خطب
عبد البَ َهاء
َ
في أوروبّا وأمري َكا
الطّبعة الثّانية
شهر النّور  155بديع
تموز 1998م.
ّ
من منشورات دار النّشر البهائيّة في البرازيل
EDITORA BAHA’I – BRASIL
Rua Engenheiro Gama Lobo, 267 Vila Isabel
20.551 Rio de Janeiro/ RJ, Brazil

مقدّمة النّاشر
CؤسCس الّ CديCن الCبهائCيّ – إلCى ال ّCرفCيق األعCلى فCي أواخCر أ ّيCار )مCايCو(
صCعد حCضرة بCهاء اهلل – م ّC C
سCCنة  ،1892فCCتو ّلCCى تCCبيني أمCCره وتCCرويCCجه مCCن بCCعده ابCCنه عCبّاس أفCCندي ا ّلCCذي يCCعرف جّ Cي ًدا بCCاسCCم:
"املولى" و"حضرة عبد البهاء”
وفCي فCاتCحة هCذا الCقرن بCلغ انCتشار الّ CديCن الCبهائCيّ فCي الCغرب درجCة اسCتلزمCت سCفره إلCى أحCبّائCه
ا ّلCCذيCن تع ّهCCدهCم بCعنايCة فCائCقة ،غCير أنّCه لCم يسCتطع أن يCغادر شCواط pاألرض املCق ّدسCة إالّ بCعد أن
أطCCاح انCCقالب "تCCركCيّا الCCفتاة" بCCالCCحكومCCة الCCعثمانCيّة سCCنة  ،1909وأطCCلقت حCCكومCCة االنCCقالب سCCراح
Cسياس Cيّني وال ّ CديCCنيّني ،ومCCا كCCاد عCCبد الCCبهاء يسCCتر ّد حCّ CريّCCته بCCعد اعCCتقال وسCCجن
كCCافّCCة املCCسجونCCني الّ C
السCبعني
Cيكرس -وهCو عCلى أبCواب ّC C
وتCضييق دام أربCعني سCنة حCتّى نCهض فCي ثCقة وعCزم وشCجاعCة ل ِّ
من العمر -ما بقي من ق ّوته ،ليقوم بهذه األسفار الطّويلة ا ّلتي دامت ما ال ّ
يقل عن ثالثة أعوام.
ال ّرحلة األولى
فCفي شهCر أيCلول )سCبتمبر(  1910أبحCر مCن األرض املCق ّدسCة وأقCام فCي بCور سCعيد مCا يCقرب مCن
Cطره إل CCى
Cسفينة م CCن ه CCناك ليبح CCر إل CCى أورو ّب CCا ،إالَّ أ ّن ت CCو ّCع CCك ص ّ C
شه CCر واح CCد ،ورك CCب ال ّ C
Cحته اض ّ C
تCCأجCCيل رحCCلته فCCتو ّقCCف بCCاإلسCCكندر ّيCCة نCCحو عCCام واحCCد حCCيث أقCCام مسCCتشف ًيا وزار أثCCناء إقCCامCCته تCCلك:
القاهرة ،وضاحية الزّيتون.
وفCي أغسCطس سCنة  1911أبحCر مCن اإلسCكندريّCة عCن طCريCق مCارسCيليا إلCى مCديCنة تCونCون لCي بCان
CسويسCريّCة ،ومCكث فCيها أيّCا ًمCCا مCعدودة وألCقى هCناك خCطبته الCجامCعة ا ّلCCتي نCقلها أحCد املCراسCلني
ال ّ
إلى جريدة األهرام املصرية(1).
ّ
وفCCي الCCيوم الCّ CرابCCع مCCن شهCCر أيCCلول )سCCبتمبر(  1911وصCCل عCCبد الCCبهاء مCCديCCنة لCCندن ،فCCمكث فCCيها
شه Cً Cرا واحً C Cدا ل CCيغادره CCا إل CCى ب CCاري CCس ح CCيث ب CCقي مّ C Cدة ت CCسعة أس CCاب CCيع غ CCادر ب CCعده CCا ال CCعاص CCمة
ال CCفرن CCسيّة ل CCيعود إل CCى م CCصر ف CCي شه CCر ك CCان CCون األ ّول )دي CCسمبر( م CCن ال CCعام ن CCفسه ،وق CCضى ف CCصل
الشCCتاء ف CCي م CCدي CCنة اإلس CCكندريّ CCة .وه CCذه ه CCي م CCا ن CCطلق ع CCليها اس CCم "ال Cّ Cرح CCلة األول CCى" ،وق CCد دام CCت
ّC
أربعة أشهر أو نحوها.

)(1

الصفحة  52من هذا الكتاب
هذه الخطبة منشورة في ّ

ال ّرحلة الثّانية
بCCدأ حCCضرة عCCبد الCCبهاء رحCCلته ال CثّانCCية إلCCى الCCغرب فCCي الCCيوم الCCخامCCس والعشCCريCCن مCCن شهCCر آذار
)مCارس(  1912فCقد أبحCر إلCى نCيويCورك عCن طCريCق نCابCولCي ،فCوصCلها بCعد  18يCو ًCمCا وفCي أمCريCكا
قCام بCجولCة واسCعة طCويCلة اسCتغرقCت  8أشهCر جCاب فCيها الCواليCات املتّحCدة مCن املCحيط إلCى املCحيط
وب CCعض امل CCدن ف CCي ك CCندا ث ّ Cم ع CCاد إل CCى ن CCيوي CCورك وغ CCادره CCا ف CCي ال CCيوم ال CCخام CCس م CCن ك CCان CCون األ ّول
)دي CCسمبر( إل CCى ل CCيفرب CCول ،وم CCنها إل CCى ل CCندن ف CCزار أك CCسفورد وأدن CCبره وب CCريس CCتول وع CCاد إل CCى ل CCندن
ومCنها سCافCر إلCى بCاريCس فCي أواخCر كCانCون الCثّانCي )يCنايCر(  1913حCيث أمCضى فCيها إلCى أواخCر
آذار )م CCارس( ثّ C Cم س CCاف CCر إل CCى اش CCتتغارت ف CCبودابس CCت وﭬﻴﻴﻨﺎ وف CCي  13ح CCزي CCران أبح CCر إل CCى ب CCور
س CCعيد وزار اإلس CCماع CCيليّة وأب CCا ق CCير زي CCارة ق CCصيرة وأق CCام ف CCي رم CCل اإلس CCكندريّ CCة م ّ Cدة أط CCول ع CCاد
بCCعدهCCا إلCCى األراضCCي املCCق ّدسCCة مCCنهيًا أسCCفاره ال CتّاريCCخيّة فCCي  5كCCانCCون األ ّول  1913قCCبل إعCCالن
الحرب العامليّة األولى بزمن قصير.
وتCشير هCذه األسCفار الCطّويCلة إلCى نCقطة بCالCغة األهCم ّية فCي تCاريCخ الّ CديCن الCبهائCيّ ،كCما أنّCها تCقف
املبش CCر به CCذا
ّC C
ف Cذّة ف CCري CCدة ال ش CCبيه ل CCها وال م CCثيل ف CCي ال CCقرن ال CCبهائ Cيّ األ ّول ،ذل CCك ألنّ CCه ال "ال CCباب"
CالشCCرق اتّCCصاالً
CؤسCCس هCCذا ال ّ CديCCن– اسCCتطاعCCا أن ي Cتّصال بCCالCCغرب أو بC ّ C
ال ّ CديCCن وال "بCCهاء اهلل" – مC ّ C
مCCباشCً Cرا أو شCCخصيًّا ،فCCما كCCاد حCCضرة الCCباب يCCعلن رسCCالCCته ح Cتّى اعCCتقل وسCCجن ونCCفي فCCي قCCالع
الح CCدود اإلي CCران Cيّة ال Cّ Cروس Cيّة ال Cتّرك Cيّة ث ّ Cم م CCا ل CCبث أن ش CCرب ك CCأس ال ّ C
Cشهادة رم Cيًا ب CCال Cّ Cرص CCاص ف CCي
ميدان تبريز العام في صيف .1850
أ ّمCC Cا ح CCضرة ب CCهاء اهلل ف CCقد ق CCضى م CCعظم ح CCيات CCه س CCجينًا م CCنف ًيّا اب CCتدا ًء م CCن طه CCران ف CCبغداد ،ثC Cمّ
Cتقر بCCه مCCنفاه فCCي سCCجن عّ Cكا ،وظCّ Cل سCCجينًا محCCرو ًمCCا مCCن الحCّ Cر ّيCCة إلCCى
إسCCطنبول فCCأدرنCCة حCتّى اسّ C
آخCCر نCCسمة مCCن حCCياتCCه ث ّ Cم صCCعد إلCCى الCّ CرفCCيق األعCCلى بCCجوار تCCلك املCCديCCنة فCCي صCCيف عCCام 1892
ميالد ّية.
وعCلى ذلCك فهCذه هCي امل ّCرة األولCى ا ّلCCتي اسCتطاعCت فCيها شCخصيّة رئCيسيّة لهCذا الّ CديCن وهCي مCثله
الشCCرق وتCتمتّع بح ّCريّCة
Cبني كCتابCاتCه املCق ّدسCة أن تتخCطّى شCواطC ّ p
األعCلى ومCركCز عهCده ومCيثاقCه وم ّ
العمل إلى آخر أيّام حياتها ا ّلتي انتهت في خريف عام .1921
Cسجن ص CCب ًيّا ثّ C Cم غ CCادره ش CCي ً
خا ف CCلم
وي CCنبغي أالّ ي CCغيب ع CCن ب CCال CCنا أ ّن ح CCضرة ع CCبد ال CCبهاء دخ CCل ال ّ C
يجCCلس إلCCى مCCع ّلم ،ولCCم يCCتلقَّ الCCعلم فCCي مCCدرسCCة ،كCCما أنّCCه لCCم يCCختلط بCCالCCوسCCط الCCغربCيّ حCتّى يCCعرف
Cنصة ف CCي ع CCواص CCم أورو ّب CCا
ع CCادات أه CCل ال CCغرب أو ل CCغتهم ،وم CCع ذل CCك ق CCام ل CCيعلن م CCن امل CCنبر وم CCن امل ّ C
Cهمة وفCCي أ ّمCCهات مCCدن أمCCريCCكا الّ C
Cشمال ّ Cية الCCحقائCCق املCCميزة لCCل ّديCCن الCCبهائ Cيّ ،ولCCيوضCCح األصCCول
املّ C
الصلة ا ّلتي تربط رساالتهم بهذا ال ّدين ،ويشرح عناصر
اإللهيّة ألنبياء اهلل ورسله جمي ًعا،
ّ
ويبني ّ
الCنّظام اإللCCهيّ الCCعاملCيّ ،ويCCعزّز عCCرض هCCذه الCCحقائCCق الCCحيويّCCة ا ّلCCتي وصCCفها بCCأنّCCها "روح الCCعصر”

بتحCCذيCCراتCCه وإنCCذاراتCCه بCCانCCدالع نCCار حCCرب طCCاحCCنة داهCCمة تCCلتهم أوروبّCCا ،ويCCنبّه عCCلى االنCCحالل ا ّلCCذي
Cري سCوف تCرتCفع
Cدب فCي الCقوى ال ّ
ي ّ
CسياسCيّة ،ويCؤ ّ CكCد تCأكCي ًدا قCاطً Cعا بCأ ّن "رايCة اتّCحاد الCجنس البش ّ
ويصبح العالم عاملًا آخر”.
وفCي أثCناء تCلك األسCفار أظهCر حCضرة عCبد الCبهاء مCن الCحيو ّيCة واإلقCدام واإلخCالص لCلواجCب ا ّلCذي
Cصرح بCالCحقائCق اإللCهيّة،
فCرضCه عCلى نCفسه مCا أثCار الCعجب واإلعCجاب ،فCقد قCضى ثCالثCة أعCوام ي ّ
ذرة مCCن ق ّ CوتCCه ،عCCام Cالً عCCلى رعCCايCCة املCCريCCض وال CتّفريCCج عCCن
غCCير مهCCت ّم بCCراحCCته أو صّ C
Cحته ،بCCاذالً كCّ Cل ّ
ال CCبائ CCس واملح CCروم ،وم CCواس CCاة املح CCزون وامل CCهموم ،وك CCان راس ً C
خا ال ي CCقبل امل CCساوم CCة ف CCي دف CCاع CCه ع CCن
الCعناصCر املCظلومCة والCطّبقات املحCرومCة ،وكCان ال يCكترث بCالهجCمات ا ّلCتي كCان يCشنّها عCليه أقCطاب
Cسيّد
Cبني ألتCباع مCوسCى عCليه ّ C C
Cتعصبني ،وكCان عCجيبًا فCي صCراحCته وهCو ي ّ
السCالم نCب ّوة ال ّ
األديCان امل ّ
املCسيح لCه املجCد ،ويCوضCح ألتCباع عCيسى فCي كCنائCسهم أصCل اإلسCالم اإللCهيّ وص ّCحة نCب ّوة سCيّدنCا
محCّ Cمد ص ّ Cلى اهلل عCCليه وس ّ Cلم ،ويCCقنع ال Cطّ
بيعيني بCCصدق ال Cنّب ّوة والCّ CرسCCالCCة ولCCزوم ال ّ CديCCن وضCCرورتCCه
ّ
البشري.
للجنس
ّ
لCقد قCام حCضرة عCبد الCبهاء بهCذه األسCفار لCكي يCح ّقق ثCالثCة أهCداف أسCاسّ Cية؛ أ ّولCها :أن يشّ Cد مCن
عCCزم أحCبّائCCه ويCCساعCCدهCCم عCCلى إنCCجاز مشCCروعCCاتCCهم ،وثCCانCCيها :أن يCCسهم بCCنصيبه فCCي شCCرح حCCقائCCق
ّ
Cتحضر م CCن اق CCتراب
ال ّ Cدي CCن ال CCبهائ Cيّ إل CCى الج CCموع امل CCتعطّشة ،وث CCال CCثها أن يح Cذّر ق CCادة ال CCعال CCم امل C
اندالع نيران الحرب العامليّة األولى.
وقCCد ح ّ Cققت هCCذه األسCCفار تCCلك األهCCداف تCCحقي ًقا كCCام Cالً ،بCCل إ َّن نCCتائCCجها فCCاقCCت كCّ Cل مCCا ع ّ Cلق عCCليها
مCن آمCال ،فCقد وضCع بCيده الحجCر األسCاسCيّ ملشCرق األذكCار –أي املCعبد الCبهائCيّ فCي شCيكاغCو،
صّCا عCلى املCيثاق ا ّلCذي أبCرمCه حCضرة بCهاء اهلل ،وذلCك
الCواليCات املتّحCدة األمCريCكيّة– وأ ّCكCد تCأكCي ًدا خCا ً C C C
فCCي اجCCتماع عCCام عCCقده أح Cبّاؤه فCCي نCCيويCCورك فCCي 26تشCCريCCن ال CثّانCCي )نCCوﭬمCCبر(  ،1912فCCسميت
لCCذلCCك ﺑ"مCCديCCنة املCCيثاق" ،وأولCCم ولCCيمة رمCCز ّيCCة لCCعدد كCCبير مCCن تCCالمCCيذه فCCي الCCهواء الCطّلق ،وقCCام بCCعمل
السود.
رمزي آخر وهو عقد قران اثنني من البهائ ّيني أحدهما من البيض ،وثانيهما من ّ
ّ
ع CCلى أنّ CCنا ن CCق ّلل م CCن ش CCأن ه CCذه األس CCفار إذا ن CCحن ت CCجاوزن CCا ع CCن آالف ال CCعظماء م CCن ال CCفالس CCفة
Cصحاف CCة م Cّ Cمن ال CCتقوا ب CCه
Cسياس CCة وال Cثّقاف CCة واالج CCتماع واالق CCتصاد وال ّ C
وال CCعلماء ورج CCال ال ّ Cدي CCن وال ّ C
وفCازوا بCاالسCتماع إلCيه ومCناقشCته واالسCتفادة مCن عCلمه ونCصائCحه .كCما أنّCنا ال يCمكننا أن نCغضّ
الCطّرف عCن آالف الّ Cلفتات اإلنCسانCيّة الCنّبيلة ا ّلCCتي الCتفت بCها إلCى الCبائسCني واملحCرومCني حCتّى لCقد
لقب – بحقّ – ﺑ "أبي املساكني”.
يCCقتصر هCCذا الCCكتاب كCCما هCCو واضCCح مCCن عCCنوانCCه عCCلى زاويCCة واحCCدة مCCن هCCذه األسCCفار والCّ CرحCCالت
امل CCتع ّددة ال Cنّواح CCي ،ون CCقصد ب CCها "ح CCضرة ع CCبد ال CCبهاء" و"الج CCماه CCير املس CCتمعة ف CCي ل CCهفة وش CCغف
Cسيرا مCن ك ّCل مCا ألCقاه فCي أورو ّبCا وأمCريCكا ،فCهناك
Cزرا ي ً
وتCقديCر" .والخCطب املجCموعCة هCنا تCش ّكل ن ً

خCCطب عّ Cدة ألCCقاهCCا فCCي دور الCCعبادة املCCختلفة واملCCعاهCCد الCCعلميّة والCCجامCCعات فCCي املCCدن ا ّلCCتي زارهCCا
إبّCCان رحCCلته لCCم تCCدرج فCCي هCCذه املجCCموعCCة ،وهCCي مCCوجCCودة فCCي شCCكل مخCCطوطCCات أو فCCي املCCجالت
البهائيّة وغير البهائيّة ا ّلتي عاصرت أسفاره ألوروبّا وأمريكا.
وب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن ال ّ C
Cشمول ا ّلCCذي ت Cتّسم ب CCه ه CCذه املج CCموع CCة ،ف CCإنّ CCها ال ت CCحتوي ع CCلى ك Cّ Cل م CCا تح ّ Cدث ع CCنه
CباحCCا ومCCسا ًء وفCCي
Cتضمن مCCثالً مCCالحCCظاتCCه الّ CدقCCيقة ا ّلCCتي كCCان يCCبديCCها صCً C
حCCضرة عCCبد الCCبهاء ،وال تC
ّ
ك Cّ Cل م CCناس CCبة ،وا ّلCC Cتي ت CCش ّكل ف CCي حّ C Cد ذات CCها ت CCراثً CCا غ CCنيًّا ف CCي أف CCق امل CCبادئ الّ C Cدي CCنيّة واألخ CCالقC Cيّة
Cنهجا فCريً Cدا فCي تCوجCيه البشCر نCحو ك ّCل مCا هCو سCام ٍ وك ّCل مCا يCعود بCالCخير
واالجCتماعCيّة ،وت
Cتضمن م ً
ّ
واإلصالح على اإلنسانيّة جمعاء.
وم Cّ Cما يج CCدر ذك CCره ه CCنا أ ّن ال CCقائ CCمني ع CCلى ت CCرج CCمة املج CCموع CCة ونش CCره CCا ل CCم ي CCحاول CCوا ت CCغيير م CCق ّوم CCات
األسCلوب الخCطابCيّ ا ّلCذي ألCقيت بCه حCتّى ال تCتح ّول الخCطب إلCى رسCائCل أو مCقاالت أو فCصول مCن
ك CCتاب ،وك Cّ Cل م CCا ي CCنبغي أن ي CCعلمه ال CCقارئ ه CCو أ ّن ه CCذه الخ CCطب أل CCقيت ارت CCجاالً وأ ّن ح CCضرة ع CCبد
الCCبهاء لCCم يCCكتبها أو يCCع ّدهCCا قCCبل إلCCقائCCها ،فCCإ ّن أسCCلوب عCCبد الCCبهاء كCCما هCCو ظCCاهCCر مCCن آثCCاره ا ّلCCتي
د َّون CCها ب CCنفسه ،أس CCلوب ف CCري CCد ف CCي ن CCوع CCه ي CCتم ّيز ب CCبساط CCة وس CCهول CCة ف CCي ال ّ Cلفظ ،م Cّ Cما ي CCجعله "سه Cالً
ومCCمتن ًعا" وكCّ Cل مCCا يCCالحCCظه الCCقارئ مCCن تCCقصير إنّCCما هCCو تCCقصير املCCترجCCم أو الCنّاقCCل ولCCيس تCCقصير
ص CCاح CCب ال CCكلمة ا ّلCCذي شه CCدت ل CCه ول CCبالغ CCته أس CCاط CCني ع CCصره ب CCأنّ CCه ص CCاح CCب ب CCيان س CCاح CCر ول CCسان
فصيح بليغ.
يجمع هذا الكتاب بني دفّتيه الخطب املجموعة في كتابني :
الCكتاب األ ّول وهCو مجCموعCة مCن الخCطب ا ّلCCتي ألCقيت فCي أورو ّبCا إ ّبCان ال ّCرحCلة األولCى وهCو مCطبوع
ف CCي م CCصر ف CCي س CCنة  1921أ ّمCCا ال CCكتاب ال Cثّان CCي ف CCيحتوي ع CCلى مج CCموع CCة م CCن أل CCواح ح CCضرة ع CCبد
الCبهاء وبCعض الخCطب ا ّلCCتي ألCقيت خCالل األعCوام الCثّالثCة مCن أسCفاره واملCطبوعCة فCي طهCران سCنة
.1942
ويCالحCظ الCقارئ أ ّن هCذه الخCطب قCد أعCطيت لCها عCناويCن ليسCت أصCليّة إالّ أ ّن الCقائCمني عCلى نشCر
الCCكتاب اسCCتخرجCCوهCCا مCCن فCCحوى الخCCطب فCCأعCCطوا كCّ Cل واحCCدة مCCنها عCCنوانًCCا يCCن ّم عCCن فCCحواهCCا كCCما
أورد هCCؤالء لCCفظة "هCCو اهلل" عCCند بCCدء كCّ Cل خCCطبة ،أسCCوة بCCما كCCان مCCن عCCادة حCCضرة عCCبد الCCبهاء فCCي
بCدء كCتابCاتCه وألCواحCه بCكلمة "هCو اهلل" ،وبCال ّCرغCم مCن أ ّن بCعض هCذه الخCطب قCد سCبقت تCرجCمته عCن
الCCفرنCCس ّية أو اإلنCCكليز ّيCCة ،إالّ أ ّن مCCا يجCCده الCCقارئ هCCنا لCCيس إالّ تCCرجCCمة جCCديCCدة عCCن األصCCل ا ّلCCذي
Cصفحات 74 -72 -56
أل CCقيت ب CCه وه CCي ال CCفارسّ C Cية ،غ CCير أ ّن ه CCناك خ CCطبًا ث CCالثً CCا م CCنشورة ف CCي ال ّ C
Cصفحة  52والCCصفحة  68قCCد ألCCقيتا
مCCنقولCCة عCCن اإلنCCكليز ّيCCة كCCما أ ّن الخCCطبتني املCCنشورتCCني فCCي الّ C
بال ّلغة العربيّة.

ولCقد أوردنCا تCرجCمة تCسعة ألCواح م ّCما خCطّها حCضرة عCبد الCبهاء بCيده أو أمCالهCا عCلى كCتّابCه ،ومCن
Cصفحة  ،52وإنّ CCنا إذ ننش CCر ه CCذه املج CCموع CCة
ثّ C Cم زيّ CCنها ب CCتوق CCيعه وذل CCك م CCن أ ّول ال CCكتاب حC Cتّى ال ّ C
الCفريCدة الCثّمينة نCو ّد أن نCعبّر عCن شCكرنCا وامCتنانCا لCلمجهود ا ّلCذي بُCذل فCي جCمع مCواد هCذا الCكتاب
وترجمتها وإعدادها للنّشر.
املحفل ال ّروحانيّ املركزي للبهائيّني في شمال شرق أفريقيا صوت
السالم العا ّم
ّ
هو اهلل
Cسجن قCام مّ Cدة ثCالث سCنني بCعد إطCالقCه –أي
إ ّن هCذا املCسجون بCعد أن قCضى أربCعني عCا ًمCا فCي ال ّ
Cارة أم CCري CCكا
م CCنذ ) (1910إل CCى ن CCهاي CCة س CCنة ) – (1913ب CCال ّ C
Cسفر والC Cتّجوال ف CCي أورو ّب CCا وف CCي ق ّ C
ال CCواس CCعة  ,وم CCع ض CCعفه وعج CCزه ن CCادى ف CCي امل CCحاف CCل ال CCعظمى وال CCكنائ CCس ال CCكبرى وأل CCقى خ CCطبًا
Cصلح ,
Cفصلة ،ونشCCر كCّ Cل مCCا جCCاء فCCي ألCCواح حCCضرة بCCهاء اهلل وتCCعالCCيمه حCCول مCCسألCCة الحCCرب والّ C
مَّ C
Cصلح الCعمومCيّ
ولCقد نشCر حCضرة بCهاء اهلل قCبل مCا يCقارب الخCمسني سCنة تCعالCيمه ،ونCادى بCنغمة ال ّ
فCي جCميع ألCواحCه ورسCائCله ،وأخCبر بCصريCح الCعبارة بهCذه الCوقCائCع الCحالCيّة ،وبCأ ّن الCعالCم اإلنCسانCيّ
فCCي خCCطر عCCظيم وعCCلى أبCCواب حCCرب عCCا ّمCCة مCCحتومCCة فCCاملCCواد امللتهCCبة فCCي خCCزائCCن أوروبّCCا الCCجهنّميّة
تنفجCر بشCرارة واحCدة ،ومCنها سCيكون انCفجار بCركCان الCبلقان وتCغيير خCريCطة أوروبّCا ،ولهCذا
ّC
سCوف
Cواح CCا ب Cَّ Cني ف CCيها
والسCCالط CCني أل C ً C
ّC
Cصلح ال CCعموم Cيّ  ,وك CCتب إل CCى امل CCلوك
دع CCا ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ إل CCى ال ّ C
Cصلح الCCعمومCيّ ومCCنافCCعه ،وبCCأ ّن الحCCرب هCCادمCCة لCCلبنيان
أضCCرار الحCCرب الCCجسيمة وأوضCCح فCCوائCCد الّ C
Cجسمة والح CCرب م CCمات م CCص َّور ،وأنّ
Cصلح ح CCياة م ّ C
اإلن CCسانC Cيّ ،وأ ّن اإلن CCسان ب CCنيان إل CCهيّ وأ ّن ال ّ C
Cصلح نCCور اآلفCCاق وأ ّن الحCCرب ظCCلمة عCCلى
Cصلح روح إلCCهيّة وأ ّن الحCCرب نCCفثات شCCيطان Cيّة ،وأ ّن الّ C
الّ C
Cصلح
اإلط CCالق ،وأ ّن األن CCبياء ال CCعظام وال CCفالس CCفة ال CCقدم CCاء وال CCكتب اإلل CCهيّة كّ C Cلها ك CCان CCت ب CCشيرة ال ّ C
ماوي وأسCC Cاس
Cس
والCC CوفCC Cاء ونCC CذيCC Cرة الحCC Cرب والCC Cجفاء ،وأ ّن هCC Cذا هCC Cو األسCC Cاس اإللCC Cهيّ والCC Cفيض الّ C C
ّ
الشCرائCع اإللCه ّية  ,وخCالصCة الCقول إنّCني نCاديCت فCي جCميع املCجامCع بCأعCلى صCوتCي قCائCالً :يCا عCقالء
ّC C
Cظلما يCحيط بCاألفCق اإلنCسانCيّ
الCعالCم ،ويCا فCالسCفة الCغرب ،ويCا عCلماء األرض إ ّن وراءكCم سCحا ًبCا م ً
ويCCلحقكم طCCوفCCان شCCديCCد يCCعصف بCCسفن حCCياة البشCCر وعCCن قCCريCCب سCCيحيط بCCمدن أورو ّبCCا وديCCارهCCا
سCيل شCديCد فCانCتبهوا انCتبهوا واسCتيقظوا اسCتيقظوا لCنقوم جCميعنا بCمنتهى األلCفة ونCرفCع بCعون اهلل
Cصلح الCCعمومCCي حCتّى نCCنجي الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ مCCن
وعCCنايCCته عCCلم وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ ونCCر ّوج الّ C
CفوسCCا مCCق ّدسCCة كCCانCCت مCCتعاونCCة ومCCتجاوبCCة
هCCذا الخCCطر الCCعظيم  ,ولCCقد قCCابCCلت فCCي أمCCريCCكا وأوروبّCCا نC ً C
Cصلح الCعمومCيّ وكCانCت مCتّفقة مCتوافCقة الّ Cلحن فCي عCقيدة وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ
مCعنا فCي قCضيّة ال ّ
إال أنّCC Cها ويCC Cا لCC CألسCC Cف كCC CانCC Cت قCC Cليلة الCC Cعدد وكCC Cان أعCC CاظCC Cم الCّ C CرجCC Cال يCC Cظنّون بCC Cأ ّن تCC Cجهيز الCC Cجيوش
والسCالم ولCقد ص َّCرحCت لCهم بCبيان صCريCح أ ّن األمCر
ّC C
Cصلح
ومCضاعCفة الCقوى الحCربCيّة سCبب لCحفظ ال ّ

ل CCيس ك CCذل CCك ،فه CCذه ال CCجيوش الج Cّ Cرارة ال ب ّ Cد أن ت CCتق ّدم ي CCو ًم CCا م CCن األيّ CCام إل CCى امل CCيدان ،وه CCذه امل CCواد
امللتهCCبة ال بّ Cد أن تنفجCCر وأ َّن انCCفجارهCCا يCCتو ّقCCف عCCلى شCCرارة واحCCدة تCCشعل الCCعالCCم بCCغتة ولCCكنّهم لCCم
يذعنوا لهذا البيان لعدم ا ّتساع األفكار ولعمى األبصار إلى أن آلت شرارة البلقان إلى بركان.
Cهمة قCائCلة" :هCل حCرب الCبلقان هCذه حCرب عCاملّ Cية؟" فCقلنا
وفCي بCدايCة حCرب الCبلقان سCألCتنا نCفوس م ّ
ف CCي ال CCجواب :إنّ CCها ت CCنتهي إل CCى ح CCرب ع CCامل Cيّة  ,وخ CCالص CCة ال CCقول :إ ّن ح CCضرة ب CCهاء اهلل ت ّ C
Cفضل ق CCبل
خCCمسني سCCنة وح Cذّر مCCن هCCذا الخCCطر الCCعظيم .ومCCع أ ّن أضCCرار الحCCروب كCCانCCت واضCCحة لCCدى أهCCل
الCعرفCان ولCكنّها اآلن اتّCضحت لCعموم الCنّاس وعCلم أ ّن الحCروب هCي آفCة الCعالCم اإلنCسانCيّ وهCادمCة
Cدي وهCادمCة لCلمدن املCعمورة ،ونCار تCحيط بCالCعاملCني ،ومCصيبة كCبرى
لCلبنيان اإللCهيّ وسCبب املCوت األب ّ
Cصراخ إلCC Cى األوج مCC Cن جCC Cميع األطCC Cراف ،وزلCC CزلCC Cت ال ّ C CدنCC Cيا مCC Cن الCC CويCC Cل والCC Cحنني
ولهCC Cذا يCC CتعالCC Cى الّ C C
وانCطمرت أقCالCيم مCعمورة  ,لCقد سCالCت الCعيون بCالCعبرات مCن ضCجيج األيCتام مCن األطCفال واحCترقCت
الCقلوب وذابCت مCن صCراخ األيCامCى مCن الCنّساء الCبائCسات وارتCفعت صCرخCة :واويCاله ،وواأسCفاه مCن
Cسنّ .فCCعالCCم الخCCليقة محCCروم
قCCلوب األ ّمCCهات ،وارتCCفع إلCCى األوج أنCCني وتCCأ ّوه اآلبCCاء ال CطّاعCCنني فCCي الّ C
ال CCيوم م CCن ال Cّ Cراح CCة واألم CCان وت CCصل أص CCوات امل CCداف CCع وال CCبنادق ك CCأص CCوات ال Cّ Cرع CCد وق CCد ح ّ Cول CCت امل CCواد
للشCCبان الCCيافCCعني والCCوضCCع أسCCوأ مCCما أسCCرده لCCكم .فCCيا دول
امللتهCCبة سCCاحCCات الحCCرب إلCCى مCCقابCCر ّ C
CوجCهوا بCنظرة عCطف عCلى سCاحCات الحCرب ،ويCا
الCعالCم ارحCموا الCعالCم اإلنCسانCيّ ويCا ِمَ Cل َل الCعالCم ت ّ C
Cعمقوا ف CCي ه CCذه ال CCبل ّية ال CCعظمى ،وي CCا
ع CCلماء البش CCر ت CCف ّقدوا ح CCال امل CCظلوم CCني ،وي CCا ف CCالس CCفة ال CCغرب ت ّ C
Cري تCد ّبCر فCي مCنع هCذه
رؤسCاء الCعالCم تCف ّكروا فCي دفCع هCذه اآلفCة الCكبرى ،ويCا أ ّيCها الCجنس البش ّ
Cسيل
Cصلح الCCعمومCيّ وأن تCCقاومCCوا هCCذا الّ C
الCCبربCCريّCCة واالفCCتراس فCCلقد حCCان الCCوقCCت أن تCCرفCCعوا َعَ Cلم الّ C
الCC Cعظيم ا ّلCC Cذي هCC Cو اآلفCC Cة الCC Cكبرى  ,ومCC Cع أ ّن هCC Cذا املCC Cسجون كCC Cان م ّ C Cدة أربCC Cعني سCC Cنة فCC Cي سCC Cجن
االسCCتبداد ولCCكنّه لCCم يCCتأثّCCر ،ولCCم ينحسCCر ،كCCما تCCأثّCCر فCCي هCCذه األيّCCام ،فCCالCّ Cروح فCCي احCCتراق وذوبCCان،
الCCقلب فCCي نCCهايCCة األسCCف وااللCCتهاب والCCعني دامCCعة والCCقلب مCCحترق فCCابCCكوا ونCCوحCCوا وأسCCرعCCوا حCتّى
تCلقوا مCاء عCلى هCذه الCنّار امللتهCبة ل ّ
Cهمتكم تخCمد هCذه الCنّار املحCرقCة لCلعاملCني  ,ويCا إلCهي أغCث
Cعل ب ّ
الشCديCد،
Cسيل ّ C C
هCؤالء الCبؤسCاء ،ويCا مCوجCدي ارحCم هCؤالء األطCفال ،ويCا إلCهي ال ّCرؤوف اقCطع هCذا ال ّ
وي CCا خ CCال CCق ال CCعال CCم أخ CCمد ه CCذه ال Cنّار املش CCتعلة ،وي CCا م CCغيثنا أغ CCث ص CCراخ ه CCؤالء األي CCتام ،وي CCا أيّ CCها
الCحاكCم الCحقيقيّ س ّCل األ ّمCCهات جCريCحات األكCباد ،ويCا رحCمن يCا رحCيم ارحCم أعCني اآلبCاء الّ CدامCعة
وقCCلوبCCهم املCCحترقCCة وسّ Cكن هCCذا الCطّوفCCان وبّ Cدل هCCذه الحCCرب الCCعاملCيّة إلCCى صCCلح وسCCالم وإخCCاء .إنّCCك
السميع البصير.
أنت املقتدر القدير وإنّك أنت ّ
عبد البهاء عبّاس

هو اهلل
يCCا أهCCل الCCعالCCم ،إذا سCCرتCCم فCCي األرض ومCCشيتم فCCي مCCناكCCبها وجCCدتCCم أ ّن كCّ Cل مCCا هCCو مCCعمور سCCببه
األل CCفة وامل CCحبّة ،وأ ّن ك Cّ Cل م CCا ه CCو م CCطمور ن CCات CCج ع CCن ال CCعداوة وال CCبغضاء .وم CCع ذل CCك ل CCم ي CCنتبه ال CCجنس
Cري إل CCى ذل CCك ول CCم ي CCفق م CCن س CCبات ال CCغفلة ،وم CCا زال البش CCر ي CCف ّكرون ف CCي ال CCخالف والC Cنّزاع
البش ّ C
والجCCدال وحشCCد الCCجيوش لCCتصول وتCCجول فCCي مCCياديCCن ال Cنّزال والCCقتال  ,وإذا نCCظرتCCم إلCCى الCCكون
وال CCفساد وال CCوج CCود وال CCعدم وج CCدت CCم أ ّن ك Cّ Cل ك CCائ CCن م CCر ّCك CCب م CCن أج CCزاء م CCتن ّوع CCة م CCتع ّددة ،وأ ّن وج CCود
ال ّ C
Cشيء ن CCات CCج ع CCن ال Cتّرك CCيب ب CCمعنى أ ّن اإلي CCجاد اإلل CCهيّ إذا أح CCدث ت CCرك CCيبًا م CCعيّنًا ب CCني ال CCعناص CCر
معني .وجميع املوجودات على هذا املنوال .فإذا حدث في
البسيطة تش ّكل من هذا التّركيب كائن ّ
CفرقCت انCعدم هCذا الCكائCن .ومCعنى ذلCك أ ّن انCعدام ال ّ
Cشيء
هCذا الCتّركCيب خCالف أو تحّ Cللت أجCزاؤه وت ّ
CفرقCCها .وعCCلى هCCذا فّ C
Cكل تCCركCCيب وتCCآلCCف يCCت ّم بCCني الCCعناصCCر هCCو سCCبب
نCCاتCCج عCCن تحCCليل عCCناصCCره وتّ C
Cدب بCينها هCو عّ Cلة املCمات .وبCاالخCتصار إ ّن تCجاذب األشCياء
Cفرق ي ّ
الCحياة ،وك ّCل اخCتالف وتحّ Cلل وت ّ
وت CCواف CCقها س CCبب ل CCحصول ال Cنّتائ CCج امل CCفيدة وال Cثّمار ال Cطّيّبة ،وإ ّن ت CCناف CCر األش CCياء واخ CCتالف CCها س CCبب
ل CCالض CCمحالل واالض CCطراب  ,ف CCمن الC Cتّآل CCف والC Cتّجاذب ت CCتح ّقق ج CCميع ال CCكائ CCنات ذات ال CCحياة م CCثل
Cدب االضCCمحالل .ولهCCذا
ال Cنّبات والCCحيوان واإلنCCسان ،ومCCن ال CتّنافCCر والCCخالف يCCحصل االنCCحالل ويّ C
فCC Cإ ّن كCّ C Cل مCC Cا يCC Cنتج عCC Cنه االئCC Cتالف وال C Cتّجاذب واالتّCC Cحاد بCC Cني عCC Cا ّمCC Cة البشCC Cر هCC Cو ع ّ C Cلة حCC Cياة الCC CعالCC Cم
Cري  ,وكّ Cلما
اإلنCCسانCيّ ،وكCّ Cل مCCا يCCنتج عCCنه الCتّنافCCر واالخCCتالف والCتّباعCCد هCCو عّ Cلة مCCمات الCنّوع البشّ C
مCررتCم بCإحCدى املCزارع والحCظتم الCزّرع والCنّبات والCورد وال ّCريCحان يCنمو منسج ًCما مCتآلCفًا كCان ذلCك
دلCCيالً عCCلى أ ّن هCCذه الحCCديCCقة نCCمت عCCلى يCCد بسCCتان Cيّ كCCامCCل تع ّهCCدهCCا بCCالتّهCCذيCCب واإلنCCبات ،أ ّمCCا إذا
ش CCاه CCدت CCم الح CCدي CCقة م CCش ّعثة م CCضطرب CCة ب CCال ت CCرت CCيب وال ن CCظام اس CCتنتجتم أنّ CCها ح CCرم CCت م CCن ع CCناي CCة
البس CCتان Cيّ امل CCاه CCر ف CCنمت ف CCيها األع CCشاب ال ّ C
ارة ف CCأت CCلفتها  ,م CCن ذل CCك ي Cتّضح أ ّن األل CCفة واالل CCتئام
Cض ّ
دلCيل عCلى تCربCية املCربّCي الCحقيقيّ ،وأ ّن الCفرقCة والتّشCتت بCرهCان عCلى الحCرمCان مCن الCتّربCية اإللCهيّة
والCبعد عCنها  ,ول ّ
CعترضCا يCقول :إ ّن ألمCم الCعالCم وشCعوبCه ومCلله آدابًCا ورسCو ًCمCا مCختلفة ،وأذوا ًقCا
ًC C C
Cعل م
مCCتبايCCنة ،وطCCبائCCع وأخCCال ًقCCا مCCتع ّددة ،وإ ّن الCCعقول واألفCCكار واآلراء مCCتفاوتCCة فCCكيف تتج ّ Cلى الCCوحCCدة
ال CCحقيقيّة وي CCت ّم االتّ CCحاد الC Cتّام ب CCني البش CCر؟ ف CCنقول :إ ّن االخ CCتالف ن CCوع CCان :أح CCده CCما :االخ CCتالف
املسC Cبّب ل CCالن CCعدام واله CCالك ،ك CCاالخ CCتالف ب CCني ال ّ C
Cشعوب امل CCتنازع CCة وامل CCلل امل CCتقات CCلة ت CCمحو إح CCداه CCا
األخCرى وتخ ّCرب وطCنها وتسCلبها األمCن وال ّCراحCة وتCعمل فCيها الCقتل وسCفك الّ CدمCاء .فهCذا الCنّوع مCن
االخCتالف مCذمCوم .أ ّCمCا الCنّوع اآلخCر مCن االخCتالف فCهو الCتّن ّوع .وهCذا هCو عCني الCكمال ومCوهCبة ذي
ال CCجالل  ,الح CCظوا أزه CCار الح CCدائ CCق :ف CCمهما اخ CCتلف ن CCوع CCها وت CCفاوت CCت أل CCوان CCها وت CCباي CCنت ص CCوره CCا
وتCع ّددت أشCكالCها إنّCها ملّا كCانCت تُCسقى مCن مCاء واحCد ،وتCنمو مCن هCواء واحCد ،وتCترعCرع مCن حCرارة
وض CCياء ش CCمس واح CCدة ف CCإ ّن ت CCن ّوع CCها واخ CCتالف CCها ي CCكون س CCببًا ف CCي ازدي CCاد رون CCقها وج CCمال CCها .وك CCذل CCك
الCحال إذا بCرز إلCى حCيّز الCوجCود أمCر جCامCع – وهCو نCفوذ كCلمة اهلل – أصCبح اخCتالف البشCر فCي

اآلداب وال ّCرسCوم والCعادات واألفCكار واآلراء والCطّبائCع سCببًا لCزيCنة الCعالCم اإلنCسانCيّ  ,أضCف إلCى
هCC Cذا أ ّن هCC Cذا ال C Cتّن ّوع واالخCC Cتالف سCC Cبب لCC Cظهور الجCC Cمال والCC Cكمال ،مCC Cثله فCC Cي ذلCC Cك مCC Cثل ال C Cتّفاوت
Cفطري والCتّن ّوع الخCCلقيّ بCCني أعCCضاء اإلنCCسان الCCواقCCعة تCCحت نCCفوذ الCّ Cروح وسCCلطانCCها .فCCإذا كCCانCCت
الC
ّ
والشCCرايCCني كCCان
ّC
الCّ Cروح مCCسيطرة عCCلى جCCميع األعCCضاء واألجCCزاء ،وكCCان حCCكمها نCCافCذًا فCCي الCCعروق
اختالف األعضاء وتن ّوع األجزاء مؤ ّيدا لالئتالف واملحبّة وكانت هذه الكثرة أعظم قوى للوحدة.
ولCو كCانCت أزهCار الحCديCقة وريCاحCينها وبCراعCمها وأثCمارهCا وأوراقCها وأغCصانCها وأشCجارهCا مCن نCوع
أي رونCق وال جCمال بCأيّ
واحCد ولCون واحCد وتCركCيب واحCد وتCرتCيب واحCد ملCا تCوفCر ملCثل تCلك الحCديCقة ّ
وجCCه مCCن الCCوجCCوه .أ ّمCCا إذا تCCع ّددت ألCCوانCCها واخCCتلفت أوراقCCها وتCCبايCCنت أزهCCارهCCا وتCCن ّوعCCت أثCCمارهCCا
تسCبّب ك ّCل لCون فCي زيCنة سCائCر األلCوان وإبCراز جCمالCها وبCرزت الحCديCقة فCي غCايCة األنCاقCة وال ّCرونCق
والCCحالوة والجCCمال .كCCذلCCك الCCحال فCCي تCCفاوت األفCCكار ،وتCCن ّوع اآلراء وال CطّبائCCع واألخCCالق فCCي عCCالCCم
اإلن CCسان .ف CCإنّ CCها إذا اس CCتظ ّلت ب ّ C
Cظل ق ّ Cوة واح CCدة ،ون CCفذت ف CCيها ك CCلمة ال CCوح CCدان Cيّة تج ّ Cلت وه CCي ف CCي
نCC CهايCC Cة الCC Cعظمة والجCC Cمال والCC CعلويّCC Cة والCC Cكمال  ,وال شCC Cيء الCC Cيوم يسCC Cتطيع أن يجCC Cمع عCC Cقول بCC Cني
اإلنCC Cسان وأفCC CكارهCC Cم وقCC CلوبCC Cهم وأرواحCC Cهم تCC Cحت ظCّ C Cل شجCC Cرة واحCC Cدة غCC Cير ق ّ C Cوة كCC Cلمة اهلل املCC Cحيطة
بCحقائCق األشCياء .فCكلمة اهلل هCي الCنّافCذّة فCي ك ّCل األشCياء .وكCلمة اهلل هCي املح ّCركCة لCلنّفوس .وكCلمة
اهلل هCي ال ّ
CضابCطة لCروابCط عCالCم اإلنCسان  ,والحCمد هلل أن قCد أشCرقCت الCيوم نCورانّ Cية كCلمة اهلل عCلى
Cتظل بّ C
جCCميع اآلفCCاق ،وأن اسّ C
Cظل كCCلمة الCCوحCCدانّ Cية قCCبيل مCCن كCّ Cل الCCفرق والCطّوائCCف واملCCلل والّ C
Cشعوب
والCCقبائCCل واألديCCان ،وهCCم مCCجتمعون ومتّحCCدون وم Cتّفقون وفCCي غCCايCCة االئCCتالف  ,يCCا أهCCل الCCعالCCم ،إنّ
Cلرح CCمان Cيّة ف CCي مج CCمع ب CCني آدم .وله CCذه
ط CCلوع ش CCمس ال CCحقيقة ن CCوران Cيّة خ CCال CCصة ل CCلعال CCم ،وظ CCهور ل ّ C
CسنوحCCات لّ C
Cكل فCCيض .وهCCذه الّ C
الّ C
Cشمس رحCCمة
Cشمس نCCتيجة ط Cيّبة وثCCمرة مCCشكورة .وبCCها تCCتوفّCCر الّ C
خCCالCCصة ومCCوهCCبة بCCحتة .ونCCوران Cيّة الCCعالCCم وأهCCله هCCي االئCCتالف والCCوئCCام واملCCحبّة واالرتCCباط وال CتّراحCCم
واالتّ CCحاد وإزال CCة الC Cتّباع CCد وت CCحقيق ال CCوح CCدة ب CCني ج CCميع م CCن ع CCلى األرض ب CCنهاي CCة الح Cّ Cريّ CCة وغ CCاي CCة
الّ C
CشهامCCة .وقCCد تّ C
Cفضل الجCCمال املCCبارك فCCقال" :ك ّ Cلكم أثCCمار شجCCرة واحCCدة وأوراق غCCضن واحCCد".
فش Cبّ َه عCCالCCم الCCوجCCود بشجCCرة واحCCدة ،وجCCميع ال Cنّاس بCCاألوراق واألزهCCار واألثCCمار .ولهCCذا وجCCب أن
ي CCكون الج CCميع – م CCن ال CCغصن إل CCى ال CCورق إل CCى ال CCبراع CCم إل CCى ال Cثّمر -ف CCي غ CCاي CCة ال Cطّراوة وال ّ Cلطف.
وحCصول هCذه الCطّراوة وهCذا الّ Cلطف مCنوط بCاأللCفة واالرتCباط .لهCذا يCجب أن يCحافCظ بCعضكم عCلى
ب CCعض ب CCغاي CCة ال CCق ّوة ،وي CCدع CCو ب CCعضكم ل CCبعض ب CCال CCحياة األب CCديّ CCة  ,وم CCن ثَ َّ Cم وج CCب ع CCلى أح Cبّاء اهلل أن
ب الCودود ،ومCوهCبة مCليك الCغيب وال ّ
Cشهود ،ويCنبغي لCهم أن
يCكونCوا فCي عCالCم الCوجCود مCثاالً لCرحCمة ال ّCر ّ
ال يCCلتفتوا إلCCى الCCعصيان وال الCطّغيان ،وال يCCنظروا إلCCى الCظّلم وال الCCعدوان ،وأن يCCنزّهCCوا أبCCصارهCCم
Cمارا لشج CCر ال CCوج CCود ،وأن ي CCحصروا ف CCكره CCم دائ Cً Cما ف CCي
ل CCيروا ال CCجنس البش ّ C
Cري أورا ًقCCا وب CCراع CCم وث ً C
تCC CقديCC Cم الCC Cخير وإبCC Cداء املCC Cحبّة والCّ C CرعCC CايCC Cة واملCC Cو ّدة والCC Cعون لCC CغيرهCC Cم .ال يCC Cرون فCC Cي أحCC Cد عCC Cد ًوّا ،وال
يCCفترضCCون فCCي أحCCد سCCو ًءا بCCل يCCعتقدون أ ّن جCCميع مCCن عCCلى األرض أصCCدقCCاء ،ويCCعتبرون الCCغربCCاء

أح Cبّاء ،ويCCع ّدون املCCجهولCCني مCCعروفCCني .ويCCجب عCCليهم أالّ يCCقيّدهCCم قCCيد ،بCCل عCCليهم أن يتخ ّ Cلصوا مCCن
Cقرب الCCيوم لCCدى بCCاب اهلل ذي الCCكبريCCاء لCCهو الّ C
Cشخص ا ّلCCذي يCCق ّدم لCCألعCCداء كCCأس
كCّ Cل ربCCاط  ,إ ّن املّ C
الCCوفCCاء ،ويCCبذل لCCهم الCCعطاء ،ويCCعني الCCعاجCCز املCCظلوم ،ويCCح ّول الCCخصم ال ّ Cلدود إلCCى ول Cيّ ودود  ,تCCلك
هي وصايا جمال املبارك ،تلك هي نصائح االسم األعظم!
أيّها األحبّاء األعزّاء!
إ ّن ال CCعال CCم ف CCي ح CCرب وج CCدال .وال Cنّوع اإلن CCسان Cيّ ف CCي غ CCاي CCة ال CCخصوم CCة وال CCوب CCال .أح CCاط CCت ظ CCلمة
الCجفاء ،واسCتترت نCورانCيّة الCوفCاء .إذ أنشCبت جCميع مCلل الCعالCم مCخالCبها الCحا ّدة فCي رقCاب بCعضها
الCCبعض ،ومCCا زالCCت تCCتنازع وتCCتقاتCCل ،بCCحيث تCCزعCCزع بCCنيان البشCCريّCCة وتCCزلCCزل .فCCكم مCCن نCCفوس بCCاتCCت
شCCريCCدة بCCال مCCأوى وال وطCCن .وآالف مCCؤ ّلCCفة مCCن الCّ CرجCCال يCCسقطون -كCّ Cل عCCام -عCCلى الCCغبراء صCCرعCCى
Cسعادة والCحياة ومCا زال
CضرجCني بCدمCائCهم ،حCتّى لCقد طCويCت خCيمة ال ّ
فCي مCياديCن الحCرب والCقتال م ّ
الCقادة يCتز ّCعCمون ويCقودون ويفتخCرون بCسفك الّ CدمCاء ويCتباهCون بCإثCارة الCفنت .يCقول قCائCل مCنهم :لCقد
Cسيف فCي رقCاب هCذه األمCة .ويCقول ث ٍ
Cان :لCقد سّ CويCت بCالCتّراب هCذه املCملكة .ويCقول ثCالCث:
حّ Cكمت ال ّ
Cري .لCCقد
لCCقد اقCCتطعت تCCلك ال ّ CدولCCة مCCن أسCCاسCCها .ذلCCك مCCدار فخCCرهCCم ومCCباهCCاتCCهم بCCني الCCجنس البشّ C
CصداقCC Cة –فCC Cي جCC Cميع الCC Cجهات -مCC CذمCC CومCC Cني ،وأصCC Cبح األمCC Cن وعCC Cبادة الCC Cحقّ
Cصدق والّ C C
أصCC Cبح الّ C C
والسCCالم لCCهو ديCCن الجCCمال املCCبارك ا ّلCCذي ضCCرب
ّC
Cصالح واملCCحبّة
Cصلح والّ C
مCCقدوحCCني .وإ ّن مCCنادي الّ C
ف CCي ق CCطب ال CCوج CCود خ CCيمته ،وي CCدع CCو إل CCى ن CCفسه األق CCوام  ,ف CCيا أح Cبّاء اهلل! اع CCرف CCوا ق CCدر ه CCذا ال ّ Cدي CCن
امل CCتني ،واع CCملوا ف CCي ال CCحياة ب CCموج CCبه ،وأظه CCروه ل CCلخالئ CCق أج CCمعني .وأنش CCدوا ب CCأل CCحان امل CCلكوت،
وانشCC Cروا تCC CعالCC Cيم الCّ C Cرب الCC Cودود ووصCC CايCC Cاه ،ح C Cتّى تCC Cصبح ال ّ C CدنCC Cيا غCC Cير ال ّ C CدنCC Cيا ،ويسCC Cتنير الCC CعالCC Cم
ال CظّلمانCCي ،وتسCCري فCCي جسCCد الخCCلق املCCيت روح حCCياة جCCديCCدة وتCCلتمس كCّ Cل نCCفس ألخCCتها الCCحياة
األبCديّCة وتCتح ّول إلCى نCفس رحCمانCيّة  ,إ ّن الCحياة فCي هCذا الCعالCم الCفانCي تCنتهي فCي مّ Cدة قCصيرة،
والس CCرور الC CتّرابC Cيّان .ف CCنادوا الخ CCلق إل CCى ال CCخال CCق ،وادع CCوا
ّC C
وت CCفنى ال CCعزّة والC Cثّروة ،وت CCزول ال Cّ Cراح CCة
الCنّاس إلCى سCلوك املCأل األعCلى .كCونCوا لCأليCتام أبًCا عCطوفًCا ،ولCلمساكCني مCلجأ ً ومCالذًا ،ولCلفقراء كCنز
الCCغنى ولCCلمرضCCى الّ Cدواء والّ C
Cشفاء .كCCونCCوا مCCعني كCّ Cل مCCظلوم ،ومCCجير كCّ Cل محCCروم .واحCCصروا فCCكركCCم
فCي تCقديCم الخCدمCة ل ّ
Cكل إنCسان .وال تCلقوا بCاالً إلCى اإلعCراض وال اإلنCكار وال االسCتكبار؛ وال تCأبCهوا
لCلظّلم وال الCعدوان .بCل عCلى الCنّقيض! عCامCلوا الCنّاس وكCونCوا عCطوفCني عCطفًا حCقيق ًيّا ال صCور ًيّCا وال
ظCاهCر ًيّCا .ويCجب عCلى ك ّCل فCرد مCن أحCبّاء اهلل أن يCحصر فCكره فCي أن يCكون رحCمة ال ّCرﺤﻤن ومCوهCبة
املCنّان ،فCما اتّCصل بCأحCد إالّ قّ Cدم لCه الCخير واملCنفعة ،وكCان سCببًا لتحسCني األخCالق وتCعديCل األفCكار
ح Cتّى ي CCشعّ ن CCور اله CCداي CCة وت CCحيط ب CCال CCعال CCم م CCوه CCبة ال Cّ Cرح CCمن  ,امل CCحبّة ن CCور ي CCضيء ف CCي ك Cّ Cل م CCنزل،
والعداوة ظلمة تأوي إلى ّ
كل كهف!.
السCّ Cر املس CCتور وت CCبدو
Cهمة ع CCسى أن ت CCزول ه CCذه ال Cظّلمة ت CCما ًمCCا ف CCينكشف ّ C
ف CCيا أح Cبّاء اهلل اب CCذل CCوا ال ّ C
حقائق األشياء وتتج ّلى للعيان.

جناب البروفسور املحترم الدّكتور فورال املعظّم عليه بهاء اهلل األبهى
هو اهلل
أيّها ّ
الشخص املحترم املفتون بالحقيقة.
CؤرخCة فCي الCثّامCن والعشCريCن مCن ت ّCموز  1921وكCانCت مCضامCينها الCطّ ّيبة دلCيالً
وصCلت رسCالCتك امل ّ
عCلى أنّCك مCا زلCت شCابًّCا تتح ّCرى الCحقيقة وأ ّن قCواك الCفكريّCة شCديCدة واكCتشافCاتCك الCعقليّة ظCاهCرة.
إ ّن ال Cّ Cرس CCال CCة ا ّلCCتي ك CCتبتها ل CCل ّدك CCتور فيش CCر ق CCد انتش CCرت وي CCعرف الج CCميع أنّ CCها ك CCتبت س CCنة 1910
وفCCضالً عCCن هCCذه الCّ CرسCCالCCة فCCقد كCCتبت رسCCائCCل مCCتع ّددة بهCCذا املCCضمون قCCبل الحCCرب وقCCد أشCCير إلCCى
هCCذه املCCسائCCل كCCذلCCك فCCي جCCريCCدة جCCامCCعة سCCان فCCرانCCسيسكو وتCCاريCCخ تCCلك الجCCريCCدة يCCعرفCCه الجCCميع
وكCCذلCCك الخCCطابCCة ا ّلCCتي ألCCقيتها فCCي الCCجامCCعة فCCيها الCثّناء عCCلى الCCفالسCCفة بCCعيدي الCنّظر فCCي مCCنتهى
الCبالغCة وإنّCا لCنرسCل إلCيكم نCسخة مCن تCلك الجCريCدة مCع هCذه ال ّCرسCالCة  ,هCذا وإ ّن مCؤلCفاتCكم ال شCكّ
مCC Cفيدة لهCC Cذا نCC CرجCC Cو إذا مCC Cا طCC Cبعت أن تCC CرسCC Cلوا لCC Cنا نCC Cسخة مCC Cن كCّ C Cل واحCC Cد مCC Cنها  ,إ َّن املCC Cقصود
بCCال Cطّبيعيّني ا ّلCCذيCCن ذكCCرت عCCقائCCدهCCم حCCول مCCسألCCة األلCCوه Cيّة هCCم فCCئة مCCن ال Cطّبيعيّني ض Cيّقي ال Cنّظر
عCCبدة املCCحسوسCCات املCCقيّدون بCCالCCحواس الخCCمس وا ّلCCذيCCن عCCندهCCم مCCيزان اإلدراك هCCو مCCيزان الCCحسّ
فCCقد اعCCتبروا املCCحسوس مCCحتو ًمCCا وغCCير املCCحسوس مCCعدو ًمCCا أو مشCCبو ًهCCا حCتّى إنّCCهم يCCعتبرون وجCCود
األلCوهّ Cية أم ًCرا مCشكو ًCكCا فCيه بCصورة كّ Cل ّية ولCيس هCذا رأي جCميع الCفالسCفة بCصورة عCا ّمCة كCما ذكCرتCم
بCCل املCCقصود هCCم قCCصيرو ال Cنّظر مCCن ال Cطّبيع ّيني أ ّمCCا الCCفالسCCفة اإللCCه ّيون أمCCثال سCCقراط وأفCCالطCCون
وأرسCCطو فCCإنّCCهم جCCديCCرون بCCاالحCCترام ويسCCتح ّقون أقCCصى ال Cثّناء ألنّCCهم ق ّ CدمCCوا خCCدمCCات فCCائCCقة إلCCى
الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وكCCذلCCك الCCفالسCCفة ال Cطّبيعيّون املCCعتدلCCون الCCجهابCCذة ونCCحن نCCعتبر الCCعلم والCCحكمة
أس CCاس ت CCر ّقCCي ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ون CCثني ع CCلى ال CCفالس CCفة ذوي ال Cنّظر ال CCبعيد ف CCأم CCعنوا ال Cنّظر ف CCي
جCCريCCدة سCCان فCCرانCCسيسكو ح Cتّى تتج ّ Cلى لCCكم الCCحقيقة  ,أ ّمCCا الCCقوى الCCعقليّة فCCهي مCCن خCCصائCCص
Cشمس فCأشّ Cعة ال ّ
Cشعاع ا ّلCCذي هCو مCن خCصائCص ال ّ
ال ّCروح كCال ّ
Cتمر ولCكنّ
Cشمس هCي فCي تجّ Cدد مس ّ
نCCفس الّ C
Cشمس بCCاقCCية دون تCCغيير الحCCظوا أ ّن الCCعقل اإلنCCسان Cيّ فCCي تCCزايCCد وتCCناقCCص ولCCربّCCما يCCزول
ال CCعقل ت CCما ًم CCا ول CCك ّن ال Cّ Cروح ع CCلى ح CCال CCة واح CCدة وأ ّن ظ CCهور ال CCعقل م CCنوط بس CCالم CCة ال CCجسم ف CCال CCجسم
الشCCرط فCالCعقل يCدرك ويCتص ّور بCق ّوة ال ّCروح
السCCليم فCيه عCقل سCليم لCك ّن ال ّCروح غCير مشCروطCة بهCذا ّ C
ّC
ولCCك ّن الCّ Cروح قّ Cوة طCCليقة والCCعقل يCCدرك املCCعقوالت بCCواسCCطة املCCحسوسCCات لCCك ّن الCّ Cروح لCCها انCCكشافCCات
غCCير محCCدودة فCCالCCعقل محCCدود فCCي دائCCرة والCّ Cروح غCCير محCCدودة والCCعقل لCCه إدراكCCات بCCواسCCطة قCCوى
Cسمع وقّ Cوة الCذّوق وقّ Cوة الّ C
Cشم وقّ Cوة الّ Cلمس لCCك ّن الCّ Cروح حCّ Cرة طCCليقة
Cحس مCCثل قّ Cوة الCCبصر وقّ Cوة الّ C
الّ C
كCCما تCCالحCCظون أنّCCها تCCسير فCCي حCCالCCتي الCCيقظة وال Cنّوم ولCCر ّبCCما ح ّ Cلت فCCي عCCالCCم الCّ CرؤيCCا مCCسألCCة مCCن
املCCسائCCل الCCغامCCضة ا ّلCCتي كCCانCCت عCCند الCCيقظة مCCسألCCة مCCجهولCCة ويCCتعطّل الCCعقل عCCن اإلدراك بCCتعطّل
الCCحواس الخCCمس والCCعقل مCCفقود تCCما ًمCCا فCCي حCCالCCة الCCجنني وحCCالCCة ال CطّفولCCة ولCCك ّن الCّ Cروح فCCي نCCهايCCة

الCق ّوة  ,وخCالصCة الCقول إ ّن هCناك أد ّلCCة كCثيرة عCلى بCقاء قّ Cوة ال ّCروح بCفقدان الCعقل .ولCك ّن ال ّCروح لCها
مCراتCب ومCقامCات فCهناك روح جCماديّCة ومCن املسّ Cلم بCه أ ّن الجCماد لCه روح ولCه حCياة ولCكنّه فCي حCدود
السCّ Cر املCCجهول لCCلطّبيعيّني وهCCو أ ّن جCCميع الCCكائCCنات لCCها حCCياة كCCما
عCCالCCم الجCCماد كCCما اتّCCضح هCCذا ّ C
قCCال تCCعالCCى فCCي الCCقرآن الCCكريCCم "وجCCعلنا مCCن املCCاء كCّ Cل شCCيء ح Cيّ" وكCCذلCCك فCCي عCCالCCم ال Cنّبات هCCناك
Cحس ولCكن عCالCم اإلنCسان فCيه قّ Cوة
قّ Cوة الCنّمو وقّ Cوة الCنّمو هCي ال ّCروح وفCي عCالCم الCحيوان هCناك قّ Cوة ال ّ
مCCحيطة وفCCي جCCميع هCCذه املCCراتCCب املCCذكCCورة تCCرى الCCعقل مCCفقو ًدا لCCكنّك تCCرى ظCCهور الCّ Cروح وبCCروزهCCا
Cتدل ع CCلى وج CCوده CCا وك CCذل CCك يس ّ C
Cحس ال ت CCدرك ال Cّ Cروح ل CCك ّن ال CCق ّوة ال CCعاق CCلة تس ّ C
Cتدل ال CCعقل
وأ ّن ق CCوى ال ّ C
عCلى وجCود حCقيقة غCير مCرئّ Cية ومCحيطة بCالCكائCنات ولCها ظCهور وبCروز فCي ك ّCل مCرتCبة مCن املCراتCب لCكنّ
حCقيقتها فCوق إدراك الCعقول .فCرتCبة الجCماد ال تCدرك حCقيقة الCنّبات والCكمال الCنّباتCيّ وكCذلCك الCنّبات
ال يسCCتطيع إدراك حCCقيقة الCCحيوان .والCCحيوان ال يسCCتطيع إدراك حCCقيقة اإلنCCسان الCCكاشCCفة ا ّلCCتي
تCCحيط بCCسائCCر األشCCياء .والCCحيوان أسCCير لCCلطّبيعة وال يCCتجاوز عCCن قCCوانCCني الCطّبيعة ونCCوامCCيسها لCCكن
ث Cّ Cمة قّ C Cوة ك CCاش CCفة ف CCي اإلن CCسان م CCحيطة ب CCالC Cطّبيعة تحC Cطّم ق CCوان CCينها .ف CCمثالً إ ّن ج CCميع الج CCمادات
والCنّباتCات والCحيوانCات أسCيرة لCلطّبيعة ،وهCذه ال ّ
Cشمس عCلى عCظمتها أسCيرة لCلطّبيعة إلCى درجCة ال
إرادة لCCها مCCطل ًقا وال تسCCتطيع أن تCCتجاوز عCCن قCCوانCCني الCطّبيعة قCCيد شCCعرة .وكCCذلCCك سCCائCCر الCCكائCCنات
أي واحCد مCنها أن يCتجاوز عCن قCوانCني الCطّبيعة بCل إنّCها
مCن الجCماد والCنّبات والCحيوان ال يسCتطيع ّ
جCCميعها أسCCيرة لCCلطّبيعة ولCCك ّن اإلنCCسان ولCCو أ ّن جCCسمه أسCCير لCCلطّبيعة ولCCك ّن روحCCه وعCCقله طCCليقان
وحCاكCمان عCلى الCطّبيعة .الحCظوا اإلنCسان تCروه مخCلو ًقCا تCرابً Cيّا متح ّCر ً CكCا ذا روح لCك ّن روح اإلنCسان
Cيرا ويCطير فCي الCهواء أو يCشقّ صCفحات الCبحار بCكمال
وعCقله يكسCران قCانCون الCطّبيعة فCيصبح ط ً
الس CCرع CCة وي CCسير ف CCي أع CCماق ال CCبحار ك CCاألس CCماك وي CCقوم ب CCاك CCتشاف CCات بح Cّ Cر ّي CCة .وه CCذا كس CCر ع CCظيم
ّC C
لCقوانCني الCطّبيعة .وكCذلCك الCق ّوة الكهCربCائّ Cية فهCذه الCق ّوة الCعاتCية الCعاصCية ا ّلCتي تCشقّ الCجبل شً Cقّا قCد
حCبسها اإلنCسان داخCل زجCاجCة وفCي هCذا خCرق لCقانCون الCطّبيعة .وكCذلCك أسCرار الCطّبيعة املCكنونCة
ا ّلCCتي يCCنبغي أن تCCبقى مCCخفيّة بCCحكم الCطّبيعة قCCد كCCشفها اإلنCCسان وجCCاء بCCها مCCن حCيّز الCCغيب إلCCى
حCيّز ال ّ
Cشهود .وهCذا كCذلCك خCرق لCقانCون الCطّبيعة وكCذلCك خCواص األشCياء هCي مCن أسCرار الCطّبيعة
ا ّلCCتي يCCكشفها اإلنCCسان ،وكCCذلCCك الCCحوادث املCCاضCCية ا ّلCCتي فCCقدت مCCن عCCالCCم ال Cطّبيعة صCCار يCCكشفها
اإلنCCسان ،وكCCذلCCك الCCحوادث املCCقبلة ا ّلCCتي صCCار يCCكشفها اإلنCCسان عCCن طCCريCCق االسCCتدالل فCCي حCCني
أنّCها ال تCزال مCفقودة فCي عCالCم الCطّبيعة ،وأ ّن املCخابCرة واملCراسCلة تCنحصر بCاملCسافCات الCقريCبة وفً Cقا
لCCقانCCون ال Cطّبيعة ولCCك ّن اإلنCCسان صCCار بCCتلك الCCق ّوة املCCعنويّCCة الCCكاشCCفة لCCحقائCCق األشCCياء يCCتخابCCر مCCن
الش CCرق إل CCى ال CCغرب فه CCذا أي ً C
Cضا خ CCرق ل CCقان CCون ال Cطّبيعة ،وك CCذل CCك ال Cظّ ّل ش CCيء زائ CCل وف ً Cقا ل CCقان CCون
ّC C
ظ ّل فCي الCزّجCاج وهCذا خCرق لCقانCون الّ C
طبيعة ولCك ّن اإلنCسان صCار يCثبت هCذا الّ C
الّ C
طبيعة ،فCأمCعنوا
CصناعCCات واالخCCتراعCCات واالكCCتشافCCات كCCانCCت مCCن أسCCرار
ال Cنّظر تCCروا أ ّن جCCميع الCCعلوم والCCفنون والّ C
طبيعة وي CCجب أن ت CCبقى مس CCتورة وف ً Cقا ل CCقان CCون ال ّ C
ال ّ C
طبيعة ول CCك ّن اإلن CCسان ب CCق ّوت CCه ال CCكاش CCفة يخ CCرق

ق CCان CCون ال Cطّبيعة وي CCأت CCي به CCذه األس CCرار امل CCكنون CCة م CCن ح Cيّز ال CCغيب إل CCى ح Cيّز ال ّ C
Cشهود وه CCذا خ CCرق
Cسيف مCن
لCقانCون الCطّبيعة ،وخCالصCة الCقول إ ّن تCلك الCق ّوة املCعنويّCة غCير املCرئCيّة فCي اإلنCسان تCأخCذ ال ّ
ي CCد الC Cطّبيعة وت CCضرب ب CCه ه CCام CCة الC Cطّبيعة ،وإ ّن س CCائ CCر ال CCكائ CCنات ع CCلى م CCا ه CCي ع CCليه م CCن ال CCعظمة
محCC CرومCC Cة مCC Cن هCC Cذه الCC Cكماالت ،ولCC CإلنCC Cسان ق ّ C Cوة إرادة وشCC Cعور ولCC Cك ّن ال C Cطّبيعة محCC CرومCC Cة مCC Cن ذلCC Cك
وال Cطّبيعة م CCجبرة واإلن CCسان م CCختار وال Cطّبيعة تجه CCل ال CCحوادث امل CCاض ّ Cية ول CCك ّن اإلن CCسان ع CCليم ب CCها
والCطّبيعة تجهCل الCحوادث املسCتقبلة ولCك ّن اإلنCسان بCق ّوتCه الCكاشCفة لCعالCم الCطّبيعة يCعلم ب ّ
Cكل شCيء.
ول CCو يخ CCطر ع CCلى ب CCال ش CCخص س CCؤال ب CCأ ّن اإلن CCسان ج CCزء م CCن ع CCال CCم الC Cطّبيعة وه CCو ج CCام CCع له CCذه
الCكماالت ا ّلCتي هCي صCور لCعالCم الCطّبيعة .إذًا فCالCطّبيعة مCالCكة لهCذه الCكماالت ال فCاقCدة لCها فCنقول
لCه فCي الCجواب" :إ ّن الجCزء تCابCع ل ّ
Cلكل ولCيس مCن املCمكن أن تCكون فCي الجCزء كCماالت محCروم مCنها
الّ C
Cكل والCطّبيعة هCCي عCCبارة عCCن الCCخواص والCّ CروابCCط الّ C
CضروريّCCة املCCنبعثة مCCن حCCقائCCق األشCCياء ،وهCCذه
الCCحقائCCق مCCهما كCCانCCت فCCي نCCهايCCة االخCCتالف ولCCكنّها عCCلى غCCايCCة االرتCCباط ،وهCCذه الCCحقائCCق املCCختلفة
ت CCلزم CCها ج CCهة ج CCام CCعة ل CCها ت CCرب CCطها ج CCميعها ب CCبعضها ف CCمثالً أرك CCان اإلن CCسان وأع CCضاؤه وأج CCزاؤه
وع CCناص CCره ف CCي ن CCهاي CCة االخ CCتالف ،ول CCك ّن ال CCجهة ال CCجام CCعة امل CCعبّر ع CCنها ب CCال Cّ Cروح اإلن CCسان Cيّ ت CCرب CCطها
بCعضها بCبعض جCمي ًعا لCيت ّم الCتّعاون والCتّعاضCد بCينها بCصورة مCنتظمة وتCت ّم جCميع األعCضاء تCحت
قCCوانCCني مCCنتظمة هCCي سCCبب بCCقاء الCCوجCCود لCCك ّن جCCسم اإلنCCسان ال عCCلم لCCه بهCCذه الCCجهة الCCجامCCعة أبً Cدا
ف CCي ح CCني أنّ CCه ي CCقوم ب CCإرادت CCها ع CCلى إي CCفاء وظ CCيفته  ,أ ّم CCا ال CCفالس CCفة ف CCهم ق CCسمان ،وم CCنهم س CCقراط
الCCحكيم ا ّلCCذي كCCان يCCؤمCCن بCCالCCوحCCدانّ Cية اإللCCه ّية وبCCبقاء الCّ Cروح بCCعد املCCوت .ومل ّCا كCCانCCت عCCقيدتCCه تCCخالCCف
Cس ّم .وعCندمCا نَCظَ َر جCميع الCفالسCفة اإللCه ّيني والCعقالء
آراء الCعوام ضّ Cيقي الCنّظر لCذا فCقد أشCربCوه ال ّ
والCCعلماء إلCCى هCCذه الCCكائCCنات ا ّلCCتي ال نCCهايCCة لCCها الحCCظوا أ ّن نCCهايCCة هCCذا الCCكون األعCCظم تCCنتهي إلCCى
عCالCم الجCماد وتCنتهي نCهايCة عCالCم الجCماد إلCى عCالCم الCنّبات وتCنتهي نCهايCة عCالCم الCنّبات إلCى عCالCم
الCحيوان وتCنتهي نCهايCة عCالCم الCحيوان إلCى عCالCم اإلنCسان ،وأ ّن هCذا الCكون الCوسCيع ا ّلCCذي ال نCهايCة
لCه تCنتهي نCهايCته إلCى اإلنCسان ،وهCذا اإلنCسان بCعد أيّCام املCحن واآلالم ا ّلCCتي تCتناهCى فCي الCنّشأة
اإلن CCسانC Cيّة ي CCتالش CCى وي CCزول دون أث CCر أو ث CCمر .وإذا ك CCان األم CCر ك CCذل CCك ف CCإ ّن ه CCذا ال CCكون ا ّل CCذي ال
يCتناهCى مCع جCميع كCماالتCه يCنتهي إلCى الّ Cلغو والهCذيCان دون أيّCة نCتيجة .إذن أيCقنوا عCلى أ ّن األمCر
لCيس كCذلCك ولCن يCنتهي هCذا املCصنع عCلى مCا هCو عCليه مCن الCعظمة وال ّ
CشوكCة املCحيّرة لCلعقول وعCلى
مCCا هCCو عCCليه مCCن هCCذه الCCكماالت إلCCى الهCCذيCCان .ومCCن املCCؤ ّكCCد أ ّن هCCناك نCCشاة أخCCرى ،فCCكما أ ّن عCCالCCم
الCنّبات لCيس لCه خCبر عCن نCشاة عCالCم اإلنCسان فCكذلCك نCحن ال خCبر لCنا عCن تCلك الCنّشأة الCكبرى بCعد
ال Cنّشأة اإلنCCسان Cيّة ،ولCCكن عCCدم االطّCCالع لCCيس بCCدلCCيل عCCلى عCCدم الCCوجCCود ،وكCCما أ ّن عCCالCCم الجCCماد ال
خCCبر لCCه تCCما ًمCCا عCCن عCCالCCم اإلنCCسان ويسCCتحيل عCCليه إدراكCCه فCCإ ّن عCCدم إدراكCCه لCCيس بCCدلCCيل عCCلى عCCدم
الCCوجCCود .وهCCناك دالئCCل قCCاطCCعة مCCتع ّددة عCCلى أ ّن هCCذا الCCعالCCم غCCير املCCتناهCCي ال يCCنتهي إلCCى الCCحياة
اإلن CCسان ّ Cية .أ ّم CCا ح CCقيقة األل CCوه ّ Cية ف CCهي ف CCي ال CCواق CCع ح CCقيقة مج Cّ Cردة تج Cّ Cر ًدا ح CCقيق ًيّا فه CCذا ي CCعني أنّ

إدراكCها مسCتحيل أل ّن ك ّCل مCا يCقع تCحت الCتّص ّور إنّCما هCو حCقيقة محCدودة ال حCقيقة غCير مCتناهCية
وم CCحاط ول CCيس ب CCمحيط وي CCكون إدراك اإلن CCسان ف CCائً C Cقا ع CCليه وم CCحيطًا ب CCه .وم CCن امل CCؤ ّكCC Cد ك CCذل CCك أنّ
ال Cتّص ّورات اإلن CCسان Cيّة ح CCادث CCة ال ق CCدي CCمة ول CCها وج CCود ذه CCنيّ ال وج CCود ع CCينيّ وف CCضالً ع CCن ه CCذا ف CCإنّ
تCفاوت املCراتCب فCي حCيّز الحCدوث مCانCع لCإلدراك إذن فCكيف يCدرك الCحادث الCحقيقة الCقديCمة؟ وكCما
قCلنا إ ّن تCفاوت املCراتCب فCي حّ Cيز الحCدوث مCانCع لCإلدراك فCالجCماد والCنّبات والCحيوان ال َ
خCبَ َر لCها عCن
قCوى اإلنCسان الCعقل ّية الCكاشCفة لCحقائCق األشCياء ولCك ّن اإلنCسان مCطّلع عCلى هCذه املCراتCب جCميعها
فّ C
خ Cبَ َر ل CCها
Cكل م CCرت CCبة ع CCال CCية م CCحيطة ب CCامل CCرت CCبة ال ّ Cدان CCية وك CCاش CCفة ل CCحقيقتها ول CCك ّن امل CCرت CCبة ال ّ Cدان CCية ال َC
بCCاملCCرتCCبة الCCعالCCية ومسCCتحيل عCCليها االطّCالع عCCليها  ,لهCCذا فCCاإلنCCسان ال يسCCتطيع أن يCCتص ّور حCCقيقة
األل CCوه Cيّة ول CCكنّه ي CCعتقد ب CCحقيقة ح CCضرة األل CCوه Cيّة ع CCن ط CCري CCق ال CCقواع CCد ال CCعقليّة وال Cنّظريّ CCة وامل CCنطقيّة
واالسCCتنتاجCCات الCCفكريّCCة واالكCCتشافCCات الCCوجCCدان Cيّة ويCCكشف الCCفيوضCCات اإللCCهيّة ويCCوقCCن بCCأ ّن حCCقيقة
األلCوهCيّة مCهما كCانCت غCير مCرئCيّة ومCهما كCان وجCود األلCوهCيّة غCير مCحسوس فCإ ّن هCناك أد ّلCCة قCاطCعة
إلCCهيّة تCCحكم بCCوجCCود تCCلك الCCحقيقة غCCير املCCرئ Cيّة .لCCكن تCCلك الCCحقيقة كCCما هCCي ،مCCجهولCCة ال Cنّعت فCCمثالً
املCا ّدة األثCيريّCة مCوجCودة ولCك ّن حCقيقتها مCجهولCة وهCي مCحتومCة بCآثCارهCا والحCرارة والCضوء والكهCربCاء
ه CCي ت CCم ّوج CCات CCها ،وم CCن ه CCذه الC Cتّم ّوج CCات ي CCثبت وج CCود امل CCا ّدة األث CCيريّ CCة .ون CCحن ع CCندم CCا ن CCنظر إل CCى
ال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة ن CCوق CCن ب CCوج CCود األل CCوه Cيّة ،ف CCمثالً ن CCالح CCظ أ ّن وج CCود ال CCكائ CCنات ع CCبارة ع CCن ت CCرك CCيب
ال CCعناص CCر ال CCفرديّ CCة وأ ّن ف CCناء ال CCكائ CCنات ع CCبارة ع CCن تح CCليل ع CCناص CCره CCا أل ّن التّح CCليل س CCبب ت CCفري CCق
الCعناصCر الCفرد ّيCة .إذن فCنحن عCندمCا نCنظر إلCى تCركCيب الCعناصCر نCشاهCد أ ّن كCائCنًا مCن الCكائCنات
جCCاء لCCلوجCCود مCCن كCّ Cل تCCركCCيب وأ ّن الCCكائCCنات غCCير مCCتناهCCية وأ ّن املCCعلوالت غCCير مCCتناهCCية إذن فCCكيف
تCصبح الCع ّلة فCانCية؟ إ ّن الCتّركCيب يCنحصر فCي ثCالثCة أقCسام ال رابCع لCها :تCركCيب تCصادفCيّ وتCركCيب
إرادي .أ ّCمCا تCركCيب عCناصCر الCكائCنات فCليس تCركCيبًا تCصادفً Cيّا أل ّن املCعلول ال يCأتCي
إلCزامCيّ وتCركCيب
ّ
لCلوجCود بCدون عّ Cلة ،ثّ Cم إ ّن تCركCيب عCناصCر الCكائCنات لCيس تCركCيبًا إلCزامCيًّا أل ّن الCتّركCيب اإللCزامCيّ هCو
ذاك الCتّركCيب ا ّلCذي يCنتج مCن الّ Cلوازم ال ّ
ألي شCيء ال يCنفكّ
CضروريّCة لCألجCزاء املCر ّCكCبة والّ Cلزوم الCذّاتCيّ ّ
عCCنه ال Cنّور ا ّلCCذي يظهCCر األشCCياء وكCCذلCCك الحCCرارة ا ّلCCتي تCCم ّدد الCCعناصCCر وشCCعاع الّ C
Cشمس هCCما مCCن
لCوازم ال ّ
Cصورة يCكون تحCليل ك ّCل تCركCيب مسCتحيالً أل ّن الّ Cلزوم الCذّاتCيّ
Cشمس الCذّاتCيّة .وعCلى هCذه ال ّ
ال ي ّ
اإلرادي وهCو أن تCكون
Cنفك عCن ك ّCل كCائCن .واآلن بCقي الCنّوع الCثّالCث مCن الCتّركCيب وهCو الCتّركCيب
ّ
السCبب فCي تCركCيب هCذه الCعناصCر ويCحصل مCن
CسمونCها الCقدرة الCقديCمة هCي ّ C C
فCيه قّ Cوة غCير مCرئCيّة ي ّ
Cصفات الCقديCمة ا ّلCCتي نCعتبرهCا مCن
ك ّCل تCركCيب كCائCن مCن الCكائCنات .وأ ّمCCا اإلرادة والCعلم والCقدرة وال ّ
كCC Cماالت تCC Cلك الCC Cحقيقة ال C CالّهCC Cوت C Cيّة هCC Cي مCC Cن مCC Cقتضيات آثCC Cار وجCC Cوده فCC Cي ح C Cيّز الّ C C
Cشهود وليسCC Cت
ال CCكماالت ال CCحقيقيّة ل CCألل CCوهC Cيّة امل CCطلقة ا ّلCC Cتي ال ي CCمكن إدراك ك CCنهها .ف CCمثالً ع CCندم CCا ن CCالح CCظ ف CCي
الCCكائCCنات كCCماالت غCCير مCCتناهCCية ونCCدرك أ ّن الCCكائCCنات عCCلى شCCأن كCCبير مCCن االنCCتظام والCCكمال نCCقول
إ ّن تCCلك الCCقدرة الCCقديCCمة ا ّلCCتي نسCCب إلCCيها وجCCود هCCذه الCCكائCCنات قّ Cوة ليسCCت جCCاهCCلة إذن فCCهي عCCاملCCة

وهCCي ال شCّ Cك غCCير عCCاجCCزة إذن فCCهي قCCديCCرة وهCCي ال شCّ Cك غCCير فCCقيرة إذن فCCهي غCCنيّة وهCCي ال ش Cكّ
غCCير مCCعدومCCة إذن فCCهي مCCوجCCودة  ,وخCCالصCCة الCCقول إ ّن هCCذه ال Cنّعوت ا ّلCCتي نحسCCبها لCCتلك الCCحقيقة
ال CCك ّليّة ه CCي مج CCرد س CCلب ال Cنّقائ CCص ع CCنها ال ث CCبوت ل CCلكماالت ا ّل CCتي ي CCتص ّوره CCا اإلن CCسان ف CCي ح Cيّز
إدراك CCه وله CCذا ن CCقول إنّ CCها م CCجهول CCة ال Cنّعت .وال CCخالص CCة أ ّن ت CCلك ال CCحقيقة ال CCك ّليّة م CCع ج CCميع ن CCعوت CCها
وأوصCافCها ا ّلCCتي نCحصيها مCق ّدسCة ومCنزّهCة عCن الCعقول واإلدراكCات ،ولCكنّنا عCندمCا نCنظر فCي هCذا
ال CCكون غ CCير امل CCتناه CCي ن CCظرة ش CCام CCلة دق CCيقة ن CCالح CCظ أ ّن الح CCرك CCة واملتح Cّ Cرك أش CCياء مس CCتحيلة ب CCدون
املحCّ Cرك وأ ّن املCCعلول مCCمتنع ومCCحال بCCدون الCCع ّلة وأ ّن كCّ Cل كCCائCCن مCCن الCCكائCCنات قCCد يCCكون تCCحت تCCأثCCير
مCCؤثّCCرات عCCديCCدة مCCتفاعCCلة بCCعضها مCCع بCCعض دائCً Cما ،وتCCلك املCCؤثّCCرات حCCصلت كCCذلCCك بCCتأثCCير مCCؤثّCCرات
CسحابCة نCفسها حCصلت مCن
أخCرى فCمثالً الCنّبات حCصل بCفيض سCحابCة ال ّCربCيع وتّ Cم إنCباتCه ولCكن ال ّ
تCدابCير مCؤثّCرات أخCرى وتCلك املCؤثّCرات كCذلCك مCن تCأثCير مCؤثّCرات أخCرى فCمثالً الCنّباتCات والCحيوانCات
Cسميهما فCالسCفة هCذه األيّCام بCاسCمي األوكCسيجني
نCشأت ونCمت مCن عCنصري الCنّار واملCاء الّ CلذيCن ي ّ
والCهيدروجCني ،أي أنّCها وجCدت مCن تCربCية وتCأثCير هCذيCن املCؤثّCريCن ونCفس هCذيCن الCعنصريCن هCما تCحت
تCCأثCCير مCCؤثّCCرات أخCCرى ،وكCCذلCCك سCCائCCر الCCكائCCنات لCCها هCCذا التّسCCلسل مCCن املCCؤثّCCرات واملCCتاثّCCرات .ومCCن
ال CثّابCCت بCCالCCبراهCCني بCCطالن التّسCCلسل إذن فCCال ب ّ Cد أن تCCنتهي هCCذه املCCؤثّCCرات واملCCتاثّCCرات إلCCى الCCحيّ
الCقديCر ا ّلCCذي هCو الCغنيّ املCطلق واملCق ّدس عCن املCؤثّCرات .وتCلك الCحقيقة الCك ّليّة غCير مCحسوسCة وغCير
مCCرئ Cيّة ويCCجب أن تCCكون كCCذلCCك ألنّCCها مCCحيطة ال مCCحاطCCة .ومCCثل هCCذه األوصCCاف صCCفات لCCلمعلول ال
Cصغير املCCوجCCود فCCي الCCفاكCCهة ،فCCتلك
لCCلع ّلة وعCCندمCCا نCCد ّقCCق ال Cنّظر نCCالحCCظ أ ّن اإلنCCسان كCCاملCCيكروب الّ C
ّ
الCفاكCهة وجCدت مCن بCرعCم والCبرعCم نCبت مCن ّ
والشجCرة نCشأت ونCمت مCن مCا ّدة سCائCلة وتCلك
الشجCرة
Cصغير أن ي CCدرك
Cسائ CCلة ح CCصلت م CCن ال Cتّراب وامل CCاء .ول CCكن ك CCيف يس CCتطيع ه CCذا الج CCرث CCوم ال ّ C
امل CCا ّدة ال ّ C
ح CCقائ CCق ذل CCك البس CCتان وي CCفهم البس CCتانC Cيّ وي CCدرك ح CCقيقة ذل CCك البس CCتانC Cيّ وم CCن ال CCواض CCح أ ّن ه CCذا
مسCCتحيل .ولCCك ّن ذلCCك املCCيكروب لCCو كCCان ذك Cيًّا لCCفهم أ ّن هCCذا البسCCتان وهCCذه ّ
الشجCCرة وهCCذا الCCبرعCCم
وهCCذه ال Cثّمرة لCCم تCCحصل بهCCذا االنCCتظام والCCكمال مCCن نCCفسها لCCنفسها .وبCCمثل هCCذا يCCوقCCن اإلنCCسان
ال CCعاق CCل ال Cذّك Cيّ أ ّن ه CCذا ال CCكون ا ّلCCذي ال ن CCهاي CCة ل CCه ل CCم ي CCحصل به CCذه ال CCعظمة واالن CCتظام م CCن ن CCفسه
لCCنفسه ،وكCCذلCCك وجCCدت الCCقوى غCCير املCCرئ Cيّة فCCي ح Cيّز اإلمCCكان ومCCنها الCCق ّوة األثCCيريّCCة وهCCي كCCما م Cرَّ
ذكCره غCير مCحسوسCة وغCير مCرئCيّة ولCكنّها ظCاهCرة ثCابCتة مCن آثCارهCا أي مCن تCم ّوجCات ومCن اهCتزازات
ال ّ C
Cضوء والح CCرارة والكه CCرب CCاء ،وك CCذل CCك ق ّ Cوة ال Cنّمو وق ّ Cوة اإلح CCساس وق ّ Cوة ال CCعقل وق ّ Cوة ال Cتّفكير وق ّ Cوة
الCحفظ وقّ Cوة الCتّخيّل وقّ Cوة الCكشف .فهCذه الCقوى املCعنويّCة كّ Cلها غCير مCرئCيّة وغCير مCحسوسCة ولCكنّها
ظCاهCرة ثCابCتة بCآثCارهCا  ,وأ ّCمCا الCق ّوة غCير املحCدودة فCإ ّن نCفس املحCدود دلCيل عCلى وجCود غCير املحCدود
أل ّن املح CCدود وال ش Cّ Cك ي CCعرف ب CCغير املح CCدود ،ك CCما أ ّن ن CCفس العج CCز دل CCيل ع CCلى وج CCود ال CCقدرة ون CCفس
الجه CCل دل CCيل ع CCلى وج CCود ال CCعلم ون CCفس ال CCفقر دل CCيل ع CCلى وج CCود ال CCغنى ف CCلو ل CCم ي CCكن ال CCغنى مل CCا ك CCان
الCCفقر أيً C
Cضا ولCCو لCCم يCCكن الCCعلم ملCCا كCCان الجهCCل ولCCو لCCم يCCكن ال Cنّور ملCCا كCCانCCت ال Cظّلمة فCCنفس ال Cظّلمة

دل CCيل ع CCلى ال Cنّور أل ّن ال Cظّلمة ه CCي ع CCدم ال Cنّور .أ ّم CCا ال Cطّبيعة ف CCهي ع CCبارة ع CCن ال CCخواص وال Cّ Cرواب CCط
ال ّ C
Cضروريّ CCة امل CCنبعثة م CCن ح CCقائ CCق األش CCياء وه CCذه ال CCحقائ CCق غ CCير م CCتناه Cيّة وم CCهما ك CCان CCت ف CCي م CCنتهى
االخCتالف فCي مCا بCينها لCكنّها فCي غCايCة االئCتالف وفCي أقCصى االرتCباط مCن جCهة أخCرى .وعCندمCا
CوسCCع ن CCظرت CCك وت CCالح CCظ م CCالح CCظة دق CCيقة ت CCوق CCن أ ّن ك Cّ Cل ح CCقيقة ه CCي م CCن ال ّ Cلوازم ال ّ C
Cضروريّ CCة ل CCسائ CCر
تC ّ C
الCCحقائCCق .إذًا فيسCCتلزم هCCذا وجCCود جCCهة جCCامCCعة الرتCCباط هCCذه الCCحقائCCق املCCختلفة وائCCتالفCCها ح Cتّى
يCCوفCCي كCّ Cل جCCزء مCCن أجCCزاء الCCكائCCنات وظCCيفته بCCمنتهى االنCCتظام .فCCمثالً الحCCظوا اإلنCCسان واسCCتد ّلCCوا
م CCن الج CCزء ع CCلى ال ّ C
Cكل الح CCظوا ه CCذه األع CCضاء واألج CCزاء امل CCختلفة ف CCي ال CCهيكل اإلن CCسان Cيّ ت CCروا م CCا
أعCظم ارتCباطCها وائCتالفCها بCعضها بCبعض وك ّCل جCزء هCو مCن الّ Cلوازم ال ّ
Cضرور ّيCة لCسائCر األجCزاء ولCه
وظCCيفة مسCCتق ّلة ،ولCCك ّن الCCجهة الCCجامCCعة وهCCي الCCعقل يCCربCCطها جCCمي ًعا رب Cطًا بCCدرجCCة تCCفي بCCوظCCائCCفها
Cنتظما ويCحصل الCتّعاون والCتّعاضCد والCتّفاعCل بCينها ،وأ ّن حCركCتها جCمي ًعا تCحت قCوانCني هCي
وفCا ًء م
ً
مCCن ال ّ Cلوازم الCCوجCCوديّCCة لCCها .فCCإذا حCCصل فCCي تCCلك الCCجهة الCCجامCCعة ا ّلCCتي هCCي مCCدبّCCرة لهCCذه األجCCزاء
Cنتظما ومCCع أ ّن تCCلك
خCCلل وفCCتور فCCال شCّ Cك أن تحCCرم األعCCضاء واألجCCزاء مCCن إيCCفاء وظCCائCCفها إيCCفا ًء مC
ً
الCق ّوة الCجامCعة فCي الCهيكل اإلنCسانCيّ غCير مCحسوسCة وغCير مCنظورة وحCقيقتها مCجهولCة ولCكنّها مCن
حCيث اآلثCار ظCاهCرة بCاهCرة ب ّ
Cكل قّ Cوة .إذن ثCبت واتّCضح أ ّن هCذه الCكائCنات غCير املCتناهCية فCي الCعالCم
الCعظيم ك ّCل واحCد مCنها يCتوفّCق فCي أداء وظCيفته عCندمCا يCكون تCحت إدارة حCقيقيّة كّ Cليّة حCتّى يCنتظم
هCCذا الCCعالCCم .وخCCذ مCCثالً ال CتّفاعCCل وال CتّعاضCCد وال Cتّعاون بCCني األجCCزاء املCCك ّونCCة لCCلوجCCود اإلنCCسان Cيّ فCCإنّ
هCCذا شCCيء مCCشهود ال يCCقبل الCنّكران لCCك ّن هCCذا الCتّفاعCCل والCتّعاضCCد والCتّعاون غCCير كٍ C
Cاف بCCل يCCحتاج
جCهة جCامCعة تCديCر هCذه األجCزاء وتCد ّبCرهCا حCتّى تCقوم هCذه األجCزاء املCر ّكCCبة بCإيCفاء وظCائCفها الCالّزمCة
Cنتظما .وأن CCتم وهلل الح CCمد مC Cطّلعون ع CCلى أ ّن ب CCني ج CCميع
ب CCالC Cتّعاون والC Cتّفاع CCل والC Cتّعاض CCد إي CCفا ًء م C
ً
ال CCكائ CCنات ت CCفاع Cالً وت CCعاض ً Cدا ك ّ Cل ًيّا وج CCزئ ً Cيّا ول CCك ّن ال Cتّفاع CCل ب CCني ال CCكائ CCنات ال CCعظيمة واض CCح وض CCوح
Cشمس ولCو أ ّن الCتّفاعCل مCجهول بCني الCكائCنات الجCزئCيّة ولCك ّن الجCزء قCياس ل ّ
ال ّ
Cلكل إذن فجCميع هCذه
الC Cتّفاع CCالت م CCرت CCبطة ب CCق ّوة م CCحيطة ه CCي امل CCحور وامل CCرك CCز واملح Cّ Cرك له CCذه الC Cتّفاع CCالت .وك CCما ق CCلنا إنّ
الCتّعاون والCتّعاضCد بCني أجCزاء الCهيكل اإلنCسانCيّ شCيء ثCابCت وإ ّن هCذه األعCضاء واألجCزاء تخCدم
ج CCميع األع CCضاء واألج CCزاء األخ CCرى ف CCمثالً ال CCيد وال CCقدم وال CCعني واألذن وال CCفكر والC Cتّص ّور ت CCساع CCد
جCCميع األعCCضاء واألجCCزاء لCCك ّن جCCميع هCCذه ال CتّفاعCCالت تCCرتCCبط بCCق ّوة واحCCدة غCCير مCCرئ Cيّة مCCحيطة بCCها
تCCحصل هCCذه ال CتّفاعCCالت بCCصورة مCCنتظمة وتCCلك هCCي الCCق ّوة املCCعنويّCCة فCCي اإلنCCسان وهCCي عCCبارة عCCن
ال Cّ Cروح وال CCعقل وه CCي غ CCير م CCرئC Cيّة .وك CCذل CCك الح CCظوا امل CCعام CCل وامل CCصان CCع ت CCروا ت CCفاع CCل ج CCميع اآلالت
واألدوات وارتCCباطCCها بCCعضها بCCبعض ولCCك ّن جCCميع هCCذه الCّ CروابCCط وال CتّفاعCCالت مCCرتCCبطة بCCق ّوة عCCموم Cيّة
هCي املح ّCرك واملCحور واملCصدر لهCذه الCتّفاعCالت وتCلك الCق ّوة هCي قّ Cوة الCبخار أو مCهارة الCعامCل .إذن
اتCضح وتCح ّقق أ ّن الCتّفاعCل والCتّعاضCد واالرتCباط بCني الCكائCنات هCو تCحت إدارة وإرادة قCو ّيCة مح ّCركCة
واح CCدة ه CCي امل CCصدر واملح Cّ Cرك وامل CCحور ل CCلتّفاع CCل ب CCني ال CCكائ CCنات وك CCذل CCك ك Cّ Cل ت CCرك CCيب وت CCرت CCيب ال ن CCراه

Cسميه ت CCرك CCيبًا ت CCصادف Cيًّا ون CCسمي ك Cّ Cل ت CCرك CCيب وت CCرت CCيب م CCنظّم وم CCرتّ CCب وف CCي م CCنتهى
م CCرتّ Cبًا وم CCنظّ ًما ن ّ C
Cسميه تCركCيبًا تCر ّCكCب
الCكمال فCي االرتCباط أي يCقع ك ّCل جCزء مCنه فCي مCوقCع ض
Cروري لCسائCر األشCياء ن ّ
ّ
وتCرتّCب بCإرادة وبCشعور .وال ش ّCك أ ّن هCذه الCكائCنات غCير مCتناهCية وأ ّن تCركCيب هCذه الCعناصCر الCفرديّCة
ا ّلCتي انحّ Cلت فCي صCور غCير مCتناهCية صCدر عCن حCقيقة ليسCت فCاقCدة ال ّ
Cشعور وال مسCلوبCة اإلرادة.
وهCذا شCيء ثCابCت وواضCح لCدى الCعقل ولCيس هCناك مCجال لCإلنCكار ولCك ّن مCقصودنCا هCو أنّCنا أدركCنا
Cصفات ولCكنّنا لCم نCدرك الCحقيقة ذاتCها وال صCفاتCها الCحقيق ّية ومCع
تCلك الCحقيقة الCك ّل ّية عCن طCريCق ال ّ
هCCذا نCCقول إ ّن هCCذه الCCكائCCنات غCCير مCCتناهCCية وهCCي روابCCط ضCCرور ّيCCة وإ ّن هCCذا الCتّركCCيب الCتّام الCCكامCCل
غCCير صCCادر عCCن مCCصدر فCCاقCCد لCCإلرادة والّ C
Cشعور وإ ّن هCCذا الCتّركCCيب غCCير املCCتناهCCي ا ّلCCذي انحCّ Cل فCCي
ص CCور غ CCير م CCتناه CCية م CCبنيّ ع CCلى ح CCكمة ك ّ Cليّة وه CCذه ق CCضيّة غ CCير ق CCاب CCلة ل CCلنّكران ال ّ Cلهم إال أ ّن ي CCقوم
اإلنCCسان عCCلى إنCCكار املCCعانCCي الCCواضCCحة الCCباهCCرة بCCالCCعناد وال ّ Cلجاج ويCCكون مCCصداق اآليCCة الCCكريCCمة
"صٌ Cم بCك ٌم عCميٌ فCهم ال يCرجCعون"  ,أ ّمCCا الCقول بCأ ّن الCقوى الCعقليّة وال ّCروح اإلنCسانCيّ شCيء واحCد
فCCإ ّن الCCقوى الCCعقليّة مCCن خCCصائCCص الCّ Cروح مCCثل ق ّ Cوة ال Cتّخيّل ومCCثل ق ّ Cوة ال Cتّفكير ومCCثل الCCق ّوة املCCدركCCة
Cشمس مCن خCصائCص ال ّ
فCهي مCن خCصائCص الCحقيقة اإلنCسانCيّة كCما أ ّن شCعاع ال ّ
Cشمس والCهيكل
اإلنCCسان Cيّ بCCمثابCCة مCCرآة والCّ Cروح بCCمثابCCة الّ C
Cشمس والCCقوى الCCعقليّة بCCمثابCCة األش ّ Cعة ا ّلCCتي هCCي فCCيض
Cشمس ولCربCما تCنقطع األشّ Cعة عCن املCرآة وت ّ
Cنفك عCنها لCك ّن أشّ Cعة ال ّ
مCن فCيوضCات ال ّ
Cشمس ال تCنفكّ
عCن ال ّ
Cشمس .وخCالصCة الCقول إ ّن مCقصودنCا هCو أ ّن الCعالCم اإلنCسانCيّ بCالنّسCبة لCعالCم الCنّبات كنسCبة
عCالCم مCا وراء الCطّبيعة إلCى عCاملCنا وفCي الCحقيقة ال نسCبة لCه بCما وراء الCطّبيعة ولCك ّن حCقيقة اإلنCسان
وقّ Cوة سCمعه وبCصره بCالنّسCبة لCلنّبات هCي بCمثابCة مCا وراء الCطّبيعة ومCن املسCتحيل عCلى الCنّبات أن
يCCدرك حCCقيقة اإلنCCسان ومCCاه ّ Cية الCCق ّوة الCCعاقCCلة وكCCذلCCك يسCCتحيل عCCلى البشCCر إدراك حCCقيقة األلCCوه ّ Cية
وحCقيقة نCشأة الCحياة بCعد املCوت .لCك ّن فCيوضCات الCحقيقة ال ّCرحCمانّ Cية تCشمل جCميع الCكائCنات ويCجب
عCCلى اإلنCCسان أن يCCف ّكر ويCCتأ ّمCCل فCCي الCCفيوضCCات اإللCCهيّة ا ّلCCتي مCCنها الCّ Cروح ال فCCي حCCقيقة األلCCوه Cيّة
فCCإ ّن هCCذا مCCنتهى إدراكCCات الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وكCCما سCCبق أن ذكCCرنCCا أ ّن هCCذه األوصCCاف والCCكماالت
ا ّل CCتي ن CCحصيها ل CCحقيقة األل CCوهC Cيّة إنّ CCما ن CCقتبسها م CCن وج CCود ال CCكائ CCنات وش CCهوده CCا ال أنَّ CCنا أدرك CCنا
ال CCحقيقة اإلل CCهيّة .ف CCإذا ق CCلنا إ ّن ح CCقيقة األل CCوه Cيّة م CCدرك CCة وم CCختارة ف CCليس ذل CCك ي CCعني أنّ CCنا اك CCتشفنا
إرادة األلCوهCيّة واخCتيارهCا بCل اقCتبسنا ذلCك مCن فCيوضCات األلCوهCيّة الCظّاهCرة فCي حCقائCق األشCياء.
أ ّم CCا م CCسائ CCلنا االج CCتماع Cيّة أي ت CCعال CCيم ح CCضرة ب CCهاء اهلل ا ّل CCتي انتش CCرت ق CCبل خ CCمسني س CCنة ف CCإنّ CCها
ج CCام CCعة لج CCميع امل CCبادئ وم CCن ال CCواض CCح أ ّن ن CCجاح ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وف CCالح CCه مس CCتحيل ب CCدون ه CCذه
الCتّعالCيم ك ّCل االسCتحالCة وك ّCل فCرقCة مCن الCفرق فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ تCرى نCهايCة آمCالCها مCوجCودة فCي
CسماويّCCة وهCCذه ال CتّعالCCيم بCCمثابCCة شجCCرة تحCCمل جCCميع األثCCمار بCCصورة أكCCمل وأت ّ Cم،
هCCذه ال CتّعالCCيم الّ C
Cسماو ّي CCة
ف CCمثالً ي CCشاه CCد ال CCفالس CCفة امل CCسائ CCل االج CCتماع ّ Cية ب CCصورة أك CCمل وأت ّ Cم ف CCي ه CCذه ال Cتّعال CCيم ال ّ C
وك CCذل CCك ي CCشاه CCدون ف CCيها امل CCسائ CCل ال CCفلسف ّية ب CCصورة أس CCمى وأش CCرف وب CCصورة م CCطاب CCقة ل CCلحقيقة،

CسماويّCة مCشاهCدة الCعيان وتCثبت لCهم
وكCذلCك يCشاهCد أهCل األديCان حCقيقة الّ CديCن فCي هCذه الCتّعالCيم ال ّ
بCCاألد ّلCCة الCCقاطCCعة والCCحجج الCCواضCCحة أنّCCها الCCعالج الCCحقيقيّ لCCعلل وأمCCراض الCCهيئة االجCCتماعCيّة فCCي
الCعالCم اإلنCسانCيّ وعCند انCتشار هCذه الCتّعالCيم الCعظيمة تCنجو الCهيئة االجCتماعCيّة بCأسCرهCا مCن جCميع
Cعمال
األخCطار والCعلل واألمCراض املCزمCنة  ,وكCذلCك مCسألCة االقCتصاد الCبهائCيّ فCهي مCنتهى آمCال ال ّ
ومCCنتهى مCCقصود األحCCزاب االقCCتصاد ّيCCة والCCخالصCCة أ ّن جCCميع األحCCزاب تCCنال نCCصيبها مCCن تCCعالCCيم
حCضرة بCهاء اهلل وعCندمCا تCعلن هCذه الCتّعالCيم فCي الCكنائCس واملCساجCد وسCائCر مCعابCد املCلل األخCرى
ح Cتّى الCCبوذ ّيCCني والCCكونCCفوشCCيوس ّ Cيني ونCCوادي األحCCزاب املCCختلفة ح Cتّى املCCا ّد ّيCCني تCCرى الّ C
Cكل يCCعترفCCون
Cفوري لجCCميع أمCCراض
بCCأ ّن هCCذه الCتّعالCCيم سCCبب الCCحياة الجCCديCCدة لCCلعالCCم اإلنCCسانCيّ وهCCي الCCعالج الC
ّ
أي إن CCسان ب CCل بمج Cّ Cرد االس CCتماع إل CCيها ت CCطرب ال Cنّفوس وت CCذع CCن
ال CCهيئة االج CCتماع Cيّة وال ي CCنتقده CCا ّ
ب CCأه CCميّة ه CCذه ال Cتّعال CCيم وت CCقول" :ه CCذا ه CCو ال CCحقّ وم CCا ب CCعد ال CCحقّ إالّ ال ّ C
Cضالل امل CCبني"  ,وف CCي خ CCتام
Cحجة والCCبرهCCان الCCقاطCCع عCCلى الجCCميع فCCأمCCعنوا ال Cنّظر
الCCكالم أكCCتب إلCCيكم الCCكلمات ال CتّالCCية وهCCي الّ C
فCيها :إ ّن قّ Cوة إرادة ك ّCل مCلك مس ّ
Cتقل تCنفذ فCي أيّCام حCياتCه وكCذلCك قّ Cوة إرادة ك ّCل فCيلسوف تCؤثّCر فCي
أيّCام حCياتCه فCي نCفر قCليل مCن تCالمCذتCه أ ّCمCا قّ Cوة ال ّCروح الCقدس الCظّاهCرة الCباهCرة فCي حCقائCق األنCبياء
Cسنني فCCي م ّ Cلة عCCظيمة
وق ّ Cوة إرادة األنCCبياء هCCي عCCلى شCCأن مCCن ال Cنّفوذ بCCحيث تCCراهCCا نCCافCCذة اآلف الّ C
CؤسCس خCل ًقا جCديً Cدا وتCنقل الCعالCم اإلنCسانCيّ مCن عCالCم قCديCم إلCى عCالCم آخCر جCديCد فCالحCظوا
وتCراهCا ت ّC C
ٍ
Cجة بCCالCCغة عCCلى ق ّ Cوة
أيّCCة ق ّ Cوة هCCذه الCCق ّوة الCCخارقCCة لCCلعادة فCCإنّCCه بCCرهCCان
واف عCCلى حCCقيقة األنCCبياء وحّ C
الوحي وعليكم البهاء األبهى.

حيفا  21أيلول  192عبد البهاء عبّاس
السيّد أ.أ .دان زيدكز عليه التّحيّة والثّناء
هولندا جناب
ّ
هو اهلل
أ ّي CCها ال ّ C
Cؤرخ CCة ب CCتاري CCخ ال Cّ Cراب CCع م CCن ن CCيسان
Cشخص امل CCحترم املتح Cّ Cري ع CCن ال CCحقيقة إ ّن ال Cّ Cرس CCال CCة امل ّ C
 1921قCد وصCلت وتCلوتCها بCكمال املCحبّة  ,أ ّCمCا وجCود األلCوهّ Cية فCثابCت بCالّ CدالئCل الCعقل ّية ولCكن حCقيقة
األل CCوه ّ Cية م CCمتنعة اإلدراك ألنّ CCكم ح CCينما ت CCنظرون ب CCنظر دق CCيق تج CCدون أ ّن ك Cّ Cل رت CCبة دان CCية ال ت CCدرك
ال Cّ Cرت CCبة ال CCعال CCية ف CCمثالً ع CCال CCم الج CCماد ،ا ّل CCذي ه CCو ف CCي امل CCرت CCبة ال ّ Cدان CCية ،يس CCتحيل ع CCليه إدراك ع CCال CCم
الCنّبات ،ومCCثل هCCذا اإلدراك مCCمتنع ومCCحال لCCديCCه وكCCذا عCCالCCم الCنّبات مCCهما ارتCCقى فCCلن يCCكون لCCه خCCبر
عCن عCالCم الCحيوان بCل إ ّن اإلدراك لCه مسCتحيل عCليه أل ّن ال ّCرتCبة الCحيوانCيّة فCوق ال ّCرتCبة الCنّباتCيّة وهCذا
ّ
Cسمع والCCبصر وإ ّن عCCالCCم الCCحيوان مCCهما ارتCCقى لCCن يسCCتطيع تCCص ّور
الشجCCر ال يسCCتطيع تCCص ّور الّ C
حCCقيقة الCCعقل الCCكاشCCف لCCألشCCياء واملCCدرك لCCلحقائCCق غCCير املCCرئCيّة أل ّن مCCرتCCبة اإلنCCسان عCCالCCية بCCالنّسCCبة

ملCCرتCCبة الCCحيوان ومCCع أ ّن جCCميع هCCذه الCCكائCCنات هCCي فCCي ح Cيّز الحCCدوث إال أ ّن ال Cتّفاوت فCCي املCCراتCCب
م CCان CCع ل CCإلدراك ف ّ C
Cكل م CCرت CCبة أدن CCى م CCن غ CCيره CCا ال تس CCتطيع إدراك امل CCرت CCبة األع CCلى م CCنها ب CCل إ ّن ذل CCك
مس CCتحيل ول CCكن ك Cّ Cل م CCرت CCبة أع CCلى تس CCتطيع إدراك امل CCرت CCبة األدن CCى م CCثال ذل CCك ال CCحيوان ف CCإنّ CCه ي CCدرك
مCC CرتCC Cبة ال C Cنّبات والجCC Cماد وكCC Cذا اإلنCC Cسان يCC Cدرك مCC CرتCC Cبة الCC Cحيوان وال C Cنّبات والجCC Cماد ولCC Cكن الجCC Cماد
مسCتحيل عCليه إدراك عCوالCم اإلنCسان وهCذه الCحقائCق هCي فCي حّ Cيز الحCدوث ومCع ذلCك ال تسCتطيع
أ ّيCة مCرتCبة أدنCى مCن غCيرهCا إدراك مCرتCبة أعCلى مCنها ومCن املسCتحيل ذلCك إذًا فCكيف يCمكن أن تCدرك
ال CCحقيقة ال CCحادث CCة )أي اإلن CCسان( ح CCقيقة األل CCوه ّ Cية ا ّلCCتي ه CCي ح CCقيقة ق CCدي CCمة؟ وت CCفاوت امل CCرات CCب ب CCني
اإلنCسان وبCني حCقيقة األلCوهّ Cية هCو مCائCة ألCف م ّCرة أعCظم مCن الCتّفاوت بCني الCنّبات والCحيوان وك ّCل مCا
يCCتص ّوره اإلنCCسان هCCو صCCورة مCCوهCCومCCة تCCو ّهCCمها اإلنCCسان وهCCي مCCحاطCCة ال مCCحيطة أي أ ّن اإلنCCسان
Cصور املCوهCومCة فCي حCني أ ّن حCقيقة األلCوهCيّة ال يCمكن اإلحCاطCة بCها بCل إنّCها مCحيطة
مCحيط بCتلك ال ّ
بج CCميع ال CCكائ CCنات وإ ّن ال CCكائ CCنات م CCحاط CCة وح CCقيقة األل CCوه Cيّة ا ّل CCتي ي CCتص ّوره CCا اإلن CCسان ل CCها وج CCود
ذهCCني ال وجCCود حCCقيقيّ فCCي حCCني أ ّن اإلنCCسان لCCه وجCCود ذهCCني ووجCCود حCCقيقيّ فCCي نCCفس الCCوقCCت.
إذًا فCCاإلنCCسان أعCCظم مCCن تCCلك الCCحقيقة املCCوهCCومCCة ا ّلCCتي يCCمكن تCCص ّورهCCا ،وكCّ Cل مCCا فCCي األمCCر هCCو أنّ
الCطّير الCتّرابCي يسCتطيع أن يCطير ويCقطع فCي طCيرانCه قCليالً مCن هCذا الCبعد ا ّلCذي ال يCتناهCى ،ولCكنّ
ال CCوص CCول إل CCى أوج ال ّ C
Cشمس مس CCتحيل ع CCليه .ول CCكن ي CCجب إق CCام CCة أد ّلCCة ع CCقليّة أو أد ّلCCة إل CCهام Cيّة ع CCلى
وجCود األلCوهCيّة أي عCلى قCدر اإلدراك اإلنCسانCيّ  ,مCن الCواضCح أ ّن جCميع الCكائCنات مCرتCبط بCعضها
ب CCال CCبعض اآلخ CCر ارت CCباطًCCا ت CCا ًمّCCا م CCثل ارت CCباط أع CCضاء ال CCهيكل اإلن CCسان Cيّ ف CCكما أ ّن أع CCضاء وأج CCزاء
الCC Cهيكل اإلنCC Cسان C Cيّ مCC CرتCC Cبط بCC Cعضها بCC CالCC Cبعض اآلخCC Cر فCC CكذلCC Cك يCC Cكون ارتCC Cباط أجCC Cزاء هCC Cذا الCC Cكون
Cسمع والCبصر ويCجب أن
الCالّمCتناهCي بCبعضها عCلى هCذا الCنّحو فCمثالً الCقدم وال ّCرجCل مCرتCبطتان بCال ّ
ت CCرى ال CCعني ح Cتّى تس CCتطيع ال CCقدم أن تخ CCطو خ CCطوة وي CCجب أن ت CCسمع األذن ح Cتّى ي CCنظر ال CCبصر
نCظرة دقCيقة وك ّCل جCزء مCن األجCزاء اإلنCسانCيّة إذا نCقص حCصل الCنّقص والCفتور فCي سCائCر األجCزاء
والّ CدمCاغ مCرتCبط بCالCقلب وبCاملCعدة ،وال ّCرئCة مCرتCبطة بجCميع األعCضاء .وكCذا بCقيّة األعCضاء ل ّ
Cكل مCنها
وظCيفته فCالCق ّوة الCعاقCلة سCواء أقCلنا إنّCها قCديCمة أو قCلنا إنّCها حCادثCة إنّCما هCي مCديCرة ومCدبّCرة لجCميع
أع CCضاء اإلن CCسان ل CCيقوم ك Cّ Cل ع CCضو ب CCوظ CCيفته ب CCنهاي CCة االن CCتظام ول CCكن ل CCو ح CCدث خ CCلل ف CCي ت CCلك ال CCق ّوة
الCعقليّة فCإ ّن جCميع األعCضاء تCتو ّقCف عCن إجCراء وظCائCفها األصCليّة وتظهCر أعCراض الخCلل فCي هCيكل
CصرفCات أعCضائCه وال تظهCر الCفائCدة املCطلوبCة  ,وكCذلCك الحCظوا هCذا الCكون ا ّلCCذي ال
اإلنCسان وفCي ت ّ
يCCتناهCCى فCCال ب ّ Cد مCCن وجCCود ق ّ Cوة ك ّ Cليّة فCCيه تCCكون مCCحيطة ومCCديCCرة ومCCدبّCCرة لجCCميع أجCCزاء هCCذا الCCكون
ا ّلCCذي ال نCCهايCCة لCCه ولCCو لCCم يCCكن هCCذا املCCديCCر واملCCدبّCCر مCCوجCCو ًدا الخّ C
Cتل عCCالCCم الCCكون وألصCCبح كCCاملCCجنون
وحCCيث إنّCCكم تCCالحCCظون أ ّن هCCذا الCCكون ا ّلCCذي ال يCCتناهCCى فCCي غCCايCCة االنCCتظام وكCّ Cل جCCزء مCCن أجCCزائCCه
يCقوم بCوظCائCفه ب ّ
أي خCلل فCمن الCواضCح املCشهود أ ّن هCناك قّ Cوة كّ Cل ّية مCوجCودة
Cكل إتCقان ولCيس هCناك ّ
هCي املCد ّبCرة واملCديCرة لهCذا الCكون ا ّلCذي ال يCتناهCى وأ ّن ك ّCل عCاقCل يCدرك هCذا ثّ Cم إ ّن جCميع الCكائCنات

ولCو أنّCها تCنمو وتCتكامCل تCدريCجيًّا إالّ أنّCها تCحت مCؤثّCرات خCارجCيّة ،مCثال ذلCك ال ّ
Cشمس تهCب الحCرارة
Cسيما م ً C
Cنعشا ل CCألرواح ح Cتّى ي CCنمو اإلن CCسان وي CCتكام CCل .إذًا ف CCقد اتّ CCضح أنّ
Cطرا وته CCب ن ً C
وت CCسقط م ً C
الCهيكل اإلنCسانCيّ هCو تCحت مCؤثّCرات خCارجCيّة وال يCنمو وال يCتكامCل بCدونCها وتCلك املCؤثّCرات الCخارجCيّة
ه CCي أي ً C
Cضا ت CCحت م CCؤثّ CCرات أخ CCرى م CCثال ذل CCك ن CCم ّو وت CCكام CCل ال CCوج CCود اإلن CCسان Cيّ م CCنوط ب CCوج CCود امل CCاء،
Cسحاب مCCنوط بCCوجCCود الّ C
Cشمس حCتّى
Cسحاب ،والّ C
واملCCاء مCCنوط بCCوجCCود املCCطر ،واملCCطر مCCنوط بCCوجCCود الّ C
Cسحاب مCCن التّب ّ
يتب ّ
خCCر وكCّ Cل واحCCد مCCن هCCذه الCCعوامCCل مCCؤثّCCر ومCCتاثّCCر فCCي
Cبر والبحCCر ويCCحصل الّ C
خCCر الّ C
نCC Cفس الCC CوقCC Cت إذًا فCC Cال بCC Cد وأنCC Cها تCC Cتنهي إلCC Cى وجCC Cود مCC CؤثّCC Cر ال يCC CتأثّCC Cر بCC CكائCC Cن آخCC Cر وعCC Cنده يCC Cنقطع
التّسCلسل .إال أ ّن حCقيقة ذلCك الCكائCن مCجهولCة ولCك ّن آثCاره واضCحة مCشهودة .وفCضالً عCن هCذا فCإنّ
ج CCميع ال CCكائ CCنات مح CCدودة ون CCفس مح CCدوديّ CCة ه CCذه ال CCكائ CCنات دل CCيل ع CCلى ح CCقيقة غ CCير املح CCدودة ألنّ
وجCود املحCدود ي ّ
Cدل عCلى وجCود غCير املحCدود والCخالصCة أ ّن هCناك أد ّلCCة كCثيرة مCن هCذا الCقبيل كّ Cلها
تّ C
Cدل ع CCلى أ ّن ت CCلك ال CCحقيقة ال CCك ّليّة مل ّ CCا ك CCان CCت ح CCقيقة ق CCدي CCمة ف CCإنّ CCها م CCنزّه CCة وم CCق ّدس CCة ع CCن ش CCؤون
Cتعرض لCلحادثCات وال ّ
Cشؤون هCي ليسCت قCديCمة بCل حCادثCة .إذًا
الCحادثCات وأحCوالCها أل ّن ك ّCل حCقيقة ت ّ
ف CCاع CCلم أ ّن األل CCوه Cيّة ا ّلCCتي ت CCتص ّوره CCا س CCائ CCر ال Cطّوائ CCف وامل CCلل ه CCي أل CCوه Cيّة ت CCحت ال Cتّص ّور ال ف CCوق CCه
وال CCحال أ ّن ح CCقيقة األل CCوهC Cيّة ف CCوق الC Cتّص ّور .أ ّمCC Cا امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة اإلل CCهيّة ف CCإنّ CCها مظه CCر تجّ C Cلي
Cدي والتّجّ Cلي الCالّهCوتCي هCو الCحياة األبCديّCة لCلعالCم
كCماالت تCلك الCحقيقة املCق ّدسCة وهCذا الCفيض األب ّ
أي ش CCخص وإ ّن ج CCميع
اإلن CCسان Cيّ ف CCمثالً ش CCمس ال CCحقيقة ه CCي ف CCي أف CCق ع CCال ال ي CCمكن أن ي CCصله ّ
الCCعقول واألفCCكار قCCاصCCرة وهCCي مCCق ّدسCCة ومCCنزّهCCة عCCن إدراكCCها ولCCك ّن املCCظاهCCر املCCق ّدسCCة اإللCCه ّية هCCي
CصافCية الCنّورانّ Cية ا ّلCCتي تسCتفيض مCن شCمس الCحقيقة وتCفيض عCلى سCائCر الخCلق
بCمنزلCة املCرايCا ال ّ
Cشمس ب ّ
Cكل كCمالCها وجCاللCها ظCاهCرة بCاهCرة فCي هCذه املCرآة الCنّورانّ Cية فCلو قCالCت ال ّ
وال ّ
Cشمس املCوجCودة
ف CCي امل CCرآة إنّ CCي ش CCمس ف CCهي ص CCادق CCة ول CCو ق CCال CCت إنّ CCني لس CCت ال ّ C
Cشمس ف CCهي ص CCادق CCة ول CCو ظه CCرت
Cشمس وبه CCرت ب ّ C
ال ّ C
Cصاف CCية ف CCإنّ CCها ال ت CCتنزل م CCن ع CCامل CCها
Cكل ج CCالل CCها وج CCمال CCها وك CCمال CCها ف CCي امل CCرآة ال ّ C
األعCCلى ومCCن سCCم ّو مCCقامCCها وال تحCّ Cل فCCي هCCذه املCCرآة بCCل إنّCCها لCCم تCCزل فCCي عCCل ّو تCCنزيCCهها وتCCقديCCسها.
وجCC Cميع الCC CكائCC Cنات األرض C Cيّة يCC Cنبغي أن تسCC Cتفيض مCC Cن الّ C C
Cشمس أل ّن وجCC CودهCC Cا مCC Cنوط ومشCC Cروط
Cشمس وبCضيائCها ولCو بCقيت محCرومCة مCن ال ّ
بCحوادث ال ّ
Cشمس فCإنّCها تCفنى وتCزول وهCذه هCي املCعيّة
اإلل CCهيّة امل CCذك CCورة ف CCي ال CCكتب امل CCق ّدس CCة ف CCي أ ّن اإلن CCسان ي CCجب أن ي CCكون دائ Cً Cما م CCع اهلل .إذًا ص CCار
م CCعلو ًمCC Cا أ ّن ظ CCهور ال CCحقيقة األل CCوهC Cيّة ي CCت ّم ب CCال CCكماالت ،وال ّ C
Cشمس وك CCماالت CCها م CCرئC Cيّة ف CCي امل CCراي CCا
Cصرح ع CCن ال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة  ,ه CCذا وأرج CCو ل CCك ع CCينًا ب CCاص CCرة وأذنً CCا س CCام CCعة وارت CCفاع
ووج CCوده CCا ي ّ C
الرسالة وعليك التّحيّة والثّناء.
والرسم ا ّلذي أردته تجده في طيّ هذه ّ
الحجب عن عينيك ّ
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عبد البهاء عبّاس
ال ّلوح املبارك :إلى قراء جريدة واهان – لندن
هو اهلل
إ ّن هCذه ال ّ
Cشمس فCي فCلك األثCير تشCرق عCلى اآلفCاق وجCميع الCكائCنات األرضCيّة تCنمو وتCرتCقي مCن
فCCيوضCCاتCCها ولCCو لCCم تCCكن حCCرارة الّ C
Cشمس وإشCCراقCCها ملCCا تCCك ّونCCت طCCبقات الCCكرة األرض Cيّة وملCCا وجCCدت
املCCعادن الCCكريCCمة وملCCا حCCاز هCCذا ال Cتّراب األسCCود عCCلى ق ّ Cوة ال Cنّم ّو وملCCا تCCرعCCرع ال Cنّبات وملCCا نCCشأ عCCالCCم
ال CCحيوان ون CCما ومل CCا ت CCح ّقق وج CCود ع CCال CCم اإلن CCسان ع CCلى س CCطح ال CCغبراء ف ّ C
Cكل ه CCذه امل CCواه CCب ه CCي م CCن
ف CCيض ال ّ C
Cشمس ا ّل CCتي ه CCي آي CCة م CCن آي CCات ق CCدرة اهلل س CCبحان CCه وت CCعال CCى .وع CCندم CCا تش CCرق م CCن ن CCقطة
االعCCتدال يCCصير الCCعالCCم عCCامل ًCا آخCCر وتCCرتCCدي األقCCالCCيم ح ّ Cلة خCCضراء وتCCورق جCCميع األزهCCار وتCCزدهCCر
Cضرا ريّ CCانً CCا ويس CCري ال ّ Cدم ف CCي ع CCروق ك Cّ Cل ذي روح وأع CCصاب CCه ف CCينال ح CCياة ج CCدي CCدة
Cمرا ن ً C
وت CCعطي ث ً C
ويكتس CCب ق ّ Cوة ج CCدي CCدة ،وك CCذل CCك األم CCر ف CCي ش CCمس ال CCحقيقة ا ّل CCتي ه CCي ال CCكوك CCب ال Cالّم CCع ف CCي ع CCال CCم
ال CC Cعقول واألرواح وال C Cنّفوس وه CC Cي ال C Cنّيّر األع CC Cظم ل CC Cعال CC Cم األف CC Cكار وال CC Cقلوب وه CC Cي امل CC Cربّ CC Cية ل CC Cلنّوع
اإلنCCسانCيّ وسCCبب نCCم ّو وانCCتعاش األرواح والCCعقول والCنّفوس وهCCذا الCCكوكCCب اإللCCهيّ لCCه كCCذلCCك طCCلوع
وغCروب ونCقطة اعCتدال وخّ C
ط اسCتواء وبCروج مCتع ّددة  ,ولCقد مCضى اآلن عهCد طCويCل عCلى أفCول ذلCك
ال Cن ّ ّير األع CCظم وأظ CCلم ع CCال CCم ال CCعقول وال Cنّفوس وف CCقدت ق ّ Cوة ال Cنّم ّو واالن CCتعاش ف CCقدانً CCا ك ّ Cل ًيّا وانته CCت
االكCCتشافCCات الCCعقل ّية ،ولCCكن هلل الحCCمد تCCنفّس صCCبح الCCحقيقة وسCCطعت األنCCوار مCCن الّ C
Cشمس وتCCرى
أ ّن ج CCميع ال CCكائ CCنات تتح Cّ Cرك وت CCبدو ف CCي ك Cّ Cل لح CCظة ح CCياة ج CCدي CCدة وتبه CCر ف CCي ك Cّ Cل ي CCوم آث CCار ع CCجيبة
Cلص ّم أن
ف CCيجب أن يس CCتيقظ الC Cنّائ CCمون وأن ي CCنتبّه ال CCغاف CCلون ،ف CCحان ال CCوق CCت ل CCلعميان أن ي CCروا ول ّ C
ي CCسمعوا ول CCلبكم أن ي CCنطقوا ول CCألم CCوات أن ي CCبعثوا حC Cتّى تتجّ C Cلى ل CCلعال CCم آث CCار م CCواه CCب ه CCذا ال CCقرن
الCعظيم ويCحيط سCرور الCيوم الCعظيم جCميع الCقلوب وتCنير أنCوار املCحبّة األفCئدة واألرواح كCي تCزول
ظلمات األفكار والقلوب زواالً ك ّليًّا وطابت أرواحكم.

عبد البهاء عبّاس
ّ
الشرقيّة – لندن
ال ّلوح املبارك :إلى مدير وقراء املجلة
هو اهلل
صديقي املحترم،
الس CCرور م CCن ت CCلك ال Cّ Cرواب CCط ال Cّ Cروح CCانC Cيّة امل CCنبعثة م CCن ذات CCكم
وص CCلتني رق CCيمتكم وأص CCاب CCني م CCنتهى ّC C
وروحCكم  ,ومCع أنّCه قCد اتّCضح لCي جCليًّا فCي سCفري هCذا أ ّن عCالCم الCغرب قCد ارتCقى فCي املCدنCيّة رقCيًّا
Cبيرا لCم يسCبق لCه مCثيل إال أ ّن املCدنCيّة اإللCهيّة أوشCكت أن تCصبح نCسيًا مCنسيًّا أل ّن جCميع األفCكار
ك ً
غ CCرق CCت ف CCي ع CCال CCم ال Cطّبيعة وك Cّ Cل م CCا ف CCي ال CCعال CCم ال CCيوم ه CCو ص CCورة ل CCلطّبيعة ول CCيس ل CCه ص CCبغة إل CCهيّة ,
وحCCيث إ ّن ال CنّقائCCض كCCثيرة فCCي عCCالCCم ال Cطّبيعة ولهCCذا فCCقد حCCجبت أنCCوار املCCدن Cيّة اإللCCهيّة وأصCCبحت
Cسيطرا .وأع CCظم قّ C Cوة ف CCي ع CCال CCم الC Cطّبيعة ه CCي قّ C Cوة الC Cتّنازع ع CCلى ال CCبقاء وه CCذا
الC Cطّبيعة ح CCاك Cً Cما م C
ً
ال Cتّنازع هCCو مCCبدأ ومCCنشأ جCCميع املCCشاكCCل وسCCبب الحCCرب والجCCدال والCCعداوة والCCبغضاء بCCني جCCميع
Cسيطرة واالع CCتداء ع CCلى ح CCقوق اآلخ CCري CCن امل CCوج CCودة ف CCي ع CCال CCم
Cب ال ّ C
البش CCر أل ّن ال Cظّلم واألن CCان ّ Cية وح ّ C
الCطّبيعة إنّCCما هCCي صCCفات ذمCCيمة ومCCن رذائCCل الCCعالCCم الCCحيوانCCي ولهCCذا فCCما دامCCت مCCقتضيات عCCالCCم
ال Cطّبيعة هCCي الCCحاكCCمة بCCني البشCCر ،فCCالCCفالح وال Cنّجاح مCCحال أل ّن فCCالح الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ونCCجاحCCه
إنّ CCما ه CCما ب CCال CCفضائ CCل وال CCخصائ CCل ا ّل CCتي ت CCزيّ CCن ح CCقيقة اإلن CCسان وه CCذا أم CCر م CCخال CCف مل CCقتضيات
الCطّبيعة  ,فCالCطّبيعة مCحبّة للحCرب والCنّزاع والCطّبيعة مCحبّة لCل ّدمCاء والCطّبيعة ظCاملCة عCاتCية والCطّبيعة
غCC CافCC Cلة عCC Cن اهلل  ,وعCC Cليه تCC CالحCC Cظون حCC CضراتCC Cكم أ ّن صCC Cفات االفCC Cتراس هCC Cذه طCC Cبيعيّة فCC Cي الCC CعالCC Cم
الCحيوانCيّ ،ولهCذا بCعث ال ّCرحCمن ال ّCرسCل بCلطفه وعCنايCته وأنCزل الCكتب حCتّى يCنجو الCعالCم اإلنCسانCيّ
ع CCن ط CCري CCق الC Cتّرب CCية اإلل CCهيّة م CCن ف CCساد الC Cطّبيعة وظ CCلمة الجه CCل وي CCصل إل CCى ال CCكماالت امل CCعنويّ CCة
CسنوحCات ال ّCرحCمانCيّة وهCذه هCي
واإلحCساسCات الCوجCدانCيّة والCفضائCل ال ّCروحCانCيّة ويCصبح مCصدر ال ّ
Cصفاء إال
املCدنCيّة اإللCهيّة  ,واملCدنCيّة املCا ّديّCة فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ الCيوم مCثل زجCاجCة فCي مCنتهى ال ّ
CؤسCCسها
والسCCراج هCCو املCCدن Cيّة اإللCCهيّة ا ّلCCتي تC ّ C
ّC
السCCراج،
أنّCCها ويCCا ألCCف أسCCف زجCCاجCCة محCCرومCCة مCCن ّ C
امل CCظاه CCر اإلل CCهيّة  ,وخ CCالص CCة ال CCقول مل ّCCا ك CCان ه CCذا ال CCقرن ق CCرن األن CCوار وق CCرن ظ CCهور ال CCحقيقة وق CCرن
عصبات ال CCجاه CCل ّية وامل CCنازع CCات
الC Cتّر ّقCC Cيات ف CCوا أل CCف أس CCف ع CCلى البش CCر ّي CCة ا ّلCC Cتي ال ت CCزال ف CCي الC Cت ّ ّ
ال Cطّبيع ّية ،وف CCيها ال CCخصوم CCات وال CCعداوات ف CCي م CCنتهى ال CCعنف  ,وج CCميع ه CCذه األض CCرار ن CCات CCج ع CCن
Cص الCتّوراة أ ّن جCميع البشCر
زوال املCدنّ Cية اإللCه ّية بCالCك ّل ّية ونCسيان تCعالCيم األنCبياء .فCمثالً ورد فCي ن ّ
ب الCعطوف ولCيسوا مCن خCلق ال ّ
Cص األنCجيل
Cشيطان وكCذلCك ن ّ
هCم خCلق ال ّCرحCمن وفCي ظ ّCل ألCطاف ال ّCر ّ
عCلى أن ال ّ
Cسواء كCما وأ ّن الCقرآن ي ّ
Cتفضل-:
Cشمس اإللCهيّة أشCرقCت عCلى الCعاصCي واملCطيع عCلى ال ّ
"ال تCرى فCي خCلق ال ّCرحCمن مCن تCفاوت" .هCذا هCو أسCاس املCظاهCر املCق ّدسCة اإللCهيّة .إالّ أنّCه ويCا ألCف

أسCCف قCCد هCCدم سCCوء ال CتّفاهCCم مCCا بCCناه األنCCبياء ،وال ّ CديCCن ا ّلCCذي كCCان يCCنبغي أن يCCكون سCCبب املCCحبّة
CؤسCس وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ،أصCبح سCبب الCبغضاء والCعداوة  ,ولCقد م ّCرت سCتة آالف
واأللCفة وم ّC C
Cتمر خCاللCها بCنو البشCر فCي سCفك الّ CدمCاء واالفCتراس وهCما مCن خCصائCص عCالCم الCحيوان،
سCنة اس ّ
عصب الCCوطCCنيّ
عصب الCCجنسيّ وال Cت ّ ّ
عصب ال ّ CديCCنيّ وال Cت ّ ّ
ولCCك ّن البشCCر أطCCلقوا عCCلى ذلCCك االسCCم ال Cت ّ ّ
ويCضربCون بCمعاولCهم عCلى جCذور شجCرة الCعالCم اإلنCسانCيّ ،فCوا ألCف أسCف لCذلCك  ,والCخالصCة فCقد
Cلنت فCي جCميع املCجامCع والCكنائCس الCعظمى ،بCموجCب تCعالCيم
Cت فCي جCميع مCمالCك الCغرب وأع ُ
تCج ّول ُ
Cصلح ال CCعموم Cيّ ،ودع CCوت ب CCأع CCلى ص CCوت CCي
ح CCضرة ب CCهاء اهلل ،وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ،ور ّوج CCت ال ّ C
الشCCرق
الجCCميع إلCCى املCCلكوت اإللCCهيّ قCCائ Cالً :الحCCمد هلل عCCلى مCCا أشCCرقCCت شCCمس الCCحقيقة مCCن أفCCق ّ C
CسماويّCCة،
فCCي مCCنتهى الّ Cلمعان وأشCCرقCCت بCCأنCCوارهCCا عCCلى جCCميع اآلفCCاق وأ ّن أنCCوارهCCا هCCي الCتّعالCCيم الّ C
Cصلح الCCعمومCCي وتحCّ Cري الCCحقيقة وتCCأسCCيس األلCCفة
وهCCي إعCCالن وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وتCCرويCCج الّ C
عصب الCCديCCنيّ والCCجنسيّ والCCوطCCنيّ
واملCCحبّة بCCق ّوة ال ّ CديCCن وتCCطابCCق الCCعلم والCCعقل مCCع ال ّ CديCCن ونCCبذ ال Cت ّ ّ
Cسياس C Cيّ وتCC Cعميم املCC Cعارف الCC Cعا ّمCC Cة وتCC Cحكيم املCC Cحكمة ال ّ C Cدول C Cيّة الCC Cكبرى ا ّلCC Cتي تحCّ C Cل مCC Cعضالت
والّ C C
امل CCشاك CCل امل CCتن ّوع CCة ب CCني ال ّ Cدول وامل CCلل وت CCرب CCية ج CCميع اإلن CCاث ك CCترب CCية ال Cّ Cرج CCال ع CCلى ج CCميع ال CCفضائ CCل
اإلن CCسان Cيّة وح CCل امل CCسائ CCل االق CCتصاديّ CCة وت CCأس CCيس ال ّ Cلغة ال CCعامل Cيّة وأم CCثال ذل CCك ،ح Cتّى ي CCنجو ال CCعال CCم
اإلن CCسان Cيّ م CCن ظ CCلمة ال ّ C
Cضالل CCة وي CCصل إل CCى م CCطلع أن CCوار اله CCداي CCة ،وينه CCدم ه CCذا ال Cنّزاع والج CCدال
والCخصومCة والCعداوة مCن بCني البشCر ،ويCزول سCوء الCتّفاهCم املCوجCود بCني أهCل األديCان ،أل ّن أسCاس
األديCان اإللCه ّية واحCد ،وهCو وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ  ,وهلل الحCمد وجCدنCا فCي أمCريCكا آذانًCا صCاغCية
CفوسCCا مCCتوافCCقة مCCتآلCCفة ،ومCCقاصCCد تCCلك ال Cنّفوس إيCCجاد األلCCفة بCCني جCCميع البشCCر ،وغCCايCCة
وشCCاهCCدنCCا نC ً C
CفوسCCا مCCباركCCة
آمCCالCCهم رق Cيّ الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ رق ً Cيّا لCCم يسCCبق لCCه مCCثيل  ,وكCCذلCCك قCCابCCلنا فCCي لCCندن نC ً C
يجه CCدون ب CCقلوب CCهم وأرواح CCهم إلل CCقاء امل CCحبّة واألل CCفة ب CCني البش CCر  ,وأم CCلي أن تنتش CCر ه CCذه األف CCكار
ال CCعال CCية ي CCو ًم CCا ف CCيو ًم CCا وتتجّ C Cلى ه CCذه امل CCقاص CCد ال CCخيريّ CCة حC Cتّى ت CCصبح ج CCميع م CCلل ال CCعال CCم م CCظاه CCر
CسنوحCات ال ّCرحCمانCيّة وال يCبقى بCني األديCان واألقCوام نCزاع وجCدال .هCذه هCي الCعزّة األبCديّCة وهCذه
ال ّ
السرمديّة وهذه هي جنّة العالم اإلنسانيّ.
السعادة ّ
هي ّ
ع.ع

الصلح العموميّ في هولندا بواسطة سكرتيرة
ال ّلوح املبارك :إلى أعضاء مجمع
ّ
ال ّلجنة التّنفيذيّة أمة اهلل اآلنسة أ.ج .دايزرنك
هو اهلل
CسامCية يCجب
أيّCها املجCمع املCحترم فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ ،مCن أجCل نCوايCاكCم الCخيّرة ومCقاصCدكCم ال ّ
ع CCلى ج CCميع البش CCر أن ي CCتق ّدم CCوا ب CCشكره CCم إل CCيكم وي CCكون CCوا م CCمتنّني راض CCني م CCنكم ألنّ CCكم ق CCمتم ب CCبذل
Cتمان
Cهمة ا ّلCCتي أصCCبحت سCCبب راحCCة عCCموم البشCCر  ,إ ّن راحCCة عCCالCCم الخCCليقة ورخCCاءه يّ C
مCCثل هCCذه الّ C
عCن طCريCق تحسCني األخCالق الCعا ّمCCة لCلعالCم اإلنCسانCيّ وإ ّن أعCظم وسCيلة لCتربCية األخCالق هCي عCلوّ
Cوس CCع األف CCكار وي CCجب دع CCوة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ إل CCى ه CCذه امل CCنقبة ال CCعظيمة  ,الح CCظوا أنّ
Cهمة وت C Cّ C
ال ّ C
املCبادئ األصCليّة املCرعCيّة مCن قCبل ك ّCل فCرد مCن أفCراد البشCر هCي جCلب املCنفعة لCنفسه ودفCع ال ّ
Cضرر
عCنها فCهو يCف ّكر فCي راحCته وسCروره ويCتمنّى االنCفراد فCي معيشCته ويCبذل الجهCد حCتّى يCتف ّوق عCلى
ج CCميع األف CCراد اآلخ CCري CCن ف CCي ال Cّ Cراح CCة وال Cثّروة وال CCعزّة .ه CCذا أم CCل ك Cّ Cل ف CCرد م CCن أف CCراد البش CCر وه CCذا
Cكري وت CCسمو
م CCنتهى ال ّ Cدن CCاءة وال CCبؤس وإس CCفاف ال Cّ Cرأي  ,إ ّن اإلن CCسان ح CCينما ي CCرت CCقي أق Cّ Cل رق Cيّ ف ّ C
ه ّCمته يCجب أن يCكون فCي صCدد جCلب املCنفعة لCعموم عCائCلته ودفCع ال ّ
Cضرر عCنها ،ألنّCه يCرى فCي راحCة
عCموم عCائCلته ورخCائCها سCعادة نCفسه وعCندمCا يCتّسع فCكره أكCثر وتCسمو ه ّCمته سCم ًوّا أكCثر يCف ّكر فCي
جCلب املCنفعة إلCى أبCناء جCنسه ووطCنه وفCي دفCع ال ّ
Cهمة وهCذا ال ّCرأي مCهما
Cضرر عCنهم ولCك ّن هCذه ال ّ
كCانCا مCفيديCن لCلفرد ولCعائCلته أو حCتّى لCعموم أبCناء أ ّمCCته ووطCنه فCإنّCهما يCؤ ّديCان إلCى ال ّ
Cضرر بCسائCر
األمCم ،أل ّن الCفرد يCسعى ب ّ
Cكل جCوارحCه إلCى قCصر جCميع مCنافCع الCعالCم اإلنCسانCيّ عCلى مّ Cلته وحCصر
جCميع مCا عCلى األرض مCن فCوائCد فCي عCائCلته وتCخصيص سCعادة جCميع الCعالCم اإلنCسانCيّ لCنفسه،
وي CCعتقد أنّ CCه ك ّ Cلما ت CCدنّ CCت س CCائ CCر ال ّ Cدول امل CCجاورة ارت CCقت أ ّم CCته ووط CCنه ح Cتّى ي CCصبح به CCذه ال Cطّري CCقة
م CCتف ّو ًقCC Cا ع CCلى ج CCميع م CCا س CCواه ف CCي ال CCق ّوة والC Cثّروة واالق CCتدار  ,أ ّمCC Cا اإلن CCسان اإلل CCهيّ وال ّ C
Cشخص
ماوي فCCهو بCCراء مCCن هCCذه الCCقيود وإ ّن سCCعة أفCCكاره وسCCم ّو هCّ Cمته فCCي مCCنتهى ال ّ CدرجCCات وت Cتّسع
Cس
الّ C
ّ
CاسCا لCسعادة ك ّCل فCرد مCن أفCراد البشCر،
دائCرة أفCكاره اتّCسا ًCعCا بCحيث يCرى مCنفعة عCموم البشCر أس ً C C
ويCCرى ضCCرر كCّ Cل املCCلل والّ Cدول عCCني ضCCرر دولCCته وأ ّمCCته ،بCCل ضCCرر عCCائCCلته ،بCCل ضCCرر نCCفسه بCCالCذّات،
Cسعادة واملCنفعة لCعموم البشCر ويCدفCع ال ّ
Cضرر عCن عCموم
ولهCذا فCهو يجهCد بCجسمه وبCروحCه ليجCلب ال ّ
Cفرق فCي املCعامCلة ألنّCه يCرى الCعالCم
املCلل ويCسعى فCي تCرقCية عCموم البشCر ونCورانCيّتهم وسCعادتCهم وال ي ّ
اإلنCCسان Cيّ عCCائCCلة واحCCدة وعCCموم املCCلل أفCCراد تCCلك الCCعائCCلة بCCل إنّCCه يCCرى الCCهيئة االجCCتماع Cيّة البشCCريّCCة
كCCشخص واحCCد ،ويCCعتبر كCّ Cل م ّ Cلة مCCن املCCلل عCCض ًوا مCCن أعCCضاء ذلCCك الCCجسم .يCCنبغي لCCإلنCCسان أن
يCبلغ بCسم ّو ه ّCمته إلCى درجCة يخCدم األخCالق الCعا ّCمCة ،ويCكون سCبب عCزّة الCعالCم اإلنCسانCيّ .فCي حCني
أ ّن األم CCر ف CCي ه CCذا ال CCيوم ع CCلى ال CCعكس م CCن ه CCذا .فج CCميع م CCلل ال CCعال CCم ت CCف ّكر ف CCي ت CCرق CCية ن CCفسها
وانحCCطاط اآلخCCريCCن بCCل إنّCCها فCCوق ذلCCك تCCف ّكر فCCي جCCلب ال Cنّفع لCCنفسها والّ C
Cضرر لCCآلخCCريCCن وتحسCCب

Cطري فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ ولCك ّن هCذا خCطأ كCبير،
هCذا تCناز ًCعCا عCلى الCبقاء وتCقول إ ّن هCذا أسCاس ف ّ
ب CCل ال ي CCوج CCد خ CCطأ أع CCظم م CCن ه CCذا  ,س CCبحان اهلل إ ّن ال Cتّعاون وال Cتّعاض CCد ل CCدى ب CCعض ال CCحيوان CCات
يCؤ ّدي إلCى بCقائCها .الحCظوا أنّCها تCتسابCق فCي مCوارد الخCطر فCي إبCداء املCعونCة لCبعضها .فCفي ذات
يCCوم كCCنت واق Cفًا عCCلى شCCاط pنهCCر صCCغير ،وكCCانCCت أسCCراب مCCن الجCCراد تCCريCCد عCCبوره لCCتحصل عCCلى
رزق CCها ول CCم ت CCكن ل CCها أج CCنحة ل CCتطير ب CCها وله CCذا هج CCم ذل CCك الج CCراد ع CCدي CCم ال CCجناح وت CCساب CCق ف CCأل CCقى
ب CCنفسه ف CCي امل CCاء ل CCيش ّكل م CCا يش CCبه الجس CCر م CCن ه CCذا ال CCجان CCب م CCن النّه CCر إل CCى ذل CCك ال CCجان CCب ،ف CCعبر
الجCCراد اآلخCCر فCCوقCCه ووصCCل مCCن جCCانCCب النّهCCر إلCCى الCCجانCCب اآلخCCر ،ولCCك ّن ذلCCك الجCCراد ا ّلCCذي شCCكل
جس ًCرا فCوق سCطح املCاء هCلك .الحCظوا هCذا هCو الCتّعاون عCلى الCبقاء ال الCتّنازع عCلى الCبقاء  ,وإذا
الش CCري CCفة ف CCكيف ي CCجب أن ي CCكون ع CCليه اإلن CCسان وه CCو
ك CCان CCت ل CCلحيوان CCات م CCثل ه CCذه اإلح CCساس CCات ّC C
Cسماويّ CCة
ّC C
أش CCرف ال CCكائ CCنات؟ وم CCاذا ي CCليق ب CCه أن ي CCعمله وال س Cيّما أ ّن ال Cتّعال CCيم اإلل CCهيّة
والش CCرائ CCع ال ّ C
ت CC Cجبر اإلن CC Cسان ع CC Cلى ه CC Cذه ال CC Cفضيلة  ,إ ّن ج CC Cميع االم CC Cتيازات ال CC CقومC C Cيّة والC C Cتّقسيمات ال CC Cوط CC Cنيّة
واالن CCفراديّ CCة ال CCعائ CCليّة وال CCقيود ال ّ C
Cشخصيّة م CCذم CCوم CCة م CCردودة ع CCند اهلل ،وق CCد بُ CCعث ج CCميع أن CCبياء اهلل
CسماويّCة مCن أجCل هCذه املCزيّCة والCفضيلة ،وانCحصرت جCميع تCعالCيمهم اإللCهيّة
ونCزّلCت جCميع الCكتب ال ّ
ف CCي إزال CCة ه CCذه األف CCكار ال Cنّفعيّة االن CCفراديّ CCة ،وتحس CCني األخ CCالق ف CCي ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وت CCأس CCيس
املCCساواة واملCCواسCCاة بCCني عCCموم البشCCر ح Cتّى يCCفدي كCّ Cل فCCرد مCCن األفCCراد بCCروحCCه اآلخCCريCCن .هCCذا هCCو
CسماويّCة  ,وال يCمكن تCأسCيس مCثل هCذا األسCاس املCتني إال
األسCاس اإللCهيّ وهCذه هCي ّ C C
الشCريCعة ال ّ
ب CCق ّوة كّ C Cل ّية ق CCاه CCرة ل CCإلح CCساس CCات البش CCر ّي CCة أل ّن ك Cّ Cل قّ C Cوة تعج CCز دون ذل CCك إالّ قّ C Cوة ال Cّ Cروح ال CCقدس،
Cغييرا إلCى درجCة تCب ّدل أخCالقCه فCينال الCوالدة الCثّانCية
ونCفثات ال ّCروح الCقدس ،فCإنّCها تCغ ّير اإلنCسان ت ً
وبالروح القدس.
ويتعمد بماء الحياة األبد ّية
ويتعمد بنار محبّة اهلل ا ّلتي هي محبّة عموم الخلق
ّ
ّ
ّ
Cهمة فCي تحسCني األخCالق وجCاهCدوا بCأرواحCهم وقCلوبCهم
إ ّن الCفالسCفة األ ّولCني ا ّلCذيCن بCذلCوا أقCصى ال ّ
قCCد تCCم ّكنوا فCCقط مCCن تCCربCCية أخCCالق أنCCفسهم ال أخCCالق الCCعموم .راجCCعوا ال CتّاريCCخ ي Cتّضح لCCكم ذلCCك ,
Cسمو
Cحسن األخ CCالق ال CCعا ّم CCة وت CCنير ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ وت CCمنح ال ّ C
أ ّم CCا قّ C Cوة ال Cّ Cروح ال CCقدس ف CCإنّ CCها ت ّ C
ال CCحقيقيّ وت CCربّ CCي ع CCموم البش CCر .إذ ي CCجب أن ي CCبذل م CCحبّو ال CCخير ل CCلعال CCم ج CCهوده CCم ح Cتّى يج CCذب CCوا
Cخيري ف CCي
ت CCأي CCيدات ال Cّ Cروح ال CCقدس ب CCال CCق ّوة ال CCجاذب CCة  ,وأم CCلي أن ي CCقتبس ذل CCك املج CCمع امل CCحترم ال C
ّ
ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ األن CCوار م CCن ش CCمس ال CCحقيقة وي CCصبح س CCببًا ف CCي ت CCرب CCية أخ CCالق ع CCموم البش CCر ,
وأملي أن يقع احترامي لتلك الهيئة العالية القدر موقع القبول.
ع.ع

ال ّلوح املبارك بافتخار جناب سالم في الصني
هو اهلل
يCا مCفتونًCا بCالCحقيقة وظCمآنًCا إلCيها ،لCقد وصCلتني رسCالCتكم وكCانCت دلCيالً عCلى طCلوع صCبح مCنير مCن
Cصبح أن تشCرق ال ّ
Cشمس املCنيرة إشCرا ًقCCا تCفيض أشCعته
أفCق وجCدانCكم ،وإنّCي ألرجCو بCعد طCلوع ال ّ
Cرب واملCCر ّبCCون عCCلى
عCCلى اآلفCCاق  ,ال يCCخفى عCCلى حCCضرتCCكم أ ّن عCCالCCم الCCوجCCود يCCحتاج إلCCى مCCع ّلم ومّ C
نCوعCني :املCر ّبCي فCي عCالCم الCطّبيعة واملCر ّبCي فCي عCالCم الCحقيقة  ,إنّCكم لCو تCركCتم األرض عCلى حCالCتها
الCطّبيع ّية فCإنّCها تCصبح غCابCة ومCنبتًا لCألشCواك ،ولCكن عCندمCا تCدخCل يCد البسCتانCيّ ال ّCرؤوف ورعCايCته
تCCصبح الCCغابCCة بسCCتانًCCا واألرض الّ C
CشائCCكة حCCديCCقة ورود .إذن اتّCCضح أ ّن الCتّربCCية ضCCرور ّيCCة فCCي عCCالCCم
Cسما مCسمو ًCمCا ألنّ
Cري إذا ُ C
حCرم مCن الCتّربCية والCتّعليم أصCبح ج ً
الCطّبيعة  ,وكCذلCك الحCظ الCنّوع البش ّ
Cسود
األقCCوام املCّ C
Cأي وجCCه مCCن الCCوجCCوه فCCمثالً مCCا هCCو الCCفرق بCCني الّ C
CتوحCCشة ال تCCمتاز عCCن الCCحيوانCCات بّ C
Cسود األمCريCكيّني .فCأولCئك يCنطبق عCليهم الCقول" :خCلق اهلل الCبقر عCلى صCورة البشCر"
األفCريCقيّني وال ّ
وه CCؤالء م CCتم ّدن CCون أذك CCياء ع CCلماء .حC Cتّى إنّ CCني خ CCالل س CCفري ه CCذا تحّ C Cدث CCت ب CCصورة مسه CCبة ف CCي
Cسود وك CCنائ CCسهم وم CCدارس CCهم ،وش CCاه CCدت CCهم م CCثل ف CCضالء أوروبّ CCا ي CCدرك CCون
واش CCنطن ف CCي م CCجام CCع ال ّ C
Cسود أحCدهCما فCي
جCميع الّ CدقCائCق مCن األمCور .إذن فCما هCو الCفرق ا ّلCذي جCعل هCذيCن الCنّوعCني مCن ال ّ
أس CCفل درك CCات الجه CCل واآلخ CCر ف CCي أوج امل CCدن Cيّة؟ ه CCل ال CCفرق إالّ ب CCال Cتّرب CCية؟ وم CCن امل CCؤ ّكCCد أن ال Cتّعليم
وال Cتّرب CCية أ ّدي CCا إل CCى ع Cزّة ه CCؤالء وأ ّن ع CCدم ال Cتّرب CCية أص CCبح ب CCذل CCك س CCبب ذ ّلCCة أول CCئك  ,إذن اتّ CCضح أنّ
الCتّربCية ضCرورة مCن ضCرور ّيCات عCالCم املCدنّ Cية  ,إ ّن املCدنّ Cية عCلى قCسمني :أحCدهCما املCدنّ Cية فCي عCالCم
الCطّبيعة واآلخCر املCدنّ Cية فCي عCالCم الCحقيقة ا ّلCذي يCتع ّلق بCعالCم األخCالق ومCا لCم تCجتمع املCدنّ Cيتان فCي
الCهيئة االجCتماعّ Cية فCلن يCتح ّقق فCالحCها ونCجاحCها  ,الحCظوا أورو ّبCا تCروا أ ّن خCيمة املCدنّ Cية الCطّبيع ّية
قCد ضCربCت أطCنابCها فCي جCميع األرجCاء ولCكن مCا أشCد الCظّالم فCي أورو ّبCا! فCإ ّن جCميع األفCكار فCيها
املتفج CCرة ،ف CCال
ّC
مC Cتّجهة ن CCحو الC Cتّنازع ع CCلى ال CCبقاء وف CCي ك Cّ Cل ي CCوم س CCالح ج CCدي CCد وزي CCادة ف CCي امل CCواد
اسCتقرار فCيها لCلنّاس والCنّاس فCيها تCحت كCابCوس الCذّ ّلCة والCذّهCول أل ّن املCدنCيّة األخCالقCيّة وال ّCروحCانCيّة
واالنج CCذاب ب CCنفحات اهلل م CCفقودة ف CCيها ب CCصورة ت CCا ّمCC Cة  ,وخ CCالص CCة ال CCقول ك CCما أ ّن امل CCربّ CCي وامل CCع ّلم
Cروري والزم فCي عCالCم الCحقيقة أي فCي عCالCم
ضCروريّCان فCي عCالCم الCطّبيعة فCكذلCك وجCود املCربّCي ض
ّ
الCّ Cروح والCCوجCCدان والّ C
Cشيم واألخCCالق والCCفضائCCل ا ّلCCتي ال مCCنتهى لCCها والCCكماالت الCCحقيقيّة فCCي عCCالCCم
Cؤس CCسي امل CCدنC Cيّة الC Cطّبيعيّة ه CCم ف CCالس CCفة األرض ،أ ّم CCا م CCع ّلمو
اإلن CCسان ،وس CCعادة الّ C Cداري CCن  ,إ ّن م C Cّ C
حCرم الCعالCم اإلنCسانCيّ مCن املCربّCي الCطّبيعي
املCدنCيّة الCحقيقيّة فCهم املCظاهCر املCق ّدسCة اإللCهيّة .لCذا لCو ُ C
وم CCن امل CCربّ CCي ال CCحقيقيّ ف CCال ش Cّ Cك أن CCه ي CCتده CCور إل CCى أس CCفل درك CCات ال CCعال CCم ال CCحيوان CCي  ,إ ّن امل CCدن Cيّة
السCراج ،وإ ّن املCدنCيّة الCجسمانCيّة بCمثابCة الجسCد،
الCطّبيعيّة بCمثابCة الCزّجCاج ،واملCدنCيّة اإللCهيّة بCماثCبة ّC C
روحCا  ,طCالCعوا رسCالCة
CراجCا ،يCحتاج الجسCد ً C
واملCدنّ Cية اإللCه ّية بCمثابCة ال ّCروح ،وكCما يCحتاج الCزّجCاج س ً C

Cسماة )مCائCة رسCالCة( وا ّلCCتي دارت حCول رقCيّ مCدنCيّة الCعالCم اإلنCسانCيّ تجCدوا
جCالCينوس الCحكيم امل ّ
أنّ CCه ي CCقول ف CCيها" :إ ّن ال CCعقائ CCد الّ C Cدي CCنيّة م CCن أع CCظم وس CCائ CCل ع CCال CCم امل CCدنC Cيّة واإلن CCسانC Cيّة .ف CCفي وق CCتنا
Cسمى بCاملCسيحيّني ،وبCما أنّCها ثCابCتة مسCتقيمة عCلى عCقائCدهCا الّ CديCنيّة فCإنّ
الCحاضCر هCناك جCماعCة ت ّ
CتوصCل إلCيها
عCوام هCذه الجCماعCة فCالسCفة حCقيقيّون ألنّCهم يتحّ Cلون بCأخCالق وآداب ال يسCتطيع أن ي ّ C C C
أع CCظم ف CCيلسوف إالّ ب CCعد م CCش ّقة س CCنني ط CCوي CCلة ف CCي ال Cزّه CCد وال Cّ Cري CCاض CCة األخ CCالق ّ Cية .أ ّم CCا ع CCوام ه CCذه
الجCماعCة فCإنّCهم متحّ Cلون بهCذه الCفضائCل بCمنتهى درجCة الCكمال” إذن اتّCضح أ ّن الCعالCم اإلنCسانCيّ
CتفرقCCة فCCي ظCّ Cل كCCلمة واحCCدة ويCCسقي املCCلل
يCCحتاج إلCCى مّ C
Cرب حCCقيقيّ عCCمومCCي ليجCCمع األحCCزاب املّ C
Cصلح
املCتخاصCمة مCن عCني واحCدة ولCيب ّدل الCعداوة والCبغضاء بCاملCحبّة والCوالء ،والحCرب والجCدال بCال ّ
والسCCالم ب CCني ال CCقبائ CCل ال CCعرب Cيّة امل CCتحارب CCة امل CCتخاص CCمة
ّC
Cصالة
ّC
والسCCالم ،ك CCما أ ّلCCف ال Cّ Cرس CCول ع CCليه ال ّ C
السCCبب ارت CCقت أع CCراب
CتوحCCشة ورب CCطها ب CCراب CCطة ال CCوئ CCام وج CCمعها ف CCي ظ Cّ Cل خ CCيمة ال CCوح CCدة وله CCذا ّ C
امل C ّ C
ال CCبادي CCة ورف CCعت ال Cّ Cراي CCة ف CCي ع CCال CCم ال CCكماالت امل CCعنويّ CCة وامل CCا ّديّ CCة ون CCال CCت ال CCعزّة األب CCديّ CCة  ,وك CCذل CCك ج CCمع
والسCCريCCان والCCكلدان
ّC
Cسيّد املCCسيح املCCلل املCCتنافCCرة املCCتباغCCضة املCCتخاصCCمة مCCن الCCيونCCان والCّ CرومCCان
الّ C
واآلشCCوريّCCني واملCCصريّCCني عCCلى مCCعني واحCCد بCCعد أن كCCانCCت فCCي مCCنتهى الCCبغضاء والCCعداوة وربCCطها
ب CCرب CCاط ال CCوئ CCام امل CCتني  ,إذن اتّ CCضح أ ّن ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ م CCحتاج إل CCى م CCربّ CCني وم CCع ّلمني ع CCموم Cيّني
وأول CCئك ه CCم امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة اإلل CCهيّة  ,وق CCد ي CCقول ال CCبعض " :إنّ CCنا م CCن ال CCخواص وال ن CCحتاج إل CCى
م CCع ّلم ع CCموم Cيّ" ف CCمثل ه CCؤالء ك CCمثل خ CCواص ال CCجيش وق ّ Cواده إذا ق CCال CCوا" :إنّ CCنا م CCاه CCرون ف CCي ف CCنون
الحCرب وال نCحتاج إلCى الCقائCد الCعام وال إلCى أمCير الّ Cلواء" .فCمن الCواضCح أ ّن هCذا الCقول ال أسCاس
ل CCه ف CCالج CCميع ف CCي ال CCجيش م CCن خ ٍ C
Cواص وع CCوام م CCحتاج CCون ك ّ Cلهم إل CCى أم CCير ال ّ Cلواء ا ّلCCذي ه CCو امل CCر ّب CCي
ٍ
ٍ
السمع وهو ّ
الشهيد  ,وعليك البهاء األبهى.
العموميّ .وهذا
كاف
واف ملن ألقى ّ
عبد البهاء عبّاس

السيّدة بارسنز
ال ّلوح املبارك بافتخار أمة اهلل
ّ
السيّدة بارسنز عليها بهاء اهلل األبهى
دوبلن :أمة اهلل
ّ
هو اهلل
CتوجCCه نCCحو سCCان فCCرانCCسيسكو وقCCد تCCذ ّكCCرت خCCصالCCك وتCCذ ّكCCرت
يCCا ابCCنة املCCلكوت إنّCCني فCCي الCCقطار مCّ C
Cصغير فشCCرعCCت فCCي الCCحال بCCكتابCCة هCCذه الCّ CرسCCالCCة إلCCيك  ,واعCCلمي أ ّن نCCهايCCة
وجCCه مسCCتر "جCCفري" الّ C
س CCروري ه CCي أن أرى ت CCلك االب CCنة ال CCعزي CCزة م CCفتون CCة ب CCالج CCمال اإلل CCهيّ م CCشهورة ب CCول CCهها ومنج CCذب CCة
ب CCنفحات ال CCجنّة األب CCهى ومش CCتعلة ب CCنار م CCحبّة اهلل تش CCتعل ك CCال ّ C
Cشمع وت CCذوب ول CCكنّها ت CCمنح الج CCميع

Cورا .وأمCلي أن تCكونCي كCذلCك  ,أ ّCمCا بCخصوص املCسألCة االقCتصاديّCة الCواردة فCي الCتّعالCيم الجCديCدة
ن ً
وا ّلCCتي س Cبّبت لCCك مCCشكلة فCCكريّCCة فCCإ ّن بCCيانCCها لCCم يCCكن كCCما نCCقل إلCCيك بCCل إ ّن مCCا نCCقل إلCCيك روايCCة ال
ت CCطاب CCق ال CCواق CCع ،وله CCذا ف CCإنّ CCني أب Cّ Cني ل CCك أس CCاس امل CCسأل CCة حC Cتّى يC Cتّضح وي CCتبره CCن ل CCك أن امل CCسأل CCة
االقCCتصاديّCCة ال يCCمكن بCCل يسCCتحيل حّ Cلها بCCغير هCCذه الCتّعالCCيم  ,وحCّ Cل املCCسألCCة االقCCتصاديّCCة يCCجب أن
ي CCبدأ ب CCال CCفالّح ث ّ Cم ي CCنتهي األم CCر إل CCى املِCCهن األخ CCرى أل ّن ع CCدد ال CCفالّح CCني ي CCزي CCد أض CCعافً CCا ع CCلى ع CCدد
املشCتغلني بCالحCرف األخCرى ،ولهCذا يCنبغي الCبدء بCقض ّية الCفالّح ا ّلCذي هCو الCعامCل األ ّول فCي الCهيئة
Cؤس CCسوا ج CCمع ّية ت CCكون ب CCيده CCا إدارة ت CCلك ال CCقري CCة وأن
االج CCتماعّ C Cية  ,ف CCعلى ع CCقالء ك Cّ Cل ق CCري CCة أن ي C Cّ C
Cعني م CCن
ي C Cّ C
Cؤس CCسوا ك CCذل CCك مخ CCزنً CCا ع CCا ًمّCC Cا ي CCع ّينون ل CCه ك CCاتC Cبًا وف CCي م CCوس CCم ال CCحصاد ي CCؤخ CCذ ق CCسم م ّ C
املCحصوالت الCعمومCيّة ويCوضCع فCي املخCزن بCإشCراف الجCمعيّة  ,وواردات هCذا املخCزن سCبعة وهCي:
واردات ال ُعش CC Cر ورس CC Cوم ع CC Cلى ال CC Cحيوان CC Cات وامل CC Cال ا ّل CC Cذي ال وارث ل CC Cه ،والّ C C Cلقائ CC Cط ا ّل CC Cتي ال ي CC Cعرف
أص CCحاب CCها ،وث CCلث ال CCكنوز ا ّلCCتي ي CCت ّم ال CCعثور ع CCليها وث CCلث امل CCعادن وال Cتّبرع CCات  ,وم CCصروف CCات CCه س CCبعة
أي ً
Cصحة الCعا ّCمCة،
Cضا :أ ّولuها :املCصروفCات املCعتدلCة الCعمومCيّة كCمصاريCف املخCزن وإدارة مCراكCز ال ّ
وثuuانuuيها :أداء العش CCر ل CCلحكوم CCة ،وثuuالuuثها :أداء رس CCوم ال CCحيوان CCات ل CCلحكوم CCة ،ورابuuعها :إدارة
دور األي CCتام ،وخuuامuuسها :م CCساع CCدة العج CCزة ،وسuuادسuuها :إدارة الC Cتّعليم وسuuابuuعها :إك CCمال
املCCعيشة الّ C
CضروريّCCة لCCلفقراء  ,فCCأ ّوالً واردات العشCCر وهCCذه يCCجب تCCحصيلها بCCاألسCCلوب الCتّالCCي :مCCثالً
ا ّل CCذي ت CCبلغ واردات CCه ال CCعموم Cيّة خ CCمسماي CCة دوالر وم CCصروف CCات CCه خ CCمسمائ CCة دوالر ال يس CCتحصل م CCنه
العشCCر وا ّلCCذي مCCصروفCCاتCCه خCCمسمائCCة دوالر ووارداتCCه ألCCف دوالر يسCCتحصل مCCنه العشCCر ألنCCه يCCملك
أكCثر مCن حCاجCته ،فCإذا أعCطى العشCر ال ت ّ
Cختل معيشCته أبً Cدا .وإنCسان آخCر مCصروفCاتCه ألCف دوالر
ووارداتCه خCمسة آالف يسCتحصل مCنه العشCر ونCصف العشCر ألنّCه يCملك زيCادة إضCافّ Cية .وإنCسان
مCCصروفCCاتCCه الّ C
Cضرور ّيCCة ألCCف دوالر ووارداتCCه عشCCرة آالف دوالر يسCCتحصل مCCنه ُعشCCران ألنّCCه يCCملك
زي CCادة إض CCاف Cيّة .وغ CCيره م CCصروف CCات CCه ال ّ C
Cضروريّ CCة أرب CCعة آالف أو خ CCمسة آالف دوالر ،أ ّم CCا واردات CCه
ف CCمائ CCة أل CCف دوالر ،يس CCتحصل م CCنه ال Cّ Cرب CCع .وم CCن ن CCاح CCية أخ CCرى إذا وج CCد إن CCسان ح CCاص CCالت CCه م CCائ CCتا
CضروريّCC Cة ا ّلCC Cتي هCC Cي أدنCC Cى حCC Cدود الCC Cقوت وال C Cطّعام الّ C C
دوالر واحCC CتياجCC CاتCC Cه الّ C C
روري لCC Cه تCC Cساوي
Cض
ّ
Cقصر فCي سCعيه وجهCده لCكن زراعCته لCم تجCد بCركCة تCجب إعCانCته مCن املخCزن
خCمسمائCة دوالر ولCم ي ّ
CاحCا  ,وجCميع أيCتام الCقريCة يCجب تCأمCني مCا يCحتاجCونCه
CحتاجCا بCل يCعيش مCرت ً C
ًC
الCعمومCيّ كCي ال يCبقى م
Cخصص قCCسم فCCي هCCذا املخCCزن لCCلمحتاجCCني ا ّلCCذيCCن ال يسCCتطيعون
مCCن هCCذا املخCCزن كCCما يCCجب أن يّ C
Cص ّحيّة أ ّCمCا إذا بCقي شCيء مCن املCال فCيجب نCقله إلCى
الCعمل وقCسم إلدارة الCتّعليم وقCسم لCألمCور ال ّ
املخCCزن الCCعموم Cيّ لCCينفق فCCي املCCصروفCCات الCCعموم Cيّة  ,وعCCندمCCا يCCوضCCع مCCثل هCCذا ال Cنّظام يCCعيش ك Cلّ
Cسعادة  ,كCCذلCCك يCCجب اإلبCCقاء عCCلى الCّ CرتCCب فCCال
فCCرد مCCن أفCCراد الCCهيئة االجCCتماع Cيّة بCCكمال الCّ CراحCCة والّ C
ي CCنال CCها خ CCلل أبً C Cدا أل ّن ت CCفاوت امل CCرات CCب م CCن مس CCتلزم CCات ال CCهيئة االج CCتماعّ C Cية ال ّ C
Cضرور ّي CCة ف CCال CCهيئة
االجCتماعّ Cية أشCبه بCفرقCة مCن فCرق الCجيش فCفي فCرقCة الCجيش ال بّ Cد مCن وجCود الCقائCد األعCلى ووجCود

