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مقّدمة النّاشر

صـعد حـضرة بـهاء اهلل – مـؤسّـــــس الـّديـن الـبهائـيّ – إلـى الـرّفـيق األعـلى فـي أواخـر أيّـار (مـايـو) 
ســنة 1892، فــتولّــى تــبيني أمــره وتــرويــجه مــن بــعده ابــنه عــبّاس أفــندي الّــذي يــعرف جــيًّدا بــاســم: 

"املولى" و"حضرة عبد البهاء”

وفـي فـاتـحة هـذا الـقرن بـلغ انـتشار الـّديـن الـبهائـيّ فـي الـغرب درجـة اسـتلزمـت سـفره إلـى أحـبّائـه 
الّــذيـن تعهّـــدهـم بـعنايـة فـائـقة، غـير أنّـه لـم يسـتطع أن يـغادر شـواطئ األرض املـقّدسـة إالّ بـعد أن 
أطــاح انــقالب "تــركــيّا الــفتاة" بــالــحكومــة الــعثمانــيّة ســنة 1909، وأطــلقت حــكومــة االنــقالب ســراح 
كــافّــة املــسجونــني الــّسياســينّي والــّديــنينّي، ومــا كــاد عــبد الــبهاء يســترّد حــّريّــته بــعد اعــتقال وســجن 
وتـضييق دام أربـعني سـنة حـتّى نـهض فـي ثـقة وعـزم وشـجاعـة لـيكرِّس- وهـو عـلى أبـواب السّـــــبعني 
من العمر- ما بقي من قّوته، ليقوم بهذه األسفار الطّويلة اّلتي دامت ما ال يقّل عن ثالثة أعوام.

الرّحلة األولى 

فـفي شهـر أيـلول (سـبتمبر) 1910 أبحـر مـن األرض املـقّدسـة وأقـام فـي بـور سـعيد مـا يـقرب مـن 
شهــــر واحــــد، وركــــب الــــّسفينة مــــن هــــناك ليبحــــر إلــــى أوروبّــــا، إالَّ أّن تــــوعّـــــك صــــّحته اضــــطرّه إلــــى 
تــأجــيل رحــلته فــتوقّــف بــاإلســكندريّــة نــحو عــام واحــد حــيث أقــام مســتشفيًا وزار أثــناء إقــامــته تــلك: 

القاهرة، وضاحية الزّيتون.

وفـي أغسـطس سـنة 1911 أبحـر مـن اإلسـكندريّـة عـن طـريـق مـارسـيليا إلـى مـديـنة تـونـون لـي بـان 
الـّسويسـريّـة، ومـكث فـيها أيّـامًــا مـعدودة وألـقى هـناك خـطبته الـجامـعة الّــتي نـقلها أحـد املـراسـلني 

( 1إلى جريدة األهرام املصريّة.(

وفــي الــيوم الــرّابــع مــن شهــر أيــلول (ســبتمبر) 1911 وصــل عــبد الــبهاء مــديــنة لــندن، فــمكث فــيها 
شهــــرًا واحــــًدا لــــيغادرهــــا إلــــى بــــاريــــس حــــيث بــــقي مــــّدة تــــسعة أســــابــــيع غــــادر بــــعدهــــا الــــعاصــــمة 
الـــفرنـــسيّة لـــيعود إلـــى مـــصر فـــي شهـــر كـــانـــون األّول (ديـــسمبر) مـــن الـــعام نـــفسه، وقـــضى فـــصل 
الشّـــــــتاء فـــي مـــديـــنة اإلســـكندريّـــة. وهـــذه هـــي مـــا نـــطلق عـــليها اســـم "الـــرّحـــلة األولـــى"، وقـــد دامـــت 

أربعة أشهر أو نحوها.

هذه الخطبة منشورة في الّصفحة 52 من هذا الكتاب(1)



الرّحلة الثّانية

بــدأ حــضرة عــبد الــبهاء رحــلته الــثّانــية إلــى الــغرب فــي الــيوم الــخامــس والعشــريــن مــن شهــر آذار 
(مـارس) 1912 فـقد أبحـر إلـى نـيويـورك عـن طـريـق نـابـولـي، فـوصـلها بـعد 18 يـومًــا وفـي أمـريـكا 
قـام بـجولـة واسـعة طـويـلة اسـتغرقـت 8 أشهـر جـاب فـيها الـواليـات املتّحـدة مـن املـحيط إلـى املـحيط 
وبـــعض املـــدن فـــي كـــندا ثـــّم عـــاد إلـــى نـــيويـــورك وغـــادرهـــا فـــي الـــيوم الـــخامـــس مـــن كـــانـــون األّول 
(ديـــسمبر) إلـــى لـــيفربـــول، ومـــنها إلـــى لـــندن فـــزار أكـــسفورد وأدنـــبره وبـــريســـتول وعـــاد إلـــى لـــندن 
ومـنها سـافـر إلـى بـاريـس فـي أواخـر كـانـون الـثّانـي (يـنايـر) 1913 حـيث أمـضى فـيها إلـى أواخـر 
آذار (مــــارس) ثــــّم ســــافــــر إلــــى اشــــتتغارت فــــبودابســــت وڤيينا وفــــي 13 حــــزيــــران أبحــــر إلــــى بــــور 
ســـعيد وزار اإلســـماعـــيليّة وأبـــا قـــير زيـــارة قـــصيرة وأقـــام فـــي رمـــل اإلســـكندريّـــة مـــّدة أطـــول عـــاد 
بــعدهــا إلــى األراضــي املــقّدســة مــنهيًا أســفاره الــتّاريــخيّة فــي 5 كــانــون األّول 1913 قــبل إعــالن 

الحرب العامليّة األولى بزمن قصير.

وتـشير هـذه األسـفار الـطّويـلة إلـى نـقطة بـالـغة األهـميّة فـي تـاريـخ الـّديـن الـبهائـيّ، كـما أنّـها تـقف 
فـــذّة فـــريـــدة ال شـــبيه لـــها وال مـــثيل فـــي الـــقرن الـــبهائـــيّ األّول، ذلـــك ألنّـــه ال "الـــباب" املبشّــــــــر بهـــذا 
الــّديــن وال "بــهاء اهلل" – مــؤسّـــــــس هــذا الــّديــن– اســتطاعــا أن يــتّصال بــالــغرب أو بــالشّـــــــرق اتّــصاالً 
مــباشــرًا أو شــخصيًّا، فــما كــاد حــضرة الــباب يــعلن رســالــته حــتّى اعــتقل وســجن ونــفي فــي قــالع 
الحـــدود اإليـــرانـــيّة الـــّروســـيّة الـــتّركـــيّة ثـــّم مـــا لـــبث أن شـــرب كـــأس الـــّشهادة رمـــيًا بـــالـــرّصـــاص فـــي 

ميدان تبريز العام في صيف 1850.

أمّـــــا حــــضرة بــــهاء اهلل فــــقد قــــضى مــــعظم حــــياتــــه ســــجينًا مــــنفيًّا ابــــتداًء مــــن طهــــران فــــبغداد، ثــــمّ 
إســطنبول فــأدرنــة حــتّى اســتقّر بــه مــنفاه فــي ســجن عــّكا، وظــّل ســجينًا محــرومًــا مــن الحــّريّــة إلــى 
آخــر نــسمة مــن حــياتــه ثــّم صــعد إلــى الــرّفــيق األعــلى بــجوار تــلك املــديــنة فــي صــيف عــام 1892 

ميالديّة.

وعـلى ذلـك فهـذه هـي املـرّة األولـى الّــتي اسـتطاعـت فـيها شـخصيّة رئـيسيّة لهـذا الـّديـن وهـي مـثله 
األعـلى ومـركـز عهـده ومـيثاقـه ومـبنّي كـتابـاتـه املـقّدسـة أن تتخـطّى شـواطئ الشّــــــرق وتـتمتّع بحـّريّـة 

العمل إلى آخر أيّام حياتها اّلتي انتهت في خريف عام 1921.

ويــــنبغي أالّ يــــغيب عــــن بــــالــــنا أّن حــــضرة عــــبد الــــبهاء دخــــل الــــّسجن صــــبيًّا ثــــّم غــــادره شــــيًخا فــــلم 
يجــلس إلــى مــعّلم، ولــم يــتلقَّ الــعلم فــي مــدرســة، كــما أنّــه لــم يــختلط بــالــوســط الــغربــيّ حــتّى يــعرف 
عـــادات أهـــل الـــغرب أو لـــغتهم، ومـــع ذلـــك قـــام لـــيعلن مـــن املـــنبر ومـــن املـــنّصة فـــي عـــواصـــم أوروبّـــا 
املــهّمة وفــي أمّـــهات مــدن أمــريــكا الــّشمالــيّة الــحقائــق املــميزة لــلّديــن الــبهائــيّ، ولــيوضــح األصــول 
اإللهيّة ألنبياء اهلل ورسله جميًعا، ويبنّي الّصلة اّلتي تربط رساالتهم بهذا الّدين، ويشرح عناصر 
الــنّظام اإللــهيّ الــعاملــيّ، ويــعزّز عــرض هــذه الــحقائــق الــحيويّــة الّــتي وصــفها بــأنّــها "روح الــعصر” 



بتحــذيــراتــه وإنــذاراتــه بــانــدالع نــار حــرب طــاحــنة داهــمة تــلتهم أوروبّــا، ويــنبّه عــلى االنــحالل الّــذي 
يـدّب فـي الـقوى الـّسياسـيّة، ويـؤكّـــد تـأكـيًدا قـاطـًعا بـأّن "رايـة اتّـحاد الـجنس البشـرّي سـوف تـرتـفع 

ويصبح العالم عاملًا آخر”.

وفـي أثـناء تـلك األسـفار أظهـر حـضرة عـبد الـبهاء مـن الـحيويّـة واإلقـدام واإلخـالص لـلواجـب الّـذي 
فـرضـه عـلى نـفسه مـا أثـار الـعجب واإلعـجاب، فـقد قـضى ثـالثـة أعـوام يـصرّح بـالـحقائـق اإللـهيّة، 
غــير مهــتّم بــراحــته أو صــّحته، بــاذالً كــّل ذرّة مــن قــّوتــه، عــامــالً عــلى رعــايــة املــريــض والــتّفريــج عــن 
الـــبائـــس واملحـــروم، ومـــواســـاة املحـــزون واملـــهموم، وكـــان راســـًخا ال يـــقبل املـــساومـــة فـــي دفـــاعـــه عـــن 
الـعناصـر املـظلومـة والـطّبقات املحـرومـة، وكـان ال يـكترث بـالهجـمات الّـتي كـان يـشنّها عـليه أقـطاب 
األديـان املـتعّصبني، وكـان عـجيبًا فـي صـراحـته وهـو يـبنّي ألتـباع مـوسـى عـليه السّــــــالم نـبّوة الـّسيّد 
املـسيح لـه املجـد، ويـوضـح ألتـباع عـيسى فـي كـنائـسهم أصـل اإلسـالم اإللـهيّ وصـّحة نـبّوة سـيّدنـا 
محــّمد صــّلى اهلل عــليه وســّلم، ويــقنع الــطّبيعينّي بــصدق الــنّبّوة والــرّســالــة ولــزوم الــّديــن وضــرورتــه 

للجنس البشرّي.

لـقد قـام حـضرة عـبد الـبهاء بهـذه األسـفار لـكي يـحّقق ثـالثـة أهـداف أسـاسـيّة؛ أّولـها: أن يشـّد مـن 
عــزم أحــبّائــه ويــساعــدهــم عــلى إنــجاز مشــروعــاتــهم، وثــانــيها: أن يــسهم بــنصيبه فــي شــرح حــقائــق 
الـــّديـــن الـــبهائـــيّ إلـــى الجـــموع املـــتعطّشة، وثـــالـــثها أن يحـــذّر قـــادة الـــعالـــم املـــتحّضر مـــن اقـــتراب 

اندالع نيران الحرب العامليّة األولى.

وقــد حــّققت هــذه األســفار تــلك األهــداف تــحقيًقا كــامــالً، بــل إنَّ نــتائــجها فــاقــت كــّل مــا عــّلق عــليها 
مـن آمـال، فـقد وضـع بـيده الحجـر األسـاسـيّ ملشـرق األذكـار –أي املـعبد الـبهائـيّ فـي شـيكاغـو، 
الـواليـات املتّحـدة األمـريـكيّة– وأكّــد تـأكـيًدا خـاصًّـــــــــا عـلى املـيثاق الّـذي أبـرمـه حـضرة بـهاء اهلل، وذلـك 
فــي اجــتماع عــام عــقده أحــبّاؤه فــي نــيويــورك فــي 26تشــريــن الــثّانــي (نــوڤمــبر) 1912، فــسميت 
لــذلــك ب"مــديــنة املــيثاق"، وأولــم ولــيمة رمــزيّــة لــعدد كــبير مــن تــالمــيذه فــي الــهواء الــطّلق، وقــام بــعمل 

رمزّي آخر وهو عقد قران اثنني من البهائينّي أحدهما من البيض، وثانيهما من الّسود.

عــــلى أنّــــنا نــــقّلل مــــن شــــأن هــــذه األســــفار إذا نــــحن تــــجاوزنــــا عــــن آالف الــــعظماء مــــن الــــفالســــفة 
والـــعلماء ورجـــال الـــّديـــن والـــّسياســـة والـــثّقافـــة واالجـــتماع واالقـــتصاد والـــّصحافـــة مـــّمن الـــتقوا بـــه 
وفـازوا بـاالسـتماع إلـيه ومـناقشـته واالسـتفادة مـن عـلمه ونـصائـحه. كـما أنّـنا ال يـمكننا أن نـغضّ 
الـطّرف عـن آالف الـّلفتات اإلنـسانـيّة الـنّبيلة الّــتي الـتفت بـها إلـى الـبائسـني واملحـرومـني حـتّى لـقد 

لقب – بحّق– ب "أبي املساكني”.

يــقتصر هــذا الــكتاب كــما هــو واضــح مــن عــنوانــه عــلى زاويــة واحــدة مــن هــذه األســفار والــرّحــالت 
املـــتعّددة الـــنّواحـــي، ونـــقصد بـــها "حـــضرة عـــبد الـــبهاء" و"الجـــماهـــير املســـتمعة فـــي لـــهفة وشـــغف 
وتـقديـر". والخـطب املجـموعـة هـنا تـشّكل نـزرًا يـسيرًا مـن كـّل مـا ألـقاه فـي أوروبّـا وأمـريـكا، فـهناك 



خــطب عــّدة ألــقاهــا فــي دور الــعبادة املــختلفة واملــعاهــد الــعلميّة والــجامــعات فــي املــدن الّــتي زارهــا 
إبّــان رحــلته لــم تــدرج فــي هــذه املجــموعــة، وهــي مــوجــودة فــي شــكل مخــطوطــات أو فــي املــجالت 

البهائيّة وغير البهائيّة اّلتي عاصرت أسفاره ألوروبّا وأمريكا. 

وبـــالـــرّغـــم مـــن الـــّشمول الّـــذي تـــتّسم بـــه هـــذه املجـــموعـــة، فـــإنّـــها ال تـــحتوي عـــلى كـــّل مـــا تحـــّدث عـــنه 
حــضرة عــبد الــبهاء، وال تــتضّمن مــثالً مــالحــظاتــه الــّدقــيقة الّــتي كــان يــبديــها صــباحًـــــا ومــساًء وفــي 
كــــّل مــــناســــبة، والّـــــتي تــــشّكل فــــي حــــّد ذاتــــها تــــراثًــــا غــــنيًّا فــــي أفــــق املــــبادئ الــــّديــــنيّة واألخــــالقــــيّة 
واالجـتماعـيّة، وتـتضّمن مـنهًجا فـريـًدا فـي تـوجـيه البشـر نـحو كـّل مـا هـو سـامٍ وكـّل مـا يـعود بـالـخير 

واإلصالح على اإلنسانيّة جمعاء. 

ومـــّما يجـــدر ذكـــره هـــنا أّن الـــقائـــمني عـــلى تـــرجـــمة املجـــموعـــة ونشـــرهـــا لـــم يـــحاولـــوا تـــغيير مـــقّومـــات 
األسـلوب الخـطابـيّ الّـذي ألـقيت بـه حـتّى ال تـتحّول الخـطب إلـى رسـائـل أو مـقاالت أو فـصول مـن 
كــــتاب، وكــــّل مــــا يــــنبغي أن يــــعلمه الــــقارئ هــــو أّن هــــذه الخــــطب ألــــقيت ارتــــجاالً وأّن حــــضرة عــــبد 
الــبهاء لــم يــكتبها أو يــعّدهــا قــبل إلــقائــها، فــإّن أســلوب عــبد الــبهاء كــما هــو ظــاهــر مــن آثــاره الّــتي 
دوَّنـــها بـــنفسه، أســـلوب فـــريـــد فـــي نـــوعـــه يـــتميّز بـــبساطـــة وســـهولـــة فـــي الـــّلفظ، مـــّما يـــجعله "سهـــالً 
ومــمتنًعا" وكــّل مــا يــالحــظه الــقارئ مــن تــقصير إنّــما هــو تــقصير املــترجــم أو الــنّاقــل ولــيس تــقصير 
صـــاحـــب الـــكلمة الّـــذي شهـــدت لـــه ولـــبالغـــته أســـاطـــني عـــصره بـــأنّـــه صـــاحـــب بـــيان ســـاحـــر ولـــسان 

فصيح بليغ.

يجمع هذا الكتاب بني دفّتيه الخطب املجموعة في كتابني :

الـكتاب األّول وهـو مجـموعـة مـن الخـطب الّــتي ألـقيت فـي أوروبّـا إبّـان الـرّحـلة األولـى وهـو مـطبوع 
فـــي مـــصر فـــي ســـنة 1921 أمّـــا الـــكتاب الـــثّانـــي فـــيحتوي عـــلى مجـــموعـــة مـــن ألـــواح حـــضرة عـــبد 
الـبهاء وبـعض الخـطب الّــتي ألـقيت خـالل األعـوام الـثاّلثـة مـن أسـفاره واملـطبوعـة فـي طهـران سـنة 

.1942
ويـالحـظ الـقارئ أّن هـذه الخـطب قـد أعـطيت لـها عـناويـن ليسـت أصـليّة إالّ أّن الـقائـمني عـلى نشـر 
الــكتاب اســتخرجــوهــا مــن فــحوى الخــطب فــأعــطوا كــّل واحــدة مــنها عــنوانًــا يــنّم عــن فــحواهــا كــما 
أورد هــؤالء لــفظة "هــو اهلل" عــند بــدء كــّل خــطبة، أســوة بــما كــان مــن عــادة حــضرة عــبد الــبهاء فــي 
بـدء كـتابـاتـه وألـواحـه بـكلمة "هـو اهلل"، وبـالـرّغـم مـن أّن بـعض هـذه الخـطب قـد سـبقت تـرجـمته عـن 
الــفرنــسيّة أو اإلنــكليزيّــة، إالّ أّن مــا يجــده الــقارئ هــنا لــيس إالّ تــرجــمة جــديــدة عــن األصــل الّـــذي 
ألــــقيت بــــه وهــــي الــــفارســــيّة، غــــير أّن هــــناك خــــطبًا ثــــالثًــــا مــــنشورة فــــي الــــّصفحات 56- 72- 74 
مــنقولــة عــن اإلنــكليزيّــة كــما أّن الخــطبتني املــنشورتــني فــي الــّصفحة 52 والــصفحة 68 قــد ألــقيتا 

بالّلغة العربيّة.



ولـقد أوردنـا تـرجـمة تـسعة ألـواح مـّما خـطّها حـضرة عـبد الـبهاء بـيده أو أمـالهـا عـلى كـتّابـه، ومـن 
ثــــّم زيّــــنها بــــتوقــــيعه وذلــــك مــــن أّول الــــكتاب حــــتّى الــــّصفحة 52، وإنّــــنا إذ ننشــــر هــــذه املجــــموعــــة 
الـفريـدة الـثّمينة نـوّد أن نـعبّر عـن شـكرنـا وامـتنانـا لـلمجهود الّـذي بُـذل فـي جـمع مـواد هـذا الـكتاب 

وترجمتها وإعدادها للنّشر.

املحفل الرّوحانيّ املركزي للبهائينّي في شمال شرق أفريقيا صوت الّسالم العاّم

هو اهلل

إّن هـذا املـسجون بـعد أن قـضى أربـعني عـامًـا فـي الـّسجن قـام مـّدة ثـالث سـنني بـعد إطـالقـه –أي 
مــــنذ (1910) إلــــى نــــهايــــة ســــنة (1913) – بــــالــــّسفر والــــتّجوال فــــي أوروبّــــا وفــــي قــــارّة أمــــريــــكا 
الــــواســــعة , ومــــع ضــــعفه وعجــــزه نــــادى فــــي املــــحافــــل الــــعظمى والــــكنائــــس الــــكبرى وألــــقى خــــطبًا 
لة، ونشــر كــّل مــا جــاء فــي ألــواح حــضرة بــهاء اهلل وتــعالــيمه حــول مــسألــة الحــرب والــّصلح ,  مــفصَّ
ولـقد نشـر حـضرة بـهاء اهلل قـبل مـا يـقارب الخـمسني سـنة تـعالـيمه، ونـادى بـنغمة الـّصلح الـعمومـيّ 
فـي جـميع ألـواحـه ورسـائـله، وأخـبر بـصريـح الـعبارة بهـذه الـوقـائـع الـحالـيّة، وبـأّن الـعالـم اإلنـسانـيّ 
فــي خــطر عــظيم وعــلى أبــواب حــرب عــامّـــة مــحتومــة فــاملــواد امللتهــبة فــي خــزائــن أوروبّــا الــجهنّميّة 
سـوف تنفجّــــر بشـرارة واحـدة، ومـنها سـيكون انـفجار بـركـان الـبلقان وتـغيير خـريـطة أوروبّـا، ولهـذا 
دعـــا الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ إلـــى الـــّصلح الـــعمومـــيّ , وكـــتب إلـــى املـــلوك والسّـــــــالطـــني ألـــواحًــــــا بـــنيَّ فـــيها 
أضــرار الحــرب الــجسيمة وأوضــح فــوائــد الــّصلح الــعمومــيّ ومــنافــعه، وبــأّن الحــرب هــادمــة لــلبنيان 
ر، وأنّ  اإلنــــسانــــيّ، وأّن اإلنــــسان بــــنيان إلــــهيّ وأّن الــــّصلح حــــياة مــــجّسمة والحــــرب مــــمات مــــصوَّ
الــّصلح روح إلــهيّة وأّن الحــرب نــفثات شــيطانــيّة، وأّن الــّصلح نــور اآلفــاق وأّن الحــرب ظــلمة عــلى 
اإلطــــالق، وأّن األنــــبياء الــــعظام والــــفالســــفة الــــقدمــــاء والــــكتب اإللــــهيّة كــــّلها كــــانــــت بــــشيرة الــــّصلح 
والـــــوفـــــاء ونـــــذيـــــرة الحـــــرب والـــــجفاء، وأّن هـــــذا هـــــو األســـــاس اإللـــــهيّ والـــــفيض الـــــّسماوّي وأســـــاس 
الشّـــــرائـع اإللـهيّة , وخـالصـة الـقول إنّـني نـاديـت فـي جـميع املـجامـع بـأعـلى صـوتـي قـائـالً: يـا عـقالء 
الـعالـم، ويـا فـالسـفة الـغرب، ويـا عـلماء األرض إّن وراءكـم سـحابًـا مـظلًما يـحيط بـاألفـق اإلنـسانـيّ 
ويــلحقكم طــوفــان شــديــد يــعصف بــسفن حــياة البشــر وعــن قــريــب ســيحيط بــمدن أوروبّــا وديــارهــا 
سـيل شـديـد فـانـتبهوا انـتبهوا واسـتيقظوا اسـتيقظوا لـنقوم جـميعنا بـمنتهى األلـفة ونـرفـع بـعون اهلل 
وعــنايــته عــلم وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ ونــرّوج الــّصلح الــعمومــي حــتّى نــنجي الــعالــم اإلنــسانــيّ مــن 
هــذا الخــطر الــعظيم , ولــقد قــابــلت فــي أمــريــكا وأوروبّــا نــفوسًــــــا مــقّدســة كــانــت مــتعاونــة ومــتجاوبــة 
مـعنا فـي قـضيّة الـّصلح الـعمومـيّ وكـانـت مـتّفقة مـتوافـقة الـّلحن فـي عـقيدة وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ 
إال أنّـــــها ويـــــا لـــــألســـــف كـــــانـــــت قـــــليلة الـــــعدد وكـــــان أعـــــاظـــــم الـــــرّجـــــال يـــــظنّون بـــــأّن تـــــجهيز الـــــجيوش 
ومـضاعـفة الـقوى الحـربـيّة سـبب لـحفظ الـّصلح والسّـــــالم ولـقد صـرَّحـت لـهم بـبيان صـريـح أّن األمـر 



لـــيس كـــذلـــك، فهـــذه الـــجيوش الجـــرّارة ال بـــّد أن تـــتقّدم يـــومًــــا مـــن األيّـــام إلـــى املـــيدان، وهـــذه املـــواد 
امللتهــبة ال بــّد أن تنفجــر وأنَّ انــفجارهــا يــتوقّــف عــلى شــرارة واحــدة تــشعل الــعالــم بــغتة ولــكنّهم لــم 
يذعنوا لهذا البيان لعدم اتّساع األفكار ولعمى األبصار إلى أن آلت شرارة البلقان إلى بركان.

وفـي بـدايـة حـرب الـبلقان سـألـتنا نـفوس مـهّمة قـائـلة: "هـل حـرب الـبلقان هـذه حـرب عـاملـيّة؟" فـقلنا 
فـــي الـــجواب: إنّـــها تـــنتهي إلـــى حـــرب عـــاملـــيّة , وخـــالصـــة الـــقول: إّن حـــضرة بـــهاء اهلل تـــفّضل قـــبل 
خــمسني ســنة وحــذّر مــن هــذا الخــطر الــعظيم. ومــع أّن أضــرار الحــروب كــانــت واضــحة لــدى أهــل 
الـعرفـان ولـكنّها اآلن اتّـضحت لـعموم الـنّاس وعـلم أّن الحـروب هـي آفـة الـعالـم اإلنـسانـيّ وهـادمـة 
لـلبنيان اإللـهيّ وسـبب املـوت األبـدّي وهـادمـة لـلمدن املـعمورة، ونـار تـحيط بـالـعاملـني، ومـصيبة كـبرى 
ولهـــــذا يـــــتعالـــــى الـــــّصراخ إلـــــى األوج مـــــن جـــــميع األطـــــراف، وزلـــــزلـــــت الـــــّدنـــــيا مـــــن الـــــويـــــل والـــــحنني 
وانـطمرت أقـالـيم مـعمورة , لـقد سـالـت الـعيون بـالـعبرات مـن ضـجيج األيـتام مـن األطـفال واحـترقـت 
الـقلوب وذابـت مـن صـراخ األيـامـى مـن الـنّساء الـبائـسات وارتـفعت صـرخـة: واويـاله، وواأسـفاه مـن 
قــلوب األمّـــهات، وارتــفع إلــى األوج أنــني وتــأّوه اآلبــاء الــطّاعــنني فــي الــّسّن. فــعالــم الخــليقة محــروم 
الـــيوم مـــن الـــرّاحـــة واألمـــان وتـــصل أصـــوات املـــدافـــع والـــبنادق كـــأصـــوات الـــرّعـــد وقـــد حـــّولـــت املـــواد 
امللتهــبة ســاحــات الحــرب إلــى مــقابــر للشّـــــــبان الــيافــعني والــوضــع أســوأ مــما أســرده لــكم. فــيا دول 
الـعالـم ارحـموا الـعالـم اإلنـسانـيّ ويـا مِـــَلَل الـعالـم تـوجّــــهوا بـنظرة عـطف عـلى سـاحـات الحـرب، ويـا 
عـــلماء البشـــر تـــفّقدوا حـــال املـــظلومـــني، ويـــا فـــالســـفة الـــغرب تـــعّمقوا فـــي هـــذه الـــبليّة الـــعظمى، ويـــا 
رؤسـاء الـعالـم تـفّكروا فـي دفـع هـذه اآلفـة الـكبرى، ويـا أيّـها الـجنس البشـرّي تـدبّـر فـي مـنع هـذه 
الــبربــريّــة واالفــتراس فــلقد حــان الــوقــت أن تــرفــعوا عَـــَلم الــّصلح الــعمومــيّ وأن تــقاومــوا هــذا الــّسيل 
الـــــعظيم الّـــــذي هـــــو اآلفـــــة الـــــكبرى , ومـــــع أّن هـــــذا املـــــسجون كـــــان مـــــّدة أربـــــعني ســـــنة فـــــي ســـــجن 
االســتبداد ولــكنّه لــم يــتأثّــر، ولــم ينحســر، كــما تــأثّــر فــي هــذه األيّــام، فــالــّروح فــي احــتراق وذوبــان، 
الــقلب فــي نــهايــة األســف وااللــتهاب والــعني دامــعة والــقلب مــحترق فــابــكوا ونــوحــوا وأســرعــوا حــتّى 
تـلقوا مـاء عـلى هـذه الـنّار امللتهـبة لـعّل بـهّمتكم تخـمد هـذه الـنّار املحـرقـة لـلعاملـني , ويـا إلـهي أغـث 
هـؤالء الـبؤسـاء، ويـا مـوجـدي ارحـم هـؤالء األطـفال، ويـا إلـهي الـّرؤوف اقـطع هـذا الـّسيل الشّــــــديـد، 
ويـــا خـــالـــق الـــعالـــم أخـــمد هـــذه الـــنّار املشـــتعلة، ويـــا مـــغيثنا أغـــث صـــراخ هـــؤالء األيـــتام، ويـــا أيّـــها 
الـحاكـم الـحقيقيّ سـّل األمّــهات جـريـحات األكـباد، ويـا رحـمن يـا رحـيم ارحـم أعـني اآلبـاء الـّدامـعة 
وقــلوبــهم املــحترقــة وســّكن هــذا الــطّوفــان وبــّدل هــذه الحــرب الــعاملــيّة إلــى صــلح وســالم وإخــاء. إنّــك 

أنت املقتدر القدير وإنّك أنت الّسميع البصير.

عبد البهاء عبّاس



هو اهلل 

يــا أهــل الــعالــم، إذا ســرتــم فــي األرض ومــشيتم فــي مــناكــبها وجــدتــم أّن كــّل مــا هــو مــعمور ســببه 
األلـــفة واملـــحبّة، وأّن كـــّل مـــا هـــو مـــطمور نـــاتـــج عـــن الـــعداوة والـــبغضاء. ومـــع ذلـــك لـــم يـــنتبه الـــجنس 
البشــــرّي إلــــى ذلــــك ولــــم يــــفق مــــن ســــبات الــــغفلة، ومــــا زال البشــــر يــــفّكرون فــــي الــــخالف والــــنّزاع 
والجــدال وحشــد الــجيوش لــتصول وتــجول فــي مــياديــن الــنّزال والــقتال , وإذا نــظرتــم إلــى الــكون 
والــــفساد والــــوجــــود والــــعدم وجــــدتــــم أّن كــــّل كــــائــــن مــــركّـــــب مــــن أجــــزاء مــــتنّوعــــة مــــتعّددة، وأّن وجــــود 
الـــّشيء نـــاتـــج عـــن الـــتّركـــيب بـــمعنى أّن اإليـــجاد اإللـــهيّ إذا أحـــدث تـــركـــيبًا مـــعيّنًا بـــني الـــعناصـــر 
البسيطة تشّكل من هذا التّركيب كائن معنّي. وجميع املوجودات على هذا املنوال. فإذا حدث في 
هـذا الـتّركـيب خـالف أو تحـّللت أجـزاؤه وتـفرّقـت انـعدم هـذا الـكائـن. ومـعنى ذلـك أّن انـعدام الـّشيء 
نــاتــج عــن تحــليل عــناصــره وتــفرّقــها. وعــلى هــذا فــكّل تــركــيب وتــآلــف يــتّم بــني الــعناصــر هــو ســبب 
الـحياة، وكـّل اخـتالف وتحـّلل وتـفّرق يـدّب بـينها هـو عـّلة املـمات. وبـاالخـتصار إّن تـجاذب األشـياء 
وتـــوافـــقها ســـبب لـــحصول الـــنّتائـــج املـــفيدة والـــثّمار الـــطّيّبة، وإّن تـــنافـــر األشـــياء واخـــتالفـــها ســـبب 
لــــالضــــمحالل واالضــــطراب , فــــمن الــــتّآلــــف والــــتّجاذب تــــتحّقق جــــميع الــــكائــــنات ذات الــــحياة مــــثل 
الــنّبات والــحيوان واإلنــسان، ومــن الــتّنافــر والــخالف يــحصل االنــحالل ويــدّب االضــمحالل. ولهــذا 
فـــــإّن كـــــّل مـــــا يـــــنتج عـــــنه االئـــــتالف والـــــتّجاذب واالتّـــــحاد بـــــني عـــــامّـــــة البشـــــر هـــــو عـــــّلة حـــــياة الـــــعالـــــم 
اإلنــسانــيّ، وكــّل مــا يــنتج عــنه الــتّنافــر واالخــتالف والــتّباعــد هــو عــّلة مــمات الــنّوع البشــرّي , وكــّلما 
مـررتـم بـإحـدى املـزارع والحـظتم الـزّرع والـنّبات والـورد والـّريـحان يـنمو منسجـًما مـتآلـفًا كـان ذلـك 
دلــيالً عــلى أّن هــذه الحــديــقة نــمت عــلى يــد بســتانــيّ كــامــل تعهّــــدهــا بــالتّهــذيــب واإلنــبات، أمّـــا إذا 
شــــاهــــدتــــم الحــــديــــقة مــــشّعثة مــــضطربــــة بــــال تــــرتــــيب وال نــــظام اســــتنتجتم أنّــــها حــــرمــــت مــــن عــــنايــــة 
البســـتانـــيّ املـــاهـــر فـــنمت فـــيها األعـــشاب الـــّضارّة فـــأتـــلفتها , مـــن ذلـــك يـــتّضح أّن األلـــفة وااللـــتئام 
دلـيل عـلى تـربـية املـربّـي الـحقيقيّ، وأّن الـفرقـة والتّشـتت بـرهـان عـلى الحـرمـان مـن الـتّربـية اإللـهيّة 
والـبعد عـنها , ولـعّل مـعترضًـــــــــا يـقول: إّن ألمـم الـعالـم وشـعوبـه ومـلله آدابًـا ورسـومًــا مـختلفة، وأذواقًـا 
مــتبايــنة، وطــبائــع وأخــالقًـــا مــتعّددة، وإّن الــعقول واألفــكار واآلراء مــتفاوتــة فــكيف تتجــّلى الــوحــدة 
الــــحقيقيّة ويــــتّم االتّــــحاد الــــتّام بــــني البشــــر؟ فــــنقول: إّن االخــــتالف نــــوعــــان: أحــــدهــــما: االخــــتالف 
املســــبّب لــــالنــــعدام والهــــالك، كــــاالخــــتالف بــــني الــــّشعوب املــــتنازعــــة واملــــلل املــــتقاتــــلة تــــمحو إحــــداهــــا 
األخـرى وتخـرّب وطـنها وتسـلبها األمـن والـرّاحـة وتـعمل فـيها الـقتل وسـفك الـّدمـاء. فهـذا الـنّوع مـن 
االخـتالف مـذمـوم. أمّــا الـنّوع اآلخـر مـن االخـتالف فـهو الـتّنّوع. وهـذا هـو عـني الـكمال ومـوهـبة ذي 
الــــجالل , الحــــظوا أزهــــار الحــــدائــــق: فــــمهما اخــــتلف نــــوعــــها وتــــفاوتــــت ألــــوانــــها وتــــبايــــنت صــــورهــــا 
وتـعّددت أشـكالـها إنّـها ملّا كـانـت تُـسقى مـن مـاء واحـد، وتـنمو مـن هـواء واحـد، وتـترعـرع مـن حـرارة 
وضـــياء شـــمس واحـــدة فـــإّن تـــنّوعـــها واخـــتالفـــها يـــكون ســـببًا فـــي ازديـــاد رونـــقها وجـــمالـــها. وكـــذلـــك 
الـحال إذا بـرز إلـى حـيّز الـوجـود أمـر جـامـع – وهـو نـفوذ كـلمة اهلل – أصـبح اخـتالف البشـر فـي 



اآلداب والـرّسـوم والـعادات واألفـكار واآلراء والـطّبائـع سـببًا لـزيـنة الـعالـم اإلنـسانـيّ , أضـف إلـى 
هـــــذا أّن هـــــذا الـــــتّنّوع واالخـــــتالف ســـــبب لـــــظهور الجـــــمال والـــــكمال، مـــــثله فـــــي ذلـــــك مـــــثل الـــــتّفاوت 
الــفطرّي والــتّنّوع الخــلقيّ بــني أعــضاء اإلنــسان الــواقــعة تــحت نــفوذ الــّروح وســلطانــها. فــإذا كــانــت 
الــّروح مــسيطرة عــلى جــميع األعــضاء واألجــزاء، وكــان حــكمها نــافــذًا فــي الــعروق والشّــــــرايــني كــان 
اختالف األعضاء وتنّوع األجزاء مؤيّدا لالئتالف واملحبّة وكانت هذه الكثرة أعظم قوى للوحدة.

ولـو كـانـت أزهـار الحـديـقة وريـاحـينها وبـراعـمها وأثـمارهـا وأوراقـها وأغـصانـها وأشـجارهـا مـن نـوع 
واحـد ولـون واحـد وتـركـيب واحـد وتـرتـيب واحـد ملـا تـوفـر ملـثل تـلك الحـديـقة أّي رونـق وال جـمال بـأيّ 
وجــه مــن الــوجــوه. أمّـــا إذا تــعّددت ألــوانــها واخــتلفت أوراقــها وتــبايــنت أزهــارهــا وتــنّوعــت أثــمارهــا 
تسـبّب كـّل لـون فـي زيـنة سـائـر األلـوان وإبـراز جـمالـها وبـرزت الحـديـقة فـي غـايـة األنـاقـة والـّرونـق 
والــحالوة والجــمال. كــذلــك الــحال فــي تــفاوت األفــكار، وتــنّوع اآلراء والــطّبائــع واألخــالق فــي عــالــم 
اإلنـــسان. فـــإنّـــها إذا اســـتظّلت بـــظّل قـــّوة واحـــدة، ونـــفذت فـــيها كـــلمة الـــوحـــدانـــيّة تجـــّلت وهـــي فـــي 
نـــــهايـــــة الـــــعظمة والجـــــمال والـــــعلويّـــــة والـــــكمال , وال شـــــيء الـــــيوم يســـــتطيع أن يجـــــمع عـــــقول بـــــني 
اإلنـــــسان وأفـــــكارهـــــم وقـــــلوبـــــهم وأرواحـــــهم تـــــحت ظـــــّل شجـــــرة واحـــــدة غـــــير قـــــّوة كـــــلمة اهلل املـــــحيطة 
بـحقائـق األشـياء. فـكلمة اهلل هـي الـنّافـذّة فـي كـّل األشـياء. وكـلمة اهلل هـي املحـرّكـة لـلنّفوس. وكـلمة 
اهلل هـي الـّضابـطة لـروابـط عـالـم اإلنـسان , والحـمد هلل أن قـد أشـرقـت الـيوم نـورانـيّة كـلمة اهلل عـلى 
جــميع اآلفــاق، وأن اســتظّل بــظّل كــلمة الــوحــدانــيّة قــبيل مــن كــّل الــفرق والــطّوائــف واملــلل والــّشعوب 
والــقبائــل واألديــان، وهــم مــجتمعون ومتّحــدون ومــتّفقون وفــي غــايــة االئــتالف , يــا أهــل الــعالــم، إنّ 
طـــلوع شـــمس الـــحقيقة نـــورانـــيّة خـــالـــصة لـــلعالـــم، وظـــهور لـــلرّحـــمانـــيّة فـــي مجـــمع بـــني آدم. ولهـــذه 
الــّشمس نــتيجة طــيّبة وثــمرة مــشكورة. وبــها تــتوفّــر الــّسنوحــات لــكّل فــيض. وهــذه الــّشمس رحــمة 
خــالــصة ومــوهــبة بــحتة. ونــورانــيّة الــعالــم وأهــله هــي االئــتالف والــوئــام واملــحبّة واالرتــباط والــتّراحــم 
واالتّــــحاد وإزالــــة الــــتّباعــــد وتــــحقيق الــــوحــــدة بــــني جــــميع مــــن عــــلى األرض بــــنهايــــة الحــــّريّــــة وغــــايــــة 
الــّشهامــة. وقــد تــفّضل الجــمال املــبارك فــقال: "كــّلكم أثــمار شجــرة واحــدة وأوراق غــضن واحــد". 
فشــبَّه عــالــم الــوجــود بشجــرة واحــدة، وجــميع الــنّاس بــاألوراق واألزهــار واألثــمار. ولهــذا وجــب أن 
يـــكون الجـــميع – مـــن الـــغصن إلـــى الـــورق إلـــى الـــبراعـــم إلـــى الـــثّمر- فـــي غـــايـــة الـــطّراوة والـــّلطف. 
وحـصول هـذه الـطّراوة وهـذا الـّلطف مـنوط بـاأللـفة واالرتـباط. لهـذا يـجب أن يـحافـظ بـعضكم عـلى 
بـــعض بـــغايـــة الـــقّوة، ويـــدعـــو بـــعضكم لـــبعض بـــالـــحياة األبـــديّـــة , ومـــن ثَـــمَّ وجـــب عـــلى أحـــبّاء اهلل أن 
يـكونـوا فـي عـالـم الـوجـود مـثاالً لـرحـمة الـرّّب الـودود، ومـوهـبة مـليك الـغيب والـّشهود، ويـنبغي لـهم أن 
ال يــلتفتوا إلــى الــعصيان وال الــطّغيان، وال يــنظروا إلــى الــظّلم وال الــعدوان، وأن يــنزّهــوا أبــصارهــم 
لـــيروا الـــجنس البشـــرّي أوراقًـــا وبـــراعـــم وثـــمارًا لشجـــر الـــوجـــود، وأن يـــحصروا فـــكرهـــم دائـــًما فـــي 
تـــــقديـــــم الـــــخير وإبـــــداء املـــــحبّة والـــــرّعـــــايـــــة واملـــــوّدة والـــــعون لـــــغيرهـــــم. ال يـــــرون فـــــي أحـــــد عـــــدوًّا، وال 
يــفترضــون فــي أحــد ســوًءا بــل يــعتقدون أّن جــميع مــن عــلى األرض أصــدقــاء، ويــعتبرون الــغربــاء 



أحــبّاء، ويــعّدون املــجهولــني مــعروفــني. ويــجب عــليهم أالّ يــقيّدهــم قــيد، بــل عــليهم أن يتخــّلصوا مــن 
كــّل ربــاط , إّن املــقرّب الــيوم لــدى بــاب اهلل ذي الــكبريــاء لــهو الــّشخص الّـــذي يــقّدم لــألعــداء كــأس 
الــوفــاء، ويــبذل لــهم الــعطاء، ويــعني الــعاجــز املــظلوم، ويــحّول الــخصم الــّلدود إلــى ولــيّ ودود , تــلك 

هي وصايا جمال املبارك، تلك هي نصائح االسم األعظم! 

أيّها األحبّاء األعزّاء!

إّن الـــعالـــم فـــي حـــرب وجـــدال. والـــنّوع اإلنـــسانـــيّ فـــي غـــايـــة الـــخصومـــة والـــوبـــال. أحـــاطـــت ظـــلمة 
الـجفاء، واسـتترت نـورانـيّة الـوفـاء. إذ أنشـبت جـميع مـلل الـعالـم مـخالـبها الـحاّدة فـي رقـاب بـعضها 
الــبعض، ومــا زالــت تــتنازع وتــتقاتــل، بــحيث تــزعــزع بــنيان البشــريّــة وتــزلــزل. فــكم مــن نــفوس بــاتــت 
شــريــدة بــال مــأوى وال وطــن. وآالف مــؤلّــفة مــن الــرّجــال يــسقطون- كــّل عــام- عــلى الــغبراء صــرعــى 
فـي مـياديـن الحـرب والـقتال مـضرّجـني بـدمـائـهم، حـتّى لـقد طـويـت خـيمة الـّسعادة والـحياة ومـا زال 
الـقادة يـتزعّــمون ويـقودون ويفتخـرون بـسفك الـّدمـاء ويـتباهـون بـإثـارة الـفنت. يـقول قـائـل مـنهم: لـقد 
حـّكمت الـّسيف فـي رقـاب هـذه األمـة. ويـقول ثـاٍن: لـقد سـّويـت بـالـتّراب هـذه املـملكة. ويـقول ثـالـث: 
لــقد اقــتطعت تــلك الــّدولــة مــن أســاســها. ذلــك مــدار فخــرهــم ومــباهــاتــهم بــني الــجنس البشــرّي. لــقد 
أصـــــبح الـــــّصدق والـــــّصداقـــــة –فـــــي جـــــميع الـــــجهات- مـــــذمـــــومـــــني، وأصـــــبح األمـــــن وعـــــبادة الـــــحقّ 
مــقدوحــني. وإّن مــنادي الــّصلح والــّصالح واملــحبّة والسّـــــــالم لــهو ديــن الجــمال املــبارك الّــذي ضــرب 
فـــي قـــطب الـــوجـــود خـــيمته، ويـــدعـــو إلـــى نـــفسه األقـــوام , فـــيا أحـــبّاء اهلل! اعـــرفـــوا قـــدر هـــذا الـــّديـــن 
املــــتني، واعــــملوا فــــي الــــحياة بــــموجــــبه، وأظهــــروه لــــلخالئــــق أجــــمعني. وأنشــــدوا بــــألــــحان املــــلكوت، 
وانشـــــروا تـــــعالـــــيم الـــــرّب الـــــودود ووصـــــايـــــاه، حـــــتّى تـــــصبح الـــــّدنـــــيا غـــــير الـــــّدنـــــيا، ويســـــتنير الـــــعالـــــم 
الــظّلمانــي، وتســري فــي جســد الخــلق املــيت روح حــياة جــديــدة وتــلتمس كــّل نــفس ألخــتها الــحياة 
األبـديّـة وتـتحّول إلـى نـفس رحـمانـيّة , إّن الـحياة فـي هـذا الـعالـم الـفانـي تـنتهي فـي مـّدة قـصيرة، 
وتــــفنى الــــعزّة والــــثّروة، وتــــزول الــــرّاحــــة والسّــــــــرور الــــتّرابــــيّان. فــــنادوا الخــــلق إلــــى الــــخالــــق، وادعــــوا 
الـنّاس إلـى سـلوك املـأل األعـلى. كـونـوا لـأليـتام أبًـا عـطوفًـا، ولـلمساكـني مـلجأً ومـالذًا، ولـلفقراء كـنز 
الــغنى ولــلمرضــى الــّدواء والــّشفاء. كــونــوا مــعني كــّل مــظلوم، ومــجير كــّل محــروم. واحــصروا فــكركــم 
فـي تـقديـم الخـدمـة لـكّل إنـسان. وال تـلقوا بـاالً إلـى اإلعـراض وال اإلنـكار وال االسـتكبار؛ وال تـأبـهوا 
لـلظّلم وال الـعدوان. بـل عـلى الـنّقيض! عـامـلوا الـنّاس وكـونـوا عـطوفـني عـطفًا حـقيقيًّا ال صـوريًّـا وال 
ظـاهـريًّـا. ويـجب عـلى كـّل فـرد مـن أحـبّاء اهلل أن يـحصر فـكره فـي أن يـكون رحـمة الـّرحمن ومـوهـبة 
املـنّان، فـما اتّـصل بـأحـد إالّ قـّدم لـه الـخير واملـنفعة، وكـان سـببًا لتحسـني األخـالق وتـعديـل األفـكار 
حـــتّى يـــشعّ نـــور الهـــدايـــة وتـــحيط بـــالـــعالـــم مـــوهـــبة الـــرّحـــمن , املـــحبّة نـــور يـــضيء فـــي كـــّل مـــنزل، 

والعداوة ظلمة تأوي إلى كّل كهف!.

فـــيا أحـــبّاء اهلل ابـــذلـــوا الـــهّمة عـــسى أن تـــزول هـــذه الـــظّلمة تـــمامًـــا فـــينكشف السّـــــــّر املســـتور وتـــبدو 
حقائق األشياء وتتجّلى للعيان.



جناب البروفسور املحترم الّدكتور فورال املعظّم عليه بهاء اهلل األبهى

هو اهلل 

أيّها الّشخص املحترم املفتون بالحقيقة.

وصـلت رسـالـتك املـؤرّخـة فـي الـثّامـن والعشـريـن مـن تـّموز 1921 وكـانـت مـضامـينها الـطّيّبة دلـيالً 
عـلى أنّـك مـا زلـت شـابًّـا تتحـّرى الـحقيقة وأّن قـواك الـفكريّـة شـديـدة واكـتشافـاتـك الـعقليّة ظـاهـرة. 
إّن الـــرّســـالـــة الّـــتي كـــتبتها لـــلّدكـــتور فيشـــر قـــد انتشـــرت ويـــعرف الجـــميع أنّـــها كـــتبت ســـنة 1910 
وفــضالً عــن هــذه الــرّســالــة فــقد كــتبت رســائــل مــتعّددة بهــذا املــضمون قــبل الحــرب وقــد أشــير إلــى 
هــذه املــسائــل كــذلــك فــي جــريــدة جــامــعة ســان فــرانــسيسكو وتــاريــخ تــلك الجــريــدة يــعرفــه الجــميع 
وكــذلــك الخــطابــة الّــتي ألــقيتها فــي الــجامــعة فــيها الــثّناء عــلى الــفالســفة بــعيدي الــنّظر فــي مــنتهى 
الـبالغـة وإنّـا لـنرسـل إلـيكم نـسخة مـن تـلك الجـريـدة مـع هـذه الـرّسـالـة , هـذا وإّن مـؤلـفاتـكم ال شـكّ 
مـــــفيدة لهـــــذا نـــــرجـــــو إذا مـــــا طـــــبعت أن تـــــرســـــلوا لـــــنا نـــــسخة مـــــن كـــــّل واحـــــد مـــــنها , إنَّ املـــــقصود 
بــالــطّبيعينّي الّـــذيــن ذكــرت عــقائــدهــم حــول مــسألــة األلــوهــيّة هــم فــئة مــن الــطّبيعينّي ضــيّقي الــنّظر 
عــبدة املــحسوســات املــقيّدون بــالــحواس الخــمس والّــذيــن عــندهــم مــيزان اإلدراك هــو مــيزان الــحسّ 
فــقد اعــتبروا املــحسوس مــحتومًــا وغــير املــحسوس مــعدومًــا أو مشــبوهًـــا حــتّى إنّــهم يــعتبرون وجــود 
األلـوهـيّة أمـرًا مـشكوكًــا فـيه بـصورة كـّليّة ولـيس هـذا رأي جـميع الـفالسـفة بـصورة عـامّـة كـما ذكـرتـم 
بــل املــقصود هــم قــصيرو الــنّظر مــن الــطّبيعينّي أمّـــا الــفالســفة اإللــهيّون أمــثال ســقراط وأفــالطــون 
وأرســطو فــإنّــهم جــديــرون بــاالحــترام ويســتحّقون أقــصى الــثّناء ألنّــهم قــّدمــوا خــدمــات فــائــقة إلــى 
الــعالــم اإلنــسانــيّ وكــذلــك الــفالســفة الــطّبيعيّون املــعتدلــون الــجهابــذة ونــحن نــعتبر الــعلم والــحكمة 
أســـاس تـــرقّـــي الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ونـــثني عـــلى الـــفالســـفة ذوي الـــنّظر الـــبعيد فـــأمـــعنوا الـــنّظر فـــي 
جــريــدة ســان فــرانــسيسكو حــتّى تتجــّلى لــكم الــحقيقة , أمّـــا الــقوى الــعقليّة فــهي مــن خــصائــص 
الـّروح كـالـّشعاع الّــذي هـو مـن خـصائـص الـّشمس فـأشـّعة الـّشمس هـي فـي تجـّدد مسـتمّر ولـكنّ 
نــفس الــّشمس بــاقــية دون تــغيير الحــظوا أّن الــعقل اإلنــسانــيّ فــي تــزايــد وتــناقــص ولــربّــما يــزول 
الـــعقل تـــمامًــــا ولـــكّن الـــّروح عـــلى حـــالـــة واحـــدة وأّن ظـــهور الـــعقل مـــنوط بســـالمـــة الـــجسم فـــالـــجسم 
السّــــــليم فـيه عـقل سـليم لـكّن الـّروح غـير مشـروطـة بهـذا الشّــــــرط فـالـعقل يـدرك ويـتصّور بـقّوة الـّروح 
ولــكّن الــّروح قــّوة طــليقة والــعقل يــدرك املــعقوالت بــواســطة املــحسوســات لــكّن الــّروح لــها انــكشافــات 
غــير محــدودة فــالــعقل محــدود فــي دائــرة والــّروح غــير محــدودة والــعقل لــه إدراكــات بــواســطة قــوى 
الــحّس مــثل قــّوة الــبصر وقــّوة الــّسمع وقــّوة الــذّوق وقــّوة الــّشم وقــّوة الــّلمس لــكّن الــّروح حــرّة طــليقة 
كــما تــالحــظون أنّــها تــسير فــي حــالــتي الــيقظة والــنّوم ولــربّــما حــّلت فــي عــالــم الــّرؤيــا مــسألــة مــن 
املــسائــل الــغامــضة الّـــتي كــانــت عــند الــيقظة مــسألــة مــجهولــة ويــتعطّل الــعقل عــن اإلدراك بــتعطّل 
الــحواس الخــمس والــعقل مــفقود تــمامًـــا فــي حــالــة الــجنني وحــالــة الــطّفولــة ولــكّن الــّروح فــي نــهايــة 



الـقّوة , وخـالصـة الـقول إّن هـناك أدلّــة كـثيرة عـلى بـقاء قـّوة الـّروح بـفقدان الـعقل. ولـكّن الـّروح لـها 
مـراتـب ومـقامـات فـهناك روح جـماديّـة ومـن املسـّلم بـه أّن الجـماد لـه روح ولـه حـياة ولـكنّه فـي حـدود 
عــالــم الجــماد كــما اتّــضح هــذا السّـــــــّر املــجهول لــلطّبيعينّي وهــو أّن جــميع الــكائــنات لــها حــياة كــما 
" وكــذلــك فــي عــالــم الــنّبات هــناك  قــال تــعالــى فــي الــقرآن الــكريــم "وجــعلنا مــن املــاء كــّل شــيء حــيّ
قـّوة الـنّمو وقـّوة الـنّمو هـي الـّروح وفـي عـالـم الـحيوان هـناك قـّوة الـحّس ولـكن عـالـم اإلنـسان فـيه قـّوة 
مــحيطة وفــي جــميع هــذه املــراتــب املــذكــورة تــرى الــعقل مــفقوًدا لــكنّك تــرى ظــهور الــّروح وبــروزهــا 
وأّن قـــوى الـــحّس ال تـــدرك الـــّروح لـــكّن الـــقّوة الـــعاقـــلة تســـتدّل عـــلى وجـــودهـــا وكـــذلـــك يســـتدّل الـــعقل 
عـلى وجـود حـقيقة غـير مـرئـيّة ومـحيطة بـالـكائـنات ولـها ظـهور وبـروز فـي كـّل مـرتـبة مـن املـراتـب لـكنّ 
حـقيقتها فـوق إدراك الـعقول. فـرتـبة الجـماد ال تـدرك حـقيقة الـنّبات والـكمال الـنّباتـيّ وكـذلـك الـنّبات 
ال يســتطيع إدراك حــقيقة الــحيوان. والــحيوان ال يســتطيع إدراك حــقيقة اإلنــسان الــكاشــفة الّـــتي 
تــحيط بــسائــر األشــياء. والــحيوان أســير لــلطّبيعة وال يــتجاوز عــن قــوانــني الــطّبيعة ونــوامــيسها لــكن 
ثــــّمة قــــّوة كــــاشــــفة فــــي اإلنــــسان مــــحيطة بــــالــــطّبيعة تحــــطّم قــــوانــــينها. فــــمثالً إّن جــــميع الجــــمادات 
والـنّباتـات والـحيوانـات أسـيرة لـلطّبيعة، وهـذه الـّشمس عـلى عـظمتها أسـيرة لـلطّبيعة إلـى درجـة ال 
إرادة لــها مــطلًقا وال تســتطيع أن تــتجاوز عــن قــوانــني الــطّبيعة قــيد شــعرة. وكــذلــك ســائــر الــكائــنات 
مـن الجـماد والـنّبات والـحيوان ال يسـتطيع أّي واحـد مـنها أن يـتجاوز عـن قـوانـني الـطّبيعة بـل إنّـها 
جــميعها أســيرة لــلطّبيعة ولــكّن اإلنــسان ولــو أّن جــسمه أســير لــلطّبيعة ولــكّن روحــه وعــقله طــليقان 
وحـاكـمان عـلى الـطّبيعة. الحـظوا اإلنـسان تـروه مخـلوقًـا تـرابـيًّا متحـرّكًـــا ذا روح لـكّن روح اإلنـسان 
وعـقله يكسـران قـانـون الـطّبيعة فـيصبح طـيرًا ويـطير فـي الـهواء أو يـشّق صـفحات الـبحار بـكمال 
السّــــــــرعـــة ويـــسير فـــي أعـــماق الـــبحار كـــاألســـماك ويـــقوم بـــاكـــتشافـــات بحـــّريّـــة. وهـــذا كســـر عـــظيم 
لـقوانـني الـطّبيعة. وكـذلـك الـقّوة الكهـربـائـيّة فهـذه الـقّوة الـعاتـية الـعاصـية الّـتي تـشّق الـجبل شـقًّا قـد 
حـبسها اإلنـسان داخـل زجـاجـة وفـي هـذا خـرق لـقانـون الـطّبيعة. وكـذلـك أسـرار الـطّبيعة املـكنونـة 
الّــتي يــنبغي أن تــبقى مــخفيّة بــحكم الــطّبيعة قــد كــشفها اإلنــسان وجــاء بــها مــن حــيّز الــغيب إلــى 
حـيّز الـّشهود. وهـذا كـذلـك خـرق لـقانـون الـطّبيعة وكـذلـك خـواص األشـياء هـي مـن أسـرار الـطّبيعة 
الّــتي يــكشفها اإلنــسان، وكــذلــك الــحوادث املــاضــية الّــتي فــقدت مــن عــالــم الــطّبيعة صــار يــكشفها 
اإلنــسان، وكــذلــك الــحوادث املــقبلة الّــتي صــار يــكشفها اإلنــسان عــن طــريــق االســتدالل فــي حــني 
أنّـها ال تـزال مـفقودة فـي عـالـم الـطّبيعة، وأّن املـخابـرة واملـراسـلة تـنحصر بـاملـسافـات الـقريـبة وفـًقا 
لــقانــون الــطّبيعة ولــكّن اإلنــسان صــار بــتلك الــقّوة املــعنويّــة الــكاشــفة لــحقائــق األشــياء يــتخابــر مــن 
الشّــــــــرق إلـــى الـــغرب فهـــذا أيـــًضا خـــرق لـــقانـــون الـــطّبيعة، وكـــذلـــك الـــظّّل شـــيء زائـــل وفـــًقا لـــقانـــون 
الـطّبيعة ولـكّن اإلنـسان صـار يـثبت هـذا الـظّّل فـي الـزّجـاج وهـذا خـرق لـقانـون الـطّبيعة، فـأمـعنوا 
الــنّظر تــروا أّن جــميع الــعلوم والــفنون والــّصناعــات واالخــتراعــات واالكــتشافــات كــانــت مــن أســرار 
الـــطّبيعة ويـــجب أن تـــبقى مســـتورة وفـــًقا لـــقانـــون الـــطّبيعة ولـــكّن اإلنـــسان بـــقّوتـــه الـــكاشـــفة يخـــرق 



قـــانـــون الـــطّبيعة ويـــأتـــي بهـــذه األســـرار املـــكنونـــة مـــن حـــيّز الـــغيب إلـــى حـــيّز الـــّشهود وهـــذا خـــرق 
لـقانـون الـطّبيعة، وخـالصـة الـقول إّن تـلك الـقّوة املـعنويّـة غـير املـرئـيّة فـي اإلنـسان تـأخـذ الـّسيف مـن 
يــــد الــــطّبيعة وتــــضرب بــــه هــــامــــة الــــطّبيعة، وإّن ســــائــــر الــــكائــــنات عــــلى مــــا هــــي عــــليه مــــن الــــعظمة 
محـــــرومـــــة مـــــن هـــــذه الـــــكماالت، ولـــــإلنـــــسان قـــــّوة إرادة وشـــــعور ولـــــكّن الـــــطّبيعة محـــــرومـــــة مـــــن ذلـــــك 
والـــطّبيعة مـــجبرة واإلنـــسان مـــختار والـــطّبيعة تجهـــل الـــحوادث املـــاضـــيّة ولـــكّن اإلنـــسان عـــليم بـــها 
والـطّبيعة تجهـل الـحوادث املسـتقبلة ولـكّن اإلنـسان بـقّوتـه الـكاشـفة لـعالـم الـطّبيعة يـعلم بـكّل شـيء. 
ولــــو يخــــطر عــــلى بــــال شــــخص ســــؤال بــــأّن اإلنــــسان جــــزء مــــن عــــالــــم الــــطّبيعة وهــــو جــــامــــع لهــــذه 
الـكماالت الّـتي هـي صـور لـعالـم الـطّبيعة. إذًا فـالـطّبيعة مـالـكة لهـذه الـكماالت ال فـاقـدة لـها فـنقول 
لـه فـي الـجواب: "إّن الجـزء تـابـع لـلكّل ولـيس مـن املـمكن أن تـكون فـي الجـزء كـماالت محـروم مـنها 
الــكّل والــطّبيعة هــي عــبارة عــن الــخواص والــّروابــط الــّضروريّــة املــنبعثة مــن حــقائــق األشــياء، وهــذه 
الــحقائــق مــهما كــانــت فــي نــهايــة االخــتالف ولــكنّها عــلى غــايــة االرتــباط، وهــذه الــحقائــق املــختلفة 
تــــلزمــــها جــــهة جــــامــــعة لــــها تــــربــــطها جــــميعها بــــبعضها فــــمثالً أركــــان اإلنــــسان وأعــــضاؤه وأجــــزاؤه 
وعـــناصـــره فـــي نـــهايـــة االخـــتالف، ولـــكّن الـــجهة الـــجامـــعة املـــعبّر عـــنها بـــالـــّروح اإلنـــسانـــيّ تـــربـــطها 
بـعضها بـبعض جـميًعا لـيتّم الـتّعاون والـتّعاضـد بـينها بـصورة مـنتظمة وتـتّم جـميع األعـضاء تـحت 
قــوانــني مــنتظمة هــي ســبب بــقاء الــوجــود لــكّن جــسم اإلنــسان ال عــلم لــه بهــذه الــجهة الــجامــعة أبــًدا 
فــــي حــــني أنّــــه يــــقوم بــــإرادتــــها عــــلى إيــــفاء وظــــيفته , أمّــــا الــــفالســــفة فــــهم قــــسمان، ومــــنهم ســــقراط 
الــحكيم الّــذي كــان يــؤمــن بــالــوحــدانــيّة اإللــهيّة وبــبقاء الــّروح بــعد املــوت. وملّـا كــانــت عــقيدتــه تــخالــف 
آراء الـعوام ضـيّقي الـنّظر لـذا فـقد أشـربـوه الـّسّم. وعـندمـا نَـظََر جـميع الـفالسـفة اإللـهينّي والـعقالء 
والــعلماء إلــى هــذه الــكائــنات الّــتي ال نــهايــة لــها الحــظوا أّن نــهايــة هــذا الــكون األعــظم تــنتهي إلــى 
عـالـم الجـماد وتـنتهي نـهايـة عـالـم الجـماد إلـى عـالـم الـنّبات وتـنتهي نـهايـة عـالـم الـنّبات إلـى عـالـم 
الـحيوان وتـنتهي نـهايـة عـالـم الـحيوان إلـى عـالـم اإلنـسان، وأّن هـذا الـكون الـوسـيع الّــذي ال نـهايـة 
لـه تـنتهي نـهايـته إلـى اإلنـسان، وهـذا اإلنـسان بـعد أيّـام املـحن واآلالم الّــتي تـتناهـى فـي الـنّشأة 
اإلنــــسانــــيّة يــــتالشــــى ويــــزول دون أثــــر أو ثــــمر. وإذا كــــان األمــــر كــــذلــــك فــــإّن هــــذا الــــكون الّــــذي ال 
يـتناهـى مـع جـميع كـماالتـه يـنتهي إلـى الـّلغو والهـذيـان دون أيّـة نـتيجة. إذن أيـقنوا عـلى أّن األمـر 
لـيس كـذلـك ولـن يـنتهي هـذا املـصنع عـلى مـا هـو عـليه مـن الـعظمة والـّشوكـة املـحيّرة لـلعقول وعـلى 
مــا هــو عــليه مــن هــذه الــكماالت إلــى الهــذيــان. ومــن املــؤكّـــد أّن هــناك نــشاة أخــرى، فــكما أّن عــالــم 
الـنّبات لـيس لـه خـبر عـن نـشاة عـالـم اإلنـسان فـكذلـك نـحن ال خـبر لـنا عـن تـلك الـنّشأة الـكبرى بـعد 
الــنّشأة اإلنــسانــيّة، ولــكن عــدم االطّــالع لــيس بــدلــيل عــلى عــدم الــوجــود، وكــما أّن عــالــم الجــماد ال 
خــبر لــه تــمامًـــا عــن عــالــم اإلنــسان ويســتحيل عــليه إدراكــه فــإّن عــدم إدراكــه لــيس بــدلــيل عــلى عــدم 
الــوجــود. وهــناك دالئــل قــاطــعة مــتعّددة عــلى أّن هــذا الــعالــم غــير املــتناهــي ال يــنتهي إلــى الــحياة 
اإلنـــسانـــيّة. أمّــــا حـــقيقة األلـــوهـــيّة فـــهي فـــي الـــواقـــع حـــقيقة مجـــرّدة تجـــرًّدا حـــقيقيًّا فهـــذا يـــعني أنّ 



إدراكـها مسـتحيل ألّن كـّل مـا يـقع تـحت الـتّصّور إنّـما هـو حـقيقة محـدودة ال حـقيقة غـير مـتناهـية 
ومــــحاط ولــــيس بــــمحيط ويــــكون إدراك اإلنــــسان فــــائــــًقا عــــليه ومــــحيطًا بــــه. ومــــن املــــؤكّــــــد كــــذلــــك أنّ 
الـــتّصّورات اإلنـــسانـــيّة حـــادثـــة ال قـــديـــمة ولـــها وجـــود ذهـــنيّ ال وجـــود عـــينيّ وفـــضالً عـــن هـــذا فـــإنّ 
تـفاوت املـراتـب فـي حـيّز الحـدوث مـانـع لـإلدراك إذن فـكيف يـدرك الـحادث الـحقيقة الـقديـمة؟ وكـما 
قـلنا إّن تـفاوت املـراتـب فـي حـيّز الحـدوث مـانـع لـإلدراك فـالجـماد والـنّبات والـحيوان ال خَــبََر لـها عـن 
قـوى اإلنـسان الـعقليّة الـكاشـفة لـحقائـق األشـياء ولـكّن اإلنـسان مـطّلع عـلى هـذه املـراتـب جـميعها 
فـــكّل مـــرتـــبة عـــالـــية مـــحيطة بـــاملـــرتـــبة الـــّدانـــية وكـــاشـــفة لـــحقيقتها ولـــكّن املـــرتـــبة الـــّدانـــية ال خَــــبََر لـــها 
بــاملــرتــبة الــعالــية ومســتحيل عــليها االطّـالع عــليها , لهــذا فــاإلنــسان ال يســتطيع أن يــتصّور حــقيقة 
األلـــوهـــيّة ولـــكنّه يـــعتقد بـــحقيقة حـــضرة األلـــوهـــيّة عـــن طـــريـــق الـــقواعـــد الـــعقليّة والـــنّظريّـــة واملـــنطقيّة 
واالســتنتاجــات الــفكريّــة واالكــتشافــات الــوجــدانــيّة ويــكشف الــفيوضــات اإللــهيّة ويــوقــن بــأّن حــقيقة 
األلـوهـيّة مـهما كـانـت غـير مـرئـيّة ومـهما كـان وجـود األلـوهـيّة غـير مـحسوس فـإّن هـناك أدلّــة قـاطـعة 
إلــهيّة تــحكم بــوجــود تــلك الــحقيقة غــير املــرئــيّة. لــكن تــلك الــحقيقة كــما هــي، مــجهولــة الــنّعت فــمثالً 
املـاّدة األثـيريّـة مـوجـودة ولـكّن حـقيقتها مـجهولـة وهـي مـحتومـة بـآثـارهـا والحـرارة والـضوء والكهـربـاء 
هــــي تــــمّوجــــاتــــها، ومــــن هــــذه الــــتّمّوجــــات يــــثبت وجــــود املــــاّدة األثــــيريّــــة. ونــــحن عــــندمــــا نــــنظر إلــــى 
الـــفيوضـــات اإللـــهيّة نـــوقـــن بـــوجـــود األلـــوهـــيّة، فـــمثالً نـــالحـــظ أّن وجـــود الـــكائـــنات عـــبارة عـــن تـــركـــيب 
الــــعناصــــر الــــفرديّــــة وأّن فــــناء الــــكائــــنات عــــبارة عــــن تحــــليل عــــناصــــرهــــا ألّن التّحــــليل ســــبب تــــفريــــق 
الـعناصـر الـفرديّـة. إذن فـنحن عـندمـا نـنظر إلـى تـركـيب الـعناصـر نـشاهـد أّن كـائـنًا مـن الـكائـنات 
جــاء لــلوجــود مــن كــّل تــركــيب وأّن الــكائــنات غــير مــتناهــية وأّن املــعلوالت غــير مــتناهــية إذن فــكيف 
تـصبح الـعّلة فـانـية؟ إّن الـتّركـيب يـنحصر فـي ثـالثـة أقـسام ال رابـع لـها: تـركـيب تـصادفـيّ وتـركـيب 
إلـزامـيّ وتـركـيب إرادّي. أمّــا تـركـيب عـناصـر الـكائـنات فـليس تـركـيبًا تـصادفـيًّا ألّن املـعلول ال يـأتـي 
لـلوجـود بـدون عـّلة، ثـّم إّن تـركـيب عـناصـر الـكائـنات لـيس تـركـيبًا إلـزامـيًّا ألّن الـتّركـيب اإللـزامـيّ هـو 
ذاك الـتّركـيب الّـذي يـنتج مـن الـّلوازم الـّضروريّـة لـألجـزاء املـركّــبة والـّلزوم الـذّاتـيّ ألّي شـيء ال يـنفكّ 
عــنه الــنّور الّـــذي يظهــر األشــياء وكــذلــك الحــرارة الّـــتي تــمّدد الــعناصــر وشــعاع الــّشمس هــما مــن 
لـوازم الـّشمس الـذّاتـيّة. وعـلى هـذه الـّصورة يـكون تحـليل كـّل تـركـيب مسـتحيالً ألّن الـّلزوم الـذّاتـيّ 
ال يـنفّك عـن كـّل كـائـن. واآلن بـقي الـنّوع الـثّالـث مـن الـتّركـيب وهـو الـتّركـيب اإلرادّي وهـو أن تـكون 
فـيه قـّوة غـير مـرئـيّة يـسّمونـها الـقدرة الـقديـمة هـي السّــــــبب فـي تـركـيب هـذه الـعناصـر ويـحصل مـن 
كـّل تـركـيب كـائـن مـن الـكائـنات. وأمّــا اإلرادة والـعلم والـقدرة والـّصفات الـقديـمة الّــتي نـعتبرهـا مـن 
كـــــماالت تـــــلك الـــــحقيقة الـــــالّهـــــوتـــــيّة هـــــي مـــــن مـــــقتضيات آثـــــار وجـــــوده فـــــي حـــــيّز الـــــّشهود وليســـــت 
الــــكماالت الــــحقيقيّة لــــأللــــوهــــيّة املــــطلقة الّـــــتي ال يــــمكن إدراك كــــنهها. فــــمثالً عــــندمــــا نــــالحــــظ فــــي 
الــكائــنات كــماالت غــير مــتناهــية ونــدرك أّن الــكائــنات عــلى شــأن كــبير مــن االنــتظام والــكمال نــقول 
إّن تــلك الــقدرة الــقديــمة الّــتي نســب إلــيها وجــود هــذه الــكائــنات قــّوة ليســت جــاهــلة إذن فــهي عــاملــة 



وهــي ال شــّك غــير عــاجــزة إذن فــهي قــديــرة وهــي ال شــّك غــير فــقيرة إذن فــهي غــنيّة وهــي ال شــكّ 
غــير مــعدومــة إذن فــهي مــوجــودة , وخــالصــة الــقول إّن هــذه الــنّعوت الّـــتي نحســبها لــتلك الــحقيقة 
الـــكّليّة هـــي مجـــرد ســـلب الـــنّقائـــص عـــنها ال ثـــبوت لـــلكماالت الّــــتي يـــتصّورهـــا اإلنـــسان فـــي حـــيّز 
إدراكـــه ولهـــذا نـــقول إنّـــها مـــجهولـــة الـــنّعت. والـــخالصـــة أّن تـــلك الـــحقيقة الـــكّليّة مـــع جـــميع نـــعوتـــها 
وأوصـافـها الّــتي نـحصيها مـقّدسـة ومـنزّهـة عـن الـعقول واإلدراكـات، ولـكنّنا عـندمـا نـنظر فـي هـذا 
الـــكون غـــير املـــتناهـــي نـــظرة شـــامـــلة دقـــيقة نـــالحـــظ أّن الحـــركـــة واملتحـــرّك أشـــياء مســـتحيلة بـــدون 
املحــرّك وأّن املــعلول مــمتنع ومــحال بــدون الــعّلة وأّن كــّل كــائــن مــن الــكائــنات قــد يــكون تــحت تــأثــير 
مــؤثّــرات عــديــدة مــتفاعــلة بــعضها مــع بــعض دائــًما، وتــلك املــؤثّــرات حــصلت كــذلــك بــتأثــير مــؤثّــرات 
أخـرى فـمثالً الـنّبات حـصل بـفيض سـحابـة الـّربـيع وتـّم إنـباتـه ولـكن الـّسحابـة نـفسها حـصلت مـن 
تـدابـير مـؤثّـرات أخـرى وتـلك املـؤثّـرات كـذلـك مـن تـأثـير مـؤثّـرات أخـرى فـمثالً الـنّباتـات والـحيوانـات 
نـشأت ونـمت مـن عـنصري الـنّار واملـاء الـّلذيـن يـسّميهما فـالسـفة هـذه األيّـام بـاسـمي األوكـسيجني 
والـهيدروجـني، أي أنّـها وجـدت مـن تـربـية وتـأثـير هـذيـن املـؤثّـريـن ونـفس هـذيـن الـعنصريـن هـما تـحت 
تــأثــير مــؤثّــرات أخــرى، وكــذلــك ســائــر الــكائــنات لــها هــذا التّســلسل مــن املــؤثّــرات واملــتاثّــرات. ومــن 
الــثّابــت بــالــبراهــني بــطالن التّســلسل إذن فــال بــّد أن تــنتهي هــذه املــؤثّــرات واملــتاثّــرات إلــى الــحيّ 
الـقديـر الّــذي هـو الـغنيّ املـطلق واملـقّدس عـن املـؤثّـرات. وتـلك الـحقيقة الـكّليّة غـير مـحسوسـة وغـير 
مــرئــيّة ويــجب أن تــكون كــذلــك ألنّــها مــحيطة ال مــحاطــة. ومــثل هــذه األوصــاف صــفات لــلمعلول ال 
لــلعّلة وعــندمــا نــدقّـــق الــنّظر نــالحــظ أّن اإلنــسان كــاملــيكروب الــّصغير املــوجــود فــي الــفاكــهة، فــتلك 
الـفاكـهة وجـدت مـن بـرعـم والـبرعـم نـبت مـن الّشجـرة والّشجـرة نـشأت ونـمت مـن مـاّدة سـائـلة وتـلك 
املـــاّدة الـــّسائـــلة حـــصلت مـــن الـــتّراب واملـــاء. ولـــكن كـــيف يســـتطيع هـــذا الجـــرثـــوم الـــّصغير أن يـــدرك 
حــــقائــــق ذلــــك البســــتان ويــــفهم البســــتانــــيّ ويــــدرك حــــقيقة ذلــــك البســــتانــــيّ ومــــن الــــواضــــح أّن هــــذا 
مســتحيل. ولــكّن ذلــك املــيكروب لــو كــان ذكــيًّا لــفهم أّن هــذا البســتان وهــذه الّشجــرة وهــذا الــبرعــم 
وهــذه الــثّمرة لــم تــحصل بهــذا االنــتظام والــكمال مــن نــفسها لــنفسها. وبــمثل هــذا يــوقــن اإلنــسان 
الـــعاقـــل الـــذّكـــيّ أّن هـــذا الـــكون الّـــذي ال نـــهايـــة لـــه لـــم يـــحصل بهـــذه الـــعظمة واالنـــتظام مـــن نـــفسه 
لــنفسه، وكــذلــك وجــدت الــقوى غــير املــرئــيّة فــي حــيّز اإلمــكان ومــنها الــقّوة األثــيريّــة وهــي كــما مــرَّ 
ذكـره غـير مـحسوسـة وغـير مـرئـيّة ولـكنّها ظـاهـرة ثـابـتة مـن آثـارهـا أي مـن تـمّوجـات ومـن اهـتزازات 
الـــّضوء والحـــرارة والكهـــربـــاء، وكـــذلـــك قـــّوة الـــنّمو وقـــّوة اإلحـــساس وقـــّوة الـــعقل وقـــّوة الـــتّفكير وقـــّوة 
الـحفظ وقـّوة الـتّخيّل وقـّوة الـكشف. فهـذه الـقوى املـعنويّـة كـّلها غـير مـرئـيّة وغـير مـحسوسـة ولـكنّها 
ظـاهـرة ثـابـتة بـآثـارهـا , وأمّــا الـقّوة غـير املحـدودة فـإّن نـفس املحـدود دلـيل عـلى وجـود غـير املحـدود 
ألّن املحـــدود وال شـــّك يـــعرف بـــغير املحـــدود، كـــما أّن نـــفس العجـــز دلـــيل عـــلى وجـــود الـــقدرة ونـــفس 
الجهـــل دلـــيل عـــلى وجـــود الـــعلم ونـــفس الـــفقر دلـــيل عـــلى وجـــود الـــغنى فـــلو لـــم يـــكن الـــغنى ملـــا كـــان 
الــفقر أيــًضا ولــو لــم يــكن الــعلم ملــا كــان الجهــل ولــو لــم يــكن الــنّور ملــا كــانــت الــظّلمة فــنفس الــظّلمة 



دلـــيل عـــلى الـــنّور ألّن الـــظّلمة هـــي عـــدم الـــنّور. أمّــــا الـــطّبيعة فـــهي عـــبارة عـــن الـــخواص والـــّروابـــط 
الـــّضروريّـــة املـــنبعثة مـــن حـــقائـــق األشـــياء وهـــذه الـــحقائـــق غـــير مـــتناهـــيّة ومـــهما كـــانـــت فـــي مـــنتهى 
االخـتالف فـي مـا بـينها لـكنّها فـي غـايـة االئـتالف وفـي أقـصى االرتـباط مـن جـهة أخـرى. وعـندمـا 
تـــوسّـــــــع نـــظرتـــك وتـــالحـــظ مـــالحـــظة دقـــيقة تـــوقـــن أّن كـــّل حـــقيقة هـــي مـــن الـــّلوازم الـــّضروريّـــة لـــسائـــر 
الــحقائــق. إذًا فيســتلزم هــذا وجــود جــهة جــامــعة الرتــباط هــذه الــحقائــق املــختلفة وائــتالفــها حــتّى 
يــوفــي كــّل جــزء مــن أجــزاء الــكائــنات وظــيفته بــمنتهى االنــتظام. فــمثالً الحــظوا اإلنــسان واســتدلّــوا 
مـــن الجـــزء عـــلى الـــكّل الحـــظوا هـــذه األعـــضاء واألجـــزاء املـــختلفة فـــي الـــهيكل اإلنـــسانـــيّ تـــروا مـــا 
أعـظم ارتـباطـها وائـتالفـها بـعضها بـبعض وكـّل جـزء هـو مـن الـّلوازم الـّضروريّـة لـسائـر األجـزاء ولـه 
وظــيفة مســتقّلة، ولــكّن الــجهة الــجامــعة وهــي الــعقل يــربــطها جــميًعا ربــطًا بــدرجــة تــفي بــوظــائــفها 
وفـاًء مـنتظًما ويـحصل الـتّعاون والـتّعاضـد والـتّفاعـل بـينها، وأّن حـركـتها جـميًعا تـحت قـوانـني هـي 
مــن الــّلوازم الــوجــوديّــة لــها. فــإذا حــصل فــي تــلك الــجهة الــجامــعة الّـــتي هــي مــدبّــرة لهــذه األجــزاء 
خــلل وفــتور فــال شــّك أن تحــرم األعــضاء واألجــزاء مــن إيــفاء وظــائــفها إيــفاًء مــنتظًما ومــع أّن تــلك 
الـقّوة الـجامـعة فـي الـهيكل اإلنـسانـيّ غـير مـحسوسـة وغـير مـنظورة وحـقيقتها مـجهولـة ولـكنّها مـن 
حـيث اآلثـار ظـاهـرة بـاهـرة بـكّل قـّوة. إذن ثـبت واتّـضح أّن هـذه الـكائـنات غـير املـتناهـية فـي الـعالـم 
الـعظيم كـّل واحـد مـنها يـتوفّـق فـي أداء وظـيفته عـندمـا يـكون تـحت إدارة حـقيقيّة كـّليّة حـتّى يـنتظم 
هــذا الــعالــم. وخــذ مــثالً الــتّفاعــل والــتّعاضــد والــتّعاون بــني األجــزاء املــكّونــة لــلوجــود اإلنــسانــيّ فــإنّ 
هــذا شــيء مــشهود ال يــقبل الــنّكران لــكّن هــذا الــتّفاعــل والــتّعاضــد والــتّعاون غــير كــاٍف بــل يــحتاج 
جـهة جـامـعة تـديـر هـذه األجـزاء وتـدبّـرهـا حـتّى تـقوم هـذه األجـزاء املـركّـــبة بـإيـفاء وظـائـفها الـالّزمـة 
بــــالــــتّعاون والــــتّفاعــــل والــــتّعاضــــد إيــــفاًء مــــنتظًما. وأنــــتم وهلل الحــــمد مــــطّلعون عــــلى أّن بــــني جــــميع 
الـــكائـــنات تـــفاعـــالً وتـــعاضـــًدا كـــّليًّا وجـــزئـــيًّا ولـــكّن الـــتّفاعـــل بـــني الـــكائـــنات الـــعظيمة واضـــح وضـــوح 
الـّشمس ولـو أّن الـتّفاعـل مـجهول بـني الـكائـنات الجـزئـيّة ولـكّن الجـزء قـياس لـلكّل إذن فجـميع هـذه 
الــــتّفاعــــالت مــــرتــــبطة بــــقّوة مــــحيطة هــــي املــــحور واملــــركــــز واملحــــرّك لهــــذه الــــتّفاعــــالت. وكــــما قــــلنا إنّ 
الـتّعاون والـتّعاضـد بـني أجـزاء الـهيكل اإلنـسانـيّ شـيء ثـابـت وإّن هـذه األعـضاء واألجـزاء تخـدم 
جــــميع األعــــضاء واألجــــزاء األخــــرى فــــمثالً الــــيد والــــقدم والــــعني واألذن والــــفكر والــــتّصّور تــــساعــــد 
جــميع األعــضاء واألجــزاء لــكّن جــميع هــذه الــتّفاعــالت تــرتــبط بــقّوة واحــدة غــير مــرئــيّة مــحيطة بــها 
تــحصل هــذه الــتّفاعــالت بــصورة مــنتظمة وتــلك هــي الــقّوة املــعنويّــة فــي اإلنــسان وهــي عــبارة عــن 
الــــّروح والــــعقل وهــــي غــــير مــــرئــــيّة. وكــــذلــــك الحــــظوا املــــعامــــل واملــــصانــــع تــــروا تــــفاعــــل جــــميع اآلالت 
واألدوات وارتــباطــها بــعضها بــبعض ولــكّن جــميع هــذه الــّروابــط والــتّفاعــالت مــرتــبطة بــقّوة عــمومــيّة 
هـي املحـرّك واملـحور واملـصدر لهـذه الـتّفاعـالت وتـلك الـقّوة هـي قـّوة الـبخار أو مـهارة الـعامـل. إذن 
اتـضح وتـحّقق أّن الـتّفاعـل والـتّعاضـد واالرتـباط بـني الـكائـنات هـو تـحت إدارة وإرادة قـويّـة محـرّكـة 
واحـــدة هـــي املـــصدر واملحـــرّك واملـــحور لـــلتّفاعـــل بـــني الـــكائـــنات وكـــذلـــك كـــّل تـــركـــيب وتـــرتـــيب ال نـــراه 



مـــرتّـــبًا ومـــنظًّما نـــسّميه تـــركـــيبًا تـــصادفـــيًّا ونـــسمي كـــّل تـــركـــيب وتـــرتـــيب مـــنظّم ومـــرتّـــب وفـــي مـــنتهى 
الـكمال فـي االرتـباط أي يـقع كـّل جـزء مـنه فـي مـوقـع ضـرورّي لـسائـر األشـياء نـسّميه تـركـيبًا تـركّــب 
وتـرتّـب بـإرادة وبـشعور. وال شـّك أّن هـذه الـكائـنات غـير مـتناهـية وأّن تـركـيب هـذه الـعناصـر الـفرديّـة 
الّـتي انحـّلت فـي صـور غـير مـتناهـية صـدر عـن حـقيقة ليسـت فـاقـدة الـّشعور وال مسـلوبـة اإلرادة. 
وهـذا شـيء ثـابـت وواضـح لـدى الـعقل ولـيس هـناك مـجال لـإلنـكار ولـكّن مـقصودنـا هـو أنّـنا أدركـنا 
تـلك الـحقيقة الـكّليّة عـن طـريـق الـّصفات ولـكنّنا لـم نـدرك الـحقيقة ذاتـها وال صـفاتـها الـحقيقيّة ومـع 
هــذا نــقول إّن هــذه الــكائــنات غــير مــتناهــية وهــي روابــط ضــروريّــة وإّن هــذا الــتّركــيب الــتّام الــكامــل 
غــير صــادر عــن مــصدر فــاقــد لــإلرادة والــّشعور وإّن هــذا الــتّركــيب غــير املــتناهــي الّــذي انحــّل فــي 
صـــور غـــير مـــتناهـــية مـــبنيّ عـــلى حـــكمة كـــّليّة وهـــذه قـــضيّة غـــير قـــابـــلة لـــلنّكران الـــّلهم إال أّن يـــقوم 
اإلنــسان عــلى إنــكار املــعانــي الــواضــحة الــباهــرة بــالــعناد والــّلجاج ويــكون مــصداق اآليــة الــكريــمة 
"صـٌم بـكٌم عـميٌ فـهم ال يـرجـعون" , أمّــا الـقول بـأّن الـقوى الـعقليّة والـّروح اإلنـسانـيّ شـيء واحـد 
فــإّن الــقوى الــعقليّة مــن خــصائــص الــّروح مــثل قــّوة الــتّخيّل ومــثل قــّوة الــتّفكير ومــثل الــقّوة املــدركــة 
فـهي مـن خـصائـص الـحقيقة اإلنـسانـيّة كـما أّن شـعاع الـّشمس مـن خـصائـص الـّشمس والـهيكل 
اإلنــسانــيّ بــمثابــة مــرآة والــّروح بــمثابــة الــّشمس والــقوى الــعقليّة بــمثابــة األشــّعة الّــتي هــي فــيض 
مـن فـيوضـات الـّشمس ولـربـما تـنقطع األشـّعة عـن املـرآة وتـنفّك عـنها لـكّن أشـّعة الـّشمس ال تـنفكّ 
عـن الـّشمس. وخـالصـة الـقول إّن مـقصودنـا هـو أّن الـعالـم اإلنـسانـيّ بـالنّسـبة لـعالـم الـنّبات كنسـبة 
عـالـم مـا وراء الـطّبيعة إلـى عـاملـنا وفـي الـحقيقة ال نسـبة لـه بـما وراء الـطّبيعة ولـكّن حـقيقة اإلنـسان 
وقـّوة سـمعه وبـصره بـالنّسـبة لـلنّبات هـي بـمثابـة مـا وراء الـطّبيعة ومـن املسـتحيل عـلى الـنّبات أن 
يــدرك حــقيقة اإلنــسان ومــاهــيّة الــقّوة الــعاقــلة وكــذلــك يســتحيل عــلى البشــر إدراك حــقيقة األلــوهــيّة 
وحـقيقة نـشأة الـحياة بـعد املـوت. لـكّن فـيوضـات الـحقيقة الـرّحـمانـيّة تـشمل جـميع الـكائـنات ويـجب 
عــلى اإلنــسان أن يــفّكر ويــتأمّـــل فــي الــفيوضــات اإللــهيّة الّــتي مــنها الــّروح ال فــي حــقيقة األلــوهــيّة 
فــإّن هــذا مــنتهى إدراكــات الــعالــم اإلنــسانــيّ وكــما ســبق أن ذكــرنــا أّن هــذه األوصــاف والــكماالت 
ـــنا أدركــــنا  الّــــتي نــــحصيها لــــحقيقة األلــــوهــــيّة إنّــــما نــــقتبسها مــــن وجــــود الــــكائــــنات وشــــهودهــــا ال أنّـَ
الـــحقيقة اإللـــهيّة. فـــإذا قـــلنا إّن حـــقيقة األلـــوهـــيّة مـــدركـــة ومـــختارة فـــليس ذلـــك يـــعني أنّـــنا اكـــتشفنا 
إرادة األلـوهـيّة واخـتيارهـا بـل اقـتبسنا ذلـك مـن فـيوضـات األلـوهـيّة الـظّاهـرة فـي حـقائـق األشـياء. 
أمّــــا مـــسائـــلنا االجـــتماعـــيّة أي تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل الّــــتي انتشـــرت قـــبل خـــمسني ســـنة فـــإنّـــها 
جـــامـــعة لجـــميع املـــبادئ ومـــن الـــواضـــح أّن نـــجاح الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وفـــالحـــه مســـتحيل بـــدون هـــذه 
الـتّعالـيم كـّل االسـتحالـة وكـّل فـرقـة مـن الـفرق فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ تـرى نـهايـة آمـالـها مـوجـودة فـي 
هــذه الــتّعالــيم الــّسماويّــة وهــذه الــتّعالــيم بــمثابــة شجــرة تحــمل جــميع األثــمار بــصورة أكــمل وأتــّم، 
فـــمثالً يـــشاهـــد الـــفالســـفة املـــسائـــل االجـــتماعـــيّة بـــصورة أكـــمل وأتـــّم فـــي هـــذه الـــتّعالـــيم الـــّسماويّـــة 
وكـــذلـــك يـــشاهـــدون فـــيها املـــسائـــل الـــفلسفيّة بـــصورة أســـمى وأشـــرف وبـــصورة مـــطابـــقة لـــلحقيقة، 



وكـذلـك يـشاهـد أهـل األديـان حـقيقة الـّديـن فـي هـذه الـتّعالـيم الـّسماويّـة مـشاهـدة الـعيان وتـثبت لـهم 
بــاألدلّــة الــقاطــعة والــحجج الــواضــحة أنّــها الــعالج الــحقيقيّ لــعلل وأمــراض الــهيئة االجــتماعــيّة فــي 
الـعالـم اإلنـسانـيّ وعـند انـتشار هـذه الـتّعالـيم الـعظيمة تـنجو الـهيئة االجـتماعـيّة بـأسـرهـا مـن جـميع 
األخـطار والـعلل واألمـراض املـزمـنة , وكـذلـك مـسألـة االقـتصاد الـبهائـيّ فـهي مـنتهى آمـال الـعّمال 
ومــنتهى مــقصود األحــزاب االقــتصاديّــة والــخالصــة أّن جــميع األحــزاب تــنال نــصيبها مــن تــعالــيم 
حـضرة بـهاء اهلل وعـندمـا تـعلن هـذه الـتّعالـيم فـي الـكنائـس واملـساجـد وسـائـر مـعابـد املـلل األخـرى 
حــتّى الــبوذيّــني والــكونــفوشــيوســينّي ونــوادي األحــزاب املــختلفة حــتّى املــاّديّــني تــرى الــكّل يــعترفــون 
بــأّن هــذه الــتّعالــيم ســبب الــحياة الجــديــدة لــلعالــم اإلنــسانــيّ وهــي الــعالج الــفورّي لجــميع أمــراض 
الـــهيئة االجـــتماعـــيّة وال يـــنتقدهـــا أّي إنـــسان بـــل بمجـــرّد االســـتماع إلـــيها تـــطرب الـــنّفوس وتـــذعـــن 
بـــأهـــميّة هـــذه الـــتّعالـــيم وتـــقول: "هـــذا هـــو الـــحّق ومـــا بـــعد الـــحّق إالّ الـــّضالل املـــبني" , وفـــي خـــتام 
الــكالم أكــتب إلــيكم الــكلمات الــتّالــية وهــي الــحّجة والــبرهــان الــقاطــع عــلى الجــميع فــأمــعنوا الــنّظر 
فـيها: إّن قـّوة إرادة كـّل مـلك مسـتقّل تـنفذ فـي أيّـام حـياتـه وكـذلـك قـّوة إرادة كـّل فـيلسوف تـؤثّـر فـي 
أيّـام حـياتـه فـي نـفر قـليل مـن تـالمـذتـه أمّــا قـّوة الـّروح الـقدس الـظّاهـرة الـباهـرة فـي حـقائـق األنـبياء 
وقــّوة إرادة األنــبياء هــي عــلى شــأن مــن الــنّفوذ بــحيث تــراهــا نــافــذة اآلف الــّسنني فــي مــّلة عــظيمة 
وتـراهـا تـؤسّـــــس خـلًقا جـديـًدا وتـنقل الـعالـم اإلنـسانـيّ مـن عـالـم قـديـم إلـى عـالـم آخـر جـديـد فـالحـظوا 
أيّــة قــّوة هــذه الــقّوة الــخارقــة لــلعادة فــإنّــه بــرهــان واٍف عــلى حــقيقة األنــبياء وحــّجة بــالــغة عــلى قــّوة 

الوحي وعليكم البهاء األبهى.

حيفا 21 أيلول 192 عبد البهاء عبّاس
هولندا جناب الّسيّد أ.أ. دان زيدكز عليه التّحيّة والثّناء

هو اهلل 

أيّـــها الـــّشخص املـــحترم املتحـــّري عـــن الـــحقيقة إّن الـــرّســـالـــة املـــؤرّخـــة بـــتاريـــخ الـــرّابـــع مـــن نـــيسان 
1921 قـد وصـلت وتـلوتـها بـكمال املـحبّة , أمّــا وجـود األلـوهـيّة فـثابـت بـالـّدالئـل الـعقليّة ولـكن حـقيقة 
األلـــوهـــيّة مـــمتنعة اإلدراك ألنّـــكم حـــينما تـــنظرون بـــنظر دقـــيق تجـــدون أّن كـــّل رتـــبة دانـــية ال تـــدرك 
الـــرّتـــبة الـــعالـــية فـــمثالً عـــالـــم الجـــماد، الّــــذي هـــو فـــي املـــرتـــبة الـــّدانـــية، يســـتحيل عـــليه إدراك عـــالـــم 
الــنّبات، ومــثل هــذا اإلدراك مــمتنع ومــحال لــديــه وكــذا عــالــم الــنّبات مــهما ارتــقى فــلن يــكون لــه خــبر 
عـن عـالـم الـحيوان بـل إّن اإلدراك لـه مسـتحيل عـليه ألّن الـرّتـبة الـحيوانـيّة فـوق الـرّتـبة الـنّباتـيّة وهـذا 
الّشجــر ال يســتطيع تــصّور الــّسمع والــبصر وإّن عــالــم الــحيوان مــهما ارتــقى لــن يســتطيع تــصّور 
حــقيقة الــعقل الــكاشــف لــألشــياء واملــدرك لــلحقائــق غــير املــرئــيّة ألّن مــرتــبة اإلنــسان عــالــية بــالنّســبة 



ملــرتــبة الــحيوان ومــع أّن جــميع هــذه الــكائــنات هــي فــي حــيّز الحــدوث إال أّن الــتّفاوت فــي املــراتــب 
مـــانـــع لـــإلدراك فـــكّل مـــرتـــبة أدنـــى مـــن غـــيرهـــا ال تســـتطيع إدراك املـــرتـــبة األعـــلى مـــنها بـــل إّن ذلـــك 
مســـتحيل ولـــكن كـــّل مـــرتـــبة أعـــلى تســـتطيع إدراك املـــرتـــبة األدنـــى مـــثال ذلـــك الـــحيوان فـــإنّـــه يـــدرك 
مـــــرتـــــبة الـــــنّبات والجـــــماد وكـــــذا اإلنـــــسان يـــــدرك مـــــرتـــــبة الـــــحيوان والـــــنّبات والجـــــماد ولـــــكن الجـــــماد 
مسـتحيل عـليه إدراك عـوالـم اإلنـسان وهـذه الـحقائـق هـي فـي حـيّز الحـدوث ومـع ذلـك ال تسـتطيع 
أيّـة مـرتـبة أدنـى مـن غـيرهـا إدراك مـرتـبة أعـلى مـنها ومـن املسـتحيل ذلـك إذًا فـكيف يـمكن أن تـدرك 
الـــحقيقة الـــحادثـــة (أي اإلنـــسان) حـــقيقة األلـــوهـــيّة الّـــتي هـــي حـــقيقة قـــديـــمة؟ وتـــفاوت املـــراتـــب بـــني 
اإلنـسان وبـني حـقيقة األلـوهـيّة هـو مـائـة ألـف مـرّة أعـظم مـن الـتّفاوت بـني الـنّبات والـحيوان وكـّل مـا 
يــتصّوره اإلنــسان هــو صــورة مــوهــومــة تــوهّـــمها اإلنــسان وهــي مــحاطــة ال مــحيطة أي أّن اإلنــسان 
مـحيط بـتلك الـّصور املـوهـومـة فـي حـني أّن حـقيقة األلـوهـيّة ال يـمكن اإلحـاطـة بـها بـل إنّـها مـحيطة 
بجـــميع الـــكائـــنات وإّن الـــكائـــنات مـــحاطـــة وحـــقيقة األلـــوهـــيّة الّــــتي يـــتصّورهـــا اإلنـــسان لـــها وجـــود 
ذهــني ال وجــود حــقيقيّ فــي حــني أّن اإلنــسان لــه وجــود ذهــني ووجــود حــقيقيّ فــي نــفس الــوقــت. 
إذًا فــاإلنــسان أعــظم مــن تــلك الــحقيقة املــوهــومــة الّــتي يــمكن تــصّورهــا، وكــّل مــا فــي األمــر هــو أنّ 
الـطّير الـتّرابـي يسـتطيع أن يـطير ويـقطع فـي طـيرانـه قـليالً مـن هـذا الـبعد الّـذي ال يـتناهـى، ولـكنّ 
الـــوصـــول إلـــى أوج الـــّشمس مســـتحيل عـــليه. ولـــكن يـــجب إقـــامـــة أدلّـــة عـــقليّة أو أدلّـــة إلـــهامـــيّة عـــلى 
وجـود األلـوهـيّة أي عـلى قـدر اإلدراك اإلنـسانـيّ , مـن الـواضـح أّن جـميع الـكائـنات مـرتـبط بـعضها 
بـــالـــبعض اآلخـــر ارتـــباطًــا تـــامًّـــا مـــثل ارتـــباط أعـــضاء الـــهيكل اإلنـــسانـــيّ فـــكما أّن أعـــضاء وأجـــزاء 
الـــــهيكل اإلنـــــسانـــــيّ مـــــرتـــــبط بـــــعضها بـــــالـــــبعض اآلخـــــر فـــــكذلـــــك يـــــكون ارتـــــباط أجـــــزاء هـــــذا الـــــكون 
الـالّمـتناهـي بـبعضها عـلى هـذا الـنّحو فـمثالً الـقدم والـرّجـل مـرتـبطتان بـالـّسمع والـبصر ويـجب أن 
تـــرى الـــعني حـــتّى تســـتطيع الـــقدم أن تخـــطو خـــطوة ويـــجب أن تـــسمع األذن حـــتّى يـــنظر الـــبصر 
نـظرة دقـيقة وكـّل جـزء مـن األجـزاء اإلنـسانـيّة إذا نـقص حـصل الـنّقص والـفتور فـي سـائـر األجـزاء 
والـّدمـاغ مـرتـبط بـالـقلب وبـاملـعدة، والـرّئـة مـرتـبطة بجـميع األعـضاء. وكـذا بـقيّة األعـضاء لـكّل مـنها 
وظـيفته فـالـقّوة الـعاقـلة سـواء أقـلنا إنّـها قـديـمة أو قـلنا إنّـها حـادثـة إنّـما هـي مـديـرة ومـدبّـرة لجـميع 
أعـــضاء اإلنـــسان لـــيقوم كـــّل عـــضو بـــوظـــيفته بـــنهايـــة االنـــتظام ولـــكن لـــو حـــدث خـــلل فـــي تـــلك الـــقّوة 
الـعقليّة فـإّن جـميع األعـضاء تـتوقّـف عـن إجـراء وظـائـفها األصـليّة وتظهـر أعـراض الخـلل فـي هـيكل 
اإلنـسان وفـي تـصرّفـات أعـضائـه وال تظهـر الـفائـدة املـطلوبـة , وكـذلـك الحـظوا هـذا الـكون الّــذي ال 
يــتناهــى فــال بــّد مــن وجــود قــّوة كــّليّة فــيه تــكون مــحيطة ومــديــرة ومــدبّــرة لجــميع أجــزاء هــذا الــكون 
الّــذي ال نــهايــة لــه ولــو لــم يــكن هــذا املــديــر واملــدبّــر مــوجــوًدا الخــتّل عــالــم الــكون وألصــبح كــاملــجنون 
وحــيث إنّــكم تــالحــظون أّن هــذا الــكون الّــذي ال يــتناهــى فــي غــايــة االنــتظام وكــّل جــزء مــن أجــزائــه 
يـقوم بـوظـائـفه بـكّل إتـقان ولـيس هـناك أّي خـلل فـمن الـواضـح املـشهود أّن هـناك قـّوة كـّليّة مـوجـودة 
هـي املـدبّـرة واملـديـرة لهـذا الـكون الّـذي ال يـتناهـى وأّن كـّل عـاقـل يـدرك هـذا ثـّم إّن جـميع الـكائـنات 



ولـو أنّـها تـنمو وتـتكامـل تـدريـجيًّا إالّ أنّـها تـحت مـؤثّـرات خـارجـيّة، مـثال ذلـك الـّشمس تهـب الحـرارة 
وتـــسقط مـــطرًا وتهـــب نـــسيًما مـــنعًشا لـــألرواح حـــتّى يـــنمو اإلنـــسان ويـــتكامـــل. إذًا فـــقد اتّـــضح أنّ 
الـهيكل اإلنـسانـيّ هـو تـحت مـؤثّـرات خـارجـيّة وال يـنمو وال يـتكامـل بـدونـها وتـلك املـؤثّـرات الـخارجـيّة 
هـــي أيـــًضا تـــحت مـــؤثّـــرات أخـــرى مـــثال ذلـــك نـــمّو وتـــكامـــل الـــوجـــود اإلنـــسانـــيّ مـــنوط بـــوجـــود املـــاء، 
واملــاء مــنوط بــوجــود املــطر، واملــطر مــنوط بــوجــود الــّسحاب، والــّسحاب مــنوط بــوجــود الــّشمس حــتّى 
يتبخّـــر الــبّر والبحــر ويــحصل الــّسحاب مــن التّبخّـــر وكــّل واحــد مــن هــذه الــعوامــل مــؤثّــر ومــتاثّــر فــي 
نـــــفس الـــــوقـــــت إذًا فـــــال بـــــد وأنـــــها تـــــتنهي إلـــــى وجـــــود مـــــؤثّـــــر ال يـــــتأثّـــــر بـــــكائـــــن آخـــــر وعـــــنده يـــــنقطع 
التّسـلسل. إال أّن حـقيقة ذلـك الـكائـن مـجهولـة ولـكّن آثـاره واضـحة مـشهودة. وفـضالً عـن هـذا فـإنّ 
جـــميع الـــكائـــنات محـــدودة ونـــفس محـــدوديّـــة هـــذه الـــكائـــنات دلـــيل عـــلى حـــقيقة غـــير املحـــدودة ألنّ 
وجـود املحـدود يـدّل عـلى وجـود غـير املحـدود والـخالصـة أّن هـناك أدلّــة كـثيرة مـن هـذا الـقبيل كـّلها 
تــــدّل عــــلى أّن تــــلك الــــحقيقة الــــكّليّة ملّـــا كــــانــــت حــــقيقة قــــديــــمة فــــإنّــــها مــــنزّهــــة ومــــقّدســــة عــــن شــــؤون 
الـحادثـات وأحـوالـها ألّن كـّل حـقيقة تـتعرّض لـلحادثـات والـّشؤون هـي ليسـت قـديـمة بـل حـادثـة. إذًا 
فـــاعـــلم أّن األلـــوهـــيّة الّـــتي تـــتصّورهـــا ســـائـــر الـــطّوائـــف واملـــلل هـــي ألـــوهـــيّة تـــحت الـــتّصّور ال فـــوقـــه 
والــــحال أّن حــــقيقة األلــــوهــــيّة فــــوق الــــتّصّور. أمّـــــا املــــظاهــــر املــــقّدســــة اإللــــهيّة فــــإنّــــها مظهــــر تجــــّلي 
كـماالت تـلك الـحقيقة املـقّدسـة وهـذا الـفيض األبـدّي والتّجـّلي الـالّهـوتـي هـو الـحياة األبـديّـة لـلعالـم 
اإلنـــسانـــيّ فـــمثالً شـــمس الـــحقيقة هـــي فـــي أفـــق عـــال ال يـــمكن أن يـــصله أّي شـــخص وإّن جـــميع 
الــعقول واألفــكار قــاصــرة وهــي مــقّدســة ومــنزّهــة عــن إدراكــها ولــكّن املــظاهــر املــقّدســة اإللــهيّة هــي 
بـمنزلـة املـرايـا الـّصافـية الـنّورانـيّة الّــتي تسـتفيض مـن شـمس الـحقيقة وتـفيض عـلى سـائـر الخـلق 
والـّشمس بـكّل كـمالـها وجـاللـها ظـاهـرة بـاهـرة فـي هـذه املـرآة الـنّورانـيّة فـلو قـالـت الـّشمس املـوجـودة 
فـــي املـــرآة إنّـــي شـــمس فـــهي صـــادقـــة ولـــو قـــالـــت إنّـــني لســـت الـــّشمس فـــهي صـــادقـــة ولـــو ظهـــرت 
الـــّشمس وبهـــرت بـــكّل جـــاللـــها وجـــمالـــها وكـــمالـــها فـــي املـــرآة الـــّصافـــية فـــإنّـــها ال تـــتنزل مـــن عـــاملـــها 
األعــلى ومــن ســمّو مــقامــها وال تحــّل فــي هــذه املــرآة بــل إنّــها لــم تــزل فــي عــلّو تــنزيــهها وتــقديــسها. 
وجـــــميع الـــــكائـــــنات األرضـــــيّة يـــــنبغي أن تســـــتفيض مـــــن الـــــّشمس ألّن وجـــــودهـــــا مـــــنوط ومشـــــروط 
بـحوادث الـّشمس وبـضيائـها ولـو بـقيت محـرومـة مـن الـّشمس فـإنّـها تـفنى وتـزول وهـذه هـي املـعيّة 
اإللـــهيّة املـــذكـــورة فـــي الـــكتب املـــقّدســـة فـــي أّن اإلنـــسان يـــجب أن يـــكون دائـــًما مـــع اهلل. إذًا صـــار 
مــــعلومًـــــا أّن ظــــهور الــــحقيقة األلــــوهــــيّة يــــتّم بــــالــــكماالت، والــــّشمس وكــــماالتــــها مــــرئــــيّة فــــي املــــرايــــا 
ووجـــودهـــا يـــصرّح عـــن الـــفيوضـــات اإللـــهيّة , هـــذا وأرجـــو لـــك عـــينًا بـــاصـــرة وأذنًـــا ســـامـــعة وارتـــفاع 

الحجب عن عينيك والرّسم اّلذي أردته تجده في طيّ هذه الرّسالة وعليك التّحيّة والثّناء.
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عبد البهاء عبّاس

الّلوح املبارك: إلى قراء جريدة واهان – لندن

هو اهلل

إّن هـذه الـّشمس فـي فـلك األثـير تشـرق عـلى اآلفـاق وجـميع الـكائـنات األرضـيّة تـنمو وتـرتـقي مـن 
فــيوضــاتــها ولــو لــم تــكن حــرارة الــّشمس وإشــراقــها ملــا تــكّونــت طــبقات الــكرة األرضــيّة وملــا وجــدت 
املــعادن الــكريــمة وملــا حــاز هــذا الــتّراب األســود عــلى قــّوة الــنّمّو وملــا تــرعــرع الــنّبات وملــا نــشأ عــالــم 
الـــحيوان ونـــما وملـــا تـــحّقق وجـــود عـــالـــم اإلنـــسان عـــلى ســـطح الـــغبراء فـــكّل هـــذه املـــواهـــب هـــي مـــن 
فـــيض الـــّشمس الّــــتي هـــي آيـــة مـــن آيـــات قـــدرة اهلل ســـبحانـــه وتـــعالـــى. وعـــندمـــا تشـــرق مـــن نـــقطة 
االعــتدال يــصير الــعالــم عــاملًـا آخــر وتــرتــدي األقــالــيم حــّلة خــضراء وتــورق جــميع األزهــار وتــزدهــر 
وتـــعطي ثـــمرًا نـــضرًا ريّـــانًـــا ويســـري الـــّدم فـــي عـــروق كـــّل ذي روح وأعـــصابـــه فـــينال حـــياة جـــديـــدة 
ويكتســـب قـــّوة جـــديـــدة، وكـــذلـــك األمـــر فـــي شـــمس الـــحقيقة الّــــتي هـــي الـــكوكـــب الـــالّمـــع فـــي عـــالـــم 
الــــــعقول واألرواح والــــــنّفوس وهــــــي الــــــنّيّر األعــــــظم لــــــعالــــــم األفــــــكار والــــــقلوب وهــــــي املــــــربّــــــية لــــــلنّوع 
اإلنــسانــيّ وســبب نــمّو وانــتعاش األرواح والــعقول والــنّفوس وهــذا الــكوكــب اإللــهيّ لــه كــذلــك طــلوع 
وغـروب ونـقطة اعـتدال وخـّط اسـتواء وبـروج مـتعّددة , ولـقد مـضى اآلن عهـد طـويـل عـلى أفـول ذلـك 
الـــنّيّر األعـــظم وأظـــلم عـــالـــم الـــعقول والـــنّفوس وفـــقدت قـــّوة الـــنّمّو واالنـــتعاش فـــقدانًـــا كـــّليًّا وانتهـــت 
االكــتشافــات الــعقليّة، ولــكن هلل الحــمد تــنفّس صــبح الــحقيقة وســطعت األنــوار مــن الــّشمس وتــرى 
أّن جـــميع الـــكائـــنات تتحـــرّك وتـــبدو فـــي كـــّل لحـــظة حـــياة جـــديـــدة وتبهـــر فـــي كـــّل يـــوم آثـــار عـــجيبة 
فــــيجب أن يســــتيقظ الــــنّائــــمون وأن يــــنتبّه الــــغافــــلون، فــــحان الــــوقــــت لــــلعميان أن يــــروا ولــــلّصّم أن 
يــــسمعوا ولــــلبكم أن يــــنطقوا ولــــألمــــوات أن يــــبعثوا حــــتّى تتجــــّلى لــــلعالــــم آثــــار مــــواهــــب هــــذا الــــقرن 
الـعظيم ويـحيط سـرور الـيوم الـعظيم جـميع الـقلوب وتـنير أنـوار املـحبّة األفـئدة واألرواح كـي تـزول 

ظلمات األفكار والقلوب زواالً كّليًّا وطابت أرواحكم.



عبد البهاء عبّاس

الّلوح املبارك: إلى مدير وقراء املجلة الّشرقيّة – لندن

هو اهلل

صديقي املحترم،

وصــــلتني رقــــيمتكم وأصــــابــــني مــــنتهى السّــــــــرور مــــن تــــلك الــــّروابــــط الــــّروحــــانــــيّة املــــنبعثة مــــن ذاتــــكم 
وروحـكم , ومـع أنّـه قـد اتّـضح لـي جـليًّا فـي سـفري هـذا أّن عـالـم الـغرب قـد ارتـقى فـي املـدنـيّة رقـيًّا 
كـبيرًا لـم يسـبق لـه مـثيل إال أّن املـدنـيّة اإللـهيّة أوشـكت أن تـصبح نـسيًا مـنسيًّا ألّن جـميع األفـكار 
غـــرقـــت فـــي عـــالـــم الـــطّبيعة وكـــّل مـــا فـــي الـــعالـــم الـــيوم هـــو صـــورة لـــلطّبيعة ولـــيس لـــه صـــبغة إلـــهيّة , 
وحــيث إّن الــنّقائــض كــثيرة فــي عــالــم الــطّبيعة ولهــذا فــقد حــجبت أنــوار املــدنــيّة اإللــهيّة وأصــبحت 
الــــطّبيعة حــــاكــــًما مــــسيطرًا. وأعــــظم قــــّوة فــــي عــــالــــم الــــطّبيعة هــــي قــــّوة الــــتّنازع عــــلى الــــبقاء وهــــذا 
الــتّنازع هــو مــبدأ ومــنشأ جــميع املــشاكــل وســبب الحــرب والجــدال والــعداوة والــبغضاء بــني جــميع 
البشـــر ألّن الـــظّلم واألنـــانـــيّة وحـــّب الـــّسيطرة واالعـــتداء عـــلى حـــقوق اآلخـــريـــن املـــوجـــودة فـــي عـــالـــم 
الــطّبيعة إنّــما هــي صــفات ذمــيمة ومــن رذائــل الــعالــم الــحيوانــي ولهــذا فــما دامــت مــقتضيات عــالــم 
الــطّبيعة هــي الــحاكــمة بــني البشــر، فــالــفالح والــنّجاح مــحال ألّن فــالح الــعالــم اإلنــسانــيّ ونــجاحــه 
إنّــــما هــــما بــــالــــفضائــــل والــــخصائــــل الّــــتي تــــزيّــــن حــــقيقة اإلنــــسان وهــــذا أمــــر مــــخالــــف ملــــقتضيات 
الـطّبيعة , فـالـطّبيعة مـحبّة للحـرب والـنّزاع والـطّبيعة مـحبّة لـلّدمـاء والـطّبيعة ظـاملـة عـاتـية والـطّبيعة 
غـــــافـــــلة عـــــن اهلل , وعـــــليه تـــــالحـــــظون حـــــضراتـــــكم أّن صـــــفات االفـــــتراس هـــــذه طـــــبيعيّة فـــــي الـــــعالـــــم 
الـحيوانـيّ، ولهـذا بـعث الـرّحـمن الـرّسـل بـلطفه وعـنايـته وأنـزل الـكتب حـتّى يـنجو الـعالـم اإلنـسانـيّ 
عــــن طــــريــــق الــــتّربــــية اإللــــهيّة مــــن فــــساد الــــطّبيعة وظــــلمة الجهــــل ويــــصل إلــــى الــــكماالت املــــعنويّــــة 
واإلحـساسـات الـوجـدانـيّة والـفضائـل الـّروحـانـيّة ويـصبح مـصدر الـّسنوحـات الـرّحـمانـيّة وهـذه هـي 
املـدنـيّة اإللـهيّة , واملـدنـيّة املـاّديّـة فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ الـيوم مـثل زجـاجـة فـي مـنتهى الـّصفاء إال 
أنّــها ويــا ألــف أســف زجــاجــة محــرومــة مــن السّـــــــراج، والسّـــــــراج هــو املــدنــيّة اإللــهيّة الّــتي تــؤسّـــــــسها 
املـــظاهـــر اإللـــهيّة , وخـــالصـــة الـــقول ملّــا كـــان هـــذا الـــقرن قـــرن األنـــوار وقـــرن ظـــهور الـــحقيقة وقـــرن 
الــــتّرقّـــــيات فــــوا ألــــف أســــف عــــلى البشــــريّــــة الّـــــتي ال تــــزال فــــي الــــتّعّصبات الــــجاهــــليّة واملــــنازعــــات 
الـــطّبيعيّة، وفـــيها الـــخصومـــات والـــعداوات فـــي مـــنتهى الـــعنف , وجـــميع هـــذه األضـــرار نـــاتـــج عـــن 
زوال املـدنـيّة اإللـهيّة بـالـكّليّة ونـسيان تـعالـيم األنـبياء. فـمثالً ورد فـي نـّص الـتّوراة أّن جـميع البشـر 
هـم خـلق الـرّحـمن وفـي ظـّل ألـطاف الـرّّب الـعطوف ولـيسوا مـن خـلق الـّشيطان وكـذلـك نـّص األنـجيل 
عـلى أن الـّشمس اإللـهيّة أشـرقـت عـلى الـعاصـي واملـطيع عـلى الـّسواء كـما وأّن الـقرآن يـتفّضل:- 
"ال تـرى فـي خـلق الـرّحـمن مـن تـفاوت". هـذا هـو أسـاس املـظاهـر املـقّدسـة اإللـهيّة. إالّ أنّـه ويـا ألـف 



أســف قــد هــدم ســوء الــتّفاهــم مــا بــناه األنــبياء، والــّديــن الّـــذي كــان يــنبغي أن يــكون ســبب املــحبّة 
واأللـفة ومـؤسّـــــس وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ، أصـبح سـبب الـبغضاء والـعداوة , ولـقد مـرّت سـتة آالف 
سـنة اسـتمّر خـاللـها بـنو البشـر فـي سـفك الـّدمـاء واالفـتراس وهـما مـن خـصائـص عـالـم الـحيوان، 
ولــكّن البشــر أطــلقوا عــلى ذلــك االســم الــتّعّصب الــّديــنيّ والــتّعّصب الــجنسيّ والــتّعّصب الــوطــنيّ 
ويـضربـون بـمعاولـهم عـلى جـذور شجـرة الـعالـم اإلنـسانـيّ، فـوا ألـف أسـف لـذلـك , والـخالصـة فـقد 
تـجّولـُت فـي جـميع مـمالـك الـغرب وأعـلنُت فـي جـميع املـجامـع والـكنائـس الـعظمى، بـموجـب تـعالـيم 
حـــضرة بـــهاء اهلل، وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ، ورّوجـــت الـــّصلح الـــعمومـــيّ، ودعـــوت بـــأعـــلى صـــوتـــي 
الجــميع إلــى املــلكوت اإللــهيّ قــائــالً: الحــمد هلل عــلى مــا أشــرقــت شــمس الــحقيقة مــن أفــق الشّــــــرق 
فــي مــنتهى الــّلمعان وأشــرقــت بــأنــوارهــا عــلى جــميع اآلفــاق وأّن أنــوارهــا هــي الــتّعالــيم الــّسماويّــة، 
وهــي إعــالن وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وتــرويــج الــّصلح الــعمومــي وتحــّري الــحقيقة وتــأســيس األلــفة 
واملــحبّة بــقّوة الــّديــن وتــطابــق الــعلم والــعقل مــع الــّديــن ونــبذ الــتّعّصب الــديــنيّ والــجنسيّ والــوطــنيّ 
والـــــّسياســـــيّ وتـــــعميم املـــــعارف الـــــعامّـــــة وتـــــحكيم املـــــحكمة الـــــّدولـــــيّة الـــــكبرى الّـــــتي تحـــــّل مـــــعضالت 
املـــشاكـــل املـــتنّوعـــة بـــني الـــّدول واملـــلل وتـــربـــية جـــميع اإلنـــاث كـــتربـــية الـــرّجـــال عـــلى جـــميع الـــفضائـــل 
اإلنـــسانـــيّة وحـــل املـــسائـــل االقـــتصاديّـــة وتـــأســـيس الـــّلغة الـــعاملـــيّة وأمـــثال ذلـــك، حـــتّى يـــنجو الـــعالـــم 
اإلنـــسانـــيّ مـــن ظـــلمة الـــّضاللـــة ويـــصل إلـــى مـــطلع أنـــوار الهـــدايـــة، وينهـــدم هـــذا الـــنّزاع والجـــدال 
والـخصومـة والـعداوة مـن بـني البشـر، ويـزول سـوء الـتّفاهـم املـوجـود بـني أهـل األديـان، ألّن أسـاس 
األديـان اإللـهيّة واحـد، وهـو وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ , وهلل الحـمد وجـدنـا فـي أمـريـكا آذانًـا صـاغـية 
وشــاهــدنــا نــفوسًــــــا مــتوافــقة مــتآلــفة، ومــقاصــد تــلك الــنّفوس إيــجاد األلــفة بــني جــميع البشــر، وغــايــة 
آمــالــهم رقــيّ الــعالــم اإلنــسانــيّ رقــيًّا لــم يســبق لــه مــثيل , وكــذلــك قــابــلنا فــي لــندن نــفوسًـــــــا مــباركــة 
يجهـــدون بـــقلوبـــهم وأرواحـــهم إللـــقاء املـــحبّة واأللـــفة بـــني البشـــر , وأمـــلي أن تنتشـــر هـــذه األفـــكار 
الــــعالــــية يــــومًــــا فــــيومًــــا وتتجــــّلى هــــذه املــــقاصــــد الــــخيريّــــة حــــتّى تــــصبح جــــميع مــــلل الــــعالــــم مــــظاهــــر 
الـّسنوحـات الـرّحـمانـيّة وال يـبقى بـني األديـان واألقـوام نـزاع وجـدال. هـذه هـي الـعزّة األبـديّـة وهـذه 

هي الّسعادة الّسرمديّة وهذه هي جنّة العالم اإلنسانيّ.

ع.ع



الّلوح املبارك: إلى أعضاء مجمع الّصلح العموميّ في هولندا بواسطة سكرتيرة 
الّلجنة التّنفيذيّة أمة اهلل اآلنسة أ.ج. دايزرنك

هو اهلل

أيّـها املجـمع املـحترم فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ، مـن أجـل نـوايـاكـم الـخيّرة ومـقاصـدكـم الـّسامـية يـجب 
عـــلى جـــميع البشـــر أن يـــتقّدمـــوا بـــشكرهـــم إلـــيكم ويـــكونـــوا مـــمتننّي راضـــني مـــنكم ألنّـــكم قـــمتم بـــبذل 
مــثل هــذه الــهّمة الّــتي أصــبحت ســبب راحــة عــموم البشــر , إّن راحــة عــالــم الخــليقة ورخــاءه يــتّمان 
عـن طـريـق تحسـني األخـالق الـعامّــة لـلعالـم اإلنـسانـيّ وإّن أعـظم وسـيلة لـتربـية األخـالق هـي عـلوّ 
الــــهّمة وتــــوسّــــــــع األفــــكار ويــــجب دعــــوة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ إلــــى هــــذه املــــنقبة الــــعظيمة , الحــــظوا أنّ 
املـبادئ األصـليّة املـرعـيّة مـن قـبل كـّل فـرد مـن أفـراد البشـر هـي جـلب املـنفعة لـنفسه ودفـع الـّضرر 
عـنها فـهو يـفّكر فـي راحـته وسـروره ويـتمنّى االنـفراد فـي معيشـته ويـبذل الجهـد حـتّى يـتفّوق عـلى 
جـــميع األفـــراد اآلخـــريـــن فـــي الـــرّاحـــة والـــثّروة والـــعزّة. هـــذا أمـــل كـــّل فـــرد مـــن أفـــراد البشـــر وهـــذا 
مـــنتهى الـــّدنـــاءة والـــبؤس وإســـفاف الـــرّأي , إّن اإلنـــسان حـــينما يـــرتـــقي أقـــّل رقـــيّ فـــكرّي وتـــسمو 
هـّمته يـجب أن يـكون فـي صـدد جـلب املـنفعة لـعموم عـائـلته ودفـع الـّضرر عـنها، ألنّـه يـرى فـي راحـة 
عـموم عـائـلته ورخـائـها سـعادة نـفسه وعـندمـا يـتّسع فـكره أكـثر وتـسمو هـّمته سـموًّا أكـثر يـفّكر فـي 
جـلب املـنفعة إلـى أبـناء جـنسه ووطـنه وفـي دفـع الـّضرر عـنهم ولـكّن هـذه الـهّمة وهـذا الـرّأي مـهما 
كـانـا مـفيديـن لـلفرد ولـعائـلته أو حـتّى لـعموم أبـناء أمّــته ووطـنه فـإنّـهما يـؤّديـان إلـى الـّضرر بـسائـر 
األمـم، ألّن الـفرد يـسعى بـكّل جـوارحـه إلـى قـصر جـميع مـنافـع الـعالـم اإلنـسانـيّ عـلى مـّلته وحـصر 
جـميع مـا عـلى األرض مـن فـوائـد فـي عـائـلته وتـخصيص سـعادة جـميع الـعالـم اإلنـسانـيّ لـنفسه، 
ويـــعتقد أنّـــه كـــّلما تـــدنّـــت ســـائـــر الـــّدول املـــجاورة ارتـــقت أمّــــته ووطـــنه حـــتّى يـــصبح بهـــذه الـــطّريـــقة 
مــــتفّوقًـــــا عــــلى جــــميع مــــا ســــواه فــــي الــــقّوة والــــثّروة واالقــــتدار , أمّـــــا اإلنــــسان اإللــــهيّ والــــّشخص 
الــّسماوّي فــهو بــراء مــن هــذه الــقيود وإّن ســعة أفــكاره وســمّو هــّمته فــي مــنتهى الــّدرجــات وتــتّسع 
دائـرة أفـكاره اتّـساعًــا بـحيث يـرى مـنفعة عـموم البشـر أسـاسًــــــا لـسعادة كـّل فـرد مـن أفـراد البشـر، 
ويــرى ضــرر كــّل املــلل والــّدول عــني ضــرر دولــته وأمّـــته، بــل ضــرر عــائــلته، بــل ضــرر نــفسه بــالــذّات، 
ولهـذا فـهو يجهـد بـجسمه وبـروحـه ليجـلب الـّسعادة واملـنفعة لـعموم البشـر ويـدفـع الـّضرر عـن عـموم 
املـلل ويـسعى فـي تـرقـية عـموم البشـر ونـورانـيّتهم وسـعادتـهم وال يـفّرق فـي املـعامـلة ألنّـه يـرى الـعالـم 
اإلنــسانــيّ عــائــلة واحــدة وعــموم املــلل أفــراد تــلك الــعائــلة بــل إنّــه يــرى الــهيئة االجــتماعــيّة البشــريّــة 
كــشخص واحــد، ويــعتبر كــّل مــّلة مــن املــلل عــضًوا مــن أعــضاء ذلــك الــجسم. يــنبغي لــإلنــسان أن 
يـبلغ بـسمّو هـّمته إلـى درجـة يخـدم األخـالق الـعامّــة، ويـكون سـبب عـزّة الـعالـم اإلنـسانـيّ. فـي حـني 
أّن األمــــر فــــي هــــذا الــــيوم عــــلى الــــعكس مــــن هــــذا. فجــــميع مــــلل الــــعالــــم تــــفّكر فــــي تــــرقــــية نــــفسها 
وانحــطاط اآلخــريــن بــل إنّــها فــوق ذلــك تــفّكر فــي جــلب الــنّفع لــنفسها والــّضرر لــآلخــريــن وتحســب 



هـذا تـنازعًــا عـلى الـبقاء وتـقول إّن هـذا أسـاس فـطرّي فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ ولـكّن هـذا خـطأ كـبير، 
بـــل ال يـــوجـــد خـــطأ أعـــظم مـــن هـــذا , ســـبحان اهلل إّن الـــتّعاون والـــتّعاضـــد لـــدى بـــعض الـــحيوانـــات 
يـؤّدي إلـى بـقائـها. الحـظوا أنّـها تـتسابـق فـي مـوارد الخـطر فـي إبـداء املـعونـة لـبعضها. فـفي ذات 
يــوم كــنت واقــفًا عــلى شــاطئ نهــر صــغير، وكــانــت أســراب مــن الجــراد تــريــد عــبوره لــتحصل عــلى 
رزقـــها ولـــم تـــكن لـــها أجـــنحة لـــتطير بـــها ولهـــذا هجـــم ذلـــك الجـــراد عـــديـــم الـــجناح وتـــسابـــق فـــألـــقى 
بـــنفسه فـــي املـــاء لـــيشّكل مـــا يشـــبه الجســـر مـــن هـــذا الـــجانـــب مـــن النّهـــر إلـــى ذلـــك الـــجانـــب، فـــعبر 
الجــراد اآلخــر فــوقــه ووصــل مــن جــانــب النّهــر إلــى الــجانــب اآلخــر، ولــكّن ذلــك الجــراد الّــذي شــكل 
جسـرًا فـوق سـطح املـاء هـلك. الحـظوا هـذا هـو الـتّعاون عـلى الـبقاء ال الـتّنازع عـلى الـبقاء , وإذا 
كــــانــــت لــــلحيوانــــات مــــثل هــــذه اإلحــــساســــات الشّــــــــريــــفة فــــكيف يــــجب أن يــــكون عــــليه اإلنــــسان وهــــو 
أشـــرف الـــكائـــنات؟ ومـــاذا يـــليق بـــه أن يـــعمله وال ســـيّما أّن الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة والشّــــــــرائـــع الـــّسماويّـــة 
تـــــــجبر اإلنـــــــسان عـــــــلى هـــــــذه الـــــــفضيلة , إّن جـــــــميع االمـــــــتيازات الـــــــقومـــــــيّة والـــــــتّقسيمات الـــــــوطـــــــنيّة 
واالنـــفراديّـــة الـــعائـــليّة والـــقيود الـــّشخصيّة مـــذمـــومـــة مـــردودة عـــند اهلل، وقـــد بُـــعث جـــميع أنـــبياء اهلل 
ونـزّلـت جـميع الـكتب الـّسماويّـة مـن أجـل هـذه املـزيّـة والـفضيلة، وانـحصرت جـميع تـعالـيمهم اإللـهيّة 
فـــي إزالـــة هـــذه األفـــكار الـــنّفعيّة االنـــفراديّـــة، وتحســـني األخـــالق فـــي الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وتـــأســـيس 
املــساواة واملــواســاة بــني عــموم البشــر حــتّى يــفدي كــّل فــرد مــن األفــراد بــروحــه اآلخــريــن. هــذا هــو 
األسـاس اإللـهيّ وهـذه هـي الشّــــــريـعة الـّسماويّـة , وال يـمكن تـأسـيس مـثل هـذا األسـاس املـتني إال 
بــــقّوة كــــّليّة قــــاهــــرة لــــإلحــــساســــات البشــــريّــــة ألّن كــــّل قــــّوة تعجــــز دون ذلــــك إالّ قــــّوة الــــّروح الــــقدس، 
ونـفثات الـّروح الـقدس، فـإنّـها تـغيّر اإلنـسان تـغييرًا إلـى درجـة تـبّدل أخـالقـه فـينال الـوالدة الـثّانـية 
ويتعّمد بنار محبّة اهلل اّلتي هي محبّة عموم الخلق ويتعّمد بماء الحياة األبديّة وبالّروح القدس.

إّن الـفالسـفة األّولـني الّـذيـن بـذلـوا أقـصى الـهّمة فـي تحسـني األخـالق وجـاهـدوا بـأرواحـهم وقـلوبـهم 
قــد تــمّكنوا فــقط مــن تــربــية أخــالق أنــفسهم ال أخــالق الــعموم. راجــعوا الــتّاريــخ يــتّضح لــكم ذلــك , 
أمّــــا قــــّوة الــــّروح الــــقدس فــــإنّــــها تــــحّسن األخــــالق الــــعامّــــة وتــــنير الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ وتــــمنح الــــّسمو 
الـــحقيقيّ وتـــربّـــي عـــموم البشـــر. إذ يـــجب أن يـــبذل مـــحبّو الـــخير لـــلعالـــم جـــهودهـــم حـــتّى يجـــذبـــوا 
تـــأيـــيدات الـــّروح الـــقدس بـــالـــقّوة الـــجاذبـــة , وأمـــلي أن يـــقتبس ذلـــك املجـــمع املـــحترم الـــخيرّي فـــي 
الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ األنـــوار مـــن شـــمس الـــحقيقة ويـــصبح ســـببًا فـــي تـــربـــية أخـــالق عـــموم البشـــر , 

وأملي أن يقع احترامي لتلك الهيئة العالية القدر موقع القبول.
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الّلوح املبارك بافتخار جناب سالم في الصني

هو اهلل

يـا مـفتونًـا بـالـحقيقة وظـمآنًـا إلـيها، لـقد وصـلتني رسـالـتكم وكـانـت دلـيالً عـلى طـلوع صـبح مـنير مـن 
أفـق وجـدانـكم، وإنّـي ألرجـو بـعد طـلوع الـّصبح أن تشـرق الـّشمس املـنيرة إشـراقًــا تـفيض أشـعته 
عــلى اآلفــاق , ال يــخفى عــلى حــضرتــكم أّن عــالــم الــوجــود يــحتاج إلــى مــعّلم ومــرّب واملــربّــون عــلى 
نـوعـني: املـربّـي فـي عـالـم الـطّبيعة واملـربّـي فـي عـالـم الـحقيقة , إنّـكم لـو تـركـتم األرض عـلى حـالـتها 
الـطّبيعيّة فـإنّـها تـصبح غـابـة ومـنبتًا لـألشـواك، ولـكن عـندمـا تـدخـل يـد البسـتانـيّ الـّرؤوف ورعـايـته 
تــصبح الــغابــة بســتانًــا واألرض الــّشائــكة حــديــقة ورود. إذن اتّــضح أّن الــتّربــية ضــروريّــة فــي عــالــم 
الـطّبيعة , وكـذلـك الحـظ الـنّوع البشـرّي إذا حُــــرم مـن الـتّربـية والـتّعليم أصـبح جـسًما مـسمومًــا ألنّ 
األقــوام املــتوحّـــــشة ال تــمتاز عــن الــحيوانــات بــأّي وجــه مــن الــوجــوه فــمثالً مــا هــو الــفرق بــني الــّسود 
األفـريـقينّي والـّسود األمـريـكينّي. فـأولـئك يـنطبق عـليهم الـقول: "خـلق اهلل الـبقر عـلى صـورة البشـر" 
وهــــؤالء مــــتمّدنــــون أذكــــياء عــــلماء. حــــتّى إنّــــني خــــالل ســــفري هــــذا تحــــّدثــــت بــــصورة مسهــــبة فــــي 
واشـــنطن فـــي مـــجامـــع الـــّسود وكـــنائـــسهم ومـــدارســـهم، وشـــاهـــدتـــهم مـــثل فـــضالء أوروبّـــا يـــدركـــون 
جـميع الـّدقـائـق مـن األمـور. إذن فـما هـو الـفرق الّـذي جـعل هـذيـن الـنّوعـني مـن الـّسود أحـدهـما فـي 
أســـفل دركـــات الجهـــل واآلخـــر فـــي أوج املـــدنـــيّة؟ هـــل الـــفرق إالّ بـــالـــتّربـــية؟ ومـــن املـــؤكّــــد أن الـــتّعليم 
والـــتّربـــية أّديـــا إلـــى عـــزّة هـــؤالء وأّن عـــدم الـــتّربـــية أصـــبح بـــذلـــك ســـبب ذلّـــة أولـــئك , إذن اتّـــضح أنّ 
الـتّربـية ضـرورة مـن ضـروريّـات عـالـم املـدنـيّة , إّن املـدنـيّة عـلى قـسمني: أحـدهـما املـدنـيّة فـي عـالـم 
الـطّبيعة واآلخـر املـدنـيّة فـي عـالـم الـحقيقة الّـذي يـتعّلق بـعالـم األخـالق ومـا لـم تـجتمع املـدنـيّتان فـي 
الـهيئة االجـتماعـيّة فـلن يـتحّقق فـالحـها ونـجاحـها , الحـظوا أوروبّـا تـروا أّن خـيمة املـدنـيّة الـطّبيعيّة 
قـد ضـربـت أطـنابـها فـي جـميع األرجـاء ولـكن مـا أشـد الـظّالم فـي أوروبّـا! فـإّن جـميع األفـكار فـيها 
مــــتّجهة نــــحو الــــتّنازع عــــلى الــــبقاء وفــــي كــــّل يــــوم ســــالح جــــديــــد وزيــــادة فــــي املــــواد املتفجّـــــــرة، فــــال 
اسـتقرار فـيها لـلنّاس والـنّاس فـيها تـحت كـابـوس الـذّلّـة والـذّهـول ألّن املـدنـيّة األخـالقـيّة والـّروحـانـيّة 
واالنجــــذاب بــــنفحات اهلل مــــفقودة فــــيها بــــصورة تــــامّـــــة , وخــــالصــــة الــــقول كــــما أّن املــــربّــــي واملــــعّلم 
ضـروريّـان فـي عـالـم الـطّبيعة فـكذلـك وجـود املـربّـي ضـرورّي والزم فـي عـالـم الـحقيقة أي فـي عـالـم 
الــّروح والــوجــدان والــّشيم واألخــالق والــفضائــل الّــتي ال مــنتهى لــها والــكماالت الــحقيقيّة فــي عــالــم 
اإلنــــسان، وســــعادة الــــّداريــــن , إّن مــــؤسّــــــــسي املــــدنــــيّة الــــطّبيعيّة هــــم فــــالســــفة األرض، أمّــــا مــــعّلمو 
املـدنـيّة الـحقيقيّة فـهم املـظاهـر املـقّدسـة اإللـهيّة. لـذا لـو حُــــرم الـعالـم اإلنـسانـيّ مـن املـربّـي الـطّبيعي 
ومـــن املـــربّـــي الـــحقيقيّ فـــال شـــّك أنـــه يـــتدهـــور إلـــى أســـفل دركـــات الـــعالـــم الـــحيوانـــي , إّن املـــدنـــيّة 
الـطّبيعيّة بـمثابـة الـزّجـاج، واملـدنـيّة اإللـهيّة بـماثـبة السّـــــراج، وإّن املـدنـيّة الـجسمانـيّة بـمثابـة الجسـد، 
واملـدنـيّة اإللـهيّة بـمثابـة الـّروح، وكـما يـحتاج الـزّجـاج سـراجًـــا، يـحتاج الجسـد روحًـــا , طـالـعوا رسـالـة 



جـالـينوس الـحكيم املـسّماة (مـائـة رسـالـة) والّــتي دارت حـول رقـيّ مـدنـيّة الـعالـم اإلنـسانـيّ تجـدوا 
أنّــــه يــــقول فــــيها: "إّن الــــعقائــــد الــــّديــــنيّة مــــن أعــــظم وســــائــــل عــــالــــم املــــدنــــيّة واإلنــــسانــــيّة. فــــفي وقــــتنا 
الـحاضـر هـناك جـماعـة تـسّمى بـاملـسيحينّي، وبـما أنّـها ثـابـتة مسـتقيمة عـلى عـقائـدهـا الـّديـنيّة فـإنّ 
عـوام هـذه الجـماعـة فـالسـفة حـقيقيّون ألنّـهم يتحـّلون بـأخـالق وآداب ال يسـتطيع أن يـتوصّـــــــــل إلـيها 
أعـــظم فـــيلسوف إالّ بـــعد مـــشّقة ســـنني طـــويـــلة فـــي الـــزّهـــد والـــّريـــاضـــة األخـــالقـــيّة. أمّــــا عـــوام هـــذه 
الجـماعـة فـإنّـهم متحـّلون بهـذه الـفضائـل بـمنتهى درجـة الـكمال” إذن اتّـضح أّن الـعالـم اإلنـسانـيّ 
يــحتاج إلــى مــرّب حــقيقيّ عــمومــي ليجــمع األحــزاب املــتفرّقــة فــي ظــّل كــلمة واحــدة ويــسقي املــلل 
املـتخاصـمة مـن عـني واحـدة ولـيبّدل الـعداوة والـبغضاء بـاملـحبّة والـوالء، والحـرب والجـدال بـالـّصلح 
والسّـــــــالم، كـــما ألّـــف الـــرّســـول عـــليه الـــّصالة والسّـــــــالم بـــني الـــقبائـــل الـــعربـــيّة املـــتحاربـــة املـــتخاصـــمة 
املـــتوحّــــــشة وربـــطها بـــرابـــطة الـــوئـــام وجـــمعها فـــي ظـــّل خـــيمة الـــوحـــدة ولهـــذا السّـــــــبب ارتـــقت أعـــراب 
الـــباديـــة ورفـــعت الـــرّايـــة فـــي عـــالـــم الـــكماالت املـــعنويّـــة واملـــاّديّـــة ونـــالـــت الـــعزّة األبـــديّـــة , وكـــذلـــك جـــمع 
الــّسيّد املــسيح املــلل املــتنافــرة املــتباغــضة املــتخاصــمة مــن الــيونــان والــّرومــان والسّـــــــريــان والــكلدان 
واآلشــوريّــني واملــصريّــني عــلى مــعني واحــد بــعد أن كــانــت فــي مــنتهى الــبغضاء والــعداوة وربــطها 
بـــربـــاط الـــوئـــام املـــتني , إذن اتّـــضح أّن الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ مـــحتاج إلـــى مـــربّـــني ومـــعّلمني عـــمومـــينّي 
وأولـــئك هـــم املـــظاهـــر املـــقّدســـة اإللـــهيّة , وقـــد يـــقول الـــبعض : "إنّـــنا مـــن الـــخواص وال نـــحتاج إلـــى 
" فـــمثل هـــؤالء كـــمثل خـــواص الـــجيش وقـــّواده إذا قـــالـــوا: "إنّـــنا مـــاهـــرون فـــي فـــنون  مـــعّلم عـــمومـــيّ
الحـرب وال نـحتاج إلـى الـقائـد الـعام وال إلـى أمـير الـّلواء". فـمن الـواضـح أّن هـذا الـقول ال أسـاس 
لـــه فـــالجـــميع فـــي الـــجيش مـــن خـــواٍص وعـــوام مـــحتاجـــون كـــّلهم إلـــى أمـــير الـــّلواء الّـــذي هـــو املـــربّـــي 

العموميّ. وهذا كاٍف واٍف ملن ألقى الّسمع وهو الّشهيد , وعليك البهاء األبهى.

عبد البهاء عبّاس

الّلوح املبارك بافتخار أمة اهلل الّسيّدة بارسنز
دوبلن: أمة اهلل الّسيّدة بارسنز عليها بهاء اهلل األبهى

هو اهلل

يــا ابــنة املــلكوت إنّــني فــي الــقطار مــتوجّـــــه نــحو ســان فــرانــسيسكو وقــد تــذكّــــرت خــصالــك وتــذكّــــرت 
وجــه مســتر "جــفري" الــّصغير فشــرعــت فــي الــحال بــكتابــة هــذه الــرّســالــة إلــيك , واعــلمي أّن نــهايــة 
ســــروري هــــي أن أرى تــــلك االبــــنة الــــعزيــــزة مــــفتونــــة بــــالجــــمال اإللــــهيّ مــــشهورة بــــولــــهها ومنجــــذبــــة 
بـــنفحات الـــجنّة األبـــهى ومشـــتعلة بـــنار مـــحبّة اهلل تشـــتعل كـــالـــّشمع وتـــذوب ولـــكنّها تـــمنح الجـــميع 



نـورًا. وأمـلي أن تـكونـي كـذلـك , أمّــا بـخصوص املـسألـة االقـتصاديّـة الـواردة فـي الـتّعالـيم الجـديـدة 
والّـــتي ســبّبت لــك مــشكلة فــكريّــة فــإّن بــيانــها لــم يــكن كــما نــقل إلــيك بــل إّن مــا نــقل إلــيك روايــة ال 
تــــطابــــق الــــواقــــع، ولهــــذا فــــإنّــــني أبــــنّي لــــك أســــاس املــــسألــــة حــــتّى يــــتّضح ويــــتبرهــــن لــــك أن املــــسألــــة 
االقــتصاديّــة ال يــمكن بــل يســتحيل حــّلها بــغير هــذه الــتّعالــيم , وحــّل املــسألــة االقــتصاديّــة يــجب أن 
يـــبدأ بـــالـــفالّح ثـــّم يـــنتهي األمـــر إلـــى املِــهن األخـــرى ألّن عـــدد الـــفالّحـــني يـــزيـــد أضـــعافًـــا عـــلى عـــدد 
املشـتغلني بـالحـرف األخـرى، ولهـذا يـنبغي الـبدء بـقضيّة الـفالّح الّـذي هـو الـعامـل األّول فـي الـهيئة 
االجــــتماعــــيّة , فــــعلى عــــقالء كــــّل قــــريــــة أن يــــؤسّــــــــسوا جــــمعيّة تــــكون بــــيدهــــا إدارة تــــلك الــــقريــــة وأن 
يــــؤسّــــــــسوا كــــذلــــك مخــــزنًــــا عــــامًّـــــا يــــعيّنون لــــه كــــاتــــبًا وفــــي مــــوســــم الــــحصاد يــــؤخــــذ قــــسم مــــعنّي مــــن 
املـحصوالت الـعمومـيّة ويـوضـع فـي املخـزن بـإشـراف الجـمعيّة , وواردات هـذا املخـزن سـبعة وهـي: 
واردات الُعشـــــــر ورســـــــوم عـــــــلى الـــــــحيوانـــــــات واملـــــــال الّـــــــذي ال وارث لـــــــه، والـــــــّلقائـــــــط الّـــــــتي ال يـــــــعرف 
أصـــحابـــها، وثـــلث الـــكنوز الّـــتي يـــتّم الـــعثور عـــليها وثـــلث املـــعادن والـــتّبرعـــات , ومـــصروفـــاتـــه ســـبعة 
أيـًضا: أّولـها: املـصروفـات املـعتدلـة الـعمومـيّة كـمصاريـف املخـزن وإدارة مـراكـز الـصّحة الـعامّــة، 
وثــانــيها: أداء العشـــر لـــلحكومـــة، وثــالــثها: أداء رســـوم الـــحيوانـــات لـــلحكومـــة، ورابــعها: إدارة 
دور األيــــتام، وخــامــسها: مــــساعــــدة العجــــزة، وســادســها: إدارة الــــتّعليم وســابــعها: إكــــمال 
املــعيشة الــّضروريّــة لــلفقراء , فــأواّلً واردات العشــر وهــذه يــجب تــحصيلها بــاألســلوب الــتّالــي: مــثالً 
الّــــذي تـــبلغ وارداتـــه الـــعمومـــيّة خـــمسمايـــة دوالر ومـــصروفـــاتـــه خـــمسمائـــة دوالر ال يســـتحصل مـــنه 
العشــر والّــذي مــصروفــاتــه خــمسمائــة دوالر ووارداتــه ألــف دوالر يســتحصل مــنه العشــر ألنــه يــملك 
أكـثر مـن حـاجـته، فـإذا أعـطى العشـر ال تـختّل معيشـته أبـًدا. وإنـسان آخـر مـصروفـاتـه ألـف دوالر 
ووارداتـه خـمسة آالف يسـتحصل مـنه العشـر ونـصف العشـر ألنّـه يـملك زيـادة إضـافـيّة. وإنـسان 
مــصروفــاتــه الــّضروريّــة ألــف دوالر ووارداتــه عشــرة آالف دوالر يســتحصل مــنه ُعشــران ألنّــه يــملك 
زيـــادة إضـــافـــيّة. وغـــيره مـــصروفـــاتـــه الـــّضروريّـــة أربـــعة آالف أو خـــمسة آالف دوالر، أمّــــا وارداتـــه 
فـــمائـــة ألـــف دوالر، يســـتحصل مـــنه الـــّربـــع. ومـــن نـــاحـــية أخـــرى إذا وجـــد إنـــسان حـــاصـــالتـــه مـــائـــتا 
دوالر واحـــــتياجـــــاتـــــه الـــــّضروريّـــــة الّـــــتي هـــــي أدنـــــى حـــــدود الـــــقوت والـــــطّعام الـــــّضرورّي لـــــه تـــــساوي 
خـمسمائـة دوالر ولـم يـقّصر فـي سـعيه وجهـده لـكن زراعـته لـم تجـد بـركـة تـجب إعـانـته مـن املخـزن 
الـعمومـيّ كـي ال يـبقى مـحتاجًـــا بـل يـعيش مـرتـاحًـــا , وجـميع أيـتام الـقريـة يـجب تـأمـني مـا يـحتاجـونـه 
مــن هــذا املخــزن كــما يــجب أن يــخّصص قــسم فــي هــذا املخــزن لــلمحتاجــني الّــذيــن ال يســتطيعون 
الـعمل وقـسم إلدارة الـتّعليم وقـسم لـألمـور الـّصّحيّة أمّــا إذا بـقي شـيء مـن املـال فـيجب نـقله إلـى 
املخــزن الــعمومــيّ لــينفق فــي املــصروفــات الــعمومــيّة , وعــندمــا يــوضــع مــثل هــذا الــنّظام يــعيش كــلّ 
فــرد مــن أفــراد الــهيئة االجــتماعــيّة بــكمال الــرّاحــة والــّسعادة , كــذلــك يــجب اإلبــقاء عــلى الــرّتــب فــال 
يــــنالــــها خــــلل أبــــًدا ألّن تــــفاوت املــــراتــــب مــــن مســــتلزمــــات الــــهيئة االجــــتماعــــيّة الــــّضروريّــــة فــــالــــهيئة 
االجـتماعـيّة أشـبه بـفرقـة مـن فـرق الـجيش فـفي فـرقـة الـجيش ال بـّد مـن وجـود الـقائـد األعـلى ووجـود 



الـزّعـيم ووجـود الـعقيد ووجـود الـّضابـط ووجـود الـجندي وال يـمكن أن يـكون الجـميع فـي رتـبة واحـدة 
فــالــرّتــب إذًا ضــروريّــة ولــكن يــجب أن يــعيش كــّل فــرد مــن أفــراد الــجيش فــي تــمام الــرّاحــة والــهناء 
كـــذلـــك يـــجب أن يـــكون هـــناك واٍل وقـــاٍض وتـــاجـــر وغـــنيّ وزراعـــيّ ومـــهنيّون وال شـــّك فـــي أنّـــه يـــجب 
املـحافـظة عـلى هـذه املـراتـب وإبـقاؤهـا وإالّ اخـتّل الـنّظام الـعمومـيّ , وأرجـو إبـالغ مـنتهى أشـواقـي 
ومـــحبّتي للمســـتر بـــارســـنز الّــــذي لـــن أنـــساه أبـــًدا وإذا اســـتطعت أن تنشـــري هـــذه الـــرّســـالـــة فـــي 
إحـدى الجـرائـد فـافـعلي ألّن أشـخاصًـــــــــا آخـريـن سـيعلنون هـذا الـقانـون بـاسـمهم , وبـّلغي تـكبيري 

األبدع األبهى إلى قدسيّة وعليك البهاء األبهى.

ع.ع

الخطبة املباركة بالّلغة العربيّة في تونون – سويسرة
يوم اإلثنني 27 آب 1911

هو اهلل

أيّـها الـحاضـرون إلـى مـتى هـذا الـهجوع والسّـــــبات، وإلـى مـتى هـذا الـرّجـوع الـقهقرى، وإلـى مـتى 
هـذا الجهـل والـعمى، وإلـى مـتى هـذه الـغفلة والـّشقاء، وإلـى مـتى هـذا الـظّلم واالعـتساف، وإلـى 
مــــتى هــــذا الــــبغض واالخــــتالف، وإلــــى مــــتى الحــــميّة الــــجاهــــليّة، وإلــــى مــــتى الــــتّمّسك بــــاألوهــــام 
الـواهـية، وإلـى مـتى الـنّزاع والجـدال، وإلـى مـتى الـكفاح والـنّزال، وإلـى مـتى الـتّعّصب الـجنسيّ، 
وإلــى مــتى الــتّعّصب الــوطــنيّ، وإلــى مــتى الــتّعّصب الــّسياســيّ، وإلــى مــتى الــتّعّصب املــذهــبيّ. 
"ألـم يـأن لـّلذيـن آمـنوا أن تـخشع قـلوبـهم لـذكـر اهلل"، هـل خـتم اهلل عـلى الـقلوب أم غشـت األبـصار 
غـشاوة االعـتساف أولـم تـنتبه الـنّفوس إلـى أّن اهلل قـد فـاضـت فـيوضـاتـه عـلى الـعموم خـلق الخـلق 
بــقدرتــه ورزق الــكّل بــرحــمته وربّــى الــكّل بــربــوبــيّته، “ال تــرى فــي خــلق الــرّحــمن مــن تــفاوت فــأرجــع 
الــبصر هــل تــرى مــن فــطور"، فــلنتّبع الــرّّب الجــليل فــي حــسن الــّسياســة وحــسن املــعامــلة والــفضل 
والــجود ولــنترك الــجور والــطّغيان ولــنلتئم الــتئام ذوي الــقربــى بــالــعدل واإلحــسان ولــنمتزج امــتزاج 
املـاء والـرّاح ولنتّحـد اتّـحاد األرواح، وال نـكاد نـؤسّــــــس سـياسـة أعـظم مـن سـياسـة اهلل وال نـقدر أن 
نجـد شـيئًا يـوافـق عـالـم اإلنـسان أعـظم مـن فـيوضـات اهلل ولـكم أسـوة حـسنة فـي الـرّّب الجـليل فـال 
تـــــبّدلـــــوا نـــــعمة اهلل، وهـــــي األلـــــفة الـــــتّامّـــــة فـــــي هـــــذا السّـــــــــبيل. عـــــليكم يـــــا عـــــباد اهلل بـــــترك االخـــــتالف 
وتـــأســـيس االئـــتالف والـــحّب واإلنـــصاف والـــعدل وعـــدم االعـــتساف , أيّـــها الـــحاضـــرون قـــد مـــضت 
الـــــقرون األولـــــى وطُـــــوَي بـــــساط الـــــبغضاء والـــــّشحناء حـــــيث أشـــــرق هـــــذا الـــــقرن بـــــأنـــــوار ســـــاطـــــعة 
وفـيوضـات المـعة وآثـار ظـاهـرة وآيـات بـاهـرة واألنـوار كـاشـفة لـلظّالم دافـعة لـآلالم داعـية لـالئـتالف 
قـامـعة لـالخـتالف، إالّ أّن األبـصار قـد قـرّت وأّن اآلذان قـد وعـت وأّن الـعقول قـد أدركـت أّن األديـان 
اإللــهيّة مــبنيّة عــلى الــفضائــل اإلنــسانــيّة، ومــنها األلــفة والــوداد بــني الــعموم والــوحــدة واالتّــفاق بــني 



الجـــــمهور. يـــــا قـــــوم ألســـــتم مـــــن ســـــاللـــــة واحـــــدة ألســـــتم أفـــــنانًـــــا وأوراقًـــــا مـــــن دوحـــــة واحـــــدة ألســـــتم 
مـشمولـني بلحـظات أعـني الـرّحـمانـيّة مسـتغرقـني فـي بـحار الـرّحـمة مـن الـحضرة الـوحـدانـيّة ألسـتم 
عـــبيًدا لـــلعتبة الـــّربّـــانـــيّة، هـــل أنـــتم فـــي ريـــب أّن األنـــبياء كـــّلهم مـــن عـــند اهلل وأّن الشّـــــــرائـــع كـــّلها قـــد 
تــحّققت بــكلمة اهلل، ومــا بــعثهم اهلل إال لــتعليم وتــربــية اإلنــسان وتــثقيف عــقول البشــر والــتّدّرج إلــى 
املــعارج الــعالــية مــن الــفالح والــنّجاح وقــد ثــبت بــالــبرهــان الــّساطــع أّن األنــبياء اخــتارهــم اهلل رحــمة 
لــلعاملــني ولــيسوا نــقمة لــلّسائــريــن وكــّلهم دعــوا إلــى الهــدى وتــمّسكوا بــالــعروة الــوثــقى حــتّى أنــقذوا 
األمـــم الـــّسافـــلة مـــن حـــضيض الجهـــل والـــعمى إلـــى أوج الـــفضل والـــنّهى، فـــمن أمـــعن الـــنّظر فـــي 
حـقيقة الـتّاريـخ املـنبئة الـكاشـفة لـحقائـق األسـرار مـن الـقرون األولـى يـتحّقق عـنده بـأّن مـوسـى عـليه 
السّــــــالم أنـقذ بـني إسـرائـيل مـن الـذّّل والـهوان واألسـر والخـذالن وربّـاهـم بـتأيـيد مـن شـديـد الـقوى 
حـــــتّى أوصـــــلهم إلـــــى أوج الـــــعزّة والـــــعلى، ومهّـــــــد لـــــهم الـــــّسعادة الـــــكبرى ومَــــــنَّ اهلل عـــــليهم بـــــعدمـــــا 
اســتضعفوا فــي األرض وجــعلهم أئــّمة مــن ورثــة الــكتاب وحــملة لــفصل الخــطاب حــتّى كــان مــنهم 
عــظماء الــرّجــال وأنــبياء أسّـــــــسوا لــهم الــّسعادة واإلقــبال، وهــذا بــرهــان ســاطــع واضــح عــلى نــبّوتــه 
عـليه السّــــــالم. وأمّــا املـسيح الجـليل كـلمة اهلل وروح اهلل املـؤيّـد بـاإلنـجيل فـقد بـعثه اهلل بـني قـوم ذلّـت 
رقــابــهم وخــضعت أعــناقــهم وخــشعت أصــواتــهم لســلطة الــّرومــان فــنفخ فــيهم روح الــحياة وأحــياهــم 
بــعد املــمات وجــعلهم أئــّمة فــي األرض خــضعت لــهم الــّرومــان وخــشعت لــهم الــيونــان وطــبّق األرض 
صـيتهم إلـى هـذا األوان. وأمّــا الـرّسـول الـكريـم محـّمد املـصطفى عـليه الـصالة والتّسـليم فـقد بـعثه 
اهلل فــي واد غــير ذي زرع ال نــبات فــيه بــني قــبائــل مــتنافــرة وشــعوب مــتحاربــة وأقــوام ســاقــطة فــي 
حــضيض الجهــل والــعمى ال يــعلمون مــن دحــاهــا وال يــعرفــون حــرفًــا مــن الــكتاب وال يــدركــون فــصالً 
مـن الخـطاب، أقـوام متشـتّتة فـي بـاديـة الـعرب يـعيشون فـي صحـراء مـن الـرّمـال بـلنب الـنّياق وقـليل 
مـــن الـــنّخيل واألعـــناب فـــما كـــانـــت بـــعثته عـــليه السّــــــــالم إالّ كـــنفخ الـــّروح فـــي األجـــساد أو كـــإيـــقاد 
ســراج مــنير فــي حــالــك مــن الــظّالم فــتنّورت تــلك الــباديــة الــّشاســعة الــقاحــلة الــخاويــة بــتلك األنــوار 
الــّساطــعة عــلى األرجــاء فــانــتهض الــقوم مــن رقــد الــّضالل وتــنّورت أبــصارهــم بــنور الهــدى فــي تــلك 
األيّـــام فـــاتّـــسعت عـــقولـــهم وانتعشـــت نـــفوســـهم وانشـــرحـــت صـــدورهـــم بـــآيـــات الـــتّوحـــيد فـــرتّـــلت عـــليهم 
بــــأبــــدع األلــــحان، وبهــــذا الــــفيض الجــــليل قــــد نــــجحوا ووصــــلوا إلــــى األوج الــــعظيم حــــتّى شــــاعــــت 
وذاعــت فــضائــلهم فــي اآلفــاق، فــأصــبحوا نــجومًــا ســاطــعة اإلشــراق فــانــظروا إلــى اآلثــار الــكاشــفة 
لــألســرار حــتّى تــنصفوا بــأّن ذلــك الــرّجــل الجــليل كــان مــبدأ الــفيض لــذلــك الــقوم الــّضئيل وســراج 
الهـــدى لـــقبائـــل خـــاضـــت فـــي ظـــالم الـــهوى وأوصـــلهم إلـــى أوج الـــعزّة واإلقـــبال ومـــّكنهم مـــن حـــياة 
طــيّبة فــي اآلخــرة واألولــى، أمّـــا كــانــت هــذه الــقّوة الــباهــرة الــخارقــة لــلعادة بــرهــانًــا كــافــيًا عــلى تــلك 
الـنّبّوة الـّساطـعة؟ لـعمر اهلل إّن كـّل مـنصف مـن البشـر يشهـد بـملء الـيقني أّن هـؤالء الـرّجـال كـانـوا 
أعــــالم الهــــدى بــــني الــــورى ورايــــات اآليــــات الــــخافــــقة عــــلى صــــروح املجــــد فــــي كــــّل الــــجهات، وتــــلك 
الـــعصبة الجـــليلة اســـتشرقـــت فـــأشـــرقـــت واســـتضاءت فـــأضـــاءت واســـتفاضـــت فـــأفـــاضـــت واقتبســـت 



األنــوار مــن حــيّز مــلكوت األســرار وســطعت بــأنــوار الــوحــي عــلى عــالــم األفــكار، ثــّم إّن هــذه الــنّجوم 
الــّساطــعة مــن أفــق الــحقيقة ائــتلفت واتّحــدت واتّــفقت وبشّــــــر كــّل ســلف عــن كــّل خــلف، وصــّدق كــلّ 
خــلف نــبّوة كــّل ســلف، فــما بــالــكم أنــتم يــا قــوم تــختلفون وتــتجادلــون وتــتنازعــون ولــكم أســوة حــسنة 
فــي هــذه املــظاهــر الــنّورانــيّة واملــطالــع الــرّحــمانــيّة ومــهابــط الــوحــي الــعصبة الــّربّــانــيّة وهــل بــعد هــذا 
البرهان يجوز االرتياب والتّمّسك بأوهام أوهن من بيت العنكبوت وما أنزل اهلل بها من سلطان؟

يــا قــوم الــبدار الــبدار إلــى األلــفة، عــليكم بــترك الــبغضاء والــّشحناء، عــليكم بــترك الجــدال، عــليكم 
بـــدفـــع الـــّضالل، عـــليكم بـــكشف الـــظّالم، عـــليكم بتحـــّري الـــحقيقة فـــي مـــا مـــضى مـــن األيّـــام، فـــإذا 
ائـتلفتم اغـتنمتم وإذا اخـتلفتم اعـتسفتم عـن سـبيل الهـدى، وغـضضتم الـنّظر عـن الـحقيقة والـنّهى 
وخـــضتم فـــي بـــحور الـــوهـــم والـــهوى إّن هـــذا لـــضاللـــة مهـــلكة لـــلورى، وأمّــــا إذا اتّحـــدتـــم وامـــتزجـــتم 
وائـــتلفتم فـــيؤيّـــدكـــم شـــديـــد الـــقوى بـــصلح وصـــالح وحـــّب وســـالم وحـــياة طـــيّبة وعـــزّة أبـــديّـــة وســـعادة 

سرمديّة والّسالم على من اتّبع الهدى.

