ُلليهود نُُّفلوُوصفنا ُالموصوفُهوُاُالوصفُصحيحُوا  لسم
هُولذلكُفهمُيتنازعونُحولُالسمُمعُكُبهاُباسمُنبيُّإنسانُلتمسُُّموسىُولوُوصفناُهذهُالحقيقةُلكلُّ

ُأنُّ ُفاليهودُمؤمنونُبالمسيحُوهمُلُيعلمونُمّتحدمُكّلههم ونُومؤمنونُحولُالمعنىُوحولُالحقيقة.
ُنزاعهمُهوُحولُالسم.ُنُبالمسيحُوأنُُّوهمُمؤمنأنُّ

انُبينُالبشرُوسفكُمستمرُّوالجدالُُزاعالنُّنينُُوالسُّهُمضتُعدةُآلفُمنُولُإنُّوخالصةُالقُ
ُانُواآلنُيكفيُكلمستمرُّماءُالدُّمُوشربُالدُّ
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ذاُأُمحّبةينُسببُاأللفةُوالالدُّهذاُفيجبُأنُيكونُ ينُسببُالعداوةُالدُّصبحُوسببُالوحدةُوالوفاق.ُوا 
ُتيجةُبلُينتجُنتيجةُمعكوسة.هُليستُلهُن.ُلماذا؟ُألنُّأولىةُخيرُُودينيُّالالُّف

ُُ ُأرسل ُوالهللاُولقد ُكيُتكونُسببُاأللفة ُيفدُُِّمحّبةاألديان ُالخلقُولم ُالمسيحُُبين حضرة
ُإنُُّاسالنُّروحهُمنُأجلُأنُيقولُ ُاألهللاُهُكلمة ُالحياة ُبدّيةبلُفدىُنفسهُمنُأجلُأنُينالُالعالم

ُ ُ"إنُّتفّضلولهذا :ُُ ُللعالم" ُالحياة ُليهب ُجاء ُاإلنسان ُُلكنُّابن ُوسادت ُاألساسُنسي ُالّتقاليدهذا
ُالقدسُونسيُاألساسُاألصليُّالرُّواشتهرتُألفاظُالبنُواألبُُو ُ"منُلطمكُُتفّضلُوُ.وح المسيح:

ةُوقائعُالبلقان؟ُوأيُّبةُبينُهذاُالبيانُالمباركُوبينُةُمناس"ُفأيُّاكُاأليمنُفحّولُلهُاآلخرُأيض ُعلىُخدُّ
ُوبينُنزاعُالكاتوليكُوالب ُبينه ُُاّلذيروتستانتُعالقة ُراجعوا ُألفُشخص؟ ُتسعمائة اريخُالتُّقتلُفيه

سيفكُإلىُُةُعالقةُبينُهذهُالحوادثُوبينُبيانُحضرةُالمسيحُإلىُبطرس.ُ"ردُّلترواُماذاُحدث.ُوأيُّ
ُاختالفُبيننا.ُلُيبقىُأيُُّحّتىُاإللهيُّينُالدُّكُبأساسُمكانه"؟ُإذنُفيجبُعليناُأنُنتمسُّ

ُ؟اجديدُ ُانُ فعرضوا:ُأتريدُأنُتنشرُديُ

ُإنُّتفّضلفُ ُاإلهدفُ: ُاألديان ُأساس ُإنقاذ ُهو ُُةيُّلهنا ُسحبُ ُالّتقاليدمن ُُاألن اكثيفة قدُُجد 
حبُوت نيرُآفاقُالعالمُوأنُتتالشىُهذهُالسُّأحاطتُبشمسُالحقيقةُونحنُنريدُأنُتخرجُمنُوراءُهذهُ

ُثمُّلهاُولُآخر.ُ)ُأّوللُُمسالشُّهذهُُحبُالكثيفةُوأنُيسطعُنورُشمسُالحقيقةُعلىُالجميعُألنُّالسُّ
ُنهضُحضرته(.

فقُحدُونتُّونرجوُأنُنتُُّّتحادوالُالّصلحُوُّتفاقحدوثُمثلُهذاُالُاأملناُهوُأيض ُُفعرضوا:ُإنُُّ
ُمعكم.

لُيعقبهُانفصال.ُ)وكانُفيُُاّتحادُ-ُّتحاد:ُأمليُكذلكُأنُيحصلُبينناُمنتهىُالتفّضلفُ
تلوُُافواُبمصافحتهُواحدُ لُالمباركُتشرُّتذة.ُوقبلُخروجُالهيكاقفةُواألساالغرفةُالمجاورةُعددُمنُاألس

ُفواُعليه(.اآلخرُوتعرُّ
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ُإنُُّ ُكانتُوعرضوا: ُالمباركةُوقد ُلبياناتكم ُنعّبرُعنُجزيلُشكرنا ُفيُالحقيقةُوسببُ مؤّثُرنا ُاة
ُالعام.ُّتحادوالُالّصلحأنُيسودُُالسرورُالجميعُوأملناُأيض ُ

ُإنُّتفّضلفُ ُالحمد ُهلل :ُُ ُُوأملنا ُاوهدفنا ُالجهد ُنبذل ُأن ُيجب ُولكن هذهُُقتتحقُُّحّتىحد
ُالمقاصد.

ُفيُباريسُفيُشهرُتمُُّ ُأنُتفعرضوا:ُسوفُيعقد ُبقبولُتفّضلوزُمجمعُلألديانُورجاؤنا وا
ُفواُالمجمع.دعوتهُوتشرُّ

:ُلقدُخرجناُمنُحيفاُمنُسنتينُويجبُأنُنعودُإليهاُوبعدُسجنُدامُأربعينُسنةُقمناُتفّضلفُ
ةُبحيثُلمُينُفخارتُنتيجةُذلكُقوايُالجسديُّمستمرُّسنتينُأمضيناهماُفيُسفرُوترحالُُبسفرةُدامت
ُحدث.التُّأعدُأستطيعُ

ُُقّدمفعرضوا:ُسوفُيُ ُبكتابةُرسالةُإلىُتفّضلتُحّتىمجمعُاألديانُلحضرتكمُرسالةُدعوة وا
ُالمجمعُتتلىُفيه.

اُا:ُحسنُ تفّضلفُ ُ.جد 
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 بهاء هللا تعاليم 

ُقاعةُالمتحفُالوطنيُفيُبوادبستُالخطبةُالمباركةُفي
1913ُنيسانُسنة15ُُليلةُُ

 هو هللا

ُاإلُ ُإلىُفخرُالعالم ُيدعو ُما ُأشد ُكبوادبستُجمعيُّفيُمدينةُغربيُُّأّسسأنُتتُنسانيُّما ةُة
ُرق.الشُّفيُتأسيسُأوكارُلطيورُُفّكرطيورُحدائقُالغربُتُيهم!ُكأنُّنُوترقُّّييرقالشُّلتحسينُأحوالُ

ُفإنُُّ ُفُهللارُنيُأشكلهذا ُتورانُحينُ علىُحضوريُفيُجمعُكهذا، ُكانتُبالد هرُالدُّمنُُاقد
ةُتلكُروسيُّالةُكةُالحديديُّالسُّاُوتقطعُروسيبيرُمنهاُتحتُحكمُمُكواآلنُقسُانياُعمرانُ الدُّأعظمُممالكُ

ُالصحراءُفيُيومينُوليلتين.

ُالّصُُ ُهذه ُأكبر ُما ُفيُلحظوا ُالخصبُوهواؤها ُفيُغاية ُكانتُأرضها ُوقد منتهىُحراء.
ثلُواحدةُمنهاُمكّلُُأربعُعشرةُمدينةُاوكانتُفيهاُأنهارُكثيرةُوكانُفيُتلكُالصحراءُقديمُ ُطفاللُّ

بوادبستُوباريسُمنهاُمدينةُنسف،ُوترمد،ُوتسا،ُوأبيورد،ُوجرجان،ُومرو،ُوكانتُجميعُصحرائهاُ
ُقيُّالرُّجارةُفيهاُفيُمنتهىُالتُُّوُالّصناعةوالعلومُُوُمدنّيةمعمورةُوجميعُقراهاُومزارعهاُمأهولةُوكانتُال

ُوُنفونُشرقيُّينُوقدُظهرُفيهاُمؤلُّميالديُّالثُعشرُالالثُّعشرُُوُانيالثُّقرنينُالخاللُ
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ُاآلنُأمستُقاعُ لكنُّكثيرونُُو ُولُطراوةُصحراءُتسكنهاُُاصفصفُ ُاها لُمدنُولُعمرانُولُخضرة
ّنةُالسُّةُوالحروبُبينُاتُالمذهبيُّيُّاءُالعصبية،ُوقدُحدثتُجميعُهذهُالكوارثُمنُجرُّالّضارُّالحيواناتُ

ُيعة.الشُُّو

ين.ُانيُّوُرالنُّتعالىُعلىُتأسيسُجمعيةُفيُهذهُالمدينةُلترقيةُهللاُفاآلنُماُأجدرُبناُأنُنشكرُُ
ُهذهُمعجزةإّنُإلصالحُاألحوالُفيُآسيا.ُُأوروّباولمُيسبقُمثلُهذاُاألمرُوهوُتأسيسُجمعيةُفيُ

ُهّمةىُأنُيحصلُنجاحُتامُوأنُتظهرُآثارُعظيمةُمنُلهذاُأتمنُّ.ُُوانيُّوُرالنُّمنُمعجزاتُهذاُالعصرُ
ُيبقىُذكرُبودابستُإلىُاألبد.ُحّتىةُالجمعيُّهذهُ

بينُالبشرُوقدُُقيُّالرُّواأللفةُسببُالعمرانُُوُمحّبةاآلنُكانتُالُحّتىمنذُبدايةُتاريخُالعالمُُ
والوفاقُُموّدةمنُأجلُالُماوّيةالسُّونزلتُجميعُالكتبُُّتحادظهرُجميعُاألنبياءُمنُأجلُاأللفةُوال

أساسُجميعُُألنُُّّتحادةُسببُاأللفةُواليُّلهوكانتُاألديانُاإلُنسانيُّوقدُخدمُجميعُالفالسفةُالعالمُاإل
ُواحدة.ُمحّمداألديانُواحدُومبادئُموسىُوعيسىُُو

ُُنُّإُ ُأصليُّكّل ُقسم ُإلىُقسمين: ُينقسم ُاألديان ُالُدينُمن ُالعالم ُفضائلُُبشريُّيخدم وهو
شفُحقائقُكة،ُوحانيُّالرُُّالّترّقيات،ُبشريُّالُوعالنُّ،ُوحدةُانّيةبُّالرُّالفلسفةُُهللا،،ُمعرفةُنسانيُّعالمُاإلال

سعادُ ُأيُّومحبُُّنسانيُّاإلُوعالنُّاألشياءُوا  ُوليسُبينها ُهوُمنطوقُُته. ُوهذا ُالقسم. اختالفُفيُهذا
ُي.محّمدينُالالدُّةُوأصلُمسيحيُّعاليمُالالتُّوأساسُُينُالموسويُّالدُّ

ُُ ُأّما ُفرعيُُّاّلذيُانيالثُّالقسم ُفإنُّويتعلُُّهو ُبالمعامالت ُالزُّق ُمقتضى ُحسب ُيتغير مانُه
هاُفإنُّحراءُسجونُفإنُوقعتُجريمةُفيُزمانُموسىُلمُيكنُلبنيُإسرائيلُفيُالّصُُالُ والمكان.ُفمث
ُرقةُخمسةُفرنكاتالمكانُكانتُاليدُت قطعُمنُأجلُسُمقتضى.ُوحسبُاتستلزمُعقابُ 
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نُكسرُسنُ لوُفقأُُاإنسانُ ُوراةُأنُّالتُّنُأحكامُوكذلكُم ه.ُفاآلنُهلُكسرتُسنُُّاعينُإنسانُت فقأُعينهُوا 
اُلمُتكنُأمثالُهذهُاألمورُمقتضيةُفيُزمنُأنُت قطعُيدُمنُأجلُمليونُفرنك؟ُولمُُّأوروّبايمكنُفيُ

هلُيمكنُاآلنُتطبيقُفُامُبالقتل.كوراةُعشرةُأحالتُّ.ُوفيُانيالثُّقسمُرُالهُغيُّحضرةُالمسيحُلهذاُفإنُّ
فيُزمنُموسىُُامناسبُ ُاالقُأمرُ الطُّهذهُاألحكام؟ُولهذاُنسخُحضرةُالمسيحُمثلُهذهُاألحكام،ُوكانُ

ُ.امنُالحكمُكانُمقتضيُ ُوعالنُّره.ُوهذاُفيُزمنُالمسيحُلهذاُفقدُغيُُّاهُلمُيكنُمناسبُ لكنُُّو

ُإنُُّ ُالقول ُإنُُّوخالصة ُاألديان ُالفروع.الختالفُبين ُفي ُهو ُُما ُاإلأّما ُاألديان ةُيُّلهأصل
قُسلفه.ُوقدُكانُجميعُاألنبياءُفيُلحقُصدُُّبخلفه.ُوكلُنبيُُّنبيُّكّلُُوأساسهاُفواحد.ُلهذاُأخبر

ُفلماذاُيجبُأنُيختلفُأتباعهم؟ُابعض ُحّبُصلحُفيُماُبينهمُوكانُبعضهمُي

مُبينكمُوبينُتفاهُهناكُسوءُولقدُخطبتُفيُسانُفرانسيسكوُفيُمعبدُاليهودُوقلتُلهم:ُ"إنُُّ
لموسىُمعُُالمسيحُعدوُُّأنُُّوُنتصّوُرألفيُسنةُفيُعناء.ُوأنتمُتُمّدةببُعشتمُالسُُّاذينُولهمسيحيُّال
وراةُالتُّموسىُلمُيكنُعندهُصديقُأعظمُمنُالمسيح.ُوقدُرفعُحضرةُالمسيحُاسمُموسىُونشرُُأنُّ

وراةُفيُالتُّفُكانتُتنتشرُنُالمسيحُفكيكيذكرُأنبياءُبنيُإسرائيل.ُولوُلمُفيُجميعُالعالمُوأشهرُ
ُصديقُ أوروّبا ُكان ُالمسيح ُفحضرة ُإذن ُأمريكا؟ ُفي ُتنتشر ُكانت ُوكيف ُيقولُُا؟ ُواآلن لموسى

ُحّتىهللاُالمسيحُكانُكلمةُُأنُُّاضررُفيُأنُتقولواُأنتمُأيض ُُفأيُّهللاُُموسىُكانُنبيُُّونُإنُّمسيحيُّال
ألفيُسنةُمنُأجلُهذهُالكلمةُالواحدة.ُُالمشاقُُّلتمُهذهدامُألفيُسنة؟ُوقدُتحمُُّاّلذيُزاعالنُّينتهيُهذاُ

ُاحة".الرُّلكنتمُفيُماُبينكمُفيُمنتهىُاأللفةُُوهللاُالمسيحُكانُكلمةُُفلوُقلتمُفقطُإنُّ

ُقديسالتُّهُيذكرُاسمُالمسيحُبمنتهىُوكذلكُاألمرُفيُالقرآنُفإنُُّ
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نُّ هللاُلمةُالمسيحُكُراحةُوهوُأنُّالّصُفيُالقرآنُبُامدّونُ ُااريخُبلُأذكرُشيئُ التُّمنُُانيُلُأقولُشيئُ وا 
ُمريمُالرُّالمسيحُكانُمنُُوأنُّهللاُالمسيحُروحُُوأنُّ ُباسم ُمخصوصة ُوفيُالقرآنُسورة وحُالقدس.
ُأنُُّتفّضلي ُكانتُدائمُ ُفيها ُمنُُامريم ُوكانتُتنزلُلها ُبالعبادة فيُقدسُاألقداسُوكانتُمشغولة

هناكُفيُالقرآنُمحامدُللمسيحُليستُُفيُالحقيقةُإنُّ.ُُوتكّلمدُولدتهُعيسىُبمجرُُّماءُمائدة،ُوأنُّالسُّ
ُ.اموجودةُفيُاإلنجيلُأبدُ 

ُفيُمنتهىُكهللاُأنبياءُُضحُأنُّإذنُاتُُّ ُوأنُأساسُاألديانُاإلُالّصلحانوا ُبينهم يةُلهفيُما
ناُلوُذلكُفلماذاُنختلفُنحنُفيُماُبيننا؟ُمعُأنُّكوماُدامواُُاسُاألنبياءُبعضهمُبعض ُواحد.ُوقدُقدُّ