الCزّعCيم ووجCود الCعقيد ووجCود ال ّ
CضابCط ووجCود الCجندي وال يCمكن أن يCكون الجCميع فCي رتCبة واحCدة
فCCالCّ CرتCCب إذًا ضCCروريّCCة ولCCكن يCCجب أن يCCعيش كCّ Cل فCCرد مCCن أفCCراد الCCجيش فCCي تCCمام الCّ CراحCCة والCCهناء
وال وق ٍ C
ك CCذل CCك ي CCجب أن ي CCكون ه CCناك ٍ
Cاض وت CCاج CCر وغ CCنيّ وزراع Cيّ وم CCهنيّون وال ش Cّ Cك ف CCي أنّ CCه ي CCجب
املCحافCظة عCلى هCذه املCراتCب وإبCقاؤهCا وإالّ اخ ّ
Cتل الCنّظام الCعمومCيّ  ,وأرجCو إبCالغ مCنتهى أشCواقCي
وم CCحبّتي للمس CCتر ب CCارس CCنز ا ّل CCذي ل CCن أن CCساه أب ً Cدا وإذا اس CCتطعت أن تنش CCري ه CCذه ال Cّ Cرس CCال CCة ف CCي
CخاصCا آخCريCن سCيعلنون هCذا الCقانCون بCاسCمهم  ,وبّ Cلغي تCكبيري
إحCدى الجCرائCد فCافCعلي أل ّن أش ً C C C
األبدع األبهى إلى قدس ّية وعليك البهاء األبهى.
ع.ع
الخطبة املباركة بال ّلغة العربيّة في تونون – سويسرة
يوم اإلثنني  27آب 1911
هو اهلل
والسCبات ،وإلCى مCتى هCذا ال ّCرجCوع الCقهقرى ،وإلCى مCتى
ّC C
أيّCها الCحاضCرون إلCى مCتى هCذا الCهجوع
هCذا الجهCل والCعمى ،وإلCى مCتى هCذه الCغفلة وال ّ
Cشقاء ،وإلCى مCتى هCذا الCظّلم واالعCتساف ،وإلCى
مسك ب CCاألوه CCام
م CCتى ه CCذا ال CCبغض واالخ CCتالف ،وإل CCى م CCتى الح CCميّة ال CCجاه CCليّة ،وإل CCى م CCتى الC Cت ّ ّ
عصب الCجنسيّ،
الCواهCية ،وإلCى مCتى الCنّزاع والجCدال ،وإلCى مCتى الCكفاح والCنّزال ،وإلCى مCتى الCت ّ ّ
عصب املCCذهCCبيّ.
Cسياس Cيّ ،وإلCCى مCCتى ال Cت ّ ّ
عصب الّ C
عصب الCCوطCCنيّ ،وإلCCى مCCتى ال Cت ّ ّ
وإلCCى مCCتى ال Cت ّ ّ
"ألCم يCأن لّ CلذيCن آمCنوا أن تCخشع قCلوبCهم لCذكCر اهلل" ،هCل خCتم اهلل عCلى الCقلوب أم غشCت األبCصار
غCشاوة االعCتساف أولCم تCنتبه الCنّفوس إلCى أ ّن اهلل قCد فCاضCت فCيوضCاتCه عCلى الCعموم خCلق الخCلق
Cكل بCCرحCCمته وربّCCى الّ C
بCCقدرتCCه ورزق الّ C
Cكل بCCربCCوب Cيّته“ ،ال تCCرى فCCي خCCلق الCّ CرحCCمن مCCن تCCفاوت فCCأرجCCع
CسياسCCة وحCCسن املCCعامCCلة والCCفضل
ب الجCCليل فCCي حCCسن الّ C
الCCبصر هCCل تCCرى مCCن فCCطور" ،فCCلنتّبع الCّ Cر ّ
والCCجود ولCCنترك الCCجور وال Cطّغيان ولCCنلتئم الCCتئام ذوي الCCقربCCى بCCالCCعدل واإلحCCسان ولCCنمتزج امCCتزاج
CؤسCس سCياسCة أعCظم مCن سCياسCة اهلل وال نCقدر أن
املCاء وال ّCراح ولنتّحCد اتّCحاد األرواح ،وال نCكاد ن ّ C C
ب الجCليل فCال
نجCد شCيئًا يCوافCق عCالCم اإلنCسان أعCظم مCن فCيوضCات اهلل ولCكم أسCوة حCسنة فCي ال ّCر ّ
السCC Cبيل .عCC Cليكم يCC Cا عCC Cباد اهلل بCC Cترك االخCC Cتالف
تCC Cب ّدلCC Cوا نCC Cعمة اهلل ،وهCC Cي األلCC Cفة ال C Cتّا ّمCC Cة فCC Cي هCC Cذا ّ C
Cحب واإلن CCصاف وال CCعدل وع CCدم االع CCتساف  ,أيّ CCها ال CCحاض CCرون ق CCد م CCضت
وت CCأس CCيس االئ CCتالف وال ّ C
Cوي بCC Cساط الCC Cبغضاء والّ C C
Cشحناء حCC Cيث أشCC Cرق هCC Cذا الCC Cقرن بCC CأنCC Cوار سCC CاطCC Cعة
الCC Cقرون األولCC Cى وطَُ C C
وفCيوضCات المCعة وآثCار ظCاهCرة وآيCات بCاهCرة واألنCوار كCاشCفة لCلظّالم دافCعة لCآلالم داعCية لCالئCتالف
قCامCعة لCالخCتالف ،إالّ أ ّن األبCصار قCد ق ّCرت وأ ّن اآلذان قCد وعCت وأ ّن الCعقول قCد أدركCت أ ّن األديCان
اإللCCهيّة مCCبنيّة عCCلى الCCفضائCCل اإلنCCسان Cيّة ،ومCCنها األلCCفة والCCوداد بCCني الCCعموم والCCوحCCدة واالتّCCفاق بCCني

الجCC Cمهور .يCC Cا قCC Cوم ألسCC Cتم مCC Cن سCC CاللCC Cة واحCC Cدة ألسCC Cتم أفCC CنانًCC Cا وأورا ًقCC Cا مCC Cن دوحCC Cة واحCC Cدة ألسCC Cتم
مCشمولCني بلحCظات أعCني ال ّCرحCمانCيّة مسCتغرقCني فCي بCحار ال ّCرحCمة مCن الCحضرة الCوحCدانCيّة ألسCتم
الشCCرائ CCع ك ّ Cلها ق CCد
ع CCبي ًدا ل CCلعتبة ال Cّ Cربّ CCان Cيّة ،ه CCل أن CCتم ف CCي ري CCب أ ّن األن CCبياء ك ّ Cلهم م CCن ع CCند اهلل وأ ّن ّ C
درج إلCCى
تCCح ّققت بCCكلمة اهلل ،ومCCا بCCعثهم اهلل إال لCCتعليم وتCCربCCية اإلنCCسان وتCCثقيف عCCقول البشCCر والCت ّ ّ
CساطCCع أ ّن األنCCبياء اخCCتارهCCم اهلل رحCCمة
املCCعارج الCCعالCCية مCCن الCCفالح والCنّجاح وقCCد ثCCبت بCCالCCبرهCCان الّ C
Cمسكوا بCCالCCعروة الCCوثCCقى ح Cتّى أنCCقذوا
CلسائCCريCCن وك ّ Cلهم دعCCوا إلCCى الهCCدى وتّ C
لCCلعاملCCني ولCCيسوا نCCقمة لّ C
Cساف CCلة م CCن ح CCضيض الجه CCل وال CCعمى إل CCى أوج ال CCفضل وال Cنّهى ،ف CCمن أم CCعن ال Cنّظر ف CCي
األم CCم ال ّ C
حCقيقة الCتّاريCخ املCنبئة الCكاشCفة لCحقائCق األسCرار مCن الCقرون األولCى يCتح ّقق عCنده بCأ ّن مCوسCى عCليه
السCالم أنCقذ بCني إسCرائCيل مCن الCذّ ّل والCهوان واألسCر والخCذالن وربّCاهCم بCتأيCيد مCن شCديCد الCقوى
ّC C
Cسعادة الCC Cكبرى و َم َّ C Cن اهلل عCC Cليهم بCC CعدمCC Cا
ح C Cتّى أوصCC Cلهم إلCC Cى أوج الCC Cعزّة والCC Cعلى ،وم ّهCC Cد لCC Cهم الّ C C
اسCCتضعفوا فCCي األرض وجCCعلهم أئCّ Cمة مCCن ورثCCة الCCكتاب وحCCملة لCCفصل الخCCطاب ح Cتّى كCCان مCCنهم
Cسعادة واإلقCCبال ،وهCCذا بCCرهCCان سCCاطCCع واضCCح عCCلى نCCب ّوتCCه
عCCظماء الCّ CرجCCال وأنCCبياء ّ C
أسCCسوا لCCهم الّ C
السCالم .وأ ّCمCا املCسيح الجCليل كCلمة اهلل وروح اهلل املCؤيّCد بCاإلنCجيل فCقد بCعثه اهلل بCني قCوم ذ ّلCت
عCليه ّ C C
رقCCابCCهم وخCCضعت أعCCناقCCهم وخCCشعت أصCCواتCCهم لسCCلطة الCّ CرومCCان فCCنفخ فCCيهم روح الCCحياة وأحCCياهCCم
بCCعد املCCمات وجCCعلهم أئCّ Cمة فCCي األرض خCCضعت لCCهم الCّ CرومCCان وخCCشعت لCCهم الCCيونCCان وطCبّق األرض
صCيتهم إلCى هCذا األوان .وأ ّCمCا ال ّCرسCول الCكريCم مح ّCمد املCصطفى عCليه الCصالة والتّسCليم فCقد بCعثه
اهلل فCCي واد غCCير ذي زرع ال نCCبات فCCيه بCCني قCCبائCCل مCCتنافCCرة وشCCعوب مCCتحاربCCة وأقCCوام سCCاقCCطة فCCي
حCCضيض الجهCCل والCCعمى ال يCCعلمون مCCن دحCCاهCCا وال يCCعرفCCون حCCرفًCCا مCCن الCCكتاب وال يCCدركCCون فCCصالً
مCن الخCطاب ،أقCوام متشCتّتة فCي بCاديCة الCعرب يCعيشون فCي صحCراء مCن ال ّCرمCال بCلنب الCنّياق وقCليل
الس CCالم إالّ ك CCنفخ ال Cّ Cروح ف CCي األج CCساد أو ك CCإي CCقاد
م CCن ال Cنّخيل واألع CCناب ف CCما ك CCان CCت ب CCعثته ع CCليه ّC C
سCCراج مCCنير فCCي حCCالCCك مCCن ال Cظّالم فCCتن ّورت تCCلك الCCباديCCة الّ C
CشاسCCعة الCCقاحCCلة الCCخاويCCة بCCتلك األنCCوار
CساطCCعة عCCلى األرجCCاء فCCانCCتهض الCCقوم مCCن رقCCد الّ C
Cضالل وتCCن ّورت أبCCصارهCCم بCCنور الهCCدى فCCي تCCلك
الّ C
األيّ CCام ف CCاتّ CCسعت ع CCقول CCهم وانتعش CCت ن CCفوس CCهم وانش CCرح CCت ص CCدوره CCم ب CCآي CCات ال Cتّوح CCيد ف CCرتّ CCلت ع CCليهم
ب CCأب CCدع األل CCحان ،وبه CCذا ال CCفيض الج CCليل ق CCد ن CCجحوا ووص CCلوا إل CCى األوج ال CCعظيم حC Cتّى ش CCاع CCت
وذاعCCت فCCضائCCلهم فCCي اآلفCCاق ،فCCأصCCبحوا نCCجو ًمCCا سCCاطCCعة اإلشCCراق فCCانCCظروا إلCCى اآلثCCار الCCكاشCCفة
لCCألسCCرار ح Cتّى تCCنصفوا بCCأ ّن ذلCCك الCّ CرجCCل الجCCليل كCCان مCCبدأ الCCفيض لCCذلCCك الCCقوم الّ C
Cضئيل وسCCراج
اله CCدى ل CCقبائ CCل خ CCاض CCت ف CCي ظ CCالم ال CCهوى وأوص CCلهم إل CCى أوج ال CCعزّة واإلق CCبال وم ّ Cكنهم م CCن ح CCياة
ط ّ Cيبة فCCي اآلخCCرة واألولCCى ،أ ّمCCا كCCانCCت هCCذه الCCق ّوة الCCباهCCرة الCCخارقCCة لCCلعادة بCCرهCCانًCCا كCCاف ً Cيا عCCلى تCCلك
CساطCعة؟ لCعمر اهلل إ ّن ك ّCل مCنصف مCن البشCر يشهCد بCملء الCيقني أ ّن هCؤالء ال ّCرجCال كCانCوا
الCنّب ّوة ال ّ
أع CCالم اله CCدى ب CCني ال CCورى وراي CCات اآلي CCات ال CCخاف CCقة ع CCلى ص CCروح املج CCد ف CCي ك Cّ Cل ال CCجهات ،وت CCلك
ال CCعصبة الج CCليلة اس CCتشرق CCت ف CCأش CCرق CCت واس CCتضاءت ف CCأض CCاءت واس CCتفاض CCت ف CCأف CCاض CCت واقتبس CCت

األنCCوار مCCن حCيّز مCCلكوت األسCCرار وسCCطعت بCCأنCCوار الCCوحCCي عCCلى عCCالCCم األفCCكار ،ثّ Cم إ ّن هCCذه الCنّجوم
وبشCCر كCّ Cل سCCلف عCCن كCّ Cل خCCلف ،وص ّ Cدق ك Cلّ
CساطCCعة مCCن أفCCق الCCحقيقة ائCCتلفت واتّحCCدت واتّCCفقت ّ C
الّ C
خCCلف نCCب ّوة كCّ Cل سCCلف ،فCCما بCCالCCكم أنCCتم يCCا قCCوم تCCختلفون وتCCتجادلCCون وتCCتنازعCCون ولCCكم أسCCوة حCCسنة
فCCي هCCذه املCCظاهCCر الCنّورانCيّة واملCCطالCCع الCّ CرحCCمانCيّة ومCCهابCCط الCCوحCCي الCCعصبة الCّ CربّCCانCيّة وهCCل بCCعد هCCذا
مسك بأوهام أوهن من بيت العنكبوت وما أنزل اهلل بها من سلطان؟
البرهان يجوز االرتياب والت ّ ّ
يCCا قCCوم الCCبدار الCCبدار إلCCى األلCCفة ،عCCليكم بCCترك الCCبغضاء والّ C
Cشحناء ،عCCليكم بCCترك الجCCدال ،عCCليكم
ب CCدف CCع ال ّ C
Cضالل ،ع CCليكم ب CCكشف ال Cظّالم ،ع CCليكم بتح Cّ Cري ال CCحقيقة ف CCي م CCا م CCضى م CCن األيّ CCام ،ف CCإذا
ائCتلفتم اغCتنمتم وإذا اخCتلفتم اعCتسفتم عCن سCبيل الهCدى ،وغCضضتم الCنّظر عCن الCحقيقة والCنّهى
وخ CCضتم ف CCي ب CCحور ال CCوه CCم وال CCهوى إ ّن ه CCذا ل CCضالل CCة مه CCلكة ل CCلورى ،وأ ّم CCا إذا اتّح CCدت CCم وام CCتزج CCتم
Cب وس CCالم وح CCياة ط Cيّبة وع Cزّة أب CCديّ CCة وس CCعادة
وائ CCتلفتم ف CCيؤيّ CCدك CCم ش CCدي CCد ال CCقوى ب CCصلح وص CCالح وح ّ C
والسالم على من اتّبع الهدى.
سرمديّة
ّ
الحقّ فهمه سهل
فCي يCوم اإلثCنني املCوافCق  4أيCلول  1911وصCل حCضرة عCبد الCبهاء إلCى لCندن وفCي مCساء ذلCك الCيوم
ألقى في األحبّاء ا ّلذين حضروا للتّرحيب به الخطبة التّالية:
لCقد بCارك اهلل هCذا الCيوم .فCقد قCيل إ ّن لCندن سCتكون مCركCزًا لنشCر األمCر عCلى نCطاق واسCع وعCندمCا
Cسفينة كCنت أشCعر بCالCتّعب إالّ أنّCني عCندمCا بCلغت لCندن ورأيCت وجCوه األحCبّاء زال عCني
ركCبت فCي ال ّ
ك Cّ Cل ع CCناء وانعش CCتني م CCحبّتكم ال CCعظيمة .وإنّ CCني ل ٍ C
Cراض ع CCنكم  ,ل CCقد أخ CCذ اإلح CCساس امل CCوج CCود ب CCني
الشCCرق أنّ
الشCCرق والCCغرب يCCتغيّر فCCي ضCCوء تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل .فCCلقد كCCان مCCن املCCعتاد فCCي ّ C
ّC
تنجسCCت .وأ ّمCCا اآلن فCCإنّ
الشCCرقCيّ كسCCرهCCا ّ C
الCCغربCCي إذا شCCرب مCCن آنCCية ّ C
الشCCرقCيّ ظCنًّا مCCنه أ ّنCCها قCCد ّ
Cارا وعCالمCة
الCبهائCيّ الCغربCيّ إذا تCناول الCغداء عCند الCبهائCيّ ّC C
الشCرقCيّ فCإ ّن هCذا يCحفظ األوانCي تCذك ً

ل CCلمحبّة واالح CCترام  ,ول CCقد ب CCلغت درج CCة ت CCفان CCي األح Cبّاء ف CCي اإلخ CCالص ب CCعضهم ل CCبعض أ ّن ب CCعض
الCجند ذهCبوا إلCى مCنزل أحCد الCبهائCيّني فCي طCلب أحCد ضCيوفCه لCتنفيذ األمCر بCالCقتل فCيه .فخCرج لCهم
صCCاحCCب املCCنزل وبCّ Cني لCCهم أنّCCه هCCو املCCطلوب فCCأخCCذوه وقCCتلوه .وبCCذلCCك افCCتدى ضCCيفه بCCنفسه .فهCCذا هCCو
عCCنوان املCCحبّة الCCخالCCصة  ,إ ّن مCCغناطCCيس مCCحبّتكم هCCو ا ّلCCذي جCCذبCCني إلCCى هCCذه الCCبالد .فCCأمCCلي أن
يشCرق فCيها الCنّور اإللCهيّ ،وأن يCؤ ّيCدكCم الجCمال األبCهى حCتّى تCكونCوا سCببًا فCي وحCدة اإلنCسانّ Cية،
وزوال الCتّقالCيد والCبدع والخCرافCات .وبCذلCك تتّحCد جCميع الCعقائCد واملCلل .فهCذا الCعصر عCصر نCورانCيّ
تCCفتّحت فCCيه الCCعيون إلCCى وحCCدة اإلنCCسان ّ Cية وإلCCى املCCحبّة واإلخCCاء .وسCCوف تCCزول ظCCلمات االخCCتالف
CؤسCCس هCCذه الCCوحCCدة ونجCCلب
واالعCCتساف وتشCCرق أنCCوار الCCوفCCاق واالتّCCحاد .نCCعم ،إنّCCه ال يCCمكننا أن نC ّ C
هCذه املCحبّة بمج ّCرد الCقول .والCعلم بCها وحCده ال يCكفي .ونCحن نCعلم أ ّن الCثّروة والCعلم والCتّربCية أمCور

حCسنة ،ولCكن ال بّ Cد لCنا مCن أن نCعمل ونCدرس حCتّى تCنضج ثCمرة الCعلم  ,فCالCعلم هCو الخCطوة األولCى،
والCCعزم والCتّصميم هCCما الخCCطوة الCثّانCCية ،والCCعمل وإنCCجازه هCCما الخCCطوة الCثّالCCثة .فCCإذا أردنCCا إقCCامCCة
بCCناء وجCCب عCCلينا أ ّوالً أن نCCرسCCم خCCطة لCCه ،ثّ Cم أن تCCكون لCCديCCنا الCCقدرة عCCلى إقCCامCCته ،عCCندئCCذ نسCCتطيع
CتأسCس جCمعيّة لCالتّCحاد ،وهCذا حCسن إذا تّ Cم إالّ أ ّن االجCتماع واملCناقCشة ال
أن نCباشCر الCبناء .وقCد ت ّC C
ي CCكفيان .وم CCثل ه CCذه االج CCتماع CCات ت CCت ّم ف CCي م CCصر ول CCكن ل CCيس ه CCناك س CCوى األق CCوال دون ن CCتائ CCج
تCCعقبها .واالجCCتماعCCات ا ّلCCتي تجCCري هCCنا فCCي لCCندن حCCسنة؛ واملCCعرفCCة وال CنّوايCCا حCCسنة أيً C
Cضا ،ولCCكن
كCCيف يCCمكن أن تCCتأتّCCى ال CنّتائCCج دون عCCمل؟ وق ّ Cوة االتّCCحاد الCCيوم هCCي روح قCCدس بCCهاء اهلل .فCCهو قCCد
الشCCرق وال CCغرب م ً Cعا .ع CCودوا إل CCى ال Cتّاري CCخ ود ّقCCقوا ف CCيه ف CCلن
أظه CCر روح االتّ CCحاد وه CCو ا ّلCCذي يج CCمع ّ C
تجCدوا لCذلCك مCثيالً  ,خCلق اهلل الCعالCم عCاملًا واحً Cدا .أ ّCمCا الحCدود فCمن عCمل اإلنCسان ذلCك أل ّن اهلل لCم
Cقسم األرض بCCل خCCلق الCCعالCCم وط Cنًا واح ً Cدا ،ولCCذلCCك قCCال حCCضرة بCCهاء اهلل" :لCCيس الفخCCر ملCCن يCCحبّ
يّ C
Cحب ال CCعال CCم" ف CCالج CCميع ع CCائ CCلة واح CCدة وج CCنس واح CCد .والج CCميع ب CCنو آدم .وت CCقسيم
ال CCوط CCن ب CCل مل CCن ي ّ C
األرض ال يسCتلزم االخCتالف وال الCتّفرقCة  ,ومCن أعCظم االخCتالفCات اخCتالف األلCوان والCتّعصب لCها
كCCما هCCي الCCحال فCCي أمCCريCCكا .فCCهناك يCCبغض بCCعضهم بً C
Cعضا بسCCبب ال ّ Cلون .مCCع أ ّن الCCحيوانCCات ال
تCC Cتنازع مCC Cع بCC Cعضها الCC Cبعض بسCC Cبب ال ّ C Cلون .فCC Cكيف يCC CتدنّCC Cى اإلنCC Cسان عCC Cن درجCC Cة الCC Cحيوان بهCC Cذه
الCCجهالCCة ،مCCع أ ّن اإلنCCسان أشCCرف مCCنها خCCل ًقا .فCCنحن نCCرى الCCحيوانCCات املCCختلفة األلCCوان تCCعيش مCCع
بCعضها الCبعض مCتآلCفة ،وال تCتنازع بسCبب اخCتالف الّ Cلون .فCما بCال ال ّCرجCل األبCيض يCقاتCل األسCود؟
عصب .فCفي الCتّوراة ورد أ ّن اهلل خCلق آدم عCلى صCورتCه .وفCي الCقرآن
حً Cقّا إ ّن هCذا ألسCوأ ألCوان الCت ّ ّ
الCحكيم ورد" :مCا تCرى فCي خCلق ال ّCرحCمن مCن تCفاوت فCأرجCع الCبصر هCل تCرى مCن فCطور؟" خCلق اهلل
CسياسCCة البشCCر ّيCCة،
CسياسCCة اإللCCه ّية أعCCلى وأجCّ Cل مCCن الّ C
الخCCلق وحCCفظهم ور ّبCCاهCCم بشCCديCCد الCCقوى .فCCالّ C
وإنّ CCه ألح CCكم ال CCحاك CCمني .وال ن CCكاد ن CCصل إل CCى ح CCكمته ال CCبال CCغة .وأك CCثر ا ّلCCذي CCن ل CCم ي CCسمعوا ع CCن ه CCذه
ال Cتّعال CCيم ي CCظنّون أ ّن ال ّ Cدي CCن ن CCظام واج CCب االح CCترام ف CCقط .وم CCن ال CCقسس م CCن ي CCمارس م CCهنته كس Cبًا
Cضحي أمCثال هCؤالء بCحياتCهم مCن أجCل الّ CديCن؟ سCل
لCلعيش وال يCعتقد فCي مCا يCعلمه لCلنّاس .فهCل ي ّ
Cسيّد املCCسيح إبCCقا ًء عCCلى حCCياتCCه ،فCCسوف تCCراه ال يCCتر ّدد فCCي ذلCCك!
واحً Cدا مCCن هCCذا الCنّوع أن يCCنكر الّ C
وسCCل بCCهائ Cيًّا أن يCCنكر أح ً Cدا مCCن الCّ CرسCCل الCCعظام ،أو أن يCCنكر ديCCنه أو يCCنكر مCCوسCCى أو محCّ Cم ًدا أو
املCسيح فCسوف يCجيبك :إنّCني أف ّ
Cضل املCوت عCلى ذلCك .ومCن ثّ Cم كCان الCبهائCيّ مCن أصCل إسCالمCي،
أي ديCن .وإنّCما هCو
مCسيحيًّا أفCضل مCن كCثير م ّCمن يَّ CدعCون أنّCهم مCسيحيّون  ,إ ّن الCبهائCيّ ال يCنكر ّ
Cضحي ب CCنفسه م CCن أج CCل ال Cتّمسك ب CCها .وه CCو ي CCحبّ
ي CCؤم CCن ب CCال CCحقيقة ال CCكام CCنة ف CCيها ج CCمي ًعا ،وه CCو ي ّ C
الC Cنّاس ج CCمي ًعا ك CCأخ CCوت CCه م CCهما ك CCان CCت ط CCبقتهم أو ج CCنسهم أو ت CCبعيّتهم ،وم CCهما ك CCان CCت ع CCقائ CCده CCم
وأل CCوان CCهم ،وس CCواء ك CCان CCوا ف CCقراء أم أغ CCنياء ،ص CCال CCحني أم ط CCال CCحني .وه CCو ال ي CCغلظ وال ي CCعنّف ،ف CCإذا
Cبيحا مCقتد ًيCا فCي ذلCك بCبهاء اهلل .وال يشCرب الCبهائCيّ الخCمر
ُCC
ضِ Cرب ال يCضرب .وهCو ال يCرى شCيئًا ق ً
وال املشCروبCات ال ّCروحّ Cية حCتّى ال يخCرج عCن االعCتدال .ولCقد قCال حCضرة بCهاء اهلل "لCيس لCلعاقCل أن

يشCCرب مCCا يCCذهCCب بCCه الCCعقل” إ ّن ديCCن اهلل فCCي هCCذا الCCعالCCم ذو وجهCCني :الCCوجCCه الCّ CروحCCان Cيّ الCCحقيقيّ
وري يCC Cتغيّر كCC Cما يCC Cتغيّر اإلنCC Cسان فCC Cي أدوار عCC Cمره
وري ال C CظّاهCC Cري .فCC CالCC CوجCC Cه الّ C C
والCC CوجCC Cه الّ C C
Cص ّ
Cص ّ
وي CCتش ّكل ب CCصور م CCختلفة .ول CCك ّن ال CCوج CCه ال Cّ Cروح CCانC Cيّ ال CCحقيقيّ ال ي CCقبل الC Cتّغيير :فج CCميع األن CCبياء
والCّ CرسCCل أتCCوا بCCتعالCCيم واحCCدة .وفCCي الCCبدايCCة يCCتع ّلق ال Cنّاس بCCالCCحقيقة ،ث ّ Cم مCCا يCCلبث أن يCCتغيّر شCCكل
الCحقيقة ،فتضمح ّCل بسCبب مCا يCدخCل عCليها مCن الCبدع والCقوانCني الCوضCع ّية فCتحتجب بCحجب املCا ّدة
واألمCCور ال ّ CدنCCيو ّيCCة  ,وكCCما جCCاء مCCوسCCى وعCCيسى بCCرسCCالCCتهما لCCلنّاس كCCذلCCك جCCاء بCCهاء اهلل بCCالCّ CرسCCالCCة
نCفسها .وفCي ك ّCل م ّCرة نCتل ّقى فCيها رسCالCة جCديCدة عCلى يCد رسCول عCظيم نُCعطى حCياة جCديCدة إالّ أنّ
الCحقيقة ا ّلCCتي يCأتCي بCها ك ّCل رسCول واحCدة .إذ إ ّن الCحقيقة ال تCتغ ّير قCط ،ولCك ّن أنCظار الCنّاس هCي
ا ّلCCتي تCCتغير .فCCيظلم نCCور الCCحقيقة وتCCختلط بCCما يتسCّ Cرب إلCCيها مCCن األمCCور ال ّ CدنCCيويّCCة الCCوضCCعيّة  ,إنّ
Cصور ال Cظّاه CCريّ CCة امل CCختلفة ا ّلCCتي ت CCمتزج ب CCال CCحقّ ه CCي ا ّلCCتي ي CCشكل
ف CCهم ال CCحقّ أم CCر سه CCل ،ول CCك ّن ال ّ C
Cصورة الCوضCعيّة واحCتقرهCا .ومCن ثّ Cم نجCد
أمCرهCا عCلى الCعقل .وكّ Cلما ارتCقى اإلنCسان رأى تCفاهCة ال ّ
الصوريّة الظّاهريّة.
كثيرا من النّاس يهجرون الكنيسة ألنّها غالبًا ما تهت ّم باألمور ّ
ً
األبدي
السرور
ّ
ّ
السCCبت املCCوافCCق  8أيCCلول  1911اجCCتمع فCCي مCCنزل مسCCز بCCكنام فCCي لCCندن جCCمع غCCفير مCCن
فCCي يCCوم ّ C
Cص امل CCنزل ب CCال CCحاض CCري CCن ،ف CCتق ّدم ب CCعضهم ب CCاالع CCتذار إل CCى ح CCضرة ع CCبد ال CCبهاء أنّ
ال Cنّاس ح Cتّى غ ّ C
املنزل صغير ال يتّسع لجميع األحبّاء ،فقال:
Cصدور واسCعة  ,عCندمCا بCلغنا عّ Cكا ،نCزل ثCالثCة عشCر
لCيس املCنزل ضCي ًقا ،وإنّCما يCنبغي أن تCكون ال ّ
CوسCCع
Cخصا مCنّا فCي غCرفCة واحCدة أ ّول األمCر .أسCأل اهلل أن يCم ّن عCلى الCقلوب بCاالنشCراح ،وأن ي ّ C
ش ً
عCCلى أح CبّائCCه ،وال يCCمكن أن يCCتأتّCCى انشCCراح الCCقلوب إال بCCمحبّة اهلل .وبCCالCّ CرغCCم مCCن أ ّن االنشCCراح قCCد
يCحصل مCن أمCور أخCرى إالّ أنّCه انشCراح عCرضCيّ مCؤ ّقCت سCرعCان مCا يCتب ّدل بCال ّ
السCرور
Cضيق .وأ ّCمCا ّC C
واالنش CCراح ال ّ Cلذان ي CCتأتّ CCيان م CCن م CCحبّة اهلل ف CCأب CCديّ CCان .ع CCلى أ ّن لج CCميع املس Cّ Cرات وامل CCلذّات ال ّ Cدن CCيويّ CCة
ب CCري ً Cقا خ Cالّبً CCا ع CCن ب CCعد ،ف CCإذا اق CCترب CCت م CCنها وج CCدت CCها س CCرابً CCا خ CCدا ًعCCا ال ح CCقيقة ف CCيه  ,وال ش Cّ Cك أنّ CCكم
قCCرأتCCم فCCي حCCكمة سCCليمان أنّCCه قCCال :عCCندمCCا كCCنت طCCفالً كCCنت أظّ Cن أ ّن الّ Cلذّة فCCي الCّ CركCCوب والCتّرحCCال.
الشCCباب ورأيCCت أنّCCه ال ل Cذّة فCCي ال CنّزهCCة والCّ CركCCوب وال CتّرحCCال قCCلت لCCنفسي بCCل ال ّ Cلذّة فCCي
فCCلما بCCلغت ّ C
السCCلطة وج CCدت CCها ه CCي األخ CCرى ال ل Cذّة ف CCيها .وك CCذل CCك ك CCان
السCCلطة واالق CCتدار وال CCحكم .ف CCلما ب CCلغت ّ C
ّC
السCCرور ه CCو ف CCي
ش CCأن ك Cّ Cل ش CCيء ي CCبدو ل CCنظري ب Cّ Cرا ًقCCا .ف CCإذا م CCا ب CCلغته ال أج CCد ل CCه ل Cذّة .ف CCفهمت أ ّن ّ C
Cص ّحة ق CCد ت CCزول ف CCي ي CCوم م CCن األ ّي CCام.
Cص ّحة ف CCإ ّن ال ّ C
م CCحبّة اهلل  ,وإذا ك CCان س CCرور اإلن CCسان ف CCي ال ّ C
للس CCرور .وإذا ك CCان س CCرور اإلن CCسان ك CCام Cنًا ف CCي
Cص ّحة ليس CCت س CCببًا ّC C
Cمما ال ش Cّ Cك ف CCيه إذن أ ّن ال ّ C
فّ C
ال Cثّروة ف CCإ ّن ال Cثّروة ق CCد ت CCزول .وإذا ك CCان س CCروره ف CCي امل CCنصب ف CCإ ّن امل CCنصب ق CCد ي CCضيع م CCن ي CCده.
السCCرور هCCو
السCCبب قCCابCالً لCCلزّوال كCCان املسCبِّب كCCذلCCك زائCالً .ولCCكن عCCندمCCا يCCكون سCCبب ّ C
وطCCاملCCا كCCان ّ C

السCرور أبCديًّCا ،ذلCك أل ّن الCفيوضCات اإللCهيّة أبCديّCة .وملّا كCانCت مCحبّة اهلل
الCفيض اإللCهيّ ،يCكون ذلCك ّC C
Cتقرت فCي قCلبه املCحبّة اإللCهيّة وكCان سCروره
أبCديّCة ،فCإ ّن اإلنCسان إذا تCع ّلق قCلبه بCالCفيض اإللCهيّ اس ّ
Cسا آخCCر األمCCور ،إالّ مCCحبّة اهلل ومCCحبّة الCCعالCCم
أبCCديًّCCا .ومCCا تCCع ّلق الCCقلب بCCاألمCCور الCCفانCCية إالّ ارتّ Cد يCCائً C
اإلن CCسانC Cيّ  ,وإنّ CCكم ي CCنبغي ل CCكم أن ت CCشكروا اهلل ألنّ CCه ف CCتح أم CCام وج CCوه CCكم أب CCواب امل CCلكوت ،وألنّ CCه
دعCCاكCCم إلCCى مCCحبّة اهلل وخCCدمCCة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ،وإ ّن لCCكم أ ًبCCا مCCثل بCCهاء اهلل ا ّلCCذي أحCCاط فCCيضه
بCالCعالCم .إذًا يCنبغي لCكم أن تCشكروا اهلل آنCاء الّ Cليل وأطCراف الCنّهار عCلى أنّCكم فCزتCم بهCذا الCفيض
املحيط.
خطبة كنيسة سيتي تمبل
املبجCCل ر.ج .كCامCبل راعCي كCنيسة سCيتي تCمبل
فCي يCوم األحCد املCوافCق  9أيCلول  1911دعCا األب
ّ
حCضرة عCبد الCبهاء إلCى إلCقاء خCطبة عCلى رعCيّة الCكنيسة .وبCال ّCرغCم مCن أ ّن أمCر الّ CدعCوة لCم يCعلن إالّ
أ ّن الكنيسة لم يكن فيها موضع لقدم .وقد ألقى حضرته الكلمة التّالية:
أيّها الجمع املحترم وملتمس طريق اهلل.
Cب نCCسيم الCّ Cروض اإللCCهيّ ،وارتCCفع نCCداء املCCلكوت فCCي جCCميع
الحCCمد هلل ،قCCد أشCCرق نCCور الCCحقيقة ،وهّ C
األقCCالCCيم ،ونCCفخت نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس فCCي هCCو ّيCCة الCCقلوب ،فCCوهCCبت لCCها الCCحياة األبCCد ّيCCة .فCCفي هCCذا
الشCCرق وتCCعطّر الCCغرب وتCCعنبرت مCCشام الCّ CروحCCان Cيّني ،ومCCاج بحCCر وحCCدة الCCعالCCم
الCCقرن الCCبديCCع تCCن ّور ّ C
اإلنCCسان Cيّ ،وارتCCفع عCCلم الCّ Cروح الCCقدس .وإ ّن كCّ Cل إنCCسان مCCنصف ليشهCCد بCCأ ّن هCCذا الCCيوم لCCهو يCCوم
بCديCع ،وأ ّن هCذا الCعصر لCهو عCصر اهلل الCعزيCز .وع ّCما قCريCب يCصبح الCعالCم جCنّة عCليا  ,إ ّن هCذا الCيوم
عصبات سCببًا لCلجهالCة
Cري واتّCحاد جCميع املCلل .فCي املCاضCي كCانCت الCت ّ ّ
هCو يCوم وحCدة الCعالCم البش ّ
CاسCCا لCCتنازع البشCCر .ثّ Cم جCCاء هCCذا الCCيوم الCظّافCCر بCCعنايCCة اهلل الCCقادر .وعCّ Cما قCCريCCب تCCتم ّوج وحCCدة
وأسC ً C
Cصلح
ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ ف CCي ق CCطب اآلف CCاق ،وي CCنقطع الج CCدال وي CCزول الC Cنّزاع ،وي CCتنفّس ص CCبح ال ّ C
األكCبر ،ويCتح ّول الCعالCم إلCى عCالCم جCديCد ،ويCصبح جCميع البشCر إخCوانًCا ،وتCصير كCافّCة املCلل رايCات
Cصالح
Cصلح وال ّ C
هلل األك CCبر الج CCليل  ,إ ّن ال Cنّزاع وس CCفك ال ّ Cدم CCاء م CCن خ CCواص ع CCال CCم ال CCحيوان .أ ّم CCا ال ّ C
فCمن مCواهCب عCالCم اإلنCسان .ولCقد قCال حCضرة بCهاء اهلل :الCعدل واإلنCصاف حCياة الCعالCم .فCالحCمد
هلل إ ّن عCلم الCعدل مCرتCفع فCي هCذه ال ّCربCوع ،واملCساواة بCني البشCر منتشCرة ،وكCذلCك الح ّCر ّيCة وال ّCراحCة
Cري واح CCد ،وأس CCاس أدي CCان اهلل واح CCد ،وح CCقيقة
واألم CCن وال ّ C
Cسعادة  ,إ ّن اهلل واح CCد ،وال CCجنس البش ّ C
الربوب ّية محبّة.
ّ
فيا أيّها األحبّاء! ابذلوا قصارى الجهد حتّى يتعانق ّ
الشرق والغرب كما يتعانق العاشقان.
CاضCCا رحCCمان Cيّة،
رب! ن ّ Cور هCCذا الجCCمع ،وأيّCCد هCCذه ال Cنّفوس ،واجCCعل الCCوجCCوه نCCوران Cيّة وال Cطّباع ريC C ً C
أي ّ
وأح CCيي األرواح ب CCنفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس ،وأع Cزّ ال Cنّاس ب CCاله CCداي CCة ال CCكبرى ،واب CCذل ل CCهم م CCن ال CCعطاي CCا

CسماويّCة واملCواهCب ال ّCرحCمانCيّة مCا أنCت بCه جCديCر ،واحCفظهم بCحفظك ،وصCنهم بحCمايCتك ورعCايCتك،
ال ّ
وخصهم بعنايتك الكاملة ،إنّك أنت املعطي الو ّهاب العليم.
واشملهم بألطافك ا ّلتي ال تتناهى،
ّ
صورة املأل األعلى
في يوم األربعاء املوافق  13أيلول  1911اجتمع في منزل مسز كروبر في لندن جمع كبير
من األحبّاء فألقى فيهم حضرة عبد البهاء الكلمة التّالية:
هو اهلل
Cصفاء
الح CCمد هلل أن ائ CCتلف ج CCمع ط ّ Cيب ن CCوران Cيّ ،س C
Cماوي ،روح CCان Cيّ :ت CCم ل CCلفلك ال ّ Cد ّوار م CCن ه CCذا ال ّ C
ّ
Cعلوي) (1ومCCعنى ذلCCك أنّ
Cسفلي تCCحكي عCّ Cما فCCي الCCعالCCم الC
ّC
والسCCرور والجCCمال صCCورة فCCي الCCعالCCم الّ C
ّ
CعكاسCا فCي عCالCم الCوجCود .فCالحCمد هلل عCلى أ ّن مجCلسنا هCذا صCورة املCأل األعCلى،
ًC C
Cعلوي ان
لCلعالCم ال ّ
وأنّCه كCال ّ
Cشمس نCور وإشCراق  ,ومCن املCعروف أ ّن الCعالCم األعCلى عCالCم مCحبّة ،وأ ّن فCي املCأل األعCلى
اتّCحادا واتّCفاقCا ،وأ ّن املCقصد فCي املCأل األعCلى مCقصد رحCمانCيّ .فCالحCمد هلل إ ّن هCذا األمCر مCتوفّCر
ه CCنا أي ً C
Cماوي ف CCقد ص CCدق CCنا ألنّ CCه ل CCيس ل CCكم م CCن ه CCدف
Cضا .ول CCذل CCك ف CCإنّ CCنا إذ ق CCلنا إ ّن ه CCذا مج CCمع س C
ّ
سCCوى مCCرضCCاة اهلل  ,إ ّن جCCميع مCCن عCCلى األرض يجCCرون وراء شCCهواتCCهم وأهCCوائCCهم .فCCمنتهى األمCCل
لCCدى فCCريCCق ،هCCو ال Cثّروة واملCCال ،وغCCايCCة املCCنى لCCدى قCCوم ،هCCي الCCغلبة عCCلى األعCCداء ،وقCCصارى رجCCاء
فCريCق ثCالCث ،هCو إيCثار ال ّCراحCة والCعافCية ،ومحّ C
ط أنCظار فCريCق رابCع ،هCو الCتّوصCل إلCى ال ّCريCاسCة ،عCلى
ح CCني أ ّن غ CCاي CCة ال CCغاي CCات ل CCدى ف CCري CCق غ CCير ه CCؤالء وأول CCئك ه CCي ب CCلوغ ّ
الشه CCرة  ,ونح CCمد اهلل ع CCلى أنّ
م CCطلبنا ن CCحن ه CCو ال Cّ Cرض CCى اإلل CCهيّ وال CCوح CCدة ال Cّ Cرب CCان ّ Cية .ف CCليس ل CCنا م CCن م CCقصد ف CCي مج CCلسنا ا ّلCCذي
ج CCمعنا اآلن س CCوى ت CCروي CCج اتّ CCحاد ال CCعال CCم ونش CCر ال Cنّور اإلل CCهيّ ،وج CCذب ال CCقلوب اإلن CCسان ّ Cية .وله CCذا
ف CCنحن ن CCشكر اهلل ع CCلى أنّ CCه وفّ CCقنا إل CCى خ CCدم CCة أم CCره ال CCعظيم .وإنّ CCي ألدع CCو ل CCكم ج CCمي ًعا ،ع CCسى أن
الشCCرق وال CCغرب وت CCمألوا
Cسماو ّي CCة ،وت CCنيروا ّ C
Cسماء ،وت CCرف CCعوا ع CCلم ال CCوح CCدة ال ّ C
ت CCكون CCوا ج CCمي ًعا ج CCنود ال ّ C
الCCقلوب مCCن مCCحبّة اهلل .فهCCذا هCCو مCCنتهى أمCCلي .وهCCذا هCCو مCCا أرجCCوه لCCكم مCCن اهلل .وال شCّ Cك أ ّن هCCذا
Cضا .إنّCني ل ٍ
هCو مCا تCرجCونCه أنCتم أي ً
Cراض عCنكم ...ويCجب عCليكم أن تحCمدوا اهلل عCلى أنّCكم أحCرار.
فأنتم ال تدرون ما يجري في ّ
الشرق ومقدار ما يشعر به القادم إلى هنا من رضا.
حفظكم اهلل وصانكم.

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

تجديد تعاليم األنبياء
في ليلة  14أيلول  1911ألقى حضرة عبد البهاء
هذه الكلمة املوجزة أمام رئيس جمع ّية الثّيوسوف ّيني
هو اهلل
ب ّ Cلغ تCCحيّتي واحCCترامCCي للجCCمعيّة ال CثّيوسCCوف Cيّة .وقCCل لCCهم إنّCCكم فCCي الCCحقيقة خCCدمCCتم وحCCدة الCCجنس
Cعصب الCجاهCليّة ،وألنّCكم تCريCدون تCوحCيد البشCر .وك ّCل مCن يخCدم قCضيّة
Cري ألنّCه لCيس لCديCكم ت ّ
البش ّ
وح CCدة البش CCر ال CCيوم م CCقبول ع CCند اهلل .ذل CCك أل ّن ج CCميع أن CCبياء اهلل س CCعوا ف CCي س CCبيل وح CCدة ال CCجنس
Cري وق ّ Cدم CCوا خ CCدم CCات CCهم ل CCلعال CCم .وأل ّن أس CCاس ال Cتّعال CCيم اإلل CCهيّة ه CCو وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ,
البش ّ C
أسCCس وح CCدة ال CCعال CCم
Cسيّد امل CCسيح ّ C
ف CCسيّدن CCا م CCوس CCى س CCعى م CCن أج CCل وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ،وال ّ C
اإلنCسانCيّ ،وسCيّدنCا مح ّCمد أعCلن الCوحCدة اإلنCسانCيّة .فCاإلنCجيل والCتّوراة والCقرآن كCتب إلCهيّة وضCعت
أسCCاس الCCوحCCدة اإلنCCسانCيّة .ومCCا شCCريCCعة اهلل إالّ شCCريCCعة واحCCدة ،ومCCا ديCCن اهلل إالّ ديCCن واحCCد ،وهCCو
األل CCفة وامل CCحبّة  ,ول CCقد ج ّ Cدد ح CCضرة ب CCهاء اهلل ت CCعال CCيم األن CCبياء ،وأع CCلن أس CCاس دي CCن اهلل وأ ّل CCف ب CCني
األمCم املCختلفة ،وجCمع األديCان املCتبايCنة .ونCفَذَت تCعالCيمه فCي عCروق البشCر وأعCصابCهم نCفاذًا أوجCد
االتّCحاد بCني الCقبائCل املCختلفة وال ّ
Cشعوب املCتبايCنة .وملّا كCنتم أنCتم عCامCلني عCلى تCحقيق هCذا املCقصد
الجليل فإنّني أدعو من أجلكم وألتمس لكم التّأييد اإللهيّ.
تجديد النّواميس اإللهيّة
في يوم الخميس املوافق  14أيلول  1911ألقى حضرة عبد البهاء في منزل مسز روزنبرج
الخطبة التّالية:
هو اهلل
الحCمد هلل أن انCعقد هCذا املجCلس فCي غCايCة الّ Cلطف والCكمال .وإنّCني آلمCل أن يتجّ Cلى فCيكم مCقصد
CسماويّCCة والCّ CرسCCل  ,إ ّن املCCظاهCCر اإللCCهيّة هCCم أ ّول املCCع ّلمني لCCلحقيقة واملCCر ّوجCCني لCCها ،فCCك ّلما
الCCكتب الّ C
انتشCCرت الCظّلمة فCCي الCCعالCCم وسCCاد الجهCCل والCCغفلة أرسCCل اهلل رجCالً إلCCهيًّا .فCCقد جCCاء مCCوسCCى حCCينما
وحCش .وكCان
كCانCت مCصر مCظلمة يCحيط بCها الجهCل وانCعدام املCعرفCة ويCعيش أهCلها فCي مCنتهى الCت ّ ّ C
CجاهCم مCن الجهCل واملCذ ّلCة ،وبCلغ
مCوسCى مCع ّل ًما إلCهيًّا فCع ّلم اآليCات ال ّCربCانCيّة .وربّCى بCني إسCرائCيل ،ون ّ
بCCهم أقCCصى غCCايCCات الCCعزّة فCCبرعCCوا فCCي الCCعلوم والCCفنون ،وهCيّأ لCCهم مCCدنCيّة تCCا ّمCCة ونشCCر بCCينهم خCCزائCCن
الCعالCم ثّ Cم مCحيت اآلثCار اإللCهيّة رويً Cدا رويً Cدا ،وغCلب عCلى بCني إسCرائCيل الCهوى والCفكر ال ّ
CشيطانCيّ
وأحCاطCت بCهم الCظّلمة .فCارتCفع صCوت األحCديّCة م ّCرة أخCرى .وأشCرقCت شCمس الCحقيقة ،وسCرت نCفثات

CباسCCا جCديً Cدا،
ال ّCروح الCقدس ،وهCطل غCمام ال ّCرحCمة ،وأضCاءت الCعالCم أنCوار الهCدايCة فCلبس الCكون ل ً C
وأص CCبح الخ CCلق خ CCل ًقا ج CCديً C Cدا ،ون CCودي ب CCوح CCدة البش CCر ،وأص CCبح ه CCذا ال CCعال CCم جC Cنّة ع CCليا .واتّح CCدت
الCقبائCل املCختلفة وال ّ
Cشعوب املCتن ّوعCة .وبCعد مّ Cدة نCسي الCنّاس هCذه الCنّوامCيس اإللCهيّة ،ومCحيت هCذه
الCنّصائCح ال ّCربّCانCيّة مCن صCفحة الCقلوب .ولCم تCعد هCناك تCعالCيم حCقيقيّة .وأحCاطCت ظCلمة الجهCل وعCدم
املCCعرفCCة  ,واآلن جCCاء حCCضرة بCCهاء اهلل وج ّ Cدد األسCCاس األصCCليّ لCCل ّديCCن ،وأظهCCر مCCن جCCديCCد تCCعالCCيم
املCCسيح اإللCCه ّية وفCCضائCCل الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ،فCCسقى الCCعطشى وأيCCقظ الCCغافCCلني وجCCعل املحCCرومCCني
م CCخازن األس CCرار ونش CCر وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وأع CCالم امل CCساواة ب CCني البش CCر  ,ف CCعليكم إذن أن
ت CCسعوا ب CCقلوب CCكم وأرواح CCكم ،وأن ت CCعيشوا ب CCني ج CCميع البش CCر ب CCامل CCحبّة ،ك CCي ي CCت ّم االتّ CCحاد ال CCك ّليّ،
عصبات الغاشمة ،ويتّحد الجميع.
وتزول الت ّ ّ
هو اهلل
فCC Cي يCC Cوم األحCC Cد املCC CوافCC Cق  17أيCC Cلول سCC Cنة  1911ل C Cبّى حCC Cضرة عCC Cبد الCC Cبهاء دعCC Cوة األرشCC CديCC Cكون
ول CCبرف CCورس راع CCي ك CCنيسة س CCان ج CCورج ب CCوس CCتمنستر .وب CCعد أن ق ّ Cدم األرش CCدي CCكون ض CCيفه ال CCعزي CCز
Cصيصا لCه فCي مCقابCلة
وتحّ Cدث عCن سCجنه أربCعني عCا ًمCا قCام عCبد الCبهاء عCن الCكرسCيّ ا ّلCذي وضCع خ
ً
املحراب وألقى الخطبة التّالية:
أيّCCها املCCحترمCCون اعCCلموا أ ّن ال Cنّب ّوة مCCرآة تنب pعCCن الCCفيض اإللCCهيّ والتّج ّ Cلي الCّ CرحCCمان Cيّ ،وانCCطبعت
Cصور الCعالCية مCمثّلة لCها تجّ Cليات أسCماء
فCيها أشّ Cعة سCاطCعة مCن شCمس الCحقيقة وارتCسمت فCيها ال ّ
اهلل الCCحسنى "مCCا يCCنطق عCCن الCCهوى إن هCCو إالّ وح Cيٌ يCCوحCCى" ،فCCاألنCCبياء مCCعادن الCّ CرحCCمة ومCCهابCCط
الCوحCي ومCشارق األنCوار ومCصادر اآلثCار "ومCا أرسCلناك إالّ رحCمة لCلعاملCني” وأ ّCمCا الCحقيقة األلCوهّ Cية
فCCهي مCCق ّدسCCة عCCن اإلدراك ومCCنزّهCCة عCCن أن تCCنسج عCCناكCCب األفCCكار بCCلعابCCها حCCول حCCماهCCا فّ C
Cكل مCCا
يCCتص ّوره اإلنCCسان مCCن أدقّ املCCعانCCي إنّCCما هCCو صCCور لCCلخيال وأوهCCام مCCا أنCCزل اهلل بCCها مCCن سCCلطان.
وتCلك املCعانCي إنّCما لCها وجCود ذهCنيّ ولCيس لCها وجCود عCينيّ ،فCما هCي إالّ مCحاط ال مCحيط ومحCدود
لCيس بCبسيط حCقيقيّ واهلل ب ّ
Cكل شCيء مCحيط .والCحقيقة اإلنCسانCيّة أعCظم مCن ذلCك حCيث لCها الCوجCود
الCذّهCCنيّ والCCوجCCود الCCعينيّ ومCCحيطة بCCتلك الCتّص ّورات الCذّهCCنيّة ،ومCCدركCCة لCCها واإلدراك فCCرع اإلحCCاطCCة
فCCاأللCCوهCيّة ا ّلCCتي تCCحت اإلدراكCCات اإلنCCسانCيّة إنّCCما هCCي تCCص ّورات خCCيالCيّة وليسCCت بCCحقيقة األلCCوهCيّة،
أل ّن حCقيقة ال ّCربCوبCيّة مCحيطة ب ّ
Cكل األشCياء ال مCحاطCة بCشيء ومCق ّدسCة عCن الحCدود واإلشCارات ،بCل
هCي وجCود حCقيقيّ مCنزّه عCن الCوجCود الCذّهCنيّ ،وال تCكاد الCعقول تCحيط بCه حCتّى تCسعه األذهCان "ال
تCCدركCCه األبCCصار وهCCو يCCدرك األبCCصار وهCCو الّ Cلطيف الCCخبير" ،وإذا أمCCعنّا الCنّظر بCCعني الCCحقيقة نCCرى
أ ّن تCCفاوت املCCراتCCب فCCي الCCوجCCود مCCانCCع عCCن اإلدراك حCCيث إ ّن كCّ Cل مCCرتCCبة دانCCية ال تCCكاد أن تCCدرك مCCا
فCوقCها مCع أ ّن كCلتيهما فCي حCيّز اإلمCكان دون الCوجCوب فCاملCرتCبة الجCماديّCة لCيس لCها خCبر عCن عCالCم
Cسمع والCبصر والحCركCة اإلراد ّيCة ولCو كCانCت فCي أعCلى درجCة
الCحيوان ،وال يCكاد الCنّبات أن يCتص ّور ال ّ

مCCن ال Cنّبات والCCحيوان ال يسCCتطيع تCCص ّور الCCعقل وال Cنّفس ال CنّاطCCقة الCCكاشCCفة لCCحقائCCق األشCCياء ألنّCCه
فCCاقCCد الCCوجCCدان وأسCCير املCCحسوسCCات وذاهCCل عCCن كCّ Cل حCCقيقة مCCعقولCCة فّ C
Cكل حCCيوان ال يCCكاد أن يCCدرك
حCركCة األرض وكCرويّCتها ،وال تCكاد تCنكشف لCه الCق ّوة الCجاذبCة واملCا ّدة األثCيريّCة الCغائCبة عCن الCحواس،
وهCو حCال كCونCه أسCير األثCير ذاهCل عCنه فCاقCد اإلدراك ،فCإذا كCانCت حCقيقة الجCماد والCنّبات والCحيوان
واإلنCCسان حCCال كCCونCCها ك ّ Cلها مCCن ح ّ Cيز اإلمCCكان ولCCكن تCCفاوت املCCراتCCب مCCانCCع أن يCCدرك الجCCماد كCCمال
الC Cنّبات والC Cنّبات ق CCوى ال CCحيوان وال CCحيوان ف CCضائ CCل اإلن CCسان فه CCل م CCن امل CCمكن أن ي CCدرك ال CCحادث
CصانCCع الCCعظيم ،أسCCتغفر اهلل مCCن ذلCCك ضCCعف الCطّالCCب وجCلّ
Cصنع هCCويCCة الّ C
حCCقيقة الCCقديCCم ويCCعرف الّ C
املCCطلوب ،نCCهايCCة إقCCدام الCCعقول عCCقال ،فCCما بCCقي أدنCCى شCCبهة أ ّن الحCCدوث عCCاجCCز عCCن إدراك الCCقديCCم
السCالم "مCا عCرفCناك حCقّ مCعرفCتك" ولCك ّن اإلمCكان مCن حCيث الCوجCود وال ّ
Cشؤون يCحتاج
كCما قCال عCليه ّC C
الCCفيض مCCن حCCضرة الCCوجCCوب ،وعCCلى ذلCCك إ ّن الCCغيب املCCنيع املCCنقطع الCCوجCCدانCيّ تجّ Cلى عCCلى حCCقائCCق
Cصفات وم CCا م CCن ش CCيء إالّ ول CCه ن CCصيب م CCن ذل CCك ال CCفيض اإلل CCهيّ
األش CCياء م CCن ح CCيث األس CCماء وال ّ C
والتّج ّ C Cلي الCّ C CرحCC Cمان C Cيّ و"إن مCC Cن شCC Cيء إالّ يس C Cبّح بحCC Cمده” وأ ّمCC Cا اإلنCC Cسان فCC Cهو جCC CامCC Cع لCC Cلكمال
Cحس الCحيوانCيّ .وفCضالً عCن ذلCك فCهو حCائCز
اإلمCكانCيّ وهCو الCجسم الج
Cمادي والّ Cلطف الCنّباتCيّ وال ّ
ّ
لCكمال الCفيض اإللCهيّ فCال ش ّCك أنّCه أشCرف الCكائCنات ،ولCه قّ Cوة مCحيطة بCحقائCق املCمكنات ،كCاشCفة
ألسCCرارهCCا وآخCCذة بCCنواصCCي خCCواصCCها واألسCCرار املCCكنونCCة فCCي مCCكامCCنها وتخCCرجCCها مCCن ح Cيّز الCCغيب
إلCC Cى ح C Cيّز الّ C C
الشCC Cرف
CعرضCC Cها لCC Cلعقول واألفCC Cهام ،هCC Cذا هCC Cو سCC Cلطان اإلنCC Cسان وبCC CرهCC Cان ّ C
Cشهود وتّ C C
األسCمى ،ف ّ
الس ّCر املCكنون،
CصنائCع والCبدائCع والCعلوم والCفنون كCانCت يCو ًCمCا مCا فCي حّ Cيز الCغيب ّ C C
Cكل ال ّ
فهCذه الCق ّوة الCكاشCفة املCؤ ّيCد بCها اإلنCسان قCد اطّلع بCها وأخCرجCها مCن حّ Cيز الCغيب إلCى حّ Cيز ال ّ
Cشهود
وع CCرض CCها ع CCلى ال CCبصائ CCر واألب CCصار ،ف CCثبت أ ّن ال CCحقيقة اإلن CCسان ّ Cية م CCمتازة ع CCن س CCائ CCر ال CCكائ CCنات،
وكCاشCفة لCحقائCق األشCياء ال سّ Cيما الCفرد الCكامCل ،والCفيض ال ّ
CشامCل والCنّور الCباهCر ،ك ّCل نCبي كCريCم
Cصور الCCعالCCية تنب pعCCن شCCمس
ورسCCول عCCظيم فCCهو عCCبارة عCCن مCCرآة صCCافCCية لCCطيفة مCCنطبعة فCCيها الّ C
Cدي ،وال يCCرى فCCيها إال الّ C
CساطCCع مCCن شCCمس الCCحقيقة
Cضياء الّ C
الCCحقيقة املتجّ Cلية عCCليها بCCالCCفيض األبّ C
وتCCفيض بCCه عCCلى سCCائCCر األمCCم "وإنّCCك لتهCCدي إلCCى صCCراط مسCCتقيم” وإذا قCCلنا إ ّن شCCمس الCCحقيقة
CصافCCية فCCليس مCCرادنCCا أ ّن شCCمس الCCحقيقة املCCق ّدسCCة عCCن اإلدراك
أشCCرقCCت بCCأنCCوارهCCا عCCلى املCCرايCCا الّ C
CصافCية ،أسCتغفر اهلل مCن ذلCك
تCنزّلCت مCن عCل ّو تCقديCسها وسCم ّو تCنزيCهها ودخCلت وحّ Cلت فCي املCرايCا ال ّ
ومCCا قّ Cدروا اهلل حCCقّ قCCدره بCCل نCCقصد بCCذلCCك أ ّن شCCمس الCCحقيقة إذا فCCاضCCت أنCCوارهCCا عCCلى املCCرايCCا ال
Cصعود
ي CCرى ف CCيها إال ض CCياؤه CCا" ،م CCا ي CCنطق ع CCن ال CCهوى إن ه CCو إالّ وح CCي ي CCوح CCى" ،إ ّن ال Cنّزول وال ّ C
وال ّ CدخCCول والخCCروج والحCCلول مCCن لCCوازم األجCCسام دون األرواح فCCكيف الCCحقيقة الCّ CربّCCان Cيّة وال Cذّات Cيّة
Cصمدان Cيّة إنّCCها ج ّ Cلت عCCن تCCلك األوصCCاف فCCال يCCكاد أن يCCنقلب الCCقديCCم حCCادثًCCا وال الCCحادث قCCديCً Cما
الّ C
ف CCقلب امل CCاه ّ Cية م CCمتنع وم CCحال ،ه CCذا ه CCو ال CCحقّ وم CCا ب CCعد ال CCحقّ إال ال ّ C
Cضالل امل CCبني ف CCغاي CCة م CCا ي CCكون
الCCحادث أن يسCCتفيض الCCفيض الCتّام مCCن حCCضرة الCCقديCCم ،فCCلننظر إلCCى آثCCار رحCCمة اهلل فCCي املظهCCر

هCاج
السCراج الCو ّC
Cعيسوي وإلCى ّC C
Cوي ،وإلCى األنCوار ا ّلCتي سCطعت بCأشّ Cد اإلشCراق مCن األفCق ال
ّ
املCوس ّ
والسCCالم وعCCلى ا ّلCCذيCCن بCCهم أشCCرقCCت األنCCوار
ّC
Cصالة
دي عCCليهم الّ C
الّ C
CساطCCع الCالّمCCع فCCي الCزّجCCاج املحCّ Cم ّ
ممر العصور وال ّدهور.
وظهرت األسرار وشاعت وذاعت اآلثار على ّ
نور ال ّروحانيّة
في يوم الجمعة املوافق  22أيلول  1911نظمت مسز جاك ومسز هريك لألحبّاء واألصدقاء
اجتما ًعا فألقى فيهم حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية:
هو اهلل
إ ّن هCذا الCيوم بCارد وكCئيب .ولCكنّني حCضرت ألنّCني مشCتاق لCلقياكCم ورؤيCتكم .فCالCتّعب بCالنّسCبة إلCى
واملحب على استعداد ألن يسافر إلى أي مكان ليزور أصدقاءه.
املحب راحة.
ّ
ّ
الحCمد هلل  ,إنّCني أجCدكCم روحCانCيّني مCوقCنني .وإنّCني أبCلغكم ال ّCرسCالCة اإللCهيّة وهCي أنّCه يCجب عCليكم
CتوجCCهوا إلCCيه .والحCCمد هلل إنّCCكم مCCنه قCCريCCبون ولCCم تCCمنعكم شCCؤون الّ CدنCCيا عCCن الCCبحث عCCن الCCعالCCم
أن تCّ C
الCّ CروحCCان Cيّ .فCCإذا كCCنتم عCCلى وفCCاق مCCع ذلCCك الCCعالCCم الCCباقCCي لCCم تCCلهكم شCCؤون هCCذا الCCعالCCم الCCفانCCي.
إنّCكم لCترغCبون فCي مCا ال يCموت وال يCفنى ومCن ثّ Cم فCأبCواب املCلكوت مCفتوحCة بCني أيCديCكم .وإنّCني آلمCل
أن تنتشCر الCتّعالCيم اإللCهيّة فCي جCميع األنCحاء وتCكون سCببًا فCي أن يتّحCد جCميع أهCل الCعالCم  ,فCي
الشCرق إلCى الCغرب تCدفًّ Cقا جCعل الCنّاس يCنضوون تCحت ال ّCرايCة اإللCهيّة،
أيّCام املCسيح تCدفّCق الCنّور مCن ّC C
فCاسCتضاءت بCصائCرهCم واسCتنارت األقCالCيم الCغربCيّة بCنور املCسيح .وإنّCني ألبتهCل إلCى اهلل أن يCجعل
الCنّور فCي هCذا الCقرن املCجيد يCضيء الCعالCم عCلى نCحو يCجعل الجCميع يCنضوون تCحت عCلم الCوحCدة
وي CCفوزون ب CCال Cتّرب CCية ال Cّ Cروح CCان ّ Cية ،ع CCندئ Cٍ Cذ ت CCختفي ت CCلك امل CCشكالت ا ّل CCتي تس Cبّب ال CCخالف CCات ب CCني أم CCم
األرض ،ألنّCها فCي الCحقيقة غCير مCوجCودة ،فCأنCتم جCمي ًعا أمCواج مCحيط واحCد ومCرايCا تCعكس صCورة
ش CCيء واح CCد  ,ح ً Cقّا إنّ CCنا ن CCرى دول أورو ّب CCا ال CCيوم ت CCعيش ف CCي راح CCة ،أل ّن ال Cتّرب CCية وال Cتّعليم انتش CCرا
وعCّ Cما فCCيها .وإ ّن نCCور الحCّ CريّCCة هCCو نCCور الCCغرب ،ونCيّة الCCحكومCCات فCCي الCCغرب مCCنعقدة عCCلى الCCعمل مCCن
الشCرق .وفCي هCذا الCيوم أظCلم ذلCك
أجCل الCحقّ والCعدل .إالّ أ ّن نCور ال ّCروحCانCيّة كCان دائ ًCما يCنبثق مCن ّC C
الCنّور وأصCبح الّ CديCن مجCرد صCور وأشCكال وطCقوس ورسCوم ،وانCعدمCت ال ّCرغCبة فCي مCحبّة اهلل  ,وفCي
الشCرق .وهCكذا جCاءكCم نCور الCتّعالCيم اإللCهيّة
الشCديCد يCنبثق الCنّور مCن ّC C
ك ّCل عCصر مCن عCصور الCظّالم ّC C
الشCرق
الشCرق تCنتقل الCنّار ال ّCروحCانCيّة مCن ّC C
م ّCرة أخCرى .وكCما تCنتقل الCتّربCية والCتّعليم مCن الCغرب إلCى ّC C
إلCCى الCCغرب  ,فCCأمCCلي هCCو أن تسCCتضيء أمCCم الCCغرب مCCن نCCور اهلل ،وأن يCCأتCCيهم املCCلكوت وأن يCCفوزوا
Cتعمدوا ب CCماء ال CCحياة وي CCفوزوا
ب CCال CCحياة األب CCديّ CCة ،وأن تنتش CCر ب CCينهم روح اهلل ك CCان CCتشار ال Cنّار وأن ي ّ C

ب CCميالد ج CCدي CCد  ,ه CCذه ه CCي رغ CCبتي .وأم CCلي إن ش CCاء اهلل أن ت CCتل ّقوا ال Cنّور اإلل CCهيّ ف CCتسعدوا .وك CCما
والرقيّ املا ّد ّي آمل أن يكون النّور اإللهيّ من نصيبكم ً
أيضا.
توفرت لكم التّربية والتّعليم ّ
نسيان التّعاليم اإللهيّة
قضى حضرة عبد البهاء نهاية األسبوع  25-23سبتمبر  1911في بريستول ونزل في دار
ّ
ممن
الضيافة بكليفتون ،وفي املساء ُعقد مجلس استقبال لحضرته ض ّم تسعني
ً
شخصا ّ
جاؤوا من أماكن بعيدة لتح ّيته فألقى فيهم الكلمة التّالية:
هو اهلل
مرحبًا بكم!
ل CCقد ج CCئت م CCن ب CCعيد ألراك CCم .وإنّ CCني ألح CCمد اهلل ع CCلى أنّ CCني اس CCتطعت م CCن ب CCعد أرب CCعني س CCنة م CCن
االنCCتظار أن أحCCضر إلCCيكم آخCCر األمCCر حCCامCالً رسCCالCCتي .وإ ّن هCCذا حً Cقا ملجCCلس مCCليء بCCالCّ CروحCCانCيّة.
وجCهوا قCلوبCهم إلCى اهلل ،وإنّCهم لCيتل ّهفون شCو ًقCCا إلCى الCبشارات اإللCهيّة  ,ولCقد
فCاملشCتركCون فCيه قCد ّ C
اجCتمعنا هCنا بCق ّوة ال ّCروح الCقدس .ولCذلCك امCتألت قCلوبCنا بCال ّ
Cشكر واالمCتنان .فCأنCزل يCا إلCهي عCلينا
نCCورك وحCCقك حCتّى يCCرشCCدنCCا إلCCى جCCبلك املCCق ّدس ،وتCCنعشنا يCCنابCCيعك اإللCCهيّة ا ّلCCتي تجّ Cدد الCCحياة فCCي
الCCعالCCم  ,ومل ّCا كCCان يCCعقب كCّ Cل نCCهار لCCيل ،وكCّ Cل غCCروب فجCCر لCCذلCCك أشCCرق املCCسيح مCCن أفCCق هCCذا الCCعالCCم
ك CCشمس ال CCحقيقة .وك CCذل CCك ال CCحال ع CCندم CCا ن CCسي الC Cنّاس ت CCعال CCيم امل CCسيح وم CCثله ف CCي م CCحبّة ج CCميع
البشCر ،وتCعبوا م ّCرة أخCرى مCن ال ّ
Cماوي مCن أفCق إيCران وتجّ Cلى الCنّور
Cشؤون املCا ّد ّيCة أشCرق كCوكCب س
ّ
مCC Cن جCC CديCC Cد .واآلن ينتشCC Cر الCC Cضوء الCC Cعظيم فCC Cي كCّ C Cل الCC Cبالد  ,ك ّ C Cلما حCC Cرص ال C Cنّاس عCC Cلى مCC Cتعهم
الّ CدنCيو ّيCة ،و ّ CكCلما قّ Cلت مCشاركCتهم لCبعضهم الCبعض فCي مCواهCب اهلل تCح ّول ال ّCربCيع إلCى شCتاء األثCرة
واألنCانCيّة .ولCقد قCال املCسيح ال بّ Cد أن تCولCدوا مCن جCديCد كCي تCتدفّCق فCي أوصCالCكم روح حCياة إلCهيّة.
ف CCارح CCموا ك Cّ Cل م CCن ح CCول CCكم واخ CCدم CCوا ب CCعضكم ب ً C
Cصدق ف CCي ج CCميع
Cعضا وأحC Cبّوا ال CCعدل وال CCحقّ وال ّ C
Cمسكم الحCCزن أب ً Cدا .اعCCتبروا ال Cنّاس مCCن جCCنسكم ومCCن
أعCCمالCCكم .ص ّ Cلوا دائCً Cما وعCCيشوا بCCحيث ال يّ C
الCعناصCر األخCرى كCأعCضاء فCي هCيكل واحCد ،وأبCناء ألب واحCد ،وأعCلنوا بسCلوكCكم أنّCكم حCرب اهلل
ٍ
السالم العام بجناحيه على األرض جمي ًعا.
ح ًقا ,
عندئذ تنتهي الحروب واملنازعات ويرفرف ّ

نداء امللكوت
في يوم الجمعة املوافق  29أيلول  1911دعت مسز كروبر ما يقرب من أربعمائة وستني
شخص ّية من شخص ّيات لندن وأحبّائها لحضور حفل الوداع ا ّلذي أقامته لحضرة عبد البهاء
تكريما له ألقى حضرته الخطبة التّالية:
في لندن .وبعد عدة خطب ألقاها أحباؤه
ً
هو اهلل
أ ّيها األحبّاء األعزّاء طالبو ملكوت اهلل!
مCنذ سCتّني عCا ًCمCا ،حCيث اضCطرمCت نCيران الحCروب بCني األمCم ،وحCني كCان سCفك الّ CدمCاء يCعتبر شCرفًCا
ل CCلعال CCم اإلن CCسانC Cيّ ،وح CCني لC Cطّخت وج CCه ال CCبسيطة دم CCاء اآلالف ،وح CCني ت CCيتّم األط CCفال وث CCكل اآلب CCاء
Cعنصري والCCعداوة بCCالبشCCر
وامCCتألت نCCفوس األ ّمCCهات بCCالحسCCرات ،وحCCني أحCCاطCCت ظCCلمة الCتّعصب الC
ّ
وحCرمCت الCنّفوس مCن الCنّور اإللCهيّ ،وحCني بCدا أن نCسائCم ال ّCرحCمن قCد انCقطعت – عCند ذاك أشCرق
السCCالم واألخ ّ Cوة بCCني البشCCر  ,فCCقد جCCاء
CساطCCع حCCام Cالً رسCCالCCة ّ C
بCCهاء اهلل مCCن أفCCق إيCCران كCCالنّجCCم الّ C
بCهاء اهلل بCنور الهCدايCة إلCى الCعالCم ،وأشCعل نCار املCحبّة ،وكCشف عCن حCقيقة املCحبوب الCحقّ  ،وجCاهCد
CسياسCيّة وشCبّه الCعالCم اإلنCسانCيّ
عصبات الّ CديCنيّة والCعنصريّCة واملCنافCسات ال ّ
كCي يحCطّم أسCس الCت ّ ّ
بشجCرة ،وشCبّه األمCم بCأغCصانCها ،وشCبّه الCنّاس بCأوراقCها وبCراعCمها وثCمارهCا .وكCان هCدفCه أن يCح ّول
تCCعصب الCCجاهCCل ّية إلCCى مCCحبّة شCCامCCلة عCCالCCية ،وأن يCCضع فCCي نCCفوس أتCCباعCCه أسCCاس وحCCدة الCCجنس
Cري ،وأن يCCطبّق املCCساواة بCCني األمCCم واملCCلل تCCطبي ًقا عCCمل ًيّا ،وأعCCلن أ ّن جCCميع ال Cنّاس سCCواسCCية
البشّ C
Cسماء الجCديCدة
أمCام رحCمة اهلل وعCنايCته ،وبCذلCك فCتح بCاب املCلكوت عCلى مCصراعCيه ،وتجّ Cلت أنCوار ال ّ
عCلى األرض ل ّ
Cكل ذي عCينني  ,ومCع ذلCك فCقد قCضى بCهاء اهلل ك ّCل حCياتCه يCقاسCي مCن الCباليCا واملCحن
CالسCC Cالس CCل واألغ CCالل وع CCاش وحC Cدّ
Cسجن و ُقC Cيّد ب C ّ C
واالض CCطهاد ،ف CCفي إي CCران أل CCقي ف CCي غ CCياه CCب ال ّ C
Cسوط وعCندمCا نCاهCز الCثّالثCني مCن عCمره نCفي إلCى
Cسيف املCصلت) (1عCلى عCنقه ،وأهCني وضCرب بCال ّ
ال ّ
Cيرا إلCى سCجن عّ Cكا  ,إال أنّCه نCجح –وهCو
بCغداد ،ومCن بCغداد إلCى اآلسCتانCة ،ومCنها إلCى أدرنCة ،وأخ ً
Cري .ونحCمد اهلل
أسCير الCقيد سCجني الCزّنCزانCة -فCي أن ينشCر أمCره ويCرفCع رايCة وحCدة الCجنس البش ّ
الشCCرق وفCCي الCCغرب ،وخCCيمة األخ ّ Cوة قCCد ضCCربCCت بCCني
اآلن عCCلى أنّCCنا نCCرى نCCور املCCحبّة سCCاط ً Cعا فCCي ّ C
ال ّ
Cشعوب واألمCم لCتألCيف الCقلوب والCنّفوس واألرواح  ,لCقد ارتCفع نCداء املCلكوت وأيCقظ ضCمائCر الCنّاس
السCالم الCعام  ,وإنّCني آلمCل أن تجتهCد الCقلوب الCطّاهCرة املخCلصة فCي إزالCة
فCأدركCوا حCاجCتهم إلCى ّC C
ظ CCالم ال CCبغضاء واالخ CCتالف وال ّ C
Cشحناء إزال CCة ك CCام CCلة .ف CCإ ّن ه CCذا ال CCعال CCم س CCوف ي CCصبح ع CCامل ًCCا آخ CCر،
ويCصبح الCعالCم األدنCى مCرآة لCلعالCم األعCلى ،وتCجتمع قCلوب البشCر وتCتعانCق ،وتCصبح األرض كّ Cلها
Cنسا واحً Cدا ،وتCنتهي املCنازعCات والCخالفCات ،ويتجّ Cلى املCحبوب
وطCنًا واحً Cدا ،والCعناصCر املCختلفة ج ً
جرده من غمده.
)(1أصلت ّ
السيفّ :

الشCرق والCغرب بCنور شCمس واحCدة كCذلCك سCتصبح كCلّ
اإللCهيّ عCلى هCذه األرض .وكCما اسCتضاء ّ C C
الCCعناصCCر واألمCCم واملCCلل عCCبي ًدا إللCCه واحCCد  ,إ ّن الCCعالCCم كّ Cله وطCCن واحCCد ،وكCّ Cل األمCCم تسCCبح فCCي بحCCر
Cكل وربّ CCى ال ّ C
Cكل ورزق ال ّ C
رح CCمان Cيّة اهلل ال CCواح CCد ل CCو ك CCان CCوا ي CCعلمون .وإ ّن اهلل خ CCلق ال ّ C
Cكل ف CCي ك CCنف
ب الجCليل ونCقضي عCلى ك ّCل املCنازعCات والCخالفCات  ,الحCمد هلل
عCنايCته .ويCجب عCلينا أن نCقتدي بCال ّCر ّ
الشCCرق -قCCد قCCوبCCلت فCCي
أن قCCد تج ّ Cلت آثCCار األخ ّ Cوة :وال ّ CدلCCيل عCCلى ذلCCك هCCو أنّCCني –أنCCا الCCقادم مCCن ّ C
نت وسCCعيد .ولCCن أنCCسى
لCCندن هCCذه بCCال CتّكريCCم واالحCCترام واملCCحبّة .وإنّCCني لCCشاكCCر لCCكم ذلCCك ج ً Cدّا ومCCم ّ
قCط الCوقCت الجCميل ا ّلCذي قCضيته بCينكم  ,لCقد تح ّCملت أربCعني عCا ًمCا مCن الCعذاب فCي سCجن األتCراك،
وف CCي س CCنة  1908حC Cطّمت ت CCرك CCيا ال CCفتاة –"ل CCجنة االتّ CCحاد والC Cتّرق CCي" -أس CCوار الC Cظّلم والC Cطّغيان
وأط CCلقت س CCراح امل CCسجون CCني وأن CCا م CCعهم ،وأس CCأل اهلل أن ي CCبارك ك Cّ Cل م CCن ي CCعمل م CCن أج CCل االتّ CCحاد
وال CتّرقCCي  ,وعCّ Cما قCCريCCب سCCتنشر ال CتّقاريCCر الCCكاذبCCة عCCن بCCهاء اهلل لCCتعوق انCCتشار الCCحقّ  ،وأنCCا أقCCول
ل CCكم ذل CCك ك CCي ت CCنتبهوا وتس CCتع ّدوا  ,واآلن أو ّدع CCكم س CCائ Cالً اهلل أن ت CCكون ك Cّ Cل م CCواه CCب امل CCلكوت م CCن
نصيبكم وأنا ج ّد آسف لفراقكم.
نبذة عن تعاليم بهاء اهلل
السبت املوافق  30أيلول سنة  1911دعت رئيسة جمعية الثّيوسوفيّني حضرة عبد
في يوم ّ
البهاء فألقى حضرته هذه الخطبة أمام الجمع املحتشد ا ّلذي حضر لوداعه)(1
هو اهلل
أيّها الجمع املحترم،
إ ّن ال C Cنّار لCC Cها لCC Cزوم ذات C Cيّ وهCC Cو االحCC Cتراق ،وق ّ C Cوة الCC Cبرق لCC Cها لCC Cزوم ذات C Cيّ وهCC Cو اإلنCC Cارة واإلبCC Cراق،
وال ّ
Cشمس لCها لCزوم ذاتCيّ وهCو اإلشCراق ،والCتّربCة لCها لCزوم ذاتCيّ وهCو اإلنCبات .وال يCجوز أن يCنفكّ
ال ّ C
Cشيء ع CCن ل CCزوم CCه ال Cذّات Cيّ .ومل ّCCا ك CCان ال Cتّغ ّير وال Cتّب ّدل وال Cتّح ّول واالن CCتقال م CCن ح CCال إل CCى ح CCال م CCن
والشCCتاء
ّC
ال ّ Cلوازم ال Cذّات Cيّة ل CCعال CCم ال CCوج CCود – ب CCمعنى أ ّن ت CCتاب CCع ف CCصول ال Cّ Cرب CCيع وال CCصيف والخ CCري CCف
وتCعاقCب الّ Cليل والCنّهار مCن الّ Cلوازم الCذّاتCيّة لCعالCم األرض -لCزم أن يCكون بCعد ك ّCل ربCيع خCريCف وبCعد
ك Cّ Cل ص CCيف ش CCتاء وب CCعد ك Cّ Cل ن CCهار ل CCيل؛ وب CCعد ك Cّ Cل ص CCباح م CCساء  ,وح CCينما انه CCدم أس CCاس األدي CCان
CسماويّCة ،واخCت ّلت املCحبّة بCني
اإللCهيّة ،وفسCدت أخCالق الCعالCم اإلنCسانCيّ وانCعدم ك ّCل أثCر لCلنّورانCيّة ال ّ
البشCCر وسCCيطرت ظCCلمة الCCعناد والجCCدال والCCقتال ،وطCCغى بCCرد الجCCمود والخCCمود ،وأحCCاطCCت ال Cظّلمة
كCّ Cل الCCجهات طCCلع حCCضرة بCCهاء اهلل مCCن مشCCرق إيCCران مCCثل كCCوكCCب اآلفCCاق فسCCطعت أنCCوار الهCCدايCCة
)(1راجCCع خCCطابCCات حCCضرة عCCبد الCCبهاء فCCي أوروبّCCا وأمCCريCCكا طCCبع الّ C
Cشيخ فCCرج اهلل زكCCي الCCكردي سCCنة  1921ص  29حCCيث
يذهب إلى أنّها ألقيت في ليلة الوداع.

وأسCس فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ،
CسماويّCة ،وأقCام الCتّعالCيم الCبديCعة ّ C C
الCكبرى ،وفCاضCت الCنّورانCيّة ال ّ
الرحمانيّة ،ور ّوج في عالم الوجود املبادئ التّالية:
وأظهر الفيوضات ّ
السماويّة ،وجلى الق ّوة ّ
األس CCاس األ ّول ه CCو تح Cّ Cري ال CCحقيقة :ف CCلقد تش Cبّثت ج CCميع األق CCوام ب CCتقال CCيد ال CCعوام ،ول CCذل CCك اخ CCتلف
بCCعضهم عCCن بCCعض اخCCتالفًCCا شCCدي ً Cدا ومCCا زالCCوا فCCي نCCزاع وجCCدال .غCCير أ ّن ظCCهور الCCحقيقة يCCكشف
Cؤس CCس وح CCدة االع CCتقاد .ذل CCك أل ّن ال CCحقيقة واح CCدة ال ت CCقبل الC Cتّع ّدد  ,واألس CCاس
ه CCذه الC Cظّلمات وي C Cّ C
ب الجCCليل األكCCبر وهCCم
الCثّانCCي هCCو وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ .فجCCميع البشCCر مCCشمولCCون بCCألCCطاف الCّ Cر ّ
عCCباد اهلل الCCواحCCد ويCCترعCCرعCCون فCCي ظCّ Cل ربCCوب Cيّته وهCCي ا ّلCCتي شCCملتهم جCCمي ًعا بCCالCّ CرحCCمة .وإ ّن ال Cتّاج
اإلن CCسانC Cيّ ل CCزي CCنة ل CCرأس ك Cّ Cل ع CCبد م CCن ع CCبيد اهلل .له CCذا ي CCجب أن ن CCرى ج CCميع الC Cطّوائ CCف وامل CCلل أنّ
ب CCعضها أخ CCوة ل CCبعض ،وأنّ CCهم أغ CCصان وأوراق وب CCراع CCم وأث CCمار لشج CCرة واح CCدة .ذل CCك أل ّن الج CCميع
أب CCناء ألب واح CCد ه CCو آدم ،وآلل pم CCكنون CCة ف CCي ص CCدف واح CCد .وك Cّ Cل م CCا ف CCي األم CCر أنّ CCهم ب CCحاج CCة إل CCى
ال CتّربCCية ،بCCعضهم غCCافCCلون جCCاهCCلون وهCCؤالء تCCجب هCCدايCCتهم ،وبCCعضهم مCCرضCCى ويCCنبغي عCCالجCCهم،
وبCCعضهم أطCCفال وتCCجب تCCنشئتهم بCCني أحCCضان الCCعطف وأكCCتاف الCCحنان حCCني يCCبلغوا أشّ CدهCCم ،وال
ب ّ Cد مCCن صCCقل قCCلوبCCهم ح Cتّى تشCCرق هCCذه الCCقلوب وتCCنير  ,واألسCCاس ال CثّالCCث هCCو أ ّن ال ّ CديCCن أسCCاس
األلCCفة واملCCحبّة وبCCنيان االرتCCباط والCCوحCCدة ،فCCلو كCCان الّ CديCCن سCCبب الCCعداوة ملCCا وهCCب لCCلنّاس األلCCفة بCCل
ل CCكان أورث CCهم ال CCعداوة ،ول CCكان ع CCدم CCه أف CCضل م CCن وج CCوده ول CCرج CCحت ك Cفّة ت CCرك CCه ع CCلى التّش CCبث ب CCه ,
واألسCCاس الCّ CرابCCع هCCو أن ال ّ CديCCن والCCعلم تCCوأمCCان ال انCCفكاك ألحCCدهCCهما عCCن اآلخCCر ،فCCهما لCCإلنCCسان
CناحCا واحً Cدا ال يCكفي لCلطّيران ،وك ّCل ديCن
بCمثابCة الCجناحCني لCلطّائCر يCطير بCهما ،ومCن الCواضCح أ ّن ج ً C
يتجCّ Cرد مCCن الCCعلم فCCهو تCCقليد ال اعCCتقاد ،ومCCجاز ال حCCقيقة ،ولCCذلCCك كCCان الCتّعليم فCCريCCضة مCCن فCCرائCCض
عصب
عصب ال
عصب الCوطCنيّ والCت ّ ّ
Cعنصري والCت ّ ّ
عصب الCديCنيّ والCت ّ ّ
الّ CديCن  ,والCخامCس وهCو أ ّن الCت ّ ّ
ّ
CسياسCيّ هCادمCة لCلبنيان اإلنCسانCيّ .وحCقيقة األديCان اإللCهيّة واحCدة ،أل ّن الCحقيقة واحCدة ال تCقبل
ال ّ
الCتّع ّدد ،وجCميع األنCبياء فCي غCايCة االئCتالف واالتّCحاد .فCحكم الCنّب ّوة كCحكم ال ّ
Cشمس ،تCطلع فCي كCلّ
Cفرق بCني أحCد
السCبب ّC C
فCصل مCن مCطلع .ولهCذا ّC C
بشCر ك ّCل سCلف بخCلفه وصّ Cدق ك ّCل خCلف سCلفه" :ال ن ّ
Cسادس ه CCو امل CCساواة واألخّ C Cوة ال CCتا ّم CCة ب CCني البش CCر وأ ّن ال CCعدل ل CCيقتضي أن تُ CCحفظ
م CCن رس CCله” وال ّ C
جCCميع حCCقوق ال Cنّوع اإلنCCسان Cيّ وتُCCصان ،وأن تCCتعادل الCCحقوق الCCعا ّمCCة .وهCCذه الCCقاعCCدة مCCن ال ّ Cلوازم
Cري ح Cتّى ي CCنجو الج CCميع م CCن
ال Cذّات Cيّة ل CCلهيئة االج CCتماع Cيّة  ,وال ّ C
Cساب CCع ت CCعدي CCل م CCعيشة ال CCجنس البش ّ C
Cتقر حCCال كCّ Cل فCCرد بCCقدر اإلمCCكان وبCCقدر اقCCتضاء رتCCبته ومCCكانCCته .فCCكما يCCتد ّلCCل
الCCعوز والCCحاجCCة ،ويسّ C
األم CCير وي CCتق ّلب ف CCي ب CCحبوح CCة ال Cنّعمة ك CCذل CCك ي CCجب أن يج CCد ال CCفقير ق CCوت ي CCوم CCه ،ويتح Cّ Cرر م CCن ال Cذّ ّل CCة
Cصلح األك CCبر فج CCميع امل CCلل
ال CCكبرى وال يح CCرم إث CCر ش ّ Cدة ال CCجوع م CCن ن CCعمة ال CCحياة  ,وال Cثّام CCن ه CCو ال ّ C
Cصلح األكCCبر .وهCCذا يسCCتلزم أن
وال ّ Cدول يCCجب أن يجCCدوا الCّ CراحCCة وال CطّمأنCCينة فCCي ظCCالل سCCرادق الّ C
تCCقوم جCCميع ال ّ Cدول واملCCلل بCCتأسCCيس مCCحكمة كCCبرى عCCن طCCريCCق االنCCتخاب الCCعام ،لCCتفصل فCCي نCCزاع
ال ّ Cدول وخ CCالف امل CCلل وذل CCك ح Cتّى ال ت CCنتهي ه CCذه ال CCخالف CCات ب CCالح CCروب  ,واألس CCاس ال Cتّاس CCع ه CCو أنّ

Cسياس CCة ال ص CCلة ل CCه ب CCها وال دخ CCل ل CCه ف CCيها .ب CCل إ ّن الّ C Cدي CCن م CCختص ب CCعال CCم
الّ C Cدي CCن م CCنفصل ع CCن ال ّ C
األخCCالق ،وهCCو أمCCر روحCCانCيّ ووجCCدانCCي مCCتعلق بCCالCCقلوب ال األجCCسام .ويCCجب عCCلى رجCCال الّ CديCCن أن
يCC CنصرفCC Cوا إلCC Cى تCC CربCC Cية ال C Cنّاس وتCC Cعليمهم وتCC CرويCC Cج األخCC Cالق الحCC Cميدة ،وأالّ يCC Cتد ّ
خCC Cلوا فCC Cي األمCC Cور
CسياسC Cيّة واألس CCاس ال CCعاش CCر ه CCو ت CCرب CCية الC Cنّساء وت CCعليمه ّن ورف CCعه ّن ورع CCاي CCة ح CCرم CCته ّن ألنّ CCهنّ
ال ّ C
شCCريCCكات الCّ CرجCCال وسCCهيماتCCهم فCCي الCCحياة ،وهّ Cن مCCن حCCيث اإلنCCسانّ Cية مCCتساويCCات مCCعهم األسCCاس
CتأسCس املCدنّ Cية ال ّCروحCانّ Cية .ألنّ
الCحادي عشCر هCو االسCتفاضCة مCن فCيوضCات ال ّCروح الCقدس حCتّى ت ّ C C
امل CCدن ّ Cية امل CCا ّد ّي CCة وح CCده CCا ال ت CCكفي وال ت CCكفل س CCعادة اإلن CCسان .وإذا ك CCان CCت امل CCدن ّ Cية امل CCا ّد ّي CCة ب CCمثاب CCة
ال CCجسم ف CCامل CCدن ّ Cية ال Cّ Cروح CCان ّ Cية ب CCمثاب CCة ال Cّ Cروح .وال CCجسم ال ي CCمكن أن ي CCحيا ب CCال روح  ,ه CCذه ن CCبذة ع CCن
ت CCعال CCيم ح CCضرة ب CCهاء اهلل ،وف CCي س CCبيل ت CCأس CCيسها وت CCروي CCجها تح Cَّ Cمل ك Cّ Cل م CCش ّقة وع CCناء ،ف CCقد ك CCان
Cسجن رفCع قCواعCد هCذا
مCسجونًCا دائ ًCما ومCعذّبًCا أبً Cدا ،وكCان فCي غCايCة الCتّعب واإلرهCاق .إالّ أنّCه فCي ال ّ
Cبراق  ,وإ ّن أقCصى
اإليCوان ال ّCرفCيع .وفCي ظCلمات الCحبس ألCقى عCلى اآلفCاق بهCذا الCنّور ال ّ
CساطCع ال ّ
Cضحوا
آمCال الCبهائCيّني هCو تCنفيذ هCذه الCتّعالCيم وإجCراؤهCا ،وإنّCهم لCيبذلCون جهCدهCم األقCصى لCكي ي ّ
Cسماويّ CCة  ,ه CCذا وإنّ CCني
ب CCذوات CCهم ف CCداء له CCذا امل CCقصد ح Cتّى ت CCضيء اآلف CCاق اإلن CCسان Cيّة ب CCاألن CCوار ال ّ C
السCCرور ،ألنّ CCني اتّح CCدث إل CCيكم ف CCي ه CCذا امل CCحفل امل CCحترم ،ول CCي ك CCبير األم CCل ف CCي أن
ملس CCرور غ CCاي CCة ّ C
ت CCكون إح CCساس CCات CCي ال CCوج CCدان Cيّة م CCقبول CCة ل CCدي CCكم وإنّ CCني ألدع CCو ل CCكم ب CCال Cتّأي CCيد وال Cتّوف CCيق إل CCى أع CCظم
مواهب العالم اإلنسانيّ.
عالم الوجود محتاج إلى ال ّروح وروحه هو الدّين اإلله ّ
ي
في ليلة الخميس املوافق  5تشرين األ ّول سنة  191ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطابة
لدى وروده باريس في من اجتمعوا لحضرته في منزل مس ساندرسن
هو اهلل
إ ّن ع CCال CCم ال CCوج CCود ك CCهيكل اإلن CCسان ،وإ ّن ه CCذه ال CCقوى امل CCا ّديّ CCة ل CCهي ب CCمثاب CCة أع CCضاء ذل CCك ال CCهيكل
وأج CCزائ CCه .إالّ أ ّن جس CCد اإلن CCسان ال ب ّ Cد ل CCه م CCن روح ب CCها يتح Cّ Cرك وب CCها ي CCحيا وي CCعيش ،وب CCواس CCطتها
CسامCعة والCق ّوة الCحافCظة والCق ّوة املCدركCة ،ويسCطع فCيه نCور الCعقل
تCبرز لCديCه الCق ّوة الCباصCرة والCق ّوة ال ّ
ا ّلCذي يCتم ّكن بCه مCن أن يCكشف عCن حCقائCق األشCياء ويCح ّقق الCتّق ّدم والCتّر ّقCي فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ.
فCإذا فCقد الجسCد ال ّCروح فCإنّCه ال يCمكن أن يCصل إلCى هCذه الCنّتائCج مCهما كCانCت صCباحCته ومCالحCته.
إنّCه عCندئ ٍCذ يCكون رس ًCما محCرو ًCمCا مCن ال ّCروح واإلدراك والCعقل والCكمال  ,وكCذلCك شCأن جسCد الCوجCود،
ف CCإنّ CCه م CCهما ب CCلغ ف CCي ال Cنّاح CCية امل CCا ّد ّي CCة م CCن ال Cطّراوة وال ّ Cلطاف CCة إالّ أنّ CCه ال روح ل CCه .وروح CCه ه CCو ال ّ Cدي CCن
اإلل CCهيّ .ف CCال ّ Cدي CCن اإلل CCهيّ روح ع CCال CCم ال CCوج CCود ،وب CCه ي CCصبح ال CCوج CCود ن CCوران ّ Cيا ،وت CCتز ّي CCن األك CCوان وت CCبلغ
درج CCة ال CCكمال  ,وله CCذا ف CCكما ت Cتّجه أف CCكارك CCم إل CCى ال Cتّر ّقCCيات امل CCا ّد ّي CCة ي CCجب أن ت Cتّجه إل CCى ال Cتّر ّقCCيات

الCّ CروحCCانCيّة أيً C
Cضا .ال ،بCCل يCCجب أن تCCسعوا فCCي سCCبيل الCتّر ّقCCيات الCّ CروحCCانCيّة سCCعيًا أبCCلغ مCCن سCCعيكم
Cتموا بCال ّCروح .فCإ ّن جسCد اإلنCسان إذا
Cتمون بCالجسCد يCنبغي لCكم أن ته ّ
فCي املCدنCيّة املCا ّديّCة .وكCما ته ّ
انCCعدمCCت مCCنه الCّ Cروح أصCCبح مCCيتًا .ولCCعمري مCCا الCCفائCCدة ا ّلCCتي تCCرجCCى مCCنه؟ وكCCذلCCك الCCحال فCCي جسCCد
اإلمCCكان :إذا حCCرم مCCن ال Cتّر ّقCCيات املCCعنويّCCة أصCCبح جس ً Cدا بCCال روح  ,واإلنCCسان ي Cتّفق مCCع الCCحيوان
Cصورة إالّ أ ّن الCCفارق بCCني اإلنCCسان والCCحيوان هCCو أ ّن لCCإلنCCسان قCCوى روحCCان ّ Cية ال تCCتوفّCCر لCCدى
فCCي الّ C
الCCحيوان .مCCن ذلCCك أ ّن اإلنCCسان عCCلى عCCلم بCCاهلل ،والCCحيوان ال عCCلم لCCه بCCه .ومCCنها أ ّن اإلنCCسان يCCدرك
حCقائCق األشCياء عCلى حCني أ ّن الCحيوان غCافCل عCنها وجCاهCل بCها .ومCنها أ ّن اإلنCسان يCكشف حCقائCق
املCوجCودات املCكنونCة بCق ّوة إرادتCه عCلى حCني أ ّن الCحيوان عCاجCز عCن ذلCك وال نCصيب لCه مCنها .ومCنها
السCCراج .وكCCما أ ّن ال Cنّور
CساطCCعة مCCن ّ C
أ ّن الCCكماالت تظهCCر مCCن الCCحقيقة اإلنCCسان Cيّة ظCCهور األنCCوار الّ C
السCCراج فCإ ّن الّ CديCن سCبب ظCهور كCماالت اإلنCسان .وهCذه هCي الCفضائCل ا ّلCCتي
سCبب ظCهور كCمال ّ C
يCمتاز بCها اإلنCسان عCلى الCحيوان ،وهCذه هCي نCفحات الCقدس ا ّلCتي تهCب لCه الCحياة األبCديّCة  ,وعCلى
حCCرم مCCن روح ال ّ CديCCن عCCاد جس ً Cدا بCCال روح ،فّ C
Cظل محCCرو ًمCCا مCCن نCCفثات
هCCذا فCCالCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ إذا ُC
الCّ Cروح الCCقدس ،وال نCCصيب لCCه مCCن ال CتّعالCCيم اإللCCهيّة .وقCCد بCCلغ مCCن صCCدق حCCكم املCCوت عCCلى اإلنCCسان
Cسيّد امل CCسيح ق CCال" :دع امل CCوت CCى ي CCدف CCنون م CCوت CCاه CCم" .ذل CCك ألنّ
املح CCروم م CCن الC Cتّعال CCيم اإلل CCهيّة أ ّن ال ّ C
املCCولCCود مCCن الجسCCد جسCCد هCCو ،واملCCولCCود مCCن الCّ Cروح هCCو روح .واملCCقصود مCCن الCّ Cروح حCCقيقة ال ّ CديCCن ,
وعCلى ذلCك أصCبح مCن الCواضCح أنّCه إذا حCرمCت نCفس مCن فCيوضCات ال ّCروح الCقدس مCاتCت ،ولCو تCوفّCرت
CصنائCع والCعلوم  ,لهCذا فCإنّCني أدعCو اهلل وأتCضرع إلCيه أن يCحيا
CصوريCة وك ّCل ال ّ
لCها ك ّCل الCكماالت ال ّ
CلسنوحCCات
أهCCل هCCذا اإلقCCليم مCCن نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس ،وأن يCّ C
CتوجCCهوا إلCCى اهلل ،ويCCصبحوا مCCرك Cزًا لّ C
الرحمان ّية وأن يعلموا بالتّعاليم اإلله ّية ،حتّى يضيء ّ
كالسراج وينير العالم.
كل فرد
ّ
ّ
ماوي
الس
االعتماد على امللكوت
ّ
ّ
السبت املوافق  14تشرين األ ّول  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في
في يوم ّ
منزل مسيو دريفوس في باريس:
هو اهلل
ه CCذه ه CCي امل Cّ Cرة الC Cثّان CCية ا ّل CCتي أح CCضر ف CCيها مج CCمع األحC Cبّاء ف CCي ب CCاري CCس .والح CCمد هلل إنّ CCني أرى
ه CCا م CCنيرة وآذانً CCا ص CCاغ CCية وق CCلوبً CCا منج CCذب CCة ب CCنار م CCحبّة اهلل .وله CCذا ف CCإ ّن ق CCلبي مس CCرور ألنّ CCنا-
وج CCو ًC
والحCCمد هلل -قCCد عCCقدنCCا فCCي هCCذه املCCديCCنة هCCذا االجCCتماع ملCCحبّة اهلل .والCCواقCCع أ ّن مCCديCCنة بCCاريCCس قCCد
بCلغت فCي املCدنCيّة نCهايCة ال ّCرقCيّ ،وأصCابCت فCي جCميع ال ّ
Cشؤون املCا ّديّCة الCنّجاح والCفالح .وبCلغت مCن
ذلCك مCنزلCة جCعلتها أشCبه بCاملCرآة ا ّلCتي تCنعكس عCلى صCفحتها صCور املCدنCيّة ا ّلCتي ال تCتناهCى ،ولCقد
كCان مCن املCؤسCف أن ت ّ
Cظل هCذه املCرآة محCرومCة مCن نCور ال ّ
Cشمس الCحقيقيّة ،ولCكن نحCمد اهلل إ ّن نCور

Cصفاء ،وم CCع ذل CCك ف CCإنّ CCه م CCن
ش CCمس ال CCحقيقة ان CCعكس ع CCلى ه CCذه امل CCرآة ف CCكان CCت ك CCب ّلور ف CCي ن CCهاي CCة ال ّ C
املCCؤسCCف أالّ يشCCتعل بCCداخCCله سCCراج املCCحبّة ،وكCCانCCت كبسCCتان فCCي غCCايCCة الجCCمال ولCCكنّه ظCّ Cل محCCرو ًمCCا
مCن رشCحات أمCطار الCعنايCة .فCالحCمد هلل عCلى أ ّن غCمام املCلكوت يCسقيه الCيوم .وآمCل أن يCصبح فCي
نCهايCة الّ Cلطف والCطّراوة .ولCقد أضCاء شCمع مCحبّة اهلل فCي هCذا الCب ّلور بCحيث بCلغ األطCراف شCعاعCه.
وع Cّ Cما ق CCري CCب س CCتالح CCظون أ ّن ال CCغرب س CCيصير ش CCر ًق CCا م CCن أن CCوار ح CCضرة ب CCهاء اهلل ،وس CCوف يه CCطل
غ CCمام رح CCمة ال Cّ Cرح CCمن وته CCتزّ ب CCه ج CCميع ال CCقلوب وت CCنمو وت CCزده CCر ،وس CCوف تح Cّ Cرك ال CCبشارات اإلل CCه ّية
جCميع األفCئدة .لCقد كCانCت هCذه األجCسام تCلتمس الCق ّوة ال ّCروحCانّ Cية والحCمد هلل أن قCد أشCرقCت بCارقCة
ماوي .ول CCقد ك CCان CCت ه CCذه األق CCطار م CCثل إن CCسان ف CCي ن CCهاي CCة الج CCمال إال أنّ CCه دون روح.
Cس
Cصبح ال ّ C
ال ّ C
ّ
والحCمد هلل أن دبّCت فCيه ال ّCروح األبCديّCة .سCوف يCزداد رقCيّه يCو ًCمCا بCعد يCوم حCتّى يCأتCي يCوم يCرتCفع فCيه
Cصحارى وال CCقرى وال CCودي CCان .أ ّم CCا اآلن ف CCإ ّن م CCا ح CCدث ال
ن CCداء ي CCا ب CCهاء األب CCهى م CCن ج CCميع ه CCذه ال ّ C
Cصبح ي CCعقبه ط CCلوع ال ّ C
Cشمس ،وع CCند ذاك
ّC
ي CCتجاوز ب CCارق CCة ص CCبح ج CCدي CCد ق CCد
تنفسCCت .ع CCلى أ ّن ه CCذا ال ّ C
Cلسنوح CCات
Cظيما ف CCأم CCلي أن ت CCصبح م CCرك Cزًا ل ّ C
تس CCتنير ج CCميع اآلف CCاق  ,ومل ّCCا ك CCان CCت ب CCاري CCس م CCرك Cزًا ع ً C
الCّ CرحCCمان Cيّة وتسCCتنير جCCميع بCCالد الCCفرنCCجة مCCن نCCورهCCا  ,وكCCان مCCق ّد ًرا مCCنذ بCCدايCCة الCCعالCCم أن يسCCري
الشCرق إلCى الCغرب إالّ أنّCه كCان فCي الCغرب يسCطع سCطو ًCعCا شCديً Cدا .تCأ ّمCلوا
الCنّور اإللCهيّ دائ ًCما مCن ّC C
الشCCرق ومل ّCCا وج CCه ض CCوءه ال Cنّوران Cيّ إل CCى
Cسيّد امل CCسيح  -روح CCي ف CCداه -ف CCقد ظه CCر ف CCي ّ C
م CCثالً دع CCوة ال ّ C
Cتشارا أعCظم .وأمCلي أن تسCطع الCيوم أنCوار حCضرة بCهاء
الCغرب انتشCر نCور املCلكوت فCي الCغرب ان
ً
Cنيرا ونجCً Cما بCCاز ًغCCا ،وأن يCCكون
اهلل فCCي الCCغرب سCCطو ًعCCا شCCدي ً Cدا ،وأن يCCكون كCّ Cل فCCرد مCCنكم شCCم ًعا مً C
كّ C
CالشجCCرة املCCثمرة .ذلCCك أ ّن مCCواهCCب مCCلكوت حCCضرة بCCهاء اهلل عCCظيمة ،وبحCCر رحCCمة الCّ CرحCCمن زاخCCر
الشCCرق وال CCغرب ج CCمي ًعا  ,ف CCال ت CCنظروا إل CCى
م ّ Cواج ،واألل CCطاف اإلل CCه ّية ا ّلCCتي ال ن CCهاي CCة ل CCها أح CCاط CCت ّ C
ض CCعف اس CCتعدادات CCكم ب CCل اع CCتمدوا ع CCى امل CCلكوت األب CCهى ،ف CCإ ّن امل CCلكوت األب CCهى ي CCجعل م CCن الC Cذّ ّرة
Cمسا ومCن الCقطرة مCحيطًا ،ومCن ال ّ
Cصيرا ،ومCن
Cضعيف قCويًّCا ،ومCن الCجاهCل عCاملًا ،ومCن األعCمى ب
ش ً
ً
األبCكم نCاطً Cقا ومCن األصّ Cم سCمي ًعا .ذلCك هCو شCأن فCيوضCات املCلكوت األبCهى .لهCذا فCليكن اعCتمادكCم
عCلى املCلكوت األبCهى وال تCلقوا بCاالً لCلياقCتكم ال ّ
Cشخصيّة تCأ ّمCلوا فCي مCا حCدث مCن قCبل ،فCبطرس كCان
ارا ،وكCان اآلخCر صCبّا ًغCا إال أنّCهم –بCفضل
صCيّا ًدا ،وكCذلCك كCان سCائCر الCحواريّCني ،كCان أحCدهCم ن ّCج ً
الس CCلطنة األب CCديّ CCة وف CCازوا ب CCال CCحياة
Cسيّد امل CCسيح -ج CCلسوا ع CCلى س CCري CCر ّC C
ال CCفيض اإلل CCهيّ وع CCناي CCة ال ّ C
األبCCديّCCة ،وسCCطعوا مCCن املCCلكوت األبCCهى ،ووجCCدوا فCCيوضCCات ال تCCتناهCCى وذلCCك ألنّCCهم لCCم يCCنظروا إلCCى
Cلما ش CCملتها األل CCطاف اإلل CCهيّة
ّC C C
اس CCتعدادات CCهم ال C
Cخاص CCة .وك CCان CCت م CCري CCم املج CCدلC Cيّة ام CCرأة ق CCرويّ CCة ف ّ C
أصCCبحت مCCريCCم املجCCدل Cيّة املCCجيدة فCCأشCCرقCCت مCCن أفCCق الCCعزّة األبCCديّCCة إلCCى أبCCد اآلبCCاد ،إ ّن فCCضل اهلل
لCCواسCCع ،وعCCنايCCاتCCه لCCكثيرة ،وخCCزائCCن قCCدرتCCه ملCCليئة .وإ ّن اهلل ا ّلCCذي أنCCعم عCCليهم هCCو ا ّلCCذي يCCنعم عCCليكم
أيً C
Cضا ،فCCال تCCنقص خCCزائCCنه .لCCذلCCك يCCجب أن تCCطمئنّوا جCCمي ًعا إلCCى الCCعنايCCات اإللCCه ّية حCتّى تCCصبحوا
أنتم ً
أيضا من الفائزين بها.

الّ Cلهم يCا ربCي ورجCائCي ومCعيني ومCنائCي .أسCألCك بCفضلك ا ّلCCذي أحCاط املCوجCودات وبCرحCمتك ا ّلCCتي
سCبقت املCمكنات أن تُCنزل عCلينا فCي هCذه الّ Cليلة الCنّوراء جCزيCل مCواهCبك ،واجCعلنا يCا إلCهي مCشمولCني
بلحCCظات عCCني رحCCمان Cيّتك ومسCCتغرقCCني فCCي بCCحار نCCور فCCردانCCيتك ومبتهCCلني إلCCى مCCلكوت صCCمدان Cيّتك
CتضرعCني إلCى أفCق ألCطافCك .ربّCي إ ّن هCؤالء عCباد وإمCاء قCد اجCتمعوا فCي هCذا املCحفل ال ّCروحCانCيّ
وم
ّ
مبتهCلني إلCى مCلكوتCك ،مشCتعلني بCنار مCحبّتك ،منجCذبCني بCنور مCعرفCتك ،ومCتم ّوجCني كCالCبحور بCأريCاح
مCCوهCCبتك ،مCCتذ ّلCCلني إلCCى مCCلكوت رحCCمان ّ Cيتك .ر ّبCCي أ ّيCCدهCCم بشCCديCCد الCCقوى وأنCCزل عCCليهم الCّ CرحCCمة مCCن
CرجCا المCعة بCنور الCعرفCان سCاطCعة
Cسماء .واجCعلهم آيCات تCوحCيدك ورايCات تCقديCسك بCني الCورى وس ً C
ال ّ
الرحيم إنك أنت العزيز القديم.
بأنوار الهدى بني أهل الوفاء .إنك أنت الكريم .إنك أنت ّ
دورة الفصول ال ّروحانيّة
في يوم األحد املوافق  15تشرين األ ّول  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في
منزله املبارك في باريس:
هو اهلل
لCو نCظرتCم بCعني الCبصيرة لCرأيCتم ال ّCروحCانCيّات تCطابCق الCجسمانCيّات .فCكما أنCكم تCالحCظون فCي عCالCم
الشCC Cتاء ك CCذل CCك تج CCدون ه CCذه
Cصيف وأوق CCات الخ CCري CCف وأيّ CCام ّ C
األج CCسام ف CCصل ال Cّ Cرب CCيع وم CCوس CCم ال ّ C
ال CCفصول ف CCي ع CCال CCم ال Cّ Cروح  ,ف CCأيّ CCام م CCوس CCى ك CCان CCت م CCثل ال Cّ Cرب CCيع ،وب CCيان ذل CCك أ ّن ب CCني إس CCرائ CCيل مل ّCCا
أسCCرهCCم الخCCريCCف وأصCCبحوا فCCي نCCهايCCة الCذّ ّلCCة والCCهوان ،وهCCامCCوا فCCي ظCCلمات الجهCCل بCCعثت فCCيهم يCCد
CسماويّCة وبCذل لCهم مCن فCيض أمCطار
مCوسCى الCبيضاء اإلحCساسCات ال ّCروحCانCيّة ،وربّCاهCم بCاآلداب ال ّ
CالشCتاء فCزال رونCق ال ّCربCيع وعCادوا إلCى حCالCتهم
ال ّCربCيع .إالّ أ ّن ذلCك ال ّCربCيع ال ّCروحCانCيّ تCغيّر وتCب ّدل ب ّ C C
Cسيّد املCسيح ربCي ًعا روحCانCيًّا ضCرب خCيمته فCي
األولCى ،وتج ّCمدوا وأحCاطCت بCهم الCظّلمات  ,وكCان ال ّ
CسابCق .وتCمتّع الCعالCم بCرونCق بCهيج
Cهارا أعCظم مCن ال ّ
اآلفCاق .وأظهCر تCلك اإلحCساسCات ال ّCروحCانCيّة إظ ً
وانCCتعش عCCالCCم اإلنCCسان وازدهCCر .إالّ أ ّن مCCوسCCم الخCCريCCف عCCاد ثCCانCCية ،إذ تCCحالCCف األمCCراء والCّ CرؤسCCاء
Cغييرا كّ C Cل ًيّا وأص CCبح الC Cنّاس أس CCرى ل CCلتّقال CCيد .وه CCكذا أص CCبحت أ ّم CCة
ف CCتغ ّير أس CCاس دي CCن امل CCسيح ت ً C
املCCسيح أسCCيرة إذ تس ّ Cلط األمCCراء والCّ CرؤسCCاء عCCليها كCCالCCكابCCوس .وضCCاعCCت ال CتّعالCCيم اإللCCه ّية ضCCيا ًعCCا
رواجCا شCديً Cدا ،حCتّى بCات ك ّCل ذنCب يCغفر بCنفس ال ّCرؤسCاء الCطّاهCر ،وك ّCل ظCلم
ًC
كّ Cل ًيّا وراجCت الCتّقالCيد
واعCC Cتساف يCC Cعفى عCC Cنه بمجCّ C Cرد اإلقCC Cرار واالعCC Cتراف  ,وظCّ C Cل الCC CعالCC Cم يCC Cتخبّط فCC Cي هCC Cذه ال C Cظّلمات،
واسCتوحCش الCغرب ،وحCرم مCن ال ّCرقCي املCا ّد ّي وال ّCروحCانCيّ حCرمCانًCا تCا ًCمّCا حCتّى أشCرق الCنّور املح ّCمدي
بCC Cغتة ،وأقCC Cام أسCC Cاس الCC Cعدل اإللCC Cهيّ .فCC CأضCC Cاءت بCC CاديCC Cة الCC Cعرب ورفCC Cعت شCC CريCC Cعة اهلل رايCC Cتها فCC Cي
CتوحCشة ،وارتCقت شCريCعة اهلل  ,وبCعد مّ Cدة تCب ّدلCت األمCور بCحيث لCم يCعد
الصحCراء ،فCتربّCت األقCوام امل ّ C
أي أث CCر ،واس CCتول CCى الجه CCل وان CCعدم CCت امل CCعرف CCة .ذل CCك أل ّن ال Cتّغيير وال Cتّبدي CCل م CCن
ألن CCوار ال ّ Cدي CCن امل CCبني ّ

ل CCوازم ال CCوج CCود ال Cذّات Cيّة ،ب CCحيث إنّ CCه م CCن املس CCتحيل أالّ يظه CCر ال Cتّغيير .ف CCبعد ك Cّ Cل ع CCمران ال ب ّ Cد م CCن
Cلما غ CCمرت ال Cظّلمات ك Cّ Cل اآلف CCاق وانه CCدم
خ CCراب ودم CCار ،وب CCعد ك Cّ Cل ش CCمس ال ب ّ Cد م CCن ل CCيل ب CCهيم  ,ف ّ C
أسCاس الّ CديCن اإللCهيّ لCم تCعد هCناك أيّCة إحCساسCات روحCانCيّة عCلى اإلطCالق .بCل إ ّن األديCان لCم تCعد
ت CCتجاوز األل CCفاظ وأص CCبحت –ل CCسوء اس CCتعمال CCها -س CCببًا ل CCلمتاع CCب .ف CCبعد أن ك CCان CCت س CCببًا ل CCالتّ CCحاد
CلريCCاء وال Cنّفاق ،ولهCCذا تّ C
Cبر الCّ CرحCCيم بCCمحض رحCCمته الCCكبرى
Cفضل اهلل الّ C
واالتّCCفاق أصCCبحت وسCCيلة لّ C
فCCأخCCرج مCCن جCCديCCد كCCوكCبًا سCCاطً Cعا .وهCCكذا طCCلع مCCن مشCCرق إيCCران صCCبح الهCCدايCCة الCCكبرى أالّ وهCCو
ح CCضرة ال CCباب .ثّ C Cم م CCا ل CCبث ن CCور ح CCضرة ب CCهاء اهلل أن أض CCاء ،وراج CCت ت CCعال CCيمه م CCعلنة أ ّن الّ C Cدي CCن
اإللCهيّ نCورانّ Cية وحCسن أخCالق وأنّCه روح الCعالCم .وأسCاس ذلCك الّ CديCن اإللCهيّ هCو ذلCك الCبيان ا ّلCذي
أل CCقيته ف CCي ل CCندن ف CCطال CCعوه ك CCي ت CCعلموا  ,إ ّن أه CCل ال CCعال CCم ال ي CCعلمون ق CCط م CCا ه CCو أس CCاس أم CCر اهلل.
Cتبرأوا مCن الّ CديCن .وإ ّن حCضرة بCهاء
وهCذا هCو ا ّلCذي حCدا بجCمع مCن أهCل املCعارف والCعلوم إلCى أن ي ّ
اهلل لCCيقول :إذا لCCم يCCكن الّ CديCCن سCCببًا لCCالتّCCحاد فCCإ ّن عCCدمCCه أولCCى مCCن وجCCوده .ولهCCذا فCCإ ّن الّ CديCCن يCCجب
أن يCكون سCببًا لCلمحبّة .مCثله مCثل الّ Cدواء .فCالّ Cدواء يCوصCف ل ّ
Cلشفاء ،فCإذا كCان الّ Cدواء سCببًا لCإلصCابCة
بCCاملCCرض فCCإ ّن االمCCتناع عCCن تCCناولCCه أفCCضل وأولCCى  ,وإ ّن الCCفقرات اإلحCCدى عشCCرة ا ّلCCتي ذكCCرتCCها فCCي
بCيانCي قCبل مCغادرتCي لCلندن) (1هCي مCن بCني أسCس ديCن اهلل ،فCارجCعوا إلCيها كCي تCقفوا عCلى أسCاس
أوامر بهاء اهلل وأحكامه.
بيان معنى األب في االبن واالبن في األب
في ليلة الخميس املوافق  20تشرين األ ّول ألقيت هذه الخطبة في منزل مسيو دريفوس في
باريس.
هو اهلل
الحCCمد هلل عCCلى أ ّن هCCذا املجCCمع نCCوران Cيّ ،كCCم تCCتش ّكل جCCمعيّات وتCCتأ ّلCCف مCCحافCCل فCCي بCCاريCCس ،إ ّمCCا
Cصناع Cيّ ،وإ ّمCCا ل CCتبادل
لنش CCر امل CCعارف وإ ّمCCا ل CCلتّباح CCث ف CCي ت CCوس CCيع ال Cتّجارة وإ ّمCCا ألج CCل ال Cتّق ّدم ال ّ C
CسياسCCة .وجCCميع هCCذه املCCجامCCع واملCCحافCCل مCCفيدة ومCCقبولCCة ألنّCCها سCCبب الCّ CرقCCي
الCّ Cرأي فCCي شCCؤون الّ C
وجCه إلCى املCلكوت ال ّCربّCانCيّ،
املCا ّد ّي فCي عCالCم الCوجCود .وأ ّCمCا مجCمعنا هCذا فمجCمع رحCمانCيّ غCايCته الCت ّ ّ C
عصب مCن
Cسعي إلزالCة الCت ّ ّ
وحCصول اإلحCساسCات ال ّCروحCانCيّة وتCرويCج وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وال ّ
بCني املCلل واملCذاهCب ،وإحCالل املCحبّة فCي جCميع الCقلوب .لهCذا نCأمCل أن يCمتاز هCذا املجCمع عCن سCائCر
املCCجامCCع وأن يCCكون مCCقبوالً لCCدى اهلل  ,ورد فCCي الCتّوراة أ ّن اهلل خCCلق اإلنCCسان عCCلى صCCورتCCه ومCCثالCCه،
وورد فCي اإلنCجيل قCولCه "األب فCي االبCن واالبCن فCي األب" ،وذكCر مح ّCمد رسCول اهلل أ ّن اهلل تCعالCى
قCCال" :اإلنCCسان سCّ Cري وأنCCا سCّ Cره" ،وقCCال حCCضرة بCCهاء اهلل عCCلى لCCسان اهلل تCCعالCCى" :فCCؤادك مCCنزلCCي

قّ CدسCCه لCCنزولCCي ،وروحCCك مCCنظري ط ّهCCرهCCا لCCظهوري" .وهCCذه الCCكلمات جCCمي ًعا تّ C
Cدل عCCلى أ ّن اإلنCCسان
مCCثال إلCCهيّ ،وصCCورة ربّCCانCيّة .إالّ أ ّن حCCقيقة األلCCوهCيّة بCCذاتCCها خCCارجCCة عCCن نCCطاق إدراك البشCCر .ذلCCك
أل ّن اإلدراك ف CCرع م CCن ف CCروع اإلح CCاط CCة .ف CCاإلن CCسان ال ي CCحيط ب CCشيء إالّ إذا أدرك CCه .ومل ّ CCا ك CCان اهلل
س CCبحان CCه وت CCعال CCى م CCحيطًا وال ي CCمكن أن ي CCحاط ب CCه ل CCذل CCك ف CCإ ّن إدراك اإلن CCسان ل CCه مس CCتحيل وم CCمتنع
ومCC Cحال ،أل ّن املCC Cحيط أعCC Cظم مCC Cن املCC Cحاط .وعCC Cلى ذلCC Cك فCC CإدراكCC Cات اإلنCC Cسان ا ّلCC Cتي هCC Cي مCC CحاطCC Cة
بCاإلنCسان واإلنCسان بCها مCحيط ال يCمكن أن تCكون هCي حCقيقة األلCوهّ Cية أل ّن عCقل البشCر لCيس فCي
طCاقCته وال بCمقدوره أن يCدرك حCقيقة الCذّات اإللCه ّية ،ولهCذا ف ّ
Cكل مCا يخCطر بCتص ّور اإلنCسان مخCلوق
مCثله ولCيس خCالً Cقا ،بCل هCو صCورة فCكر ّيCة مCن صCنع اإلنCسان  ,ولCو أنّCنا د ّقCCقنا الCنّظر فCي الCكائCنات
ل CCوج CCدن CCا أ ّن ت CCفاوت م CCرات CCبها ي CCحول دون إدراك CCها ب CCعضها ال CCبعض م CCع أ ّن ج CCميعها مخ CCلوق CCة .فه CCذا
الج CCماد مخ CCلوق وه CCذا ال Cنّبات وه CCذا ال CCحيوان ك CCاله CCما م CCن املخ CCلوق CCات أي ً C
Cضا .وم CCع ذل CCك ف CCال ي CCمكن
للجCCماد أن يCCدرك الCCق ّوة ال CنّامCCية فCCي ال Cنّبات .وكCCذلCCك الCCحال فCCي ال Cنّبات ،فCCإنّCCه مCCهما ارتCCقى وتCCق ّدم
Cسمع والCبصر ،وذلCك
فCإنّCه ال يسCتطيع أن يCدرك عCالCم الCحيوان ،وال يCمكن لCلنّبات أن يCتص ّور قّ Cوة ال ّ
ب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن أ ّن الج CCماد والC Cنّبات ك CCليهما مخ CCلوق CCان وك CCذل CCك ش CCأن ال CCحيوان ف CCإنّ CCه ال يس CCتطيع أن
يCتص ّور قّ Cوة اإلنCسان الCفكريّCة .وفCي اإلنCسان قّ Cوة عCاقCلة .وهCذه الCق ّوة الCعاقCلة الCكاشCفة تCكشف عCن
حCCقائCCق األشCCياء .وإذا قCCيل إ ّن الCCحيوان يCCدرك املCCحسوس هCCو اآلخCCر ،ألجCCبنا أنّCCه ال يCCدرك الّ C
Cشيء
غCير املCحسوس .إذ ال يCمكنه أن يCتص ّور مCركCزيّCة ال ّ
Cشمس وحCركCة األرض ،وال يسCتطيع أن يCتص ّور
Cصور املCرئّ Cية فCي املCرآة ،وال يسCتطيع أن يCكشف الCق ّوة الكهCربCائّ Cية وال آلCة الCتّصويCر أو آلCة الCبرق
ال ّ
Cختص بCCها اإلنCCسان .كCّ Cل ذلCCك بCCالCّ CرغCCم مCCن
Cسينما .فهCCذه املCCكتشفات يC
ّ
أو الCCحاكCCي أو الCتّلفون أو الّ C
أ ّن الCCحيوان واإلنCCسان كCCليهما مخCCلوقCCان حCCادثCCان  ,ثCCبت إذن أ ّن تCCفاوت مCCراتCCب املخCCلوقCCات يCCحول
دون إدراكCCها بCCعضها لCCبعض بCCمعنى أ ّن الCّ CرتCCبة األدنCCى ال تسCCتطيع أن تCCدرك الCّ CرتCCبة األعCCلى .فCCإذا
كCCان تCCفاوت املCCراتCCب فCCي عCCالCCم الخCCلق يCCحول دون إدراك بCCعض الخCCلق لCCلبعض اآلخCCر فCCكيف يCCمكن
لCلحادث أن يCدرك الCقديCم ،فCمن املCؤ ّكCCد إذًا أنّCه ال يCدركCه .فCإذا كCان األمCر كCذلCك فCإ ّن ك ّCل مCا يخCطر
Cبيرا  ,ولCكن
بCتص ّور اإلنCسان ال يCمكن أن يCكون هCو اهلل .تCعالCت حCقيقة األلCوهCيّة عCن ذلCك تCعالCيًا ك ً
ملCا كCانCت جCميع الCكائCنات وجCميع املCوجCودات مCحتاجCة إلCى فCيض الCوجCود كCان ال بّ Cد أن يCصدر عCن
ال CCحضرة اإلل CCهيّة ف CCيض ي CCكون س CCببًا ل CCحياة ال CCكائ CCنات .له CCذا أش CCرق CCت ع CCلى ال CCكائ CCنات ف CCيوض CCات
أس CCمائ CCها وص CCفات CCها .وه CCذا ال CCفيض اإلل CCهيّ ش CCام CCل لج CCميع ال CCكائ CCنات م CCثله ف CCي ذل CCك م CCثل ش CCعاع
Cشمس ال CCفائ CCض ع CCلى ج CCميع األش CCياء ،إذ ت CCنمو ج CCميع األش CCياء ب CCفيض ال ّ C
ال ّ C
Cشمس وت CCعيش ج CCميع
ال CCكائ CCنات األرضC Cيّة ع CCلى ح CCرارة ال ّ C
Cشمس .ول CCكن س CCائ CCر ال CCكائ CCنات ف CCي ال CCحقيقة ه CCي ف CCي م CCنزل CCة
الحج CCر وامل CCدر ال ح CCياة ف CCيها واإلن CCسان ه CCو ال CCكائ CCن ا ّل CCذي ل CCه ن CCفس وروح وع CCقل .وال ري CCب ف CCي أنّ
نCCصيب اإلنCCسان مCCن الCCفيض اإللCCهيّ أعCCظم ألنّCCه مCCمتاز عCCلى جCCميع الCCكائCCنات .فCCالجCCماد لCCه وجCCود
Cمادي ألنّCCه جCCسم إالّ أنّCCه لCCيس لCCه كCCمال الCنّبات ،والCنّبات لCCه وجCCود نCCباتCيّ ،ولCCكن ليسCCت لCCديCCه قّ Cوة
جC
ّ

Cحس ،ولCCكن ليسCCت لCCديCCه الCCق ّوة الCCعاقCCلة.
Cحس ،بCCمعنى أنّCCه ال يCCبصر وال يCCسمع .ولCCلحيوان ق ّ Cوة الّ C
الّ C
أ ّمCCا اإلنCCسان فCCجامCCع لجCCميع الCCكماالت جCCامCCع لCCلوجCCود الCCجسمان Cيّ وجCCامCCع لCCلق ّوة ال CنّباتCCية وجCCامCCع
لCلق ّوة الCحيوانCيّة وجCامCع لCلحواس .وفCضالً عCن ذلCك فCإ ّن لCديCه الCق ّوة الCعاقCلة .ولCذلCك فCاإلنCسان مCمتاز
ع CCلى ج CCميع ال CCكائ CCنات .ومل ّ CCا ك CCان م CCمتازًا ع CCلى ج CCميع ال CCكائ CCنات ف CCإ ّن ن CCصيبه م CCن ف CCيض ش CCمس
الCحقيقة أعCظم وال سّ Cيما نCصيب الCفرد الCكامCل فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ .وهCو الCفرد الCكامCل ا ّلCذي يCعدّ
سCCائCCر األفCCراد بCCالCCقياس إلCCيه فCCي أدنCCى درجCCات اإلدراك .وهCCذا الCCفرد الCCكامCCل هCCو املظهCCر اإللCCهيّ.
CصافCCية ا ّلCCتي يCCتألأل فCCيها نCCور الCCحقيقة أعCCظم الCتّأللCCؤ وأسCCنى الّ Cلمعان .بCCل إنّ
وهCCو بCCمنزلCCة املCCرآة الّ C
شCمس الCحقيقة لتتجّ Cلى فCيها بCصورتCها ومCثالCها وحCرارتCها وضCيائCها وتCمامCها وكCمالCها .حCتّى إنّCنا
ل CCنشاه CCد ال ّ C
Cسيّد امل CCسيح :األب ف CCي االب CCن .وه CCو ي CCعني أنّ
Cشمس ف CCي ت CCلك امل CCرآة .وله CCذا ق CCال ال ّ C
Cشمس ظCاهCرة فCي هCذه املCرآة .ولCم يCكن يCعني بهCذه الCعبارة أ ّن ال ّ
ال ّ
Cشمس تCنزّلCت مCن عCل ّو تCقديCسها
ودخCCلت فCCي املCCرآة .ذلCCك أل ّن ال ّ CدخCCول والحCCلول مCCن خCCصائCCص األجCCسام وحCCقيقة األلCCوه Cيّة مCCنزّهCCة
ومCCق ّدسCCة عCCن اإلدراك .إالّ أ ّن أنCCوار شCCمس الCCحقيقة ا ّلCCتي تCCنطلق إلCCى مCCظاهCCر الCCظهور تCCكون فCCي
غCCايCCة ال Cظّهور والCCبروز  ,هCCذه هCCي حCCقيقة مCCسألCCة األلCCوه Cيّة ،يCCقبلها كCّ Cل عCCقل ويCCذعCCن لCCها كCّ Cل إدراك
Cبر الCCعطوف لCCم يCCك ّلف عCCباده بCCأن يCCبحثوا فCCي أمCCور خCCارجCCة عCCن دائCCرة الCCعقل وإذا ك Cنّا
وإ ّن اهلل الّ C
Cفسا أمCً Cرا غCCير مCCعقول فCCكيف يCCك ّلفنا اهلل الCّ CرحCCمن الCّ CرحCCيم االعCCتقاد بCCأمCCور
نCCحن الCCعباد ال نCCك ّلف نً C
غCير مCعقولCة  ,وإذا نCحن أخCذنCا هCذه املCسألCة بCموجCب الCتّقالCيد املCتوارثCة بCني املCسيحيّني وجCدنCا أنّCها
غCCير مCCعقولCCة .أ ّمCCا إذا تحCّ CريCCنا الCCحقيقة وجCCدنCCاهCCا مCCح ّققة ومCCعقولCCة .وإذا أنCCتم د ّقCCقتم الCنّظر فCCي مCCا
بّ Cينته لCكم وجCدتCم املCسألCة واضCحة مشCروعCة بCحيث ال يCمكن أن يCنكرهCا أحCد  ,إنّCني هCذه الّ Cليلة فCي
مج CCمعكم .وإنّ CCني ملس CCرور م CCن م CCالق CCات CCكم .إالّ أنّ CCني أرج CCو أن ي CCصير ك Cّ Cل ف CCرد م CCنكم –ب CCإذن اهللّ-
شCCم ًعا نCCوران ً Cيّا ومCCرك Cزًا لCCلمحبّة الCّ CرحCCمان ّ Cية وأن تCCلهم قCCلوبCCكم بCCاإللCCهامCCات اإللCCه ّية ،وتكتحCCل عCCيونCCكم
بCCمشاهCCدة اآلثCCار  ,إ ّن مCCديCCنة بCCاريCCس هCCذه فCCي غCCايCCة الجCCمال .إالّ أنّCCه أتCCى عCCليها حCCني طCCويCCل مCCن
ال ّ CدهCCر لCCم تسCCطع فCCيه األنCCوار الCّ CروحCCان Cيّة .ولهCCذا تخ ّ Cلفت مCCن ال CنّاحCCية الCّ Cروح Cيّة .وال ب ّ Cد لCCها مCCن ق ّ Cوة
Cب ع CCليها ن CCسمة م CCن ن CCفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس .إ ّن امل CCرض ال CCعارض ي CCمكن ع CCالج CCه
ع CCظيمة حC Cتّى ته ّ C
بCCالCCوسCCائCCل الCCعاديّCCة .وأ ّمCCا املCCرض املCCزمCCن فCCال بّ Cد لCCه مCCن تCCريCCاق فCCاروق وأدويCCة قCCويّCCة نCCاجCCعة .ولCCنأخCCذ
مCCثالً هCCذه الCCفواكCCه ا ّلCCتي هCCي أمCCامCCنا اآلن ،إ ّن بCCعضها يCCنضج بحCCرارة قCCليلة تCCعادل عشCCر درجCCات،
وبCCعضها اآلخCCر يCCنضج بعشCCريCCن درجCCة ،وغCCيرهCCا بخCCمسني .ولCCك ّن بCCاريCCس تCCحتاج إلCCى ألCCف درجCCة
Cمسه الCنّار ،وأ ّمCا
مCن الحCرارة كCي تCبعث فCيها الحCركCة .ولCنأخCذ مCثالً آخCر الCفتيل يCشعل بمجCرد أن ت ّ
السCرعCة .فCباريCس بCحاجCة إلCى قّ Cوة روحCانCيّة عCظيمة حCتّى تCؤثّCر فCيها .فCلو
الحCطب فCال يشCتعل بهCذه ّC C
Cيرا شCCدي ً Cدا.
أنّCCنا عCCملنا بCCموجCCب ال CتّعالCCيم اإللCCهيّة ا ّلCCتي نCCزلCCت عCCلى جCCميع األنCCبياء ألحCCدث ذلCCك تCCأثً C
Cسياسّ Cية،
عصبات املCCذهCCب ّية والCCعنصر ّيCCة والCCوطCCن ّية والّ C
وهCCذه الCتّعالCCيم هCCي أن نتخّ Cلى عCCن جCCميع الCت ّ ّ
ونCC Cترك ال C CتّقالCC Cيد ونظهCC Cر املCC Cحبّة واملCC Cو ّدة لجCC Cميع البشCC Cر وجCC Cميع ال C CطّوائCC Cف ونخCC Cدم وحCC Cدة الCC CعالCC Cم

ب الجCCليل .وكCّ Cل مCCا فCCي
اإلنCCسان Cيّ ،ونCCعترف بCCأ ّن جCCميع الخCCلق هCCم عCCباد اهلل ومCCظاهCCر ألCCطاف الCّ Cر ّ
ضCع فCينبغي عCلينا أن نCسعى فCي سCبيل تCعليمهم ،وبCعضهم
األمCر أ ّن بCعضهم بCمنزلCة األطCفال ال ّCر ّ C C C
مCCريCCض عCCلينا أن نCCداويCCهم ونCCعالCCجهم ،وبCCعضهم عCCميان وعCCلينا أن نCCجعلهم يCCبصرون وال ريCCب أنّ
الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ يCCفوز عCCندئCٍ Cذ بCCاإلشCCراق واالتّCCحاد واالتّCCفاق  ,وإنّCCني ألدعCCو اهلل مCCن أجCCلكم .وقCCد
السCCرور مCCن مCCالقCCاتCCكم فCCإنّCCني أرى أقCCوا ًمCCا مCCختلفني قCCد اجCCتمعوا هCCنا وهCCم فCCي
سCCررت الّ Cليلة غCCايCCة ّ C
السCCرور ،وال يCCمكن إلنCCسان أالّ
مCCنتهى األلCCفة واملCCحبّة .والCCواقCCع أ ّن مCCثل هCCذه املCCجالCCس بCCاعCCث عCCلى ّ C
CصداقCة
Cرورا .انCظروا كCيف اجCتمعت األقCوام املCختلفة فCي مCكان واحCد وبهCذه املCحبّة وال ّ
يCكون مس ً
وبهCذا الCوئCام واالتّCفاق .إ ّن هCذا سCبب سCرور ك ّCل إنCسان إالّ مCن فCقد اإلنCصاف وإنّCكم لCتالحCظون
أ ّن اإلنCسان يس ّCر إذا وجCد بCعض الCحيوان قCد اجCتمع وتCآلCف .فCما بCالCكم بCمقدار سCروره وابCتهاجCه
CفوسCC Cا مCC Cختلفة الCC Cجنس مCC Cختلفة األوطCC Cان مCC Cختلفة الCC Cعادات قCC Cد اجCC Cتمعت مCC Cع بCC Cعضها
إذا رأى نC ً C C
الCCبعض عCCلى األلCCفة واملCCحبّة والCCوداد .وإنّCCني ألتCCوجCCه إلCCى أعCCتاب األحCCديّCCة بCCكمال العجCCز واالفCCتقار
Cري ك ّ Cله أسCCرة واحCCدة ،وأن يCCجتمع
ضCCار ًعCCا أن يCCأتCCلف البشCCر كCCألCCفتكم ح Cتّى يCCصبح الCCجنس البشّ C
Cصفاء وف CCي ك CCمال
ج CCميع الخ CCلق ف CCي م CCحفل واح CCد ي CCلهجون –وه CCم ف CCي ك CCمال األل CCفة وف CCي ك CCمال ال ّ C
الصدق -بشكر اهلل الفرد األحد ولهذا فإنّني أدعو لكم فأقول:
ّ
إلCهي إلCهي .تCرى هCؤالء الCعباد وهCؤالء اإلمCاء قCد انجCذبCوا بCنفحات الCقدس فCي هCذا األوان ،ولCبّوا
رب إ ّن هؤالء عباد أودعت في قلوبهم آية الهدى ،وهديتهم إلى ملكوتك األبهى
لندائك بني األنامِّ .
ونزّلت عليهم من سحاب رحمتك الفيض ّ
رب قد غشت األبصار حجبات
الشامل والغيث الهاطلِّ .
االعCتساف وغCفلوا عCن ذكCرك يCا خCفيّ األلCطاف .وأ ّCمCا هCؤالء ق ّCرت أعCينهم بCمشاهCدة آيCات تCوحCيدك
وطCCابCCت نCCفوسCCهم بCCاالسCCتفاضCCة مCCن غCCمام تCCقديCCسك ،وصCCفت ضCCمائCCرهCCم بتج ّ Cليات جCCمالCCك ،ون ّ Cورت
رب قّ Cدر لCCهم كCّ Cل خCCير فCCي مCCلكوتCCك .وصّ CورهCCم بCCصور املCCأل األعCCلى بCCني
سCCرائCCرهCCم بCCظهور ألCCطافCCكِّ .
ال CCورى ،ح Cتّى ي CCكون CCوا آي CCات ت CCوح CCيدك ال CCباه CCرة ع CCلى األش CCياء وراي CCات ت CCقدي CCسك ال CCخاف CCقة ف CCي ك Cلّ
رب اجCCعلهم كCCلمات كCCتابCCك وارزقCCهم مCCن نCCعمائCCك ،واسCCبغ عCCليهم نCCعمتك واجCCعلهم يCCنادون
الCCبالدِّ .
جCا مCنيرة فCي زجCاج الCنّاسCوت بCنور اإليCمان واإليCقان  .إنّCك أنCت
وس ُCر ً C
بCاملCلكوت فCي صCقع اإلمCكان ُC C
الرحمن.
املقتدر العزيز الغفور العطوف ّ

الدّين سبب اتّحاد العالم
في عصر يوم اإلثنني املوافق  23تشرين األ ّول سنة  1911ألقى حضرة عبد البهاء في منزل
املسيو اسكات بحضور مائتني من األحبّاء وغيرهم الخطبة التّالية:
هو اهلل
تبشCC Cر ج CCميع امل CCلل ب CCيوم م CCوع CCود يج CCد ف CCيه ج CCميع البش CCر راح CCة األم CCن
إ ّن ج CCميع ال CCكتب اإلل CCه ّية ّ C
واالطCمئنان ،ويتّحCد الCعالCم اإلنCسانCيّ ويCتم االتّCفاق ويCزول الCنّزاع والجCدال وتCبطل الحCرب ،وتCرتCبط
جCCميع املCCلل بCCعضها بCCبعض وتتجّ Cلى وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ  ,وإنّCCنا لCCنالحCCظ اآلن أ ّن صCCبح ذلCCك
Cظيما .وأ ّن جCميع
الCيوم قCد أسCفر ،وانتشCرت بCوارقCه فCي اآلفCاق فCأحCدثCت فCي عCالCم البشCر نCشاطًا ع ً
مCلل الCعالCم لتشهCد بCأنّCه مCا لCم تCتح ّقق وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ فCلن تCتح ّقق للبشCر راحCة وال سCعادة.
فCاملCحبّة هCي سCبب حCياة الCعالCم ،واالتّCحاد هCو سCبب سCعادة البشCر وحCصول ال ّ
Cشيء مCرتCبط بCعلل
للسCراج مCن بّ Cلور وفCتيلة وزيCت
وأسCباب ومCا لCم تCتهيّأ تCلك األسCباب ال يCتح ّقق وجCوده .فCمثالً ال بّ Cد ّ C C
Cورا فCCنحن نCCريCCد أن تCCحصل املCCحبّة مCCا بCCني البشCCر فCCال ب ّ Cد لCCلمحبّة مCCن روابCCط .ولCCقد
لCCكي يCCعطي نً C
كCانCت هCذه ال ّCروابCط روابCط الCعائCلة حCينًا ،وكCانCت أسCباب املCحبّة ال ّCروابCط الCوطCنيّة حCينًا آخCر ،وتCارة
ك CCان CCت أس CCباب امل CCحبّة ه CCي وح CCدة ال ّ Cلغة وت CCارة ك CCان CCت رواب CCط امل CCحبّة ه CCي ال CCوح CCدة ال CCعنصريّ CCة وت CCارة
أخCرى كCانCت روابCط املCحبّة هCي وحCدة املCنافCع .وفCي أحCيان أخCرى أسCباب املCحبّة الCتّعليم والCتّعلم.
CسياسCيّة وهCCذه األسCCباب جCCمي ًعا أسCCباب خCCصوصCيّة.
وفCCي وقCCت آخCCر كCCان سCCبب املCCحبّة الCCوحCCدة الّ C
وال ت CCحصل امل CCحبّة ال CCعا ّم CCة به CCذه األس CCباب ألنّ CCها إذا س CCادت ب CCني أه CCل ال CCوط CCن ال CCواح CCد ف CCإ ّن أه CCل
األوط CCان األخ CCرى ي CCظ ّلون مح CCروم CCني م CCنها ،ذل CCك أل ّن ال Cّ Cرواب CCط ال CCعنصر ّي CCة س CCبب ل CCلمحبّة ب CCني أب CCناء
Cسياسّ Cية أو الCوطCن ّية أسCبا ًبCا
جCنس واحCد .وال يCمكن أن تCكون ال ّCروابCط الCعنصر ّيCة أو الCتّجار ّيCة أو ال ّ
لCلمحبّة الCعا ّCمCة ألنّCها روابCط جCسمانّ Cية ومCا ّد ّيCة .وال ّCروابCط املCا ّد ّيCة محCدودة ،وملّا كCانCت املCا ّدة محCدودة
ف CCإ ّن رواب CCطها مح CCدودة أي ً C
Cضا  ,ي Cتّضح م CCن ذل CCك أن أع CCظم ال Cّ Cرواب CCط وأك CCبر وس CCائ CCل االتّ CCحاد ب CCني
البشCCر هCCي الCCق ّوة الCّ CروحCCان Cيّة ألنّCCها ليسCCت محCCدودة بCCأيّCCة حCCدود  ,وال ّ CديCCن هCCو سCCبب اتّCCحاد الCCعالCCم،
وال CتّوجCCه إلCCى اهلل هCCو سCCبب اتّCCحاد الCCعالCCم ،وال ّ CدخCCول فCCي املCCلكوت هCCو سCCبب اتّCCحاد أهCCل األرض.
وإذا تّ Cم االتّCحاد حCصلت املCحبّة واأللCفة .ولCكن لCيس املCقصود مCن الّ CديCن تCلك الCتّقالCيد املCوجCودة بCني
أيCدي الCنّاس ،ألنّCها سCبب الCعداوة والCنّفور ،وعّ Cلة الجCدال والحCرب وسCفك الّ CدمCاء .راجCعوا الCتّاريCخ
وت CCأ ّم CCلوا ف CCي وق CCائ CCعه ت CCروا أ ّن ال Cتّقال CCيد ال CCباق CCية ف CCي أي CCدي م CCلل ال CCعال CCم ه CCي س CCبب ال CCقتال والح CCرب
والجCدال فCي الCعالCم  ,وإنّCما مCقصدي مCن الّ CديCن أنCوار شCمس الCحقيقة .وأسCاس األديCان اإللCهيّة
واحCد ،فCهي حCقيقة واحCدة وروح واحCدة ونCور واحCد ال تCع ّدد لCه  ,ومCن أسCس الّ CديCن اإللCهيّ تح ّCري
الCحقيقة ،ومCعنى ذلCك أن يCقوم جCميع البشCر بCالCبحث عCن الCحقيقة ،وملّا كCانCت الCحقيقة واحCدة فCإنّ
Cوح CCد ج CCميع ش CCيع ال CCعال CCم .وال CCحقيقة ع CCلم ،وال CCعلم أس CCاس األدي CCان اإلل CCه ّية ،ول CCذل CCك
ال CCبحث ع CCنها ي C ّ C

عصب .والCحقيقة هCي أن
فCالCعلم سCبب اتّCحاد الCقلوب ،والCحقيقة ألCفة بCني البشCر ،والCحقيقة تCرك الCت ّ ّ
تCCنظروا إلCCى جCCميع البشCCر عCCلى أنّCCهم عCCبيد اهلل .والCCحقيقة هCCي أن تCCعلموا بCCأ ّن جCCميع مCCلل الCCعالCCم
عCCبيد إللCCه واحCCد .والCCحقيقة هCCي أن تCCروا جCCميع الCCكائCCنات الCCحيّة فCCائCCضة مCCن فCCيض واحCCد .وكCّ Cل مCCا
فCي األمCر أ ّن الCوجCود فCي هCذا الCعالCم ذات مCرتCبتني :مCرتCبة الCنّقص ومCرتCبة الCكمال .ويCجب عCلينا أن
نCCسعى لCCيل نCCهار كCCي نCCب ّدل الCنّقص بCCالCCكمال ،فCCاألطCCفال مCCثالً –فCCي عCCالCCم طCCفولCCتهم -ال يCCدركCCون وال
يCعرفCون إالّ أنّCهم ال يسCتح ّقون الCذّ ّم بسCبب ذلCك .وإنّCما يCجب عCلينا أن نCر ّبCي هCؤالء األطCفال حCتّى
يCCصلوا إلCCى مCCرتCCبة الCCبلوغ .ويCCجب أن نتع ّهCCد هCCذا الCCغرس الجCCديCCد بCCاإلنCCماء وال Cتّنشئة ح Cتّى يCCثمر.
وهCذه األرض يCجب عCلينا أن نط ّCهCرهCا حCتّى تCؤتCي بCذور الCبركCة أكCلها .واملCريCض يCجب عCالجCه حCتّى
Cحب جCCميع البشCCر .فCCإذا اسCCتحكم هCCذا
يCCشفى .وال يCCنبغي لCCنا أن نCCبغض إنCCسانًCCا ،بCCل يCCجب أن نّ C
األسCاس حCصلت املCحبّة .وكCذلCك يCنبغي عCلينا أن نCناجCي اهلل دائ ًCما ونCدعCوه حCتّى يCوجCد املCحبّة فCي
Cتضرع ونبتهCCل كCCي تشCCرق شCCمس الCCحقيقة عCCلى الجCCميع ،وكCCي يCCغرق الجCCميع فCCي
الCCقلوب ،وأن نC
ّ
Cتضرع ونبتهCCل إلCCى اهلل كCCي يCCكمل كCّ Cل نCCاقCCص .وكCCي
بحCCر رحCCمة الCّ Cرب الCّ CرحCCمن يCCنبغي عCCلينا أن نC
ّ
الشCCرق والCCغرب ،وتسCCتضيء
يCCصل جCCميع األطCCفال إلCCى رتCCبة الCCبلوغ وتشCCرق شCCمس املCCحبّة عCCلى ّ C
جCC Cميع الCC Cقلوب مCC Cن نCC Cور مCC Cحبّة اهلل ،وتCC Cصبح اآلذان صCC CاغCC Cية وتنجCC Cذب الCC Cقلوب بCC Cنفحات الCC Cقدس
وتس CCتبشر األرواح ب CCبشارات اهلل ،له CCذا ف CCإنّ CCي أدع CCو ق CCائ Cالً :إل CCهي إل CCهي ل CCك الح CCمد ب CCما أش CCرق CCت
األنCCوار مCCن مCCلكوت األسCCرار ،واسCCتضاء جCCميع األرض بCCشعاعCCها ،فCCانتعشCCت ال Cنّفوس وانشCCرحCCت
الCقلوب بسCطوعCها ،لCك ال ّ
Cشكر يCا إلCهي بCما هCبّت نCسائCم الCعنايCة مCن مCطلع ال ّCرحCمة والCجود ،وخ ّCرت
Cصدور ب CCآي CCات ت CCقدي CCسك ف CCي ك Cّ Cل ال CCجهات ،ون CCادت
ب امل CCعبود .وانش CCرح CCت ال ّ C
Cلر ّ
الC Cنّفوس س CCجو ًدا ل ّ C
Cتضرع إل CCى م CCرك CCز ال CCجالل ون CCتذ ّلCCل ل CCعزّت CCك ب CCني
األل CCسن ب CCملكوت CCك وظ CCهور آي CCات ب ّ Cينات .ر ّب CCنا إنّ CCنا ن C
ّ
األن CCام ون CCدع CCوك ب CCال CCقلوب واألل CCسن واألرواح .ونس CCتفيض م CCن س CCحاب رح CCمتك ف CCي ك Cّ Cل األ ّي CCام .ربِّ
رب قCCد تCCشعشع
أجCCبر هCCذا الكسCCر ،وأكCCمل هCCذا ال Cنّقص ،وارحCCم عCCبادك ،وأيّCCدهCCم إلCCى صCCراطCCكِّ .
رب أنCC Cر
أنCC Cوار الهCC Cدى بCC Cني الCC Cورى ولCC Cك ّن ال C Cنّفوس غCC Cفلوا عCC Cن ذكCC Cرك وابCC Cتلوا بCC Cالّ C C
Cصمم والCC Cعمىِّ .
أب CCصاره CCم ب CCمشاه CCدة آي CCات CCك ال CCكبرى ،وأس CCمعهم ن CCداءك ال CCبدي CCع م CCن م CCلكوت CCك األب CCهى .إنّ CCك أن CCت
الرحيم.
الرحمن ّ
الكريم .إنّك أنت العظيم .إنّك أنت ّ

العلم يحطّم أغالل الطّبيعة
في يوم األربعاء املوافق  25تشرين األ ّول  1911ألقى حضرة عبد البهاء في منزله املبارك
في باريس الخطبة التّالية:
هو اهلل
الCعلم أعCظم فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ وهCو سCبب ظCهور الCفيض اإللCهيّ .والCعلم كCاشCف األسCرار
وه CCو ك CCامل CCرآة ا ّل CCتي ت CCرت CCسم ف CCيها ص CCور األش CCياء .ال CCعلم ي CCعطي ك Cّ Cل إن CCسان م CCعلوم CCات ع CCن ج CCميع
األشCCياء ،ويCCجعل كCّ Cل فCCرد مCCن البشCCر كCCأنّCCه جCCميع البشCCر .ذلCCك أل ّن الCCعلم يCCعلم اإلنCCسان جCCميع مCCا
اكCCتشفه البشCCر أي جCCميع املCCعلومCCات ا ّلCCتي يCCمتلكها البشCCر .والCCعلم هCCو ا ّلCCذي يCCم ّكن اإلنCCسان مCCن
السابقة .وهو ا ّلذي يم ّكنه من أن يكشف أسرار املستقبل.
االطّالع على جميع وقائع األزمنة ّ
وإنّCCكم لCCتالحCCظون أ ّن جCCميع الCCكائCCنات –كCCبيرة كCCانCCت أم صCCغيرة -أسCCيرة لCCلطّبيعة .فCCالّ C
Cشمس مCCثالً
Cسيّارات وجCميع الCنّجوم أسCيرة لCلطّبيعة .والCعناصCر أسCيرة لCلطّبيعة
أسCيرة لCلطّبيعة وكCذلCك جCميع ال ّ
والج CC Cماد وال C Cنّبات وال CC Cحيوان أس CC Cرى ل CC Cلطّبيعة وال ي CC Cمكنها أن ت CC Cتجاوز ع CC Cن م CC Cقتضيات ال C Cطّبيعة.
ف CC Cال ّ C C
Cشمس ب CC Cكل ع CC Cظمتها ال ي CC Cمكنها أن ت CC Cتجاوز م CC Cداره CC Cا وال إرادة ل CC Cها ف CC Cهي أس CC Cيرة ل CC Cلطّبيعة.
والCCوحCCوش والCطّيور أسCCيرة الCطّبيعة .واملCCحيط بّ C
Cكل عCCظمته أسCCير لCCلطّبيعة .والCCكرة األرضّ Cية أسCCيرة
الCطّبيعة فCال يCمكنها أن تCتجاوز قCانCون الCطّبيعة أدنCى تCجاوز  ,أ ّCمCا اإلنCسان فCحاكCم عCلى الCطّبيعة
بCحيث إنّCه يسCتطيع أن يحCطّم قCواعCدهCا وأحCكامCها ويCتح ّكم فCيها .فCاإلنCسان -بCمقتضى الCطّبيعة-
Cقره ال Cتّراب .وب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن أنّ CCه ل CCيس ب CCذي روح
مخ CCلوق ت CCراب Cيّ م CCثل س CCائ CCر ال CCحيوان CCات ،وم CCقام CCه وم ّ C
هCCوائ Cيّ وال مCCائ Cيّ إالّ أنّCCه يتخ Cطّى قCCانCCون ال Cطّبيعة فCCهو يCCجول عCCلى سCCطح البحCCر ويCCقطع املCCحيط
األكCبر .وهCو يCطير فCي الCهواء ويCسير تCحت املCاء .وقّ Cوة الكهCربCاء هCذه ا ّلCتي تCشاهCدونCها -بCال ّCرغCم مCن
Cمر ًدا مCCنها بCCحيث لCCو أصCCابCCت جCCبالً الخCCترقCCته ح Cتّى األسCCاس -إالّ أنّ
أنّCCه ال ق ّ Cوة أشCCد عCCصيانًCCا وتّ C
الشCCرق وال CCغرب .واإلن CCسان يس CCتطيع أن
اإلن CCسان ي CCأت CCي ب CCها وي CCحبسها ،وف CCي دق CCيقة ي CCتفاه CCم ب CCها ّ C
Cصوت الC Cطّليق ف CCي آل CCة ،وأن ي CCثبّت ص CCورة اإلن CCسان رغ CCم أنّ CCها ظ Cّ Cل زائ CCل .وج CCميع ه CCذه
ي CCحبس ال ّ C
األم CCور خ CCارق CCة ل CCلطّبيعة .وه CCذا ه CCو م CCعنى ق CCول CCنا :إ ّن اإلن CCسان ح CCاك CCم ع CCلى الC Cطّبيعة .ف CCمن أي CCن
اسCتحصل اإلنCسان عCلى هCذه الCفضيلة؟ لCقد تCأتّCت لCه مCن الCعلم  ,اتّCضح إذن أ ّن الCعلم هCو أعCظم
الCCفضائCCل اإلنCCسان Cيّة .وأ ّن خCCرق الCCعادات وهCCتك قCCوانCCني ال Cطّبيعة مCCنوط بCCالCCعلم .أ ّمCCا وقCCد وهCCب اهلل
لCCإلنCCسان هCCذه الCCق ّوة وهCCذا االسCCتعداد الّ CلذيCCن يخCCرق بCCهما قCCوانCCني عCCالCCم الCطّبيعة فCCإنّCCه ملCCن املCCؤسCCف
أن يCض ّيع اإلنCسان هCذه املCوهCبة فCي األمCور ال ّ
ارة .مCن املCؤسCف أن يجCريCها فCي قCنوات الCبغض
Cض ّ
والCCعداوة .مCCن املCCؤسCCف أن يس ّ
خCCرهCCا لCCلظّلم وال Cتّع ّدي .إذ يCCجب عCCلى اإلنCCسان أن يCCبذل هCCذه الCCق ّوة
فCC Cي سCC Cبيل إحCC Cياء ال C Cنّفوس ،وأن يس ّ
Cصالح،
Cصلح والّ C C
خCC CرهCC Cا لCC Cلخير الCC Cعام ،ويسCC CتخدمCC Cها فCC Cي الّ C C
ويCحصرهCا فCي تCعمير الCعالCم وراحCة الCنّفوس ،وتCرويCج األلCفة واملCحبّة بCني البشCر .وهCذه هCي املCوهCبة

ا ّلCCتي تCCتزيّCCن بCCها حCCقيقة اإلنCCسان  ,وإنCCني آلمCCل أن يCCوفّCCق الجCCميع إلCCى هCCذه املCCوهCCبة الCCكامCCلة ،وأن
Cحصلوا ال CCعلوم وال CCفنون .وت CCحصيل ال CCعلم ال
ت CCحصروا ه CCمكم ف CCي أن ي CCتل ّقى ال Cنّاس ال CCعلم ،وأن ي ّ C
يCCرتCCبط بCCزمCCان ،فCCهو يCCبدأ مCCع بCCدايCCة الCCحياة ويCCنتهي بCCنهايCCتها .وبCCواسCCطة الCCعلم يCCصبح املCCتع ّلمون
Cلصلح األكCبر إلCى أن يCتداعCى بCنيان الحCرب بCعون اهلل وعCنايCته،
سCببًا ملCحبّة مCن عCلى األرض وعّ Cلة ل ّ
Cصلح واملCحبّة وتCفوزوا بCالCنّجاة فCي الّ CداريCن  ,وإنّCني ألدعCو اهلل أن يCوفّCقكم فCي
ويCوضCع أسCاس ال ّ
السبيل.
هذا ّ
ال ّروح القدس سبب املحبّة الجامعة
في يوم الخميس املوافق  26تشرين األ ّول سنة  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية
أمام األحبّاء ا ّلذين اجتمعوا في بيته املبارك في باريس
هو اهلل
بCCالCّ CرغCCم مCCن أ ّن املCCحبّة قCCائCCمة فCCي عCCالCCم املCCا ّد ّيCCات إال أنّCCها فCCيه محCCدودة .فCCوسCCائCCط املCCحبّة وروابCCطها
مCوجCودة فCي الCعالCم الCجسمانCيّ ،إال أ ّن الCوسCائCط املCا ّديّCة محCدودة فCي حCني أ ّن حCقيقة املCحبّة غCير
مح CCدودة .ف CCكيف ي CCمكن ،ب CCال CCوس CCائ CCل املح CCدودة ،أن ت CCت ّم ال CCحقيقة غ CCير املح CCدودة؟ وم CCن ب CCني وس CCائ CCط
Cثيرا مCا
املCحبّة فCي الCعالCم املCا ّد ّي الّ uربuاط الuعائuليّ .ولCكن مCن املCعلوم أن هCذا ال ّCربCاط محCدود إذ ك ً
نجCCد فCCي الCCعائCCلة الCCواحCCدة نCCهايCCة الCCبغض والCCعداوة .ومCCن املCCعلوم أيً C
Cضا أ ّن املCCحبّة ال تCCت ّم بCCصورة
Cحا أ ّن الCّ CربCCاط الCCعائCCلي لCCيس كCCام Cالً ومCCن جCCملة
كCCامCCلة بCCروابCCط قCCابCCلة لCCالنCCفصال .إذن أصCCبح واضً C
ال ّCروابCط أي ً
Cضا الّ uربuاط الuوطuنيّ .فCاملCحبّة واأللCفة قCد تCنشآن بCني بCعض الCنّاس عCلى أسCاس أ ّنCهم
أهCCل وطCCن واحCCد .لCCكن هCCذا الCّ CربCCاط ال يCCكفي ألنّCCه أ ّوالً محCCدود بCCالCCوطCCن ،وثCCان ً Cيا ألنّCCه قCCد يحCCدث بCCني
أه CCل ال CCوط CCن ال CCواح CCد أش ّ Cد أن CCواع ال CCبغض وال CCعداوة .وال ّ uروابuuط الuuعنصريّuuة  -م CCن ن CCاح CCية ث CCال CCثة
محCدودة ،إذ مCن املCحتمل أن تCقع الCعداوة بCني أبCناء الCجنس الCواحCد .ومCن ال ّCروابCط االتّCحاد رابً Cعا
والسCC Cبب الCC CخامCC Cس لCC CأللCC Cفة واملCC Cحبّة
ّC
وح uuدة امل uuصال uuح :وهCC Cذه تCC Cزول عCC CندمCC Cا تCC Cختلف املCC Cصلحة.
CسياسCيّة  ,إذن أصCبح مCن املCعلوم
الuوحuدة ال ّ
uسياسuيّة .وقCد يCأتCي وقCت تCندثCر فCيه هCذه الCوحCدة ال ّ
واملCCح ّقق أن الCّ CروابCCط املCCا ّديّCCة ليسCCت كCCافCCية إلحCCداث األلCCفة بCCني البشCCر ،وأ ّن األمCCر مCCحتاج إلCCى قّ Cوة
م CCن ن CCوع آخ CCر ت CCجعل ج CCميع البش CCر ي CCتآل CCفون وت CCورث CCهم م CCنتهى امل CCحبّة ،ك CCما ي CCنبغي أن ت CCكون ه CCذه
الCCق ّوة غCCير محCCدودة  ,وال شCّ Cك أ ّن هCCذه الCCق ّوة هCCي ق ّ Cوة الCّ Cروح الCCقدس .إذ إنّCCها هCCي سCCبب الCCوحCCدة
ا ّلCCتي تجCCمع جCCميع البشCCر تCCحت ظCّ Cل كCCلمة واحCCدة ،وال ق ّ Cوة غCCير هCCذه الCCق ّوة املCCلكوت Cيّة تسCCتطيع أن
تCCجعل جCCميع البشCCر مCCجتم ًعا واح ً Cدا وتCCقيم روابCCط املCCحبّة عCCلى أسCCاس مCCتني  ,لهCCذا يCCنبغي عCCلينا
Cسماويّ CCة ت CCبعث
ج CCمي ًعا أن ن CCسعى ونجته CCد ك CCي ت CCشعّ ال Cنّوراي CCة اإلل CCهيّة ب CCني البش CCر .ف CCال Cنّوران Cيّة ال ّ C
ضCCو ًءا يCCربCCط بCCني قCCلوب جCCميع البشCCر رب Cطًا كCCام Cالً قCCويًّCCا .وهCCذا هCCو أسCCاس املCCحبّة الCCحقيقيّة ،إذ ال

ت CCحصل امل CCحبّة ب CCال س CCبب  ,وإنّ CCني أن CCصحكم وأوص CCيكم ف CCأن CCا اآلن ب CCينكم أيّ CCا ًم CCا م CCعدودة أت CCرك CCكم
بCعدهCا بCأالّ تCكونCوا أسCرى املCا ّديّCات .وأن تتح ّCرروا مCن الCقيود املCا ّديّCة .فCالCحيوان أسCير لCلما ّدة أ ّمCCا
اإلنCسان فCليس أسCير املCا ّديّCات أل ّن اهلل تCعالCى ح ّCرره مCنها  ,وإذا أمCعنتم الCنّظر وجCدتCم أ ّن جCميع
الCCكائCCنات أسCCيرة لCCعالCCم ال Cطّبيعة فCCال يCCمكنها ال Cتّجاوز عCCنه أب ً Cدا .أ ّمCCا اإلنCCسان فCCطليق مCCن األسCCر،
وهCCو يخCCرق ال Cطّبيعة .فCCأنCCتم تCCالحCCظون مCCثالً أ ّن اإلنCCسان –بCCمقتضى ال Cطّبيعة -مخCCلوق تCCراب Cيّ إالّ
أنّ CCه ي CCطير ف CCي ال CCهواء وه CCذا م CCخال CCف ل CCلطّبيعة .وه CCو ي CCجول ع CCلى س CCطح البح CCر ،وي CCسير ت CCحت امل CCاء
وه CCذا خ CCارق ل CCقان CCون ال Cطّبيعة ال CCعام .وح CCقائ CCق األش CCياء –ب CCمقتضى ال Cطّبيعة -س Cّ Cر م CCكنون ورم CCز
مCCصون ،إالّ أ ّن اإلنCCسان يCCدركCCها بCCق ّوتCCه الCCكاشCCفة ،وبهCCذه الCCق ّوة يCCبرزهCCا مCCن ح ّ Cيز الCCغيب إلCCى ح ّ Cيز
Cيرا لCلطّبيعة بCل هCو خCارق لCها  ,لهCذا يCنبغي لCكم
الCوجCود .وكCل هCذه أد ّلCة عCلى أ ّن اإلنCسان لCيس أس ً
CتوسCCلوا الCCق ّوة اإللCCهيّة كCCي تCCبرزوا وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ إلCCى حCيّز الCCوجCCود .وال تCCلقوا املCCحبّة
أن تC ّ C
فCCي قCCلوب ال Cنّاس بCCالCCقوى املCCا ّديّCCة ولCCكن بCCالCCوسCCائCCط والCّ CروابCCط املCCعنويّCCة .وال تCCجعلوا سCCبب مCCحبّتكم
إلنCسان مCا وحCدة الCعائCلة أو وحCدة الCوطCن أو وحCدة الCجنس .بCل يCجب أن تCحبّوا الCنّاس لCوجCه اهلل.
أح Cبّوا ك Cّ Cل إن CCسان ك CCام CCل ول CCو ل CCم ي CCكن م CCن أب CCناء وط CCنكم أو م CCن أف CCراد ع CCائ CCلتكم ،وبه CCذه ال CCوس CCيلة
تس CCتطيعون أن تخ CCدم CCوا ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وت CCجعلوه ن CCوران Cيًّا ،وأن ته CCدم CCوا ب CCنيان ظ CCلمات ال CCعداوة
وال CCبغضاء ،ف CCيجتمع ج CCميع البش CCر ت CCحت ظ Cّ Cل ع CCلم ال CCوح CCدة اإلن CCسانC Cيّة وت CCصل إل CCيكم الC Cتّأي CCيدات
Cسماويّ CCة ،وت CCفيض ع CCليكم ال CCفيوض CCات ال Cّ Cربّ CCان Cيّة إل CCى أن ت CCصبحوا م CCلكوت Cيّني رح CCمان Cيّني .ف CCاب CCذل CCوا
ال ّ C
Cليزي وذاك أملCانCيّ وذاك فCرنCسيّ
جCهودكCم مCن أجCل أن يCتح ّقق هCذا األمCر  ,ال تCقولCوا قCط هCذا إنج ّ
Cسنتكم قCط .بCل أنCتم جCمي ًعا عCبيد اهلل وإمCاء ال ّCرحCمن هCذا
أو إيCطالCيّ ال تجCروا هCذا الCقول عCلى أل ّ
هCو مCيزان ال ّ
Cليزي أو
Cكل .وفCي مCحفل األلCفة ال يCعرف الCفرنCسيّ مCن الCتّركCيّ وال األملCانCيّ مCن اإلنج ّ
اإليCرانCيّ أبً Cدا  ,فCإذا ر ّCكCزتCم فCكركCم فCي هCذا فCال ش ّCك أ ّن اهلل يCرضCى عCنكم وتCصل إلCيكم الCتّأيCيدات
CسماويّCة ،ال تCنظروا إلCى اسCتعداداتCكم فCإ ّن تCأيCيدات اهلل سCتصل إلCيكم .وأنCا نCفسي كCنت رجCالً
ال ّ
ضCCعيفًا مCCسجونًCCا إالّ أ ّن ال CتّأيCCيد اإللCCهيّ وصCCل إل Cيّ بCCحيث اآلن أعCCاشCCركCCم بCCالCّ Cروح والCّ CريCCحان فCCي
CلنتوجCC Cه إل CCى اهلل ،وإن ن CCظرن CCا ألن CCفسنا نخج CCل ألنّ CCنا ال ن CCملك
ب CCاري CCس آمC Cالً نش CCر ن CCفحات اهلل  ,ف C
ّ
االسCتعداد والّ CلياقCة .وأ ّCمCا إذا نCظرنCا إلCى قّ Cوة املCلكوت جCاءنCا األمCل وال ّCرجCاء ،ولCم تCرهCقنا أيCة مCش ّقة
والسالم.
مهما عظمت
ّ

السحاب
مجيء املسيح على منت
ّ
في يوم الخميس املوافق  26تشرين األ ّول سنة  1911ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة
على األحبّاء ا ّلذين اجتمعوا في البيت املبارك في باريس
هو اهلل
Cسحاب ،وي ّ C
Cتفضل الج CCمال امل CCبارك ف CCي ت CCفسير
ورد ف CCي اإلن CCجيل أ ّن امل CCسيح ي CCأت CCي راك Cبًا ع CCلى ال ّ C
Cضا .ذلCك ألنّCه ت ّ
Cسحاب أي ً
Cفضل
Cس ّيد املCسيح جCاء فCي امل ّCرة األولCى مCمتط ًيا ال ّ
هCذه اآليCة بCقولCه إ ّن ال ّ
Cس ّيدة مCريCم .كCما ورد فCي اإلنCجيل أنّ
Cسماء مCع أنّCه ظCاهCر ًيّCا ولCد مCن رحCم ال ّ
بCقولCه :أنCا جCئت مCن ال ّ
Cسماء وأ ّن ا ّلCCذي لCم ي ِ
Cسماء،
Cسماء ال يCصعد إلCى ال ّ
Cأت مCن ال ّ
Cسماء يCصعد إلCى ال ّ
ا ّلCCذي أتCى مCن ال ّ
Cسماء
Cسماء ،م CCع أ ّن امل CCسيح ول CCد م CCن رح CCم م CCري CCم  ,ي Cتّضح إذن أ ّن امل CCقصود ب CCال ّ C
وأن CCا أت CCيت م CCن ال ّ C
Cسماء ه CCي امل CCلكوت وامل CCسيح ج CCاء م CCن ه CCناك وك CCان ح CCني ج CCاء
ل CCيس ذل CCك ال CCفضاء ال Cالّن CCهائ Cيّ ب CCل ال ّ C
Cسحاب ي CCحول دون م CCشاه CCدة
Cري .ف CCكما أ ّن ال ّ C
Cسحاب .وال ّ C
م CCمتطيًا ال ّ C
Cسحاب ي CCعني ال CCجسم البش ّ C
ال ّ
Cسيّد املCسيح البشCريّCة دون مCشاهCدتCه كCشمس الCحقيقة  ,وقCد ورد
Cشمس كCذلCك حCالCت طCبيعة ال ّ
ف CCي اإلن CCجيل ق CCول CCهم إ ّن ه CCذا ال ّ C
Cسماء ون CCحن ن CCعرف CCه
Cري وه CCو ي CCزع CCم أنّ CCه أت CCى م CCن ال ّ C
Cشخص ن CCاص ّ C
Cسماء  ,فCCاملCCقصود إذن
Cأي مCCعنى لCCقولCCه إنّCCه أتCCى مCCن الّ C
ونCCعرف جCCميع ذوي قCCربCCاه ونCCعرف مCCوطCCنه فّ C
Cسيّد املCسيح مCن الCنّاصCرة إالّ أ ّن روحCه الهCوتCيّة .وبCال ّCرغCم مCن أ ّن قCواه
أنّCه بCال ّCرغCم مCن أن جسCد ال ّ
الCجسمانCيّة كCانCت محCدودة إالّ أ ّن قCواه ال ّCروحCانCيّة كCانCت غCير محCدودة .غCير أ ّن الخCلق نCظروا إلCى
Cس ّيد املCCسيح وقCCالCCوا إ ّن هCCذا الّ C
Cشخص مCCن الCنّاصCCرة ،وإنّCCه جCCاء مCCن رحCCم
Cري فCCي الّ C
الCCجانCCب البشّ C
Cس ّيد املCCسيح .فCCي حCCني أنّCCهم لCCو
Cسماء .ذلCCك أل ّن نCCظرهCCم كCCان مCCتع ّل ًقا ببشCCر ّيCCة الّ C
مCCريCCم ولCCيس مCCن الّ C
السماء ح ًقّا.
اطّلعوا على حقيقة املسيح لعرفوا أنّه جاء من ّ
السيّد املسيح من أن يدركوا حقيقته.
ويقول حضرة بهاء اهلل ،وهكذا منعتهم بشريّة ّ
وإنّ CCنا ل CCنأم CCل أالّ ت CCنظروا إل CCى البش CCريّ CCة ب CCل إل CCى ال CCحقيقة ،وأالّ ت CCحتجبوا ب CCامل CCا ّديّ CCات ك CCي ت CCفوزوا
بCنصيب مCن ال ّCروحCانCيّات .ال تCكونCوا أرضCيّني بCل سCماويّCني ،ال تCكونCوا جCسمانCيّني بCل روحCانCيّني .ال
تCCكونCCوا ظCCلمان Cيّني بCCل كCCونCCوا نCCوران Cيّني .ولCCتتع ّلق أبCCصاركCCم بCCشمس الCCحقيقة ا ّلCCتي سCCطعت أنCCوارهCCا
Cسحاب حCCجا ًبCCا وال تCCكون هCCذه ال CتّقالCCيد مCCانCCعة إ ّيCCانCCا مCCن مCCشاهCCدة
مCCن جCCميع اآلفCCاق .فCCال يCCكون الّ C
ال CCحقيقة ،أب CCصروا ال ّ C
Cصفاء ،وش CCاه CCدوا
Cسماء ف CCي غ CCاي CCة ال ّ C
Cسحاب ان CCظروا ال ّ C
Cشمس وال ت CCبصروا ال ّ C
شCمس الCحقيقة ا ّلCتي تجّ Cلت اآلن بCال سCحاب يCحجبها وفCي مCنتهى الCق ّوة ،كCي تسCتضيئوا جCمي ًعا
رمدي.
الس
وتفوزوا بالحياة األبد ّية ،وتصبحوا مظاهر الفيض ّ
ّ
ان CCتقلوا م CCن ع CCال CCم امل CCا ّديّ CCات إل CCى ع CCال CCم امل CCعنويّ CCات .ذل CCك أل ّن امل CCا ّديّ CCات مح CCدودة وامل CCعنويّ CCات غ CCير
محCدودة .فCال يCكون املحCدود مCانً Cعا لCنا مCن بCلوغ غCير املحCدود وال يحCرمCنا عCالCم الCنّاسCوت مCن بCلوغ

ع CCال CCم ال Cالّه CCوت .وال ي CCدف CCع ب CCنا الجس CCد إل CCى ال CCيأس م CCن ال Cّ Cروح .ه CCذا ه CCو رج CCاؤن CCا .وه CCذا ه CCو أم CCلنا.
وأسأل اهلل أن تفوزوا جمي ًعا بذلك.
والسالم
الخالف الدينيّ وإثبات نبوّة سيّدنا محمّ د عليه الصالة
ّ
في يوم الجمعة املوافق  27تشرين األ ّول  1911ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة أمام
ا ّلذين معه في منزل مسيو دريفوس في باريس
هو اهلل
مل ّCا كCانCت تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل تCدعCو إلCى تCوحCيد جCميع البشCر وإيCجاد مCنتهى األلCفة واالتّCحاد
فCي مCا بCينهم لCذلCك يCجب أن نCبذل ك ّCل مCا فCي وسCعنا كCي يCزول سCوء الCتّفاهCم الCقائCم بCني املCلل .كCما
يCCجب أن نCCبحث قCCليالً فCCي سCCوء ال CتّفاهCCم الCCواقCCع بCCني األديCCان ح Cتّى إذا زال سCCوء ال CتّفاهCCم هCCذا ت Cمّ
السCC Cبب األص CCلي له CCذا االخ CCتالف
االتّ CCحاد ال CCك ّليّ وح CCصل م CCنتهى األل CCفة ب CCني ج CCميع امل CCلل  ,إ ّن ّ C
والجCCدال هCCو عCCلماء املCCلل .ذلCCك أل ّن كCّ Cل فCCريCCق مCCن هCCؤالء قCCد أفCCهم رعCيّته أ ّن اهلل غCCضب عCCلى سCCائCCر
املCلل فحCرمCها مCن رحCمة ال ّCرحCمن  ,لCقد اتCفق لCي وأنCا بCطبريّCة أن كCنت أسCكن بCجوار مCعبد لCليهود
إذ كCان املCنزل ا ّلCذي أنCزل فCيه مشCرفًCا عCليه .ورأيCت حCاخCام الCيهود يCعظ ويCقول :يCا أ ّمCة الCيهود! أنCتم
شCCعب اهلل وبCCقية األمCCم شCCعب غCCيره .خCCلقكم اهلل مCCن سCCاللCCة إبCCراهCCيم ووهCCب لCCكم الCCفيض والCCبركCCة،
وف ّ C
Cضلكم ع CCلى س CCائ CCر ال CCعامل CCني .اخ CCتار م CCنكم إس CCحاق وب CCعث ي CCعقوب واص CCطفى ي CCوس CCف وأرس CCل
مCCوسCCى وهCCارون وسCCليمان وداود وإشCCعيا وإيCCليا .وجCCميع هCCؤالء األنCCبياء مCCن شCCعبكم .ومCCن أجCCلكم
الصخCر مCاء .فCأنCتم
Cسماء ،وأجCرى لCكم مCن ّ
أغCرق آل فCرعCون وشCقّ البحCر وأنCزل لCكم مCائCدة مCن ال ّ
Cقرب CCون .إنّ CCكم أب CCناء إس CCرائ CCيل أي أب CCناء اهلل امل CCمتازون ع CCلى ج CCميع امل CCلل وس CCوف ي CCأت CCي
ع CCند اهلل م ّ C
املCسيح املCوعCود وعCندئ ٍCذ تCعتزّون وتCحكمون جCميع مCلل الCعالCم .وأ ّCمCا سCائCر املCلل فCيرتّ Cدون مخCذولCني
Cرورا ال يCCمكن وصCCفه  ,وكCCذلCCك الCCحال بCCالنّسCCبة
مCCرذولCCني ،وقCCد فCCرح الCCيهود مCCن قCCولCCه هCCذا وسCّ Cروا سً C
لجCميع املCلل .فسCبب اخCتالفCهم ونCزاعCهم وجCدالCهم هCو عCلماؤهCم .ولCكن لCو تح ّCرى هCؤالء عCن الCحقيقة
لحCدث االتّCفاق واالتّCحاد بCال ش ّCك .ذلCك أل ّن الCحقيقة واحCدة وال تCقبل الCتّع ّدد  ,فCيا طCالCبي الCحقيقة
السCCالم
إ ّن كCّ Cل مCCا سCCمعتوه ح Cتّى اآلن مCCن الCّ CروايCCات فCCي حCCقّ س Cيّد الCCكائCCنات س CيّدنCCا محCّ Cمد عCCليه ّ C
كCان مCنبعثًا عCن الCغرض والCتّعصب الCجاهCل .ولCم يCكن مCطابً Cقا لCلحقيقة قCط .وهCا أنCا الCيوم أب ّCني لCكم
الCحقيقة الCواقCعة .ولCن نCروي لCكم ال ّCروايCات ولCكنّنا سنتحّ Cدث بCميزان الCعقل .ذلCك أل ّن وقCائCع األزمCنة
CسابCCقة ال بّ Cد مCCن وزنCCها بCCميزان الCCعقل .فCCإن طCCابCCقته ُقCCبلت وإالّ كCCانCCت غCCير أهCCل ألن تُCCعتمد  ,أ ّوالً
الّ C
السCCالم فCCي كCCتب الCCكهنة يشCCبه الCCكالم ا ّلCCذي يCCقال
إ ّن مCCا تCCقرأونCCه مCCن طCCعن بCCس ّيدنCCا الCّ CرسCCول عCCليه ّ C
Cس ّيد املCسيح وهCو بCرغCم مCا هCو عCليه
Cس ّيد املCسيح فCي كCتب الCيهود .الحCظوا مCاذا قCيل فCي ال ّ
فCي ال ّ
مCCن الCCعظمة والCCجالل وفCCي الCCوقCCت ا ّلCCذي بCCعث فCCيه بCCوجCCه صCCبيح ونCCطق فCCصيح  ,يCCالحCCظ الCCيوم أنّ

نCCصف أهCCل الCCعالCCم مCCن عCCبدة األصCCنام وال Cنّصف اآلخCCر قCCسمان :الCCقسم األعCCظم مCCن املCCسيح ّيني
Cهمان.
والCقسم الCثّانCي مCن املسCلمني أ ّCمCا بCقية املCلل األخCرى فCقليلة .ولCذلCك فهCذان الCقسمان هCما امل ّ
ول CCقد اس CCتمر ال Cنّزاع والج CCدال أل Cفًا وث CCالث CCمائ CCة س CCنة ب CCني املس CCلمني وامل CCسيحيّني ف CCي ح CCني أ ّن س CCوء
ال CتّفاهCCم هCCذا يCCمكن أن يCCزول بCCأمCCر يCCسير وتحCّ Cل مح ّ Cله األلCCفة فCCال يCCبقى جCCدال وال نCCزاع وال قCCتال.
السCCالم اعCCترض أ ّول مCCا اعCCترض عCCلى
وهCCذا مCCا نCCريCCد أن نCCب ّينه  ,عCCندمCCا بCCعث س ّ CيدنCCا محCّ Cمد عCCليه ّ C
عCC CشيرتCC Cه األقCC CربCC Cون إذ لCC Cم يCC CؤمCC Cنوا بCC Cال C Cتّوراة واإلنCC Cجيل .وهCC Cذا مCC Cنصوص فCC Cي الCC Cقرآن ولCC Cيس مCC Cن
ال ّCروايCات الCتّاريCخ ّية .قCال لَِ Cم َلْ Cم تCؤمCنوا بجCميع الCنّب ّيني وملCاذا لCم تCؤمCنوا بCالCنّب ّيني الCثّمانCية والعشCريCن
Cنص عCلى أ ّن الCتّوراة واإلنCجيل مCن كCتب اهلل ،وأ ّن سّ CيدنCا
ا ّلCذيCن ورد ذكCرهCم فCي الCقرآن .والCقرآن ي ّ
Cسيّدة
Cسيّد املCCسيح ولCCد مCCن الCّ Cروح الCCقدس ،وأنّCCه كCCلمة اهلل ،وأ ّن الّ C
Cظيما ،وأ ّن الّ C
مCCوسCCى كCCان نCCبيًّا عً C
Cسيّدة مCريCم لCم تCكن مخCطوبCة ألحCد ،وأنّCها كCانCت
Cنص عCلى أن ال ّ
مCريCم مCق ّدسCة .ال بCل إ ّن الCقرآن ي ّ
مCعتكفة مCنزويCة فCي قCدس األقCداس بCأورشCليم ،وأنّCها كCانCت مCنقطعة لCلعبادة لCيل نCهار ،وأ ّن مCائCدة
Cسماء كCCانCCت تCCأتCCي إلCCيها .وكCCان ك ّ Cلما دخCCل عCCليها زكCCريCCا أبCCو يCCحيى املحCCراب ووجCCد عCCندهCCا
مCCن الّ C
Cص الCقرآن
Cسماء .ون ّ
رز ًقCCا فCيسألCها مCن أيCن لCك هCذا يCا مCريCم فCتجيب مCريCم هCو مCن عCند اهلل مCن ال ّ
Cسيّد املCسيح تCك ّلم فCي املهCد وأ ّن اهلل اصCطفى مCريCم وف ّ
أي ً
Cضلها عCلى نCساء الCعاملCني
Cضا عCلى أن ال ّ
الس CCالم ق CCوم CCه
Cسيّد امل CCسيح  ,وق CCد الم سC Cيّدن CCا مح Cّ Cمد ع CCليه ّC C
 ,ه CCذه ه CCي ن CCصوص ال CCقرآن ح CCول ال ّ C
ووبّ CCخهم إذ ل CCم ي CCؤم CCنوا ب CCامل CCسيح وم CCوس CCى .ف CCقال CCوا إذا آم CCنا ب CCامل CCسيح وم CCوس CCى وال Cتّوراة واإلن CCجيل
ف CCماذا ن CCفعل ب CCآب CCائ CCنا وأج CCدادن CCا ا ّل CCذي CCن نفتخ CCر ب CCهم؟ ف CCقال س ّ Cيدن CCا مح Cّ Cمد م CCن ل CCم ي CCؤم CCن ب CCامل CCسيح
Cص الCقرآن ولCيس مCن روايCات الCتّاريCخ .بCل إنّCه قCال ال تسCتغفروا
ومCوسCى فCهو مCن أهCل الCنّار .هCذا ن ّ
Cس ّيد املCCسيح وال بCCاإلنCCجيل ،هCCكذا الم محCّ Cمد قCCومCCه ,
آلبCCائCCكم ودعCCوا أمCCرهCCم هلل فCCإنّCCهم لCCم يCCؤمCCنوا بCCالّ C
وقCد ُبCعث سّ CيدنCا مح ّCمد فCي وقCت لCم يCكن فCيه لCدى هCذه األقCوام مCدنّ Cية وال تCربCية وال إنCسانّ Cية وبCلغ
CوحCشهم درجCة أنّCهم كCانCوا يCدفCنون بCناتCهم أحCياء ،وكCانCت الCنّساء لCديCهم أحّ C
ط مCن الCحيوان وكCانCوا
ت ّC
يCتعطّرون بCبول األبCل ويشCربCونCه .بCني هCؤالء الCنّاس بCعث سCيّدنCا مح ّCمد .فCربّCى هCذه األقCوام الCجاهCلة
بCCحيث تCCف ّوقCCوا عCCلى سCCائCCر الCطّوائCCف فCCي زمCCن قCCصير .فCCأصCCبحوا عCCلماء مCCن أهCCل املCCعرفCCة والّ CدرايCCة
Cص ال CCقرآن ي CCقول ب CCأ ّن الC Cنّصارى أو ّداؤك CCم ،ول CCكن ع CCليكم أن ت CCمنعوا بش CCدة ع CCبدة
Cصناع CCة .ون ّ C
وال ّ C
األصCCنام مCCن الCCعرب عCCن عCCبادة األصCCنام والCCهمجيّة .هCCذه هCCي حCCقيقة اإلسCCالم .فCCال تCCنظروا إلCCى
أفCعال بCعض أمCراء اإلسCالم .ذلCك أل ّن أعCمالCهم ال صCلة لCها بCسيّدنCا مح ّCمد .اقCرأوا الCتّوراة لتجCدوا
كCCيف كCCانCCت األحCCكام .ث ّ Cم انCCظروا مCCاذا فCCعل مCCلوك الCCيهود .واقCCرأوا اإلنCCجيل تCCروا أنّCCه رحCCمة بCCحتة.
Cسيّد
Cسيّد املCسيح الCنّاس جCمي ًعا مCن الحCرب والCقتال .وحCني س ّCل بCطرس سCيفه أمCره ال ّ
فCقد مCنع ال ّ
Cسيف إلCCى غCCمده .أ ّمCCا األمCCراء املCCسيحيّون كCCم سCCفكوا مCCن ال ّ CدمCCاء وكCCم ظCCلموا
املCCسيح بCCأن يCCعيد الّ C
Cس ّيد املCCسيح  ,مCCقصدي مCCن هCCذا
الCنّاس كCCذلCCك حCCكم الCCكثير مCCن الCCقساوسCCة بCCما يCCخالCCف تCCعالCCيم الّ C
Cس ّيد املCسيح هCو روح اهلل وكCلمة اهلل وأنّCه مCق ّدس واجCب الCتّعظيم،
هCو أن املسCلمني يCعترفCون بCأ ّن ال ّ

وأ ّن م CCوس CCى ك CCان ن CCبيًّا ع CCظيم ال ّ C
Cشأن وص CCاح CCب آي CCات ب CCاه CCرات ،وأ ّن ال Cتّوراة ك CCتاب اهلل  ,وخ CCالص CCة
ال CCقول إ ّن املس CCلمني ي CCكنّون ل CCلمسيح ومل CCوس CCى أق CCصى ال Cتّمجيد وال Cتّقدي CCس .ف CCلو ق CCاب CCل امل CCسيحيّون
ومج CCدوه إذن ل CCزال ه CCذا الC Cنّزاع .فه CCل ي CCنتكس إي CCمان املس CCلمني؟
ّC
ن CCبيّ اإلس CCالم ب CCامل CCثل ف CCق ّدس CCوه
وأي ذن CC Cب
أس CC Cتغفر اهلل م CC Cاذا ل CC Cحق ب CC Cاملس CC Cلمني م CC Cن أذى أو ض CC Cرر ل CC Cتمجيده CC Cم ال ّ C C
Cسيّد امل CC Cسيح؟ ّ
Cس ّيد املCسيح
CقربCني إلCى اهلل ألنّCهم إذ أنCصفوا وقCالCوا إ ّن ال ّ
اقCترفCوا؟ إنّCهم عCلى الCعكس أصCبحوا م ّ
روح اهلل وكCCلمة اهلل .ث ّ Cم أليسCCت نCCب ّوة محCّ Cمد ثCCابCCتة بCCال ّ CدالئCCل الCCباهCCرة؟ مCCن بCCني الCCبراهCCني عCCلى نCCب ّوة
سّ CيدنCCا محCّ Cمد الCCقرآن ا ّلCCذي أوحCCى اهلل بCCه إلCCى شCCخص أ ّمCيّ وإحCCدى معجCCزات الCCقرآن أنّCCه حCCكمة
بCالCغة ،وأنّCه يCقيم شCريCعة فCي غCايCة اإلتCقان كCانCت بCمثابCة روح لCذلCك الCعصر .وفCضالً عCن ذلCك فCقد
ب َّCني مCن املCسائCل الCتّاريCخيّة واملCسائCل ال ّCريCاضCيّة مCا خCالCف الCقواعCد الCفلكيّة ا ّلCCتي سCادت فCي ذلCك
الCCزمCCان .ثّ Cم ثCCبت أ ّن مCCنطوقCCه كCCان حً Cقّا  ,فCCي زمCCان محCّ Cمد كCCانCCت قCCواعCCد بCCطليموس الCCفلكيّة مسّ Cل ًما
بCها فCي اآلفCاق وكCان كCتاب املجسCطي هCو أسCاس الCقواعCد ال ّCريCاضCيّة عCند جCميع الCفالسCفة إال أنّ
مCCنطوقCCات الCCقرآن جCCاءت مCCخالCCفة لCCتلك الCCقواعCCد الCّ CريCCاض Cيّة املس ّ Cلم بCCها .ولهCCذا ع َّ Cم االعCCتراض بCCأنّ
آيCC Cات الCC Cقرآن هCC Cذه دلCC Cيل عCC Cلى عCC Cدم االطّ CCالع .إال أنّCC Cه بCC Cعد مCC Cرور ألCC Cف سCC Cنة اتّCC Cضح مCC Cن تCC Cحقيق
CاسCCا
الCّ CريCCاضCيّني وتCCدقCCيقهم أ ّن كCCالم الCCقرآن مCCطابCCق لCCلواقCCع ،وأ ّن قCCواعCCد بCCطليموس ا ّلCCتي كCCانCCت أسC ً C
ألفCكار آالف ال ّCريCاضCيّني والCفالسCفة فCي الCيونCان وال ّCرومCان وإيCران بCاطCلة  ,فCمثالً مCن بCني مCسائCل
Cقرر أ ّن األرض سCCاكCCنة.
الCCقرآن الCّ CريCCاضCيّة تCCصريCCحه بحCCركCCة األرض وقCCد كCCانCCت قCCواعCCد بCCطليموس تّ C
وكCان ال ّCريCاضّ Cيون الCقدامCى يCقولCون بCأ ّن ال ّ
Cشمس تتح ّCرك حCركCة فCلك ّية .فCجاء الCقرآن وب ّCني أن حCركCة
ال ّ C
Cشمس م CCحور ّي CCة ،وق CCال ب CCأ ّن ج CCميع األج CCسام ال CCفلك ّية واألرض ّ Cية متح Cّ Cرك CCة .وله CCذا ف CCإنّ CCه ح CCني ق CCام
الCّ CريCCاض ّ Cيون املحCCدثCCون بCCال Cتّحقيق وال CتّدقCCيق فCCي املCCسائCCل الCCفلك ّية واخCCترعCCوا اآلالت واألدوات لهCCذه
CصريCCح صCCحيح ،وأ ّن جCCميع الCCفالسCCفة
الCCغايCCة ،وكCCشفوا األسCCرار ثCCبت وتCCح ّقق أ ّن مCCنطوق الCCقرآن الّ C
وال ّCريCاضCيّني الCقدامCى كCانCوا عCلى خCطأ  ,واآلن ال بّ Cد مCن اإلنCصاف ،مCاذا يCعني أن يخCط pآالف
الCحكماء والCفالسCفة وال ّCريCاضCيّني مCن األمCم املCتم ّدنCة رغCم الّ Cدرس والCتّحصيل فCي املCسائCل الCفلكيّة،
CتوصCCل شCCخص أ ّمCيّ مCCن قCCبائCCل بCCاديCCة الCCعرب الCCجاهCCليّة -لCCم يCCسمع بCCاسCCم الCّ CريCCاضCيّات -إلCCى
وأن يC C ّ C
حCقيقة املCسائCل الCفلكيّة الCغامCضة ويح ّCل مCثل هCذه املCشكالت ال ّCريCاضCيّة رغCم أنّCه نCشأ وتCرعCرع فCي
الصحراء بواد غير ذي زرع! ال ّ
شك أ ّن هذه القضيّة خارقة للعادة .وأنّها حصلت بق ّوة الوحي.
ّ
وال يمكن اإلتيان ببرهان أشفى من هذا وال أكفى .وهذا غير قابل لإلنكار.