الحقّ فهمه سهل 

فـي يـوم اإلثـنني املـوافـق 4 أيـلول 1911 وصـل حـضرة عـبد الـبهاء إلـى لـندن وفـي مـساء ذلـك الـيوم 
ألقى في األحبّاء اّلذين حضروا للتّرحيب به الخطبة التّالية:

لـقد بـارك اهلل هـذا الـيوم. فـقد قـيل إّن لـندن سـتكون مـركـزًا لنشـر األمـر عـلى نـطاق واسـع وعـندمـا 
ركـبت فـي الـّسفينة كـنت أشـعر بـالـتّعب إالّ أنّـني عـندمـا بـلغت لـندن ورأيـت وجـوه األحـبّاء زال عـني 
كـــّل عـــناء وانعشـــتني مـــحبّتكم الـــعظيمة. وإنّـــني لـــراٍض عـــنكم , لـــقد أخـــذ اإلحـــساس املـــوجـــود بـــني 
الشّـــــــرق والــغرب يــتغيّر فــي ضــوء تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل. فــلقد كــان مــن املــعتاد فــي الشّـــــــرق أنّ 
الــغربــي إذا شــرب مــن آنــية الشّــــــرقــيّ كســرهــا الشّــــــرقــيّ ظــنًّا مــنه أنّــها قــد تنّجســت. وأمّــا اآلن فــإنّ 
الـبهائـيّ الـغربـيّ إذا تـناول الـغداء عـند الـبهائـيّ الشّـــــرقـيّ فـإّن هـذا يـحفظ األوانـي تـذكـارًا وعـالمـة 
لـــلمحبّة واالحـــترام , ولـــقد بـــلغت درجـــة تـــفانـــي األحـــبّاء فـــي اإلخـــالص بـــعضهم لـــبعض أّن بـــعض 
الـجند ذهـبوا إلـى مـنزل أحـد الـبهائـينّي فـي طـلب أحـد ضـيوفـه لـتنفيذ األمـر بـالـقتل فـيه. فخـرج لـهم 
صــاحــب املــنزل وبــنّي لــهم أنّــه هــو املــطلوب فــأخــذوه وقــتلوه. وبــذلــك افــتدى ضــيفه بــنفسه. فهــذا هــو 
عــنوان املــحبّة الــخالــصة , إّن مــغناطــيس مــحبّتكم هــو الّـــذي جــذبــني إلــى هــذه الــبالد. فــأمــلي أن 
يشـرق فـيها الـنّور اإللـهيّ، وأن يـؤيّـدكـم الجـمال األبـهى حـتّى تـكونـوا سـببًا فـي وحـدة اإلنـسانـيّة، 
وزوال الـتّقالـيد والـبدع والخـرافـات. وبـذلـك تتّحـد جـميع الـعقائـد واملـلل. فهـذا الـعصر عـصر نـورانـيّ 
تــفتّحت فــيه الــعيون إلــى وحــدة اإلنــسانــيّة وإلــى املــحبّة واإلخــاء. وســوف تــزول ظــلمات االخــتالف 
واالعــتساف وتشــرق أنــوار الــوفــاق واالتّــحاد. نــعم، إنّــه ال يــمكننا أن نــؤسّــــــس هــذه الــوحــدة ونجــلب 
هـذه املـحبّة بمجـرّد الـقول. والـعلم بـها وحـده ال يـكفي. ونـحن نـعلم أّن الـثّروة والـعلم والـتّربـية أمـور 



حـسنة، ولـكن ال بـّد لـنا مـن أن نـعمل ونـدرس حـتّى تـنضج ثـمرة الـعلم , فـالـعلم هـو الخـطوة األولـى، 
والــعزم والــتّصميم هــما الخــطوة الــثّانــية، والــعمل وإنــجازه هــما الخــطوة الــثّالــثة. فــإذا أردنــا إقــامــة 
بــناء وجــب عــلينا أواّلً أن نــرســم خــطة لــه، ثــّم أن تــكون لــديــنا الــقدرة عــلى إقــامــته، عــندئــذ نســتطيع 
أن نـباشـر الـبناء. وقـد تـتأسّـــــس جـمعيّة لـالتّـحاد، وهـذا حـسن إذا تـّم إالّ أّن االجـتماع واملـناقـشة ال 
يــــكفيان. ومــــثل هــــذه االجــــتماعــــات تــــتّم فــــي مــــصر ولــــكن لــــيس هــــناك ســــوى األقــــوال دون نــــتائــــج 
تــعقبها. واالجــتماعــات الّـــتي تجــري هــنا فــي لــندن حــسنة؛ واملــعرفــة والــنّوايــا حــسنة أيــًضا، ولــكن 
كــيف يــمكن أن تــتأتّــى الــنّتائــج دون عــمل؟ وقــّوة االتّــحاد الــيوم هــي روح قــدس بــهاء اهلل. فــهو قــد 
أظهـــر روح االتّـــحاد وهـــو الّـــذي يجـــمع الشّـــــــرق والـــغرب مـــًعا. عـــودوا إلـــى الـــتّاريـــخ ودقّـــقوا فـــيه فـــلن 
تجـدوا لـذلـك مـثيالً , خـلق اهلل الـعالـم عـاملًا واحـًدا. أمّــا الحـدود فـمن عـمل اإلنـسان ذلـك ألّن اهلل لـم 
يــقّسم األرض بــل خــلق الــعالــم وطــنًا واحــًدا، ولــذلــك قــال حــضرة بــهاء اهلل: "لــيس الفخــر ملــن يــحبّ 
الـــوطـــن بـــل ملـــن يـــحّب الـــعالـــم" فـــالجـــميع عـــائـــلة واحـــدة وجـــنس واحـــد. والجـــميع بـــنو آدم. وتـــقسيم 
األرض ال يسـتلزم االخـتالف وال الـتّفرقـة , ومـن أعـظم االخـتالفـات اخـتالف األلـوان والـتّعصب لـها 
كــما هــي الــحال فــي أمــريــكا. فــهناك يــبغض بــعضهم بــعًضا بســبب الــّلون. مــع أّن الــحيوانــات ال 
تـــــتنازع مـــــع بـــــعضها الـــــبعض بســـــبب الـــــّلون. فـــــكيف يـــــتدنّـــــى اإلنـــــسان عـــــن درجـــــة الـــــحيوان بهـــــذه 
الــجهالــة، مــع أّن اإلنــسان أشــرف مــنها خــلًقا. فــنحن نــرى الــحيوانــات املــختلفة األلــوان تــعيش مــع 
بـعضها الـبعض مـتآلـفة، وال تـتنازع بسـبب اخـتالف الـّلون. فـما بـال الـرّجـل األبـيض يـقاتـل األسـود؟ 
حـقًّا إّن هـذا ألسـوأ ألـوان الـتّعّصب. فـفي الـتّوراة ورد أّن اهلل خـلق آدم عـلى صـورتـه. وفـي الـقرآن 
الـحكيم ورد: "مـا تـرى فـي خـلق الـرّحـمن مـن تـفاوت فـأرجـع الـبصر هـل تـرى مـن فـطور؟" خـلق اهلل 
الخــلق وحــفظهم وربّــاهــم بشــديــد الــقوى. فــالــّسياســة اإللــهيّة أعــلى وأجــّل مــن الــّسياســة البشــريّــة، 
وإنّـــه ألحـــكم الـــحاكـــمني. وال نـــكاد نـــصل إلـــى حـــكمته الـــبالـــغة. وأكـــثر الّـــذيـــن لـــم يـــسمعوا عـــن هـــذه 
الـــتّعالـــيم يـــظنّون أّن الـــّديـــن نـــظام واجـــب االحـــترام فـــقط. ومـــن الـــقسس مـــن يـــمارس مـــهنته كســـبًا 
لـلعيش وال يـعتقد فـي مـا يـعلمه لـلنّاس. فهـل يـضّحي أمـثال هـؤالء بـحياتـهم مـن أجـل الـّديـن؟ سـل 
واحــًدا مــن هــذا الــنّوع أن يــنكر الــّسيّد املــسيح إبــقاًء عــلى حــياتــه، فــسوف تــراه ال يــترّدد فــي ذلــك! 
وســل بــهائــيًّا أن يــنكر أحــًدا مــن الــرّســل الــعظام، أو أن يــنكر ديــنه أو يــنكر مــوســى أو محــّمًدا أو 
املـسيح فـسوف يـجيبك: إنّـني أفـّضل املـوت عـلى ذلـك. ومـن ثـّم كـان الـبهائـيّ مـن أصـل إسـالمـي، 
مـسيحيًّا أفـضل مـن كـثير مـّمن يـدَّعـون أنّـهم مـسيحيّون , إّن الـبهائـيّ ال يـنكر أّي ديـن. وإنّـما هـو 
يـــؤمـــن بـــالـــحقيقة الـــكامـــنة فـــيها جـــميًعا، وهـــو يـــضّحي بـــنفسه مـــن أجـــل الـــتّمسك بـــها. وهـــو يـــحبّ 
الــــنّاس جــــميًعا كــــأخــــوتــــه مــــهما كــــانــــت طــــبقتهم أو جــــنسهم أو تــــبعيّتهم، ومــــهما كــــانــــت عــــقائــــدهــــم 
وألــــوانــــهم، وســــواء كــــانــــوا فــــقراء أم أغــــنياء، صــــالــــحني أم طــــالــــحني. وهــــو ال يــــغلظ وال يــــعنّف، فــــإذا 
ضُـــــــــرِب ال يـضرب. وهـو ال يـرى شـيئًا قـبيًحا مـقتديًـا فـي ذلـك بـبهاء اهلل. وال يشـرب الـبهائـيّ الخـمر 
وال املشـروبـات الـّروحـيّة حـتّى ال يخـرج عـن االعـتدال. ولـقد قـال حـضرة بـهاء اهلل "لـيس لـلعاقـل أن 



يشــرب مــا يــذهــب بــه الــعقل” إّن ديــن اهلل فــي هــذا الــعالــم ذو وجهــني: الــوجــه الــّروحــانــيّ الــحقيقيّ 
والـــــوجـــــه الـــــّصورّي الـــــظّاهـــــري. فـــــالـــــوجـــــه الـــــّصورّي يـــــتغيّر كـــــما يـــــتغيّر اإلنـــــسان فـــــي أدوار عـــــمره 
ويــــتشّكل بــــصور مــــختلفة. ولــــكّن الــــوجــــه الــــّروحــــانــــيّ الــــحقيقيّ ال يــــقبل الــــتّغيير: فجــــميع األنــــبياء 
والــرّســل أتــوا بــتعالــيم واحــدة. وفــي الــبدايــة يــتعّلق الــنّاس بــالــحقيقة، ثــّم مــا يــلبث أن يــتغيّر شــكل 
الـحقيقة، فتضمحـّل بسـبب مـا يـدخـل عـليها مـن الـبدع والـقوانـني الـوضـعيّة فـتحتجب بـحجب املـاّدة 
واألمــور الــّدنــيويّــة , وكــما جــاء مــوســى وعــيسى بــرســالــتهما لــلنّاس كــذلــك جــاء بــهاء اهلل بــالــرّســالــة 
نـفسها. وفـي كـّل مـرّة نـتلّقى فـيها رسـالـة جـديـدة عـلى يـد رسـول عـظيم نُـعطى حـياة جـديـدة إالّ أنّ 
الـحقيقة الّــتي يـأتـي بـها كـّل رسـول واحـدة. إذ إّن الـحقيقة ال تـتغيّر قـط، ولـكّن أنـظار الـنّاس هـي 
الّـــتي تــتغير. فــيظلم نــور الــحقيقة وتــختلط بــما يتســرّب إلــيها مــن األمــور الــّدنــيويّــة الــوضــعيّة , إنّ 
فـــهم الـــحّق أمـــر سهـــل، ولـــكّن الـــّصور الـــظّاهـــريّـــة املـــختلفة الّـــتي تـــمتزج بـــالـــحّق هـــي الّـــتي يـــشكل 
أمـرهـا عـلى الـعقل. وكـّلما ارتـقى اإلنـسان رأى تـفاهـة الـّصورة الـوضـعيّة واحـتقرهـا. ومـن ثـّم نجـد 

كثيرًا من النّاس يهجرون الكنيسة ألنّها غالبًا ما تهتّم باألمور الّصوريّة الظّاهريّة. 

الّسرور األبدّي

فــي يــوم السّــــــبت املــوافــق 8 أيــلول 1911 اجــتمع فــي مــنزل مســز بــكنام فــي لــندن جــمع غــفير مــن 
الـــنّاس حـــتّى غـــّص املـــنزل بـــالـــحاضـــريـــن، فـــتقّدم بـــعضهم بـــاالعـــتذار إلـــى حـــضرة عـــبد الـــبهاء أنّ 

املنزل صغير ال يتّسع لجميع األحبّاء، فقال:

لـيس املـنزل ضـيًقا، وإنّـما يـنبغي أن تـكون الـّصدور واسـعة , عـندمـا بـلغنا عـّكا، نـزل ثـالثـة عشـر 
شـخًصا مـنّا فـي غـرفـة واحـدة أّول األمـر. أسـأل اهلل أن يـمّن عـلى الـقلوب بـاالنشـراح، وأن يـوسّــــــع 
عــلى أحــبّائــه، وال يــمكن أن يــتأتّــى انشــراح الــقلوب إال بــمحبّة اهلل. وبــالــرّغــم مــن أّن االنشــراح قــد 
يـحصل مـن أمـور أخـرى إالّ أنّـه انشـراح عـرضـيّ مـؤقّـت سـرعـان مـا يـتبّدل بـالـّضيق. وأمّــا السّـــــرور 
واالنشـــراح الـــّلذان يـــتأتّـــيان مـــن مـــحبّة اهلل فـــأبـــديّـــان. عـــلى أّن لجـــميع املســـرّات واملـــلذّات الـــّدنـــيويّـــة 
بـــريـــًقا خـــالّبًـــا عـــن بـــعد، فـــإذا اقـــتربـــت مـــنها وجـــدتـــها ســـرابًـــا خـــداعًــــا ال حـــقيقة فـــيه , وال شـــّك أنّـــكم 
قــرأتــم فــي حــكمة ســليمان أنّــه قــال: عــندمــا كــنت طــفالً كــنت أظــّن أّن الــّلذّة فــي الــرّكــوب والــتّرحــال. 
فــلما بــلغت الشّـــــــباب ورأيــت أنّــه ال لــذّة فــي الــنّزهــة والــرّكــوب والــتّرحــال قــلت لــنفسي بــل الــّلذّة فــي 
السّـــــــلطة واالقـــتدار والـــحكم. فـــلما بـــلغت السّـــــــلطة وجـــدتـــها هـــي األخـــرى ال لـــذّة فـــيها. وكـــذلـــك كـــان 
شـــأن كـــّل شـــيء يـــبدو لـــنظري بـــرّاقًـــا. فـــإذا مـــا بـــلغته ال أجـــد لـــه لـــذّة. فـــفهمت أّن السّـــــــرور هـــو فـــي 
مـــحبّة اهلل , وإذا كـــان ســـرور اإلنـــسان فـــي الـــّصّحة فـــإّن الـــّصّحة قـــد تـــزول فـــي يـــوم مـــن األيّـــام. 
فـــمّما ال شـــّك فـــيه إذن أّن الـــّصّحة ليســـت ســـببًا للسّــــــــرور. وإذا كـــان ســـرور اإلنـــسان كـــامـــنًا فـــي 
الـــثّروة فـــإّن الـــثّروة قـــد تـــزول. وإذا كـــان ســـروره فـــي املـــنصب فـــإّن املـــنصب قـــد يـــضيع مـــن يـــده. 
وطــاملــا كــان السّــــــبب قــابــالً لــلزّوال كــان املســبِّب كــذلــك زائــالً. ولــكن عــندمــا يــكون ســبب السّــــــرور هــو 



الـفيض اإللـهيّ، يـكون ذلـك السّـــــرور أبـديًّـا، ذلـك ألّن الـفيوضـات اإللـهيّة أبـديّـة. وملّا كـانـت مـحبّة اهلل 
أبـديّـة، فـإّن اإلنـسان إذا تـعّلق قـلبه بـالـفيض اإللـهيّ اسـتقرّت فـي قـلبه املـحبّة اإللـهيّة وكـان سـروره 
أبــديًّــا. ومــا تــعّلق الــقلب بــاألمــور الــفانــية إالّ ارتــّد يــائــًسا آخــر األمــور، إالّ مــحبّة اهلل ومــحبّة الــعالــم 
اإلنــــسانــــيّ , وإنّــــكم يــــنبغي لــــكم أن تــــشكروا اهلل ألنّــــه فــــتح أمــــام وجــــوهــــكم أبــــواب املــــلكوت، وألنّــــه 
دعــاكــم إلــى مــحبّة اهلل وخــدمــة الــعالــم اإلنــسانــيّ، وإّن لــكم أبًــا مــثل بــهاء اهلل الّـــذي أحــاط فــيضه 
بـالـعالـم. إذًا يـنبغي لـكم أن تـشكروا اهلل آنـاء الـّليل وأطـراف الـنّهار عـلى أنّـكم فـزتـم بهـذا الـفيض 

املحيط.

خطبة كنيسة سيتي تمبل

فـي يـوم األحـد املـوافـق 9 أيـلول 1911 دعـا األب املبجّــــل ر.ج. كـامـبل راعـي كـنيسة سـيتي تـمبل 
حـضرة عـبد الـبهاء إلـى إلـقاء خـطبة عـلى رعـيّة الـكنيسة. وبـالـرّغـم مـن أّن أمـر الـّدعـوة لـم يـعلن إالّ 

أّن الكنيسة لم يكن فيها موضع لقدم. وقد ألقى حضرته الكلمة التّالية:

أيّها الجمع املحترم وملتمس طريق اهلل.

الحــمد هلل، قــد أشــرق نــور الــحقيقة، وهــّب نــسيم الــّروض اإللــهيّ، وارتــفع نــداء املــلكوت فــي جــميع 
األقــالــيم، ونــفخت نــفثات الــّروح الــقدس فــي هــويّــة الــقلوب، فــوهــبت لــها الــحياة األبــديّــة. فــفي هــذا 
الــقرن الــبديــع تــنّور الشّـــــــرق وتــعطّر الــغرب وتــعنبرت مــشام الــّروحــانــينّي، ومــاج بحــر وحــدة الــعالــم 
اإلنــسانــيّ، وارتــفع عــلم الــّروح الــقدس. وإّن كــّل إنــسان مــنصف ليشهــد بــأّن هــذا الــيوم لــهو يــوم 
بـديـع، وأّن هـذا الـعصر لـهو عـصر اهلل الـعزيـز. وعـّما قـريـب يـصبح الـعالـم جـنّة عـليا , إّن هـذا الـيوم 
هـو يـوم وحـدة الـعالـم البشـرّي واتّـحاد جـميع املـلل. فـي املـاضـي كـانـت الـتّعّصبات سـببًا لـلجهالـة 
وأســاسًــــــا لــتنازع البشــر. ثــّم جــاء هــذا الــيوم الــظّافــر بــعنايــة اهلل الــقادر. وعــّما قــريــب تــتمّوج وحــدة 
الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ فــــي قــــطب اآلفــــاق، ويــــنقطع الجــــدال ويــــزول الــــنّزاع، ويــــتنفّس صــــبح الــــّصلح 
األكـبر، ويـتحّول الـعالـم إلـى عـالـم جـديـد، ويـصبح جـميع البشـر إخـوانًـا، وتـصير كـافّـة املـلل رايـات 
هلل األكـــبر الجـــليل , إّن الـــنّزاع وســـفك الـــّدمـــاء مـــن خـــواص عـــالـــم الـــحيوان. أمّــــا الـــّصلح والـــّصالح 
فـمن مـواهـب عـالـم اإلنـسان. ولـقد قـال حـضرة بـهاء اهلل: الـعدل واإلنـصاف حـياة الـعالـم. فـالحـمد 
هلل إّن عـلم الـعدل مـرتـفع فـي هـذه الـّربـوع، واملـساواة بـني البشـر منتشـرة، وكـذلـك الحـّريّـة والـرّاحـة 
واألمـــن والـــّسعادة , إّن اهلل واحـــد، والـــجنس البشـــرّي واحـــد، وأســـاس أديـــان اهلل واحـــد، وحـــقيقة 

الّربوبيّة محبّة.

فيا أيّها األحبّاء! ابذلوا قصارى الجهد حتّى يتعانق الّشرق والغرب كما يتعانق العاشقان.

أي رّب! نــّور هــذا الجــمع، وأيّــد هــذه الــنّفوس، واجــعل الــوجــوه نــورانــيّة والــطّباع ريــاضًــــــــــا رحــمانــيّة، 
وأحـــيي األرواح بـــنفثات الـــّروح الـــقدس، وأعـــزّ الـــنّاس بـــالهـــدايـــة الـــكبرى، وابـــذل لـــهم مـــن الـــعطايـــا 



الـّسماويّـة واملـواهـب الـرّحـمانـيّة مـا أنـت بـه جـديـر، واحـفظهم بـحفظك، وصـنهم بحـمايـتك ورعـايـتك، 
واشملهم بألطافك اّلتي ال تتناهى، وخّصهم بعنايتك الكاملة، إنّك أنت املعطي الوّهاب العليم.

صورة املأل األعلى

في يوم األربعاء املوافق 13 أيلول 1911 اجتمع في منزل مسز كروبر في لندن جمع كبير 
من األحبّاء فألقى فيهم حضرة عبد البهاء الكلمة التّالية:

هو اهلل

الحـــمد هلل أن ائـــتلف جـــمع طـــيّب نـــورانـــيّ، ســـماوّي، روحـــانـــيّ: تـــم لـــلفلك الـــّدّوار مـــن هـــذا الـــّصفاء 
) ومــعنى ذلــك أنّ  1والسّـــــــرور والجــمال صــورة فــي الــعالــم الــّسفلي تــحكي عــّما فــي الــعالــم الــعلوّي(

لـلعالـم الـعلوّي انـعكاسًــــــا فـي عـالـم الـوجـود. فـالحـمد هلل عـلى أّن مجـلسنا هـذا صـورة املـأل األعـلى، 
وأنّـه كـالـّشمس نـور وإشـراق , ومـن املـعروف أّن الـعالـم األعـلى عـالـم مـحبّة، وأّن فـي املـأل األعـلى 
اتّـحادا واتّـفاقـا، وأّن املـقصد فـي املـأل األعـلى مـقصد رحـمانـيّ. فـالحـمد هلل إّن هـذا األمـر مـتوفّـر 
هـــنا أيـــًضا. ولـــذلـــك فـــإنّـــنا إذ قـــلنا إّن هـــذا مجـــمع ســـماوّي فـــقد صـــدقـــنا ألنّـــه لـــيس لـــكم مـــن هـــدف 
ســوى مــرضــاة اهلل , إّن جــميع مــن عــلى األرض يجــرون وراء شــهواتــهم وأهــوائــهم. فــمنتهى األمــل 
لــدى فــريــق، هــو الــثّروة واملــال، وغــايــة املــنى لــدى قــوم، هــي الــغلبة عــلى األعــداء، وقــصارى رجــاء 
فـريـق ثـالـث، هـو إيـثار الـرّاحـة والـعافـية، ومحـّط أنـظار فـريـق رابـع، هـو الـتّوصـل إلـى الـّريـاسـة، عـلى 
حـــني أّن غـــايـــة الـــغايـــات لـــدى فـــريـــق غـــير هـــؤالء وأولـــئك هـــي بـــلوغ الّشهـــرة , ونحـــمد اهلل عـــلى أنّ 
مـــطلبنا نـــحن هـــو الـــرّضـــى اإللـــهيّ والـــوحـــدة الـــّربـــانـــيّة. فـــليس لـــنا مـــن مـــقصد فـــي مجـــلسنا الّـــذي 
جـــمعنا اآلن ســـوى تـــرويـــج اتّـــحاد الـــعالـــم ونشـــر الـــنّور اإللـــهيّ، وجـــذب الـــقلوب اإلنـــسانـــيّة. ولهـــذا 
فـــنحن نـــشكر اهلل عـــلى أنّـــه وفّـــقنا إلـــى خـــدمـــة أمـــره الـــعظيم. وإنّـــي ألدعـــو لـــكم جـــميًعا، عـــسى أن 
تـــكونـــوا جـــميًعا جـــنود الـــّسماء، وتـــرفـــعوا عـــلم الـــوحـــدة الـــّسماويّـــة، وتـــنيروا الشّـــــــرق والـــغرب وتـــمألوا 
الــقلوب مــن مــحبّة اهلل. فهــذا هــو مــنتهى أمــلي. وهــذا هــو مــا أرجــوه لــكم مــن اهلل. وال شــّك أّن هــذا 
هـو مـا تـرجـونـه أنـتم أيـًضا. إنّـني لـراٍض عـنكم... ويـجب عـليكم أن تحـمدوا اهلل عـلى أنّـكم أحـرار. 

فأنتم ال تدرون ما يجري في الّشرق ومقدار ما يشعر به القادم إلى هنا من رضا.

حفظكم اهلل وصانكم.

ترجمة تقريبية من الّشعر الفارسي:(1)
چرخ گردون کني چنني نغز و خوش و زيباستیصورتی در زير دارد آنچه در باالستی



تجديد تعاليم األنبياء

في ليلة 14 أيلول 1911 ألقى حضرة عبد البهاء
 هذه الكلمة املوجزة أمام رئيس جمعيّة الثّيوسوفينّي 

هو اهلل 

بــّلغ تــحيّتي واحــترامــي للجــمعيّة الــثّيوســوفــيّة. وقــل لــهم إنّــكم فــي الــحقيقة خــدمــتم وحــدة الــجنس 
البشـرّي ألنّـه لـيس لـديـكم تـعّصب الـجاهـليّة، وألنّـكم تـريـدون تـوحـيد البشـر. وكـّل مـن يخـدم قـضيّة 
وحـــدة البشـــر الـــيوم مـــقبول عـــند اهلل. ذلـــك ألّن جـــميع أنـــبياء اهلل ســـعوا فـــي ســـبيل وحـــدة الـــجنس 
البشـــرّي وقـــّدمـــوا خـــدمـــاتـــهم لـــلعالـــم. وألّن أســـاس الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة هـــو وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ , 
فـــسيّدنـــا مـــوســـى ســـعى مـــن أجـــل وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ، والـــّسيّد املـــسيح أسّـــــــس وحـــدة الـــعالـــم 
اإلنـسانـيّ، وسـيّدنـا محـّمد أعـلن الـوحـدة اإلنـسانـيّة. فـاإلنـجيل والـتّوراة والـقرآن كـتب إلـهيّة وضـعت 
أســاس الــوحــدة اإلنــسانــيّة. ومــا شــريــعة اهلل إالّ شــريــعة واحــدة، ومــا ديــن اهلل إالّ ديــن واحــد، وهــو 
األلـــفة واملـــحبّة , ولـــقد جـــّدد حـــضرة بـــهاء اهلل تـــعالـــيم األنـــبياء، وأعـــلن أســـاس ديـــن اهلل وألّــــف بـــني 
األمـم املـختلفة، وجـمع األديـان املـتبايـنة. ونـفَذَت تـعالـيمه فـي عـروق البشـر وأعـصابـهم نـفاذًا أوجـد 
االتّـحاد بـني الـقبائـل املـختلفة والـّشعوب املـتبايـنة. وملّا كـنتم أنـتم عـامـلني عـلى تـحقيق هـذا املـقصد 

الجليل فإنّني أدعو من أجلكم وألتمس لكم التّأييد اإللهيّ.

تجديد النّواميس اإللهيّة 

في يوم الخميس املوافق 14 أيلول 1911 ألقى حضرة عبد البهاء في منزل مسز روزنبرج 
الخطبة التّالية:

هو اهلل 

الحـمد هلل أن انـعقد هـذا املجـلس فـي غـايـة الـّلطف والـكمال. وإنّـني آلمـل أن يتجـّلى فـيكم مـقصد 
الــكتب الــّسماويّــة والــرّســل , إّن املــظاهــر اإللــهيّة هــم أّول املــعّلمني لــلحقيقة واملــرّوجــني لــها، فــكّلما 
انتشــرت الــظّلمة فــي الــعالــم وســاد الجهــل والــغفلة أرســل اهلل رجــالً إلــهيًّا. فــقد جــاء مــوســى حــينما 
كـانـت مـصر مـظلمة يـحيط بـها الجهـل وانـعدام املـعرفـة ويـعيش أهـلها فـي مـنتهى الـتّوحّــــش. وكـان 
مـوسـى مـعّلًما إلـهيًّا فـعّلم اآليـات الـّربـانـيّة. وربّـى بـني إسـرائـيل، ونـّجاهـم مـن الجهـل واملـذلّـة، وبـلغ 
بــهم أقــصى غــايــات الــعزّة فــبرعــوا فــي الــعلوم والــفنون، وهــيّأ لــهم مــدنــيّة تــامّــة ونشــر بــينهم خــزائــن 
الـعالـم ثـّم مـحيت اآلثـار اإللـهيّة رويـًدا رويـًدا، وغـلب عـلى بـني إسـرائـيل الـهوى والـفكر الـّشيطانـيّ 
وأحـاطـت بـهم الـظّلمة. فـارتـفع صـوت األحـديّـة مـرّة أخـرى. وأشـرقـت شـمس الـحقيقة، وسـرت نـفثات 



الـّروح الـقدس، وهـطل غـمام الـرّحـمة، وأضـاءت الـعالـم أنـوار الهـدايـة فـلبس الـكون لـباسًــــــا جـديـًدا، 
وأصــــبح الخــــلق خــــلًقا جــــديــــًدا، ونــــودي بــــوحــــدة البشــــر، وأصــــبح هــــذا الــــعالــــم جــــنّة عــــليا. واتّحــــدت 
الـقبائـل املـختلفة والـّشعوب املـتنّوعـة. وبـعد مـّدة نـسي الـنّاس هـذه الـنّوامـيس اإللـهيّة، ومـحيت هـذه 
الـنّصائـح الـّربّـانـيّة مـن صـفحة الـقلوب. ولـم تـعد هـناك تـعالـيم حـقيقيّة. وأحـاطـت ظـلمة الجهـل وعـدم 
املــعرفــة , واآلن جــاء حــضرة بــهاء اهلل وجــّدد األســاس األصــليّ لــلّديــن، وأظهــر مــن جــديــد تــعالــيم 
املــسيح اإللــهيّة وفــضائــل الــعالــم اإلنــسانــيّ، فــسقى الــعطشى وأيــقظ الــغافــلني وجــعل املحــرومــني 
مـــخازن األســـرار ونشـــر وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وأعـــالم املـــساواة بـــني البشـــر , فـــعليكم إذن أن 
تــــسعوا بــــقلوبــــكم وأرواحــــكم، وأن تــــعيشوا بــــني جــــميع البشــــر بــــاملــــحبّة، كــــي يــــتّم االتّــــحاد الــــكّليّ، 

وتزول التّعّصبات الغاشمة، ويتّحد الجميع.

هو اهلل 

فـــــي يـــــوم األحـــــد املـــــوافـــــق 17 أيـــــلول ســـــنة 1911 لـــــبّى حـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء دعـــــوة األرشـــــديـــــكون 
ولـــبرفـــورس راعـــي كـــنيسة ســـان جـــورج بـــوســـتمنستر. وبـــعد أن قـــّدم األرشـــديـــكون ضـــيفه الـــعزيـــز 
وتحـّدث عـن سـجنه أربـعني عـامًـا قـام عـبد الـبهاء عـن الـكرسـيّ الّـذي وضـع خـصيًصا لـه فـي مـقابـلة 

املحراب وألقى الخطبة التّالية:
أيّــها املــحترمــون اعــلموا أّن الــنّبّوة مــرآة تنبئ عــن الــفيض اإللــهيّ والتّجــّلي الــرّحــمانــيّ، وانــطبعت 
فـيها أشـّعة سـاطـعة مـن شـمس الـحقيقة وارتـسمت فـيها الـّصور الـعالـية مـمثّلة لـها تجـّليات أسـماء 
اهلل الــحسنى "مــا يــنطق عــن الــهوى إن هــو إالّ وحــيٌ يــوحــى"، فــاألنــبياء مــعادن الــرّحــمة ومــهابــط 
الـوحـي ومـشارق األنـوار ومـصادر اآلثـار "ومـا أرسـلناك إالّ رحـمة لـلعاملـني” وأمّــا الـحقيقة األلـوهـيّة 
فــهي مــقّدســة عــن اإلدراك ومــنزّهــة عــن أن تــنسج عــناكــب األفــكار بــلعابــها حــول حــماهــا فــكّل مــا 
يــتصّوره اإلنــسان مــن أدّق املــعانــي إنّــما هــو صــور لــلخيال وأوهــام مــا أنــزل اهلل بــها مــن ســلطان. 
وتـلك املـعانـي إنّـما لـها وجـود ذهـنيّ ولـيس لـها وجـود عـينيّ، فـما هـي إالّ مـحاط ال مـحيط ومحـدود 
لـيس بـبسيط حـقيقيّ واهلل بـكّل شـيء مـحيط. والـحقيقة اإلنـسانـيّة أعـظم مـن ذلـك حـيث لـها الـوجـود 
الــذّهــنيّ والــوجــود الــعينيّ ومــحيطة بــتلك الــتّصّورات الــذّهــنيّة، ومــدركــة لــها واإلدراك فــرع اإلحــاطــة 
فــاأللــوهــيّة الّــتي تــحت اإلدراكــات اإلنــسانــيّة إنّــما هــي تــصّورات خــيالــيّة وليســت بــحقيقة األلــوهــيّة، 
ألّن حـقيقة الـّربـوبـيّة مـحيطة بـكّل األشـياء ال مـحاطـة بـشيء ومـقّدسـة عـن الحـدود واإلشـارات، بـل 
هـي وجـود حـقيقيّ مـنزّه عـن الـوجـود الـذّهـنيّ، وال تـكاد الـعقول تـحيط بـه حـتّى تـسعه األذهـان "ال 
تــدركــه األبــصار وهــو يــدرك األبــصار وهــو الــّلطيف الــخبير"، وإذا أمــعنّا الــنّظر بــعني الــحقيقة نــرى 
أّن تــفاوت املــراتــب فــي الــوجــود مــانــع عــن اإلدراك حــيث إّن كــّل مــرتــبة دانــية ال تــكاد أن تــدرك مــا 
فـوقـها مـع أّن كـلتيهما فـي حـيّز اإلمـكان دون الـوجـوب فـاملـرتـبة الجـماديّـة لـيس لـها خـبر عـن عـالـم 
الـحيوان، وال يـكاد الـنّبات أن يـتصّور الـّسمع والـبصر والحـركـة اإلراديّـة ولـو كـانـت فـي أعـلى درجـة 



مــن الــنّبات والــحيوان ال يســتطيع تــصّور الــعقل والــنّفس الــنّاطــقة الــكاشــفة لــحقائــق األشــياء ألنّــه 
فــاقــد الــوجــدان وأســير املــحسوســات وذاهــل عــن كــّل حــقيقة مــعقولــة فــكّل حــيوان ال يــكاد أن يــدرك 
حـركـة األرض وكـرويّـتها، وال تـكاد تـنكشف لـه الـقّوة الـجاذبـة واملـاّدة األثـيريّـة الـغائـبة عـن الـحواس، 
وهـو حـال كـونـه أسـير األثـير ذاهـل عـنه فـاقـد اإلدراك، فـإذا كـانـت حـقيقة الجـماد والـنّبات والـحيوان 
واإلنــسان حــال كــونــها كــّلها مــن حــيّز اإلمــكان ولــكن تــفاوت املــراتــب مــانــع أن يــدرك الجــماد كــمال 
الــــنّبات والــــنّبات قــــوى الــــحيوان والــــحيوان فــــضائــــل اإلنــــسان فهــــل مــــن املــــمكن أن يــــدرك الــــحادث 
حــقيقة الــقديــم ويــعرف الــّصنع هــويــة الــّصانــع الــعظيم، أســتغفر اهلل مــن ذلــك ضــعف الــطّالــب وجــلّ 
املــطلوب، نــهايــة إقــدام الــعقول عــقال، فــما بــقي أدنــى شــبهة أّن الحــدوث عــاجــز عــن إدراك الــقديــم 
كـما قـال عـليه السّـــــالم "مـا عـرفـناك حـّق مـعرفـتك" ولـكّن اإلمـكان مـن حـيث الـوجـود والـّشؤون يـحتاج 
الــفيض مــن حــضرة الــوجــوب، وعــلى ذلــك إّن الــغيب املــنيع املــنقطع الــوجــدانــيّ تجــّلى عــلى حــقائــق 
األشــــياء مــــن حــــيث األســــماء والــــّصفات ومــــا مــــن شــــيء إالّ ولــــه نــــصيب مــــن ذلــــك الــــفيض اإللــــهيّ 
والتّجـــــّلي الـــــرّحـــــمانـــــيّ و"إن مـــــن شـــــيء إالّ يســـــبّح بحـــــمده” وأمّــــــا اإلنـــــسان فـــــهو جـــــامـــــع لـــــلكمال 
اإلمـكانـيّ وهـو الـجسم الجـمادّي والـّلطف الـنّباتـيّ والـحّس الـحيوانـيّ. وفـضالً عـن ذلـك فـهو حـائـز 
لـكمال الـفيض اإللـهيّ فـال شـّك أنّـه أشـرف الـكائـنات، ولـه قـّوة مـحيطة بـحقائـق املـمكنات، كـاشـفة 
ألســرارهــا وآخــذة بــنواصــي خــواصــها واألســرار املــكنونــة فــي مــكامــنها وتخــرجــها مــن حــيّز الــغيب 
إلـــــى حـــــيّز الـــــّشهود وتـــــعرّضـــــها لـــــلعقول واألفـــــهام، هـــــذا هـــــو ســـــلطان اإلنـــــسان وبـــــرهـــــان الشّــــــــــرف 
األسـمى، فـكّل الـّصنائـع والـبدائـع والـعلوم والـفنون كـانـت يـومًــا مـا فـي حـيّز الـغيب السّــــــّر املـكنون، 
فهـذه الـقّوة الـكاشـفة املـؤيّـد بـها اإلنـسان قـد اطّلع بـها وأخـرجـها مـن حـيّز الـغيب إلـى حـيّز الـّشهود 
وعـــرضـــها عـــلى الـــبصائـــر واألبـــصار، فـــثبت أّن الـــحقيقة اإلنـــسانـــيّة مـــمتازة عـــن ســـائـــر الـــكائـــنات، 
وكـاشـفة لـحقائـق األشـياء ال سـيّما الـفرد الـكامـل، والـفيض الـّشامـل والـنّور الـباهـر، كـّل نـبي كـريـم 
ورســول عــظيم فــهو عــبارة عــن مــرآة صــافــية لــطيفة مــنطبعة فــيها الــّصور الــعالــية تنبئ عــن شــمس 
الــحقيقة املتجــّلية عــليها بــالــفيض األبــدّي، وال يــرى فــيها إال الــّضياء الــّساطــع مــن شــمس الــحقيقة 
وتــفيض بــه عــلى ســائــر األمــم "وإنّــك لتهــدي إلــى صــراط مســتقيم” وإذا قــلنا إّن شــمس الــحقيقة 
أشــرقــت بــأنــوارهــا عــلى املــرايــا الــّصافــية فــليس مــرادنــا أّن شــمس الــحقيقة املــقّدســة عــن اإلدراك 
تـنزّلـت مـن عـلّو تـقديـسها وسـمّو تـنزيـهها ودخـلت وحـّلت فـي املـرايـا الـّصافـية، أسـتغفر اهلل مـن ذلـك 
ومــا قــّدروا اهلل حــّق قــدره بــل نــقصد بــذلــك أّن شــمس الــحقيقة إذا  فــاضــت أنــوارهــا عــلى املــرايــا ال 
يـــرى فـــيها إال ضـــياؤهـــا، "مـــا يـــنطق عـــن الـــهوى إن هـــو إالّ وحـــي يـــوحـــى"، إّن الـــنّزول والـــّصعود 
والــّدخــول والخــروج والحــلول مــن لــوازم األجــسام دون األرواح فــكيف الــحقيقة الــّربّــانــيّة والــذّاتــيّة 
الــّصمدانــيّة إنّــها جــّلت عــن تــلك األوصــاف فــال يــكاد أن يــنقلب الــقديــم حــادثًــا وال الــحادث قــديــًما 
فـــقلب املـــاهـــيّة مـــمتنع ومـــحال، هـــذا هـــو الـــحّق ومـــا بـــعد الـــحّق إال الـــّضالل املـــبني فـــغايـــة مـــا يـــكون 
الــحادث أن يســتفيض الــفيض الــتّام مــن حــضرة الــقديــم، فــلننظر إلــى آثــار رحــمة اهلل فــي املظهــر 



املـوسـوّي، وإلـى األنـوار الّـتي سـطعت بـأشـّد اإلشـراق مـن األفـق الـعيسوّي وإلـى السّـــــراج الـوهّــاج 
الــّساطــع الــالّمــع فــي الــزّجــاج املحــّمدّي عــليهم الــّصالة والسّــــــالم وعــلى الّــذيــن بــهم أشــرقــت األنــوار 

وظهرت األسرار وشاعت وذاعت اآلثار على ممّر العصور والّدهور.

نور الرّوحانيّة 

في يوم الجمعة املوافق 22 أيلول 1911 نظمت مسز جاك ومسز هريك لألحبّاء واألصدقاء 
اجتماًعا فألقى فيهم حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية:

هو اهلل 

إّن هـذا الـيوم بـارد وكـئيب. ولـكنّني حـضرت ألنّـني مشـتاق لـلقياكـم ورؤيـتكم. فـالـتّعب بـالنّسـبة إلـى 
املحّب راحة. واملحّب على استعداد ألن يسافر إلى أي مكان ليزور أصدقاءه.

الحـمد هلل , إنّـني أجـدكـم روحـانـينّي مـوقـنني. وإنّـني أبـلغكم الـرّسـالـة اإللـهيّة وهـي أنّـه يـجب عـليكم 
أن تــتوجّـــــهوا إلــيه. والحــمد هلل إنّــكم مــنه قــريــبون ولــم تــمنعكم شــؤون الــّدنــيا عــن الــبحث عــن الــعالــم 
الــّروحــانــيّ. فــإذا كــنتم عــلى وفــاق مــع ذلــك الــعالــم الــباقــي لــم تــلهكم شــؤون هــذا الــعالــم الــفانــي. 
إنّـكم لـترغـبون فـي مـا ال يـموت وال يـفنى ومـن ثـّم فـأبـواب املـلكوت مـفتوحـة بـني أيـديـكم. وإنّـني آلمـل 
أن تنتشـر الـتّعالـيم اإللـهيّة فـي جـميع األنـحاء وتـكون سـببًا فـي أن يتّحـد جـميع أهـل الـعالـم , فـي 
أيّـام املـسيح تـدفّـق الـنّور مـن الشّـــــرق إلـى الـغرب تـدفّـًقا جـعل الـنّاس يـنضوون تـحت الـرّايـة اإللـهيّة، 
فـاسـتضاءت بـصائـرهـم واسـتنارت األقـالـيم الـغربـيّة بـنور املـسيح. وإنّـني ألبتهـل إلـى اهلل أن يـجعل 
الـنّور فـي هـذا الـقرن املـجيد يـضيء الـعالـم عـلى نـحو يـجعل الجـميع يـنضوون تـحت عـلم الـوحـدة 
ويـــفوزون بـــالـــتّربـــية الـــّروحـــانـــيّة، عـــندئـــٍذ تـــختفي تـــلك املـــشكالت الّــــتي تســـبّب الـــخالفـــات بـــني أمـــم 
األرض، ألنّـها فـي الـحقيقة غـير مـوجـودة، فـأنـتم جـميًعا أمـواج مـحيط واحـد ومـرايـا تـعكس صـورة 
شـــيء واحـــد , حـــقًّا إنّـــنا نـــرى دول أوروبّـــا الـــيوم تـــعيش فـــي راحـــة، ألّن الـــتّربـــية والـــتّعليم انتشـــرا 
وعــّما فــيها. وإّن نــور الحــّريّــة هــو نــور الــغرب، ونــيّة الــحكومــات فــي الــغرب مــنعقدة عــلى الــعمل مــن 
أجـل الـحّق والـعدل. إالّ أّن نـور الـّروحـانـيّة كـان دائـًما يـنبثق مـن الشّـــــرق. وفـي هـذا الـيوم أظـلم ذلـك 
الـنّور وأصـبح الـّديـن مجـرد صـور وأشـكال وطـقوس ورسـوم، وانـعدمـت الـرّغـبة فـي مـحبّة اهلل , وفـي 
كـّل عـصر مـن عـصور الـظّالم الشّـــــديـد يـنبثق الـنّور مـن الشّـــــرق. وهـكذا جـاءكـم نـور الـتّعالـيم اإللـهيّة 
مـرّة أخـرى. وكـما تـنتقل الـتّربـية والـتّعليم مـن الـغرب إلـى الشّـــــرق تـنتقل الـنّار الـّروحـانـيّة مـن الشّـــــرق 
إلــى الــغرب , فــأمــلي هــو أن تســتضيء أمــم الــغرب مــن نــور اهلل، وأن يــأتــيهم املــلكوت وأن يــفوزوا 
بـــالـــحياة األبـــديّـــة، وأن تنتشـــر بـــينهم روح اهلل كـــانـــتشار الـــنّار وأن يـــتعّمدوا بـــماء الـــحياة ويـــفوزوا 



بـــميالد جـــديـــد , هـــذه هـــي رغـــبتي. وأمـــلي إن شـــاء اهلل أن تـــتلّقوا الـــنّور اإللـــهيّ فـــتسعدوا. وكـــما 
توفرت لكم التّربية والتّعليم والرّقيّ املاّدّي آمل أن يكون النّور اإللهيّ من نصيبكم أيًضا.

نسيان التّعاليم اإللهيّة

قضى حضرة عبد البهاء نهاية األسبوع 23-25 سبتمبر 1911 في بريستول ونزل في دار 
الّضيافة بكليفتون، وفي املساء ُعقد مجلس استقبال لحضرته ضّم تسعني شخًصا مّمن 

جاؤوا من أماكن بعيدة لتحيّته فألقى فيهم الكلمة التّالية:

 هو اهلل

مرحبًا بكم!

لـــقد جـــئت مـــن بـــعيد ألراكـــم. وإنّـــني ألحـــمد اهلل عـــلى أنّـــني اســـتطعت مـــن بـــعد أربـــعني ســـنة مـــن 
االنــتظار أن أحــضر إلــيكم آخــر األمــر حــامــالً رســالــتي. وإّن هــذا حــًقا ملجــلس مــليء بــالــّروحــانــيّة. 
فـاملشـتركـون فـيه قـد وجّــــهوا قـلوبـهم إلـى اهلل، وإنّـهم لـيتلّهفون شـوقًــا إلـى الـبشارات اإللـهيّة , ولـقد 
اجـتمعنا هـنا بـقّوة الـّروح الـقدس. ولـذلـك امـتألت قـلوبـنا بـالـّشكر واالمـتنان. فـأنـزل يـا إلـهي عـلينا 
نــورك وحــقك حــتّى يــرشــدنــا إلــى جــبلك املــقّدس، وتــنعشنا يــنابــيعك اإللــهيّة الّــتي تجــّدد الــحياة فــي 
الــعالــم , وملّـا كــان يــعقب كــّل نــهار لــيل، وكــّل غــروب فجــر لــذلــك أشــرق املــسيح مــن أفــق هــذا الــعالــم 
كــــشمس الــــحقيقة. وكــــذلــــك الــــحال عــــندمــــا نــــسي الــــنّاس تــــعالــــيم املــــسيح ومــــثله فــــي مــــحبّة جــــميع 
البشـر، وتـعبوا مـرّة أخـرى مـن الـّشؤون املـاّديّـة أشـرق كـوكـب سـماوّي مـن أفـق إيـران وتجـّلى الـنّور 
مـــــن جـــــديـــــد. واآلن ينتشـــــر الـــــضوء الـــــعظيم فـــــي كـــــّل الـــــبالد , كـــــّلما حـــــرص الـــــنّاس عـــــلى مـــــتعهم 
الـّدنـيويّـة، وكّـــلما قـّلت مـشاركـتهم لـبعضهم الـبعض فـي مـواهـب اهلل تـحّول الـّربـيع إلـى شـتاء األثـرة 
واألنـانـيّة. ولـقد قـال املـسيح ال بـّد أن تـولـدوا مـن جـديـد كـي تـتدفّـق فـي أوصـالـكم روح حـياة إلـهيّة. 
فــــارحــــموا كــــّل مــــن حــــولــــكم واخــــدمــــوا بــــعضكم بــــعًضا وأحــــبّوا الــــعدل والــــحّق والــــّصدق فــــي جــــميع 
أعــمالــكم. صــّلوا دائــًما وعــيشوا بــحيث ال يــمّسكم الحــزن أبــًدا. اعــتبروا الــنّاس مــن جــنسكم ومــن 
الـعناصـر األخـرى كـأعـضاء فـي هـيكل واحـد، وأبـناء ألب واحـد، وأعـلنوا بسـلوكـكم أنّـكم حـرب اهلل 

حًقا , عندئٍذ تنتهي الحروب واملنازعات ويرفرف الّسالم العام بجناحيه على األرض جميًعا.



نداء امللكوت 

في يوم الجمعة املوافق 29 أيلول 1911 دعت مسز كروبر ما يقرب من أربعمائة وستني 
شخصيّة من شخصيّات لندن وأحبّائها لحضور حفل الوداع اّلذي أقامته لحضرة عبد البهاء 

في لندن. وبعد عدة خطب ألقاها أحباؤه تكريًما له ألقى حضرته الخطبة التّالية:

هو اهلل 

أيّها األحبّاء األعزّاء طالبو ملكوت اهلل!

مـنذ سـتنّي عـامًــا، حـيث اضـطرمـت نـيران الحـروب بـني األمـم، وحـني كـان سـفك الـّدمـاء يـعتبر شـرفًـا 
لــــلعالــــم اإلنــــسانــــيّ، وحــــني لــــطّخت وجــــه الــــبسيطة دمــــاء اآلالف، وحــــني تــــيتّم األطــــفال وثــــكل اآلبــــاء 
وامــتألت نــفوس األمّــهات بــالحســرات، وحــني أحــاطــت ظــلمة الــتّعصب الــعنصرّي والــعداوة بــالبشــر 
وحـرمـت الـنّفوس مـن الـنّور اإللـهيّ، وحـني بـدا أن نـسائـم الـرّحـمن قـد انـقطعت – عـند ذاك أشـرق 
بــهاء اهلل مــن أفــق إيــران كــالنّجــم الــّساطــع حــامــالً رســالــة السّـــــــالم واألخــّوة بــني البشــر , فــقد جــاء 
بـهاء اهلل بـنور الهـدايـة إلـى الـعالـم، وأشـعل نـار املـحبّة، وكـشف عـن حـقيقة املـحبوب الـحّق، وجـاهـد 
كـي يحـطّم أسـس الـتّعّصبات الـّديـنيّة والـعنصريّـة واملـنافـسات الـّسياسـيّة وشـبّه الـعالـم اإلنـسانـيّ 
بشجـرة، وشـبّه األمـم بـأغـصانـها، وشـبّه الـنّاس بـأوراقـها وبـراعـمها وثـمارهـا. وكـان هـدفـه أن يـحّول 
تــعصب الــجاهــليّة إلــى مــحبّة شــامــلة عــالــية، وأن يــضع فــي نــفوس أتــباعــه أســاس وحــدة الــجنس 
البشــرّي، وأن يــطبّق املــساواة بــني األمــم واملــلل تــطبيًقا عــمليًّا، وأعــلن أّن جــميع الــنّاس ســواســية 
أمـام رحـمة اهلل وعـنايـته، وبـذلـك فـتح بـاب املـلكوت عـلى مـصراعـيه، وتجـّلت أنـوار الـّسماء الجـديـدة 
عـلى األرض لـكّل ذي عـينني , ومـع ذلـك فـقد قـضى بـهاء اهلل كـّل حـياتـه يـقاسـي مـن الـباليـا واملـحن 
واالضــــطهاد، فــــفي إيــــران ألــــقي فــــي غــــياهــــب الــــّسجن وقُـــــيّد بــــالسّـــــــــالســــل واألغــــالل وعــــاش وحــــدّ 
) عـلى عـنقه، وأهـني وضـرب بـالـّسوط وعـندمـا نـاهـز الـثاّلثـني مـن عـمره نـفي إلـى  1الـّسيف املـصلت(

بـغداد، ومـن بـغداد إلـى اآلسـتانـة، ومـنها إلـى أدرنـة، وأخـيرًا إلـى سـجن عـّكا , إال أنّـه نـجح –وهـو 
أسـير الـقيد سـجني الـزّنـزانـة- فـي أن ينشـر أمـره ويـرفـع رايـة وحـدة الـجنس البشـرّي. ونحـمد اهلل 
اآلن عــلى أنّــنا نــرى نــور املــحبّة ســاطــًعا فــي الشّــــــرق وفــي الــغرب، وخــيمة األخــّوة قــد ضــربــت بــني 
الـّشعوب واألمـم لـتألـيف الـقلوب والـنّفوس واألرواح , لـقد ارتـفع نـداء املـلكوت وأيـقظ ضـمائـر الـنّاس 
فـأدركـوا حـاجـتهم إلـى السّـــــالم الـعام , وإنّـني آلمـل أن تجتهـد الـقلوب الـطّاهـرة املخـلصة فـي إزالـة 
ظـــالم الـــبغضاء واالخـــتالف والـــّشحناء إزالـــة كـــامـــلة. فـــإّن هـــذا الـــعالـــم ســـوف يـــصبح عـــاملًــا آخـــر، 
ويـصبح الـعالـم األدنـى مـرآة لـلعالـم األعـلى، وتـجتمع قـلوب البشـر وتـتعانـق، وتـصبح األرض كـّلها 
وطـنًا واحـًدا، والـعناصـر املـختلفة جـنًسا واحـًدا، وتـنتهي املـنازعـات والـخالفـات، ويتجـّلى املـحبوب 

(1)أصلت الّسيف: جرّده من غمده.



اإللـهيّ عـلى هـذه األرض. وكـما اسـتضاء الشّــــــرق والـغرب بـنور شـمس واحـدة كـذلـك سـتصبح كـلّ 
الــعناصــر واألمــم واملــلل عــبيًدا إللــه واحــد , إّن الــعالــم كــّله وطــن واحــد، وكــّل األمــم تســبح فــي بحــر 
رحـــمانـــيّة اهلل الـــواحـــد لـــو كـــانـــوا يـــعلمون. وإّن اهلل خـــلق الـــكّل ورزق الـــكّل وربّـــى الـــكّل فـــي كـــنف 
عـنايـته. ويـجب عـلينا أن نـقتدي بـالـرّّب الجـليل ونـقضي عـلى كـّل املـنازعـات والـخالفـات , الحـمد هلل 
أن قــد تجــّلت آثــار األخــّوة: والــّدلــيل عــلى ذلــك هــو أنّــني –أنــا الــقادم مــن الشّـــــــرق- قــد قــوبــلت فــي 
لــندن هــذه بــالــتّكريــم واالحــترام واملــحبّة. وإنّــني لــشاكــر لــكم ذلــك جــدًّا ومــمنّت وســعيد. ولــن أنــسى 
قـط الـوقـت الجـميل الّـذي قـضيته بـينكم , لـقد تحـّملت أربـعني عـامًـا مـن الـعذاب فـي سـجن األتـراك، 
وفــــي ســــنة 1908 حــــطّمت تــــركــــيا الــــفتاة –"لــــجنة االتّــــحاد والــــتّرقــــي"- أســــوار الــــظّلم والــــطّغيان 
وأطــــلقت ســــراح املــــسجونــــني وأنــــا مــــعهم، وأســــأل اهلل أن يــــبارك كــــّل مــــن يــــعمل مــــن أجــــل االتّــــحاد 
والــتّرقــي , وعــّما قــريــب ســتنشر الــتّقاريــر الــكاذبــة عــن بــهاء اهلل لــتعوق انــتشار الــحّق، وأنــا أقــول 
لـــكم ذلـــك كـــي تـــنتبهوا وتســـتعّدوا , واآلن أوّدعـــكم ســـائـــالً اهلل أن تـــكون كـــّل مـــواهـــب املـــلكوت مـــن 

نصيبكم وأنا جّد آسف لفراقكم.

 
نبذة عن تعاليم بهاء اهلل

في يوم الّسبت املوافق 30 أيلول سنة 1911 دعت رئيسة جمعية الثّيوسوفينّي حضرة عبد 
( 1البهاء فألقى حضرته هذه الخطبة أمام الجمع املحتشد اّلذي حضر لوداعه(

هو اهلل 

أيّها الجمع املحترم،

إّن الـــــنّار لـــــها لـــــزوم ذاتـــــيّ وهـــــو االحـــــتراق، وقـــــّوة الـــــبرق لـــــها لـــــزوم ذاتـــــيّ وهـــــو اإلنـــــارة واإلبـــــراق، 
والـّشمس لـها لـزوم ذاتـيّ وهـو اإلشـراق، والـتّربـة لـها لـزوم ذاتـيّ وهـو اإلنـبات. وال يـجوز أن يـنفكّ 
الـــّشيء عـــن لـــزومـــه الـــذّاتـــيّ. وملّــا كـــان الـــتّغيّر والـــتّبّدل والـــتّحّول واالنـــتقال مـــن حـــال إلـــى حـــال مـــن 
الـــّلوازم الـــذّاتـــيّة لـــعالـــم الـــوجـــود – بـــمعنى أّن تـــتابـــع فـــصول الـــّربـــيع والـــصيف والخـــريـــف والشّـــــــتاء 
وتـعاقـب الـّليل والـنّهار مـن الـّلوازم الـذّاتـيّة لـعالـم األرض- لـزم أن يـكون بـعد كـّل ربـيع خـريـف وبـعد 
كـــّل صـــيف شـــتاء وبـــعد كـــّل نـــهار لـــيل؛ وبـــعد كـــّل صـــباح مـــساء , وحـــينما انهـــدم أســـاس األديـــان 
اإللـهيّة، وفسـدت أخـالق الـعالـم اإلنـسانـيّ وانـعدم كـّل أثـر لـلنّورانـيّة الـّسماويّـة، واخـتّلت املـحبّة بـني 
البشــر وســيطرت ظــلمة الــعناد والجــدال والــقتال، وطــغى بــرد الجــمود والخــمود، وأحــاطــت الــظّلمة 
كــّل الــجهات طــلع حــضرة بــهاء اهلل مــن مشــرق إيــران مــثل كــوكــب اآلفــاق فســطعت أنــوار الهــدايــة 

(1)راجــع خــطابــات حــضرة عــبد الــبهاء فــي أوروبّــا وأمــريــكا طــبع الــّشيخ فــرج اهلل زكــي الــكردي ســنة 1921 ص 29 حــيث 
يذهب إلى أنّها ألقيت في ليلة الوداع.



الـكبرى، وفـاضـت الـنّورانـيّة الـّسماويّـة، وأقـام الـتّعالـيم الـبديـعة وأسّــــــس فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ، 
وأظهر الفيوضات الّسماويّة، وجلى القّوة الرّحمانيّة، ورّوج في عالم الوجود املبادئ التّالية:

األســـاس األّول هـــو تحـــّري الـــحقيقة: فـــلقد تشـــبّثت جـــميع األقـــوام بـــتقالـــيد الـــعوام، ولـــذلـــك اخـــتلف 
بــعضهم عــن بــعض اخــتالفًــا شــديــًدا ومــا زالــوا فــي نــزاع وجــدال. غــير أّن ظــهور الــحقيقة يــكشف 
هــــذه الــــظّلمات ويــــؤسّــــــــس وحــــدة االعــــتقاد. ذلــــك ألّن الــــحقيقة واحــــدة ال تــــقبل الــــتّعّدد , واألســــاس 
الــثّانــي هــو وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ. فجــميع البشــر مــشمولــون بــألــطاف الــرّّب الجــليل األكــبر وهــم 
عــباد اهلل الــواحــد ويــترعــرعــون فــي ظــّل ربــوبــيّته وهــي الّــتي شــملتهم جــميًعا بــالــرّحــمة. وإّن الــتّاج 
اإلنــــسانــــيّ لــــزيــــنة لــــرأس كــــّل عــــبد مــــن عــــبيد اهلل. لهــــذا يــــجب أن نــــرى جــــميع الــــطّوائــــف واملــــلل أنّ 
بـــعضها أخـــوة لـــبعض، وأنّـــهم أغـــصان وأوراق وبـــراعـــم وأثـــمار لشجـــرة واحـــدة. ذلـــك ألّن الجـــميع 
أبـــناء ألب واحـــد هـــو آدم، وآللئ مـــكنونـــة فـــي صـــدف واحـــد. وكـــّل مـــا فـــي األمـــر أنّـــهم بـــحاجـــة إلـــى 
الــتّربــية، بــعضهم غــافــلون جــاهــلون وهــؤالء تــجب هــدايــتهم، وبــعضهم مــرضــى ويــنبغي عــالجــهم، 
وبــعضهم أطــفال وتــجب تــنشئتهم بــني أحــضان الــعطف وأكــتاف الــحنان حــني يــبلغوا أشــّدهــم، وال 
بــّد مــن صــقل قــلوبــهم حــتّى تشــرق هــذه الــقلوب وتــنير , واألســاس الــثّالــث هــو أّن الــّديــن أســاس 
األلــفة واملــحبّة وبــنيان االرتــباط والــوحــدة، فــلو كــان الــّديــن ســبب الــعداوة ملــا وهــب لــلنّاس األلــفة بــل 
لـــكان أورثـــهم الـــعداوة، ولـــكان عـــدمـــه أفـــضل مـــن وجـــوده ولـــرجـــحت كـــفّة تـــركـــه عـــلى التّشـــبث بـــه , 
واألســاس الــرّابــع هــو أن الــّديــن والــعلم تــوأمــان ال انــفكاك ألحــدهــهما عــن اآلخــر، فــهما لــإلنــسان 
بـمثابـة الـجناحـني لـلطّائـر يـطير بـهما، ومـن الـواضـح أّن جـناحًــــا واحـًدا ال يـكفي لـلطّيران، وكـّل ديـن 
يتجــرّد مــن الــعلم فــهو تــقليد ال اعــتقاد، ومــجاز ال حــقيقة، ولــذلــك كــان الــتّعليم فــريــضة مــن فــرائــض 
الـّديـن , والـخامـس وهـو أّن الـتّعّصب الـديـنيّ والـتّعّصب الـعنصرّي والـتّعّصب الـوطـنيّ والـتّعّصب 
الـّسياسـيّ هـادمـة لـلبنيان اإلنـسانـيّ. وحـقيقة األديـان اإللـهيّة واحـدة، ألّن الـحقيقة واحـدة ال تـقبل 
الـتّعّدد، وجـميع األنـبياء فـي غـايـة االئـتالف واالتّـحاد. فـحكم الـنّبّوة كـحكم الـّشمس، تـطلع فـي كـلّ 
فـصل مـن مـطلع. ولهـذا السّـــــبب بشّـــــر كـّل سـلف بخـلفه وصـّدق كـّل خـلف سـلفه: "ال نـفّرق بـني أحـد 
مــــن رســــله” والــــّسادس هــــو املــــساواة واألخــــّوة الــــتامّــــة بــــني البشــــر وأّن الــــعدل لــــيقتضي أن تُــــحفظ 
جــميع حــقوق الــنّوع اإلنــسانــيّ وتُــصان، وأن تــتعادل الــحقوق الــعامّـــة. وهــذه الــقاعــدة مــن الــّلوازم 
الـــذّاتـــيّة لـــلهيئة االجـــتماعـــيّة , والـــّسابـــع تـــعديـــل مـــعيشة الـــجنس البشـــرّي حـــتّى يـــنجو الجـــميع مـــن 
الــعوز والــحاجــة، ويســتقّر حــال كــّل فــرد بــقدر اإلمــكان وبــقدر اقــتضاء رتــبته ومــكانــته. فــكما يــتدلّــل 
األمـــير ويـــتقّلب فـــي بـــحبوحـــة الـــنّعمة كـــذلـــك يـــجب أن يجـــد الـــفقير قـــوت يـــومـــه، ويتحـــّرر مـــن الـــذّلّــــة 
الـــكبرى وال يحـــرم إثـــر شـــّدة الـــجوع مـــن نـــعمة الـــحياة , والـــثّامـــن هـــو الـــّصلح األكـــبر فجـــميع املـــلل 
والــّدول يــجب أن يجــدوا الــرّاحــة والــطّمأنــينة فــي ظــالل ســرادق الــّصلح األكــبر. وهــذا يســتلزم أن 
تــقوم جــميع الــّدول واملــلل بــتأســيس مــحكمة كــبرى عــن طــريــق االنــتخاب الــعام، لــتفصل فــي نــزاع 
الـــّدول وخـــالف املـــلل وذلـــك حـــتّى ال تـــنتهي هـــذه الـــخالفـــات بـــالحـــروب , واألســـاس الـــتّاســـع هـــو أنّ 



الــــّديــــن مــــنفصل عــــن الــــّسياســــة ال صــــلة لــــه بــــها وال دخــــل لــــه فــــيها. بــــل إّن الــــّديــــن مــــختص بــــعالــــم 
األخــالق، وهــو أمــر روحــانــيّ ووجــدانــي مــتعلق بــالــقلوب ال األجــسام. ويــجب عــلى رجــال الــّديــن أن 
يـــــنصرفـــــوا إلـــــى تـــــربـــــية الـــــنّاس وتـــــعليمهم وتـــــرويـــــج األخـــــالق الحـــــميدة، وأالّ يـــــتدخّــــــلوا فـــــي األمـــــور 
الــــّسياســــيّة واألســــاس الــــعاشــــر هــــو تــــربــــية الــــنّساء وتــــعليمهّن ورفــــعهّن ورعــــايــــة حــــرمــــتهّن ألنّــــهنّ 
شــريــكات الــرّجــال وســهيماتــهم فــي الــحياة، وهــّن مــن حــيث اإلنــسانــيّة مــتساويــات مــعهم األســاس 
الـحادي عشـر هـو االسـتفاضـة مـن فـيوضـات الـّروح الـقدس حـتّى تـتأسّــــــس املـدنـيّة الـّروحـانـيّة. ألنّ 
املـــدنـــيّة املـــاّديّـــة وحـــدهـــا ال تـــكفي وال تـــكفل ســـعادة اإلنـــسان. وإذا كـــانـــت املـــدنـــيّة املـــاّديّـــة بـــمثابـــة 
الـــجسم فـــاملـــدنـــيّة الـــّروحـــانـــيّة بـــمثابـــة الـــّروح. والـــجسم ال يـــمكن أن يـــحيا بـــال روح , هـــذه نـــبذة عـــن 
ل كــــّل مــــشّقة وعــــناء، فــــقد كــــان  تــــعالــــيم حــــضرة بــــهاء اهلل، وفــــي ســــبيل تــــأســــيسها وتــــرويــــجها تحــــمَّ
مـسجونًـا دائـًما ومـعذّبًـا أبـًدا، وكـان فـي غـايـة الـتّعب واإلرهـاق. إالّ أنّـه فـي الـّسجن رفـع قـواعـد هـذا 
اإليـوان الـرّفـيع. وفـي ظـلمات الـحبس ألـقى عـلى اآلفـاق بهـذا الـنّور الـّساطـع الـبرّاق , وإّن أقـصى 
آمـال الـبهائـينّي هـو تـنفيذ هـذه الـتّعالـيم وإجـراؤهـا، وإنّـهم لـيبذلـون جهـدهـم األقـصى لـكي يـضّحوا 
بـــذواتـــهم فـــداء لهـــذا املـــقصد حـــتّى تـــضيء اآلفـــاق اإلنـــسانـــيّة بـــاألنـــوار الـــّسماويّـــة , هـــذا وإنّـــني 
ملســـرور غـــايـــة السّـــــــرور، ألنّـــني اتّحـــدث إلـــيكم فـــي هـــذا املـــحفل املـــحترم، ولـــي كـــبير األمـــل فـــي أن 
تـــكون إحـــساســـاتـــي الـــوجـــدانـــيّة مـــقبولـــة لـــديـــكم وإنّـــني ألدعـــو لـــكم بـــالـــتّأيـــيد والـــتّوفـــيق إلـــى أعـــظم 

مواهب العالم اإلنسانيّ.

عالم الوجود محتاج إلى الرّوح وروحه هو الّدين اإللهيّ
في ليلة الخميس املوافق 5 تشرين األّول سنة 191  ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطابة 

لدى وروده باريس في من اجتمعوا لحضرته في منزل مس ساندرسن

هو اهلل

إّن عــــالــــم الــــوجــــود كــــهيكل اإلنــــسان، وإّن هــــذه الــــقوى املــــاّديّــــة لــــهي بــــمثابــــة أعــــضاء ذلــــك الــــهيكل 
وأجـــزائـــه. إالّ أّن جســـد اإلنـــسان ال بـــّد لـــه مـــن روح بـــها يتحـــرّك وبـــها يـــحيا ويـــعيش، وبـــواســـطتها 
تـبرز لـديـه الـقّوة الـباصـرة والـقّوة الـّسامـعة والـقّوة الـحافـظة والـقّوة املـدركـة، ويسـطع فـيه نـور الـعقل 
الّـذي يـتمّكن بـه مـن أن يـكشف عـن حـقائـق األشـياء ويـحّقق الـتّقّدم والـتّرقّـي فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ. 
فـإذا فـقد الجسـد الـّروح فـإنّـه ال يـمكن أن يـصل إلـى هـذه الـنّتائـج مـهما كـانـت صـباحـته ومـالحـته. 
إنّـه عـندئـٍذ يـكون رسـًما محـرومًــا مـن الـّروح واإلدراك والـعقل والـكمال , وكـذلـك شـأن جسـد الـوجـود، 
فـــإنّـــه مـــهما بـــلغ فـــي الـــنّاحـــية املـــاّديّـــة مـــن الـــطّراوة والـــّلطافـــة إالّ أنّـــه ال روح لـــه. وروحـــه هـــو الـــّديـــن 
اإللـــهيّ. فـــالـــّديـــن اإللـــهيّ روح عـــالـــم الـــوجـــود، وبـــه يـــصبح الـــوجـــود نـــورانـــيّا، وتـــتزيّـــن األكـــوان وتـــبلغ 
درجـــة الـــكمال , ولهـــذا فـــكما تـــتّجه أفـــكاركـــم إلـــى الـــتّرقّـــيات املـــاّديّـــة يـــجب أن تـــتّجه إلـــى الـــتّرقّـــيات 



الــّروحــانــيّة أيــًضا. ال، بــل يــجب أن تــسعوا فــي ســبيل الــتّرقّــيات الــّروحــانــيّة ســعيًا أبــلغ مــن ســعيكم 
فـي املـدنـيّة املـاّديّـة. وكـما تهـتّمون بـالجسـد يـنبغي لـكم أن تهـتّموا بـالـّروح. فـإّن جسـد اإلنـسان إذا 
انــعدمــت مــنه الــّروح أصــبح مــيتًا. ولــعمري مــا الــفائــدة الّــتي تــرجــى مــنه؟ وكــذلــك الــحال فــي جســد 
اإلمــكان: إذا حــرم مــن الــتّرقّـــيات املــعنويّــة أصــبح جســًدا بــال روح , واإلنــسان يــتّفق مــع الــحيوان 
فــي الــّصورة إالّ أّن الــفارق بــني اإلنــسان والــحيوان هــو أّن لــإلنــسان قــوى روحــانــيّة ال تــتوفّــر لــدى 
الــحيوان. مــن ذلــك أّن اإلنــسان عــلى عــلم بــاهلل، والــحيوان ال عــلم لــه بــه. ومــنها أّن اإلنــسان يــدرك 
حـقائـق األشـياء عـلى حـني أّن الـحيوان غـافـل عـنها وجـاهـل بـها. ومـنها أّن اإلنـسان يـكشف حـقائـق 
املـوجـودات املـكنونـة بـقّوة إرادتـه عـلى حـني أّن الـحيوان عـاجـز عـن ذلـك وال نـصيب لـه مـنها. ومـنها 
أّن الــكماالت تظهــر مــن الــحقيقة اإلنــسانــيّة ظــهور األنــوار الــّساطــعة مــن السّــــــراج. وكــما أّن الــنّور 
سـبب ظـهور كـمال السّــــــراج فـإّن الـّديـن سـبب ظـهور كـماالت اإلنـسان. وهـذه هـي الـفضائـل الّــتي 
يـمتاز بـها اإلنـسان عـلى الـحيوان، وهـذه هـي نـفحات الـقدس الّـتي تهـب لـه الـحياة األبـديّـة , وعـلى 
هــذا فــالــعالــم اإلنــسانــيّ إذا حُـــــرم مــن روح الــّديــن عــاد جســًدا بــال روح، فــظّل محــرومًـــا مــن نــفثات 
الــّروح الــقدس، وال نــصيب لــه مــن الــتّعالــيم اإللــهيّة. وقــد بــلغ مــن صــدق حــكم املــوت عــلى اإلنــسان 
املحــــروم مــــن الــــتّعالــــيم اإللــــهيّة أّن الــــّسيّد املــــسيح قــــال: "دع املــــوتــــى يــــدفــــنون مــــوتــــاهــــم". ذلــــك ألنّ 
املــولــود مــن الجســد جســد هــو، واملــولــود مــن الــّروح هــو روح. واملــقصود مــن الــّروح حــقيقة الــّديــن , 
وعـلى ذلـك أصـبح مـن الـواضـح أنّـه إذا حـرمـت نـفس مـن فـيوضـات الـّروح الـقدس مـاتـت، ولـو تـوفّـرت 
لـها كـّل الـكماالت الـّصوريـة وكـّل الـّصنائـع والـعلوم , لهـذا فـإنّـني أدعـو اهلل وأتـضرع إلـيه أن يـحيا 
أهــل هــذا اإلقــليم مــن نــفثات الــّروح الــقدس، وأن يــتوجّـــــهوا إلــى اهلل، ويــصبحوا مــركــزًا لــلّسنوحــات 

الرّحمانيّة وأن يعلموا بالتّعاليم اإللهيّة، حتّى يضيء كّل فرد كالّسراج وينير العالم.

االعتماد على امللكوت الّسماوّي

في يوم الّسبت املوافق 14 تشرين األّول 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في 
منزل مسيو دريفوس في باريس:

هو اهلل 

هــــذه هــــي املــــرّة الــــثّانــــية الّــــتي أحــــضر فــــيها مجــــمع األحــــبّاء فــــي بــــاريــــس. والحــــمد هلل إنّــــني أرى 
وجـــوهًـــــا مـــنيرة وآذانًـــا صـــاغـــية وقـــلوبًـــا منجـــذبـــة بـــنار مـــحبّة اهلل. ولهـــذا فـــإّن قـــلبي مســـرور ألنّـــنا- 
والحــمد هلل- قــد عــقدنــا فــي هــذه املــديــنة هــذا االجــتماع ملــحبّة اهلل. والــواقــع أّن مــديــنة بــاريــس قــد 
بـلغت فـي املـدنـيّة نـهايـة الـرّقـيّ، وأصـابـت فـي جـميع الـّشؤون املـاّديّـة الـنّجاح والـفالح. وبـلغت مـن 
ذلـك مـنزلـة جـعلتها أشـبه بـاملـرآة الّـتي تـنعكس عـلى صـفحتها صـور املـدنـيّة الّـتي ال تـتناهـى، ولـقد 
كـان مـن املـؤسـف أن تـظّل هـذه املـرآة محـرومـة مـن نـور الـّشمس الـحقيقيّة، ولـكن نحـمد اهلل إّن نـور 



شـــمس الـــحقيقة انـــعكس عـــلى هـــذه املـــرآة فـــكانـــت كـــبّلور فـــي نـــهايـــة الـــّصفاء، ومـــع ذلـــك فـــإنّـــه مـــن 
املــؤســف أالّ يشــتعل بــداخــله ســراج املــحبّة، وكــانــت كبســتان فــي غــايــة الجــمال ولــكنّه ظــّل محــرومًــا 
مـن رشـحات أمـطار الـعنايـة. فـالحـمد هلل عـلى أّن غـمام املـلكوت يـسقيه الـيوم. وآمـل أن يـصبح فـي 
نـهايـة الـّلطف والـطّراوة. ولـقد أضـاء شـمع مـحبّة اهلل فـي هـذا الـبّلور بـحيث بـلغ األطـراف شـعاعـه. 
وعـــّما قـــريـــب ســـتالحـــظون أّن الـــغرب ســـيصير شـــرقًــــا مـــن أنـــوار حـــضرة بـــهاء اهلل، وســـوف يهـــطل 
غــــمام رحــــمة الــــرّحــــمن وتهــــتزّ بــــه جــــميع الــــقلوب وتــــنمو وتــــزدهــــر، وســــوف تحــــرّك الــــبشارات اإللــــهيّة 
جـميع األفـئدة. لـقد كـانـت هـذه األجـسام تـلتمس الـقّوة الـّروحـانـيّة والحـمد هلل أن قـد أشـرقـت بـارقـة 
الـــّصبح الـــّسماوّي. ولـــقد كـــانـــت هـــذه األقـــطار مـــثل إنـــسان فـــي نـــهايـــة الجـــمال إال أنّـــه دون روح. 
والحـمد هلل أن دبّـت فـيه الـّروح األبـديّـة. سـوف يـزداد رقـيّه يـومًــا بـعد يـوم حـتّى يـأتـي يـوم يـرتـفع فـيه 
نــــداء يــــا بــــهاء األبــــهى مــــن جــــميع هــــذه الــــّصحارى والــــقرى والــــوديــــان. أمّــــا اآلن فــــإّن مــــا حــــدث ال 
يـــتجاوز بـــارقـــة صـــبح جـــديـــد قـــد تنفسّـــــــت. عـــلى أّن هـــذا الـــّصبح يـــعقبه طـــلوع الـــّشمس، وعـــند ذاك 
تســـتنير جـــميع اآلفـــاق , وملّــا كـــانـــت بـــاريـــس مـــركـــزًا عـــظيًما فـــأمـــلي أن تـــصبح مـــركـــزًا لـــلّسنوحـــات 
الــرّحــمانــيّة وتســتنير جــميع بــالد الــفرنــجة مــن نــورهــا , وكــان مــقّدرًا مــنذ بــدايــة الــعالــم أن يســري 
الـنّور اإللـهيّ دائـًما مـن الشّـــــرق إلـى الـغرب إالّ أنّـه كـان فـي الـغرب يسـطع سـطوعًــا شـديـًدا. تـأمّـلوا 
مـــثالً دعـــوة الـــّسيّد املـــسيح - روحـــي فـــداه- فـــقد ظهـــر فـــي الشّـــــــرق وملّــا وجـــه ضـــوءه الـــنّورانـــيّ إلـــى 
الـغرب انتشـر نـور املـلكوت فـي الـغرب انـتشارًا أعـظم. وأمـلي أن تسـطع الـيوم أنـوار حـضرة بـهاء 
اهلل فــي الــغرب ســطوعًـــا شــديــًدا، وأن يــكون كــّل فــرد مــنكم شــمًعا مــنيرًا ونجــًما بــازغًـــا، وأن يــكون 
كــالّشجــرة املــثمرة. ذلــك أّن مــواهــب مــلكوت حــضرة بــهاء اهلل عــظيمة، وبحــر رحــمة الــرّحــمن زاخــر 
مـــّواج، واأللـــطاف اإللـــهيّة الّـــتي ال نـــهايـــة لـــها أحـــاطـــت الشّـــــــرق والـــغرب جـــميًعا , فـــال تـــنظروا إلـــى 
ضــــعف اســــتعداداتــــكم بــــل اعــــتمدوا عــــى املــــلكوت األبــــهى، فــــإّن املــــلكوت األبــــهى يــــجعل مــــن الــــذّرّة 
شـمًسا ومـن الـقطرة مـحيطًا، ومـن الـّضعيف قـويًّـا، ومـن الـجاهـل عـاملًا، ومـن األعـمى بـصيرًا، ومـن 
األبـكم نـاطـًقا ومـن األصـّم سـميًعا. ذلـك هـو شـأن فـيوضـات املـلكوت األبـهى. لهـذا فـليكن اعـتمادكـم 
عـلى املـلكوت األبـهى وال تـلقوا بـاالً لـلياقـتكم الـّشخصيّة تـأمّـلوا فـي مـا حـدث مـن قـبل، فـبطرس كـان 
صـيّاًدا، وكـذلـك كـان سـائـر الـحواريّـني، كـان أحـدهـم نـّجارًا، وكـان اآلخـر صـبّاغًـا إال أنّـهم –بـفضل 
الــــفيض اإللــــهيّ وعــــنايــــة الــــّسيّد املــــسيح- جــــلسوا عــــلى ســــريــــر السّــــــــلطنة األبــــديّــــة وفــــازوا بــــالــــحياة 
األبــديّــة، وســطعوا مــن املــلكوت األبــهى، ووجــدوا فــيوضــات ال تــتناهــى وذلــك ألنّــهم لــم يــنظروا إلــى 
اســــتعداداتــــهم الــــخاصّــــــــــــة. وكــــانــــت مــــريــــم املجــــدلــــيّة امــــرأة قــــرويّــــة فــــلّما شــــملتها األلــــطاف اإللــــهيّة 
أصــبحت مــريــم املجــدلــيّة املــجيدة فــأشــرقــت مــن أفــق الــعزّة األبــديّــة إلــى أبــد اآلبــاد، إّن فــضل اهلل 
لــواســع، وعــنايــاتــه لــكثيرة، وخــزائــن قــدرتــه ملــليئة. وإّن اهلل الّــذي أنــعم عــليهم هــو الّــذي يــنعم عــليكم 
أيــًضا، فــال تــنقص خــزائــنه. لــذلــك يــجب أن تــطمئنّوا جــميًعا إلــى الــعنايــات اإللــهيّة حــتّى تــصبحوا 

أنتم أيًضا من الفائزين بها.



الـّلهم يـا ربـي ورجـائـي ومـعيني ومـنائـي. أسـألـك بـفضلك الّــذي أحـاط املـوجـودات وبـرحـمتك الّــتي 
سـبقت املـمكنات أن تُـنزل عـلينا فـي هـذه الـّليلة الـنّوراء جـزيـل مـواهـبك، واجـعلنا يـا إلـهي مـشمولـني 
بلحــظات عــني رحــمانــيّتك ومســتغرقــني فــي بــحار نــور فــردانــيتك ومبتهــلني إلــى مــلكوت صــمدانــيّتك 
ومـتضرّعـني إلـى أفـق ألـطافـك. ربّـي إّن هـؤالء عـباد وإمـاء قـد اجـتمعوا فـي هـذا املـحفل الـّروحـانـيّ 
مبتهـلني إلـى مـلكوتـك، مشـتعلني بـنار مـحبّتك، منجـذبـني بـنور مـعرفـتك، ومـتمّوجـني كـالـبحور بـأريـاح 
مــوهــبتك، مــتذلّـــلني إلــى مــلكوت رحــمانــيّتك. ربّــي أيّــدهــم بشــديــد الــقوى وأنــزل عــليهم الــرّحــمة مــن 
الـّسماء. واجـعلهم آيـات تـوحـيدك ورايـات تـقديـسك بـني الـورى وسـرجًــــا المـعة بـنور الـعرفـان سـاطـعة 

بأنوار الهدى بني أهل الوفاء. إنك أنت الكريم. إنك أنت الرّحيم إنك أنت العزيز القديم.

دورة الفصول الرّوحانيّة

في يوم األحد املوافق 15 تشرين األّول 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في 
منزله املبارك في باريس:

هو اهلل 

لـو نـظرتـم بـعني الـبصيرة لـرأيـتم الـّروحـانـيّات تـطابـق الـجسمانـيّات. فـكما أنـكم تـالحـظون فـي عـالـم 
األجــــسام فــــصل الــــّربــــيع ومــــوســــم الــــّصيف وأوقــــات الخــــريــــف وأيّــــام الشّـــــــــتاء كــــذلــــك تجــــدون هــــذه 
الـــفصول فـــي عـــالـــم الـــّروح , فـــأيّـــام مـــوســـى كـــانـــت مـــثل الـــّربـــيع، وبـــيان ذلـــك أّن بـــني إســـرائـــيل ملّــا 
أســرهــم الخــريــف وأصــبحوا فــي نــهايــة الــذّلّــة والــهوان، وهــامــوا فــي ظــلمات الجهــل بــعثت فــيهم يــد 
مـوسـى الـبيضاء اإلحـساسـات الـّروحـانـيّة، وربّـاهـم بـاآلداب الـّسماويّـة وبـذل لـهم مـن فـيض أمـطار 
الـّربـيع. إالّ أّن ذلـك الـّربـيع الـّروحـانـيّ تـغيّر وتـبّدل بـالشّــــــتاء فـزال رونـق الـّربـيع وعـادوا إلـى حـالـتهم 
األولـى، وتجـّمدوا وأحـاطـت بـهم الـظّلمات , وكـان الـّسيّد املـسيح ربـيًعا روحـانـيًّا ضـرب خـيمته فـي 
اآلفـاق. وأظهـر تـلك اإلحـساسـات الـّروحـانـيّة إظـهارًا أعـظم مـن الـّسابـق. وتـمتّع الـعالـم بـرونـق بـهيج 
وانــتعش عــالــم اإلنــسان وازدهــر. إالّ أّن مــوســم الخــريــف عــاد ثــانــية، إذ تــحالــف األمــراء والــّرؤســاء 
فــــتغيّر أســــاس ديــــن املــــسيح تــــغييرًا كــــّليًّا وأصــــبح الــــنّاس أســــرى لــــلتّقالــــيد. وهــــكذا أصــــبحت أمّــــة 
املــسيح أســيرة إذ تســّلط األمــراء والــّرؤســاء عــليها كــالــكابــوس. وضــاعــت الــتّعالــيم اإللــهيّة ضــياعًـــا 
كـّليًّا وراجـت الـتّقالـيد رواجًــــا شـديـًدا، حـتّى بـات كـّل ذنـب يـغفر بـنفس الـّرؤسـاء الـطّاهـر، وكـّل ظـلم 
واعـــــتساف يـــــعفى عـــــنه بمجـــــرّد اإلقـــــرار واالعـــــتراف , وظـــــّل الـــــعالـــــم يـــــتخبّط فـــــي هـــــذه الـــــظّلمات، 
واسـتوحـش الـغرب، وحـرم مـن الـرّقـي املـاّدّي والـّروحـانـيّ حـرمـانًـا تـامًّــا حـتّى أشـرق الـنّور املحـّمدي 
بـــــغتة، وأقـــــام أســـــاس الـــــعدل اإللـــــهيّ. فـــــأضـــــاءت بـــــاديـــــة الـــــعرب ورفـــــعت شـــــريـــــعة اهلل رايـــــتها فـــــي 
الصحـراء، فـتربّـت األقـوام املـتوحّــــشة، وارتـقت شـريـعة اهلل , وبـعد مـّدة تـبّدلـت األمـور بـحيث لـم يـعد 
ألنـــوار الـــّديـــن املـــبني أّي أثـــر، واســـتولـــى الجهـــل وانـــعدمـــت املـــعرفـــة. ذلـــك ألّن الـــتّغيير والـــتّبديـــل مـــن 



لـــوازم الـــوجـــود الـــذّاتـــيّة، بـــحيث إنّـــه مـــن املســـتحيل أالّ يظهـــر الـــتّغيير. فـــبعد كـــّل عـــمران ال بـــّد مـــن 
خـــراب ودمـــار، وبـــعد كـــّل شـــمس ال بـــّد مـــن لـــيل بـــهيم , فـــلّما غـــمرت الـــظّلمات كـــّل اآلفـــاق وانهـــدم 
أسـاس الـّديـن اإللـهيّ لـم تـعد هـناك أيّـة إحـساسـات روحـانـيّة عـلى اإلطـالق. بـل إّن األديـان لـم تـعد 
تـــتجاوز األلـــفاظ وأصـــبحت –لـــسوء اســـتعمالـــها- ســـببًا لـــلمتاعـــب. فـــبعد أن كـــانـــت ســـببًا لـــالتّـــحاد 
واالتّــفاق أصــبحت وســيلة لــلّريــاء والــنّفاق، ولهــذا تــفّضل اهلل الــبّر الــرّحــيم بــمحض رحــمته الــكبرى 
فــأخــرج مــن جــديــد كــوكــبًا ســاطــًعا. وهــكذا طــلع مــن مشــرق إيــران صــبح الهــدايــة الــكبرى أالّ وهــو 
حــــضرة الــــباب. ثــــّم مــــا لــــبث نــــور حــــضرة بــــهاء اهلل أن أضــــاء، وراجــــت تــــعالــــيمه مــــعلنة أّن الــــّديــــن 
اإللـهيّ نـورانـيّة وحـسن أخـالق وأنّـه روح الـعالـم. وأسـاس ذلـك الـّديـن اإللـهيّ هـو ذلـك الـبيان الّـذي 
ألـــقيته فـــي لـــندن فـــطالـــعوه كـــي تـــعلموا , إّن أهـــل الـــعالـــم ال يـــعلمون قـــط مـــا هـــو أســـاس أمـــر اهلل. 
وهـذا هـو الّـذي حـدا بجـمع مـن أهـل املـعارف والـعلوم إلـى أن يـتبرّأوا مـن الـّديـن. وإّن حـضرة بـهاء 
اهلل لــيقول: إذا لــم يــكن الــّديــن ســببًا لــالتّــحاد فــإّن عــدمــه أولــى مــن وجــوده. ولهــذا فــإّن الــّديــن يــجب 
أن يـكون سـببًا لـلمحبّة. مـثله مـثل الـّدواء. فـالـّدواء يـوصـف لـلّشفاء، فـإذا كـان الـّدواء سـببًا لـإلصـابـة 
بــاملــرض فــإّن االمــتناع عــن تــناولــه أفــضل وأولــى , وإّن الــفقرات اإلحــدى عشــرة الّــتي ذكــرتــها فــي 
) هـي مـن بـني أسـس ديـن اهلل، فـارجـعوا إلـيها كـي تـقفوا عـلى أسـاس  1بـيانـي قـبل مـغادرتـي لـلندن(

أوامر بهاء اهلل وأحكامه.

بيان معنى األب في االبن واالبن في األب
في ليلة الخميس املوافق 20 تشرين األّول ألقيت  هذه الخطبة في منزل مسيو دريفوس في 

باريس.

هو اهلل

الحــمد هلل عــلى أّن هــذا املجــمع نــورانــيّ، كــم تــتشّكل جــمعيّات وتــتألّـــف مــحافــل فــي بــاريــس، إمّـــا 
لنشـــر املـــعارف وإمّـــا لـــلتّباحـــث فـــي تـــوســـيع الـــتّجارة وإمّـــا ألجـــل الـــتّقّدم الـــّصناعـــيّ، وإمّـــا لـــتبادل 
الــرّأي فــي شــؤون الــّسياســة. وجــميع هــذه املــجامــع واملــحافــل مــفيدة ومــقبولــة ألنّــها ســبب الــرّقــي 
املـاّدّي فـي عـالـم الـوجـود. وأمّــا مجـمعنا هـذا فمجـمع رحـمانـيّ غـايـته الـتّوجّــــه إلـى املـلكوت الـّربّـانـيّ، 
وحـصول اإلحـساسـات الـّروحـانـيّة وتـرويـج وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ، والـّسعي إلزالـة الـتّعّصب مـن 
بـني املـلل واملـذاهـب، وإحـالل املـحبّة فـي جـميع الـقلوب. لهـذا نـأمـل أن يـمتاز هـذا املجـمع عـن سـائـر 
املــجامــع وأن يــكون مــقبوالً لــدى اهلل , ورد فــي الــتّوراة أّن اهلل خــلق اإلنــسان عــلى صــورتــه ومــثالــه، 
وورد فـي اإلنـجيل قـولـه "األب فـي االبـن واالبـن فـي األب"، وذكـر محـّمد رسـول اهلل أّن اهلل تـعالـى 
قــال: "اإلنــسان ســّري وأنــا ســرّه"، وقــال حــضرة بــهاء اهلل عــلى لــسان اهلل تــعالــى: "فــؤادك مــنزلــي 



قــّدســه لــنزولــي، وروحــك مــنظري طهّـــرهــا لــظهوري". وهــذه الــكلمات جــميًعا تــدّل عــلى أّن اإلنــسان 
مــثال إلــهيّ، وصــورة ربّــانــيّة. إالّ أّن حــقيقة األلــوهــيّة بــذاتــها خــارجــة عــن نــطاق إدراك البشــر. ذلــك 
ألّن اإلدراك فــــرع مــــن فــــروع اإلحــــاطــــة. فــــاإلنــــسان ال يــــحيط بــــشيء إالّ إذا أدركــــه. وملّـــا كــــان اهلل 
ســـبحانـــه وتـــعالـــى مـــحيطًا وال يـــمكن أن يـــحاط بـــه لـــذلـــك فـــإّن إدراك اإلنـــسان لـــه مســـتحيل ومـــمتنع 
ومـــــحال، ألّن املـــــحيط أعـــــظم مـــــن املـــــحاط. وعـــــلى ذلـــــك فـــــإدراكـــــات اإلنـــــسان الّــــــتي هـــــي مـــــحاطـــــة 
بـاإلنـسان واإلنـسان بـها مـحيط ال يـمكن أن تـكون هـي حـقيقة األلـوهـيّة ألّن عـقل البشـر لـيس فـي 
طـاقـته وال بـمقدوره أن يـدرك حـقيقة الـذّات اإللـهيّة، ولهـذا فـكّل مـا يخـطر بـتصّور اإلنـسان مخـلوق 
مـثله ولـيس خـالـًقا، بـل هـو صـورة فـكريّـة مـن صـنع اإلنـسان , ولـو أنّـنا دقّــقنا الـنّظر فـي الـكائـنات 
لـــوجـــدنـــا أّن تـــفاوت مـــراتـــبها يـــحول دون إدراكـــها بـــعضها الـــبعض مـــع أّن جـــميعها مخـــلوقـــة. فهـــذا 
الجـــماد مخـــلوق وهـــذا الـــنّبات وهـــذا الـــحيوان كـــالهـــما مـــن املخـــلوقـــات أيـــًضا. ومـــع ذلـــك فـــال يـــمكن 
للجــماد أن يــدرك الــقّوة الــنّامــية فــي الــنّبات. وكــذلــك الــحال فــي الــنّبات، فــإنّــه مــهما ارتــقى وتــقّدم 
فـإنّـه ال يسـتطيع أن يـدرك عـالـم الـحيوان، وال يـمكن لـلنّبات أن يـتصّور قـّوة الـّسمع والـبصر، وذلـك 
بــــالــــرّغــــم مــــن أّن الجــــماد والــــنّبات كــــليهما مخــــلوقــــان وكــــذلــــك شــــأن الــــحيوان فــــإنّــــه ال يســــتطيع أن 
يـتصّور قـّوة اإلنـسان الـفكريّـة. وفـي اإلنـسان قـّوة عـاقـلة. وهـذه الـقّوة الـعاقـلة الـكاشـفة تـكشف عـن 
حــقائــق األشــياء. وإذا قــيل إّن الــحيوان يــدرك املــحسوس هــو اآلخــر، ألجــبنا أنّــه ال يــدرك الــّشيء 
غـير املـحسوس. إذ ال يـمكنه أن يـتصّور مـركـزيّـة الـّشمس وحـركـة األرض، وال يسـتطيع أن يـتصّور 
الـّصور املـرئـيّة فـي املـرآة، وال يسـتطيع أن يـكشف الـقّوة الكهـربـائـيّة وال آلـة الـتّصويـر أو آلـة الـبرق 
أو الــحاكــي أو الــتّلفون أو الــّسينما. فهــذه املــكتشفات يــختّص بــها اإلنــسان. كــّل ذلــك بــالــرّغــم مــن 
أّن الــحيوان واإلنــسان كــليهما مخــلوقــان حــادثــان , ثــبت إذن أّن تــفاوت مــراتــب املخــلوقــات يــحول 
دون إدراكــها بــعضها لــبعض بــمعنى أّن الــرّتــبة األدنــى ال تســتطيع أن تــدرك الــرّتــبة األعــلى. فــإذا 
كــان تــفاوت املــراتــب فــي عــالــم الخــلق يــحول دون إدراك بــعض الخــلق لــلبعض اآلخــر فــكيف يــمكن 
لـلحادث أن يـدرك الـقديـم، فـمن املـؤكّـــد إذًا أنّـه ال يـدركـه. فـإذا كـان األمـر كـذلـك فـإّن كـّل مـا يخـطر 
بـتصّور اإلنـسان ال يـمكن أن يـكون هـو اهلل. تـعالـت حـقيقة األلـوهـيّة عـن ذلـك تـعالـيًا كـبيرًا , ولـكن 
ملـا كـانـت جـميع الـكائـنات وجـميع املـوجـودات مـحتاجـة إلـى فـيض الـوجـود كـان ال بـّد أن يـصدر عـن 
الــــحضرة اإللــــهيّة فــــيض يــــكون ســــببًا لــــحياة الــــكائــــنات. لهــــذا أشــــرقــــت عــــلى الــــكائــــنات فــــيوضــــات 
أســـمائـــها وصـــفاتـــها. وهـــذا الـــفيض اإللـــهيّ شـــامـــل لجـــميع الـــكائـــنات مـــثله فـــي ذلـــك مـــثل شـــعاع 
الـــّشمس الـــفائـــض عـــلى جـــميع األشـــياء، إذ تـــنمو جـــميع األشـــياء بـــفيض الـــّشمس وتـــعيش جـــميع 
الــــكائــــنات األرضــــيّة عــــلى حــــرارة الــــّشمس. ولــــكن ســــائــــر الــــكائــــنات فــــي الــــحقيقة هــــي فــــي مــــنزلــــة 
الحجـــر واملـــدر ال حـــياة فـــيها واإلنـــسان هـــو الـــكائـــن الّــــذي لـــه نـــفس وروح وعـــقل. وال ريـــب فـــي أنّ 
نــصيب اإلنــسان مــن الــفيض اإللــهيّ أعــظم ألنّــه مــمتاز عــلى جــميع الــكائــنات. فــالجــماد لــه وجــود 
جــمادّي ألنّــه جــسم إالّ أنّــه لــيس لــه كــمال الــنّبات، والــنّبات لــه وجــود نــباتــيّ، ولــكن ليســت لــديــه قــّوة 



الــحّس، بــمعنى أنّــه ال يــبصر وال يــسمع. ولــلحيوان قــّوة الــحّس، ولــكن ليســت لــديــه الــقّوة الــعاقــلة. 
أمّـــا اإلنــسان فــجامــع لجــميع الــكماالت جــامــع لــلوجــود الــجسمانــيّ وجــامــع لــلقّوة الــنّباتــية وجــامــع 
لـلقّوة الـحيوانـيّة وجـامـع لـلحواس. وفـضالً عـن ذلـك فـإّن لـديـه الـقّوة الـعاقـلة. ولـذلـك فـاإلنـسان مـمتاز 
عــــلى جــــميع الــــكائــــنات. وملّـــا كــــان مــــمتازًا عــــلى جــــميع الــــكائــــنات فــــإّن نــــصيبه مــــن فــــيض شــــمس 
الـحقيقة أعـظم وال سـيّما نـصيب الـفرد الـكامـل فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ. وهـو الـفرد الـكامـل الّـذي يـعدّ 
ســائــر األفــراد بــالــقياس إلــيه فــي أدنــى درجــات اإلدراك. وهــذا الــفرد الــكامــل هــو املظهــر اإللــهيّ. 
وهــو بــمنزلــة املــرآة الــّصافــية الّــتي يــتألأل فــيها نــور الــحقيقة أعــظم الــتأّللــؤ وأســنى الــّلمعان. بــل إنّ 
شـمس الـحقيقة لتتجـّلى فـيها بـصورتـها ومـثالـها وحـرارتـها وضـيائـها وتـمامـها وكـمالـها. حـتّى إنّـنا 
لــــنشاهــــد الــــّشمس فــــي تــــلك املــــرآة. ولهــــذا قــــال الــــّسيّد املــــسيح: األب فــــي االبــــن. وهــــو يــــعني أنّ 
الـّشمس ظـاهـرة فـي هـذه املـرآة. ولـم يـكن يـعني بهـذه الـعبارة أّن الـّشمس تـنزّلـت مـن عـلّو تـقديـسها 
ودخــلت فــي املــرآة. ذلــك ألّن الــّدخــول والحــلول مــن خــصائــص األجــسام وحــقيقة األلــوهــيّة مــنزّهــة 
ومــقّدســة عــن اإلدراك. إالّ أّن أنــوار شــمس الــحقيقة الّــتي تــنطلق إلــى مــظاهــر الــظهور تــكون فــي 
غــايــة الــظّهور والــبروز , هــذه هــي حــقيقة مــسألــة األلــوهــيّة، يــقبلها كــّل عــقل ويــذعــن لــها كــّل إدراك 
وإّن اهلل الــبّر الــعطوف لــم يــكّلف عــباده بــأن يــبحثوا فــي أمــور خــارجــة عــن دائــرة الــعقل وإذا كــنّا 
نــحن الــعباد ال نــكّلف نــفًسا أمــرًا غــير مــعقول فــكيف يــكّلفنا اهلل الــرّحــمن الــرّحــيم االعــتقاد بــأمــور 
غـير مـعقولـة , وإذا نـحن أخـذنـا هـذه املـسألـة بـموجـب الـتّقالـيد املـتوارثـة بـني املـسيحينّي وجـدنـا أنّـها 
غــير مــعقولــة. أمّــا إذا تحــّريــنا الــحقيقة وجــدنــاهــا مــحّققة ومــعقولــة. وإذا أنــتم دقّــقتم الــنّظر فــي مــا 
بـيّنته لـكم وجـدتـم املـسألـة واضـحة مشـروعـة بـحيث ال يـمكن أن يـنكرهـا أحـد , إنّـني هـذه الـّليلة فـي 
 - مجـــمعكم. وإنّـــني ملســـرور مـــن مـــالقـــاتـــكم. إالّ أنّـــني أرجـــو أن يـــصير كـــّل فـــرد مـــنكم –بـــإذن اهللّ
شــمًعا نــورانــيًّا ومــركــزًا لــلمحبّة الــرّحــمانــيّة وأن تــلهم قــلوبــكم بــاإللــهامــات اإللــهيّة، وتكتحــل عــيونــكم 
بــمشاهــدة اآلثــار , إّن مــديــنة بــاريــس هــذه فــي غــايــة الجــمال. إالّ أنّــه أتــى عــليها حــني طــويــل مــن 
الــّدهــر لــم تســطع فــيه األنــوار الــّروحــانــيّة. ولهــذا تخــّلفت مــن الــنّاحــية الــّروحــيّة. وال بــّد لــها مــن قــّوة 
عــــظيمة حــــتّى تهــــّب عــــليها نــــسمة مــــن نــــفثات الــــّروح الــــقدس. إّن املــــرض الــــعارض يــــمكن عــــالجــــه 
بــالــوســائــل الــعاديّــة. وأمّــا املــرض املــزمــن فــال بــّد لــه مــن تــريــاق فــاروق وأدويــة قــويّــة نــاجــعة. ولــنأخــذ 
مــثالً هــذه الــفواكــه الّــتي هــي أمــامــنا اآلن، إّن بــعضها يــنضج بحــرارة قــليلة تــعادل عشــر درجــات، 
وبــعضها اآلخــر يــنضج بعشــريــن درجــة، وغــيرهــا بخــمسني. ولــكّن بــاريــس تــحتاج إلــى ألــف درجــة 
مـن الحـرارة كـي تـبعث فـيها الحـركـة. ولـنأخـذ مـثالً آخـر الـفتيل يـشعل بمجـرد أن تـمّسه الـنّار، وأمّـا 
الحـطب فـال يشـتعل بهـذه السّـــــرعـة. فـباريـس بـحاجـة إلـى قـّوة روحـانـيّة عـظيمة حـتّى تـؤثّـر فـيها. فـلو 
أنّــنا عــملنا بــموجــب الــتّعالــيم اإللــهيّة الّـــتي نــزلــت عــلى جــميع األنــبياء ألحــدث ذلــك تــأثــيرًا شــديــًدا. 
وهــذه الــتّعالــيم هــي أن نتخــّلى عــن جــميع الــتّعّصبات املــذهــبيّة والــعنصريّــة والــوطــنيّة والــّسياســيّة، 
ونـــــترك الـــــتّقالـــــيد ونظهـــــر املـــــحبّة واملـــــوّدة لجـــــميع البشـــــر وجـــــميع الـــــطّوائـــــف ونخـــــدم وحـــــدة الـــــعالـــــم 



اإلنــسانــيّ، ونــعترف بــأّن جــميع الخــلق هــم عــباد اهلل ومــظاهــر ألــطاف الــرّّب الجــليل. وكــّل مــا فــي 
األمـر أّن بـعضهم بـمنزلـة األطـفال الـرّضّـــــــــع فـينبغي عـلينا أن نـسعى فـي سـبيل تـعليمهم، وبـعضهم 
مــريــض عــلينا أن نــداويــهم ونــعالــجهم، وبــعضهم عــميان وعــلينا أن نــجعلهم يــبصرون وال ريــب أنّ 
الــعالــم اإلنــسانــيّ يــفوز عــندئــٍذ بــاإلشــراق واالتّــحاد واالتّــفاق , وإنّــني ألدعــو اهلل مــن أجــلكم. وقــد 
ســررت الــّليلة غــايــة السّــــــرور مــن مــالقــاتــكم فــإنّــني أرى أقــوامًــا مــختلفني قــد اجــتمعوا هــنا وهــم فــي 
مــنتهى األلــفة واملــحبّة. والــواقــع أّن مــثل هــذه املــجالــس بــاعــث عــلى السّــــــرور، وال يــمكن إلنــسان أالّ 
يـكون مسـرورًا. انـظروا كـيف اجـتمعت األقـوام املـختلفة فـي مـكان واحـد وبهـذه املـحبّة والـّصداقـة 
وبهـذا الـوئـام واالتّـفاق. إّن هـذا سـبب سـرور كـّل إنـسان إالّ مـن فـقد اإلنـصاف وإنّـكم لـتالحـظون 
أّن اإلنـسان يسـّر إذا وجـد بـعض الـحيوان قـد اجـتمع وتـآلـف. فـما بـالـكم بـمقدار سـروره وابـتهاجـه 
إذا رأى نـــــفوسًـــــــــا مـــــختلفة الـــــجنس مـــــختلفة األوطـــــان مـــــختلفة الـــــعادات قـــــد اجـــــتمعت مـــــع بـــــعضها 
الــبعض عــلى األلــفة واملــحبّة والــوداد. وإنّــني ألتــوجــه إلــى أعــتاب األحــديّــة بــكمال العجــز واالفــتقار 
ضــارعًـــا أن يــأتــلف البشــر كــألــفتكم حــتّى يــصبح الــجنس البشــرّي كــّله أســرة واحــدة، وأن يــجتمع 
جـــميع الخـــلق فـــي مـــحفل واحـــد يـــلهجون –وهـــم فـــي كـــمال األلـــفة وفـــي كـــمال الـــّصفاء وفـــي كـــمال 

الّصدق- بشكر اهلل الفرد األحد ولهذا فإنّني أدعو لكم فأقول: 

إلـهي إلـهي. تـرى هـؤالء الـعباد وهـؤالء اإلمـاء قـد انجـذبـوا بـنفحات الـقدس فـي هـذا األوان، ولـبّوا 
لندائك بني األنام. ربِّ إّن هؤالء عباد أودعت في قلوبهم آية الهدى، وهديتهم إلى ملكوتك األبهى 
ونزّلت عليهم من سحاب رحمتك الفيض الّشامل والغيث الهاطل. ربِّ قد غشت األبصار حجبات 
االعـتساف وغـفلوا عـن ذكـرك يـا خـفيّ األلـطاف. وأمّــا هـؤالء قـرّت أعـينهم بـمشاهـدة آيـات تـوحـيدك 
وطــابــت نــفوســهم بــاالســتفاضــة مــن غــمام تــقديــسك، وصــفت ضــمائــرهــم بتجــّليات جــمالــك، ونــّورت 
ســرائــرهــم بــظهور ألــطافــك. ربِّ قــّدر لــهم كــّل خــير فــي مــلكوتــك. وصــّورهــم بــصور املــأل األعــلى بــني 
الـــورى، حـــتّى يـــكونـــوا آيـــات تـــوحـــيدك الـــباهـــرة عـــلى األشـــياء ورايـــات تـــقديـــسك الـــخافـــقة فـــي كـــلّ 
الــبالد. ربِّ اجــعلهم كــلمات كــتابــك وارزقــهم مــن نــعمائــك، واســبغ عــليهم نــعمتك واجــعلهم يــنادون 
بـاملـلكوت فـي صـقع اإلمـكان وسُـــــرُجًــــا مـنيرة فـي زجـاج الـنّاسـوت بـنور اإليـمان واإليـقان . إنّـك أنـت 

املقتدر العزيز الغفور العطوف الرّحمن.



الّدين سبب اتّحاد العالم

في عصر يوم اإلثنني املوافق 23 تشرين األّول سنة 1911 ألقى حضرة عبد البهاء في منزل 
املسيو اسكات بحضور مائتني من األحبّاء وغيرهم الخطبة التّالية:

هو اهلل 

إّن جــــميع الــــكتب اإللــــهيّة تبشّـــــــــر جــــميع املــــلل بــــيوم مــــوعــــود يجــــد فــــيه جــــميع البشــــر راحــــة األمــــن 
واالطـمئنان، ويتّحـد الـعالـم اإلنـسانـيّ ويـتم االتّـفاق ويـزول الـنّزاع والجـدال وتـبطل الحـرب، وتـرتـبط 
جــميع املــلل بــعضها بــبعض وتتجــّلى وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ , وإنّــنا لــنالحــظ اآلن أّن صــبح ذلــك 
الـيوم قـد أسـفر، وانتشـرت بـوارقـه فـي اآلفـاق فـأحـدثـت فـي عـالـم البشـر نـشاطًا عـظيًما. وأّن جـميع 
مـلل الـعالـم لتشهـد بـأنّـه مـا لـم تـتحّقق وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ فـلن تـتحّقق للبشـر راحـة وال سـعادة. 
فـاملـحبّة هـي سـبب حـياة الـعالـم، واالتّـحاد هـو سـبب سـعادة البشـر وحـصول الـّشيء مـرتـبط بـعلل 
وأسـباب ومـا لـم تـتهيّأ تـلك األسـباب ال يـتحّقق وجـوده. فـمثالً ال بـّد للسّــــــراج مـن بـّلور وفـتيلة وزيـت 
لــكي يــعطي نــورًا فــنحن نــريــد أن تــحصل املــحبّة مــا بــني البشــر فــال بــّد لــلمحبّة مــن روابــط. ولــقد 
كـانـت هـذه الـّروابـط روابـط الـعائـلة حـينًا، وكـانـت أسـباب املـحبّة الـّروابـط الـوطـنيّة حـينًا آخـر، وتـارة 
كـــانـــت أســـباب املـــحبّة هـــي وحـــدة الـــّلغة وتـــارة كـــانـــت روابـــط املـــحبّة هـــي الـــوحـــدة الـــعنصريّـــة وتـــارة 
أخـرى كـانـت روابـط املـحبّة هـي وحـدة املـنافـع. وفـي أحـيان أخـرى أسـباب املـحبّة الـتّعليم والـتّعلم. 
وفــي وقــت آخــر كــان ســبب املــحبّة الــوحــدة الــّسياســيّة وهــذه األســباب جــميًعا أســباب خــصوصــيّة. 
وال تــــحصل املــــحبّة الــــعامّــــة بهــــذه األســــباب ألنّــــها إذا ســــادت بــــني أهــــل الــــوطــــن الــــواحــــد فــــإّن أهــــل 
األوطـــان األخـــرى يـــظّلون محـــرومـــني مـــنها، ذلـــك ألّن الـــّروابـــط الـــعنصريّـــة ســـبب لـــلمحبّة بـــني أبـــناء 
جـنس واحـد. وال يـمكن أن تـكون الـّروابـط الـعنصريّـة أو الـتّجاريّـة أو الـّسياسـيّة أو الـوطـنيّة أسـبابًـا 
لـلمحبّة الـعامّــة ألنّـها روابـط جـسمانـيّة ومـاّديّـة. والـّروابـط املـاّديّـة محـدودة، وملّا كـانـت املـاّدة محـدودة 
فـــإّن روابـــطها محـــدودة أيـــًضا , يـــتّضح مـــن ذلـــك أن أعـــظم الـــّروابـــط وأكـــبر وســـائـــل االتّـــحاد بـــني 
البشــر هــي الــقّوة الــّروحــانــيّة ألنّــها ليســت محــدودة بــأيّــة حــدود , والــّديــن هــو ســبب اتّــحاد الــعالــم، 
والــتّوجــه إلــى اهلل هــو ســبب اتّــحاد الــعالــم، والــّدخــول فــي املــلكوت هــو ســبب اتّــحاد أهــل األرض. 
وإذا تـّم االتّـحاد حـصلت املـحبّة واأللـفة. ولـكن لـيس املـقصود مـن الـّديـن تـلك الـتّقالـيد املـوجـودة بـني 
أيـدي الـنّاس، ألنّـها سـبب الـعداوة والـنّفور، وعـّلة الجـدال والحـرب وسـفك الـّدمـاء. راجـعوا الـتّاريـخ 
وتـــأمّــــلوا فـــي وقـــائـــعه تـــروا أّن الـــتّقالـــيد الـــباقـــية فـــي أيـــدي مـــلل الـــعالـــم هـــي ســـبب الـــقتال والحـــرب 
والجـدال فـي الـعالـم , وإنّـما مـقصدي مـن الـّديـن أنـوار شـمس الـحقيقة. وأسـاس األديـان اإللـهيّة 
واحـد، فـهي حـقيقة واحـدة وروح واحـدة ونـور واحـد ال تـعّدد لـه , ومـن أسـس الـّديـن اإللـهيّ تحـّري 
الـحقيقة، ومـعنى ذلـك أن يـقوم جـميع البشـر بـالـبحث عـن الـحقيقة، وملّا كـانـت الـحقيقة واحـدة فـإنّ 
الـــبحث عـــنها يـــوحّــــــد جـــميع شـــيع الـــعالـــم. والـــحقيقة عـــلم، والـــعلم أســـاس األديـــان اإللـــهيّة، ولـــذلـــك 



فـالـعلم سـبب اتّـحاد الـقلوب، والـحقيقة ألـفة بـني البشـر، والـحقيقة تـرك الـتّعّصب. والـحقيقة هـي أن 
تــنظروا إلــى جــميع البشــر عــلى أنّــهم عــبيد اهلل. والــحقيقة هــي أن تــعلموا بــأّن جــميع مــلل الــعالــم 
عــبيد إللــه واحــد. والــحقيقة هــي أن تــروا جــميع الــكائــنات الــحيّة فــائــضة مــن فــيض واحــد. وكــّل مــا 
فـي األمـر أّن الـوجـود فـي هـذا الـعالـم ذات مـرتـبتني: مـرتـبة الـنّقص ومـرتـبة الـكمال. ويـجب عـلينا أن 
نــسعى لــيل نــهار كــي نــبّدل الــنّقص بــالــكمال، فــاألطــفال مــثالً –فــي عــالــم طــفولــتهم- ال يــدركــون وال 
يـعرفـون إالّ أنّـهم ال يسـتحّقون الـذّّم بسـبب ذلـك. وإنّـما يـجب عـلينا أن نـربّـي هـؤالء األطـفال حـتّى 
يــصلوا إلــى مــرتــبة الــبلوغ. ويــجب أن نتعهّــــد هــذا الــغرس الجــديــد بــاإلنــماء والــتّنشئة حــتّى يــثمر. 
وهـذه األرض يـجب عـلينا أن نطهّــرهـا حـتّى تـؤتـي بـذور الـبركـة أكـلها. واملـريـض يـجب عـالجـه حـتّى 
يــشفى. وال يــنبغي لــنا أن نــبغض إنــسانًــا، بــل يــجب أن نــحّب جــميع البشــر. فــإذا اســتحكم هــذا 
األسـاس حـصلت املـحبّة. وكـذلـك يـنبغي عـلينا أن نـناجـي اهلل دائـًما ونـدعـوه حـتّى يـوجـد املـحبّة فـي 
الــقلوب، وأن نــتضرّع ونبتهــل كــي تشــرق شــمس الــحقيقة عــلى الجــميع، وكــي يــغرق الجــميع فــي 
بحــر رحــمة الــرّب الــرّحــمن يــنبغي عــلينا أن نــتضرّع ونبتهــل إلــى اهلل كــي يــكمل كــّل نــاقــص. وكــي 
يــصل جــميع األطــفال إلــى رتــبة الــبلوغ وتشــرق شــمس املــحبّة عــلى الشّـــــــرق والــغرب، وتســتضيء 
جـــــميع الـــــقلوب مـــــن نـــــور مـــــحبّة اهلل، وتـــــصبح اآلذان صـــــاغـــــية وتنجـــــذب الـــــقلوب بـــــنفحات الـــــقدس 
وتســـتبشر األرواح بـــبشارات اهلل، لهـــذا فـــإنّـــي أدعـــو قـــائـــالً: إلـــهي إلـــهي لـــك الحـــمد بـــما أشـــرقـــت 
األنــوار مــن مــلكوت األســرار، واســتضاء جــميع األرض بــشعاعــها، فــانتعشــت الــنّفوس وانشــرحــت 
الـقلوب بسـطوعـها، لـك الـّشكر يـا إلـهي بـما هـبّت نـسائـم الـعنايـة مـن مـطلع الـرّحـمة والـجود، وخـرّت 
الــــنّفوس ســــجوًدا لــــلرّّب املــــعبود. وانشــــرحــــت الــــّصدور بــــآيــــات تــــقديــــسك فــــي كــــّل الــــجهات، ونــــادت 
األلـــسن بـــملكوتـــك وظـــهور آيـــات بـــيّنات. ربّـــنا إنّـــنا نـــتضرّع إلـــى مـــركـــز الـــجالل ونـــتذلّـــل لـــعزّتـــك بـــني 
األنـــام ونـــدعـــوك بـــالـــقلوب واأللـــسن واألرواح. ونســـتفيض مـــن ســـحاب رحـــمتك فـــي كـــّل األيّـــام. ربِّ 
أجــبر هــذا الكســر، وأكــمل هــذا الــنّقص، وارحــم عــبادك، وأيّــدهــم إلــى صــراطــك. ربِّ قــد تــشعشع 
أنـــــوار الهـــــدى بـــــني الـــــورى ولـــــكّن الـــــنّفوس غـــــفلوا عـــــن ذكـــــرك وابـــــتلوا بـــــالـــــّصمم والـــــعمى. ربِّ أنـــــر 
أبــــصارهــــم بــــمشاهــــدة آيــــاتــــك الــــكبرى، وأســــمعهم نــــداءك الــــبديــــع مــــن مــــلكوتــــك األبــــهى. إنّــــك أنــــت 

الكريم. إنّك أنت العظيم. إنّك أنت الرّحمن الرّحيم.



العلم يحطّم أغالل الطّبيعة

في يوم األربعاء املوافق 25 تشرين األّول 1911 ألقى حضرة عبد البهاء في منزله املبارك 
في باريس الخطبة التّالية:

هو اهلل 

الـعلم أعـظم فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ وهـو سـبب ظـهور الـفيض اإللـهيّ. والـعلم كـاشـف األسـرار 
وهـــو كـــاملـــرآة الّــــتي تـــرتـــسم فـــيها صـــور األشـــياء. الـــعلم يـــعطي كـــّل إنـــسان مـــعلومـــات عـــن جـــميع 
األشــياء، ويــجعل كــّل فــرد مــن البشــر كــأنّــه جــميع البشــر. ذلــك ألّن الــعلم يــعلم اإلنــسان جــميع مــا 
اكــتشفه البشــر أي جــميع املــعلومــات الّـــتي يــمتلكها البشــر. والــعلم هــو الّـــذي يــمّكن اإلنــسان مــن 

االطاّلع على جميع وقائع األزمنة الّسابقة. وهو اّلذي يمّكنه من أن يكشف أسرار املستقبل.

وإنّــكم لــتالحــظون أّن جــميع الــكائــنات –كــبيرة كــانــت أم صــغيرة- أســيرة لــلطّبيعة. فــالــّشمس مــثالً 
أسـيرة لـلطّبيعة وكـذلـك جـميع الـّسيّارات وجـميع الـنّجوم أسـيرة لـلطّبيعة. والـعناصـر أسـيرة لـلطّبيعة 
والجــــــماد والــــــنّبات والــــــحيوان أســــــرى لــــــلطّبيعة وال يــــــمكنها أن تــــــتجاوز عــــــن مــــــقتضيات الــــــطّبيعة. 
فــــــالــــــّشمس بــــــكل عــــــظمتها ال يــــــمكنها أن تــــــتجاوز مــــــدارهــــــا وال إرادة لــــــها فــــــهي أســــــيرة لــــــلطّبيعة. 
والــوحــوش والــطّيور أســيرة الــطّبيعة. واملــحيط بــكّل عــظمته أســير لــلطّبيعة. والــكرة األرضــيّة أســيرة 
الـطّبيعة فـال يـمكنها أن تـتجاوز قـانـون الـطّبيعة أدنـى تـجاوز , أمّــا اإلنـسان فـحاكـم عـلى الـطّبيعة 
بـحيث إنّـه يسـتطيع أن يحـطّم قـواعـدهـا وأحـكامـها ويـتحّكم فـيها. فـاإلنـسان -بـمقتضى الـطّبيعة- 
مخـــلوق تـــرابـــيّ مـــثل ســـائـــر الـــحيوانـــات، ومـــقامـــه ومـــقرّه الـــتّراب. وبـــالـــرّغـــم مـــن أنّـــه لـــيس بـــذي روح 
هــوائــيّ وال مــائــيّ إالّ أنّــه يتخــطّى قــانــون الــطّبيعة فــهو يــجول عــلى ســطح البحــر ويــقطع املــحيط 
األكـبر. وهـو يـطير فـي الـهواء ويـسير تـحت املـاء. وقـّوة الكهـربـاء هـذه الّـتي تـشاهـدونـها -بـالـرّغـم مـن 
أنّــه ال قــّوة أشــد عــصيانًــا وتــمرًّدا مــنها بــحيث لــو أصــابــت جــبالً الخــترقــته حــتّى األســاس- إالّ أنّ 
اإلنـــسان يـــأتـــي بـــها ويـــحبسها، وفـــي دقـــيقة يـــتفاهـــم بـــها الشّـــــــرق والـــغرب. واإلنـــسان يســـتطيع أن 
يــــحبس الــــّصوت الــــطّليق فــــي آلــــة، وأن يــــثبّت صــــورة اإلنــــسان رغــــم أنّــــها ظــــّل زائــــل. وجــــميع هــــذه 
األمــــور خــــارقــــة لــــلطّبيعة. وهــــذا هــــو مــــعنى قــــولــــنا: إّن اإلنــــسان حــــاكــــم عــــلى الــــطّبيعة. فــــمن أيــــن 
اسـتحصل اإلنـسان عـلى هـذه الـفضيلة؟ لـقد تـأتّـت لـه مـن الـعلم , اتّـضح إذن أّن الـعلم هـو أعـظم 
الــفضائــل اإلنــسانــيّة. وأّن خــرق الــعادات وهــتك قــوانــني الــطّبيعة مــنوط بــالــعلم. أمّـــا وقــد وهــب اهلل 
لــإلنــسان هــذه الــقّوة وهــذا االســتعداد الــّلذيــن يخــرق بــهما قــوانــني عــالــم الــطّبيعة فــإنّــه ملــن املــؤســف 
أن يـضيّع اإلنـسان هـذه املـوهـبة فـي األمـور الـّضارّة. مـن املـؤسـف أن يجـريـها فـي قـنوات الـبغض 
والــعداوة. مــن املــؤســف أن يسخّــــرهــا لــلظّلم والــتّعّدي. إذ يــجب عــلى اإلنــسان أن يــبذل هــذه الــقّوة 
فـــــي ســـــبيل إحـــــياء الـــــنّفوس، وأن يسخّــــــرهـــــا لـــــلخير الـــــعام، ويســـــتخدمـــــها فـــــي الـــــّصلح والـــــّصالح، 
ويـحصرهـا فـي تـعمير الـعالـم وراحـة الـنّفوس، وتـرويـج األلـفة واملـحبّة بـني البشـر. وهـذه هـي املـوهـبة 



الّــتي تــتزيّــن بــها حــقيقة اإلنــسان , وإنــني آلمــل أن يــوفّــق الجــميع إلــى هــذه املــوهــبة الــكامــلة، وأن 
تـــحصروا هـــمكم فـــي أن يـــتلّقى الـــنّاس الـــعلم، وأن يـــحّصلوا الـــعلوم والـــفنون. وتـــحصيل الـــعلم ال 
يــرتــبط بــزمــان، فــهو يــبدأ مــع بــدايــة الــحياة ويــنتهي بــنهايــتها. وبــواســطة الــعلم يــصبح املــتعّلمون 
سـببًا ملـحبّة مـن عـلى األرض وعـّلة لـلّصلح األكـبر إلـى أن يـتداعـى بـنيان الحـرب بـعون اهلل وعـنايـته، 
ويـوضـع أسـاس الـّصلح واملـحبّة وتـفوزوا بـالـنّجاة فـي الـّداريـن , وإنّـني ألدعـو اهلل أن يـوفّـقكم فـي 

هذا الّسبيل.

الرّوح القدس سبب املحبّة الجامعة

في يوم الخميس املوافق 26 تشرين األّول سنة 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية 
أمام األحبّاء اّلذين اجتمعوا في بيته املبارك في باريس

هو اهلل

بــالــرّغــم مــن أّن املــحبّة قــائــمة فــي عــالــم املــاّديّــات إال أنّــها فــيه محــدودة. فــوســائــط املــحبّة وروابــطها 
مـوجـودة فـي الـعالـم الـجسمانـيّ، إال أّن الـوسـائـط املـاّديّـة محـدودة فـي حـني أّن حـقيقة املـحبّة غـير 
محـــدودة. فـــكيف يـــمكن، بـــالـــوســـائـــل املحـــدودة، أن تـــتّم الـــحقيقة غـــير املحـــدودة؟ ومـــن بـــني وســـائـــط 
املـحبّة فـي الـعالـم املـاّدّي الـّربـاط الـعائـليّ. ولـكن مـن املـعلوم أن هـذا الـّربـاط محـدود إذ كـثيرًا مـا 
نجــد فــي الــعائــلة الــواحــدة نــهايــة الــبغض والــعداوة. ومــن املــعلوم أيــًضا أّن املــحبّة ال تــتّم بــصورة 
كــامــلة بــروابــط قــابــلة لــالنــفصال. إذن أصــبح واضــًحا أّن الــّربــاط الــعائــلي لــيس كــامــالً ومــن جــملة 
الـّروابـط أيـًضا الـّربـاط الـوطـنيّ. فـاملـحبّة واأللـفة قـد تـنشآن بـني بـعض الـنّاس عـلى أسـاس أنّـهم 
أهــل وطــن واحــد. لــكن هــذا الــّربــاط ال يــكفي ألنّــه أواّلً محــدود بــالــوطــن، وثــانــيًا ألنّــه قــد يحــدث بــني 
أهـــل الـــوطـــن الـــواحـــد أشـــّد أنـــواع الـــبغض والـــعداوة. والــرّوابــط الــعنصريّــة - مـــن نـــاحـــية ثـــالـــثة 
محـدودة، إذ مـن املـحتمل أن تـقع الـعداوة بـني أبـناء الـجنس الـواحـد. ومـن الـّروابـط االتّـحاد رابـًعا 
وحـــدة املـــصالـــح: وهـــــذه تـــــزول عـــــندمـــــا تـــــختلف املـــــصلحة. والسّـــــــــبب الـــــخامـــــس لـــــأللـــــفة واملـــــحبّة 
الـوحـدة الـّسياسـيّة. وقـد يـأتـي وقـت تـندثـر فـيه هـذه الـوحـدة الـّسياسـيّة , إذن أصـبح مـن املـعلوم 
واملــحّقق أن الــّروابــط املــاّديّــة ليســت كــافــية إلحــداث األلــفة بــني البشــر، وأّن األمــر مــحتاج إلــى قــّوة 
مـــن نـــوع آخـــر تـــجعل جـــميع البشـــر يـــتآلـــفون وتـــورثـــهم مـــنتهى املـــحبّة، كـــما يـــنبغي أن تـــكون هـــذه 
الــقّوة غــير محــدودة , وال شــّك أّن هــذه الــقّوة هــي قــّوة الــّروح الــقدس. إذ إنّــها هــي ســبب الــوحــدة 
الّـــتي تجــمع جــميع البشــر تــحت ظــّل كــلمة واحــدة، وال قــّوة غــير هــذه الــقّوة املــلكوتــيّة تســتطيع أن 
تــجعل جــميع البشــر مــجتمًعا واحــًدا وتــقيم روابــط املــحبّة عــلى أســاس مــتني , لهــذا يــنبغي عــلينا 
جـــميًعا أن نـــسعى ونجتهـــد كـــي تـــشعّ الـــنّورايـــة اإللـــهيّة بـــني البشـــر. فـــالـــنّورانـــيّة الـــّسماويّـــة تـــبعث 
ضــوًءا يــربــط بــني قــلوب جــميع البشــر ربــطًا كــامــالً قــويًّــا. وهــذا هــو أســاس املــحبّة الــحقيقيّة، إذ ال 



تـــحصل املـــحبّة بـــال ســـبب , وإنّـــني أنـــصحكم وأوصـــيكم فـــأنـــا اآلن بـــينكم أيّـــامًــــا مـــعدودة أتـــركـــكم 
بـعدهـا بـأالّ تـكونـوا أسـرى املـاّديّـات. وأن تتحـّرروا مـن الـقيود املـاّديّـة. فـالـحيوان أسـير لـلماّدة أمّــا 
اإلنـسان فـليس أسـير املـاّديّـات ألّن اهلل تـعالـى حـّرره مـنها , وإذا أمـعنتم الـنّظر وجـدتـم أّن جـميع 
الــكائــنات أســيرة لــعالــم الــطّبيعة فــال يــمكنها الــتّجاوز عــنه أبــًدا. أمّـــا اإلنــسان فــطليق مــن األســر، 
وهــو يخــرق الــطّبيعة. فــأنــتم تــالحــظون مــثالً أّن اإلنــسان –بــمقتضى الــطّبيعة- مخــلوق تــرابــيّ إالّ 
أنّـــه يـــطير فـــي الـــهواء وهـــذا مـــخالـــف لـــلطّبيعة. وهـــو يـــجول عـــلى ســـطح البحـــر، ويـــسير تـــحت املـــاء 
وهـــذا خـــارق لـــقانـــون الـــطّبيعة الـــعام. وحـــقائـــق األشـــياء –بـــمقتضى الـــطّبيعة- ســـّر مـــكنون ورمـــز 
مــصون، إالّ أّن اإلنــسان يــدركــها بــقّوتــه الــكاشــفة، وبهــذه الــقّوة يــبرزهــا مــن حــيّز الــغيب إلــى حــيّز 
الـوجـود. وكـل هـذه أدلّـة عـلى أّن اإلنـسان لـيس أسـيرًا لـلطّبيعة بـل هـو خـارق لـها , لهـذا يـنبغي لـكم 
أن تــتوسّــــــلوا الــقّوة اإللــهيّة كــي تــبرزوا وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ إلــى حــيّز الــوجــود. وال تــلقوا املــحبّة 
فــي قــلوب الــنّاس بــالــقوى املــاّديّــة ولــكن بــالــوســائــط والــّروابــط املــعنويّــة. وال تــجعلوا ســبب مــحبّتكم 
إلنـسان مـا وحـدة الـعائـلة أو وحـدة الـوطـن أو وحـدة الـجنس. بـل يـجب أن تـحبّوا الـنّاس لـوجـه اهلل. 
أحـــبّوا كـــّل إنـــسان كـــامـــل ولـــو لـــم يـــكن مـــن أبـــناء وطـــنكم أو مـــن أفـــراد عـــائـــلتكم، وبهـــذه الـــوســـيلة 
تســـتطيعون أن تخـــدمـــوا الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وتـــجعلوه نـــورانـــيًّا، وأن تهـــدمـــوا بـــنيان ظـــلمات الـــعداوة 
والــــبغضاء، فــــيجتمع جــــميع البشــــر تــــحت ظــــّل عــــلم الــــوحــــدة اإلنــــسانــــيّة وتــــصل إلــــيكم الــــتّأيــــيدات 
الـــّسماويّـــة، وتـــفيض عـــليكم الـــفيوضـــات الـــّربّـــانـــيّة إلـــى أن تـــصبحوا مـــلكوتـــينّي رحـــمانـــينّي. فـــابـــذلـــوا 
جـهودكـم مـن أجـل أن يـتحّقق هـذا األمـر , ال تـقولـوا قـط هـذا إنجـليزّي وذاك أملـانـيّ وذاك فـرنـسيّ 
أو إيـطالـيّ ال تجـروا هـذا الـقول عـلى ألـّسنتكم قـط. بـل أنـتم جـميًعا عـبيد اهلل وإمـاء الـرّحـمن هـذا 
هـو مـيزان الـكّل. وفـي مـحفل األلـفة ال يـعرف الـفرنـسيّ مـن الـتّركـيّ وال األملـانـيّ مـن اإلنجـليزّي أو 
اإليـرانـيّ أبـًدا , فـإذا ركّــزتـم فـكركـم فـي هـذا فـال شـّك أّن اهلل يـرضـى عـنكم وتـصل إلـيكم الـتّأيـيدات 
الـّسماويّـة، ال تـنظروا إلـى اسـتعداداتـكم فـإّن تـأيـيدات اهلل سـتصل إلـيكم. وأنـا نـفسي كـنت رجـالً 
ضــعيفًا مــسجونًــا إالّ أّن الــتّأيــيد اإللــهيّ وصــل إلــيّ بــحيث اآلن أعــاشــركــم بــالــّروح والــّريــحان فــي 
بــــاريــــس آمــــالً نشــــر نــــفحات اهلل , فــــلنتوجّـــــــه إلــــى اهلل، وإن نــــظرنــــا ألنــــفسنا نخجــــل ألنّــــنا ال نــــملك 
االسـتعداد والـّلياقـة. وأمّــا إذا نـظرنـا إلـى قـّوة املـلكوت جـاءنـا األمـل والـرّجـاء، ولـم تـرهـقنا أيـة مـشّقة 

مهما عظمت والّسالم.



مجيء املسيح على منت الّسحاب

في يوم الخميس املوافق 26 تشرين األّول سنة 1911 ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة 
على األحبّاء اّلذين اجتمعوا في البيت املبارك في باريس

هو اهلل 

ورد فـــي اإلنـــجيل أّن املـــسيح يـــأتـــي راكـــبًا عـــلى الـــّسحاب، ويـــتفّضل الجـــمال املـــبارك فـــي تـــفسير 
هـذه اآليـة بـقولـه إّن الـّسيّد املـسيح جـاء فـي املـرّة األولـى مـمتطيًا الـّسحاب أيـًضا. ذلـك ألنّـه تـفّضل 
بـقولـه: أنـا جـئت مـن الـّسماء مـع أنّـه ظـاهـريًّـا ولـد مـن رحـم الـّسيّدة مـريـم. كـما ورد فـي اإلنـجيل أنّ 
الّــذي أتـى مـن الـّسماء يـصعد إلـى الـّسماء وأّن الّــذي لـم يـأِت مـن الـّسماء ال يـصعد إلـى الـّسماء، 
وأنـــا أتـــيت مـــن الـــّسماء، مـــع أّن املـــسيح ولـــد مـــن رحـــم مـــريـــم , يـــتّضح إذن أّن املـــقصود بـــالـــّسماء 
لـــيس ذلـــك الـــفضاء الـــالّنـــهائـــيّ بـــل الـــّسماء هـــي املـــلكوت واملـــسيح جـــاء مـــن هـــناك وكـــان حـــني جـــاء 
مـــمتطيًا الـــّسحاب. والـــّسحاب يـــعني الـــجسم البشـــرّي. فـــكما أّن الـــّسحاب يـــحول دون مـــشاهـــدة 
الـّشمس كـذلـك حـالـت طـبيعة الـّسيّد املـسيح البشـريّـة دون مـشاهـدتـه كـشمس الـحقيقة , وقـد ورد 
فـــي اإلنـــجيل قـــولـــهم إّن هـــذا الـــّشخص نـــاصـــرّي وهـــو يـــزعـــم أنّـــه أتـــى مـــن الـــّسماء ونـــحن نـــعرفـــه 
ونــعرف جــميع ذوي قــربــاه ونــعرف مــوطــنه فــأّي مــعنى لــقولــه إنّــه أتــى مــن الــّسماء , فــاملــقصود إذن 
أنّـه بـالـرّغـم مـن أن جسـد الـّسيّد املـسيح مـن الـنّاصـرة إالّ أّن روحـه الهـوتـيّة. وبـالـرّغـم مـن أّن قـواه 
الـجسمانـيّة كـانـت محـدودة إالّ أّن قـواه الـّروحـانـيّة كـانـت غـير محـدودة. غـير أّن الخـلق نـظروا إلـى 
الــجانــب البشــرّي فــي الــّسيّد املــسيح وقــالــوا إّن هــذا الــّشخص مــن الــنّاصــرة، وإنّــه جــاء مــن رحــم 
مــريــم ولــيس مــن الــّسماء. ذلــك ألّن نــظرهــم كــان مــتعّلًقا ببشــريّــة الــّسيّد املــسيح. فــي حــني أنّــهم لــو 

اطّلعوا على حقيقة املسيح لعرفوا أنّه جاء من الّسماء حقًّا.

ويقول حضرة بهاء اهلل، وهكذا منعتهم بشريّة الّسيّد املسيح من أن يدركوا حقيقته.

وإنّــــنا لــــنأمــــل أالّ تــــنظروا إلــــى البشــــريّــــة بــــل إلــــى الــــحقيقة، وأالّ تــــحتجبوا بــــاملــــاّديّــــات كــــي تــــفوزوا 
بـنصيب مـن الـّروحـانـيّات. ال تـكونـوا أرضـينّي بـل سـماويّـني، ال تـكونـوا جـسمانـينّي بـل روحـانـينّي. ال 
تــكونــوا ظــلمانــينّي بــل كــونــوا نــورانــينّي. ولــتتعّلق أبــصاركــم بــشمس الــحقيقة الّــتي ســطعت أنــوارهــا 
مــن جــميع اآلفــاق. فــال يــكون الــّسحاب حــجابًــا وال تــكون هــذه الــتّقالــيد مــانــعة إيّــانــا مــن مــشاهــدة 
الـــحقيقة، أبـــصروا الـــّشمس وال تـــبصروا الـــّسحاب انـــظروا الـــّسماء فـــي غـــايـــة الـــّصفاء، وشـــاهـــدوا 
شـمس الـحقيقة الّـتي تجـّلت اآلن بـال سـحاب يـحجبها وفـي مـنتهى الـقّوة، كـي تسـتضيئوا جـميًعا 

وتفوزوا بالحياة األبديّة، وتصبحوا مظاهر الفيض الّسرمدّي.

انــــتقلوا مــــن عــــالــــم املــــاّديّــــات إلــــى عــــالــــم املــــعنويّــــات. ذلــــك ألّن املــــاّديّــــات محــــدودة واملــــعنويّــــات غــــير 
محـدودة. فـال يـكون املحـدود مـانـًعا لـنا مـن بـلوغ غـير املحـدود وال يحـرمـنا عـالـم الـنّاسـوت مـن بـلوغ 



عـــالـــم الـــالّهـــوت. وال يـــدفـــع بـــنا الجســـد إلـــى الـــيأس مـــن الـــّروح. هـــذا هـــو رجـــاؤنـــا. وهـــذا هـــو أمـــلنا. 
وأسأل اهلل أن تفوزوا جميًعا بذلك.

الخالف الدينيّ وإثبات نبوّة سيّدنا محّمد عليه الصالة والّسالم 
في يوم الجمعة املوافق 27 تشرين األّول 1911 ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة أمام 

اّلذين معه في منزل مسيو دريفوس في باريس

هو اهلل 

ملّـا كـانـت تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل تـدعـو إلـى تـوحـيد جـميع البشـر وإيـجاد مـنتهى األلـفة واالتّـحاد 
فـي مـا بـينهم لـذلـك يـجب أن نـبذل كـّل مـا فـي وسـعنا كـي يـزول سـوء الـتّفاهـم الـقائـم بـني املـلل. كـما 
يــجب أن نــبحث قــليالً فــي ســوء الــتّفاهــم الــواقــع بــني األديــان حــتّى إذا زال ســوء الــتّفاهــم هــذا تــمّ 
االتّــــحاد الــــكّليّ وحــــصل مــــنتهى األلــــفة بــــني جــــميع املــــلل , إّن السّـــــــــبب األصــــلي لهــــذا االخــــتالف 
والجــدال هــو عــلماء املــلل. ذلــك ألّن كــّل فــريــق مــن هــؤالء قــد أفــهم رعــيّته أّن اهلل غــضب عــلى ســائــر 
املـلل فحـرمـها مـن رحـمة الـرّحـمن , لـقد اتـفق لـي وأنـا بـطبريّـة أن كـنت أسـكن بـجوار مـعبد لـليهود 
إذ كـان املـنزل الّـذي أنـزل فـيه مشـرفًـا عـليه. ورأيـت حـاخـام الـيهود يـعظ ويـقول: يـا أمّـة الـيهود! أنـتم 
شــعب اهلل وبــقية األمــم شــعب غــيره. خــلقكم اهلل مــن ســاللــة إبــراهــيم ووهــب لــكم الــفيض والــبركــة، 
وفــــّضلكم عــــلى ســــائــــر الــــعاملــــني. اخــــتار مــــنكم إســــحاق وبــــعث يــــعقوب واصــــطفى يــــوســــف وأرســــل 
مــوســى وهــارون وســليمان وداود وإشــعيا وإيــليا. وجــميع هــؤالء األنــبياء مــن شــعبكم. ومــن أجــلكم 
أغـرق آل فـرعـون وشـّق البحـر وأنـزل لـكم مـائـدة مـن الـّسماء، وأجـرى لـكم مـن الّصخـر مـاء. فـأنـتم 
عـــند اهلل مـــقّربـــون. إنّـــكم أبـــناء إســـرائـــيل أي أبـــناء اهلل املـــمتازون عـــلى جـــميع املـــلل وســـوف يـــأتـــي 
املـسيح املـوعـود وعـندئـٍذ تـعتزّون وتـحكمون جـميع مـلل الـعالـم. وأمّــا سـائـر املـلل فـيرتـّدون مخـذولـني 
مــرذولــني، وقــد فــرح الــيهود مــن قــولــه هــذا وســّروا ســرورًا ال يــمكن وصــفه , وكــذلــك الــحال بــالنّســبة 
لجـميع املـلل. فسـبب اخـتالفـهم ونـزاعـهم وجـدالـهم هـو عـلماؤهـم. ولـكن لـو تحـّرى هـؤالء عـن الـحقيقة 
لحـدث االتّـفاق واالتّـحاد بـال شـّك. ذلـك ألّن الـحقيقة واحـدة وال تـقبل الـتّعّدد , فـيا طـالـبي الـحقيقة 
إّن كــّل مــا ســمعتوه حــتّى اآلن مــن الــّروايــات فــي حــّق ســيّد الــكائــنات ســيّدنــا محــّمد عــليه السّــــــالم 
كـان مـنبعثًا عـن الـغرض والـتّعصب الـجاهـل. ولـم يـكن مـطابـًقا لـلحقيقة قـط. وهـا أنـا الـيوم أبـنّي لـكم 
الـحقيقة الـواقـعة. ولـن نـروي لـكم الـّروايـات ولـكنّنا سنتحـّدث بـميزان الـعقل. ذلـك ألّن وقـائـع األزمـنة 
الــّسابــقة ال بــّد مــن وزنــها بــميزان الــعقل. فــإن طــابــقته قُــبلت وإالّ كــانــت غــير أهــل ألن تُــعتمد , أواّلً 
إّن مــا تــقرأونــه مــن طــعن بــسيّدنــا الــرّســول عــليه السّــــــالم فــي كــتب الــكهنة يشــبه الــكالم الّــذي يــقال 
فـي الـّسيّد املـسيح فـي كـتب الـيهود. الحـظوا مـاذا قـيل فـي الـّسيّد املـسيح وهـو بـرغـم مـا هـو عـليه 
مــن الــعظمة والــجالل وفــي الــوقــت الّـــذي بــعث فــيه بــوجــه صــبيح ونــطق فــصيح , يــالحــظ الــيوم أنّ 



نــصف أهــل الــعالــم مــن عــبدة األصــنام والــنّصف اآلخــر قــسمان: الــقسم األعــظم مــن املــسيحينّي 
والـقسم الـثّانـي مـن املسـلمني أمّــا بـقية املـلل األخـرى فـقليلة. ولـذلـك فهـذان الـقسمان هـما املـهّمان. 
ولـــقد اســـتمر الـــنّزاع والجـــدال ألـــفًا وثـــالثـــمائـــة ســـنة بـــني املســـلمني واملـــسيحينّي فـــي حـــني أّن ســـوء 
الــتّفاهــم هــذا يــمكن أن يــزول بــأمــر يــسير وتحــّل محــّله األلــفة فــال يــبقى جــدال وال نــزاع وال قــتال. 
وهــذا مــا نــريــد أن نــبيّنه , عــندمــا بــعث ســيّدنــا محــّمد عــليه السّــــــالم اعــترض أّول مــا اعــترض عــلى 
عـــــشيرتـــــه األقـــــربـــــون إذ لـــــم يـــــؤمـــــنوا بـــــالـــــتّوراة واإلنـــــجيل. وهـــــذا مـــــنصوص فـــــي الـــــقرآن ولـــــيس مـــــن 
الـّروايـات الـتّاريـخيّة. قـال لِـَم لَـْم تـؤمـنوا بجـميع الـنّبينّي وملـاذا لـم تـؤمـنوا بـالـنّبينّي الـثّمانـية والعشـريـن 
الّـذيـن ورد ذكـرهـم فـي الـقرآن. والـقرآن يـنّص عـلى أّن الـتّوراة واإلنـجيل مـن كـتب اهلل، وأّن سـيّدنـا 
مــوســى كــان نــبيًّا عــظيًما، وأّن الــّسيّد املــسيح ولــد مــن الــّروح الــقدس، وأنّــه كــلمة اهلل، وأّن الــّسيّدة 
مـريـم مـقّدسـة. ال بـل إّن الـقرآن يـنّص عـلى أن الـّسيّدة مـريـم لـم تـكن مخـطوبـة ألحـد، وأنّـها كـانـت 
مـعتكفة مـنزويـة فـي قـدس األقـداس بـأورشـليم، وأنّـها كـانـت مـنقطعة لـلعبادة لـيل نـهار، وأّن مـائـدة 
مــن الــّسماء كــانــت تــأتــي إلــيها. وكــان كــّلما دخــل عــليها زكــريــا أبــو يــحيى املحــراب ووجــد عــندهــا 
رزقًــا فـيسألـها مـن أيـن لـك هـذا يـا مـريـم فـتجيب مـريـم هـو مـن عـند اهلل مـن الـّسماء. ونـّص الـقرآن 
أيـًضا عـلى أن الـّسيّد املـسيح تـكّلم فـي املهـد وأّن اهلل اصـطفى مـريـم وفـّضلها عـلى نـساء الـعاملـني 
, هــــذه هــــي نــــصوص الــــقرآن حــــول الــــّسيّد املــــسيح , وقــــد الم ســــيّدنــــا محــــّمد عــــليه السّــــــــالم قــــومــــه 
ووبّـــخهم إذ لـــم يـــؤمـــنوا بـــاملـــسيح ومـــوســـى. فـــقالـــوا إذا آمـــنا بـــاملـــسيح ومـــوســـى والـــتّوراة واإلنـــجيل 
فـــماذا نـــفعل بـــآبـــائـــنا وأجـــدادنـــا الّــــذيـــن نفتخـــر بـــهم؟ فـــقال ســـيّدنـــا محـــّمد مـــن لـــم يـــؤمـــن بـــاملـــسيح 
ومـوسـى فـهو مـن أهـل الـنّار. هـذا نـّص الـقرآن ولـيس مـن روايـات الـتّاريـخ. بـل إنّـه قـال ال تسـتغفروا 
آلبــائــكم ودعــوا أمــرهــم هلل فــإنّــهم لــم يــؤمــنوا بــالــّسيّد املــسيح وال بــاإلنــجيل، هــكذا الم محــّمد قــومــه , 
وقـد بُـعث سـيّدنـا محـّمد فـي وقـت لـم يـكن فـيه لـدى هـذه األقـوام مـدنـيّة وال تـربـية وال إنـسانـيّة وبـلغ 
تـوحّــــشهم درجـة أنّـهم كـانـوا يـدفـنون بـناتـهم أحـياء، وكـانـت الـنّساء لـديـهم أحـّط مـن الـحيوان وكـانـوا 
يـتعطّرون بـبول األبـل ويشـربـونـه. بـني هـؤالء الـنّاس بـعث سـيّدنـا محـّمد. فـربّـى هـذه األقـوام الـجاهـلة 
بــحيث تــفّوقــوا عــلى ســائــر الــطّوائــف فــي زمــن قــصير. فــأصــبحوا عــلماء مــن أهــل املــعرفــة والــّدرايــة 
والــــّصناعــــة. ونــــّص الــــقرآن يــــقول بــــأّن الــــنّصارى أوّداؤكــــم، ولــــكن عــــليكم أن تــــمنعوا بشــــدة عــــبدة 
األصــنام مــن الــعرب عــن عــبادة األصــنام والــهمجيّة. هــذه هــي حــقيقة اإلســالم. فــال تــنظروا إلــى 
أفـعال بـعض أمـراء اإلسـالم. ذلـك ألّن أعـمالـهم ال صـلة لـها بـسيّدنـا محـّمد. اقـرأوا الـتّوراة لتجـدوا 
كــيف كــانــت األحــكام. ثــّم انــظروا مــاذا فــعل مــلوك الــيهود. واقــرأوا اإلنــجيل تــروا أنّــه رحــمة بــحتة. 
فـقد مـنع الـّسيّد املـسيح الـنّاس جـميًعا مـن الحـرب والـقتال. وحـني سـّل بـطرس سـيفه أمـره الـّسيّد 
املــسيح بــأن يــعيد الــّسيف إلــى غــمده. أمّـــا األمــراء املــسيحيّون كــم ســفكوا مــن الــّدمــاء وكــم ظــلموا 
الــنّاس كــذلــك حــكم الــكثير مــن الــقساوســة بــما يــخالــف تــعالــيم الــّسيّد املــسيح , مــقصدي مــن هــذا 
هـو أن املسـلمني يـعترفـون بـأّن الـّسيّد املـسيح هـو روح اهلل وكـلمة اهلل وأنّـه مـقّدس واجـب الـتّعظيم، 



وأّن مـــوســـى كـــان نـــبيًّا عـــظيم الـــّشأن وصـــاحـــب آيـــات بـــاهـــرات، وأّن الـــتّوراة كـــتاب اهلل , وخـــالصـــة 
الـــقول إّن املســـلمني يـــكنّون لـــلمسيح وملـــوســـى أقـــصى الـــتّمجيد والـــتّقديـــس. فـــلو قـــابـــل املـــسيحيّون 
نــــبيّ اإلســــالم بــــاملــــثل فــــقّدســــوه ومجّـــــــدوه إذن لــــزال هــــذا الــــنّزاع. فهــــل يــــنتكس إيــــمان املســــلمني؟ 
أســــــتغفر اهلل مــــــاذا لــــــحق بــــــاملســــــلمني مــــــن أذى أو ضــــــرر لــــــتمجيدهــــــم الــــــّسيّد املــــــسيح؟ وأّي ذنــــــب 
اقـترفـوا؟ إنّـهم عـلى الـعكس أصـبحوا مـقّربـني إلـى اهلل ألنّـهم إذ أنـصفوا وقـالـوا إّن الـّسيّد املـسيح 
روح اهلل وكــلمة اهلل. ثــّم أليســت نــبّوة محــّمد ثــابــتة بــالــّدالئــل الــباهــرة؟ مــن بــني الــبراهــني عــلى نــبّوة 
ســيّدنــا محــّمد الــقرآن الّــذي أوحــى اهلل بــه إلــى شــخص أمّـــيّ وإحــدى معجــزات الــقرآن أنّــه حــكمة 
بـالـغة، وأنّـه يـقيم شـريـعة فـي غـايـة اإلتـقان كـانـت بـمثابـة روح لـذلـك الـعصر. وفـضالً عـن ذلـك فـقد 
بـنيَّ مـن املـسائـل الـتّاريـخيّة واملـسائـل الـّريـاضـيّة مـا خـالـف الـقواعـد الـفلكيّة الّــتي سـادت فـي ذلـك 
الــزمــان. ثــّم ثــبت أّن مــنطوقــه كــان حــقًّا , فــي زمــان محــّمد كــانــت قــواعــد بــطليموس الــفلكيّة مســّلًما 
بـها فـي اآلفـاق وكـان كـتاب املجسـطي هـو أسـاس الـقواعـد الـّريـاضـيّة عـند جـميع الـفالسـفة إال أنّ 
مــنطوقــات الــقرآن جــاءت مــخالــفة لــتلك الــقواعــد الــّريــاضــيّة املســّلم بــها. ولهــذا عــمَّ االعــتراض بــأنّ 
آيـــــات الـــــقرآن هـــــذه دلـــــيل عـــــلى عـــــدم االطّــــالع. إال أنّـــــه بـــــعد مـــــرور ألـــــف ســـــنة اتّـــــضح مـــــن تـــــحقيق 
الــّريــاضــينّي وتــدقــيقهم أّن كــالم الــقرآن مــطابــق لــلواقــع، وأّن قــواعــد بــطليموس الّــتي كــانــت أســاسًــــــا 
ألفـكار آالف الـّريـاضـينّي والـفالسـفة فـي الـيونـان والـّرومـان وإيـران بـاطـلة , فـمثالً مـن بـني مـسائـل 
الــقرآن الــّريــاضــيّة تــصريــحه بحــركــة األرض وقــد كــانــت قــواعــد بــطليموس تــقّرر أّن األرض ســاكــنة. 
وكـان الـّريـاضـيّون الـقدامـى يـقولـون بـأّن الـّشمس تتحـرّك حـركـة فـلكيّة. فـجاء الـقرآن وبـنّي أن حـركـة 
الـــّشمس مـــحوريّـــة، وقـــال بـــأّن جـــميع األجـــسام الـــفلكيّة واألرضـــيّة متحـــرّكـــة. ولهـــذا فـــإنّـــه حـــني قـــام 
الــّريــاضــيّون املحــدثــون بــالــتّحقيق والــتّدقــيق فــي املــسائــل الــفلكيّة واخــترعــوا اآلالت واألدوات لهــذه 
الــغايــة، وكــشفوا األســرار ثــبت وتــحّقق أّن مــنطوق الــقرآن الــّصريــح صــحيح، وأّن جــميع الــفالســفة 
والـّريـاضـينّي الـقدامـى كـانـوا عـلى خـطأ , واآلن ال بـّد مـن اإلنـصاف، مـاذا يـعني أن يخـطئ آالف 
الـحكماء والـفالسـفة والـّريـاضـينّي مـن األمـم املـتمّدنـة رغـم الـّدرس والـتّحصيل فـي املـسائـل الـفلكيّة، 
وأن يــتوصّــــــــــل شــخص أمّــيّ مــن قــبائــل بــاديــة الــعرب الــجاهــليّة -لــم يــسمع بــاســم الــّريــاضــيّات- إلــى 
حـقيقة املـسائـل الـفلكيّة الـغامـضة ويحـّل مـثل هـذه املـشكالت الـّريـاضـيّة رغـم أنّـه نـشأ وتـرعـرع فـي 
الّصحراء بواد غير ذي زرع! ال شّك أّن هذه القضيّة خارقة للعادة. وأنّها حصلت بقّوة الوحي.

وال يمكن اإلتيان ببرهان أشفى من هذا وال أكفى. وهذا غير قابل لإلنكار.



االتّحاد مقصد عظيم دونه مشكالت جّمة
في يوم الّسبت املوافق 28 تشرين األّول 1911 ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة أمام 

األحبّاء اّلذين اجتمعوا في منزله املبارك في باريس.

هو اهلل 

الـيوم قـرأت عـن حـوادث إيـطالـيا وتـركـيّا. ولـقد قـامـت حـرب جـديـدة يـراق فـيها دم الـنّاس الـبائسـني 
مـــن أجـــل أتـــفه األســـباب. فـــمن أجـــل هـــذه األرض الـــّسوداء يـــقتل الـــنّاس بـــعضهم بـــعًضا مـــع أنّـــها 
ليسـت مـلًكا ألحـد مـنهم. مـا أكـثر األمـم والـّدول الّــتي كسـبت األرض ثـّم ضـاعـت هـذه األرض مـن 
أيــديــهم بــعد زمــن قــصير. مــا أكــثر املــمالــك الّــتي فــتحت فــي زمــان شــارملــان وأيّــام نــابــليون األّول. 
ولـكن مـاذا كـانـت الـنّتيجة آخـر األمـر؟ لـقد ضـاعـت هـذه املـمالـك فـي زمـن قـصير , إّن األرض مـلك 
هلل. وجـــميع املـــلل والـــّدول بـــمثابـــة مســـتأجـــري هـــذه األرض وســـتفلت مـــن يـــد الجـــميع. "وهلل مـــيراث 
الــّسموات واألرض" أمــن أجــل هــذه املــّدة الــقصيرة الّــتي تشــبه االســتئجار يــتنازعــون ويــتجادلــون 
ويــــسفك بــــعضهم دمــــاء بــــعض كــــالسّــــــــباع الــــّضاريــــة ويــــفتك بــــعضهم بــــبعض كــــالــــذّئــــاب الــــكاســــرة؟ 
واملــعلوم أّن اهلل خــلق اإلنــسان مظهــرًا لــفضائــل الــعالــم اإلنــسانــيّ وكــي يــكون ســببًا لــراحــة الــعالــم 
وطـمأنـينته، ويـكون سـببًا لـلمحبّة واأللـفة، ويـكون نـورانـيًّا عـادالً مـنصفًا، فـال يـعتدي عـلى غـيره بـل 
يـــــعاونـــــه حـــــتّى تـــــسود الـــــرّأفـــــة بـــــني البشـــــر. هـــــذا مـــــا يـــــريـــــده اهلل. وهـــــذا هـــــو ســـــبب ســـــعادة الـــــعالـــــم 
اإلنـسانـيّ وعـزّة البشـر. ولـكّن البشـر – واأسـفاه! – يـقومـون بـما يـخالـف رضـا اهلل، ويـسعون فـي 
أمــــور تســــبّب ذلّـــــة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ وفــــضيحته , إنّــــكم الــــيوم –بــــالنّســــبة إلــــى ســــائــــر الــــطّوائــــف 
املــــوجــــودة هــــنا- جــــمع قــــليل عــــقدتــــم نــــيّتكم عــــلى الــــخير، وتــــوّجهــــتم إلــــى اهلل، تــــبتغون خــــير الــــعالــــم 
اإلنـــسانـــيّ، وتـــلتمسون الـــّصلح والـــّصالح، وتـــنزعـــون إلـــى املـــحبّة واأللـــفة، وغـــايـــة مـــسعاكـــم هـــو أن 
يتّحـــــد البشـــــر ويـــــتّفقوا وقـــــصارى أمـــــلنا هـــــو أن يـــــزول الـــــقتال والجـــــدال، وأن يحـــــّل الـــــّصلح مـــــكان 
الحــرب واملــحبّة محــّل الــبغضاء ويــسود االتّــحاد بــدل االخــتالف , وهــذا الهــدف هــدف عــظيم حــًقا. 
ولـكنّه لـيس سهـالً وال يـسيرًا. إذ دونـه مـشكالت جـّمة. إالّ أنّـكم يـجب أن تسـتسيغوا كـّل مـشّقة وكـل 
عــناء فــي ســبيله. ومــعنى ذلــك أنّــه يــجب عــليكم أن تــقفوا فــي وجــه جــميع البشــر. ألّن جــميع املــلل 
ركّـــزت فـكرهـا فـي الحـرب، وعـقدت عـزمـها عـلى أن يـغيّر بـعضها عـلى بـعض لـيفتحوا املـمالـك , فـال 
شــّك أّن عــملكم هــذا عــسير جــدًّا. ولــكن إذا بــذلــتم أقــصى الجهــد بــال كــلل وال مــلل تــبلغون الــنّتائــج 
املـــفيدة , إذن تـــضرّعـــوا دائـــًما وابتهـــلوا أبـــًدا إلـــى اهلل واطـــلبوا إلـــيه أن يخـــلق أســـباب األلـــفة، وأن 
يــمّدكــم بــمدد مــن عــنده وتــأيــيد مــن لــدنــه حــتّى تســتطيعوا إنــجاز هــذه املــهّمة، وحــتّى يــمّكنكم مــن 
حــمل هــذا الــعبء الــثّقيل، وتحــّمل كــّل مــشّقة وتــعب وعــناء فــي هــذا السّــــــبيل. وربّــما بــلغ بــكم األمــر 
إلـــى الحـــّد الّـــذي يـــتوجّـــــب مـــعه عـــليكم أن تـــضّحوا بـــأنـــفسكم. وكـــّل إنـــسان جـــليل الهـــدف يســـتعذب 
مــشّقة تــواجــهه فــي ســبيل تــحقيق هــدفــه وخــاصّــــــــــة إذا كــان الهــدف عــظيًما كــالّـــذي أمــامــكم، فهــذا 



الهــدف هــو عــّلة حــياة الــعالــم ونــورانــيّة عــالــم البشــر وراحــة واطــمئنان الخــلق جــميًعا وظــهور مــوهــبة 
الـعالـم اإلنـسانـيّ وتجـّلي تـأيـيدات املـلكوت اإللـهيّ , وآمـل أال تـثبط عـزمـكم أيّـة مـشّقة وال أّي تـعب 
وأن تـزداد هـّمتكم سـموًّا يـومًـا بـعد يـوم، ويـتضاعـف سـعيكم واجـتهادكـم حـتّى تشـتهروا بـني البشـر 

بنورانيّة محبّة اهلل.

الرّوح القدس واسطة الفيض

في يوم األحد املوافق 29 تشرين األّول سنة 1911 ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة 
بمنزل شقيقة مسيو دريفوس في باريس.

هو اهلل 

إّن حــقيقة الــذّات اإللــهيّة فــي نــهايــة الــتّنزيــه والــتّقديــس. ولــيس لــها نــزول وال صــعود وتــنزّل الــحقّ 
إلــــى عــــالــــم الخــــلق مســــتحيل، ذلــــك ألّنــــه ال صــــلة قــــّط بــــني الــــغنى املــــطلق والــــفقر املــــحض. وحــــقيقة 
األلـوهـيّة غـنى مـحض وقـديـمة، وأمّــا اإلنـسان فـحادث وفـقر صـرف. وحـقيقة األلـوهـيّة قـدرة مـحضة 
واإلنـــــسان عجـــــز صـــــرف. لهـــــذا فـــــإنّـــــه ال صـــــلة بـــــني الـــــغنى املـــــطلق والـــــفقر الـــــبحت، وبـــــني الـــــقديـــــم 
والـــحادث، وبـــني الـــقدرة الـــخالـــصة والعجـــز الـــّصرف , ومـــن ثـــّم كـــان ال بـــّد مـــن واســـطة فـــيض بـــني 
حــقيقة األلــوهــيّة وعــالــم الخــلق، تــكون بــمنزلــة الــّشعاع الــّساطــع مــن الــّشمس. وبــعبارة أخــرى إنّ 
الـحقيقة مـثل الـّشمس وعـالـم الخـلق مـثل األرض وبـني الـّشمس واألرض ال بـّد مـن واسـطة لـلفيض. 
والـّشمس ال تـتنزّل كـما أّن األرض ال تـصعد إلـى الـّسماء. إذن فـما هـي الـواسـطة؟ نـور الـّشمس 
وحـرارة الـّشمس هـما الـواسـطة بـني األرض والـّشمس , والـّروح الـقدس هـو بـمنزلـة شـعاع الـّشمس 
وتجـــــّلي الـــــّشمس وحـــــرارة الـــــّشمس وكـــــماالت الـــــّشمس. وبـــــواســـــطة الـــــّروح الـــــقدس تـــــفوز حـــــقيقة 
اإلنــسان بــفيض مــن حــقيقة األلــوهــيّة، وال يــمكن أن يــتسنّى ذلــك بــال واســطة. وجــميع الــفيوضــات 
الّــتي تــصل مــن عــالــم الــحّق إلــى عــالــم الخــلق تــتّم بــواســطة الــّروح الــقدس. فــالــّروح الــقدس ســبب 
حـياة اإلنـسان األبـديّـة وعـّلة قـّوتـه الـكاشـفة ونـفوذه الـّروحـانـيّ وحـكمته الـبالـغة وحـركـته الـعلويّـة. كـلّ 
هــذه مــن فــيوضــات الــّروح الــقدس الّــذي هــو واســطة الــفيض بــني الــحّق والخــلق , تــأمّـــلوا كــيف أنّ 
الـبرهـان واضـح. إالّ أّن بـعض األمـم لـم تـدرك الـحقيقة فـتصّورت أّن شـمس الـحقيقة نـزلـت وحـّلت. 
وهــذا مســتحيل وغــير مــمكن. فــالــّروح الــقدس هــو الــواســطة وهــو بــمنزلــة شــعاع الــّشمس حــرارتــها 
وبـــــهما تـــــتربّـــــى الـــــكائـــــنات. فـــــشعاع الـــــّشمس ســـــبب حـــــياة الجـــــماد والـــــنّبات واإلنـــــسان. وشـــــعاع 
الـــّشمس هـــو ســـبب حـــياة األرض. وشـــعاع الـــّشمس هـــو ســـبب الحـــركـــة والـــحياة. وهـــذا هـــو الـــّروح 
الـقدس فـهو بـمنزلـة الـّروح , تـأمّــلوا أمـر حـواريّـي الـّسيّد املـسيح. فـقد كـانـوا فـي بـادئ األمـر رجـاالً 
عـاديّـني، كـان أحـدهـم صـيّاد سـمك، وكـان الـثّانـي نـّجارًا، والـثّالـث صـبّاغًــا. إال أّن تـأيـيدات الـّروح 
الـــقدس جـــعلت بـــطرس بـــطرس األكـــبر ويـــوحـــنّا يـــوحـــنّا اإلنـــجيليّ. وكـــّل مـــن اقـــتبس مـــنهم مـــن نـــور 



الــــّروح الــــقدس اســــتنار وأصــــبح ســــببًا لهــــدايــــة جــــمع غــــفير مــــن الــــنّاس. وفــــي هــــذا املــــقام يــــتّضح 
التّأييد وتتجّلى القّوة اّلتي هي فيض من الّروح القدس.

املدنيّة الرّوحانيّة

في يوم الثاّلثاء املوافق 31 تشرين األّول 1911 ألقيت هذه الخطبة في املنزل املبارك في 
باريس.

هو اهلل

فـي الـجّو الجـميل يـنتعش جـسم اإلنـسان، وتتجـّدد حـياتـه، ويسـّر قـلبه وتـزداد إحـساسـاتـه الـبدنـيّة، 
فـــيشفى إن كـــان مـــريـــًضا، وينشـــط وينشـــرح إذا كـــان عـــليالً. فـــإذا كـــان خـــامـــًدا اهـــتزّ وبـــدت عـــليه 
عـــالئـــم السّــــــــرور. وهـــذه ســـعادة اإلنـــسان الـــجسمانـــيّة الّــــتي تـــنمو مـــن لـــطف الـــهواء وعـــذوبـــة املـــاء 
وحــــالوة الــــغذاء. وكــــذلــــك إذا تــــوفــــرت لــــإلنــــسان ثــــروة أو عــــزّة أو تــــجارة أو كســــب أو صــــنعة تــــّمت 
ســـــــعادتـــــــه الـــــــجسمانـــــــيّة واكـــــــتملت , وإنّـــــــكم لـــــــتالحـــــــظون أّن الـــــــحياة الـــــــطّيبة ووســـــــائـــــــل الـــــــّسعادة 
الــجسمانــيّة وأســبابــها مــتوفّــرة عــلى أحــسن الــوجــوه لــألمــم املــاّديّــة. فــاألطــعمة الــّلذيــذة مــتوفّــرة لــها، 
واملــنازل مــنّسقة والــتّجارة مــتّسعة، والــّصنائــع فــي نــهايــة اإلتــقان، واألصــول الــّسياســيّة فــي غــايــة 
االعـتدال فـيها. وهـذه األمـور جـميعها كـفيلة بـتوفـير الـّسعادة الـجسمانـيّة لـعالـم اإلنـسان. إالّ أنّـه ال 
صـلة لـها بـالـّروح. ومـن املـمكن أن يـكون اإلنـسان –مـن حـيث الـجسمانـيّات- فـي نـهايـة الـرّقـيّ، وأن 
تــكون جــميع الــنّعم الــبدنــيّة مــهيّأة لــه بــحيث تــتّم لــه ســعادة املــعيشة الــنّاســوتــية وأن يــكون مــع ذلــك 
محـــرومًـــا تـــمامًـــا مـــن الـــحياة الـــّروحـــانـــيّة، وال نـــصيب لـــه مـــن املـــدنـــيّة الـــّسماويّـــة، وال مـــن الـــفضائـــل، 
فـــــيبقى بـــــعيًدا كـــــّل الـــــبعد عـــــن نـــــورانـــــيّة املـــــلكوت , ولـــــذلـــــك فـــــكما نـــــسعى ونجتهـــــد لـــــتحقيق املـــــدنـــــيّة 
الـــجسمانـــيّة ونـــجاهـــد فـــي ســـبيل تـــحصيل الـــفوائـــد املـــاّديّـــة، وتـــوفـــير أســـباب الـــرّاحـــة واالطـــمئنان 
الــنّاســوتــيّ كــذلــك يــجب عــلينا أن نــولــي الــحياة الــّروحــانــيّة أهــميّة أعــظم، ونــلتمس الــّسعادة األبــديّــة 
بــهّمة أكــبر، ونــطلب الــنّورانــيّة الــّسماويّــة والــّسنوحــات الــرّحــمانــيّة بجــّد أكــثر، ويــزداد إقــبالــنا عــلى 
تـــرقـــيّات الـــعالـــم اإللـــهيّ حـــتّى تـــكمل حـــياتـــنا الـــّروحـــانـــيّة كـــما كـــملت حـــياتـــنا الـــجسمانـــيّة وتـــتّم لـــنا 
الـــّسعادة املـــلكوتـــيّة , إّن الـــّسعادة الّـــتي أرادهـــا الـــّسيّد املـــسيح ألهـــل الـــعالـــم هـــي الـــنّورانـــيّة الّـــتي 
أعـــطاهـــا لـــلحواريّـــني وتـــّمت لـــهم مـــنها الـــتّرقّـــيات الـــحقيقيّة. لهـــذا أسّـــــــس حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي هـــذا 
الــعالــم الــفانــي مــلكوتًــا وأضــاء شــمًعا ســماويًّــا وفــتح أبــواب املــلكوت فســطعت شــمس الــحقيقة كــي 
تـتأسّــــــس املـدنـيّة الـّروحـانـيّة، وتشـرق الـنّورانـيّة الـّسماويّـة، وتـتّم الـحياة األبـديّـة وتهـّب نـفثات الـّروح 
الـقدس فـي الـقلوب. فـيصبح اإلنـسان عـظيًما مـن الـنّاحـيتني املـاّديّـة والـّروحـية ويـحّقق الـحضارتـني 
املــاّديّــة والــّروحــية مــًعا. ذلــك أنّــه عــندمــا تــترقّــى روح اإلنــسان وجــسمه مــًعا تــتوفّــر الــّسعادة لــلعالــم 
اإلنــسانــيّ، وال يــتحّقق هــذا الهــدف بــاملــدنــيّة املــاّديّــة وحــدهــا , ولــذلــك تــالحــظون أنّــه بــالــرّغــم مــن أنّ 



عــالــم املــدنــيّة املــاّديّــة بــلغ كــمال الــرّقــيّ فــي هــذا الــعصر إالّ أنّــه يشهــد الــكثير مــن الــقتال والجــدال 
والحـرب والـنّزاع وسـفك الـّدمـاء وهـدم الـبنيان اإلنـسانـيّ , وفـي األزمـنة الـّسابـقة الّـتي نـطلق عـليها 
اســم عــصور الــتّوحــش كــانــت الحــرب تــقع ولــكنّها كــانــت ال تــكاد تــقضي عــلى حــياة ألــف شــخص 
فــي خــالل ســنة كــامــلة. أمّـــا الــيوم فــإّن حــرب الــّروس والــيابــان قــضت عــلى حــياة خــمسمائــة ألــف 
شــخص فــي غــضون ســتّة أشهــر. فــقد اخــترعــت آالت فــتّاكــة لــم تــكن مــوجــودة مــن قــبل، فــمدافــع 
كـــروب مـــثالً لـــم تـــكن مـــوجـــودة مـــن قـــبل، وكـــذلـــك الـــّديـــنامـــيت والـــغّواصـــات وهـــذه جـــميًعا مـــن نـــتائـــج 
املــدنــيّة الــحالــيّة , ثــبت إذن أّن ازدهــار املــدنــيّة املــاّديّــة ال يجــلب إلــى الــعالــم الــّسعادة الــّصحيحة 
فـإذا مـا تـحّققت املـدنـيّة الـّروحـانـيّة بـجانـب املـدنـيّة الـجسمانـيّة تـّم الـوصـول إلـى الـّسعادة الـحقيقيّة. 
فـكما أّن أسـباب الـرّقـيّ املـاّدّي تـوفّـر راحـة األجـسام كـذلـك يـتحّقق رقـيّ عـالـم األخـالق بـالـنّورانـيّة 
الــّسماويّــة، وتــتحّقق فــضائــل الــعالــم اإلنــسانــيّ بــفيض نــفثات الــّروح الــقدس , إّن الــّشفاء األبــديّ 
لـعالـم الـوجـود هـو الـوحـي الـّسماوّي. والـرّقـيّ الـحقيقيّ مـنوط بـالـفيض اإللـهيّ. ولـذلـك فـإنّـني أريـد 
لـــكم أن تهـــبط عـــليكم تـــلك الـــفيوضـــات، وألـــتمس لـــكم نـــفثات الـــّروح الـــقدس، وأطـــلب لـــكم الـــّسعادة 
الّـــــتي طــــلبها الــــّسيّد املــــسيح لــــلحواريّــــني، كــــي تــــبلغوا درجــــة الــــكمال فــــي جــــميع املــــراتــــب املــــاّديّــــة 
والـّروحـانـيّة، وكـي يـتحّقق لـكم الـتّرقّــي فـي هـاتـني الـنّاحـيتني فـيصبح ظـاهـركـم وبـاطـنكم مـعموريـن 
وتســتظّل أرواحــكم وأجــسامــكم جــميًعا بــظّل رحــمة الــرّحــمن وتنجــذب قــلوبــكم وتســتبشر أرواحــكم، 
وتـــفوزوا بـــالـــّلسان الـــنّاطـــق والـــعني املـــبصرة واألذن الـــّسامـــعة، وتـــظفروا بـــالـــقّوة املـــعنويّـــة وبـــالـــتّأيـــيد 

امللكوتيّ. هذه نصيحتي إليكم –فمرحبًا بكم.