أساسهاُُمحّمدمبادئُحضرةُموسىُوحضرةُزرادشتُوحضرةُالمسيحُوحضرةُُأيناُأنُُّرناُالحقيقةُليتحرُّ
ُماءُوالقتال.الدُّسفكُُعّلةوالجدالُُوُزاعالنُّسببُُالّتقاليدوهذهُُالّتقاليدهذهُالختالفاتُهيُمنُُواحدُوأنُّ

ماءُالدُّسفكُُبّدلدُويتحنتُُّحّتىيةُلهأساسُاألديانُاإلُتحّرُىونُالّتقاليدإذنُيجبُأنُننبذُهذهُُ
ُوال ُباأللفة ُالُبّدلوتتُمحّبةهذا ُوتتُبّدلوتتُورالنُّماتُبلظُّهذه هذهُُبّدلأسبابُالمماتُبوسائلُالحياة

ُء.الّصفاةُُونسانيُّراوةُوالفتراسُباإلالّضُ

كّلُُ!ُوقدُاحمرُّنسانيُّاريخُتعرفونُكمُمنُدماءُسفكتُفيُالعالمُاإلالتُّوعندماُتنظرونُإلىُُ
ُوافتراسُلمُتحدثُفيُالعالمُُنسانيُّرضُبدمُاإلنسان.ُوقدُحدثتُفيُالعالمُاإلشبرُمنُاأل ضراوة

مّرةُجماعةُمنُالحيواناتُلُتقتلُُلكنُّلطعامهُُاواحدُ ُايومُحيوانُ كّلُُحيوانُيفترسكّلُُألنُُّالحيوانيُّ
أسرُأطفالُبُالمساكنُوالمالجئُولُتواحدةُجماعةُمنُالحيواناتُاألخرىُولُتنهبُاألموالُولُتخرُّ

.ُوقدُيقتلُفيُيومُواحدُمائةُألفُنفسُوينهبُويأسرُويذلُُّاقاسيُ ُاواحدُ ُاإنسانُ ُلكنُّاآلخرينُوعيالهم.ُ

ُدائمُ  ُالحروب ُُاكانت ُبداية ُالتُّمنذ ُُحّتىاريخ ُإاآلن ُّما ُمن ُعّصُالتُّناشئة ُمنُُينيُّدُّالب ُناشئة أو
ُبُالجنسيُّعّصُالتُّ
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ُالّتعّصباتجميعُهذهُُوالحقيقةُأنُُّالّسياسيُّبُعّصُالتُّنُأوُناشئةُمُبُالوطنيُّعّصُالتُّأوُناشئةُمنُ
واحدُوعائلةُواحدةُووجهُاألرضُُنوعُجميعُالبشرُوأنُُّمحّبةاألديانُهيُأساسُاأللفةُوالُأوهامُألنُّ

ُب.عّصُالتُّماءُجميعهُمنُللدُّفكُالسُّوطنُواحدُوهذهُالحروبُوهذاُ

ُإنُُّ ُالقول ُفيُالوقتُوخالصة ُأفقُُاّلذيه عصبُوالجدالُالتُُّظلمةُوُامُ ظلرقُمالشُّكانُفيه
وماُكانتُُانجسُ ُانتُاألحزابُيعتبرُبعضهاُبعض ُاكميعُاألديانُوالمذاهبُواألقوامُُوكانتُمحيطةُبج

ُمس.الشُّرقُطلوعُالشُّمنُأفقُبهاءُهللاُتختلطُببعضهاُففيُوقتُكهذاُطلعُحضرةُ

ُاإلأّولُ ُ ُالعالم ُأعلنُوحدة ُُوأنُُّنسانيُّ: وهوُُحقيقيُّاعيُالالرُّهوُهللاُوُهللاجميعُالبشرُأغنام
ُاء.بالجميعُفلماذاُنكونُأشدُُّارؤوفُبالجميع.ُوماُدامُهوُرؤوفُ 

فإنُهدمُُاإللهيُّالحربُهادمةُللبنيانُُنُّالعموميُوكتبُإلىُجميعُالعالمُأُالّصلحجُ:ُروُّاثانيُ ُ

ُهللا.عندُُلُ هُيكونُمسؤُوأنُّالُشّكُفُي اإلهُإنسانُبناءُ 

الجدالُوالعداوةُينُسببُالدُّواأللفةُفإنُأصبحُُمحّبةنُيكونُسببُاليجبُأُينالدُُّ:ُأنُّاثالثُ ُ
ُحسن.عدمهُأُأنُّالُشّكُف

العلمُُ،ُألنُّالهماُلكانُأوهامُ ُاهُلوُكانُمخالفُ ليم.ُألنُّالسُّينُيطابقُالعلمُوالعقلُالدُُّ:ُأنُّارابعُ ُ
ُولُبدُّنورُُحقيقيُّوهم.ُوالعلمُالُاهةُتخالفُالعلمُوالعقلُفإنُّدينيُّالحقيقة.ُولوُكانتُمسألةُمنُالمسائلُ

اُكانتُجميعُهُلمُّللعلمُوالعقل.ُولهذاُفإنُُّاينُمطابقُ الدُّإذنُيجبُأنُيكونُُظلمةأنُيكونُماُيخالفهُ
ألوهام.ُإذنُوالعقلُلذلكُصارتُسببُالختالفُواالموجودةُبينُأيديُاألممُمخالفةُللعلمُُالّتقاليدهذهُ

ةُمعُوحانيُّالرُّأمرُعنُطريقُتطبيقُالمسائلُكّلُُنُنصلُإلىُحقيقةالحقيقةُوأُتحّرُىيجبُعليناُأنُن
ُهذاُتصبحُجميعُالعلمُوالعقلُفإنُتمُّ
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ُوالحقيقةُواحدة.ُةهوُالحقيقالكّلُُأساسُ.ُألنُّاواحدُ ُااألديانُدينُ 

ُاخامسُ ُ ُالتُُّأنُُّتفّضل: ُالوطنيُّعّصُالتُُّوُوالمذهبيُُّينيُّدُّالعصب ُالجنسيُّعّصُالتُُّوُب ُب
ُأثماركمُ:ُ"ياُأهلُالعالمُكلُّتفّضالُ وقدُخاطبُأهلُالعالمُمُنسانيُّهادمةُللبنيانُاإلُّسياسيُّالبُعّصُالتُُّو

ُشجرةُواحدةُوأوراقُغصنُواحد".

اإلنسانُهللاُوراةُقالُتعالى:ُ"وخلقُالتُّساء.ُوفيُالنُّجالُُوالرُّببيانُالمساواةُبينُُتفّضل:ُاسادسُ ُ
ةُالّصوُرةُالّصوُرآدمُعلىُصورته"ُوالمقصودُبهذهُُهللا:ُ"خلقُبويُّالنُّعلىُصورته"ُوجاءُفيُالحديثُ

هللاُ.ُوايض ُأُواإلنسانُحيُُّحيُّهللاُوُهللا،فاتُمظهرُصُوُالّرحمناإلنسانُصورةُُةُيعنيُأنُّالّرحمانيُّ
.ُإذنُامقتدرُواإلنسانُمقتدرُأيض ُهللاُ.ُواسميعُواإلنسانُسميعُأيض ُهللاُبصيرُواإلنسانُبصير.ُو

هُليسُساء.ُألنُّالنُّجالُدونُالرُّومثالهُوهذاُتعميمُلُتخصيصُبهللاُوُصورةُوهُالّرحمنفاإلنسانُآيةُ
ناث.ُوكلُّهللاُعندُ ساءُلمُالنُُّلكنُّأمُامرأة.ُُالُ سواءُكانُرجهللاُهُأقربُإلىُمنُهوُأكملُفإنُُّذكورُوا 
يخُنرىُُراالتُّجال.ُوعندماُننظرُإلىُالرُّينُكذلكُألصبحنُمثلُجالُولوُربُّالرُّاآلنُتربيةُُحّتىنُيرّبي

ُمنُ ُالنُّهيراتُالشُّكم ُاألديانُوفيُعالم سىُكانتُامرأةُُوياسة.ُوفيُدينُمالسُّساءُوجدنُفيُعالم
ُال ُالعالم ُوفي ُوسببُفتوحاتهم. ُإسرائيل ُبني ُالُمسيحيُّسببُنجاة ُسببُثبوتُمجدليُّكانتُمريم ة

ُحواريُّال ُوقد ُالُاضطربين، ُالمسيحُُوحواريُّجميع ُالُلكنُّينُبعد ُاستقامجدليُّمريم ُوفيُة متُكاألسد.
ساءُالنُُّأنُُّااإلسالم.ُإذنُصارُمعلومُ ُةساءُورّوجتاُشريعالنُّكانتُامرأتانُأعلمُُمحّمدزمانُحضرةُ
ياسةُبأحوالُزنوبياُفيُتدمرُبحيثُالسُّكمُسمعتمُفيُعالمُأنُُّشهيرات.ُولُشكُُّاأيض ُُظهرتُبينهنُّ

ُتاجُفيُحلُّالرُّزلزلتُإمبراطوريةُ وشعرُمنثورُوفيُيدهاُُنّيةةُأرجواومانُحينماُسارتُوفوقُرأسها
ُاإلمبراطورُاضطرُُّاهاُوأخيرُ سيف.ُوقدُقادتُجيوشهاُبحيثُأوقعتُالخسائرُالعظيمةُبجيشُعدوُّ
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عليهاُبشجاعته.ُُتغّلبنُيلمُيستطعُأُاصرُتدمرُعامينُوأخيرُ إلىُأنُيحضرُبنفسهُإلىُالحربُوحا
سنتينُُمّدةعةُبحيثُلمُيستطعُإمبراطورُمت.ُفالحظواُكمُكانتُشجانةُنفدتُمنهاُفسلُُّوالمُؤُلكنُُّو

ُمُحكايةُكليوبتراُوأمثالها.عليهاُوكذلكُسمعتُتغّلبأنُي

ةُالعينُفيُمنتهىُالفصاحةُوالبالغةُوأشعارهاُوآثارُقلمهاُكانتُقرُُّبهائيُّوفيُهذاُاألمرُالُ
ُعلمّيةالُترقُوكانتُلهاُسطوةُونفوذُبحيثُكانتُفيُالمباحثاالشُّموجودة.ُوقدُمدحهاُجميعُفصحاءُ

ُكانتُعلىُمناظُرُادائمُ ُتغّلبت ُولما ُعلىُمناظرتها. ُأحد ُيجرؤ ُولم ُاألمرُحبستهاُمرّوجيها ُلهذا ة
ُُو ُوآذتها. ُتسكتُأبدُ لكنُّالحكومة ُلم ُُاها ُفهدتُنفوسُ السُّونادتُفي ُعليهاُُاجن ُحكموا وفيُاألخير

ُكانتُفيُمنتهىُلكنُّباإلعدامُ دارُواليُالمدينة.ُومنُُيوكانتُمسجونةُفُااعةُلمُتهنُأبدُ جالشُّها
ةُالعينُقرُُّلكنُّأةُهذهُمهيُّكّلُُدفُأنهُكانُهناكُعرسُوأنسُوطربُوغناءُوطعامُوشرابُوكانتالّصُ

ُالعنانُبحيثُتركُالجميعُوسائلُ ُبالفرحُنرورُواجتمعواُحولهاُولمُيعتالسُّربُُوالطُّأطلقتُللسانها وا
ُلمُتتجمُُّاهُكانُقدُأصدرالشُُّةُالوحيدة.ُمعُأنُّتكّلموكانتُهيُالم لُبزينةُحكمهُبقتلها.ُومعُأنها
هذاُيومُُنتُفدهشُالجميعُوقالواُلها:ُ"ماذاُتعملين؟"ُفأجابتُ"إنُّهاُفيُذلكُاليومُتزيُّلكنُّطولُعمرهاُ

ُ ُفيُمنتهىُتلكُالحدُذهبتُإلىُثمُّعرسي". ُُكونُوالوقارُوكانالسُّيقة سيقتلونهاُُإّنهميقولونُالكّل
افورُالمذكورُفيُاإلنجيل"ُوعلىُهذهُالحالُاستشهدتُالسُّيُأناُصوتُنهاُكانتُتصيحُقائلة:ُ"إنُّلكنُُّو

ُ.فيُالحديقةُوألقوهاُفيُجبُّ

ُّتحادوالُمحّبةواحدُوهوُالُاإللهيُّساسُاليمُكثيرةُوالمقصدُواألعالتُّهذهُُوخالصةُالقولُإنُُّ
ُالعالمُجمروُّةُبشريُّالُينُلخيروكذلكُكانُجميعُالفالسفةُوجميعُالمحبُُّنسانيُّاإلُوعالنُّبينُ ينُلوحدة
بينُعمومُُالّصلحتنتشرُالوحدةُُوُحّتى.ُلهذاُيجبُعليناُأنُنبذلُالجهدُالعموميُُّالّصلحُوُنسانيُّاإل

ُالبشر.
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 إعالن دعوة حضرة الباب

ُةُدريفوسُبباريسالّسّيدُوُالّسّيدالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُمنزلُ
1913ُسنةُُأّيار13ُمساءُُ

 هو هللا 

أظهرُحضرةُُا.ُلقدُكانُاليومُيومُ ائكمُجميعُ علىُلذاُأهنُّألحضرةُاُاليومُيومُبعثةُحيثُإنُّ
ُبابُالبابُفيُشيراز.ُإنُّ ُالمباركُإلىُحضرة ُُالبابُفيُليلتهُأمره البابُعبارةُعنُظهورُحضرة

مسُفكذلكُكانُظهورُحضرةُالبابُعالمةُالشُّرُبشروقُطلوعُالصبحُيبشُُّأنُُّابح،ُفكمطلوعُالّصُ
إلىُُافشيئُ ُارُاآلفاقُوظهرتُتلكُاألنوارُشيئُ بحيثُنوُّي اُوراننُاهُكانُصبحُ لطلوعُشمسُالبهاء،ُأيُأنُّ

ُشمسُطلعتهُالمنيرة.ُتجّلتأنُ

هُإنُُّحّتىوبّشرُبظهورهُفيُجميعُكتبهُُهللا،بهاءُبطلوعُشمسُُامبّشُرلقدُكانُحضرةُالبابُُ
ُُتفّضلي ُالمسمُُّأّولفي ُبىُكتابه ُ"يا ُالقصص"، ُفديتُسّيد"أحسن ُقد يُلكُورضيتُبكلُّيُاألكبر

تك".ُلقدُكانتُنهايةُآمالُحضرةُالبابُالستشهادُفيُيتُإلُالقتلُفيُمحبُّفيُسبيلكُوماُتمنُُّبُّالسُّ
واهرُجميعُعلىُهامتهُالمباركةُبحيثُستنيرُجواهرهُالزُُّبدّيةلطنةُاألالسُّبيل،ُوقدُوضعُتاجُالسُّهذاُ

ُتحمُُّإنُُّ.القرونُوالعصور ُالفداء، ُاألعلى،ُروحيُله ُفقدُكانُفيُبدايةُُلحضرة صدماتُشديدة،
ُصفهانإهُإلىُبعدُذلكُتوجُُّثمُّفيُبيتهُفيُشيرازُُااألمرُسجينُ 
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ُعلي ُالقتل ُحكم ُفيها ُالعلماء ُبوأصدر ُوأظهروا ُمنتهه ُالحكومةُلظُّالُىذلك ُفأرسلت ُوالعتساف، م
لقيُحضرتهُ.ُُواليبقىُفيهاُسجينُ ُجهريقحضرتهُإلىُتبريزُوحبستهُفيُماكوُومنهاُأرسلوهُإلىُقلعةُ

ُاأعيدُإلىُتبريزُورمواُعلىُصدرهُالمباركُآلفُ ُاديدُوتحّملُأذىُلُيعدُولُيحصىُوأخيرُ الشُّالضربُ
ُنورُ ُلكنُّصاصُالرُّمنُ ُسراجه ُزاد ُالستشهاد ُارتفاعُ ُاهذا ُرايته ُُاوزاد فانتشرُاسمهُُقّوةوزادُظهوره

ُرقُوالغربُإلىُيومناُهذا.الشُّالمباركُفيُ

ُُ ُالقولُلقد ُمقّدسالمظاهرُالُنُّأالبعضُُظنُّوخالصة ُنفسها يومُُحّتىةُلُتعلمُعنُحقيقة
ُكالزُّ ُيشتعلُسراجُاألمرُيتنوُُّورالنُّجاجُالمحرومُمنُظهورها ُهذاُوحانيُّالرُّرُذلكُالزجاجُوعندما ،

حضرةُالمسيحُ"فيُالبدءُكانُالكلمة".ُُتفّضلةُممتازةُمنذُالبدايةُولهذاُيمقّدسالمظاهرُالُخطأُألنُّ
ُ"وكُاكانُمسيحُ ُسيحإذنُفالم ُالبدءُوكانُالكلمة ُمنذ ُوظنُّهللاانُالكلمةُعند نُحضرةُالبعضُأُ".