االتّحاد مقصد عظيم دونه مشكالت جمّ ة
السبت املوافق  28تشرين األ ّول  1911ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة أمام
في يوم ّ
األحبّاء ا ّلذين اجتمعوا في منزله املبارك في باريس.
هو اهلل
الCيوم قCرأت عCن حCوادث إيCطالCيا وتCركCيّا .ولCقد قCامCت حCرب جCديCدة يCراق فCيها دم الCنّاس الCبائسCني
Cسوداء ي CCقتل ال Cنّاس ب CCعضهم ب ً C
Cعضا م CCع أنّ CCها
م CCن أج CCل أت CCفه األس CCباب .ف CCمن أج CCل ه CCذه األرض ال ّ C
ليسCت مCل ًكا ألحCد مCنهم .مCا أكCثر األمCم والّ Cدول ا ّلCCتي كسCبت األرض ثّ Cم ضCاعCت هCذه األرض مCن
أيCCديCCهم بCCعد زمCCن قCCصير .مCCا أكCCثر املCCمالCCك ا ّلCCتي فCCتحت فCCي زمCCان شCCارملCCان وأ ّيCCام نCCابCCليون األ ّول.
ولCكن مCاذا كCانCت الCنّتيجة آخCر األمCر؟ لCقد ضCاعCت هCذه املCمالCك فCي زمCن قCصير  ,إ ّن األرض مCلك
هلل .وج CCميع امل CCلل وال ّ Cدول ب CCمثاب CCة مس CCتأج CCري ه CCذه األرض وس CCتفلت م CCن ي CCد الج CCميع" .وهلل م CCيراث
Cسموات واألرض" أمCCن أجCCل هCCذه امل ّ Cدة الCCقصيرة ا ّلCCتي تشCCبه االسCCتئجار يCCتنازعCCون ويCCتجادلCCون
الّ C
Cالس CCباع ال ّ C
Cضاري CCة وي CCفتك ب CCعضهم ب CCبعض ك CCالC Cذّئ CCاب ال CCكاس CCرة؟
وي CCسفك ب CCعضهم دم CCاء ب CCعض ك C Cّ C
واملCCعلوم أ ّن اهلل خCCلق اإلنCCسان مظهCً Cرا لCCفضائCCل الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ وكCCي يCCكون سCCببًا لCCراحCCة الCCعالCCم
وطCمأنCينته ،ويCكون سCببًا لCلمحبّة واأللCفة ،ويCكون نCورانCيًّا عCادالً مCنصفًا ،فCال يCعتدي عCلى غCيره بCل
يCC CعاونCC Cه ح C Cتّى تCC Cسود الCّ C CرأفCC Cة بCC Cني البشCC Cر .هCC Cذا مCC Cا يCC CريCC Cده اهلل .وهCC Cذا هCC Cو سCC Cبب سCC Cعادة الCC CعالCC Cم
اإلنCسانCيّ وعCزّة البشCر .ولCك ّن البشCر – واأسCفاه! – يCقومCون بCما يCخالCف رضCا اهلل ،ويCسعون فCي
أم CCور تسC Cبّب ذ ّلCC Cة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ وف CCضيحته  ,إنّ CCكم ال CCيوم –ب CCالنّس CCبة إل CCى س CCائ CCر الC Cطّوائ CCف
Cوجه CCتم إل CCى اهلل ،ت CCبتغون خ CCير ال CCعال CCم
امل CCوج CCودة ه CCنا -ج CCمع ق CCليل ع CCقدت CCم نC Cيّتكم ع CCلى ال CCخير ،وت ّ C
Cصالح ،وت CCنزع CCون إل CCى امل CCحبّة واألل CCفة ،وغ CCاي CCة م CCسعاك CCم ه CCو أن
Cصلح وال ّ C
اإلن CCسان Cيّ ،وت CCلتمسون ال ّ C
Cصلح مCC Cكان
يتّحCC Cد البشCC Cر وي C Cتّفقوا وقCC Cصارى أمCC Cلنا هCC Cو أن يCC Cزول الCC Cقتال والجCC Cدال ،وأن يحCّ C Cل الّ C C
الحCCرب واملCCحبّة محCّ Cل الCCبغضاء ويCCسود االتّCCحاد بCCدل االخCCتالف  ,وهCCذا الهCCدف هCCدف عCCظيم حً Cقا.
Cسيرا .إذ دونCه مCشكالت ج ّCمة .إالّ أنّCكم يCجب أن تسCتسيغوا ك ّCل مCش ّقة وكCل
ولCكنّه لCيس سهCالً وال ي ً
عCCناء فCCي سCCبيله .ومCCعنى ذلCCك أنّCCه يCCجب عCCليكم أن تCCقفوا فCCي وجCCه جCCميع البشCCر .أل ّن جCCميع املCCلل
ر ّ CكCزت فCكرهCا فCي الحCرب ،وعCقدت عCزمCها عCلى أن يCغ ّير بCعضها عCلى بCعض لCيفتحوا املCمالCك  ,فCال
شCّ Cك أ ّن عCCملكم هCCذا عCCسير جً Cدّا .ولCCكن إذا بCCذلCCتم أقCCصى الجهCCد بCCال كCCلل وال مCCلل تCCبلغون الCنّتائCCج
Cضرع CCوا دائ Cً Cما وابته CCلوا أب ً Cدا إل CCى اهلل واط CCلبوا إل CCيه أن يخ CCلق أس CCباب األل CCفة ،وأن
امل CCفيدة  ,إذن ت ّ C
Cهمة ،وح Cتّى يCCم ّكنكم مCCن
يCCم ّدكCCم بCCمدد مCCن عCCنده وتCCأيCCيد مCCن لCCدنCCه ح Cتّى تسCCتطيعوا إنCCجاز هCCذه املّ C
السCCبيل .وربّCCما بCCلغ بCCكم األمCCر
حCCمل هCCذا الCCعبء ال Cثّقيل ،وتحCّ Cمل كCّ Cل مCCش ّقة وتCCعب وعCCناء فCCي هCCذا ّ C
Cضحوا ب CCأن CCفسكم .وك Cّ Cل إن CCسان ج CCليل اله CCدف يس CCتعذب
إل CCى الح ّ Cد ا ّلCCذي ي Cّ C
CتوجCCب م CCعه ع CCليكم أن ت ّ C
Cظيما كCCا ّلCCذي أمCCامCCكم ،فهCCذا
مCCش ّقة تCCواجCCهه فCCي سCCبيل تCCحقيق هCCدفCCه وخC C ّ C
CاصCCة إذا كCCان الهCCدف عً C

الهCCدف هCCو عّ Cلة حCCياة الCCعالCCم ونCCورانCيّة عCCالCCم البشCCر وراحCCة واطCCمئنان الخCCلق جCCمي ًعا وظCCهور مCCوهCCبة
أي تCعب
الCعالCم اإلنCسانCيّ وتجّ Cلي تCأيCيدات املCلكوت اإللCهيّ  ,وآمCل أال تCثبط عCزمCكم أيّCة مCش ّقة وال ّ
وأن تCزداد ه ّCمتكم سCم ًوّا يCو ًمCا بCعد يCوم ،ويCتضاعCف سCعيكم واجCتهادكCم حCتّى تشCتهروا بCني البشCر
بنورانيّة محبّة اهلل.
ال ّروح القدس واسطة الفيض
في يوم األحد املوافق  29تشرين األ ّول سنة  1911ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة
بمنزل شقيقة مسيو دريفوس في باريس.
هو اهلل
إ ّن حCCقيقة ال Cذّات اإللCCه ّية فCCي نCCهايCCة ال CتّنزيCCه وال CتّقديCCس .ولCCيس لCCها نCCزول وال صCCعود وتCCنزّل الCCحقّ
إل CCى ع CCال CCم الخ CCلق مس CCتحيل ،ذل CCك ألّن CCه ال ص CCلة قّ C C
ط ب CCني ال CCغنى امل CCطلق وال CCفقر امل CCحض .وح CCقيقة
األلCوهّ Cية غCنى مCحض وقCديCمة ،وأ ّCمCا اإلنCسان فCحادث وفCقر صCرف .وحCقيقة األلCوهّ Cية قCدرة مCحضة
واإلنCC Cسان عجCC Cز صCC Cرف .لهCC Cذا فCC CإنّCC Cه ال صCC Cلة بCC Cني الCC Cغنى املCC Cطلق والCC Cفقر الCC Cبحت ،وبCC Cني الCC CقديCC Cم
Cصرف  ,وم CCن ث ّ Cم ك CCان ال ب ّ Cد م CCن واس CCطة ف CCيض ب CCني
وال CCحادث ،وب CCني ال CCقدرة ال CCخال CCصة والعج CCز ال ّ C
CساطCCع مCCن الّ C
حCCقيقة األلCCوه Cيّة وعCCالCCم الخCCلق ،تCCكون بCCمنزلCCة الّ C
Cشمس .وبCCعبارة أخCCرى إنّ
Cشعاع الّ C
Cشمس وعCالCم الخCلق مCثل األرض وبCني ال ّ
الCحقيقة مCثل ال ّ
Cشمس واألرض ال بّ Cد مCن واسCطة لCلفيض.
Cسماء .إذن فCما هCي الCواسCطة؟ نCور ال ّ
وال ّ
Cشمس
Cشمس ال تCتنزّل كCما أ ّن األرض ال تCصعد إلCى ال ّ
Cشمس  ,وال ّCروح الCقدس هCو بCمنزلCة شCعاع ال ّ
Cشمس هCما الCواسCطة بCني األرض وال ّ
وحCرارة ال ّ
Cشمس
Cشمس وكCC Cماالت الّ C C
Cشمس وحCC Cرارة الّ C C
وتج ّ C Cلي الّ C C
Cشمس .وبCC CواسCC Cطة الCّ C Cروح الCC Cقدس تCC Cفوز حCC Cقيقة
اإلنCCسان بCCفيض مCCن حCCقيقة األلCCوه Cيّة ،وال يCCمكن أن يCCتسنّى ذلCCك بCCال واسCCطة .وجCCميع الCCفيوضCCات
ا ّلCCتي تCCصل مCCن عCCالCCم الCCحقّ إلCCى عCCالCCم الخCCلق تCCت ّم بCCواسCCطة الCّ Cروح الCCقدس .فCCالCّ Cروح الCCقدس سCCبب
حCياة اإلنCسان األبCد ّيCة وعّ Cلة قّ CوتCه الCكاشCفة ونCفوذه ال ّCروحCانCيّ وحCكمته الCبالCغة وحCركCته الCعلو ّيCة .كCلّ
هCCذه مCCن فCCيوضCCات الCّ Cروح الCCقدس ا ّلCCذي هCCو واسCCطة الCCفيض بCCني الCCحقّ والخCCلق  ,تCCأ ّمCCلوا كCCيف أنّ
الCبرهCان واضCح .إالّ أ ّن بCعض األمCم لCم تCدرك الCحقيقة فCتص ّورت أ ّن شCمس الCحقيقة نCزلCت وحّ Cلت.
وهCCذا مسCCتحيل وغCCير مCCمكن .فCCالCّ Cروح الCCقدس هCCو الCCواسCCطة وهCCو بCCمنزلCCة شCCعاع الّ C
Cشمس حCCرارتCCها
وبCC Cهما تCC CتربّCC Cى الCC CكائCC Cنات .فCC Cشعاع الّ C C
Cشمس سCC Cبب حCC Cياة الجCC Cماد وال C Cنّبات واإلنCC Cسان .وشCC Cعاع
Cشمس ه CCو س CCبب ح CCياة األرض .وش CCعاع ال ّ C
ال ّ C
Cشمس ه CCو س CCبب الح CCرك CCة وال CCحياة .وه CCذا ه CCو ال Cّ Cروح
Cسيّد املCسيح .فCقد كCانCوا فCي بCادئ األمCر رجCاالً
الCقدس فCهو بCمنزلCة ال ّCروح  ,تCأ ّCمCلوا أمCر حCواريّCي ال ّ
ارا ،والCثّالCث صCبّا ًغCCا .إال أ ّن تCأيCيدات ال ّCروح
عCاديّCني ،كCان أحCدهCم صCيّاد سCمك ،وكCان الCثّانCي ن ّ
Cج ً
ال CCقدس ج CCعلت ب CCطرس ب CCطرس األك CCبر وي CCوح Cنّا ي CCوح Cنّا اإلن CCجيليّ .وك Cّ Cل م CCن اق CCتبس م CCنهم م CCن ن CCور

ال Cّ Cروح ال CCقدس اس CCتنار وأص CCبح س CCببًا له CCداي CCة ج CCمع غ CCفير م CCن الC Cنّاس .وف CCي ه CCذا امل CCقام يC Cتّضح
الروح القدس.
التّأييد وتتج ّلى الق ّوة ا ّلتي هي فيض من ّ
املدنيّة ال ّروحانيّة
في يوم الثّالثاء املوافق  31تشرين األ ّول  1911ألقيت هذه الخطبة في املنزل املبارك في
باريس.
هو اهلل
فCي الCج ّو الجCميل يCنتعش جCسم اإلنCسان ،وتتجّ Cدد حCياتCه ،ويس ّCر قCلبه وتCزداد إحCساسCاتCه الCبدنCيّة،
ف CCيشفى إن ك CCان م CCري ً C
Cضا ،وينش CCط وينش CCرح إذا ك CCان ع CCليالً .ف CCإذا ك CCان خ CCام ً Cدا اه CCتزّ وب CCدت ع CCليه
الس CCرور .وه CCذه س CCعادة اإلن CCسان ال CCجسمان ّ Cية ا ّل CCتي ت CCنمو م CCن ل CCطف ال CCهواء وع CCذوب CCة امل CCاء
ع CCالئ CCم ّC C
وح CCالوة ال CCغذاء .وك CCذل CCك إذا ت CCوف CCرت ل CCإلن CCسان ث CCروة أو عC Cزّة أو ت CCجارة أو كس CCب أو ص CCنعة ت Cّ Cمت
Cسعادة
س CC Cعادت CC Cه ال CC Cجسمانّ C C Cية واك CC Cتملت  ,وإنّ CC Cكم ل CC Cتالح CC Cظون أ ّن ال CC Cحياة الC C Cطّيبة ووس CC Cائ CC Cل ال ّ C C
الCCجسمانCيّة وأسCCبابCCها مCCتوفّCCرة عCCلى أحCCسن الCCوجCCوه لCCألمCCم املCCا ّديّCCة .فCCاألطCCعمة الّ CلذيCCذة مCCتوفّCCرة لCCها،
Cسياس Cيّة فCCي غCCايCCة
CصنائCCع فCCي نCCهايCCة اإلتCCقان ،واألصCCول الّ C
Cنسقة وال Cتّجارة م Cتّسعة ،والّ C
واملCCنازل مّ C
Cسعادة الCجسمانCيّة لCعالCم اإلنCسان .إالّ أنّCه ال
االعCتدال فCيها .وهCذه األمCور جCميعها كCفيلة بCتوفCير ال ّ
صCلة لCها بCال ّCروح .ومCن املCمكن أن يCكون اإلنCسان –مCن حCيث الCجسمانCيّات -فCي نCهايCة ال ّCرقCيّ ،وأن
تCCكون جCCميع الCنّعم الCCبدنCيّة مCCهيّأة لCCه بCCحيث تCCت ّم لCCه سCCعادة املCCعيشة الCنّاسCCوتCCية وأن يCCكون مCCع ذلCCك
Cسماويّ CCة ،وال م CCن ال CCفضائ CCل،
مح CCرو ًمCCا ت CCما ًمCCا م CCن ال CCحياة ال Cّ Cروح CCان Cيّة ،وال ن CCصيب ل CCه م CCن امل CCدن Cيّة ال ّ C
فCC Cيبقى بCC Cعي ًدا كCّ C Cل الCC Cبعد عCC Cن نCC Cوران C Cيّة املCC Cلكوت  ,ولCC CذلCC Cك فCC Cكما نCC Cسعى ونجتهCC Cد لCC Cتحقيق املCC Cدن C Cيّة
ال CCجسمان Cيّة ون CCجاه CCد ف CCي س CCبيل ت CCحصيل ال CCفوائ CCد امل CCا ّديّ CCة ،وت CCوف CCير أس CCباب ال Cّ Cراح CCة واالط CCمئنان
Cسعادة األبCCديّCCة
الCنّاسCCوتCيّ كCCذلCCك يCCجب عCCلينا أن نCCولCCي الCCحياة الCّ CروحCCانCيّة أهCCميّة أعCCظم ،ونCCلتمس الّ C
CسنوحCCات الCّ CرحCCمان ّ Cية بج ّ Cد أكCCثر ،ويCCزداد إقCCبالCCنا عCCلى
Cسماو ّيCCة والّ C
Cهمة أكCCبر ،ونCCطلب ال Cنّوران ّ Cية الّ C
بّ C
ت CCرق ّ Cيات ال CCعال CCم اإلل CCهيّ ح Cتّى ت CCكمل ح CCيات CCنا ال Cّ Cروح CCان ّ Cية ك CCما ك CCملت ح CCيات CCنا ال CCجسمان ّ Cية وت CCت ّم ل CCنا
Cس ّيد امل CCسيح أله CCل ال CCعال CCم ه CCي ال Cنّوران ّ Cية ا ّلCCتي
Cسعادة ا ّلCCتي أراده CCا ال ّ C
Cسعادة امل CCلكوت ّ Cية  ,إ ّن ال ّ C
ال ّ C
أسCCس ح CCضرة ب CCهاء اهلل ف CCي ه CCذا
أع CCطاه CCا ل CCلحوار ّي CCني وت Cّ Cمت ل CCهم م CCنها ال Cتّر ّقCCيات ال CCحقيق ّية .له CCذا ّ C
الCCعالCCم الCCفانCCي مCCلكوتًCCا وأضCCاء شCCم ًعا سCCماويًّCCا وفCCتح أبCCواب املCCلكوت فسCCطعت شCCمس الCCحقيقة كCCي
Cب نCفثات ال ّCروح
ت ّC
CتأسCCس املCدنCيّة ال ّCروحCانCيّة ،وتشCرق الCنّورانCيّة ال ّ
CسماويّCة ،وتCت ّم الCحياة األبCديّCة وته ّ
Cظيما مCن الCنّاحCيتني املCا ّديّCة وال ّCروحCية ويCح ّقق الCحضارتCني
الCقدس فCي الCقلوب .فCيصبح اإلنCسان ع ً
Cسعادة لCCلعالCCم
املCCا ّديّCCة والCّ CروحCCية م ً Cعا .ذلCCك أنّCCه عCCندمCCا تCCتر ّقCCى روح اإلنCCسان وجCCسمه م ً Cعا تCCتوفّCCر الّ C
اإلنCCسانCيّ ،وال يCCتح ّقق هCCذا الهCCدف بCCاملCCدنCيّة املCCا ّديّCCة وحCCدهCCا  ,ولCCذلCCك تCCالحCCظون أنّCCه بCCالCّ CرغCCم مCCن أنّ

عCCالCCم املCCدنCيّة املCCا ّديّCCة بCCلغ كCCمال الCّ CرقCيّ فCCي هCCذا الCCعصر إالّ أنّCCه يشهCCد الCCكثير مCCن الCCقتال والجCCدال
CسابCقة ا ّلCتي نCطلق عCليها
والحCرب والCنّزاع وسCفك الّ CدمCاء وهCدم الCبنيان اإلنCسانCيّ  ,وفCي األزمCنة ال ّ
اسCCم عCCصور ال CتّوحCCش كCCانCCت الحCCرب تCCقع ولCCكنّها كCCانCCت ال تCCكاد تCCقضي عCCلى حCCياة ألCCف شCCخص
فCCي خCCالل سCCنة كCCامCCلة .أ ّمCCا الCCيوم فCCإ ّن حCCرب الCّ Cروس والCCيابCCان قCCضت عCCلى حCCياة خCCمسمائCCة ألCCف
شCCخص فCCي غCCضون س Cتّة أشهCCر .فCCقد اخCCترعCCت آالت ف CتّاكCCة لCCم تCCكن مCCوجCCودة مCCن قCCبل ،فCCمدافCCع
ك CCروب م CCثالً ل CCم ت CCكن م CCوج CCودة م CCن ق CCبل ،وك CCذل CCك ال ّ Cدي CCنام CCيت وال CCغ ّواص CCات وه CCذه ج CCمي ًعا م CCن ن CCتائ CCج
Cصحيحة
Cسعادة الّ C
املCCدن ّ Cية الCCحال ّ Cية  ,ثCCبت إذن أ ّن ازدهCCار املCCدن ّ Cية املCCا ّد ّيCCة ال يجCCلب إلCCى الCCعالCCم الّ C
Cسعادة الCحقيق ّية.
فCإذا مCا تCح ّققت املCدنّ Cية ال ّCروحCانّ Cية بCجانCب املCدنّ Cية الCجسمانّ Cية تّ Cم الCوصCول إلCى ال ّ
فCكما أ ّن أسCباب ال ّCرقCيّ املCا ّد ّي تCوفّCر راحCة األجCسام كCذلCك يCتح ّقق رقCيّ عCالCم األخCالق بCالCنّورانCيّة
CسماويّCCة ،وتCCتح ّقق فCCضائCCل الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ بCCفيض نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس  ,إ ّن الّ C
Cشفاء األبCCديّ
الّ C
ماوي .وال ّCرقCيّ الCحقيقيّ مCنوط بCالCفيض اإللCهيّ .ولCذلCك فCإنّCني أريCد
Cس
لCعالCم الCوجCود هCو الCوحCي ال ّ
ّ
Cسعادة
ل CCكم أن ته CCبط ع CCليكم ت CCلك ال CCفيوض CCات ،وأل CCتمس ل CCكم ن CCفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس ،وأط CCلب ل CCكم ال ّ C
Cسيّد امل CCسيح ل CCلحواريّ CCني ،ك CCي ت CCبلغوا درج CCة ال CCكمال ف CCي ج CCميع امل CCرات CCب امل CCا ّديّ CCة
ا ّلCC Cتي ط CCلبها ال ّ C
وال ّCروحCانCيّة ،وكCي يCتح ّقق لCكم الCتّر ّقCCي فCي هCاتCني الCنّاحCيتني فCيصبح ظCاهCركCم وبCاطCنكم مCعموريCن
Cتظل أرواحCCكم وأجCCسامCCكم جCCمي ًعا بّ C
وتسّ C
Cظل رحCCمة الCّ CرحCCمن وتنجCCذب قCCلوبCCكم وتسCCتبشر أرواحCCكم،
Cسام CCعة ،وت CCظفروا ب CCال CCق ّوة امل CCعنويّ CCة وب CCال Cتّأي CCيد
وت CCفوزوا ب CCال ّ Cلسان ال Cنّاط CCق وال CCعني امل CCبصرة واألذن ال ّ C
امللكوتيّ .هذه نصيحتي إليكم –فمرحبًا بكم.
معنى التّنزيه والتّقديس
في يوم األربعاء املوافق أ ّول تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية:
هو اهلل
س CCمعت أ ّن ال CCيوم ع CCيد ف CCي ب CCاري CCس ،وأ ّن ال CCعيد ه CCو ع CCيد ج CCميع ال CCق ّديس CCني ف CCلماذ س Cّ Cميتم ه CCؤالء
بCالCق ّديسCني؟ ومCامCعنى املCق ّدس؟ مCعناه املCنزّه الCطّاهCر ،ومCعناه املCترفّCع عCن أوسCاخ عCالCم البشCر ّيCة،
Cعلوي وب CCفيض
ذل CCك أ ّن ل CCإلن CCسان م CCقام CCني :أح CCده CCما م CCقام اإلن CCسان ّ Cية ا ّلCCذي ل CCه اتّ CCصال ب CCال CCعال CCم ال C
ّ
ال Cّ Cرب CCوبّ C Cية .وث CCان CCيهما م CCقام ال CCحيوانّ C Cية ا ّلCC Cذي ل CCه اتّ CCصال ب CCعال CCم الC Cنّاس CCوت ،وأع CCني ب CCها ال CCجان CCب
Cشهوة والبخCل والCظّلم والCجفاء ف ّ
الCحيوانCيّ ،كCالCغضب وال ّ
Cكل هCذه مCن الCخصائCص الCحيوانCيّة ،كCما
Cسخاء وال CCعدل م CCن ف CCضائ CCل ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ  ,ف CCإذا ت CCغ ّلب
أ ّن ال CCعلم والح CCلم وال CCوف CCاء وال CCجود وال ّ C
ال CCجان CCب اإلن CCسانC Cيّ وقه CCر األخ CCالق ال CCحيوانC Cيّة ك CCان ذل CCك س CCببًا ل CCرف CCعة ال CCفطرة اإلن CCسانC Cيّة .فه CCذه
Cبرأت مCCن الCCعالCCم الCCحيوان Cيّ واتّCCصفت بCCالخCCلق الCّ CرحCCمان Cيّ ،فCCأصCCبح أصCCحابCCها
ال Cنّفوس املCCق ّدسCCة تّ C
Cحب ومظهCCر اإلنCCصاف ومظهCCر األلCCطاف ،وأصCCبحوا نCCوران Cيّني وسCCماويّCCني
مظهCCر الCCعدل ومظهCCر الّ C

Cسيّد امل CCسيح ك CCان CCوا ف CCي ب CCادئ األم CCر
وروح CCان Cيّني .وله CCذا ت CCق ّدس CCوا  ,وال CCحواريّ CCون ا ّلCCذي CCن آم CCنوا ب CCال ّ C
Cتمسكني ب CCاألم CCور الّ C Cدن CCيويّ CCة ،ي CCلتمسون م CCناف CCعهم ال CCشخصيّة
مC Cتّصفني ب CCصفات س CCائ CCر البش CCر م ّ C
ويCرغCبون فCي االسCتمتاع بجCميع مCلذّات الCعالCم .ولCم تCكن لCديCهم فCكرة عCن الCتّنزيCه والCتّقديCس ،ولCم
Cسيّد املCCسيح تCCب ّدل جهCCلهم
يCCكن لCCهم نCCصيب مCCن فCCضائCCل الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ .ولCCكن حCCني آمCCنوا بCCالّ C
بCالCعلم وظCلمهم بCالCعدل وغCضبهم بCال ّCرحCمة ،وظCلمتهم بCالCنّور .كCانCوا نCاسCوتّ Cيني فCأصCبحوا الهCوتّ Cيني
وكCCانCCوا شCCيطانّ Cيني فCCأصCCبحوا رحCCمانّ Cيني ولهCCذا سCّ Cموا بCCاملCCق ّدسCCني  ,يCCنبغي لCCكم إذن أن تCCقتدوا بCCهم
Cري وأدران CC Cه وت CC Cصبحوا اله CC Cوت ّ C Cيني م CC Cن ب CC Cعد أن ك CC Cنتم
ك CC Cي تتخ ّ C Cلصوا م CC Cن أوس CC Cاخ ال CC Cعال CC Cم البش ّ C C
ن CCاس CCوت ّ Cيني ،وس CCماو ّي CCني م CCن ب CCعد أن ك CCنتم أرض ّ Cيني ،واس CCأل CCوا اهلل أن تظه CCر ف CCيكم ف CCضائ CCل ال CCعال CCم
اإلنCCسان Cيّ لCCتصبحوا مCCالئCCكة اهلل ومCCصادر األنCCوار وكCCاشCCفي األسCCرار ومCCدركCCي حCCقائCCق األشCCياء ,
وكCما تCق ّدمCتم فCي عCالCم املCا ّديّCات وبCلغتم هCذه الّ CدرجCة الCعالCية مCن ال ّCرقCيّ تCق ّدمCوا أي ً
Cضا فCي الCعالCم
ال ّCروحCانCيّ .لCقد جCاء األنCبياء الCعظام لCتربCية البشCر وتCعليمهم ولCيجعلوهCم مCظاهCر األنCوار ويCطلعوهCم
Cعنوي لCلعالCم اإلنCسانCيّ ،ومCن أجCل
عCلى حCقائCق األسCرار ويCجعلوهCم سCبب ال ّCرقCي املCا ّد ّي وال ّCرقCي امل
ّ
هCCذا األمCCر نCCزلCCت الCCكتب اإللCCهيّة ،فCCالCتّوراة واإلنCCجيل والCCقرآن واأللCCواح املCCباركCCة تّ C
Cدل عCCلى الCCفضائCCل
Cصالح ،وتCرشCد إلCى الCعدل واإلنCصاف ,
Cصلح وال ّ
اإلنCسانCيّة وتهCدي إلCى املCحبّة واأللCفة والCوحCدة وال ّ
فCCينبغي لCCكم أن تّCCتبعوا مCCا جCCاء فCCي الCCكتب اإللCCهيّة ،وتCCعملوا بCCموجCCبها ومCCقتضاهCCا  ,وإنّCCني الCCيوم
أشكو من انحراف صحتي .ولذلك أكتفي بهذا القدر ،ومرحبًا بكم.
بحث في ال ّروح
في يوم الخميس املوافق  2تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية:
هو اهلل
لCCقد جCCئت إلCCى أوروبّCCا وبCCاريCCس ،فCCالحCCظت أ ّن أوروبّCCا بCCلغت فCCي األمCCور املCCا ّديّCCة نCCهايCCة الCّ Cرق Cيّ .إالّ
أنّ CCني ل CCم أج CCد ت CCأث CCير األم CCور ال Cّ Cروح CCانّ C Cية ون CCفوذه CCا م CCتوفّ Cً Cرا ك CCما ي CCليق وي CCنبغي .له CCذا وج CCدت م CCن
الّ C
روري أن نCCبحث ال ّ Cليلة فCCي شCCأن الCّ Cروح  ,الCّ Cروح فCCيض إلCCهيّ أشCCرق عCCلى جCCميع الCCكائCCنات.
Cض
ّ
ف CCللكائ CCنات ج CCمي ًعا م CCنها ف CCيض ون CCصيب .م CCثلها م CCثل ال ّ C
Cشمس ا ّلCCتي تش CCرق ع CCلى ج CCميع ال CCكائ CCنات
األرضّ C Cية .ذل CCك أل ّن ج CCميع األش CCياء امل CCوج CCودة ع CCلى ك CCرة األرض ت CCنمو وت CCتر ّب CCى ب CCفيض ال ّ C
Cشمس،
وتCCتل ّقى ال Cنّور والّ C
Cضياء مCCنها .إالّ أ ّن هCCذا الCCفيض يظهCCر فCCي كCّ Cل رتCCبة عCCلى مCCقتضاهCCا ،فCCلشعاع
الصخ CCريّ CCة إالّ أ ّن ل CCه ف CCي األج CCسام ال ّ C
ال ّ C
Cهورا وتج ّ Cليًا آخ CCر.
Cشمس ت CCأث CCير ف CCي األج CCسام ّ
Cشفاف CCة ظ ً C
وعCCلى الCّ CرغCCم مCCن أ ّن الّ C
Cشمس واحCCدة إالّ أ ّن ظCCهورهCCا فCCي األجCCسام مCCتن ّوع  ,كCCذلCCك شCCأن الCّ Cروح ،
فCCظهورهCCا فCCي مCCراتCCب الCCوجCCود يCCتح ّقق بCCمقتضى هCCذه املCCراتCCب .فCCهي فCCي عCCالCCم الجCCماد قّ Cوة جCCاذبCCة
تحدث اجتماع األجزاء الفرديّة .وهذه الحال هي حياة الجماد ذلك أل ّن الجماد في مرتبته حيّ

أي ً
CحساسCة
Cضا ولCيس مCيتًا ،وهCي فCي عCالCم الCنّبات قّ Cوة نCامCية وهCي ال ّCروح الCنّباتCية  ,وأ ّمCCا الCق ّوة ال ّ
Cحساس CCة ت CCتأتّ CCى م CCن ت CCرك CCيب ال CCعناص CCر
ف CCي ع CCال CCم ال CCحيوان ف CCهي ال Cّ Cروح ال CCحيوان Cيّة ،وه CCذه ال CCق ّوة ال ّ C
وام CCتزاج CCها ،وه CCي م CCن م CCقتضيات االم CCتزاج وال Cتّرك CCيب  ,وأ ّم CCا ف CCي ع CCال CCم اإلن CCسان ف CCال Cّ Cروح ك CCيفية
تCنبعث أي ً
Cضا مCن تCركCيب الCعناصCر إالّ أنّCه تCنض ّم إلCيها الCنّفس الCنّاطCقة والCق ّوة الCعاقCلة .وهCذه ال ّCروح
اإلنCسانّ Cية أي الCنّفس الCنّاطCقة مCحيطة بCاألشCياء ومCدركCة وكCاشCفة لCها ،فCهي تCنقل أسCرار الCكائCنات
مCن حCير الCغيب إلCى حّ Cيز ال ّ
CصنائCع والCعلوم والCفنون
Cشهود .وهCذه هCي الCق ّوة ا ّلCCتي تCأتCي بجCميع ال ّ
امل CCا ّد ّي CCة م CCن ح ّ Cيز ال CCغيب إل CCى ح ّ Cيز ال ّ C
Cشهود ،وب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن أن ه CCذه ال CCق ّوة غ CCير م CCحسوس CCة ال ت CCرى
بCCالCCحواس الCظّاهCCرة إالّ أنّCCها تCCدرك بCCالCCحواس الCCباطCCنة  ,غCCير أ ّن هCCذه الCّ Cروح ليسCCت هCCي املCCقصودة
بCCالCّ Cروح فCCي عCCرف الCّ CروحCCان Cيّني وإنّCCما املCCقصود هCCو الCّ Cروح األبCCديّCCة أي الCCحياة اإليCCمان Cيّة ،تCCلك هCCي
Cتعمد بCها فCلن
ال ّCروح ا ّلCتي يCشير إلCيها ال ّ
Cتعمد بCها اإلنCسان ،ومCا لCم ي ّ
Cسيّد املCسيح قCائCالً يCجب أن ي ّ
يCCدخCCل فCCي املCCلكوت اإللCCهيّ ،كCCذلCCك يّ C
Cتفضل فCCي اإلنCCجيل بCCقولCCه" :إ ّن املCCولCCود مCCن الجسCCد هCCو جسCCد
واملCولCود مCن ال ّCروح هCو ال ّCروح" ،وكCذلCك ي ّ
Cتفضل بCقولCه" :دع املCوتCى يCدفCنون مCوتCاهCم" ذلCك أل ّن ا ّلCذيCن
ال يCCؤمCCنون بCCاهلل محCCرومCCون مCCن الCّ Cروح اإليCCمانCيّة الCCحقيقة وإن تCCوفّCCرت لCCهم الCّ Cروح اإلنCCسانCيّة ،ولهCCذا
فCهم فCي حCكم األمCوات ،إذ عCلى ال ّCرغCم مCن أنّCهم يCحيون حCياتCهم الCنّاسCوتCية إالّ أنّCهم محCرومCون مCن
الCحياة املCلكوتCيّة  ,وقCد بُCعث األنCبياء كCي يCحيوا ال ّCروح اإلنCسانCيّة بCال ّCروح املCلكوتCيّة فهCذه ال ّCروح هCي
سCCبب سCCعادة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وهCCذه الCّ Cروح هCCي سCCبب الCCحياة األبCCديّCCة .وهCCذه الCّ Cروح هCCي سCCبب
السCCرم CCد ّي CCة ،وه CCذه ال Cّ Cروح ه CCي س CCبب ال ّ Cدخ CCول إل CCى م CCلكوت اهلل .وه CCذه ال Cّ Cروح ه CCي ا ّلCCتي
Cسعادة ّ C
ال ّ C
تCجعل اإلنCسان الCنّاسCوتCي الهCوتً Cيّا .وهCذه ال ّCروح هCي ا ّلCCتي تCح ّول الCظّلمانCيّ إلCى الCنّورانCيّ .فCإذا
تCأ ّيCدت هCذه ال ّCروح بCنفثات ال ّCروح الCقدس صCار لCها نCفوذ وأحCيت الCعالCم ،وحّ CولCت الCعالCم اإلنCسانCيّ
Cورا ،وع ّCممت الCتّعالCيم اإللCه ّية ونشCرت
إلCى عCالCم س
ّ
Cماوي ،وجCعلت الCجاهCل عCاملًا ،وبّ CدلCت الCظّلمات ن ً
Cسماء .وه CCذه ال Cّ Cروح ه CCي ا ّلCCتي ت CCجعل
ش CCري CCعة اهلل ،ور ّوج CCت أوام CCر أورش CCليم اإلل CCهيّة ال Cنّازل CCة م CCن ال ّ C
اإلنCCسان األرض Cيّ إنCCسانًCCا سCCماويًّCCا  ,ومل ّCا كCCانCCت جCCميع املCCظاهCCر اإللCCهيّة مCCؤيّCCدة بهCCذه الCّ Cروح فCCهي
إذًا واحCدة وحCقيقة تCعالCيمها واحCدة بCفضل هCذه ال ّCروح .ذلCك أل ّن ال ّCروح الCقدس واحCدة .فCاإلنCسان
Cدي أي مCن ال ّCروح اإليCمانCيّة فCإنّCه ال
مCهما ارتCقى فCي األمCور املCا ّديّCة وظ ّCل محCرو ًCمCا مCن الCفيض األب ّ
Cسمى إنCCسانًCCا .ذلCCك أل ّن اإلنCCسان
يCCعدو أن يCCكون قCCد ارتCCقى فCCي الCّ CرتCCبة الCCحيوان Cيّة ،وال يCCمكن أن يّ C
مCثال إلCهيّ ،كCما ورد فCي الCتّوراة قCولCه نخCلق إنCسانًCا عCلى صCورتCنا ومCثالCنا  ,ثCبت إذن وتCح ّقق أنّ
اإلنCسان الCحقيقيّ صCورة ومCثال إلCهيّ ،بCمعنى أنّCه يسCتفيض مCن جCميع الCكماالت اإللCهيّة .وهCذا
اإلنCCسان مCCثله مCCثل املCCرآة ،والCCفيوضCCات اإللCCهيّة مCCثلها مCCثل أشّ Cعة الّ C
Cشمس ،فCCالCCكماالت اإللCCهيّة أي
Cصفات الCCكمال Cيّة تتج ّ Cلى فCCي هCCذه املCCرآة .وهCCذا اإلنCCسان هCCو مCCركCCز الCّ CروحCCان Cيّة
جCCميع األسCCماء والّ C
كCما أ ّن ال ّ
Cشمس مCركCز نCور الCعالCم املCا ّد ّي وهCذه الCنّفس املCباركCة تCنفخ الCحياة فCي الCقلوب أي ً
Cضا أي
أنّ CCها ت CCجعل ال Cنّاس روح CCان ّ Cيني فتتج ّ Cلى ف CCيوض CCات ال Cّ Cروح ف CCي ال CCقلوب .وه CCذه ال Cنّفس امل CCبارك CCة ه CCي

املCCع ّلم األ ّول لCCلعالCCم اإلنCCسان Cيّ ،واملتج ّ Cلي األ ّول عCCلى املCCمكنات  ,وأنCCتم تCCالحCCظون أ ّن هCCذه ال Cنّفس
املCCباركCCة ظهCCرت مCCنذ ألCCفي سCCنة ومCCا زالCCت آثCCارهCCا ظCCاهCCرة إلCCى الCCيوم ومCCوجCCودة ،وظهCCرت مCCنذ ثCCالثCCة
آالف سCCنة ومCCا زالCCت آثCCارهCCا بCCاهCCرة .وبCCالCّ CرغCCم مCCن أ ّن هCCذ اآلثCCار ال تCCشاهCCد فCCي عCCالCCم األجCCسام إال
أنّCCها مCCوجCCودة فCCي حCيّز املCCلكوت .ولهCCذا فCCآثCCارهCCا بCCاهCCرة وأنCCوارهCCا سCCاطCCعة .والّ C
Cشيء املCCنعدم ال أثCCر
ل CCه .وم CCن امل CCح ّقق أ ّن ه CCذه اآلث CCار ال CCباه CCرة امل CCأث CCورة ه CCي م CCن ن CCتائ CCج ال CCوج CCود .إذ ال ت CCأث CCير ل ّ C
Cلشيء
امل CCعدوم .إ ّن ه CCذه اآلث CCار ال CCباه CCرة ا ّلCCتي ب CCقيت ب CCفضل ه CCذه ال Cنّفوس ال CCكام CCلة دل CCيل ع CCلى وج CCود ت CCلك
ال C Cنّفوس ،وع CC Cلى أ ّن ل CC Cها ح CC Cياة م CC Cلكوت ّ C Cية وك CC Cماالت إل CC Cه ّية  ,ف CC Cيجب ع CC Cلينا إذن أن ن CC Cصبح ج CC Cمي ًعا
روح CCان ّ Cيني ،س CCماو ّي CCني ،ر ّب CCان ّ Cيني .إذ م CCهما ارت CCقينا ف CCي ع CCال CCم ال Cطّبيعة وامل CCا ّد ّي CCات إالّ أنّ CCنا م CCا ن CCزال
نCاقCصني حCتّى يCنض ّم هCذا ال ّCرقCيّ إلCى الCتّر ّقCCيات ال ّCروحCانCيّة .والجسCد مCهما بCلغ مCن الجCمال غCايCة
فCإنّCه ال يCزال بCال ثCمر إذا حCرم مCن ال ّCروح .واإلنCسان مCهما تCوفCر لCه مCن ال ّCرقCي املCا ّد ّي فCإنّCه ي ّ
Cظل بCال
نCCتيجة إذا حCCرم مCCن الCّ Cروح املCCلكوتCيّة .وكCCما أ ّن الCCب ّلور مCCهما بCCلغ مCCن الّ Cلطف والّ C
CشفافCCية فCCإنّCCه يCCبقى
ّ
والشجCCرة إن تCCوفّCCرت لCCها الCطّراوة والCCخضرة وعCCدمCCت الCثّمر لCCم تCCصلح
عCCديCCم الCCفائCCدة إذا فCCقد الCنّور
إالّ لCCلنّار .واآلدم Cيّ إن تCCوفّCCرت لCCه صCCورة اإلنCCسان وحCCرم مCCن نCCفس الCّ CرحCCمن ال يCCع ّد إنCCسانًCCا وغCCايCCة
أمCره أنCه بCلغ مCرتCبة الCحيوان الCكامCل ،وانCطبق عCليه مCا قCالCه دارويCن الCفيلسوف اإلنجCليزي مCن أنّ
اإلنCسان مCن سCاللCة الCقرود  ,إنّCني مسCرور بCكم .ذلCك ألنّCني أرى فCيكم إحCساسCات ،فCأنCتم أحCياء
CتوجCC Cهون إلCC Cى اهلل ولسCC Cتم قCC CانCC Cطني مCC Cن رحCC Cمته ومCC Cنتظرون
متحCّ C CركCC Cون ولسCC Cتم خCC CامCC Cلني ،وأنCC Cتم مCّ C C
Cتنيرا بCCال Cنّور املCCلكوت Cيّ ح Cتّى تCCنيروا اآلفCCاق
لCCلفيوضCCات اإللCCه ّية .وآمCCل أن يCCكون كCّ Cل فCCرد مCCنكم مسً C
جمي ًعا كهذا املصباح بإذن اهلل.
دين اهلل هو األعمال
في مساء الجمعة املوافق  3تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء في منزل مسيو
دريفوس هذه الخطبة
هو اهلل
إ ّن دي CCن اهلل –ف CCي ال CCحقيقة -ه CCو األع CCمال ،ول CCيس األل CCفاظ .ذل CCك أل ّن دي CCن اهلل ه CCو ال CCعالج .ف CCمعرف CCة
الّ Cدواء وحCدهCا وال تُْ Cغ ِني بCل إ ّن ا ّلCCذي يجCدي هCو اسCتعمال الّ Cدواء .فCإذا عCرف أحCد األطCبّاء جCميع
األدويCة ولCم يسCتعملها فCما الCفائCدة مCن مCعرفCته لCها؟ إ ّن الCتّعالCيم اإللCهيّة كخCريCطة الCبناء وهCندسCته.
فCإذا رسCمت الخCريCطة وت ّCمت الCهندسCة ولCكنّها لCم تCنفّذ فCما فCائCدتCها؟ فCال بّ Cد إذن مCن إجCراء الCتّعالCيم
اإلل CCهيّة ووض CCعها م CCوض CCع الC Cتّنفيذ .وإالّ ف CCقراءت CCها وال CCوق CCوف ع CCليها ال ج CCدوى م CCنه  ,ف CCفي ت CCعال CCيم
Cسيّد املCCسيح مCCثالً :مCCن ضCCربCCك عCCلى خ ّ Cدك األيCCمن أدر لCCه األيسCCر .وص ّ Cلوا لCCالعCCنيكم ،والCCتمسوا
الّ C
Cسيّد املCCسيح ا ّلCCتي كCCانCCت سCCبب ال Cنّوران Cيّة وع ّ Cلة حCCياة الCCعالCCم
الCCخير ألعCCدائCCكم .هCCذه هCCي تCCعالCCيم الّ C

حسCCر وأنCت
أسCCف والت ّ ّ C
Cصالح .ولCكن مCا الCفائCدة؟ إنّCك ال تCتمالCك نCفسك عCن الCت ّ ّ C
Cصلح وال ّ
وأسCاس ال ّ
ت CCرى س CCفك الّ C Cدم CCاء ،وآالف الC Cنّفوس ا ّل CCتي ق CCتلت –ط CCوال ه CCذه املّ C Cدة -م CCن أ ّمCC Cة امل CCسيح .ويحّ C Cدث CCنا
Cأي صCلة لهCذا
الCتّاريCخ أنّCه فCي الCنّزاع بCني الCبروتسCتانCت والCكاثCولCيك قCتل تCسعمائCة ألCف شCخص .ف ّ
صرف مCناقCضة تCا ّCمCة؟ يCقرأ املCسيحيّون
الCنّزاع بCتعالCيم املCسيح ا ّلCذي أتCى بCتعالCيم تCناقCض هCذا الCت ّ ّ
Cلس ّيد املCسيح فCي اإلنCجيل وال يCعملون بCه .فCماذا اسCتفادوا مCن هCذه الCقراءة؟
جCمي ًعا هCذا الCبيان ل ّ
غ CCير أنّ CCهم ل CCوع CCملوا ب CCموج CCب م CCا ق CCرأوا لظه CCرت ع CCندئ Cٍ Cذ ن CCتيجة .ف CCفي اإلن CCجيل ي ّ C
Cتفضل ب CCقول CCه :م CCن
ثCCمارهCCم تCCعرفCCونCCهم .أي مCCن الCثّمر يCCفهم إذا كCCانCCت هCCذه ّ
الشجCCرة شجCCرة مCCباركCCة أم شجCCرة خCCبيثة ,
ي C Cتّضح إذن أ َّن ال ّ C CديCC Cن لCC Cيس هCC Cو الCC Cقول بCC Cل الCC Cعمل .وفCC Cي الCC Cقرآن يCC Cقول اهلل سCC CبحانCC Cه وتCC CعالCC Cى:
Cفسا إذا تCCع ّدت
Cحب املCCحسنني" .ومCCعنى ذلCCك أ ّن نً C
"والCCكاظCCمني الCCغيظ والCCعافCCني عCCن ال Cنّاس واهلل يّ C
ع CCلى غ CCيره CCا وج CCب ع CCلى امل CCعتدى ع CCليها أن تح CCلم وأن ت CCعفو وت CCحسن وت CCصفح .ف CCان CCظروا ال CCيوم ك CCم
تCCخالCCف األعCCمال األقCCوال ،وكCCم جCCاروا وظCCلموا ح Cتّى أراقCCوا دم س Cيّد ّ
الشهCCداء  ,ويّ C
Cتفضل الجCCمال
وورثCته مCن مCالCي .ولCكن كCيف
املCبارك بCقولCه :لCو لCم يCكن ذلCك مCخالCفًا لشCريCعة اهلل لCقبّلت يCد قCاتCلي ّ
السCC Cبيل وح CCكم ال CCكتاب امل CCحكم ل CCم يج CCز ذل CCك ،ول CCم ي CCكن له CCذا ال CCعبد م CCن ح CCطام الّ C Cدن CCيا ش CCيء ,
ّC
واملCقصود هCو أنَّCه يCجب الCعمل بCموجCب الCتّعالCيم اإللCهيّة .ولCقد بCدأت جCميع األديCان اإللCهيّة بCالCعمل
Cسيّد املCسيح مCثالً عCمل الCحواريّCون بCموجCب الCتّعالCيم اإللCهيّة .وكCان هCذا هCو
ال الCقول .فCفي أيّCام ال ّ
السCبب فCي رقCيّهم فCارتCفعوا مCن حCضيض الCذّ ّلCة إلCى أوج الCعزّة ،واهCتدوا مCن ظCلمات األوهCام بCنور
ّC C
اله CCداي CCة .وك CCان األم CCر ك CCذل CCك دائ Cً Cما .ول CCكن ب CCمرور األ ّي CCام ي CCتغ ّير األم CCر ت CCدري CCج ًيّا وي ّ C
Cقل ال CCعمل ش CCيئًا
ف CCشيئًا وي CCزي CCد ال CCقول ي CCو ًم CCا ف CCيو ًم CCا ح Cتّى ل CCو ل CCم ي CCعد أح CCد ي CCعمل ش CCيئًا ،وي CCصبح ك Cّ Cل ش CCيء م CCحض
الس CCبب ا ّل CCذي م CCن أج CCله ل CCم ي CCعد ل CCتعليم امل CCسيح م CCن أث CCر ف CCي ال CCقرون
أق CCوال دون ع CCمل .وه CCذا ه CCو ّC C
الوسطى .وتقاتل األمراء وامللوك املسيح ّيون بعضهم مع البعض واستعرت نار الحرب ال ّدائمة.
Cصلح ال CCعام ،وك CCم دارت ف CCيه م CCن
وإنّ CCكم ل CCتالح CCظون املج CCلس ا ّلCCذي ان CCعقد ف CCي اله CCاي م CCن أج CCل ال ّ C
Cصلح ،وك CCم ق CCيل م CCن األق CCوال امل CCقبول CCة .وأرس CCلت ج CCميع ال ّ Cدول م CCمثليها .ودارت
م CCناق CCشات ح CCول ال ّ C
م CCناق CCشات CCهم ج CCمي ًعا ح CCول ت CCعاي CCش ال ّ Cدول وامل CCلل ف CCي ص CCلح وأم CCان ،ك CCي ت CCزول الح CCرب وال CCخالف CCات
السالح.
وينزع ّ

دين اهلل قسمان
وفي مساء الجمعة املوافق  3تشرين الثّاني  1911ألقى ً
أيضا الخطبة التّالية:
هو اهلل
Cسيّدات فCي أ َّن أسCاس الّ CديCن اإللCهيّ واحCد وأريCد اآلن أن أشCرح
كCنت اتحّ Cدث الCيوم مCع أحCدى ال ّ
ل CCكم ه CCذه امل CCسأل CCة:ك Cّ Cل دي CCن م CCن األدي CCان اإلل CCه ّية امل CCق ّدس CCة ا ّل CCتي ن CCزل CCت حC Cتّى ال CCيوم م CCنقسم إل CCى
قCسمني :أحCدهCما ال ّCروحCانّ Cيات وهCي مCعرفCة اهلل ومCوهCبة اهلل وفCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ والCكماالت
Cسماو ّي CCة ،وه CCذا ال CCقسم ي CCتع ّلق ب CCعال CCم األخ CCالق وه CCو ال CCحقيقة واألص CCل  ,وج CCميع أن CCبياء اهلل دع CCوا
ال ّ C
ال Cنّاس إل CCى ال CCحقيقة ،ف CCال CCحقيقة ه CCي م CCحبّة اهلل وم CCعرف CCة اهلل وه CCي ال CCوالدة ال Cثّان CCية ،وال CCحقيقة ه CCي
االس CCتفاض CCة م CCن ال Cّ Cروح ال CCقدس ،وه CCي وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ،وه CCي األل CCفة ب CCني البش CCر وه CCي
وأسCسها أنCبياء اهلل جCمي ًعا.
املCحبّة والCصداقCة وهCي الCعدل ،وهCي املCساواة بCني البشCر .وقCد ر ّوجCها ّC C
ومCCن ث ّ Cم فCCاألديCCان اإللCCهيّة واحCCدة  ,والCCقسم ال CثّانCCي مCCن ال ّ CديCCن مCCتع ّلق بCCالCCجسمان Cيّات وهCCو فCCرع Cيّ
ولCيس أسCاسCيًّا ويحCدث فCيه الCتّغيير والCتّبديCل بحسCب مCقتضيات الCزّمCان .فCالCطّالق مCثالً جCائCز فCي
السCبت ،وفCي
Cسيّد املCسيح  ,وفCي شCريCعة مCوسCى كCان ّC C
شCريCعة الCتّوراة .ولCيس جCائCزًا فCي شCريCعة ال ّ
شCريCعة املCسيح نCسخ ذلCك األمCر  ,فجCميع هCذه األمCور تCتع ّلق بCالCجسمانCيات وال أهCميّة لCها .وهCي
تCCتغيّر وتCCتب ّدل حسCCب مCCقتضيات ال CزّمCCان  ,وعCCالCCم الCCوجCCود مCCثل هCCيكل اإلنCCسان يCCصحّ حCCينًا ويCCعتل
ويCCمرض حCCينًا آخCCر .ولهCCذا فCCأنCCواع الCCعالج تCCختلف بCCاخCCتالف األمCCراض فCCقد تCCنشأ الCCع ّلة يCCو ًمCCا مCCن
الحCرارة فCال يCبقى بّ Cد مCن تCبريCدهCا ،وقCد يCنشأ املCرض يCو ًCمCا مCن ال ّCرطCوبCة فCال يCكون بّ Cد مCن عCالج مCن
نCCوع آخCCر ,وخCCالصCCة الCCقول إ ّن هCCذا الCCقسم ا ّلCCذي يCCتع ّلق بCCالCCعالCCم الCCجسمان Cيّ يحCCدث فCCيه ال Cتّغيير
Cورا لCم يCقتضها الCزّمCان فCي عهCد
والCتّبديCل تCب ًعا ملCقتضيات الCزّمCان .فCزمCان مCوسCى كCان يCقتضي أم ً
امل CCسيح .ف CCفيه ك CCان اإلن CCسان ط CCفالً رض CCي ًعا ،وك CCان الح CCليب الز ًمCC Cا ل CCه .وف CCي زم CCان امل CCسيح ص CCار
اإلنCسان يCتناول الCطّعام .وإنّCكم لCتالحCظون أ َّن اإلنCسان فCي جCميع أطCوار حCياتCه مCن بCدايCتها إلCى
نCC CهايCC Cتها هCC Cو شCC Cخص واحCC Cد .كCC CذلCC Cك الCC Cحال فCC Cي ديCC Cن اهلل فCC Cهو فCC Cي جCC Cميع األدوار ديCC Cن واحCC Cد.
واإلنCCسان يCCكون فCCي بCCادئ أمCCره جCCنينًا ،ث ّ Cم يCCصير طCCفالً رضCCي ًعا ،فCCصبيًّا فCCمراه ً Cقا فCCبال ً Cغا فCCشابًّCCا
ف CCرجC Cالً ف CCي ك CCمال رج CCول CCته ف CCشي ً
خا .وب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن أ ّن أح CCوال CCه وأط CCواره ت CCبدو م CCختلفة إالَّ أنَّ CCه ف CCي
ال CCحقيقة واح CCد .وك CCذل CCك ال CCحال ف CCي دي CCن اهلل ف CCهو دي CCن واح CCد ،ذل CCك ألنَّ CCه ح CCقيقة ،وال CCحقيقة ال ت CCقبل
ال Cتّع ّدد .وه CCذا االخ CCتالف ا ّلCCذي ت CCالح CCظون CCه ف CCي األدي CCان اإلل CCهيّة م CCثله م CCثل اخ CCتالف اإلن CCسان ف CCي
أحCCوالCCه وأطCCواره مCCنذ بCCدايCCة حCCياتCCه ح Cتّى نCCهايCCتها .فهCCذا ا ّلCCذي تCCرونCCه الCCيوم شCCي ً
خا مCCثالً هCCو نCCفسه
اإلن CCسان ا ّل CCذي ك CCان ج CCنينًا .وب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن ت CCفاوت أم CCره واخ CCتالف ش CCأن CCه حس CCب الC Cظّاه CCر إالَّ أنّ CCه
إنCCسان واحCCد .كCCذلCCك الCCحال فCCي ديCCن اهلل فCCمهما اخCCتلفت ظCCواهCCره فCCي أيّCCام األنCCبياء املCCختلفني إالّ
Cتمسك به CCذه ال CCحقيقة ح Cتّى ت CCتفّق ك Cّ Cل م CCلل ال CCعال CCم،
أنّ CCه ح CCقيقة واح CCدة  ,وه CCكذا ي CCجب ع CCلينا أن ن ّ C

وي CCزول ال Cنّزاع والج CCدال ك ّ Cليّة ،ويتّح CCد ج CCميع البش CCر وي Cتّفقوا  ,أس CCأل اهلل أن ت CCكون CCوا س CCبب وح CCدة
الCعالCم اإلنCسانCيّ حCتّى يCعانCق جCميع البشCر بCعضهم ب ً
Cعضا وتتجّ Cلى عCزّة الCعالCم اإلنCسانCيّ األبCديّCة
 ,مرحبًا بكم.
مجلس يتفوّق على مجالس العالم
السبت املوافق  4تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء في مجمع األحبّاء
في يوم ّ
الكلمة التّالية:
هو اهلل
CسياسCCة والCCجغرافCCيا.
تCCتش ّكل فCCي أورو ّبCCا مCCجامCCع كCCثيرة كCCمجالCCس ال Cتّجارة وال CزّراعCCة واملCCعارف والّ C
وك ّCل هCذه املCجامCع مCؤ ّلCفة لخCدمCة الCعالCم املCا ّد ّي ،ومCن أجCل ال ّCرقCي املCا ّد ّي .ولCيس ألحCدهCا نCصيب مCن
عCالCم ال ّCروحCانّ Cيات ،فCهي نCاسCوتّ Cية وليسCت الهCوتّ Cية وهCي جCسمانّ Cية وليسCت روحCانّ Cية ،وهCي أرضّ Cية
وليسCت سCماو ّيCة  ,أ ّCمCا املجCلس ا ّلCذي يCتش ّكل اآلن فCي بCاريCس –أعCني مجCلسكم هCذا -فCله نCصيب
مCCن الCCفيض اإللCCهيّ ،فCCفيه اإلحCCساسCCات الCّ CروحCCان Cيّة ،وتCCنيره األنCCوار املCCلكوت Cيّة ،ويCCتعالCCى فCCيه ال Cنّداء
ماوي ،وتCC Cتض ّوع فCC Cيه املCC Cحبّة اإللCC Cهيّة ،وتCC CرتCC Cبط فCC Cيه الCC Cقلوب بCC Cعضها بCC Cبعض ،وتسCC Cتبشر فCC Cيه
Cس
الّ C C
ّ
CتوجCCهون فCCيه إلCCى املCCلكوت اإللCCهيّ ،ونCCهايCCة اآلمCCال فCCيه وحCCدة الCCعالCCم
األرواح بCCالCCبشارات اإللCCهيّة وتCّ C
اإلن CCسان Cيّ .ه CCذا مج CCلس م CCن ّور م CCعطّر .وه CCو س CCبب ه CCبوب امل CCحبّة ف CCي ال CCقلوب ألنّ CCه م CCؤيّ CCد ب CCال CCقوى
اإللCCهيّة .وهCCذا املجCCلس ح Cيّ بCCنفثات الCّ Cروح الCCقدس .وهCCو ي Cتّسع يCCو ًمCCا فCCيو ًمCCا وسCCيصل عCCما قCCريCCب
إل CCى درج CCة ت CCجعله ي CCتف ّوق ع CCلى ج CCميع م CCجال CCس ال CCعال CCم  ,إذن ف CCاع CCلموا أنّ CCكم م CCشمول CCون ب CCاألل CCطاف
اإللCCهيّة .فCCقد اخCCتاركCCم اهلل ملCCحبّته ،ولCCتوحCCيد عCCالCCم البشCCر وملCCحبّة الCCقلوب ولCCإلحCCساسCCات الCّ CروحCCانCيّة،
Cلتقرب إلCCى األعCCتاب اإللCCهيّة .إذن فCCاشCCكروا اهلل ألنَّCCه شCCملكم بCCمثل هCCذا الCCفضل وبCCذل لCCكم مCCثل
ولّ C
Cهمة  ,ال تCنظروا إلCى مCا
هCذه الCعنايCة ولCو أنّCكم أنCفقتم حCياتCكم فCي شCكر اهلل ملCا وفCيتم حCقّ هCذه امل ّ
أنCتم عCليه الCيوم .فهCذا أشCبه بCالCبذرة ا ّلCCتي غCرسCت فCي بCطن األرض وا ّلCCتي ال تCبدو لCها أهCم ّية فCي
ال CCبداي CCة .إالّ أ ّن ك Cّ Cل ب CCذرة ت CCصبح شج CCرة ت CCؤت CCي أُك CCلها .ع CCند ذاك ي CCعرف ق CCدره CCا وأه CCم ّيتها  ,إذن
فCاعCلموا أن اهلل قCد تّ Cوج رؤوسCكم بCتاج املCوهCبة ،وأطCلع مCن أفCق قCلوبCكم كCوكCبًا نCورانً Cيّا سCوف يCحيط
بهذا اإلقليم في النّهاية  ,سعدت أرواحكم.

النّور اإللهيّ
في يوم األحد  5تشرين الثّاني سنة  1911ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة في منزله
في باريس
هو اهلل
الشCرق فCأفCضل ألنَّCه دائ ًCما مCشمس ومCنير
Cسماء غCيوم .أ ّCمCا ّ C C
أهCالً بCكم ومCرحCبًا .الCيوم مCعتم فCفي ال ّ
وللشCC Cرق ن CC Cوران :روح CC Cان C Cيّ
ّC
Cسحاب ف CC Cيه ق CC Cليل .ظ CC Cاه CC Cره ط CC Cبق ب CC Cاط CC Cنه ول CC Cفظه م CC Cواف CC Cق مل CC Cعناه.
وال ّ C C
الشCCرق وأضCCاءت عCCالCCم الCCغرب و أ ّمCCا ال Cنّور فCCعلى
وجCCسمان Cيّ .واألنCCوار اإللCCهيّة أشCCرقCCت دائCً Cما مCCن ّ C
ن CCوع CCني :ال Cنّور ال Cظّاه CCر وه CCو م CCؤل CCف م CCن األج CCرام ال CCفلك ّية أل ّن ج CCميع األش CCياء ت CCرى ب CCال Cنّور .وب CCدون
أي شCCيء .ولCCك ّن هCCذا ال Cنّور ال CظّاهCCر لCCيس لCCه إدراك ح Cتّى لCCنفسه .فCCهو ال
ال Cنّور ال يCCمكن أن يCCرى ّ
يCCدرك أنّCCه يظهCCر األشCCياء .أ ّمCCا نCCور الCCبصر فمظهCCر األشCCياء وكCCاشCCف لCCها أي أنّCCه يCCكشف األشCCياء
Cحسها .إالَّ أنّCC Cه ال يCC Cدرك حCC Cقيقة األشCC Cياء هCC Cو اآلخCC Cر  ,وأ ّمCC Cا نCC Cور الCC Cعقل فCC Cهو يظهCC Cر األشCC Cياء
ويّ C C
ويCكشفها ويCدركCها فCي آن مً Cعا .ومCن ثّ Cم فCنور الCعقل أعCظم األنCوار  ,وأ ّمCا الCنّور اإللCهيّ فCيفوق نCور
ال CCعقل .ذل CCك أل ّن ن CCور ال CCعقل ي CCدرك األش CCياء امل CCوج CCودة أ ّم CCا ال Cنّور اإلل CCهيّ ف CCيدرك األش CCياء ال CCغائ CCبة
ويCCدرك مCCن الCCحقائCCق مCCا سيظهCCر بCCعد ألCCف عCCام .وبCCواسCCطة هCCذا ال Cنّور اإللCCهيّ أخCCبر األنCCبياء مCCنذ
أل CCف ع CCام ع CCن أم CCور تظه CCر اآلن  ,م CCن ه CCذا ي Cتّضح أن ال Cنّور اإلل CCهيّ ق CCد أظه CCر ه CCذه األش CCياء م CCنذ
أل CCف س CCنة م CCضت ،وأدرك CCها أي ً C
Cضا  ,ف CCيجب ع CCلينا إذن أن نتح Cّ Cرى ال Cنّور اإلل CCهيّ ألنّ CCه أع CCظم م CCن
Cسيّد امل CCسيح ه CCو ه CCذا ال Cنّور .وال Cنّور ا ّل CCذي تح ّ Cدث ع CCنه
ج CCميع األن CCوار وال Cنّور ا ّل CCذي أش CCار إل CCيه ال ّ C
سCيّدنCا مCوسCى هCو هCذا الCنّور ،ذلCك ألنّCه شCاهCد تجّ Cلي األلCوهCيّة فCي هCذا الCنّور .ومCن هCذا الCنّور ومCن
هCCذه الCنّار سCCمع نCCداء الCCحق .وهCCو الCنّور ا ّلCCذي أشCCار إلCCيه سCيّدنCCا محCّ Cمد فCCي الCCقرآن بCCقولCCه تCCعالCCى:
اﻟسCC Cموات واألرض” فتح Cّ Cروا ه CCذا الC Cنّور حC Cتّى ت CCدرك CCوا ح CCقائ CCق األش CCياء وتC Cطّلعوا ع CCلى
"اهلل ن CCور ّ C
األس CCرار اإلل CCه ّية ،وت CCروا م CCا ه CCو مس CCتور ،وت CCقفوا ع CCلى ج CCميع ال CCحوادث ال CCغيب ّية  ,فه CCذا ال Cنّور م CCثل
Cصور
امل CCرآة .ف CCكما أ ّن ص CCور ج CCميع األش CCياء ت CCنطبع ف CCي امل CCرآة ك CCذل CCك ي CCحيط ه CCذا ال Cنّور بج CCميع ال ّ C
السCّ Cر ف CCي أ ّن ح CCقائ CCق األش CCياء ت CCنكشف به CCذا ال Cنّور ،وي CCجعل
وي CCحيط بج CCميع األش CCياء .وه CCذا ه CCو ّ C
أس CCرار ال CCكتاب امل CCق ّدس تC Cتّضح ب CCه وأس CCرار امل CCلكوت ت CCشاه CCد واس CCطته ،ك CCذل CCك ت CCدرك به CCذا الC Cنّور
Cصفات اإللCهيّة ،وتتجّ Cلى بهCذا الCنّور ال ّCروابCط بCني الCحقّ
الCعوالCم اإللCهيّة ،وتCعلم حCقائCق األسCماء وال ّ
والخلق  ,لهذا آمل أن تستنيروا بهذا النّور.

اإلنسان مرآة ممثّلة للحقّ
في يوم اإلثنني املوافق  6تشرين الثّاني ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في منزله
املبارك:
هو اهلل
الشCCرق أ ّن أه CCل ال CCغرب ليس CCت
الشCCرق إل CCى ال CCغرب .وك Cنّا ن CCسمع ون CCحن ف CCي ّ C
ل CCقد ج CCئت ق CCاد ًمCCا م CCن ّ C
لCC C CديCC C Cهم إحCC C CساسCC C Cات روحCC C Cان ّ C C Cية .إالّ أنّCC C Cني أالحCC C Cظ اآلن أ َّن لCC C CديCC C Cهم –والحCC C Cمد هلل -مCC C Cثل هCC C Cذه
يتيسCCر
ّC
الشCCرق ،إالّ أنّCCه لCCم
اإلحCCساسCCات ،بCCل إ ّن إحCCساسCCاتCCهم الCّ CروحCCانّ Cية تCCفوق إحCCساسCCات أهCCل ّ C
الش CCرق
Cرب روح CCان Cيّ ح Cتّى اآلن .ف CCلو ظه CCر ف CCي ال CCغرب م CCر ّب CCون روح CCان ّ Cيون ك CCما ظه CCر ف CCي ّC C
ل CCهم م ّ C
الش CCرق اش CCتهرت ف CCي
التّ CCضح م CCا ل CCلغرب م CCن ت CCف ّوق روح Cيّ .ول CCو أ ّن ال Cتّعال CCيم ا ّلCCتي اش CCتهرت ف CCي ّC C
الCغرب لCعرف الCيوم مCدى ال ّCروحCانCيّة ا ّلCتي كCانCت تظهCر فCي الCغرب  ,وإنّCني لCعلى يCقني أ ّن اسCتعداد
CلروحCCان Cيّات عCCظيم وإن وجCCد فCCيه بCCعض مCCن حCCرمCCوا مCCن الCّ CروحCCان Cيّات عCCلى اإلطCCالق،
أهCCل الCCغرب لّ C
فCكانCوا مCثل الCحجارة ا ّلCتي ال تCدرك شCيئًا مCن ال ّCروحCانCيّات .ويCريCد هCؤالء أن يCكون اإلنCسان شCبي ًها
بCCالCCحيوان فCCكما أ ّن الCCحيوان محCCروم مCCن الCّ CروحCCان Cيّات كCCذلCCك يحCCرم اإلنCCسان .يCCجب أن تCCكون هCّ Cمة
اإلنCسان عCالCية ،وأن يCتّجه نCحو الCعالء حCتّى يCبلغ عCالCم ال ّCرحCمن .ولCكن هCؤالء الCنّاس يجتهCدون فCي
CعكوسCCا ،ويCCريCCدون أن يCCصلوا نسCCب اإلنCCسان بCCالCCقرد بCCالCّ CرغCCم مCCن أنَّ
ًC
أن يCCرتCCقي اإلنCCسان ارتCCقا ًء مC
Cصواب!
اإلن CCسان م CCن س CCالل CCة إل CCهيّة م CCق ّدس CCة ،وه CCذا ه CCو غ CCاي CCة ه Cّ Cمتهم  ,وم CCا أب CCعد أف CCكاره CCم ع CCن ال ّ C
أي تCC CشابCC Cه بCC CرغCC Cم اشCC CتراكCC Cهما فCC Cي بCC Cعض األمCC Cور
فCC CالCC CواقCC Cع أنّCC Cه لCC Cيس بCC Cني اإلنCC Cسان والCC Cحيوان ّ
الCجسمانّ Cية .فCلإلنCسان عCقل وأفCكاره وعCلومCه ومCعارفCه تCرتCقي يCو ًCمCا بCعد يCوم وإنّCكم لCتالحCظون مCدى
ال Cّ Cرق Cيّ ا ّلCCذي ح ّ Cققه اإلن CCسان م CCنذ ال CCقرون ال CCوس CCطى ح Cتّى ال CCيوم ،وم CCقدار االك CCتشاف CCات وال CCبدائ CCع
CصناعCات والCعلوم واالكCتشافCات ا ّلCتي ت ّCمت فCي
ا ّلCتي ظهCرت عCلى يCديCه .ولCو أنّCنا قCارنّCا بCني جCميع ال ّ
خCمسني قCرنًCا وبCني صCناعCات هCذا الCقرن واكCتشافCاتCه لCوجCدنCا أنّCها ال تCكاد تCعادل مCا تّ Cم مCنها فCي
سCC Cنة واحCC Cدة لهCC Cذا الCC Cعصر .فCC Cما تCC Cح ّقق مCC Cنذ أيّCC Cام مCC CوسCC Cى وح C Cتّى الCC Cقرن الCC CحالCC Cي مCC Cن الCC Cعلوم
CصناعCات واالكCتشافCات ال يCعادل مCا ظهCر مCنها فCي الCقرن األخCير وحCده  ,أصCبح مCن الCواضCح
وال ّ
إذًا أ ّن اإلنCCسان فCCي رق Cيّ دائCCم ،وسCCبب هCCذا الCّ CرقCCي تCCلك الCCق ّوة الCCعاقCCلة ،وق ّ Cوة الCCفيوضCCات اإللCCهيّة.
أ ّمCCا الCCحيوان فCCإنّCCه ال يCCملك هCCاتCCني الCCق ّوتCCني بCCمعنى أ ّن حCCيوان الCCيوم هCCو نCCفسه حCCيوان خCCمسة آالف
سCنة مCضت .ولCيس هCناك امCتياز لCإلنCسان أعCظم مCن هCذا االمCتياز .وواضCح أ ّن اإلنCسان أشCرف
املخCCلوقCCات وأنّCCه مCCرآة مCCمثّلة لCCلحقّ  ,ومل ّCا كCCنت قCCد الحCCظت وجCCود اإلحCCساسCCات الCّ CروحCCانCيّة فCCي هCCذه
الCC Cبقاع لCC CذلCC Cك فCC CإنّCC Cني مسCC Cرور ج ً C Cدّا .وأمCC Cلي أن يCC Cصبح الCC Cغرب شCC Cر ًقCC Cا ،وأن تCC Cع ّم اإلحCC CساسCC Cات
الCّ CروحCCانCيّة فCCيه وتCCحيط بCCأرجCCائCCه ،وأن يCCصل إلCCى الCنّفوس –بCCواسCCطة تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل -مCCن
CالشCرق  ,الّ Cلهم يCا واهCب الCعطاء ،ويCا غCافCر الخCطأ ،ويCا راحCم ال ّ
Cضعفاء
الCق ّوة مCا يCضيء الCغرب ك ّ C C

م CCن ع CCبادك األص CCفياء ،ت CCران CCي واق Cفًا ب CCني ي CCدي CCك مبته Cالً إل CCيك ن CCاظ Cً Cرا إل CCيك .أس CCأل CCك ب CCرح CCمتك ا ّلCCتي
Cحب وتCرضCى .ونّ Cور قCلوبCهم بCنور الهCدى وأسCمعهم نCداء
سCبقت املCمكنات بCأن تCؤيّCد هCؤالء عCلى مCا ت ّ
م CCلكوت CCك األب CCهى  ,واج CCعل ل CCهم ن CCصيبًا م CCن بح CCر ال CCعطاء ث ّ Cم اس CCتقمهم ع CCلى أم CCرك ب CCني ال CCورى ل CCئالّ
رب اجCCعلنا آيCCات رحCCمتك بCCني خCCلقك .ورايCCات
تCCزعCCزعCCهم أريCCاح االخCCتالف مCCن أولCCي االعCCتساف ّ ,
مCعرفCتك بCني عCبادك .ونCفوسCنا مCنقطعة إلCيك ،وقCلوبCنا منجCذبCة بCآيCات تCقديCسك ،وأ ّيCد هCؤالء ال ّ
Cضعفاء
رب إنّ CCك ح Cنّان ع CCلى ك Cّ Cل ف CCقير ،وم Cنّان ل CCكلّ
ب CCرح CCمتك ال CCكبرى ،وه CCؤالء ال CCفقراء ب CCموه CCبتك ال CCعظمىِّ .
Cكل ض CCعيف ،وم CCغيث ل ّ C
أس CCير ،وم CCعني ل ّ C
Cكل ذل CCيل .ت CCران CCا أذالّء ب CCباب CCك ،ف CCقراء إل CCى م CCلكوت غ CCنائ CCك.
Cف ع Cنّا خ CCطاي CCان CCا ب CCفضلك وع CCناي CCتك .إنّ CCك أن CCت ال CCكري CCم .إنّ CCك أن CCت
ف CCارح CCمنا ب CCفضلك وج CCودك .واع ُ C
املقتدر القدير.
مصائب الجمال املبارك
في يوم الثّالثاء املوافق  7تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في
منزله املبارك:
هو اهلل
قدرا من مصائب الجمال املبارك:
أريد اليوم أن ّ
أبني لكم ً
Cسنة الC Cثّال CCثة ل CCظهور ال CCباب ح CCبس الج CCمال امل CCبارك ف CCي طه CCران .وف CCي ال CCيوم
ف CCي ي CCوم م CCن أيّ CCام ال ّ C
Cوس CCطوا ،أف CCرج ع CCن الج CCمال امل CCبارك وأط CCلق
الC Cتّال CCي اع CCترض ج CCمع م CCن األم CCراء ووزراء الّ C Cدول CCة وت C Cّ C
Cيم ًما وجCهه شCطر قCلعة ال ّ
Cشيخ طCبرسCي
سCراحCه ،وبCينما كCان حCضرتCه فCي سCفر إلCى مCازنCدران م ّ
Cخصا وس CCاق CCتهم
هج CCمت ج CCماع CCة م CCن ال CCفرس CCان ل CCيالً واق CCتادت الج CCمال امل CCبارك م CCع أح CCد عش CCر ش ً C
جCCمي ًعا إلCCى مCCديCCنة آ ُمCCل ،وفCCي أحCCد األ ّيCCام اجCCتمع جCCميع الCCعلماء فCCي املسجCCد وأحCCضروا الجCCمال
امل CCبارك إل CCيه ،ك CCما اج CCتمع أه CCل م CCدي CCنة آ ُم CCل أي ً C
Cضا وق CCد تس CCلح ك Cّ Cل ص CCنف م CCنهم بس CCالح :ال Cنّجار
Cقصاب ب CCساط CCوره ،وال Cزّارع ب CCفأس CCه وب CCلطته ،وك CCان ه CCدف CCهم أن ي CCقتلوا الج CCمال امل CCبارك
ب CCق ّدوم CCه ،وال ّ C
ب CCاإلج CCماع  ,وش CCرع ال CCعلماء ف CCي إل CCقاء األس CCئلة ال CCعلميّة ع CCلى ح CCضرت CCه .وك CCان CCوا ي CCتل ّقون ع CCلى ك Cلّ
سCؤال جCوابًCا كCافCيًا شCافCيًا ،وأثCبت الجCمال املCبارك حCقيقة الCظّهور بCاألد ّلCة والCبراهCني الCثّابCتة .وعجCز
CوحCCا مCCن ألCCواح ال Cنّقطة
الCCعلماء ،فCCاتّCCجهوا إلCCى الCCحصول عCCلى شCCيء مCCن كCCتابCCاتCCه .فCCاسCCتخرجCCوا لCً C
األول CCى م CCن ج CCيب أح CCد خ CCدم الج CCمال امل CCبارك ،وه CCو امل CCدع CCو م Cالّ ب CCاق CCر .وك CCان به CCذا ال ّ Cلوح ف CCقرة م CCن
السCالم يCقول فCيها" :مCحو املCوهCوم وصCحو املCعلوم" .فCتضاحCك مCالّ
بCيانCات أمCير املCؤمCنني عCلي عCليه ّC C
عCCلي جCCان أحCCد الCCعلماء آ ُمCCل وقCCال لCCقد اتّCCضحت فCCضيلة الCCباب ومCCيزتCCه ،إ ّن اإلنCCسان ا ّلCCذي يCCكتب
CالسCني وقCد كCتبها الCباب خCطأ .فCقال
Cصحو تCكتب ب ّ C C
Cصاد تCفهم مCرتCبة عCلمه أل ّن ال ّ
Cصحو بCال ّ
كCلمة ال ّ

Cسيّد الCفقيه هCو ا ّلCذي أخCطأ ولCم يCفهم .إ َّن هCذه الCعبارة مCأخCوذة مCن كCالم
الجCمال املCبارك :بCل إ ّن ال ّ
أم CCير امل CCؤم CCنني وه CCو ي CCجيب ك CCميل ب CCن زي CCاد ال Cنّخعيّ ع CCندم CCا س CCأل CCه ع CCن ال CCحقيقة .ف CCقد أج CCاب CCه أم CCير
املCؤمCنني بCع ّدة فCقرات .فCكان كCميل يCقول ألمCير املCؤمCنني بCعد ك ّCل فCقرة زدنCي بCيانًCا إلCى أن ت ّ
Cفضل
أي أ ّن مCCن يCCطلب فCCهم الCCحقيقة ويCCريCCد الCCوصCCول إلCCى الCCحقّ
بCCقولCCه" :مCCحو املCCوهCCوم وصCCحو املCCعلوم" ّ
ي CCجب ع CCليه أن يط ّCه CCر ق CCلبه وي CCق ّدس CCه ع CCن أوه CCام الC Cتّقال CCيد وش CCائ CCعات CCها ،وأن ي CCنظر إل CCى م CCا ي CCقول CCه
صCاحCب الّ CدعCوة ،بCمعنى أنّCه يتخّ Cلى عCن املCوهCوم ويCنظر إلCى املCعلوم .وعCندمCا ظهCر رسCول اهلل كCان
Cصحو
الCCيهود والCنّصارى كّ Cلما تخّ Cلوا عCCن أوهCCامCCهم واسCCتمعوا إلCCيه اهCCتدوا إلCCى الCCحقيقة .وكCCلمة الّ C
CالسCني مCعناهCا الCنّسيان والCغفلة .وشCتّان بCني الCكلمتني .فCأنCت
Cسهو ب ّ C C
Cصاد مCعناهCا الCتّفطّن ،وال ّ
بCال ّ
Cلما ج CCرت ه CCذه ال CCبيان CCات م CCن ال ّ Cلسان
ق CCد س CCهوت وغ CCفلت ع CCن أ ّن ه CCذه ال CCعبارة ك CCتبت ص CCحيحة  ,ف ّ C
Cخواص والCCعوام ذهCCلوا جCCمي ًعا وبهCCتوا ،ووضCCح لCCهم جهCCل ذلCCك املجتهCCد وعCCلموا
املCCبارك بCCمحضر الC
ّ
أ َّن ذلCCك الCCفقيه عCCار عCCن الCCعلم وبCCريء مCCنه .فCCثقل عCCلى الCCعلماء هCCذا املCCوقCCف وأدركCCوا أنّCCه لCCو ألCCقى
الجCمال املCبارك بCبيانCاتCه عCلى املCأل فCي عّ Cدة مCجالCس عCا ّCمCة آلمCن بCه أكCثر الخCلق ولهCذا اتّCفقوا عCلى
إص CCدار ح CCكم اإلع CCدام ع CCليه .وق CCد خ CCاف م CCيرزا ت CCقي خ CCان ح CCاك CCم آ ُم CCل م CCن ه CCذا األم CCر واض CCطرب
Cظيما .وأدرك أنّCه لCو حCدث ذلCك لشCبّت بCني قCبيلتي  ,نCوري والريCجانCي -أكCبر طCائCفتي
اضCطرابًCا ع ً
م CCازن CCدران -ن CCار الح CCرب وال CCقتال إل CCى األب CCد .فخ CCطر ل CCه أن ي CCكتفي ب CCأذيّ CCة الج CCمال امل CCبارك ت CCطييبًا
ل CCنفوس ال CCعلماء وت CCسكينًا ل CCخواط CCره CCم .ف CCأم CCر أن ي CCضرب الج CCمال امل CCبارك ب CCال CCعصا .ف CCضرب ح Cتّى
سCالCت الّ CدمCاء مCن قCدمCيه  ,بCعد ذلCك أحCضروه إلCى مسجCد قCريCب مCن بCيت الCحاكCم ،وأوقCفوه بCجوار
ال CCحائ CCط وأم CCر م CCيرزا ت CCقي خ CCان ب ً C
Cعضا م CCن رج CCال CCه سً C Cرّا أن يه CCدم CCوا ه CCذا ال CCحائ CCط م CCن الخ CCلف،
ويحCملوا الجCمال املCبارك إلCى مCنزل الCحاكCم  ،فCفعل رجCال الCحاكCم ذلCك واخCتطفوا الجCمال املCبارك
بسCرعCة مCن بCني الجCمع املحتشCد وحCملوه إلCى مCنزل مCيرزا تCقي خCان .وقCبل أن يCتح ّول الCنّاس إلCى
الCنّاحCCية األخCCرى مCCن الCCحائCCظ كCCان الCّ CرجCCال قCCد وصCCلوا بCCالجCCمال املCCبارك إلCCى املCCنزل وأغCCلقوا الCCباب
السCCطح ومCCنعوا ال Cنّاس وص ّ CدوهCCم ،وفCّ CرقCCوهCCم بّ C
Cكل وسCCيلة .وقCCد
وراءهCCم ،وصCCعد خCCدم الCCحاكCCم فCCوق ّ C
ح CCال ه CCذا ال Cتّدب CCير ب CCني ال CCعلماء وب CCني أن ي CCقتلوا الج CCمال امل CCبارك ف CCي ذل CCك ال CCيوم  ,وب CCعد ع CCدة أيّ CCام
Cسنة الCثّامCنة لCظهور الCنّقطة األولCى حCبس فCي طهCران،
ت ّC
CوجCه الجCمال املCبارك إلCى طهCران ،وفCي ال ّ
وألCقي بCه فCي غCياهCب سCجن ال يCنفذ إلCيه نCور الCنّهار قّ C
ط ،وضCيّقوا عCليه تCضيي ًقا شCديً Cدا ال يCمكن
وصCفه ،فCقيّدوا قCدمCيه ،ووضCعوا فCي عCنقه سCالسCل بCلغ مCن ثCقلها أنّCها كCانCت تCحني قCامCة الجCمال
املCCبارك ،بCCحيث كCCان ال ب ّ Cد مCCن وضCCع عCCصا ذات شCCعبتني بCCأسCCفلها كCCما سCCلبوا مCCالبCCسه ،ووضCCعوا
Cسجن مّ Cدة أربCعة
عCلى رأسCه لCبدة عCتيقة مCمزّقCة ،وظ ّCل الجCمال املCبارك عCلى هCذه الCحال فCي هCذا ال ّ
أشه CCر  ,ث ّ Cم أخ CCرج م CCن ال CCحبس ون CCفي إل CCى ب CCغداد ،وف CCي ب CCغداد أق CCام إح CCدى عش CCرة س CCنة س CCاف CCر
خCCاللCCها إلCCى كCCردسCCتان حCCيث أقCCام فCCيها عCCامCCني ،أ ّمCCا بCCاقCCي امل ّ Cدة فCCقضاهCCا فCCي بCCغداد ،وفCCي هCCذه
Cسنوات اإلح CCدى عش CCرة اش CCتعلت ن CCار ال CCعداوة وال CCبغضاء ف CCي ص CCدور أع CCدائ CCه ،ف CCي ح CCني ظC Cلّ
ال ّ C

والسCCرور ،وق CCد ج CCد امل CCعان CCدون ف CCي إل CCحاق ال ّ C
Cضرر ب CCالج CCمال
ّC
الج CCمال امل CCبارك ف CCي غ CCاي CCة ال CCبشاش CCة
Cصباح يCفقد األمCل فCي الCبقاء حCتّى املCساء ،وفCي املCساء يCفقد األمCل
املCبارك بCحيث إنّCه كCان فCي ال ّ
Cسنوات كCC Cان الCC Cعلماء يCC Cقبلون عCC Cليه مCC Cن جCC Cميع الCC Cجهات ويCC Cفوزون
ح C Cتّى الCC Cصباح ،وفCC Cي هCC Cذه الّ C C
بCمحضره ويCطرحCون عCليه أسCئلتهم الCعلميّة ويCسمعون األجCوبCة ال ّ
CشافCية الCكافCية عCليها ،وكCان ذلCك
س CCبب اش CCتهار ص CCيت الج CCمال امل CCبارك ف CCي ج CCميع األرج CCاء ،وق CCد ك CCتب ع CCلماء إي CCران امل CCقيمون ف CCي
الس CCلطان ال CCعثمان Cيّ أن ي CCنفي
ب CCغداد إل CCى ن CCاص CCر ال ّ Cدي CCن ش CCاه ي CCعلمون CCه ب CCذل CCك ف CCال CCتمس ه CCذا م CCن ّC C
السCCلطان الCCعثمانCيّ ،وبCCعد
الجCCمال املCCبارك مCCن بCCغداد إلCCى إسCCطنبول ،فCCنقل إلCCى إسCCطنبول بCCأمCCر ّ C
أن قCضى فCيها أربCعة أشهCر نCفي إلCى ال ّCرومCيلي )أدرنCة( ،وم ّCرة أخCرى الCتمس نCاصCر الّ CديCن شCاه
Cسجن املCعروف بCالقشCلة الCعسكريّCة
أن يCنفى مCن ال ّCرومCيلي إلCى عّ Cكا ،فCأُنCزل الجCمال املCبارك فCي ال ّ
وقCضى بCقية حCياتCه فCي عّ Cكا سCجينًا أ ّCمCا الCباليCا ا ّلCتي أصCابCت الجCمال املCبارك فCي سCجن عّ Cكا فCال
يCCمكن أن تCCوصCCف  ,وبCCعد أن نCCزل فCCي سCCجن ع ّ Cكا أرسCCل ألCCواحCCه إلCCى جCCميع سCCالطCCني األرض مCCا
عCCدا ال ّ Cلوح املCCرسCCل إلCCى نCCاصCCر ال ّ CديCCن شCCاه فCCقد حCCمله مCCيرزا بCCديCCع خCCراسCCانCCي ،وقCCال لCCه الجCCمال
املCبارك :إن قCبلت االسCتشهاد فCاحCمله ،فCقبل مCيرزا بCديCع ال ّ
Cشهادة وحCمل الّ Cلوح وي ّCمم شCطر إيCران
إلCCى أن بCCلغ طهCCران ،ولCCم يCCكن يCCلتقي بCCاألحCبّاء أثCCناء الCطّريCCق ،وفCCي ذلCCك الCCوقCCت كCCان نCCاصCCر الّ CديCCن
شCاه يCصطاف فCي نCياوران بCشميران فCذهCب مCيرزا بCديCع وصCعد إلCى هCضبة تCواجCه قCصر ال ّ
Cشاه.
Cخصا
Cقرب ،فCCرأى شً C
وفCCي ذات يCCوم كCCان نCCاصCCر ال ّ CديCCن شCCاه يCCتأ ّمCCل املCCناظCCر مCCن حCCولCCه بCCمنظاره املّ C
يجCلس عCلى ق ّCمة الCهضبة ،وقCد ارتCدى املCالبCس الCبيضاء .وفCي الCيوم الCتّالCي رأى ال ّ
Cشخص نCفسه
Cقرب .وفCي الCيوم الCثّالCث أي ً
Cضا رآه فCي الCوضCع نCفسه فCعرف أ ّن لCه
وهCو يCتأ ّCمCل املCناظCر بCمنظاره امل ّ
وس ِCئل مCن أنCت؟ وملCاذا تجCلس هCنا؟ فCقال :إنّCي أحCمل رسCالCة مCن شCخص
حCاجCة .فCأرسCل فCي طCلبه ُC C
السCلطان أخCذ ال ّCرسCالCة مCنه إالَّ أنَّCه قCال :ال بّ Cد أن أسّ Cلمها إلCى
السCلطان .فCأراد رجCال ّC C
عCظيم إلCى ّC C
Cشاه .فCسألCه ال ّ
السCلطان يً Cدا بCيد .فحCمله هCؤالء إلCى مCحضر ال ّ
Cشاه :مCن أنCت؟ ومCاذا بCيدك؟ فCقال:
ّC C
Cشاه .ف CCتناول ال ّ C
ه CCذه رس CCال CCة م CCن ب CCهاء اهلل أح CCضرت CCها إل CCى ال ّ C
Cشاه ال Cّ Cرس CCال CCة وأم CCر ب CCال Cتّحفّظ ع CCليه.
فحCCملوه وحCCبسوه .فCCطلب الّ C
Cشاه أن يCCسألCCوه عCCن رفCCاقCCه .فCCلما سCCئل قCCال :أنCCا ال أعCCرف أحً Cدا ولCCيس
Cصرح بCCاسCCم أحCCد قّ C
لCCي رفCCيق .فCCعذّبCCوه ثCCالثCCة أيّCCام بشCتّى ألCCوان الCتّعذيCCب والّ C
ط.
Cضرب والCCكيّ فCCلم يّ C
والCتقطوا لCه صCورة وهCم يCعذّبCونCه ثّ Cم قCتلوه فCي الCيوم الCثّالCث  ,ثّ Cم إ ّن ال ّ
Cشاه أرسCل هCذه ال ّCرسCالCة إلCى
Cشخص عCCد ّوك" فCCقال الّ C
الCCعلماء كCCي يCCر ّدوا عCCليها .وبCCعد عCCدة أيّCCام قCCال الCCعلماء" :إ ّن هCCذا الّ C
Cشاه:
أنCCا أعCCرف أنَّCCه عCCد ّوي .وإنّCCما طCCلبت إلCCيكم أن تCCجيبوا عCCلى مCCطالCCبها .فCCلم يCCكتبوا جCCوابًCCا .فCCغضب
ال ّ
Cشاه وقCال :إنّCني أحCترم الCعلماء ك ّCل هCذا االحCترام وأنCعم عCليهم ك ّCل هCذا اإلنCعام كCي يCكتبوا فCي
م CCثل ه CCذا ال CCيوم ر ًدّا ع CCلى م CCثل ه CCذه ال Cّ Cرس CCال CCة .ف CCإذا ب CCهم ال CCيوم ي CCجيبون ب CCمثل ه CCذا ال CCجواب  ,ول CCقد
تّ C
Cفضل الجCCمال املCCبارك فCCي ذلCCك ال ّ Cلوح بCCقولCCه :إ ّن األمCCر ال يخCCرج عCCن إحCCدى اثCCنتني :إ ّمCCا أنCCه حCCق
وإ ّمCCا أنCCه بCCاطCCل ،فCCأحCCضر الCCعلماء وأحCCضرنCCي كCCي أنCCاقCCشهم .فCCإن كCCان ح ً Cقّا آمCCنت بCCه ،وإن كCCان

بCاطCالً فCافCعل بCي مCا شCئت  ,وفCي هCذا الّ Cلوح أي ً
Cضا يCق ّدم الCنّصائCح لCناصCر الّ CديCن شCاه ويCقول لCه:
السCالطCني جCاءوا وذهCبوا جCمي ًعا لCم يCبقَ لCهم مCن أثCر .وهCذا األمCر
Cغتر بسCلطنة فCانCية فCكم مCن ّ C C
ال ت ّ
أمCر اهلل ،وإنّCك ال تسCتطيع مCقاومCته وال تCقدر عCلى مCنعه .فCإ ّن أمCر اهلل ال يCقدر عCلى مCقاومCته أحCد،
وأن CCت أي ً C
الش CCرق وال CCغرب ،ف CCلم ي CCقبل
Cضا ال تس CCتطيع ذل CCك .وع Cّ Cما ق CCري CCب س CCيرت CCفع أم CCر اهلل وي CCحيط ّC C
الCنّصائCح اإللCه ّية ،وظ ّCل عCلى غCروره حCتّى مCات تCار ًCكCا هCذا الCعالCم  ,ثّ Cم إ ّن الجCمال املCبارك بCقي فCي
Cسجن إالّ أنّCCه كCCان فCCي مCCنتهى الCCعزّة ،ولCCم يCCكن سCCجنه كCCسجن اآلخCCريCCن ألنّCCه لCCم يCCأبCCه أليّ
هCCذا الّ C
شCخص قّ C
ط .وكCم مCن م ّCرة جCاء رجCال الّ CدولCة والCتمسوا أن يتش ّCرفCوا بCمحضره فCلم يCكن يCأذن لCهم،
بCCل إ ّن مCCتصرف ع ّ Cكا ظCّ Cل خCCمس سCCنوات يCCرجCCو ويCCلتمس أن يتشCّ Cرف بCCمحضره فCCلم يCCأذن لCCه ،ولCCم
يِ C
Cتصرف وج CCميع
Cسجن ك ّ Cلما أراد الخ CCروج ،وج CCاء امل C
Cمض وق CCت ط CCوي CCل ح Cتّى ص CCار يخ CCرج م CCن ال ّ C
ّ
امل CCوظ CCفني م CCن ع ّ Cكا إل CCى ال CCقصر ا ّلCCذي ن CCزل CCه وا ّلCCذي ي CCبعد ع CCن امل CCدي CCنة م CCساف CCة ن CCصف ف CCرس CCخ وذل CCك
Cسؤال ع CCن
ب CCمناس CCبة ع CCقد ق CCران آق CCا سC Cيّد ع CCلي ،وم CCع ذل CCك ل CCم ي CCلتفت إل CCيهم الج CCمال امل CCبارك ب CCال ّ C
أح CCوال CCهم وب CCعد ه CCذه خ CCالص CCة ال CCبالي CCا ا ّل CCتي تح CCملها الج CCمال امل CCبارك وامل CCش ّقات ا ّل CCتي ع CCان CCاه CCا،
والسالم.
والسجون ا ّلتي ألقي فيها
ّ
ّ
إنما هي األعمال ال األقوال
في يوم األربعاء املوافق  8تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة في
منزله املبارك:
هو اهلل
ج CCميع امل CCلل ك CCام CCلة م CCن ح CCيث األق CCوال ف CCالج CCميع ي CCذك CCرون أنّ CCهم م CCحبّون ل CCلخير ،والج CCميع ي CCقول CCون
Cصدق مCC Cقبول والCC Cكذب مCC CذمCC Cوم ،واألمCC CانCC Cة فCC Cضيلة الCC CعالCC Cم اإلنCC Cسان C Cيّ ،والCC CخيانCC Cة ذ ّلCC Cة الCC CعالCC Cم
الّ C C
اإلن CCسان Cيّ ،وت CCطييب ال CCقلوب أح CCسن م CCن كس CCره CCا ،وال Cّ Cرأف CCة أف CCضل م CCن ال CCبغض وال CCعداوة وال CCعدل
جCميل ال الCظّلم ،وال ّCرحCمة حCسنة ال الCقسوة ،وحCسن األخCالق أفCضل مCن سCوئCها ،والCنّور مCقبول ال
وج CCه إل CCى اهلل ح CCسن ال
الC Cظّالم ،وال CCعلم عC Cزّة اإلن CCسان ال الجه CCل ،وال CCكرم مح CCمود ال البخ CCل ،والC Cت ّ ّ C
CضاللCCة وأمCCثال ذلCCك كCCثير  ,إالّ أ ّن كCّ Cل ذلCCك يّ C
الCCغفلة عCCنه ،والهCCدايCCة حCCسنة ال الّ C
Cظل فCCي عCCالCCم الCCقول
وال يCنتقل إلCى حّ Cيز الCعمل بCل إ ّن ك ّCل نCفس مCشغولCة بCميلها وهCواهCا .وكCل إنCسان مCنهمك بCالCتّفكير
فCC Cي مCC Cنفعته ولCC Cو جCC Cلبت عCC Cلى اآلخCC CريCC Cن الّ C C
Cضرر ،وكCّ C Cل فCC Cرد يCC Cحصر فCC Cكره فCC Cي ثCC Cروة نCC Cفسه دون
اآلخCريCن ،وك ّCل امCرئ يCف ّكر فCي راحCته واطCمئنانCه دون غCيره ،هCذا هCو مCنتهى مCطلب الCنّاس ،وهCذا
هCو مسCلكهم  ,إالَّ أن الCبهائCيّني ال يCنبغي لCهم أن يCكونCوا عCلى هCذه ال ّ
CشاكCلة .بCل يCنبغي أن يCكون
الCCبهائ Cيّون مCCمتازيCCن ،فCCتزيCCد أعCCمالCCهم عCCلى أقCCوالCCهم ،ويCCكونCCون رحCCمة لCCلعاملCCني بCCالCCعمل ال بCCالCCقول،
ويCثبتون بمسCلكهم وأعCمالCهم وأفCعالCهم صCداقCتهم وأمCانCتهم ،ويظهCرون فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ،

CسماويّCCة .وتCCنادي أعCCمالCCهم بCCأنّCCهم بCCهائ Cيّون وذلCCك كCCي يCCكون الCCبهائ Cيّون سCCببا
ويCCبيّنون ال Cنّوران Cيّة الّ C
ًلCرقCي الCعالCم اإلنCسانCيّ  ,ولCو أ ّن إنCسانًCا قCام بCاألعCمال الCبهائCيّة وسCلك املسCلك الCبهائCيّ ملCا احCتاج
أي ق CCول ي CCقول CCه .إنّ CCما ه CCي األع CCمال ا ّلCCتي ارت CCقت ب CCال CCعال CCم ،ف CCاألع CCمال ه CCي ا ّلCCتي نش CCرت ه CCذه
إل CCى ّ
CصنائCع واألعCمال هCي ا ّلCتي أبCرزت هCذه االكCتشافCات،
املCدنCيّة ،واألعCمال هCي ا ّلCتي أظهCرت هCذه ال ّ
واألعCCمال هCCي ا ّلCCتي بCCلغت بCCالCCعالCCم املCCا ّد ّي إلCCى هCCذه ال ّ CدرجCCة .فCCلو لCCم تCCكن هCCناك أعCCمال واقCCتصر
األمCCر عCCلى األقCCوال فهCCل كCCان مCCن املCCمكن أن تCCتح ّقق هCCذه املCCدنّ Cية املCCا ّد ّيCCة؟ بهCCذا الCCبرهCCان نسCCتطيع
إذن أن نس ّ
Cتدل عCلى أن ال ّCروحCانّ Cيات مCناظCرة لCلما ّد ّيCات .فCأعCمال أهCل املCلكوت سCبب حCياة الCقلوب
مسرة الوجدان ،والفضائل اإلنسان ّية سبب نوران ّية البشر.
ال األقوال ،واألعمال الخير ّية سبب
ّ
CتضرعCوا وتبتهCلوا آنCاء الّ Cليل وأطCراف الCنّهار وتCسألCوا اهلل أن يCو ّفCقكم
وعCلى ذلCك فCيجب عCليكم أن ت
ّ
CوجCCهوا إلCCى اهلل وص ّ Cلوا لCCه ونCCاجCCوه واسCCعوا عCCسى أن تCCوفّCCقوا إلCCى عCCمل
إلCCى األعCCمال ال األقCCوال .تCّ C
Cصحة
Cرورا لCCكل محCCزون ،وسCCببًا لّ C
الCCخير ،وأن تCCكونCCوا سCCببًا لCCغنى كCّ Cل فCCقير ،وعCCونًCCا لCCكل بCCائCCس وسً C
Cكل م CCن ال وس CCيلة ل CCه ،وم CCلجأ وم CCالذًا ل ّ C
ك Cّ Cل م CCري CCض ،وس CCببًا ألم CCن ك Cّ Cل خ CCائ CCف ،وس CCيلة ل ّ C
Cكل غ CCري CCب،
Cأوى ل ّ C
Cكل م CCن ال م CCأوى ل CCه وال وط CCن  ,ت CCلك ه CCي ص CCفة ال CCبهائ Cيّ .ف CCإذا وفّ CCقنا إل CCيها ف CCنحن
وم CCنزالً وم ً C
بهائ ّيون وإذا لم نوفّق إليها –ال قدر اهلل -فلسنا بهائ ّيني.
محبّة اهللّ
في يوم األربعاء املوافق  8تشرين الثّاني ً 1911
أيضا ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية
في منزله املبارك:
هو اهلل
يCCحيا اإلنCCسان والCCحيوان والCنّبات جCCمي ًعا –بCCل والجCCماد -بCCاملCCاء .ولCCقد ثCCبت أ ّن الجCCماد يCCحيا بCCاملCCاء
الّ C
Cشفّاف املتجCّ Cمد .فCCمن االكCCتشافCCات الحCCديCCثة أ ّن للجCCماد حCCياة أيً C
Cضا ،وأ ّن حCCياتCCه بCCاملCCاء املتجCّ Cمد
الّ C
Cسيّد املCCسيح إنّCCه ال ب ّ Cد مCCن ال Cتّعميد بCCاملCCاء
Cشفّاف  ,إذن فCCاملCCاء هCCو سCCبب الCCحياة .ولهCCذا يCCقول الّ C
والCّ Cروح ،أي بCCذلCCك الّ C
Cشيء ا ّلCCذي هCCو سCCبب الCCحياة األبCCديّCCة .وهCCذ املCCاء هCCو عCCني الCنّار أي مCCحبّة اهلل.
فCCمحبّة اهلل –ألنّCCها تحCCرق الCCحجب واألسCCتار -يCCقال لCCها الCنّار ،وألنّCCها سCCبب الCCحياة يCCقال لCCها املCCاء.
والCواقCع أ ّن مCحبّة اهلل هCي حCقيقة فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ بCها تتط ّ CهCر طCينة البشCر ،وبCمحبّة اهلل
ي CCنجو اإلن CCسان م CCن ن CCقائ CCص ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ .وب CCمحبّة اهلل أي ً C
Cضا ي CCرت CCقي ف CCي ع CCال CCم ال CCفضائ CCل،
فCتصبح هCي سCببًا لCنورانCيّة الCعالCم ،ولCوحCدة جCميع البشCر .إ َّن مCحبّة اهلل دواء ل ّ
Cكل داء ،ومCرهCم لCكلّ
Cسعادة
ج CCرح .وم CCحبّة اهلل س CCبب س CCعادة ع CCال CCم البش CCر .وب CCها ي CCفوز اإلن CCسان ب CCال CCحياة األب CCديّ CCة وال ّ C
السCCرمCCديّCCة  ,فCCيجب عCCلينا إذن أن نCCحصر سCCعينا وجهCCدنCCا فCCي أن نCCكون تCCجسي ًدا ملCCحبّة اهلل .ذلCCك
ّC

أل َّن مCحبّة اهلل هCي حCقيقة جCميع األديCان .وهCي أسCاس تCعالCيم عCالCم اإلنCسان  ,فCبمحبّة اهلل حّ C
طم
إبCراهCيم األصCنام .وبCمحبّة اهلل فCاز إﺴﺤﻕ بCالCبركCة .وبCمحبّة اهلل أصCبح يCعقوب إسCرائCيل .وبCمحبّة
Cسيّد
اهلل أصCبح يCوسCف عCزيCز مCصر .وبCمحبّة اهلل ن ّCجى مCوسCى بCني إسCرائCيل .وبCمحبّة اهلل وهCب ال ّ
املCسيح الCحياة األبCديّCة .وبCمحبّة اهلل رفCع مح ّCمد الCعرب مCن أسCفل دركCات الجهCل إلCى أعCلى درجCات
وبشCCر ب CCظهور ح CCضرة ب CCهاء اهلل وع Cَّ Cرض ص CCدره
Cحى ح CCضرة ال CCباب ب CCنفسه ّ C
ال CCعلم .وب CCمحبّة اهلل ض ّ C
الشCرق والCغرب  ,فCيجب عCليكم إذن أن
أللCف رصCاصCة .وبCمحبّة اهلل أشCرق حCضرة بCهاء اهلل عCلى ّ C C
تCCحصروا فCCكركCCم وذكCCركCCم وتCCقضوا كCّ Cل وقCCتكم فCCي أمCCر واحCCد ،أال وهCCو أن تCCصبحوا مCCظاهCCر مCCحبّة
اهلل.
في مجمع ال ّروحانيّني
في يوم الخميس املوافق  9تشرين الثّاني سنة  1911دعي حضرة عبد البهاء إلى مجمع
الروحانيّني بقاعة سان جرمان  21شارع ريو كلمبيد في باريس وقد أثنى رئيس املجلس على
ّ
عاطرا فألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية:
البهائيّني ثنا ًء
ً
هو اهلل
نت مCCن أقCCوال الCّ CرئCCيس ومCCشاعCCره الCCقلبيّة غCCايCCة االمCCتنان .وأشCCكر اهلل إنّCCني حCCضرت فCCي
إنّCCني مCCم ّ
مCثل هCذا املجCمع ال ّCروحCانCيّ فCي بCاريCس  ,فCلو نCظرنCا اآلن إلCى جّ Cو هCذا املجCلس بCمنظار الCحقيقة
CسماويّCة شCامCلة لCه مCحيطة بCه ،ولCشاهCدنCا تCأيCيدات
لCوجCدنCاه مCملو ًءا بCال ّCروح ولCوجCدنCا الCفيوضCات ال ّ
ال Cّ Cروح ال CCقدس .ف CCالح CCمد هلل ع CCلى أ ّن ه CCذه ال CCقلوب ف Cيّاض CCة ب CCاإلح CCساس CCات ال Cّ Cروح CCان Cيّة ،ت CCتر ّدد ف CCيها
اهCCتزازات الCّ Cروح .فCCالCّ Cروح بCCمنزلCCة املCCحيط وهCCذا املجCCمع بCCمنزلCCة األمCCواج .وبCCالCّ CرغCCم مCCن أ ّن األمCCواج
Cصور
م CCتع ّددة إال أنّ CCها م CCنبعثة م CCن م CCحيط واح CCد .وب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن أنّ CCها ف CCي ظ CCاه CCره CCا م CCختلفة ال ّ C
واألش CCكال إالّ أن وح CCدة ال Cّ Cروح تتجّ C Cلى ف CCيها .ل CCقد أت CCى ج CCميع األن CCبياء وج CCميع امل CCظاه CCر اإلل CCهيّة
أي أث CCر،
امل CCق ّدس CCة ل CCترب CCية البش CCر ك CCي تتج ّ Cلى وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وت CCبرز ،ف CCال ي CCبقى ل CCألم CCواج ّ
وإنCCما الّ C
Cشأن يCCكون شCCأن املCCحيط .ذلCCك أل ّن الCّ Cروح كCCاملCCحيط واألجCCسام كCCاألمCCواج  ,ولCCقد ورد فCCي
Cسماو ّيCة
Cسماء .وال ش ّCك أ ّن أورشCليم ال ّ
اإلنCجيل –كCما ذكCر رئCيس املجCمع -أ ّن أورشCليم تCنزل مCن ال ّ
صّا وطCينًا بCل هCي الCتّعالCيم اإللCه ّية ا ّلCتي تتجّ Cلى بCني البشCر بCق ّوة ال ّCروح .وملّا
هCذه ليسCت حج ًCرا وجً C
أي أثCر لCنورانCيّة أورشCليم
كCانCت قCد انCقضت مّ Cدة طCويCلة نCسيت فCيها الCتّعالCيم اإللCهيّة ولCم يCعد هCناك ّ
CسماويّCة ا ّلCCتي هCي الCتّعالCيم اإللCهيّة تجّ Cلت
CسماويّCة لCذلCك ظهCر بCهاء اهلل مCن ّ C C
الشCرق ،وأورشCليم ال ّ
ال ّ
CسماويّCCة ال CنّازلCCة
CسماويّCCة هCCي ال CتّعالCCيم الّ C
فCCي إيCCران وسCCائCCر األقCCطار  ,ومCCن املCCعلوم أ ّن أورشCCليم الّ C
CأسسCCت مCّ Cرة أخCCرى .وقCCد
Cسماء وبCCالCّ CرغCCم مCCن أ ّن أورشCCليم هCCذه انهCCدمCCت مCCن أسCCاسCCها فCCقد تّ C
مCCن الّ C
الشCCرق لCCلقوى الCّ CروحCCان Cيّة.
تCCغ ّلبت الCCقوى الCCجسمان Cيّة والCCقوى املCCا ّديّCCة فCCي الCCغرب بCCينما الCCغلبة فCCي ّ C

والح CCمد هلل ف CCإنّ CCني أرى ف CCي ب CCاري CCس ج CCم ًعا م CCحتر ًم CCا ي CCعيش ب CCنفحات ال Cّ Cروح .ف CCاإلن CCسان ال ي CCكون
إنCCسانًCCا بCCجسمه ،إنّCCما اإلنCCسان إنCCسان بCCروحCCه ،ذلCCك أل ّن الCCجسمانCCيات يشCCترك فCCيها اإلنCCسان مCCع
ال CCحيوان ،أم ال Cّ Cروح ف CCيمتاز ب CCها اإلن CCسان ع CCلى ال CCحيوان .ت CCأ ّم CCلوا ك CCيف ي CCضيء ش CCعاع ال ّ C
Cشمس
األرض ك CCذل CCك ت CCضيء ال Cّ Cروح األج CCسام .إنّ CCها ال Cّ Cروح ا ّلCCتي ت CCجعل اإلن CCسان س CCماويًّ CCا ،ه CCي ال Cّ Cروح
ا ّلCCتي تCCجعله يسCCتفيض مCCن نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس ،هCCي الCّ Cروح ا ّلCCتي تCCكشف حCCقائCCق األشCCياء ،هCCي
أسسCت ك ّCل هCذه الCعلوم ،هCي ال ّCروح ا ّلCCتي
ال ّCروح ا ّلCCتي أظهCرت ك ّCل هCذه اآلثCار ،وهCي ال ّCروح ا ّلCCتي ّ
الش CCرق
Cوح CCد امل CCلل امل CCختلفة .ه CCي ال Cّ Cروح ا ّل CCتي تج CCمع ّC C
وه CCبت ال CCحياة األب CCد ّي CCة ،ه CCي ال Cّ Cروح ا ّل CCتي ت C ّ C
وال CCغرب ،ه CCي ال Cّ Cروح ا ّلCCتي ت CCجعل ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ع CCامل ًCCا ر ّب CCان ً Cيّا .وله CCذا ف CCاملس CCتفيضون م CCن ق ّ Cوة
ال ّCروح هCم سCبب حCياة الCعالCم .فCالحCمد هلل عCلى أنّCكم مسCتفيضون مCن عCالCم ال ّCروح ،وال ش ّCك أنّCكم
CؤسCس ال ّCروحCانCيّات ذلCك أل ّن تCعالCيم بCهاء اهلل
مسCرورن ومCبتهجون مCن تCعالCيم بCهاء اهلل ا ّلCCذي هCو م ّ C C
روحCCانCيّة مCCحضة  ,وأ ّول هCCذه الCتّعالCCيم تحCّ Cري الCCحقيقة .وتحCّ Cري الCCحقيقة سCCبب ظCCهور الCّ Cروح .ذلCCك
Cحس بCCالCCق ّوة املCCحسوسCCة .وإنّCCما تظهCCر وتتج ّ Cلى بCCالCCقوى الCCباطCCنيّة .وبCCالCّ CرغCCم مCCن أنّ
أل ّن الCّ Cروح ال تّ C
Cصرف CCان:
Cلروح ت ّ C
ج CCسم اإلن CCسان م CCحسوس إالّ أ ّن روح CCه م CCخفيّة وه CCي م CCتح ّكمة ف CCي الجس CCد .ول ّ C
أح CCده CCما ب CCواس CCطة اآلالت واألدوات ب CCمعنى أنّ CCها ت CCرى ب CCال CCعني وت CCسمع ب CCاألذن وت CCتك ّلم ب CCالّ C Cلسان.
وبCال ّCرغCم مCن أ ّن هCذه اآلالت تCعمل ،إال أ ّن املح ّCرك هCو ال ّCروح .وبCال ّCرغCم مCن أ ّن هCذه األدوات تCتع ّلق
صرف ال CثّانCCي فCCيت ّم دون اآلالت ،فCCفي عCCالCCم الCّ CرؤيCCا
بCCالجسCCد إالّ أنّCCها تCCعمل بCCق ّوة الCّ Cروح .وأ ّمCCا ال Cت ّ ّ
تCC Cرى الCّ C Cروح بCC Cال عCC Cني ،وتCC Cسمع بCC Cال أذن ،وتCC Cنطق بCC Cال لCC Cسان ،وتCC Cمشي بCC Cال قCC Cدم .وجCC Cميع الCC Cقوى
ال ّCروحCانّ Cية تظهCر وتتجّ Cلى فCي عCالCم ال ّCرؤيCا دون وسCاطCة الCجسم  ,إذن صCار مCعلو ًCمCا أ ّن ال ّCروح لCها
Cصرف CCان ،أح CCده CCما ب CCواس CCطة آالت األج CCسام ك CCال CCعني واألذن وغ CCيره CCا ،وث CCان CCيهما ب CCدون اآلالت.
تّ C
الشCرق وتCديCر فCيه
والّ CدلCيل عCلى ذلCك أن الCجسم قCد يCكون فCي الCغرب إالّ أ ّن ال ّCروح تCكشف حCاالت ّ C C
األم CCور وت CCسيّره CCا  ,م CCن ذل CCك ي CCثبت وي CCتح ّقق أ ّن ال Cّ Cروح ع CCظيمة وأ ّن الجس CCد إذا م CCا ق CCيس ب CCها ف CCهو
Cصفاء إالّ أ ّن ظCCهور جCCمالCCه
حCCقير .فCCالCCجسم بCCمثابCCة الCCب ّلور والCّ Cروح ال Cنّور .ومCCهما بCCلغ الCCب ّلور مCCن الّ C
وتجّ Cليه ال يCتح ّقق إالّ بCال ّ
CحتاجCا إلCى الCب ّلور ألنّCه مCشعّ ومCضيء .إالّ أنّ
ًC
Cضياء والCنّور .والCنّور لCيس م
الCب ّلور مCحتاج إلCى الCنّور كCي يCضيء ويظهCر جCمالCه .وكCذلCك فCال ّCروح ليسCت مCحتاجCة إلCى الCجسم،
بCل إ ّن الCجسم هCو املCحتاج إلCى ال ّCروح .وال ّCروح ال تCحيا بCالCجسم أ ّCمCا الCجسم فCال يCحيا إال بCال ّCروح.
الحCظوا كCيف يCتناقCص الCجسم فCي حCني تCبقى ال ّCروح عCلى عCظمتها وقّ CوتCها .إذا بCترت يCد اإلنCسان
مCثالً فCإ ّن ال ّCروح ت ّ
Cظل عCلى مCا هCي عCليه مCن قCدرة وسCلطة .وإذا عCميت عCني اإلنCسان بCالCعمى فCإنّ
بCصيرتCه ت ّ
Cظل عCلى مCا هCي عCليه .أ ّمCا إذا انCقطعت فCيوضCات ال ّCروح عCن الجسCد فCإ ّن الجسCد يCنعدم
عCلى الCفور  ,ثCبت إذن أ ّن اإلنCسان بCروحCه ال بجسCده ،وهCذه ال ّCروح فCيض مCن الCفيوضCات اإللCهيّة،
وإشCراق مCن إشCراقCات شCمس الCحقيقة .ولCك ّن هCذه ال ّCروح اإلنCسانّ Cية إذا مCا تCأ ّيCدت بCال ّCروح الCقدس
روح CCا ح CCقيق ّية ،وع CCندئ Cٍ Cذ ت CCفوز ب CCال CCحياة
– ون CCفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس ه CCي ال Cتّعال CCيم اإلل CCه ّية -أص CCبحت ً C

CسماويّCة .ويCتن ّور الCعالCم اإلنCسانCيّ بCالCفضائCل ال ّCرحCمانCيّة  ,فCيجب عCلينا
األبCديّCة ،وتCظفر بCالCنّورانCيّة ال ّ
أن نجتهCد فCي الCعمل بCموجCب تCعالCيم بCهاء اهلل ،وأن نCسعى فCي أن نCزداد روحCانCيّة يCو ًCمCا بCعد يCوم،
ونCCزداد نCCوران Cيّة ونCCزداد خCCدمCCة لCCوحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ،وأن نجCCري املCCساواة بCCني البشCCر وننشCCر
الCّ CرحCCمة اإللCCهيّة ونCCق ّدم مCCحبّة اهلل إلCCى جCCميع مCCن عCCلى األرض حCتّى تتجّ Cلى الCCق ّوة الCّ CروحCCانCيّة غCCايCCة
التّجّ Cلي وال يCعود هCناك لCألجCسام شCأن .وإنّCما يCكون ال ّ
Cشأن شCأن األرواح .عCند ذاك يCصير عCالCم
البشCCر فCCي حCCكم ال Cنّفس الCCواحCCدة ،وتتج ّ Cلى وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وال يCCبقى نCCزاع وال اخCCتالف.
CتأسCCس أورشCCليم اإللCCه ّية عCCلى أسCCاس مCCتني .ويCCصبح جCCميع البشCCر مCCن أهCCل املCCلكوت ،ويCCفوزون
وتC ّ C
بCCنصيب مCCن الCCفيوضCCات اإللCCه ّية  ,وبCCعد – فCCإنّCCي أشCCكر اهلل عCCلى أنّCCني حCCضرت مجCCمعكم ،وإنّCCني
أع Cبّر لCCكم عCCن امCCتنانCCي إلحCCساسCCاتCCكم الCّ CروحCCان Cيّة ،وأدعCCو لCCكم أن تCCزداد هCCذه اإلحCCساسCCات يCCو ًمCCا
بCCعد يCCوم ،وأن يCCزداد هCCذا االتّCCحاد واالتّCCفاق حCتّى يظهCCر ويCتّضح مCCا أخCCبر بCCه األنCCبياء فCCي الCCكتب.
ذلCCك أل ّن هCCذا الCCعصر عCCصر عCCظيم ،وهCCذا الCCقرن قCCرن ربّCCانCCي .وجCCميع مCCا ذكCCر فCCي الCCكتب ظهCCرت
آثCCاره .فCCما تّ C
ب الجCCليل .وسCCوف يتجّ Cلى
Cفضل بCCه الّ C
Cسيّد املCCسيح بCCانCCت عCCالمCCاتCCه ،فCCالCCيوم هCCو يCCوم الCّ Cر ّ
Cصالح ،وه CCذا ال CCعصر ه CCو
Cصلح وال ّ C
ال CCعدل اإلل CCهيّ ف CCي ن CCهاي CCة األم CCر ،وه CCذا ال CCعصر ه CCو ع CCصر ال ّ C
CعكاسCا لCلعالCم
ًC C
عCصر االتّCحاد والCنّجاح ،واملCأمCول فCي هCذا الCعصر أن يCصبح الCعالCم الCنّاسCوتCي ان
ال CالّهCCوت Cيّ ،هCCذا هCCو أمCCلنا .والحCCمد هلل إنّCCنا فCCي هCCذا األمCCل م Cتّفقون .نCCسأل اهلل أن يCCحيا الجCCميع
ب CCنفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس ،وأن نC Cتّفق ،وتمتل pق CCلوب CCنا م CCن م CCحبّة اهلل ،وتش CCتغل أل CCسنتنا ب CCذك CCر اهلل،
وت CCصبح أع CCمال CCنا أع CCمال ال Cّ Cروح CCان ّ Cيني ،وإح CCساس CCات CCنا إح CCساس CCات امل CCلكوت ّ Cيني ح Cتّى ي CCلوح ويس CCطع
النّور اإلنسانيّ ا ّلذي هو املثال اإللهيّ.
ال ّ Cلهم يCCا رؤوف يCCا كCCريCCم يCCا رحCCيم .ن ّ Cور هCCذا الجCCمع بCCشمع املCCحبّة .وأحCCيي هCCذه ال Cنّفوس بCCنفثات
Cسماء .واب CCذل ل CCهم امل CCوه CCبة ال CCكبرى ،واب CCعث ل CCهم ب CCالC Cتّأي CCيدات
ال Cّ Cروح ال CCقدس .وه CCب ل CCهم أن CCوار ال ّ C
Cصدور
ال CC CغيبيّةC Cّ ،
ويس CC Cر ل CC Cهم امل CC Cكاش CC Cفات ال Cّ C Cروح CC Cان C Cيّة .ن ّ C Cور األب CC Cصار ب CC Cنور اله CC Cدى ،واش CC Cرح ال ّ C C
Cرب نCحن فCقراء
بCالCفيوضCات الCالّنCهائCيّةC Cّ .
وبشCر األرواح الCكبرى وتّ Cوج الCنّفوس بCاملCوهCبة الCعظمى .أي ِّ
فيسCر لCنا كCنز املCلكوت .وأَذالّء فCأعCزّنCا فCي مCلكوتCك ،مش ّCردون فCآ ِونCا فCي مCلجئك ومCالذك .جCاهCدون
ّC C
فCCاهCCدنCCا بCCألCCطافCCك ا ّلCCتي ال تCCتناهCCى .سCCاكCCتون فهCCب لCCنا ال Cنّطق الCCفصيح .عCCاجCCزون فCCأحCCسن إلCCينا
بCالCقدرة املCلكوتCيّة ،الّ Cلهم يCا غCفّار اغCفر لCنا خCطايCانCا ،وهCب لCنا الCعطاء ،وكCفّر عCنا سCيّئاتCنا .وعّ Cلمنا
الرحيم.
الرحمانيّة .إنّك أنت املعطي الباذل ّ
من اآلداب ّ

تح ّري الحقيقة
في يوم الجمعة املوافق  10تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في
منزله املبارك:
هو اهلل
بCاألمCس ذهCبنا إلCى جCمعية ال ّCروحCانّ Cيني وملّا كCانCوا روحCانّ Cيني فCقد تحّ CدثCنا عCن ال ّCروح وخCلودهCا وعCن
ف CCناء الجس CCد .وأث CCبتنا ب CCال CCبراه CCني ال CCقاط CCعة أ ّن ب CCقاء الجس CCد مش CCروط ب CCفيض ال Cّ Cروح ال CCقدس .ف CCإذا
ان ّ
Cفك هCذا الCفيض عCن الجسCد انCعدم الجسCد .وبCقاء ال ّCروح لCيس مشCروطًا بCبقاء الجسCد .ذلCك ألنّCنا
نCCالحCCظ أ ّن الCCيد إذا قCCطعت مCCن جCCسم اإلنCCسان لCCم تCCنقص الCّ Cروح وأ ّن عCCني اإلنCCسان إذا أصCCيبت
بCالCعمى لCم تCنقص روح اإلنCسان .وإذا نCام جCسم اإلنCسان فCإ ّن روحCه ت ّ
Cظل يCقظة .وفCي أثCناء الCنّوم
تُ CCصاب ج CCميع أع CCضاء اإلن CCسان ال CCجسمانC Cيّة ب CCالخ CCلل ،ف CCال CCعني ال ت CCرى واألذن ال ت CCسمع وال CCيدان
Cتمر فCCي عCCملها .فCCهي فCCي عCCالCCم الCّ CرؤيCCا تCCرى وتCCسمع وتCCطير.
والCCقدمCCان ال تتحCّ Cرك .ولCCك ّن الCّ Cروح تسّ C
CحتاجCCا إلCCى الCّ Cروح .ولهCCذا فCCالCّ Cروح
ًC
إذن فCCالCّ Cروح ليسCCت مCCحتاجCCة إلCCى الCCجسم ،وإن كCCان الCCجسم مC
خCCالCCدة ال تCCعتريCCها الCCعوارض وال الخCCلل وال الCCفتور  ,كCCتب أحCCدهCCم فCCي إحCCدى الCCصحف قCCائCالً :كCنّا
ن CCتوق CCع أن يحّ C Cدث CCنا ف CCالن ع CCن أس CCاس دع CCوة ب CCهاء اهلل إال أنّ CCه تحّ C Cدث ع CCن ال Cّ Cروح .وله CCذا ف CCإنّ CCنا ل CCم
نسCتفد ،كCما يCليق ويCنبغي .وحCدث أنّCني ذكCرت أسCاس ديCن حCضرة بCهاء اهلل فCي جCمعيّة أخCرى،
Cصلت فCيه الCقول فCلم أجCد ضCرورة لCلتّكرار .وال يCليق بCي أن أك ّCرر بCيانًCا واحً Cدا فCي ك ّCل املCجالCس.
وف ّ
فCCمن العجCCز أن يCCقتصر اإلنCCسان عCCلى مCCسألCCة واحCCدة يCCب ّينها فCCي كCّ Cل مجCCلس يخCCطب فCCيه .ولهCCذا
أي حCديCث أو بCيان ،أل ّن الCفائCدة تCتح ّقق
فCإنّCي اتّحCدث فCي ك ّCل مجCلس بحCديCث مCختلف ،وال أك ّCرر ّ
ف CCي أن اتح ّ Cدث ف CCي ك Cّ Cل مج CCلس بح CCدي CCث م CCخصوص ،واإلن CCسان ال CCعاق CCل ال ي CCق ّدم ل CCلناس ط CCعا ًم CCا
واح ً Cدا ف CCي ج CCميع األوق CCات .ب CCل ال ب ّ Cد ل CCه م CCن أن ي CCق ّدم ف CCي ك Cّ Cل ي CCوم ط CCعا ًم CCا ج CCدي ً Cدا ،ول CCو أنّ CCه ق ّ Cدم
طCعا ًCمCا واحً Cدا لCحصل املCلل ،ولCعاف الCنّاس الCطّعام وزهCدوا فCيه .إذن فCال بّ Cد مCن أن يCق ّدم فCي كCلّ
يCCوم فCCاكCCهة جCCديCCدة .وال Cطّبيب يCCصف فCCي كCّ Cل يCCوم دواء جCCدي ً Cدا ،وال يCCليق بCCه أن يCCصف دوا ًء واح ً Cدا
أوضCحه هCو أنّCني عCمالً بهCذه الCحكمة لCم اتّحCدث بCاألمCس عCن
Cب أن ّ C C C
فCي ك ّCل حCني ،واألمCر ا ّلCذي أح ّ
مCCبادئ حCCضرة بCCهاء اهلل ،ولهCCذا رأيCCت مCCن الّ C
Cضروري أن أبCّ Cني لCCكم فCCي كCّ Cل يCCوم مCCبدأ مCCن مCCبادئ
أي سCC Cؤال يCC CسألCC Cه أحCC Cد
حCC Cضرة بCC Cهاء اهلل لCC Cكي تCC CدركCC CوهCC Cا حCC Cق اإلدراك )أرجCC Cو أن تCC CترجCC Cم لCC Cي ّ
الحاضرين حتّى يكونوا جمي ًعا على علم كامل بمبادئ حضرة بهاء اهلل(.
أ ّول م CCبدأ م CCن م CCبادئ ح CCضرة ب CCهاء اهلل تح Cّ Cري ال CCحقيقة ،وم CCعنى ذل CCك أنّ CCه ي CCنبغي أن ي CCنزّه ال Cنّاس
نCفوسCهم ويCق ّدسCوهCا عCن تCلك الCتّقالCيد ا ّلCتي ورثCوهCا عCن آبCائCهم وأجCدادهCم ،فCللموسCو ّيCني تCقالCيدهCم،
ولCلزرادشCت ّيني تCقالCيدهCم ،ولCلمسيح ّيني تCقالCيدهCم ولCلبوذ ّيCني تCقالCيدهCم ،ولCكل مّ Cلة تCقالCيدهCا ،وكCل مّ Cلة
تحس CCب أ ّن ت CCقال CCيده CCا ه CCي ال CCحقّ وأ ّن ت CCقال CCيد اآلخ CCري CCن ب CCاط CCلة ،ف CCامل CCوس CCو ّي CCون م CCثالً ي CCتص ّورون أنّ

Cصحيح ،والCواقCع أنّ
تCقالCيدهCم هCي الCحقّ وتCقالCيد اآلخCريCن بCاطCلة ،ونCحن نCريCد أن نCعرف أيّCها هCو ال ّ
Cعني ملCنعنا ذلCك عCن الCتّدقCيق فCي تح ّCري
جCميع الCتّقالCيد ليسCت صCحيحة ،فCلو أنّCنا تCمسكنا بCتقليد م ّ
Cتمسك ب CCتقال CCيد امل CCوس CCويّ CCني ال ي CCمكنه قّ C C
ط أن ي CCدرك أنّ
ت CCقال CCيد اآلخ CCري CCن ،ف CCال C
Cيهودي امل CCؤم CCن وامل ّ C
ّ
اآلخCCريCCن عCCلى حCCقّ  ،إذن فCCال ب ّ Cد مCCن التّخCCلي عCCن ال CتّقالCCيد ،وال ب ّ Cد مCCن تحCّ Cري الCCحقيقة عCCسى أن
يCCكون الCCحقّ مCCع اآلخCCريCCن .وعCCلى ذلCCك فCCإنّCCه مCCا لCCم نCCترك ونهجCCر ال CتّقالCCيد فCCإ ّن الCCحقيقة ال تCCبدو وال
تتجّ Cلى .فCعبدة األوثCان مCثالً يCقولCون إ ّن األوثCان حCقّ  ،ومCا لCم يCتركCوا هCذه الCتّقالCيد فCلن يCتم ّكنوا مCن
Cتوج CCب ع CCلى اإلن CCسان أن
أن ي CCفوزوا ب CCاله CCداي CCة ول CCن ي CCدرك CCوا وح CCدان ّ Cية اهلل وع CCند تح Cّ Cري ال CCحقيقة ي C ّ C
يتخ ّ Cلى عCCن ال CتّقالCCيد ،فCCعلى جCCميع املCCلل إذًا أن تهجCCر ال CتّقالCCيد ،ث ّ Cم تتحCّ Cرى الCCحقيقة .وبهCCذا ال ب Cدّ
أن تظهCCر الCCحقيقة  ,ولCCو افCCترضCCنا أ ّن هCCناك خCCمسة أشCCخاص ،وأ ّن كCّ Cل واحCCد مCCن هCCؤالء الخCCمسة
عصب فCCكيف
ي ّ CدعCCي أنّCCه أعCCلم مCCن اآلخCCر فCCال ب ّ Cد مCCن وضCCعهم مCCوضCCع االمCCتحان .ومCCا لCCم نCCترك ال Cت ّ ّ
Cيهودي ي CCقول أن CCا ع CCلى ح CCقّ ،
نس CCتطيع أن نظه CCر ال CCحقيقة؟ ف CCامل CCجوسC Cيّ ي CCقول أن CCا ع CCلى ح CCقّ  ،وال C
ّ
Cبوذي يCقول أنCا عCلى حCقّ  .فCكيف يCمكن أن يظهCر الCحقّ ؟ إذن ال
واملCسيحيّ يCقول أنCا عCلى حCقّ  ،وال ّ
عصب ،ومCا لCم يCتمّ
Cبوذي الCت ّ ّ
عصب ،ويCترك املCسيحيّ الCت ّ ّ
Cوي الCت ّ ّ
عصب ،ويCترك ال ّ
بّ Cد أن يCترك املCوس ّ
هCCذا فCCال يCCمكن لCCلحقّ أن يظهCCر  ,إ ّن غCCايCCة طCCالCCب الCCعلم الCCعاقCCل الCCكامCCل هCCي تCCحصيل الCCعلم بCCغض
أي زجCاج أضCاء ،والCورد مCطلوبCه فCي أيّCة أرض نCبت،
الCنّظر عCن ا ّلCذي بCينه لCه ،والCنّور مCحبوبCه فCي ّ
Cتعصب ،ب CCل ي CCنبغي أن
أي مش CCرق ط CCلع .وال ي CCجوز أن ي ّ C
وال Cنّيِّر األع CCظم يه CCب ال CCفيض اإلل CCهيّ م CCن ّ
Cلشمس سCCواء طCCلعت مCCن املشCCرق املCCوسCCوي أم املحCّ Cمدي أم الCCعيسوي .فCCالّ C
يCCكون عCCاش ً Cقا لّ C
Cشمس
هCCي الّ C
Cشمس  ,وعCCلى هCCذا فCCالCCحقيقة يCCجب أن تCCكون هCCدف اإلنCCسان بCCغض ال Cطّرف عCّ Cمن سCCمعها
مCCنه .هCCذه هCCي مCCسألCCة تحCّ Cري الCCحقيقة .فCCما هCCي نCCتيجة هCCذا الCCبحث؟ نCCتيجته أ ّن عCCلى جCCميع مCCلل
Cتمسك بCم ّلة مCا أو تCنفر مCن غCيرهCا مCن املCلل.
الCعالCم أن تتخّ Cلى عCن ك ّCل مCا سCمعت مCن قCبل ،وأالّ ت ّ
Cلعل املّ Cلة ا ّلCتي نCفرت مCنها عCلى حCقّ  ،ول ّ
ف ّ
Cمسكت بCها عCلى بCاطCل ،فCإذا مCا تخّ Cلت ع ّCما
Cعل تCلك ا ّلCتي ت ّ
Cتمسك بCم ّلة مCعيّنة ولCم تCنفر مCن غCيرهCا عCندئCذ يCبدأ تح ّCري الCحقيقة وسCوف تCالحCظ فCي
سCمعت ولCم ت ّ
ال Cنّهاي CCة أ ّن ح CCقيقة األدي CCان اإلل CCهيّة واح CCدة ،وأ ّن االخ CCتالف م CCنحصر ف CCي ال Cتّقال CCيد ،وه CCكذا ي CCكون
تح Cّ Cري ال CCحقيقة س CCببًا ف CCي اتّ CCفاق ج CCميع البش CCر  ,ه CCذا م CCبدأ م CCن م CCبادئ ح CCضرة ب CCهاء اهلل .وغ ً Cدا
Cعمقوا
نحCCدثCCكم عCCن مCCبادئ ديCCنه واح ً Cدا بCCعد اآلخCCر ح Cتّى يCCمكنكم الCCوقCCوف عCCليها ج Cيّ ًدا .فCCف ّكروا وتّ C
في هذا املبدأ كي أح ّدثكم غ ًدا عن مبدأ آخر.

رقي ال ّروح وبقاؤها
في مساء يوم الجمعة املوافق  10تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة
ً
أيضا في منزل مسيو دريفوس في باريس
هو اهلل
ال بّ Cد لCي مCن أن أحّ CدثCكم الّ Cليلة عCن رقCيّ ال ّCروح وخCلودهCا  ,ك ّCل مCوجCود ال بّ Cد لCه مCن أن يCكون إ ّمCCا
فCCي حCCالCCة ارتCCقاء أو فCCي حCCالCCة تCCدنّCCي .فCCليس هCCناك فCCي الCCكائCCنات تCCو ّقCCف .ذلCCك أل ّن جCCميع الCCكائCCنات
ل CCها ح CCرك CCة ج CCوه CCر ّي CCة .ف CCهي إ ّم CCا أن ت CCنتقل م CCن ال CCعدم إل CCى ال CCوج CCود ،أو م CCن ال CCوج CCود إل CCى ال CCعدم ,
واإلنCسان فCي ارتCقاء مCنذ بCدايCة وجCوده ،وي ّ
Cظل كCذلCك إلCى أن يCبلغ درجCة يCتو ّقCCف عCندهCا .ثّ Cم يCأتCي
الCتّدنّCي بCعد الCتّو ّقCف .وهCذا ّ
الشجCر مCنذ بCدايCة وجCوده فCي نCشوء ونCمو حCتّى يCبلغ غCايCة الCنّمو ،ثّ Cم ال
بّ Cد لCه أن يCتدنCى بCعد ال ّCرقCي .والCطّائCر مCثالً ي ّ
Cظل يCصعد فCي طCيرانCه إلCى أن يCبلغ أوج الCتّر ّقCي .فCإذا
م CCا ت CCو ّقCCف ب CCدأ ي CCتدنّ CCى  ,إذن أص CCبح م CCن امل CCعلوم أ ّن ج CCميع ال CCكائ CCنات ل CCها ح CCرك CCة ج CCوه CCريّ CCة .وك CCذل CCك
Cلروح ال Cّ Cرق Cيّ ف CCهو ت CCو ّقCCف .ول CCك ّن ال Cتّو ّقCCف م CCمتنع .ألنّ
ال CCحال ف CCي ع CCال CCم األرواح .ف CCإذا ل CCم ي CCتح ّقق ل ّ C
الحCركCة مCن لCوازم الCوجCود الCذّاتCيّة ا ّلCتي ال انCفكاك لCها .وهCي تCكون إ ّCمCا ذاتCيّة أو كCيفيّة أو ك ّCميّة أو
Cلروح تCد ٍّن فCال بCدّ
روحCيّة أو جCوهCريّCة .ومCن الCواضCح أ ّن ال ّCروح ال تCو ّقCف لCها وال تCدنّCي .وملCا لCم يCكن ل ّ
ل CCها م CCن الC Cتّر ّق CCي .وب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن أ ّن امل CCرات CCب مح CCدودة إالّ أ ّن ال CCفيوض CCات ال Cّ Cرب CCانC Cيّة غ CCير مح CCدودة
مستمر.
فالروح في رقيّ دائم أل ّن اكتسابها للفيض
ّ
والكماالت اإللهيّة غير متناهية .ولهذا ّ
الح CCظوا ك CCيف أ ّن روح اإلن CCسان وع CCقله ف CCي رق Cيّ م CCنذ ب CCداي CCة ح CCيات CCه ،وك CCيف أ ّن ع CCلمه ف CCي ازدي CCاد.
ولهCCذا فCCمعلومCCاتCCه ال تCCتناقCCص بCCل تCCتزايCCد .وكCCذلCCك حCCال الCّ Cروح اإلنCCسان Cيّة بCCعد انCCقطاعCCها عCCن هCCذا
الجسCCد .فCCهي تّ C
السCّ Cر فCCي أ ّن األديCCان
Cظل فCCي رق Cيّ دائCCم ،أل ّن الCCكماالت غCCير مCCتناهCCية .وهCCذا هCCو ّ C
Cبرات س CCبب ف CCي ع CCلوّ
Cبرات م CCن أج CCل األم CCوات .ذل CCك أل ّن ال CCخيرات وامل ّ C
اإلل CCهيّة ت CCأم CCر ب CCال CCخيرات وامل ّ C
ال ّ CدرجCCات والCCعفو واملCCغفرة .فCCلو كCCان رق Cيّ الCّ Cروح بCCعد الCCوفCCاة مسCCتحيالً لCCكانCCت أمCCثال هCCذه األمCCور
Cصت جCCميع
Cبرات ،وملCCاذا نCCطلب عCCل ّو الّ CدرجCCات؟ لCCقد نّ C
عCCبثًا ،فCCلماذا إذن نCCدعCCو ،ونCCبذل الCCخيرات واملّ C
Cبرات لCألمCوات وحCثّتنا عCلى أن نCدعCو ونCص ّلي ونبتهCل
الCكتب اإللCهيّة عCلى وجCوب بCذل الCخيرات وامل ّ
طCالCبني املCغفرة .وهCذا بCرهCان ك ٍ
Cاف عCلى أ ّن رقCيّ ال ّCروح مCمكن بCعد صCعودهCا .وإذا كCانCت املCراتCب
محCCدودة مCCتناهCCية إالّ أ ّن الCCكماالت غCCير مCCتناهCCية .وفCCي عCCالCCم الCنّاسCCوت يحCCدث الCتّزايCCد والCتّناقCCص،
ول CCيس ك CCذل CCك ف CCي امل CCلكوت .ف CCليس ف CCي ع CCال CCم األرواح ت CCناق CCص وال ت CCدنٍّ .م CCثلها ف CCي ذل CCك م CCثل ع CCقل
اإلنCسان وعCلمه ،فCهما دائ ًCما فCي ازديCاد  ,وإنّCني آلمCل مCن فCضل الCحقّ أن تCكونCوا فCي رقCيّ دائCم
سCواء فCي عCالCم الCنّاسCوت أو عCالCم الCالّهCوت ،وأن تCكون روحCكم فCي انشCراح فCي هCذا الCعالCم وفCي
ال CCعال CCم اآلخ CCر ،وأن ي CCكون ع CCقلكم وف CCكرك CCم وإدراك CCكم ف CCي ت CCزاي CCد ،وأن ت CCرت CCقوا ف CCي ج CCميع م CCرات CCب
الCوجCود ،وأالّ يCكون الCتّو ّقCCف مCن نCصيبكم ذلCك ألنّCه ال يCعقب الCتّو ّقCCف إال الCتّدنّCي  ,وفCضال ًعCن ذلCك

إذا ن CCظرن CCا إل CCى س CCائ CCر ال CCكائ CCنات اتّ CCضح ل CCنا أنّ CCها ن CCات CCجة ع CCن ت CCرك CCيب ال CCعناص CCر امل CCختلفة .وه CCذا
الCتّركCيب يCتب ّدل بCالتّحCليل .فCجسم اإلنCسان مCثالً مCر ّكCCب مCن عCناصCر مCتع ّددة .إالّ أ ّن هCذا الCتّركCيب
Cطرق إل CCيه التّح CCليل ك CCان م CCعنى ذل CCك ان CCعدام ذل CCك
ل CCيس ب CCاقC Cيًا إذ ال بّ C Cد ل CCه م CCن أن يتحّ C Cلل .ف CCإذا ت ّ C
الCCجسم .وبCCما أ ّن لّ C
Cكل تCCركCCيب تحCCليل ،إذن فCCال ب ّ Cد لهCCذا ال CتّركCCيب مCCن الCCعناصCCر املCCتع ّددة املCCختلفة
مCن أن يCرتّ Cد إلCى التّحCليل .أ ّCمCا ال ّCروح اإلنCسانّ Cية فليسCت مCر ّCكCبة وليسCت مCك ّونCة مCن عCناصCر مCختلفة
بCCل إنّCCها مجCّ Cردة مCCن الCCعناصCCر ومCCنزّهCCة عCCن عCCناصCCر الCطّبيعة .ومل ّCا كCCانCCت غCCير مCCر ّكCCبة مCCن الCCعناصCCر
ف CCهي حّ C Cية وب CCاق CCية ف CCي الC Cنّشأة األب CCد ّي CCة  ,وإنّ CCه مل CCن الC Cثّاب CCت ف CCي ال CCفلسفة الC Cطّبيع ّية أ ّن ال CCعنصر
الCCبسيط ال يCCنعدم ،ألنّCCه لCCيس مCCر ّكCبًا مCCن الCCعناصCCر بCCل هCCو مجCّ Cرد عCCنها ومCCنزّه عCCن الCطّبائCCع .ومل ّCا لCCم
يCكن مCر ّكCبًا مCن الCعناصCر فCهو إذًا ال يتحّ Cلل .أ ّCمCا الCكائCنات املCر ّCكCبة مCن الCعناصCر فCعرضCة لCالنCعدام.
Cنصرا واح ً Cدا ول CCيس
وه CCو ي CCقول CCون م CCثالً إ ّن ال Cذّه CCب ال ي CCنعدم ألنّ CCه ب CCسيط ول CCيس م CCر ّCك Cبًا ،ومل ّCCا ك CCان ع C
ً
مCر ّكCبًا فCإنّCه ال يتحّ Cلل وال يCنعدم .إالّ أ ّن أهCل الCحقيقة مCتّفقون عCلى أ ّن كCافّCة املCوجCودات املCا ّديّCة لCو
Cتبني أنّCها مCر ّكCCبة حCتّى ولCو أفCتى فCالسCفة الCزّمCان بCأنّCها بCسيطة  ,ومل ّCا كCانCت ال ّCروح
د ّقCCقت وحّ Cققت ل ّ
اإلنCسانCيّة غCير مCر ّCكCبة مCن الCعناصCر املCتع ّددة وليسCت داخCلة فCي نCطاق املCر ّCكCبات فCإنّCها ال تCنعدم وال
تتحّ Cلل .وكCذلCك إذا نCظرنCا فCي اآلثCار املCترتّCبة عCلى الCوجCود :فCال ّ
Cشيء املCوجCود لCه أثCر ،وأ ّمCCا املCعدوم
فCال أثCر لCه عCلى اإلطCالق .واسCتنا ًدا إلCى هCذا املCبدأ الحCظوا الCنّفوس املCق ّدسCة وكCيف أ ّن آثCارهCا مCا
زالCت بCاقCية فCي جCميع الCعوالCم .وكCيف أ ّن تCأثCيرهCا فCي عCالCم الCعقول والCنّفوس مCا زال بCاقCيًا وثCابCتًا.
Cس ّيد املCسيح .فCهي مCا زالCت ظCاهCرة وبCاهCرة م ّCما يCدل عCلى أ ّن روح املCسيح
ومCن أمCثلة ذلCك آثCار ال ّ
أي أث CCر .إذن
م CCوج CCودة وت CCترتّ CCب ع CCلى وج CCوده CCا ه CCذه اآلث CCار .إذ ال ي CCمكن أن ي CCترتّ CCب ع CCلى امل CCعدوم ّ
ف CCال Cّ Cروح ا ّلCCتي ل CCها ك Cّ Cل ه CCذه ال Cتّأث CCيرات م CCوج CCودة ف CCعالً وال ي CCمكن أن ت CCكون م CCعدوم CCة .وج CCميع ال CCكتب
Cسماو ّيCة تCنطق بهCذا  ,تCأ ّمCCلوا فCي الCكائCنات املCوجCودة تجCدوا أ ّن الجCماد يCنتهي بCالCنّبات والCنّبات
ال ّ
يCنتهي بCالCحيوان ،والCحيوان يCنتهي بCاإلنCسان ،واإلنCسان أي ً
Cضا لCه حCياة عCنصريّCة قCصيرة األمCد.
فلو كان اإلنسان يحيا هذه األيّام القصيرة ث ّم يموت وينتهي لكان هذا العالم عبثًا باطالً.
مرة أخرى حتّى تلتفتوا إليها جي ًدا:
أكرر هذه النّقطة ّ
ّ
Cص مCCن الجCCماد ،والCCحيوان أخ Cصّ
جCCميع الCCكائCCنات ال CالّمCCتناهCCية صCCادرة عCCن الجCCماد .وال Cنّبات أخّ C
Cص مCCن الCCحيوان .فCCالCCكائCCنات إذن تCCنتهي بCCاإلنCCسان .واإلنCCسان أشCCرف
مCCن ال Cنّبات ،واإلنCCسان أخّ C
ال CCكائ CCنات .ف CCلو ك CCان ه CCذا اإلن CCسان ه CCو اآلخ CCر ي CCحيا ف CCي ه CCذا ال CCعال CCم ح CCيات CCه ال CCقصيرة ه CCذه ف CCي
مCنتهى الCتّعب واملCش ّقة ثّ Cم يCمضي ويCنعدم لCكان عCالCم الCوجCود هCذا مCحض أوهCام وسCراب ال نCهايCة
لCCهما .فهCCل مCCن املCCمكن أو املCCعقول أن يCCكون هCCذا الCCكون ال CالّمCCتناهCCي عCCلى هCCذا ال Cنّحو مCCن الCCعبث
وعCدم الجCدوى؟ ال واهلل! إ ّن ك ّCل طCفل يCدرك أن لهCذا الCعالCم الCالّمCتناهCي حCكمة ،وأ ّن لهCذه الCكائCنات
Cمرا ،وأ ّن ملCCصنع الCCقدر هCCذا فCCائCCدة ومCCنفعة ،وأ ّن لهCCذه املCCبادئ نCCتيجة .وإالّ فCCهي
الCCعظيمة س ً Cرّا وثً C
Cبني أ ّن بCعد الCحياة الCنّاسCوتCيّة حCياة مCلكوتCيّة وأ ّن روح اإلنCسان بCاقCية
خسCران فCي خسCران .إذًا ت ّ

والCCفيوضCCات اإللCCهيّة غCCير مCCتناهCCية  ,أ ّمCCا املCCا ّديّCCون فCCيسألCCون أيCCن هCCذه الCّ Cروح؟ فCCنحن ال نCCرى شCCيئًا
روحCا وال نCسمع صCوتًCا وال نCش ّم رائCحة .إذن فCال ّCروح ال وجCود لCها .بCل إنّCها مCعدومCة .هCكذا
وال نCرى ً C
يCCقول املCCا ّديّCCون أ ّمCCا نCCحن فCCنقول :إ ّن هCCذا الجCCماد دخCCل إلCCى عCCالCCم ال Cنّبات فCCنشأ ونCCما وفCCاز بCCالCCق ّوة
الCنّامCية وارتCقى ودخCل فCي عCالCم آخCر وأصCبح شجCرة .وإ ّن جهCل عCالCم الجCماد بCذلCك ال يCقوم دلCيالً
عCCلى أ ّن عCCالCCم ال Cنّبات غCCير مCCوجCCود ،إذ ال يCCمكن الCCحكم عCCلى انCCعدام عCCالCCم ال Cنّبات بCCأ ّن الجCCماد ال
Cحس بCه ،أو بCأنّCه لCيس لCديCه اسCتعداد إلدراك عCالCم الCنّبات  ,وهCذا الCنّبات يCدخCل الCعالCم الCحيوانCي
ي ّ
Cحس بCCذلCCك .أل ّن ال Cنّبات ال عCCلم لCCه بCCعالCCم الCCحيوان .وكCCأنّCCما لCCسان
ويCCرتCCقي .غCCير أ ّن األشCCجار ال تّ C
Cس بCه .فCي حCني أ ّن عCالCم الCحيوان مCوجCود فCعالً  ,وكCذلCك
حCالCه يCقول :أيCن عCالCم الCحيوان فCأنCا ال أح ّ
Cخاص ،أيCCن الCCعقل؟ أيCCن
فCCإ ّن الCCحيوان ال عCCلم لCCه بCCعالCCم عCCقل اإلنCCسان ،وقCCد يCCقول وهCCو فCCي عCCاملCCه الC
ّ
روح اإلنCسان؟ وال يCقوم قCولCه هCذا دلCيالً عCلى أ ّن روح اإلنCسان ال وجCود لCها  ,إذن فCاملCرتCبة األدنCى
ال تCCدرك املCCرتCCبة األعCCلى مCCنها .مCCثل ذلCCك مCCثل هCCذا الCCورد ا ّلCCذي لCCيس لCCديCCه إدراك بCCعاملCCنا ،وال يCCعرف
أ ّن هCناك عCاملًا إنCسانCيًّا أي ً
CخاصCة :أيCن الCعالCم اإلنCسانCيّ فCإنّCني ال أرى
Cضا .وقCد يCقول فCي رتCبته ال ّ C C C
ذل CCك ال CCعال CCم .وال ي CCمكن أن يتّخ CCذ ذل CCك دل CCيالً ع CCلى ع CCدم وج CCود اإلن CCسان  ,ف CCإذا ك CCان امل CCا ّديّ CCون غ CCير
مCدركCني لCلوجCود املCلكوتCيّ فCإ ّن عCدم إدراكCهم لCه ال يCقوم دلCيالً عCلى انCعدام الCوجCود املCلكوتCيّ .بCل إنّ
الCCوجCCود ال CنّاسCCوت Cيّ فCCي ح ّ Cد ذاتCCه دلCCيل عCCلى الCCوجCCود املCCلكوت Cيّ .ذلCCك أل ّن الCCفناء فCCي ح ّ Cد ذاتCCه دلCCيل
عCCلى الCCبقاء .فCCلو لCCم يCCكن هCCناك بCCقاء ملCCا كCCان هCCناك فCCناء .والCظّلمة فCCي حّ Cد ذاتCCها دلCCيل عCCلى الCنّور،
والCفقر فCي حّ Cد ذاتCه دلCيل عCلى الCغنى .فCلو لCم يCكن هCناك فCقر ملCا كCان هCناك غCنى .والجهCل فCي حCدّ
ذات CCه دل CCيل ع CCلى ال CCعلم .ول CCو ل CCم ي CCكن ه CCناك ع CCلم مل CCا ك CCان ه CCناك جه CCل .ذل CCك أل ّن الجه CCل ه CCو ف CCقدان
الCCعلم ،والCCفقر هCCو فCCقدان الCCغنى ،وال Cظّلمة هCCي انCCعدام ال Cنّور ،والعجCCز هCCو عCCدم الCCقدرة ،والّ C
Cضعف
هCCو عCCدم االسCCتطاعCCة  ,وهCCكذا فCCالCCفناء نCCفسه دلCCيل عCCلى الCCبقاء .ولCCو لCCم يCCكن الCCفناء ملCCا كCCان الCCبقاء،
ولCو لCم يCكن الCغنى ملCا كCان الCفقر .ولCو لCم يCكن الCعلم ملCا كCان الجهCل .ولCو كCان جCميع الCنّاس فCقراء
ملCا كCان هCناك فCقر .وإنّCما يُظهCر الCفقر الCغنى .إذن فCالCفناء نCفسه دلCيل عCلى الCبقاء  ,وإذا لCم يCكن
ال Cّ Cروح ب CCقاء ف CCلماذا تح Cّ Cمل أن CCبياء اهلل وم CCظاه CCره امل CCق ّدس CCة م CCا تح Cّ Cملوا م CCن ع CCناء وم CCش ّقة؟ وف CCي َم ق CCبل
CصدمCات والCباليCا عCلى نCفسه؟ ملCاذا تح ّCمل سCيّدنCا مح ّCمد ك ّCل هCذه املCصائCب؟
Cسيّد املCسيح هCذه ال ّ
ال ّ
وألي ش CCيء ت CCقبّل الج CCمال
وك CCيف ارت CCضى ح CCضرة ال CCباب ال Cّ Cرص CCاص ي CCطلق ع CCلى ص CCدره امل CCبارك؟
ّ
املCCبارك عCCلى نCCفسه كCّ Cل هCCذا ال CزّجCCر والCCبالء والCCحبس والCCعذاب؟ فCCما ال ّ CداعCCي إلCCى تحCّ Cمل كCّ Cل هCCذه
Cلسيّد املCسيح أن يCقضي أيّCامCه
املCش ّقات طCاملCا أ ّن ال ّCروح ال بCقاء لCها؟! أ ّCمCا كCان مCن األفCضل إذن ل ّ
Cسيّد املCسيح ك ّCل هCذه اآلالم واملCحن  ,ولCو كCان لCإلنCسان
فCي فCرح وسCرور؟ أل ّن ال ّCروح بCاقCية تCقبّل ال ّ
أدنCCى مسCCتوى مCCن إدراك فCCإنّCCه لCCف ّكر وقCCال لCCنفسه إ ّن هCCذا الCCعالCCم عCCالCCم وجCCود ال عCCالCCم عCCدم .وإنّ
الCكائCنات تCرتCقي عCلى الّ Cدوام مCن رتCبة أدنCى إلCى رتCبة أعCلى مCن رتCبتها .فCكيف إذًا يCتو ّقCف الCتّر ّقCي؟
ومCع ذلCك نCرى مCن يCقول بCأ ّن ال ّCرقCيّ مCن لCوازم الCوجCود يCقول أي ً
Cضا بCانCقطاع هCذا ال ّCرقCي!! ذلCك ألنّCه

ال عCلم لCه بCشيء عCلى اإلطCالق مCثله مCثل الجCماد ا ّلCCذي يCقول إ ّن عCالCم اإلنCسان ال عCني لCه وال أذن
والسCّ Cر فCCي ذلCCك أ ّن فCCي عCCالCCم الجCCماد ال يCCحتوي وجCCود غCCير
ّC
وال ش ّ Cم يCCتذ ّوق بCCه رائCCحة هCCذا الCCورد.
Cمادي .وهCذا مCن نCقص الجCماد وال يCقوم دلCيالً عCلى أنّCه لCيس هCناك وجCود غCير الCوجCود
الCوجCود الج
ّ
Cمادي  ,ف CCعن الجه CCل ي CCتساءل ه CCؤالء امل CCا ّديّ CCون :أي CCن ع CCال CCم األرواح؟ أي CCن ال CCحياة األب CCديّ CCة؟ أي CCن
الج C
ّ
األل CCطاف اإلل CCه ّية ال CCخفية؟ إن CCنا ال ن CCرى م CCن ذل CCك ش CCيئًا .ف CCمثل ه CCؤالء م CCثل الج CCماد إذ ي CCقول أي CCن
ال CCكماالت اإلن CCسانّ C Cية؟ أي CCن ال CCعني؟ أي CCن األذن؟ وه CCذا م CCن ن CCقص الج CCماد  ,إنّ CCني آلم CCل أن ت CCزداد
إحCC CساسCC CاتCC Cكم الCّ C CروحCC Cان ّ C Cية يCC Cو ًمCC Cا بCC Cعد يCC Cوم إن شCC Cاء اهلل .واعCC Cلموا عCC Cلم الCC Cيقني أ ّن هCC Cذه الCC Cحواس
الCجسمانّ Cية لCيس لCديCها االسCتعداد لCكي تCدرك الCعوالCم ال ّCروحCانّ Cية .غCير أ ّن قّ Cوة اإلدراك تCعقل هCذه
ال CCعوال CCم ،وال CCعقل ال CCك ّليّ ال Cّ Cرب CCان Cيّ ي CCفهمها ،وال CCبصيرة اإلن CCسان Cيّة ت CCشاه CCده CCا ،وأذن ال Cّ Cروح تس CCتمع
Cسيّد امل CCسيح ب CCقول CCه" :ل CCهم ع CCيون ول CCكن ال
إل CCيها  ,أ ّم CCا ه CCؤالء امل CCا ّديّ CCون ف CCهم ا ّل CCذي CCن أش CCار إل CCيهم ال ّ C
ي CCبصرون ب CCها ،ول CCهم آذان ول CCكن ال ي CCسمعون ب CCها ،ول CCهم ق CCلوب ول CCكن ال ي CCدرك CCون ب CCها" .ك CCما ق CCال
Cسادس" :أن CCتم ت CCسمعون ول CCكنّكم ال ت CCفقهون وأن CCتم ت CCبصرون ول CCكنّكم ال
إش CCعياء ف CCي األص CCحاح ال ّ C
تCCدركCCون" .ويCCقول اهلل تCCعالCCى فCCي الCCقرآن" :ص ٌّ Cم بCCك ٌم عCCميٌ فCCهم ال يCCعقلون” وكCCيف يCCتسنّى لCCلعني
الCCعمياء أن تCCشاهCCد الّ C
Cصماء أن تسCCتمع إلCCى الّ Cلحن الجCCميل؟! مCCصدا ًقCCا لCCقول
Cشمس ،أو لCCألذن الّ C
والس ّCر اإللCهيّ عCند الCجاهCلني كCعزف الCعود عCند األصّ Cم واملCرآة عCند
ّC C
سCنائCي الCحكيم  ,مCوقCع ال ّCرمCز
األعمى)(1
وحدة اإلنسانيّة
السبت املوافق  11تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في
في يوم ّ
منزله املبارك في باريس:
هو اهلل
ب CCاألم CCس ذك CCرن CCا أ ّول م CCا ي CCجب ع CCلى اإلن CCسان ف CCعله ه CCو تح Cّ Cري ال CCحقيقة .وف CCي س CCبيل ه CCذا األم CCر
CتوجCب عCلى اإلنCسان أن يCنسى مCا سCمعه ومCا ورثCه مCن اآلبCاء واألجCداد ،أو اقCتبسه مCن األفCكار،
ي ّC
معني وال ينفر من غيره كي يتم ّكن من أن يم ّيز
وأن يساوي بني أديان األرض وال ينحاز إلى دين ّ
الّ CديCن ا ّلCذي مCقرون بCالCحقيقة .فCإذا تح ّCرى الCحقيقة عCلى هCذا الCنّحو فCال بّ Cد أن يCدركCها فCي الCنّهايCة
 ,واألسCاس اإللCهيّ الCثّانCي هCو الCوحCدة اإلنCسانCيّة ،بCمعنى أ ّن جCميع البشCر هCم عCباد اهلل األكCبر،
Cكل ،ك CCما أنّ CCه رؤوف ب CCال ّ C
Cكل وم CCحيي ال ّ C
Cكل ورازق ال ّ C
وأ ّن اهلل خ CCال CCق ال ّ C
Cكل .وج CCميع ال Cنّاس ي CCك ّون CCون
Cكل رأس وخCلعة املCوهCبة اإللCهيّة جCمال ل ّ
Cري .فCالCتّاج اإلنCسانCيّ زيCنة ل ّ
Cكل هCندام والCكلّ
الCجنس البش ّ

عCباد اهلل .وهCو بCهم جCمي ًعا رؤوف رحCيم ،وعCنايCته تCشمل ال ّ
Cفرق بCني مCؤمCن وكCافCر ،بCل يCرحCم
Cكل .ال ي ّ
الّ C
Cصفة الCّ CرحCCمانCيّة اإللCCهيّة .لهCCذا ال يCCمكننا أن نّ C
Cفضل إنCCسانًCCا عCCلى آخCCر
Cكل ويCCرزقCCهم .هCCذه هCCي الّ C
أل ّن ال CCخات CCمة م CCجهول CCة .وك Cّ Cل م CCا ف CCي األم CCر أ ّن ب CCعض ال Cنّاس م CCا زال CCوا ك CCاألط CCفال ل CCم ي CCصلوا إل CCى
مCCرحCCلة الCCبلوغ .وهCCؤالء يCCجب عCCلينا أن نCCربّCCيهم ح Cتّى يCCبلغوا أش ّ CدهCCم أو أن بCCعضهم مCCرضCCى يCCجب
ع CCلينا أن ن CCعال CCجهم حC Cتّى ي CCظفروا ب CCال ّ C
Cشفاء .أو أ ّن ب CCعضهم ج CCاه CCل ي CCجب ت CCعليمهم حC Cتّى ي CCعلموا
Cرارا ونCCنفر مCCنهم بCCل يCCجب عCCلينا أن نCCكون أش ّ Cد رأفCCة بCCهم
ويCCدركCCوا .وال يCCنبغي أن نCCعتبر هCCؤالء أشً C
ألنّCCهم أطCCفال أو مCCرضCCى أو جهCCالء  ,د ّقCCقوا ال Cنّظر فCCي عCCالCCم الCCوجCCود تجCCدوا أ ّن األلCCفة هCCي سCCبب
ال CCوج CCود وأ ّن امل CCحبّة ه CCي س CCبب ال CCحياة ،وأ ّن االن CCفصال س CCبب امل CCمات  ,د ّق CCقوا الC Cنّظر ف CCي ج CCميع
أي أ ّن الCذّ ّرات تCآلCفت وامCتزجCت
الCكائCنات ،فهCذا الخشCب مCثالً أو هCذا الحجCر تCر ّCكCبا مCن الCعناصCرّ ،
ح Cتّى ب CCرز ه CCذا الخش CCب وه CCذا الحج CCر إل CCى ح Cيّز ال CCوج CCود ،ول CCو ل CCم ت CCتح ّقق ه CCذه األل CCفة ل CCكان CCا ف CCي
ال CCعدم .ف CCال CCعناص CCر أو األج CCزاء ال CCفرديّ CCة ت CCتم ب CCينها األل CCفة وت CCتر ّCك CCب وب CCذل CCك ت CCوج CCد ال CCكائ CCنات ،ف CCإذا
اض CCطرب أم CCر ه CCذه األل CCفة تح ّ Cلل ال Cتّرك CCيب وت CCالش CCى  ,وك CCذل CCك ت CCآل CCفت ال Cذّ ّرات وام CCتزج CCت ،وارت CCبطت
Cتطرق إلCى هCذه الCعناصCر التّحCليل والCتّفريCق يCتالشCى
واجCتمعت لCتح ّقق ظCهور اإلنCسان ،وعCندمCا ي ّ
جسCد اإلنCسان  ,مCن هCذا يCتّضح أ ّن األلCفة واملCحبّة سCبب الCحياة ،وأ ّن الCنّفور واالخCتالف والCفرقCة
Cري إذن عCباد اهلل ،ويCجب أن
سCبب املCمات .هCذه هCي الCحال فCي جCميع الCكائCنات  ,فCالCجنس البش ّ
تCCتح ّقق بCCينهم األلCCفة واملCCحبّة ،وأن يCCنفروا مCCن الCCبغض والCCعداوة  ,ولCCو الحCCظتم الCCحيوانCCات األلCCيفة
لCCوجCCدتCCم أنّCCها فCCي غCCايCCة األلCCفة .أ ّمCCا الCCحيوانCCات الCCكاسCCرة كCCال CذّئCCب والCCضبع وال Cنّمر فCCتعيش مCCنفردة
وحCش ،وهCكذا ال يCعيش ذئCبان ذكCران فCي غCار واحCد ،فCي حCني يCجتمع ألCف
مCنعزلCة وفCي غCايCة الCت ّ ّ C
رأس مCCن الCCغنم فCCي مCCكان واحCCد ،وال يCCنزل صCCقران فCCي عّ C
Cش واحCCد ،فCCي حCCني تCCأوي ألCCف حCCمامCCة
إلCCى وكCCر واحCCد .فCCالCCحيوانCCات األلCCيفة هCCي حCCيوانCCات مCCباركCCة ،أل ّن األلCCفة واملCCحبّة دلCCيل عCCلى الCCبركCCة.
فCي حCني أ ّن الCنّفور دلCيل عCلى الCهمجية  ,وقCصارى الCقول إ ّن حCضرة بCهاء اهلل أعCلن وحCدة الCعالCم
اإلنCCسان Cيّ كCCي يCCعيش البشCCر مCCع بCCعضهم الCCبعض كCCما يCCعيش األخ واألخCCت واألم واالبCCن واالبCCنة
واألب مً C Cعا .وإنّ CCني آلم CCل أن ت CCضعوا ت CCعال CCيم ح CCضرة ب CCهاء اهلل ب CCشأن وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ
م CCوض CCع ال Cتّنفيذ .ي CCقول ح CCضرة ب CCهاء اهلل :إذا ك CCان ل CCكم –ال ق ّ Cدر اهلل -ع CCد ّو ف CCال ت CCعتبروه ع CCد ًوّا ب CCل
CصديCق .وهCو يCؤ ّ CكCد عCلى ذلCك كCي تCتح ّقق األلCفة بCني جCميع
عّ Cدوه صCديً Cقا ،وعCامCلوه كCما تCعامCلون ال ّ
البشر  ,أيّدكم اهلل.