معنى التّنزيه والتّقديس

في يوم األربعاء املوافق أّول تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية:

هو اهلل 

ســــمعت أّن الــــيوم عــــيد فــــي بــــاريــــس، وأّن الــــعيد هــــو عــــيد جــــميع الــــقّديســــني فــــلماذ ســــّميتم هــــؤالء 
بـالـقّديسـني؟ ومـامـعنى املـقّدس؟ مـعناه املـنزّه الـطّاهـر، ومـعناه املـترفّـع عـن أوسـاخ عـالـم البشـريّـة، 
ذلـــك أّن لـــإلنـــسان مـــقامـــني: أحـــدهـــما مـــقام اإلنـــسانـــيّة الّـــذي لـــه اتّـــصال بـــالـــعالـــم الـــعلوّي وبـــفيض 
الــــّربــــوبــــيّة. وثــــانــــيهما مــــقام الــــحيوانــــيّة الّـــــذي لــــه اتّــــصال بــــعالــــم الــــنّاســــوت، وأعــــني بــــها الــــجانــــب 
الـحيوانـيّ، كـالـغضب والـّشهوة والبخـل والـظّلم والـجفاء فـكّل هـذه مـن الـخصائـص الـحيوانـيّة، كـما 
أّن الـــعلم والحـــلم والـــوفـــاء والـــجود والـــّسخاء والـــعدل مـــن فـــضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ , فـــإذا تـــغّلب 
الــــجانــــب اإلنــــسانــــيّ وقهــــر األخــــالق الــــحيوانــــيّة كــــان ذلــــك ســــببًا لــــرفــــعة الــــفطرة اإلنــــسانــــيّة. فهــــذه 
الــنّفوس املــقّدســة تــبرّأت مــن الــعالــم الــحيوانــيّ واتّــصفت بــالخــلق الــرّحــمانــيّ، فــأصــبح أصــحابــها 
مظهــر الــعدل ومظهــر الــحّب ومظهــر اإلنــصاف ومظهــر األلــطاف، وأصــبحوا نــورانــينّي وســماويّــني 



وروحـــانـــينّي. ولهـــذا تـــقّدســـوا , والـــحواريّـــون الّـــذيـــن آمـــنوا بـــالـــّسيّد املـــسيح كـــانـــوا فـــي بـــادئ األمـــر 
مــــتّصفني بــــصفات ســــائــــر البشــــر مــــتمّسكني بــــاألمــــور الــــّدنــــيويّــــة، يــــلتمسون مــــنافــــعهم الــــشخصيّة 
ويـرغـبون فـي االسـتمتاع بجـميع مـلذّات الـعالـم. ولـم تـكن لـديـهم فـكرة عـن الـتّنزيـه والـتّقديـس، ولـم 
يــكن لــهم نــصيب مــن فــضائــل الــعالــم اإلنــسانــيّ. ولــكن حــني آمــنوا بــالــّسيّد املــسيح تــبّدل جهــلهم 
بـالـعلم وظـلمهم بـالـعدل وغـضبهم بـالـرّحـمة، وظـلمتهم بـالـنّور. كـانـوا نـاسـوتـينّي فـأصـبحوا الهـوتـينّي 
وكــانــوا شــيطانــينّي فــأصــبحوا رحــمانــينّي ولهــذا ســّموا بــاملــقّدســني , يــنبغي لــكم إذن أن تــقتدوا بــهم 
كــــــي تتخــــــّلصوا مــــــن أوســــــاخ الــــــعالــــــم البشــــــرّي وأدرانــــــه وتــــــصبحوا الهــــــوتــــــينّي مــــــن بــــــعد أن كــــــنتم 
نـــاســـوتـــينّي، وســـماويّـــني مـــن بـــعد أن كـــنتم أرضـــينّي، واســـألـــوا اهلل أن تظهـــر فـــيكم فـــضائـــل الـــعالـــم 
اإلنــسانــيّ لــتصبحوا مــالئــكة اهلل ومــصادر األنــوار وكــاشــفي األســرار ومــدركــي حــقائــق األشــياء , 
وكـما تـقّدمـتم فـي عـالـم املـاّديّـات وبـلغتم هـذه الـّدرجـة الـعالـية مـن الـرّقـيّ تـقّدمـوا أيـًضا فـي الـعالـم 
الـّروحـانـيّ. لـقد جـاء األنـبياء الـعظام لـتربـية البشـر وتـعليمهم ولـيجعلوهـم مـظاهـر األنـوار ويـطلعوهـم 
عـلى حـقائـق األسـرار ويـجعلوهـم سـبب الـرّقـي املـاّدّي والـرّقـي املـعنوّي لـلعالـم اإلنـسانـيّ، ومـن أجـل 
هــذا األمــر نــزلــت الــكتب اإللــهيّة، فــالــتّوراة واإلنــجيل والــقرآن واأللــواح املــباركــة تــدّل عــلى الــفضائــل 
اإلنـسانـيّة وتهـدي إلـى املـحبّة واأللـفة والـوحـدة والـّصلح والـّصالح، وتـرشـد إلـى الـعدل واإلنـصاف , 
فــينبغي لــكم أن تّــتبعوا مــا جــاء فــي الــكتب اإللــهيّة، وتــعملوا بــموجــبها ومــقتضاهــا , وإنّــني الــيوم 

أشكو من انحراف صحتي. ولذلك أكتفي بهذا القدر، ومرحبًا بكم.

بحث في الرّوح

في يوم الخميس املوافق 2 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية:

هو اهلل

لــقد جــئت إلــى أوروبّــا وبــاريــس، فــالحــظت أّن أوروبّــا بــلغت فــي األمــور املــاّديّــة نــهايــة الــرّقــيّ. إالّ 
أنّــــني لــــم أجــــد تــــأثــــير األمــــور الــــّروحــــانــــيّة ونــــفوذهــــا مــــتوفّــــرًا كــــما يــــليق ويــــنبغي. لهــــذا وجــــدت مــــن 
الــّضرورّي أن نــبحث الــّليلة فــي شــأن الــّروح , الــّروح فــيض إلــهيّ أشــرق عــلى جــميع الــكائــنات. 
فـــللكائـــنات جـــميًعا مـــنها فـــيض ونـــصيب. مـــثلها مـــثل الـــّشمس الّـــتي تشـــرق عـــلى جـــميع الـــكائـــنات 
األرضــــيّة. ذلــــك ألّن جــــميع األشــــياء املــــوجــــودة عــــلى كــــرة األرض تــــنمو وتــــتربّــــى بــــفيض الــــّشمس، 
وتــتلّقى الــنّور والــّضياء مــنها. إالّ أّن هــذا الــفيض يظهــر فــي كــّل رتــبة عــلى مــقتضاهــا، فــلشعاع 
الـــّشمس تـــأثـــير فـــي األجـــسام الّصخـــريّـــة إالّ أّن لـــه فـــي األجـــسام الـــّشفافـــة ظـــهورًا وتجـــّليًا آخـــر. 
وعــلى الــرّغــم مــن أّن الــّشمس واحــدة إالّ أّن ظــهورهــا فــي األجــسام مــتنّوع , كــذلــك شــأن الــّروح ، 
فــظهورهــا فــي مــراتــب الــوجــود يــتحّقق بــمقتضى هــذه املــراتــب. فــهي فــي عــالــم الجــماد قــّوة جــاذبــة 
تحدث اجتماع األجزاء الفرديّة. وهذه الحال هي حياة الجماد ذلك ألّن الجماد في مرتبته حيّ



أيـًضا ولـيس مـيتًا، وهـي فـي عـالـم الـنّبات قـّوة نـامـية وهـي الـّروح الـنّباتـية , وأمّــا الـقّوة الـحّساسـة 
فـــي عـــالـــم الـــحيوان فـــهي الـــّروح الـــحيوانـــيّة، وهـــذه الـــقّوة الـــحّساســـة تـــتأتّـــى مـــن تـــركـــيب الـــعناصـــر 
وامـــتزاجـــها، وهـــي مـــن مـــقتضيات االمـــتزاج والـــتّركـــيب , وأمّــــا فـــي عـــالـــم اإلنـــسان فـــالـــّروح كـــيفية 
تـنبعث أيـًضا مـن تـركـيب الـعناصـر إالّ أنّـه تـنضّم إلـيها الـنّفس الـنّاطـقة والـقّوة الـعاقـلة. وهـذه الـّروح 
اإلنـسانـيّة أي الـنّفس الـنّاطـقة مـحيطة بـاألشـياء ومـدركـة وكـاشـفة لـها، فـهي تـنقل أسـرار الـكائـنات 
مـن حـير الـغيب إلـى حـيّز الـّشهود. وهـذه هـي الـقّوة الّــتي تـأتـي بجـميع الـّصنائـع والـعلوم والـفنون 
املـــاّديّـــة مـــن حـــيّز الـــغيب إلـــى حـــيّز الـــّشهود، وبـــالـــرّغـــم مـــن أن هـــذه الـــقّوة غـــير مـــحسوســـة ال تـــرى 
بــالــحواس الــظّاهــرة إالّ أنّــها تــدرك بــالــحواس الــباطــنة , غــير أّن هــذه الــّروح ليســت هــي املــقصودة 
بــالــّروح فــي عــرف الــّروحــانــينّي وإنّــما املــقصود هــو الــّروح األبــديّــة أي الــحياة اإليــمانــيّة، تــلك هــي 
الـّروح الّـتي يـشير إلـيها الـّسيّد املـسيح قـائـالً يـجب أن يـتعّمد بـها اإلنـسان، ومـا لـم يـتعّمد بـها فـلن 
يــدخــل فــي املــلكوت اإللــهيّ، كــذلــك يــتفّضل فــي اإلنــجيل بــقولــه: "إّن املــولــود مــن الجســد هــو جســد 
واملـولـود مـن الـّروح هـو الـّروح"، وكـذلـك يـتفّضل بـقولـه: "دع املـوتـى يـدفـنون مـوتـاهـم" ذلـك ألّن الّـذيـن 
ال يــؤمــنون بــاهلل محــرومــون مــن الــّروح اإليــمانــيّة الــحقيقة وإن تــوفّــرت لــهم الــّروح اإلنــسانــيّة، ولهــذا 
فـهم فـي حـكم األمـوات، إذ عـلى الـرّغـم مـن أنّـهم يـحيون حـياتـهم الـنّاسـوتـية إالّ أنّـهم محـرومـون مـن 
الـحياة املـلكوتـيّة , وقـد بُـعث األنـبياء كـي يـحيوا الـّروح اإلنـسانـيّة بـالـّروح املـلكوتـيّة فهـذه الـّروح هـي 
ســبب ســعادة الــعالــم اإلنــسانــيّ وهــذه الــّروح هــي ســبب الــحياة األبــديّــة. وهــذه الــّروح هــي ســبب 
الـــّسعادة السّـــــــرمـــديّـــة، وهـــذه الـــّروح هـــي ســـبب الـــّدخـــول إلـــى مـــلكوت اهلل. وهـــذه الـــّروح هـــي الّـــتي 
تـجعل اإلنـسان الـنّاسـوتـي الهـوتـيًّا. وهـذه الـّروح هـي الّــتي تـحّول الـظّلمانـيّ إلـى الـنّورانـيّ. فـإذا 
تـأيّـدت هـذه الـّروح بـنفثات الـّروح الـقدس صـار لـها نـفوذ وأحـيت الـعالـم، وحـّولـت الـعالـم اإلنـسانـيّ 
إلـى عـالـم سـماوّي، وجـعلت الـجاهـل عـاملًا، وبـّدلـت الـظّلمات نـورًا، وعـّممت الـتّعالـيم اإللـهيّة ونشـرت 
شـــريـــعة اهلل، ورّوجـــت أوامـــر أورشـــليم اإللـــهيّة الـــنّازلـــة مـــن الـــّسماء. وهـــذه الـــّروح هـــي الّـــتي تـــجعل 
اإلنــسان األرضــيّ إنــسانًــا ســماويًّــا , وملّـا كــانــت جــميع املــظاهــر اإللــهيّة مــؤيّــدة بهــذه الــّروح فــهي 
إذًا واحـدة وحـقيقة تـعالـيمها واحـدة بـفضل هـذه الـّروح. ذلـك ألّن الـّروح الـقدس واحـدة. فـاإلنـسان 
مـهما ارتـقى فـي األمـور املـاّديّـة وظـّل محـرومًــا مـن الـفيض األبـدّي أي مـن الـّروح اإليـمانـيّة فـإنّـه ال 
يــعدو أن يــكون قــد ارتــقى فــي الــرّتــبة الــحيوانــيّة، وال يــمكن أن يــسّمى إنــسانًــا. ذلــك ألّن اإلنــسان 
مـثال إلـهيّ، كـما ورد فـي الـتّوراة قـولـه نخـلق إنـسانًـا عـلى صـورتـنا ومـثالـنا , ثـبت إذن وتـحّقق أنّ 
اإلنـسان الـحقيقيّ صـورة ومـثال إلـهيّ، بـمعنى أنّـه يسـتفيض مـن جـميع الـكماالت اإللـهيّة. وهـذا 
اإلنــسان مــثله مــثل املــرآة، والــفيوضــات اإللــهيّة مــثلها مــثل أشــّعة الــّشمس، فــالــكماالت اإللــهيّة أي 
جــميع األســماء والــّصفات الــكمالــيّة تتجــّلى فــي هــذه املــرآة. وهــذا اإلنــسان هــو مــركــز الــّروحــانــيّة 
كـما أّن الـّشمس مـركـز نـور الـعالـم املـاّدّي وهـذه الـنّفس املـباركـة تـنفخ الـحياة فـي الـقلوب أيـًضا أي 
أنّـــها تـــجعل الـــنّاس روحـــانـــينّي فتتجـــّلى فـــيوضـــات الـــّروح فـــي الـــقلوب. وهـــذه الـــنّفس املـــباركـــة هـــي 



املــعّلم األّول لــلعالــم اإلنــسانــيّ، واملتجــّلي األّول عــلى املــمكنات , وأنــتم تــالحــظون أّن هــذه الــنّفس 
املــباركــة ظهــرت مــنذ ألــفي ســنة ومــا زالــت آثــارهــا ظــاهــرة إلــى الــيوم ومــوجــودة، وظهــرت مــنذ ثــالثــة 
آالف ســنة ومــا زالــت آثــارهــا بــاهــرة. وبــالــرّغــم مــن أّن هــذ اآلثــار ال تــشاهــد فــي عــالــم األجــسام إال 
أنّــها مــوجــودة فــي حــيّز املــلكوت. ولهــذا فــآثــارهــا بــاهــرة وأنــوارهــا ســاطــعة. والــّشيء املــنعدم ال أثــر 
لــــه. ومــــن املــــحّقق أّن هــــذه اآلثــــار الــــباهــــرة املــــأثــــورة هــــي مــــن نــــتائــــج الــــوجــــود. إذ ال تــــأثــــير لــــلّشيء 
املـــعدوم. إّن هـــذه اآلثـــار الـــباهـــرة الّـــتي بـــقيت بـــفضل هـــذه الـــنّفوس الـــكامـــلة دلـــيل عـــلى وجـــود تـــلك 
الــــــنّفوس، وعــــــلى أّن لــــــها حــــــياة مــــــلكوتــــــيّة وكــــــماالت إلــــــهيّة , فــــــيجب عــــــلينا إذن أن نــــــصبح جــــــميًعا 
روحـــانـــينّي، ســـماويّـــني، ربّـــانـــينّي. إذ مـــهما ارتـــقينا فـــي عـــالـــم الـــطّبيعة واملـــاّديّـــات إالّ أنّـــنا مـــا نـــزال 
نـاقـصني حـتّى يـنضّم هـذا الـرّقـيّ إلـى الـتّرقّــيات الـّروحـانـيّة. والجسـد مـهما بـلغ مـن الجـمال غـايـة 
فـإنّـه ال يـزال بـال ثـمر إذا حـرم مـن الـّروح. واإلنـسان مـهما تـوفـر لـه مـن الـرّقـي املـاّدّي فـإنّـه يـظّل بـال 
نــتيجة إذا حــرم مــن الــّروح املــلكوتــيّة. وكــما أّن الــبّلور مــهما بــلغ مــن الــّلطف والــّشفافــية فــإنّــه يــبقى 
عــديــم الــفائــدة إذا فــقد الــنّور والّشجــرة إن تــوفّــرت لــها الــطّراوة والــخضرة وعــدمــت الــثّمر لــم تــصلح 
إالّ لــلنّار. واآلدمــيّ إن تــوفّــرت لــه صــورة اإلنــسان وحــرم مــن نــفس الــرّحــمن ال يــعّد إنــسانًــا وغــايــة 
أمـره أنـه بـلغ مـرتـبة الـحيوان الـكامـل، وانـطبق عـليه مـا قـالـه دارويـن الـفيلسوف اإلنجـليزي مـن أنّ 
اإلنـسان مـن سـاللـة الـقرود , إنّـني مسـرور بـكم. ذلـك ألنّـني أرى فـيكم إحـساسـات، فـأنـتم أحـياء 
متحـــــرّكـــــون ولســـــتم خـــــامـــــلني، وأنـــــتم مـــــتوجّــــــــهون إلـــــى اهلل ولســـــتم قـــــانـــــطني مـــــن رحـــــمته ومـــــنتظرون 
لــلفيوضــات اإللــهيّة. وآمــل أن يــكون كــّل فــرد مــنكم مســتنيرًا بــالــنّور املــلكوتــيّ حــتّى تــنيروا اآلفــاق 

جميًعا كهذا املصباح بإذن اهلل.

دين اهلل هو األعمال

في مساء الجمعة املوافق 3 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء في منزل مسيو 
دريفوس هذه الخطبة

هو اهلل 

إّن ديـــن اهلل –فـــي الـــحقيقة- هـــو األعـــمال، ولـــيس األلـــفاظ. ذلـــك ألّن ديـــن اهلل هـــو الـــعالج. فـــمعرفـــة 
الـّدواء وحـدهـا وال تُـْغِني بـل إّن الّــذي يجـدي هـو اسـتعمال الـّدواء. فـإذا عـرف أحـد األطـبّاء جـميع 
األدويـة ولـم يسـتعملها فـما الـفائـدة مـن مـعرفـته لـها؟ إّن الـتّعالـيم اإللـهيّة كخـريـطة الـبناء وهـندسـته. 
فـإذا رسـمت الخـريـطة وتـّمت الـهندسـة ولـكنّها لـم تـنفّذ فـما فـائـدتـها؟ فـال بـّد إذن مـن إجـراء الـتّعالـيم 
اإللــــهيّة ووضــــعها مــــوضــــع الــــتّنفيذ. وإالّ فــــقراءتــــها والــــوقــــوف عــــليها ال جــــدوى مــــنه , فــــفي تــــعالــــيم 
الــّسيّد املــسيح مــثالً: مــن ضــربــك عــلى خــّدك األيــمن أدر لــه األيســر. وصــّلوا لــالعــنيكم، والــتمسوا 
الــخير ألعــدائــكم. هــذه هــي تــعالــيم الــّسيّد املــسيح الّــتي كــانــت ســبب الــنّورانــيّة وعــّلة حــياة الــعالــم 



وأسـاس الـّصلح والـّصالح. ولـكن مـا الـفائـدة؟ إنّـك ال تـتمالـك نـفسك عـن الـتّأسّــــــف والتّحسّــــــر وأنـت 
تــــرى ســــفك الــــّدمــــاء، وآالف الــــنّفوس الّــــتي قــــتلت –طــــوال هــــذه املــــّدة- مــــن أمّـــــة املــــسيح. ويحــــّدثــــنا 
الـتّاريـخ أنّـه فـي الـنّزاع بـني الـبروتسـتانـت والـكاثـولـيك قـتل تـسعمائـة ألـف شـخص. فـأّي صـلة لهـذا 
الـنّزاع بـتعالـيم املـسيح الّـذي أتـى بـتعالـيم تـناقـض هـذا الـتّصرّف مـناقـضة تـامّــة؟ يـقرأ املـسيحيّون 
جـميًعا هـذا الـبيان لـلّسيّد املـسيح فـي اإلنـجيل وال يـعملون بـه. فـماذا اسـتفادوا مـن هـذه الـقراءة؟ 
غــــير أنّــــهم لــــوعــــملوا بــــموجــــب مــــا قــــرأوا لظهــــرت عــــندئــــٍذ نــــتيجة. فــــفي اإلنــــجيل يــــتفّضل بــــقولــــه: مــــن 
ثــمارهــم تــعرفــونــهم. أي مــن الــثّمر يــفهم إذا كــانــت هــذه الّشجــرة شجــرة مــباركــة أم شجــرة خــبيثة , 
يـــــتّضح إذن أنَّ الـــــّديـــــن لـــــيس هـــــو الـــــقول بـــــل الـــــعمل. وفـــــي الـــــقرآن يـــــقول اهلل ســـــبحانـــــه وتـــــعالـــــى: 
"والــكاظــمني الــغيظ والــعافــني عــن الــنّاس واهلل يــحّب املــحسنني". ومــعنى ذلــك أّن نــفًسا إذا تــعّدت 
عـــلى غـــيرهـــا وجـــب عـــلى املـــعتدى عـــليها أن تحـــلم وأن تـــعفو وتـــحسن وتـــصفح. فـــانـــظروا الـــيوم كـــم 
تــخالــف األعــمال األقــوال، وكــم جــاروا وظــلموا حــتّى أراقــوا دم ســيّد الّشهــداء , ويــتفّضل الجــمال 
املـبارك بـقولـه: لـو لـم يـكن ذلـك مـخالـفًا لشـريـعة اهلل لـقبّلت يـد قـاتـلي وورّثـته مـن مـالـي. ولـكن كـيف 
السّـــــــــبيل وحــــكم الــــكتاب املــــحكم لــــم يجــــز ذلــــك، ولــــم يــــكن لهــــذا الــــعبد مــــن حــــطام الــــّدنــــيا شــــيء , 
واملـقصود هـو أنّـَه يـجب الـعمل بـموجـب الـتّعالـيم اإللـهيّة. ولـقد بـدأت جـميع األديـان اإللـهيّة بـالـعمل 
ال الـقول. فـفي أيّـام الـّسيّد املـسيح مـثالً عـمل الـحواريّـون بـموجـب الـتّعالـيم اإللـهيّة. وكـان هـذا هـو 
السّـــــبب فـي رقـيّهم فـارتـفعوا مـن حـضيض الـذّلّـة إلـى أوج الـعزّة، واهـتدوا مـن ظـلمات األوهـام بـنور 
الهـــدايـــة. وكـــان األمـــر كـــذلـــك دائـــًما. ولـــكن بـــمرور األيّـــام يـــتغيّر األمـــر تـــدريـــجيًّا ويـــقّل الـــعمل شـــيئًا 
فـــشيئًا ويـــزيـــد الـــقول يـــومًــــا فـــيومًــــا حـــتّى لـــو لـــم يـــعد أحـــد يـــعمل شـــيئًا، ويـــصبح كـــّل شـــيء مـــحض 
أقـــوال دون عـــمل. وهـــذا هـــو السّــــــــبب الّــــذي مـــن أجـــله لـــم يـــعد لـــتعليم املـــسيح مـــن أثـــر فـــي الـــقرون 
الوسطى. وتقاتل األمراء وامللوك املسيحيّون بعضهم مع البعض واستعرت نار الحرب الّدائمة.

وإنّـــكم لـــتالحـــظون املجـــلس الّـــذي انـــعقد فـــي الهـــاي مـــن أجـــل الـــّصلح الـــعام، وكـــم دارت فـــيه مـــن 
مـــناقـــشات حـــول الـــّصلح، وكـــم قـــيل مـــن األقـــوال املـــقبولـــة. وأرســـلت جـــميع الـــّدول مـــمثليها. ودارت 
مـــناقـــشاتـــهم جـــميًعا حـــول تـــعايـــش الـــّدول واملـــلل فـــي صـــلح وأمـــان، كـــي تـــزول الحـــرب والـــخالفـــات 

وينزع الّسالح.



دين اهلل قسمان

وفي مساء الجمعة املوافق 3 تشرين الثّاني 1911 ألقى أيًضا الخطبة التّالية:

هو اهلل

كـنت اتحـّدث الـيوم مـع أحـدى الـّسيّدات فـي أنَّ أسـاس الـّديـن اإللـهيّ واحـد وأريـد اآلن أن أشـرح 
لــــكم هــــذه املــــسألــــة:كــــّل ديــــن مــــن األديــــان اإللــــهيّة املــــقّدســــة الّــــتي نــــزلــــت حــــتّى الــــيوم مــــنقسم إلــــى 
قـسمني: أحـدهـما الـّروحـانـيّات وهـي مـعرفـة اهلل ومـوهـبة اهلل وفـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ والـكماالت 
الـــّسماويّـــة، وهـــذا الـــقسم يـــتعّلق بـــعالـــم األخـــالق وهـــو الـــحقيقة واألصـــل , وجـــميع أنـــبياء اهلل دعـــوا 
الـــنّاس إلـــى الـــحقيقة، فـــالـــحقيقة هـــي مـــحبّة اهلل ومـــعرفـــة اهلل وهـــي الـــوالدة الـــثّانـــية، والـــحقيقة هـــي 
االســـتفاضـــة مـــن الـــّروح الـــقدس، وهـــي وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ، وهـــي األلـــفة بـــني البشـــر وهـــي 
املـحبّة والـصداقـة وهـي الـعدل، وهـي املـساواة بـني البشـر. وقـد رّوجـها وأسّـــــسها أنـبياء اهلل جـميًعا. 
ومــن ثــّم فــاألديــان اإللــهيّة واحــدة , والــقسم الــثّانــي مــن الــّديــن مــتعّلق بــالــجسمانــيّات وهــو فــرعــيّ 
ولـيس أسـاسـيًّا ويحـدث فـيه الـتّغيير والـتّبديـل بحسـب مـقتضيات الـزّمـان. فـالـطّالق مـثالً جـائـز فـي 
شـريـعة الـتّوراة. ولـيس جـائـزًا فـي شـريـعة الـّسيّد املـسيح , وفـي شـريـعة مـوسـى كـان السّـــــبت، وفـي 
شـريـعة املـسيح نـسخ ذلـك األمـر , فجـميع هـذه األمـور تـتعّلق بـالـجسمانـيات وال أهـميّة لـها. وهـي 
تــتغيّر وتــتبّدل حســب مــقتضيات الــزّمــان , وعــالــم الــوجــود مــثل هــيكل اإلنــسان يــصحّ حــينًا ويــعتل 
ويــمرض حــينًا آخــر. ولهــذا فــأنــواع الــعالج تــختلف بــاخــتالف األمــراض فــقد تــنشأ الــعّلة يــومًـــا مــن 
الحـرارة فـال يـبقى بـّد مـن تـبريـدهـا، وقـد يـنشأ املـرض يـومًــا مـن الـرّطـوبـة فـال يـكون بـّد مـن عـالج مـن 
نــوع آخــر, وخــالصــة الــقول إّن هــذا الــقسم الّـــذي يــتعّلق بــالــعالــم الــجسمانــيّ يحــدث فــيه الــتّغيير 
والـتّبديـل تـبًعا ملـقتضيات الـزّمـان. فـزمـان مـوسـى كـان يـقتضي أمـورًا لـم يـقتضها الـزّمـان فـي عهـد 
املــــسيح. فــــفيه كــــان اإلنــــسان طــــفالً رضــــيًعا، وكــــان الحــــليب الزمًـــــا لــــه. وفــــي زمــــان املــــسيح صــــار 
اإلنـسان يـتناول الـطّعام. وإنّـكم لـتالحـظون أنَّ اإلنـسان فـي جـميع أطـوار حـياتـه مـن بـدايـتها إلـى 
نـــــهايـــــتها هـــــو شـــــخص واحـــــد. كـــــذلـــــك الـــــحال فـــــي ديـــــن اهلل فـــــهو فـــــي جـــــميع األدوار ديـــــن واحـــــد. 
واإلنــسان يــكون فــي بــادئ أمــره جــنينًا، ثــّم يــصير طــفالً رضــيًعا، فــصبيًّا فــمراهــًقا فــبالــًغا فــشابًّــا 
ـــه فــــي  فــــرجــــالً فــــي كــــمال رجــــولــــته فــــشيًخا. وبــــالــــرّغــــم مــــن أّن أحــــوالــــه وأطــــواره تــــبدو مــــختلفة إالَّ أنّـَ
ــه حـــقيقة، والـــحقيقة ال تـــقبل  الـــحقيقة واحـــد. وكـــذلـــك الـــحال فـــي ديـــن اهلل فـــهو ديـــن واحـــد، ذلـــك ألنّـَ
الـــتّعّدد. وهـــذا االخـــتالف الّـــذي تـــالحـــظونـــه فـــي األديـــان اإللـــهيّة مـــثله مـــثل اخـــتالف اإلنـــسان فـــي 
أحــوالــه وأطــواره مــنذ بــدايــة حــياتــه حــتّى نــهايــتها. فهــذا الّـــذي تــرونــه الــيوم شــيًخا مــثالً هــو نــفسه 
اإلنــــسان الّــــذي كــــان جــــنينًا. وبــــالــــرّغــــم مــــن تــــفاوت أمــــره واخــــتالف شــــأنــــه حســــب الــــظّاهــــر إالَّ أنّــــه 
إنــسان واحــد. كــذلــك الــحال فــي ديــن اهلل فــمهما اخــتلفت ظــواهــره فــي أيّــام األنــبياء املــختلفني إالّ 
أنّـــه حـــقيقة واحـــدة , وهـــكذا يـــجب عـــلينا أن نـــتمّسك بهـــذه الـــحقيقة حـــتّى تـــتفّق كـــّل مـــلل الـــعالـــم، 



ويـــزول الـــنّزاع والجـــدال كـــّليّة، ويتّحـــد جـــميع البشـــر ويـــتّفقوا , أســـأل اهلل أن تـــكونـــوا ســـبب وحـــدة 
الـعالـم اإلنـسانـيّ حـتّى يـعانـق جـميع البشـر بـعضهم بـعًضا وتتجـّلى عـزّة الـعالـم اإلنـسانـيّ األبـديّـة 

, مرحبًا بكم.

مجلس يتفوّق على مجالس العالم

في يوم الّسبت املوافق 4 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء في مجمع األحبّاء 
الكلمة التّالية:

هو اهلل

تــتشّكل فــي أوروبّــا مــجامــع كــثيرة كــمجالــس الــتّجارة والــزّراعــة واملــعارف والــّسياســة والــجغرافــيا. 
وكـّل هـذه املـجامـع مـؤلّـفة لخـدمـة الـعالـم املـاّدّي، ومـن أجـل الـرّقـي املـاّدّي. ولـيس ألحـدهـا نـصيب مـن 
عـالـم الـّروحـانـيّات، فـهي نـاسـوتـيّة وليسـت الهـوتـيّة وهـي جـسمانـيّة وليسـت روحـانـيّة، وهـي أرضـيّة 
وليسـت سـماويّـة , أمّــا املجـلس الّـذي يـتشّكل اآلن فـي بـاريـس –أعـني مجـلسكم هـذا- فـله نـصيب 
مــن الــفيض اإللــهيّ، فــفيه اإلحــساســات الــّروحــانــيّة، وتــنيره األنــوار املــلكوتــيّة، ويــتعالــى فــيه الــنّداء 
الـــــّسماوّي، وتـــــتضّوع فـــــيه املـــــحبّة اإللـــــهيّة، وتـــــرتـــــبط فـــــيه الـــــقلوب بـــــعضها بـــــبعض، وتســـــتبشر فـــــيه 
األرواح بــالــبشارات اإللــهيّة وتــتوجّـــــهون فــيه إلــى املــلكوت اإللــهيّ، ونــهايــة اآلمــال فــيه وحــدة الــعالــم 
اإلنـــسانـــيّ. هـــذا مجـــلس مـــنّور مـــعطّر. وهـــو ســـبب هـــبوب املـــحبّة فـــي الـــقلوب ألنّـــه مـــؤيّـــد بـــالـــقوى 
اإللــهيّة. وهــذا املجــلس حــيّ بــنفثات الــّروح الــقدس. وهــو يــتّسع يــومًـــا فــيومًـــا وســيصل عــما قــريــب 
إلـــى درجـــة تـــجعله يـــتفّوق عـــلى جـــميع مـــجالـــس الـــعالـــم , إذن فـــاعـــلموا أنّـــكم مـــشمولـــون بـــاأللـــطاف 
اإللــهيّة. فــقد اخــتاركــم اهلل ملــحبّته، ولــتوحــيد عــالــم البشــر وملــحبّة الــقلوب ولــإلحــساســات الــّروحــانــيّة، 
ـه شــملكم بــمثل هــذا الــفضل وبــذل لــكم مــثل  ولــلتقرّب إلــى األعــتاب اإللــهيّة. إذن فــاشــكروا اهلل ألنّـَ
هـذه الـعنايـة ولـو أنّـكم أنـفقتم حـياتـكم فـي شـكر اهلل ملـا وفـيتم حـّق هـذه املـهّمة , ال تـنظروا إلـى مـا 
أنـتم عـليه الـيوم. فهـذا أشـبه بـالـبذرة الّــتي غـرسـت فـي بـطن األرض والّــتي ال تـبدو لـها أهـميّة فـي 
الــــبدايــــة. إالّ أّن كــــّل بــــذرة تــــصبح شجــــرة تــــؤتــــي أُكــــلها. عــــند ذاك يــــعرف قــــدرهــــا وأهــــميّتها , إذن 
فـاعـلموا أن اهلل قـد تـّوج رؤوسـكم بـتاج املـوهـبة، وأطـلع مـن أفـق قـلوبـكم كـوكـبًا نـورانـيًّا سـوف يـحيط 

بهذا اإلقليم في النّهاية , سعدت أرواحكم.



النّور اإللهيّ

في يوم األحد 5 تشرين الثّاني سنة 1911 ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة في منزله 
في باريس 

هو اهلل 

أهـالً بـكم ومـرحـبًا. الـيوم مـعتم فـفي الـّسماء غـيوم. أمّــا الشّــــــرق فـأفـضل ألنّـَه دائـًما مـشمس ومـنير 
والــــــّسحاب فــــــيه قــــــليل. ظــــــاهــــــره طــــــبق بــــــاطــــــنه ولــــــفظه مــــــوافــــــق ملــــــعناه. وللشّــــــــــرق نــــــوران: روحــــــانــــــيّ 
وجــسمانــيّ. واألنــوار اإللــهيّة أشــرقــت دائــًما مــن الشّــــــرق وأضــاءت عــالــم الــغرب و أمّـــا الــنّور فــعلى 
نـــوعـــني: الـــنّور الـــظّاهـــر وهـــو مـــؤلـــف مـــن األجـــرام الـــفلكيّة ألّن جـــميع األشـــياء تـــرى بـــالـــنّور. وبـــدون 
الــنّور ال يــمكن أن يــرى أّي شــيء. ولــكّن هــذا الــنّور الــظّاهــر لــيس لــه إدراك حــتّى لــنفسه. فــهو ال 
يــدرك أنّــه يظهــر األشــياء. أمّـــا نــور الــبصر فمظهــر األشــياء وكــاشــف لــها أي أنّــه يــكشف األشــياء 
ويـــــحّسها. إالَّ أنّـــــه ال يـــــدرك حـــــقيقة األشـــــياء هـــــو اآلخـــــر , وأمّــــــا نـــــور الـــــعقل فـــــهو يظهـــــر األشـــــياء 
ويـكشفها ويـدركـها فـي آن مـًعا. ومـن ثـّم فـنور الـعقل أعـظم األنـوار , وأمّـا الـنّور اإللـهيّ فـيفوق نـور 
الـــعقل. ذلـــك ألّن نـــور الـــعقل يـــدرك األشـــياء املـــوجـــودة أمّــــا الـــنّور اإللـــهيّ فـــيدرك األشـــياء الـــغائـــبة 
ويــدرك مــن الــحقائــق مــا سيظهــر بــعد ألــف عــام. وبــواســطة هــذا الــنّور اإللــهيّ أخــبر األنــبياء مــنذ 
ألـــف عـــام عـــن أمـــور تظهـــر اآلن , مـــن هـــذا يـــتّضح أن الـــنّور اإللـــهيّ قـــد أظهـــر هـــذه األشـــياء مـــنذ 
ألـــف ســـنة مـــضت، وأدركـــها أيـــًضا , فـــيجب عـــلينا إذن أن نتحـــّرى الـــنّور اإللـــهيّ ألنّـــه أعـــظم مـــن 
جـــميع األنـــوار والـــنّور الّــــذي أشـــار إلـــيه الـــّسيّد املـــسيح هـــو هـــذا الـــنّور. والـــنّور الّــــذي تحـــّدث عـــنه 
سـيّدنـا مـوسـى هـو هـذا الـنّور، ذلـك ألنّـه شـاهـد تجـّلي األلـوهـيّة فـي هـذا الـنّور. ومـن هـذا الـنّور ومـن 
هــذه الــنّار ســمع نــداء الــحق. وهــو الــنّور الّــذي أشــار إلــيه ســيّدنــا محــّمد فــي الــقرآن بــقولــه تــعالــى: 
"اهلل نــــور السّـــــــــموات واألرض” فتحــــّروا هــــذا الــــنّور حــــتّى تــــدركــــوا حــــقائــــق األشــــياء وتــــطّلعوا عــــلى 
األســـرار اإللـــهيّة، وتـــروا مـــا هـــو مســـتور، وتـــقفوا عـــلى جـــميع الـــحوادث الـــغيبيّة , فهـــذا الـــنّور مـــثل 
املـــرآة. فـــكما أّن صـــور جـــميع األشـــياء تـــنطبع فـــي املـــرآة كـــذلـــك يـــحيط هـــذا الـــنّور بجـــميع الـــّصور 
ويـــحيط بجـــميع األشـــياء. وهـــذا هـــو السّـــــــّر فـــي أّن حـــقائـــق األشـــياء تـــنكشف بهـــذا الـــنّور، ويـــجعل 
أســــرار الــــكتاب املــــقّدس تــــتّضح بــــه وأســــرار املــــلكوت تــــشاهــــد واســــطته، كــــذلــــك تــــدرك بهــــذا الــــنّور 
الـعوالـم اإللـهيّة، وتـعلم حـقائـق األسـماء والـّصفات اإللـهيّة، وتتجـّلى بهـذا الـنّور الـّروابـط بـني الـحقّ 

والخلق , لهذا آمل أن تستنيروا بهذا النّور.



اإلنسان مرآة ممثّلة للحقّ

في يوم اإلثنني املوافق 6 تشرين الثّاني ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في منزله 
املبارك:

هو اهلل 

لـــقد جـــئت قـــادمًـــا مـــن الشّـــــــرق إلـــى الـــغرب. وكـــنّا نـــسمع ونـــحن فـــي الشّـــــــرق أّن أهـــل الـــغرب ليســـت 
لــــــــديــــــــهم إحــــــــساســــــــات روحــــــــانــــــــيّة. إالّ أنّــــــــني أالحــــــــظ اآلن أنَّ لــــــــديــــــــهم –والحــــــــمد هلل- مــــــــثل هــــــــذه 
اإلحــساســات، بــل إّن إحــساســاتــهم الــّروحــانــيّة تــفوق إحــساســات أهــل الشّــــــرق، إالّ أنّــه لــم يتيسّــــــر 
لـــهم مـــرّب روحـــانـــيّ حـــتّى اآلن. فـــلو ظهـــر فـــي الـــغرب مـــربّـــون روحـــانـــيّون كـــما ظهـــر فـــي الشّــــــــرق 
التّـــضح مـــا لـــلغرب مـــن تـــفّوق روحـــيّ. ولـــو أّن الـــتّعالـــيم الّـــتي اشـــتهرت فـــي الشّــــــــرق اشـــتهرت فـــي 
الـغرب لـعرف الـيوم مـدى الـّروحـانـيّة الّـتي كـانـت تظهـر فـي الـغرب , وإنّـني لـعلى يـقني أّن اسـتعداد 
أهــل الــغرب لــلّروحــانــيّات عــظيم وإن وجــد فــيه بــعض مــن حــرمــوا مــن الــّروحــانــيّات عــلى اإلطــالق، 
فـكانـوا مـثل الـحجارة الّـتي ال تـدرك شـيئًا مـن الـّروحـانـيّات. ويـريـد هـؤالء أن يـكون اإلنـسان شـبيًها 
بــالــحيوان فــكما أّن الــحيوان محــروم مــن الــّروحــانــيّات كــذلــك يحــرم اإلنــسان. يــجب أن تــكون هــّمة 
اإلنـسان عـالـية، وأن يـتّجه نـحو الـعالء حـتّى يـبلغ عـالـم الـرّحـمن. ولـكن هـؤالء الـنّاس يجتهـدون فـي 
أن يــرتــقي اإلنــسان ارتــقاًء مــعكوسًـــــــا، ويــريــدون أن يــصلوا نســب اإلنــسان بــالــقرد بــالــرّغــم مــن أنَّ 
اإلنـــسان مـــن ســـاللـــة إلـــهيّة مـــقّدســـة، وهـــذا هـــو غـــايـــة هـــّمتهم , ومـــا أبـــعد أفـــكارهـــم عـــن الـــّصواب! 
فـــــالـــــواقـــــع أنّـــــه لـــــيس بـــــني اإلنـــــسان والـــــحيوان أّي تـــــشابـــــه بـــــرغـــــم اشـــــتراكـــــهما فـــــي بـــــعض األمـــــور 
الـجسمانـيّة. فـلإلنـسان عـقل وأفـكاره وعـلومـه ومـعارفـه تـرتـقي يـومًــا بـعد يـوم وإنّـكم لـتالحـظون مـدى 
الـــرّقـــيّ الّـــذي حـــّققه اإلنـــسان مـــنذ الـــقرون الـــوســـطى حـــتّى الـــيوم، ومـــقدار االكـــتشافـــات والـــبدائـــع 
الّـتي ظهـرت عـلى يـديـه. ولـو أنّـنا قـارنّـا بـني جـميع الـّصناعـات والـعلوم واالكـتشافـات الّـتي تـّمت فـي 
خـمسني قـرنًـا وبـني صـناعـات هـذا الـقرن واكـتشافـاتـه لـوجـدنـا أنّـها ال تـكاد تـعادل مـا تـّم مـنها فـي 
ســـــنة واحـــــدة لهـــــذا الـــــعصر. فـــــما تـــــحّقق مـــــنذ أيّـــــام مـــــوســـــى وحـــــتّى الـــــقرن الـــــحالـــــي مـــــن الـــــعلوم 
والـّصناعـات واالكـتشافـات ال يـعادل مـا ظهـر مـنها فـي الـقرن األخـير وحـده , أصـبح مـن الـواضـح 
إذًا أّن اإلنــسان فــي رقــيّ دائــم، وســبب هــذا الــرّقــي تــلك الــقّوة الــعاقــلة، وقــّوة الــفيوضــات اإللــهيّة. 
أمّــا الــحيوان فــإنّــه ال يــملك هــاتــني الــقّوتــني بــمعنى أّن حــيوان الــيوم هــو نــفسه حــيوان خــمسة آالف 
سـنة مـضت. ولـيس هـناك امـتياز لـإلنـسان أعـظم مـن هـذا االمـتياز. وواضـح أّن اإلنـسان أشـرف 
املخــلوقــات وأنّــه مــرآة مــمثّلة لــلحّق , وملّـا كــنت قــد الحــظت وجــود اإلحــساســات الــّروحــانــيّة فــي هــذه 
الـــــبقاع لـــــذلـــــك فـــــإنّـــــني مســـــرور جـــــدًّا. وأمـــــلي أن يـــــصبح الـــــغرب شـــــرقًـــــا، وأن تـــــعّم اإلحـــــساســـــات 
الــّروحــانــيّة فــيه وتــحيط بــأرجــائــه، وأن يــصل إلــى الــنّفوس –بــواســطة تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل- مــن 
الـقّوة مـا يـضيء الـغرب كـالشّــــــرق , الـّلهم يـا واهـب الـعطاء، ويـا غـافـر الخـطأ، ويـا راحـم الـّضعفاء 



مـــن عـــبادك األصـــفياء، تـــرانـــي واقـــفًا بـــني يـــديـــك مبتهـــالً إلـــيك نـــاظـــرًا إلـــيك. أســـألـــك بـــرحـــمتك الّـــتي 
سـبقت املـمكنات بـأن تـؤيّـد هـؤالء عـلى مـا تـحّب وتـرضـى. ونـّور قـلوبـهم بـنور الهـدى وأسـمعهم نـداء 
مـــلكوتـــك األبـــهى , واجـــعل لـــهم نـــصيبًا مـــن بحـــر الـــعطاء ثـــّم اســـتقمهم عـــلى أمـــرك بـــني الـــورى لـــئالّ 
تــزعــزعــهم أريــاح االخــتالف مــن أولــي االعــتساف , رّب اجــعلنا آيــات رحــمتك بــني خــلقك. ورايــات 
مـعرفـتك بـني عـبادك. ونـفوسـنا مـنقطعة إلـيك، وقـلوبـنا منجـذبـة بـآيـات تـقديـسك، وأيّـد هـؤالء الـّضعفاء 
بـــرحـــمتك الـــكبرى، وهـــؤالء الـــفقراء بـــموهـــبتك الـــعظمى. ربِّ إنّـــك حـــنّان عـــلى كـــّل فـــقير، ومـــنّان لـــكلّ 
أســــير، ومــــعني لــــكّل ضــــعيف، ومــــغيث لــــكّل ذلــــيل. تــــرانــــا أذالّء بــــبابــــك، فــــقراء إلــــى مــــلكوت غــــنائــــك. 
فـــارحـــمنا بـــفضلك وجـــودك. واعـــُف عـــنّا خـــطايـــانـــا بـــفضلك وعـــنايـــتك. إنّـــك أنـــت الـــكريـــم. إنّـــك أنـــت 

املقتدر القدير.

مصائب الجمال املبارك

في يوم الثاّلثاء املوافق 7 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في 
منزله املبارك:

هو اهلل 

أريد اليوم أن أبنّي لكم قدرًا من مصائب الجمال املبارك:

فــــي يــــوم مــــن أيّــــام الــــّسنة الــــثّالــــثة لــــظهور الــــباب حــــبس الجــــمال املــــبارك فــــي طهــــران. وفــــي الــــيوم 
الــــتّالــــي اعــــترض جــــمع مــــن األمــــراء ووزراء الــــّدولــــة وتــــوسّــــــــطوا، أفــــرج عــــن الجــــمال املــــبارك وأطــــلق 
سـراحـه، وبـينما كـان حـضرتـه فـي سـفر إلـى مـازنـدران مـيّمًما وجـهه شـطر قـلعة الـّشيخ طـبرسـي 
هجـــمت جـــماعـــة مـــن الـــفرســـان لـــيالً واقـــتادت الجـــمال املـــبارك مـــع أحـــد عشـــر شـــخًصا وســـاقـــتهم 
جــميًعا إلــى مــديــنة آمُـــل، وفــي أحــد األيّــام اجــتمع جــميع الــعلماء فــي املسجــد وأحــضروا الجــمال 
املـــبارك إلـــيه، كـــما اجـــتمع أهـــل مـــديـــنة آمُــــل أيـــًضا وقـــد تســـلح كـــّل صـــنف مـــنهم بســـالح: الـــنّجار 
بـــقّدومـــه، والـــقّصاب بـــساطـــوره، والـــزّارع بـــفأســـه وبـــلطته، وكـــان هـــدفـــهم أن يـــقتلوا الجـــمال املـــبارك 
بـــاإلجـــماع , وشـــرع الـــعلماء فـــي إلـــقاء األســـئلة الـــعلميّة عـــلى حـــضرتـــه. وكـــانـــوا يـــتلّقون عـــلى كـــلّ 
سـؤال جـوابًـا كـافـيًا شـافـيًا، وأثـبت الجـمال املـبارك حـقيقة الـظّهور بـاألدلّـة والـبراهـني الـثّابـتة. وعجـز 
الــعلماء، فــاتّــجهوا إلــى الــحصول عــلى شــيء مــن كــتابــاتــه. فــاســتخرجــوا لــوحًـــــا مــن ألــواح الــنّقطة 
األولـــى مـــن جـــيب أحـــد خـــدم الجـــمال املـــبارك، وهـــو املـــدعـــو مـــالّ بـــاقـــر. وكـــان بهـــذا الـــّلوح فـــقرة مـــن 
بـيانـات أمـير املـؤمـنني عـلي عـليه السّـــــالم يـقول فـيها: "مـحو املـوهـوم وصـحو املـعلوم". فـتضاحـك مـالّ 
عــلي جــان أحــد الــعلماء آمُـــل وقــال لــقد اتّــضحت فــضيلة الــباب ومــيزتــه، إّن اإلنــسان الّـــذي يــكتب 
كـلمة الـّصحو بـالـّصاد تـفهم مـرتـبة عـلمه ألّن الـّصحو تـكتب بـالسّــــــني وقـد كـتبها الـباب خـطأ. فـقال 



الجـمال املـبارك: بـل إّن الـّسيّد الـفقيه هـو الّـذي أخـطأ ولـم يـفهم. إنَّ هـذه الـعبارة مـأخـوذة مـن كـالم 
أمـــير املـــؤمـــنني وهـــو يـــجيب كـــميل بـــن زيـــاد الـــنّخعيّ عـــندمـــا ســـألـــه عـــن الـــحقيقة. فـــقد أجـــابـــه أمـــير 
املـؤمـنني بـعّدة فـقرات. فـكان كـميل يـقول ألمـير املـؤمـنني بـعد كـّل فـقرة زدنـي بـيانًـا إلـى أن تـفّضل 
بــقولــه: "مــحو املــوهــوم وصــحو املــعلوم" أّي أّن مــن يــطلب فــهم الــحقيقة ويــريــد الــوصــول إلــى الــحقّ 
يــــجب عــــليه أن يطهّـــــر قــــلبه ويــــقّدســــه عــــن أوهــــام الــــتّقالــــيد وشــــائــــعاتــــها، وأن يــــنظر إلــــى مــــا يــــقولــــه 
صـاحـب الـّدعـوة، بـمعنى أنّـه يتخـّلى عـن املـوهـوم ويـنظر إلـى املـعلوم. وعـندمـا ظهـر رسـول اهلل كـان 
الــيهود والــنّصارى كــّلما تخــّلوا عــن أوهــامــهم واســتمعوا إلــيه اهــتدوا إلــى الــحقيقة. وكــلمة الــّصحو 
بـالـّصاد مـعناهـا الـتّفطّن، والـّسهو بـالسّــــــني مـعناهـا الـنّسيان والـغفلة. وشـتّان بـني الـكلمتني. فـأنـت 
قـــد ســـهوت وغـــفلت عـــن أّن هـــذه الـــعبارة كـــتبت صـــحيحة , فـــلّما جـــرت هـــذه الـــبيانـــات مـــن الـــّلسان 
املــبارك بــمحضر الــخواّص والــعوام ذهــلوا جــميًعا وبهــتوا، ووضــح لــهم جهــل ذلــك املجتهــد وعــلموا 
أنَّ ذلــك الــفقيه عــار عــن الــعلم وبــريء مــنه. فــثقل عــلى الــعلماء هــذا املــوقــف وأدركــوا أنّــه لــو ألــقى 
الجـمال املـبارك بـبيانـاتـه عـلى املـأل فـي عـّدة مـجالـس عـامّــة آلمـن بـه أكـثر الخـلق ولهـذا اتّـفقوا عـلى 
إصـــدار حـــكم اإلعـــدام عـــليه. وقـــد خـــاف مـــيرزا تـــقي خـــان حـــاكـــم آمُــــل مـــن هـــذا األمـــر واضـــطرب 
اضـطرابًـا عـظيًما. وأدرك أنّـه لـو حـدث ذلـك لشـبّت بـني قـبيلتي , نـوري والريـجانـي- أكـبر طـائـفتي 
مــــازنــــدران- نــــار الحــــرب والــــقتال إلــــى األبــــد. فخــــطر لــــه أن يــــكتفي بــــأذيّــــة الجــــمال املــــبارك تــــطييبًا 
لـــنفوس الـــعلماء وتـــسكينًا لـــخواطـــرهـــم. فـــأمـــر أن يـــضرب الجـــمال املـــبارك بـــالـــعصا. فـــضرب حـــتّى 
سـالـت الـّدمـاء مـن قـدمـيه , بـعد ذلـك أحـضروه إلـى مسجـد قـريـب مـن بـيت الـحاكـم، وأوقـفوه بـجوار 
الــــحائــــط وأمــــر مــــيرزا تــــقي خــــان بــــعًضا مــــن رجــــالــــه ســــرًّا أن يهــــدمــــوا هــــذا الــــحائــــط مــــن الخــــلف، 
ويحـملوا الجـمال املـبارك إلـى مـنزل الـحاكـم ، فـفعل رجـال الـحاكـم ذلـك واخـتطفوا الجـمال املـبارك 
بسـرعـة مـن بـني الجـمع املحتشـد وحـملوه إلـى مـنزل مـيرزا تـقي خـان. وقـبل أن يـتحّول الـنّاس إلـى 
الــنّاحــية األخــرى مــن الــحائــظ كــان الــرّجــال قــد وصــلوا بــالجــمال املــبارك إلــى املــنزل وأغــلقوا الــباب 
وراءهــم، وصــعد خــدم الــحاكــم فــوق السّــــــطح ومــنعوا الــنّاس وصــّدوهــم، وفــرّقــوهــم بــكّل وســيلة. وقــد 
حـــال هـــذا الـــتّدبـــير بـــني الـــعلماء وبـــني أن يـــقتلوا الجـــمال املـــبارك فـــي ذلـــك الـــيوم , وبـــعد عـــدة أيّـــام 
تـوجّــــه الجـمال املـبارك إلـى طهـران، وفـي الـّسنة الـثّامـنة لـظهور الـنّقطة األولـى حـبس فـي طهـران، 
وألـقي بـه فـي غـياهـب سـجن ال يـنفذ إلـيه نـور الـنّهار قـّط، وضـيّقوا عـليه تـضييًقا شـديـًدا ال يـمكن 
وصـفه، فـقيّدوا قـدمـيه، ووضـعوا فـي عـنقه سـالسـل بـلغ مـن ثـقلها أنّـها كـانـت تـحني قـامـة الجـمال 
املــبارك، بــحيث كــان ال بــّد مــن وضــع عــصا ذات شــعبتني بــأســفلها كــما ســلبوا مــالبــسه، ووضــعوا 
عـلى رأسـه لـبدة عـتيقة مـمزّقـة، وظـّل الجـمال املـبارك عـلى هـذه الـحال فـي هـذا الـّسجن مـّدة أربـعة 
أشهـــر , ثـــّم أخـــرج مـــن الـــحبس ونـــفي إلـــى بـــغداد، وفـــي بـــغداد أقـــام إحـــدى عشـــرة ســـنة ســـافـــر 
خــاللــها إلــى كــردســتان حــيث أقــام فــيها عــامــني، أمّـــا بــاقــي املــّدة فــقضاهــا فــي بــغداد، وفــي هــذه 
الــــّسنوات اإلحــــدى عشــــرة اشــــتعلت نــــار الــــعداوة والــــبغضاء فــــي صــــدور أعــــدائــــه، فــــي حــــني ظــــلّ 



الجـــمال املـــبارك فـــي غـــايـــة الـــبشاشـــة والسّـــــــرور، وقـــد جـــد املـــعانـــدون فـــي إلـــحاق الـــّضرر بـــالجـــمال 
املـبارك بـحيث إنّـه كـان فـي الـّصباح يـفقد األمـل فـي الـبقاء حـتّى املـساء، وفـي املـساء يـفقد األمـل 
حـــــتّى الـــــصباح، وفـــــي هـــــذه الـــــّسنوات كـــــان الـــــعلماء يـــــقبلون عـــــليه مـــــن جـــــميع الـــــجهات ويـــــفوزون 
بـمحضره ويـطرحـون عـليه أسـئلتهم الـعلميّة ويـسمعون األجـوبـة الـّشافـية الـكافـية عـليها، وكـان ذلـك 
ســـبب اشـــتهار صـــيت الجـــمال املـــبارك فـــي جـــميع األرجـــاء، وقـــد كـــتب عـــلماء إيـــران املـــقيمون فـــي 
بـــغداد إلـــى نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه يـــعلمونـــه بـــذلـــك فـــالـــتمس هـــذا مـــن السّــــــــلطان الـــعثمانـــيّ أن يـــنفي 
الجــمال املــبارك مــن بــغداد إلــى إســطنبول، فــنقل إلــى إســطنبول بــأمــر السّــــــلطان الــعثمانــيّ، وبــعد 
أن قـضى فـيها أربـعة أشهـر نـفي إلـى الـّرومـيلي (أدرنـة)، ومـرّة أخـرى الـتمس نـاصـر الـّديـن شـاه 
أن يـنفى مـن الـّرومـيلي إلـى عـّكا، فـأُنـزل الجـمال املـبارك فـي الـّسجن املـعروف بـالقشـلة الـعسكريّـة 
وقـضى بـقية حـياتـه فـي عـّكا سـجينًا أمّــا الـباليـا الّـتي أصـابـت الجـمال املـبارك فـي سـجن عـّكا فـال 
يــمكن أن تــوصــف , وبــعد أن نــزل فــي ســجن عــّكا أرســل ألــواحــه إلــى جــميع ســالطــني األرض مــا 
عــدا الــّلوح املــرســل إلــى نــاصــر الــّديــن شــاه فــقد حــمله مــيرزا بــديــع خــراســانــي، وقــال لــه الجــمال 
املـبارك: إن قـبلت االسـتشهاد فـاحـمله، فـقبل مـيرزا بـديـع الـّشهادة وحـمل الـّلوح ويـّمم شـطر إيـران 
إلــى أن بــلغ طهــران، ولــم يــكن يــلتقي بــاألحــبّاء أثــناء الــطّريــق، وفــي ذلــك الــوقــت كــان نــاصــر الــّديــن 
شـاه يـصطاف فـي نـياوران بـشميران فـذهـب مـيرزا بـديـع وصـعد إلـى هـضبة تـواجـه قـصر الـّشاه. 
وفــي ذات يــوم كــان نــاصــر الــّديــن شــاه يــتأمّـــل املــناظــر مــن حــولــه بــمنظاره املــقرّب، فــرأى شــخًصا 
يجـلس عـلى قـّمة الـهضبة، وقـد ارتـدى املـالبـس الـبيضاء. وفـي الـيوم الـتّالـي رأى الـّشخص نـفسه 
وهـو يـتأمّــل املـناظـر بـمنظاره املـقرّب. وفـي الـيوم الـثّالـث أيـًضا رآه فـي الـوضـع نـفسه فـعرف أّن لـه 
حـاجـة. فـأرسـل فـي طـلبه وسُـــــِئل مـن أنـت؟ وملـاذا تجـلس هـنا؟ فـقال: إنّـي أحـمل رسـالـة مـن شـخص 
عـظيم إلـى السّـــــلطان. فـأراد رجـال السّـــــلطان أخـذ الـرّسـالـة مـنه إالَّ أنّـَه قـال: ال بـّد أن أسـّلمها إلـى 
السّـــــلطان يـًدا بـيد. فحـمله هـؤالء إلـى مـحضر الـّشاه. فـسألـه الـّشاه: مـن أنـت؟ ومـاذا بـيدك؟ فـقال: 
هـــذه رســـالـــة مـــن بـــهاء اهلل أحـــضرتـــها إلـــى الـــّشاه. فـــتناول الـــّشاه الـــرّســـالـــة وأمـــر بـــالـــتّحفّظ عـــليه. 
فحــملوه وحــبسوه. فــطلب الــّشاه أن يــسألــوه عــن رفــاقــه. فــلما ســئل قــال: أنــا ال أعــرف أحــًدا ولــيس 
لــي رفــيق. فــعذّبــوه ثــالثــة أيّــام بشــتّى ألــوان الــتّعذيــب والــّضرب والــكيّ فــلم يــصرّح بــاســم أحــد قــّط. 
والـتقطوا لـه صـورة وهـم يـعذّبـونـه ثّـم قـتلوه فـي الـيوم الـثّالـث , ثّـم إّن الـّشاه أرسـل هـذه الـرّسـالـة إلـى 
الــعلماء كــي يــرّدوا عــليها. وبــعد عــدة أيّــام قــال الــعلماء: "إّن هــذا الــّشخص عــدّوك" فــقال الــّشاه: 
ـه عــدّوي. وإنّــما طــلبت إلــيكم أن تــجيبوا عــلى مــطالــبها. فــلم يــكتبوا جــوابًــا. فــغضب  أنــا أعــرف أنّـَ
الـّشاه وقـال: إنّـني أحـترم الـعلماء كـّل هـذا االحـترام وأنـعم عـليهم كـّل هـذا اإلنـعام كـي يـكتبوا فـي 
مـــثل هـــذا الـــيوم ردًّا عـــلى مـــثل هـــذه الـــرّســـالـــة. فـــإذا بـــهم الـــيوم يـــجيبون بـــمثل هـــذا الـــجواب , ولـــقد 
تــفّضل الجــمال املــبارك فــي ذلــك الــّلوح بــقولــه: إّن األمــر ال يخــرج عــن إحــدى اثــنتني: إمّـــا أنــه حــق 
وإمّـــا أنــه بــاطــل، فــأحــضر الــعلماء وأحــضرنــي كــي أنــاقــشهم. فــإن كــان حــقًّا آمــنت بــه، وإن كــان 



بـاطـالً فـافـعل بـي مـا شـئت , وفـي هـذا الـّلوح أيـًضا يـقّدم الـنّصائـح لـناصـر الـّديـن شـاه ويـقول لـه: 
ال تـغتّر بسـلطنة فـانـية فـكم مـن السّــــــالطـني جـاءوا وذهـبوا جـميًعا لـم يـبَق لـهم مـن أثـر. وهـذا األمـر 
أمـر اهلل، وإنّـك ال تسـتطيع مـقاومـته وال تـقدر عـلى مـنعه. فـإّن أمـر اهلل ال يـقدر عـلى مـقاومـته أحـد، 
وأنـــت أيـــًضا ال تســـتطيع ذلـــك. وعـــّما قـــريـــب ســـيرتـــفع أمـــر اهلل ويـــحيط الشّــــــــرق والـــغرب، فـــلم يـــقبل 
الـنّصائـح اإللـهيّة، وظـّل عـلى غـروره حـتّى مـات تـاركًــا هـذا الـعالـم , ثـّم إّن الجـمال املـبارك بـقي فـي 
هــذا الــّسجن إالّ أنّــه كــان فــي مــنتهى الــعزّة، ولــم يــكن ســجنه كــسجن اآلخــريــن ألنّــه لــم يــأبــه أليّ 
شـخص قـّط. وكـم مـن مـرّة جـاء رجـال الـّدولـة والـتمسوا أن يتشـرّفـوا بـمحضره فـلم يـكن يـأذن لـهم، 
بــل إّن مــتصرف عــّكا ظــّل خــمس ســنوات يــرجــو ويــلتمس أن يتشــرّف بــمحضره فــلم يــأذن لــه، ولــم 
يـــمِض وقـــت طـــويـــل حـــتّى صـــار يخـــرج مـــن الـــّسجن كـــّلما أراد الخـــروج، وجـــاء املـــتصرّف وجـــميع 
املـــوظـــفني مـــن عـــّكا إلـــى الـــقصر الّـــذي نـــزلـــه والّـــذي يـــبعد عـــن املـــديـــنة مـــسافـــة نـــصف فـــرســـخ وذلـــك 
بــــمناســــبة عــــقد قــــران آقــــا ســــيّد عــــلي، ومــــع ذلــــك لــــم يــــلتفت إلــــيهم الجــــمال املــــبارك بــــالــــّسؤال عــــن 
أحــــوالــــهم وبــــعد هــــذه خــــالصــــة الــــباليــــا الّــــتي تحــــملها الجــــمال املــــبارك واملــــشّقات الّــــتي عــــانــــاهــــا، 

والّسجون اّلتي ألقي فيها والّسالم.

إنما هي األعمال ال األقوال

في يوم األربعاء املوافق 8 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة في 
منزله املبارك:

هو اهلل

جـــميع املـــلل كـــامـــلة مـــن حـــيث األقـــوال فـــالجـــميع يـــذكـــرون أنّـــهم مـــحبّون لـــلخير، والجـــميع يـــقولـــون 
الـــــّصدق مـــــقبول والـــــكذب مـــــذمـــــوم، واألمـــــانـــــة فـــــضيلة الـــــعالـــــم اإلنـــــسانـــــيّ، والـــــخيانـــــة ذلّــــــة الـــــعالـــــم 
اإلنـــسانـــيّ، وتـــطييب الـــقلوب أحـــسن مـــن كســـرهـــا، والـــرّأفـــة أفـــضل مـــن الـــبغض والـــعداوة والـــعدل 
جـميل ال الـظّلم، والـرّحـمة حـسنة ال الـقسوة، وحـسن األخـالق أفـضل مـن سـوئـها، والـنّور مـقبول ال 
الــــظّالم، والــــعلم عــــزّة اإلنــــسان ال الجهــــل، والــــكرم محــــمود ال البخــــل، والــــتّوجّـــــــه إلــــى اهلل حــــسن ال 
الــغفلة عــنه، والهــدايــة حــسنة ال الــّضاللــة وأمــثال ذلــك كــثير , إالّ أّن كــّل ذلــك يــظّل فــي عــالــم الــقول 
وال يـنتقل إلـى حـيّز الـعمل بـل إّن كـّل نـفس مـشغولـة بـميلها وهـواهـا. وكـل إنـسان مـنهمك بـالـتّفكير 
فـــــي مـــــنفعته ولـــــو جـــــلبت عـــــلى اآلخـــــريـــــن الـــــّضرر، وكـــــّل فـــــرد يـــــحصر فـــــكره فـــــي ثـــــروة نـــــفسه دون 
اآلخـريـن، وكـّل امـرئ يـفّكر فـي راحـته واطـمئنانـه دون غـيره، هـذا هـو مـنتهى مـطلب الـنّاس، وهـذا 
هـو مسـلكهم , إالَّ أن الـبهائـينّي ال يـنبغي لـهم أن يـكونـوا عـلى هـذه الـّشاكـلة. بـل يـنبغي أن يـكون 
الــبهائــيّون مــمتازيــن، فــتزيــد أعــمالــهم عــلى أقــوالــهم، ويــكونــون رحــمة لــلعاملــني بــالــعمل ال بــالــقول، 
ويـثبتون بمسـلكهم وأعـمالـهم وأفـعالـهم صـداقـتهم وأمـانـتهم، ويظهـرون فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ، 



ويــبيّنون الــنّورانــيّة الــّسماويّــة. وتــنادي أعــمالــهم بــأنّــهم بــهائــيّون وذلــك كــي يــكون الــبهائــيّون ســببا 
ًلـرقـي الـعالـم اإلنـسانـيّ , ولـو أّن إنـسانًـا قـام بـاألعـمال الـبهائـيّة وسـلك املسـلك الـبهائـيّ ملـا احـتاج 
إلـــى أّي قـــول يـــقولـــه. إنّـــما هـــي األعـــمال الّـــتي ارتـــقت بـــالـــعالـــم، فـــاألعـــمال هـــي الّـــتي نشـــرت هـــذه 
املـدنـيّة، واألعـمال هـي الّـتي أظهـرت هـذه الـّصنائـع واألعـمال هـي الّـتي أبـرزت هـذه االكـتشافـات، 
واألعــمال هــي الّـــتي بــلغت بــالــعالــم املــاّدّي إلــى هــذه الــّدرجــة. فــلو لــم تــكن هــناك أعــمال واقــتصر 
األمــر عــلى األقــوال فهــل كــان مــن املــمكن أن تــتحّقق هــذه املــدنــيّة املــاّديّــة؟ بهــذا الــبرهــان نســتطيع 
إذن أن نسـتدّل عـلى أن الـّروحـانـيّات مـناظـرة لـلماّديّـات. فـأعـمال أهـل املـلكوت سـبب حـياة الـقلوب 

ال األقوال، واألعمال الخيريّة سبب مسرّة الوجدان، والفضائل اإلنسانيّة سبب نورانيّة البشر.

وعـلى ذلـك فـيجب عـليكم أن تـتضرّعـوا وتبتهـلوا آنـاء الـّليل وأطـراف الـنّهار وتـسألـوا اهلل أن يـوفّـقكم 
إلــى األعــمال ال األقــوال. تــوجّـــــهوا إلــى اهلل وصــّلوا لــه ونــاجــوه واســعوا عــسى أن تــوفّــقوا إلــى عــمل 
الــخير، وأن تــكونــوا ســببًا لــغنى كــّل فــقير، وعــونًــا لــكل بــائــس وســرورًا لــكل محــزون، وســببًا لــصّحة 
كـــّل مـــريـــض، وســـببًا ألمـــن كـــّل خـــائـــف، وســـيلة لـــكّل مـــن ال وســـيلة لـــه، ومـــلجأ ومـــالذًا لـــكّل غـــريـــب، 
ومـــنزالً ومـــأوًى لـــكّل مـــن ال مـــأوى لـــه وال وطـــن , تـــلك هـــي صـــفة الـــبهائـــيّ. فـــإذا وفّـــقنا إلـــيها فـــنحن 

بهائيّون وإذا لم نوفّق إليها –ال قدر اهلل- فلسنا بهائينّي.

محبّة اهللّ

في يوم األربعاء املوافق 8 تشرين الثّاني 1911 أيًضا ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية 
في منزله املبارك:

هو اهلل 

يــحيا اإلنــسان والــحيوان والــنّبات جــميًعا –بــل والجــماد- بــاملــاء. ولــقد ثــبت أّن الجــماد يــحيا بــاملــاء 
الــّشفّاف املتجــّمد. فــمن االكــتشافــات الحــديــثة أّن للجــماد حــياة أيــًضا، وأّن حــياتــه بــاملــاء املتجــّمد 
الــّشفّاف , إذن فــاملــاء هــو ســبب الــحياة. ولهــذا يــقول الــّسيّد املــسيح إنّــه ال بــّد مــن الــتّعميد بــاملــاء 
والــّروح، أي بــذلــك الــّشيء الّــذي هــو ســبب الــحياة األبــديّــة. وهــذ املــاء هــو عــني الــنّار أي مــحبّة اهلل. 
فــمحبّة اهلل –ألنّــها تحــرق الــحجب واألســتار- يــقال لــها الــنّار، وألنّــها ســبب الــحياة يــقال لــها املــاء. 
والـواقـع أّن مـحبّة اهلل هـي حـقيقة فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ بـها تتطهّـــر طـينة البشـر، وبـمحبّة اهلل 
يـــنجو اإلنـــسان مـــن نـــقائـــص الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ. وبـــمحبّة اهلل أيـــًضا يـــرتـــقي فـــي عـــالـــم الـــفضائـــل، 
فـتصبح هـي سـببًا لـنورانـيّة الـعالـم، ولـوحـدة جـميع البشـر. إنَّ مـحبّة اهلل دواء لـكّل داء، ومـرهـم لـكلّ 
جــــرح. ومــــحبّة اهلل ســــبب ســــعادة عــــالــــم البشــــر. وبــــها يــــفوز اإلنــــسان بــــالــــحياة األبــــديّــــة والــــّسعادة 
السّــــــرمــديّــة , فــيجب عــلينا إذن أن نــحصر ســعينا وجهــدنــا فــي أن نــكون تــجسيًدا ملــحبّة اهلل. ذلــك 



ألنَّ مـحبّة اهلل هـي حـقيقة جـميع األديـان. وهـي أسـاس تـعالـيم عـالـم اإلنـسان , فـبمحبّة اهلل حـطّم 
إبـراهـيم األصـنام. وبـمحبّة اهلل فـاز إسحق بـالـبركـة. وبـمحبّة اهلل أصـبح يـعقوب إسـرائـيل. وبـمحبّة 
اهلل أصـبح يـوسـف عـزيـز مـصر. وبـمحبّة اهلل نـّجى مـوسـى بـني إسـرائـيل. وبـمحبّة اهلل وهـب الـّسيّد 
املـسيح الـحياة األبـديّـة. وبـمحبّة اهلل رفـع محّـمد الـعرب مـن أسـفل دركـات الجهـل إلـى أعـلى درجـات 
الـــعلم. وبـــمحبّة اهلل ضـــّحى حـــضرة الـــباب بـــنفسه وبشّـــــــر بـــظهور حـــضرة بـــهاء اهلل وعـــرَّض صـــدره 
أللـف رصـاصـة. وبـمحبّة اهلل أشـرق حـضرة بـهاء اهلل عـلى الشّــــــرق والـغرب , فـيجب عـليكم إذن أن 
تــحصروا فــكركــم وذكــركــم وتــقضوا كــّل وقــتكم فــي أمــر واحــد، أال وهــو أن تــصبحوا مــظاهــر مــحبّة 

اهلل.

في مجمع الرّوحانينّي

في يوم الخميس املوافق 9 تشرين الثّاني سنة 1911 دعي حضرة عبد البهاء إلى مجمع 
الّروحانينّي بقاعة سان جرمان 21 شارع ريو كلمبيد في باريس وقد أثنى رئيس املجلس على 

البهائينّي ثناًء عاطرًا فألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية:

هو اهلل

إنّــني مــمنّت مــن أقــوال الــرّئــيس ومــشاعــره الــقلبيّة غــايــة االمــتنان. وأشــكر اهلل إنّــني حــضرت فــي 
مـثل هـذا املجـمع الـّروحـانـيّ فـي بـاريـس , فـلو نـظرنـا اآلن إلـى جـّو هـذا املجـلس بـمنظار الـحقيقة 
لـوجـدنـاه مـملوًءا بـالـّروح ولـوجـدنـا الـفيوضـات الـّسماويّـة شـامـلة لـه مـحيطة بـه، ولـشاهـدنـا تـأيـيدات 
الـــّروح الـــقدس. فـــالحـــمد هلل عـــلى أّن هـــذه الـــقلوب فـــيّاضـــة بـــاإلحـــساســـات الـــّروحـــانـــيّة، تـــترّدد فـــيها 
اهــتزازات الــّروح. فــالــّروح بــمنزلــة املــحيط وهــذا املجــمع بــمنزلــة األمــواج. وبــالــرّغــم مــن أّن األمــواج 
مــــتعّددة إال أنّــــها مــــنبعثة مــــن مــــحيط واحــــد. وبــــالــــرّغــــم مــــن أنّــــها فــــي ظــــاهــــرهــــا مــــختلفة الــــّصور 
واألشــــكال إالّ أن وحــــدة الــــّروح تتجــــّلى فــــيها. لــــقد أتــــى جــــميع األنــــبياء وجــــميع املــــظاهــــر اإللــــهيّة 
املـــقّدســـة لـــتربـــية البشـــر كـــي تتجـــّلى وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وتـــبرز، فـــال يـــبقى لـــألمـــواج أّي أثـــر، 
وإنــما الــّشأن يــكون شــأن املــحيط. ذلــك ألّن الــّروح كــاملــحيط واألجــسام كــاألمــواج , ولــقد ورد فــي 
اإلنـجيل –كـما ذكـر رئـيس املجـمع- أّن أورشـليم تـنزل مـن الـّسماء. وال شـّك أّن أورشـليم الـّسماويّـة 
ا وطـينًا بـل هـي الـتّعالـيم اإللـهيّة الّـتي تتجـّلى بـني البشـر بـقّوة الـّروح. وملّا  هـذه ليسـت حجـرًا وجـصًّ
كـانـت قـد انـقضت مـّدة طـويـلة نـسيت فـيها الـتّعالـيم اإللـهيّة ولـم يـعد هـناك أّي أثـر لـنورانـيّة أورشـليم 
الـّسماويّـة لـذلـك ظهـر بـهاء اهلل مـن الشّــــــرق، وأورشـليم الـّسماويّـة الّــتي هـي الـتّعالـيم اإللـهيّة تجـّلت 
فــي إيــران وســائــر األقــطار , ومــن املــعلوم أّن أورشــليم الــّسماويّــة هــي الــتّعالــيم الــّسماويّــة الــنّازلــة 
مــن الــّسماء وبــالــرّغــم مــن أّن أورشــليم هــذه انهــدمــت مــن أســاســها فــقد تــأّسســت مــرّة أخــرى. وقــد 
تــغّلبت الــقوى الــجسمانــيّة والــقوى املــاّديّــة فــي الــغرب بــينما الــغلبة فــي الشّــــــرق لــلقوى الــّروحــانــيّة. 



والحـــمد هلل فـــإنّـــني أرى فـــي بـــاريـــس جـــمًعا مـــحترمًــــا يـــعيش بـــنفحات الـــّروح. فـــاإلنـــسان ال يـــكون 
إنــسانًــا بــجسمه، إنّــما اإلنــسان إنــسان بــروحــه، ذلــك ألّن الــجسمانــيات يشــترك فــيها اإلنــسان مــع 
الــــحيوان، أم الــــّروح فــــيمتاز بــــها اإلنــــسان عــــلى الــــحيوان. تــــأمّــــلوا كــــيف يــــضيء شــــعاع الــــّشمس 
األرض كـــذلـــك تـــضيء الـــّروح األجـــسام. إنّـــها الـــّروح الّـــتي تـــجعل اإلنـــسان ســـماويًّـــا، هـــي الـــّروح 
الّــتي تــجعله يســتفيض مــن نــفثات الــّروح الــقدس، هــي الــّروح الّــتي تــكشف حــقائــق األشــياء، هــي 
الـّروح الّــتي أظهـرت كـّل هـذه اآلثـار، وهـي الـّروح الّــتي أّسسـت كـّل هـذه الـعلوم، هـي الـّروح الّــتي 
وهـــبت الـــحياة األبـــديّـــة، هـــي الـــّروح الّــــتي تـــوحّــــــد املـــلل املـــختلفة. هـــي الـــّروح الّــــتي تجـــمع الشّــــــــرق 
والـــغرب، هـــي الـــّروح الّـــتي تـــجعل الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ عـــاملًــا ربّـــانـــيًّا. ولهـــذا فـــاملســـتفيضون مـــن قـــّوة 
الـّروح هـم سـبب حـياة الـعالـم. فـالحـمد هلل عـلى أنّـكم مسـتفيضون مـن عـالـم الـّروح، وال شـّك أنّـكم 
مسـرورن ومـبتهجون مـن تـعالـيم بـهاء اهلل الّــذي هـو مـؤسّــــــس الـّروحـانـيّات ذلـك ألّن تـعالـيم بـهاء اهلل 
روحــانــيّة مــحضة , وأّول هــذه الــتّعالــيم تحــّري الــحقيقة. وتحــّري الــحقيقة ســبب ظــهور الــّروح. ذلــك 
ألّن الــّروح ال تــحّس بــالــقّوة املــحسوســة. وإنّــما تظهــر وتتجــّلى بــالــقوى الــباطــنيّة. وبــالــرّغــم مــن أنّ 
جــــسم اإلنــــسان مــــحسوس إالّ أّن روحــــه مــــخفيّة وهــــي مــــتحّكمة فــــي الجســــد. ولــــلّروح تــــصرّفــــان: 
أحــــدهــــما بــــواســــطة اآلالت واألدوات بــــمعنى أنّــــها تــــرى بــــالــــعني وتــــسمع بــــاألذن وتــــتكّلم بــــالــــّلسان. 
وبـالـرّغـم مـن أّن هـذه اآلالت تـعمل، إال أّن املحـرّك هـو الـّروح. وبـالـرّغـم مـن أّن هـذه األدوات تـتعّلق 
بــالجســد إالّ أنّــها تــعمل بــقّوة الــّروح. وأمّـــا الــتّصرّف الــثّانــي فــيتّم دون اآلالت، فــفي عــالــم الــّرؤيــا 
تـــــرى الـــــّروح بـــــال عـــــني، وتـــــسمع بـــــال أذن، وتـــــنطق بـــــال لـــــسان، وتـــــمشي بـــــال قـــــدم. وجـــــميع الـــــقوى 
الـّروحـانـيّة تظهـر وتتجـّلى فـي عـالـم الـّرؤيـا دون وسـاطـة الـجسم , إذن صـار مـعلومًــا أّن الـّروح لـها 
تــــصرّفــــان، أحــــدهــــما بــــواســــطة آالت األجــــسام كــــالــــعني واألذن وغــــيرهــــا، وثــــانــــيهما بــــدون اآلالت. 
والـّدلـيل عـلى ذلـك أن الـجسم قـد يـكون فـي الـغرب إالّ أّن الـّروح تـكشف حـاالت الشّــــــرق وتـديـر فـيه 
األمـــور وتـــسيّرهـــا , مـــن ذلـــك يـــثبت ويـــتحّقق أّن الـــّروح عـــظيمة وأّن الجســـد إذا مـــا قـــيس بـــها فـــهو 
حــقير. فــالــجسم بــمثابــة الــبّلور والــّروح الــنّور. ومــهما بــلغ الــبّلور مــن الــّصفاء إالّ أّن ظــهور جــمالــه 
وتجـّليه ال يـتحّقق إالّ بـالـّضياء والـنّور. والـنّور لـيس مـحتاجًـــا إلـى الـبّلور ألنّـه مـشعّ ومـضيء. إالّ أنّ 
الـبّلور مـحتاج إلـى الـنّور كـي يـضيء ويظهـر جـمالـه. وكـذلـك فـالـّروح ليسـت مـحتاجـة إلـى الـجسم، 
بـل إّن الـجسم هـو املـحتاج إلـى الـّروح. والـّروح ال تـحيا بـالـجسم أمّــا الـجسم فـال يـحيا إال بـالـّروح. 
الحـظوا كـيف يـتناقـص الـجسم فـي حـني تـبقى الـّروح عـلى عـظمتها وقـّوتـها. إذا بـترت يـد اإلنـسان 
مـثالً فـإّن الـّروح تـظّل عـلى مـا هـي عـليه مـن قـدرة وسـلطة. وإذا عـميت عـني اإلنـسان بـالـعمى فـإنّ 
بـصيرتـه تـظّل عـلى مـا هـي عـليه. أمّـا إذا انـقطعت فـيوضـات الـّروح عـن الجسـد فـإّن الجسـد يـنعدم 
عـلى الـفور , ثـبت إذن أّن اإلنـسان بـروحـه ال بجسـده، وهـذه الـّروح فـيض مـن الـفيوضـات اإللـهيّة، 
وإشـراق مـن إشـراقـات شـمس الـحقيقة. ولـكّن هـذه الـّروح اإلنـسانـيّة إذا مـا تـأيّـدت بـالـّروح الـقدس 
– ونـــفثات الـــّروح الـــقدس هـــي الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة- أصـــبحت روحًــــــا حـــقيقيّة، وعـــندئـــٍذ تـــفوز بـــالـــحياة 



األبـديّـة، وتـظفر بـالـنّورانـيّة الـّسماويّـة. ويـتنّور الـعالـم اإلنـسانـيّ بـالـفضائـل الـرّحـمانـيّة , فـيجب عـلينا 
أن نجتهـد فـي الـعمل بـموجـب تـعالـيم بـهاء اهلل، وأن نـسعى فـي أن نـزداد روحـانـيّة يـومًــا بـعد يـوم، 
ونــزداد نــورانــيّة ونــزداد خــدمــة لــوحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ، وأن نجــري املــساواة بــني البشــر وننشــر 
الــرّحــمة اإللــهيّة ونــقّدم مــحبّة اهلل إلــى جــميع مــن عــلى األرض حــتّى تتجــّلى الــقّوة الــّروحــانــيّة غــايــة 
التّجـّلي وال يـعود هـناك لـألجـسام شـأن. وإنّـما يـكون الـّشأن شـأن األرواح. عـند ذاك يـصير عـالـم 
البشــر فــي حــكم الــنّفس الــواحــدة، وتتجــّلى وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وال يــبقى نــزاع وال اخــتالف. 
وتــتأسّــــــس أورشــليم اإللــهيّة عــلى أســاس مــتني. ويــصبح جــميع البشــر مــن أهــل املــلكوت، ويــفوزون 
بــنصيب مــن الــفيوضــات اإللــهيّة , وبــعد – فــإنّــي أشــكر اهلل عــلى أنّــني حــضرت مجــمعكم، وإنّــني 
أعــبّر لــكم عــن امــتنانــي إلحــساســاتــكم الــّروحــانــيّة، وأدعــو لــكم أن تــزداد هــذه اإلحــساســات يــومًـــا 
بــعد يــوم، وأن يــزداد هــذا االتّــحاد واالتّــفاق حــتّى يظهــر ويــتّضح مــا أخــبر بــه األنــبياء فــي الــكتب. 
ذلــك ألّن هــذا الــعصر عــصر عــظيم، وهــذا الــقرن قــرن ربّــانــي. وجــميع مــا ذكــر فــي الــكتب ظهــرت 
آثــاره. فــما تــفّضل بــه الــّسيّد املــسيح بــانــت عــالمــاتــه، فــالــيوم هــو يــوم الــرّّب الجــليل. وســوف يتجــّلى 
الـــعدل اإللـــهيّ فـــي نـــهايـــة األمـــر، وهـــذا الـــعصر هـــو عـــصر الـــّصلح والـــّصالح، وهـــذا الـــعصر هـــو 
عـصر االتّـحاد والـنّجاح، واملـأمـول فـي هـذا الـعصر أن يـصبح الـعالـم الـنّاسـوتـي انـعكاسًــــــا لـلعالـم 
الــالّهــوتــيّ، هــذا هــو أمــلنا. والحــمد هلل إنّــنا فــي هــذا األمــل مــتّفقون. نــسأل اهلل أن يــحيا الجــميع 
بــــنفثات الــــّروح الــــقدس، وأن نــــتّفق، وتمتلئ قــــلوبــــنا مــــن مــــحبّة اهلل، وتشــــتغل ألــــسنتنا بــــذكــــر اهلل، 
وتـــصبح أعـــمالـــنا أعـــمال الـــّروحـــانـــينّي، وإحـــساســـاتـــنا إحـــساســـات املـــلكوتـــينّي حـــتّى يـــلوح ويســـطع 

النّور اإلنسانيّ اّلذي هو املثال اإللهيّ.

الــّلهم يــا رؤوف يــا كــريــم يــا رحــيم. نــّور هــذا الجــمع بــشمع املــحبّة. وأحــيي هــذه الــنّفوس بــنفثات 
الــــّروح الــــقدس. وهــــب لــــهم أنــــوار الــــّسماء. وابــــذل لــــهم املــــوهــــبة الــــكبرى، وابــــعث لــــهم بــــالــــتّأيــــيدات 
الــــــغيبيّة، ويسّـــــــــــر لــــــهم املــــــكاشــــــفات الــــــّروحــــــانــــــيّة. نــــــّور األبــــــصار بــــــنور الهــــــدى، واشــــــرح الــــــّصدور 
بـالـفيوضـات الـالّنـهائـيّة. وبشّـــــر األرواح الـكبرى وتـّوج الـنّفوس بـاملـوهـبة الـعظمى. أيـربِّ نـحن فـقراء 
فيسّــــــر لـنا كـنز املـلكوت. وأَذالّء فـأعـزّنـا فـي مـلكوتـك، مشـرّدون فـآوِنـا فـي مـلجئك ومـالذك. جـاهـدون 
فــاهــدنــا بــألــطافــك الّـــتي ال تــتناهــى. ســاكــتون فهــب لــنا الــنّطق الــفصيح. عــاجــزون فــأحــسن إلــينا 
بـالـقدرة املـلكوتـيّة، الـّلهم يـا غـفّار اغـفر لـنا خـطايـانـا، وهـب لـنا الـعطاء، وكـفّر عـنا سـيّئاتـنا. وعـّلمنا 

من اآلداب الرّحمانيّة. إنّك أنت املعطي الباذل الرّحيم.



تحّري الحقيقة

في يوم الجمعة املوافق 10 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في 
منزله املبارك:

هو اهلل 

بـاألمـس ذهـبنا إلـى جـمعية الـّروحـانـينّي وملّا كـانـوا روحـانـينّي فـقد تحـّدثـنا عـن الـّروح وخـلودهـا وعـن 
فـــناء الجســـد. وأثـــبتنا بـــالـــبراهـــني الـــقاطـــعة أّن بـــقاء الجســـد مشـــروط بـــفيض الـــّروح الـــقدس. فـــإذا 
انـفّك هـذا الـفيض عـن الجسـد انـعدم الجسـد. وبـقاء الـّروح لـيس مشـروطًا بـبقاء الجسـد. ذلـك ألنّـنا 
نــالحــظ أّن الــيد إذا قــطعت مــن جــسم اإلنــسان لــم تــنقص الــّروح وأّن عــني اإلنــسان إذا أصــيبت 
بـالـعمى لـم تـنقص روح اإلنـسان. وإذا نـام جـسم اإلنـسان فـإّن روحـه تـظّل يـقظة. وفـي أثـناء الـنّوم 
تُــــصاب جــــميع أعــــضاء اإلنــــسان الــــجسمانــــيّة بــــالخــــلل، فــــالــــعني ال تــــرى واألذن ال تــــسمع والــــيدان 
والــقدمــان ال تتحــرّك. ولــكّن الــّروح تســتمّر فــي عــملها. فــهي فــي عــالــم الــّرؤيــا تــرى وتــسمع وتــطير. 
إذن فــالــّروح ليســت مــحتاجــة إلــى الــجسم، وإن كــان الــجسم مــحتاجًـــــا إلــى الــّروح. ولهــذا فــالــّروح 
خــالــدة ال تــعتريــها الــعوارض وال الخــلل وال الــفتور , كــتب أحــدهــم فــي إحــدى الــصحف قــائــالً: كــنّا 
نــــتوقــــع أن يحــــّدثــــنا فــــالن عــــن أســــاس دعــــوة بــــهاء اهلل إال أنّــــه تحــــّدث عــــن الــــّروح. ولهــــذا فــــإنّــــنا لــــم  
نسـتفد، كـما يـليق ويـنبغي. وحـدث أنّـني ذكـرت أسـاس ديـن حـضرة بـهاء اهلل فـي جـمعيّة أخـرى، 
وفـّصلت فـيه الـقول فـلم أجـد ضـرورة لـلتّكرار. وال يـليق بـي أن أكـّرر بـيانًـا واحـًدا فـي كـّل املـجالـس. 
فــمن العجــز أن يــقتصر اإلنــسان عــلى مــسألــة واحــدة يــبيّنها فــي كــّل مجــلس يخــطب فــيه. ولهــذا 
فـإنّـي اتّحـدث فـي كـّل مجـلس بحـديـث مـختلف، وال أكـّرر أّي حـديـث أو بـيان، ألّن الـفائـدة تـتحّقق 
فـــي أن اتحـــّدث فـــي كـــّل مجـــلس بحـــديـــث مـــخصوص، واإلنـــسان الـــعاقـــل ال يـــقّدم لـــلناس طـــعامًــــا 
واحـــًدا فـــي جـــميع األوقـــات. بـــل ال بـــّد لـــه مـــن أن يـــقّدم فـــي كـــّل يـــوم طـــعامًــــا جـــديـــًدا، ولـــو أنّـــه قـــّدم 
طـعامًــا واحـًدا لـحصل املـلل، ولـعاف الـنّاس الـطّعام وزهـدوا فـيه. إذن فـال بـّد مـن أن يـقّدم فـي كـلّ 
يــوم فــاكــهة جــديــدة. والــطّبيب يــصف فــي كــّل يــوم دواء جــديــًدا، وال يــليق بــه أن يــصف دواًء واحــًدا 
فـي كـّل حـني، واألمـر الّـذي أحـّب أن أوضّـــــــــحه هـو أنّـني عـمالً بهـذه الـحكمة لـم اتّحـدث بـاألمـس عـن 
مــبادئ حــضرة بــهاء اهلل، ولهــذا رأيــت مــن الــّضروري أن أبــنّي لــكم فــي كــّل يــوم مــبدأ مــن مــبادئ 
حـــــضرة بـــــهاء اهلل لـــــكي تـــــدركـــــوهـــــا حـــــق اإلدراك (أرجـــــو أن تـــــترجـــــم لـــــي أّي ســـــؤال يـــــسألـــــه أحـــــد 

الحاضرين حتّى يكونوا جميًعا على علم كامل بمبادئ حضرة بهاء اهلل).

أّول مـــبدأ مـــن مـــبادئ حـــضرة بـــهاء اهلل تحـــّري الـــحقيقة، ومـــعنى ذلـــك أنّـــه يـــنبغي أن يـــنزّه الـــنّاس 
نـفوسـهم ويـقّدسـوهـا عـن تـلك الـتّقالـيد الّـتي ورثـوهـا عـن آبـائـهم وأجـدادهـم، فـللموسـويّـني تـقالـيدهـم، 
ولـلزرادشـتينّي تـقالـيدهـم، ولـلمسيحينّي تـقالـيدهـم ولـلبوذيّـني تـقالـيدهـم، ولـكل مـّلة تـقالـيدهـا، وكـل مـّلة 
تحســـب أّن تـــقالـــيدهـــا هـــي الـــحّق وأّن تـــقالـــيد اآلخـــريـــن بـــاطـــلة، فـــاملـــوســـويّـــون مـــثالً يـــتصّورون أنّ 



تـقالـيدهـم هـي الـحّق وتـقالـيد اآلخـريـن بـاطـلة، ونـحن نـريـد أن نـعرف أيّـها هـو الـّصحيح، والـواقـع أنّ 
جـميع الـتّقالـيد ليسـت صـحيحة، فـلو أنّـنا تـمسكنا بـتقليد مـعنّي ملـنعنا ذلـك عـن الـتّدقـيق فـي تحـّري 
تــــقالــــيد اآلخــــريــــن، فــــالــــيهودّي املــــؤمــــن واملــــتمّسك بــــتقالــــيد املــــوســــويّــــني ال يــــمكنه قــــّط أن يــــدرك أنّ 
اآلخــريــن عــلى حــّق، إذن فــال بــّد مــن التّخــلي عــن الــتّقالــيد، وال بــّد مــن تحــّري الــحقيقة عــسى أن 
يــكون الــحّق مــع اآلخــريــن. وعــلى ذلــك فــإنّــه مــا لــم نــترك ونهجــر الــتّقالــيد فــإّن الــحقيقة ال تــبدو وال 
تتجـّلى. فـعبدة األوثـان مـثالً يـقولـون إّن األوثـان حـّق، ومـا لـم يـتركـوا هـذه الـتّقالـيد فـلن يـتمّكنوا مـن 
أن يـــفوزوا بـــالهـــدايـــة ولـــن يـــدركـــوا وحـــدانـــيّة اهلل وعـــند تحـــّري الـــحقيقة يـــتوجّــــــب عـــلى اإلنـــسان أن 
يتخــّلى عــن الــتّقالــيد، فــعلى جــميع املــلل إذًا أن تهجــر الــتّقالــيد، ثــّم تتحــّرى الــحقيقة. وبهــذا ال بــدّ 
أن تظهــر الــحقيقة , ولــو افــترضــنا أّن هــناك خــمسة أشــخاص، وأّن كــّل واحــد مــن هــؤالء الخــمسة 
يــّدعــي أنّــه أعــلم مــن اآلخــر فــال بــّد مــن وضــعهم مــوضــع االمــتحان. ومــا لــم نــترك الــتّعّصب فــكيف 
نســــتطيع أن نظهــــر الــــحقيقة؟ فــــاملــــجوســــيّ يــــقول أنــــا عــــلى حــــّق، والــــيهودّي يــــقول أنــــا عــــلى حــــّق، 
واملـسيحيّ يـقول أنـا عـلى حـّق، والـبوذّي يـقول أنـا عـلى حـّق. فـكيف يـمكن أن يظهـر الـحّق؟ إذن ال 
بـّد أن يـترك املـوسـوّي الـتّعّصب، ويـترك املـسيحيّ الـتّعّصب، ويـترك الـبوذّي الـتّعّصب، ومـا لـم يـتمّ 
هــذا فــال يــمكن لــلحّق أن يظهــر , إّن غــايــة طــالــب الــعلم الــعاقــل الــكامــل هــي تــحصيل الــعلم بــغض 
الـنّظر عـن الّـذي بـينه لـه، والـنّور مـحبوبـه فـي أّي زجـاج أضـاء، والـورد مـطلوبـه فـي أيّـة أرض نـبت، 
والـــنّيِّر األعـــظم يهـــب الـــفيض اإللـــهيّ مـــن أّي مشـــرق طـــلع. وال يـــجوز أن يـــتعّصب، بـــل يـــنبغي أن 
يــكون عــاشــًقا لــلّشمس ســواء طــلعت مــن املشــرق املــوســوي أم املحــّمدي أم الــعيسوي. فــالــّشمس 
هــي الــّشمس , وعــلى هــذا فــالــحقيقة يــجب أن تــكون هــدف اإلنــسان بــغض الــطّرف عــّمن ســمعها 
مــنه. هــذه هــي مــسألــة تحــّري الــحقيقة. فــما هــي نــتيجة هــذا الــبحث؟ نــتيجته أّن عــلى جــميع مــلل 
الـعالـم أن تتخـّلى عـن كـّل مـا سـمعت مـن قـبل، وأالّ تـتمّسك بـمّلة مـا أو تـنفر مـن غـيرهـا مـن املـلل. 
فـلعّل املـّلة الّـتي نـفرت مـنها عـلى حـّق، ولـعّل تـلك الّـتي تـمّسكت بـها عـلى بـاطـل، فـإذا مـا تخـّلت عـّما 
سـمعت ولـم تـتمّسك بـمّلة مـعيّنة ولـم تـنفر مـن غـيرهـا عـندئـذ يـبدأ تحـّري الـحقيقة وسـوف تـالحـظ فـي 
الـــنّهايـــة أّن حـــقيقة األديـــان اإللـــهيّة واحـــدة، وأّن االخـــتالف مـــنحصر فـــي الـــتّقالـــيد، وهـــكذا يـــكون 
تحـــّري الـــحقيقة ســـببًا فـــي اتّـــفاق جـــميع البشـــر , هـــذا مـــبدأ مـــن مـــبادئ حـــضرة بـــهاء اهلل. وغـــًدا 
نحــدثــكم عــن مــبادئ ديــنه واحــًدا بــعد اآلخــر حــتّى يــمكنكم الــوقــوف عــليها جــيًّدا. فــفّكروا وتــعّمقوا 

في هذا املبدأ كي أحّدثكم غًدا عن مبدأ آخر.



رقي الرّوح وبقاؤها 

في مساء يوم الجمعة املوافق 10 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة 
أيًضا في منزل مسيو دريفوس في باريس

هو اهلل

ال بـّد لـي مـن أن أحـّدثـكم الـّليلة عـن رقـيّ الـّروح وخـلودهـا , كـّل مـوجـود ال بـّد لـه مـن أن يـكون إمّــا 
فــي حــالــة ارتــقاء أو فــي حــالــة تــدنّــي. فــليس هــناك فــي الــكائــنات تــوقّــف. ذلــك ألّن جــميع الــكائــنات 
لـــها حـــركـــة جـــوهـــريّـــة. فـــهي إمّــــا أن تـــنتقل مـــن الـــعدم إلـــى الـــوجـــود، أو مـــن الـــوجـــود إلـــى الـــعدم , 
واإلنـسان فـي ارتـقاء مـنذ بـدايـة وجـوده، ويـظّل كـذلـك إلـى أن يـبلغ درجـة يـتوقّــف عـندهـا. ثـّم يـأتـي 
الـتّدنّـي بـعد الـتّوقّـف. وهـذا الّشجـر مـنذ بـدايـة وجـوده فـي نـشوء ونـمو حـتّى يـبلغ غـايـة الـنّمو، ثـّم ال 
بّـد لـه أن يـتدنـى بـعد الـرّقـي. والـطّائـر مـثالً يـظّل يـصعد فـي طـيرانـه إلـى أن يـبلغ أوج الـتّرقّـي. فـإذا 
مـــا تـــوقّـــف بـــدأ يـــتدنّـــى , إذن أصـــبح مـــن املـــعلوم أّن جـــميع الـــكائـــنات لـــها حـــركـــة جـــوهـــريّـــة. وكـــذلـــك 
الـــحال فـــي عـــالـــم األرواح. فـــإذا لـــم يـــتحّقق لـــلّروح الـــرّقـــيّ فـــهو تـــوقّـــف. ولـــكّن الـــتّوقّـــف مـــمتنع. ألنّ 
الحـركـة مـن لـوازم الـوجـود الـذّاتـيّة الّـتي ال انـفكاك لـها. وهـي تـكون إمّــا ذاتـيّة أو كـيفيّة أو كـّميّة أو 
روحـيّة أو جـوهـريّـة. ومـن الـواضـح أّن الـّروح ال تـوقّـف لـها وال تـدنّـي. وملـا لـم يـكن لـلّروح تـدنٍّ فـال بـدّ 
لــــها مــــن الــــتّرقّــــي. وبــــالــــرّغــــم مــــن أّن املــــراتــــب محــــدودة إالّ أّن الــــفيوضــــات الــــّربــــانــــيّة غــــير محــــدودة 

والكماالت اإللهيّة غير متناهية. ولهذا فالّروح في رقيّ دائم ألّن اكتسابها للفيض مستمّر.

الحـــظوا كـــيف أّن روح اإلنـــسان وعـــقله فـــي رقـــيّ مـــنذ بـــدايـــة حـــياتـــه، وكـــيف أّن عـــلمه فـــي ازديـــاد. 
ولهــذا فــمعلومــاتــه ال تــتناقــص بــل تــتزايــد. وكــذلــك حــال الــّروح اإلنــسانــيّة بــعد انــقطاعــها عــن هــذا 
الجســد. فــهي تــظّل فــي رقــيّ دائــم، ألّن الــكماالت غــير مــتناهــية. وهــذا هــو السّــــــّر فــي أّن األديــان 
اإللـــهيّة تـــأمـــر بـــالـــخيرات واملـــبرّات مـــن أجـــل األمـــوات. ذلـــك ألّن الـــخيرات واملـــبرّات ســـبب فـــي عـــلوّ 
الــّدرجــات والــعفو واملــغفرة. فــلو كــان رقــيّ الــّروح بــعد الــوفــاة مســتحيالً لــكانــت أمــثال هــذه األمــور 
عــبثًا، فــلماذا إذن نــدعــو، ونــبذل الــخيرات واملــبرّات، وملــاذا نــطلب عــلّو الــّدرجــات؟ لــقد نــّصت جــميع 
الـكتب اإللـهيّة عـلى وجـوب بـذل الـخيرات واملـبرّات لـألمـوات وحـثّتنا عـلى أن نـدعـو ونـصّلي ونبتهـل 
طـالـبني املـغفرة. وهـذا بـرهـان كـاٍف عـلى أّن رقـيّ الـّروح مـمكن بـعد صـعودهـا. وإذا كـانـت املـراتـب 
محــدودة مــتناهــية إالّ أّن الــكماالت غــير مــتناهــية. وفــي عــالــم الــنّاســوت يحــدث الــتّزايــد والــتّناقــص، 
. مـــثلها فـــي ذلـــك مـــثل عـــقل  ولـــيس كـــذلـــك فـــي املـــلكوت. فـــليس فـــي عـــالـــم األرواح تـــناقـــص وال تـــدنٍّ
اإلنـسان وعـلمه، فـهما دائـًما فـي ازديـاد , وإنّـني آلمـل مـن فـضل الـحّق أن تـكونـوا فـي رقـيّ دائـم 
سـواء فـي عـالـم الـنّاسـوت أو عـالـم الـالّهـوت، وأن تـكون روحـكم فـي انشـراح فـي هـذا الـعالـم وفـي 
الـــعالـــم اآلخـــر، وأن يـــكون عـــقلكم وفـــكركـــم وإدراكـــكم فـــي تـــزايـــد، وأن تـــرتـــقوا فـــي جـــميع مـــراتـــب 
الـوجـود، وأالّ يـكون الـتّوقّــف مـن نـصيبكم ذلـك ألنّـه ال يـعقب الـتّوقّــف إال الـتّدنّـي , وفـضال ًعـن ذلـك 



إذا نــــظرنــــا إلــــى ســــائــــر الــــكائــــنات اتّــــضح لــــنا أنّــــها نــــاتــــجة عــــن تــــركــــيب الــــعناصــــر املــــختلفة. وهــــذا 
الـتّركـيب يـتبّدل بـالتّحـليل. فـجسم اإلنـسان مـثالً مـركّـــب مـن عـناصـر مـتعّددة. إالّ أّن هـذا الـتّركـيب 
لــــيس بــــاقــــيًا إذ ال بــــّد لــــه مــــن أن يتحــــّلل. فــــإذا تــــطّرق إلــــيه التّحــــليل كــــان مــــعنى ذلــــك انــــعدام ذلــــك 
الــجسم. وبــما أّن لــكّل تــركــيب تحــليل، إذن فــال بــّد لهــذا الــتّركــيب مــن الــعناصــر املــتعّددة املــختلفة 
مـن أن يـرتـّد إلـى التّحـليل. أمّــا الـّروح اإلنـسانـيّة فليسـت مـركّــبة وليسـت مـكّونـة مـن عـناصـر مـختلفة 
بــل إنّــها مجــرّدة مــن الــعناصــر ومــنزّهــة عــن عــناصــر الــطّبيعة. وملّـا كــانــت غــير مــركّـــبة مــن الــعناصــر 
فــــهي حــــيّة وبــــاقــــية فــــي الــــنّشأة األبــــديّــــة , وإنّــــه ملــــن الــــثّابــــت فــــي الــــفلسفة الــــطّبيعيّة أّن الــــعنصر 
الــبسيط ال يــنعدم، ألنّــه لــيس مــركّـــبًا مــن الــعناصــر بــل هــو مجــرّد عــنها ومــنزّه عــن الــطّبائــع. وملّـا لــم 
يـكن مـركّــبًا مـن الـعناصـر فـهو إذًا ال يتحـّلل. أمّــا الـكائـنات املـركّــبة مـن الـعناصـر فـعرضـة لـالنـعدام. 
وهـــو يـــقولـــون مـــثالً إّن الـــذّهـــب ال يـــنعدم ألنّـــه بـــسيط ولـــيس مـــركّــــبًا، وملّــا كـــان عـــنصرًا واحـــًدا ولـــيس 
مـركّـــبًا فـإنّـه ال يتحـّلل وال يـنعدم. إالّ أّن أهـل الـحقيقة مـتّفقون عـلى أّن كـافّـة املـوجـودات املـاّديّـة لـو 
دقّــقت وحـّققت لـتبنّي أنّـها مـركّـــبة حـتّى ولـو أفـتى فـالسـفة الـزّمـان بـأنّـها بـسيطة , وملّـا كـانـت الـّروح 
اإلنـسانـيّة غـير مـركّــبة مـن الـعناصـر املـتعّددة وليسـت داخـلة فـي نـطاق املـركّــبات فـإنّـها ال تـنعدم وال 
تتحـّلل. وكـذلـك إذا نـظرنـا فـي اآلثـار املـترتّـبة عـلى الـوجـود: فـالـّشيء املـوجـود لـه أثـر، وأمّــا املـعدوم 
فـال أثـر لـه عـلى اإلطـالق. واسـتناًدا إلـى هـذا املـبدأ الحـظوا الـنّفوس املـقّدسـة وكـيف أّن آثـارهـا مـا 
زالـت بـاقـية فـي جـميع الـعوالـم. وكـيف أّن تـأثـيرهـا فـي عـالـم الـعقول والـنّفوس مـا زال بـاقـيًا وثـابـتًا. 
ومـن أمـثلة ذلـك آثـار الـّسيّد املـسيح. فـهي مـا زالـت ظـاهـرة وبـاهـرة مـّما يـدل عـلى أّن روح املـسيح 
مــــوجــــودة وتــــترتّــــب عــــلى وجــــودهــــا هــــذه اآلثــــار. إذ ال يــــمكن أن يــــترتّــــب عــــلى املــــعدوم أّي أثــــر. إذن 
فـــالـــّروح الّـــتي لـــها كـــّل هـــذه الـــتّأثـــيرات مـــوجـــودة فـــعالً وال يـــمكن أن تـــكون مـــعدومـــة. وجـــميع الـــكتب 
الـّسماويّـة تـنطق بهـذا , تـأمّــلوا فـي الـكائـنات املـوجـودة تجـدوا أّن الجـماد يـنتهي بـالـنّبات والـنّبات 
يـنتهي بـالـحيوان، والـحيوان يـنتهي بـاإلنـسان، واإلنـسان أيـًضا لـه حـياة عـنصريّـة قـصيرة األمـد. 

فلو كان اإلنسان يحيا هذه األيّام القصيرة ثّم يموت وينتهي لكان هذا العالم عبثًا باطالً.

أكّرر هذه النّقطة مرّة أخرى حتّى تلتفتوا إليها جيًدا:

جــميع الــكائــنات الــالّمــتناهــية صــادرة عــن الجــماد. والــنّبات أخــّص مــن الجــماد، والــحيوان أخــصّ 
مــن الــنّبات، واإلنــسان أخــّص مــن الــحيوان. فــالــكائــنات إذن تــنتهي بــاإلنــسان. واإلنــسان أشــرف 
الـــكائـــنات. فـــلو كـــان هـــذا اإلنـــسان هـــو اآلخـــر يـــحيا فـــي هـــذا الـــعالـــم حـــياتـــه الـــقصيرة هـــذه فـــي 
مـنتهى الـتّعب واملـشّقة ثـّم يـمضي ويـنعدم لـكان عـالـم الـوجـود هـذا مـحض أوهـام وسـراب ال نـهايـة 
لــهما. فهــل مــن املــمكن أو املــعقول أن يــكون هــذا الــكون الــالّمــتناهــي عــلى هــذا الــنّحو مــن الــعبث 
وعـدم الجـدوى؟ ال واهلل! إّن كـّل طـفل يـدرك أن لهـذا الـعالـم الـالّمـتناهـي حـكمة، وأّن لهـذه الـكائـنات 
الــعظيمة ســرًّا وثــمرًا، وأّن ملــصنع الــقدر هــذا فــائــدة ومــنفعة، وأّن لهــذه املــبادئ نــتيجة. وإالّ فــهي 
خسـران فـي خسـران. إذًا تـبنّي أّن بـعد الـحياة الـنّاسـوتـيّة حـياة مـلكوتـيّة وأّن روح اإلنـسان بـاقـية 



والــفيوضــات اإللــهيّة غــير مــتناهــية , أمّـــا املــاّديّــون فــيسألــون أيــن هــذه الــّروح؟ فــنحن ال نــرى شــيئًا 
وال نـرى روحًــــا وال نـسمع صـوتًـا وال نـشّم رائـحة. إذن فـالـّروح ال وجـود لـها. بـل إنّـها مـعدومـة. هـكذا 
يــقول املــاّديّــون أمّـــا نــحن فــنقول: إّن هــذا الجــماد دخــل إلــى عــالــم الــنّبات فــنشأ ونــما وفــاز بــالــقّوة 
الـنّامـية وارتـقى ودخـل فـي عـالـم آخـر وأصـبح شجـرة. وإّن جهـل عـالـم الجـماد بـذلـك ال يـقوم دلـيالً 
عــلى أّن عــالــم الــنّبات غــير مــوجــود، إذ ال يــمكن الــحكم عــلى انــعدام عــالــم الــنّبات بــأّن الجــماد ال 
يـحّس بـه، أو بـأنّـه لـيس لـديـه اسـتعداد إلدراك عـالـم الـنّبات , وهـذا الـنّبات يـدخـل الـعالـم الـحيوانـي 
ويــرتــقي. غــير أّن األشــجار ال تــحّس بــذلــك. ألّن الــنّبات ال عــلم لــه بــعالــم الــحيوان. وكــأنّــما لــسان 
حـالـه يـقول: أيـن عـالـم الـحيوان فـأنـا ال أحـّس بـه. فـي حـني أّن عـالـم الـحيوان مـوجـود فـعالً , وكـذلـك 
فــإّن الــحيوان ال عــلم لــه بــعالــم عــقل اإلنــسان، وقــد يــقول وهــو فــي عــاملــه الــخاّص، أيــن الــعقل؟ أيــن 
روح اإلنـسان؟ وال يـقوم قـولـه هـذا دلـيالً عـلى أّن روح اإلنـسان ال وجـود لـها , إذن فـاملـرتـبة األدنـى 
ال تــدرك املــرتــبة األعــلى مــنها. مــثل ذلــك مــثل هــذا الــورد الّــذي لــيس لــديــه إدراك بــعاملــنا، وال يــعرف 
أّن هـناك عـاملًا إنـسانـيًّا أيـًضا. وقـد يـقول فـي رتـبته الـخاصّـــــــــة: أيـن الـعالـم اإلنـسانـيّ فـإنّـني ال أرى 
ذلـــك الـــعالـــم. وال يـــمكن أن يتّخـــذ ذلـــك دلـــيالً عـــلى عـــدم وجـــود اإلنـــسان , فـــإذا كـــان املـــاّديّـــون غـــير 
مـدركـني لـلوجـود املـلكوتـيّ فـإّن عـدم إدراكـهم لـه ال يـقوم دلـيالً عـلى انـعدام الـوجـود املـلكوتـيّ. بـل إنّ 
الــوجــود الــنّاســوتــيّ فــي حــّد ذاتــه دلــيل عــلى الــوجــود املــلكوتــيّ. ذلــك ألّن الــفناء فــي حــّد ذاتــه دلــيل 
عــلى الــبقاء. فــلو لــم يــكن هــناك بــقاء ملــا كــان هــناك فــناء. والــظّلمة فــي حــّد ذاتــها دلــيل عــلى الــنّور، 
والـفقر فـي حـّد ذاتـه دلـيل عـلى الـغنى. فـلو لـم يـكن هـناك فـقر ملـا كـان هـناك غـنى. والجهـل فـي حـدّ 
ذاتـــه دلـــيل عـــلى الـــعلم. ولـــو لـــم يـــكن هـــناك عـــلم ملـــا كـــان هـــناك جهـــل. ذلـــك ألّن الجهـــل هـــو فـــقدان 
الــعلم، والــفقر هــو فــقدان الــغنى، والــظّلمة هــي انــعدام الــنّور، والعجــز هــو عــدم الــقدرة، والــّضعف 
هــو عــدم االســتطاعــة , وهــكذا فــالــفناء نــفسه دلــيل عــلى الــبقاء. ولــو لــم يــكن الــفناء ملــا كــان الــبقاء، 
ولـو لـم يـكن الـغنى ملـا كـان الـفقر. ولـو لـم يـكن الـعلم ملـا كـان الجهـل. ولـو كـان جـميع الـنّاس فـقراء 
ملـا كـان هـناك فـقر. وإنّـما يُظهـر الـفقر الـغنى. إذن فـالـفناء نـفسه دلـيل عـلى الـبقاء , وإذا لـم يـكن 
الـــّروح بـــقاء فـــلماذا تحـــّمل أنـــبياء اهلل ومـــظاهـــره املـــقّدســـة مـــا تحـــّملوا مـــن عـــناء ومـــشّقة؟ وفـــيَم قـــبل 
الـّسيّد املـسيح هـذه الـّصدمـات والـباليـا عـلى نـفسه؟ ملـاذا تحـّمل سـيّدنـا محـّمد كـّل هـذه املـصائـب؟ 
وكـــيف ارتـــضى حـــضرة الـــباب الـــرّصـــاص يـــطلق عـــلى صـــدره املـــبارك؟ وألّي شـــيء تـــقبّل الجـــمال 
املــبارك عــلى نــفسه كــّل هــذا الــزّجــر والــبالء والــحبس والــعذاب؟ فــما الــّداعــي إلــى تحــّمل كــّل هــذه 
املـشّقات طـاملـا أّن الـّروح ال بـقاء لـها؟! أمّــا كـان مـن األفـضل إذن لـلّسيّد املـسيح أن يـقضي أيّـامـه 
فـي فـرح وسـرور؟ ألّن الـّروح بـاقـية تـقبّل الـّسيّد املـسيح كـّل هـذه اآلالم واملـحن , ولـو كـان لـإلنـسان 
أدنــى مســتوى مــن إدراك فــإنّــه لــفّكر وقــال لــنفسه إّن هــذا الــعالــم عــالــم وجــود ال عــالــم عــدم. وإنّ 
الـكائـنات تـرتـقي عـلى الّـدوام مـن رتـبة أدنـى إلـى رتـبة أعـلى مـن رتـبتها. فـكيف إذًا يـتوقّـف الـتّرقّـي؟ 
ومـع ذلـك نـرى مـن يـقول بـأّن الـرّقـيّ مـن لـوازم الـوجـود يـقول أيـًضا بـانـقطاع هـذا الـرّقـي!! ذلـك ألنّـه 



ال عـلم لـه بـشيء عـلى اإلطـالق مـثله مـثل الجـماد الّــذي يـقول إّن عـالـم اإلنـسان ال عـني لـه وال أذن 
وال شــّم يــتذّوق بــه رائــحة هــذا الــورد. والسّـــــــّر فــي ذلــك أّن فــي عــالــم الجــماد ال يــحتوي وجــود غــير 
الـوجـود الجـمادّي. وهـذا مـن نـقص الجـماد وال يـقوم دلـيالً عـلى أنّـه لـيس هـناك وجـود غـير الـوجـود 
الجـــمادّي , فـــعن الجهـــل يـــتساءل هـــؤالء املـــاّديّـــون: أيـــن عـــالـــم األرواح؟ أيـــن الـــحياة األبـــديّـــة؟ أيـــن 
األلــــطاف اإللــــهيّة الــــخفية؟ إنــــنا ال نــــرى مــــن ذلــــك شــــيئًا. فــــمثل هــــؤالء مــــثل الجــــماد إذ يــــقول أيــــن 
الــــكماالت اإلنــــسانــــيّة؟ أيــــن الــــعني؟ أيــــن األذن؟ وهــــذا مــــن نــــقص الجــــماد , إنّــــني آلمــــل أن تــــزداد 
إحـــــساســـــاتـــــكم الـــــّروحـــــانـــــيّة يـــــومًـــــا بـــــعد يـــــوم إن شـــــاء اهلل. واعـــــلموا عـــــلم الـــــيقني أّن هـــــذه الـــــحواس 
الـجسمانـيّة لـيس لـديـها االسـتعداد لـكي تـدرك الـعوالـم الـّروحـانـيّة. غـير أّن قـّوة اإلدراك تـعقل هـذه 
الـــعوالـــم، والـــعقل الـــكّليّ الـــّربـــانـــيّ يـــفهمها، والـــبصيرة اإلنـــسانـــيّة تـــشاهـــدهـــا، وأذن الـــّروح تســـتمع 
إلـــيها , أمّــــا هـــؤالء املـــاّديّـــون فـــهم الّــــذيـــن أشـــار إلـــيهم الـــّسيّد املـــسيح بـــقولـــه: "لـــهم عـــيون ولـــكن ال 
يــــبصرون بــــها، ولــــهم آذان ولــــكن ال يــــسمعون بــــها، ولــــهم قــــلوب ولــــكن ال يــــدركــــون بــــها". كــــما قــــال 
إشـــعياء فـــي األصـــحاح الـــّسادس: "أنـــتم تـــسمعون ولـــكنّكم ال تـــفقهون وأنـــتم تـــبصرون ولـــكنّكم ال 
تــدركــون". ويــقول اهلل تــعالــى فــي الــقرآن: "صــمٌّ بــكٌم عــميٌ فــهم ال يــعقلون” وكــيف يــتسنّى لــلعني 
الــعمياء أن تــشاهــد الــّشمس، أو لــألذن الــصّماء أن تســتمع إلــى الــّلحن الجــميل؟! مــصداقًــا لــقول 
سـنائـي الـحكيم , مـوقـع الـرّمـز والسّـــــّر اإللـهيّ عـند الـجاهـلني كـعزف الـعود عـند األصـّم واملـرآة عـند 

 ( 1األعمى(

وحدة اإلنسانيّة

في يوم الّسبت املوافق 11 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في 
منزله املبارك في باريس:

هو اهلل 

بــــاألمــــس ذكــــرنــــا أّول مــــا يــــجب عــــلى اإلنــــسان فــــعله هــــو تحــــّري الــــحقيقة. وفــــي ســــبيل هــــذا األمــــر 
يـتوجّــــب عـلى اإلنـسان أن يـنسى مـا سـمعه ومـا ورثـه مـن اآلبـاء واألجـداد، أو اقـتبسه مـن األفـكار، 
وأن يساوي بني أديان األرض وال ينحاز إلى دين معنّي وال ينفر من غيره كي يتمّكن من أن يميّز 
الـّديـن الّـذي مـقرون بـالـحقيقة. فـإذا تحـّرى الـحقيقة عـلى هـذا الـنّحو فـال بـّد أن يـدركـها فـي الـنّهايـة 
, واألسـاس اإللـهيّ الـثّانـي هـو الـوحـدة اإلنـسانـيّة، بـمعنى أّن جـميع البشـر هـم عـباد اهلل األكـبر، 
وأّن اهلل خـــالـــق الـــكّل ورازق الـــكّل ومـــحيي الـــكّل، كـــما أنّـــه رؤوف بـــالـــكّل. وجـــميع الـــنّاس يـــكّونـــون 
الـجنس البشـرّي. فـالـتّاج اإلنـسانـيّ زيـنة لـكّل رأس وخـلعة املـوهـبة اإللـهيّة جـمال لـكّل هـندام والـكلّ 



عـباد اهلل. وهـو بـهم جـميًعا رؤوف رحـيم، وعـنايـته تـشمل الـكّل. ال يـفّرق بـني مـؤمـن وكـافـر، بـل يـرحـم 
الــكّل ويــرزقــهم. هــذه هــي الــّصفة الــرّحــمانــيّة اإللــهيّة. لهــذا ال يــمكننا أن نــفّضل إنــسانًــا عــلى آخــر 
ألّن الـــخاتـــمة مـــجهولـــة. وكـــّل مـــا فـــي األمـــر أّن بـــعض الـــنّاس مـــا زالـــوا كـــاألطـــفال لـــم يـــصلوا إلـــى 
مــرحــلة الــبلوغ. وهــؤالء يــجب عــلينا أن نــربّــيهم حــتّى يــبلغوا أشــّدهــم أو أن بــعضهم مــرضــى يــجب 
عــــلينا أن نــــعالــــجهم حــــتّى يــــظفروا بــــالــــّشفاء. أو أّن بــــعضهم جــــاهــــل يــــجب تــــعليمهم حــــتّى يــــعلموا 
ويــدركــوا. وال يــنبغي أن نــعتبر هــؤالء أشــرارًا ونــنفر مــنهم بــل يــجب عــلينا أن نــكون أشــّد رأفــة بــهم 
ألنّــهم أطــفال أو مــرضــى أو جهــالء , دقّـــقوا الــنّظر فــي عــالــم الــوجــود تجــدوا أّن األلــفة هــي ســبب 
الــــوجــــود وأّن املــــحبّة هــــي ســــبب الــــحياة، وأّن االنــــفصال ســــبب املــــمات , دقّــــقوا الــــنّظر فــــي جــــميع 
الـكائـنات، فهـذا الخشـب مـثالً أو هـذا الحجـر تـركّــبا مـن الـعناصـر، أّي أّن الـذّرّات تـآلـفت وامـتزجـت 
حـــتّى بـــرز هـــذا الخشـــب وهـــذا الحجـــر إلـــى حـــيّز الـــوجـــود، ولـــو لـــم تـــتحّقق هـــذه األلـــفة لـــكانـــا فـــي 
الـــعدم. فـــالـــعناصـــر أو األجـــزاء الـــفرديّـــة تـــتم بـــينها األلـــفة وتـــتركّـــــب وبـــذلـــك تـــوجـــد الـــكائـــنات، فـــإذا 
اضـــطرب أمـــر هـــذه األلـــفة تحـــّلل الـــتّركـــيب وتـــالشـــى , وكـــذلـــك تـــآلـــفت الـــذّرّات وامـــتزجـــت، وارتـــبطت 
واجـتمعت لـتحّقق ظـهور اإلنـسان، وعـندمـا يـتطّرق إلـى هـذه الـعناصـر التّحـليل والـتّفريـق يـتالشـى 
جسـد اإلنـسان , مـن هـذا يـتّضح أّن األلـفة واملـحبّة سـبب الـحياة، وأّن الـنّفور واالخـتالف والـفرقـة 
سـبب املـمات. هـذه هـي الـحال فـي جـميع الـكائـنات , فـالـجنس البشـرّي إذن عـباد اهلل، ويـجب أن 
تــتحّقق بــينهم األلــفة واملــحبّة، وأن يــنفروا مــن الــبغض والــعداوة , ولــو الحــظتم الــحيوانــات األلــيفة 
لــوجــدتــم أنّــها فــي غــايــة األلــفة. أمّـــا الــحيوانــات الــكاســرة كــالــذّئــب والــضبع والــنّمر فــتعيش مــنفردة 
مـنعزلـة وفـي غـايـة الـتّوحّــــش، وهـكذا ال يـعيش ذئـبان ذكـران فـي غـار واحـد، فـي حـني يـجتمع ألـف 
رأس مــن الــغنم فــي مــكان واحــد، وال يــنزل صــقران فــي عــّش واحــد، فــي حــني تــأوي ألــف حــمامــة 
إلــى وكــر واحــد. فــالــحيوانــات األلــيفة هــي حــيوانــات مــباركــة، ألّن األلــفة واملــحبّة دلــيل عــلى الــبركــة. 
فـي حـني أّن الـنّفور دلـيل عـلى الـهمجية , وقـصارى الـقول إّن حـضرة بـهاء اهلل أعـلن وحـدة الـعالـم 
اإلنــسانــيّ كــي يــعيش البشــر مــع بــعضهم الــبعض كــما يــعيش األخ واألخــت واألم واالبــن واالبــنة 
واألب مــــًعا. وإنّــــني آلمــــل أن تــــضعوا تــــعالــــيم حــــضرة بــــهاء اهلل بــــشأن وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ 
مـــوضـــع الـــتّنفيذ. يـــقول حـــضرة بـــهاء اهلل: إذا كـــان لـــكم –ال قـــّدر اهلل- عـــدّو فـــال تـــعتبروه عـــدوًّا بـــل 
عـّدوه صـديـًقا، وعـامـلوه كـما تـعامـلون الـّصديـق. وهـو يـؤكّـــد عـلى ذلـك كـي تـتحّقق األلـفة بـني جـميع 

البشر , أيّدكم اهلل.



الّدين توأم العلم

في يوم األحد املوافق 12 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في 
منزله املبارك: 

هو اهلل

بــاألمــس بــيّنّا املــبدأ الــثّانــي مــن مــبادئ الــبهائــيّة وهــو وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ. أمّـــا املــبدأ الــثّالــث 
فــهو أّن الــّديــن تــوأم الــعلم. فــإذا ُوجــدت مــسألــة مــن مــسائــل الــّديــن ال تــطابــق الــعقل والــعلم كــانــت 
هــذه املــسألــة وهــًما. ألّن الجهــل ضــّد الــعلم. فــإذا كــان الــّديــن ضــّد الــعلم فــهو الجهــل. وإذا كــانــت 
هـناك مـسألـة تخـرج عـن طـور الـعقل الـكّليّ اإللـهيّ فـكيف نـتوقّــع أن يـقنع بـها اإلنـسان، إذ إنّـه لـو 
فـــعل ذلـــك لـــسّمينا ذلـــك اعـــتقاد الـــعوام , أمّـــا األســـاس الّـــذي وضـــعه جـــميع األنـــبياء فـــهو الـــحقيقة، 
وهـــي واحـــدة ومـــطابـــقة بـــأكـــملها لـــلعلم. فـــوحـــدانـــيّة اهلل مـــثالً، أليســـت مـــطابـــقة لـــلعقل؟ والـــّروحـــانـــيّة 
اإلنـــسانـــيّة أليســـت مـــطابـــقة لـــلعقل؟ والـــنّية الـــّصادقـــة والـــّصدق واألمـــانـــة والـــوفـــاء أليســـت مـــطابـــقة 
لـــــلعقل؟ والـــــثّبات واالســـــتقامـــــة واألخـــــالق الحـــــميدة أليســـــت مـــــطابـــــقة لـــــلعقل؟ إذًا فجـــــميع أحـــــكام 
الشّـــــــريـــعة اإللـــهيّة مـــطابـــقة لـــلعقل. وتـــفصيل ذلـــك أّن الـــّديـــن مـــنقسم إلـــى قـــسمني: أحـــدهـــما يـــتعّلق 
بـــالـــّروحـــانـــيّات وهـــو األصـــل. والـــقسم الـــثّانـــي يـــتعّلق بـــالـــجسمانـــيّات أي املـــعامـــالت , أمّــــا الـــقسم 
املــتعّلق بــالــّروحــانــيّات واإللــهيّات فــإنّــه لــم يــتغيّر ولــم يــتبّدل، وبــه بــعث جــميع األنــبياء الّــذيــن أسّــــــسوا 
فــــضائــــل الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ، بــــمعنى أّن قــــبًسا مــــن شــــمس الــــحقيقة ســــطع عــــلى عــــالــــم األخــــالق 
فـــأضـــاءهـــا وهـــطل غـــمام الـــعنايـــة. ازدهـــرت حـــديـــقة الـــحقيقة وأيـــنعت. وهـــذا أســـاس رســـالـــة جـــميع 
األنــبياء وهــو يــتعلذق بــعالــم األخــالق واملــعرفــة، وهــو واحــد ال يــتغيّر، إذ الــحقيقة ال تــتعّدد وال تــقبل 
الـــتّعّدد , أمّــــا الـــقسم الـــثّانـــي مـــن الـــّديـــن اإللـــهيّ -وهـــو املـــتعّلق بـــاألجـــسام واألحـــكام فـــإنّـــه يـــتغيّر 
ويــتبّدل بــمقتضى الــزّمــان واملــكان. فــفي زمــان مــوســى نــّصت الــتّوراة عــلى عشــرة أحــكام بــالــقتل. 
وكـان ذلـك بـمقتضى ذلـك الـزّمـان. أمّـا فـي عهـد املـسيح فـإّن الـزّمـان لـم يـكن يـقتضي ذلـك. هـذا هـو 
سـبب الـتّغيير الّـذي حـصل، فـالـقصاص فـي الـتّوراة مـثالً يـقوم عـلى أسـاس الـعني بـالـعني، ومـعنى 
ذلـــك أنّـــه إذا كســـر إنـــسان ســـّن إنـــسان آخـــر كســـرت ســـنّه. وإذا ســـرق إنـــسان قُـــطعت يـــده، فهـــل 
يــمكن اآلن الــقيام بهــذا الــعمل؟ أو هــل يــمكن قــتل مَـــْن يكســر السّــــــبت، أو قــتل مَـــْن يســّب أبــاه؟ إنّ 
ذلــك مســتحيل الــيوم ومــمتنع. ذلــك ألّن الــزمــان ال يــقتضيه , اتّــضح إذن أّن لشــريــعة اهلل وجهــني، 
أحـدهـما روحـانـيّ يـتعّلق بـعالـم األخـالق واملـعرفـة وفـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ، وهـذا ال تـغيير فـيه وال 
تبديل، فهو واحد دائًما أبًدا، والثّاني ال يتعّلق باألخالق، وهذا يتغيّر حسب مقتضيات الزمان.

أمّــا أسـاس ديـن اهلل فـهو األخـالق وإشـراق نـور املـعرفـة والـفضائـل اإلنـسانـيّة. وكـل مـّلة تـرتـقي إذا 
تــحّسنت أخــالقــها، كــما أّن تهــذيــب األخــالق مــطابــق لــلعقل، وال خــالف فــي ذلــك أبــًدا , لــذلــك إذا 
كـان الـّديـن مـخالـفًا لـلعقل فـهو أوهـام، وهـذه أيـًضا مـسألـة مـن مـسائـل وتـعالـيم بـهاء اهلل. فـطابـقوا 



إذن جــــميع عــــقائــــدكــــم عــــلى الــــعلم حــــتّى يــــتّفق الــــعلم والــــّديــــن. ذلــــك ألّن الــــّديــــن هــــو أحــــد جــــناحــــي 
اإلنسان والعلم هو الجناح اآلخر واإلنسان يطير بجناحني وال يستطيع أن يطير بجناح واحد.

أمّــا جـميع تـقالـيد األديـان فـهي مـخالـفة لـلعقل والـعلم ولـحقيقة األديـان، ومـن هـذه الـتّقالـيد نـشأت 
املــفاســد الّــتي أصــبحت ســببًا لــلعداوة والــبغضاء بــني البشــر، ولــو طــابــق الــنّاس بــني الــّديــن والــعلم 
لظهـرت الـحقيقة، وألصـبح ظـهور الـحقيقة سـببًا إلزالـة الـخالف ولـزال الـبغض الـّديـنيّ بـل الخـتلط 
جـميع البشـر مـع بـعضهم الـبعض بـنهايـة األلـفة واملـحبّة. فـركّـــزوا أفـكاركـم إذن عـلى تـطبيق الـعلم 

على الّدين، وتطبيق الّدين على العلم.

ترك التّعّصب

في يوم اإلثنني املوافق 13 تشرين الثّاني سنة 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية 
في منزله املبارك في باريس:

هو اهلل 

مـــــن بـــــني مـــــبادئ بـــــهاء اهلل تـــــرك الـــــتّعّصب الـــــوطـــــنيّ والـــــتّعّصب املـــــذهـــــبيّ والـــــتّعّصب الـــــعنصريّ 
والـــتّعّصب الـــّسياســـيّ. ذلـــك ألّن عـــالـــم البشـــر ابـــتلي بـــمرض الـــتّعّصب. وهـــذا املـــرض مـــزمـــن وهـــو 
سـبب الهـالك. إذ إّن جـميع االخـتالفـات والحـروب واملـنازعـات وسـفك الـّدمـاء سـببها هـذا الـتّعّصب. 
وكـــّل حـــرب تـــقع تـــكون نـــاتـــجة إمّــــا مـــن الـــتّعّصب الـــّديـــنيّ وإمّــــا مـــن الـــتّعّصب الـــعنصرّي، أو مـــن 
الــتّعّصب الــوطــنيّ أو مــن الــتّعّصب الــّسياســيّ، وطــاملــا أّن هــذه الــتّعّصبات قــائــمة فــلن يــقّر لــلعالــم 
اإلنسانيّ قرار , لهذا يقول حضرة بهاء اهلل إّن هذه التّعّصبات هادمة لبنيان العالم اإلنسانيّ.

انـظروا أواّلً إلـى أصـحاب األديـان. فـلو كـان هـؤالء مـؤمـنني بـاهلل حـًقا، ومـطيعني لـلتّعالـيم اإللـهيّة ملـا 
تـعّصبوا ألّن الـتّعالـيم اإللـهيّة تـأمـر بـأالّ يـكون هـناك تـعّصب قـّط. وهـي تـنّص صـراحـة عـلى وجـوب 
مــعامــلة البشــر بــعضهم الــبعض بــاملــحبّة، وعــلى أّن اإلنــسان يــجب أن يــرى الــقصور فــي نــفسه ال 
فـي غـيره، وأنّـه ال يـنبغي لـه أن يـفّضل نـفسه عـلى غـيره. ذلـك ألّن الـعاقـبة الـحسنة مـجهولـة لـه وال 
يــمكنه الــوقــوف عــليها. وكــم مــن إنــسان بــدأ بــدايــة الــنّفس الــزّكــيّة ثــّم انــصرف عــن ذلــك فــيما بــعد. 
ومـن أمـثال هـؤالء يـهوذا األسخـريـوطـي الّـذي كـان طـيّبًا فـي الـبدايـة، ثـّم انـقلب خـبيثًا فـي الـنّهايـة. 
وكــــم مــــن إنــــسان بــــدأ بــــدايــــة ســــيّئة جــــدًّا ثــــّم أصــــبح فــــي الــــنّهايــــة حــــسنًا جــــدًّا. ومــــن هــــؤالء بــــولــــس 
الـحوارّي الّـذي كـان فـي الـبدايـة عـدوًّا لـلمسيح، ثـّم أصـبح فـي الـنّهايـة أعـظم عـبيد املـسيح. فـعاقـبة 
اإلنــــسان مــــجهولــــة إذن. فــــكيف يــــمكن –والــــحال هــــذه- أن يــــفّضل أحــــد نــــفسه عــــلى غــــيره، ولهــــذا 
يـنبغي أالّ يـكون بـني البشـر أّي تـعّصب فـال يـقولـّن أحـد أنـا مـؤمـن وفـالن كـافـر وال يـقولـّن أنـا مـقرّب 

إلى اهلل وذاك مردود. فحسن الخاتمة مجهول.



ثـانـيًا: ال بـّد لـلمرء أن يـسعى كـي يـعّلم الـجاهـلني، ويـبلغ بـاألطـفال الجهـالء درجـة الـرّشـد والـبلوغ، 
ويحّسن أخالق الّشرير ويهديه بكمال املحبّة وال يعاديه.

ثـــالـــثًا: وأمّـــا الـــتّعّصب الـــعنصرّي فـــوهـــم مـــحض. ذلـــك ألّن اهلل خـــلقنا جـــميًعا بشـــرًا، ونـــحن جـــميًعا 
جــــنس واحــــد، وال اخــــتالف بــــيننا مــــن حــــيث الخــــلقة، ولــــيس بــــيننا أي تــــمايــــز قــــومــــيّ. فــــكّلنا بشــــر 
وجـــميعنا مـــن ســـاللـــة آدم. فـــكيف نـــختلف مـــع وجـــود وحـــدة البشـــر هـــذه، فـــنقول هـــذا أملـــانـــيّ وذاك 
إنجــليزّي وذلــك فــرنــسيّ، وهــذا رومــيّ وهــذا تــركــيّ وهــذا إيــرانــيّ، أال إّن هــذا لــوهــم مــحض. أفــمن 
أجـل وهـم مـن األوهـام يـجوز الـنّزاع والجـدال؟ وهـل يـمكن أن نـجعل هـذه الـتّفرّقـة الّـتي لـم يـصنعها 
اهلل أســاسًــــــا لــلعقيدة؟ إّن جــميع األجــناس، أبــيضهم وأســودهــم وأصــفرهــم وأحــمرهــم وجــميع املــلل 
والــــطّوائــــف والــــقبائــــل عــــند اهلل ســــواء، ال امــــتياز ألحــــد مــــنهم عــــلى أحــــد الــــّلهم إال الّــــذيــــن يــــعملون 
بـــموجـــب الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة، والّـــذيـــن هـــم صـــادقـــون رحـــماء مـــحبّون لـــلعالـــم ويـــمثلون رحـــمة الـــرّحـــمن. 
فـهؤالء مـمتازون حـقًّا سـواء كـانـوا سـوًدا أم صـفرًا أم بـيًضا ، أم أيًّـا كـانـوا وهـم مـقّربـون عـند اهلل. 
هـؤالء هـم مـصابـيح عـالـم البشـر املـضيئة وأشـجار جـنّة األبـهى املـثمرة. ولهـذا فـاالمـتياز بـني البشـر 
قـــائـــم عـــلى أســـاس األخـــالق والـــفضائـــل واملـــحبّة واملـــعرفـــة ولـــيس عـــلى أســـاس نســـبته إلـــى الشّـــــــرق 

والغرب.

والـــرّابـــع هـــو الـــتّعّصب الـــّسياســـيّ، إذ إّن فـــي الـــعالـــم أشـــخاصًـــــــــــا يـــبتغون الـــتّفرّد، ويـــحصر هـــؤالء 
جـــهودهـــم فـــي أن يـــرتـــقوا بـــمملكتهم ولـــو عـــلى حـــساب خـــراب ســـائـــر املـــمالـــك. ولهـــذا يـــلجأون إلـــى 
شــتّى الــوســائــل لــتحقيق غــايــتهم، فيحشــدون الــجيوش، ويخــّربــون املــمالــك، ويــسوقــون اآلالف إلــى 
مــوارد الهــالك حــتّى يخــلقوا ألنــفسهم اســًما وشهــرة، وألن يُــقال هــذا مــدبّــر وفــاتــح املــملكة الــفالنــيّة. 
فــي حــني أنّــه كــان السّــــــبب فــي هــالك آالف مــن الــبؤســاء، وتــفّكك آالف مــن األســر وتــيتّم آالف مــن 
األطــفال. ثــّم إّن هــذه الــفتوحــات ال تــدوم، فــلعّل الــغالــب يــصبح مــغلوبًــا فــي يــوم مــن األيّــام، ولــعلّ 
املــغلوب يــواتــيه يــوم يــصبح فــيه غــالــبًا. فــارجــعوا إلــى الــتّاريــخ، كــم مــن مــرّة غــلبت فــرنــسا أملــانــيا ثــمّ 
عــادت فــُغلبت عــلى يــدهــا. وكــم مــن مــرّة غــلب اإلنجــليز الــفرنــسينّي ثــّم عــادت فــرنــسا فــغلبتهم بــعد 
مــّدة. إذن فــالــظّفر ال يــدوم، بــل إنّــه يــنقلب عــلى صــاحــبه، فــلماذا يــتعّلق بــه اإلنــسان طــاملــا أنّــه ال 
يـبقى؟ طـاملـا أنّـه سـبب لـسفك الـّدمـاء وهـدم كـيان اإلنـسان الّــذي هـو بـنيان إلـهيّ؟ إنّـنا لـنأمـل فـي 
هــذا الــعصر الــنّورانــيّ أالّ تــدوم هــذه الــتّعّصبات، وأن تــضيء الــعالــم نــورانــيّة املــحبّة، وأن يــحيط 
بــالــكون فــيض مــلكوت اهلل، وأن تــشمل الجــميع رحــمة الــرّحــيم املــنّان، وأن يــظفر الــعالــم اإلنــسانــيّ 
بــــاالنــــطالق والتّحــــّرر مــــن هــــذه الــــقيود األرضــــيّة، ويــــتّبع الخــــطط اإللــــهيّة. ذلــــك ألّن خــــطط البشــــر 
نـاقـصة، أمّــا الـّسياسـة اإللـهيّة فـكامـلة، دقّـقوا الـنّظر تجـدوا أّن اهلل خـلق جـميع البشـر، وهـو رؤوف 
بـهم جـميًعا، يـشملهم بـرعـايـته وعـنايـته. فـنحن إذًا عـبيد اهلل ويـنبغي لـلعبد أن يـتابـع مـواله بـالـّروح 
والــــفؤاد , فــــتضرّعــــوا وابتهــــلوا وتــــوجّـــــــهوا إلــــى املــــلكوت اإللــــهيّ كــــي تــــزول هــــذه الــــظّلمات وتتجــــّلى 

النّورانيّة الحقيقيّة.



املساواة بني الجنسني

في يوم الثاّلثاء املوافق 14 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في 
منزله املبارك في باريس:

هو اهلل

جــميع الــكائــنات املــوجــودة عــلى األرض تــتألــف مــن ذكــور وإنــاث، وال فــرق بــني ذكــورهــا وإنــاثــها. 
فـــإذا نـــظرنـــا إلـــى عـــالـــم الـــنّبات وجـــدنـــا ذكـــورًا وإنـــاثًـــا، ووجـــدنـــا أّن بـــينها مـــساواة، وأنّـــه ال امـــتياز 
لــفريــق عــلى فــريــق بــل إنّــها جــميًعا مــتساويــة فــي جــميع الــكماالت الــنّباتــيّة. وكــذلــك إذا نــظرنــا إلــى 
عــــالــــم الــــحيوان فنجــــد ذكــــورًا وإنــــاثًــــا ال تــــمايــــز بــــينها، ونــــرى أنّــــها مــــتساويــــة فــــي جــــميع املــــراتــــب 
ومـــتشاركـــة فـــي جـــميع الـــوظـــائـــف الـــحيوانـــيّة. ولـــكن عـــندمـــا نـــنظر إلـــى عـــالـــم اإلنـــسان فـــإنّـــنا نـــرى 
تـفاوتًـا، فـنعجب لهـذا الـتّفاوت، أهـو خـلقيّ أم بسـبب الـتّربـية، ونـتساءل: هـل جـنس الـذّكـور مـمتاز 
عــــن جــــنس اإلنــــاث واهلل خــــلقهما دون تــــفاوت؟ وملــــاذا ُوجــــد هــــذا الــــتّفاوت؟ ال ريــــب أنّــــه نــــاتــــج عــــن 
الـتّربـية. فـلو تـربّـت الـنّساء مـثل تـربـية الـرّجـال ألصـبحن مـثل الـرّجـال، بـل لـفقنهم فـي اإلحـساسـات 
واملــشاعــر. فــقلوب الــنّساء أرّق مــن قــلوب الــرّجــال، ولــكّن الــنّساء تخــّلفن ألنــهن حــتّى اآلن لــم يــفزن 

بالتّربية، فيجب أن تتربّى النّساء كما يتربّى الرّجال، وال شّك أنّهن يصلن إلى درجة الرّجال.

وملــا كــانــت املــرأة عــضًوا عــامــالً فــي الــهيئة االجــتماعــيّة فــإّن اهلل ال يــرضــى بــأالّ يــصل هــذا الــعضو 
املـهّم إلـى مـنتهى الـكمال، كـما أّن الـعدل أيـًضا يـقتضي أن يـتساوى الـنّساء والـرّجـال، وأن يـظفر 
الـفريـقان بـتربـية واحـدة، ويـقوم كـّل فـريـق بـوظـيفته عـلى الـوجـه األكـمل , إّن اهلل ال يـفّرق بـني الـرّجـل 
واملـرأة. بـل إّن أقـربـهما إلـيه مـن كـان قـلبه أشـّد اسـتنارة ومـن كـان إيـمانـه بـه أعـظم , فـيجب عـليكنّ 
إذن أن تجتهــدن –آنــاء الــّليل وأطــراف الــنّهار- فــي اكــتساب الــكمال، حــتّى تــساويــن الــرّجــال فــي 
فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ، وحـتّى تـبلغن مـن الـرّقـيّ فـي جـميع شـؤون الـعالـم اإلنـسانـيّ مـا يـجعل 
الـرّجـال يشهـدون بـأنـكّن مـساويـات لـهم. إّن الـنّساء فـي أوروبّـا قـد بـلغن درجـة عـالـية مـن الـرّقـي إالّ 
أنـــهّن لـــم يـــبلغن بـــعد درجـــة الـــرّجـــال. وإنّـــني آلمـــل أن يـــبلغنها، عـــند ذاك يـــكمل الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ. 
لــــذلــــك ال بــــّد مــــن بــــذل الــــهّمة الــــكبيرة، والــــّسعي مــــن أجــــل تــــحصيل الــــعلوم، واالجــــتهاد فــــي إدراك 
حـقائـق األشـياء، كـما يـنبغي عـليكّن أن تـبذلـن أقـصى الجهـد فـي سـبيل اكـتساب فـضائـل الـعالـم 
اإلنـسانـيّ، وأن تـعلمن أن الـفضل اإللـهيّ شـامـل لَــُكنَّ ومـحيط بـكّن , وعـندمـا تـرتـقي الـنّساء إلـى 
الــّدرجــة الّـــتي تــجعل الــرّجــال يــعترفــون بــأّن الــنّساء مــساويــات لــهم يــنتهي الجــدال ويــبطل الــنّزاع 
كــــما أّن أطــــفال املــــدرســــة إن اجتهــــدوا وحــــّصلوا الــــعلوم وبــــلغوا مــــنتهى درجــــة الــــكمال فــــبعد ذلــــك 
يشهـد كـّل إنـسان بـأنّـهم كـامـلون. وأعـمالـهم فـي حـّد ذاتـها تشهـد بـكمالـهم , هـذا، ومـن بـني أسـس 
وتــــعالــــيم حــــضرة بــــهاء اهلل املــــساواة بــــني الــــرّجــــال والــــنّساء، ولهــــذا يــــجب عــــلى الــــنّساء أن يــــسعني 



سـعيًا حـثيثًا فـي سـبيل تـحصيل فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ، وأن يجتهـدن فـي سـبيل تـحقيق وحـدة 
هذا العالم، ونشر النّفحات اإللهيّة، وأن يكنَّ سببًا في إيمان النّاس ودخولهم في ملكوت اهلل. 

نصيحتي إليكم اليوم

في يوم األربعاء املوافق 15 تشرين الثّاني سنة 1911 ألقى حضرة عبد البهاء الكلمة التّالية 
في بيته املبارك:

هو اهلل 

مـن فـرط مـحبّتي لـكم أتـضرّع وأبتهـل إلـى املـلكوت اإللـهيّ أن يـؤيـدكـم حـتّى تـفوزوا مـن فـيض بـهاء 
اهلل بـنصيب عـظيم، وتـدخـلوا جـميًعا فـي مـلكوت بـهاء اهلل، وتـصبحوا جـميًعا خـلًقا جـديـًدا، ويـصير 
كـّل فـرد مـنكم كـالـّشمع املـنير فـتضيئوا آفـاق أوروبّـا، وتـطيروا فـي سـماء الـفضائـل كـالـطّيور إلـى 
أن يـــعّم الـــفرح اإللـــهيّ الّـــذي ال يـــعقبه حـــزن أبـــًدا , فـــأقـــبلوا إذن مـــن الـــعالـــم املحـــدود إلـــى الـــعالـــم 
الــالّمحــدود. فــتصفو قــلوبــكم صــفاء املــرآة، وتســتنير مــن أنــوار شــمس الــحقيقة، وتــشاهــد أعــينكم 
آيــــات املــــلكوت اإللــــهيّ، وتــــصغي آذانــــكم لــــلنّداء اإللــــهيّ، وتــــلهم أرواحــــكم بــــاإللــــهامــــات الــــغيبيّة , 
فـاعـملوا إذن بـموجـب تـعالـيم بـهاء اهلل حـتّى تـكونـوا بـهائـينّي حـقيقينّي. فـإذا فـعلتم ذلـك أصـبح كـلّ 
واحــد مــنكم كــاملــشعل املــنير ال بــل كــالنّجــم الــوضّــــــــــاء الّــذي يــضيء إلــى األبــد. ادرســوا تــعالــيم بــهاء 

اهلل واعملوا بموجبها كي تفوزوا بالتّأييدات اإللهيّة , تلك هي نصيحتي إليكم اليوم.

فمرحبًا بكم.

النّفس واسطة بني الرّوح والجسد

في يوم الخميس املوافق 16 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء أيًضا الخطبة 
التّالية في منزله املبارك:

هو اهلل

فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ مـقامـات ثـالثـة: مـقام الـجسم وهـو املـقام الـحيوانـيّ لـإلنـسان، الّــذي يشـترك 
فــيه مــع جــميع الــحيوانــات فــي كــّل الــقوى وجــميع الــّشؤون، فــجسم الــحيوان مــركّـــب مــن الــعناصــر 
وجـسم اإلنـسان أيـًضا مـركّــب مـن الـعناصـر، ولـلحيوان حـواس مـثل الـّسمع والـبصر والـذّوق والـّشم 
والــــّلمس. وكــــذلــــك اإلنــــسان يــــمتلك هــــذه الــــقوى، إالّ أّن الــــحيوان تــــنقصه الــــنّفس الــــنّاطــــقة، وهــــذه 
الـــنّفس الـــنّاطـــقة هـــي الـــواســـطة بـــني الـــّروح اإلنـــسانـــيّ والـــجسم، وهـــذه الـــنّفس الـــنّاطـــقة كـــاشـــفة 



ألسـرار الـكائـنات بشـرط أن تسـتمّد مـن الـّروح وتسـتفيض مـنها ألنّـه إذا لـم يـصل املـدد مـن الـّروح 
إلــى الــنّفس أصــبح حــكمها حــكم ســائــر الــحيوانــات، وتــغّلبت عــليها الــّشهوات، وهــذا هــو ســبب مــا 
نــالحــظه مــنه أّن بــعض البشــر عــلى صــفة الــبقر، ومــحض حــيوان وال يــمتازون عــنها بــأّي شــيء , 
أمّــا إذا اســتفاضــت هــذه الــنّفس مــن عــالــم الــّروح فــإّن إنــسانــيّتها تتجــّلى عــندئــٍذ , اتّــضح إذن أنّ 
لـــلنّفس جـــانـــبني: جـــانـــب جـــسمانـــيّ وجـــانـــب روحـــانـــيّ فـــإن تـــغّلب الـــجانـــب الـــحيوانـــيّ عـــلى الـــنّفس 
أصــبح اإلنــسان أكــثر شــرًّا مــن الــحيوان وهــذا هــو السّــــــبب فــي أنّــنا نــرى فــي عــالــم البشــر أنــاسًــــــا 
أشـّد فـتًكا وافـتراسًــــــا مـن الـحيوان، وأشـّد ظـلًما مـن الـحيوان، وأشـّد ضـراوة مـن الـحيوان، وأخـسّ 
مـن الـحيوان. فـهم سـبب ألذيّـة البشـر، وعـّلة لـنكبة الـعالـم اإلنـسانـيّ، ومـركـز الـظّلمات , وإذا تـغّلب 
الـجانـب الـّروحـانـيّ عـلى الـنّفس أصـبحت الـنّفس قـدسـيّة وأصـبحت مـلكوتـيّة، وأصـبحت سـماويّـة، 
وأصـبحت ربّـانـيّة، وأشـرقـت فـيها جـميع فـضائـل املـأل األعـلى، وكـانـت رحـمة مـن اهلل الّـتي أصـبحت 
ســببًا الطــمئنان الــعالــم اإلنــسانــيّ وراحــته، وهــذا هــو الــفرق بــني الــنّفس األمّـــارة بــالــّسوء والــنّفس 
املـــطمئنّة , اتّـــضح إذن أّن الـــنّفس واســـطة بـــني الـــّروح والجســـد، مـــثلها مـــثل ســـاق هـــذه الّشجـــرة 
فـــــهي واســـــطة بـــــني هـــــذه الـــــتّربـــــة والـــــثّمر. فـــــإذا ظهـــــر هـــــذا الـــــثّمر مـــــن هـــــذا الّشجـــــر كـــــان مظهـــــرًا 
لـــلكماالت. وكـــذلـــك حـــال الـــنّفس إذا تـــأيّـــدت بـــالـــّروح فـــإنّـــها تـــكون نـــفًسا مـــباركـــة. أمّــــا إذا لـــم تـــعطِ 
الّشجـرة أيّـة ثـمرة، وظـّلت عـلى مـا هـي عـليه نـابـتة مـن الـتّربـة كـانـت ال تـصلح إال لـلنّار، وهـذا مـثل 
ضــربــته لــكم لــتفهموا , وإنّــني آلمــل مــن ألــطاف اهلل الــالّنــهائــيّة أن تــتغّلب أرواحــكم حــتّى تــصبح 
نــفوســكم نــفوسًــــــا قــدســيّة، وتتجــّلى الــكماالت الــّسماويّــة فــيكم جــميًعا، وتشــرق عــليكم أنــوار شــمس 

الحقيقة، وتقوموا في هذا العالم بأعمال وتنطقوا بأقوال تجعل منكم شموًعا للبشريّة جمعاء.

أال تــــرون جــــميع البشــــر وقــــد شــــغلهم عــــالــــم الــــنّاســــوت، فــــال يــــفّكرون قــــّط فــــي تهــــذيــــب األخــــالق أو 
بــفيض الــالّهــوت، وال يــفّكرون قــّط فــي اكــتساب كــماالت الــعالــم اإلنــسانــيّ. بــل إنّــهم قــد انــهمكوا 
كــالــحيوانــات فــي عــالــم الــّشهوات، يــأكــلون ويشــربــون ويــتوسّـــــــعون فــي معيشــتهم كــالــحيوان ســواء 
بــــسواء. نــــعم إّن اإلنــــسان ال بــــّد أن يــــفّكر فــــي معيشــــته، ولــــكنّه ال يــــنبغي أن يــــحصر تــــفكيره فــــي 
املــــعيشة وحــــدهــــا. بــــل يــــنبغي أن يــــكون فــــكره رفــــيًعا، وأن يــــسعى إلــــى أن يــــكون مظهــــر املــــوهــــبة 
اإللـــهيّة، وأن يكســـب الـــكماالت املـــعنويّـــة ويتحـــّلى بـــني الخَـــــلق بـــاألخـــالق الـــّسماويّـــة، حـــتّى يـــصبح 
شـخًصا مـلكوتـيًّا. وإالّ كـان نـاسـوتـيًّا يـقضي عـلى وجـه األرض أيّـامًــا مـعدودات يـحياهـا كـالـحيوان 
ثـــّم يـــمضي. وأنـــا أريـــد لـــكم عـــاملًــا مـــن نـــوع آخـــر وأريـــد أن تـــكونـــوا أرواحًـــــا مـــجّسمة كـــي تـــصبحوا 

سبب حياة العالم اإلنسانيّ.



تعديل املعيشة

في يوم الخميس املوافق 16 تشرين الثّاني 1911 ألقى حضرة عبد البهاء أيًضا الخطبة 
التّالية في منزله املبارك في باريس:

هو اهلل

ساتّحدث إليكم اليوم باختصار.

مـن بـني مـبادئ بـهاء اهلل تـعديـل املـعيشة، طـبقات الـنّاس مـختلفة، هـناك مـن هـم فـي نـهايـة الـغنى، 
وهــناك مــن هــم فــي نــهايــة الــفقر، هــناك مــن يــنزل فــي الــقصر الــعالــي الــرّفــيع، وهــناك مــن ال يجــد 
لــنفسه مــأوى عــلى اإلطــالق، هــناك مــن تــمّد عــلى مــائــدتــه صــفوف الــطّعام، وهــناك مــن ال يــحصل 
عــلى الــخبز الــقفار وال يجــد قــوت يــومــه. ولهــذا فــإصــالح املــعيشة الزم للبشــر. أقــول اإلصــالح الزم 
ال املـــساواة، فـــاملـــساواة غـــير مـــمكنة، وإالّ فـــإّن نـــظام الـــعالـــم يـــختّل ويـــضطرب , إّن نـــظام الـــعالـــم 
يــــقتضي أن تــــكون هــــناك طــــبقات، وإالّ يــــكون البشــــر ســــواســــية، ذلــــك ألن الــــنّاس مــــختلفون فــــي 
الخــــلقة، فــــبعضهم فــــي الــــّدرجــــة األولــــى مــــن الــــعقل، وبــــعضهم فــــي الــــّدرجــــة الــــوســــطى، وبــــعضهم 
محـروم مـن الـعقل عـلى اإلطـالق. فهـل يـمكن أن يسـتوي مَــْن هـو فـي أعـلى درجـات الـعقل، ومَــْن ال 
عـقل لـه قـط؟ إّن عـالـم البشـر كـاملـعسكر، واملـعسكر ال بـّد لـه مـن الـقائـد كـما ال بـّد لـه مـن الـنّفر، فهـل 
يـــمكن أن يـــكون الجـــميع قـــادة أو أصـــحاب مـــناصـــب عـــالـــية؟ أو هـــل يـــمكن أن يـــكونـــوا جـــميًعا مـــن 
الـجنود؟ ال شـّك أنّـه ال بـّد مـن وجـود املـراتـب , كـان بـني مـلوك الـيونـان مـلك يـدعـى لـيكرجـوس، وكـان 
مـلًكا وفـيلسوفًـا مـًعا، وكـانـت نـيّته حـسنة جـدًّا، فخـطر لـه أن يـسّوي بـني بـني جـنسه فـي املـعيشة. 
وعــلى هــذا قــّسم أهــل مــملكته إلــى ثــالثــة أقــسام: فــجعل قــسًما رؤســاء، وجــعل قــسًما –وهــم أهــل 
الــبلد األصــليّون- فــالّحــني يــزرعــون ويــؤّدون الــعشور. وأمّــا الــقسم الــثّالــث فــجعلهم تــّجارًا وصــنّاعًـــا 
وكـــان مـــعظمهم مـــن الـــغربـــاء. وقـــّرر أن يـــعطي الـــقسمني األخـــيريـــن فـــي كـــّل عـــام بـــعًضا مـــن املـــال 
واعـتبر الـقسم األّول مـن أبـناء جـنسه. وبـلغ هـذا الـقسم تـسعة آالف نـفس جـعلهم رؤوس املـملكة، 
وأعـطى لـكلٍّ مـنهم امـتيازات خـاصّـــــــــة وهـي أالّ يـزرعـوا وأالّ يشـتغلوا بـالـّصناعـة وال الـتّجارة. وإنّـما 
يـــظّلون رؤســـاء، وعهـــد إلـــيهم بـــاإلدارة والـــّسياســـة والحـــروب، فـــإذا بـــدرت بـــادرة الحـــرب هـــّب هـــؤالء 
لـــها. فـــال يـــدخـــل أفـــراد الـــقسمني اآلخـــريـــن الحـــرب إالّ إذا رغـــبوا مـــن تـــلقاء أنـــفسهم. وربّـــى هـــؤالء 
األلــوف الــتّسعة مــنذ طــفولــتهم عــلى تحــّمل املــشّقات ومــواجــهة الــّصعاب حــتّى ســّن الــّسادســة، ثــمّ 
أخــذهــم بــعد ذلــك بــأنــواع الــّريــاضــات الحــربــيّة يــمرّنــون عــلى األعــمال الحــربــيّة طــيلة الــنّهار، فــإذا 
بـلغوا الـعاشـرة تـعّلموا الـفروسـيّة، وإذا بـلغوا العشـريـن عهـد إلـيهم بـاملـناصـب ومـيّزهـم بـاالمـتيازات 
الـــعسكريّـــة، وقـــّسم لـــهم األراضـــي إلـــى تـــسعة أقـــسام، وأعـــطى هـــؤالء قـــسًما بـــأن ال يـــغيّروا هـــذه 
الــقواعــد فــلّما أقــسم األهــلون عــلى ذلــك تــرك مــملكته وتخــّلى عــن ســلطته ولــم يــعد إلــى مــملكته كــي 
يـظّل هـذا الـقانـون ثـابـتًا , وملـا كـان األهـلون قـد أقـسموا فـإنّـهم ظـّلوا مـحافـظني عـلى هـذه الـقواعـد 



مــــّدة، ولــــكّن الــــتّغيّر تــــطّرق بــــعد مــــّدة، واخــــتّلت هــــذه الــــقوانــــني , يــــتّضح مــــن ذلــــك أن املــــساواة بــــني 
البشــــر فــــي املــــعيشة أمــــر غــــير مــــمكن. ولــــم يســــتطع هــــذا املــــلك أن يــــسّوي بــــني بــــني جــــنسه فــــي 
املـعيشة. ومـع ذلـك فـال يـجوز أن يـظّل بـعض الـنّاس فـي نـهايـة الـغنى، وبـعضهم فـي نـهايـة الـفقر. 
بـل ال بـّد مـن إصـالح الـحال، وسَــــــّن قـانـون يـكفل لـلكّل الـوسـعة والـرّفـاهـية. ال أن يـبتلي أحـد بـالـفقر 
ويـــــرتـــــع اآلخـــــر فـــــي بـــــحبوحـــــة الـــــغنى، فـــــالـــــّشخص الّـــــذي ال حـــــّد لـــــغناه ال يـــــسمح لـــــنفسه أن يـــــترك 
شـــخًصا آخـــر فـــي مـــنتهى الـــفقر، بـــل ال بـــّد أن يـــرعـــاه حـــتّى يـــرتـــاح أيـــًضا هـــو اآلخـــر. وال بـــّد مـــن 
تــنفيذ هــذا األمــر بــمقتضى الــقوانــني. فــكما أّن األغــنياء يــجب عــليهم أن يــنفقوا فــضل مــا لــهم مــن 
تـلقاء أنـفسهم عـلى الـفقراء، يـجب أن تـكون قـوانـني الـبالد بـموجـب شـريـعة اهلل كـي يـضمن األمـن 

والرّاحة للفقراء.