حضرةُُسالةُفيُحينُأنُّالرُّوحُالقدسُعليهُوبعثُبالرُّالمسيحُحينماُعّمدهُيحيىُفيُنهرُاألردنُنزلُ
نتُ)ص(ُ"كُسولالرُّحضرةُُتفّضليُوكذلكُاهُكانُمنذُالبدءُمسيحُ بصريحُاإلنجيلُإنُُّتفّضلالمسيحُ

ُُوُي انب ُالماء ُبين ُويالطُّوآدم ُأزليُُّتفّضلين" ُفي ُ"كنت ُالمبارك ُحبُّالجمال ُعرفت ُكينونتي ُفيكُة ي
ُأُامسُشمسُدائمُ الشُّفخلقتك"ُف ذا ُليستُبشمسُففإنُُّامتُزمنُ ظلوا  مسُشمسُبحرارتهاُوهكذاُالشُّها

ُال ُالمظاهر ُمقّدسكانت ُمن ُعليه ُهي ُما ُعلى ُوستبقى ُُوانيُّوُرالنُّة ّنهمة، ُزالُوُا  ُنما ُوحقائقُورانيُّا ين
عبارةُعنُإعالنُُة.ُوماُيومُالبعثةُإلُّيُّلهوحُالقدسُوكانواُمظاهرُالكمالتُاإلالرُّينُبمؤّيدُوُماوّيةس
ُعوة.الدُّ

ُيومُمنُبرجُمنُاألبراجُومنكّلُُةُوتطلعتعّددمنقاطُطلوعهاُُمسُفمعُأنُّالشُّومثلهُمثلُهذهُُ
ُحاليومُشمسُشمسُُمطلعُمنُالمطالعُولكنُلُيجوزُالقولُبأنُّ ُنفسُتلكُبلُإنُّادثة مسُالشُّها

ُحضرةُاألعلى،ُإنُُّلالمطالعُوالمشارقُحادثةُوجديدة.ُوخالصةُالقُوُلكنُّالقديمةُ
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سيظهرُفيُ"سنةُُاعجيبُ ُاظهورُ ُوبأنُّبهاءُهللاُرُفيُجميعُكتبهُبظهورُحضرةُروحيُلهُالفداء،ُبشُّ
الجنودُوستطلعُشمسُُيُسيحصلُظهورُربُّأهللاُخيرُفيهاُويفوزُالجميعُبلقاءُكّلُُسع"ُويحصلالتُّ

ُوستنفخُروحُ ُوهأبدّيةالحقيقة .ُ ُبظهوركّلهناكُبياناتُكثيرة ُتبشر ُُا ُعندماُُهللا،بهاءُحضرة ولهذا
منهم.ُوقدُُالُ قليُينُإلُّبابيُّضوانُاعترفُبهُجميعُالالرُّأمرهُفيُبغدادُفيُيومُبهاءُهللاُأظهرُحضرةُ

ُُقّوةكانتُ ُوكانُجميعُوقدرتهُظابهاءُهللاُحضرة ُقبلُإظهارُأمره تهُشخصيُّحيارىُمنُُاسالنُّهرة
ُ-قليلةُأّياممرهُوفيُدُإظهارُأبمجرُّ–ُاسالنُّالجليلةُوكمالتهُوعلمهُوفضلهُوقدرته،ُولهذاُفقدُانتبهُ

ُإلىُحقيقةُأمره.

انُرقُوالغربُوأرادُملكانُمستبدُّالشُّأمرهُأحاطُُلكنُّجنُالسُّكانُفيُبهاءُهللاُومعُأنُحضرةُُ
السلُوسطعُنورهُوهوُفيُالسُّ،ُوقدُرفعُرايتهُوهوُتحتُاهُازدادُنورُ لكنُّمحواُأمرهُويطفئاُسراجهُنُيأ

وقتلواُُاماُازدادواُمنعُ رقُملوكهمُومملوكهمُأنُيقاوموه،ُوكلُّالشُّجنُولمُيستطعُجميعُأهلُالسُّغياهبُ
قدرةُحضرةُُأصحابهُازدادُاإلقبالُفأقبلُمائةُشخصُبدلُشخصُواحدُمقتولُوغلبُأمره.ُوكانت

ُولمُيتشرُّبهاءُهللاُ ُاألنورُإلُُّرفُشخصُبمحضواضحةُقبلُظهوره هشةُوقدُاعترفُالدُّوأصابتهُُه
ُقائلينُ"إنُّ ُوفضالئها ُُجميعُعلماءُآسيا ُالشُّهذا ُنحنُلُنستطيعُأنُنتخلُّلكنُّخصُعظيم ىُعنُنا

ُولوُأنُّ ُأوُنتركُميراثُآبائناُوأجدادنا" ُيعلمونُأنُُّإّنهمهُفهمُلمُيكونواُمؤمنينُبحضرتتقاليدنا هُكانوا
نُّ ،ُوكانتُكمالتهُمعّلملمُيكنُقدُدخلُمدرسة،ُولمُيكنُلهُبهاءُهللاُحضرةُُشخصُعظيم.ُهذاُوا 

هذاُفقدُشاهدتمُآثارهُكّلُُبهذهُالمسألة.ُومعُايعلمونُجيدُ ُانُيعرفونهُجميعُ اّلذية،ُوكانُذاتيُُّكمالت
ُ ُوفلسفته ُوأنُُّاّلتيوسمعتمُعلومهُوكمالتهُوشاهدتمُحكمته تعاليمهُروحُهذاُُاشتهرتُفيُاآلفاق،

ُآلفاق.عاليمُنورُلالتُّهذهُُلكُويقولونُإنُّالعصرُويشهدُجميعُالفالسفةُبذ
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تهُمنُذاتهُلُمنُورانيُّوتكونُنُي اإلهُايجبُأنُيكونُنورُ ُاإللهيُّالمظهرُُوخالصةُالقولُإنُُّ
ُك ُالشُّغيره ُمنها ُمسُنورها ُالقمرُوبعضُأّما ُالنُّنور ُنالشُّفمنُنورُجوم ُالمظاهرُورانيُّمسُوهكذا ة

نُيكتسبُالعلومُنُيقتبسوهاُمنُغيرهمُفغيرهمُيجبُأةُصادرةُمنهمُولُيمكنُأورانيُّةُفهيُنمقّدسال
ُهمُيقتبسونُمنُغيرهم.منهمُويقتبسُاألنوارُمنهمُلُأنُّ

ُإبراهيمُوموسىُوعيسىُُولهجميعُالمظاهرُاإلُإنُُّ ُالعنوان: البابُُوُمحّمديةُكانتُعلىُهذا
ةُمثيلُلها.ُوقضيُُّهُلعلىُأنُّالكّلُُشهدُاهمُكتبواُكتبُ أنُُّواحدُمنهمُمدرسةُإلُُّلمُيدخلُأيُّبهاءُهللاُُو

ُالبابُُو ُدخول ُهللاُعدم ُتستدلُّبهاء ُوبرهان ُبعضُُالمدارسُدليل ُوفيُُفوسالنُّبه ُاليوم ُإيران في
ستطيعُأحدُأنُتصدرُعنهُمثلُهذهُهُلُيدعوتهُقائلينُإنُُّصّحةعلىُبهاءُهللاُونُبكتبُرقُيستدلُّالشُّ

هذهُالكتبُواآلثارُصدرتُمنُشخصُلمُُأنُيكتبُشبههاُألنُُّيستطيعُاآليات،ُولمُيظهرُشخص
ُانيته.يدخلُمدرسةُوهيُبرهانُعلىُحقُّ

ةُولُيمكنُأنُيكونُاألمرُبغيرُذلك،ُذاتيُُّهذهُالكمالتُكانتُكمالتُوخالصةُالقولُإنُُّ
راجُالمحتاجُإلىُالسُّة؟ُفيُّإلهمُمنُاآلخرينُكيفُيمكنُأنُتصبحُمظاهرُعلالتُّالمحتاجةُإلىُُفوسالنُّف
ُُورالنُّ ُيهب ُإذُ ورالنُّكيف ُأنُا؟ ُُيجب ُالمظهر ُجامعُ ُاإللهيُّيكون ُلُالللكمُانفسه ُبالفطرة ت

ُم ُثمُربالكتسابُوأنُيكونُشجرة ُلُة ُثمُربذاتها ُهيُاصطناعيُّة ُالشُّة،ُهذه ُالمباركة لُظلُّتُاّلتيجرة
ُبة.يُّالطُّارُالّثمُاآلفاقُوتعطي

ُقّوةكانتُبُاّلتيُوبهاءُهللاُظهرتُمنُحضرةُُاّلتيإذنُفانظرواُفيُاآلثارُوالعلومُوالكمالتُُ
ُالبابُفيُجميعُكتبهُبظهورُتلكُالفيوضاتُوالكمالتُة.ُولقدُبشُّرحمانيُُّتجّلياتةُوبيُّإله رُحضرة
ُالفداءيُّلهاإل ُاألعلى،ُروحيُله ُبعثةُحضرة ُبيوم ُفأهنئكم ُلذا ُة. ُالعيد ُوأرجوُأنُيكونُهذا عيدُالسُّ،

ُلسرورُالقلوب.ُاوسببُ ُاعليكمُجميعُ ُاواليومُالجديدُمباركُ 
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 هللاعظمة أمر 

ُفيُخيمة1913ُحزيران19ُُالخطبةُالمباركةُليلةُ
ُأوروّباالمسافرينُفيُبورُسعيدُبعدُالعودةُمنُأمريكاُُوُ

 هو هللا 

اعجيبُُ ُلسُالعظيم.عقدُفيُبورُسعيدُمثلُهذاُالمجأنُيُ ُجد 

وكيفُالحّقُرابُويرونُكيفُارتفعتُراياتُآياتُالتُّذاُلوُيرفعُالملوكُرؤوسهمُمنُتحتُحبُُّ
ُلمين.الّظاستُأعالمُنكُّ

ُكانُُ ُيدّسُالشُّففيُبغداد ُالحسينُالمجتهد ُخفيُّالشُُّيخُعبد ُكلُّبهاتُبصورة ُفرصةُة ُوجد ما
ُبهات.الشُّبالجوابُعلىُهذهُُكانُيردُُّكالجمالُالمباُرُلكنُّمناسبةُُو

ُهكانُيدسُُّاّلتيبهاتُالشُّحدىُإفمنُُ نُكانُيخّصهمُاّلذيهُهُقالُذاتُليلةُألصحابنُّوُأها
ُشاهدت ُ"لقد ُُبأسراره: ُإيرانُجالرُّفيُعالم ُشاه ُوخاطبنيُقائتحتُقبُُّاالسُ ؤيا ُجنابُُالُ ته يخُالشُّيا

ُة".نكليزيُّغةُاإلاللُّبُسيُّكُرةُآيةُالينُويمحيهمُوقدُكتبتُحولُهذهُالقبُّبهائيُّسيفيُسيقتلعُالُاطمئنُفإنُّ

ةُأرسلهاُبواسطةُزينُالعابدينُخانُالجمالُالمباركُبالجوابُعلىُقولهُبرسالةُشفهيُُّتفّضلفُ
ُ"إنُّالدُّفخرُ ُفقال: ُالحلمُرؤياُصُولة ُالُةُألنُّدقاهذا ُالُكرسيُّآية ُتلكُولوُأنُُّكرسيُّهيُنفسُآية
ُخطُُّالخطُّ
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ُيعنيُأنُُّإنكليزيُّ ُالُوهذا ُنُبهائيُّاألمر ُتُالخطُُّلكنُُّوُاإلسالميُُّاإللهيُّفسُاألمرُهو وهذاُُبّدلقد
ةُفهيُتلكُالقبُّأّماُحقيقتهُهيُنفسُتلكُالحقيقةُونفسُذلكُالفحوى.ُُوُلكنُّرُُوفظُقدُتغيُّاللُُّيعنيُأنُّ

ُهاُهيُالغالبة".أنُّلُشّكُهاُُوظلُّاهُفيُالشُّاهُُوالشُّاهُومحيطُبالشُّوهوُغالبُعلىُهللاُأمرُ

ُوأيالشُّفاآلنُأينُُ ُالجمعُالشُّنُاه ُفيُبورُسعيدُفيُمملكةُمصرُهذا اجتمعُُاّلذييخُليريا
ُتحتُهذهُالخيمةُوليشاهداُروعةُهذهُالخيمةُوماُبهاُمنُالجمالُالكمال!

هللاُ.ُ"يريدونُأنُيطفئواُنورُاادُصيتهُارتفاعُ ُزهللاُأمرُُلكنُُّوهللاُفونُمحوُأمرُلقدُأرادُالمخالُ
ُ.الُ وفيضهُكامُاونورهُباهرُ ُايجعلُأمرهُظاهرُ هللاُُوره"ُألنُّنُأنُيتمُُّإلُّهللاُبأفواههمُويأبىُ

ُإنُُّ ُالقول ُإلُّوخالصة ُوقتُطويل ُينقضِّ ُلم ُمنُه ُبعضُالعلماء ُفاجتمع همُوتزلزتُبغداد
حسين.ُوانتخبُهؤلءُالمجتهدونُُمحّمديخُالشُّيخُعبدُالحسينُُوالشُُّوُمحّمدُالّسّيدالميرزاُعليُنقيُُو

ُاُاشهيرُ ُاشخص ُ ُالعلماء ُفتشرُّمن ُالمبارك، ُإلىُالحضور ُوأرسلوه ُحسنُعمو ُالميرزا فُبلقائهُسمه
بهاءُهللاُعلىُحضرةُُعلمّيةبطرحُبعضُاألسئلةُالُأّولُ ولةُوقامُالدُّبواسطةُزينُالعابدينُخانُفخرُ

وليسُألحدُُحّققبهُومسّلمُمنُناحيةُعلمكمُفهذاُشيءُمأّماُعرض:ُُثمُّسمعُأجوبةُكافيةُشافية.ُُو
ُوجميعُشكُّ ُُوُفيه ُعارفون ُالعلماء ُبذلك ُأُلكنُّمقتنعون ُالعلماء ُلهمُحضرات ُتظهروا ُكي رسلوني

احسنُُهللا،بهاءُفيُاطمئنانُقلوبهم.ُفأجابُحضرةُُاالمعجزاتُوالخوارقُليصيرُذلكُسببُ  ُلكنُُّجد 
ُحّتىفيُالقرآنُعلىُلسانُالمعترضين:ُ"وقالواُلنُنؤمنُلكُُتفّضلبيانُكماُليسُملعبةُللّصُهللاُأمرُ
والمالئكةُاهللُأوُيكونُلكُبيتُمنُزخرف"ُوقالُبعضهم:ُ"أوُتأتيُبُ...ارُلناُمنُاألرضُينبوعُ تفج
ُتنزلُحّتىماءُولنُنؤمنُلرقيكُالسُّ"ُوقالُبعضهم:ُ"أوُترقىُفيُالُ قبي
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".ُلُ رسُوُابشرُ ُنتُإلُّيُهلُكبقولهُتعالى:ُ"قلُسبحانُربُُّاجميعُ ُفيُجوابُهؤلءهللاُُ"ُفيردُّااُكتابُ علين
اقولُحسنُأناُفأاُأمُّ هُإذاُنُّتبواُذلكُوتضعواُتواقيعكمُعليهُبأفقواُفيُتعيينُأمرُوتكعليكمُأنُتتُُّجد 

ُكيُيظهرُلكمُتلكُالمعجزة".ُاسلموهُلي،ُحينذاكُأرسلُلكمُشخص ُُثمُّشبهةُأّيةُُظهرُفالُتبقىُلنا

لهاُوانصرفُوقبُُّّوةقليُقولُألقولهُوأخذُيدهُالمباركةُبُعُالميرزاُحسنُعموُوقالُلمُيبقُ فاقتنُ
ُ.اخصُساحرُ الشُّماُيكونُهذاُالعلماءُلمُيقبلواُوقالواُربُُّلكنُّوأخبرُالعلماءُبماُسمعه.ُ

ُقالُلهم:وكلُُُّ ُُما ُاّلذيُمالمجتهدونُأنتُأّيها"يا ُولقدُاّلذينُأرسلتمونيُوأنتم ُمنيُهذا نُأردتم
ذهبُالميرزاُإلىُُمّدةة.ُوبعدُيعرفونُهذهُالقضيُُّاسالنُّذلكُلمُيجدُمعهمُوجميعُُلكنُّفضحتموني"ُ

ُوقّصُ ُفيُمجلسُعالقّصُُكرمنشاه ُبتمامها ُمة ُالدُّاد ُُوُاكانُحاكمُ ُاّلذيولة ُحيثُإنُّعلىُكرمنشاه
اُسمعُيكتمُإيمانهُلذلكُلمُُّارويشُوكانُهذاُاألخيرُمؤمنُ الدُّللميرزاُغوغاءُُاولةُكانُمريدُ الدُّعمادُ

ُتبُإلىُسائرُالجهات.كُكةُكتبُإلىُبغدادُماُسمعهُوكذلتفاصيلُالقضيُّ

ُالقّصُُ ُهذه ُإليه ُالمشار ُعمو ُحسن ُالميرزا ُحمل ُوقّصُكذلك ُطهران ُإلى ُبتمامها ُفيُة ها
فقدُُاالمرحومُالميرزاُرضاُقليُكانُحاضرُ ُحيثُإنُّولةُُوالدُّمجلسُالميرزاُسعيدُخانُوزيرُخارجيةُ

ُكتبُلناُتفصيلُذلك.