الدّين توأم العلم
في يوم األحد املوافق  12تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في
منزله املبارك:
هو اهلل
بCCاألمCCس ب ّ Cينّا املCCبدأ ال CثّانCCي مCCن مCCبادئ الCCبهائ ّ Cية وهCCو وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ .أ ّمCCا املCCبدأ ال CثّالCCث
فCCهو أ ّن ال ّ CديCCن تCCوأم الCCعلم .فCCإذا ُوجCCدت مCCسألCCة مCCن مCCسائCCل ال ّ CديCCن ال تCCطابCCق الCCعقل والCCعلم كCCانCCت
هCCذه املCCسألCCة وهCً Cما .أل ّن الجهCCل ض ّ Cد الCCعلم .فCCإذا كCCان ال ّ CديCCن ض ّ Cد الCCعلم فCCهو الجهCCل .وإذا كCCانCCت
هCناك مCسألCة تخCرج عCن طCور الCعقل الCك ّليّ اإللCهيّ فCكيف نCتو ّقCCع أن يCقنع بCها اإلنCسان ،إذ إنّCه لCو
Cسمينا ذل CCك اع CCتقاد ال CCعوام  ,أ ّمCCا األس CCاس ا ّلCCذي وض CCعه ج CCميع األن CCبياء ف CCهو ال CCحقيقة،
ف CCعل ذل CCك ل ّ C
وه CCي واح CCدة وم CCطاب CCقة ب CCأك CCملها ل CCلعلم .ف CCوح CCدان Cيّة اهلل م CCثالً ،أليس CCت م CCطاب CCقة ل CCلعقل؟ وال Cّ Cروح CCان Cيّة
Cصدق واألم CCان CCة وال CCوف CCاء أليس CCت م CCطاب CCقة
Cصادق CCة وال ّ C
اإلن CCسان Cيّة أليس CCت م CCطاب CCقة ل CCلعقل؟ وال Cنّية ال ّ C
لCC Cلعقل؟ وال C Cثّبات واالسCC CتقامCC Cة واألخCC Cالق الحCC Cميدة أليسCC Cت مCC CطابCC Cقة لCC Cلعقل؟ إذًا فجCC Cميع أحCC Cكام
الشCCري CCعة اإلل CCهيّة م CCطاب CCقة ل CCلعقل .وت CCفصيل ذل CCك أ ّن ال ّ Cدي CCن م CCنقسم إل CCى ق CCسمني :أح CCده CCما ي CCتع ّلق
ّC
ب CCال Cّ Cروح CCان Cيّات وه CCو األص CCل .وال CCقسم ال Cثّان CCي ي CCتع ّلق ب CCال CCجسمان Cيّات أي امل CCعام CCالت  ,أ ّم CCا ال CCقسم
أسCCسوا
املCCتع ّلق بCCالCّ CروحCCانCيّات واإللCCهيّات فCCإنّCCه لCCم يCCتغيّر ولCCم يCCتب ّدل ،وبCCه بCCعث جCCميع األنCCبياء ا ّلCCذيCCن ّ C
Cبسا م CCن ش CCمس ال CCحقيقة س CCطع ع CCلى ع CCال CCم األخ CCالق
ف CCضائ CCل ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ ،ب CCمعنى أ ّن ق ً C
ف CCأض CCاءه CCا وه CCطل غ CCمام ال CCعناي CCة .ازده CCرت ح CCدي CCقة ال CCحقيقة وأي CCنعت .وه CCذا أس CCاس رس CCال CCة ج CCميع
األنCCبياء وهCCو يCCتعلذق بCCعالCCم األخCCالق واملCCعرفCCة ،وهCCو واحCCد ال يCCتغ ّير ،إذ الCCحقيقة ال تCCتع ّدد وال تCCقبل
ال Cتّع ّدد  ,أ ّم CCا ال CCقسم ال Cثّان CCي م CCن ال ّ Cدي CCن اإلل CCهيّ -وه CCو امل CCتع ّلق ب CCاألج CCسام واألح CCكام ف CCإنّ CCه ي CCتغ ّير
Cصت الCتّوراة عCCلى عشCCرة أحCCكام بCCالCCقتل.
ويCCتب ّدل بCCمقتضى الCزّمCCان واملCCكان .فCCفي زمCCان مCCوسCCى نّ C
وكCان ذلCك بCمقتضى ذلCك الCزّمCان .أ ّمCا فCي عهCد املCسيح فCإ ّن الCزّمCان لCم يCكن يCقتضي ذلCك .هCذا هCو
سCبب الCتّغيير ا ّلCذي حCصل ،فCالCقصاص فCي الCتّوراة مCثالً يCقوم عCلى أسCاس الCعني بCالCعني ،ومCعنى
ذل CCك أنّ CCه إذا كس CCر إن CCسان س ّ Cن إن CCسان آخ CCر كس CCرت س Cنّه .وإذا س CCرق إن CCسان ُقCCطعت ي CCده ،فه CCل
Cب أبCCاه؟ إنّ
يCCمكن اآلن الCCقيام بهCCذا الCCعمل؟ أو هCCل يCCمكن قCCتل َمْ Cن يكسCCر ّ C
السCCبت ،أو قCCتل َمْ Cن يسّ C
ذلCCك مسCCتحيل الCCيوم ومCCمتنع .ذلCCك أل ّن الCCزمCCان ال يCCقتضيه  ,اتّCCضح إذن أ ّن لشCCريCCعة اهلل وجهCCني،
أحCدهCما روحCانCيّ يCتع ّلق بCعالCم األخCالق واملCعرفCة وفCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وهCذا ال تCغيير فCيه وال
دائما أب ًدا ،والثّاني ال يتع ّلق باألخالق ،وهذا يتغيّر حسب مقتضيات الزمان.
تبديل ،فهو واحد
ً
أ ّCمCا أسCاس ديCن اهلل فCهو األخCالق وإشCراق نCور املCعرفCة والCفضائCل اإلنCسانّ Cية .وكCل مّ Cلة تCرتCقي إذا
Cحسنت أخCCالقCCها ،كCCما أ ّن تهCCذيCCب األخCCالق مCCطابCCق لCCلعقل ،وال خCCالف فCCي ذلCCك أب ً Cدا  ,لCCذلCCك إذا
تّ C
كCان الّ CديCن مCخالCفًا لCلعقل فCهو أوهCام ،وهCذه أي ً
Cضا مCسألCة مCن مCسائCل وتCعالCيم بCهاء اهلل .فCطابCقوا

إذن ج CCميع ع CCقائ CCدك CCم ع CCلى ال CCعلم حC Cتّى يC Cتّفق ال CCعلم والّ C Cدي CCن .ذل CCك أل ّن الّ C Cدي CCن ه CCو أح CCد ج CCناح CCي
اإلنسان والعلم هو الجناح اآلخر واإلنسان يطير بجناحني وال يستطيع أن يطير بجناح واحد.
أ ّمCCا جCميع تCقالCيد األديCان فCهي مCخالCفة لCلعقل والCعلم ولCحقيقة األديCان ،ومCن هCذه الCتّقالCيد نCشأت
املCCفاسCCد ا ّلCCتي أصCCبحت سCCببًا لCCلعداوة والCCبغضاء بCCني البشCCر ،ولCCو طCCابCCق الCنّاس بCCني الّ CديCCن والCCعلم
لظهCرت الCحقيقة ،وألصCبح ظCهور الCحقيقة سCببًا إلزالCة الCخالف ولCزال الCبغض الّ CديCنيّ بCل الخCتلط
جCميع البشCر مCع بCعضهم الCبعض بCنهايCة األلCفة واملCحبّة .فCر ّكCCزوا أفCكاركCم إذن عCلى تCطبيق الCعلم
على ال ّدين ،وتطبيق ال ّدين على العلم.
ّعصب
ترك الت ّ
في يوم اإلثنني املوافق  13تشرين الثّاني سنة  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية
في منزله املبارك في باريس:
هو اهلل
عصب الCC Cعنصريّ
عصب املCC CذهCC Cبيّ وال C Cت ّ ّ
عصب الCC CوطCC Cنيّ وال C Cت ّ ّ
مCC Cن بCC Cني مCC Cبادئ بCC Cهاء اهلل تCC Cرك ال C Cت ّ ّ
عصب .وه CCذا امل CCرض م CCزم CCن وه CCو
Cسياس Cيّ .ذل CCك أل ّن ع CCال CCم البش CCر اب CCتلي ب CCمرض ال Cت ّ ّ
عصب ال ّ C
وال Cت ّ ّ
عصب.
سCبب الهCالك .إذ إ ّن جCميع االخCتالفCات والحCروب واملCنازعCات وسCفك الّ CدمCاء سCببها هCذا الCت ّ ّ
Cعنصري ،أو م CCن
عصب ال C
عصب ال ّ Cدي CCنيّ وإ ّم CCا م CCن ال Cت ّ ّ
وك Cّ Cل ح CCرب ت CCقع ت CCكون ن CCات CCجة إ ّم CCا م CCن ال Cت ّ ّ
ّ
Cقر لCCلعالCCم
CسياسCيّ ،وطCCاملCCا أ ّن هCCذه الCت ّ ّ
عصب الّ C
عصب الCCوطCCنيّ أو مCCن الCت ّ ّ
الCت ّ ّ
عصبات قCCائCCمة فCCلن يّ C
عصبات هادمة لبنيان العالم اإلنسانيّ.
اإلنسانيّ قرار  ,لهذا يقول حضرة بهاء اهلل إ ّن هذه الت ّ ّ
انCظروا أ ّوالً إلCى أصCحاب األديCان .فCلو كCان هCؤالء مCؤمCنني بCاهلل حً Cقا ،ومCطيعني لCلتّعالCيم اإللCهيّة ملCا
Cعصب قّ C
Cنص صCراحCة عCلى وجCوب
ط .وهCي ت ّ
Cعصبوا أل ّن الCتّعالCيم اإللCهيّة تCأمCر بCأالّ يCكون هCناك ت ّ
ت ّ
مCCعامCCلة البشCCر بCCعضهم الCCبعض بCCاملCCحبّة ،وعCCلى أ ّن اإلنCCسان يCCجب أن يCCرى الCCقصور فCCي نCCفسه ال
فCي غCيره ،وأنّCه ال يCنبغي لCه أن ي ّ
Cفضل نCفسه عCلى غCيره .ذلCك أل ّن الCعاقCبة الCحسنة مCجهولCة لCه وال
يCCمكنه الCCوقCCوف عCCليها .وكCCم مCCن إنCCسان بCCدأ بCCدايCCة ال Cنّفس ال Cزّك Cيّة ث ّ Cم انCCصرف عCCن ذلCCك فCCيما بCCعد.
ومCن أمCثال هCؤالء يCهوذا األسخCريCوطCي ا ّلCذي كCان طCيّبًا فCي الCبدايCة ،ثّ Cم انCقلب خCبيثًا فCي الCنّهايCة.
وك CCم م CCن إن CCسان ب CCدأ ب CCداي CCة سC Cيّئة جً C Cدّا ثّ C Cم أص CCبح ف CCي الC Cنّهاي CCة ح CCسنًا جً C Cدّا .وم CCن ه CCؤالء ب CCول CCس
Cحواري ا ّلCذي كCان فCي الCبدايCة عCد ًوّا لCلمسيح ،ثّ Cم أصCبح فCي الCنّهايCة أعCظم عCبيد املCسيح .فCعاقCبة
ال
ّ
اإلن CCسان م CCجهول CCة إذن .ف CCكيف ي CCمكن –وال CCحال ه CCذه -أن ي ّ C
Cفضل أح CCد ن CCفسه ع CCلى غ CCيره ،وله CCذا
Cقرب
أي ت ّ
يCنبغي أالّ يCكون بCني البشCر ّ
Cعصب فCال يCقولّ Cن أحCد أنCا مCؤمCن وفCالن كCافCر وال يCقولّ Cن أنCا م ّ
إلى اهلل وذاك مردود .فحسن الخاتمة مجهول.

ثCانCيًا :ال بّ Cد لCلمرء أن يCسعى كCي يCع ّلم الCجاهCلني ،ويCبلغ بCاألطCفال الجهCالء درجCة ال ّCرشCد والCبلوغ،
ويحسن أخالق ّ
الشرير ويهديه بكمال املحبّة وال يعاديه.
ّ
Cعنصري ف CCوه CCم م CCحض .ذل CCك أل ّن اهلل خ CCلقنا ج CCمي ًعا بش Cً Cرا ،ون CCحن ج CCمي ًعا
عصب ال C
ث CCال Cثًا :وأ ّمCCا ال Cت ّ ّ
ّ
ج CCنس واح CCد ،وال اخ CCتالف ب CCيننا م CCن ح CCيث الخ CCلقة ،ول CCيس ب CCيننا أي ت CCماي CCز ق CCومC Cيّ .ف CCك ّلنا بش CCر
وج CCميعنا م CCن س CCالل CCة آدم .ف CCكيف ن CCختلف م CCع وج CCود وح CCدة البش CCر ه CCذه ،ف CCنقول ه CCذا أمل CCان Cيّ وذاك
Cليزي وذلCCك فCCرنCCسيّ ،وهCCذا رومCيّ وهCCذا تCCركCيّ وهCCذا إيCCرانCيّ ،أال إ ّن هCCذا لCCوهCCم مCCحض .أفCCمن
إنجّ C
فرقCة ا ّلCتي لCم يCصنعها
أجCل وهCم مCن األوهCام يCجوز الCنّزاع والجCدال؟ وهCل يCمكن أن نCجعل هCذه الCت ّ ّ
CاسCCا لCCلعقيدة؟ إ ّن جCCميع األجCCناس ،أبCCيضهم وأسCCودهCCم وأصCCفرهCCم وأحCCمرهCCم وجCCميع املCCلل
اهلل أسC ً C
والC Cطّوائ CCف وال CCقبائ CCل ع CCند اهلل س CCواء ،ال ام CCتياز ألح CCد م CCنهم ع CCلى أح CCد الّ C Cلهم إال ا ّل CCذي CCن ي CCعملون
ب CCموج CCب ال Cتّعال CCيم اإلل CCهيّة ،وا ّلCCذي CCن ه CCم ص CCادق CCون رح CCماء م CCحبّون ل CCلعال CCم وي CCمثلون رح CCمة ال Cّ Cرح CCمن.
Cفرا أم ب ً
CقربCون عCند اهلل.
Cيضا  ،أم أيًّCا كCانCوا وهCم م ّ
فCهؤالء مCمتازون حً Cقّا سCواء كCانCوا سCو ًدا أم ص ً
هCؤالء هCم مCصابCيح عCالCم البشCر املCضيئة وأشCجار جCنّة األبCهى املCثمرة .ولهCذا فCاالمCتياز بCني البشCر
الشCCرق
ق CCائ CCم ع CCلى أس CCاس األخ CCالق وال CCفضائ CCل وامل CCحبّة وامل CCعرف CCة ول CCيس ع CCلى أس CCاس نس CCبته إل CCى ّ C
والغرب.
فرد ،وي CCحصر ه CCؤالء
Cسياس Cيّ ،إذ إ ّن ف CCي ال CCعال CCم أش C C Cً C
عصب ال ّ C
وال Cّ Cراب CCع ه CCو ال Cت ّ ّ
CخاصCCا ي CCبتغون ال Cت ّ ّ
ج CCهوده CCم ف CCي أن ي CCرت CCقوا ب CCمملكتهم ول CCو ع CCلى ح CCساب خ CCراب س CCائ CCر امل CCمال CCك .وله CCذا ي CCلجأون إل CCى
شCتّى الCCوسCCائCCل لCCتحقيق غCCايCCتهم ،فيحشCCدون الCCجيوش ،ويخCّ CربCCون املCCمالCCك ،ويCCسوقCCون اآلالف إلCCى
مCCوارد الهCCالك حCتّى يخCCلقوا ألنCCفسهم اسCً Cما وشهCCرة ،وألن يُCCقال هCCذا مCCدبّCCر وفCCاتCCح املCCملكة الCCفالنCيّة.
السCCبب فCCي هCCالك آالف مCCن الCCبؤسCCاء ،وتCCف ّكك آالف مCCن األسCCر وتCCيتّم آالف مCCن
فCCي حCCني أنّCCه كCCان ّ C
األطCCفال .ث ّ Cم إ ّن هCCذه الCCفتوحCCات ال تCCدوم ،فّ C
Cلعل الCCغالCCب يCCصبح مCCغلوبًCCا فCCي يCCوم مCCن األيّCCام ،ولCCعلّ
املCCغلوب يCCواتCCيه يCCوم يCCصبح فCCيه غCCالCبًا .فCCارجCCعوا إلCCى الCتّاريCCخ ،كCCم مCCن مCّ Cرة غCCلبت فCCرنCCسا أملCCانCCيا ثCمّ
عCCادت ف ُ Cغلبت عCCلى يCCدهCCا .وكCCم مCCن مCّ Cرة غCCلب اإلنجCCليز الCCفرنCCسيّني ث ّ Cم عCCادت فCCرنCCسا فCCغلبتهم بCCعد
م ّ Cدة .إذن فCCال Cظّفر ال يCCدوم ،بCCل إنّCCه يCCنقلب عCCلى صCCاحCCبه ،فCCلماذا يCCتع ّلق بCCه اإلنCCسان طCCاملCCا أنّCCه ال
يCبقى؟ طCاملCا أنّCه سCبب لCسفك الّ CدمCاء وهCدم كCيان اإلنCسان ا ّلCCذي هCو بCنيان إلCهيّ؟ إنّCنا لCنأمCل فCي
عصبات ،وأن تCCضيء الCCعالCCم نCCوران ّ Cية املCCحبّة ،وأن يCCحيط
هCCذا الCCعصر ال Cنّوران Cيّ أالّ تCCدوم هCCذه ال Cت ّ ّ
بCCالCCكون فCCيض مCCلكوت اهلل ،وأن تCCشمل الجCCميع رحCCمة الCّ CرحCCيم املCنّان ،وأن يCCظفر الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ
ب CCاالن CCطالق والتّح Cّ Cرر م CCن ه CCذه ال CCقيود األرضّ C Cية ،ويC Cتّبع الخ CCطط اإلل CCه ّية .ذل CCك أل ّن خ CCطط البش CCر
CسياسCة اإللCهيّة فCكامCلة ،د ّقCقوا الCنّظر تجCدوا أ ّن اهلل خCلق جCميع البشCر ،وهCو رؤوف
نCاقCصة ،أ ّCمCا ال ّ
بCهم جCمي ًعا ،يCشملهم بCرعCايCته وعCنايCته .فCنحن إذًا عCبيد اهلل ويCنبغي لCلعبد أن يCتابCع مCواله بCال ّCروح
Cوج CCهوا إل CCى امل CCلكوت اإلل CCهيّ ك CCي ت CCزول ه CCذه الC Cظّلمات وتتجّ C Cلى
Cتضرع CCوا وابته CCلوا وت C ّ C
وال CCفؤاد  ,ف C
ّ
النّورانيّة الحقيقيّة.

املساواة بني الجنسني
في يوم الثّالثاء املوافق  14تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّالية في
منزله املبارك في باريس:
هو اهلل
جCCميع الCCكائCCنات املCCوجCCودة عCCلى األرض تCCتألCCف مCCن ذكCCور وإنCCاث ،وال فCCرق بCCني ذكCCورهCCا وإنCCاثCCها.
Cورا وإن CCاثً CCا ،ووج CCدن CCا أ ّن ب CCينها م CCساواة ،وأنّ CCه ال ام CCتياز
ف CCإذا ن CCظرن CCا إل CCى ع CCال CCم ال Cنّبات وج CCدن CCا ذك ً C
لCCفريCCق عCCلى فCCريCCق بCCل إنّCCها جCCمي ًعا مCCتساويCCة فCCي جCCميع الCCكماالت الCنّباتّ Cية .وكCCذلCCك إذا نCCظرنCCا إلCCى
Cورا وإن CCاثً CCا ال ت CCماي CCز ب CCينها ،ون CCرى أنّ CCها م CCتساوي CCة ف CCي ج CCميع امل CCرات CCب
ع CCال CCم ال CCحيوان فنج CCد ذك ً C
وم CCتشارك CCة ف CCي ج CCميع ال CCوظ CCائ CCف ال CCحيوان Cيّة .ول CCكن ع CCندم CCا ن CCنظر إل CCى ع CCال CCم اإلن CCسان ف CCإنّ CCنا ن CCرى
تCفاوتًCا ،فCنعجب لهCذا الCتّفاوت ،أهCو خCلقيّ أم بسCبب الCتّربCية ،ونCتساءل :هCل جCنس الCذّكCور مCمتاز
ع CCن ج CCنس اإلن CCاث واهلل خ CCلقهما دون ت CCفاوت؟ ومل CCاذا ُوج CCد ه CCذا الC Cتّفاوت؟ ال ري CCب أنّ CCه ن CCات CCج ع CCن
الCتّربCية .فCلو تCربّCت الCنّساء مCثل تCربCية ال ّCرجCال ألصCبحن مCثل ال ّCرجCال ،بCل لCفقنهم فCي اإلحCساسCات
واملCCشاعCCر .فCCقلوب الCنّساء أرقّ مCCن قCCلوب الCّ CرجCCال ،ولCCك ّن الCنّساء تخّ Cلفن ألنCCهن حCتّى اآلن لCCم يCCفزن
الرجال ،وال ّ
الرجال.
شك أنّهن يصلن إلى درجة ّ
بالتّربية ،فيجب أن تتربّى النّساء كما يتربّى ّ
وملCCا كCCانCCت املCCرأة عCCض ًوا عCCامCالً فCCي الCCهيئة االجCCتماعّ Cية فCCإ ّن اهلل ال يCCرضCCى بCCأالّ يCCصل هCCذا الCCعضو
املCه ّم إلCى مCنتهى الCكمال ،كCما أ ّن الCعدل أي ً
Cضا يCقتضي أن يCتساوى الCنّساء وال ّCرجCال ،وأن يCظفر
Cفرق بCني ال ّCرجCل
الCفريCقان بCتربCية واحCدة ،ويCقوم ك ّCل فCريCق بCوظCيفته عCلى الCوجCه األكCمل  ,إ ّن اهلل ال ي ّ
واملCرأة .بCل إ ّن أقCربCهما إلCيه مCن كCان قCلبه أشّ Cد اسCتنارة ومCن كCان إيCمانCه بCه أعCظم  ,فCيجب عCليكنّ
إذن أن تجتهCCدن –آنCCاء الّ Cليل وأطCCراف الCنّهار -فCCي اكCCتساب الCCكمال ،حCتّى تCCساويCCن الCّ CرجCCال فCCي
فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وحCتّى تCبلغن مCن ال ّCرقCيّ فCي جCميع شCؤون الCعالCم اإلنCسانCيّ مCا يCجعل
ال ّCرجCال يشهCدون بCأنCك ّن مCساويCات لCهم .إّن الCنّساء فCي أوروبّCا قCد بCلغن درجCة عCالCية مCن ال ّCرقCي إالّ
أن CCه ّن ل CCم ي CCبلغن ب CCعد درج CCة ال Cّ Cرج CCال .وإنّ CCني آلم CCل أن ي CCبلغنها ،ع CCند ذاك ي CCكمل ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ.
Cسعي م CCن أج CCل ت CCحصيل ال CCعلوم ،واالج CCتهاد ف CCي إدراك
Cهمة ال CCكبيرة ،وال ّ C
ل CCذل CCك ال بّ C Cد م CCن ب CCذل ال ّ C
حCقائCق األشCياء ،كCما يCنبغي عCليك ّن أن تCبذلCن أقCصى الجهCد فCي سCبيل اكCتساب فCضائCل الCعالCم
اإلنCسانCيّ ،وأن تCعلمن أن الCفضل اإللCهيّ شCامCل َلُ Cك َّن ومCحيط بCك ّن  ,وعCندمCا تCرتCقي الCنّساء إلCى
ال ّ CدرجCCة ا ّلCCتي تCCجعل الCّ CرجCCال يCCعترفCCون بCCأ ّن ال Cنّساء مCCساويCCات لCCهم يCCنتهي الجCCدال ويCCبطل ال Cنّزاع
Cصلوا ال CCعلوم وب CCلغوا م CCنتهى درج CCة ال CCكمال ف CCبعد ذل CCك
ك CCما أ ّن أط CCفال امل CCدرس CCة إن اجته CCدوا وح ّ C
يشهCد ك ّCل إنCسان بCأنّCهم كCامCلون .وأعCمالCهم فCي حّ Cد ذاتCها تشهCد بCكمالCهم  ,هCذا ،ومCن بCني أسCس
وت CCعال CCيم ح CCضرة ب CCهاء اهلل امل CCساواة ب CCني ال Cّ Cرج CCال والC Cنّساء ،وله CCذا ي CCجب ع CCلى الC Cنّساء أن ي CCسعني

سCعيًا حCثيثًا فCي سCبيل تCحصيل فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وأن يجتهCدن فCي سCبيل تCحقيق وحCدة
هذا العالم ،ونشر النّفحات اإللهيّة ،وأن يك َّن سببًا في إيمان النّاس ودخولهم في ملكوت اهلل.
نصيحتي إليكم اليوم
في يوم األربعاء املوافق  15تشرين الثّاني سنة  1911ألقى حضرة عبد البهاء الكلمة التّالية
في بيته املبارك:
هو اهلل
Cضرع وأبتهCل إلCى املCلكوت اإللCهيّ أن يCؤيCدكCم حCتّى تCفوزوا مCن فCيض بCهاء
مCن فCرط مCحبّتي لCكم أت ّ
اهلل بCنصيب عCظيم ،وتCدخCلوا جCمي ًعا فCي مCلكوت بCهاء اهلل ،وتCصبحوا جCمي ًعا خCل ًقا جCديً Cدا ،ويCصير
ك ّCل فCرد مCنكم كCال ّ
Cشمع املCنير فCتضيئوا آفCاق أورو ّبCا ،وتCطيروا فCي سCماء الCفضائCل كCالCطّيور إلCى
أن ي CCع ّم ال CCفرح اإلل CCهيّ ا ّلCCذي ال ي CCعقبه ح CCزن أب ً Cدا  ,ف CCأق CCبلوا إذن م CCن ال CCعال CCم املح CCدود إل CCى ال CCعال CCم
ال CالّمحCCدود .فCCتصفو قCCلوبCCكم صCCفاء املCCرآة ،وتسCCتنير مCCن أنCCوار شCCمس الCCحقيقة ،وتCCشاهCCد أعCCينكم
آي CCات امل CCلكوت اإلل CCهيّ ،وت CCصغي آذان CCكم ل CCلنّداء اإلل CCهيّ ،وت CCلهم أرواح CCكم ب CCاإلل CCهام CCات ال CCغيبيّة ,
فCاعCملوا إذن بCموجCب تCعالCيم بCهاء اهلل حCتّى تCكونCوا بCهائCيّني حCقيقيّني .فCإذا فCعلتم ذلCك أصCبح كCلّ
CوضCCاء ا ّلCCذي يCCضيء إلCCى األبCCد .ادرسCCوا تCCعالCCيم بCCهاء
واحCCد مCCنكم كCCاملCCشعل املCCنير ال بCCل كCCالنّجCCم الC C ّ C
اهلل واعملوا بموجبها كي تفوزوا بالتّأييدات اإللهيّة  ,تلك هي نصيحتي إليكم اليوم.
فمرحبًا بكم.
النّفس واسطة بني ال ّروح والجسد
في يوم الخميس املوافق  16تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء ً
أيضا الخطبة
التّالية في منزله املبارك:
هو اهلل
فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ مCقامCات ثCالثCة :مCقام الCجسم وهCو املCقام الCحيوانCيّ لCإلنCسان ،ا ّلCCذي يشCترك
فCCيه مCCع جCCميع الCCحيوانCCات فCCي كCّ Cل الCCقوى وجCCميع الّ C
Cشؤون ،فCCجسم الCCحيوان مCCر ّكCCب مCCن الCCعناصCCر
Cسمع والCبصر والCذّوق وال ّ
وجCسم اإلنCسان أي ً
Cشم
Cضا مCر ّCكCب مCن الCعناصCر ،ولCلحيوان حCواس مCثل ال ّ
والّ C Cلمس .وك CCذل CCك اإلن CCسان ي CCمتلك ه CCذه ال CCقوى ،إالّ أ ّن ال CCحيوان ت CCنقصه الC Cنّفس الC Cنّاط CCقة ،وه CCذه
ال Cنّفس ال Cنّاط CCقة ه CCي ال CCواس CCطة ب CCني ال Cّ Cروح اإلن CCسان Cيّ وال CCجسم ،وه CCذه ال Cنّفس ال Cنّاط CCقة ك CCاش CCفة

ألسCرار الCكائCنات بشCرط أن تسCتم ّد مCن ال ّCروح وتسCتفيض مCنها ألنّCه إذا لCم يCصل املCدد مCن ال ّCروح
إلCCى الCنّفس أصCCبح حCCكمها حCCكم سCCائCCر الCCحيوانCCات ،وتCCغ ّلبت عCCليها الّ C
Cشهوات ،وهCCذا هCCو سCCبب مCCا
Cأي شCCيء ,
نCCالحCCظه مCCنه أ ّن بCCعض البشCCر عCCلى صCCفة الCCبقر ،ومCCحض حCCيوان وال يCCمتازون عCCنها بّ C
أ ّمCCا إذا اسCCتفاضCCت هCCذه الCنّفس مCCن عCCالCCم الCّ Cروح فCCإ ّن إنCCسانCيّتها تتجّ Cلى عCCندئCٍ Cذ  ,اتّCCضح إذن أنّ
ل CCلنّفس ج CCان CCبني :ج CCان CCب ج CCسمان Cيّ وج CCان CCب روح CCان Cيّ ف CCإن ت CCغ ّلب ال CCجان CCب ال CCحيوان Cيّ ع CCلى ال Cنّفس
CاسCCا
السCCبب فCCي أنّCCنا نCCرى فCCي عCCالCCم البشCCر أنC ً C
أصCCبح اإلنCCسان أكCCثر شً Cرّا مCCن الCCحيوان وهCCذا هCCو ّ C
Cلما مCن الCحيوان ،وأشّ Cد ضCراوة مCن الCحيوان ،وأخCسّ
أشّ Cد فCت ًكا واف ً C C
CتراسCا مCن الCحيوان ،وأشّ Cد ظ ً
مCن الCحيوان .فCهم سCبب ألذ ّيCة البشCر ،وعّ Cلة لCنكبة الCعالCم اإلنCسانCيّ ،ومCركCز الCظّلمات  ,وإذا تCغ ّلب
الCجانCب ال ّCروحCانCيّ عCلى الCنّفس أصCبحت الCنّفس قCدسCيّة وأصCبحت مCلكوتCيّة ،وأصCبحت سCماويّCة،
وأصCبحت ربّCانCيّة ،وأشCرقCت فCيها جCميع فCضائCل املCأل األعCلى ،وكCانCت رحCمة مCن اهلل ا ّلCتي أصCبحت
Cسوء وال Cنّفس
سCCببًا الطCCمئنان الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وراحCCته ،وهCCذا هCCو الCCفرق بCCني ال Cنّفس األ ّمCCارة بCCالّ C
امل CCطمئنّة  ,اتّ CCضح إذن أ ّن ال Cنّفس واس CCطة ب CCني ال Cّ Cروح والجس CCد ،م CCثلها م CCثل س CCاق ه CCذه ّ
الشج CCرة
فCC Cهي واسCC Cطة بCC Cني هCC Cذه ال C CتّربCC Cة وال C Cثّمر .فCC Cإذا ظهCC Cر هCC Cذا ال C Cثّمر مCC Cن هCC Cذا ّ
الشجCC Cر كCC Cان مظهCً C Cرا
Cفسا م CCبارك CCة .أ ّم CCا إذا ل CCم ت CCعطِ
ل CCلكماالت .وك CCذل CCك ح CCال ال Cنّفس إذا ت CCأيّ CCدت ب CCال Cّ Cروح ف CCإنّ CCها ت CCكون ن ً C
ّ
الشجCرة أيّCة ثCمرة ،وظّ Cلت عCلى مCا هCي عCليه نCابCتة مCن الCتّربCة كCانCت ال تCصلح إال لCلنّار ،وهCذا مCثل
ضCCربCCته لCCكم لCCتفهموا  ,وإ ّنCCني آلمCCل مCCن ألCCطاف اهلل ال CالّنCCهائ Cيّة أن تCCتغ ّلب أرواحCCكم ح Cتّى تCCصبح
Cسماو ّيCCة فCCيكم جCCمي ًعا ،وتشCCرق عCCليكم أنCCوار شCCمس
نCCفوسCCكم نC ً C
CفوسCCا قCCدسّ Cية ،وتتجّ Cلى الCCكماالت الّ C
الحقيقة ،وتقوموا في هذا العالم بأعمال وتنطقوا بأقوال تجعل منكم شمو ًعا للبشر ّية جمعاء.
أال ت CCرون ج CCميع البش CCر وق CCد ش CCغلهم ع CCال CCم الC Cنّاس CCوت ،ف CCال ي CCف ّكرون قّ C C
ط ف CCي ته CCذي CCب األخ CCالق أو
بCCفيض ال CالّهCCوت ،وال يCCف ّكرون ق ّ C
ط فCCي اكCCتساب كCCماالت الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ .بCCل إنّCCهم قCCد انCCهمكوا
كCCالCCحيوانCCات فCCي عCCالCCم الّ C
CتوسCCعون فCCي معيشCCتهم كCCالCCحيوان سCCواء
Cشهوات ،يCCأكCCلون ويشCCربCCون ويC ّ C
ب CCسواء .ن CCعم إ ّن اإلن CCسان ال بّ C Cد أن ي CCف ّكر ف CCي معيش CCته ،ول CCكنّه ال ي CCنبغي أن ي CCحصر ت CCفكيره ف CCي
امل CCعيشة وح CCده CCا .ب CCل ي CCنبغي أن ي CCكون ف CCكره رف CCي ًعا ،وأن ي CCسعى إل CCى أن ي CCكون مظه CCر امل CCوه CCبة
Cسماويّ CCة ،ح Cتّى ي CCصبح
اإلل CCهيّة ،وأن يكس CCب ال CCكماالت امل CCعنويّ CCة ويتح ّ Cلى ب CCني ال َC
خ CCلق ب CCاألخ CCالق ال ّ C
Cخصا مCلكوتCيًّا .وإالّ كCان نCاسCوتCيًّا يCقضي عCلى وجCه األرض أيّCا ًCمCا مCعدودات يCحياهCا كCالCحيوان
ش ً
Cجسمة ك CCي ت CCصبحوا
ًC
ث ّ Cم ي CCمضي .وأن CCا أري CCد ل CCكم ع CCامل ًCCا م CCن ن CCوع آخ CCر وأري CCد أن ت CCكون CCوا
أرواحCCا م ّ C
سبب حياة العالم اإلنسانيّ.

تعديل املعيشة
في يوم الخميس املوافق  16تشرين الثّاني  1911ألقى حضرة عبد البهاء ً
أيضا الخطبة
التّالية في منزله املبارك في باريس:
هو اهلل
ساتّحدث إليكم اليوم باختصار.
مCن بCني مCبادئ بCهاء اهلل تCعديCل املCعيشة ،طCبقات الCنّاس مCختلفة ،هCناك مCن هCم فCي نCهايCة الCغنى،
وهCCناك مCCن هCCم فCCي نCCهايCCة الCCفقر ،هCCناك مCCن يCCنزل فCCي الCCقصر الCCعالCCي الCّ CرفCCيع ،وهCCناك مCCن ال يجCCد
لCCنفسه مCCأوى عCCلى اإلطCCالق ،هCCناك مCCن تCCم ّد عCCلى مCCائCCدتCCه صCCفوف ال Cطّعام ،وهCCناك مCCن ال يCCحصل
عCCلى الCCخبز الCCقفار وال يجCCد قCCوت يCCومCCه .ولهCCذا فCCإصCCالح املCCعيشة الزم للبشCCر .أقCCول اإلصCCالح الزم
ال امل CCساواة ،ف CCامل CCساواة غ CCير م CCمكنة ،وإالّ ف CCإ ّن ن CCظام ال CCعال CCم ي ّ C
Cختل وي CCضطرب  ,إ ّن ن CCظام ال CCعال CCم
ي CCقتضي أن ت CCكون ه CCناك ط CCبقات ،وإالّ ي CCكون البش CCر س CCواس CCية ،ذل CCك ألن الC Cنّاس م CCختلفون ف CCي
الخ CCلقة ،ف CCبعضهم ف CCي الّ C Cدرج CCة األول CCى م CCن ال CCعقل ،وب CCعضهم ف CCي الّ C Cدرج CCة ال CCوس CCطى ،وب CCعضهم
محCروم مCن الCعقل عCلى اإلطCالق .فهCل يCمكن أن يسCتوي َمْ Cن هCو فCي أعCلى درجCات الCعقل ،و َمْ Cن ال
عCقل لCه قCط؟ إ ّن عCالCم البشCر كCاملCعسكر ،واملCعسكر ال بّ Cد لCه مCن الCقائCد كCما ال بّ Cد لCه مCن الCنّفر ،فهCل
ي CCمكن أن ي CCكون الج CCميع ق CCادة أو أص CCحاب م CCناص CCب ع CCال CCية؟ أو ه CCل ي CCمكن أن ي CCكون CCوا ج CCمي ًعا م CCن
الCجنود؟ ال ش ّCك أنّCه ال بّ Cد مCن وجCود املCراتCب  ,كCان بCني مCلوك الCيونCان مCلك يCدعCى لCيكرجCوس ،وكCان
مCل ًكا وفCيلسوفًCا مً Cعا ،وكCانCت نّ Cيته حCسنة جً Cدّا ،فخCطر لCه أن يCس ّوي بCني بCني جCنسه فCي املCعيشة.
Cسما –وهCCم أهCCل
وعCCلى هCCذا قّ C
Cسما رؤسCCاء ،وجCCعل قً C
Cسم أهCCل مCCملكته إلCCى ثCCالثCCة أقCCسام :فCCجعل قً C
ارا وصCنّا ًعCCا
الCCبلد األصCCليّون -فCالّحCCني يCCزرعCCون ويCCؤ ّدون الCCعشور .وأ ّمCCا الCCقسم الCثّالCCث فCCجعلهم تّ C
Cج ً
وك CCان م CCعظمهم م CCن ال CCغرب CCاء .وق Cّ Cرر أن ي CCعطي ال CCقسمني األخ CCيري CCن ف CCي ك Cّ Cل ع CCام ب ً C
Cعضا م CCن امل CCال
واعCتبر الCقسم األ ّول مCن أبCناء جCنسه .وبCلغ هCذا الCقسم تCسعة آالف نCفس جCعلهم رؤوس املCملكة،
وأعCطى ل ٍّ
CصناعCة وال الCتّجارة .وإنّCما
Cكل مCنهم امCتيازات خ ّ C C C
CاصCة وهCي أالّ يCزرعCوا وأالّ يشCتغلوا بCال ّ
Cب ه CCؤالء
ي CCظ ّلون رؤس CCاء ،وعه CCد إل CCيهم ب CCاإلدارة وال ّ C
Cسياس CCة والح CCروب ،ف CCإذا ب CCدرت ب CCادرة الح CCرب ه ّ C
ل CCها .ف CCال ي CCدخ CCل أف CCراد ال CCقسمني اآلخ CCري CCن الح CCرب إالّ إذا رغ CCبوا م CCن ت CCلقاء أن CCفسهم .وربّ CCى ه CCؤالء
CسادسCCة ،ث Cمّ
Cصعاب ح Cتّى س ّ Cن الّ C
األلCCوف ال Cتّسعة مCCنذ طCCفولCCتهم عCCلى تحCّ Cمل املCCش ّقات ومCCواجCCهة الّ C
CمرنCCون عCCلى األعCCمال الحCCرب Cيّة طCCيلة ال Cنّهار ،فCCإذا
أخCCذهCCم بCCعد ذلCCك بCCأنCCواع الCّ CريCCاضCCات الحCCرب Cيّة يّ C
بCلغوا الCعاشCرة تCع ّلموا الCفروسّ Cية ،وإذا بCلغوا العشCريCن عهCد إلCيهم بCاملCناصCب ومّ CيزهCم بCاالمCتيازات
Cسما ب CCأن ال ي CCغ ّيروا ه CCذه
ال CCعسكر ّي CCة ،وق ّ C
Cسم ل CCهم األراض CCي إل CCى ت CCسعة أق CCسام ،وأع CCطى ه CCؤالء ق ً C
Cلما أقCCسم األهCCلون عCCلى ذلCCك تCCرك مCCملكته وتخّ Cلى عCCن سCCلطته ولCCم يCCعد إلCCى مCCملكته كCCي
الCCقواعCCد فّ C
ي ّ
Cظل هCذا الCقانCون ثCابCتًا  ,وملCا كCان األهCلون قCد أقCسموا فCإنّCهم ظّ Cلوا مCحافCظني عCلى هCذه الCقواعCد

Cطرق ب CCعد مّ C Cدة ،واخ CCت ّلت ه CCذه ال CCقوان CCني  ,يC Cتّضح م CCن ذل CCك أن امل CCساواة ب CCني
مّ C Cدة ،ول CCك ّن الC Cتّغيّر ت ّ C
البش CCر ف CCي امل CCعيشة أم CCر غ CCير م CCمكن .ول CCم يس CCتطع ه CCذا امل CCلك أن ي CCس ّوي ب CCني ب CCني ج CCنسه ف CCي
املCعيشة .ومCع ذلCك فCال يCجوز أن ي ّ
Cظل بCعض الCنّاس فCي نCهايCة الCغنى ،وبCعضهم فCي نCهايCة الCفقر.
وسّ Cن قCانCون يCكفل ل ّ
Cلكل الCوسCعة وال ّCرفCاهCية .ال أن يCبتلي أحCد بCالCفقر
بCل ال بّ Cد مCن إصCالح الCحالC َ ،
ويCC CرتCC Cع اآلخCC Cر فCC Cي بCC CحبوحCC Cة الCC Cغنى ،فCC Cالّ C C
Cشخص ا ّلCC Cذي ال ح ّ C Cد لCC Cغناه ال يCC Cسمح لCC Cنفسه أن يCC Cترك
Cخصا آخ CCر ف CCي م CCنتهى ال CCفقر ،ب CCل ال ب ّ Cد أن ي CCرع CCاه ح Cتّى ي CCرت CCاح أي ً C
Cضا ه CCو اآلخ CCر .وال ب ّ Cد م CCن
شً C
تCCنفيذ هCCذا األمCCر بCCمقتضى الCCقوانCCني .فCCكما أ ّن األغCCنياء يCCجب عCCليهم أن يCCنفقوا فCCضل مCCا لCCهم مCCن
تCلقاء أنCفسهم عCلى الCفقراء ،يCجب أن تCكون قCوانCني الCبالد بCموجCب شCريCعة اهلل كCي يCضمن األمCن
والراحة للفقراء.
ّ
املكافأة واملجازاة
في يوم الجمعة املوافق  17تشرين الثّاني  1911ألقيت هذه الخطبة في منزل مسيو
دريفوس:
هو اهلل
ي CCنبغي ل CCإلن CCسان ف CCي ه CCذا ال CCعال CCم أن ي CCع ّلق أم CCله ب CCامل CCكاف CCأة وأن ي CCشعر ب CCال CCخوف م CCن امل CCجازاة،
CخاصCة مCوظCفو الCحكومCة ومCن بCيدهCم أمCور الّ CدولCة وال ّ
Cشعب .فCإذا لCم يCتع ّلق أمCل مCوظCفي الCحكومCة
وب ّ C C C
بCاملCكافCأة ولCم يCشعروا بCالCخوف مCن املCجازاة فCإنّCهم لCن يCعدلCوا أبً Cدا .مCثل املCكافCأة واملCجازاة كCمثل
الCعموديCن تCرتCفع عCليهما خCيمة الCعالCم .ولهCذا يCجب أن يCكون رادع مCوظCفي الCحكومCة عCن الCظّلم هCو
الCCخوف مCCن املCCجازاة واألمCCل فCCي املCCكافCCأة  ,وإنّCCكم لCCترون أ ّن الCCحكومCCة االسCCتبداديّCCة يCCنعدم فCCيها
الCخوف مCن املCجازاة واألمCل فCي املCكافCأة .ولCذلCك فCإ ّن األمCور فCي مCثل هCذه الCحكومCة ال تCدور عCلى
Cسياس Cيّة،
م CCحور ال CCعدل واإلن CCصاف  ,وامل CCكاف CCأة وامل CCجازاة ن CCوع CCان :أح CCده CCما امل CCكاف CCأة وامل CCجازاة ال ّ C
واآلخ CCر امل CCكاف CCأة وامل CCجازاة اإلل CCهيّة ،وال ش Cّ Cك أ ّن اإلن CCسان إذا ج CCمع ب CCني االع CCتقاد ف CCي امل CCكاف CCأة
CسياسCيّة كCCان أكCCمل مCCن غCCيره أل ّن خCCوف اهلل
واملCCجازاة اإللCCهيّة واالعCCتقاد فCCي املCCكافCCأة واملCCجازاة الّ C
Cسياس Cيّ
وخCCشية املCCجازاة مCCانCCع ورادع عCCن ال Cظّلم ،ومCCعنى ذلCCك أنّCCه إذا تCCوفّCCر الCّ Cرادع املC
Cعنوي والّ C
ّ
ك CCان ذل CCك أك CCمل وال ش Cّ Cك .وامل CCوظ CCفون ال CCقالئ CCل ا ّلCC Cذي CCن ي CCخشون ان CCتقام الّ C Cدول CCة وال CCعذاب اإلل CCهيّ
CرصCCا أكCCبر .وال شCّ Cك أنّCCه إذا تCCوفّCCر لCCدى أحCCد ال Cنّاس الCCخوف مCCن
يحCCرصCCون عCCلى إجCCراء الCCعدالCCة حC C ً C
Cهمة ف CCي إج CCراء ال CCعدل
Cدي واألم CCل ف CCي امل CCكاف CCأة األب CCديّ CCة ب CCذل ه CCذا اإلن CCسان غ CCاي CCة ال ّ C
ال CCعقاب األب ّ C
واجCCتناب الCظّلم .ذلCCك أل ّن اإلنCCسان إذا اعCCتقد بCCأنّCCه إذا ظCCلم فCCي هCCذا الCCعالCCم نCCالCCه الCCعذاب اإللCCهيّ
CاصCCة إذا ش CCفع ه CCذا االع CCتقاد ب CCأنّ CCه إذا اج CCرى
ف CCي ال CCعال CCم ال CCباق CCي ت CCجنّب ال Cظّلم واالع CCتساف وخ C C Cّ C
Cقر ًبCا لCدى الCعتبة اإللCه ّية ،وفCاز بCالCحياة األبCد ّيCة ودخCل املCلكوت اإللCهيّ واسCتنار وجCهه
الCعدل كCان م ّ
Cنني كCCان حCCالCCهم أفCCضل
بCCأنCCوار الCCفضل والCCعنايCCة  ,ومCCعنى ذلCCك أ ّن مCCوظCCفي ال ّ CدولCCة إذا كCCانCCوا مCCتديّ C

ألنّ CCهم ع CCندئ Cٍ Cذ ي CCكون CCون م CCظاه CCر خ CCشية اهلل .ول CCيس م CCقصودي م CCن ه CCذا ال CCكالم أ ّن ل CCل ّدي CCن دخC Cالً
CسياسCيّة .أل ّن الّ CديCن يCتع ّلق بCاألرواح
CسياسCة .إذ لCيس لCل ّديCن أيّCة عCالقCة وال دخCل فCي األمCور ال ّ
بCال ّ
Cسياس CCة ت CCتع ّلق ب CCال CCجسم له CCذا ال ي CCنبغي ل CCرؤس CCاء األدي CCان أن ي CCتد ّ
خCCلوا ف CCي األم CCور
وال CCوج CCدان ،وال ّ C
Cسياس C Cيّة بCC Cل يCC Cجب عCC Cليهم أن يشCC Cتغلوا بCC CتعديCC Cل أخCC Cالق األمCC Cة ،وأن يCC Cق ّدمCC Cوا ال C Cنّصح لCC Cلنّاس
الّ C C
ويCش ّوقCوهCم ويCح ّيوهCم عCلى الCعبوديCة هلل ،وأن يخCدمCوا قCضية األخCالق الCعا ّCمCة ،ويهCبوا اإلحCساسCات
الCّ CروحCCانّ Cية لCCلنّاس ويCCع ّلموهCCم الCCعلوم واملCCعارف ،ويCCنبغي عCCليهم أالّ يCCتد ّ
Cسياسّ Cية
خCCلوا فCCي األمCCور الّ C
يتفضل حضرة بهاء اهلل  ,وقد ورد في اإلنجيلِ :
ّ
أعط ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل.
قط .هكذا
والCCخالصCCة أ ّن فCCي إيCCران مCCوظّCفني بCCهائCيّني مCCتديّCCنني يCCراعCCون مCCنتهى الCCعدل ألنّCCهم يCCخافCCون غCCضب
اهلل وي CCأم CCلون ف CCي رح CCمة اهلل .ول CCك ّن امل CCوظ CCفني اآلخ CCري CCن ال ي CCبال CCون ب CCشيء وال ي CCكفّون أي CCدي CCهم ع CCن
الشّ Cدة  ,وإنّCني آلمCل أن
السCبب فCي أ ّن إيCران وقCعت فCي مCا هCي فCيه مCن ّ C
األذى والCظّلم .وهCذا هCو ّC C
ي CCكون ج CCميع أحC Cبّاء اهلل م CCظاه CCر ال CCعدل ف CCي ج CCميع األم CCور .ف CCإج CCراء ال CCعدل ل CCيس ق CCاص Cً Cرا ع CCلى
م CCوظّCCفي ال CCحكوم CCة وح CCده CCم ،ف CCال Cتّاج CCر أي ً C
Cصنائ CCع
Cضا ي CCجب أن ي CCكون ع CCادالً ف CCي ال Cتّجارة .وأه CCل ال ّ C
Cبارا -أن يCCكونCCوا
Cغارا وكً C
يCCجب أن يCCكونCCوا عCCادلCCني فCCي صCCناعCCاتCCهم ويCCجب عCCلى جCCميع البشCCر –صً C
عCادلCني ومCنصفني والCعدل هCو أالّ يCتجاوز اإلنCسان حCدوده ،وأن يCرجCو لCغيره مCا يCرجCوه لCنفسه .هCذا
ه CCو ال CCعدل اإلل CCهيّ  ,والح CCمد هلل ،ل CCقد ط CCلعت ش CCمس ال CCعدل م CCن أف CCق ح CCضرة ب CCهاء اهلل .وإ ّن ف CCي
CاسCCا لCCلعدل لCCم يخCCطر مCCثله عCCلى بCCال بشCCر مCCن أ ّول اإلبCCداع إلCCى يCCومCCنا
ألCCواح حCCضرة بCCهاء اهلل أسC ً C
هCذا .فCقد ق ّCرر لجCميع أصCناف البشCر مCقا ًCمCا ال يCنبغي أن يCتجاوزه ،فCهو ي ّ
Cتفضل مCثالً بCأ ّن الCعدل
الزم ألهCCل كCّ Cل صCCناعCCة بCCمعنى أنّCCه ال يCCنبغي لCCهم أن يCCتجاوزوا اسCCتحقاقCCهم .فCCإذا تCCع ّدوا حCCدودهCCم
فCي صCناعCتهم لCم يCختلف حCالCهم عCن حCال املCلك الCظّالCم .وك ّCل نCفس ال تCقيم الCعدل فCي مCعامCالتCها
كCان مCثلها مCثل ال ّCرئCيس الCظّالCم  ,مCن هCذا يCتّضح أنّCه مCن املCمكن أن يCكون ك ّCل إنCسان عCادالً وأن
يCCكون ظCCامل ًCCا .ولCCكنّي آمCCل أن تCCكونCCوا جCCمي ًعا عCCادلCCني ،وأن تCCحصروا كCّ Cل فCCكركCCم فCCي أن تCCعاشCCروا
جCميع البشCر وأن تCراعCوا مCنتهى الCعدل وغCايCة اإلنCصاف فCي مCعامCالتCكم مCعهم ،وأن تCراعCوا حCقوق
اآلخ CCري CCن ق CCبل ح CCقوق CCكم دائ Cً Cما ،وأن ت CCعرف CCوا أ ّن م CCنفعة اآلخ CCري CCن م CCق ّدم CCة ع CCلى م CCنفعتكم وراج CCحة
عCليها .وذلCك حCتّى تCكونCوا مCظاهCر الCعدل اإللCهيّ ،وتCعملوا بCموجCب تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل  ,ولCقد
الق CCى ح CCضرة ب CCهاء اهلل غ CCاي CCة امل CCش ّقة وتح Cّ Cمل م CCنتهى ال CCبالء ط CCوال ح CCيات CCه حC Cتّى ي CCربّ CCي الج CCميع
ف CCيتّصفوا ب CCال CCعدل وب CCفضائ CCل ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وي CCفوزوا ب CCال Cنّوران Cيّة األب CCديّ CCة .ف CCال CCتمسوا ال CCعدال CCة
CشامCCلة لّ C
اإللCCه ّية وكCCونCCوا رحCCمة الCّ CرحCCمن ومCCظاهCCر األلCCطاف اإللCCه ّية الّ C
Cكل البشCCر  ,لهCCذا فCCإنّCCي أدعCCو
لكم جمي ًعا:
رب ال CCكبري CCاء .إ ّن ع CCبادك
)ال ّ Cلهم ي CCا واه CCب ال CCعطاي CCا ،وغ CCاف CCر الخ CCطاي CCا ،وال Cّ Cراح CCم ع CCلى ال CCبراي CCا ،ي CCا َّ
CتضرعCC Cون إلCC Cى مCC CلكوتCC Cك األبCC Cهى ،ويسCC Cتغيثون بCC CرحCC Cمتك
الCC Cفقراء يبتهCC Cلون إلCC Cى عCC Cتبتك الCC Cعليا ،ويC C
ّ
CتضرعCون إلCى جCبروت جCاللCك فCأكCرمCهم،
فCأغCثهم ،ويسCتفيضون مCن سCحاب مCوهCبتك فCأمCطرهCم ،وي
ّ

رب تCراهCم عCطاشCى ظCامCئني إلCى مCعني رحCمانّ Cيتك
يCتمنّون قCربCك فCارزقCهم لCقاءك ومCشاهCدة طCلعتكِّ ،
رب إنّCهم جCياع أطCعمهم مCن مCائCدة سCمائCك ،ربِّ
ج ّCرعCهم مCن سCلسال مCوهCبتك وسCلسبيل عCنايCتكِّ ،
رب إنّCCهم أذالء بCCبابCCك اجCCعلهم أعCزّاء فCCي مCCلكوتCCك ،إنّCCك أنCCت الCCكريCCم
إنّCCهم مCCرضCCى داوهCCم بCCدوائCCكِّ ،
الرحيم(.
الرحمن ّ
إنّك أنت العظيم ،إنّك أنت ّ
نفثات ال ّروح القدس
السبت املوافق  18تشرين الثّاني  1911الخطبة التّالية في املنزل املبارك في
ألقيت في يوم ّ
باريس:
هو اهلل
مCCن بCCني تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل أ ّن اإلنCCسان مCCهما تCCر ّقCCى فCCإنّCCه يّ C
CحتاجCCا إلCCى نCCفثات الCّ Cروح
ًC
Cظل مC
ال CCقدس .ذل CCك أل ّن ال CCق ّوة البش CCر ّي CCة مح CCدودة ،ف CCي ح CCني أ ّن ق ّ Cوة امل CCلكوت وق CCدرة اهلل غ CCير مح CCدودت CCني،
CفوسCCا ك CCان CCت م CCؤ ّي CCدة ب CCال Cّ Cروح
وإذا ن CCحن ت CCأ ّم CCلنا ف CCي ع CCال CCم البش CCر ف CCي ج CCميع األزم CCنة وج CCدن CCا أ ّن ن C ً C
Cهمة بCCرغCCم أنّCCه لCCم يCCكن ملCCعظم هCCذه
الCCقدس وفّCCقت إلCCى أمCCور عCCظيمة وتC C ّ C
CوصCCلت إلCCى مCCبادئ ونCCتائCCج مّ C
أي ن CCبي م CCن
أي م CCكان CCة أو ع CCلم .م CCثال ذل CCك أنّ CCه ال ي CCمكننا أن ن CCضع ّ
ال Cنّفوس –بحس CCب ال Cظّاه CCرّ -
أنCبياء اهلل املCرسCلني فCي عCداد الCفالسCفة إذ إنّCهم لCم يشCتهروا بCني الخCلق –فCي أيّCامCهم -ال بCالCعلم
CخاصCCا عCCاديّCCني ،بCCل إ ّن مCCن بCCينهم مCCن لCCم يCCكن يCCعرف
ًC C C
وال بCCاملCCعرفCCة بCCل كCCانCCوا بحسCCب ال CظّاهCCر أشC
الCقراءة وال الCكتابCة ،ولCكن مل ّCا كCانCوا مCؤيّCديCن بCنفثات ال ّCروح الCقدس فCقد كCان لCهم تCأثCير شCديCد فCي
ع CCال CCم ال CCوج CCود  ,ت CCأ ّم CCلوا ح CCال ف CCالس CCفة ال CCعال CCم ال CCعظام م CCن أم CCثال أف CCالط CCون وأرس CCطو وف CCيثاغ CCورس
وغ CCيره CCم ،ل CCقد ك CCان ت CCأث CCيره CCم مح CCدو ًدا ،ول CCم يس CCتطيعوا أن ي CCنفذوا ف CCي ع CCروق البش CCر وأع CCصاب CCهم،
Cأي إن CCسان إل CCى درج CCة ال CCفداء .ول CCك ّن ال Cّ Cرس CCل
ف CCأف CCالط CCون –ع CCلى ع CCظمته -ل CCم يس CCتطع أن ي CCبلغ ب ّ C
املCؤيّCديCن بCال ّCروح الCقدس نCفذوا إلCى عCروق البشCر وأعCصابCهم مCع أنّCه لCم يCكن لCهم فCي الCظّاهCر أيّ
عCلم أو مCعرفCة .وبCلغ مCن نCفوذهCم أ ّن آالفًCا قّ CدمCوا أرواحCهم فCي سCبيلهم .حCتّى أنCبياء بCني أسCرائCيل
مCثل إشCعياء وحCزقCيال وإيCليا وإرمCيا كCانCوا مCن األشCخاص الCعاد ّيCني أ ّول األمCر ،وتCاريCخ الCكنيسة
Cسمك وضCCع
يحّ CدثCCنا بCCأ ّن بCCطرس لCCم يCCكن يCCعرف أ ّيCCام األسCCبوع ،فCCكان إذا أراد أن يCCذهCCب لCCصيد الّ C
CسابCعة عCرف أ ّن الCيوم هCو
غCذاءه فCي سCبع لCفافCات ،يCأكCل مCنها ك ّCل يCوم لCفافCة ،فCإذا بCلغ الّ CلفافCة ال ّ
الس CCبت ،ول CCكن ب CCتأث CCير ن CCفحات ال Cّ Cروح ال CCقدس ب CCلغت ه CCذه ال Cنّفوس درج CCة
الس CCبت ف CCيراع CCي ح CCرم CCة ّC C
ّC C
ج CCعلت ن CCفوذه CCم يس CCري ف CCي ج CCميع ال CCعال CCم  ,م CCن ه CCنا ن CCفهم أ ّن ن CCفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس م CCؤثّ CCرة ف CCي
ال CCوج CCود وأ ّن م CCن ي CCفوز ب CCها –س CCواء ك CCان ف CCيلسوفً CCا أم ع CCامل ً CCا أم أ ّمC Cيًّا -يس CCري ن CCفوذه ف CCي ال CCعروق
واألعCC Cصاب .ولCC CذلCC Cك فCC CاإلنCC Cسان مCC Cحتاج إلCC Cى نCC Cفثات الCّ C Cروح الCC Cقدس ح C Cتّى ولCC Cو كCC Cان مCC Cن أعCC Cظم
ال CCفالس CCفة ،وم CCا ل CCم ت CCؤيّ CCده ه CCذه ال Cّ Cروح ف CCإنّ CCه ال يس CCتطيع أن ي CCفعل ش CCيئًا ف CCروح CCه م Cيّتة ،وق CCلبه م Cيّت،

ال ّ Cلهم إالّ إذا نCCفخت فCCيه روح الCCحياة األبCCديّCCة  ,الحCCظوا أنّCCه مCCا مCCن مCCدن Cيّة ومCCا مCCن فCCضل يسCCتطيع
ب ش CCخص ب CCلغ م CCقام أع CCظم ال CCفالس CCفة وم CCع ذل CCك
أن ي CCع ّدل ع CCال CCم األخ CCالق ك CCما ي CCليق وي CCنبغي .ول Cُ Cر ّ
Cحسن أخ CCالق CCه ألنّ CCه م CCؤيّ CCد ب CCنفثات ال Cّ Cروح
ب ش CCخص أ ّمC Cيّ اس CCتطاع أن ي ّ C
أخ CCالق CCه م CCذم CCوم CCة .ول Cُ Cر ّ
ال CCقدس .وق ّ Cوة ال Cّ Cروح تس CCتطيع ت CCرب CCية ال Cنّاس ف CCي زم CCن ق CCصير ،ف CCيبلغون ب CCها أع CCلى درج CCات ال CCعزّة
األبCCد ّيCCة لهCCذا فCCإنّCCني ال أطCCلب لCCكم هCCذه الCCق ّوة .وآمCCل أن تCCؤ ّيCCدكCCم نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس بCCق ّوة حCCضرة
ب CCهاء اهلل ك CCي ت CCفوزوا ب CCال CCحياة وت CCنال CCوا م CCن ال Cتّرب CCية ،ف CCتصبح أخ CCالق CCكم أخ CCال ًقCCا رح CCمان ّ Cية ،وت CCكون CCوا
سCببًا فCي تCربCية اآلخCريCن ،كCما أرجCو أن تحCدث فCيكم مCن الCتّأثCير مCا تCحيا بCه الCنّفوس  ,ال تCنظروا
أي تCCأثCCير أحCCدثCCته نCCفثات املCCسيح
إلCCى أنCCفسكم .بCCل انCCظروا إلCCى فCCيوضCCات الجCCمال األبCCهى تCCأ ّمCCلوا ّ
Cظرا أل ّن هCؤالء كCانCوا مCؤيّCديCن
فCي الCحواريّCنيّ ،
وأي تCأثCير أحCدثCته نCفثات الCحواريّCني فCي غCيرهCم .ون ً
مCCن عCCند اهلل ،فCCإ ّن كCّ Cل مCCا كCCانCCوا يCCفعلونCCه كCCان الCتّأيCCيد اإللCCهيّ هCCو ا ّلCCذي يCCفعله فCCي الCCواقCCع .الحCCظوا
أ ّن اسCCتعداد اإلنCCسان محCCدود ،ولCCك ّن تCCأيCCيد املCCلكوت األبCCهى غCCير محCCدود ،واسCCتعداد هCCذه األرض
قCليل ولCك ّن أمCطار ال ّCرحCمة تهCطل بCال حCساب وحCرارة ال ّ
Cشمس لCيس لCها حCدود .وال يCنبغي لCألرض
أن ت CCنظر إل CCى اس CCتعداده CCا ب CCل إل CCى أم CCطار ال Cّ Cرح CCمة وح CCرارة ال ّ C
Cشمس ا ّل CCتي ت CCزي CCن ه CCذه ال CCغبراء
CوجCCهوا إلCCى املCCلكوت
بCCالCCورود املCCختلفة األلCCوان .ولهCCذا فCCال تCCنظروا إلCCى قّ CوتCCكم وال إلCCى قCCدرتCCكم ،بCCل تّ C
األب CCهى ب CCقلوب م CCطمئنّة وأرواح مس CCتبشرة ،وال CCتمسوا ال CCفيوض CCات الC Cالّم CCتناه CCية .ف CCإذا ف CCزت CCم ب CCها
أصCبح ك ّCل واحCد مCنكم شCم ًعا مCضيئًا ،ونج ًCما سCاطً Cعا وشجCرة مCثمرة ،فCاجتهCدوا مCن أجCل أن تCؤثّCر
الروح القدس فيكم.
نفثات ّ
هذه نصيحتي إليكم.
مرحبًا بكم.
ماوي
الس
االجتماع
ّ
ّ
السبت املوافق  18تشرين الثّانيً 1911
أيضا الخطبة التّالية في منزله
ألقيت في مساء يوم ّ
املبارك في باريس:
هو اهلل
Cماوي .ذل CCك أنّ CCنا اج CCتمعنا ألم CCر
الح CCمد هلل إ ّن اج CCتماع CCنا ال CCيوم اج CCتماع طC Cيّب ،ألنّ CCه اج CCتماع س C
ّ
مCCلكوت Cيّ ال ألمCCر نCCاسCCوت Cيّ .ولCCيس لCCنا مCCن مCCقصد سCCوى مCCحبّة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ،ومCCنتهى أمCCلنا
Cنسا واح ً Cدا ،واألوط CCان
وم CCطلبنا ه CCو أن ت CCحصل األل CCفة ب CCني البش CCر ف CCتصبح األج CCناس امل CCختلفة ج ً C
امل CCختلفة وط Cنًا واح ً Cدا ،وال CCقلوب ج CCمي ًعا ق CCلبًا واح ً Cدا وت CCظ ّلل خ CCيمة وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ج CCميع
Cتوج CCهة ول CCيس ل CCنا م CCن م CCقصد س CCوى
البش CCر  ,الح CCمد هلل ف CCالC Cن ّ ّيات ص CCادق CCة ،وال CCقلوب إل CCى اهلل م C ّ C

ال CCحقيقة ،وق CCد ج CCلس ب CCعضنا م CCع ب CCعض ف CCي م CCنتهى امل CCحبّة .ول CCيس ف CCي مج CCلسنا غ Cّ Cل وال غ ّ C
Cش،
وليسCت لCنا أيّCة أغCراض شCخصيّة .بCل إ ّن مCقاصCدنCا جCمي ًعا هCي مCحبّة اهلل .فCال ش ّCك أ ّن الCتّأيCيدات
Cثيرا مCCن البشCCر يCCتابCCعون
اإللCCهيّة تCCشملنا  ,ويCCقيني أ ّن اهلل سCCوف يC ّ C
CوسCCع دائCCرة هCCذا الجCCمع ،وأ ّن كً C
خCCطواتCCكم ،وأنّCCكم سCCوف تCCؤثّCCرون فCCي اآلخCCريCCن ،وأ ّن األخCCالق الCّ CرحCCمانCيّة سCCوف تسCCري مCCنكم إلCCى
Cص ّماء ،وإحCياء
غCيركCم .وإنّCني آلمCل أن تCكونCوا سCببًا فCي إبCصار الCعيون الCعمياء ،وسCمع اآلذان ال ّ
أجCCسام األمCCوات ،وتCCحويCCل ال Cنّفوس ال CنّاسCCوتCCية إلCCى نCCفوس الهCCوت ّ Cية والCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ إلCCى عCCالCCم
مCCلكوتCيّ .إ ّن أمCCلي فCCيكم لCCكبير .وأنCCتم –والحCCمدهلل -متّحCCدون مCCعي فCCي هCCذا املCCقصد فCCمطلبي هCCو
مCCطلبكم .ولCCسوف أجCCاهCCد فCCي أمCCريCCكا مCCن أجCCله ،ولCCسوف تCCجاهCCدون أيً C
Cضا  ,تCCالحCCظون الCCيوم أنّ
ب CCعض ال ّ Cدول واألم CCم ت CCتصارع ف CCي ال CCكرة األرض Cيّة ،وي CCسفك ب CCعضها دم ال CCبعض اآلخ CCر م CCن أج CCل
أهCCداف أرض Cيّة ونCCاسCCوت Cيّة وأ ّن األمCCر يCCزداد سCCو ًءا يCCو ًمCCا بCCعد يCCوم .فCCفي كCّ Cل يCCوم تظهCCر آلCCة جCCديCCدة
لCلقتال ،ويش ّCرع للحCرب قCانCون جCديCد ،ويCزداد حشCد الCجنود وتCعبئة الCعساكCر وتCكثر املCدافCع ،وتCتّجه
الCقوى املCد ّCمCرة إلCى االزديCاد :فهCذا سCالح "مCوزر" .وهCذا سCالح "مCارتCن" ،وهCذا "املCترلCيوز" ،وهCذا
مCCدفCCع "كCCروب" .وهCCذه الCCغ ّواصCCة ،وهCCذه سCCفن ال CطّوربCCيد ،وهCCذه ال Cطّيارة تCCلقي الCCقنابCCل مCCن الCCجو.
وأي هCيجان فCي طCرابCلس :املCدافCع تCفرغ شCحناتCها مCن البحCر ،و"املCترلCيوزات"
انCظروا أيّCة مCعركCة ّ
تCفرغ رصCاصCها مCن الصحCراء ،والCطّيارات تCصب قCنابCلها مCن الCجو .لCقد قCام البشCر جCمي ًعا يCقتل
بCCعضهم بً C
Cعضا .وأنCCتم جCCماعCCة مCCقصدهCCا االتّCCحاد بCCني البشCCر .فCCالحCCمد هلل ،إنّCCكم تخCCدمCCون قCCضيّة
وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ .وإ ّن م CCنتهى آم CCال CCكم ه CCو أن ي CCزول الC Cنّزاع والج CCدال ،وت CCرت CCفع ال CCعداوة
Cسماو ّيCة.
والCبغضاء مCن بCني البشCر وإنّCكم تCطلبون ال ّCرضCى اإللCهيّ وت
CتصرفCون بCموجCب الCتّعالCيم ال ّ
ّ
وله CCذا شّ C Cدوا ه CCممكم واب CCذل CCوا ك Cّ Cل م CCا ف CCي وس CCعكم م CCن الجه CCد ،وان CCصحوا الC Cنّاس ،وحّ C Cول CCوا ه CCذه
CتصرفCون إرضCاءً
الCنّفوس الCجهنّمية إلCى نCفوس فCردوسّ Cية ،واجتهCدوا فCي أن تCح ّولCوا هCؤالء ا ّلCCذيCن ي
ّ
ل ّ
Cلشيطان إلCى نCفوس تسCلك سCبيل رضCى ال ّCرحCمن .واطCلبوا الCتّقرب مCن بCاب ذي كCبريCاء ،واخCدمCوا
ماوي .وأيCC Cقنوا أنّCC Cه يCC CؤيّCC CدكCC Cم ويCC CوفّCC Cقكم  ,إ ّن جCC Cميع الخCC Cلق يCC Cبوؤون
Cس
املCC Cلكوت ،واتّCC Cبعوا األب الّ C C
ّ
بخسران مبني ،وأنتم تفوزون بربح عظيم ذلك ألنّكم مع اهلل وهو يؤيّدكم.
مرحبًا بكم.

ّ
الشيطان
نداء اهلل ونداء
ألقيت في يوم األحد املوافق  19تشرين الثّاني سنة  1911الخطبة التّالية في املنزل املبارك
في باريس:
هو اهلل
مCCنذ بCCدايCCة الCCعالCCم وحCتّى الCCيوم كّ Cلما ارتCCفع الCنّداء اإللCCهيّ ارتCCفع مCCعه الCنّداء الّ C
CشيطانCCي .ذلCCك ألنّ
الCظّلمة تCCريCCد دائCً Cما أن تCCقاوم الCنّور ،والCظّلم يCCريCCد أن يCCقاوم الCCعدل .والجهCCل يCCريCCد أن يCCقاوم الCCعلم.
وتCCلك هCCي عCCادة أهCCل الCCعالCCم ال ّ CدائCCمة  ,أنCCتم تCCعرفCCون أ ّن فCCرعCCون كCCان يCCقاوم فCCي أ ّيCCام مCCوسCCى كCCي
Cس ّيد املCCسيح كCCان قCCيافCCا وح Cنّا رئيسCCني ملCCذهCCب الCCيهود.
يCCمنع نCCوران ّ Cيته مCCن االنCCتشار .وفCCي زمCCان الّ C
Cثيرا مCCن املCCفتريCCات ونشCCراهCCا ح Cتّى حCCكم مجCCمع
وقCCد قCCاومCCا الّ C
Cسيّد املCCسيح بCCمنتهى الCCق ّوة ،وكCCتبا كً C
Cفري CCسيّني ب CCقتل امل CCسيح ب CCدع CCوى أنّ CCه ه CCو امل CCسيخ ،وأنّ CCه –أس CCتغفر اهلل! -ض CCال ،وأنّ CCه –أس CCتغفر
ال ّ C
اهلل! -بCال أب شCرعCيّ وغCير ذلCك م ّCما ال أو ّد أن أنCطق بCه .وكCانCوا ينشCرون هCذه املCفتريCات بCني يCهود
الشCCرق يCريCدون بCها أن يCمنعوا انCتشار نCورانCيّة املCسيح .وكCذلCك الCحال فCي زمCان مح ّCمد فCقد أراد
ّC
أذى ب CCالً C Cغا
ع CCلماء ق CCري CCش أن ي CCمنعوا ن CCورانC Cيّة مح Cّ Cمد م CCن االن CCتشار .وأف CCتى الج CCميع ب CCقتله وآذوه ً
Cسيف ذل CCك ال CCبنيان ال CCعظيم .فه CCل ص CCمد ج CCميع ه CCؤالء؟ ل CCقد غ CCلبوا ع CCلى
وأرادوا أن يه CCدم CCوا بح ّ Cد ال ّ C
أمCC CرهCC Cم آخCC Cر األمCC Cر وأحCC CاطCC Cت نCC Cوران C Cيّة األمCC Cر اإللCC Cهيّ بCC CاآلفCC Cاق .وانCC Cسحبوا جCC Cمي ًعا مCC Cن املCC Cيدان
Cجندي املهCزوم .ونCفذت كCلمة اهلل وانتشCرت شCريCعة اهلل وأحCاطCت الCتّعالCيم اإللCهيّة بCاآلفCاق .أ ّمCCا
كCال
ّ
األشCخاص ا ّلCذيCن اسCتظ ّلوا ب ّ
Cسعادة الCكبرى  ,والCيوم
Cظل الCحقّ فCقد أشCرقCوا كCالCنّجوم مCن أفCق ال ّ
Cتكرر ال ّ C
Cشيء ن CCفسه ،فج CCمع ال CCج ّهال ا ّل CCذي CCن ينس CCبون أن CCفسهم إل CCى الّ C Cدي CCن ي CCري CCدون أن ي CCمنعوا
يّ C
نCورانّ Cية بCهاء اهلل مCن االنCتشار .وهCم يCقاومCون أمCر اهلل كCي يحCرمCوا اآلفCاق مCن هCذا اإلشCراق .ومل ّا
أي بCCرهCCان فCCقد شCCرعCCوا فCCي االفCCتراء ،أل ّن عCCادة الCCج ّهال هCCي أنّCCهم عCCندمCCا يCCعدمCCون
لCCم يCCكن لCCديCCهم ّ
الCCبرهCCان يCCلجأون إلCCى سCCالح االفCCتراء .ولCCو كCCان لCCديCCهم بCCرهCCان لCCهاجCCموا بCCه ولCCتك ّلموا وملCCا سCبّوا وملCCا
Cسخيف عCلى أقCالمCهم وعCلى ألCسنتهم ،و َلCCبيّنوا بCرهCانCهم كCما يCفعل الCعلماء  ,ولCيس
جCرى الCكالم ال ّ
بCيننا وبCني هCؤالء نCزاع وال جCدال .وإنّCما نCحن نCق ّدم الCبراهCني ونCقول لCهم إذا كCان لCديCكم بCرهCان فCي
م CCقاب CCل ب CCره CCان CCنا ف CCأب CCرزوه .ول CCكنّهم ال ي CCقترب CCون م CCنا أب ً Cدا ،ب CCل ي CCتف ّوه CCون ب CCامل CCفتري CCات ،وي CCكتبون ف CCي
CفريCCسيّون فCCي حCCقّ الCCحواريّCCني.
الجCCرائCCد أ ّن هCCؤالء الCCبهائ Cيّني كCCذا وكCCذا ويCCقولCCون بCCح ّقنا مCCا قCCالCCه الّ C
وهCCم يCCكتبون كCّ Cل مCCا يCCع ّن لCCهم فCCإذا رأيCCتم مCCثل هCCذه األوراق تCCتوزّع فCCال تCCتك ّدروا قCCط .بCCل عCCليكم أن
تCعملوا بCموجCب تCعالCيم بCهاء اهلل ب ّ
السCبب
Cكل قّ Cوة وال تCلقوا بCاالً لCذلCك .إ ّن أمCثال هCؤالء الCنّفوس هCم ّ C C
فCي انCتشار كCلمة اهلل بCني الخCلق .فCما مCن ش ّCك فCي أ ّن املCنصفني سCيفحصون ويCح ّققون ويCد ّقCقون
فCي مCا يCقولCون ،ويCكون هCؤالء سCبب هCدايCتهم .مCثلهم مCثل ش ٍ
Cخص قCال إ ّن فCي هCذه الCغرفCة شCمعة
CسامCع فCي األمCر فCرأى أنّCها مCضيئة .أو كCمثل رجCل قCال إ ّن فCي البسCتان
غCير مCضيئة .ف ّ
Cتفحص ال ّ

Cصفرة وأغ CCصان م CCكسورة وث CCمر م Cّ Cر وأزه CCار ك CCري CCهة ف CCإيّ CCاك CCم أن
Cجارا ذات أوراق م C
ّ
ال CCفالن CCي أش ً C
تCقتربCوا مCنها .إالّ أ ّن الCنّفوس املCنصفة ال تCقنع بCذلCك دون ش ّCك .بCل تCقول :فCلنذهCب لCنرى ونتح ّCرى
الCCحقيقة .فCCإذا فCCحصوا وتCCح ّققوا ورأوا أ ّن أشCCجار البسCCتان فCCي نCCهايCCة االعCCتدال ،وسCCيقانCCها فCCي
غ CCاي CCة االس CCتقام CCة وأوراق CCها ف CCي ن CCهاي CCة االخ CCضرار وب CCراع CCمها ذات ع CCطر ،وأث CCماره CCا ذات ح CCالوة،
وأزهCC CارهCC Cا ذات طCC Cراوة قCC CالCC Cوا الحCC Cمد هلل لCC Cقد كCC Cان هCC Cذا الCC Cقادح سCC Cببًا فCC Cي أن نهCC Cتدي إلCC Cى هCC Cذا
السCCبب ا ّلCCذي يCدفCع الCنّاس
البسCتان ،وإنّCه كCان عّ Cلة هCدايCتنا .والCواقCع أ ّن الCقادحCني الCهجائCني هCم ّ C
إلCى الCبحث .فCفي زمCان املCسيح أ ّلCف الCقادحCون الCكتب فCي مCذ ّمCة املCسيح ،ورمCوه بCاملCفتريCات وقCالCوا
فCي الCحورا ّيCني مCا قCالCوا مCن األكCاذيCب فهCل كCان لCشيء مCن هCذا أثCر؟ وهCل كCان لCلكتب ا ّلCتي كCتبها
أي ضCرر؟ بCالCعكس ،كCانCت هCذه الCكتب سCببًا لCلتّرويCج ألن الCنّاس
فCالسCفة ذلCك الCزمCان عCن املCسيح ّ
ا ّلCCذي CCن س CCمعوا ذك CCر امل CCسيح أق CCبلوا ي CCبحثون وي CCفحصون ف CCفازوا ف CCي اله CCداي CCة  ,ون CCحن ال ن CCري CCد أن
نCCقول شCCيئًا عCCن هCCؤالء ال Cنّاس ولCCن نبسCCط لCCسانCCنا فCCيهم .ولCCكنّنا نCCكتفي بCCالCCقول إ ّن هCCذه املCCفتريCCات
Cسحاب ا ّلCCذي ي CCحجب ال ّ C
Cشمس .ف CCمهما ك CCان
أي وزن ق CCط .إ ّن ه CCذه امل CCفتري CCات ب CCمنزل CCة ال ّ C
ل CCيس ل CCها ّ
Cسحاب كCثيفًا فCإ ّن أشّ Cعة ال ّ
Cشمس تCمحوه آخCر األمCر .ومCا مCن سCحاب يCمكنه أن يCحجب شCمس
ال ّ
الCCحقيقة ،ومCCا مCCن س ّ Cد يCCمكنه أن يCCمنع سCCريCCان نCCسيم البسCCتان اإللCCهيّ ،ومCCا مCCن حCCائCCل يCCمكنه أن
Cسماء .وم CCرادي م CCن ه CCذا ال CCكالم ه CCو أالّ تح CCزن CCوا ك ّ Cلما انتش CCرت ك CCتب االف CCتراء أو
يحج CCز أم CCطار ال ّ C
نشCCرت فCCي الجCCرائCCد املCCفتريCCات ،وأن تCCعلموا أ ّن هCCذا هCCو سCCبب ق ّ Cوة أمCCر اهلل .ذلCCك أل ّن اإلنCCسان ال
Cتعرض مل CCصباح مطف .pوم CCا يح CCدث ش CCيء إالّ وي CCكون
ي CCص ّوب الحج CCر إل CCى شج CCرة ب CCال ث CCمر ،وال ي ّ C
سCCببًا لCCق ّوة أمCCر اهلل مCCصدا ًقCCا ملCCا حCCدث مCCن قCCبل .فCCإذا تCCأ ّمCCلتم فCCي زمCCان مCCوسCCى وجCCدتCCم أ ّن غCCرور
فCرعCون كCان مCد ًدا وعCونًCا لCبني إسCرائCيل .وبCال ّCرغCم مCن أن ذلCك الCظّالCم أعCلن أ ّن مCوسCى قCاتCل ،وأنّCه
أي تCأثCير .وقCد صCاح فCرعCون وقCال إنّ
ال بّ Cد مCن إنCزال الCقصاص بCه إالّ أ ّن هCذا اإلعCالن لCم يCكن لCه ّ
م CCوس CCى وه CCارون ك CCليهما مفس CCدان ي CCري CCدان أن يفس CCدا دي CCنكم امل CCبني وي CCلقيا امل CCملكة ب CCني ب CCراث CCن
االخCتالف والCفساد ولCذلCك يCجب اهCالكCهما وإعCدامCهما "إ ّن هCذيCن لCساحCران يCريCدان أن يخCرجCاكCم
أي ت CCأث CCير ق CCط ب CCل ل CCقد
م CCن أرض CCكم بسح CCره CCما وي CCذه CCبا ب CCطري CCقتكم امل CCثلى" إالّ أ ّن ذل CCك ل CCم ي CCكن ل CCه ّ
أضCCاء نCCور مCCوسCCى وانتشCCرت شCCريCCعته وأحCCاطCCت ال Cنّوران Cيّة ا ّلCCتي تج ّ Cلت فCCي سCCيناء وكCCذلCCك صCCاح
السCCبت ونCCسخ شCCريCCعة اهلل
CفريCCسيّون أ ّن املCCسيح هCCو املCCسيخ –أسCCتغفر اهلل مCCن ذلCCك -ألنّCCه كسCCر ّ C
الّ C
وح ّCرم الCطّالق ومCنع تCع ّدد الCزّوجCات ،وأ ّن مCقصده هCدم قCدس األقCداس واقCتالع بCيت اهلل فCواويCاله!
أي أثCCر .إذ
واديCCناه! وامCCذهCCباه! وصCCاحCCوا اصCCلبوه ،اصCCلبوه! ولCCك ّن هCCذه االعCCتراضCCات لCCم يCCكن لCCها ّ
ووحدت بني األقوام املختلفة.
الروح القدس في العالم أجمعّ ،
طلع صبح املسيح ،وسرت نفثات ّ
أي فCCتور مCCن مCCفتريCCات الCCقوم وأكCCاذيCCبهم ومCCجادالتCCهم .بCCل إنّ
ومCCقصدي هCCو أ ّن أمCCر اهلل ال يCCلحقه ّ
Cعرض ملCCثل هCCذه االعCCتراضCCات ا ّلCCتي
ذلCCك سCCبب عCCلو أمCCر اهلل .ولCCو كCCان هCCذا األمCCر أمCً Cرا عCCاد ًيّCCا ملCCا تّ C

ت ّ
Cدل عCلى أن هCذا األمCر أمCر خCارق لCلعادة .وكّ Cلما عCظم قCدر األمCر كCثر أعCداؤه .ولCذلCك يCجب عCلينا
والرسوخ.
أن نعمل بموجب تعاليم حضرة بهاء اهلل بنهاية الثّبات ّ
مرحبًا بكم.
ّي وال ّروحانيّ
ال ّرقيّ املاد ّ
ألقيت في يوم اإلثنني املوافق  20تشرين الثّاني سنة  1911في البيت املبارك في باريس
هو اهلل
CتوحCCشة .أ ّمCCا ا ّلCCذي يCCليق بCCاإلنCCسان فCCهو األلCCفة واملCCحبّة .ولCCقد
االفCCتراس أمCCر يCCليق بCCالCCحيوانCCات املCّ C
Cسماو ّيCة لCأللCفة بCني
أرسCل اهلل جCميع األنCبياء حCتّى يCلقوا األلCفة واملCحبّة بCني الCقلوب .ونCزلCت الCكتب ال ّ
الCCقلوب .وقّ Cدم األنCCبياء وأولCCياء اهلل أنCCفسهم فCCداء حCتّى يCCتح ّقق االتّCCحاد واالتّCCفاق فCCي قCCلوب البشCCر.
ولCكن واأسCفاه إ ّن البشCر مCا يCزالCون يCسفكون الّ CدمCاء .ولCو أنّCنا تCأمCلنا الCتّاريCخ -فCي الCقرون األولCى
أو ال CCوس CCطى أو األخ CCيرة -وج CCدن CCا أن أدي CCم ه CCذه ال CCغبراء ت CCلطخ ب CCدم CCاء البش CCر ،وأ ّن البش CCر ك CCان CCوا
كCCال CذّئCCاب الCCكاسCCرة يCCمزق بCCعضهم بً C
Cعضا إربًCCا إربًCCا .وبCCالCّ CرغCCم مCCن أنّCCهم وصCCلوا إلCCى هCCذا الCCعصر
الCنّوارنCيّ ،عCCصر املCCدنCيّة وعCCصر الCتّر ّقCCيات املCCا ّديّCCة وتCCر ّقCCي الCCعقول .ولCCقد زاد اإلحCCساس اإلنCCسانCيّ
أي بCCالء وقCCع
ومCCع ذلCCك فCCالّ CدمCCاء تCCراق فCCي كCّ Cل يCCوم .الحCCظوا مCCا يجCCري فCCي طCCرابCCلس ،وانCCظروا فCCي ّ
هCؤالء الCبؤسCاء .تCركCت إيCطالCيا مCملكتها الCوسCيعة وهCاجCمت األعCراب املCساكCني فCي الصحCراء ا ّلCتي
الشCبان ا ّلCذيCن قCتلوا مCن الCطّرفCني! مCا أكCثر الCبيوت ا ّلCتي خCربCت! مCا
ال مCاء فCيها وال عCلف .مCا أكCثر ّC C
أكCCثر األ ّمCCهات الCالّئCCي فCCقدن أوالدهCنّ! مCCا أكCCثر األطCCفال ا ّلCCذيCCن فCCقدوا آبCCاءهCCم! إ ّن أفCCواج الCCيتامCCى
تCCتم ّوج! مCCا أكCCثر مCCا اقCCتلع مCCن الCنّبت الCنّاش pوهCCو مCCا زال فCCي بCCدايCCة نCCشوئCCه ونCCم ّوه! ومCCا أكCCثر مCCا
تغرد! وليس هناك من غاية سوى الحرص والطّمع.
قتل من الطّيور الحسنة الصوت من قبل أن ّ
مCن هCذا يCتّضح أ ّن الCتّرقCي املCا ّد ّي لCيس سCببًا فCي تحسCني األخCالق .إ ّن الCتّر ّقCيات املCا ّديّCة ال تCع ّدل
CسابCCقة حCCني لCCم تCCتح ّقق كCّ Cل هCCذه ال Cتّر ّقCCيات املCCا ّديّCCة لCCم يCCكن فCCيها أيً C
Cضا
األخCCالق .بCCل فCCي األزمCCنة الّ C
ك Cّ Cل ه CCذا ال CCقدر م CCن س CCفك ال ّ Cدم CCاء .ل CCم ي CCكن ف CCيها م CCداف CCع ك CCروب وال ب CCنادق م CCوزر وال امل CCيترال CCيوز وال
الّ CديCنامCيت وال املCواد الCجهنّمية .لCم يCكن فCيها غّ CواصCات وال سCفن الCطّوربCيد .أ ّCمCا الCيوم -وقCد ارتCقت
امل CCدن Cيّة امل CCا ّديّ CCة -ف CCإ ّن ه CCذه اآلالت اله ّ Cدام CCة ل CCبنيان البش CCر ق CCد ارت CCقت أي ً C
Cضا .وال CCيوم نج CCد أ ّن ه CCذه
املCواد الCجهنّمية مCهيّأة لCاللCتهاب تCحت أقCدام أوروبّCا جCمي ًعا .ذلCك أل ّن أوروبّCا مCليئة بCاملCواد امللتهCبة.
ال ق ّ C Cدر اهلل أن تشCC Cتعل .فCC CإنّCC Cها إذا اشCC Cتعلت جCC Cعلت الCC Cكرة األرض C Cيّة قCC Cا ًعCC Cا صCC Cفصفًا .وخCC CالصCC Cة
م CCقصدي أنّ CCه م CCن ال CCواض CCح وامل CCشهود أ ّن الC Cتّر ّق CCيات امل CCا ّد ّي CCة وح CCده CCا ليس CCت س CCببًا ل CCراح CCة ال CCعال CCم
Cضمت إلCى اإلحCساسCات ال ّCروحCانّ Cية عCندئCذٍ
اإلنCسانCيّ وال عّ Cلة الرتCقاء عCالCم األخCالق إالّ أنّCها إذا ان ّ

ي CCتح ّقق ال Cتّرق CCي .وت CCتح ّقق اإلح CCساس CCات ال Cّ Cروح CCان Cيّة ل CCلنّاس إذا انتش CCرت ال Cتّعال CCيم اإلل CCهيّة ،ون ّ Cفذت
وصCCايCCا األنCCبياء ونّ Cورت الCنّصائCCح اإللCCهيّة الCCقلوب .وعCCندمCCا يCCنض ّم هCCذا الCتّرقCCي املCCا ّد ّي إلCCى الCتّرقCCي
ال ّCروحCانCيّ تCحصل الCنّتائCج الCطّيّبة ،ذلCك أل ّن الCتّعالCيم اإللCهيّة أشCبه بCال ّCروح والCتّر ّقCيات املCا ّديّCة أشCبه
ب CCالجس CCد .والجس CCد ي CCحيا ب CCال Cّ Cروح وإالّ ف CCهو مC Cيّت  ,وإنّ CCنا ل CCنأم CCل –ب CCعون اهلل وع CCناي CCته -أن ت CCؤثّ CCر
روح CC Cان ّ C Cيات األن CC Cبياء ف CC Cي ال C Cنّاس ح C Cتّى يس CC Cتنير ع CC Cال CC Cم األخ CC Cالق م CC Cن ه CC Cذه ال C Cنّوران ّ C Cية .وت CC Cحصل
اإلحCCساسCCات الCّ CروحCCانّ Cية فCCي الCCقلوب حCتّى تCCعلم أ ّن اهلل عCCادل فCCال بّ Cد أن يجCCزى كCّ Cل عCCمل .واهلل ال
يCCف ّوت ظCCلم أحCCد ألنّCCه عCCادل وال شCّ Cك .ومCCهما سCCعى املCCا ّد ّيCCون واجتهCCدوا فCCإنّCCهم مCCع ذلCCك فCCي نCCصب
وتCعب ومCش ّقة تCركCبهم الCغموم دائ ًCما .ذلCك أل ّن سCرور قCلب اإلنCسان يCحصل بCمحبّة اهلل .واسCتبشار
Cبأي ش CCيء ي CCفرح .وإذا ل CCم ي CCعقد
روح اإلن CCسان ب CCمعرف CCة اهلل .وإذا ل CCم ي CCتع ّلق ق CCلب اإلن CCسان ب CCاهلل ف ّ C
Cأي ش CCيء ي CCهواه ق CCلبه ف CCي ه CCذه ال CCحياة ال ّ Cدن CCيا ال Cزّائ CCلة وه CCو ي CCعلم أنّ CCها ح CCياة مح CCدودة
أم CCله ب CCاهلل ف ّ C
وسCCوف تCCنتهي؟ وعCCلى هCCذا يCCجب عCCلى اإلنCCسان أن يCCكون أمCCله بCCاهلل ،ذلCCك أل ّن فCCضله ال نCCهايCCة لCCه،
وألCCطافCCه قCCديCCمة ،ومCCواهCCبه عCCظيمة ،وشCCمسه مشCCرقCCة دائCً Cما وأمCCطار رحCCمته هCCاطCCلة دائCً Cما ،ونCCسيم
Cب بCCاسCCتمرار .فهCCل يCCليق بCCنا أن نCCغفل عCCن مCCثل هCCذا اإللCCه لCCنكون أسCCرى ال Cطّبيعة وعCCبيد
عCCنايCCته يهّ C
الCطّبيعة؟! عCCلى حCCني أنّCCه أعCCطانCCا املCCواهCCب لCCنتح ّكم فCCي الCطّبيعة  ,جCCميع الCCكائCCنات أسCCيرة لCCلطّبيعة
م CCا ع CCدا اإلن CCسان .ف CCال ّ C
Cشمس م CCثالً –ع CCلى ض CCخام CCتها -م CCحكوم CCة ب CCال Cطّبيعة ف CCال إرادة ل CCها ق CCط ،وال
ي CCمكنها أن ت CCتجاوز ع CCن م CCداره CCا ق CCيد ش CCعرة ف CCهي أس CCيرة ل CCقان CCون الC Cطّبيعة .وه CCذا البح CCر –ع CCلى
عCCظمته -أسCCير ال Cطّبيعة .وهCCذه الCCكرة األرض ّ Cية أسCCيرة ال Cطّبيعة ،ال يCCمكنها أن تCCتجاوز عCCن قCCانCCون
الCطّبيعة أبً Cدا .ولCك ّن اهلل وهCب لCنا اإلرادة حCتّى نخCرق قCانCون الCطّبيعة ونCتح ّكم فCي الCطّبيعة .ونCحن
نح Cطّم ق CCوان CCني ال Cطّبيعة ف CCعالً .ذل CCك أل ّن اإلن CCسان –ب CCمقتضى ال Cطّبيعة -ت CCراب ذو روح ول CCكنّه ي CCطير
Cسحاب .وه CCو
م CCع ذل CCك ف CCي ال CCهواء ،وي CCسير ف CCي البح CCر ،وه CCو ي CCسير ف CCي ه CCذا ال CCفضاء ال CCواس CCع ك CCال ّ C
Cصوت الCطّليق .وكCّ Cل هCCذا مCCخالCCف لCCقانCCون الCطّبيعة .نCCعم لCCقد
يCCحبس قّ Cوة الCCبرق الCCعاصCCية ،ويCCقيّد الّ C
Cسيف م CCن ي CCد ال Cطّبيعة وه CCو ي CCهوي ب CCه ع CCلى رأس CCها ،ويخ CCرق ق CCوان CCينها .ول CCقد
اخ CCتطف اإلن CCسان ال ّ C
أعCطى اهلل لCإلنCسان هCذه الCق ّوة الCهائCلة  ,ومCع ذلCك أ َ ِمَ Cن الCجائCز أن يCصبح اإلنCسان أسCير الCطّبيعة
Cسيف عCلى أ ّم رأسCها
وعCب ًدا لCها بCل ويCعبد الCطّبيعة ويCقول إ ّن الCطّبيعة هCي اهلل؟ رغCم أنّCه يCهوي بCال ّ
ويCلقي االضCطراب فCي قCواعCد الCطّبيعة الCعا ّمCة .وعCلى ذلCك فCاعCلموا أيّCة مCواهCب وهCبها اهلل لCإلنCسان
وح CCرم الC Cطّبيعة م CCنها ،ل CCقد وه CCب اهلل ل CCنا ال ّ C
Cشعور واإلرادة والC Cطّبيعة مح CCروم CCة م CCنهما ،ووه CCب ل CCنا
العقل واإلرادة ،والطّبيعة محرومة منهما ،ونحن حاكمون على الطّبيعة ،هكذا أراد اهلل.

السرور والحزن
ّ
ألقيت في يوم الثّالثاء املوافق  21تشرين الثّاني  1911في البيت املبارك في باريس
هو اهلل
الس CCرور واآلخ CCر الح CCزن ،وع CCندم CCا ي CCكون
Cعرض CCون دائ Cً Cما إلح CCساس CCني :أح CCده CCما ّC C
ج CCميع البش CCر م ّ C
Cرورا تCطير روحCه وتCزداد جCميع قCواه ،وتCكبر قّ CوتCه الCفكر ّيCة ،وتشCت ّد قّ Cوة إدراكCه وتCتر ّقCى
اإلنCسان مس ً
قّ Cوة عCقله فCي جCميع املCراتCب وتCحيط بCحقائCق األشCياء ،ولCكن عCندمCا يسCتولCي الحCزن عCلى اإلنCسان
ينخCCمد وتCCضعف جCCميع قCCواه ويّ C
Cقل إدراكCCه ،وال يCCف ّكر ،وال يسCCتطيع أن يCCد ّقCCق فCCي حCCقائCCق األشCCياء،
وال أن يCكشف عCن خCواص األشCياء ،ويCصبح كCاملّ Cيت  ,وهCذان اإلحCساسCان يCشمالن جCميع البشCر
أي مCش ّقة وال مCالل،
أي حCزن ،ومCن الCعقل ال تCحصل لCإلنCسان ّ
طً Cرّا  ,مCن ال ّCروح ال يCتأتّCى لCإلنCسان ّ
Cدرا وال ت CCعبًا  ,وإذا ت CCأتّ CCى ل CCإلن CCسان الح CCزن ف CCمن
أي أ ّن ال CCقوى ال Cّ Cروح CCان Cيّة ال تس Cبّب ل CCإلن CCسان ك ً C
املCCا ّديّCCات يCCتأتّCCى هCCذا الحCCزن ،وإذا خCCمد اإلنCCسان وجCCمد فCCمن املCCا ّديّCCات ،فCCال CتّاجCCر مCCثالً إذا خسCCر
ح CCزن ،والC Cزّارع إذا ل CCم ت CCنجح زراع CCته اغ CCت ّم ،وإذا ب CCنى اإلن CCسان ب CCناء وانه CCدم ح CCزن واض CCطرب ,
املCقصود أ ّن حCزن اإلنCسان وكCدره يCأتCيان مCن عCالCم املCا ّديّCات ،وأ ّن الCيأس والCقنوط مCن نCتائCج عCالCم
ال Cطّبيعة وعCCلى هCCذا فCCمن الCCواضCCح واملCCشهود أ ّن حCCزن اإلنCCسان ونCCكبة اإلنCCسان ونCCحس اإلنCCسان
وذ ّلCCة اإلن CCسان ك ّ Cلها م CCن امل CCا ّديّ CCات .وأ ّم CCا اإلح CCساس CCات ال Cّ Cروح CCان Cيّة ف CCال ي CCتأتّ CCى م CCنها ل CCإلن CCسان أيّ
ضCCرر وال خCCسارة وال ه ّ Cم وال غ ّ Cم .وجCCميع البشCCر عCCرضCCة لCCله ّم والCCغم واملCCاللCCة ،فCCما مCCن إنCCسان إالّ
وأصCابCه الحCزن واأللCم واملCش ّقة والCنّصب والCتّعب والCخسارة  ,وملّا كCانCت هCذه األحCزان مCن املCا ّد ّيCات
ل CCم ي CCكن أم CCام CCنا م CCن س CCبيل س CCوى ال Cّ Cرج CCوع إل CCى ال Cّ Cروح CCانّ C Cيات .ف CCإذا ض CCاق ص CCدر اإلن CCسان م CCن
Cوج CCه إل CCى ال Cّ Cروح CCان ّ Cيات زال ذل CCك ال ّ C
Cضيق .وإذا وق CCع اإلن CCسان ف CCري CCسة
امل CCا ّد ّي CCات ض CCي ًقا ش CCدي ً Cدا وت C ّ C
ل CCليأس وال CCقنوط وال Cتّعب ث ّ Cم ت CCذ ّCك CCر اهلل ال Cّ Cرح CCمن ال Cّ Cرح CCيم س Cّ Cر خ CCاط CCره .وإذا وق CCع ف CCي وه CCدة ال CCفقر
الشCCديCCد ث ّ Cم اسCCتروح اإلحCCساسCCات الCّ CروحCCان Cيّة رأى نCCفسه غCCنيًّا بCCكنز املCCلكوت .وإذا مCCرض
املCCا ّد ّي ّ C
وف ّ Cكر فCCي الّ C
Cيرا ملCCصائCCب عCCالCCم ال CنّاسCCوت تس ّ Cلى بCCال Cتّفكير
Cشفاء شCCفى غCCليل صCCدره .وإذا وقCCع أسً C
بCCال CالّهCCوت .وإذا ضCCاق ذر ًعCCا بCCسجن عCCالCCم ال Cطّبيعة ث ّ Cم طCCار بCCفكره إلCCى عCCالCCم الCّ Cروح سCّ Cر خCCاطCCره.
وإذا اخCCت ّلت حCCياتCCه الCCجسمان Cيّة ث ّ Cم ف ّ Cكر فCCي الCCحياة األبCCديّCCة عCCاد مCCمنونًCCا شCCاكCً Cرا  ,ولCCكن مCCا ا ّلCCذي
يس ّ Cلي خCCاطCCر ا ّلCCذيCCن اقCCتصر اهCCتمامCCهم عCCلى عCCالCCم املCCا ّديّCCات وغCCرقCCوا فCCي بحCCر ال CنّاسCCوت إذا أمل ّCت
Cأي ش CCيء ي CCتع ّلق أم CCل ا ّل CCذي ي CCعتقد ب CCأ ّن ح CCياة اإلن CCسان م CCحصورة ف CCي
ب CCهم ال CCبالي CCا وامل CCحن؟! وب ّ C
الCCحياة املCCا ّديّCCة –إذا عجCCز أو أصCCابCCته مCCصيبة أو وقCCع فCCي الCCبالء أو نCCفخ فCCي بCCوق الCّ CرحCCيل؟ وبCCأيّ
شCCيء يتسّ Cلى؟! كCCيف يجCCد الCّ Cروح والCّ CريCCحان مCCن ال يCCؤمCCن بCCالCCحيّ الCCقديCCر .يCCقيني أنّCCه فCCي الCCعذاب
الروحانيّة واالنجذابات
الس
األبدي والقنوط ّ
ّ
ّ
رمدي  ,إذن فاشكروا اهلل .فأنتم لديكم اإلحساسات ّ

الCقلبيّة .وعCيونCكم مCبصرة ،وآذنCكم سCميعة ،وأرواحCكم حCيّة ،وقCلوبCكم عCامCرة بCمحبّة اهلل .ولCديCكم مCا
تتس ّ Cلى بCCه خCCواطCCركCCم إذا أمل ّCCت بCCكم مCCصيبة ،وإذا اخCCت ّلت املCCعيشة ال ّ CدنCCيويّCCة اسCCتبشرتCCم بCCالCCحياة
CسماويّCC Cة .وإذا أحCC CاطCC Cت بCC Cكم ظCC Cلمة ال C Cطّبيعة سCC CررتCC Cم بCC Cنوران C Cيّة املCC Cلكوت .وكCّ C Cل مCC Cن يCC CتوفCC Cر لCC Cه
الّ C C
Cسجن أربCعني سCنة مCع أنّCه لCم
اإلحCساس ال ّCروحCانCيّ تCتوفّCر لCه تسCلية الCخاطCر  ,فCلقد قCضيت فCي ال ّ
Cسجن لCم يCعش فCيه أكCثر مCن سCنة
يCكن فCي اإلمCكان تح ّCمل سCنة واحCدة ،وك ّCل مCن ز ّج بCه فCي ذلCك ال ّ
السCCرور طCCوال هCCذه
واحCCدة إذ كCCان يهCCلك مCCن الCCغ ّم والCCه ّم .ولCCكنّني كCCنت –والحCCمد هلل -فCCي نCCهايCCة ّ C
Cسنوات األربCعني .وكCنت أنCهض ك ّCل صCباح كCأنّCما جCاءتCني بCشارة جCديCدة .وكCان كّ Cلما أظCلم الّ Cليل
ال ّ
السCCرور .فCCاإلحCCساسCCات الCّ CروحCCان ّ Cية سCCبب تسCCلية الCCخاطCCر وال CتّوجCCه إلCCى اهلل
ازداد فCCي قCCلبي نCCور ّ C
CوجCCه إلCCى اهلل لCCم تCCكن هCCناك إحCCساسCCات روحCCان Cيّة.
سCCبب الCّ Cروح والCّ CريCCحان .وإذا لCCم يCCكن هCCناك تCّ C
الروحانيّة هي
وإال فكيف كنت
السجن أربعني سنة؟ من هذا ّ
أحتمل ّ
ّ
يتبني لكم أ ّن اإلحساسات ّ
أعCظم مCوهCبة الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وأن الCتّوجCه إلCى اهلل هCو حCياة اإلنCسان األبCديّCة  ,وإنّCني آلمCل أن
CوجCCهكم إلCCى اهلل يCCو ًمCCا بCCعد يCCوم وأن تCCزداد تسCCلية خCCاطCCركCCم ،وأن يCCزداد تCCأثCCير نCCفثات الCّ Cروح
يCCزداد تّ C
الCقدس ،وأن يCزداد ظCهور الCقوى املCلكوتCيّة  ,هCذا هCو مCنتهى رغCائCبنا وآمCالCنا  ,وهCذا هCو مCا أطCلبه
من اهلل.
السماويّة
املائدة
ّ
ألقيت في يوم األربعاء املوافق  22تشرين الثّاني  1911في البيت املبارك في باريس
هو اهلل
CأسCس بحCمد اهلل مجCمع نCورانCيّ ومCحفل سCماويّ
يCنبغي أن تCكونCوا مسCروريCن وشCاكCريCن ألنّCه قCد ت ّ C C
ف CCي ه CCذه امل CCدي CCنة .وب CCال Cّ Cرغ CCم م CCن أ ّن ف CCي ب CCاري CCس م CCجام CCع ك CCثيرة إال أنّ CCها ج CCمي ًعا ت CCتناول امل CCسائ CCل
Cتوج CCهة إل CCى اهلل
امل CCا ّديّ CCة .أ ّم CCا ال CCحفل ا ّلCCذي ي CCذك CCر ف CCيه اهلل ف CCهو ه CCذا ال CCحفل .الح CCمد هلل ف CCال CCقلوب م C ّ C
واألرواح منجCCذبCCة إلCCى مCCلكوت اهلل واإلحCCساسCCات الCّ CروحCCان ّ Cية مCCوفCCورة .وأفCCكاركCCم ليسCCت مCCنحصرة
فCي الCعالCم الCتّرابCيّ بCل إ ّن لCكم نCصيبًا مCن الCعالCم الCطّاهCر .ولسCتم مCثل الCحيوانCات ا ّلCتي ال هَّ Cم لCها
إال ال ّ
Cشؤون املCا ّد ّيCة مCن مCأكCل ومشCرب ومCنام .وتCنحصر آمCالCها فCي أن تCمرح فCي املCروج الCخضراء
وأن تCحصل عCلى غCابCة نCضرة وبسCتان أخCضر ومCأوى ومCأمCن لCها .بCل إنّCكم بشCر يCنحصر تCفكيركCم
فCCي تCCحصيل الCCكماالت الCّ CرحCCمان Cيّة ،ومCCنتهى آمCCالCCكم تCCأمCCني الCCخير لCCعموم البشCCر وتCCأسCCيس وحCCدة
الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وال CتّرويCCج لCCها .وأنCCتم تجتهCCدون لCCيل نCCهار كCCي تسCّ Cروا خCCاطCً Cرا ،وتس ّ Cلوا محCCزونًCCا،
Cسا .فجCميع أفCكاركCم مCلكوتCيّة وجCميع إحCساسCاتCكم روحCانCيّة .لCيس
وتCق ّووا ضCعيفًا ،وتCساعCدوا بCائ ً
أي ج CCنس .ف CCأن CCتم ل ّ C
Cلكل م CCحبّون ،ول CCخير ال CCكلّ
ل CCكم م CCع أي مّ C Cلة ع CCداوة ،وال ت CCري CCدون ال CCخالف م CCع ّ
طCالCبون .تCلك هCي إحCساسCات الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وتCلك هCي فCضائCل البشCر .فCإذا لCم يCتوفّCر إلنCسان

السCراج كCان كسCره
مCا مCن هCذه املCواهCب اإللCهية نCصيب كCان عCدمCه أفCضل .فCالCزّجCاج إذا حCرم مCن ّC C
ّ
والشجCرة إذا عCدمCت الCثّمر كCان قCطعها أولCى .وكCذلCك اإلنCسان إذا حCرم مCن فCضائCل الCعالCم
Cب.
أح ّ
اإلن CCسانC Cيّ ك CCان م CCوت CCه أف CCضل .ج CCعلت ال CCعني ل CCلنّظر ف CCإذا ل CCم ت CCنظر ف CCما ف CCائ CCدت CCها؟ واألذن ج CCعلت
Cلسمع فCCإذا لCCم تCCسمع فCCما جCCدواهCCا؟ والّ Cلسان جCCعل لCCلنطق فCCإذا خCCرس فCCما فCCائCCدتCCه .وكCCذلCCك حCCال
لّ C
اإلنCسان فCإنّCه خCلق لCكي يCنير الCعالCم بCاملCعرفCة واإليCمان ومCوهCبة ال ّCرحCمن وحCسن األعCمال واألخCالق
ونCورانّ Cية األفCكار .فCإذا حCرم مCن هCذه املCوهCبة كCان –بCال شCك -أحّ C
ط مCن الCحيوان ،ذلCك أل ّن الCحيوان
محCروم مCن الCعقل فCهو إذًا مCعذور .فCي حCني أن اهلل وهCب لCإلنCسان عCقالً كCي يCكون إنCسانً Cيّا وكCي
أي إنCسان تCعالCيم بCهاء اهلل وفّCق ب ّ
Cكل تCأكCيد إلCى
يجتهCد فCي تCأمCني الCخير لCعموم البشCر فCإذا تCابCع ّ
م CCعرف CCة غ CCاي CCة ع CCال CCم ال CCودج CCود .ذل CCك أل ّن ه CCذه ال Cتّعال CCيم ه CCي ال Cّ Cروح لجس CCد ال CCعال CCم وال Cنّعمة لج CCميع
البشCCر ،والCّ CرحCCمة لCCنوع اإلنCCسان ولCCذلCCك اجتهCCدوا بCCالCّ Cروح والCCفؤاد أن تCCعملوا بCCموجCCب تCCعالCCيم بCCهاء
السCرمCديCة وسCلطنة الCعالCم اإلنCسانCيّ
اهلل .فCإذا وفّCقتم إلCى هCذا فCاعCلموا أنّCها الCعزّة األبCديّCة والCحياة ّC C
Cختصوا بهCCذه
CسماويّCCة وأن تّ C
CسماويّCCة وإنّCCني ألدعCCو لCCكم أن تCCوفّCCقوا إلCCى هCCذه املCCواهCCب الّ C
واملCCائCCدة الّ C
الرحمانيّة.
الفضائل ّ
غفلة النّاس عن اهلل
ألقيت في يوم الخميس املوافق  23تشرين الثّاني  1911في البيت املبارك في باريس
هو اهلل
Cخصا كCانCوا فCيه .والCيوم سCوف
Cطارا سCقط فCي نهCر ّ C C
السCني وغCرق خCمسة وعشCرون ش ً
يCقولCون إ ّن ق ً
يCCدور فCCي ب CرملCCان فCCرنCCسا بCCحث مCCفصل حCCول أسCCباب وقCCوع هCCذا الCCحادث ،وسCCوف يCCحاكCCمون وزيCCر
Cثيرا أن يحCCدث فCCي الCCبرملCCان
الّ C
Cسكك الحCCديCCديCCة وسCCيدور ال Cنّقاش والجCCدال الCCعنيف .وقCCد تCCعجبت كً C
Cخصا سCقطوا فCي النّهCر وغCرقCوا ثّ Cم ال يCنطق أحCد
ك ّCل هCذا الCهيجان مCن أجCل خCمسة وعشCريCن ش ً
بحCرف واحCد مCن أجCل طCرابCلس ا ّلCتي يCقتل فCيها فCي الCيوم الCواحCد ألCوف مCن األشCخاص بCحيث إنّCه
قCCتل فCCيها ح Cتّى الCCيوم خCCمسة آالف شCCخص فCCلم يخCCطر بCCبال الCCبرملCCان قCCط أ ّن هCCؤالء بشCCر ،وكCCأنّCCما
Cخصا ،وال
ه CCم حج CCر .ف CCما ه CCو ّ C
السCCبب ف CCي أ ّن ال CCبرمل CCان ي CCثور ث CCائ CCره م CCن أج CCل خ CCمسة وعش CCري CCن ش ً C
يCنطق قCط بحCرف واحCد مCن أجCل سCتة آالف شCخص؟ مCع أ ّن هCؤالء بشCر وأولCئك أي ً
Cضا بشCر ،ومCع
أنّCCهم جCCمي ًعا مCCن نسCCل آدم ،غCCير أ ّن أولCCئك لCCيسوا مCCن أصCCل فCCرنCCسيّ ولCCذلCCك ال يهCCت ّم بCCهم ح Cتّى لCCو
وأي قCCدر
وأي قCCدر بCCلغ تCCب ّلد اإلحCCساسّ ،
أي قCCدر بCCلغ عCCدم اإلنCCصاف ّ
م CزّقCCوا إربًCCا إربًCCا .فCCانCCظروا ّ
ب CCلغ الجه CCل .إ ّن ل CCهؤالء ال CCبؤس CCاء ف CCي ط CCراب CCلس آب CCاء وأ ّمCC Cهات ول CCهم أوالد وب CCنات وزوج CCات ،وه CCم
ي CCمزّق CCون إربً CCا إربً CCا ،ف CCما ه CCو ذن CCبهم؟ ل CCقد ق CCرأت ف CCي ال CCصحف أ ّن ال CCعوي CCل وال Cنّحيب ي CCتعال CCى م CCن
ح CCناج CCر ال Cنّاس ف CCي إي CCطال CCيا ن CCفسها .وه CCكذا ل CCم ي CCقتصر األل CCم ع CCلى ال CCعرب ب CCل إ ّن ال CCحال وص CCلت

بCCنساء إيCCطالCCيا إلCCى ح ّ Cد الCCعويCCل وال Cنّحيب ،فCCانCCهمرت ال ّ CدمCCوع مCCن عCCيون األ ّمCCهات ،وأدمCCيت قCCلوب
CوحCش البشCر .وانCظروا مCدى
Cسماء .فCانCظروا مCدى ت ّ C
اآلبCاء ،وبCلغ بCكاء األطCفال وصCراخCهم عCنان ال ّ
Cسيف وال Cّ Cرص CCاص
غ CCدر اإلن CCسان ،وم CCدى غ CCفلته ع CCن اهلل  ,م CCا ض Cُّ Cره CCم ل CCو أنّ CCهم اس CCتعاض CCوا ع CCن ال ّ C
والسCCرور وسCCكروا بخCCمر الCCحبور فCCي
ّC
والCCبنادق واملCCدافCCع بCCاأللCCفة واملCCحبّة وحCCسن املCCعاشCCرة والCطّرب
السCCرور واح CCتضن ب CCعضهم ب ً C
Cعضا وت CCغنّوا ب CCنشيد واح CCد؟ أل CCيس ه CCذا خ CCير ل CCهم؟ أم CCا ك CCان
م CCوك CCب ّ C
ي CCنبغي ل CCهم أن ي CCطيروا مً C Cعا ك CCالC Cطّيور ال ّ C
Cشكور وال ي CCصبحوا ك CCالC Cذّئ CCاب ال CCكاس CCرة تنش CCب أظ CCاف CCر
ب CCعضها أج CCسام ال CCبعض اآلخ CCر وي CCري CCق ب CCعضهم دم CCاء ب CCعض؟ مل CCاذ غ CCفل ال Cنّاس ك Cّ Cل ه CCذه ال CCغفلة؟
ألنّ CCهم ال ي CCعرف CCون اهلل .ول CCو ع CCرف CCوا اهلل ألك CCرم ب CCعضهم ب ً C
Cعضا .ول CCو ت CCوفّ CCرت ل CCدي CCهم اإلح CCساس CCات
Cصلح األكCCبر ،ولCCو اسCCتمعوا إلCCى وصCCايCCا األنCCبياء لCCتوفّCCر لCCهم اإلنCCصاف ,
الCّ CروحCCان Cيّة لCCرفCCعوا عCCلم الّ C
Cتضرع CC Cوا وتبته CC Cلوا أن يه CC Cدي اهلل البش CC Cر وي CC Cرح CC Cمهم وي CC Cعطيهم ال CC Cعقل
له CC Cذا أرج CC Cو أن ت CC Cدع CC Cوا وت C C
ّ
واإلحCساسCات ال ّCروحCانCيّة عCسى أن يسCتريCح الCبؤسCاء مCن بCني البشCر .إ ّن اإلنCسان الCعاقCل يCف ّكر
CضرعCه وابCتهالCه عCسى أن يسCتيقظ الCنّائCمون ويCبصر
Cهارا فCيتعالCى صCوت ت ّ
فCي حCال البشCر لCيالً ون ً
العميان ،ويقوم املوتى ،وينصف الظّاملون ،إنّني ألدعو وأرجو أن تشاركوني ال ّدعاء.
نور الهداية
ألقيت في يوم الجمعة املوافق  24تشرين الثّاني  1911في البيت املبارك بباريس
هو اهلل
Cسيّد املCسيح فCي أورشCليم دعCا الCنّاس إلCى اهلل ّ
ودل الخCلق عCلى مCلكوت اهلل ودعCاهCم
عCندمCا ظهCر ال ّ
إلCCى الCCحياة األبCCديّCCة وحCثَّهم عCCلى كCCماالت الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ .وسCCطع نCCور الهCCدايCCة مCCن هCCذا الCCكوكCCب
Cحى ب CCنفسه م CCن أج CCل البش CCر .وتح Cّ Cمل م CCنتهى ال Cظّلم .وم CCع ذل CCك ع CCاداه ج CCميع البش CCر
ال Cالّم CCع .وض ّ C
Cصليب م CCع أنّ CCه
Cتموا ب CCأم CCره ق CCط .وع ّ Cلقوه م CCع املج CCرم CCني ع CCلى ال ّ C
أن CCكروه وآذوه ،وس CCبوه ول CCعنوه ول CCم يه ّ C
كCCان بCCمثابCCة الCّ CرحCCمة الCCخالCCصة والCّ CرأفCCة ال Cتّا ّمCCة ونCCور الCCحقيقة وصCCبح الهCCدايCCة .وكCCان شCCفو ًقCCا شCCفقة
Cتموا ب CCتعال CCيمه ،ول CCم
ت CCنبع م CCن روح CCه وف CCؤاده .ول CCكنّهم ع CCام CCلوه ب CCجفاء ،ول CCم ي CCدرك CCوا ق CCدره ،ول CCم يه ّ C
يسCتمعوا لCنصائCحه ،ولCم يسCتنيروا بCأنCواره ،ثّ Cم فCعلوا آخCر األمCر مCا فCعلوه .وبCعد مّ Cدة ثCبت أ ّن هCذه
ال Cذّات امل CCحترم CCة ك CCان CCت ن CCور ال CCعال CCم ،ف CCإ ّن ك CCالم CCه س CCبب ال CCحياة األب CCد ّي CCة ل CCبني آدم ،وإ ّن ق CCلبه ك CCان
بج CCميع الخ CCلق رؤوفً CCا وأل CCطاف CCه ل ّ C
Cلما أخ CCذ ن CCوره ف CCي اإلش CCراق ن CCدم CCوا ع CCلى م CCا
Cكل ال Cنّاس ش CCام CCلة .ف ّ C
Cصليب بCCاملCCسيح واسCCتشهد
فCCعلوا ،ولCCكن بCCعد أن كCCان األمCCر قCCد خCCرج مCCن يCCدهCCم وبCCعد أن ازدان الّ C
الCCحواريّCCون .وهCCكذا بCCعد مCCرور ثCCالثCCمائCCة سCCنة عCCرفCCوا قCCدر املCCسيح .فCCال Cنّاس ا ّلCCذيCCن آمCCنوا بCCاملCCسيح
Cسيّد املCCسيح ونCCصائCCحه إالّ نCCفر قCCليل.
Cسماء كCCانCCوا قCCالئCCل .ولCCم يCCقبل تCCعالCCيم الّ C
حCCينما صCCعد إلCCى الّ C
وك CCان الجه CCالء ي CCقول CCون م CCن ه CCذا ال ّ C
Cشخص امل CCجهول؟ وم CCن ه CCذا ال CCفري CCد ال CCوح CCيد امل CCغلوب ا ّلCCذي ل CCم

ي CCتبعه س CCوى خ CCمسة أش CCخاص .ول CCك ّن ال Cنّفوس ال CCعليمة ك CCان CCت ت CCعلم م CCا س CCوف يح CCدث ف CCيما ب CCعد،
وك CCان CCت ت CCعلم أ ّن ذل CCك ال Cنّور س CCوف يس CCطع وأ ّن ه CCذه ال ّ C
الشCCرق وال CCغرب
Cشمس س CCوف تش CCرق ع CCلى ّ C
Cتموا بCق ّلة عCددكCم
جCمي ًعا .ومCا رآه هCؤالء فCي عهCد املCسيح رآه غCيرهCم بCعد ثCالثCمائCة عCام ,لهCذا ال ته ّ
وك CCثرة ع CCدد اآلخ CCري CCن .وال ت CCتك ّدروا م CCن أ ّن األق CCوام ال CCجاه CCلة ال ت CCقبل ع CCلى دي CCنكم ،وال ت CCتأثّ CCروا م CCن
أنّ CCهم ي CCعترض CCون ع CCليه وي CCنكرون CCه ويس CCتكبرون ع CCليكم .س CCيفعلون ب CCكم م CCا ف CCعلوا ب CCال CCحوار ّي CCني .ف CCفي
بCCدايCCة األمCCر آذوهCCم والمCCوهCCم وشCCمتوا بCCهم وقCCتلوهCCم وأغCCاروا عCCليهم ث ّ Cم اتّCCضح فCCي ال CنّهايCCة بCCأنّCCهم
CقربCني لCدى أعCتاب الCنّور املCبني .ولهCذا فCإذا حCدثCت مCثل
بCاؤوا بخسCران مCبني ،وأصCبح الCحوار ّيCون م ّ
هCCذه الCCحوادث فCCال تCCت ّكدروا بCCل اسCCتبشروا وابCCتهجوا واحCCمدوا اهلل عCCلى أنّCCكم تCCرون اآلن مCCا رأتCCه
السCCرور .وإذا أهCCانCCوكCCم فCCال تCCمنعوا عCCنهم
تCCلك ال Cنّفوس املCCق ّدسCCة مCCن قCCبل .فCCإذا المCCوكCCم فCCأظهCCروا ّ C
م CCساع CCدات CCكم ،وإذا آذوك CCم ف CCاب CCذل CCوا ل CCهم ال CCعناي CCة واط CCلبوا ل CCهم م CCن اهلل ال CCعفو وامل CCغفرة .وث CCقوا ب CCأنّ
أنCCواركCCم سCCتسطع ،وعCCلمكم سCCيخفق ،وصCCيتكم سCCيعلو ،ورائCCحتكم ال Cطّيبة ال Cزّك Cيّة سCCتنتشر .فCCإذا
سCطع سCراج الهCدايCة مCن زجCاج قCلوبCكم فCإنّCه سCوف يشCرق عCلى اآلفCاق .وبCال ّCرغCم مCن أنّCهم اآلن ال
أي اه CCتمام ب CCكم ف CCال ش Cّ Cك أنّ CCهم س CCوف ي CCفعلون ذل CCك ع Cّ Cما ق CCري CCب –ف CCال Cنّفوس ا ّل CCتي ت CCدخ CCل
ي CCبدون ّ
املCCلكوت اإللCCهيّ سCCوف يسCCطع نCCورهCCا كCCالCنّجوم الCCبازغCCة وهCCم بCCاملCCثل كشجCCرة مCCثمرة سCCتحمل فCCواكCCه
Cمارا مCC Cن كCّ C Cل نCC Cوع وكبحCC Cر تCC Cنثر مCC Cنه آلل pاألسCC Cرار ,فCC CاطCC Cمئنّوا إلCC Cى فCC Cضل اهلل واسCC Cتبشروا
وأثً C C
بعنايته.
وحدة العالم اإلنسانيّ
السبت املوافق  25تشرين الثّاني سنة
ألقيت في كنيسة نواي ديالم في باريس قبل ظهر يوم ّ
1911
هو اهلل
Cس ّيد املCCسيح
جCCميع املCCظاهCCر املCCق ّدسCCة قCCامCCوا بخCCدمCCة الCCحقيقة .فCCحضرة مCCوسCCى ر َّوج الCCحقيقة .والّ C
بشCر حCضرة ال ّCرسCول بCالCحقيقة ،وكCان
وضCحوا الCحقيقة .كCذلCك َّC C
ص َّCرح بCالCحقيقة .وجCميع الCحواريّCني ّ C C C
CؤسCCسي ال CCحقيقة .وق CCد ق CCام ح CCضرة ب CCهاء اهلل ب CCتأس CCيس ال CCحقيقة ،وه CCكذا ف CCإنّ
أول CCياء اهلل ج CCمي ًعا م C ّ C
جCميع األنCبياء كCانCوا مCظاهCر الCحقيقة وكCانCت تCعالCيمهم جCمي ًعا تCدعCو إلCى تCوحCيد الCعالCم اإلنCسانCيّ
وإلCى األلCفة واملCحبّة واالتّCحاد والCتّنزيCه والCتّقديCس عCن ظCلمات الCعالCم الCنّاسCوتCيّ ا ّلCتي هCي الCخالف
وال Cنّزاع والج CCدال وال CCقتال .ف CCلماذا ن CCختلف ون CCحن أت CCباع ه CCؤالء ال CCعظام .ومل CCاذا ن CCتجادل ون CCتنازع،
Cصلح
ونCحن عCبيد إلCه واحCد تCشملنا جCمي ًعا ألCطافCه ال ّCرحCمانCيّة .إ ّن اهلل هCو فCي مCنتهى ّ C
السCCالم وال ّ
م CCع الج CCميع ف CCلماذا ي CCحارب ب CCعضنا ب ً C
Cعضا .وإ ّن اهلل رؤوف ورح CCيم ب CCالج CCميع .ف CCلماذا ن CCكون ن CCحن
Cكل وحCCافCCظ الّ C
Cكل ومCCربّCCي الّ C
Cكل ورازق الّ C
قCCساة غCCالظًCا؟ وإن اهلل خCCالCCق الّ C
Cكل فCCلماذا يCCبتعد بCCعضنا

السCC Cبب ه CCو أن أس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة ق CCد ض CCاع ون CCسي .وت CCع ّلق الC Cنّاس وتش CCبثوا
ع CCن ب CCعضC ّ ,
بCCال CتّقالCCيد املCCوهCCومCCة .وملCCا كCCانCCت ال CتّقالCCيد مCCختلفة لCCذلCCك فCCقد أصCCبحت سCCبب الCCبغض والCCعداوة بCCني
CاسCCا واحً Cدا لCCها ولCCو رجCCعنا إلCCى هCCذا
البشCCر .وإذا نCCظرنCCا إلCCى أسCCاس األديCCان اإللCCهيّة لCCوجCCدنCCا أسC ً C
األسCCاس التّحCCدنCCا جCCمي ًعا واتّCCفقنا ولCCرفCCرف عCCلم وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ عCCلى جCCميع اآلفCCاق  ,وكCلّ
م CCا ف CCي األم CCر أ ّن ب CCعض ال Cنّاس ج CCاه CCلون وع CCلينا أن ن CCع ّلمهم ،وال CCبعض أط CCفال ع CCلينا أن ن CCر ّب CCيهم
حCتّى يCبلغوا أشّ CدهCم ،ومCرضCى عCلينا أن نCعالCجهم بCمنتهى ال ّCرأفCة  ,وفCضالً عCن ذلCك فCإ ّن اخCتالف
أه CC Cل األدي CC Cان ون CC Cزاع CC Cهم تس C Cبّب ف CC Cي غ CC Cلبة اإلح CC Cساس CC Cات امل CC Cا ّد ّي CC Cة ع CC Cلى ق CC Cلوب البش CC Cر وض CC Cياع
CعكوسCC Cا .ذل CCك ألنّ
ًC
اإلح CCساس CCات اإلل CCه ّية .ف CCغرق أك CCثر البش CCر ف CCي ع CCال CCم الC Cطّبيعة وت CCر ّق CCوا رقً C Cيّا م C
ال CCحيوان املح CCروم م CCن اإلدراك CCات ال Cّ Cروح CCانC Cيّة وإدراك ال CCحقائ CCق وال CCحكمة ال CCبال CCغة اإلل CCهيّة أس CCير
ل CCلطّبيعة وغ CCري CCق ف CCي د ّوام CCة امل CCا ّدة .وال ع CCلم ل CCه أب ً Cدا ب CCاهلل وال ب CCال CCعال CCم اإلل CCهيّ .وك CCذل CCك ح CCال أك CCثر
البشCر الCيوم فCهم محCرومCون كّ Cليّة مCن حCقيقة األديCان اإللCهيّة .ولCهم الCعذر فCي ذلCك .أل ّن مCا بCيدهCم
ه CCو ال Cتّقال CCيد .وه CCي م CCخال CCفة ل CCقوان CCني ال CCعقل .وله CCذا أص CCبح أك CCثر الخ CCلق م CCا ّديّ CCني  ,إذن ف CCيا أه CCل
Cلموا نCتنزّه عCن تCقالCيد األوهCام ونتشCبّث بCأسCاس األديCان اإللCهيّة فCنتّفق ونCعبد الCحقيقة،
األديCان ه ّ
Cتظل ب ّ C
ونس CCتري CCح ونس ّ C
Cظل خ CCيمة ال Cتّوح CCيد ب CCمنتهى األل CCفة واالتّ CCحاد .ون CCصبح ج CCمي ًعا ن CCجوم س CCماء
الCحقيقة وسCرج الCعالCم اإلنCسانCيّ املCضيئة .فCالCحقيقة هCي شCريCعة اهلل وهCي هCدايCة اهلل وهCي مCحبّة
اهلل وه CCي ف CCيوض CCات اهلل وه CCي ف CCضائ CCل ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ون CCفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس  ,ت CCالح CCظون أنّ
الCCوحCCشية وسCCفك ال ّ CدمCCاء مCCن خCCصائCCص عCCالCCم الCCحيوان .وأ ّن املCCحبّة والCّ CرأفCCة واالتّCCفاق مCCن فCCضائCCل
عCالCم اإلنCسان .وبCال ّCرغCم مCن ذلCك نCرى أ ّن دمCاء الCبؤسCاء كCانCت تCلطّخ وجCه األرض عCلى الّ Cدوام كCما
ي Cتّضح م CCن ت CCاري CCخ ال CCعال CCم م CCنذ ب CCداي CCة ح CCياة البش CCر ف CCي ال CCقرون األول CCى وال CCوس CCطى ح Cتّى ال CCقرون
األخ CCيرة ف CCما زال البش CCر ف CCي خ CCطر دائ CCم  ,وال CCيوم أش CCرق ن CCور ال CCحقيقة م CCن أف CCق إي CCران وأخ CCذت
الCCغيوم الCCكثيفة تCCتالشCCى تCCدريCCجيًّا .وبCCدأت وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ تCCع ّم وهCCي اآلن فCCي بCCدايCCتها.
كCCما بCCدأت املCCحبّة واأللCCفة بCCني األمCCم تCCرفCCع عCCلمها ،وبCCدأت نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس تCCسيطر  ,فCCيا أهCCل
والسرور وادخلوا في ّ
ظل خيمة وحدة العالم اإلنسانيّ.
تحركوا وافرحوا وأظهروا الطّرب
العالم
ّ
ّ
والسالم
ّ

الصلح األكبر
صبح
ّ
ألقيت في مساء يوم األحد املوافق  26تشرين الثّاني  1911في منزل مدام كاسته في
باريس
هو اهلل
Cسيّد املCCسيح
جCCميع أنCCبياء اهلل هCCم مCCظاهCCر الCCحقيقة .فCCقد أعCCلن س CيّدنCCا مCCوسCCى الCCحقيقة ،ور َّوج الّ C
وأسCCس سّ CيدنCCا محCّ Cمد الCCحقيقة .وأعCCلن جCCميع أولCCياء اهلل الCCحقيقة ،كCCما رفCCع حCCضرة بCCهاء
الCCحقيقة ّ C
اهلل عCCلم الCCحقيقة وكCCانCCت جCCميع الCنّفوس املCCق ّدسCCة ا ّلCCتي جCCاءت إلCCى هCCذا الCCعالCCم مCCصابCCيح الCCحقيقة.
والCحقيقة هCي وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وهCي املCحبّة بCني البشCر ،وهCي إعCالن الCعدالCة .وهCي هCدايCة
اهلل .وهCCي فCCضائCCل الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ  ,كCCان أنCCبياء اهلل جCCمي ًعا مCCناديCCن بCCالCCحقيقة .وكCCانCCوا جCCمي ًعا
يبش CCر بخ CCلفه ،ك CCما ك CCان ك Cّ Cل خ CCلف ي CCص ّدق س CCلفه .ف CCسيّدن CCا
متّح CCدي CCن وم Cتّفقني .وك CCان ك Cّ Cل رس CCول ّC C
Cسيّد امل CCسيح ج CCاء م CCص ّدق CCا ًمل CCوس CCى .امل CCسيح أخ CCبر ع CCن مح Cّ Cمد،
م CCوس CCى أن CCبأ ب CCمجيء امل CCسيح .وال ّ C
وسCيّدنCCا محCّ Cمد جCCاء مCCص ّد ًقCCا لCCلمسيح وملCCوسCCى .كCCانCCوا جCCمي ًعا متّحCCديCCن .فCCلماذا نCCختلف ونCCحن أمCCة
Cحب ب CCعضنا ب ً C
Cعضا ك CCما ك CCان األن CCبياء ي CCحبّون
ه CCؤالء ال Cنّفوس امل CCق ّدس CCة؟ ف CCيتوج CCب ع CCلينا إذًا أن ن ّ C
بCCعضهم بً C
Cعضا .ذلCCك ألنّCCنا عCCبيد إلCCه واحCCد تCCشملنا جCCمي ًعا ًألCCطافCCه ،وإذا كCCان اهلل فCCي سCCالم مCCع
Cعضا؟ وإذا كCان رؤوفCا ًبCالCعباد جCمي ًعا فCلماذا يCظلم بCعضنا ب ً
الجCميع فCلماذا يCقاتCل بCعضنا ب ً
Cعضا
 ,إ ّن أسCCاس األديCCان اإللCCهيّة :هCCو املCCحبّة واأللCCفة واالتّCCحاد .وقCCد تCCر ّقCCت الCCعقول بحCCمد اهلل فCCي هCCذا
الCعصر ،عCصر الCنّورانCيّة ،وتCهيّأت أسCباب األلCفة واالتّCحاد ،واسCتحكمت روابCط املCحبّة بCني البشCر.
وق CCد آن األوان ل CCكي ي CCصال CCح ب CCعضنا ب ً C
Cعصب
Cصدق وال CCصداق CCة ،ف CCال ي CCبقى ت ّ C
Cعضا ،ون CCعيش ب CCال ّ C
Cعصب وط CCنيّ ب CCل ي CCعيش ب CCعضنا م CCع ب CCعض ف CCي
Cعصب ج CCنسيّ ،وال ي CCبقى ت ّ C
م CCذه CCبيّ ،وال ي CCبقى ت ّ C
نCهايCة األلCفة واملCحبّة ،ذلCك ألنّCنا عCبيد عCتبة واحCدة ونسCتفيض مCن نCور شCمس واحCدة ،ويCجب عCلينا
Cسماو ّي CC Cة ،وأن نتخّ C C Cلص م CC Cن ج CC Cميع
أن ن CC Cؤم CC Cن بج CC Cميع األن CC Cبياء ،وأن ن CC Cؤم CC Cن بج CC Cميع ال CC Cكتب ال ّ C C
عصبات ،وأن نخCCدم اهلل ،ونCCر ّوج وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ،ونظهCCر فCCضائCCل الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ.
ال Cت ّ ّ
ويCجب عCلينا أالّ نCكون كCالCحيوانCات املCفترسCة ،وأالّ نCرضCى بCسفك الّ CدمCاء ،وأن نCعتبر دمCاء البشCر
م CCق ّدس CCة ،وأالّ ن CCري CCق الّ C Cدم CCاء امل CCق ّدس CCة م CCن أج CCل أه CCداف أرضC Cيّة ،وأن نC Cتّفق ج CCمي ًعا ع CCلى ق CCضيّة
واح CCدة ،وه CCذه ال CCقضيّة ه CCي وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ  ,الح CCظوا ال CCيوم م CCاذا يج CCري ف CCي ط CCراب CCلس
ال CCغرب .م CCا أك CCثر اآلب CCاء ا ّلCCذي CCن ي CCفقدون أب CCنا َءه CCم وم CCا أك CCثر األط CCفال ال CCصغار ا ّلCCذي CCن يح CCرم CCون م CCن
آب CCائ CCهم .وم CCا أك CCثر األ ّم CCهات ال CCحنون CCات ال Cالّت CCي ي CCبكني ع CCلى م CCصيبته ّن ف CCي أب CCنائ CCهنذ ،وم CCا أك CCثر
الCنّساء الCالّتCCي يCCندبCCن عCCلى مCCصيبته ّن فCCي أزواجCCهنّ .الّ Cدم اإلنCCسانCيّ يCCراق مCCن أجCCل الCتّراب ،مCCع
أ ّن ال CCحيوان CCات امل CCفترس CCة ن CCفسها ال ت CCتقات CCل م CCن أج CCل الC Cتّراب ،وإنّ CCما ي CCقنع ك Cّ Cل م CCنها ب CCموض CCعه،
أي ح CCيوان ف CCي ال Cتّع ّدي
ف CCال Cذّئ CCب ي CCقنع ب CCوك CCره ،وال Cنّمر ي CCكتفي ب CCمغارت CCه ،واألس CCد ب CCعري CCنه .وال ي CCف ّكر ّ

عCلى حCقّ اآلخCريCن ،فCواأسCفاه لCإلنCسان الCغاشCم ا ّلCذي لCو تسCلط عCلى جCميع األوكCار ل ّ
Cظل يCف ّكر فCي
وكCCر آخCCر يسCCتولCCي عCCليه ،وعCCلى الCّ CرغCCم مCCن أ ّن اهلل خCCلق البشCCر إنCCسانCيّني إال أنّCCهم أصCCبحوا أسCCوأ
م CCن ال CCحيوان CCات امل CCفترس CCة .ذل CCك أل ّن ال CCحيوان CCات امل CCفترس CCة ال ت CCفترس أب CCناء ج CCنسها  ,ف CCال Cذّئ CCب إذا
CوحCCشه ال يCCفترس فCCي الّ Cليلة الCCواحCCدة أكCCثر مCCن عشCCرة خCCراف ،فCCي حCCني أ ّن الCّ CرجCCل الCCواحCCد
اشCCتد تّ C
Cأي قCCانCCون يCCصحّ هCCذا ا ّلCCذي
يتسCبّب فCCي قCCتل عشCCرة آالف نCCفس فCCي يCCوم واحCCد ،فCCأنCCصفوا وقCCولCCوا بّ C
يجCCري فCCي هCCذا الCCعالCCم؟ إذا قCCتل إنCCسان إنCCسانًCCا سCّ Cموه قCCات Cالً فCCي حCCني أنّCCه إذا سCCفك دمCCاء مCCائCCة
سCموه أشCجع األبCطال وإذا سCرق إنCسان عشCرة دراهCم مCن شCخص آخCر س ّCموه سCارقCا
ألCف نCفس ّC C
ًمجCر ًمCا ،فCي حCني أنCه إذا أغCار عCلى مCملكة بCأسCرهCا س ّCموه فCات ًCحا .وإذا أحCرق مCنزالً عّ Cدوه مجCر ًمCا،
أ ّم CCا إذا أش CCعل إح CCدى امل CCمال CCك ب CCنيران امل CCداف CCع وال CCبنادق س Cّ Cموه ف CCات CCح ال CCعال CCم .ه CCذه ج CCمي ًعا دالئ CCل
آفCات البشCر ووحCشيّتهم وعCدم إيCمانCهم .ذلCك أل ّن اإلنCسان لCو آمCن بCالCعدالCة اإللCهيّة ملCا رضCي بCأن
أي إنCCسان ،وملCCا سCCمح بCCإراقCCة قCCطرة واحCCدة مCCن ال ّ Cدم .بCCل لCCراح يCCسعى لCCيل نCCهار كCCي يس Cرّ
يCCؤذي ّ
خCCواطCCر ال Cنّاس  ,وإنCCنا نحCCمد اهلل عCCلى أ ّن آثCCار الCCيقظة قCCد تج ّ Cلت الCCيوم فCCي بCCعض ال Cنّاس ،فهCCذه
Cصلح األكCCبر .وإنّCCنا لCCنأمCCل أن تنتشCCر وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ،وأن تCCزول
بCCدايCCة إشCCراق صCCبح الّ C
Cصلح األكCCبر وأن تCCتآلCCف جCCميع األمCCم ،وأن يCCتش ّكل
الCCعداوة والCCبغضاء بCCني البشCCر ،وأن يتج ّ Cلى الّ C
Cصلح ،وأن ت CCفصل ه CCذه امل CCحكمة ال CCكبرى ف CCي امل CCشكالت ا ّل CCتي ت CCقع ب CCني األم CCم وال ّ Cدول.
م CCحفل ال ّ C
Cصلح فCCي الّ CدنCCيا ،وازديCCاد مCCحبّي الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ واتّCCجاه
وهCCذا األمCCر مCCرتCCبط بCCازديCCاد أنCCصار الّ C
Cصلح
Cصلح بCحيث ت
Cضطر األمCم والّ Cدول إلCى االتّCحاد نCتيجة لCكثرة مCحبّي ال ّ
األفCكار الCعا ّCمCة نCحو ال ّ
ّ
Cصالح  ,إ ّن املCحبّة نCور فCي حCني أن الCبغض والCعداوة ظCلمة .واملCحبّة سCبب الCحياة أ ّCمCا الCعداوة
وال ّ
فس CC Cبب امل CC Cمات .وال ش Cّ C Cك أ ّن ال CC Cعقالء ي ّ C C
Cفضلون ال CC Cحياة ع CC Cلى امل CC Cمات واالتّ CC Cحاد ع CC Cلى االخ CC Cتالف
ويCCسعون –بّ C
Cسوداء وتشCCرق شCCمس الCCحقيقة ،ويCCصبح
Cسحب الّ C
Cكل مCCا أوتCCوا مCCن قّ Cوة -كCCي تCCزول الّ C
الشCرق والCغرب،
الCعالCم عCاملًا آخCر ،وتCصبح كCرة األرض جCنّة فCي نCهايCة الجCمال والّ Cلطف ،ويCتعانCق ّC C
وي CCتصاف CCح ال CCجنوب وال ّ C
Cشمال وتتج ّ Cلى امل CCحبّة ال CCحقيقيّة اإلل CCهيّة ف CCي ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ .ذل CCك ألنّ
إظCهار املCحبّة للخCلق بCمثابCة إظCهارهCا لCلخالCق ،وال ّCرأفCة بCالخCلق تCعتبر خCدمCة هلل  ,فCابتهCلوا واسCعوا
ب ّ
الشCرق
Cكل مCا أوتCيتم مCن قّ Cوة حCتّى تCكونCوا سCبب املCحبّة بCني البشCر وسCبب الCعدالCة ،وسCبب اتّCحاد ّC C
عصب
Cسياس Cيّ وال Cت ّ ّ
عصب ال ّ C
عصب ال CCجنسيّ ،وال Cت ّ ّ
عصب امل CCذه CCبيّ وال Cت ّ ّ
وال CCغرب ،وح Cتّى ي CCزول ال Cت ّ ّ
الCوطCنيّ بCإذن اهلل ويCفوز الCعالCم بCالCطّمأنCينة وال ّCراحCة  ,إ ّن لCكم جCمي ًعا أبCناء ،وتCعرفCون كCم هCم أعCزّاء
لCديCكم .وهCؤالء الCبؤسCاء ا ّلCذيCن يCتمزّق أوالدهCم إربًCا إربًCا هCم مCثلكم أي ً
Cضا .فCتأ ّمCلوا كCيف تCكون حCال
األب واألم إذا رأيCا طCفلهما الCعزيCز مCلطّ ً
خا بCالّ CدمCاء .كCيف تCبدو حCالCتهما آنCذاك؟ هCل يCتب ّقى لCهما
مCن قCلب وهCل يCهنئا بCراحCة بCال؟ هCل مCن مس ّCل لCهما؟ وهCكذا هCو الCحال اآلن فCي طCرابCلس فCهنالCك
الCكثير مCن اآلبCاء واأل ّمCCهات ا ّلCCذيCن يCعيشون هCذه الCحالCة املCأسCاويCة  ,لCقد خCلقنا اهلل لCنكون مCحبّني
Cسيف عCCلى بCCعضنا ،خCCلقنا لCCنش ّكل مCCحفل األلCCفة واملCCحبّة،
ومCCتآلCCفني بCCعضنا مCCع بCCعض ،ال لنسCّ Cل الّ C

CنؤسCCس نCاديًCا لCلعدل ال لنهيّ pللحCرب .لCقد وهCبنا اهلل الCبصر لCننظر إلCى بCعضنا الCبعض بCمحبّة
ول ّ C
اهلل وأع CCطان CCا ال CCقلب ل CCنتع ّلق ب CCعضنا ب CCبعض ال ل CCنتباغ CCض وي CCعادي ب CCعضنا ب ً C
Cعضا .ت CCأ ّم CCلوا م CCدى
فCC Cضل اهلل عCC Cلى اإلنCC Cسان .لCC Cقد أعCC Cطاه الCC Cعقل وأعCC Cطاه اإلحCC Cساس لCC Cكي يسCC Cتخدم هCC Cذه الCC Cقوى
Cضرة اآلخCCريCCن  ,فCCاسCCألCCوا اهلل أن يCCؤيّCCدكCCم ويCCوفّCCقكم
الCّ CرحCCمانCيّة فCCي سCCبيل املCCحبّة الّ C
CصرفCCة ولCCيس ملّ C
السCCراج ا ّلCCذي أضCCاءه اهلل ،وال نCCقطع أمCCطار رحCCمة
إلCCى فCCضائCCل الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ ،كCCي ال نطفC ّ p
الشCرق
Cسماو ّيCة .وكCي نCوفّCق إلCى أن نCز ّيCن الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وأن نCنير ّC C
ال ّCرحCمن ،وال نCمنع الCبركCة ال ّ
والCغرب وأن نCربCط جCميع األمCم بCعضها بCبعض وأن نهCدم بCنيان الحCرب ونCكون سCببًا أللCفة الCقلوب.
هذا منتهى آمالنا ،وهذا هو رجاؤنا ونسأل اهلل أن يوفّقنا إلى ذلك.
ل CCقد أش CCرق ح CCضرة ب CCهاء اهلل م CCن أف CCق إي CCران ب CCنوران Cيّة اله CCداي CCة .وك CCتب إل CCى ج CCميع امل CCلوك رس CCاالت
Cصلح األكCبر ،وأسCدى الCنّصح لCهم جCمي ًعا .ومCن بCني هCؤالء نCابCليون
خ ّC C C
CاصCة ودعCاهCم جCمي ًعا إلCى ال ّ
الCثّالCث ا ّلCذي كCان حCاك ًCما لCباريCس .وقCد ظ ّCل حCضرة بCهاء اهلل مّ Cدة خCمسني عCا ًمCا حCتّى يCوم صCعوده
Cصلح األكCCبر .فCCالحCCمد هلل إ ّن هCCذا الCنّور
يCCبذل الجهCCد مCCن أجCCل أن تنجCCذب الCCقلوب تCCدريCCجيًّا إلCCى الّ C
Cصلح األك CCبر س CCيرت CCفع إن ش CCاء اهلل .ون CCحن ن CCبذل الجه CCد ل CCيل ن CCهار ك CCي
ف CCي ان CCتشار ،وإ ّن ع CCلم ال ّ C
يتن ّور عالم البشر وتشرق شمس الحقيقة على ّ
الشرق والغرب جمي ًعا.
الحكمة اإللهيّة
الخطبة املباركة في باريس في مجمع التّياصفة الكبير ليلة الخميس في  6كانون األ ّول سنة
1911
هو اهلل
الCحكمة اإللCهيّة أعCظم فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ والCحكمة هCي االطّالع عCلى حCقائCق األشCياء عCلى
مCا هCي عCليه  ,والCعلم واإلحCاطCة بCحقائCق األشCياء أمCر مسCتحيل مCن دون الCحكمة اإللCهيّة أل ّن الCعلم
Cضوري  ,فCCمثالً يCCعلم
قCCسمان :أحCCدهCCما تCCص ّوري واآلخCCر تCCح ّققي أو بCCعبارة أخCCرى :حCCصول Cيّ وحC
ّ
كّ Cلنا أ ّن هCنالCك مCاء ولCكن عCلمنا هCذا تCص ّور مCحض .أ ّCمCا عCندمCا نشCربCه فCإ ّن عCلمنا يCصبح تCح ّققيًّا.
Cشيء ال ال Cتّص ّور ل ّ C
له CCذا ق CCيل إ ّن ال CCعلم ال Cتّا ّم ه CCو ال Cتّح ّقق م CCن ال ّ C
Cلشيء  ,وم CCثالً ل CCو ع CCلم إن CCسان أنّ
هCCنالCCك مCCائCCدة ونCCعمة مCCوجCCودة فCCإنّCCه ال يCCحصل عCCلى ال ّ Cلذة بمجCCرد هCCذا ال Cتّص ّور أ ّمCCا إذا تCCناول مCCن
ه CCذه امل CCائ CCدة ف CCإنّ CCه ي CCتلذّذ وي CCتغذّى وب CCعد ه CCذا ي CCحصل ل CCدي CCه الC Cتّح ّقق ال CCعلميّ الC Cتّا ّم  ,وم CCثالً ي CCعلم
Cسمى العس CCل ل CCك ّن ه CCذا ال ي CCكفي وال ي CCجعله ي CCتذ ّوق ط CCعم
اإلن CCسان أ ّن ه CCناك ف CCي ال ّ Cدن CCيا ش CCيئًا ي ّ C
ال CCحالوة ب CCل ي CCجب ع CCليه أن ي CCذوق العس CCل حC Cتّى ي CCحصل ع CCلى ع CCلم ب CCطعمه  ,إذن ف CCال CCحكمة ه CCي
االطّCCالع عCCلى حCCقائCCق األشCCياء عCCلى مCCا هCCي عCCليه ذو ًقCCا وتCCح ّق ًقا  ,لهCCذا خCCلق اهلل اإلنCCسان جCCام ً Cعا
لج CCميع ال CCحقائ CCق .ف CCمثالً نج CCد أ ّن ه CCنال CCك م CCرات CCب ل CCلوج CCود إ ّمCC Cا ه CCي ج CCماد أو ه CCي ن CCبات أو ه CCي

ح CCيوان .واإلن CCسان ن CCوع م CCمتاز ج CCام CCع لج CCميع ال CCكماالت الج CCماديّ CCة وال CCكماالت ال Cنّبات Cيّة وال CCكمالت
Cلصورة واملCCثال.
الCCحيوانCيّة .فCCالCCكماالت الجCCماديّCCة مCCثالً أمCCور جCCسمانCيّة وتCCركCCيب لCCلعناصCCر وتCCح ّقق لّ C
وهCذا الCكمال مCوجCود فCي اإلنCسان .أ ّمCا الCكماالت الCنّباتCية فCهي الCق ّوة الCنّامCية وهCذه مCوجCودة أي ً
Cضا
Cحس وه CCذه ال CCق ّوة م CCوج CCودة أي ً C
Cضا ف CCي اإلن CCسان ,
ف CCي اإلن CCسان .وال CCكماالت ال CCحيوان Cيّة ه CCي ق ّ Cوة ال ّ C
Cتضمن ع CCلى ج CCميع ال CCكماالت الج CCماد ّي CCة وال Cنّبات ّ Cية
إذن ف CCفي اإلن CCسان ش CCمول ّ Cية وم CCعنى ذل CCك أنّ CCه م C
ّ
والCCحيوانّ Cية .وفCCضالً عCCن ذلCCك فCCإ ّن هCCذه الّ C
Cشمولّ Cية مCCؤ ّيCCدة بCCق ّوة الCّ Cروح وبCCتلك الCّ Cروح يCCمتاز اإلنCCسان
عCن سCائCر الCكائCنات فCهو أشCرف املCوجCودات والCجامCع لجCميع الCكماالت الCكونّ Cية ومظهCر الCفيوضCات
ال ّCرحCمانّ Cية واملسCتفيض مCن الCكماالت ال ّCربCانّ Cية  ,فCإ ّن ك ّCل اسCم وصCفة تCصف بCهما اهلل تCعالCى تجCد
مCنهما آيCة فCي اإلنCسان فCمثالً تCصف اهلل بCأنّCه بCصير وآيCة الCبصر عCني اإلنCسان وإن لCم تCكن لCديCك
Cسمع ومCن جCملة الCكماالت
عCني تCبصر بCها ملCا تCص ّورت بCصيرة اهلل .ومCن جCملة الCكماالت اإللCهيّة ال ّ
اإللCCهيّة الCCجود ومCCن جCCملة الCCكماالت اإللCCهيّة اإلرادة ومCCن جCCملة الCCكماالت اإللCCهيّة الCCقدرة فهCCذه هCCي
ك CCماالت إل CCهيّة ت CCنعته ب CCها .ول ّ C
Cكل واح CCد م CCن ه CCذه ال CCكماالت آي CCة ف CCي اإلن CCسان .إذن فه CCذه ال CCكماالت
فCCيض إلCCهيّ ولهCCذا فCCاإلنCCسان جCCامCCع لCCلكماالت الCCكون Cيّة ومسCCتفيض مCCن الCCكماالت اإللCCهيّة  ,ولهCCذا
الس CCبب ص CCار اإلن CCسان ق CCاه Cً Cرا لج CCميع ال CCكائ CCنات وم CCتغ ّلبًا ع CCليها  ,أل ّن ج CCميع ال CCكائ CCنات ال CCعلويّ CCة
ّC C
Cسفليّة أسCCيرة لCCلطّبيعة .فCCالّ C
Cشمس عCCلى مCCا هCCي عCCليه مCCن الCCعظمة أسCCيرة لCCلطّبيعة والبحCCر عCCلى
والّ C
Cسماويّ CCة ال CCعظيمة أس CCيرة ل CCلطّبيعة وال تس CCتطيع ال Cتّجاوز
س CCعته أس CCير ل CCلطّبيعة وج CCميع األج CCرام ال ّ C
قCيد شCعرة عCن قCانCون الCطّبيعة .وال ّ
Cشمس ال تنحCرف عCن مCركCز مCدارهCا واألرض ال تCتجاوز مCدارهCا
وجCC Cميعها مCC CحكومCC Cة لCC Cلطّبيعة ولCC Cك ّن اإلنCC Cسان عCC Cلى الCC Cعكس مCC Cنها حCC CاكCC Cم عCC Cلى ال C Cطّبيعة  ,فCC Cمثالً
ب CCمقتضى ال Cطّبيعة وأح CCكام CCها نج CCد ك CCائ Cنًا ح ً Cيّا خ CCلق ل CCيعيش ع CCلى ال CCياب CCسة وه CCو ل CCيس ه CCوائ ً Cيّا وال
مCائً Cيّا ومCع هCذا فCإنّCه يكسCر قCانCون الCطّبيعة فCيطير فCي الCهواء ويCجول فCوق سCطح البحCر كCما يCجول
فCCي املCCياديCCن ويCCقود سCCفينة تCCحت سCCطح املCCاء وهCCذه أمCCور مCCخالCCفة لCCقانCCون ال Cطّبيعة الCCعام كCCما أنّCCه
يCحبس فCي الCزّجCاجCة الCق ّوة الكهCربCائCيّة الCعاتCية ا ّلCتي تCشق الCجبال شً Cقّا ويCجعلها خCادمCة لCه تحCمل
عCلى كCاهCلها جCميع األحCمال .والCحال أ ّن هCذه الCق ّوة بCموجCب قCانCون الCطّبيعة قّ Cوة ح ّCرة طCليقة قCاهCرة
لجCCميع األشCCياء ولCCكنّها صCCارت مCCقهورة لCCإلنCCسان .إذن اتّCCضح أ ّن اإلنCCسان يخCCرق قCCانCCون الCطّبيعة
ولهCذا فCهو أشCرف جCميع الCكائCنات ألنّCه ذات شCمولCيّة كCامCلة  ,والCعجيب أ ّن املCا ّديّCني غCفلوا عCن هCذه
Cصرون عCلى الCقول فCي تCعالCيمهم إ ّن جCميع الCكائCنات أسCيرة لCلطّبيعة وال يسCتطيع شCيء
الCنّقطة وي ّ
أي ك CCان م CCن األش CCياء أن ي CCتجاوز ق CCان CCون ال Cطّبيعة وال CCحقيقة أ ّن اإلن CCسان يخ CCرق ق CCان CCون ال Cطّبيعة.
ّ
فCCمثالً يسCCتكشف األفCCالك وهCCو عCCلى سCCطح األرض كCCما تCCرى ويCCكشف األمCCور ا ّلCCتي هCCي بCCموجCCب
ق CCان CCون ال Cطّبيعة س Cّ Cر م CCكنون وف CCي ح Cيّز ال CCغيب املس CCتور وي CCجعلها ف CCي ح Cيّز ال ّ C
Cشهود .ف CCمثالً ال CCق ّوة
الكهCربCائCية وجCهاز الCتّصويCر وجCهاز الCحاكCي كCانCت كّ Cلها فCي الCقرون املCاضCية سً Cرّا مCكنونًCا ورمCزًا
مخCCزونًCCا وكCCان اخCCتفاؤهCCا واجCبًا بCCمقتضى الCطّبيعة أ ّمCCا عCCقل اإلنCCسان ا ّلCCذي هCCو مCCوهCCبة إلCCه ّية فCCقد

السCّ Cر امل CCكنون م CCن ح Cيّز ال CCغيب إل CCى ح Cيّز ال ّ C
Cشهود  ,إذن ب CCرغ CCم ك CCون ال CCكائ CCنات ج CCميعها
ن CCقل ه CCذا ّ C
أسCCيرة لCCلطّبيعة فCCإ ّن الCCحقيقة اإلنCCسانCيّة غCCالCCبة عCCلى الCطّبيعة .سCCبحان اهلل كCCيف يحسCCب املCCا ّديّCCون
ال Cطّبيعة ف CCاع CCلة م CCطلقة؟ وك CCيف ي CCعبدون CCها ف CCي ال CCوق CCت ا ّل CCذي ف CCيه ن CCراه CCم وق CCد قه CCروه CCا؟ وف CCوق ه CCذا
يسCCتد ّلCCون عCCلى ال Cطّبيعة بCCأد ّلCCة فCCيقولCCون إ ّن الCCوجCCود عCCبارة عCCن تCCركCCيب الCCعناصCCر وإ ّن الCCفناء عCCبارة
عCن تحCليلها .فCمثالً تCر ّكCCبت عCناصCر ومCن ذلCك الCتّركCيب وجCد اإلنCسان وعCندمCا يتحّ Cلل هCذا الCتّركCيب
Cتفرق يCكون املCوت ومCا دام وجCود األشCياء عCبارة عCن تCركCيب الCعناصCر ومCوتCها عCبارة عCن تحCليلها
وي ّ
فCما الCحاجCة إذًا إلCى صCانCع قCديCر فCريCد؟ ولCكنّهم ال يCف ّكرون أ ّن الCتّركCيب عCلى ثCالثCة أنCواع :فCهو إ ّمCا
CصدفCCة لCCلعناصCCر أو تCCركCCيب إلCCزام Cيّ لCCها أو تCCركCCيب بCCإرادة الCCحيّ الCCقديCCر  ,فCCلو قCCلنا إنّ
تCCركCCيب بCCالّ C
Cصدف CCة ل CCوج CCب أن ن CCقول بح CCدوث امل CCعلول ب CCدون ع ّ Cلة وه CCذا واض CCح
ت CCرك CCيب ال CCعناص CCر ه CCو ت CCرك CCيب ب CCال ّ C
الCCبطالن  ,ولCCو قCCلنا إ ّن تCCركCCيب الCCعناصCCر نCCاتCCج عCCن الّ Cلزوم الCذّاتCيّ لCCها لCCوجCCب أن نCCعترف أ ّن الّ Cلزوم
الCذّاتCيّ ال يCمكنه االنCفكاك فCمثالً الحCرارة لCزوم ذاتCيّ لCلنّار وال ّCرطCوبCة لCزوم ذاتCيّ لCلماء .فCالحCرارة ال
Cنفك عCCن ال Cنّار والCّ CرطCCوبCCة ال تّ C
تّ C
Cنفك عCCن املCCاء .إذن مCCا دام هCCذا ال CتّركCCيب لCCزو ًمCCا ذات Cيًّا فCCال يCCمكن أن
يCCكون لCCه تحCCليل أو تCCفريCCق أل ّن الّ Cلزوم الCذّاتCيّ ال يCCنالCCه انCCفكاك .إ ّن هCCذا الCنّوع الCثّانCCي لCCيس أيً C
Cضا
السCبب فCي تCركCيب الCعناصCر .إذن فCما ا ّلCذي بCقي؟ إنّCه الCنّوع الCثّالCث وهCو تCركCيب الCعناصCر بCتقديCر
ّC C
الCحيّ الCقديCر  ,إذن يCنحصر تCركCيب الCعناصCر بهCذا الCنّوع الCثّالCث .وهCكذا يCثبت أ ّن هCناك مCوجً Cدا
وخCالً Cقا لCلكائCنات  ,وخCالصCة الCقول لCقد اتّCضح بCاألد ّلCة الCعقلية الCواضCحة وضCوح ال ّ
Cشمس أ ّن عCقل
اإلنCC Cسان وروحCC Cه مCC CدركCC Cان لCC CحقائCC Cق األشCC Cياء .ملCC Cاذا؟ ألن عCC Cقل اإلنCC Cسان مCC Cحيط بCC CاألشCC Cياء وروح
اإلنCسان مCحيطة بCاألشCياء ولCك ّن الCنّفس الCنّاطCقة وال ّCروح اإلنCسانّ Cية ا ّلCCتي هCي الCحامCلة لهCذه الCق ّوة
م CCهما ك CCان CCت ف CCي م CCنتهى الC Cنّفوذ ول CCك ّن ن CCفوذه CCا مح CCدود .دل CCيل ذل CCك أ ّن ت CCأث CCير ع CCظماء ال CCفالس CCفة
Cفوس CCا م CCعدودة أو ر ّب CCوا أن CCفسهم ف CCقط  ,ول CCك ّن ن CCفوذ
الس CCلف والخ CCلف مح CCدود وق CCد ر ّب CCوا ن C Cً C
وح CCكماء ّC C
ال Cّ Cروح ال CCقدس غ CCير مح CCدود وف CCيوض CCات CCها غ CCير مح CCدودة وم CCهما زاد اطّ CCالع اإلن CCسان ع CCلى ال CCحكمة
والCفلسفة وحCصل عCلى الCقدرة واملCهارة فCيهما فCإنّCه ي ّ
CحتاجCا إلCى نCفثات ال ّCروح الCقدس  ,فCمثالً
ًC
Cظل م
أفCCالطCCون ا ّلCCذي كCCان الCCفيلسوف األقCCدم لCCدى الCCيونCCان وكCCذلCCك أرسCCطو وفCCيثاغCCورس وإقCCليدس ك ّ Cلهم
كCC CانCC Cت دائCC Cرة نCC CفوذهCC Cم محCC Cدودة وبCC CرغCC Cم هCC Cذه الCC Cق ّوة الCC Cفلسفيّة والCC Cحكمة ا ّلCC Cتي كCC CانCC Cت لCC CديCC Cهم لCC Cم
Cضحي بCCحياتCCه مCCن أجCCل الCCعموم  ,أ ّمCCا ال Cنّفوس ا ّلCCتي كCCانCCت مCCؤيّCCدة
يسCCتطيعوا أن يCCربّCCوا إنCCسانًCCا يّ C
ب CCال Cّ Cروح ال CCقدس ف CCقد ك CCان ل CCها ن CCفوذ ب CCحيث س CCارع ج ّ Cم غ CCفير م CCن ال Cنّاس م CCن ت CCأث CCير أن CCفاس CCهم إل CCى
مCيدان الCفداء ،مCن أمCثال هCذه الCنّفوس بCطرس ا ّلCذي لCم يCكن لCه عCلى حسCب الCظّاهCر عCلم .فCقد كCان
هCذا ال ّ
Cشخص صCيا ًدا لCألسCماك ولCم يCكن لCه عCلم وفCضل وكCان أمCيًّا ال يCقرأ وال يCكتب إلCى درجCة لCم
السCبت ومCع هCذا فCإنCه ملّا تCأيّCد بCنفثات ال ّCروح الCقدس أثّCر فCي عCالCم الCوجCود
يCكن يCعرف حCساب أيّCام ّC C
وأي ت CCأث CCير! وم CCقصدي ه CCو أ ّن اإلن CCسان م CCهما ارت CCقى ف CCي ال CCحكمة وارت CCقى ف CCي
Cيرا ج ً C
Cسيما ّ
ت CCأث ً C
Cحتاج CCا ل CCنفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس ،وم CCهما اكتس CCب اإلن CCسان م CCن ال CCكمال ف CCإنّ
ًC
ال CCفلسفة ف CCإنّ CCه ي CCبقى م C

دائCرة نCفوذه تCبقى محCدودة .وإذا أراد أن يCسيّر أفCكار البشCر فCإ ّن تحCريCكه لCها يCكون محCدو ًدا وال
يكتس CCب ص CCفة ال ّ C
Cشمول واإلح CCاط CCة  ,ول CCك ّن أول CCياء اهلل أوج CCدوا ف CCي ع CCال CCم األف CCكار ح CCرك CCة ع CCموم Cيّة
Cحات لCألحCجار فCإنّCه أوجCد فCي عCالCم
وظهCرت آثCار غCريCبة فCمثالً حCضرة إبCراهCيم مCع أنّCه كCان ابCن ن ّ
Cري حCركCة جCديCدة وكCذلCك حCضرة مCوسCى أوجCد حCركCة عCا ّCمCة فCي األفCكار البشCريّCة وكCذلCك
الCفكر البش ّ
أي ً
Cس ّيد املCسيح فCمع أنّCه كCان مCن أسCرة فCقيرة إالّ أنّCه أوجCد فCي عCالCم األفCكار حCركCة عCمومّ Cية
Cضا ال ّ
غCCير اعCCتياديCCة وعCّ Cمت سCCطوتCCه أرجCCاء الCCعالCCم .وكCCذلCCك حCCضرة محCّ Cمد فCCمع أنّCCه كCCان أمً Cيّا إال أنّCCه كCCان
ذا ن CCفوذ ع CCجيب ف CCي م CCجال األف CCكار ال CCعموم ّ Cية وأوص CCل األم CCة ال CCعرب CCية إل CCى أع CCلى درج CCات ال CCكمال
وكCذلCك حCضرة الCباب أوجCد حCركCة عCمومّ Cية فCي عCالCم األفCكار  ,إذن فCقد اتّCضح أن الCنّفوس املCؤ ّيCدة
الشCCرق والCCغرب
بCCالCّ Cروح الCCقدس لCCها نCCفوذ كCCامCCل بCCحيث إنّCCها تجّ Cدد الCCعالCCم وتهCCبه حCCياة أبCCديّCCة وتCCنير ّ C
Cسنني ويCCبقى نCCفوذهCCا .أ ّمCCا لCCو كCCان اإلنCCسان
Cمر آالف الّ C
وإ ّن قCCدرتCCها وتCCأثCCيرهCCا غCCير محCCدوديCCن بCCل تّ C
غCير مCؤيّCد بCال ّCروح الCقدس فCإ ّن حCركCته ت ّ
Cسا لCلفلسفة ،والCيوم ملCا
Cظل محCدودة مCهما كCان عCاملًا وم ّC C
Cؤس ً
انCقطعت حCركCة األفCكار الCالّهCوتCية بCصورة كّ Cليّة ونCسخت الCحكمة اإللCهيّة وتCغ ّلبت املCا ّديّCات وسCيطرت
ظ CCلمة األوه CCام واخ CCتفت ال CCحقيقة ظه CCر ح CCضرة ب CCهاء اهلل م CCن أف CCق إي CCران وأوج CCد ف CCي ع CCال CCم األف CCكار
ح CCرك CCة ق CCويّ CCة ف CCوج CCد اإلي CCرانC Cيّون إح CCساس CCات ربّ CCانC Cيّة وأدرك CCوا ال CCحكمة اإلل CCهيّة وت CCغيّرت أف CCكاره CCم
وأط CCواره CCم وأف CCعال CCهم ب CCصورة ك ّ Cليّة  ,وك CCان ال Cنّاس ك ّ Cلهم أس CCرى ال Cتّقال CCيد ف CCأص CCبحوا خ CCل ًقا ج CCدي ً Cدا
روحCCا جCCديCCدة وأشCCرق نCCور الCCحقيقة  ,إ ّن جCCميع املCCلل واألديCCان غCCارقCCة فCCي بحCCر األوهCCام ولCCم
ونCCالCCوا ًC
ي CCبقَ م CCن ح CCقيقة األدي CCان اإلل CCه ّية أث CCر وال خ CCبر وق CCبل الC Cنّاس ك Cّ Cل م CCا س CCمعوه م CCن اآلب CCاء واألج CCداد
Cيهودي ي CCصبح ي CCهود ًيّ CCا وال CCول CCد امل CCسيحيّ ي CCصبح م CCسيح ًيّا
ف CCاتّ CCبعوه وال زال CCوا ي Cتّبعون CCه .ف CCال Cطّفل ال C
ّ
Cبوذي ب CCوذ ًيّ CCا وال CCزرادش CCتيّ زرادش CCت ًيّا .إذن ف CCالج CCميع أس CCرى ال Cتّقال CCيد وي Cتّبعون ت CCقال CCيد آب CCائ CCهم
وال ّ C
وأجCدادهCم  ,أ ّCمCا بCهاء اهلل فCقد قCال إ ّن الCتّقليد غCير جCائCز ويCجب تح ّCري الCحقيقة  ,ثّ Cم إ ّن بCهاء اهلل
تّ C
Cفضل أ ّن ال CCعلم وال ّ Cدي CCن ت CCوأم CCان ال ي CCنف ّكان ع CCن ب CCعضهما وال ّ Cدي CCن ا ّل CCذي ل CCيس م Cتّف ًقا م CCع ال CCعقل
والCعلم والCفن لCيس بCديCن بCل هCو تCقالCيد لCآلبCاء واألجCداد وهCو أوهCام ألن الCعلم عCبارة عCن الCحقيقة،
إذن ي CCجب أن ي CCكون ال ّ Cدي CCن م CCطاب ً Cقا ل CCلعلم وإن ل CCم ي CCكن م CCطاب ً Cقا ف CCهو ب CCاط CCل وأوه CCام  ,وت ّ C
Cفضل أنّ
الّ CديCن يCجب أن يCكون سCبب األلCفة واملCحبّة بCني البشCر وأن يCؤ ّلCCف بCني الCقلوب واألرواح فCإن أصCبح
الّ CديCCن سCCبب الCCعداوة فCCإ ّن عCCدمCCه خCCير مCCن وجCCوده  ,وتّ C
Cفضل أ ّن الّ CديCCن يCCجب أن يCCكون سCCبب وحCCدة
CوحCد الCقبائCل املCختلفة فCالّ CديCن إن لCم
الCعالCم اإلنCسانCيّ ال سCبب االخCتالف وك ّCل ديCن حCقّ ال بCد أن ي ّ C
يCكن سCببًا لCوحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ فCال ش ّCك أ ّن عCدمCه خCير مCن وجCوده  ,وت ّ
Cفضل أ ّن الّ CديCن يCجب
Cحب جCCميع الخCCلق
أن يCCزيCCل ال Cت ّ ّ
عصب فCCإن لCCم يCCزلCCه فCCليس بCCديCCن ألن ال ّ CديCCن هCCو اتCCباع الCCحقّ واهلل يّ C
وهCCو فCCي صCCلح وسCCالم مCCع جCCميع الخCCلق وهCCو رؤوف بجCCميع الخCCلق فCCيجب عCCلينا اتّCCباع اهلل ويCCجب
Cحب جCCميع الخCCلق وأن نCCكون شCCفوقCCني بCCهم جCCمي ًعا إذًا يCCجب أن نّ C
عصب
Cغض ال Cطّرف عCCن ال Cت ّ ّ
أن نّ C
عصبات سCCبب
CسياسCيّ واملCCذهCCبيّ ونتحCّ Cرى الCCحقيقة أل ّن هCCذه الCت ّ ّ
الCCجنسيّ والCتّعصب الCCوطCCنيّ والّ C

االخCتالف بCني البشCر ومCن أجCلها سCفكت الّ CدمCاء ونCتيجتها هCي نCواح األ ّمCCهات املCسكينات بCالCويCل
عصب هCو ا ّلCذي يهCدم
عصب نCتيجته فCقدان اآلبCاء أبCنائCهم وهCذا الCت ّ ّ
والCثّبور ملCقتل أبCنائCهن .وهCذا الCت ّ ّ
عصبات ف CCإنّ
عصب ،وال ي CCزال س CCببًا الض CCطراب ال CCعال CCم .أ ّم CCا ل CCو ذه CCبت ال Cت ّ ّ
امل CCمال CCك .وك CCان ه CCذا ال Cت ّ ّ
ج CCميع البش CCر ي CCأت CCلفون ب CCمنتهى امل CCحبّة ف CCي م CCا ب CCينهم  ,وامل CCقصود أن CCنا ي CCجب أن ن Cتّبع اهلل ون CCنفّذ
Cوارا ف CCلماذا ن CCكون ظ Cالّ ًم CCا؟ وأراد اهلل أن ن CCكون
ال ّ C
Cسياس CCة اإلل CCه ّية ول CCقد أراد اهلل أن ن CCكون ن CCحن أن ً C
Cحب جCميع عCبيده فCلماذا
نCحن مظهCر ال ّCرحCمة وال ّCرأفCة فCلماذا نCكون مظهCر الCغضب والCنّقمة؟ واهلل ي ّ
ال ن CCحبّهم ن CCحن؟ وه CCو ي CCرزق الج CCميع وي CCحيي الج CCميع وي CCحفظ الج CCميع وه CCوع CCلى ش CCأن م CCن ال Cّ Cرأف CCة
عCظيم فCلماذا نCكون قCساة؟ فCلو اتّCبعنا نCفثات ال ّCروح الCقدس فCمن املCؤ ّCكCد أن ال ّCرحCمة اإللCه ّية ومCوهCبة
Cورا للجCCميع ولCCو اقCCتبسنا الCCفيض
الCّ Cر ّ
ب الCCغفور تCCشملنا وإن اسCCتفضنا مCCن شCCمس الCCحقيقة ك Cنّا نً C
م CCن امل CCرك CCز كC Cنّا ل ّ C
Cلكل رح CCمة دون ش Cّ Cك  ,وإنّ CCي ه CCذه الّ C Cليلة مس CCرور جً C Cدّا وق CCد ج CCئت إل CCى مج CCلس
حCCضرت إلCCيه هCCذه الCذّوات املCCحترمCCة وتشCّ CرفCCت بCCلقائCCهم فCCالCCوجCCوه وهلل الحCCمد مCCنيرة والCCقلوب طCCاهCCرة
واألرواح مس CCتبشرة ب CCال CCبشارات اإلل CCهيّة وم CCقصود الج CCميع ه CCو تح Cّ Cري ال CCحقيقة  ,وإنّ CCي أرج CCو اهلل
أن يCؤيّCدكCم ويCوفّCقكم جCمي ًعا لCعل تCزداد ال ّCروحCانCيّة والCحكمة اإللCهيّة وتظهCر أسCرار الCكائCنات وتCحيط
الفيوضات حتّى تصبح فرنسا جنّة الالّهوت.
السالم
حضرة زرادشت عليه
ّ
الخطبة املباركة ألقيت في رملة اإلسكندريّة في فندق فكتوريا في  4آذار 1912
هو اهلل
الس CCالم ن CCب ّوت CCه واض CCحة وض CCوح
م CCن ج CCملة امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة اإلل CCهيّة ك CCان ح CCضرة زرادش CCت ع CCليه ّC C
الّ C
السCCالم فCCي وقCCت
Cجته قCCاطCCعة وقCCد ظهCCر زرادشCCت عCCليه ّ C
Cشمس وبCCرهCCانCCه سCCاطCCع ودلCCيله الئCCح وحّ C
كCانCت فCيه إيCران خCرابًCا يCبابًCا وكCان أهCلها فCي مCنتهى الخCذالن وكCانCت الحCرب الّ CدائCمة مسCتعرة بCني
Cتقرت إيCران قCليالً أ ّيCام لهCراسCب ألنّCه كCان رجCالً تCق ًيّا يتح ّCرى الCحقيقة ثCمّ
إيCران وتCركسCتان .ولCقد اس ّ
السCCلطنة  ,وخ CCالص CCة ال CCقول إنّ CCه ق CCد أح CCاط CCت ب CCإي CCران ظ CCلمات ال Cذّلّ
ت CCرب CCع َكش CCتاس CCب ع CCلى س CCري CCر ّ C
والCCهوان وفCCي هCCذا الCCوقCCت ظهCCر زرادشCCت فCCأنCCار إيCCران وأيCCقظ أهCCلها بCCعد أن تCCف ّككت قCCواهCCا وتCCدنّCCت
مCCن جCCميع الCCجهات فCCتاه اإليCCرانّ Cيون وسCCيطرت ظCCلمة الجهCCل فCCي بCCالدهCCم ولCCكنّها بCCعثت مCّ Cرة أخCCرى
روحCCا ج CCدي ً Cدا واتّجه CCت ج CCهة ال Cّ Cرق Cيّ  ,وم CCن ال CCواض CCح أ ّن ت CCعال CCيم
م CCن أث CCر ت CCعال CCيم زرادش CCت ون CCال CCت ً C
السCالم
السCالم تCعالCيم سCماويّCة ،وأ ّن نCصائCحه ووصCايCاه إلCهيّة ،ولCو لCم يظهCر عCليه ّ C C
زرادشCت عCليه ّ C C
السCCالم مل CCا ب CCقي ل CCإلي CCران Cيّني أث CCر وال اس CCم ولح CCرم CCوا م CCن
مل CCحيت إي CCران وف CCنيت .ول CCوال ت CCعال CCيمه ع CCليه ّ C
فCضائCل اإلنCسانCيّة بCصورة كّ Cليّة ولCحجبوا عCن الCفيوضCات ال ّCربّCانCيّة بCصورة كّ Cليّة .ولCك ّن ذلCك الCكوكCب
النّورانيّ أنار أفق إيران وعدل عالم األخالق وربّى اإليرانيّني بالتّربية اإللهيّة.