املكافأة واملجازاة

في يوم الجمعة املوافق 17 تشرين الثّاني 1911  ألقيت هذه الخطبة في منزل مسيو 
دريفوس:
هو اهلل 

يــــنبغي لــــإلنــــسان فــــي هــــذا الــــعالــــم أن يــــعّلق أمــــله بــــاملــــكافــــأة وأن يــــشعر بــــالــــخوف مــــن املــــجازاة، 
وبـخاصّـــــــــة مـوظـفو الـحكومـة ومـن بـيدهـم أمـور الـّدولـة والـّشعب. فـإذا لـم يـتعّلق أمـل مـوظـفي الـحكومـة 
بـاملـكافـأة ولـم يـشعروا بـالـخوف مـن املـجازاة فـإنّـهم لـن يـعدلـوا أبـًدا. مـثل املـكافـأة واملـجازاة كـمثل 
الـعموديـن تـرتـفع عـليهما خـيمة الـعالـم. ولهـذا يـجب أن يـكون رادع مـوظـفي الـحكومـة عـن الـظّلم هـو 
الــخوف مــن املــجازاة واألمــل فــي املــكافــأة , وإنّــكم لــترون أّن الــحكومــة االســتبداديّــة يــنعدم فــيها 
الـخوف مـن املـجازاة واألمـل فـي املـكافـأة. ولـذلـك فـإّن األمـور فـي مـثل هـذه الـحكومـة ال تـدور عـلى 
مـــحور الـــعدل واإلنـــصاف , واملـــكافـــأة واملـــجازاة نـــوعـــان: أحـــدهـــما املـــكافـــأة واملـــجازاة الـــّسياســـيّة، 
واآلخــــر املــــكافــــأة واملــــجازاة اإللــــهيّة، وال شــــّك أّن اإلنــــسان إذا جــــمع بــــني االعــــتقاد فــــي املــــكافــــأة 
واملــجازاة اإللــهيّة واالعــتقاد فــي املــكافــأة واملــجازاة الــّسياســيّة كــان أكــمل مــن غــيره ألّن خــوف اهلل 
وخــشية املــجازاة مــانــع ورادع عــن الــظّلم، ومــعنى ذلــك أنّــه إذا تــوفّــر الــرّادع املــعنوّي والــّسياســيّ 
كــــان ذلــــك أكــــمل وال شــــّك. واملــــوظــــفون الــــقالئــــل الّـــــذيــــن يــــخشون انــــتقام الــــّدولــــة والــــعذاب اإللــــهيّ 
يحــرصــون عــلى إجــراء الــعدالــة حــرصًــــــــــا أكــبر. وال شــّك أنّــه إذا تــوفّــر لــدى أحــد الــنّاس الــخوف مــن 
الــــعقاب األبــــدّي واألمــــل فــــي املــــكافــــأة األبــــديّــــة بــــذل هــــذا اإلنــــسان غــــايــــة الــــهّمة فــــي إجــــراء الــــعدل 
واجــتناب الــظّلم. ذلــك ألّن اإلنــسان إذا اعــتقد بــأنّــه إذا ظــلم فــي هــذا الــعالــم نــالــه الــعذاب اإللــهيّ 
فـــي الـــعالـــم الـــباقـــي تـــجنّب الـــظّلم واالعـــتساف وخـــاصّـــــــــــة إذا شـــفع هـــذا االعـــتقاد بـــأنّـــه إذا اجـــرى 
الـعدل كـان مـقّربًـا لـدى الـعتبة اإللـهيّة، وفـاز بـالـحياة األبـديّـة ودخـل املـلكوت اإللـهيّ واسـتنار وجـهه 
بــأنــوار الــفضل والــعنايــة , ومــعنى ذلــك أّن مــوظــفي الــّدولــة إذا كــانــوا مــتديــننّي كــان حــالــهم أفــضل 



ألنّــــهم عــــندئــــٍذ يــــكونــــون مــــظاهــــر خــــشية اهلل. ولــــيس مــــقصودي مــــن هــــذا الــــكالم أّن لــــلّديــــن دخــــالً 
بـالـّسياسـة. إذ لـيس لـلّديـن أيّـة عـالقـة وال دخـل فـي األمـور الـّسياسـيّة. ألّن الـّديـن يـتعّلق بـاألرواح 
والـــوجـــدان، والـــّسياســـة تـــتعّلق بـــالـــجسم لهـــذا ال يـــنبغي لـــرؤســـاء األديـــان أن يـــتدخّــــلوا فـــي األمـــور 
الـــــّسياســـــيّة بـــــل يـــــجب عـــــليهم أن يشـــــتغلوا بـــــتعديـــــل أخـــــالق األمـــــة، وأن يـــــقّدمـــــوا الـــــنّصح لـــــلنّاس 
ويـشّوقـوهـم ويـحيّوهـم عـلى الـعبوديـة هلل، وأن يخـدمـوا قـضية األخـالق الـعامّــة، ويهـبوا اإلحـساسـات 
الــّروحــانــيّة لــلنّاس ويــعّلموهــم الــعلوم واملــعارف، ويــنبغي عــليهم أالّ يــتدخّـــلوا فــي األمــور الــّسياســيّة 

قط. هكذا يتفّضل حضرة بهاء اهلل , وقد ورد في اإلنجيل: أعِط ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل.

والــخالصــة أّن فــي إيــران مــوظّـفني بــهائــينّي مــتديّــنني يــراعــون مــنتهى الــعدل ألنّــهم يــخافــون غــضب 
اهلل ويـــأمـــلون فـــي رحـــمة اهلل. ولـــكّن املـــوظـــفني اآلخـــريـــن ال يـــبالـــون بـــشيء وال يـــكفّون أيـــديـــهم عـــن 
األذى والـظّلم. وهـذا هـو السّـــــبب فـي أّن إيـران وقـعت فـي مـا هـي فـيه مـن الشّـــــّدة , وإنّـني آلمـل أن 
يــــكون جــــميع أحــــبّاء اهلل مــــظاهــــر الــــعدل فــــي جــــميع األمــــور. فــــإجــــراء الــــعدل لــــيس قــــاصــــرًا عــــلى 
مـــوظّــفي الـــحكومـــة وحـــدهـــم، فـــالـــتّاجـــر أيـــًضا يـــجب أن يـــكون عـــادالً فـــي الـــتّجارة. وأهـــل الـــّصنائـــع 
يــجب أن يــكونــوا عــادلــني فــي صــناعــاتــهم ويــجب عــلى جــميع البشــر –صــغارًا وكــبارًا- أن يــكونــوا 
عـادلـني ومـنصفني والـعدل هـو أالّ يـتجاوز اإلنـسان حـدوده، وأن يـرجـو لـغيره مـا يـرجـوه لـنفسه. هـذا 
هــــو الــــعدل اإللــــهيّ , والحــــمد هلل، لــــقد طــــلعت شــــمس الــــعدل مــــن أفــــق حــــضرة بــــهاء اهلل. وإّن فــــي 
ألــواح حــضرة بــهاء اهلل أســاسًــــــا لــلعدل لــم يخــطر مــثله عــلى بــال بشــر مــن أّول اإلبــداع إلــى يــومــنا 
هـذا. فـقد قـّرر لجـميع أصـناف البشـر مـقامًــا ال يـنبغي أن يـتجاوزه، فـهو يـتفّضل مـثالً بـأّن الـعدل 
الزم ألهــل كــّل صــناعــة بــمعنى أنّــه ال يــنبغي لــهم أن يــتجاوزوا اســتحقاقــهم. فــإذا تــعّدوا حــدودهــم 
فـي صـناعـتهم لـم يـختلف حـالـهم عـن حـال املـلك الـظّالـم. وكـّل نـفس ال تـقيم الـعدل فـي مـعامـالتـها 
كـان مـثلها مـثل الـرّئـيس الـظّالـم , مـن هـذا يـتّضح أنّـه مـن املـمكن أن يـكون كـّل إنـسان عـادالً وأن 
يــكون ظــاملًــا. ولــكنّي آمــل أن تــكونــوا جــميًعا عــادلــني، وأن تــحصروا كــّل فــكركــم فــي أن تــعاشــروا 
جـميع البشـر وأن تـراعـوا مـنتهى الـعدل وغـايـة اإلنـصاف فـي مـعامـالتـكم مـعهم، وأن تـراعـوا حـقوق 
اآلخـــريـــن قـــبل حـــقوقـــكم دائـــًما، وأن تـــعرفـــوا أّن مـــنفعة اآلخـــريـــن مـــقّدمـــة عـــلى مـــنفعتكم وراجـــحة 
عـليها. وذلـك حـتّى تـكونـوا مـظاهـر الـعدل اإللـهيّ، وتـعملوا بـموجـب تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل , ولـقد 
القــــى حــــضرة بــــهاء اهلل غــــايــــة املــــشّقة وتحــــّمل مــــنتهى الــــبالء طــــوال حــــياتــــه حــــتّى يــــربّــــي الجــــميع 
فـــيتّصفوا بـــالـــعدل وبـــفضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ويـــفوزوا بـــالـــنّورانـــيّة األبـــديّـــة. فـــالـــتمسوا الـــعدالـــة 
اإللــهيّة وكــونــوا رحــمة الــرّحــمن ومــظاهــر األلــطاف اإللــهيّة الــّشامــلة لــكّل البشــر , لهــذا فــإنّــي أدعــو 

لكم جميًعا:

(الـــّلهم يـــا واهـــب الـــعطايـــا، وغـــافـــر الخـــطايـــا، والـــرّاحـــم عـــلى الـــبرايـــا، يـــا ربَّ الـــكبريـــاء. إّن عـــبادك 
الـــــفقراء يبتهـــــلون إلـــــى عـــــتبتك الـــــعليا، ويـــــتضرّعـــــون إلـــــى مـــــلكوتـــــك األبـــــهى، ويســـــتغيثون بـــــرحـــــمتك 
فـأغـثهم، ويسـتفيضون مـن سـحاب مـوهـبتك فـأمـطرهـم، ويـتضرّعـون إلـى جـبروت جـاللـك فـأكـرمـهم، 



يـتمنّون قـربـك فـارزقـهم لـقاءك ومـشاهـدة طـلعتك، ربِّ تـراهـم عـطاشـى ظـامـئني إلـى مـعني رحـمانـيّتك 
جـرّعـهم مـن سـلسال مـوهـبتك وسـلسبيل عـنايـتك، ربِّ إنّـهم جـياع أطـعمهم مـن مـائـدة سـمائـك، ربِّ 
إنّــهم مــرضــى داوهــم بــدوائــك، ربِّ إنّــهم أذالء بــبابــك اجــعلهم أعــزّاء فــي مــلكوتــك، إنّــك أنــت الــكريــم 

إنّك أنت العظيم، إنّك أنت الرّحمن الرّحيم).

نفثات الرّوح القدس

ألقيت في يوم الّسبت املوافق 18 تشرين الثّاني 1911 الخطبة التّالية في املنزل املبارك في 
باريس:

هو اهلل 

مــن بــني تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل أّن اإلنــسان مــهما تــرقّـــى فــإنّــه يــظّل مــحتاجًـــــا إلــى نــفثات الــّروح 
الـــقدس. ذلـــك ألّن الـــقّوة البشـــريّـــة محـــدودة، فـــي حـــني أّن قـــّوة املـــلكوت وقـــدرة اهلل غـــير محـــدودتـــني، 
وإذا نـــحن تـــأمّــــلنا فـــي عـــالـــم البشـــر فـــي جـــميع األزمـــنة وجـــدنـــا أّن نـــفوسًـــــــا كـــانـــت مـــؤيّـــدة بـــالـــّروح 
الــقدس وفّــقت إلــى أمــور عــظيمة وتــوصّــــــــــلت إلــى مــبادئ ونــتائــج مــهّمة بــرغــم أنّــه لــم يــكن ملــعظم هــذه 
الـــنّفوس –بحســـب الـــظّاهـــر- أّي مـــكانـــة أو عـــلم. مـــثال ذلـــك أنّـــه ال يـــمكننا أن نـــضع أّي نـــبي مـــن 
أنـبياء اهلل املـرسـلني فـي عـداد الـفالسـفة إذ إنّـهم لـم يشـتهروا بـني الخـلق –فـي أيّـامـهم- ال بـالـعلم 
وال بــاملــعرفــة بــل كــانــوا بحســب الــظّاهــر أشــخاصًـــــــــــا عــاديّــني، بــل إّن مــن بــينهم مــن لــم يــكن يــعرف 
الـقراءة وال الـكتابـة، ولـكن ملّـا كـانـوا مـؤيّـديـن بـنفثات الـّروح الـقدس فـقد كـان لـهم تـأثـير شـديـد فـي 
عـــالـــم الـــوجـــود , تـــأمّــــلوا حـــال فـــالســـفة الـــعالـــم الـــعظام مـــن أمـــثال أفـــالطـــون وأرســـطو وفـــيثاغـــورس 
وغـــيرهـــم، لـــقد كـــان تـــأثـــيرهـــم محـــدوًدا، ولـــم يســـتطيعوا أن يـــنفذوا فـــي عـــروق البشـــر وأعـــصابـــهم، 
فــــأفــــالطــــون –عــــلى عــــظمته- لــــم يســــتطع أن يــــبلغ بــــأّي إنــــسان إلــــى درجــــة الــــفداء. ولــــكّن الــــرّســــل 
املـؤيّـديـن بـالـّروح الـقدس نـفذوا إلـى عـروق البشـر وأعـصابـهم مـع أنّـه لـم يـكن لـهم فـي الـظّاهـر أيّ 
عـلم أو مـعرفـة. وبـلغ مـن نـفوذهـم أّن آالفًـا قـّدمـوا أرواحـهم فـي سـبيلهم. حـتّى أنـبياء بـني أسـرائـيل 
مـثل إشـعياء وحـزقـيال وإيـليا وإرمـيا كـانـوا مـن األشـخاص الـعاديّـني أّول األمـر، وتـاريـخ الـكنيسة 
يحــّدثــنا بــأّن بــطرس لــم يــكن يــعرف أيّــام األســبوع، فــكان إذا أراد أن يــذهــب لــصيد الــّسمك وضــع 
غـذاءه فـي سـبع لـفافـات، يـأكـل مـنها كـّل يـوم لـفافـة، فـإذا بـلغ الـّلفافـة الـّسابـعة عـرف أّن الـيوم هـو 
السّــــــــبت فـــيراعـــي حـــرمـــة السّــــــــبت، ولـــكن بـــتأثـــير نـــفحات الـــّروح الـــقدس بـــلغت هـــذه الـــنّفوس درجـــة 
جـــعلت نـــفوذهـــم يســـري فـــي جـــميع الـــعالـــم , مـــن هـــنا نـــفهم أّن نـــفثات الـــّروح الـــقدس مـــؤثّـــرة فـــي 
الــــوجــــود وأّن مــــن يــــفوز بــــها –ســــواء كــــان فــــيلسوفًــــا أم عــــاملًـــا أم أمّــــيًّا- يســــري نــــفوذه فــــي الــــعروق 
واألعـــــصاب. ولـــــذلـــــك فـــــاإلنـــــسان مـــــحتاج إلـــــى نـــــفثات الـــــّروح الـــــقدس حـــــتّى ولـــــو كـــــان مـــــن أعـــــظم 
الـــفالســـفة، ومـــا لـــم تـــؤيّـــده هـــذه الـــّروح فـــإنّـــه ال يســـتطيع أن يـــفعل شـــيئًا فـــروحـــه مـــيّتة، وقـــلبه مـــيّت، 



الــّلهم إالّ إذا نــفخت فــيه روح الــحياة األبــديّــة , الحــظوا أنّــه مــا مــن مــدنــيّة ومــا مــن فــضل يســتطيع 
أن يـــعّدل عـــالـــم األخـــالق كـــما يـــليق ويـــنبغي. ولـــرُّب شـــخص بـــلغ مـــقام أعـــظم الـــفالســـفة ومـــع ذلـــك 
أخــــالقــــه مــــذمــــومــــة. ولــــرُّب شــــخص أمّـــــيّ اســــتطاع أن يــــحّسن أخــــالقــــه ألنّــــه مــــؤيّــــد بــــنفثات الــــّروح 
الـــقدس. وقـــّوة الـــّروح تســـتطيع تـــربـــية الـــنّاس فـــي زمـــن قـــصير، فـــيبلغون بـــها أعـــلى درجـــات الـــعزّة 
األبــديّــة لهــذا فــإنّــني ال أطــلب لــكم هــذه الــقّوة. وآمــل أن تــؤيّــدكــم نــفثات الــّروح الــقدس بــقّوة حــضرة 
بـــهاء اهلل كـــي تـــفوزوا بـــالـــحياة وتـــنالـــوا مـــن الـــتّربـــية، فـــتصبح أخـــالقـــكم أخـــالقًـــا رحـــمانـــيّة، وتـــكونـــوا 
سـببًا فـي تـربـية اآلخـريـن، كـما أرجـو أن تحـدث فـيكم مـن الـتّأثـير مـا تـحيا بـه الـنّفوس , ال تـنظروا 
إلــى أنــفسكم. بــل انــظروا إلــى فــيوضــات الجــمال األبــهى تــأمّـــلوا أّي تــأثــير أحــدثــته نــفثات املــسيح 
فـي الـحواريّـني، وأّي تـأثـير أحـدثـته نـفثات الـحواريّـني فـي غـيرهـم. ونـظرًا ألّن هـؤالء كـانـوا مـؤيّـديـن 
مــن عــند اهلل، فــإّن كــّل مــا كــانــوا يــفعلونــه كــان الــتّأيــيد اإللــهيّ هــو الّــذي يــفعله فــي الــواقــع. الحــظوا 
أّن اســتعداد اإلنــسان محــدود، ولــكّن تــأيــيد املــلكوت األبــهى غــير محــدود، واســتعداد هــذه األرض 
قـليل ولـكّن أمـطار الـرّحـمة تهـطل بـال حـساب وحـرارة الـّشمس لـيس لـها حـدود. وال يـنبغي لـألرض 
أن تــــنظر إلــــى اســــتعدادهــــا بــــل إلــــى أمــــطار الــــرّحــــمة وحــــرارة الــــّشمس الّــــتي تــــزيــــن هــــذه الــــغبراء 
بــالــورود املــختلفة األلــوان. ولهــذا فــال تــنظروا إلــى قــّوتــكم وال إلــى قــدرتــكم، بــل تــوجّــــهوا إلــى املــلكوت 
األبــــهى بــــقلوب مــــطمئنّة وأرواح مســــتبشرة، والــــتمسوا الــــفيوضــــات الــــالّمــــتناهــــية. فــــإذا فــــزتــــم بــــها 
أصـبح كـّل واحـد مـنكم شـمًعا مـضيئًا، ونجـًما سـاطـًعا وشجـرة مـثمرة، فـاجتهـدوا مـن أجـل أن تـؤثّـر 

نفثات الّروح القدس فيكم.

هذه نصيحتي إليكم.

مرحبًا بكم.

االجتماع الّسماوّي

ألقيت في مساء يوم الّسبت املوافق 18 تشرين الثّاني1911 أيًضا الخطبة التّالية في منزله 
املبارك في باريس:

هو اهلل 

الحــــمد هلل إّن اجــــتماعــــنا الــــيوم اجــــتماع طــــيّب، ألنّــــه اجــــتماع ســــماوّي. ذلــــك أنّــــنا اجــــتمعنا ألمــــر 
مــلكوتــيّ ال ألمــر نــاســوتــيّ. ولــيس لــنا مــن مــقصد ســوى مــحبّة الــعالــم اإلنــسانــيّ، ومــنتهى أمــلنا 
ومـــطلبنا هـــو أن تـــحصل األلـــفة بـــني البشـــر فـــتصبح األجـــناس املـــختلفة جـــنًسا واحـــًدا، واألوطـــان 
املـــختلفة وطـــنًا واحـــًدا، والـــقلوب جـــميًعا قـــلبًا واحـــًدا وتـــظّلل خـــيمة وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ جـــميع 
البشــــر , الحــــمد هلل فــــالــــنّيّات صــــادقــــة، والــــقلوب إلــــى اهلل مــــتوجّـــــــهة ولــــيس لــــنا مــــن مــــقصد ســــوى 



الــــحقيقة، وقــــد جــــلس بــــعضنا مــــع بــــعض فــــي مــــنتهى املــــحبّة. ولــــيس فــــي مجــــلسنا غــــّل وال غــــّش، 
وليسـت لـنا أيّـة أغـراض شـخصيّة. بـل إّن مـقاصـدنـا جـميًعا هـي مـحبّة اهلل. فـال شـّك أّن الـتّأيـيدات 
اإللــهيّة تــشملنا , ويــقيني أّن اهلل ســوف يــوسّــــــع دائــرة هــذا الجــمع، وأّن كــثيرًا مــن البشــر يــتابــعون 
خــطواتــكم، وأنّــكم ســوف تــؤثّــرون فــي اآلخــريــن، وأّن األخــالق الــرّحــمانــيّة ســوف تســري مــنكم إلــى 
غـيركـم. وإنّـني آلمـل أن تـكونـوا سـببًا فـي إبـصار الـعيون الـعمياء، وسـمع اآلذان الـّصّماء، وإحـياء 
أجــسام األمــوات، وتــحويــل الــنّفوس الــنّاســوتــية إلــى نــفوس الهــوتــيّة والــعالــم اإلنــسانــيّ إلــى عــالــم 
مــلكوتــيّ. إّن أمــلي فــيكم لــكبير. وأنــتم –والحــمدهلل- متّحــدون مــعي فــي هــذا املــقصد فــمطلبي هــو 
مــطلبكم. ولــسوف أجــاهــد فــي أمــريــكا مــن أجــله، ولــسوف تــجاهــدون أيــًضا , تــالحــظون الــيوم أنّ 
بـــعض الـــّدول واألمـــم تـــتصارع فـــي الـــكرة األرضـــيّة، ويـــسفك بـــعضها دم الـــبعض اآلخـــر مـــن أجـــل 
أهــداف أرضــيّة ونــاســوتــيّة وأّن األمــر يــزداد ســوًءا يــومًـــا بــعد يــوم. فــفي كــّل يــوم تظهــر آلــة جــديــدة 
لـلقتال، ويشـرّع للحـرب قـانـون جـديـد، ويـزداد حشـد الـجنود وتـعبئة الـعساكـر وتـكثر املـدافـع، وتـتّجه 
الـقوى املـدمّــرة إلـى االزديـاد: فهـذا سـالح "مـوزر". وهـذا سـالح "مـارتـن"، وهـذا "املـترلـيوز"، وهـذا 
مــدفــع "كــروب". وهــذه الــغّواصــة، وهــذه ســفن الــطّوربــيد، وهــذه الــطّيارة تــلقي الــقنابــل مــن الــجو. 
انـظروا أيّـة مـعركـة وأّي هـيجان فـي طـرابـلس: املـدافـع تـفرغ شـحناتـها مـن البحـر، و"املـترلـيوزات" 
تـفرغ رصـاصـها مـن الصحـراء، والـطّيارات تـصب قـنابـلها مـن الـجو. لـقد قـام البشـر جـميًعا يـقتل 
بــعضهم بــعًضا. وأنــتم جــماعــة مــقصدهــا االتّــحاد بــني البشــر. فــالحــمد هلل، إنّــكم تخــدمــون قــضيّة 
وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ. وإّن مــــنتهى آمــــالــــكم هــــو أن يــــزول الــــنّزاع والجــــدال، وتــــرتــــفع الــــعداوة 
والـبغضاء مـن بـني البشـر وإنّـكم تـطلبون الـرّضـى اإللـهيّ وتـتصرّفـون بـموجـب الـتّعالـيم الـّسماويّـة. 
ولهــــذا شــــّدوا هــــممكم وابــــذلــــوا كــــّل مــــا فــــي وســــعكم مــــن الجهــــد، وانــــصحوا الــــنّاس، وحــــّولــــوا هــــذه 
الـنّفوس الـجهنّمية إلـى نـفوس فـردوسـيّة، واجتهـدوا فـي أن تـحّولـوا هـؤالء الّــذيـن يـتصرّفـون إرضـاءً 
لـلّشيطان إلـى نـفوس تسـلك سـبيل رضـى الـرّحـمن. واطـلبوا الـتّقرب مـن بـاب ذي كـبريـاء، واخـدمـوا 
املـــــلكوت، واتّـــــبعوا األب الـــــّسماوّي. وأيـــــقنوا أنّـــــه يـــــؤيّـــــدكـــــم ويـــــوفّـــــقكم , إّن جـــــميع الخـــــلق يـــــبوؤون 

بخسران مبني، وأنتم تفوزون بربح عظيم ذلك ألنّكم مع اهلل وهو يؤيّدكم.

مرحبًا بكم.



نداء اهلل ونداء الّشيطان

ألقيت في يوم األحد املوافق 19 تشرين الثّاني سنة 1911 الخطبة التّالية في املنزل املبارك 
في باريس:

هو اهلل

مــنذ بــدايــة الــعالــم وحــتّى الــيوم كــّلما ارتــفع الــنّداء اإللــهيّ ارتــفع مــعه الــنّداء الــّشيطانــي. ذلــك ألنّ 
الــظّلمة تــريــد دائــًما أن تــقاوم الــنّور، والــظّلم يــريــد أن يــقاوم الــعدل. والجهــل يــريــد أن يــقاوم الــعلم. 
وتــلك هــي عــادة أهــل الــعالــم الــّدائــمة , أنــتم تــعرفــون أّن فــرعــون كــان يــقاوم فــي أيّــام مــوســى كــي 
يــمنع نــورانــيّته مــن االنــتشار. وفــي زمــان الــّسيّد املــسيح كــان قــيافــا وحــنّا رئيســني ملــذهــب الــيهود. 
وقــد قــاومــا الــّسيّد املــسيح بــمنتهى الــقّوة، وكــتبا كــثيرًا مــن املــفتريــات ونشــراهــا حــتّى حــكم مجــمع 
الـــفّريـــسينّي بـــقتل املـــسيح بـــدعـــوى أنّـــه هـــو املـــسيخ، وأنّـــه –أســـتغفر اهلل!- ضـــال، وأنّـــه –أســـتغفر 
اهلل!- بـال أب شـرعـيّ وغـير ذلـك مـّما ال أوّد أن أنـطق بـه. وكـانـوا ينشـرون هـذه املـفتريـات بـني يـهود 
الشّــــــرق يـريـدون بـها أن يـمنعوا انـتشار نـورانـيّة املـسيح. وكـذلـك الـحال فـي زمـان محـّمد فـقد أراد 
عــــلماء قــــريــــش أن يــــمنعوا نــــورانــــيّة محــــّمد مــــن االنــــتشار. وأفــــتى الجــــميع بــــقتله وآذوه أذًى بــــالــــًغا 
وأرادوا أن يهـــدمـــوا بحـــّد الـــّسيف ذلـــك الـــبنيان الـــعظيم. فهـــل صـــمد جـــميع هـــؤالء؟ لـــقد غـــلبوا عـــلى 
أمـــــرهـــــم آخـــــر األمـــــر وأحـــــاطـــــت نـــــورانـــــيّة األمـــــر اإللـــــهيّ بـــــاآلفـــــاق. وانـــــسحبوا جـــــميًعا مـــــن املـــــيدان 
كـالـجندّي املهـزوم. ونـفذت كـلمة اهلل وانتشـرت شـريـعة اهلل وأحـاطـت الـتّعالـيم اإللـهيّة بـاآلفـاق. أمّــا 
األشـخاص الّـذيـن اسـتظّلوا بـظّل الـحّق فـقد أشـرقـوا كـالـنّجوم مـن أفـق الـّسعادة الـكبرى ,  والـيوم 
يــــتكّرر الــــّشيء نــــفسه، فجــــمع الــــجّهال الّــــذيــــن ينســــبون أنــــفسهم إلــــى الــــّديــــن يــــريــــدون أن يــــمنعوا 
نـورانـيّة بـهاء اهلل مـن االنـتشار. وهـم يـقاومـون أمـر اهلل كـي يحـرمـوا اآلفـاق مـن هـذا اإلشـراق. وملّا 
لــم يــكن لــديــهم أّي بــرهــان فــقد شــرعــوا فــي االفــتراء، ألّن عــادة الــجّهال هــي أنّــهم عــندمــا يــعدمــون 
الــبرهــان يــلجأون إلــى ســالح االفــتراء. ولــو كــان لــديــهم بــرهــان لــهاجــموا بــه ولــتكّلموا وملــا ســبّوا وملــا 
جـرى الـكالم الـّسخيف عـلى أقـالمـهم وعـلى ألـسنتهم، ولَــبيّنوا بـرهـانـهم كـما يـفعل الـعلماء , ولـيس 
بـيننا وبـني هـؤالء نـزاع وال جـدال. وإنّـما نـحن نـقّدم الـبراهـني ونـقول لـهم إذا كـان لـديـكم بـرهـان فـي 
مـــقابـــل بـــرهـــانـــنا فـــأبـــرزوه. ولـــكنّهم ال يـــقتربـــون مـــنا أبـــًدا، بـــل يـــتفّوهـــون بـــاملـــفتريـــات، ويـــكتبون فـــي 
الجــرائــد أّن هــؤالء الــبهائــينّي كــذا وكــذا ويــقولــون بــحّقنا مــا قــالــه الــفّريــسيّون فــي حــّق الــحواريّــني. 
وهــم يــكتبون كــّل مــا يــعّن لــهم فــإذا رأيــتم مــثل هــذه األوراق تــتوزّع فــال تــتكّدروا قــط. بــل عــليكم أن 
تـعملوا بـموجـب تـعالـيم بـهاء اهلل بـكّل قـّوة وال تـلقوا بـاالً لـذلـك. إّن أمـثال هـؤالء الـنّفوس هـم السّــــــبب 
فـي انـتشار كـلمة اهلل بـني الخـلق. فـما مـن شـّك فـي أّن املـنصفني سـيفحصون ويـحّققون ويـدقّـقون 
فـي مـا يـقولـون، ويـكون هـؤالء سـبب هـدايـتهم. مـثلهم مـثل شـخٍص قـال إّن فـي هـذه الـغرفـة شـمعة 
غـير مـضيئة. فـتفّحص الـّسامـع فـي األمـر فـرأى أنّـها مـضيئة. أو كـمثل رجـل قـال إّن فـي البسـتان 



الــــفالنــــي أشــــجارًا ذات أوراق مــــصفرّة وأغــــصان مــــكسورة وثــــمر مــــّر وأزهــــار كــــريــــهة فــــإيّــــاكــــم أن 
تـقتربـوا مـنها. إالّ أّن الـنّفوس املـنصفة ال تـقنع بـذلـك دون شـّك. بـل تـقول: فـلنذهـب لـنرى ونتحـّرى 
الــحقيقة. فــإذا فــحصوا وتــحّققوا ورأوا أّن أشــجار البســتان فــي نــهايــة االعــتدال، وســيقانــها فــي 
غــــايــــة االســــتقامــــة وأوراقــــها فــــي نــــهايــــة االخــــضرار وبــــراعــــمها ذات عــــطر، وأثــــمارهــــا ذات حــــالوة، 
وأزهـــــارهـــــا ذات طـــــراوة قـــــالـــــوا الحـــــمد هلل لـــــقد كـــــان هـــــذا الـــــقادح ســـــببًا فـــــي أن نهـــــتدي إلـــــى هـــــذا 
البسـتان، وإنّـه كـان عـّلة هـدايـتنا. والـواقـع أّن الـقادحـني الـهجائـني هـم السّــــــبب الّــذي يـدفـع الـنّاس 
إلـى الـبحث. فـفي زمـان املـسيح ألّـف الـقادحـون الـكتب فـي مـذمّـة املـسيح، ورمـوه بـاملـفتريـات وقـالـوا 
فـي الـحورايّـني مـا قـالـوا مـن األكـاذيـب فهـل كـان لـشيء مـن هـذا أثـر؟ وهـل كـان لـلكتب الّـتي كـتبها 
فـالسـفة ذلـك الـزمـان عـن املـسيح أّي ضـرر؟ بـالـعكس، كـانـت هـذه الـكتب سـببًا لـلتّرويـج ألن الـنّاس 
الّـــذيـــن ســـمعوا ذكـــر املـــسيح أقـــبلوا يـــبحثون ويـــفحصون فـــفازوا فـــي الهـــدايـــة , ونـــحن ال نـــريـــد أن 
نــقول شــيئًا عــن هــؤالء الــنّاس ولــن نبســط لــسانــنا فــيهم. ولــكنّنا نــكتفي بــالــقول إّن هــذه املــفتريــات 
لـــيس لـــها أّي وزن قـــط. إّن هـــذه املـــفتريـــات بـــمنزلـــة الـــّسحاب الّـــذي يـــحجب الـــّشمس. فـــمهما كـــان 
الـّسحاب كـثيفًا فـإّن أشـّعة الـّشمس تـمحوه آخـر األمـر. ومـا مـن سـحاب يـمكنه أن يـحجب شـمس 
الــحقيقة، ومــا مــن ســّد يــمكنه أن يــمنع ســريــان نــسيم البســتان اإللــهيّ، ومــا مــن حــائــل يــمكنه أن 
يحجـــز أمـــطار الـــّسماء. ومـــرادي مـــن هـــذا الـــكالم هـــو أالّ تحـــزنـــوا كـــّلما انتشـــرت كـــتب االفـــتراء أو 
نشــرت فــي الجــرائــد املــفتريــات، وأن تــعلموا أّن هــذا هــو ســبب قــّوة أمــر اهلل. ذلــك ألّن اإلنــسان ال 
يـــصّوب الحجـــر إلـــى شجـــرة بـــال ثـــمر، وال يـــتعرّض ملـــصباح مطفئ. ومـــا يحـــدث شـــيء إالّ ويـــكون 
ســببًا لــقّوة أمــر اهلل مــصداقًــا ملــا حــدث مــن قــبل. فــإذا تــأمّـــلتم فــي زمــان مــوســى وجــدتــم أّن غــرور 
فـرعـون كـان مـدًدا وعـونًـا لـبني إسـرائـيل. وبـالـرّغـم مـن أن ذلـك الـظّالـم أعـلن أّن مـوسـى قـاتـل، وأنّـه 
ال بـّد مـن إنـزال الـقصاص بـه إالّ أّن هـذا اإلعـالن لـم يـكن لـه أّي تـأثـير. وقـد صـاح فـرعـون وقـال إنّ 
مــــوســــى وهــــارون كــــليهما مفســــدان يــــريــــدان أن يفســــدا ديــــنكم املــــبني ويــــلقيا املــــملكة بــــني بــــراثــــن 
االخـتالف والـفساد ولـذلـك يـجب اهـالكـهما وإعـدامـهما "إّن هـذيـن لـساحـران يـريـدان أن يخـرجـاكـم 
مـــن أرضـــكم بسحـــرهـــما ويـــذهـــبا بـــطريـــقتكم املـــثلى" إالّ أّن ذلـــك لـــم يـــكن لـــه أّي تـــأثـــير قـــط بـــل لـــقد 
أضــاء نــور مــوســى وانتشــرت شــريــعته وأحــاطــت الــنّورانــيّة الّـــتي تجــّلت فــي ســيناء وكــذلــك صــاح 
الــفّريــسيّون أّن املــسيح هــو املــسيخ –أســتغفر اهلل مــن ذلــك- ألنّــه كســر السّــــــبت ونــسخ شــريــعة اهلل 
وحـرّم الـطّالق ومـنع تـعّدد الـزّوجـات، وأّن مـقصده هـدم قـدس األقـداس واقـتالع بـيت اهلل فـواويـاله! 
واديــناه! وامــذهــباه! وصــاحــوا اصــلبوه، اصــلبوه! ولــكّن هــذه االعــتراضــات لــم يــكن لــها أّي أثــر. إذ 
طلع صبح املسيح، وسرت نفثات الّروح القدس في العالم أجمع، ووّحدت بني األقوام املختلفة.

ومــقصدي هــو أّن أمــر اهلل ال يــلحقه أّي فــتور مــن مــفتريــات الــقوم وأكــاذيــبهم ومــجادالتــهم. بــل إنّ 
ذلــك ســبب عــلو أمــر اهلل. ولــو كــان هــذا األمــر أمــرًا عــاديًّــا ملــا تــعرّض ملــثل هــذه االعــتراضــات الّــتي 



تـدّل عـلى أن هـذا األمـر أمـر خـارق لـلعادة. وكـّلما عـظم قـدر األمـر كـثر أعـداؤه. ولـذلـك يـجب عـلينا 
أن نعمل بموجب تعاليم حضرة بهاء اهلل بنهاية الثّبات والرّسوخ. 

مرحبًا بكم.

الرّقيّ املاّدّي والرّوحانيّ

ألقيت في يوم اإلثنني املوافق 20 تشرين الثّاني سنة 1911 في البيت املبارك في باريس

هو اهلل 

االفــتراس أمــر يــليق بــالــحيوانــات املــتوحّـــــشة. أمّـــا الّـــذي يــليق بــاإلنــسان فــهو األلــفة واملــحبّة. ولــقد 
أرسـل اهلل جـميع األنـبياء حـتّى يـلقوا األلـفة واملـحبّة بـني الـقلوب. ونـزلـت الـكتب الـّسماويّـة لـأللـفة بـني 
الــقلوب. وقــّدم األنــبياء وأولــياء اهلل أنــفسهم فــداء حــتّى يــتحّقق االتّــحاد واالتّــفاق فــي قــلوب البشــر. 
ولـكن واأسـفاه إّن البشـر مـا يـزالـون يـسفكون الـّدمـاء. ولـو أنّـنا تـأمـلنا الـتّاريـخ- فـي الـقرون األولـى 
أو الـــوســـطى أو األخـــيرة- وجـــدنـــا أن أديـــم هـــذه الـــغبراء تـــلطخ بـــدمـــاء البشـــر، وأّن البشـــر كـــانـــوا 
كــالــذّئــاب الــكاســرة يــمزق بــعضهم بــعًضا إربًــا إربًــا. وبــالــرّغــم مــن أنّــهم وصــلوا إلــى هــذا الــعصر 
الــنّوارنــيّ، عــصر املــدنــيّة وعــصر الــتّرقّــيات املــاّديّــة وتــرقّــي الــعقول. ولــقد زاد اإلحــساس اإلنــسانــيّ 
ومــع ذلــك فــالــّدمــاء تــراق فــي كــّل يــوم. الحــظوا مــا يجــري فــي طــرابــلس، وانــظروا فــي أّي بــالء وقــع 
هـؤالء الـبؤسـاء. تـركـت إيـطالـيا مـملكتها الـوسـيعة وهـاجـمت األعـراب املـساكـني فـي الصحـراء الّـتي 
ال مـاء فـيها وال عـلف. مـا أكـثر الشّـــــبان الّـذيـن قـتلوا مـن الـطّرفـني! مـا أكـثر الـبيوت الّـتي خـربـت! مـا 
أكــثر األمّــهات الــالّئــي فــقدن أوالدهــّن! مــا أكــثر األطــفال الّــذيــن فــقدوا آبــاءهــم! إّن أفــواج الــيتامــى 
تــتمّوج! مــا أكــثر مــا اقــتلع مــن الــنّبت الــنّاشئ وهــو مــا زال فــي بــدايــة نــشوئــه ونــمّوه! ومــا أكــثر مــا 
قتل من الطّيور الحسنة الصوت من قبل أن تغرّد! وليس هناك من غاية سوى الحرص والطّمع.

مـن هـذا يـتّضح أّن الـتّرقـي املـاّدّي لـيس سـببًا فـي تحسـني األخـالق. إّن الـتّرقّـيات املـاّديّـة ال تـعّدل 
األخــالق. بــل فــي األزمــنة الــّسابــقة حــني لــم تــتحّقق كــّل هــذه الــتّرقّــيات املــاّديّــة لــم يــكن فــيها أيــًضا 
كـــّل هـــذا الـــقدر مـــن ســـفك الـــّدمـــاء. لـــم يـــكن فـــيها مـــدافـــع كـــروب وال بـــنادق مـــوزر وال املـــيترالـــيوز وال 
الـّديـنامـيت وال املـواد الـجهنّمية. لـم يـكن فـيها غـّواصـات وال سـفن الـطّوربـيد. أمّــا الـيوم- وقـد ارتـقت 
املـــدنـــيّة املـــاّديّـــة- فـــإّن هـــذه اآلالت الهـــّدامـــة لـــبنيان البشـــر قـــد ارتـــقت أيـــًضا. والـــيوم نجـــد أّن هـــذه 
املـواد الـجهنّمية مـهيّأة لـاللـتهاب تـحت أقـدام أوروبّـا جـميًعا. ذلـك ألّن أوروبّـا مـليئة بـاملـواد امللتهـبة. 
ال قـــــّدر اهلل أن تشـــــتعل. فـــــإنّـــــها إذا اشـــــتعلت جـــــعلت الـــــكرة األرضـــــيّة قـــــاعًــــــا صـــــفصفًا. وخـــــالصـــــة 
مــــقصدي أنّــــه مــــن الــــواضــــح واملــــشهود أّن الــــتّرقّــــيات املــــاّديّــــة وحــــدهــــا ليســــت ســــببًا لــــراحــــة الــــعالــــم 
اإلنـسانـيّ وال عـّلة الرتـقاء عـالـم األخـالق إالّ أنّـها إذا انـضّمت إلـى اإلحـساسـات الـّروحـانـيّة عـندئـذٍ 



يـــتحّقق الـــتّرقـــي. وتـــتحّقق اإلحـــساســـات الـــّروحـــانـــيّة لـــلنّاس إذا انتشـــرت الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة، ونـــفّذت 
وصــايــا األنــبياء ونــّورت الــنّصائــح اإللــهيّة الــقلوب. وعــندمــا يــنضّم هــذا الــتّرقــي املــاّدّي إلــى الــتّرقــي 
الـّروحـانـيّ تـحصل الـنّتائـج الـطّيّبة، ذلـك ألّن الـتّعالـيم اإللـهيّة أشـبه بـالـّروح والـتّرقّـيات املـاّديّـة أشـبه 
بــــالجســــد. والجســــد يــــحيا بــــالــــّروح وإالّ فــــهو مــــيّت , وإنّــــنا لــــنأمــــل –بــــعون اهلل وعــــنايــــته- أن تــــؤثّــــر 
روحــــــانــــــيّات األنــــــبياء فــــــي الــــــنّاس حــــــتّى يســــــتنير عــــــالــــــم األخــــــالق مــــــن هــــــذه الــــــنّورانــــــيّة. وتــــــحصل 
اإلحــساســات الــّروحــانــيّة فــي الــقلوب حــتّى تــعلم أّن اهلل عــادل فــال بــّد أن يجــزى كــّل عــمل. واهلل ال 
يــفّوت ظــلم أحــد ألنّــه عــادل وال شــّك. ومــهما ســعى املــاّديّــون واجتهــدوا فــإنّــهم مــع ذلــك فــي نــصب 
وتـعب ومـشّقة تـركـبهم الـغموم دائـًما. ذلـك ألّن سـرور قـلب اإلنـسان يـحصل بـمحبّة اهلل. واسـتبشار 
روح اإلنـــسان بـــمعرفـــة اهلل. وإذا لـــم يـــتعّلق قـــلب اإلنـــسان بـــاهلل فـــبأّي شـــيء يـــفرح. وإذا لـــم يـــعقد 
أمـــله بـــاهلل فـــأّي شـــيء يـــهواه قـــلبه فـــي هـــذه الـــحياة الـــّدنـــيا الـــزّائـــلة وهـــو يـــعلم أنّـــها حـــياة محـــدودة 
وســوف تــنتهي؟ وعــلى هــذا يــجب عــلى اإلنــسان أن يــكون أمــله بــاهلل، ذلــك ألّن فــضله ال نــهايــة لــه، 
وألــطافــه قــديــمة، ومــواهــبه عــظيمة، وشــمسه مشــرقــة دائــًما وأمــطار رحــمته هــاطــلة دائــًما، ونــسيم 
عــنايــته يهــّب بــاســتمرار. فهــل يــليق بــنا أن نــغفل عــن مــثل هــذا اإللــه لــنكون أســرى الــطّبيعة وعــبيد 
الــطّبيعة؟! عــلى حــني أنّــه أعــطانــا املــواهــب لــنتحّكم فــي الــطّبيعة , جــميع الــكائــنات أســيرة لــلطّبيعة 
مـــا عـــدا اإلنـــسان. فـــالـــّشمس مـــثالً –عـــلى ضـــخامـــتها- مـــحكومـــة بـــالـــطّبيعة فـــال إرادة لـــها قـــط، وال 
يــــمكنها أن تــــتجاوز عــــن مــــدارهــــا قــــيد شــــعرة فــــهي أســــيرة لــــقانــــون الــــطّبيعة. وهــــذا البحــــر –عــــلى 
عــظمته- أســير الــطّبيعة. وهــذه الــكرة األرضــيّة أســيرة الــطّبيعة، ال يــمكنها أن تــتجاوز عــن قــانــون 
الـطّبيعة أبـًدا. ولـكّن اهلل وهـب لـنا اإلرادة حـتّى نخـرق قـانـون الـطّبيعة ونـتحّكم فـي الـطّبيعة. ونـحن 
نحـــطّم قـــوانـــني الـــطّبيعة فـــعالً. ذلـــك ألّن اإلنـــسان –بـــمقتضى الـــطّبيعة- تـــراب ذو روح ولـــكنّه يـــطير 
مـــع ذلـــك فـــي الـــهواء، ويـــسير فـــي البحـــر، وهـــو يـــسير فـــي هـــذا الـــفضاء الـــواســـع كـــالـــّسحاب. وهـــو 
يــحبس قــّوة الــبرق الــعاصــية، ويــقيّد الــّصوت الــطّليق. وكــّل هــذا مــخالــف لــقانــون الــطّبيعة. نــعم لــقد 
اخـــتطف اإلنـــسان الـــّسيف مـــن يـــد الـــطّبيعة وهـــو يـــهوي بـــه عـــلى رأســـها، ويخـــرق قـــوانـــينها. ولـــقد 
أعـطى اهلل لـإلنـسان هـذه الـقّوة الـهائـلة , ومـع ذلـك أَمِــَن الـجائـز أن يـصبح اإلنـسان أسـير الـطّبيعة 
وعـبًدا لـها بـل ويـعبد الـطّبيعة ويـقول إّن الـطّبيعة هـي اهلل؟ رغـم أنّـه يـهوي بـالـّسيف عـلى أّم رأسـها 
ويـلقي االضـطراب فـي قـواعـد الـطّبيعة الـعامّـة. وعـلى ذلـك فـاعـلموا أيّـة مـواهـب وهـبها اهلل لـإلنـسان 
وحــــرم الــــطّبيعة مــــنها، لــــقد وهــــب اهلل لــــنا الــــّشعور واإلرادة والــــطّبيعة محــــرومــــة مــــنهما، ووهــــب لــــنا 

العقل واإلرادة، والطّبيعة محرومة منهما، ونحن حاكمون على الطّبيعة، هكذا أراد اهلل.



الّسرور والحزن

ألقيت في يوم الثاّلثاء املوافق 21 تشرين الثّاني 1911 في البيت املبارك في باريس

هو اهلل

جــــميع البشــــر مــــعرّضــــون دائــــًما إلحــــساســــني: أحــــدهــــما السّــــــــرور واآلخــــر الحــــزن، وعــــندمــــا يــــكون 
اإلنـسان مسـرورًا تـطير روحـه وتـزداد جـميع قـواه، وتـكبر قـّوتـه الـفكريّـة، وتشـتّد قـّوة إدراكـه وتـترقّـى 
قـّوة عـقله فـي جـميع املـراتـب وتـحيط بـحقائـق األشـياء، ولـكن عـندمـا يسـتولـي الحـزن عـلى اإلنـسان 
ينخــمد وتــضعف جــميع قــواه ويــقّل إدراكــه، وال يــفّكر، وال يســتطيع أن يــدقّــق فــي حــقائــق األشــياء، 
وال أن يـكشف عـن خـواص األشـياء، ويـصبح كـاملـيّت , وهـذان اإلحـساسـان يـشمالن جـميع البشـر 
طـرًّا , مـن الـّروح ال يـتأتّـى لـإلنـسان أّي حـزن، ومـن الـعقل ال تـحصل لـإلنـسان أّي مـشّقة وال مـالل، 
أي أّن الـــقوى الـــّروحـــانـــيّة ال تســـبّب لـــإلنـــسان كـــدرًا وال تـــعبًا , وإذا تـــأتّـــى لـــإلنـــسان الحـــزن فـــمن 
املــاّديّــات يــتأتّــى هــذا الحــزن، وإذا خــمد اإلنــسان وجــمد فــمن املــاّديّــات، فــالــتّاجــر مــثالً إذا خســر 
حــــزن، والــــزّارع إذا لــــم تــــنجح زراعــــته اغــــتّم، وإذا بــــنى اإلنــــسان بــــناء وانهــــدم حــــزن واضــــطرب , 
املـقصود أّن حـزن اإلنـسان وكـدره يـأتـيان مـن عـالـم املـاّديّـات، وأّن الـيأس والـقنوط مـن نـتائـج عـالـم 
الــطّبيعة وعــلى هــذا فــمن الــواضــح واملــشهود أّن حــزن اإلنــسان ونــكبة اإلنــسان ونــحس اإلنــسان 
وذلّـــة اإلنـــسان كـــّلها مـــن املـــاّديّـــات. وأمّــــا اإلحـــساســـات الـــّروحـــانـــيّة فـــال يـــتأتّـــى مـــنها لـــإلنـــسان أيّ 
ضــرر وال خــسارة وال هــّم وال غــّم. وجــميع البشــر عــرضــة لــلهّم والــغم واملــاللــة، فــما مــن إنــسان إالّ 
وأصـابـه الحـزن واأللـم واملـشّقة والـنّصب والـتّعب والـخسارة , وملّا كـانـت هـذه األحـزان مـن املـاّديّـات 
لــــم يــــكن أمــــامــــنا مــــن ســــبيل ســــوى الــــرّجــــوع إلــــى الــــّروحــــانــــيّات. فــــإذا ضــــاق صــــدر اإلنــــسان مــــن 
املـــاّديّـــات ضـــيًقا شـــديـــًدا وتـــوجّــــــه إلـــى الـــّروحـــانـــيّات زال ذلـــك الـــّضيق. وإذا وقـــع اإلنـــسان فـــريـــسة 
لـــليأس والـــقنوط والـــتّعب ثـــّم تـــذكّـــــر اهلل الـــرّحـــمن الـــرّحـــيم ســـّر خـــاطـــره. وإذا وقـــع فـــي وهـــدة الـــفقر 
املــاّدّي الشّــــــديــد ثــّم اســتروح اإلحــساســات الــّروحــانــيّة رأى نــفسه غــنيًّا بــكنز املــلكوت. وإذا مــرض 
وفــّكر فــي الــّشفاء شــفى غــليل صــدره. وإذا وقــع أســيرًا ملــصائــب عــالــم الــنّاســوت تســّلى بــالــتّفكير 
بــالــالّهــوت. وإذا ضــاق ذرعًـــا بــسجن عــالــم الــطّبيعة ثــّم طــار بــفكره إلــى عــالــم الــّروح ســّر خــاطــره. 
وإذا اخــتّلت حــياتــه الــجسمانــيّة ثــّم فــّكر فــي الــحياة األبــديّــة عــاد مــمنونًــا شــاكــرًا , ولــكن مــا الّــذي 
يســّلي خــاطــر الّــذيــن اقــتصر اهــتمامــهم عــلى عــالــم املــاّديّــات وغــرقــوا فــي بحــر الــنّاســوت إذا أملّـت 
بــــهم الــــباليــــا واملــــحن؟! وبــــأّي شــــيء يــــتعّلق أمــــل الّــــذي يــــعتقد بــــأّن حــــياة اإلنــــسان مــــحصورة فــــي 
الــحياة املــاّديّــة –إذا عجــز أو أصــابــته مــصيبة أو وقــع فــي الــبالء أو نــفخ فــي بــوق الــرّحــيل؟ وبــأيّ 
شــيء يتســّلى؟! كــيف يجــد الــّروح والــّريــحان مــن ال يــؤمــن بــالــحيّ الــقديــر. يــقيني أنّــه فــي الــعذاب 
األبدّي والقنوط الّسرمدّي , إذن فاشكروا اهلل. فأنتم لديكم اإلحساسات الّروحانيّة واالنجذابات



الـقلبيّة. وعـيونـكم مـبصرة، وآذنـكم سـميعة، وأرواحـكم حـيّة، وقـلوبـكم عـامـرة بـمحبّة اهلل. ولـديـكم مـا 
تتســّلى بــه خــواطــركــم إذا أملّــت بــكم مــصيبة، وإذا اخــتّلت املــعيشة الــّدنــيويّــة اســتبشرتــم بــالــحياة 
الـــــّسماويّـــــة. وإذا أحـــــاطـــــت بـــــكم ظـــــلمة الـــــطّبيعة ســـــررتـــــم بـــــنورانـــــيّة املـــــلكوت. وكـــــّل مـــــن يـــــتوفـــــر لـــــه 
اإلحـساس الـّروحـانـيّ تـتوفّـر لـه تسـلية الـخاطـر , فـلقد قـضيت فـي الـّسجن أربـعني سـنة مـع أنّـه لـم 
يـكن فـي اإلمـكان تحـّمل سـنة واحـدة، وكـّل مـن زّج بـه فـي ذلـك الـّسجن لـم يـعش فـيه أكـثر مـن سـنة 
واحــدة إذ كــان يهــلك مــن الــغّم والــهّم. ولــكنّني كــنت –والحــمد هلل- فــي نــهايــة السّـــــــرور طــوال هــذه 
الـّسنوات األربـعني. وكـنت أنـهض كـّل صـباح كـأنّـما جـاءتـني بـشارة جـديـدة. وكـان كـّلما أظـلم الـّليل 
ازداد فــي قــلبي نــور السّـــــــرور. فــاإلحــساســات الــّروحــانــيّة ســبب تســلية الــخاطــر والــتّوجــه إلــى اهلل 
ســبب الــّروح والــّريــحان. وإذا لــم يــكن هــناك تــوجّـــــه إلــى اهلل لــم تــكن هــناك إحــساســات روحــانــيّة. 
وإال فكيف كنت أحتّمل الّسجن أربعني سنة؟ من هذا يتبنّي لكم أّن اإلحساسات الّروحانيّة هي 
أعـظم مـوهـبة الـعالـم اإلنـسانـيّ، وأن الـتّوجـه إلـى اهلل هـو حـياة اإلنـسان األبـديّـة , وإنّـني آلمـل أن 
يــزداد تــوجّــــهكم إلــى اهلل يــومًــا بــعد يــوم وأن تــزداد تســلية خــاطــركــم، وأن يــزداد تــأثــير نــفثات الــّروح 
الـقدس، وأن يـزداد ظـهور الـقوى املـلكوتـيّة , هـذا هـو مـنتهى رغـائـبنا وآمـالـنا , وهـذا هـو مـا أطـلبه 

من اهلل.

املائدة الّسماويّة

ألقيت في يوم األربعاء املوافق 22 تشرين الثّاني 1911 في البيت املبارك في باريس

هو اهلل

يـنبغي أن تـكونـوا مسـروريـن وشـاكـريـن ألنّـه قـد تـأسّــــــس بحـمد اهلل مجـمع نـورانـيّ ومـحفل سـماويّ 
فـــي هـــذه املـــديـــنة. وبـــالـــرّغـــم مـــن أّن فـــي بـــاريـــس مـــجامـــع كـــثيرة إال أنّـــها جـــميًعا تـــتناول املـــسائـــل 
املـــاّديّـــة. أمّــــا الـــحفل الّـــذي يـــذكـــر فـــيه اهلل فـــهو هـــذا الـــحفل. الحـــمد هلل فـــالـــقلوب مـــتوجّــــــهة إلـــى اهلل 
واألرواح منجــذبــة إلــى مــلكوت اهلل واإلحــساســات الــّروحــانــيّة مــوفــورة. وأفــكاركــم ليســت مــنحصرة 
فـي الـعالـم الـتّرابـيّ بـل إّن لـكم نـصيبًا مـن الـعالـم الـطّاهـر. ولسـتم مـثل الـحيوانـات الّـتي ال هـمَّ لـها 
إال الـّشؤون املـاّديّـة مـن مـأكـل ومشـرب ومـنام. وتـنحصر آمـالـها فـي أن تـمرح فـي املـروج الـخضراء 
وأن تـحصل عـلى غـابـة نـضرة وبسـتان أخـضر ومـأوى ومـأمـن لـها. بـل إنّـكم بشـر يـنحصر تـفكيركـم 
فــي تــحصيل الــكماالت الــرّحــمانــيّة، ومــنتهى آمــالــكم تــأمــني الــخير لــعموم البشــر وتــأســيس وحــدة 
الــعالــم اإلنــسانــيّ والــتّرويــج لــها. وأنــتم تجتهــدون لــيل نــهار كــي تســّروا خــاطــرًا، وتســّلوا محــزونًــا، 
وتـقّووا ضـعيفًا، وتـساعـدوا بـائـًسا. فجـميع أفـكاركـم مـلكوتـيّة وجـميع إحـساسـاتـكم روحـانـيّة. لـيس 
لــــكم مــــع أي مــــّلة عــــداوة، وال تــــريــــدون الــــخالف مــــع أّي جــــنس. فــــأنــــتم لــــلكّل مــــحبّون، ولــــخير الــــكلّ 
طـالـبون. تـلك هـي إحـساسـات الـعالـم اإلنـسانـيّ، وتـلك هـي فـضائـل البشـر. فـإذا لـم يـتوفّـر إلنـسان 



مـا مـن هـذه املـواهـب اإللـهية نـصيب كـان عـدمـه أفـضل. فـالـزّجـاج إذا حـرم مـن السّـــــراج كـان كسـره 
أحـّب. والّشجـرة إذا عـدمـت الـثّمر كـان قـطعها أولـى. وكـذلـك اإلنـسان إذا حـرم مـن فـضائـل الـعالـم 
اإلنــــسانــــيّ كــــان مــــوتــــه أفــــضل. جــــعلت الــــعني لــــلنّظر فــــإذا لــــم تــــنظر فــــما فــــائــــدتــــها؟ واألذن جــــعلت 
لــلّسمع فــإذا لــم تــسمع فــما جــدواهــا؟ والــّلسان جــعل لــلنطق فــإذا خــرس فــما فــائــدتــه. وكــذلــك حــال 
اإلنـسان فـإنّـه خـلق لـكي يـنير الـعالـم بـاملـعرفـة واإليـمان ومـوهـبة الـرّحـمن وحـسن األعـمال واألخـالق 
ونـورانـيّة األفـكار. فـإذا حـرم مـن هـذه املـوهـبة كـان –بـال شـك- أحـّط مـن الـحيوان، ذلـك ألّن الـحيوان 
محـروم مـن الـعقل فـهو إذًا مـعذور. فـي حـني أن اهلل وهـب لـإلنـسان عـقالً كـي يـكون إنـسانـيًّا وكـي 
يجتهـد فـي تـأمـني الـخير لـعموم البشـر فـإذا تـابـع أّي إنـسان تـعالـيم بـهاء اهلل وفّـق بـكّل تـأكـيد إلـى 
مـــعرفـــة غـــايـــة عـــالـــم الـــودجـــود. ذلـــك ألّن هـــذه الـــتّعالـــيم هـــي الـــّروح لجســـد الـــعالـــم والـــنّعمة لجـــميع 
البشــر، والــرّحــمة لــنوع اإلنــسان ولــذلــك اجتهــدوا بــالــّروح والــفؤاد أن تــعملوا بــموجــب تــعالــيم بــهاء 
اهلل. فـإذا وفّـقتم إلـى هـذا فـاعـلموا أنّـها الـعزّة األبـديّـة والـحياة السّـــــرمـديـة وسـلطنة الـعالـم اإلنـسانـيّ 
واملــائــدة الــّسماويّــة وإنّــني ألدعــو لــكم أن تــوفّــقوا إلــى هــذه املــواهــب الــّسماويّــة وأن تــختّصوا بهــذه 

الفضائل الرّحمانيّة.

غفلة النّاس عن اهلل

ألقيت في يوم الخميس املوافق 23 تشرين الثّاني 1911 في البيت املبارك في باريس

هو اهلل

يـقولـون إّن قـطارًا سـقط فـي نهـر السّــــــني وغـرق خـمسة وعشـرون شـخًصا كـانـوا فـيه. والـيوم سـوف 
يــدور فــي بــرملــان فــرنــسا بــحث مــفصل حــول أســباب وقــوع هــذا الــحادث، وســوف يــحاكــمون وزيــر 
الــّسكك الحــديــديــة وســيدور الــنّقاش والجــدال الــعنيف. وقــد تــعجبت كــثيرًا أن يحــدث فــي الــبرملــان 
كـّل هـذا الـهيجان مـن أجـل خـمسة وعشـريـن شـخًصا سـقطوا فـي النّهـر وغـرقـوا ثـّم ال يـنطق أحـد 
بحـرف واحـد مـن أجـل طـرابـلس الّـتي يـقتل فـيها فـي الـيوم الـواحـد ألـوف مـن األشـخاص بـحيث إنّـه 
قــتل فــيها حــتّى الــيوم خــمسة آالف شــخص فــلم يخــطر بــبال الــبرملــان قــط أّن هــؤالء بشــر، وكــأنّــما 
هـــم حجـــر. فـــما هـــو السّـــــــبب فـــي أّن الـــبرملـــان يـــثور ثـــائـــره مـــن أجـــل خـــمسة وعشـــريـــن شـــخًصا، وال 
يـنطق قـط بحـرف واحـد مـن أجـل سـتة آالف شـخص؟ مـع أّن هـؤالء بشـر وأولـئك أيـًضا بشـر، ومـع 
أنّــهم جــميًعا مــن نســل آدم، غــير أّن أولــئك لــيسوا مــن أصــل فــرنــسيّ ولــذلــك ال يهــتّم بــهم حــتّى لــو 
مــزّقــوا إربًــا إربًــا. فــانــظروا أّي قــدر بــلغ عــدم اإلنــصاف وأّي قــدر بــلغ تــبّلد اإلحــساس، وأّي قــدر 
بــــلغ الجهــــل. إّن لــــهؤالء الــــبؤســــاء فــــي طــــرابــــلس آبــــاء وأمّـــــهات ولــــهم أوالد وبــــنات وزوجــــات، وهــــم 
يـــمزّقـــون إربًـــا إربًـــا، فـــما هـــو ذنـــبهم؟ لـــقد قـــرأت فـــي الـــصحف أّن الـــعويـــل والـــنّحيب يـــتعالـــى مـــن 
حـــناجـــر الـــنّاس فـــي إيـــطالـــيا نـــفسها. وهـــكذا لـــم يـــقتصر األلـــم عـــلى الـــعرب بـــل إّن الـــحال وصـــلت 



بــنساء إيــطالــيا إلــى حــّد الــعويــل والــنّحيب، فــانــهمرت الــّدمــوع مــن عــيون األمّـــهات، وأدمــيت قــلوب 
اآلبـاء، وبـلغ بـكاء األطـفال وصـراخـهم عـنان الـّسماء. فـانـظروا مـدى تـوحّــــش البشـر. وانـظروا مـدى 
غـــدر اإلنـــسان، ومـــدى غـــفلته عـــن اهلل , مـــا ضـــرُّهـــم لـــو أنّـــهم اســـتعاضـــوا عـــن الـــّسيف والـــرّصـــاص 
والــبنادق واملــدافــع بــاأللــفة واملــحبّة وحــسن املــعاشــرة والــطّرب والسّــــــرور وســكروا بخــمر الــحبور فــي 
مـــوكـــب السّـــــــرور واحـــتضن بـــعضهم بـــعًضا وتـــغنّوا بـــنشيد واحـــد؟ ألـــيس هـــذا خـــير لـــهم؟ أمـــا كـــان 
يــــنبغي لــــهم أن يــــطيروا مــــًعا كــــالــــطّيور الــــّشكور وال يــــصبحوا كــــالــــذّئــــاب الــــكاســــرة تنشــــب أظــــافــــر 
بـــعضها أجـــسام الـــبعض اآلخـــر ويـــريـــق بـــعضهم دمـــاء بـــعض؟ ملـــاذ غـــفل الـــنّاس كـــّل هـــذه الـــغفلة؟ 
ألنّــــهم ال يــــعرفــــون اهلل. ولــــو عــــرفــــوا اهلل ألكــــرم بــــعضهم بــــعًضا. ولــــو تــــوفّــــرت لــــديــــهم اإلحــــساســــات 
الــّروحــانــيّة لــرفــعوا عــلم الــّصلح األكــبر، ولــو اســتمعوا إلــى وصــايــا األنــبياء لــتوفّــر لــهم اإلنــصاف , 
لهــــــذا أرجــــــو أن تــــــدعــــــوا وتــــــتضرّعــــــوا وتبتهــــــلوا أن يهــــــدي اهلل البشــــــر ويــــــرحــــــمهم ويــــــعطيهم الــــــعقل 
واإلحـساسـات الـّروحـانـيّة عـسى أن يسـتريـح الـبؤسـاء مـن بـني البشـر. إّن اإلنـسان الـعاقـل يـفّكر 
فـي حـال البشـر لـيالً ونـهارًا فـيتعالـى صـوت تـضرّعـه وابـتهالـه عـسى أن يسـتيقظ الـنّائـمون ويـبصر 

العميان، ويقوم املوتى، وينصف الظّاملون، إنّني ألدعو وأرجو أن تشاركوني الّدعاء.

نور الهداية

ألقيت في يوم الجمعة املوافق 24 تشرين الثّاني 1911 في البيت املبارك بباريس

هو اهلل

عـندمـا ظهـر الـّسيّد املـسيح فـي أورشـليم دعـا الـنّاس إلـى اهلل ودّل الخـلق عـلى مـلكوت اهلل ودعـاهـم 
إلــى الــحياة األبــديّــة وحــثَّهم عــلى كــماالت الــعالــم اإلنــسانــيّ. وســطع نــور الهــدايــة مــن هــذا الــكوكــب 
الـــالّمـــع. وضـــّحى بـــنفسه مـــن أجـــل البشـــر. وتحـــّمل مـــنتهى الـــظّلم. ومـــع ذلـــك عـــاداه جـــميع البشـــر 
أنـــكروه وآذوه، وســـبوه ولـــعنوه ولـــم يهـــتّموا بـــأمـــره قـــط. وعـــّلقوه مـــع املجـــرمـــني عـــلى الـــّصليب مـــع أنّـــه 
كــان بــمثابــة الــرّحــمة الــخالــصة والــرّأفــة الــتّامّـــة ونــور الــحقيقة وصــبح الهــدايــة. وكــان شــفوقًــا شــفقة 
تــــنبع مــــن روحــــه وفــــؤاده. ولــــكنّهم عــــامــــلوه بــــجفاء، ولــــم يــــدركــــوا قــــدره، ولــــم يهــــتّموا بــــتعالــــيمه، ولــــم 
يسـتمعوا لـنصائـحه، ولـم يسـتنيروا بـأنـواره، ثـّم فـعلوا آخـر األمـر مـا فـعلوه. وبـعد مـّدة ثـبت أّن هـذه 
الـــذّات املـــحترمـــة كـــانـــت نـــور الـــعالـــم، فـــإّن كـــالمـــه ســـبب الـــحياة األبـــديّـــة لـــبني آدم، وإّن قـــلبه كـــان 
بجـــميع الخـــلق رؤوفًـــا وألـــطافـــه لـــكّل الـــنّاس شـــامـــلة. فـــلّما أخـــذ نـــوره فـــي اإلشـــراق نـــدمـــوا عـــلى مـــا 
فــعلوا، ولــكن بــعد أن كــان األمــر قــد خــرج مــن يــدهــم وبــعد أن ازدان الــّصليب بــاملــسيح واســتشهد 
الــحواريّــون. وهــكذا بــعد مــرور ثــالثــمائــة ســنة عــرفــوا قــدر املــسيح. فــالــنّاس الّـــذيــن آمــنوا بــاملــسيح 
حــينما صــعد إلــى الــّسماء كــانــوا قــالئــل. ولــم يــقبل تــعالــيم الــّسيّد املــسيح ونــصائــحه إالّ نــفر قــليل. 
وكـــان الجهـــالء يـــقولـــون مـــن هـــذا الـــّشخص املـــجهول؟ ومـــن هـــذا الـــفريـــد الـــوحـــيد املـــغلوب الّـــذي لـــم 



يـــتبعه ســـوى خـــمسة أشـــخاص. ولـــكّن الـــنّفوس الـــعليمة كـــانـــت تـــعلم مـــا ســـوف يحـــدث فـــيما بـــعد، 
وكـــانـــت تـــعلم أّن ذلـــك الـــنّور ســـوف يســـطع وأّن هـــذه الـــّشمس ســـوف تشـــرق عـــلى الشّـــــــرق والـــغرب 
جـميًعا. ومـا رآه هـؤالء فـي عهـد املـسيح رآه غـيرهـم بـعد ثـالثـمائـة عـام, لهـذا ال تهـتّموا بـقّلة عـددكـم 
وكـــثرة عـــدد اآلخـــريـــن. وال تـــتكّدروا مـــن أّن األقـــوام الـــجاهـــلة ال تـــقبل عـــلى ديـــنكم، وال تـــتأثّـــروا مـــن 
أنّـــهم يـــعترضـــون عـــليه ويـــنكرونـــه ويســـتكبرون عـــليكم. ســـيفعلون بـــكم مـــا فـــعلوا بـــالـــحواريّـــني. فـــفي 
بــدايــة األمــر آذوهــم والمــوهــم وشــمتوا بــهم وقــتلوهــم وأغــاروا عــليهم ثــّم اتّــضح فــي الــنّهايــة بــأنّــهم 
بـاؤوا بخسـران مـبني، وأصـبح الـحواريّـون مـقّربـني لـدى أعـتاب الـنّور املـبني. ولهـذا فـإذا حـدثـت مـثل 
هــذه الــحوادث فــال تــتّكدروا بــل اســتبشروا وابــتهجوا واحــمدوا اهلل عــلى أنّــكم تــرون اآلن مــا رأتــه 
تــلك الــنّفوس املــقّدســة مــن قــبل. فــإذا المــوكــم فــأظهــروا السّـــــــرور. وإذا أهــانــوكــم فــال تــمنعوا عــنهم 
مـــساعـــداتـــكم، وإذا آذوكـــم فـــابـــذلـــوا لـــهم الـــعنايـــة واطـــلبوا لـــهم مـــن اهلل الـــعفو واملـــغفرة. وثـــقوا بـــأنّ 
أنــواركــم ســتسطع، وعــلمكم ســيخفق، وصــيتكم ســيعلو، ورائــحتكم الــطّيبة الــزّكــيّة ســتنتشر. فــإذا 
سـطع سـراج الهـدايـة مـن زجـاج قـلوبـكم فـإنّـه سـوف يشـرق عـلى اآلفـاق. وبـالـرّغـم مـن أنّـهم اآلن ال 
يـــبدون أّي اهـــتمام بـــكم فـــال شـــّك أنّـــهم ســـوف يـــفعلون ذلـــك عـــّما قـــريـــب –فـــالـــنّفوس الّــــتي تـــدخـــل 
املــلكوت اإللــهيّ ســوف يســطع نــورهــا كــالــنّجوم الــبازغــة وهــم بــاملــثل كشجــرة مــثمرة ســتحمل فــواكــه 
وأثـــــمارًا مـــــن كـــــّل نـــــوع وكبحـــــر تـــــنثر مـــــنه آللئ األســـــرار, فـــــاطـــــمئنّوا إلـــــى فـــــضل اهلل واســـــتبشروا 

بعنايته.

وحدة العالم اإلنسانيّ

 ألقيت في كنيسة نواي ديالم في باريس قبل ظهر يوم الّسبت املوافق 25 تشرين الثّاني سنة 
1911

هو اهلل

ج الــحقيقة. والــّسيّد املــسيح  جــميع املــظاهــر املــقّدســة قــامــوا بخــدمــة الــحقيقة. فــحضرة مــوســى روَّ
ــــر حـضرة الـرّسـول بـالـحقيقة، وكـان  صـرَّح بـالـحقيقة. وجـميع الـحواريّـني وضّـــــــــحوا الـحقيقة. كـذلـك بشّـَ
أولـــياء اهلل جـــميًعا مـــؤسّـــــــسي الـــحقيقة. وقـــد قـــام حـــضرة بـــهاء اهلل بـــتأســـيس الـــحقيقة، وهـــكذا فـــإنّ 
جـميع األنـبياء كـانـوا مـظاهـر الـحقيقة وكـانـت تـعالـيمهم جـميًعا تـدعـو إلـى تـوحـيد الـعالـم اإلنـسانـيّ 
وإلـى األلـفة واملـحبّة واالتّـحاد والـتّنزيـه والـتّقديـس عـن ظـلمات الـعالـم الـنّاسـوتـيّ الّـتي هـي الـخالف 
والـــنّزاع والجـــدال والـــقتال. فـــلماذا نـــختلف ونـــحن أتـــباع هـــؤالء الـــعظام. وملـــاذا نـــتجادل ونـــتنازع، 
ونـحن عـبيد إلـه واحـد تـشملنا جـميًعا ألـطافـه الـرّحـمانـيّة. إّن اهلل هـو فـي مـنتهى السّــــــالم والـّصلح 
مـــع الجـــميع فـــلماذا يـــحارب بـــعضنا بـــعًضا. وإّن اهلل رؤوف ورحـــيم بـــالجـــميع. فـــلماذا نـــكون نـــحن 
قــساة غــالظًـا؟ وإن اهلل خــالــق الــكّل ورازق الــكّل ومــربّــي الــكّل وحــافــظ الــكّل فــلماذا يــبتعد بــعضنا 



عــــن بــــعض, السّـــــــــبب هــــو أن أســــاس األديــــان اإللــــهيّة قــــد ضــــاع ونــــسي. وتــــعّلق الــــنّاس وتشــــبثوا 
بــالــتّقالــيد املــوهــومــة. وملــا كــانــت الــتّقالــيد مــختلفة لــذلــك فــقد أصــبحت ســبب الــبغض والــعداوة بــني 
البشــر. وإذا نــظرنــا إلــى أســاس األديــان اإللــهيّة لــوجــدنــا أســاسًــــــا واحــًدا لــها ولــو رجــعنا إلــى هــذا 
األســاس التّحــدنــا جــميًعا واتّــفقنا ولــرفــرف عــلم وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ عــلى جــميع اآلفــاق , وكــلّ 
مـــا فـــي األمـــر أّن بـــعض الـــنّاس جـــاهـــلون وعـــلينا أن نـــعّلمهم، والـــبعض أطـــفال عـــلينا أن نـــربّـــيهم 
حـتّى يـبلغوا أشـّدهـم، ومـرضـى عـلينا أن نـعالـجهم بـمنتهى الـرّأفـة , وفـضالً عـن ذلـك فـإّن اخـتالف 
أهــــــل األديــــــان ونــــــزاعــــــهم تســــــبّب فــــــي غــــــلبة اإلحــــــساســــــات املــــــاّديّــــــة عــــــلى قــــــلوب البشــــــر وضــــــياع 
اإلحــــساســــات اإللــــهيّة. فــــغرق أكــــثر البشــــر فــــي عــــالــــم الــــطّبيعة وتــــرقّــــوا رقــــيًّا مــــعكوسًـــــــــا. ذلــــك ألنّ 
الــــحيوان املحــــروم مــــن اإلدراكــــات الــــّروحــــانــــيّة وإدراك الــــحقائــــق والــــحكمة الــــبالــــغة اإللــــهيّة أســــير 
لـــلطّبيعة وغـــريـــق فـــي دّوامـــة املـــاّدة. وال عـــلم لـــه أبـــًدا بـــاهلل وال بـــالـــعالـــم اإللـــهيّ. وكـــذلـــك حـــال أكـــثر 
البشـر الـيوم فـهم محـرومـون كـّليّة مـن حـقيقة األديـان اإللـهيّة. ولـهم الـعذر فـي ذلـك. ألّن مـا بـيدهـم 
هـــو الـــتّقالـــيد. وهـــي مـــخالـــفة لـــقوانـــني الـــعقل. ولهـــذا أصـــبح أكـــثر الخـــلق مـــاّديّـــني , إذن فـــيا أهـــل 
األديـان هـلّموا نـتنزّه عـن تـقالـيد األوهـام ونتشـبّث بـأسـاس األديـان اإللـهيّة فـنتّفق ونـعبد الـحقيقة، 
ونســـتريـــح ونســـتظّل بـــظّل خـــيمة الـــتّوحـــيد بـــمنتهى األلـــفة واالتّـــحاد. ونـــصبح جـــميًعا نـــجوم ســـماء 
الـحقيقة وسـرج الـعالـم اإلنـسانـيّ املـضيئة. فـالـحقيقة هـي شـريـعة اهلل وهـي هـدايـة اهلل وهـي مـحبّة 
اهلل وهـــي فـــيوضـــات اهلل وهـــي فـــضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ونـــفثات الـــّروح الـــقدس , تـــالحـــظون أنّ 
الــوحــشية وســفك الــّدمــاء مــن خــصائــص عــالــم الــحيوان. وأّن املــحبّة والــرّأفــة واالتّــفاق مــن فــضائــل 
عـالـم اإلنـسان. وبـالـرّغـم مـن ذلـك نـرى أّن دمـاء الـبؤسـاء كـانـت تـلطّخ وجـه األرض عـلى الـّدوام كـما 
يـــتّضح مـــن تـــاريـــخ الـــعالـــم مـــنذ بـــدايـــة حـــياة البشـــر فـــي الـــقرون األولـــى والـــوســـطى حـــتّى الـــقرون 
األخــــيرة فــــما زال البشــــر فــــي خــــطر دائــــم , والــــيوم أشــــرق نــــور الــــحقيقة مــــن أفــــق إيــــران وأخــــذت 
الــغيوم الــكثيفة تــتالشــى تــدريــجيًّا. وبــدأت وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ تــعّم وهــي اآلن فــي بــدايــتها. 
كــما بــدأت املــحبّة واأللــفة بــني األمــم تــرفــع عــلمها، وبــدأت نــفثات الــّروح الــقدس تــسيطر , فــيا أهــل 
العالم تحرّكوا وافرحوا وأظهروا الطّرب والّسرور وادخلوا في ظّل خيمة وحدة العالم اإلنسانيّ.

والّسالم



صبح الّصلح األكبر

ألقيت في مساء يوم األحد املوافق 26 تشرين الثّاني 1911 في منزل مدام كاسته في 
باريس

هو اهلل

ج الــّسيّد املــسيح  جــميع أنــبياء اهلل هــم مــظاهــر الــحقيقة. فــقد أعــلن ســيّدنــا مــوســى الــحقيقة، وروَّ
الــحقيقة وأسّــــــس ســيّدنــا محــّمد الــحقيقة. وأعــلن جــميع أولــياء اهلل الــحقيقة، كــما رفــع حــضرة بــهاء 
اهلل عــلم الــحقيقة وكــانــت جــميع الــنّفوس املــقّدســة الّــتي جــاءت إلــى هــذا الــعالــم مــصابــيح الــحقيقة. 
والـحقيقة هـي وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ، وهـي املـحبّة بـني البشـر، وهـي إعـالن الـعدالـة. وهـي هـدايـة 
اهلل. وهــي فــضائــل الــعالــم اإلنــسانــيّ , كــان أنــبياء اهلل جــميًعا مــناديــن بــالــحقيقة. وكــانــوا جــميًعا 
متّحـــديـــن ومـــتّفقني. وكـــان كـــّل رســـول يبشّــــــــر بخـــلفه، كـــما كـــان كـــّل خـــلف يـــصّدق ســـلفه. فـــسيّدنـــا 
مـــوســـى أنـــبأ بـــمجيء املـــسيح. والـــّسيّد املـــسيح جـــاء مـــصّدقـــا مًلـــوســـى. املـــسيح أخـــبر عـــن محـــّمد، 
وســيّدنــا محــّمد جــاء مــصّدقًــا لــلمسيح وملــوســى. كــانــوا جــميًعا متّحــديــن. فــلماذا نــختلف ونــحن أمــة 
هـــؤالء الـــنّفوس املـــقّدســـة؟ فـــيتوجـــب عـــلينا إذًا أن نـــحّب بـــعضنا بـــعًضا كـــما كـــان األنـــبياء يـــحبّون 
بــعضهم بــعًضا. ذلــك ألنّــنا عــبيد إلــه واحــد تــشملنا جــميًعا ًألــطافــه، وإذا كــان اهلل فــي ســالم مــع 
الجـميع فـلماذا يـقاتـل بـعضنا بـعًضا؟ وإذا كـان رؤوفـا ًبـالـعباد جـميًعا فـلماذا يـظلم بـعضنا بـعًضا 
, إّن أســاس األديــان اإللــهيّة: هــو املــحبّة واأللــفة واالتّــحاد. وقــد تــرقّــت الــعقول بحــمد اهلل فــي هــذا 
الـعصر، عـصر الـنّورانـيّة، وتـهيّأت أسـباب األلـفة واالتّـحاد، واسـتحكمت روابـط املـحبّة بـني البشـر. 
وقــــد آن األوان لــــكي يــــصالــــح بــــعضنا بــــعًضا، ونــــعيش بــــالــــّصدق والــــصداقــــة، فــــال يــــبقى تــــعّصب 
مـــذهـــبيّ، وال يـــبقى تـــعّصب جـــنسيّ، وال يـــبقى تـــعّصب وطـــنيّ بـــل يـــعيش بـــعضنا مـــع بـــعض فـــي 
نـهايـة األلـفة واملـحبّة، ذلـك ألنّـنا عـبيد عـتبة واحـدة ونسـتفيض مـن نـور شـمس واحـدة، ويـجب عـلينا 
أن نـــــــؤمـــــــن بجـــــــميع األنـــــــبياء، وأن نـــــــؤمـــــــن بجـــــــميع الـــــــكتب الـــــــّسماويّـــــــة، وأن نتخـــــــّلص مـــــــن جـــــــميع 
الــتّعّصبات، وأن نخــدم اهلل، ونــرّوج وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ، ونظهــر فــضائــل الــعالــم اإلنــسانــيّ. 
ويـجب عـلينا أالّ نـكون كـالـحيوانـات املـفترسـة، وأالّ نـرضـى بـسفك الـّدمـاء، وأن نـعتبر دمـاء البشـر 
مــــقّدســــة، وأالّ نــــريــــق الــــّدمــــاء املــــقّدســــة مــــن أجــــل أهــــداف أرضــــيّة، وأن نــــتّفق جــــميًعا عــــلى قــــضيّة 
واحـــدة، وهـــذه الـــقضيّة هـــي وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ , الحـــظوا الـــيوم مـــاذا يجـــري فـــي طـــرابـــلس 
الـــغرب. مـــا أكـــثر اآلبـــاء الّـــذيـــن يـــفقدون أبـــناَءهـــم ومـــا أكـــثر األطـــفال الـــصغار الّـــذيـــن يحـــرمـــون مـــن 
آبـــائـــهم. ومـــا أكـــثر األمّــــهات الـــحنونـــات الـــالّتـــي يـــبكني عـــلى مـــصيبتهّن فـــي أبـــنائـــهنذ، ومـــا أكـــثر 
الــنّساء الــالّتــي يــندبــن عــلى مــصيبتهّن فــي أزواجــهّن. الــّدم اإلنــسانــيّ يــراق مــن أجــل الــتّراب، مــع 
أّن الــــحيوانــــات املــــفترســــة نــــفسها ال تــــتقاتــــل مــــن أجــــل الــــتّراب، وإنّــــما يــــقنع كــــّل مــــنها بــــموضــــعه، 
فـــالـــذّئـــب يـــقنع بـــوكـــره، والـــنّمر يـــكتفي بـــمغارتـــه، واألســـد بـــعريـــنه. وال يـــفّكر أّي حـــيوان فـــي الـــتّعّدي 



عـلى حـّق اآلخـريـن، فـواأسـفاه لـإلنـسان الـغاشـم الّـذي لـو تسـلط عـلى جـميع األوكـار لـظّل يـفّكر فـي 
وكــر آخــر يســتولــي عــليه، وعــلى الــرّغــم مــن أّن اهلل خــلق البشــر إنــسانــينّي إال أنّــهم أصــبحوا أســوأ 
مـــن الـــحيوانـــات املـــفترســـة. ذلـــك ألّن الـــحيوانـــات املـــفترســـة ال تـــفترس أبـــناء جـــنسها , فـــالـــذّئـــب إذا 
اشــتد تــوحّــــشه ال يــفترس فــي الــّليلة الــواحــدة أكــثر مــن عشــرة خــراف، فــي حــني أّن الــرّجــل الــواحــد 
يتســبّب فــي قــتل عشــرة آالف نــفس فــي يــوم واحــد، فــأنــصفوا وقــولــوا بــأّي قــانــون يــصحّ هــذا الّــذي 
يجــري فــي هــذا الــعالــم؟ إذا قــتل إنــسان إنــسانًــا ســّموه قــاتــالً فــي حــني أنّــه إذا ســفك دمــاء مــائــة 
ألـف نـفس سّـــــموه أشـجع األبـطال وإذا سـرق إنـسان عشـرة دراهـم مـن شـخص آخـر سـّموه سـارقـا 
ًمجـرمًـا، فـي حـني أنـه إذا أغـار عـلى مـملكة بـأسـرهـا سـّموه فـاتـًحا. وإذا أحـرق مـنزالً عـّدوه مجـرمًـا، 
أمّــــا إذا أشـــعل إحـــدى املـــمالـــك بـــنيران املـــدافـــع والـــبنادق ســـّموه فـــاتـــح الـــعالـــم. هـــذه جـــميًعا دالئـــل 
آفـات البشـر ووحـشيّتهم وعـدم إيـمانـهم. ذلـك ألّن اإلنـسان لـو آمـن بـالـعدالـة اإللـهيّة ملـا رضـي بـأن 
يــؤذي أّي إنــسان، وملــا ســمح بــإراقــة قــطرة واحــدة مــن الــّدم. بــل لــراح يــسعى لــيل نــهار كــي يســرّ 
خــواطــر الــنّاس , وإنــنا نحــمد اهلل عــلى أّن آثــار الــيقظة قــد تجــّلت الــيوم فــي بــعض الــنّاس، فهــذه 
بــدايــة إشــراق صــبح الــّصلح األكــبر. وإنّــنا لــنأمــل أن تنتشــر وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ، وأن تــزول 
الــعداوة والــبغضاء بــني البشــر، وأن يتجــّلى الــّصلح األكــبر وأن تــتآلــف جــميع األمــم، وأن يــتشّكل 
مـــحفل الـــّصلح، وأن تـــفصل هـــذه املـــحكمة الـــكبرى فـــي املـــشكالت الّــــتي تـــقع بـــني األمـــم والـــّدول. 
وهــذا األمــر مــرتــبط بــازديــاد أنــصار الــّصلح فــي الــّدنــيا، وازديــاد مــحبّي الــعالــم اإلنــسانــيّ واتّــجاه 
األفـكار الـعامّــة نـحو الـّصلح بـحيث تـضطّر األمـم والـّدول إلـى االتّـحاد نـتيجة لـكثرة مـحبّي الـّصلح 
والـّصالح , إّن املـحبّة نـور فـي حـني أن الـبغض والـعداوة ظـلمة. واملـحبّة سـبب الـحياة أمّــا الـعداوة 
فســــــبب املــــــمات. وال شــــــّك أّن الــــــعقالء يــــــفّضلون الــــــحياة عــــــلى املــــــمات واالتّــــــحاد عــــــلى االخــــــتالف 
ويــسعون –بــكّل مــا أوتــوا مــن قــّوة- كــي تــزول الــّسحب الــّسوداء وتشــرق شــمس الــحقيقة، ويــصبح 
الـعالـم عـاملًا آخـر، وتـصبح كـرة األرض جـنّة فـي نـهايـة الجـمال والـّلطف، ويـتعانـق الشّـــــرق والـغرب، 
ويـــتصافـــح الـــجنوب والـــّشمال وتتجـــّلى املـــحبّة الـــحقيقيّة اإللـــهيّة فـــي الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ. ذلـــك ألنّ 
إظـهار املـحبّة للخـلق بـمثابـة إظـهارهـا لـلخالـق، والـرّأفـة بـالخـلق تـعتبر خـدمـة هلل , فـابتهـلوا واسـعوا 
بـكّل مـا أوتـيتم مـن قـّوة حـتّى تـكونـوا سـبب املـحبّة بـني البشـر وسـبب الـعدالـة، وسـبب اتّـحاد الشّـــــرق 
والـــغرب، وحـــتّى يـــزول الـــتّعّصب املـــذهـــبيّ والـــتّعّصب الـــجنسيّ، والـــتّعّصب الـــّسياســـيّ والـــتّعّصب 
الـوطـنيّ بـإذن اهلل ويـفوز الـعالـم بـالـطّمأنـينة والـرّاحـة , إّن لـكم جـميًعا أبـناء، وتـعرفـون كـم هـم أعـزّاء 
لـديـكم. وهـؤالء الـبؤسـاء الّـذيـن يـتمزّق أوالدهـم إربًـا إربًـا هـم مـثلكم أيـًضا. فـتأمّـلوا كـيف تـكون حـال 
األب واألم إذا رأيـا طـفلهما الـعزيـز مـلطًّخا بـالـّدمـاء. كـيف تـبدو حـالـتهما آنـذاك؟ هـل يـتبّقى لـهما 
مـن قـلب وهـل يـهنئا بـراحـة بـال؟ هـل مـن مسـّل لـهما؟ وهـكذا هـو الـحال اآلن فـي طـرابـلس فـهنالـك 
الـكثير مـن اآلبـاء واألمّــهات الّــذيـن يـعيشون هـذه الـحالـة املـأسـاويـة , لـقد خـلقنا اهلل لـنكون مـحبنّي 
ومــتآلــفني بــعضنا مــع بــعض، ال لنســّل الــّسيف عــلى بــعضنا، خــلقنا لــنشّكل مــحفل األلــفة واملــحبّة، 



ولـنؤسّــــــس نـاديًـا لـلعدل ال لنهيّئ للحـرب. لـقد وهـبنا اهلل الـبصر لـننظر إلـى بـعضنا الـبعض بـمحبّة 
اهلل وأعــــطانــــا الــــقلب لــــنتعّلق بــــعضنا بــــبعض ال لــــنتباغــــض ويــــعادي بــــعضنا بــــعًضا. تــــأمّــــلوا مــــدى 
فـــــضل اهلل عـــــلى اإلنـــــسان. لـــــقد أعـــــطاه الـــــعقل وأعـــــطاه اإلحـــــساس لـــــكي يســـــتخدم هـــــذه الـــــقوى 
الــرّحــمانــيّة فــي ســبيل املــحبّة الــّصرفــة ولــيس ملــضرّة اآلخــريــن , فــاســألــوا اهلل أن يــؤيّــدكــم ويــوفّــقكم 
إلــى فــضائــل الــعالــم اإلنــسانــيّ، كــي ال نطفئ السّــــــراج الّــذي أضــاءه اهلل، وال نــقطع أمــطار رحــمة 
الـرّحـمن، وال نـمنع الـبركـة الـّسماويّـة. وكـي نـوفّـق إلـى أن نـزيّـن الـعالـم اإلنـسانـيّ، وأن نـنير الشّـــــرق 
والـغرب وأن نـربـط جـميع األمـم بـعضها بـبعض وأن نهـدم بـنيان الحـرب ونـكون سـببًا أللـفة الـقلوب. 

هذا منتهى آمالنا، وهذا هو رجاؤنا ونسأل اهلل أن يوفّقنا إلى ذلك.

لـــقد أشـــرق حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن أفـــق إيـــران بـــنورانـــيّة الهـــدايـــة. وكـــتب إلـــى جـــميع املـــلوك رســـاالت 
خـاصّـــــــــة ودعـاهـم جـميًعا إلـى الـّصلح األكـبر، وأسـدى الـنّصح لـهم جـميًعا. ومـن بـني هـؤالء نـابـليون 
الـثّالـث الّـذي كـان حـاكـًما لـباريـس. وقـد ظـّل حـضرة بـهاء اهلل مـّدة خـمسني عـامًـا حـتّى يـوم صـعوده 
يــبذل الجهــد مــن أجــل أن تنجــذب الــقلوب تــدريــجيًّا إلــى الــّصلح األكــبر. فــالحــمد هلل إّن هــذا الــنّور 
فـــي انـــتشار، وإّن عـــلم الـــّصلح األكـــبر ســـيرتـــفع إن شـــاء اهلل. ونـــحن نـــبذل الجهـــد لـــيل نـــهار كـــي 

يتنّور عالم البشر وتشرق شمس الحقيقة على الّشرق والغرب جميًعا.

الحكمة اإللهيّة

الخطبة املباركة في باريس في مجمع التّياصفة الكبير ليلة الخميس في 6 كانون األّول سنة 
1911

هو اهلل 

الـحكمة اإللـهيّة أعـظم فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ والـحكمة هـي االطاّلع عـلى حـقائـق األشـياء عـلى 
مـا هـي عـليه , والـعلم واإلحـاطـة بـحقائـق األشـياء أمـر مسـتحيل مـن دون الـحكمة اإللـهيّة ألّن الـعلم 
قــسمان: أحــدهــما تــصّوري واآلخــر تــحّققي أو بــعبارة أخــرى: حــصولــيّ وحــضورّي , فــمثالً يــعلم 
كـّلنا أّن هـنالـك مـاء ولـكن عـلمنا هـذا تـصّور مـحض. أمّــا عـندمـا نشـربـه فـإّن عـلمنا يـصبح تـحّققيًّا. 
لهـــذا قـــيل إّن الـــعلم الـــتّاّم هـــو الـــتّحّقق مـــن الـــّشيء ال الـــتّصّور لـــلّشيء , ومـــثالً لـــو عـــلم إنـــسان أنّ 
هــنالــك مــائــدة ونــعمة مــوجــودة فــإنّــه ال يــحصل عــلى الــّلذة بمجــرد هــذا الــتّصّور أمّـــا إذا تــناول مــن 
هــــذه املــــائــــدة فــــإنّــــه يــــتلذّذ ويــــتغذّى وبــــعد هــــذا يــــحصل لــــديــــه الــــتّحّقق الــــعلميّ الــــتّاّم , ومــــثالً يــــعلم 
اإلنـــسان أّن هـــناك فـــي الـــّدنـــيا شـــيئًا يـــسّمى العســـل لـــكّن هـــذا ال يـــكفي وال يـــجعله يـــتذّوق طـــعم 
الــــحالوة بــــل يــــجب عــــليه أن يــــذوق العســــل حــــتّى يــــحصل عــــلى عــــلم بــــطعمه , إذن فــــالــــحكمة هــــي 
االطّــالع عــلى حــقائــق األشــياء عــلى مــا هــي عــليه ذوقًـــا وتــحّقًقا , لهــذا خــلق اهلل اإلنــسان جــامــًعا 
لجــــميع الــــحقائــــق. فــــمثالً نجــــد أّن هــــنالــــك مــــراتــــب لــــلوجــــود إمّـــــا هــــي جــــماد أو هــــي نــــبات أو هــــي 



حـــيوان. واإلنـــسان نـــوع مـــمتاز جـــامـــع لجـــميع الـــكماالت الجـــماديّـــة والـــكماالت الـــنّباتـــيّة والـــكمالت 
الــحيوانــيّة. فــالــكماالت الجــماديّــة مــثالً أمــور جــسمانــيّة وتــركــيب لــلعناصــر وتــحّقق لــلّصورة واملــثال. 
وهـذا الـكمال مـوجـود فـي اإلنـسان. أمّـا الـكماالت الـنّباتـية فـهي الـقّوة الـنّامـية وهـذه مـوجـودة أيـًضا 
فـــي اإلنـــسان. والـــكماالت الـــحيوانـــيّة هـــي قـــّوة الـــحّس وهـــذه الـــقّوة مـــوجـــودة أيـــًضا فـــي اإلنـــسان , 
إذن فـــفي اإلنـــسان شـــمولـــيّة ومـــعنى ذلـــك أنّـــه مـــتضّمن عـــلى جـــميع الـــكماالت الجـــماديّـــة والـــنّباتـــيّة 
والــحيوانــيّة. وفــضالً عــن ذلــك فــإّن هــذه الــّشمولــيّة مــؤيّــدة بــقّوة الــّروح وبــتلك الــّروح يــمتاز اإلنــسان 
عـن سـائـر الـكائـنات فـهو أشـرف املـوجـودات والـجامـع لجـميع الـكماالت الـكونـيّة ومظهـر الـفيوضـات 
الـرّحـمانـيّة واملسـتفيض مـن الـكماالت الـّربـانـيّة , فـإّن كـّل اسـم وصـفة تـصف بـهما اهلل تـعالـى تجـد 
مـنهما آيـة فـي اإلنـسان فـمثالً تـصف اهلل بـأنّـه بـصير وآيـة الـبصر عـني اإلنـسان وإن لـم تـكن لـديـك 
عـني تـبصر بـها ملـا تـصّورت بـصيرة اهلل. ومـن جـملة الـكماالت اإللـهيّة الـّسمع ومـن جـملة الـكماالت 
اإللــهيّة الــجود ومــن جــملة الــكماالت اإللــهيّة اإلرادة ومــن جــملة الــكماالت اإللــهيّة الــقدرة فهــذه هــي 
كـــماالت إلـــهيّة تـــنعته بـــها. ولـــكّل واحـــد مـــن هـــذه الـــكماالت آيـــة فـــي اإلنـــسان. إذن فهـــذه الـــكماالت 
فــيض إلــهيّ ولهــذا فــاإلنــسان جــامــع لــلكماالت الــكونــيّة ومســتفيض مــن الــكماالت اإللــهيّة , ولهــذا 
السّــــــــبب صــــار اإلنــــسان قــــاهــــرًا لجــــميع الــــكائــــنات ومــــتغّلبًا عــــليها , ألّن جــــميع الــــكائــــنات الــــعلويّــــة 
والــّسفليّة أســيرة لــلطّبيعة. فــالــّشمس عــلى مــا هــي عــليه مــن الــعظمة أســيرة لــلطّبيعة والبحــر عــلى 
ســـعته أســـير لـــلطّبيعة وجـــميع األجـــرام الـــّسماويّـــة الـــعظيمة أســـيرة لـــلطّبيعة وال تســـتطيع الـــتّجاوز 
قـيد شـعرة عـن قـانـون الـطّبيعة. والـّشمس ال تنحـرف عـن مـركـز مـدارهـا واألرض ال تـتجاوز مـدارهـا 
وجـــــميعها مـــــحكومـــــة لـــــلطّبيعة ولـــــكّن اإلنـــــسان عـــــلى الـــــعكس مـــــنها حـــــاكـــــم عـــــلى الـــــطّبيعة , فـــــمثالً 
بـــمقتضى الـــطّبيعة وأحـــكامـــها نجـــد كـــائـــنًا حـــيًّا خـــلق لـــيعيش عـــلى الـــيابـــسة وهـــو لـــيس هـــوائـــيًّا وال 
مـائـيًّا ومـع هـذا فـإنّـه يكسـر قـانـون الـطّبيعة فـيطير فـي الـهواء ويـجول فـوق سـطح البحـر كـما يـجول 
فــي املــياديــن ويــقود ســفينة تــحت ســطح املــاء وهــذه أمــور مــخالــفة لــقانــون الــطّبيعة الــعام كــما أنّــه 
يـحبس فـي الـزّجـاجـة الـقّوة الكهـربـائـيّة الـعاتـية الّـتي تـشق الـجبال شـقًّا ويـجعلها خـادمـة لـه تحـمل 
عـلى كـاهـلها جـميع األحـمال. والـحال أّن هـذه الـقّوة بـموجـب قـانـون الـطّبيعة قـّوة حـرّة طـليقة قـاهـرة 
لجــميع األشــياء ولــكنّها صــارت مــقهورة لــإلنــسان. إذن اتّــضح أّن اإلنــسان يخــرق قــانــون الــطّبيعة 
ولهـذا فـهو أشـرف جـميع الـكائـنات ألنّـه ذات شـمولـيّة كـامـلة , والـعجيب أّن املـاّديّـني غـفلوا عـن هـذه 
الـنّقطة ويـصّرون عـلى الـقول فـي تـعالـيمهم إّن جـميع الـكائـنات أسـيرة لـلطّبيعة وال يسـتطيع شـيء 
أّي كـــان مـــن األشـــياء أن يـــتجاوز قـــانـــون الـــطّبيعة والـــحقيقة أّن اإلنـــسان يخـــرق قـــانـــون الـــطّبيعة. 
فــمثالً يســتكشف األفــالك وهــو عــلى ســطح األرض كــما تــرى ويــكشف األمــور الّــتي هــي بــموجــب 
قـــانـــون الـــطّبيعة ســـّر مـــكنون وفـــي حـــيّز الـــغيب املســـتور ويـــجعلها فـــي حـــيّز الـــّشهود. فـــمثالً الـــقّوة 
الكهـربـائـية وجـهاز الـتّصويـر وجـهاز الـحاكـي كـانـت كـّلها فـي الـقرون املـاضـية سـرًّا مـكنونًـا ورمـزًا 
مخــزونًــا وكــان اخــتفاؤهــا واجــبًا بــمقتضى الــطّبيعة أمّـــا عــقل اإلنــسان الّــذي هــو مــوهــبة إلــهيّة فــقد 



نـــقل هـــذا السّـــــــّر املـــكنون مـــن حـــيّز الـــغيب إلـــى حـــيّز الـــّشهود , إذن بـــرغـــم كـــون الـــكائـــنات جـــميعها 
أســيرة لــلطّبيعة فــإّن الــحقيقة اإلنــسانــيّة غــالــبة عــلى الــطّبيعة. ســبحان اهلل كــيف يحســب املــاّديّــون 
الـــطّبيعة فـــاعـــلة مـــطلقة؟ وكـــيف يـــعبدونـــها فـــي الـــوقـــت الّــــذي فـــيه نـــراهـــم وقـــد قهـــروهـــا؟ وفـــوق هـــذا 
يســتدلّــون عــلى الــطّبيعة بــأدلّــة فــيقولــون إّن الــوجــود عــبارة عــن تــركــيب الــعناصــر وإّن الــفناء عــبارة 
عـن تحـليلها. فـمثالً تـركّـــبت عـناصـر ومـن ذلـك الـتّركـيب وجـد اإلنـسان وعـندمـا يتحـّلل هـذا الـتّركـيب 
ويـتفّرق يـكون املـوت ومـا دام وجـود األشـياء عـبارة عـن تـركـيب الـعناصـر ومـوتـها عـبارة عـن تحـليلها 
فـما الـحاجـة إذًا إلـى صـانـع قـديـر فـريـد؟ ولـكنّهم ال يـفّكرون أّن الـتّركـيب عـلى ثـالثـة أنـواع: فـهو إمّـا 
تــركــيب بــالــّصدفــة لــلعناصــر أو تــركــيب إلــزامــيّ لــها أو تــركــيب بــإرادة الــحيّ الــقديــر , فــلو قــلنا إنّ 
تـــركـــيب الـــعناصـــر هـــو تـــركـــيب بـــالـــّصدفـــة لـــوجـــب أن نـــقول بحـــدوث املـــعلول بـــدون عـــّلة وهـــذا واضـــح 
الــبطالن , ولــو قــلنا إّن تــركــيب الــعناصــر نــاتــج عــن الــّلزوم الــذّاتــيّ لــها لــوجــب أن نــعترف أّن الــّلزوم 
الـذّاتـيّ ال يـمكنه االنـفكاك فـمثالً الحـرارة لـزوم ذاتـيّ لـلنّار والـرّطـوبـة لـزوم ذاتـيّ لـلماء. فـالحـرارة ال 
تــنفّك عــن الــنّار والــرّطــوبــة ال تــنفّك عــن املــاء. إذن مــا دام هــذا الــتّركــيب لــزومًـــا ذاتــيًّا فــال يــمكن أن 
يــكون لــه تحــليل أو تــفريــق ألّن الــّلزوم الــذّاتــيّ ال يــنالــه انــفكاك. إّن هــذا الــنّوع الــثّانــي لــيس أيــًضا 
السّـــــبب فـي تـركـيب الـعناصـر. إذن فـما الّـذي بـقي؟ إنّـه الـنّوع الـثّالـث وهـو تـركـيب الـعناصـر بـتقديـر 
الـحيّ الـقديـر , إذن يـنحصر تـركـيب الـعناصـر بهـذا الـنّوع الـثّالـث. وهـكذا يـثبت أّن هـناك مـوجـًدا 
وخـالـًقا لـلكائـنات , وخـالصـة الـقول لـقد اتّـضح بـاألدلّـة الـعقلية الـواضـحة وضـوح الـّشمس أّن عـقل 
اإلنـــــسان وروحـــــه مـــــدركـــــان لـــــحقائـــــق األشـــــياء. ملـــــاذا؟ ألن عـــــقل اإلنـــــسان مـــــحيط بـــــاألشـــــياء وروح 
اإلنـسان مـحيطة بـاألشـياء ولـكّن الـنّفس الـنّاطـقة والـّروح اإلنـسانـيّة الّــتي هـي الـحامـلة لهـذه الـقّوة 
مــــهما كــــانــــت فــــي مــــنتهى الــــنّفوذ ولــــكّن نــــفوذهــــا محــــدود. دلــــيل ذلــــك أّن تــــأثــــير عــــظماء الــــفالســــفة 
وحـــكماء السّــــــــلف والخـــلف محـــدود وقـــد ربّـــوا نـــفوسًــــــــا مـــعدودة أو ربّـــوا أنـــفسهم فـــقط , ولـــكّن نـــفوذ 
الـــّروح الـــقدس غـــير محـــدود وفـــيوضـــاتـــها غـــير محـــدودة ومـــهما زاد اطّـــالع اإلنـــسان عـــلى الـــحكمة 
والـفلسفة وحـصل عـلى الـقدرة واملـهارة فـيهما فـإنّـه يـظّل مـحتاجًـــا إلـى نـفثات الـّروح الـقدس , فـمثالً 
أفــالطــون الّــذي كــان الــفيلسوف األقــدم لــدى الــيونــان وكــذلــك أرســطو وفــيثاغــورس وإقــليدس كــّلهم 
كـــــانـــــت دائـــــرة نـــــفوذهـــــم محـــــدودة وبـــــرغـــــم هـــــذه الـــــقّوة الـــــفلسفيّة والـــــحكمة الّـــــتي كـــــانـــــت لـــــديـــــهم لـــــم 
يســتطيعوا أن يــربّــوا إنــسانًــا يــضّحي بــحياتــه مــن أجــل الــعموم , أمّـــا الــنّفوس الّــتي كــانــت مــؤيّــدة 
بـــالـــّروح الـــقدس فـــقد كـــان لـــها نـــفوذ بـــحيث ســـارع جـــّم غـــفير مـــن الـــنّاس مـــن تـــأثـــير أنـــفاســـهم إلـــى 
مـيدان الـفداء، مـن أمـثال هـذه الـنّفوس بـطرس الّـذي لـم يـكن لـه عـلى حسـب الـظّاهـر عـلم. فـقد كـان 
هـذا الـّشخص صـياًدا لـألسـماك ولـم يـكن لـه عـلم وفـضل وكـان أمـيًّا ال يـقرأ وال يـكتب إلـى درجـة لـم 
يـكن يـعرف حـساب أيّـام السّـــــبت ومـع هـذا فـإنـه ملّا تـأيّـد بـنفثات الـّروح الـقدس أثّـر فـي عـالـم الـوجـود 
تــــأثــــيرًا جــــسيًما وأّي تــــأثــــير! ومــــقصدي هــــو أّن اإلنــــسان مــــهما ارتــــقى فــــي الــــحكمة وارتــــقى فــــي 
الـــفلسفة فـــإنّـــه يـــبقى مـــحتاجًــــــا لـــنفثات الـــّروح الـــقدس، ومـــهما اكتســـب اإلنـــسان مـــن الـــكمال فـــإنّ 



دائـرة نـفوذه تـبقى محـدودة. وإذا أراد أن يـسيّر أفـكار البشـر فـإّن تحـريـكه لـها يـكون محـدوًدا وال 
يكتســـب صـــفة الـــّشمول واإلحـــاطـــة , ولـــكّن أولـــياء اهلل أوجـــدوا فـــي عـــالـــم األفـــكار حـــركـــة عـــمومـــيّة 
وظهـرت آثـار غـريـبة فـمثالً حـضرة إبـراهـيم مـع أنّـه كـان ابـن نـّحات لـألحـجار فـإنّـه أوجـد فـي عـالـم 
الـفكر البشـرّي حـركـة جـديـدة وكـذلـك حـضرة مـوسـى أوجـد حـركـة عـامّــة فـي األفـكار البشـريّـة وكـذلـك 
أيـًضا الـّسيّد املـسيح فـمع أنّـه كـان مـن أسـرة فـقيرة إالّ أنّـه أوجـد فـي عـالـم األفـكار حـركـة عـمومـيّة 
غــير اعــتياديــة وعــّمت ســطوتــه أرجــاء الــعالــم. وكــذلــك حــضرة محــّمد فــمع أنّــه كــان أمــيًّا إال أنّــه كــان 
ذا نـــفوذ عـــجيب فـــي مـــجال األفـــكار الـــعمومـــيّة وأوصـــل األمـــة الـــعربـــية إلـــى أعـــلى درجـــات الـــكمال 
وكـذلـك حـضرة الـباب أوجـد حـركـة عـمومـيّة فـي عـالـم األفـكار , إذن فـقد اتّـضح أن الـنّفوس املـؤيّـدة 
بــالــّروح الــقدس لــها نــفوذ كــامــل بــحيث إنّــها تجــّدد الــعالــم وتهــبه حــياة أبــديّــة وتــنير الشّــــــرق والــغرب 
وإّن قــدرتــها وتــأثــيرهــا غــير محــدوديــن بــل تــمّر آالف الــّسنني ويــبقى نــفوذهــا. أمّــا لــو كــان اإلنــسان 
غـير مـؤيّـد بـالـّروح الـقدس فـإّن حـركـته تـظّل محـدودة مـهما كـان عـاملًا ومـؤسّـــــًسا لـلفلسفة، والـيوم ملـا 
انـقطعت حـركـة األفـكار الـالّهـوتـية بـصورة كـّليّة ونـسخت الـحكمة اإللـهيّة وتـغّلبت املـاّديّـات وسـيطرت 
ظـــلمة األوهـــام واخـــتفت الـــحقيقة ظهـــر حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن أفـــق إيـــران وأوجـــد فـــي عـــالـــم األفـــكار 
حــــركــــة قــــويّــــة فــــوجــــد اإليــــرانــــيّون إحــــساســــات ربّــــانــــيّة وأدركــــوا الــــحكمة اإللــــهيّة وتــــغيّرت أفــــكارهــــم 
وأطـــوارهـــم وأفـــعالـــهم بـــصورة كـــّليّة , وكـــان الـــنّاس كـــّلهم أســـرى الـــتّقالـــيد فـــأصـــبحوا خـــلًقا جـــديـــًدا 
ونــالــوا روحًـــــا جــديــدة وأشــرق نــور الــحقيقة , إّن جــميع املــلل واألديــان غــارقــة فــي بحــر األوهــام ولــم 
يــــبَق مــــن حــــقيقة األديــــان اإللــــهيّة أثــــر وال خــــبر وقــــبل الــــنّاس كــــّل مــــا ســــمعوه مــــن اآلبــــاء واألجــــداد 
فـــاتّـــبعوه وال زالـــوا يـــتّبعونـــه. فـــالـــطّفل الـــيهودّي يـــصبح يـــهوديًّـــا والـــولـــد املـــسيحيّ يـــصبح مـــسيحيًّا 
والـــبوذّي بـــوذيًّـــا والـــزرادشـــتيّ زرادشـــتيًّا. إذن فـــالجـــميع أســـرى الـــتّقالـــيد ويـــتّبعون تـــقالـــيد آبـــائـــهم 
وأجـدادهـم , أمّــا بـهاء اهلل فـقد قـال إّن الـتّقليد غـير جـائـز ويـجب تحـّري الـحقيقة , ثـّم إّن بـهاء اهلل 
تـــفّضل أّن الـــعلم والـــّديـــن تـــوأمـــان ال يـــنفّكان عـــن بـــعضهما والـــّديـــن الّــــذي لـــيس مـــتّفًقا مـــع الـــعقل 
والـعلم والـفن لـيس بـديـن بـل هـو تـقالـيد لـآلبـاء واألجـداد وهـو أوهـام ألن الـعلم عـبارة عـن الـحقيقة، 
إذن يـــجب أن يـــكون الـــّديـــن مـــطابـــًقا لـــلعلم وإن لـــم يـــكن مـــطابـــًقا فـــهو بـــاطـــل وأوهـــام , وتـــفّضل أنّ 
الـّديـن يـجب أن يـكون سـبب األلـفة واملـحبّة بـني البشـر وأن يـؤلّــف بـني الـقلوب واألرواح فـإن أصـبح 
الــّديــن ســبب الــعداوة فــإّن عــدمــه خــير مــن وجــوده , وتــفّضل أّن الــّديــن يــجب أن يــكون ســبب وحــدة 
الـعالـم اإلنـسانـيّ ال سـبب االخـتالف وكـّل ديـن حـّق ال بـد أن يـوحّــــد الـقبائـل املـختلفة فـالـّديـن إن لـم 
يـكن سـببًا لـوحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ فـال شـّك أّن عـدمـه خـير مـن وجـوده , وتـفّضل أّن الـّديـن يـجب 
أن يــزيــل الــتّعّصب فــإن لــم يــزلــه فــليس بــديــن ألن الــّديــن هــو اتــباع الــحّق واهلل يــحّب جــميع الخــلق 
وهــو فــي صــلح وســالم مــع جــميع الخــلق وهــو رؤوف بجــميع الخــلق فــيجب عــلينا اتّــباع اهلل ويــجب 
أن نــحّب جــميع الخــلق وأن نــكون شــفوقــني بــهم جــميًعا إذًا يــجب أن نــغّض الــطّرف عــن الــتّعّصب 
الــجنسيّ والــتّعصب الــوطــنيّ والــّسياســيّ واملــذهــبيّ ونتحــّرى الــحقيقة ألّن هــذه الــتّعّصبات ســبب 



االخـتالف بـني البشـر ومـن أجـلها سـفكت الـّدمـاء ونـتيجتها هـي نـواح األمّــهات املـسكينات بـالـويـل 
والـثّبور ملـقتل أبـنائـهن. وهـذا الـتّعّصب نـتيجته فـقدان اآلبـاء أبـنائـهم وهـذا الـتّعّصب هـو الّـذي يهـدم 
املـــمالـــك. وكـــان هـــذا الـــتّعّصب، وال يـــزال ســـببًا الضـــطراب الـــعالـــم. أمّــــا لـــو ذهـــبت الـــتّعّصبات فـــإنّ 
جـــميع البشـــر يـــأتـــلفون بـــمنتهى املـــحبّة فـــي مـــا بـــينهم , واملـــقصود أنـــنا يـــجب أن نـــتّبع اهلل ونـــنفّذ 
الـــّسياســـة اإللـــهيّة ولـــقد أراد اهلل أن نـــكون نـــحن أنـــوارًا فـــلماذا نـــكون ظـــالّمًــــا؟ وأراد اهلل أن نـــكون 
نـحن مظهـر الـرّحـمة والـرّأفـة فـلماذا نـكون مظهـر الـغضب والـنّقمة؟ واهلل يـحّب جـميع عـبيده فـلماذا 
ال نـــحبّهم نـــحن؟ وهـــو يـــرزق الجـــميع ويـــحيي الجـــميع ويـــحفظ الجـــميع وهـــوعـــلى شـــأن مـــن الـــرّأفـــة 
عـظيم فـلماذا نـكون قـساة؟ فـلو اتّـبعنا نـفثات الـّروح الـقدس فـمن املـؤكّــد أن الـرّحـمة اإللـهيّة ومـوهـبة 
الــرّّب الــغفور تــشملنا وإن اســتفضنا مــن شــمس الــحقيقة كــنّا نــورًا للجــميع ولــو اقــتبسنا الــفيض 
مــــن املــــركــــز كــــنّا لــــلكّل رحــــمة دون شــــّك , وإنّــــي هــــذه الــــّليلة مســــرور جــــدًّا وقــــد جــــئت إلــــى مجــــلس 
حــضرت إلــيه هــذه الــذّوات املــحترمــة وتشــرّفــت بــلقائــهم فــالــوجــوه وهلل الحــمد مــنيرة والــقلوب طــاهــرة 
واألرواح مســـتبشرة بـــالـــبشارات اإللـــهيّة ومـــقصود الجـــميع هـــو تحـــّري الـــحقيقة , وإنّـــي أرجـــو اهلل 
أن يـؤيّـدكـم ويـوفّـقكم جـميًعا لـعل تـزداد الـّروحـانـيّة والـحكمة اإللـهيّة وتظهـر أسـرار الـكائـنات وتـحيط 

الفيوضات حتّى تصبح فرنسا جنّة الالّهوت.

حضرة زرادشت عليه الّسالم

الخطبة املباركة ألقيت في رملة اإلسكندريّة في فندق فكتوريا في 4 آذار 1912

هو اهلل

مـــن جـــملة املـــظاهـــر املـــقّدســـة اإللـــهيّة كـــان حـــضرة زرادشـــت عـــليه السّــــــــالم نـــبّوتـــه واضـــحة وضـــوح 
الــّشمس وبــرهــانــه ســاطــع ودلــيله الئــح وحــّجته قــاطــعة وقــد ظهــر زرادشــت عــليه السّـــــــالم فــي وقــت 
كـانـت فـيه إيـران خـرابًـا يـبابًـا وكـان أهـلها فـي مـنتهى الخـذالن وكـانـت الحـرب الـّدائـمة مسـتعرة بـني 
إيـران وتـركسـتان. ولـقد اسـتقرّت إيـران قـليالً أيّـام لهـراسـب ألنّـه كـان رجـالً تـقيًّا يتحـّرى الـحقيقة ثـمّ 
تـــربـــع َكشـــتاســـب عـــلى ســـريـــر السّـــــــلطنة , وخـــالصـــة الـــقول إنّـــه قـــد أحـــاطـــت بـــإيـــران ظـــلمات الـــذّلّ 
والــهوان وفــي هــذا الــوقــت ظهــر زرادشــت فــأنــار إيــران وأيــقظ أهــلها بــعد أن تــفّككت قــواهــا وتــدنّــت 
مــن جــميع الــجهات فــتاه اإليــرانــيّون وســيطرت ظــلمة الجهــل فــي بــالدهــم ولــكنّها بــعثت مــرّة أخــرى 
مـــن أثـــر تـــعالـــيم زرادشـــت ونـــالـــت روحًــــــا جـــديـــًدا واتّجهـــت جـــهة الـــرّقـــيّ , ومـــن الـــواضـــح أّن تـــعالـــيم 
زرادشـت عـليه السّــــــالم تـعالـيم سـماويّـة، وأّن نـصائـحه ووصـايـاه إلـهيّة، ولـو لـم يظهـر عـليه السّــــــالم 
ملـــحيت إيـــران وفـــنيت. ولـــوال تـــعالـــيمه عـــليه السّـــــــالم ملـــا بـــقي لـــإليـــرانـــينّي أثـــر وال اســـم ولحـــرمـــوا مـــن 
فـضائـل اإلنـسانـيّة بـصورة كـّليّة ولـحجبوا عـن الـفيوضـات الـّربّـانـيّة بـصورة كـّليّة. ولـكّن ذلـك الـكوكـب 

النّورانيّ أنار أفق إيران وعدل عالم األخالق وربّى اإليرانينّي بالتّربية اإللهيّة.



وخـالصـة الـقول إّن نـبّوتـه عـليه السّــــــالم واضـحة كـالـّشمس. ومـن الـعجيب أن يـعترف الـنّاس بـنبّوة 
مــوســى عــليه السّــــــالم ويــنكروا زرادشــت عــليه السّــــــالم. إذ ملّـا لــم يــذكــر اســم زرادشــت عــليه السّــــــالم 
بـصورة صـريـحة فـي الـقرآن فـقد أنـكره أهـل الـفرقـان واعـترضـوا عـليه. والـحقيقة أّن بـعض األنـبياء 
فـقط ذكـرت أسـماؤهـم فـي الـفرقـان ومـعظمهم ذكـرت صـفاتـهم ولـم تـذكـر أسـماؤهـم مـا عـدا ثـمانـية 
وعشــــريــــن نــــبيًّا.. أمّـــــا اآلخــــرون فــــقد ذكــــر أكــــثرهــــم بــــالــــتّلويــــح دون الــــتّصريــــح بــــأســــمائــــهم. وأمّـــــا 
بـــخصوص زرادشـــت عـــليه السّـــــــالم فـــيذكـــره الـــقرآن كـــنبيّ بـــعث عـــلى ســـواحـــل نهـــر (آراس) وبهـــذا 
الـعنوان ذكـر زرادشـت عـليه السّـــــالم فـي الـقرآن بـأنّـه نـبيّ "أصـحاب الـرّس" وملـا لـم يـفهم حـضرات 
املفسّـــــــريــن كــلمة "الــرّس" فــقد فســروهــا بــمعنى الــبئر. وملّـا كــان شــعيب عــليه السّـــــــالم قــد ظهــر فــي 
مـديـن وكـان أهـل مـديـن يشـربـون املـاء مـن اآلبـار لـذا ظـّن املفسـرون أّن الـنّبي الّـذي بـعث فـي الـرّس 
كـان شـعيبًا عـليه السّـــــالم. وقـد ذكـر بـعض املفسـريـن أّن املـقصود بـالـرّس هـو نهـر آراس وأنّـه بـعث 
عــدد مــن األنــبياء هــناك ولــم تــذكــر أســماؤهــم فــي الــقرآن وهــكذا كــان قــولــهم , وخــالصــة الــقول إنّ 
زرادشــــــت عــــــليه السّــــــــــالم ذكــــــر فــــــي الــــــقرآن بــــــاســــــم "نــــــبيّ ضــــــفاف الــــــرّس" وإّن عــــــظمته واضــــــحة 
كـــالـــّشمس وقـــد بـــقيت عـــظمته مســـتورة حـــتّى يـــوم ظـــهور الجـــمال املـــبارك وبـــعد ذلـــك رفـــع الجـــمال 
املــبارك اســمه وذكــر فــي األلــواح أّن زرادشــت عــليه السّـــــــالم كــان أحــد املــظاهــر املــقّدســة اإللــهيّة. 
وكـما أّن مـكنونـات األرض تظهـر عـندمـا يهـطل الـغيث ويهـب الـنّسيم وتشـرق الـّشمس كـذلـك حـينما 
ظهــر الجــمال املــبارك شــمس الــحقيقة وأشــرقــت أنــواره ظهــرت لــلعيان جــميع الــحقائــق واألســرار، 
ومـنها قـضية زرادشـت عـليه السّـــــالم. فـقد ظـّل الـفرس تـائهـني مـّدة ألـف سـنة ونـيّفًا ال مـأوى لـهم وال 
مـلجأ لـهم. ولـكّن الجـمال املـبارك وهلل الحـمد احـتضنهم فـي كـنفه وبـعد ألـف سـنة أنـقذهـم مـن هـذه 
الـذّلّـة ومـن هـذه املـشّقة وأعـلن نـبّوة زرادشـت عـليه السّـــــالم. وصـارت هـذه الـقضيّة أيـًضا سـببًا فـي 
ألـفة الـعالـم اإلنـسانـيّ ومـحبّته وارتـباطـه ووحـدتـه. وقـد وضـع الجـمال املـبارك جـميع األمـم تـحت ظـلّ 
جــناح عــنايــته وواســى قــلوب الجــميع وتــرأّف بــالجــميع. , ولهــذا فــإّن أمــره رحــمة لــلعاملــني وظــهوره 
ســـبب نـــجاة مـــن عـــلى األرض وســـرور جـــميع املـــلل. وقـــد رفـــع حـــكم الـــّسيف ووضـــع مـــكانـــه املـــحبّة 
الـحقيقيّة ومـحا الـتّباعـد والـتّنافـر وأسّــــــس األلـفة والـتّجاذب بـني الـعموم. وقـد نـّجانـا وهلل الحـمد مـن 
كــّل قــيد وصــالــحنا مــع جــميع املــلل وجــعلنا مــحبنّي لــلعاملــني واعــتبرنــا مــن الــبهائــينّي لهــذا يــتوجــب 
عــلينا أن نــرفــع لــه الــّشكر فــي كــّل آن ألــف مــرّة وأن نــقوم بــواجــب الــعبوديّــة لــه وهــذا مــنتهى آمــالــنا 
وأمــــانــــينا. الحــــظوا أيّــــة مــــوهــــبة تــــلطّف بــــها! فهــــذا الجــــمع املــــجتمع اآلن جــــاء مــــن أمــــاكــــن مــــختلفة 
وجـــاءت كـــّل نـــفس مـــن إقـــليم وبـــلد. ومـــا أعـــظم االخـــتالف الّـــذي كـــان بـــيننا ومـــا أشـــد الـــنّزاع الّـــذي 
كــان بــيننا. ومــا أكــثر مــا كــنّا مــبتعديــن عــن بــعضنا. فتجــّلى عــلينا بــالــّصفات الــرّحــمانــيّة وجــمعنا 
ـــدنـا وجـمعنا حـول مـائـدة فـي مـكان مـثل هـذا املـكان فـي بـالد الـغربـة فـصرنـا كـّلنا  وألّـَـف بـيننا ووحّـَ
فـي كـمال املـحبّة واأللـفة واالتّـحاد مـجتمعني حـول هـذه املـائـدة ولـيس لـنا هـدف غـير عـبوديّـة الـعتبة 
املــباركــة وال نــبتغي غــير املــحبّة واأللــفة فــقلوبــنا مــرتــبطة بــعضها بــبعض وأرواحــنا كــّلها مســتبشرة 



بــعنايــة الجــمال املــبارك وكــّل هــذا واضــح شــديــد الــوضــوح فــي هــذا الجــمع الّـــذي نــحن فــيه. تــرى 
مــاذا سيحــدث فــي املســتقبل؟ وكــيف ســتتّحد جــميع املــلل واملــذاهــب والــّشعوب والــقبائــل املــختلفة 
املـتحاربـة املـتنازعـة؟ فـاالتّـحاد املـوجـود اآلن هـو بـمثابـة عـنوان املـقالـة. تـرى مـاذا سـيكون مـنت هـذا 
املـقال وشـرحـه؟ ومجـلسنا هـو ديـباجـة الـكتاب ومـنها تـعرف حـقائـق هـذا الـكتاب ومـعانـيه , وأمـلي 
أن يــــكون كــــّل واحــــد مــــنا حــــني يــــرجــــع إلــــى وطــــنه أو مــــسكنه آيــــة مــــن اآليــــات اإللــــهيّة ومــــوهــــبة مــــن 
املــواهــب الــّربّــانــيّة ويــكون ســببًا فــي ألــفة الــقلوب وســببًا فــي اتّــحاد الــنّفوس وارتــباطــها. فــاخــدمــوا 
الــوحــدة اإلنــسانــيّة وكــونــوا خــّدامًـــا لجــميع البشــر ومــحبنّي لجــميع مــن عــلى األرض واجــتمعوا بــني 
الــغريــب والــقريــب وانــظروا إلــى الــعدو والــحبيب نــظرة واحــدة وعــاشــروا الجــميع فــي مــنتهى املــحبّة 

والرّأفة وهذا منتهى آمالنا وأمانينا وإنّي على يقني بأنّكم ستعملون هذا.

مولد الرّسول الكريم

الخطبة املباركة ألقيت في رملة اإلسكندريّة في فندق فكتوريا في 6 آذار 1912

هو اهلل 

إّن املــظاهــر املــقّدســة اإللــهيّة كــانــت شــموسًـــــــا نــّورت عــالــم اإلمــكان لــعظيم اإلشــراق. وقــد نــور كــلّ 
واحـــد مـــنهم الـــعالـــم وقـــت طـــلوعـــه، إالّ أن كـــيفيّة طـــلوعـــهم كـــانـــت مـــتفاوتـــة. فـــحضرة مـــوســـى أشـــرق 
كــوكــبه عــلى اآلفــاق ولــكنّه نشــر شــريــعة اهلل بــني بــني إســرائــيل بــقّوة قــاهــرة ولــم يــتجاوز إلــى مــكان 
آخـر بـل حـصرهـا فـي بـني إسـرائـيل وحـدهـم , وأعـني بهـذا أّن كـلمة اهلل وهـبت بـني إسـرائـيل روح 
اإليـمان وأخـذت بـيد تـلك املـّلة فـي ظـّل شـريـعة حـضرتـه نـحو جـميع مـراتـب الـرّقـيّ، فـنموا وتـوسّــــــعوا 
حـتّى وصـلوا إلـى عهـد سـليمان وداود. ولـقد اسـتغرق ذلـك مـّدة خـمسمائـة سـنة حـتّى انتشـر األمـر 
اإللـــهيّ انـــتشارًا يـــليق بـــه. ولـــقد كـــان بـــنو إســـرائـــيل فـــي زمـــان فـــرعـــون فـــي نـــهايـــة الـــذّّل والـــّضعف 
مســتغرقــني فــي الــهوى واملــلذّات ومنغمســني فــي الــرّذائــل واملــوبــقات، فــارتــقوا بــقّوة حــضرة مــوســى 
املـعنويّـة ونـجوا مـن الـظّلمات وصـاروا سـببًا فـي تـنويـر اآلفـاق وتـربّـوا وفـق الـتّربـية اإللـهيّة إلـى أن 
بـــلغوا مـــنتهى درجـــة الـــرّقـــي. وبـــعد ذلـــك انحـــرفـــوا عـــن الـــّصراط املســـتقيم، وانـــصرفـــوا عـــن املـــنهج 
الــقويــم، ووقــعوا مــرّة أخــرى فــي الــذّّل الــقديــم، إلــى أن جــاءت دورة حــضرة املــسيح وطــلع الــكوكــب 
الـــــعيسوّي وفـــــي أيّـــــام حـــــضرتـــــه اهـــــتدت فـــــئة بـــــنور الهـــــدايـــــة واشـــــتعلت بـــــنار مـــــحبّة اهلل وانجـــــذبـــــت 
وانـقطعت عـّما سـوى اهلل وانـصرفـت عـن راحـتها وعـن عـزّتـها وعـن حـياتـها ونـسيت جـميع شـؤونـها، 
إالّ أنّـها كـانـت فـئة قـليلة وفـي الـحقيقة كـان عـدد املـؤمـنني الـحقيقينّي اثـني عشـر نـفرًا وأعـرض عـن 
الـحّق واحـد مـنهم واسـتكبر، فـانـحصرت عـّدتـهم بـأحـد عشـر نـفرًا وبـضع نـساء. وقـد مـرّت ثـالثـمائـة 
ســــنة لــــم ينتشــــر أمــــر حــــضرتــــه انــــتشارًا كــــبيرًا ثــــّم نــــفذت كــــلمة اهلل وبــــلغ نــــداء مــــلكوت اهلل جــــميع 
أطــراف األرض وأحــيت روحــانــيّة حــضرتــه الــعالــم ونــّورتــه بــنورهــا. ثــّم جــاء زمــان حــضرة الــرّســول 



عـليه السّــــــالم وطـلعت شـمس حـضرتـه، ولـكنّه ظهـر فـي صحـراء قـاحـلة ال مـاء فـيها وال نـبات بـعيدة 
عــن ســيطرة املــلوك وال تــسودهــا قــّوة ولــم تــنفذ إلــيه قــوى ســائــر املــمالــك، بــل كــانــت الــقّوة مــحصورة 
فــي بــضع قــبائــل كــانــت هــي فــي مــنتهى الــّضعف ولــكنّها كــانــت ذات صــولــة بــالنّســبة لــغيرهــا مــن 
الـقبائـل. وكـانـت قـبيلة قـريـش أعـظم تـلك الـقبائـل وكـانـت أعـظم قـّوة لـها ال تـزيـد عـلى األلـف شـخص، 
وكــانــت تــحكم مــّكة وكــانــت املــعيشة فــي بــاديــة الــعرب عــاريــة عــن الــنّظام والسّــــــلطة، وكــان ســالحــهم 
عـــبارة عـــن الـــّسيف والـــرّمـــح والـــعصا. لـــقد رفـــع حـــضرتـــه أمـــر اهلل بـــقّوة قـــاهـــرة ومـــن املـــعلوم أّن كـــلّ 
نـفس تـرى الـقّوة الـقاهـرة تـخضع وتـخشع ولـها يسـتسلم كـّل عـاٍص ويـطيع. فـلو أّن إنـسانًـا قـرأت 
لــه ألــف كــتاب مــن الــنّصائــح ولــم يــتأثّــر بــها واســتدلــلت لــه بــدالئــل وبــيّنت لــه بــيّنات تــؤثّــر حــتّى فــي 
الّصخـر األصـّم ولـكنّها ال تـؤثّـر فـيه، فـإنّـه بـأقـّل قـّوة قـاهـرة يـتأثّـر إلـى درجـة يـخضع خـضوعًــا تـامًّــا 
ويـخشع خـشوعًــا ويـقوم بـامـتثال األمـر، فـحضرة الـرّسـول رفـع أمـره بـالـقّوة الـقاهـرة وبـها رفـع رايـته 
ونشـــر شـــريـــعة اهلل. أمّــــا الجـــمال املـــبارك وحـــضرة األعـــلى فـــقد ظهـــرا فـــي زمـــان زلـــزلـــت فـــيه قـــوى 
الــّدول الــقاهــرة أركــان الــعالــم ولــم يــعتكفا فــي مــكان خــاٍل مــن الــعمران بــل ظهــرا فــي قــطب آســيا 
وأعــداؤهــما مســّلحون بــأنــواع األســلحة. ولــم تــكن قــّصة قــريــش بــل إّن كــّل دولــة تــجول فــي مــيدان 
الحـرب بخـمسة آالف مـدفـع ومـئات األلـوف مـن الـجيوش وأقـصد بهـذا أّن جـميع الـّدول فـي مـنتهى 
الـقدرة وجـميع املـلل فـي مـنتهى الـقّوة والـعظمة. ولـو رجـعتم إلـى الـتّاريـخ لـرأيـتم أّن دول الـعالـم لـم 
تـكن فـي أّي عـصر أو قـرن بهـذه الـقّوة، ولـم تـكن مـلل الـعالـم عـلى هـذا االنـتظام. فـفي وقـت كهـذا 
طـلعت شـمس الـحقيقة مـن األفـق الـرّحـمانـيّ، إالّ أنّـها طـلعت فـي مـنتهى املـظلومـيّة وحـيدة فـريـدة 
ال مــعني لــها وال نــصير. وكــانــت قــوى الــعالــم قــائــمة عــلى مــقاومــة الجــمال املــبارك عــلى الــّدوام. وقــد 
وردت عـلى الـوجـود املـبارك كـّل أنـواع املـصائـب فـي مـوارد الـبالء ولـم تـبَق بـليّة لـم تـرد عـلى الـوجـود 
املـبارك فـي مـنتهى درجـة مـن الشّــــــدة. فـقد كـفَّره الجـميع وحـّقروه وضـربـوه ضـربًـا مـبرّحًــــا وسـجنوه 
ونـــفوه وأخـــيرًا أخـــرجـــوه مـــن وطـــنه بـــمنتهى املـــظلومـــيّة ونـــفوه إلـــى الـــعراق ثـــّم نـــفوه مـــرّة أخـــرى إلـــى 
إسـطنبول ونـفوه مـرّة ثـالـثة مـن إسـطنبول إلـى الـّرومـيّلي وبـعد ذلـك أرسـلوه إلـى أخـرب قـالع الـعالـم 
–قــــلعة عــــّكا- وســــجنوه هــــناك. وال يــــمكن تــــصّور مــــكان لــــلنّفي والــــحبس أردأ مــــن هــــذا املــــكان وال 
يـمكن أن يـكون هـناك نـفي أعـظم مـن هـذا الـنّفي الّــذي كـان أربـع مـرّات والّــذي انـتهى أخـيرًا إلـى 
قـــلعة مـــثل قـــلعة عـــّكا. ولـــم يحـــدث فـــي الـــتّاريـــخ أن يـــنفى إنـــسان أربـــع مـــرّات مـــن محـــّل إلـــى محـــلّ 
ويســـتقّر أخـــيرًا فـــي الـــّسجن األعـــظم، ومـــع هـــذا يـــقوم مـــن داخـــل الـــّسجن ومـــن تـــحت السّــــــــالســـل 
واألغـالل بـمقاومـة مـن عـلى األرض وأعـني مـقاومـة جـميع املـلوك واملـلل. وفـي الـوقـت الّـذي كـان فـيه 
تـــحت مـــخالـــبهم وزجـــرهـــم صـــدرت ألـــواحـــه لـــلملوك ونـــزلـــت إنـــذاراتـــه الشّـــــــديـــدة، ولـــم يهـــتّم أبـــًدا فـــي 
الـّسجن بـأيّـة دولـة مـن الـّدول. وخـالصـة الـقول إّن أمـره أحـاط الـعالـم فـي الـّسجن وتـحت السّـــــالسـل 
أبـــلغ نـــغمة كـــلمة اهلل إلـــى الشّـــــــرق والـــغرب ورفـــع رايـــة املـــلكوت وســـطعت أنـــواره ولـــم تســـتطع جـــميع 
قــــوى الــــعالــــم مــــقاومــــته، ولــــو أنّــــه كــــان عــــلى حســــب الــــظّاهــــر ســــجينًا ولــــكنّه كــــان مــــمتازًا عــــن بــــقيّة 



املـسجونـني ألن كـّل مـسجون يـكون ذلـيالً وحـقيرًا فـي سـجنه وقـد سـارت الـقاعـدة الـعامّــة عـلى هـذا 
املـنوال ولـكّن حـضرتـه لـم يـكن كـذلـك، فـمثالً كـان جـميع أولـي املـناصـب وجـميع املـوظـفني خـاضـعني 
خـاشـعني عـند حـضورهـم فـي سـاحـته املـقّدسـة وكـان يشهـد جـميع الـزّائـريـن مـن األحـبّاء عـيانًـا أنّ 
بـعض األمـراء املـدنـينّي والـعسكريّـني كـانـوا يـرجـون التّشـرّف بـنهايـة االلـتماس ولـكّن حـضرتـه كـان ال 
يــــقبل ذلــــك ولــــقد أراد مــــتصرّف عــــّكا مــــصطفى ضــــياء بــــاشــــا التّشــــرّف ملــــّدة خــــمس دقــــائــــق ولــــكنّ 
حـضرتـه لـم يـقبل إذ كـان فـرمـان السّـــــلطان يـنّص عـلى أن يـكون الجـمال املـبارك سـجينًا فـي إحـدى 
الـغرف وأن ال يـسمح ألحـد بـالتّشـرّف بـه ولـو كـان مـن عـشيرتـه وأهـله وأن يـبذل أقـصى االنـتباه لـئال 
يـــصل إلـــى مـــحضره األقـــدس أحـــد فـــفي مـــثل هـــذا الـــوقـــت ارتـــفعت أســـس دار الـــّضيافـــة وتـــعالـــت 
خــيمته املــباركــة عــلى جــبل الــكرمــل وكــان يــأتــي املــسافــرون مــن جــهة الشّــــــرق ومــن جــهة الــغرب ومــع 
أّن فــــرمــــان السّــــــــلطان كــــان عــــلى هــــذا الــــّشكل ولــــكّن حــــضرتــــه لــــم يــــكن يــــعتني بــــفرمــــان السّــــــــلطان 
الـخاّص بـتضييق الـّسجن عـليه ومـع أّن حـضرتـه كـان فـي الـّسجن ولـكّن الجـميع كـانـوا خـاضـعني 
أمـــامـــه وكـــان بحســـب الـــظّاهـــر مـــحكومًــــا ولـــكنّه فـــي الـــحقيقة كـــان حـــاكـــًما وكـــان بحســـب الـــظّاهـــر 
سـجينًا ولـكنّه كـان فـي مـنتهى الـعزّة , ومـوجـز الـقول إّن الجـمال املـبارك رفـع أمـره تـحت السّـــــالسـل 
وهـــذا بـــرهـــان ال يســـتطيع أحـــد نـــكرانـــه وكـــّل شـــخص يـــبعد ويـــنفى يـــصبح ذلـــيالً جـــبانًـــا بـــل يـــفنى 
ويضمحـّل ولـكّن نـفي الجـمال املـبارك صـار سـببًا إلعـالء األمـر وكـّل شـخص يـسجن يـكون سـجنه 
ســــبب اضــــمحاللــــه ولــــكّن ســــجن الجــــمال املــــبارك كــــان ســــبب اســــتقاللــــه وكــــّل شــــخص تهجــــم عــــليه 
الجـماهـير يـنعدم ويـفنى ولـكّن هـجوم الجـماهـير عـلى الجـمال املـبارك صـار سـببًا إلشـراق األنـوار 
فســطعت أنــواره وملــعت آيــاتــه وتــّمت حــجته والح بــرهــانــه , هــذا وإّن هــذه الــّليلة لــيلة مــيالد حــضرة 
الـرّسـول ولـقد احـتفل حـضرات املسـلمني بـاملـولـد وإّن احـتفال حـضراتـهم هـو عـادة مـن عـادات ألـف 
سـنة يـسيرون وفـق طـقوسـها وقـواعـدهـا وآدابـها ولـكّن لهـذا املـولـد فـي الـحقيقة آثـارًا جـديـدة ظهـرت 
فـي الـعالـم ونـتائـج مـفيدة حـصلت ولـقد كـان هـذا املـولـد سـببًا فـي تـغيير وتـبديـل الـوضـع فـي قـارّة 
آسـيا مـن حـال إلـى حـال أخـرى وأنـتج تـأثـيرات عـجيبة فـي ذلـك الـحني ولـكّن حـضراتـهم لـم يـعرفـوا 
مــاذا يــصنعون بــعد حــضرتــه فظهــر فــي كــّل رأس مــن الــّرؤوس مــيل مــن املــيول وارتــفعت مــن كــلّ 
حنجـرة مـن الـحناجـر نـغمة خـاصّـــــــــة، وخـالصـة الـقول لـم يـتركـوا ذلـك الـنّور الـّساطـع يـتألّـق بـل شـغلوا 
بـالـنّزاع والجـدال وحـمل كـّل واحـد عـلى اآلخـر حـملة الـحيوانـات الـكاسـرة. لـقد كـانـت لـيلة املـولـد فـي 
الـحقيقة لـيلة مـباركـة لـلقارّة اآلسـيويّـة ولـكّن الـقوم لـم يـسمحوا لـها أن تـبقى كـذلـك بـل قـامـوا بـالنّهـب 
والسّــــــلب والـنّزاع والجـدال , أمّــا نـحن أرقّــاء الجـمال املـبارك وعـبيد عـتبته فـإنّـنا غـرقـى بحـر عـنايـته 
وســـاكـــنون فـــي ســـاحـــل شـــريـــعته ومـــشمولـــون بلحـــظات عـــني رحـــمانـــيّته لـــعلنا نـــكون أوفـــياء لـــعتبته 
املــباركــة ونــنهج نــهًجا نــكون فــيه السّــــــبب لــنورانــيّة األمــر ولــعلو األمــر ولــروحــانــيّة األمــر املــبارك حــتّى 
تــذوق األرواح حــالوة تــعالــيم الجــمال املــبارك ولــكّن هــذا مشــروط بشــرط واحــد هــو أن نــعمل وفــق 



الــوصــايــا والــنّصائــح املــباركــة ويــقيني ســوف يــتنّور الــعالــم ولــكّن الشّـــــــرط لــحصول ذلــك هــو الــعمل 
بوصايا ونصائح الجمال األبهى.

يوم النّيروز 

الخطبة املباركة في رملة اإلسكندريّة في فندق فيكتوريا يوم النّيروز املوافق 20 آذار 1912

هو اهلل

مــن الــعادات الــقديــمة أن يــكون لــكّل أمّـــة يــوم مــن أيّــام الــفرح الــعام وفــي ذلــك الــيوم تــبتهج جــميع 
األمّــة وتــهيَّأ وســائــل الــبهجة والسّــــــرور. أي أّن الــنّاس يــنتخبون مــن أيّــام الــّسنة يــومًــا واحــًدا وقــعت 
فـيه واقـعة عـظمى أو أمـر جـليل ويظهـرون فـي ذلـك الـيوم مـنتهى السّـــــرور والـحبور واالبـتهاج فـيزور 
بـعضهم بـعًضا وإذا كـانـت بـينهم كـدورة فـإنّـهم يـجتمعون ويـزيـلون ذلـك الـكدر واالغـبرار وانـكسار 
الـقلوب ويـقومـون مـرّة أخـرى عـلى األلـفة واملـحبّة. وحـيث إنّـه وقـعت إليـرانـينّي فـي يـوم الـنّيروز أمـور 
عــظيمة لهــذا اعــتبرت األمــة اإليــرانــيّة الــنّيروز يــومًــا بــهيًجا وجــعلته عــيًدا وطــنيًّا لــها , وفــي الــحقيقة 
إّن هــذا الــيوم مــبارك جــدًّا ألنّــه بــدايــة االعــتدال الــّربــيعي وأّول الــّربــيع فــي الــنّصف الــّشمالــي مــن 
الــكرة األرضــيّة وتجــد جــميع الــكائــنات األرضــيّة أشــجارًا وحــيوانــات وإنــسانًــا روحًـــــا جــديــًدا فــيه، 
وتجـد نـشاطًـا جـديـًدا مـن الـنّسيم املـحيي لـألرواح فـتنال روحًــــا جـديـدة وحشـرًا ونشـرًا بـديـعني ألنّ 
الـفصل فـصل الـّربـيع، وتظهـر فـي الـكائـنات حـركـة عـمومـيّة بـديـعة , لـقد حـدث فـي إيـران فـي أحـد 
األزمـان أن اضمحـّلت السّـــــلطنة ولـم يـبَق مـنها أثـر ثـّم تجـّددت فـي هـذا الـيوم وجـلس جـمشيد عـلى 
الـــعرش ونـــالـــت إيـــران الـــرّاحـــة واالطـــمئنان فنشـــطت قـــوى إيـــران املـــفّككة مـــرّة أخـــرى وتجـــّلى عـــلى 
الـــــقلوب واألرواح اهـــــتزاز عـــــجيب بـــــحيث وصـــــلت إلـــــى أســـــمى مـــــا وصـــــلت إلـــــيه فـــــي عهـــــد ســـــلطنة 
كـيومـرث وهـوشـنك ووصـلت عـزّة الـّدولـة واألمّــة اإليـرانـيّة إلـى درجـة أعـلى مـن الـعزّة والـعظمة وكـذلـك 
وقـــعت وقـــائـــع عـــظيمة جـــدًّا فـــي يـــوم الـــنّيروز كـــانـــت ســـبب فخـــر إيـــران وعـــزّتـــها. ولهـــذا تـــعتبر األمّــــة 
اإليــــرانــــيّة هــــذا الــــيوم مــــنذ مــــا يــــقارب الخــــمسة والسّــــــــتة آالف ســــنة يــــومًـــــا ســــعيًدا ويســــتفتحون بــــه 
ويــعتبرونــه يــوم ســعادة األمــة وبــركــتها ويــقّدســون هــذا الــيوم ويــعتبرونــه مــباركًــــا إلــى يــومــنا هــذا , 
وخــالصــة الــقول إّن لــكّل مــّلة يــومًـــا تــعتبره يــوم ســعادتــها وفــيه تهيّئ وســائــل ســرورهــا. وهــناك فــي 
الشّـــــــرائــع املــقّدســة اإللــهيّة فــي كــّل دور وكــور أيّــام ســرور وحــبور وأعــياد مــباركــة. وفــي تــلك األيّــام 
يــــكون االشــــتغال بــــالــــتّجارة والــــّصناعــــة والــــزّراعــــة محــــرمًـــــا بــــل يــــجب أن يــــشغل الجــــميع بــــالسّــــــــرور 
والــــحبور ويــــحتفلوا احــــتفاالً عــــامًـــــا الئــــًقا يــــتّسم بــــالــــوحــــدة حــــتّى تتجســــد فــــي األنــــظار ألــــفة األمّـــــة 
واتّــحادهــا , وحــيث إنّــه يــوم مــبارك فــيجب أن ال يــقضى عــبثًا وســًدى دون نــتيجة بــحيث تــنحصر 
ثـمرة ذلـك الـيوم بـالسّـــــرور والـحبور. وفـي يـوم كهـذا يـجب تـأسـيس مشـروع تـبقى فـوائـده دائـمة لـتلك 
األمّــــة حـــتّى يـــبقى مـــشهوًدا مـــعروفًـــا عـــلى األلـــسن ويـــكتب فـــي الـــتّاريـــخ أّن املشـــروع الـــفالنـــي قـــد 



تـأسّـــــس فـي نـوروز الـّسنة الـفالنـيّة، إذن يـجب عـلى الـعقالء أن يتحـّروا ويـحّققوا فـي ذلـك الـيوم فـي 
مـا تـحتاج األمـة مـن اإلصـالحـات، وأّي أمـر خـيرّي يـلزمـها وأّي أسـاس مـن أسـس الـّسعادة يـجب 
وضـعه حـتّى يـتأسّــــــس ذلـك اإلصـالح وذلـك األمـر الـخيرّي وذلـك األسـاس فـي ذلـك الـيوم. فـمثالً لـو 
وجـــــدوا أّن األمّـــــة تـــــحتاج إلـــــى تحســـــني األخـــــالق فـــــفي ذلـــــك الـــــيوم يـــــؤسّـــــــــسون مـــــؤسّـــــــــسة لتحســـــني 
األخـــالق فـــإذا كـــانـــت األمّــــة تـــحتاج إلـــى نشـــر الـــعلوم وتـــوســـيع دائـــرة املـــعارف يتّخـــذون فـــي هـــذا 
الـــــخصوص قـــــرارًا أي يـــــلفتون أنـــــظار الـــــعموم نـــــحو ذلـــــك املشـــــروع الـــــخيرّي ولـــــو وجـــــدوا أّن األمّـــــة 
تــــحتاج إلــــى تــــوســــيع دائــــرة الــــتّجارة أو الــــّصناعــــة أو الــــزّراعــــة فــــإنّــــهم يشــــرعــــون فــــي ذلــــك الــــيوم 
بـــالـــوســـائـــط املـــؤّديـــة إلـــى ذلـــك املـــقصود أو إنّـــهم يـــالحـــظون أّن األمّــــة تـــحتاج إلـــى حـــمايـــة األيـــتام 
وســعادتــهم وإعــاشــتهم فــإنّــهم يــقّررون إســعاد األيــتام وقــس عــلى ذلــك. فــتتأسّـــــــس فــي ذلــك الــيوم 
مـــؤسّـــــــسات تـــفيد الـــفقراء والـــضعفاء الـــبائســـني حـــتّى تـــحصل فـــي ذلـــك الـــيوم مـــن األلـــفة الـــعمومـــيّة 
واالجـتماعـات الـعظيمة نـتيجة ويتجـّلى يـمن وبـركـة ذلـك الـيوم. وخـالصـة الـقول إّن يـوم الـنّيروز يـوم 
مـــبارك جـــدًّا فـــي هـــذا الـــّدور الـــبديـــع أيـــًضا ويـــجب عـــلى أحـــبّاء اهلل فـــي هـــذا الـــيوم أن يـــتّفقوا فـــي 
الخـدمـة والـعبوديّـة ويـجب أن يـتكاتـفوا فـي مـنتهى األلـفة واملـحبّة واالتّـحاد ويـنشغلوا بـذكـر الجـمال 
املــبارك بــكمال الــفرح والسّــــــرور وأن تــتّجه أفــكارهــم إلــى إيــجاد نــتائــج عــظيمة فــي مــثل هــذا الــيوم 
املـبارك ولـيس هـناك الـيوم نـتيجة أو ثـمرة أعـظم مـن هـدايـة الخـلق ألّن البشـر املـساكـني محـرومـون 
مـن جـميع املـواهـب اإللـهيّة وبـصورة خـاصّـــــــــة إيـران واإليـرانـيّون فـيجب عـلى أحـبّاء اهلل وال شـّك فـي 
هـــذا الـــيوم أن يـــتركـــوا لـــهم آثـــارًا خـــيريّـــة مـــاّديّـــة أو آثـــارًا خـــيريـــة مـــعنويّـــة بـــحيث تـــشمل هـــذه اآلثـــار 
الـخيريّـة جـميع الـنّوع البشـرّي. ألّن كـّل عـمل خـيرّي فـي هـذا الـّدور الـبديـع يـجب أن يـكون عـمومـيًّا 
أي أن يــشمل جــميع البشــر وال يــقتصر عــلى الــبهائــينّي وحــدهــم. فــفي جــميع أدوار األنــبياء كــانــت 
املــشاريــع الــخيريــة مــقصورة عــلى املــّلة وحــدهــا مــا عــدا املــسائــل الجــزئــيّة كــالــّصدقــة فــقد أجــازوا 
شــمولــها الــعموم أمّـــا فــي هــذا الــّدور الــبديــع فــحيث إنّــه دور ظــهور الــرّحــمانــيّة اإللــهيّة فــإّن جــميع 
املــشاريــع الــخيريّــة تــشمل جــميع البشــر بــدون اســتثناء لهــذا فــكّل مشــروع عــمومــيّ يــتعّلق بــعموم 
الـعالـم اإلنـسانـيّ هـو مشـروع إلـهيّ وكـّل أمـر خـصوصـي ومشـروع ال يـتعّلق بـالـعموم فـإنّـه محـدود. 

لهذا أتمنّى أن يكون كّل واحد من أحبّاء اهلل رحمة إلهيّة لعموم البشر وعليكم البهاء األبهى.



تعاليم بهاء اهلل

ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية على ظهر الباخرة سدريك هوايت ستارالين كومباني 
في سفره املبارك إلى أمريكا ليلة الخميس 28 آذار 1912

هو اهلل 

أشــكر اهلل عــلى جــمعه فــي هــذا املــحفل أجــناسًـــــــا مــختلفة فــنحن مــن أهــل الشّـــــــرق وأنــتم مــن أهــل 
الــغرب. إّن هــذا االجــتماع لــدلــيل عــلى إمــكانــيّة الــتّآلــف بــني الشّــــــرق والــغرب ألّن أّول تجــلٍّ فــيه هــو 
تجـّلي املـحبّة. ونـشكر اهلل ألنّـه تـهيّأت لـنا وسـائـل املـحبّة واأللـفة , عـندمـا نـنظر إلـى الـكائـنات نـرى 
أّن لـكّل كـائـن كـماالت. فللجـماد كـماالت ولـلنّبات كـماالت ولـكّن عـالـم الـنّبات يـملك كـماالت الجـماد 
فــضالً عــّما لــديــه مــن كــماالت نــباتــيّة. وكــذلــك الــحيوان يــملك كــماالت نــباتــيّة فــضالً عــّما لــديــه مــن 
كــماالت حــيوانــيّة. ونــصل أخــيرًا إلــى اإلنــسان الّــذي هــو اشــرف جــميع املخــلوقــات وجــامــع لجــميع 
الــكماالت الــخاصّــــــــــة بــالجــماد والــنّبات والــحيوان وحــائــز فــوق ذلــك عــلى الــكمال اإلنــسانــيّ الــخاصّ 
بــه , وحــينما نــنظر إلــى الــتّاريــخ البشــرّي نــرى أّن الــعالــم اإلنــسانــيّ مــنذ الــبدايــة وال يــزال حــتّى 
اآلن مــتوجّـــــًها نــحو الــكمال ومــع أّن كــماالتــه غــير محــدودة إالّ أنّــه لــم يــصل حــتّى اآلن إلــى الــرّقــيّ 
الـتّاّم وإلـى درجـة الـبلوغ وهـكذا شهـدت الـقرون األولـى والـقرون الـوسـطى والـقرون األخـيرة حـروبًـا 
مسـتديـمة إمّــا بـني دولـتني أو بـني أمّــتني أو بـني ديـنني أو بـني مـذهـبني. وقـد تهـّدمـت بـنتيجتها آالف 
الـبيوت وأصـبح مـئات األلـوف مـن األبـناء أيـتامًــا وثـكلت مـئات األلـوف مـن األمّــهات أبـناءهـّن. لهـذا 
فــإّن الــعالــم اإلنــسانــيّ لــم يــصل بــعد إلــى الــكمال. فهــذا االفــتراس الئــق بــعالــم الــحيوان ال بــعالــم 
اإلنسان. وما يليق باإلنسان هو املحبّة. وال تليق الحروب واملشاحنات إالّ بالحيوانات املفترسة.

إّن الـحيوانـات املـفترسـة تـفترس بـقدر مـا يـلزمـها لـقوتـها الـّضروري أمّــا اإلنـسان فـإنّـه يـقوم بـالـقتل 
ال مــن أجــل قــوتــه الــّضروري بــل مــن أجــل إبــراز شهــرتــه وإظــهار قــدرتــه وإشــهار ســطوتــه وصــولــته. 
واإلنـــسان ال يـــملك آلـــة االفـــتراس أي املـــخالـــب واألنـــياب املـــعقوفـــة الّـــتي لـــدى الـــذّئـــاب والـــكالب بـــل 
يـــملك األســـنان ألكـــل الـــحبوب والـــفواكـــه. ومـــع هـــذا فـــإنّـــه مـــفترس مـــتعطّش لـــلّدمـــاء. والـــحيوانـــات ال 
تـفترس حـيوانـات مـن جـنسها بـل تـفترس حـيوانـات مـن جـنس آخـر لـيكون طـعامًـا لـها. فـاألسـد مـثالً 
ال يــفترس شــبله، لــكّن كــثيرًا مــن املــلوك قــتلوا حــتّى أوالدهــم. إذن فــاإلنــسان الــغافــل الــظّالــم أشــدّ 
افـتراسًــــــا مـن الـحيوان , لهـذا جـاء جـميع األنـبياء لـتعليم املـحبّة وكـان الـّديـن اإللـهيّ أسـاس األلـفة 
واملـــحبّة ولـــكن ويـــا لـــألســـف جـــعل الـــنّاس كـــّل مـــا كـــان ســـبب األلـــفة واملـــحبّة عـــّلة الـــعداوة وحـــدثـــت 
بـاسـتمرار حـروب مـتنّوعـة سـواء كـانـت حـروبًـا عـرقـيّة أم حـروبًـا ديـنيّة أم حـروبًـا سـياسـيّة أم حـروبًـا 
وطـنيّة. مـع أّن الـنّوع اإلنـسانـيّ كـّله جـنس واحـد وجـميعهم سـاللـة آدم وجـميعهم أهـل وطـن واحـد 
فـلماذا يـختلفون؟ وملـاذا يـتحاربـون؟ لـقد خـلق اهلل الجـميع جـنًسا واحـًدا وخـلق األرض كـرة واحـدة 
وخــلق الجــميع ســاللــة واحــدة، فهــل يــليق أن يخــرّب بــعضهم مــمالــك الــبعض اآلخــر ويهــلك بــعضهم 



الـبعض اآلخـر؟ الحـظوا األّم املـسكينة وكـم تـالقـي مـن الـغصص وتتحـّمل مـن املـشاق مـّدة عشـريـن 
سـنة فـال تـنام لـيلها وال تسـتقّر نـهارهـا كـي يـكبر ولـدهـا ويـصير شـابًّـا لـطيفًا. وفـجأة يسـلب الـحّكام 
ذلــك الــّشاب الــوســيم الــقامــة ويــضعونــه أمــام املــدفــع ويســّلمونــه إلــى الــقتل دون هــدف أو نــتيجة , 
الحـظوا كـم مـن دمـاء سـفكت حـني تـغّلبت فـرنـسا عـلى أملـانـيا، ثـّم عـادت أملـانـيا فـتغّلبت عـليها. وكـم 
أتـلف مـن الـنّفوس كـّل مـرّة دون نـتيجة! وكـيف أّن فـي الـنّهايـة يـفنى الجـميع , والـّدولـة الـيونـانـيّة فـي 
ســالــف الــزمــان فــتحت كــثيرًا مــن املــمالــك فــماذا كــانــت الــعاقــبة؟ وأخــضع الــّرومــان جــميع أوروبّــا 
فــماذا كــانــت الــعاقــبة؟ لــقد قــام هــؤالء بــفتوحــات أفــني بــنتيجتها هــباء أربــعة مــاليــني مــن الــنّفوس! 
فــماذا كــانــت الــنّتيجة؟ لــقد غــلبوا فــي الــنّهايــة. قــسًما بــالــعزّة اإللــهيّة إّن مــثل هــذا االقــتتال ال يــليق 
حــتّى بــالــعالــم الــحيوانــيّ فــكيف بــاإلنــسان! واهلل الــّرؤوف خــلقنا جــميًعا وهــو يــرزق الجــميع ويــرأف 
بـهم. إذن يـجب أن نـتّبع الـّسياسـة اإللـهيّة، إّن اإلنـسان مـهما بـذل مـن جهـد فـإنّـه لـن يسـتطيع أن 
يـــؤسّـــــــس ســـياســـة أفـــضل مـــن الـــّسياســـة اإللـــهيّة. إّن اهلل فـــي ســـلم مـــع الجـــميع فـــلماذا نـــكون فـــي 
حـرب فـي مـا بـيننا؟ وهـو رؤوف بـالـكّل فـلماذا نـكون قـساة بـعضنا نـحو الـبعض اآلخـر؟ وخـالصـة 
الـقول إّن الـقرون املـاضـية كـانـت قـرون جهـل أمّــا هـذا الـقرن فـلّله الحـمد قـرن الـعلم وقـرن األخـالق 
وقـــرن الـــتّمّدن وقـــرن اكـــتشاف حـــقائـــق األشـــياء ولـــقد ارتـــقت الـــعقول فـــيه واتّـــسعت دائـــرة األفـــكار. 
وكــم هــو رائــع أن تــتحّقق فــي هــذا الــقرن الــنّورانــيّ وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ فــتصبح جــميع الــفرق 
فــــــرقــــــة واحــــــدة ويــــــترك الــــــنّاس الــــــتّعّصبات الــــــّديــــــنيّة والــــــتّعّصبات الــــــجنسيّة والــــــتّعّصبات الــــــوطــــــنيّة 
والـــتّعّصبات الـــّسياســـيّة , ولـــقد ضـــّحى حـــضرة املـــسيح بـــروحـــه الـــعزيـــزة مـــن أجـــل هـــذا املـــقصد، 
وأعـطانـا مـثاالً لـنقتدي بـه فـيجب أن تـفعلوا أنـتم مـثلما فـعل. وبـذل حـضرة مـوسـى جهـده فـي هـذا 
السّـــــبيل أربـعني عـامًــا. كـما بـذل حـضرة إبـراهـيم الـهّمة مـن أجـل هـذا املـقصد ذاتـه كـي نـبذل نـحن 
أيـــًضا الجهـــد املســـتمّر فـــي ســـبيل األلـــفة واملـــحبّة. ألّن راحـــة البشـــر ونـــورانـــيّة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ 
تـكمنان فـي املـحبّة واأللـفة , وفـي الـوقـت الّـذي كـانـت تـعيش الـفرق واملـلل املـختلفة فـي إيـران وكـان 
الـفرس والـعرب واملـجوس والـيهود والـنّصارى واملسـلمون والـطّوائـف واألديـان املـختلفة فـي مـنتهى 
املــشاكــسة ويــعتبر بــعضهم الــبعض اآلخــر نــجًسا بــحيث لــم يــكن اجــتماعــهم مــمكنًا حــول مــائــدة 
واحـدة فـفي مـثل هـذا الـوقـت ظهـر حـضرة بـهاء اهلل مـن الشّــــــرق ظـهور الـّشمس ورفـع عـلم الـوحـدة 
اإلنــسانــيّة وألّـَـف بــني األقــوام املــختلفة بــحيث لــو دخــل أحــد مــجامــع الــبهائــينّي فــإنّــه ال يــعرف أيّــهم 
املــسيحيّ وأيّــهم املســّلم وأيّــهم الــيهودّي وأيّــهم الــزّرادشــتيّ , والــتّعليم األّول لــحضرتــه هــو وحــدة 
الـعالـم اإلنـسانـيّ حـيث تـفّضل بـالـقول كـّلكم عـبيد إلـه واحـد وفـي ظـّل مـرّب حـقيقيّ واحـد. وقـد خـلع 
اهلل عــلى الجــميع صــفة اإلنــسانــيّة. وغــايــة مــا فــي األمــر أّن بــعضهم جــاهــل يــجب إرشــاده، وطــفل 
تــــجب تــــربــــيته، مــــريــــض تــــجب مــــعالــــجته. أفهــــل يــــليق أن ال نــــعتني بــــاملــــريــــض أو نــــكون قــــساة مــــع 
الـطّفل؟ الـتّعليم الـثّانـي لـحضرة بـهاء اهلل هـو تحـّري الـحقيقة ألّن املـلل واألديـان املـختلفة لـو تحـرّت 
ج حــضرة مــوســى الــحقيقة وكــذا حــضرة املــسيح وحــضرة إبــراهــيم  الــحقيقة فــإنّــها تتّحــد. ولــقد روَّ



وحــــضرة الــــرّســــول وحــــضرة الــــباب وحــــضرة بــــهاء اهلل كــــّلهم أسّــــــــسوا الــــحقيقة ورّوجــــوهــــا , الــــتّعليم 
الـــثّالـــث لـــحضرة بـــهاء اهلل هـــو أّن الـــّديـــن يـــجب أن يـــكون ســـبب األلـــفة واملـــحبّة فـــإن أصـــبح ســـبب 
االخـــتالف فـــإّن عـــدمـــه خـــير مـــن وجـــوده , الـــتّعليم الـــرّابـــع لـــحضرة بـــهاء اهلل هـــو أّن الـــّديـــن والـــعلم 
تــوأمــان فــإذا خــالــف الــّديــن الــعلم صــار جهــالً. إذن يــجب أن نــطبّق جــميع املــسائــل الــديــنيّة عــلى 
الـعلم ألّن مـا يـخالـف الـعلم جهـل. والـحكمة والـعقل السّــــــليم يـطابـقان الـّديـن ويـؤيّـدانـه وال يـخالـفانـه 
فــي شــيء , الــتّعليم الــخامــس لــحضرة بــهاء اهلل هــو أّن الــتّعّصب الــديــنيّ والــتّعّصب الــّسياســيّ 
والـــتّعّصب الـــجنسيّ والـــتّعّصب الـــوطـــنيّ هـــادمـــة لـــلبنيان اإلنـــسانـــيّ وبـــوجـــود هـــذه الـــتّعّصبات ال 
يــمكن أن يــرتــقي الــعالــم اإلنــسانــيّ , الــتّعليم الــّسادس لــحضرة بــهاء اهلل تــساوي حــقوق الــرّجــال 
والــــنّساء فــــيجب أن تــــتحّقق هــــذه املــــساواة كــــي يــــساوي الــــنّساء الــــرّجــــال فــــي جــــميع الــــكماالت , 
الـتّعليم الـّسابـع لـحضرة بـهاء اهلل هـو تـساوي حـقوق األفـراد وتـعديـل نـمط املـعيشة ويـجب أن يـنال 
جــميع البشــر نــصيبًا مــن الــّسعادة والــرّاحــة. فــإذا عــاش الــغنيّ فــي قــصٍر عــاٍل فــيجب أن يــكون 
لــلفقير كــذلــك عــّش حــقير وإذا كــان الــغنيّ فــي مــنتهى الــثّروة فــيجب أن يــكون لــلفقير أيــًضا قــوت 
كـــــي ال يـــــموت. ولـــــكن يـــــجب املـــــحافـــــظة عـــــلى تـــــفاوت الـــــّدرجـــــات ألنّـــــه ال يـــــمكن أن يـــــكون الجـــــميع 
مــتساويــن , الــتّعليم الــثّامــن لــحضرة بــهاء اهلل هــو أّن الــعالــم اإلنــسانــيّ مــهما ارتــقى رقــيًّا مــاّديًّــا 
فـــإنّـــه يـــبقى مـــحتاجًــــــا لـــنفثات الـــّروح الـــقدس ولـــقد بـــذل الـــقدمـــاء جهـــًدا مخـــلًصا فـــي ســـبيل إيـــجاد 
وســائــل لــتربــية الــنّفوس بــقّوة الــعقل لــكّن الــفالســفة اســتطاعــوا فــقط تــربــية أنــفسهم وتــربــية بــعض 
الــنّفوس الــقليلة لــكنّهم لــم يســتطيعوا تــربــية الــعموم وكــّل قــّوة تعجــز عــن تــربــية الــعموم مــا عــدا قــّوة 
الــــّروح الــــقدس. فــــمثالً حــــضرة املــــسيح قــــام بــــتربــــية الــــعموم بــــقّوة الــــّروح الــــقدس وألّــــف بــــني املــــلل 
املـختلفة بـحيث تـآلـفت أمـم الـكلدان واملـصريّـني والـّرومـان والـيونـان واآلشـوريّـني وغـيرهـا بـقّوة الـّروح 
الــقدس. إذن فــالــعالــم اإلنــسانــيّ مــحتاج لهــذه الــقّوة اإللــهيّة كــي يــرتــقي مــن نــاحــية الــعلم والــعقل 
ومـــن الـــوجـــهة الـــّروحـــانـــيّة أيـــًضا , إّن الـــعقلية املـــاّديّـــة والـــّسياســـيّة املـــاّديّـــة هـــي فـــي أكـــثر األحـــيان 
ســبب الــتّفرّقــة واالخــتالف ويــعتقد بــعض الــّسياســينّي أّن فــالســفة الــيونــان بــثّوا بــذور الــتّفرّقــة بــني 
اإليـرانـينّي كـي يـظّلوا ضـعفاء. وكـان هـذا سـبببًا فـي تشـتّت اإليـرانـينّي فـي مـا بـينهم سـنني عـديـدة. 
أمّــــا الـــّروح الـــقدس فـــقد كـــان ســـبب االتّـــحاد واالتّـــفاق فـــي مـــا بـــينهم , إذن يـــجب عـــلينا أن نـــبذل 
الجهـد كـي تـصبح جـميع أقـالـيم الـعالـم إقـليًما واحـًدا. فـالـعالـم اإلنـسانـيّ أشـبه شـيء بـقطيع مـن 
الـــغنم وراعـــيه هـــو اهلل. فـــما دام الـــرّاعـــي رؤوفًـــا بـــالـــكّل فـــلماذا تـــكون األغـــنام مـــتنازعـــة؟ وال يـــجوز 
نــسيان نــصائــح الــرّاعــي الــّرؤوف كهــذا. فــقد أراد لــنا األلــفة فــلماذا نــريــد ألنــفسنا الــتّفرّقــة وأرســل 
األنــبياء واألولــياء كــي نــتّفق جــميًعا فــلماذا نــختلف؟ الحــمد هلل إنّــنا مــجتمعون هــذه الــّليلة فــي هــذا 
املجـمع املـحترم. فـأمـلي أن نـكون سـبب نـورانـيّة الـعالـم اإلنـسانـيّ وأن ال تـهّمنا قـّلة عـددنـا. فـكثيرًا 
مـا حـدث أّن أفـراًدا قـالئـل مـعدوديـن قـامـوا بـأمـور مـهّمة وتـوفّـقوا فـي إنـجازهـا. فـقد كـان أصـحاب 
حـضرة املـسيح قـليلني ولـكن بـما أنّـهم كـانـوا ذوي نـوايـا حـسنة لـذلـك تـغّلبوا عـلى الـعالـم. واآلن وإن 



كــــنّا نــــحن قــــّلة هــــنا إالّ أنّــــني أرجــــو أن نــــكون ســــبب الــــقضاء عــــلى الحــــروب واملــــشاحــــنات. بــــحيث 
يـنبغي لـنا أن نـبذل أرواحـنا وأمـوالـنا مـن أجـل هـذا املـقصد الـعزيـز كـي يـتحّقق الـّصلح الـعمومـيّ. 
ألن كـــّل أمـــر عـــمومـــيّ هـــو إلـــهيّ وغـــير محـــدود وكـــّل أمـــر خـــصوصـــيّ بشـــرّي ومحـــدود. فـــعلينا أن 
نــضّحي بــأمــورنــا الــخصوصــيّة مــن أجــل األمــور الــعمومــيّة وإنّــي أقــوم بهــذه الــجولــة مــن أجــل ألــفة 
الشّـــــــرق والــغرب وأتــمنّى أن تــؤيّــدونــي أنــتم أيــًضا فــي مــهّمتي , لــقد قــضينا ســتّة آالف ســنة فــي 
الحــروب واملــشاحــنات ورأيــنا نــتائــج ذلــك واآلن يــتوجّـــــب عــلينا أن نــصرف قســطًا مــن وقــتنا وهــّمتنا 
فـي سـبيل املـحبّة واأللـفة فـإن ملـسنا فـي ذلـك ضـررًا عـدنـا إلـى مـا كـنّا عـليه , وال شـّك أّن الـنّورانـيّة 
الـّسماويّـة تـتغّلب فـتجعل الـنّاسـوتـيّ الهـوتـيًّا والـظّلمانـيّ نـورانـيًّا. وإنّـي أدعـو اهلل مـن أجـلكم كـي 
تـوفّـقوا إلـى خـدمـة الـعالـم اإلنـسانـيّ. وسـوف يـأتـي يـوم تـصبح فـيه مـلل الشّــــــرق والـغرب فـي كـمال 

األلفة واالتّحاد في ما بينها.