ُمقصديُأنُُّ ُهذه ُمقاالشُّهُبرغم ُبهاتُواإللقاءاتُوبرغم ُتحصلالشُّومة ُلم ُُاه ُثمُرأّية فغلبُة
ُرُالغرب.رقُهللُالحمدُكماُتعطُّالشُّرُوتنوُّهللاُأمرُ

ُكنُُّ ُوحينما ُفيُطريقنا ُمؤمنُواحد ُيكنُيوجد ُلم ُنسيرُمنُطهرانُإلىُبغداد ُا فيُهذاُأّما
ُبلدُنعبرهُفيُبالدُالغربكّلُُفر،ُوجدناُفيالسُّ
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ُُوُأحّباء ُودوبلن ُدنور ُمثل ُبها ُيسمع ُلم ُأماكن ُومونتريالُفبفي ُومونتكلر ُوبروكلين ُوبوسطن الو
ُ ُفيها ُارتفع ُأماكن ُالنُّوأمثالها ُاإللهيُّداء ُيقول ُوكما ُصخبُالشُّ. ُالبلد ُ"ليسُفي ُمعناه(: ُ)ما اعر

ُ.(1)جُذوائبُالحبيبُوليسُفيُاآلفاقُفتنةُغيرُقوسُحاجبُالمحبوب"وضجيجُغيرُتموُّ

تُلهُجميعُاألرواحُوتحيرتُمنهُاهتزُُّوبشكلُتلذذتُمنهُجميعُاآلذانُهللاُفلقدُارتفعُنداءُُ
اطع."ُفهذاُحيرانُوذاكُمشغولُالسُّداء!ُوأيُكوكبُهذاُالكوكبُالنُّجميعُالعقولُقائلة:ُ"أيُنداءُهذاُ

الحقيقةُفيُلُمثيلُلهاُوهيُبهاءُهللاُتعاليمُحضرةُإّنُالجميعُيقولونُُوحقيقُوثالثُيبرهنُباألدلةُالتُّب
ُروحُهذاُالعصرُونورُهذاُالقرن.

همُقائُ عاليمُموجودةُفيُاإلنجيلُكناُالتُّمثلُهذُإّنُ:ُالُ وكلُماُهنالكُأنهُكانُيعترضُبعض 
عليم؟ُتعالُدلنا.ُوأحدُالتُّ"ُففيُأيُسفرُيوجدُهذاُنسانيُّعاليمُوحدةُالعالمُاإلالتُّأحدُهذهُإّنُنقولُله:ُ"

ينُيجبُأنُيكونُالدُّإّنُمُ"عاليالتُّالعمومي"ُففيُأيُسفرُهوُموجود؟ُوأحدُهذهُُالّصلحعاليمُ"التُّهذهُ
رُتجدُهذا؟ُوأحدُينُخيرُمنُوجوده"ُففيُأيُسفالدُّواأللفةُفإنُلمُيكنُكذلكُفانعدامُُمحّبةسبُال
ُ ُ"التُّهذه ُمطابقُ الدُُّنُّأعاليم ُيكون ُأن ُيجب ُُاين ُوالعقل ُالصحيح ُهذا؟ُالسُّللعلم ُسفر ُأي ُففي ليم"

ُ ُبين ُُوالرُّو"المساواة ُأيُّالنُّجال ُففي ُموجودُساء" ُسفر ُوترك ُالمذهبيُّعّصُالتُّة ُوالوطنيُُّينيُّدُّالُوُب
ُالم.السُّسفرُموجودُوقسُعلىُذلكُُوُفيُأيُُّوالجنسيُُّالّسياسيُُّو

                                                 

ُترجمةُتقريبّيةُلهذاُالبيتُالفارسي: (1)
ُُلهُدرُشهرُنيستُجزُشکنُزلفُيارُُُُُُفتنهُدرُآفاقُنيستُجزُخمُابرویُدوستُززل
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 ينيرانيّ أسباب فخر اإل

1913ُحزيران21ُُالخطبةُالمباركةُفيُبورُسعيدُفيُ

ُهو هللا

ىُلقاءكمُنتُأتمنُّكُاوأناُأيض ُُاأتُوسائلُلقائناُأخيرُ الحمدُهللُبعدماُطالُأمدُانتظاركمُقدُتهيُُّ
ُرتمُالمشامُبزيارةُتلكُالعتبة.ةُوعطُّمقّدسوضةُالمباركةُفيُالبقعةُالالرُّوهللُالحمدُجئتمُإلىُ

ُابالحضورُالمباركُلُفرقُفيُذلكُأبدُ ُالّتشّرفهاُكأنُُّّيامزيارةُالعتبةُالمباركةُفيُهذهُاألُإنُُّ
ُحول ُطائفة ُاألعلى ُالمأل ُوأرواح ُحولها ُطائفة ُاألرواح ُاألعلىُالرُُّفجميع ُوالمقام ُالمباركة وضة

ُوالحمدُهللُعلىُفوزكمُبذلك.

اختصهمُبهاُُاّلتيصارواُيعرفونُمنُأينُجاءتُمثلُهذهُالموهبةُواآلنُاستيقظُأهلُإيرانُُوُ
اجُالتُّهمُومثلُهذاُرتُفيُحقُّقدُُّاّلتيلُمثيلُلهاُولُنظيرُومثلُهذهُالعنايةُُاّلتيتلكُالموهبةُُ–هللاُ
ُُاّلذي ُوفيُالوقتُالحاضرُلُتزالُهللاوضعه ُإيرانُهللاُاختصُُاّلتيُالمواهبُعلىُرؤوسهم. بها
ونُلفتخرواُبذلكُإلىُاألبدُولطارواُمنُيرانيُّهاُستظهرُفيماُبعدُولوُعرفُاإللكنُّينُمجهولةُُويرانيُّواإل

ُرور.السُّشدةُالفرحُُو

رُوسخرواُمنهُوشتموهُنُفابتعدواُعنهُفيُبادئُاألمّييبطالسُّفقدُظهرُحضرةُالمسيحُمنُبينُُ
ُنعمةُخسروهاُفحينماأّيةُُوبعدُذلكُفهموا
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ُسبب!ُهمُنبذوهاُدونُأيُّلكنُّمنحتُلهمُُوُاّلتيانتبهواُإلىُالموهبةُالعظيمةُُأوروّباآمنُأهاليُ

ُهللا!همُبهاُعنايةُاختّصُأّيةُُينُاليومُفهمُلُيعرفوُنيرانيُّوكذلكُحالُاإلُ

ُأّيامفواُبحضورُنفسُمباركةُوأنتمُوهللُالحمدُعشتمُفيُشرُّونُأنُيتجميعُالخلقُكانواُيتمنُُّإنُُّ
ُ.اونسيمُالعنايةُهابُ ُالُ حمةُهاطالرُّيرُاألعظمُساطعةُوغيثُالنُّالجمالُالمباركُحينُكانتُأنوارُ

ُُ ُوبلُّهللاُفاشكروا ُالجهد ُاإلوابذلوا ُهؤلء ُوأيقظوا ُ"يرانيُّغوا ُلهم: ُهلُيرانيُّاإلُأّيهاينُوقولوا ون!
ةُشجرةُمباركةُغرستُفيُون!ُهلُتعلمونُأيُّيرانيُّاإلُأّيهاوكبُطلعُمنُأفقُإيران؟ُوياُكُتعلمونُأيُّ

ون!ُهلُتعلمونُفيُأمواجُأيُبحرُانغمرتم؟ُاستيقظواُاستيقظوا!ُإلىُمتىُيرانيُّاإلُأّيهاظهرانيكم؟ُوياُ
لىُمتىُتبقونُجاهلينُلهذهُالموهبة؟ُف لىُمتىُتبقونُخامدين؟ُوا  اآلنُقدُجاءُتبقونُفيُهذهُالغفلة؟ُوا 

ُوقتُاليقظةُووقتُالنتباه".
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 مجلس بديع 

1913ُحزيران27ُُالخطبةُالمباركةُفيُبورُسعيدُليلةُ

 هو هللا

ُفاُفيُالحقيقةُإنُُّ ُمجلسُبديعُولُيمكنُأنُيكونُأبدعُمنه. هللاُُأحّباءلحاضرونُمنُهذا
دورُمنشرحةُومضيفناُوالّصُواأللفةُُمحّبةوالقلوبُفيُمنتهىُالهللاُهُإلىُوجُّالتُّكمالُُيمجتمعونُف

ىُمجمعُالبحرينُوقدُذكرُفيُومثلُهذاُالمجلسُيسمُُّمحّبةفيُغايةُالُاجنابُآقاُميرزاُجعفرُأيض ُ
اُلدنُُّمناهُمنموسىُويوشعُبشخصُعظيمُ"علُُّفيهُالتقىُحضرةُاّلذيالقرآنُ"مرجُالبحرين"ُأيُالمكانُ

ُ.ةُولهذاُمعنىُبديعمكةُالميتةُحيُّالسُّ"ُحينماُصارتُاعلمُ 

ُاألسبابُلتكرارُوتتهيُُّاةُتباعُ يُّلهاإلأييداتُالتُّأنُتصلُهللاُىُإنُشاءُوخالصةُالقولُأتمنُُّ أ
ُال ُهذه ُإنُّمجالسأمثال ُالُ. ُُمجالسلهذه ُوتدرك ُالوجود ُعالم ُفي البصيرةُُفوسالنُّتأثيراتُعظيمة

ُستحصلُمنها.ُاّلتيتائجُالنُّاآلثارُُو

فيهُُي اظرُملالنُّقناُلوُدقُُّاعلىُالجبلُاجتماعُ ونُفيُُأحواريُّففيُكورُحضرةُالمسيحُاجتمعُالُ
ُجميعُماُحدثُبعدهُمنُالحوادثُكانُمنُنتائجُذلكُالجتماع.ُلرأيناُأنُّ

ُتواينُبعدُحضرةُالمسيحُتشتُّحواريُّالُوتفصيلُذلكُهوُأنُُّ
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ُوكانتُمريماضطربُو ُليُّدالمجُوا ُحضُرالسُّة ُحضرةُببُفيُجمع ُأمر ُفي ُوثبتوا ُفرسخوا ُثانية، اتهم
ُفقالتُلهمالم ُألنُّسيح. ُيحدثُأمرُجديد ُفلم ُأنتمُمضطربونُتائهون؟ ُ"لم ُالمسيحُُ: ُتفّضلحضرة
قتهُيحقُلكنُّجسمُحضرةُالمسيحُغابُعنُاألنظارُُوُماُوقعُهوُأنُُّهذاُاألمرُسيقعُوكلُُّإنُُّامرارُ 

ُالمصائبُ ُلنُتنالها ُالمسيحُلُعلىُروحهُُبلُإنُّساطعةُلمعة اإلهانةُوقعتُعلىُجسدُحضرة
حضرةُالمسيحُعاشُفيُمصائبُلُيستطيعُأحدُُعنُهذاُفإنُُّالُ .ُفلمُأنتمُمضطربون؟ُوفضقيقيُّحال

ُتحمُّ ُثالث ُسنوات ُطيلة ُكان ُفقد ُمنها ُواحد ُيوم ُالّصُيل ُفي ُفحينُ عيش ُعلىُُاحراء ُيقتات كان
عابُهذهُالّصُكّلُُجومُمصباحهُالوحيدُومعالنُّكانُيفترشُالغبراءُوفيُلياليهُكانتُُاالحشائشُوحينُ 
ُربُّ ُفقد ُمشامُّوالمشاق ُكانتُفي ُفإن ُاليوم. ُهذا ُلمثل ُرائحاكم ُفإكم ُوفاء ُولنُنُّة ُذلك ُتنسوا ُلن كم

ُ ُالرُّتختاروا ُأنُننسىُذلكُالرُّاحةُولنُتطلبوا ُفهلُيليقُبنا ُبذكره. ُأهلُوفاءُفاشتغلوا نُكنتم خاءُوا 
رفُالطُُّبناُأنُنغّضُُاُتلكُالعنايات؟ُأوُهلُيليقرتنكاالوجهُالمشرق؟ُأوُهلُيليقُبناُأنُنمحوُمنُذ

ُبقيُّ ُونكونُمثل ُعنُتضحياتُحضرته ُُوُاسالنُّة ُفيُرخائناُالنُّمنهمكينُفيُاألكل ُبالنا ُونشغل وم
ُمُوتلهيناُنحنُأهواؤنا؟".وبذخناُوراحتنا؟ُأفيُهذاُوفاءُمناُأنُيتوراىُالهيكلُالمكرُّ

رُالبعضُمنهمُينُودعتهمُإلىُضيافةُفوقُالجبلُوبعدماُتذكُّحواريُّهاُجمعتُالوالخالصةُأنُُّ
هُيجبُعليناُأنُننظرُماُيقتضيُالوفاءُعملهُفنعملُلُنهايةُلهاُقالواُإنُُّاّلتيالمسيحُُالّسّيدُألطاف

ُُو ُبلُيجبُأنُوننهمكُفيُُأُنيوّيةالدُّاتُغلُبالملذُّالوفاءُلُيقتضيُأنُنرتاحُوننشُأنُّلُشّك هوائنا
نُلهمُعالقاتُاّلذيُالّنفوسشيء.ُُوكّلُُنشيءُالنقطاعُعكّلُُماُنملكهُوأكثرُفعليناُقبلكّلُُنفدي

ُولينصرفوا.ُُو قواُولُنُلُعالقاتُلهمُفليبقواُهكذاُولُيتعلُّاّلذيأّماُولُيستطيعونُالنقطاعُفليعتذروا
ُنحصرُجميعُأفكارناُفيُلأحدُقّطُفيُشيءُغيرُحضرةُالمسيحُُوُفّكري
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ُتهُولننشغلُبنشرُنفحاتهُولنجهدُفيُنشرُكلمته".عبوديُّ

ُميثاقُ فتعاُ ُوأقّروا ُبينهمُُاهدوا ُمنُالجبلُوتوجُُّثمُّفيُما واحدُمنهمُإلىُجهةُمنُكّلُُهنزلوا
ُتهمُعلىُخدمةُالملكوت.يُّالجهاتُوهوُيهتفُويصيح.ُوقامواُبكلُّ

لىُاآلنُأثارهُباقية.ُوكلُُّ ُماُوقعُفيُكورُحضرةُالمسيحُوقعُمنُنتائجُذلكُالمجلسُوا 

ىُأنُتحصلُنتائجُةُواأللفةُنتمنُّوحانيُّالرُّكانُبكمالُينُفيُهذاُالمالسفاآلنُنحنُكذلكُالجُ
ُعظيمةُمنُهذهُاأللفة.
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  اما أقل البشر إنصافا 

1913ُُّولكانونُاأل17ُءُبتاريخُعّكاالخطبةُالمباركةُفيُ

 هو هللا 

يومناُهذاُلمُيستطعُأحدُأنُيذكرُُحّتىفمنذُيومُظهورُالمسيحُُاالبشرُإنصافُ ُماُأقلُُّاحقُ ُ
ُفيُحينُأنُّالمسيحُفيُمعا ُاليهود ُأنُّينُيثبتونُفيُمعابهائيُّالُبد ُاليهود ُُبد ُنُّوأهللاُالمسيحُكلمة
ُيثبتونُفيُكنائسُُهللا.المسيحُروحُ ُُصارىُأنُّالنُّكما ُفإلهيُّرسولُُمحّمدحضرة ُالّناس.ُومعُهذا

ُغيرُراضينُعنا.