السCCالم واضCحة كCال ّ
Cشمس .ومCن الCعجيب أن يCعترف الCنّاس بCنب ّوة
وخCالصCة الCقول إ ّن نCب ّوتCه عCليه ّ C
السCCالم
السCCالم .إذ مل ّCا لCCم يCCذكCCر اسCCم زرادشCCت عCCليه ّ C
السCCالم ويCCنكروا زرادشCCت عCCليه ّ C
مCCوسCCى عCCليه ّ C
بCصورة صCريCحة فCي الCقرآن فCقد أنCكره أهCل الCفرقCان واعCترضCوا عCليه .والCحقيقة أ ّن بCعض األنCبياء
فCقط ذكCرت أسCماؤهCم فCي الCفرقCان ومCعظمهم ذكCرت صCفاتCهم ولCم تCذكCر أسCماؤهCم مCا عCدا ثCمانCية
وعش CCري CCن ن CCب ًيّا ..أ ّمCC Cا اآلخ CCرون ف CCقد ذك CCر أك CCثره CCم ب CCالC Cتّلوي CCح دون الC Cتّصري CCح ب CCأس CCمائ CCهم .وأ ّمCC Cا
السCCالم ف CCيذك CCره ال CCقرآن ك CCنبيّ ب CCعث ع CCلى س CCواح CCل نه CCر )آراس( وبه CCذا
ب CCخصوص زرادش CCت ع CCليه ّ C
السCالم فCي الCقرآن بCأنّCه نCبيّ "أصCحاب ال ّCرس" وملCا لCم يCفهم حCضرات
الCعنوان ذكCر زرادشCت عCليه ّC C
السCCالم قCCد ظهCCر فCCي
املفسCCريCCن كCCلمة "الCّ Cرس" فCCقد فسCCروهCCا بCCمعنى الCCبئر .ومل ّCا كCCان شCCعيب عCCليه ّ C
ّC
مCديCن وكCان أهCل مCديCن يشCربCون املCاء مCن اآلبCار لCذا ظّ Cن املفسCرون أ ّن الCنّبي ا ّلCذي بCعث فCي ال ّCرس
السCالم .وقCد ذكCر بCعض املفسCريCن أ ّن املCقصود بCال ّCرس هCو نهCر آراس وأنّCه بCعث
كCان شCعيبًا عCليه ّC C
عCCدد مCCن األنCCبياء هCCناك ولCCم تCCذكCCر أسCCماؤهCCم فCCي الCCقرآن وهCCكذا كCCان قCCولCCهم  ,وخCCالصCCة الCCقول إنّ
السCC Cالم ذك CC Cر ف CC Cي ال CC Cقرآن ب CC Cاس CC Cم "ن CC Cبيّ ض CC Cفاف ال Cّ C Cرس" وإ ّن ع CC Cظمته واض CC Cحة
زرادش CC Cت ع CC Cليه ّ C
ك CCال ّ C
Cشمس وق CCد ب CCقيت ع CCظمته مس CCتورة ح Cتّى ي CCوم ظ CCهور الج CCمال امل CCبارك وب CCعد ذل CCك رف CCع الج CCمال
السCCالم كCCان أحCCد املCCظاهCCر املCCق ّدسCCة اإللCCهيّة.
املCCبارك اسCCمه وذكCCر فCCي األلCCواح أ ّن زرادشCCت عCCليه ّ C
وكCما أ ّن مCكنونCات األرض تظهCر عCندمCا يهCطل الCغيث ويهCب الCنّسيم وتشCرق ال ّ
Cشمس كCذلCك حCينما
ظهCCر الجCCمال املCCبارك شCCمس الCCحقيقة وأشCCرقCCت أنCCواره ظهCCرت لCCلعيان جCCميع الCCحقائCCق واألسCCرار،
السCالم .فCقد ظ ّCل الCفرس تCائهCني مّ Cدة ألCف سCنة ونّ Cيفًا ال مCأوى لCهم وال
ومCنها قCضية زرادشCت عCليه ّC C
مCلجأ لCهم .ولCك ّن الجCمال املCبارك وهلل الحCمد احCتضنهم فCي كCنفه وبCعد ألCف سCنة أنCقذهCم مCن هCذه
السCالم .وصCارت هCذه الCقض ّية أي ً
Cضا سCببًا فCي
الCذّ ّلCة ومCن هCذه املCش ّقة وأعCلن نCب ّوة زرادشCت عCليه ّC C
ألCفة الCعالCم اإلنCسانCيّ ومCحبّته وارتCباطCه ووحCدتCه .وقCد وضCع الجCمال املCبارك جCميع األمCم تCحت ظCلّ
جCCناح عCCنايCCته وواسCCى قCCلوب الجCCميع وتCCرأّف بCCالجCCميع , .ولهCCذا فCCإ ّن أمCCره رحCCمة لCCلعاملCCني وظCCهوره
Cسيف ووض CCع م CCكان CCه امل CCحبّة
س CCبب ن CCجاة م CCن ع CCلى األرض وس CCرور ج CCميع امل CCلل .وق CCد رف CCع ح CCكم ال ّ C
CجانCا وهلل الحCمد مCن
الCحقيقيّة ومCحا الCتّباعCد والCتّنافCر ّ C C
وأسCس األلCفة والCتّجاذب بCني الCعموم .وقCد ن ّ
كCّ Cل قCCيد وصCCالCCحنا مCCع جCCميع املCCلل وجCCعلنا مCCحبّني لCCلعاملCCني واعCCتبرنCCا مCCن الCCبهائ Cيّني لهCCذا يCCتوجCCب
عCCلينا أن نCCرفCCع لCCه الّ C
Cشكر فCCي كCّ Cل آن ألCCف مCّ Cرة وأن نCCقوم بCCواجCCب الCCعبوديّCCة لCCه وهCCذا مCCنتهى آمCCالCCنا
وأم CCان CCينا .الح CCظوا أيّ CCة م CCوه CCبة ت CCلطّف ب CCها! فه CCذا الج CCمع امل CCجتمع اآلن ج CCاء م CCن أم CCاك CCن م CCختلفة
وج CCاءت ك Cّ Cل ن CCفس م CCن إق CCليم وب CCلد .وم CCا أع CCظم االخ CCتالف ا ّلCCذي ك CCان ب CCيننا وم CCا أش CCد ال Cنّزاع ا ّلCCذي
Cصفات الCّ CرحCCمان Cيّة وجCCمعنا
كCCان بCCيننا .ومCCا أكCCثر مCCا ك Cنّا مCCبتعديCCن عCCن بCCعضنا .فتج ّ Cلى عCCلينا بCCالّ C
ووحCدنCا وجCمعنا حCول مCائCدة فCي مCكان مCثل هCذا املCكان فCي بCالد الCغربCة فCصرنCا كّ Cلنا
وأ َّلCCف بCيننا َّ C
فCي كCمال املCحبّة واأللCفة واالتّCحاد مCجتمعني حCول هCذه املCائCدة ولCيس لCنا هCدف غCير عCبود ّيCة الCعتبة
املCCباركCCة وال نCCبتغي غCCير املCCحبّة واأللCCفة فCCقلوبCCنا مCCرتCCبطة بCCعضها بCCبعض وأرواحCCنا ك ّ Cلها مسCCتبشرة

بCCعنايCCة الجCCمال املCCبارك وكCّ Cل هCCذا واضCCح شCCديCCد الCCوضCCوح فCCي هCCذا الجCCمع ا ّلCCذي نCCحن فCCيه .تCCرى
مCCاذا سيحCCدث فCCي املسCCتقبل؟ وكCCيف سCCتتّحد جCCميع املCCلل واملCCذاهCCب والّ C
Cشعوب والCCقبائCCل املCCختلفة
املCتحاربCة املCتنازعCة؟ فCاالتّCحاد املCوجCود اآلن هCو بCمثابCة عCنوان املCقالCة .تCرى مCاذا سCيكون مCنت هCذا
املCقال وشCرحCه؟ ومجCلسنا هCو ديCباجCة الCكتاب ومCنها تCعرف حCقائCق هCذا الCكتاب ومCعانCيه  ,وأمCلي
أن ي CCكون ك Cّ Cل واح CCد م CCنا ح CCني ي CCرج CCع إل CCى وط CCنه أو م CCسكنه آي CCة م CCن اآلي CCات اإلل CCه ّية وم CCوه CCبة م CCن
املCCواهCCب الCّ Cر ّبCCان ّ Cية ويCCكون سCCببًا فCCي ألCCفة الCCقلوب وسCCببًا فCCي اتّCCحاد ال Cنّفوس وارتCCباطCCها .فCCاخCCدمCCوا
الCCوحCCدة اإلنCCسان ّ Cية وكCCونCCوا خ ّ Cدا ًمCCا لجCCميع البشCCر ومCCحبّني لجCCميع مCCن عCCلى األرض واجCCتمعوا بCCني
الCCغريCCب والCCقريCCب وانCCظروا إلCCى الCCعدو والCCحبيب نCCظرة واحCCدة وعCCاشCCروا الجCCميع فCCي مCCنتهى املCCحبّة
والرأفة وهذا منتهى آمالنا وأمانينا وإنّي على يقني بأنّكم ستعملون هذا.
ّ
مولد ال ّرسول الكريم
الخطبة املباركة ألقيت في رملة اإلسكندريّة في فندق فكتوريا في  6آذار 1912
هو اهلل
CموسCCا ن ّ Cورت عCCالCCم اإلمCCكان لCCعظيم اإلشCCراق .وقCCد نCCور ك Cلّ
إ ّن املCCظاهCCر املCCق ّدسCCة اإللCCهيّة كCCانCCت شC ً C
واح CCد م CCنهم ال CCعال CCم وق CCت ط CCلوع CCه ،إالّ أن ك CCيفيّة ط CCلوع CCهم ك CCان CCت م CCتفاوت CCة .ف CCحضرة م CCوس CCى أش CCرق
كCCوكCCبه عCCلى اآلفCCاق ولCCكنّه نشCCر شCCريCCعة اهلل بCCني بCCني إسCCرائCCيل بCCق ّوة قCCاهCCرة ولCCم يCCتجاوز إلCCى مCCكان
آخCر بCل حCصرهCا فCي بCني إسCرائCيل وحCدهCم  ,وأعCني بهCذا أ ّن كCلمة اهلل وهCبت بCني إسCرائCيل روح
CوسCعوا
اإليCمان وأخCذت بCيد تCلك املّ Cلة فCي ظ ّCل شCريCعة حCضرتCه نCحو جCميع مCراتCب ال ّCرقCيّ ،فCنموا وت ّ C C
حCتّى وصCلوا إلCى عهCد سCليمان وداود .ولCقد اسCتغرق ذلCك مّ Cدة خCمسمائCة سCنة حCتّى انتشCر األمCر
Cتشارا ي CCليق ب CCه .ول CCقد ك CCان ب CCنو إس CCرائ CCيل ف CCي زم CCان ف CCرع CCون ف CCي ن CCهاي CCة ال Cذّ ّل وال ّ C
Cضعف
اإلل CCهيّ ان C
ً
مسCCتغرقCCني فCCي الCCهوى واملCCلذّات ومنغمسCCني فCCي الCّ CرذائCCل واملCCوبCCقات ،فCCارتCCقوا بCCق ّوة حCCضرة مCCوسCCى
املCعنو ّيCة ونCجوا مCن الCظّلمات وصCاروا سCببًا فCي تCنويCر اآلفCاق وتCر ّبCوا وفCق الCتّربCية اإللCه ّية إلCى أن
Cصراط املس CCتقيم ،وان CCصرف CCوا ع CCن امل CCنهج
ب CCلغوا م CCنتهى درج CCة ال Cّ Cرق CCي .وب CCعد ذل CCك انح CCرف CCوا ع CCن ال ّ C
الCCقويCCم ،ووقCCعوا مCّ Cرة أخCCرى فCCي ال Cذّ ّل الCCقديCCم ،إلCCى أن جCCاءت دورة حCCضرة املCCسيح وطCCلع الCCكوكCCب
Cعيسوي وفCC Cي أيّCC Cام حCC CضرتCC Cه اهCC Cتدت فCC Cئة بCC Cنور الهCC CدايCC Cة واشCC Cتعلت بCC Cنار مCC Cحبّة اهلل وانجCC CذبCC Cت
الC C
ّ
وانCقطعت ع ّCما سCوى اهلل وانCصرفCت عCن راحCتها وعCن عCزّتCها وعCن حCياتCها ونCسيت جCميع شCؤونCها،
Cفرا وأعCرض عCن
إالّ أنّCها كCانCت فCئة قCليلة وفCي الCحقيقة كCان عCدد املCؤمCنني الCحقيقيّني اثCني عشCر ن ً
Cفرا وبCضع نCساء .وقCد م ّCرت ثCالثCمائCة
الCحقّ واحCد مCنهم واسCتكبر ،فCانCحصرت عّ CدتCهم بCأحCد عشCر ن ً
Cبيرا ثّ C Cم ن CCفذت ك CCلمة اهلل وب CCلغ ن CCداء م CCلكوت اهلل ج CCميع
س CCنة ل CCم ينتش CCر أم CCر ح CCضرت CCه ان C
Cتشارا ك ً C
ً
أطCCراف األرض وأحCCيت روحCCان Cيّة حCCضرتCCه الCCعالCCم ون ّ CورتCCه بCCنورهCCا .ث ّ Cم جCCاء زمCCان حCCضرة الCّ CرسCCول

السCالم وطCلعت شCمس حCضرتCه ،ولCكنّه ظهCر فCي صحCراء قCاحCلة ال مCاء فCيها وال نCبات بCعيدة
عCليه ّ C C
عCCن سCCيطرة املCCلوك وال تCCسودهCCا ق ّ Cوة ولCCم تCCنفذ إلCCيه قCCوى سCCائCCر املCCمالCCك ،بCCل كCCانCCت الCCق ّوة مCCحصورة
فCCي بCCضع قCCبائCCل كCCانCCت هCCي فCCي مCCنتهى الّ C
Cضعف ولCCكنّها كCCانCCت ذات صCCولCCة بCCالنّسCCبة لCCغيرهCCا مCCن
الCقبائCل .وكCانCت قCبيلة قCريCش أعCظم تCلك الCقبائCل وكCانCت أعCظم قّ Cوة لCها ال تCزيCد عCلى األلCف شCخص،
والسCCلطة ،وكCCان سCCالحCCهم
ّC
وكCCانCCت تCCحكم مّ Cكة وكCCانCCت املCCعيشة فCCي بCCاديCCة الCCعرب عCCاريCCة عCCن الCنّظام
Cسيف وال Cّ Cرم CCح وال CCعصا .ل CCقد رف CCع ح CCضرت CCه أم CCر اهلل ب CCق ّوة ق CCاه CCرة وم CCن امل CCعلوم أ ّن ك Cلّ
ع CCبارة ع CCن ال ّ C
نCفس تCرى الCق ّوة الCقاهCرة تCخضع وتCخشع ولCها يسCتسلم ك ّCل ع ٍ
Cاص ويCطيع .فCلو أ ّن إنCسانًCا قCرأت
لCCه ألCCف كCCتاب مCCن ال CنّصائCCح ولCCم يCCتأثّCCر بCCها واسCCتدلCCلت لCCه بCCدالئCCل وب ّ Cينت لCCه ب ّ Cينات تCCؤثّCCر ح Cتّى فCCي
الصخCر األصّ Cم ولCكنّها ال تCؤثّCر فCيه ،فCإنّCه بCأق ّCل قّ Cوة قCاهCرة يCتأثّCر إلCى درجCة يCخضع خCضو ًCعCا تCا ًCمّCا
ّ
ويCخشع خCشو ًCعCا ويCقوم بCامCتثال األمCر ،فCحضرة ال ّCرسCول رفCع أمCره بCالCق ّوة الCقاهCرة وبCها رفCع رايCته
ونش CCر ش CCري CCعة اهلل .أ ّم CCا الج CCمال امل CCبارك وح CCضرة األع CCلى ف CCقد ظه CCرا ف CCي زم CCان زل CCزل CCت ف CCيه ق CCوى
ال ّ Cدول الCCقاهCCرة أركCCان الCCعالCCم ولCCم يCCعتكفا فCCي مCCكان خٍ C
Cال مCCن الCCعمران بCCل ظهCCرا فCCي قCCطب آسCCيا
Cصة قCCريCCش بCCل إ ّن كCّ Cل دولCCة تCCجول فCCي مCCيدان
وأعCCداؤهCCما مس ّ Cلحون بCCأنCCواع األسCCلحة .ولCCم تCCكن قّ C
الحCرب بخCمسة آالف مCدفCع ومCئات األلCوف مCن الCجيوش وأقCصد بهCذا أ ّن جCميع الّ Cدول فCي مCنتهى
الCقدرة وجCميع املCلل فCي مCنتهى الCق ّوة والCعظمة .ولCو رجCعتم إلCى الCتّاريCخ لCرأيCتم أ ّن دول الCعالCم لCم
أي عCصر أو قCرن بهCذه الCق ّوة ،ولCم تCكن مCلل الCعالCم عCلى هCذا االنCتظام .فCفي وقCت كهCذا
تCكن فCي ّ
طCلعت شCمس الCحقيقة مCن األفCق ال ّCرحCمانCيّ ،إالّ أنّCها طCلعت فCي مCنتهى املCظلومّ Cية وحCيدة فCريCدة
ال مCCعني لCCها وال نCCصير .وكCCانCCت قCCوى الCCعالCCم قCCائCCمة عCCلى مCCقاومCCة الجCCمال املCCبارك عCCلى الّ Cدوام .وقCCد
وردت عCلى الCوجCود املCبارك ك ّCل أنCواع املCصائCب فCي مCوارد الCبالء ولCم تCبقَ بCل ّية لCم تCرد عCلى الCوجCود
حCا وسCجنوه
Cبر ً C
املCبارك فCي مCنتهى درجCة مCن ّ C C
الشCدة .فCقد كCفَّره الجCميع وحّ Cقروه وضCربCوه ضCر ًبCا م ّ
Cيرا أخ CCرج CCوه م CCن وط CCنه ب CCمنتهى امل CCظلوم Cيّة ون CCفوه إل CCى ال CCعراق ث ّ Cم ن CCفوه م Cّ Cرة أخ CCرى إل CCى
ون CCفوه وأخ ً C
إسCطنبول ونCفوه م ّCرة ثCالCثة مCن إسCطنبول إلCى ال ّCرومCي ّلي وبCعد ذلCك أرسCلوه إلCى أخCرب قCالع الCعالCم
–ق CCلعة عّ C Cكا -وس CCجنوه ه CCناك .وال ي CCمكن ت CCص ّور م CCكان ل CCلنّفي وال CCحبس أردأ م CCن ه CCذا امل CCكان وال
Cيرا إلCى
يCمكن أن يCكون هCناك نCفي أعCظم مCن هCذا الCنّفي ا ّلCCذي كCان أربCع م ّCرات وا ّلCCذي انCتهى أخ ً
ق CCلعة م CCثل ق CCلعة ع ّ Cكا .ول CCم يح CCدث ف CCي ال Cتّاري CCخ أن ي CCنفى إن CCسان أرب CCع م Cّ Cرات م CCن مح Cّ Cل إل CCى مح Cلّ
الس CCالس CCل
Cسجن وم CCن ت CCحت ّC C
Cسجن األع CCظم ،وم CCع ه CCذا ي CCقوم م CCن داخ CCل ال ّ C
Cيرا ف CCي ال ّ C
Cتقر أخ ً C
ويس ّ C
واألغCالل بCمقاومCة مCن عCلى األرض وأعCني مCقاومCة جCميع املCلوك واملCلل .وفCي الCوقCت ا ّلCذي كCان فCيه
الشCCدي CCدة ،ول CCم يه CCت ّم أب ً Cدا ف CCي
ت CCحت م CCخال CCبهم وزج CCره CCم ص CCدرت أل CCواح CCه ل CCلملوك ون CCزل CCت إن CCذارات CCه ّ C
السCالسCل
Cسجن وتCحت ّC C
Cسجن بCأيّCة دولCة مCن الّ Cدول .وخCالصCة الCقول إ ّن أمCره أحCاط الCعالCم فCي ال ّ
ال ّ
الشCCرق وال CCغرب ورف CCع راي CCة امل CCلكوت وس CCطعت أن CCواره ول CCم تس CCتطع ج CCميع
أب CCلغ ن CCغمة ك CCلمة اهلل إل CCى ّ C
ق CCوى ال CCعال CCم م CCقاوم CCته ،ول CCو أنّ CCه ك CCان ع CCلى حس CCب الC Cظّاه CCر س CCجينًا ول CCكنّه ك CCان م CCمتازًا ع CCن ب CCق ّية

Cقيرا فCي سCجنه وقCد سCارت الCقاعCدة الCعا ّCمCة عCلى هCذا
املCسجونCني ألن ك ّCل مCسجون يCكون ذلCيالً وح ً
املCنوال ولCك ّن حCضرتCه لCم يCكن كCذلCك ،فCمثالً كCان جCميع أولCي املCناصCب وجCميع املCوظCفني خCاضCعني
خCاشCعني عCند حCضورهCم فCي سCاحCته املCق ّدسCة وكCان يشهCد جCميع الCزّائCريCن مCن األحCبّاء عCيانًCا أنّ
بCعض األمCراء املCدنCيّني والCعسكريّCني كCانCوا يCرجCون التّش ّCرف بCنهايCة االلCتماس ولCك ّن حCضرتCه كCان ال
Cتصرف عّ C Cكا م CCصطفى ض CCياء ب CCاش CCا التّش Cّ Cرف ملّ C Cدة خ CCمس دق CCائ CCق ول CCكنّ
ي CCقبل ذل CCك ول CCقد أراد م C
ّ
Cنص عCلى أن يCكون الجCمال املCبارك سCجينًا فCي إحCدى
حCضرتCه لCم يCقبل إذ كCان فCرمCان ّC C
السCلطان ي ّ
الCغرف وأن ال يCسمح ألحCد بCالتّش ّCرف بCه ولCو كCان مCن عCشيرتCه وأهCله وأن يCبذل أقCصى االنCتباه لCئال
ي CCصل إل CCى م CCحضره األق CCدس أح CCد ف CCفي م CCثل ه CCذا ال CCوق CCت ارت CCفعت أس CCس دار ال ّ C
Cضياف CCة وت CCعال CCت
الشCCرق ومCCن جCCهة الCCغرب ومCCع
خCCيمته املCCباركCCة عCCلى جCCبل الCCكرمCCل وكCCان يCCأتCCي املCCسافCCرون مCCن جCCهة ّ C
الس CCلطان ك CCان ع CCلى ه CCذا ال ّ C
الس CCلطان
Cشكل ول CCك ّن ح CCضرت CCه ل CCم ي CCكن ي CCعتني ب CCفرم CCان ّC C
أ ّن ف CCرم CCان ّC C
Cسجن ولCك ّن الجCميع كCانCوا خCاضCعني
ال
Cسجن عCليه ومCع أ ّن حCضرتCه كCان فCي ال ّ
Cخاص بCتضييق ال ّ
ّ
أم CCام CCه وك CCان بحس CCب ال Cظّاه CCر م CCحكو ًم CCا ول CCكنّه ف CCي ال CCحقيقة ك CCان ح CCاك Cً Cما وك CCان بحس CCب ال Cظّاه CCر
السCالسCل
سCجينًا ولCكنّه كCان فCي مCنتهى الCعزّة  ,ومCوجCز الCقول إ ّن الجCمال املCبارك رفCع أمCره تCحت ّC C
وه CCذا ب CCره CCان ال يس CCتطيع أح CCد ن CCكران CCه وك Cّ Cل ش CCخص ي CCبعد وي CCنفى ي CCصبح ذل CCيالً ج CCبانً CCا ب CCل ي CCفنى
ويضمح ّCل ولCك ّن نCفي الجCمال املCبارك صCار سCببًا إلعCالء األمCر وك ّCل شCخص يCسجن يCكون سCجنه
س CCبب اض CCمحالل CCه ول CCك ّن س CCجن الج CCمال امل CCبارك ك CCان س CCبب اس CCتقالل CCه وك Cّ Cل ش CCخص تهج CCم ع CCليه
الجCماهCير يCنعدم ويCفنى ولCك ّن هCجوم الجCماهCير عCلى الجCمال املCبارك صCار سCببًا إلشCراق األنCوار
فسCCطعت أنCCواره وملCCعت آيCCاتCCه وتCّ Cمت حCCجته والح بCCرهCCانCCه  ,هCCذا وإ ّن هCCذه ال ّ Cليلة لCCيلة مCCيالد حCCضرة
ال ّCرسCول ولCقد احCتفل حCضرات املسCلمني بCاملCولCد وإ ّن احCتفال حCضراتCهم هCو عCادة مCن عCادات ألCف
Cارا جCديCدة ظهCرت
سCنة يCسيرون وفCق طCقوسCها وقCواعCدهCا وآدابCها ولCك ّن لهCذا املCولCد فCي الCحقيقة آث ً
Cارة
فCي الCعالCم ونCتائCج مCفيدة حCصلت ولCقد كCان هCذا املCولCد سCببًا فCي تCغيير وتCبديCل الCوضCع فCي ق ّ
آسCيا مCن حCال إلCى حCال أخCرى وأنCتج تCأثCيرات عCجيبة فCي ذلCك الCحني ولCك ّن حCضراتCهم لCم يCعرفCوا
مCCاذا يCCصنعون بCCعد حCCضرتCCه فظهCCر فCCي كCّ Cل رأس مCCن الCّ Cرؤوس مCCيل مCCن املCCيول وارتCCفعت مCCن ك Cلّ
CساطCع يCتأ ّلCق بCل شCغلوا
حنجCرة مCن الCحناجCر نCغمة خ ّ C C C
CاصCة ،وخCالصCة الCقول لCم يCتركCوا ذلCك الCنّور ال ّ
بCالCنّزاع والجCدال وحCمل ك ّCل واحCد عCلى اآلخCر حCملة الCحيوانCات الCكاسCرة .لCقد كCانCت لCيلة املCولCد فCي
Cلقارة اآلسCيويّCة ولCك ّن الCقوم لCم يCسمحوا لCها أن تCبقى كCذلCك بCل قCامCوا بCالنّهCب
الCحقيقة لCيلة مCباركCة ل ّ
والسCلب والCنّزاع والجCدال  ,أ ّمCCا نCحن أر ّقCCاء الجCمال املCبارك وعCبيد عCتبته فCإنّCنا غCرقCى بحCر عCنايCته
ّC C
وس CCاك CCنون ف CCي س CCاح CCل ش CCري CCعته وم CCشمول CCون بلح CCظات ع CCني رح CCمان Cيّته ل CCعلنا ن CCكون أوف CCياء ل CCعتبته
السCCبب لCCنورانCيّة األمCCر ولCCعلو األمCCر ولCCروحCCانCيّة األمCCر املCCبارك حCتّى
Cهجا نCCكون فCCيه ّ C
املCCباركCCة ونCCنهج نً C
تCCذوق األرواح حCCالوة تCCعالCCيم الجCCمال املCCبارك ولCCك ّن هCCذا مشCCروط بشCCرط واحCCد هCCو أن نCCعمل وفCCق

الشCCرط لCCحصول ذلCCك هCCو الCCعمل
الCCوصCCايCCا وال CنّصائCCح املCCباركCCة ويCCقيني سCCوف يCCتن ّور الCCعالCCم ولCCك ّن ّ C
بوصايا ونصائح الجمال األبهى.
يوم النّيروز
الخطبة املباركة في رملة اإلسكندريّة في فندق فيكتوريا يوم النّيروز املوافق  20آذار 1912
هو اهلل
مCCن الCCعادات الCCقديCCمة أن يCCكون لّ C
Cكل أ ّمCCة يCCوم مCCن أيّCCام الCCفرح الCCعام وفCCي ذلCCك الCCيوم تCCبتهج جCCميع
Cسنة يCCو ًمCCا واحً Cدا وقCCعت
ّC
األ ّمCCة وتCCهيَّأ وسCCائCCل الCCبهجة
والسCCرور .أي أ ّن الCنّاس يCCنتخبون مCCن أيّCCام الّ C
السCرور والCحبور واالبCتهاج فCيزور
فCيه واقCعة عCظمى أو أمCر جCليل ويظهCرون فCي ذلCك الCيوم مCنتهى ّC C
بCعضهم ب ً
Cعضا وإذا كCانCت بCينهم كCدورة فCإنّCهم يCجتمعون ويCزيCلون ذلCك الCكدر واالغCبرار وانCكسار
الCقلوب ويCقومCون م ّCرة أخCرى عCلى األلCفة واملCحبّة .وحCيث إنّCه وقCعت إليCرانّ Cيني فCي يCوم الCنّيروز أمCور
Cهيجا وجCCعلته عCCي ًدا وطCCن ًيّا لCCها  ,وفCCي الCCحقيقة
عCCظيمة لهCCذا اعCCتبرت األمCCة اإليCCرانّ Cية الCنّيروز يCCو ًمCCا بً C
إ ّن هCCذا الCCيوم مCCبارك ج ً Cدّا ألنّCCه بCCدايCCة االعCCتدال الCّ CربCCيعي وأ ّول الCّ CربCCيع فCCي ال Cنّصف الّ C
CشمالCCي مCCن
روحCCا جCCدي ً Cدا فCCيه،
Cجارا وحCCيوانCCات وإنCCسانًCCا ًC
الCCكرة األرض Cيّة وتجCCد جCCميع الCCكائCCنات األرض Cيّة أشً C
روحCا جCديCدة وحش ًCرا ونش ًCرا بCديCعني ألنّ
وتجCد نCشاطًCا جCديً Cدا مCن الCنّسيم املCحيي لCألرواح فCتنال ً C
الCفصل فCصل ال ّCربCيع ،وتظهCر فCي الCكائCنات حCركCة عCمومCيّة بCديCعة  ,لCقد حCدث فCي إيCران فCي أحCد
السCلطنة ولCم يCبقَ مCنها أثCر ثّ Cم تجّ Cددت فCي هCذا الCيوم وجCلس جCمشيد عCلى
األزمCان أن اضمحّ Cلت ّC C
ال CCعرش ون CCال CCت إي CCران ال Cّ Cراح CCة واالط CCمئنان فنش CCطت ق CCوى إي CCران امل CCف ّككة م Cّ Cرة أخ CCرى وتج ّ Cلى ع CCلى
الCC Cقلوب واألرواح اهCC Cتزاز عCC Cجيب بCC Cحيث وصCC Cلت إلCC Cى أسCC Cمى مCC Cا وصCC Cلت إلCC Cيه فCC Cي عهCC Cد سCC Cلطنة
كCيومCرث وهCوشCنك ووصCلت عCزّة الّ CدولCة واأل ّCمCة اإليCرانCيّة إلCى درجCة أعCلى مCن الCعزّة والCعظمة وكCذلCك
وق CCعت وق CCائ CCع ع CCظيمة ج ً Cدّا ف CCي ي CCوم ال Cنّيروز ك CCان CCت س CCبب فخ CCر إي CCران وع Cزّت CCها .وله CCذا ت CCعتبر األ ّم CCة
والس CCتة آالف س CCنة ي CCو ًمCC Cا س CCعي ًدا ويس CCتفتحون ب CCه
ّC C
اإلي CCرانّ C Cية ه CCذا ال CCيوم م CCنذ م CCا ي CCقارب الخ CCمسة
ويCCعتبرونCCه يCCوم سCCعادة األمCCة وبCCركCCتها ويCCق ّدسCCون هCCذا الCCيوم ويCCعتبرونCCه مCCبار ًكCCا إلCCى يCCومCCنا هCCذا ,
وخCCالصCCة الCCقول إ ّن لّ C
Cكل م ّ Cلة يCCو ًمCCا تCCعتبره يCCوم سCCعادتCCها وفCCيه ته ّي pوسCCائCCل سCCرورهCCا .وهCCناك فCCي
الشCCرائCCع املCCق ّدسCCة اإللCCه ّية فCCي كCّ Cل دور وكCCور أ ّيCCام سCCرور وحCCبور وأعCCياد مCCباركCCة .وفCCي تCCلك األ ّيCCام
ّC
Cالس CCرور
Cصناع CCة والC Cزّراع CCة مح CCر ًمCC Cا ب CCل ي CCجب أن ي CCشغل الج CCميع ب C Cّ C
ي CCكون االش CCتغال ب CCالC Cتّجارة وال ّ C
وال CCحبور وي CCحتفلوا اح CCتفا ً
ال ع CCا ًمCC Cا الئً C Cقا يC Cتّسم ب CCال CCوح CCدة حC Cتّى تتجس CCد ف CCي األن CCظار أل CCفة األ ّمCC Cة
واتّCCحادهCCا  ,وحCCيث إنّCCه يCCوم مCCبارك فCCيجب أن ال يCCقضى عCCبثًا وس ً Cدى دون نCCتيجة بCCحيث تCCنحصر
CالسCرور والCحبور .وفCي يCوم كهCذا يCجب تCأسCيس مشCروع تCبقى فCوائCده دائCمة لCتلك
ثCمرة ذلCك الCيوم ب ّC C
األ ّم CCة ح Cتّى ي CCبقى م CCشهو ًدا م CCعروفً CCا ع CCلى األل CCسن وي CCكتب ف CCي ال Cتّاري CCخ أ ّن املش CCروع ال CCفالن CCي ق CCد

Cسنة الCفالنCيّة ،إذن يCجب عCلى الCعقالء أن يتح ّCروا ويCح ّققوا فCي ذلCك الCيوم فCي
ت ّC C
CأسCس فCي نCوروز ال ّ
Cسعادة يCجب
وأي أسCاس مCن أسCس ال ّ
Cيري يCلزمCها ّ
وأي أمCر خ ّ
مCا تCحتاج األمCة مCن اإلصCالحCاتّ ،
Cخيري وذلCك األسCاس فCي ذلCك الCيوم .فCمثالً لCو
CتأسCس ذلCك اإلصCالح وذلCك األمCر ال
وضCعه حCتّى ي ّ C C
ّ
CؤسCC Cسة لتحسCC Cني
CؤسCC Cسون مC ّ C C
وجCC Cدوا أ ّن األ ّمCC Cة تCC Cحتاج إلCC Cى تحسCC Cني األخCC Cالق فCC Cفي ذلCC Cك الCC Cيوم يC ّ C C
األخ CCالق ف CCإذا ك CCان CCت األ ّم CCة ت CCحتاج إل CCى نش CCر ال CCعلوم وت CCوس CCيع دائ CCرة امل CCعارف يتّخ CCذون ف CCي ه CCذا
Cخيري ولCC Cو وجCC Cدوا أ ّن األ ّمCC Cة
Cرارا أي يCC Cلفتون أنCC Cظار الCC Cعموم نCC Cحو ذلCC Cك املشCC Cروع الC C
ّ
الCC Cخصوص قً C C
Cصناع CCة أو الC Cزّراع CCة ف CCإنّ CCهم يش CCرع CCون ف CCي ذل CCك ال CCيوم
ت CCحتاج إل CCى ت CCوس CCيع دائ CCرة الC Cتّجارة أو ال ّ C
ب CCال CCوس CCائ CCط امل CCؤ ّدي CCة إل CCى ذل CCك امل CCقصود أو إنّ CCهم ي CCالح CCظون أ ّن األ ّم CCة ت CCحتاج إل CCى ح CCماي CCة األي CCتام
CتتأسCCس فCCي ذلCCك الCCيوم
Cقررون إسCCعاد األيCCتام وقCCس عCCلى ذلCCك .فC ّ C
وسCCعادتCCهم وإعCCاشCCتهم فCCإنّCCهم يّ C
CؤسCCسات ت CCفيد ال CCفقراء وال CCضعفاء ال CCبائس CCني ح Cتّى ت CCحصل ف CCي ذل CCك ال CCيوم م CCن األل CCفة ال CCعموم Cيّة
مC ّ C
واالجCتماعCات الCعظيمة نCتيجة ويتجّ Cلى يCمن وبCركCة ذلCك الCيوم .وخCالصCة الCقول إ ّن يCوم الCنّيروز يCوم
م CCبارك ج ً Cدّا ف CCي ه CCذا ال ّ Cدور ال CCبدي CCع أي ً C
Cضا وي CCجب ع CCلى أح Cبّاء اهلل ف CCي ه CCذا ال CCيوم أن ي Cتّفقوا ف CCي
الخCدمCة والCعبوديّCة ويCجب أن يCتكاتCفوا فCي مCنتهى األلCفة واملCحبّة واالتّCحاد ويCنشغلوا بCذكCر الجCمال
والسCCرور وأن ت Cتّجه أفCCكارهCCم إلCCى إيCCجاد نCCتائCCج عCCظيمة فCCي مCCثل هCCذا الCCيوم
ّC
املCCبارك بCCكمال الCCفرح
املCبارك ولCيس هCناك الCيوم نCتيجة أو ثCمرة أعCظم مCن هCدايCة الخCلق أل ّن البشCر املCساكCني محCرومCون
CاصCة إيCران واإليCرانCيّون فCيجب عCلى أحCبّاء اهلل وال ش ّCك فCي
مCن جCميع املCواهCب اإللCهيّة وبCصورة خ ّ C C C
Cارا خ CCيري CCة م CCعنو ّي CCة ب CCحيث ت CCشمل ه CCذه اآلث CCار
Cارا خ CCير ّي CCة م CCا ّد ّي CCة أو آث ً C
ه CCذا ال CCيوم أن ي CCترك CCوا ل CCهم آث ً C
Cيري فCي هCذا الّ Cدور الCبديCع يCجب أن يCكون عCمومً Cيّا
Cري .أل ّن ك ّCل عCمل خ ّ
الCخير ّيCة جCميع الCنّوع البش ّ
أي أن يCCشمل جCCميع البشCCر وال يCCقتصر عCCلى الCCبهائّ Cيني وحCCدهCCم .فCCفي جCCميع أدوار األنCCبياء كCCانCCت
CصدقCCة فCCقد أجCCازوا
املCCشاريCCع الCCخيريCCة مCCقصورة عCCلى امل ّ Cلة وحCCدهCCا مCCا عCCدا املCCسائCCل الجCCزئ ّ Cية كCCالّ C
شCCمولCCها الCCعموم أ ّمCCا فCCي هCCذا ال ّ Cدور الCCبديCCع فCCحيث إنّCCه دور ظCCهور الCّ CرحCCمان Cيّة اإللCCهيّة فCCإ ّن جCCميع
املCCشاريCCع الCCخيريّCCة تCCشمل جCCميع البشCCر بCCدون اسCCتثناء لهCCذا فّ C
Cكل مشCCروع عCCموم Cيّ يCCتع ّلق بCCعموم
الCعالCم اإلنCسانCيّ هCو مشCروع إلCهيّ وك ّCل أمCر خCصوصCي ومشCروع ال يCتع ّلق بCالCعموم فCإنّCه محCدود.
لهذا أتمنّى أن يكون ّ
كل 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  28آذار 1912
هو اهلل
الشCCرق وأنCCتم مCCن أهCCل
CناسCCا مCCختلفة فCCنحن مCCن أهCCل ّ C
أشCCكر اهلل عCCلى جCCمعه فCCي هCCذا املCCحفل أجC ً C
الشCCرق والCCغرب أل ّن أ ّول تجCٍّ Cل فCCيه هCCو
الCCغرب .إ ّن هCCذا االجCCتماع لCCدلCCيل عCCلى إمCCكانّ Cية الCتّآلCCف بCCني ّ C
تجّ Cلي املCحبّة .ونCشكر اهلل ألنّCه تCه ّيأت لCنا وسCائCل املCحبّة واأللCفة  ,عCندمCا نCنظر إلCى الCكائCنات نCرى
أ ّن ل ّ
Cكل كCائCن كCماالت .فللجCماد كCماالت ولCلنّبات كCماالت ولCك ّن عCالCم الCنّبات يCملك كCماالت الجCماد
فCCضالً عCّ Cما لCCديCCه مCCن كCCماالت نCCبات Cيّة .وكCCذلCCك الCCحيوان يCCملك كCCماالت نCCبات Cيّة فCCضالً عCّ Cما لCCديCCه مCCن
Cيرا إلCCى اإلنCCسان ا ّلCCذي هCCو اشCCرف جCCميع املخCCلوقCCات وجCCامCCع لجCCميع
كCCماالت حCCيوان Cيّة .ونCCصل أخً C
CخاصCCة بCCالجCCماد والCنّبات والCCحيوان وحCCائCCز فCCوق ذلCCك عCCلى الCCكمال اإلنCCسانCيّ الCCخاصّ
الCCكماالت الC C ّ C
Cري نCCرى أ ّن الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ مCCنذ الCCبدايCCة وال يCCزال ح Cتّى
بCCه  ,وحCCينما نCCنظر إلCCى ال CتّاريCCخ البشّ C
Cتوجً Cها نCCحو الCCكمال ومCCع أ ّن كCCماالتCCه غCCير محCCدودة إالّ أنّCCه لCCم يCCصل ح Cتّى اآلن إلCCى الCّ Cرق Cيّ
اآلن مC ّ C
الCتّا ّم وإلCى درجCة الCبلوغ وهCكذا شهCدت الCقرون األولCى والCقرون الCوسCطى والCقرون األخCيرة حCروبًCا
مسCتديCمة إ ّCمCا بCني دولCتني أو بCني أ ّCمCتني أو بCني ديCنني أو بCني مCذهCبني .وقCد تهّ CدمCت بCنتيجتها آالف
الCبيوت وأصCبح مCئات األلCوف مCن األبCناء أيCتا ًمCCا وثCكلت مCئات األلCوف مCن األ ّمCCهات أبCناءهCنّ .لهCذا
فCCإ ّن الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ لCCم يCCصل بCCعد إلCCى الCCكمال .فهCCذا االفCCتراس الئCCق بCCعالCCم الCCحيوان ال بCCعالCCم
اإلنسان .وما يليق باإلنسان هو املحبّة .وال تليق الحروب واملشاحنات إالّ بالحيوانات املفترسة.
إ ّن الCحيوانCات املCفترسCة تCفترس بCقدر مCا يCلزمCها لCقوتCها ال ّ
Cضروري أ ّCمCا اإلنCسان فCإنّCه يCقوم بCالCقتل
ال مCCن أجCCل قCCوتCCه الّ C
Cضروري بCCل مCCن أجCCل إبCCراز شهCCرتCCه وإظCCهار قCCدرتCCه وإشCCهار سCCطوتCCه وصCCولCCته.
واإلن CCسان ال ي CCملك آل CCة االف CCتراس أي امل CCخال CCب واألن CCياب امل CCعقوف CCة ا ّلCCتي ل CCدى ال Cذّئ CCاب وال CCكالب ب CCل
ي CCملك األس CCنان ألك CCل ال CCحبوب وال CCفواك CCه .وم CCع ه CCذا ف CCإنّ CCه م CCفترس م CCتعطّش ل CCل ّدم CCاء .وال CCحيوان CCات ال
تCفترس حCيوانCات مCن جCنسها بCل تCفترس حCيوانCات مCن جCنس آخCر لCيكون طCعا ًمCا لCها .فCاألسCد مCثالً
Cثيرا مCCن املCCلوك قCCتلوا ح Cتّى أوالدهCCم .إذن فCCاإلنCCسان الCCغافCCل ال CظّالCCم أش Cدّ
ال يCCفترس شCCبله ،لCCك ّن كً C
CتراسCCا مCن الCحيوان  ,لهCذا جCاء جCميع األنCبياء لCتعليم املCحبّة وكCان الّ CديCن اإللCهيّ أسCاس األلCفة
اف ً C
وامل CCحبّة ول CCكن وي CCا ل CCألس CCف ج CCعل ال Cنّاس ك Cّ Cل م CCا ك CCان س CCبب األل CCفة وامل CCحبّة ع ّ Cلة ال CCعداوة وح CCدث CCت
بCاسCتمرار حCروب مCتن ّوعCة سCواء كCانCت حCرو ًبCا عCرقّ Cية أم حCرو ًبCا ديCن ّية أم حCرو ًبCا سCياسّ Cية أم حCرو ًبCا
وطCن ّية .مCع أ ّن الCنّوع اإلنCسانCيّ كّ Cله جCنس واحCد وجCميعهم سCاللCة آدم وجCميعهم أهCل وطCن واحCد
Cنسا واحً Cدا وخCلق األرض كCرة واحCدة
فCلماذا يCختلفون؟ وملCاذا يCتحاربCون؟ لCقد خCلق اهلل الجCميع ج ً
وخCCلق الجCCميع سCCاللCCة واحCCدة ،فهCCل يCCليق أن يخCّ Cرب بCCعضهم مCCمالCCك الCCبعض اآلخCCر ويهCCلك بCCعضهم

الCبعض اآلخCر؟ الحCظوا األ ّم املCسكينة وكCم تCالقCي مCن الCغصص وتتح ّCمل مCن املCشاق مّ Cدة عشCريCن
Cتقر نCهارهCا كCي يCكبر ولCدهCا ويCصير شCابًّCا لCطيفًا .وفCجأة يسCلب الCح ّكام
سCنة فCال تCنام لCيلها وال تس ّ
ذلCCك الّ C
Cشاب الCCوسCCيم الCCقامCCة ويCCضعونCCه أمCCام املCCدفCCع ويس ّ CلمونCCه إلCCى الCCقتل دون هCCدف أو نCCتيجة ,
الحCظوا كCم مCن دمCاء سCفكت حCني تCغ ّلبت فCرنCسا عCلى أملCانCيا ،ثّ Cم عCادت أملCانCيا فCتغ ّلبت عCليها .وكCم
أتCلف مCن الCنّفوس ك ّCل م ّCرة دون نCتيجة! وكCيف أ ّن فCي الCنّهايCة يCفنى الجCميع  ,والّ CدولCة الCيونCانّ Cية فCي
Cثيرا مCCن املCCمالCCك فCCماذا كCCانCCت الCCعاقCCبة؟ وأخCCضع الCّ CرومCCان جCCميع أورو ّبCCا
سCCالCCف الCCزمCCان فCCتحت كً C
فCCماذا كCCانCCت الCCعاقCCبة؟ لCCقد قCCام هCCؤالء بCCفتوحCCات أفCCني بCCنتيجتها هCCباء أربCCعة مCCاليCCني مCCن ال Cنّفوس!
Cسما بCCالCCعزّة اإللCCه ّية إ ّن مCCثل هCCذا االقCCتتال ال يCCليق
فCCماذا كCCانCCت الCنّتيجة؟ لCCقد غCCلبوا فCCي الCنّهايCCة .قً C
حCتّى بCCالCCعالCCم الCCحيوانCيّ فCCكيف بCCاإلنCCسان! واهلل الCّ Cرؤوف خCCلقنا جCCمي ًعا وهCCو يCCرزق الجCCميع ويCCرأف
CسياسCة اإللCهيّة ،إ ّن اإلنCسان مCهما بCذل مCن جهCد فCإنّCه لCن يسCتطيع أن
بCهم .إذن يCجب أن نCتّبع ال ّ
Cسياس CCة اإلل CCهيّة .إ ّن اهلل ف CCي س CCلم م CCع الج CCميع ف CCلماذا ن CCكون ف CCي
يC ّ C
CؤسCCس س CCياس CCة أف CCضل م CCن ال ّ C
حCرب فCي مCا بCيننا؟ وهCو رؤوف بCال ّ
Cكل فCلماذا نCكون قCساة بCعضنا نCحو الCبعض اآلخCر؟ وخCالصCة
الCقول إ ّن الCقرون املCاضCية كCانCت قCرون جهCل أ ّCمCا هCذا الCقرن فCل ّله الحCمد قCرن الCعلم وقCرن األخCالق
وق CCرن ال Cتّم ّدن وق CCرن اك CCتشاف ح CCقائ CCق األش CCياء ول CCقد ارت CCقت ال CCعقول ف CCيه واتّ CCسعت دائ CCرة األف CCكار.
وكCCم هCCو رائCCع أن تCCتح ّقق فCCي هCCذا الCCقرن الCنّورانCيّ وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ فCCتصبح جCCميع الCCفرق
عصبات ال CC Cوط CC Cنيّة
عصبات ال CC Cجنسيّة وال C Cت ّ ّ
عصبات ال ّ C Cدي CC Cنيّة وال C Cت ّ ّ
ف CC Cرق CC Cة واح CC Cدة وي CC Cترك ال C Cنّاس ال C Cت ّ ّ
Cحى ح CCضرة امل CCسيح ب CCروح CCه ال CCعزي CCزة م CCن أج CCل ه CCذا امل CCقصد،
Cسياس ّ Cية  ,ول CCقد ض ّ C
عصبات ال ّ C
وال Cت ّ ّ
وأعCطانCا مCثاالً لCنقتدي بCه فCيجب أن تCفعلوا أنCتم مCثلما فCعل .وبCذل حCضرة مCوسCى جهCده فCي هCذا
Cهمة مCن أجCل هCذا املCقصد ذاتCه كCي نCبذل نCحن
ّC C
السCبيل أربCعني عCا ًCمCا .كCما بCذل حCضرة إبCراهCيم ال ّ
أي ً C
Cتمر ف CCي س CCبيل األل CCفة وامل CCحبّة .أل ّن راح CCة البش CCر ون CCوران ّ Cية ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ
Cضا الجه CCد املس ّ C
تCكمنان فCي املCحبّة واأللCفة  ,وفCي الCوقCت ا ّلCذي كCانCت تCعيش الCفرق واملCلل املCختلفة فCي إيCران وكCان
الCفرس والCعرب واملCجوس والCيهود والCنّصارى واملسCلمون والCطّوائCف واألديCان املCختلفة فCي مCنتهى
Cجسا بCCحيث لCCم يCCكن اجCCتماعCCهم مCCمكنًا حCCول مCCائCCدة
املCCشاكCCسة ويCCعتبر بCCعضهم الCCبعض اآلخCCر نً C
الشCرق ظCهور ال ّ
Cشمس ورفCع عCلم الCوحCدة
واحCدة فCفي مCثل هCذا الCوقCت ظهCر حCضرة بCهاء اهلل مCن ّ C C
اإلنCCسان Cيّة وأ َّلCCف بCCني األقCCوام املCCختلفة بCCحيث لCCو دخCCل أحCCد مCCجامCCع الCCبهائ Cيّني فCCإنّCCه ال يCCعرف أيّCCهم
Cيهودي وأيّCCهم ال CزّرادشCCتيّ  ,وال Cتّعليم األ ّول لCCحضرتCCه هCCو وحCCدة
املCCسيحيّ وأيّCCهم املس ّ Cلم وأيّCCهم الC
ّ
الCعالCم اإلنCسانCيّ حCيث ت ّ
Cرب حCقيقيّ واحCد .وقCد خCلع
Cفضل بCالCقول كّ Cلكم عCبيد إلCه واحCد وفCي ظ ّCل م ّ
اهلل عCCلى الجCCميع صCCفة اإلنCCسان Cيّة .وغCCايCCة مCCا فCCي األمCCر أ ّن بCCعضهم جCCاهCCل يCCجب إرشCCاده ،وطCCفل
ت CCجب ت CCرب CCيته ،م CCري CCض ت CCجب م CCعال CCجته .أفه CCل ي CCليق أن ال ن CCعتني ب CCامل CCري CCض أو ن CCكون ق CCساة م CCع
الCطّفل؟ الCتّعليم الCثّانCي لCحضرة بCهاء اهلل هCو تح ّCري الCحقيقة أل ّن املCلل واألديCان املCختلفة لCو تح ّCرت
الCCحقيقة فCCإنّCCها تتّحCCد .ولCCقد ر َّوج حCCضرة مCCوسCCى الCCحقيقة وكCCذا حCCضرة املCCسيح وحCCضرة إبCCراهCCيم

أس CCسوا ال CCحقيقة ور ّوج CCوه CCا  ,الC Cتّعليم
وح CCضرة ال Cّ Cرس CCول وح CCضرة ال CCباب وح CCضرة ب CCهاء اهلل كّ C Cلهم ّC C
ال Cثّال CCث ل CCحضرة ب CCهاء اهلل ه CCو أ ّن ال ّ Cدي CCن ي CCجب أن ي CCكون س CCبب األل CCفة وامل CCحبّة ف CCإن أص CCبح س CCبب
االخ CCتالف ف CCإ ّن ع CCدم CCه خ CCير م CCن وج CCوده  ,ال Cتّعليم ال Cّ Cراب CCع ل CCحضرة ب CCهاء اهلل ه CCو أ ّن ال ّ Cدي CCن وال CCعلم
تCCوأمCCان فCCإذا خCCالCCف ال ّ CديCCن الCCعلم صCCار جه Cالً .إذن يCCجب أن نCCطبّق جCCميع املCCسائCCل الCCديCCنيّة عCCلى
السCليم يCطابCقان الّ CديCن ويCؤ ّيCدانCه وال يCخالCفانCه
الCعلم أل ّن مCا يCخالCف الCعلم جهCل .والCحكمة والCعقل ّ C C
Cسياس Cيّ
عصب الّ C
عصب الCCديCCنيّ وال Cت ّ ّ
فCCي شCCيء  ,ال Cتّعليم الCCخامCCس لCCحضرة بCCهاء اهلل هCCو أ ّن ال Cت ّ ّ
عصبات ال
عصب ال CCوط CCنيّ ه CCادم CCة ل CCلبنيان اإلن CCسان Cيّ وب CCوج CCود ه CCذه ال Cت ّ ّ
عصب ال CCجنسيّ وال Cت ّ ّ
وال Cت ّ ّ
Cسادس لCCحضرة بCCهاء اهلل تCCساوي حCCقوق الCّ CرجCCال
يCCمكن أن يCCرتCCقي الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ  ,ال Cتّعليم الّ C
والC Cنّساء ف CCيجب أن ت CCتح ّقق ه CCذه امل CCساواة ك CCي ي CCساوي الC Cنّساء ال Cّ Cرج CCال ف CCي ج CCميع ال CCكماالت ,
CسابCع لCحضرة بCهاء اهلل هCو تCساوي حCقوق األفCراد وتCعديCل نCمط املCعيشة ويCجب أن يCنال
الCتّعليم ال ّ
Cسعادة والCّ CراحCCة .فCCإذا عCCاش الCCغنيّ فCCي قCCص ٍر عٍ C
Cال فCCيجب أن يCCكون
جCCميع البشCCر نCCصيبًا مCCن الّ C
لCCلفقير كCCذلCCك عّ C
Cش حCCقير وإذا كCCان الCCغنيّ فCCي مCCنتهى ال Cثّروة فCCيجب أن يCCكون لCCلفقير أيً C
Cضا قCCوت
كCC Cي ال يCC Cموت .ولCC Cكن يCC Cجب املCC CحافCC Cظة عCC Cلى تCC Cفاوت ال ّ C CدرجCC Cات ألنّCC Cه ال يCC Cمكن أن يCC Cكون الجCC Cميع
مCCتساويCCن  ,ال Cتّعليم ال CثّامCCن لCCحضرة بCCهاء اهلل هCCو أ ّن الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ مCCهما ارتCCقى رق Cيًّا مCCا ّديًّCCا
Cلصا ف CCي س CCبيل إي CCجاد
ًC
ف CCإنّ CCه ي CCبقى م C
CحتاجCCا ل CCنفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس ول CCقد ب CCذل ال CCقدم CCاء جه ً Cدا مخ ً C
وسCCائCCل لCCتربCCية ال Cنّفوس بCCق ّوة الCCعقل لCCك ّن الCCفالسCCفة اسCCتطاعCCوا فCCقط تCCربCCية أنCCفسهم وتCCربCCية بCCعض
ال Cنّفوس الCCقليلة لCCكنّهم لCCم يسCCتطيعوا تCCربCCية الCCعموم وكCّ Cل ق ّ Cوة تعجCCز عCCن تCCربCCية الCCعموم مCCا عCCدا ق ّ Cوة
ال Cّ Cروح ال CCقدس .ف CCمثالً ح CCضرة امل CCسيح ق CCام ب CCترب CCية ال CCعموم ب CCق ّوة ال Cّ Cروح ال CCقدس وأ ّل CCف ب CCني امل CCلل
املCختلفة بCحيث تCآلCفت أمCم الCكلدان واملCصر ّيCني وال ّCرومCان والCيونCان واآلشCور ّيCني وغCيرهCا بCق ّوة ال ّCروح
الCCقدس .إذن فCCالCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ مCCحتاج لهCCذه الCCق ّوة اإللCCه ّية كCCي يCCرتCCقي مCCن نCCاحCCية الCCعلم والCCعقل
وم CCن ال CCوج CCهة ال Cّ Cروح CCان Cيّة أي ً C
Cسياس Cيّة امل CCا ّديّ CCة ه CCي ف CCي أك CCثر األح CCيان
Cضا  ,إ ّن ال CCعقلية امل CCا ّديّ CCة وال ّ C
فرقCCة بCCني
فرقCCة واالخCCتالف ويCCعتقد بCCعض الّ C
Cسياس Cيّني أ ّن فCCالسCCفة الCCيونCCان ب Cثّوا بCCذور ال Cت ّ ّ
سCCبب ال Cت ّ ّ
اإليCرانCيّني كCي يCظ ّلوا ضCعفاء .وكCان هCذا سCبببًا فCي تشCتّت اإليCرانCيّني فCي مCا بCينهم سCنني عCديCدة.
أ ّم CCا ال Cّ Cروح ال CCقدس ف CCقد ك CCان س CCبب االتّ CCحاد واالتّ CCفاق ف CCي م CCا ب CCينهم  ,إذن ي CCجب ع CCلينا أن ن CCبذل
Cليما واحً Cدا .فCالCعالCم اإلنCسانCيّ أشCبه شCيء بCقطيع مCن
الجهCد كCي تCصبح جCميع أقCالCيم الCعالCم إق ً
ال CCغنم وراع CCيه ه CCو اهلل .ف CCما دام ال Cّ Cراع CCي رؤوفً CCا ب CCال ّ C
Cكل ف CCلماذا ت CCكون األغ CCنام م CCتنازع CCة؟ وال ي CCجوز
فرقCCة وأرسCCل
نCCسيان نCCصائCCح الCّ CراعCCي الCّ Cرؤوف كهCCذا .فCCقد أراد لCCنا األلCCفة فCCلماذا نCCريCCد ألنCCفسنا ال Cت ّ ّ
األنCCبياء واألولCCياء كCCي نCتّفق جCCمي ًعا فCCلماذا نCCختلف؟ الحCCمد هلل إنّCCنا مCCجتمعون هCCذه الّ Cليلة فCCي هCCذا
Cكثيرا
املجCمع املCحترم .فCأمCلي أن نCكون سCبب نCورانCيّة الCعالCم اإلنCسانCيّ وأن ال ت ّ
Cهمنا قّ Cلة عCددنCا .ف ً
Cهمة وتCوفّCقوا فCي إنCجازهCا .فCقد كCان أصCحاب
مCا حCدث أ ّن أفCرا ًدا قCالئCل مCعدوديCن قCامCوا بCأمCور م ّ
حCضرة املCسيح قCليلني ولCكن بCما أنّCهم كCانCوا ذوي نCوايCا حCسنة لCذلCك تCغ ّلبوا عCلى الCعالCم .واآلن وإن

كC Cنّا ن CCحن قّ C Cلة ه CCنا إالّ أنّ CCني أرج CCو أن ن CCكون س CCبب ال CCقضاء ع CCلى الح CCروب وامل CCشاح CCنات .ب CCحيث
Cصلح الCعمومCيّ.
يCنبغي لCنا أن نCبذل أرواحCنا وأمCوالCنا مCن أجCل هCذا املCقصد الCعزيCز كCي يCتح ّقق ال ّ
Cري ومح CCدود .ف CCعلينا أن
ألن ك Cّ Cل أم CCر ع CCموم Cيّ ه CCو إل CCهيّ وغ CCير مح CCدود وك Cّ Cل أم CCر خ CCصوص Cيّ بش ّ C
Cضحي بCCأمCCورنCCا الCCخصوصCيّة مCCن أجCCل األمCCور الCCعمومCيّة وإنّCCي أقCCوم بهCCذه الCCجولCCة مCCن أجCCل ألCCفة
نّ C
الشCCرق والCCغرب وأتCCمنّى أن تCCؤ ّيCCدونCCي أنCCتم أيً C
Cهمتي  ,لCCقد قCCضينا س Cتّة آالف سCCنة فCCي
ّC
Cضا فCCي مّ C
CتوجCCب عCCلينا أن نCCصرف قسً C
طا مCCن وقCCتنا وهCّ Cمتنا
الحCCروب واملCCشاحCCنات ورأيCCنا نCCتائCCج ذلCCك واآلن يCّ C
Cررا عCدنCا إلCى مCا كCنّا عCليه  ,وال ش ّCك أ ّن الCنّورانّ Cية
فCي سCبيل املCحبّة واأللCفة فCإن ملCسنا فCي ذلCك ض ً
Cسماو ّيCة تCتغ ّلب فCتجعل الCنّاسCوتCيّ الهCوتً Cيّا والّ C
ظلمانCيّ نCورانً Cيّا .وإ ّنCي أدعCو اهلل مCن أجCلكم كCي
ال ّ
الشCرق والCغرب فCي كCمال
تCوفّCقوا إلCى خCدمCة الCعالCم اإلنCسانCيّ .وسCوف يCأتCي يCوم تCصبح فCيه مCلل ّ C C
األلفة واالتّحاد في ما بينها.
بهائيّون حقيقيّون
السيّدة فيليب في نيويورك – أمريكا في  12نيسان 1912
الخطبة املباركة في بيت ّ
هو اهلل
كCCان يCCومCCنا ط Cيّبًا  ,فCCي هCCذا الCCعالCCم ال CنّاسCCوت Cيّ لCCم يCCبقَ لCCي سCCرور غCCير لCCقاء األح Cبّاء ومCCا عCCدا هCCذا
فCCليس هCCنالCCك شCCيء يسCّ CرنCCي ،فسCCروري سCCواء مCCن الCنّاحCCية الCCجسميّة أو مCCن الCنّاحCCية الCّ CروحCيّة هCCو
ب CCلقاء األحC Cبّاء وبنش CCر ن CCفحات اهلل وله CCذا ف CCقد ق CCضيت ي CCوم CCي ب ّ C
Cكل س CCرور أل ّن ت CCأي CCيدات امل CCلكوت
األبCهى تCصل تCبا ًCعCا ولCقاء األحCبّاء حCاصCل دو ًCمCا  ,ولCك ّن كCمال سCروري هCو فCي أن أرى حCضراتCكم
تCCقومCCون بCCموجCCب تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل وتCCعملون بCCمقتضاهCCا وتCCنفّذون وصCCايCCا الجCCمال املCCبارك
بCCقلوب منجCCذبCCة إلCCى مCCحبّة اهلل وأرواح مهCCتزّة بCCنفحات اهلل وبCCأنCCفس مCCنبعثة بCCالCّ Cروح الCCقدس  ,فCCأ ّول
تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل هCCي املCCحبّة وذلCCك أن تCCسود املCCحبّة الCتّا ّمCCة بCCني البشCCر أل ّن مCCحبّة عCCباد اهلل
Cضرع CCت إل CCى امل CCلكوت األب CCهى أن تش CCرق CCوا
ه CCي م CCحبّة اهلل وخ CCدم CCة ل CCلعال CCم اإلن CCسانC Cيّ له CCذا ف CCقد ت ّ C
ح CCضرات CCكم إش CCراق الC Cنّجوم م CCن أف CCق م CCحبّة اهلل  ,اع CCلموا ق CCدر ه CCذه األ ّي CCام ف CCإ ّن ه CCذا ال CCقرن ق CCرن
الجCمال املCبارك وهCذا الCعصر عCصر نCورانCيّ وهCذا الّ Cدور دور أخCبر بCه جCميع األنCبياء وهCذه األ ّيCام
Cذرا تCنبت
أ ّيCام بCذر الCبذور وأ ّيCام غCرس األشCجار .فCالCفيوضCات اإللCه ّية تCنزل تCبا ًعCCا وك ّCل مCن يCبذر ب ً
CسماويّCCة والCCعدل الCCعمومCCي
مCCنه شCCقائCCق الCCحقائCCق وتCCلك هCCي مCCحبّة اهلل ومCCعرفCCة اهلل والCCفيوضCCات الّ C
Cذرا فCي هCذا الCعالCم فCإنّCها تCنال الCبركCة
وال ّ
Cصلح األكCبر ووحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ،ولCو بCذرت نCفس ب ً
اإلل CC Cهيّة ف CC Cي ج CC Cميع ال CC Cعوال CC Cم اإلل CC Cهيّة  ,إ ّن ع CC Cموم أه CC Cل ال CC Cعال CC Cم ال CC Cيوم م CC Cنهمكون ف CC Cي ال ّ C C
Cشهوات
وم CCشغول CCون ب CCاألغ CCراض ال Cنّفسان Cيّة وم CCبتلون ب CCال CCبغضاء وال CCعداوة وش CCغلهم ال ّ C
Cشاغ CCل ه CCو م CCحوه CCم
ب CCعضهم ب ً C
Cعضا ف CCيري CCدون أن ي CCمحوا ب CCعضهم ال CCبعض اآلخ CCر م CCح ًوا ت CCا ًم CCا  ,ل CCكنّكم أن CCتم ج CCمع ال

Cري .إذًا فCيجب أن تجهCدوا
مCقصد لCكم غCير املCحبّة لCلعموم ولCيس لCكم أمCل غCير خCدمCة الCنّوع البش ّ
بجCCميع قCCواكCCم وتCCعملوا وفCCق تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل فCCعامCCلوا جCCميع البشCCر بCCاملCCحبّة والCCوحCCدة حCتّى
ي CCنبت ه CCذا ال CCبذر ال Cطّاه CCر وي CCنال ب CCرك CCة س CCماويّ CCة وتس CCطع أن CCوار امل CCلكوت وت CCت ّم ال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة
واع CCرف CCوا ق CCدر ه CCذا ال CCفيض واجه CCدوا ب CCأرواح CCكم وق CCلوب CCكم ح Cتّى تظه CCر أن CCوار ب CCهاء اهلل وآث CCاره م CCن
أع CCمال CCكم وأق CCوال CCكم وس CCلوك CCكم إل CCى درج CCة يشه CCد ال Cنّاس ف CCيها ع CCلى أن CCكم ب CCهائ ّ Cيون ح CCقيق ّيون .ف CCإن
Cسعادة األبCCد ّيCCة هCCي لCCكم والCCفيوضCCات اإللCCه ّية تهCCطل عCCليكم تCCبا ًعCCا حCتّى يCCصير كCلّ
عCCملتم بهCCذا فCCالّ C
Cمارا بCاقCية  ,إ ّن هCذا الCعصر عCصر الجCمال املCبارك وال ّCربCيع اإللCهيّ
مCنكم شجCرة مCباركCة تحCمل أث ً
Cهارا ح Cتّى
وم CCوس CCم ال CCورد وال Cّ Cري CCحان وأوان ال CCخضرة وال Cنّضرة ف CCاع CCرف CCوا ق CCدر ه CCذا واس CCعوا ل CCيالً ون ً C
ت CCحصل امل CCحبّة ال CCكام CCلة ب CCني ال CCقلوب وت CCصبحوا ف CCي م CCنتهى االتّ CCحاد وك ّ Cلما اش CCت ّد اتّ CCحادك CCم ازداد
Cسن وف CCي ه CCذا ال ّ C
Cضعف ط CCوي CCت امل CCحيط األط CCلسي األع CCظم
ت CCأي CCيدك CCم  ,الح CCظوا أنّ CCني ف CCي ه CCذا ال ّ C
حCتّى أشCاهCد فCي وجCوه حCضراتCكم أنCوار مCحبّة اهلل وأرى روح مCحبّة اهلل نCافCذًا فCي قCلوبCكم وحCتّى
ألCقاكCم فCي مCنتهى االتّCحاد ألنCكم أزهCار حCديCقة واحCدة وأوراق شجCرة واحCدة وأنCوار شCمس واحCدة
Cضرع ب CCمنتهى الC Cتّبتّل واالب CCتهال وأرج CCو ل CCكم ال CCعزّة األب CCديّ CCة وأل CCتمس ل CCكم امل CCوه CCبة
وله CCذا ف CCإنّ CCي أت ّ C
السCCرمCCديّCCة وأدعCCو فCCي حّ Cقكم  ,الCCيوم يCCوم ال يCCمكنني أن أنCCساه .الCCيوم يCCوم سCCيكتب ذكCCره بCCقلم مCCن
ّC
املاس.
ال ّربيع اإللهيّ
والس ّيدة ماجوري مورتن في نيويورك في  13نيسان سنة
الس ّيد
ّ
الخطبة املباركة في بيت ّ
1912
هو اهلل
إ ّن أ ّيCCام ظCCهور املCCظاهCCر املCCق ّدسCCة هCCي الCّ CربCCيع اإللCCهيّ حCCني تCCصير أراضCCي الCCقلوب خCCضراء نCCضرة
Cمارا وافCCرة وتجCCري أنCCهار األسCCرار
وتCCتفتّح أزهCCار الحCCدائCCق وتحCCمل أشCCجار الCCوجCCود اإلنCCسان Cيّ أثً C
ويCفيض يCنبوع الCعرفCان ويتجّ Cدد عCالCم الCوجCود مCن أمCطار ال ّCربCيع اإللCهيّ  ,ولCكن بCعد مCرور مّ Cدة مCن
ال CزّمCCن تCCنسى الCCحقائCCق اإللCCهيّة شCCيئًا فCCشيئًا وتCCذبCCل الCCقلوب وتCCصبح ال Cنّفوس كCCأنّCCها م Cيّتة فCCينقطع
الCفيض اإللCهيّ وتCمحى األسCرار ال ّCربCانCيّة مCن بCني الCنّاس ولهCذا يتجّ Cلى جCمال ال ّCربCيع ال ّCربCانCيّ م ّCرة
Cب نCفحات الCعنايCة ويتجّ Cدد عCالCم الCوجCود وتمتل pحCديCقة الCعرفCان
أخCرى وتهCطل أمCطار ال ّCرحCمة وته ّ
Cمارا يCCانCCعة  ,فCCعندمCCا انCCقطعت مCّ Cرة أخCCرى الCنّفحات
بCCاألزهCCار والCCبراعCCم وتCCعطي أشCCجار الCCوجCCود أثً C
اإللCCهيّة مّ Cدة مCCن الCCزمCCن وزالCCت الCCكماالت املCCعنويّCCة وغCCلبت الCّ CروحCCانCيّات وانCCتصرت املCCا ّديّCCات وأصCCبح
Cلرب CCيع اإلل CCهيّ إذ ذاك ظه CCر ح CCضرة ب CCهاء اهلل
ع CCال CCم اإلم CCكان ج ً C
Cسما ب CCال روح ول CCم ي CCبقَ ّ
أي أث CCر ل ّ C
فتجّ C Cدد ال Cّ Cرب CCيع اإلل CCهيّ وهC Cبّت ت CCلك الC Cنّفحات ن CCفسها وه CCطلت ت CCلك األم CCطار ن CCفسها وأح CCاط ذل CCك

Cب نCCسيم جCCديCCد وأصCCبحت
الCCفيض نCCفسه بCCالCCعالCCم فCCبدأ الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ يCCرتCCقي يCCو ًمCCا بCCعد يCCوم وهّ C
أش CCجار ال CCوج CCود ن CCضرة وج CCرت أن CCهار األس CCرار وأح CCاط ف CCيض امل CCلكوت ب CCال CCوج CCود وص CCارت ت CCأي CCيدات
الجCمال األبCهى مCحيطة ب ّ
Cكل شCيء ونCفثات ال ّCروح الCقدس تهCب ال ّCروح  ,وأمCلي أن تCبحثوا فCي هCذا
Cجارا مCثمرة فCي حCديCقة
Cدي وتCنالCوا الCحياة ال ّ
ال ّCربCيع اإللCهيّ عCن الCفيض األب ّ
CسماويّCة وتCصبحوا أش ً
Cضرارا وطCCراوة وتCCصبحوا مCCمتلئني بCCاألوراق والCCبراعCCم  ,ال
اإلمCCكان وتCCنالCCوا مCCن نCCسيم الCCعنايCCة اخC
ً
تCكونCوا كشجCرة يCابCسة ال تCؤثّCر فCيها أبً Cدا أمCطار ال ّCربCيع مCهما هCطلت وال نCسائCم ال ّCروح مCهما هCبّت.
ب CCل ك CCون CCوا أش CCجار ال CCجنّة األب CCهى وأزه CCار الح CCدي CCقة اإلل CCه ّية وك CCون CCوا ف CCي م CCنتهى ال CCبهجة وال Cنّضرة
مرة أخرى من أجلكم.
وانتعشوا بالفيض
ّ
األبدي واكتسبوا حياة خالدة وإنّي ألدعو ر ّبي ّ
أسس املدنيّة اإللهيّة
ألقيت في يوم األحد املوافق  14نيسان  1912في كنيسة إسنشن في نيويورك
هو اهلل
ف CCي ه CCذا االج CCتماع ذك CCر ال CCقسيس ع CCبارة م CCن ع CCبارات ال CCق ّدي CCس ب CCول CCس ا ّل CCتي ي CCقول ف CCيها" :إنّ CCكم
لCترون مCن وراء زجCاجCات مCل ّونCة وسCيأتCي يCوم تCواجCهون فCيه الCنّور وجً Cها لCوجCه” وفCي الCواقCع إ ّن نCور
الCحقيقة يCرى الCيوم مCن وراء زجCاجCات مCل ّونCة ولهCذا فCأتCمنّى اآلن أن تCنظروا إلCى التّجّ Cليات اإللCهيّة
Cصاف CCية وب CCواس CCطة ال Cّ Cروح الC Cطّاه CCرة .إ ّن ن CCور ال CCحقيقة ه CCذا ه CCو الC Cتّعال CCيم
ب CCواس CCطة م CCرآة ال CCقلب ال ّ C
Cسماويّ CCة واألخ CCالق ال Cّ Cرح CCمان Cيّة وامل CCدن Cيّة ال Cّ Cروح CCان Cيّة  ,وإنّ CCني ح CCينما ج CCئت ه CCذه ال CCبالد ش CCاه CCدت
ال ّ C
CصناعCCة وال CزّراعCCة.
املCCدن Cيّة الCCجسمان Cيّة فCCي مCCنتهى الCّ Cرق Cيّ فCCال Cتّجارة فCCي مCCنتهى األزدهCCار وكCCذا الّ C
ف CCامل CCدن Cيّة امل CCا ّديّ CCة ف CCي م CCنتهى درج CCة ال CCكمال ول CCك ّن امل CCدن Cيّة ال Cّ Cروح CCان Cيّة ت CCأ ّ
خCCرت ف CCي ح CCني أ ّن امل CCدن Cيّة
السCراج فCإن اقCترنCت هCذه املCدنCيّة
الCجسمانCيّة هCي بCمثابCة الCزّجCاج واملCدنCيّة ال ّCروحCانCيّة هCي بCمثابCة ّ C C
الCجسمانCيّة بCتلك املCدنCيّة ال ّCروحCانCيّة فCإنّCها حCينذاك تCصبح مCدنCيّة كCامCلة أل ّن املCدنCيّة الCجسمانCيّة مCثل
ج CCسم ل CCطيف وامل CCدن ّ Cية ال Cّ Cروح CCان ّ Cية م CCثل ال Cّ Cروح ف CCإن ظه CCرت ت CCلك ال Cّ Cروح ال CCعظيمة ف CCي ه CCذا ال CCجسم
ال ّ C Cلطيف فCC Cحينذاك يCC Cنال الCC Cجسم كCC Cماالً  ,وقCC Cد جCC Cاء حCC Cضرة املCC Cسيح لCC Cيع ّلم أهCC Cل الCC CعالCC Cم املCC Cدن ّ C Cية
وأسس مدن ّية نوران ّية.
السماو ّية ال املدن ّية الجسمان ّية فنفخ ً
روحا إله ًيّا في جسم عالم اإلمكان ّ
ّ
الصلح األكبر.
ومن جملة أسس املدنيّة اإللهيّة ّ
الروحانيّة وحدة العالم اإلنسانيّ.
ومن جملة أسس املدنيّة ّ
الروحان ّية فضائل العالم اإلنسانيّ.
ومن جملة أسس املدن ّية ّ
ومن جملة أسس املدنيّة اإللهيّة تحسني األخالق.

Cصلح الCعمومCي ويCحتاج
إ ّن عCالCم البشCر الCيوم مCحتاج إلCى وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ،مCحتاج إلCى ال ّ
هCCذا األسCCاس الCCعظيم إلCCى ق ّ Cوة عCCظيمة لCCكي تCCر ّوجCCه  ,ومCCن الCCواضCCح أ ّن وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ
Cصلح الCعمومCي ال يCمكن تCرويCجهما بCواسCطة الCقوى املCا ّديّCة وال يCمكن تCأسCيسهما بCواسCطة الCق ّوة
وال ّ
CسياسCيّة لCألمCم مCختلفة ومCنافCع الّ Cدول مCتفاوتCة ومCتضاربCة وكCذلCك ال يCمكن
CسياسCيّة أل ّن املCنافCع ال ّ
ال ّ
تCCرويCCجهما بCCواسCCطة الCCق ّوة الCCعنصر ّيCCة والCCق ّوة الCCوطCCن ّية أل ّن هCCذه الCCقوى قCCوى بشCCر ّيCCة وقCCوى ضCCعيفة
ونCCفس اخCCتالف األجCCناس وتCCبايCCن األوطCCان مCCانCCع دون االتّCCحاد واالتّCCفاق  ,ومCCن املCCؤ ّكCCد أ ّن تCCرويCCج
وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ ه CCذه ا ّل CCتي ه CCي ج CCوه CCر ت CCعال CCيم امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة م CCمتنع ب CCغير ال CCق ّوة
ال Cّ Cروح CCان ّ Cية وب CCغير ن CCفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس .أ ّمCCا س CCائ CCر ال CCقوى ف CCهي ض CCعيفة ال تس CCتطيع ت CCروي CCجها ,
ويCC Cحتاج اإلنCC Cسان إلCC Cى جCC CناحCC Cني :أحCC CدهCC Cما الCC Cق ّوة املCC Cا ّديّCC Cة واملCC Cدن C Cيّة الCC Cجسمان C Cيّة واآلخCC Cر الCC Cق ّوة
ال ّCروحCانCيّة واملCدنCيّة اإللCهيّة .وال يCمكن الCطّيران مCطل ًقا بCجناح واحCد بCل يCحتاج إلCى جCناحCني ومCهما
ارتCقت املCدنCيّة الCجسمانCيّة فCإنّCها لCن تCبلغ مCرحCلة الCكمال بCدون املCدنCيّة ال ّCروحCانCيّة .وقCد جCاء جCميع
األنCبياء مCن أجCل تCرويCج الCفيوضCات اإللCهيّة وتCأسCيس املCدنCيّة ال ّCروحCانCيّة وتCعليم األخCالق ال ّCرحCمانCيّة.
إذًا يCجب عCلينا أن نجهCد بجCميع قCوانCا حCتّى تCتغ ّلب الCقوى ال ّCرحCمانCيّة أل ّن الCق ّوة املCا ّديّCة قCد تCغ ّلبت
وأصCCبح عCCالCCم البشCCريّCCة غCCريCCق املCCا ّديّCCات وصCCارت أنCCوار شCCمس الCCحقيقة تُCCشاهCCد مCCن وراء زجCCاجCCات
م CCل ّون CCة ول CCم ي CCعد ل CCألل CCطاف اإلل CCهيّة ظ CCهور وب CCروز  ,وف CCي إي CCران ك CCان CCت ه CCناك اخ CCتالف CCات ش CCدي CCدة ب CCني
CأسCCس حCCضرة بCCهاء اهلل املCCدن Cيّة الCّ CروحCCان Cيّة فCCي إيCCران وأ َّلCCف بCCني أمCCم مCCختلفة
األحCCزاب واألديCCان فC ّ C
CاصCCة لّ C
Cكل واحCCد
Cصدد رسCCائCCل خC C ّ C
Cصلح األكCCبر وكCCتب بهCCذا الّ C
ور ّوج وحCCدة عCCالCCم البشCCر ورفCCع رايCCة الّ C
Cسياسّ Cيني وال ّCروحCانّ Cيني ولهCذا صCارت
مCن املCلوك .وقCبل سCتّني سCنة أبCلغ أمCره إلCى رؤسCاء الCعالCم ال ّ
Cصلح بCني األمCم تCر ّوج بCالCتّدريCج
املCدنّ Cية ال ّCروحCانّ Cية تCرتCقي فCي ّC C
الشCرق وبCدأت الCوحCدة اإلنCسانّ Cية وال ّ
الشCC Cرق وال CCغرب
وإنّ CCي آم CCل أن يظه CCر ت CCأس CCيس وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ ب CCمنتهى ال CCق ّوة ل CCيلتئم ّ C
الشCCرق والCCغرب وينجCCذب
بCCعضهما مCCع بCCعض الCCتئآ ًمCCا تCCا ًمّCCا ويCCرتCCبطا ارتCCباطًCCا كCCام Cالً وتتّحCCد قCCلوب ّ C
بCعضها إلCى بCعض وتظهCر لCلعيان الCوحCدة الCحقيقيّة ويشCرق نCور الهCدايCة وتCبرز التّجّ Cليات اإللCهيّة
ي CCو ًم CCا ف CCيو ًم CCا ل CCينال ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ راح CCة ك CCام CCلة وتتج ّ Cلى س CCعادة البش CCر األب CCديّ CCة وت CCصبح ق CCلوب
البشCCر كCCاملCCرآة فتسCCطع فCCيها أنCCوار شCCمس الCCحقيقة  ,ولهCCذا فCCرجCCائCCي مCCنكم هCCو أن تجهCCدوا ح Cتّى
Cسعادة األبCديّCة لCلعالCم اإلنCسانCيّ وإنّCي ألدعCو فCي
يشCرق ذلCك الCنّور نCور الCحقيقة ،وحCتّى تظهCر ال ّ
Cثيرا ح CCني
ح ّ Cقكم ح Cتّى ت CCنال CCوا ه CCذه ال ّ C
Cسعادة األب CCديّ CCة .وإنّ CCني ع CCندم CCا ج CCئت ه CCذه امل CCدي CCنة س CCررت ك ً C
CسماويّCة ولهCذا فCإنّCني أدعCو
وجCدت أهCلها مسCتع ّديCن حً Cقّا لCلمواهCب اإللCهيّة ولCديCهم قCابCليّة لCلمدنCيّة ال ّ
CوجCCه إلCCى
لCCكم بCCالCCفوز بجCCميع الCCفيوضCCات الCّ CرحCCمان Cيّة وأقCCول :يCCا إلCCهي الCّ Cرؤوف إ ّن عCCبدك هCCذا قCCد تCّ C
الشCرق ل ّ
Cب نCسيم حCديCقة
الCغرب مCن أقCصى بCالد ّC C
Cعل نCفحات عCنايCتك تCعطّر مCشام هCذه الCنّفوس ويه ّ
الهCCدايCCة عCCلى هCCذه املCCمالCCك وتسCCتع ّد الCنّفوس لCCقبول ألCCطافCCك وتسCCتبشر الCCقلوب بCCبشاراتCCك وتCCشاهCCد
األع CCني ن CCور ال CCحقيقة وت CCنال اآلذان ن CCصيبًا م CCن ن CCداء امل CCلكوت .إل CCهي أن CCر ال CCقلوب واج CCعلها ي CCا ر ّب CCي

Cب نCCفحات عCCطائCCك وأشCCرق أنCCوار
الCّ Cرؤوف غCCبطة حCCدائCCق الCCورد والCّ CريCCاحCCني يCCا مCCحبوبCCي الCCفريCCد هّ C
اإلحCCسان ح Cتّى تCCصبح الCCقلوب طCCاهCCرة نCCقيّة وتCCنال نCCصيبًا مCCن تCCأيCCيداتCCك .فهCCذا الجCCمع سCCائCٌ Cر فCCي
طCCريCCقك وآمCٌ Cل أسCCرارك لCCيرى وجCCهك ويCCقتبس مCCن خCCصالCCك فCCابCCذل يCCا إلCCهي الCّ Cرؤوف ألCCطافCCك بCCذالً
Cضطرون أمCالً ورجCCا ًء .إنّCCك أنCCت الCّ Cرؤوف وإنّCCك أنCCت املCCعطي
وأبCCح لCCهم كCCنز الهCCدايCCة لCCينال هCCؤالء املC
ّ
العليم القدير.
ّ
الشرق والغرب
معانقة
والس ّيدة داج في نيويورك
الس ّيد
ّ
ألقيت في يوم الثّالثاء املوافق  16نيسان  1912في منزل ّ
هو اهلل
مCا أروع هCذا االجCتماع! ال تسCتطيع الCقوى املCا ّد ّيCة أن تCوجCد ألCفة بCني هCذه الCنّفوس وتجCذبCها بCمثل
هCCذه ال ّ CدرجCCة نCCحو املCCحبّة واالتّCCحاد  ,لCCم يCCنعقد ح Cتّى اآلن مCCثل هCCذا املجCCلس ا ّلCCذي يCCحضره أنCCاس
الشCرق فيسCتقبلهم أهCل الCغرب بCمثل هCذه املCحبّة والCوفCاق غCير املCتناهCني ويCحسنون ضCيافCتهم،
مCن ّC C
Cسيّد املCCسيح أ ّلCCف بCCني الّ C
Cشعوب والCCفرق املCCختلفة
وإنّCCما حCCصل هCCذا بCCق ّوة إلCCهيّة  ,فCCحينما ظهCCر الّ C
والسCCريCCان واملCCصريّCCني أل ّن الCCعداوة والCCخالف بCCني تCCلك األقCCوام
ّC
فCCأحCّ Cل الCCوئCCام بCCني الCCيونCCان والCّ CرومCCان
كCCانCCا مسCCتفحلني إلCCى درجCCة يسCCتحيل مCCعهما حCCصول األلCCفة والCCوئCCام بCCينها  ,لCCك ّن حCCضرة املCCسيح
ب CCق ّوة إل CCهيّة ج CCعل الج CCميع متّح CCدي CCن م Cتّفقني  ,إذن فه CCذه األل CCفة وامل CCحبّة ا ّلCCتي أح ّ Cلها ب CCيننا ح CCضرة
بCC Cهاء اهلل ال يCC Cمكن أن تCC Cكون إالّ بCC Cق ّوة إلCC Cهيّة  ,وسCC Cوف تCC CالحCC Cظون فCC Cي املسCC Cتقبل الCC CقريCC Cب كCC Cيف
الشCCرق والCCغرب وكCCيف سCCتخفق رايCCة وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وتجCCمع هCCذه الCCق ّوة جCCميع
سCCيتعانCCق ّ C
Cكليزي أو
Cسمي نCفسه أمCريCكيًّا او إيCرانCيًّا وال مCن يفتخCر بCاسCم إن
املCلل تCحت ظّ Cلها فCال يCبقى مCن ي ّ
ّ
Cسمون ب CCاس CCم ف CCرن CCسيّ أو ع CCرب Cيّ ب CCل ي CCصبح الج CCميع م ّ Cلة واح CCدة ف CCحينما ت CCسأل أيّ
أمل CCان Cيّ وال ي ّ C
إنCسان" :مCن أيّCة مّ Cلة أنCت؟" فCإنّCه يCجيب" :أنCا إنCسان وأنCا تCحت ظ ّCل عCنايCة حCضرة بCهاء اهلل خCادم
Cصلح األكCCبر" ويCCصبح الجCCميع م ّ Cلة واحCCدة وعCCائCCلة واحCCدة وأهCCل وطCCن
لCCلعالCCم اإلنCCسان Cيّ ولCCجيش الّ C
عصب
واحCد وال يCبقى هCذا الCنّزاع والجCدال  ,لCقد ظهCر حCضرة بCهاء اهلل فCي نCقطة كCانCت مCركCز الCت ّ ّ
ومCCع أ ّن املCCلل واملCCذاهCCب املCCختلفة فCCيها كCCانCCت فCCي مCCنتهى الCCبغضاء والCCعداوة يCCسفك بCCعضها دمCCاء
الCبعض اآلخCر فCإنّCه أح ّCل االتّCحاد واالتّCفاق إلCى درجCة أصCبحوا مCعهما فCي مCنتهى الCوئCام واأللCفة
وغCايCة آمCالCهم واشCتياقCهم هCي أن يCجتمعوا بCكم يCو ًمCCا مCن األيّCام وجً Cها لCوجCه لCيروا مCاذا فCعلت قّ Cوة
حCضرة بCهاء اهلل بCكم  ,إ ّن الCعالCم اإلنCسانCيّ سCقيم الCيوم وعCالجCه هCو اتّCحاد الCعالCم ،وحCياتCه كCامCنة
Cصلح األكCCبر وسCCروره فCCي وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ .وإنّCCي ألرجCCو مCCن فCCضل اهلل وعCCنايCCته أن
فCCي الّ C
Cصلح األكCبر واملCحبّة
تCبعثوا بCروح جCديCدة وتCقومCوا بCق ّوة تسCري بCها آثCار وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ وال ّ
Cقارات األخCCرى أل ّن هCCذه
اإللCCهيّة مCCن هCCذا الCCبلد إلCCى سCCائCCر الCCبالد .بCCل تسCCري مCCن أمCCريCCكا إلCCى الّ C

CلرقCيّ الCCعظيم ا ّلCCذي حّ Cققته
املCCملكة نCCالCCت اسCCتعدا ًدا عً C
Cظيما ،وأمCCلي أن تCCنال قّ Cوة روحCCانCيّة مCCماثCCلة لّ C
CوجCهها نCحو اهلل فCيصبح الجCميع خّ Cدا ًCمCا
فCي مCجال املCا ّديّCات وأن تCنال فCيوضCات إلCهيّة وأن يCكون ت ّ C
CسماويّCCة مCCن هCCذه
لCCلعالCCم اإلنCCسان Cيّ ،وينشCCروا الCCفضائCCل اإلنCCسان Cيّة ح Cتّى تشCCرق أنCCوار املCCدن Cيّة الّ C
ال CCجهة ع CCلى ج CCميع ال CCجهات ف CCتنزل أورش CCليم اإلل CCهيّة وي CCحيط ف CCيض امل CCلكوت ب CCال CCعال CCم  ,وأم CCلي أن
تظهCCروا ق ّ Cوة شCCديCCدة فCCي هCCذا املCCيدان أل ّن اهلل مCCعينكم ونCCفثات الCّ Cروح الCCقدس مCCؤ ّيCCدة لCCكم ومCCالئCCكة
حتما.
امللكوت حامية لكم وسوف تحيط بكم هذه الفيوضات
ً
ٌ
ليس لدى اهلل
بيض وسو ٌد
ألقيت في يوم اإلثنني املوافق  22نيسان سنة  1912في جامعة هارفارد األمريك ّية:
هو اهلل
Cسود وال CCبيض ح CCاض CCري CCن ف CCي ه CCذا
إنّ CCني ال CCيوم ف CCي م CCنتهى ّC C
الس CCرور ألنّ CCني أرى ع CCباد اهلل م CCن ال ّ C
املجCمع سCو ّيCة مCتآلCفني .ولCيس لCدى اهلل بCيض وسCود وك ّCل األلCوان لCديCه لCون واحCد وهCو لCون الCعبوديCة
Cلرائ CCحة وال ّ Cلون ش CCأن ل CCدي CCه ب CCل األه CCميّة ه CCي ل CCلقلب .ف CCإذا ك CCان ال CCقلب ط CCاه Cً Cرا ف CCلن
اإلل CCهيّة ،ول CCيس ل ّ C
أي لCون آخCر .واهلل ال يCنظر إلCى األلCوان بCل يCنظر إلCى الCقلوب.
يCغيّره الّ Cلون األسCود أو األبCيض أو ّ
وكCّ Cل مCCن كCCان قCCلبه أطهCCر فCCهو أحCCسن .وكCّ Cل مCCن كCCانCCت أخCCالقCCه أسCCمى فCCهو أحCCسن .وكCّ Cل مCCن كCCان
CوجCCهه إلCCى املCCلكوت األبCCهى أكCCثر فCCهو أفCCضل  ,وفCCي عCCالCCم الCCوجCCود ال شCCأن لCCأللCCوان ،الحCCظوا أنّ
تCّ C
األلCوان فCي عCالCم الجCماد ليسCت سCبب االخCتالف ،وفCي عCالCم الCنّبات ليسCت األلCوان املCختلفة سCبب
االخCCتالف بCCل األلCCوان املCCختلفة سCCبب جCCمال الحCCديCCقة .أل ّن ال ّ Cلون الCCواحCCد ال جCCمال لCCه ولCCكنّك حCCني
تCرى ألCوانًCا مCختلفة فCعند ذلCك يCكون لCها جCمال وبCهاء  ,وعCالCم البشCريّCة أي ً
Cضا مCثل الحCديCقة والCنّوع
اإلن CCسانC Cيّ م CCثل األزه CCار امل CCختلفة ف CCي أل CCوان CCها ،إذن ف CCاألل CCوان امل CCختلفة زي CCنة .وك CCذل CCك ف CCي ع CCال CCم
الCحيوان هCناك ألCوان فCالحCمام ألCوان وألCوان ومCع هCذا فCإنّCه فCي مCنتهى األلCفة ال يCنظر بCعضه إلCى
لCون الCبعض اآلخCر بCل يCنظر إلCى الCنّوع فCكم مCن حCمامCات بCيض تCطير مCع حCمامCات سCود ،وكCذلCك
س CCائ CCر ال Cطّيور وال CCحيوان CCات امل CCختلفة ف CCي األل CCوان ،ف CCإنّ CCها ال ت CCنظر أب ً Cدا إل CCى ال ّ Cلون ب CCل ت CCنظر إل CCى
الCنّوع  ,إذن الحCظوا اآلن أ ّن الCحيوانCات مCع أنّCها ال تCملك عCقالً وال إدرا ًCكCا فCإ ّن اخCتالف األلCوان ال
يCكون سCببًا فCي خCصام بCعضها مCع الCبعض اآلخCر فCلماذا يCتخاصCم اإلنCسان الCعاقCل؟ إ ّن هCذا ال
Cسود مCCن سCCاللCCة آدم ومCCن عCCائCCلة واحCCدة وكCCانCCوا فCCي األصCCل
ًC C C
يCCليق أب ً Cدا وخC
CصوصCCا أ ّن الCCبيض والّ C
إنCسانًCا واحً Cدا ولCونًCا واحً Cدا .فCقد كCان آلدم ولCحواء لCون واحCد .وتCرجCع سCاللCة جCميع البشCر إلCيهما.
إذن ف CCاألص CCل واح CCد وه CCذه األل CCوان ظه CCرت ف CCيما ب CCعد بس CCبب امل CCاء وامل CCناخ وال أه CCميّة ل CCها م CCطل ًقا ,
Cسود م ً Cعا ف CCي ه CCذا ال CCحفل ،وأم CCلي أن ي CCصل ه CCذا
إنّ CCني ال CCيوم مس CCرور ج ً Cدّا الج CCتماع ال CCبيض وال ّ C
االج CCتماع وه CCذه األل CCفة إل CCى الحّ C Cد ا ّل CCذي ال ي CCبقى م CCعه ام CCتياز ب CCني األل CCوان وي CCكون الج CCميع ف CCي

Cسود مCCن الCCبيض
مCCنتهى األلCCفة واملCCحبّة فCCي مCCا بCCينهم  ,ولCCكنّني أريCCد أن أذكCCر أمCً Cرا كCCي يCCم ّ
نت الّ C
Cسود األفCCريCCقيّني عCCند ذاك
Cسود ،فCCلو ذهCCبتم إلCCى أفCCريCCقية وشCCاهCCدتCCم الّ C
ويCCكون الCCبيض رؤوفCCني بCCالّ C
ت CCعرف CCون م CCدى رق Cيّكم .والح CCمد هلل أنّ CCكم أن CCتم اآلن م CCثل ال CCبيض ل CCيس ب CCينكم وب CCينهم ف CCرق ف CCي أيّ
Cسود ك CCان م CCن ال CCبيض
Cسود األف CCري CCقيّني ب CCمثاب CCة الخ CCدم .وإ ّن أ ّول إع CCالن لح Cّ Cريّ CCة ال ّ C
ش CCأن ول CCك ّن ال ّ C
Cسود! ثّ Cم انتشCر ذلCك إلCى جCهات أخCرى .وقCد
األمCيركّ Cيني .فCكم حCاربCوا وكCم ض ّ
Cحوا حCتّى ح ّCرروا ال ّ
Cسود األفCCريCCق ّيون فCCي مCCنتهى الCذّ ّلCCة ولCCكن نCCجاتCCكم صCCارت سCCببًا لCCنجاتCCهم أيً C
Cضا ،يCCعني أنّ
كCCان الّ C
ال ّ Cدول األورو ّب ّ Cية اق CCتدت ب CCاألم CCري CCك ّيني وله CCذا أع CCلنت الح Cّ Cر ّي CCة ال CCعموم ّ Cية وم CCن أج CCلكم ب CCذل ال CCبيض
Cهمة .ولCو لCم يCكن هCذا الجهCد ملCا أعCلنت الح ّCر ّيCة الCعمومّ Cية ،إذن يCجب عCليكم
األمCريCك ّيون مCثل هCذه ال ّ
أن تCCكونCCوا مCCمتنّني جً Cدّا مCCن الCCبيض األمCCريCCكيّني ،ويCCجب عCCلى الCCبيض أن يCCكونCCوا رؤوفCCني جً Cدّا بCCكم
حCتّى تCرتCقوا فCي املCراتCب اإلنCسانCيّة وتCبذلCوا جهً Cدا بCاالشCتراك مCع الCبيض حCتّى تCرتCقوا أي ً
Cضا أنCتم
Cثيرا نCحو
رقCيًّا فCائً Cقا وتCمتزجCوا بCبعضكم ام ً C
CتزاجCا تCا ًCمCا  ,وخCالصCة الCقول عCليكم أن تCبدوا امCتنانًCا ك ً
Cسود .واآلن كّ Cلكم
الCبيض ألنّCهم كCانCوا سCبب تح ّCرركCم فCي أمCريCكا فCلو لCم تتح ّCرروا ملCا تحCرر بCقية ال ّ
وهلل الحCCمد أحCCرار وفCCي مCCنتهى الCّ CراحCCة واالطCCمئنان ،وإنّCCي أدعCCو كCCي تCCرتCCقوا فCCي حCCسن األخCCالق
Cسود وتCكون كCلمة "اإلنCسان" اس ًCما للجCميع.
واألطCوار إلCى درجCة ال يCبقى مCعها اسCم الCبيض أو ال ّ
Cسمى جCماعCة الحCمام "بCالحCمام" وال يCقال الحCمام األسCود أو الحCمام األبCيض وكCذلCك سCائCر
كCما ت ّ
الCطّيور .وأتCمنّى أن تCبلغوا مCثل هCذه الّ CدرجCة .وهCذا ال يCمكن إال بCاملCحبّة .فCابCذلCوا الجهCد حCتّى تحCلّ
امل CCحبّة ب CCينكم .ول CCن ت CCحصل ه CCذه امل CCحبّة ب CCينكم إالّ إذا ك CCنتم م CCمتنّني م CCن ال CCبيض وك CCان ال CCبيض
رؤوفCني بCكم ويCبذلCون الجهCد لCترقCيتكم ويCسعون لCعزّتCكم وهCذا يCكون سCبب املCحبّة وزوال االخCتالف
Cسود زواالً تCا ًCمCا بCل يCزول أي ً
Cضا اخCتالف الCجنس واخCتالف الCوطCن  ,وإنّCي مسCرور
بCني الCبيض وال ّ
Cسود فCCكالهCCما مCCجتمعان
ج ً Cدّا مCCن لCCقائCCكم وأشCCكر اهلل ألنّCCه جCCمع فCCي هCCذا الCCحفل بCCني الCCبيض والّ C
بCCكمال املCCحبّة واأللCCفة وأرجCCو أن يCCع ّم هCCذا الCنّموذج مCCن األلCCفة واملCCحبّة حCتّى ال يCCبقى عCCنوان للبشCCر
Cسعادة
غCCير "اإلنCCسان" وهCCذا الCCعنوان هCCو كCCمال الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وسCCبب الCCعزّة األبCCديّCCة وسCCبب الّ C
البشCريّCة .لهCذا فCإنّCي أدعCو مCن أجCلكم كCي تCكونCوا فCي مCنتهى األلCفة واملCحبّة بCعضكم مCع الCبعض
ً
بعضا.
اآلخر وتجهدوا وتسعوا من أجل راحة بعضكم

االتّحاد واألخوّة
ألقيت في يوم الثّالثاء املوافق  22نيسان سنة  1912في منزل جناب علي قلي خان في
واشنطن
هو اهلل
الحCCمد هلل لCCقد انCCقضت الCCقرون املCCظلمة وجCCاء قCCر ٌن نCCورانCيّ  ,إ ّن الCCعقول والCنّفوس فCCي ارتCCقاء وإنّ
اإلدراك CCات ف CCي ت CCزاي CCد وك Cّ Cل إن CCسان يتح Cّ Cرى ال CCحقيقة وك Cّ Cل إن CCسان ي CCري CCد أن ي CCدرك م CCا ه CCو ص CCحيح
وسCبب لCتر ّقCيه  ,فCفي عCالCم املCرأة هCناك هCياج عCظيم ومCنتهى آمCالCه ّن ورغCباتCه ّن هCو االرتCقاء وخCدمCة
الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ .وال شCّ Cك أ ّن الCنّساء سCCوف يCCرتCCقني فCCي هCCذا الCCعصر وهّ Cن يجهCCدن حCتّى يCCلحقن
بCال ّCرجCال ويCك ّن وإ ّيCاهCم فCي مسCتوى واحCد ،إ ّن هCذه الCن ّ ّية لCعظيمة فCلو وصCلن إلCى ال ّCرقCيّ واالقCتدار
فCCإنّCCه ّن سCCوف يCCقمن بCCكثير مCCن األمCCور ا ّلCCتي ال يسCCتطعن اآلن ال Cنّهوض بCCها  ,إ ّن أعCCظم مCCصائCCب
Cتمرة أل ّن جCCميع
الCCعالCCم هCCي الحCCرب فCCي هCCذا الCCيوم .فCCال راحCCة فCCي الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ والحCCروب مسّ C
Cتمرة وت CCصرف األم CCوال ك ّ Cلها ع CCلى الح CCرب  ,إ ّن ال CCفالح امل CCسكني
ال ّ Cدول ت CCتهيّأ للح CCرب ب CCصورة مس ّ C
Cهارا بCCك ّد الCCيمني وعCCرق الCCجبني ح Cتّى يCCحصل عCCلى بCCضع حCCبوب لCCي ّدخCCرهCCا ولCCكن مCCا
يجهCCد لCCيالً ونً C
Cسفن
الCفائCدة؟ فCحاصCالتCه تCتح ّول إلCى تCجهيزات حCربCيّة وتCنفق عCلى املCدافCع والCبنادق والCذّخCائCر وال ّ
Cتمرة ع CCلى ال ّ Cدوام الح CCظوا ك CCذل CCك إب CCادة ال Cنّفوس ف CCي
الح CCرب Cيّة  ,وب CCينما ه CCذه الح CCروب امل CCال Cيّة مس ّ C
س CCاح CCات الح CCروب وك CCيف ت CCطؤه CCا األق CCدام  ,إ ّن الح CCرب وإب CCادة ال Cنّفوس مح CCدودة وم CCحصورة ول CCكنّ
يتضرر منها جميع العالم اإلنسانيّ.
الحرب املاليّة دائمة وعا ّمة ويرجع ضررها إلى النّاس بل
ّ
Cصلح
ف CCاآلن وق CCد تح Cّ Cرك CCت امل CCرأة ف CCي ه CCذا ال CCقرن ف CCإنّ CCها ي CCجب أن ت CCضع ن CCصب ع CCينيها ق CCض ّية ال ّ C
الCعمومCيّ كCي تتجّ Cلى وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ وتظهCر الCفضائCل البشCريّCة وتCرتCبط قCلوب املCلل ويCنبذ
Cسياس Cيّ وي CCزول
عصب ال C
عصب ال ّ C
Cعنصري وال ي CCبقى ال Cت ّ ّ
عصب ال ّ Cدي CCنيّ وامل CCذه CCبيّ وي CCزول ال Cت ّ ّ
ال Cت ّ ّ
ّ
عصب الCCوطCCنيّ أل ّن الCCجامCCعة البشCCريّCCة عCCائCCلة واحCCدة وأ ّن جCCميع أوالد آدم أبCCناء اهلل وأ ّن جCCميع
ال Cت ّ ّ
املCمالCك كCرة واحCدة ووطCن واحCد وأ ّن جCميع األمCم عCبيد إلCه واحCد وقCد خCلق اهلل الجCميع وهCو يCحفظ
Cلكل ورحCمته نCازلCة عCلى ال ّ
الجCميع ويCرزقCهم ويCعتني بCهم وأ ّن ألCطافCه شCامCلة ل ّ
Cكل ومCا دام هCو عCادالً
ورؤوفًCا فCلماذا نCقوم بCالCظّلم والCطّغيان؟ أفهCل نCحن أعCرف مCن اهلل وأعCلم بCاألمCور مCنه؟ أسCتغفر اهلل
نت ي CCا ج CCماع CCة ال Cنّساء اجه CCدن ح Cتّى ت CCحصل
ب CCل إنّ CCه ع CCادل ورؤوف .ومل CCاذا ال ن CCكون رؤوف CCني؟ ف CCأن ّ C
الCCقلوب عCCلى ارتCCباط وطCCيد وليجهCCد الجCCميع مCCتكاتCCفني فCCي خCCير الCCعالCCم حCتّى يتجّ Cلى شCCرف الCCعالCCم
اإلنCسانCيّ  ,والحCظوا لCو ائCتلف أهCل بCيت واحCد فCي مCا بCينهم فCكم يCكون ذلCك نCافً Cعا لCهم؟ ولCو اتّCفق
أهCCل مCCديCCنة فCCي مCCا بCCينهم واتّحCCدوا فCCكم يCCكون ذلCCك سCCببًا فCCي تCCعاونCCهم وتCCعاضCCدهCCم؟ وسCCببًا فCCي
نCتائCج كّ Cل ّية وفCي الCحصول عCلى الCعزّة والCثّروة لCعموم أفCرادهCا؟ وكCذا لCو اتّحCد أهCل إقCليم واحCد فCما
والسعادة ا ّلتي يحصلون عليها؟
أكثر التّر ّقيات ا ّلتي ينالونها؟ وما أكثر العزّة
ّ

فCحينما اتّحCدت األ ّمCة األمCريCكيّة كCم أصCبح ذلCك سCببًا فCي سCعادتCها ورقCيّها ومCدنCيّتها؟ ولCو لCم يCكن
هCذا االتّCحاد واالتّCفاق بCني الCواليCات املتّحCدة ملCا حCصلت هCذه الCتّر ّقCيات والCعلوم واملCخترعCات وال ّCرفCعة
ثّ Cم قCيسوا عCلى هCذا لCو اتّCفقت جCميع املCلل واتّحCدت فCماذا سCتكون الCحال؟ ال ش ّCك أ ّن هCذا الCعالCم
س CCوف ي CCصبح جC Cنّة األب CCهى وي CCحصل ك CCمال ال Cّ Cراح CCة واالط CCمئنان وي CCحصل ال CCفالح ال CCعظيم وت CCنال
الشCCرق وال CCغرب وال ّ C
Cشمال وال CCجنوب وي CCتم ّوج ع CCلم
ج CCميع امل CCذاه CCب وح CCدة واتّ CCفاق CCا وأخ ّ Cوة وي CCتعان CCق ّ C
Cصلح ال CCعموم CCي وي CCبلغ األس CCماع ته CCليل امل CCأل األع CCلى
وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ وت CCرت CCفع خ CCيمة ال ّ C
Cس ّيدات املCحترمCات الCعاملCات املCحبّات لCلخير يCجب أن تجهCدن لCيالً
وتCمجيدهCم  ,لهCذا فCحضراتCك ّن ال ّ
Cهارا ح Cتّى ي CCرت CCفع ع CCلم ال CCوح CCدة واالتّ CCحاد ه CCذا ف CCي أم CCري CCكا ويس CCري إل CCى س CCائ CCر ال CCجهات ح Cتّى
ون ً C
يتط ّور العالم ويتج ّلى كماله.
الوحدة
ألقيت في يوم الجمعة املوافق  18أيّار  1912في مجمع التّياصفة في نيويورك
هو اهلل
إنّ CCني م CCمنت جً C Cدّا م CCن إح CCساس CCات ج CCناب ال Cّ Cرئ CCيس وك CCذل CCك مس CCرور جً C Cدّا م CCن إح CCساس CCات ن CCائ CCبة
Cصلح
ح CCضرت CCه  ,إ ّن م CCقصودن CCا واح CCد وأم CCلنا واح CCد .أم CCلنا وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ وه CCدف CCنا ال ّ C
ال CCعموم CCي .إذن ف CCنحن ف CCي اله CCدف واألم CCل متّح CCدون وليس CCت ف CCي ع CCال CCم ال CCوج CCود م CCسائ CCل أه ّ Cم م CCن
Cصلح ال CCعموم CCي
Cري وأ ّن ال ّ C
ه CCات CCني امل CCسأل CCتني أل ّن وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ س CCبب ع Cزّة ال Cنّوع البش ّ C
سCCبب راحCCة جCCميع مCCن عCCلى األرض ولهCCذا فCCنحن متّحCCدون فCCي هCCذيCCن الهCCدفCCني ولCCيس هCCناك هCCدف
أعCCظم مCCن هCCذه األهCCداف  ,لهCCذا أرجCCو أن تحCCدث بCCني الCCبهائCيّني والCتّياصCCفة مCCنتهى األلCCفة واملCCحبّة
أل ّن أهCCدافCCهم واحCCدة وآمCCالCCهم واحCCدة وهCCم مشCCتركCCون فCCي اإلحCCساسCCات الCّ CروحCCان Cيّة وم Cتّفقون فCCي
تCوحCيد املCلكوت اإللCهيّ  ,فCي هCذا الCيوم ال بّ Cد مCن وجCود قّ Cوة عCظيمة إلجCراء هCذه األهCداف الجCليلة
Cصلح األك CCبر ق CCضيّة ع CCظيمة ج ً Cدّا وأ ّن ج CCميع ق CCوى اآلف CCاق ال CCيوم
وح CCضرات CCكم ت CCعلمون أ ّن ق CCضيّة ال ّ C
فرقCCة سCCبب
مCCخالCCفة السCCتقرار هCCذا األمCCر وهCCذه األمCCم تCCظ ّن أ ّن الحCCرب سCCبب ّ C
السCCرور وتCCظ ّن أ ّن الCت ّ ّ
Cتحا مCCبينًا وغCCلبت عCCلى مCCملكة ودولCCة فCCإنّ
الCCعزّة ألنّCCها تCCظ ّن أنّCCه لCCو هجCCمت أ ّمCCة عCCلى أ ّمCCة وفCCتحت فً C
هCذا يCكون سCببًا فCي رقCيّ تCلك املّ Cلة والّ CدولCة والCحال أ ّن هCذا خCطأ مCحض ونسCتطيع أن نCقيس املCلل
بCCأفCCراد عCCائCCلة واحCCدة فCCالCCعائCCلة تCCتأ ّلCCف مCCن أفCCراد وكCّ Cل أمCCة كCCذلCCك تCCتألCCف مCCن أفCCراد وأشCCخاص ولCCو
اجCتمعت جCميع األمCم فCإنّCها سCتكون عCائCلة عCظيمة واحCدة  ,وواضCح أ ّن الCنّزاع والجCدال بCني أفCراد
الCعائCلة الCواحCدة يCؤ ّديCان إلCى فCنائCها .وهCكذا تCؤ ّدي الحCروب إلCى فCناء األمCم وانهCدامCها ,إ ّن خCالصCة
م CCنطوق ج CCميع ال CCكتب اإلل CCهيّة وك CCالم ج CCميع أن CCبياء اهلل وج CCميع ع CCقالء البش CCر ه CCي أنّ CCهم ج CCمي ًعا
Cصلح سCبب الCعمران وكّ Cلهم مCتّفقون عCلى أ ّن الحCرب
مCتّفقون عCلى أ ّن الحCرب سCبب الخCراب وأ ّن ال ّ

Cصلح ف CCتمنع الح CCرب
ته CCدم ال CCبنيان اإلن CCسان Cيّ إالّ أنّ CCه ال ب ّ Cد م CCن وج CCود ق ّ Cوة ع CCظيمة إلج CCراء ه CCذا ال ّ C
وت CCعلن وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ  ,إ ّن مج CCرد ال CCعلم ب CCال ّ C
Cشيء ال ي CCكفي ف CCاإلن CCسان ال ي CCصبح غ CCنيًّا
بمج CCرد أن ي CCعلم أ ّن ال CCغنى ش CCيء طC Cيّب وال ي CCصبح ع CCامل ً CCا بمج CCرد أن ي CCعلم أ ّن ال CCعلم م CCمدوح وال
يCCصبح عCCزي Cزًا بمجCCرد أن يCCعلم أ ّن الCCعزّة مCCقبولCCة ،وقCCس عCCلى هCCذا .فCCالCCعلم بCCالّ C
Cشيء ال يCCكون سCCببًا
Cصحة ب CCل
Cصحة م CCن مج CCرد ع CCلمه ب CCفائ CCدة ال ّ C
ف CCي ح CCصول CCه وأك Cّ Cرر ال CCقول إ ّن اإلن CCسان ال يكس CCب ال ّ C
ي CC Cحتاج إل CC Cى ال CC Cعالج وإل CC Cى اس CC Cتعمال األدوي CC Cة وإل CC Cى ط CC Cبيب ح CC Cاذق م C Cطّلع ع CC Cلى ج CC Cميع أس CC Cرار
Cصحة
األم CCراض ومC Cطّلع ع CCلى ج CCميع ال CCعالج CCات ف CCيعطي ال CCعالج ب CCحكمة ت CCا ّمCC Cة حC Cتّى ت CCحصل ال ّ C
Cصحة بCل ال بّ Cد مCن
Cصحة شCيء مCفيد ال يCؤ ّدي إلCى حCصولCنا عCلى ال ّ
الCكامCلة .فمج ّCرد مCعرفCتنا أ ّن ال ّ
وج CCود ع CCمل وجه CCد وق ّ Cوة  ,ث ّ Cم إ ّن ح CCصول ك Cّ Cل ش CCيء مش CCروط ب CCثالث CCة ش CCروط أ ّول CCها ال CCعلم وث CCان CCيها
اإلرادة وثCCالCCثها الCCعمل وألجCCل تCCح ّقق أيّCCة مCCسألCCة يCCجب اجCCتماع هCCذه األمCCور ال CثّالثCCة .فCCأ ّول شCCيء
ي CCقتضي ل CCبناء ب CCيت ه CCو وض CCع خ CCري CCطة ل CCلبيت ثّ C Cم وج CCود اإلرادة ل CCلبناء وب CCعد ذل CCك ال CCعمل وال CCعمل
ي CCتو ّق CCف ع CCلى ال Cثّروة وع CCندئ Cٍ Cذ ي CCتح ّقق األم CCل  ,له CCذا ف CCنحن ن CCحتاج إل CCى ق ّ Cوة ع CCظيمة ل CCتحقيق ه CCذه
اآلمCCال وواضCCح أ ّن هCCذه اآلمCCال واملCCقاصCCد ال تCCتح ّقق بCCالCCقوى املCCا ّديّCCة فCCلو قCCلنا إنّCCها تCCتح ّقق بCCالCCق ّوة
الCCقومCيّة فCCاألقCCوام مCCختلفة .ولCCو نCCقول بCCالCCق ّوة الCCوطCCنيّة فCCاألوطCCان مCCختلفة .ولCCو نCCقول إ ّن إيCCجاد وحCCدة
CسياسCيّة فCإ ّن سCياسCات املCلوك مCختلفة بسCبب
Cصلح الCعمومCي يCتح ّقق بCالCق ّوة ال ّ
الCعالCم اإلنCسانCيّ وال ّ
CتأسCس بCق ّوة الCتّقالCيد الCديCنيّة
اخCتالف مCنافCع الّ Cدول واملCلل .ولCو نCقول إ ّن وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ت ّ C C
ف CCإ ّن ه CCذه ال Cتّقال CCيد م CCختلفة  ,إذن ف CCقد اتّ CCضح أ ّن ج CCميع ه CCذه ال CCق ّوات م CCختلفة ومح CCدودة وأ ّن ه CCذا
األم CCر ال ي CCمكن أن ي CCتح ّقق إال ب CCال CCق ّوة امل CCعنو ّي CCة وب CCال CCق ّوة ال Cّ Cروح CCان ّ Cية وب CCال CCفتوح CCات اإلل CCه ّية وب CCنفثات
الCّ Cروح الCCقدس ا ّلCCتي ظهCCرت فCCي هCCذا الCCقرن الCCعظيم .وبCCغير هCCذا فCCإ ّن هCCذا الهCCدف يCCبقى فCCي حّ Cيز
وأي ش CCيء
أي ش CCيء َّC
وحCCد األم CCم ّ
ال CCقول وال يخ CCرج إل CCى ح ّ Cيز ال CCعمل  ,الح CCظوا ال Cتّاري CCخ وش CCاه CCدوا ّ
وأي شCيء سCبّب رقCي جCميع البشCر .ولCو د ّقCCقنا وحّ Cققنا فCي جCميع الCتّواريCخ
عَّ Cدل األخCالق الCعا ّCمCة ّ
لCCشاهCCدنCCا أ ّن أسCCاس االتّCCحاد واالتّCCفاق كCCان ال ّ CديCCن اإللCCهيّ دائCً Cما وأنّCCه كCCان أعCCظم سCCبب لCCوحCCدة
البشCر ونCقصد بCالّ CديCن اإللCهيّ أسCاس األديCان اإللCهيّة ال الCتّقالCيد املCوجCودة فCي أيCدي الCنّاس ألنّ
هCCذه ال CتّقالCCيد املCCوجCCودة اآلن بCCني أيCCدي ال Cنّاس يCCخالCCف بCCعضها الCCبعض اآلخCCر ولهCCذا فCCإنّCCها سCCبب
الC Cنّزاع وس CCبب الح CCرب وس CCبب ال CCبغضاء وس CCبب ال CCعداء ول CCكنّنا ن CCعني أس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة ,
ف CCلننظر اآلن م CCا ه CCي أس CCس األدي CCان اإلل CCهيّة؟ أ ّول أس CCاس ه CCو وح CCدة الخ CCلق وث CCان CCي أس CCاس ه CCو
CسياسCيّة فCال تCبقى
وحCدة األجCناس وثCالCث أسCاس هCو وحCدة األوطCان ورابCع أسCاس هCو الCوحCدة ال ّ
بعد هذا امتيازات شخصيّة وال امتيازات عنصريّة وال امتيازات وطنيّة وال امتيازات سياسيّة.
الحCظوا ملّا ظهCر حCضرة املCسيح جCمع أم ًCما مCختلفة وصCالCح بCني أمCم مCتحاربCة ور ّوج وحCدة الCعالCم
اإلنCCسانCيّ وجCCمع أ ّمCCة الCّ CرومCCان ا ّلCCتي كCCانCCت أ ّمCCة قCCاهCCرة وأ ّمCCة الCCيونCCان ا ّلCCتي كCCانCCت أ ّمCCة ذات فCCلسفة
وأ ّCمCة مCصر ا ّلCتي كCانCت أمCة مCتم ّدنCة وسCائCر األمCم مCن سCريCانCيّني وآشCوريّCني وكCلدانCيّني وغCيرهCم وقCد

كCCانCCوا فCCي مCCنتهى االخCCتالف والCنّزاع والجCCدال فجCCمع حCCضرة املCCسيح هCCذه األقCCوام املCCختلفة ورفCCع
االخCتالف والCنّزاع والجCدال مCن بCينها ولCم يCعمل هCذا الCعمل بCالCق ّوة الCقومCيّة وال بCالCق ّوة الCوطCنيّة وال
Cسياس Cيّة بCCل بCCالCCق ّوة اإللCCهيّة وح ّ Cققها بCCق ّوة الCّ Cروح الCCقدس ولهCCذا فCCليس مCCن املCCمكن تCCحقيق
بCCالCCق ّوة الّ C
ذلCك إالّ بهCذا الCوسCائCط .وبCغير ذلCك يCبقى هCذا االخCتالف وهCذا الCتّنازع إلCى األبCد  ,ولCكن قCد يخCطر
Cسؤال :م CCن أي CCن ن CCأت CCي ب CCال CCق ّوة اإلل CCه ّية وب CCنفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس وب CCال CCفيوض CCات
ع CCلى ال CCبال ه CCذا ال ّ C
Cسؤال يخ CCطر
ال Cّ Cرب CCان ّ Cية ا ّلCCتي ي CCتو ّقCCف ع CCليها ت CCح ّقق ه CCذه األم CCور ال CCعظيمة؟ ف CCي ال CCحقيقة إ ّن ه CCذا ال ّ C
ع CCلى ال CCبال وف CCي ال CCجواب ن CCقول ف CCقط إ ّن ه CCذا اإلل CCه إل CCه ق CCدي CCم ول CCيس إل ً Cها ج CCدي ً Cدا وإ ّن س CCلطنة اهلل
السCCلطنة سCCلطنة س Cتّة آالف سCCنة .فCCإ ّن هCCذا
سCCلطنة قCCديCCمة وليسCCت سCCلطنة جCCديCCدة وليسCCت هCCذه ّ C
السCلطنة بهCذه ال ّ
CشوكCة لCيسا عCمل
الCكون ال يCتناهCى والحCظوا أ ّن هCذا الCتّرتCيب بهCذه الCعظمة وهCذه ّC C
بCCضعة قCCرون فCCإ ّن أسCCماء اهلل وصCCفاتCCه قCCديCCمة ونCCفس أسCCماء اهلل وصCCفاتCCه تسCCتلزم وجCCود الCCكائCCنات
Cسمي اهلل خ CCالً C Cقا .ح CCسن جً C Cدّا .إنّ
وتس CCتلزم الخ CCلقة وتس CCتلزم ج CCميع ال CCحقائ CCق ال CCكونC Cيّة .ن CCحن ن ّ C
الCخالCقيّة تCتو ّقCCف عCلى وجCود املخCلوق فCإن لCم يCكن هCناك مخCلوق فCكيف تCتح ّقق خCالCقيّة اهلل؟ ونCقول
إنّCCه رازق فCCإذا لCCم يِ C
رب فCCإن لCCم يCCكن هCCناك مCCربCCوب فCCكيف
Cعط رز ًقCCا فCCكيف يCCكون راز ًقCCا؟ ونCCقول إنّCCه ّ
ورب مCCن الCCقديCCم وكCCان لCCه مCCن الCCقديCCم
يCCكون ربًّCCا؟ وإذًا فCCاهلل خCCالCCق مCCن الCCقديCCم ورازق مCCن الCCقديCCم
ّ
السCCلطنة اإللCCهيّة سCCلطنة
مخCCلوق ومCCن الCCقديCCم مCCرزوق ومCCن الCCقديCCم مCCربCCوب .إذًا فCCال شCCبهة فCCي أ ّن ّ C
والس CCلطنة ت CCري CCد ال Cّ Cرع Cيّة وت CCري CCد ال CCجيش وت CCري CCد الخ CCزائ CCن وال Cذّخ CCائ CCر وت CCري CCد وزراء وت CCري CCد
ّC C
ق CCدي CCمة ,
السCلطنة بCدون مCملكة وبCدون رعّ Cية وبCدون جCيش وبCدون وزراء؟ وأولCئك
مCنتدبCني وهCل يCمكن تCص ّور ّC C
ا ّلCCذيCCن يCCقولCCون إ ّن هCCناك وق Cتًا لCCم يCCكن هلل فCCيه خCCلق وال كCCان لCCه جCCيش وال كCCان لCCه رع ّ Cية فCCإنّCCهم فCCي
أسCس سCريCر سCلطنته حCديCثًا .إ ّن هCذا كCالم ال
Cصب حCديCثًا وأنّCه ّ C C
الCحقيقة يCعزلCون اهلل أي أنّCه قCد ن ّ
ي CCقول CCه ط CCفل رض CCيع وله CCذا ف CCإ ّن ال CCباري ت CCعال CCى ك CCان دائ Cً Cما خ CCال ً Cقا وك CCان راز ًقCCا وك CCان م CCحي ًيا وك CCان
Cصيرا .وك CCما أ ّن ال Cذّات اإلل CCهيّة ق CCدي CCمة ف CCإ ّن ال CCفيض اإلل CCهيّ ق CCدي CCم أي ً C
Cضا وق CCد أح CCاط CCت
س CCمي ًعا وب C
ً
ف CCيوض CCات CCه م CCن ع CCلى األرض إح CCاط CCة ت CCا ّم CCة  ,وح CCيث إ ّن اهلل غ CCير مح CCدود م CCن ح CCيث ال Cذّات ف CCكذل CCك
أسCماؤه وصCفاتCه غCير محCدودة وحCيث إ ّن حCقيقة األلCوهCيّة غCير محCدودة فCكذلCك فCيضه غCير محCدود.
واأللCCوهCيّة قCCديCCمة ال نCCهايCCة لCCها وكCCماالتCCه قCCديCCمة ال نCCهايCCة لCCها وربCCوبCيّته قCCديCCمة ال نCCهايCCة لCCها فCCكما أنّ
Cتمر ال
نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس وهCCبت عCCالCCم الCCوجCCود الCCفيض قCCديCً Cما فCCكذلCCك فCCيض الCّ Cروح الCCقدس مسّ C
ان CCتهاء ل CCه وال نس CCتطيع أن ن CCقول إ ّن ف CCيضه ن CCفد وان CCتهى ف CCلو ن CCقول إ ّن ف CCيضه ي CCنفد ف CCإ ّن أل CCوه CCيته
Cضا وفCCيض الّ C
تCCنتهي أيً C
Cدي ولCCو يCCأتCCي يCCوم يCCنقطع فCCيه فCCيض
Cدي وسCCرمّ C
Cشمس وحCCرارتCCها شCCيء أبّ C
Cظلما أل ّن ال ّ
Cشمس وحCرارتCها فCإ ّن ال ّ
ال ّ
Cشمس بCدون حCرارة
Cشمس لCن تCعود ش ً
Cمسا بCل تCكون شCيئًا م ً
وض CCياء ليس CCت ب CCشمس ب CCل ظ CCلمة  ,إذن ف CCإن أردن CCا تح CCدي CCد ال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة ف CCإنّ CCنا نح ّ Cدد اهلل.
وخCالصCة الCقول اطCمئنّوا بCفضل الCحقّ وعCنايCته واسCتبشروا بCالCبشارات اإللCه ّية .فCاإللCه ا ّلCذي عCامCل

CسابCقة بCفضله ورحCمته ،واإللCه ا ّلCذي وهCب قCدي ًCما ال ّCروح اإللCهيّة ،واإللCه ا ّلCذي أعCطى ف ً
Cيضا
األمCم ال ّ
كل وقت وفي ّ
أبديًّا هو مقتدر في ّ
كل زمان أن يجعل العالم اإلنسانيّ مهبط أنوار امللكوت.
لهCذا فCثقوا أ ّن ذلCك اإللCه ا ّلCذي أعCطى قCدي ًCما يسCتطيع اآلن أن يCعطي أي ً
Cضا وأن يظهCر فCي هCيكل
اإلن CCسان ا ّل CCذي ه CCو "ص CCورت CCه وم CCثال CCه” وذل CCك اإلل CCه ا ّل CCذي ن CCفث ن CCفحة ال Cّ Cروح ال CCقدس يس CCتطيع اآلن
أي ً C
Cضا أن ي CCنفثها وس CCوف ي CCنفثها ف CCليس ل CCفضله ان CCقطاع .فه CCذه ال Cّ Cروح س CCاري CCة دائ Cً Cما وه CCذا ف CCيض
إل CC Cهيّ وال ي CC Cجوز أن ي CC Cكون ل CC Cلفيض اإلل CC Cهيّ م CC Cن ان CC Cقطاع  ,الح CC Cظوا ه CC Cل ي CC Cمكن تح CC Cدي CC Cد ال C Cذّ ّرات
أي نCوع مCن أنCواع الCكائCنات وهCل تسCتطيون أن تCقولCوا إنّ
الجCزئCيّة؟ فCال يCجوز فCي الCحقيقة تحCديCد ّ
هCذه الCطّبقة األرضCيّة انتهCت ولCيس بCعدهCا طCبقة أرضCيّة أخCرى وإ ّن البحCر قCد انCتهى بهCذا البحCر
ول CCيس ه CCناك ب CCعده بح CCر آخ CCر؟ أو إ ّن امل CCطر ان CCتهى به CCذا امل CCطر ول CCيس ب CCعد ه CCذا م CCطر آخ CCر؟ أو إنّ
إشCراق ال ّ
Cشمس انCتهى وبCعد هCذا اإلشCراق ال يCمكن أن تCكون شCمس؟ فهCل يCمكن هCذا؟ أسCتغفر
اهلل مCCنه  ,فCCحينما نCCرى الCCفيض اإللCCهيّ مسCCتم ًرّا فCCي الCCكائCCنات الجCCماديّCCة كCCيف نسCCتطيع أن نCCقول
إ ّن ذلCCك الCCفيض الCّ CربCCانCCي وق ّ Cوة الCّ Cروح الCCقدس وتCCلك الCCفيوضCCات األبCCديّCCة قCCد انCCقطعت؟ وواضCCح أنّ
حCCقائCCق الCCفيوضCCات اإللCCهيّة أعCCظم مCCن الجCCماد فCCبعد أن يCCكون جسCCد اإلنCCسان مسCCتم ًرّا بCCاسCCتمرار
الC Cنّوع اإلن CCسانC Cيّ ف CCال ش Cّ Cك أن ي CCكون روح ال CCحقيقة مس CCتم ًرّا أي ً C
Cضا ألنّ CCه ال ي CCمكن أبً C Cدا أن ي CCكون
CتمريCن  ,وإنCي ألشCكر اهلل لCوجCودي فCي وسCط
جسCد الCنّوع مسCتم ًرّا وال تCكون الCحقيقة وال ّCروح مس ّ
Cصلح
جCC Cمع مCC Cحترم مCC Cثل هCC Cذا ،لCC Cهم إحCC CساسCC Cات روحCC Cان ّ C Cية ويتحCّ C Cرون الCC Cحقيقة ،وغCC CايCC Cة أمCC Cلهم الّ C C
الCعمومCي وهCدفCهم خCدمCة الCعالCم اإلنCسانCيّ  ,وعCندمCا نCنظر إلCى الCكائCنات نCشاهCد أ ّن ك ّCل شCيء مCن
األشCCياء لCCه دورة فCCي جCCميع املCCراتCCب فCCمثالً املCCا ّدة األثCCيريّCCة لCCها دورة فCCي جCCميع الCCكائCCنات وفCCي كCلّ
Cورا وك CCذل CCك األم CCر م CCع ال CCفيوض CCات
م CCكان ي CCحصل ت CCم ّوج ف CCإ ّن ال CCبصر ي CCتأثّ CCر ب CCذل CCك ال Cتّم ّوج وي CCرى ن ً C
اإللCCهيّة فCCإ ّن لCCها دورة فCCي جCCميع الCCكائCCنات وهCCي دورة لCCيس لCCها أ ّول وال يCCكون لCCها آخCCر وفCCي ك Cلّ
Cري فCCإ ّن ذلCCك الCCفيض ا ّلCCذي ال يCCتناهCCى يظهCCر مCّ Cرة أخCCرى  ,ولهCCذا
زمCCان يCCحصل فCCيه اسCCتعداد بشّ C
نCCرجCCو بCCعون اهلل وعCCنايCCته أن تجCCري روح الCCحياة هCCذه فCCي جCCميع الCCكائCCنات وتCCحيي جCCميع البشCCر
ح Cتّى يCCصبح الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ عCCامل ًCا إلCCهيًّا ويCCصبح عCCالCCم ال CنّاسCCوت مCCرآة عCCالCCم ال CالّهCCوت وتتج ّ Cلى
ف CCضائ CCل ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وخ CCصائ CCله وي CCكشف "م CCثال اهلل وص CCورت CCه" ال Cنّقاب ف CCي ه CCذا ال CCهيكل ,
وإنّCCي ألشCCكر حCCضرة الCّ CرئCCيس مCCنتهى الّ C
Cشكر والCّ CرضCCاء وأرجCCو إبCCالغCCه ع Cنّي احCCترامCCاتCCي الCCفائCCقة
وأرجCCو أن يCCوفّCCق الّ C
Cكل إلCCى الCّ CرضCCاء اإللCCهيّ وإنّCCي مسCCرور ج ً Cدّا مCCن إحCCساسCCاتCCكم وإحCCساسCCات
دائما ّ
للكل التّأييد والتّوفيق.
النّفوس الحاضرة وإنّي أرجو
ً

وحدانيّة اهلل
املوحدين في مونتكلر بتاريخ  12أ ّيار 1912
ألقيت في كنيسة
ّ
هو اهلل
أري CCد ف CCي ه CCذا املج CCمع امل CCحترم أن أت CCك ّلم ع CCن األل CCوهّ C Cية  ,م CCن ال CCواض CCح أ ّن ال CCحقيقة ال CCحادث CCة ال
تسCتطيع إدراك الCحقيقة الCقديCمة .حCينما نCمعن الCنّظر فCي الCكائCنات نCرى أ ّن تCفاوت املCراتCب مCانCع
يCحول دون إدراك املCقامCات  ,مCثال ذلCك عCالCم الجCماد مCهما ارتCقى فCإنّCه لCن يCطّلع عCلى عCالCم الCنّبات
وعCالCم الCنّبات مCهما نCشأ ونCما فCإنّCه لCن يCعلم شCيئًا عCن عCالCم الCحيوان .وعCالCم الCحيوان مCهما ارتCقى
Cسمع وال CCبصر أل ّن ه CCذا خ CCارج ع CCن ن CCطاق إدراك CCه وم CCع أنّ CCه ف CCي حC Cيّز
ف CCإنّ CCه ال يس CCتطيع إدراك ال ّ C
الCCوجCCود ولCCكنّه ال عCCلم لCCه عCCن عCCالCCم اإلنCCسان أل ّن عCCالCCم اإلنCCسان فCCوق مCCقامCCه ولهCCذا فCCإنّCCه مCCهما يCCرتCقِ
فCCلن يسCCتطيع إدراك الCCحقيقة اإلنCCسانCيّة  ,إ ّن تCCفاوت املCCراتCCب مCCانCCع عCCن اإلدراك إذن فCCإ ّن كCّ Cل رتCCبة
دانCية ال تسCتطيع إدراك مCا فCوقCها مCع أ ّن الجCميع كّ Cلهم فCي حCيّز الخCلقة سCواء أكCان مCنها الجCماد
أم النّبات أم الحيوان أم اإلنسان مع هذا فإ ّن تفاوت املراتب مانع يحول دون هذا اإلدراك.
السCCبب هCCو
السCCبب فCCي اطCCالعCCنا هCCذا؟ ّ C
ومCCثالً هCCذا الCنّبات مCCوجCCود ونCCحن عCCلى اطّCالع مCCن ذلCCك فCCما ّ C
Cسمع
أنCCنا فCCي مCCقام فCCوق مCCقامCCه لCCك ّن هCCذا الCنّبات ال عCCلم لCCه حCCولCCنا ومCCهما يCCرتِ Cق فCCإنّCCه لCCن يCCحيط بCCالّ C
والCC Cبصر ومCC Cا دام تCC Cفاوت املCC CراتCC Cب يCC Cحول فCC Cي عCC CالCC Cم الحCC Cدوث دون اإلدراك إذن فCC Cكيف تسCC Cتطيع
الCCحقيقة اإلنCCسان Cيّة املخCCلوقCCة والCCحادثCCة أن تCCدرك حCCقيقة األلCCوه Cيّة؟ إ ّن هCCذا غCCير مCCمكن ،ملCCاذا؟ ألن
ح CCقيقة األل CCوهC Cيّة م CCق ّدس CCة ع CCن اإلدراك .وف CCضالً ع CCن ه CCذا إ ّن ك Cّ Cل م CCا ي CCتص ّوره اإلن CCسان إنّ CCما ه CCو
مCCحاط وحCCقيقة األلCCوهCيّة مCCحيطة .فهCCل يCCمكن أن يCCدرك املCCحاط املCCحيط؟ فCCمن املسCCتحيل أن تCCصبح
الCحقيقة اإلنCسانCيّة مCحيطة وتCصبح حCقيقة األلCوهCيّة مCحاطCة فCي حCني أ ّن اإلنCسان مCحاط وحCقيقة
األل CCوه Cيّة م CCحيطة  ,إذن ف CCما ي CCتص ّوره اإلن CCسان ع CCن األل CCوه Cيّة ل CCيس م CCن األل CCوه Cيّة ف CCي ش CCيء ألنّ
حCقيقة األلCوهCيّة ال يCمكن تCص ّورهCا لهCذا تCبعث ال ّCرحCمة الCك ّليّة اإللCهيّة مCظاهCر مCق ّدسCة وتشCرق عCلى
ت CCلك امل CCظاه CCر اإلل CCهيّة بتجّ C Cليات غ CCير م CCتناه CCية وت CCجعل ت CCلك امل CCظاه CCر واس CCطة ل CCلفيض  ,وامل CCظاه CCر
املCCق ّدسCCة ا ّلCCتي هCCي األنCCبياء إنّCCما هCCي بCCمثابCCة املCCرآة وحCCقيقة األلCCوه Cيّة بCCمثابCCة الّ C
Cشمس تسCCطع فCCي
Cشمس –شCمس الCحقيقة -لCك ّن ال ّ
تCلك املCرايCا بCأشّ Cد إشCراق وتسCتفيض املCرايCا مCن تCلك ال ّ
Cشمس لCم
Cصفاء والCقابCل ّية
تCنزل مCن عCل ّوهCا ولCم تCدخCل فCي املCرايCا وغCايCة مCا فCي األمCر أ ّن املCرايCا فCي مCنتهى ال ّ
واالسCCتعداد ،واملCCرايCCا مCCن الCCعالCCم األرض Cيّ ،وحCCقيقة األلCCوه ّ Cية مCCن أفCCق ال CتّقديCCس ،ومCCهما أشCCرقCCت
CتفرعCة عCنها لCك ّن ال ّ
حCرارة ال ّ
Cشمس لCم تCنزل
Cشمس واسCتفاضCت مCنها املCرايCا وصCارت مCمثّلة لCها وم ّ
م CCن ع CCل ّو ت CCقدي CCسها ول CCم تح Cّ Cل ف CCيها  ,ه CCذا وإ ّن ش CCمس ال CCحقيقة تش CCرق ع CCلى م CCراي CCا م CCتع ّددة وم CCهما
ت CCع ّددت امل CCراي CCا ل CCك ّن ال ّ C
Cشمس ش CCمس واح CCدة وال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة واح CCدة وال CCحقيقة واح CCدة وال Cنّور

واحCCد مشCCرق عCCلى جCCميع املCCرايCCا فCCبعض ال Cنّاس عCCاشCCق لّ C
Cلشمس يCCرى تج ّ CلياتCCها فCCي كCّ Cل مCCرآة وال
Cشمس وهCو يCعبد ال ّ
يCتقيّد بCاملCرايCا بCل هCو مCتقيد بCال ّ
Cشمس فCي أيّCة مCرآة كCانCت  ,أ ّCمCا ا ّلCذيCن يCنظرون
إلCى املCرآة وحCدهCا فCإنّCهم يحCرمCون مCن مCشاهCدة ال ّ
Cشمس فCي مCرآة أخCرى فCمثالً أولCئك ا ّلCCذيCن رأوا
املCرآة املCوسCويCة وآمCنوا بCها قCد تCقيّدوا بCاملCرآة املCوسCويCة حCني أشCرقCت ال ّ
Cشمس فCي املCرآة املCسيحيّة،
لCذا حCرمCوا وخسCروا فCي حCني أ ّن شCمس الCحقيقة كCانCت عCلى أشّ Cد إشCراقCها فCي املCرآة الCعيسو ّيCة
Cتمسكني بCCاملCCرآة املCCوسCCو ّيCCة ومحCCرومCCني
وكCCانCCت أنCCوارهCCا أظهCCر وأبCCني والCCيهود ال يCCزالCCون حCتّى اآلن مّ C
مCن مCشاهCدة شCمس الCحقيقة  ,وخCالصCة الCقول إ ّن ال ّ
Cشمس شCمس واحCدة والCنّور نCور واحCد وهCي
Cسواء ول ّ C
Cكل ك CCائ CCن ن CCصيب م CCنها .إذن ف CCعلينا ن CCحن أن ن CCعبد
تش CCرق ع CCلى ج CCميع ال CCكائ CCنات ع CCلى ال ّ C
عصب يCC Cحول دون الCC CوصCC Cول إلCC Cى
Cتعصبني ألن ال C Cت ّ ّ
األنCC Cوار مCC Cن أيّCC Cة مCC Cرآة كCC CانCC Cت وأن ال نCC Cكون مّ C C
ال CCحقيقة .وح CCيث إ ّن اإلش CCراق واح CCد ل CCذا ي CCجب أن تس CCتفيض ال CCحقائ CCق اإلن CCسان Cيّة م CCن ن CCور واح CCد
وذلCك اإلشCراق الCواحCد هCو قّ Cوة جCامCعة تجCمع الجCميع  ,لCقد أنCارت فCي هCذا الCقرن الCنّورانCيّ شCمس
الCحقيقة جCميع البشCر فCجعلت الCعيون بCصيرة وجCعلت اآلذان سCميعة وأحCيت الCنّفوس ونCحن كCذلCك
يCCجب أن نCCكون عCCلى جCCانCCب عCCظيم مCCن األلCCفة أل ّن الّ C
Cكل مسCCتفيضون مCCن شCCمس واحCCدة وأشCCرقCCت
Cعل يCزول هCذا الCنّزاع ا ّلCذي دام سCتة آالف سCنة ل ّ
أنCوار شCمس واحCدة عCلى الجCميع ل ّ
Cعل تCزول هCذه
امل CCذاب CCح ول ّ C
Cعل ت CCزول ه CCذه ال Cتّعدي CCات وال CCعداوات م CCن ب CCيننا فيش CCرق ن CCور م CCحبّة اهلل وي CCرت CCبط ب CCعضنا
Cصلح األكCبر ونCكون
بCبعض ليسCتريCح كّ Cلنا فCي ظ ّCل وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ونCأوي إلCى ظ ّCل رايCة ال ّ
رحCCماء رؤوفCCني بجCCميع البشCCر  ,يCCا إلCCهنا الCّ Cرؤوف الCCكريCCم الCّ CرحCCيم إنّCCا عCCبيد عCCتبتك وك ّ Cلنا فCCي ظ Cلّ
Cكل وس CCحاب ع CCناي CCتك ي CCمطر ع CCلى ال ّ C
وح CCدان ّ Cيتك وإ ّن ش CCمس رح CCمتك مش CCرق CCة ع CCلى ال ّ C
Cكل وأل CCطاف CCك
Cلكل ونCاظCر إلCى ال ّ
Cكل وإنّCك حCافCظ ل ّ
Cلكل وفCضلك رازق ل ّ
شCامCلة ل ّ
Cكل بCنظرة املCكرمCة يCا ر ّبCنا اشCملنا
روحCا
Cرورا أبCد ًيّCا وهCبها ً C
ألCطافCك ا ّلCتي ال تCتناهCى وأشCعل نCور الهCدايCة وأنCر الCعيون وامCنح الCقلوب س ً
ووح CCد ال ّ C
Cكل ف CCي ظ Cّ Cل ع CCناي CCتك
ج CCدي ً Cدا وح CCياةً أب CCديّ ً Cة واف CCتح أب CCواب ال CCعرف CCان وليس CCطع ن CCور اإلي CCمان ّ C
Cمارا لشجCرة واحCدة
Cوارا لCشمس واحCدة وأم ً C
CواجCا لبحCر واحCد وأث ً
واجCعل الجCميع مCتّفقني لCيكونCوا أن ً
يشCربCون مCن عCني واحCدة ويهCتزّون بCنسيم واحCد ويCقتبسون أنCوار واحCدة إنّCك أنCت املCعطي املCقتدر
الو ّهاب.