بهائيّون حقيقيّون

الخطبة املباركة في بيت الّسيّدة فيليب في نيويورك – أمريكا في 12 نيسان 1912

هو اهلل

كــان يــومــنا طــيّبًا , فــي هــذا الــعالــم الــنّاســوتــيّ لــم يــبَق لــي ســرور غــير لــقاء األحــبّاء ومــا عــدا هــذا 
فــليس هــنالــك شــيء يســرّنــي، فســروري ســواء مــن الــنّاحــية الــجسميّة أو مــن الــنّاحــية الــّروحــيّة هــو 
بــــلقاء األحــــبّاء وبنشــــر نــــفحات اهلل ولهــــذا فــــقد قــــضيت يــــومــــي بــــكّل ســــرور ألّن تــــأيــــيدات املــــلكوت 
األبـهى تـصل تـباعًــا ولـقاء األحـبّاء حـاصـل دومًــا , ولـكّن كـمال سـروري هـو فـي أن أرى حـضراتـكم 
تــقومــون بــموجــب تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل وتــعملون بــمقتضاهــا وتــنفّذون وصــايــا الجــمال املــبارك 
بــقلوب منجــذبــة إلــى مــحبّة اهلل وأرواح مهــتزّة بــنفحات اهلل وبــأنــفس مــنبعثة بــالــّروح الــقدس , فــأّول 
تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل هــي املــحبّة وذلــك أن تــسود املــحبّة الــتّامّــة بــني البشــر ألّن مــحبّة عــباد اهلل 
هــــي مــــحبّة اهلل وخــــدمــــة لــــلعالــــم اإلنــــسانــــيّ لهــــذا فــــقد تــــضرّعــــت إلــــى املــــلكوت األبــــهى أن تشــــرقــــوا 
حــــضراتــــكم إشــــراق الــــنّجوم مــــن أفــــق مــــحبّة اهلل , اعــــلموا قــــدر هــــذه األيّــــام فــــإّن هــــذا الــــقرن قــــرن 
الجـمال املـبارك وهـذا الـعصر عـصر نـورانـيّ وهـذا الـّدور دور أخـبر بـه جـميع األنـبياء وهـذه األيّـام 
أيّـام بـذر الـبذور وأيّـام غـرس األشـجار. فـالـفيوضـات اإللـهيّة تـنزل تـباعًـــا وكـّل مـن يـبذر بـذرًا تـنبت 
مــنه شــقائــق الــحقائــق وتــلك هــي مــحبّة اهلل ومــعرفــة اهلل والــفيوضــات الــّسماويّــة والــعدل الــعمومــي 
والـّصلح األكـبر ووحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ، ولـو بـذرت نـفس بـذرًا فـي هـذا الـعالـم فـإنّـها تـنال الـبركـة 
اإللــــــهيّة فــــــي جــــــميع الــــــعوالــــــم اإللــــــهيّة , إّن عــــــموم أهــــــل الــــــعالــــــم الــــــيوم مــــــنهمكون فــــــي الــــــّشهوات 
ومـــشغولـــون بـــاألغـــراض الـــنّفسانـــيّة ومـــبتلون بـــالـــبغضاء والـــعداوة وشـــغلهم الـــّشاغـــل هـــو مـــحوهـــم 
بــــعضهم بــــعًضا فــــيريــــدون أن يــــمحوا بــــعضهم الــــبعض اآلخــــر مــــحًوا تــــامًــــا , لــــكنّكم أنــــتم جــــمع ال 



مـقصد لـكم غـير املـحبّة لـلعموم ولـيس لـكم أمـل غـير خـدمـة الـنّوع البشـرّي. إذًا فـيجب أن تجهـدوا 
بجــميع قــواكــم وتــعملوا وفــق تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل فــعامــلوا جــميع البشــر بــاملــحبّة والــوحــدة حــتّى 
يـــنبت هـــذا الـــبذر الـــطّاهـــر ويـــنال بـــركـــة ســـماويّـــة وتســـطع أنـــوار املـــلكوت وتـــتّم الـــفيوضـــات اإللـــهيّة 
واعـــرفـــوا قـــدر هـــذا الـــفيض واجهـــدوا بـــأرواحـــكم وقـــلوبـــكم حـــتّى تظهـــر أنـــوار بـــهاء اهلل وآثـــاره مـــن 
أعـــمالـــكم وأقـــوالـــكم وســـلوكـــكم إلـــى درجـــة يشهـــد الـــنّاس فـــيها عـــلى أنـــكم بـــهائـــيّون حـــقيقيّون. فـــإن 
عــملتم بهــذا فــالــّسعادة األبــديّــة هــي لــكم والــفيوضــات اإللــهيّة تهــطل عــليكم تــباعًـــا حــتّى يــصير كــلّ 
مـنكم شجـرة مـباركـة تحـمل أثـمارًا بـاقـية , إّن هـذا الـعصر عـصر الجـمال املـبارك والـّربـيع اإللـهيّ 
ومـــوســـم الـــورد والـــّريـــحان وأوان الـــخضرة والـــنّضرة فـــاعـــرفـــوا قـــدر هـــذا واســـعوا لـــيالً ونـــهارًا حـــتّى 
تـــحصل املـــحبّة الـــكامـــلة بـــني الـــقلوب وتـــصبحوا فـــي مـــنتهى االتّـــحاد وكـــّلما اشـــتّد اتّـــحادكـــم ازداد 
تـــأيـــيدكـــم , الحـــظوا أنّـــني فـــي هـــذا الـــّسن وفـــي هـــذا الـــّضعف طـــويـــت املـــحيط األطـــلسي األعـــظم 
حـتّى أشـاهـد فـي وجـوه حـضراتـكم أنـوار مـحبّة اهلل وأرى روح مـحبّة اهلل نـافـذًا فـي قـلوبـكم وحـتّى 
ألـقاكـم فـي مـنتهى االتّـحاد ألنـكم أزهـار حـديـقة واحـدة وأوراق شجـرة واحـدة وأنـوار شـمس واحـدة 
ولهــــذا فــــإنّــــي أتــــضرّع بــــمنتهى الــــتّبتّل واالبــــتهال وأرجــــو لــــكم الــــعزّة األبــــديّــــة وألــــتمس لــــكم املــــوهــــبة 
السّــــــرمــديّــة وأدعــو فــي حــّقكم , الــيوم يــوم ال يــمكنني أن أنــساه. الــيوم يــوم ســيكتب ذكــره بــقلم مــن 

املاس.

الّربيع اإللهيّ 

الخطبة املباركة في بيت الّسيّد والّسيّدة ماجوري مورتن في نيويورك في 13 نيسان سنة 
1912

هو اهلل

إّن أيّــام ظــهور املــظاهــر املــقّدســة هــي الــّربــيع اإللــهيّ حــني تــصير أراضــي الــقلوب خــضراء نــضرة 
وتــتفتّح أزهــار الحــدائــق وتحــمل أشــجار الــوجــود اإلنــسانــيّ أثــمارًا وافــرة وتجــري أنــهار األســرار 
ويـفيض يـنبوع الـعرفـان ويتجـّدد عـالـم الـوجـود مـن أمـطار الـّربـيع اإللـهيّ , ولـكن بـعد مـرور مـّدة مـن 
الــزّمــن تــنسى الــحقائــق اإللــهيّة شــيئًا فــشيئًا وتــذبــل الــقلوب وتــصبح الــنّفوس كــأنّــها مــيّتة فــينقطع 
الـفيض اإللـهيّ وتـمحى األسـرار الـّربـانـيّة مـن بـني الـنّاس ولهـذا يتجـّلى جـمال الـّربـيع الـّربـانـيّ مـرّة 
أخـرى وتهـطل أمـطار الـرّحـمة وتهـّب نـفحات الـعنايـة ويتجـّدد عـالـم الـوجـود وتمتلئ حـديـقة الـعرفـان 
بــاألزهــار والــبراعــم وتــعطي أشــجار الــوجــود أثــمارًا يــانــعة , فــعندمــا انــقطعت مــرّة أخــرى الــنّفحات 
اإللــهيّة مــّدة مــن الــزمــن وزالــت الــكماالت املــعنويّــة وغــلبت الــّروحــانــيّات وانــتصرت املــاّديّــات وأصــبح 
عــــالــــم اإلمــــكان جــــسًما بــــال روح ولــــم يــــبَق أّي أثــــر لــــلّربــــيع اإللــــهيّ إذ ذاك ظهــــر حــــضرة بــــهاء اهلل 
فتجــــّدد الــــّربــــيع اإللــــهيّ وهــــبّت تــــلك الــــنّفحات نــــفسها وهــــطلت تــــلك األمــــطار نــــفسها وأحــــاط ذلــــك 



الــفيض نــفسه بــالــعالــم فــبدأ الــعالــم اإلنــسانــيّ يــرتــقي يــومًـــا بــعد يــوم وهــّب نــسيم جــديــد وأصــبحت 
أشـــجار الـــوجـــود نـــضرة وجـــرت أنـــهار األســـرار وأحـــاط فـــيض املـــلكوت بـــالـــوجـــود وصـــارت تـــأيـــيدات 
الجـمال األبـهى مـحيطة بـكّل شـيء ونـفثات الـّروح الـقدس تهـب الـّروح , وأمـلي أن تـبحثوا فـي هـذا 
الـّربـيع اإللـهيّ عـن الـفيض األبـدّي وتـنالـوا الـحياة الـّسماويّـة وتـصبحوا أشـجارًا مـثمرة فـي حـديـقة 
اإلمــكان وتــنالــوا مــن نــسيم الــعنايــة اخــضرارًا وطــراوة وتــصبحوا مــمتلئني بــاألوراق والــبراعــم , ال 
تـكونـوا كشجـرة يـابـسة ال تـؤثّـر فـيها أبـًدا أمـطار الـّربـيع مـهما هـطلت وال نـسائـم الـّروح مـهما هـبّت. 
بـــل كـــونـــوا أشـــجار الـــجنّة األبـــهى وأزهـــار الحـــديـــقة اإللـــهيّة وكـــونـــوا فـــي مـــنتهى الـــبهجة والـــنّضرة 

وانتعشوا بالفيض األبدّي واكتسبوا حياة خالدة وإنّي ألدعو ربّي مرّة أخرى من أجلكم.

أسس املدنيّة اإللهيّة

ألقيت في يوم األحد املوافق 14 نيسان 1912 في كنيسة إسنشن في نيويورك

هو اهلل

فـــي هـــذا االجـــتماع ذكـــر الـــقسيس عـــبارة مـــن عـــبارات الـــقّديـــس بـــولـــس الّــــتي يـــقول فـــيها: "إنّـــكم 
لـترون مـن وراء زجـاجـات مـلّونـة وسـيأتـي يـوم تـواجـهون فـيه الـنّور وجـًها لـوجـه” وفـي الـواقـع إّن نـور 
الـحقيقة يـرى الـيوم مـن وراء زجـاجـات مـلّونـة ولهـذا فـأتـمنّى اآلن أن تـنظروا إلـى التّجـّليات اإللـهيّة 
بــــواســــطة مــــرآة الــــقلب الــــّصافــــية وبــــواســــطة الــــّروح الــــطّاهــــرة. إّن نــــور الــــحقيقة هــــذا هــــو الــــتّعالــــيم 
الـــّسماويّـــة واألخـــالق الـــرّحـــمانـــيّة واملـــدنـــيّة الـــّروحـــانـــيّة , وإنّـــني حـــينما جـــئت هـــذه الـــبالد شـــاهـــدت 
املــدنــيّة الــجسمانــيّة فــي مــنتهى الــرّقــيّ فــالــتّجارة فــي مــنتهى األزدهــار وكــذا الــّصناعــة والــزّراعــة. 
فـــاملـــدنـــيّة املـــاّديّـــة فـــي مـــنتهى درجـــة الـــكمال ولـــكّن املـــدنـــيّة الـــّروحـــانـــيّة تـــأخّــــرت فـــي حـــني أّن املـــدنـــيّة 
الـجسمانـيّة هـي بـمثابـة الـزّجـاج واملـدنـيّة الـّروحـانـيّة هـي بـمثابـة السّــــــراج فـإن اقـترنـت هـذه املـدنـيّة 
الـجسمانـيّة بـتلك املـدنـيّة الـّروحـانـيّة فـإنّـها حـينذاك تـصبح مـدنـيّة كـامـلة ألّن املـدنـيّة الـجسمانـيّة مـثل 
جـــسم لـــطيف واملـــدنـــيّة الـــّروحـــانـــيّة مـــثل الـــّروح فـــإن ظهـــرت تـــلك الـــّروح الـــعظيمة فـــي هـــذا الـــجسم 
الـــــّلطيف فـــــحينذاك يـــــنال الـــــجسم كـــــماالً , وقـــــد جـــــاء حـــــضرة املـــــسيح لـــــيعّلم أهـــــل الـــــعالـــــم املـــــدنـــــيّة 
الّسماويّة ال املدنيّة الجسمانيّة فنفخ روًحا إلهيًّا في جسم عالم اإلمكان وأّسس مدنيّة نورانيّة.

ومن جملة أسس املدنيّة اإللهيّة الّصلح األكبر.

ومن جملة أسس املدنيّة الّروحانيّة وحدة العالم اإلنسانيّ.

ومن جملة أسس املدنيّة الّروحانيّة فضائل العالم اإلنسانيّ.

ومن جملة أسس املدنيّة اإللهيّة تحسني األخالق.



إّن عـالـم البشـر الـيوم مـحتاج إلـى وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ، مـحتاج إلـى الـّصلح الـعمومـي ويـحتاج 
هــذا األســاس الــعظيم إلــى قــّوة عــظيمة لــكي تــرّوجــه , ومــن الــواضــح أّن وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ 
والـّصلح الـعمومـي ال يـمكن تـرويـجهما بـواسـطة الـقوى املـاّديّـة وال يـمكن تـأسـيسهما بـواسـطة الـقّوة 
الـّسياسـيّة ألّن املـنافـع الـّسياسـيّة لـألمـم مـختلفة ومـنافـع الـّدول مـتفاوتـة ومـتضاربـة وكـذلـك ال يـمكن 
تــرويــجهما بــواســطة الــقّوة الــعنصريّــة والــقّوة الــوطــنيّة ألّن هــذه الــقوى قــوى بشــريّــة وقــوى ضــعيفة 
ونــفس اخــتالف األجــناس وتــبايــن األوطــان مــانــع دون االتّــحاد واالتّــفاق , ومــن املــؤكّــــد أّن تــرويــج 
وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ هــــذه الّــــتي هــــي جــــوهــــر تــــعالــــيم املــــظاهــــر املــــقّدســــة مــــمتنع بــــغير الــــقّوة 
الـــّروحـــانـــيّة وبـــغير نـــفثات الـــّروح الـــقدس. أمّـــا ســـائـــر الـــقوى فـــهي ضـــعيفة ال تســـتطيع تـــرويـــجها , 
ويـــــحتاج اإلنـــــسان إلـــــى جـــــناحـــــني: أحـــــدهـــــما الـــــقّوة املـــــاّديّـــــة واملـــــدنـــــيّة الـــــجسمانـــــيّة واآلخـــــر الـــــقّوة 
الـّروحـانـيّة واملـدنـيّة اإللـهيّة. وال يـمكن الـطّيران مـطلًقا بـجناح واحـد بـل يـحتاج إلـى جـناحـني ومـهما 
ارتـقت املـدنـيّة الـجسمانـيّة فـإنّـها لـن تـبلغ مـرحـلة الـكمال بـدون املـدنـيّة الـّروحـانـيّة. وقـد جـاء جـميع 
األنـبياء مـن أجـل تـرويـج الـفيوضـات اإللـهيّة وتـأسـيس املـدنـيّة الـّروحـانـيّة وتـعليم األخـالق الـرّحـمانـيّة. 
إذًا يـجب عـلينا أن نجهـد بجـميع قـوانـا حـتّى تـتغّلب الـقوى الـرّحـمانـيّة ألّن الـقّوة املـاّديّـة قـد تـغّلبت 
وأصــبح عــالــم البشــريّــة غــريــق املــاّديّــات وصــارت أنــوار شــمس الــحقيقة تُــشاهــد مــن وراء زجــاجــات 
مـــلّونـــة ولـــم يـــعد لـــأللـــطاف اإللـــهيّة ظـــهور وبـــروز , وفـــي إيـــران كـــانـــت هـــناك اخـــتالفـــات شـــديـــدة بـــني 
األحــزاب واألديــان فــأسّــــــس حــضرة بــهاء اهلل املــدنــيّة الــّروحــانــيّة فــي إيــران وألّـَـف بــني أمــم مــختلفة 
ورّوج وحــدة عــالــم البشــر ورفــع رايــة الــّصلح األكــبر وكــتب بهــذا الــّصدد رســائــل خــاصّــــــــــة لــكّل واحــد 
مـن املـلوك. وقـبل سـتنّي سـنة أبـلغ أمـره إلـى رؤسـاء الـعالـم الـّسياسـينّي والـّروحـانـينّي ولهـذا صـارت 
املـدنـيّة الـّروحـانـيّة تـرتـقي فـي الشّـــــرق وبـدأت الـوحـدة اإلنـسانـيّة والـّصلح بـني األمـم تـرّوج بـالـتّدريـج 
وإنّــــي آمــــل أن يظهــــر تــــأســــيس وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ بــــمنتهى الــــقّوة لــــيلتئم الشّـــــــــرق والــــغرب 
بــعضهما مــع بــعض الــتئآمًـــا تــامًّـــا ويــرتــبطا ارتــباطًــا كــامــالً وتتّحــد قــلوب الشّـــــــرق والــغرب وينجــذب 
بـعضها إلـى بـعض وتظهـر لـلعيان الـوحـدة الـحقيقيّة ويشـرق نـور الهـدايـة وتـبرز التّجـّليات اإللـهيّة 
يـــومًــــا فـــيومًــــا لـــينال الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ راحـــة كـــامـــلة وتتجـــّلى ســـعادة البشـــر األبـــديّـــة وتـــصبح قـــلوب 
البشــر كــاملــرآة فتســطع فــيها أنــوار شــمس الــحقيقة , ولهــذا فــرجــائــي مــنكم هــو أن تجهــدوا حــتّى 
يشـرق ذلـك الـنّور نـور الـحقيقة، وحـتّى تظهـر الـّسعادة األبـديّـة لـلعالـم اإلنـسانـيّ وإنّـي ألدعـو فـي 
حـــّقكم حـــتّى تـــنالـــوا هـــذه الـــّسعادة األبـــديّـــة. وإنّـــني عـــندمـــا جـــئت هـــذه املـــديـــنة ســـررت كـــثيرًا حـــني 
وجـدت أهـلها مسـتعّديـن حـقًّا لـلمواهـب اإللـهيّة ولـديـهم قـابـليّة لـلمدنـيّة الـّسماويّـة ولهـذا فـإنّـني أدعـو 
لــكم بــالــفوز بجــميع الــفيوضــات الــرّحــمانــيّة وأقــول: يــا إلــهي الــّرؤوف إّن عــبدك هــذا قــد تــوجّـــــه إلــى 
الـغرب مـن أقـصى بـالد الشّـــــرق لـعّل نـفحات عـنايـتك تـعطّر مـشام هـذه الـنّفوس ويهـّب نـسيم حـديـقة 
الهــدايــة عــلى هــذه املــمالــك وتســتعّد الــنّفوس لــقبول ألــطافــك وتســتبشر الــقلوب بــبشاراتــك وتــشاهــد 
األعـــني نـــور الـــحقيقة وتـــنال اآلذان نـــصيبًا مـــن نـــداء املـــلكوت. إلـــهي أنـــر الـــقلوب واجـــعلها يـــا ربّـــي 



الــّرؤوف غــبطة حــدائــق الــورد والــّريــاحــني يــا مــحبوبــي الــفريــد هــّب نــفحات عــطائــك وأشــرق أنــوار 
اإلحــسان حــتّى تــصبح الــقلوب طــاهــرة نــقيّة وتــنال نــصيبًا مــن تــأيــيداتــك. فهــذا الجــمع ســائــٌر فــي 
طــريــقك وآمــٌل أســرارك لــيرى وجــهك ويــقتبس مــن خــصالــك فــابــذل يــا إلــهي الــّرؤوف ألــطافــك بــذالً 
وأبــح لــهم كــنز الهــدايــة لــينال هــؤالء املــضطّرون أمــالً ورجــاًء. إنّــك أنــت الــّرؤوف وإنّــك أنــت املــعطي 

العليم القدير.

معانقة الّشرق والغرب

ألقيت في يوم الثاّلثاء املوافق 16 نيسان 1912 في منزل الّسيّد والّسيّدة داج في نيويورك

هو اهلل

مـا أروع هـذا االجـتماع! ال تسـتطيع الـقوى املـاّديّـة أن تـوجـد ألـفة بـني هـذه الـنّفوس وتجـذبـها بـمثل 
هــذه الــّدرجــة نــحو املــحبّة واالتّــحاد , لــم يــنعقد حــتّى اآلن مــثل هــذا املجــلس الّــذي يــحضره أنــاس 
مـن الشّـــــرق فيسـتقبلهم أهـل الـغرب بـمثل هـذه املـحبّة والـوفـاق غـير املـتناهـني ويـحسنون ضـيافـتهم، 
وإنّــما حــصل هــذا بــقّوة إلــهيّة , فــحينما ظهــر الــّسيّد املــسيح ألّـــف بــني الــّشعوب والــفرق املــختلفة 
فــأحــّل الــوئــام بــني الــيونــان والــّرومــان والسّــــــريــان واملــصريّــني ألّن الــعداوة والــخالف بــني تــلك األقــوام 
كــانــا مســتفحلني إلــى درجــة يســتحيل مــعهما حــصول األلــفة والــوئــام بــينها , لــكّن حــضرة املــسيح 
بـــقّوة إلـــهيّة جـــعل الجـــميع متّحـــديـــن مـــتّفقني , إذن فهـــذه األلـــفة واملـــحبّة الّـــتي أحـــّلها بـــيننا حـــضرة 
بـــــهاء اهلل ال يـــــمكن أن تـــــكون إالّ بـــــقّوة إلـــــهيّة , وســـــوف تـــــالحـــــظون فـــــي املســـــتقبل الـــــقريـــــب كـــــيف 
ســيتعانــق الشّــــــرق والــغرب وكــيف ســتخفق رايــة وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وتجــمع هــذه الــقّوة جــميع 
املـلل تـحت ظـّلها فـال يـبقى مـن يـسّمي نـفسه أمـريـكيًّا او إيـرانـيًّا وال مـن يفتخـر بـاسـم إنـكليزّي أو 
أملـــانـــيّ وال يـــسّمون بـــاســـم فـــرنـــسيّ أو عـــربـــيّ بـــل يـــصبح الجـــميع مـــّلة واحـــدة فـــحينما تـــسأل أيّ 
إنـسان: "مـن أيّـة مـّلة أنـت؟" فـإنّـه يـجيب: "أنـا إنـسان وأنـا تـحت ظـّل عـنايـة حـضرة بـهاء اهلل خـادم 
لــلعالــم اإلنــسانــيّ ولــجيش الــّصلح األكــبر" ويــصبح الجــميع مــّلة واحــدة وعــائــلة واحــدة وأهــل وطــن 
واحـد وال يـبقى هـذا الـنّزاع والجـدال , لـقد ظهـر حـضرة بـهاء اهلل فـي نـقطة كـانـت مـركـز الـتّعّصب 
ومــع أّن املــلل واملــذاهــب املــختلفة فــيها كــانــت فــي مــنتهى الــبغضاء والــعداوة يــسفك بــعضها دمــاء 
الـبعض اآلخـر فـإنّـه أحـّل االتّـحاد واالتّـفاق إلـى درجـة أصـبحوا مـعهما فـي مـنتهى الـوئـام واأللـفة 
وغـايـة آمـالـهم واشـتياقـهم هـي أن يـجتمعوا بـكم يـومًــا مـن األيّـام وجـًها لـوجـه لـيروا مـاذا فـعلت قـّوة 
حـضرة بـهاء اهلل بـكم , إّن الـعالـم اإلنـسانـيّ سـقيم الـيوم وعـالجـه هـو اتّـحاد الـعالـم، وحـياتـه كـامـنة 
فــي الــّصلح األكــبر وســروره فــي وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ. وإنّــي ألرجــو مــن فــضل اهلل وعــنايــته أن 
تـبعثوا بـروح جـديـدة وتـقومـوا بـقّوة تسـري بـها آثـار وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ والـّصلح األكـبر واملـحبّة 
اإللــهيّة مــن هــذا الــبلد إلــى ســائــر الــبالد. بــل تســري مــن أمــريــكا إلــى الــقارّات األخــرى ألّن هــذه 



املــملكة نــالــت اســتعداًدا عــظيًما، وأمــلي أن تــنال قــّوة روحــانــيّة مــماثــلة لــلرّقــيّ الــعظيم الّــذي حــّققته 
فـي مـجال املـاّديّـات وأن تـنال فـيوضـات إلـهيّة وأن يـكون تـوجّــــهها نـحو اهلل فـيصبح الجـميع خـّدامًــا 
لــلعالــم اإلنــسانــيّ، وينشــروا الــفضائــل اإلنــسانــيّة حــتّى تشــرق أنــوار املــدنــيّة الــّسماويّــة مــن هــذه 
الـــجهة عـــلى جـــميع الـــجهات فـــتنزل أورشـــليم اإللـــهيّة ويـــحيط فـــيض املـــلكوت بـــالـــعالـــم , وأمـــلي أن 
تظهــروا قــّوة شــديــدة فــي هــذا املــيدان ألّن اهلل مــعينكم ونــفثات الــّروح الــقدس مــؤيّــدة لــكم ومــالئــكة 

امللكوت حامية لكم وسوف تحيط بكم هذه الفيوضات حتًما.

ليس لدى اهلل بيٌض وسوٌد

ألقيت في يوم اإلثنني املوافق 22 نيسان سنة 1912 في جامعة هارفارد األمريكيّة:

هو اهلل 

إنّـــني الـــيوم فـــي مـــنتهى السّــــــــرور ألنّـــني أرى عـــباد اهلل مـــن الـــّسود والـــبيض حـــاضـــريـــن فـــي هـــذا 
املجـمع سـويّـة مـتآلـفني. ولـيس لـدى اهلل بـيض وسـود وكـّل األلـوان لـديـه لـون واحـد وهـو لـون الـعبوديـة 
اإللـــهيّة، ولـــيس لـــلرّائـــحة والـــّلون شـــأن لـــديـــه بـــل األهـــميّة هـــي لـــلقلب. فـــإذا كـــان الـــقلب طـــاهـــرًا فـــلن 
يـغيّره الـّلون األسـود أو األبـيض أو أّي لـون آخـر. واهلل ال يـنظر إلـى األلـوان بـل يـنظر إلـى الـقلوب. 
وكــّل مــن كــان قــلبه أطهــر فــهو أحــسن. وكــّل مــن كــانــت أخــالقــه أســمى فــهو أحــسن. وكــّل مــن كــان 
تــوجّـــــهه إلــى املــلكوت األبــهى أكــثر فــهو أفــضل , وفــي عــالــم الــوجــود ال شــأن لــأللــوان، الحــظوا أنّ 
األلـوان فـي عـالـم الجـماد ليسـت سـبب االخـتالف، وفـي عـالـم الـنّبات ليسـت األلـوان املـختلفة سـبب 
االخــتالف بــل األلــوان املــختلفة ســبب جــمال الحــديــقة. ألّن الــّلون الــواحــد ال جــمال لــه ولــكنّك حــني 
تـرى ألـوانًـا مـختلفة فـعند ذلـك يـكون لـها جـمال وبـهاء , وعـالـم البشـريّـة أيـًضا مـثل الحـديـقة والـنّوع 
اإلنــــسانــــيّ مــــثل األزهــــار املــــختلفة فــــي ألــــوانــــها، إذن فــــاأللــــوان املــــختلفة زيــــنة. وكــــذلــــك فــــي عــــالــــم 
الـحيوان هـناك ألـوان فـالحـمام ألـوان وألـوان ومـع هـذا فـإنّـه فـي مـنتهى األلـفة ال يـنظر بـعضه إلـى 
لـون الـبعض اآلخـر بـل يـنظر إلـى الـنّوع فـكم مـن حـمامـات بـيض تـطير مـع حـمامـات سـود، وكـذلـك 
ســـائـــر الـــطّيور والـــحيوانـــات املـــختلفة فـــي األلـــوان، فـــإنّـــها ال تـــنظر أبـــًدا إلـــى الـــّلون بـــل تـــنظر إلـــى 
الـنّوع , إذن الحـظوا اآلن أّن الـحيوانـات مـع أنّـها ال تـملك عـقالً وال إدراكًــا فـإّن اخـتالف األلـوان ال 
يـكون سـببًا فـي خـصام بـعضها مـع الـبعض اآلخـر فـلماذا يـتخاصـم اإلنـسان الـعاقـل؟ إّن هـذا ال 
يــليق أبــًدا وخــصوصًـــــــــــا أّن الــبيض والــّسود مــن ســاللــة آدم ومــن عــائــلة واحــدة وكــانــوا فــي األصــل 
إنـسانًـا واحـًدا ولـونًـا واحـًدا. فـقد كـان آلدم ولـحواء لـون واحـد. وتـرجـع سـاللـة جـميع البشـر إلـيهما. 
إذن فـــاألصـــل واحـــد وهـــذه األلـــوان ظهـــرت فـــيما بـــعد بســـبب املـــاء واملـــناخ وال أهـــميّة لـــها مـــطلًقا , 
إنّـــني الـــيوم مســـرور جـــدًّا الجـــتماع الـــبيض والـــّسود مـــًعا فـــي هـــذا الـــحفل، وأمـــلي أن يـــصل هـــذا 
االجــــتماع وهــــذه األلــــفة إلــــى الحــــّد الّــــذي ال يــــبقى مــــعه امــــتياز بــــني األلــــوان ويــــكون الجــــميع فــــي 



مــنتهى األلــفة واملــحبّة فــي مــا بــينهم , ولــكنّني أريــد أن أذكــر أمــرًا كــي يــمنّت الــّسود مــن الــبيض 
ويــكون الــبيض رؤوفــني بــالــّسود، فــلو ذهــبتم إلــى أفــريــقية وشــاهــدتــم الــّسود األفــريــقينّي عــند ذاك 
تـــعرفـــون مـــدى رقـــيّكم. والحـــمد هلل أنّـــكم أنـــتم اآلن مـــثل الـــبيض لـــيس بـــينكم وبـــينهم فـــرق فـــي أيّ 
شــــأن ولــــكّن الــــّسود األفــــريــــقينّي بــــمثابــــة الخــــدم. وإّن أّول إعــــالن لحــــّريّــــة الــــّسود كــــان مــــن الــــبيض 
األمـيركـينّي. فـكم حـاربـوا وكـم ضـّحوا حـتّى حـّرروا الـّسود! ثـّم انتشـر ذلـك إلـى جـهات أخـرى. وقـد 
كــان الــّسود األفــريــقيّون فــي مــنتهى الــذّلّــة ولــكن نــجاتــكم صــارت ســببًا لــنجاتــهم أيــًضا، يــعني أنّ 
الـــّدول األوروبّـــيّة اقـــتدت بـــاألمـــريـــكينّي ولهـــذا أعـــلنت الحـــّريّـــة الـــعمومـــيّة ومـــن أجـــلكم بـــذل الـــبيض 
األمـريـكيّون مـثل هـذه الـهّمة. ولـو لـم يـكن هـذا الجهـد ملـا أعـلنت الحـّريّـة الـعمومـيّة، إذن يـجب عـليكم 
أن تــكونــوا مــمتننّي جــدًّا مــن الــبيض األمــريــكينّي، ويــجب عــلى الــبيض أن يــكونــوا رؤوفــني جــدًّا بــكم 
حـتّى تـرتـقوا فـي املـراتـب اإلنـسانـيّة وتـبذلـوا جهـًدا بـاالشـتراك مـع الـبيض حـتّى تـرتـقوا أيـًضا أنـتم 
رقـيًّا فـائـًقا وتـمتزجـوا بـبعضكم امـتزاجًــــا تـامًــا , وخـالصـة الـقول عـليكم أن تـبدوا امـتنانًـا كـثيرًا نـحو 
الـبيض ألنّـهم كـانـوا سـبب تحـّرركـم فـي أمـريـكا فـلو لـم تتحـّرروا ملـا تحـرر بـقية الـّسود. واآلن كـّلكم 
وهلل الحــمد أحــرار وفــي مــنتهى الــرّاحــة واالطــمئنان، وإنّــي أدعــو كــي تــرتــقوا فــي حــسن األخــالق 
واألطـوار إلـى درجـة ال يـبقى مـعها اسـم الـبيض أو الـّسود وتـكون كـلمة "اإلنـسان" اسـًما للجـميع. 
كـما تـسّمى جـماعـة الحـمام "بـالحـمام" وال يـقال الحـمام األسـود أو الحـمام األبـيض وكـذلـك سـائـر 
الـطّيور. وأتـمنّى أن تـبلغوا مـثل هـذه الـّدرجـة. وهـذا ال يـمكن إال بـاملـحبّة. فـابـذلـوا الجهـد حـتّى تحـلّ 
املــــحبّة بــــينكم. ولــــن تــــحصل هــــذه املــــحبّة بــــينكم إالّ إذا كــــنتم مــــمتننّي مــــن الــــبيض وكــــان الــــبيض 
رؤوفـني بـكم ويـبذلـون الجهـد لـترقـيتكم ويـسعون لـعزّتـكم وهـذا يـكون سـبب املـحبّة وزوال االخـتالف 
بـني الـبيض والـّسود زواالً تـامًــا بـل يـزول أيـًضا اخـتالف الـجنس واخـتالف الـوطـن , وإنّـي مسـرور 
جــدًّا مــن لــقائــكم وأشــكر اهلل ألنّــه جــمع فــي هــذا الــحفل بــني الــبيض والــّسود فــكالهــما مــجتمعان 
بــكمال املــحبّة واأللــفة وأرجــو أن يــعّم هــذا الــنّموذج مــن األلــفة واملــحبّة حــتّى ال يــبقى عــنوان للبشــر 
غــير "اإلنــسان" وهــذا الــعنوان هــو كــمال الــعالــم اإلنــسانــيّ وســبب الــعزّة األبــديّــة وســبب الــّسعادة 
البشـريّـة. لهـذا فـإنّـي أدعـو مـن أجـلكم كـي تـكونـوا فـي مـنتهى األلـفة واملـحبّة بـعضكم مـع الـبعض 

اآلخر وتجهدوا وتسعوا من أجل راحة بعضكم بعًضا.



االتّحاد واألخوّة

ألقيت في يوم الثاّلثاء املوافق 22 نيسان سنة 1912 في منزل جناب علي قلي خان في 
واشنطن

هو اهلل

الحــمد هلل لــقد انــقضت الــقرون املــظلمة وجــاء قــرٌن نــورانــيّ , إّن الــعقول والــنّفوس فــي ارتــقاء وإنّ 
اإلدراكـــات فـــي تـــزايـــد وكـــّل إنـــسان يتحـــّرى الـــحقيقة وكـــّل إنـــسان يـــريـــد أن يـــدرك مـــا هـــو صـــحيح 
وسـبب لـترقّـيه , فـفي عـالـم املـرأة هـناك هـياج عـظيم ومـنتهى آمـالـهّن ورغـباتـهّن هـو االرتـقاء وخـدمـة 
الــعالــم اإلنــسانــيّ. وال شــّك أّن الــنّساء ســوف يــرتــقني فــي هــذا الــعصر وهــّن يجهــدن حــتّى يــلحقن 
بـالـرّجـال ويـكّن وإيّـاهـم فـي مسـتوى واحـد، إّن هـذه الـنّيّة لـعظيمة فـلو وصـلن إلـى الـرّقـيّ واالقـتدار 
فــإنّــهّن ســوف يــقمن بــكثير مــن األمــور الّـــتي ال يســتطعن اآلن الــنّهوض بــها , إّن أعــظم مــصائــب 
الــعالــم هــي الحــرب فــي هــذا الــيوم. فــال راحــة فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ والحــروب مســتمرّة ألّن جــميع 
الـــّدول تـــتهيّأ للحـــرب بـــصورة مســـتمرّة وتـــصرف األمـــوال كـــّلها عـــلى الحـــرب , إّن الـــفالح املـــسكني 
يجهــد لــيالً ونــهارًا بــكّد الــيمني وعــرق الــجبني حــتّى يــحصل عــلى بــضع حــبوب لــيّدخــرهــا ولــكن مــا 
الـفائـدة؟ فـحاصـالتـه تـتحّول إلـى تـجهيزات حـربـيّة وتـنفق عـلى املـدافـع والـبنادق والـذّخـائـر والـّسفن 
الحـــربـــيّة , وبـــينما هـــذه الحـــروب املـــالـــيّة مســـتمرّة عـــلى الـــّدوام الحـــظوا كـــذلـــك إبـــادة الـــنّفوس فـــي 
ســـاحـــات الحـــروب وكـــيف تـــطؤهـــا األقـــدام , إّن الحـــرب وإبـــادة الـــنّفوس محـــدودة ومـــحصورة ولـــكنّ 
الحرب املاليّة دائمة وعاّمة ويرجع ضررها إلى النّاس بل يتضّرر منها جميع العالم اإلنسانيّ.

فــــاآلن وقــــد تحــــرّكــــت املــــرأة فــــي هــــذا الــــقرن فــــإنّــــها يــــجب أن تــــضع نــــصب عــــينيها قــــضيّة الــــّصلح 
الـعمومـيّ كـي تتجـّلى وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ وتظهـر الـفضائـل البشـريّـة وتـرتـبط قـلوب املـلل ويـنبذ 
الـــتّعّصب الـــّديـــنيّ واملـــذهـــبيّ ويـــزول الـــتّعّصب الـــعنصرّي وال يـــبقى الـــتّعّصب الـــّسياســـيّ ويـــزول 
الــتّعّصب الــوطــنيّ ألّن الــجامــعة البشــريّــة عــائــلة واحــدة وأّن جــميع أوالد آدم أبــناء اهلل وأّن جــميع 
املـمالـك كـرة واحـدة ووطـن واحـد وأّن جـميع األمـم عـبيد إلـه واحـد وقـد خـلق اهلل الجـميع وهـو يـحفظ 
الجـميع ويـرزقـهم ويـعتني بـهم وأّن ألـطافـه شـامـلة لـلكّل ورحـمته نـازلـة عـلى الـكّل ومـا دام هـو عـادالً 
ورؤوفًـا فـلماذا نـقوم بـالـظّلم والـطّغيان؟ أفهـل نـحن أعـرف مـن اهلل وأعـلم بـاألمـور مـنه؟ أسـتغفر اهلل 
بـــل إنّـــه عـــادل ورؤوف. وملـــاذا ال نـــكون رؤوفـــني؟ فـــأنـــنّت يـــا جـــماعـــة الـــنّساء اجهـــدن حـــتّى تـــحصل 
الــقلوب عــلى ارتــباط وطــيد وليجهــد الجــميع مــتكاتــفني فــي خــير الــعالــم حــتّى يتجــّلى شــرف الــعالــم 
اإلنـسانـيّ , والحـظوا لـو ائـتلف أهـل بـيت واحـد فـي مـا بـينهم فـكم يـكون ذلـك نـافـًعا لـهم؟ ولـو اتّـفق 
أهــل مــديــنة فــي مــا بــينهم واتّحــدوا فــكم يــكون ذلــك ســببًا فــي تــعاونــهم وتــعاضــدهــم؟ وســببًا فــي 
نـتائـج كـّليّة وفـي الـحصول عـلى الـعزّة والـثّروة لـعموم أفـرادهـا؟ وكـذا لـو اتّحـد أهـل إقـليم واحـد فـما 

أكثر التّرّقيات اّلتي ينالونها؟ وما أكثر العزّة والّسعادة اّلتي يحصلون عليها؟



فـحينما اتّحـدت األمّـة األمـريـكيّة كـم أصـبح ذلـك سـببًا فـي سـعادتـها ورقـيّها ومـدنـيّتها؟ ولـو لـم يـكن 
هـذا االتّـحاد واالتّـفاق بـني الـواليـات املتّحـدة ملـا حـصلت هـذه الـتّرقّـيات والـعلوم واملـخترعـات والـرّفـعة 
ثـّم قـيسوا عـلى هـذا لـو اتّـفقت جـميع املـلل واتّحـدت فـماذا سـتكون الـحال؟ ال شـّك أّن هـذا الـعالـم 
ســــوف يــــصبح جــــنّة األبــــهى ويــــحصل كــــمال الــــرّاحــــة واالطــــمئنان ويــــحصل الــــفالح الــــعظيم وتــــنال 
جـــميع املـــذاهـــب وحـــدة واتّـــفاقـــا وأخـــّوة ويـــتعانـــق الشّـــــــرق والـــغرب والـــّشمال والـــجنوب ويـــتمّوج عـــلم 
وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ وتــــرتــــفع خــــيمة الــــّصلح الــــعمومــــي ويــــبلغ األســــماع تهــــليل املــــأل األعــــلى 
وتـمجيدهـم , لهـذا فـحضراتـكّن الـّسيّدات املـحترمـات الـعاملـات املـحبّات لـلخير يـجب أن تجهـدن لـيالً 
ونـــهارًا حـــتّى يـــرتـــفع عـــلم الـــوحـــدة واالتّـــحاد هـــذا فـــي أمـــريـــكا ويســـري إلـــى ســـائـــر الـــجهات حـــتّى 

يتطّور العالم ويتجّلى كماله.

الوحدة

ألقيت في يوم الجمعة املوافق 18 أيّار 1912 في مجمع التّياصفة في نيويورك

هو اهلل

إنّــــني مــــمنت جــــدًّا مــــن إحــــساســــات جــــناب الــــرّئــــيس وكــــذلــــك مســــرور جــــدًّا مــــن إحــــساســــات نــــائــــبة 
حــــضرتــــه , إّن مــــقصودنــــا واحــــد وأمــــلنا واحــــد. أمــــلنا وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ وهــــدفــــنا الــــّصلح 
الـــعمومـــي. إذن فـــنحن فـــي الهـــدف واألمـــل متّحـــدون وليســـت فـــي عـــالـــم الـــوجـــود مـــسائـــل أهـــّم مـــن 
هـــاتـــني املـــسألـــتني ألّن وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ســـبب عـــزّة الـــنّوع البشـــرّي وأّن الـــّصلح الـــعمومـــي 
ســبب راحــة جــميع مــن عــلى األرض ولهــذا فــنحن متّحــدون فــي هــذيــن الهــدفــني ولــيس هــناك هــدف 
أعــظم مــن هــذه األهــداف , لهــذا أرجــو أن تحــدث بــني الــبهائــينّي والــتّياصــفة مــنتهى األلــفة واملــحبّة 
ألّن أهــدافــهم واحــدة وآمــالــهم واحــدة وهــم مشــتركــون فــي اإلحــساســات الــّروحــانــيّة ومــتّفقون فــي 
تـوحـيد املـلكوت اإللـهيّ , فـي هـذا الـيوم ال بـّد مـن وجـود قـّوة عـظيمة إلجـراء هـذه األهـداف الجـليلة 
وحـــضراتـــكم تـــعلمون أّن قـــضيّة الـــّصلح األكـــبر قـــضيّة عـــظيمة جـــدًّا وأّن جـــميع قـــوى اآلفـــاق الـــيوم 
مــخالــفة الســتقرار هــذا األمــر وهــذه األمــم تــظّن أّن الحــرب ســبب السّــــــرور وتــظّن أّن الــتّفرّقــة ســبب 
الــعزّة ألنّــها تــظّن أنّــه لــو هجــمت أمّـــة عــلى أمّـــة وفــتحت فــتًحا مــبينًا وغــلبت عــلى مــملكة ودولــة فــإنّ 
هـذا يـكون سـببًا فـي رقـيّ تـلك املـّلة والـّدولـة والـحال أّن هـذا خـطأ مـحض ونسـتطيع أن نـقيس املـلل 
بــأفــراد عــائــلة واحــدة فــالــعائــلة تــتألّـــف مــن أفــراد وكــّل أمــة كــذلــك تــتألــف مــن أفــراد وأشــخاص ولــو 
اجـتمعت جـميع األمـم فـإنّـها سـتكون عـائـلة عـظيمة واحـدة , وواضـح أّن الـنّزاع والجـدال بـني أفـراد 
الـعائـلة الـواحـدة يـؤّديـان إلـى فـنائـها. وهـكذا تـؤّدي الحـروب إلـى فـناء األمـم وانهـدامـها, إّن خـالصـة 
مــــنطوق جــــميع الــــكتب اإللــــهيّة وكــــالم جــــميع أنــــبياء اهلل وجــــميع عــــقالء البشــــر هــــي أنّــــهم جــــميًعا 
مـتّفقون عـلى أّن الحـرب سـبب الخـراب وأّن الـّصلح سـبب الـعمران وكـّلهم مـتّفقون عـلى أّن الحـرب 



تهـــدم الـــبنيان اإلنـــسانـــيّ إالّ أنّـــه ال بـــّد مـــن وجـــود قـــّوة عـــظيمة إلجـــراء هـــذا الـــّصلح فـــتمنع الحـــرب 
وتــــعلن وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ , إّن مجــــرد الــــعلم بــــالــــّشيء ال يــــكفي فــــاإلنــــسان ال يــــصبح غــــنيًّا 
بمجــــرد أن يــــعلم أّن الــــغنى شــــيء طــــيّب وال يــــصبح عــــاملًــــا بمجــــرد أن يــــعلم أّن الــــعلم مــــمدوح وال 
يــصبح عــزيــزًا بمجــرد أن يــعلم أّن الــعزّة مــقبولــة، وقــس عــلى هــذا. فــالــعلم بــالــّشيء ال يــكون ســببًا 
فـــي حـــصولـــه وأكـــّرر الـــقول إّن اإلنـــسان ال يكســـب الـــصّحة مـــن مجـــرد عـــلمه بـــفائـــدة الـــصّحة بـــل 
يــــــحتاج إلــــــى الــــــعالج وإلــــــى اســــــتعمال األدويــــــة وإلــــــى طــــــبيب حــــــاذق مــــــطّلع عــــــلى جــــــميع أســــــرار 
األمــــراض ومــــطّلع عــــلى جــــميع الــــعالجــــات فــــيعطي الــــعالج بــــحكمة تــــامّـــــة حــــتّى تــــحصل الــــصّحة 
الـكامـلة. فمجـرّد مـعرفـتنا أّن الـصّحة شـيء مـفيد ال يـؤّدي إلـى حـصولـنا عـلى الـصّحة بـل ال بـّد مـن 
وجـــود عـــمل وجهـــد وقـــّوة , ثـــّم إّن حـــصول كـــّل شـــيء مشـــروط بـــثالثـــة شـــروط أّولـــها الـــعلم وثـــانـــيها 
اإلرادة وثــالــثها الــعمل وألجــل تــحّقق أيّــة مــسألــة يــجب اجــتماع هــذه األمــور الــثاّلثــة. فــأّول شــيء 
يــــقتضي لــــبناء بــــيت هــــو وضــــع خــــريــــطة لــــلبيت ثــــّم وجــــود اإلرادة لــــلبناء وبــــعد ذلــــك الــــعمل والــــعمل 
يـــتوقّــــف عـــلى الـــثّروة وعـــندئـــٍذ يـــتحّقق األمـــل , لهـــذا فـــنحن نـــحتاج إلـــى قـــّوة عـــظيمة لـــتحقيق هـــذه 
اآلمــال وواضــح أّن هــذه اآلمــال واملــقاصــد ال تــتحّقق بــالــقوى املــاّديّــة فــلو قــلنا إنّــها تــتحّقق بــالــقّوة 
الــقومــيّة فــاألقــوام مــختلفة. ولــو نــقول بــالــقّوة الــوطــنيّة فــاألوطــان مــختلفة. ولــو نــقول إّن إيــجاد وحــدة 
الـعالـم اإلنـسانـيّ والـّصلح الـعمومـي يـتحّقق بـالـقّوة الـّسياسـيّة فـإّن سـياسـات املـلوك مـختلفة بسـبب 
اخـتالف مـنافـع الـّدول واملـلل. ولـو نـقول إّن وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ تـتأسّــــــس بـقّوة الـتّقالـيد الـديـنيّة 
فـــإّن هـــذه الـــتّقالـــيد مـــختلفة , إذن فـــقد اتّـــضح أّن جـــميع هـــذه الـــقّوات مـــختلفة ومحـــدودة وأّن هـــذا 
األمـــر ال يـــمكن أن يـــتحّقق إال بـــالـــقّوة املـــعنويّـــة وبـــالـــقّوة الـــّروحـــانـــيّة وبـــالـــفتوحـــات اإللـــهيّة وبـــنفثات 
الــّروح الــقدس الّــتي ظهــرت فــي هــذا الــقرن الــعظيم. وبــغير هــذا فــإّن هــذا الهــدف يــبقى فــي حــيّز 
ــــد األمـــم وأّي شـــيء  الـــقول وال يخـــرج إلـــى حـــيّز الـــعمل , الحـــظوا الـــتّاريـــخ وشـــاهـــدوا أّي شـــيء وحّـَ
عـدَّل األخـالق الـعامّــة وأّي شـيء سـبّب رقـي جـميع البشـر. ولـو دقّــقنا وحـّققنا فـي جـميع الـتّواريـخ 
لــشاهــدنــا أّن أســاس االتّــحاد واالتّــفاق كــان الــّديــن اإللــهيّ دائــًما وأنّــه كــان أعــظم ســبب لــوحــدة 
البشـر ونـقصد بـالـّديـن اإللـهيّ أسـاس األديـان اإللـهيّة ال الـتّقالـيد املـوجـودة فـي أيـدي الـنّاس ألنّ 
هــذه الــتّقالــيد املــوجــودة اآلن بــني أيــدي الــنّاس يــخالــف بــعضها الــبعض اآلخــر ولهــذا فــإنّــها ســبب 
الــــنّزاع وســــبب الحــــرب وســــبب الــــبغضاء وســــبب الــــعداء ولــــكنّنا نــــعني أســــاس األديــــان اإللــــهيّة , 
فـــلننظر اآلن مـــا هـــي أســـس األديـــان اإللـــهيّة؟ أّول أســـاس هـــو وحـــدة الخـــلق وثـــانـــي أســـاس هـــو 
وحـدة األجـناس وثـالـث أسـاس هـو وحـدة األوطـان ورابـع أسـاس هـو الـوحـدة الـّسياسـيّة فـال تـبقى 

بعد هذا امتيازات شخصيّة وال امتيازات عنصريّة وال امتيازات وطنيّة وال امتيازات سياسيّة.

الحـظوا ملّا ظهـر حـضرة املـسيح جـمع أمـًما مـختلفة وصـالـح بـني أمـم مـتحاربـة ورّوج وحـدة الـعالـم 
اإلنــسانــيّ وجــمع أمّـــة الــّرومــان الّــتي كــانــت أمّـــة قــاهــرة وأمّـــة الــيونــان الّــتي كــانــت أمّـــة ذات فــلسفة 
وأمّــة مـصر الّـتي كـانـت أمـة مـتمّدنـة وسـائـر األمـم مـن سـريـانـينّي وآشـوريّـني وكـلدانـينّي وغـيرهـم وقـد 



كــانــوا فــي مــنتهى االخــتالف والــنّزاع والجــدال فجــمع حــضرة املــسيح هــذه األقــوام املــختلفة ورفــع 
االخـتالف والـنّزاع والجـدال مـن بـينها ولـم يـعمل هـذا الـعمل بـالـقّوة الـقومـيّة وال بـالـقّوة الـوطـنيّة وال 
بــالــقّوة الــّسياســيّة بــل بــالــقّوة اإللــهيّة وحــّققها بــقّوة الــّروح الــقدس ولهــذا فــليس مــن املــمكن تــحقيق 
ذلـك إالّ بهـذا الـوسـائـط. وبـغير ذلـك يـبقى هـذا االخـتالف وهـذا الـتّنازع إلـى األبـد , ولـكن قـد يخـطر 
عــــلى الــــبال هــــذا الــــّسؤال: مــــن أيــــن نــــأتــــي بــــالــــقّوة اإللــــهيّة وبــــنفثات الــــّروح الــــقدس وبــــالــــفيوضــــات 
الـــّربـــانـــيّة الّـــتي يـــتوقّـــف عـــليها تـــحّقق هـــذه األمـــور الـــعظيمة؟ فـــي الـــحقيقة إّن هـــذا الـــّسؤال يخـــطر 
عـــلى الـــبال وفـــي الـــجواب نـــقول فـــقط إّن هـــذا اإللـــه إلـــه قـــديـــم ولـــيس إلـــًها جـــديـــًدا وإّن ســـلطنة اهلل 
ســلطنة قــديــمة وليســت ســلطنة جــديــدة وليســت هــذه السّـــــــلطنة ســلطنة ســتّة آالف ســنة. فــإّن هــذا 
الـكون ال يـتناهـى والحـظوا أّن هـذا الـتّرتـيب بهـذه الـعظمة وهـذه السّـــــلطنة بهـذه الـّشوكـة لـيسا عـمل 
بــضعة قــرون فــإّن أســماء اهلل وصــفاتــه قــديــمة ونــفس أســماء اهلل وصــفاتــه تســتلزم وجــود الــكائــنات 
وتســــتلزم الخــــلقة وتســــتلزم جــــميع الــــحقائــــق الــــكونــــيّة. نــــحن نــــسّمي اهلل خــــالــــًقا. حــــسن جــــدًّا. إنّ 
الـخالـقيّة تـتوقّــف عـلى وجـود املخـلوق فـإن لـم يـكن هـناك مخـلوق فـكيف تـتحّقق خـالـقيّة اهلل؟ ونـقول 
إنّــه رازق فــإذا لــم يــعِط رزقًــا فــكيف يــكون رازقًــا؟ ونــقول إنّــه رّب فــإن لــم يــكن هــناك مــربــوب فــكيف 
يــكون ربًّــا؟ وإذًا فــاهلل خــالــق مــن الــقديــم ورازق مــن الــقديــم ورّب مــن الــقديــم وكــان لــه مــن الــقديــم 
مخــلوق ومــن الــقديــم مــرزوق ومــن الــقديــم مــربــوب. إذًا فــال شــبهة فــي أّن السّــــــلطنة اإللــهيّة ســلطنة 
قـــديـــمة , والسّــــــــلطنة تـــريـــد الـــرّعـــيّة وتـــريـــد الـــجيش وتـــريـــد الخـــزائـــن والـــذّخـــائـــر وتـــريـــد وزراء وتـــريـــد 
مـنتدبـني وهـل يـمكن تـصّور السّـــــلطنة بـدون مـملكة وبـدون رعـيّة وبـدون جـيش وبـدون وزراء؟ وأولـئك 
الّـــذيــن يــقولــون إّن هــناك وقــتًا لــم يــكن هلل فــيه خــلق وال كــان لــه جــيش وال كــان لــه رعــيّة فــإنّــهم فــي 
الـحقيقة يـعزلـون اهلل أي أنّـه قـد نـّصب حـديـثًا وأنّـه أسّــــــس سـريـر سـلطنته حـديـثًا. إّن هـذا كـالم ال 
يـــقولـــه طـــفل رضـــيع ولهـــذا فـــإّن الـــباري تـــعالـــى كـــان دائـــًما خـــالـــًقا وكـــان رازقًـــا وكـــان مـــحييًا وكـــان 
ســـميًعا وبـــصيرًا. وكـــما أّن الـــذّات اإللـــهيّة قـــديـــمة فـــإّن الـــفيض اإللـــهيّ قـــديـــم أيـــًضا وقـــد أحـــاطـــت 
فـــيوضـــاتـــه مـــن عـــلى األرض إحـــاطـــة تـــامّــــة , وحـــيث إّن اهلل غـــير محـــدود مـــن حـــيث الـــذّات فـــكذلـــك 
أسـماؤه وصـفاتـه غـير محـدودة وحـيث إّن حـقيقة األلـوهـيّة غـير محـدودة فـكذلـك فـيضه غـير محـدود. 
واأللــوهــيّة قــديــمة ال نــهايــة لــها وكــماالتــه قــديــمة ال نــهايــة لــها وربــوبــيّته قــديــمة ال نــهايــة لــها فــكما أنّ 
نــفثات الــّروح الــقدس وهــبت عــالــم الــوجــود الــفيض قــديــًما فــكذلــك فــيض الــّروح الــقدس مســتمّر ال 
انــــتهاء لــــه وال نســــتطيع أن نــــقول إّن فــــيضه نــــفد وانــــتهى فــــلو نــــقول إّن فــــيضه يــــنفد فــــإّن ألــــوهــــيته 
تــنتهي أيــًضا وفــيض الــّشمس وحــرارتــها شــيء أبــدّي وســرمــدّي ولــو يــأتــي يــوم يــنقطع فــيه فــيض 
الـّشمس وحـرارتـها فـإّن الـّشمس لـن تـعود شـمًسا بـل تـكون شـيئًا مـظلًما ألّن الـّشمس بـدون حـرارة 
وضـــياء ليســـت بـــشمس بـــل ظـــلمة , إذن فـــإن أردنـــا تحـــديـــد الـــفيوضـــات اإللـــهيّة فـــإنّـــنا نحـــّدد اهلل. 
وخـالصـة الـقول اطـمئنّوا بـفضل الـحّق وعـنايـته واسـتبشروا بـالـبشارات اإللـهيّة. فـاإللـه الّـذي عـامـل 



األمـم الـّسابـقة بـفضله ورحـمته، واإللـه الّـذي وهـب قـديـًما الـّروح اإللـهيّة، واإللـه الّـذي أعـطى فـيًضا 
أبديًّا هو مقتدر في كّل وقت وفي كّل زمان أن يجعل العالم اإلنسانيّ مهبط أنوار امللكوت.

لهـذا فـثقوا أّن ذلـك اإللـه الّـذي أعـطى قـديـًما يسـتطيع اآلن أن يـعطي أيـًضا وأن يظهـر فـي هـيكل 
اإلنـــسان الّــــذي هـــو "صـــورتـــه ومـــثالـــه” وذلـــك اإللـــه الّــــذي نـــفث نـــفحة الـــّروح الـــقدس يســـتطيع اآلن 
أيـــًضا أن يـــنفثها وســـوف يـــنفثها فـــليس لـــفضله انـــقطاع. فهـــذه الـــّروح ســـاريـــة دائـــًما وهـــذا فـــيض 
إلــــــهيّ وال يــــــجوز أن يــــــكون لــــــلفيض اإللــــــهيّ مــــــن انــــــقطاع , الحــــــظوا هــــــل يــــــمكن تحــــــديــــــد الــــــذّرّات 
الجـزئـيّة؟ فـال يـجوز فـي الـحقيقة تحـديـد أّي نـوع مـن أنـواع الـكائـنات وهـل تسـتطيون أن تـقولـوا إنّ 
هـذه الـطّبقة األرضـيّة انتهـت ولـيس بـعدهـا طـبقة أرضـيّة أخـرى وإّن البحـر قـد انـتهى بهـذا البحـر 
ولـــيس هـــناك بـــعده بحـــر آخـــر؟ أو إّن املـــطر انـــتهى بهـــذا املـــطر ولـــيس بـــعد هـــذا مـــطر آخـــر؟ أو إنّ 
إشـراق الـّشمس انـتهى وبـعد هـذا اإلشـراق ال يـمكن أن تـكون شـمس؟ فهـل يـمكن هـذا؟ أسـتغفر 
اهلل مــنه , فــحينما نــرى الــفيض اإللــهيّ مســتمرًّا فــي الــكائــنات الجــماديّــة كــيف نســتطيع أن نــقول 
إّن ذلــك الــفيض الــّربــانــي وقــّوة الــّروح الــقدس وتــلك الــفيوضــات األبــديّــة قــد انــقطعت؟ وواضــح أنّ 
حــقائــق الــفيوضــات اإللــهيّة أعــظم مــن الجــماد فــبعد أن يــكون جســد اإلنــسان مســتمرًّا بــاســتمرار 
الــــنّوع اإلنــــسانــــيّ فــــال شــــّك أن يــــكون روح الــــحقيقة مســــتمرًّا أيــــًضا ألنّــــه ال يــــمكن أبــــًدا أن يــــكون 
جسـد الـنّوع مسـتمرًّا وال تـكون الـحقيقة والـّروح مسـتمّريـن , وإنـي ألشـكر اهلل لـوجـودي فـي وسـط 
جـــــمع مـــــحترم مـــــثل هـــــذا، لـــــهم إحـــــساســـــات روحـــــانـــــيّة ويتحـــــّرون الـــــحقيقة، وغـــــايـــــة أمـــــلهم الـــــّصلح 
الـعمومـي وهـدفـهم خـدمـة الـعالـم اإلنـسانـيّ , وعـندمـا نـنظر إلـى الـكائـنات نـشاهـد أّن كـّل شـيء مـن 
األشــياء لــه دورة فــي جــميع املــراتــب فــمثالً املــاّدة األثــيريّــة لــها دورة فــي جــميع الــكائــنات وفــي كــلّ 
مـــكان يـــحصل تـــمّوج فـــإّن الـــبصر يـــتأثّـــر بـــذلـــك الـــتّمّوج ويـــرى نـــورًا وكـــذلـــك األمـــر مـــع الـــفيوضـــات 
اإللــهيّة فــإّن لــها دورة فــي جــميع الــكائــنات وهــي دورة لــيس لــها أّول وال يــكون لــها آخــر وفــي كــلّ 
زمــان يــحصل فــيه اســتعداد بشــرّي فــإّن ذلــك الــفيض الّــذي ال يــتناهــى يظهــر مــرّة أخــرى , ولهــذا 
نــرجــو بــعون اهلل وعــنايــته أن تجــري روح الــحياة هــذه فــي جــميع الــكائــنات وتــحيي جــميع البشــر 
حــتّى يــصبح الــعالــم اإلنــسانــيّ عــاملًـا إلــهيًّا ويــصبح عــالــم الــنّاســوت مــرآة عــالــم الــالّهــوت وتتجــّلى 
فـــضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وخـــصائـــله ويـــكشف "مـــثال اهلل وصـــورتـــه" الـــنّقاب فـــي هـــذا الـــهيكل , 
وإنّــي ألشــكر حــضرة الــرّئــيس مــنتهى الــّشكر والــرّضــاء وأرجــو إبــالغــه عــنّي احــترامــاتــي الــفائــقة 
وأرجــو أن يــوفّــق الــكّل إلــى الــرّضــاء اإللــهيّ وإنّــي مســرور جــدًّا مــن إحــساســاتــكم وإحــساســات 

النّفوس الحاضرة وإنّي أرجو دائًما للكّل التّأييد والتّوفيق.



وحدانيّة اهلل 

ألقيت في كنيسة املوّحدين في مونتكلر بتاريخ 12 أيّار 1912

هو اهلل 

أريــــد فــــي هــــذا املجــــمع املــــحترم أن أتــــكّلم عــــن األلــــوهــــيّة , مــــن الــــواضــــح أّن الــــحقيقة الــــحادثــــة ال 
تسـتطيع إدراك الـحقيقة الـقديـمة. حـينما نـمعن الـنّظر فـي الـكائـنات نـرى أّن تـفاوت املـراتـب مـانـع 
يـحول دون إدراك املـقامـات , مـثال ذلـك عـالـم الجـماد مـهما ارتـقى فـإنّـه لـن يـطّلع عـلى عـالـم الـنّبات 
وعـالـم الـنّبات مـهما نـشأ ونـما فـإنّـه لـن يـعلم شـيئًا عـن عـالـم الـحيوان. وعـالـم الـحيوان مـهما ارتـقى 
فــــإنّــــه ال يســــتطيع إدراك الــــّسمع والــــبصر ألّن هــــذا خــــارج عــــن نــــطاق إدراكــــه ومــــع أنّــــه فــــي حــــيّز 
الــوجــود ولــكنّه ال عــلم لــه عــن عــالــم اإلنــسان ألّن عــالــم اإلنــسان فــوق مــقامــه ولهــذا فــإنّــه مــهما يــرتــقِ 
فــلن يســتطيع إدراك الــحقيقة اإلنــسانــيّة , إّن تــفاوت املــراتــب مــانــع عــن اإلدراك إذن فــإّن كــّل رتــبة 
دانـية ال تسـتطيع إدراك مـا فـوقـها مـع أّن الجـميع كـّلهم فـي حـيّز الخـلقة سـواء أكـان مـنها الجـماد 

أم النّبات أم الحيوان أم اإلنسان مع هذا فإّن تفاوت املراتب مانع يحول دون هذا اإلدراك.

ومــثالً هــذا الــنّبات مــوجــود ونــحن عــلى اطّـالع مــن ذلــك فــما السّــــــبب فــي اطــالعــنا هــذا؟ السّــــــبب هــو 
أنــنا فــي مــقام فــوق مــقامــه لــكّن هــذا الــنّبات ال عــلم لــه حــولــنا ومــهما يــرتــِق فــإنّــه لــن يــحيط بــالــّسمع 
والـــــبصر ومـــــا دام تـــــفاوت املـــــراتـــــب يـــــحول فـــــي عـــــالـــــم الحـــــدوث دون اإلدراك إذن فـــــكيف تســـــتطيع 
الــحقيقة اإلنــسانــيّة املخــلوقــة والــحادثــة أن تــدرك حــقيقة األلــوهــيّة؟ إّن هــذا غــير مــمكن، ملــاذا؟ ألن 
حــــقيقة األلــــوهــــيّة مــــقّدســــة عــــن اإلدراك. وفــــضالً عــــن هــــذا إّن كــــّل مــــا يــــتصّوره اإلنــــسان إنّــــما هــــو 
مــحاط وحــقيقة األلــوهــيّة مــحيطة. فهــل يــمكن أن يــدرك املــحاط املــحيط؟ فــمن املســتحيل أن تــصبح 
الـحقيقة اإلنـسانـيّة مـحيطة وتـصبح حـقيقة األلـوهـيّة مـحاطـة فـي حـني أّن اإلنـسان مـحاط وحـقيقة 
األلـــوهـــيّة مـــحيطة , إذن فـــما يـــتصّوره اإلنـــسان عـــن األلـــوهـــيّة لـــيس مـــن األلـــوهـــيّة فـــي شـــيء ألنّ 
حـقيقة األلـوهـيّة ال يـمكن تـصّورهـا لهـذا تـبعث الـرّحـمة الـكّليّة اإللـهيّة مـظاهـر مـقّدسـة وتشـرق عـلى 
تــــلك املــــظاهــــر اإللــــهيّة بتجــــّليات غــــير مــــتناهــــية وتــــجعل تــــلك املــــظاهــــر واســــطة لــــلفيض , واملــــظاهــــر 
املــقّدســة الّــتي هــي األنــبياء إنّــما هــي بــمثابــة املــرآة وحــقيقة األلــوهــيّة بــمثابــة الــّشمس تســطع فــي 
تـلك املـرايـا بـأشـّد إشـراق وتسـتفيض املـرايـا مـن تـلك الـّشمس –شـمس الـحقيقة- لـكّن الـّشمس لـم 
تـنزل مـن عـلّوهـا ولـم تـدخـل فـي املـرايـا وغـايـة مـا فـي األمـر أّن املـرايـا فـي مـنتهى الـّصفاء والـقابـليّة 
واالســتعداد، واملــرايــا مــن الــعالــم األرضــيّ، وحــقيقة األلــوهــيّة مــن أفــق الــتّقديــس، ومــهما أشــرقــت 
حـرارة الـّشمس واسـتفاضـت مـنها املـرايـا وصـارت مـمثّلة لـها ومـتفرّعـة عـنها لـكّن الـّشمس لـم تـنزل 
مـــن عـــلّو تـــقديـــسها ولـــم تحـــّل فـــيها , هـــذا وإّن شـــمس الـــحقيقة تشـــرق عـــلى مـــرايـــا مـــتعّددة ومـــهما 
تـــعّددت املـــرايـــا لـــكّن الـــّشمس شـــمس واحـــدة والـــفيوضـــات اإللـــهيّة واحـــدة والـــحقيقة واحـــدة والـــنّور 



واحــد مشــرق عــلى جــميع املــرايــا فــبعض الــنّاس عــاشــق لــلّشمس يــرى تجــّلياتــها فــي كــّل مــرآة وال 
يـتقيّد بـاملـرايـا بـل هـو مـتقيد بـالـّشمس وهـو يـعبد الـّشمس فـي أيّـة مـرآة كـانـت , أمّــا الّـذيـن يـنظرون 
إلـى املـرآة وحـدهـا فـإنّـهم يحـرمـون مـن مـشاهـدة الـّشمس فـي مـرآة أخـرى فـمثالً أولـئك الّــذيـن رأوا 
املـرآة املـوسـويـة وآمـنوا بـها قـد تـقيّدوا بـاملـرآة املـوسـويـة حـني أشـرقـت الـّشمس فـي املـرآة املـسيحيّة، 
لـذا حـرمـوا وخسـروا فـي حـني أّن شـمس الـحقيقة كـانـت عـلى أشـّد إشـراقـها فـي املـرآة الـعيسويّـة 
وكــانــت أنــوارهــا أظهــر وأبــني والــيهود ال يــزالــون حــتّى اآلن مــتمّسكني بــاملــرآة املــوســويّــة ومحــرومــني 
مـن مـشاهـدة شـمس الـحقيقة , وخـالصـة الـقول إّن الـّشمس شـمس واحـدة والـنّور نـور واحـد وهـي 
تشـــرق عـــلى جـــميع الـــكائـــنات عـــلى الـــّسواء ولـــكّل كـــائـــن نـــصيب مـــنها. إذن فـــعلينا نـــحن أن نـــعبد 
األنـــــوار مـــــن أيّـــــة مـــــرآة كـــــانـــــت وأن ال نـــــكون مـــــتعّصبني ألن الـــــتّعّصب يـــــحول دون الـــــوصـــــول إلـــــى 
الـــحقيقة. وحـــيث إّن اإلشـــراق واحـــد لـــذا يـــجب أن تســـتفيض الـــحقائـــق اإلنـــسانـــيّة مـــن نـــور واحـــد 
وذلـك اإلشـراق الـواحـد هـو قـّوة جـامـعة تجـمع الجـميع , لـقد أنـارت فـي هـذا الـقرن الـنّورانـيّ شـمس 
الـحقيقة جـميع البشـر فـجعلت الـعيون بـصيرة وجـعلت اآلذان سـميعة وأحـيت الـنّفوس ونـحن كـذلـك 
يــجب أن نــكون عــلى جــانــب عــظيم مــن األلــفة ألّن الــكّل مســتفيضون مــن شــمس واحــدة وأشــرقــت 
أنـوار شـمس واحـدة عـلى الجـميع لـعّل يـزول هـذا الـنّزاع الّـذي دام سـتة آالف سـنة لـعّل تـزول هـذه 
املـــذابـــح ولـــعّل تـــزول هـــذه الـــتّعديـــات والـــعداوات مـــن بـــيننا فيشـــرق نـــور مـــحبّة اهلل ويـــرتـــبط بـــعضنا 
بـبعض ليسـتريـح كـّلنا فـي ظـّل وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ ونـأوي إلـى ظـّل رايـة الـّصلح األكـبر ونـكون 
رحــماء رؤوفــني بجــميع البشــر , يــا إلــهنا الــّرؤوف الــكريــم الــرّحــيم إنّــا عــبيد عــتبتك وكــّلنا فــي ظــلّ   
وحـــدانـــيّتك وإّن شـــمس رحـــمتك مشـــرقـــة عـــلى الـــكّل وســـحاب عـــنايـــتك يـــمطر عـــلى الـــكّل وألـــطافـــك 
شـامـلة لـلكّل وفـضلك رازق لـكّل وإنّـك حـافـظ لـلكّل ونـاظـر إلـى الـكّل بـنظرة املـكرمـة يـا ربّـنا اشـملنا 
ألـطافـك الّـتي ال تـتناهـى وأشـعل نـور الهـدايـة وأنـر الـعيون وامـنح الـقلوب سـرورًا أبـديًّـا وهـبها روحًـــا 
جـــديـــًدا وحـــياةً أبـــديّـــًة وافـــتح أبـــواب الـــعرفـــان وليســـطع نـــور اإليـــمان ووحّــــــد الـــكّل فـــي ظـــّل عـــنايـــتك 
واجـعل الجـميع مـتّفقني لـيكونـوا أنـوارًا لـشمس واحـدة وأمـواجًــــا لبحـر واحـد وأثـمارًا لشجـرة واحـدة 
يشـربـون مـن عـني واحـدة ويهـتزّون بـنسيم واحـد ويـقتبسون أنـوار واحـدة إنّـك أنـت املـعطي املـقتدر 

الوّهاب.



نداء وحدة العالم اإلنسانيّ

ألقيت في كنيسة كربث متوديث في نيويورك بتاريخ 13 أيّار 1912

هو اهلل 

عــندمــا نــنظر إلــى الــتّاريــخ نــشاهــد أّن البشــر مــنذ بــدايــة الــعالــم اإلنــسانــيّ إلــى زمــانــنا هــذا كــانــوا 
فـي حـرب وجـدال فـإمّــا كـانـت الحـرب بـني األديـان وإمّــا كـانـت بـني األجـناس وإمّــا كـان الـنّزاع بـني 
الـّدول وإمّــا بـني إقـليمني وكـانـت جـميع تـلك الحـروب نـاشـئة مـن جهـل البشـر ومـن سـوء الـتّفاهـم أو 
مـــن عـــدم الـــتّربـــية , إّن أعـــظم نـــزاع وقـــتال كـــان بـــني األديـــان فـــي حـــني أّن أنـــبياء اهلل جـــاؤوا بـــني 
البشـر مـن أجـل األلـفة واالتّـحاد ألنّـهم كـانـوا رعـاة ال ذئـاب والـرّاعـي يـأتـي مـن أجـل جـمع الخـراف 
ال مـــن أجـــل تـــفريـــقها. فـــكّل راعٍ إلـــهيّ مـــن أولـــئك الـــرّعـــاة جـــمع جـــماعـــة مـــن األغـــنام املـــفرّقـــة فـــكان 
أحــدهــم حــضرة مــوســى الّــذي جــمع أغــنام أســباط إســرائــيل املــتفرّقــة وألّـَـف بــينها وذهــب بــها إلــى 
األرض املــقّدســة فــبعد تــفرّقــهم جــمعهم ولــمَّ شــعثهم وصــار ســببًا لــرقــيّهم فــتبّدلــت بهــذا ذلّــتهم إلــى 
عــزّة وفــقرهــم إلــى غــنى ورذائــل أخــالقــهم إلــى فــضائــل إلــى درجــة تــأّسســت ســلطنة ســليمان وبــلغ 
صــــيت عــــزّتــــهم الشّـــــــــرق والــــغرب ,  إذن اتّــــضح أّن مــــوســــى كــــان راعــــيًا حــــقيقيًّا ألنّــــه جــــمع أغــــنام 
ـــف بــــينها , وعــــندمــــا ظهــــر حــــضرة املــــسيح صــــار ســــببًا فــــي جــــمع األغــــنام  إســــرائــــيل املــــتفرّقــــة وألّـَ
املـــتفرّقـــة وفـــي ألـــفتها فجـــمع أغـــنام إســـرائـــيل املـــتفرّقـــة مـــع أغـــنام الـــيونـــان والـــّرومـــان والـــكلدانـــينّي 
والــّسوريّــني واملــصريّــني وقــد كــانــت هــذه األقــوام فــي مــنتهى الجــدال والــقتال فــي مــا بــينها يــسفك 
بـــــعضها دم الـــــبعض اآلخـــــر ويـــــمزّق بـــــعضها الـــــبعض اآلخـــــر شـــــان الـــــحيوانـــــات املـــــفترســـــة. ولـــــكنّ 
ـــدهـا وألّـَف بـينها وهـدم بـناء الـنّزاع والجـدال هـدمًــا تـامًّــا , إذن  حـضرة املـسيح جـمع هـذه املـلل ووحّـَ
اتّـضح أّن األديـان اإللـهيّة كـانـت سـبب األلـفة واملـحبّة. ولـيس ديـن اهلل سـبب الـنّزاع والجـدال. فـإن 
صــار الــّديــن ســبب الجــدال والــقتال فــإّن عــدمــه خــير مــن وجــوده ألّن الــّديــن يــجب أن يــكون ســبب 
الـــحياة فـــإن صـــار الـــّديـــن ســـبب املـــمات فـــال شـــّك أّن عـــدمـــه خـــير مـــن وجـــوده وألصـــبحت الـــالّديـــنيّة 
خــيرًا مــنه ألّن الــتّعالــيم الــّديــنيّة بــمثابــة الــعالج فــإن أصــبح الــعالج ســبب املــرض فــال شــّك أّن عــدم 
الـــّدواء خـــير وأولـــى , وكـــذلـــك حـــينما كـــانـــت الـــقبائـــل الـــعربـــيّة فـــي مـــنتهى الـــعداوة والجـــدال يـــسفك 
بــعضها دم الــبعض اآلخــر وتنهــب األمــوال وتــؤســر الــنّساء واألطــفال وحــينما كــانــت الحــروب بــينها 
مسـتمرّة ودائـمة فـي صحـراء الجـزيـرة الـعربـيّة حـيث لـم تجـد نـفس راحـة ولـم يـقّر لـقبيلة قـرار فـفي 
ـــدهـا فـلم يـبَق بـني  مـثل هـذا الـوقـت ظهـر حـضرة محـّمد فجـمع هـؤالء وألّـَف بـني الـقبائـل املـتفرّقـة ووحّـَ
الـعرب قـتال مـطلًقا وبـلغوا فـي الـرّقـيّ درجـة تـأّسسـت فـيها الـخالفـة الـكبرى وتـأّسسـت سـلطنة فـي 
األنـدلـس , أمّــا هـذه الـخالفـات فـقد نـشأت مـن الـتّقالـيد الّــتي ظهـرت فـيما بـعد فـأصـل الـّديـن واحـد 
وهــو الــحقيقة وأســاس األديــان إنّــما هــو أســاس إلــهيّ ال اخــتالف فــيه وإّن االخــتالف يــنشأ مــن 
الـتّقالـيد. وملّا كـانـت الـتّقالـيد مـختلفة لهـذا صـارت سـببًا فـي االخـتالف والجـدال، فـلو تـركـت جـميع 



أديـان الـعالـم تـقالـيدهـا واتّـبعت أسـاس الـّديـن فـإنّـها تـتّفق فـي مـا بـينها ولـن يـبقى نـزاع وال جـدال 
ألّن الــــّديــــن حــــقيقة والــــحقيقة واحــــدة ال تــــقبل الــــتّعّدد , أمّـــــا االمــــتيازات الــــعنصريّــــة واالخــــتالفــــات 
الــــقومــــيّة فــــإنّــــها وهــــٌم مــــحض ألّن الــــنّوع البشــــرّي نــــوع واحــــد وكــــّله جــــنس واحــــد وجــــميعه ســــاللــــة 
شــخص واحــد وجــميعه ســّكان الــكرة األرضــيّة , ولــم يــكن االخــتالف الــعنصري فــي أصــل الخــلقة 
اإللــــهيّة فــــقد خــــلق اهلل خــــلقة بشــــريّــــة واحــــدة فــــلم يخــــلق واحــــًدا إنــــكليزيًّــــا واآلخــــر فــــرنــــسيًّا واآلخــــر 
إيـــرانـــيًّا واآلخـــر أمـــريـــكيًّا لهـــذا فـــليس هـــناك اخـــتالف فـــي الـــجنس البشـــرّي والـــكّل أوراق شجـــرة 
واحـدة وأمـواج بحـر واحـد وأثـمار شجـرة واحـدة وريـاحنـي حـديـقة واحـدة , الحـظوا عـالـم الـحيوانـات 
لـــيس بـــينها تـــمييز فـــي الـــنّوع فـــأغـــنام الشّــــــــرق تـــرعـــى مـــع أغـــنام الـــغرب ال يـــنظر بـــعضها الـــبعض 
اآلخـــر بـــعني الـــغربـــاء وال يـــعتبره أجـــنبيًّا بـــل يـــرعـــى بـــعضها مـــع الـــبعض اآلخـــر فـــي مـــنتهى األلـــفة 
والـوئـام ولـيس بـينها نـزاع عـنصرّي وال نـزاع قـومـيّ وكـذلـك األمـر فـي طـيور الشّــــــرق والـغرب حـيث 
نجـد الحـمام فـي مـنتهى األلـفة واالرتـباط ال امـتيازات قـومـيّة بـينهم أبـًدا. إّن هـذه األمـور ال تـكون 
سـببًا لـوجـود هـذه األوهـام بـني الـحيوانـات املجـردة مـن الـّشعور فهـل يـليق بـاإلنـسان أن يـتّبع مـثل 
هــذه األوهــام؟ فــي حــني أنّــه عــاقــل ومظهــر الــوداعــة اإللــهيّة ولــه قــّوة مــدركــة وقــّوة مــفّكرة. ومــع وجــود 
هـــذه املـــواهـــب كـــيف يـــتّبع أمـــثال هـــذه األوهـــام؟ فـــيقول أحـــدهـــم إنّـــني أملـــانـــيّ ويـــقول اآلخـــر إنّـــني 
إنــكليزّي ويــقول اآلخــر إنّــني إيــطالــي وبهــذه األوهــام يــتنازعــون فــي مــا بــينهم ويــتحاربــون. فهــل 
هـذا الئـق؟ ال واهلل. ألّن الـحيوانـات ال تـرضـى بهـذه األوهـام فـكيف يـرضـى اإلنـسان بـها؟ مـع أنّـها 
أوهـــام وخـــياالت مـــحضة , أتـــجوز هـــذه الحـــروب وهـــذه االخـــتالفـــات الـــوطـــنيّة أو يـــقال هـــذا شـــرق 
وذاك غـــرب وهـــذا جـــنوب وذاك شـــمال؟ ال واهلل. إّن هـــذه األقـــوال أوهـــام مـــحضة وخـــياالت صـــرفـــة 
فجــميع األرض قــطعة واحــدة ووطــن واحــد لهــذا يــجب أن ال يــتمّسك البشــر بهــذه األوهــام , واآلن 
جــئت وهلل الحــمد مــن الشّــــــرق وأرى هــذ الــبالد فــي مــنتهى الــعمران وهــواءهــا فــي مــنتهى الــبداعــة 
والــنّقاء والــنّاس فــي أســمى درجــة مــن اآلداب والــحكومــة عــادلــة مــنصفة. فهــل يــجوز لــي أن أقــول 
إّن هــذا لــيس وطــني ولــيس أهــالً لــرعــايــتي واحــترامــي؟ كــالّ إّن فــي ذلــك مــنتهى الــتّعّصب , يــجب 
عـلى اإلنـسان أن ال يـكون مـتعّصبًا بـل يـجب أن يتحـّرى الـحقيقة ومـن املـؤكّــد أّن البشـر كـّلهم نـوع 
واحـد وأّن األرض وطـن واحـد وقـد ثـبت أّن الـباعـث لـكّل حـرب وقـتال هـو وهـم مـحض ال أسـاس لـه 
أبــًدا , الحــظوا بــالد طــرابــلس وشــاهــدوا مــاذا يحــدث فــيها نــتيجة الــهجوم اإليــطالــيّ غــير املشــروع 
وكــم مــن مــساكــني يــتمرّغــون فــي دمــائــهم وتهــلك كــّل يــوم آالف الــنّفوس مــن كــال الــجانــبني. وكــم مــن 
أطـفال بـاتـوا بـدون آبـاء وكـم مـن آبـاء فـقدوا أبـناءهـم وكـم مـن أمّــهات يـولـولـن بـالـعويـل ملـوت أبـنائـهّن. 
لـعمركـم مـا الـثّمرة الّـتي تُـجنى مـن هـذا؟ ال ثـمرة وال نـتيجة ولـيس مـن اإلنـصاف أن يـكون اإلنـسان 
غـــافـــالً إلـــى هـــذه الـــّدرجـــة مـــن الـــغفلة , الحـــظوا الـــحيوانـــات الـــوديـــعة تجـــدوا أنّـــه ال حـــرب بـــينها وال 
جــدال فــترعــى آالف األغــنام مــًعا وتــطير آالف األســراب مــن الحــمام وال تــتنازع أبــًدا لــكّن الــذّئــاب 
والــكالب املــفترســة فــي نــزاع وجــدال مســتديــم. فــهي مــضطرّة مــن أجــل طــعامــها إلــى الــّصيد أمّـــا 



اإلنــسان فــليس مــحتاجًـــــا لــذلــك فــلديــه مــن األطــعمة واألقــوات مــا يــكفيه ولــكنّه ملجــرّد الــطّمع وحــبّ 
الّشهــرة والــّصيت يــسفك هــذه الــّدمــاء , وعــظماء البشــر فــي مــنتهى الــرّاحــة فــي قــصورهــم الــعالــية 
مســتقّرون ويــدفــعون الــبؤســاء إلــى ســاحــات الحــروب ويــخترعــون كــّل يــوم آلــة جــديــدة يهــدمــون بــها 
الــبنيان البشــرّي وال يــرحــمون أبــًدا حــال هــؤالء املــساكــني وال يــرثــون لــحال األمّـــهات الــّلواتــي ربّــني 
أطــفالــهن بــكمال املــحبّة وكــم مــن لــيال سهــرن فــيها عــلى راحــة أبــنائــهّن وكــم مــن أيّــام عــانــني فــيها 
املــــشاق مــــن أجــــل تــــربــــيتهم إلــــى أن أوصــــلنهم إلــــى الــــبلوغ. فهــــل يــــجوز أن تــــرى األمّــــهات واآلبــــاء 
األلــوف مــن أبــنائــهم تــتمزّق إربًــا إربًــا يــوم واحــد؟ فــأيّــة وحــشية هــذه الــوحــشيّة وأيّــة غــفلة وجــهالــة 
هــذه! وأيّــة بــغضاء وعــداوة هــذه! فــالــحيوانــات املــفترســة تــفترس مــدفــوعــة بــطلب قــوتــها الــّضرورّي، 
والــذّئــب يــفترس فــي الــيوم حــمالً واحــًدا. أمّـــا اإلنــسان عــديــم اإلنــصاف فــإنّــه فــي يــوم واحــد يــمرّغ 
مـــائـــة ألـــف نـــفس فـــي الـــّدمـــاء والـــتّراب ويفتخـــر قـــائـــالً: إنّـــني أصـــبحت بـــطالً وبـــلغت مـــن الـــّشجاعـــة 
والــــبأس حــــدًّا أهــــلكت فــــيه فــــي يــــوم واحــــد مــــائــــة ألــــف ودمّـــــرت مــــملكة كــــامــــلة , الحــــظوا أّن جهــــل 
اإلنـسان وغـفلته بـلغت إلـى درجـة لـو يـقتل إنـسان شـخًصا واحـًدا فـإنّـهم يـسّمونـه قـاتـالً ويـعاقـبونـه 
بــــعقاب املــــوت أو الــــحبس األبــــدّي ولــــكنّهم إذا شــــاهــــدوا إنــــسانًــــا يــــقتل فــــي يــــوم واحــــد مــــائــــة ألــــف 
شــخص فــإنّــهم يــسّمونــه الــقائــد األعــظم وأشــجع أهــل زمــانــه. ولــو ســرق إنــسان ريــاالً واحــًدا مــن 
أمـــوال اآلخـــريـــن فـــإنّـــهم يـــسّمونـــه خـــائـــنًا ظـــاملًــا ولـــكنّه إذا أغـــار عـــلى مـــملكة كـــامـــلة ونهـــبها فـــإنّـــهم 
يـسّمونـه الـفاتـح الـعظيم. فـما أعـظم هـذه الـجهالـة ومـا أشـّد هـذه الـغفلة وخـالصـة الـقول لـقد كـانـت 
الـعداوات واملـشاحـنات فـي إيـران بـني املـذاهـب واألديـان املـختلفة فـي أوجـها وكـذلـك كـانـت األديـان 
فـــي مـــنتهى الـــعداوة فـــي ســـائـــر مـــمالـــك آســـيا وكـــان أتـــباع املـــذاهـــب املـــختلفة يـــسفك بـــعضهم دم 
الـبعض اآلخـر وكـانـت الـقبائـل واألجـناس املـختلفة فـي حـرب وجـدال ونـزاع وقـتال مسـتديـم وكـانـوا 
يـــفاخـــرون فـــي قـــتل أبـــناء نـــوعـــهم. وإذا تـــغّلب ديـــن عـــلى آخـــر نهـــب الـــقوم بـــعضهم بـــعًضا وفخـــروا 
بهــذا مــنتهى الفخــر. فــفي وقــٍت مــثل هــذا ظهــر حــضرة بــهاء اهلل فــي إيــران وأسّـــــــس وحــدة الــعالــم 
اإلنـــسانـــيّ ووضـــع أســـاس الـــّصلح األكـــبر ودعـــا الجـــميع عـــباًدا لـــلّرحمن والّــــذي هـــو خـــالـــق الـــكلّ 
ورازق الـــكّل وهـــو رؤوف بـــالـــكّل فـــلماذا ال نـــرأف بـــبعضنا؟ وهـــو رؤوف رحـــيم بـــعباده. وملـــاذا يـــكون 
بـعضنا أعـداء الـبعض اآلخـر مـا دام اهلل يـحّب الجـميع وملـاذا تـكون بـيننا عـداوة وبـغضاء؟ مـا دام 
الــخالــق رؤوفًــا بــالجــميع ويــرزق الجــميع ويــربّــيهم لهــذا يــجب عــلينا نــحن أيــًضا أن نــحّب الجــميع 
ونـرأف بـالجـميع، هـذه هـي الـّسياسـة اإللـهيّة وعـلينا نـحن أن نـتّبع الـّسياسـة اإللـهيّة , فهـل يـمكن 
أن يـؤسّـــــس البشـر سـياسـة أحـسن مـن الـّسياسـة اإللـهيّة؟ إّن هـذا غـير مـمكن أبـًدا , إذن يـجب أن 
نــتّبع الــّسياســة اإللــهيّة وكــما أّن اهلل رؤوف يــعامــل الجــميع بــاملــحبّة والــرّأفــة فــكذلــك نــحن يــجب أن 
نــكون رؤوفــني بــالجــميع , وخــالصــة الــقول إّن حــضرة بــهاء اهلل وضــع أســاس الــّصلح الــعام ورفــع 
نـداء وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ ونشـر تـعالـيم الـّصلح والسّـــــالم فـي الشّـــــرق وكـتب فـي هـذا الـخصوص 
ألـــــواحًــــــــا إلـــــى جـــــميع املـــــلوك وحـــــثَّ الـــــكّل عـــــلى الـــــّصلح والسّــــــــــالم وأعـــــلن للجـــــميع أّن عـــــزّة الـــــعالـــــم 



اإلنـسانـيّ فـي الـّصلح والسّــــــالم وذلـك قـبل سـتنّي سـنة , وبـما أّن أمـره تـضّمن تـعالـيم السّــــــالم فـقد 
قـام مـلوك الشّـــــرق عـلى مـخالـفته ألنّـهم زعـموا أّن نـداءه مـناٍف ملـصالـحهم وأهـوائـهم وآذوه بـكّل نـوع 
مـن األذى فـضربـوه ضـربًـا مـبرّحًــــا وحـبسوه حـبًسا شـديـًدا ونـفوه إلـى بـالد بـعيدة ثـّم حـبسوه أخـيرًا 
فــي قــلعة وقــامــوا عــلى مــقاومــة أحــبّائــه , ومــن أجــل هــذه املــسألــة أي مــسألــة تــرك الــتّقالــيد الــوهــميّة 
وتــــأســــيس الــــوحــــدة اإلنــــسانــــيّة والــــّصلح واالتّــــحاد ســــفكوا دم عشــــريــــن ألــــف نــــفر. فــــكم مــــن أســــر 
بــّددوهــا وكــم مــن نــفوس ســلبوهــا وقــتلوهــا , لــكّن أحــبّاء حــضرة بــهاء اهلل لــم يــهنوا أبــًدا ومــا زالــوا 
يـــسعون حـــتّى اآلن بـــقلوبـــهم مـــنتهى الـــّسعي ويـــرجـــون الـــّصلح واالتّـــفاق وهـــم قـــائـــمون عـــلى هـــذا 
األمـــــر الخـــــطير الـــــيوم قـــــيامًـــــا فـــــعليًّا , إّن جـــــميع الـــــطّوائـــــف الّـــــتي قـــــبلت تـــــعالـــــيم حـــــضرة بـــــهاء اهلل 
أصـــبحت حـــماة الـــّصلح الـــعام ومـــرّوجـــة لـــوحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ولـــها مـــنتهى املـــحبّة نـــحو الـــنّوع 
البشـرّي ألنّـها تـعرف أّن الجـميع كـّلهم عـبيد إلـه واحـد وكـّلهم مـن جـنس واحـد وسـاللـة واحـدة وغـايـة 
مـــا فـــي األمـــر أّن الـــبعض جـــاهـــل تـــجب تـــربـــيته ومـــريـــض تـــجب مـــعالـــجته وأطـــفال يـــجب تـــعليمهم 
وتـــلقينهم اآلداب فـــلن يـــجوز اعـــتبار الـــطّفل عـــدوًّا ولـــن تـــجوز عـــداوة املـــريـــض بـــل تـــجب مـــعالـــجته. 
وكـذلـك الـجاهـل يـجب تـعليمه وتـربـيته , إّن أّس أسـاس األديـان اإللـهيّة هـو األلـفة ومـحبّة البشـر ولـو 
كــــان الــــّديــــن اإللــــهيّ ســــبب الــــبغضاء والــــعداوة فــــإنّــــه لــــيس ديــــنًا إلــــهيًّا ألّن الــــّديــــن يــــجب أن يــــكون 
االتّـحاد وسـبب تـرويـج األلـفة والـوفـاق , لـكّن مجـرد مـعرفـة الـّشيء ال يـكفي. فـكّلنا يـعرف أّن الـعدل 
خـــير لـــكن لـــزم لـــذلـــك قـــّوة تـــنفيذيّـــة. فـــمثالً لـــو عـــلمنا أّن بـــناء املـــعبد خـــير فـــإّن مجـــرد الـــعلم بهـــذا ال 
يـحّقق املـعبد أو يجـلبه إلـى حـيّز الـوجـود بـل يـنبغي أن تـكون هـناك إرادة وعـزم عـلى الـبناء ثـّم تـلزم 
الــــثّروة بــــعد ذلــــك. ومجــــرد الــــعلم ال يــــكفي. وكــــّلنا يــــعلم أّن الــــّصلح خــــير وســــبب لــــلحياة لــــكنّنا فــــي 
حـاجـة إلـى الـعمل والـتّرويـج لـه , وحـيث إّن هـذا الـعصر عـصر نـورانـيّ واالسـتعداد لـلّصلح مـوجـود 
فــال بــّد أن تنتشــر هــذه األفــكار وتــبلغ مــرحــلة الــعمل والــتّنفيذ ومــن املــؤكّـــد أّن الــزمــان ينشئ حــماة 
الـّصلح ويـربّـيهم. وهـناك فـي جـميع أقـالـيم الـعالـم حـماة لـلّصلح , وخـالصـة الـقول إّن أعـظم سـبب 
لـلّصلح هـو أسـاس األديـان اإللـهيّة ولـو زال سـوء الـتّفاهـم مـن بـني األديـان فـإنّـكم سـتالحـظون أنّ 
الجـميع يـصبحون حـماة لـلّصلح ومـرّوجـني لـوحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ ألّن أسـاس كـّل األديـان واحـد 
ج الــــــحقيقة  وهــــــو الــــــحقيقة. والــــــحقيقة ال تــــــقبل الــــــتّعّدد واالنــــــقسام. فــــــمثالً إّن حــــــضرة مــــــوســــــى روَّ
وحـــضرة املـــسيح أسّـــــــس الـــحقيقة وكـــان حـــضرة محـــّمد حـــامـــيًا لـــلحقيقة وكـــان جـــميع األنـــبياء نـــورًا 
لــــلحقيقة وقــــد رفــــع حــــضرة بــــهاء اهلل رايــــة الــــحقيقة ورّوج الــــّصلح الــــعام وتــــفّضل بــــوحــــدة الــــعالــــم 
اإلنــسانــيّ ولــم يجــد الــرّاحــة آنًــا واحــًدا فــي ســجنه حــتّى رفــع عــلم الــّصلح فــي الشّــــــرق وإّن جــميع 
الـنّفوس الّــتي قـبلت تـعالـيمه أصـبحت حـامـية لـلّصلح تـنفق أرواحـها وأمـوالـها فـي سـبيله وكـما أنّ 
الـــنّاس فـــي أمـــريـــكا أصـــبحوا مـــضرب املـــثل فـــي اآلفـــاق فـــي رقـــيّهم املـــاّدّي واشـــتهروا فـــي نشـــر 
الـعلوم ورقـيّ الـّصنائـع بـالـهّمة الـعالـية فـكذلـك يـنبغي أن يـكونـوا فـي غـايـة الـغيرة فـي نشـر الـّصلح 



الــعام حــتّى يــؤيّــدوا ويســري هــذا األمــر الخــطير مــن هــذا املــكان إلــى ســائــر الــجهات وإنّــي ألدعــو 
في حّقكم حتّى تتوفّقوا وتؤيّدوا في هذا.

التّطور والتّجّدد

الخطبة املباركة ألقيت في مؤتمر املوّحدين بمعبد ترامونت في بوسطن – أمريكا في 22 أيّار 
سنة 1912

هو اهلل 

وصــلت مــن الــّسفر تــوًّا فــي هــذه الــّليلة وأنــا مــتعب ومــع هــذا فــسوف أتــكّلم قــليالً ألنّــني أرى جــمًعا 
مـحترمًــا قـد حـضر إلـى هـذا املـكان وأرى لـزامًــا عـليّ أن أتـكّلم , الحـظوا أّن جـميع الـكائـنات فـي 
حـركـة ألّن الحـركـة دلـيل عـلى الـوجـود والـّسكون دلـيل عـلى املـوت وكـّل كـائـن تـرونـه متحـرّكًــا فـهو حـيّ 
وكـّل كـائـن تـرونـه غـيرمتحـرّك فـهو مـيّت , إنـذ جـميع الـكائـنات فـي تـطّور ونـمّو ولـيس لـها سـكون أبـًدا 
ومـن بـني الـكائـنات املـعقولـة الـّديـن. فـيجب إذًا أن يـكون الـّديـن متحـرّكًـــا، وأن يـنمو يـومًــا فـيومًــا وإنّـه 
لــــم يتحــــرك بــــقي خــــامــــًدا وصــــار ذابــــالً ألّن الــــفيوضــــات اإللــــهيّة مســــتمرّة , ومــــا دامــــت الــــفيوضــــات 
اإللــهيّة مســتمرّة فــالــّديــن إذًا يــجب أن يــنمو ويــترعــرع , وإذا دقّــقتم الــنّظر تــرون أّن جــميع األمــور 
قـد تجـّددت ألّن هـذا الـقرن الـنّورانـيّ هـو قـرن تجـديـد جـميع األشـياء، فـقد تجـّددت الـعلوم والـفنون 
وتجـّددت املـخترعـات واملـكتشفات وتجـّددت األنـظمة والـقوانـني وتجـّددت الـتّقالـيد والـعادات وتجـّددت 
األفـكار ولـم يـعد لـعلوم الـقرون املـاضـية وقـوانـينها وعـاداتـها فـائـدة ألّن هـذا الـقرن قـرن املعجـزات 
وقـرن ظـهور الـحقيقة وهـو كـالـّشمس الـّساطـعة بـني الـقرون املـاضـية , تـأمّــلوا قـليالً فـي الـعلوم فهـل 
هـناك فـائـدة مـن عـلوم الـقرون املـاضـية؟ أو هـل هـناك فـائـدة لـلقوانـني الـطّبية الـقديـمة؟ أو هـل لـلنّظم 
االســـتبداديـــة الـــقديـــمة مـــن فـــائـــدة؟ فـــواضـــح أّن كـــّل واحـــد مـــنها ال فـــائـــدة مـــنه فـــكيف تـــكون هـــناك 
فــائــدة الــيوم مــن تــقالــيد األديــان املــاضــية؟ تــلك الــتّقالــيد الّـــتي نــشأت مــن األوهــام ال مــن أســاس 
رســـاالت أنـــبياء اهلل. وهـــل يـــمكن الـــيوم أن تـــنتج فـــائـــدة وخـــاصّـــــــــــة لـــدى أولـــي الـــعقل والـــعلم؟ فـــهؤالء 
يــــرون أّن هــــذه الــــتّقالــــيد ليســــت مــــطابــــقة لــــلحقيقة والــــعلم بــــل هــــي مجــــرّد أوهــــام لهــــذا فــــقد تــــمّسك 
املـاّديّـون الـيوم بهـذه الـذّريـعة وصـاروا يـقاومـون األديـان , ولـكّن أنـبياء اهلل أسّـــــسوا الـّديـن الـحقيقيّ 
وهـم بـراء مـن هـذه الـتّقالـيد. فـهم نشـروا مـعرفـة اهلل وأظهـروا األدلّـة الـعقليّة وشـيّدوا صـرح األخـالق 
اإلنـسانـيّة وروَّجـوا فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ. وقـد كـانـت هـذه األسـس الّـتي وضـعها األنـبياء سـبب 
حـياة البشـر وسـبب نـورانـيّة الـعالـم اإلنـسانـيّ , ولـكن ولـألسـف تـبّدلـت تـلك الـحقائـق الّــتي نشـرهـا 
األنـبياء تـبّدالً كـّليًّا. ومـحت تـعالـيمهم الّـتي تحـّملوا الـباليـا واملـحن الـعظيمة مـن أجـل تـنفيذهـا نـتيجة 
تــفّشي الــتّقالــيد. فــقد تحــّمل وكــابــد كــّل واحــد مــن األنــبياء مــحنًا وعــذابًــا يــفوق طــاقــة البشــر ونــفي 
بــعضهم حــتّى أسّـــــــسوا األســاس اإللــهيّ ولــكن لــم تــمِض مــّدة حــتّى ذهــب أســاس الــحقيقة وحــلَّت 



محـــّله الـــتّقالـــيد. وحـــيث إّن الـــتّقالـــيد كـــانـــت مـــختلفة لـــذا فـــقد صـــارت ســـبب االخـــتالف والـــنّزاع بـــني 
البشـر فـانتشـرت الحـروب فـي مـا بـينهم , ولـكّن األنـبياء ال يـعلمون شـيئًا عـن هـذه الـتّقالـيد بـل هـم 
بــــراء مــــنها ألنّــــهم واضــــعو أســــس الــــحقيقة. فــــإذا تــــركــــت أمــــم الــــعالــــم هــــذه الــــتّقالــــيد الــــيوم وتحــــرّت 
الـحقيقة فـإنّـها ال شـّك تتّحـد وتـتّفق , والـحقيقة واحـدة ال تـقبل الـتّعّدد. والـحقيقة هـي نـور الـتّوحـيد 

وأساس وحدة العالم اإلنسانيّ أّما التّقاليد فإنّها سبب فرقة البشر ومنشأ الحرب والجدال.

إّن جـــميع األديـــان الّـــتي تـــعرفـــونـــها الـــيوم نـــاشـــئة عـــن تـــقليد اآلبـــاء واألجـــداد. فـــالـــّشخص الـــيهوديّ 
أبـوه يـهودّي ولـذلـك فـهو يـهودّي أيـًضا ولـو كـان أبـوه مـسيحيًّا لـكان هـو مـسيحيًّا أيـًضا. وذاك أبـوه 
بـوذّي فـأصـبح هـو بـوذيًّـا أيـًضا ولـو كـان والـده زرادشـتيًّا لـكان هـو زرادشـتيًّا أيـًضا فـهؤالء األوالد 
كــــّلهم يــــقّلدون آبــــاءهــــم وال يتحــــّرون الــــحقيقة أبــــًدا وقــــد بــــقوا تــــحت وطــــأة الــــتّقالــــيد وصــــارت هــــذه 
الـتّقالـيد سـبب اضـطراب الـعالـم اإلنـسانـيّ ومـا لـم تـمحَ هـذه الـتّقالـيد ال يـحصل اتّـحاد واتّـفاق ومـا 
لـــم تـــزل هـــذه الـــتّقالـــيد فـــلن تـــكون راحـــة وطـــمأنـــينة فـــي الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ , إذن يـــجب أن تتجـــّدد 
حــــقيقة األديــــان اإللــــهيّة مــــرّة أخــــرى ألّن كــــّل ديــــن هــــو بــــمثابــــة حــــبّة نــــبتت ونــــشأت مــــنها أغــــصان 
وأزهــــار وظهــــرت ثــــمارهــــا لــــكّن هــــذه الّشجــــرة أصــــبحت الــــيوم قــــديــــمة وتــــساقــــطت أوراقــــها وتــــوقّــــف 
إثمارها بل اهترأت فما الفائدة بعد هذا من التّشبّث بها. إذن يجب أن نزرع البذرة من جديد.

وبـــالـــنّظر إلـــى أّن أســـاس األديـــان اإللـــهيّة واحـــد فـــإذا تـــرك البشـــر الـــتّقالـــيد جـــانـــبًا اتّحـــدت جـــميع 
األمــم واألديــان وأصــبح الجــميع رحــماء ولــم يــبَق نــزاع فــي مــا بــينهم قــّط ألّن الــكّل عــبيد إلــه واحــد 
واهلل رؤوف بــــالــــكّل ورازق لــــلكّل ومــــحيي لــــلكّل ومــــعطي لــــلكّل كــــما يــــتفّضل حــــضرة املــــسيح: "إنّ 
الــّشمس اإللــهيّة تشــرق عــلى الــعاصــي واملــطيع" وهــذا يــعني أّن رحــمة اهلل عــامّـــة وأّن كــّل البشــر 

في ظّل عناية الحّق غارقون في بحر النّعمة اإللهيّة وأّن الفيض واملوهبة اإللهيّة شاملة للكّل.

وقـــــد تـــــهيّأ للجـــــميع طـــــريـــــق الـــــتّرقـــــي الـــــيوم. والـــــتّرقـــــي قـــــسمان: جـــــسمانـــــيّ وروحـــــانـــــيّ. فـــــالـــــتّرقـــــي 
الـجسمانـيّ سـبب الـرّاحـة فـي الـحياة الـّدنـيا أمّــا الـتّرقـي الـّروحـانـيّ فسـبب عـزّة الـعالـم اإلنـسانـيّ 
ألنّـه يخـدم الـعالـم اإلنـسانـيّ وعـالـم األخـالق. وهـكذا فـاملـدنـيّة الـجسمانـيّة سـبب الـّسعادة الـّدنـيويّـة 
أمّـــا املــدنــيّة اإللــهيّة فســبب الــعزّة األبــديّــة لــعموم البشــر , وقــد أسّــــــس أنــبياء اهلل املــدنــيّة الــّروحــانــيّة 
وخــدمــوا عــالــم األخــالق وبــنوا األخــّوة الــّروحــانــيّة، واألخــّوة عــلى أنــواع فــهناك أخــّوة عــائــليّة وأخــّوة 
وطـنيّة وأخـّوة جـنسيّة وأخـّوة أدبـيّة وأخـّوة لـغويّـة ولـكّن هـذه األنـواع مـن األخـّوة ال تـؤّدي إلـى إزالـة 
الــتّنازع والــتّقاتــل بــني البشــر. أمّـــا األخــّوة الــّروحــانــيّة املــنبعثة مــن الــّروح الــقدس فــإنّــها تــؤّدي إلــى 
حــصول االرتــباط الــتّام بــني البشــر وتــقتلع جــذور الحــرب اقــتالعًـــا تــامًّــا وتــجعل األمــم املــختلفة أمّــة 
واحـدة واألوطـان املـتعّددة وطـنًا واحـًدا ألنّـها تـؤسّـــــس الـوحـدة وتخـدم الـّصلح الـعمومـيّ , لهـذا يـجب 
أن نـــعرف أســـاس األديـــان اإللـــهيّة وأن نـــنسى هـــذه الـــتّقالـــيد وأن ننشـــر حـــقيقة الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة 
ونــعمل بــموجــبها حــتّى تنتشــر األخــّوة الــّروحــانــيّة الــعمومــيّة بــني البشــر. وإّن هــذا لــن يــتحّقق بــغير 
قـّوة الـّروح الـقدس، فـالـّسعادة الـنّاسـوتـيّة تـتحّقق بـها، والـعزّة الـالّهـوتـيّة تـتحّقق بـها، واالسـتفاضـة 



مـن الـفيض األبـدّي فـي جـميع املـراتـب تـتحّقق بـها، وإعـالن الـّصلح الـعمومـيّ يـتحّقق بـها، ووحـدة 
الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ تــــتحّقق بــــها، وبــــقّوة الــــّروح الــــقدس هــــذه يــــصبح هــــذا الــــقرن نــــورانــــيًّا ويــــتحّقق 
الـنّجاح والـفالح ويتّحـد عـموم البشـر وتـصبح جـميع األوطـان وطـنًا واحـًدا وجـميع املـلل مـّلة واحـدة 
وليســت هــناك مــنقبة أرفــع مــن هــذه فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ , وهلل الحــمد لــقد تــرقّــت الــعلوم والــفنون 
فــي هــذا الــقرن وفــاز الــنّاس بحــّريّــة أكــثر مــن ذي قــبل وارتــقت الــعدالــة وأصــبح هــذا الــقرن جــديــرًا 

بالعنايات الّربّانيّة. لقد حّل قرن تأسيس الّصلح العموميّ ووحدة العالم اإلنسانيّ.

العلُم نوٌر

الخطبة املباركة ألقيت في جامعة كالرك في 23 أيّار 1912

هو اهلل

أيّها الحفل املحترم!

إنّــي فــي غــايــة السّـــــــرور لــحضوري فــي حــفل هــذه الــكّليّة ولــقد كــنت أشــتاق مــشاهــدة هــذه الــكّليّة 
والحمد هلل إذ تحّقق هذا األمل. 

 إّن الــكّليّات مــنبع ملــنافــع عــظيمة وإّن الــعلم أعــظم مــنقبة لــلعالــم اإلنــسانــيّ. يــمتاز اإلنــسان عــن 
الـحيوان بـالـعقل والـعلم. وبـالـعلم يـكشف اإلنـسان أسـرار الـكائـنات، وبـالـعلم يـطّلع اإلنـسان عـلى 
أسـرار الـقرون املـاضـية وبـالـعلم يـكشف اإلنـسان كـوامـن األرض وبـالـعلم يـكشف اإلنـسان حـركـات 
األجــــرام الــــّسماويّــــة الــــعظيمة. الــــعلم ســــبب الــــعزّة األبــــديّــــة لــــإلنــــسان والــــعلم ســــبب شــــرف الــــعالــــم 
اإلنـــــسانـــــيّ، الـــــعلم ســـــبب الـــــّسمعة والّشهـــــرة الـــــحسنة لـــــإلنـــــسان والـــــعلم يـــــكشف أســـــرار الـــــكتب 
الــــّسماويّــــة والــــعلم يــــكشف أســــرار الــــحقيقة والــــعلم يخــــدم عــــالــــم الــــحقيقة. الــــعلم يــــنّجي األديــــان 
الـّسابـقة مـن الـتّقالـيد والـعلم يـكشف حـقيقة األديـان اإللـهيّة. الـعلم أعـظم مـنقبة لـلعالـم اإلنـسانـيّ. 
الـعلم يـنّجي اإلنـسان مـن أسـر عـالـم الـطّبيعة والـعلم يكسـر شـوكـة الـنّوامـيس الـطّبيعيّة , إّن جـميع 
الــكائــنات أســيرة لــلطّبيعة، فهــذه األجــرام الــعظيمة أســيرة لــلطّبيعة وكــرة األرض بــعظمتها أســيرة 
لــلطّبيعة وعــوالــم الــنّبات واألشــجار والــحيوان أســيرة لــلطّبيعة وال يســتطيع أحــدهــا أن يــتجاوز قــيد 
شـــعرة عـــن قـــانـــون الـــطّبيعة. وهـــذه الـــّشمس عـــلى مـــا هـــي عـــليه مـــن الـــعظمة ال تخـــرج مـــقدار ذرّة 
واحـدة عـن قـانـون الـطّبيعة. أمّــا اإلنـسان فـبالـعلم يخـرق قـانـون الـطّبيعة وبـقّوة الـعلم يكسـر نـظام 
الـطّبيعة ومـع أنّـه مخـلوق تـرابـيّ فـإنّـه يـطير فـي الـهواء ويـمرح فـوق سـطح البحـر ويـجول ويـصول 
تـحت البحـر فـيأخـذ الـّسيف مـن يـد الـطّبيعة ويـغمده فـي كـبد الـطّبيعة ويـقوم بـكّل هـذا بـقّوة الـعلم. 
فـــمثالً نـــالحـــظ اإلنـــسان يـــحبس هـــذه الـــقّوة الكهـــربـــائـــيّة الـــعاصـــية الـــطّاغـــية فـــي زجـــاجـــة ويـــحصر 
الـصوت الـطّليق كـذلـك ويهـزّ املـحيط الـجّوي بـاملـخابـرة ويـقود سـفينة فـوق صحـراء ويـحّول الـيابـسة 



بحــرًا ويــخترق الــجبال ويــؤلّــف بــني الــغرب والشّــــــرق ويــعانــق الــجنوب مــع الــّشمال ويــكشف أســرار 
الـــــطّبيعة املـــــكنونـــــة وهـــــذا أمـــــر خـــــارج عـــــلى قـــــانـــــون الـــــطّبيعة ويـــــأتـــــي بجـــــميع الـــــّصنائـــــع والـــــبدائـــــع 
واالخـتراعـات بـقّوة الـعلم مـن حـيّز الـغيب إلـى عـالـم الـّشهود وكـّل هـذه األعـمال أمـور خـارجـة عـلى 
قــانــون الــطّبيعة ولــكنّها تــتحّقق وتــتّم بــقّوة الــعلم , والــخالصــة أّن جــميع الــكائــنات أســيرة لــلطّبيعة 
أمّــا اإلنـسان فـإنّـه طـليق. وهـذه الحـّريّـة إنّـما نـالـها بـواسـطة الـعلم، فـالـعلم يـضرب قـواعـد الـطّبيعة 
وأحـكامـها بـعضها بـبعض ويـقّلب نـظام الـطّبيعة ويـقوم بـكّل هـذا بـقّوة الـعلم، إذن اتّـضح أّن الـعلم 
أعــظم مــناقــب الــعالــم اإلنــسانــيّ وأّن الــعلم عــزّة أبــديّــة وأّن الــعلم حــياة ســرمــديّــة , الحــظوا حــياة 
مـــشاهـــير الـــعلماء فـــإنّـــهم وإن فـــنوا وتـــالشـــوا إالّ أن عـــلمهم بـــاٍق. إّن ســـلطنة مـــلوك الـــعالـــم ســـلطنة 
مــؤقّــتة ولــكّن ســلطنة الــّشخص الــعالــم أبــديّــة وصــيته وشهــرتــه ســرمــديّــان واإلنــسان الــعالــم يــصبح 
بــقّوة الــعلم شــهير اآلفــاق وكــاشــفًا ألســرار الــكائــنات , إّن الــّشخص الــذّلــيل يــصبح بــالــعلم عــزيــزًا 
واملـجهول يـصبح شـهيرًا ويشـرق كـالـّشمع املـنير بـني املـلل ألّن الـعلم أنـوار والـّشخص الـعالـم مـثل 
السّــــــــــراج الــــــوهّـــــــاج , جــــــميع الخــــــلق أمــــــوات والــــــعلماء أحــــــياء وجــــــميع الخــــــلق بــــــال صــــــيت والــــــعلماء 
مــشاهــير. الحــظوا مــشاهــير الــعلماء الــّسالــفني الّـــذيــن تــلمع نجــمة عــزّتــهم مــن األفــق األبــدّي وهــم 
بـــاقـــون إلـــى أبـــد اآلبـــاد , لهـــذا فـــإنّـــني فـــي غـــايـــة السّـــــــرور لـــحضوري فـــي هـــذه الـــكّليّة كـــّليّة الـــعلوم 
والــفنون وأمــلي أن يــصبح هــذا املــركــز عــظيًما ويــنّور جــميع اآلفــاق بــأنــوار الــعلوم فــيبصر الــعمي 
ويــسمع الــّصّم ويــحيي املــوتــى ويــبّدل ظــلمة األرض إلــى نــور. فــالــعلم نــور والجهــل ظــلمة كــما ورد 
فـي اإلنـجيل عـن حـضرة إشـعيا أنّـه تـفّضل: "إّن هـؤالء الـنّاس لـهم عـيون ولـكنّهم ال يـبصرون ولـهم 
آذان ولـــكنّهم ال يـــسمعون ولـــهم عـــقول ولـــكنّهم ال يـــفقهون". وتـــفّضل حـــضرة املـــسيح فـــي الـــكتاب 
املــقّدس" "إنّــني أشــفي هــؤالء” إذن ثــبت أّن الــجاهــل مــيّت والــعالــم حــيّ والــجاهــل أعــمى والــعالــم 
بـصير والـجاهـل أصـّم والـعالـم سـميع وأّن أشـرف مـناقـب الـعالـم اإلنـسانـيّ هـو الـعلم , الحـمد هلل 
إّن الــــعلم فــــي هــــذا اإلقــــليم فــــي ارتــــقاء مســــتمّر ولــــقد تــــأّسســــت مــــدارس وكــــّليّات لــــلعلوم والــــفنون 
ويجهـد الـتاّلمـيذ فـي هـذه املـدارس بـمنتهى جهـدهـم ويـكشفون حـقائـق الـعالـم اإلنـسانـيّ وأمـلي أن 
تــقتدي ســائــر املــمالــك بهــذه املــملكة وتــشيد مــدارس عــديــدة لــتربــية أوالدهــم وتــرفــع رايــة الــعلم حــتّى 
يـــتنّور الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وتظهـــر حـــقائـــق وأســـرار الـــكائـــنات فـــال تـــبقى هـــذه الـــتّعّصبات الـــجاهـــليّة 
وتــــزول هــــذ الــــتّقالــــيد املــــوهــــومــــة الّـــــتي هــــي السّـــــــــبب فــــي االخــــتالف بــــني األمــــم. وأمــــلي أن يــــتبّدل 
االخــتالف بــاالئــتالف ويــرتــفع عــلم وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وتــظّلل خــيمة الــّصلح الــعمومــي جــميع 
األقـطار فـي الـعالـم , إّن الـعلم يـوحّــــد جـميع البشـر والـعلم يـجعل كـّل املـمالـك مـملكة واحـدة ويـجعل 
جـــــميع األوطـــــان وطـــــنًا واحـــــًدا. والـــــعلم يـــــوحّـــــــد جـــــميع األديـــــان فـــــي ديـــــن واحـــــد ألّن الـــــعلم يـــــكشف 
الــــحقيقة. واألديــــان كــــّلها حــــقيقة واحــــدة ولــــكّن الــــعالــــم البشــــرّي اآلن غــــريــــق بحــــر الــــتّقالــــيد. وهــــذه 
الـــتّقالـــيد أوهـــام مـــحضة. إّن الـــعلم يســـتأصـــل هـــذه الـــتّقالـــيد مـــن جـــذورهـــا ويشـــتّت هـــذه الـــّسحب 
املـــظلمة الّـــتي تـــحجب شـــمس الـــحقيقة وتظهـــر حـــقيقة األديـــان اإللـــهيّة وحـــيث إّن الـــحقيقة واحـــدة 



فـإّن جـميع األديـان اإللـهيّة تتّحـد وتـتّفق وال يـبقى اخـتالف وينهـدم الـنّزاع والجـدال وتتجـّلى وحـدة 
الــعالــم اإلنــسانــيّ , إّن الــعلم هــو الّــذي يــزيــل األوهــام وإّن الــعلم هــو الّــذي يظهــر نــورانــيّة املــلكوت 
ولهـذا فـإنّـني أرجـو اهلل أن تـرتـفع رايـة الـعلم يـومًــا فـيومًــا ويسـطع كـوكـب الـعلم سـطوعًــا أشـّد حـتّى 
يســـــتنير جـــــميع البشـــــر مـــــن نـــــور الـــــعلم وتـــــرتـــــقي الـــــعقول وتـــــزداد املـــــشاعـــــر اإلنـــــسانـــــيّة وتـــــتزايـــــد 
االكـتشافـات ويـرتـقي اإلنـسان فـي جـميع مـراتـب الـكماالت وتـتحّقق مـنتهى الـّسعادة فـي ظـّل اإللـه 
األكـــبر وال يـــمكن تـــحّقق هـــذه املـــسائـــل تـــحّققا واقـــعيًّا بـــغير الـــعلم الـــحقيقيّ , لـــقد جـــئت مـــن بـــالد 
بــعيدة حــتّى أحــضر فــي هــذه املــجامــع املــحترمــة الــعلميّة وأشــاهــد هــذه األنــظمة وهــذه الــتّشكيالت 
وأنــال مــنتهى السّـــــــرور ولــعل هــذه الــنّظم الــعلميّة والــفنيّة تجــري فــي مــمالــك الشّـــــــرق ويــرّوج الــعلم 

في الّشرق وعندما أعود إلى الّشرق سأشّوق الجميع على تحصيل العلوم والفنون املفيدة.

وأمـــلي أن تـــبذلـــوا أنـــتم الـــهّمة أيـــًضا وتـــؤسّـــــــسوا فـــي مـــمالـــك الشّـــــــرق مـــدارس مـــهّمة , وكـــذلـــك أبـــناء 
الشّــــــرق مـن هـنود وصـينينّي ويـابـانـينّي وعـرب وأرمـن ومـّمن ينهـلون الـعلوم والـفنون مـن مـناهـل هـذه 
الـــبالد حـــينما يـــعودون إلـــى أوطـــانـــهم يـــقومـــون بنشـــر الـــعلوم والـــّصنائـــع واملـــخترعـــات حـــتّى تـــصبح 
األقــطار الشّــــــرقــية مــطابــقة لــألقــطار الــغربــيّة ألّن أهــالــي الشّــــــرق ذوو اســتعداد كــبير ولــكّن وســائــل 
الـتّربـية الـعامّــة لـم تـكن مـهيّئة حـتّى اآلن فليسـت هـناك مـدارس مـثل هـذه املـدارس , ولهـذا فـأمـلي 
أن يـــنال الشّــــــــرق فـــي الـــقريـــب الـــعاجـــل نـــصيبًا وافـــرًا مـــن أنـــوار الـــعلوم والـــحكمة اإللـــهيّة والـــفنون 
الــعصريّــة حــتّى يســطع نــور الــعلم عــلى جــميع اآلفــاق ويــنّور جــميع األقــطار ويــتحّقق بــني البشــر 
ارتــباط تــاّم وتتجــّلى ســعادة الــعالــم اإلنــسانــيّ وتنتشــر تجــّليات الــعلوم اإللــهيّة فــي آفــاق الشّـــــــرق 
والــــغرب انــــتشارًا كــــّليًّا وتــــبقى حــــقوق الــــعموم مــــحفوظــــة ويــــرتــــقي أفــــراد الــــنّاس يــــومًـــــا فــــيومًـــــا فــــي 
الـفضائـل ويـحصل مـنتهى االتّـحاد واالتّـفاق بـني األمـم. هـذا مـنتهى أمـلي وهـذا هـو املـقصود مـن 

سفري إلى أمريكا.



وحدة أساس األديان 

الخطبة املباركة ألقيت في مجمع األحرار األميركينّي في مدينة بوسطن بقاعة فرد في مساء 
24 أيّار 1912

هو اهلل 

أيّــها الــطّالــبون لــلحقيقة! لــقد نــزلــت األديــان اإللــهيّة مــن أجــل املــحبّة بــني البشــر ومــن أجــل األلــفة 
ومـن أجـل وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ لـكن ولـألسـف بـّدل أصـحاب األديـان الـنّور بـالـظّلمة وصـار كـلّ 
واحــــد يــــعتبر كــــّل نــــبيّ عــــدًوا لــــلنّبي اآلخــــر , فــــمثالً يــــعتبر الــــيهود حــــضرة املــــسيح عــــدوًّا لــــحضرة 
مـــوســـى، ويـــعتبر املـــسيحيّون حـــضرة زرادشـــت عـــدوًّا لـــحضرة املـــسيح ويـــعتبر الـــبوذيّـــون حـــضرة 
زرادشــت عــدوًّا لــحضرة بــوذا والجــميع يــعتبرون حــضرة محــّمد مــخالــفًا لجــميع األنــبياء وجــميعهم 
يـنكرون حـضرة الـباب وحـضرة بـهاء اهلل فـي حـني أّن مـبدأ هـؤالء الـعظماء واحـد وحـقيقة شـريـعتهم 
واحـدة ومـقصدهـم واحـد وأسـاس تـعالـيمهم واحـد وجـميعهم متّحـدون ومـتّفقون وجـميعهم يـرشـدون 
إلـى إلـه واحـد مـرّوجـني شـريـعة إلـه واحـد , فـمثالً كـان حـضرة زرادشـت نـبيًّا مـتّفقا تـمامًــا فـي رأيـه 
مـــع رأي حـــضرة املـــسيح بـــحيث لـــم يـــوجـــد تـــفاوت بـــني تـــعالـــيمهما. وكـــذلـــك فـــإّن تـــعالـــيم بـــوذا ليســـت 
مــخالــفة لــتعالــيم حــضرة املــسيح وكــذا ســائــر األنــبياء , فــاألنــبياء جــميًعا مــبدؤهــم واحــد ومــقصدهــم 
واحـــد وشـــريـــعتهم واحـــدة وتـــعالـــيمهم واحـــدة ولـــكن ولـــألســـف حـــّلت فـــيما بـــعد الـــتّقالـــيد بـــني الـــنّاس 
وصــارت تــلك الــتّقالــيد ســبب االخــتالف ألّن هــذه الــتّقالــيد لــم تــكن حــقيقة بــل كــانــت أوهــامًـــا، وهــي 
مــخالــفة تــمامًـــا لشــريــعة املــسيح ومــعاكــسة لــلتّعالــيم والــنّوامــيس اإللــهيّة ولــذلــك فــقد أضــحت ســبب 
الــــنّزاع والجــــدال فــــي حــــني أّن األديــــان يــــجب أن تــــكون فــــي مــــنتهى األلــــفة فــــي مــــا بــــينها لــــكنّها 
أوجـدت مـنتهى االخـتالف. وبـدل أن يـتقرّب بـعضها مـن بـعض قـامـت عـلى الـقتال وبـدل أن يـتعاون 
ويــتعاضــد بــعضها مــع الــبعض اآلخــر راحــت تــحارب بــعضها لــلبعض اآلخــر ولهــذا لــم يــَر الــعالــم 
اإلنـسانـيّ مـنذ بـدايـته حـتّى اآلن راحـة بـال وكـانـت هـناك دومًــا حـروب ومـشاحـنات بـني األديـان ولـو 
نــــظرتــــم إلــــى حــــقيقتها لــــبكيتم لــــيالً ونــــهارًا ألنّــــها جــــعلت أمــــر اهلل الّــــذي هــــو أســــاس املــــحبّة ســــببًا 
لــــلخالف ألّن شــــريــــعة اهلل هــــي بــــمثابــــة الــــعالج فــــإّن أُخــــذ الــــعالج بــــطريــــقة صــــحيحة صــــار ســــبب 
الــّشفاء ولــكن ولــألســف كــانــت هــذه الــعالجــات فــي يــد طــبيب غــير حــاذق فــصار الــعالج الّـــذي هــو 
ســـبب الـــّشفاء ســـببًا لـــلمرض وبـــدل أن يـــكون ســـبب الـــحياة صـــار ســـبب املـــمات وال يـــمنح الـــطّبيب 
غــير الــحاذق شــفاء وال يجــدي عــالجــه نــفًعا بــل يــكون ســبب املــمات ألّن الــعالج وقــع بــيده وهــو غــير 
الـحاذق , لـقد ظهـر حـضرة بـهاء اهلل فـي إيـران مـنذ سـتنّي سـنة وكـانـت إيـران عـند ظـهوره مسـرحًــــا 
لــعداوات بــني األديــان واملــذاهــب واألجــناس املــختلفة بــحيث كــان الــّرؤســاء يســبّون بــعضهم بــعًضا 
ويـــلعن بـــعضهم بـــعًضا وشـــرب بـــعضهم دمـــاء الـــبعض اآلخـــر. وقـــد أعـــلن حـــضرة بـــهاء اهلل وحـــدة 
الـعالـم اإلنـسانـيّ وأعـلن أّن الـّديـن يـجب أن يـكون سـبب املـحبّة واأللـفة وسـبب الـحياة، فـإن أصـبح 



الــّديــن ســبب الــعداواة كــان عــدمــه خــيرًا مــن وجــوده. ألّن املــقصد مــن الــّديــن هــو إيــجاد املــحبّة بــني 
البشـر، وعـندمـا تـحصل الـعداواة بـني البشـر بسـببه فـال شـّك أّن عـدمـه أحـسن مـن وجـوده , وكـذلـك 
أعـلن حـضرة بـهاء اهلل أّن الـّديـن يـجب أن يـطابـق الـعلم ألّن الـعلم حـقيقة والـّديـن حـقيقة ويسـتحيل 
ظــهور االخــتالفــات فــي الــحقيقة الــواحــدة. فــإن كــانــت مــسألــة مــن املــسائــل الــّديــنيّة مــخالــفة لــلعقل 
والــعلم فــإنّــه وهــٌم مــحض وال أســاس لــها أبــًدا، ألّن كــّل مــا هــو ضــّد الــعلم والــعقل فــهو جهــل وهــذا 
أمــر واضــح وضــوح الــّشمس , إّن عــالــم البشــر مســتظّل فــي ظــّل اإللــه األكــبر والجــميع عــبيد اهلل 
وهـم مـرتـاحـون فـي ظـّل الّشجـرة اإللـهيّة. وقـد خـلق اهلل الجـميع وهـو يـرزق الجـميع ويـربّـي الجـميع 
ويــحفظ الجــميع ومــا دام هــو رؤوفًــا بــالجــميع فــلماذا نــكون نــحن قــساة؟ ومــا دام اهلل يــحّب عــباده 
فــــلماذا نــــبغض ونــــعادي؟ ومــــا دام اهلل فــــي صــــلح مــــع الجــــميع فــــلماذا نــــشغل أنــــفسنا بــــالحــــروب 
واملــشاحــنات؟ ولــقد خــلقنا اهلل مــن أجــل املــحبّة واألخــّوة ال لــلعداوة. وخــلقنا اهلل لــلّصلح والسّــــــالم ال 
للحــرب والــنّزال. فــلماذا نــبّدل هــذه الــّصفات الــرّحــمانــيّة بــالــّصفات الــّشيطانــيّة؟ وملــاذا نــقاوم هــذه 
الـنّورانـيّة بـالـظّلمة؟ وملـاذا نـقابـل هـذه املـحبّة اإللـهيّة بـالـعداوة؟ فـلقد تـخاصـمنا وتـنازعـنا مـّدة سـتة 
آالف سـنة واآلن فـي هـذا الـقرن الـنّورانـيّ يـجب أن نـتحاّب ونـتآلـف. وهـناك الـيوم عـداوة وبـغضاء 
عــظيمة بــني األديــان فــأيّــة ثــمرة حــصلت مــن ذلــك؟ وأيّــة فــائــدة تــرتّــبت عــلى ذلــك البشــر؟ أال يــكفي 
هــذا؟ إّن هــذا الــعصر عــصر نــورانــيّ. هــذا عــصر يــتوجّـــــب عــلينا فــيه أن نتحــّرر مــن هــذه األوهــام، 
هــذا عــصر يــجب أن تــمحى فــيه الــخصومــة والــبغضاء. وهــذا عــصر يــجب أن تــصبح فــيه األديــان 
ديـنًا واحـًدا. وهـذا عـصر يـجب فـيه أن تتّحـد املـذاهـب وتـتآلـف فـي مـا بـينها بـاملـحبّة والـّلطف. ألنّـنا 
جــميعنا عــبيد إلــه واحــد. وقــد جــئنا إلــى الــوجــود بــرحــمة عــظمى واحــدة وكــّلنا اســتنرنــا مــن شــمس 
واحـــدة ووجـــدنـــا الـــحياة مـــن روح واحـــدة وغـــايـــة مـــا فـــي األمـــر أّن بـــعضنا مـــريـــض تـــجب مـــعالـــجته 
بـمنتهى الـرّأفـة وبـعضنا جـاهـل يـجب تـعليمه وبـعضنا طـفل تـجب تـربـيته كـي تـبّدد شـمس األخـّوة 
الــّسماويّــة هــذه الــّسحب املــظلمة. يــجب أن ال نــبغض أحــًدا ويــجب أن ال نــعادي أحــًدا. فــالجــميع 
آبـــاء والجـــميع أمّــــهات والجـــميع إخـــوان والجـــميع أخـــوات. واالتّـــحاد الّـــذي أوجـــده اهلل يـــجب أن ال 
نـــــكون ســـــببًا فـــــي زوالـــــه وأن ال نخـــــرّب الـــــبنيان الّـــــذي أسّـــــــــسه اهلل مـــــن أجـــــل مـــــحبّته وأن ال نـــــقاوم 
اإلرادة اإللــــهيّة بــــل نــــتّبع الــــّسياســــة اإللــــهيّة ونســــلك ســــبيلها وال شــــّك أّن الــــّسياســــة اإللــــهيّة فــــوق 
ســياســة اإلنــسان ألّن اإلنــسان مــهما ارتــقى فــإنّــه يــبقى نــاقــًصا غــير كــامــل أمّـــا الــّسياســة اإللــهيّة 
فـــكامـــلة لـــذلـــك يـــجب عـــلينا أن نـــقتبس مـــن الـــّسياســـة اإللـــهيّة ونســـلك مـــع اآلخـــريـــن بـــنفس السّـــــــلوك 
الّـذي يسـلكه اهلل مـع عـباده ونـقتدي بـاهلل. فـنحن نـشاهـد آثـار اهلل الـباهـرة ونـشاهـد حـكمته ورحـمته 
وقــّوتــه وقــدرتــه لــذلــك يــجب أن نــترك األوهــام والــتّقالــيد جــانــبًا ونــتمّسك بــالــحّق ونــتجنّب االخــتالف 
والــــتّباعــــد ومــــعاذ اهلل أن يــــكون أنــــبياء اهلل راضــــني بهــــذا فــــأنــــبياء اهلل جــــميعهم روح واحــــدة وكــــّلهم 
عـــّلموا البشـــريّـــة تـــعليًما واحـــًدا. وتـــعالـــيم أنـــبياء اهلل روح مـــحضة وحـــقيقة مـــحضة ومـــحبّة مـــحضة 

وألفة محضة. لذا يجب أن نتّبع أنبياء اهلل.



التّقرّب إلى اهلل

الخطبة املباركة ألقيت في كنيسة املعمدانينّي في نيويورك – أمريكا مساء 26 أيّار سنة 
1912

هو اهلل 

لـــقد جـــاء هـــذه الـــّليلة فـــي أثـــناء الـــنّشيد شـــيء مـــن ذكـــر الـــتّقرب إلـــى اهلل. إّن الـــتّقرب إلـــى اهلل هـــو 
أعـظم مـوهـبة فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ، وكـّل شـرف وكـّل فـضيلة وكـّل مـوهـبة يتيسّـــــر حـصولـها لـإلنـسان 
إنّـما تتيسّــــــر بـالـتّقرّب إلـى اهلل , إّن جـميع األنـبياء والـرّسـل كـانـوا يـريـدون الـتّقرّب إلـى اهلل وكـم مـن 
لــياٍل بــكوا وكــم مــن أيّــام تــضرّعــوا وابتهــلوا فــيها طــلبًا لــلتقرّب إلــى اهلل ولــكّن الــحصول عــليه لــيس 
بـــأمـــر يـــسير فـــقد كـــان جـــميع البشـــر طـــالـــبني الـــتّقرّب إلـــى اهلل فـــي الـــيوم الّــــذي ظهـــر فـــيه حـــضرة 
املـسيح ولـم يـفز أحـد بهـذا املـقام إالّ الـحواريّـون فـقد فـازت تـلك الـنّفوس املـباركـة بـالـتّقرّب إلـى اهلل 
ألن الـــتّقرّب إلـــى اهلل مشـــروط بشـــرط مـــحبّة اهلل والـــتّقرب إلـــى اهلل مشـــروط بـــاكـــتساب مـــعرفـــة اهلل 
وبــــاالنــــقطاع عــــّما ســــوى اهلل , ويــــتّم الــــتّقرب إلــــى اهلل بــــالــــتّضحية بــــالــــّروح ويــــتّم بــــالــــفداء بــــالــــنّفس 
وبـــالـــّروح وبـــاملـــال وبجـــميع الـــّشؤون. ويـــتّم الـــتّقرب إلـــى اهلل بـــالـــتّعميد بـــالـــّروح وبـــالـــنّار وبـــاملـــاء ألنّـــه 
يــتفّضل فــي اإلنــجيل بــأّن كــّل نــفٍس يــجب أن تــتعّمد بــاملــاء والــّروح ويــتفّضل فــي مــكان آخــر بــأنّــه 
يـــجب الـــتّعميد بـــالـــنّار والـــّروح، فـــي حـــني يـــجب أن نـــعلم أّن املـــقصود بـــاملـــاء مـــاء الـــحياة واملـــقصود 
بـالـّروح الـّروح الـقدس واملـقصود بـالـنّار نـار مـحبّة اهلل واملـقصود مـن كـّل ذلـك هـو أّن اإلنـسان يـجب 
أن يــتعّمد بــماء الــحياة وبــالــّروح الــقدس وبــنار مــحبّة اهلل حــتّى يــحصل عــلى الــتّقرب إلــى اهلل بــعد 
حـصولـه عـلى املـقامـات الـثاّلثـة , هـذا هـو الـتّقرب إلـى اهلل وال يـمكن الـحصول عـليه بـالـّسهولـة ويـتمّ 
الـحصول عـليه كـما حـصل عـليه عشـرون ألـف بـهائـيّ بـفدائـهم أرواحـهم. فـالـبهائـيّون فـدوا أمـوالـهم 
وفــدوا عــزّتــهم وفــدوا راحــتهم وفــدوا أنــفسهم الــعزيــزة وتــوجّــــهوا بــمنتهى السّــــــرور إلــى مشهــد الــفداء 
فـقطّعت أجـسادهـم إربًـا إربًـا وخـّربـت بـيوتـهم ونهـبت أمـوالـهم وأسـر أطـفالـهم وقـد قـبلوا جـميع هـذه 
الــــباليــــا بــــمنتهى السّــــــــرور واالبــــتهاج بــــلى بــــمثل هــــذه الــــتّضحيات يــــتحّقق الــــتّقرب إلــــى اهلل , ومــــن 
املــعلوم أّن الــتّقرب إلــى اهلل ال يحــّدد حــدود الــزّمــان واملــكان. فــالــتّقرب يــتّم بــصفاء الــقلب ويــتحّقق 
بــــبشارات الــــّروح. الحــــظوا املــــرآة تــــروهــــا، حــــينما تــــكون صــــافــــية ومجــــرّدة مــــن الــــّصدأ قــــريــــبة مــــن 
الــــّشمس رغــــم وجــــود مــــسافــــة مــــائــــة ألــــف مــــليون مــــيل بــــينهما وبمجــــرّد الــــّصفاء والــــّلطافــــة تســــطع 
الـــّشمس فـــي تـــلك املـــرآة وكـــذا الـــقلوب حـــينما تـــكون صـــافـــية لـــطيفة تـــقترب مـــن اهلل وتســـطع فـــيها 
شــــمس الــــحقيقة وتشــــتعل فــــيها نــــار مــــحبّة اهلل وتــــنفتح عــــليها أبــــواب الــــفتوحــــات املــــعنويّــــة ويــــطّلع 
اإلنـسان عـلى الـرّمـوز واألسـرار اإللـهيّة ويـقوم بـاكـتشافـات روحـانـيّة ويـشاهـد عـالـم املـلكوت , ولـقد 
حــصل جــميع األنــبياء عــلى الــتّقرّب إلــى اهلل بهــذه الــواســطة إذن فــنحن كــذلــك يــجب أن نــتّبع أثــر 
تـــلك الـــنّفوس املـــقّدســـة ونـــترك أهـــواءنـــا ونـــنجو مـــن لـــوث الـــعالـــم البشـــرّي حـــتّى تـــصبح الـــقلوب مـــثل 



املــرايــا وتشــرق مــنها أنــوار الهــدايــة الــكبرى. ويــتفّضل حــضرة بــهاء اهلل فــي الــكلمات املــكنونــة بــأنّ 
اهلل يــــخاطــــب البشــــر بــــواســــطة أولــــيائــــه وأنــــبيائــــه ويــــقول: “فــــؤادك مــــنزلــــي قــــّدســــه لــــنزولــــي وروحــــك 
مــــنظري طهــــرّهــــا لــــظهوري” إذن فــــقد فــــهمنا مــــن هــــذا أّن الــــتّقرب إلــــى اهلل يــــتّم بــــالــــتّوجّــــــه إلــــى اهلل 
والـــتّقرّب إلـــى اهلل يـــتّم بـــالـــّدخـــول فـــي مـــلكوت اهلل والـــتّقرّب إلـــى اهلل يـــتّم بخـــدمـــة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ 
والـتّقرّب إلـى اهلل يـتّم بـمحبّة البشـر والـتّقرب إلـى اهلل يـتحّقق بـالـعطف عـلى جـميع البشـر والـتّقرّب 
إلــى اهلل يــتحّقق بــاتّــحاد واتّــفاق جــميع األمــم واألديــان والــتّقرّب إلــى اهلل يــتحّقق بتحــّري الــحقيقة 
ويـــــتحّقق بـــــتحصيل الـــــعلوم والـــــفضائـــــل ويـــــتحّقق بخـــــدمـــــة الـــــّصلح الـــــعمومـــــيّ ويـــــتحّقق بـــــالـــــتّنزيـــــه 
والــــتّقديــــس ويــــتحّقق بــــإنــــفاق الــــّروح واملــــال والــــعزّة واملــــنصب , الحــــظوا أّن الــــّشمس تشــــرق عــــلى 
جـــميع الـــكائـــنات لـــكّن أنـــوار الـــّشمس تســـطع فـــي الـــّصفحة الـــطّاهـــرة املـــقّدســـة ســـطوعًــــا قـــويًّـــا أمّـــا 
الحجـر األسـود فـال نـصيب لـه مـنها. واألرض الجـرداء ال تـنال شـعاعًــا مـن ذلـك اإلشـراق والّشجـرة 
الـيابـسة ال تـنمو مـن حـرارتـها والـعني الـعمياء ال تـشاهـد األنـوار فـي حـني أّن الـنّفوس ذوات األعـني 
الـطّاهـرة تـشاهـد الـّشمس وتـنال األشـجار الـنّضرة نـصيبًا مـن إشـراقـها. إذًا يـجب عـلى اإلنـسان 
أن يــعّد نــفسه وأن تــكون لــه قــابــليّة. ومــا لــم يــكن لــدى اإلنــسان اســتعداد وقــابــليّة فــإّن الــفيوضــات 
اإللــهيّة ال تظهــر فــيه وال تتجــّلى , ولــو أمــطرت ســحب الــرّحــمة اإللــهيّة ألــف ســنة عــلى أرض ســبخة 
فـــإنّـــها ال تـــنبت الـــورود والـــّريـــاحـــني. إذن يـــجب أن نـــجعل مـــزرعـــة الـــقلب طـــيّبة طـــاهـــرة حـــتّى يـــمطر 
عــليها مــطر الــرّحــمة اإللــهيّة وتــنبت مــنها الــورود والــّريــاحــني ويــجب أن نــحصل عــلى عــيون مــبصرة 
لـكي نـشاهـد أنـوار الـّشمس ويـجب أن نطهّـــر املـشاّم حـتّى نسـتنشق رائـحة حـديـقة األزهـار ونـعدّ 
املــسامــع حــتّى نســتمع نــداء مــلكوت اهلل , أمّــا إذا كــانــت اآلذان صــّماء فــإنّــها لــن تــسمع أيّــة نــغمة 
تــــأتــــي مــــن املــــأل األعــــلى ولــــن يــــبلغ ســــمعها نــــداء املــــلكوت. واملــــشاّم املــــزكــــوم ال يســــتشّم الــــرّائــــحة 
الــعطرة. إذًا يــجب اكــتساب الــقابــليّة واالســتعداد ومــا لــم تــحصل الــقابــليّة واالســتعداد فــلن تــؤثّــر 
الــفيوضــات اإللــهيّة، ويــتفّضل حــضرة املــسيح فــي اإلنــجيل بــأّن الــبيانــات الّـــتي أقــولــها لــكم إنّــما 
هــي كــالــبذور الّــتي يــبذره الــزّارع فــبعض تــلك الــبذور يــقع عــلى الّصخــر والــبعض يــقع عــلى أرض 
بـور والـبعض يـقع بـني الـحشائـش والـبعض اآلخـر يـقع فـي أرض طـيّبة مـباركـة، فـالـبذر الّــذي وقـع 
فــي األرض السّـــــــبخة يفســد وال يــنبت بــأّي وجــه مــن الــوجــوه والــبذرة الّـــتي تــقع عــلى صخــرة تــنمو 
نـموًّا قـليالً ولـكنّها بسـبب قـصر جـذورهـا تـجّف والـبذرة الّـتي تـقع بـني الـحشائـش تـختنق وال تـنبت. 
أمّــــا تـــلك الـــبذرة الّــــتي تـــقع عـــلى األرض الـــطّيبة فـــإنـــها تـــنبت إنـــباتًـــا وتـــخضّر اخـــضرارًا وتـــصبح 
سـنبالً ثـّم بـيدرًا. كـما أّن مـا اتّحـدث بـها فـإنّـها ال تـؤثّـر أبـًدا فـي بـعض الـقلوب وتـؤثّـر فـي الـبعض 
اآلخــــر تــــأثــــيرًا قــــليالً تــــنساه بــــعد قــــليل. والــــبعض اآلخــــر يــــغرق وصــــايــــاي ونــــصائــــحي فــــي بحــــر 
أوهــامــهم الــكثيرة. أمّـــا الــنّفوس املــباركــة فــحينما يــسمعون الــوصــايــا والــنّصائــح تــنبت تــلك الــبذرة 
الـطّاهـرة فـي قـلوبـهم وتـخضّر وتـزدهـر فـيرتـقون يـومًــا بـعد يـوم رقـيًّا ال نـهايـة ويـلمعون ملـعان الـنّجوم 
فـــي أفـــق الهـــدايـــة فـــالحـــظوا أنّـــه مـــا لـــم تـــحصل الـــّلياقـــة واالســـتعداد لـــن يـــصل نـــداء املـــلكوت إلـــى 



الــّسمع , إذن يــجب عــلينا أن نــبذل الجهــد حــتّى نــحصل عــلى االســتعداد والــّلياقــة وحــتّى نــسمع 
نــداء املــلكوت األبــهى وحــتّى نــسمع الــبشارات اإللــهيّة فــنحيا بــنفثات الــّروح الــقدس ونــصير ســببًا 
التّـحاد جـميع املـلل واألمـم ونـرفـع عـلم وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ وننشـر األخـّوة الـّروحـانـيّة بـني البشـر 

ونفوز بالرّضى اإللهيّ وبالحياة األبديّة.

"يــا إلــهي الــغفور إّن هــؤالء الــعباد مــتوجّـــــهون إلــى مــلكوتــك ويــطلبون الــفيض والــعنايــة. فــيا إلــهي 
اجــعل الــقلوب طــيّبة طــاهــرة حــتّى تــحصل عــلى قــابــلية مــحبتك وطهّــــر األرواح حــتّى تتجــّلى فــيها 
أنوار شمس الحقيقة وطّهر العيون حتّى تشاهد أنوارك وطّهر اآلذان وقّدسها حتّى تسمع نداء

مــــلكوتــــك. يــــا إلــــهي نــــحن ضــــعفاء وأنــــت الــــقديــــر ونــــحن فــــقراء وأنــــت الــــغنيّ ونــــحن ســــائــــلون وأنــــت 
املــقصود. إلــهي ارحــم واعــُف وأنــعم عــلينا بــالــقابــليّة واالســتعداد حــتّى نســتحّق ألــطافــك وننجــذب 
إلــى مــلكوتــك ونــرتــوي مــن مــاء الــحياة ونشــتعل بــنار مــحبّتك ونــحيا بــنفثات الــّروح الــقدس فــي هــذا 
الـقرن الـنّورانـيّ. إلـهي إلـهي تـلطّف عـلى هـذا الجـمع بـنظرة عـنايـتك واحـفظ الجـميع وصـنهم فـي 
حــفظك وحــمايــتك وأنــزل الــبركــة الــّسماويّــة لــهؤالء الــنّفوس واجــعلهم مســتغرقــني فــي بــحور رحــمتك 
وأحـيهم بـنفثات الـّروح الـقدس. إلـهي أيّـد هـذه الـحكومـة الـعادلـة ووفّـقها فهـذا اإلقـليم هـو فـي ظـلّ 
حــــمايــــتك وهــــذه املــــّلة أرقّــــاؤك. إلــــهي فــــابــــذل عــــنايــــتك وامــــنحنا فــــضلك ومــــوهــــبتك وعــــزّز هــــذه املــــّلة 
املــحترمــة واقــبلها فــي مــلكوتــك. إنّــك أنــت املــقتدر وإنّــك أنــت الــقديــر وإنّــك أنــت الــرّحــمن وإنّــك أنــت 

املنعم العطوف وإنّك أنت كثير اإلحسان". 

حوار في املصيف

البيانات املباركة في بيت الّسيّد بن شو في مصيف ميلفرد في أمريكا في 3 حزيران سنة 
1912

هو اهلل 

نـرجـو أن نـتذّوق فـي مجـلسكم هـذا مـن املـائـدة الـّسماويّـة فـإّن ذلـك يـوافـق تـمامًــا مـذاقـنا ألّن هـذه 
الجـــماعـــة الّـــتي اجـــتمعت هـــنا إنّـــما اجـــتمعت بـــاملـــحبّة وكـــّل جـــماعـــة تـــجتمع بـــاملـــحبّة فـــهناك ال شـــكّ 
تــكون املــائــدة الــّسماويّــة , وأصــل املــائــدة الــّسماويّــة هــو املــحبّة. وفــي اإلنــجيل مــذكــور أّن املــائــدة 
الـّسماويّـة نـزلـت عـلى بـطرس. ومـشهور لـدى أهـل الشّــــــرق أنّـها نـزلـت عـلى حـضرة املـسيح. وكـذلـك 
مـــشهور أّن املـــائـــدة اإللـــهيّة كـــانـــت تـــنزل عـــلى حـــضرة مـــريـــم. وال شـــّك أّن هـــذا صـــحيح. فـــاملـــائـــدة 
الـّسماويّـة نـزلـت عـلى حـضرة املـسيح وعـلى حـضرة مـريـم كـليهما. إّن املـائـدة الـّسماويّـة تـكون وفـًقا 
ملــقتضى الــّسماء وإّن مــائــدة الــّروح تــكون بــمقتضى الــّروح ومــائــدة الــعقل تــكون بــمقتضى الــعقل 
وتـــلك املـــائـــدة الّـــتي كـــانـــت تـــنزل عـــلى حـــضرة املـــسيح وعـــلى حـــضرة مـــريـــم كـــانـــت مـــحبّة اهلل وبـــها 



كـانـت تـحيا الـّروح اإلنـسانـيّة وكـانـت غـذاء الـقلوب. إّن تـأثـيرات هـذا الـغذاء الـجسمانـي مـؤقّــتة أمّــا 
تأثيرات ذلك الغذاء الّسماوّي فأبديّة. وفي هذا الغذاء حياة الجسم أّما في ذاك فحياة الّروح.

فــعرض أحــدهــم: إّن فــي الجــرائــد خــبرًا يــشير إلــى أنّــكم اشــتريــتم بــيتًا فــي مــونــت كــلير وتــفّكرون 
فــي الــتّوطّــن فــيه , فــتفّضل: إنّــهم صــادقــون فــي قــولــهم ولــكنّهم لــم يــفهموا أي نــوع مــن املــساكــن. 
فجــميع الــعالــم وطــني وأنــا مــتوطّــن فــي كــّل مــكان وفــي أّي مــكان أجــد فــيه نــفوسًـــــــا مــثلكم فــهناك 
وطـــني واألصـــل فـــي الـــوطـــن وطـــن الـــقلوب. ويـــجب عـــلى اإلنـــسان أن يســـتوطـــن فـــي الـــقلوب ال فـــي 
الـتّراب وهـذا الـتّراب لـيس مـلًكا ألحـد وهـو يخـرج مـن يـد الجـميع. وهـو أوهـام لـكّن الـوطـن الـحقيقيّ 
هــــو الــــقلوب , وســــأل آخــــر عــــن الــــحياة بــــعد املــــوت ومــــاذا يحــــدث لــــروح اإلنــــسان؟  , فــــتفّضل: إنّ 
الجسـد يـذهـب تـحت الـتّراب مـن حـيث أتـى. فـمنه جـاء وإلـيه يـذهـب. وكـّل مـا تـشاهـدونـه يـعود إلـى 
حــيث جــاء مــنه. جــسم اإلنــسان ملّـا كــان مــن الــتّراب فــإنّــه يــعود إلــى الــتّراب. أمّـــا الــّروح اإلنــسانــيّة 
فــإنّــها جــاءت مــن اهلل وتــعود إلــى اهلل فــأنــتم مســرورون وفــي مــنتهى الــبهجة وهــذا املــكان جــنّة وهــو 
مـــكان بـــهج جـــدًّا وفـــيه روحـــانـــيّة كـــثيرة لـــذا فـــالـــّروح اإلنـــسانـــيّة تهـــتزّ هـــنا وتجـــد بـــهجة عـــظمى ولـــقد 
اخـــترتـــم مـــكانًـــا طـــيبًا , وســـألـــت امـــرأة: هـــل هـــذا املـــكان الـــهادئ مـــناســـب لـــألطـــفال أيـــًضا أم إنّـــهم 
يـحتاجـون إلـى مـؤانسـني مـن سـنّهم؟ , فـتفّضل: إنّـه مـناسـب جـدًّا لـألطـفال وهـو مـناسـب لـعيونـهم 
ولــفكرهــم ولــعقلهم ولــكّل شــيء. وإذا كــان األطــفال مــؤّدبــني فــيجب أن يــجتمعوا ســويّــة فــي بــعض 
األوقــــات. الحــــظوا أنّــــه عــــندمــــا يــــبلغ الــــطّفل ســــن الــــثّانــــية يــــميل إلــــى الــــّلعب مــــع األطــــفال والحــــظوا 
الــطّيور كــيف أنّــها تــطير مــع بــعضها وكــيف تــجتمع بــبعضها؟ وهــل تــتذكّــــرون طــفولــتكم وكــم كــنتم 
تـأنـسون بـاألطـفال مـن سـنّكم وكـم كـنتم تـفرحـون بـهم؟ كـان حـضرة بـهاء اهلل يـفرح كـثيرًا بـمثل هـذه 
املــناظــر الــطّبيعية وقــال إّن املــديــنة عــالــم األجــسام أمّـــا الــجبال والــّسهول فــعالــم األرواح ومــع ذلــك 
فــــقد كــــان حــــضرتــــه طــــوال أيّــــام حــــياتــــه ســــجينًا مــــبتليًا بــــباليــــا شــــديــــدة , يــــجب أن تــــكونــــوا مــــمتننّي 
شـــاكـــريـــن لـــكوملـــبس عـــلى اكـــتشافـــه هـــذه الـــقارّة الـــعظيمة لـــكم ومـــن أغـــرب الـــغرائـــب أنّـــه اكـــتشفها 
ولــكنّها اشــتهرت بــاســم "أمــريــك" ويــجب أن يــكون اســمها فــي الــحقيقة "كــوملــبيا". هــذا هــو الــحقّ 
والـعدل , كـّل كـائـن مـن الـكائـنات الـنّاسـوتـيّة مـهما كـانـت لـه فـوائـد فـال بـّد أن تـكون لـه أضـرار أيـًضا 
ولــكنّنا يــجب أن نــنظر هــل فــائــدتــه أكــثر أم أضــراره؟ واآلن نــرى الــعالــم حســب الــظّاهــر قــد ابــتلي 
بـمتاعـب ومـشّقات نـتيجة اكـتشاف كـوملـبس. فـمثالً لـو لـم يـكتشف كـوملـبس أمـريـكا ملـا بـنيت بـاخـرة 
مـثل تـيتانـيكا وملـا غـرقـت كـّل هـذه الـنّفوس ولـكّن هـذه األضـرار ليسـت شـيئًا بـالنّسـبة لـلمنافـع. ولهـذا 
يــجب أن نــنظر إلــى الــفوائــد األخــرى. والــّشيء الّـــذي هــو خــير مــحض فــي هــذا الــيوم هــو األمــور 
الـــّروحـــية الّـــتي هـــي خـــير مـــحض وخـــير بـــحت ولـــيس لـــها أبـــًدا ضـــرر مـــن أيّـــة نـــاحـــية ألنّـــها نـــور وال 
ضـرر مـن الـنّور , وتـفّضل: وأمّــا نـيويـورك فـإّن بـيوتـها مـخنقة وتشـبه األقـفاص وتشـبه خـلية النّحـل. 
أمّـــا هـــنا فـــالـــبيوت طـــيّبة وحـــينما ركـــبنا الـــّسيارة ووصـــلنا هـــذا املـــصيف دخـــلناه وكـــأنّـــنا دخـــلنا مـــن 
الـجحيم إلـى الـجنّة. والـيوم بـعد وصـولـنا ذهـبنا إلـى الشّــــــالل وعـند عـودتـنا أمـطرت الـّسماء فـتبّللنا 



قـــليالً فـــلجأنـــا إلـــى أحـــد الـــبيوت الـــقريـــبة. لـــقد ورد فـــي ألـــواح حـــضرة بـــهاء اهلل أّن حـــضرة املـــسيح 
كــــان ذات يــــوم فــــي الّصحــــراء وكــــان الــــوقــــت لــــيالً والــــظّالم حــــالــــًكا وكــــان يهــــطل مــــطر شــــديــــد عــــلى 
حــضرتــه فــتوجّـــــه إلــى مــغارة فــالحــظ أّن فــيها حــيوانــات ضــاريــة فــوقــف خــارجًـــــا تــحت املــطر وكــانــت 
الــــــّسماء تــــــمطر مــــــطرًا غــــــزيــــــرًا عــــــلى رأس حــــــضرتــــــه فــــــتفّضل: "يــــــا إلــــــهي خــــــلقت لــــــلطّيور أوكــــــارًا 
ولـلحيوانـات الـّضاريـة كـهوفًـا ولـألغـنام مـكانًـا أمّــا ابـن اإلنـسان فـلم يجـد لـه مـكانًـا يـحفظ فـيه نـفسه 
مـــن املـــطر. يـــا إلـــهي تـــرى أّن فـــراشـــي الـــتّراب وغـــذائـــي عـــلف الصحـــراء وســـراجـــي فـــي الـــّليالـــي 
الــنّجوم! ثــّم تــفّضل: "أّي إنــسان أغــنى مــنّي؟ ألّن تــلك املــوهــبة الّــتي لــم تــعطها لــلملوك ولــم تــعطها 
لــلفالســفة ولــم تــعطها لــألغــنياء أنــعمت عــليّ بــها فــمن هــو أغــنى مــني؟ وفــي آثــار حــضرة بــهاء اهلل 
نجــد بــعض الــقضايــا الّـــتي ليســت مــذكــورة فــي اإلنــجيل وهــي روايــات عــن حــضرة املــسيح وهــي 
تـدور حـول سـمّو املـسيح وعـظمة املـسيح. وأقـّص لـكم قـّصة أخـرى: "يـقال إّن حـضرة املـسيح دخـل 
ذات يـوم قـريـة وكـانـت الـحكومـة قـد مـنعت األهـلني أن يسـتضيفوا غـريـبًا ألنّـه وجـد فـي تـلك األطـراف 
كــثير مــن الــّلصوص. ووصــل حــضرة املــسيح إلــى بــيت امــرأة عــجوز فــاســتحت مــن مــنعه وحــينما 
وقـعت عـينها عـلى جـمال حـضرتـه والحـظت وقـار حـضرتـه لـم تـحّب أن تـقول: "إنّـني ال أسـتطيع أن 
أنــزلــك ضــيفًا عــندي." ولهــذا اســتقبلته بــكمال االحــترام ثــّم الــتفتت هــذه املــرأة الــعجوز إلــى هــيئة 
حــــضرتــــه فــــشاهــــدت أّن آثــــار الــــعظمة بــــاديــــة عــــلى أطــــواره وســــيماه فــــتقّدمــــت وقــــبّلت يــــد حــــضرتــــه 
وعــرضــت: "إّن لــي ولــًدا ولــيس لــي غــيره. وكــان هــذا الــولــد عــاقــالً كــامــالً. كــان يشــتغل وكــنّا نــعيش 
بـمنتهى الـّسعادة. وقـد حـدث فـي اآلونـة األخـيرة أن اضـطربـت أفـكاره وكـأنّـه فـي مـأتـم وعـزاء. وقـد 
ا وحـزنًـا فـهو يشـتغل نـهارًا ولـكنّه يـأتـي لـيالً مـضطرب األحـوال وال يـنام وكـّلما أسـألـه  مـأل بـيتنا هـمًّ
". وحـّل املـساء وجـاء الـولـد فـقالـت لـه أمّــه: "يـا ولـدي إنّ  ال يـجيبني". فـتفّضل حـضرتـه: "ادعـيه إلـيّ
هــذا شــخص عــظيم فــإن كــان لــديــك هــّم فــأخــبره بــه". ثــّم جــاء الــولــد وجــلس فــي حــضور حــضرتــه. 
فـتفّضل مـخاطـبًا إيّـاه: "أخـبرنـي هـل فـيك مـرض أو داء؟" فـعرض: "ليسـت بـي عـّلة" فـتفّضل: "ال 
تـكذب بـك داء ال دواء لـه. فـقل وأنـا أمـني ال أكـشف سـّر أحـد بـل أسـتره. وكـن مـطمئنًّا. فـقل وأنـا ال 
أكــشف ســرّك." فــعرض: "إّن لــي داء ال دواء لــه." فــتفّضل: "قــل وأنــا أعــالــجك". فــعرض: "بــما أنّــه 

ليس له دواء فال تمكن معالجته" فتفّضل:

"قـل وأنـا عـندي الـعالج" فـعرض: "ألّي مـرض كـان؟" فـتفّضل: "ألّي مـرض كـان". فـعرض: "إنّـني 
أخجـــل وأســـتحي أن أقـــول". فـــتفّضل: قـــل إنّـــك ولـــدي". فـــفّكر الـــولـــد قـــليالً وقـــال: "ال أســـتطيع أن 
أنـــطق بـــه بـــلسانـــي وهـــذا مـــن ســـوء األدب". فـــتفّضل: "أنـــا أعـــفو عـــنك" فـــعرض: "إّن فـــي املـــديـــنة 
املــجاورة مــلًكا وقــعت فــي حــّب ابــنته وأنــا مــهنتي بــيع األشــواك الــيابــسة ومــاذا أقــول بــعد هــذا؟" 
فـــتفّضل: "اطـــمئن فـــإنّـــني إن شـــاء اهلل أوصـــلك إلـــى مـــرادك". وخـــالصـــة الـــقول فـــقد هـــيّأ حـــضرتـــه 
األســباب لــه وذهــب الــولــد وتــزّوج تــلك الــبنت وفــي لــيلة دخــولــه غــرفــة الــزّفــاف خــطر بــبالــه أمــر وهــو 
يـدخـل الـغرفـة ويـرى الجـمال والـجالل فـقال فـي نـفسه: إّن هـذا الـّشخص قـد حـّقق لـي أمـرًا عـظيًما 



كهـــذا فـــلماذا لـــم يـــحّقق لـــنفسه؟ ومـــا دام أنّـــه هـــيّأ لـــي فـــهو يســـتطيع أن يـــهيّء هـــذا أيـــًضا لـــنفسه 
وبـــرغـــم امـــتالكـــه هـــذه الـــقوى املـــعنويّـــة إنّـــه يـــقطع الـــصحارى ويـــأكـــل األعـــشاب ويـــنام عـــلى الـــتّراب 
ويجـــلس فـــي الـــظّالم ويـــعيش فـــي مـــنتهى الـــفقر. وبمجـــرّد خـــطور هـــذه الـــفكرة بـــبالـــه قـــال لـــلبنت: 
"ابـقي هـنا وأنـا لـي شـغل سـأذهـب إلـيه وأعـود" وخـرج وذهـب إلـى الّصحـراء يـفتش عـن حـضرتـه. 
فــوجــده وقــال لــه: "يــا مــوالي إنّــك لــم تــعامــلني بــالــعدل" فــتفّضل: "ملــاذا؟" فــعرض: "إنّــك حــّققت لــي 
خـــيرًا ال تـــريـــده لـــنفسك وال شـــّك فـــي أّن لـــديـــك أمـــرًا أعـــظم مـــن هـــذا ولـــو كـــان هـــذا مـــقبوالً الخـــترتـــه 
لـنفسك. لهـذا صـار مـعلومًـا أّن لـديـك شـيئًا أعـظم مـن هـذا فـأنـت لـم تـنصفني. فـقد أعـطيتني شـيئًا 
غـير مـرغـوب لـديـك". فـتفّضل حـضرتـه: "إّن مـا تـقولـه صـحيح ولـكن هـل لـديـك اسـتعداد وقـابـليّة ملـا 
عــندي؟" فــعرض: "أرجــو أن يــكون لــي" فــتفّضل: "هــل تســتطيع أن تــغمض عــينيك عــن كــّل هــذا؟" 
فـعرض: "نـعم" فـتفّضل: "إّن لـدي هـدايـة اهلل وهـي أعـظم مـن كـّل هـذه األشـياء وإن تسـتطع ذلـك 
فـتعال" فـسار وراء حـضرتـه حـتّى ورد إلـى الـحورايّـني وتـفّضل: "كـان عـندي كـنز مـخفيّ فـي هـذه 

القرية فأخرجته اآلن وها هو كنزي اّلذي أخرجته من باطن األرض وأقّدمه لكم."