منُُصُهنديُّحدثُفيهاُفصادفناُشخاُفيُنيويوركُفيُطريقناُإلىُكنيسةُللتُّفيُذاتُيومُكنُُّ
هينُإلىُالكنيسةُفقالُفيُنفسه:ُ"دعنيُأرىُماُالخبر".ُفجاءُعظماءُذلكُالبلدُودهشُحينُرآناُمتوجُّ

ُ ُأثبتُعلىُالمنّصُُاواقفُ ُنيُّآوُرإلىُالكنيسة ُكانُالرُُّنبّوةُصّحةة ُخرجنا ُفتحيَّرُوحينما ُاألكرم سول
ُأروعُهللاُرورُبشكلُلُيوصفُوقال:ُ"والسُّوجههُيطفحُبالبشرُُو ماُشاهدت،ُإنسانُفيُكنيسةُما

خصُإلىُالشُّسولُالكريم"ُوقدُانجذبُهذاُالرُُّنبّوةيقفُليثبتُُينُوالقّسُمسيحيُّةُوفيُحضورُالمسيحيُّ
ُ.ايُ كلُُّاانجذابُ هللاُأمرُ

ُشكرهُوامتنانهُوسروره.ُبالحاضرينُوقدُأبدىُالقّسُُوفيُالحقيقةُكانتُالكنيسةُتغّصُُ
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تأييداتُالجمالُالمباركُكانتُُعفُإلُأنُّنتهىُالعجزُوالّضُسفرناُذلكُفيُمُياُفناُكنُّومعُأنُُّ
ُتموُّتتموُّ ُوكنُّج ُحولنا ُالبحر ُفيج ُُا ُنردُّكّل ُبالحديثُمكان ُنشرع ُحين ُاألبوابُتنفتح ُنرىُجميع ه
ُدناُأنوارُشمسُالحقيقةُبشكلُلُيمكنُوصفهُوحصره.وتؤيُّ

ُُوفيُ ُمعبدُ كّل ُأم ُكانُكنيسة ُسواء ُمجمعُ ُامكانُدخلته ُتوجُّكنتُأُاأم إلىُالملكوتُُأّولُ ه
ُدقائقُوكنتُأطلبُُمّدةاألبهىُ ُالمباركُتتموُّالتُّبضع ُفألحظُتأييداتُالجمال ُمنه جُفيُذلكُأييد

ُالمحفلُوبعدُذلكُكنتُأشرعُبالحديث.

ُهللُإنُُّ ُُالحمد ُفي ُاشتهر ُالمباركُقد ُالجمال ُآثارهُُأّيامأمر ُوظهرتُجميع ُالمباركة حياته
ُه.أحّبائآثارُُحّتىُو

ُفكنتُأقولُلهونُيقولونُكيفُسيرانيُّنُاإلوكاُ ُإنُّيكونُمستقبلُإيران، ُاألمورُُم ُاّلتيهذه
ُإنُّ ُإيران ُفي ُاآلن ُمنُترونها ُالمختلفة ُاألحزاب ُالختالفاتُوهذه ُوهذه ُإيران ُدمار ُأسباب ُهي ما

ُبعدُيوم.ُابُإيرانُيومُ ماُتخرُّةُومعتدلةُإنُّديمقراطيُّ

ُقبُ ُحالةُإيرانُالحاضرةُبحالتها ُأنُّقيسوا ُالختالفاتُخرُُّلُعشرُسنواتُتروا بتُإيرانُهذه
ُالُ .ُوكانواُيسألون:ُ"كيفُسيكونُالمستقبل؟"ُفقلتُلهمُسأضربُلكمُمثافيومُ ُاوهيُتزادُيومُ ُاتخريبُ 

،ُيوضحُمستقبلُإيرانُوقيسواُعلي ُوواف  مةُقطعةُمنُبالدُةُالمكرُّفهذهُمكُّهُبأنفسكمُفهوُدليلُكاف 
ُغيرصخرُّ ُفيُواد  ُوتقوم ُُية ُفيها ُلُينمو ُُاعشبُأبدُ ذيُزرع  ُصحراءُرملية وهيُفيُوصحراؤها

اُهاُلمُّأنُُّءُفيها؟ُإلُّةُلُماةُرمليُّذاُينبتُفيُأرضُصخريُّمنتهىُالحرارةُوليستُقابلةُللعمران،ُوما
هُإليهاُاآلفاقُيتوجُّخريةُالبلقعُقبلةُسولُاألكرمُفقدُأصبحتُهذهُالبالدُالّصُالرُّكانتُموطنُحضرةُ

ُجودُفافهمواُمنُهذاُماذاُسيكونُعليهُمستقبلُإيران.السُّدُالخلقُعن
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ُأنُّفتلكُالبالدُالّصُُ أّماُسولُاألكرمُأصبحتُقبلةُاآلفاقُالرُّهاُكانتُموطنُحضرةُخريةُبما
ُ ُذاتُاألزهار ُالبديعة ُالخضراء ُالطُّإيران ُوالهواء ُمستقبلها؟ُُطيفاللُّيبة ُسيكون ُالعذبُماذا والماء

.ُقيسواُعلىُهذاُفهوُميزان ُكاف 
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 نّيةآفة النا

ُالخطبةُالمباركةُألقيتُفيُحيفاُفيُالمقامُاألعلى
1914ُآب28ُُيومُُ

 هو هللا

ُم.بُومنظُّةُوهوُمرتُّوحانيُّالرُّهُفيُغايةُماُأروعُهذاُالمجلسُإنُُّ

لُمجامعُكثيرةُولكنُلُنظمُلهاُولُترتيبُوهناكُاختالفُبينُأعضائهاُفيُهذاُالعالمُتتشكُُّ
ُ ُاآلراء. ُفإنُُّأّمافي ُالحمد ُوهلل ُالمجمع ُهذا ُُفي ُاألعضاء ُونواياُمّتحدقلوبُجميع ُبعضها، ُمع ة

ُالمجمعُيومُ الجميعُومقاصدهمُواحدةُوليسُبينهمُأيُأثرُألفكارُمختلفةُوأتمنُّ ُاىُأنُيحصلُلهذا

أوُُةمعنويُّفيُالفضائلُالُأوهللاُهُإلىُوجُّالتُّباهرُويرتقيُفيُجميعُمراتبُالوجودُسواءُفيُُقّدمتُافيومُ 
ُتحلُّ ُول ُاألحوال ُفيُجميع ُويرتقي ُالمكتسبة ُوالفنون ُالعلوم ُوآراءُُفي ُمختلفة ُأفكار ُأعضائه بين

ُ.حّبُالّذاتُوُنّيةماُهيُمنُاألفكارُالمختلفةُومنُاألناتحدثُإنُُّاّلتيجميعُالمشاكلُُةُألنُّتنّوعم

ُاألناُ ُالّذاتُوُنّيةوهذه ُالوجُحّب ُوليسُفيُعالم ُالختالفات. ُآفةُكسببُجميعُهذه حّبُود
ُؤّدييُحّبُالّذاتيعنيُأنُلُيرضىُاإلنسانُعلىُاآلخرينُبلُيرضىُعلىُنفسهُفقط.ُُوُاّلذيُالّذات
لىُالغفلة.ُولوُُركبُّالتُّإلىُ لىُالعجرفةُوا  ُبالءُفيكّلُُناُبصورةُدقيقةُلوجدناُأنُّتحّريوا 
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ُحّتىمناُُاخيرُ ُالّناسائرُفيجبُأنُلُنعجبُبأنفسناُبلُنعتبرُسُحّبُالّذاتفيُعالمُالوجودُينتجُمنُ
حسنُالخاتمةُمجهول.ُفكمُمنُنفوسُليستُمؤمنةُبلُيأتيُيومُتؤمنُفيهُُغيرُالمؤمنة.ُألنُُّالّنفوس

ُحق.اللُّهاُتغفلُفيُآخرُحياتهاُعنُلكنُّلخدماتُعظيمةُوكمُمنُنفوسُمؤمنةُاآلنُُوُاوتكونُمصدرُ 
ُأنُنفّضل ُُفيجبُعلينا ُوأكّل ُأعظم ُونراه ُألنُّشرفُوأكملُمنُّإنسانُعلىُأنفسنا ُبمجرُّا ُاعتبارناُنا د

ُ ُإنُّالنُّمتازينُعنُاآلخرينُنبتعدُعنُطريقُمأنفسنا ُيأتيُمنُُجاةُوالفالح. ُاّلتيارةُفسُاألمُّالنُّهذا
ماءُلُقعرُظلماُعداُنفسهُوهكذاُترميُاإلنسانُفيُبئرُعميقةُُاشيءُسيئُ كّلُُتجعلُاإلنسانُيرُى
ُفهيُتجعلُال ُفيُنظرُاإلنسانلظُّلها ُُفيُم ُالذُُّتصّورُوُلُ ساعةُعدكّل ُالمحضةُشرفُ لُّله أكبرُُاة

حّبُماءُهيُبئرُلظُّهذهُالبئرُالُنرىُأنُُّادُ جيُُّحّقق.ُوعندماُنتاّمةوتبديُلهُالمصيبةُالعظيمةُراحةُ
ُأقوالهمُبلُيعجبُبأطوارهُوسلوكهُوشؤونه.ُيعجبُبأطوارُاآلخرينُوسلوكهمُُواإلنسانُلُألنُُّالّذات

ُفنحنُهللا،لُسمحُُهللا،لُسمحُُهللا،.ُلُسمحُحّبُالّذاتخطرُببالُأحدناُأنُيهللاُمعاذُُ
ُيجبُأنُنرىُأنُُّحين ُنفسُأذلُّالدُّهُليسُفيُننظرُإلىُأنفسنا ُوأحقرُمنها.ُُنيا ُوأوضعُمنها منها

ناُيجبُأنُننظرُإلىُوأكملُوأعلمُمنهم.ُألنُُّنياُأعزُّالدُّهُليسُفيُوحينُننظرُإلىُاآلخرينُنرىُأنُّ
ُعُبنظرُالجمي ُالحّق ُأذلُُّأعّزاءويجبُأنُنعتبرهم ُوكلُّءونعتبرُأنفسنا ُفيُإنسانُتقصيرُنشاُ. هده

ُتقصيرُ  ُألنُُّانعتبره ُلوُلمُنكنُمقّصُفيُأنفسنا ُلمُّرينُنا ُهذا ُشاهدنا قصير.ُويجبُعلىُاإلنسانُالتُّا

نُّالُ وغيرهُكامُاصرُ أنُيرىُنفسهُمقُادائمُ  لمسيحُروحيُلهُحضرةُاُكرىُأقولُإنُّالذُُّيُعلىُسبيل.ُوا 
ُأشدُّحواريُّذاتُيومُبجيفةُوهوُبصحبةُالُالفداءُمرُّ ُالحيوان!"ُوقالُتعفُُّين.ُفقالُأحدهم:ُ"ما نُهذا

هاُحضرةُالمسيح:ُ"لحظواُأسنانهُماُأشدُُّتفّضلتهُلهُفرُثالثُعنُكراهيُّآخر:ُ"ماُأقبحُصورته!"ُوعبُّ
ُحضرةُُ!".ُفمنُهذاُتالحظونُأنُّابياض ُ
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ُبياضُأسنانهُبيضاءُفشاهدُشاهدُأنُُّحّتىشُيبُمنُعيوبُذلكُالحيوانُبلُفتُّعُأيُُّالمسيحُلمُيرُ 
ُنهُوقبحُمنظره.خهُوتعفُّرفُبعدُذلكُعنُتفسُّالطُُّاألسنانُوغّضُ

هُكلمةُةُالجمالُالمباركُلنُتجريُعلىُلسانورانيُّقلبُفيهُبصيصُمنُنكّلُُأنُُّاواعلمواُيقينُ ُ
بقولهُأناُكذاُوأناُعملتُكذاُوأناُأحسنتُوفالنُأساء.ُفكلمةُُنّيةعلىُاألناُدلُّتُاّلتي"أنا"ُأعنيُالكلمةُ

ُ.اتمامُ هللاُعنُُالُ هذهُتجعلُاإلنسانُغافُحّبُالّذاتتغشىُنورُاإليمان.ُوكلمةُُظلمةهذهُُنّيةاألنا

ُُ ُاألبهىُيا ُإلههو ُقيود ُمن ُهؤلء ُالعجزة ُعبيدك ُحّرر ُالقدير ُمنُشراكُالّذاتيُّنا ُوأطلقهم ة
رُمنُحرُّالتُّفيُكهفُالحفظُوالحراسةُوالنقطاعُُوُاناُجميعُ عنايتكُونجُُّظلُّفيُُاعُ وآوناُجميُنّيةاألنا

راطُوندخلُفيُنعبرُالّصُُحّتىخيمةُالوحدةُُوُظلُّفيُُاحدُجميعُ فقُونتُّنتُُّحّتىفسُوالهوىُالنُّشؤونُ
نُّ.ُإنُّةحقيقيُّالوحدةُالُجّنةاألبهىُُجّنة ُالقدير.ُويُّأنتُالقُإلُُّإلهُحيمُلالرُّكُأنتُكُأنتُالكريمُوا 
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ُ(1914)ُولىاألةُعالميُّألقيتُغداةُنشوبُالحربُالُالخطبةُالمباركة

 هو هللا

ُ.انياُوالقومُمشغولونُينحرُبعضهمُبعض ُالدُّتُاضطربمتُاألمورُُولقدُتأزُُّ

ُأُ ُفي ُقلت ُُولقد ُوالكنائسُوالمحُأوروّبامريكا ُالمجامع ُ"إنُّافي ُالحاُفل: الحاضرةُُلةعاقبة
اوخيمةُ ماُُارالنُّراتُوانفجارهُينتظرُشرارةُواحدةُفتعالواُوأخمدواُهذهُبهُبمخزنُمتفجُّأشُأوروّبافُجد 

ُصح.النُّهمُلمُيسمعواُلكنُّلُتحدثُهذهُالحرب"ُُوُحّتىُادامُذلكُممكنُ 

ُُتواآلنُحدثُ ُأنُّالنُّهذه ُمع ُترونُأنُّتيجة ُللبنيانُاإلُكم وسببُخرابُُنسانيُّالحربُهادمة
ُأبدُ ا ُمنها ُنتيجة ُول ُالغالبُوالمغلوبُيتضرُُّالعالم ُضررُ وكال ُمنها ُسفينتينُومثلهُابالغُ ُار ُمثل ما

ُب ُبعضهما ُفاصطدمتا ُإحداهما ُأغرقت ُبدُّالسُّبعضُفإن ُل ُالباقية ُوتبقىُُفينة ُضرر ُيصيبها أن
ُأنُّ ُاألمر ُفي ُما ُوغاية ُتُمعطوبة. ُمؤقُُّتغّلبدولة ُأخرىُولغلبة ُدولة ُعلى ُتة ُتمضي إلُُّامأيُّن

األلمانُُتغّلبُثمُّحدثُأنُغلبتُفرنساُألمانياُمّرةُمنُ.ُوكمُاوالمقهورُمنتصرُ ُالبُ اويصبحُالمغلوبُغ
ُين.فرنسيُّبعدُذلكُعلىُال

ُالحقائقُياُللعجبُماُأشدُتأثيرُاألوهامُفيُالقلوبُفيُحينُأنُُّ
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اهذاُشيءُغريبُإّنُ.ُالُتأثيرُله ولكنُماُأعظمُتأثيره!ُُميُّأمرُوهُالُ مثُفالختالفُالجنسيُُّ.جد 
عةُتسمىُبجنسُىُبجنسُالصقالبةُوجماتسمُُّةماعجُماُفيُاألمرُأنُُّهمُبشرُوكلُّالجميعُكلُُّمعُأنُّ

ُتسمى ُوجماعة ُالُاأللمان ُأنُّفرنسيُّبجنس ُلحظوا ُاإلنجليز. ُبجنس ُتسمى ُوجماعة اختالفُُين
ُأمرُوهميُّ ُأشدُُّاألجناسُهذا ُوالحالُأنُُّولكنُما ُونفوذه! ُحقيقةُواضحةُاُتأثيره لجميعُبشرُوهذه

ُجميعُالبشرُنوعُواحد.ُوهيُأنُّ

ُلُلكنُُّ ُالحقيقة ُأنُُّهذه ُفيُحين ُلها ُالختالفُالجنسيُُّتأثير ُموهومُُاّلذيُهذا ُأمر هو
ُأثير.التُّكّلُُلهُومجازيُّ

ُُومعُ ُالحروبُكّل ُالبيوتُُسفكتُوكلُُّاّلتيماءُالدُّوقعتُُوُاّلتيهذه ُهدمتُوكلُُّاّلتيهذه
بعدُإلىُُاسالنُّحروبُوالقلوبُلُتزالُقاسيةُولمُينتبهُفالقومُلمُيشبعواُمنُالُرتدمُُّاّلتيهذهُالمدنُ

ُهذهُالبغضاءُوالعداوةُهادمةُللبنيانُاإل ُواأللفةُسببُراحةُالبشرُورخائهم.حّبُالُوأنُُّنسانيُّأنَّ

ُ!ّيامفيُهذهُاألُاسالنُُّاضطرابُفماُأشدُُّ

ُيقرُُّ ُول ُويستغيثون ُيئّنون ُآباء ُمن ُقرارُ ُوكم ُأمُُّالهم ُمن ُمنُوكم ُحال ُفي ُيبكين هات
ُأجبرُهؤلءُعلىُالحرب؟ُاّلذيلُتوصف!ُفماُُضطرابال

فيُمساكنهمُوألقواُبهؤلءُالفقراءُالمساكينُفيُُعّزةونُفيُمنتهىُالالسبيُالحربُجمسبُُّإنُُّ
ُعسف!التُّهذاُُ،ُفماُأشدُّاقُبعضهمُبعض ُساحةُالحربُيمزُّ

فيُميدانُُفوسالنُّشعرةُواحدةُمنُرؤوسهمُتراهمُيقتلونُآلفُوبينماُلُيرضونُأنُتقطعُُ
ُالوغىُوالقتال.ُدونُجدوى.