نداء وحدة العالم اإلنسانيّ
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هو اهلل
عCCندمCCا نCCنظر إلCCى الCتّاريCCخ نCCشاهCCد أ ّن البشCCر مCCنذ بCCدايCCة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ إلCCى زمCCانCCنا هCCذا كCCانCCوا
فCي حCرب وجCدال فCإ ّCمCا كCانCت الحCرب بCني األديCان وإ ّCمCا كCانCت بCني األجCناس وإ ّCمCا كCان الCنّزاع بCني
الّ Cدول وإ ّCمCا بCني إقCليمني وكCانCت جCميع تCلك الحCروب نCاشCئة مCن جهCل البشCر ومCن سCوء الCتّفاهCم أو
م CCن ع CCدم ال Cتّرب CCية  ,إ ّن أع CCظم ن CCزاع وق CCتال ك CCان ب CCني األدي CCان ف CCي ح CCني أ ّن أن CCبياء اهلل ج CCاؤوا ب CCني
البشCر مCن أجCل األلCفة واالتّCحاد ألنّCهم كCانCوا رعCاة ال ذئCاب وال ّCراعCي يCأتCي مCن أجCل جCمع الخCراف
ال م CCن أج CCل ت CCفري CCقها .ف ّ C
Cفرق CCة ف CCكان
Cكل راع ٍ إل CCهيّ م CCن أول CCئك ال Cّ Cرع CCاة ج CCمع ج CCماع CCة م CCن األغ CCنام امل ّ C
CتفرقCCة وأ َّلCCف بCCينها وذهCCب بCCها إلCCى
أحCCدهCCم حCCضرة مCCوسCCى ا ّلCCذي جCCمع أغCCنام أسCCباط إسCCرائCCيل املّ C
CفرقCCهم جCCمعهم ول َّ Cم شCCعثهم وصCCار سCCببًا لCCرق Cيّهم فCCتب ّدلCCت بهCCذا ذ ّلCCتهم إلCCى
األرض املCCق ّدسCCة فCCبعد تّ C
CأسسCCت سCCلطنة سCCليمان وبCCلغ
ع Cزّة وفCCقرهCCم إلCCى غCCنى ورذائCCل أخCCالقCCهم إلCCى فCCضائCCل إلCCى درجCCة تّ C
الشCC Cرق وال CCغرب  ,إذن اتّ CCضح أ ّن م CCوس CCى ك CCان راعC Cيًا ح CCقيقيًّا ألنّ CCه ج CCمع أغ CCنام
ص CCيت عC Cزّت CCهم ّ C
Cتفرق CCة وأ َّل CCف ب CCينها  ,وع CCندم CCا ظه CCر ح CCضرة امل CCسيح ص CCار س CCببًا ف CCي ج CCمع األغ CCنام
إس CCرائ CCيل امل ّ C
Cتفرق CCة م CCع أغ CCنام ال CCيون CCان وال Cّ Cروم CCان وال CCكلدان ّ Cيني
Cتفرق CCة وف CCي أل CCفتها فج CCمع أغ CCنام إس CCرائ CCيل امل ّ C
امل ّ C
Cسور ّيCCني واملCCصر ّيCCني وقCCد كCCانCCت هCCذه األقCCوام فCCي مCCنتهى الجCCدال والCCقتال فCCي مCCا بCCينها يCCسفك
والّ C
بCC Cعضها دم الCC Cبعض اآلخCC Cر ويCC Cمزّق بCC Cعضها الCC Cبعض اآلخCC Cر شCC Cان الCC CحيوانCC Cات املCC CفترسCC Cة .ولCC Cكنّ
ووحCدهCا وأ َّلCف بCينها وهCدم بCناء الCنّزاع والجCدال هCد ًCمCا تCا ًCمّCا  ,إذن
حCضرة املCسيح جCمع هCذه املCلل َّ C
اتّCضح أ ّن األديCان اإللCهيّة كCانCت سCبب األلCفة واملCحبّة .ولCيس ديCن اهلل سCبب الCنّزاع والجCدال .فCإن
صCCار ال ّ CديCCن سCCبب الجCCدال والCCقتال فCCإ ّن عCCدمCCه خCCير مCCن وجCCوده أل ّن ال ّ CديCCن يCCجب أن يCCكون سCCبب
ال CCحياة ف CCإن ص CCار ال ّ Cدي CCن س CCبب امل CCمات ف CCال ش Cّ Cك أ ّن ع CCدم CCه خ CCير م CCن وج CCوده وألص CCبحت ال Cالّدي CCنيّة
Cيرا مCCنه أل ّن ال CتّعالCCيم ال ّ CديCCنيّة بCCمثابCCة الCCعالج فCCإن أصCCبح الCCعالج سCCبب املCCرض فCCال شCّ Cك أ ّن عCCدم
خً C
ال ّ Cدواء خ CCير وأول CCى  ,وك CCذل CCك ح CCينما ك CCان CCت ال CCقبائ CCل ال CCعرب Cيّة ف CCي م CCنتهى ال CCعداوة والج CCدال ي CCسفك
بCCعضها دم الCCبعض اآلخCCر وتنهCCب األمCCوال وتCCؤسCCر الCنّساء واألطCCفال وحCCينما كCCانCCت الحCCروب بCCينها
Cقر لCقبيلة قCرار فCفي
Cتمرة ودائCمة فCي صحCراء الجCزيCرة الCعربCيّة حCيث لCم تجCد نCفس راحCة ولCم ي ّ
مس ّ
ووحCدهCا فCلم يCبقَ بCني
CتفرقCة َّ C
مCثل هCذا الCوقCت ظهCر حCضرة مح ّCمد فجCمع هCؤالء وأ َّلCف بCني الCقبائCل امل ّ
CأسسCت سCلطنة فCي
CأسسCت فCيها الCخالفCة الCكبرى وت ّ
الCعرب قCتال مCطل ًقا وبCلغوا فCي ال ّCرقCيّ درجCة ت ّ
األنCدلCس  ,أ ّCمCا هCذه الCخالفCات فCقد نCشأت مCن الCتّقالCيد ا ّلCCتي ظهCرت فCيما بCعد فCأصCل الّ CديCن واحCد
وهCCو الCCحقيقة وأسCCاس األديCCان إنّCCما هCCو أسCCاس إلCCهيّ ال اخCCتالف فCCيه وإ ّن االخCCتالف يCCنشأ مCCن
الCتّقالCيد .وملّا كCانCت الCتّقالCيد مCختلفة لهCذا صCارت سCببًا فCي االخCتالف والجCدال ،فCلو تCركCت جCميع

أديCان الCعالCم تCقالCيدهCا واتّCبعت أسCاس الّ CديCن فCإنّCها تCتّفق فCي مCا بCينها ولCن يCبقى نCزاع وال جCدال
أل ّن الّ C Cدي CCن ح CCقيقة وال CCحقيقة واح CCدة ال ت CCقبل الC Cتّع ّدد  ,أ ّمCC Cا االم CCتيازات ال CCعنصريّ CCة واالخ CCتالف CCات
Cري ن CCوع واح CCد وكّ C Cله ج CCنس واح CCد وج CCميعه س CCالل CCة
ال CCقومC Cيّة ف CCإنّ CCها وهٌ C Cم م CCحض أل ّن الC Cنّوع البش ّ C
شCCخص واحCCد وجCCميعه سّ Cكان الCCكرة األرضCيّة  ,ولCCم يCCكن االخCCتالف الCCعنصري فCCي أصCCل الخCCلقة
اإلل CCه ّية ف CCقد خ CCلق اهلل خ CCلقة بش CCر ّي CCة واح CCدة ف CCلم يخ CCلق واحً C Cدا إن CCكليز ًيّ CCا واآلخ CCر ف CCرن CCس ًيّا واآلخ CCر
Cري وال ّ C
Cكل أوراق شج CCرة
إي CCران ً Cيّا واآلخ CCر أم CCري CCك ًيّا له CCذا ف CCليس ه CCناك اخ CCتالف ف CCي ال CCجنس البش ّ C
واحCدة وأمCواج بحCر واحCد وأثCمار شجCرة واحCدة وريCاحCني حCديCقة واحCدة  ,الحCظوا عCالCم الCحيوانCات
الش CCرق ت CCرع CCى م CCع أغ CCنام ال CCغرب ال ي CCنظر ب CCعضها ال CCبعض
ل CCيس ب CCينها ت CCمييز ف CCي ال Cنّوع ف CCأغ CCنام ّC C
اآلخ CCر ب CCعني ال CCغرب CCاء وال ي CCعتبره أج CCنبيًّا ب CCل ي CCرع CCى ب CCعضها م CCع ال CCبعض اآلخ CCر ف CCي م CCنتهى األل CCفة
الشCCرق والCغرب حCيث
Cنصري وال نCزاع قCومCيّ وكCذلCك األمCر فCي طCيور ّ C
والCوئCام ولCيس بCينها نCزاع ع
ّ
نجCد الحCمام فCي مCنتهى األلCفة واالرتCباط ال امCتيازات قCومCيّة بCينهم أبً Cدا .إ ّن هCذه األمCور ال تCكون
سCببًا لCوجCود هCذه األوهCام بCني الCحيوانCات املجCردة مCن ال ّ
Cشعور فهCل يCليق بCاإلنCسان أن يCتّبع مCثل
هCCذه األوهCCام؟ فCCي حCCني أنّCCه عCCاقCCل ومظهCCر الCCوداعCCة اإللCCهيّة ولCCه قّ Cوة مCCدركCCة وقّ Cوة مCCف ّكرة .ومCCع وجCCود
ه CCذه امل CCواه CCب ك CCيف ي Cتّبع أم CCثال ه CCذه األوه CCام؟ ف CCيقول أح CCده CCم إنّ CCني أمل CCان Cيّ وي CCقول اآلخ CCر إنّ CCني
Cكليزي ويCCقول اآلخCCر إنّCCني إيCCطالCCي وبهCCذه األوهCCام يCCتنازعCCون فCCي مCCا بCCينهم ويCCتحاربCCون .فهCCل
إنC
ّ
هCذا الئCق؟ ال واهلل .أل ّن الCحيوانCات ال تCرضCى بهCذه األوهCام فCكيف يCرضCى اإلنCسان بCها؟ مCع أنّCها
أوه CCام وخ CCياالت م CCحضة  ,أت CCجوز ه CCذه الح CCروب وه CCذه االخ CCتالف CCات ال CCوط CCن ّية أو ي CCقال ه CCذا ش CCرق
وذاك غ CCرب وه CCذا ج CCنوب وذاك ش CCمال؟ ال واهلل .إ ّن ه CCذه األق CCوال أوه CCام م CCحضة وخ CCياالت ص CCرف CCة
Cتمسك البشCCر بهCCذه األوهCCام  ,واآلن
فجCCميع األرض قCCطعة واحCCدة ووطCCن واحCCد لهCCذا يCCجب أن ال يّ C
الشCCرق وأرى هCCذ الCCبالد فCCي مCCنتهى الCCعمران وهCCواءهCCا فCCي مCCنتهى الCCبداعCCة
جCCئت وهلل الحCCمد مCCن ّ C
وال Cنّقاء وال Cنّاس فCCي أسCCمى درجCCة مCCن اآلداب والCCحكومCCة عCCادلCCة مCCنصفة .فهCCل يCCجوز لCCي أن أقCCول
عصب  ,يCCجب
إ ّن هCCذا لCCيس وطCCني ولCCيس أه Cالً لCCرعCCايCCتي واحCCترامCCي؟ ك Cالّ إ ّن فCCي ذلCCك مCCنتهى ال Cت ّ ّ
Cتعصبًا بCل يCجب أن يتح ّCرى الCحقيقة ومCن املCؤ ّCكCد أ ّن البشCر كّ Cلهم نCوع
عCلى اإلنCسان أن ال يCكون م ّ
واحCد وأ ّن األرض وطCن واحCد وقCد ثCبت أ ّن الCباعCث ل ّ
Cكل حCرب وقCتال هCو وهCم مCحض ال أسCاس لCه
أبً Cدا  ,الحCCظوا بCCالد طCCرابCCلس وشCCاهCCدوا مCCاذا يحCCدث فCCيها نCCتيجة الCCهجوم اإليCCطالCيّ غCCير املشCCروع
CتمرغCCون فCCي دمCCائCCهم وتهCCلك كCّ Cل يCCوم آالف الCنّفوس مCCن كCCال الCCجانCCبني .وكCCم مCCن
وكCCم مCCن مCCساكCCني يّ C
أطCفال بCاتCوا بCدون آبCاء وكCم مCن آبCاء فCقدوا أبCناءهCم وكCم مCن أ ّCمCهات يCولCولCن بCالCعويCل ملCوت أبCنائCهنّ.
لCعمركCم مCا الCثّمرة ا ّلCتي تُCجنى مCن هCذا؟ ال ثCمرة وال نCتيجة ولCيس مCن اإلنCصاف أن يCكون اإلنCسان
غ CCاف Cالً إل CCى ه CCذه ال ّ Cدرج CCة م CCن ال CCغفلة  ,الح CCظوا ال CCحيوان CCات ال CCودي CCعة تج CCدوا أنّ CCه ال ح CCرب ب CCينها وال
جCCدال فCCترعCCى آالف األغCCنام م ً Cعا وتCCطير آالف األسCCراب مCCن الحCCمام وال تCCتنازع أب ً Cدا لCCك ّن ال CذّئCCاب
Cصيد أ ّمCCا
والCCكالب املCCفترسCCة فCCي نCCزاع وجCCدال مسCCتديCCم .فCCهي مC
Cضطرة مCCن أجCCل طCCعامCCها إلCCى الّ C
ّ

CحتاجCCا لCCذلCCك فCCلديCCه مCCن األطCCعمة واألقCCوات مCCا يCCكفيه ولCCكنّه ملجCّ Cرد ال Cطّمع وح Cبّ
ًC
اإلنCCسان فCCليس مC
ّ
Cصيت يCCسفك هCCذه الّ CدمCCاء  ,وعCCظماء البشCCر فCCي مCCنتهى الCّ CراحCCة فCCي قCCصورهCCم الCCعالCCية
الشهCCرة والّ C
Cتقرون ويCCدفCCعون الCCبؤسCCاء إلCCى سCCاحCCات الحCCروب ويCCخترعCCون كCّ Cل يCCوم آلCCة جCCديCCدة يهCCدمCCون بCCها
مسّ C
Cري وال يCCرحCCمون أب ً Cدا حCCال هCCؤالء املCCساكCCني وال يCCرثCCون لCCحال األ ّمCCهات ال ّ CلواتCCي ربّCCني
الCCبنيان البشّ C
أطCCفالCCهن بCCكمال املCCحبّة وكCCم مCCن لCCيال سهCCرن فCCيها عCCلى راحCCة أبCCنائCCه ّن وكCCم مCCن أ ّيCCام عCCانCCني فCCيها
امل CCشاق م CCن أج CCل ت CCرب CCيتهم إل CCى أن أوص CCلنهم إل CCى ال CCبلوغ .فه CCل ي CCجوز أن ت CCرى األ ّم CCهات واآلب CCاء
األلCCوف مCCن أبCCنائCCهم تCCتمزّق إر ًبCCا إر ًبCCا يCCوم واحCCد؟ فCCأ ّيCCة وحCCشية هCCذه الCCوحCCش ّية وأ ّيCCة غCCفلة وجCCهالCCة
هCCذه! وأ ّيCCة بCCغضاء وعCCداوة هCCذه! فCCالCCحيوانCCات املCCفترسCCة تCCفترس مCCدفCCوعCCة بCCطلب قCCوتCCها الّ C
روري،
Cض
ّ
Cمرغ
وال CذّئCCب يCCفترس فCCي الCCيوم حCCمالً واح ً Cدا .أ ّمCCا اإلنCCسان عCCديCCم اإلنCCصاف فCCإنّCCه فCCي يCCوم واحCCد يّ C
م CCائ CCة أل CCف ن CCفس ف CCي ال ّ Cدم CCاء وال Cتّراب ويفتخ CCر ق CCائ Cالً :إنّ CCني أص CCبحت ب CCطالً وب CCلغت م CCن ال ّ C
Cشجاع CCة
وال CCبأس حً C Cدّا أه CCلكت ف CCيه ف CCي ي CCوم واح CCد م CCائ CCة أل CCف ود ّمCC Cرت م CCملكة ك CCام CCلة  ,الح CCظوا أ ّن جه CCل
CسمونCه قCاتCالً ويCعاقCبونCه
اإلنCسان وغCفلته بCلغت إلCى درجCة لCو يCقتل إنCسان ش ً
Cخصا واحً Cدا فCإنّCهم ي ّ
Cدي ول CCكنّهم إذا ش CCاه CCدوا إن CCسانً CCا ي CCقتل ف CCي ي CCوم واح CCد م CCائ CCة أل CCف
ب CCعقاب امل CCوت أو ال CCحبس األب ّ C
CسمونCCه الCCقائCCد األعCCظم وأشCCجع أهCCل زمCCانCCه .ولCCو سCCرق إنCCسان ريCCاالً واح ً Cدا مCCن
شCCخص فCCإنّCCهم يّ C
Cسمون CCه خ CCائ Cنًا ظ CCامل ًCCا ول CCكنّه إذا أغ CCار ع CCلى م CCملكة ك CCام CCلة ونه CCبها ف CCإنّ CCهم
أم CCوال اآلخ CCري CCن ف CCإنّ CCهم ي ّ C
CسمونCه الCفاتCح الCعظيم .فCما أعCظم هCذه الCجهالCة ومCا أشّ Cد هCذه الCغفلة وخCالصCة الCقول لCقد كCانCت
ي ّ
الCعداوات واملCشاحCنات فCي إيCران بCني املCذاهCب واألديCان املCختلفة فCي أوجCها وكCذلCك كCانCت األديCان
ف CCي م CCنتهى ال CCعداوة ف CCي س CCائ CCر م CCمال CCك آس CCيا وك CCان أت CCباع امل CCذاه CCب امل CCختلفة ي CCسفك ب CCعضهم دم
الCبعض اآلخCر وكCانCت الCقبائCل واألجCناس املCختلفة فCي حCرب وجCدال ونCزاع وقCتال مسCتديCم وكCانCوا
ي CCفاخ CCرون ف CCي ق CCتل أب CCناء ن CCوع CCهم .وإذا ت CCغ ّلب دي CCن ع CCلى آخ CCر نه CCب ال CCقوم ب CCعضهم ب ً C
Cعضا وفخ CCروا
بهCCذا مCCنتهى الفخCCر .فCCفي وقٍ C
وأسCCس وحCCدة الCCعالCCم
Cت مCCثل هCCذا ظهCCر حCCضرة بCCهاء اهلل فCCي إيCCران ّ C
Cلرﺤﻤﻥ وا ّل CCذي ه CCو خ CCال CCق ال CCكلّ
اإلن CCسان Cيّ ووض CCع أس CCاس ال ّ C
Cصلح األك CCبر ودع CCا الج CCميع ع CCبا ًدا ل ّ C
Cكل وه CCو رؤوف ب CCال ّ C
ورازق ال ّ C
Cكل ف CCلماذا ال ن CCرأف ب CCبعضنا؟ وه CCو رؤوف رح CCيم ب CCعباده .ومل CCاذا ي CCكون
Cحب الجCميع وملCاذا تCكون بCيننا عCداوة وبCغضاء؟ مCا دام
بCعضنا أعCداء الCبعض اآلخCر مCا دام اهلل ي ّ
الCCخالCCق رؤوفًCCا بCCالجCCميع ويCCرزق الجCCميع ويCCربّCCيهم لهCCذا يCCجب عCCلينا نCCحن أيً C
Cحب الجCCميع
Cضا أن نّ C
CسياسCة اإللCهيّة  ,فهCل يCمكن
CسياسCة اإللCهيّة وعCلينا نCحن أن نCتّبع ال ّ
ونCرأف بCالجCميع ،هCذه هCي ال ّ
CسياسCة اإللCهيّة؟ إ ّن هCذا غCير مCمكن أبً Cدا  ,إذن يCجب أن
أن ي ّC C
CؤسCس البشCر سCياسCة أحCسن مCن ال ّ
CسياسCCة اإللCCهيّة وكCCما أ ّن اهلل رؤوف يCCعامCCل الجCCميع بCCاملCCحبّة والCّ CرأفCCة فCCكذلCCك نCCحن يCCجب أن
ن Cتّبع الّ C
Cصلح الCCعام ورفCCع
نCCكون رؤوفCCني بCCالجCCميع  ,وخCCالصCCة الCCقول إ ّن حCCضرة بCCهاء اهلل وضCCع أسCCاس الّ C
الشCرق وكCتب فCي هCذا الCخصوص
والسCالم فCي ّC C
ّC C
Cصلح
نCداء وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ونشCر تCعالCيم ال ّ
ث الّ C C
والسCC Cالم وأعCC Cلن للجCC Cميع أ ّن ع C Cزّة الCC CعالCC Cم
ّC
Cصلح
CواحCC Cا إلCC Cى جCC Cميع املCC Cلوك وح َّ C C
ألCً C C
Cكل عCC Cلى الّ C C

السCالم فCقد
Cضمن تCعالCيم ّ C C
ّC C
Cصلح
اإلنCسانCيّ فCي ال ّ
والسCالم وذلCك قCبل سCتّني سCنة  ,وبCما أ ّن أمCره ت ّ
الشCرق عCلى مCخالCفته ألنّCهم زعCموا أ ّن نCداءه م ٍ
Cناف ملCصالCحهم وأهCوائCهم وآذوه ب ّ
Cكل نCوع
قCام مCلوك ّC C
Cيرا
Cبر ً C
حCا وحCبسوه ح ً
Cبسا شCديً Cدا ونCفوه إلCى بCالد بCعيدة ثّ Cم حCبسوه أخ ً
مCن األذى فCضربCوه ضCربًCا م ّ
فCCي قCCلعة وقCCامCCوا عCCلى مCCقاومCCة أحCبّائCCه  ,ومCCن أجCCل هCCذه املCCسألCCة أي مCCسألCCة تCCرك الCتّقالCCيد الCCوهCCميّة
Cصلح واالتّ CCحاد س CCفكوا دم عش CCري CCن أل CCف ن CCفر .ف CCكم م CCن أس CCر
وت CCأس CCيس ال CCوح CCدة اإلن CCسانّ C Cية وال ّ C
ب ّ CددوهCCا وكCCم مCCن نCCفوس سCCلبوهCCا وقCCتلوهCCا  ,لCCك ّن أح Cبّاء حCCضرة بCCهاء اهلل لCCم يCCهنوا أب ً Cدا ومCCا زالCCوا
Cصلح واالتّ CCفاق وه CCم ق CCائ CCمون ع CCلى ه CCذا
Cسعي وي CCرج CCون ال ّ C
ي CCسعون ح Cتّى اآلن ب CCقلوب CCهم م CCنتهى ال ّ C
األمCC Cر الخCC Cطير الCC Cيوم قCC Cيا ًمCC Cا فCC Cعل ًيّا  ,إ ّن جCC Cميع ال C CطّوائCC Cف ا ّلCC Cتي قCC Cبلت تCC CعالCC Cيم حCC Cضرة بCC Cهاء اهلل
Cصلح ال CCعام وم CCر ّوج CCة ل CCوح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ول CCها م CCنتهى امل CCحبّة ن CCحو ال Cنّوع
أص CCبحت ح CCماة ال ّ C
Cري ألنّCها تCعرف أ ّن الجCميع كّ Cلهم عCبيد إلCه واحCد وكّ Cلهم مCن جCنس واحCد وسCاللCة واحCدة وغCايCة
البش ّ
م CCا ف CCي األم CCر أ ّن ال CCبعض ج CCاه CCل ت CCجب ت CCرب CCيته وم CCري CCض ت CCجب م CCعال CCجته وأط CCفال ي CCجب ت CCعليمهم
وت CCلقينهم اآلداب ف CCلن ي CCجوز اع CCتبار ال Cطّفل ع CCد ًوّا ول CCن ت CCجوز ع CCداوة امل CCري CCض ب CCل ت CCجب م CCعال CCجته.
أس أسCاس األديCان اإللCهيّة هCو األلCفة ومCحبّة البشCر ولCو
وكCذلCك الCجاهCل يCجب تCعليمه وتCربCيته  ,إ ّن ّ
ك CCان الّ C Cدي CCن اإلل CCهيّ س CCبب ال CCبغضاء وال CCعداوة ف CCإنّ CCه ل CCيس ديC Cنًا إل CCهيًّا أل ّن الّ C Cدي CCن ي CCجب أن ي CCكون
االتّCحاد وسCبب تCرويCج األلCفة والCوفCاق  ,لCك ّن مجCرد مCعرفCة ال ّ
Cشيء ال يCكفي .فCك ّلنا يCعرف أ ّن الCعدل
خ CCير ل CCكن ل CCزم ل CCذل CCك ق ّ Cوة ت CCنفيذيّ CCة .ف CCمثالً ل CCو ع CCلمنا أ ّن ب CCناء امل CCعبد خ CCير ف CCإ ّن مج CCرد ال CCعلم به CCذا ال
يCح ّقق املCعبد أو يجCلبه إلCى حّ Cيز الCوجCود بCل يCنبغي أن تCكون هCناك إرادة وعCزم عCلى الCبناء ثّ Cم تCلزم
Cصلح خ CCير وس CCبب ل CCلحياة ل CCكنّنا ف CCي
الC Cثّروة ب CCعد ذل CCك .ومج CCرد ال CCعلم ال ي CCكفي .وكّ C Cلنا ي CCعلم أ ّن ال ّ C
Cلصلح مCوجCود
حCاجCة إلCى الCعمل والCتّرويCج لCه  ,وحCيث إ ّن هCذا الCعصر عCصر نCورانCيّ واالسCتعداد ل ّ
فCCال بّ Cد أن تنتشCCر هCCذه األفCCكار وتCCبلغ مCCرحCCلة الCCعمل والCتّنفيذ ومCCن املCCؤ ّكCCد أ ّن الCCزمCCان ينش pحCCماة
Cلصلح  ,وخCالصCة الCقول إ ّن أعCظم سCبب
Cصلح ويCربّCيهم .وهCناك فCي جCميع أقCالCيم الCعالCم حCماة ل ّ
ال ّ
Cلصلح هCو أسCاس األديCان اإللCهيّة ولCو زال سCوء الCتّفاهCم مCن بCني األديCان فCإنّCكم سCتالحCظون أنّ
ل ّ
Cلصلح ومCر ّوجCني لCوحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ أل ّن أسCاس ك ّCل األديCان واحCد
الجCميع يCصبحون حCماة ل ّ
وه CC Cو ال CC Cحقيقة .وال CC Cحقيقة ال ت CC Cقبل ال C Cتّع ّدد واالن CC Cقسام .ف CC Cمثالً إ ّن ح CC Cضرة م CC Cوس CC Cى ر َّوج ال CC Cحقيقة
Cورا
وح CCضرة امل CCسيح ّ C
أسCCس ال CCحقيقة وك CCان ح CCضرة مح Cّ Cمد ح CCام Cيًا ل CCلحقيقة وك CCان ج CCميع األن CCبياء ن ً C
Cصلح ال CCعام وت ّ C
Cفضل ب CCوح CCدة ال CCعال CCم
ل CCلحقيقة وق CCد رف CCع ح CCضرة ب CCهاء اهلل راي CCة ال CCحقيقة ور ّوج ال ّ C
الشCCرق وإ ّن جCCميع
Cصلح فCCي ّ C
اإلنCCسانCيّ ولCCم يجCCد الCّ CراحCCة آنًCCا واحً Cدا فCCي سCCجنه حCتّى رفCCع عCCلم الّ C
Cلصلح تCنفق أرواحCها وأمCوالCها فCي سCبيله وكCما أنّ
الCنّفوس ا ّلCCتي قCبلت تCعالCيمه أصCبحت حCامCية ل ّ
ال Cنّاس ف CCي أم CCري CCكا أص CCبحوا م CCضرب امل CCثل ف CCي اآلف CCاق ف CCي رق Cيّهم امل CCا ّد ّي واش CCتهروا ف CCي نش CCر
Cصلح
Cهمة الCعالCية فCكذلCك يCنبغي أن يCكونCوا فCي غCايCة الCغيرة فCي نشCر ال ّ
الCعلوم ورقCيّ ال ّ
CصنائCع بCال ّ

الCCعام حCتّى يCCؤيّCCدوا ويسCCري هCCذا األمCCر الخCCطير مCCن هCCذا املCCكان إلCCى سCCائCCر الCCجهات وإنّCCي ألدعCCو
في ح ّقكم حتّى تتوفّقوا وتؤيّدوا في هذا.
التّطور والتّجدّد
املوحدين بمعبد ترامونت في بوسطن – أمريكا في  22أيّار
الخطبة املباركة ألقيت في مؤتمر
ّ
سنة 1912
هو اهلل
Cسفر تً Cوّا فCCي هCCذه الّ Cليلة وأنCCا مCCتعب ومCCع هCCذا فCCسوف أتCCك ّلم قCCليالً ألنّCCني أرى جCCم ًعا
وصCCلت مCCن الّ C
مCحتر ًمCCا قCد حCضر إلCى هCذا املCكان وأرى لCزا ًمCCا عCليّ أن أتCك ّلم  ,الحCظوا أ ّن جCميع الCكائCنات فCي
Cسكون دلCيل عCلى املCوت وك ّCل كCائCن تCرونCه متح ّCر ًCكCا فCهو حCيّ
حCركCة أل ّن الحCركCة دلCيل عCلى الCوجCود وال ّ
وك ّCل كCائCن تCرونCه غCيرمتح ّCرك فCهو مّ Cيت  ,إنCذ جCميع الCكائCنات فCي تCط ّور ونCم ّو ولCيس لCها سCكون أبً Cدا
ومCن بCني الCكائCنات املCعقولCة الّ CديCن .فCيجب إذًا أن يCكون الّ CديCن متح ّCر ً CكCا ،وأن يCنمو يCو ًCمCا فCيو ًCمCا وإنّCه
Cتمرة  ,وم CCا دام CCت ال CCفيوض CCات
ل CCم يتح CCرك ب CCقي خ CCامً C Cدا وص CCار ذابC Cالً أل ّن ال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة مس ّ C
Cتمرة فCCالّ CديCCن إذًا يCCجب أن يCCنمو ويCCترعCCرع  ,وإذا د ّقCCقتم الCنّظر تCCرون أ ّن جCCميع األمCCور
اإللCCهيّة مسّ C
قCد تجّ Cددت أل ّن هCذا الCقرن الCنّورانCيّ هCو قCرن تجCديCد جCميع األشCياء ،فCقد تجّ Cددت الCعلوم والCفنون
وتجّ Cددت املCخترعCات واملCكتشفات وتجّ Cددت األنCظمة والCقوانCني وتجّ Cددت الCتّقالCيد والCعادات وتجّ Cددت
األفCكار ولCم يCعد لCعلوم الCقرون املCاضCية وقCوانCينها وعCاداتCها فCائCدة أل ّن هCذا الCقرن قCرن املعجCزات
وقCرن ظCهور الCحقيقة وهCو كCال ّ
CساطCعة بCني الCقرون املCاضCية  ,تCأ ّCمCلوا قCليالً فCي الCعلوم فهCل
Cشمس ال ّ
هCناك فCائCدة مCن عCلوم الCقرون املCاضCية؟ أو هCل هCناك فCائCدة لCلقوانCني الCطّبية الCقديCمة؟ أو هCل لCلنّظم
االس CCتبدادي CCة ال CCقدي CCمة م CCن ف CCائ CCدة؟ ف CCواض CCح أ ّن ك Cّ Cل واح CCد م CCنها ال ف CCائ CCدة م CCنه ف CCكيف ت CCكون ه CCناك
فCCائCCدة الCCيوم مCCن تCCقالCCيد األديCCان املCCاضCCية؟ تCCلك ال CتّقالCCيد ا ّلCCتي نCCشأت مCCن األوهCCام ال مCCن أسCCاس
CاصCCة ل CCدى أول CCي ال CCعقل وال CCعلم؟ ف CCهؤالء
رس CCاالت أن CCبياء اهلل .وه CCل ي CCمكن ال CCيوم أن ت CCنتج ف CCائ CCدة وخ C C Cّ C
Cمسك
ي CCرون أ ّن ه CCذه الC Cتّقال CCيد ليس CCت م CCطاب CCقة ل CCلحقيقة وال CCعلم ب CCل ه CCي مج Cّ Cرد أوه CCام له CCذا ف CCقد ت ّ C
أسCسوا الّ CديCن الCحقيقيّ
املCا ّد ّيCون الCيوم بهCذه الCذّريCعة وصCاروا يCقاومCون األديCان  ,ولCك ّن أنCبياء اهلل ّC C
وهCم بCراء مCن هCذه الCتّقالCيد .فCهم نشCروا مCعرفCة اهلل وأظهCروا األد ّلCة الCعقل ّية وشّ Cيدوا صCرح األخCالق
اإلنCسانCيّة ور َّوجCوا فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ .وقCد كCانCت هCذه األسCس ا ّلCتي وضCعها األنCبياء سCبب
حCياة البشCر وسCبب نCورانCيّة الCعالCم اإلنCسانCيّ  ,ولCكن ولCألسCف تCب ّدلCت تCلك الCحقائCق ا ّلCCتي نشCرهCا
األنCبياء تCب ّدالً كّ Cليًّا .ومCحت تCعالCيمهم ا ّلCتي تح ّCملوا الCباليCا واملCحن الCعظيمة مCن أجCل تCنفيذهCا نCتيجة
تّ C
Cفشي ال CتّقالCCيد .فCCقد تحCّ Cمل وكCCابCCد كCّ Cل واحCCد مCCن األنCCبياء مCCحنًا وعCCذابًCCا يCCفوق طCCاقCCة البشCCر ونCCفي
أسCCسوا األسCCاس اإللCCهيّ ولCCكن لCCم تِ C
Cمض م ّ Cدة ح Cتّى ذهCCب أسCCاس الCCحقيقة وح َّ Cلت
بCCعضهم ح Cتّى ّ C

مح ّ Cله ال Cتّقال CCيد .وح CCيث إ ّن ال Cتّقال CCيد ك CCان CCت م CCختلفة ل CCذا ف CCقد ص CCارت س CCبب االخ CCتالف وال Cنّزاع ب CCني
البشCر فCانتشCرت الحCروب فCي مCا بCينهم  ,ولCك ّن األنCبياء ال يCعلمون شCيئًا عCن هCذه الCتّقالCيد بCل هCم
ب CCراء م CCنها ألنّ CCهم واض CCعو أس CCس ال CCحقيقة .ف CCإذا ت CCرك CCت أم CCم ال CCعال CCم ه CCذه الC Cتّقال CCيد ال CCيوم وتح Cّ Cرت
الCحقيقة فCإنّCها ال ش ّCك تتّحCد وتCتّفق  ,والCحقيقة واحCدة ال تCقبل الCتّع ّدد .والCحقيقة هCي نCور الCتّوحCيد
وأساس وحدة العالم اإلنسانيّ أ ّما التّقاليد فإنّها سبب فرقة البشر ومنشأ الحرب والجدال.
إ ّن ج CCميع األدي CCان ا ّلCCتي ت CCعرف CCون CCها ال CCيوم ن CCاش CCئة ع CCن ت CCقليد اآلب CCاء واألج CCداد .ف CCال ّ C
Cشخص ال CCيهوديّ
Cضا ولCو كCان أبCوه مCسيحيًّا لCكان هCو مCسيحيًّا أي ً
Cهودي أي ً
Cضا .وذاك أبCوه
Cهودي ولCذلCك فCهو ي
أبCوه ي
ّ
ّ
Cضا ولCو كCان والCده زرادشCتيًّا لCكان هCو زرادشCتيًّا أي ً
Cوذي فCأصCبح هCو بCوذيًّCا أي ً
Cضا فCهؤالء األوالد
ب ّ
كّ C Cلهم ي CCق ّلدون آب CCاءه CCم وال يتح Cّ Cرون ال CCحقيقة أبً C Cدا وق CCد ب CCقوا ت CCحت وط CCأة الC Cتّقال CCيد وص CCارت ه CCذه
الCتّقالCيد سCبب اضCطراب الCعالCم اإلنCسانCيّ ومCا لCم تCمحَ هCذه الCتّقالCيد ال يCحصل اتّCحاد واتّCفاق ومCا
ل CCم ت CCزل ه CCذه ال Cتّقال CCيد ف CCلن ت CCكون راح CCة وط CCمأن CCينة ف CCي ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ  ,إذن ي CCجب أن تتج ّ Cدد
ح CCقيقة األدي CCان اإلل CCهيّة م Cّ Cرة أخ CCرى أل ّن ك Cّ Cل دي CCن ه CCو ب CCمثاب CCة حC Cبّة ن CCبتت ون CCشأت م CCنها أغ CCصان
وأزه CCار وظه CCرت ث CCماره CCا ل CCك ّن ه CCذه ّ
الشج CCرة أص CCبحت ال CCيوم ق CCدي CCمة وت CCساق CCطت أوراق CCها وت CCو ّق CCف
إثمارها بل اهترأت فما الفائدة بعد هذا من التّشبّث بها .إذن يجب أن نزرع البذرة من جديد.
وب CCال Cنّظر إل CCى أ ّن أس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة واح CCد ف CCإذا ت CCرك البش CCر ال Cتّقال CCيد ج CCان Cبًا اتّح CCدت ج CCميع
ط أل ّن الّ C
األمCCم واألديCCان وأصCCبح الجCCميع رحCCماء ولCCم يCCبقَ نCCزاع فCCي مCCا بCCينهم قّ C
Cكل عCCبيد إلCCه واحCCد
Cلكل وم CCعطي ل ّ C
Cلكل وم CCحيي ل ّ C
Cكل ورازق ل ّ C
واهلل رؤوف ب CCال ّ C
Cلكل ك CCما ي ّ C
Cتفضل ح CCضرة امل CCسيح" :إنّ
الّ C
Cشمس اإللCCهيّة تشCCرق عCCلى الCCعاصCCي واملCCطيع" وهCCذا يCCعني أ ّن رحCCمة اهلل عCCا ّمCCة وأ ّن كCّ Cل البشCCر
ظل عناية الحقّ غارقون في بحر النّعمة اإللهيّة وأ ّن الفيض واملوهبة اإللهيّة شاملة ّ
في ّ
للكل.
وقCC Cد تCC Cهيّأ للجCC Cميع طCC CريCC Cق ال C CتّرقCC Cي الCC Cيوم .وال C CتّرقCC Cي قCC Cسمان :جCC Cسمان C Cيّ وروحCC Cان C Cيّ .فCC Cال C CتّرقCC Cي
الCجسمانCيّ سCبب ال ّCراحCة فCي الCحياة الّ CدنCيا أ ّCمCا الCتّرقCي ال ّCروحCانCيّ فسCبب عCزّة الCعالCم اإلنCسانCيّ
Cسعادة الّ CدنCيو ّيCة
ألنّCه يخCدم الCعالCم اإلنCسانCيّ وعCالCم األخCالق .وهCكذا فCاملCدنّ Cية الCجسمانّ Cية سCبب ال ّ
أسCCس أنCCبياء اهلل املCCدن ّ Cية الCّ CروحCCان ّ Cية
أ ّمCCا املCCدن ّ Cية اإللCCه ّية فسCCبب الCCعزّة األبCCد ّيCCة لCCعموم البشCCر  ,وقCCد ّ C
وخCCدمCCوا عCCالCCم األخCCالق وبCCنوا األخ ّ Cوة الCّ CروحCCان ّ Cية ،واألخ ّ Cوة عCCلى أنCCواع فCCهناك أخ ّ Cوة عCCائCCل ّية وأخ ّ Cوة
وطCنيّة وأخّ Cوة جCنسيّة وأخّ Cوة أدبCيّة وأخّ Cوة لCغويّCة ولCك ّن هCذه األنCواع مCن األخّ Cوة ال تCؤ ّدي إلCى إزالCة
الCتّنازع والCتّقاتCCل بCCني البشCCر .أ ّمCCا األخّ Cوة الCّ CروحCCانCيّة املCCنبعثة مCCن الCّ Cروح الCCقدس فCCإنّCCها تCCؤ ّدي إلCCى
حCCصول االرتCCباط الCتّام بCCني البشCCر وتCCقتلع جCCذور الحCCرب اقCCتال ًعCCا تCCا ًمّCCا وتCCجعل األمCCم املCCختلفة أ ّمCCة
Cصلح الCعمومCيّ  ,لهCذا يCجب
واحCدة واألوطCان املCتع ّددة وطCنًا واحً Cدا ألنّCها ت ّC C
CؤسCس الCوحCدة وتخCدم ال ّ
أن ن CCعرف أس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة وأن ن CCنسى ه CCذه ال Cتّقال CCيد وأن ننش CCر ح CCقيقة ال Cتّعال CCيم اإلل CCهيّة
ونCCعمل بCCموجCCبها حCتّى تنتشCCر األخّ Cوة الCّ CروحCCانCيّة الCCعمومCيّة بCCني البشCCر .وإ ّن هCCذا لCCن يCCتح ّقق بCCغير
Cسعادة الCنّاسCوتCيّة تCتح ّقق بCها ،والCعزّة الCالّهCوتCيّة تCتح ّقق بCها ،واالسCتفاضCة
قّ Cوة ال ّCروح الCقدس ،فCال ّ

Cصلح الCعمومCيّ يCتح ّقق بCها ،ووحCدة
Cدي فCي جCميع املCراتCب تCتح ّقق بCها ،وإعCالن ال ّ
مCن الCفيض األب ّ
ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ ت CCتح ّقق ب CCها ،وب CCق ّوة ال Cّ Cروح ال CCقدس ه CCذه ي CCصبح ه CCذا ال CCقرن ن CCورانC Cيًّا وي CCتح ّقق
الCنّجاح والCفالح ويتّحCد عCموم البشCر وتCصبح جCميع األوطCان وطCنًا واحً Cدا وجCميع املCلل مّ Cلة واحCدة
وليسCCت هCCناك مCCنقبة أرفCCع مCCن هCCذه فCCي الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ  ,وهلل الحCCمد لCCقد تCCر ّقCCت الCCعلوم والCCفنون
فCCي هCCذا الCCقرن وفCCاز الCنّاس بحCّ Cر ّيCCة أكCCثر مCCن ذي قCCبل وارتCCقت الCCعدالCCة وأصCCبح هCCذا الCCقرن جCCديCً Cرا
الر ّبان ّية .لقد ّ
الصلح العموميّ ووحدة العالم اإلنسانيّ.
حل قرن تأسيس ّ
بالعنايات ّ
العل ُم نو ٌر
الخطبة املباركة ألقيت في جامعة كالرك في  23أ ّيار 1912
هو اهلل
أيّها الحفل املحترم!
السCCرور لCCحضوري فCCي حCCفل هCCذه الCCك ّليّة ولCCقد كCCنت أشCCتاق مCCشاهCCدة هCCذه الCCك ّليّة
إنّCCي فCCي غCCايCCة ّ C
والحمد هلل إذ تح ّقق هذا األمل.
إ ّن الCCك ّل ّيات مCCنبع ملCCنافCCع عCCظيمة وإ ّن الCCعلم أعCCظم مCCنقبة لCCلعالCCم اإلنCCسان Cيّ .يCCمتاز اإلنCCسان عCCن
الCحيوان بCالCعقل والCعلم .وبCالCعلم يCكشف اإلنCسان أسCرار الCكائCنات ،وبCالCعلم يCطّلع اإلنCسان عCلى
أسCرار الCقرون املCاضCية وبCالCعلم يCكشف اإلنCسان كCوامCن األرض وبCالCعلم يCكشف اإلنCسان حCركCات
Cسماويّ CCة ال CCعظيمة .ال CCعلم س CCبب ال CCعزّة األب CCديّ CCة ل CCإلن CCسان وال CCعلم س CCبب ش CCرف ال CCعال CCم
األج CCرام ال ّ C
ّ
والشهCC Cرة الCC Cحسنة لCC CإلنCC Cسان والCC Cعلم يCC Cكشف أسCC Cرار الCC Cكتب
Cسمعة
اإلنCC Cسان C Cيّ ،الCC Cعلم سCC Cبب الّ C C
Cنجي األدي CCان
Cسماويّ CCة وال CCعلم ي CCكشف أس CCرار ال CCحقيقة وال CCعلم يخ CCدم ع CCال CCم ال CCحقيقة .ال CCعلم ي ّ C
ال ّ C
CسابCقة مCن الCتّقالCيد والCعلم يCكشف حCقيقة األديCان اإللCهيّة .الCعلم أعCظم مCنقبة لCلعالCم اإلنCسانCيّ.
ال ّ
Cنجي اإلنCسان مCن أسCر عCالCم الCطّبيعة والCعلم يكسCر شCوكCة الCنّوامCيس الCطّبيعيّة  ,إ ّن جCميع
الCعلم ي ّ
الCCكائCCنات أسCCيرة لCCلطّبيعة ،فهCCذه األجCCرام الCCعظيمة أسCCيرة لCCلطّبيعة وكCCرة األرض بCCعظمتها أسCCيرة
لCCلطّبيعة وعCCوالCCم الCنّبات واألشCCجار والCCحيوان أسCCيرة لCCلطّبيعة وال يسCCتطيع أحCCدهCCا أن يCCتجاوز قCCيد
ش CCعرة ع CCن ق CCان CCون ال Cطّبيعة .وه CCذه ال ّ C
ذرة
Cشمس ع CCلى م CCا ه CCي ع CCليه م CCن ال CCعظمة ال تخ CCرج م CCقدار ّ
واحCدة عCن قCانCون الCطّبيعة .أ ّمCCا اإلنCسان فCبالCعلم يخCرق قCانCون الCطّبيعة وبCق ّوة الCعلم يكسCر نCظام
الCطّبيعة ومCع أنّCه مخCلوق تCرابCيّ فCإنّCه يCطير فCي الCهواء ويCمرح فCوق سCطح البحCر ويCجول ويCصول
Cسيف مCن يCد الCطّبيعة ويCغمده فCي كCبد الCطّبيعة ويCقوم ب ّ
Cكل هCذا بCق ّوة الCعلم.
تCحت البحCر فCيأخCذ ال ّ
ف CCمثالً ن CCالح CCظ اإلن CCسان ي CCحبس ه CCذه ال CCق ّوة الكه CCرب CCائ ّ Cية ال CCعاص CCية ال Cطّاغ CCية ف CCي زج CCاج CCة وي CCحصر
الCصوت الCطّليق كCذلCك ويهCزّ املCحيط الCج ّوي بCاملCخابCرة ويCقود سCفينة فCوق صحCراء ويCح ّول الCيابCسة

والشCCرق ويCCعانCCق الCCجنوب مCCع الّ C
Cشمال ويCCكشف أسCCرار
ّC
بحCً Cرا ويCCخترق الCCجبال ويCCؤ ّلCCف بCCني الCCغرب
CصنائCC Cع والCC CبدائCC Cع
ال C Cطّبيعة املCC CكنونCC Cة وهCC Cذا أمCC Cر خCC Cارج عCC Cلى قCC CانCC Cون ال C Cطّبيعة ويCC CأتCC Cي بجCC Cميع الّ C C
واالخCتراعCات بCق ّوة الCعلم مCن حCيّز الCغيب إلCى عCالCم ال ّ
Cشهود وك ّCل هCذه األعCمال أمCور خCارجCة عCلى
قCCانCCون ال Cطّبيعة ولCCكنّها تCCتح ّقق وتCCت ّم بCCق ّوة الCCعلم  ,والCCخالصCCة أ ّن جCCميع الCCكائCCنات أسCCيرة لCCلطّبيعة
أ ّمCCا اإلنCسان فCإنّCه طCليق .وهCذه الح ّCر ّيCة إنّCما نCالCها بCواسCطة الCعلم ،فCالCعلم يCضرب قCواعCد الCطّبيعة
وأحCكامCها بCعضها بCبعض ويCق ّلب نCظام الCطّبيعة ويCقوم ب ّ
Cكل هCذا بCق ّوة الCعلم ،إذن اتّCضح أ ّن الCعلم
أعCCظم مCCناقCCب الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وأ ّن الCCعلم ع Cزّة أبCCد ّيCCة وأ ّن الCCعلم حCCياة سCCرمCCد ّيCCة  ,الحCCظوا حCCياة
م CCشاه CCير ال CCعلماء ف CCإنّ CCهم وإن ف CCنوا وت CCالش CCوا إالّ أن ع CCلمهم ب CCا ٍق .إ ّن س CCلطنة م CCلوك ال CCعال CCم س CCلطنة
مCCؤ ّقCCتة ولCCك ّن سCCلطنة الّ C
Cشخص الCCعالCCم أبCCديّCCة وصCCيته وشهCCرتCCه سCCرمCCديّCCان واإلنCCسان الCCعالCCم يCCصبح
بCCق ّوة الCCعلم شCCهير اآلفCCاق وكCCاش Cفًا ألسCCرار الCCكائCCنات  ,إ ّن الّ C
Cشخص ال CذّلCCيل يCCصبح بCCالCCعلم عCCزي Cزًا
Cشمع املCنير بCني املCلل أل ّن الCعلم أنCوار وال ّ
Cهيرا ويشCرق كCال ّ
Cشخص الCعالCم مCثل
واملCجهول يCصبح ش ً
السCC Cراج ال CC Cو ّهCC Cاج  ,ج CC Cميع الخ CC Cلق أم CC Cوات وال CC Cعلماء أح CC Cياء وج CC Cميع الخ CC Cلق ب CC Cال ص CC Cيت وال CC Cعلماء
ّC
Cدي وهCCم
مCCشاهCCير .الحCCظوا مCCشاهCCير الCCعلماء الّ C
CسالCCفني ا ّلCCذيCCن تCCلمع نجCCمة ع CزّتCCهم مCCن األفCCق األبّ C
السCCرور ل CCحضوري ف CCي ه CCذه ال CCك ّليّة ك ّ Cليّة ال CCعلوم
ب CCاق CCون إل CCى أب CCد اآلب CCاد  ,له CCذا ف CCإنّ CCني ف CCي غ CCاي CCة ّ C
Cظيما ويCCن ّور جCCميع اآلفCCاق بCCأنCCوار الCCعلوم فCCيبصر الCCعمي
والCCفنون وأمCCلي أن يCCصبح هCCذا املCCركCCز عً C
Cص ّم ويCCحيي املCCوتCCى ويCCب ّدل ظCCلمة األرض إلCCى نCCور .فCCالCCعلم نCCور والجهCCل ظCCلمة كCCما ورد
ويCCسمع الّ C
فCي اإلنCجيل عCن حCضرة إشCعيا أنّCه ت ّ
Cفضل" :إ ّن هCؤالء الCنّاس لCهم عCيون ولCكنّهم ال يCبصرون ولCهم
آذان ول CCكنّهم ال ي CCسمعون ول CCهم ع CCقول ول CCكنّهم ال ي CCفقهون" .وت ّ C
Cفضل ح CCضرة امل CCسيح ف CCي ال CCكتاب
املCCق ّدس" "إنّCCني أشCCفي هCCؤالء” إذن ثCCبت أ ّن الCCجاهCCل م ّ Cيت والCCعالCCم ح Cيّ والCCجاهCCل أعCCمى والCCعالCCم
بCصير والCجاهCل أصّ Cم والCعالCم سCميع وأ ّن أشCرف مCناقCب الCعالCم اإلنCسانCيّ هCو الCعلم  ,الحCمد هلل
Cأسس CCت م CCدارس وكّ C Cليّات ل CCلعلوم وال CCفنون
Cتمر ول CCقد ت ّ C
إ ّن ال CCعلم ف CCي ه CCذا اإلق CCليم ف CCي ارت CCقاء مس ّ C
ويجهCد الCتّالمCيذ فCي هCذه املCدارس بCمنتهى جهCدهCم ويCكشفون حCقائCق الCعالCم اإلنCسانCيّ وأمCلي أن
تCCقتدي سCCائCCر املCCمالCCك بهCCذه املCCملكة وتCCشيد مCCدارس عCCديCCدة لCCتربCCية أوالدهCCم وتCCرفCCع رايCCة الCCعلم حCتّى
عصبات ال CCجاه CCليّة
ي CCتن ّور ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وتظه CCر ح CCقائ CCق وأس CCرار ال CCكائ CCنات ف CCال ت CCبقى ه CCذه ال Cت ّ ّ
السCC Cبب ف CCي االخ CCتالف ب CCني األم CCم .وأم CCلي أن ي CCتب ّدل
وت CCزول ه CCذ الC Cتّقال CCيد امل CCوه CCوم CCة ا ّلCC Cتي ه CCي ّ C
Cصلح الCCعمومCCي جCCميع
االخCCتالف بCCاالئCCتالف ويCCرتCCفع عCCلم وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وتCCظ ّلل خCCيمة الّ C
CوحCد جCميع البشCر والCعلم يCجعل ك ّCل املCمالCك مCملكة واحCدة ويCجعل
األقCطار فCي الCعالCم  ,إ ّن الCعلم ي ّ C
CوحCC Cد جCC Cميع األديCC Cان فCC Cي ديCC Cن واحCC Cد أل ّن الCC Cعلم يCC Cكشف
جCC Cميع األوطCC Cان وط C Cنًا واح ً C Cدا .والCC Cعلم يّ C C
Cري اآلن غ CCري CCق بح CCر الC Cتّقال CCيد .وه CCذه
ال CCحقيقة .واألدي CCان كّ C Cلها ح CCقيقة واح CCدة ول CCك ّن ال CCعال CCم البش ّ C
Cسحب
ال Cتّقال CCيد أوه CCام م CCحضة .إ ّن ال CCعلم يس CCتأص CCل ه CCذه ال Cتّقال CCيد م CCن ج CCذوره CCا ويش Cتّت ه CCذه ال ّ C
امل CCظلمة ا ّلCCتي ت CCحجب ش CCمس ال CCحقيقة وتظه CCر ح CCقيقة األدي CCان اإلل CCه ّية وح CCيث إ ّن ال CCحقيقة واح CCدة

فCإ ّن جCميع األديCان اإللCهيّة تتّحCد وتCتّفق وال يCبقى اخCتالف وينهCدم الCنّزاع والجCدال وتتجّ Cلى وحCدة
الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ  ,إ ّن الCCعلم هCCو ا ّلCCذي يCCزيCCل األوهCCام وإ ّن الCCعلم هCCو ا ّلCCذي يظهCCر نCCوران Cيّة املCCلكوت
ولهCذا فCإنّCني أرجCو اهلل أن تCرتCفع رايCة الCعلم يCو ًCمCا فCيو ًCمCا ويسCطع كCوكCب الCعلم سCطو ًCعCا أشّ Cد حCتّى
يسCC Cتنير جCC Cميع البشCC Cر مCC Cن نCC Cور الCC Cعلم وتCC CرتCC Cقي الCC Cعقول وتCC Cزداد املCC CشاعCC Cر اإلنCC Cسان C Cيّة وتCC CتزايCC Cد
Cسعادة فCي ظ ّCل اإللCه
االكCتشافCات ويCرتCقي اإلنCسان فCي جCميع مCراتCب الCكماالت وتCتح ّقق مCنتهى ال ّ
األك CCبر وال ي CCمكن ت CCح ّقق ه CCذه امل CCسائ CCل ت CCح ّققا واق CCع ًيّا ب CCغير ال CCعلم ال CCحقيقيّ  ,ل CCقد ج CCئت م CCن ب CCالد
بCCعيدة حCتّى أحCCضر فCCي هCCذه املCCجامCCع املCCحترمCCة الCCعلم ّية وأشCCاهCCد هCCذه األنCCظمة وهCCذه الCتّشكيالت
الشCCرق ويCCر ّوج الCCعلم
السCCرور ولCCعل هCCذه ال Cنّظم الCCعلم ّية والCCفن ّية تجCCري فCCي مCCمالCCك ّ C
وأنCCال مCCنتهى ّ C
الشرق وعندما أعود إلى ّ
في ّ
الشرق سأش ّوق الجميع على تحصيل العلوم والفنون املفيدة.
Cهمة أي ً C
Cهمة  ,وك CCذل CCك أب CCناء
CؤسCCسوا ف CCي م CCمال CCك ّ C
Cضا وت C ّ C
الشCCرق م CCدارس م ّ C
وأم CCلي أن ت CCبذل CCوا أن CCتم ال ّ C
الشCرق مCن هCنود وصCينيّني ويCابCانCيّني وعCرب وأرمCن وم ّCمن ينهCلون الCعلوم والCفنون مCن مCناهCل هCذه
ّC C
Cصنائ CCع وامل CCخترع CCات ح Cتّى ت CCصبح
ال CCبالد ح CCينما ي CCعودون إل CCى أوط CCان CCهم ي CCقوم CCون بنش CCر ال CCعلوم وال ّ C
الشCCرق ذوو اسCCتعداد كCCبير ولCCك ّن وسCCائCCل
الشCCرقCCية مCCطابCCقة لCCألقCCطار الCCغربCيّة أل ّن أهCCالCCي ّ C
األقCCطار ّ C
الCتّربCية الCعا ّCمCة لCم تCكن مCه ّيئة حCتّى اآلن فليسCت هCناك مCدارس مCثل هCذه املCدارس  ,ولهCذا فCأمCلي
الش CCرق ف CCي ال CCقري CCب ال CCعاج CCل ن CCصيبًا واف Cً Cرا م CCن أن CCوار ال CCعلوم وال CCحكمة اإلل CCه ّية وال CCفنون
أن ي CCنال ّC C
الCCعصر ّيCCة ح Cتّى يسCCطع نCCور الCCعلم عCCلى جCCميع اآلفCCاق ويCCن ّور جCCميع األقCCطار ويCCتح ّقق بCCني البشCCر
الشCCرق
ارتCCباط تCCا ّم وتتج ّ Cلى سCCعادة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وتنتشCCر تج ّ Cليات الCCعلوم اإللCCه ّية فCCي آفCCاق ّ C
Cتشارا كّ C Cليًّا وت CCبقى ح CCقوق ال CCعموم م CCحفوظ CCة وي CCرت CCقي أف CCراد الC Cنّاس ي CCو ًمCC Cا ف CCيو ًمCC Cا ف CCي
وال CCغرب ان C
ً
الCفضائCل ويCحصل مCنتهى االتّCحاد واالتّCفاق بCني األمCم .هCذا مCنتهى أمCلي وهCذا هCو املCقصود مCن
سفري إلى أمريكا.

وحدة أساس األديان
الخطبة املباركة ألقيت في مجمع األحرار األميرك ّيني في مدينة بوسطن بقاعة فرد في مساء
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أ ّيCCها ال CطّالCCبون لCCلحقيقة! لCCقد نCCزلCCت األديCCان اإللCCه ّية مCCن أجCCل املCCحبّة بCCني البشCCر ومCCن أجCCل األلCCفة
ومCن أجCل وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ لCكن ولCألسCف بّ Cدل أصCحاب األديCان الCنّور بCالCظّلمة وصCار كCلّ
واح CCد ي CCعتبر ك Cّ Cل ن CCبيّ ع CCد ًوا ل CCلنّبي اآلخ CCر  ,ف CCمثالً ي CCعتبر ال CCيهود ح CCضرة امل CCسيح ع CCد ًوّا ل CCحضرة
م CCوس CCى ،وي CCعتبر امل CCسيح ّيون ح CCضرة زرادش CCت ع CCد ًوّا ل CCحضرة امل CCسيح وي CCعتبر ال CCبوذ ّي CCون ح CCضرة
زرادشCCت عCCد ًوّا لCCحضرة بCCوذا والجCCميع يCCعتبرون حCCضرة محCّ Cمد مCCخال Cفًا لجCCميع األنCCبياء وجCCميعهم
يCنكرون حCضرة الCباب وحCضرة بCهاء اهلل فCي حCني أ ّن مCبدأ هCؤالء الCعظماء واحCد وحCقيقة شCريCعتهم
واحCدة ومCقصدهCم واحCد وأسCاس تCعالCيمهم واحCد وجCميعهم متّحCدون ومCتّفقون وجCميعهم يCرشCدون
إلCى إلCه واحCد مCر ّوجCني شCريCعة إلCه واحCد  ,فCمثالً كCان حCضرة زرادشCت نCبيًّا مCتّفقا تCما ًCمCا فCي رأيCه
م CCع رأي ح CCضرة امل CCسيح ب CCحيث ل CCم ي CCوج CCد ت CCفاوت ب CCني ت CCعال CCيمهما .وك CCذل CCك ف CCإ ّن ت CCعال CCيم ب CCوذا ليس CCت
مCCخالCCفة لCCتعالCCيم حCCضرة املCCسيح وكCCذا سCCائCCر األنCCبياء  ,فCCاألنCCبياء جCCمي ًعا مCCبدؤهCCم واحCCد ومCCقصدهCCم
واح CCد وش CCري CCعتهم واح CCدة وت CCعال CCيمهم واح CCدة ول CCكن ول CCألس CCف ح ّ Cلت ف CCيما ب CCعد ال Cتّقال CCيد ب CCني ال Cنّاس
وصCCارت تCCلك ال CتّقالCCيد سCCبب االخCCتالف أل ّن هCCذه ال CتّقالCCيد لCCم تCCكن حCCقيقة بCCل كCCانCCت أوهCCا ًمCCا ،وهCCي
مCCخالCCفة تCCما ًمCCا لشCCريCCعة املCCسيح ومCCعاكCCسة لCCلتّعالCCيم وال CنّوامCCيس اإللCCه ّية ولCCذلCCك فCCقد أضCCحت سCCبب
الC Cنّزاع والج CCدال ف CCي ح CCني أ ّن األدي CCان ي CCجب أن ت CCكون ف CCي م CCنتهى األل CCفة ف CCي م CCا ب CCينها ل CCكنّها
Cتقرب بCعضها مCن بCعض قCامCت عCلى الCقتال وبCدل أن يCتعاون
أوجCدت مCنتهى االخCتالف .وبCدل أن ي ّ
ويCCتعاضCCد بCCعضها مCCع الCCبعض اآلخCCر راحCCت تCCحارب بCCعضها لCCلبعض اآلخCCر ولهCCذا لCCم يCَ Cر الCCعالCCم
اإلنCسانCيّ مCنذ بCدايCته حCتّى اآلن راحCة بCال وكCانCت هCناك دو ًCمCا حCروب ومCشاحCنات بCني األديCان ولCو
Cهارا ألنّ CCها ج CCعلت أم CCر اهلل ا ّل CCذي ه CCو أس CCاس امل CCحبّة س CCببًا
ن CCظرت CCم إل CCى ح CCقيقتها ل CCبكيتم ل CCيالً ون ً C
ل CCلخالف أل ّن ش CCري CCعة اهلل ه CCي ب CCمثاب CCة ال CCعالج ف CCإ ّن أُخ CCذ ال CCعالج ب CCطري CCقة ص CCحيحة ص CCار س CCبب
الّ C
Cشفاء ولCCكن ولCCألسCCف كCCانCCت هCCذه الCCعالجCCات فCCي يCCد طCCبيب غCCير حCCاذق فCCصار الCCعالج ا ّلCCذي هCCو
س CCبب ال ّ C
Cشفاء س CCببًا ل CCلمرض وب CCدل أن ي CCكون س CCبب ال CCحياة ص CCار س CCبب امل CCمات وال ي CCمنح ال Cطّبيب
غCCير الCCحاذق شCCفاء وال يجCCدي عCCالجCCه نCCف ًعا بCCل يCCكون سCCبب املCCمات أل ّن الCCعالج وقCCع بCCيده وهCCو غCCير
CرحCا
الCحاذق  ,لCقد ظهCر حCضرة بCهاء اهلل فCي إيCران مCنذ سCتّني سCنة وكCانCت إيCران عCند ظCهوره مس ً C
لCCعداوات بCCني األديCCان واملCCذاهCCب واألجCCناس املCCختلفة بCCحيث كCCان الCّ CرؤسCCاء يس Cبّون بCCعضهم بً C
Cعضا
وي CCلعن ب CCعضهم ب ً C
Cعضا وش CCرب ب CCعضهم دم CCاء ال CCبعض اآلخ CCر .وق CCد أع CCلن ح CCضرة ب CCهاء اهلل وح CCدة
الCعالCم اإلنCسانCيّ وأعCلن أ ّن الّ CديCن يCجب أن يCكون سCبب املCحبّة واأللCفة وسCبب الCحياة ،فCإن أصCبح

Cيرا مCCن وجCCوده .أل ّن املCCقصد مCCن الّ CديCCن هCCو إيCCجاد املCCحبّة بCCني
الّ CديCCن سCCبب الCCعداواة كCCان عCCدمCCه خً C
البشCر ،وعCندمCا تCحصل الCعداواة بCني البشCر بسCببه فCال ش ّCك أ ّن عCدمCه أحCسن مCن وجCوده  ,وكCذلCك
أعCلن حCضرة بCهاء اهلل أ ّن الّ CديCن يCجب أن يCطابCق الCعلم أل ّن الCعلم حCقيقة والّ CديCن حCقيقة ويسCتحيل
ظCCهور االخCCتالفCCات فCCي الCCحقيقة الCCواحCCدة .فCCإن كCCانCCت مCCسألCCة مCCن املCCسائCCل ال ّ CديCCنيّة مCCخالCCفة لCCلعقل
والCCعلم فCCإنّCCه وه ٌ Cم مCCحض وال أسCCاس لCCها أب ً Cدا ،أل ّن كCّ Cل مCCا هCCو ض ّ Cد الCCعلم والCCعقل فCCهو جهCCل وهCCذا
Cشمس  ,إ ّن عCCالCCم البشCCر مسّ C
أمCCر واضCCح وضCCوح الّ C
Cتظل فCCي ظCّ Cل اإللCCه األكCCبر والجCCميع عCCبيد اهلل
وهCم مCرتCاحCون فCي ظ ّCل ّ
الشجCرة اإللCه ّية .وقCد خCلق اهلل الجCميع وهCو يCرزق الجCميع ويCر ّبCي الجCميع
Cحب عCCباده
ويCCحفظ الجCCميع ومCCا دام هCCو رؤوفًCCا بCCالجCCميع فCCلماذا نCCكون نCCحن قCCساة؟ ومCCا دام اهلل يّ C
ف CCلماذا ن CCبغض ون CCعادي؟ وم CCا دام اهلل ف CCي ص CCلح م CCع الج CCميع ف CCلماذا ن CCشغل أن CCفسنا ب CCالح CCروب
والسCCالم ال
ّC
Cلصلح
واملCCشاحCCنات؟ ولCCقد خCCلقنا اهلل مCCن أجCCل املCCحبّة واألخّ Cوة ال لCCلعداوة .وخCCلقنا اهلل لّ C
Cصفات الّ C
Cشيطان Cيّة؟ وملCCاذا نCCقاوم هCCذه
Cصفات الCّ CرحCCمان Cيّة بCCالّ C
للحCCرب وال Cنّزال .فCCلماذا نCCب ّدل هCCذه الّ C
الCنّورانCيّة بCالCظّلمة؟ وملCاذا نCقابCل هCذه املCحبّة اإللCهيّة بCالCعداوة؟ فCلقد تCخاصCمنا وتCنازعCنا مّ Cدة سCتة
Cتحاب ونCتآلCف .وهCناك الCيوم عCداوة وبCغضاء
آالف سCنة واآلن فCي هCذا الCقرن الCنّورانCيّ يCجب أن ن
ّ
عCCظيمة بCCني األديCCان فCCأيّCCة ثCCمرة حCCصلت مCCن ذلCCك؟ وأيّCCة فCCائCCدة تCCرتّCCبت عCCلى ذلCCك البشCCر؟ أال يCCكفي
CتوجCCب عCCلينا فCCيه أن نتحCّ Cرر مCCن هCCذه األوهCCام،
هCCذا؟ إ ّن هCCذا الCCعصر عCCصر نCCورانCيّ .هCCذا عCCصر يCّ C
هCCذا عCCصر يCCجب أن تCCمحى فCCيه الCCخصومCCة والCCبغضاء .وهCCذا عCCصر يCCجب أن تCCصبح فCCيه األديCCان
ديCنًا واحً Cدا .وهCذا عCصر يCجب فCيه أن تتّحCد املCذاهCب وتCتآلCف فCي مCا بCينها بCاملCحبّة والّ Cلطف .ألنّCنا
جCCميعنا عCCبيد إلCCه واحCCد .وقCCد جCCئنا إلCCى الCCوجCCود بCCرحCCمة عCCظمى واحCCدة وك ّ Cلنا اسCCتنرنCCا مCCن شCCمس
واح CCدة ووج CCدن CCا ال CCحياة م CCن روح واح CCدة وغ CCاي CCة م CCا ف CCي األم CCر أ ّن ب CCعضنا م CCري CCض ت CCجب م CCعال CCجته
بCمنتهى ال ّCرأفCة وبCعضنا جCاهCل يCجب تCعليمه وبCعضنا طCفل تCجب تCربCيته كCي تCب ّدد شCمس األخّ Cوة
Cسحب املCCظلمة .يCCجب أن ال نCCبغض أح ً Cدا ويCCجب أن ال نCCعادي أح ً Cدا .فCCالجCCميع
CسماويّCCة هCCذه الّ C
الّ C
آب CCاء والج CCميع أ ّم CCهات والج CCميع إخ CCوان والج CCميع أخ CCوات .واالتّ CCحاد ا ّلCCذي أوج CCده اهلل ي CCجب أن ال
أسCC Cسه اهلل مCC Cن أجCC Cل مCC Cحبّته وأن ال نCC Cقاوم
نCC Cكون سCC Cببًا فCC Cي زوالCC Cه وأن ال نخCّ C Cرب الCC Cبنيان ا ّلCC Cذي ّ C
Cسياس CCة اإلل CCهيّة ف CCوق
Cسياس CCة اإلل CCهيّة ونس CCلك س CCبيلها وال ش Cّ Cك أ ّن ال ّ C
اإلرادة اإلل CCهيّة ب CCل نC Cتّبع ال ّ C
CسياسCCة اإللCCهيّة
Cصا غCCير كCCامCCل أ ّمCCا الّ C
سCCياسCCة اإلنCCسان أل ّن اإلنCCسان مCCهما ارتCCقى فCCإنّCCه يCCبقى نCCاقً C
السCCلوك
Cسياس CCة اإلل CCهيّة ونس CCلك م CCع اآلخ CCري CCن ب CCنفس ّ C
ف CCكام CCلة ل CCذل CCك ي CCجب ع CCلينا أن ن CCقتبس م CCن ال ّ C
ا ّلCذي يسCلكه اهلل مCع عCباده ونCقتدي بCاهلل .فCنحن نCشاهCد آثCار اهلل الCباهCرة ونCشاهCد حCكمته ورحCمته
Cتمسك بCCالCCحقّ ونCCتجنّب االخCCتالف
وق ّ CوتCCه وقCCدرتCCه لCCذلCCك يCCجب أن نCCترك األوهCCام وال CتّقالCCيد جCCان Cبًا ونّ C
والC Cتّباع CCد وم CCعاذ اهلل أن ي CCكون أن CCبياء اهلل راض CCني به CCذا ف CCأن CCبياء اهلل ج CCميعهم روح واح CCدة وكّ C Cلهم
Cعليما واح ً Cدا .وت CCعال CCيم أن CCبياء اهلل روح م CCحضة وح CCقيقة م CCحضة وم CCحبّة م CCحضة
ع ّ Cلموا البش CCر ّي CCة ت ً C
وألفة محضة .لذا يجب أن نتّبع أنبياء اهلل.

التّق ّرب إلى اهلل
الخطبة املباركة ألقيت في كنيسة املعمدان ّيني في نيويورك – أمريكا مساء  26أ ّيار سنة
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ل CCقد ج CCاء ه CCذه ال ّ Cليلة ف CCي أث CCناء ال Cنّشيد ش CCيء م CCن ذك CCر ال Cتّقرب إل CCى اهلل .إ ّن ال Cتّقرب إل CCى اهلل ه CCو
يتيسCر حCصولCها لCإلنCسان
ّC C
أعCظم مCوهCبة فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ ،وك ّCل شCرف وك ّCل فCضيلة وك ّCل مCوهCبة
قرب إلCى اهلل وكCم مCن
ّC C
إنّCما
قرب إلCى اهلل  ,إ ّن جCميع األنCبياء وال ّCرسCل كCانCوا يCريCدون الCت ّ ّ
تتيسCر بCالCت ّ ّ
لٍ C
Cلتقرب إلCCى اهلل ولCCك ّن الCCحصول عCCليه لCCيس
CضرعCCوا وابتهCCلوا فCCيها طCCلبًا لّ C
Cيال بCCكوا وكCCم مCCن أيّCCام تّ C
قرب إل CCى اهلل ف CCي ال CCيوم ا ّل CCذي ظه CCر ف CCيه ح CCضرة
ب CCأم CCر ي CCسير ف CCقد ك CCان ج CCميع البش CCر ط CCال CCبني ال Cت ّ ّ
قرب إلCى اهلل
املCسيح ولCم يCفز أحCد بهCذا املCقام إالّ الCحواريّCون فCقد فCازت تCلك الCنّفوس املCباركCة بCالCت ّ ّ
قرب إل CCى اهلل مش CCروط بش CCرط م CCحبّة اهلل وال Cتّقرب إل CCى اهلل مش CCروط ب CCاك CCتساب م CCعرف CCة اهلل
ألن ال Cت ّ ّ
وب CCاالن CCقطاع ع Cّ Cما س CCوى اهلل  ,وي CCت ّم الC Cتّقرب إل CCى اهلل ب CCالC Cتّضحية ب CCال Cّ Cروح وي CCت ّم ب CCال CCفداء ب CCالC Cنّفس
وب CCال Cّ Cروح وب CCامل CCال وبج CCميع ال ّ C
Cشؤون .وي CCت ّم ال Cتّقرب إل CCى اهلل ب CCال Cتّعميد ب CCال Cّ Cروح وب CCال Cنّار وب CCامل CCاء ألنّ CCه
Cتفضل فCCي اإلنCCجيل بCCأ ّن كCّ Cل نٍ C
Cتعمد بCCاملCCاء والCّ Cروح ويّ C
يّ C
Cتفضل فCCي مCCكان آخCCر بCCأنّCCه
Cفس يCCجب أن تّ C
ي CCجب ال Cتّعميد ب CCال Cنّار وال Cّ Cروح ،ف CCي ح CCني ي CCجب أن ن CCعلم أ ّن امل CCقصود ب CCامل CCاء م CCاء ال CCحياة وامل CCقصود
بCال ّCروح ال ّCروح الCقدس واملCقصود بCالCنّار نCار مCحبّة اهلل واملCقصود مCن ك ّCل ذلCك هCو أ ّن اإلنCسان يCجب
Cتعمد بCCماء الCCحياة وبCCالCّ Cروح الCCقدس وبCCنار مCCحبّة اهلل حCتّى يCCحصل عCCلى الCتّقرب إلCCى اهلل بCCعد
أن يّ C
CسهولCة ويCتمّ
حCصولCه عCلى املCقامCات الCثّالثCة  ,هCذا هCو الCتّقرب إلCى اهلل وال يCمكن الCحصول عCليه بCال ّ
الCحصول عCليه كCما حCصل عCليه عشCرون ألCف بCهائCيّ بCفدائCهم أرواحCهم .فCالCبهائCيّون فCدوا أمCوالCهم
السCCرور إلCCى مشهCCد الCCفداء
CوجCCهوا بCCمنتهى ّ C
وفCCدوا عCزّتCCهم وفCCدوا راحCCتهم وفCCدوا أنCCفسهم الCCعزيCCزة وتّ C
فCقطّعت أجCسادهCم إربًCا إربًCا وخ ّCربCت بCيوتCهم ونهCبت أمCوالCهم وأسCر أطCفالCهم وقCد قCبلوا جCميع هCذه
الس CCرور واالب CCتهاج ب CCلى ب CCمثل ه CCذه الC Cتّضحيات ي CCتح ّقق الC Cتّقرب إل CCى اهلل  ,وم CCن
ال CCبالي CCا ب CCمنتهى ّC C
املCCعلوم أ ّن ال Cتّقرب إلCCى اهلل ال يح ّ Cدد حCCدود ال CزّمCCان واملCCكان .فCCال Cتّقرب يCCت ّم بCCصفاء الCCقلب ويCCتح ّقق
Cصدأ ق CCري CCبة م CCن
ب CCبشارات ال Cّ Cروح .الح CCظوا امل CCرآة ت CCروه CCا ،ح CCينما ت CCكون ص CCاف CCية ومج Cّ Cردة م CCن ال ّ C
ال ّ C
Cصفاء والّ C Cلطاف CCة تس CCطع
Cشمس رغ CCم وج CCود م CCساف CCة م CCائ CCة أل CCف م CCليون م CCيل ب CCينهما وبمج Cّ Cرد ال ّ C
ال ّ C
Cشمس ف CCي ت CCلك امل CCرآة وك CCذا ال CCقلوب ح CCينما ت CCكون ص CCاف CCية ل CCطيفة ت CCقترب م CCن اهلل وتس CCطع ف CCيها
ش CCمس ال CCحقيقة وتش CCتعل ف CCيها ن CCار م CCحبّة اهلل وت CCنفتح ع CCليها أب CCواب ال CCفتوح CCات امل CCعنويّ CCة ويC Cطّلع
اإلنCسان عCلى ال ّCرمCوز واألسCرار اإللCه ّية ويCقوم بCاكCتشافCات روحCانّ Cية ويCشاهCد عCالCم املCلكوت  ,ولCقد
قرب إلCCى اهلل بهCCذه الCCواسCCطة إذن فCCنحن كCCذلCCك يCCجب أن ن Cتّبع أثCCر
حCCصل جCCميع األنCCبياء عCCلى ال Cت ّ ّ
Cري ح Cتّى ت CCصبح ال CCقلوب م CCثل
ت CCلك ال Cنّفوس امل CCق ّدس CCة ون CCترك أه CCواءن CCا ون CCنجو م CCن ل CCوث ال CCعال CCم البش ّ C

املCCرايCCا وتشCCرق مCCنها أنCCوار الهCCدايCCة الCCكبرى .ويّ C
Cتفضل حCCضرة بCCهاء اهلل فCCي الCCكلمات املCCكنونCCة بCCأنّ
اهلل ي CCخاط CCب البش CCر ب CCواس CCطة أول CCيائ CCه وأن CCبيائ CCه وي CCقول“ :ف CCؤادك م CCنزل CCي قّ C Cدس CCه ل CCنزول CCي وروح CCك
وج CCه إل CCى اهلل
م CCنظري طه Cّ Cره CCا ل CCظهوري” إذن ف CCقد ف CCهمنا م CCن ه CCذا أ ّن الC Cتّقرب إل CCى اهلل ي CCت ّم ب CCالC Cت ّ ّ C
قرب إل CCى اهلل ي CCت ّم بخ CCدم CCة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ
قرب إل CCى اهلل ي CCت ّم ب CCال ّ Cدخ CCول ف CCي م CCلكوت اهلل وال Cت ّ ّ
وال Cت ّ ّ
قرب
قرب إلCى اهلل يCت ّم بCمحبّة البشCر والCتّقرب إلCى اهلل يCتح ّقق بCالCعطف عCلى جCميع البشCر والCت ّ ّ
والCت ّ ّ
قرب إلCCى اهلل يCCتح ّقق بتحCّ Cري الCCحقيقة
إلCCى اهلل يCCتح ّقق بCCاتّCCحاد واتّCCفاق جCCميع األمCCم واألديCCان وال Cت ّ ّ
Cصلح الCC Cعموم C Cيّ ويCC Cتح ّقق بCC Cال C CتّنزيCC Cه
ويCC Cتح ّقق بCC Cتحصيل الCC Cعلوم والCC CفضائCC Cل ويCC Cتح ّقق بخCC CدمCC Cة الّ C C
والC Cتّقدي CCس وي CCتح ّقق ب CCإن CCفاق ال Cّ Cروح وامل CCال وال CCعزّة وامل CCنصب  ,الح CCظوا أ ّن ال ّ C
Cشمس تش CCرق ع CCلى
ج CCميع ال CCكائ CCنات ل CCك ّن أن CCوار ال ّ C
Cصفحة ال Cطّاه CCرة امل CCق ّدس CCة س CCطو ًعCCا ق CCويًّ CCا أ ّمCCا
Cشمس تس CCطع ف CCي ال ّ C
ّ
والشجCرة
الحجCر األسCود فCال نCصيب لCه مCنها .واألرض الجCرداء ال تCنال شCعا ًCعCا مCن ذلCك اإلشCراق
الCيابCسة ال تCنمو مCن حCرارتCها والCعني الCعمياء ال تCشاهCد األنCوار فCي حCني أ ّن الCنّفوس ذوات األعCني
الCطّاهCرة تCشاهCد ال ّ
Cشمس وتCنال األشCجار الCنّضرة نCصيبًا مCن إشCراقCها .إذًا يCجب عCلى اإلنCسان
أن يCCع ّد نCCفسه وأن تCCكون لCCه قCCابCCليّة .ومCCا لCCم يCCكن لCCدى اإلنCCسان اسCCتعداد وقCCابCCليّة فCCإ ّن الCCفيوضCCات
اإللCCهيّة ال تظهCCر فCCيه وال تتجّ Cلى  ,ولCCو أمCCطرت سCCحب الCّ CرحCCمة اإللCCهيّة ألCCف سCCنة عCCلى أرض سCCبخة
ف CCإنّ CCها ال ت CCنبت ال CCورود وال Cّ Cري CCاح CCني .إذن ي CCجب أن ن CCجعل م CCزرع CCة ال CCقلب ط Cيّبة ط CCاه CCرة ح Cتّى ي CCمطر
عCCليها مCCطر الCّ CرحCCمة اإللCCهيّة وتCCنبت مCCنها الCCورود والCّ CريCCاحCCني ويCCجب أن نCCحصل عCCلى عCCيون مCCبصرة
لCكي نCشاهCد أنCوار ال ّ
Cشمس ويCجب أن نط ّهCCر املCشا ّم حCتّى نسCتنشق رائCحة حCديCقة األزهCار ونCعدّ
املCCسامCCع حCتّى نسCCتمع نCCداء مCCلكوت اهلل  ,أ ّمCCا إذا كCCانCCت اآلذان صCّ Cماء فCCإنّCCها لCCن تCCسمع أ ّيCCة نCCغمة
ت CCأت CCي م CCن امل CCأل األع CCلى ول CCن ي CCبلغ س CCمعها ن CCداء امل CCلكوت .وامل CCشا ّم امل CCزك CCوم ال يس CCتش ّم ال Cّ Cرائ CCحة
الCCعطرة .إذًا يCCجب اكCCتساب الCCقابCCل ّية واالسCCتعداد ومCCا لCCم تCCحصل الCCقابCCل ّية واالسCCتعداد فCCلن تCCؤثّCCر
الCCفيوضCCات اإللCCهيّة ،ويّ C
Cتفضل حCCضرة املCCسيح فCCي اإلنCCجيل بCCأ ّن الCCبيانCCات ا ّلCCتي أقCCولCCها لCCكم إنّCCما
الصخCCر والCCبعض يCCقع عCCلى أرض
هCCي كCCالCCبذور ا ّلCCتي يCCبذره الCزّارع فCCبعض تCCلك الCCبذور يCCقع عCCلى ّ
بCور والCبعض يCقع بCني الCحشائCش والCبعض اآلخCر يCقع فCي أرض طCيّبة مCباركCة ،فCالCبذر ا ّلCCذي وقCع
Cأي وجCCه مCCن الCCوجCCوه والCCبذرة ا ّلCCتي تCCقع عCCلى صخCCرة تCCنمو
فCCي األرض ّ C
السCCبخة يفسCCد وال يCCنبت بّ C
Cجف والCبذرة ا ّلCتي تCقع بCني الCحشائCش تCختنق وال تCنبت.
نCم ًوّا قCليالً ولCكنّها بسCبب قCصر جCذورهCا ت ّ
Cضرارا وت CCصبح
Cخضر اخ C
أ ّم CCا ت CCلك ال CCبذرة ا ّل CCتي ت CCقع ع CCلى األرض ال Cطّيبة ف CCإن CCها ت CCنبت إن CCباتً CCا وت C
ً
ّ
Cيدرا .كCما أ ّن مCا اتّحCدث بCها فCإنّCها ال تCؤثّCر أبً Cدا فCي بCعض الCقلوب وتCؤثّCر فCي الCبعض
سCنبالً ثّ Cم ب ً
Cيرا ق CCليالً ت CCنساه ب CCعد ق CCليل .وال CCبعض اآلخ CCر ي CCغرق وص CCاي CCاي ون CCصائ CCحي ف CCي بح CCر
اآلخ CCر ت CCأث ً C
أوهCCامCCهم الCCكثيرة .أ ّمCCا ال Cنّفوس املCCباركCCة فCCحينما يCCسمعون الCCوصCCايCCا وال CنّصائCCح تCCنبت تCCلك الCCبذرة
Cخضر وتCزدهCر فCيرتCقون يCو ًCمCا بCعد يCوم رقً Cيّا ال نCهايCة ويCلمعون ملCعان الCنّجوم
الCطّاهCرة فCي قCلوبCهم وت
ّ
ف CCي أف CCق اله CCداي CCة ف CCالح CCظوا أنّ CCه م CCا ل CCم ت CCحصل ال ّ Cلياق CCة واالس CCتعداد ل CCن ي CCصل ن CCداء امل CCلكوت إل CCى

Cسمع  ,إذن يCCجب عCCلينا أن نCCبذل الجهCCد ح Cتّى نCCحصل عCCلى االسCCتعداد وال ّ CلياقCCة وح Cتّى نCCسمع
الّ C
نCCداء املCCلكوت األبCCهى وح Cتّى نCCسمع الCCبشارات اإللCCهيّة فCCنحيا بCCنفثات الCّ Cروح الCCقدس ونCCصير سCCببًا
التّCحاد جCميع املCلل واألمCم ونCرفCع عCلم وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ وننشCر األخّ Cوة ال ّCروحCانCيّة بCني البشCر
بالرضى اإللهيّ وبالحياة األبديّة.
ونفوز ّ
CتوجCCهون إلCCى مCCلكوتCCك ويCCطلبون الCCفيض والCCعنايCCة .فCCيا إلCCهي
"يCCا إلCCهي الCCغفور إ ّن هCCؤالء الCCعباد مCّ C
اجCCعل الCCقلوب ط Cيّبة طCCاهCCرة ح Cتّى تCCحصل عCCلى قCCابCCلية مCCحبتك وط ّهCCر األرواح ح Cتّى تتج ّ Cلى فCCيها
أنوار شمس الحقيقة وط ّهر العيون حتّى تشاهد أنوارك وط ّهر اآلذان وق ّدسها حتّى تسمع نداء
م CCلكوت CCك .ي CCا إل CCهي ن CCحن ض CCعفاء وأن CCت ال CCقدي CCر ون CCحن ف CCقراء وأن CCت ال CCغنيّ ون CCحن س CCائ CCلون وأن CCت
Cف وأنCCعم عCCلينا بCCالCCقابCCليّة واالسCCتعداد ح Cتّى نسCCتحقّ ألCCطافCCك وننجCCذب
املCCقصود .إلCCهي ارحCCم واعُ C
إلCCى مCCلكوتCCك ونCCرتCCوي مCCن مCCاء الCCحياة ونشCCتعل بCCنار مCCحبّتك ونCCحيا بCCنفثات الCّ Cروح الCCقدس فCCي هCCذا
الCقرن الCنّورانCيّ .إلCهي إلCهي تCلطّف عCلى هCذا الجCمع بCنظرة عCنايCتك واحCفظ الجCميع وصCنهم فCي
Cسماو ّيCCة لCCهؤالء ال Cنّفوس واجCCعلهم مسCCتغرقCCني فCCي بCCحور رحCCمتك
حCCفظك وحCCمايCCتك وأنCCزل الCCبركCCة الّ C
وأحCيهم بCنفثات ال ّCروح الCقدس .إلCهي أ ّيCد هCذه الCحكومCة الCعادلCة ووفّCقها فهCذا اإلقCليم هCو فCي ظCلّ
ح CCماي CCتك وه CCذه املّ C Cلة أر ّق CCاؤك .إل CCهي ف CCاب CCذل ع CCناي CCتك وام CCنحنا ف CCضلك وم CCوه CCبتك وعC Cزّز ه CCذه املّ C Cلة
املCCحترمCCة واقCCبلها فCCي مCCلكوتCCك .إنّCCك أنCCت املCCقتدر وإنّCCك أنCCت الCCقديCCر وإنّCCك أنCCت الCّ CرحCCمن وإنّCCك أنCCت
املنعم العطوف وإنّك أنت كثير اإلحسان".
حوار في املصيف
السيّد بن شو في مصيف ميلفرد في أمريكا في  3حزيران سنة
البيانات املباركة في بيت ّ
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CسماويّCة فCإ ّن ذلCك يCوافCق تCما ًمCCا مCذاقCنا أل ّن هCذه
نCرجCو أن نCتذ ّوق فCي مجCلسكم هCذا مCن املCائCدة ال ّ
الج CCماع CCة ا ّلCCتي اج CCتمعت ه CCنا إنّ CCما اج CCتمعت ب CCامل CCحبّة وك Cّ Cل ج CCماع CCة ت CCجتمع ب CCامل CCحبّة ف CCهناك ال ش Cكّ
CسماويّCCة هCCو املCCحبّة .وفCCي اإلنCCجيل مCCذكCCور أ ّن املCCائCCدة
CسماويّCCة  ,وأصCCل املCCائCCدة الّ C
تCCكون املCCائCCدة الّ C
الشCرق أنّCها نCزلCت عCلى حCضرة املCسيح .وكCذلCك
CسماويّCة نCزلCت عCلى بCطرس .ومCشهور لCدى أهCل ّ C C
ال ّ
م CCشهور أ ّن امل CCائ CCدة اإلل CCه ّية ك CCان CCت ت CCنزل ع CCلى ح CCضرة م CCري CCم .وال ش Cّ Cك أ ّن ه CCذا ص CCحيح .ف CCامل CCائ CCدة
Cسماو ّيCة تCكون وفً Cقا
Cسماو ّيCة نCزلCت عCلى حCضرة املCسيح وعCلى حCضرة مCريCم كCليهما .إ ّن املCائCدة ال ّ
ال ّ
Cسماء وإ ّن مCCائCCدة الCّ Cروح تCCكون بCCمقتضى الCّ Cروح ومCCائCCدة الCCعقل تCCكون بCCمقتضى الCCعقل
ملCCقتضى الّ C
وت CCلك امل CCائ CCدة ا ّلCCتي ك CCان CCت ت CCنزل ع CCلى ح CCضرة امل CCسيح وع CCلى ح CCضرة م CCري CCم ك CCان CCت م CCحبّة اهلل وب CCها

كCانCت تCحيا ال ّCروح اإلنCسانCيّة وكCانCت غCذاء الCقلوب .إ ّن تCأثCيرات هCذا الCغذاء الCجسمانCي مCؤ ّقCCتة أ ّCمCا
الروح.
الس
تأثيرات ذلك الغذاء ّ
ّ
ماوي فأبديّة .وفي هذا الغذاء حياة الجسم أ ّما في ذاك فحياة ّ
Cبرا يCCشير إلCCى أنّCCكم اشCCتريCCتم بCCيتًا فCCي مCCونCCت كCCلير وتCCف ّكرون
فCCعرض أحCCدهCCم :إ ّن فCCي الجCCرائCCد خً C
فCCي ال CتّوطّCCن فCCيه  ,فّ C
Cتفضل :إنّCCهم صCCادقCCون فCCي قCCولCCهم ولCCكنّهم لCCم يCCفهموا أي نCCوع مCCن املCCساكCCن.
CفوسCCا مCCثلكم فCCهناك
أي مCCكان أجCCد فCCيه نC ً C
فجCCميع الCCعالCCم وطCCني وأنCCا مCCتوطّCCن فCCي كCّ Cل مCCكان وفCCي ّ
وط CCني واألص CCل ف CCي ال CCوط CCن وط CCن ال CCقلوب .وي CCجب ع CCلى اإلن CCسان أن يس CCتوط CCن ف CCي ال CCقلوب ال ف CCي
الCتّراب وهCذا الCتّراب لCيس مCل ًكا ألحCد وهCو يخCرج مCن يCد الجCميع .وهCو أوهCام لCك ّن الCوطCن الCحقيقيّ
ه CCو ال CCقلوب  ,وس CCأل آخ CCر ع CCن ال CCحياة ب CCعد امل CCوت وم CCاذا يح CCدث ل CCروح اإلن CCسان؟  ,ف ّ C
Cتفضل :إنّ
الجسCد يCذهCب تCحت الCتّراب مCن حCيث أتCى .فCمنه جCاء وإلCيه يCذهCب .وك ّCل مCا تCشاهCدونCه يCعود إلCى
حCCيث جCCاء مCCنه .جCCسم اإلنCCسان مل ّCا كCCان مCCن الCتّراب فCCإنّCCه يCCعود إلCCى الCتّراب .أ ّمCCا الCّ Cروح اإلنCCسانCيّة
فCCإنّCCها جCCاءت مCCن اهلل وتCCعود إلCCى اهلل فCCأنCCتم مسCCرورون وفCCي مCCنتهى الCCبهجة وهCCذا املCCكان جCنّة وهCCو
م CCكان ب CCهج ج ً Cدّا وف CCيه روح CCان Cيّة ك CCثيرة ل CCذا ف CCال Cّ Cروح اإلن CCسان Cيّة ته CCتزّ ه CCنا وتج CCد ب CCهجة ع CCظمى ول CCقد
اخ CCترت CCم م CCكانً CCا ط CCيبًا  ,وس CCأل CCت ام CCرأة :ه CCل ه CCذا امل CCكان ال CCهادئ م CCناس CCب ل CCألط CCفال أي ً C
Cضا أم إنّ CCهم
يCحتاجCون إلCى مCؤانسCني مCن سCنّهم؟  ,ف ّ
Cتفضل :إنّCه مCناسCب جً Cدّا لCألطCفال وهCو مCناسCب لCعيونCهم
ولCCفكرهCCم ولCCعقلهم ولّ C
Cكل شCCيء .وإذا كCCان األطCCفال مCCؤ ّدبCCني فCCيجب أن يCCجتمعوا سCCو ّيCCة فCCي بCCعض
األوق CCات .الح CCظوا أنّ CCه ع CCندم CCا ي CCبلغ الC Cطّفل س CCن الC Cثّان CCية ي CCميل إل CCى الّ C Cلعب م CCع األط CCفال والح CCظوا
ال Cطّيور كCCيف أنّCCها تCCطير مCCع بCCعضها وكCCيف تCCجتمع بCCبعضها؟ وهCCل تCCتذ ّكCCرون طCCفولCCتكم وكCCم كCCنتم
Cثيرا بCمثل هCذه
تCأنCسون بCاألطCفال مCن سCنّكم وكCم كCنتم تCفرحCون بCهم؟ كCان حCضرة بCهاء اهلل يCفرح ك ً
Cسهول فCCعالCCم األرواح ومCCع ذلCCك
املCCناظCCر ال Cطّبيعية وقCCال إ ّن املCCديCCنة عCCالCCم األجCCسام أ ّمCCا الCCجبال والّ C
ف CCقد ك CCان ح CCضرت CCه ط CCوال أيّ CCام ح CCيات CCه س CCجينًا م CCبتليًا ب CCبالي CCا ش CCدي CCدة  ,ي CCجب أن ت CCكون CCوا م CCمتنّني
Cقارة ال CCعظيمة ل CCكم وم CCن أغ CCرب ال CCغرائ CCب أنّ CCه اك CCتشفها
ش CCاك CCري CCن ل CCكومل CCبس ع CCلى اك CCتشاف CCه ه CCذه ال ّ C
ولCCكنّها اشCCتهرت بCCاسCCم "أمCCريCCك" ويCCجب أن يCCكون اسCCمها فCCي الCCحقيقة "كCCوملCCبيا" .هCCذا هCCو الCCحقّ
والCعدل  ,ك ّCل كCائCن مCن الCكائCنات الCنّاسCوتCيّة مCهما كCانCت لCه فCوائCد فCال بّ Cد أن تCكون لCه أضCرار أي ً
Cضا
ولCCكنّنا يCCجب أن نCCنظر هCCل فCCائCCدتCCه أكCCثر أم أضCCراره؟ واآلن نCCرى الCCعالCCم حسCCب ال CظّاهCCر قCCد ابCCتلي
بCمتاعCب ومCش ّقات نCتيجة اكCتشاف كCوملCبس .فCمثالً لCو لCم يCكتشف كCوملCبس أمCريCكا ملCا بCنيت بCاخCرة
مCثل تCيتانCيكا وملCا غCرقCت ك ّCل هCذه الCنّفوس ولCك ّن هCذه األضCرار ليسCت شCيئًا بCالنّسCبة لCلمنافCع .ولهCذا
يCCجب أن نCCنظر إلCCى الCCفوائCCد األخCCرى .والّ C
Cشيء ا ّلCCذي هCCو خCCير مCCحض فCCي هCCذا الCCيوم هCCو األمCCور
ال Cّ Cروح CCية ا ّلCCتي ه CCي خ CCير م CCحض وخ CCير ب CCحت ول CCيس ل CCها أب ً Cدا ض CCرر م CCن أ ّي CCة ن CCاح CCية ألنّ CCها ن CCور وال
ضCرر مCن الCنّور  ,وت ّ
Cفضل :وأ ّCمCا نCيويCورك فCإ ّن بCيوتCها مCخنقة وتشCبه األقCفاص وتشCبه خCلية النّحCل.
Cسيارة ووص CCلنا ه CCذا امل CCصيف دخ CCلناه وك CCأنّ CCنا دخ CCلنا م CCن
أ ّمCCا ه CCنا ف CCال CCبيوت ط ّ Cيبة وح CCينما رك CCبنا ال ّ C
Cسماء فCتب ّللنا
الCجحيم إلCى الCجنّة .والCيوم بCعد وصCولCنا ذهCبنا إلCى ّ C
الشCCالل وعCند عCودتCنا أمCطرت ال ّ

ق CCليالً ف CCلجأن CCا إل CCى أح CCد ال CCبيوت ال CCقري CCبة .ل CCقد ورد ف CCي أل CCواح ح CCضرة ب CCهاء اهلل أ ّن ح CCضرة امل CCسيح
الصح CCراء وك CCان ال CCوق CCت ل CCيالً والC Cظّالم ح CCالً C Cكا وك CCان يه CCطل م CCطر ش CCدي CCد ع CCلى
ك CCان ذات ي CCوم ف CCي ّ
CارجCCا تCCحت املCCطر وكCCانCCت
CتوجCCه إلCCى مCCغارة فCCالحCCظ أ ّن فCCيها حCCيوانCCات ضCCاريCCة فCCوقCCف خCً C
حCCضرتCCه فCّ C
Cطرا غ CC Cزي Cً C Cرا ع CC Cلى رأس ح CC Cضرت CC Cه ف ّ C C
Cارا
ال ّ C C
Cتفضل" :ي CC Cا إل CC Cهي خ CC Cلقت ل CC Cلطّيور أوك ً C C
Cسماء ت CC Cمطر م ً C C
ولCلحيوانCات ال ّ
CضاريCة كCهوفًCا ولCألغCنام مCكانًCا أ ّCمCا ابCن اإلنCسان فCلم يجCد لCه مCكانًCا يCحفظ فCيه نCفسه
م CCن امل CCطر .ي CCا إل CCهي ت CCرى أ ّن ف CCراش CCي ال Cتّراب وغ CCذائ CCي ع CCلف الصح CCراء وس CCراج CCي ف CCي ال ّ Cليال CCي
الCنّجوم! ثّ Cم تّ C
"أي إنCCسان أغCCنى مCنّي؟ أل ّن تCCلك املCCوهCCبة ا ّلCCتي لCCم تCCعطها لCCلملوك ولCCم تCCعطها
Cفضلّ :
لCCلفالسCCفة ولCCم تCCعطها لCCألغCCنياء أنCCعمت عCCليّ بCCها فCCمن هCCو أغCCنى مCCني؟ وفCCي آثCCار حCCضرة بCCهاء اهلل
نجCCد بCCعض الCCقضايCCا ا ّلCCتي ليسCCت مCCذكCCورة فCCي اإلنCCجيل وهCCي روايCCات عCCن حCCضرة املCCسيح وهCCي
Cصة أخCرى" :يCقال إ ّن حCضرة املCسيح دخCل
Cص لCكم ق ّ
تCدور حCول سCم ّو املCسيح وعCظمة املCسيح .وأق ّ
ذات يCوم قCريCة وكCانCت الCحكومCة قCد مCنعت األهCلني أن يسCتضيفوا غCريCبًا ألنّCه وجCد فCي تCلك األطCراف
كCCثير مCCن ال ّ Cلصوص .ووصCCل حCCضرة املCCسيح إلCCى بCCيت امCCرأة عCCجوز فCCاسCCتحت مCCن مCCنعه وحCCينما
Cحب أن تCقول" :إنّCني ال أسCتطيع أن
وقCعت عCينها عCلى جCمال حCضرتCه والحCظت وقCار حCضرتCه لCم ت ّ
أنCCزلCCك ضCCيفًا عCCندي ".ولهCCذا اسCCتقبلته بCCكمال االحCCترام ث ّ Cم الCCتفتت هCCذه املCCرأة الCCعجوز إلCCى هCCيئة
ح CCضرت CCه ف CCشاه CCدت أ ّن آث CCار ال CCعظمة ب CCادي CCة ع CCلى أط CCواره وس CCيماه ف CCتق ّدم CCت وقC Cبّلت ي CCد ح CCضرت CCه
وعCCرضCCت" :إ ّن لCCي ول ً Cدا ولCCيس لCCي غCCيره .وكCCان هCCذا الCCولCCد عCCاق Cالً كCCام Cالً .كCCان يشCCتغل وك Cنّا نCCعيش
Cسعادة .وقCد حCدث فCي اآلونCة األخCيرة أن اضCطربCت أفCكاره وكCأنّCه فCي مCأتCم وعCزاء .وقCد
بCمنتهى ال ّ
Cهارا ولCكنّه يCأتCي لCيالً مCضطرب األحCوال وال يCنام وكّ Cلما أسCألCه
مCأل بCيتنا هً Cمّا وحCزنًCا فCهو يشCتغل ن ً
ال يCجيبني" .ف ّ
Cتفضل حCضرتCه" :ادعCيه إلCيّ" .وح ّCل املCساء وجCاء الCولCد فCقالCت لCه أ ّCمCه" :يCا ولCدي إنّ
هCCذا شCCخص عCCظيم فCCإن كCCان لCCديCCك ه ّ Cم فCCأخCCبره بCCه" .ث ّ Cم جCCاء الCCولCCد وجCCلس فCCي حCCضور حCCضرتCCه.
Cتفضل مCخاطCبًا إيّCاه" :أخCبرنCي هCل فCيك مCرض أو داء؟" فCعرض" :ليسCت بCي عّ Cلة" ف ّ
ف ّ
Cتفضل" :ال
تCكذب بCك داء ال دواء لCه .فCقل وأنCا أمCني ال أكCشف س ّCر أحCد بCل أسCتره .وكCن مCطمئنًّا .فCقل وأنCا ال
أكCCشف سCّ Cرك ".فCCعرض" :إ ّن لCCي داء ال دواء لCCه ".فّ C
Cتفضل" :قCCل وأنCCا أعCCالCCجك" .فCCعرض" :بCCما أنّCCه
ّ
فتفضل:
ليس له دواء فال تمكن معالجته"
"ألي مCرض كCان؟" ف ّ
"ألي مCرض كCان" .فCعرض" :إ ّنCني
Cتفضل:
"قCل وأنCا عCندي الCعالج" فCعرض:
ّ
ّ
أخج CCل وأس CCتحي أن أق CCول" .ف ّ C
Cتفضل :ق CCل إنّ CCك ول CCدي" .ف CCف ّكر ال CCول CCد ق CCليالً وق CCال" :ال أس CCتطيع أن
أن CCطق ب CCه ب CCلسان CCي وه CCذا م CCن س CCوء األدب" .ف ّ C
Cتفضل" :أن CCا أع CCفو ع CCنك" ف CCعرض" :إ ّن ف CCي امل CCدي CCنة
Cب ابCCنته وأنCCا مCCهنتي بCCيع األشCCواك الCCيابCCسة ومCCاذا أقCCول بCCعد هCCذا؟"
املCCجاورة مCCل ًكا وقCCعت فCCي حّ C
فّ C
Cتفضل" :اط CCمئن ف CCإنّ CCني إن ش CCاء اهلل أوص CCلك إل CCى م CCرادك" .وخ CCالص CCة ال CCقول ف CCقد ه ّ Cيأ ح CCضرت CCه
األسCCباب لCCه وذهCCب الCCولCCد وتCCز ّوج تCCلك الCCبنت وفCCي لCCيلة دخCCولCCه غCCرفCCة ال CزّفCCاف خCCطر بCCبالCCه أمCCر وهCCو
يCدخCل الCغرفCة ويCرى الجCمال والCجالل فCقال فCي نCفسه :إ ّن هCذا ال ّ
Cظيما
Cشخص قCد حّ Cقق لCي أم ًCرا ع ً

كه CCذا ف CCلماذا ل CCم ي CCح ّقق ل CCنفسه؟ وم CCا دام أنّ CCه ه Cيّأ ل CCي ف CCهو يس CCتطيع أن ي CCهيّء ه CCذا أي ً C
Cضا ل CCنفسه
وب CCرغ CCم ام CCتالك CCه ه CCذه ال CCقوى امل CCعنويّ CCة إنّ CCه ي CCقطع ال CCصحارى وي CCأك CCل األع CCشاب وي CCنام ع CCلى ال Cتّراب
ويج CCلس ف CCي ال Cظّالم وي CCعيش ف CCي م CCنتهى ال CCفقر .وبمج Cّ Cرد خ CCطور ه CCذه ال CCفكرة ب CCبال CCه ق CCال ل CCلبنت:
الصحCراء يCفتش عCن حCضرتCه.
"ابCقي هCنا وأنCا لCي شCغل سCأذهCب إلCيه وأعCود" وخCرج وذهCب إلCى ّ
فCCوجCCده وقCCال لCCه" :يCCا مCCوالي إنّCCك لCCم تCCعامCCلني بCCالCCعدل" فّ C
Cتفضل" :ملCCاذا؟" فCCعرض" :إنّCCك حّ Cققت لCCي
Cيرا ال ت CCري CCده ل CCنفسك وال ش Cّ Cك ف CCي أ ّن ل CCدي CCك أم Cً Cرا أع CCظم م CCن ه CCذا ول CCو ك CCان ه CCذا م CCقبوالً الخ CCترت CCه
خً C
لCنفسك .لهCذا صCار مCعلو ًمCا أ ّن لCديCك شCيئًا أعCظم مCن هCذا فCأنCت لCم تCنصفني .فCقد أعCطيتني شCيئًا
غCير مCرغCوب لCديCك" .ف ّ
Cتفضل حCضرتCه" :إ ّن مCا تCقولCه صCحيح ولCكن هCل لCديCك اسCتعداد وقCابCل ّية ملCا
عCCندي؟" فCCعرض" :أرجCCو أن يCCكون لCCي" فّ C
Cتفضل" :هCCل تسCCتطيع أن تCCغمض عCCينيك عCCن كCّ Cل هCCذا؟"
فCعرض" :نCعم" ف ّ
Cتفضل" :إ ّن لCدي هCدايCة اهلل وهCي أعCظم مCن ك ّCل هCذه األشCياء وإن تسCتطع ذلCك
فCتعال" فCسار وراء حCضرتCه حCتّى ورد إلCى الCحورايّCني وت ّ
Cفضل" :كCان عCندي كCنز مCخفيّ فCي هCذه
القرية فأخرجته اآلن وها هو كنزي ا ّلذي أخرجته من باطن األرض وأق ّدمه لكم".
وأبدى أحد الحاضرين أسفه ألنّه ال يستطيع التّحدث بال ّلغة الفارسيّة.
ف ّ
Cتفضل :الحCمد هلل لCيس حCجاب الّ Cلغة مCوجCو ًدا فCي عCالCم الCقلوب .فCالCقلوب تCحادث الCقلوب األخCرى
وفCCي ذات وقCCت تCCش ّكلت فCCي إيCCران جCCمعيّة أسCCاسCCها التّحCCدث بCCدون اسCCتعمال الّ Cلغة وبCCأقCّ Cل إشCCارة
Cثيرا ب CCحيث وص CCلت إل CCى درج CCة أنّ CCها
ك CCان CCوا يح ّ Cلون ق CCضية م ّ C
Cهمة ك ّ Cليّة وق CCد ارت CCقت ه CCذه الج CCمعية ك ً C
Cوض CCح ب CCإش CCارة إص CCبع واح CCد ق CCضيّة كّ C Cليّة ف CCخاف CCت ال CCحكوم CCة م CCن ت CCشكيلهم ج CCمعيّة ال
ص CCارت ت C C C ّ C
يسCCتطيع أحCCد فCCهم مCCقاصCCدهCCا وتCCكون لCCها أضCCرار بCCالCCغة عCCلى الCCحكومCCة لهCCذا مCCنعتهم بCCاسCCتعمالCCها
Cص لCCكم حCCادثCCة حCCدثCCت فCCي تCCلك الجCCمعيّة فCCقد كCCان كCّ Cل مCCن يCCريCCد ال ّ CدخCCول فCCيها
الCCق ّوة ض ّ CدهCCم .وأقّ C
يCCأتCCي إلCCى الCCباب فCCيقف وكCCانCCوا يCCشاورون فCCي مCCا بCCينهم بCCاإلشCCارات ويCCبدون آراءهCCم بCCدون كCCالم،
فCجاء ذات يCوم رجCل عCجيب الخCلقة ووقCف لCدى الCباب فCنظر ال ّCرئCيس إلCيه ورأى أنّCه عCجيب الخCلقة
وكCان أمCامCه قCدح مCاء فCصب املCاء فCيه حCتّى امCتأل الCقدح إلCى حCافCته وكCانCت هCذه إشCارة إلCى رفCضه
دخ CCول ال Cّ Cرج CCل وه CCذا ي CCعني أ ّن مج CCلسنا ال م CCجال ف CCيه له CCذا ال Cّ Cرج CCل .ول CCك ّن ذل CCك ال Cّ Cرج CCل ك CCان ذك Cيًّا
فCCأخCCذ ورقCCة زهCCرة رقCCيقة جً Cدّا ودخCCل الCCغرفCCة وبCCكمال االحCCترام وضCCعها بّ C
Cكل لCCطف فCCوق سCCطح املCCاء
فCي الCقدح بCحيث لCم يتح ّCرك مCاء الCقدح .فCفرح الجCميع حCني فCهموا أ ّن هCذا يCعني أنّCني ال أحCتاج
إلCى مCكان كCبير وأنCا لCطيف مCثل ورقCة هCذه الCزّهCرة هCذه وال أحCتاج إلCى مCكان .فCصفّقوا لCه وقCبلوه.
Cثيرا واكتس CCبوا ت CCو ّقCC Cد ذه CCن وذك CCاء وزادت
وك CCان CCت ج CCميع م CCحادث CCات CCهم ب CCاإلش CCارات وق CCد ارت CCقوا ك ً C
فCCراسCCتهم وكCCانCCوا غCCالCبًا يتّحCCدثCCون بCCاألعCCني ويCCتك ّلمون بCCنهايCCة اإلتCCقان بتحCCريCCك الCCعني فCCي اتّCCجاهCCات
مCختلفة  ,ثّ Cم ت ّ
Cفضل فCي املCناسCبة" :بCمرور الCزّمCن سCوف تCدخCل جCميع مCمالCك أمCريCكا مCثل املCكسيك
وكندا وأمريكا الجنوبية والوسطى في اتّحاد عام".

وب CCخصوص الح CCرب ال CCعظمى ا ّلCCتي ك CCان ي CCتو ّقCCع ال CCبعض ان CCفجاره CCا ب CCني دول ال CCعال CCم ت ّ C
Cفضل ح CCني
س CCأل CCه أح CCده CCم" :ال ب ّ Cد أن تح CCدث وس CCوف ال ت CCدخ CCلها أم CCري CCكا أل ّن ه CCذه الح CCرب تح CCدث ف CCي أوروبّ CCا
وأن CCتم ف CCي زاوي CCتكم ال ش CCأن ل CCكم ب CCاآلخ CCري CCن وال ت CCف ّكرون ف CCي ام CCتالك أوروبّ CCا وال أح CCد ي CCطمع ف CCي
اغ CC Cتصاب أرض CC Cكم وأن CC Cتم م CC Cرت CC Cاح CC Cون أل ّن ل CC Cدي CC Cكم امل CC Cحيط األط CC Cلسي ق CC Cلعة ط CC Cبيعيّة م CC Cحكمة” ,
وبCCخصوص وضCCع الCCحكومCCات الجCCمهور ّيCCة وال ّ CدسCCتوريCCة تّ C
Cتضطر أورو ّبCCا وسCCائCCر الCCبالد
Cفضل" :سC
ّ
إلCى تCطبيق أنCظمتكم وسCتحدث فCي جCميع أورو ّبCا تCغييرات عCظيمة وسCتنتهي املCركCز ّيCة فCي الCحكم
إلCCى االسCCتقالل ال ّ CداخCCلي لCCلواليCCات وفCCي الCCحقيقة لCCيس مCCن اإلنCCصاف أن يCCحكم مCCركCCز واحCCد عCCلى
مCملكة واحCدة ألنّCه مCهما كCانCت كCياسCة أعCضاء الCحكومCة املCركCز ّيCة وعCقولCهم كCبيرة فCإنّCها ال عCلم لCها
Cلما ت CCا ًمّ CCا ،وال ي CCنصفون أع CCضاءه CCا ف CCي ب CCذل الجه CCد ل CCرق Cيّ ج CCميع أن CCحاء
ب CCاالح CCتياج CCات املح CCليّة ع ً C
امل CCملكة ف CCمثالً ج CCميع أمل CCان CCيا تخ CCدم ال CCيوم ب CCرل CCني وج CCميع ف CCرن CCسا تخ CCدم ب CCاري CCس وج CCميع امل CCمال CCك
واملسCC Cتعمرات تخCC Cدم لCC Cندن وتCC Cسعى فCC Cي تجCC Cميلها ولCC Cك ّن حCC CكومCC Cتكم فCC Cيها أنCC Cظمة ط C Cيّبة” وعCC Cرض
Cسياس Cيّة واالقCCتصاديّCCة فّ C
Cتفضل" :إ ّن أمCCريCCكا ال يCCمكن
شCCخص مCCن الCCحاضCCريCCن حCCول املCCشاكCCل الّ C
قCياسCها بCأوروبّCا فCمشاكCل أمCريCكا ال شCيء بCالنّسCبة ملCشاكCل أوروبّCا .فCإحCدى املCشاكCل فCي أوروبّCا
كCثرة الCجيوش .فCفي فCرنCسا وأملCانCيا عCا ّمCCة ال ّ
Cشعب جCنود ولCكنّكم أنCتم مCرتCاحCون مCن هCذه املCصيبة
الCكبرى .فCاشCكروا اهلل عCلى أنّCه ن ّCجاكCم مCن هCذا الCبالء .وفCي داخCل أمCريCكا أمCن وأمCان وهCنا تCرتCفع
CتوصCC Cل إلCC Cى نCC Cتيجة ك ّ C Cليّة مCC Cن
Cلصلح الCC Cعموم C Cيّ فCC CأيCC Cقنوا بحCC Cدوث ذلCC Cك أل ّن اإلنCC Cسان يC C ّ C C
أ ّول رايCC Cة لّ C C
Cتقر هCCنا أ ّوالً بCCني جCCميع األ ّمCCة وسCCوف يسCCري مCCن هCCنا إلCCى بCCق ّية
األ ّولCCيات وهCCي أ ّن الّ C
Cصلح قCCد اسّ C
األطCراف  ,وسCأل أحCد الCحاضCريCن" :هCل يCجب أن يCكون حCكم األ ّمCCة بCيد األ ّمCCة بCصورة مCطلقة أم
بCCيد الCCعقالء؟”  ,فّ C
Cتفضل" :مCCن املCCعلوم أ ّن عCCموم األ ّمCCة لCCو انCCتخبت أفCCضل رجCCالCCها وهCCؤالء انCCتخبوا
رؤس CCاء الج CCمهوري CCة ف CCإ ّن ه CCذا أح CCسن .أي أ ّن ال Cّ Cرئ CCيس ي CCكون م CCنتخب امل CCنتخبني ألن ع CCموم األ ّم CCة
Cب ّ
الشه CCرة.
ع CCوام ول CCيسوا م CCث ّقفني ف CCي امل CCسائ CCل ال ّ C
Cسياس Cيّة ك CCما ي CCنبغي وي CCليق ب CCل يج CCرون وراء ح ّ C
وف CCي ال CCحقيقة إ ّن ك Cّ Cل م CCوض CCوع ه CCا ّم ي CCر ّوج CCه ال CCعقالء ف CCال CCعوا ّم ي CCلتفون ح CCول CCهم وإ ّن ال CCعمل ي CCجب أن
Cصدق
يCCكون فCCي أسCCاسCCه بCCيد الCCعقالء ال بCCيد الCCعوام ولCCك ّن الCCعقالء يCCنبغي أن يCCكونCCوا فCCي مCCنتهى الّ C
واإلخCالص ونCيّتهم خCدمCة عCموم األمCة وحCفظ مCصالCحها وصCيانCتها .الحCظوا األمCور الCك ّليّة عCندمCا
Cعمال فCإ ّن الCبيت
تسCلمون مCقالCيد هCذه األمCور إلCى يCد الCعوا ّم فCإنCها تنهCدم .فCإذا تCركCتم الCعمل بCيد ال ّ
لCCن يCCبنى وال ب ّ Cد أن يCCكون هCCناك مCCهندس عCCاقCCل .فCCالCCعمل يCCعمله الCCعقالء والCCعوا ّم يتحCCملون الCCعناء.
والCCقائCCد يCCرسCCم الخ Cطّة الحCCربCCية ولCCك ّن الCCعوام يCCحاربCCون وال يCCمكن تسCCليمهم خCCريCCطة املCCعركCCة .وهCCل
يCCمكن أن يCCكون أفCCراد الCCجيش مCCسؤولCCني عCCن إدارة فCCرقCCتهم؟ فCCإذا أردنCCا الCCفتح والCظّفر وجCCب عCCلينا
ت CCعيني رج CCل مج Cّ Cرب ع CCاق CCل ق CCائ ً Cدا"  ,وس CCأل س CCائ CCل ح CCول ال CCعالق CCات االق CCتصاديّ CCة ب CCني ال Cّ Cرأس CCمال Cيّني
Cعمال ف ّ C
Cتفضل" :إ ّن ه CCذه إح CCدى امل CCبادئ األس CCاس ّ Cية ل CCحضرة ب CCهاء اهلل ول CCكنّها ي CCجب أن ت CCعال CCج
وال ّ C
Cيرا إلCى
بCاالعCتدال ال بCالCتّهور وإن لCم يCفصل فCي هCذه املCسألCة بCطريCق املCحبّة فCإ ّن األمCر سCيؤول أخ ً

الح CCرب .وإ ّن االش CCتراك وال Cتّساوي ال Cتّام غ CCير م CCمكنني أل ّن أم CCور ال CCعال CCم ون CCظام CCه ي CCختالّن .ول CCكن
ه CCناك ط CCري CCق واح CCد م CCعتدل وه CCو أن ال ي CCبقى ال CCفقراء ع CCلى ه CCذه ال CCحال م CCن االح CCتياج وال ي CCبقى
األغCCنياء عCCلى هCCذه الCCحال مCCن الCCغنى بCCل يCCعيش الCCفقراء ويCCعيش األغCCنياء حسCCب درجCCاتCCهم بCCراحCCة
واط CCمئنان وس CCعادة .وق CCد ف ّ Cكر به CCذا امل CCوض CCوع ق CCدي Cً Cما ش CCخص واح CCد ك CCان م CCل ًكا مل CCملكة أس CCبارط CCة
Cحى بCCعرشCCه مCCن أجCCل هCCذا األمCCر وكCCان قCCد عCCاش قCCبل والدة اإلسCCكندر الCCيونCCانCCي وفّ Cكر فCCي أن
وضّ C
يCCقوم بخCCدمCCة ال تCCفوقCCها خCCدمCCة ويCCصبح سCCببًا فCCي سCCعادة فCCئة فCCي هCCذا الCCعالCCم .لهCCذا قCCسم أهCCالCCي
زرا ًعCCا ،وث CCان CCيها أه CCل
أس CCبارط CCة إل CCى ث CCالث CCة أق CCسام أ ّول CCها أه CCال CCي امل CCدي CCنة األص CCل ّيون ا ّلCCذي CCن ك CCان CCوا ّ
CصناعCCة وال Cتّجارة ،وثCCالCCثها ال Cطّبقة الCCحاكCCمة وهCCم يCCونCCانCCيون مCCن أصCCل فCCينيقي .وأراد هCCذا املCCلك
الّ C
CؤسCCس
املCدعCو لCيكارغCوس أن يCوجCد املCساواة الCحقيقيّة بCني هCذه األقCسام الCثّالثCة وبهCذه الCطّريCقة ي ّ C
حCكومCة عCادلCة فCقال إ ّن األهCالCي األصCليّني وهCم الCز ّّراع لCيسوا مCك ّلفني بCشيء مCا عCدا إعCطاء عشCر
CصناعCة والCتّجارة كCذلCك يCق ّدمCون سCنويًّCا الخCراج
حCاصCالتCهم ولCيسوا مCك ّلفني بCشيء آخCر .وأهCل ال ّ
والس CCالل CCة ال CCحاك CCمة ا ّل CCذي CCن ك CCان CCت
ّC C
ول CCيسوا م CCك ّلفني ب CCشيء آخ CCر .أ ّم CCا ال Cطّبقة ال Cثّال CCثة أي ال Cنّجباء
وظ CCيفتهم إش CCغال امل CCناص CCب وال ّ Cدف CCاع ع CCن ال CCوط CCن وق CCت الح CCرب وإدارة امل CCملكة .ف CCقد م CCسح ج CCميع
Cقسم
أراض CCي أس CCبارط CCة وق CCسمها ب CCال Cتّساوي ب CCني أف CCراده CCا .ف CCمثالً ك CCان CCوا ت CCسعة آالف ش CCخص ف ّ C
األراض CCي إل CCى ت CCسعة آالف ق CCسم وأع CCطى ك Cّ Cل ش CCخص م CCن ه CCذه الC Cطّبقة س CCهمه وق CCال إ ّن عش CCر
الCCحاصCCالت فCCي كCّ Cل أرض يCCعود إلCCى صCCاحCCبها .وكCCذلCCك وضCCع لCCألهCCلني بCCعض الCCقوانCCني واألنCCظمة
Cحب دعCا األ ّCمCة لCلحضور إلCى املCعبد
األخCرى وبCعد أن وضCع أحCكام هCذه الCقوانCني حسCب مCا كCان ي ّ
Cسفر إلCى سCور ّيCة ولCكنّني أخCاف بCعد ذهCابCي أن تCلغوا هCذه الCقوانCني ولهCذا
وقCال لCهم إنّCي أريCد ال ّ
Cسما
يCجب أن تCقسموا الCيمني وأن ال تCلغوا هCذه الCقوانCني أبً Cدا قCبل رجCوعCي .فCأقCسموا فCي املCعبد ق ً
Cتمسكني ب CCها دائ Cً Cما ح Cتّى ي CCرج CCع امل CCلك ول CCكنّه خ CCرج م CCن امل CCعبد
غ CCليظًا أن ال ي CCغ ّيروه CCا وأن ي CCبقوا م ّ C
وسCCافCCر ت ً Cوّا ومCCا رجCCع وتCCرك املCCلك لCCكي تCCبقى هCCذه الCCقوانCCني مCCحفوظCCة .ولCCم يِ C
Cمض زمCCن طCCويCCل عCCلى
هCذه املCسألCة االشCتراكCيّة حCتّى دبّCت أسCباب الCخالف ،فCقد ولCد ألحCدهCم خCمسة أوالد ولCآلخCر ثCالثCة
أوالد ولCCلثّالCCث ولCCدان وحCCدث الCتّفاوت بCCينهم واضCCطربCCت األمCCور  ,لهCCذا فCCمسألCCة املCCساواة مسCCتحيلة
هCا ملCا كCانCت لCه فCائCدة .فCال يCكون
هCا ولCو فCعلوا ذلCك كCر ًC
وبCقي أن يCرحCم األغCنياء الCفقراء طCو ًCعCا ال كCر ًC
Cبرا بCCل بCCالCCقانCCون ح Cتّى يCCعرف كCّ Cل واحCCد واجCCبه حسCCب الCCقانCCون الCCعموم Cيّ .فCCمثالً شCCخص
ذلCCك جً C
Cخصا
غCCنيّ عCCنده حCCاصCCالت كCCثيرة وشCCخص فCCقير حCCاصCCالتCCه قCCليلة أو نCCقول بCCصورة أوضCCح إ ّن شً C
Cقيرا حCCاصCCالتCCه عشCCرة كCCيلوات فCCليس مCCن
غCCنيًّا لCCه حCCاصCCالت تCCعادل عشCCرة آالف كCCيلو وشً C
Cخصا فً C
اإلنCصاف أن تCؤخCذ ضCرائCب مCتساويCة مCن االثCنني بCل يCجب إعCفاء هCذا الCفقير فCي هCذه الCحال مCن
الCضرائCب .فCلو أعCطى الCفقير ضCريCبة العشCر وأعCطى الCغني ضCريCبة العشCر فCليس هCذا إنCصافًCا.
إذن ي CCجب وض CCع ق CCان CCون إلع CCفاء ه CCذا ال CCفقير ا ّل CCذي ع CCنده عش CCرة ك CCيلوات ف CCقط ي CCحتاج CCها ملعيش CCته
ال ّ C
ش Cَ Cر ْي CCن ل CCن ي CCصيبه
Cضرور ّي CCة ول CCك ّن ال CCغني ا ّل CCذي ع CCنده عش CCرة آالف ك CCيلو ل CCو أع CCطى عش Cً Cرا أو ُع ْC C

ضCرر .فCلو أعCطى الCغنيّ لCبقيت عCنده ثCمانCية آالف أخCرى .وإنCسان آخCر عCنده خCمسون ألCف كCيلو
فCإنCه لCو أعCطى عشCرة آالف كCيلو لCبقي لCديCه بCعد ذلCك أربCعون ألCف كCيلو .لهCذا يCجب وضCع الCقوانCني
عCلى هCذا املCنوال  ,أ ّمCCا قCوانCني األجCور املCوجCودة فCيجب إلCغاؤهCا تCما ًمCCا .فCلو زاد أصCحاب املCعامCل
أجCور الCعمال الCيوم فCإنّCهم بCعد شهCر أو سCنة أخCرى يCتظاهCرون أي ً
Cضا ويCضربCون ويCطلبون املCزيCد.
وليسCCت لهCCذا نCCهايCCة  ,واآلن أخCCبركCCم بشCCريCCعة اهلل فCCي هCCذا الCCباب .فCCبموجCCب شCCريCCعة اهلل ال تُCCعطى
أج CCور ف CCقط ل CCهؤالء ب CCل ي CCكون CCون ف CCي ال CCحقيقة ش CCرك CCاء ف CCي ك Cّ Cل ع CCمل .ف CCمثالً زارع ف CCي ق CCري CCة ي CCزرع
ويجCCمع حCCاصCCالت زراع ّ Cية فCCتؤخCCذ ضCCريCCبة العشCCر مCCن ال Cز ّّراع أغCCنياء وفCCقراء حسCCب حCCاصCCالتCCهم
CؤسCCس فCCي تCCلك الCCقريCCة مخCCزن عCCموم Cيّ فCCيه تجCCمع جCCميع الّ C
CضرائCCب والCCحاصCCالت ث ّ Cم يCCنظر أيّ
ويC ّ C
الCنّاس فCقير وأيّCهم غCني .فCالCز ّّراع ا ّلCذيCن يCحصلون عCلى حCاصCالت تCساوي طCعامCهم ومCصروفCاتCهم
ال يCCؤخCCذ مCCنهم شCCيء .وخCCالصCCة الCCقول فCCإ ّن جCCميع الّ C
CضرائCCب مCCن الCCحاصCCالت تجCCمع فCCي مخCCزن
عCCمومCيّ وإن وجCCد فCCي الCCقريCCة عCCاجCCز يCCعطى لCCه بCCقدر معيشCCته الّ C
CضروريّCCة .وإذا وجCCد غCCنيّ يCCحتاج
إلCى خCمسني ألCف كCيلو فCقط ولCك ّن حCاصCالتCه تCزيCد عCلى مCصروفCاتCه بCمقدار خCمسمائCة ألCف كCيلو
يؤخذ منه ُعشران ّ
السنة ينفق على املصروفات العموميّة.
وكل ما يبقى في املخزن آخر ّ
Cعمال ويCCجب أن ت Cتّفق جCCميع ال ّ Cدول وفCCي
Cهمة ج ً Cدّا وال تحCّ Cل بCCإضCCراب الّ C
إ ّن مCCسألCCة االشCCتراك ّ Cية مّ C
Cقرر هCCؤالء األعCCضاء فCCي مCCنتهى الCCعقل
مجCCلس يCCنتخب أعCCضاؤه مCCن ب CرملCCانCCات األمCCم وأعCCيانCCها ويّ C
Cثيرا وال ي CCبقى ال CCعمال م CCحتاج CCني ،وي CCضعون
Cرارا ال ي C
Cتضرر ب CCموج CCبه ال Cّ Cرأس CCمال CCيون ك ً C
ّ
وال CCكفاءة ق ً C
Cوي وكCذلCك تCحفظ حCقوق
قCانCونًCا بCمنتهى االعCتدال ثّ Cم يCعلنون أ ّن حCقوق الCعمال مCضمونCة بCضمان ق ّ
أي إض CCراب ي CCنشأ
أص CCحاب رؤوس األم CCوال .وإذا ت ّ Cم ت CCطبيق ه CCذا ال CCقرار ب CCرض CCى ال Cطّرف CCني ف CCإ ّن ّ
فCيما بCعد يCكون عCرضCة ملCقاومCة جCميع الّ Cدول لCه .وإ ّ
CاصCة
ال انCتهى األمCر إلCى خCراب أكCثر وأكCثر وخ ّ C C C
فCCي أوروبّCCا حCCيث يحCCدث فCCيها اضCCطراب عCCظيم .ومCCن بCCني أسCCباب الحCCرب الCCعا ّمCCة فCCي أوروبّCCا هCCذه
املCسألCة نCفسها .فCمثالً يCملك أحCد ال ّCرأسCمالCيّني منج ًCما ويCملك اآلخCر مCصن ًعا فCإذا أمCكن أن يشCرك
Cعمال نسCبة
صCاحCب املنجCم وصCاحCب املCصنع ع ّCمالCهم فCي األربCاح وبCصورة مCعتدلCة بCأن يCعطوا ال ّ
مCCئويّCCة مCCن األربCCاح فCCإ ّن الCCعمال سCCيكون لCCهم بCCاإلضCCافCCة إلCCى أجCCورهCCم قسCCط مCCن األربCCاح الCCعا ّمCCة
وي CCبذل CCون الجه CCد ب CCأرواح CCهم ،ف CCسوف ال ي CCبقى ف CCي املس CCتقبل اح CCتكار وس CCوف ت CCلغى االح CCتكارات
Cخصص ك ّCل مCصنع يCملك عشCرة آالف سCهم ألCفي سCهم مCن هCذه اآلالف العشCرة
بCالCك ّل ّية وكCذلCك ي ّ
Cلعمال وب CCاس CCمهم ح Cتّى ت CCكون م CCل ًكا ل CCهم وم CCا ي CCبقى آخ CCر ّ
Cقسمه
Cسنة م CCن األرب CCاح ي ّ C
الشه CCر أو ال ّ C
لّ C
Cقسيما مCتناسCبًا مCع األسCهم بCني الCطّرفCني .وفCي
أصCحاب األمCوال بCعد دفCع األجCور واملCصروفCات ت
ً
الCCحقيقة قCCد جCCرى حCتّى اآلن ظCCلم كCCبير بCCحقّ الCCعا ّم فCCيجب وضCCع قCCوانCCني ألنّCCه ال يCCمكن أن يCCرضCCى
الCعمال بCاألوضCاع الCحاضCرة فCهم يCضربCون فCي ك ّCل شهCر وفCي ك ّCل سCنة ويCكون ال ّ
Cضرر آخCر األمCر
عCCلى الCّ CرأسCCمال Cيّني .وقCCد حCCدث قCCديCً Cما إضCCراب فCCي مCCعسكر عCCثمان Cيّ فCCقال الCCجيش لCCلحكومCCة :إنّ
روات CCبنا ق CCليلة ت CCجب زي CCادت CCها ف CCزادت ال ّ Cدول CCة روات CCبهم م CCجبرة .ث ّ Cم ب CCعد م Cّ Cرة أض CCرب CCوا أي ً C
Cيرا
Cضا وأخ ً C

ذهCبت ك ّCل ال ّ
السCلطان قCائCلني
CضرائCب فCي جCيب الCجيش ووصCل األمCر إلCى درجCة أ ّن الCجنود قCتلوا ّC C
ملCاذا لCم تCزد ال ّ
CضرائCب حCتّى تCزداد رواتCبنا؟ فCال يCمكن أن تجCد مCملكة راحCة بCدون الCقانCون ويCجب
Cوي فCي هCذه الCقضيّة بCحيث تحCمي جCميع الّ Cدول هCذا الCقانCون .وخCالصCة الCقول إنّ
وضCع قCانCون ق ّ
اإلضCراب سCبب الّ CدمCار أ ّCمCا الCقانCون فسCبب الCحياة ويCجب وضCع قCانCون وتCت ّم املCطالCبات بCالCحقوق
CسياسCة وليسCت
وفCق الCقانCون ال بCاإلضCراب وبCالCق ّوة وبCالCعنف .وأنCتم فCي هCذه الّ Cليلة تحّ CدثCتم فCي ال ّ
CسياسCة بCل نCحن نCتك ّلم عCن عCالCم ال ّCروح ونCتك ّلم عCن الCثّروة املCلكوتّ Cية ال عCن
عCادتCنا أن نCتك ّلم فCي ال ّ
Cسعادة ال ت CCتح ّقق ب CCال CCعنف وال ت CCجتمع
Cسياس CCة ه CCو ال CCعنف وأ ّمCCا ال ّ C
ال Cثّروة ال Cنّاس CCوت ّ Cية .ف CCمقتضى ال ّ C
Cسعادة أن ت CCعيش األ ّم CCة ف CCي م CCنتهى
Cسعادة؟ وامل CCراد م CCن ال ّ C
Cسعادة وال CCق ّوة ال CCجبر ّي CCة .م CCا ه CCي ال ّ C
ال ّ C
قصة أخرى غيرها.
قصة وهذه ّ
فضائل العالم اإلنسانيّ وبق ّوة امللكوت اإللهيّ فتلك ّ
تعاليم بهاء اهلل
املوحدين في مدينة فيالدلفيا – أمريكا صباح األحد في 8
الخطبة املباركة في كنيسة
ّ
حزيران 1912
هو اهلل
Cسماء وه CCي م CCملكة
ل CCقد ج CCئت م CCن ّC C
الش CCرق م CCن م CCملكة ب CCعيدة ،م CCن م CCملكة ط CCلع ف CCيها دائ Cً Cما ن CCور ال ّ C
ظه CCرت م CCنها امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة وك CCان CCت مح Cّ Cل ظ CCهور ال CCقدرة اإلل CCهيّة  ,وم CCرادي وم CCقصودي ه CCو أن
الشCCرق والCCغرب وتCCحيط مCCحبّة اهلل بCCكال ال CطّرفCCني وتCCنير ال Cنّوران Cيّة
يCCحصل إن شCCاء اهلل ارتCCباط بCCني ّ C
Cضرع إلCى الCعتبة اإللCهيّة أن
اإللCهيّة كCال اإلقCليمني وتCحيي الجCميع نCفحات ال ّCروح الCقدس .لهCذا أت ّ
Cفسا
يCجعل ّ C C
Cليما واحً Cدا ويCجعل هCذه األديCان ديCنًا واحً Cدا ويCجعل هCذه الCنّفوس ن ً
الشCرق والCغرب إق ً
Cجارا
واحCدة ويCصبح الجCميع بCمثابCة أنCوار شCمس واحCدة وأمCواج بحCر واحCد ويCصبح الجCميع أش ً
فCCي بسCCتان واحCCد ويCCصبح الّ C
Cارا فCCي حCCديCCقة واحCCدة  ,إ ّن حCCقيقة األلCCوهCيّة وحCCدانCيّة
Cكل أورا ًقCCا وأزهً C
مCحضة ومCق ّدسCة ومCنزّهCة عCن إدراك الCكائCنات ،أل ّن إدراك الCكائCنات محCدود وحCقيقة األلCوهّ Cية غCير
مح CCدودة وك CCيف يس CCتطيع املح CCدود أن ي CCحيط ب CCغير املح CCدود؟ ف CCنحن ف CCقر م CCحض وح CCقيقة األل CCوه ّ Cية
غ CCنى ص CCرف .وك CCيف ي CCحيط ال CCفقر ال CCبحت ب CCال CCغنى امل CCطلق؟ ون CCحن عج CCز ص CCرف .وح CCقيقة األل CCوه ّ Cية
Cصرف أن يCCدرك الCCقدرة املCCحضة؟ إ ّن الCCكائCCنات املCCر ّكCCبة مCCن
قCCدرة مCCحضة وكCCيف يسCCتطيع العجCCز الّ C
عCناصCر وا ّلCتي هCي عCلى الّ Cدوام فCي انCتقال وانCقالب كCيف تسCتطيع أن تCتص ّور الCحقيقة ا ّلCتي هCي
الCحيّ الCقيّوم الCقديCم! فCمن املCؤ ّكCCد أنّCها عCاجCزة عCن ذلCك .ألنّCنا حCينما نCنظر إلCى الCكائCنات نCشاهCد
أ ّن تCCفاوت املCCراتCCب مCCانCCع لCCإلدراك وكCّ Cل رتCCبة دانCCية ال تسCCتطيع إدراك مCCا فCCوقCCها .مCCثالً الجCCماد مCCهما
ارتCقى فCإنّCه لCن يCدرك عCالCم الCنّبات .والCنّبات مCهما ارتCقى فCإنّCه لCن يCدرك حCقيقة الCحيوان ولCن يCعرف
Cسمع والCCبصر شCCيئًا ،كCCذلCCك مCCهما ارتCCقت الCCحقيقة الCCحيوانCيّة لCCن تCطّلع عCCلى حCCقيقة اإلنCCسان
عCCن الّ C

وال تCدرك الCق ّوة الCعاقCلة لCه .إذن اتّCضح أن تCفاوت املCراتCب مCانCع لCإلدراك وال تسCتطيع ك ّCل رتCبة دانCية
إدراك م CCا ف CCوق CCها  ,الح CCظوا ب CCصورة دق CCيقة ت CCروا أ ّن ه CCذه ال Cزّه CCرة ع CCلى م CCا ه CCي ع CCليه م CCن ال Cظّراف CCة
وال ّ Cلطف والCCعطر وهCCي فCCي درجCCة الCCكمال فCCي عCCالCCم ال Cنّبات إال أنّCCها ال تCCدرك حCCقيقة اإلنCCسان ولCCن
Cسمع والCبصر فCي عCالCم اإلنCسان ولCن يCتح ّقق لCها عCقل اإلنCسان وإدراكCه ولCيس
تسCتطيع تCص ّور ال ّ
لCCها خCCبر عCCن عCCالCCم اإلنCCسان .ومCCع أ ّن ك Cالًّ مCCن ال CزّهCCرة واإلنCCسان حCCادث إال أ ّن تCCفاوت املCCراتCCب هCCو
السCC Cبب فCC Cي عCC Cدم اإلدراك أل ّن رتCC Cبة اإلنCC Cسان عCC CالCC Cية ورتCC Cبة ال C Cنّبات دانCC Cية .إذن فCC Cكيف تسCC Cتطيع
ّC
ب غ CCير
ال CCحقيقة البش CCر ّي CCة إدراك ح CCقيقة األل CCوهّ C Cية؟ وك CCيف يس CCتطيع اإلن CCسان املح CCدود إدراك ال Cّ Cر ّ
املح CCدود؟ ال ش Cّ Cك أنّ CCه ل CCن يس CCتطيع ذل CCك ول CCن ي CCصل ذل CCك إل CCى ت CCص ّور اإلن CCسان أل ّن ك Cّ Cل م CCا ي CCأت CCي
ضCCمن تCCص ّور اإلنCCسان إنّCCما هCCو محCCدود بCCينما حCCقيقة األلCCوهCيّة غCCير محCCدودة  ,ولCCك ّن تCCلك الCCحقيقة
اإللCهيّة قCد أفCاضCت الCوجCود عCلى جCميع الCكائCنات ومCواهCبها ظCاهCرة فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ وأنCوارهCا
Cشمس فCعندمCا تCالحCظون ال ّ
منتشCرة فCي عCالCم الCوجCود مCثل انCتشار أنCوار ال ّ
Cشمس تCرون أ ّن نCورهCا
وحCCرارتCCها سCCاطCCعة عCCلى األشCCياء وكCCذلCCك تشCCرق أنCCوار شCCمس الCCحقيقة عCCلى الّ C
Cكل .فCCنورهCCا واحCCد
وح CCرارت CCها واح CCدة وف CCيضها واح CCد وه CCي س CCاط CCعة ع CCلى ج CCميع ال CCكائ CCنات .ل CCك ّن م CCرات CCب ال CCكائ CCنات
مCC Cتع ّددة واسCC CتعدادهCC Cا مCC Cتفاوت وكCّ C Cل واحCC Cد يسCC Cتفيض مCC Cن الّ C C
Cشمس بCC Cقدر اسCC Cتعداده .فCC CالحجCC Cر
Cشمس واألشCجار لCها شCعاع مCن ال ّ
األسCود لCديCه شCعاع مCن ال ّ
Cشمس والCحيوانCات لCديCها شCعاع مCن
Cشمس وال ّ
Cشمس وقCد تCربّCت بحCرارة ال ّ
ال ّ
Cشمس واحCدة والCفيض واحCد  ,ولCك ّن الCنّفوس الCكامCلة مCن
Cشمس فCCيها بCCتمام قّ CوتCCها وتظهCCر فCCيها كCCماالت الّ C
البشCCر مCCثل املCCرآة ا ّلCCتي تشCCرق الّ C
Cشمس وتتجّ Cلى
Cشمس وضCCياؤهCCا بCCتمامCCها وهCCي تCCحكي عCCن الّ C
وتCتّضح فCCيها حCCرارة الّ C
Cشمس .إ ّن هCCذه املCCرايCCا هCCي
املCCظاهCCر املCCق ّدسCCة ا ّلCCتي تCCمثل حCCقيقة األلCCوه ّ Cية تCCما ًمCCا كCCالّ C
Cشمس ال CظّاهCCرة فCCي املCCرآة .وفCCي املCCرايCCا
Cسماو ّيCة ومCثالCها .وكCذلCك تظهCر صCورة ال ّ
تظهCر صCورة ال ّ
Cشمس الCحقيقة ومCثالCها وتتجّ Cلى
Cشمس ال ّ
ف CCي م CCرآة ال CCحقيقة ا ّل CCتي ه CCي املظه CCر امل CCق ّدس وله CCذا ي ّ C
Cتفضل ح CCضرة امل CCسيح" :األب ف CCي االب CCن"
Cشمس –شCمس الCحقيقة -ظCاهCرة فCي هCذه املCرآة ولCيس املCراد هCو أ ّن ال ّ
واملCراد هCو أن تCلك ال ّ
Cشمس
Cتقرت ف CCي ه CCذه امل CCرآة .ألنّ CCه ل CCيس ل CCحقيقة األل CCوه Cيّة ص CCعود ون CCزول
ت CCنزّل CCت ع CCن م CCكان CCها وج CCاءت واس ّ C
ول CCيس ل CCها دخ CCول وخ CCروج .وه CCي م CCق ّدس CCة وم CCنزّه CCة ع CCن الC Cزّم CCان وامل CCكان وه CCي دو ًمCC Cا ف CCي م CCرك CCز
ال Cتّقدي CCس ألنّ CCه ل CCيس ه CCناك ل CCحقيقة األل CCوه Cيّة ت CCغيير وت CCبدي CCل إذ إ ّن ال Cتّغيير وال Cتّبدي CCل واالن CCتقال م CCن
حCCال إلCCى حCCال مCCن خCCصائCCص الCCحقيقة الCCحادثCCة  ,وفCCي الCCوقCCت ا ّلCCذي اشCCت ّد فCCيه الCCخالف وال Cنّزاع
الشCCرق وك CCان CCت امل CCذاه CCب وامل CCلل ي CCحارب ب CCعضها ب ً C
Cعضا وك CCان CCت
وال CCخصام ش ّ Cدة ع CCظيمة ف CCي ب CCالد ّ C
األج CCناس امل CCختلفة ي CCخاص CCم ب CCعضها ب ً C
Cعضا – ف CCي ه CCذا ال CCوق CCت ظه CCر ح CCضرة ب CCهاء اهلل م CCن أف CCق
الشCCرق وتّ C
Cفضل بCCإعCCالن وحCCدة الCCفيوضCCات اإللCCهيّة ووحCCدة اإلنCCسان Cيّة وأ ّن جCCميع البشCCر عCCبيد إلCCه
ّC
واح CCد وج CCميعهم ن CCال CCوا ال CCوج CCود م CCن ف CCيض الخ CCلق اإلل CCهيّ .وأ ّن اهلل رؤوف ب CCالج CCميع وه CCو ي CCر ّب CCي
Cكل ج CCنس وب ّ C
الج CCميع وه CCو رؤوف ب ّ C
Cكل م ّ Cلة وي CCرزق الج CCميع وي CCر ّب CCيهم وي CCحفظهم وي CCشملهم ج CCمي ًعا

بCCاأللCCطاف ،ومCCا دام اهلل رؤوفًCCا بCCالّ C
Cكل فCCلماذا نCCكون نCCحن غCCير رؤوفCCني؟ ومCCا دام اهلل وفCيًّا مCCع الCCكلّ
فCلماذا نCكون نCحن عCديCمي الCوفCاء؟ ومCا دام اهلل يCعامCل ال ّ
Cكل بCال ّCرحCمة فCلماذا نCعامCل بCعضنا ب ً
Cعضا
CسياسCCة البشCCريّCCة أل ّن البشCCر
CسياسCCة اإللCCهيّة وال شCّ Cك أنّCCها مCCن الّ C
بCCالCCعنف والCCغضب؟ وهCCذه هCCي الّ C
CسياسCة اإللCهيّة .إذن يCجب
مCهما كCانCوا عCاقCلني لCيس مCن املCمكن أن تCكون سCياسCتهم أعCظم مCن ال ّ
Cحب جCCميع املCCلل والخCCلق وأن نCCكون رؤوفCCني بCCالجCCميع
عCCلينا نCCحن أن نCCتابCCع الّ C
CسياسCCة اإللCCه ّية وأن نّ C
Cمارا لشجCCرة واحCCدة أل ّن الجCCميع مCCن سCCاللCCة عCCائCCلة واحCCدة ومCCن
ونCCعتبر الجCCميع أورا ًقCCا وبCCراعCCم وأثً C
أوالد آدم واح CCد وال ّ C
Cكل أم CCواج بح CCر واح CCد وأع CCشاب ح CCقل واح CCد وي CCعيشون ف CCي ح CCماي CCة إل CCه واح CCد.
وغ CCاي CCة م CCا ف CCي األم CCر أ ّن أح CCده CCم ع CCليل ت CCجب م CCعال CCجته وج CCاه CCل ي CCجب ت CCعليمه ون CCائ CCم ي CCجب إي CCقاظ CCه
وغCCافCCل يCCجب تCCنبيهه  ,وقCCد أعCCلن حCCضرة بCCهاء اهلل وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وكCCذلCCك وحCCدة األديCCان.
أل ّن جCCميع األديCCان اإللCCهيّة أسCCاسCCها الCCحقيقة والCCحقيقة ال تCCقبل ال Cتّع ّدد والCCحقيقة واحCCدة وأسCCاس
ج CCميع أن CCبياء اهلل واح CCد وه CCو ال CCحقيقة ول CCو ل CCم ي CCكن ال CCحقيقة ل CCكان ب CCاط Cالً .وح CCيث إ ّن األس CCاس ه CCو
الCCحقيقة لهCCذا فCCإ ّن بCCناء األديCCان اإللCCهيّة واحCCد .وغCCايCCة مCCا فCCي األمCCر أ ّن الCتّقالCCيد حّ Cلت فCCي وسCCطها
وظهCرت آداب وتCقالCيد زائCدة وهCذه الCتّقالCيد ليسCت مCن األنCبياء إنّCما هCي حCادثCة وبCدعCة .وحCيث إنّ
هCCذه الCتّقالCCيد مCCختلفة لCCذلCCك صCCارت سCCبب اخCCتالف األديCCان ،أ ّمCCا إذا نCCبذنCCا هCCذه الCتّقالCCيد وتحCّ CريCCنا
ح CCقيقة أس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة ف CCال ش Cّ Cك أنّ CCنا نتّح CCد  ,وك CCذل CCك أع CCلن وح CCدة ال Cنّوع اإلن CCسان Cيّ وأنّ
Cأي وج CCه م CCن ال CCوج CCوه ألنّ CCهم
ال Cنّساء وال Cّ Cرج CCال ك ّ Cلهم م CCتساوون ف CCي ال CCحقوق ول CCيس ب CCينهم ت CCماي CCز ب ّ C
جCمي ًعا بشCر ويCحتاجCون فCقط إلCى الCتّربCية فCإذا تCر ّبCت الCنّساء مCثل ال ّCرجCال فCال ش ّCك مCطل ًقا فCي أنّCه
أي ام CCتياز أل ّن ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ك CCال Cطّير ي CCحتاج إل CCى ج CCناح CCني أح CCده CCما اإلن CCاث
س CCوف ال ي CCبقى ّ
وأي نCCقص فCCي أحCCد الCCجناحCCني يCCكون
واآلخCCر ال CذّكCCور وال يسCCتطيع ال Cطّير أن يCCطير بCCجناح واحCCد ّ
وبCCاالً عCCلى الCCجناح اآلخCCر .وعCCالCCم البشCCر ّيCCة مCCثل يCCديCCن فCCإذا بCCقيت يCCد نCCاقCCصة تCCتعطّل الCCيد األخCCرى
الCكامCلة عCن أداء وظCيفتها .وقCد خCلق اهلل جCميع البشCر ووهCب الجCميع عCقالً ودرايCة ووهCب الجCميع
Cعضا عCن بCعض .فCلماذا تCكون الCنّساء أحّ C
عCينني وأذنCني ويCديCن ورجCلني ولCم يCميّز ب ً
ط مCن ال ّCرجCال؟
إ ّن الCCعدالCCة اإللCCهيّة ال تCCقبل بهCCذا .والCCعدل اإللCCهيّ خCCلق الجCCميع مCCتساويCCن ،ولCCيس لCCدى اهلل ذكCCور
وإن CCاث وك Cّ Cل م CCن ك CCان ق CCلبه أطه CCر وع CCمله أح CCسن ف CCهو م CCقبول أك CCثر ل CCدى اهلل س CCواء ك CCان ام CCرأة أم
رجCالً .وكCم مCن نCساء ظهCرن وكّ Cن فخCر ال ّCرجCال مCثل حCضرة مCريCم ا ّلCCتي كCانCت فخCر ال ّCرجCال ومCريCم
Cلرج CCال وآس CCيا ب CCنت
املج CCدل Cيّة ا ّلCCتي ك CCان ال Cّ Cرج CCال ي CCغبطون CCها وم CCري CCم أ ّم ي CCعقوب ا ّلCCتي ص CCارت ق CCدوة ل ّ C
ف CCرع CCون وس CCارة زوج CCة إب CCراه CCيم ال ّ Cلتني ك CCان CCتا فخ CCر ال Cّ Cرج CCال وأم CCثال CCه ّن ك CCثيرات .ف CCقد ك CCان CCت ح CCضرة
فCCاطCCمة سCCراج جCCميع ال Cنّساء وكCCانCCت حCCضرة قCّ Cرة الCCعني كCCوك Cبًا نCCوران Cيًّا سCCاط ً Cعا وفCCي هCCذا الCCعصر
تCCوجCCد فCCي إيCCران نCCساء هّ Cن فخCCر الCّ CرجCCال عCCاملCCات شCCاعCCرات مCCث ّقفات فCCي مCCنتهى الّ C
CشجاعCCة .ثّ Cم إنّ
ت CCرب CCية ال Cنّساء أع CCظم م CCن ت CCرب CCية ال Cّ Cرج CCال ب CCل وأه CCم أل ّن ه CCؤالء ال CCبنات س CCيصبحن ذات ي CCوم أ ّم CCهات
واأل ّم هCCي ا ّلCCتي تCCر ّبCCي األطCCفال ،واأل ّمCCهات هّ Cن املCCع ّلمات لCCألطCCفال لهCCذا يCCجب أن يCCك ّن فCCي مCCنتهى

الCCكمال والCCعلم والCCفضل حCتّى يسCCتطعن تCCربCCية األوالد وإن كCCانCCت األ ّمCCهات نCCاقCCصات ظCّ Cل األطCCفال
جهCالء بCلهاء  ,كCذلCك دعCا حCضرة بCهاء اهلل لCوحCدة الCتّربCية وأعCلن أنّCها الزمCة مCن أجCل اتّCحاد الCعالCم
اإلن CCسانC Cيّ ك CCي ي CCنال ج CCميع البش CCر رج CCاالً ون CCساء وب CCنات وأوال ًدا ت CCرب CCية واح CCدة .وح CCينما ت CCصبح
الCتّربCCية عCCلى نCCمط واحCCد فCCي جCCميع املCCدارس يCCحصل بCCني البشCCر ارتCCباط تCCام ،وعCCندمCCا يCCنال جCCميع
Cري نCCو ًعCCا واح ً Cدا مCCن ال Cتّعليم تCCت ّم وحCCدة الCّ CرجCCال وال Cنّساء وينهCCدم بCCنيان الحCCروب وال
الCCجنس البشّ C
ي CCمكن أن ت CCنتهي الح CCروب إالّ ب CCعد ت CCح ّقق ه CCذه امل CCسائ CCل ذل CCك أل ّن اخ CCتالف ال Cتّرب CCية ي CCورث الح CCروب
ب CCينما امل CCساواة ف CCي ال CCحقوق ب CCني ال Cذّك CCور واإلن CCاث ت CCمنع الح CCروب .ف CCال Cنّساء ال ي CCرض CCني ب CCالح CCروب.
الش Cبّان أع Cزّاء ج ً Cدّا عCCند أ ّمCCهاتCCهم وال تCCرضCCى األ ّمCCهات أب ً Cدا بCCإرسCCال أبCCنائCCه ّن إلCCى مCCيدان
فCCهؤالء ّC C
ال CCقتال ل CCتسفك دم CCاؤه CCم ،ف CCال ّ C
اب ا ّلCCذي أم CCضت أ ّم CCه عش CCري CCن س CCنة ف CCي ت CCرب CCيته ب CCمنتهى امل CCش ّقة
Cش ّ
CصعوبCة هCل تCرضCى أ ّCمCه أن يCقطع إربًCا إربًCا فCي مCيدان الحCرب؟ ومCهما حCاولCوا أن يCدخCلوا فCي
وال ّ
Cسياس Cيّة ووحCCدة الCCجنس ووحCCدة الCCعرق ووحCCدة
عCCقولCCه ّن األوهCCام بCCاسCCم مCCحبّة الCCوطCCن والCCوحCCدة الّ C
الشCبّان يCجب أن يCذهCبوا ويCقتلوا مCن أجCل هCذه األوهCام فCال تCرضCى
املCملكة وقCالCوا لCه ّن بCأ ّن هCؤالء ّ C
أيّCة أ ّم بCذلCك  ,ولهCذا فCحينما تCعلن املCساواة بCني املCرأة وال ّCرجCل فCال ش ّCك أ ّن الحCرب سCوف تCزول وال
Cضحى بCأطCفال البشCريّCة فCداء لCألوهCام  ,ومCن جCملة الCتّعالCيم ا ّلCCتي أعCلنها حCضرة بCهاء اهلل
يCعود ي ّ
هCو أ ّن الّ CديCن يCجب أن يCكون مCطابً Cقا لCلعقل ومCطابً Cقا لCلعلم وأ ّن الCعلم يCص ّدق الّ CديCن والّ CديCن يCص ّدق
الCعلم وكCالهCما يCرتCبطان بCبعضهما ارتCباطًCا تCا ًمCCا .هCذا هCو أصCل الCحقيقة وإذا مCا خCالCفت مCسألCة
مCن املCسائCل الّ CديCن ّية الCعقل وخCالCفت الCعلم فCإنّCها وهCم مCحض .فCكم تCم ّوجCت مCن أمCثال هCذ الCبحور
الCCوهCCم ّية فCCي الCCقرون املCCاضCCية! الحCCظوا أوهCCام م ّ Cلة الCّ CرومCCان والCCيونCCان ا ّلCCتي كCCانCCت أسCCاس ديCCنهم
والحCCظوا أوهCCام املCCصر ّيCCني ا ّلCCتي كCCانCCت أسCCاس ديCCنهم أيً C
Cضا وجCCميع هCCذه األوهCCام مCCخالCCفة لCCلعقل
Cمسكوا
ومCCخالCCفة لCCلعلم واتّCCضح اآلن وتجّ Cلى أنّCCها كCCانCCت أوهCCا ًمCCا ولCCكنّها فCCي زمCCانCCها كCCانCCت عCCقائCCد تّ C
بCها أشCد الCتّمسك .فCاملCصريّCون الCقدمCاء مCثالً حCينما كCان يCذكCر أمCامCهم اسCم صCنم مCن أصCنامCهم
Cصنم ف CCي ح CCني أنّ CCه ف CCي ال CCحقيقة ق CCطعة م CCن
ك CCان CCوا ي CCزع CCمون أ ّن ذل CCك معج CCزة م CCن معج CCزات ذل CCك ال ّ C
الصخ CCر  ,إذن ي CCجب ع CCلينا ن CCحن أن نتخّ C Cلى ع CCن ه CCذه األوه CCام ونتح Cّ Cرى ال CCحقيقة .ف ّ C
Cكل م CCا ن CCراه
ّ
مCطابً Cقا لCلحقيقة نCقبله وك ّCل مCا ال يCص ّدقCه الCعلم وال يCقبله الCعقل فCهو لCيس بCحقيقة بCل تCقالCيد وهCذه
ال Cتّقال CCيد ي CCجب ن CCبذه CCا وي CCجب ال Cتّمسك ب CCال CCحقيقة ف CCال ن CCقبل ال ّ Cدي CCن ا ّلCCذي ال ي CCطاب CCق ال CCعقل وال CCعلم.
Cنسا واح ً Cدا
وحCCينما يCCت ّم هCCذا ال يCCبقى اخCCتالف بCCني البشCCر إطCCال ًقCCا وتCCصبح جCCمي ًعا م ّ Cلة واحCCدة وجً C
ووط Cنًا واح ً Cدا وسCCياسCCة واحCCدة وإحCCساسCCات واحCCدة وتCCربCCية واحCCدة  ,يCCا إلCCهي الCCغفور أنCCت مCCأوى
لCCهؤالء الCCعبيد وأنCCت م Cطّلع عCCلى األسCCرار وأنCCت الCCخبير .ك ّ Cلنا عCCاجCCزون وأنCCت املCCقتدر الCCقديCCر وك ّ Cلنا
خCCطاة وأنCCت غCCافCCر ال CذّنCCوب الCّ CرحCCمن الCّ CرحCCيم .يCCا إلCCهنا ال تCCنظر إلCCى تCCقصيرنCCا بCCل عCCامCCلنا بCCفضلك
وم CCوه CCبتك .ذن CCوب CCنا ك CCثيرة ول CCك ّن بح CCر رح CCمتك ال م CCنتهى ل CCه ،ون CCحن ف CCي أش ّ Cد العج CCز ول CCك ّن ت CCأي CCيدك
وت CCوف CCيقك ظ CCاه CCران ،إذن أ ّي CCدن CCا ووفّ CCقنا إل CCى م CCا ي CCليق ب CCعتبتك وأن CCر ال CCقلوب واج CCعل ال CCعيون ت CCبصر

واآلذان ت CCسمع وأح CCيي امل CCوت CCى واش ِ C
Cف امل CCرض CCى وأغ Cِ Cن ال CCفقراء وه CCب ل CCلخائ CCفني أمC Cنًا واط CCمئنانً CCا
واقCCبلنا فCCي مCCلكوتCCك ون ّ CورنCCا بCCنور الهCCدايCCة إنّCCك أنCCت املCCقتدر وإنّCCك أنCCت الCCكريCCم الCّ CرحCCمن وإنّCCك أنCCت
الرؤوف.
ّ
تعاليم بهاء اهلل
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هو اهلل
إنّ CCني مس CCرور ج ً Cدّا ف CCي ه CCذه ال ّ Cليلة ل CCحضوري ه CCذا الج CCمع امل CCحترم .وف CCي ال CCحقيقة إنّ CCه ج CCمع ف CCي
مCنتهى ال ّCروحCانّ Cية ،واإلحCساسCات املCلكوتّ Cية مCوجCودة فCي قCلوبCكم بCمنتهى الCق ّوة ،ووجCوهCكم مCتّجهة

إل CCى اهلل ون CCواي CCاك CCم خ CCال CCصة وت CCشاه CCد ف CCي ال CCوج CCوه ب CCشارات روح CCان Cيّة .له CCذا أرى م CCن امل CCناس CCب أن
اتّحCدث إلCيكم قCليالً  ,مCنذ خCلقة آدم حCتّى يCومCنا هCذا كCان فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ طCريCقان أحCدهCما
طCريCق الCطّبيعة واآلخCر طCريCق الّ CديCن  ,فCطريCق الCطّبيعة طCريCق حCيوانCيّ أل ّن الCحيوان يتح ّCرك حسCب
مCCقتضيات الCطّبيعة ويCCقوم بّ C
Cكل مCCا تسCCتلزمCCه الّ C
Cشهوات الCCحيوانCيّة .لهCCذا فCCالCCحيوان أسCCير الCطّبيعة.
وال يسCتطيع أبً Cدا أن يCتجاوز قCانCون الCطّبيعة ولCيس لCه اطّالع عCلى اإلحCساسCات ال ّCروحCانCيّة ،ولCيس
لCCه اطّCالع عCCلى الّ CديCCن اإللCCهيّ ،ولCCيس لCCه اطّCالع عCCلى املCCلكوت اإللCCهيّ ،ولCCيس لCCه اطّCالع عCCلى الCCق ّوة
الCعاقCلة .إنّCما هCو أسCير املCحسوسCات ،ولCيس لCه اطّCالع عCلى مCا هCو خCارج عCن عCالCم املCحسوسCات
ب CCل ي CCعرف ك Cّ Cل م CCا ت CCراه ع CCينه وت CCسمعه أذن CCه وتس CCتنشقه ش CCا ّم CCته وت CCذوق CCه ذائ CCقته وت CCلمسه المس CCته.
Cحسه هCذه الCقوى ولCيس لCلحيوان اطّCالع عCلى
والCحيوان أسCير هCذه الCقوى الخCمس ويCقبل ك ّCل مCا ت ّ
مCCا هCCو خCCارج عCCن مCCحسوسCCاتCCه أي أنّCCه ال اطّCالع لCCه عCCلى عCCالCCم املCCعقوالت وال عCCلى املCCلكوت اإللCCهيّ
وال ع CCلى اإلح CCساس CCات ال Cّ Cروح CCان ّ Cية وال ع CCلى ال ّ Cدي CCن ألنّ CCه أس CCير ال Cطّبيعة  ,وم CCن ال CCغري CCب أن يفتخ CCر
املCا ّد ّيCون بهCذا ويCقولCون إ ّن ك ّCل مCا هCو مCحسوس مCقبول ،وهCم أسCرى املCحسوسCات وال اطّCالع لCهم
أبً Cدا عCلى الCعالCم ال ّCروحCانCيّ ،وال اطّCالع لCهم عCلى املCلكوت اإللCهيّ ،وال اطّCالع لCهم عCلى الCفيوضCات
ال ّCرحCمانCيّة .فCإن كCان هCذا هCو الCكمال إذًا فCالCحيوان قCد وصCل إلCى أعCظم درجCات الCكمال .فCهو ال
Cلروح CCان Cيّات .ف CCإن ق CCلنا إ ّن ك CCون CCنا أس CCرى
ي CCعلم ش CCيئًا أب ً Cدا ع CCن امل CCلكوت وال Cّ Cروح CCان Cيّات وه CCو م CCنكر ل ّ C
لCلمحسوسCات هCو كCمال إذن فCالCحيوان أكCمل الCكائCنات ألنّCه ال يCملك أبً Cدا إحCساسCات روحCانCيّة وال
أعCCلم لCCه أبً Cدا بCCاملCCلكوت اإللCCهيّ ،مCCع أ ّن اهلل قCCد أودع فCCي حCCقيقة اإلنCCسان قّ Cوة عCCظيمة وبهCCذه الCCق ّوة
الCCعظيمة يCCحكم عCCلى عCCالCCم الCطّبيعة  ,الحCCظوا أ ّن جCCميع الCCكائCCنات أسCCيرة لCCلطّبيعة .فهCCذه الّ C
Cشمس
ع CCلى م CCا ه CCي ع CCليه م CCن ال CCعظمة أس CCيرة ل CCلطّبيعة ،وه CCذه الC Cنّجوم ال CCعظيمة أس CCيرة ل CCلطّبيعة ،وه CCذه
ال CC Cجبال ب CC Cعظمتها أس CC Cيرة ل CC Cلطّبيعة ،وه CC Cذه ال CC Cكرة األرض C Cيّة ب CC Cعظمتها أس CC Cيرة ل CC Cلطّبيعة ،وج CC Cميع

الجCمادات والCنّباتCات والCحيوانCات أسCيرة لCلطّبيعة ،وجCميع هCذه الCكائCنات ال تسCتطيع الخCروج عCلى
ح CCكم ال Cطّبيعة .ف CCمثالً ،ال ّ C
Cشمس ب CCعظمتها وه CCي أك CCبر م CCن ال CCكرة األرض Cيّة ب CCمليون ون CCصف م Cّ Cرة ال
تخ CCرج ع CCلى ق CCان CCون ال Cطّبيعة ق CCيد ش CCعرة وال ت CCتجاوز م CCرك CCزه CCا ألنّ CCها أس CCيرة ل CCلطّبيعة .أ ّمCCا اإلن CCسان
فCإنّCه حCاكCم عCلى الCطّبيعة  ,الحCظوا أ ّن اإلنCسان بCمقتضى قCانCون الCطّبيعة ذو روح أرضCيّ ،ولCكنّه
يكسCCر هCCذا الCCقانCCون ويCCطير فCCي الCCهواء ويCCسير تCCحت الCCبحار ويCCتسابCCق فCCوق املCCحيطات .واإلنCCسان
الشCCرق والCCغرب فCCي دقCCيقة
يCCحبس هCCذه الCCق ّوة الكهCCربCCائCCية الCCعاتCCية فCCي داخCCل زجCCاجCCة ويCCتخابCCر مCCع ّ C
Cسموات وهCCو فCCي األرض ويCCكشف أسCCرار
واحCCدة ويCCأخCCذ األصCCوات فCCيحبسها ويCCكشف حCCقائCCق الّ C
الCكرة األرضّ Cية ،ويظهCر جCميع الCكنوز املسCتورة فCي الCطّبيعة ويظهCر جCميع أسCرار الCكائCنات وهCي
بCمقتضى قCانCون الCطّبيعة أسCرار مCكنونCة ورمCوز مCصونCة ويCجب أن تCبقى مسCتورة بCموجCب قCانCون
ال Cطّبيعة ولCCك ّن اإلنCCسان بهCCذه الCCق ّوة املCCعنويّCCة ا ّلCCتي يCCملكها يCCكشف أسCCرار ال Cطّبيعة وهCCذا مCCخالCCف
لCCقانCCون ال Cطّبيعة ويظهCCر الCCحقائCCق ال Cطّبيعية املCCكنونCCة وهCCذا مCCخالCCف لCCقانCCون ال Cطّبيعة  ,إذن اتّCCضح
أ ّن اإلن CCسان ح CCاك CCم ع CCلى الC Cطّبيعة ،وف CCضالً ع CCن ه CCذا ف CCإ ّن الC Cطّبيعة ال ارت CCقاء ل CCها واإلن CCسان ف CCي
ارت CCقاء والC Cطّبيعة ال ش CCعور ل CCها واإلن CCسان ذو ش CCعور .والC Cطّبيعة ال إرادة ل CCها واإلن CCسان ل CCه إرادة،
والCطّبيعة ال تCCكتشف الCCحقائCCق واإلنCCسان يCCكتشف الCCحقائCCق .والCطّبيعة ال عCCلم لCCها بCCالCCعالCCم اإللCCهيّ
واإلن CCسان ل CCه اطّCCالع ،وال Cطّبيعة ال ع CCلم ل CCها ب CCاهلل واإلن CCسان ل CCه م CCعرف CCة ع CCن اهلل .واإلن CCسان يكتس CCب
الCCفضائCCل والCطّبيعة محCCرومCCة مCCنها ،واإلنCCسان يCCدفCCع الCّ CرذائCCل والCطّبيعة ال تسCCتطيع دفCCع الCّ CرذائCCل ,
إذن اتّCضح أ ّن اإلنCسان أشCرف مCن املCا ّدة وأ ّن لCديCه قّ Cوة مCعنو ّيCة فCوق عCالCم الCطّبيعة واإلنCسان لCديCه
قّ Cوة الCحافCظة والCطّبيعة ليسCت لCديCها هCذه الCق ّوة .واإلنCسان لCديCه قّ Cوة مCعنو ّيCة والCطّبيعة ليسCت لCديCها
ه CCذه ال CCق ّوة ،واإلن CCسان ل CCدي CCه ق CCوى روح CCان ّ Cية وال Cطّبيعة ليس CCت ل CCدي CCها ه CCذه ال CCقوى .إذن ف CCاإلن CCسان
أشCCرف مCCن ال Cطّبيعة أل ّن الCCق ّوة املCCعنو ّيCCة قCCد خCCلقت فCCي حCCقيقة اإلنCCسان وال Cطّبيعة محCCرومCCة مCCنها ,
سCبحان اهلل ،إ ّن مCوطCن الCعجب هCو أ ّن اإلنCسان مCع امCتالكCه ملCثل هCذه الCقوى املCعنويّCة املCودعCة فCيه
يCCعبد ال Cطّبيعة ا ّلCCتي هCCي أح ّ C
روحCCا قCCدس Cيّة وبهCCذه الCّ Cروح املCCق ّدسCCة صCCار
ط مCCنه ولCCقد خCCلق اهلل فCCيه ًC
أشCرف الCكائCنات ،ومCع وجCود هCذه الCكماالت فCيه يCصير أسCير املCا ّدة ويCعتبر املCا ّدة إلً Cها ويCنكر كCلّ
م CCا ه CCو خ CCارج ع CCن ع CCال CCم امل CCا ّدة .ف CCإن ك CCان ه CCذا ك CCماالً ف CCال CCحيوان ح CCائ CCز ع CCلى ب CCدرج CCة أع CCظم ألن
الCCحيوان ال عCCلم لCCه بCCالCCعالCCم اإللCCهيّ وبCCما وراء الCطّبيعة .إذن فCCالCCحيوان أعCCظم فCCيلسوف ألنCCه ال عCCلم
لCه بCاهلل وال عCلم لCه بCملكوت اهلل ،وخCالصCة الCقول إ ّن هCذا هCو طCريCق الCطّبيعة  ,أ ّCمCا الCطّريCق الCثّانCي
فCC Cهو طCC CريCC Cق ال ّ C CديCC Cن وهCC Cو اآلداب اإللCC Cهيّة واكCC Cتساب الCC CفضائCC Cل اإلنCC Cسان C Cيّة وتCC CربCC Cية عCC Cموم البشCC Cر
Cري.
والCنّورانCيّة ال ّ
CسماويّCة واألعCمال املCمدوحCة .إ ّن طCريCق الّ CديCانCة هCذا هCو سCبب نCورانCيّة الCعالCم البش ّ
وط CCري CCق ال ّ Cدي CCان CCة ه CCذا ه CCو س CCبب ت CCرب CCية ال Cنّوع اإلن CCسان Cيّ .وط CCرق ال ّ Cدي CCان CCة ه CCذا ه CCو س CCبب ته CCذي CCب
األخCالق .وطCريCق الّ CديCانCة هCذا هCو سCبب مCحبّة اهلل .وطCريCق الّ CديCانCة هCذا هCو سCبب مCعرفCة اهلل ،وهCو
أسCاس املCظاهCر املCق ّدسCة اإللCه ّية وهCو الCحقيقة .وإ ّن أسCاس األديCان اإللCه ّية واحCد ال يCقبل الCتع ّدد

واالن CCقسام وه CCو يخ CCدم ع CCال CCم األخ CCالق وي CCصفّي ال CCقلوب واألرواح .وه CCو س CCبب اك CCتساب ال CCفضائ CCل
وسCCبب نCCورانCيّة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ ،ولCCكن ويCCا لCCألسCCف إ ّن هCCذا الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ صCCار غCCريCCق بحCCر
الCتّقالCيد وبCال ّCرغCم مCن أ ّن حCقيقة األديCان اإللCهيّة واحCدة ولCك ّن سCحب األوهCام ويCا لCألسCف قCد سCترت
أنCCوار الCCحقائCCق .وقCCد أظCCلمت سCCحب الCتّقالCCيد الCCعالCCم .لهCCذا لCCم تCCعد نCCورانCيّة الّ CديCCن ظCCاهCCرة ،وصCCارت
الC Cظّلمة س CCببًا ل CCالخ CCتالف أل ّن الC Cتّقال CCيد م CCختلفة واخ CCتالف CCها ق CCد أ ّدى إل CCى ال CCخصام والC Cنّزاع ب CCني
CؤسCCس ال CCوح CCدة اإلن CCسان ّ Cية وه CCي س CCبب امل CCحبّة ب CCني البش CCر
األدي CCان ف CCي ح CCني أ ّن األدي CCان اإلل CCه ّية ت C ّ C
وسCبب االرتCباط الCعمومCيّ وسCبب اكCتساب الCفضائCل .لCك ّن الCنّاس غCرقCوا فCي بحCر الCتّقالCيد وبسCبب
اكCCتساب هCCذه ال CتّقالCCيد ابCCتعدوا تCCما ًمCCا عCCن طCCريCCق االتّCCحاد وحCCرمCCوا مCCن نCCوران ّ Cية ال ّ CديCCانCCة وتش Cبّثوا
ب CCاألوه CCام ا ّل CCتي ورث CCوه CCا ع CCن اآلب CCاء واألج CCداد  ,ومل ّCCا أص CCبحت ه CCذه ال Cتّقال CCيد س CCبب ال Cظّلمة م CCحيت
نCCورانCيّة الّ CديCCن وصCCار كCّ Cل مCCا كCCان سCCبب الCCحياة سCCببًا لCCلممات وكCّ Cل مCCا كCCان بCCرهCCان الCCعرفCCان صCCار
CسفاهCة
دلCيل الجهCل وك ّCل مCا كCان سCبب الCعل ّو وال ّCرقCيّ فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ صCار سCبب الّ CدنCاءة وال ّ
لCه ،ولهCذا تCدنّCى عCالCم الّ CديCن يCو ًمCا فCيو ًمCا وغCلب عCالCم املCا ّديّCات تCدريCجيًّا وبCقيت تCلك الCحقيقة الCقدسCيّة
فCCي األديCCان مسCCتورة .وحCCينما تCCغرب الّ C
Cشمس تCCطير الCCخفافCCيش ألنّCCها طCCيور ال ّ Cليل وحCCينما تCCغرب
نCCوران Cيّة ال ّ CديCCن يCCطير هCCؤالء املCCا ّديّCCون أشCCباه الCCخفافCCيش ألنّCCهم طCCيور ال ّ Cليل وحCCينما يCCختفي ال Cنّور
الCCحقيقيّ يشCCرع هCCؤالء بCCال Cطّيران  ,وخCCالصCCة الCCقول حCCينما أحCCاطCCت ال Cظّلمة بCCالCCعالCCم طCCلع حCCضرة
ب CCهاء اهلل م CCن أف CCق إي CCران ك CCال ّ C
Cشمس املش CCرق CCة ون ّ Cور ج CCميع اآلف CCاق ب CCأن CCوار ال CCحقيقة وأظه CCر ح CCقيقة
الشCCرق بCCتلك الCتّعالCCيم  ,فCCأ ّول
األديCCان اإللCCه ّية وأزال ظCCلمة الCتّقالCCيد ووضCCع تCCعالCCيم جCCديCCدة وأحCCيى ّ C
تCC CعالCC Cيم حCC Cضرة بCC Cهاء اهلل هCC Cو تحCّ C Cري الCC Cحقيقة .فCC Cيجب أن يتحCّ C Cرى اإلنCC Cسان الCC Cحقيقة وأن يCC Cترك
الCتّقالCيد أل ّن ك ّCل مّ Cلة مCن مCلل الCعالCم لCها تCقالCيدهCا والCتّقالCيد مCختلفة واخCتالفCها سCبب الحCروب ومCا
دامCت هCذه الCتّقالCيد بCاقCية فCإ ّن وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ مسCتحيلة إذن يCجب تح ّCري الCحقيقة حCتّى
تCCزول هCCذه ال Cظّلمات بCCنور الCCحقيقة .أل ّن الCCحقيقة واحCCدة ال تCCقبل ال Cتّع ّدد واالنCCقسام .ومCCا دامCCت ال
تCCقبل ال Cتّع ّدد واالنCCقسام فCCإ ّن جCCميع املCCلل لCCو تتحCّ Cرى الCCحقيقة فCCإنّCCها ال شCّ Cك تتّحCCد وت Cتّفق .وعCCندمCCا
ق CCام CCت ج CCماع CCة ف CCي إي CCران بتح Cّ Cري ال CCحقيقة اتّح CCدت واتّ CCفقت ف CCي ن CCهاي CCة األم CCر واآلن ت CCعيش ه CCذه
الجCC CماعCC Cة فCC Cي مCC Cنتهى األلCC Cفة واملCC Cحبّة فCC Cي مCC Cا بCC Cينها وليسCC Cت هCC Cناك أب ً C Cدا بCC Cني أفCC CرادهCC Cا رائCC Cحة
Cسيّد املCسيح وكCانCوا يCتمنّون ظCهوره لCيفدوه
االخCتالف ،الحCظوا أ ّن الCيهود كCانCوا يCنتظرون ظCهور ال ّ
Cيرا قCامCوا بCصلبه
بCأرواحCهم وقCلوبCهم ولCكنّهم ملّا كCانCوا غCرقCى الCتّقالCيد لCم يCؤمCنوا بCه عCند ظCهوره وأخ ً
ف CCيتّضح م CCن ه CCذا أنّ CCهم اتّ CCبعوا ال Cتّقال CCيد ألنّ CCهم ل CCو تح Cّ Cروا ال CCحقيقة آلم CCنوا ب CCحضرة امل CCسيح .فه CCذه
ال Cتّقال CCيد ج CCعلت ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ظ CCلمان Cيًّا وه CCذه ال Cتّقال CCيد ص CCارت س CCبب الح CCروب وه CCذه ال Cتّقال CCيد
ص CCارت س CCبب ال CCعداوة وال CCبغضاء .إذن ي CCجب أن نتح Cّ Cرى ال CCحقيقة ح Cتّى ن CCنجو م CCن ج CCميع امل CCشاق
وتتن ّور بصائرنا ونصل إلى سبيل امللكوت اإللهيّ.

وثCانCي تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل هCو وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ فجCميع البشCر هCم مCن الCنّوع اإلنCسانCيّ
وجCميعهم عCباد اهلل وقCد خCلق اهلل الجCميع والجCميع أبCناء اهلل واهلل يCرزقCهم جCمي ًعا ويCربّCيهم جCمي ًعا
CسياسCة اإللCهيّة ا ّلCتي سCطعت أنCوارهCا عCلى
وهCو رؤوف بCالجCميع .فCلماذا نCكون قCساة؟ هCذه هCي ال ّ
Cب نCCسيم
جCCميع الخCCلق وأشCCرقCCت شCCمسها عCCلى الجCCميع وأمCCطر سCCحاب مCCكرمCCتها عCCلى الجCCميع وهّ C
Cري جCCميعه فCCي ظCّ Cل رحCCمة اهلل .وغCCايCCة مCCا فCCي
عCCنايCCتها عCCلى الجCCميع .إذن ي Cتّضح أ ّن ال Cنّوع البشّ C
األمCCر أ ّن بCCعضهم نCCاقCCص يCCجب إكCCمالCCه وجCCاهCCل يCCجب تCCربCCيته ومCCريCCض يCCجب مCCعالCCجته ونCCيام يCCجب
إيCCقاظCCهم ويCCجب أن ال نCCبغض ال Cطّفل أو نCCقول لCCه ملCCاذا أنCCت طCCفل؟ بCCل يCCجب تCCربCCيته ،ويCCجب أن ال
نCCبغض املCCريCCض أو نCCقول لCCه ملCCاذا أنCCت مCCريCCض؟ بCCل يCCجب إظCCهار مCCنتهى الCّ CرحCCمة واملCCحبّة لCCه ،إذن
ي Cتّضح مCCن هCCذا أ ّن الCCعداوة بCCني األديCCان يCCجب أن تCCمحى ك ّ Cليّة ويCCزول ال Cظّلم واالعCCتساف لCCتسود
األلفة واملحبّة سؤد ًدا تا ًمّا.
وثCالCث تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل هCو أ ّن الّ CديCن يCجب أن يCكون سCبب األلCفة وأن يCكون سCبب االرتCباط
ب CCني البش CCر وأن ي CCكون رح CCمة إل CCهيّة .ف CCإن أص CCبح ال ّ Cدي CCن س CCبب ال CCعداوة وس CCبب الح CCرب ف CCإ ّن ع CCدم CCه
أحCسن مCن وجCوده وعCدم الCتّديّCن أحCسن مCن هCذا الCتّديّCن .بCل عCلى الCعكس مCن ذلCك يCجب أن يCكون
ال ّدين سبب األلفة وأن يكون املحبّة وأن يكون سبب االرتباط بني عموم البشر.
ورابCCع تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل هCCو أ ّن ال ّ CديCCن يCCجب أن يCCطابCCق الCCعلم أل ّن اهلل وهCCب اإلنCCسان عCCقالً
حCتّى يCح ّقق فCي حCقائCق األشCياء .فCإن كCانCت املCسائCل الّ CديCنيّة مCخالCفة لCلعقل والCعلم فCإنّCها وهCم مCن
األوهCCام .أل ّن مCCا يCCناقCCض الCCعلم هCCو الجهCCل ،ولCCو قCCلنا إ ّن ال ّ CديCCن ض ّ Cد الCCعقل فCCذاك يCCعني أ ّن ال ّ CديCCن
جه CCل ،وله CCذا ال ب ّ Cد أن ي CCكون ال ّ Cدي CCن م CCطاب ً Cقا ل CCلعقل ح Cتّى ي CCطمئ ّن اإلن CCسان إل CCيه ف CCإن ك CCان CCت ه CCناك
دائما.
مسألة تخالف العقل فإ ّن اإلنسان ال يطمئ ّن إليها أب ًدا ويكون متر ّد ًدا
ً
عصب
عصب ال ّ C CديCC Cنيّ وال C Cت ّ ّ
عصب الCC Cجنسيّ وال C Cت ّ ّ
وخCC CامCC Cس تCC CعالCC Cيم حCC Cضرة بCC Cهاء اهلل هCC Cو أ ّن ال C Cت ّ ّ
عصب مCCن أيّ
Cسياس Cيّ هCCادمCCة لCCلبنيان اإلنCCسان Cيّ وال Cت ّ ّ
عصب الّ C
عصب الCCوطCCنيّ وال Cت ّ ّ
املCCذهCCبيّ وال Cت ّ ّ
عصبات ال يCC Cمكن أن يCC CرتCC Cاح الCC CعالCC Cم
Cري ومCC Cا لCC Cم تCC Cمحَ ال C Cت ّ ّ
نCC Cوع كCC Cان يخCّ C Cرب أسCC Cاس ال C Cنّوع البشّ C C
اإلنCسانCيّ والCبرهCان عCلى ذلCك هCو أ ّن ك ّCل حCرب وقCتال وك ّCل عCداوة وبCغضاء تحCدث بCني البشCر إ ّCمCا
Cعصب سCياسCيّ .ولCقد م ّCرت سCتّة آالف سCنة لCم
Cعصب وطCنيّ أو نCاشCئة عCن ت ّ
أن تCكون نCاشCئة عCن ت ّ
عصبات .ومCا
يCذق الCعالCم اإلنCسانCيّ فCيها طCعم ال ّCراحCة وكCان ّC C
السCبب فCي عCدم ارتCياحCه هCو هCذه الCت ّ ّ
عصب بCاقCيًا فCالحCرب بCاقCية والCبغضاء بCاقCية والCعداوة بCاقCية واألذى بCا ٍق وإن أردنCا ال ّCراحCة
دام الCت ّ ّ
الراحة.
للعالم اإلنسانيّ وجب أن ننبذ جميع هذه الت ّ ّ
عصبات وإالّ فمن املستحيل أن نجد ّ
وس CCادس ت CCعال CCيم ح CCضرة ب CCهاء اهلل ه CCو ت CCعدي CCل أس CCباب امل CCعيشة .ي CCعني أنّ CCه ي CCجب وض CCع أن CCظمة
وقCCوانCCني يCCعيش بCCموجCCبها جCCميع البشCCر عCCيشة هCCنيئة .فCCكما أ ّن الCCغنيّ مCCرتCCاح فCCي قCCصره وتCCتزيّCCن
مCائCدتCه بCأنCواع األطCعمة كCذلCك يCجب أن يCكون لCلفقير ع ّ
Cش ومCلجأ وأن ال يCبقى جCائً Cعا حCتّى يCرتCاح

جCCميع البشCCر .وإ ّن أمCCر تCCعديCCل املCCعيشة مCCه ّم ج ً Cدّا ومCCا لCCم تCCتح ّقق هCCذه املCCسألCCة يسCCتحيل حCCصول
البشري.
السعادة للعالم
ّ
ّ
وسCCابCCع تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل هCCو املCCساواة فCCي الCCحقوق .فCCإ ّن جCCميع البشCCر مCCتساوون لCCدى اهلل
وح CCقوق CCهم واح CCدة وال ام CCتياز إلن CCسان ع CCلى آخ CCر وال ّ C
Cكل خ CCاض CCعون ل CCقان CCون إل CCهيّ ال اس CCتثناء ف CCيه
والفقير واألمير متساويان لدى اهلل والعزيز والحقير متساويان.