وأبدى أحد الحاضرين أسفه ألنّه ال يستطيع التّحدث بالّلغة الفارسيّة.

فـتفّضل: الحـمد هلل لـيس حـجاب الـّلغة مـوجـوًدا فـي عـالـم الـقلوب. فـالـقلوب تـحادث الـقلوب األخـرى 
وفــي ذات وقــت تــشّكلت فــي إيــران جــمعيّة أســاســها التّحــدث بــدون اســتعمال الــّلغة وبــأقــّل إشــارة 
كـــانـــوا يحـــّلون قـــضية مـــهّمة كـــّليّة وقـــد ارتـــقت هـــذه الجـــمعية كـــثيرًا بـــحيث وصـــلت إلـــى درجـــة أنّـــها 
صــــارت تــــوضّــــــــــــح بــــإشــــارة إصــــبع واحــــد قــــضيّة كــــّليّة فــــخافــــت الــــحكومــــة مــــن تــــشكيلهم جــــمعيّة ال 
يســتطيع أحــد فــهم مــقاصــدهــا وتــكون لــها أضــرار بــالــغة عــلى الــحكومــة لهــذا مــنعتهم بــاســتعمالــها 
الــقّوة ضــّدهــم. وأقــّص لــكم حــادثــة حــدثــت فــي تــلك الجــمعيّة فــقد كــان كــّل مــن يــريــد الــّدخــول فــيها 
يــأتــي إلــى الــباب فــيقف وكــانــوا يــشاورون فــي مــا بــينهم بــاإلشــارات ويــبدون آراءهــم بــدون كــالم، 
فـجاء ذات يـوم رجـل عـجيب الخـلقة ووقـف لـدى الـباب فـنظر الـرّئـيس إلـيه ورأى أنّـه عـجيب الخـلقة 
وكـان أمـامـه قـدح مـاء فـصب املـاء فـيه حـتّى امـتأل الـقدح إلـى حـافـته وكـانـت هـذه إشـارة إلـى رفـضه 
دخـــول الـــرّجـــل وهـــذا يـــعني أّن مجـــلسنا ال مـــجال فـــيه لهـــذا الـــرّجـــل. ولـــكّن ذلـــك الـــرّجـــل كـــان ذكـــيًّا 
فــأخــذ ورقــة زهــرة رقــيقة جــدًّا ودخــل الــغرفــة وبــكمال االحــترام وضــعها بــكّل لــطف فــوق ســطح املــاء 
فـي الـقدح بـحيث لـم يتحـرّك مـاء الـقدح. فـفرح الجـميع حـني فـهموا أّن هـذا يـعني أنّـني ال أحـتاج 
إلـى مـكان كـبير وأنـا لـطيف مـثل ورقـة هـذه الـزّهـرة هـذه وال أحـتاج إلـى مـكان. فـصفّقوا لـه وقـبلوه. 
وكــــانــــت جــــميع مــــحادثــــاتــــهم بــــاإلشــــارات وقــــد ارتــــقوا كــــثيرًا واكتســــبوا تــــوقّـــــد ذهــــن وذكــــاء وزادت 
فــراســتهم وكــانــوا غــالــبًا يتّحــدثــون بــاألعــني ويــتكّلمون بــنهايــة اإلتــقان بتحــريــك الــعني فــي اتّــجاهــات 
مـختلفة , ثـّم تـفّضل فـي املـناسـبة: "بـمرور الـزّمـن سـوف تـدخـل جـميع مـمالـك أمـريـكا مـثل املـكسيك 

وكندا وأمريكا الجنوبية والوسطى في اتّحاد عام."



وبـــخصوص الحـــرب الـــعظمى الّـــتي كـــان يـــتوقّـــع الـــبعض انـــفجارهـــا بـــني دول الـــعالـــم تـــفّضل حـــني 
ســـألـــه أحـــدهـــم: "ال بـــّد أن تحـــدث وســـوف ال تـــدخـــلها أمـــريـــكا ألّن هـــذه الحـــرب تحـــدث فـــي أوروبّـــا 
وأنـــتم فـــي زاويـــتكم ال شـــأن لـــكم بـــاآلخـــريـــن وال تـــفّكرون فـــي امـــتالك أوروبّـــا وال أحـــد يـــطمع فـــي 
اغــــــتصاب أرضــــــكم وأنــــــتم مــــــرتــــــاحــــــون ألّن لــــــديــــــكم املــــــحيط األطــــــلسي قــــــلعة طــــــبيعيّة مــــــحكمة” , 
وبــخصوص وضــع الــحكومــات الجــمهوريّــة والــّدســتوريــة تــفّضل: "ســتضطّر أوروبّــا وســائــر الــبالد 
إلـى تـطبيق أنـظمتكم وسـتحدث فـي جـميع أوروبّـا تـغييرات عـظيمة وسـتنتهي املـركـزيّـة فـي الـحكم 
إلــى االســتقالل الــّداخــلي لــلواليــات وفــي الــحقيقة لــيس مــن اإلنــصاف أن يــحكم مــركــز واحــد عــلى 
مـملكة واحـدة ألنّـه مـهما كـانـت كـياسـة أعـضاء الـحكومـة املـركـزيّـة وعـقولـهم كـبيرة فـإنّـها ال عـلم لـها 
بـــاالحـــتياجـــات املحـــليّة عـــلًما تـــامًّــــا، وال يـــنصفون أعـــضاءهـــا فـــي بـــذل الجهـــد لـــرقـــيّ جـــميع أنـــحاء 
املــــملكة فــــمثالً جــــميع أملــــانــــيا تخــــدم الــــيوم بــــرلــــني وجــــميع فــــرنــــسا تخــــدم بــــاريــــس وجــــميع املــــمالــــك 
واملســـــتعمرات تخـــــدم لـــــندن وتـــــسعى فـــــي تجـــــميلها ولـــــكّن حـــــكومـــــتكم فـــــيها أنـــــظمة طـــــيّبة” وعـــــرض 
شــخص مــن الــحاضــريــن حــول املــشاكــل الــّسياســيّة واالقــتصاديّــة فــتفّضل: "إّن أمــريــكا ال يــمكن 
قـياسـها بـأوروبّـا فـمشاكـل أمـريـكا ال شـيء بـالنّسـبة ملـشاكـل أوروبّـا. فـإحـدى املـشاكـل فـي أوروبّـا 
كـثرة الـجيوش. فـفي فـرنـسا وأملـانـيا عـامّــة الـّشعب جـنود ولـكنّكم أنـتم مـرتـاحـون مـن هـذه املـصيبة 
الـكبرى. فـاشـكروا اهلل عـلى أنّـه نـّجاكـم مـن هـذا الـبالء. وفـي داخـل أمـريـكا أمـن وأمـان وهـنا تـرتـفع 
أّول رايـــــة لـــــلّصلح الـــــعمومـــــيّ فـــــأيـــــقنوا بحـــــدوث ذلـــــك ألّن اإلنـــــسان يـــــتوصّـــــــــــــل إلـــــى نـــــتيجة كـــــّليّة مـــــن 
األّولــيات وهــي أّن الــّصلح قــد اســتقّر هــنا أواّلً بــني جــميع األمّـــة وســوف يســري مــن هــنا إلــى بــقيّة 
األطـراف , وسـأل أحـد الـحاضـريـن: "هـل يـجب أن يـكون حـكم األمّــة بـيد األمّــة بـصورة مـطلقة أم 
بــيد الــعقالء؟” , فــتفّضل: "مــن املــعلوم أّن عــموم األمّـــة لــو انــتخبت أفــضل رجــالــها وهــؤالء انــتخبوا 
رؤســـاء الجـــمهوريـــة فـــإّن هـــذا أحـــسن. أي أّن الـــرّئـــيس يـــكون مـــنتخب املـــنتخبني ألن عـــموم األمّــــة 
عـــوام ولـــيسوا مـــثّقفني فـــي املـــسائـــل الـــّسياســـيّة كـــما يـــنبغي ويـــليق بـــل يجـــرون وراء حـــّب الّشهـــرة. 
وفـــي الـــحقيقة إّن كـــّل مـــوضـــوع هـــاّم يـــرّوجـــه الـــعقالء فـــالـــعواّم يـــلتفون حـــولـــهم وإّن الـــعمل يـــجب أن 
يــكون فــي أســاســه بــيد الــعقالء ال بــيد الــعوام ولــكّن الــعقالء يــنبغي أن يــكونــوا فــي مــنتهى الــّصدق 
واإلخـالص ونـيّتهم خـدمـة عـموم األمـة وحـفظ مـصالـحها وصـيانـتها. الحـظوا األمـور الـكّليّة عـندمـا 
تسـلمون مـقالـيد هـذه األمـور إلـى يـد الـعواّم فـإنـها تنهـدم. فـإذا تـركـتم الـعمل بـيد الـعّمال فـإّن الـبيت 
لــن يــبنى وال بــّد أن يــكون هــناك مــهندس عــاقــل. فــالــعمل يــعمله الــعقالء والــعواّم يتحــملون الــعناء. 
والــقائــد يــرســم الخــطّة الحــربــية ولــكّن الــعوام يــحاربــون وال يــمكن تســليمهم خــريــطة املــعركــة. وهــل 
يــمكن أن يــكون أفــراد الــجيش مــسؤولــني عــن إدارة فــرقــتهم؟ فــإذا أردنــا الــفتح والــظّفر وجــب عــلينا 
تـــعيني رجـــل مجـــرّب عـــاقـــل قـــائـــًدا" , وســـأل ســـائـــل حـــول الـــعالقـــات االقـــتصاديّـــة بـــني الـــرّأســـمالـــينّي 
والـــعّمال فـــتفّضل: "إّن هـــذه إحـــدى املـــبادئ األســـاســـيّة لـــحضرة بـــهاء اهلل ولـــكنّها يـــجب أن تـــعالـــج 
بـاالعـتدال ال بـالـتّهور وإن لـم يـفصل فـي هـذه املـسألـة بـطريـق املـحبّة فـإّن األمـر سـيؤول أخـيرًا إلـى 



الحـــرب. وإّن االشـــتراك والـــتّساوي الـــتّام غـــير مـــمكنني ألّن أمـــور الـــعالـــم ونـــظامـــه يـــختالّن. ولـــكن 
هــــناك طــــريــــق واحــــد مــــعتدل وهــــو أن ال يــــبقى الــــفقراء عــــلى هــــذه الــــحال مــــن االحــــتياج وال يــــبقى 
األغــنياء عــلى هــذه الــحال مــن الــغنى بــل يــعيش الــفقراء ويــعيش األغــنياء حســب درجــاتــهم بــراحــة 
واطـــمئنان وســـعادة. وقـــد فـــّكر بهـــذا املـــوضـــوع قـــديـــًما شـــخص واحـــد كـــان مـــلًكا ملـــملكة أســـبارطـــة 
وضــّحى بــعرشــه مــن أجــل هــذا األمــر وكــان قــد عــاش قــبل والدة اإلســكندر الــيونــانــي وفــّكر فــي أن 
يــقوم بخــدمــة ال تــفوقــها خــدمــة ويــصبح ســببًا فــي ســعادة فــئة فــي هــذا الــعالــم. لهــذا قــسم أهــالــي 
أســـبارطـــة إلـــى ثـــالثـــة أقـــسام أّولـــها أهـــالـــي املـــديـــنة األصـــليّون الّـــذيـــن كـــانـــوا زرّاعًــــا، وثـــانـــيها أهـــل 
الــّصناعــة والــتّجارة، وثــالــثها الــطّبقة الــحاكــمة وهــم يــونــانــيون مــن أصــل فــينيقي. وأراد هــذا املــلك 
املـدعـو لـيكارغـوس أن يـوجـد املـساواة الـحقيقيّة بـني هـذه األقـسام الـثاّلثـة وبهـذه الـطّريـقة يـؤسّــــــس 
حـكومـة عـادلـة فـقال إّن األهـالـي األصـلينّي وهـم الـزّرّاع لـيسوا مـكّلفني بـشيء مـا عـدا إعـطاء عشـر 
حـاصـالتـهم ولـيسوا مـكّلفني بـشيء آخـر. وأهـل الـّصناعـة والـتّجارة كـذلـك يـقّدمـون سـنويًّـا الخـراج 
ولـــيسوا مـــكّلفني بـــشيء آخـــر. أمّــــا الـــطّبقة الـــثّالـــثة أي الـــنّجباء والسّــــــــاللـــة الـــحاكـــمة الّــــذيـــن كـــانـــت 
وظـــيفتهم إشـــغال املـــناصـــب والـــّدفـــاع عـــن الـــوطـــن وقـــت الحـــرب وإدارة املـــملكة. فـــقد مـــسح جـــميع 
أراضـــي أســـبارطـــة وقـــسمها بـــالـــتّساوي بـــني أفـــرادهـــا. فـــمثالً كـــانـــوا تـــسعة آالف شـــخص فـــقّسم 
األراضــــي إلــــى تــــسعة آالف قــــسم وأعــــطى كــــّل شــــخص مــــن هــــذه الــــطّبقة ســــهمه وقــــال إّن عشــــر 
الــحاصــالت فــي كــّل أرض يــعود إلــى صــاحــبها. وكــذلــك وضــع لــألهــلني بــعض الــقوانــني واألنــظمة 
األخـرى وبـعد أن وضـع أحـكام هـذه الـقوانـني حسـب مـا كـان يـحّب دعـا األمّــة لـلحضور إلـى املـعبد 
وقـال لـهم إنّـي أريـد الـّسفر إلـى سـوريّـة ولـكنّني أخـاف بـعد ذهـابـي أن تـلغوا هـذه الـقوانـني ولهـذا 
يـجب أن تـقسموا الـيمني وأن ال تـلغوا هـذه الـقوانـني أبـًدا قـبل رجـوعـي. فـأقـسموا فـي املـعبد قـسًما 
غـــليظًا أن ال يـــغيّروهـــا وأن يـــبقوا مـــتمّسكني بـــها دائـــًما حـــتّى يـــرجـــع املـــلك ولـــكنّه خـــرج مـــن املـــعبد 
وســافــر تــوًّا ومــا رجــع وتــرك املــلك لــكي تــبقى هــذه الــقوانــني مــحفوظــة. ولــم يــمِض زمــن طــويــل عــلى 
هـذه املـسألـة االشـتراكـيّة حـتّى دبّـت أسـباب الـخالف، فـقد ولـد ألحـدهـم خـمسة أوالد ولـآلخـر ثـالثـة 
أوالد ولــلثّالــث ولــدان وحــدث الــتّفاوت بــينهم واضــطربــت األمــور , لهــذا فــمسألــة املــساواة مســتحيلة 
وبـقي أن يـرحـم األغـنياء الـفقراء طـوعًــا ال كـرهًــا ولـو فـعلوا ذلـك كـرهًــا ملـا كـانـت لـه فـائـدة. فـال يـكون 
ذلــك جــبرًا بــل بــالــقانــون حــتّى يــعرف كــّل واحــد واجــبه حســب الــقانــون الــعمومــيّ. فــمثالً شــخص 
غــنيّ عــنده حــاصــالت كــثيرة وشــخص فــقير حــاصــالتــه قــليلة أو نــقول بــصورة أوضــح إّن شــخًصا 
غــنيًّا لــه حــاصــالت تــعادل عشــرة آالف كــيلو وشــخًصا فــقيرًا حــاصــالتــه عشــرة كــيلوات فــليس مــن 
اإلنـصاف أن تـؤخـذ ضـرائـب مـتساويـة مـن االثـنني بـل يـجب إعـفاء هـذا الـفقير فـي هـذه الـحال مـن 
الـضرائـب. فـلو أعـطى الـفقير ضـريـبة العشـر وأعـطى الـغني ضـريـبة العشـر فـليس هـذا إنـصافًـا. 
إذن يـــجب وضـــع قـــانـــون إلعـــفاء هـــذا الـــفقير الّــــذي عـــنده عشـــرة كـــيلوات فـــقط يـــحتاجـــها ملعيشـــته 
الـــّضروريّـــة ولـــكّن الـــغني الّــــذي عـــنده عشـــرة آالف كـــيلو لـــو أعـــطى عشـــرًا أو ُعشْــــــــَريْـــن لـــن يـــصيبه 



ضـرر. فـلو أعـطى الـغنيّ لـبقيت عـنده ثـمانـية آالف أخـرى. وإنـسان آخـر عـنده خـمسون ألـف كـيلو 
فـإنـه لـو أعـطى عشـرة آالف كـيلو لـبقي لـديـه بـعد ذلـك أربـعون ألـف كـيلو. لهـذا يـجب وضـع الـقوانـني 
عـلى هـذا املـنوال , أمّــا قـوانـني األجـور املـوجـودة فـيجب إلـغاؤهـا تـمامًــا. فـلو زاد أصـحاب املـعامـل 
أجـور الـعمال الـيوم فـإنّـهم بـعد شهـر أو سـنة أخـرى يـتظاهـرون أيـًضا ويـضربـون ويـطلبون املـزيـد. 
وليســت لهــذا نــهايــة , واآلن أخــبركــم بشــريــعة اهلل فــي هــذا الــباب. فــبموجــب شــريــعة اهلل ال تُــعطى 
أجـــور فـــقط لـــهؤالء بـــل يـــكونـــون فـــي الـــحقيقة شـــركـــاء فـــي كـــّل عـــمل. فـــمثالً زارع فـــي قـــريـــة يـــزرع 
ويجــمع حــاصــالت زراعــيّة فــتؤخــذ ضــريــبة العشــر مــن الــزّرّاع أغــنياء وفــقراء حســب حــاصــالتــهم 
ويــؤسّـــــــس فــي تــلك الــقريــة مخــزن عــمومــيّ فــيه تجــمع جــميع الــّضرائــب والــحاصــالت ثــّم يــنظر أيّ 
الـنّاس فـقير وأيّـهم غـني. فـالـزّرّاع الّـذيـن يـحصلون عـلى حـاصـالت تـساوي طـعامـهم ومـصروفـاتـهم 
ال يــؤخــذ مــنهم شــيء. وخــالصــة الــقول فــإّن جــميع الــّضرائــب مــن الــحاصــالت تجــمع فــي مخــزن 
عــمومــيّ وإن وجــد فــي الــقريــة عــاجــز يــعطى لــه بــقدر معيشــته الــّضروريّــة. وإذا وجــد غــنيّ يــحتاج 
إلـى خـمسني ألـف كـيلو فـقط ولـكّن حـاصـالتـه تـزيـد عـلى مـصروفـاتـه بـمقدار خـمسمائـة ألـف كـيلو 

يؤخذ منه ُعشران وكّل ما يبقى في املخزن آخر الّسنة ينفق على املصروفات العموميّة.

إّن مــسألــة االشــتراكــيّة مــهّمة جــدًّا وال تحــّل بــإضــراب الــعّمال ويــجب أن تــتّفق جــميع الــّدول وفــي 
مجــلس يــنتخب أعــضاؤه مــن بــرملــانــات األمــم وأعــيانــها ويــقّرر هــؤالء األعــضاء فــي مــنتهى الــعقل 
والــــكفاءة قــــرارًا ال يــــتضّرر بــــموجــــبه الــــرّأســــمالــــيون كــــثيرًا وال يــــبقى الــــعمال مــــحتاجــــني، ويــــضعون 
قـانـونًـا بـمنتهى االعـتدال ثـّم يـعلنون أّن حـقوق الـعمال مـضمونـة بـضمان قـوّي وكـذلـك تـحفظ حـقوق 
أصـــحاب رؤوس األمـــوال. وإذا تـــّم تـــطبيق هـــذا الـــقرار بـــرضـــى الـــطّرفـــني فـــإّن أّي إضـــراب يـــنشأ 
فـيما بـعد يـكون عـرضـة ملـقاومـة جـميع الـّدول لـه. وإالّ انـتهى األمـر إلـى خـراب أكـثر وأكـثر وخـاصّـــــــــة 
فــي أوروبّــا حــيث يحــدث فــيها اضــطراب عــظيم. ومــن بــني أســباب الحــرب الــعامّــة فــي أوروبّــا هــذه 
املـسألـة نـفسها. فـمثالً يـملك أحـد الـرّأسـمالـينّي منجـًما ويـملك اآلخـر مـصنًعا فـإذا أمـكن أن يشـرك 
صـاحـب املنجـم وصـاحـب املـصنع عـّمالـهم فـي األربـاح وبـصورة مـعتدلـة بـأن يـعطوا الـعّمال نسـبة 
مــئويّــة مــن األربــاح فــإّن الــعمال ســيكون لــهم بــاإلضــافــة إلــى أجــورهــم قســط مــن األربــاح الــعامّـــة 
ويــــبذلــــون الجهــــد بــــأرواحــــهم، فــــسوف ال يــــبقى فــــي املســــتقبل احــــتكار وســــوف تــــلغى االحــــتكارات 
بـالـكّليّة وكـذلـك يـخّصص كـّل مـصنع يـملك عشـرة آالف سـهم ألـفي سـهم مـن هـذه اآلالف العشـرة 
لـــلعّمال وبـــاســـمهم حـــتّى تـــكون مـــلًكا لـــهم ومـــا يـــبقى آخـــر الّشهـــر أو الـــّسنة مـــن األربـــاح يـــقّسمه 
أصـحاب األمـوال بـعد دفـع األجـور واملـصروفـات تـقسيًما مـتناسـبًا مـع األسـهم بـني الـطّرفـني. وفـي 
الــحقيقة قــد جــرى حــتّى اآلن ظــلم كــبير بــحّق الــعاّم فــيجب وضــع قــوانــني ألنّــه ال يــمكن أن يــرضــى 
الـعمال بـاألوضـاع الـحاضـرة فـهم يـضربـون فـي كـّل شهـر وفـي كـّل سـنة ويـكون الـّضرر آخـر األمـر 
عــلى الــرّأســمالــينّي. وقــد حــدث قــديــًما إضــراب فــي مــعسكر عــثمانــيّ فــقال الــجيش لــلحكومــة: إنّ 
رواتـــبنا قـــليلة تـــجب زيـــادتـــها فـــزادت الـــّدولـــة رواتـــبهم مـــجبرة. ثـــّم بـــعد مـــرّة أضـــربـــوا أيـــًضا وأخـــيرًا 



ذهـبت كـّل الـّضرائـب فـي جـيب الـجيش ووصـل األمـر إلـى درجـة أّن الـجنود قـتلوا السّـــــلطان قـائـلني 
ملـاذا لـم تـزد الـّضرائـب حـتّى تـزداد رواتـبنا؟ فـال يـمكن أن تجـد مـملكة راحـة بـدون الـقانـون ويـجب 
وضـع قـانـون قـوّي فـي هـذه الـقضيّة بـحيث تحـمي جـميع الـّدول هـذا الـقانـون. وخـالصـة الـقول إنّ 
اإلضـراب سـبب الـّدمـار أمّــا الـقانـون فسـبب الـحياة ويـجب وضـع قـانـون وتـتّم املـطالـبات بـالـحقوق 
وفـق الـقانـون ال بـاإلضـراب وبـالـقّوة وبـالـعنف. وأنـتم فـي هـذه الـّليلة تحـّدثـتم فـي الـّسياسـة وليسـت 
عـادتـنا أن نـتكّلم فـي الـّسياسـة بـل نـحن نـتكّلم عـن عـالـم الـّروح ونـتكّلم عـن الـثّروة املـلكوتـيّة ال عـن 
الـــثّروة الـــنّاســـوتـــيّة. فـــمقتضى الـــّسياســـة هـــو الـــعنف وأمّـــا الـــّسعادة ال تـــتحّقق بـــالـــعنف وال تـــجتمع 
الـــّسعادة والـــقّوة الـــجبريّـــة. مـــا هـــي الـــّسعادة؟ واملـــراد مـــن الـــّسعادة أن تـــعيش األمّــــة فـــي مـــنتهى 

فضائل العالم اإلنسانيّ وبقّوة امللكوت اإللهيّ فتلك قّصة وهذه قّصة أخرى غيرها.

تعاليم بهاء اهلل 

الخطبة املباركة في كنيسة املوّحدين في مدينة  فيالدلفيا – أمريكا صباح األحد في 8 
حزيران 1912

هو اهلل

لـــقد جـــئت مـــن الشّــــــــرق مـــن مـــملكة بـــعيدة، مـــن مـــملكة طـــلع فـــيها دائـــًما نـــور الـــّسماء وهـــي مـــملكة 
ظهـــرت مـــنها املـــظاهـــر املـــقّدســـة وكـــانـــت محـــّل ظـــهور الـــقدرة اإللـــهيّة , ومـــرادي ومـــقصودي هـــو أن 
يــحصل إن شــاء اهلل ارتــباط بــني الشّــــــرق والــغرب وتــحيط مــحبّة اهلل بــكال الــطّرفــني وتــنير الــنّورانــيّة 
اإللـهيّة كـال اإلقـليمني وتـحيي الجـميع نـفحات الـّروح الـقدس. لهـذا أتـضرّع إلـى الـعتبة اإللـهيّة أن 
يـجعل الشّــــــرق والـغرب إقـليًما واحـًدا ويـجعل هـذه األديـان ديـنًا واحـًدا ويـجعل هـذه الـنّفوس نـفًسا 
واحـدة ويـصبح الجـميع بـمثابـة أنـوار شـمس واحـدة وأمـواج بحـر واحـد ويـصبح الجـميع أشـجارًا 
فــي بســتان واحــد ويــصبح الــكّل أوراقًــا وأزهــارًا فــي حــديــقة واحــدة , إّن حــقيقة األلــوهــيّة وحــدانــيّة 
مـحضة ومـقّدسـة ومـنزّهـة عـن إدراك الـكائـنات، ألّن إدراك الـكائـنات محـدود وحـقيقة األلـوهـيّة غـير 
محـــدودة وكـــيف يســـتطيع املحـــدود أن يـــحيط بـــغير املحـــدود؟ فـــنحن فـــقر مـــحض وحـــقيقة األلـــوهـــيّة 
غـــنى صـــرف. وكـــيف يـــحيط الـــفقر الـــبحت بـــالـــغنى املـــطلق؟ ونـــحن عجـــز صـــرف. وحـــقيقة األلـــوهـــيّة 
قــدرة مــحضة وكــيف يســتطيع العجــز الــّصرف أن يــدرك الــقدرة املــحضة؟ إّن الــكائــنات املــركّـــبة مــن 
عـناصـر والّـتي هـي عـلى الـّدوام فـي انـتقال وانـقالب كـيف تسـتطيع أن تـتصّور الـحقيقة الّـتي هـي 
الـحيّ الـقيّوم الـقديـم! فـمن املـؤكّـــد أنّـها عـاجـزة عـن ذلـك. ألنّـنا حـينما نـنظر إلـى الـكائـنات نـشاهـد 
أّن تــفاوت املــراتــب مــانــع لــإلدراك وكــّل رتــبة دانــية ال تســتطيع إدراك مــا فــوقــها. مــثالً الجــماد مــهما 
ارتـقى فـإنّـه لـن يـدرك عـالـم الـنّبات. والـنّبات مـهما ارتـقى فـإنّـه لـن يـدرك حـقيقة الـحيوان ولـن يـعرف 
عــن الــّسمع والــبصر شــيئًا، كــذلــك مــهما ارتــقت الــحقيقة الــحيوانــيّة لــن تــطّلع عــلى حــقيقة اإلنــسان 



وال تـدرك الـقّوة الـعاقـلة لـه. إذن اتّـضح أن تـفاوت املـراتـب مـانـع لـإلدراك وال تسـتطيع كـّل رتـبة دانـية 
إدراك مـــا فـــوقـــها , الحـــظوا بـــصورة دقـــيقة تـــروا أّن هـــذه الـــزّهـــرة عـــلى مـــا هـــي عـــليه مـــن الـــظّرافـــة 
والــّلطف والــعطر وهــي فــي درجــة الــكمال فــي عــالــم الــنّبات إال أنّــها ال تــدرك حــقيقة اإلنــسان ولــن 
تسـتطيع تـصّور الـّسمع والـبصر فـي عـالـم اإلنـسان ولـن يـتحّقق لـها عـقل اإلنـسان وإدراكـه ولـيس 
لــها خــبر عــن عــالــم اإلنــسان. ومــع أّن كــالًّ مــن الــزّهــرة واإلنــسان حــادث إال أّن تــفاوت املــراتــب هــو 
السّـــــــــبب فـــــي عـــــدم اإلدراك ألّن رتـــــبة اإلنـــــسان عـــــالـــــية ورتـــــبة الـــــنّبات دانـــــية. إذن فـــــكيف تســـــتطيع 
الــــحقيقة البشــــريّــــة إدراك حــــقيقة األلــــوهــــيّة؟ وكــــيف يســــتطيع اإلنــــسان املحــــدود إدراك الــــرّّب غــــير 
املحـــدود؟ ال شـــّك أنّـــه لـــن يســـتطيع ذلـــك ولـــن يـــصل ذلـــك إلـــى تـــصّور اإلنـــسان ألّن كـــّل مـــا يـــأتـــي 
ضــمن تــصّور اإلنــسان إنّــما هــو محــدود بــينما حــقيقة األلــوهــيّة غــير محــدودة , ولــكّن تــلك الــحقيقة 
اإللـهيّة قـد أفـاضـت الـوجـود عـلى جـميع الـكائـنات ومـواهـبها ظـاهـرة فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ وأنـوارهـا 
منتشـرة فـي عـالـم الـوجـود مـثل انـتشار أنـوار الـّشمس فـعندمـا تـالحـظون الـّشمس تـرون أّن نـورهـا 
وحــرارتــها ســاطــعة عــلى األشــياء وكــذلــك تشــرق أنــوار شــمس الــحقيقة عــلى الــكّل. فــنورهــا واحــد 
وحــــرارتــــها واحــــدة وفــــيضها واحــــد وهــــي ســــاطــــعة عــــلى جــــميع الــــكائــــنات. لــــكّن مــــراتــــب الــــكائــــنات 
مـــــتعّددة واســـــتعدادهـــــا مـــــتفاوت وكـــــّل واحـــــد يســـــتفيض مـــــن الـــــّشمس بـــــقدر اســـــتعداده. فـــــالحجـــــر 
األسـود لـديـه شـعاع مـن الـّشمس واألشـجار لـها شـعاع مـن الـّشمس والـحيوانـات لـديـها شـعاع مـن 
الـّشمس وقـد تـربّـت بحـرارة الـّشمس والـّشمس واحـدة والـفيض واحـد , ولـكّن الـنّفوس الـكامـلة مـن 
البشــر مــثل املــرآة الّــتي تشــرق الــّشمس فــيها بــتمام قــّوتــها وتظهــر فــيها كــماالت الــّشمس وتتجــّلى 
وتــتّضح فــيها حــرارة الــّشمس وضــياؤهــا بــتمامــها وهــي تــحكي عــن الــّشمس. إّن هــذه املــرايــا هــي 
املــظاهــر املــقّدســة الّــتي تــمثل حــقيقة األلــوهــيّة تــمامًـــا كــالــّشمس الــظّاهــرة فــي املــرآة. وفــي املــرايــا 
تظهـر صـورة الـّشمس الـّسماويّـة ومـثالـها. وكـذلـك تظهـر صـورة الـّشمس الـحقيقة ومـثالـها وتتجـّلى 
فـــي مـــرآة الـــحقيقة الّــــتي هـــي املظهـــر املـــقّدس ولهـــذا يـــتفّضل حـــضرة املـــسيح: "األب فـــي االبـــن" 
واملـراد هـو أن تـلك الـّشمس –شـمس الـحقيقة- ظـاهـرة فـي هـذه املـرآة ولـيس املـراد هـو أّن الـّشمس 
تـــنزّلـــت عـــن مـــكانـــها وجـــاءت واســـتقرّت فـــي هـــذه املـــرآة. ألنّـــه لـــيس لـــحقيقة األلـــوهـــيّة صـــعود ونـــزول 
ولــــيس لــــها دخــــول وخــــروج. وهــــي مــــقّدســــة ومــــنزّهــــة عــــن الــــزّمــــان واملــــكان وهــــي دومًـــــا فــــي مــــركــــز 
الـــتّقديـــس ألنّـــه لـــيس هـــناك لـــحقيقة األلـــوهـــيّة تـــغيير وتـــبديـــل إذ إّن الـــتّغيير والـــتّبديـــل واالنـــتقال مـــن 
حــال إلــى حــال مــن خــصائــص الــحقيقة الــحادثــة , وفــي الــوقــت الّــذي اشــتّد فــيه الــخالف والــنّزاع 
والـــخصام شـــّدة عـــظيمة فـــي بـــالد الشّـــــــرق وكـــانـــت املـــذاهـــب واملـــلل يـــحارب بـــعضها بـــعًضا وكـــانـــت 
األجـــناس املـــختلفة يـــخاصـــم بـــعضها بـــعًضا – فـــي هـــذا الـــوقـــت ظهـــر حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن أفـــق 
الشّـــــــرق وتــفّضل بــإعــالن وحــدة الــفيوضــات اإللــهيّة ووحــدة اإلنــسانــيّة وأّن جــميع البشــر عــبيد إلــه 
واحــــد وجــــميعهم نــــالــــوا الــــوجــــود مــــن فــــيض الخــــلق اإللــــهيّ. وأّن اهلل رؤوف بــــالجــــميع وهــــو يــــربّــــي 
الجـــميع وهـــو رؤوف بـــكّل جـــنس وبـــكّل مـــّلة ويـــرزق الجـــميع ويـــربّـــيهم ويـــحفظهم ويـــشملهم جـــميًعا 



بــاأللــطاف، ومــا دام اهلل رؤوفًــا بــالــكّل فــلماذا نــكون نــحن غــير رؤوفــني؟ ومــا دام اهلل وفــيًّا مــع الــكلّ 
فـلماذا نـكون نـحن عـديـمي الـوفـاء؟ ومـا دام اهلل يـعامـل الـكّل بـالـرّحـمة فـلماذا نـعامـل بـعضنا بـعًضا 
بــالــعنف والــغضب؟ وهــذه هــي الــّسياســة اإللــهيّة وال شــّك أنّــها مــن الــّسياســة البشــريّــة ألّن البشــر 
مـهما كـانـوا عـاقـلني لـيس مـن املـمكن أن تـكون سـياسـتهم أعـظم مـن الـّسياسـة اإللـهيّة. إذن يـجب 
عــلينا نــحن أن نــتابــع الــّسياســة اإللــهيّة وأن نــحّب جــميع املــلل والخــلق وأن نــكون رؤوفــني بــالجــميع 
ونــعتبر الجــميع أوراقًــا وبــراعــم وأثــمارًا لشجــرة واحــدة ألّن الجــميع مــن ســاللــة عــائــلة واحــدة ومــن 
أوالد آدم واحـــد والـــكّل أمـــواج بحـــر واحـــد وأعـــشاب حـــقل واحـــد ويـــعيشون فـــي حـــمايـــة إلـــه واحـــد. 
وغـــايـــة مـــا فـــي األمـــر أّن أحـــدهـــم عـــليل تـــجب مـــعالـــجته وجـــاهـــل يـــجب تـــعليمه ونـــائـــم يـــجب إيـــقاظـــه 
وغــافــل يــجب تــنبيهه , وقــد أعــلن حــضرة بــهاء اهلل وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وكــذلــك وحــدة األديــان. 
ألّن جــميع األديــان اإللــهيّة أســاســها الــحقيقة والــحقيقة ال تــقبل الــتّعّدد والــحقيقة واحــدة وأســاس 
جـــميع أنـــبياء اهلل واحـــد وهـــو الـــحقيقة ولـــو لـــم يـــكن الـــحقيقة لـــكان بـــاطـــالً. وحـــيث إّن األســـاس هـــو 
الــحقيقة لهــذا فــإّن بــناء األديــان اإللــهيّة واحــد. وغــايــة مــا فــي األمــر أّن الــتّقالــيد حــّلت فــي وســطها 
وظهـرت آداب وتـقالـيد زائـدة وهـذه الـتّقالـيد ليسـت مـن األنـبياء إنّـما هـي حـادثـة وبـدعـة. وحـيث إنّ 
هــذه الــتّقالــيد مــختلفة لــذلــك صــارت ســبب اخــتالف األديــان، أمّـــا إذا نــبذنــا هــذه الــتّقالــيد وتحــّريــنا 
حـــقيقة أســـاس األديـــان اإللـــهيّة فـــال شـــّك أنّـــنا نتّحـــد , وكـــذلـــك أعـــلن وحـــدة الـــنّوع اإلنـــسانـــيّ وأنّ 
الـــنّساء والـــرّجـــال كـــّلهم مـــتساوون فـــي الـــحقوق ولـــيس بـــينهم تـــمايـــز بـــأّي وجـــه مـــن الـــوجـــوه ألنّـــهم 
جـميًعا بشـر ويـحتاجـون فـقط إلـى الـتّربـية فـإذا تـربّـت الـنّساء مـثل الـرّجـال فـال شـّك مـطلًقا فـي أنّـه 
ســـوف ال يـــبقى أّي امـــتياز ألّن الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ كـــالـــطّير يـــحتاج إلـــى جـــناحـــني أحـــدهـــما اإلنـــاث 
واآلخــر الــذّكــور وال يســتطيع الــطّير أن يــطير بــجناح واحــد وأّي نــقص فــي أحــد الــجناحــني يــكون 
وبــاالً عــلى الــجناح اآلخــر. وعــالــم البشــريّــة مــثل يــديــن فــإذا بــقيت يــد نــاقــصة تــتعطّل الــيد األخــرى 
الـكامـلة عـن أداء وظـيفتها. وقـد خـلق اهلل جـميع البشـر ووهـب الجـميع عـقالً ودرايـة ووهـب الجـميع 
عـينني وأذنـني ويـديـن ورجـلني ولـم يـميّز بـعًضا عـن بـعض. فـلماذا تـكون الـنّساء أحـّط مـن الـرّجـال؟ 
إّن الــعدالــة اإللــهيّة ال تــقبل بهــذا. والــعدل اإللــهيّ خــلق الجــميع مــتساويــن، ولــيس لــدى اهلل ذكــور 
وإنـــاث وكـــّل مـــن كـــان قـــلبه أطهـــر وعـــمله أحـــسن فـــهو مـــقبول أكـــثر لـــدى اهلل ســـواء كـــان امـــرأة أم 
رجـالً. وكـم مـن نـساء ظهـرن وكـّن فخـر الـرّجـال مـثل حـضرة مـريـم الّــتي كـانـت فخـر الـرّجـال ومـريـم 
املجـــدلـــيّة الّـــتي كـــان الـــرّجـــال يـــغبطونـــها ومـــريـــم أّم يـــعقوب الّـــتي صـــارت قـــدوة لـــلرّجـــال وآســـيا بـــنت 
فـــرعـــون وســـارة زوجـــة إبـــراهـــيم الـــّلتني كـــانـــتا فخـــر الـــرّجـــال وأمـــثالـــهّن كـــثيرات. فـــقد كـــانـــت حـــضرة 
فــاطــمة ســراج جــميع الــنّساء وكــانــت حــضرة قــرّة الــعني كــوكــبًا نــورانــيًّا ســاطــًعا وفــي هــذا الــعصر 
تــوجــد فــي إيــران نــساء هــّن فخــر الــرّجــال عــاملــات شــاعــرات مــثّقفات فــي مــنتهى الــّشجاعــة. ثــّم إنّ 
تـــربـــية الـــنّساء أعـــظم مـــن تـــربـــية الـــرّجـــال بـــل وأهـــم ألّن هـــؤالء الـــبنات ســـيصبحن ذات يـــوم أمّــــهات 
واألّم هــي الّــتي تــربّــي األطــفال، واألمّــهات هــّن املــعّلمات لــألطــفال لهــذا يــجب أن يــكّن فــي مــنتهى 



الــكمال والــعلم والــفضل حــتّى يســتطعن تــربــية األوالد وإن كــانــت األمّــهات نــاقــصات ظــّل األطــفال 
جهـالء بـلهاء , كـذلـك دعـا حـضرة بـهاء اهلل لـوحـدة الـتّربـية وأعـلن أنّـها الزمـة مـن أجـل اتّـحاد الـعالـم 
اإلنــــسانــــيّ كــــي يــــنال جــــميع البشــــر رجــــاالً ونــــساء وبــــنات وأوالًدا تــــربــــية واحــــدة. وحــــينما تــــصبح 
الــتّربــية عــلى نــمط واحــد فــي جــميع املــدارس يــحصل بــني البشــر ارتــباط تــام، وعــندمــا يــنال جــميع 
الــجنس البشــرّي نــوعًـــا واحــًدا مــن الــتّعليم تــتّم وحــدة الــرّجــال والــنّساء وينهــدم بــنيان الحــروب وال 
يـــمكن أن تـــنتهي الحـــروب إالّ بـــعد تـــحّقق هـــذه املـــسائـــل ذلـــك ألّن اخـــتالف الـــتّربـــية يـــورث الحـــروب 
بـــينما املـــساواة فـــي الـــحقوق بـــني الـــذّكـــور واإلنـــاث تـــمنع الحـــروب. فـــالـــنّساء ال يـــرضـــني بـــالحـــروب. 
فــهؤالء الشّـــــــبّان أعــزّاء جــدًّا عــند أمّـــهاتــهم وال تــرضــى األمّـــهات أبــًدا بــإرســال أبــنائــهّن إلــى مــيدان 
الـــقتال لـــتسفك دمـــاؤهـــم، فـــالـــّشاّب الّـــذي أمـــضت أمّــــه عشـــريـــن ســـنة فـــي تـــربـــيته بـــمنتهى املـــشّقة 
والـّصعوبـة هـل تـرضـى أمّــه أن يـقطع إربًـا إربًـا فـي مـيدان الحـرب؟ ومـهما حـاولـوا أن يـدخـلوا فـي 
عــقولــهّن األوهــام بــاســم مــحبّة الــوطــن والــوحــدة الــّسياســيّة ووحــدة الــجنس ووحــدة الــعرق ووحــدة 
املـملكة وقـالـوا لـهّن بـأّن هـؤالء الشّــــــبّان يـجب أن يـذهـبوا ويـقتلوا مـن أجـل هـذه األوهـام فـال تـرضـى 
أيّـة أّم بـذلـك , ولهـذا فـحينما تـعلن املـساواة بـني املـرأة والـرّجـل فـال شـّك أّن الحـرب سـوف تـزول وال 
يـعود يـضّحى بـأطـفال البشـريّـة فـداء لـألوهـام , ومـن جـملة الـتّعالـيم الّــتي أعـلنها حـضرة بـهاء اهلل 
هـو أّن الـّديـن يـجب أن يـكون مـطابـًقا لـلعقل ومـطابـًقا لـلعلم وأّن الـعلم يـصّدق الـّديـن والـّديـن يـصّدق 
الـعلم وكـالهـما يـرتـبطان بـبعضهما ارتـباطًـا تـامًــا. هـذا هـو أصـل الـحقيقة وإذا مـا خـالـفت مـسألـة 
مـن املـسائـل الـّديـنيّة الـعقل وخـالـفت الـعلم فـإنّـها وهـم مـحض. فـكم تـمّوجـت مـن أمـثال هـذ الـبحور 
الــوهــميّة فــي الــقرون املــاضــية! الحــظوا أوهــام مــّلة الــّرومــان والــيونــان الّـــتي كــانــت أســاس ديــنهم 
والحــظوا أوهــام املــصريّــني الّـــتي كــانــت أســاس ديــنهم أيــًضا وجــميع هــذه األوهــام مــخالــفة لــلعقل 
ومــخالــفة لــلعلم واتّــضح اآلن وتجــّلى أنّــها كــانــت أوهــامًــا ولــكنّها فــي زمــانــها كــانــت عــقائــد تــمّسكوا 
بـها أشـد الـتّمسك. فـاملـصريّـون الـقدمـاء مـثالً حـينما كـان يـذكـر أمـامـهم اسـم صـنم مـن أصـنامـهم 
كـــانـــوا يـــزعـــمون أّن ذلـــك معجـــزة مـــن معجـــزات ذلـــك الـــّصنم فـــي حـــني أنّـــه فـــي الـــحقيقة قـــطعة مـــن 
الّصخــــر , إذن يــــجب عــــلينا نــــحن أن نتخــــّلى عــــن هــــذه األوهــــام ونتحــــّرى الــــحقيقة. فــــكّل مــــا نــــراه 
مـطابـًقا لـلحقيقة نـقبله وكـّل مـا ال يـصّدقـه الـعلم وال يـقبله الـعقل فـهو لـيس بـحقيقة بـل تـقالـيد وهـذه 
الـــتّقالـــيد يـــجب نـــبذهـــا ويـــجب الـــتّمسك بـــالـــحقيقة فـــال نـــقبل الـــّديـــن الّـــذي ال يـــطابـــق الـــعقل والـــعلم. 
وحــينما يــتّم هــذا ال يــبقى اخــتالف بــني البشــر إطــالقًــا وتــصبح جــميًعا مــّلة واحــدة وجــنًسا واحــًدا 
ووطــنًا واحــًدا وســياســة واحــدة وإحــساســات واحــدة وتــربــية واحــدة , يــا إلــهي الــغفور أنــت مــأوى 
لــهؤالء الــعبيد وأنــت مــطّلع عــلى األســرار وأنــت الــخبير. كــّلنا عــاجــزون وأنــت املــقتدر الــقديــر وكــّلنا 
خــطاة وأنــت غــافــر الــذّنــوب الــرّحــمن الــرّحــيم. يــا إلــهنا ال تــنظر إلــى تــقصيرنــا بــل عــامــلنا بــفضلك 
ومـــوهـــبتك. ذنـــوبـــنا كـــثيرة ولـــكّن بحـــر رحـــمتك ال مـــنتهى لـــه، ونـــحن فـــي أشـــّد العجـــز ولـــكّن تـــأيـــيدك 
وتـــوفـــيقك ظـــاهـــران، إذن أيّـــدنـــا ووفّـــقنا إلـــى مـــا يـــليق بـــعتبتك وأنـــر الـــقلوب واجـــعل الـــعيون تـــبصر 



واآلذان تــــسمع وأحــــيي املــــوتــــى واشــــِف املــــرضــــى وأغــــِن الــــفقراء وهــــب لــــلخائــــفني أمــــنًا واطــــمئنانًــــا 
واقــبلنا فــي مــلكوتــك ونــّورنــا بــنور الهــدايــة إنّــك أنــت املــقتدر وإنّــك أنــت الــكريــم الــرّحــمن وإنّــك أنــت 

الّرؤوف.

تعاليم بهاء اهلل 

الخطبة املباركة في معبد املعمدانينّي في فيالدلفيا – أمريكا مساء يوم األحد 8 حزيران سنة 
1912

هو اهلل 

إنّـــني مســـرور جـــدًّا فـــي هـــذه الـــّليلة لـــحضوري هـــذا الجـــمع املـــحترم. وفـــي الـــحقيقة إنّـــه جـــمع فـــي 
مـنتهى الـّروحـانـيّة، واإلحـساسـات املـلكوتـيّة مـوجـودة فـي قـلوبـكم بـمنتهى الـقّوة، ووجـوهـكم مـتّجهة 
إلـــى اهلل ونـــوايـــاكـــم خـــالـــصة وتـــشاهـــد فـــي الـــوجـــوه بـــشارات روحـــانـــيّة. لهـــذا أرى مـــن املـــناســـب أن 
اتّحـدث إلـيكم قـليالً , مـنذ خـلقة آدم حـتّى يـومـنا هـذا كـان فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ طـريـقان أحـدهـما 
طـريـق الـطّبيعة واآلخـر طـريـق الـّديـن , فـطريـق الـطّبيعة طـريـق حـيوانـيّ ألّن الـحيوان يتحـرّك حسـب 
مــقتضيات الــطّبيعة ويــقوم بــكّل مــا تســتلزمــه الــّشهوات الــحيوانــيّة. لهــذا فــالــحيوان أســير الــطّبيعة. 
وال يسـتطيع أبـًدا أن يـتجاوز قـانـون الـطّبيعة ولـيس لـه اطاّلع عـلى اإلحـساسـات الـّروحـانـيّة، ولـيس 
لــه اطّـالع عــلى الــّديــن اإللــهيّ، ولــيس لــه اطّـالع عــلى املــلكوت اإللــهيّ، ولــيس لــه اطّـالع عــلى الــقّوة 
الـعاقـلة. إنّـما هـو أسـير املـحسوسـات، ولـيس لـه اطّـالع عـلى مـا هـو خـارج عـن عـالـم املـحسوسـات 
بـــل يـــعرف كـــّل مـــا تـــراه عـــينه وتـــسمعه أذنـــه وتســـتنشقه شـــامّــــته وتـــذوقـــه ذائـــقته وتـــلمسه المســـته. 
والـحيوان أسـير هـذه الـقوى الخـمس ويـقبل كـّل مـا تـحّسه هـذه الـقوى ولـيس لـلحيوان اطّـالع عـلى 
مــا هــو خــارج عــن مــحسوســاتــه أي أنّــه ال اطّـالع لــه عــلى عــالــم املــعقوالت وال عــلى املــلكوت اإللــهيّ 
وال عـــلى اإلحـــساســـات الـــّروحـــانـــيّة وال عـــلى الـــّديـــن ألنّـــه أســـير الـــطّبيعة , ومـــن الـــغريـــب أن يفتخـــر 
املـاّديّـون بهـذا ويـقولـون إّن كـّل مـا هـو مـحسوس مـقبول، وهـم أسـرى املـحسوسـات وال اطّـالع لـهم 
أبـًدا عـلى الـعالـم الـّروحـانـيّ، وال اطّـالع لـهم عـلى املـلكوت اإللـهيّ، وال اطّـالع لـهم عـلى الـفيوضـات 
الـرّحـمانـيّة. فـإن كـان هـذا هـو الـكمال إذًا فـالـحيوان قـد وصـل إلـى أعـظم درجـات الـكمال. فـهو ال 
يـــعلم شـــيئًا أبـــًدا عـــن املـــلكوت والـــّروحـــانـــيّات وهـــو مـــنكر لـــلّروحـــانـــيّات. فـــإن قـــلنا إّن كـــونـــنا أســـرى 
لـلمحسوسـات هـو كـمال إذن فـالـحيوان أكـمل الـكائـنات ألنّـه ال يـملك أبـًدا إحـساسـات روحـانـيّة وال 
أعــلم لــه أبــًدا بــاملــلكوت اإللــهيّ، مــع أّن اهلل قــد أودع فــي حــقيقة اإلنــسان قــّوة عــظيمة وبهــذه الــقّوة 
الــعظيمة يــحكم عــلى عــالــم الــطّبيعة , الحــظوا أّن جــميع الــكائــنات أســيرة لــلطّبيعة. فهــذه الــّشمس 
عــــلى مــــا هــــي عــــليه مــــن الــــعظمة أســــيرة لــــلطّبيعة، وهــــذه الــــنّجوم الــــعظيمة أســــيرة لــــلطّبيعة، وهــــذه 
الــــــجبال بــــــعظمتها أســــــيرة لــــــلطّبيعة، وهــــــذه الــــــكرة األرضــــــيّة بــــــعظمتها أســــــيرة لــــــلطّبيعة، وجــــــميع 



الجـمادات والـنّباتـات والـحيوانـات أسـيرة لـلطّبيعة، وجـميع هـذه الـكائـنات ال تسـتطيع الخـروج عـلى 
حـــكم الـــطّبيعة. فـــمثالً، الـــّشمس بـــعظمتها وهـــي أكـــبر مـــن الـــكرة األرضـــيّة بـــمليون ونـــصف مـــرّة ال 
تخـــرج عـــلى قـــانـــون الـــطّبيعة قـــيد شـــعرة وال تـــتجاوز مـــركـــزهـــا ألنّـــها أســـيرة لـــلطّبيعة. أمّـــا اإلنـــسان 
فـإنّـه حـاكـم عـلى الـطّبيعة , الحـظوا أّن اإلنـسان بـمقتضى قـانـون الـطّبيعة ذو روح أرضـيّ، ولـكنّه 
يكســر هــذا الــقانــون ويــطير فــي الــهواء ويــسير تــحت الــبحار ويــتسابــق فــوق املــحيطات. واإلنــسان 
يــحبس هــذه الــقّوة الكهــربــائــية الــعاتــية فــي داخــل زجــاجــة ويــتخابــر مــع الشّــــــرق والــغرب فــي دقــيقة 
واحــدة ويــأخــذ األصــوات فــيحبسها ويــكشف حــقائــق الــّسموات وهــو فــي األرض ويــكشف أســرار 
الـكرة األرضـيّة، ويظهـر جـميع الـكنوز املسـتورة فـي الـطّبيعة ويظهـر جـميع أسـرار الـكائـنات وهـي 
بـمقتضى قـانـون الـطّبيعة أسـرار مـكنونـة ورمـوز مـصونـة ويـجب أن تـبقى مسـتورة بـموجـب قـانـون 
الــطّبيعة ولــكّن اإلنــسان بهــذه الــقّوة املــعنويّــة الّــتي يــملكها يــكشف أســرار الــطّبيعة وهــذا مــخالــف 
لــقانــون الــطّبيعة ويظهــر الــحقائــق الــطّبيعية املــكنونــة وهــذا مــخالــف لــقانــون الــطّبيعة , إذن اتّــضح 
أّن اإلنــــسان حــــاكــــم عــــلى الــــطّبيعة، وفــــضالً عــــن هــــذا فــــإّن الــــطّبيعة ال ارتــــقاء لــــها واإلنــــسان فــــي 
ارتــــقاء والــــطّبيعة ال شــــعور لــــها واإلنــــسان ذو شــــعور. والــــطّبيعة ال إرادة لــــها واإلنــــسان لــــه إرادة، 
والــطّبيعة ال تــكتشف الــحقائــق واإلنــسان يــكتشف الــحقائــق. والــطّبيعة ال عــلم لــها بــالــعالــم اإللــهيّ 
واإلنـــسان لـــه اطّــالع، والـــطّبيعة ال عـــلم لـــها بـــاهلل واإلنـــسان لـــه مـــعرفـــة عـــن اهلل. واإلنـــسان يكتســـب 
الــفضائــل والــطّبيعة محــرومــة مــنها، واإلنــسان يــدفــع الــرّذائــل والــطّبيعة ال تســتطيع دفــع الــرّذائــل , 
إذن اتّـضح أّن اإلنـسان أشـرف مـن املـاّدة وأّن لـديـه قـّوة مـعنويّـة فـوق عـالـم الـطّبيعة واإلنـسان لـديـه 
قـّوة الـحافـظة والـطّبيعة ليسـت لـديـها هـذه الـقّوة. واإلنـسان لـديـه قـّوة مـعنويّـة والـطّبيعة ليسـت لـديـها 
هـــذه الـــقّوة، واإلنـــسان لـــديـــه قـــوى روحـــانـــيّة والـــطّبيعة ليســـت لـــديـــها هـــذه الـــقوى. إذن فـــاإلنـــسان 
أشــرف مــن الــطّبيعة ألّن الــقّوة املــعنويّــة قــد خــلقت فــي حــقيقة اإلنــسان والــطّبيعة محــرومــة مــنها , 
سـبحان اهلل، إّن مـوطـن الـعجب هـو أّن اإلنـسان مـع امـتالكـه ملـثل هـذه الـقوى املـعنويّـة املـودعـة فـيه 
يــعبد الــطّبيعة الّـــتي هــي أحــّط مــنه ولــقد خــلق اهلل فــيه روحًـــــا قــدســيّة وبهــذه الــّروح املــقّدســة صــار 
أشـرف الـكائـنات، ومـع وجـود هـذه الـكماالت فـيه يـصير أسـير املـاّدة ويـعتبر املـاّدة إلـًها ويـنكر كـلّ 
مــــا هــــو خــــارج عــــن عــــالــــم املــــاّدة. فــــإن كــــان هــــذا كــــماالً فــــالــــحيوان حــــائــــز عــــلى بــــدرجــــة أعــــظم ألن 
الــحيوان ال عــلم لــه بــالــعالــم اإللــهيّ وبــما وراء الــطّبيعة. إذن فــالــحيوان أعــظم فــيلسوف ألنــه ال عــلم 
لـه بـاهلل وال عـلم لـه بـملكوت اهلل، وخـالصـة الـقول إّن هـذا هـو طـريـق الـطّبيعة , أمّــا الـطّريـق الـثّانـي 
فـــــهو طـــــريـــــق الـــــّديـــــن وهـــــو اآلداب اإللـــــهيّة واكـــــتساب الـــــفضائـــــل اإلنـــــسانـــــيّة وتـــــربـــــية عـــــموم البشـــــر 
والـنّورانـيّة الـّسماويّـة واألعـمال املـمدوحـة. إّن طـريـق الـّديـانـة هـذا هـو سـبب نـورانـيّة الـعالـم البشـرّي. 
وطـــريـــق الـــّديـــانـــة هـــذا هـــو ســـبب تـــربـــية الـــنّوع اإلنـــسانـــيّ. وطـــرق الـــّديـــانـــة هـــذا هـــو ســـبب تهـــذيـــب 
األخـالق. وطـريـق الـّديـانـة هـذا هـو سـبب مـحبّة اهلل. وطـريـق الـّديـانـة هـذا هـو سـبب مـعرفـة اهلل، وهـو 
أسـاس املـظاهـر املـقّدسـة اإللـهيّة وهـو الـحقيقة. وإّن أسـاس األديـان اإللـهيّة واحـد ال يـقبل الـتعّدد 



واالنـــقسام وهـــو يخـــدم عـــالـــم األخـــالق ويـــصفّي الـــقلوب واألرواح. وهـــو ســـبب اكـــتساب الـــفضائـــل 
وســبب نــورانــيّة الــعالــم اإلنــسانــيّ، ولــكن ويــا لــألســف إّن هــذا الــعالــم اإلنــسانــيّ صــار غــريــق بحــر 
الـتّقالـيد وبـالـرّغـم مـن أّن حـقيقة األديـان اإللـهيّة واحـدة ولـكّن سـحب األوهـام ويـا لـألسـف قـد سـترت 
أنــوار الــحقائــق. وقــد أظــلمت ســحب الــتّقالــيد الــعالــم. لهــذا لــم تــعد نــورانــيّة الــّديــن ظــاهــرة، وصــارت 
الــــظّلمة ســــببًا لــــالخــــتالف ألّن الــــتّقالــــيد مــــختلفة واخــــتالفــــها قــــد أّدى إلــــى الــــخصام والــــنّزاع بــــني 
األديـــان فـــي حـــني أّن األديـــان اإللـــهيّة تـــؤسّـــــــس الـــوحـــدة اإلنـــسانـــيّة وهـــي ســـبب املـــحبّة بـــني البشـــر 
وسـبب االرتـباط الـعمومـيّ وسـبب اكـتساب الـفضائـل. لـكّن الـنّاس غـرقـوا فـي بحـر الـتّقالـيد وبسـبب 
اكــتساب هــذه الــتّقالــيد ابــتعدوا تــمامًـــا عــن طــريــق االتّــحاد وحــرمــوا مــن نــورانــيّة الــّديــانــة وتشــبّثوا 
بـــاألوهـــام الّــــتي ورثـــوهـــا عـــن اآلبـــاء واألجـــداد , وملّــا أصـــبحت هـــذه الـــتّقالـــيد ســـبب الـــظّلمة مـــحيت 
نــورانــيّة الــّديــن وصــار كــّل مــا كــان ســبب الــحياة ســببًا لــلممات وكــّل مــا كــان بــرهــان الــعرفــان صــار 
دلـيل الجهـل وكـّل مـا كـان سـبب الـعلّو والـرّقـيّ فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ صـار سـبب الـّدنـاءة والـّسفاهـة 
لـه، ولهـذا تـدنّـى عـالـم الـّديـن يـومًـا فـيومًـا وغـلب عـالـم املـاّديّـات تـدريـجيًّا وبـقيت تـلك الـحقيقة الـقدسـيّة 
فــي األديــان مســتورة. وحــينما تــغرب الــّشمس تــطير الــخفافــيش ألنّــها طــيور الــّليل وحــينما تــغرب 
نــورانــيّة الــّديــن يــطير هــؤالء املــاّديّــون أشــباه الــخفافــيش ألنّــهم طــيور الــّليل وحــينما يــختفي الــنّور 
الــحقيقيّ يشــرع هــؤالء بــالــطّيران , وخــالصــة الــقول حــينما أحــاطــت الــظّلمة بــالــعالــم طــلع حــضرة 
بـــهاء اهلل مـــن أفـــق إيـــران كـــالـــّشمس املشـــرقـــة ونـــّور جـــميع اآلفـــاق بـــأنـــوار الـــحقيقة وأظهـــر حـــقيقة 
األديــان اإللــهيّة وأزال ظــلمة الــتّقالــيد ووضــع تــعالــيم جــديــدة وأحــيى الشّــــــرق بــتلك الــتّعالــيم , فــأّول 
تـــــعالـــــيم حـــــضرة بـــــهاء اهلل هـــــو تحـــــّري الـــــحقيقة. فـــــيجب أن يتحـــــّرى اإلنـــــسان الـــــحقيقة وأن يـــــترك 
الـتّقالـيد ألّن كـّل مـّلة مـن مـلل الـعالـم لـها تـقالـيدهـا والـتّقالـيد مـختلفة واخـتالفـها سـبب الحـروب ومـا 
دامـت هـذه الـتّقالـيد بـاقـية فـإّن وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ مسـتحيلة إذن يـجب تحـّري الـحقيقة حـتّى 
تــزول هــذه الــظّلمات بــنور الــحقيقة. ألّن الــحقيقة واحــدة ال تــقبل الــتّعّدد واالنــقسام. ومــا دامــت ال 
تــقبل الــتّعّدد واالنــقسام فــإّن جــميع املــلل لــو تتحــّرى الــحقيقة فــإنّــها ال شــّك تتّحــد وتــتّفق. وعــندمــا 
قـــامـــت جـــماعـــة فـــي إيـــران بتحـــّري الـــحقيقة اتّحـــدت واتّـــفقت فـــي نـــهايـــة األمـــر واآلن تـــعيش هـــذه 
الجـــــماعـــــة فـــــي مـــــنتهى األلـــــفة واملـــــحبّة فـــــي مـــــا بـــــينها وليســـــت هـــــناك أبـــــًدا بـــــني أفـــــرادهـــــا رائـــــحة 
االخـتالف، الحـظوا أّن الـيهود كـانـوا يـنتظرون ظـهور الـّسيّد املـسيح وكـانـوا يـتمنّون ظـهوره لـيفدوه 
بـأرواحـهم وقـلوبـهم ولـكنّهم ملّا كـانـوا غـرقـى الـتّقالـيد لـم يـؤمـنوا بـه عـند ظـهوره وأخـيرًا قـامـوا بـصلبه 
فـــيتّضح مـــن هـــذا أنّـــهم اتّـــبعوا الـــتّقالـــيد ألنّـــهم لـــو تحـــّروا الـــحقيقة آلمـــنوا بـــحضرة املـــسيح. فهـــذه 
الـــتّقالـــيد جـــعلت الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ظـــلمانـــيًّا وهـــذه الـــتّقالـــيد صـــارت ســـبب الحـــروب وهـــذه الـــتّقالـــيد 
صـــارت ســـبب الـــعداوة والـــبغضاء. إذن يـــجب أن نتحـــّرى الـــحقيقة حـــتّى نـــنجو مـــن جـــميع املـــشاق 

وتتنّور بصائرنا ونصل إلى سبيل امللكوت اإللهيّ.



وثـانـي تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل هـو وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ فجـميع البشـر هـم مـن الـنّوع اإلنـسانـيّ 
وجـميعهم عـباد اهلل وقـد خـلق اهلل الجـميع والجـميع أبـناء اهلل واهلل يـرزقـهم جـميًعا ويـربّـيهم جـميًعا 
وهـو رؤوف بـالجـميع. فـلماذا نـكون قـساة؟ هـذه هـي الـّسياسـة اإللـهيّة الّـتي سـطعت أنـوارهـا عـلى 
جــميع الخــلق وأشــرقــت شــمسها عــلى الجــميع وأمــطر ســحاب مــكرمــتها عــلى الجــميع وهــّب نــسيم 
عــنايــتها عــلى الجــميع. إذن يــتّضح أّن الــنّوع البشــرّي جــميعه فــي ظــّل رحــمة اهلل. وغــايــة مــا فــي 
األمــر أّن بــعضهم نــاقــص يــجب إكــمالــه وجــاهــل يــجب تــربــيته ومــريــض يــجب مــعالــجته ونــيام يــجب 
إيــقاظــهم ويــجب أن ال نــبغض الــطّفل أو نــقول لــه ملــاذا أنــت طــفل؟ بــل يــجب تــربــيته، ويــجب أن ال 
نــبغض املــريــض أو نــقول لــه ملــاذا أنــت مــريــض؟ بــل يــجب إظــهار مــنتهى الــرّحــمة واملــحبّة لــه، إذن 
يــتّضح مــن هــذا أّن الــعداوة بــني األديــان يــجب أن تــمحى كــّليّة ويــزول الــظّلم واالعــتساف لــتسود 

األلفة واملحبّة سؤدًدا تامًّا.

وثـالـث تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل هـو أّن الـّديـن يـجب أن يـكون سـبب األلـفة وأن يـكون سـبب االرتـباط 
بـــني البشـــر وأن يـــكون رحـــمة إلـــهيّة. فـــإن أصـــبح الـــّديـــن ســـبب الـــعداوة وســـبب الحـــرب فـــإّن عـــدمـــه 
أحـسن مـن وجـوده وعـدم الـتّديّـن أحـسن مـن هـذا الـتّديّـن. بـل عـلى الـعكس مـن ذلـك يـجب أن يـكون 

الّدين سبب األلفة وأن يكون املحبّة وأن يكون سبب االرتباط بني عموم البشر.

ورابــع تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل هــو أّن الــّديــن يــجب أن يــطابــق الــعلم ألّن اهلل وهــب اإلنــسان عــقالً 
حـتّى يـحّقق فـي حـقائـق األشـياء. فـإن كـانـت املـسائـل الـّديـنيّة مـخالـفة لـلعقل والـعلم فـإنّـها وهـم مـن 
األوهــام. ألّن مــا يــناقــض الــعلم هــو الجهــل، ولــو قــلنا إّن الــّديــن ضــّد الــعقل فــذاك يــعني أّن الــّديــن 
جهـــل، ولهـــذا ال بـــّد أن يـــكون الـــّديـــن مـــطابـــًقا لـــلعقل حـــتّى يـــطمئّن اإلنـــسان إلـــيه فـــإن كـــانـــت هـــناك 

مسألة تخالف العقل فإّن اإلنسان ال يطمئّن إليها أبًدا ويكون مترّدًدا دائًما.

وخـــــامـــــس تـــــعالـــــيم حـــــضرة بـــــهاء اهلل هـــــو أّن الـــــتّعّصب الـــــجنسيّ والـــــتّعّصب الـــــّديـــــنيّ والـــــتّعّصب 
املــذهــبيّ والــتّعّصب الــوطــنيّ والــتّعّصب الــّسياســيّ هــادمــة لــلبنيان اإلنــسانــيّ والــتّعّصب مــن أيّ 
نـــــوع كـــــان يخـــــرّب أســـــاس الـــــنّوع البشـــــرّي ومـــــا لـــــم تـــــمحَ الـــــتّعّصبات ال يـــــمكن أن يـــــرتـــــاح الـــــعالـــــم 
اإلنـسانـيّ والـبرهـان عـلى ذلـك هـو أّن كـّل حـرب وقـتال وكـّل عـداوة وبـغضاء تحـدث بـني البشـر إمّــا 
أن تـكون نـاشـئة عـن تـعّصب وطـنيّ أو نـاشـئة عـن تـعّصب سـياسـيّ. ولـقد مـرّت سـتّة آالف سـنة لـم 
يـذق الـعالـم اإلنـسانـيّ فـيها طـعم الـرّاحـة وكـان السّـــــبب فـي عـدم ارتـياحـه هـو هـذه الـتّعّصبات. ومـا 
دام الـتّعّصب بـاقـيًا فـالحـرب بـاقـية والـبغضاء بـاقـية والـعداوة بـاقـية واألذى بـاٍق وإن أردنـا الـرّاحـة 

للعالم اإلنسانيّ وجب أن ننبذ جميع هذه التّعّصبات وإالّ فمن املستحيل أن نجد الرّاحة.

وســــادس تــــعالــــيم حــــضرة بــــهاء اهلل هــــو تــــعديــــل أســــباب املــــعيشة. يــــعني أنّــــه يــــجب وضــــع أنــــظمة 
وقــوانــني يــعيش بــموجــبها جــميع البشــر عــيشة هــنيئة. فــكما أّن الــغنيّ مــرتــاح فــي قــصره وتــتزيّــن 
مـائـدتـه بـأنـواع األطـعمة كـذلـك يـجب أن يـكون لـلفقير عـّش ومـلجأ وأن ال يـبقى جـائـًعا حـتّى يـرتـاح 



جــميع البشــر. وإّن أمــر تــعديــل املــعيشة مــهّم جــدًّا ومــا لــم تــتحّقق هــذه املــسألــة يســتحيل حــصول 
الّسعادة للعالم البشرّي.

وســابــع تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل هــو املــساواة فــي الــحقوق. فــإّن جــميع البشــر مــتساوون لــدى اهلل 
وحـــقوقـــهم واحـــدة وال امـــتياز إلنـــسان عـــلى آخـــر والـــكّل خـــاضـــعون لـــقانـــون إلـــهيّ ال اســـتثناء فـــيه 

والفقير واألمير متساويان لدى اهلل والعزيز والحقير متساويان.



وثـامـن تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل هـو أّن تـربـية الـعموم واجـبة وأّن وحـدة األصـول والـقوانـني الـتّربـويـة 
مـــن ألـــزم األمـــور حـــتّى يـــتربّـــى جـــميع البشـــر تـــربـــية واحـــدة. يـــعني أّن الـــتّعليم والـــتّربـــية يـــجب أن 
يـكونـا مـوحّـــديـن فـي جـميع مـدارس الـعالـم وأن تـكون األصـول واآلداب واحـدة حـتّى يـؤّدي هـذا إلـى 

غرس وحدة العالم البشرّي في القلوب منذ عهد الّصغر.

وتــاســع تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل هــو وحــدة الــّلغة وأن تــوجــد لــغة واحــدة تــقبلها جــميع األكــاديــميات 
فــي الــعالــم وأن يــنعقد مــؤتــمر دولــيّ ويــحضر مــن كــّل مــّلة مــمثلون ووكــالء مــثّقفون ويتّحــدثــوا فــيه 
ويـتشاوروا ويـقبلوا تـلك الـّلغة قـبوالً رسـميًّا وبـعد ذلـك يـدرّسـوهـا لـألطـفال فـي جـميع مـدارس الـعالـم 
حــتّى يــكون لــكّل إنــسان لــغتان إحــداهــما الــّلغة الــعمومــيّة واألخــرى الــّلغة الــوطــنيّة فــيصبح جــميع 
الـــعالـــم وطـــنًا واحـــًدا ولـــغة واحـــدة ألّن هـــذه الـــّلغة الـــعمومـــيّة هـــي مـــن جـــملة أســـباب اتّـــحاد الـــعالـــم 

اإلنسانيّ.

وعــاشــر تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل هــو وحــدة الــرّجــال والــنّساء وأّن الــرّجــال والــنّساء مــتساوون أمــام 
اهلل وكــّلهم مــن ســاللــة آدم ولــيس وجــود الــذّكــور واإلنــاث مــقتصرًا عــلى البشــر بــل هــناك فــي عــالــم 
الـنّبات ذكـور وإنـاث وفـي عـالـم الـحيوان هـناك ذكـور وإنـاث ولـكنّهم فـي أّي وجـه مـن الـوجـوه لـيس 
لـــبعضهم امـــتياز عـــلى الـــبعض اآلخـــر. الحـــظوا عـــالـــم الـــنّبات، فهـــل هـــناك تـــمايـــز بـــني الـــذّكـــور مـــن 
الــنّبات وبــني اإلنــاث مــن الــنّبات؟ بــل هــناك مــساواة تــامّـــة. وكــذلــك األمــر فــي عــالــم الــحيوان فــليس 
هــناك أّي تــمايــز بــني الــذّكــور واإلنــاث والجــميع فــي ظــّل رحــمة إلــه واحــد. إذًا فــاإلنــسان الّــذي هــو 
أشــرف الــكائــنات هــل يــجوز أن يــكون لــديــه مــثل هــذه االخــتالفــات؟ ولــقد كــان تــأخــر الــنّساء حــتّى 
اآلن نــاشــئًا عــن عــدم تــربــيتهّن مــثل الــرّجــال فــلو ربّــني مــثل الــرّجــال فــال شــّك أنــهّن يــصبحن مــثل 
الـرّجـال وعـندمـا يكتسـنب كـماالت الـرّجـال فـإنـهّن يـبلغن درجـة املـساواة وال يـمكن أن تـكتمل سـعادة 

العالم اإلنسانيّ إالّ بمساواة النّساء بالرّجال مساواة تاّمة.

والـــــتّعليم الـــــحادي عشـــــر لـــــحضرة بـــــهاء اهلل هـــــو الـــــّصلح الـــــعمومـــــي ومـــــا لـــــم تـــــرتـــــفع رايـــــة الـــــّصلح 
الــعمومــيّ ومــا لــم تــتشّكل املــحكمة الــكبرى لــلعالــم اإلنــسانــيّ وتــحكم فــي جــميع األمــور املــختلف 
عـليها بـني الـّدول واملـلل حـكًما قـطعيًّا إلـزامـيًّا فـإّن عـالـم الخـليقة لـن يجـد الـرّاحـة بـل يـتدهـور الـبنيان 
البشـرّي فـي كـّل يـوم رأسًــــــا عـلى عـقب وتـمتّد ألـسنة لـهيب الـفتنة وتـصير املـمالـك الـقريـبة والـبعيدة 
رمـاًدا ويـصير الشّـــــبان الـيانـعون هـدفًـا لـسهام االعـتساف ويـمسي األطـفال املـعصومـون أيـتامًــا ال 
مـــربّـــي لـــهم وتـــنوح األمّــــهات الـــثّكالـــى فـــي مـــآتـــم أبـــنائـــهّن الشّــــــــبان وتتهـــدم مـــدن وتتخـــرّب مـــمالـــك. 

والحّل الوحيد لهذا الظّلم واالعتساف هو الّصلح العمومي.

والــتّعليم الــثّانــي عشــر لــحضرة بــهاء اهلل هــو أّن الــعالــم اإلنــسانــيّ ال يــرتــقي بمجــرّد قــواه الــعقليّة 
واملـاّديّـة بـل يـحتاج مـن أجـل تـرقّــيه الـظّاهـري واملـعنوّي وسـعادتـه الـفائـقة الـتامّــة إلـى نـفثات الـّروح 
الـقدس ويـجب أن تـؤيّـده الـقّوة اإللـهيّة أي الـّروح الـقدس وتـوفّـقه حـتّى تـرتـقي الـهيئة البشـريّـة رقـيًّا 
فــائــًقا وتــصل إلــى درجــة الــكمال. ألّن الــجسم اإلنــسانــيّ يــحتاج إلــى الــقوى املــاّديّــة ولــكّن الــّروح 



اإلنــسانــيّ يــحتاج إلــى نــفثات الــّروح الــقدس ولــو لــم تــكن تــأيــيدات الــّروح الــقدس مــوجــودة لــبقي 
الـعالـم اإلنـسانـيّ مـظلًما ولـظّلت الـنّفوس البشـريّـة مـيّتة كـما يـتفّضل حـضرة املـسيح: "دع املـوتـى 
يــدفــنون مــوتــاهــم". ويــتفّضل: "املــولــود مــن الجســد جســد هــو واملــولــود مــن الــّروح هــو روح" ومــعلوم 
أّن الـــّروح الّـــتي لـــيس لـــها نـــصيب مـــن الـــّروح الـــقدس إنّـــما هـــي مـــيّتة. لهـــذا فـــقد اتّـــضح أّن الـــّروح 
اإلنـسانـيّة مـحتاجـة إلـى تـأيـيدات الـّروح الـقدس ألّن اإلنـسان ال يـرتـقي بـالـقوى املـاّديّـة وحـدهـا بـل 

يبقى ناقًصا.

التّربية الرّوحانيّة

الخطبة املباركة ألقيت في نيويورك في 16 حزيران 1912

هو اهلل 

إّن الـــعالـــم املـــاّدّي مـــهما يـــرتـــِق فـــإنّـــه يـــبقى مـــحتاجًــــــا إلرشـــادات الـــّروح الـــقدس وذلـــك ألّن كـــماالت 
الـــــعالـــــم املـــــاّدّي محـــــدودة والـــــكماالت اإللـــــهيّة غـــــير محـــــدودة وبـــــما أّن الـــــكماالت املـــــاّديّـــــة محـــــدودة 
فـــاإلنـــسان يـــحتاج إلـــى الـــكماالت اإللـــهيّة ألنّـــها غـــير محـــدودة. الحـــظوا الـــتّاريـــخ البشـــرّي تـــروا أنّ 
الــكماالت املــاّديّــة مــهما بــلغت مــن املــنزلــة الــعليا فــإنّــها كــانــت أيــًضا محــدودة أمّــا الــكماالت اإللــهيّة 
فـــإنّـــها غـــير محـــدودة ال انـــتهاء لـــها. ولهـــذا فـــإّن املحـــدود يـــفتقر دومًــــا إلـــى غـــير املحـــدود واملـــاّديّـــات 
تـفتقر دومًــا إلـى الـّروح والـعالـم الـجسمانـيّ يـفتقر إلـى نـفثات الـّروح الـقدس، فـالجسـد بـدون روح 
ال ثــمرة لــه ومــهما يــكن الجســد فــي نــهايــة الــّلطافــة فــإنّــه يــفتقر إلــى الــّروح وإّن الــقنديــل مــهما يــكن 
لــطيفًا فــإنّــه يــحتاج إلــى ســراج والجســد ال يــثمر بــدون وجــود الــّروح، إّن تــعليم املــعّلم الــجسمانــيّ 
محـدود وتـربـيته محـدودة فـقد قـال الـفالسـفة بـأنّـهم مـربّـون للبشـر ولـكنّكم إذا نـظرتـم إلـى الـتّاريـخ 
البشــــرّي تــــرون أنّــــهم اســــتطاعــــوا فــــقط تــــربــــية أنــــفسهم ونــــفر قــــليل ولــــكنّهم مــــا اســــتطاعــــوا تــــربــــية 
املجــموع أمّـــا الــّروح الــقدس فــيقوم بــتربــية الجــميع، مــثال ذلــك حــضرة املــسيح الّــذي ربّــى الجــميع 
ونــّجى أمــًما كــثيرة مــن أســرعــبادة األوثــان وهــدى الجــميع إلــى الــوحــدانــيّة اإللــهيّة وجــعل املــظلمني 
نــورانــينّي والــجسمانــينّي روحــانــينّي وأنــار عــالــم األخــالق وجــعل الــنّفوس األرضــيّة ســماويّــة وهــذا ال 
يــتّم بــقّوة الــفالســفة بــل يــتّم بــقّوة الــّروح الــقدس. ولهــذا فــمهما يــرتــِق الــعالــم اإلنــسانــيّ فــليس مــن 
املــــمكن أن يــــصل درجــــة الــــكمال إال بــــتربــــية الــــّروح الــــقدس ولهــــذا أوصــــيكم أن تــــفّكروا فــــي أمــــر 
الـتّربـية الـّروحـانـيّة فـكما بـلغتم فـي املـاّديّـات هـذه الـّدرجـة فـكذلـك اجهـدوا حـتّى تـرتـقوا فـي املـدنـيّة 
الـــّروحـــانـــيّة وتـــنالـــوا إحـــساســـات روحـــانـــيّة وتـــتوجّــــــهوا إلـــى املـــلكوت وتســـتفيضوا مـــن الـــّروح الـــقدس 
وتكســـبوا الـــقّوة املـــعنويّـــة حـــتّى تتجـــّلى رفـــعة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وتـــحصل الـــّسعادة الـــكّليّة وتـــنالـــوا 



الـحياة األبـديّـة وتـلتمسوا الـعزّة السّـــــرمـديّـة وتـولـدوا والدة ثـانـية وتـصبحوا مـظاهـر األلـطاف الـّربـانـيّة 
وناشرين للنّفحات الرّحمانيّة.

تحّقق البشارات ورسائل بهاء اهلل إلى امللوك
الخطبة املباركة في مدينة نيويورك بأمريكا في الخامس من تموز سنة 1912

هو اهلل

أهالً بكم ومرحبًا بقدومكم.

فــي جــميع الــكتب املــقّدســة اإللــهيّة بــشارات تــشير إلــى أنّــه ســيأتــي يــوم يظهــر فــيه مــوعــود جــميع 
الـــكتب ويـــتأسّـــــــس قـــرن نـــورانـــيّ ويـــرتـــفع عـــلم الـــّصلح والسّـــــــالم وتـــعلن وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وال 
تـبقى بـني األمـم واألقـوام عـداوة وبـغضاء وتـرتـبط جـميع الـقلوب بـبعضها وهـذا مـذكـور فـي الـتّوراة 
ومـــذكـــور فـــي اإلنـــجيل ومـــذكـــور فـــي الـــقرآن ومـــذكـــور فـــي زنـــد آفســـتا ومـــذكـــور فـــي كـــتاب بـــوذا , 
والـخالصـة فـقد ذكـر فـي جـميع هـذه الـكتب أنّـه بـعد أن تـحيط الـظّلمة الـعالـم يـطلع ذلـك الـنّور كـما 
أّن ظـالم الـّليل إذا اشـتّد كـان ذلـك دلـيالً عـلى ظـهور الـنّهار. وهـكذا فـكّلما أحـاطـت ظـلمة الـّضاللـة 
بـالـعالـم وغـفلت الـنّفوس البشـريّـة عـن اهلل بـصورة كـّليّة وغـلبت املـاّديّـات عـلى الـّروحـانـيّات وأصـبحت 
جــميع املــلل كــالــحيوانــات غــرقــى فــي عــالــم الــطّبيعة وال خــبر لــها عــن عــالــم الــحّق ونــسيت اهلل- ذلــك 
فــإّن الــحيوانــات ال تــعرف شــيئًا غــير املــحسوســات وال تــعتقد بــالــقوى الــّروحــانــيّة وال عــلم لــها أبــًدا 
بـاهلل واألنـبياء وتـتبرّم مـن ذكـرهـا وهـي فـالسـفة مـاّديّـون وطـبيعيّون بـالـفعل وأمّــا اإلنـسان فـيجب أن 
يـبذل الجهـد سـنني وأعـوامًــا ويـحّصل الـعلوم فـي املـدارس كـي يـصبح مـاّديًّـا وطـبيعيًّا ولـكّن الـبقرة 
فــهي دون أن تتحــّمل هــذه املــشاق هــي رئــيسة الــفالســفة املــاّديّــني – فــفي ظــلمة كهــذه تــطلع تــلك 
الــّشمس ويظهــر ذلــك الــّصبح الــنّورانــيّ , انــظروا الــيوم تــروا أّن املــاّديّــات قــد تــغّلبت بــصورة تــامّـــة 
عـــلى الـــّروحـــانـــيّات ولـــم تـــبَق بـــني البشـــر أبـــًدا إحـــساســـات روحـــانـــيّة ولـــم تـــبَق مـــدنـــيّة إلـــهيّة ولـــم تـــبقَ 
هـــدايـــة اهلل ولـــم تـــبَق مـــعرفـــة اهلل وتـــرى الجـــميع غـــرقـــى فـــي بحـــر املـــاّدة. وإذا ذهـــبت جـــماعـــة إلـــى 
الــكنائــس واملــعابــد لــلعبادة فــإنّــما تــفعل ذلــك تــقليًدا لــآلبــاء واألجــداد ال بــحثًا وتحــّريًــا عــن الــحقيقة 
لـتعثر عـليها وتـعبدهـا فـلقد ورث الـنّاس عـن اآلبـاء واألجـداد مـيراثًـا مـن الـتّقالـيد فـهم يتشـبّثون بـتلك 
الــــتّقالــــيد الّــــتي اعــــتادوا عــــليها فــــصاروا يــــذهــــبون أحــــيانًــــا إلــــى املــــعابــــد ويــــقومــــون بــــتلك الــــتّقالــــيد. 
والــبرهــان عــلى ذلــك هــو أّن ابــن كــّل يــهودّي يــهودّي وابــن كــّل مــسيحيّ مــسيحيّ وابــن كــّل مســّلم 
مسـّلم وابـن كـّل زرادشـتيّ زرادشـتيّ إذًا فهـذا املـذهـب قـد جـاء مـيراثًـا لـه مـن اآلبـاء واألجـداد وهـو 
يـــقّلد اآلبـــاء واألجـــداد وألّن والـــده كـــان يـــهوديًّـــا صـــار هـــو يـــهوديًّـــا ال ألنّـــه تحـــّرى الـــحقيقة وتـــوصّـــــــــــل 
نــتيجة الــتّحقيق إلــى أّن الــّديــن الــيهودّي حــّق فــتبعه ، بــل إنّــه رأى أّن والــده وآبــاءه وأجــداده كــانــوا 
عـلى ذلـك املسـلك وسـار هـو عـليه أيـًضا , وأقـصد بـذلـك أّن ظـلمة الـتّقالـيد أحـاطـت بـالـعالـم وضـاع 



الــــطّريــــق اإللــــهيّ بــــمتابــــعة الــــتّقالــــيد فــــاخــــتفى نــــور الــــحقيقة. ولــــو تحــــرّت هــــذه األمــــم املــــختلفة عــــن 
الــحقيقة لــتوصّـــــــــــلت إلــيها حــتًما وحــينما يــكشفون الــحقيقة فــإنّــهم يــصبحون مــّلة واحــدة لــكنّهم مــا 
دامـــوا مـــتمّسكني بـــالـــتّقالـــيد ومحـــرومـــني مـــن الـــحقيقة ومـــا دامـــت تـــقالـــيدهـــم مـــختلفة لـــذا فـــالـــنّزاع 
والجــدال مســتمرّان والــعداوة والــبغضاء بــني املــلل شــديــدتــان أمّـــا إذا تحــّروا الــحقيقة فــإّن الــعداوة 

تزول تماًما وال تبقى بغضاء وال يبقى حرب وجدال ويحصل منتهى الوئام بني النّاس.

وحـينما كـانـت ظـلمة الـّضاللـة فـي الشّـــــرق فـي أشـّد حـلكتها وكـان الشّـــــرق غـريـق الـتّقالـيد إلـى درجـة 
كـــانـــت مـــعها املـــلل املـــختلفة مـــتعطّش بـــعضها إلـــى دمـــاء الـــبعض اآلخـــر ويـــعتبر بـــعضها الـــبعض 
اآلخـر نـجًسا فـال اتّـفاق إطـالقًـا فـي مـا بـينها – فـي هـذا الـوقـت ظهـر حـضرة بـهاء اهلل فـي الشّـــــرق 
وهـــــدم بـــــنيان الـــــتّقالـــــيد فســـــطع نـــــور الـــــحقيقة واتّحـــــدت املـــــلل املـــــختلفة الّـــــتي اتّـــــبعته ألنّـــــهم كـــــانـــــوا 
يــــعشقون الــــحقيقة ويــــعبدونــــها لهــــذا فــــقد اتّحــــدوا واتــــفقوا , إّن جــــميع البشــــر عــــبيد هلل وكــــّلهم مــــن 
ســــاللــــة آدم وكــــّلهم مــــن بــــيت واحــــد وجــــميعهم مــــن أصــــل واحــــد وأســــاس واحــــد وحــــيث إّن تــــعالــــيم 
األنــبياء هــي الــحقيقة لهــذا فــإنــها واحــدة والــنّزاع والجــدال بــني املــلل إنّــما هــما بســبب الــتّقالــيد , 
ولـــكّن الـــقلوب الـــيوم فـــي إيـــران اتّحـــدت مـــع بـــعضها والـــتأمـــت األرواح بـــبعضها وانـــقلبت الـــعداوة 
والــــبغضاء الشّـــــــــديــــدتــــني إلــــى املــــحبّة واملــــوّدة وقــــام الجــــميع بــــمحبّة عــــظيمة فــــاملــــسيحيّون والــــيهود 
والـزرادشـتيّون واملسـلمون والـبوذيّـون –كـّل هـؤالء وصـلوا إلـى الـحقيقة عـن طـريـق تـعالـيم بـهاء اهلل 
وامـتزجـوا بـبعضهم بـمنتهى األلـفة واملـحبّة , إّن أنـبياء اهلل يـحّب بـعضهم بـعًضا وكـّل سـلٍف مـنهم 
بشّـــــر بخـلفه وكـّل خـلٍف صـّدق سـلفه وهـؤالء األنـبياء فـي مـنتهى االتّـحاد فـي مـا بـينهم ولـكّن أمـمهم 
فـــي مـــنتهى االخـــتالف فـــمثالً أخـــبر مـــوســـى عـــن املـــسيح وبشّـــــــر بـــظهوره ثـــّم ظهـــر املـــسيح فـــصّدق 
نـــبّوة مـــوســـى إذن فـــليس هـــناك اخـــتالف بـــني مـــوســـى واملـــسيح بـــل هـــناك مـــنتهى االرتـــباط فـــي مـــا 
بــينهما فــي حــني أنّــنا نــرى نــزاعًـــا قــائــًما بــني الــيهود واملــسيحينّي ولــكنّهم لــو تحــّروا الــحقيقة الّـــتي 
هـي واحـدة وال تـتعّدد لـكانـوا تـآلـفوا تـمامًــا فـي مـا بـينهم بـمنتهى املـحبّة والـوّد وجـميعهم يـصّدقـون 
جـميع األنـبياء وجـميع الـكتب وملـا بـقي هـذا الـنّزاع والجـدال فـكّلنا نتّحـد ونـعيش فـي مـا بـيننا فـي 
مـــنتهى املـــحبّة واأللـــفة ونـــصبح كـــّلنا كـــاألب وابـــنه ونـــصبح كـــّلنا إخـــوانًـــا وأخـــوات ويـــعاشـــر بـــعضنا 
الــبعض اآلخــر بــمنتهى األلــفة , إّن هــذا الــقرن نــورانــيّ ال نســبة بــينه وبــني الــقرون الــّسالــفة فــقد 
كـــانـــت الـــظّلمة شـــديـــدة فـــي تـــلك الـــقرون واآلن ارتـــقت الـــعقول وازدادت اإلدراكـــات وتحـــرّك الـــعالـــم 
البشـرّي وصـار كـّل إنـسان يتحـّرى الـحقيقة فـلم يـبَق ذلـك الـزمـان الّــذي فـيه يـنازع بـعضنا بـعًضا 
ولـم يـبَق ذلـك الـوقـت الّـذي فـيه يـكره بـعضنا اآلخـر بـل إنّـنا فـي زمـان يـجب عـلينا فـيه أن نـكون فـي 
مـــنتهى املـــحبّة واأللـــفة , ولـــقد أرســـل حـــضرة بـــهاء اهلل رســـائـــل إلـــى جـــميع أقـــالـــيم الـــعالـــم وأرســـل 
ألــواحًـــــا إلــى جــميع املــلوك حــتّى رئــيس جــمهوريــة أمــريــكا قــبل خــمسني ســنة فــي وقــت لــم يــكن فــيه 
ذكـر للسّـــــالم الـعام، ودعـا حـضرتـه فـي تـلك الـرّسـائـل الجـميع إلـى السّـــــالم الـعام ودعـا الجـميع إلـى 
وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ودعـــا الـــكّل إلـــى املـــبادئ اإللـــهيّة , واســـتكبر بـــعض مـــلوك أوروبّـــا ومـــنهم 



نـابـليون الـثّالـث فـكتب لـه حـضرة بـهاء اهلل رسـالـة ثـانـية صـدرت فـي سـنة تـسع وسـتني وطـبعت وهـذا 
مــضمونــها:- "إنّــك يــا نــابــليون صــرت مــغرورًا جــدًّا وصــرت مــتكبّرًا ونــسيت اهلل. فهــل تــظّن أّن هــذا 
الـــعزّة ســـتبقى لـــك؟ وأّن هـــذه الـــعظمة تـــدوم لـــك؟ ولـــقد أرســـلت إلـــيك رســـالـــة وكـــان عـــليك أن تـــتقبّلها 
بـكمال املـحبّة لـكنّك اسـتكبرت كـّل االسـتكبار لهـذا فـسوف يـنتقم مـنك ربّـك انـتقامًــا شـديـًدا وسـوف 
يــطيح بســلطنتك وتــذهــب مــملكتك مــن يــدك وتــقع فــي ذلّــة ال مــتناهــية ألنّــك لــم تــقم بــكّل مــا كــّلفت بــه 
مــع أن مــا كــّلفت بــه كــان ســبب الــحياة لــلعالــم فــانــتظر الــنّقمة اإللــهيّة" وقــد صــدرت هــذه الــرّســالــة 
سـنة 1869 وبـعد سـنة واحـدة مـن كـتابـة هـذه الـرّسـالـة زال بـنيان سـلطنته زواالً كـّليًّا , ومـن جـملة 
الــرّســائــل رســالــة مــفّصلة جــدًّا كــتبها حــضرتــه إلــى شــاه إيــران وهــي اآلن مــطبوعــة ومنتشــرة فــي 
جـميع مـمالـك الـعالـم وهـذه الـرّسـالـة أرسـلت كـذلـك فـي سـنة 1869. وفـي هـذه الـرّسـالـة يـنصح بـهاء 
اهلل شـــاه إيـــران ويـــأمـــره بـــالـــعدل وبـــأن يـــكون رؤوفًـــا بجـــميع الـــرّعـــية وال يـــفّرق بـــني األديـــان فـــيعامـــل 
املـــسيحيّ واملســـّلم والـــيهودّي والـــزرادشـــتيّ مـــعامـــلة واحـــدة ويـــمحو هـــذه االعـــتداءات الـــقائـــمة فـــي 
املـملكة ألّن جـميع هـؤالء الخـلق عـباد اهلل ويـجب أن يـكونـوا مـتساويـن فـي نـظر الـحكومـة ويـجب أن 
تـكون الـحكومـة رؤوفـة بـهم جـميًعا ويـخاطـبه قـائـالً: "وإذا لـم تـعدل ولـم تـمحُ هـذه املـظالـم ولـم تسـر 
وفــق رضــى اهلل فــإّن بــناء ســلطنتك ســوف يــتزلــزل". ويــضيف: "بــأنّــه يــجب عــليك أن تجــمع الــعلماء 
وتــدعــونــي ألحــضر وأقــيم الــحّجة والــبرهــان وأظهــر حــّجتي للجــميع” فــلم يهــتّم السّـــــــلطان بــرســالــة 
الجـــمال املـــبارك ولـــم يـــرّد عـــليها وبـــعد ذلـــك قـــّوض اهلل بـــنيان ســـلطنته واغـــتيل , ومـــّمن كـــتب إلـــيهم 
حـضرة بـهاء اهلل السّــــــلطان الـعثمانـيّ عـبد الـعزيـز الّــذي بـعث إلـيه بـرسـالـة هـّدده فـيها قـائـالً: "إنّـك 
أرسـلتني إلـى هـذا الـّسجن وسـجنتني وتـظّن أّن الـّسجن يـضرّنـي أو أّن الـّسجن ذلّــة لـي، بـل إنّ 
هـــذا الـــّسجن عـــزّة لـــي ألنّـــه فـــي ســـبيل اهلل وإنّـــني لـــم أرتـــكب جـــرمًــــا حـــتّى اســـتحّق الـــّسجن ولـــقد 
وردت هـــذه الـــباليـــا والـــّرزايـــا عـــليّ فـــي ســـبيل اهلل ولهـــذا فـــإنّـــني فـــي مـــنتهى السّـــــــرور وفـــي مـــنتهى 
االبـــتهاج ولـــكنّك أنـــت فـــانـــتظر االنـــتقام اإللـــهيّ وعـــن قـــريـــب ســـترى أّن الـــباليـــا تهـــطل عـــليك هـــطول 
األمـطار وسـوف تـفنى" وقـد حـدث ذلـك فـعالً , وبـمثل هـذه الـعظمة أرسـل حـضرة بـهاء اهلل رسـائـل 
شـتّى إلـى جـميع سـالطـني الـعالـم ودعـاهـم جـميًعا إلـى املـحبّة واأللـفة ودعـاهـم جـميًعا إلـى الـّصلح 
الـــعمومـــيّ ودعـــا الجـــميع إلـــى وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ كـــما دعـــاهـــم إلـــى االتّـــحاد واالتّـــفاق حـــتّى 
يتّحـد الجـميع ويـتّفقوا فـال تـبقى هـذه الحـروب واملـشاحـنات وال يـبقى هـذه الـقتال والجـدال وتـنتهي 

العداوة والبغضاء حتّى نتّحد ونتّفق جميًعا ونقوم على عبودية اهلل تعالى ونضّحي في سبيله.

وخـــالصـــة الـــقول لـــقد قـــام ســـلطانـــان عـــلى مـــقاومـــة حـــضرة بـــهاء اهلل أحـــدهـــما نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه 
واآلخـــر السّــــــــلطان عـــبد الحـــميد وحـــبسا حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي قـــلعة عـــّكاء، حـــتّى ينطفئ ســـراجـــه 
ويـنعدم أمـره , ولـكّن حـضرة بـهاء اهلل كـتب مـن الـّسجن رسـائـل شـديـدة الـّلهجة قـال فـيها: إّن هـذا 
الـّسجن سـيكون سـببًا فـي ارتـفاع أمـري وإّن هـذا سـيكون سـببًا فـي انـتشار تـعالـيمي وسـوف لـن 
يت بجـميع مـا  يت بـأمـوالـي وضـحَّ يت بـعزّتـي وضـحَّ يت بـروحـي وضـحَّ يـنالـني ضـرر مـنه ألنّـني ضـحَّ



مــلكته ولــيس فــي هــذا الــّسجن ضــرر عــليَّ , ولــقد تــحّقق مــا قــالــه تــمامًــا فــارتــفع عــلمه فــي الــّسجن 
وانتشـــرت رســـالـــته فـــي الشّـــــــرق والـــغرب حـــتّى وصـــل أمـــره أمـــريـــكا , واآلن قـــد انتشـــر أمـــر حـــضرة 
بــهاء اهلل فــي جــميع أقــطار الــعالــم. فــلو ســافــرتــم إلــى آســيا لــوجــدتــم أمــره ينتشــر فــي كــّل مــكان 
وينتشـر فـي أفـريـقيا وينتشـر فـي أوروبّـا لـكنّها الـبدايـة فـي أمـريـكا وقـد انتشـر فـي جـميع اآلفـاق 
ولـــــم يســـــتطع هـــــذان السّـــــــــلطانـــــان أبـــــًدا أن يـــــقاومـــــاه , ولـــــكّن اهلل ســـــبحانـــــه وتـــــعالـــــى مـــــحى هـــــذيـــــن 
السّــــــلطانـني مـحًوا تـامًّــا فـقتل نـاصـر الـّديـن شـاه وسـجن عـبد الحـميد وأنـا عـبد الـبهاء قـضيت فـي 
الـــّسجن أربـــعني عـــامًــــا وقـــد رفـــع اهلل السّـــــــالســـل مـــن عـــنقي ووضـــعها فـــي عـــنق عـــبد الحـــميد وهـــذا 
حـــدث فـــجأة حـــينما قـــامـــت جـــمعية االتّـــحاد والـــتّرقـــي بـــإعـــالن الحـــّريّـــة فـــأطـــلقوا ســـراحـــي ورفـــعوا 
السّــــــالسـل مـن عـنقي ووضـعوهـا فـي عـنق عـبد الحـميد وعـملوا بـه نـفس الـعمل الّــذي عـمله هـو بـي 
وهـــو اآلن فـــي الـــّسجن فـــي مـــنتهى الـــذّلّــــة مـــثلما كـــنت أنـــا فـــي الـــّسجن ولـــكنّني كـــنت فـــي نـــهايـــة 
الــحبور والسّــــــرور الــقلبيّ ألنــني لــم أكــن مجــرمًـــا ولــقد رضــيت بــالــّسجن فــي ســبيل اهلل وكــّلما كــان 
يخــطر بــخاطــري أنّــني مــسجون فــي ســبيل اهلل كــان يــعتريــني مــنتهى السّـــــــرور لــكّن عــبد الحــميد 
ابـتلي بـالـنّكبات نـتيجة أعـمالـه وبسـبب جـرائـمه وقـع فـي الـّسجن وهـو فـي كـّل سـاعـة يـموت ويـحيا 
وهــو فــي مــنتهى الحــزن والــيأس أمّـــا أنــا فــقد كــنت فــي مــنتهى األمــل وكــنت فــي مــنتهى السّـــــــرور 
ألنّــني وهلل الحــمد كــنت مــسجونًــا فــي ســبيل اهلل ولــن تــذهــب حــياتــي هــدرًا وكــّل مــن كــان يــرانــي لــم 
يــــكن يــــظّن بــــأنّــــني مــــسجون ألنّــــني كــــنت فــــي مــــنتهى السّــــــــرور وفــــي مــــنتهى الــــّشكر وفــــي مــــنتهى 

الّصّحة ولم أعنتِ أبًدا بذلك الّسجن.

 هذ نصيحتي إليكم 

ألقيت هذه الخطبة في نيويورك في 6 تموز 1912

هو اهلل 

لـقد طـوى اإلنـسان فـي عـالـم الـوجـود مـراتـب حـتّى وصـل إلـى الـعالـم اإلنـسانـيّ وفـي كـّل مـرتـبة نـال 
اسـتعداًدا لـلّصعود إلـى املـرتـبة الّـتي فـوقـها , فـقد كـان فـي عـالـم الجـماد ونـال االسـتعداد لـالرتـقاء 
إلـى مـرتـبة الـنّبات. ولهـذا جـاء إلـى عـالـم الـنّبات. وفـي عـالـم الـنّبات حـصل االسـتعداد لـالرتـقاء إلـى 
عــالــم الــحيوان ولهــذا انــتقل إلــى عــالــم الــحيوان. ومــن عــالــم الــحيوان انــتقل إلــى عــالــم اإلنــسان , 
واإلنـسان فـي بـدء حـياتـه كـان فـي عـالـم الـرّحـم وفـي عـالـم الـرّحـم حـصل عـلى االسـتعداد والـقابـليّة 
لـالرتـقاء إلـى هـذا الـعالـم. أي أنّـه حـصل فـي ذلـك الـعالـم عـلى الـقوى الّــتي يـحتاج إلـيها فـي هـذا 
الـعالـم. فـفي ذلـك الـعالـم حـصل عـلى الـعني الّــتي يـحتاج إلـيها فـي هـذا الـعالـم. وفـي عـالـم الـرّحـم 
حـصل عـلى األذن الّـتي يـحتاج إلـيها فـي هـذا الـعالـم. وفـي عـالـم الـرّحـم حـصل عـلى جـميع الـقوى 



الّــتي يـحتاج إلـيها فـي هـذا الـعالـم. وفـي عـالـم الـرّحـم تـهيّأ لهـذا الـعالـم فـلما جـاء إلـى هـذا الـعالـم 
رأى أّن جـــــميع الـــــقوى الّــــــتي يـــــحتاج إلـــــيها مـــــهيّأة لـــــه ورأى أّن جـــــميع األعـــــضاء واألجـــــزاء الّــــــتي 
يـحتاج إلـيها لـلحياة فـي هـذا الـعالـم قـد حـّصلها فـي ذلـك الـعالـم. إذًا فـكذلـك يـجب عـليه أن يهيّئ 
لــنفسه فــي هــذا الــعالــم مــا يــحتاج إلــيه فــي الــعالــم اآلخــر. وكــّل مــا يــحتاج إلــيه فــي عــالــم املــلكوت 
يـجب أن يـهيّئه فـي هـذا الـعالـم. فـكما أنّـه حـصل فـي عـالـم الـرّحـم عـلى الـقوى الّــتي يـحتاج إلـيها 
فـي هـذا الـعالـم فـكذلـك يـجب عـليه أن يـحصل فـي هـذا الـعالـم عـلى كـّل مـا يـحتاجـه إلـيه فـي عـالـم 
املــلكوت أي جــميع الــقوى املــلكوتــيّة , فــفي عــالــم املــلكوت بــعد االرتــقاء مــن هــذا الــعالــم إلــى الــعالــم 
اآلخـر تـرى إلـى أّي شـيء يـحتاج وإلـى أّي قـوى يـفتقر؟ إّن ذلـك الـعالـم هـو عـالـم الـتّقديـس وعـالـم 
الـــنّورانـــيّة ولهـــذا يـــجب أن نـــحصل عـــلى الـــتّقديـــس والـــنّورانـــيّة فـــي هـــذا الـــعالـــم. وفـــي ذلـــك الـــعالـــم 
نــحتاج إلــى الــّروحــانــيّة وتــلك الــّروحــانــيّة يــجب أن نــحصل عــليها فــي هــذا الــعالــم. وفــي ذلــك الــعالــم 
نـــحتاج إلـــى اإليـــمان واإليـــقان ومـــعرفـــة اهلل ومـــحبّة اهلل ويـــجب أن نـــحصل عـــليها جـــميًعا فـــي هـــذا 
الـعالـم حـتّى يـرى اإلنـسان فـي ذلـك الـعالـم الـباقـي أنّـه حـصل عـلى جـميع مـا يـحتاج إلـيه فـي تـلك 
الـحياة األبـديّـة. وواضـح أّن ذلـك الـعالـم عـالـم األنـوار ولهـذا فـاملـطلوب هـو الـنّورانـيّة. وذلـك الـعالـم هـو 
عــالــم مــحبّة اهلل فــاملــطلوب هــو مــحبّة اهلل وذلــك الــعالــم هــو عــالــم الــكماالت فــالــواجــب تــحصيله هــو 
الـــكماالت فـــي هـــذا الـــعالـــم. وذلـــك الـــعالـــم هـــو عـــالـــم نـــفثات الـــّروح الـــقدس ويـــجب فـــي هـــذا الـــعالـــم 
إدراك نـفثات الـّروح الـقدس. وذلـك الـعالـم هـو عـالـم الـحياة األبـديّـة ويـجب فـي هـذا الـعالـم الـحصول 
عـــلى الـــحياة األبـــديّـــة. ويـــجب عـــلى اإلنـــسان أن يـــبذل كـــّل الـــجهود لـــلحصول عـــلى هـــذه املـــواهـــب. 

ويجب عليه أن يكتسب هذه القوى الرّحمانيّة بأعلى درجاتها من الكمال وهي:-

أواّلً: مــــعرفــــة اهلل وثــــانــــيًا مــــحبّة اهلل وثــــالــــثًا اإليــــمان ورابــــًعا األعــــمال الــــخيريــــة وخــــامــــًسا الــــتّضحية 
وســادسًـــــــا االنــقطاع وســابــًعا الــعفّة والــتّقديــس ومــا لــم يــحصل عــلى هــذه الــقوى وهــذه األمــور فــال 
شـّك أنّـه سيحـرم مـن الـحياة األبـديّـة أمّــا إذا وفّـق إلـى مـعرفـة اهلل واشـتعل بـنار مـحبّة اهلل وشـاهـد 
اآليــات الــكبرى وأوجــد املــحبّة بــني البشــر وكــان فــي غــايــة الــعفّة والــتّقديــس فــال شــّك أنّــه يــولــد والدة 

ثانية ويتعّمد بالّروح القدس ويشاهد الحياة األبديّة.

ســبحان اهلل! إّن األمــر الــغريــب هــو أّن اهلل خــلق جــميع البشــر مــن أجــل مــعرفــته ومــن أجــل مــحبّته 
ومــن أجــل كــماالت الــعالــم اإلنــسانــيّ ومــن أجــل الــحياة األبــديّــة ومــن أجــل الــّروحــانــيّة اإللــهيّة ومــن 
أجــل الــنّورانــيّة الــّسماويّــة ومــع هــذا فــإّن هــؤالء البشــر غــفلوا عــن كــّل شــيء وقــد تحــّروا فــي جــميع 
األشـــياء مـــا عـــدا مـــعرفـــة اهلل ويـــريـــدون أن يـــفهموا مـــاذا يـــوجـــد فـــي أســـفل طـــبقات األرض وغـــايـــة 
آمـالـهم أن يـبذلـوا الـجهود لـيالً ونـهارًا لـفهم مـا يـحتويـه جـوف األرض ومـا يـوجـد تـحت هـذه الّصخـرة 
ومــا يــوجــد تــحت الــتّراب ويــبذلــوا جــميع قــواهــم ويــسعوا بــكّل تــعب ومــشّقة لــكشف ســّر مــن أســرار 
الـــتّراب. ولـــكنّهم ال يـــفّكرون أبـــًدا فـــي االطّـــالع عـــلى أســـرار املـــلكوت أو الـــّسير فـــي عـــالـــم املـــلكوت 
لـــيطّلعوا عـــلى حـــقائـــق املـــلكوت ولـــيكشفوا األســـرار اإللـــهيّة ولـــيصلوا إلـــى مـــعرفـــة اهلل ولـــيشاهـــدوا 



أنـوار الـحقيقة ولـيتوصّـــــــــلوا إلـى الـحقائـق املـلكوتـيّة وهـم ال يـفّكرون أبـًدا فـي هـذه األمـور. ومـا أشـدّ 
انجـذابـهم إلـى أسـرار الـنّاسـوت ولـكن ال عـلم لـهم أبـًدا بـأسـرار املـلكوت بـل إنّـهم يـتحاشـون الـبحث 
فـي أسـرار املـلكوت فـما أعـظم هـذا الجهـل ومـا أشـّد هـذه الـبالهـة ومـا أدعـاهـا لـلذّلّـة. ومـثلهم كـمثل 
إنــــسان لــــه أب حــــنون يهيّئ مــــن أجــــله الــــكتب الــــنّفيسة لــــيطَّلع عــــلى أســــرار الــــكون ويهيّئ لــــه كــــلّ 
وســـائـــل الـــرّاحـــة والـــرّفـــاه ولـــكّن الـــطّفل بـــمقتضى طـــفولـــته وقـــلة إدراكـــه يـــغّض الـــطّرف عـــنه جـــميًعا 
ويـنصرف إلـى سـاحـل البحـر لـيلعب بـالـحصى ولـيقضي وقـته بـالـّلهو هـناك ويـبتعد عـن جـميع هـذه 
املـواهـب الّــتي هـيّأهـا لـه والـده. فـما أشـّد جهـل هـذا الـطّفل ومـا أشـّد بـالهـته. فـاألب يـريـد لـه الـعزّة 
األبــديّــة وهــو راٍض بــالــذّلّـــة الــكبرى واألب يــريــد لــه قــصرًا مــلكوتــيًّا ولــكنّه مــشغول بــالــّلعب بــالــتّراب 
واألب قــد خــاط لــه بــدلــة مــن الحــريــر وهــو يــمشي عــاريًــا واألب قــد هــيّأ لــه أعــظم املــوائــد وألــذّ الــنّعم 
ولـــــكنّه يـــــركـــــض وراء األعـــــشاب الـــــّضارّة ,  وخـــــالصـــــة الـــــقول: إنّـــــكم وهلل الحـــــمد قـــــد ســـــمعتم نـــــداء 
املـــلكوت وفـــتحتم أعـــينكم وتـــوّجهـــتم إلـــى اهلل فـــمقصودكـــم رضـــاء اهلل وآمـــالـــكم مـــعرفـــة اهلل ومـــرادكـــم 
االطّـالع عـلى أسـرار املـلكوت وأفـكاركـم مـحصورة فـي كـشف حـقائـق الـحكمة اإللـهيّة فـفّكروا لـيالً 
ونــــهارًا واجتهــــدوا وتحــــّروا حــــتّى تــــوفّــــقوا إلــــى مــــعرفــــة أســــرار الخــــلقة اإللــــهيّة وتــــطّلعوا عــــلى دالئــــل 
األلــوهــيّة وتــتيّقنوا أّن لهــذا الــعالــم مــوجــد ولــه خــالــق ولــه مــحيي ولــه رازق ولــه مــدبّــر ولــكن يــجب أن 
يــكون ذلــك عــن طــريــق الــّدالئــل والــبراهــني ال عــن طــريــق الــعواطــف. أي أن تــتوفّــقوا إلــى مــعرفــة ذلــك 
عـن طـريـق الـبراهـني الـقاطـعة والـّدالئـل الـواضـحة والـكشف الـحقيقيّ أي بـاملـشاهـدة الـحقيقيّة فـكما 
تــشاهــددون الــّشمس فــكذلــك يــجب أن تــشاهــدوا اآليــات اإللــهيّة مــشاهــدة عــيانــيّة وتــتوصّــــــــــلوا كــذلــك 
إلـى مـعرفـة املـظاهـر املـقّدسـة اإللـهيّة بـالـّدالئـل والـبراهـني. وكـذلـك يـجب عـليكم االطّـالع عـلى تـعالـيم 
املـظاهـر املـقّدسـة اإللـهيّة ويـجب أن تـطّلعوا عـلى أسـرار املـلكوت اإللـهيّ ويـجب أن تـكشفوا حـقائـق 
األشــياء حــتّى تــصبحوا مظهــر األلــطاف اإللــهيّة وتــكونــوا مــؤمــنني حــقيقينّي وثــابــتني وراســخني فــي 
أمــــر اهلل , الحــــمد هلل فــــقد فــــتح حــــضرة بــــهاء اهلل أبــــواب مــــعرفــــة اهلل ووضــــع لــــكم جــــميًعا أســــاسًــــــــا 
لــــتطّلعوا عــــلى جــــميع أســــرار املــــلك واملــــلكوت وقــــد أمــــّدنــــا بــــأقــــصى الــــتّأيــــيدات فــــهو مــــعّلمنا وهــــو 
نـاصـحنا وهـو قـائـدنـا وهـو راعـينا وقـد هـيّأ لـنا جـميع ألـطافـه وبـذل لـنا عـنايـته وقـّدم لـنا كـّل نـصيحة 
وبــنّي كــّل تــعليم وهــيّأ لــنا أســباب الــعزّة األبــديّــة وأعــّد لــنا نــفثات الــّروح الــقدس وفــتح عــلى وجــوهــنا 
أبـواب املـحبّة اإللـهيّة وأشـرق عـلينا بـأنـوار شـمس الـحقيقة وأمـطرنـا سـحاب رحـمته ووهـبنا أمـواج 
بحـر ألـطافـه فـجاء الـّربـيع الـّروحـانـيّ وظهـرت الـفيوضـات الّــتي ال مـنتهى لـها. فـأيّـة هـبة أعـظم مـن 
هـذه املـوهـبة وأيّـة ألـطاف أعـظم مـن هـذه األلـطاف. فـيجب أن نـعرف قـدرهـا وأن نـعمل وفـق تـعالـيم 
حــضرتــه حــتّى يــحصل لــنا كــّل خــير ونــكون أعــزّاء فــي الــّداريــن ونــنال الــنّعمة األبــديّــة ونــتذّوق لــذّة 
مـــحبّة اهلل ونـــدرك أســـرار مـــعرفـــة اهلل ونـــرى املـــوهـــبة الـــّسماويّـــة ونـــشاهـــد قـــّوة الـــّروح الـــقدس. هـــذه 

نصيحتي إليكم ... هذه نصيحتي إليكم.



لإلنسان حياتان 

الخطبة املباركة في نيويورك مساء يوم األحد 7 تموز 1912

هو اهلل 

مـرحـبًا بـقدومـكم وأهـالً بـكم. إّن اإلنـسان لـه حـياتـان: إحـداهـما جـسمانـيّة واألخـرى حـياة روحـانـيّة. 
فـــالـــحياة الـــجسمانـــيّة لـــإلنـــسان إنّـــما هـــي حـــياة حـــيوانـــيّة. الحـــظوا الـــحياة الـــجسمانـــيّة لـــإلنـــسان 
تـروهـا عـبارة عـن األكـل والـنّوم والـّلبس والـرّاحـة والـفسحة ومـشاهـدة األشـياء املـحسوسـة كـالـنّجوم 
والــــّشمس والــــقمر والــــجبال والــــوديــــان والــــبحار والــــعيون والــــغابــــات فهــــذا الــــنّوع مــــن الــــحياة حــــياة 
حــــيوانــــيّة , ومــــن الــــواضــــح املــــشهود أّن الــــحيوان يشــــترك مــــع اإلنــــسان فــــي املــــعيشة الــــجسمانــــيّة 
وهــناك شــيء آخــر وهــو أّن الــحيوان فــي معيشــته الــجسمانــيّة مــرتــاح ولــكّن اإلنــسان فــي معيشــته 
الــــجسمانــــيّة مــــتعب. الحــــظوا جــــميع الــــحيوانــــات املــــوجــــودة فــــي هــــذه الــــّسهول وفــــي الــــجبال وفــــي 
الــبحار إنّــها تــعيش بــغايــة الــّسهولــة بمعيشــتها الــجسمانــيّة وتــحصل عــلى قــوتــها بــدون مــشّقة أو 
عـناء وهـذه الـطّيور فـي هـذه الـّسهول ليسـت لـها مـهنة وال صـناعـة وال تـجارة وال فـالحـة وال تـعانـي 
بـــأّي وجـــه مـــن الـــوجـــوه أيّـــة مـــشّقة، فـــهي تســـتنشق هـــواء فـــي مـــنتهى الـــنّقاء وتســـتقّر فـــي أوكـــارهـــا 
عـلى أعـلى أغـصان األشـجار الـخضراء الـنّضرة وتـتناول مـن هـذا الـحّب املـنثور فـي هـذه الـّسهول 
وجـميع هـذه الـبيادر ثـروتـها وبـمحض إحـساسـها بـالـجوع تجـد الـحّب حـاضـرًا فـتتناولـه وبـعد تـناولـه 
تـرقـى إلـى أعـلى الـغصون فـي األشـجار فـي نـهايـة الـرّاحـة واالطـمئنان وهـي مسـتقرّة بـدون مـشّقة 
وعـناء. وهـذا يـنطبق عـلى سـائـر الـحيوانـات أمّــا اإلنـسان فـإنّـه مـن أجـل معيشـته الـجسمانـيّة يـجب 
أن يتحـــّمل املـــشاق الـــعظيمة فـــال يســـتقّر لـــيالً وال نـــهارًا فـــهو إمّــــا أن يـــفلح أو يـــصنع أو يـــتاجـــر أو 
يـــقضي لـــيله ونـــهاره فـــي املـــناجـــم أو يـــسافـــر إلـــى األطـــراف بـــغايـــة املـــشّقة والـــعناء مـــن جـــهة إلـــى 
أخــــــرى ويشــــــتغل تــــــحت األرض وفــــــوق ســــــطح األرض لــــــكي تتيسّــــــــــر معيشــــــته الــــــجسمانــــــيّة ولــــــكنّ 
الـحيوان ال يتحـّمل هـذه املـشاق وهـو مـع ذلـك يـشارك اإلنـسان فـي معيشـته الـجسمانـيّة ومـع وجـود 
هـذه الـرّاحـة فليسـت هـناك أيّـة نـتيجة مـن املـعيشة الـجسمانـيّة ولـو عـاش مـائـة سـنة فـلن تـحصل أيّـة 
نــــــتيجة مــــــن الــــــحياة الــــــجسمانــــــيّة فــــــي الــــــنّهايــــــة. فــــــّكروا وانــــــظروا هــــــل هــــــناك نــــــتيجة فــــــي الــــــحياة 
الـجسمانـيّة وكـّل هـذه املـاليـني مـن البشـر الّــذيـن ذهـبوا مـن هـذا الـعالـم تـرى هـل حـصلوا عـلى أيّـة 
نـتيجة مـن هـذه الـحياة الـجسمانـيّة؟ لـقد ذهـبت جـميع حـياتـهم هـدرًا وذهـبت جـميع مـشّقاتـهم هـدرًا 
وذهــبت جــميع أتــعابــهم هــدرًا وذهــبت صــناعــتهم هــدرًا وذهــبت تــجارتــهم هــدرًا وحــني ذهــابــهم مــن 
هـذا الـعالـم لـم يـكن فـي أكـفّهم شـيء فـلم يـحصلوا عـلى نـتيجة , أمّـا الـحياة الـّروحـانـيّة فـإنّـها حـياة 
يسـتنير بـها الـعالـم األعـلى وهـي حـياة بـها يـمتاز اإلنـسان عـن الـحيوان وهـي حـياة أبـديّـة سـرمـديّـة 
وهــي شــعاع مــن الــفيض اإللــهيّ , إّن حــياة اإلنــسان الــّروحــانــيّة هــي ســبب حــصولــه عــلى الــعزّة 
األبــديّــة. وحــياة اإلنــسان الــّروحــانــيّة هــي السّـــــــبب فــي تــقّربــه إلــى اهلل. وحــياة اإلنــسان الــّروحــانــيّة 



هـي السّـــــبب فـي دخـولـه إلـى مـلكوت اهلل. وحـياة اإلنـسان الـّروحـانـيّة هـي حـصول الـفضائـل الـكّليّة. 
وحـياة اإلنـسان الـّروحـانـيّة هـي سـبب الـنّور فـي الـعالـم البشـرّي , الحـظوا الـنّفوس الّـتي لـها حـياة 
روحـانـيّة كـامـلة لـيس لـها فـناء وال اضـمحالل وقـد كسـبت مـن حـياتـها نـتائـج ونـالـت أثـمارًا. فـما هـي 
تـــلك الـــثّمرة؟ إنّـــها الـــتّقرب إلـــى اهلل وإنّـــها الـــحياة األبـــديّـــة والـــنّورانـــيّة السّـــــــرمـــديّـــة وتـــلك الـــحياة هـــي 
الــبقاء وتــلك الــحياة هــي الــثّبات وتــلك الــحياة هــي الــنّور وســائــر الــكماالت اإلنــسانــيّة , وكــذلــك ملّـا 
نــــنظر إلــــى عــــالــــم الــــتّراب نــــالحــــظ نــــفوسًــــــــا كــــانــــت حــــياتــــها جــــسمانــــيّة ولــــم تــــنل نــــصيبًا مــــن الــــحياة 
الــّروحــانــيّة وانــمحت آثــارهــا بــالــكّليّة فــال ذكــر لــها وال أثــر وال ثــمر لــها وال صــيت وحــتّى فــي الــعالــم 
الــتّرابــي ال قــبور لــها وال أثــر وكــّل مــا فــي األمــر أّن قــبورهــا كــانــت ملــّدة قــصيرة مــعمورة ثــّم أمســت 
مــطمورة وزالــت، فــي حــني أّن الــنّفوس الّــتي كــانــت لــها حــياة روحــانــيّة فــإنّــها فــي املــلكوت اإللــهيّ 
مشــرقــة كــالــنّجوم إلــى األبــد ولــها عــزّة أبــديّــة وهــي مســتقرّة فــي مــحفل التّجــّلي اإللــهيّ وتــرزق مــن 
املـــائـــدة الـــّسماويّـــة وهـــي مســـتفيضة مـــن مـــشاهـــد الجـــمال اإللـــهيّ ولـــها الـــعزّة األبـــديّـــة فـــي جـــميع 
املـراتـب اإللـهيّة حـتّى فـي عـالـم الـنّاسـوت. الحـظوا تـروا آثـارهـا بـاقـية وذكـرهـا بـاقـيًا وأخـالقـها بـاقـية. 
مــثال ذلــك أن نــفوسًــــــا كــانــت قــبل ثــالثــة آالف ســنة أو قــبل ألــفي ســنة مــنسوبــة إلــى الــعتبة اإللــهيّة 
وكــانــت مــؤمــنة ومســتقيمة عــلى أمــر اهلل فــبقيت آثــارهــا إلــى اآلن وبــاســمها تجــري خــيرات ومــبرّات 

إلى اآلن وباسمها تتأّسس مدارس وتتأّسس معابد وباسمها تتأّسس مستشفيات إلى اآلن.

مــثال ذلــك حــواريّــو حــضرة املــسيح. فــقد كــانــت الــحياة الــجسمانــيّة لــبطرس حــياة صــيّاد أســماك 
ومـعلوم بـعد هـذا كـيف هـي حـياة صـياد األسـماك. أمّـا حـياتـه الـّروحـانـيّة فـقد كـانـت بـنفثات املـسيح 
فـــي نـــهايـــة اإلشـــراق بـــحيث إّن آثـــاره بـــاقـــية حـــتّى فـــي عـــالـــم الـــتّراب فـــي حـــني أّن إمـــبراطـــور رومـــا 
"نــــيرون" بــــكّل تــــلك الــــعظمة لــــم يــــبَق لــــه أثــــر وال ثــــمر وال ذكــــر وال ظــــهور وال بــــروز , إذن اتّــــضح أنّ 
أصــل حــياة اإلنــسان هــو الــحياة الــّروحــانــيّة، فهــذه الــحياة الــّروحــانــيّة اإلنــسانــيّة لــها نــتيجة وهــذه 
الـــحياة الـــّروحـــانـــيّة اإلنـــسانـــيّة لـــها بـــقاء وهـــذه الـــحياة الـــّروحـــانـــيّة اإلنـــسانـــيّة أبـــديّـــة وهـــذه الـــحياة 
الـــّروحـــانـــيّة اإلنـــسانـــيّة عـــزّة ســـرمـــديّـــة , الحـــمد هلل قـــد تيسّـــــــرت لـــكم هـــذه الـــحياة الـــّروحـــانـــيّة بـــعنايـــة 
حـــضرة بـــهاء اهلل وتجـــّلت هـــذه املـــوهـــبة الـــكبرى وتـــوهّــــج هـــذا الـــّشمع املـــنير فجـــميع الـــنّفوس الّـــتي 
تـالحـظونـها عـلى سـطح الـكرة األرضـيّة مـن املـلوك حـتّى املـملوك ال نـتيجة لـحياتـها وال ثـمر وال أثـر 
وعـن قـريـب سـترون بـأنّـها زالـت بـالـكّليّة ومـحيت وذهـبت مـن هـذا الـعالـم. وغـايـة مـا فـي األمـر أنّـها 
تــعيش خــمسني ســنة ولــكّن هــذه الــحياة الّـــتي تــحياهــا ال أثــر لــها وال ثــمر وال نــتيجة تــترتّــب عــليها 
أمّــــا أنـــتم فـــلّله الحـــمد بـــعنايـــة حـــضرة بـــهاء اهلل وجـــدتـــم حـــياة روحـــانـــيّة وتـــنّورتـــم بـــنورانـــيّة املـــلكوت 
وتســتفيضون مــن الــفيض األبــدّي لهــذا فــأنــتم أبــديّــون ســرمــديّــون بــاقــون مــنيرون وســتحصل مــن 
حـــياتـــكم نـــتائـــج عـــظيمة وحـــتّى فـــي عـــالـــم الـــتّراب لـــكم آثـــار بـــاقـــية دائـــمة وســـوف ال تـــنسون وأنـــتم 
مـــضيئون كـــالـــّشمس ونـــورانـــيّتكم واضـــحة مـــشهودة وأنـــتم حـــاضـــرون فـــي مـــحفل التّجـــّلي اإللـــهيّ 

إلى األبد وسوف تستغرقون في أنوار الكمال والجمال فاشكروه.



ملاذا ينكر النّاس املظاهر املقّدسة

ألقيت هذ الخطبة في البيت املبارك في نيويورك في 11 تموز 1912

هو اهلل 

أريد في هذه الّليلة أن أبنّي لحضراتكم سبب احتجاب النّاس عن املظاهر املقّدسة اإللهيّة.

مـن الـبديـهيّ أّن الـنّاس كـانـوا فـي جـميع الـعهود يـنتظرون مـوعـوًدا. فـالـيهود مـثالً فـي زمـان املـسيح 
كــانــوا يــنتظرون ظــهور املــسيح وكــانــوا فــي مــعابــدهــم يــتضرّعــون لــيل نــهار قــائــلني: "يــا إلــهنا قــرِّب 
ظـهور املـسيح حـتّى نسـتفيض مـن أنـواره ونـنال كـّل مـا فـيه سـعادتـنا األبـديّـة". وكـم مـن لـياٍل بـكوا 

في قدس األقداس وناحوا وندبوا حتّى الصباح قائلني: "يا إلهنا أرسل لنا املسيح!"  
ولــكنّهم حــني ظهــر املــسيح أعــرضــوا كــّلهم عــنه وأنــكروه جــميًعا. بــل كــفّروه وأخــيرًا صــلبوه. فــماذا 
كـان السّـــــبب فـي ذلـك؟ لـقد كـانـت األسـباب كـثيرة ولـكّن أهـّم األسـباب سـببان وهـذان السّـــــببان هـما 

دائًما سبب احتجاب النّاس عن املظاهر املقّدسة وسبب حرمانهم جميًعا منها:

السّــــبب األّول: هـــو أّن الـــّشخص املـــوعـــود قـــد اشـــترط ظـــهوره فـــي الـــكتاب املـــقّدس بشـــروط هـــي 
كــلمات مــرمــوزة ولــم يــكن املــقصود مــنها مجــرّد مــفهومــها الــّلفظي.. وعــندمــا أخــذ الــنّاس بــمفهومــها 
الــّلفظي أعــرضــوا واســتكبروا وقــالــوا إّن هــذا املــوعــود لــيس ذلــك املــوعــود كــما تــمّسك الــيهود حــني 
ظـهور حـضرة املـسيح بـاأللـفاظ فـقال عـلماؤهـم إّن هـذا املـسيح لـيس بـذلـك املـسيح وإّن هـذا لـيس 
ذلـك املـوعـود. بـل نسـبوا نسـبة أخـرى لـحضرتـه يخجـل الـّلسان عـن ذكـرهـا وتـمّسكوا بشـروط ظـهور 

املسيح املدّونة في كتاب التّوراة املقّدس وهي:

الشّـــــرط األّول: أنّـه قـد نـص فـي الـكتاب املـقّدس عـلى أّن املـسيح يـأتـي مـن مـكان غـير مـعلوم وهـذا 
الّشخص جاء من النّاصرة ونحن نعرفه.

الشّــــــرط الـثّانـي: أّن عـصاه مـن حـديـد أي أنّـه يـرعـى بـالـّسيف وهـذا املـسيح ليسـت لـديـه عـصا مـن 
خشب ناهيك عن الّسيف.

الشّــــــــرط الـــثّالـــث: أنّـــه وفـــًقا لـــلكتاب املـــقّدس يـــجب أن يجـــلس املـــوعـــود عـــلى ســـريـــر داود ويـــؤسّــــــــس 
سـلطنة وهـذا املـسيح ال سـلطنة لـه وال جـيش وال مـملكة وال وزراء وال وكـالء بـل هـو فـريـد وحـيد لهـذا 

فإّن هذا املسيح ليس بذلك املسيح املوعود.

الشّـــــرط الـرّابـع: أّن املـسيح يـرّوج شـريـعة الـتّوراة وهـذا املـسيح كسـر السّـــــبت ونـسخ شـريـعة الـتّوراة 
فكيف يكون هذا املسيح ذاك املسيح املوعود؟

الشّـــــــرط الـــخامـــس: أنّـــه يـــجب أن يـــفتح الشّـــــــرق والـــغرب وهـــذا املـــسيح ال مـــلجأ لـــه وال مـــأوى فـــكيف 
يكون هذا هو املسيح املوعود؟



الشّــــــرط الـّسادس: فـي زمـان املـسيح املـوعـود حـتّى الـحيوانـات يـجب أن تـعيش فـي مـنتهى الـرّاحـة 
ويــجب أن تــصل الــعدالــة درجــة ال يســتطيع مــعها حــيوان أن يــعتدي عــلى حــيوان. ويشــرب الــذّئــب 
والحـمل مـن عـني واحـدة ويـعيش النّسـر والحجـل فـي عـّش واحـد ويـرعـى األسـد والـظّبي فـي مـرعـى 
واحــد لــكّن الــظّلم فــي زمــان هــذا املــسيح اســتفحل إلــى درجــة أّن حــكومــة الــّرومــان ســيطرت عــلى 
فلسـطني وهـي تـذبـح الـيهود وتـضربـهم وتـنفيهم وتـسجنهم ووصـل الـظّلم والـعدوان إلـى مـا ال نـهايـة 
لـــه حـــتّى إنّـــهم صـــلبوا املـــسيح نـــفسه بـــفتوى عـــلماء الـــيهود فـــكيف يـــكون هـــذا املـــسيح هـــو املـــسيح 
املـوعـود؟ وهـكذا أصـبحت هـذه الشّــــــروط سـبب احـتجاب مـّلة الـيهود عـن اإليـمان بـاملـسيح فـي حـني 
أّن جـــميع هـــذه الشّـــــــروط قـــد ظهـــرت وجـــميع هـــذه اآلثـــار قـــد بهـــرت لـــكنّها كـــانـــت كـــلمات رمـــزيّـــة لـــم 
يـــفهمها عـــلماء الـــيهود وظـــنّوا أنّـــها شـــروط لـــفظيّة فـــي ظـــاهـــرهـــا ومـــفهومـــها فـــي حـــني أنّـــها كـــانـــت 

جميعها رموزًا.

فـأواّلً: أمّــا أنّـه يـأتـي مـن مـقام غـير مـعلوم فـإّن روح املـسيح جـاءت مـن مـقام غـير مـعلوم ال جـسمه. 
ومـع أّن جـسمه كـان مـن الـنّاصـرة إالّ أّن روحـه لـم تـأِت مـن الـنّاصـرة وال مـن حـيفا وال مـن الشّــــــرق 
وال مـن الـغرب بـل جـاءت روح املـسيح مـن عـالـم إلـهيّ ومـن مـقام غـير مـعلوم. لـكّن عـلماء الـيهود لـم 

يفهموا ذلك.

وثــانــيًا: أمّـــا أّن عــصاه مــن حــديــد فــالــعصا أداة الــرّعــي وكــانــت أداة رعــي حــضرة املــسيح لــسانــه 
املبارك وقد كان لسانه املبارك سيفًا قاطًعا يفصل بني الحّق والباطل.

ثــالــثًا: أمّـــا أنّــه يجــلس عــلى عــرش داود ويــكون ســلطانًــا فــالــحقيقة هــي أّن ســلطة حــضرة املــسيح 
كــانــت ســلطة أبــديّــة وليســت كســلطة نــابــليون وال كســلطة جــنكيز خــان وال كســلطة هــانــيبال. فــلقد 
كــانــت ســلطة املــسيح ســلطة روحــانــيّة وكــانــت ســلطة أبــديّــة وكــانــت ســلطة وجــدانــيّة وكــانــت مــمالــكه 

القلوب وكان سلطانه على القلوب وليس على التّراب وسلطته باقية إلى األبد وال نهاية لها.

ورابــًعا: أمّـــا أنّــه يــرّوج الــتّوراة فــإّن هــذا يــعني أنّــه يخــّلص األســاس الّــذي وضــعه حــضرة مــوســى 
مـــــن ربـــــقة الـــــتّقالـــــيد ويـــــرّوج تـــــلك الـــــحقيقة. وال شـــــّك فـــــي أّن املـــــسيح رّوج األســـــاس الّـــــذي وضـــــعه 
حــضرة مــوســى فــقد رّوج الــوصــايــا العشــر ورّوج حــقيقة شــريــعة مــوســى أمّـــا بــعض األمــور الّــتي 
كــانــت تــتّفق مــع عــصر مــوســى وال تــتّفق مــع عــصر املــسيح وكــانــت زائــدة أو كــانــت تــقالــيد تــلموديــة 

فإنّه نسخها ولكنّه نفّذ األساس األصلي ورّوجه.

خــامــًسا: أمّــا أنّــه يــفتح الشّــــــرق والــغرب فــحيث إّن حــضرة املــسيح كــان كــلمة اهلل فــقد فــتح الشّــــــرق 
والغرب بالقّوة اإللهيّة وفتوحاته باقية حتّى اآلن ثابتة ال نهاية لها.

 وسـادسًـــــا: أمّــا أنّـه فـي أيّـام ظـهوره يشـرب الـذّئـب والحـمل مـن مـعنيٍ واحـد فـاملـقصود بـذلـك هـو أنّ 
الـــنّفوس الّـــتي تشـــبه الـــذّئـــب والحـــمل تـــؤمـــن بـــحضرة املـــسيح وتشـــرب جـــميعها مـــن عـــني اإلنـــجيل. 
ومـثال ذلـك رجـل شـرقـيّ وآخـر غـربـيّ ليسـت بـينهما عـالقـة وال مـؤانـسة بـل هـما مـختلفان مـن جـميع 



الـــوجـــوه وكـــانـــا بـــمثابـــة الـــذّئـــب والحـــمل ومـــا كـــان اجـــتماعـــهما مـــمكنًا فـــلّما آمـــنا بـــحضرة املـــسيح 
اجـتمعا عـلى عـني واحـدة , إّن هـذه الـكلمات كـلمات رمـزيّـة لـكن بـما أّن عـلماء الـيهود لـم يـفهمومـها 
ولم يتوّصلوا إلى حقيقة معانيها ونظروا إلى ظاهرها فلم يروها منطبقة لهذا أنكروا واعترضوا.

والسّــــبب الـثّانـي: الحــتجاب الــنّاس هــو أّن لــلمظاهــر املــقّدســة اإللــهيّة مــقامــني أحــدهــما املــقام 
البشرّي واآلخر املقام الرّحمانيّ النّورانيّ املستور وهو مقام الظّهور والتّجّلي الّربّاني.

فــاملــقام البشــرّي ظــاهــر لــكّن الخــلق عــاجــزون عــن رؤيــة الــحقيقة املــقّدســة الــظّاهــرة فــي الــهيكل وال 
يـــرون قـــّوة الـــّروح الـــقدس بـــل يـــنظرون إلـــى الـــنّاحـــية البشـــريّـــة فـــيه , وعـــندمـــا يـــرون مـــقام البشـــريّـــة 
مشــــتركًــــــا مــــع ســــائــــر البشــــر يــــأكــــلون مــــثل ســــائــــر البشــــر ويــــنامــــون ويــــمرضــــون ويــــضعفون لهــــذا 
يــقيسونــهم بــمقياس أنــفسهم ويــقولــون إّن هــؤالء مــثلنا وال امــتياز لــهم عــنّا فــلماذا يــكونــون مــظاهــر 
مـــقّدســـة وال نـــكون نـــحن كـــذلـــك؟ وملـــاذا هـــم مـــمتازون عـــنّا؟ وملـــاذا هـــم ســـماويّـــون ونـــحن أرضـــيّون؟ 
وملــاذا هــم نــورانــيّون ونــحن ظــلمانــيّون؟ مــع أنّــنا مــثلهم فــي جــميع الــّشؤون البشــريّــة وال فــرق أبــًدا 
بــيننا وبــينهم ولــيس لــهم امــتياز خــاّص عــنا فــنحن ال نــرى فــرقًـــا فــي مــا بــيننا وبــينهم وهــم مــثلنا. 
ولهــذا يــنكرون ويســتكبرون , ومــثلهم كــمثل إبــليس ملّـا نــظر إلــى جــسم آدم قــال إنّــني أشــرف مــن 
آدم ولـكنّه لـم يـنظر إلـى روح آدم ولـم يـشاهـد روح آدم. وملّا كـان جـسم آدم مـن الـتّراب فـإنّـه شـاهـد 
ذلـك ولـم يـَر روحـه فـاسـتكبر. ولـوال ذلـك لسجـد لـه , وكـذلـك األمـر يـوم ظـهور املـظاهـر اإللـهيّة. فـبما 
أّن الـــنّاس يـــنظرون إلـــى الـــجانـــب البشـــرّي فـــيهم ويـــرونـــهم مـــثل أنـــفسهم لهـــذا فـــإنّـــهم يســـتكبرون 
عــليهم ويــعترضــون عــليهم ويــعتدون عــليهم ويــظلمونــهم ويــخالــفونــهم ويــحاولــون قــتلهم , إذن يــجب 
عـليكم أن ال تـنظروا إلـى الـجانـب البشـرّي فـي املـظاهـر املـقّدسـة اإللـهيّة بـل يـجب أن تـنظروا إلـى 
حـقيقتهم فـتلك الـحقيقة الـّساطـعة الّـتي تـنير اآلفـاق وإّن تـلك الـحقيقة الـّساطـعة الّـتي تـنير الـعالـم 
البشــــرّي وإّن تــــلك الــــحقيقة الــــّساطــــعة الّـــــتي تخــــّلص الــــنّفوس مــــن الــــنّقائــــص وإّن تــــلك الــــحقيقة 

الّساطعة اّلتي توصل الجامعة البشريّة إلى أعلى درجات الكمال هي فوق التصّور البشرّي.

إذًا يـــجب أن ال نـــنظر إلـــى الـــزّجـــاج ألنّـــنا إذا نـــظرنـــا إلـــى الـــزّجـــاج هـــو مـــاّدة مـــن الـــبّلور نحـــرم مـــن 
األنـــوار وعـــلينا أن نـــنظر إلـــى السّــــــــراج أي إلـــى الـــنّور الّــــذي يشـــرق مـــن هـــذا الـــزّجـــاج وهـــو فـــيض 
حضرة األلوهيّة وتجّليها الظّاهر في الزّجاج البشرّي فإذا نظرنا بهذه النّظرة فإنّنا ال نحتجب.



رقيّ العصر الحاضر

الخطبة املباركة في املنزل املبارك في نيويورك في 12 تموز 1912

هو اهلل 

إّن عــالــم اإلمــكان شــبيه بــاإلنــسان فــلإلنــسان عهــد نــطفة وعهــد رضــاعــة وزمــان نــمّو وزمــان رشــد 
وإدراك ووقـت لـلبلوغ. وكـذلـك لـعالـم اإلمـكان درجـات فـاإلنـسان فـي سـّن الـرّضـاعـة يـكون حـّساسًــــــا 
ويـكون فـي سـّن املـراهـقة فـي بـدايـة اإلدراك والـتّمييز ولـكّن إدراكـاتـه ضـعيفة فـلّما يـبلغ سـّن الـرّشـد 
تظهـر جـميع قـواه املـعنويّـة والـّصوريـة بـأقـصى درجـة مـن الـقّوة وتـصل قـّوة إدراكـه إلـى حـّد يـكشف 
فـــيه حـــقائـــق األشـــياء، ولـــكّن هـــذا األمـــر غـــير مـــمكن فـــي ســـّن الـــطّفولـــة والـــرّضـــاعـــة فهـــذه الـــكماالت 
تتجـــّلى فـــي ســـّن الـــبلوغ ال فـــي ســـّن الـــطّفولـــة وكـــذلـــك كـــان عـــالـــم اإلمـــكان فـــي وقـــت مـــن األوقـــات 
رضـــيًعا ثـــّم أصـــبح طـــفالً ثـــّم مـــراهـــًقا ثـــّم نـــما ونـــشأ يـــومًــــا فـــيومًــــا واآلن بـــلغ ســـّن الـــرّشـــد , إّن هـــذا 
الـــقرن ســـيّد الـــقرون وإّن هـــذا الـــعصر مـــرآة جـــميع الـــعصور، وصـــور جـــميع مـــا كـــان فـــي الـــقرون 
األولـى تتجـّلى الـيوم فـي هـذه املـرآة. وعـالوة عـلى هـذا فـإّن هـذا الـقرن نـفسه لـه كـماالت خـاصّـــــــــة بـه 
فــله اكــتشافــات عــظيمة واخــتراعــات بــديــعة ومــؤسّـــــــسات عــجيبة وعــلوم غــريــبة مــا زالــت تتجــّلى فــي 
نــــهايــــة الــــكمال، أي أّن لهــــذا الــــقرن فــــضائــــل الــــقرون الــــّسابــــقة ولــــه صــــناعــــات الــــقرون الــــّسابــــقة 
والــخصال الحــميدة فــي الــقرون الــّسابــقة واكــتشافــات الــقرون الــّسابــقة. ومــع وجــود هــذه الــفضيلة 
فـــيه فـــإّن لـــه اخـــتراعـــاتـــه الـــخاصّـــــــــــة بـــه واكـــتشافـــاتـــه الـــخاصّـــــــــــة بـــه والّـــتي لـــم تـــكن مـــوجـــودة أبـــًدا فـــي 
الـقرون الـّسابـقة، فـمثالً الـفّن املـعمارّي كـان مـوجـوًدا فـي الـقرون الـّسابـقة ووصـل فـي هـذا الـقرن 
إلـى درجـة الـبلوغ ولـكّن هـذه الـقّوة الكهـربـائـيّة املـولّـدة لـم تـكن وهـذا الـبرق (الـتّلغراف) الّـذي بـه تـتمّ 
املــخابــرة مــع الشّــــــرق والــغرب خــالل دقــيقة واحــدة لــم يــكن وهــذا الــحاكــي لــم يــكن وهــذا الــتّلفون لــم 
يـكن إّن هـذه كـّلها مـن خـصائـص هـذا الـقرن. فـفي هـذا الـقرن فـضائـل الـقرون الـقديـمة وفـضائـل 
الـقرون الجـديـدة ولهـذا فـإّن هـذا الـقرن جـامـع لـلقرون ومـمتاز عـلى جـميعها وسـيّد الـقرون وشـمس 
جــميع الــعصور. وبــما أنّــنا مــوجــودون فــي هــذا الــقرن فــعلينا فــي ســبيل الــّشكر لهــذه املــواهــب أن 
نـقوم بـأعـمال تـليق بهـذا الـقرن فـمثالً حـينما يـبلغ اإلنـسان سـّن الـبلوغ يـجب أن يـكون عـلى أحـوال 
وأطــوار تــليق بــسّن الــبلوغ وكــذلــك األمــر فــي عــالــم اإلمــكان، فــبما أنّــه قــد تــرقّــى إلــى هــذه الــّدرجــة 
الّـتي أصـبح فـيها قـرن األنـوار وقـرن ظـهور األسـرار وقـرن فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ وقـرن يـوم اهلل 
وقـرن املـلكوت األبـهى يـجب عـلينا أن نسـلك السّــــــلوك الّــذي يـليق بهـذا الـقرن ألّن الـعالـم وصـل إلـى 
درجـة الـبلوغ إن لـم يـصل إلـى درجـة الـبلوغ فـسوف يـصلها عـن قـريـب , الحـظوا كـم اتّـسعت دائـرة 
الـــعقول واألفـــكار وكـــم زادت االكـــتشافـــات الجـــديـــدة وكـــم مـــن مـــؤسّــــــــسات عـــظيمة ظهـــرت وكـــم مـــن 
مــخترعــات بــديــعة تجــّلت وإلــى أّي مــدى انتشــرت الــعلوم الــنّافــعة. فــمع وجــود هــذه املــواهــب اإللــهيّة 
هـل يـليق بـالبشـر أن يـكونـوا غـرقـى فـي بحـر املـاّديّـات وأسـرى عـالـم الـطّبيعة؟ إّن هـذا الـقرن قـرن 



تجـــّلت فـــيه قـــوى اإلنـــسان املـــعنويّـــة وظهـــرت كـــماالت اإلنـــسان الـــّروحـــانـــيّة وبهـــرت نـــورانـــيّة الـــعالـــم 
اإلنـسانـيّ وتجـّلت الـفيوضـات اإللـهيّة غـير املـتناهـية. وبـما أّن الـكماالت الـجسمانـيّة قـد بـلغت أعـلى 
درجــة فــكذلــك الــكماالت الــّروحــانــيّة يــنبغي أن تــصل إلــى أعــلى درجــة لــكي يــتنّور ظــاهــر اإلنــسان 

وباطنه وتتحّقق الّسعادة الّدنيويّة وامللكوتيّة كلتاهما وتظهر الفضائل الطّبيعية اإللهيّة كّلها.

وكـما أّن الـعقل البشـرّي مـرآة لـحقائـق األشـياء أعـني أّن فـي اإلنـسان قـّوة تـكشف الـحقائـق كـذلـك 
حــقيقة اإلنــسان مــرآة ألنــوار املــلكوت ولــها اســتعداد لتتجــّلى فــيها الــحقائــق املــلكوتــيّة وتظهــر فــيها 
األســــــرار اإللــــــهيّة وتــــــنطبع فــــــيها صــــــور املــــــأل األعــــــلى ولهــــــذا فــــــإذا ارتــــــقى الــــــجانــــــبان- الــــــجانــــــب 
- فـعند ذلـك تظهـر الـحقيقة اإلنـسانـيّة فـي مـنتهى الجـمال والـكمال  الـجسمانـيّ والـجانـب الـّروحـانـيّ
, إّن اهلل لــه الحــمد قــد فــتح لــنا فــي هــذا الــقرن كــّل بــاب وأنــار لــنا كــّل شــمع وأحــاط غــيث رحــمته 
الجـميع وهـّب نـسيم عـنايـته وهـيّأ لـنا مـن كـّل جـهة وسـائـل الـكمال فـال يـجوز لـنا أن نهـدر كـّل هـذه 
املـواهـب اإللـهيّة ونهـدر هـذه الـفيوضـات الـّروحـانـيّة ونهـدر هـذه األنـوار الـالّهـوتـية بـل يـنبغي لـنا أن 
نـسعى روحًـــا وقـلبًا حـتّى تظهـر هـذه املـواهـب اإللـهيّة فـي الـحقيقة اإلنـسانـيّة بـمنتهى درجـة الـكمال 
حــتّى تــكون البشــريّــة مــرآة مــلكوت الــرّّب الجــليل ويــصبح عــالــم الــنّاســوت مــرآة املــلكوت، وعــند ذلــك 
يـــــنال البشـــــر الـــــّسعادة الـــــّدنـــــيويّـــــة والـــــّسعادة األخـــــرويّـــــة واملـــــواهـــــب اإللـــــهيّة والـــــّروحـــــانـــــيّة الـــــعظيمة 
والــنّورانــيّة املــلكوتــيّة , إذن فــاجتهــدوا لــكي تــفوا حــق الــّشكر لهــذه األلــطاف وتــتلّقوا نــفثات الــّروح 
الـــــقدس وتـــــنالـــــوا هـــــذه الـــــنّورانـــــيّة وتـــــشكروا هـــــذا الـــــفضل واملـــــوهـــــبة وإذا بـــــذلـــــتم مـــــثل هـــــذه الـــــهّمة 
فــسيتعانــق الشّــــــرق والــغرب وينهــدم بــناء الــعداوة والــبغضاء انهــدامًــا كــّليًّا وتنتشــر املــحبّة املــلكوتــيّة 
وتـــحصل األلـــفة الـــّروحـــانـــيّة وتتجـــّلى وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ ويـــتحّقق الـــّصلح األكـــبر ويـــتعاشـــر 
البشـر فـي مـا بـينهم بـنهايـة األلـفة وتـحصل الـّسعادة األرضـيّة والـّسعادة املـلكوتـيّة كـلتاهـما وأرجـو 

أن يفوز الكّل بهذا املقام وهذه وصيّة منّي.

خلود الرّوح

ألقيت هذه الخطبة في مدينة بوسطن في 24 تموز 1912

هو اهلل

لـقد قـرأتـم فـي الـكتب املـقّدسـة مـسألـة بـقاء الـّروح وأدلّــتها الـنّقلية فـال حـاجـة بـأن أكـّرر مـا قـرأتـموه 
وســمعتموه بــل أذكــر لــكم اآلن األدلــة الــعقلية عــلى ذلــك حــتّى يــنطبق مــا نــقولــه مــع الــكتاب املــقّدس 

اّلذي يقول بأّن الّروح اإلنسانيّة باقية. واآلن نقيم األدّلة على ذلك:

الـّدلـيل األّول: مـن الـواضـح لـدى الجـميع أّن كـافّـة الـكائـنات الـجسمانـيّة مـركّـــبة مـن عـناصـر ومـن 
كــّل تــركــيب مــعني يــحصل كــائــن مــن الــكائــنات فــمثالً هــذا الــورد وجــد واكتســب شــكله مــن تــركــيب 



الـعناصـر وعـندمـا يتحـّلل هـذا الـتّركـيب فـذاك هـو الـفناء. وال بـّد أن يـنتهي كـّل تـركـيب إلـى التّحـليل 
ولـكن لـو كـان هـذا الـكائـن الـحي غـير مـركّـــب مـن الـعناصـر الـجسمانـيّة فـإنّـه ال يتحـّلل وال يـموت بـل 
يـبقى حـيًّا إلـى األبـد. وحـيث إّن الـّروح ليسـت فـي األصـل مـركّـــبة مـن عـناصـر فـإنّـها ال تتحـّلل ألن 

كّل تركيب يعقبه تحليل وحيث إّن الّروح ال تركيب فيها فإنّها ال تتحّلل.

الــّدلــيل الــثّانــي: هـــو أّن لـــكّل كـــائـــن مـــن الـــكائـــنات لـــه صـــورة تـــحّقق وجـــوده. فـــإمّــــا أن تـــكون لـــه 
صـورة مـثّلثة أو صـورة مـربّـعة أو صـورة مخـّمسة أو صـورة مسـّدسـة وجـميع هـذه الـّصور املـتعّددة 
ال يـــمكن اجـــتماعـــها فـــي زمـــان واحـــد فـــي كـــائـــن واحـــد وال يـــمكن أن يـــوجـــد كـــائـــن فـــي صـــور غـــير 
مــتناهــية. فــصورة املــثّلث لــكائــن مــا ال تــتحّول إلــى صــورة املــربّــع فــي آن واحــد وصــورة املــربّــع ال 
تــــصير مخــــّمًسا وصــــورة املخــــّمس ال تــــصير مســــّدسًــــــــا لــــذلــــك فــــإّن الــــكائــــن الــــواحــــد إمّـــــا أن تــــكون 
صــــورتــــه مــــثّلثًا أو مــــربّــــًعا أو مخــــّمًسا وبــــانــــتقالــــه مــــن صــــورة إلــــى صــــورة أخــــرى يــــحصل الــــتّغيير 
والــتّبديــل ويظهــر الــفساد واالنــقالب وحــينما نــتأمّـــل نجــد أّن الــّروح اإلنــسانــيّة تــكون فــي آن واحــد 
وفـي صـور غـير مـتناهـية فـالـّروح تـتحّقق فـي صـورة املـثّلث وصـورة املـربّـع وصـورة املخـّمس وصـورة 
املــثّمن والــّروح مــصّور فــي كــّل هــذه الــّصور مــوجــود فــي حــيّز الــعقل ولــيس لــه انــتقال مــن صــورة 
إلـى صـورة أخـرى ولهـذا فـالـعقل والـّروح ال يـتالشـيان ألنّـنا لـو أردنـا أن نـحّول كـائـنًا مـن الـكائـنات 
فـــي صـــورة املـــربّـــع إلـــى صـــورة املـــثّلث فـــإنّـــنا يـــجب أن نهـــدم الـــّصورة األولـــى تـــمامًـــا حـــتّى يـــمكننا 
تـكويـن الـّصورة الـثّانـية، أمّـا الـّروح فـإنّـها جـامـعة لجـميع الـّصور وهـي فـي جـميع الـّصور هـذه روح 
كـامـلة. لهـذا فـليس مـن املـمكن أن تـتحّول مـن صـورة إلـى صـورة أخـرى ولهـذا ال يـعتريـها تـغيير أو 

تبديل وهي باقية دائمة إلى األبد. وهذا دليل عقليّ.

الـّدلـيل الـثّالـث: لجـميع الـكائـنات هـناك وجـودهـا أواّلً ثـّم أثـرهـا. فـاملـعدوم ال أثـر حـقيقيّ لـه ولـكنّنا 
نـالحـظ أّن أنـاسًــــــا عـاشـوا قـبل ألـفي سـنة وال تـزال آثـارهـم تـتوالـى فـي الـظهور وتشـرق كـالـّشمس 
إشــراقًــا. فــحضرة املــسيح عــاش قــبل ألــف وتــسعمائــة ســنة واآلن نــرى ســلطته بــاقــية فهــذا هــو أثــر 

واألثر ال يترتّب على شيء معدوم واألثر يستلزم وجود املؤثّر.

الـّدلـيل الـرّابـع: مـا هـو املـوت؟ املـوت هـو اخـتالل الـقوى الـجسمانـيّة لـإلنـسان فـال تـبصر عـيناه وال 
تــسمع أذنــاه وال تــدرك قــواه وال يتحــرّك وجــوده ومــع هــذا نــراه بــرغــم اخــتالل قــواه الــجسمانــيّة أثــناء 

النّوم يسمع ويدرك ويرى ويحّس وواضح أّن الّروح هي اّلتي ترى وتملك

جـــميع الـــقوى فـــي حـــني أّن الـــقوى الـــجسمانـــيّة مـــفقودة. إذن فـــبقاء قـــوى الـــّروح غـــير مـــنوط بـــبقاء 
الجسد.

الـّدلـيل الـخامـس: إّن الــجسم اإلنــسانــيّ يــضعف ويــسمن ويــمرض ويــصحّ ولــكّن الــّروح تــبقى 
عـــلى حـــال واحـــدة. فـــعندمـــا يـــضعف الـــجسم ال تـــضعف الـــّروح وعـــندمـــا يـــسمن الـــجسم ال تـــرتـــقي 

الّروح فالجسم يمرض والّروح ال تمرض والجسم يصحّ والّروح ال تنال الصّحة.



إذن اتّضح أّن هناك في جسد اإلنسان حقيقة أخرى غير هذا الجسم ال يعتريها تغيير.

الــّدلــيل الــّسادس: إنّـــكم تـــفّكرون فـــي كـــّل أمـــر وتـــشاورون أنـــفسكم فـــما هـــو ذلـــك الـــّشيء الّـــذي 
يــعطيكم الــرّأي؟ كــأنّــه إنــسان مــجّسم جــالــس أمــامــكم ويتّحــدث إلــيكم، فــحينما تــفّكرون فــي الّــذي 
تتحـّدثـون مـعه تـوقـنون أنّـه الـّروح , واآلن نـأتـي إلـى مـا يـقولـه الـبعض مـن أنّـنا ال نـشاهـد الـّروح. إنّ 
قــولــهم هــذا صــحيح ألّن الــّروح مجّـــــرد وليســت بــجسم فــكيف إذًا تــمكن رؤيــته؟ فــاملــرئــيّات يــجب أن 
تـكون أجـسامًــا فـإن كـانـت أجـسامًــا فـهي ليسـت أرواحًــــا وحـينئٍذ ال يـكون هـناك روح. الحـظوا اآلن 
هـذا الـكائـن الـنّباتـيّ فـإنـه ال يـرى اإلنـسان وال يـسمع الـّصوت وليسـت لـه ذائـقة وال يـحّس ولـيس لـه 
عـلم أبـًدا بـالـعوالـم الـعالـية ويـقول لـنفسه لـيس هـناك عـالـم آخـر غـير عـالـم الـنّبات ولـيس هـناك جـسم 
وراء الــنّبات، وبــمقتضى عــاملــه املحــدود يــظّن أّن عــالــم الــحيوان وعــالــم اإلنــسان لــيس لــهما وجــود. 
فـــاآلن هـــل إّن عـــدم إحـــساس هـــذا الـــنّبات دلـــيل وبـــرهـــان عـــلى عـــدم وجـــود عـــالـــم الـــحيوان وعـــالـــم 
اإلنـسان. إذن فـعدم إحـساس البشـر لـلّروح لـيس بـدلـيل عـلى عـدم وجـود عـالـم الـّروح ولـيس بـدلـيل 
عــلى مــوت الــّروح ألّن كــّل داٍن فــي مــرتــبته ال يــدرك مــرتــبة أعــلى مــنه، فــعالــم الجــماد ال يــدرك عــالــم 

النّبات وعالم النّبات ال يدرك عالم الحيوان وعالم الحيوان ال يصل إلى حقيقة عالم اإلنسان.

وعـندمـا نـنظر إلـى الـعالـم اإلنـسانـيّ نـراه بـمقتضى هـذا الـّدلـيل نـاقـًصا ولـيس لـه عـلم بـعالـم الـّروح 
الّـذي هـو مـن املجـرّدات وال يـثبت وجـوده إال بـاألدلّـة الـعقليّة. وعـندمـا نـدخـل عـالـم الـّروح نـرى أّن لـه 
وجــوًدا مــحّققا واضــًحا ولــه حــقيقة أبــديّــة، ومــثل هــذا كــمثل الجــماد حــني يــصل إلــى عــالــم الــنّبات 
فـإنّـه يـرى قـّوة الـنّمّو مـوجـودة وعـندمـا يـصل عـالـم الـنّبات إلـى عـالـم الـحيوان يجـد حـقًّا أّن فـيه قـّوة 
اإلحـــساس، وعـــندمـــا يـــصل عـــالـــم الـــحيوان إلـــى عـــالـــم اإلنـــسان يـــفهم أّن لـــه قـــوى عـــقلية، وعـــندمـــا 
يــدخــل اإلنــسان فــي الــعالــم الــّروحــانــيّ يــدرك أّن الــّروح كــالــّشمس ثــابــتة أبــديّــة بــاقــية مــوجــودة ال 

يعتريها زوال.



الّسعادة الرّوحيّة

ألقيت هذه الخطبة املباركة في بيت الّسيّدة بارسنز في دوبلن في 31 تموز 1912

هو اهلل

إنّــي مــمنّت جــدًّا مــن الــّسيّدة بــارســنز ألنّــها كــانــت ســبب لــقائــي بــكم وتحــّدثــي إلــيكم. إنّــني إنــسان 
شـــرقـــيّ وأنـــتم مـــن أهـــالـــي هـــذه الـــبالد الـــغربـــيّة ولـــم يـــكن اجـــتماعـــنا فـــي مـــكان واحـــد مـــمكنًا وقـــد 
صــارت الــّسيّدة بــارســنز ســبب مــجالســتي ولــقائــي بــكم لــذا فــإنّــني مــمنّت جــدًّا مــنها ألنّــها عــرّفــتني 
بـــكم , لـــقد جـــئت مـــن الشّــــــــرق وعـــندمـــا وصـــلت إلـــى هـــذه الـــبالد وزرت أمـــريـــكا رأيـــت أّن األمّــــة قـــد 
ارتــقت فــي املــاّديّــات رقــيًّا عــظيًما فــي الــتّجارة وفــي الــّصناعــة وفــي الــعلوم املــاّديّــة عــلى حــّد ســواء 
وأصـــبحت الـــبالد مـــعمورة مـــن كـــّل جـــهة وكـــذا أصـــبحت الـــتّرقّـــيات املـــاّديّـــة فـــي أوروبّـــا فـــي مـــنتهى 
درجــــــة وهــــــي تــــــزداد يــــــومًـــــــا فــــــيومًـــــــا , ولــــــكنّني الحــــــظت أّن الــــــتّرقّــــــيات الــــــّروحــــــانــــــيّة قــــــد تــــــدنّــــــت وأنّ 
اإلحـساسـات الـّروحـانـيّة املـلكوتـيّة تـضاءلـت وقـلَّ الـتّوجّــــه إلـى اهلل واتّجهـت جـميع الـقلوب إلـى أمـور 
الــّدنــيا وصــار كــّل واحــد يــتمنّى أن تــرتــقي حــياتــه الــجسمانــيّة ويــنال ثــروة دنــيويّــة ويــحصل عــلى 
راحـة وطـمأنـينة نـاسـوتـيّة , وخـالصـة الـقول إّن اإلحـساسـات املـاّديّـة كـثيرة واإلحـساسـات املـلكوتـيّة 
قـليلة نسـبيًّا وهـذا هـو األمـر فـي جـميع أطـراف الـّدنـيا , ولـكّن سـعادة الـعالـم اإلنـسانـيّ غـير مـمكنة 
دون حــصول اإلحــساســات الــّروحــانــيّة ولــن تــكون للبشــر راحــة واطــمئنان إالّ بــالــتّوجــه إلــى مــلكوت 
اهلل. فـــالجســـد يـــتلذّذ مـــن املـــواهـــب املـــاّديّـــة. أمّــــا الـــّروح فـــتحيا مـــن الـــفيوضـــات اإللـــهيّة ولـــن يـــكون 
السّـــــــرور الــحقيقيّ والــفرح الــّروحــي مــمكنني إالّ بــاإلحــساســات املــلكوتــيّة. ألّن عــالــم البشــر مــحاط 
بـالـباليـا والـّرزايـا واإلنـسان عـرضـة لـكّل بـالء ومـصيبة. وكـّل إنـسان ال بـّد أن يـكون لـه هـّم ومـشكلة. 
فــكّل واحــد مــبتلىً مــن جــهة مــا. فــمثالً هــناك شــخص فــي مــنتهى الــغنى ولــكّن صــّحته عــليلة ولــذا 
فــهو فــي هــّم مــن هــذه الــنّاحــية. وهــناك شــخص فــي مــنتهى الــّصّحة ولــكن تــصيبه مــصيبة بــوفــاة 
طـفل مـن أطـفالـه أو واحـد مـن أقـرب أقـربـائـه أو أحـسن أصـدقـائـه فـيصبح حـزيـنًا مـن هـذه الـجهة. 
ونـــرى شـــخًصا آخـــر لـــه عـــدّو وعـــدّوه يـــتعّقبه لـــذا فـــإنّـــه مـــهموم مـــن هـــذه الـــنّاحـــية. وإن كـــمل ســـرور 
اإلنـسان مـن جـميع الـجهات صـار الـنّاس يحسـدونـه فـيقع فـي هـّم وغـّم مـن هـذ الـنّاحـية , وخـالصـة 
الــقول ليســت هــناك فــي هــذه الــّدنــيا راحــة إلنــسان. وال تســتطيع أن تجــد شــخًصا فــارغًــا مــن الــهمّ 
والــغّم , أمّـــا إذا كــانــت لــإلنــسان إحــساســات روحــانــيّة وتــوجّـــــه إلــى املــلكوت اإللــهيّ فــإّن هــذا مــدار 
تســليته. فــهو حــينما يــتوجّـــــه إلــى اهلل يــنال إحــساســات روحــانــيّة ويــنسى كــّل هــّم وغــّم فــلو هجــمت 
عــليه الــباليــا مــن جــميع الــجهات فــإّن لــديــه التّســلية ألنّــه حــينما يــتوجّـــــه إلــى اهلل تــزول جــميع هــذه 
الــــهموم والــــغموم واألحــــزان ويــــحصل عــــلى مــــنتهى الــــفرح والسّــــــــرور وتــــحيط بــــه الــــبشارات اإللــــهيّة 

ويرى العزّة وهو في منتهى الذّّلة ويرى نفسه غنيًّا وهو في منتهى الفقر.