ةُربُفلوُأحيلتُهذهُالمشاكلُإلىُمحكمةُعموميُّمساُوالّصُالنُّفاآلنُقدُحصلتُمشاكلُبينُُ
ُتلكُالمحكمةُالكبرىُتقومُهاُفإنُّلتحلُّ
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ُفإنُّالنُّنبُذنبُحقيقُفإنُكانُالذُّالتُّب ُتصدرُالحكمُُومسا نُكانُالذُّها هاُتحكمُنبُذنبُاألخرىُفإنُّا 
ُ.ُفماُالحاجةُلهذهُالحرب؟اعليهاُأيض ُ

نُحصلتُبينُاألفرادُمشاكلُفإنُُّفالمحكمةُالكبرىُتحلُُّ ها.ُةُتحلُّالمحكمةُالفضائيُُّالمسألةُوا 
رتيب!ُالتُّولُوالملل.ُفماُأحسنُهذاُالدُّلُمحكمةُكبرىُتفصلُفيُالمشاكلُبينُحوُتتشكُّالنُّوعلىُهذاُ

ُالطمئنان.كّلُُولُوالملوكُأنفسهمُيرتاحونُوينالوُنالدُّضررُفيُذلك؟ُفُوأيُّ

ُمحّبةآلفُوالالتُّاآلنُلمُيحصلُضررُمنُُحّتىاريخُالتُّوفيُالحقيقةُمنذُبدايةُالعالمُوكتابةُُ
رارُمنُالحربُوحصلتُاألضللكّلُُوراحةللكّلُُإنسانُبلُكانُفيُذلكُسرورُيُّألُامطلقُ ُالّصلحُو

ُفيُالبحثُوراءُالحرب.ُاونُعلىُالحربُويجّدونُدائمُ مصرُّبشرُاُفالللجميع.ُومعُهذ

ُعلىُالحربُفماُأشدُُّمبنيُُّاإللهيُّينُالدُّأساسُُتُأنُّهاُظنُّوالعجيبُفيُأمرُهذهُالمللُأنُُّ
ُ.محّبةةُمنُالهذاُالعقل!ُكأّنُالقلوبُليستُفيهاُذرُُّأحطُّهذهُالغفلةُوماُ

ُإنُُّ ُالوحشيُُّلحظوا ُصفة ُلديه ُاإلنسان ُُوة ُيتُّلكنُّوالفتراس ُالحيه ُالفتراس.ُُوهم ُبتهمة ان
ئبُيقولونُعنُالذُُّالُ إليهُلطعامه.ُومثُيضطرُُّاواحدُ ُافالحيوانُالمفترسُيصيدُمنُغيرُنوعهُصيدُ 

ُإنُّ ُمسكينُهذ ُمفترس. ُألنُُّالُ يفترسُحمُالّذئبه ُالجوعُألنُّلطعامه ُيفترسُيمتُمن ُلم ُإن ُمنُه ه
ُُواللُّآكالتُ ُيسبُُّاإنسانُ ُلكنُّحوم ُيتُُّثمُّبُتمزيقُمليونُنسمة ُالحيوانُالمسكينُبهذه ُالتُّهم ُأّيهاهمة.

همُر،ُشجاع،ُمقدام،ُوتفخرُبهذاُالقتلُومعُهذاُتتُّكُفاتح،ُمظفُّكُقتلتُمليونُنفسُوتقولُإنُّجلُإنُّالرُّ
ُبالفتراس!ُعجيبُأمرك!الّدّبُُوُالّذئب



 459 

 محّبةهي ال قّوةأقوى 

ُةُلميُّعاالخطبةُالمباركةُألقيتُقبيلُالحربُال
1914ُةُمقّدسفيُاألرضُالُولىاأل

 هو هللا 

ُجميعُالخلقُمضطربون.ُعجيبُأنُُّ

حولُالحربُوقدُُثناُإلىُالقنصلُاأللمانيُّتحدُُّاسةُعشرُيومُ عشرةُأوُالخمقبلُماُيقاربُالُ
كمالهاُوكانُيالحربيُُّقّوةهوُعلىُوجوبُزيادةُالُأصرُّ هاُنُّكملُفإماُكانتُأةُكلُّالحربيُُّقّوةالُقولُإنُّةُوا 

فقواُقوهُفيُماُذهبُإليهُواتُّحاضرينُوصدُُّشخاص.ُوكانُبعضُاأللمانُوبعضُاألقيُّللرُُّاتكونُسببُ 
ةُالحربيُُّقّوةتأثيراتهاُتكونُأعظمُمنُالُفإنُُّتغّلبتُمحّبةالُقّوةُمعهُفيُهذهُالمسألة.ُفقلتُلهم:ُ"لوُأنُّ

ويصمتونُعنُطريقُُاسالنُّةُيسكتُيُّلحرباُقّوةفبالُمحّبةالُقّوةكنفوذُُنافذةُقّوةوليسُفيُعالمُالوجودُ
فيُُالُ متواصُاولُجهدُ الدُّومُتجهدُجميعُييطيعونُاألمرُمحضُرغبتهم.ُفالُمحّبةالُقّوةهمُبلكنُّاإلكراهُُو

ةُقائمةُالحربُالقتصاديُُّلكنُّهرُُوالّظاالحربُغيرُموجودةُعلىُحسبُُتهيئةُوسائلُالحربُولوُأنُّ
يصرفُجميعُُثمُّاليمينُوعرقُالجبينُُنُيجمعونُبضعُحبوبُبكدُّهؤلءُالفقراءُالمساكيُألنُّمّرةُمست

ُاّلذيهذاُاإلصرارُوالحرصُُواآلنُلوُأنُُّقائمة.مّرةُالحربُولهذاُفالحربُمستذلكُعلىُ
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ُ ُالدُّلدى ُفي ُالحربيُّالتُّول ُجهيزات ُاألفكار ُوهذه ُُاّلتية ُوهذ ُالحربية ُالعلوم ُلتوسيع عيُالسُّتصرفها
ولُوالمللُوألفةُاألقوامُأفالُالدُّبينُالبشرُوارتباطُُمحّبةبذلُفيُسبيلُاللوُ–ةُوالفكرُوالجهدُوالهمُّ

يوفُوسفكُبعضهمُدماءُالبعضُاآلخرُألُيكونُالسُّعنُاستاللُُلُ يكونُذلكُأفضلُوأحسن؟ُوبد
ُ".ه؟واطمئنانهُورقيُُّاواُبراحةُبعضهمُبعض ُفّكُراألفضلُأنُي

ةُثمُرنواُيجادلونُفيهاُفقلتُلهم:ُ"ترىُماُحضراتُالحاضرينُلمُيقبلواُهذهُاألقوالُوكاُلكنُُّ
ُ ُالللدُّفكُالسُّهذا ُهذا ُنتيجة ُوما ُُولظُّماء؟ ُالأيُّم؟ ُمنفعةُجنتها ُمنُاُوةُمنُالعدبشريُّة ُأّولنُوالهجوم

ُ ُالُحّتىالعالم ُتاريخ ُيخبرنا ُكما ُالحاضر ُالعكسُأيُّبشريُّالوقت ُعلى ُلحظوا ُبل ُة؟ لذيذةُُأثمارة
نُبعقالءُاألرضُأُةُظهرت!ُفحريُّوحانيُّةُآثارُُروأيُُّتجّلتةُمعنويُُّةُفتوحاتوأيُُّمحّبةالُقّوةظهرتُب

وسببُراحةُالعالمُُبدّيةاألُعّزةفهيُسببُاأللفةُوالوئامُوسببُالُمحّبةالُقّوةتنصرفُأفكارهمُإلىُنشرُ
ُ".نسانيُّاإل

ُاُبلُصمتوا.ُوأيُبلُسكتواُولمُيعترفالرُّولكنُحضراتُالحاضرينُلمُيرضواُأنُيرضخواُلهذاُُ

ُالبلدُمحزونينُُوُ ومينُلسماعهمُخبرُإعالنُالحربُمهماليومُنشاهدُجميعُاأللمانُفيُهذا
ُمنُالحزنُلُتوصفُألنُّ ُعلىُدرجة ُيرونُأنُّوهم ُترىُلماذاُهم ُفيُخطرُلئالُينكسرُاأللمان. هم

ُالمسيحُومنُُفيُالخطر؟ُمعُأنُُّاسالنُّيرمونُ ُأهلُدينُواحدُوهوُدينُحضرة هؤلءُفيُالحقيقة
فيُبقاعُمختلفةُُاستقرُُّوُأوروّبامانُمنُآسياُإلىُجاءُفيُقديمُالزُُّاّلذيُهوُالجنسُاآلريُّجنسُواحدُ

يطاليا.ُامختلفُ ُامنُلموطنهُاسمُ جمعُبعدُفترةُمنُالزُّكّلُُخذمنهاُواتُّ ُمثلُفرنسا،ُألمانيا،ُإنكلتراُوا 

تُحلُُّثمُّ.ُاواحدُ ُااُفيُاألصلُجنسُ كّلههاُكانتُلكنُُّوُي احدثتُأسبابُالختالفُبينهاُتدريجُثمُُّ
ُ.افيومُ ُاالختالفُيومُ ُبينهاُأوهامُواشتدُّ
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ةُفإنُوروّبيُّاألُقاّرةضُهيُالهمُساكنونُفيُقطعةُواحدةُمنُاألُرنالحظُأنُُّي املُفّكروكذلكُحينماُن
نُقالواُإنُّالدُُّالختالفُحدثُبسببُاختالفُإنُّقالواُ الختالفُحدثُُينُفجميعهمُأهلُدينُواحدُوا 
ُإنُّكّلهفُالجنسُبسبب نُقالوا ُوا  ُجنسُواحد ُيسكنونُقطعةكّلهحدثُبسببُالوطنُفالختالفُُم ُم

ُأرضُواحدة.

ومنُدوحةُواحدةُونمواُمنُشجرةُُبشريُّالُوعالنُّجميعُهؤلءُمنُُهذاُفإنُّكّلُُوعالوةُعلىُ
ُواحدة.

ياُُفيهاُتنادي:ُ"الوطن!ُالوطن!ُالوطن!"ُفكنتُأقولُمّلةكّلُُكانتُأوروّباوحينماُكنتُفيُُ
ُالعجيج؟ُفإنُّكّلُُهذاُالضجيج؟ُومنُأينكّلُُائيُماُالخبرُفيأعزُّ تصرخونُمنُُاّلذيالوطنُُهذا

ُوتنادونُبهُهوُسطحُاألرضُوهوُوطنُاإلنس مكانُكانُذلكُالُاشخصُسكنُمكانُ ُانُوكلُّأجله
عينتموهاُُاّلتياُكرةُواحدةُوهذهُالحدودُكّله.ُفاألرضُامُاألرضُتقسيمُ الىُلمُيقسُّعتهللاُُوطنهُفإنُّ

ُألمانياُُوُةُونقولُإنُّناُنرسمُفيُهذهُالغرفةُخطوطُحدودُوهميُّكأنُُّةحقيقيُّةُلُوهميُّ صفُالنُّنصفها
ةُهيُبمثابةُالحدودُبينُوهذهُالحدودُالوهميُُّااُأبدُ هةُلُوجودُلاآلخرُإنكلتراُوفرنسا.ُفالخطوطُالوهميُّ

ةُولوُمواُالميدانُبينهمُبخطوطُوحدودُوهميُّسُّهمُقلكنُُّوُاكانُيسكنونُميدانُ السُّمنُُاعددُ ُالممالكُألنُّ
ُ.حقيقيُّهذهُالخطوطُليسُلهاُوجودُُجاوزُعنُحدودهُهجمُعليهُاآلخرونُوالحالُأنُّالتُّأرادُأحدهمُ

ُنالحظُأنُُّالُ وفضُ ُالوطنُُعنُهذا ُماُتكّلمتُاّلذيهذا ونُعنهُقائلين:ُ"ياُوطن!ُياُوطن!"
إلىُُوبعدُذلكُيستقرُُّأّيامشُفوقُهذهُاألرضُبضعةُيعيلُشّكُُاإلنسانُفإنُُّاهو؟ُفإنُكانُأرض ُ

ُوتكونُقبرُ  ُتحتُأطباقها ُأفهلُيليقُباإلنسانُأنُيتحُي اأبدُااألبد ُاألاُرله. ُالمقبرة ُبدّيةبُعلىُهذه
ُ؟أيجدرُبهُذلكُالعملُإلهيُّ؟ُفاإلنسانُبناءُلهيُّاإلفيسفكُدمُإخوانهُويهدمُالبناءُ
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امُرأيتهمُمحزونينُُونيُاليلكنُّعلىُاأللمانُُوُالُ لكُاليومُثقيبحثيُهذاُكانُفيُذُوخالصةُالقولُإنُّ ُجد 
بانُأشغالهمُالشُّوغيرة!ُفقدُتركُُاهمُحماسُ احيةُاألخرىُماُأشدُّالنُّهمُمنُلكنُّومضطربينُومرتبكين.ُُو

ُمسافرينُواستعدُّوتحرُّ ُللسُُّاخمسونُشخص ُُكوا ُالّصُمنُتلقاءُأنفسهم ُالقرية غيرةُفرُويذهبُمنُهذه
ااُهمُحزنُولكنُُّوُاُيشكونُمنُشيءُأبدُ رورُولالسُّبانُبكمالُالشُّمنُُصشخُحواليُمائة منُأخبارُُجد 
ُهم.ينُواإلنكليزُضدُّفرنسيُّوسُوالالرُُّاّتحادةُباليومُالمنبثُّ

ُاشدُُّ ُُما ُكُألمانيُّقُاإلنسانُأخاهُاإلنسانُقطعةُقطعةُلمجردُأنُّفيهُيمزُُّاّلذيعسفُالتُّهذا
ُ ُُفرنسيُّوأنا ُأنُّواُإنكليزيُّوذاك ُجميعُ لحال ُُاهم ُفي ُيعيشون ُالفيوضاتُُلهإُظلُّبشر ُوتشمل واحد

ُرؤوفُبالجميع.ُحقيقيُّاعيُالالرُّوهذاُهللاُمُأغنامُكّلهةُجميعهمُُوّيُهلاإلوالعناياتُ

ُُإنُُّثمُُّ ُهياج ُالهياج ُالطُّهذا ُأسرى ُالحيوانات ُمثل ُالبؤساء ُوهؤلء ُمغلوبونُالطُّبيعة بيعة
ُفالحيواناتُيتجاوز ُعلُومحكومونُبها. ُُىبعضها ُالبعضُفيُالطُّالبعضُاآلخرُبحكم بيعةُويجهد