وثCامCن تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل هCو أ ّن تCربCية الCعموم واجCبة وأ ّن وحCدة األصCول والCقوانCني الCتّربCويCة
م CCن أل CCزم األم CCور ح Cتّى ي CCتربّ CCى ج CCميع البش CCر ت CCرب CCية واح CCدة .ي CCعني أ ّن ال Cتّعليم وال Cتّرب CCية ي CCجب أن
CوحCديCن فCي جCميع مCدارس الCعالCم وأن تCكون األصCول واآلداب واحCدة حCتّى يCؤ ّدي هCذا إلCى
يCكونCا م ّ C
الصغر.
غرس وحدة العالم
البشري في القلوب منذ عهد ّ
ّ
وتCCاسCCع تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل هCCو وحCCدة الّ Cلغة وأن تCCوجCCد لCCغة واحCCدة تCCقبلها جCCميع األكCCاديCCميات
فCCي الCCعالCCم وأن يCCنعقد مCCؤتCCمر دول Cيّ ويCCحضر مCCن كCّ Cل م ّ Cلة مCCمثلون ووكCCالء مCCث ّقفون ويتّحCCدثCCوا فCCيه
CدرسCوهCا لCألطCفال فCي جCميع مCدارس الCعالCم
ويCتشاوروا ويCقبلوا تCلك الّ Cلغة قCبوالً رسCميًّا وبCعد ذلCك ي ّ
ح Cتّى يCCكون لّ C
Cكل إنCCسان لCCغتان إحCCداهCCما ال ّ Cلغة الCCعموم Cيّة واألخCCرى ال ّ Cلغة الCCوطCCنيّة فCCيصبح جCCميع
ال CCعال CCم وط Cنًا واح ً Cدا ول CCغة واح CCدة أل ّن ه CCذه ال ّ Cلغة ال CCعموم Cيّة ه CCي م CCن ج CCملة أس CCباب اتّ CCحاد ال CCعال CCم
اإلنسانيّ.
وعCCاشCCر تCCعالCCيم حCCضرة بCCهاء اهلل هCCو وحCCدة الCّ CرجCCال والCنّساء وأ ّن الCّ CرجCCال والCنّساء مCCتساوون أمCCام
Cقتصرا عCCلى البشCCر بCCل هCCناك فCCي عCCالCCم
اهلل وك ّ Cلهم مCCن سCCاللCCة آدم ولCCيس وجCCود ال CذّكCCور واإلنCCاث مC
ً
أي وجCه مCن الCوجCوه لCيس
الCنّبات ذكCور وإنCاث وفCي عCالCم الCحيوان هCناك ذكCور وإنCاث ولCكنّهم فCي ّ
ل CCبعضهم ام CCتياز ع CCلى ال CCبعض اآلخ CCر .الح CCظوا ع CCال CCم ال Cنّبات ،فه CCل ه CCناك ت CCماي CCز ب CCني ال Cذّك CCور م CCن
ال Cنّبات وبCCني اإلنCCاث مCCن ال Cنّبات؟ بCCل هCCناك مCCساواة تCCا ّمCCة .وكCCذلCCك األمCCر فCCي عCCالCCم الCCحيوان فCCليس
أي تCCمايCCز بCCني ال CذّكCCور واإلنCCاث والجCCميع فCCي ظCّ Cل رحCCمة إلCCه واحCCد .إذًا فCCاإلنCCسان ا ّلCCذي هCCو
هCCناك ّ
أشCCرف الCCكائCCنات هCCل يCCجوز أن يCCكون لCCديCCه مCCثل هCCذه االخCCتالفCCات؟ ولCCقد كCCان تCCأخCCر ال Cنّساء ح Cتّى
اآلن نCCاش Cئًا عCCن عCCدم تCCربCCيته ّن مCCثل الCّ CرجCCال فCCلو ربّCCني مCCثل الCّ CرجCCال فCCال شCّ Cك أنCCه ّن يCCصبحن مCCثل
ال ّCرجCال وعCندمCا يكتسCنب كCماالت ال ّCرجCال فCإنCه ّن يCبلغن درجCة املCساواة وال يCمكن أن تCكتمل سCعادة
بالرجال مساواة تا ّمة.
العالم اإلنسانيّ إالّ بمساواة النّساء ّ
Cصلح
Cصلح الCC CعمومCC Cي ومCC Cا لCC Cم تCC CرتCC Cفع رايCC Cة الّ C C
وال C Cتّعليم الCC Cحادي عشCC Cر لCC Cحضرة بCC Cهاء اهلل هCC Cو الّ C C
الCCعموم Cيّ ومCCا لCCم تCCتش ّكل املCCحكمة الCCكبرى لCCلعالCCم اإلنCCسان Cيّ وتCCحكم فCCي جCCميع األمCCور املCCختلف
Cكما قCطع ًيّا إلCزامً Cيّا فCإ ّن عCالCم الخCليقة لCن يجCد ال ّCراحCة بCل يCتدهCور الCبنيان
عCليها بCني الّ Cدول واملCلل ح ً
رأسCا عCلى عCقب وتCمت ّد ألCسنة لCهيب الCفتنة وتCصير املCمالCك الCقريCبة والCبعيدة
Cري فCي ك ّCل يCوم ً C C
البش ّ
الشCبان الCيانCعون هCدفًCا لCسهام االعCتساف ويCمسي األطCفال املCعصومCون أيCتا ًCمCا ال
رمCا ًدا ويCصير ّC C
الش CCبان وتته CCدم م CCدن وتتخ Cّ Cرب م CCمال CCك.
م CCربّ CCي ل CCهم وت CCنوح األ ّم CCهات ال Cثّكال CCى ف CCي م CCآت CCم أب CCنائ CCه ّن ّC C
ّ
الصلح العمومي.
والحل الوحيد لهذا الظّلم واالعتساف هو ّ
وال Cتّعليم ال CثّانCCي عشCCر لCCحضرة بCCهاء اهلل هCCو أ ّن الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ال يCCرتCCقي بمجCّ Cرد قCCواه الCCعقليّة
Cعنوي وسCعادتCه الCفائCقة الCتا ّCمCة إلCى نCفثات ال ّCروح
واملCا ّديّCة بCل يCحتاج مCن أجCل تCر ّقCCيه الCظّاهCري وامل
ّ
الCقدس ويCجب أن تCؤ ّيCده الCق ّوة اإللCه ّية أي ال ّCروح الCقدس وتCوفّCقه حCتّى تCرتCقي الCهيئة البشCر ّيCة رقً Cيّا
فCCائ ً Cقا وتCCصل إلCCى درجCCة الCCكمال .أل ّن الCCجسم اإلنCCسان Cيّ يCCحتاج إلCCى الCCقوى املCCا ّد ّيCCة ولCCك ّن الCّ Cروح

اإلنCCسان Cيّ يCCحتاج إلCCى نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس ولCCو لCCم تCCكن تCCأيCCيدات الCّ Cروح الCCقدس مCCوجCCودة لCCبقي
Cظلما ولCظ ّلت الCنّفوس البشCريّCة مCيّتة كCما ي ّ
Cتفضل حCضرة املCسيح" :دع املCوتCى
الCعالCم اإلنCسانCيّ م ً
يCCدفCCنون مCCوتCCاهCCم" .ويّ C
Cتفضل" :املCCولCCود مCCن الجسCCد جسCCد هCCو واملCCولCCود مCCن الCّ Cروح هCCو روح" ومCCعلوم
أ ّن ال Cّ Cروح ا ّلCCتي ل CCيس ل CCها ن CCصيب م CCن ال Cّ Cروح ال CCقدس إنّ CCما ه CCي م Cيّتة .له CCذا ف CCقد اتّ CCضح أ ّن ال Cّ Cروح
اإلنCسانّ Cية مCحتاجCة إلCى تCأيCيدات ال ّCروح الCقدس أل ّن اإلنCسان ال يCرتCقي بCالCقوى املCا ّد ّيCة وحCدهCا بCل
ناقصا.
يبقى
ً
التّربية ال ّروحانيّة
الخطبة املباركة ألقيت في نيويورك في  16حزيران 1912
هو اهلل
Cحتاج CCا إلرش CCادات ال Cّ Cروح ال CCقدس وذل CCك أل ّن ك CCماالت
ًC
إ ّن ال CCعال CCم امل CCا ّد ّي م CCهما ي CCرت ِ Cق ف CCإنّ CCه ي CCبقى م C
الCC CعالCC Cم املCC Cا ّد ّي محCC Cدودة والCC Cكماالت اإللCC Cهيّة غCC Cير محCC Cدودة وبCC Cما أ ّن الCC Cكماالت املCC Cا ّديّCC Cة محCC Cدودة
Cري ت CCروا أنّ
ف CCاإلن CCسان ي CCحتاج إل CCى ال CCكماالت اإلل CCهيّة ألنّ CCها غ CCير مح CCدودة .الح CCظوا ال Cتّاري CCخ البش ّ C
الCCكماالت املCCا ّديّCCة مCCهما بCCلغت مCCن املCCنزلCCة الCCعليا فCCإنّCCها كCCانCCت أيً C
Cضا محCCدودة أ ّمCCا الCCكماالت اإللCCهيّة
ف CCإنّ CCها غ CCير مح CCدودة ال ان CCتهاء ل CCها .وله CCذا ف CCإ ّن املح CCدود ي CCفتقر دو ًم CCا إل CCى غ CCير املح CCدود وامل CCا ّديّ CCات
تCفتقر دو ًمCCا إلCى ال ّCروح والCعالCم الCجسمانCيّ يCفتقر إلCى نCفثات ال ّCروح الCقدس ،فCالجسCد بCدون روح
ال ثCCمرة لCCه ومCCهما يCCكن الجسCCد فCCي نCCهايCCة الّ CلطافCCة فCCإنّCCه يCCفتقر إلCCى الCّ Cروح وإ ّن الCCقنديCCل مCCهما يCCكن
لCCطيفًا فCCإنّCCه يCCحتاج إلCCى سCCراج والجسCCد ال يCCثمر بCCدون وجCCود الCّ Cروح ،إ ّن تCCعليم املCCع ّلم الCCجسمان Cيّ
محCدود وتCربCيته محCدودة فCقد قCال الCفالسCفة بCأنّCهم مCر ّبCون للبشCر ولCكنّكم إذا نCظرتCم إلCى الCتّاريCخ
Cري ت CCرون أنّ CCهم اس CCتطاع CCوا ف CCقط ت CCرب CCية أن CCفسهم ون CCفر ق CCليل ول CCكنّهم م CCا اس CCتطاع CCوا ت CCرب CCية
البش ّ C
املجCCموع أ ّمCCا الCّ Cروح الCCقدس فCCيقوم بCCتربCCية الجCCميع ،مCCثال ذلCCك حCCضرة املCCسيح ا ّلCCذي ر ّبCCى الجCCميع
Cجى أمCً Cما كCCثيرة مCCن أسCCرعCCبادة األوثCCان وهCCدى الجCCميع إلCCى الCCوحCCدان Cيّة اإللCCهيّة وجCCعل املCCظلمني
ونّ C
نCCوران Cيّني والCCجسمان Cيّني روحCCان Cيّني وأنCCار عCCالCCم األخCCالق وجCCعل ال Cنّفوس األرض Cيّة سCCماويّCCة وهCCذا ال
يCCت ّم بCCق ّوة الCCفالسCCفة بCCل يCCت ّم بCCق ّوة الCّ Cروح الCCقدس .ولهCCذا فCCمهما يCCرت ِ Cق الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ فCCليس مCCن
امل CCمكن أن ي CCصل درج CCة ال CCكمال إال ب CCترب CCية ال Cّ Cروح ال CCقدس وله CCذا أوص CCيكم أن ت CCف ّكروا ف CCي أم CCر
الCتّربCية ال ّCروحCانCيّة فCكما بCلغتم فCي املCا ّديّCات هCذه الّ CدرجCة فCكذلCك اجهCدوا حCتّى تCرتCقوا فCي املCدنCيّة
CتوجCCهوا إل CCى امل CCلكوت وتس CCتفيضوا م CCن ال Cّ Cروح ال CCقدس
ال Cّ Cروح CCان Cيّة وت CCنال CCوا إح CCساس CCات روح CCان Cيّة وت C ّ C
Cسعادة ال CCك ّليّة وت CCنال CCوا
وتكس CCبوا ال CCق ّوة امل CCعنويّ CCة ح Cتّى تتج ّ Cلى رف CCعة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وت CCحصل ال ّ C

السCرمCديّCة وتCولCدوا والدة ثCانCية وتCصبحوا مCظاهCر األلCطاف ال ّCربCانCيّة
الCحياة األبCديّCة وتCلتمسوا الCعزّة ّC C
الرحمانيّة.
وناشرين للنّفحات ّ
تح ّقق البشارات ورسائل بهاء اهلل إلى امللوك
الخطبة املباركة في مدينة نيويورك بأمريكا في الخامس من تموز سنة 1912
هو اهلل
أهالً بكم ومرحبًا بقدومكم.
فCCي جCCميع الCCكتب املCCق ّدسCCة اإللCCهيّة بCCشارات تCCشير إلCCى أنّCCه سCCيأتCCي يCCوم يظهCCر فCCيه مCCوعCCود جCCميع
والسCCالم وت CCعلن وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وال
ّC
Cصلح
ال CCكتب وي C ّ C
CتأسCCس ق CCرن ن CCوران Cيّ وي CCرت CCفع ع CCلم ال ّ C
تCبقى بCني األمCم واألقCوام عCداوة وبCغضاء وتCرتCبط جCميع الCقلوب بCبعضها وهCذا مCذكCور فCي الCتّوراة
وم CCذك CCور ف CCي اإلن CCجيل وم CCذك CCور ف CCي ال CCقرآن وم CCذك CCور ف CCي زن CCد آفس CCتا وم CCذك CCور ف CCي ك CCتاب ب CCوذا ,
والCخالصCة فCقد ذكCر فCي جCميع هCذه الCكتب أنّCه بCعد أن تCحيط الCظّلمة الCعالCم يCطلع ذلCك الCنّور كCما
أ ّن ظCالم الّ Cليل إذا اشCت ّد كCان ذلCك دلCيالً عCلى ظCهور الCنّهار .وهCكذا فCك ّلما أحCاطCت ظCلمة ال ّ
CضاللCة
بCالCعالCم وغCفلت الCنّفوس البشCر ّيCة عCن اهلل بCصورة كّ Cل ّية وغCلبت املCا ّد ّيCات عCلى ال ّCروحCانّ Cيات وأصCبحت
جCCميع املCCلل كCCالCCحيوانCCات غCCرقCCى فCCي عCCالCCم الCطّبيعة وال خCCبر لCCها عCCن عCCالCCم الCCحقّ ونCCسيت اهلل -ذلCCك
فCCإ ّن الCCحيوانCCات ال تCCعرف شCCيئًا غCCير املCCحسوسCCات وال تCCعتقد بCCالCCقوى الCّ CروحCCان Cيّة وال عCCلم لCCها أب ً Cدا
Cتبرم مCن ذكCرهCا وهCي فCالسCفة مCا ّديّCون وطCبيعيّون بCالCفعل وأ ّCمCا اإلنCسان فCيجب أن
بCاهلل واألنCبياء وت ّ
Cحصل الCعلوم فCي املCدارس كCي يCصبح مCا ّديًّCا وطCبيعيًّا ولCك ّن الCبقرة
يCبذل الجهCد سCنني وأعCوا ًCمCا وي ّ
فCCهي دون أن تتحCّ Cمل هCCذه املCCشاق هCCي رئCCيسة الCCفالسCCفة املCCا ّديّCCني – فCCفي ظCCلمة كهCCذه تCCطلع تCCلك
الّ C
Cصبح ال Cنّوران Cيّ  ,انCCظروا الCCيوم تCCروا أ ّن املCCا ّديّCCات قCCد تCCغ ّلبت بCCصورة تCCا ّمCCة
Cشمس ويظهCCر ذلCCك الّ C
ع CCلى ال Cّ Cروح CCان Cيّات ول CCم ت CCبقَ ب CCني البش CCر أب ً Cدا إح CCساس CCات روح CCان Cيّة ول CCم ت CCبقَ م CCدن Cيّة إل CCهيّة ول CCم ت CCبقَ
ه CCداي CCة اهلل ول CCم ت CCبقَ م CCعرف CCة اهلل وت CCرى الج CCميع غ CCرق CCى ف CCي بح CCر امل CCا ّدة .وإذا ذه CCبت ج CCماع CCة إل CCى
الCCكنائCCس واملCCعابCCد لCCلعبادة فCCإنّCCما تCCفعل ذلCCك تCCقلي ًدا لCCآلبCCاء واألجCCداد ال بCCحثًا وتحCّ CريًCCا عCCن الCCحقيقة
لCتعثر عCليها وتCعبدهCا فCلقد ورث الCنّاس عCن اآلبCاء واألجCداد مCيراثًCا مCن الCتّقالCيد فCهم يتشCبّثون بCتلك
الC Cتّقال CCيد ا ّل CCتي اع CCتادوا ع CCليها ف CCصاروا ي CCذه CCبون أح CCيانً CCا إل CCى امل CCعاب CCد وي CCقوم CCون ب CCتلك الC Cتّقال CCيد.
Cهودي وابCCن كCّ Cل مCCسيحيّ مCCسيحيّ وابCCن كCّ Cل مس ّ Cلم
Cهودي يC
والCCبرهCCان عCCلى ذلCCك هCCو أ ّن ابCCن كCّ Cل يC
ّ
ّ
مسّ Cلم وابCن ك ّCل زرادشCتيّ زرادشCتيّ إذًا فهCذا املCذهCب قCد جCاء مCيراثًCا لCه مCن اآلبCاء واألجCداد وهCو
Cوص CCل
ي CCق ّلد اآلب CCاء واألج CCداد وأل ّن وال CCده ك CCان ي CCهود ًيّ CCا ص CCار ه CCو ي CCهود ًيّ CCا ال ألنّ CCه تح Cّ Cرى ال CCحقيقة وت C C Cّ C
Cيهودي حCCقّ فCCتبعه  ،بCCل إنّCCه رأى أ ّن والCCده وآبCCاءه وأجCCداده كCCانCCوا
نCCتيجة الCتّحقيق إلCCى أ ّن الّ CديCCن الC
ّ
عCلى ذلCك املسCلك وسCار هCو عCليه أي ً
Cضا  ,وأقCصد بCذلCك أ ّن ظCلمة الCتّقالCيد أحCاطCت بCالCعالCم وضCاع

الC Cطّري CCق اإلل CCهيّ ب CCمتاب CCعة الC Cتّقال CCيد ف CCاخ CCتفى ن CCور ال CCحقيقة .ول CCو تح Cّ Cرت ه CCذه األم CCم امل CCختلفة ع CCن
Cتما وحCCينما يCCكشفون الCCحقيقة فCCإنّCCهم يCCصبحون م ّ Cلة واحCCدة لCCكنّهم مCCا
الCCحقيقة لC C Cّ C
CتوصCCلت إلCCيها حً C
Cتمسكني ب CCال Cتّقال CCيد ومح CCروم CCني م CCن ال CCحقيقة وم CCا دام CCت ت CCقال CCيده CCم م CCختلفة ل CCذا ف CCال Cنّزاع
دام CCوا م ّ C
Cتمران والCCعداوة والCCبغضاء بCCني املCCلل شCCديCCدتCCان أ ّمCCا إذا تحCّ Cروا الCCحقيقة فCCإ ّن الCCعداوة
والجCCدال مسّ C
تزول تما ًما وال تبقى بغضاء وال يبقى حرب وجدال ويحصل منتهى الوئام بني النّاس.
وحCينما كCانCت ظCلمة ال ّ
الشCرق غCريCق الCتّقالCيد إلCى درجCة
الشCرق فCي أشّ Cد حCلكتها وكCان ّC C
CضاللCة فCي ّC C
ك CCان CCت م CCعها امل CCلل امل CCختلفة م CCتعطّش ب CCعضها إل CCى دم CCاء ال CCبعض اآلخ CCر وي CCعتبر ب CCعضها ال CCبعض
الشCرق
Cجسا فCال اتّCفاق إطCال ًقCا فCي مCا بCينها – فCي هCذا الCوقCت ظهCر حCضرة بCهاء اهلل فCي ّC C
اآلخCر ن ً
وهCC Cدم بCC Cنيان ال C CتّقالCC Cيد فسCC Cطع نCC Cور الCC Cحقيقة واتّحCC Cدت املCC Cلل املCC Cختلفة ا ّلCC Cتي اتّCC Cبعته ألنّCC Cهم كCC CانCC Cوا
ي CCعشقون ال CCحقيقة وي CCعبدون CCها له CCذا ف CCقد اتّح CCدوا وات CCفقوا  ,إ ّن ج CCميع البش CCر ع CCبيد هلل وكّ C Cلهم م CCن
س CCالل CCة آدم وكّ C Cلهم م CCن ب CCيت واح CCد وج CCميعهم م CCن أص CCل واح CCد وأس CCاس واح CCد وح CCيث إ ّن ت CCعال CCيم
األنCCبياء هCCي الCCحقيقة لهCCذا فCCإنCCها واحCCدة وال Cنّزاع والجCCدال بCCني املCCلل إنّCCما هCCما بسCCبب ال CتّقالCCيد ,
ول CCك ّن ال CCقلوب ال CCيوم ف CCي إي CCران اتّح CCدت م CCع ب CCعضها وال CCتأم CCت األرواح ب CCبعضها وان CCقلبت ال CCعداوة
الشCC Cدي CCدت CCني إل CCى امل CCحبّة وامل CCو ّدة وق CCام الج CCميع ب CCمحبّة ع CCظيمة ف CCامل CCسيح ّيون وال CCيهود
وال CCبغضاء ّ C
والCزرادشCت ّيون واملسCلمون والCبوذ ّيCون –ك ّCل هCؤالء وصCلوا إلCى الCحقيقة عCن طCريCق تCعالCيم بCهاء اهلل
Cعضا وك ّCل س ٍ
Cحب بCعضهم ب ً
Cلف مCنهم
وامCتزجCوا بCبعضهم بCمنتهى األلCفة واملCحبّة  ,إ ّن أنCبياء اهلل ي ّ
بشCر بخCلفه وك ّCل خ ٍ
Cلف صّ Cدق سCلفه وهCؤالء األنCبياء فCي مCنتهى االتّCحاد فCي مCا بCينهم ولCك ّن أمCمهم
ّC C
وبشCCر ب CCظهوره ث ّ Cم ظه CCر امل CCسيح ف CCص ّدق
ف CCي م CCنتهى االخ CCتالف ف CCمثالً أخ CCبر م CCوس CCى ع CCن امل CCسيح ّ C
ن CCب ّوة م CCوس CCى إذن ف CCليس ه CCناك اخ CCتالف ب CCني م CCوس CCى وامل CCسيح ب CCل ه CCناك م CCنتهى االرت CCباط ف CCي م CCا
بCCينهما فCCي حCCني أنّCCنا نCCرى نCCزا ًعCCا قCCائCً Cما بCCني الCCيهود واملCCسيحيّني ولCCكنّهم لCCو تحCّ Cروا الCCحقيقة ا ّلCCتي
هCي واحCدة وال تCتع ّدد لCكانCوا تCآلCفوا تCما ًCمCا فCي مCا بCينهم بCمنتهى املCحبّة والCو ّد وجCميعهم يCص ّدقCون
جCميع األنCبياء وجCميع الCكتب وملCا بCقي هCذا الCنّزاع والجCدال فCك ّلنا نتّحCد ونCعيش فCي مCا بCيننا فCي
م CCنتهى امل CCحبّة واألل CCفة ون CCصبح ك ّ Cلنا ك CCاألب واب CCنه ون CCصبح ك ّ Cلنا إخ CCوانً CCا وأخ CCوات وي CCعاش CCر ب CCعضنا
CسالCCفة فCCقد
الCCبعض اآلخCCر بCCمنتهى األلCCفة  ,إ ّن هCCذا الCCقرن نCCوران Cيّ ال نسCCبة بCCينه وبCCني الCCقرون الّ C
ك CCان CCت ال Cظّلمة ش CCدي CCدة ف CCي ت CCلك ال CCقرون واآلن ارت CCقت ال CCعقول وازدادت اإلدراك CCات وتح Cّ Cرك ال CCعال CCم
Cري وصCار ك ّCل إنCسان يتح ّCرى الCحقيقة فCلم يCبقَ ذلCك الCزمCان ا ّلCCذي فCيه يCنازع بCعضنا ب ً
Cعضا
البش ّ
ولCم يCبقَ ذلCك الCوقCت ا ّلCذي فCيه يCكره بCعضنا اآلخCر بCل إنّCنا فCي زمCان يCجب عCلينا فCيه أن نCكون فCي
م CCنتهى امل CCحبّة واألل CCفة  ,ول CCقد أرس CCل ح CCضرة ب CCهاء اهلل رس CCائ CCل إل CCى ج CCميع أق CCال CCيم ال CCعال CCم وأرس CCل
CواحCCا إلCCى جCCميع املCCلوك حCتّى رئCCيس جCCمهوريCCة أمCCريCCكا قCCبل خCCمسني سCCنة فCCي وقCCت لCCم يCCكن فCCيه
ألCً C
السCالم الCعام ودعCا الجCميع إلCى
للسCالم الCعام ،ودعCا حCضرتCه فCي تCلك ال ّCرسCائCل الجCميع إلCى ّC C
ذكCر ّC C
وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ودع CCا ال ّ C
Cكل إل CCى امل CCبادئ اإلل CCهيّة  ,واس CCتكبر ب CCعض م CCلوك أوروبّ CCا وم CCنهم

نCابCليون الCثّالCث فCكتب لCه حCضرة بCهاء اهلل رسCالCة ثCانCية صCدرت فCي سCنة تCسع وسCتني وطCبعت وهCذا
Cغرورا جً Cدّا وصCCرت مCCتكبّ ًرا ونCCسيت اهلل .فهCCل تCCظ ّن أ ّن هCCذا
مCCضمونCCها" -:إنّCCك يCCا نCCابCCليون صCCرت مC
ً
ال CCعزّة س CCتبقى ل CCك؟ وأ ّن ه CCذه ال CCعظمة ت CCدوم ل CCك؟ ول CCقد أرس CCلت إل CCيك رس CCال CCة وك CCان ع CCليك أن ت CCتقبّلها
بCكمال املCحبّة لCكنّك اسCتكبرت ك ّCل االسCتكبار لهCذا فCسوف يCنتقم مCنك ربّCك انCتقا ًCمCا شCديً Cدا وسCوف
يCCطيح بسCCلطنتك وتCCذهCCب مCCملكتك مCCن يCCدك وتCCقع فCCي ذ ّلCCة ال مCCتناهCCية ألنّCCك لCCم تCCقم بّ C
Cكل مCCا كّ Cلفت بCCه
مCCع أن مCCا ك ّ Cلفت بCCه كCCان سCCبب الCCحياة لCCلعالCCم فCCانCCتظر ال Cنّقمة اإللCCه ّية" وقCCد صCCدرت هCCذه الCّ CرسCCالCCة
سCنة  1869وبCعد سCنة واحCدة مCن كCتابCة هCذه ال ّCرسCالCة زال بCنيان سCلطنته زواالً كّ Cل ًيّا  ,ومCن جCملة
Cفصلة ج ً Cدّا كCCتبها حCCضرتCCه إلCCى شCCاه إيCCران وهCCي اآلن مCCطبوعCCة ومنتشCCرة فCCي
الCّ CرسCCائCCل رسCCالCCة مّ C
جCميع مCمالCك الCعالCم وهCذه ال ّCرسCالCة أرسCلت كCذلCك فCي سCنة  .1869وفCي هCذه ال ّCرسCالCة يCنصح بCهاء
Cفرق ب CCني األدي CCان ف CCيعام CCل
اهلل ش CCاه إي CCران وي CCأم CCره ب CCال CCعدل وب CCأن ي CCكون رؤوفً CCا بج CCميع ال Cّ Cرع CCية وال ي ّ C
Cيهودي وال CCزرادش CCتيّ م CCعام CCلة واح CCدة وي CCمحو ه CCذه االع CCتداءات ال CCقائ CCمة ف CCي
امل CCسيحيّ واملس ّ Cلم وال C
ّ
املCملكة أل ّن جCميع هCؤالء الخCلق عCباد اهلل ويCجب أن يCكونCوا مCتساويCن فCي نCظر الCحكومCة ويCجب أن
تCكون الCحكومCة رؤوفCة بCهم جCمي ًعا ويCخاطCبه قCائCالً" :وإذا لCم تCعدل ولCم تCمحُ هCذه املCظالCم ولCم تسCر
وفCCق رضCCى اهلل فCCإ ّن بCCناء سCCلطنتك سCCوف يCCتزلCCزل" .ويCCضيف" :بCCأنّCCه يCCجب عCCليك أن تجCCمع الCCعلماء
السCCلطان بCCرسCCالCCة
Cجتي للجCCميع” فCCلم يهCCت ّم ّ C
Cحجة والCCبرهCCان وأظهCCر حّ C
وتCCدعCCونCCي ألحCCضر وأقCCيم الّ C
الج CCمال امل CCبارك ول CCم ي CCر ّد ع CCليها وب CCعد ذل CCك ق ّ Cوض اهلل ب CCنيان س CCلطنته واغ CCتيل  ,وم Cّ Cمن ك CCتب إل CCيهم
السCلطان الCعثمانCيّ عCبد الCعزيCز ا ّلCCذي بCعث إلCيه بCرسCالCة هّ Cدده فCيها قCائCالً" :إنّCك
حCضرة بCهاء اهلل ّ C C
Cسجن ذ ّلCCة لCي ،بCل إنّ
CضرنCي أو أ ّن ال ّ
Cسجن وسCجنتني وتCظ ّن أ ّن ال ّ
أرسCلتني إلCى هCذا ال ّ
Cسجن ي ّ
Cسجن ول CCقد
Cسجن ع Cزّة ل CCي ألنّ CCه ف CCي س CCبيل اهلل وإنّ CCني ل CCم أرت CCكب ج CCر ًم CCا ح Cتّى اس CCتحقّ ال ّ C
ه CCذا ال ّ C
السCCرور وف CCي م CCنتهى
وردت ه CCذه ال CCبالي CCا وال Cّ Cرزاي CCا ع CCليّ ف CCي س CCبيل اهلل وله CCذا ف CCإنّ CCني ف CCي م CCنتهى ّ C
االب CCتهاج ول CCكنّك أن CCت ف CCان CCتظر االن CCتقام اإلل CCهيّ وع CCن ق CCري CCب س CCترى أ ّن ال CCبالي CCا ته CCطل ع CCليك ه CCطول
األمCطار وسCوف تCفنى" وقCد حCدث ذلCك فCعالً  ,وبCمثل هCذه الCعظمة أرسCل حCضرة بCهاء اهلل رسCائCل
Cصلح
شCتّى إلCى جCميع سCالطCني الCعالCم ودعCاهCم جCمي ًعا إلCى املCحبّة واأللCفة ودعCاهCم جCمي ًعا إلCى ال ّ
ال CCعموم Cيّ ودع CCا الج CCميع إل CCى وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ك CCما دع CCاه CCم إل CCى االتّ CCحاد واالتّ CCفاق ح Cتّى
يتّحCد الجCميع ويCتّفقوا فCال تCبقى هCذه الحCروب واملCشاحCنات وال يCبقى هCذه الCقتال والجCدال وتCنتهي
ونضحي في سبيله.
العداوة والبغضاء حتّى نتّحد ونتّفق جمي ًعا ونقوم على عبودية اهلل تعالى
ّ
وخ CCالص CCة ال CCقول ل CCقد ق CCام س CCلطان CCان ع CCلى م CCقاوم CCة ح CCضرة ب CCهاء اهلل أح CCده CCما ن CCاص CCر ال ّ Cدي CCن ش CCاه
الس CCلطان ع CCبد الح CCميد وح CCبسا ح CCضرة ب CCهاء اهلل ف CCي ق CCلعة ع ّ Cكاء ،ح Cتّى ينطف pس CCراج CCه
واآلخ CCر ّC C
Cسجن رسCائCل شCديCدة الّ Cلهجة قCال فCيها :إ ّن هCذا
ويCنعدم أمCره  ,ولCك ّن حCضرة بCهاء اهلل كCتب مCن ال ّ
Cسجن سCيكون سCببًا فCي ارتCفاع أمCري وإ ّن هCذا سCيكون سCببًا فCي انCتشار تCعالCيمي وسCوف لCن
ال ّ
يCنالCني ضCرر مCنه ألنّCني ض َّCحيت بCروحCي وض َّCحيت بCعزّتCي وض َّCحيت بCأمCوالCي وض َّCحيت بجCميع مCا

Cسجن
Cسجن ضCCرر عCCليَّ  ,ولCCقد تCCح ّقق مCCا قCCالCCه تCCما ًمCCا فCCارتCCفع عCCلمه فCCي الّ C
مCCلكته ولCCيس فCCي هCCذا الّ C
الشCCرق وال CCغرب ح Cتّى وص CCل أم CCره أم CCري CCكا  ,واآلن ق CCد انتش CCر أم CCر ح CCضرة
وانتش CCرت رس CCال CCته ف CCي ّ C
بCCهاء اهلل فCCي جCCميع أقCCطار الCCعالCCم .فCCلو سCCافCCرتCCم إلCCى آسCCيا لCCوجCCدتCCم أمCCره ينتشCCر فCCي كCّ Cل مCCكان
وينتشCر فCي أفCريCقيا وينتشCر فCي أوروبّCا لCكنّها الCبدايCة فCي أمCريCكا وقCد انتشCر فCي جCميع اآلفCاق
السCC CلطانCC Cان أب ً C Cدا أن يCC CقاومCC Cاه  ,ولCC Cك ّن اهلل سCC CبحانCC Cه وتCC CعالCC Cى مCC Cحى هCC CذيCC Cن
ولCC Cم يسCC Cتطع هCC Cذان ّ C
السCCلطانCني مCح ًوا تCا ًمّCCا فCقتل نCاصCر الّ CديCن شCاه وسCجن عCبد الحCميد وأنCا عCبد الCبهاء قCضيت فCي
ّC
السCCالس CCل م CCن ع CCنقي ووض CCعها ف CCي ع CCنق ع CCبد الح CCميد وه CCذا
Cسجن أرب CCعني ع CCا ًم CCا وق CCد رف CCع اهلل ّ C
ال ّ C
ح CCدث ف CCجأة ح CCينما ق CCام CCت ج CCمعية االتّ CCحاد وال Cتّرق CCي ب CCإع CCالن الح Cّ Cر ّي CCة ف CCأط CCلقوا س CCراح CCي ورف CCعوا
السCCالسCل مCن عCنقي ووضCعوهCا فCي عCنق عCبد الحCميد وعCملوا بCه نCفس الCعمل ا ّلCCذي عCمله هCو بCي
ّC
Cسجن ول CCكنّني ك CCنت ف CCي ن CCهاي CCة
Cسجن ف CCي م CCنتهى ال Cذّ ّل CCة م CCثلما ك CCنت أن CCا ف CCي ال ّ C
وه CCو اآلن ف CCي ال ّ C
Cسجن فCCي سCCبيل اهلل وك ّ Cلما كCCان
ّC
الCCحبور
والسCCرور الCCقلبيّ ألنCCني لCCم أكCCن مجCCر ًمCCا ولCCقد رضCCيت بCCالّ C
السCCرور لCCك ّن عCCبد الحCCميد
يخCCطر بCCخاطCCري أنّCCني مCCسجون فCCي سCCبيل اهلل كCCان يCCعتريCCني مCCنتهى ّ C
Cسجن وهCو فCي ك ّCل سCاعCة يCموت ويCحيا
ابCتلي بCالCنّكبات نCتيجة أعCمالCه وبسCبب جCرائCمه وقCع فCي ال ّ
السCCرور
وهCCو فCCي مCCنتهى الحCCزن والCCيأس أ ّمCCا أنCCا فCCقد كCCنت فCCي مCCنتهى األمCCل وكCCنت فCCي مCCنتهى ّ C
Cدرا وكCّ Cل مCCن كCCان يCCرانCCي لCCم
ألنّCCني وهلل الحCCمد كCCنت مCCسجونًCCا فCCي سCCبيل اهلل ولCCن تCCذهCCب حCCياتCCي هً C
الس CCرور وف CCي م CCنتهى ال ّ C
Cشكر وف CCي م CCنتهى
ي CCكن ي CCظ ّن ب CCأنّ CCني م CCسجون ألنّ CCني ك CCنت ف CCي م CCنتهى ّC C
السجن.
الص ّحة ولم أعنتِ أب ًدا بذلك ّ
ّ
هذ نصيحتي إليكم
ألقيت هذه الخطبة في نيويورك في  6تموز 1912
هو اهلل
لCقد طCوى اإلنCسان فCي عCالCم الCوجCود مCراتCب حCتّى وصCل إلCى الCعالCم اإلنCسانCيّ وفCي ك ّCل مCرتCبة نCال
Cلصعود إلCى املCرتCبة ا ّلCتي فCوقCها  ,فCقد كCان فCي عCالCم الجCماد ونCال االسCتعداد لCالرتCقاء
اسCتعدا ًدا ل ّ
إلCى مCرتCبة الCنّبات .ولهCذا جCاء إلCى عCالCم الCنّبات .وفCي عCالCم الCنّبات حCصل االسCتعداد لCالرتCقاء إلCى
عCCالCCم الCCحيوان ولهCCذا انCCتقل إلCCى عCCالCCم الCCحيوان .ومCCن عCCالCCم الCCحيوان انCCتقل إلCCى عCCالCCم اإلنCCسان ,
واإلنCسان فCي بCدء حCياتCه كCان فCي عCالCم ال ّCرحCم وفCي عCالCم ال ّCرحCم حCصل عCلى االسCتعداد والCقابCليّة
لCالرتCقاء إلCى هCذا الCعالCم .أي أنّCه حCصل فCي ذلCك الCعالCم عCلى الCقوى ا ّلCCتي يCحتاج إلCيها فCي هCذا
الCعالCم .فCفي ذلCك الCعالCم حCصل عCلى الCعني ا ّلCCتي يCحتاج إلCيها فCي هCذا الCعالCم .وفCي عCالCم ال ّCرحCم
حCصل عCلى األذن ا ّلCتي يCحتاج إلCيها فCي هCذا الCعالCم .وفCي عCالCم ال ّCرحCم حCصل عCلى جCميع الCقوى

ا ّلCCتي يCحتاج إلCيها فCي هCذا الCعالCم .وفCي عCالCم ال ّCرحCم تCهيّأ لهCذا الCعالCم فCلما جCاء إلCى هCذا الCعالCم
رأى أ ّن جCC Cميع الCC Cقوى ا ّلCC Cتي يCC Cحتاج إلCC Cيها مCC Cهيّأة لCC Cه ورأى أ ّن جCC Cميع األعCC Cضاء واألجCC Cزاء ا ّلCC Cتي
Cصلها فCي ذلCك الCعالCم .إذًا فCكذلCك يCجب عCليه أن يهيّp
يCحتاج إلCيها لCلحياة فCي هCذا الCعالCم قCد ح ّ
لCCنفسه فCCي هCCذا الCCعالCCم مCCا يCCحتاج إلCCيه فCCي الCCعالCCم اآلخCCر .وكCّ Cل مCCا يCCحتاج إلCCيه فCCي عCCالCCم املCCلكوت
يCجب أن يCه ّيئه فCي هCذا الCعالCم .فCكما أنّCه حCصل فCي عCالCم ال ّCرحCم عCلى الCقوى ا ّلCCتي يCحتاج إلCيها
فCي هCذا الCعالCم فCكذلCك يCجب عCليه أن يCحصل فCي هCذا الCعالCم عCلى ك ّCل مCا يCحتاجCه إلCيه فCي عCالCم
املCCلكوت أي جCCميع الCCقوى املCCلكوتّ Cية  ,فCCفي عCCالCCم املCCلكوت بCCعد االرتCCقاء مCCن هCCذا الCCعالCCم إلCCى الCCعالCCم
أي قCوى يCفتقر؟ إ ّن ذلCك الCعالCم هCو عCالCم الCتّقديCس وعCالCم
أي شCيء يCحتاج وإلCى ّ
اآلخCر تCرى إلCى ّ
ال Cنّوران Cيّة وله CCذا ي CCجب أن ن CCحصل ع CCلى ال Cتّقدي CCس وال Cنّوران Cيّة ف CCي ه CCذا ال CCعال CCم .وف CCي ذل CCك ال CCعال CCم
نCCحتاج إلCCى الCّ CروحCCانCيّة وتCCلك الCّ CروحCCانCيّة يCCجب أن نCCحصل عCCليها فCCي هCCذا الCCعالCCم .وفCCي ذلCCك الCCعالCCم
ن CCحتاج إل CCى اإلي CCمان واإلي CCقان وم CCعرف CCة اهلل وم CCحبّة اهلل وي CCجب أن ن CCحصل ع CCليها ج CCمي ًعا ف CCي ه CCذا
الCعالCم حCتّى يCرى اإلنCسان فCي ذلCك الCعالCم الCباقCي أنّCه حCصل عCلى جCميع مCا يCحتاج إلCيه فCي تCلك
الCحياة األبCديّCة .وواضCح أ ّن ذلCك الCعالCم عCالCم األنCوار ولهCذا فCاملCطلوب هCو الCنّورانCيّة .وذلCك الCعالCم هCو
عCCالCCم مCCحبّة اهلل فCCاملCCطلوب هCCو مCCحبّة اهلل وذلCCك الCCعالCCم هCCو عCCالCCم الCCكماالت فCCالCCواجCCب تCCحصيله هCCو
ال CCكماالت ف CCي ه CCذا ال CCعال CCم .وذل CCك ال CCعال CCم ه CCو ع CCال CCم ن CCفثات ال Cّ Cروح ال CCقدس وي CCجب ف CCي ه CCذا ال CCعال CCم
إدراك نCفثات ال ّCروح الCقدس .وذلCك الCعالCم هCو عCالCم الCحياة األبCديّCة ويCجب فCي هCذا الCعالCم الCحصول
ع CCلى ال CCحياة األب CCد ّي CCة .وي CCجب ع CCلى اإلن CCسان أن ي CCبذل ك Cّ Cل ال CCجهود ل CCلحصول ع CCلى ه CCذه امل CCواه CCب.
الرحمان ّية بأعلى درجاتها من الكمال وهي-:
ويجب عليه أن يكتسب هذه القوى ّ
Cسا الC Cتّضحية
أ ّوالً :م CCعرف CCة اهلل وث CCانC Cيًا م CCحبّة اهلل وث CCالC Cثًا اإلي CCمان ورابً C Cعا األع CCمال ال CCخيري CCة وخ CCام ً C
CادسCCا االنCCقطاع وسCCاب ً Cعا الCCعفّة وال CتّقديCCس ومCCا لCCم يCCحصل عCCلى هCCذه الCCقوى وهCCذه األمCCور فCCال
وسC ً C
ش ّCك أنّCه سيحCرم مCن الCحياة األبCديّCة أ ّمCCا إذا وفّCق إلCى مCعرفCة اهلل واشCتعل بCنار مCحبّة اهلل وشCاهCد
اآليCCات الCCكبرى وأوجCCد املCCحبّة بCCني البشCCر وكCCان فCCي غCCايCCة الCCعفّة والCتّقديCCس فCCال شCّ Cك أنّCCه يCCولCCد والدة
بالروح القدس ويشاهد الحياة األبديّة.
ثانية
ّ
ويتعمد ّ
سCCبحان اهلل! إ ّن األمCCر الCCغريCCب هCCو أ ّن اهلل خCCلق جCCميع البشCCر مCCن أجCCل مCCعرفCCته ومCCن أجCCل مCCحبّته
ومCCن أجCCل كCCماالت الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ومCCن أجCCل الCCحياة األبCCد ّيCCة ومCCن أجCCل الCّ CروحCCان ّ Cية اإللCCه ّية ومCCن
Cسماو ّيCCة ومCCع هCCذا فCCإ ّن هCCؤالء البشCCر غCCفلوا عCCن كCّ Cل شCCيء وقCCد تحCّ Cروا فCCي جCCميع
أجCCل ال Cنّوران ّ Cية الّ C
األش CCياء م CCا ع CCدا م CCعرف CCة اهلل وي CCري CCدون أن ي CCفهموا م CCاذا ي CCوج CCد ف CCي أس CCفل ط CCبقات األرض وغ CCاي CCة
الصخCرة
Cهارا لCفهم مCا يCحتويCه جCوف األرض ومCا يCوجCد تCحت هCذه ّ
آمCالCهم أن يCبذلCوا الCجهود لCيالً ون ً
ومCCا يCCوجCCد تCCحت ال Cتّراب ويCCبذلCCوا جCCميع قCCواهCCم ويCCسعوا بّ C
Cكل تCCعب ومCCش ّقة لCCكشف سCّ Cر مCCن أسCCرار
Cسير ف CCي ع CCال CCم امل CCلكوت
ال Cتّراب .ول CCكنّهم ال ي CCف ّكرون أب ً Cدا ف CCي االطّ CCالع ع CCلى أس CCرار امل CCلكوت أو ال ّ C
ل CCيطّلعوا ع CCلى ح CCقائ CCق امل CCلكوت ول CCيكشفوا األس CCرار اإلل CCهيّة ول CCيصلوا إل CCى م CCعرف CCة اهلل ول CCيشاه CCدوا

CيتوصCلوا إلCى الCحقائCق املCلكوتCيّة وهCم ال يCف ّكرون أبً Cدا فCي هCذه األمCور .ومCا أشCدّ
ّC C C
أنCوار الCحقيقة ول
انجCذابCهم إلCى أسCرار الCنّاسCوت ولCكن ال عCلم لCهم أبً Cدا بCأسCرار املCلكوت بCل إنّCهم يCتحاشCون الCبحث
فCي أسCرار املCلكوت فCما أعCظم هCذا الجهCل ومCا أشّ Cد هCذه الCبالهCة ومCا أدعCاهCا لCلذّ ّلCة .ومCثلهم كCمثل
إن CCسان ل CCه أب ح CCنون يهيّ pم CCن أج CCله ال CCكتب الC Cنّفيسة ل CCيطَّلع ع CCلى أس CCرار ال CCكون ويهيّ pل CCه كC Cلّ
وس CCائ CCل ال Cّ Cراح CCة وال Cّ Cرف CCاه ول CCك ّن ال Cطّفل ب CCمقتضى ط CCفول CCته وق CCلة إدراك CCه ي ّ C
Cغض ال Cطّرف ع CCنه ج CCمي ًعا
ويCنصرف إلCى سCاحCل البحCر لCيلعب بCالCحصى ولCيقضي وقCته بCالّ Cلهو هCناك ويCبتعد عCن جCميع هCذه
املCواهCب ا ّلCCتي هّ CيأهCا لCه والCده .فCما أشّ Cد جهCل هCذا الCطّفل ومCا أشّ Cد بCالهCته .فCاألب يCريCد لCه الCعزّة
ٍ
Cصرا مCCلكوت ً Cيّا ولCCكنّه مCCشغول بCCال ّ Cلعب بCCال Cتّراب
األبCCد ّيCCة وهCCو
راض بCCال Cذّ ّلCCة الCCكبرى واألب يCCريCCد لCCه قً C
واألب قCCد خCCاط لCCه بCCدلCCة مCCن الحCCريCCر وهCCو يCCمشي عCCاريًCCا واألب قCCد هCيّأ لCCه أعCCظم املCCوائCCد وألCذّ الCنّعم
ولCC Cكنّه يCC CركCC Cض وراء األعCC Cشاب الّ C C
ارة  ,وخCC CالصCC Cة الCC Cقول :إنّCC Cكم وهلل الحCC Cمد قCC Cد سCC Cمعتم نCC Cداء
Cض ّ
Cوجه CCتم إل CCى اهلل ف CCمقصودك CCم رض CCاء اهلل وآم CCال CCكم م CCعرف CCة اهلل وم CCرادك CCم
امل CCلكوت وف CCتحتم أع CCينكم وت ّ C
االطّCالع عCلى أسCرار املCلكوت وأفCكاركCم مCحصورة فCي كCشف حCقائCق الCحكمة اإللCهيّة فCف ّكروا لCيالً
Cهارا واجته CCدوا وتح Cّ Cروا حC Cتّى ت CCوفّ CCقوا إل CCى م CCعرف CCة أس CCرار الخ CCلقة اإلل CCهيّة وتC Cطّلعوا ع CCلى دالئ CCل
ون ً C
األلCCوه Cيّة وتCCتي ّقنوا أ ّن لهCCذا الCCعالCCم مCCوجCCد ولCCه خCCالCCق ولCCه مCCحيي ولCCه رازق ولCCه مCCدبّCCر ولCCكن يCCجب أن
يCCكون ذلCCك عCCن طCCريCCق الّ CدالئCCل والCCبراهCCني ال عCCن طCCريCCق الCCعواطCCف .أي أن تCCتوفّCCقوا إلCCى مCCعرفCCة ذلCCك
عCن طCريCق الCبراهCني الCقاطCعة والّ CدالئCل الCواضCحة والCكشف الCحقيقيّ أي بCاملCشاهCدة الCحقيقيّة فCكما
تCCشاهCCددون الّ C
CتوصCCلوا كCCذلCCك
Cشمس فCCكذلCCك يCCجب أن تCCشاهCCدوا اآليCCات اإللCCه ّية مCCشاهCCدة عCCيانّ Cية وتC C ّ C
إلCى مCعرفCة املCظاهCر املCق ّدسCة اإللCه ّية بCالّ CدالئCل والCبراهCني .وكCذلCك يCجب عCليكم االطّCالع عCلى تCعالCيم
املCظاهCر املCق ّدسCة اإللCه ّية ويCجب أن تCطّلعوا عCلى أسCرار املCلكوت اإللCهيّ ويCجب أن تCكشفوا حCقائCق
األشCCياء حCتّى تCCصبحوا مظهCCر األلCCطاف اإللCCه ّية وتCCكونCCوا مCCؤمCCنني حCCقيق ّيني وثCCابCCتني وراسCCخني فCCي
Cاس CCا
أم CCر اهلل  ,الح CCمد هلل ف CCقد ف CCتح ح CCضرة ب CCهاء اهلل أب CCواب م CCعرف CCة اهلل ووض CCع ل CCكم ج CCمي ًعا أس C Cً C
ل CCتطّلعوا ع CCلى ج CCميع أس CCرار امل CCلك وامل CCلكوت وق CCد أمّ C Cدن CCا ب CCأق CCصى الC Cتّأي CCيدات ف CCهو م CCع ّلمنا وه CCو
نCاصCحنا وهCو قCائCدنCا وهCو راعCينا وقCد هCيّأ لCنا جCميع ألCطافCه وبCذل لCنا عCنايCته وقّ Cدم لCنا ك ّCل نCصيحة
وبCّ Cني كCّ Cل تCCعليم وهCيّأ لCCنا أسCCباب الCCعزّة األبCCديّCCة وأعّ Cد لCCنا نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس وفCCتح عCCلى وجCCوهCCنا
أبCواب املCحبّة اإللCهيّة وأشCرق عCلينا بCأنCوار شCمس الCحقيقة وأمCطرنCا سCحاب رحCمته ووهCبنا أمCواج
بحCر ألCطافCه فCجاء ال ّCربCيع ال ّCروحCانCيّ وظهCرت الCفيوضCات ا ّلCCتي ال مCنتهى لCها .فCأيّCة هCبة أعCظم مCن
هCذه املCوهCبة وأيّCة ألCطاف أعCظم مCن هCذه األلCطاف .فCيجب أن نCعرف قCدرهCا وأن نCعمل وفCق تCعالCيم
حCCضرتCCه ح Cتّى يCCحصل لCCنا كCّ Cل خCCير ونCCكون أع Cزّاء فCCي ال ّ CداريCCن ونCCنال ال Cنّعمة األبCCديّCCة ونCCتذ ّوق ل Cذّة
Cسماويّ CCة ون CCشاه CCد ق ّ Cوة ال Cّ Cروح ال CCقدس .ه CCذه
م CCحبّة اهلل ون CCدرك أس CCرار م CCعرف CCة اهلل ون CCرى امل CCوه CCبة ال ّ C
نصيحتي إليكم  ...هذه نصيحتي إليكم.

لإلنسان حياتان
الخطبة املباركة في نيويورك مساء يوم األحد  7تموز 1912
هو اهلل
مCرحCبًا بCقدومCكم وأهCالً بCكم .إ ّن اإلنCسان لCه حCياتCان :إحCداهCما جCسمانّ Cية واألخCرى حCياة روحCانّ Cية.
ف CCال CCحياة ال CCجسمان Cيّة ل CCإلن CCسان إنّ CCما ه CCي ح CCياة ح CCيوان Cيّة .الح CCظوا ال CCحياة ال CCجسمان Cيّة ل CCإلن CCسان
تCروهCا عCبارة عCن األكCل والCنّوم والّ Cلبس وال ّCراحCة والCفسحة ومCشاهCدة األشCياء املCحسوسCة كCالCنّجوم
وال ّ C
Cشمس وال CCقمر وال CCجبال وال CCودي CCان وال CCبحار وال CCعيون وال CCغاب CCات فه CCذا الC Cنّوع م CCن ال CCحياة ح CCياة
ح CCيوانC Cيّة  ,وم CCن ال CCواض CCح امل CCشهود أ ّن ال CCحيوان يش CCترك م CCع اإلن CCسان ف CCي امل CCعيشة ال CCجسمانC Cيّة
وهCCناك شCCيء آخCCر وهCCو أ ّن الCCحيوان فCCي معيشCCته الCCجسمانCيّة مCCرتCCاح ولCCك ّن اإلنCCسان فCCي معيشCCته
Cسهول وف CCي ال CCجبال وف CCي
ال CCجسمانC Cيّة م CCتعب .الح CCظوا ج CCميع ال CCحيوان CCات امل CCوج CCودة ف CCي ه CCذه ال ّ C
CسهولCCة بمعيشCCتها الCCجسمان Cيّة وتCCحصل عCCلى قCCوتCCها بCCدون مCCش ّقة أو
الCCبحار إنّCCها تCCعيش بCCغايCCة الّ C
Cسهول ليسCت لCها مCهنة وال صCناعCة وال تCجارة وال فCالحCة وال تCعانCي
عCناء وهCذه الCطّيور فCي هCذه ال ّ
Cتقر ف CCي أوك CCاره CCا
بّ C
Cأي وج CCه م CCن ال CCوج CCوه أيّ CCة م CCش ّقة ،ف CCهي تس CCتنشق ه CCواء ف CCي م CCنتهى ال Cنّقاء وتس ّ C
Cسهول
Cحب املCنثور فCي هCذه ال ّ
عCلى أعCلى أغCصان األشCجار الCخضراء الCنّضرة وتCتناول مCن هCذا ال ّ
Cحب حCاض ًCرا فCتتناولCه وبCعد تCناولCه
وجCميع هCذه الCبيادر ثCروتCها وبCمحض إحCساسCها بCالCجوع تجCد ال ّ
Cتقرة بCدون مCش ّقة
تCرقCى إلCى أعCلى الCغصون فCي األشCجار فCي نCهايCة ال ّCراحCة واالطCمئنان وهCي مس ّ
وعCناء .وهCذا يCنطبق عCلى سCائCر الCحيوانCات أ ّCمCا اإلنCسان فCإنّCه مCن أجCل معيشCته الCجسمانّ Cية يCجب
Cهارا ف CCهو إ ّم CCا أن ي CCفلح أو ي CCصنع أو ي CCتاج CCر أو
Cتقر ل CCيالً وال ن ً C
أن يتح Cّ Cمل امل CCشاق ال CCعظيمة ف CCال يس ّ C
ي CCقضي ل CCيله ون CCهاره ف CCي امل CCناج CCم أو ي CCساف CCر إل CCى األط CCراف ب CCغاي CCة امل CCش ّقة وال CCعناء م CCن ج CCهة إل CCى
تتيسCC Cر معيش CC Cته ال CC Cجسمان C Cيّة ول CC Cكنّ
ّC
أخ CC Cرى ويش CC Cتغل ت CC Cحت األرض وف CC Cوق س CC Cطح األرض ل CC Cكي
الCحيوان ال يتح ّCمل هCذه املCشاق وهCو مCع ذلCك يCشارك اإلنCسان فCي معيشCته الCجسمانCيّة ومCع وجCود
هCذه ال ّCراحCة فليسCت هCناك أيّCة نCتيجة مCن املCعيشة الCجسمانCيّة ولCو عCاش مCائCة سCنة فCلن تCحصل أيّCة
ن CC Cتيجة م CC Cن ال CC Cحياة ال CC Cجسمان C Cيّة ف CC Cي ال C Cنّهاي CC Cة .ف ّ C Cكروا وان CC Cظروا ه CC Cل ه CC Cناك ن CC Cتيجة ف CC Cي ال CC Cحياة
الCجسمانCيّة وك ّCل هCذه املCاليCني مCن البشCر ا ّلCCذيCن ذهCبوا مCن هCذا الCعالCم تCرى هCل حCصلوا عCلى أيّCة
Cدرا
Cدرا وذهCبت جCميع مCش ّقاتCهم ه ً
نCتيجة مCن هCذه الCحياة الCجسمانCيّة؟ لCقد ذهCبت جCميع حCياتCهم ه ً
Cدرا وحCCني ذهCCابCCهم مCCن
Cدرا وذهCCبت تCCجارتCCهم هً C
Cدرا وذهCCبت صCCناعCCتهم هً C
وذهCCبت جCCميع أتCCعابCCهم هً C
هCذا الCعالCم لCم يCكن فCي أكCفّهم شCيء فCلم يCحصلوا عCلى نCتيجة  ,أ ّمCا الCحياة ال ّCروحCانّ Cية فCإنّCها حCياة
يسCتنير بCها الCعالCم األعCلى وهCي حCياة بCها يCمتاز اإلنCسان عCن الCحيوان وهCي حCياة أبCد ّيCة سCرمCد ّيCة
وهCCي شCCعاع مCCن الCCفيض اإللCCهيّ  ,إ ّن حCCياة اإلنCCسان الCّ CروحCCان ّ Cية هCCي سCCبب حCCصولCCه عCCلى الCCعزّة
CقربCCه إلCCى اهلل .وحCCياة اإلنCCسان الCّ CروحCCان ّ Cية
األبCCد ّيCCة .وحCCياة اإلنCCسان الCّ CروحCCان ّ Cية هCCي ّ C
السCCبب فCCي تّ C

السCبب فCي دخCولCه إلCى مCلكوت اهلل .وحCياة اإلنCسان ال ّCروحCانCيّة هCي حCصول الCفضائCل الCك ّليّة.
هCي ّC C
Cري  ,الحCظوا الCنّفوس ا ّلCتي لCها حCياة
وحCياة اإلنCسان ال ّCروحCانCيّة هCي سCبب الCنّور فCي الCعالCم البش ّ
Cمارا .فCما هCي
روحCانCيّة كCامCلة لCيس لCها فCناء وال اضCمحالل وقCد كسCبت مCن حCياتCها نCتائCج ونCالCت أث ً
السCCرم CCديّ CCة وت CCلك ال CCحياة ه CCي
ت CCلك ال Cثّمرة؟ إنّ CCها ال Cتّقرب إل CCى اهلل وإنّ CCها ال CCحياة األب CCديّ CCة وال Cنّوران Cيّة ّ C
الCCبقاء وتCCلك الCCحياة هCCي ال Cثّبات وتCCلك الCCحياة هCCي ال Cنّور وسCCائCCر الCCكماالت اإلنCCسان ّ Cية  ,وكCCذلCCك مل ّCا
Cفوس CCا ك CCان CCت ح CCيات CCها ج CCسمانّ C Cية ول CCم ت CCنل ن CCصيبًا م CCن ال CCحياة
ن CCنظر إل CCى ع CCال CCم الC Cتّراب ن CCالح CCظ ن C Cً C
الCّ CروحCCان ّ Cية وانCCمحت آثCCارهCCا بCCالCCك ّل ّية فCCال ذكCCر لCCها وال أثCCر وال ثCCمر لCCها وال صCCيت وح Cتّى فCCي الCCعالCCم
ال CتّرابCCي ال قCCبور لCCها وال أثCCر وكCّ Cل مCCا فCCي األمCCر أ ّن قCCبورهCCا كCCانCCت مل ّ Cدة قCCصيرة مCCعمورة ث ّ Cم أمسCCت
مCCطمورة وزالCCت ،فCCي حCCني أ ّن ال Cنّفوس ا ّلCCتي كCCانCCت لCCها حCCياة روحCCان Cيّة فCCإنّCCها فCCي املCCلكوت اإللCCهيّ
Cتقرة فCCي مCCحفل التّج ّ Cلي اإللCCهيّ وتCCرزق مCCن
مشCCرقCCة كCCال Cنّجوم إلCCى األبCCد ولCCها ع Cزّة أبCCديّCCة وهCCي مسّ C
Cسماويّ CCة وه CCي مس CCتفيضة م CCن م CCشاه CCد الج CCمال اإلل CCهيّ ول CCها ال CCعزّة األب CCديّ CCة ف CCي ج CCميع
امل CCائ CCدة ال ّ C
املCراتCب اإللCهيّة حCتّى فCي عCالCم الCنّاسCوت .الحCظوا تCروا آثCارهCا بCاقCية وذكCرهCا بCاقCيًا وأخCالقCها بCاقCية.
CفوسCCا كCCانCCت قCCبل ثCCالثCCة آالف سCCنة أو قCCبل ألCCفي سCCنة مCCنسوبCCة إلCCى الCCعتبة اإللCCهيّة
مCCثال ذلCCك أن نC ً C
Cبرات
وكCCانCCت مCCؤمCCنة ومسCCتقيمة عCCلى أمCCر اهلل فCCبقيت آثCCارهCCا إلCCى اآلن وبCCاسCCمها تجCCري خCCيرات ومّ C
تتأسس مستشفيات إلى اآلن.
وتتأسس معابد وباسمها
تتأسس مدارس
إلى اآلن وباسمها
ّ
ّ
ّ
مCCثال ذلCCك حCCوار ّيCCو حCCضرة املCCسيح .فCCقد كCCانCCت الCCحياة الCCجسمان ّ Cية لCCبطرس حCCياة ص ّ Cياد أسCCماك
ومCعلوم بCعد هCذا كCيف هCي حCياة صCياد األسCماك .أ ّمCا حCياتCه ال ّCروحCانّ Cية فCقد كCانCت بCنفثات املCسيح
ف CCي ن CCهاي CCة اإلش CCراق ب CCحيث إ ّن آث CCاره ب CCاق CCية ح Cتّى ف CCي ع CCال CCم ال Cتّراب ف CCي ح CCني أ ّن إم CCبراط CCور روم CCا
"ن CCيرون" ب ّ C
Cكل ت CCلك ال CCعظمة ل CCم ي CCبقَ ل CCه أث CCر وال ث CCمر وال ذك CCر وال ظ CCهور وال ب CCروز  ,إذن اتّ CCضح أنّ
أصCCل حCCياة اإلنCCسان هCCو الCCحياة الCّ CروحCCان Cيّة ،فهCCذه الCCحياة الCّ CروحCCان Cيّة اإلنCCسان Cيّة لCCها نCCتيجة وهCCذه
ال CCحياة ال Cّ Cروح CCان Cيّة اإلن CCسان Cيّة ل CCها ب CCقاء وه CCذه ال CCحياة ال Cّ Cروح CCان Cيّة اإلن CCسان Cيّة أب CCديّ CCة وه CCذه ال CCحياة
تيسCCرت ل CCكم ه CCذه ال CCحياة ال Cّ Cروح CCان Cيّة ب CCعناي CCة
ال Cّ Cروح CCان Cيّة اإلن CCسان Cيّة ع Cزّة س CCرم CCديّ CCة  ,الح CCمد هلل ق CCد ّ C
ح CCضرة ب CCهاء اهلل وتج ّ Cلت ه CCذه امل CCوه CCبة ال CCكبرى وت CCو ّه CCج ه CCذا ال ّ C
Cشمع امل CCنير فج CCميع ال Cنّفوس ا ّلCCتي
تCالحCظونCها عCلى سCطح الCكرة األرضCيّة مCن املCلوك حCتّى املCملوك ال نCتيجة لCحياتCها وال ثCمر وال أثCر
وعCن قCريCب سCترون بCأنّCها زالCت بCالCك ّليّة ومCحيت وذهCبت مCن هCذا الCعالCم .وغCايCة مCا فCي األمCر أنّCها
تCCعيش خCCمسني سCCنة ولCCك ّن هCCذه الCCحياة ا ّلCCتي تCCحياهCCا ال أثCCر لCCها وال ثCCمر وال نCCتيجة تCCترتّCCب عCCليها
أ ّم CCا أن CCتم ف CCل ّله الح CCمد ب CCعناي CCة ح CCضرة ب CCهاء اهلل وج CCدت CCم ح CCياة روح CCان ّ Cية وت CCن ّورت CCم ب CCنوران ّ Cية امل CCلكوت
Cدي لهCCذا فCCأنCCتم أبCCد ّيCCون سCCرمCCد ّيCCون بCCاقCCون مCCنيرون وسCCتحصل مCCن
وتسCCتفيضون مCCن الCCفيض األبّ C
ح CCيات CCكم ن CCتائ CCج ع CCظيمة وح Cتّى ف CCي ع CCال CCم ال Cتّراب ل CCكم آث CCار ب CCاق CCية دائ CCمة وس CCوف ال ت CCنسون وأن CCتم
م CCضيئون ك CCال ّ C
Cشمس ون CCوران ّ Cيتكم واض CCحة م CCشهودة وأن CCتم ح CCاض CCرون ف CCي م CCحفل التّج ّ Cلي اإلل CCهيّ
إلى األبد وسوف تستغرقون في أنوار الكمال والجمال فاشكروه.

ملاذا ينكر النّاس املظاهر املقدّسة
ألقيت هذ الخطبة في البيت املبارك في نيويورك في  11تموز 1912
هو اهلل
أبني لحضراتكم سبب احتجاب النّاس عن املظاهر املق ّدسة اإلله ّية.
أريد في هذه ال ّليلة أن ّ
مCن الCبديCهيّ أ ّن الCنّاس كCانCوا فCي جCميع الCعهود يCنتظرون مCوعCو ًدا .فCالCيهود مCثالً فCي زمCان املCسيح
CتضرعCCون لCCيل نCCهار قCCائCCلني" :يCCا إلCCهنا قCِّ Cرب
كCCانCCوا يCCنتظرون ظCCهور املCCسيح وكCCانCCوا فCCي مCCعابCCدهCCم يC
ّ
ظCهور املCسيح حCتّى نسCتفيض مCن أنCواره ونCنال ك ّCل مCا فCيه سCعادتCنا األبCديّCة" .وكCم مCن ل ٍ
Cيال بCكوا
في قدس األقداس وناحوا وندبوا حتّى الصباح قائلني" :يا إلهنا أرسل لنا املسيح!"
Cيرا صCCلبوه .فCCماذا
ولCCكنّهم حCCني ظهCCر املCCسيح أعCCرضCCوا ك ّ Cلهم عCCنه وأنCCكروه جCCمي ًعا .بCCل ك Cفّروه وأخً C
السCببان هCما
السCبب فCي ذلCك؟ لCقد كCانCت األسCباب كCثيرة ولCك ّن أهّ Cم األسCباب سCببان وهCذان ّC C
كCان ّC C
دائما سبب احتجاب النّاس عن املظاهر املق ّدسة وسبب حرمانهم جمي ًعا منها:
ً
السuuبب األ ّول :ه CCو أ ّن ال ّ C
Cشخص امل CCوع CCود ق CCد اش CCترط ظ CCهوره ف CCي ال CCكتاب امل CCق ّدس بش CCروط ه CCي
ّu
كCCلمات مCCرمCCوزة ولCCم يCCكن املCCقصود مCCنها مجCّ Cرد مCCفهومCCها الّ Cلفظي ..وعCCندمCCا أخCCذ الCنّاس بCCمفهومCCها
Cمسك الCCيهود حCCني
ال ّ Cلفظي أعCCرضCCوا واسCCتكبروا وقCCالCCوا إ ّن هCCذا املCCوعCCود لCCيس ذلCCك املCCوعCCود كCCما تّ C
ظCهور حCضرة املCسيح بCاأللCفاظ فCقال عCلماؤهCم إ ّن هCذا املCسيح لCيس بCذلCك املCسيح وإ ّن هCذا لCيس
Cمسكوا بشCروط ظCهور
ذلCك املCوعCود .بCل نسCبوا نسCبة أخCرى لCحضرتCه يخجCل الّ Cلسان عCن ذكCرهCا وت ّ
املسيح املد ّونة في كتاب التّوراة املق ّدس وهي:
الشCرط األ ّول :أنّCه قCد نCص فCي الCكتاب املCق ّدس عCلى أ ّن املCسيح يCأتCي مCن مCكان غCير مCعلوم وهCذا
ّC C
ّ
الشخص جاء من النّاصرة ونحن نعرفه.
Cسيف وهCذا املCسيح ليسCت لCديCه عCصا مCن
ّC C
الشCرط الCثّانCي :أ ّن عCصاه مCن حCديCد أي أنّCه يCرعCى بCال ّ
السيف.
خشب ناهيك عن ّ
Cؤس CCس
الش CCرط ال Cثّال CCث :أنّ CCه وف ً Cقا ل CCلكتاب امل CCق ّدس ي CCجب أن يج CCلس امل CCوع CCود ع CCلى س CCري CCر داود وي C Cّ C
ّC C
سCلطنة وهCذا املCسيح ال سCلطنة لCه وال جCيش وال مCملكة وال وزراء وال وكCالء بCل هCو فCريCد وحCيد لهCذا
فإ ّن هذا املسيح ليس بذلك املسيح املوعود.
السCبت ونCسخ شCريCعة الCتّوراة
الشCرط ال ّCرابCع :أ ّن املCسيح يCر ّوج شCريCعة الCتّوراة وهCذا املCسيح كسCر ّC C
ّC C
فكيف يكون هذا املسيح ذاك املسيح املوعود؟
الشCCرق وال CCغرب وه CCذا امل CCسيح ال م CCلجأ ل CCه وال م CCأوى ف CCكيف
الشCCرط ال CCخام CCس :أنّ CCه ي CCجب أن ي CCفتح ّ C
ّC
يكون هذا هو املسيح املوعود؟

Cسادس :فCي زمCان املCسيح املCوعCود حCتّى الCحيوانCات يCجب أن تCعيش فCي مCنتهى ال ّCراحCة
ّC C
الشCرط ال ّ
ويCCجب أن تCCصل الCCعدالCCة درجCCة ال يسCCتطيع مCCعها حCCيوان أن يCCعتدي عCCلى حCCيوان .ويشCCرب ال CذّئCCب
والحCمل مCن عCني واحCدة ويCعيش النّسCر والحجCل فCي ع ّ
Cش واحCد ويCرعCى األسCد والCظّبي فCي مCرعCى
واحCCد لCCك ّن ال Cظّلم فCCي زمCCان هCCذا املCCسيح اسCCتفحل إلCCى درجCCة أ ّن حCCكومCCة الCّ CرومCCان سCCيطرت عCCلى
فلسCطني وهCي تCذبCح الCيهود وتCضربCهم وتCنفيهم وتCسجنهم ووصCل الCظّلم والCعدوان إلCى مCا ال نCهايCة
ل CCه ح Cتّى إنّ CCهم ص CCلبوا امل CCسيح ن CCفسه ب CCفتوى ع CCلماء ال CCيهود ف CCكيف ي CCكون ه CCذا امل CCسيح ه CCو امل CCسيح
الشCروط سCبب احCتجاب مّ Cلة الCيهود عCن اإليCمان بCاملCسيح فCي حCني
املCوعCود؟ وهCكذا أصCبحت هCذه ّ C C
الشCCروط ق CCد ظه CCرت وج CCميع ه CCذه اآلث CCار ق CCد به CCرت ل CCكنّها ك CCان CCت ك CCلمات رم CCز ّي CCة ل CCم
أ ّن ج CCميع ه CCذه ّ C
ي CCفهمها ع CCلماء ال CCيهود وظ Cنّوا أنّ CCها ش CCروط ل CCفظيّة ف CCي ظ CCاه CCره CCا وم CCفهوم CCها ف CCي ح CCني أنّ CCها ك CCان CCت
جميعها رموزًا.
فCأ ّوالً :أ ّCمCا أنّCه يCأتCي مCن مCقام غCير مCعلوم فCإ ّن روح املCسيح جCاءت مCن مCقام غCير مCعلوم ال جCسمه.
ومCع أ ّن جCسمه كCان مCن الCنّاصCرة إالّ أ ّن روحCه لCم ت ِ
الشCرق
Cأت مCن الCنّاصCرة وال مCن حCيفا وال مCن ّ C C
وال مCن الCغرب بCل جCاءت روح املCسيح مCن عCالCم إلCهيّ ومCن مCقام غCير مCعلوم .لCك ّن عCلماء الCيهود لCم
يفهموا ذلك.
وثCCان Cيًا :أ ّمCCا أ ّن عCCصاه مCCن حCCديCCد فCCالCCعصا أداة الCّ CرعCCي وكCCانCCت أداة رعCCي حCCضرة املCCسيح لCCسانCCه
املبارك وقد كان لسانه املبارك سيفًا قاط ًعا يفصل بني الحقّ والباطل.
ثCCال Cثًا :أ ّمCCا أنّCCه يجCCلس عCCلى عCCرش داود ويCCكون سCCلطانًCCا فCCالCCحقيقة هCCي أ ّن سCCلطة حCCضرة املCCسيح
كCCانCCت سCCلطة أبCCديّCCة وليسCCت كسCCلطة نCCابCCليون وال كسCCلطة جCCنكيز خCCان وال كسCCلطة هCCانCCيبال .فCCلقد
كCCانCCت سCCلطة املCCسيح سCCلطة روحCCان Cيّة وكCCانCCت سCCلطة أبCCديّCCة وكCCانCCت سCCلطة وجCCدان Cيّة وكCCانCCت مCCمالCCكه
القلوب وكان سلطانه على القلوب وليس على التّراب وسلطته باقية إلى األبد وال نهاية لها.
ورابً Cعا :أ ّمCCا أنّCCه يCCر ّوج الCتّوراة فCCإ ّن هCCذا يCCعني أنّCCه يخّ Cلص األسCCاس ا ّلCCذي وضCCعه حCCضرة مCCوسCCى
مCC Cن ربCC Cقة ال C CتّقالCC Cيد ويCC Cر ّوج تCC Cلك الCC Cحقيقة .وال شCّ C Cك فCC Cي أ ّن املCC Cسيح ر ّوج األسCC Cاس ا ّلCC Cذي وضCC Cعه
حCCضرة مCCوسCCى فCCقد ر ّوج الCCوصCCايCCا العشCCر ور ّوج حCCقيقة شCCريCCعة مCCوسCCى أ ّمCCا بCCعض األمCCور ا ّلCCتي
كCCانCCت تCتّفق مCCع عCCصر مCCوسCCى وال تCتّفق مCCع عCCصر املCCسيح وكCCانCCت زائCCدة أو كCCانCCت تCCقالCCيد تCCلموديCCة
فإنّه نسخها ولكنّه نفّذ األساس األصلي ور ّوجه.
الشCCرق
الشCCرق والCCغرب فCCحيث إ ّن حCCضرة املCCسيح كCCان كCCلمة اهلل فCCقد فCCتح ّ C
Cسا :أ ّمCCا أنّCCه يCCفتح ّ C
خCCامً C
والغرب بالق ّوة اإلله ّية وفتوحاته باقية حتّى اآلن ثابتة ال نهاية لها.
CادسCا :أ ّCمCا أنّCه فCي أيّCام ظCهوره يشCرب الCذّئCب والحCمل مCن مCعنيٍ واحCد فCاملCقصود بCذلCك هCو أنّ
وس ًC C
ال Cنّفوس ا ّلCCتي تش CCبه ال Cذّئ CCب والح CCمل ت CCؤم CCن ب CCحضرة امل CCسيح وتش CCرب ج CCميعها م CCن ع CCني اإلن CCجيل.
ومCثال ذلCك رجCل شCرقCيّ وآخCر غCربCيّ ليسCت بCينهما عCالقCة وال مCؤانCسة بCل هCما مCختلفان مCن جCميع

Cلما آم CCنا ب CCحضرة امل CCسيح
ال CCوج CCوه وك CCان CCا ب CCمثاب CCة ال Cذّئ CCب والح CCمل وم CCا ك CCان اج CCتماع CCهما م CCمكنًا ف ّ C
اجCتمعا عCلى عCني واحCدة  ,إ ّن هCذه الCكلمات كCلمات رمCزيّCة لCكن بCما أ ّن عCلماء الCيهود لCم يCفهمومCها
يتوصلوا إلى حقيقة معانيها ونظروا إلى ظاهرها فلم يروها منطبقة لهذا أنكروا واعترضوا.
ولم
ّ
والسuuبب الuثّانuي :الحCCتجاب ال Cنّاس هCCو أ ّن لCCلمظاهCCر املCCق ّدسCCة اإللCCه ّية مCCقامCCني أحCCدهCCما املCCقام
ّu
الربّاني.
ّ
الرحمانيّ النّورانيّ املستور وهو مقام الظّهور والتّج ّلي ّ
البشري واآلخر املقام ّ
Cري ظCCاهCCر لCCك ّن الخCCلق عCCاجCCزون عCCن رؤيCCة الCCحقيقة املCCق ّدسCCة الCظّاهCCرة فCCي الCCهيكل وال
فCCاملCCقام البشّ C
ي CCرون ق ّ Cوة ال Cّ Cروح ال CCقدس ب CCل ي CCنظرون إل CCى ال Cنّاح CCية البش CCريّ CCة ف CCيه  ,وع CCندم CCا ي CCرون م CCقام البش CCريّ CCة
مش CCتر ًكCC Cا م CCع س CCائ CCر البش CCر ي CCأك CCلون م CCثل س CCائ CCر البش CCر وي CCنام CCون وي CCمرض CCون وي CCضعفون له CCذا
يCCقيسونCCهم بCCمقياس أنCCفسهم ويCCقولCCون إ ّن هCCؤالء مCCثلنا وال امCCتياز لCCهم عCنّا فCCلماذا يCCكونCCون مCCظاهCCر
م CCق ّدس CCة وال ن CCكون ن CCحن ك CCذل CCك؟ ومل CCاذا ه CCم م CCمتازون ع Cنّا؟ ومل CCاذا ه CCم س CCماويّ CCون ون CCحن أرض Cيّون؟
وملCCاذا هCCم نCCورانّ Cيون ونCCحن ظCCلمانّ Cيون؟ مCCع أنّCCنا مCCثلهم فCCي جCCميع الّ C
Cشؤون البشCCر ّيCCة وال فCCرق أبً Cدا
Cاص عCCنا فCCنحن ال نCCرى فCCر ًقCCا فCCي مCCا بCCيننا وبCCينهم وهCCم مCCثلنا.
بCCيننا وبCCينهم ولCCيس لCCهم امCCتياز خّ C
ولهCCذا يCCنكرون ويسCCتكبرون  ,ومCCثلهم كCCمثل إبCCليس مل ّCا نCCظر إلCCى جCCسم آدم قCCال إنّCCني أشCCرف مCCن
آدم ولCكنّه لCم يCنظر إلCى روح آدم ولCم يCشاهCد روح آدم .وملّا كCان جCسم آدم مCن الCتّراب فCإنّCه شCاهCد
ذلCك ولCم ي َCر روحCه فCاسCتكبر .ولCوال ذلCك لسجCد لCه  ,وكCذلCك األمCر يCوم ظCهور املCظاهCر اإللCهيّة .فCبما
Cري ف CCيهم وي CCرون CCهم م CCثل أن CCفسهم له CCذا ف CCإنّ CCهم يس CCتكبرون
أ ّن ال Cنّاس ي CCنظرون إل CCى ال CCجان CCب البش ّ C
عCCليهم ويCCعترضCCون عCCليهم ويCCعتدون عCCليهم ويCCظلمونCCهم ويCCخالCCفونCCهم ويCCحاولCCون قCCتلهم  ,إذن يCCجب
Cري فCي املCظاهCر املCق ّدسCة اإللCهيّة بCل يCجب أن تCنظروا إلCى
عCليكم أن ال تCنظروا إلCى الCجانCب البش ّ
CساطCعة ا ّلCتي تCنير الCعالCم
CساطCعة ا ّلCتي تCنير اآلفCاق وإ ّن تCلك الCحقيقة ال ّ
حCقيقتهم فCتلك الCحقيقة ال ّ
Cساط CCعة ا ّلCC Cتي تخّ C Cلص الC Cنّفوس م CCن الC Cنّقائ CCص وإ ّن ت CCلك ال CCحقيقة
Cري وإ ّن ت CCلك ال CCحقيقة ال ّ C
البش ّ C
البشري.
الساطعة ا ّلتي توصل الجامعة البشريّة إلى أعلى درجات الكمال هي فوق التص ّور
ّ
ّ
إذًا ي CCجب أن ال ن CCنظر إل CCى ال Cزّج CCاج ألنّ CCنا إذا ن CCظرن CCا إل CCى ال Cزّج CCاج ه CCو م CCا ّدة م CCن ال CCب ّلور نح CCرم م CCن
الس CCراج أي إل CCى ال Cنّور ا ّل CCذي يش CCرق م CCن ه CCذا ال Cزّج CCاج وه CCو ف CCيض
األن CCوار وع CCلينا أن ن CCنظر إل CCى ّC C
البشري فإذا نظرنا بهذه النّظرة فإنّنا ال نحتجب.
حضرة األلوه ّية وتج ّليها الظّاهر في الزّجاج
ّ

رقيّ العصر الحاضر
الخطبة املباركة في املنزل املبارك في نيويورك في  12تموز 1912
هو اهلل
إ ّن عCCالCCم اإلمCCكان شCCبيه بCCاإلنCCسان فCCلإلنCCسان عهCCد نCCطفة وعهCCد رضCCاعCCة وزمCCان نCCم ّو وزمCCان رشCCد
اسCا
Cس ً C C
وإدراك ووقCت لCلبلوغ .وكCذلCك لCعالCم اإلمCكان درجCات فCاإلنCسان فCي سّ Cن ال ّCرضCاعCة يCكون ح ّ
Cلما يCبلغ سّ Cن ال ّCرشCد
ويCكون فCي سّ Cن املCراهCقة فCي بCدايCة اإلدراك والCتّمييز ولCك ّن إدراكCاتCه ضCعيفة ف ّ
CصوريCة بCأقCصى درجCة مCن الCق ّوة وتCصل قّ Cوة إدراكCه إلCى حّ Cد يCكشف
تظهCر جCميع قCواه املCعنويّCة وال ّ
ف CCيه ح CCقائ CCق األش CCياء ،ول CCك ّن ه CCذا األم CCر غ CCير م CCمكن ف CCي س ّ Cن ال Cطّفول CCة وال Cّ Cرض CCاع CCة فه CCذه ال CCكماالت
تتج ّ Cلى ف CCي س ّ Cن ال CCبلوغ ال ف CCي س ّ Cن ال Cطّفول CCة وك CCذل CCك ك CCان ع CCال CCم اإلم CCكان ف CCي وق CCت م CCن األوق CCات
رض CCي ًعا ث ّ Cم أص CCبح ط CCفالً ث ّ Cم م CCراه ً Cقا ث ّ Cم ن CCما ون CCشأ ي CCو ًم CCا ف CCيو ًم CCا واآلن ب CCلغ س ّ Cن ال Cّ Cرش CCد  ,إ ّن ه CCذا
ال CCقرن س Cيّد ال CCقرون وإ ّن ه CCذا ال CCعصر م CCرآة ج CCميع ال CCعصور ،وص CCور ج CCميع م CCا ك CCان ف CCي ال CCقرون
CاصCة بCه
األولCى تتجّ Cلى الCيوم فCي هCذه املCرآة .وعCالوة عCلى هCذا فCإ ّن هCذا الCقرن نCفسه لCه كCماالت خ ّ C C C
CؤسCCسات عCCجيبة وعCCلوم غCCريCCبة مCCا زالCCت تتج ّ Cلى فCCي
فCCله اكCCتشافCCات عCCظيمة واخCCتراعCCات بCCديCCعة ومC ّ C
Cساب CCقة
Cساب CCقة ول CCه ص CCناع CCات ال CCقرون ال ّ C
ن CCهاي CCة ال CCكمال ،أي أ ّن له CCذا ال CCقرن ف CCضائ CCل ال CCقرون ال ّ C
CسابCCقة .ومCCع وجCCود هCCذه الCCفضيلة
CسابCCقة واكCCتشافCCات الCCقرون الّ C
والCCخصال الحCCميدة فCCي الCCقرون الّ C
CخاصCCة ب CCه وا ّلCCتي ل CCم ت CCكن م CCوج CCودة أب ً Cدا ف CCي
CخاصCCة ب CCه واك CCتشاف CCات CCه ال C C Cّ C
ف CCيه ف CCإ ّن ل CCه اخ CCتراع CCات CCه ال C C Cّ C
CسابCقة ووصCل فCي هCذا الCقرن
CسابCقة ،فCمثالً الCف ّن امل
Cعماري كCان مCوجCو ًدا فCي الCقرون ال ّ
الCقرون ال ّ
ّ
إلCى درجCة الCبلوغ ولCك ّن هCذه الCق ّوة الكهCربCائCيّة املCو ّلCدة لCم تCكن وهCذا الCبرق )الCتّلغراف( ا ّلCذي بCه تCتمّ
الشCCرق والCCغرب خCCالل دقCCيقة واحCCدة لCCم يCCكن وهCCذا الCCحاكCCي لCCم يCCكن وهCCذا الCتّلفون لCCم
املCCخابCCرة مCCع ّ C
يCكن إ ّن هCذه كّ Cلها مCن خCصائCص هCذا الCقرن .فCفي هCذا الCقرن فCضائCل الCقرون الCقديCمة وفCضائCل
الCقرون الجCديCدة ولهCذا فCإ ّن هCذا الCقرن جCامCع لCلقرون ومCمتاز عCلى جCميعها وسCيّد الCقرون وشCمس
جCCميع الCCعصور .وبCCما أنّCCنا مCCوجCCودون فCCي هCCذا الCCقرن فCCعلينا فCCي سCCبيل الّ C
Cشكر لهCCذه املCCواهCCب أن
نCقوم بCأعCمال تCليق بهCذا الCقرن فCمثالً حCينما يCبلغ اإلنCسان سّ Cن الCبلوغ يCجب أن يCكون عCلى أحCوال
وأطCCوار تCCليق بCCس ّن الCCبلوغ وكCCذلCCك األمCCر فCCي عCCالCCم اإلمCCكان ،فCCبما أنّCCه قCCد تCCر ّقCCى إلCCى هCCذه ال ّ CدرجCCة
ا ّلCتي أصCبح فCيها قCرن األنCوار وقCرن ظCهور األسCرار وقCرن فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ وقCرن يCوم اهلل
السCلوك ا ّلCCذي يCليق بهCذا الCقرن أل ّن الCعالCم وصCل إلCى
وقCرن املCلكوت األبCهى يCجب عCلينا أن نسCلك ّ C C
درجCة الCبلوغ إن لCم يCصل إلCى درجCة الCبلوغ فCسوف يCصلها عCن قCريCب  ,الحCظوا كCم اتّCسعت دائCرة
Cؤس CCسات ع CCظيمة ظه CCرت وك CCم م CCن
ال CCعقول واألف CCكار وك CCم زادت االك CCتشاف CCات الج CCدي CCدة وك CCم م CCن م C Cّ C
أي مCCدى انتشCCرت الCCعلوم الCنّافCCعة .فCCمع وجCCود هCCذه املCCواهCCب اإللCCه ّية
مCCخترعCCات بCCديCCعة تجّ Cلت وإلCCى ّ
هCل يCليق بCالبشCر أن يCكونCوا غCرقCى فCي بحCر املCا ّد ّيCات وأسCرى عCالCم الCطّبيعة؟ إ ّن هCذا الCقرن قCرن

تج ّ Cلت ف CCيه ق CCوى اإلن CCسان امل CCعنويّ CCة وظه CCرت ك CCماالت اإلن CCسان ال Cّ Cروح CCان Cيّة وبه CCرت ن CCوران Cيّة ال CCعال CCم
اإلنCسانCيّ وتجّ Cلت الCفيوضCات اإللCهيّة غCير املCتناهCية .وبCما أ ّن الCكماالت الCجسمانCيّة قCد بCلغت أعCلى
درجCCة فCCكذلCCك الCCكماالت الCّ CروحCCان Cيّة يCCنبغي أن تCCصل إلCCى أعCCلى درجCCة لCCكي يCCتن ّور ظCCاهCCر اإلنCCسان
السعادة ال ّدنيويّة وامللكوتيّة كلتاهما وتظهر الفضائل الطّبيعية اإللهيّة ك ّلها.
وباطنه وتتح ّقق ّ
Cري مCرآة لCحقائCق األشCياء أعCني أ ّن فCي اإلنCسان قّ Cوة تCكشف الCحقائCق كCذلCك
وكCما أ ّن الCعقل البش ّ
حCCقيقة اإلنCCسان مCCرآة ألنCCوار املCCلكوت ولCCها اسCCتعداد لتتج ّ Cلى فCCيها الCCحقائCCق املCCلكوت Cيّة وتظهCCر فCCيها
األس CC Cرار اإلل CC Cهيّة وت CC Cنطبع ف CC Cيها ص CC Cور امل CC Cأل األع CC Cلى وله CC Cذا ف CC Cإذا ارت CC Cقى ال CC Cجان CC Cبان -ال CC Cجان CC Cب
الCجسمانCيّ والCجانCب ال ّCروحCانCيّ -فCعند ذلCك تظهCر الCحقيقة اإلنCسانCيّة فCي مCنتهى الجCمال والCكمال
 ,إ ّن اهلل لCCه الحCCمد قCCد فCCتح لCCنا فCCي هCCذا الCCقرن كCّ Cل بCCاب وأنCCار لCCنا كCّ Cل شCCمع وأحCCاط غCCيث رحCCمته
Cب نCسيم عCنايCته وهCيّأ لCنا مCن ك ّCل جCهة وسCائCل الCكمال فCال يCجوز لCنا أن نهCدر ك ّCل هCذه
الجCميع وه ّ
املCواهCب اإللCهيّة ونهCدر هCذه الCفيوضCات ال ّCروحCانCيّة ونهCدر هCذه األنCوار الCالّهCوتCية بCل يCنبغي لCنا أن
روحCا وقCلبًا حCتّى تظهCر هCذه املCواهCب اإللCهيّة فCي الCحقيقة اإلنCسانCيّة بCمنتهى درجCة الCكمال
نCسعى ً C
ب الجCCليل ويCCصبح عCCالCCم الCنّاسCCوت مCCرآة املCCلكوت ،وعCCند ذلCCك
حCتّى تCCكون البشCCريّCCة مCCرآة مCCلكوت الCّ Cر ّ
Cسعادة األخCC Cرو ّيCC Cة واملCC CواهCC Cب اإللCC Cه ّية والCّ C CروحCC Cان ّ C Cية الCC Cعظيمة
Cسعادة ال ّ C CدنCC Cيو ّيCC Cة والّ C C
يCC Cنال البشCC Cر الّ C C
وال Cنّوران ّ Cية املCCلكوت ّ Cية  ,إذن فCCاجتهCCدوا لCCكي تCCفوا حCCق الّ C
Cشكر لهCCذه األلCCطاف وتCCتل ّقوا نCCفثات الCّ Cروح
Cهمة
الCC Cقدس وتCC CنالCC Cوا هCC Cذه ال C Cنّوران ّ C Cية وتCC Cشكروا هCC Cذا الCC Cفضل واملCC CوهCC Cبة وإذا بCC CذلCC Cتم مCC Cثل هCC Cذه الّ C C
الشCCرق والCCغرب وينهCCدم بCCناء الCCعداوة والCCبغضاء انهCCدا ًمCCا كّ Cل ًيّا وتنتشCCر املCCحبّة املCCلكوتّ Cية
فCCسيتعانCCق ّ C
Cصلح األك CCبر وي CCتعاش CCر
وت CCحصل األل CCفة ال Cّ Cروح CCان Cيّة وتتج ّ Cلى وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وي CCتح ّقق ال ّ C
Cسعادة املCلكوتCيّة كCلتاهCما وأرجCو
Cسعادة األرضCيّة وال ّ
البشCر فCي مCا بCينهم بCنهايCة األلCفة وتCحصل ال ّ
ّ
الكل بهذا املقام وهذه وصيّة منّي.
أن يفوز
خلود ال ّروح
ألقيت هذه الخطبة في مدينة بوسطن في  24تموز 1912
هو اهلل
لCقد قCرأتCم فCي الCكتب املCق ّدسCة مCسألCة بCقاء ال ّCروح وأد ّلCCتها الCنّقلية فCال حCاجCة بCأن أك ّCرر مCا قCرأتCموه
وسCCمعتموه بCCل أذكCCر لCCكم اآلن األدلCCة الCCعقلية عCCلى ذلCCك حCتّى يCCنطبق مCCا نCCقولCCه مCCع الCCكتاب املCCق ّدس
الروح اإلنسانيّة باقية .واآلن نقيم األد ّلة على ذلك:
ا ّلذي يقول بأ ّن ّ
الّ uدلuيل األ ّول :مCن الCواضCح لCدى الجCميع أ ّن كCافّCة الCكائCنات الCجسمانّ Cية مCر ّ CكCبة مCن عCناصCر ومCن
كCّ Cل تCCركCCيب مCCعني يCCحصل كCCائCCن مCCن الCCكائCCنات فCCمثالً هCCذا الCCورد وجCCد واكتسCCب شCCكله مCCن تCCركCCيب

الCعناصCر وعCندمCا يتحّ Cلل هCذا الCتّركCيب فCذاك هCو الCفناء .وال بّ Cد أن يCنتهي ك ّCل تCركCيب إلCى التّحCليل
ولCكن لCو كCان هCذا الCكائCن الCحي غCير مCر ّ CكCب مCن الCعناصCر الCجسمانCيّة فCإنّCه ال يتحّ Cلل وال يCموت بCل
يCبقى حCيًّا إلCى األبCد .وحCيث إ ّن ال ّCروح ليسCت فCي األصCل مCر ّكCCبة مCن عCناصCر فCإنّCها ال تتحّ Cلل ألن
ّ
الروح ال تركيب فيها فإنّها ال تتح ّلل.
كل تركيب يعقبه تحليل وحيث إ ّن ّ
ال ّ uدلuuيل ال uثّانuuي :ه CCو أ ّن ل ّ C
Cكل ك CCائ CCن م CCن ال CCكائ CCنات ل CCه ص CCورة ت CCح ّقق وج CCوده .ف CCإ ّم CCا أن ت CCكون ل CCه
Cصور املCتع ّددة
صCورة مCث ّلثة أو صCورة مCربّCعة أو صCورة مخ ّCمسة أو صCورة مسّ CدسCة وجCميع هCذه ال ّ
ال ي CCمكن اج CCتماع CCها ف CCي زم CCان واح CCد ف CCي ك CCائ CCن واح CCد وال ي CCمكن أن ي CCوج CCد ك CCائ CCن ف CCي ص CCور غ CCير
مCCتناهCCية .فCCصورة املCCث ّلث لCCكائCCن مCCا ال تCCتح ّول إلCCى صCCورة املCCربّCCع فCCي آن واحCCد وصCCورة املCCربّCCع ال
س CCا ل CCذل CCك ف CCإ ّن ال CCكائ CCن ال CCواح CCد إ ّمCC Cا أن ت CCكون
سا وص CCورة املخ Cّ Cمس ال ت CCصير مسّ C Cد ًC C
ت CCصير مخ Cّ Cم ً
سا وب CCان CCتقال CCه م CCن ص CCورة إل CCى ص CCورة أخ CCرى ي CCحصل الC Cتّغيير
ص CCورت CCه م CCث ّلثًا أو م CCربًّ C Cعا أو مخ Cّ Cم ً
وال CتّبديCCل ويظهCCر الCCفساد واالنCCقالب وحCCينما نCCتأ ّمCCل نجCCد أ ّن الCّ Cروح اإلنCCسان Cيّة تCCكون فCCي آن واحCCد
وفCي صCور غCير مCتناهCية فCال ّCروح تCتح ّقق فCي صCورة املCث ّلث وصCورة املCربّCع وصCورة املخ ّCمس وصCورة
Cصور مCCوجCCود فCCي ح Cيّز الCCعقل ولCCيس لCCه انCCتقال مCCن صCCورة
Cثمن والCّ Cروح مCCص ّور فCCي كCّ Cل هCCذه الّ C
املّ C
إلCى صCورة أخCرى ولهCذا فCالCعقل وال ّCروح ال يCتالشCيان ألنّCنا لCو أردنCا أن نCح ّول كCائCنًا مCن الCكائCنات
Cصورة األول CCى ت CCما ًمCCا ح Cتّى ي CCمكننا
ف CCي ص CCورة امل CCر ّب CCع إل CCى ص CCورة امل CCث ّلث ف CCإنّ CCنا ي CCجب أن نه CCدم ال ّ C
Cصور هCذه روح
Cصور وهCي فCي جCميع ال ّ
Cصورة الCثّانCية ،أ ّمCا ال ّCروح فCإنّCها جCامCعة لجCميع ال ّ
تCكويCن ال ّ
كCامCلة .لهCذا فCليس مCن املCمكن أن تCتح ّول مCن صCورة إلCى صCورة أخCرى ولهCذا ال يCعتريCها تCغيير أو
تبديل وهي باقية دائمة إلى األبد .وهذا دليل عقليّ.
الّ uدلuيل الuثّالuث :لجCميع الCكائCنات هCناك وجCودهCا أ ّوالً ثّ Cم أثCرهCا .فCاملCعدوم ال أثCر حCقيقيّ لCه ولCكنّنا
CاسCا عCاشCوا قCبل ألCفي سCنة وال تCزال آثCارهCم تCتوالCى فCي الCظهور وتشCرق كCال ّ
Cشمس
نCالحCظ أ ّن أن ً C C
إشCCرا ًقCCا .فCCحضرة املCCسيح عCCاش قCCبل ألCCف وتCCسعمائCCة سCCنة واآلن نCCرى سCCلطته بCCاقCCية فهCCذا هCCو أثCCر
واألثر ال يترتّب على شيء معدوم واألثر يستلزم وجود املؤثّر.
الّ uدلuيل الّ uرابuع :مCا هCو املCوت؟ املCوت هCو اخCتالل الCقوى الCجسمانّ Cية لCإلنCسان فCال تCبصر عCيناه وال
تCCسمع أذنCCاه وال تCCدرك قCCواه وال يتحCّ Cرك وجCCوده ومCCع هCCذا نCCراه بCCرغCCم اخCCتالل قCCواه الCCجسمانّ Cية أثCCناء
الروح هي ا ّلتي ترى وتملك
النّوم يسمع ويدرك ويرى
ّ
ويحس وواضح أ ّن ّ
ج CCميع ال CCقوى ف CCي ح CCني أ ّن ال CCقوى ال CCجسمان Cيّة م CCفقودة .إذن ف CCبقاء ق CCوى ال Cّ Cروح غ CCير م CCنوط ب CCبقاء
الجسد.
الّ uدلuيل الuخامuس :إ ّن الCCجسم اإلنCCسان Cيّ يCCضعف ويCCسمن ويCCمرض ويCCصحّ ولCCك ّن الCّ Cروح تCCبقى
ع CCلى ح CCال واح CCدة .ف CCعندم CCا ي CCضعف ال CCجسم ال ت CCضعف ال Cّ Cروح وع CCندم CCا ي CCسمن ال CCجسم ال ت CCرت CCقي
الصحة.
والروح ال تنال
ّ
والروح ال تمرض والجسم يصحّ ّ
الروح فالجسم يمرض ّ
ّ

إذن اتّضح أ ّن هناك في جسد اإلنسان حقيقة أخرى غير هذا الجسم ال يعتريها تغيير.
uسادس :إنّ CCكم ت CCف ّكرون ف CCي ك Cّ Cل أم CCر وت CCشاورون أن CCفسكم ف CCما ه CCو ذل CCك ال ّ C
Cشيء ا ّلCCذي
ال ّ uدلuuيل الّ u
Cجسم جCCالCCس أمCCامCCكم ويتّحCCدث إلCCيكم ،فCCحينما تCCف ّكرون فCCي ا ّلCCذي
يCCعطيكم الCّ Cرأي؟ كCCأنّCCه إنCCسان مّ C
تتحّ CدثCون مCعه تCوقCنون أنّCه ال ّCروح  ,واآلن نCأتCي إلCى مCا يCقولCه الCبعض مCن أنّCنا ال نCشاهCد ال ّCروح .إنّ
مجCCرد وليسCCت بCCجسم فCCكيف إذًا تCCمكن رؤيCCته؟ فCCاملCCرئCيّات يCCجب أن
قCCولCCهم هCCذا صCCحيح أل ّن الCّ Cروح ّC
أرواحCا وح ٍ
Cينئذ ال يCكون هCناك روح .الحCظوا اآلن
ًC
تCكون أجCسا ًCمCا فCإن كCانCت أجCسا ًCمCا فCهي ليسCت
Cحس ولCيس لCه
Cصوت وليسCت لCه ذائCقة وال ي ّ
هCذا الCكائCن الCنّباتCيّ فCإنCه ال يCرى اإلنCسان وال يCسمع ال ّ
عCلم أبً Cدا بCالCعوالCم الCعالCية ويCقول لCنفسه لCيس هCناك عCالCم آخCر غCير عCالCم الCنّبات ولCيس هCناك جCسم
وراء ال Cنّبات ،وبCCمقتضى عCCاملCCه املحCCدود يCCظ ّن أ ّن عCCالCCم الCCحيوان وعCCالCCم اإلنCCسان لCCيس لCCهما وجCCود.
ف CCاآلن ه CCل إ ّن ع CCدم إح CCساس ه CCذا ال Cنّبات دل CCيل وب CCره CCان ع CCلى ع CCدم وج CCود ع CCال CCم ال CCحيوان وع CCال CCم
Cلروح لCيس بCدلCيل عCلى عCدم وجCود عCالCم ال ّCروح ولCيس بCدلCيل
اإلنCسان .إذن فCعدم إحCساس البشCر ل ّ
عCCلى مCCوت الCّ Cروح أل ّن كCّ Cل ٍ
دان فCCي مCCرتCCبته ال يCCدرك مCCرتCCبة أعCCلى مCCنه ،فCCعالCCم الجCCماد ال يCCدرك عCCالCCم
النّبات وعالم النّبات ال يدرك عالم الحيوان وعالم الحيوان ال يصل إلى حقيقة عالم اإلنسان.
Cصا ولCيس لCه عCلم بCعالCم ال ّCروح
وعCندمCا نCنظر إلCى الCعالCم اإلنCسانCيّ نCراه بCمقتضى هCذا الّ CدلCيل نCاق ً
ا ّلCذي هCو مCن املج ّCردات وال يCثبت وجCوده إال بCاألد ّلCة الCعقليّة .وعCندمCا نCدخCل عCالCم ال ّCروح نCرى أ ّن لCه
Cحا ولCCه حCCقيقة أبCCديّCCة ،ومCCثل هCCذا كCCمثل الجCCماد حCCني يCCصل إلCCى عCCالCCم ال Cنّبات
وجCCو ًدا مCCح ّققا واضً C
فCإنّCه يCرى قّ Cوة الCنّم ّو مCوجCودة وعCندمCا يCصل عCالCم الCنّبات إلCى عCالCم الCحيوان يجCد حً Cقّا أ ّن فCيه قّ Cوة
اإلح CCساس ،وع CCندم CCا ي CCصل ع CCال CCم ال CCحيوان إل CCى ع CCال CCم اإلن CCسان ي CCفهم أ ّن ل CCه ق CCوى ع CCقلية ،وع CCندم CCا
يCCدخCCل اإلنCCسان فCCي الCCعالCCم الCّ CروحCCان Cيّ يCCدرك أ ّن الCّ Cروح كCCالّ C
Cشمس ثCCابCCتة أبCCديّCCة بCCاقCCية مCCوجCCودة ال
يعتريها زوال.

السعادة ال ّروحيّة
ّ
الس ّيدة بارسنز في دوبلن في  31تموز 1912
ألقيت هذه الخطبة املباركة في بيت ّ
هو اهلل
Cسيّدة بCCارسCCنز ألنّCCها كCCانCCت سCCبب لCCقائCCي بCCكم وتحّ CدثCCي إلCCيكم .إنّCCني إنCCسان
إنّCCي مCCم ّ
نت جً Cدّا مCCن الّ C
ش CCرق Cيّ وأن CCتم م CCن أه CCال CCي ه CCذه ال CCبالد ال CCغرب ّ Cية ول CCم ي CCكن اج CCتماع CCنا ف CCي م CCكان واح CCد م CCمكنًا وق CCد
نت جً Cدّا مCCنها أل ّنCCها عCّ CرفCCتني
Cس ّيدة بCCارسCCنز سCCبب مCCجالسCCتي ولCCقائCCي بCCكم لCCذا فCCإ ّنCCني مCCم ّ
صCCارت الّ C
الش CCرق وع CCندم CCا وص CCلت إل CCى ه CCذه ال CCبالد وزرت أم CCري CCكا رأي CCت أ ّن األ ّم CCة ق CCد
ب CCكم  ,ل CCقد ج CCئت م CCن ّC C
CصناعCCة وفCCي الCCعلوم املCCا ّد ّيCCة عCCلى حّ Cد سCCواء
Cظيما فCCي الCتّجارة وفCCي الّ C
ارتCCقت فCCي املCCا ّد ّيCCات رقً Cيّا عً C
وأص CCبحت ال CCبالد م CCعمورة م CCن ك Cّ Cل ج CCهة وك CCذا أص CCبحت ال Cتّر ّقCCيات امل CCا ّديّ CCة ف CCي أوروبّ CCا ف CCي م CCنتهى
درج CC Cة وه CC Cي ت CC Cزداد ي CC Cو ًم CC Cا ف CC Cيو ًم CC Cا  ,ول CC Cكنّني الح CC Cظت أ ّن ال C Cتّر ّقCC Cيات ال Cّ C Cروح CC Cان C Cيّة ق CC Cد ت CC Cدنّ CC Cت وأنّ
وجCه إلCى اهلل وا ّتجهCت جCميع الCقلوب إلCى أمCور
اإلحCساسCات ال ّCروحCانCيّة املCلكوتCيّة تCضاءلCت وق َّCل الCت ّ ّ C
ال ّ CدنCCيا وصCCار كCّ Cل واحCCد يCCتمنّى أن تCCرتCCقي حCCياتCCه الCCجسمان Cيّة ويCCنال ثCCروة دنCCيويّCCة ويCCحصل عCCلى
راحCة وطCمأنCينة نCاسCوتCيّة  ,وخCالصCة الCقول إ ّن اإلحCساسCات املCا ّديّCة كCثيرة واإلحCساسCات املCلكوتCيّة
قCليلة نسCبيًّا وهCذا هCو األمCر فCي جCميع أطCراف الّ CدنCيا  ,ولCك ّن سCعادة الCعالCم اإلنCسانCيّ غCير مCمكنة
دون حCCصول اإلحCCساسCCات الCّ CروحCCانCيّة ولCCن تCCكون للبشCCر راحCCة واطCCمئنان إالّ بCCالCتّوجCCه إلCCى مCCلكوت
اهلل .ف CCالجس CCد ي CCتلذّذ م CCن امل CCواه CCب امل CCا ّديّ CCة .أ ّم CCا ال Cّ Cروح ف CCتحيا م CCن ال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة ول CCن ي CCكون
السCCرور الCCحقيقيّ والCCفرح الCّ CروحCCي مCCمكنني إالّ بCCاإلحCCساسCCات املCCلكوت ّ Cية .أل ّن عCCالCCم البشCCر مCCحاط
ّC
بCالCباليCا وال ّCرزايCا واإلنCسان عCرضCة ل ّ
Cكل بCالء ومCصيبة .وك ّCل إنCسان ال بّ Cد أن يCكون لCه هّ Cم ومCشكلة.
فّ C
Cحته عCCليلة ولCCذا
Cكل واحCCد مCCبتلىً مCCن جCCهة مCCا .فCCمثالً هCCناك شCCخص فCCي مCCنتهى الCCغنى ولCCك ّن صّ C
Cص ّحة ولCCكن تCCصيبه مCCصيبة بCCوفCCاة
فCCهو فCCي ه ّ Cم مCCن هCCذه ال CنّاحCCية .وهCCناك شCCخص فCCي مCCنتهى الّ C
طCفل مCن أطCفالCه أو واحCد مCن أقCرب أقCربCائCه أو أحCسن أصCدقCائCه فCيصبح حCزيCنًا مCن هCذه الCجهة.
Cخصا آخ CCر ل CCه ع CCد ّو وع CCد ّوه ي CCتع ّقبه ل CCذا ف CCإنّ CCه م CCهموم م CCن ه CCذه ال Cنّاح CCية .وإن ك CCمل س CCرور
ون CCرى ش ً C
اإلنCسان مCن جCميع الCجهات صCار الCنّاس يحسCدونCه فCيقع فCي هّ Cم وغّ Cم مCن هCذ الCنّاحCية  ,وخCالصCة
Cخصا فCCار ًغCCا مCCن الCCهمّ
الCCقول ليسCCت هCCناك فCCي هCCذه الّ CدنCCيا راحCCة إلنCCسان .وال تسCCتطيع أن تجCCد شً C
CوجCCه إلCCى املCCلكوت اإللCCهيّ فCCإ ّن هCCذا مCCدار
والCCغ ّم  ,أ ّمCCا إذا كCCانCCت لCCإلنCCسان إحCCساسCCات روحCCانCيّة وتCّ C
CتوجCCه إلCCى اهلل يCCنال إحCCساسCCات روحCCان Cيّة ويCCنسى كCّ Cل ه ّ Cم وغ ّ Cم فCCلو هجCCمت
تسCCليته .فCCهو حCCينما يCّ C
CتوجCCه إلCCى اهلل تCCزول جCCميع هCCذه
عCCليه الCCباليCCا مCCن جCCميع الCCجهات فCCإ ّن لCCديCCه التّسCCلية ألنّCCه حCCينما يCّ C
والس CCرور وت CCحيط ب CCه ال CCبشارات اإلل CCهيّة
ّC C
ال CCهموم وال CCغموم واألح CCزان وي CCحصل ع CCلى م CCنتهى ال CCفرح
ويرى العزّة وهو في منتهى الذّ ّلة ويرى نفسه غنيًّا وهو في منتهى الفقر.

وق CCد ح CCدث ف CCي ال Cزّم CCن ال CCقدي CCم أن ج CCاء وق CCت س CCيطرت ف CCيه امل CCا ّديّ CCات ول CCم ت CCبقَ ه CCناك إح CCساس CCات
CتوجCCه إلCCى اهلل .فس ّ Cدت
روحCCان Cيّة وانCCحصرت جCCميع أفCCكار البشCCر فCCي ال CنّاسCCوت ولCCم يCCبقَ إنCCسان يCّ C
أبCCواب مCCعرفCCة اهلل وخCCمدت نCCار مCCحبّة اهلل خCCمو ًدا ك ّ Cليًّا وغCCرق جCCميع البشCCر فCCي بحCCر املCCا ّدة فظهCCر
حCCضرة إبCCراهCCيم فCCماج بحCCر الCّ CروحCCان Cيّات وطCCلعت أنCCوار املCCلكوت ونCCفثت نCCفحة الCCحياة فCCي الCCقلوب
وظهCCرت الCّ CروحCCانّ Cيات وبCCرزت الCCق ّوة املCCلكوتّ Cية وتCCغ ّلبت عCCلى الCCق ّوة املCCا ّد ّيCCة واشCCتعلت نCCار الهCCدايCCة إلCCى
أن أح CCاط CCت أن CCوار امل CCلكوت اإلل CCه ّية ب CCعال CCم البش CCر ّي CCة  ,وب CCعد م ّ Cدة ان CCطفأت ت CCلك األن CCوار م Cّ Cرة أخ CCرى
CوجCCه إلCCى املCCلكوت فظهCCر
وأحCCاطCCت بCCالCCعالCCم ظCCلمات املCCا ّد ّيCCة وغCCفل الخCCلق عCCن اهلل ولCCم يCCبقَ هCCناك تCّ C
حCCضرة مCCوسCCى ورفCCع رايCCة ال ّ CديCCانCCة وشCCرع بCCبيان املCCلكوت وأشCCعل سCCراج الهCCدايCCة فسCCطعت أنCCوار
السCراج م ّCرة
املCلكوت مCن ك ّCل جCهة وانجCذب اإلسCرائCيليّون إلCى مCلكوت اهلل  ,وبCعد مّ Cدة انCطفأ ذلCك ّ C C
أخCرى وأحCاطCت بCالCعالCم الCظّلمات وشCغل الCنّاس بCاألمCور الCجسمانCيّة وأصCبحت إحCساسCات جCميع
البش CCر م CCا ّديّ CCة وت CCع ّلقت ال CCقلوب ج CCمي ًعا ب CCال Cنّاس CCوت وت CCنزّل ج CCميع ال Cنّاس ف CCي أع CCماق األرض ت CCنزّل
الحشCرات وأصCبح جCميع الCنّوع اإلنCسانCيّ كCالCحيوان فCلم تCبقَ أبً Cدا إحCساسCات روحCانCيّة ولCم يCبقَ
نCور هCدايCة قّ C
ط وغCرقCت جCميع املCلل فCي املCا ّديّCات .فCفي مCثل هCذه الCحال طCلع كCوكCب املCسيح وتCنفّس
صCبح الهCدى وسCطعت أنCوار املCلكوت وفCاضCت اإلحCساسCات ال ّCروحCانCيّة عCلى املCا ّديّCات وبCلغ األمCر
إلCCى درجCCة لCCم يCCبقَ فCCيها لCCلما ّديّCCات حCCكم أبً Cدا وجCCرت األمCCور عCCلى هCCذا املCCنوال مّ Cدة مCCن الCزّمCCان .ثCمّ
بCعد ذلCك أظCلمت الجCزيCرة الCعربCيّة وظهCرت الCوحCشيّة وظهCر سCفك الّ CدمCاء فCحاربCت األقCوام الCعربCيّة
ب CCعضها ب ً C
Cعضا وس CCفك ب CCعضها دم ال CCبعض اآلخ CCر ونه CCب ب CCعضها أم CCوال ال CCبعض اآلخ CCر وأس CCر
بCCعضها أبCCناء الCCبعض اآلخCCر .فCCفي مCCثل هCCذه الCCحال ظهCCر حCCضرة الCّ CرسCCول فCCي الجCCزيCCرة الCCعرب ّ Cية
ور ّبCى مCثل هCذه الCقبائCل الCوحCش ّية وهCذه الCنّفوس الCتّائCهة ونّ Cور هCؤالء الجهCالء بCأنCوار املCدنّ Cية ور ّبCى
CوجCهها إلCى اهلل  ,ثّ Cم انCقلبت األمCور م ّCرة أخCرى وغCرب
الCنّفوس فCنالCت إحCساسCات روحCانّ Cية وازداد ت ّ C
كCوكCب نCور الهCدايCة وأحCاطCت ظCلمة ال ّ
CضاللCة وظهCرت الCقوى املCا ّديّCة واخCتفت اإلحCساسCات الّ CديCنيّة
وأظ CCلمت ال CCقلوب وت CCدنّ CCت ال CCعقول ف CCفي ه CCذا ال CCوق CCت ظه CCر ح CCضرة ال CCباب ف CCي إي CCران وط CCلع ك CCوك CCب
الشCرق ولCم تCبقَ
حCضرة بCهاء اهلل وأشCرقCت أنCوار املCلكوت أشّ Cد إشCراق وتCالشCت الCقوى املCا ّديّCة فCي ّC C
CسماويّCCة وزالCCت الCCوحCCشية وظهCCرت ال CتّربCCية اإللCCهيّة وبCCدأت
إحCCساسCCات مCCا ّديّCCة وطCCلعت ال Cنّوران Cيّة الّ C
الCCقوى املCCعنويّCCة تظهCCر آثCCارهCCا وق ّ Cلت غCCفلة الخCCلق وضCCاللCCهم وقCCد أحCCاطCCت نCCوران Cيّة حCCضرة بCCهاء اهلل
بCCإيCCران الCCيوم إلCCى درجCCة تCCربّCCت نCCفوس مCCثل املCCالئCCكة وظهCCرت أنCCفس تCCوجهCCت بCCقلوبCCها وأرواحCCها إلCCى
مCلكوت اهلل وغCرقCت فCي بحCر ال ّCروحCانCيّات فCهي رحCمانCيّة وهCي نCورانCيّة وهCي سCماويّCة وهCي ال تCعنى
Cهمة لCك ّن قCلوبCها
أقCل عCنايCة بهCذه الّ CدنCيا فCهي تشCتغل فCي صCناعCتها لCتحصيل مCعاشCها بCمنتهى ال ّ
Cثيرا ف CCلم ي CCبقَ ل CCدي CCها م CCن
مCّ C
CتوجCCهة إل CCى اهلل وأرواح CCها مس CCتبشرة ب CCبشارات اهلل وارت CCقت أخ CCالق CCها ك ً C
األخCالق الCذّمCيمة شCيء .وصCاروا رحCماء بجCميع الخCلق ويCحبّون جCميع البشCر ويCعتبرون الجCميع
Cسمون ع CCال CCم اإلن CCسان ّ Cية ب CCاس CCم شج CCرة واح CCدة وي CCرون ج CCميع أف CCراد
أه CCلهم وأق CCرب CCاءه CCم وص CCاروا ي ّ C

البشCر بCمثابCة أوراق وبCراعCم وأثCمار لCتلك ّ
Cصلح الCعمومCي وعCقيدتCهم وحCدة
الشجCرة وغCايCة أمCلهم ال ّ
الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وهCCم مشCCتاقCCون إلCCى الCّ Cرق Cيّ فCCي الCCعلوم والCCفنون وسCCاعCCون وراء مCCا يس Cبّب عCCلوّ
Cعصب ج CCنسيّ وال
Cعصب م CCذه CCبي وال ت ّ C
Cعصبات :ف CCال ت ّ C
ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ وليس CCت ل CCدى ه CCؤالء ت ّ C
عصبات
Cغوي ،فCهم متح ّCررون مCن جCميع هCذه الCت ّ ّ
Cعصب سCياسCيّ وال ت ّ
Cعصب وطCنيّ وال ت ّ
ت ّ
Cعصب ل ّ
وي CCعتبرون س CCطح األرض وط Cنًا واح ً Cدا وي CCعتبرون ج CCميع البش CCر أ ّم CCة واح CCدة وي CCرون ج CCميع ال Cنّاس
عCCبا ًدا هلل ويCCعرفCCون اهلل رؤوفًCCا بجCCميع البشCCر ولهCCذا فCCهم رحCCماء بجCCميع البشCCر ولCCيس لCCهم مCCقصد
غCCير رضCCاء اهلل وال أمCCنية لCCهم غCCير مCCحبّة الCCقلوب اإلنCCسانّ Cية  ,وقCCد تحCّ Cمل هCCؤالء الCCباليCCا الCCكثيرة مCCن
أجCل الCحصول عCلى هCذا املCقام فCهاجCمتهم سCائCر األحCزاب وثCارت عCليهم بCمنتهى الCتّعصب ونهCبت
أمCCوالCCهم وأغCCارت عCCليهم إلCCى درجCCة أحCCرقCCت أجCCساد بCCعضهم ولCCكنّهم لCCم يCCهنوا أب ً Cدا فCCأصCCبحوا ك Cلّ
Cشهادة بّ C
Cضحون بCCأرواحCCهم وقCCبلوا الّ C
Cكل فCCرح وسCCرور إلCCى
يCCوم هCCدفًCCا لCCسهم وكCCانCCوا فCCي كCّ Cل حCCني يّ C
أن مات ناصر ال ّدين شاه َّ
وقل التّعرض لهم ونالوا شيئًا من األمن وهم اآلن يبذلون الجهد أكثر
مCن ذي قCبل مCن أجCل أن يCصبح الCنّاس رؤوفCني بCبعضهم ويCكون الCنّوع اإلنCسانCيّ فCي حCكم عCائCلة
واح CCدة .وه CCم ي CCبذل CCون م CCنتهى ال Cتّضحية ف CCي ه CCذا امل CCجال ك CCي ي CCصبح ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ن CCوران Cيًّا
وتCنعكس فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ انCعكاسCات الهCوتCيّة وتCصبح الCقلوب املCظلمة نCورانCيّة وتCزول رذائCل
Cسفر ال CCبعيد إل CCى
Cسماويّ CCة  ,وم CCن أج CCل ه CCذا اله CCدف ق CCمت به CCذا ال ّ C
البش CCريّ CCة وتتج ّ Cلى ال CCفضائ CCل ال ّ C
الشCCرق والCCغرب ويCCتح ّقق كCCامCCل االرتCCباط بCCينهما فCCيعاون
أمCCريCCكا وجCCئت إلCCى هCCنا وذلCCك كCCي يCCلتئم ّ C
Cصلح ال CCعموم Cيّ
ال CCواح CCد اآلخ CCر وي CCصبح س CCبب راح CCته .ف CCإن ائ CCتلف ّC C
الش CCرق وال CCغرب رف CCرف ع CCلم ال ّ C
وتجّ C Cلت وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ وح CCصل ال ّ C
Cضرع إل CCى
Cكل ع CCلى ال Cّ Cراح CCة والC Cطّمأن CCينة  ,وله CCذا أت ّ C
ويبشCC Cر األرواح
ّC
Cلتمسا أن يCC Cنير هCC Cذه الCC CوجCC Cوه ويCC Cجعل هCC Cذه الCC Cقلوب نCC Cوران ّ C Cية
املCC Cلكوت اإللCC Cهيّ مC C
ً
Cسعادة تCحت ظّ Cله ونCنال ال ّCراحCة
Cسماو ّيCة حCتّى نCكون جCميعنا فCي حCمى اهلل ونCنال ال ّ
بCالCبشارات ال ّ
Cسعادة ال ّCروحCانCيّة ونCبلغ مCنتهى آمCالCنا وأمCانCينا مCن جCميع الCجهات هCذه هCي
الCجسمانCيّة ونCبتغي ال ّ
آمالي وهذه هي مناجاتي هلل.

التّربية نوعان
املوحدين في دوبلن –أمريكا -في  11آب سنة 1912
ألقيت هذه الخطبة في كنيسة
ّ
هو اهلل
مCن املسّ Cلم بCه لCدى عCموم الCعقالء أ ّن عCالCم الCطّبيعة نCاقCص ومCحتاج إلCى الCتّربCية .فCإنّCكم تCالحCظون
وح CCش .ف CCال Cتّرب CCية ه CCي ا ّل CCتي ت CCجعل اإلن CCسان
Cرب ف CCإنّ CCه ي CCكون ف CCي ن CCهاي CCة ال Cت ّ ّ C
أ ّن اإلن CCسان إذا ل CCم ُي َّ C
إنCCسانًCCا وإذا تCCرك عCCلى الCطّبيعة فCCإنّCCه يCCكون مCCثل سCCائCCر الCCحيوانCCات  ,انCCظروا إلCCى املCCمالCCك املCCتم ّدنCCة
ت CCروا ح CCينما ي CCتر ّب CCى اإلن CCسان ويكتس CCب ال CCفضائ CCل ي CCصبح م CCتم ّدنً CCا وي CCصير ع CCاق Cالً وي CCصير ع CCامل ً CCا
CتوحCCشة مCCثل أواسCCط أفCCريCCقيا عCCندمCCا ال يCCر ّبCCى يCCبقى عCCلى حCCالCCة
ويCCصبح كCCامCالً ولCCكنّه فCCي الCCبالد املّ C
وحCCش  ,والCCفرق بCCني بCCلدان أمCCريCCكا وأواسCCط أفCCريCCقيا هCCو أ ّن ال Cنّاس هCCنا تCCربّCCوا وهCCناك ال تCCوجCCد
ال Cت ّ ّC
ت CCرب CCية .وأه CCل أف CCري CCقيا ب CCاق CCون ع CCلى ح CCال CCتهم ال Cطّبيعية أ ّم CCا أه CCال CCي أم CCري CCكا ف CCقد ن CCال CCوا م CCن ال Cتّرب CCية
Cتقيما وتCجعل األجCمة حCديCقة وتCجعل ّ
الشجCرة
Cورا  ,الCتّربCية تCجعل الCغصن املCعو ّج مس ً
قسCطًا مCوف ً
عCديCمة الCثّمر مCثمرة وتCجعل األرض ال ّ
Cعمر الّ CديCار املنهCدمCة وتCجعل
CشائCكة حCقالً ل ّ
CلسنابCل .والCتّربCية ت ّ
CتوحCCش مCCتم ّدنًCCا وال CتّربCCية تCCجعل الCCجاهCCل كCCام Cالً .ال CتّربCCية تCCجعل اإلنCCسان عCCامل ًCا بCCاملCCلكوت اإللCCهيّ
املCّ C
وتCCجعله يCCنال مCCعرفCCة اهلل وتCCجعل اإلنCCسان روحCCانCيًّا وكCCاشCفًا ألسCCرار الCطّبيعة ومCطّل ًعا عCCلى حCCقائCCق
األشCياء  ,والCخالصCة أ ّن مCن املسّ Cلم بCه لCدى الجCميع أ ّن عCالCم الCطّبيعة نCاقCص وأن كCمال الCطّبيعة
CفترسCCا بCCل
ًC
مCCنوط بCCال CتّربCCية فCCإن لCCم تCCكن هCCناك تCCربCCية فCCإ ّن اإلنCCسان يCCكون مCCثل سCCائCCر الCCحيوانCCات مC
أح ّ C
ط م CCنها  ,م CCثال ذل CCك أنّ CCه ت CCصدر ف CCي ب CCعض األح CCيان م CCن اإلن CCسان ب CCعض ال Cتّصرف CCات ا ّلCCتي ال
CفترسCCا فCCإنّCCه يCCفترس فCCي الCCيوم حCCيوانًCCا
ًC
تCCصدر مCCن الCCحيوان .فCCالCCحيوان عCCديCCم ال CتّربCCية مCCهما يCCكن مC
واحً C Cدا أ ّمCC Cا اإلن CCسان ع CCدي CCم الC Cتّرب CCية امل CCفترس ي CCفترس ي CCومً C Cيّا م CCائ CCة أل CCف ن CCفر  ,الح CCظوا الC Cنّفوس
CتراسCCا مCCن ال CذّئCCب وأح ّ C
ط مCCن الCCحيوان ,
CسفّاحCCة ا ّلCCتي جCCاءت فCCي ال CتّاريCCخ تCCروهCCا كCCانCCت أش ّ Cد افC ً C
الّ C
إذن فCCاإلنCCسان إن لCCم يCCنل تCCربCCية يCCصبح أح ّ C
ط مCCن الCCحيوان  ,وال CتّربCCية عCCلى قCCسمني :تCCربCCية مCCا ّديّCCة
وتCCربCCية إلCCهيّة .فCCقد كCCان فCCالسCCفة الCCعالCCم مCCع ّلمني مCCا ّديّCCني .كCCانCCوا يCCربّCCون ال Cنّاس تCCربCCية طCCبيعيّة لهCCذا
صCCاروا سCCبب الCتّربCCية والCّ CرقCيّ الCطّبيعي .لCCك ّن املCCظاهCCر املCCق ّدسCCة اإللCCهيّة كCCانCCوا مCCربّCCني إلCCهيّني ربّCCوا
األرواح وال CCقلوب وع CCال CCم األخ CCالق  ,ول CCقد ربّ CCى ال CCفالس CCفة ع CCال CCم األج CCسام وربّ CCت امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة
السCCالم كCCان مCCربّ Cيًا روحCCان Cيًّا .وكCCان مCCلكوت Cيًّا وكCCان
عCCالCCم األرواح .مCCثال ذلCCك حCCضرة املCCسيح عCCليه ّ C
مCCربّ Cيًا إلCCهيًّا ربّCCى األرواح وربّCCى عCCالCCم األخCCالق ور ّوج الCCحقائCCق املCCعقولCCة .أ ّمCCا حCCضرات الCCفالسCCفة
فCقد خCدمCوا املCدنCيّة وربّCوا البشCر مCن حCيث املCا ّدة  ,وفCي الCحقيقة إ ّن اإلنCسان مCحتاج إلCى االثCنني:
CسماويّCCة يCCكن مCCثل سCCائCCر
إلCCى ال CتّربCCية ال Cطّبيعيّة وإلCCى ال CتّربCCية اإللCCهيّة .فCCهو إن لCCم يCCنل ال CتّربCCية الّ C
الCحيوانCات ويCكن مج ّCرد كCاشCف لCلحقائCق املCحسوسCة .لCك ّن اهلل وضCع فCي اإلنCسان قّ Cوة يCصبح بCها
كCCاش Cفًا لCCلحقائCCق املCCعقولCCة وكCCاش Cفًا لCCلحقائCCق املCCلكوت ّ Cية ،تCCلك الCCق ّوة اإللCCه ّية كCCاشCCفة لCCلفيوضCCات وهCCي

س CCبب ل CCلحياة األب CCديّ CCة وت CCلك ال CCق ّوة س CCبب ح CCصول ال CCكماالت امل CCعنويّ CCة وت CCلك ال CCق ّوة ت CCجعل اإلن CCسان
مCC Cمتازًا عCC Cن الCC Cحيوان أل ّن الCC Cحيوان كCC CاشCC Cف لCC CلحقائCC Cق ال C CنّاسCC Cوت C Cيّة واإلنCC Cسان كCC CاشCC Cف لCC CلحقائCC Cق
CحتاجCCا إلCCى نCCفثات
ًC
ال CالّهCCوت Cيّة  ,إذًا فCCاإلنCCسان مCCهما يCCحصل عCCلى تCCر ّقCCيات مCCا ّديّCCة فCCإنّCCه ال يCCزال مC
CحتاجCا إلCى الCفيض املCلكوتCيّ ومCا لCم يCنل اإلنCسان
ًC
CحتاجCا إلCى الCتّربCية اإللCهيّة وم
ًC
ال ّCروح الCقدس وم
ه CCذه ال Cتّرب CCية ال ي CCصير ك CCام Cالً  ,له CCذا ف CCقد ظه CCرت امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة ف CCي ك Cّ Cل ك CCور ل CCتر ّب CCي ال Cنّفوس
تCربCية إلCه ّية ولCتزيCل نCقائCص الCطّبيعة ولتظهCر الCكماالت املCعنو ّيCة  ,والCطّبيعة أشCبه مCا تCكون بCالCغابCة
وحCضرة املCسيح بسCتانCيّ إلCهيّ حّ Cول هCذه الCغابCة إلCى حCديCقة وجCعل األشCجار عCديCمة الCثّمر مCثمرة
وجCCعل هCCذه األراضCCي املCCليئة بCCالّ C
Cشوك والCCعوسCCج بCCحكم الCطّبيعة بسCCتانًCCا مCCليئًا بCCالCCورود والCّ CريCCاحCCني
فCق ّلب الCتّربCة وأخCرج الCحشائCس ال ّ
CارجCا وقCلع وقCمع جCميع األشCواك
ارة عCديCمة الCنّفع فCرمCاهCا خ ً C
Cض ّ
ا ّلCCتي ك CCان CCت ق CCد ن CCمت ب CCمقتضى ال Cطّبيعة وب CCعد أن ك CCان CCت أرض أش CCواك أص CCبحت م CCزرع CCة وح CCدي CCقة
أرضCا شCائCكة لCكنّ
أزهCار .ولCو كCانCت تCبقى عCلى حCالCة الCطّبيعة فCال ش ّCك أنّCها كCانCت تCصبح غCابCة أو ً C C C
الCزّارع يCح ّول الCغابCة إلCى حCديCقة واألرض ال ّ
CشائCكة إلCى مCزرعCة ويCجعل هCذه األشCجار عCديCمة الCثّمر
مCثمرة ويCجعل أرض الCحشائCش مCزرعCة  ,وخCالصCة الCقول هCو إ ّن اإلنCسان مCهما يCرتِ Cق رقCيًّا طCبيعيًّا
ويكتسCب كCماالت مCا ّديّCة فCإنّCه يCع ّد حCيوانًCا ولهCذا فCهو مCحتاج لCنفثات ال ّCروح ومCحتاج لCلتّربCية اإللCهيّة
لCCكي تظهCCر الCCحقيقة اإلنCCسان Cيّة فCCي نCCهايCCة الجCCمال والCCكمال ولCCتصير مCCصداق آيCCة ال Cتّوراة فCCتكون
ص CCورة وم CCثاالً إل CCهيًّا وتس CCتفيض م CCن ال CCحقائ CCق امل CCلكوت Cيّة ،وب CCعد أن ك CCان CCت أرض Cيّة ت CCصبح س CCماويّ CCة
وبCعد أن كCانCت نCاسCوتّ Cية تCصبح الهCوتّ Cية وبCعد أن كCانCت جCسمانّ Cية تCصبح روحCانّ Cية ،وبCعد أن كCانCت
ظCلمانّ Cية تCصبح نCورانّ Cية وهCذا غCير مCمكن إال بCنفثات ال ّCروح الCقدس فCتنال حCياة أبCد ّيCة وإال فCليس
روحCا جCديً Cدا
Cأي وجCه مCن الCوجCوه امCتياز عCن الCحياة الCحيوانّ Cية  ,إ ّن املCظاهCر املCق ّدسCة تCنفث ً C
لCها ب ّ
فCي األجCساد وتهCب الCنّفوس عCقالً جCديً Cدا وتCمنحها تCر ّقCCيات عCظيمة وتCنير الCعالCم ،ولCكن ال تCمضي
CسماويّCة بCل تCتغ ّلب اإلحCساسCات الCطّبيعية
Cظلما م ّCرة أخCرى فCال تCبقى الCنّورانCيّة ال ّ
مّ Cدة إالّ ويCعود م ً
أرضCC Cا فCC Cبعد أن كCC CانCC Cت أرض أشCC Cواك وحCC CشائCC Cش يCC Cجعلها مCC CزرعCC Cة ط C Cيّبة
Cعمر ً C C
مCC Cثال ذلCC Cك زارع يّ C C
الCخيرات واملCحاصCيل أ ّمCا لCو يCتركCها فCإنّCها تCعود أرض أشCواك وحCشائCش  ,وهCكذا كCان الCعالCم بCق ّوة
املCظاهCر املCق ّدسCة مCزرعCة ذات بCركCة وكCان حCقالً وبسCتانًCا لCم تCكن فCيه ظCلمة جهCل بCل كCانCت الCنّورانCيّة
Cظلما بCCالCCك ّليّة ولCCم تCCبقَ ال Cنّوران Cيّة اإللCCهيّة أب ً Cدا ولCCم يCCدم
اإللCCهيّة سCCاطCCعة فCCيه ولCCكنّه بCCعد م ّ Cدة غCCدا مً C
الCCفيض اإللCCهيّ ولCCم تCCبقَ هCCناك تCCربCCية روحCCانCيّة  ,فCCفي مCCثل هCCذا الCCوقCCت ظهCCر حCCضرة بCCهاء اهلل فCCي
الشCCرق فCCي نCCهايCCة ال Cنّزاع والجCCدال وكCCان أتCCباع األديCCان فCCيه يCCسفك بCCعضهم
زمCCن كCCانCCت فCCيه مCCلل ّ C
دمCCاء بCCعضهم اآلخCCر وكCCانCCت املCCذاهCCب مCCشغولCCة فCCي الحCCرب والجCCدال فCCي مCCا بCCينها فCCلم تCCكن هCCناك
أبً Cدا آثCCار لCCلمحبّة ولCCم تCCكن هCCناك نCCورانCيّة سCCماويّCCة .فCCفي وقCCت كهCCذا ظهCCر حCCضرة بCCهاء اهلل وأعCCلن
وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ م ّ
Cتفضالً أ ّن البشCر كّ Cلهم عCبيد هلل وجCميع األديCان فCي ظ ّCل رحCمة اهلل وكCلّ
مCCا فCCي األمCCر هCCو أ ّن الCCبعض جCCاهCCل ونCCاقCCص وطCCفل يCCجب أن يCCصبح عCCامل ًCا كCCام Cالً بCCال ً Cغا والCCبعض

غCCرقCCى ظCCلمة الCطّبيعة يCCجب أن يCCصبحوا نCCورانCيّني واهلل رؤوف بCCالّ C
Cكل وألCCطافCCه اإللCCهيّة شCCامCCلة لCCلكلّ
والجCميع مسCتغرقCون فCي بحCر رحCمته ومسCتفيضون مCن الCفيوضCات اإللCهيّة  ,وخCالصCة الCقول فCقد
أزال حCCضرتCCه الCنّزاع والجCCدال وأزال الCCعداوة مCCن ذات الCCبني وجCCعل جCCميع األديCCان تCCلتئم بCCبعضها
وأ ّلCCف بCني املCذاهCب بCعد أن كCانCت فCي مCنتهى الCبغضاء وحCصل بCينها مCنتهى املCحبّة وهCناك الCيوم
ف CCي إي CCران ق CCوم أط CCاع CCوا أم CCر ح CCضرة ب CCهاء اهلل ف CCأص CCبحوا ف CCي م CCنتهى األل CCفة وال CCوئ CCام وأص CCبحوا
جCCمي ًعا مCCمتزجCCني فCCي مCCنتهى املCCحبّة وقCCد تّ C
Cفضل حCCضرة بCCهاء اهلل أ ّن عCCالCCم البشCCر ّيCCة مCCثل شجCCرة
واحCCدة وجCCميع املCCلل واألجCCناس عCCبارة عCCن أوراق تCCلك ّ
الشجCCرة وأفCCنانCCها .واهلل البسCCتان Cيّ ال يCCفرق
بCينها فCقد ر ّبCى الجCميع وغCايCة مCا فCي األمCر أ ّن الCبعض جCاهCل يCجب تCعليمه والCبعض نCاقCص يCجب
إكCمالCه والCبعض مCريCض تCجب مCعالCجته والCبعض أطCفال وتCجب تCربCية الCطّفل حCتّى يCصل إلCى سCنّ
ال CCبلوغ ول CCك ّن الج CCميع ع CCباد اهلل واهلل أب للج CCميع ورؤوف ب CCالج CCميع وال ّ C
Cكل مس CCتغرق CCون ف CCي بح CCر
رح CCمته وم CCا دام ه CCو رؤوف ب CCال ّ C
Cكل ف CCلماذا ن CCكون ن CCحن ق CCساة؟ وم CCا دام ه CCو ف CCي ص CCلح م CCع الج CCميع
Cعضا؟ وملCاذا نCحاول تحCطيم بCعضنا ب ً
فCلماذا يCحارب بCعضنا ب ً
Cتذرع
Cنتذرع بCذريCعة األ ّCمCة ون ّ
Cعضا ف ّ
Cتذرع بCذريCعة األسCماء فCيحارب
Cتذرع بCذريCعة ال ّ
CسياسCة ون ّ
Cتذرع بCذريCعة الCوطCن ون ّ
بCذريCعة املCذهCب ون ّ
بCCعضنا بً C
Cجة يCCسفك بCCعضنا دم الCCبعض اآلخCCر ونهCCدم الCCبيوت ،أهCCذا الئCCق
Cعضا ،وألقCCل ذريCCعة وحّ C
بCنا؟ مCع أنّCنا فCي ظ ّCل إلCه عCطوف مCثل هCذا اإللCه ا ّلCذي يCعفو عCن خCطايCانCا ويCرحCمنا وال يCب ّدل لCحاظ
عCنايCته مCهما كCان عCصيانCنا وطCغيانCنا .فهCل يCليق بCنا أن نCخالCف مCثل هCذا اإللCه؟ فCهو رؤوف بCالCكلّ
Cصلح
ونCحن نCكون قCساة  ,والCخالصCة أ ّن حCضرة بCهاء اهلل قCد ّ C C
أسCس مCثل هCذا الCتّأسCيس ور ّوج ال ّ
Cصدق واأللCفة
الCعمومCيّ وكCتب قCبل خCمسني سCنة رسCائCل إلCى جCميع املCلوك ودعCاهCم جCمي ًعا إلCى ال ّ
عصبات وامل CCخال CCفة
وع CCبادة ال CCحقيقة  ,ن CCعم ليس CCت ه CCناك آف CCة أع CCظم م CCن الح CCرب امل CCنبعثة م CCن الC Cت ّ ّ
CلرضCاء اإللCهيّ .الحCظوا أنّCه مCنذ بCدايCة الCتّاريCخ إلCى الCوقCت الCحاضCر كCان بCني البشCر حCرب وجCدال
ل ّ
عصب ال CCجنسيّ وإ ّمCC Cا م CCن
CسياسC Cيّ وإ ّمCC Cا م CCن الC Cت ّ ّ
عصب ال ّ C
وك CCان CCت الح CCروب م CCنبعثة إ ّمCC Cا م CCن الC Cت ّ ّ
عصبات هCC CادمCC Cة لCC Cلبنيان
عصب الCC CوطCC Cنيّ وإ ّمCC Cا مCC Cن ال C Cتّعصب املCC CذهCC Cبيّ  ,إ ّن جCC Cميع هCC Cذه ال C Cت ّ ّ
ال C Cت ّ ّ
Cعصب؟ واهلل يCعامCلنا جCمي ًعا مCعامCلة واحCدة
Cعصب فCلماذا يCكون عCندنCا ت ّ
اإلنCسانCيّ ولCيس عCند اهلل ت ّ
فCلماذا يCعامCل بCعضنا ب ً
Cعضا مCعامCلة مCختلفة .وجCميع األرض وطCن واحCد وكCرة األرض كCرة واحCدة
وجCCميع البشCCر مCCن وطCCن واحCCد ومCCن سCCاللCCة آدم ولهCCذا فCCهم عCCائCCلة واحCCدة وجCCنس واحCCد ال أجCCناس
مختلفة فلماذا نحن يجب أن نختلف؟ ولِ َم هذه الحروب بيننا؟ وملاذا هذا الجدال والقتال؟
يCCجب أن نCCتابCCع الCّ CرضCCاء اإللCCهيّ وال شCّ Cك أ ّن رضCCاء اهلل هCCو فCCي املCCحبّة واأللCCفة أل ّن الحCCرب هCCادمCCة
Cتمرة فCCلن يCCرتCCاح الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ  ,ومCCبدأ آخCCر هCCو أنّ
لCCلبنيان اإلنCCسان Cيّ ومCCا دامCCت الحCCرب مسّ C
الCتّقالCيد املCوجCودة بCني أيCدي أولCي األديCان مCانCعة لCالتّCحاد واالتّCفاق أل ّن الCتّقالCيد مCختلفة واخCتالف
التّقاليد سبب للنّزاع ،والنّزاع سبب للقتال.

ولهCCذا يCCجب تCCرك ال CتّقالCCيد وتحCّ Cري الCCحقيقة أل ّن الCCحقيقة واحCCدة وإذا تحCّ Cرى الجCCميع الCCحقيقة فCCال
ش Cّ Cك أ ّن الج CCميع ي CCصبحون متّح CCدي CCن م Cتّفقني أل ّن ك Cّ Cل ه CCذا ال Cنّزاع ه CCو م CCن ال Cتّقال CCيد أ ّم CCا أس CCاس
األديCان اإللCهيّة فCواحCد وهCو الCفضائCل اإلنCسانCيّة فCال يCختلف أحCد فCي الCفضائCل بCل ال ّ
Cكل مCتّفقون
ع CCلى أن ال CCفضائ CCل ن CCور وال Cّ Cرذائ CCل ظ CCلمة ،إذن ف CCيجب ع CCلينا ال Cّ Cرج CCوع إل CCى أس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة
Cأي وجCه مCن الCوجCوه  ,ومCن مCبادئCه أي ً
Cضا
وتCرك الCتّقالCيد ومCن املCؤ ّ CكCد أنّCنا نتّحCد وال يCبقى اخCتالف ب ّ
هCCو أ ّن ال ّ CديCCن يCCجب أن يCCطابCCق الCCعقل ويCCطابCCق الCCعلم ألنّCCه إن لCCم يCCطابCCق الCCعقل والCCعلم فCCإنّCCه يCCكون
نتوصل بها إلى حقيقة األشياء وندرك حقيقة ّ
كل شيء
أوها ًما ولقد أعطانا اهلل ق ّوة عاقلة حتّى
ّ
فCCإذا كCCان ال ّ CديCCن مCCخال Cفًا لCCلعلم والCCعقل فCCال شCّ Cك أنّCCه أوهCCام وإذا كCCان ال ّ CديCCن مCCان ً Cعا لCCأللCCفة فCCعدمCCه
خCCير مCCن وجCCوده أل ّن الّ CديCCن هCCو ألجCCل املCCحبّة واأللCCفة فCCإن أصCCبح الّ CديCCن سCCبب الCنّزاع والجCCدال فCCال
ش ّCك أ ّن عCدم الّ CديCن أحCسن ألنّCه بCمنزلCة الCعالج فCإن أصCبح الCعالج سCبب املCرض فCال ش ّCك أ ّن عCدمCه
أحCسن مCن وجCوده  ,ثّ Cم إ ّن اهلل خCلقنا جCمي ًعا عCلى حّ Cد سCواء فCأعCلن حCضرة بCهاء اهلل املCساواة بCني
ال ّCرجCال والCنّساء وأ ّن ال ّCرجCل واملCرأة كCليهما عCبيد هلل وجCميعهم بشCر مCتساوون فCي الCحقوق ولCيس
CقربًCCا مCCن
عCCند اهلل رجCCل أو امCCرأة وكCّ Cل شCCخص تCCكون أعCCمالCCه أحCCسن وإيCCمانCCه أحCCسن يCCكون أكCCثر تّ C
الCعتبة اإللCه ّية .وفCي الCعالCم اإللCهيّ لCيس هCناك ذكCور وإنCاث ولCيس فCي عCالCم املCلكوت ذكCور وإنCاث
والجCميع واحCد ولهCذا فCال ّCرجCال والCنّساء يCجب أن يتّحCدوا ويCتساووا  ,وخCالصCة الCقول ملّا كCان أكCثر
أهCCل الCCعالCCم جهCCالء فCCقد أعCCلن حCCضرة بCCهاء اهلل أ ّن الّ C
Cحصلوا الCCعلوم والCCفنون ويCCجب
Cكل يCCجب أن يِّ C
عCليهم أن يCدخCلوا جCميع األطCفال املCدارس سCواء فCي املCدن أم فCي الCقرى وهCذا فCرض مCحتوم فCإن
Cري أن يCعينه حCتّى ال تCبقى نCفس بCدون تCربCية  ,وفCي املCدارس
عجCز األب وجCب عCلى املCجتمع البش ّ
Cدرس ال Cتّرب CCية ال CCجسمان Cيّة ك CCما ت CCدرس ال Cتّرب CCية ال Cّ Cروح CCان Cيّة أل ّن ال CCعلوم امل CCا ّديّ CCة ب CCمثاب CCة
ي CCجب أن ت ّ C
الجسCCد والCCعلوم اإللCCهيّة بCCمثابCCة الCّ Cروح ويCCجب أن تCCنفخ فCCي الجسCCد روح لCCينال الCCحياة .أ ّمCCا إذا لCCم
تCكن هCناك روح فCالجسCد يCكون مCيتًا مCهما يCكن فCي مCنتهى الجCمال ألنّCه حCينما يCكون محCرو ًCمCا مCن
فCCيض الCّ Cروح فCCإنّCCه يCCغدو عCCديCCم ال Cثّمرة وبCCدون نCCتيجة بCCل إ ّن عCCدمCCه أحCCسن ألنّCCه يفسCCد ويCCتعفّن فCCإنّ
فCناءه أحCسن مCن بCقائCه وي ّ
Cتفضل فCي اإلنCجيل" :املCولCود مCن الجسCد جسCد هCو واملCولCود مCن ال ّCروح
هCو روح" ،أي أ ّن املCا ّديّCات هCي بCمنزلCة الجسCد أ ّمCCا نCفثات ال ّCروح الCقدس فCهي روح وهCذا الجسCد
السCCبب ج CCعل ح CCضرة امل CCسيح ال CCوالدة ال Cثّان CCية الزم CCة وامل CCقصود
ي CCجب أن ي CCحيا به CCذه ال Cّ Cروح وله CCذا ّ C
به CCذا ه CCو أن اإلن CCسان ح CCينما ك CCان ف CCي ع CCال CCم ال Cّ Cرح CCم ك CCان مح CCرو ًم CCا م CCن ج CCميع ه CCذه ال CCفيوض CCات
وح CCينما ج CCاء إل CCى ه CCذا ال CCعال CCم ان CCفتحت ع CCيناه وص CCارت أذن CCاه س CCام CCعتني وأص CCبح ذا ع CCقل وق CCوى
جCCسمان ّ Cية وحCCصل عCCلى قCCوى روحCCان ّ Cية فهCCذه املCCواهCCب أعCCطاهCCا اهلل لCCه فCCي عCCالCCم الCّ CرحCCم ولCCكنّها مCCا
Cلما ولCد ظهCرت هCذه املCواهCب وتجّ Cلت فCشاهCد أن لCه عCينًا وأنCه كCان
كCانCت ظCاهCرة فCي عCالCم ال ّCرحCم ف ّ
الصحCراء ويCرى الحCديCقة
قCد وهCب أذنًCا فCأصCبح يCرى جCميع الCكائCنات فCيرى البحCر ويCشاهCد هCذه ّ
والبسCCتان ومCCا كCCان لCCه عCCلم بجCCميع هCCذه األشCCياء حCCني كCCان فCCي عCCالCCم الCّ CرحCCم  ,وبCCمثل هCCذه الCCكيفية

أي ً C
Cضا ي CCجب أن ي CCول CCد اإلن CCسان م CCن ع CCال CCم ال Cطّبيعة ل CCيدخ CCل ع CCال CCم م CCا وراء ال Cطّبيعة أي ي CCنجو م CCن
نCقائCص عCالCم الCطّبيعة لCينال نCصيبًا مCن فCضائCل الCعالCم اإللCهيّ أل ّن الCطّبيعة نCاقCصة وبCدون هCذا ال
يسCتطيع كCشف ال ّCروحCانCيّات وكCشف املCلكوت وال يCكون لCه عCلم بCالCعالCم اإللCهيّ  ,والCطّفل فCي عCالCم
Cنكرا لهCCذا الCCعالCCم ولCCو قCCيل لCCه بCCأنّ
الCّ CرحCCم كCCان يسCCتحيل عCCليه أن يCCكون لCCه عCCلم بهCCذا الCCعالCCم فCCكان مً C
هCCناك عCCامل ًCا غCCير عCCالCCم الCّ CرحCCم هCCو أوسCCع ،فCCيه شCCمس وقCCمر وحCCديCCقة وبسCCتان ألنCCكر ذلCCك وقCCال لCCيس
ه CCناك ع CCال CCم غ CCير ع CCال CCم ال Cّ Cرح CCم ول CCكنّه ب CCعد أن ُول CCد رأى ج CCميع ه CCذه امل CCواه CCب ف CCي ح CCني أن CCه ل CCم ي CCكن
م Cطّل ًعا عCCلى ذلCCك فCCي عCCالCCم الCّ CرحCCم  ,وبCCنفس هCCذه الCCكيفية مCCا لCCم يCCولCCد اإلنCCسان مCCن عCCالCCم ال Cطّبيعة
Cبرا عCن ال ّCروحCانّ Cيات وال يCكون
Cبرا عCن عCالCم املCلكوت وال يCكون لCه عCلم بCاهلل وال يCنال خ ً
فCإنّCه لCن يCنال خ ً
م Cطّل ًعا ع CCلى ال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة ول CCكنّه ح CCينما ي CCول CCد م CCن ال Cطّبيعة ي CCشاه CCد أن CCوار امل CCواه CCب وب CCعده CCا
ي CCعرف أ ّن امل CCلكوت اإلل CCهيّ م CCنوط ب CCال CCوالدة ال Cثّان CCية  ,ول CCقد ج CCاءت امل CCظاه CCر اإلل CCهيّة م CCن أج CCل ت CCرب CCية
البشCر لCيولCدوا والدة ثCانCية لCينالCوا مCعرفCة اهلل ولCيطّلعوا عCلى املCلكوت اإللCهيّ ولCيطّلعوا عCلى الCحقائCق
اإلل CCهيّة ،م CCثال ه CCذا ج CCزي CCرة ال CCعرب ا ّلCCتي ك CCان CCت ف CCي م CCنتهى ال Cظّلمات وك CCان CCت ال Cنّفوس اإلن CCسان Cيّة
مCCظاهCCر شCCيطان Cيّة وكCCانCCت اآلفCCاق محCCرومCCة بCCالCCك ّليّة مCCن إشCCراق ال Cنّور الCّ CرحCCمان Cيّ وكCCانCCت الCCقوانCCني
واآلداب مخّ Cلة بCسعادة الCعالCم اإلنCسانCيّ وكCانCت الCفضائCل مCنسوخCة وال ّCرذائCل مCقبولCة ومشCروعCة ومCا
كCان هCناك خCبر عCن الCعالCم اإللCهيّ ومCا كCان هCناك أثCر مCن الCفيوضCات غCير املCتناهCية وفCجأة أشCرق
دي م CCن م CCطلع ال CCحجاز وأش CCرق CCت ش CCمس ال CCحقيقة م CCن أف CCق ال CCبطحاء ف CCتن ّورت ج CCزي CCرة
ال Cنّور املح Cّ Cم ّ
الCCعرب وقCCام املCCع ّلم اإللCCهيّ بCCال Cتّعليم وقCCام املCCر ّبCCي الCCحقيقيّ عCCلى ال CتّربCCية فCCأفCCاق ال CنّائCCمون وانCCتبه
عCCديCCمو الّ C
Cشعور وارتCCقى ال Cنّوع اإلنCCسان Cيّ وتCCدنّCCت اآلداب الCCقديCCمة وأنشCCد الCCعرب انCCشودة املCCدن ّ Cية
Cحجازي ب CCصوت ع ٍ C
Cال ظ Cّ Cل ي CCتر ّدد ص CCداه أب ً Cدا ف CCي آذان البش CCر ّي CCة  ,ي CCا إل CCهنا ال CCغفور إنّ
ب CCال ّ Cلحن ال C
ّ
هCذا الجCمع مCرتCصدون لCدى بCابCك وعCاشCقون لجCمالCك وقCد اجCتمعوا فCي هCذا املCعبد طCالCبني رضCاءك
وملتمسCCني ألCCطافCCك وآمCCلني عCCفوك وراجCCني غCCفرانCCك .إلCCهي نCCحن أطCCفال وأنCCت األب الCّ Cرؤوف .ونCCحن
أذالّء وأن CCت ال CCعزي CCز ال CCفري CCد ال CCوح CCيد .إل CCهي ن CCحن ف CCي م CCنتهى العج CCز وأن CCت ال CCقدرة امل CCحضة ون CCحن
Cف ع CCن ذن CCوب CCنا وأج CCرن CCا ف CCي ج CCوارك
ف CCقراء وأن CCت ال CCغنيّ ون CCحن ع CCاج CCزون وأن CCت ال CCقدي CCر .إل CCهي ف CCاع ُ C
Cجنا مCن عCالCم الCطّبيعة وأوصCلنا إلCى عCالCم
Cجنا مCن ظCلمات الCنّاسCوت وأنCرنCا بCنورانCيّة الCالّهCوت .ن ّ
ون ّ
CسماويّCCة ونCCحن
الCCحقيقة .إلCCهي نCCحن عCCطاش هCCبنا عCCذب فCCراتCCك ونCCحن جCCياع أكCCرمCCنا مCCن املCCائCCدة الّ C
م CCرض CCى أن CCعم ع CCلينا ب CCال ّ C
Cدي ون CCحن ف CCقراء ه CCبنا م CCن ك CCنز امل CCلكوت وآون CCا إل CCى ظ Cّ Cل ع CCناي CCتك
Cشفاء األب ّ C
حCتّى تCتن ّور الCعيون بCمشاهCدة أنCوارك وحCتّى نCصغي بCآذان واعCية إلCى نCدائCك .إلCهي افCتح مCشا ّمCنا
ح Cتّى تسCCتنشق رائCCحة حCCديCCقة عCCنايCCتك .إلCCهي هCCبنا ق ّ Cوة ح Cتّى نسCCلك فCCي سCCبيلك ونCCحن فCCي عCCالCCم
ال Cنّاس CCوت اه CCدن CCا إل CCى ع CCال CCم ال Cالّه CCوت واف CCتح ل CCنا أب CCواب امل CCلكوت واش CCملنا ب CCأل CCطاف CCك وأك CCمل ع CCلينا
الرؤوف.
الرحيم وإنّك أنت الو ّهاب ّ
الرحمن إنّك أنت ّ
فيضك .إنّك أنت الغفور إنّك أنت ّ

وصيّتي في توديعكم
الس ّيدة بارسنز في دوبلن في  15آب سنة 1912
الخطبة املباركة ألقيت في منزل ّ
هو اهلل
لCCقد مCCضت عCCليّ ثCCالثCCة أسCCابCCيع وأنCCا فCCي دوبCCلن .إ ّن دوبCCلن فCCي الCCحقيقة مCCكان لCCطيف وبCCديCCع جً Cدّا
CاصCCة وأ ّن ال Cنّفوس امل CCوج CCودة ف CCي دوب CCلن ن CCفوس م CCحترم CCة :أخ CCالق CCهم ط ّ Cيبة،
وم CCكان ع CCليل ال CCهواء خ C C Cّ C
ي CCكرم CCون ال ّ C
Cضيف وي CCعبدون ال CCغري CCب ول CCقد ش CCاه CCدت م CCنهم أق CCصى ال Cّ Cرع CCاي CCة ول CCن أن CCسى م CCحبّتهم
ورعCايCتهم هCذه وهCي فCي خCاطCري دائ ًCما ولهCذا فCإنّCني أدعCو اهلل أن يCؤ ّيCدهCم تCأيCي ًدا كّ Cل ًيّا وأن يCبارك
هCذه الCنّفوس املCحترمCة وأن تCشمل ألCطافCه الجCميع حCتّى يCرتCقوا يCو ًCمCا بCعد يCوم  ,هCذا وإنّCني حCينما
ج CCئت إل CCى أم CCري CCكا ش CCاه CCدت آث CCار ال Cّ Cرح CCمة اإلل CCهيّة م CCن ك Cّ Cل ال CCجهات ورأي CCت م CCملكة واس CCعة جً C Cدّا
شCملتها كCماالت الCطّبيعة بCأجCمعها ،أ ّCمCة فCي مCنتهى ال ّ
CشهامCة ورجCالCها ونCساؤهCا فCي ارتCقاء ولهCذا
الشCC Cرق ج CCئت ب CCرس CCال CCة إل CCهيّة
نت مس CCرور جً C Cدّا م CCن ذل CCك  ,ول CCكنّني ح CCينما ج CCئت م CCن ّ C
ف CCإنّ CCني م CCم ّ
وبشCCرت
فCCالCّ CروحCCانCيّات فCCي هCCذه الCCبالد لCCم تCCرتِ Cق ولهCCذا جCCئت بCCرسCCالCCة إلCCهيّة وجCCئت بCCبشارة سCCماويّCCة ّ C
الجCميع بسCطوع أنCوار املCلكوت وبCيّنت تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل وجCئت بCبراهCني ودالئCل عCقليّة عCلى
وجCود األلCوهCيّة وجCئت بCدالئCل عCقليّة عCلى وجCود الCوحCي .وقCد أقCمت الCحجج الCعقليّة عCلى أن رحCمة
Cدي وأ ّن أنCC Cوار شCC Cمس
اهلل ال انCC Cقطاع لCC Cها وأ ّن أبCC Cواب املCC Cلكوت مCC CفتوحCC Cة وأ ّن الCC Cفيض اإللCC Cهيّ أبّ C C
السCلطنة اإللCهيّة دائCمة ولهCذا فCإنّ
الCحقيقة سCاطCعة وال انCقطاع لسCطوعCها لحCظة واحCدة وحCيث إ ّن ّC C
الCفيض اإللCهيّ دائCم وك ّCل مCن يحّ Cدد الCفيوضCات اإللCه ّية بحCدود فCإنّCه يحّ Cدد اهلل بحCدود ومCا دام اهلل
غCCير محCCدود بحCCدود فليسCCت لCCلفيوضCCات اإللCCه ّية مCCن نCCهايCCة  ,وخCCالصCCة الCCقول لCCقد ب ّ Cينت كCّ Cل بCCرهCCان
وروحCا فّ CعالCة واحCدة وبCها
ًC
وأوضCحت ك ّCل دلCيل عCلى أ ّن فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ قّ Cوة روحCانّ Cية واحCدة
يCCمتاز اإلنCCسان عCCن غCCيره .فCCاإلنCCسان يشCCترك مCCع جCCميع الCCكائCCنات فCCي جCCميع املCCراتCCب ولCCكنّه يCCمتاز
الروح نفحة من النّفحات اإللهيّة وشعاع من شمس الحقيقة.
الروح .إ ّن هذه ّ
عنها بموهبة ّ
ول CCقد أق CCمت ال CCبراه CCني ال CCقاط CCعة ع CCلى ب CCقاء ال Cّ Cروح وأوض CCحت ج CCليًّا أ ّن ال Cّ Cروح اإلن CCسان Cيّ ي ّ C
Cظل ف CCي
Cتوج CCه ال CCقلوب إل CCى امل CCلكوت اإلل CCهيّ ح Cتّى تتج ّ Cلى أن CCوار
ظ CCلمة ب CCدون ه CCداي CCة اهلل  ,له CCذا ي CCجب أن ت C ّ C
الCفيوضCات ا ّلCCتي ال مCنتهى لCها وحCتّى تCرقCى األمCة األمCيركCية الCنّجيبة رقCيًّا روحCانCيًّا كCما سCبق لCها
أن ارتCCقت تCCمام الCّ Cرق Cيّ فCCي املCCا ّديّCCات ح Cتّى تCCعرف عCCن عCCالCCم مCCا وراء ال Cطّبيعة وتCCشاهCCد بCCبصيرتCCها
Cتعمد ب CCنار م CCحبّة اهلل ك CCما
ّC
Cتعمد ب CCماء ال CCحياة وت ّ C
Cتعمد ب CCال Cّ Cروح ال CCقدس وت ّ C
السCCلطنة اإلل CCهيّة وح Cتّى ت ّ C
ي ّ
Cتفضل حCضرة املCسيح حCتّى يCنالCوا الCحياة األبCد ّيCة وحCتّى يCشاهCدوا أنCوار املCلكوت اإللCهيّ وحCتّى
يدخلوا ملكوت اهلل.

Cسفر ونCصيحتي إلCيكم أن
خCالصCة الCقول إ ّن هCذا هCو آخCر يCوم ملCكوثCي هCنا وغً Cدا أنCا عCازم عCلى ال ّ
تCكون هCممكم عCالCية ومCقاصCدكCم سCامCية .إ ّن هCذا الCعالCم الCجسمانCيّ حCياة مCؤ ّقCCتة ال بّ Cد أن تCنتهي
وإ ّن ح CCياة ه CCذا ال CCعال CCم ول CCذائ CCذه ف CCان CCية .ت CCنتهي راح CCته ب CCمش ّقة وت CCنتهي ع Cزّت CCه ب CCذ ّلCCة وت CCنتهي ح CCيات CCه
بCاملCمات ويCنتهي بCقاؤه بCالCفناء  ,وك ّCل شCيء ال بCقاء لCه ال جCلوة لCه لCدى الCعقالء أل ّن اإلنCسان الCعاقCل
CتوجCه إلCى الCعالCم الCفانCي بCل إنّCه يهCت ّم بCالCعالCم الCباقCي وال يCقنع بCالCحياة املCؤ ّقCCتة بCل يCطلب حCياة
ال ي ّ C
أبCد ّيCة وال يCبقى فCي ظCلمة الCطّبيعة بCل يCتمنّى مCلكوت األنCوار  ,ولهCذا ال تCقنعوا بهCذه الCحياة الCفانCية
بCل اطCلبوا حCياة ال نCهايCة لCها واطCلبوا عCزّة أبCد ّيCة سCرمCد ّيCة واطCلبوا راحCة سCماو ّيCة واطCلبوا روحCانّ Cية
CوجCCهوا إلCCى
ربCCانّ Cية واطCCلبوا كCCماالت مCCعنو ّيCCة وابCCحثوا عCCن فCCضائCCل مCCلكوتّ Cية وتCCمنّوا الCCقرب اإللCCهيّ وتّ C
CسماويّCة
مCلكوت اهلل وفCوزوا بCما هCو مCنتهى كCماالت الCعالCم اإلنCسانCيّ واطCلبوا مCنتهى الCفيوضCات ال ّ
Cساب CCقني ف CCإنّ CCهم أن CCقذوا أن CCفسهم م CCن
Cساب CCقني واألن CCبياء ال ّ C
Cساب CCقني وال CCعلماء ال ّ C
الح CCظوا ال CCعقالء ال ّ C
ظCلمات عCالCم الCطّبيعة ونCالCوا نCصيبًا مCن أنCوار عCالCم املCلكوت ولCم يCأبCهوا بCحياة هCذه الّ CدنCيا املCؤ ّقCCتة
بCل طCلبوا الCحياة األبCديّCة .ولCو أنّCهم كCانCوا عCلى األرض لCكنّهم كCانCوا يCسيرون فCي املCلكوت اإللCهيّ.
ول CCو أ ّن أرواح CCهم ك CCان CCت أس CCيرة له CCذا الجس CCد ول CCكنّهم ك CCان CCوا ي CCرج CCون ح Cّ Cريّ CCة ع CCال CCم ال CCبقاء إل CCى أن
صCCعدت أرواحCCهم املCCق ّدسCCة إلCCى املCCلكوت األبCCهى ونCCالCCوا الCCحياة األبCCديّCCة  ,الحCCظوا أ ّن جCCميع عCCظماء
الّ CدنCيا انCعدمCوا ولCم يCبقَ مCنهم أثCر أ ّCمCا تCلك الCنّفوس املCق ّدسCة فCآثCارهCا بCاقCية إلCى األبCد .فCقد انCطفأت
شCCموع جCCميع املCCلوك ولCCك ّن شCCمعهم ي Cتّقد يCCو ًمCCا فCCيو ًمCCا  ,كCCم مCCن مCCلكات جCCئن إلCCى هCCذا الCCعالCCم وك Cنّ
السCطوة وانCعدمCن كّ Cله ّن ولCم يCبقَ مCنه ّن غCير االسCم فCي بCعض الCكتب الCتّاريCخ ّية ولCكنّ
فCي مCنتهى ّ C C
Cلما تCن ّورت بCأنCوار املCلكوت أصCبحت نجCمة سCاطCعة تشCرق إلCى
مCريCم املجCدلّ Cية كCانCت امCرأة قCرو ّيCة ف ّ
األبCCد فCCي أفCCق الCCعزّة األبCCد ّيCCة وقCCيسوا عCCلى ذلCCك .مCCا أعCCظم الCCعزّة ا ّلCCتي تCCنالCCها الCنّفوس ا ّلCCتي تCCدخCCل
املCC Cلكوت األبCC Cهى! فCC Cإ ّن صCC Cيتهم يCC Cبقى إلCC Cى األبCC Cد ويسCC Cطعون كCC Cال C Cنّجوم فCC Cي أفCC Cق املCC Cلكوت .أولCC Cئك
أبدي وأولئك آثارهم أبديّة.
حياتهم أبديّة وأولئك أسماؤهم أبديّة وأولئك ذكرهم
ّ
فCاجهCدوا إذن لCتنالCوا أنCوار املCلكوت ولCتحيوا بCفضل اهلل ولCتنالCوا حCياة بCنفثات ال ّCروح الCقدس .هCذه
وص Cيّتي وإنّ CCي ألدع CCو م CCن أج CCلكم ح Cتّى ي CCنزل اهلل ع CCليكم أل CCطاف CCه ا ّل CCتي ال م CCنتهى ل CCها وإنّ CCي ل CCن
أنسى محبّتكم أب ًدا وقد ذكرت في رسائلي جميع ما قمتم به نحوي وسأذكركم.

تعاليم بهاء اهلل
املوحدين في مونتريال – كندا في  1أيلول سنة 1912
الخطبة املباركة ألقيت في كنيسة
ّ
هو اهلل
لCCفد خCCلق اهلل تCCعالCCى الجCCميع مCCن ال Cتّراب وخCCلق الّ C
Cكل مCCن عCCنصر واحCCد ومCCن سCCاللCCة واحCCدة وعCCلى
ك CC Cرة أرضّ C C Cية واح CC Cدة ،وخ CC Cلق الج CC Cميع ت CC Cحت ظ Cّ C Cل س CC Cماء واح CC Cدة وخ CC Cلق ال ّ C C
Cكل مش CC Cترك CC Cني ف CC Cي
اإلحCCساسCCات ولCCم يCCوجCCد بCCني الخCCليقة تCCفاوتًCCا فCCالّ C
Cكل مCCتساوون وهCCو يCCرزق الجCCميع ويCCر ّبCCي الجCCميع
أي ف CCرق ب CCني البش CCر ف CCي ف CCضله ورح CCمته .وب CCعث
وي CCحفظ الج CCميع وه CCو رؤوف ب CCالج CCميع ول CCم ي CCوج CCد ّ
األنCبياء وأرسCل الCتّعالCيم اإللCه ّية للجCميع وهCذه الCتّعالCيم اإللCه ّية هCي سCبب األلCفة بCني البشCر وسCبب
املCCحبّة بCCني الCCقلوب .وأعCCلن وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وهCCو يCCذ ّم كCّ Cل مCCا يCCمنع االتّCCحاد ويCCمدح كCّ Cل مCCا
ث جCميع البشCر عCلى اخCتالف مCراتCبهم إلCى االتّCحاد  ,وقCد بCعث
يسCبب االتّCفاق واالتّCحاد وهCو يCح ّ
جCCميع أنCCبياء اهلل مCCن أجCCل املCCحبّة بCCني البشCCر ون CزّلCCت جCCميع الCCكتب اإللCCهيّة مCCن أجCCل اتّCCحاد الCCعالCCم
اإلنCسانCيّ ،وكCان جCميع األنCبياء خCادمCني لCلحقيقة وتCعالCيمهم كّ Cلها حCقيقة ،والCحقيقة واحCدة ال تCقبل
ال Cتّع ّدد .لهCCذا فCCإ ّن أسCCاس األديCCان اإللCCهيّة واحCCد  ,ولCCكن بCCرغCCم هCCذا فCCقد ح ّ Cلت بCCينها ال CتّقالCCيد ويCCا
لCألسCف وال صCلة لCها بCأسCاس تCعالCيم األنCبياء .وحCيث إ ّن هCذه الCتّقالCيد مCختلفة لهCذا صCارت سCبب
االخCتالف وحCصل بCني البشCر نCزاع وجCدال وح ّCل بCينهم حCرب وقCتال حCتّى صCاروا يهCدمCون الCبنيان
اإللCهيّ ويCقتل بCعضهم ب ً
Cعضا كCالCحيوانCات املCفترسCة ويخ ّCرب بCعضهم بCيوت الCبعض اآلخCر ويهCدم
ب CCعضهم م CCملكة ال CCبعض اآلخ CCر  ,وق CCد خ CCلق اهلل اإلن CCسان م CCن أج CCل امل CCحبّة وتجّ C Cلى ب CCامل CCحبّة ع CCلى
الCعالCم اإلنCسانCيّ وكCانCت املCحبّة سCبب اتّCحاد الCكائCنات وكCان جCميع األنCبياء مCر ّوجCني لCلمحبّة .واآلن
ي CCقاوم اإلن CCسان رض CCاء اهلل وي CCعمل ب ّ C
Cكل م CCا ي CCخال CCف رض CCاء اهلل .له CCذا ل CCم يج CCد ال Cّ Cراح CCة م CCنذ ب CCداي CCة
الCتّاريCخ حCتّى يCومCنا هCذا .فCكان دائ ًCما فCي حCرب وقCتال وكCانCت الCقلوب مCتنافCرة بCعضها مCن بCعض
وتCعمل ب ّ
Cكل مCا يCخالCف ال ّCرضCاء اإللCهيّ  ,وك ّCل الحCروب ا ّلCتي وقCعت ومCا سCفك فCيها مCن دمCاء كCانCت
عصب
عصب ال CCجنسيّ ،أو م CCنبعثة م CCن الC Cت ّ ّ
عصب ال CCدي CCنيّ أو م CCنبعثة م CCن الC Cت ّ ّ
ن CCات CCجة إ ّمCC Cا م CCن الC Cت ّ ّ
CسياسCيّ .لهCذا فCالCعالCم اإلنCسانCيّ فCي عCذاب دائCم وقCد كCان
عصب ال ّ
الCوطCنيّ أو مCن مCنبعثة مCن الCت ّ ّ
الشCرق شCديً Cدا جً Cدّا ألنّCه لCم تCكن هCناك ح ّCريّCة وقCد بCلغ درجCة تCعذَّر فCيها وجCود ال ّCراحCة
عصب فCي ّC C
الCت ّ ّ
فCC Cسيطرت ظCC Cلمة ال C CتّقالCC Cيد وعCC CاشCC Cت جCC Cميع ال C CطّوائCC Cف واألديCC Cان واألجCC Cناس فCC Cي مCC Cنتهى الCC Cعداوة
ّ
وتفضل:
والنّزاع  ,في هذا الوقت ظهر حضرة بهاء اهلل
أ ّوالً :ب CCإع CCالن وح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وأ ّن ج CCميع الخ CCلق ع CCبيد اهلل وأ ّن ج CCميع األدي CCان ف CCي ظ Cلّ
يحب الجميع ،وأ َّن جميع األنبياء كانوا في منتهى األلفة
رحمة اهلل ،وأ َّن اهلل رؤوف بالجميع وهو
ّ
Cسماو ّي CCة ي CCؤ ّي CCد ب CCعضها ب ً C
Cعضا .وم CCع وج CCود ه CCذا مل CCاذا ي CCجب أن ي CCكون
ف CCي م CCا ب CCينهم وأ ّن ال CCكتب ال ّ C
هCناك بCني البشCر نCزاع وجCدال مCا دام جCميع البشCر خCل ًقا إللCه واحCد ومCا دامCوا جCمي ًعا أغCنا ًCمCا فCي

Cتوج CCب ع CCلى األغ CCنام اإلل CCهيّة أن ت CCآل CCف ب CCعضها
ظ Cّ Cل راع ٍ واح CCد ،وال Cّ Cراع CCي ي CCرع CCى الج CCميع .إذن ي C ّ C
بً C
السCCبيل وكCّ Cل مCCا فCCي األمCCر أنّ
Cعضا ولCCو افCCترقCCت واحCCدة مCCنها فCCعلى الجCCميع أن تجCCلبها وتCCد ّلCCها ّ C
ال CCبعض جه CCالء ت CCجب ت CCرب CCيتهم ون CCاق CCصون ي CCجب إك CCمال CCهم وم CCرض CCى ي CCجب ع CCالج CCهم وع CCمي ي CCجب
إبصارهم.
ثuانuيًا :أعCCلن حCCضرة بCCهاء اهلل أ ّن ال ّ CديCCن يCCجب أن يCCكون سCCبب األلCCفة واملCCحبّة فCCإذا أصCCبح ال ّ CديCCن
سCبب الCعداوة فCال تCكون نCتيجة مCنه وفCي هCذه الCحال يCصبح عCدم الCتّديّCن أحCسن أل ّن الّ CديCن صCار
سCCبب الCCعداوة والCCبغضاء ،وكCّ Cل مCCا يسCCبب الCCعداوة مCCبغوض عCCند اهلل وكCّ Cل مCCا يسCبّب األلCCفة واملCCحبّة
مCقبول ومCمدوح لCديCه .وإذا صCار الّ CديCن سCبب الCقتال واالفCتراس فCإ ّن ذلCك لCيس بCديCن وعCدم الCتّديCن
خير منه أل َّن ال ّدين بمثابة العالج فإن أصبح العالج سببًا لحدوث املرض فعدم العالج خير منه.
لهذا فإن أصبح ال ّدين سبب الحرب والقتال فال ّ
شك أ ّن عدم التّديّن أحسن.
ثuالuثًا :يCCجب أن يCCكون الّ CديCCن مCCطابً Cقا لCCلعلم والCCعقل فCCإن لCCم يCCكن كCCذلCCك كCCان مجCCرد أوهCCام أل َّن اهلل
أعCطى اإلنCسان عCقالً كCي يCدرك بCه حCقائCق األشCياء وكCي يCعبد الCحقيقة فCإذا أصCبح الّ CديCن مCخالCفًا
لCلعلم والCعقل فCمن املسCتحيل أن يCكون سCببًا الطCمئنان الCقلب وإذا لCم يCكن سCببًا لCالطCمئنان كCان
Cسمى دي Cنًا .له CCذا ي CCجب ت CCوف CCيق امل CCسائ CCل ال ّ Cدي CCن ّية م CCع ال CCعقل وال CCعلم ك CCي
مج Cّ Cرد أوه CCام وال ي CCعود ي ّ C
يطمئ ّن القلب ويكون ال ّدين سببًا لسعادة اإلنسان.
Cسياس Cيّ ك ّ Cلها
عصب الّ C
عصب املCCذهCCبيّ وال Cتّعصب الCCوطCCنيّ وال Cت ّ ّ
عصب ال ّ CديCCنيّ وال Cت ّ ّ
رابuعًا :إ ّن ال Cت ّ ّ
هCCادمCCة لCCلبنيان اإلنCCسانCيّ .فCCاألديCCان عCCبارة عCCن ديCCن واحCCد أل ّن األديCCان اإللCCهيّة هCCي الCCحقيقة .وقCCد
وأسCCس حCCضرة املCCسيح الCCحقيقة
نCCادى حCCضرة إبCCراهCCيم بCCالCCحقيقة وأعCCلن حCCضرة مCCوسCCى الCCحقيقة ّ C
Cؤسس CCني
ور ّوج ح CCضرة ال Cّ Cرس CCول ال CCحقيقة .وك CCان ج CCميع األن CCبياء خّ C Cدا ًم CCا ل CCلحقيقة وك CCان CCوا كّ C Cلهم م ّ C
عصبات م CCخال CCفة
عصب ب CCاط CCل أل ّن ه CCذه الC Cت ّ ّ
ل CCلحقيقة وك CCان CCوا ج CCمي ًعا م CCر ّوج CCني ل CCلحقيقة إذًا ف CCالC Cت ّ ّ
عصب الCجنسيّ فCحيث إ ّن جCميع البشCر مCن عCائCلة واحCدة وعCبيد إللCه واحCد وكّ Cلهم
لCلحقيقة .أ ّCمCا الCت ّ ّ
مCن جCنس واحCد فCال تCع ّدد فCي األجCناس ومCا دامCوا جCمي ًعا أوالدا آلدم فCإن تCع ّدد األجCناس أوهCام
Cكليزي وال ف CCرن CCسيّ وال ت CCرك Cيّ وال ف CCارس Cيّ والج CCميع ج CCنس واح CCد ل CCدى اهلل .ول CCم
ف CCليس ل CCدى اهلل إن C
ّ
يخCCلق اهلل هCCذه الCتّقسيمات بCCل خCCلقها البشCCر لهCCذا فCCهي مCCخالCCفة لCCلحقيقة وبCCاطCCلة .فّ C
Cكل واحCCد مCCن
Cعصب جCCنسيّ ولCCيس بCCني
البشCCر لCCه عCCينان وآذنCCان ورأس واحCCد وقCCدمCCان ولCCيس بCCني الCCحيوانCCات تّ C
الشCCرقCيّة تCألCف الحCمامCة الCغربCيّة واألغCنام كّ Cلها جCنس واحCد فCال
الCطّيور هCذا الCتّعصب فCالحCمامCة ّ C
ي CCقول خ CCروف آلخ CCر أن CCت خ CCروف ش CCرق Cيّ وأن CCا غ CCرب Cيّ وأي CCنما ي CCكون CCون ف CCإنّ CCهم م CCتآل CCفون .والح CCمام CCة
الشCرقCيّة إذا جCاءت إلCى الCغرب فCإنّCها تCتآلCف تCما ًمCا مCع الحCمامCة الCغربCيّة وال تCقول للحCمامCة الCغربCيّة
ّC C
ِ
ّ
فالشيء ا ّلذي ال يقبله الحيوان هل يليق باإلنسان أن يقبله؟
أنت غربيّة وأنا شرقيّة .إ ًذا
عصب الCCوطCCنيّ فCCإ ّن وجCCه األرض بCCأكCCمله كCCرة واحCCدة وأرض واحCCدة ووطCCن واحCCد .واهلل لCCم
وأ ّمCCا ال Cت ّ ّ
Cقسمها ب CCل خ CCلقها ك ّ Cلها م CCتساوي CCة ول CCيس ل CCدي CCه ف CCرق ف CCال Cتّقسيم ا ّل CCذي ل CCم ي CCعمله اهلل ك CCيف ي CCجوز
يّ C

Cارة واحCدة وقCد جCئنا فCعيّنّا خCطوطًCا وهCمية
لCإلنCسان أن يCعمله؟ إ ّن هCذه جCميعها أوهCام .فCأوروبّCا ق ّ
Cضفة ف CCرن CCسا وت CCلك ال ّ C
وق Cّ Cررن CCا نه Cً Cرا واحً C Cدا وق CCلنا إ ّن ه CCذه ال ّ C
Cضفة أمل CCان CCيا وال CCحال أ ّن النّه CCر ي CCعود
ل CCلطّرف CCني ،ف CCأيّ CCة أوه CCام ه CCذه؟ وأيّ CCة غ CCفلة ه CCذه؟ ف CCال ّ C
Cشيء ا ّلCCذي ل CCم يخ CCلقه اهلل ن CCتخيّله ون CCجعله س CCبب
عصبات ب CCاط CCلة وم CCبغوض CCة ل CCدى اهلل ول CCقد أوج CCد اهلل امل CCحبّة
ال Cنّزاع وال CCقتال .إذن فج CCميع ه CCذه ال Cت ّ ّ
والوحدة وأراد من عبيده األلفة واملحبّة وعنده العداوة مردودة واالتّحاد واأللفة مقبوالن.
uسا :وم CCن ب CCني ت CCعال CCيم ح CCضرة ب CCهاء اهلل أ ّن ج CCميع ال CCعال CCم ي CCجب أن يكتس CCبوا امل CCعارف ح Cتّى
خuuامً u
يCزول سCوء الCتّفاهCم بCينهم ويتّحCد جCميع البشCر ويCزول سCوء الCتّفاهCم عCن طCريCق نشCر املCعارف لهCذا
Cوج CCب ع CCلى ال CCهيئة
ي CCجب ع CCلى ك Cّ Cل أب أن ي CCربّ CCي أوالده ف CCإذا عج CCز ع CCن ذل CCك ف CCي ي CCوم م CCن األيّ CCام ت C ّ C
االجتماعية أن تساعده حتّى تع ّم املعارف ويزول سوء التّفاهم بني البشر.
uادسuا :إ ّن الCنّساء كّ Cن أسCيرات وقCد أعCلن حCضرة بCهاء اهلل وحCدة حCقوق ال ّCرجCال والCنّساء وإنّ
س ًu
الCّ CرجCCل واملCCرأة كCCليهما إنCCسانCCان وعCCبدان إللCCه واحCCد .ولCCيس لCCدى اهلل ذكCCور وإنCCاث بCCل كCّ Cل مCCن كCCان
Cقر ًب CCا أك CCثر ل CCدى اهلل س CCواء أك CCان رج Cالً أم ام CCرأة وه CCذا ال Cتّفاوت
ق CCلبه أطه CCر وع CCمله أح CCسن ك CCان م ّ C
املCCشهود اآلن بCCني الCّ CرجCCل واملCCرأة نCCاتCCج عCCن تCCفاوت ال CتّربCCية أل ّن ال Cنّساء ال يCCر ّبCCني مCCثل الCّ CرجCCال فCCإن
ر ّب CCي الC Cنّساء وال Cّ Cرج CCال ع CCلى حّ C Cد س CCواء ف CCإنّ CCهم ي CCتساوون ف CCي ج CCميع امل CCرات CCب ألنّ CCهم كّ C Cلهم بش CCر
ومشتركون في جميع املراتب ولم يجعل سبحانه وتعالى تفاوتًا بينهم.
سuuاب uعًا :وح CCدة ال ّ Cلغات :ي CCجب إي CCجاد ل CCغة ي CCتع ّلمها ج CCميع البش CCر وي CCحتاج ك Cّ Cل إن CCسان إل CCى ل CCغتني
إحCCداهCCما لCCغة خCCصوصCCية واألخCCرى لCCغة عCCموم Cيّة بCCها يCCعرف جCCميع البشCCر حCCديCCث بCCعضهم اآلخCCر.
وبهCCذا يCCزول سCCوء ال CتّفاهCCم مCCن بCCني املCCلل أل ّن الجCCميع يCCعبدون إل ً Cها واح ً Cدا والّ C
Cكل عCCبيد إللCCه واحCCد
وقCCد كCCان سCCوء الCتّفاهCCم سCCببًا لهCCذا االخCCتالف فCCعندمCCا يCCعرف بCCعضهم لCCغة الCCبعض اآلخCCر ال يCCبقى
ويتحاب الجميع ويتآلفون ويتّحد ّ
الشرق ويتّفق مع الغرب.
سوء التّفاهم
ّ
Cصلح الCCعمومCCي لCCن يCCرتCCاح
Cصلح الCCعموم Cيّ ومCCا لCCم يCCت ّم إعCCالن الّ C
ثuامuنًا :إ ّن الCCعالCCم مCCحتاج إلCCى الّ C
الCCعالCCم وال بّ Cد أن تCCش ّكل الّ Cدول واملCCلل مCCحكمة كCCبرى حCتّى يCCرجCCعوا إلCCيها فCCي االخCCتالفCCات وتCCفصل
تCلك املCحكمة فCي تCلك االخCتالفCات وكCما تCفصل املCحكمة فCي االخCتالفCات ا ّلCتي تCحصل بCني األفCراد
وكCCذلCCك تCCفصل املCCحكمة الCCكبرى فCCي اخCCتالفCCات الّ Cدول واملCCلل حCتّى ال يCCبقى مCCجال للحCCرب والCCقتال.
وقCCد كCCتب حCCضرة بCCهاء اهلل قCCبل خCCمسني سCCنة إلCCى جCCميع املCCلوك وجCCميع هCCذه ال CتّعالCCيم مCCد ّونCCة فCCي
ألCواح املCلوك وسCائCر األلCواح وقCد طCبعت فCي الCهند قCبل أربCعني سCنة حCتّى ا ّمCحى الCتّعصب مCن بCني
البش CCر .ف CCا ّلCCذي CCن اتّ CCبعوا ح CCضرة ب CCهاء اهلل ص CCاروا متّح CCدي CCن ف CCي م CCا ب CCينهم وم CCتآل CCفني .ف CCإذا دخ CCلت
مج CCلسهم رأي CCت امل CCسيحيّني وال CCيهود وال CCزرادش CCتيّني واملس CCلمني ف CCي م CCنتهى األل CCفة وامل CCحبّة وج CCميع
نقاشهم يدور حول رفع سوء التّفاهم.