وقـــد حـــدث فـــي الـــزّمـــن الـــقديـــم أن جـــاء وقـــت ســـيطرت فـــيه املـــاّديّـــات ولـــم تـــبَق هـــناك إحـــساســـات 
روحــانــيّة وانــحصرت جــميع أفــكار البشــر فــي الــنّاســوت ولــم يــبَق إنــسان يــتوجّـــــه إلــى اهلل. فســّدت 
أبــواب مــعرفــة اهلل وخــمدت نــار مــحبّة اهلل خــموًدا كــّليًّا وغــرق جــميع البشــر فــي بحــر املــاّدة فظهــر 
حــضرة إبــراهــيم فــماج بحــر الــّروحــانــيّات وطــلعت أنــوار املــلكوت ونــفثت نــفحة الــحياة فــي الــقلوب 
وظهــرت الــّروحــانــيّات وبــرزت الــقّوة املــلكوتــيّة وتــغّلبت عــلى الــقّوة املــاّديّــة واشــتعلت نــار الهــدايــة إلــى 
أن أحـــاطـــت أنـــوار املـــلكوت اإللـــهيّة بـــعالـــم البشـــريّـــة , وبـــعد مـــّدة انـــطفأت تـــلك األنـــوار مـــرّة أخـــرى 
وأحــاطــت بــالــعالــم ظــلمات املــاّديّــة وغــفل الخــلق عــن اهلل ولــم يــبَق هــناك تــوجّـــــه إلــى املــلكوت فظهــر 
حــضرة مــوســى ورفــع رايــة الــّديــانــة وشــرع بــبيان املــلكوت وأشــعل ســراج الهــدايــة فســطعت أنــوار 
املـلكوت مـن كـّل جـهة وانجـذب اإلسـرائـيليّون إلـى مـلكوت اهلل , وبـعد مـّدة انـطفأ ذلـك السّــــــراج مـرّة 
أخـرى وأحـاطـت بـالـعالـم الـظّلمات وشـغل الـنّاس بـاألمـور الـجسمانـيّة وأصـبحت إحـساسـات جـميع 
البشـــر مـــاّديّـــة وتـــعّلقت الـــقلوب جـــميًعا بـــالـــنّاســـوت وتـــنزّل جـــميع الـــنّاس فـــي أعـــماق األرض تـــنزّل 
الحشـرات وأصـبح جـميع الـنّوع اإلنـسانـيّ كـالـحيوان فـلم تـبَق أبـًدا إحـساسـات روحـانـيّة ولـم يـبقَ 
نـور هـدايـة قـّط وغـرقـت جـميع املـلل فـي املـاّديّـات. فـفي مـثل هـذه الـحال طـلع كـوكـب املـسيح وتـنفّس 
صـبح الهـدى وسـطعت أنـوار املـلكوت وفـاضـت اإلحـساسـات الـّروحـانـيّة عـلى املـاّديّـات وبـلغ األمـر 
إلــى درجــة لــم يــبَق فــيها لــلماّديّــات حــكم أبــًدا وجــرت األمــور عــلى هــذا املــنوال مــّدة مــن الــزّمــان. ثــمّ 
بـعد ذلـك أظـلمت الجـزيـرة الـعربـيّة وظهـرت الـوحـشيّة وظهـر سـفك الـّدمـاء فـحاربـت األقـوام الـعربـيّة 
بــــعضها بــــعًضا وســــفك بــــعضها دم الــــبعض اآلخــــر ونهــــب بــــعضها أمــــوال الــــبعض اآلخــــر وأســــر 
بــعضها أبــناء الــبعض اآلخــر. فــفي مــثل هــذه الــحال ظهــر حــضرة الــرّســول فــي الجــزيــرة الــعربــيّة 
وربّـى مـثل هـذه الـقبائـل الـوحـشيّة وهـذه الـنّفوس الـتّائـهة ونـّور هـؤالء الجهـالء بـأنـوار املـدنـيّة وربّـى 
الـنّفوس فـنالـت إحـساسـات روحـانـيّة وازداد تـوجّـــهها إلـى اهلل , ثـّم انـقلبت األمـور مـرّة أخـرى وغـرب 
كـوكـب نـور الهـدايـة وأحـاطـت ظـلمة الـّضاللـة وظهـرت الـقوى املـاّديّـة واخـتفت اإلحـساسـات الـّديـنيّة 
وأظــــلمت الــــقلوب وتــــدنّــــت الــــعقول فــــفي هــــذا الــــوقــــت ظهــــر حــــضرة الــــباب فــــي إيــــران وطــــلع كــــوكــــب 
حـضرة بـهاء اهلل وأشـرقـت أنـوار املـلكوت أشـّد إشـراق وتـالشـت الـقوى املـاّديّـة فـي الشّـــــرق ولـم تـبقَ 
إحــساســات مــاّديّــة وطــلعت الــنّورانــيّة الــّسماويّــة وزالــت الــوحــشية وظهــرت الــتّربــية اإللــهيّة وبــدأت 
الــقوى املــعنويّــة تظهــر آثــارهــا وقــّلت غــفلة الخــلق وضــاللــهم وقــد أحــاطــت نــورانــيّة حــضرة بــهاء اهلل 
بــإيــران الــيوم إلــى درجــة تــربّــت نــفوس مــثل املــالئــكة وظهــرت أنــفس تــوجهــت بــقلوبــها وأرواحــها إلــى 
مـلكوت اهلل وغـرقـت فـي بحـر الـّروحـانـيّات فـهي رحـمانـيّة وهـي نـورانـيّة وهـي سـماويّـة وهـي ال تـعنى 
أقـل عـنايـة بهـذه الـّدنـيا فـهي تشـتغل فـي صـناعـتها لـتحصيل مـعاشـها بـمنتهى الـهّمة لـكّن قـلوبـها 
مـــتوجّــــــهة إلـــى اهلل وأرواحـــها مســـتبشرة بـــبشارات اهلل وارتـــقت أخـــالقـــها كـــثيرًا فـــلم يـــبَق لـــديـــها مـــن 
األخـالق الـذّمـيمة شـيء. وصـاروا رحـماء بجـميع الخـلق ويـحبّون جـميع البشـر ويـعتبرون الجـميع 
أهـــلهم وأقـــربـــاءهـــم وصـــاروا يـــسّمون عـــالـــم اإلنـــسانـــيّة بـــاســـم شجـــرة واحـــدة ويـــرون جـــميع أفـــراد 



البشـر بـمثابـة أوراق وبـراعـم وأثـمار لـتلك الّشجـرة وغـايـة أمـلهم الـّصلح الـعمومـي وعـقيدتـهم وحـدة 
الــعالــم اإلنــسانــيّ وهــم مشــتاقــون إلــى الــرّقــيّ فــي الــعلوم والــفنون وســاعــون وراء مــا يســبّب عــلوّ 
الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ وليســــت لــــدى هــــؤالء تــــعّصبات: فــــال تــــعّصب مــــذهــــبي وال تــــعّصب جــــنسيّ وال 
تـعّصب وطـنيّ وال تـعّصب سـياسـيّ وال تـعّصب لـغوّي، فـهم متحـّررون مـن جـميع هـذه الـتّعّصبات 
ويـــعتبرون ســـطح األرض وطـــنًا واحـــًدا ويـــعتبرون جـــميع البشـــر أمّــــة واحـــدة ويـــرون جـــميع الـــنّاس 
عــباًدا هلل ويــعرفــون اهلل رؤوفًــا بجــميع البشــر ولهــذا فــهم رحــماء بجــميع البشــر ولــيس لــهم مــقصد 
غــير رضــاء اهلل وال أمــنية لــهم غــير مــحبّة الــقلوب اإلنــسانــيّة , وقــد تحــّمل هــؤالء الــباليــا الــكثيرة مــن 
أجـل الـحصول عـلى هـذا املـقام فـهاجـمتهم سـائـر األحـزاب وثـارت عـليهم بـمنتهى الـتّعصب ونهـبت 
أمــوالــهم وأغــارت عــليهم إلــى درجــة أحــرقــت أجــساد بــعضهم ولــكنّهم لــم يــهنوا أبــًدا فــأصــبحوا كــلّ 
يــوم هــدفًــا لــسهم وكــانــوا فــي كــّل حــني يــضّحون بــأرواحــهم وقــبلوا الــّشهادة بــكّل فــرح وســرور إلــى 
أن مات ناصر الّدين شاه وقلَّ التّعرض لهم ونالوا شيئًا من األمن وهم اآلن يبذلون الجهد أكثر 
مـن ذي قـبل مـن أجـل أن يـصبح الـنّاس رؤوفـني بـبعضهم ويـكون الـنّوع اإلنـسانـيّ فـي حـكم عـائـلة 
واحـــدة. وهـــم يـــبذلـــون مـــنتهى الـــتّضحية فـــي هـــذا املـــجال كـــي يـــصبح الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ نـــورانـــيًّا 
وتـنعكس فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ انـعكاسـات الهـوتـيّة وتـصبح الـقلوب املـظلمة نـورانـيّة وتـزول رذائـل 
البشـــريّـــة وتتجـــّلى الـــفضائـــل الـــّسماويّـــة , ومـــن أجـــل هـــذا الهـــدف قـــمت بهـــذا الـــّسفر الـــبعيد إلـــى 
أمــريــكا وجــئت إلــى هــنا وذلــك كــي يــلتئم الشّـــــــرق والــغرب ويــتحّقق كــامــل االرتــباط بــينهما فــيعاون 
الـــواحـــد اآلخـــر ويـــصبح ســـبب راحـــته. فـــإن ائـــتلف الشّــــــــرق والـــغرب رفـــرف عـــلم الـــّصلح الـــعمومـــيّ 
وتجــــّلت وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ وحــــصل الــــكّل عــــلى الــــرّاحــــة والــــطّمأنــــينة , ولهــــذا أتــــضرّع إلــــى 
املـــــلكوت اإللـــــهيّ مـــــلتمًسا أن يـــــنير هـــــذه الـــــوجـــــوه ويـــــجعل هـــــذه الـــــقلوب نـــــورانـــــيّة ويبشّــــــــــر األرواح 
بـالـبشارات الـّسماويّـة حـتّى نـكون جـميعنا فـي حـمى اهلل ونـنال الـّسعادة تـحت ظـّله ونـنال الـرّاحـة 
الـجسمانـيّة ونـبتغي الـّسعادة الّـروحـانـيّة ونـبلغ مـنتهى آمـالـنا وأمـانـينا مـن جـميع الـجهات هـذه هـي 

آمالي وهذه هي مناجاتي هلل.



التّربية نوعان 

ألقيت هذه الخطبة في كنيسة املوّحدين في دوبلن –أمريكا- في 11 آب سنة 1912

هو اهلل

مـن املسـّلم بـه لـدى عـموم الـعقالء أّن عـالـم الـطّبيعة نـاقـص ومـحتاج إلـى الـتّربـية. فـإنّـكم تـالحـظون 
أّن اإلنـــسان إذا لـــم يُـــربَّ فـــإنّـــه يـــكون فـــي نـــهايـــة الـــتّوحّــــــش. فـــالـــتّربـــية هـــي الّــــتي تـــجعل اإلنـــسان 
إنــسانًــا وإذا تــرك عــلى الــطّبيعة فــإنّــه يــكون مــثل ســائــر الــحيوانــات , انــظروا إلــى املــمالــك املــتمّدنــة 
تـــروا حـــينما يـــتربّـــى اإلنـــسان ويكتســـب الـــفضائـــل يـــصبح مـــتمّدنًـــا ويـــصير عـــاقـــالً ويـــصير عـــاملًـــا 
ويــصبح كــامــالً ولــكنّه فــي الــبالد املــتوحّــــشة مــثل أواســط أفــريــقيا عــندمــا ال يــربّــى يــبقى عــلى حــالــة 
الــتّوحّـــــش , والــفرق بــني بــلدان أمــريــكا وأواســط أفــريــقيا هــو أّن الــنّاس هــنا تــربّــوا وهــناك ال تــوجــد 
تـــربـــية. وأهـــل أفـــريـــقيا بـــاقـــون عـــلى حـــالـــتهم الـــطّبيعية أمّــــا أهـــالـــي أمـــريـــكا فـــقد نـــالـــوا مـــن الـــتّربـــية 
قسـطًا مـوفـورًا ,  الـتّربـية تـجعل الـغصن املـعوّج مسـتقيًما وتـجعل األجـمة حـديـقة وتـجعل الّشجـرة 
عـديـمة الـثّمر مـثمرة وتـجعل األرض الـّشائـكة حـقالً لـلّسنابـل. والـتّربـية تـعّمر الـّديـار املنهـدمـة وتـجعل 
املــتوحّـــــش مــتمّدنًــا والــتّربــية تــجعل الــجاهــل كــامــالً. الــتّربــية تــجعل اإلنــسان عــاملًـا بــاملــلكوت اإللــهيّ 
وتــجعله يــنال مــعرفــة اهلل وتــجعل اإلنــسان روحــانــيًّا وكــاشــفًا ألســرار الــطّبيعة ومــطّلًعا عــلى حــقائــق 
األشـياء , والـخالصـة أّن مـن املسـّلم بـه لـدى الجـميع أّن عـالـم الـطّبيعة نـاقـص وأن كـمال الـطّبيعة 
مــنوط بــالــتّربــية فــإن لــم تــكن هــناك تــربــية فــإّن اإلنــسان يــكون مــثل ســائــر الــحيوانــات مــفترسًـــــــا بــل 
أحـــّط مـــنها , مـــثال ذلـــك أنّـــه تـــصدر فـــي بـــعض األحـــيان مـــن اإلنـــسان بـــعض الـــتّصرفـــات الّـــتي ال 
تــصدر مــن الــحيوان. فــالــحيوان عــديــم الــتّربــية مــهما يــكن مــفترسًــــــا فــإنّــه يــفترس فــي الــيوم حــيوانًــا 
واحــــًدا أمّـــــا اإلنــــسان عــــديــــم الــــتّربــــية املــــفترس يــــفترس يــــومــــيًّا مــــائــــة ألــــف نــــفر , الحــــظوا الــــنّفوس 
الــّسفّاحــة الّــتي جــاءت فــي الــتّاريــخ تــروهــا كــانــت أشــّد افــتراسًــــــا مــن الــذّئــب وأحــّط مــن الــحيوان , 
إذن فــاإلنــسان إن لــم يــنل تــربــية يــصبح أحــّط مــن الــحيوان , والــتّربــية عــلى قــسمني: تــربــية مــاّديّــة 
وتــربــية إلــهيّة. فــقد كــان فــالســفة الــعالــم مــعّلمني مــاّديّــني. كــانــوا يــربّــون الــنّاس تــربــية طــبيعيّة لهــذا 
صــاروا ســبب الــتّربــية والــرّقــيّ الــطّبيعي. لــكّن املــظاهــر املــقّدســة اإللــهيّة كــانــوا مــربّــني إلــهينّي ربّــوا 
األرواح والـــقلوب وعـــالـــم األخـــالق , ولـــقد ربّـــى الـــفالســـفة عـــالـــم األجـــسام وربّـــت املـــظاهـــر املـــقّدســـة 
عــالــم األرواح. مــثال ذلــك حــضرة املــسيح عــليه السّـــــــالم كــان مــربّــيًا روحــانــيًّا. وكــان مــلكوتــيًّا وكــان 
مــربّــيًا إلــهيًّا ربّــى األرواح وربّــى عــالــم األخــالق ورّوج الــحقائــق املــعقولــة. أمّـــا حــضرات الــفالســفة 
فـقد خـدمـوا املـدنـيّة وربّـوا البشـر مـن حـيث املـاّدة , وفـي الـحقيقة إّن اإلنـسان مـحتاج إلـى االثـنني: 
إلــى الــتّربــية الــطّبيعيّة وإلــى الــتّربــية اإللــهيّة. فــهو إن لــم يــنل الــتّربــية الــّسماويّــة يــكن مــثل ســائــر 
الـحيوانـات ويـكن مجـرّد كـاشـف لـلحقائـق املـحسوسـة. لـكّن اهلل وضـع فـي اإلنـسان قـّوة يـصبح بـها 
كــاشــفًا لــلحقائــق املــعقولــة وكــاشــفًا لــلحقائــق املــلكوتــيّة، تــلك الــقّوة اإللــهيّة كــاشــفة لــلفيوضــات وهــي 



ســــبب لــــلحياة األبــــديّــــة وتــــلك الــــقّوة ســــبب حــــصول الــــكماالت املــــعنويّــــة وتــــلك الــــقّوة تــــجعل اإلنــــسان 
مـــــمتازًا عـــــن الـــــحيوان ألّن الـــــحيوان كـــــاشـــــف لـــــلحقائـــــق الـــــنّاســـــوتـــــيّة واإلنـــــسان كـــــاشـــــف لـــــلحقائـــــق 
الــالّهــوتــيّة , إذًا فــاإلنــسان مــهما يــحصل عــلى تــرقّـــيات مــاّديّــة فــإنّــه ال يــزال مــحتاجًـــــا إلــى نــفثات 
الـّروح الـقدس ومـحتاجًــــا إلـى الـتّربـية اإللـهيّة ومـحتاجًــــا إلـى الـفيض املـلكوتـيّ ومـا لـم يـنل اإلنـسان 
هـــذه الـــتّربـــية ال يـــصير كـــامـــالً , لهـــذا فـــقد ظهـــرت املـــظاهـــر املـــقّدســـة فـــي كـــّل كـــور لـــتربّـــي الـــنّفوس 
تـربـية إلـهيّة ولـتزيـل نـقائـص الـطّبيعة ولتظهـر الـكماالت املـعنويّـة , والـطّبيعة أشـبه مـا تـكون بـالـغابـة 
وحـضرة املـسيح بسـتانـيّ إلـهيّ حـّول هـذه الـغابـة إلـى حـديـقة وجـعل األشـجار عـديـمة الـثّمر مـثمرة 
وجــعل هــذه األراضــي املــليئة بــالــّشوك والــعوســج بــحكم الــطّبيعة بســتانًــا مــليئًا بــالــورود والــّريــاحــني 
فـقّلب الـتّربـة وأخـرج الـحشائـس الـّضارّة عـديـمة الـنّفع فـرمـاهـا خـارجًــــا وقـلع وقـمع جـميع األشـواك 
الّـــتي كـــانـــت قـــد نـــمت بـــمقتضى الـــطّبيعة وبـــعد أن كـــانـــت أرض أشـــواك أصـــبحت مـــزرعـــة وحـــديـــقة 
أزهـار. ولـو كـانـت تـبقى عـلى حـالـة الـطّبيعة فـال شـّك أنّـها كـانـت تـصبح غـابـة أو أرضًـــــــــا شـائـكة لـكنّ 
الـزّارع يـحّول الـغابـة إلـى حـديـقة واألرض الـّشائـكة إلـى مـزرعـة ويـجعل هـذه األشـجار عـديـمة الـثّمر 
مـثمرة ويـجعل أرض الـحشائـش مـزرعـة , وخـالصـة الـقول هـو إّن اإلنـسان مـهما يـرتـِق رقـيًّا طـبيعيًّا 
ويكتسـب كـماالت مـاّديّـة فـإنّـه يـعّد حـيوانًـا ولهـذا فـهو مـحتاج لـنفثات الـّروح ومـحتاج لـلتّربـية اإللـهيّة 
لــكي تظهــر الــحقيقة اإلنــسانــيّة فــي نــهايــة الجــمال والــكمال ولــتصير مــصداق آيــة الــتّوراة فــتكون 
صـــورة ومـــثاالً إلـــهيًّا وتســـتفيض مـــن الـــحقائـــق املـــلكوتـــيّة، وبـــعد أن كـــانـــت أرضـــيّة تـــصبح ســـماويّـــة 
وبـعد أن كـانـت نـاسـوتـيّة تـصبح الهـوتـيّة وبـعد أن كـانـت جـسمانـيّة تـصبح روحـانـيّة، وبـعد أن كـانـت 
ظـلمانـيّة تـصبح نـورانـيّة وهـذا غـير مـمكن إال بـنفثات الـّروح الـقدس فـتنال حـياة أبـديّـة وإال فـليس 
لـها بـأّي وجـه مـن الـوجـوه امـتياز عـن الـحياة الـحيوانـيّة , إّن املـظاهـر املـقّدسـة تـنفث روحًــــا جـديـًدا 
فـي األجـساد وتهـب الـنّفوس عـقالً جـديـًدا وتـمنحها تـرقّــيات عـظيمة وتـنير الـعالـم، ولـكن ال تـمضي 
مـّدة إالّ ويـعود مـظلًما مـرّة أخـرى فـال تـبقى الـنّورانـيّة الـّسماويّـة بـل تـتغّلب اإلحـساسـات الـطّبيعية 
مـــــثال ذلـــــك زارع يـــــعّمر أرضًـــــــــــــا فـــــبعد أن كـــــانـــــت أرض أشـــــواك وحـــــشائـــــش يـــــجعلها مـــــزرعـــــة طـــــيّبة 
الـخيرات واملـحاصـيل أمّـا لـو يـتركـها فـإنّـها تـعود أرض أشـواك وحـشائـش , وهـكذا كـان الـعالـم بـقّوة 
املـظاهـر املـقّدسـة مـزرعـة ذات بـركـة وكـان حـقالً وبسـتانًـا لـم تـكن فـيه ظـلمة جهـل بـل كـانـت الـنّورانـيّة 
اإللــهيّة ســاطــعة فــيه ولــكنّه بــعد مــّدة غــدا مــظلًما بــالــكّليّة ولــم تــبَق الــنّورانــيّة اإللــهيّة أبــًدا ولــم يــدم 
الــفيض اإللــهيّ ولــم تــبَق هــناك تــربــية روحــانــيّة , فــفي مــثل هــذا الــوقــت ظهــر حــضرة بــهاء اهلل فــي 
زمــن كــانــت فــيه مــلل الشّـــــــرق فــي نــهايــة الــنّزاع والجــدال وكــان أتــباع األديــان فــيه يــسفك بــعضهم 
دمــاء بــعضهم اآلخــر وكــانــت املــذاهــب مــشغولــة فــي الحــرب والجــدال فــي مــا بــينها فــلم تــكن هــناك 
أبــًدا آثــار لــلمحبّة ولــم تــكن هــناك نــورانــيّة ســماويّــة. فــفي وقــت كهــذا ظهــر حــضرة بــهاء اهلل وأعــلن 
وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ مـتفّضالً أّن البشـر كـّلهم عـبيد هلل وجـميع األديـان فـي ظـّل رحـمة اهلل وكـلّ 
مــا فــي األمــر هــو أّن الــبعض جــاهــل ونــاقــص وطــفل يــجب أن يــصبح عــاملًـا كــامــالً بــالــًغا والــبعض 



غــرقــى ظــلمة الــطّبيعة يــجب أن يــصبحوا نــورانــينّي واهلل رؤوف بــالــكّل وألــطافــه اإللــهيّة شــامــلة لــلكلّ 
والجـميع مسـتغرقـون فـي بحـر رحـمته ومسـتفيضون مـن الـفيوضـات اإللـهيّة , وخـالصـة الـقول فـقد 
أزال حــضرتــه الــنّزاع والجــدال وأزال الــعداوة مــن ذات الــبني وجــعل جــميع األديــان تــلتئم بــبعضها 
وألّــف بـني املـذاهـب بـعد أن كـانـت فـي مـنتهى الـبغضاء وحـصل بـينها مـنتهى املـحبّة وهـناك الـيوم 
فــــي إيــــران قــــوم أطــــاعــــوا أمــــر حــــضرة بــــهاء اهلل فــــأصــــبحوا فــــي مــــنتهى األلــــفة والــــوئــــام وأصــــبحوا 
جــميًعا مــمتزجــني فــي مــنتهى املــحبّة وقــد تــفّضل حــضرة بــهاء اهلل أّن عــالــم البشــريّــة مــثل شجــرة 
واحــدة وجــميع املــلل واألجــناس عــبارة عــن أوراق تــلك الّشجــرة وأفــنانــها. واهلل البســتانــيّ ال يــفرق 
بـينها فـقد ربّـى الجـميع وغـايـة مـا فـي األمـر أّن الـبعض جـاهـل يـجب تـعليمه والـبعض نـاقـص يـجب 
إكـمالـه والـبعض مـريـض تـجب مـعالـجته والـبعض أطـفال وتـجب تـربـية الـطّفل حـتّى يـصل إلـى سـنّ 
الــــبلوغ ولــــكّن الجــــميع عــــباد اهلل واهلل أب للجــــميع ورؤوف بــــالجــــميع والــــكّل مســــتغرقــــون فــــي بحــــر 
رحـــمته ومـــا دام هـــو رؤوف بـــالـــكّل فـــلماذا نـــكون نـــحن قـــساة؟ ومـــا دام هـــو فـــي صـــلح مـــع الجـــميع 
فـلماذا يـحارب بـعضنا بـعًضا؟ وملـاذا نـحاول تحـطيم بـعضنا بـعًضا فـنتذرّع بـذريـعة األمّــة ونـتذرّع 
بـذريـعة املـذهـب ونـتذرّع بـذريـعة الـوطـن ونـتذرّع بـذريـعة الـّسياسـة ونـتذرّع بـذريـعة األسـماء فـيحارب 
بــعضنا بــعًضا، وألقــل ذريــعة وحــّجة يــسفك بــعضنا دم الــبعض اآلخــر ونهــدم الــبيوت، أهــذا الئــق 
بـنا؟ مـع أنّـنا فـي ظـّل إلـه عـطوف مـثل هـذا اإللـه الّـذي يـعفو عـن خـطايـانـا ويـرحـمنا وال يـبّدل لـحاظ 
عـنايـته مـهما كـان عـصيانـنا وطـغيانـنا. فهـل يـليق بـنا أن نـخالـف مـثل هـذا اإللـه؟ فـهو رؤوف بـالـكلّ 
ونـحن نـكون قـساة , والـخالصـة أّن حـضرة بـهاء اهلل قـد أسّــــــس مـثل هـذا الـتّأسـيس ورّوج الـّصلح 
الـعمومـيّ وكـتب قـبل خـمسني سـنة رسـائـل إلـى جـميع املـلوك ودعـاهـم جـميًعا إلـى الـّصدق واأللـفة 
وعــــبادة الــــحقيقة , نــــعم ليســــت هــــناك آفــــة أعــــظم مــــن الحــــرب املــــنبعثة مــــن الــــتّعّصبات واملــــخالــــفة 
لـلرّضـاء اإللـهيّ. الحـظوا أنّـه مـنذ بـدايـة الـتّاريـخ إلـى الـوقـت الـحاضـر كـان بـني البشـر حـرب وجـدال 
وكــــانــــت الحــــروب مــــنبعثة إمّـــــا مــــن الــــتّعّصب الــــّسياســــيّ وإمّـــــا مــــن الــــتّعّصب الــــجنسيّ وإمّـــــا مــــن 
الـــــتّعّصب الـــــوطـــــنيّ وإمّـــــا مـــــن الـــــتّعصب املـــــذهـــــبيّ , إّن جـــــميع هـــــذه الـــــتّعّصبات هـــــادمـــــة لـــــلبنيان 
اإلنـسانـيّ ولـيس عـند اهلل تـعّصب فـلماذا يـكون عـندنـا تـعّصب؟ واهلل يـعامـلنا جـميًعا مـعامـلة واحـدة 
فـلماذا يـعامـل بـعضنا بـعًضا مـعامـلة مـختلفة. وجـميع األرض وطـن واحـد وكـرة األرض كـرة واحـدة 
وجــميع البشــر مــن وطــن واحــد ومــن ســاللــة آدم ولهــذا فــهم عــائــلة واحــدة وجــنس واحــد ال أجــناس 

مختلفة فلماذا نحن يجب أن نختلف؟ ولَِم هذه الحروب بيننا؟ وملاذا هذا الجدال والقتال؟

يــجب أن نــتابــع الــرّضــاء اإللــهيّ وال شــّك أّن رضــاء اهلل هــو فــي املــحبّة واأللــفة ألّن الحــرب هــادمــة 
لــلبنيان اإلنــسانــيّ ومــا دامــت الحــرب مســتمرّة فــلن يــرتــاح الــعالــم اإلنــسانــيّ , ومــبدأ آخــر هــو أنّ 
الـتّقالـيد املـوجـودة بـني أيـدي أولـي األديـان مـانـعة لـالتّـحاد واالتّـفاق ألّن الـتّقالـيد مـختلفة واخـتالف 

التّقاليد سبب للنّزاع، والنّزاع سبب للقتال.



ولهــذا يــجب تــرك الــتّقالــيد وتحــّري الــحقيقة ألّن الــحقيقة واحــدة وإذا تحــّرى الجــميع الــحقيقة فــال 
شـــّك أّن الجـــميع يـــصبحون متّحـــديـــن مـــتّفقني ألّن كـــّل هـــذا الـــنّزاع هـــو مـــن الـــتّقالـــيد أمّــــا أســـاس 
األديـان اإللـهيّة فـواحـد وهـو الـفضائـل اإلنـسانـيّة فـال يـختلف أحـد فـي الـفضائـل بـل الـكّل مـتّفقون 
عـــلى أن الـــفضائـــل نـــور والـــرّذائـــل ظـــلمة، إذن فـــيجب عـــلينا الـــرّجـــوع إلـــى أســـاس األديـــان اإللـــهيّة 
وتـرك الـتّقالـيد ومـن املـؤكّـــد أنّـنا نتّحـد وال يـبقى اخـتالف بـأّي وجـه مـن الـوجـوه , ومـن مـبادئـه أيـًضا 
هــو أّن الــّديــن يــجب أن يــطابــق الــعقل ويــطابــق الــعلم ألنّــه إن لــم يــطابــق الــعقل والــعلم فــإنّــه يــكون 
أوهاًما ولقد أعطانا اهلل قّوة عاقلة حتّى نتوّصل بها إلى حقيقة األشياء وندرك حقيقة كّل شيء

فــإذا كــان الــّديــن مــخالــفًا لــلعلم والــعقل فــال شــّك أنّــه أوهــام وإذا كــان الــّديــن مــانــًعا لــأللــفة فــعدمــه 
خــير مــن وجــوده ألّن الــّديــن هــو ألجــل املــحبّة واأللــفة فــإن أصــبح الــّديــن ســبب الــنّزاع والجــدال فــال 
شـّك أّن عـدم الـّديـن أحـسن ألنّـه بـمنزلـة الـعالج فـإن أصـبح الـعالج سـبب املـرض فـال شـّك أّن عـدمـه 
أحـسن مـن وجـوده , ثـّم إّن اهلل خـلقنا جـميًعا عـلى حـّد سـواء فـأعـلن حـضرة بـهاء اهلل املـساواة بـني 
الـرّجـال والـنّساء وأّن الـرّجـل واملـرأة كـليهما عـبيد هلل وجـميعهم بشـر مـتساوون فـي الـحقوق ولـيس 
عــند اهلل رجــل أو امــرأة وكــّل شــخص تــكون أعــمالــه أحــسن وإيــمانــه أحــسن يــكون أكــثر تــقّربًــا مــن 
الـعتبة اإللـهيّة. وفـي الـعالـم اإللـهيّ لـيس هـناك ذكـور وإنـاث ولـيس فـي عـالـم املـلكوت ذكـور وإنـاث 
والجـميع واحـد ولهـذا فـالـرّجـال والـنّساء يـجب أن يتّحـدوا ويـتساووا , وخـالصـة الـقول ملّا كـان أكـثر 
لوا الــعلوم والــفنون ويــجب  أهــل الــعالــم جهــالء فــقد أعــلن حــضرة بــهاء اهلل أّن الــكّل يــجب أن يــحصِّ
عـليهم أن يـدخـلوا جـميع األطـفال املـدارس سـواء فـي املـدن أم فـي الـقرى وهـذا فـرض مـحتوم فـإن 
عجـز األب وجـب عـلى املـجتمع البشـرّي أن يـعينه حـتّى ال تـبقى نـفس بـدون تـربـية , وفـي املـدارس 
يـــجب أن تـــدرّس الـــتّربـــية الـــجسمانـــيّة كـــما تـــدرس الـــتّربـــية الـــّروحـــانـــيّة ألّن الـــعلوم املـــاّديّـــة بـــمثابـــة 
الجســد والــعلوم اإللــهيّة بــمثابــة الــّروح ويــجب أن تــنفخ فــي الجســد روح لــينال الــحياة. أمّـــا إذا لــم 
تـكن هـناك روح فـالجسـد يـكون مـيتًا مـهما يـكن فـي مـنتهى الجـمال ألنّـه حـينما يـكون محـرومًــا مـن 
فــيض الــّروح فــإنّــه يــغدو عــديــم الــثّمرة وبــدون نــتيجة بــل إّن عــدمــه أحــسن ألنّــه يفســد ويــتعفّن فــإنّ 
فـناءه أحـسن مـن بـقائـه ويـتفّضل فـي اإلنـجيل: "املـولـود مـن الجسـد جسـد هـو واملـولـود مـن الـّروح 
هـو روح"، أي أّن املـاّديّـات هـي بـمنزلـة الجسـد أمّــا نـفثات الـّروح الـقدس فـهي روح وهـذا الجسـد 
يـــجب أن يـــحيا بهـــذه الـــّروح ولهـــذا السّـــــــبب جـــعل حـــضرة املـــسيح الـــوالدة الـــثّانـــية الزمـــة واملـــقصود 
بهـــذا هـــو أن اإلنـــسان حـــينما كـــان فـــي عـــالـــم الـــرّحـــم كـــان محـــرومًــــا مـــن جـــميع هـــذه الـــفيوضـــات 
وحــــينما جــــاء إلــــى هــــذا الــــعالــــم انــــفتحت عــــيناه وصــــارت أذنــــاه ســــامــــعتني وأصــــبح ذا عــــقل وقــــوى 
جــسمانــيّة وحــصل عــلى قــوى روحــانــيّة فهــذه املــواهــب أعــطاهــا اهلل لــه فــي عــالــم الــرّحــم ولــكنّها مــا 
كـانـت ظـاهـرة فـي عـالـم الـرّحـم فـلّما ولـد ظهـرت هـذه املـواهـب وتجـّلت فـشاهـد أن لـه عـينًا وأنـه كـان 
قـد وهـب أذنًـا فـأصـبح يـرى جـميع الـكائـنات فـيرى البحـر ويـشاهـد هـذه الّصحـراء ويـرى الحـديـقة 
والبســتان ومــا كــان لــه عــلم بجــميع هــذه األشــياء حــني كــان فــي عــالــم الــرّحــم , وبــمثل هــذه الــكيفية 



أيـــًضا يـــجب أن يـــولـــد اإلنـــسان مـــن عـــالـــم الـــطّبيعة لـــيدخـــل عـــالـــم مـــا وراء الـــطّبيعة أي يـــنجو مـــن 
نـقائـص عـالـم الـطّبيعة لـينال نـصيبًا مـن فـضائـل الـعالـم اإللـهيّ ألّن الـطّبيعة نـاقـصة وبـدون هـذا ال 
يسـتطيع كـشف الـّروحـانـيّات وكـشف املـلكوت وال يـكون لـه عـلم بـالـعالـم اإللـهيّ , والـطّفل فـي عـالـم 
الــرّحــم كــان يســتحيل عــليه أن يــكون لــه عــلم بهــذا الــعالــم فــكان مــنكرًا لهــذا الــعالــم ولــو قــيل لــه بــأنّ 
هــناك عــاملًـا غــير عــالــم الــرّحــم هــو أوســع، فــيه شــمس وقــمر وحــديــقة وبســتان ألنــكر ذلــك وقــال لــيس 
هـــناك عـــالـــم غـــير عـــالـــم الـــرّحـــم ولـــكنّه بـــعد أن ُولـــد رأى جـــميع هـــذه املـــواهـــب فـــي حـــني أنـــه لـــم يـــكن 
مــطّلًعا عــلى ذلــك فــي عــالــم الــرّحــم , وبــنفس هــذه الــكيفية مــا لــم يــولــد اإلنــسان مــن عــالــم الــطّبيعة 
فـإنّـه لـن يـنال خـبرًا عـن عـالـم املـلكوت وال يـكون لـه عـلم بـاهلل وال يـنال خـبرًا عـن الـّروحـانـيّات وال يـكون 
مـــطّلًعا عـــلى الـــفيوضـــات اإللـــهيّة ولـــكنّه حـــينما يـــولـــد مـــن الـــطّبيعة يـــشاهـــد أنـــوار املـــواهـــب وبـــعدهـــا 
يـــعرف أّن املـــلكوت اإللـــهيّ مـــنوط بـــالـــوالدة الـــثّانـــية , ولـــقد جـــاءت املـــظاهـــر اإللـــهيّة مـــن أجـــل تـــربـــية 
البشـر لـيولـدوا والدة ثـانـية لـينالـوا مـعرفـة اهلل ولـيطّلعوا عـلى املـلكوت اإللـهيّ ولـيطّلعوا عـلى الـحقائـق 
اإللـــهيّة، مـــثال هـــذا جـــزيـــرة الـــعرب الّـــتي كـــانـــت فـــي مـــنتهى الـــظّلمات وكـــانـــت الـــنّفوس اإلنـــسانـــيّة 
مــظاهــر شــيطانــيّة وكــانــت اآلفــاق محــرومــة بــالــكّليّة مــن إشــراق الــنّور الــرّحــمانــيّ وكــانــت الــقوانــني 
واآلداب مخـّلة بـسعادة الـعالـم اإلنـسانـيّ وكـانـت الـفضائـل مـنسوخـة والـرّذائـل مـقبولـة ومشـروعـة ومـا 
كـان هـناك خـبر عـن الـعالـم اإللـهيّ ومـا كـان هـناك أثـر مـن الـفيوضـات غـير املـتناهـية وفـجأة أشـرق 
الـــنّور املحـــّمدّي مـــن مـــطلع الـــحجاز وأشـــرقـــت شـــمس الـــحقيقة مـــن أفـــق الـــبطحاء فـــتنّورت جـــزيـــرة 
الــعرب وقــام املــعّلم اإللــهيّ بــالــتّعليم وقــام املــربّــي الــحقيقيّ عــلى الــتّربــية فــأفــاق الــنّائــمون وانــتبه 
عــديــمو الــّشعور وارتــقى الــنّوع اإلنــسانــيّ وتــدنّــت اآلداب الــقديــمة وأنشــد الــعرب انــشودة املــدنــيّة 
بـــالـــّلحن الـــحجازّي بـــصوت عـــاٍل ظـــّل يـــترّدد صـــداه أبـــًدا فـــي آذان البشـــريّـــة , يـــا إلـــهنا الـــغفور إنّ 
هـذا الجـمع مـرتـصدون لـدى بـابـك وعـاشـقون لجـمالـك وقـد اجـتمعوا فـي هـذا املـعبد طـالـبني رضـاءك 
وملتمســني ألــطافــك وآمــلني عــفوك وراجــني غــفرانــك. إلــهي نــحن أطــفال وأنــت األب الــّرؤوف. ونــحن 
أذالّء وأنـــت الـــعزيـــز الـــفريـــد الـــوحـــيد. إلـــهي نـــحن فـــي مـــنتهى العجـــز وأنـــت الـــقدرة املـــحضة ونـــحن 
فـــقراء وأنـــت الـــغنيّ ونـــحن عـــاجـــزون وأنـــت الـــقديـــر. إلـــهي فـــاعـــُف عـــن ذنـــوبـــنا وأجـــرنـــا فـــي جـــوارك 
ونـّجنا مـن ظـلمات الـنّاسـوت وأنـرنـا بـنورانـيّة الـالّهـوت. نـّجنا مـن عـالـم الـطّبيعة وأوصـلنا إلـى عـالـم 
الــحقيقة. إلــهي نــحن عــطاش هــبنا عــذب فــراتــك ونــحن جــياع أكــرمــنا مــن املــائــدة الــّسماويّــة ونــحن 
مـــرضـــى أنـــعم عـــلينا بـــالـــّشفاء األبـــدّي ونـــحن فـــقراء هـــبنا مـــن كـــنز املـــلكوت وآونـــا إلـــى ظـــّل عـــنايـــتك 
حـتّى تـتنّور الـعيون بـمشاهـدة أنـوارك وحـتّى نـصغي بـآذان واعـية إلـى نـدائـك. إلـهي افـتح مـشامّـنا 
حــتّى تســتنشق رائــحة حــديــقة عــنايــتك. إلــهي هــبنا قــّوة حــتّى نســلك فــي ســبيلك ونــحن فــي عــالــم 
الـــنّاســـوت اهـــدنـــا إلـــى عـــالـــم الـــالّهـــوت وافـــتح لـــنا أبـــواب املـــلكوت واشـــملنا بـــألـــطافـــك وأكـــمل عـــلينا 

فيضك. إنّك أنت الغفور إنّك أنت الرّحمن إنّك أنت الرّحيم وإنّك أنت الوّهاب الّرؤوف.



وصيّتي في توديعكم 

الخطبة املباركة ألقيت في منزل الّسيّدة بارسنز في دوبلن في 15 آب سنة 1912

هو اهلل

لــقد مــضت عــليّ ثــالثــة أســابــيع وأنــا فــي دوبــلن. إّن دوبــلن فــي الــحقيقة مــكان لــطيف وبــديــع جــدًّا 
ومـــكان عـــليل الـــهواء خـــاصّـــــــــــة وأّن الـــنّفوس املـــوجـــودة فـــي دوبـــلن نـــفوس مـــحترمـــة: أخـــالقـــهم طـــيّبة، 
يـــكرمـــون الـــّضيف ويـــعبدون الـــغريـــب ولـــقد شـــاهـــدت مـــنهم أقـــصى الـــرّعـــايـــة ولـــن أنـــسى مـــحبّتهم 
ورعـايـتهم هـذه وهـي فـي خـاطـري دائـًما ولهـذا فـإنّـني أدعـو اهلل أن يـؤيّـدهـم تـأيـيًدا كـّليًّا وأن يـبارك 
هـذه الـنّفوس املـحترمـة وأن تـشمل ألـطافـه الجـميع حـتّى يـرتـقوا يـومًــا بـعد يـوم , هـذا وإنّـني حـينما 
جــــئت إلــــى أمــــريــــكا شــــاهــــدت آثــــار الــــرّحــــمة اإللــــهيّة مــــن كــــّل الــــجهات ورأيــــت مــــملكة واســــعة جــــدًّا 
شـملتها كـماالت الـطّبيعة بـأجـمعها، أمّــة فـي مـنتهى الـّشهامـة ورجـالـها ونـساؤهـا فـي ارتـقاء ولهـذا 
فــــإنّــــني مــــمنّت مســــرور جــــدًّا مــــن ذلــــك , ولــــكنّني حــــينما جــــئت مــــن الشّـــــــــرق جــــئت بــــرســــالــــة إلــــهيّة 
فــالــّروحــانــيّات فــي هــذه الــبالد لــم تــرتــِق ولهــذا جــئت بــرســالــة إلــهيّة وجــئت بــبشارة ســماويّــة وبشّــــــرت 
الجـميع بسـطوع أنـوار املـلكوت وبـيّنت تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل وجـئت بـبراهـني ودالئـل عـقليّة عـلى 
وجـود األلـوهـيّة وجـئت بـدالئـل عـقليّة عـلى وجـود الـوحـي. وقـد أقـمت الـحجج الـعقليّة عـلى أن رحـمة 
اهلل ال انـــــقطاع لـــــها وأّن أبـــــواب املـــــلكوت مـــــفتوحـــــة وأّن الـــــفيض اإللـــــهيّ أبـــــدّي وأّن أنـــــوار شـــــمس 
الـحقيقة سـاطـعة وال انـقطاع لسـطوعـها لحـظة واحـدة وحـيث إّن السّـــــلطنة اإللـهيّة دائـمة ولهـذا فـإنّ 
الـفيض اإللـهيّ دائـم وكـّل مـن يحـّدد الـفيوضـات اإللـهيّة بحـدود فـإنّـه يحـّدد اهلل بحـدود ومـا دام اهلل 
غــير محــدود بحــدود فليســت لــلفيوضــات اإللــهيّة مــن نــهايــة , وخــالصــة الــقول لــقد بــيّنت كــّل بــرهــان 
وأوضـحت كـّل دلـيل عـلى أّن فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ قـّوة روحـانـيّة واحـدة وروحًــــا فـّعالـة واحـدة وبـها 
يــمتاز اإلنــسان عــن غــيره. فــاإلنــسان يشــترك مــع جــميع الــكائــنات فــي جــميع املــراتــب ولــكنّه يــمتاز 

عنها بموهبة الّروح. إّن هذه الّروح نفحة من النّفحات اإللهيّة وشعاع من شمس الحقيقة.

ولـــقد أقـــمت الـــبراهـــني الـــقاطـــعة عـــلى بـــقاء الـــّروح وأوضـــحت جـــليًّا أّن الـــّروح اإلنـــسانـــيّ يـــظّل فـــي 
ظـــلمة بـــدون هـــدايـــة اهلل , لهـــذا يـــجب أن تـــتوجّــــــه الـــقلوب إلـــى املـــلكوت اإللـــهيّ حـــتّى تتجـــّلى أنـــوار 
الـفيوضـات الّــتي ال مـنتهى لـها وحـتّى تـرقـى األمـة األمـيركـية الـنّجيبة رقـيًّا روحـانـيًّا كـما سـبق لـها 
أن ارتــقت تــمام الــرّقــيّ فــي املــاّديّــات حــتّى تــعرف عــن عــالــم مــا وراء الــطّبيعة وتــشاهــد بــبصيرتــها 
السّـــــــلطنة اإللـــهيّة وحـــتّى تـــتعّمد بـــالـــّروح الـــقدس وتـــتعّمد بـــماء الـــحياة وتـــتعّمد بـــنار مـــحبّة اهلل كـــما 
يـتفّضل حـضرة املـسيح حـتّى يـنالـوا الـحياة األبـديّـة وحـتّى يـشاهـدوا أنـوار املـلكوت اإللـهيّ وحـتّى 

يدخلوا ملكوت اهلل.



خـالصـة الـقول إّن هـذا هـو آخـر يـوم ملـكوثـي هـنا وغـًدا أنـا عـازم عـلى الـّسفر ونـصيحتي إلـيكم أن 
تـكون هـممكم عـالـية ومـقاصـدكـم سـامـية. إّن هـذا الـعالـم الـجسمانـيّ حـياة مـؤقّــتة ال بـّد أن تـنتهي 
وإّن حـــياة هـــذا الـــعالـــم ولـــذائـــذه فـــانـــية. تـــنتهي راحـــته بـــمشّقة وتـــنتهي عـــزّتـــه بـــذلّـــة وتـــنتهي حـــياتـــه 
بـاملـمات ويـنتهي بـقاؤه بـالـفناء , وكـّل شـيء ال بـقاء لـه ال جـلوة لـه لـدى الـعقالء ألّن اإلنـسان الـعاقـل 
ال يـتوجّــــه إلـى الـعالـم الـفانـي بـل إنّـه يهـتّم بـالـعالـم الـباقـي وال يـقنع بـالـحياة املـؤقّــتة بـل يـطلب حـياة 
أبـديّـة وال يـبقى فـي ظـلمة الـطّبيعة بـل يـتمنّى مـلكوت األنـوار , ولهـذا ال تـقنعوا بهـذه الـحياة الـفانـية 
بـل اطـلبوا حـياة ال نـهايـة لـها واطـلبوا عـزّة أبـديّـة سـرمـديّـة واطـلبوا راحـة سـماويّـة واطـلبوا روحـانـيّة 
ربــانــيّة واطــلبوا كــماالت مــعنويّــة وابــحثوا عــن فــضائــل مــلكوتــيّة وتــمنّوا الــقرب اإللــهيّ وتــوجّــــهوا إلــى 
مـلكوت اهلل وفـوزوا بـما هـو مـنتهى كـماالت الـعالـم اإلنـسانـيّ واطـلبوا مـنتهى الـفيوضـات الـّسماويّـة  
الحــــظوا الــــعقالء الــــّسابــــقني والــــعلماء الــــّسابــــقني واألنــــبياء الــــّسابــــقني فــــإنّــــهم أنــــقذوا أنــــفسهم مــــن 
ظـلمات عـالـم الـطّبيعة ونـالـوا نـصيبًا مـن أنـوار عـالـم املـلكوت ولـم يـأبـهوا بـحياة هـذه الـّدنـيا املـؤقّــتة 
بـل طـلبوا الـحياة األبـديّـة. ولـو أنّـهم كـانـوا عـلى األرض لـكنّهم كـانـوا يـسيرون فـي املـلكوت اإللـهيّ. 
ولـــو أّن أرواحـــهم كـــانـــت أســـيرة لهـــذا الجســـد ولـــكنّهم كـــانـــوا يـــرجـــون حـــّريّـــة عـــالـــم الـــبقاء إلـــى أن 
صــعدت أرواحــهم املــقّدســة إلــى املــلكوت األبــهى ونــالــوا الــحياة األبــديّــة , الحــظوا أّن جــميع عــظماء 
الـّدنـيا انـعدمـوا ولـم يـبَق مـنهم أثـر أمّــا تـلك الـنّفوس املـقّدسـة فـآثـارهـا بـاقـية إلـى األبـد. فـقد انـطفأت 
شــموع جــميع املــلوك ولــكّن شــمعهم يــتّقد يــومًـــا فــيومًـــا , كــم مــن مــلكات جــئن إلــى هــذا الــعالــم وكــنّ 
فـي مـنتهى السّــــــطوة وانـعدمـن كـّلهّن ولـم يـبَق مـنهّن غـير االسـم فـي بـعض الـكتب الـتّاريـخيّة ولـكنّ 
مـريـم املجـدلـيّة كـانـت امـرأة قـرويّـة فـلّما تـنّورت بـأنـوار املـلكوت أصـبحت نجـمة سـاطـعة تشـرق إلـى 
األبــد فــي أفــق الــعزّة األبــديّــة وقــيسوا عــلى ذلــك. مــا أعــظم الــعزّة الّــتي تــنالــها الــنّفوس الّــتي تــدخــل 
املـــــلكوت األبـــــهى! فـــــإّن صـــــيتهم يـــــبقى إلـــــى األبـــــد ويســـــطعون كـــــالـــــنّجوم فـــــي أفـــــق املـــــلكوت. أولـــــئك 

حياتهم أبديّة وأولئك أسماؤهم أبديّة وأولئك ذكرهم أبدّي وأولئك آثارهم أبديّة.

فـاجهـدوا إذن لـتنالـوا أنـوار املـلكوت ولـتحيوا بـفضل اهلل ولـتنالـوا حـياة بـنفثات الـّروح الـقدس. هـذه 
وصـــيّتي وإنّـــي ألدعـــو مـــن أجـــلكم حـــتّى يـــنزل اهلل عـــليكم ألـــطافـــه الّــــتي ال مـــنتهى لـــها وإنّـــي لـــن 

أنسى محبّتكم أبًدا وقد ذكرت في رسائلي جميع ما قمتم به نحوي وسأذكركم.



تعاليم بهاء اهلل

الخطبة املباركة ألقيت في كنيسة املوّحدين في مونتريال – كندا  في 1 أيلول سنة 1912

هو اهلل 

لــفد خــلق اهلل تــعالــى الجــميع مــن الــتّراب وخــلق الــكّل مــن عــنصر واحــد ومــن ســاللــة واحــدة وعــلى 
كـــــــرة أرضـــــــيّة واحـــــــدة، وخـــــــلق الجـــــــميع تـــــــحت ظـــــــّل ســـــــماء واحـــــــدة وخـــــــلق الـــــــكّل مشـــــــتركـــــــني فـــــــي 
اإلحــساســات ولــم يــوجــد بــني الخــليقة تــفاوتًــا فــالــكّل مــتساوون وهــو يــرزق الجــميع ويــربّــي الجــميع 
ويـــحفظ الجـــميع وهـــو رؤوف بـــالجـــميع ولـــم يـــوجـــد أّي فـــرق بـــني البشـــر فـــي فـــضله ورحـــمته. وبـــعث 
األنـبياء وأرسـل الـتّعالـيم اإللـهيّة للجـميع وهـذه الـتّعالـيم اإللـهيّة هـي سـبب األلـفة بـني البشـر وسـبب 
املــحبّة بــني الــقلوب. وأعــلن وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وهــو يــذّم كــّل مــا يــمنع االتّــحاد ويــمدح كــّل مــا 
يسـبب االتّـفاق واالتّـحاد وهـو يـحّث جـميع البشـر عـلى اخـتالف مـراتـبهم إلـى االتّـحاد , وقـد بـعث 
جــميع أنــبياء اهلل مــن أجــل املــحبّة بــني البشــر ونــزّلــت جــميع الــكتب اإللــهيّة مــن أجــل اتّــحاد الــعالــم 
اإلنـسانـيّ، وكـان جـميع األنـبياء خـادمـني لـلحقيقة وتـعالـيمهم كـّلها حـقيقة، والـحقيقة واحـدة ال تـقبل 
الــتّعّدد. لهــذا فــإّن أســاس األديــان اإللــهيّة واحــد , ولــكن بــرغــم هــذا فــقد حــّلت بــينها الــتّقالــيد ويــا 
لـألسـف وال صـلة لـها بـأسـاس تـعالـيم األنـبياء. وحـيث إّن هـذه الـتّقالـيد مـختلفة لهـذا صـارت سـبب 
االخـتالف وحـصل بـني البشـر نـزاع وجـدال وحـّل بـينهم حـرب وقـتال حـتّى صـاروا يهـدمـون الـبنيان 
اإللـهيّ ويـقتل بـعضهم بـعًضا كـالـحيوانـات املـفترسـة ويخـرّب بـعضهم بـيوت الـبعض اآلخـر ويهـدم 
بــــعضهم مــــملكة الــــبعض اآلخــــر , وقــــد خــــلق اهلل اإلنــــسان مــــن أجــــل املــــحبّة وتجــــّلى بــــاملــــحبّة عــــلى 
الـعالـم اإلنـسانـيّ وكـانـت املـحبّة سـبب اتّـحاد الـكائـنات وكـان جـميع األنـبياء مـرّوجـني لـلمحبّة. واآلن 
يـــقاوم اإلنـــسان رضـــاء اهلل ويـــعمل بـــكّل مـــا يـــخالـــف رضـــاء اهلل. لهـــذا لـــم يجـــد الـــرّاحـــة مـــنذ بـــدايـــة 
الـتّاريـخ حـتّى يـومـنا هـذا. فـكان دائـًما فـي حـرب وقـتال وكـانـت الـقلوب مـتنافـرة بـعضها مـن بـعض 
وتـعمل بـكّل مـا يـخالـف الـرّضـاء اإللـهيّ , وكـّل الحـروب الّـتي وقـعت ومـا سـفك فـيها مـن دمـاء كـانـت 
نــــاتــــجة إمّـــــا مــــن الــــتّعّصب الــــديــــنيّ أو مــــنبعثة مــــن الــــتّعّصب الــــجنسيّ، أو مــــنبعثة مــــن الــــتّعّصب 
الـوطـنيّ أو مـن مـنبعثة مـن الـتّعّصب الـّسياسـيّ. لهـذا فـالـعالـم اإلنـسانـيّ فـي عـذاب دائـم وقـد كـان 
الـتّعّصب فـي الشّـــــرق شـديـًدا جـدًّا ألنّـه لـم تـكن هـناك حـّريّـة وقـد بـلغ درجـة تـعذَّر فـيها وجـود الـرّاحـة 
فـــــسيطرت ظـــــلمة الـــــتّقالـــــيد وعـــــاشـــــت جـــــميع الـــــطّوائـــــف واألديـــــان واألجـــــناس فـــــي مـــــنتهى الـــــعداوة 

والنّزاع , في هذا الوقت ظهر حضرة بهاء اهلل وتفّضل:

: بـــإعـــالن وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وأّن جـــميع الخـــلق عـــبيد اهلل وأّن جـــميع األديـــان فـــي ظـــلّ  أواّلً
رحمة اهلل، وأنَّ اهلل رؤوف بالجميع وهو يحّب الجميع، وأنَّ جميع األنبياء كانوا في منتهى األلفة 
فـــي مـــا بـــينهم وأّن الـــكتب الـــّسماويّـــة يـــؤيّـــد بـــعضها بـــعًضا. ومـــع وجـــود هـــذا ملـــاذا يـــجب أن يـــكون 
هـناك بـني البشـر نـزاع وجـدال مـا دام جـميع البشـر خـلًقا إللـه واحـد ومـا دامـوا جـميًعا أغـنامًــا فـي 



ظــــّل راعٍ واحــــد، والــــرّاعــــي يــــرعــــى الجــــميع. إذن يــــتوجّــــــب عــــلى األغــــنام اإللــــهيّة أن تــــآلــــف بــــعضها 
بــعًضا ولــو افــترقــت واحــدة مــنها فــعلى الجــميع أن تجــلبها وتــدلّـــها السّـــــــبيل وكــّل مــا فــي األمــر أنّ 
الـــبعض جهـــالء تـــجب تـــربـــيتهم ونـــاقـــصون يـــجب إكـــمالـــهم ومـــرضـــى يـــجب عـــالجـــهم وعـــمي يـــجب 

إبصارهم.

ثـانـيًا: أعــلن حــضرة بــهاء اهلل أّن الــّديــن يــجب أن يــكون ســبب األلــفة واملــحبّة فــإذا أصــبح الــّديــن 
سـبب الـعداوة فـال تـكون نـتيجة مـنه وفـي هـذه الـحال يـصبح عـدم الـتّديّـن أحـسن ألّن الـّديـن صـار 
ســبب الــعداوة والــبغضاء، وكــّل مــا يســبب الــعداوة مــبغوض عــند اهلل وكــّل مــا يســبّب األلــفة واملــحبّة 
مـقبول ومـمدوح لـديـه. وإذا صـار الـّديـن سـبب الـقتال واالفـتراس فـإّن ذلـك لـيس بـديـن وعـدم الـتّديـن 
خير منه ألنَّ الّدين بمثابة العالج فإن أصبح العالج سببًا لحدوث املرض فعدم العالج خير منه. 

لهذا فإن أصبح الّدين سبب الحرب والقتال فال شّك أّن عدم التّديّن أحسن.

ثـالـثًا: يــجب أن يــكون الــّديــن مــطابــًقا لــلعلم والــعقل فــإن لــم يــكن كــذلــك كــان مجــرد أوهــام ألنَّ اهلل 
أعـطى اإلنـسان عـقالً كـي يـدرك بـه حـقائـق األشـياء وكـي يـعبد الـحقيقة فـإذا أصـبح الـّديـن مـخالـفًا 
لـلعلم والـعقل فـمن املسـتحيل أن يـكون سـببًا الطـمئنان الـقلب وإذا لـم يـكن سـببًا لـالطـمئنان كـان 
مجـــرّد أوهـــام وال يـــعود يـــسّمى ديـــنًا. لهـــذا يـــجب تـــوفـــيق املـــسائـــل الـــّديـــنيّة مـــع الـــعقل والـــعلم كـــي 

يطمئّن القلب ويكون الّدين سببًا لسعادة اإلنسان.

رابـًعا: إّن الــتّعّصب الــّديــنيّ والــتّعّصب املــذهــبيّ والــتّعصب الــوطــنيّ والــتّعّصب الــّسياســيّ كــّلها 
هــادمــة لــلبنيان اإلنــسانــيّ. فــاألديــان عــبارة عــن ديــن واحــد ألّن األديــان اإللــهيّة هــي الــحقيقة. وقــد 
نــادى حــضرة إبــراهــيم بــالــحقيقة وأعــلن حــضرة مــوســى الــحقيقة وأسّــــــس حــضرة املــسيح الــحقيقة 
ورّوج حــــضرة الــــرّســــول الــــحقيقة. وكــــان جــــميع األنــــبياء خــــّدامًــــا لــــلحقيقة وكــــانــــوا كــــّلهم مــــؤّسســــني 
لــــلحقيقة وكــــانــــوا جــــميًعا مــــرّوجــــني لــــلحقيقة إذًا فــــالــــتّعّصب بــــاطــــل ألّن هــــذه الــــتّعّصبات مــــخالــــفة 
لـلحقيقة. أمّــا الـتّعّصب الـجنسيّ فـحيث إّن جـميع البشـر مـن عـائـلة واحـدة وعـبيد إللـه واحـد وكـّلهم 
مـن جـنس واحـد فـال تـعّدد فـي األجـناس ومـا دامـوا جـميًعا أوالدا آلدم فـإن تـعّدد األجـناس أوهـام 
فـــليس لـــدى اهلل إنـــكليزّي وال فـــرنـــسيّ وال تـــركـــيّ وال فـــارســـيّ والجـــميع جـــنس واحـــد لـــدى اهلل. ولـــم 
يخــلق اهلل هــذه الــتّقسيمات بــل خــلقها البشــر لهــذا فــهي مــخالــفة لــلحقيقة وبــاطــلة. فــكّل واحــد مــن 
البشــر لــه عــينان وآذنــان ورأس واحــد وقــدمــان ولــيس بــني الــحيوانــات تــعّصب جــنسيّ ولــيس بــني 
الـطّيور هـذا الـتّعصب فـالحـمامـة الشّــــــرقـيّة تـألـف الحـمامـة الـغربـيّة واألغـنام كـّلها جـنس واحـد فـال 
يـــقول خـــروف آلخـــر أنـــت خـــروف شـــرقـــيّ وأنـــا غـــربـــيّ وأيـــنما يـــكونـــون فـــإنّـــهم مـــتآلـــفون. والحـــمامـــة 
الشّـــــرقـيّة إذا جـاءت إلـى الـغرب فـإنّـها تـتآلـف تـمامًـا مـع الحـمامـة الـغربـيّة وال تـقول للحـمامـة الـغربـيّة 

أنِت غربيّة وأنا شرقيّة. إذًا فالّشيء اّلذي ال يقبله الحيوان هل يليق باإلنسان أن يقبله؟

وأمّـــا الــتّعّصب الــوطــنيّ فــإّن وجــه األرض بــأكــمله كــرة واحــدة وأرض واحــدة ووطــن واحــد. واهلل لــم 
يـــقّسمها بـــل خـــلقها كـــّلها مـــتساويـــة ولـــيس لـــديـــه فـــرق فـــالـــتّقسيم الّــــذي لـــم يـــعمله اهلل كـــيف يـــجوز 



لـإلنـسان أن يـعمله؟ إّن هـذه جـميعها أوهـام. فـأوروبّـا قـارّة واحـدة وقـد جـئنا فـعيّنّا خـطوطًـا وهـمية 
وقــــّررنــــا نهــــرًا واحــــًدا وقــــلنا إّن هــــذه الــــّضفة فــــرنــــسا وتــــلك الــــّضفة أملــــانــــيا والــــحال أّن النّهــــر يــــعود 
لـــلطّرفـــني، فـــأيّـــة أوهـــام هـــذه؟ وأيّـــة غـــفلة هـــذه؟ فـــالـــّشيء الّـــذي لـــم يخـــلقه اهلل نـــتخيّله ونـــجعله ســـبب 
الـــنّزاع والـــقتال. إذن فجـــميع هـــذه الـــتّعّصبات بـــاطـــلة ومـــبغوضـــة لـــدى اهلل ولـــقد أوجـــد اهلل املـــحبّة 

والوحدة وأراد من عبيده األلفة واملحبّة وعنده العداوة مردودة واالتّحاد واأللفة مقبوالن.

خــامــًسا: ومـــن بـــني تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل أّن جـــميع الـــعالـــم يـــجب أن يكتســـبوا املـــعارف حـــتّى 
يـزول سـوء الـتّفاهـم بـينهم ويتّحـد جـميع البشـر ويـزول سـوء الـتّفاهـم عـن طـريـق نشـر املـعارف لهـذا 
يـــجب عـــلى كـــّل أب أن يـــربّـــي أوالده فـــإذا عجـــز عـــن ذلـــك فـــي يـــوم مـــن األيّـــام تـــوجّــــــب عـــلى الـــهيئة 

االجتماعية أن تساعده حتّى تعّم املعارف ويزول سوء التّفاهم بني البشر.

سـادسًـــا: إّن الـنّساء كـّن أسـيرات وقـد أعـلن حـضرة بـهاء اهلل وحـدة حـقوق الـرّجـال والـنّساء وإنّ 
الــرّجــل واملــرأة كــليهما إنــسانــان وعــبدان إللــه واحــد. ولــيس لــدى اهلل ذكــور وإنــاث بــل كــّل مــن كــان 
قـــلبه أطهـــر وعـــمله أحـــسن كـــان مـــقّربًـــا أكـــثر لـــدى اهلل ســـواء أكـــان رجـــالً أم امـــرأة وهـــذا الـــتّفاوت 
املــشهود اآلن بــني الــرّجــل واملــرأة نــاتــج عــن تــفاوت الــتّربــية ألّن الــنّساء ال يــربّــني مــثل الــرّجــال فــإن 
ربّــــي الــــنّساء والــــرّجــــال عــــلى حــــّد ســــواء فــــإنّــــهم يــــتساوون فــــي جــــميع املــــراتــــب ألنّــــهم كــــّلهم بشــــر 

ومشتركون في جميع املراتب ولم يجعل سبحانه وتعالى تفاوتًا بينهم.

ســابــًعا: وحـــدة الـــّلغات: يـــجب إيـــجاد لـــغة يـــتعّلمها جـــميع البشـــر ويـــحتاج كـــّل إنـــسان إلـــى لـــغتني 
إحــداهــما لــغة خــصوصــية واألخــرى لــغة عــمومــيّة بــها يــعرف جــميع البشــر حــديــث بــعضهم اآلخــر. 
وبهــذا يــزول ســوء الــتّفاهــم مــن بــني املــلل ألّن الجــميع يــعبدون إلــًها واحــًدا والــكّل عــبيد إللــه واحــد 
وقــد كــان ســوء الــتّفاهــم ســببًا لهــذا االخــتالف فــعندمــا يــعرف بــعضهم لــغة الــبعض اآلخــر ال يــبقى 

سوء التّفاهم ويتحاّب الجميع ويتآلفون ويتّحد الّشرق ويتّفق مع الغرب.

ثـامـنًا: إّن الــعالــم مــحتاج إلــى الــّصلح الــعمومــيّ ومــا لــم يــتّم إعــالن الــّصلح الــعمومــي لــن يــرتــاح 
الــعالــم وال بــّد أن تــشّكل الــّدول واملــلل مــحكمة كــبرى حــتّى يــرجــعوا إلــيها فــي االخــتالفــات وتــفصل 
تـلك املـحكمة فـي تـلك االخـتالفـات وكـما تـفصل املـحكمة فـي االخـتالفـات الّـتي تـحصل بـني األفـراد 
وكــذلــك تــفصل املــحكمة الــكبرى فــي اخــتالفــات الــّدول واملــلل حــتّى ال يــبقى مــجال للحــرب والــقتال. 
وقــد كــتب حــضرة بــهاء اهلل قــبل خــمسني ســنة إلــى جــميع املــلوك وجــميع هــذه الــتّعالــيم مــدّونــة فــي 
ألـواح املـلوك وسـائـر األلـواح وقـد طـبعت فـي الـهند قـبل أربـعني سـنة حـتّى امّـحى الـتّعصب مـن بـني 
البشـــر. فـــالّـــذيـــن اتّـــبعوا حـــضرة بـــهاء اهلل صـــاروا متّحـــديـــن فـــي مـــا بـــينهم ومـــتآلـــفني. فـــإذا دخـــلت 
مجـــلسهم رأيـــت املـــسيحينّي والـــيهود والـــزرادشـــتينّي واملســـلمني فـــي مـــنتهى األلـــفة واملـــحبّة وجـــميع 

نقاشهم يدور حول رفع سوء التّفاهم.



وخــالصــة الــقول إنّــني حــينما جــئت إلــى أمــريــكا رأيــت أهــالــيها مــحترمــني جــدًّا وحــكومــتها عــادلــة 
وشــعبها نــجيبًا جــدًّا. وأرجــو اهلل أن تــكون هــذه الــّدولــة الــعادلــة وهــذه األمــة املــحترمــة ســببًا إلعــالن 
الـــّصلح الـــعمومـــيّ ووحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وأن تـــصبح ســـببًا أللـــفة املـــلل، وأن تـــشعل مـــصباحًــــــا 
يـنير الـعالـم وهـو وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ واالتّـحاد الـعمومـي , وأمـلي أن تـصبحوا سـببًا الرتـفاع 
عـــــلم الـــــّصلح الـــــعمومـــــيّ هـــــنا وأعـــــني أن تـــــصبح الـــــّدولـــــة واألمـــــة األمـــــريـــــكيّة ســـــببًا لـــــراحـــــة الـــــعالـــــم 
اإلنـسانـيّ ولكسـب الـرّضـاء اإللـهيّ وإحـاطـة األلـطاف اإللـهيّة بـالشّــــــرق والـغرب , يـا إلـهي الـّرؤوف 
إّن هـــذا الجـــمع مـــتوجّــــــه إلـــيك ويـــناجـــيك بـــمنتهى الـــتّضرّع وإنّـــه مـــتبتّل إلـــى مـــلكوتـــك ويـــطلب مـــنك 
الـعفو والـغفران. فـاجـعل يـا إلـهي هـذا الجـمع مـحترمًــا وقـّدس هـذه الـنّفوس واجـعل أنـوار الهـدايـة 
ســاطــعة ونــّور الــقلوب، واجــعل الــنّفوس مســتبشرة، وأدخــل الجــميع فــي مــلكوتــك وأنــل مــرادهــم فــي 
كـال الـعاملـني. يـا إلـهي نـحن أذالّء فـاجـعلنا أعـزّاء وعجـزاء فـأنـعم عـلينا قـدرة، ونـحن فـقراء اغـننا مـن 
كــنز املــلكوت، ومــرضــى فــأنــعم عــلينا بــالــّشفاء. يــا إلــهي اهــدنــا إلــى رضــائــك وقــّدســنا عــن شــؤون 
الـنّفس والـهوى واسـتقمنا يـا إلـهنا عـلى مـحبّتك واجـعلنا رؤوفـني بجـميع الخـلق ووفّـقنا عـلى خـدمـة 
الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ حــــتّى نخــــدم جــــميع عــــبيدك ونــــحّب جــــميع عــــبيدك ونــــحّب جــــميع خــــلقك ونــــكون 

مشفقني بجميع البشر. إنّك أنت املقتدر الرّحيم وإنّك أنت الغفور العظيم.

عالم الطّبيعة ناقص

الخطبة املباركة ألقيت بمنزل الّسيّد والّسيّدة مكسويل في مونتريال مساء 3 أيلول سنة 
1912

هو اهلل

لـــقد جـــاءنـــا قـــبل ســـاعـــة شـــاّب وبـــحثنا مـــعه مـــوضـــوع هـــل أّن الـــطّبيعة كـــامـــلة أم نـــاقـــصة، مـــنيرة أم 
مـــظلمة، واآلن أريـــد أن أكـــمل الـــبحث فـــي هـــذا املـــوضـــوع , إّن الـــطّبيعة مـــن حـــيث املجـــموع هـــي 
الـعالـم الـجسمانـيّ وإذا نـظرنـا إلـى عـالـم الـطّبيعة بـالـنّظر الـّدقـيق واطّـلعنا عـلى عـمقها وأسـرارهـا 
فــإنّــنا نــالحــظ أّن عــالــم الــطّبيعة نــاقــص ومــظلم. الحــظوا لــو أنّــنا تــركــنا أرضًــــــــــا لــتبقى عــلى حــالــتها 
الــطّبيعية فــإنّــها ســتصبح مــنبتًا لــألشــواك والــنّباتــات غــير الــنّافــعة ولــو تــركــنا املــناطــق الــجبليّة عــلى 
حـــالـــها فـــإنّـــها تـــنبت أشـــجارًا ال ثـــمرة فـــيها وتـــصبح غـــابـــات ال فـــائـــدة فـــيها وال انـــتظام، إذًا فـــعالـــم 
الــطّبيعة مــظلم تــجب إنــارتــه وبــماذا تــتّم إنــارتــه؟ تــتّم إنــارتــه بحــرث تــلك األرض الّــتي أنــبتت بــحكم 
الــطّبيعة أشــواكًـــا وأعــشابًــا غــير نــافــعة وبــبذر الــبذور حــتّى تــنمو فــيها أزهــار مــعطّرة وتــنبت حــبوب 
وفــيرة الــبركــة الّـــتي هــي رزق اإلنــسان. وهــذه الــغابــات املــتروكــة عــلى حــالــتها الــطّبيعية املــظلمة ال 

بركة فيها وال خير فنقوم بتربيتها ونجعل األشجار عديمة األثمار مثمرة فتصبح بستانًا بعد



أن كــــانــــت غــــابــــة وتــــغدو مــــنتظمة بــــعد أن كــــانــــت مــــتشابــــكة، ولــــقد كــــانــــت فــــي الــــبدء مــــظلمة فــــلّما 
اسـتحالـت بسـتانًـا أصـبحت نـورانـيّة. وكـذا اإلنـسان لـو تـركـناه عـلى طـبيعته فـإنّـه يـصبح أحـّط مـن 
الـحيوان فـيبقى جـاهـالً بـليًدا مـثل أهـالـي أواسـط أفـريـقيا. إذًا فـكّلما أردنـا أن نـجعل هـذا الـعالـم 
املـظلم نـورانـيًّا وجـب عـلينا أن نـربّـيه فـيكون املحـروم مـن األدب ذا أدب ويـكون سيّئ الخـلق طـيّب 
األخــــالق، ولــــكنّنا لــــو تــــركــــناه عــــلى حــــالــــته الــــطّبيعية ولــــم نــــقم بــــتربــــيته فــــمن املــــؤكّـــــد أنّــــه أســــفل مــــن 
الـحيوان يـقتل أبـناء نـوعـه ويـفترسـهم ويـأكـلهم. إذًا اتّـضح أنّـنا لـو تـركـنا الـطّبيعة عـلى حـالـها فـإنّـها 
تـصبح مـظلمة. ولهـذا يـجب أن نـربّـي اإلنـسان حـتّى يـصبح هـذا اإلنـسان املـظلم نـورانـيًّا ويـصبح 
هــذا الــجاهــل عــاملًـا ويــصبح هــذا املحــروم مــن األدب أديــبًا ويــصبح الــنّاقــص كــامــالً ويــصبح سيّئ 
األخـالق خـلوقًـا ويـصبح هـذا الـحيوان إنـسانًـا. ومـّما ال مِـــريـة فـيه أّن اإلنـسان يـكون بـدون الـتّربـية 
أحــــّط مــــن الــــحيوان. إذًا فــــقد اتّــــضح أّن الــــطّبيعة نــــاقــــصة تــــلزمــــها الــــتّربــــية لــــتصبح كــــامــــلة. يــــقول 
الــفالســفة الــيوم جــميًعا قــوالً يــلقونــه عــلى عــواهــنه وهــو "إّن عــالــم الــطّبيعة كــامــل" غــير مــلتفتني إلــى 
أنّــه نــاقــص يــجب بــالــتّربــية إكــمالــه، تُــرى ملــاذا يــربّــون الــتاّلمــيذ فــي املــدرســة مــا دام عــالــم الــطّبيعة 
كـامـالً؟ فـإن صـحّ قـولـهم يـجب أن يـتركـوا البشـر وشـأنـهم حـتّى يـربّـوا أنـفسهم بـأنـفسهم. إّن جـميع 
هـــذه االخـــتراعـــات قـــد ظهـــرت بـــنتيجة الـــتّربـــية ألّن هـــذه االخـــتراعـــات لـــم تـــكن مـــوجـــودة فـــي عـــالـــم 
الــــطّبيعة، وهــــذه االكــــتشافــــات إنّــــما حــــصلت مــــن الــــتّربــــية فــــالكهــــربــــاء والــــتّلفون والــــبرق والــــحاكــــي 
وســائــر االخــتراعــات الحــديــثة إنّــما ظهــرت جــميعها مــن الــتّربــية، ولــو لــم يــنل البشــر الــتّربــية وتــركــوا 
عــلى حــالــتهم الــطّبيعية ملــا ظهــر أّي واحــد مــن هــذه االخــتراعــات وملــا كــانــت هــذه املــدنــيّة والــتّرقّــيات 
فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ. تــرى مــا الــفرق بــني الــفيلسوف الــكامــل والــّشخص الــجاهــل؟ الــفرق هــو أنّ 
الــجاهــل تــرك لــيبقى عــلى حــالــه فــي حــني أّن الــفيلسوف ربّــي حــتّى أصــبح كــامــالً وإالّ فــكالهــما 
بشــر. مــن أجــل هــذا أرســل اهلل األنــبياء وأنــزل الــكتب الــّسماويّــة ونــفخ نــفثات الــّروح الــقدس وفــتح 
أبـواب املـلكوت وأبـدع اإللـهامـات الـغيبيّة. ولـقد مـنح الخـلق قـوى عـقلية حـتّى تسـّد نـقائـص الـطّبيعة 
فـتكّملها وحـتّى تـزول ظـلمات رذائـل الـطّبيعة يـزول جهـل عـالـم الـطّبيعة وتـزول األخـالق الـذّمـيمة مـن 
عـــالـــم الـــطّبيعة ويـــزول ظـــلم عـــالـــم الـــطّبيعة. ولـــقد بـــعث األنـــبياء مـــن أجـــل هـــذا املـــقصد حـــتّى يـــربـــوا 
نـفوس البشـر تـربـية إلـهيّة لـتنجو مـن نـواقـص عـالـم الـطّبيعة , ومـثل األنـبياء كـمثل البسـتانـيّ ومـثل 
الخـــلق كـــمثل األجـــمة أو األرض الـــبور فـــاألنـــبياء الّــــذيـــن هـــم بســـتانـــيّون إلـــهيّون يـــربّـــون األشـــجار 
اإلنــسانــيّة ويــقّومــون األغــصان املــعوجّــــة ويــحّولــون األشــجار عــديــمة األثــمار مــثمرة ويــقّلبون الــغابــة 
غـــير املـــنتظمة إلـــى بســـتان يـــبهج الـــقلب. ولـــو كـــان عـــالـــم الـــطّبيعة مـــنيرًا كـــامـــالً ملـــا كـــانـــت الـــحاجـــة 
مـاسّــــــة لـلتّربـية وملـا كـانـت املـدارس واملـعاهـد ضـروريّـة وملـا كـانـت هـناك حـاجـة إلـى االخـتراعـات ألنّ 
عـــالـــم الـــطّبيعة كـــامـــل وملـــا كـــان مـــحتاجًـــــا إلـــى األنـــبياء وال إلـــى مـــعّلم وال إلـــى كـــتب وال إلـــى إلـــه ألنّ 
عـــــالـــــم الـــــطّبيعة كـــــامـــــل. وإّن كـــــّل هـــــذه األمـــــور وجـــــدت ألّن عـــــالـــــم الـــــطّبيعة نـــــاقـــــص. فهـــــذه الـــــقارّة 
األمـريـكيّة مـاذا كـانـت؟ لـقد كـانـت غـابـة وكـانـت أرضًـــــــــا خـالـية وذلـك مـن مـقتضيات الـطّبيعة فـما الّـذي 



عــّمرهــا؟ لــقد عــّمرتــها الــعقول اإلنــسانــيّة إذًا فــالــطّبيعة نــاقــصة وقــامــت الــعقول اإلنــسانــيّة فــأكــملت 
هـــذه الـــنّواقـــص فـــبعد أن كـــانـــت أرضًـــــــــــا جـــرداء وغـــابـــة أصـــبحت اآلن مـــدنًـــا عـــامـــرة وقـــبل أن يـــأتـــي 
كـولـومـبس مـاذا كـانـت أمـريـكا؟ لـقد كـانـت مـثاالً لـعالـم الـطّبيعة أمّــا اآلن فـقد أصـبحت مـثاالً لـعالـم 
اإلنـسان ولـو كـان عـالـم الـطّبيعة كـامـالً لـوجـب أن تـبقى الـقارّة كـما كـانـت فـانـظروا اآلن إنّـها كـانـت 
فـي أّول األمـر مـظلمة وأصـبحت اآلن مـنيرة وكـانـت خـربـة فـأصـبحت عـامـرة وكـانـت غـابـة فـأصـبحت 
بســتانًــا وكــانــت مــنبت أشــواك فــأصــبحت حــديــقة أزهــار. إذًا ثــبت أّن عــالــم الــطّبيعة نــاقــص ومــظلم 
ولـــو ولـــد طـــفل ومـــا قـــمنا بـــتربـــيته وتـــركـــناه عـــلى حـــالـــته الـــطّبيعية فـــماذا تـــكون الـــنّتيجة ال شـــّك أنّـــه 
ســـــيبقى جـــــاهـــــالً ال إدراك لـــــه وســـــيصبح حـــــيوانًـــــا. الحـــــظوا أواســـــط أفـــــريـــــقيا تجـــــدوا أهـــــليها مـــــثل 
الـــحيوانـــات بـــل وأحـــّط مـــن الـــحيوانـــات. مـــن هـــذا نـــالحـــظ مـــاذا عـــملت الـــتّربـــية اإللـــهيّة فـــي الـــعالـــم 
اإلنــسانــيّ. إّن عــالــم الــطّبيعة هــو عــالــم الــحيوان والــحيوان بــاٍق عــلى حــالــته الــطّبيعية والــحيوانــات 
الــــوحــــشيّة ال األهــــليّة بــــاقــــية فــــي الــــّصحارى والــــغابــــات عــــلى حــــالــــتها الــــطّبيعية وكــــّلها فــــي عــــالــــم 
الــطّبيعة. ولــيس هــناك تــعليم وتــربــية فــي عــالــم الــحيوان ولــيس فــي عــالــم الــحيوان خــبر عــن عــالــم 
الــّروح والــحيوان ال خــبر عــنده عــن اهلل والــحيوان ال خــبر لــه مــطلًقا عــن الــعقل اإلنــسانــيّ وال خــبر 
عــــنده عــــن الــــقّوة الــــّروحــــانــــيّة اإلنــــسانــــيّة والــــحيوان يــــتصّور اإلنــــسان شــــبيًها لــــه وال يــــرى امــــتيازًا 
بـــينهما، ملـــاذا؟ ألنـــه بـــاٍق عـــلى حـــالـــته الـــطّبيعية وجـــميع الـــحيوانـــات طـــبيعيّة وجـــميع املـــاّديّـــني مـــثل 
الـحيوانـات لـهم إحـساسـات جـسمانـيّة وليسـت لـهم إحـساسـات روحـانـيّة فـهم مـنكرون لـوجـود اهلل ال 
يـعرفـون شـيئًا عـن اهلل وال خـبر لـهم عـن األنـبياء وال خـبر لـهم عـن الـجنّة اإللـهيّة، وجـميع الـحيوانـات 
كـذلـك ال خـبر لـها عـن الـتّعالـيم اإللـهيّة وجـميع الـحيوانـات أسـرى املـحسوسـات. والـواقـع أّن شـبيه 
الـفالسـفة فـي هـذا الـيوم هـو الـحيوانـات فـكما أّن هـؤالء الـفالسـفة ال خـبر لـهم عـن األنـبياء وال عـن 
اإلحـــساســـات الـــّروحـــانـــيّة وال عـــن فـــيض الـــّروح الـــقدس وال عـــّما وراء الـــطّبيعة فـــكذلـــك كـــّل حـــيوان 
حـائـز عـلى هـذه الـكماالت بـدون عـناء. والـفالسـفة بـعد دراسـة عشـريـن سـنة يـنكرون اهلل ويـنكرون 
الـقوى الـّروحـانـيّة واإللـهامـات اإللـهيّة فـي حـني أّن الـحيوان بـدون عـناء فـيلسوف كـامـل مـثل حـضرة 
الـــــثّور ال خـــــبر عـــــنده عـــــن كـــــّل شـــــيء فـــــال خـــــبر عـــــنده عـــــن اهلل وال خـــــبر عـــــنده عـــــن اإلحـــــساســـــات 
الـّروحـانـيّة وجـميع الـحيوانـات ال خـبر لـها عـن الـّروح وهـؤالء الـفالسـفة ال خـبر عـندهـم عـن أّي شـيء 
غـــير املـــحسوســـات وهـــم كـــالـــحيوانـــات، ومـــع هـــذا فـــإنّـــهم يـــقولـــون إنّـــنا فـــالســـفة ألنّـــنا ال نـــعلم غـــير 
املــــحسوســــات. والــــحال أّن حــــضرة الــــثّور عــــنده هــــذه الــــفضيلة بجــــميع أوصــــافــــها بــــدون اكــــتساب 
لــلعلوم. لــيس هــذا فخــرًا إنّــما الفخــر أن يــطّلع اإلنــسان عــلى اإلحــساســات الــّروحــانــيّة وأن يــتنّسم 
أخــبار مــا وراء الــطّبيعة وأن يســتفيض مــن نــفثات الــّروح الــقدس ويــجب أن يــكون فخــر اإلنــسان 
فــي اطّــالعــه عــلى الــتّعالــيم اإللــهيّة، ومــا عــدا هــذا فــعدم االطــالع لــيس بفخــر إنّــما هــو جهــل. وهــل 
مـن املـمكن أن تـطّلع الـنّفوس الّـتي هـي أسـفل درجـة الجهـل عـلى الـكماالت اإللـهيّة وأن تـطّلع عـلى 
الـــحقيقة وأن تـــنال عـــلًما بـــحضرة املـــسيح وجـــميع املـــظاهـــر املـــقّدســـة؟ وهـــل مـــن املـــمكن أن تـــكون 



إدراكـات هـذه الـنّفوس أعـظم مـن إدراك املـظاهـر املـقّدسـة؟ لـقد كـان حـضرة املـسيح إلـهيًّا سـماويًّـا 
مـلكوتـيًّا روحـانـيًّا وال شـّك أنّـه يـفهم أحـسن مـن فـهم هـؤالء الـفالسـفة فـقد كـان عـقله أكـبر وإدراكـه 
أوســـع وقـــواه أعـــلى وشـــعوره أســـمى. إذًا فـــكيف صـــرف حـــضرتـــه الـــنّظر عـــن كـــّل شـــيء وعـــن هـــذه 
الـحياة الـجسمانـيّة وعـن الـرّاحـة والـنّعمة وقـبل جـميع الـباليـا وتحـمل جـميع الـّرزايـا؟ ملـاذا؟ ألنّـه كـان 
ذا إحـساسـات روحـانـيّة وكـان ذا قـّوة مـن الـّروح الـقدس. كـان يـشاهـد املـلكوت وكـانـت لـه فـيوضـات 
إلهيّة وكانت له قوى معنويّة وكانت له روحانيّة محضة وكذا كان جميع املظاهر املقّدسة اإللهيّة.

وحدة العالم اإلنسانيّ

الخطبة املباركة في جامعة ستانفورد – كاليفورنيا في 8 تشرين األّول سنة 1912

هو اهلل 

الــعلم أعــظم مــنقبة فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ ألنّــه يــكشف حــقائــق األشــياء وحــيث إنّــني أجــد نــفسي 
اليوم في مركز العلم في هذه الكّليّة اّلتي طبّقت شهرتها اآلفاق لهذا فإنّني مسرور جدًّا.

إّن أشــرف مجــمع يــنعقد فــي الــعالــم هــو مجــمع الــعلماء وأشــرف مــركــز فــي الــعالــم اإلنــسانــيّ هــو 
مـــركـــز الـــعلوم والـــفنون , إّن الـــعلم هـــو ســـبب نـــورانـــيّة الـــعالـــم، والـــعلم ســـبب الـــرّاحـــة واالطـــمئنان، 
والــعلم ســبب عــزّة الــعالــم اإلنــسانــيّ. ولــو أمــعنتم الــنّظر لــو وجــدتــم أّن دولــة الــعلم أعــظم مــن دولــة 
املـلوك إذ إّن سـلطنة املـلوك تنهـدم ويخـلع الـقياصـرة واألبـاطـرة وتـنقلب سـلطنتهم رأسًــــــا عـلى عـقب 
أمّــا سـلطنة الـعلم فـهي أبـديّـة وسـرمـديّـة وال انـقراض لـها. الحـظوا الـفالسـفة الـقدامـى كـيف دامـت 
سـلطنتهم فـي حـني انـقرضـت سـلطنة الـّرومـان مـع عـظمتها وانـقرضـت سـلطنة الـيونـان مـع عـظمتها 
وانـقرضـت سـلطنة الشّـــــرق بـرغـم عـظمتها لـكّن سـلطنة أفـالطـون ظـّلت بـاقـية وسـلطنة أرسـطو بـاقـية 
وذكــرهــم بــاٍق حــتّى اآلن فــي جــميع الــكّليّات واملــجامــع الــعلميّة فــي حــني أّن ذكــر املــلوك قــد أصــبح 
ـرون املـمالـك  نـسيًا مـنسيًّا بـصورة تـامّـة. إذن فسـلطنة الـعلم أعـظم مـن سـلطنة املـلوك. فـاملـلوك يسخّـِ
بـــسفك الـــّدمـــاء لـــكّن اإلنـــسان الـــعالـــم يـــفتح مـــمالـــك الـــقلوب بـــعلمه ويـــضعها تـــحت تـــصرّفـــه وهـــكذا 
تــصير ســلطنته أبــديّــة مــن هــذه الــنّاحــية. وحــيث إّن هــذا املــكان هــو مــركــز الــعلوم والــفنون فــإنّــني 
مســرور جــدًّا لــحضوري إلــى هــذا املــركــز وأرجــو الــتّأيــيدات والــتّوفــيقات اإللــهيّة حــتّى تــصلوا فــي 

العلوم والفنون إلى منتهى الّدرجات وتشرقوا كاملصابيح املنيرة في مجمع العالم اإلنسانيّ.

إّن أعـظم تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل هـو وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ لهـذا فـإنّـني أريـد أن اتّحـدث حـول 
وحــدة الــكائــنات وهــذه املــسألــة مــن املــسائــل الــفلسفيّة اإللــهيّة , مــن الــواضــح أّن جــميع املــوجــودات 
شـــيء واحـــد وكـــّل كـــائـــن مـــن الـــكائـــنات عـــبارة عـــن جـــميع الـــكائـــنات يـــعني أن كـــّل شـــيء فـــي كـــلّ 
شــيء. الحــظوا أّن الــكائــنات تــكونــت مــن الجــزيــئات الــفرديّــة وهــذه الجــزيــئات الــفرديّــة تــسير فــي 



جـميع مـراتـب الـوجـود. فـمثالً كـّل ذرّة مـن الـذّرّات الـفرديـة املـوجـودة فـي هـيكل اإلنـسان كـانـت فـي 
وقــــت مــــن األوقــــات فــــي عــــالــــم الــــنّبات وفــــي وقــــت مــــن األوقــــات فــــي عــــالــــم الــــحيوان وفــــي وقــــت مــــن 
األوقـات فـي عـالـم الجـماد فـهي عـلى الـّدوام تـنتقل مـن حـال إلـى حـال ومـن صـورة إلـى صـورة ومـن 
كـائـن إلـى كـائـن آخـر فـي صـور ال تـتناهـى فـي الـطّول والـعرض ولـها فـي كـّل صـورة كـمال. وحـركـة 
الــكائــنات هــذه مســتمرّة. لهــذا فــإّن كــّل كــائــن عــبارة عــن جــميع الــكائــنات وغــايــة مــا فــي األمــر أنــه 
يــقتضي امــتداد مــّدة حــتّى يــطوي هــذا الــجوهــر الــفرد املــوجــود فــي جــسم اإلنــسان جــميع مــراتــب 
الـــوجـــود فـــفي وقـــت مـــن األوقـــات كـــان تـــرابًـــا وكـــانـــت لـــه انـــتقاالت فـــي الـــّصور الجـــماديّـــة وبـــعد ذلـــك 
انـــتقل إلـــى عـــالـــم الـــنّبات وكـــانـــت لـــه انـــتقاالت فـــي الـــّصور الـــنّباتـــية وبـــعد ذلـــك انـــتقل فـــي الـــّصور 
الــحيوانــيّة واآلن جــاء إلــى الــعالــم اإلنــسانــيّ لــيسير فــي املــراتــب اإلنــسانــيّة ثــّم يــعود بــعد ذلــك إلــى 
عـالـم الجـماد وعـلى نـفس الـتّرتـيب يـسير فـي جـميع املـراتـب، ويتجـّلى فـي صـور كـائـنات ال تـتناهـى 
ويـكون لـه كـمال فـي كـّل صـورة مـن الـّصور. فـقد كـانـت لـه كـماالت جـماديّـة فـي عـالـم الجـماد. وفـي 
عـالـم الـنّبات كـانـت لـه كـماالت نـباتـيّة. وفـي عـالـم الـحيوان كـانـت لـه كـماالت حـيوانـيّة ولـه فـي عـالـم 
اإلنـــسان كـــماالت إنـــسانـــيّة. إذن فـــقد اتـــضح أن كـــّل جـــوهـــر فـــرد مـــن الـــكائـــنات لـــه انـــتقاالت فـــي 
صــور ال تــتناهــى وفــي كــّل صــورة ال تــتناهــى وفــي كــّل صــورة يتجــّلى لــه كــمال مــن الــكماالت ومــن 
هـذا يـتّضح أّن الـكائـنات كـّلها واحـد وأّن عـالـم الـوجـود واحـد. فـلّما كـانـت فـي عـالـم الـوجـود وحـدة 
كهــذه يــا تــرى أيّــة وحــدة تــكون فــي عــالــم اإلنــسان؟ فــمن الــواضــح بــالــبرهــان أّن هــناك وحــدة فــي 
الــوحــدة وأّن الــوحــدة هــي مــبدأ الــوجــود ومــنتهاه , وهــل يــجوز مــع وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ ووحــدة 
جـميع الـكائـنات أن يـكون هـناك نـزاع وجـدال فـي هـذا الـعالـم؟ ومـع أّن اإلنـسان أشـرف الـكائـنات 
ألّن الـجسم اإلنـسانـيّ لـه الـكماالت الجـماديّـة ولـه الـكماالت الـنّباتـية فـفيه قـّوة الـنّمو ولـه الـكماالت 
الـــحيوانـــيّة فـــفيه قـــوى اإلحـــساس ولـــه الـــكماالت اإلنـــسانـــيّة فـــفيه الـــعقل السّــــــــليم بـــرغـــم وجـــود هـــذه 
الـــــوحـــــدة الـــــعظيمة فهـــــل يـــــجوز أن يـــــتنازع ويـــــتجادل؟ وهـــــل يـــــجوز أن يـــــتحارب ويـــــتقاتـــــل؟ وجـــــميع 
الــكائــنات فــي صــلح بــعضها مــع الــبعض اآلخــر وجــميع الــعناصــر فــي صــلح بــعضها مــع الــبعض 

اآلخر واإلنسان اّلذي هو أشرف الكائنات هل يجوز أن يكون في نزاع وجدال؟ أستغفر اهلل.

الحــظوا أّن هــذه الــعناصــر عــندمــا تــلتئم فــي مــا بــينها تــكّون الــحياة والــّلطافــة والــنّورانــيّة والــرّاحــة 
واالطـمئنان وأّن هـذه الـكائـنات الّـتي تـرونـها تـعيش كـّلها فـي صـلح مـع بـعضها الـبعض فـالـّشمس 
واألرض فــي صــلح واملــاء والــتّراب فــي صــلح والــعناصــر فــي صــلح مــع بــعضها الــبعض ألّن أقــلّ 
مــصادمــة تــحصل تحــدث زلــزلــة مــثل زلــزلــة ســان فــرانــسيسكو وأّن أقــّل مــصادمــة تــحصل يحــدث 
نــتيجتها حــريــق عــمومــيّ وتــحصل جــميع هــذه األضــرار. هــذه هــي الــحال فــي عــالــم الجــماد إذن 
بـعد ذلـك الحـظوا كـم مـن الـباليـا تـحصل نـتيجة املـصادمـة فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ؟ خـاصّـــــــــة وأّن اهلل 
قــــد خــــصَّ اإلنــــسان بــــالــــعقل وهــــذا الــــعقل هــــو أشــــرف الــــكائــــنات وهــــو فــــي الــــحقيقة قــــّوة مــــن قــــوى 
التّجــّليات اإللــهيّة وهــذا شــيء ظــاهــر مــشهود , الحــظوا مــثالً أّن جــميع الــكائــنات أســيرة لــلطّبيعة 



وجـــميعها خـــاضـــعة لـــقانـــون الـــطّبيعة ال تـــتجاوز هـــذا الـــقانـــون قـــيد شـــعرة فـــمثالً هـــذه الـــّشمس مـــع 
عـظمتها أسـيرة لـلطّبيعة ال تسـتطيع تـجاوز قـانـون الـطّبيعة وكـذلـك األمـر فـي األجـرام الـعظيمة فـي 
هـــذا الـــفضاء الّــــذي ال يـــتناهـــى فـــكّلها أســـيرة لـــلطّبيعة وال تســـتطيع أن تـــتجاوز قـــانـــون الـــطّبيعة. 
والـكرة األرضـيّة أيـًضا أسـيرة لـقانـون الـطّبيعة. وجـميع األشـجار والـنّباتـات أسـيرة لـلطّبيعة وكـذلـك 
جــــميع الــــحيوانــــات. فــــالــــفيل بــــرغــــم عــــظمته وقــــّوتــــه ال يســــتطيع أن يــــتجاوز قــــانــــون الــــطّبيعة. لــــكنّ 
اإلنــــسان بحجــــمه الــــصغير وجــــسمه الــــّضعيف يســــتطيع أن يكســــر قــــانــــون الــــطّبيعة ويــــقّلبها ألنّــــه 
مـؤيـّد بـالـعقل الّـذي هـو مـن التّجّـليات اإللـهيّة فـبموجـب قـانـون الـطّبيعة نـرى اإلنـسان ذا روح تـرابـيّ 
لــكنّه يكســر هــذا الــقانــون ويــصير طــائــرًا يــطير فــي الــهواء ويــصير ســمكة تــسير تــحت ســطح املــاء 
ويـــبني ســـفينة يـــتسابـــق بـــها فـــوق ســـطح املـــاء. وجـــميع هـــذه الـــعلوم والـــفنون الّــــتي عـــندكـــم والّــــتي 
تـدرسـونـها فـي الـجامـعات كـانـت كـّلها أسـرارًا لـلطّبيعة ويـفترض أن تـبقى أسـرارًا بـمقتضى قـانـون 
الــطّبيعة. لــكّن عــقل اإلنــسان كســر هــذا الــقانــون وكــشف حــقائــق األشــياء ونــقلها مــن حــيّز الــغيب 
إلـــــى حـــــيّز الـــــّشهود فظهـــــرت هـــــذه الـــــعلوم، وهـــــذا شـــــيء يـــــخالـــــف قـــــانـــــون الـــــطّبيعة. فـــــمثالً الـــــقّوة 
الكهـــربـــائـــيّة ســـّر مـــن أســـرار الـــطّبيعة املـــكنونـــة يـــجب أن تـــبقى خـــفيّة لـــكّن عـــقل اإلنـــسان كـــشفها 
وكســر قــانــون الــطّبيعة وجــاء بــها مــن حــيّز الــغيب إلــى حــيّز الــّشهود وحــبس هــذه الــقّوة الــعاصــية 
داخــل زجــاجــة وهــذا شــيء خــارق لــلعادة ومــخالــف لــلطّبيعة، وهــو يــخابــر مــن الــغرب إلــى الشّـــــــرق 
بــــدقــــيقة واحــــدة وهــــذه معجــــزة. ويــــأخــــذ اإلنــــسان الــــّصوت ويــــحبسه فــــي مسجّـــــــل الــــّصوت مــــع أنّ 
الــــــّصوت يــــــجب أن يــــــبقى حــــــرًّا ألّن قــــــانــــــون الــــــطّبيعة يــــــقتضي هــــــذا، وعــــــلى هــــــذا الــــــنّحو ســــــائــــــر 
االكـــتشافـــات فـــإّن جـــميعها أســـرار لـــلطّبيعة ويـــجب أن تـــكون بـــمقتضى قـــانـــون الـــطّبيعة مســـتورة. 
لـــكّن عـــقل اإلنـــسان الّــــذي هـــو أعـــظم تجـــلِّ إلـــهيّ يكســـر قـــانـــون الـــطّبيعة هـــذا ويخـــرج دومًــــا هـــذه 
األســـرار الـــطّبيعية مـــن أجهـــزة الـــطّبيعة نـــفسها , وإذا كـــنّا نـــمتلك قـــّوة إلـــهيّة كهـــذه فهـــل يـــجوز أن 
نـكون كـالـحيوانـات املـفترسـة، وكـالـذّئـاب يـمزّق بـعضنا بـعًضا ونـصرخ ونـدعـو إلـى الـقتل والـتّنكيل؟ 
فهـل يـليق هـذا بـمقام الـعالـم اإلنـسانـيّ؟ فـلو أّن حـيوانًـا يـفترس فـإنّـه يـفعل ذلـك مـن أجـل طـعامـه وال 
عـقل لـه لـيفّرق بـه بـني الـظّلم والـعدل وليسـت لـه قـّوة مـميزة. أمّـا اإلنـسان فـإنّـه حـينما يـفترس فـهو ال 
يـفترس مـن أجـل طـعامـه بـل بسـبب طـمعه وجـشعه. فهـل يـليق اآلن بـمثل هـذا الـوجـود الشّـــــريـف أي 
اإلنـسان املسـتفيض مـن الـعقل وذي األفـكار الـعالـية كهـذه األفـكار واملـحيط بهـذه الـعلوم والـفنون 
وبهـــــــذه االخـــــــتراعـــــــات الـــــــعظيمة وبهـــــــذه اآلثـــــــار الـــــــعقلية وبهـــــــذه اإلدراكـــــــات جـــــــميعها وبـــــــكّل هـــــــذه 
االكـتشافـات أن يـدخـل مـيدان الحـرب مـرّة أخـرى ويـسفك بـعضه دم الـبعض اآلخـر؟ والـحقيقة أنّ 
اإلنـسان بـنيان إلـهيّ ولـيس بـنيانًـا بشـريًّـا فـلو أنّـكم هـدمـتم بـناًء بشـريًّـا فـال شـّك أّن صـاحـب الـبناء 
يـــتكّدر، كـــيف بـــاإلنـــسان الّــــذي هـــو بـــناء إلـــهيّ إذا هـــدم؟ فـــال شـــّك أّن هـــذا يـــكون ســـببًا لـــلغضب 
اإللـــهيّ , ولـــقد خـــلق اهلل اإلنـــسان شـــريـــفًا وفـــّضله عـــلى جـــميع الـــكائـــنات واخـــتّصه بـــمواهـــب كـــّليّة 
فــــأعــــطاه الــــعقل وأعــــطاه اإلدراك وأعــــطاه قــــّوة الــــحافــــظة وأعــــطاه قــــّوة الــــتّخيل وأعــــطاه الــــحواس 



الخـــمس الـــظّاهـــريّـــة وأعـــطاه جـــميع هـــذه املـــواهـــب الـــعظيمة وجـــعله مـــصدرًا لـــلفضائـــل كـــي يســـطع 
كـالـّشمس ويـكون سـببًا لـلحياة وسـببًا لـلعمران ونـحن اآلن نـغّض الـطّرف عـن جـميع هـذه املـواهـب 
ونخـرّب هـذا الـبناء اإللـهيّ ونـقّوض هـذا الـتّأسـيس اإللـهيّ مـن أسـاسـه. والـحال أنّـنا لـسنا أسـرى 
الـــطّبيعة بـــل نـــحن الّــــذيـــن نـــأســـر أنـــفسنا ونتحـــرّك بـــمقتضى الـــطّبيعة , فـــفي الـــطّبيعة نـــزاع عـــلى 
الـبقاء فـإذا لـم يُـربَّ اإلنـسان فـإّن الـنّزاع والجـدال مـن مـقتضيات الـطّبيعة. وكـّل هـذه املـدارس وكـلّ 
هـذه الـكّليّات ملـاذا تـأّسسـت؟ لـقد تـأّسسـت مـن أجـل أن يـنجو اإلنـسان مـن مـقتضى الـطّبيعة وأن 
يتخــّلص مــن نــقائــص الــطّبيعة وأن يــنال الــكماالت املــعنويّــة , الحــظوا لــو أنّــنا تــركــنا هــذه األرض 
عــلى حــالــتها الــطّبيعية فــإنّــها تــصبح مــنبتًا لــألشــواك وتــنمو فــيها أعــشاب غــير نــافــعة أمّـــا عــندمــا 
نـــربّـــيها فـــإنّـــها تـــصبح أرضًـــــــــــا طـــيّبة وتـــحصل عـــلى فـــيض وبـــركـــة عـــظيمة. وإذا تـــركـــتم هـــذه الـــجبال 
عـلى حـالـتها الـطّبيعية فـإنّـها تـصبح غـابـة وال تـنمو فـيها أبـًدا شجـرة مـثمرة أمّــا حـني تـربّـى فـإنّـها 
تــصير بســتانًــا وتــعطي غــلَّة وتــعطي ثــمرًا وتــنتج مــنها أنــواع األزهــار والــّريــاحــني , إذن فــال يــليق 
بـالـعالـم اإلنـسانـيّ أن يـصبح أسـيرًا لـلطّبيعة ولهـذا فـهو مـحتاج إلـى الـتّربـية وبـصورة خـاصّـــــــــة إلـى 
الـتّربـية اإللـهيّة , إّن املـظاهـر املـقّدسـة اإللـهيّة كـانـوا مـربّـني وكـانـوا بسـتانـينّي إلـهينّي حـتّى يـجعلوا 
هـذه الـغابـات الـطّبيعية بـساتـني مـثمرة، ويـحّولـوا مـنابـت األشـواك هـذه إلـى حـدائـق أزهـار. إذًا فـما 
هــو واجــب اإلنــسان؟ واجــب اإلنــسان هــو أن يــنجي نــفسه مــن نــقائــص الــطّبيعة تــحت ظــّل املــربّــي 
الــحقيقيّ وأن يــتّصف بــالــفضائــل املــعنويّــة , فهــل يــجوز لــنا أن نــجعل هــذه املــواهــب اإللــهيّة وهــذه 
الــفضائــل املــعنويّــة فــداًء لــلطّبيعة؟ والــحال أّن اهلل تــعالــى أعــطانــا قــّوة لنكســر بــها قــوانــني الــطّبيعة 
ولـنأخـذ الـّسيف مـن يـد الـطّبيعة ونـنهال بـه عـلى هـامـة رأسـها. فهـل يـجوز أن نـجعل أنـفسنا أسـرى 
لــــلطّبيعة ونــــسير عــــلى مــــقتضى الــــتّنازع عــــلى الــــبقاء الّــــذي هــــو مــــن االنــــبعاثــــات الــــطّبيعية فــــيمزّق 

بعضنا بعًضا كالحيوانات املفترسة ونعيش حياة ال يختلف فيها اإلنسان عن الحيوان؟

فـي الـحقيقة ليسـت هـناك حـياة أسـوأ مـن هـذه الـحياة ولـيس هـناك تـحقير لـلعالـم اإلنـسانـيّ أسـوأ 
مــن هــذ الــتّحقير. ولــيس لــلعالــم اإلنــسانــيّ وحــشيّة أســوأ مــن وحــشيّة الحــرب ألنّــها ســبب الــغضب 
اإللـــهيّ وســـبب هـــدم الـــبنيان الـــرّحـــمانـــيّ , الحـــمد هلل إنّـــني أجـــد نـــفسي الـــيوم فـــي مجـــمع كـــّلهم 
يــــرجــــون الــــّصلح ومــــقاصــــد جــــميعهم انــــتشار الــــّصلح الــــعمومــــيّ وجــــميع أفــــكارهــــم وحــــدة الــــعالــــم 
اإلنـسانـيّ وجـميعهم خـادمـون لـلنّوع البشـرّي وإنّـي أرجـو اهلل أن يـؤيّـدكـم ويـوفّـقكم كـي يـصبح كـلّ 
واحـد مـنكم عـالمـة عـصره وسـببًا فـي نشـر الـعلوم وسـببًا فـي إعـالن الـّصلح الـعمومـي وسـببًا فـي 
ارتـباط الـقلوب , ولـقد أعـلن حـضرة بـهاء اهلل قـبل خـمسني سـنة مـبدأ الـّصلح الـعمومـيّ بـني الـّدول 
وأعــلن الــّصلح الــعمومــيّ بــني املــلل وأعــلن الــّصلح الــعمومــيّ بــني األديــان وأعــلن الــّصلح الــعمومــيّ 
بـــني األوطـــان وتـــفّضل قـــائـــالً إّن أســـاس األديـــان واحـــد وجـــميع األديـــان أســـاســـها األلـــفة والـــوئـــام 
وإنّـــما االخـــتالف فـــي الـــتّقالـــيد وال دخـــل لهـــذه الـــتّقالـــيد فـــي الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة. وحـــيث إّن الـــتّقالـــيد 
مـختلفة فـقد أصـبحت سـببًا لـلنّزاع والـقتال. أمّــا لـو جـرى تحـرٍّ لـلحقيقة فـإّن جـميع األديـان تتّحـد 



وتــــتّفق , ويــــتفّضل أّن الــــّديــــن يــــجب أن يــــكون ســــبب األلــــفة واالتّــــحاد وســــبب االرتــــباط بــــني قــــلوب 
البشــــر. فــــإذا أصــــبح الــــّديــــن ســــبب الــــنّزاع والجــــدال فــــال شــــّك أّن عــــدم الــــتّديــــن أحــــسن ألّن عــــدم 
الــــّشيء املــــضّر أحــــسن مــــن وجــــوده. وإّن الــــّديــــن عــــالج إلــــهيّ وهــــو دواء لــــكّل مــــرض مــــن أمــــراض 
الــنّوع اإلنــسانــيّ وهــو مــرهــم لــكّل جــرح أمّـــا إذا أُســيء اســتعمالــه وأصــبح ســببًا للحــرب والجــدال 
وعــّلة لــسفك الــّدمــاء فــال شــّك أّن عــدمــه خــير مــن وجــوده , وكــذلــك صــرّح حــضرة بــهاء اهلل بــضرورة 
الـّصلح الـعمومـيّ بـني الـّدول واملـلل وبـنّي مـضار الحـرب ألّن الـنّوع اإلنـسانـيّ أمّــة واحـدة والجـميع 
ســـاللـــة آدم وآدم واحـــد والجـــميع أبـــناء أب واحـــد وأفـــراد عـــائـــلة واحـــدة وغـــايـــة مـــا فـــي األمـــر أنّـــها 
عــــائــــلة كــــبيرة. ولــــو أمــــكن تــــصّور وجــــود أجــــناس مــــختلفة فــــي عــــائــــلة واحــــدة ألمــــكن الــــقول بــــجواز 
االخــتالف والــنّزاع ولــكن مــا دام الجــميع أفــراد عــائــلة واحــدة فــإنّــهم ال يــمكن أن يــكونــوا أجــناسًـــــــا 
مـــختلفة. لهـــذا فـــإّن الـــتّمييز كـــقولـــنا هـــؤالء إيـــطالـــيّون أولـــئك أملـــان وهـــؤالء إنـــكليز واآلخـــرون روس 
وهـــؤالء إيـــرانـــيّون واآلخـــرون أمـــريـــكيّون – إنّـــما هـــو مجـــرد أوهـــام. فـــالجـــميع بشـــر وكـــّلهم خـــلق اهلل 
وكــّلهم ســاللــة واحــدة وكــّلهم أوالد آدم واحــد وهــذه االصــطالحــات والــتّعابــير وهــميّة , أمّـــا بــالنّســبة 
لـلتّعّصبات الـوطـنيّة فـإّن الـكرة األرضـيّة مـوطـن لـكّل إنـسان وهـي مـوطـن واحـد ال مـواطـن مـتعّددة 
وهــي وطــن واحــد لــلنّوع اإلنــسانــيّ أمّــا الحــدود الــوهــميّة الّــتي ال أســاس لــها فــقد اخــترعــها بــعض 
املســـتبّديـــن فـــي الـــقرون املـــاضـــية وبـــها أحـــّلوا الحـــرب والـــقتال بـــني البشـــر وكـــان هـــدفـــهم الّشهـــرة 
واغـتصاب املـمالـك ولهـذا خـلقوا إحـساسـات حـّب الـوطـن لـترويـج مـقاصـدهـم الـّشخصيّة وكـانـوا هـم 
يـــعيشون فـــي الـــقصور الـــعالـــية ويـــصيبون نـــصيبًا مـــوفـــورًا مـــن كـــّل نـــعمة فـــيأكـــلون أغـــذيـــة لـــذيـــذة 
ويــنامــون فــي فــرش مــنضودة مــن الــّريــش ويــسيرون ويــتنزّهــون فــي الحــدائــق املــلكيّة وعــندمــا كــان 
يــصيبهم الــّسأم كــانــوا يــرقــصون فــي صــاالت الــرّقــص مــع الــنّساء الجــميالت كــاألقــمار ويــصغون 
إلـى املـوسـيقى الـّساحـرة ولـكنّهم يـقولـون لـهؤالء الـكادحـني ولـهؤالء الـرّعـايـا ولـهؤالء املـساكـني ولـهؤالء 
الــفالحــني اذهــبوا إلــى مــيدان الحــرب لــيسفك بــعضكم دمــاء الــبعض اآلخــر وليهــدم بــعضكم بــيوت 
الـبعض اآلخـر فـأنـتم الـجنود ونـحن أصـحاب الـرّتـب واملـناصـب والـّرؤسـاء والـقادة. ويـقول الـبعض 
ملـاذا تخـّربـون مـملكتنا؟ فـيجيبهم الـبعض اآلخـر: ألنّـكم أنـتم أملـان ونـحن فـرنـسيّون. لـكّن مـؤسّـــــسي 
كــّل هــذه الحــروب مــشغولــون بــاألفــراح فــي قــصورهــم ال يــنفّكون عــن ســرورهــم وفــرحــهم. أمّـــا دمــاء 
هــؤالء املــساكــني فــلماذا تُــسفك؟ إنّــها تُــسفك مــن أجــل األفــكار الــوهــميّة فــي أّن هــذه أمّـــة فــرنــسيّة 
وتـلك أمّـة أملـانـيّة فـي حـني أّن االثـنني بشـر وأفـراد عـائـلة واحـدة وكـالهـما أمّـة واحـدة ويـجعلون اسـم 
الـوطـن سـببًا فـي هـذا الـّسفك لـلدِّمـاء والـحقيقة أّن هـذه الـكرة األرضـيّة وطـن واحـد , إذن يـجب أن 
يـتحّقق الـّصلح فـي جـميع األوطـان. فـلقد خـلق اهلل كـرة أرضـيّة واحـدة وخـلق نـوعًــا إنـسانـيًّا واحـًدا 
وهـذه الـكرة األرضـيّة مـوطـن للجـميع. ونـحن جـئنا فـفرضـنا حـدوًدا وهـميّة مـع أّن هـذه الحـدود وهـم 
مـــن األوهـــام. فـــقلنا إّن أحـــدهـــما أملـــانـــيا واآلخـــر فـــرنـــسا وشـــرعـــنا نـــحارب بـــعضنا الـــبعض االخـــر 
قـــائـــلني إّن هـــذا هـــو الـــوطـــن األملـــانـــيّ املـــقّدس وهـــو يســـتحّق الـــعبادة ويســـتحّق الحـــمايـــة ولـــكّن تـــلك 



الـــقطعة غـــير صـــالـــحة يـــجب قـــتل أهـــلها ونهـــب أمـــوالـــها وأســـر أطـــفالـــها ونـــسائـــها. فـــلماذا يـــسفك 
اإلنـسان الـّدمـاء مـن أجـل هـذه الخـطوط الـوهـميّة ويـقتل أبـناء نـوعـه مـن أجـل مـاذا؟ مـن أجـل مـحبّة 
هـذا الـتّراب األسـود. فـي حـني أّن اإلنـسان يـعيش بـضعة أيّـام فـوق هـذه األرض وبـعد ذلـك تـصبح 
هـــذه األرض قـــبرًا أبـــديًّـــا لـــه , فهـــل يـــليق أن نـــسفك كـــّل هـــذه الـــّدمـــاء مـــن أجـــل هـــذا الـــقبر األبـــدّي؟ 
ســـوف يـــخفي هـــذا الـــتّراب أجـــسامـــنا فـــي جـــوفـــه إلـــى األبـــد وهـــذا الـــتّراب قـــبرنـــا فـــلماذا نـــتحارب 
ونــتعارك مــن أجــل هــذا الــقبر األبــدّي؟ أيّــة جــهالــة هــذه؟ وأيّــة ضــاللــة هــذه؟ وأيّــة غــباوة هــذه؟ أمــلي 
أن تــــعيش جــــميع املــــلل فــــي مــــنتهى املــــحبّة واأللــــفة مــــثل عــــائــــلة واحــــدة كــــإخــــوان وأخــــوات ألمّــــهات 

وآباء، واحدة في صلح وسعادة.

وصاياي لكم

الخطبة املباركة ألقيت في نيويورك في يوم 5 كانون األّول 1912

هو اهلل

هــذا هــو الــيوم األخــير. وهــذا هــو الــّلقاء األخــير. وبــعد هــذا ســنركــب الــباخــرة ونــذهــب. وهــذه آخــر 
وصـايـاي لـكم , لـقد تحـّدثـت إلـيكم مـرارًا ودعـوتـكم إلـى وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ وإلـى اعـتبار جـميع 
البشـر عـباد اهلل. واهلل رؤوف بـالجـميع. يـرزق الـكّل ويهـب الـحياة لـلكّل، وفـي مـحضر الـّربـوبـيّة كـلّ 
عـبيد لـه وهـو يـمنح لـهم فـيوضـاتـه اإللـهيّة بـالـتّساوي ولهـذا يـجب أن نـكون نـحن فـي مـنتهى الـّشفقة 
مـــــع جـــــميع مـــــلل الـــــعالـــــم وأن نـــــنسى هـــــذه الـــــتّعّصبات الـــــّديـــــنيّة والـــــجنسيّة والـــــتّعّصبات الـــــوطـــــنيّة 
والـّسياسـيّة. فهـذه األرض كـرة واحـدة وجـميع األمـم سـاللـة واحـدة والـكّل عـبيد إلـه واحـد. إذن فـكلّ 
نـفس تسـبّب الـكدر لـآلخـريـن تـعتبر عـند اهلل مـن الخـطاة. واهلل يـريـد السّــــــرور للجـميع حـتّى يـعيش 
كـــّل فـــرد مـــن األفـــراد فـــي مـــنتهى الـــّسعادة وحـــتّى يـــتبرّأوا مـــن االخـــتالفـــات والـــتّعّصبات الـــّديـــنيّة 
واملــذهــبيّة والــتّعّصبات الــجنسيّة والــّسياســيّة والــوطــنيّة ويــجتنبوهــا. وأنــتم وهلل الحــمد قــد أبــصرت 
عـــــيونـــــكم وأصـــــبحت آذانـــــكم صـــــاغـــــية ووعـــــت قـــــلوبـــــكم فـــــيجب عـــــليكم بـــــعد اآلن أن ال تـــــنظروا إلـــــى 
التّعّصبات واالختالفات بل تنظروا إلى األلطاف اإللهيّة فاهلل هو الرّاعي الحقيقيّ وهو رؤوف

بجـــميع أغـــنامـــه. ومـــع أّن اهلل رؤوف بـــالجـــميع فهـــل يـــجوز لـــنا نـــحن عـــبيده أن يـــكون بـــعضنا فـــي 
حـرب وخـصام مـع الـبعض اآلخـر؟ ال واهلل. بـل يـجب أن نـشكر األلـطاف اإللـهيّة وأن يـألـف بـعضنا 
بـعًضا ويـلتئم بـعضنا مـع بـعض وأن نـحّب الـعموم ونـرأف بـهم , وخـالصـة الـقول إيّـاكـم أن تُحـزنـوا 
قـلب أحـد أو تـغتابـوا أحـًدا وكـونـوا مـع جـميع الخـلق متّحـديـن واعـتبروهـم أقـربـاءكـم ولـيكن مـقصدكـم 
دائـًما أن تُـفرحـوا قـلبًا وتـطعموا جـائـًعا وتـكسوا عـاريًـا وتـعزّوا ذلـيالً وتـكونـوا فـرجًـــا لـلمساكـني ومـلجأ 
ومـأوى لـلمضطّريـن. هـذا هـو الـرّضـاء اإللـهيّ وهـذه هـي الـّسعادة األبـديّـة وهـذه هـي نـورانـيّة الـعالـم 



اإلنــــسانــــيّ. وحــــيث إنّــــني أريــــد لــــكم الــــعزّة األبــــديّــــة لهــــذا أنــــصحكم بــــمثل هــــذه الــــنّصيحة , أنــــتم 
تـــشاهـــدون مـــا يجـــري فـــي الـــبلقان وكـــم مـــن الـــّدمـــاء تـــسفك وكـــم مـــن األطـــفال يـــتيتّمون. وكـــم مـــن 
األمــــوال تنهــــب وكــــم مــــن الــــنّيران تــــشعل. ومــــع أّن اهلل خــــلق هــــؤالء لــــلمحبّة فــــإنّــــهم يــــسفكون دمــــاء 
بـعضهم الـبعض. وقـد خـلق اهلل هـؤالء مـن أجـل أن يـتعاونـوا ويـتعاضـدوا لـكنّهم اآلن ينهـب بـعضهم 

بعًضا ويهجم بعضهم على بعض، وبدل أن يكونوا سبب راحة البشر يؤذي بعضهم بعًضا.

فـأنـتم إذًا يـجب أن تظهـروا هـّمة عـالـية وتجهـدوا بـقلوبـكم وأرواحـكم لـعّل أن تسـطع نـورانـيّة الـّصلح 
الــعمومــيّ وتــزول ظــلمة الــتّجانــب هــذه ويــصبح جــميع البشــر عــائــلة واحــدة ويــرجــو كــّل فــرد الــخير 
لــلعموم ويــتعاون الشّـــــــرق والــغرب ويــساعــد الــغرب الشّـــــــرق ألّن الــكرة األرضــيّة وطــن واحــد والــنّوع 
لها أنـبياء اهلل مـن أجـل  اإلنـسانـيّ تـحت فـيض وحـمايـة راعٍ واحـد , الحـظوا أيّـة بـاليـا ومـشاق تحـمَّ
أن يــــــحّب البشــــــر بــــــعضهم بــــــعًضا وأن يتشــــــبّثوا بــــــحبل األلــــــفة واالتّــــــفاق حــــــتّى إّن هــــــذه الــــــنّفوس 
املــقّدســة فــدت حــياتــها مــن أجــل ذلــك , فــانــظروا مــا أشــّد غــفلة الخــلق فــهم مــع كــّل هــذه املــشاق ال 
يــزالــون  فــي حــرب وخــصام. ومــع كــّل هــذ الــنّصائــح ال يــزالــون فــي حــرب وخــصام. ومــع كــّل هــذه 

النّصائح ال يزالون يسفك بعضهم دم بعضهم اآلخر. فما أجهلهم! وما أشّدهم غفلة وظلمة!

 فــــعندهــــم إلــــه بــــمثل هــــذه الــــّشفقة يــــعامــــل الجــــميع بــــالــــتّساوي ومــــع هــــذا فــــإنّــــهم يســــلكون خــــالف 
الــــرّضــــاء اإللــــهي وهــــو رؤوف لــــطيف بــــالجــــميع وهــــؤالء فــــي مــــنتهى الــــعداوة الــــطّغيان، وهــــو يهــــب 
الــحياة للجــميع وهــؤالء يســبّبون املــمات، وهــو يــعّمر املــمالــك وهــؤالء يــطمر بــعضهم بــيوت الــبعض 
اآلخــــر. الحــــظوا مــــا أغــــفلهم! واآلن بــــقي واجــــب آخــــر عــــليكم حــــيث إنّــــكم اطّــــلعتم عــــلى األســــرار 
اإللـــهيّة ولـــكم عـــني بـــصيرة وأذن صـــاغـــية. لهـــذا يـــجب عـــليكم أن تـــعامـــلوا الـــعموم بـــمنتهى الـــرّأفـــة 
ولـيس لـكم أّي عـذر أبـًدا ألنّـكم عـرفـتم أّن الـرّضـاء اإللـهيّ هـو فـي الـخير والـّصالح لـلعموم وسـمعتم 
نــصائــح الــحّق واســتمعتم إلــى الــبيانــات والــتّعالــيم اإللــهيّة. فــعليكم أن تــعامــلوا بــاملــحبّة حــتّى مــع 
األعـــداء وتـــرجـــوا الـــخير ملـــن يـــريـــد لـــكم ســـوًءا وأن تـــصادقـــوا مـــن يـــخالـــفكم واعـــملوا بـــموجـــب هـــذه 
الـــــتّعالـــــيم آمـــــلني أن تـــــزول ظـــــلمات الحـــــرب والـــــخصام وتنجـــــلي الـــــنّورانـــــيّة اإللـــــهيّة لـــــيتنّور الشّـــــــــرق 
ويــــتعطّر الــــغرب ويــــعانــــق الــــجنوب الــــّشمال وتــــعاشــــر أمــــم الــــعالــــم بــــعضها بــــعًضا بــــمنتهى املــــحبّة 
واأللــفة. ومــا لــم يــبلغوا هــذا املــقام لــن يجــد الــعالــم اإلنــسانــيّ الــرّاحــة ولــن يــحصل عــلى الــّسعادة 
األبـــديّـــة. فـــإن عـــملوا بـــموجـــب هـــذه الـــتّعالـــيم املـــقّدســـة فـــإّن عـــالـــم الـــنّاســـوت يـــصبح مـــرآة املـــلكوت 
ويـــصبح ســـطح الـــغبراء الـــجنّة األبـــهى وغـــبطة لـــلفردوس األعـــلى , وأتـــمنّى أن تـــتوفّـــقوا إلـــى الـــعمل 
بـــالـــتّعالـــيم حـــتّى تـــنيروا الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ كـــالسّـــــــراج وحـــتّى تـــصبحوا كـــالـــّروح تحـــرّك جســـد عـــالـــم 
اإلمـكان. هـذه هـي الـعزّة األبـديّـة. هـذه هـي الـّصورة واملـثال اإللـهيّ الّــتي أوصـيكم بـها وأمـلي أن 

تتوفّقوا إلى ذلك.



مجيء الّسيّد املسيح

الخطبة املباركة ألقيت في منزل الّليدي بلومفيلد في لندن في23 كانون األّول سنة 1912

هو اهلل 

حـضرت لـيلة أمـس تـمثيليّة والدة حـضرة املـسيح وكـانـت الـتّمثيليّة فـي الـحقيقة فـي مـنتهى اإلتـقان 
ولـكنّها كـانـت سـببًا لـلعبرة واملـوعـظة بـحيث ظـّن هـذا الجـمع جـميًعا أنّـهم مـنتظرون مـجيء املـسيح 
وأنّـهم يـعرفـونـه , لـكّن حـضرة املـسيح حـينما جـاء بـقي غـريـبًا ووحـيًدا وفـريـًدا وجـاء ولـم يـنتبه أحـد 
ملـجيئه وظـّل الـنّاس يتحـّرون عـن مـجيء املـسيح , وقـد ظهـر املـسيح والـيهود الّـذيـن كـانـوا يـنتظرونـه 
ويـــــتمنّون ظـــــهوره ظـــــّلوا محـــــرومـــــني مـــــنه بـــــل إنّـــــهم أنـــــكروه وقـــــالـــــوا إّن هـــــذا املـــــسيح لـــــيس املـــــسيح 
الـحقيقيّ بـل أطـلقوا عـليه لـقبًا أخجـل أن أتـفّوه بـه. وال شـّك أنّـكم قـرأتـم اإلنـجيل ورأيـتم ذلـك الـّلقب 
الّـذي لـّقبوا بـه حـضرة املـسيح وخـالصـة الـقول إنّـهم لـّقبوا حـضرة املـسيح بـلقب بـعلزبـول هـذا الّـذي 
يـعني الـّشيطان وبهـذا الـّلقب أشهـروا حـضرة املـسيح. فـوا ألـف أسـف فـوا ألـف أسـف عـلى أنّـهم 
لــم يــعرفــوه ووا ألــف أســف عــلى مــا دعــوا ذلــك الجــمال الــرّحــمانــيّ بــلقب بــعلزبــول، فــوا ألــف أســف 
ووا ألــــف أســــف عــــلى مــــا ســــتروا تــــلك الــــّشمس –شــــمس الــــحقيقة- وراء ســــحب األوهــــام ومــــا زال 
الـــيهود حـــتّى الـــيوم مـــنتظريـــن مـــجيء املـــسيح كـــي يـــأتـــي مـــع أّن املـــسيح قـــد جـــاء مـــنذ ألـــفي ســـنة 
ولـــكّن الـــيهود ال يـــزالـــون مـــنتظريـــن. فـــالحـــظوا مـــاذا تـــفعل الـــغفلة , لـــقد كـــانـــوا يـــترقّـــبون وفـــًقا لـــنصّ 
إشـعيا أّن املـسيح يـأتـي مـن الـّسماء وأنّـه يـأتـي مـن مـكان غـير مـعلوم وحـينما يـأتـي املـسيح تـنشقّ 
الـــجبال وتـــتالشـــى وتحـــدث زالزل عـــظيمة وهـــذه حـــدثـــت فـــي الـــواقـــع لـــكنّهم لـــم يـــفهموا رمـــوزهـــا ولـــم 
يـطّلعوا عـلى الـرّمـز املـقصود مـن كـلمة الـجبال فـإنّـه لـم يـكن املـقصود الـجبال الّصخـريـة بـل الـنّفوس 
الّــتي كــانــت مــثل الــجبال ثــّم تــالشــت , وكــذلــك كــان املــقصود بــالــزاّلزل الــزاّلزل فــي عــالــم األفــكار ال 
فــــي عــــالــــم الــــتّراب , وقــــد حــــدث جــــميع مــــا أخــــبر بــــها األنــــبياء ولــــكّن ذلــــك كــــّله كــــان رمــــزًا ولــــم يــــكن 
املـــقصود مـــنه املـــعنى الـــظّاهـــري ألن الـــكلمات اإللـــهيّة رمـــوز وأســـرار وهـــي كـــالخـــزيـــنة فـــالخـــزيـــنة 
مســتورة ألنّــها مــعدن الــجواهــر واملــعدن مســتور دائــًما , فــمثالً يــتفّضل حــضرة املــسيح إنّــني أنــا 
الـخبز الـّسماوّي وواضـح أنّـه لـم يـكن خـبزًا، ولـم يـأِت بحسـب الـظّاهـر مـن الـّسماء بـل جـاء مـن رحـم 
مـــريـــم. لـــكّن املـــقصود بـــالـــخبز هـــو الـــنّعمة الـــّسماويّـــة والـــكماالت الـــرّحـــمانـــيّة , وال شـــّك أّن حـــقيقة 
املــسيح كــانــت مــن الــّسماء وتــلك الــكماالت كــانــت مــن الــّسماء وكــانــت مــن عــالــم الــالّهــوت. ويــتفّضل 
قـائـالً أيـًضا كـّل مـن يـتناول مـن هـذا الـخبز يـنال حـياة أبـديّـة يـعني أّن كـّل مـن يسـتفيض مـن هـذه 
الـكماالت اإللـهيّة فـإنّـه يـحيا دون شـّك. لـكّن الـنّاس لـم يـفهموا ذلـك واعـترضـوا قـائـلني إّن هـذا يـقول 
إنّـه خـبز سـماوّي فهـل نسـتطيع أن نـأكـله؟ وخـالصـة الـقول إّن املـسيح ولـو أنّـه جـاء مـن رحـم مـريـم 
ولـكنّه جـاء فـي الـحقيقة مـن الـّسماء , فـما هـو السّـــــبب الّـذي جـعل املـلل املـنتظرة تـنكره؟ السّـــــبب هـو 

أنّهم كانوا ينتظرون أن يأتي من الّسماء بحسب الظّاهر وملا رأوا أّن هذا لم يتحّقق أنكروه.



والـحقيقة أّن املـقصود كـان حـقيقة املـسيح ال جسـد املـسيح , وال شـّك فـي أّن حـقيقة املـسيح أتـت 
مــن الــّسماء وملّـا لــم تــفهم األمــم هــذه الــحقيقة أنــكرتــه وبــقيت محــرومــة مــنه حــتّى الــيوم , إذن يــجب 
فـــــهم أســـــرار الـــــكتاب املـــــقّدس والـــــتّوصـــــل إلـــــى فـــــهم مـــــعنى الـــــتّوراة واإلنـــــجيل. ألّن الجـــــميع رمـــــوز 
وأسـرار ومـا لـم يـدرك اإلنـسان هـذه األسـرار فـإنّـه يـبقى محـرومًــا وال يـتوصّـــــــــل إلـى الـحقيقة وأمـلي 

أن تتوّصلوا أنتم إلى أسرار الكتب وتفهموا معناها فهًما صحيًحا كي تتوّصلوا إلى الحقيقة.

اكـــتشفوا دائـــًما أســـرار الـــحقيقة وال تـــحتجبوا عـــنها أبـــًدا بـــأيّـــة أســـتار , انـــظروا إلـــى اهلل واطـــلبوا 
دائـًما مـنه الـتّأيـيد والـتّوفـيق كـي ال تُحـرمـوا مـن جـمال الـحقيقة وكـي تسـتفيضوا مـن أنـوار شـمس 
الـحقيقة وتـقفوا عـلى األسـرار اإللـهيّة حـتّى تـدخـلوا فـي املـلكوت اإللـهيّ وتـقبلوا فـي الـعتبة اإللـهيّة 

وتنالوا الحياة األبديّة , هذا هو أملي وهذا هو منتهى أمل الّروحانينّي.

التّربية باألعمال ال باألقوال

الخطبة املباركة في منزل الّليدي بلومفيلد  في لندن في 24 كانون األّول 1912

هو اهلل 

عـــلى كـــّل إنـــسان أن يـــفّكر قـــبل كـــّل شـــيء فـــي تـــربـــية نـــفسه ويـــفّكر فـــي إكـــمال نـــفسه ألّن تـــربـــية 
الـــنّفس الزمـــة قـــبل كـــّل شـــيء , الحـــظوا أّن جـــميع الـــكائـــنات مـــحتاجـــة إلـــى الـــتّربـــية، ونـــرى أّن كـــلّ 
نـــبات مـــهما كـــان ضـــعيفًا يـــزداد قـــّوة عـــند االعـــتناء بـــه. وأّن األزهـــار مـــهما كـــانـــت صـــغيرة تـــصبح 
كـبيرة بـفضل الـتّربـية والّشجـرة عـديـمة الـثّمر حـني تـربّـونـها تـصبح مـثمرة واألرض املـليئة بـالـعوسـج 
واألشــواك حــني تــربّــونــها تــصبح حــديــقة الــّريــاحــني والــحيوان يــنقلب بــالــتّربــية مــن حــال إلــى حــال 
والـحيوانـات الـوحـشيّة حـني تـربّـونـها تـصبح ألـيفة أنـيسة , إذن اتّـضح أن لـلتّربـية تـأثـيرًا فـي جـميع 
األشـياء ولـكّن تـأثـيرهـا أعـظم فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ. واإلنـسان بـدون الـتّربـية حـيوان بـل أحـّط مـن 
الــحيوان فــمثالً لــو بــقي األطــفال فــي الّصحــراء فــإنّــهم لــن يــتربّــوا بــل يــبقون جهــالء حــتًما. وال شــكّ 
أنّــهم يــبقون وال عــلم لــهم بــاملــدنــيّة. فــال صــناعــة وال تــجارة وال زراعــة. مــثل أهــالــي أواســط أفــريــقية 
الّـذيـن هـم فـي مـنتهى الـوحـشيّة , مـا الّـذي مـيّز الـعالـم األوروبّـيّ عـن الـعالـم األفـريـقيّ؟ ال شـّك أنـه 
الـتّربـية. ألّن أهـالـي أوروبّـا حـازوا عـلى الـتّربـية وأهـالـي أفـريـقيا حـرمـوا مـنها وواضـح ومـشهود أنّ 
اإلنـــسان يـــحتاج إلـــى الـــتّربـــية , والـــتّربـــية عـــلى نـــوعـــني: تـــربـــية روحـــانـــيّة وتـــربـــية جـــسمانـــيّة. تـــربـــية 
طــــبيعيّة وتــــربــــية إلــــهيّة. إّن أنــــبياء اهلل مــــربّــــون روحــــانــــيّون ومــــعّلمون إلــــهيّون وهــــم يــــربّــــون الــــنّاس 
بـــالـــتّربـــية اإللـــهيّة فـــيربّـــون قـــلب اإلنـــسان وأخـــالقـــه , وعـــندمـــا تـــتربّـــى روح اإلنـــسان وقـــلب اإلنـــسان 
وأخــالق اإلنــسان فــإّن الــتّربــية الــجسمانــيّة تــتحّقق حــتًما. فــتحصل الــتّرقّـــيات الــجسمانــيّة ضــمن 
الــتّرقّــيات الــّروحــانــيّة. فــأتــمنّى إذن أن تــبذلــوا الجهــد لــتربــية أنــفسكم أواّلً وتــربــية أخــالقــكم وتــنظيم 



أقـوالـكم حـتّى تـتبرّأوا مـن الـنّواقـص وتـتزيّـنوا بـفضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ وعـند ذلـك تـقومـون بـتربـية 
الـــــنّاس ألّن الـــــعالـــــم اإلنـــــسانـــــيّ مـــــظلم. وإنّـــــكم تـــــالحـــــظون أّن الحـــــرب والـــــقتال والـــــنّزاع والجـــــدال 
والــخصام مســتمرّة فــالــتمسوا مــن اهلل لــعّله يــوفّــقكم ويــؤيّــدكــم فــي ســبيل خــدمــة الــعالــم اإلنــسانــيّ 
وتــصبحوا ســبب نــورانــيّة هــذا الــعالــم , وكــذلــك فــإّن قــّوة الــتّعليم والــتّربــية عــلى نــوعــني: نــوع تــتّم فــيه 
تـربـية الـنّاس بـواسـطة األقـوال ونـوع تـتّم فـيه تـربـية الـنّاس بـواسـطة األعـمال. فـبإمـكان اإلنـسان أن 
يـربّـي الـنّاس بـاألقـوال ولـكّن الـتّربـية بـاألعـمال أعـظم مـن الـتّربـية بـاألقـوال ألّن تـأثـير األعـمال أشـدّ 
فــمثالً إنــسان يــتكّلم عــن الــوفــاء ويــدعــو الــنّاس بــلسانــه إلــى املــحبّة والــوفــاء فــي حــني لــو يــقوم هــو 
بـواجـب املـحبّة والـوفـاء فـإّن عـمله لـه تـأثـير أكـبر، أو مـثالً إنـسان يـدعـو الـنّاس إلـى الـكرم فـي حـني 
لـو يـكون هـو نـفسه كـريـًما فـإّن عـمله لـه تـأثـير أكـبر. أو مـثالً إنـسان يـدعـو إلـى الـرّأفـة فـي حـني لـو 
يـكون هـو رؤوفًـا فـإّن تـأثـيره يـكون أكـبر. فـاإلنـسان الّـذي يـدعـو إلـى شـيء تـكون دعـوتـه أكـثر تـأثـيرًا 
لـــو قـــام هـــو بـــتطبيق مـــا يـــدعـــو إلـــيه. أمّــــا لـــو أنّـــه دعـــا الـــنّاس إلـــى حـــسن األخـــالق وكـــان هـــو سيّئ 
األخــالق فــلن يــؤثّــر فــيهم أبــًدا. ولــو دعــا الــنّاس إلــى الــعدل وكــان هــو غــير عــادل فــأيّــة فــائــدة يــجني 
مــن ذلــك؟ ولــو دعــا الــنّاس إلــى وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وكــان هــو غــير عــامــل بــها فــأيّــة ثــمرة تظهــر 
مــن ذلــك , إذن يــجب عــلى اإلنــسان أن يــربّــي اآلخــريــن بــأعــمالــه ألّن اإلنــسان مــا لــم يــكن جــوهــر 
الــتّقديــس ومــا لــم يــكن عــنده إيــمان تــاّم ومــا لــم يــكن مــضّحيًا فــاديًــا ومــا لــم تــكن إحــساســاتــه إلــهيّة 
وروحـه منجـذبـة بـالـّروح الـقدس وأفـكاره نـورانـيّة وقـلبه مـقّدسًـــــا وأعـمالـه خـيريّـة فـال شـّك أّن كـالمـه لـن 
يـؤثّـر أبـًدا وأفـكاره لـن تـثمر أبـًدا وكـّل مـا يـقولـه ومـا يـكتبه عـبث وهـباء , إذن فـاسـألـوا اهلل أن يـوفّـقنا 
إلــى أعــمال خــيريّــة ويــوفّــقنا إلــى أخــالق روحــانــيّة فــعند ذاك نســتطيع أن نخــدم الــعالــم اإلنــسانــيّ 
وعـــند ذاك نســـتطيع أن نـــكون ســـبب نـــورانـــيّة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ وعـــند ذاك نســـتطيع خـــدمـــة وحـــدة 
الـعالـم اإلنـسانـيّ وعـند ذاك نسـتطيع الـقيام بنشـر الـّصلح الـعمومـيّ. وأرجـو أن تـتوفّـقوا إلـى هـذه 

األعمال الخيريّة.



الّدين سبب املحبّة

الخطبة املباركة في كنيسة كينك زي هاوس- لندن ليلة اإلثنني 30 كانون األّول 1912

هو اهلل

أشــكر اهلل عــلى حــضور هــذا الجــمع مــن الــنّاس املــحترمــني إلــى هــذا املــكان بــقلوب متّحــدة ووجــوه 
مسـتبشرة بـالـبشارات اإللـهيّة وآثـار املـحبّة بـاديـة عـلى مـحيّاهـم , حـينما نـنظر إلـى عـالـم الـوجـود ال 
نـــرى أمـــرًا أعـــظم مـــن املـــحبّة. فـــاملـــحبّة ســـبب الـــحياة واملـــحبّة ســـبب الـــنّجاة واملـــحبّة ســـبب ارتـــباط 
قـــلوب البشـــر واملـــحبّة ســـبب عـــزّة البشـــر ورقـــيّهم واملـــحبّة ســـبب الـــّدخـــول فـــي مـــلكوت اهلل واملـــحبّة 
ســبب الــحياة األبــديّــة. وكــما يــتفّضل حــضرة املــسيح أّن اهلل هــو املــحبّة فــأّي شــيء أعــظم مــن اهلل. 
إذن فـــبموجـــب قـــول حـــضرة املـــسيح لـــيس فـــي عـــالـــم الـــوجـــود شـــيء أعـــظم مـــن املـــحبّة , تـــوجـــد فـــي 
الــّدنــيا مــجامــع كــثيرة ولــكن لــكّل مجــمع هــدف ولــكّل مــحفل شــأن ومــا يــليق بــاملــجامــع الــديــنيّة هــو 
املـحبّة. فـاملـجامـع الـديـنيّة يـجب أن تـكون سـبب املـحبّة بـني البشـر ولـيس هـناك اسـتثناء فـي ذلـك. 
ويــــتفّضل حــــضرة املــــسيح أّن الــــّشمس اإللــــهيّة تســــطع عــــلى الجــــميع وهــــذا يــــعني أّن اهلل رؤوف 
بـالجـميع وأّن جـميع الخـلق مسـتغرقـون فـي بـحور الـرّحـمة اإللـهيّة فـيجب أن تـكون األديـان اإللـهيّة 
ســبب األلــفة واملــحبّة بــني البشــر ألّن أســاس األديــان اإللــهيّة هــو املــحبّة , طــالــعوا الــكتب املــقّدســة 
تــروا أّن أســاس الــّديــن اإللــهيّ هــو املــحبّة وقــد تــكون قــّوة أخــرى يــمكن أن تــكون ســبب األلــفة لــكن 
ال شــيء كــالــّديــن يــمكن أن يــكون ســبب األلــفة , الحــظوا مــثالً أّن أســاس الــّديــن اإللــهيّ فــي زمــن 
املــــسيح وبــــعده صــــار ســــبب األلــــفة فــــحينما ظهــــر حــــضرة املــــسيح كــــانــــت أمــــم الــــّرومــــان والــــيونــــان 
والــكلدان واآلشــوريّــني واملــصريّــني فــي مــنتهى الــعداوة والــبغضاء بــعضها مــع الــبعض اآلخــر ومــع 
ذلـك فـقد اتّحـد الجـميع واتّـفقوا بسـرعـة وبـلغوا مـنتهى األلـفة واملـحبّة فـي مـا بـينهم وصـارت األمـم 
املــــختلفة أمّـــــة واحــــدة. إذن يــــفهم مــــن هــــذا أّن الــــّديــــن اإللــــهيّ ســــبب املــــحبّة واأللــــفة ولــــيس ســــبب 
الـــعداوة والـــبغضاء وعـــلى هـــذه الـــّشاكـــلة حـــصل مـــنتهى االتّـــحاد بـــني بـــني إســـرائـــيل وقـــت ظـــهور 
حــضرة مــوســى وهــكذا ثــبت أّن الــّديــن لــيس فــقط ســبب بــاملــحبّة بــل إنّــه أعــظم قــّوة يــمكن تــصّورهــا 
فـي عـالـم الـوجـود إليـجاد األلـفة واملـحبّة , فـالـقّوة الـّسياسـيّة والـقوى األخـرى ال تسـتطيع أن تـوجـد 
هـــذا االتّـــحاد أو تـــربـــط الـــقلب. وكـــذلـــك الـــعلم واملـــعارف ال تســـتطيع أن تـــؤسّـــــــس املـــحبّة بـــني الـــقلوب 
كـما يـؤسّـــــسها الـّديـن. فـالـقّوة الّـتي تـولّـد املـحبّة هـي إذًا قـّوة الـّديـن الّـتي تهـب الـكرامـة والـعزّة. وقـّوة 
الـّديـن هـي الّــتي تـجعل الـعالـم نـورانـيًّا وقـّوة الـّديـن هـي الّــتي تهـب الـحياة األبـديّـة وقـّوة الـّديـن هـي 
الّــتي تــقتلع جــذور الــعداوة والــبغضاء مــن بــني البشــر , راجــعوا الــتّاريــخ والحــظوا كــيف أّن الــّديــن 
كـــان ســـبب األلـــفة واملـــحبّة وهـــذا يـــعني أّن أســـاس جـــميع األديـــان هـــو املـــحبّة. أمّــــا الـــتّقالـــيد فـــهي 
ســبب الــعداوة والــبغضاء. وعــندمــا نتحــّرى أســاس األديــان اإللــهيّة نــراهــا خــيرًا مــحًضا. وعــندمــا 
نــنظر إلــى الــتّقالــيد املــوجــودة نــراهــا شــرًّا ألّن أســاس الــّديــن اإللــهيّ واحــد ولهــذا فــهو ســبب األلــفة 



وأمّـا الـتّقالـيد ملّا كـانـت مـختلفة فـإنّـها سـبب الـبغضاء والـعداوة. واآلن لـو تـوصّـــــــــلت األقـوام املـتحاربـة 
فـــي الـــبلقان إلـــى أســـاس الـــّديـــن اإللـــهيّ فـــإنّـــها تـــتصالـــح فـــي مـــا بـــينها فـــورًا ألّن جـــميع األديـــان 
اإللـهيّة تهـدي إلـى الـوحـدة واملـحبّة ولـكن وا ألـف أسـف فـقد نـسوا أسـاس الـّديـن اإللـهيّ وتـمّسكوا 
بـــالـــتّقالـــيد الّـــتي هـــي مـــخالـــفة لـــلّديـــن اإللـــهيّ ولهـــذا يـــسفك بـــعضهم دمـــاء الـــبعض اآلخـــر ويخـــرّب 
بـعضهم بـيوت الـبعض اآلخـر , وكـم مـن مـصائـب قـاسـاهـا أنـبياء اهلل وكـم مـن بـاليـا تحـّملوهـا. فـقد 
ســــجن بــــعضهم ونــــفي الــــبعض اآلخــــر واســــتشهد بــــعضهم فــــضّحوا بــــأرواحــــهم. الحــــظوا كــــم مــــن 
الـباليـا تحـّمل الـّسيّد املـسيح بـحيث إنّـه رضـي أخـيرًا بـالـّصليب مـن أجـل أن تحـدث املـحبّة واأللـفة 
بــني البشــر وتــرتــبط الــقلوب بــبعضها. ولــكن وا أســفاه فــقد نــسي أهــل األديــان وغــفلوا عــن أســاس 
األديـــــان اإللـــــهيّة وتـــــمّسكوا بهـــــذه الـــــتّقالـــــيد الـــــبالـــــية وبـــــما أّن هـــــذه الـــــتّقالـــــيد مـــــختلفة لهـــــذا فـــــإنّـــــهم 
يـتحاربـون فـي مـا بـينهم. فـوا ألـف أسـف إّن كـّل مـا جـعله اهلل سـبب الـحياة جـعله اهلل هـؤالء سـبب 
املـمات. واألمـر الّـذي جـعله اهلل سـبب الـنّجاة جـعلوه سـبب الهـالك. والـّديـن الّـذي هـو سـبب نـورانـيّة 
الــعالــم اإلنــسانــيّ جــعلوه ســبب الــظّلمة. فــوا ألــف أســف. يــجب أن نــبكي عــلى األديــان وعــلى أنّــه 
كــــيف نــــسي هــــذا األســــاس وحــــّلت األوهــــام محــــّله. وبــــما أّن األوهــــام مــــختلفة لهــــذا حــــّل الجــــدال 
والــقتال , ومــع أّن هــذا الــقرن قــرن نــورانــيّ، قــرن الــعلوم والــفنون، قــرن االكــتشافــات، قــرن كــشف 
حـقائـق األشـياء، قـرن الـعدل وقـرن الحـّريّـة – مـع ذلـك تـالحـظون أّن الحـروب مسـتمرّة بـني األديـان 
وبـني الـّدول وبـني األقـالـيم. وهـذا مـدعـاة لـألسـف ومـدعـاة لـلنّوح والـبكاء. عـندمـا كـانـت الحـرب قـائـمة 
فــــي إيــــران مــــا بــــني األديــــان واملــــذاهــــب وكــــانــــت الــــعداوة مســــتمرّة فــــي مــــا بــــينها وكــــانــــوا يــــتنفّرون 
ويــتجنّسون مــن بــعضهم الــبعض والحــرب دائــرة رحــاهــا بــني األقــوام وبــني األقــالــيم فــي مــثل هــذا 
الــــوقــــت وفــــي مــــثل هــــذه الــــظّلمة ظهــــر حــــضرة بــــهاء اهلل وأزال تــــلك الــــظّلمات وأعــــلن وحــــدة الــــعالــــم 
اإلنـسانـيّ وأعـلن الـوحـدة الـعمومـيّة وأعـلن وحـدة جـميع األديـان وأعـلن وحـدة جـميع األقـوام والّـذيـن 
تـقبّلوا نـصائـح حـضرتـه هـم اآلن فـي مـنتهى األلـفة فـي مـا بـينهم وقـد زال مـن بـينهم سـوء الـتّفاهـم 
الّـــذي كــان بــني األديــان وصــارت اآلن تــتشّكل فــي إيــران وســائــر بــالد الشّـــــــرق مــجامــع مــن جــميع 
األديــان فــي مــنتهى األلــفة واملــحبّة فــي مــا بــينها. فــمثالً تــالحــظون فــيها أن املــسيحينّي واملســلمني 
والــيهود والــزرادشــتينّي والــبوذيّــني فــي مــنتهى األلــفة يــجتمعون فــي مجــمع واحــد وكــّلهم متّحــدون 
مـتّفقون ال نـزاع وال جـدال وال حـرب وال قـتال بـل إنّـهم فـي مـنتهى األلـفة فـي مـا بـينهم ألنّـهم نـسوا 
الــــتّقالــــيد ونــــبذوا األوهــــام جــــانــــبًا وتــــمّسكوا بــــأســــاس األديــــان اإللــــهيّة وحــــيث إّن أســــاس األديــــان 
اإللـهيّة واحـد وهـو الـحقيقة والـحقيقة ال تـقبل الـتّعّدد لهـذا فـهم فـي مـنتهى االرتـباط فـي مـا بـينهم 
حــتّى إّن بــعضهم قــد يــفدي روحــه فــي ســبيل غــيره. أمّـــا األحــزاب األخــرى الّــتي لــم تــقبل نــصائــح 
حـضرة بـهاء اهلل فـإنّـها مـا زالـت حـتّى اآلن تـتنازع وتـتحارب , وخـالصـة الـقول إّن حـضرة بـهاء اهلل 
أتــى بــتعالــيم أّولــها وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وهــو يــتفّضل فــي خــطاب وجّــــهه لجــميع البشــر: "كــّلكم 
أثــمار شجــرة واحــدة وأوراق غــصن واحــد" أي أّن كــّل واحــد مــنكم بــمثابــة ورقــة وثــمرة وكــّلكم مــن 



شجــرة آدم وكــّلكم عــائــلة واحــدة وعــبيد هلل وجــميعكم أغــنام راعٍ واحــد والــرّاعــي الــحقيقيّ هــو اهلل 
وهـو رؤوف بـالجـميع ومـا دام الـرّاعـي الـحقيقيّ رؤوفًـا ويـرعـى جـميع األغـنام فـلماذا يـكون الـنّزاع 
فــــي مــــا بــــيننا ونــــسّمي ذلــــك ديــــنًا ويــــقاتــــل ويــــحارب بــــعضنا بــــعًضا ونــــسّمي ذلــــك قــــومــــيّة ويــــحارب 
ويـقاتـل بـعضنا بـعًضا ونـسّمي ذلـك وطـنيّة ونـبدي الـبغضاء والـعداوة لـبعضنا فـي حـني أّن جـميع 
الـــذّرائـــع أوهـــام. ألّن الـــّديـــن ســـبب األلـــفة واملـــحبّة ثـــّم إّن جـــميع البشـــر جـــنس واحـــد وجـــميع وجـــه 
األرض وطـن واحـد فهـذه االخـتالفـات أوهـام. ولـم يـوجـد اهلل هـذه األديـان مـختلفة بـل وضـع أسـاسًـــــا 
واحـًدا لـها، ولـم يـقّسم اهلل األرض بـل خـلقها كـّلها كـرة واحـدة، ولـم يـفّرق اهلل بـني هـذه األقـوام بـل 
خـلقها جـميًعا جـنًسا واحـًدا. ملـاذا نـوجـد الـتّقسيمات الـفرضـيّة ملـاذا نـوجـد هـذا الـتّحايـز والـتّفاوت 
فــنسّمي قــطعة مــن األرض أملــانــيا ونــسّمي غــيرهــا مــملكة فــرنــسا فــي حــني أنّــها كــّلها واحــدة وقــد 
خـلقها اهلل جـميًعا مـتساويـة وهـو رؤوف بـالجـميع؟ إذن يـجب أن ال نـجعل هـذه األوهـام كـّلها سـببًا 
لـــلنّزاع والجـــدال وبـــصورة خـــاصّـــــــــــة الـــّديـــن الّـــذي هـــو ســـبب املـــحبّة وســـبب نـــورانـــيّة وســـبب روحـــانـــيّة 
الــقلوب وســبب التّجــّلي املــلكوتــي فــنأتــي ونــجعل مــثل هــذا الــّشيء الــعزيــز ســببًا لــلنّزاع والجــدال. 
فـأيّـة ضـاللـة هـذه. وأيّـة غـباوة هـذه. وأيّـة دنـاءة هـذه! ومـن تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل كـذلـك أّن الـّديـن 
يــجب أن يــكون ســبب األلــفة واملــحبّة فــإن صــار ســبب الــبغضاء والــعداوة كــان عــدم الــتّديّــن أولــى. 
ألّن الـــّديـــن عـــالج لـــألمـــراض البشـــريّـــة فـــإن أصـــبح الـــعالج ســـببًا لـــلمرض فـــال شـــّك أّن تـــركـــه أولـــى 
وأحــــسن وإذا صــــار الــــّديــــن ســــبب الــــعداوة فــــهو الشّــــــــّر بــــعينه ولهــــذا فــــعدمــــه أحــــسن مــــن وجــــوده , 
وكــــذلــــك مــــن تــــعالــــيم حــــضرة بــــهاء اهلل أّن الــــتّعّصبات الــــديــــنيّة والــــتّعّصبات الــــقومــــية والــــتّعّصبات 
الــــوطــــنيّة والــــتّعّصبات الــــّسياســــيّة كــــّلها هــــادمــــة لــــلبنيان اإلنــــسانــــيّ ومــــا دامــــت هــــذه الــــتّعّصبات 
مــوجــودة فــإّن الــعالــم اإلنــسانــيّ لــن يــرتــاح. إذًا يــجب نــسيان هــذه الــتّعّصبات كــي يــرتــاح الــعالــم 
اإلنـسانـيّ , الحـمد هلل، كـّلنا عـبيد إللـه واحـد، وكـّلنا مسـتغرقـون فـي بحـر رحـمة اهلل ومـا دام لـنا إلـه 
رؤوف مـثل هـذا اإللـه فـلماذا يـنازع بـعضنا بـعًضا وملـاذا نـكون قـساة ونـكون ظـلمات فـوقـها ظـلمات 
, وخــــالصــــة الــــقول إّن تــــعالــــيم حــــضرة بــــهاء اهلل كــــثيرة فــــإذا أردتــــم االطّـــالع عــــليها فــــارجــــعوا إلــــى 
الـكتب والجـرائـد وعـندهـا تـعلمون أّن هـذا الـّديـن صـار سـبب األلـفة واملـحبّة بـني البشـر وأنّـه أسّــــــس 

الّصلح العموميّ.



تحّري الحقيقة وخلود األرواح وحدة املظاهر املقّدسة 
الخطبة املباركة في مجمع التّياصفة في إسكتلنده في 9 كانون الثّاني 1913

هو اهلل 

يســرّنــي جــدًّا وجــودي فــي مجــلسكم ألنّــكم وهلل الحــمد تتحــّرون الــحقيقة ونــجوتــم مــن تــقالــيد اآلبــاء 
واألجــداد ومــقصودكــم عــرفــان الــحقيقة فــي أّي مــكان ظهــرت , إّن األديــان املــوجــودة حــالــيًّا أســيرة 
الـتّقالـيد وقـد ولّـت حـقيقة األديـان وحـّلت محـلها تـقالـيد ال تـتعّلق بـأسـاس األديـان اإللـهيّة. فـاألديـان 
جـاءت مـن أجـل نـورانـيّة البشـر ومـن أجـل الـنّوع اإلنـسانـيّ ومـن أجـل األلـفة بـني الـقلوب ومـن أجـل 
ظـهور وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ ولـكنّهم مـع ألـف أسـف جـعلوا األديـان سـبب الـنّزاع وصـار يـجادل 
بـــعضهم بـــعًضا ويـــسفك بـــعضهم دم الـــبعض اآلخـــر ويهـــدم بـــعضهم بـــيوت الـــبعض اآلخـــر ألنّـــهم 
أســـرى الـــتّقالـــيد , فـــمثالً إذا ســـألـــت شـــخًصا يـــهوديًّـــا ملـــاذا أنـــت يـــهودّي؟ ألجـــابـــك قـــائـــالً: بـــما أن 
والــدي كــان يــهوديًّــا فــإنّــني أنــا يــهودّي. آخــر مــسيحيًّا ألجــابــك ألّن والــده مــسيحيّ وثــالــث مســلًما 
ألّن والـده مسـلًما. وأيّـة مـّلة سـألـتها أجـابـتك بهـذا الـجواب ولـذا فـعندمـا تـفحصون تجـدون الجـميع 
أسـرى الـتّقالـيد ولـيس بـينهم مـن يتحـّرى الـحقيقة ألنّـه لـو تحـّرى الجـميع الـحقيقة فـإنّـهم يتّحـدون، 
ألّن الـحقيقة واحـدة ال تـقبل الـتّعّدد وهـي أسـاس جـميع األديـان وحـيث إّن هـذا الجـمع مجـرّد عـن 
الــتّقالــيد ومتحــّرر مــن هــذه الــقيود ويتحــّرى الــحقيقة لــذا فــإنّــني مســرور جــدًّا , عــندمــا نــنظر إلــى 
الـــكائـــنات نـــرى أّن كـــّل كـــائـــن مـــكون مـــن ذرّات ال تـــتناهـــى وجـــاء إلـــى الـــوجـــود مـــن اجـــتماع هـــذه 
الـــذّرّات الـــفرديّـــة وهـــذا بـــديـــهيّ عـــلميًّا وغـــير قـــابـــل لـــإلنـــكار ولهـــذا فـــإّن كـــّل ذرّة مـــن الـــذّرّات الـــفرديّـــة 
تـسير فـي صـور غـير مـتناهـية ولـه كـمال فـي كـّل صـورة. مـثال ذلـك هـذه الـزّهـرة، فـمّما ال شـّك فـيه 
أنّـها مـكّونـة مـن ذرّات فـرديّـة وقـد مـّر زمـن كـانـت فـيه كـّل ذرّة مـنها مـوجـودة فـي عـالـم الجـماد وكـان 
لـها سـير فـي صـور غـير مـتناهـية فـي عـالـم الجـماد وفـي كـّل صـورة كـان لـها كـمال واآلن قـد جـاء 
إلــى عــالــم الــنّبات وهــو يــسير فــي الــّصور الــنّباتــية فــهي يــومًـــا بــصورة هــذه الــزّهــرة ويــومًـــا بــصورة 
زهـرة وشجـرة أخـرى. وخـالصـة الـقول تـسير فـي عـالـم الـنّبات فـي صـور غـير مـتناهـية وهـذا ثـابـت 
عــــلميًّا وفــــًقا لــــلعلوم الــــطّبيعية ثــــّم تــــسير فــــي عــــالــــم الــــحيوان وتظهــــر فــــي صــــور ذلــــك الــــعالــــم غــــير 
املـتناهـية ثـّم تـنتقل إلـى عـالـم اإلنـسان وتـسير فـيه فـي صـور غـير مـتناهـية , وخـالصـة الـقول تـسير 
هـذه الـذّرّة فـي صـور جـميع الـكائـنات ولـها فـي كـّل صـورة كـمال. ولهـذا فـإّن كـّل شـيء مـوجـود فـي 
كـّل شـيء , إذن فـلكّل ذرّة انـتقاالت غـير مـتناهـية ولـها فـي كـّل انـتقال كـمال حـتّى تـصبح جـامـعة 
لجـــميع الـــكماالت. وهـــذا طـــبًقا لـــقواعـــد الـــفلسفة اإللـــهيّة الّـــتي تـــقول إّن اإلنـــسان ال يـــفنى بـــل هـــو 
خـالـد ألّن بـقاء الـّروح أمـر مسـّلم بـه فـالـّروح أبـديّـة ال فـناء لـها وال نـهايـة لـها. والـبرهـان الـعقليّ عـلى 
ذلـك هـو أّن اإلنـسان لـه حـقيقتان، حـقيقة جـسمانـيّة وحـقيقة مـعنويّـة. فـالـحقيقة الـجسمانـيّة فـانـية 
أمّــا الـحقيقة املـعنويّـة فـباقـية ألّن الـفناء عـبارة عـن انـتقال مـن صـورة إلـى أخـرى , مـثال ذلـك هـذه 



الــزّهــرة لــها انــعدام صــورّي ألنّــها تــنتقل مــن هــذه الــّصورة إلــى الــّصورة الجــماديّــة ولــكنّها ال تــفنى 
فماّدتها لم تزل باقية وكّل ما في األمر أنّها تنتقل من الّصورة النّباتية إلى الّصورة الجماديّة.

والـــحيوان كـــذلـــك يـــأكـــل هـــذا العشـــب فـــالعشـــب ال يـــفنى إنّـــما فـــناؤه عـــبارة عـــن انـــتقالـــه مـــن صـــورة 
نـباتـيّة إلـى صـورة حـيوانـيّة ولـكنّه ال يـنعدم انـعدامًـا صـرفًـا، وانـعدامـه مجـرّد انـتقالـه مـن صـورة إلـى 
صــورة أخــرى أمّــا عــنصره فــباٍق وهــذا هــو مــعنى الــفناء واالنــعدام , وكــذلــك أيــًضا جــسم اإلنــسان 
يـــصير تـــرابًـــا ويـــنتقل إلـــى عـــالـــم الجـــماد وأّن الـــتّراب لـــه وجـــود. إذن فـــمعنى االنـــعدام والـــفناء هـــو 
االنـــتقال مـــن صـــورة إلـــى صـــورة أخـــرى ولـــيس لـــكائـــن فـــي عـــالـــم الـــّصور صـــورتـــان بـــل لـــه صـــورة 
واحــدة فــالــجسم املــثّلث ال يــكون مــربّــًعا أو مخــّمًسا فــإن أصــبح مــربّــًعا أو مخــّمًسا فــإنّــه ال يــعود 
مــــثّلثًا. ولــــكّن روح اإلنــــسان لــــها جــــميع الــــّصور فــــي آن واحــــد فــــفي عــــقلكم اآلن مســــّدس مــــوجــــود 
ومخـــّمس ومـــربّـــع ومـــثّلث أي أّن جـــميع الـــّصور مـــوجـــودة فـــي الـــّروح فـــي آن واحـــد ولـــم تـــفقد مـــنها 
صـورة لـتنتقل مـن أجـلها مـن صـورة إلـى صـورة أخـرى لـذا فـالـّروح أبـديّـة ال تـغيير لـها، تـملك دائـًما 
جـميع الـّصور وهـذا بـرهـان واضـح , وبـرهـان آخـر هـو أّن جـسم اإلنـسان يـكون مـرّة عـليالً وأخـرى 
صـــحيًحا ومـــرّة ضـــعيفًا وأخـــرى ســـمينًا فـــله حـــاالت مـــختلفة. أمّــــا الـــّروح فـــباقـــية فـــي حـــالـــة واحـــدة 
فـعندمـا يـصبح الـجسم ضـعيفًا ال تـصير الـّروح ضـعيفة. إذن فـحقيقة اإلنـسان املـعنويّـة ال تـتبّدل. 
فـــلو قـــطعت يـــد أو جـــرحـــت رجـــل فـــلن يحـــدث فـــي الـــّروح تـــبديـــل. إذن فـــاالنـــعدام عـــبارة عـــن تـــبديـــل 
الـجسم ولـيس لـلّروح تـبديـل لـذا فـالـّروح بـاقـية خـالـدة , وبـرهـان ثـالـث هـو أّن املـوت عـبارة عـن فـقدان 
اإلحــساس. والجســد فــي الــنّوم ال إحــساس لــه، فــالــعني ال تــرى واألذن ال تــسمع واملــشام ال تــشمّ 
والــذّائــقة والــالّمــسة تــتعطّالن وتــتعطّل جــميع الــقوى ويــكون اإلنــسان كجســد مــيّت ال إحــساس لــه. 
أمّـــــا الــــّروح فــــإنّــــها مــــتنقلة فــــهي فــــي الــــنّوم تــــرى وتــــسمع وتــــقول وتتحــــرّك جــــميع قــــواهــــا ولــــو كــــان 
اإلنــــسان مجــــرّد جســــد إذن لــــتوجّــــــب أن يــــفقد فــــي الــــنّوم كــــّل حــــركــــة ويــــكون مــــيتًا , إذًا فــــفي هــــذا 
الجســد حــقيقة ثــانــية تــحيط بــحقائــق األشــياء وتــكشف أســرار الــكائــنات فــترى بــدون عــني وتــسمع 
بـــدون أذن وتـــتناول األشـــياء بـــدون يـــد وتـــدرك بـــدون قـــلب وهـــي حـــقيقة غـــير محـــدودة فـــي حـــني أنّ 
الجسم محدود , إذن ثبت أّن في اإلنسان حقيقة ثانويّة مصونة من كّل آفة وباقية دون تغيير.