مُلظُّبيعةُالفتراسُوفيهُالالطُّبيعةُومقتضاها.ُففيُعالمُالطُّهالكُالبعضُاآلخرُوهذاُمطابقُلحكمُ
بيعةُفكذلكُللطُُّالحيواناتُأسيرةُبيعةُوكماُأنُّالطُّؤونُمنُلوازمُالشُّهذهُُنازعُعلىُالبقاء.ُوكلُّالتُُّوفيه

ُذليل ُللطُُّاإلنسان ُفمثُاّلتيبيعة ُلها. ُوأسير ُعليهُُتغّلبيُالُ قهرته ُويستولي ُاإلنسان الغضبُعلى
ُحينُ  ُويكون ُُاالفتراس ُشهواته ُإنُُّنّيةفساالنُّأسير ُجميعها؟ ُهذه ُجميعُ فما ُعالمُُاها ُمقتضيات من

إلىُُاهةُحقُ المتوجُُّوهللاُوالمنجذبةُإلىُملكوتُهللاُوالمؤمنةُبآياتُاهللُبُاالمؤمنةُحقُ ُفوسالنُُّبيعةُإلُّالطُّ
ُفإنُّهللاُ ُأنُكانتُمحكومةُمنُقبلُالطُّنجتُمنُأسرُمخالبُها بيعةُصارتُحاكمةُالطُّبيعةُوبعد

ُك ُأن ُوبعد ُللطُُّانتُمغلوبةعليها ُعلى ُأصبحتُغالبة ُفالطُّبيعة ُإلىُالطُّبيعة. ُاإلنسان ُتدعو بيعة
ُقديس.لتُّانزيهُُوالتُّتجذبهُإلىُعوالمُهللاُُمحّبةُالهوىُوالمجونُفيُحينُأنُّ
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 الفهرس العام لعناوين اللواح والخطب

 

5ُُاشرالنُّةُقّدمم
13ُُالمُالعامالسُّصوتُ

16ُُوحُالمباركاللُّ
22ُُالمعظمُكتورُفورالالدُّجنابُالبروفسورُالمحترمُ

34ُُأ.أ.ُدانُزيدكزُالّسّيدهولنداُجنابُ
38ُُلندنُ–اءُجريدةُواهانُوحُالمباركُإلىُقرُّاللُّ
40ُُلندنُُ-ُرقيةالشُّاءُالمجلةُإلىُمديرُوقرُُّوحُالمباركاللُّ
43ُُفيُهولنداُالعموميُُّالّصلحوحُالمباركُإلىُأعضاءُمجمعُاللُّ
46ُُفيُالصينُ–وحُالمباركُبافتخارُجنابُسالمُاللُّ
49ُُةُبارسنزالّسّيدهللاُوحُالمباركُبافتخارُأمةُاللُّ

52ُُسويسرةُ–ُغةُالعربيةُفيُتونوُناللُّالخطبةُالمباركةُب
56ُُفهمهُسهلالحّقُ

60ُُرورُاألبديُّالسُّ
62ُُخطبةُكنيسةُسيتيُتمبل

64ُُصورةُالمألُاألعلىُ
66ُُتجديدُتعاليمُاألنبياءُ

67ُُةُيُّلهاإلُواميسالنُّتجديدُ
68ُُةُفيُكنيسةُسانُجورجُغةُالعربيُّاللُّالخطبةُالمباركةُب
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ُ

72ُُةُوحانيُّالرُّنورُ
74ُُةيُّلهاإلعاليمُالتُّنسيانُ

76ُُداءُالملكوتن
79ُُبهاءُهللانبذةُعنُتعاليمُ

83ُُوحالرُّعالمُالوجودُمحتاجُإلىُ
86ُُماويُّالسُّالعتمادُعلىُالملكوتُ

89ُُةُوحانيُّالرُّدورةُالفصولُ
92ُُبيانُمعنىُاألبُفيُالبنُوالبنُفيُاألب

98ُُالعالمُاّتحادينُسببُالدُّ
102ُُبيعةُالطُّمُأغاللُالعلمُيحطُّ

104ُُالجامعةُُمحّبةقدسُسببُالوحُالالرُّ
107ُُحابالسُّمجيءُالمسيحُعلىُمتنُ

ثباتُُينيُّدُّالالخالفُ 109ُُمحّمدناُسّيدُنبّوةوا 
115ُُةمقصدُعظيمُدونهُمشكالتُجمُُّّتحادال
118ُُوحُالقدسُواسطةُالفيضُالرُّ
120ُُةُوحانيُّالرُُّمدنّيةال

123ُُقديسالتُّنزيهُُوالتُّمعنىُ
125ُُوحالرُّبحثُفيُ

129ُُهوُاألعمالهللاُدينُ
132ُُقسمانهللاُدينُ

135ُُالعالمُمجالسقُعلىُمجلسُيتفوُّ
137ُُاإللهيُُّورالنُّ

139ُُللحقُُّممّثلةاإلنسانُمرآةُ
142ُُمصائبُالجمالُالمبارك

148ُُماُهيُاألعمالُلُاألقوالإنُّ
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ُ

150ُُهللاُمحّبة
152ُُينُوحانيُّالرُّفيُمجمعُ

157ُُالحقيقةُُتحّرُي
161ُُوحُوبقاؤهاالرُُّقيُُّر

168ُُةُنسانيُّوحدةُاإل
171ُُينُتؤامُالعلمُالدُّ

174ُُبُعّصُالتُّتركُ
177ُُالمساواةُبينُالجنسينُ
179ُُنصيحتيُإليكمُاليوم

180ُُوحُوالجسدالرُّفسُواسطةُبينُالنُّ
183ُُتعديلُالمعيشةُ
186ُُالمكافأةُوالمجازاة

190ُُوحُالقدسالرُّنفثاتُ
193ُُماويُّالسُّالجتماعُ

195ُُيطانالشُّونداءُهللاُنداءُُ
199ُُوحانيُّالرُُّوُماّديُّالُقيُّالرُّ
202ُُرورُوالحزُنالسُّ

205ُُُماوّيةالسُّالمائدةُ
207ُُهللاُعنُُاسالنُّغفلةُ

209ُُنورُالهدايةُ
211ُُُنسانيُّوحدةُالعالمُاإل

214ُُاألكبرُالّصلحصبحُ
219ُُةُيُّلهإلالحكمةُا

227ُُالمُالسُّحضرةُزرادشتُعليهُ
231ُُسولُالكريمالرُّمولدُ
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236ُُيروزالنُّيومُ
239ُُبهاءُهللاتعاليمُ
246ُُونُيُّنُحقيقبهائيُّ
249ُُاإللهيُّبيعُالرُّ

251ُُةُيُّلهاإلُمدنّيةالُأسس
255ُُرقُوالغربالشُّمعانقةُ

257ُُبيضُوسودهللاُليسُلدىُ
260ُُةواألخوُُّّتحادال

263ُُالوحدةُ
270ُُهللاُُنّيةوحدا

274ُُنسانيُّنداءُوحدةُالعالمُاإل
282ُُجّددالتُّرُُوطوُّالتُّ

286ُُالعلمُنور
291ُُوحدةُأساسُاألديانُ

295ُُهللاُبُإلىُقرُّالتُّ
300ُُحوارُفيُالمصيف

312ُُبهاءُهللاُتعاليمُ
319ُُبهاءُهللاُتعاليمُ

328ُُةُوحانيُّالرُّربيةُالتُّ
330ُُملوكإلىُالبهاءُهللاُالبشاراتُورسائلُُحّققت

337ُُهذهُنصيحتيُإليكم
341ُُلإلنسانُحياتانُ

345ُُةُمقّدسالمظاهرُالُاسالنُّلماذاُينكرُ
350ُُالعصرُالحاضرُرقيُّ

353ُُوحُالرُّخلودُ
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357ُُةُوحيُّالرُّعادةُالسُّ
362ُُربيةُنوعانُالتُّ

371ُُتيُفيُتوديعكموصيُّ
375ُُبهاءُهللاُتعاليمُ
381ُُبيعةُناقصالطُّعالمُ
386ُُُنسانيُّةُالعالمُاإلوحد

395ُُوصايايُلكم
398ُُالمسيحُُالّسّيدُمجيء

401ُُربيةُباألعمالُلُباألقوالالتُّ
404ُُمحّبةينُسببُالالدُّ

409ُُةمقّدسوحدةُالمظاهرُالُ–الحقيقةُوخلودُاألرواحُُتحّرُي
414ُُُلوهّيةإثباتُاأل

416ُُاإللهيُّلُنهايةُللفيضُ
421ُُسؤالُوجواب

430ُُبهاءُهللاُتعاليمُ
437ُُإعالنُدعوةُحضرةُالباب

441ُُهللاُعظمةُأمرُ
445ُُينُيرانيُّأسبابُفخرُاإل

447ُُمجلسُبديع
450ُُاالبشرُإنصافُ ُماُأقلُّ

453ُُُنّيةآفةُاألنا
456ُُنسانيُّالحربُهادمةُللبنيانُاإل

459ُُُمحّبةهيُالُقّوةأقوىُ
463ُُالفهرسُالعامُلعناوينُاأللواحُوالخطب
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ُصفحةُخالية
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 فهرس العالم

 

ُ.386أباطرة:ُ
ُُ.440ُ-377ُ-359ُ-316ُ-242ُ-224ُ-151ُ-109إبراهيم:ُ
ُ.349إبليس:ُ
ُُ.367ُ-319ُ-209ُ-207آدم:ُ

ُ.386ُ-223ُ-190ُ-22أرسطو:ُ
ُ.191أرميا:ُ

ُ.110إسحق:ُ
ُ.426ُ-307اإلسكندرُاليوناني:ُ

ُ"بهاءُهللاالسمُاألعظمُاطلبُ"
ُ.316عون:ُآسياُبنتُفُر

ُ.399ُ-288ُ-191ُ-167ُ-110:ُإشعيا
ُاألعلىُ"حضرة"ُراجعُ"الباب".

ُ.386ُ-223ُ-190ُ-22ُأفالطون:
ُ.223إقليدس:ُ

ُأميرُالمؤمنينُاطلبُ"عليُبنُأبيُطالب"
ُ.22كتور":ُالدُّأوكوستُفورالُ"

ُ.191ُ-110إيليا:ُ
ُ.440ُ-438ُ-437ُ-360ُ-291ُ-242ُ-232ُ-224ُ-166ُ-151ُ-143ُ-90باب:ُ

ُ.437بابُالباب:ُ



 470 

 

ُ.371ُ-357ُ-52ُ-49ة":ُالّسّيدُوُالّسّيدبارسنزُ"
ُ.143":ُباقرُ"مالُّ
ُ.426ر":ُرُ"نبوخذُنّصُبختنّصُ

ُ.145بديعُخراسانيُ"ميرزا":ُ
ُ.428ُ-343ُ-300ُ-223ُ-191ُ-119ُ-112ُ-87بطرس:ُ

ُ.113بطليموس:ُ
ُ.401يدي":ُاللُّبلومفيلدُ"
ُ-63ُ-61ُ-59ُ-57ُ-56ُ-42ُ-33ُ-21ُ-20ُ-19ُ-14ُ-13السمُاألعظم":ُُ-ُالمباركُ"الجمالبهاءُهللاُ

66ُ-ُ68ُ-ُ76-ُ78-ُ80-ُ82-ُ86-ُ87-ُ90-ُ91-92-ُ108-ُ109-ُ130-ُ140-ُ142-ُ
143-ُ144-ُ145-ُ146-ُ147-151-ُ153-ُ155-ُ157-ُ158-ُ160-ُ166-ُ170-ُ172-ُ
179-ُ180-ُ183-ُ187-ُ188-ُ190-ُ191-ُ192-ُ196-ُ198-ُ206-ُ211-ُ224-225-ُ
228-ُ229-ُ232-ُ233-ُ234-ُ235-ُ238-ُ239-ُ242-ُ243-246-ُ247-ُ253-ُ255-ُ
279-ُ280-ُ281-ُ291-ُ292-ُ293-ُ296-301-ُ302-ُ314-ُ315-ُ316-ُ317-ُ323-ُ
324-ُ325-ُ326-ُ327-330-ُ332-ُ333-ُ334-ُ335-ُ340-ُ344-ُ360-ُ365-ُ366-ُ
368-ُ371-ُ375-ُ376-ُ377-ُ378-ُ379-ُ380-ُ387-ُ392-ُ393-ُ407-408-ُ437-ُ
438-ُ439-ُ440-ُ441-ُ442-ُ444ُ-ُ446-ُ451ُ-ُ455.ُُ

ُ.427ُ-330ُ-291بوذا:ُ
ُ.175:ُحواريُّبولسُال

ُ.144تقيُخانُ"ميرزا":ُ
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ُ.48جالينوس:ُ
ُ.448جعفرُ"آقاُميرزا":ُ

ُ"بهاءُهللاالجمالُالمباركُ"اطلبُ
ُ.237جمشيد:ُ
ُ.347ن:ُجنكيزُخا
ُ.191حزقيال:ُ

ُ.443حسنُعموُ"الميرزا":ُ
ُ.195ا:ُحنُّ
ُ.448ُ-435ُ-344ُ-211ُ-210ُ-209ُ-197ُ-196ُ-192ُُ–188ُُ–130ُُ–123ُُ–119ُون:ُحواريُّال

ُ.128داروين:ُ
ُ.426ُ-347ُ-231ُ-110داود:ُ

ُ.186ُ-161ُ-129ُ-118ُ-92ُ-86دريفوسُ"مسيو":ُ
ُالرُّ ُ"رسول ُالكريم ُُ-صُحّمدمُ-هللاسول ُ-112ُ-111-110ُ-92ُ-71ُ-66ُ-58ُ-54ُ-48المصطفى":

113-ُ138-ُ143-ُ151-ُ159-ُ166-ُ195-ُ224-ُ232-ُ234-ُ242-ُ275-ُ281-ُ291-ُ
360-ُ370-ُ377-ُ427-ُ431-ُ433-ُ435-438-ُ440-ُ451-ُ452.ُ

ُ.443رضاُقليُ"الميرزا":ُ
ُ.433ُ-427ُ-291ُ-229ُ-228ُ-227زرادشت:ُ

ُ.426ا:ُزكريُّ
ُ.111اُ"أبوُيحيى":ُزكريُّ

ُ.435زنوبيا:ُ
ُ.442ولة:ُالدُّزينُالعابدينُخانُفخرُ
ُ.316سارةُ"زوجةُإبراهيم":ُ
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ُ.443سعيدُخانُ"ميرزا"ُوزيرُخارجيةُإيران:ُ
ُ.26ُ-22سقراط:ُ

ُ.46سالمُ"جناب":ُ
ُ.426ُ-274ُ-231ُ-110ُ-60سليمان:ُ

ُ.167سنائيُ"الحكيم":ُ
ُ.130هداء:ُالشُُّسّيد

ُ.115شارلمان:ُ
ُ.228شعيب:ُ

ُ".بهاءُهللاشمسُالبهاءُاطلبُ"
ُ.426طيطوس:ُ

ُ.335ُ-49ُ-46ُ-39ُ-38ُ-34ُ-16عبدُالبهاء:ُ
ُ.442ُ-441يخ":ُالشُّعبدُالحسينُ"
ُ.336ُ-335":ُثمانيُّعلطانُالالسُّعبدُالحميدُ"
ُ.334":ُثمانيُّعلطانُالالسُّعبدُالعزيزُ"

ُ.443:ُولةُحاكمُكرمنشاهالدُّعمادُ
ُ.143عليُبنُأبيُطالبُ"أميرُالمؤمنين":ُ

ُ.143عليُجانُ"مال":ُ
ُ.442عليُنقيُ"ميرزا":ُ

ُالمسيح".ُالّسّيدعيسىُاطلبُ"
ُ.316سول:ُالرُّفاطمةُبنتُ

ُ.79كيُالكردي:ُُزهللاُفرجُ
ُ.231ُ-197ُ-195فرعون:ُ

ُ.198ُ-196ون:ُيسيُّالفرُّ
ُ.223ُ-190فيثاغورس:ُ

ُ.22كتور":ُالدُّفيشرُ"
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ُ.436ُ-316ةُالعين:ُقرُّ
ُ.386قياصرة:ُ
ُ.195قيافا:ُ