ثـّم إنّـك تـقول فـي كـالمـك إنّـني قـلت وإنّـني مـشيت فـمن ذا الّــذي يـقول قـلت؟ هـناك حـقيقة ثـانـويّـة 
تســــتشار فــــي هــــل إّن هــــذا الــــعمل نــــافــــع أم مــــضّر وهــــل أعــــمل هــــذا الــــعمل أم ال؟ ومــــاذا ســــتكون 
الـــنّتائـــج؟ فـــالـــّروح الّـــتي تســـتشيرهـــا فـــهي إن قـــالـــت لـــك اعـــمل هـــذا الـــعمل فـــأنـــت تـــعمله وإالّ فـــال. 
وواضـــح أّن الـــحقيقة الـــثّانـــويّـــة هـــي املـــسيطرة وأّن الـــحقيقة الـــجسمانـــيّة مـــسيطر عـــليها. واألولـــى 
هــي السّـــــــراج والــثّانــية هــي الــزّجــاج ولــو كســر الــزّجــاج فــلن يــحصل للسّـــــــراج ضــرر بــل هــو بــاٍق , 
واإلنـسان يـسير فـي مـراتـب ودرجـات حـتّى يـصل إلـى رتـبة هـي فـوق رتـبة هـذا الـعالـم الـجسمانـيّ 
حــــتّى يــــصل إلــــى عــــالــــم الــــكمال فــــيترك جــــميع الــــزّجــــاجــــات ويــــتوجّــــــه إلــــى عــــالــــم األنــــوار فــــلقد كــــان 
السّــــــراج حــينًا فــي زجــاج نــباتــيّ وحــينًا فــي زجــاج حــيوانــيّ وصــار اآلن فــي زجــاج إنــسانــيّ. لــذا 



فــــإن ُكســــر الــــزّجــــاج فــــإّن السّـــــــــراج لــــن يــــفنى وهــــذه بــــراهــــني عــــقليّة ال نــــقليّة وال يــــمكن إنــــكارهــــا , 
وخـــالصـــة الـــقول لـــقد وصـــلنا اآلن إلـــى مـــوضـــوعـــنا األصـــليّ وهـــو أّن عـــالـــم الـــوجـــود لـــيس لـــه وجـــود 
بــذاتــه لــذاتــه أي إنّــه يســتفيض الــوجــود مــن حــقيقة مــركــزيّــة صــدر مــنها هــذا الــوجــود كــما أّن الــكرة 
األرضـــيّة مـــظلمة لـــكّن أشـــّعة تـــصدر مـــن الـــّشمس فـــتنيرهـــا، ألّن الـــّشمس مـــركـــز األنـــوار وأشـــعتها 
تـــنير الـــكائـــنات. والـــكائـــنات مـــظلمة ولـــكّن الـــّشعاع الـــّصادر مـــن مـــركـــز األنـــوار يـــفيض عـــلى جـــميع 
الـكائـنات , إّن ذلـك الـّشعاع هـو الـفيوضـات اإللـهيّة وإّن أعـظم الـفيوضـات هـي املـظاهـر املـقّدسـة 
اإللــــهيّة وتــــلك الــــحقائــــق هــــي حــــقيقة واحــــدة ولــــكّن مــــظاهــــرهــــا مــــختلفة. فــــالــــنّور نــــور واحــــد ولــــكنّ 
الــزّجــاجــات مــتعّددة فــفي كــّل وقــت يظهــر ذلــك الــنّور فــي زجــاجــة مــن الــزّجــاجــات. والــنّور ال يــقبل 
االنــقسام ولــكّن الــزّجــاجــات مــختلفة مــتنّوعــة ولــو أنّــها مــتعّددة مــن حــيث الــجسم لــكنّها واحــدة مــن 
حــيث الــحقيقة وتــلك الــحقيقة هــي تجــّلي شــمس واحــدة تســطع وتبهــر مــن مــرايــا مــتعّددة فــاملــرايــا 
مـتعّددة ولـكّن الـّشمس واحـدة. فهـذه الـبروج االثـني عشـر مـتعّددة ولـكّن الـّشعاع صـادر مـن مـركـز 
واحـــد. وعـــندمـــا نـــنظر إلـــى املـــركـــز نـــرى الجـــميع واحـــًدا ولـــكنّها تـــنقسم إلـــى اثـــني عشـــر. وهـــناك 
شــمس واحــدة فــي هــذه الــبروج االثــني عشــر لــكنّها تــطلع حــينًا مــن بــرج الحــمل وحــينًا مــن بــرج 
األسـد وحـينًا مـن الجـدي وحـينًا مـن نـقطة االعـتدال الـّربـيعي وحـينًا مـن نـقطة االعـتدال الـّصيفي 
وحــينًا مــن نــقطة االنــقالب الشّـــــــتوي. فــمهما كــانــت الــبروج مــتعّددة ولــكّن الــّشمس شــمس واحــدة. 
فـــعندمـــا تـــطلع مـــن بـــرج السّـــــــرطـــان ال شـــّك أنّـــها تـــكون قـــويّـــة. وعـــندمـــا تـــطلع مـــن الجـــدي ال تـــكون 
حـــرارتـــها عـــلى تـــلك الشّـــــــدة ومـــن هـــذه الـــجهة يـــكون الـــفرق بـــني املـــظاهـــر اإللـــهيّة وهـــو فـــي الـــحقيقة 
حـقيقة واحـدة , إذن يـجب عـلى اإلنـسان أن ال يـنظر إلـى الـبروج بـل يـعبد الـّشمس مـن أيّـة نـقطة 
طـــلعت ويـــعبد الـــنّور مـــن أّي زجـــاج ملـــع، ألّن الـــزجـــاج محـــدود أمّــــا الـــنّور فـــغير محـــدود. ويـــجب أن 
يـــكون نـــظر اإلنـــسان غـــير محـــدود ألنّـــه لـــو نـــظر إلـــى الـــزّجـــاج وحـــده فـــلربّـــما انـــتقل الـــنّور مـــن هـــذه 
الـزّجـاجـة إلـى زجـاجـة أخـرى وحـينئٍذ يـبقى هـو محـرومًــا مـن الـنّور مـحتجبًا عـنه ولـكنّه عـندمـا يـعبد 

النّور فإنّه يتوّجه إليه من أيّة زجاجة ظهر.



إثبات األلوهيّة 

الخطبة املباركة في باريس في 9 شباط 1913

هو اهلل

لقد سألني اليوم شخص عن وجود األلوهيّة قائالً: ما برهانكم على وجود األلوهيّة؟

إّن الـنّاس قـسمان قـسم مـعترف بـاأللـوهـيّة وقـسم مـنكر لـها ولهـذا نـريـد الـيوم إثـبات وجـود األلـوهـيّة 
بـدلـيل مـن األدلّــة الـعقليّة ألنّـكم تـعرفـون الـّدالئـل الـنّقلية وهـي مـعلومـة لـدى الجـميع , لـو نـظرنـا إلـى 
جـميع الـكائـنات املـوجـودة لـرأيـنا أّن كـّل كـائـن مـن الـكائـنات خـلق نـتيجة تـركـيب الـعناصـر املـنفردة 
فــمثالً تــركّـــبت عــناصــر وأجــزاء فــرديّــة فظهــر مــنها اإلنــسان وتــركّـــبت عــناصــر بــسيطة وظهــرت مــنها 
هـــذه الـــوردة، وكـــذلـــك هـــذا الحجـــر ظهـــر مـــن تـــركـــيب األجـــزاء الـــفرديّـــة , وخـــالصـــة الـــقول إّن وجـــود 
جــميع الــكائــنات يــعود إلــى الــتّركــيب وعــندمــا يتحــّلل هــذا الــتّركــيب، فَــُهنا لــكم املــوت واالنــعدام. أمّـــا 
الــــعناصــــر الــــبسيطة فــــهي بــــاقــــية دون تــــغيير فــــي حــــني أّن املــــركــــبات تــــتالشــــى إذًا صــــار مــــعلومًــــا 
ومســــّلًما أّن تــــركــــيب الــــعناصــــر الــــبسيطة هــــو ســــبب الــــحياة وتحــــليلها هــــو املــــوت واالنــــعدام ولــــكنّ 
الــعناصــر الــبسيطة بــاقــية دون تــغيير ذلــك ألنّــها بــسيطة. وال يــنعدم الــّشيء الــبسيط أمّـــا الــتّركــيب 
فـإنّـه ينحـّل انـحالالً وهـذا يـعني أّن وجـود الـكائـنات هـو مـن الـتّركـيب وانـعدامـها مـن التّحـليل. وهـذه 
مـسألـة عـلميّة ال عـقائـديّـة وهـناك فـرق بـني املـسائـل الـعقائـديّـة واملـسائـل الـعلميّة فـاملـسائـل الـعقائـديّـة 
مـسموعـات تـقليديّـة أمّـا املـسائـل الـعقليّة فـإنّـها مـشفوعـة بـالـبراهـني الـقطعيّة إذ ثـبت عـلميًّا أّن وجـود 
الــــكائــــنات عــــبارة عــــن الــــتّركــــيب وفــــناءهــــا عــــبارة عــــن التّحــــليل. ويــــقول املــــاّديّــــون إنّــــه مــــا دام وجــــود 
الـكائـنات نـتيجة لـلتّركـيب وانـعدامـها نـتيجة للتّحـليل فـما هـي الـحاجـة بـعد هـذا إلـى الـخالـق الـحي 
الــقديــر ألّن الــكائــنات غــير املــتناهــية تــتركّــــب فــي أشــكال غــير مــتناهــية وبــنتيجة كــّل تــركــيب يظهــر 
لـلوجـود كـائـن مـن الـكائـنات. أمّــا اإللـهيّون فـيجيبونـهم عـلى قـولـهم بـأّن الـتّركـيب عـلى أقـسام ثـالثـة 
إمّــا تـركـيب تـصادفـي وإمّــا تـركـيب إلـزامـي وإمّــا تـركـيب إرادّي وال رابـع لـها ألّن الـتّركـيب يـنحصر 
فـــي هـــذه األقـــسام الـــثاّلثـــة. فـــلو نـــقول إّن تـــركـــيب الـــكائـــنات تـــركـــيب تـــصادفـــي فهـــذا الـــقول واضـــح 
الــبطالن ألنّــه ال يــمكن حــصول مــعلول بــدون عــّلة وال بــّد مــن وجــود عــّلة فهــذا الــتّركــيب الــتّصادفــيّ 
واضـــح الـــبطالن وهـــذا أمـــر يـــدركـــه الجـــميع. أمّــــا الـــتّركـــيب الـــثّانـــي وهـــو اإللـــزامـــيّ فـــيعني أّن هـــذا 
الــتّركــيب هــو املــقتضى الــذّاتــيّ لــكل كــائــن وهــو الــّلزوم الــذّاتــيّ لهــذه الــعناصــر مــثال ذلــك فــالــنّار 
لـزومـها الـذّاتـيّ الحـرارة واملـاء لـزومـه الـذّاتـيّ الـرّطـوبـة فـإن كـان تـركـيب الـكائـنات هـذا لـزومًــا ذاتـيًّا 
فـــلن يـــعقبه انـــفكاك كـــما ال تـــنفّك الحـــرارة عـــن الـــنّار وال الـــرّطـــوبـــة عـــن املـــاء ومـــا دام هـــذا الـــتّركـــيب 
لـزومًـا ذاتـيًّا فـليس مـن املـمكن أن يـكون لـه انـفكاك. إذن فهـذا بـاطـل أيـًضا ألّن تـركـيب الـكائـنات لـو 
كـان لـزومًــا ذاتـيًّا ملـا أعـقبه تحـليل ولهـذا فـتركـيب الـكائـنات لـيس إلـزامـيًّا. فـما بـقي؟ بـقي الـتّركـيب 



اإلرادّي أي أّن تـركـيب الـكائـنات ووجـود األشـياء يـكون بـإرادة الـحيّ الـقديـر. هـذا واحـد مـن األدلّـة 
وحــيث إّن هــذ املــسألــة مــهّمة جــدًّا فــيجب أن تــمعنوا الــفكر فــيها وتــتباحــثوا حــولــها فــي مــا بــينكم 
ألنّـكم كـّلما ازددتـم تـفكيرًا فـيها ازددتـم اطاّلعًــا عـلى الـتّفاصـيل. فـاحـمدوا اهلل عـلى مـا أنـعم عـليكم 

بقّوة تستطيعون بها إدراك مثل هذه املسائل.

ال نهاية للفضل اإللهيّ

الخطبة املباركة في مجلس التّياصفة في باريس ليلة شباط 1913

هو اهلل

لـــو نـــظرنـــا إلـــى الـــكائـــنات جـــميعها بـــنظر الـــحقيقة لـــرأيـــنا أّن لـــكّل كـــائـــن فـــي الـــواقـــع حـــياة وكـــان 
الــــــفالســــــفة يــــــقولــــــون فــــــي ســــــالــــــف األيّــــــام إّن الجــــــماد ليســــــت لــــــه حــــــياة. ولــــــكن اتّــــــضح أخــــــيرًا مــــــن 
الــتّحقيقات الــعميقة أّن الجــماد لــه أيــًضا حــياة وقــد أقــيمت األدلّــة الــعلميّة عــلى ذلــك فــي الــفلسفة 
الجــديــدة , ونــحن نــقول عــلى ســبيل االخــتصار إّن لــلكائــنات حــياة لــكّن حــياة كــّل كــائــن عــلى قــدر 
اســتعداده. فــمثالً هــناك فــي عــالــم الجــماد حــياة لــكنّها ضــعيفة جــدًّا كــالــنّطفة فــي رحــم األّم فــهي 
لــها حــياة ولــكنّها حــياة ضــعيفة. وإذا نــظرتــم إلــى عــالــم الــنّبات لــرأيــتم أّن لــه روحًـــــا أيــًضا. ولــكنّها 
روح أقــوى مــن روح عــالــم الجــماد وكــذلــك تظهــر الــّروح بمظهــر أوضــح فــي عــالــم الــحيوان إذا مــا 
قيســت بــظهورهــا فــي عــالــم الــنّبات. وإذا نــظرنــا إلــى عــالــم اإلنــسان رأيــنا أّن حــياة اإلنــسان فــي 
مــنتهى الــقّوة , ولهــذا فــكّلما بــذل اإلنــسان جهــًدا ظهــرت فــيه قــّوة الــّروح ظــهورًا أوضــح.. فــاملــولــود 
الجـديـد مـهما كـان ضـعيف الـّروح وضـعيف اإلدراك ولـكنّه حـينما يـصل مـرحـلة الـبلوغ تظهـر الـّروح 
فــيه فــي مــنتهى الــقّوة وتتجــّلى قــّوة اإلنــسان املــعنويّــة فــيه كــمال التّجــّلي ولــيس هــناك فــي الــعالــم , 
الـــحيوانـــي مـــثل هـــذه الـــحياة والـــقّوة ألّن الـــّروح اإلنـــسانـــيّة كـــاشـــفة لـــحقائـــق األشـــياء. إنّـــها تـــخترع 
هــذه املــخترعــات وتــكتشف كــّل هــذه الــعلوم وتــميط الــّلثام عــن أســرار الــطّبيعة وتــسير األمــور فــي 
الـغرب وهـي فـي مـكانـها فـي الشّـــــرق وتـكتشفها فـي الـّسماء وهـي فـي مـكانـها عـلى األرض. ولهـذا 
فــإنّــها عــلى قســط عــظيم مــن الــقّوة خــاصّــــــــــة إذا ارتــبطت بــاهلل واســتفاضــت مــن الــنّور األبــدّي فــإنّــها 
تـــصبح تجـــّليًا مـــن تجـــّليات شـــمس الـــحقيقة وتـــصل إلـــى أعـــظم املـــقامـــات فـــي الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ 
وتـصبح الـّروح اإلنـسانـيّة فـي هـذا املـقام كـمرآة تتجـّلى فـيها شـمس الـحقيقة. فـمثل هـذه الـّروح وال 
شــّك أبــديّــة وبــاقــية وثــابــتة لــيس لــها فــناء وجــامــعة لجــميع كــماالت بــل إنّــها فــيض مــن الــفيوضــات 
اإللـــهيّة ونـــور مـــن األنـــوار غـــير املـــتناهـــية وهـــذا املـــقام مـــقام الـــنّفوس الّـــتي تســـتفيض مـــن الـــفياض 
الـحقيقيّ والّـتي تظهـر فـيه الـكماالت غـير املـتناهـية وهـذه الـرّتـبة هـي أعـلى رتـبة فـي الـوجـود , وإذا 
ألـقينا نـظرة أخـرى عـلى الـكائـنات رأيـنا أّن ذرات فـرديّـة تـركّـــبت وجـاء إلـى الـوجـود مـن كـّل تـركـيب 



كـائـن مـن الـكائـنات وعـندمـا يتحـّلل ذلـك الـتّركـيب يـنعدم ذلـك الـكائـن ويـفنى. إذن فـوجـود الـكائـنات 
وانــعدامــها إنّــما هــو عــبارة عــن تــركــيبها وتحــليلها. وعــندمــا تنحــّل الــعناصــر الــفرديّــة فــي جــسم مــا 
تـمتزج كـّل ذرّة مـن ذرّاتـه مـع الـعناصـر األخـرى ويظهـر إلـى الـوجـود كـائـن آخـر ولهـذا فـإّن كـّل ذرّة 
مـــن هـــذه الـــذّرّات لـــها ســـير فـــي جـــميع املـــراتـــب وهـــذا بـــديـــهيّ ومـــحسوس ولـــيس مجـــرّد عـــقيدة مـــن 
الـــعقائـــد , فـــيثبت مـــن هـــذا أّن كـــّل ذرّة لـــها ســـيرهـــا فـــي جـــميع الـــكائـــنات فـــمثالً الـــذّرّات الـــفرديّـــة 
املـوجـودة اآلن فـي اإلنـسان كـانـت ذات يـوم مـوجـودة فـي الجـماد وسـارت فـي مـراتـب الجـماد فـي 
صـور غـير مـتناهـية وكـان لـها فـي كـّل صـورة كـمال , وكـذلـك األمـر فـي الـّصور غـير املـتناهـية لـعالـم 
الــحيوان ولــعالــم اإلنــسان وحــيث إّن صــور الــكائــنات غــير مــتناهــية لهــذا فــإّن كــّل ذرة فــرديّــة تــنتقل 
فــي صــور غــير مــتناهــية وتــحصل فــي كــّل صــورة عــلى كــمال , إذن فجــميع الــكائــنات ســارت فــي 
جـــميع الـــكائـــنات، فـــالحـــظوا أيّـــة وحـــدة هـــي هـــذه الـــوحـــدة! بـــحيث إّن كـــّل ذرة مـــن الـــكائـــنات هـــي 
بـمثابـة الـكّل وهـذا ثـابـت عـلميًّا. فـأيّـة وحـدة هـذه الـوحـدة املـوجـودة فـي عـالـم الـوجـود وأيّـة انـتقاالت 
وأيّــة كــماالت! وال يــمكن أن تــكون هــناك انــتقاالت وكــماالت أعــظم مــن هــذه االنــتقاالت والــكماالت. 
أي أّن كــّل كــائــن فــيض مــن الــفيوضــات اإللــهيّة , إذن فــقد اتّــضح أّن الــفيوضــات اإللــهيّة ال نــهايــة 
لــها ولــيس لــها حــّد وحــصر. الحــظوا هــذا الــفضاء الــوســيع الّـــذي ال يــتناهــى كــم فــيه مــن أجــسام 
عـظيمة نـورانـيّة! وهـذه األجـسام ال مـنتهى لـها أيـًضا ألّن وراء هـذه الـنّجوم نـجوم أخـرى ووراء تـلك 
الـنّجوم أيـًضا نـجوم أخـرى , وخـالصـة الـقول إنّـه ثـبت عـلميًّا أّن الـعوالـم ال نـهايـة لـها. الحـظوا أنّ 
الـفيض اإللـهيّ غـير محـدود مـع أّن هـذا الـفيض فـيض جـسمانـيّ فـانـظروا كـيف يـكون األمـر فـي 
الـفيض الـّروحـانـيّ. فـفي الـوقـت الّــذي يـكون فـيه الـفيض الـجسمانـيّ غـير محـدود كـيف يـصحّ أن 
يــكون الــفيض الــّروحــانــيّ محــدوًدا؟ مــع أنّــه هــو األصــل واألســاس ألّن ذلــك الــفيض هــو أعــظم مــن 
الــفيض الــجسمانــيّ , وال مــجال لــلمقارنــة بــني هــذا الــفيض الــجسمانــيّ وذاك الــفيض الــّروحــانــيّ. 
فـالـجسم اإلنـسانـيّ لـه آثـار إلـى درجـة محـدودة، أمّـا الـّروح اإلنـسانـيّة فـآثـارهـا غـير مـتناهـية وحـتّى 
إّن لـــها وهـــي عـــلى األرض اكـــتشافـــات فـــلكيّة ولـــها إحـــساســـات ســـماويّـــة. الحـــظوا كـــيف أّن الـــقّوة 
الــّروحــانــيّة فــي اإلنــسان أعــظم مــن جســده مــع أّن الــفيض الــجسمانــيّ والــّروحــانــيّ إلــهيّان وغــير 
محـدوديـن. وبـعض األغـبياء يـزعـم أّن هـذا الـفيض محـدود ويـقول إّن هـذا الـعالـم عـمره عشـرة آالف 
سـنة وإّن بـدايـة الـفيض اإللـهيّ مـعلومـة ومحـدودة فـي حـني أّن الـفيض اإللـهيّ قـديـم وغـير محـدود 
وكـــان وال يـــزال مـــوجـــوًدا وســـيبقى كـــذلـــك ال بـــدايـــة لـــه ولـــن تـــكون لـــه نـــهايـــة. ألّن عـــالـــم الـــوجـــود محـــلّ 
الــــكماالت اإللــــهيّة، فهــــل نســــتطيع أن نحــــّدد اهلل تــــعالــــى؟ وكــــما أّن الــــحقيقة اإللــــهيّة غــــير محــــدودة 
فـكذلـك الـفيوضـات اإللـهيّة غـير محـدودة وال نـهايـة لـها , ومـن جـملة الـفيوضـات اإللـهيّة هـي املـظاهـر 
املـــقّدســـة، فـــكيف يـــكون ظـــهورهـــا محـــدوًدا مـــع أنّـــها أعـــظم الـــفيوضـــات اإللـــهيّة؟ وبـــعد أن ثـــبت أنّ 
الـفيض الـجسمانـيّ غـير محـدود كـيف يـكون الـفيض الّـروحـانـيّ محـدوًدا؟ وبـعد أن ثـبت أّن الـقطرة 
غـــير محـــدودة كـــيف يـــمكن أن يـــكون البحـــر محـــدوًدا وبـــعد أن ثـــبت أن الـــذّرّة غـــير محـــدودة كـــيف 



يـمكن أن تـكون الـّشمس محـدودة؟ وبـعد أن ثـبت أّن الـعالـم الـجسمانـيّ غـير مـتناٍه كـيف يـمكن أن 
يـكون الـعالـم الـّروحـانـيّ محـدوًدا ومـتناهـيًا؟ ولهـذا فـاملـظاهـر املـقّدسـة الّــتي هـي أعـظم الـفيوضـات 
اإللــهيّة كــانــت مــوجــودة فــي املــاضــي وســتكون إلــى األبــد. فــكيف نســتطيع إذًا أن نحــّدد الــفيض 
اإللـهيّ؟ فـإن اسـتطعنا أن نحـّدد اهلل اسـتطعنا أن نحـّدد فـيضه , وخـالصـة الـقول بـالـرّغـم مـن أنّ 
كــّل مــّلة لــها مــوعــود وكــّل أمــة كــانــت لــها ذات مــقّدســة تــنتظرهــا فــوا أســفًا عــندمــا كــان يظهــر ذلــك 
املــوعــود كــانــوا يــحتجبون عــنه وكــانــوا يــنتظرون طــلوع شــمس الــحقيقة وعــندمــا كــانــت تــطلع كــانــوا 
يـقتنعون بـالـظّلمة بـدالً عـنها , مـثال ذلـك املـّلة املـوسـويـة الّـتي كـانـت تـنتظر ظـهور املـسيح وتـتضرّع 
لـيالً ونـهارًا قـائـلة: "يـا إلـهنا أظهـر لـنا املـسيح!" ولـكن عـندمـا ظهـر الـّسيّد املـسيح احـتجبوا عـنه ومـا 
عـرفـوه ألّن حـجاب الـتّقليد غـطّى بـصائـرهـم فـما شـاهـدوه ومـا سـمعوا الـنّداء اإللـهيّ ومـنذ حـوالـي 
ألـــفي ســـنة وحـــتّى اآلن وهـــم ال يـــزالـــون مـــنتظريـــن , إذن يـــجب أن تـــكون أعـــيننا مـــفتوحـــة وعـــقولـــنا 
طـليقة متحـّررة كـي ال تـحتجب فـي وقـت الـظّهور اإللـهيّ وكـي نـسمع الـنّداء اإللـهيّ عـندمـا يـرتـفع. 
وكـي ال تـكون مـشامّــنا مـزكـومـة عـندمـا تنتشـر نـفحات الـجنّة اإللـهيّة فنسـتنشق نـفحة الـقدس تـلك 
ونـــشاهـــد تـــلك األنـــوار اإللـــهيّة ونـــتعرّف إلـــى ذلـــك الـــّلحن ونـــحصل عـــلى تـــلك الـــّروح فنجـــّدد حـــياتـــنا 
ونـــحيا مـــن نـــفحات الـــّروح الـــقدس حـــتّى نـــتوصّـــــــــــل إلـــى أســـرار الـــكائـــنات ونـــرفـــع عـــلم وحـــدة الـــعالـــم 
اإلنــسانــيّ ونــنال جــميًعا نــصيبًا مــن الــفيض اإللــهيّ ويــصبح كــّل فــرد مــنّا كــاملــوج وعــندمــا نــنظر 
إلــى بحــر الــوجــود نــشاهــد بحــرًا مــن الــّصنع اإللــهيّ وعــندمــا نــنظر إلــى بحــر األمــواج نــراهــا كــّلها 
صـادرة مـن ذلـك البحـر ومـهما كـانـت األمـواج مـختلفة ولـكّن البحـر بحـر واحـد وهـناك شـمس واحـدة 
تسـطع عـلى جـميع الـكائـنات ونـورهـا نـور واحـد ولـكّن الـكائـنات مـختلفة , وخـالصـة الـقول إّن هـذا 
الـقرن قـرن الـوحـدة، قـرن املـحبّة، قـرن الـّصلح الـعمومـيّ، قـرن طـلوع شـمس الـحقيقة، قـرن ظـهور 
مـــلكوت اهلل لـــذا يـــجب أن نتشـــبّث بجـــميع الـــوســـائـــل كـــي نـــنال مـــن هـــذه الـــفيوضـــات غـــير املـــتناهـــية 
نــصيبًا وافــرًا , وهــا إنّــنا نــرى الــيوم وســائــل وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ مــهيّأة مــن كــّل الــجهات وهــذا 
دلـــيل عـــلى الـــتّأيـــيدات اإللـــهيّة. ومـــن بـــني الـــتّأيـــيدات اإللـــهيّة فـــي هـــذا الـــقرن الـــّلغة الـــعمومـــيّة الّـــتي 
نـراهـا تنتشـر. وال شـّك أّن الـّلغة الـعمومـيّة سـبب لـزوال سـوء الـتّفاهـم ألّن بـواسـطتها يـطّلع كـّل فـرد 
عــلى أفــكار ســائــر البشــر وهــذا ســبب مــن أســباب وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ. لهــذا يــجب أن نــبذل 
الجهــد فــي تــرويــجها، ومــع أّن صــّحتي لــم تــكن جــيّدة هــذه الــّليلة فــقد جــئت إلــيكم وتحــّدثــنا عــلى 

قدر اإلمكان.



سؤال وجواب

البيانات املباركة في بيت االسقف مينا في حضور جمع من األساقفة واألساتذة املشهورين 
في باريس ليلة 17 شباط 1913

هو اهلل

تفّضل: أستفسر عن صّحة حضرات الّسادة.

فعرض األسقف: ساملون وهلل الحمد ومسرورون من تشريفكم.

تفّضل: وأنا أيًضا مسرور جدًّا من لقائكم.

فــــعرضــــوا: إنّــــنا مســــرورون ألّن شــــخًصا مــــن قِــــبَل اهلل جــــاءنــــا بــــرســــالــــة مــــن اهلل وشــــرَّفــــنا فــــي هــــذا 
املنزل.

فــتفّضل: إّن كــّل إنــسان لــه قــّوة ســامــعة يــسمع مــن جــميع األشــياء األســرار اإللــهيّة وتــبلغه جــميع 
الكائنات بالرّسالة اإللهيّة.

فعرضوا: إن تسمح فإنّنا سنعرض سؤاالً.

تفّضل: حسنًا جدًّا.

فـــعرضـــوا: بـــما أنّـــنا فـــي مـــدرســـة ومـــن زمـــرة الـــقساوســـة نـــريـــد أن نـــعرف مـــن هـــو حـــضرة املـــسيح؟ 
وكيف كان؟

فــــتفّضل: كــــان كــــما هــــو مــــذكــــور فــــي اإلنــــجيل ولــــكنّنا نشــــرح ذلــــك غــــير آبهــــني بــــظاهــــر الــــعبارات 
واملـــعتقدات. فـــمثالً ورد فـــي إنـــجيل يـــوحـــنّا: “فـــي الـــبدء كـــانـــت الـــكلمة والـــكلمة كـــان عـــند اهلل وكـــان 
الــكلمة اهلل". واملــسيحيّون بمجــرّد ســماعــهم لهــذه الــعبارات يــعتقدون بــها لــكنّنا نشــرحــها ونــعطيها 
تـفسيرًا يـقبله الـعقل فـال يـبقى لـنفس مـجال لـالعـتراض , لـقد جـعل املـسيحيّون هـذ املـسألـة أسـاسًـــــا 
لـلتّثليث ولـكّن الـفالسـفة يـعترضـون عـليهم قـائـلني إّن الـتّثليث أمـر مسـتحيل. أمّــا املـسيحيّون فـإنّـهم 
ال يـقّدمـون بـيانًـا لـذلـك وال يفسّـــــرونـه تـفسيرًا يـقبله كـّل فـيلسوف. والـفالسـفة ال يـقبلون بـالـتّثليث ألنّـه 
مجـرّد لـفظ وعـقيدة، ويـقولـون كـيف يـمكن أن تـصبح ثـالثـة واحـًدا ويـصبح واحـد ثـالثـة؟ فـنقول لـهم 
إّن هــذه الــبدايــة لــيس لــها زمــان ألنّــه لــو كــان لــها زمــان لــكانــت الــكلمة إذن شــيئًا حــادثًــا ال قــديــًما. 
ولـــكّن املـــقصود بـــالـــكلمة هـــو أّن عـــالـــم الـــكائـــنات بـــمثابـــة الحـــروف وأّن جـــميع البشـــر أيـــًضا بـــمثابـــة 
الحــروف والحــرف املــفرد ال مــعنى لــه وال يــمكن أن يــكون لــه مــعنى مســتقالًّ أمّـــا مــقام املــسيح أي 
مـقام الـكلمة فـله مـعنى تـاّم ومسـتقّل ولهـذا يـعبّر عـنه بـالـكلمة واملـقصود بـاملـعنى الـتّاّم هـو فـيوضـات 
الـكماالت اإللـهيّة ألّن كـماالت سـائـر الـنّفوس كـماالت جـزئـيّة وليسـت صـادرة مـنها بـل مسـتقاة مـن 
الـغير أمّــا الـحقيقة املـسيحيّة فـذات كـماالت تـامّــة ومسـتقّلة , ومـثالً هـذا املـصباح مـنير ومـثالً هـذا 



الــــقمر ولــــكّن نــــورهــــما لــــيس صــــادرًا عــــنهما بــــل مــــقتبس مــــن غــــيرهــــما. أمّـــــا حــــضرة املــــسيح فــــإنّــــه 
كــالــّشمس نــوره صــادر عــنه ال مــقتبس مــن شــخص آخــر ولهــذا عــبّر عــنه بــالــكلمة، أي إنّــه حــقيقة 
جـامـعة ذات كـماالت تـامّــة , وكـلمة "الـبدء" لـها أّولـويّـة شـرف ولـيس لـها أّولـويّـة زمـان كـقولـنا: "هـذا 
الـّشخص مـقّدم عـلى الـكّل" أي مـن حـيث الشّـــــرف واملـقام ال مـن حـيث الـزّمـان. ولـيس املـقصود أنّ 
الـكلمة كـانـت لـها الـبدايـة بـل إّن الـكلمة ال بـدايـة لـها وال نـهايـة. أعـني أّن تـلك الـكلمات ليسـت جسـد 
املــــسيح بــــل هــــي الــــكماالت املتجــــّلية فــــي املــــسيح وقــــد كــــانــــت تــــلك الــــكماالت مــــن اهلل مــــثل أنــــوار 
الـــّشمس فـــي املـــرآة. فـــنور الـــّشمس وشـــعاعـــها وحـــرارتـــها هـــي كـــماالت الـــّشمس تجـــّلت فـــي هـــذه 
املـــــرآة. إذن فـــــكماالت املـــــسيح كـــــانـــــت تجـــــّليًا وفـــــيًضا إلـــــهيًّا ومـــــعلوم أنّـــــها كـــــانـــــت عـــــند اهلل. وهـــــذه 
الـكماالت هـي اآلن أيـًضا عـند اهلل وليسـت مـنفصلة عـنه ألّن األلـوهـيّة ال انـقسام لـها إذ االنـقسام 
نـقص يسـتوجـب تـعّدد الـقدمـاء وهـذا بـاطـل. ومـن املـؤكـد أّن الـكماالت لـم تـكن مـنقسمة لـدى حـضرة 
األلــوهــيّة بــل املــقام مــقام الــوحــدة , وخــالصــة الــقول، نــحن نشــرح املــسألــة بهــذا األســلوب وال نــقول 
بـاألقـانـيم الـثاّلثـة وبـأّن املـسيح "كـان الـكلمة والـكلمة كـان عـند اهلل وكـان الـكلمة اهلل" بـل نشـرح ذلـك 
, فـــعرضـــوا: مـــا هـــي الـــعالقـــة بـــني أمـــر حـــضرة املـــسيح وأمـــر حـــضرة بـــهاء اهلل؟ ومـــا هـــو الـــتّشابـــه 
بــينهما؟ فــتفّضل: إّن أســاس الــّديــن اإللــهيّ واحــد وهــو نــفس ذاك األســاس الّــذي وضــعه املــسيح 
ثـــّم نـــسي فـــجاء حـــضرة بـــهاء اهلل فجـــّدده ألّن أســـاس األديـــان اإللـــهيّة واحـــد بـــمعنى أّن كـــّل ديـــن 
يـنقسم إلـى قـسمني قـسم هـو األصـل ويـتعّلق بـاألخـالق ويـتعّلق بـالـحقائـق ويـتعّلق بـاملـعانـي ويـتعّلق 
بــــمعرفــــة اهلل وذلــــك الــــقسم قــــسم واحــــد ال يــــتغيّر ألنّــــه حــــقيقة والــــحقيقة ال تــــغيير فــــيها وال تــــبديــــل. 
والـــقسم اآلخـــر هـــو الـــفرع ويـــتعّلق بـــاملـــعامـــالت وهـــذا الـــفرع يـــتغيّر فـــي كـــّل زمـــان بـــمقتضى ذلـــك 
الــزمــان. ومــثاالً عــلى ذلــك أّن أســاس وأصــل الــّديــن اإللــهيّ املــتعّلق بــاألخــالق فــي ديــانــة حــضرة 

موسى لم يتغيّر في زمان املسيح ولكّن التّغيير حصل في القسم الثّاني املتعّلق باملعامالت.

فــفي زمــان مــوســى كــانــت الــيد تُــقطع لســرقــة مــبلغ جــزئــيّ وبــحكم الــكتاب كــان كــّل مــن فــقأ عــني 
إنـسان تُـفقأ عـينه أو كسـر سـّن إنـسان تُكسـر سـنّه. ولـقد كـان هـذا حسـب مـقتضى زمـان مـوسـى 
ولـكّن ذلـك لـم يـكن مـقتضيًا وضـروريًّـا فـي زمـن حـضرة املـسيح فـنسخها حـضرتـه. وكـذلـك الـطّالق 
وصــــل فــــي كــــثرتــــه إلــــى درجــــة مــــنعه حــــضرة املــــسيح وكــــانــــت فــــي الــــتّوراة عشــــرة أحــــكام لــــإلعــــدام 
بـمقتضى زمـان حـضرة مـوسـى إذ لـم يـكن فـي اإلمـكان حـفظ األمـن بـغير ذلـك ألّن بـني إسـرائـيل 
كــانــوا فــي صحــراء الــتّيه، ولــم يــكن االنــضباط مــمكنًا دون هــذه األحــكام الشّـــــــديــدة إالّ أّن ذلــك لــم 
يـــــكن مـــــقتضيًا فـــــي زمـــــان حـــــضرة املـــــسيح فـــــتغيّر والـــــتّغيير فـــــي هـــــذا الـــــقسم الـــــفرعـــــيّ غـــــير مـــــهمّ 
ويـختّص بـاملـعامـالت , أمّـا أسـاس الـّديـن اإللـهيّ فـهو واحـد. ولهـذا فـقد جـّدد حـضرة بـهاء اهلل ذلـك 
األســاس نــفسه. ولــكّن أســاس حــضرة املــسيح كــان كــّله روحــانــيًّا وكــان كــّله جــوهــريًّــا ولــم يــغيّر فــي 
الـفروع غـير أمـثال الـطّالق والسّـــــبت وكـانـت جـميع بـيانـات املـسيح تـتعّلق بـمعرفـة اهلل وبـوحـدة الـعالـم 
اإلنــسانــيّ وبــالــّروابــط بــني الــقلوب وبــاإلحــساســات الــّروحــانــيّة وقــد جــاء حــضرة بــهاء اهلل فــأسّـــــــس 



الــّسنوحــات الــّروحــانــيّة بــأكــمل وجــوهــها , فــالــّديــن ال يــتغيّر أبــًدا ألنّــه حــقيقة والــحقيقة ال تــتغيّر وال 
تـــتبّدل. فهـــل يـــمكن الـــقول بـــأّن الـــتّوحـــيد اإللـــهيّ يـــتغيّر؟ وهـــل يـــمكن الـــقول بـــأّن مـــعرفـــة اهلل ووحـــدة 

العالم اإلنسانيّ واملحبّة والوفاق تتغيّر؟ ال واهلل إّن هذه كّلها ال تتغيّر. ملاذا؟ ألنّها حقيقة.

فعرضوا: كيف كان ارتباط املسيح وبهاء اهلل باهلل؟

فـــتفّضل: إّن حـــضرة املـــسيح يـــتفّضل: "األب فـــي االبـــن"، ولـــكنّنا يـــجب أن نـــوفّـــق بـــني هـــذا الـــقول 
وبـني الـقوانـني الـعلميّة ألنّـه إذا لـم يـتّفقا ملـا حـصل لـنا االطـمئنان الـتّام والـيقني الـكامـل. فـفي ذات 
يـوم كـان يـوحـنّا فـم الـذّهـب وهـو غـير يـوحـنّا املـعمدان يـسير عـلى شـاطئ البحـر ويـفّكر فـي األقـانـيم 
الــثاّلثــة كــيف يــكون الــثاّلثــة واحــًدا وكــيف يــكون الــواحــد ثــالثــة ويــريــد أن يــفهمها وفــًقا لــلعقل فــرأى 
طـــفالً عـــلى الـــّشاطئ يـــمأل كـــأسًـــــــا مـــن مـــاء البحـــر فـــقال لـــه مـــاذا تـــعمل؟ فـــأجـــابـــه: "أريـــد أن أضـــع 
البحــر كــّله فــي هــذا الــكأس". فــقال لــه: "مــا أجهــلك! كــيف يــمكن وضــع البحــر فــي كــأس؟"، فــقال 
الــطّفل: "إّن أمــرك أغــرب مــن أمــري تــريــد أن تــدخــل األقــانــيم الــثاّلثــة كــّلها فــي عــقلك" فــفهم يــوحــنّا 
أنّـه مـن املسـتحيل الـتّوفـيق بـني هـذه املـسألـة وبـني الـعقل. ولـكن يـجب الـتّوفـيق بـني األشـياء مـن جـهة 
وبــني الــعقل والــعلم مــن جــهة أخــرى وإالّ فــكيف يــمكن قــبولــها واألخــذ بــها؟ فــلو قــلت أمــرًا ال يــقبله 
عــقلكم فــكيف تــقبلونــه مــني , إذن يــجب أن نــوفّــق بــني كــّل مــسألــة وبــني الــعلم والــعقل ونــحّقق فــيها 
تـــحقيًقا تـــامًـــا بـــأنّـــه كـــيف يـــكون األب فـــي االبـــن؟ إّن لهـــذه األبـــّوة والـــبنّوة تـــفسيرًا خـــاصًّـــــــــــا. فـــحقيقة 
" فـهي صـادقـة  املـسيح مـثل مـرآة تجـّلت فـيها شـمس األلـوهـيّة فـإن قـالـت هـذه املـرآة: "إّن الـنّور فـيّ
حــقًّا. إذن فــحضرة املــسيح كــان صــادقًـــا أيــًضا وال يســتوجــب هــذا الــقول تــعّدًدا فــشمس الــّسماء 
وشــمس املــرآة واحــدة ال تــعّدد فــيها ونــحن نشــرح املــسألــة عــلى هــذا األســلوب ويــجب عــلينا تحــّري 
الـحقيقة وال الـتّقليد ألّن الـيهود كـانـوا يـتنظرون حـضرة املـسيح وكـم مـن لـياٍل بـكوا ونـاحـوا قـائـلني: 
"يــا إلــهنا عجّــــل بــإرســال املــسيح مــنقذنــا!" ولــكنّهم ملّـا كــانــوا مــقّلديــن أنــكروه عــند ظــهوره ولــو كــانــوا 

تحّروا الحقيقة ملا كانوا عّلقوه على الّصليب بل لكانوا عبدوه.

فعرضوا: هل اتّحاد األديان ممكن؟ وإذا كان ممكنًا فكيف يحصل؟ ومتى يحصل؟

فـتفّضل: يـحصل ذلـك حـينما تـوضـع الـتّقالـيد جـانـبًا وحـينما تـوضـع حـقائـق الـكتب املـقّدسـة نـصب 
الـعني ولـكّن سـوء الـتّفاهـم مـوجـود اآلن فـعندمـا يـزول سـوء الـتّفاهـم وتـزول الـتّقالـيد يـحصل االتّـحاد 
ولــقد تــكّلمت فــي كــنيس لــليهود فــي ســان فــرانــسيسكو أمــام ألــفي شــخص وقــلت: "أريــد أن أقــول 

لكم أمرًا وأرجوكم أن تصغوا إليّ حتّى أكمل بياني وبعد ذلك



اعـــترضـــوا إن كـــان لـــديـــكم اعـــتراض. لـــقد مـــضت ألـــفا ســـنة كـــنتم فـــيها عـــلى مـــعارضـــة واخـــتالف 
شـديـديـن مـع املـسيحينّي فـي حـني أنّـه لـه لـو تحـّريـتم الـحقيقة ملـا بـقيت الـحال كـذلـك وقـد حـصل ذلـك 
مــن ســوء الــتّفاهــم فــأنــتم تــظنّون أّن حــضرة املــسيح كــان عــدوًّا لــحضرة مــوســى وأنّــه كــان هــادمًـــا 
لشـريـعة الـتّوراة وأنّـه قـضى عـلى الـتّوراة ولـكنّنا اآلن يـجب أن نتحـّرى الـحقيقة هـل إّن هـذا الـقول 
يــــطابــــق الــــحقيقة أم ال؟ فــــعندمــــا نتحــــّرى الــــحقيقة نــــرى أّن املــــسيح ظهــــر عــــندمــــا لــــم يــــكن الــــنّاس 
يــــعملون بــــأحــــكام الــــتّوراة كــــما أنــــتم تــــعتقدون ذلــــك وظهــــر عــــندمــــا انهــــدم أســــاس الشّــــــــريــــعة وكــــان 
بـختنّصر قـد جـاء وأحـرق جـميع الـتّوراة وأسـر الـيهود وفـي املـرّة الـثّانـية جـاء اإلسـكندر الـيونـانـي 
وفـي املـرّة الـثّالـثة جـاء طـيطوس الـقائـد الـّرومـانـي فـقتل الـيهود ونهـب أمـوالـهم وأسـر أطـفالـهم فـفي 
مـثل هـذا الـوقـت ظهـر حـضرة املـسيح وكـان أّول مـا قـالـه: "إّن الـتّوراة وإّن مـوسـى رسـول اهلل وإنّ 
هــارون وســليمان وداود وإشــعيا وزكــريّــا وجــميع أنــبياء بــني إســرائــيل كــانــوا عــلى حــّق. ثــّم نشــر 
حــضرتــه الــتّوراة فــي آفــاق الــعالــم وقــد مــرّت عــلى الــتّوراة ألــف وخــمسمائــة ســنة لــم تــتجاوز فــيها 
حـدود فلسـطني لـكّن حـضرة املـسيح نشـر الـتّوراة فـي آفـاق الـعالـم ولـو لـم يـكن املـسيح مـوجـوًدا ملـا 
وصــــل اســــم مــــوســــى والــــتّوراة إلــــى أمــــريــــكا. وقــــد تــــرجــــم الــــيهود الــــتّوراة مــــرّة واحــــدة خــــالل ألــــف 
وخــمسمائــة ســنة أمّـــا املــسيح فــقد تــرجــمها ســتّمائــة مــرّة فــأنــصفوا اآلن هــل كــان املــسيح صــديــًقا 
حـميًما ملـوسـى أم كـان عـدوًّا لـدوًدا؟ تـقولـون إنّـه نـسخ الـتّوراة وأقـول أنـا إنّـه رّوج الـتّوراة والـوصـايـا 
العشــر واملــسائــل الّـــتي كــانــت تــتعّلق بــعالــم األخــالق ولــكنّه غــيّر بــعض األحــكام وهــو أنّــه ال يــجوز 
قــــطع الــــيد لســــرقــــة ديــــنار واحــــد ولــــو يــــفقأ إنــــسان عــــني إنــــسان ال يــــجوز أن تُــــفقأ عــــينه وإن كســــر 
إنــسان ســّن إنــسان فــيجب أن ال تُكســر ســنّه. فهــل يــمكن اآلن قــطع يــد إنــسان مــن أجــل مــليون؟ 
أو هــل يــمكن فــقء عــني بــدل عــني أخــرى أو كســر ســّن بــدل ســّن أخــرى؟ فــأجــابــني الــحاضــرون: 
" فـقلت لـهم: "إذن فـحضرة املـسيح قـد ألـغى مـن الشّـــــريـعة كـّل مـا لـم يـكن مـقتضيًا لـلزّمـان ولـم  "كـالّ
يـــــرغـــــب حـــــضرتـــــه فـــــي هـــــدم الـــــتّوراة وأنـــــت تـــــعترفـــــون أيـــــًضا أّن هـــــذه األحـــــكام ال تـــــناســـــب الـــــزّمـــــن 
الــحاضــر. ثــّم إّن املــسيحينّي يــقولــون إّن مــوســى كــان نــبيّ اهلل وإّن هــارون وأنــبياء بــني إســرائــيل 
كــــانــــوا أنــــبياء اهلل وإّن الــــتّوراة كــــانــــت كــــتابًــــا إلــــهيًّا فهــــل فــــي قــــولــــهم هــــذا ضــــرر يــــصيب ديــــنهم؟ 
" فـــقلت إذن أنـــتم أيـــًضا قـــولـــوا مـــثل هـــذا: إّن املـــسيح كـــان كـــلمة اهلل  فـــأجـــابـــني الـــحاضـــرون: "كـــالّ
وعـــندئـــٍذ ال يـــبقى اخـــتالف بـــينكم وبـــني املـــسيحينّي فـــلقد تحـــّملتم الـــذّلّـــة ألـــفي ســـنة مـــن أجـــل هـــذه 

الكلمة مع أّن حضرة موسى لم يكن لديه صديق كحضرة املسيح"؟

وخـــالصـــة الـــقول إّن ســـوء الـــتّفاهـــم بـــني األديـــان هـــو السّــــــــبب فـــي االخـــتالف وعـــندمـــا يـــرتـــفع ســـوء 
الـتّفاهـم هـذا وتـزول الـتّقالـيد يـحصل االتّـحاد وإّن الـنّزاع الـقائـم بـني األديـان الـيوم إنّـما هـو حـول 
األلـفاظ وجـميع األديـان تـعتقد بـحقيقة فـائـضة واحـدة هـي الـواسـطة بـني الخـلق والـخالـق ويـسّمي 
الــيهود هــذه الــحقيقة مــوســى ويــسّميها املــسيحيّون املــسيح ويــسّميها املســلمون محــّمدا ويــسّميها 
الـبوذيّـون بـوذا ويـسميها الـزّرادشـتيّون زرادشـت ولـم يـَر كـّل واحـد مـنهم نـبيّه بـل سـمع بـاسـمه إنّـما 



الـــكّل يـــعتقدون أّن مـــن الـــواجـــب وجـــود حـــقيقة كـــامـــلة تـــتوسّـــــــط بـــني الخـــلق والـــخالـــق ولـــكّن نـــزاعـــهم 
فــيدور حــول األلــفاظ وإالّ فــالــحقيقة واحــدة فــلو وصــفنا لــليهود تــلك الــواســطة وتــلك الــحقيقة لــقالــوا 
إّن الـــوصـــف صـــحيح وإّن االســـم املـــوصـــوف هـــو مـــوســـى ولـــو وصـــفنا هـــذه الـــحقيقة لـــكّل إنـــسان 
لـتمّسك بـها بـاسـم نـبيّه ولـذلـك فـهم يـتنازعـون حـول االسـم مـع أنّـهم كـّلهم متّحـدون ومـؤمـنون حـول 
املـــعنى وحـــول الـــحقيقة. فـــالـــيهود مـــؤمـــنون بـــاملـــسيح وهـــم ال يـــعلمون أنّـــهم مـــؤمـــنون بـــاملـــسيح وأنّ 
نـــزاعـــهم هـــو حـــول االســـم , وخـــالصـــة الـــقول إنّـــه مـــضت عـــدة آالف مـــن الـــّسنني والـــنّزاع والجـــدال 
مسـتمرّان بـني البشـر وسـفك الـّدم وشـرب الـّدمـاء مسـتمرّان واآلن يـكفي كـل هـذا فـيجب أن يـكون 
الــّديــن ســبب األلــفة واملــحبّة وســبب الــوحــدة والــوفــاق. وإذا أصــبح الــّديــن ســبب الــعداوة فــالــالّديــنيّة 
خــير وأولــى. ملــاذا؟ ألنّــه ليســت لــه نــتيجة بــل يــنتج نــتيجة مــعكوســة , ولــقد أرســل اهلل األديــان كــي 
تـكون سـبب األلـفة واملـحبّة بـني الخـلق ولـم يـفِد حـضرة املـسيح روحـه مـن أجـل أن يـقول الـنّاس إنّـه 
كـلمة اهلل بـل فـدى نـفسه مـن أجـل أن يـنال الـعالـم الـحياة األبـديّـة ولهـذا تـفّضل: "إّن ابـن اإلنـسان 
جـاء ليهـب الـحياة لـلعالـم" لـكّن هـذا األسـاس نـسي وسـادت الـتّقالـيد واشـتهرت ألـفاظ االبـن واألب 
والــّروح الــقدس ونــسي األســاس األصــليّ. وتــفّضل املــسيح: "مــن لــطمك عــلى خــّدك األيــمن فــحّول 
لـه اآلخـر أيـًضا" فـأيّـة مـناسـبة بـني هـذا الـبيان املـبارك وبـني وقـائـع الـبلقان؟ وأيّـة عـالقـة بـينه وبـني 
نـزاع الـكاتـولـيك والـبروتسـتانـت الّـذي قـتل فـيه تـسعمائـة ألـف شـخص؟ راجـعوا الـتّاريـخ لـتروا مـاذا 
حـــدث. وأيّـــة عـــالقـــة بـــني هـــذه الـــحوادث وبـــني بـــيان حـــضرة املـــسيح إلـــى بـــطرس. "رّد ســـيفك إلـــى 

مكانه"؟ إذن فيجب علينا أن نتمّسك بأساس الّدين اإللهيّ حتّى ال يبقى أّي اختالف بيننا.

فعرضوا: أتريد أن تنشر دينًا جديًدا؟

فــــتفّضل: إّن هــــدفــــنا هــــو إنــــقاذ أســــاس األديــــان اإللــــهيّة مــــن الــــتّقالــــيد ألن ســــحبًا كــــثيفة جــــدًّا قــــد 
أحـــاطـــت بـــشمس الـــحقيقة ونـــحن نـــريـــد أن تخـــرج مـــن وراء هـــذه الـــّسحب وتُـــنير آفـــاق الـــعالـــم وأن 
تـتالشـى هـذه الـّسحب الـكثيفة وأن يسـطع نـور شـمس الـحقيقة عـلى الجـميع ألّن هـذه الـّشمس ال 

أّول لها وال آخر. (ثّم نهض حضرته).

فــعرضــوا: إّن أمــلنا هــو أيــًضا حــدوث مــثل هــذا االتّــفاق والــّصلح واالتّــحاد ونــرجــو أن نتّحــد ونــتّفق 
معكم.

فـــتفّضل: أمـــلي كـــذلـــك أن يـــحصل بـــيننا مـــنتهى االتّـــحاد - اتّـــحاد ال يـــعقبه انـــفصال. (وكـــان فـــي 
الــغرفــة املــجاورة عــدد مــن األســاقــفة واألســاتــذة. وقــبل خــروج الــهيكل املــبارك تشــرّفــوا بــمصافــحته 

واحًدا تلو اآلخر وتعرّفوا عليه).



وعــرضــوا: إنّــنا نــعبّر عــن جــزيــل شــكرنــا لــبيانــاتــكم املــباركــة وقــد كــانــت مــؤثّــرة فــي الــحقيقة وســببًا 
لسرور الجميع وأملنا أيًضا أن يسود الّصلح واالتّحاد العام.

فــــــتفّضل: هلل الحــــــمد إّن أمــــــلنا وهــــــدفــــــنا واحــــــد ولــــــكن يــــــجب أن نــــــبذل الجهــــــد حــــــتّى تــــــتحّقق هــــــذه 
املقاصد.

فــعرضــوا: ســوف يــعقد فــي بــاريــس فــي شهــر تــّموز مجــمع لــألديــان ورجــاؤنــا أن تــتفّضلوا بــقبول 
دعوته وتشرّفوا املجمع.

فـــتفّضل: لـــقد خـــرجـــنا مـــن حـــيفا مـــن ســـنتني ويـــجب أن نـــعود إلـــيها وبـــعد ســـجن دام أربـــعني ســـنة 
قـــمنا بـــسفرة دامـــت ســـنتني أمـــضيناهـــما فـــي ســـفر وتـــرحـــال مســـتمّريـــن فـــخارت نـــتيجة ذلـــك قـــواي 

الجسديّة بحيث لم أعد أستطيع التّحدث.

فــعرضــوا: ســوف يــقّدم مجــمع األديــان لــحضرتــكم رســالــة دعــوة حــتّى تــتفّضلوا بــكتابــة رســالــة إلــى 
املجمع تتلى فيه.

فتفّضل: حسنًا جدًّا.

تعاليم بهاء اهلل 

الخطبة املباركة في قاعة املتحف الوطني في بوادبست ليلة 15 نيسان سنة 1913

هو اهلل

مــا أشــد مــا يــدعــو إلــى فخــر الــعالــم اإلنــسانــيّ أن تــتأسّــــــس فــي مــديــنة غــربــيّة كــبوادبســت جــمعيّة 
لتحســني أحــوال الشّـــــــرقــينّي وتــرقّـــيهم! كــأّن طــيور حــدائــق الــغرب تــفّكر فــي تــأســيس أوكــار لــطيور 
الشّــــــرق , لهـذا فـإنّـني أشـكر اهلل عـلى حـضوري فـي جـمع كهـذا، فـقد كـانـت بـالد تـوران حـينًا مـن 
الــــّدهــــر أعــــظم مــــمالــــك الــــّدنــــيا عــــمرانًــــا واآلن قــــسم كــــبير مــــنها تــــحت حــــكم روســــيا وتــــقطع الــــّسكة 
الحـديـديّـة الـروسـيّة تـلك الصحـراء فـي يـومـني ولـيلتني , الحـظوا مـا أكـبر هـذه الّصحـراء. وقـد كـانـت 
أرضــها فــي غــايــة الــخصب وهــواؤهــا فــي مــنتهى الــّلطف وكــانــت فــيها أنــهار كــثيرة وكــان فــي تــلك 
الصحــراء قــديــًما أربــع عشــرة مــديــنة كــّل واحــدة مــنها مــثل بــوادبســت وبــاريــس مــنها مــديــنة نــسف، 
وتـرمـد، وتـسا، وأبـيورد، وجـرجـان، ومـرو، وكـانـت جـميع صحـرائـها مـعمورة وجـميع قـراهـا ومـزارعـها 
مـأهـولـة وكـانـت املـدنـيّة والـعلوم والـّصناعـة والـتّجارة فـيها فـي مـنتهى الـرّقـيّ خـالل الـقرنـني الـثّانـي 
عشـر والـثّالـث عشـر املـيالديّـني وقـد ظهـر فـيها مـؤلّــفون شـرقـيّون كـثيرون ولـكنّها اآلن أمسـت قـاعًـــا 
صـــفصفًا ال مـــدن وال عـــمران وال خـــضرة وال طـــراوة صحـــراء تـــسكنها الـــحيوانـــات الـــّضاّريـــة، وقـــد 

حدثت جميع هذه الكوارث من جرّاء العصبيّات املذهبيّة والحروب بني الّسنّة والّشيعة.



فـاآلن مـا أجـدر بـنا أن نـشكر اهلل تـعالـى عـلى تـأسـيس جـمعية فـي هـذه املـديـنة لـترقـية الـنّورانـينّي. 
ولـم يسـبق مـثل هـذا األمـر وهـو تـأسـيس جـمعية فـي أوروبّـا إلصـالح األحـوال فـي آسـيا. إّن هـذه 
معجــزة مــن معجــزات هــذا الــعصر الــنّورانــيّ. ولهــذا أتــمنّى أن يــحصل نــجاح تــام وأن تظهــر آثــار 
عــظيمة مــن هــّمة هــذه الجــمعيّة حــتّى يــبقى ذكــر بــودابســت إلــى األبــد , مــنذ بــدايــة تــاريــخ الــعالــم 
حــتّى اآلن كــانــت املــحبّة واأللــفة ســبب الــعمران والــرّقــيّ بــني البشــر وقــد ظهــر جــميع األنــبياء مــن 
أجـــل األلـــفة واالتّـــحاد ونـــزلـــت جـــميع الـــكتب الـــّسماويّـــة مـــن أجـــل املـــوّدة والـــوفـــاق وقـــد خـــدم جـــميع 
الــــفالســــفة الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ وكــــانــــت األديــــان اإللــــهيّة ســــبب األلــــفة واالتّــــحاد ألّن أســــاس جــــميع 
األديـــان واحـــد ومـــبادئ مـــوســـى وعـــيسى ومحـــّمد واحـــدة , إّن كـــّل ديـــن مـــن األديـــان يـــنقسم إلـــى 
قـسمني: قـسم أصـليّ يخـدم الـعالـم البشـرّي وهـو فـضائـل الـعالـم اإلنـسانـيّ، مـعرفـة اهلل، الـفلسفة 
الـــّربّـــانـــيّة، وحـــدة الـــنّوع البشـــرّي، الـــتّرقّــــيات الـــّروحـــانـــيّة، كـــشف حـــقائـــق األشـــياء وإســـعاد الـــنّوع 
اإلنــسانــيّ ومــحبّته. ولــيس بــينها أّي اخــتالف فــي هــذا الــقسم. وهــذا هــو مــنطوق الــّديــن املــوســويّ 
وأســاس الــتّعالــيم املــسيحيّة وأصــل الــّديــن املحــّمدي , أمّــا الــقسم الــثّانــي الّــذي هــو فــرعــيّ ويــتعّلق 
بــاملــعامــالت فــإنّــه يــتغير حســب مــقتضى الــزّمــان واملــكان. فــمثالً فــي زمــان مــوســى لــم يــكن لــبني 
إسـرائـيل فـي الّصحـراء سـجون فـإن وقـعت جـريـمة فـإنّـها تسـتلزم عـقابًـا. وحسـب مـقتضى املـكان 
كـانـت الـيد تُـقطع مـن أجـل سـرقـة خـمسة فـرنـكات وكـذلـك مـن أحـكام الـتّوراة أّن إنـسانًـا لـو فـقأ عـني 
إنـسان تُـفقأ عـينه وإن كسـر سـنًّا كسـرت سـنّه. فـاآلن هـل يـمكن فـي أوروبّـا أن تُـقطع يـد مـن أجـل 
مـــليون فـــرنـــك؟ وملّــا لـــم تـــكن أمـــثال هـــذه األمـــور مـــقتضية فـــي زمـــن حـــضرة املـــسيح لهـــذا فـــإنّـــه غـــيّر 
الــقسم الــثّانــي. وفــي الــتّوراة عشــرة أحــكام بــالــقتل. فهــل يــمكن اآلن تــطبيق هــذه األحــكام؟ ولهــذا 
نــسخ حــضرة املــسيح مــثل هــذه األحــكام، وكــان الــطّالق أمــرًا مــناســبًا فــي زمــن مــوســى ولــكنّه لــم 
يــكن مــناســبًا فــي زمــن املــسيح لهــذا فــقد غــيّره. وهــذا الــنّوع مــن الــحكم كــان مــقتضيًا , وخــالصــة 
الــــقول إّن االخــــتالف بــــني األديــــان إنّــــما هــــو فــــي الــــفروع. أمّـــــا أصــــل األديــــان اإللــــهيّة وأســــاســــها 
فـــواحـــد. لهـــذا أخـــبر كـــّل نـــبيّ بخـــلفه. وكـــل نـــبيّ الحـــق صـــّدق ســـلفه. وقـــد كـــان جـــميع األنـــبياء فـــي 

صلح في ما بينهم وكان بعضهم يحّب بعًضا فلماذا يجب أن يختلف أتباعهم؟

ولـــقد خـــطبت فـــي ســـان فـــرانـــسيسكو فـــي مـــعبد الـــيهود وقـــلت لـــهم: "إّن هـــناك ســـوء تـــفاهـــم بـــينكم 
وبـني املـسيحينّي ولهـذا السّــــــبب عشـتم مـّدة ألـفي سـنة فـي عـناء. وأنـتم تـتصّورون أّن املـسيح عـدوّ 
ملـــوســـى مـــع أّن مـــوســـى لـــم يـــكن عـــنده صـــديـــق أعـــظم مـــن املـــسيح. وقـــد رفـــع حـــضرة املـــسيح اســـم 
مــوســى ونشــر الــتّوراة فــي جــميع الــعالــم وأشهــر ذكــر أنــبياء بــني إســرائــيل. ولــو لــم يــكن املــسيح 
فــكيف كــانــت تنتشــر الــتّوراة فــي أوروبّــا؟ وكــيف كــانــت تنتشــر فــي أمــريــكا؟ إذن فــحضرة املــسيح 
كــان صــديــًقا ملــوســى واآلن يــقول املــسيحيّون إّن مــوســى كــان نــبيّ اهلل فــأّي ضــرر فــي أن تــقولــوا 
أنـتم أيـًضا أّن املـسيح كـان كـلمة اهلل حـتّى يـنتهي هـذا الـنّزاع الّـذي دام ألـفي سـنة؟ وقـد تحـّملتم 



هــذه املــشاّق ألــفي ســنة مــن أجــل هــذه الــكلمة الــواحــدة. فــلو قــلتم فــقط إّن املــسيح كــان كــلمة اهلل 
لكنتم في ما بينكم في منتهى األلفة والرّاحة".

وكـــذلـــك األمـــر فـــي الـــقرآن فـــإنّـــه يـــذكـــر اســـم املـــسيح بـــمنتهى الـــتّقديـــس وإنّـــني ال أقـــول شـــيئًا مـــن 
الــتّاريــخ بــل أذكــر شــيئًا مــدّونًــا فــي الــقرآن بــالــّصراحــة وهــو أّن املــسيح كــلمة اهلل وأّن املــسيح روح 
اهلل وأّن املـسيح كـان مـن الـّروح الـقدس. وفـي الـقرآن سـورة مـخصوصـة بـاسـم مـريـم يـتفّضل فـيها 
أّن مــريــم كــانــت دائــًما فــي قــدس األقــداس وكــانــت مــشغولــة بــالــعبادة وكــانــت تــنزل لــها مــن الــّسماء 
مـائـدة، وأّن عـيسى بمجـرّد والدتـه تـكّلم. وفـي الـحقيقة إّن هـناك فـي الـقرآن مـحامـد لـلمسيح ليسـت 
مـــوجـــودة فـــي اإلنـــجيل أبـــًدا , إذن اتّـــضح أّن أنـــبياء اهلل كـــانـــوا فـــي مـــنتهى الـــّصلح فـــي مـــا بـــينهم 
وأن أســـاس األديـــان اإللـــهية واحـــد. وقـــد قـــّدس األنـــبياء بـــعضهم بـــعًضا ومـــا دامـــوا كـــذلـــك فـــلماذا 
نـختلف نـحن فـي مـا بـيننا؟ مـع أنّـنا لـو تحـّريـنا الـحقيقة لـرأيـنا أّن مـبادئ حـضرة مـوسـى وحـضرة 
زرادشـت وحـضرة املـسيح وحـضرة محـّمد أسـاسـها واحـد وأّن هـذه االخـتالفـات هـي مـن الـتّقالـيد 
وهـذه الـتّقالـيد سـبب الـنّزاع والجـدال وعـّلة سـفك الـّدمـاء والـقتال , إذن يـجب أن نـنبذ هـذه الـتّقالـيد 
ونتحـّرى أسـاس األديـان اإللـهية حـتّى نتّحـد ويـتبّدل سـفك الـّدمـاء هـذا بـاأللـفة واملـحبّة وتـتبّدل هـذه 
الـــــظّلمات بـــــالـــــنّور وتـــــتبّدل أســـــباب املـــــمات بـــــوســـــائـــــل الـــــحياة وتـــــتبّدل هـــــذه الـــــّضراوة واالفـــــتراس 
بـــاإلنـــسانـــيّة والـــّصفاء , وعـــندمـــا تـــنظرون إلـــى الـــتّاريـــخ تـــعرفـــون كـــم مـــن دمـــاء ســـفكت فـــي الـــعالـــم 
اإلنـــسانـــيّ! وقـــد احـــمّر كـــّل شـــبر مـــن األرض بـــدم اإلنـــسان. وقـــد حـــدثـــت فـــي الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ 
ضــراوة وافــتراس لــم تحــدث فــي الــعالــم الــحيوانــيّ ألّن كــّل حــيوان يــفترس كــّل يــوم حــيوانًــا واحــًدا 
لـطعامـه لـكّن جـماعـة مـن الـحيوانـات ال تـقتل مـرّة واحـدة جـماعـة مـن الـحيوانـات األخـرى وال تنهـب 
األمـــوال وال تخـــرّب املـــساكـــن واملـــالجئ وال تـــأســـر أطـــفال اآلخـــريـــن وعـــيالـــهم. لـــكّن إنـــسانًـــا واحـــًدا 
قــاســيًا يــقتل فــي يــوم واحــد مــائــة ألــف نــفس وينهــب ويــأســر ويــذّل. وقــد كــانــت الحــروب دائــًما مــنذ 
بــدايــة الــتّاريــخ حــتّى اآلن إمّـــا نــاشــئة مــن الــتّعّصب الــّديــنيّ أو نــاشــئة مــن الــتّعّصب الــجنسيّ أو 
نـــــاشـــــئة مـــــن الـــــتّعّصب الـــــوطـــــنيّ أو نـــــاشـــــئة مـــــن الـــــتّعّصب الـــــّسياســـــيّ والـــــحقيقة أّن جـــــميع هـــــذه 
الـــتّعّصبات أوهـــام ألّن األديـــان هـــي أســـاس األلـــفة واملـــحبّة وأّن جـــميع البشـــر نـــوع واحـــد وعـــائـــلة 

واحدة ووجه األرض وطن واحد وهذه الحروب وهذا الّسفك للّدماء جميعه من التّعّصب.

وخـالصـة الـقول إنّـه فـي الـوقـت الّـذي كـان فـيه أفـق الشّـــــرق مـظلًما وظـلمة الـتّعصب والجـدال كـانـت 
مـحيطة بجـميع األديـان واملـذاهـب واألقـوام وكـانـت األحـزاب يـعتبر بـعضها بـعًضا نـجًسا ومـا كـانـت 

تختلط ببعضها ففي وقت كهذا طلع حضرة بهاء اهلل من أفق الّشرق طلوع الّشمس.

أواّلً: أعــلن وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ وأّن جــميع البشــر أغــنام اهلل واهلل هــو الــرّاعــي الــحقيقيّ وهــو 
رؤوف بالجميع. وما دام هو رؤوفًا بالجميع فلماذا نكون أشّداء.

ثـانـيًا: رّوج الـّصلح الـعمومـي وكـتب إلـى جـميع الـعالـم أّن الحـرب هـادمـة لـلبنيان اإللـهيّ فـإن هـدم 
إنسان بناًء إلهيًّا فال شّك أنّه يكون مسؤوالً عند اهلل.



ثـالـثًا: أّن الـّديـن يـجب أن يـكون سـبب املـحبّة واأللـفة فـإن أصـبح الـّديـن سـبب الجـدال والـعداوة فـال 
شّك أّن عدمه أحسن.

رابـًعا: أّن الـّديـن يـطابـق الـعلم والـعقل السّــــــليم. ألنّـه لـو كـان مـخالـفًا لـهما لـكان أوهـامًــا، ألّن الـعلم 
حــقيقة. ولــو كــانــت مــسألــة مــن املــسائــل الــديــنيّة تــخالــف الــعلم والــعقل فــإنّــها وهــم. والــعلم الــحقيقيّ 
نـور وال بـّد أن يـكون مـا يـخالـفه ظـلمة إذن يـجب أن يـكون الـّديـن مـطابـًقا لـلعلم والـعقل. ولهـذا فـإنّـه 
ملّـا كــانــت جــميع هــذه الــتّقالــيد املــوجــودة بــني أيــدي األمــم مــخالــفة لــلعلم والــعقل لــذلــك صــارت ســبب 
االخــــتالف واألوهــــام. إذن يــــجب عــــلينا أن نتحــــّرى الــــحقيقة وأن نــــصل إلــــى حــــقيقة كــــّل أمــــر عــــن 
طـريـق تـطبيق املـسائـل الـّروحـانـيّة مـع الـعلم والـعقل فـإن تـّم هـذا تـصبح جـميع األديـان ديـنًا واحـًدا. 

ألّن أساس الكّل هو الحقيقة والحقيقة واحدة.

خــــــامــــــًسا: تــــــفّضل أّن الــــــتّعصب الــــــّديــــــنيّ واملــــــذهــــــبيّ والــــــتّعّصب الــــــوطــــــنيّ والــــــتّعّصب الــــــجنسيّ 
والـتّعّصب الـّسياسـيّ هـادمـة لـلبنيان اإلنـسانـيّ وقـد خـاطـب أهـل الـعالـم مـتفّضالً: "يـا أهـل الـعالـم 

كّلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد".

ســــادسًــــــــا: تــــفّضل بــــبيان املــــساواة بــــني الــــرّجــــال والــــنّساء. وفــــي الــــتّوراة قــــال تــــعالــــى: "وخــــلق اهلل 
اإلنــسان عــلى صــورتــه" وجــاء فــي الحــديــث الــنّبوّي: "خــلق اهلل آدم عــلى صــورتــه" واملــقصود بهــذه 
الـــّصورة الـــّصورة الـــرّحـــمانـــيّة يـــعني أّن اإلنـــسان صـــورة الـــرّحـــمن ومظهـــر صـــفات اهلل، واهلل حـــيّ 
واإلنـــسان حـــيّ أيـــًضا. واهلل بـــصير واإلنـــسان بـــصير. واهلل ســـميع واإلنـــسان ســـميع أيـــًضا. واهلل 
مـقتدر واإلنـسان مـقتدر أيـًضا. إذن فـاإلنـسان آيـة الـرّحـمن وهـو صـورة اهلل ومـثالـه وهـذا تـعميم ال 
تــخصيص بــالــرّجــال دون الــنّساء. ألنّــه لــيس عــند اهلل ذكــور وإنــاث. وكــّل مــن هــو أكــمل فــإنّــه أقــرب 
إلـى اهلل سـواء كـان رجـالً أم امـرأة. لـكّن الـنّساء لـم يـربّـني حـتّى اآلن تـربـية الـرّجـال ولـو ربّـني كـذلـك 
ألصـبحن مـثل الـرّجـال. وعـندمـا نـنظر إلـى الـتّاريـخ نـرى كـم مـن الـّشهيرات الـنّساء وجـدن فـي عـالـم 
األديــان وفــي عــالــم الــّسياســة. وفــي ديــن مــوســى كــانــت امــرأة ســبب نــجاة بــني إســرائــيل وســبب 
فـــتوحـــاتـــهم. وفـــي الـــعالـــم املـــسيحيّ كـــانـــت مـــريـــم املجـــدلـــيّة ســـبب ثـــبوت الـــحواريّـــني، وقـــد اضـــطرب 
جـميع الـحواريّـني بـعد املـسيح ولـكّن مـريـم املجـدلـيّة اسـتقامـت كـاألسـد. وفـي زمـان حـضرة محـّمد 
كـانـت امـرأتـان أعـلم الـنّساء ورّوجـتا شـريـعة اإلسـالم. إذن صـار مـعلومًــا أّن الـنّساء ظهـرت بـينهنّ 
أيـًضا شـهيرات. وال شـّك أنّـكم سـمعتم فـي عـالـم الـّسياسـة بـأحـوال زنـوبـيا فـي تـدمـر بـحيث زلـزلـت 
إمـبراطـوريـة الـّرومـان حـينما سـارت وفـوق رأسـها تـاج فـي حـّلة أرجـوانـيّة وشـعر مـنثور وفـي يـدهـا 
ســــيف. وقــــد قــــادت جــــيوشــــها بــــحيث أوقــــعت الــــخسائــــر الــــعظيمة بــــجيش عــــدّوهــــا وأخــــيرًا اضــــطرّ 
اإلمـــبراطـــور إلـــى أن يـــحضر بـــنفسه إلـــى الحـــرب وحـــاصـــر تـــدمـــر عـــامـــني وأخـــيرًا لـــم يســـتطع أن 
يـتغّلب عـليها بـشجاعـته. ولـكّن املـؤونـة نـفدت مـنها فسـّلمت. فـالحـظوا كـم كـانـت شـجاعـة بـحيث لـم 

يستطع إمبراطور مّدة سنتني أن يتغّلب عليها وكذلك سمعتم حكاية كليوبترا وأمثالها.



وفـي هـذا األمـر الـبهائـيّ كـانـت قـرّة الـعني فـي مـنتهى الـفصاحـة والـبالغـة وأشـعارهـا وآثـار قـلمها 
مـوجـودة. وقـد مـدحـها جـميع فـصحاء الشّـــــرق وكـانـت لـها سـطوة ونـفوذ بـحيث كـانـت فـي املـباحـثات 
الـعلميّة تـتغّلب دائـًما عـلى مـناظـريـها ولـم يجـرؤ أحـد عـلى مـناظـرتـها. وملـا كـانـت مـرّوجـة لهـذا األمـر 
حبســتها الــحكومــة وآذتــها. ولــكنّها لــم تــسكت أبــًدا ونــادت فــي الــّسجن فهــدت نــفوسًــــــا وفــي األخــير 
حــكموا عــليها بــاإلعــدام لــكنّها كــانــت فــي مــنتهى الــّشجاعــة لــم تــهن أبــًدا وكــانــت مــسجونــة فــي دار 
والــي املــديــنة. ومــن الــّصدف أنــه كــان هــناك عــرس وأنــس وطــرب وغــناء وطــعام وشــراب وكــانــت كــلّ 
هــذه مــهيّأة لــكّن قــرّة الــعني أطــلقت لــلسانــها الــعنان بــحيث تــرك الجــميع وســائــل الــطّرب والسّـــــــرور 
واجــتمعوا حــولــها ولــم يــعتنوا بــالــفرح وكــانــت هــي املــتكّلمة الــوحــيدة. مــع أّن الــّشاه كــان قــد أصــدر 
حـكمه بـقتلها. ومـع أنـها لـم تتجـّمل بـزيـنة طـول عـمرهـا لـكنّها فـي ذلـك الـيوم تـزيّـنت فـدهـش الجـميع 
وقـــالـــوا لـــها: "مـــاذا تـــعملني؟" فـــأجـــابـــت "إّن هـــذا يـــوم عـــرســـي". ثـــّم ذهـــبت إلـــى تـــلك الحـــديـــقة فـــي 
مـنتهى الـّسكون والـوقـار وكـان الـكّل يـقولـون إنّـهم سـيقتلونـها ولـكنّها كـانـت تـصيح قـائـلة: "إنّـني أنـا 
صــوت الــّسافــور املــذكــور فــي اإلنــجيل" وعــلى هــذه الــحال اســتشهدت فــي الحــديــقة وألــقوهــا فــي 
جــــّب , وخــــالصــــة الــــقول إّن هــــذه الــــتّعالــــيم كــــثيرة واملــــقصد واألســــاس اإللــــهيّ واحــــد وهــــو املــــحبّة 
واالتّــــحاد بــــني الــــنّوع اإلنــــسانــــيّ وكــــذلــــك كــــان جــــميع الــــفالســــفة وجــــميع املــــحبنّي لــــخير البشــــريّــــة 
مـــرّوجـــني لـــوحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ والـــّصلح الـــعمومـــيّ. لهـــذا يـــجب عـــلينا أن نـــبذل الجهـــد حـــتّى 

تنتشر الوحدة والّصلح بني عموم البشر.

إعالن دعوة حضرة الباب

الخطبة املباركة ألقيت في منزل الّسيّد والّسيّدة دريفوس بباريس مساء 13 أيّار سنة 1913

هو اهلل 

حــيث إّن الــيوم يــوم بــعثة حــضرة األعــلى لــذا أهــنّئكم جــميًعا. لــقد كــان الــيوم يــومًـــا أظهــر 
حـضرة الـباب فـي لـيلته أمـره املـبارك إلـى حـضرة بـاب الـباب فـي شـيراز. إّن ظـهور حـضرة الـباب 
عــــبارة عــــن طــــلوع الــــّصبح، فــــكما أّن طــــلوع الــــصبح يبشّــــــــر بشــــروق الــــّشمس فــــكذلــــك كــــان ظــــهور 
حـضرة الـباب عـالمـة لـطلوع شـمس الـبهاء، أي أنّـه كـان صـبًحا نـورانـيًّا بـحيث نـّور اآلفـاق وظهـرت 
تـــلك األنـــوار شـــيئًا فـــشيئًا إلـــى أن تجـــّلت شـــمس طـــلعته املـــنيرة , لـــقد كـــان حـــضرة الـــباب مبشّــــــــرا 
بـطلوع شـمس بـهاء اهلل، وبشّـــــر بـظهوره فـي جـميع كـتبه حـتّى إنّـه يـتفّضل فـي أّول كـتابـه املـسّمى 
ب"أحـسن الـقصص"، "يـا سـيّدي األكـبر قـد فـديـت بـكّلي لـك ورضـيت السّـــــّب فـي سـبيلك ومـا تـمنّيت 
إال الــقتل فــي مــحبّتك". لــقد كــانــت نــهايــة آمــال حــضرة الــباب االســتشهاد فــي هــذا السّـــــــبيل، وقــد 
وضــع تــاج السّـــــــلطنة األبــديّــة عــلى هــامــته املــباركــة بــحيث ســتنير جــواهــره الــزّواهــر جــميع الــقرون 
والـــعصور. إّن حـــضرة األعـــلى، روحـــي لـــه الـــفداء، تحـــّمل صـــدمـــات شـــديـــدة، فـــقد كـــان فـــي بـــدايـــة 



األمــر ســجينًا فــي بــيته فــي شــيراز ثــّم بــعد ذلــك تــوجّـــــه إلــى إصــفهان وأصــدر الــعلماء فــيها حــكم 
الـــقتل عـــليه وأظهـــروا بـــذلـــك مـــنتهى الـــظّلم واالعـــتساف، فـــأرســـلت الـــحكومـــة حـــضرتـــه إلـــى تـــبريـــز 
وحبســته فــي مــاكــو ومــنها أرســلوه إلــى قــلعة جهــريــق لــيبقى فــيها ســجينًا. ولــقي حــضرتــه الــضرب 
الشّــــــديـد وتحـّمل أذى ال يـعد وال يـحصى وأخـيرًا أعـيد إلـى تـبريـز ورمـوا عـلى صـدره املـبارك آالفًـا 
مــــن الــــرّصــــاص لــــكّن هــــذا االســــتشهاد زاد ســــراجــــه نــــورًا وزاد رايــــته ارتــــفاعًــــــا وزاد ظــــهوره قــــّوة 
فـانتشـر اسـمه املـبارك فـي الشّــــــرق والـغرب إلـى يـومـنا هـذا , وخـالصـة الـقول لـقد ظـّن الـبعض أنّ 
املـــظاهـــر املـــقّدســـة ال تـــعلم عـــن حـــقيقة نـــفسها حـــتّى يـــوم ظـــهورهـــا كـــالـــزّجـــاج املحـــروم مـــن الـــنّور 
وعـــندمـــا يشـــتعل ســـراج األمـــر يـــتنّور ذلـــك الـــزجـــاج الـــّروحـــانـــيّ، هـــذا خـــطأ ألّن املـــظاهـــر املـــقّدســـة 
مـــمتازة مـــنذ الـــبدايـــة ولهـــذا يـــتفّضل حـــضرة املـــسيح "فـــي الـــبدء كـــان الـــكلمة". إذن فـــاملـــسيح كـــان 
مــسيًحا مــنذ الــبدء وكــان الــكلمة "وكــان الــكلمة عــند اهلل". وظــّن الــبعض أن حــضرة املــسيح حــينما 
عـّمده يـحيى فـي نهـر األردن نـزل الـّروح الـقدس عـليه وبـعث بـالـرّسـالـة فـي حـني أّن حـضرة املـسيح 
تـفّضل بـصريـح اإلنـجيل إنّـه كـان مـنذ الـبدء مـسيًحا وكـذلـك يـتفّضل حـضرة الـرّسـول (ص) "كـنت 
نــبيًّا وآدم بــني املــاء والــطنّي" ويــتفّضل الجــمال املــبارك "كــنت فــي أزلــيّة كــينونــتي عــرفــت حــبّي فــيك 
فخــــلقتك" فــــالــــّشمس شــــمس دائــــًما وإذا أظــــلمت زمــــنًا فــــإنّــــها ليســــت بــــشمس فــــالــــّشمس شــــمس 
بحـرارتـها وهـكذا كـانـت املـظاهـر املـقّدسـة وسـتبقى عـلى مـا هـي عـليه مـن الـنّورانـيّة، وإنّـهم مـا زالـوا 
نــورانــينّي وحــقائــق ســماويّــة ومــؤيّــديــن بــالــّروح الــقدس وكــانــوا مــظاهــر الــكماالت اإللــهيّة. ومــا يــوم 
الــــبعثة إالّ عــــبارة عــــن إعــــالن الــــّدعــــوة , ومــــثله مــــثل هــــذه الــــّشمس فــــمع أّن نــــقاط طــــلوعــــها مــــتعّددة 
وتـطلع كـّل يـوم مـن بـرج مـن األبـراج ومـن مـطلع مـن املـطالـع ولـكن ال يـجوز الـقول بـأّن شـمس الـيوم 
شــــمس حــــادثــــة بــــل إنّــــها نــــفس تــــلك الــــّشمس الــــقديــــمة لــــكّن املــــطالــــع واملــــشارق حــــادثــــة وجــــديــــدة. 
وخـالصـة الـقول إّن حـضرة األعـلى , روحـي لـه الـفداء، بشّــــــر فـي جـميع كـتبه بـظهور حـضرة بـهاء 
اهلل وبــأّن ظــهورًا عــجيبًا سيظهــر فــي "ســنة الــتّسع" ويــحصل كــّل خــير فــيها ويــفوز الجــميع بــلقاء 
اهلل أي سـيحصل ظـهور رّب الـجنود وسـتطلع شـمس الـحقيقة وسـتنفخ روح أبـديّـة. وهـناك بـيانـات 
كــثيرة كــّلها تبشــر بــظهور حــضرة بــهاء اهلل، ولهــذا عــندمــا أظهــر حــضرة بــهاء اهلل أمــره فــي بــغداد 
فـــي يـــوم الـــرّضـــوان اعـــترف بـــه جـــميع الـــبابـــينّي إالّ قـــليالً مـــنهم. وقـــد كـــانـــت قـــّوة حـــضرة بـــهاء اهلل 
وقـدرتـه ظـاهـرة قـبل إظـهار أمـره وكـان جـميع الـنّاس حـيارى مـن شـخصيّته الجـليلة وكـماالتـه وعـلمه 

وفضله وقدرته، ولهذا فقد انتبه النّاس –بمجرّد إظهار أمره وفي أيّام قليلة- إلى حقيقة أمره.

ومــــــع أن حــــــضرة بــــــهاء اهلل كــــــان فــــــي الــــــّسجن لــــــكّن أمــــــره أحــــــاط الشّـــــــــــرق والــــــغرب وأراد مــــــلكان 
مســتبّدان أن يــمحوا أمــره ويــطفئا ســراجــه لــكنّه ازداد نــورًا، وقــد رفــع رايــته وهــو تــحت السّــــــالســل 
وســـطع نـــوره وهـــو فـــي غـــياهـــب الـــّسجن ولـــم يســـتطع جـــميع أهـــل الشّــــــــرق مـــلوكـــهم ومـــملوكـــهم أن 
يـــقاومـــوه، وكـــّلما ازدادوا مـــنًعا وقـــتلوا أصـــحابـــه ازداد اإلقـــبال فـــأقـــبل مـــائـــة شـــخص بـــدل شـــخص 
واحـد مـقتول وغـلب أمـره. وكـانـت قـدرة حـضرة بـهاء اهلل واضـحة قـبل ظـهوره ولـم يتشـرّف شـخص 



بـمحضره األنـور إالّ وأصـابـته الـّدهـشة وقـد اعـترف جـميع عـلماء آسـيا وفـضالئـها قـائـلني "إّن هـذا 
الـّشخص عـظيم لـكنّنا نـحن ال نسـتطيع أن نتخـّلى عـن تـقالـيدنـا أو نـترك مـيراث آبـائـنا وأجـدادنـا" 
ولــو أنّــهم لــم يــكونــوا مــؤمــنني بــحضرتــه فــإنّــهم كــانــوا يــعلمون أنّــه شــخص عــظيم. هــذا وإّن حــضرة 
بــهاء اهلل لــم يــكن قــد دخــل مــدرســة، ولــم يــكن لــه مــعّلم، وكــانــت كــماالتــه كــماالت ذاتــيّة، وكــان الّــذيــن 
يــعرفــونــه جــميًعا يــعلمون جــيًدا بهــذه املــسألــة. ومــع كــّل هــذا فــقد شــاهــدتــم آثــاره وســمعتم عــلومــه 
وكــماالتــه وشــاهــدتــم حــكمته وفــلسفته الّـــتي اشــتهرت فــي اآلفــاق، وأّن تــعالــيمه روح هــذا الــعصر 
ويشهـد جـميع الـفالسـفة بـذلـك ويـقولـون إّن هـذه الـتّعالـيم نـور لـآلفـاق , وخـالصـة الـقول إّن املظهـر 
اإللـهيّ يـجب أن يـكون نـورًا إلـهيًّا وتـكون نـورانـيّته مـن ذاتـه ال مـن غـيره كـالـّشمس نـورهـا مـنها أمّــا 
نــــور الــــقمر وبــــعض الــــنّجوم فــــمن نــــور الــــّشمس وهــــكذا نــــورانــــيّة املــــظاهــــر املــــقّدســــة فــــهي نــــورانــــيّة 
صـادرة مـنهم وال يـمكن أن يـقتبسوهـا مـن غـيرهـم فـغيرهـم يـجب أن يكتسـب الـعلوم مـنهم ويـقتبس 
األنــوار مــنهم ال أنّــهم يــقتبسون مــن غــيرهــم , إّن جــميع املــظاهــر اإللــهية كــانــت عــلى هــذا الــعنوان: 
إبـــراهـــيم ومـــوســـى وعـــيسى ومحـــّمد والـــباب وبـــهاء اهلل لـــم يـــدخـــل أّي واحـــد مـــنهم مـــدرســـة إالّ أنّـــهم 
كــتبوا كــتبًا شهــد الــكّل عــلى أنّــه ال مــثيل لــها. وقــضيّة عــدم دخــول الــباب وبــهاء اهلل املــدارس دلــيل 
وبــرهــان تســتدّل بــه بــعض الــنّفوس فــي إيــران الــيوم وفــي الشّـــــــرق يســتدلّـــون بــكتب بــهاء اهلل عــلى 
صـــّحة دعـــوتـــه قـــائـــلني إنّـــه ال يســـتطيع أحـــد أن تـــصدر عـــنه مـــثل هـــذه اآليـــات، ولـــم يظهـــر شـــخص 
يســتطيع أن يــكتب شــبهها ألّن هــذه الــكتب واآلثــار صــدرت مــن شــخص لــم يــدخــل مــدرســة وهــي 
بـرهـان عـلى حـّقانـيته , وخـالصـة الـقول إّن هـذه الـكماالت كـانـت كـماالت ذاتـيّة وال يـمكن أن يـكون 
األمـــر بـــغير ذلـــك، فـــالـــنّفوس املـــحتاجـــة إلـــى الـــتّعلم مـــن اآلخـــريـــن كـــيف يـــمكن أن تـــصبح مـــظاهـــر 
إلــهيّة؟ فــالسّـــــــراج املــحتاج إلــى الــنّور كــيف يهــب الــنّور؟ إذًا يــجب أن يــكون املظهــر اإللــهيّ نــفسه 
جـامـًعا لـلكماالت بـالـفطرة ال بـاالكـتساب وأن يـكون شجـرة مـثمرة بـذاتـها ال ثـمرة اصـطناعـيّة، هـذه 
هـي الّشجـرة املـباركـة الّـتي تـظّلل اآلفـاق وتـعطي الـثّمار الـطّيّبة , إذن فـانـظروا فـي اآلثـار والـعلوم 
والـــكماالت الّـــتي ظهـــرت مـــن حـــضرة بـــهاء اهلل والّـــتي كـــانـــت بـــقّوة إلـــهيّة وبتجـــّليات رحـــمانـــيّة. ولـــقد 
بشّــــــر حـضرة الـباب فـي جـميع كـتبه بـظهور تـلك الـفيوضـات والـكماالت اإللـهيّة. لـذا فـأهـنئكم بـيوم 
بـعثة حـضرة األعـلى، روحـي لـه الـفداء، وأرجـو أن يـكون هـذا الـعيد الـّسعيد والـيوم الجـديـد مـباركًـــا 

عليكم جميًعا وسببًا لسرور القلوب.



عظمة أمر اهلل

الخطبة املباركة ليلة 19 حزيران 1913 في خيمة املسافرين في بور سعيد بعد العودة من 
أمريكا وأوروبّا

هو اهلل 

عـجيب جـدًّا أن يُـعقد فـي بـور سـعيد مـثل هـذا املجـلس الـعظيم , حـبّذا لـو يـرفـع املـلوك رؤوسـهم مـن 
تــحت الــتّراب ويــرون كــيف ارتــفعت رايــات آيــات الــحّق وكــيف نّكســت أعــالم الــظّاملــني , فــفي بــغداد 
كـان الـّشيخ عـبد الحسـني املجتهـد يـدّس الشّــــــبهات بـصورة خـفيّة كـّلما وجـد فـرصـة مـناسـبة ولـكنّ 
الجـمال املـبارك كـان يـرّد بـالـجواب عـلى هـذه الشّــــــبهات , فـمن إحـدى الشّــــــبهات الّــتي كـان يـدسّــــــها 
هـو أنّـه قـال ذات لـيلة ألصـحابـه الّـذيـن كـان يـخّصهم بـأسـراره: "لـقد شـاهـدت فـي عـالـم الـّرؤيـا شـاه 
إيـران جـالـًسا تـحت قـبّته وخـاطـبني قـائـالً يـا جـناب الـّشيخ اطـمئن فـإّن سـيفي سـيقتلع الـبهائـينّي 
ويـــمحيهم وقـــد كـــتبت حـــول هـــذه الـــقبّة آيـــة الـــكرســـيّ بـــالـــّلغة اإلنـــكليزيّـــة” فـــتفّضل الجـــمال املـــبارك 
بــالــجواب عــلى قــولــه بــرســالــة شــفهيّة أرســلها بــواســطة زيــن الــعابــديــن خــان فخــر الــّدولــة فــقال: "إنّ 
هـذا الحـلم رؤيـا صـادقـة ألّن آيـة الـكرسـيّ هـي نـفس آيـة الـكرسـيّ تـلك ولـو أّن الخـّط خـّط إنـكليزيّ 
وهـذا يـعني أّن األمـر الـبهائـيّ هـو نـفس األمـر اإللـهيّ اإلسـالمـيّ ولـكّن الخـّط قـد تـبّدل وهـذا يـعني 
أّن الـّلفظ قـد تـغيّر ولـكّن حـقيقته هـي نـفس تـلك الـحقيقة ونـفس ذلـك الـفحوى. وأمّــا تـلك الـقبّة فـهي 

أمر اهلل وهو غالب على الّشاه ومحيط بالّشاه والّشاه في ظّلها وال شّك أنّها هي الغالبة".

فــاآلن أيــن الــّشاه وأيــن الــّشيخ لــيريــا فــي بــور ســعيد فــي مــملكة مــصر هــذا الجــمع الّــذي اجــتمع 
تحت هذه الخيمة وليشاهدا روعة هذه الخيمة وما بها من الجمال الكمال!

لـقد أراد املـخالـفون مـحو أمـر اهلل ولـكّن أمـر اهلل زاد صـيته ارتـفاعًـــا. "يـريـدون أن يـطفئوا نـور اهلل 
بأفواههم ويأبى اهلل إالّ أن يتّم نوره" ألّن اهلل يجعل أمره ظاهرًا ونوره باهرًا وفيضه كامالً.

وخــالصــة الــقول إنّــه لــم يــنقِض وقــت طــويــل إالّ وتــزلــزت بــغداد فــاجــتمع بــعض الــعلماء مــنهم املــيرزا 
عـلي نـقي والـّسيّد محـّمد والـّشيخ عـبد الحسـني والـّشيخ محـّمد حسـني. وانـتخب هـؤالء املجتهـدون 
شـــخًصا شـــهيرًا مـــن الـــعلماء اســـمه املـــيرزا حـــسن عـــمو وأرســـلوه إلـــى الـــحضور املـــبارك، فتشـــرّف 
بـــلقائـــه بـــواســـطة زيـــن الـــعابـــديـــن خـــان فخـــر الـــّدولـــة وقـــام أواّلً بـــطرح بـــعض األســـئلة الـــعلميّة عـــلى 
حـضرة بـهاء اهلل وسـمع أجـوبـة كـافـية شـافـية. ثـّم عـرض: أمّــا مـن نـاحـية عـلمكم فهـذا شـيء مسـّلم 
بــه ومــحّقق ولــيس ألحــد شــّك فــيه وجــميع الــعلماء عــارفــون ومــقتنعون بــذلــك لــكّن حــضرات الــعلماء 
أرســلونــي كــي تظهــروا لــهم املعجــزات والــخوارق لــيصير ذلــك ســببًا فــي اطــمئنان قــلوبــهم. فــأجــاب 
حـــضرة بـــهاء اهلل، حـــسن جـــدًّا لـــكّن أمـــر اهلل لـــيس مـــلعبة لـــلّصبيان كـــما تـــفّضل فـــي الـــقرآن عـــلى 
لـسان املـعترضـني: "وقـالـوا لـن نـؤمـن لـك حـتّى تفجـر لـنا مـن األرض يـنبوعًــا... أو يـكون لـك بـيت مـن 



" وقـال بـعضهم: "أو تـرقـى فـي الـّسماء ولـن  زخـرف" وقـال بـعضهم: "أو تـأتـي بـاهلل واملـالئـكة قـبيالً
نـؤمـن لـرقـيك حـتّى تـنزل عـلينا كـتابًـا" فـيرّد اهلل فـي جـواب هـؤالء جـميًعا بـقولـه تـعالـى: "قـل سـبحان 
". أمّــــا أنـــا فـــأقـــول حـــسن جـــدًّا عـــليكم أن تـــتّفقوا فـــي تـــعيني أمـــر  ربّـــي هـــل كـــنت إالّ بشـــرًا رســـوالً
وتـكتبوا ذلـك وتـضعوا تـواقـيعكم عـليه بـأنّـه إذا ظهـر فـال تـبقى لـنا أيّـة شـبهة ثـّم سـلموه لـي، حـينذاك 
أرسـل لـكم شـخًصا كـي يظهـر لـكم تـلك املعجـزة” فـاقـتنع املـيرزا حـسن عـمو وقـال لـم يـبَق لـي قـول 
ألقـولـه وأخـذ يـده املـباركـة بـقّوة وقـبّلها وانـصرف وأخـبر الـعلماء بـما سـمعه. لـكّن الـعلماء لـم يـقبلوا 
وقـــالـــوا ربّـــما يـــكون هـــذا الـــّشخص ســـاحـــرًا ,  وكـــّلما قـــال لـــهم: "يـــا أيّـــها املجتهـــدون أنـــتم الّــــذيـــن 
أرســـلتمونـــي وأنـــتم الّــــذيـــن أردتـــم مـــني هـــذا ولـــقد فـــضحتمونـــي" لـــكّن ذلـــك لـــم يجـــد مـــعهم وجـــميع 
الــنّاس يــعرفــون هــذه الــقضيّة. وبــعد مــّدة ذهــب املــيرزا إلــى كــرمــنشاه وقــّص الــقّصة بــتمامــها فــي 
مجـلس عـماد الـّدولـة الّــذي كـان حـاكـًما عـلى كـرمـنشاه وحـيث إّن عـماد الـّدولـة كـان مـريـًدا لـلميرزا 
غـوغـاء الـّدرويـش وكـان هـذا األخـير مـؤمـنًا يـكتم إيـمانـه لـذلـك ملّا سـمع تـفاصـيل الـقضيّة كـتب إلـى 
بـغداد مـا سـمعه وكـذلـك كـتب إلـى سـائـر الـجهات , كـذلـك حـمل املـيرزا حـسن عـمو املـشار إلـيه هـذه 
الــقّصة بــتمامــها إلــى طهــران وقــّصها فــي مجــلس املــيرزا ســعيد خــان وزيــر خــارجــية الــّدولــة وحــيث 
إّن املــرحــوم املــيرزا رضــا قــلي كــان حــاضــرًا فــقد كــتب لــنا تــفصيل ذلــك , مــقصدي أنّــه بــرغــم هــذه 
الشّـــــــبهات واإللــقاءات وبــرغــم مــقاومــة الــّشاه لــم تــحصل أيّــة ثــمرة فــغلب أمــر اهلل وتــنّور الشّـــــــرق هلل 
الحــمد كــما تــعطّر الــغرب , وحــينما كــنّا نــسير مــن طهــران إلــى بــغداد لــم يــكن يــوجــد مــؤمــن واحــد 
فـي طـريـقنا أمّــا فـي هـذا الـّسفر، وجـدنـا فـي كـّل بـلد نـعبره فـي بـالد الـغرب أحـبّاء فـي أمـاكـن لـم 
يـــسمع بـــها مـــثل دنـــور ودوبـــلن وبـــفالـــو وبـــوســـطن وبـــروكـــلني ومـــونـــتكلر ومـــونـــتريـــال وأمـــثالـــها أمـــاكـــن 
ارتـفع فـيها الـنّداء اإللـهيّ. وكـما يـقول الـّشاعـر (مـا مـعناه): "لـيس فـي الـبلد صـخب وضـجيج غـير 

.( 1تمّوج ذوائب الحبيب وليس في اآلفاق فتنة غير قوس حاجب املحبوب"(

فــــلقد ارتــــفع نــــداء اهلل بــــشكل تــــلذذت مــــنه جــــميع اآلذان واهــــتزّت لــــه جــــميع األرواح وتــــحيرت مــــنه 
جـميع الـعقول قـائـلة: "أي نـداء هـذا الـنّداء! وأي كـوكـب هـذا الـكوكـب الـّساطـع." فهـذا حـيران وذاك 
مـشغول بـالـتّحقيق وثـالـث يـبرهـن بـاألدلـة والجـميع يـقولـون إّن تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل ال مـثيل لـها 

وهي في الحقيقة روح هذا العصر ونور هذا القرن.

وكــل مــا هــنالــك أنــه كــان يــعترض بــعُضهم قــائــالً: إّن مــثل هــذ الــتّعالــيم مــوجــودة فــي اإلنــجيل كــنا 
" فـفي أي سـفر يـوجـد هـذا الـتّعليم؟ تـعال  نـقول لـه: "إّن أحـد هـذه الـتّعالـيم وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ
دلـنا. وأحـد هـذه الـتّعالـيم "الـّصلح الـعمومـي" فـفي أي سـفر هـو مـوجـود؟ وأحـد هـذه الـتّعالـيم "إنّ 
الـّديـن يـجب أن يـكون سـب املـحبّة واأللـفة فـإن لـم يـكن كـذلـك فـانـعدام الـّديـن خـير مـن وجـوده" فـفي 
أي سـفر تجـد هـذا؟ وأحـد هـذه الـتّعالـيم "أّن الـّديـن يـجب أن يـكون مـطابـًقا لـلعلم الـصحيح والـعقل 

ترجمة تقريبيّة لهذا البيت الفارسي:(1)
زلزله در شهر نيست جز شکن زلف يار      فتنه در آفاق نيست جز خم ابروی دوست 



السّــــــــليم" فــــفي أي ســــفر هــــذا؟ و"املــــساواة بــــني الــــرّجــــال والــــنّساء" فــــفي أّي ســــفر مــــوجــــودة وتــــرك 
الـتّعّصب املـذهـبيّ والـّديـنيّ والـوطـنيّ والـّسياسـيّ والـجنسيّ فـي أّي سـفر مـوجـود وقـس عـلى ذلـك 

والّسالم.

أسباب فخر اإليرانينّي

الخطبة املباركة في بور سعيد في 21 حزيران 1913

هو اهلل

الحـــمد هلل بـــعدمـــا طـــال أمـــد انـــتظاركـــم قـــد تـــهيّأت وســـائـــل لـــقائـــنا أخـــيرًا وأنـــا أيـــًضا كـــنت أتـــمنّى 
لــقاءكــم وهلل الحــمد جــئتم إلــى الــّروضــة املــباركــة فــي الــبقعة املــقّدســة وعــطّرتــم املــشام بــزيــارة تــلك 
الــعتبة , إّن زيــارة الــعتبة املــباركــة فــي هــذه األيّــام كــأنّــها التّشــرّف بــالــحضور املــبارك ال فــرق فــي 
ذلـك أبـًدا فجـميع األرواح طـائـفة حـولـها وأرواح املـأل األعـلى طـائـفة حـول الـّروضـة املـباركـة واملـقام 
األعـلى والحـمد هلل عـلى فـوزكـم بـذلـك , واآلن اسـتيقظ أهـل إيـران وصـاروا يـعرفـون مـن أيـن جـاءت 
مـــثل هـــذه املـــوهـــبة الّـــتي اخـــتصهم بـــها اهلل – تـــلك املـــوهـــبة الّـــتي ال مـــثيل لـــها وال نـــظير ومـــثل هـــذه 
الـــعنايـــة الّــــتي قـــّدرت فـــي حـــّقهم ومـــثل هـــذا الـــتّاج الّــــذي وضـــعه اهلل عـــلى رؤوســـهم. وفـــي الـــوقـــت 
الــحاضــر ال تــزال املــواهــب الّــتي اخــتص اهلل بــها إيــران واإليــرانــينّي مــجهولــة ولــكنّها ســتظهر فــيما 
بـعد ولـو عـرف اإليـرانـيّون الفتخـروا بـذلـك إلـى األبـد ولـطاروا مـن شـدة الـفرح والسّــــــرور , فـقد ظهـر 
حـضرة املـسيح مـن بـني السّـــــبطينّي فـابـتعدوا عـنه فـي بـادئ األمـر وسخـروا مـنه وشـتموه وبـعد ذلـك 
فــهموا أيّــة نــعمة خســروهــا فــحينما آمــن أهــالــي أوروبّــا انــتبهوا إلــى املــوهــبة الــعظيمة الّــتي مــنحت 
لــــهم ولــــكنّهم نــــبذوهــــا دون أّي ســــبب! وكــــذلــــك حــــال اإليــــرانــــينّي الــــيوم فــــهم ال يــــعرفــــون أيّــــة عــــنايــــة 
اخــتّصهم بــها اهلل! إّن جــميع الخــلق كــانــوا يــتمنّون أن يتشــرّفــوا بــحضور نــفس مــباركــة وأنــتم وهلل 
الحـــمد عشـــتم فـــي أيّـــام الجـــمال املـــبارك حـــني كـــانـــت أنـــوار الـــنّير األعـــظم ســـاطـــعة وغـــيث الـــرّحـــمة 
هـاطـالً ونـسيم الـعنايـة هـابًّـا , فـاشـكروا اهلل وابـذلـوا الجهـد وبـّلغوا وأيـقظوا هـؤالء اإليـرانـينّي وقـولـوا 
لـــهم: "أيّـــها اإليـــرانـــيّون! هـــل تـــعلمون أّي كـــوكـــب طـــلع مـــن أفـــق إيـــران؟ ويـــا أيّـــها اإليـــرانـــيّون! هـــل 
تــعلمون أيّــة شجــرة مــباركــة غــرســت فــي ظهــرانــيكم؟ ويــا أيّــها اإليــرانــيّون! هــل تــعلمون فــي أمــواج 
أي بحـــر انـــغمرتـــم؟ اســـتيقظوا اســـتيقظوا! إلـــى مـــتى تـــبقون فـــي هـــذه الـــغفلة؟ وإلـــى مـــتى تـــبقون 

خامدين؟ وإلى متى تبقون جاهلني لهذه املوهبة؟ فاآلن قد جاء وقت اليقظة ووقت االنتباه".



مجلس بديع 

الخطبة املباركة في بور سعيد ليلة 27 حزيران 1913

هو اهلل

فـــي الـــحقيقة إّن هـــذا مجـــلس بـــديـــع وال يـــمكن أن يـــكون أبـــدع مـــنه. فـــالـــحاضـــرون مـــن أحـــبّاء اهلل 
مــــجتمعون فــــي كــــمال الــــتّوجّـــــــه إلــــى اهلل والــــقلوب فــــي مــــنتهى املــــحبّة واأللــــفة والــــّصدور منشــــرحــــة 
ومــــضيفنا جــــناب آقــــا مــــيرزا جــــعفر أيــــًضا فــــي غــــايــــة املــــحبّة ومــــثل هــــذا املجــــلس يــــسّمى مجــــمع 
البحـريـن وقـد ذكـر فـي الـقرآن "مـرج البحـريـن" أي املـكان الّـذي فـيه الـتقى حـضرة مـوسـى ويـوشـع 

بشخص عظيم "عّلمناه من لدنّا علًما" حينما صارت الّسمكة امليتة حيّة ولهذا معنى بديع.

وخـــالصـــة الـــقول أتـــمنّى إن شـــاء اهلل أن تـــصل الـــتّأيـــيدات اإللـــهيّة تـــباعًــــا وتـــتهيّأ األســـباب لـــتكرار 
أمـثال هـذه املـجالـس. إّن لهـذه املـجالـس تـأثـيرات عـظيمة فـي عـالـم الـوجـود وتـدرك الـنّفوس الـبصيرة 
اآلثــار والــنّتائــج الّـــتي ســتحصل مــنها , فــفي كــور حــضرة املــسيح اجــتمع الــحواريّــون فــي أعــلى 
الــجبل اجــتماعًـــا لــو دقّــقنا الــنّظر مــليًّا فــيه لــرأيــنا أّن جــميع مــا حــدث بــعده مــن الــحوادث كــان مــن 
نــتائــج ذلــك االجــتماع , وتــفصيل ذلــك هــو أّن الــحواريّــني بــعد حــضرة املــسيح تشــتّتوا واضــطربــوا 
وكــــانــــت مــــريــــم املجــــدلــــيّة السّــــــــبب فــــي جــــمع حــــضراتــــهم ثــــانــــية، فــــرســــخوا وثــــبتوا فــــي أمــــر حــــضرة 
املـــسيح. فـــقالـــت لـــهم: "لـــم أنـــتم مـــضطربـــون تـــائـــهون؟ فـــلم يحـــدث أمـــر جـــديـــد ألّن حـــضرة املـــسيح 
تـــفّضل مـــرارًا إّن هـــذا األمـــر ســـيقع وكـــّل مـــا وقـــع هـــو أّن جـــسم حـــضرة املـــسيح غـــاب عـــن األنـــظار 
ولـكّن حـقيقته سـاطـعة المـعة لـن تـنالـها املـصائـب بـل إّن اإلهـانـة وقـعت عـلى جسـد حـضرة املـسيح 
ال عــلى روحــه الــحقيقيّ. فــلم أنــتم مــضطربــون؟ وفــضالً عــن هــذا فــإّن حــضرة املــسيح عــاش فــي 
مـصائـب ال يسـتطيع أحـد تحـّمل يـوم واحـد مـنها فـقد كـان طـيلة سـنوات ثـالث يـعيش فـي الّصحـراء 
فـحينًا كـان يـقتات عـلى الـحشائـش وحـينًا كـان يـفترش الـغبراء وفـي لـيالـيه كـانـت الـنّجوم مـصباحـه 
الـوحـيد ومـع كـّل هـذه الـّصعاب واملـشاق فـقد ربّـاكـم ملـثل هـذا الـيوم. فـإن كـانـت فـي مـشامّـكم رائـحة 
وفـاء فـإنّـكم لـن تـنسوا ذلـك ولـن تـختاروا الـرّاحـة ولـن تـطلبوا الـرّخـاء وإن كـنتم أهـل وفـاء فـاشـتغلوا 
بــذكــره. فهــل يــليق بــنا أن نــنسى ذلــك الــوجــه املشــرق؟ أو هــل يــليق بــنا أن نــمحو مــن ذاكــرتــنا تــلك 
الـــعنايـــات؟ أو هـــل يـــليق بـــنا أن نـــغّض الـــطّرف عـــن تـــضحيات حـــضرتـــه ونـــكون مـــثل بـــقيّة الـــنّاس 
مـــنهمكني فـــي األكـــل والـــنّوم ونـــشغل بـــالـــنا فـــي رخـــائـــنا وبـــذخـــنا وراحـــتنا؟ أفـــي هـــذا وفـــاء مـــنا أن 
يـــتوراى الـــهيكل املـــكرّم وتـــلهينا نـــحن أهـــواؤنـــا؟” والـــخالصـــة أنّـــها جـــمعت الـــحواريّـــني ودعـــتهم إلـــى 
ضـيافـة فـوق الـجبل وبـعدمـا تـذكّــر الـبعض مـنهم ألـطاف الـّسيّد املـسيح الّـتي ال نـهايـة لـها قـالـوا إنّـه 
يـــجب عـــلينا أن نـــنظر مـــا يـــقتضي الـــوفـــاء عـــمله فـــنعمل وال شـــّك أّن الـــوفـــاء ال يـــقتضي أن نـــرتـــاح 
ونـنشغل بـاملـلذّات الـّدنـيويّـة ونـنهمك فـي أهـوائـنا بـل يـجب أن نـفدي كـّل مـا نـملكه وأكـثر فـعلينا قـبل 



كـــــّل شـــــيء االنـــــقطاع عـــــن كـــــّل شـــــيء. والـــــنّفوس الّـــــذيـــــن لـــــهم عـــــالقـــــات وال يســـــتطيعون االنـــــقطاع 
فـليعتذروا ولـينصرفـوا. وأمّــا الّــذيـن ال عـالقـات لـهم فـليبقوا هـكذا وال يـتعّلقوا وال يـفّكر أحـد قـّط فـي 
شـيء غـير حـضرة املـسيح ولـنحصر جـميع أفـكارنـا فـي  عـبوديّـته ولـننشغل بنشـر نـفحاتـه ولنجهـد 
فـي نشـر كـلمته” فـتعاهـدوا وأقـّروا مـيثاقًـا فـي مـا بـينهم ثـّم نـزلـوا مـن الـجبل وتـوجّــــه كـّل واحـد مـنهم 
إلـى جـهة مـن الـجهات وهـو يهـتف ويـصيح. وقـامـوا بـكّليّتهم عـلى خـدمـة املـلكوت , وكـّل مـا وقـع فـي 
كــــور حــــضرة املــــسيح وقــــع مــــن نــــتائــــج ذلــــك املجــــلس وإلــــى اآلن أثــــاره بــــاقــــية , فــــاآلن نــــحن كــــذلــــك 
الـــجالســـني فـــي هـــذا املـــكان بـــكمال الـــّروحـــانـــيّة واأللـــفة نـــتمنّى أن تـــحصل نـــتائـــج عـــظيمة مـــن هـــذه 

األلفة.

ما أقل البشر إنصافًا 

الخطبة املباركة في عّكاء بتاريخ 17 كانون األّول 1913

هو اهلل 

حــقًّا مــا أقــّل البشــر إنــصافًــا فــمنذ يــوم ظــهور املــسيح حــتّى يــومــنا هــذا لــم يســتطع أحــد أن يــذكــر 
املــسيح فــي مــعابــد الــيهود فــي حــني أّن الــبهائــينّي يــثبتون فــي مــعابــد الــيهود أّن املــسيح كــلمة اهلل 
وأّن املـــسيح روح اهلل. كـــما يـــثبتون فـــي كـــنائـــس الـــنّصارى أّن حـــضرة محـــّمد رســـول إلـــهيّ. ومـــع 
هــذا فــالــنّاس غــير راضــني عــنا , فــي ذات يــوم كــنّا فــي نــيويــورك فــي طــريــقنا إلــى كــنيسة للتّحــدث 
فـــيها فـــصادفـــنا شـــخص هـــندّي مـــن عـــظماء ذلـــك الـــبلد ودهـــش حـــني رآنـــا مـــتوّجهـــني إلـــى الـــكنيسة 
فـــقال فـــي نـــفسه: "دعـــني أرى مـــا الـــخبر". فـــجاء إلـــى الـــكنيسة ورآنـــيّ واقـــفًا عـــلى املـــنّصة أثـــبت 
صــّحة نــبّوة الــرّســول األكــرم فــتحيَّر وحــينما خــرجــنا كــان وجــهه يــطفح بــالبشــر والسّـــــــرور بــشكل ال 
يـوصـف وقـال: "واهلل مـا أروع مـا شـاهـدت، إنـسان فـي كـنيسة مـسيحيّة وفـي حـضور املـسيحينّي 
والـقّس يـقف لـيثبت نـبّوة الـرّسـول الـكريـم" وقـد انجـذب هـذا الـّشخص إلـى أمـر اهلل انجـذابًـا كـّليًّا , 
وفـي الـحقيقة كـانـت الـكنيسة تـغّص بـالـحاضـريـن وقـد أبـدى الـقّس شـكره وامـتنانـه وسـروره , ومـع 
أنّـــنا كـــنّا فـــي ســـفرنـــا ذلـــك فـــي مـــنتهى العجـــز والـــّضعف إال أّن تـــأيـــيدات الجـــمال املـــبارك كـــانـــت 
تــــتمّوج تــــمّوج البحــــر حــــولــــنا وكــــنّا فــــي كــــّل مــــكان نــــرّده نــــرى جــــميع األبــــواب تــــنفتح حــــني نشــــرع 

بالحديث وتؤيّدنا أنوار شمس الحقيقة بشكل ال يمكن وصفه وحصره.

وفـي كـّل مـكان دخـلته سـواء كـان كـنيسة أم مـعبًدا أم مجـمًعا كـنت أتـوجّــــه أواّلً إلـى املـلكوت األبـهى 
مـــّدة بـــضع دقـــائـــق وكـــنت أطـــلب الـــتّأيـــيد مـــنه فـــأالحـــظ تـــأيـــيدات الجـــمال املـــبارك تـــتمّوج فـــي ذلـــك 

املحفل وبعد ذلك كنت أشرع بالحديث.



الحـمد هلل إّن أمـر الجـمال املـبارك قـد اشـتهر فـي أيّـام حـياتـه املـباركـة وظهـرت جـميع آثـاره وحـتّى 
آثــار أحــبّائــه , وكــان اإليــرانــيّون يــقولــون كــيف ســيكون مســتقبل إيــران، فــكنت أقــول لــهم إّن هــذه 
األمــــور الّـــــتي تــــرونــــها اآلن فــــي إيــــران إنّــــما هــــي أســــباب دمــــار إيــــران وهــــذه االخــــتالفــــات وهــــذه 
األحــزاب املــختلفة مــن ديــمقراطــيّة ومــعتدلــة إنّــما تخــرّب إيــران يــومًـــا بــعد يــوم , قــيسوا حــالــة إيــران 
الــحاضــرة بــحالــتها قــبل عشــر ســنوات تــروا أّن هــذه االخــتالفــات خــّربــت إيــران تخــريــبًا وهــي تــزاد 
يــومًـــا فــيومًـــا. وكــانــوا يــسألــون: "كــيف ســيكون املســتقبل؟" فــقلت لــهم ســأضــرب لــكم مــثالً يــوضــح 
مســتقبل إيــران وقــيسوا عــليه بــأنــفسكم فــهو دلــيل كــاٍف وواٍف، فهــذه مــّكة املــكرّمــة قــطعة مــن بــالد 
صخــّريــة وتــقوم فــي واٍد غــير ذي زرعٍ ال يــنمو فــيها عشــب أبــًدا وصحــراؤهــا صحــراء رمــلية وهــي 
فـي مـنتهى الحـرارة وليسـت قـابـلة لـلعمران، ومـاذا يـنبت فـي أرض صخـريّـة رمـليّة ال مـاء فـيها؟ إالّ 
أنّـــها ملّــا كـــانـــت مـــوطـــن حـــضرة الـــرّســـول األكـــرم فـــقد أصـــبحت هـــذه الـــبالد الّصخـــريـــة الـــبلقع قـــبلة 

اآلفاق يتوّجه إليها الخلق عند الّسجود فافهموا من هذا ماذا سيكون عليه مستقبل إيران.

فــتلك الــبالد الّصخــريــة بــما أنّــها كــانــت مــوطــن حــضرة الــرّســول األكــرم أصــبحت قــبلة اآلفــاق أمّـــا 
إيــــــران الــــــخضراء الــــــبديــــــعة ذات األزهــــــار الــــــطّيبة والــــــهواء الــــــّلطيف واملــــــاء الــــــعذب مــــــاذا ســــــيكون 

مستقبلها؟ قيسوا على هذا فهو ميزان كاٍف.

آفة األنانيّة

الخطبة املباركة ألقيت في حيفا في املقام األعلى يوم 28 آب 1914

هو اهلل

ما أروع هذا املجلس إنّه في غاية الّروحانيّة وهو مرتّب ومنظّم.

فـي هـذا الـعالـم تـتشّكل مـجامـع كـثيرة ولـكن ال نـظم لـها وال تـرتـيب وهـناك اخـتالف بـني أعـضائـها 
فـي اآلراء. أمّــا فـي هـذا املجـمع وهلل الحـمد فـإّن قـلوب جـميع األعـضاء متّحـدة مـع بـعضها، ونـوايـا 
الجـميع ومـقاصـدهـم واحـدة ولـيس بـينهم أي أثـر ألفـكار مـختلفة وأتـمنّى أن يـحصل لهـذا املجـمع 
يـــومًــــا فـــيومًــــا تـــقّدم بـــاهـــر ويـــرتـــقي فـــي جـــميع مـــراتـــب الـــوجـــود ســـواء فـــي الـــتّوجّــــــه إلـــى اهلل أو فـــي 
الــــفضائــــل املــــعنويّــــة أو فــــي الــــعلوم والــــفنون املكتســــبة ويــــرتــــقي فــــي جــــميع األحــــوال وال تحــــّل بــــني 
أعــــضائــــه أفــــكار مــــختلفة وآراء مــــتنّوعــــة ألّن جــــميع املــــشاكــــل الّــــتي تحــــدث إنّــــما هــــي مــــن األفــــكار 
املـــختلفة ومـــن األنـــانـــيّة وحـــّب الـــذّات , وهـــذه األنـــانـــيّة وحـــّب الـــذّات ســـبب جـــميع هـــذه االخـــتالفـــات. 
ولــيس فــي عــالــم الــوجــود آفــة كــحّب الــذّات الّـــذي يــعني أن ال يــرضــى اإلنــسان عــلى اآلخــريــن بــل 
يـرضـى عـلى نـفسه فـقط. وحـّب الـذّات يـؤّدي إلـى الـتّكبّر وإلـى العجـرفـة وإلـى الـغفلة. ولـو تحـّريـنا 
بـصورة دقـيقة لـوجـدنـا أّن كـّل بـالء فـي فـي عـالـم الـوجـود يـنتج مـن حـّب الـذّات فـيجب أن ال نـعجب 



بـأنـفسنا بـل نـعتبر سـائـر الـنّاس خـيرًا مـنا حـتّى الـنّفوس غـير املـؤمـنة. ألّن حـسن الـخاتـمة مـجهول. 
فــكم مــن نــفوس ليســت مــؤمــنة بــل يــأتــي يــوم تــؤمــن فــيه وتــكون مــصدرًا لخــدمــات عــظيمة وكــم مــن 
نــفوس مــؤمــنة اآلن ولــكنّها تــغفل فــي آخــر حــياتــها عــن الــّلحق. فــيجب عــلينا أن نــفّضل كــّل إنــسان 
عـلى أنـفسنا ونـراه أعـظم وأشـرف وأكـمل مـنّا ألنّـنا بمجـرّد اعـتبارنـا أنـفسنا مـمتازيـن عـن اآلخـريـن 
نـبتعد عـن طـريـق الـنّجاة والـفالح. إّن هـذا يـأتـي مـن الـنّفس األمّــارة الّـتي تـجعل اإلنـسان يـرى كـلّ 
شــيء ســيئًّا مــا عــدا نــفسه وهــكذا تــرمــي اإلنــسان فــي بــئر عــميقة ظــلماء ال قــعر لــها فــهي تــجعل 
الـــظّلم فـــي نـــظر اإلنـــسان فـــي كـــّل ســـاعـــة عـــدالً وتـــصّور لـــه الـــذّلّـــة املـــحضة شـــرفًـــا أكـــبر وتـــبدي لـــه 
املـصيبة الـعظيمة راحـة تـامّـة. وعـندمـا نـحّقق جـيًّدا نـرى أّن هـذه الـبئر الـظّلماء هـي بـئر حـّب الـذّات 

ألّن اإلنسان ال يعجب بأطوار اآلخرين وسلوكهم وأقوالهم بل يعجب بأطواره وسلوكه وشؤونه.

مـعاذ اهلل أن يخـطر بـبال أحـدنـا حـّب الـذّات. ال سـمح اهلل، ال سـمح اهلل، ال سـمح اهلل، فـنحن حـني 
نـنظر إلـى أنـفسنا يـجب أن نـرى أنّـه لـيس فـي الـّدنـيا نـفس أذّل مـنها وأوضـع مـنها وأحـقر مـنها. 
وحـني نـنظر إلـى اآلخـريـن نـرى أنّـه لـيس فـي الـّدنـيا أعـزّ وأكـمل وأعـلم مـنهم. ألنّـنا يـجب أن نـنظر 
إلــى الجــميع بــنظر الــحّق ويــجب أن نــعتبرهــم أعــزّاء ونــعتبر أنــفسنا أذالّء. وكــّل تــقصير نــشاهــده 
فــي إنــسان نــعتبره تــقصيرًا فــي أنــفسنا ألنّــنا لــو لــم نــكن مــقّصريــن ملّــا شــاهــدنــا هــذا الــتّقصير. 
ويـجب عـلى اإلنـسان دائـًما أن يـرى نـفسه مـقصرًا وغـيره كـامـالً. وإنّـي عـلى سـبيل الـذّكـرى أقـول 
إّن حــضرة املــسيح روحــي لــه الــفداء مــّر ذات يــوم بــجيفة وهــو بــصحبة الــحواريّــني. فــقال أحــدهــم: 
"مـا أشـّد تـعفّن هـذا الـحيوان!" وقـال آخـر: "مـا أقـبح صـورتـه!" وعـبّر ثـالـث عـن كـراهـيّته لـه فـتفّضل 
حـضرة املـسيح: "الحـظوا أسـنانـه مـا أشـّدهـا بـياضًـــــــــا!". فـمن هـذا تـالحـظون أّن حـضرة املـسيح لـم 
يـــَر أّي عـــيب مـــن عـــيوب ذلـــك الـــحيوان بـــل فـــتّش حـــتّى شـــاهـــد أّن أســـنانـــه بـــيضاء فـــشاهـــد بـــياض 
األسـنان وغـّض الـطّرف بـعد ذلـك عـن تـفّسخه وتـعفّنه وقـبح مـنظره , واعـلموا يـقينًا أّن كـّل قـلب فـيه 
بــصيص مــن نــورانــيّة الجــمال املــبارك لــن تجــري عــلى لــسانــه كــلمة "أنــا" أعــني الــكلمة الّـــتي تــدلّ 
عــلى األنــانــيّة بــقولــه أنــا كــذا وأنــا عــملت كــذا وأنــا أحــسنت وفــالن أســاء. فــكلمة األنــانــيّة هــذه ظــلمة 

تغشى نور اإليمان. وكلمة حّب الذّات هذه تجعل اإلنسان غافالً عن اهلل تماًما.

هــــو األبــــهى يــــا إلــــهنا الــــقديــــر حــــّرر عــــبيدك العجــــزة هــــؤالء مــــن قــــيود الــــذّاتــــيّة وأطــــلقهم مــــن شــــراك 
األنــــانــــيّة وآونــــا جــــميًعا فــــي ظــــّل عــــنايــــتك ونــــّجنا جــــميًعا فــــي كــــهف الــــحفظ والحــــراســــة واالنــــقطاع 
والتّحـّرر مـن شـؤون الـنّفس والـهوى حـتّى نـتّفق ونتّحـد جـميًعا فـي ظـّل خـيمة الـوحـدة وحـتّى نـعبر 
الـّصراط ونـدخـل فـي جـنّة األبـهى جـنّة الـوحـدة الـحقيقيّة. إنّـك أنـت الـكريـم وإنّـك أنـت الـرّحـيم ال إلـه 

إالّ أنت القوّي القدير.



الحرب هادمة للبنيان اإلنسانيّ

الخطبة املباركة ألقيت غداة نشوب الحرب العامليّة األولى (1914)

هو اهلل

لقد تأزّمت األمور واضطربت الّدنيا والقوم مشغولون ينحر بعضهم بعًضا.

لـــقد قـــلت فـــي أمـــريـــكا وأوروبّـــا فـــي املـــجامـــع والـــكنائـــس واملـــحافـــل: "إّن عـــاقـــبة الـــحالـــة الـــحاضـــرة 
وخـيمة جـدًّا فـأوروبّـا أشـبه بمخـزن متفجّـــرات وانـفجاره يـنتظر شـرارة واحـدة فـتعالـوا وأخـمدوا هـذه 
الــنّار مــا دام ذلــك مــمكنًا حــتّى ال تحــدث هــذه الحــرب" ولــكنّهم لــم يــسمعوا الــنّصح , واآلن حــدثــت 
هــذه الــنّتيجة مــع أنّــكم تــرون أّن الحــرب هــادمــة لــلبنيان اإلنــسانــيّ وســبب خــراب الــعالــم وال نــتيجة 
مـــنها أبـــًدا وكـــال الـــغالـــب واملـــغلوب يـــتضّرر مـــنها ضـــررًا بـــالـــًغا ومـــثلهما مـــثل ســـفينتني اصـــطدمـــتا 
بـعضهما بـبعض فـإن أغـرقـت إحـداهـما فـالـّسفينة الـباقـية ال بـّد أن يـصيبها ضـرر وتـبقى مـعطوبـة. 
وغـــايـــة مـــا فـــي األمـــر أّن دولـــة تـــتغّلب غـــلبة مـــؤقّـــتة عـــلى دولـــة أخـــرى ولـــن تـــمضي أيّـــام إالّ ويـــصبح 
املـغلوب غـالـبًا واملـقهور مـنتصرًا. وكـم مـن مـرّة حـدث أن غـلبت فـرنـسا أملـانـيا ثـّم تـغّلب األملـان بـعد 
ذلــك عــلى الــفرنــسينّي , يــا لــلعجب مــا أشــد تــأثــير األوهــام فــي الــقلوب فــي حــني أّن الــحقائــق , ال 
تـــأثـــير لـــها. إّن هـــذا شـــيء غـــريـــب جـــدًّا. فـــاالخـــتالف الـــجنسيّ مـــثالً أمـــر وهـــميّ ولـــكن مـــا أعـــظم 
تـأثـيره! مـع أّن الجـميع كـّلهم بشـر وكـّل مـا فـي األمـر أّن جـماعـة تـسّمى بـجنس الـصقالـبة وجـماعـة 
تــــسمى بــــجنس األملــــان وجــــماعــــة تــــسمى بــــجنس الــــفرنــــسينّي وجــــماعــــة تــــسمى بــــجنس اإلنجــــليز. 
الحــظوا أّن اخــتالف األجــناس هــذا أمــر وهــميّ ولــكن مــا أشــّد تــأثــيره ونــفوذه! والــحال أّن الجــميع 
بشـر وهـذه حـقيقة واضـحة وهـي أّن جـميع البشـر نـوع واحـد , لـكّن هـذه الـحقيقة ال تـأثـير لـها فـي 
حــني أّن هــذا االخــتالف الــجنسيّ الّـــذي هــو أمــر مــوهــوم ومــجازّي لــه كــّل الــتّأثــير , ومــع كــّل هــذه 
الحــروب الّـــتي وقــعت والــّدمــاء الّـــتي ســفكت وكــّل هــذه الــبيوت الّـــتي هــدمــت وكــّل هــذه املــدن الّـــتي 
دمّــرت فــالــقوم لــم يشــبعوا مــن الحــروب والــقلوب ال تــزال قــاســية ولــم يــنتبه الــنّاس بــعد إلــى أنَّ هــذه 

البغضاء والعداوة هادمة للبنيان اإلنسانيّ وأّن الحّب واأللفة سبب راحة البشر ورخائهم.

فــما أشــّد اضــطراب الــنّاس فــي هــذه األيّــام , وكــم مــن آبــاء يــئنّون ويســتغيثون وال يــقّر لــهم قــرارًا 
وكم من أّمهات يبكني في حال من االضطراب ال توصف! فما اّلذي أجبر هؤالء على الحرب؟

إّن مسـبّبي الحـرب جـالـسون فـي مـنتهى الـعزّة فـي مـساكـنهم وألـقوا بـهؤالء الـفقراء املـساكـني فـي 
سـاحـة الحـرب يـمزّق بـعضهم بـعًضا، فـما أشـّد هـذا الـتّعسف! وبـينما ال يـرضـون أن تـقطع شـعرة 
واحـدة مـن رؤوسـهم تـراهـم يـقتلون آالف الـنّفوس فـي مـيدان الـوغـى والـقتال. دون جـدوى , فـاآلن 
قــد حــصلت مــشاكــل بــني الــنّمسا والــّصرب فــلو أحــيلت هــذه املــشاكــل إلــى مــحكمة عــمومــيّة لتحــّلها 
فـإّن تـلك املـحكمة الـكبرى تـقوم بـالـتّحقيق فـإن كـان الـذّنـب ذنـب الـنّمسا فـإنّـها تـصدر الـحكم وإن 



كـان الـذّنـب ذنـب األخـرى فـإنّـها تـحكم عـليها أيـًضا. فـما الـحاجـة لهـذه الحـرب؟ فـاملـحكمة الـكبرى 
تحــّل املــسألــة وإن حــصلت بــني األفــراد مــشاكــل فــإّن املــحكمة الــفضائــيّة تحــّلها. وعــلى هــذا الــنّحو 
تـتشّكل مـحكمة كـبرى تـفصل فـي املـشاكـل بـني الـّدول واملـلل. فـما أحـسن هـذا الـتّرتـيب! وأّي ضـرر 
فــي ذلــك؟ فــالــّدول واملــلوك أنــفسهم يــرتــاحــون ويــنالــون كــّل االطــمئنان , وفــي الــحقيقة مــنذ بــدايــة 
الـعالـم وكـتابـة الـتّاريـخ حـتّى اآلن لـم يـحصل ضـرر مـن الـتّآلـف واملـحبّة والـّصلح مـطلًقا ألّي إنـسان 
بــــل كــــان فــــي ذلــــك ســــرور لــــلكّل وراحــــة لــــلكّل وحــــصلت األضــــرار مــــن الحــــرب للجــــميع. ومــــع هــــذا 
فــالبشــر مــصّرون عــلى الحــرب ويجــّدون دائــًما فــي الــبحث وراء الحــرب , والــعجيب فــي أمــر هــذه 
املـلل أنّـها ظـنّت أّن أسـاس الـّديـن اإللـهيّ مـبنيّ عـلى الحـرب فـما أشـّد هـذه الـغفلة ومـا أحـّط هـذا 
الــــعقل! كــــأّن الــــقلوب ليســــت فــــيها ذرّة مــــن املــــحبّة , الحــــظوا إّن اإلنــــسان لــــديــــه صــــفة الــــوحــــشيّة 
واالفـتراس ولـكنّه يـتّهم الـحيوان بـتهمة االفـتراس. فـالـحيوان املـفترس يـصيد مـن غـير نـوعـه صـيًدا 
واحـــًدا يـــضطّر إلـــيه لـــطعامـــه. ومـــثالً يـــقولـــون عـــن الـــذّئـــب إنّـــه مـــفترس. مـــسكني هـــذ الـــذّئـــب يـــفترس 
حـــمالً لـــطعامـــه ألنّـــه إن لـــم يـــفترس يـــمت مـــن الـــجوع ألنّـــه مـــن آكـــالت الـــّلحوم ولـــكّن إنـــسانًـــا يســـبّب 
تــمزيــق مــليون نــسمة ثــّم يــتّهم الــحيوان املــسكني بهــذه الــتّهمة. أيّــها الــرّجــل إنّــك قــتلت مــليون نــفس 
وتـــــقول إنّـــــك فـــــاتـــــح، مـــــظفّر، شـــــجاع، مـــــقدام، وتفخـــــر بهـــــذا الـــــقتل ومـــــع هـــــذا تـــــتّهم الـــــذّئـــــب والـــــّدبّ 

باالفتراس! عجيب أمرك!

أقوى قوّة هي املحبّة

الخطبة املباركة ألقيت قبيل الحرب العامليّة األولى في األرض املقّدسة 1914

هو اهلل 

عجيب أّن جميع الخلق مضطربون.

قــبل مــا يــقارب العشــرة أو الخــمسة عشــر يــومًـــا تحــّدثــنا إلــى الــقنصل األملــانــيّ حــول الحــرب وقــد 
أصــّر هــو عــلى وجــوب زيــادة الــقّوة الحــربــيّة وإكــمالــها وكــان يــقول إّن الــقّوة الحــربــيّة كــّلما كــانــت 
أكـمل فـإنّـها تـكون سـببًا لـلرّقـيّ. وكـان بـعض األملـان وبـعض األشـخاص حـاضـريـن وصـّدقـوه فـي 
مــا ذهــب إلــيه واتّــفقوا مــعه فــي هــذه املــسألــة. فــقلت لــهم: "لــو أّن قــّوة املــحبّة تــتغّلب فــإّن تــأثــيراتــها 
تـــكون أعـــظم مـــن الـــقّوة الحـــربـــيّة ولـــيس فـــي عـــالـــم الـــوجـــود قـــّوة نـــافـــذة كـــنفوذ قـــّوة املـــحبّة فـــبالـــقّوة 
الحــربــيّة يــسكت الــنّاس ويــصمتون عــن طــريــق اإلكــراه ولــكنّهم بــقّوة املــحبّة يــطيعون األمــر مــحض 
رغـبتهم. فـالـيوم تجهـد جـميع الـّدول جهـًدا مـتواصـالً فـي تـهيئة وسـائـل الحـرب ولـو أّن الحـرب غـير 
مـــــوجـــــودة عـــــلى حســـــب الـــــظّاهـــــر ولـــــكّن الحـــــرب االقـــــتصاديّـــــة قـــــائـــــمة مســـــتمرّة ألّن هـــــؤالء الـــــفقراء 
املـــساكـــني يجـــمعون بـــضع حـــبوب بـــكّد الـــيمني وعـــرق الـــجبني ثـــّم يـــصرف جـــميع ذلـــك عـــلى الحـــرب 



ولهـــــذا فـــــالحـــــرب مســـــتمرّة قـــــائـــــمة. واآلن لـــــو أّن هـــــذا اإلصـــــرار والحـــــرص الّـــــذي لـــــدى الـــــّدول فـــــي 
الــتّجهيزات الحــربــيّة وهــذه األفــكار الّـــتي تــصرفــها لــتوســيع الــعلوم الحــربــية وهــذ الــّسعي والجهــد 
والـــهّمة والـــفكر –لـــو بـــذل فـــي ســـبيل املـــحبّة بـــني البشـــر وارتـــباط الـــّدول واملـــلل وألـــفة األقـــوام أفـــال 
يــكون ذلــك أفــضل وأحــسن؟ وبــدالً عــن اســتالل الــّسيوف وســفك بــعضهم دمــاء الــبعض اآلخــر أال 
يـكون األفـضل أن يـفّكروا بـراحـة بـعضهم بـعًضا واطـمئنانـه ورقـيّه؟” لـكّن حـضرات الـحاضـريـن لـم 
يـــقبلوا هـــذه األقـــوال وكـــانـــوا يـــجادلـــون فـــيها فـــقلت لـــهم: "تـــرى مـــا ثـــمرة هـــذا الـــّسفك لـــلّدمـــاء؟ ومـــا 
نـتيجة هـذا الـظّلم؟ وأيّـة مـنفعة جـنتها البشـريّـة مـن الـعدوان والـهجوم مـن أّول الـعالـم حـتّى الـوقـت 
الـــحاضـــر كـــما يـــخبرنـــا تـــاريـــخ البشـــريّـــة؟ بـــل الحـــظوا عـــلى الـــعكس أيّـــة أثـــمار لـــذيـــذة ظهـــرت بـــقّوة 
املـحبّة وأيّـة فـتوحـات مـعنويّـة تجـّلت وأيّـة آثـار روحـانـيّة ظهـرت! فحـرّي بـعقالء األرض أن تـنصرف 
أفـكارهـم إلـى نشـر قـّوة املـحبّة فـهي سـبب األلـفة والـوئـام وسـبب الـعزّة األبـديّـة وسـبب راحـة الـعالـم 
” ولـكن حـضرات الـحاضـريـن لـم يـرضـوا أن يـرضـخوا لهـذا الـرّأي بـل سـكتوا ولـم يـعترفـوا  اإلنـسانـيّ
بـل صـمتوا , والـيوم نـشاهـد جـميع األملـان فـي هـذا الـبلد محـزونـني مـهمومـني لـسماعـهم خـبر إعـالن 
الحـــرب وهـــم عـــلى درجـــة مـــن الحـــزن ال تـــوصـــف ألنّـــهم يـــرون أنّـــهم فـــي خـــطر لـــئال ينكســـر األملـــان. 
تـرى ملـاذا يـرمـون الـنّاس فـي الخـطر؟ مـع أّن هـؤالء فـي الـحقيقة أهـل ديـن واحـد وهـو ديـن حـضرة 
املــسيح ومــن جــنس واحــد هــو الــجنس اآلرّي الّـــذي جــاء فــي قــديــم الــزّمــان مــن آســيا إلــى أوروبّــا 
واســتقّر فــي بــقاع مــختلفة مــنها واتّخــذ كــّل جــمع بــعد فــترة مــن الــزّمــن ملــوطــنه اســًما مــختلفًا مــثل 
فـرنـسا، أملـانـيا، إنـكلترا وإيـطالـيا , ثـّم حـدثـت أسـباب االخـتالف بـينها تـدريـجيًّا ولـكنّها كـانـت كـّلها 
فـــي األصـــل جـــنًسا واحـــًدا. ثـــّم حـــّلت بـــينها أوهـــام واشـــتّد االخـــتالف يـــومًـــا فـــيومًـــا , وكـــذلـــك حـــينما 
نـفّكر مـليًّا نـالحـظ أنّـهم سـاكـنون فـي قـطعة واحـدة مـن األرض هـي الـقارّة األوروبّـيّة فـإن قـالـوا إنّ 
االخــتالف حــدث بســبب اخــتالف الــّديــن فجــميعهم أهــل ديــن واحــد وإن قــالــوا إّن االخــتالف حــدث 
بســبب الــجنس فــكّلهم جــنس واحــد وإن قــالــوا إّن االخــتالف حــدث بســبب الــوطــن فــكّلهم يــسكنون 
قـطعة أرض واحـدة , وعـالوة عـلى كـّل هـذا فـإّن جـميع هـؤالء مـن الـنّوع البشـرّي ومـن دوحـة واحـدة 
ونــموا مــن شجــرة واحــدة , وحــينما كــنت فــي أوروبّــا كــانــت كــّل مــّلة فــيها تــنادي: "الــوطــن! الــوطــن! 
الـوطـن!" فـكنت أقـول يـا أعـزّائـي مـا الـخبر فـي كـّل هـذا الـضجيج؟ ومـن أيـن كـّل هـذا الـعجيج؟ فـإنّ 
الـوطـن الّــذي تـصرخـون مـن أجـله وتـنادون بـه هـو سـطح األرض وهـو وطـن اإلنـسان وكـّل شـخص 
سـكن مـكانًـا كـان ذلـك املـكان وطـنه فـإّن اهلل تـعالـى لـم يـقّسم األرض تـقسيًما. فـاألرض كـّلها كـرة 
واحـدة وهـذه الحـدود الّـتي عـينتموهـا وهـميّة ال حـقيقيّة كـأنّـنا نـرسـم فـي هـذه الـغرفـة خـطوط حـدود 
وهـميّة ونـقول إّن نـصفها أملـانـيا والـنّصف اآلخـر إنـكلترا وفـرنـسا. فـالخـطوط الـوهـميّة ال وجـود لـها 
أبــــًدا وهــــذه الحــــدود الــــوهــــميّة هــــي بــــمثابــــة الحــــدود بــــني املــــمالــــك ألّن عــــدًدا مــــن الــــّسكان يــــسكنون 
مـيدانًـا ولـكنّهم قـّسموا املـيدان بـينهم بخـطوط وحـدود وهـميّة ولـو أراد أحـدهـم الـتّجاوز عـن حـدوده 
هجــم عــليه اآلخــرون والــحال أّن هــذه الخــطوط لــيس لــها وجــود حــقيقيّ , وفــضالً عــن هــذا نــالحــظ 



أّن هـــذا الـــوطـــن الّـــذي تـــتكّلمون عـــنه قـــائـــلني: "يـــا وطـــن! يـــا وطـــن!" مـــا هـــو؟ فـــإن كـــان أرضًـــــــــــا فـــإنّ 
اإلنــسان ال شــّك يــعيش فــوق هــذه األرض بــضعة أيّــام وبــعد ذلــك يســتقّر إلــى األبــد تــحت أطــباقــها 
وتــــكون قــــبرًا أبــــديًّــــا لــــه. أفهــــل يــــليق بــــاإلنــــسان أن يــــتحارب عــــلى هــــذه املــــقبرة األبــــديّــــة فــــيسفك دم 
إخـــوانـــه ويهـــدم الـــبناء اإللـــهيّ؟ فـــاإلنـــسان بـــناء إلـــهيّ أيجـــدر بـــه ذلـــك الـــعمل؟ وخـــالصـــة الـــقول إنّ 
بـحثي هـذا كـان فـي ذلـك الـيوم ثـقيالً عـلى األملـان ولـكنّني الـيوم رأيـتهم محـزونـني جـدًّا ومـضطربـني 
ومــرتــبكني. ولــكنّهم مــن الــنّاحــية األخــرى مــا أشــّدهــم حــماسًـــــــا وغــيرة! فــقد تــرك الشّـــــــبان أشــغالــهم 
وتحـرّكـوا مـسافـريـن واسـتعّد خـمسون شـخًصا مـن تـلقاء أنـفسهم لـلّسفر ويـذهـب مـن هـذه الـقريـة 
الــّصغيرة حــوالــي مــائــة شــخص مــن الشّـــــــبان بــكمال السّـــــــرور وال يــشكون مــن شــيء أبــًدا ولــكنّهم 
حــزنــوا جــدًّا مــن أخــبار الــيوم املــنبثّة بــاتّــحاد الــّروس والــفرنــسينّي واإلنــكليز ضــّدهــم , مــا اشــّد هــذا 
الـــتّعسف الّـــذي فـــيه يـــمزّق اإلنـــسان أخـــاه اإلنـــسان قـــطعة قـــطعة ملجـــرد أنّـــك أملـــانـــيّ وأنـــا فـــرنـــسيّ 
وذاك إنــــــكليزّي والــــــحال أنّــــــهم جــــــميًعا بشــــــر يــــــعيشون فــــــي ظــــــّل إلــــــه واحــــــد وتــــــشمل الــــــفيوضــــــات 

والعنايات اإللهيّة جميعهم وكّلهم أغنام اهلل وهذا الرّاعي الحقيقيّ رؤوف بالجميع.

ثــــّم إّن هــــذا الــــهياج هــــياج الــــطّبيعة وهــــؤالء الــــبؤســــاء مــــثل الــــحيوانــــات أســــرى الــــطّبيعة مــــغلوبــــون 
ومـحكومـون بـها. فـالـحيوانـات يـتجاوز بـعضها عـلى الـبعض اآلخـر بـحكم الـطّبيعة ويجهـد الـبعض 
فــي هــالك الــبعض اآلخــر وهــذا مــطابــق لــحكم الــطّبيعة ومــقتضاهــا. فــفي عــالــم الــطّبيعة االفــتراس 
وفــيه الــظّلم وفــيه الــتّنازع عــلى الــبقاء. وكــّل هــذه الــّشؤون مــن لــوازم الــطّبيعة وكــما أّن الــحيوانــات 
أسـيرة لـلطّبيعة فـكذلـك اإلنـسان ذلـيل لـلطّبيعة الّـتي قهـرتـه وأسـير لـها. فـمثالً يـتغّلب الـغضب عـلى 
اإلنـسان ويسـتولـي عـليه االفـتراس ويـكون حـينًا أسـير شـهواتـه الـنّفسانـيّة فـما هـذه جـميعها؟ إنّـها 
جــميًعا مــن مــقتضيات عــالــم الــطّبيعة إالّ الــنّفوس املــؤمــنة حــقًّا بــاهلل واملــؤمــنة بــآيــات اهلل واملنجــذبــة 
إلـــى مـــلكوت اهلل واملـــتوجّــــــهة حـــقًّا إلـــى اهلل فـــإنّـــها نـــجت مـــن أســـر مـــخالـــب الـــطّبيعة وبـــعد أن كـــانـــت 
مــحكومــة مــن قــبل الــطّبيعة صــارت حــاكــمة عــليها وبــعد أن كــانــت مــغلوبــة لــلطّبيعة أصــبحت غــالــبة 
عــلى الــطّبيعة. فــالــطّبيعة تــدعــو اإلنــسان إلــى الــهوى واملــجون فــي حــني أّن مــحبّة اهلل تجــذبــه إلــى 

عوالم التّنزيه والتّقديس.



الفهرس العام لعناوين األلواح والخطب

5مقّدمة النّاشر

13صوت الّسالم العام

16الّلوح املبارك

22جناب البروفسور املحترم الّدكتور فورال املعظم

34هولندا جناب الّسيّد أ.أ. دان زيدكز

38الّلوح املبارك إلى قرّاء جريدة واهان – لندن

40الّلوح املبارك إلى مدير وقرّاء املجلة الّشرقية - لندن 

43الّلوح املبارك إلى أعضاء مجمع الّصلح العموميّ في هولندا

46الّلوح املبارك بافتخار جناب سالم – في الصني

49الّلوح املبارك بافتخار أمة اهلل الّسيّدة بارسنز

52الخطبة املباركة بالّلغة العربية في تونون – سويسرة

56الحّق فهمه سهل

60الّسرور األبدّي

62خطبة كنيسة سيتي تمبل

64صورة املأل األعلى 

66تجديد تعاليم األنبياء 

67تجديد النّواميس اإللهيّة 

68الخطبة املباركة بالّلغة العربيّة في كنيسة سان جورج 



72نور الّروحانيّة 

74نسيان التّعاليم اإللهيّة

76نداء امللكوت

79نبذة عن تعاليم بهاء اهلل

83عالم الوجود محتاج إلى الّروح

86االعتماد على امللكوت الّسماوّي

89دورة الفصول الّروحانيّة 

92بيان معنى األب في االبن واالبن في األب

98الّدين سبب اتّحاد العالم

102العلم يحطّم أغالل الطّبيعة 

104الّروح القدس سبب املحبّة الجامعة 

107مجيء املسيح على منت الّسحاب

109الخالف الّدينيّ وإثبات نبّوة سيّدنا محّمد

115االتّحاد مقصد عظيم دونه مشكالت جّمة

118الّروح القدس واسطة الفيض 

120املدنيّة الّروحانيّة 

123معنى التّنزيه والتّقديس

125بحث في الّروح

129دين اهلل هو األعمال

132دين اهلل قسمان

135مجلس يتفّوق على مجالس العالم

137النّور اإللهيّ

139اإلنسان مرآة ممثّلة للحّق

142مصائب الجمال املبارك

148إنّما هي األعمال ال األقوال



150محبّة اهلل

152في مجمع الّروحانينّي 

157تحّري الحقيقة 

161رقيّ الّروح وبقاؤها

168وحدة اإلنسانيّة 

171الّدين تؤام العلم 

174ترك التّعّصب 

177املساواة بني الجنسني 

179نصيحتي إليكم اليوم

180النّفس واسطة بني الّروح والجسد

183تعديل املعيشة 

186املكافأة واملجازاة

190نفثات الّروح القدس

193االجتماع الّسماوّي

195 نداء اهلل ونداء الّشيطان

199الرّقيّ املاّدّي والّروحانيّ

202الّسرور والحزن

205املائدة الّسماويّة 

207غفلة النّاس عن اهلل 

209نور الهداية 

211وحدة العالم اإلنسانيّ 

214صبح الّصلح األكبر

219الحكمة اإللهيّة 

227حضرة زرادشت عليه الّسالم 

231مولد الرّسول الكريم



236يوم النّيروز

239تعاليم بهاء اهلل

246بهائنّي حقيقيّون 

249الّربيع اإللهيّ

251أسس املدنيّة اإللهيّة 

255معانقة الّشرق والغرب

257ليس لدى اهلل بيض وسود

260االتّحاد واألخّوة

263الوحدة 

270وحدانيّة اهلل 

274نداء وحدة العالم اإلنسانيّ

282التّطّور والتّجّدد

286العلم نور

291وحدة أساس األديان 

295التّقرّب إلى اهلل 

300حوار في املصيف

312تعاليم بهاء اهلل 

319تعاليم بهاء اهلل 

328التّربية الّروحانيّة 

330تحّقق البشارات ورسائل بهاء اهلل إلى امللوك

337هذه نصيحتي إليكم

341لإلنسان حياتان 

345ملاذا ينكر النّاس املظاهر املقّدسة 

350رقيّ العصر الحاضر

353خلود الّروح 



357الّسعادة الّروحيّة 

362التّربية نوعان 

371وصيّتي في توديعكم

375تعاليم بهاء اهلل 

381عالم الطّبيعة ناقص

386وحدة العالم اإلنسانيّ 

395وصاياي لكم

398مجيء الّسيّد املسيح 

401التّربية باألعمال ال باألقوال

404الّدين سبب املحبّة

409تحّري الحقيقة وخلود األرواح – وحدة املظاهر املقّدسة

414إثبات األلوهيّة 

416ال نهاية للفيض اإللهيّ

421سؤال وجواب

430تعاليم بهاء اهلل 

437إعالن دعوة حضرة الباب

441عظمة أمر اهلل 

445أسباب فخر اإليرانينّي 

447مجلس بديع

450ما أقّل البشر إنصافًا

453آفة األنانيّة 

456الحرب هادمة للبنيان اإلنسانيّ

459أقوى قّوة هي املحبّة 

463الفهرس العام لعناوين األلواح والخطب



فهرس األعالم

أباطرة: 386.

إبراهيم: 109- 151- 224- 242- 316- 359- 377- 440.

إبليس: 349.

آدم: 207- 209- 319- 367.

أرسطو: 22- 190- 223- 386.

أرميا: 191.

إسحق: 110.

اإلسكندر اليوناني: 307- 426.

االسم األعظم اطلب "بهاء اهلل"

آسيا بنت فرعون: 316.

إشعيا: 110- 167- 191- 288- 399.

األعلى "حضرة" راجع "الباب".

أفالطون: 22- 190- 223- 386.

إقليدس: 223.

أمير املؤمنني اطلب "علي بن أبي طالب"

أوكوست فورال "الّدكتور": 22.

إيليا: 110- 191.

باب: 90- 143- 151- 166- 224- 232- 242- 291- 360- 437- 438- 440.

باب الباب: 437.



بارسنز "الّسيّد والّسيّدة": 49- 52- 357- 371.

.143 :" باقر "مالّ

بختنّصر "نبوخذ نّصر": 426.

بديع خراساني "ميرزا": 145.

بطرس: 87- 112- 119- 191- 223- 300- 343- 428.

بطليموس: 113.

بلومفيلد "الّليدي": 401.

بـهاء اهلل "الجـمال املـبارك - االسـم األعـظم": 13- 14- 19- 20- 21- 33- 42- 56- 57- 59- 61- 
 -140 -130 -109 -108 -92-91 -90 -87 -86 -82 -80 -78 -76 - 68 - 66 -63
 -166 -160 -158 -157 -155 -153 -151-147 -146 -145 -144 -143 -142
 -206 -198 -196 -192 -191 -190 -188 -187 -183 -180 -179 -172 -170
 -242 -239 -238 -235 -234 -233 -232 -229 -228 -225-224 -211
 -301-296 -293 -292 -291 -281 -280 -279 -255 -253 -247 -246-243
 -333 -332 -330-327 -326 -325 -324 -323 -317 -316 -315 -314 -302
 -378 -377 -376 -375 -371 -368 -366 -365 -360 -344 -340 -335 -334
 -442 -441 -440 -439 -438 -437 -408-407 -393 -392 -387 -380 -379

.455 - 451 -446 - 444

بوذا: 291- 330- 427.

بولس الحوارّي: 175.

تقي خان "ميرزا": 144.



جالينوس: 48.

جعفر "آقا ميرزا": 448.

الجمال املبارك "اطلب بهاء اهلل"

جمشيد: 237.

جنكيز خان: 347.

حزقيال: 191.

حسن عمو "امليرزا": 443.

حنّا: 195.

الحواريّون: 119 – 123 – 130 – 188 – 192 - 196- 197- 209- 210- 211- 344- 435- 
.448

داروين: 128.

داود: 110- 231- 347- 426.

دريفوس "مسيو": 86- 92- 118- 129- 161- 186.

الــــــرّســــــول الــــــكريــــــم "رســــــول اهلل- محــــــّمد ص- املــــــصطفى": 48- 54- 58- 66- 71- 92- 111-110- 112- 
 -291 -281 -275 -242 -234 -232 -224 -195 -166 -159 -151 -143 -138 -113

.452 -451 -440 -438-435 -433 -431 -427 -377 -370 -360

رضا قلي "امليرزا": 443.

زرادشت: 227- 228- 229- 291- 427- 433.

زكريّا: 426.

زكريّا "أبو يحيى": 111.

زنوبيا: 435.

زين العابدين خان فخر الّدولة: 442.

سارة "زوجة إبراهيم": 316.



سعيد خان "ميرزا" وزير خارجية إيران: 443.

سقراط: 22- 26.

سالم "جناب": 46.

سليمان: 60- 110- 231- 274- 426.

سنائي "الحكيم": 167.

سيّد الّشهداء: 130.

شارملان: 115.

شعيب: 228.

شمس البهاء اطلب "بهاء اهلل".

طيطوس: 426.

عبد البهاء: 16- 34- 38- 39- 46- 49- 335.

عبد الحسني "الّشيخ": 441- 442.

.336 -335 :" عبد الحميد "الّسلطان العثمانيّ

.334 :" عبد العزيز "الّسلطان العثمانيّ

عماد الّدولة حاكم كرمنشاه: 443.

علي بن أبي طالب "أمير املؤمنني": 143.

علي جان "مال": 143.

علي نقي "ميرزا": 442.

عيسى اطلب "الّسيّد املسيح".

فاطمة بنت الرّسول: 316.

فرج اهلل زكي الكردي: 79.

فرعون: 195- 197- 231.

الفّريسيّون: 196- 198.

فيثاغورس: 190- 223.

فيشر "الّدكتور": 22.



قرّة العني: 316- 436.

قياصرة: 386.

قيافا: 195.

گشتاسب: 227.

كميل بن زياد النّخعيّ: 143.

كليوباترا: 436.

كولومبوس: 302- 383.

كيومرث: 237.

الريجاني "اسم القبيلة": 144.

لهراسب: 227.

ليكرجوس – ليكارغوس: 184- 308.

محّمد "الّسيّد": 442.

محّمد حسني "الّشيخ": 442.

مريم "أم يعقوب": 316.

مريم العذراء: 108- 111- 300- 316- 399- 433.

مريم املجدليّة: 88- 316- 373- 435- 448.

املــــــــــــــــــسـيـح "الــــــــــــــــــسّـــــيّـد": 49- 54- 58- 59- 68- 71- 72- 74- 75- 84- 87- 88- 90-89- 95- 107- 
 -150-138 -133 -132 -130 -129-126 -124 -123 -121 -119 -112 -111 -110 -108
 -210 -209 -198 -197 -196 -195 -192 -175 -172 -167 -166 -163 -155 -151
 -275 -272 -264 -255 -252 -244 -243 -242 -241-232 -224 -214 -211
 -332 -328 -327 -323 -303 -302 -300 -298 -295 -292 -291 -288 -285-281

 -346 -345 -343



 -419 -406 -405 -404-400 -399 -398 -385 -377 -364 -363 -359 -354 -348 -347
 -445 -440 -438 -433 -432 -431 -428 -427 -426 -425 -424 -423 -422 -421

.460 -454 -450 -449 -448 -447

املصطفى اطلب "الرّسول الكريم".

مصطفى ضياء باشا: 234.

مكسويل "الّسيّد والّسيّدة": 381.

مــــــــوســــــــى عــــــــليه السّــــــــــــالم: 53- 58- 59- 66- 67- 71- 89- 110- 111- 112- 138-133- 151- 172- 
 -348 -347 -332 -291 -281 -274 -272 -242 -231 -224 -214 -211 -197 -195

.447 -440 -435 -433 -432 -431 -427 -426 -424 -423 -405 -377 -359

نابليون األّول: 115- 347.

نابليون الثّالث: 218- 333.

ناصر الّدين شاه: 145- 146- 335- 361.

نبيّ اإلسالم اطلب "الرّسول الكريم".

النّقطة األولى اطلب "الباب".

نوري "قبيلة": 144.

نيرون: 343.

هارون: 110- 197- 426.

هانيبال: 347.

هوشنك: 237.

يحيى بن زكريا "يوحنّا املعمدان": 425- 438.



يعقوب: 110.

يوحنّا اإلنجيليّ: 119.

يوحنّا املعمدان اطلب "يحيى بن زكريّا".

يوحنّا فم الذّهب: 424.

يوسف: 110- 151.

يوشع: 447.



صفحة خالية



فهرس أسماء األمكنة واملدن

أبيورد: 430.

أدرنة: 75- 145- 232.

أراس "نهر": 228.

األستانة راجع إسطنبول.

ستانفورد "جامعة": 386.

إسطنبول: 78- 145- 232.

إسنشن "كنيسة": 251.

إصفهان: 437.

آمل: 142- 143.

باريس: 86- 87- 92- 95- 96- 123- 125- 135- 152- 218- 306- 429.

بروكلني: 444.

برلني: 306.

بطحاء راجع مكة املكرمة.

بغداد: 77- 145- 439- 441- 442- 443- 444.

بودابست: 430.

بور سعيد: 441- 442- 447.

بوسطن: 444.

تبريز: 438.

تدمر: 435- 436.



ترامونت "معبد": 282.

ترمد: 430.

تسا: 430.

تونون: 52.

تيتانيكا "باخرة": 302.

جرجان: 430.

جهريق: 438.

حيفا: 347- 429- 453.

دوبلني: 49- 444.

دنور: 444.

سان جرمان "قاعة": 152.

سان جورج "كنيسة": 68.

سان فرانسيسكو: 22- 23- 49- 388- 432.

سيتي تمبل "كنيسة": 62.

سني "نهر": 207.

شميران: 145.

شيراز: 437.

الطّبرسي "قلعة": 142.

طبريّا "بحيرة": 109.

طرابلس وطرابلس الغرب: 194- 199- 207- 215- 217- 277.

عّكا: 60- 77- 145- 147- 233- 335- 450.

فيكتوريا "فندق": 227- 236.

فيالدلفيا: 312- 319.

قدس األقداس: 433.

الكرمل "جبل": 234.



كرمنشاه: 443.

كريث متوديث "كنيسة": 274.

كالرك "جامعة": 286.

كينك زي هاوس "كنيسة": 404.

الهاي: 131.

لندن: 38- 40- 42- 56- 57- 76- 78- 91.

ماكو: 438.

املحيط األطلسي: 248.

مدين: 228.

مرو: 430.

املعمدانينّي "كنيسة": 295- 319.

املقام األعلى "ضريح حضرة الباب": 453.

مّكة: 232- 370- 451.

املوّحدين "كنيسة": 270- 312- 362- 375.

مونتريال: 375- 381- 444.

مونتكلر: 270- 444.

ناصرة: 108- 346- 347.

نسف: 430.

نواي ديالم "كنيسة": 211.

نياوران: 145.

نيويورك: 255- 302- 450.

هارفارد "جامعة": 257.

واشنطن: 47.



صفحة خالية



فهرس أسماء األقوام واألديان

األرمن: 289.

اآلري: 460.

إسرائيل راجع "بني إسرائيل".

اإلسالم واملسلمون "املحّمديون": 112- 235- 242- 331- 332- 334- 407- 427-409- 442.

األعراب والعرب والعربي: 200- 208- 242- 256- 275- 289- 370.

بروتستانت: 130- 428.

بـــــــــنو إســـــــــرائـــــــــيل: 53- 67- 89- 151- 191- 197- 231- 274- 275- 359- 424-405- 426- 427- 
.443 -431

- الـبهائـيّون- الـبهائـيّة: 56- 58- 148- 149- 171- 179- 187- 196- 247-242-238- 263-  الـبهائـيّ
.442 -436 -296

البوذيّون – البوذّي: 34- 158- 224- 284- 291- 332- 407- 427.

ثيوسوفيون – التّياصفة: 66- 79- 219- 263- 409- 416. 

الزرادشتيّ والزرادشتيّون: 158- 224- 242- 284- 331- 332- 334- 407- 427.

الّسبطيون: 445.

سريان- سريانيون: 49- 255- 266.

الّسنّة: 431.



الّشيعة: 431.

عربي راجع "األعراب والعرب".

قريش: 196- 232.

الكاثوليك: 129- 428.

الكلدان والكلدانيّون: 49- 243- 266- 275- 405.

الكنفوشيوسيّون: 34.

مجوس – مجوسيّ: 159- 242.

محّمدي راجع "اإلسالم واملسلمون".

مسيحيّ – مسيحيّون: 58- 95- 110- 111- 112- 130- 131- 158- 159- 224- 242 -284- 
.450 -435 -432 -431 -427 -426 -409 -407 -334 -333 -332 -331 -291

موسويون راجع اليهود.

النّصارى راجع مسيحيّون.

الــــــــيهود – يــــــــهودّي – يــــــــهوديّــــــــون: 109- 110- 112- 143- 158- 159- 195- 224-196- 242- 272- 
 -407 -399 -398 -348 -347 -346 -345 -334 -333 -332 -331 -323 -291 -284

.450 -432 -431 -427 -426 -425 -419 -409



فهرس البلدان واملناطق وشعوبها

إسبارطة: 307- 308.

آسيا: 232- 235- 278- 336- 460-431.

آشوريّون: 48- 243- 266- 404.

أفريقيا وأفريقيّون: 258- 335- 362- 401- 402.

أملـــــــــــــان وأملـــــــــــــانـــــــــــــي: 106- 175- 176- 241- 256- 276- 306- 378- 393- 408-394- 456- 459- 
.461 -460

أمـــــــــريـــــــــكا واألمـــــــــريـــــــــكيّون: 13- 14- 42- 57- 256- 257- 258- 262- 281- 295-291- 302- 305- 
 -448 -441 -426 -393 -383 -380 -372 -362 -361 -357 -335 -333 -330 -306

.456

أمركيا الجنوبيّة الوسطى: 305.

اإلنجليز واإلنجليزّي: 106- 128- 175- 176- 256- 276- 378- 393- 461-460- 462.
أوروبّــــــــــــــــــا واألروبــــــــــــــــــيـون: 13- 14- 47- 73- 125- 135- 179- 200- 241- 258- 357-306- 378- 

.461 -456 -442 -431 -402

إيــــران- إيــــرانــــيّ واإليــــرانــــيّون: 74- 76- 77- 80- 90- 91- 106- 113- 145- 175-153- 187- 213- 
 -292 -279 -278 -276 -256 -253-244 -242 -237 -236 -228 -227 -224 -218

-331 -323 -316 -305



.451 -446 -445 -407 -406 -393 -378 -366 -360 -334 -332

إيطاليا – إيطالي واإليطاليون: 106- 115- 199- 208- 276- 393- 460.

بلقان: 13- 14- 428.
الجزيرة العربيّة: 275- 359- 360- 370.

الحجاز: 370.

الّروس – روسيا: 122- 393- 430- 462.

روما: 343.

الــــــّرومــــــان – الــــــّرومــــــيّ: 49- 54- 113- 175- 241- 243- 255- 266- 275- 346-317- 386- 405- 
 .435

الّسوريون: 275.

سويسرة: 52.

الّصني: 289.

الّصرب: 457.

العراق: 233.

الفرس والفارسي راجع "إيران واإليرانيّون"

فـــــرنـــــسا – فـــــرنـــــسيّ وفـــــرنـــــسيّون: 106- 107- 175- 176- 207- 241- 256- 276- 306- 393-378- 
.461 -460 -408 -394

فلسطني: 347- 426.

القارّة األميركية راجع "أمريكا واألمريكيّون".

كردستان: 144.

كندا: 305- 375.

كاليفورنيا: 386.



مازندران: 142- 144.

مصر واملصريّون: 49- 57- 67- 151- 243- 255- 264- 275- 317- 442.

مكسيك: 305.

النّمسا: 457.

الهند والهنود: 289- 380.

اليونان: 49- 54- 113- 184- 223- 241- 243- 244- 255- 266- 275- 317- 405-386.

يابانيون: 121- 289.



صفحة خالية



فهرس الكتب

أحسن القصص: 437.

األلواح املباركة: 124.

ألواح امللوك: 380.

اإلنــــــــــــــــــجـيـل: 41- 54- 66- 92- 107- 111- 112- 124- 130- 153- 187- 288- 295- 298- 300- 
.444 -438 -436 -433 -421 -400 -377 -368 -348 -330 -303

الــــــــــــــــــتّوراة: 41- 58- 66- 92- 111- 112- 124- 127- 132- 172- 330- 346- 347- 400- 424- 
.432 -427 -426

زند أفستا: 330.

الفرقان راجع "القرآن الكريم".

الــــــــــقرآن الــــــــــكريــــــــــم: 23- 41- 58- 66- 111- 112- 113- 124- 130- 138- 167- 228- 330- 432- 
.447 -433

الكلمات املكنونة: 396.

الكتاب املقّدس: 288- 400.

مائة رسالة لجالينوس الحكيم: 48. 

مجسطيّ: 113.

مجلة الّشرقية: 40.

واهان "جريدة": 38.