ُ.227شتاسب:ُگ
ُ.143:ُخعيُّالنُّكميلُبنُزيادُ

ُ.436كليوباترا:ُ
ُ.383ُ-302كولومبوس:ُ
ُ.237كيومرث:ُ

ُ.144لريجانيُ"اسمُالقبيلة":ُ
ُ.227لهراسب:ُ
ُ.308ُ-184ليكارغوس:ُُ–ليكرجوسُ

ُ.442":ُالّسّيد"ُمحّمد
ُ.442يخ":ُالشُّحسينُ"ُمحّمد

ُ.316مريمُ"أمُيعقوب":ُ
ُ.433ُ-399ُ-316ُ-300ُ-111ُ-108مريمُالعذراء:ُ

ُ.448ُ-435ُ-373ُ-316ُ-88ة:ُمجدليُّمريمُال
ُالّسّيدالمسيحُ" :"49-ُ54-ُ58-ُ59-ُ68-ُ71-ُ72-ُ74-ُ75-ُ84-ُ87-ُ88-ُ89-90-ُ95-ُ107-ُ

108-ُ110-ُ111-ُ112-ُ119-ُ121-ُ123-ُ124-ُ126-129-ُ130-ُ132-ُ133-ُ138-
150-ُ151-ُ155-ُ163-ُ166-ُ167-ُ172-ُ175-ُ192-ُ195-ُ196-ُ197-ُ198-ُ209-ُ
210-ُ211-ُ214-ُ224-ُ232-241-ُ242-ُ243-ُ244-ُ252-ُ255-ُ264-ُ272-ُ275-ُ
281-285-ُ288-ُ291-ُ292-ُ295-ُ298-ُ300-ُ302-ُ303-ُ323-ُ327-ُ328-ُ332-ُ
343-ُ345-ُ346-ُُُ
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ُ347-ُ348-ُ354-ُ359-ُ363-ُ364-ُ377-ُ385-ُ398-ُ399-ُ400-404-ُ405-ُ406-ُ
419-ُ421-ُ422-ُ423-ُ424-ُ425-ُ426-ُ427-ُ428-ُ431-ُ432-ُ433-ُ438-ُ440-ُ
445-ُ447-ُ448-ُ449-ُ450-ُ454-ُ460.ُ

ُسولُالكريم".الرُّالمصطفىُاطلبُ"
ُ.234مصطفىُضياءُباشا:ُ

ُ.381ة":ُالّسّيدُوُالّسّيدمكسويلُ"
ُ-172ُ-151ُ-138-133ُ-112ُ-111ُ-110ُ-89ُ-71ُ-67ُ-66ُ-59ُ-58ُ-53الم:ُالسُّموسىُعليهُ
195-ُ197-ُ211-ُ214-ُ224-ُ231-ُ242-ُ272-ُ274-ُ281-ُ291-ُ332-ُ347-ُ348-ُ
359-ُ377-ُ405-ُ423-ُ424-ُ426-ُ427-ُ431-ُ432-ُ433-ُ435-ُ440-ُ447.ُ
ُ.347ُ-115:ُّولنابليونُاأل

ُ.333ُ-218الث:ُالثُّنُنابليُو
ُ.361ُ-335ُ-146ُ-145ينُشاه:ُالدُّناصرُ

ُسولُالكريم".الرُّاإلسالمُاطلبُ"ُنبيُّ
ُاطلبُ"الباب".ُولىاألقطةُالنُّ

ُ.144نوريُ"قبيلة":ُ
ُ.343نيرون:ُ
ُ.426ُ-197ُ-110هارون:ُ
ُ.347هانيبال:ُ
ُ.237هوشنك:ُ

ُ.438ُ-425المعمدان":ُُيوحّنايحيىُبنُزكرياُ"
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ُ.110يعقوب:ُ
ُ.119:ُنجيليُّاإلُيوحّنا
ُا".المعمدانُاطلبُ"يحيىُبنُزكريُُّيوحّنا
ُ.424هب:ُفمُالذُُّيوحّنا

ُ.151ُ-110يوسف:ُ
ُ.447يوشع:ُ
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 فهرس أسماء المكنة والمدن

 

ُ.430أبيورد:ُ
ُ.232ُ-145ُ-75أدرنة:ُ

ُ.228أراسُ"نهر":ُ
ُاألستانةُراجعُإسطنبول.

ُ.386ردُ"جامعة":ُستانفُو
ُ.232ُ-145ُ-78إسطنبول:ُ

ُ.251إسنشنُ"كنيسة":ُ
ُ.437صفهان:ُإ

ُ.143ُ-142آمل:ُ
ُ.429ُ-306ُ-218ُ-152ُ-135ُ-125ُ-123ُ-96ُ-95ُ-92ُ-87ُ-86باريس:ُ

ُ.444بروكلين:ُ
ُ.306برلين:ُ

ُبطحاءُراجعُمكةُالمكرمة.
ُ.444ُ-443ُ-442ُ-441ُ-439ُ-145ُ-77بغداد:ُ
ُ.430ست:ُبوداب

ُ.447ُ-442ُ-441بورُسعيد:ُ
ُ.444بوسطن:ُ
ُ.438تبريز:ُ
ُ.436ُ-435تدمر:ُ
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ُ.282ترامونتُ"معبد":ُ
ُ.430ترمد:ُ
ُ.430تسا:ُ

ُ.52تونون:ُ
ُ.302تيتانيكاُ"باخرة":ُ

ُ.430جرجان:ُ
ُ.438جهريق:ُ
ُ.453ُ-429ُ-347حيفا:ُ

ُ.444ُ-49دوبلين:ُ
ُ.444دنور:ُ

ُ.152":ُسانُجرمانُ"قاعة
ُ.68سانُجورجُ"كنيسة":ُ

ُ.432ُ-388ُ-49ُ-23ُ-22سانُفرانسيسكو:ُ
ُ.62سيتيُتمبلُ"كنيسة":ُ

ُ.207سينُ"نهر":ُ
ُ.145شميران:ُ
ُ.437شيراز:ُ

ُ.142برسيُ"قلعة":ُالطُّ
ُ.109اُ"بحيرة":ُطبريُّ

ُ.277ُ-217ُ-215ُ-207ُ-199ُ-194طرابلسُوطرابلسُالغرب:ُ
ُ.450ُ-335ُ-233ُ-147ُ-145ُ-77ُ-60:ُعّكا

ُ.236ُ-227فيكتورياُ"فندق":ُ
ُ.319ُ-312فيالدلفيا:ُ

ُ.433قدسُاألقداس:ُ
ُ.234الكرملُ"جبل":ُ
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ُ.443كرمنشاه:ُ
ُ.274كريثُمتوديثُ"كنيسة":ُ

ُ.286كالركُ"جامعة":ُ
ُ.404كينكُزيُهاوسُ"كنيسة":ُ

ُ.131لهاي:ُ
ُ.91ُ-78ُ-76ُ-57ُ-56ُ-42ُ-40ُ-38لندن:ُ

ُ.438اكو:ُم
ُ.248المحيطُاألطلسي:ُ

ُ.228مدين:ُ
ُ.430مرو:ُ

ُ.319ُ-295نُ"كنيسة":ُّييالمعمدان
ُ.453المقامُاألعلىُ"ضريحُحضرةُالباب":ُ

ُ.451ُ-370ُ-232ة:ُمكُّ
ُ.375ُ-362ُ-312ُ-270دينُ"كنيسة":ُالموحُّ

ُ.444ُ-381ُ-375مونتريال:ُ
ُ.444ُ-270مونتكلر:ُ
ُ.347ُ-346ُ-108ناصرة:ُ
ُ.430نسف:ُ

ُ.211نوايُديالمُ"كنيسة":ُ
ُ.145نياوران:ُ
ُ.450ُ-302ُ-255نيويورك:ُ

ُ.257هارفاردُ"جامعة":ُ
ُ.47واشنطن:ُ
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 فهرس أسماء القوام والديان

ُ.289األرمن:ُ
ُ.460اآلري:ُ

ُإسرائيلُراجعُ"بنيُإسرائيل".
ُ.442ُ-427-409ُ-407ُ-334ُ-332ُ-331ُ-242ُ-235ُ-112يون":ُمحّمداإلسالمُوالمسلمونُ"ال

ُ.370ُ-289ُ-275ُ-256ُ-242ُ-208ُ-200األعرابُوالعربُوالعربي:ُ
ُ.428ُ-130بروتستانت:ُ
ُ-427ُ-426ُ-424-405ُ-359ُ-275ُ-274ُ-231ُ-197ُ-191ُ-151ُ-89ُ-67ُ-53بنوُإسرائيل:ُ
431-ُ443.ُ

ُ-263ُ-247-242-238ُ-196ُ-187ُ-179ُ-171ُ-149ُ-148ُ-58ُ-56ة:ُبهائيُّالُ-وُنبهائيُّالُ-بهائيُّال
296-ُ436-ُ442.ُ

ُ.427ُ-407ُ-332ُ-291ُ-284ُ-224ُ-158ُ-34:ُبوذيُّالُ–ونُبوذيُّال
ُ.416ُُ-409ُ-263ُ-219ُ-79ُ-66:ُالّتياصفةُ–ثيوسوفيونُ

ُ.427ُ-407ُ-334ُ-332ُ-331ُ-284ُ-242ُ-224ُ-158ون:ُزرادشتيُّوالُزرادشتيُّال
ُ.445ُبطيون:السُّ

ُ.266ُ-255ُ-49سريانيون:ُُ-سريان
ُ.431ّنة:ُالسُّ
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ُ.431يعة:ُالشُّ
ُعربيُراجعُ"األعرابُوالعرب".

ُ.232ُ-196قريش:ُ
ُ.428ُ-129الكاثوليك:ُ
ُ.405ُ-275ُ-266ُ-243ُ-49ون:ُكلدانيُّالكلدانُوال

ُ.34ون:ُالكنفوشيوسيُّ
ُ.242ُ-159:ُمجوسيُُّ–مجوسُ
ُالمسلمون".يُراجعُ"اإلسالمُُومحّمد

ُ-284-242ُُ-224ُ-159ُ-158ُ-131ُ-130ُ-112ُ-111ُ-110ُ-95ُ-58ون:ُمسوووووووووووووووويحيُُّ–ُمسوووووووووووووووويحيُّ
291-ُ331-ُ332-ُ333-ُ334-ُ407-ُ409-ُ426-ُ427-ُ431-ُ432-ُ435-ُ450.ُ

ُموسويونُراجعُاليهود.
ُون.مسيحيُّصارىُراجعُالنُّ

ُ ُيهوديُُّ–ُيهوديُُّ–اليهود ُ-272ُ-242ُ-224-196ُ-195ُ-159ُ-158ُ-143ُ-112ُ-110ُ-109ون:
284-ُ291-ُ323-ُ331-ُ332-ُ333-ُ334-ُ345-ُ346-ُ347-ُ348-ُ398-ُ399-ُ407-ُ
409-ُ419-ُ425-ُ426-ُ427-ُ431-ُ432-ُ450.ُ
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 فهرس البلدان والمناطق وشعوبها

ُ.308ُ-307إسبارطة:ُ
ُ.460-431ُ-336ُ-278ُ-235ُ-232آسيا:ُ
ُ.404ُ-266ُ-243ُ-48ون:ُآشوريُّ

ُ.402ُ-401ُ-362ُ-335ُ-258ون:ُأفريقياُوأفريقيُّ
ُ ُ-459ُ-456ُ-408-394ُ-393ُ-378ُ-306ُ-276ُ-256ُ-241ُ-176ُ-175ُ-106ألمانُوألماني:

460-ُ461.ُ
ُواأل ُمريكيُّأمريكا ُ-305ُ-302ُ-295-291ُ-281ُ-262ُ-258ُ-257ُ-256ُ-57ُ-42ُ-14ُ-13ون:
306-ُ330-ُ333-ُ335-ُ357-ُ361-ُ362-ُ372-ُ380-ُ383-ُ393-ُ426-ُ441-ُ448-ُ
456.ُ
ُ.305ةُالوسطى:ُأمركياُالجنوبيُّ

ُ.462ُ-461-460ُ-393ُ-378ُ-276ُ-256ُ-176ُ-175ُ-128ُ-106:ُاإلنجليزُواإلنجليزيُّ
ُُأوروّبا ُ-378ُ-357-306ُ-258ُ-241ُ-200ُ-179ُ-135ُ-125ُ-73ُ-47ُ-14ُ-13واألروبيون:
402-ُ431-ُ442-ُ456-ُ461.ُ
ُ-213ُ-187ُ-175-153ُ-145ُ-113ُ-106ُ-91ُ-90ُ-80ُ-77ُ-76ُ-74ون:ُيرانيُّواإلُإيرانيُُّ-إيران

218-ُ224-ُ227-ُ228-ُ236-ُ237-ُ242-ُ244-ُ253-ُ256-ُ276-ُ278-ُ279-ُ292-ُ
305-ُ316-ُ323-ُ331-ُ
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ُ332-ُ334-ُ360-ُ366-ُ378-ُ393-ُ406-ُ407-ُ445-ُ446-ُ451.ُ
ُ.460ُ-393ُ-276ُ-208ُ-199ُ-115ُ-106يون:ُإيطاليُواإليطالُ–إيطالياُ
ُ.428ُ-14ُ-13بلقان:ُ

ُ.370ُ-360ُ-359ُ-275ة:ُالجزيرةُالعربيُّ
ُ.370الحجاز:ُ

ُ.462ُ-430ُ-393ُ-122ا:ُروسيُ–وسُالرُّ
ُ.343روما:ُ

ُ-405ُ-386ُ-346-317ُ-275ُ-266ُ-255ُ-243ُ-241ُ-175ُ-113ُ-54ُ-49ُ:وميُّالرُُّ–ومانُالرُّ
435.ُُ

ُ.275وريون:ُالسُّ
ُ.52سويسرة:ُ

ُ.289ين:ُالّصُ
ُ.457رب:ُالّصُ

ُ.233العراق:ُ
ُون"يرانيُّالفرسُوالفارسيُراجعُ"إيرانُواإل

ُ-394ُ-393-378ُ-306ُ-276ُ-256ُ-241ُ-207ُ-176ُ-175ُ-107ُ-106ون:ُفرنسيُُّوُفرنسيُُّ–فرنساُ
408-ُ460-ُ461.ُ
ُ.426ُ-347فلسطين:ُ

ُون".مريكيُّمريكاُواألاألميركيةُراجعُ"أُقاّرةال
ُ.144كردستان:ُ

ُ.375ُ-305كندا:ُ
ُ.386كاليفورنيا:ُ
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ُ.144ُ-142مازندران:ُ
ُ.442ُ-317ُ-275ُ-264ُ-255ُ-243ُ-151ُ-67ُ-57ُ-49ون:ُمصريُّمصرُوال
ُ.305مكسيك:ُ

ُ.457مسا:ُالنُّ
ُ.380ُ-289الهندُوالهنود:ُ

ُ.405-386ُ-317ُ-275ُ-266ُ-255ُ-244ُ-243ُ-241ُ-223ُ-184ُ-113ُ-54ُ-49اليونان:ُ
ُ.289ُ-121يابانيون:ُ
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ُصفحةُخالية
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 فهرس الكتب

ُ.437أحسنُالقصص:ُ
ُ.124األلواحُالمباركة:ُ

ُ.380ألواحُالملوك:ُ
ُ-300ُ-298ُ-295ُ-288ُ-187ُ-153ُ-130ُ-124ُ-112ُ-111ُ-107ُ-92ُ-66ُ-54ُ-41اإلنجيل:ُ

303-ُ330-ُ348-ُ368-ُ377-ُ400-ُ421-ُ433-ُ436-ُ438-ُ444.ُ
ُ-424ُ-400ُ-347ُ-346ُ-330ُ-172ُ-132ُ-127ُ-124ُ-112ُ-111ُ-92ُ-66ُ-58ُ-41وراة:ُالتُّ

426-ُ427-ُ432.ُ
ُ.330زندُأفستا:ُ

ُالفرقانُراجعُ"القرآنُالكريم".
ُ-432ُ-330ُ-228ُ-167ُ-138ُ-130ُ-124ُ-113ُ-112ُ-111ُ-66ُ-58ُ-41ُ-23القرآنُالكريم:ُ
433-ُ447.ُ

ُ.396الكلماتُالمكنونة:ُ
ُ.400ُ-288:ُمقّدسالكتابُال

ُ.48ُمائةُرسالةُلجالينوسُالحكيم:ُ
ُ.113:ُمجسطيُّ
ُ.40رقية:ُالشُّمجلةُ

ُ.38واهانُ"جريدة":ُ
ُ