وخCCالصCCة الCCقول إنّCCني حCCينما جCCئت إلCCى أمCCريCCكا رأيCCت أهCCالCCيها مCCحترمCCني ج ً Cدّا وحCCكومCCتها عCCادلCCة
وشCCعبها نCCجيبًا جً Cدّا .وأرجCCو اهلل أن تCCكون هCCذه الّ CدولCCة الCCعادلCCة وهCCذه األمCCة املCCحترمCCة سCCببًا إلعCCالن
CصباحCCا
ًC
Cصلح ال CCعموم Cيّ ووح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وأن ت CCصبح س CCببًا ألل CCفة امل CCلل ،وأن ت CCشعل م C
ال ّ C
يCنير الCعالCم وهCو وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ واالتّCحاد الCعمومCي  ,وأمCلي أن تCصبحوا سCببًا الرتCفاع
Cصلح الCC Cعموم C Cيّ هCC Cنا وأعCC Cني أن تCC Cصبح ال ّ C CدولCC Cة واألمCC Cة األمCC CريCC Cك ّية سCC Cببًا لCC CراحCC Cة الCC CعالCC Cم
عCC Cلم الّ C C
CالشCرق والCغرب  ,يCا إلCهي ال ّCرؤوف
اإلنCسانCيّ ولكسCب ال ّCرضCاء اإللCهيّ وإحCاطCة األلCطاف اإللCه ّية ب ّ C C
ضرع وإنّ CCه م CCتبتّل إل CCى م CCلكوت CCك وي CCطلب م CCنك
إ ّن ه CCذا الج CCمع م C ّ C
Cتوج CCه إل CCيك وي CCناج CCيك ب CCمنتهى ال Cت ّ ّ
الCعفو والCغفران .فCاجCعل يCا إلCهي هCذا الجCمع مCحتر ًمCCا وقّ Cدس هCذه الCنّفوس واجCعل أنCوار الهCدايCة
سCCاطCCعة ونّ Cور الCCقلوب ،واجCCعل الCنّفوس مسCCتبشرة ،وأدخCCل الجCCميع فCCي مCCلكوتCCك وأنCCل مCCرادهCCم فCCي
كCال الCعاملCني .يCا إلCهي نCحن أذالّء فCاجCعلنا أعCزّاء وعجCزاء فCأنCعم عCلينا قCدرة ،ونCحن فCقراء اغCننا مCن
كCCنز املCCلكوت ،ومCCرضCCى فCCأنCCعم عCCلينا بCCالّ C
Cشفاء .يCCا إلCCهي اهCCدنCCا إلCCى رضCCائCCك وق ّ CدسCCنا عCCن شCCؤون
الCنّفس والCهوى واسCتقمنا يCا إلCهنا عCلى مCحبّتك واجCعلنا رؤوفCني بجCميع الخCلق ووفّCقنا عCلى خCدمCة
Cحب ج CCميع خ CCلقك ون CCكون
Cحب ج CCميع ع CCبيدك ون ّ C
ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ حC Cتّى نخ CCدم ج CCميع ع CCبيدك ون ّ C
الرحيم وإنّك أنت الغفور العظيم.
مشفقني بجميع البشر .إنّك أنت املقتدر ّ
عالم الطّبيعة ناقص
والسيّدة مكسويل في مونتريال مساء  3أيلول سنة
السيّد
ّ
الخطبة املباركة ألقيت بمنزل ّ
1912
هو اهلل
Cاب وب CCحثنا م CCعه م CCوض CCوع ه CCل أ ّن ال Cطّبيعة ك CCام CCلة أم ن CCاق CCصة ،م CCنيرة أم
ل CCقد ج CCاءن CCا ق CCبل س CCاع CCة ش ّ C
م CCظلمة ،واآلن أري CCد أن أك CCمل ال CCبحث ف CCي ه CCذا امل CCوض CCوع  ,إ ّن ال Cطّبيعة م CCن ح CCيث املج CCموع ه CCي
الCعالCم الCجسمانCيّ وإذا نCظرنCا إلCى عCالCم الCطّبيعة بCالCنّظر الّ CدقCيق واطّCلعنا عCلى عCمقها وأسCرارهCا
أرضCCا لCCتبقى عCCلى حCCالCCتها
فCCإنّCCنا نCCالحCCظ أ ّن عCCالCCم ال Cطّبيعة نCCاقCCص ومCCظلم .الحCCظوا لCCو أنّCCنا تCCركCCنا ً C C
الCطّبيعية فCCإنّCCها سCCتصبح مCCنبتًا لCCألشCCواك والCنّباتCCات غCCير الCنّافCCعة ولCCو تCCركCCنا املCCناطCCق الCCجبليّة عCCلى
Cجارا ال ث CCمرة ف CCيها وت CCصبح غ CCاب CCات ال ف CCائ CCدة ف CCيها وال ان CCتظام ،إذًا ف CCعال CCم
ح CCال CCها ف CCإنّ CCها ت CCنبت أش ً C
ال Cطّبيعة مCCظلم تCCجب إنCCارتCCه وبCCماذا تCCت ّم إنCCارتCCه؟ تCCت ّم إنCCارتCCه بحCCرث تCCلك األرض ا ّلCCتي أنCCبتت بCCحكم
الCطّبيعة أشCCوا ًكCCا وأعCCشابًCCا غCCير نCCافCCعة وبCCبذر الCCبذور حCتّى تCCنمو فCCيها أزهCCار مCCعطّرة وتCCنبت حCCبوب
وفCCيرة الCCبركCCة ا ّلCCتي هCCي رزق اإلنCCسان .وهCCذه الCCغابCCات املCCتروكCCة عCCلى حCCالCCتها ال Cطّبيعية املCCظلمة ال
بركة فيها وال خير فنقوم بتربيتها ونجعل األشجار عديمة األثمار مثمرة فتصبح بستانًا بعد

Cلما
أن ك CCان CCت غ CCاب CCة وت CCغدو م CCنتظمة ب CCعد أن ك CCان CCت م CCتشاب CCكة ،ول CCقد ك CCان CCت ف CCي ال CCبدء م CCظلمة ف ّ C
اسCتحالCت بسCتانًCا أصCبحت نCورانCيّة .وكCذا اإلنCسان لCو تCركCناه عCلى طCبيعته فCإنّCه يCصبح أحّ C
ط مCن
الCحيوان فCيبقى جCاهCالً بCلي ًدا مCثل أهCالCي أواسCط أفCريCقيا .إذًا فCك ّلما أردنCا أن نCجعل هCذا الCعالCم
املCظلم نCورانCيًّا وجCب عCلينا أن نCربّCيه فCيكون املحCروم مCن األدب ذا أدب ويCكون سيّ pالخCلق طCيّب
األخ CCالق ،ول CCكنّنا ل CCو ت CCرك CCناه ع CCلى ح CCال CCته الC Cطّبيعية ول CCم ن CCقم ب CCترب CCيته ف CCمن امل CCؤ ّCك CCد أنّ CCه أس CCفل م CCن
الCحيوان يCقتل أبCناء نCوعCه ويCفترسCهم ويCأكCلهم .إذًا اتّCضح أنّCنا لCو تCركCنا الCطّبيعة عCلى حCالCها فCإنّCها
تCصبح مCظلمة .ولهCذا يCجب أن نCر ّبCي اإلنCسان حCتّى يCصبح هCذا اإلنCسان املCظلم نCورانً Cيّا ويCصبح
هCCذا الCCجاهCCل عCCامل ًCا ويCCصبح هCCذا املحCCروم مCCن األدب أديCبًا ويCCصبح الCنّاقCCص كCCامCالً ويCCصبح س ّيp
األخCالق خCلو ًقCا ويCصبح هCذا الCحيوان إنCسانًCا .وم ّCما ال ِ CمCريCة فCيه أ ّن اإلنCسان يCكون بCدون الCتّربCية
أحّ C C
ط م CCن ال CCحيوان .إذًا ف CCقد اتّ CCضح أ ّن الC Cطّبيعة ن CCاق CCصة ت CCلزم CCها الC Cتّرب CCية ل CCتصبح ك CCام CCلة .ي CCقول
الCCفالسCCفة الCCيوم جCCمي ًعا قCCوالً يCCلقونCCه عCCلى عCCواهCCنه وهCCو "إ ّن عCCالCCم الCطّبيعة كCCامCCل" غCCير مCCلتفتني إلCCى
أنّCCه نCCاقCCص يCCجب بCCالCتّربCCية إكCCمالCCه ،تُCCرى ملCCاذا يCCربّCCون الCتّالمCCيذ فCCي املCCدرسCCة مCCا دام عCCالCCم الCطّبيعة
كCامCالً؟ فCإن صCحّ قCولCهم يCجب أن يCتركCوا البشCر وشCأنCهم حCتّى يCربّCوا أنCفسهم بCأنCفسهم .إ ّن جCميع
ه CCذه االخ CCتراع CCات ق CCد ظه CCرت ب CCنتيجة ال Cتّرب CCية أل ّن ه CCذه االخ CCتراع CCات ل CCم ت CCكن م CCوج CCودة ف CCي ع CCال CCم
الC Cطّبيعة ،وه CCذه االك CCتشاف CCات إنّ CCما ح CCصلت م CCن الC Cتّرب CCية ف CCالكه CCرب CCاء والC Cتّلفون وال CCبرق وال CCحاك CCي
وسCCائCCر االخCCتراعCCات الحCCديCCثة إنّCCما ظهCCرت جCCميعها مCCن الCتّربCCية ،ولCCو لCCم يCCنل البشCCر الCتّربCCية وتCCركCCوا
أي واحCCد مCCن هCCذه االخCCتراعCCات وملCCا كCCانCCت هCCذه املCCدنّ Cية والCتّر ّقCCيات
عCCلى حCCالCCتهم الCطّبيعية ملCCا ظهCCر ّ
فCCي الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ .تCCرى مCCا الCCفرق بCCني الCCفيلسوف الCCكامCCل والّ C
Cشخص الCCجاهCCل؟ الCCفرق هCCو أنّ
الCCجاهCCل تCCرك لCCيبقى عCCلى حCCالCCه فCCي حCCني أ ّن الCCفيلسوف ر ّبCCي ح Cتّى أصCCبح كCCام Cالً وإالّ فCCكالهCCما
Cسماو ّيCCة ونCCفخ نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس وفCCتح
بشCCر .مCCن أجCCل هCCذا أرسCCل اهلل األنCCبياء وأنCCزل الCCكتب الّ C
أبCواب املCلكوت وأبCدع اإللCهامCات الCغيبيّة .ولCقد مCنح الخCلق قCوى عCقلية حCتّى تسّ Cد نCقائCص الCطّبيعة
Cتكملها وحCتّى تCزول ظCلمات رذائCل الCطّبيعة يCزول جهCل عCالCم الCطّبيعة وتCزول األخCالق الCذّمCيمة مCن
ف ّ
ع CCال CCم ال Cطّبيعة وي CCزول ظ CCلم ع CCال CCم ال Cطّبيعة .ول CCقد ب CCعث األن CCبياء م CCن أج CCل ه CCذا امل CCقصد ح Cتّى ي CCرب CCوا
نCفوس البشCر تCربCية إلCهيّة لCتنجو مCن نCواقCص عCالCم الCطّبيعة  ,ومCثل األنCبياء كCمثل البسCتانCيّ ومCثل
الخ CCلق ك CCمثل األج CCمة أو األرض ال CCبور ف CCاألن CCبياء ا ّل CCذي CCن ه CCم بس CCتان Cيّون إل CCهيّون ي CCربّ CCون األش CCجار
CعوجCCة ويCCح ّولCCون األشCCجار عCCديCCمة األثCCمار مCCثمرة ويCCق ّلبون الCCغابCCة
اإلنCCسانCيّة ويCCق ّومCCون األغCCصان املّ C
Cنيرا ك CCام Cالً مل CCا ك CCان CCت ال CCحاج CCة
غ CCير امل CCنتظمة إل CCى بس CCتان ي CCبهج ال CCقلب .ول CCو ك CCان ع CCال CCم ال Cطّبيعة م ً C
CاسCة لCلتّربCية وملCا كCانCت املCدارس واملCعاهCد ضCروريّCة وملCا كCانCت هCناك حCاجCة إلCى االخCتراعCات ألنّ
م ّC C
CحتاجCCا إل CCى األن CCبياء وال إل CCى م CCع ّلم وال إل CCى ك CCتب وال إل CCى إل CCه ألنّ
ًC
ع CCال CCم ال Cطّبيعة ك CCام CCل ومل CCا ك CCان م C
Cقارة
عCC CالCC Cم ال C Cطّبيعة كCC CامCC Cل .وإ ّن كCّ C Cل هCC Cذه األمCC Cور وجCC Cدت أل ّن عCC CالCC Cم ال C Cطّبيعة نCC CاقCC Cص .فهCC Cذه الّ C C
أرضCا خCالCية وذلCك مCن مCقتضيات الCطّبيعة فCما ا ّلCذي
األمCريCك ّية مCاذا كCانCت؟ لCقد كCانCت غCابCة وكCانCت ً C C C

عCّ CمرهCCا؟ لCCقد عCّ CمرتCCها الCCعقول اإلنCCسان Cيّة إذًا فCCال Cطّبيعة نCCاقCCصة وقCCامCCت الCCعقول اإلنCCسان Cيّة فCCأكCCملت
أرضCCا ج CCرداء وغ CCاب CCة أص CCبحت اآلن م CCدنً CCا ع CCام CCرة وق CCبل أن ي CCأت CCي
ه CCذه ال Cنّواق CCص ف CCبعد أن ك CCان CCت ًC C C
كCولCومCبس مCاذا كCانCت أمCريCكا؟ لCقد كCانCت مCثاالً لCعالCم الCطّبيعة أ ّCمCا اآلن فCقد أصCبحت مCثاالً لCعالCم
Cقارة كCما كCانCت فCانCظروا اآلن إنّCها كCانCت
اإلنCسان ولCو كCان عCالCم الCطّبيعة كCامCالً لCوجCب أن تCبقى ال ّ
فCي أ ّول األمCر مCظلمة وأصCبحت اآلن مCنيرة وكCانCت خCربCة فCأصCبحت عCامCرة وكCانCت غCابCة فCأصCبحت
بسCCتانًCCا وكCCانCCت مCCنبت أشCCواك فCCأصCCبحت حCCديCCقة أزهCCار .إذًا ثCCبت أ ّن عCCالCCم الCطّبيعة نCCاقCCص ومCCظلم
ول CCو ول CCد ط CCفل وم CCا ق CCمنا ب CCترب CCيته وت CCرك CCناه ع CCلى ح CCال CCته ال Cطّبيعية ف CCماذا ت CCكون ال Cنّتيجة ال ش Cّ Cك أنّ CCه
سCC Cيبقى جCC Cاه C Cالً ال إدراك لCC Cه وسCC Cيصبح حCC CيوانًCC Cا .الحCC Cظوا أواسCC Cط أفCC CريCC Cقيا تجCC Cدوا أهCC Cليها مCC Cثل
ال CCحيوان CCات ب CCل وأح ّ C
ط م CCن ال CCحيوان CCات .م CCن ه CCذا ن CCالح CCظ م CCاذا ع CCملت ال Cتّرب CCية اإلل CCهيّة ف CCي ال CCعال CCم
اإلنCCسانCيّ .إ ّن عCCالCCم الCطّبيعة هCCو عCCالCCم الCCحيوان والCCحيوان بCCا ٍق عCCلى حCCالCCته الCطّبيعية والCCحيوانCCات
Cصحارى وال CCغاب CCات ع CCلى ح CCال CCتها الC Cطّبيعية وكّ C Cلها ف CCي ع CCال CCم
ال CCوح CCشيّة ال األه CCليّة ب CCاق CCية ف CCي ال ّ C
ال Cطّبيعة .ولCCيس هCCناك تCCعليم وتCCربCCية فCCي عCCالCCم الCCحيوان ولCCيس فCCي عCCالCCم الCCحيوان خCCبر عCCن عCCالCCم
الCّ Cروح والCCحيوان ال خCCبر عCCنده عCCن اهلل والCCحيوان ال خCCبر لCCه مCCطل ًقا عCCن الCCعقل اإلنCCسان Cيّ وال خCCبر
ع CCنده ع CCن ال CCق ّوة ال Cّ Cروح CCانC Cيّة اإلن CCسانC Cيّة وال CCحيوان ي CCتص ّور اإلن CCسان ش CCبي ًها ل CCه وال ي CCرى ام CCتيازًا
ب CCينهما ،مل CCاذا؟ ألن CCه ب CCا ٍق ع CCلى ح CCال CCته ال Cطّبيعية وج CCميع ال CCحيوان CCات ط CCبيعيّة وج CCميع امل CCا ّديّ CCني م CCثل
الCحيوانCات لCهم إحCساسCات جCسمانCيّة وليسCت لCهم إحCساسCات روحCانCيّة فCهم مCنكرون لCوجCود اهلل ال
يCعرفCون شCيئًا عCن اهلل وال خCبر لCهم عCن األنCبياء وال خCبر لCهم عCن الCجنّة اإللCه ّية ،وجCميع الCحيوانCات
كCذلCك ال خCبر لCها عCن الCتّعالCيم اإللCه ّية وجCميع الCحيوانCات أسCرى املCحسوسCات .والCواقCع أ ّن شCبيه
الCفالسCفة فCي هCذا الCيوم هCو الCحيوانCات فCكما أ ّن هCؤالء الCفالسCفة ال خCبر لCهم عCن األنCبياء وال عCن
اإلح CCساس CCات ال Cّ Cروح CCان ّ Cية وال ع CCن ف CCيض ال Cّ Cروح ال CCقدس وال ع Cّ Cما وراء ال Cطّبيعة ف CCكذل CCك ك Cّ Cل ح CCيوان
حCائCز عCلى هCذه الCكماالت بCدون عCناء .والCفالسCفة بCعد دراسCة عشCريCن سCنة يCنكرون اهلل ويCنكرون
الCقوى ال ّCروحCانCيّة واإللCهامCات اإللCهيّة فCي حCني أ ّن الCحيوان بCدون عCناء فCيلسوف كCامCل مCثل حCضرة
ال C Cثّور ال خCC Cبر عCC Cنده عCC Cن كCّ C Cل شCC Cيء فCC Cال خCC Cبر عCC Cنده عCC Cن اهلل وال خCC Cبر عCC Cنده عCC Cن اإلحCC CساسCC Cات
أي شCيء
ال ّCروحCانCيّة وجCميع الCحيوانCات ال خCبر لCها عCن ال ّCروح وهCؤالء الCفالسCفة ال خCبر عCندهCم عCن ّ
غ CCير امل CCحسوس CCات وه CCم ك CCال CCحيوان CCات ،وم CCع ه CCذا ف CCإنّ CCهم ي CCقول CCون إنّ CCنا ف CCالس CCفة ألنّ CCنا ال ن CCعلم غ CCير
امل CCحسوس CCات .وال CCحال أ ّن ح CCضرة الC Cثّور ع CCنده ه CCذه ال CCفضيلة بج CCميع أوص CCاف CCها ب CCدون اك CCتساب
Cتنسم
لCCلعلوم .لCCيس هCCذا فخCً Cرا إنّCCما الفخCCر أن يCطّلع اإلنCCسان عCCلى اإلحCCساسCCات الCّ CروحCCانCيّة وأن يّ C
أخCCبار مCCا وراء ال Cطّبيعة وأن يسCCتفيض مCCن نCCفثات الCّ Cروح الCCقدس ويCCجب أن يCCكون فخCCر اإلنCCسان
فCCي اطّCCالعCCه عCCلى ال CتّعالCCيم اإللCCهيّة ،ومCCا عCCدا هCCذا فCCعدم االطCCالع لCCيس بفخCCر إنّCCما هCCو جهCCل .وهCCل
مCن املCمكن أن تCطّلع الCنّفوس ا ّلCتي هCي أسCفل درجCة الجهCل عCلى الCكماالت اإللCه ّية وأن تCطّلع عCلى
Cلما ب CCحضرة امل CCسيح وج CCميع امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة؟ وه CCل م CCن امل CCمكن أن ت CCكون
ال CCحقيقة وأن ت CCنال ع ً C

إدراكCات هCذه الCنّفوس أعCظم مCن إدراك املCظاهCر املCق ّدسCة؟ لCقد كCان حCضرة املCسيح إلCهيًّا سCماو ًيّCا
مCلكوتCيًّا روحCانCيًّا وال ش ّCك أنّCه يCفهم أحCسن مCن فCهم هCؤالء الCفالسCفة فCقد كCان عCقله أكCبر وإدراكCه
أوس CCع وق CCواه أع CCلى وش CCعوره أس CCمى .إذًا ف CCكيف ص CCرف ح CCضرت CCه ال Cنّظر ع CCن ك Cّ Cل ش CCيء وع CCن ه CCذه
الCحياة الCجسمانCيّة وعCن ال ّCراحCة والCنّعمة وقCبل جCميع الCباليCا وتحCمل جCميع ال ّCرزايCا؟ ملCاذا؟ ألنّCه كCان
ذا إحCساسCات روحCانّ Cية وكCان ذا قّ Cوة مCن ال ّCروح الCقدس .كCان يCشاهCد املCلكوت وكCانCت لCه فCيوضCات
إله ّية وكانت له قوى معنو ّية وكانت له روحان ّية محضة وكذا كان جميع املظاهر املق ّدسة اإلله ّية.
وحدة العالم اإلنسانيّ
الخطبة املباركة في جامعة ستانفورد – كاليفورنيا في  8تشرين األ ّول سنة 1912
هو اهلل
الCCعلم أعCCظم مCCنقبة فCCي الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ألنّCCه يCCكشف حCCقائCCق األشCCياء وحCCيث إنّCCني أجCCد نCCفسي
اليوم في مركز العلم في هذه الك ّل ّية ا ّلتي طبّقت شهرتها اآلفاق لهذا فإنّني مسرور ج ًدّا.
إ ّن أشCCرف مجCCمع يCCنعقد فCCي الCCعالCCم هCCو مجCCمع الCCعلماء وأشCCرف مCCركCCز فCCي الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ هCCو
م CCرك CCز ال CCعلوم وال CCفنون  ,إ ّن ال CCعلم ه CCو س CCبب ن CCوران Cيّة ال CCعال CCم ،وال CCعلم س CCبب ال Cّ Cراح CCة واالط CCمئنان،
والCCعلم سCCبب ع Cزّة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ .ولCCو أمCCعنتم ال Cنّظر لCCو وجCCدتCCم أ ّن دولCCة الCCعلم أعCCظم مCCن دولCCة
رأسCCا عCلى عCقب
املCلوك إذ إ ّن سCلطنة املCلوك تنهCدم ويخCلع الCقياصCرة واألبCاطCرة وتCنقلب سCلطنتهم ً C
أ ّCمCا سCلطنة الCعلم فCهي أبCديّCة وسCرمCديّCة وال انCقراض لCها .الحCظوا الCفالسCفة الCقدامCى كCيف دامCت
سCلطنتهم فCي حCني انCقرضCت سCلطنة ال ّCرومCان مCع عCظمتها وانCقرضCت سCلطنة الCيونCان مCع عCظمتها
الشCرق بCرغCم عCظمتها لCك ّن سCلطنة أفCالطCون ظّ Cلت بCاقCية وسCلطنة أرسCطو بCاقCية
وانCقرضCت سCلطنة ّC C
وذكCCرهCCم بCCا ٍق حCتّى اآلن فCCي جCCميع الCCك ّل ّيات واملCCجامCCع الCCعلم ّية فCCي حCCني أ ّن ذكCCر املCCلوك قCCد أصCCبح
خCرون املCمالCك
نCس ًيا مCنس ًيّا بCصورة تCا ّمCة .إذن فسCلطنة الCعلم أعCظم مCن سCلطنة املCلوك .فCاملCلوك يس ِّC
Cصرف CCه وه CCكذا
ب CCسفك ال ّ Cدم CCاء ل CCك ّن اإلن CCسان ال CCعال CCم ي CCفتح م CCمال CCك ال CCقلوب ب CCعلمه وي CCضعها ت CCحت ت ّ C
تCCصير سCCلطنته أبCCديّCCة مCCن هCCذه ال CنّاحCCية .وحCCيث إ ّن هCCذا املCCكان هCCو مCCركCCز الCCعلوم والCCفنون فCCإنّCCني
مسCCرور ج ً Cدّا لCCحضوري إلCCى هCCذا املCCركCCز وأرجCCو ال CتّأيCCيدات وال CتّوفCCيقات اإللCCهيّة ح Cتّى تCCصلوا فCCي
العلوم والفنون إلى منتهى ال ّدرجات وتشرقوا كاملصابيح املنيرة في مجمع العالم اإلنسانيّ.
إ ّن أعCظم تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل هCو وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ لهCذا فCإنّCني أريCد أن اتّحCدث حCول
وحCCدة الCCكائCCنات وهCCذه املCCسألCCة مCCن املCCسائCCل الCCفلسفيّة اإللCCهيّة  ,مCCن الCCواضCCح أ ّن جCCميع املCCوجCCودات
ش CCيء واح CCد وك Cّ Cل ك CCائ CCن م CCن ال CCكائ CCنات ع CCبارة ع CCن ج CCميع ال CCكائ CCنات ي CCعني أن ك Cّ Cل ش CCيء ف CCي ك Cلّ
شCCيء .الحCCظوا أ ّن الCCكائCCنات تCCكونCCت مCCن الجCCزيCCئات الCCفرد ّيCCة وهCCذه الجCCزيCCئات الCCفرد ّيCCة تCCسير فCCي

ذرة مCن الCذّ ّرات الCفرديCة املCوجCودة فCي هCيكل اإلنCسان كCانCت فCي
جCميع مCراتCب الCوجCود .فCمثالً ك ّCل ّ
وق CCت م CCن األوق CCات ف CCي ع CCال CCم الC Cنّبات وف CCي وق CCت م CCن األوق CCات ف CCي ع CCال CCم ال CCحيوان وف CCي وق CCت م CCن
األوقCات فCي عCالCم الجCماد فCهي عCلى الّ Cدوام تCنتقل مCن حCال إلCى حCال ومCن صCورة إلCى صCورة ومCن
كCائCن إلCى كCائCن آخCر فCي صCور ال تCتناهCى فCي الCطّول والCعرض ولCها فCي ك ّCل صCورة كCمال .وحCركCة
Cتمرة .لهCCذا فCCإ ّن كCّ Cل كCCائCCن عCCبارة عCCن جCCميع الCCكائCCنات وغCCايCCة مCCا فCCي األمCCر أنCCه
الCCكائCCنات هCCذه مسّ C
يCCقتضي امCCتداد مّ Cدة حCتّى يCCطوي هCCذا الCCجوهCCر الCCفرد املCCوجCCود فCCي جCCسم اإلنCCسان جCCميع مCCراتCCب
Cصور الج CCماد ّي CCة وب CCعد ذل CCك
ال CCوج CCود ف CCفي وق CCت م CCن األوق CCات ك CCان ت CCرا ًب CCا وك CCان CCت ل CCه ان CCتقاالت ف CCي ال ّ C
Cصور
Cصور ال Cنّبات CCية وب CCعد ذل CCك ان CCتقل ف CCي ال ّ C
ان CCتقل إل CCى ع CCال CCم ال Cنّبات وك CCان CCت ل CCه ان CCتقاالت ف CCي ال ّ C
الCCحيوانCيّة واآلن جCCاء إلCCى الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ لCCيسير فCCي املCCراتCCب اإلنCCسانCيّة ثّ Cم يCCعود بCCعد ذلCCك إلCCى
عCالCم الجCماد وعCلى نCفس الCتّرتCيب يCسير فCي جCميع املCراتCب ،ويتجّ Cلى فCي صCور كCائCنات ال تCتناهCى
Cصور .فCقد كCانCت لCه كCماالت جCماديّCة فCي عCالCم الجCماد .وفCي
ويCكون لCه كCمال فCي ك ّCل صCورة مCن ال ّ
عCالCم الCنّبات كCانCت لCه كCماالت نCباتCيّة .وفCي عCالCم الCحيوان كCانCت لCه كCماالت حCيوانCيّة ولCه فCي عCالCم
اإلن CCسان ك CCماالت إن CCسان Cيّة .إذن ف CCقد ات CCضح أن ك Cّ Cل ج CCوه CCر ف CCرد م CCن ال CCكائ CCنات ل CCه ان CCتقاالت ف CCي
صCCور ال تCCتناهCCى وفCCي كCّ Cل صCCورة ال تCCتناهCCى وفCCي كCّ Cل صCCورة يتجّ Cلى لCCه كCCمال مCCن الCCكماالت ومCCن
Cلما كCانCت فCي عCالCم الCوجCود وحCدة
هCذا يCتّضح أ ّن الCكائCنات كّ Cلها واحCد وأ ّن عCالCم الCوجCود واحCد .ف ّ
كهCCذه يCCا تCCرى أيّCCة وحCCدة تCCكون فCCي عCCالCCم اإلنCCسان؟ فCCمن الCCواضCCح بCCالCCبرهCCان أ ّن هCCناك وحCCدة فCCي
الCCوحCCدة وأ ّن الCCوحCCدة هCCي مCCبدأ الCCوجCCود ومCCنتهاه  ,وهCCل يCCجوز مCCع وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ ووحCCدة
جCميع الCكائCنات أن يCكون هCناك نCزاع وجCدال فCي هCذا الCعالCم؟ ومCع أ ّن اإلنCسان أشCرف الCكائCنات
أل ّن الCجسم اإلنCسانCيّ لCه الCكماالت الجCماد ّيCة ولCه الCكماالت الCنّباتCية فCفيه قّ Cوة الCنّمو ولCه الCكماالت
الس CCليم ب CCرغ CCم وج CCود ه CCذه
ال CCحيوان ّ Cية ف CCفيه ق CCوى اإلح CCساس ول CCه ال CCكماالت اإلن CCسان ّ Cية ف CCفيه ال CCعقل ّC C
الCC CوحCC Cدة الCC Cعظيمة فهCC Cل يCC Cجوز أن يCC Cتنازع ويCC Cتجادل؟ وهCC Cل يCC Cجوز أن يCC Cتحارب ويCC CتقاتCC Cل؟ وجCC Cميع
الCCكائCCنات فCCي صCCلح بCCعضها مCCع الCCبعض اآلخCCر وجCCميع الCCعناصCCر فCCي صCCلح بCCعضها مCCع الCCبعض
اآلخر واإلنسان ا ّلذي هو أشرف الكائنات هل يجوز أن يكون في نزاع وجدال؟ أستغفر اهلل.
الحCCظوا أ ّن هCCذه الCCعناصCCر عCCندمCCا تCCلتئم فCCي مCCا بCCينها تCCك ّون الCCحياة وال ّ CلطافCCة وال Cنّوران Cيّة والCّ CراحCCة
واالطCمئنان وأ ّن هCذه الCكائCنات ا ّلCتي تCرونCها تCعيش كّ Cلها فCي صCلح مCع بCعضها الCبعض فCال ّ
Cشمس
واألرض فCCي صCCلح واملCCاء وال Cتّراب فCCي صCCلح والCCعناصCCر فCCي صCCلح مCCع بCCعضها الCCبعض أل ّن أق Cلّ
مCCصادمCCة تCCحصل تحCCدث زلCCزلCCة مCCثل زلCCزلCCة سCCان فCCرانCCسيسكو وأ ّن أقCّ Cل مCCصادمCCة تCCحصل يحCCدث
نCCتيجتها حCCريCCق عCCموم Cيّ وتCCحصل جCCميع هCCذه األضCCرار .هCCذه هCCي الCCحال فCCي عCCالCCم الجCCماد إذن
CاصCة وأ ّن اهلل
بCعد ذلCك الحCظوا كCم مCن الCباليCا تCحصل نCتيجة املCصادمCة فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ؟ خ ّ C C C
Cص اإلن CCسان ب CCال CCعقل وه CCذا ال CCعقل ه CCو أش CCرف ال CCكائ CCنات وه CCو ف CCي ال CCحقيقة قّ C Cوة م CCن ق CCوى
ق CCد خ َّ C
التّج ّ Cليات اإللCCهيّة وهCCذا شCCيء ظCCاهCCر مCCشهود  ,الحCCظوا مCCثالً أ ّن جCCميع الCCكائCCنات أسCCيرة لCCلطّبيعة

وج CCميعها خ CCاض CCعة ل CCقان CCون ال Cطّبيعة ال ت CCتجاوز ه CCذا ال CCقان CCون ق CCيد ش CCعرة ف CCمثالً ه CCذه ال ّ C
Cشمس م CCع
عCظمتها أسCيرة لCلطّبيعة ال تسCتطيع تCجاوز قCانCون الCطّبيعة وكCذلCك األمCر فCي األجCرام الCعظيمة فCي
ه CCذا ال CCفضاء ا ّل CCذي ال ي CCتناه CCى ف CCك ّلها أس CCيرة ل CCلطّبيعة وال تس CCتطيع أن ت CCتجاوز ق CCان CCون ال Cطّبيعة.
والCكرة األرضCيّة أي ً
Cضا أسCيرة لCقانCون الCطّبيعة .وجCميع األشCجار والCنّباتCات أسCيرة لCلطّبيعة وكCذلCك
ج CCميع ال CCحيوان CCات .ف CCال CCفيل ب CCرغ CCم ع CCظمته وقّ C Cوت CCه ال يس CCتطيع أن ي CCتجاوز ق CCان CCون الC Cطّبيعة .ل CCكنّ
اإلن CCسان بحج CCمه ال CCصغير وج CCسمه ال ّ C
Cضعيف يس CCتطيع أن يكس CCر ق CCان CCون الC Cطّبيعة وي CCق ّلبها ألنّ CCه
مCؤ ّيCد بCالCعقل ا ّلCذي هCو مCن التّجّ Cليات اإللCه ّية فCبموجCب قCانCون الCطّبيعة نCرى اإلنCسان ذا روح تCرابCيّ
لCCكنّه يكسCCر هCCذا الCCقانCCون ويCCصير طCCائCً Cرا يCCطير فCCي الCCهواء ويCCصير سCCمكة تCCسير تCCحت سCCطح املCCاء
وي CCبني س CCفينة ي CCتساب CCق ب CCها ف CCوق س CCطح امل CCاء .وج CCميع ه CCذه ال CCعلوم وال CCفنون ا ّل CCتي ع CCندك CCم وا ّل CCتي
Cرارا بCمقتضى قCانCون
Cرارا لCلطّبيعة ويCفترض أن تCبقى أس ً
تCدرسCونCها فCي الCجامCعات كCانCت كّ Cلها أس ً
ال Cطّبيعة .لCCك ّن عCCقل اإلنCCسان كسCCر هCCذا الCCقانCCون وكCCشف حCCقائCCق األشCCياء ونCCقلها مCCن ح Cيّز الCCغيب
إلCC Cى ح C Cيّز الّ C C
Cشهود فظهCC Cرت هCC Cذه الCC Cعلوم ،وهCC Cذا شCC Cيء يCC CخالCC Cف قCC CانCC Cون ال C Cطّبيعة .فCC Cمثالً الCC Cق ّوة
الكه CCرب CCائ Cيّة س Cّ Cر م CCن أس CCرار ال Cطّبيعة امل CCكنون CCة ي CCجب أن ت CCبقى خ CCفيّة ل CCك ّن ع CCقل اإلن CCسان ك CCشفها
وكسCCر قCCانCCون ال Cطّبيعة وجCCاء بCCها مCCن ح Cيّز الCCغيب إلCCى ح Cيّز الّ C
Cشهود وحCCبس هCCذه الCCق ّوة الCCعاصCCية
الشCCرق
داخCCل زجCCاجCCة وهCCذا شCCيء خCCارق لCCلعادة ومCCخالCCف لCCلطّبيعة ،وهCCو يCCخابCCر مCCن الCCغرب إلCCى ّ C
Cصوت م CCع أنّ
ّC
Cصوت وي CCحبسه ف CCي
مسج CCل ال ّ C
ب CCدق CCيقة واح CCدة وه CCذه معج CCزة .وي CCأخ CCذ اإلن CCسان ال ّ C
Cصوت ي CC Cجب أن ي CC Cبقى ح ً C Cرّا أل ّن ق CC Cان CC Cون ال C Cطّبيعة ي CC Cقتضي ه CC Cذا ،وع CC Cلى ه CC Cذا ال C Cنّحو س CC Cائ CC Cر
ال ّ C C
االك CCتشاف CCات ف CCإ ّن ج CCميعها أس CCرار ل CCلطّبيعة وي CCجب أن ت CCكون ب CCمقتضى ق CCان CCون ال Cطّبيعة مس CCتورة.
ل CCك ّن ع CCقل اإلن CCسان ا ّل CCذي ه CCو أع CCظم تج Cِّ Cل إل CCهيّ يكس CCر ق CCان CCون ال Cطّبيعة ه CCذا ويخ CCرج دو ًم CCا ه CCذه
األس CCرار ال Cطّبيعية م CCن أجه CCزة ال Cطّبيعة ن CCفسها  ,وإذا ك Cنّا ن CCمتلك ق ّ Cوة إل CCه ّية كه CCذه فه CCل ي CCجوز أن
نCكون كCالCحيوانCات املCفترسCة ،وكCالCذّئCاب يCمزّق بCعضنا ب ً
Cعضا ونCصرخ ونCدعCو إلCى الCقتل والCتّنكيل؟
فهCل يCليق هCذا بCمقام الCعالCم اإلنCسانCيّ؟ فCلو أ ّن حCيوانًCا يCفترس فCإنّCه يCفعل ذلCك مCن أجCل طCعامCه وال
Cيفرق بCه بCني الCظّلم والCعدل وليسCت لCه قّ Cوة مCميزة .أ ّمCا اإلنCسان فCإنّCه حCينما يCفترس فCهو ال
عCقل لCه ل ّ
الشCريCف أي
يCفترس مCن أجCل طCعامCه بCل بسCبب طCمعه وجCشعه .فهCل يCليق اآلن بCمثل هCذا الCوجCود ّC C
اإلنCسان املسCتفيض مCن الCعقل وذي األفCكار الCعالCية كهCذه األفCكار واملCحيط بهCذه الCعلوم والCفنون
وبه CC Cذه االخ CC Cتراع CC Cات ال CC Cعظيمة وبه CC Cذه اآلث CC Cار ال CC Cعقلية وبه CC Cذه اإلدراك CC Cات ج CC Cميعها وب ّ C C
Cكل ه CC Cذه
االكCتشافCات أن يCدخCل مCيدان الحCرب م ّCرة أخCرى ويCسفك بCعضه دم الCبعض اآلخCر؟ والCحقيقة أنّ
اإلنCسان بCنيان إلCهيّ ولCيس بCنيانًCا بشCريًّCا فCلو أنّCكم هCدمCتم بCنا ًء بشCريًّCا فCال ش ّCك أ ّن صCاحCب الCبناء
ي CCتك ّدر ،ك CCيف ب CCاإلن CCسان ا ّل CCذي ه CCو ب CCناء إل CCهيّ إذا ه CCدم؟ ف CCال ش Cّ Cك أ ّن ه CCذا ي CCكون س CCببًا ل CCلغضب
اإلل CCهيّ  ,ول CCقد خ CCلق اهلل اإلن CCسان ش CCري Cفًا وف ّ C
Cتصه ب CCمواه CCب ك ّ Cل ّية
Cضله ع CCلى ج CCميع ال CCكائ CCنات واخ ّ C
ف CCأع CCطاه ال CCعقل وأع CCطاه اإلدراك وأع CCطاه قّ C Cوة ال CCحاف CCظة وأع CCطاه قّ C Cوة الC Cتّخيل وأع CCطاه ال CCحواس

Cصدرا ل CCلفضائ CCل ك CCي يس CCطع
الخ CCمس ال Cظّاه CCريّ CCة وأع CCطاه ج CCميع ه CCذه امل CCواه CCب ال CCعظيمة وج CCعله م C
ً
كCال ّ
Cشمس ويCكون سCببًا لCلحياة وسCببًا لCلعمران ونCحن اآلن ن ّ
Cغض الCطّرف عCن جCميع هCذه املCواهCب
ونخ ّCرب هCذا الCبناء اإللCهيّ ونCق ّوض هCذا الCتّأسCيس اإللCهيّ مCن أسCاسCه .والCحال أنّCنا لCسنا أسCرى
ال Cطّبيعة ب CCل ن CCحن ا ّل CCذي CCن ن CCأس CCر أن CCفسنا ونتح Cّ Cرك ب CCمقتضى ال Cطّبيعة  ,ف CCفي ال Cطّبيعة ن CCزاع ع CCلى
Cرب اإلنCسان فCإ ّن الCنّزاع والجCدال مCن مCقتضيات الCطّبيعة .وك ّCل هCذه املCدارس وكCلّ
الCبقاء فCإذا لCم ُي َّ
CأسسCت مCن أجCل أن يCنجو اإلنCسان مCن مCقتضى الCطّبيعة وأن
CأسسCت؟ لCقد ت ّ
هCذه الCك ّل ّيات ملCاذا ت ّ
يتخ ّ Cلص مCCن نCCقائCCص ال Cطّبيعة وأن يCCنال الCCكماالت املCCعنو ّيCCة  ,الحCCظوا لCCو أنّCCنا تCCركCCنا هCCذه األرض
عCCلى حCCالCCتها ال Cطّبيعية فCCإنّCCها تCCصبح مCCنبتًا لCCألشCCواك وتCCنمو فCCيها أعCCشاب غCCير نCCافCCعة أ ّمCCا عCCندمCCا
أرضCCا ط Cيّبة وت CCحصل ع CCلى ف CCيض وب CCرك CCة ع CCظيمة .وإذا ت CCرك CCتم ه CCذه ال CCجبال
ن CCربّ CCيها ف CCإنّ CCها ت CCصبح ًC C C
عCلى حCالCتها الCطّبيعية فCإنّCها تCصبح غCابCة وال تCنمو فCيها أبً Cدا شجCرة مCثمرة أ ّمCCا حCني تCربّCى فCإنّCها
Cمرا وتCCنتج مCCنها أنCCواع األزهCCار والCّ CريCCاحCCني  ,إذن فCCال يCCليق
تCCصير بسCCتانًCCا وتCCعطي غ َّ Cلة وتCCعطي ثً C
CاصCة إلCى
Cيرا لCلطّبيعة ولهCذا فCهو مCحتاج إلCى الCتّربCية وبCصورة خ ّ C C C
بCالCعالCم اإلنCسانCيّ أن يCصبح أس ً
الCتّربCية اإللCهيّة  ,إ ّن املCظاهCر املCق ّدسCة اإللCهيّة كCانCوا مCربّCني وكCانCوا بسCتانCيّني إلCهيّني حCتّى يCجعلوا
هCذه الCغابCات الCطّبيعية بCساتCني مCثمرة ،ويCح ّولCوا مCنابCت األشCواك هCذه إلCى حCدائCق أزهCار .إذًا فCما
هCCو واجCCب اإلنCCسان؟ واجCCب اإلنCCسان هCCو أن يCCنجي نCCفسه مCCن نCCقائCCص الCطّبيعة تCCحت ظCّ Cل املCCربّCCي
الCCحقيقيّ وأن ي Cتّصف بCCالCCفضائCCل املCCعنويّCCة  ,فهCCل يCCجوز لCCنا أن نCCجعل هCCذه املCCواهCCب اإللCCهيّة وهCCذه
الCCفضائCCل املCCعنو ّيCCة فCCدا ًء لCCلطّبيعة؟ والCCحال أ ّن اهلل تCCعالCCى أعCCطانCCا ق ّ Cوة لنكسCCر بCCها قCCوانCCني ال Cطّبيعة
Cسيف مCن يCد الCطّبيعة ونCنهال بCه عCلى هCامCة رأسCها .فهCل يCجوز أن نCجعل أنCفسنا أسCرى
ولCنأخCذ ال ّ
ل CCلطّبيعة ون CCسير ع CCلى م CCقتضى الC Cتّنازع ع CCلى ال CCبقاء ا ّل CCذي ه CCو م CCن االن CCبعاث CCات الC Cطّبيعية ف CCيمزّق
ً
بعضا كالحيوانات املفترسة ونعيش حياة ال يختلف فيها اإلنسان عن الحيوان؟
بعضنا
فCي الCحقيقة ليسCت هCناك حCياة أسCوأ مCن هCذه الCحياة ولCيس هCناك تCحقير لCلعالCم اإلنCسانCيّ أسCوأ
مCCن هCCذ الCتّحقير .ولCCيس لCCلعالCCم اإلنCCسانCيّ وحCCشيّة أسCCوأ مCCن وحCCشيّة الحCCرب ألنّCCها سCCبب الCCغضب
اإلل CCهيّ وس CCبب ه CCدم ال CCبنيان ال Cّ Cرح CCمان Cيّ  ,الح CCمد هلل إنّ CCني أج CCد ن CCفسي ال CCيوم ف CCي مج CCمع ك ّ Cلهم
Cصلح ال CCعمومC Cيّ وج CCميع أف CCكاره CCم وح CCدة ال CCعال CCم
Cصلح وم CCقاص CCد ج CCميعهم ان CCتشار ال ّ C
ي CCرج CCون ال ّ C
Cري وإنّCي أرجCو اهلل أن يCؤيّCدكCم ويCوفّCقكم كCي يCصبح كCلّ
اإلنCسانCيّ وجCميعهم خCادمCون لCلنّوع البش ّ
Cصلح الCعمومCي وسCببًا فCي
واحCد مCنكم عCالمCة عCصره وسCببًا فCي نشCر الCعلوم وسCببًا فCي إعCالن ال ّ
Cصلح الCعمومCيّ بCني الّ Cدول
ارتCباط الCقلوب  ,ولCقد أعCلن حCضرة بCهاء اهلل قCبل خCمسني سCنة مCبدأ ال ّ
Cصلح الCCعموم Cيّ
Cصلح الCCعموم Cيّ بCCني األديCCان وأعCCلن الّ C
Cصلح الCCعموم Cيّ بCCني املCCلل وأعCCلن الّ C
وأعCCلن الّ C
ب CCني األوط CCان وت ّ C
Cفضل ق CCائ Cالً إ ّن أس CCاس األدي CCان واح CCد وج CCميع األدي CCان أس CCاس CCها األل CCفة وال CCوئ CCام
وإنّ CCما االخ CCتالف ف CCي ال Cتّقال CCيد وال دخ CCل له CCذه ال Cتّقال CCيد ف CCي ال Cتّعال CCيم اإلل CCه ّية .وح CCيث إ ّن ال Cتّقال CCيد
مCختلفة فCقد أصCبحت سCببًا لCلنّزاع والCقتال .أ ّمCCا لCو جCرى تح ٍّCر لCلحقيقة فCإ ّن جCميع األديCان تتّحCد

وتC Cتّفق  ,وي ّ C
Cتفضل أ ّن الّ C Cدي CCن ي CCجب أن ي CCكون س CCبب األل CCفة واالتّ CCحاد وس CCبب االرت CCباط ب CCني ق CCلوب
البش CCر .ف CCإذا أص CCبح الّ C Cدي CCن س CCبب الC Cنّزاع والج CCدال ف CCال ش Cّ Cك أ ّن ع CCدم الC Cتّدي CCن أح CCسن أل ّن ع CCدم
Cضر أح CCسن م CCن وج CCوده .وإ ّن الّ C Cدي CCن ع CCالج إل CCهيّ وه CCو دواء ل ّ C
ال ّ C
Cكل م CCرض م CCن أم CCراض
Cشيء امل ّ C
ال Cنّوع اإلنCCسان Cيّ وهCCو مCCرهCCم لّ C
Cكل جCCرح أ ّمCCا إذا أُسCCيء اسCCتعمالCCه وأصCCبح سCCببًا للحCCرب والجCCدال
وع ّ Cلة لCCسفك ال ّ CدمCCاء فCCال شCّ Cك أ ّن عCCدمCCه خCCير مCCن وجCCوده  ,وكCCذلCCك صCّ Cرح حCCضرة بCCهاء اهلل بCCضرورة
Cصلح الCعمومCيّ بCني الّ Cدول واملCلل وب ّCني مCضار الحCرب أل ّن الCنّوع اإلنCسانCيّ أ ّCمCة واحCدة والجCميع
ال ّ
س CCالل CCة آدم وآدم واح CCد والج CCميع أب CCناء أب واح CCد وأف CCراد ع CCائ CCلة واح CCدة وغ CCاي CCة م CCا ف CCي األم CCر أنّ CCها
ع CCائ CCلة ك CCبيرة .ول CCو أم CCكن ت CCص ّور وج CCود أج CCناس م CCختلفة ف CCي ع CCائ CCلة واح CCدة ألم CCكن ال CCقول ب CCجواز
CناسCCا
االخCCتالف وال Cنّزاع ولCCكن مCCا دام الجCCميع أفCCراد عCCائCCلة واحCCدة فCCإنّCCهم ال يCCمكن أن يCCكونCCوا أجC ً C
م CCختلفة .له CCذا ف CCإ ّن ال Cتّمييز ك CCقول CCنا ه CCؤالء إي CCطال Cيّون أول CCئك أمل CCان وه CCؤالء إن CCكليز واآلخ CCرون روس
وه CCؤالء إي CCران Cيّون واآلخ CCرون أم CCري CCكيّون – إنّ CCما ه CCو مج CCرد أوه CCام .ف CCالج CCميع بش CCر وك ّ Cلهم خ CCلق اهلل
وك ّ Cلهم سCCاللCCة واحCCدة وك ّ Cلهم أوالد آدم واحCCد وهCCذه االصCCطالحCCات وال CتّعابCCير وهCCميّة  ,أ ّمCCا بCCالنّسCCبة
عصبات الCوطCنيّة فCإ ّن الCكرة األرضCيّة مCوطCن ل ّ
Cكل إنCسان وهCي مCوطCن واحCد ال مCواطCن مCتع ّددة
لCلت ّ ّ
وهCCي وطCCن واحCCد لCCلنّوع اإلنCCسانCيّ أ ّمCCا الحCCدود الCCوهCCميّة ا ّلCCتي ال أسCCاس لCCها فCCقد اخCCترعCCها بCCعض
املس CCتب ّدي CCن ف CCي ال CCقرون امل CCاض CCية وب CCها أح ّ Cلوا الح CCرب وال CCقتال ب CCني البش CCر وك CCان ه CCدف CCهم ّ
الشه CCرة
Cب الCوطCن لCترويCج مCقاصCدهCم ال ّ
Cشخصيّة وكCانCوا هCم
واغCتصاب املCمالCك ولهCذا خCلقوا إحCساسCات ح ّ
Cورا م CCن ك Cّ Cل ن CCعمة ف CCيأك CCلون أغ CCذي CCة ل CCذي CCذة
ي CCعيشون ف CCي ال CCقصور ال CCعال CCية وي CCصيبون ن CCصيبًا م CCوف ً C
ويCCنامCCون فCCي فCCرش مCCنضودة مCCن الCّ CريCCش ويCCسيرون ويCCتنزّهCCون فCCي الحCCدائCCق املCCلك ّية وعCCندمCCا كCCان
Cسأم كCCانCCوا يCCرقCCصون فCCي صCCاالت الCّ CرقCCص مCCع ال Cنّساء الجCCميالت كCCاألقCCمار ويCCصغون
يCCصيبهم الّ C
CساحCرة ولCكنّهم يCقولCون لCهؤالء الCكادحCني ولCهؤالء ال ّCرعCايCا ولCهؤالء املCساكCني ولCهؤالء
إلCى املCوسCيقى ال ّ
الCCفالحCCني اذهCCبوا إلCCى مCCيدان الحCCرب لCCيسفك بCCعضكم دمCCاء الCCبعض اآلخCCر وليهCCدم بCCعضكم بCCيوت
الCبعض اآلخCر فCأنCتم الCجنود ونCحن أصCحاب ال ّCرتCب واملCناصCب وال ّCرؤسCاء والCقادة .ويCقول الCبعض
CؤسCسي
ملCاذا تخ ّCربCون مCملكتنا؟ فCيجيبهم الCبعض اآلخCر :ألنّCكم أنCتم أملCان ونCحن فCرنCسيّون .لCك ّن م ّC C
كCّ Cل هCCذه الحCCروب مCCشغولCCون بCCاألفCCراح فCCي قCCصورهCCم ال يCCنف ّكون عCCن سCCرورهCCم وفCCرحCCهم .أ ّمCCا دمCCاء
هCCؤالء املCCساكCCني فCCلماذا تُCCسفك؟ إنّCCها تُCCسفك مCCن أجCCل األفCCكار الCCوهCCميّة فCCي أ ّن هCCذه أ ّمCCة فCCرنCCسيّة
وتCلك أ ّمCة أملCانCيّة فCي حCني أ ّن االثCنني بشCر وأفCراد عCائCلة واحCدة وكCالهCما أ ّمCة واحCدة ويCجعلون اسCم
Cسفك لCل ِّدمCاء والCحقيقة أ ّن هCذه الCكرة األرضCيّة وطCن واحCد  ,إذن يCجب أن
الCوطCن سCببًا فCي هCذا ال ّ
Cصلح فCي جCميع األوطCان .فCلقد خCلق اهلل كCرة أرضCيّة واحCدة وخCلق نCو ًCعCا إنCسانCيًّا واحً Cدا
يCتح ّقق ال ّ
وهCذه الCكرة األرضCيّة مCوطCن للجCميع .ونCحن جCئنا فCفرضCنا حCدو ًدا وهCميّة مCع أ ّن هCذه الحCدود وهCم
م CCن األوه CCام .ف CCقلنا إ ّن أح CCده CCما أمل CCان CCيا واآلخ CCر ف CCرن CCسا وش CCرع CCنا ن CCحارب ب CCعضنا ال CCبعض االخ CCر
ق CCائ CCلني إ ّن ه CCذا ه CCو ال CCوط CCن األمل CCان Cيّ امل CCق ّدس وه CCو يس CCتحقّ ال CCعبادة ويس CCتحقّ الح CCماي CCة ول CCك ّن ت CCلك

ال CCقطعة غ CCير ص CCال CCحة ي CCجب ق CCتل أه CCلها ونه CCب أم CCوال CCها وأس CCر أط CCفال CCها ون CCسائ CCها .ف CCلماذا ي CCسفك
اإلنCسان الّ CدمCاء مCن أجCل هCذه الخCطوط الCوهCميّة ويCقتل أبCناء نCوعCه مCن أجCل مCاذا؟ مCن أجCل مCحبّة
هCذا الCتّراب األسCود .فCي حCني أ ّن اإلنCسان يCعيش بCضعة أيّCام فCوق هCذه األرض وبCعد ذلCك تCصبح
Cدي؟
Cبرا أب CCديًّ CCا ل CCه  ,فه CCل ي CCليق أن ن CCسفك ك Cّ Cل ه CCذه ال ّ Cدم CCاء م CCن أج CCل ه CCذا ال CCقبر األب ّ C
ه CCذه األرض ق ً C
س CCوف ي CCخفي ه CCذا ال Cتّراب أج CCسام CCنا ف CCي ج CCوف CCه إل CCى األب CCد وه CCذا ال Cتّراب ق CCبرن CCا ف CCلماذا ن CCتحارب
Cدي؟ أ ّيCCة جCCهالCCة هCCذه؟ وأ ّيCCة ضCCاللCCة هCCذه؟ وأ ّيCCة غCCباوة هCCذه؟ أمCCلي
ونCCتعارك مCCن أجCCل هCCذا الCCقبر األبّ C
أن ت CCعيش ج CCميع امل CCلل ف CCي م CCنتهى امل CCحبّة واألل CCفة م CCثل ع CCائ CCلة واح CCدة ك CCإخ CCوان وأخ CCوات أل ّم CCهات
وآباء ،واحدة في صلح وسعادة.
وصاياي لكم
الخطبة املباركة ألقيت في نيويورك في يوم  5كانون األ ّول 1912
هو اهلل
هCCذا هCCو الCCيوم األخCCير .وهCCذا هCCو ال ّ Cلقاء األخCCير .وبCCعد هCCذا سCCنركCCب الCCباخCCرة ونCCذهCCب .وهCCذه آخCCر
Cرارا ودعCوتCكم إلCى وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ وإلCى اعCتبار جCميع
وصCايCاي لCكم  ,لCقد تحّ CدثCت إلCيكم م ً
Cكل ويهCب الCحياة ل ّ
البشCر عCباد اهلل .واهلل رؤوف بCالجCميع .يCرزق ال ّ
Cلكل ،وفCي مCحضر ال ّCربCوبCيّة كCلّ
عCبيد لCه وهCو يCمنح لCهم فCيوضCاتCه اإللCهيّة بCالCتّساوي ولهCذا يCجب أن نCكون نCحن فCي مCنتهى ال ّ
Cشفقة
عصبات الCC CوطCC Cنيّة
عصبات ال ّ C CديCC Cنيّة والCC Cجنسيّة وال C Cت ّ ّ
مCC Cع جCC Cميع مCC Cلل الCC CعالCC Cم وأن نCC Cنسى هCC Cذه ال C Cت ّ ّ
Cسياسّ Cية .فهCذه األرض كCرة واحCدة وجCميع األمCم سCاللCة واحCدة وال ّ
Cكل عCبيد إلCه واحCد .إذن فCكلّ
وال ّ
السCرور للجCميع حCتّى يCعيش
نCفس تسCبّب الCكدر لCآلخCريCن تCعتبر عCند اهلل مCن الخCطاة .واهلل يCريCد ّ C C
عصبات ال ّ Cدي CCن ّية
Cتبرأوا م CCن االخ CCتالف CCات وال Cت ّ ّ
ك Cّ Cل ف CCرد م CCن األف CCراد ف CCي م CCنتهى ال ّ C
Cسعادة وح Cتّى ي ّ C
Cسياس ّ Cية والCCوطCCن ّية ويCCجتنبوهCCا .وأنCCتم وهلل الحCCمد قCCد أبCCصرت
عصبات الCCجنس ّية والّ C
واملCCذهCCب ّية وال Cت ّ ّ
عCC CيونCC Cكم وأصCC Cبحت آذانCC Cكم صCC CاغCC Cية ووعCC Cت قCC CلوبCC Cكم فCC Cيجب عCC Cليكم بCC Cعد اآلن أن ال تCC Cنظروا إلCC Cى
الراعي الحقيقيّ وهو رؤوف
الت ّ ّ
عصبات واالختالفات بل تنظروا إلى األلطاف اإللهيّة فاهلل هو ّ
بج CCميع أغ CCنام CCه .وم CCع أ ّن اهلل رؤوف ب CCالج CCميع فه CCل ي CCجوز ل CCنا ن CCحن ع CCبيده أن ي CCكون ب CCعضنا ف CCي
حCرب وخCصام مCع الCبعض اآلخCر؟ ال واهلل .بCل يCجب أن نCشكر األلCطاف اإللCهيّة وأن يCألCف بCعضنا
ب ً
Cحب الCعموم ونCرأف بCهم  ,وخCالصCة الCقول إيّCاكCم أن تُحCزنCوا
Cعضا ويCلتئم بCعضنا مCع بCعض وأن ن ّ
قCلب أحCد أو تCغتابCوا أحً Cدا وكCونCوا مCع جCميع الخCلق متّحCديCن واعCتبروهCم أقCربCاءكCم ولCيكن مCقصدكCم
CرجCا لCلمساكCني ومCلجأ
دائ ًCما أن تُCفرحCوا قCلبًا وتCطعموا جCائً Cعا وتCكسوا عCار ًيCا وتCعزّوا ذلCيالً وتCكونCوا ف ً C
Cسعادة األبCد ّيCة وهCذه هCي نCورانّ Cية الCعالCم
ومCأوى ل
CلمضطريCن .هCذا هCو ال ّCرضCاء اإللCهيّ وهCذه هCي ال ّ
ّ

اإلن CCسانC Cيّ .وح CCيث إنّ CCني أري CCد ل CCكم ال CCعزّة األب CCديّ CCة له CCذا أن CCصحكم ب CCمثل ه CCذه الC Cنّصيحة  ,أن CCتم
ت CCشاه CCدون م CCا يج CCري ف CCي ال CCبلقان وك CCم م CCن ال ّ Cدم CCاء ت CCسفك وك CCم م CCن األط CCفال ي CCتيتّمون .وك CCم م CCن
األم CCوال تنه CCب وك CCم م CCن الC Cنّيران ت CCشعل .وم CCع أ ّن اهلل خ CCلق ه CCؤالء ل CCلمحبّة ف CCإنّ CCهم ي CCسفكون دم CCاء
بCعضهم الCبعض .وقCد خCلق اهلل هCؤالء مCن أجCل أن يCتعاونCوا ويCتعاضCدوا لCكنّهم اآلن ينهCب بCعضهم
ً
ً
بعضا.
بعضا ويهجم بعضهم على بعض ،وبدل أن يكونوا سبب راحة البشر يؤذي بعضهم
فCأنCتم إذًا يCجب أن تظهCروا ه ّCمة عCالCية وتجهCدوا بCقلوبCكم وأرواحCكم ل ّ
Cصلح
Cعل أن تسCطع نCورانCيّة ال ّ
الCCعموم Cيّ وتCCزول ظCCلمة ال CتّجانCCب هCCذه ويCCصبح جCCميع البشCCر عCCائCCلة واحCCدة ويCCرجCCو كCّ Cل فCCرد الCCخير
الشCCرق أل ّن الCCكرة األرض Cيّة وطCCن واحCCد وال Cنّوع
الشCCرق والCCغرب ويCCساعCCد الCCغرب ّ C
لCCلعموم ويCCتعاون ّ C
اإلنCسانCيّ تCحت فCيض وحCمايCة راع ٍ واحCد  ,الحCظوا أيّCة بCاليCا ومCشاق تح َّCملها أنCبياء اهلل مCن أجCل
Cحب البش CC Cر ب CC Cعضهم ب ً C C
Cعضا وأن يتش C Cبّثوا ب CC Cحبل األل CC Cفة واالتّ CC Cفاق ح C Cتّى إ ّن ه CC Cذه ال C Cنّفوس
أن ي ّ C C
املCCق ّدسCCة فCCدت حCCياتCCها مCCن أجCCل ذلCCك  ,فCCانCCظروا مCCا أشّ Cد غCCفلة الخCCلق فCCهم مCCع كCّ Cل هCCذه املCCشاق ال
يCCزالCCون فCCي حCCرب وخCCصام .ومCCع كCّ Cل هCCذ ال CنّصائCCح ال يCCزالCCون فCCي حCCرب وخCCصام .ومCCع كCّ Cل هCCذه
النّصائح ال يزالون يسفك بعضهم دم بعضهم اآلخر .فما أجهلهم! وما أش ّدهم غفلة وظلمة!
ف CCعنده CCم إل CCه ب CCمثل ه CCذه ال ّ C
Cشفقة ي CCعام CCل الج CCميع ب CCالC Cتّساوي وم CCع ه CCذا ف CCإنّ CCهم يس CCلكون خ CCالف
ال Cّ Cرض CCاء اإلل CCهي وه CCو رؤوف ل CCطيف ب CCالج CCميع وه CCؤالء ف CCي م CCنتهى ال CCعداوة الC Cطّغيان ،وه CCو يه CCب
Cعمر املCCمالCCك وهCCؤالء يCCطمر بCCعضهم بCCيوت الCCبعض
الCCحياة للجCCميع وهCCؤالء يس Cبّبون املCCمات ،وهCCو يّ C
اآلخ CCر .الح CCظوا م CCا أغ CCفلهم! واآلن ب CCقي واج CCب آخ CCر ع CCليكم ح CCيث إنّ CCكم اطّ CCلعتم ع CCلى األس CCرار
اإلل CCهيّة ول CCكم ع CCني ب CCصيرة وأذن ص CCاغ CCية .له CCذا ي CCجب ع CCليكم أن ت CCعام CCلوا ال CCعموم ب CCمنتهى ال Cّ Cرأف CCة
Cصالح لCلعموم وسCمعتم
أي عCذر أبً Cدا ألنّCكم عCرفCتم أ ّن ال ّCرضCاء اإللCهيّ هCو فCي الCخير وال ّ
ولCيس لCكم ّ
نCCصائCCح الCCحقّ واسCCتمعتم إلCCى الCCبيانCCات وال CتّعالCCيم اإللCCهيّة .فCCعليكم أن تCCعامCCلوا بCCاملCCحبّة ح Cتّى مCCع
األع CCداء وت CCرج CCوا ال CCخير مل CCن ي CCري CCد ل CCكم س CCو ًءا وأن ت CCصادق CCوا م CCن ي CCخال CCفكم واع CCملوا ب CCموج CCب ه CCذه
الشCC Cرق
ال C CتّعالCC Cيم آمCC Cلني أن تCC Cزول ظCC Cلمات الحCC Cرب والCC Cخصام وتنجCC Cلي ال C Cنّوران C Cيّة اإللCC Cهيّة لCC Cيتن ّور ّ C
وي CCتعطّر ال CCغرب وي CCعان CCق ال CCجنوب ال ّ C
Cشمال وت CCعاش CCر أم CCم ال CCعال CCم ب CCعضها ب ً C
Cعضا ب CCمنتهى امل CCحبّة
Cسعادة
واأللCCفة .ومCCا لCCم يCCبلغوا هCCذا املCCقام لCCن يجCCد الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ الCّ CراحCCة ولCCن يCCحصل عCCلى الّ C
األب CCد ّي CCة .ف CCإن ع CCملوا ب CCموج CCب ه CCذه ال Cتّعال CCيم امل CCق ّدس CCة ف CCإ ّن ع CCال CCم ال Cنّاس CCوت ي CCصبح م CCرآة امل CCلكوت
وي CCصبح س CCطح ال CCغبراء ال CCجنّة األب CCهى وغ CCبطة ل CCلفردوس األع CCلى  ,وأت CCمنّى أن ت CCتوفّ CCقوا إل CCى ال CCعمل
CالسCCراج وح Cتّى ت CCصبحوا ك CCال Cّ Cروح تح Cّ Cرك جس CCد ع CCال CCم
ب CCال Cتّعال CCيم ح Cتّى ت CCنيروا ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ ك C ّ C
Cصورة واملCثال اإللCهيّ ا ّلCCتي أوصCيكم بCها وأمCلي أن
اإلمCكان .هCذه هCي الCعزّة األبCديّCة .هCذه هCي ال ّ
تتوفّقوا إلى ذلك.

السيّد املسيح
مجيء
ّ
الخطبة املباركة ألقيت في منزل ال ّليدي بلومفيلد في لندن في 23كانون األ ّول سنة 1912
هو اهلل
حCضرت لCيلة أمCس تCمثيليّة والدة حCضرة املCسيح وكCانCت الCتّمثيليّة فCي الCحقيقة فCي مCنتهى اإلتCقان
ولCكنّها كCانCت سCببًا لCلعبرة واملCوعCظة بCحيث ظّ Cن هCذا الجCمع جCمي ًعا أنّCهم مCنتظرون مCجيء املCسيح
وأنّCهم يCعرفCونCه  ,لCك ّن حCضرة املCسيح حCينما جCاء بCقي غCريCبًا ووحCي ًدا وفCريً Cدا وجCاء ولCم يCنتبه أحCد
ملCجيئه وظ ّCل الCنّاس يتح ّCرون عCن مCجيء املCسيح  ,وقCد ظهCر املCسيح والCيهود ا ّلCذيCن كCانCوا يCنتظرونCه
ويCC Cتمنّون ظCC Cهوره ظ ّ C Cلوا محCC CرومCC Cني مCC Cنه بCC Cل إنّCC Cهم أنCC Cكروه وقCC CالCC Cوا إ ّن هCC Cذا املCC Cسيح لCC Cيس املCC Cسيح
الCحقيقيّ بCل أطCلقوا عCليه لCقبًا أخجCل أن أتCف ّوه بCه .وال ش ّCك أنّCكم قCرأتCم اإلنCجيل ورأيCتم ذلCك الّ Cلقب
ا ّلCذي لّ Cقبوا بCه حCضرة املCسيح وخCالصCة الCقول إنّCهم لّ Cقبوا حCضرة املCسيح بCلقب بCعلزبCول هCذا ا ّلCذي
يCعني ال ّ
Cشيطان وبهCذا الّ Cلقب أشهCروا حCضرة املCسيح .فCوا ألCف أسCف فCوا ألCف أسCف عCلى أنّCهم
لCCم يCCعرفCCوه ووا ألCCف أسCCف عCCلى مCCا دعCCوا ذلCCك الجCCمال الCّ CرحCCمانCيّ بCCلقب بCCعلزبCCول ،فCCوا ألCCف أسCCف
ووا أل CCف أس CCف ع CCلى م CCا س CCتروا ت CCلك ال ّ C
Cشمس –ش CCمس ال CCحقيقة -وراء س CCحب األوه CCام وم CCا زال
ال CCيهود ح Cتّى ال CCيوم م CCنتظري CCن م CCجيء امل CCسيح ك CCي ي CCأت CCي م CCع أ ّن امل CCسيح ق CCد ج CCاء م CCنذ أل CCفي س CCنة
ول CCك ّن ال CCيهود ال ي CCزال CCون م CCنتظري CCن .ف CCالح CCظوا م CCاذا ت CCفعل ال CCغفلة  ,ل CCقد ك CCان CCوا ي CCتر ّقCCبون وف ً Cقا ل CCنصّ
Cسماء وأنّCه يCأتCي مCن مCكان غCير مCعلوم وحCينما يCأتCي املCسيح تCنشقّ
إشCعيا أ ّن املCسيح يCأتCي مCن ال ّ
ال CCجبال وت CCتالش CCى وتح CCدث زالزل ع CCظيمة وه CCذه ح CCدث CCت ف CCي ال CCواق CCع ل CCكنّهم ل CCم ي CCفهموا رم CCوزه CCا ول CCم
الصخCريCة بCل الCنّفوس
يCطّلعوا عCلى ال ّCرمCز املCقصود مCن كCلمة الCجبال فCإنّCه لCم يCكن املCقصود الCجبال ّ
ا ّلCCتي كCCانCCت مCCثل الCCجبال ثّ Cم تCCالشCCت  ,وكCCذلCCك كCCان املCCقصود بCCالCزّالزل الCزّالزل فCCي عCCالCCم األفCCكار ال
ف CCي ع CCال CCم الC Cتّراب  ,وق CCد ح CCدث ج CCميع م CCا أخ CCبر ب CCها األن CCبياء ول CCك ّن ذل CCك كّ C Cله ك CCان رمC Cزًا ول CCم ي CCكن
امل CCقصود م CCنه امل CCعنى ال Cظّاه CCري ألن ال CCكلمات اإلل CCهيّة رم CCوز وأس CCرار وه CCي ك CCالخ CCزي CCنة ف CCالخ CCزي CCنة
مسCCتورة ألنّCCها مCCعدن الCCجواهCCر واملCCعدن مسCCتور دائCً Cما  ,فCCمثالً يّ C
Cتفضل حCCضرة املCCسيح إنّCCني أنCCا
ماوي وواضCح أنّCه لCم يCكن خCبزًا ،ولCم ي ِ
Cسماء بCل جCاء مCن رحCم
Cس
Cأت بحسCب الCظّاهCر مCن ال ّ
الCخبز ال ّ
ّ
Cسماويّ CCة وال CCكماالت ال Cّ Cرح CCمان Cيّة  ,وال ش Cّ Cك أ ّن ح CCقيقة
م CCري CCم .ل CCك ّن امل CCقصود ب CCال CCخبز ه CCو ال Cنّعمة ال ّ C
Cسماء وكCCانCCت مCCن عCCالCCم الCالّهCCوت .ويّ C
Cتفضل
Cسماء وتCCلك الCCكماالت كCCانCCت مCCن الّ C
املCCسيح كCCانCCت مCCن الّ C
قCائCالً أي ً
Cضا ك ّCل مCن يCتناول مCن هCذا الCخبز يCنال حCياة أبCديّCة يCعني أ ّن ك ّCل مCن يسCتفيض مCن هCذه
الCكماالت اإللCهيّة فCإنّCه يCحيا دون ش ّCك .لCك ّن الCنّاس لCم يCفهموا ذلCك واعCترضCوا قCائCلني إ ّن هCذا يCقول
Cماوي فهCل نسCتطيع أن نCأكCله؟ وخCالصCة الCقول إ ّن املCسيح ولCو أنّCه جCاء مCن رحCم مCريCم
إنّCه خCبز س
ّ
السCبب هCو
السCبب ا ّلCذي جCعل املCلل املCنتظرة تCنكره؟ ّC C
Cسماء  ,فCما هCو ّC C
ولCكنّه جCاء فCي الCحقيقة مCن ال ّ
السماء بحسب الظّاهر وملا رأوا أ ّن هذا لم يتح ّقق أنكروه.
أنّهم كانوا ينتظرون أن يأتي من ّ

والCحقيقة أ ّن املCقصود كCان حCقيقة املCسيح ال جسCد املCسيح  ,وال ش ّCك فCي أ ّن حCقيقة املCسيح أتCت
Cسماء ومل ّCا لCCم تCCفهم األمCCم هCCذه الCCحقيقة أنCCكرتCCه وبCCقيت محCCرومCCة مCCنه حCتّى الCCيوم  ,إذن يCCجب
مCCن الّ C
فCC Cهم أسCC Cرار الCC Cكتاب املCC Cق ّدس وال C CتّوصCC Cل إلCC Cى فCC Cهم مCC Cعنى ال C Cتّوراة واإلنCC Cجيل .أل ّن الجCC Cميع رمCC Cوز
CتوصCل إلCى الCحقيقة وأمCلي
وأسCرار ومCا لCم يCدرك اإلنCسان هCذه األسCرار فCإنّCه يCبقى محCرو ًمCCا وال ي ّ C C C
تتوصلوا إلى الحقيقة.
صحيحا كي
فهما
أن
ً
ّ
ّ
تتوصلوا أنتم إلى أسرار الكتب وتفهموا معناها ً
اك CCتشفوا دائ Cً Cما أس CCرار ال CCحقيقة وال ت CCحتجبوا ع CCنها أب ً Cدا ب CCأيّ CCة أس CCتار  ,ان CCظروا إل CCى اهلل واط CCلبوا
دائ ًCما مCنه الCتّأيCيد والCتّوفCيق كCي ال تُحCرمCوا مCن جCمال الCحقيقة وكCي تسCتفيضوا مCن أنCوار شCمس
الCحقيقة وتCقفوا عCلى األسCرار اإللCهيّة حCتّى تCدخCلوا فCي املCلكوت اإللCهيّ وتCقبلوا فCي الCعتبة اإللCهيّة
الروحانيّني.
وتنالوا الحياة األبديّة  ,هذا هو أملي وهذا هو منتهى أمل ّ
التّربية باألعمال ال باألقوال
الخطبة املباركة في منزل ال ّليدي بلومفيلد في لندن في  24كانون األ ّول 1912
هو اهلل
ع CCلى ك Cّ Cل إن CCسان أن ي CCف ّكر ق CCبل ك Cّ Cل ش CCيء ف CCي ت CCرب CCية ن CCفسه وي CCف ّكر ف CCي إك CCمال ن CCفسه أل ّن ت CCرب CCية
ال Cنّفس الزم CCة ق CCبل ك Cّ Cل ش CCيء  ,الح CCظوا أ ّن ج CCميع ال CCكائ CCنات م CCحتاج CCة إل CCى ال Cتّرب CCية ،ون CCرى أ ّن ك Cلّ
ن CCبات م CCهما ك CCان ض CCعيفًا ي CCزداد ق ّ Cوة ع CCند االع CCتناء ب CCه .وأ ّن األزه CCار م CCهما ك CCان CCت ص CCغيرة ت CCصبح
ّ
والشجCرة عCديCمة الCثّمر حCني تCربّCونCها تCصبح مCثمرة واألرض املCليئة بCالCعوسCج
كCبيرة بCفضل الCتّربCية
واألشCCواك حCCني تCCر ّبCCونCCها تCCصبح حCCديCCقة الCّ CريCCاحCCني والCCحيوان يCCنقلب بCCال CتّربCCية مCCن حCCال إلCCى حCCال
Cيرا فCي جCميع
والCحيوانCات الCوحCش ّية حCني تCر ّبCونCها تCصبح ألCيفة أنCيسة  ,إذن اتّCضح أن لCلتّربCية تCأث ً
األشCياء ولCك ّن تCأثCيرهCا أعCظم فCي الCعالCم اإلنCسانCيّ .واإلنCسان بCدون الCتّربCية حCيوان بCل أحّ C
ط مCن
Cتما .وال شCكّ
الCCحيوان فCCمثالً لCCو بCCقي األطCCفال فCCي ّ
الصحCCراء فCCإنّCCهم لCCن يCCتر ّبCCوا بCCل يCCبقون جهCCالء حً C
أنّCCهم يCCبقون وال عCCلم لCCهم بCCاملCCدن Cيّة .فCCال صCCناعCCة وال تCCجارة وال زراعCCة .مCCثل أهCCالCCي أواسCCط أفCCريCCقية
ا ّلCذيCن هCم فCي مCنتهى الCوحCشيّة  ,مCا ا ّلCذي مCيّز الCعالCم األوروبّCيّ عCن الCعالCم األفCريCقيّ؟ ال ش ّCك أنCه
الCتّربCية .أل ّن أهCالCي أوروبّCا حCازوا عCلى الCتّربCية وأهCالCي أفCريCقيا حCرمCوا مCنها وواضCح ومCشهود أنّ
اإلن CCسان ي CCحتاج إل CCى ال Cتّرب CCية  ,وال Cتّرب CCية ع CCلى ن CCوع CCني :ت CCرب CCية روح CCان Cيّة وت CCرب CCية ج CCسمان Cيّة .ت CCرب CCية
ط CCبيعيّة وت CCرب CCية إل CCهيّة .إ ّن أن CCبياء اهلل م CCربّ CCون روح CCانC Cيّون وم CCع ّلمون إل CCهيّون وه CCم ي CCربّ CCون الC Cنّاس
ب CCال Cتّرب CCية اإلل CCهيّة ف CCيربّ CCون ق CCلب اإلن CCسان وأخ CCالق CCه  ,وع CCندم CCا ت CCتربّ CCى روح اإلن CCسان وق CCلب اإلن CCسان
Cتما .فCCتحصل ال Cتّر ّقCCيات الCCجسمان Cيّة ضCCمن
وأخCCالق اإلنCCسان فCCإ ّن ال CتّربCCية الCCجسمان Cيّة تCCتح ّقق حً C
الCتّر ّقCCيات الCّ CروحCCانCيّة .فCCأتCCمنّى إذن أن تCCبذلCCوا الجهCCد لCCتربCCية أنCCفسكم أ ّوالً وتCCربCCية أخCCالقCCكم وتCCنظيم

Cتبرأوا مCن الCنّواقCص وتCتزيّCنوا بCفضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ وعCند ذلCك تCقومCون بCتربCية
أقCوالCكم حCتّى ت ّ
ال C Cنّاس أل ّن الCC CعالCC Cم اإلنCC Cسان C Cيّ مCC Cظلم .وإنّCC Cكم تCC CالحCC Cظون أ ّن الحCC Cرب والCC Cقتال وال C Cنّزاع والجCC Cدال
Cتمرة فCCالCCتمسوا مCCن اهلل لCCع ّله يCCوفّCCقكم ويCCؤيّCCدكCCم فCCي سCCبيل خCCدمCCة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ
والCCخصام مسّ C
وتCCصبحوا سCCبب نCCورانCيّة هCCذا الCCعالCCم  ,وكCCذلCCك فCCإ ّن قّ Cوة الCتّعليم والCتّربCCية عCCلى نCCوعCCني :نCCوع تCCت ّم فCCيه
تCربCية الCنّاس بCواسCطة األقCوال ونCوع تCت ّم فCيه تCربCية الCنّاس بCواسCطة األعCمال .فCبإمCكان اإلنCسان أن
يCر ّبCي الCنّاس بCاألقCوال ولCك ّن الCتّربCية بCاألعCمال أعCظم مCن الCتّربCية بCاألقCوال أل ّن تCأثCير األعCمال أشCدّ
فCCمثالً إنCCسان يCCتك ّلم عCCن الCCوفCCاء ويCCدعCCو ال Cنّاس بCCلسانCCه إلCCى املCCحبّة والCCوفCCاء فCCي حCCني لCCو يCCقوم هCCو
بCواجCب املCحبّة والCوفCاء فCإ ّن عCمله لCه تCأثCير أكCبر ،أو مCثالً إنCسان يCدعCو الCنّاس إلCى الCكرم فCي حCني
لCو يCكون هCو نCفسه كCري ًCما فCإ ّن عCمله لCه تCأثCير أكCبر .أو مCثالً إنCسان يCدعCو إلCى ال ّCرأفCة فCي حCني لCو
Cيرا
يCكون هCو رؤوفًCا فCإ ّن تCأثCيره يCكون أكCبر .فCاإلنCسان ا ّلCذي يCدعCو إلCى شCيء تCكون دعCوتCه أكCثر تCأث ً
ل CCو ق CCام ه CCو ب CCتطبيق م CCا ي CCدع CCو إل CCيه .أ ّم CCا ل CCو أنّ CCه دع CCا ال Cنّاس إل CCى ح CCسن األخ CCالق وك CCان ه CCو سيّp
األخCCالق فCCلن يCCؤثّCCر فCCيهم أبً Cدا .ولCCو دعCCا الCنّاس إلCCى الCCعدل وكCCان هCCو غCCير عCCادل فCCأيّCCة فCCائCCدة يCCجني
مCCن ذلCCك؟ ولCCو دعCCا الCنّاس إلCCى وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ وكCCان هCCو غCCير عCCامCCل بCCها فCCأيّCCة ثCCمرة تظهCCر
مCCن ذلCCك  ,إذن يCCجب عCCلى اإلنCCسان أن يCCربّCCي اآلخCCريCCن بCCأعCCمالCCه أل ّن اإلنCCسان مCCا لCCم يCCكن جCCوهCCر
Cضحيًا فCCاديًCCا ومCCا لCCم تCCكن إحCCساسCCاتCCه إلCCهيّة
الCتّقديCCس ومCCا لCCم يCCكن عCCنده إيCCمان تCCا ّم ومCCا لCCم يCCكن مّ C
سCا وأعCمالCه خCيريّCة فCال ش ّCك أ ّن كCالمCه لCن
وروحCه منجCذبCة بCال ّCروح الCقدس وأفCكاره نCورانCيّة وقCلبه مCق ّد ًC C
يCؤثّCر أبً Cدا وأفCكاره لCن تCثمر أبً Cدا وك ّCل مCا يCقولCه ومCا يCكتبه عCبث وهCباء  ,إذن فCاسCألCوا اهلل أن يCوفّCقنا
إلCCى أعCCمال خCCير ّيCCة ويCCوفّCCقنا إلCCى أخCCالق روحCCان ّ Cية فCCعند ذاك نسCCتطيع أن نخCCدم الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ
وع CCند ذاك نس CCتطيع أن ن CCكون س CCبب ن CCوران ّ Cية ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وع CCند ذاك نس CCتطيع خ CCدم CCة وح CCدة
Cصلح الCعمومCيّ .وأرجCو أن تCتوفّCقوا إلCى هCذه
الCعالCم اإلنCسانCيّ وعCند ذاك نسCتطيع الCقيام بنشCر ال ّ
األعمال الخيريّة.

الدّين سبب املحبّة
الخطبة املباركة في كنيسة كينك زي هاوس -لندن ليلة اإلثنني  30كانون األ ّول 1912
هو اهلل
أشCCكر اهلل عCCلى حCCضور هCCذا الجCCمع مCCن الCنّاس املCCحترمCCني إلCCى هCCذا املCCكان بCCقلوب متّحCCدة ووجCCوه
مسCتبشرة بCالCبشارات اإللCه ّية وآثCار املCحبّة بCاديCة عCلى مCح ّياهCم  ,حCينما نCنظر إلCى عCالCم الCوجCود ال
ن CCرى أم Cً Cرا أع CCظم م CCن امل CCحبّة .ف CCامل CCحبّة س CCبب ال CCحياة وامل CCحبّة س CCبب ال Cنّجاة وامل CCحبّة س CCبب ارت CCباط
ق CCلوب البش CCر وامل CCحبّة س CCبب ع Cزّة البش CCر ورق ّ Cيهم وامل CCحبّة س CCبب ال ّ Cدخ CCول ف CCي م CCلكوت اهلل وامل CCحبّة
سCCبب الCCحياة األبCCد ّيCCة .وكCCما يّ C
Cأي شCCيء أعCCظم مCCن اهلل.
Cتفضل حCCضرة املCCسيح أ ّن اهلل هCCو املCCحبّة فّ C
إذن ف CCبموج CCب ق CCول ح CCضرة امل CCسيح ل CCيس ف CCي ع CCال CCم ال CCوج CCود ش CCيء أع CCظم م CCن امل CCحبّة  ,ت CCوج CCد ف CCي
Cكل مجCCمع هCCدف ولّ C
ال ّ CدنCCيا مCCجامCCع كCCثيرة ولCCكن لّ C
Cكل مCCحفل شCCأن ومCCا يCCليق بCCاملCCجامCCع الCCديCCنيّة هCCو
املCحبّة .فCاملCجامCع الCديCنيّة يCجب أن تCكون سCبب املCحبّة بCني البشCر ولCيس هCناك اسCتثناء فCي ذلCك.
Cتفضل ح CCضرة امل CCسيح أ ّن ال ّ C
وي ّ C
Cشمس اإلل CCهيّة تس CCطع ع CCلى الج CCميع وه CCذا ي CCعني أ ّن اهلل رؤوف
بCالجCميع وأ ّن جCميع الخCلق مسCتغرقCون فCي بCحور ال ّCرحCمة اإللCهيّة فCيجب أن تCكون األديCان اإللCهيّة
سCCبب األلCCفة واملCCحبّة بCCني البشCCر أل ّن أسCCاس األديCCان اإللCCهيّة هCCو املCCحبّة  ,طCCالCCعوا الCCكتب املCCق ّدسCCة
تCCروا أ ّن أسCCاس الّ CديCCن اإللCCهيّ هCCو املCCحبّة وقCCد تCCكون قّ Cوة أخCCرى يCCمكن أن تCCكون سCCبب األلCCفة لCCكن
ال شCCيء كCCال ّ CديCCن يCCمكن أن يCCكون سCCبب األلCCفة  ,الحCCظوا مCCثالً أ ّن أسCCاس ال ّ CديCCن اإللCCهيّ فCCي زمCCن
امل CCسيح وب CCعده ص CCار س CCبب األل CCفة ف CCحينما ظه CCر ح CCضرة امل CCسيح ك CCان CCت أم CCم ال Cّ Cروم CCان وال CCيون CCان
والCCكلدان واآلشCCور ّيCCني واملCCصر ّيCCني فCCي مCCنتهى الCCعداوة والCCبغضاء بCCعضها مCCع الCCبعض اآلخCCر ومCCع
ذلCك فCقد اتّحCد الجCميع واتّCفقوا بسCرعCة وبCلغوا مCنتهى األلCفة واملCحبّة فCي مCا بCينهم وصCارت األمCم
امل CCختلفة أ ّمCC Cة واح CCدة .إذن ي CCفهم م CCن ه CCذا أ ّن الّ C Cدي CCن اإلل CCهيّ س CCبب امل CCحبّة واألل CCفة ول CCيس س CCبب
ال CCعداوة وال CCبغضاء وع CCلى ه CCذه ال ّ C
Cشاك CCلة ح CCصل م CCنتهى االتّ CCحاد ب CCني ب CCني إس CCرائ CCيل وق CCت ظ CCهور
حCCضرة مCCوسCCى وهCCكذا ثCCبت أ ّن الّ CديCCن لCCيس فCCقط سCCبب بCCاملCCحبّة بCCل إنّCCه أعCCظم قّ Cوة يCCمكن تCCص ّورهCCا
CسياسCيّة والCقوى األخCرى ال تسCتطيع أن تCوجCد
فCي عCالCم الCوجCود إليCجاد األلCفة واملCحبّة  ,فCالCق ّوة ال ّ
CؤسCCس امل CCحبّة ب CCني ال CCقلوب
ه CCذا االتّ CCحاد أو ت CCرب CCط ال CCقلب .وك CCذل CCك ال CCعلم وامل CCعارف ال تس CCتطيع أن ت C ّ C
CؤسCسها الّ CديCن .فCالCق ّوة ا ّلCتي تCو ّلCد املCحبّة هCي إذًا قّ Cوة الّ CديCن ا ّلCتي تهCب الCكرامCة والCعزّة .وقّ Cوة
كCما ي ّC C
الّ CديCن هCي ا ّلCCتي تCجعل الCعالCم نCورانCيًّا وقّ Cوة الّ CديCن هCي ا ّلCCتي تهCب الCحياة األبCديّCة وقّ Cوة الّ CديCن هCي
ا ّلCCتي تCCقتلع جCCذور الCCعداوة والCCبغضاء مCCن بCCني البشCCر  ,راجCCعوا ال CتّاريCCخ والحCCظوا كCCيف أ ّن ال ّ CديCCن
ك CCان س CCبب األل CCفة وامل CCحبّة وه CCذا ي CCعني أ ّن أس CCاس ج CCميع األدي CCان ه CCو امل CCحبّة .أ ّم CCا ال Cتّقال CCيد ف CCهي
Cيرا مً C
Cحضا .وعCCندمCCا
سCCبب الCCعداوة والCCبغضاء .وعCCندمCCا نتحCّ Cرى أسCCاس األديCCان اإللCCهيّة نCCراهCCا خً C
نCCنظر إلCCى الCتّقالCCيد املCCوجCCودة نCCراهCCا شً Cرّا أل ّن أسCCاس الّ CديCCن اإللCCهيّ واحCCد ولهCCذا فCCهو سCCبب األلCCفة

CوصCلت األقCوام املCتحاربCة
وأ ّمCا الCتّقالCيد ملّا كCانCت مCختلفة فCإنّCها سCبب الCبغضاء والCعداوة .واآلن لCو ت ّ C C C
Cورا أل ّن ج CCميع األدي CCان
ف CCي ال CCبلقان إل CCى أس CCاس ال ّ Cدي CCن اإلل CCهيّ ف CCإنّ CCها ت CCتصال CCح ف CCي م CCا ب CCينها ف ً C
Cمسكوا
اإللCهيّة تهCدي إلCى الCوحCدة واملCحبّة ولCكن وا ألCف أسCف فCقد نCسوا أسCاس الّ CديCن اإللCهيّ وت ّ
ب CCال Cتّقال CCيد ا ّلCCتي ه CCي م CCخال CCفة ل CCل ّدي CCن اإلل CCهيّ وله CCذا ي CCسفك ب CCعضهم دم CCاء ال CCبعض اآلخ CCر ويخ Cّ Cرب
بCعضهم بCيوت الCبعض اآلخCر  ,وكCم مCن مCصائCب قCاسCاهCا أنCبياء اهلل وكCم مCن بCاليCا تح ّCملوهCا .فCقد
Cضحوا ب CCأرواح CCهم .الح CCظوا ك CCم م CCن
س CCجن ب CCعضهم ون CCفي ال CCبعض اآلخ CCر واس CCتشهد ب CCعضهم ف ّ C
Cصليب مCن أجCل أن تحCدث املCحبّة واأللCفة
Cيرا بCال ّ
الCباليCا تح ّCمل ال ّ
Cس ّيد املCسيح بCحيث إنّCه رضCي أخ ً
بCCني البشCCر وتCCرتCCبط الCCقلوب بCCبعضها .ولCCكن وا أسCCفاه فCCقد نCCسي أهCCل األديCCان وغCCفلوا عCCن أسCCاس
Cمسكوا بهCC Cذه ال C CتّقالCC Cيد الCC CبالCC Cية وبCC Cما أ ّن هCC Cذه ال C CتّقالCC Cيد مCC Cختلفة لهCC Cذا فCC CإنّCC Cهم
األديCC Cان اإللCC Cهيّة وتّ C C
يCتحاربCون فCي مCا بCينهم .فCوا ألCف أسCف إ ّن ك ّCل مCا جCعله اهلل سCبب الCحياة جCعله اهلل هCؤالء سCبب
املCمات .واألمCر ا ّلCذي جCعله اهلل سCبب الCنّجاة جCعلوه سCبب الهCالك .والّ CديCن ا ّلCذي هCو سCبب نCورانCيّة
الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ جCCعلوه سCCبب ال Cظّلمة .فCCوا ألCCف أسCCف .يCCجب أن نCCبكي عCCلى األديCCان وعCCلى أنّCCه
ك CCيف ن CCسي ه CCذا األس CCاس وحّ C Cلت األوه CCام محّ C Cله .وب CCما أ ّن األوه CCام م CCختلفة له CCذا ح Cّ Cل الج CCدال
والCCقتال  ,ومCCع أ ّن هCCذا الCCقرن قCCرن نCCورانCيّ ،قCCرن الCCعلوم والCCفنون ،قCCرن االكCCتشافCCات ،قCCرن كCCشف
Cتمرة بCني األديCان
حCقائCق األشCياء ،قCرن الCعدل وقCرن الح ّCريّCة – مCع ذلCك تCالحCظون أ ّن الحCروب مس ّ
وبCني الّ Cدول وبCني األقCالCيم .وهCذا مCدعCاة لCألسCف ومCدعCاة لCلنّوح والCبكاء .عCندمCا كCانCت الحCرب قCائCمة
Cتمرة ف CCي م CCا ب CCينها وك CCان CCوا ي CCتنفّرون
ف CCي إي CCران م CCا ب CCني األدي CCان وامل CCذاه CCب وك CCان CCت ال CCعداوة مس ّ C
ويCCتجنّسون مCCن بCCعضهم الCCبعض والحCCرب دائCCرة رحCCاهCCا بCCني األقCCوام وبCCني األقCCالCCيم فCCي مCCثل هCCذا
ال CCوق CCت وف CCي م CCثل ه CCذه الC Cظّلمة ظه CCر ح CCضرة ب CCهاء اهلل وأزال ت CCلك الC Cظّلمات وأع CCلن وح CCدة ال CCعال CCم
اإلنCسانCيّ وأعCلن الCوحCدة الCعمومّ Cية وأعCلن وحCدة جCميع األديCان وأعCلن وحCدة جCميع األقCوام وا ّلCذيCن
تCقبّلوا نCصائCح حCضرتCه هCم اآلن فCي مCنتهى األلCفة فCي مCا بCينهم وقCد زال مCن بCينهم سCوء الCتّفاهCم
الشCCرق مCCجامCCع مCCن جCCميع
ا ّلCCذي كCCان بCCني األديCCان وصCCارت اآلن تCCتش ّكل فCCي إيCCران وسCCائCCر بCCالد ّ C
األديCCان فCCي مCCنتهى األلCCفة واملCCحبّة فCCي مCCا بCCينها .فCCمثالً تCCالحCCظون فCCيها أن املCCسيحيّني واملسCCلمني
والCCيهود والCCزرادشCCتيّني والCCبوذيّCCني فCCي مCCنتهى األلCCفة يCCجتمعون فCCي مجCCمع واحCCد وك ّ Cلهم متّحCCدون
مCتّفقون ال نCزاع وال جCدال وال حCرب وال قCتال بCل إنّCهم فCي مCنتهى األلCفة فCي مCا بCينهم ألنّCهم نCسوا
Cمسكوا ب CCأس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة وح CCيث إ ّن أس CCاس األدي CCان
الC Cتّقال CCيد ون CCبذوا األوه CCام ج CCانC Cبًا وت ّ C
اإللCهيّة واحCد وهCو الCحقيقة والCحقيقة ال تCقبل الCتّع ّدد لهCذا فCهم فCي مCنتهى االرتCباط فCي مCا بCينهم
ح Cتّى إ ّن بCCعضهم قCCد يCCفدي روحCCه فCCي سCCبيل غCCيره .أ ّمCCا األحCCزاب األخCCرى ا ّلCCتي لCCم تCCقبل نCCصائCCح
حCضرة بCهاء اهلل فCإنّCها مCا زالCت حCتّى اآلن تCتنازع وتCتحارب  ,وخCالصCة الCقول إ ّن حCضرة بCهاء اهلل
أتCCى بCCتعالCCيم أ ّولCCها وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ وهCCو يّ C
وجCCهه لجCCميع البشCCر" :كّ Cلكم
Cتفضل فCCي خCCطاب ّ
أثCCمار شجCCرة واحCCدة وأوراق غCCصن واحCCد" أي أ ّن كCّ Cل واحCCد مCCنكم بCCمثابCCة ورقCCة وثCCمرة وك ّ Cلكم مCCن

شجCCرة آدم وك ّ Cلكم عCCائCCلة واحCCدة وعCCبيد هلل وجCCميعكم أغCCنام راع ٍ واحCCد والCّ CراعCCي الCCحقيقيّ هCCو اهلل
وهCو رؤوف بCالجCميع ومCا دام ال ّCراعCي الCحقيقيّ رؤوفًCا ويCرعCى جCميع األغCنام فCلماذا يCكون الCنّزاع
Cسمي ذل CCك ديC Cنًا وي CCقات CCل وي CCحارب ب CCعضنا ب ً C
Cسمي ذل CCك ق CCومC Cيّة وي CCحارب
Cعضا ون ّ C
ف CCي م CCا ب CCيننا ون ّ C
ويCقاتCل بCعضنا ب ً
Cسمي ذلCك وطCنيّة ونCبدي الCبغضاء والCعداوة لCبعضنا فCي حCني أ ّن جCميع
Cعضا ون ّ
ال Cذّرائ CCع أوه CCام .أل ّن ال ّ Cدي CCن س CCبب األل CCفة وامل CCحبّة ث ّ Cم إ ّن ج CCميع البش CCر ج CCنس واح CCد وج CCميع وج CCه
CاسCا
األرض وطCن واحCد فهCذه االخCتالفCات أوهCام .ولCم يCوجCد اهلل هCذه األديCان مCختلفة بCل وضCع أس ًC C
Cفرق اهلل بCني هCذه األقCوام بCل
واحً Cدا لCها ،ولCم ي ّ
Cقسم اهلل األرض بCل خCلقها كّ Cلها كCرة واحCدة ،ولCم ي ّ
Cنسا واحً Cدا .ملCاذا نCوجCد الCتّقسيمات الCفرضّ Cية ملCاذا نCوجCد هCذا الCتّحايCز والCتّفاوت
خCلقها جCمي ًعا ج ً
Cسمي غCCيرهCCا مCCملكة فCCرنCCسا فCCي حCCني أنّCCها ك ّ Cلها واحCCدة وقCCد
Cنسمي قCCطعة مCCن األرض أملCCانCCيا ونّ C
فّ C
خCلقها اهلل جCمي ًعا مCتساويCة وهCو رؤوف بCالجCميع؟ إذن يCجب أن ال نCجعل هCذه األوهCام كّ Cلها سCببًا
CاصCCة ال ّ Cدي CCن ا ّلCCذي ه CCو س CCبب امل CCحبّة وس CCبب ن CCوران Cيّة وس CCبب روح CCان Cيّة
ل CCلنّزاع والج CCدال وب CCصورة خ C C Cّ C
الCCقلوب وسCCبب التّج ّ Cلي املCCلكوتCCي فCCنأتCCي ونCCجعل مCCثل هCCذا الّ C
Cشيء الCCعزيCCز سCCببًا لCCلنّزاع والجCCدال.
فCأيّCة ضCاللCة هCذه .وأيّCة غCباوة هCذه .وأيّCة دنCاءة هCذه! ومCن تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل كCذلCك أ ّن الّ CديCن
يCCجب أن يCCكون سCCبب األلCCفة واملCCحبّة فCCإن صCCار سCCبب الCCبغضاء والCCعداوة كCCان عCCدم ال CتّديّCCن أولCCى.
أل ّن ال ّ Cدي CCن ع CCالج ل CCألم CCراض البش CCريّ CCة ف CCإن أص CCبح ال CCعالج س CCببًا ل CCلمرض ف CCال ش Cّ Cك أ ّن ت CCرك CCه أول CCى
الش Cّ Cر ب CCعينه وله CCذا ف CCعدم CCه أح CCسن م CCن وج CCوده ,
وأح CCسن وإذا ص CCار الّ C Cدي CCن س CCبب ال CCعداوة ف CCهو ّC C
عصبات
عصبات ال CCقوم CCية والC Cت ّ ّ
عصبات ال CCدي CCن ّية والC Cت ّ ّ
وك CCذل CCك م CCن ت CCعال CCيم ح CCضرة ب CCهاء اهلل أ ّن الC Cت ّ ّ
عصبات
Cسياسّ C Cية كّ C Cلها ه CCادم CCة ل CCلبنيان اإلن CCسانC Cيّ وم CCا دام CCت ه CCذه الC Cت ّ ّ
عصبات ال ّ C
ال CCوط CCن ّية والC Cت ّ ّ
عصبات كCCي يCCرتCCاح الCCعالCCم
مCCوجCCودة فCCإ ّن الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ لCCن يCCرتCCاح .إذًا يCCجب نCCسيان هCCذه ال Cت ّ ّ
اإلنCسانCيّ  ,الحCمد هلل ،كّ Cلنا عCبيد إللCه واحCد ،وكّ Cلنا مسCتغرقCون فCي بحCر رحCمة اهلل ومCا دام لCنا إلCه
رؤوف مCثل هCذا اإللCه فCلماذا يCنازع بCعضنا ب ً
Cعضا وملCاذا نCكون قCساة ونCكون ظCلمات فCوقCها ظCلمات
 ,وخ CCالص CCة ال CCقول إ ّن ت CCعال CCيم ح CCضرة ب CCهاء اهلل ك CCثيرة ف CCإذا أردت CCم االطّ CCالع ع CCليها ف CCارج CCعوا إل CCى
أسCس
الCكتب والجCرائCد وعCندهCا تCعلمون أ ّن هCذا الّ CديCن صCار سCبب األلCفة واملCحبّة بCني البشCر وأنّCه ّ C C
الصلح العموميّ.
ّ

تح ّري الحقيقة وخلود األرواح وحدة املظاهر املقدّسة
الخطبة املباركة في مجمع التّياصفة في إسكتلنده في  9كانون الثّاني 1913
هو اهلل
يسCّ CرنCCي ج ً Cدّا وجCCودي فCCي مجCCلسكم ألنّCCكم وهلل الحCCمد تتحCّ Cرون الCCحقيقة ونCCجوتCCم مCCن تCCقالCCيد اآلبCCاء
أي مCCكان ظهCCرت  ,إ ّن األديCCان املCCوجCCودة حCCالCيًّا أسCCيرة
واألجCCداد ومCCقصودكCCم عCCرفCCان الCCحقيقة فCCي ّ
الCتّقالCيد وقCد و ّلCت حCقيقة األديCان وحّ Cلت محCلها تCقالCيد ال تCتع ّلق بCأسCاس األديCان اإللCهيّة .فCاألديCان
جCاءت مCن أجCل نCورانCيّة البشCر ومCن أجCل الCنّوع اإلنCسانCيّ ومCن أجCل األلCفة بCني الCقلوب ومCن أجCل
ظCهور وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ ولCكنّهم مCع ألCف أسCف جCعلوا األديCان سCبب الCنّزاع وصCار يCجادل
ب CCعضهم ب ً C
Cعضا وي CCسفك ب CCعضهم دم ال CCبعض اآلخ CCر ويه CCدم ب CCعضهم ب CCيوت ال CCبعض اآلخ CCر ألنّ CCهم
Cهودي؟ ألج CCاب CCك ق CCائ Cالً :ب CCما أن
Cخصا ي CCهود ًيّ CCا مل CCاذا أن CCت ي C
أس CCرى ال Cتّقال CCيد  ,ف CCمثالً إذا س CCأل CCت ش ً C
ّ
Cلما
والCCدي كCCان يCCهود ًيّCCا فCCإنّCCني أنCCا يC
Cهودي .آخCCر مCCسيح ًيّا ألجCCابCCك أل ّن والCCده مCCسيحيّ وثCCالCCث مسً C
ّ
Cلما .وأيّCة مّ Cلة سCألCتها أجCابCتك بهCذا الCجواب ولCذا فCعندمCا تCفحصون تجCدون الجCميع
أل ّن والCده مس ً
أسCرى الCتّقالCيد ولCيس بCينهم مCن يتح ّCرى الCحقيقة ألنّCه لCو تح ّCرى الجCميع الCحقيقة فCإنّCهم يتّحCدون،
أل ّن الCحقيقة واحCدة ال تCقبل الCتّع ّدد وهCي أسCاس جCميع األديCان وحCيث إ ّن هCذا الجCمع مج ّCرد عCن
ال CتّقالCCيد ومتحCّ Cرر مCCن هCCذه الCCقيود ويتحCّ Cرى الCCحقيقة لCCذا فCCإنّCCني مسCCرور ج ً Cدّا  ,عCCندمCCا نCCنظر إلCCى
ذرات ال ت CCتناه CCى وج CCاء إل CCى ال CCوج CCود م CCن اج CCتماع ه CCذه
ال CCكائ CCنات ن CCرى أ ّن ك Cّ Cل ك CCائ CCن م CCكون م CCن ّ
ذرة م CCن ال Cذّ ّرات ال CCفرديّ CCة
ال Cذّ ّرات ال CCفرديّ CCة وه CCذا ب CCدي CCهيّ ع CCلميًّا وغ CCير ق CCاب CCل ل CCإلن CCكار وله CCذا ف CCإ ّن ك Cّ Cل ّ
Cمما ال ش ّCك فCيه
تCسير فCي صCور غCير مCتناهCية ولCه كCمال فCي ك ّCل صCورة .مCثال ذلCك هCذه الCزّهCرة ،ف ّ
ذرة مCنها مCوجCودة فCي عCالCم الجCماد وكCان
ذرات فCرديّCة وقCد م ّCر زمCن كCانCت فCيه ك ّCل ّ
أنّCها مCك ّونCة مCن ّ
لCها سCير فCي صCور غCير مCتناهCية فCي عCالCم الجCماد وفCي ك ّCل صCورة كCان لCها كCمال واآلن قCد جCاء
Cصور ال CنّباتCCية فCCهي يCCو ًمCCا بCCصورة هCCذه ال CزّهCCرة ويCCو ًمCCا بCCصورة
إلCCى عCCالCCم ال Cنّبات وهCCو يCCسير فCCي الّ C
زهCرة وشجCرة أخCرى .وخCالصCة الCقول تCسير فCي عCالCم الCنّبات فCي صCور غCير مCتناهCية وهCذا ثCابCت
ع CCلم ًيّا وفً C Cقا ل CCلعلوم الC Cطّبيعية ثّ C Cم ت CCسير ف CCي ع CCال CCم ال CCحيوان وتظه CCر ف CCي ص CCور ذل CCك ال CCعال CCم غ CCير
املCتناهCية ثّ Cم تCنتقل إلCى عCالCم اإلنCسان وتCسير فCيه فCي صCور غCير مCتناهCية  ,وخCالصCة الCقول تCسير
هCذه الCذّ ّرة فCي صCور جCميع الCكائCنات ولCها فCي ك ّCل صCورة كCمال .ولهCذا فCإ ّن ك ّCل شCيء مCوجCود فCي
ك ّCل شCيء  ,إذن ف ّ
ذرة انCتقاالت غCير مCتناهCية ولCها فCي ك ّCل انCتقال كCمال حCتّى تCصبح جCامCعة
Cلكل ّ
لج CCميع ال CCكماالت .وه CCذا ط CCب ًقا ل CCقواع CCد ال CCفلسفة اإلل CCهيّة ا ّلCCتي ت CCقول إ ّن اإلن CCسان ال ي CCفنى ب CCل ه CCو
خCالCد أل ّن بCقاء ال ّCروح أمCر مسّ Cلم بCه فCال ّCروح أبCديّCة ال فCناء لCها وال نCهايCة لCها .والCبرهCان الCعقليّ عCلى
ذلCك هCو أ ّن اإلنCسان لCه حCقيقتان ،حCقيقة جCسمانCيّة وحCقيقة مCعنويّCة .فCالCحقيقة الCجسمانCيّة فCانCية
أ ّمCCا الCحقيقة املCعنويّCة فCباقCية أل ّن الCفناء عCبارة عCن انCتقال مCن صCورة إلCى أخCرى  ,مCثال ذلCك هCذه

Cصورة الجCCماديّCCة ولCCكنّها ال تCCفنى
Cصورة إلCCى الّ C
Cوري ألنّCCها تCCنتقل مCCن هCCذه الّ C
الCزّهCCرة لCCها انCCعدام صّ C
فما ّدتها لم تزل باقية ّ
الصورة الجماديّة.
الصورة النّباتية إلى ّ
وكل ما في األمر أنّها تنتقل من ّ
وال CCحيوان ك CCذل CCك ي CCأك CCل ه CCذا العش CCب ف CCالعش CCب ال ي CCفنى إنّ CCما ف CCناؤه ع CCبارة ع CCن ان CCتقال CCه م CCن ص CCورة
نCباتّ Cية إلCى صCورة حCيوانّ Cية ولCكنّه ال يCنعدم انCعدا ًمCا صCرفًCا ،وانCعدامCه مج ّCرد انCتقالCه مCن صCورة إلCى
صCCورة أخCCرى أ ّمCCا عCCنصره فCCبا ٍق وهCCذا هCCو مCCعنى الCCفناء واالنCCعدام  ,وكCCذلCCك أيً C
Cضا جCCسم اإلنCCسان
ي CCصير ت CCرابً CCا وي CCنتقل إل CCى ع CCال CCم الج CCماد وأ ّن ال Cتّراب ل CCه وج CCود .إذن ف CCمعنى االن CCعدام وال CCفناء ه CCو
Cصور ص CCورت CCان ب CCل ل CCه ص CCورة
االن CCتقال م CCن ص CCورة إل CCى ص CCورة أخ CCرى ول CCيس ل CCكائ CCن ف CCي ع CCال CCم ال ّ C
سا فCCإنّCCه ال يCCعود
سا فCCإن أصCCبح مCCربّ ً Cعا أو مخCّ Cم ً
واحCCدة فCCالCCجسم املCCث ّلث ال يCCكون مCCربّ ً Cعا أو مخCّ Cم ً
Cصور ف CCي آن واح CCد ف CCفي ع CCقلكم اآلن مسّ C Cدس م CCوج CCود
م CCث ّلثًا .ول CCك ّن روح اإلن CCسان ل CCها ج CCميع ال ّ C
Cصور م CCوج CCودة ف CCي ال Cّ Cروح ف CCي آن واح CCد ول CCم ت CCفقد م CCنها
ومخ Cّ Cمس وم CCربّ CCع وم CCث ّلث أي أ ّن ج CCميع ال ّ C
صCورة لCتنتقل مCن أجCلها مCن صCورة إلCى صCورة أخCرى لCذا فCال ّCروح أبCديّCة ال تCغيير لCها ،تCملك دائ ًCما
Cصور وهCذا بCرهCان واضCح  ,وبCرهCان آخCر هCو أ ّن جCسم اإلنCسان يCكون م ّCرة عCليالً وأخCرى
جCميع ال ّ
Cحيحا وم Cّ Cرة ض CCعيفًا وأخ CCرى س CCمينًا ف CCله ح CCاالت م CCختلفة .أ ّم CCا ال Cّ Cروح ف CCباق CCية ف CCي ح CCال CCة واح CCدة
صً C
فCعندمCا يCصبح الCجسم ضCعيفًا ال تCصير ال ّCروح ضCعيفة .إذن فCحقيقة اإلنCسان املCعنو ّيCة ال تCتب ّدل.
ف CCلو ق CCطعت ي CCد أو ج CCرح CCت رج CCل ف CCلن يح CCدث ف CCي ال Cّ Cروح ت CCبدي CCل .إذن ف CCاالن CCعدام ع CCبارة ع CCن ت CCبدي CCل
Cلروح تCبديCل لCذا فCال ّCروح بCاقCية خCالCدة  ,وبCرهCان ثCالCث هCو أ ّن املCوت عCبارة عCن فCقدان
الCجسم ولCيس ل ّ
اإلحCCساس .والجسCCد فCCي ال Cنّوم ال إحCCساس لCCه ،فCCالCCعني ال تCCرى واألذن ال تCCسمع واملCCشام ال تCCشمّ
والCذّائCCقة والCالّمCCسة تCCتعطّالن وتCCتعطّل جCCميع الCCقوى ويCCكون اإلنCCسان كجسCCد مCيّت ال إحCCساس لCCه.
أ ّمCC Cا ال Cّ Cروح ف CCإنّ CCها م CCتنقلة ف CCهي ف CCي الC Cنّوم ت CCرى وت CCسمع وت CCقول وتتح Cّ Cرك ج CCميع ق CCواه CCا ول CCو ك CCان
Cتوج CCب أن ي CCفقد ف CCي الC Cنّوم ك Cّ Cل ح CCرك CCة وي CCكون م CCيتًا  ,إذًا ف CCفي ه CCذا
اإلن CCسان مج Cّ Cرد جس CCد إذن ل C ّ C
الجسCCد حCCقيقة ثCCانCCية تCCحيط بCCحقائCCق األشCCياء وتCCكشف أسCCرار الCCكائCCنات فCCترى بCCدون عCCني وتCCسمع
ب CCدون أذن وت CCتناول األش CCياء ب CCدون ي CCد وت CCدرك ب CCدون ق CCلب وه CCي ح CCقيقة غ CCير مح CCدودة ف CCي ح CCني أنّ
الجسم محدود  ,إذن ثبت أ ّن في اإلنسان حقيقة ثانويّة مصونة من ّ
كل آفة وباقية دون تغيير.
ثّ Cم إنّCك تCقول فCي كCالمCك إنّCني قCلت وإنّCني مCشيت فCمن ذا ا ّلCCذي يCقول قCلت؟ هCناك حCقيقة ثCانCو ّيCة
Cضر وه CCل أع CCمل ه CCذا ال CCعمل أم ال؟ وم CCاذا س CCتكون
تس CCتشار ف CCي ه CCل إ ّن ه CCذا ال CCعمل ن CCاف CCع أم م ّ C
ال Cنّتائ CCج؟ ف CCال Cّ Cروح ا ّلCCتي تس CCتشيره CCا ف CCهي إن ق CCال CCت ل CCك اع CCمل ه CCذا ال CCعمل ف CCأن CCت ت CCعمله وإالّ ف CCال.
وواض CCح أ ّن ال CCحقيقة ال Cثّان CCو ّي CCة ه CCي امل CCسيطرة وأ ّن ال CCحقيقة ال CCجسمان ّ Cية م CCسيطر ع CCليها .واألول CCى
للسCCراج ضCCرر بCCل هCCو بCCا ٍق ,
السCCراج وال CثّانCCية هCCي ال CزّجCCاج ولCCو كسCCر ال CزّجCCاج فCCلن يCCحصل ّ C
هCCي ّ C
واإلنCسان يCسير فCي مCراتCب ودرجCات حCتّى يCصل إلCى رتCبة هCي فCوق رتCبة هCذا الCعالCم الCجسمانCيّ
Cتوج CCه إل CCى ع CCال CCم األن CCوار ف CCلقد ك CCان
حC Cتّى ي CCصل إل CCى ع CCال CCم ال CCكمال ف CCيترك ج CCميع الC Cزّج CCاج CCات وي C ّ C
السCCراج حCCينًا فCCي زجCCاج نCCباتCيّ وحCCينًا فCCي زجCCاج حCCيوانCيّ وصCCار اآلن فCCي زجCCاج إنCCسانCيّ .لCCذا
ّC

السCC Cراج ل CCن ي CCفنى وه CCذه ب CCراه CCني ع CCقليّة ال ن CCقليّة وال ي CCمكن إن CCكاره CCا ,
ف CCإن ُكس CCر الC Cزّج CCاج ف CCإ ّن ّ C
وخ CCالص CCة ال CCقول ل CCقد وص CCلنا اآلن إل CCى م CCوض CCوع CCنا األص CCليّ وه CCو أ ّن ع CCال CCم ال CCوج CCود ل CCيس ل CCه وج CCود
بCCذاتCCه لCCذاتCCه أي إنّCCه يسCCتفيض الCCوجCCود مCCن حCCقيقة مCCركCCزيّCCة صCCدر مCCنها هCCذا الCCوجCCود كCCما أ ّن الCCكرة
Cشمس ف CCتنيره CCا ،أل ّن ال ّ C
األرض Cيّة م CCظلمة ل CCك ّن أش ّ Cعة ت CCصدر م CCن ال ّ C
Cشمس م CCرك CCز األن CCوار وأش CCعتها
ت CCنير ال CCكائ CCنات .وال CCكائ CCنات م CCظلمة ول CCك ّن ال ّ C
Cصادر م CCن م CCرك CCز األن CCوار ي CCفيض ع CCلى ج CCميع
Cشعاع ال ّ C
الCكائCنات  ,إ ّن ذلCك ال ّ
Cشعاع هCو الCفيوضCات اإللCه ّية وإ ّن أعCظم الCفيوضCات هCي املCظاهCر املCق ّدسCة
اإلل CCه ّية وت CCلك ال CCحقائ CCق ه CCي ح CCقيقة واح CCدة ول CCك ّن م CCظاه CCره CCا م CCختلفة .ف CCالC Cنّور ن CCور واح CCد ول CCكنّ
ال CزّجCCاجCCات مCCتع ّددة فCCفي كCّ Cل وقCCت يظهCCر ذلCCك ال Cنّور فCCي زجCCاجCCة مCCن ال CزّجCCاجCCات .وال Cنّور ال يCCقبل
االنCCقسام ولCCك ّن ال CزّجCCاجCCات مCCختلفة مCCتن ّوعCCة ولCCو أنّCCها مCCتع ّددة مCCن حCCيث الCCجسم لCCكنّها واحCCدة مCCن
حCCيث الCCحقيقة وتCCلك الCCحقيقة هCCي تج ّ Cلي شCCمس واحCCدة تسCCطع وتبهCCر مCCن مCCرايCCا مCCتع ّددة فCCاملCCرايCCا
Cشمس واحCدة .فهCذه الCبروج االثCني عشCر مCتع ّددة ولCك ّن ال ّ
مCتع ّددة ولCك ّن ال ّ
Cشعاع صCادر مCن مCركCز
واح CCد .وع CCندم CCا ن CCنظر إل CCى امل CCرك CCز ن CCرى الج CCميع واح ً Cدا ول CCكنّها ت CCنقسم إل CCى اث CCني عش CCر .وه CCناك
شCCمس واحCCدة فCCي هCCذه الCCبروج االثCCني عشCCر لCCكنّها تCCطلع حCCينًا مCCن بCCرج الحCCمل وحCCينًا مCCن بCCرج
Cصيفي
األسCد وحCينًا مCن الجCدي وحCينًا مCن نCقطة االعCتدال ال ّCربCيعي وحCينًا مCن نCقطة االعCتدال ال ّ
الشCCتوي .فCCمهما كCCانCCت الCCبروج مCCتع ّددة ولCCك ّن الّ C
Cشمس شCCمس واحCCدة.
وحCCينًا مCCن نCCقطة االنCCقالب ّ C
السCCرط CCان ال ش Cّ Cك أنّ CCها ت CCكون ق CCويّ CCة .وع CCندم CCا ت CCطلع م CCن الج CCدي ال ت CCكون
ف CCعندم CCا ت CCطلع م CCن ب CCرج ّ C
الشCCدة وم CCن ه CCذه ال CCجهة ي CCكون ال CCفرق ب CCني امل CCظاه CCر اإلل CCه ّية وه CCو ف CCي ال CCحقيقة
ح CCرارت CCها ع CCلى ت CCلك ّ C
حCقيقة واحCدة  ,إذن يCجب عCلى اإلنCسان أن ال يCنظر إلCى الCبروج بCل يCعبد ال ّ
Cشمس مCن أ ّيCة نCقطة
أي زج CCاج مل CCع ،أل ّن ال CCزج CCاج مح CCدود أ ّم CCا ال Cنّور ف CCغير مح CCدود .وي CCجب أن
ط CCلعت وي CCعبد ال Cنّور م CCن ّ
ي CCكون ن CCظر اإلن CCسان غ CCير مح CCدود ألنّ CCه ل CCو ن CCظر إل CCى ال Cزّج CCاج وح CCده ف CCلر ّب CCما ان CCتقل ال Cنّور م CCن ه CCذه
الCزّجCاجCة إلCى زجCاجCة أخCرى وح ٍ
Cينئذ يCبقى هCو محCرو ًCمCا مCن الCنّور مCحتجبًا عCنه ولCكنّه عCندمCا يCعبد
يتوجه إليه من أيّة زجاجة ظهر.
النّور فإنّه
ّ

إثبات األلوهيّة
الخطبة املباركة في باريس في  9شباط 1913
هو اهلل
لقد سألني اليوم شخص عن وجود األلوه ّية قائالً :ما برهانكم على وجود األلوه ّية؟
إ ّن الCنّاس قCسمان قCسم مCعترف بCاأللCوهCيّة وقCسم مCنكر لCها ولهCذا نCريCد الCيوم إثCبات وجCود األلCوهCيّة
بCدلCيل مCن األد ّلCCة الCعقليّة ألنّCكم تCعرفCون الّ CدالئCل الCنّقلية وهCي مCعلومCة لCدى الجCميع  ,لCو نCظرنCا إلCى
جCميع الCكائCنات املCوجCودة لCرأيCنا أ ّن ك ّCل كCائCن مCن الCكائCنات خCلق نCتيجة تCركCيب الCعناصCر املCنفردة
فCCمثالً تCCر ّكCCبت عCCناصCCر وأجCCزاء فCCرديّCCة فظهCCر مCCنها اإلنCCسان وتCCر ّكCCبت عCCناصCCر بCCسيطة وظهCCرت مCCنها
ه CCذه ال CCوردة ،وك CCذل CCك ه CCذا الحج CCر ظه CCر م CCن ت CCرك CCيب األج CCزاء ال CCفرديّ CCة  ,وخ CCالص CCة ال CCقول إ ّن وج CCود
جCCميع الCCكائCCنات يCCعود إلCCى ال CتّركCCيب وعCCندمCCا يتح ّ Cلل هCCذا ال CتّركCCيب ،فَ ُ Cهنا لCCكم املCCوت واالنCCعدام .أ ّمCCا
ال CCعناص CCر ال CCبسيطة ف CCهي ب CCاق CCية دون ت CCغيير ف CCي ح CCني أ ّن امل CCرك CCبات ت CCتالش CCى إذًا ص CCار م CCعلو ًم CCا
ومسّ C Cل ًما أ ّن ت CCرك CCيب ال CCعناص CCر ال CCبسيطة ه CCو س CCبب ال CCحياة وتح CCليلها ه CCو امل CCوت واالن CCعدام ول CCكنّ
الCCعناصCCر الCCبسيطة بCCاقCCية دون تCCغيير ذلCCك ألنّCCها بCCسيطة .وال يCCنعدم الّ C
Cشيء الCCبسيط أ ّمCCا ال CتّركCCيب
فCإنّCه ينح ّCل انCحالالً وهCذا يCعني أ ّن وجCود الCكائCنات هCو مCن الCتّركCيب وانCعدامCها مCن التّحCليل .وهCذه
مCسألCة عCلميّة ال عCقائCديّCة وهCناك فCرق بCني املCسائCل الCعقائCديّCة واملCسائCل الCعلميّة فCاملCسائCل الCعقائCديّCة
مCسموعCات تCقليديّCة أ ّمCا املCسائCل الCعقليّة فCإنّCها مCشفوعCة بCالCبراهCني الCقطعيّة إذ ثCبت عCلميًّا أ ّن وجCود
ال CCكائ CCنات ع CCبارة ع CCن الC Cتّرك CCيب وف CCناءه CCا ع CCبارة ع CCن التّح CCليل .وي CCقول امل CCا ّديّ CCون إنّ CCه م CCا دام وج CCود
الCكائCنات نCتيجة لCلتّركCيب وانCعدامCها نCتيجة للتّحCليل فCما هCي الCحاجCة بCعد هCذا إلCى الCخالCق الCحي
الCCقديCCر أل ّن الCCكائCCنات غCCير املCCتناهCCية تCCتر ّكCCب فCCي أشCCكال غCCير مCCتناهCCية وبCCنتيجة كCّ Cل تCCركCCيب يظهCCر
لCلوجCود كCائCن مCن الCكائCنات .أ ّمCCا اإللCهيّون فCيجيبونCهم عCلى قCولCهم بCأ ّن الCتّركCيب عCلى أقCسام ثCالثCة
إرادي وال رابCع لCها أل ّن الCتّركCيب يCنحصر
إ ّمCCا تCركCيب تCصادفCي وإ ّمCCا تCركCيب إلCزامCي وإ ّمCCا تCركCيب
ّ
ف CCي ه CCذه األق CCسام ال Cثّالث CCة .ف CCلو ن CCقول إ ّن ت CCرك CCيب ال CCكائ CCنات ت CCرك CCيب ت CCصادف CCي فه CCذا ال CCقول واض CCح
الCCبطالن ألنّCCه ال يCCمكن حCCصول مCCعلول بCCدون ع ّ Cلة وال ب ّ Cد مCCن وجCCود ع ّ Cلة فهCCذا ال CتّركCCيب ال Cتّصادف Cيّ
واض CCح ال CCبطالن وه CCذا أم CCر ي CCدرك CCه الج CCميع .أ ّم CCا ال Cتّرك CCيب ال Cثّان CCي وه CCو اإلل CCزام Cيّ ف CCيعني أ ّن ه CCذا
ال CتّركCCيب هCCو املCCقتضى ال Cذّات Cيّ لCCكل كCCائCCن وهCCو ال ّ Cلزوم ال Cذّات Cيّ لهCCذه الCCعناصCCر مCCثال ذلCCك فCCال Cنّار
لCزومCها الCذّاتCيّ الحCرارة واملCاء لCزومCه الCذّاتCيّ ال ّCرطCوبCة فCإن كCان تCركCيب الCكائCنات هCذا لCزو ًCمCا ذاتً Cيّا
ف CCلن ي CCعقبه ان CCفكاك ك CCما ال ت ّ C
Cنفك الح CCرارة ع CCن ال Cنّار وال ال Cّ Cرط CCوب CCة ع CCن امل CCاء وم CCا دام ه CCذا ال Cتّرك CCيب
لCزو ًمCا ذاتCيًّا فCليس مCن املCمكن أن يCكون لCه انCفكاك .إذن فهCذا بCاطCل أي ً
Cضا أل ّن تCركCيب الCكائCنات لCو
كCان لCزو ًمCCا ذاتCيًّا ملCا أعCقبه تحCليل ولهCذا فCتركCيب الCكائCنات لCيس إلCزامCيًّا .فCما بCقي؟ بCقي الCتّركCيب

اإلرادي أي أ ّن تCركCيب الCكائCنات ووجCود األشCياء يCكون بCإرادة الCحيّ الCقديCر .هCذا واحCد مCن األد ّلCة
ّ
Cهمة ج ً Cدّا فCCيجب أن تCCمعنوا الCCفكر فCCيها وتCCتباحCCثوا حCCولCCها فCCي مCCا بCCينكم
وحCCيث إ ّن هCCذ املCCسألCCة مّ C
Cفكيرا فCيها ازددتCم اطّال ًCعCا عCلى الCتّفاصCيل .فCاحCمدوا اهلل عCلى مCا أنCعم عCليكم
ألنّCكم كّ Cلما ازددتCم ت ً
بق ّوة تستطيعون بها إدراك مثل هذه املسائل.
ال نهاية للفضل اإللهيّ
الخطبة املباركة في مجلس التّياصفة في باريس ليلة شباط 1913
هو اهلل
ل CCو ن CCظرن CCا إل CCى ال CCكائ CCنات ج CCميعها ب CCنظر ال CCحقيقة ل CCرأي CCنا أ ّن ل ّ C
Cكل ك CCائ CCن ف CCي ال CCواق CCع ح CCياة وك CCان
Cيرا م CC Cن
ال CC Cفالس CC Cفة ي CC Cقول CC Cون ف CC Cي س CC Cال CC Cف األيّ CC Cام إ ّن الج CC Cماد ليس CC Cت ل CC Cه ح CC Cياة .ول CC Cكن اتّ CC Cضح أخ ً C C
ال Cتّحقيقات الCCعميقة أ ّن الجCCماد لCCه أيً C
Cضا حCCياة وقCCد أقCCيمت األد ّلCCة الCCعلميّة عCCلى ذلCCك فCCي الCCفلسفة
الجCCديCCدة  ,ونCCحن نCCقول عCCلى سCCبيل االخCCتصار إ ّن لCCلكائCCنات حCCياة لCCك ّن حCCياة كCّ Cل كCCائCCن عCCلى قCCدر
اسCCتعداده .فCCمثالً هCCناك فCCي عCCالCCم الجCCماد حCCياة لCCكنّها ضCCعيفة جً Cدّا كCCالCنّطفة فCCي رحCCم األ ّم فCCهي
روحCCا أيً C
Cضا .ولCCكنّها
لCCها حCCياة ولCCكنّها حCCياة ضCCعيفة .وإذا نCCظرتCCم إلCCى عCCالCCم ال Cنّبات لCCرأيCCتم أ ّن لCCه ًC
روح أقCCوى مCCن روح عCCالCCم الجCCماد وكCCذلCCك تظهCCر الCّ Cروح بمظهCCر أوضCCح فCCي عCCالCCم الCCحيوان إذا مCCا
قيسCCت بCCظهورهCCا فCCي عCCالCCم ال Cنّبات .وإذا نCCظرنCCا إلCCى عCCالCCم اإلنCCسان رأيCCنا أ ّن حCCياة اإلنCCسان فCCي
Cهورا أوضCCح ..فCCاملCCولCCود
مCCنتهى الCCق ّوة  ,ولهCCذا فCCك ّلما بCCذل اإلنCCسان جه ً Cدا ظهCCرت فCCيه ق ّ Cوة الCّ Cروح ظً C
الجCديCد مCهما كCان ضCعيف ال ّCروح وضCعيف اإلدراك ولCكنّه حCينما يCصل مCرحCلة الCبلوغ تظهCر ال ّCروح
فCCيه فCCي مCCنتهى الCCق ّوة وتتجّ Cلى قّ Cوة اإلنCCسان املCCعنو ّيCCة فCCيه كCCمال التّجّ Cلي ولCCيس هCCناك فCCي الCCعالCCم ,
ال CCحيوان CCي م CCثل ه CCذه ال CCحياة وال CCق ّوة أل ّن ال Cّ Cروح اإلن CCسان ّ Cية ك CCاش CCفة ل CCحقائ CCق األش CCياء .إنّ CCها ت CCخترع
هCCذه املCCخترعCCات وتCCكتشف كCّ Cل هCCذه الCCعلوم وتCCميط ال ّ Cلثام عCCن أسCCرار ال Cطّبيعة وتCCسير األمCCور فCCي
Cسماء وهCي فCي مCكانCها عCلى األرض .ولهCذا
الCغرب وهCي فCي مCكانCها فCي ّC C
الشCرق وتCكتشفها فCي ال ّ
Cدي فCCإنّCCها
فCCإنّCCها عCCلى قسCCط عCCظيم مCCن الCCق ّوة خC C ّ C
CاصCCة إذا ارتCCبطت بCCاهلل واسCCتفاضCCت مCCن الCنّور األبّ C
ت CCصبح تج ّ Cليًا م CCن تج ّ Cليات ش CCمس ال CCحقيقة وت CCصل إل CCى أع CCظم امل CCقام CCات ف CCي ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ
وتCصبح ال ّCروح اإلنCسانCيّة فCي هCذا املCقام كCمرآة تتجّ Cلى فCيها شCمس الCحقيقة .فCمثل هCذه ال ّCروح وال
شCّ Cك أبCCديّCCة وبCCاقCCية وثCCابCCتة لCCيس لCCها فCCناء وجCCامCCعة لجCCميع كCCماالت بCCل إنّCCها فCCيض مCCن الCCفيوضCCات
اإلل CCهيّة ون CCور م CCن األن CCوار غ CCير امل CCتناه CCية وه CCذا امل CCقام م CCقام ال Cنّفوس ا ّلCCتي تس CCتفيض م CCن ال CCفياض
الCحقيقيّ وا ّلCتي تظهCر فCيه الCكماالت غCير املCتناهCية وهCذه ال ّCرتCبة هCي أعCلى رتCبة فCي الCوجCود  ,وإذا
ألCقينا نCظرة أخCرى عCلى الCكائCنات رأيCنا أ ّن ذرات فCرديّCة تCر ّكCCبت وجCاء إلCى الCوجCود مCن ك ّCل تCركCيب

كCائCن مCن الCكائCنات وعCندمCا يتحّ Cلل ذلCك الCتّركCيب يCنعدم ذلCك الCكائCن ويCفنى .إذن فCوجCود الCكائCنات
وانCCعدامCCها إنّCCما هCCو عCCبارة عCCن تCCركCCيبها وتحCCليلها .وعCCندمCCا تنحCّ Cل الCCعناصCCر الCCفرديّCCة فCCي جCCسم مCCا
ذرة
ذرة مCن ّ
ذراتCه مCع الCعناصCر األخCرى ويظهCر إلCى الCوجCود كCائCن آخCر ولهCذا فCإ ّن ك ّCل ّ
تCمتزج ك ّCل ّ
م CCن ه CCذه ال Cذّ ّرات ل CCها س CCير ف CCي ج CCميع امل CCرات CCب وه CCذا ب CCدي CCهيّ وم CCحسوس ول CCيس مج Cّ Cرد ع CCقيدة م CCن
ذرة ل CCها س CCيره CCا ف CCي ج CCميع ال CCكائ CCنات ف CCمثالً ال Cذّ ّرات ال CCفرد ّي CCة
ال CCعقائ CCد  ,ف CCيثبت م CCن ه CCذا أ ّن ك Cّ Cل ّ
املCوجCودة اآلن فCي اإلنCسان كCانCت ذات يCوم مCوجCودة فCي الجCماد وسCارت فCي مCراتCب الجCماد فCي
Cصور غCير املCتناهCية لCعالCم
صCور غCير مCتناهCية وكCان لCها فCي ك ّCل صCورة كCمال  ,وكCذلCك األمCر فCي ال ّ
الCCحيوان ولCCعالCCم اإلنCCسان وحCCيث إ ّن صCCور الCCكائCCنات غCCير مCCتناهCCية لهCCذا فCCإ ّن كCّ Cل ذرة فCCرد ّيCCة تCCنتقل
فCCي صCCور غCCير مCCتناهCCية وتCCحصل فCCي كCّ Cل صCCورة عCCلى كCCمال  ,إذن فجCCميع الCCكائCCنات سCCارت فCCي
ج CCميع ال CCكائ CCنات ،ف CCالح CCظوا أيّ CCة وح CCدة ه CCي ه CCذه ال CCوح CCدة! ب CCحيث إ ّن ك Cّ Cل ذرة م CCن ال CCكائ CCنات ه CCي
بCمثابCة ال ّ
Cكل وهCذا ثCابCت عCلميًّا .فCأيّCة وحCدة هCذه الCوحCدة املCوجCودة فCي عCالCم الCوجCود وأيّCة انCتقاالت
وأيّCCة كCCماالت! وال يCCمكن أن تCCكون هCCناك انCCتقاالت وكCCماالت أعCCظم مCCن هCCذه االنCCتقاالت والCCكماالت.
أي أ ّن كCّ Cل كCCائCCن فCCيض مCCن الCCفيوضCCات اإللCCهيّة  ,إذن فCCقد اتّCCضح أ ّن الCCفيوضCCات اإللCCهيّة ال نCCهايCCة
لCCها ولCCيس لCCها ح ّ Cد وحCCصر .الحCCظوا هCCذا الCCفضاء الCCوسCCيع ا ّلCCذي ال يCCتناهCCى كCCم فCCيه مCCن أجCCسام
عCظيمة نCورانCيّة! وهCذه األجCسام ال مCنتهى لCها أي ً
Cضا أل ّن وراء هCذه الCنّجوم نCجوم أخCرى ووراء تCلك
الCنّجوم أي ً
Cضا نCجوم أخCرى  ,وخCالصCة الCقول إنّCه ثCبت عCلميًّا أ ّن الCعوالCم ال نCهايCة لCها .الحCظوا أنّ
الCفيض اإللCهيّ غCير محCدود مCع أ ّن هCذا الCفيض فCيض جCسمانCيّ فCانCظروا كCيف يCكون األمCر فCي
الCفيض ال ّCروحCانCيّ .فCفي الCوقCت ا ّلCCذي يCكون فCيه الCفيض الCجسمانCيّ غCير محCدود كCيف يCصحّ أن
يCCكون الCCفيض الCّ CروحCCانCيّ محCCدو ًدا؟ مCCع أنّCCه هCCو األصCCل واألسCCاس أل ّن ذلCCك الCCفيض هCCو أعCCظم مCCن
الCCفيض الCCجسمانCيّ  ,وال مCCجال لCCلمقارنCCة بCCني هCCذا الCCفيض الCCجسمانCيّ وذاك الCCفيض الCّ CروحCCانCيّ.
فCالCجسم اإلنCسانCيّ لCه آثCار إلCى درجCة محCدودة ،أ ّمCا ال ّCروح اإلنCسانCيّة فCآثCارهCا غCير مCتناهCية وحCتّى
إ ّن ل CCها وه CCي ع CCلى األرض اك CCتشاف CCات ف CCلكيّة ول CCها إح CCساس CCات س CCماويّ CCة .الح CCظوا ك CCيف أ ّن ال CCق ّوة
الCّ CروحCCان Cيّة فCCي اإلنCCسان أعCCظم مCCن جسCCده مCCع أ ّن الCCفيض الCCجسمان Cيّ والCّ CروحCCان Cيّ إلCCهيّان وغCCير
محCدوديCن .وبCعض األغCبياء يCزعCم أ ّن هCذا الCفيض محCدود ويCقول إ ّن هCذا الCعالCم عCمره عشCرة آالف
سCنة وإ ّن بCدايCة الCفيض اإللCهيّ مCعلومCة ومحCدودة فCي حCني أ ّن الCفيض اإللCهيّ قCديCم وغCير محCدود
وك CCان وال ي CCزال م CCوج CCو ًدا وس CCيبقى ك CCذل CCك ال ب CCداي CCة ل CCه ول CCن ت CCكون ل CCه ن CCهاي CCة .أل ّن ع CCال CCم ال CCوج CCود مح Cلّ
ال CCكماالت اإلل CCهيّة ،فه CCل نس CCتطيع أن نحّ C Cدد اهلل ت CCعال CCى؟ وك CCما أ ّن ال CCحقيقة اإلل CCهيّة غ CCير مح CCدودة
فCكذلCك الCفيوضCات اإللCهيّة غCير محCدودة وال نCهايCة لCها  ,ومCن جCملة الCفيوضCات اإللCهيّة هCي املCظاهCر
امل CCق ّدس CCة ،ف CCكيف ي CCكون ظ CCهوره CCا مح CCدو ًدا م CCع أنّ CCها أع CCظم ال CCفيوض CCات اإلل CCهيّة؟ وب CCعد أن ث CCبت أنّ
الCفيض الCجسمانCيّ غCير محCدود كCيف يCكون الCفيض ال ّCروحCانCيّ محCدو ًدا؟ وبCعد أن ثCبت أ ّن الCقطرة
غ CCير مح CCدودة ك CCيف ي CCمكن أن ي CCكون البح CCر مح CCدو ًدا وب CCعد أن ث CCبت أن ال Cذّ ّرة غ CCير مح CCدودة ك CCيف

Cشمس محCدودة؟ وبCعد أن ثCبت أ ّن الCعالCم الCجسمانCيّ غCير م ٍ
يCمكن أن تCكون ال ّ
Cتناه كCيف يCمكن أن
يCكون الCعالCم ال ّCروحCانCيّ محCدو ًدا ومCتناهCيًا؟ ولهCذا فCاملCظاهCر املCق ّدسCة ا ّلCCتي هCي أعCظم الCفيوضCات
اإللCCهيّة كCCانCCت مCCوجCCودة فCCي املCCاضCCي وسCCتكون إلCCى األبCCد .فCCكيف نسCCتطيع إذًا أن نح ّ Cدد الCCفيض
اإللCهيّ؟ فCإن اسCتطعنا أن نحّ Cدد اهلل اسCتطعنا أن نحّ Cدد فCيضه  ,وخCالصCة الCقول بCال ّCرغCم مCن أنّ
كCّ Cل م ّ Cلة لCCها مCCوعCCود وكCّ Cل أمCCة كCCانCCت لCCها ذات مCCق ّدسCCة تCCنتظرهCCا فCCوا أس Cفًا عCCندمCCا كCCان يظهCCر ذلCCك
املCCوعCCود كCCانCCوا يCCحتجبون عCCنه وكCCانCCوا يCCنتظرون طCCلوع شCCمس الCCحقيقة وعCCندمCCا كCCانCCت تCCطلع كCCانCCوا
Cتضرع
يCقتنعون بCالCظّلمة بCدالً عCنها  ,مCثال ذلCك املّ Cلة املCوسCويCة ا ّلCتي كCانCت تCنتظر ظCهور املCسيح وت
ّ
Cس ّيد املCسيح احCتجبوا عCنه ومCا
Cهارا قCائCلة" :يCا إلCهنا أظهCر لCنا املCسيح!" ولCكن عCندمCا ظهCر ال ّ
لCيالً ون ً
عCرفCوه أل ّن حCجاب الCتّقليد غCطّى بCصائCرهCم فCما شCاهCدوه ومCا سCمعوا الCنّداء اإللCهيّ ومCنذ حCوالCي
أل CCفي س CCنة وح Cتّى اآلن وه CCم ال ي CCزال CCون م CCنتظري CCن  ,إذن ي CCجب أن ت CCكون أع CCيننا م CCفتوح CCة وع CCقول CCنا
طCليقة متح ّCررة كCي ال تCحتجب فCي وقCت الCظّهور اإللCهيّ وكCي نCسمع الCنّداء اإللCهيّ عCندمCا يCرتCفع.
وكCي ال تCكون مCشا ّمCCنا مCزكCومCة عCندمCا تنتشCر نCفحات الCجنّة اإللCهيّة فنسCتنشق نCفحة الCقدس تCلك
Cتعرف إل CCى ذل CCك ال ّ Cلحن ون CCحصل ع CCلى ت CCلك ال Cّ Cروح فنج ّ Cدد ح CCيات CCنا
ون CCشاه CCد ت CCلك األن CCوار اإلل CCهيّة ون ّ C
CتوصCCل إل CCى أس CCرار ال CCكائ CCنات ون CCرف CCع ع CCلم وح CCدة ال CCعال CCم
ون CCحيا م CCن ن CCفحات ال Cّ Cروح ال CCقدس ح Cتّى ن C C Cّ C
اإلنCCسان Cيّ ونCCنال جCCمي ًعا نCCصيبًا مCCن الCCفيض اإللCCهيّ ويCCصبح كCّ Cل فCCرد م Cنّا كCCاملCCوج وعCCندمCCا نCCنظر
Cصنع اإللCCهيّ وعCCندمCCا نCCنظر إلCCى بحCCر األمCCواج نCCراهCCا ك ّ Cلها
إلCCى بحCCر الCCوجCCود نCCشاهCCد بحCً Cرا مCCن الّ C
صCادرة مCن ذلCك البحCر ومCهما كCانCت األمCواج مCختلفة ولCك ّن البحCر بحCر واحCد وهCناك شCمس واحCدة
تسCطع عCلى جCميع الCكائCنات ونCورهCا نCور واحCد ولCك ّن الCكائCنات مCختلفة  ,وخCالصCة الCقول إ ّن هCذا
Cصلح الCعمومCيّ ،قCرن طCلوع شCمس الCحقيقة ،قCرن ظCهور
الCقرن قCرن الCوحCدة ،قCرن املCحبّة ،قCرن ال ّ
م CCلكوت اهلل ل CCذا ي CCجب أن نتش Cبّث بج CCميع ال CCوس CCائ CCل ك CCي ن CCنال م CCن ه CCذه ال CCفيوض CCات غ CCير امل CCتناه CCية
نCCصيبًا وافCً Cرا  ,وهCCا إنّCCنا نCCرى الCCيوم وسCCائCCل وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسانCيّ مCCهيّأة مCCن كCّ Cل الCCجهات وهCCذا
دل CCيل ع CCلى ال Cتّأي CCيدات اإلل CCهيّة .وم CCن ب CCني ال Cتّأي CCيدات اإلل CCهيّة ف CCي ه CCذا ال CCقرن ال ّ Cلغة ال CCعموم Cيّة ا ّلCCتي
نCراهCا تنتشCر .وال ش ّCك أ ّن الّ Cلغة الCعمومCيّة سCبب لCزوال سCوء الCتّفاهCم أل ّن بCواسCطتها يCطّلع ك ّCل فCرد
عCCلى أفCCكار سCCائCCر البشCCر وهCCذا سCCبب مCCن أسCCباب وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ .لهCCذا يCCجب أن نCCبذل
Cحتي لCCم تCCكن ج Cيّدة هCCذه ال ّ Cليلة فCCقد جCCئت إلCCيكم وتح ّ CدثCCنا عCCلى
الجهCCد فCCي تCCرويCCجها ،ومCCع أ ّن صّ C
قدر اإلمكان.

سؤال وجواب
البيانات املباركة في بيت االسقف مينا في حضور جمع من األساقفة واألساتذة املشهورين
في باريس ليلة  17شباط 1913
هو اهلل
ّ
السادة.
تفضل :أستفسر عن
ّ
صحة حضرات ّ
فعرض األسقف :ساملون وهلل الحمد ومسرورون من تشريفكم.
تفضل :وأنا ً
ّ
أيضا مسرور ج ًدّا من لقائكم.
Cخصا م CCن ِقC Cبَل اهلل ج CCاءن CCا ب CCرس CCال CCة م CCن اهلل وش Cَّ Cرف CCنا ف CCي ه CCذا
ف CCعرض CCوا :إنّ CCنا مس CCرورون أل ّن ش ً C
املنزل.
فّ C
Cتفضل :إ ّن كCّ Cل إنCCسان لCCه ق ّ Cوة سCCامCCعة يCCسمع مCCن جCCميع األشCCياء األسCCرار اإللCCهيّة وتCCبلغه جCCميع
بالرسالة اإللهيّة.
الكائنات ّ
فعرضوا :إن تسمح فإنّنا سنعرض سؤاالً.
ّ
تفضل :حسنًا ج ًدّا.
ف CCعرض CCوا :ب CCما أنّ CCنا ف CCي م CCدرس CCة وم CCن زم CCرة ال CCقساوس CCة ن CCري CCد أن ن CCعرف م CCن ه CCو ح CCضرة امل CCسيح؟
وكيف كان؟
فّ C
Cتفضل :ك CCان ك CCما ه CCو م CCذك CCور ف CCي اإلن CCجيل ول CCكنّنا نش CCرح ذل CCك غ CCير آبه CCني ب CCظاه CCر ال CCعبارات
وامل CCعتقدات .ف CCمثالً ورد ف CCي إن CCجيل ي CCوح Cنّا“ :ف CCي ال CCبدء ك CCان CCت ال CCكلمة وال CCكلمة ك CCان ع CCند اهلل وك CCان
الCCكلمة اهلل" .واملCCسيح ّيون بمجCّ Cرد سCCماعCCهم لهCCذه الCCعبارات يCCعتقدون بCCها لCCكنّنا نشCCرحCCها ونCCعطيها
CاسCا
Cفسيرا يCقبله الCعقل فCال يCبقى لCنفس مCجال لCالعCتراض  ,لCقد جCعل املCسيح ّيون هCذ املCسألCة أس ًC C
ت
ً
لCلتّثليث ولCك ّن الCفالسCفة يCعترضCون عCليهم قCائCلني إ ّن الCتّثليث أمCر مسCتحيل .أ ّCمCا املCسيح ّيون فCإنّCهم
Cفسيرا يCقبله ك ّCل فCيلسوف .والCفالسCفة ال يCقبلون بCالCتّثليث ألنّCه
يفسCرونCه ت
ال يCق ّدمCون بCيانًCا لCذلCك وال ّC C
ً
مج ّCرد لCفظ وعCقيدة ،ويCقولCون كCيف يCمكن أن تCصبح ثCالثCة واحً Cدا ويCصبح واحCد ثCالثCة؟ فCنقول لCهم
إ ّن هCCذه الCCبدايCCة لCCيس لCCها زمCCان ألنّCCه لCCو كCCان لCCها زمCCان لCCكانCCت الCCكلمة إذن شCCيئًا حCCادثًCCا ال قCCديCً Cما.
ول CCك ّن امل CCقصود ب CCال CCكلمة ه CCو أ ّن ع CCال CCم ال CCكائ CCنات ب CCمثاب CCة الح CCروف وأ ّن ج CCميع البش CCر أي ً C
Cضا ب CCمثاب CCة
الحCCروف والحCCرف املCCفرد ال مCCعنى لCCه وال يCCمكن أن يCCكون لCCه مCCعنى مسCCتقالًّ أ ّمCCا مCCقام املCCسيح أي
مCقام الCكلمة فCله مCعنى تCا ّم ومس ّ
Cتقل ولهCذا يCعبّر عCنه بCالCكلمة واملCقصود بCاملCعنى الCتّا ّم هCو فCيوضCات
الCكماالت اإللCهيّة أل ّن كCماالت سCائCر الCنّفوس كCماالت جCزئCيّة وليسCت صCادرة مCنها بCل مسCتقاة مCن
الCغير أ ّمCCا الCحقيقة املCسيحيّة فCذات كCماالت تCا ّمCCة ومسCتق ّلة  ,ومCثالً هCذا املCصباح مCنير ومCثالً هCذا

Cادرا ع CCنهما ب CCل م CCقتبس م CCن غ CCيره CCما .أ ّمCC Cا ح CCضرة امل CCسيح ف CCإنّ CCه
ال CCقمر ول CCك ّن ن CCوره CCما ل CCيس ص ً C
كCCالّ C
Cشمس نCCوره صCCادر عCCنه ال مCCقتبس مCCن شCCخص آخCCر ولهCCذا ع Cبّر عCCنه بCCالCCكلمة ،أي إنّCCه حCCقيقة
جCامCعة ذات كCماالت تCا ّمCCة  ,وكCلمة "الCبدء" لCها أ ّولCويّCة شCرف ولCيس لCها أ ّولCويّCة زمCان كCقولCنا" :هCذا
Cشخص مCق ّدم عCلى ال ّ
ال ّ
الشCرف واملCقام ال مCن حCيث الCزّمCان .ولCيس املCقصود أنّ
Cكل" أي مCن حCيث ّC C
الCكلمة كCانCت لCها الCبدايCة بCل إ ّن الCكلمة ال بCدايCة لCها وال نCهايCة .أعCني أ ّن تCلك الCكلمات ليسCت جسCد
امل CCسيح ب CCل ه CCي ال CCكماالت املتجّ C Cلية ف CCي امل CCسيح وق CCد ك CCان CCت ت CCلك ال CCكماالت م CCن اهلل م CCثل أن CCوار
Cشمس وش CCعاع CCها وح CCرارت CCها ه CCي ك CCماالت ال ّ C
Cشمس ف CCي امل CCرآة .ف CCنور ال ّ C
ال ّ C
Cشمس تج ّ Cلت ف CCي ه CCذه
املCC Cرآة .إذن فCC Cكماالت املCC Cسيح كCC CانCC Cت تج ّ C Cل ًيا وفً C C
Cيضا إلCC Cه ًيّا ومCC Cعلوم أنّCC Cها كCC CانCC Cت عCC Cند اهلل .وهCC Cذه
الCكماالت هCي اآلن أي ً
Cضا عCند اهلل وليسCت مCنفصلة عCنه أل ّن األلCوهCيّة ال انCقسام لCها إذ االنCقسام
نCقص يسCتوجCب تCع ّدد الCقدمCاء وهCذا بCاطCل .ومCن املCؤكCد أ ّن الCكماالت لCم تCكن مCنقسمة لCدى حCضرة
األلCCوه Cيّة بCCل املCCقام مCCقام الCCوحCCدة  ,وخCCالصCCة الCCقول ،نCCحن نشCCرح املCCسألCCة بهCCذا األسCCلوب وال نCCقول
بCاألقCانCيم الCثّالثCة وبCأ ّن املCسيح "كCان الCكلمة والCكلمة كCان عCند اهلل وكCان الCكلمة اهلل" بCل نشCرح ذلCك
 ,ف CCعرض CCوا :م CCا ه CCي ال CCعالق CCة ب CCني أم CCر ح CCضرة امل CCسيح وأم CCر ح CCضرة ب CCهاء اهلل؟ وم CCا ه CCو ال Cتّشاب CCه
بCCينهما؟ فّ C
Cتفضل :إ ّن أسCCاس ال ّ CديCCن اإللCCهيّ واحCCد وهCCو نCCفس ذاك األسCCاس ا ّلCCذي وضCCعه املCCسيح
ث ّ Cم ن CCسي ف CCجاء ح CCضرة ب CCهاء اهلل فج ّ Cدده أل ّن أس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة واح CCد ب CCمعنى أ ّن ك Cّ Cل دي CCن
يCنقسم إلCى قCسمني قCسم هCو األصCل ويCتع ّلق بCاألخCالق ويCتع ّلق بCالCحقائCق ويCتع ّلق بCاملCعانCي ويCتع ّلق
ب CCمعرف CCة اهلل وذل CCك ال CCقسم ق CCسم واح CCد ال ي CCتغ ّير ألنّ CCه ح CCقيقة وال CCحقيقة ال ت CCغيير ف CCيها وال ت CCبدي CCل.
وال CCقسم اآلخ CCر ه CCو ال CCفرع وي CCتع ّلق ب CCامل CCعام CCالت وه CCذا ال CCفرع ي CCتغ ّير ف CCي ك Cّ Cل زم CCان ب CCمقتضى ذل CCك
الCCزمCCان .ومCCثاالً عCCلى ذلCCك أ ّن أسCCاس وأصCCل ال ّ CديCCن اإللCCهيّ املCCتع ّلق بCCاألخCCالق فCCي ديCCانCCة حCCضرة
موسى لم يتغ ّير في زمان املسيح ولك ّن التّغيير حصل في القسم الثّاني املتع ّلق باملعامالت.
فCCفي زمCCان مCCوسCCى كCCانCCت الCCيد تُCCقطع لسCCرقCCة مCCبلغ جCCزئ Cيّ وبCCحكم الCCكتاب كCCان كCّ Cل مCCن فCCقأ عCCني
إنCسان تُCفقأ عCينه أو كسCر سّ Cن إنCسان تُكسCر سCنّه .ولCقد كCان هCذا حسCب مCقتضى زمCان مCوسCى
ولCك ّن ذلCك لCم يCكن مCقتضيًا وضCروريًّCا فCي زمCن حCضرة املCسيح فCنسخها حCضرتCه .وكCذلCك الCطّالق
وص CCل ف CCي ك CCثرت CCه إل CCى درج CCة م CCنعه ح CCضرة امل CCسيح وك CCان CCت ف CCي الC Cتّوراة عش CCرة أح CCكام ل CCإلع CCدام
بCمقتضى زمCان حCضرة مCوسCى إذ لCم يCكن فCي اإلمCكان حCفظ األمCن بCغير ذلCك أل ّن بCني إسCرائCيل
الشCCديCCدة إالّ أ ّن ذلCCك لCCم
كCCانCCوا فCCي صحCCراء ال Cتّيه ،ولCCم يCCكن االنCCضباط مCCمكنًا دون هCCذه األحCCكام ّ C
يCC Cكن مCC Cقتض ًيا فCC Cي زمCC Cان حCC Cضرة املCC Cسيح فCC Cتغ ّير وال C Cتّغيير فCC Cي هCC Cذا الCC Cقسم الCC Cفرع C Cيّ غCC Cير مCC Cهمّ
Cختص بCاملCعامCالت  ,أ ّمCا أسCاس الّ CديCن اإللCهيّ فCهو واحCد .ولهCذا فCقد جّ Cدد حCضرة بCهاء اهلل ذلCك
وي
ّ
األسCCاس نCCفسه .ولCCك ّن أسCCاس حCCضرة املCCسيح كCCان كّ Cله روحCCانً Cيّا وكCCان كّ Cله جCCوهCCر ًيّCCا ولCCم يCCغ ّير فCCي
والسCبت وكCانCت جCميع بCيانCات املCسيح تCتع ّلق بCمعرفCة اهلل وبCوحCدة الCعالCم
ّC C
الCفروع غCير أمCثال الCطّالق
CأسCCس
اإلنCCسان Cيّ وبCCالCّ CروابCCط بCCني الCCقلوب وبCCاإلحCCساسCCات الCّ CروحCCان Cيّة وقCCد جCCاء حCCضرة بCCهاء اهلل فC ّ C

CسنوحCCات الCّ CروحCCان Cيّة بCCأكCCمل وجCCوهCCها  ,فCCال ّ CديCCن ال يCCتغيّر أب ً Cدا ألنّCCه حCCقيقة والCCحقيقة ال تCCتغيّر وال
الّ C
ت CCتب ّدل .فه CCل ي CCمكن ال CCقول ب CCأ ّن ال Cتّوح CCيد اإلل CCهيّ ي CCتغيّر؟ وه CCل ي CCمكن ال CCقول ب CCأ ّن م CCعرف CCة اهلل ووح CCدة
العالم اإلنسانيّ واملحبّة والوفاق تتغيّر؟ ال واهلل إ ّن هذه ك ّلها ال تتغيّر .ملاذا؟ ألنّها حقيقة.
فعرضوا :كيف كان ارتباط املسيح وبهاء اهلل باهلل؟
Cتفضل :إ ّن ح CCضرة امل CCسيح ي ّ C
فّ C
Cتفضل" :األب ف CCي االب CCن" ،ول CCكنّنا ي CCجب أن ن CCوفّ CCق ب CCني ه CCذا ال CCقول
وبCني الCقوانCني الCعلميّة ألنّCه إذا لCم يCتّفقا ملCا حCصل لCنا االطCمئنان الCتّام والCيقني الCكامCل .فCفي ذات
يCوم كCان يCوحCنّا فCم الCذّهCب وهCو غCير يCوحCنّا املCعمدان يCسير عCلى شCاط pالبحCر ويCف ّكر فCي األقCانCيم
الCثّالثCCة كCCيف يCCكون الCثّالثCCة واحً Cدا وكCCيف يCCكون الCCواحCCد ثCCالثCCة ويCCريCCد أن يCCفهمها وفً Cقا لCCلعقل فCCرأى
ط CCفالً ع CCلى ال ّ C
CأسCCا م CCن م CCاء البح CCر ف CCقال ل CCه م CCاذا ت CCعمل؟ ف CCأج CCاب CCه" :أري CCد أن أض CCع
Cشاط pي CCمأل ك C ً C
البحCCر ك ّ Cله فCCي هCCذا الCCكأس" .فCCقال لCCه" :مCCا أجهCCلك! كCCيف يCCمكن وضCCع البحCCر فCCي كCCأس؟" ،فCCقال
الCطّفل" :إ ّن أمCCرك أغCCرب مCCن أمCCري تCCريCCد أن تCCدخCCل األقCCانCCيم الCثّالثCCة كّ Cلها فCCي عCCقلك" فCCفهم يCCوحCنّا
أنّCه مCن املسCتحيل الCتّوفCيق بCني هCذه املCسألCة وبCني الCعقل .ولCكن يCجب الCتّوفCيق بCني األشCياء مCن جCهة
وبCCني الCCعقل والCCعلم مCCن جCCهة أخCCرى وإالّ فCCكيف يCCمكن قCCبولCCها واألخCCذ بCCها؟ فCCلو قCCلت أمCً Cرا ال يCCقبله
عCCقلكم فCCكيف تCCقبلونCCه مCCني  ,إذن يCCجب أن نCCوفّCCق بCCني كCّ Cل مCCسألCCة وبCCني الCCعلم والCCعقل ونCCح ّقق فCCيها
صّCCا .ف CCحقيقة
Cفسيرا خ CCا ًC C C
ت CCحقي ًقا ت CCا ًمCCا ب CCأنّ CCه ك CCيف ي CCكون األب ف CCي االب CCن؟ إ ّن له CCذه األب ّ Cوة وال CCبن ّوة ت C
ً
املCسيح مCثل مCرآة تجّ Cلت فCيها شCمس األلCوهCيّة فCإن قCالCت هCذه املCرآة" :إ ّن الCنّور فCيّ" فCهي صCادقCة
ح ً Cقّا .إذن فCCحضرة املCCسيح كCCان صCCاد ًقCCا أيً C
Cسماء
Cضا وال يسCCتوجCCب هCCذا الCCقول تCCع ّد ًدا فCCشمس الّ C
وشCCمس املCCرآة واحCCدة ال تCCع ّدد فCCيها ونCCحن نشCCرح املCCسألCCة عCCلى هCCذا األسCCلوب ويCCجب عCCلينا تحCّ Cري
الCحقيقة وال الCتّقليد أل ّن الCيهود كCانCوا يCتنظرون حCضرة املCسيح وكCم مCن ل ٍ
Cيال بCكوا ونCاحCوا قCائCلني:
عجCCل بCCإرسCCال املCCسيح مCCنقذنCCا!" ولCCكنّهم مل ّCا كCCانCCوا مCCق ّلديCCن أنCCكروه عCCند ظCCهوره ولCCو كCCانCCوا
"يCCا إلCCهنا ّ
الصليب بل لكانوا عبدوه.
تحروا الحقيقة ملا كانوا ع ّلقوه على ّ
ّ
فعرضوا :هل اتّحاد األديان ممكن؟ وإذا كان ممكنًا فكيف يحصل؟ ومتى يحصل؟
ف ّ
Cتفضل :يCحصل ذلCك حCينما تCوضCع الCتّقالCيد جCانCبًا وحCينما تCوضCع حCقائCق الCكتب املCق ّدسCة نCصب
الCعني ولCك ّن سCوء الCتّفاهCم مCوجCود اآلن فCعندمCا يCزول سCوء الCتّفاهCم وتCزول الCتّقالCيد يCحصل االتّCحاد
ولCCقد تCCك ّلمت فCCي كCCنيس لCCليهود فCCي سCCان فCCرانCCسيسكو أمCCام ألCCفي شCCخص وقCCلت" :أريCCد أن أقCCول
أمرا وأرجوكم أن تصغوا إليّ حتّى أكمل بياني وبعد ذلك
لكم ً

اع CCترض CCوا إن ك CCان ل CCدي CCكم اع CCتراض .ل CCقد م CCضت أل CCفا س CCنة ك CCنتم ف CCيها ع CCلى م CCعارض CCة واخ CCتالف
شCديCديCن مCع املCسيحيّني فCي حCني أنّCه لCه لCو تح ّCريCتم الCحقيقة ملCا بCقيت الCحال كCذلCك وقCد حCصل ذلCك
مCCن سCCوء ال CتّفاهCCم فCCأنCCتم تCCظنّون أ ّن حCCضرة املCCسيح كCCان عCCد ًوّا لCCحضرة مCCوسCCى وأنّCCه كCCان هCCاد ًمCCا
لشCريCعة الCتّوراة وأنّCه قCضى عCلى الCتّوراة ولCكنّنا اآلن يCجب أن نتح ّCرى الCحقيقة هCل إ ّن هCذا الCقول
ي CCطاب CCق ال CCحقيقة أم ال؟ ف CCعندم CCا نتح Cّ Cرى ال CCحقيقة ن CCرى أ ّن امل CCسيح ظه CCر ع CCندم CCا ل CCم ي CCكن الC Cنّاس
الش CCري CCعة وك CCان
ي CCعملون ب CCأح CCكام الC Cتّوراة ك CCما أن CCتم ت CCعتقدون ذل CCك وظه CCر ع CCندم CCا انه CCدم أس CCاس ّC C
Cختنصر قCد جCاء وأحCرق جCميع الCتّوراة وأسCر الCيهود وفCي امل ّCرة الCثّانCية جCاء اإلسCكندر الCيونCانCي
ب
ّ
وفCي امل ّCرة الCثّالCثة جCاء طCيطوس الCقائCد ال ّCرومCانCي فCقتل الCيهود ونهCب أمCوالCهم وأسCر أطCفالCهم فCفي
مCثل هCذا الCوقCت ظهCر حCضرة املCسيح وكCان أ ّول مCا قCالCه" :إ ّن الCتّوراة وإ ّن مCوسCى رسCول اهلل وإنّ
هCCارون وسCCليمان وداود وإشCCعيا وزكCCريّCCا وجCCميع أنCCبياء بCCني إسCCرائCCيل كCCانCCوا عCCلى حCCقّ  .ث ّ Cم نشCCر
حCCضرتCCه ال Cتّوراة فCCي آفCCاق الCCعالCCم وقCCد مCّ Cرت عCCلى ال Cتّوراة ألCCف وخCCمسمائCCة سCCنة لCCم تCCتجاوز فCCيها
حCدود فلسCطني لCك ّن حCضرة املCسيح نشCر الCتّوراة فCي آفCاق الCعالCم ولCو لCم يCكن املCسيح مCوجCو ًدا ملCا
وص CCل اس CCم م CCوس CCى والC Cتّوراة إل CCى أم CCري CCكا .وق CCد ت CCرج CCم ال CCيهود الC Cتّوراة م Cّ Cرة واح CCدة خ CCالل أل CCف
وخCCمسمائCCة سCCنة أ ّمCCا املCCسيح فCCقد تCCرجCCمها س CتّمائCCة مCّ Cرة فCCأنCCصفوا اآلن هCCل كCCان املCCسيح صCCدي ً Cقا
Cميما ملCوسCى أم كCان عCد ًوّا لCدو ًدا؟ تCقولCون إنّCه نCسخ الCتّوراة وأقCول أنCا إنّCه ر ّوج الCتّوراة والCوصCايCا
ح ً
العشCCر واملCCسائCCل ا ّلCCتي كCCانCCت تCCتع ّلق بCCعالCCم األخCCالق ولCCكنّه غ Cيّر بCCعض األحCCكام وهCCو أنّCCه ال يCCجوز
ق CCطع ال CCيد لس CCرق CCة دي CCنار واح CCد ول CCو ي CCفقأ إن CCسان ع CCني إن CCسان ال ي CCجوز أن تُ CCفقأ ع CCينه وإن كس CCر
إنCCسان سّ Cن إنCCسان فCCيجب أن ال تُكسCCر سCنّه .فهCCل يCCمكن اآلن قCCطع يCCد إنCCسان مCCن أجCCل مCCليون؟
أو هCCل يCCمكن فCCقء عCCني بCCدل عCCني أخCCرى أو كسCCر س ّ Cن بCCدل س ّ Cن أخCCرى؟ فCCأجCCابCCني الCCحاضCCرون:
الشCريCعة ك ّCل مCا لCم يCكن مCقتض ًيا لCلزّمCان ولCم
"كCالّ" فCقلت لCهم" :إذن فCحضرة املCسيح قCد ألCغى مCن ّC C
يCC CرغCC Cب حCC CضرتCC Cه فCC Cي هCC Cدم ال C Cتّوراة وأنCC Cت تCC CعترفCC Cون أيً C C
Cضا أ ّن هCC Cذه األحCC Cكام ال تCC CناسCC Cب ال C CزّمCC Cن
الCCحاضCCر .ثّ Cم إ ّن املCCسيحيّني يCCقولCCون إ ّن مCCوسCCى كCCان نCCبيّ اهلل وإ ّن هCCارون وأنCCبياء بCCني إسCCرائCCيل
ك CCان CCوا أن CCبياء اهلل وإ ّن الC Cتّوراة ك CCان CCت ك CCتابً CCا إل CCهيًّا فه CCل ف CCي ق CCول CCهم ه CCذا ض CCرر ي CCصيب دي CCنهم؟
ف CCأج CCاب CCني ال CCحاض CCرون" :ك Cالّ" ف CCقلت إذن أن CCتم أي ً C
Cضا ق CCول CCوا م CCثل ه CCذا :إ ّن امل CCسيح ك CCان ك CCلمة اهلل
وع CCندئ Cٍ Cذ ال ي CCبقى اخ CCتالف ب CCينكم وب CCني امل CCسيحيّني ف CCلقد تح Cّ Cملتم ال Cذّ ّلCCة أل CCفي س CCنة م CCن أج CCل ه CCذه
الكلمة مع أ ّن حضرة موسى لم يكن لديه صديق كحضرة املسيح"؟
الس CCبب ف CCي االخ CCتالف وع CCندم CCا ي CCرت CCفع س CCوء
وخ CCالص CCة ال CCقول إ ّن س CCوء ال Cتّفاه CCم ب CCني األدي CCان ه CCو ّC C
الCتّفاهCم هCذا وتCزول الCتّقالCيد يCحصل االتّCحاد وإ ّن الCنّزاع الCقائCم بCني األديCان الCيوم إنّCما هCو حCول
Cسمي
األلCفاظ وجCميع األديCان تCعتقد بCحقيقة فCائCضة واحCدة هCي الCواسCطة بCني الخCلق والCخالCق وي ّ
Cسميها
Cسميها املسCCلمون محCّ Cمدا ويّ C
Cسميها املCCسيح ّيون املCCسيح ويّ C
الCCيهود هCCذه الCCحقيقة مCCوسCCى ويّ C
الCبوذيّCون بCوذا ويCسميها الCزّرادشCتيّون زرادشCت ولCم ي َCر ك ّCل واحCد مCنهم نCبيّه بCل سCمع بCاسCمه إنّCما

ال ّ C
CتوسCCط ب CCني الخ CCلق وال CCخال CCق ول CCك ّن ن CCزاع CCهم
Cكل ي CCعتقدون أ ّن م CCن ال CCواج CCب وج CCود ح CCقيقة ك CCام CCلة ت C ّ C
فCCيدور حCCول األلCCفاظ وإالّ فCCالCCحقيقة واحCCدة فCCلو وصCCفنا لCCليهود تCCلك الCCواسCCطة وتCCلك الCCحقيقة لCCقالCCوا
إ ّن ال CCوص CCف ص CCحيح وإ ّن االس CCم امل CCوص CCوف ه CCو م CCوس CCى ول CCو وص CCفنا ه CCذه ال CCحقيقة ل ّ C
Cكل إن CCسان
Cتمسك بCها بCاسCم نCبيّه ولCذلCك فCهم يCتنازعCون حCول االسCم مCع أنّCهم كّ Cلهم متّحCدون ومCؤمCنون حCول
ل ّ
امل CCعنى وح CCول ال CCحقيقة .ف CCال CCيهود م CCؤم CCنون ب CCامل CCسيح وه CCم ال ي CCعلمون أنّ CCهم م CCؤم CCنون ب CCامل CCسيح وأنّ
Cسنني وال Cنّزاع والج CCدال
ن CCزاع CCهم ه CCو ح CCول االس CCم  ,وخ CCالص CCة ال CCقول إنّ CCه م CCضت ع CCدة آالف م CCن ال ّ C
Cتمران واآلن يCكفي كCل هCذا فCيجب أن يCكون
Cتمران بCني البشCر وسCفك الّ Cدم وشCرب الّ CدمCاء مس ّ
مس ّ
الّ CديCCن سCCبب األلCCفة واملCCحبّة وسCCبب الCCوحCCدة والCCوفCCاق .وإذا أصCCبح الّ CديCCن سCCبب الCCعداوة فCCالCالّديCCن ّية
خCCير وأولCCى .ملCCاذا؟ ألنّCCه ليسCCت لCCه نCCتيجة بCCل يCCنتج نCCتيجة مCCعكوسCCة  ,ولCCقد أرسCCل اهلل األديCCان كCCي
تCكون سCبب األلCفة واملCحبّة بCني الخCلق ولCم ي ِ
Cفد حCضرة املCسيح روحCه مCن أجCل أن يCقول الCنّاس إنّCه
كCلمة اهلل بCل فCدى نCفسه مCن أجCل أن يCنال الCعالCم الCحياة األبCديّCة ولهCذا ت ّ
Cفضل" :إ ّن ابCن اإلنCسان
جCاء ليهCب الCحياة لCلعالCم" لCك ّن هCذا األسCاس نCسي وسCادت الCتّقالCيد واشCتهرت ألCفاظ االبCن واألب
والCّ Cروح الCCقدس ونCCسي األسCCاس األصCCليّ .وتّ C
Cفضل املCCسيح" :مCCن لCCطمك عCCلى خّ Cدك األيCCمن فCCح ّول
لCه اآلخCر أي ً
Cضا" فCأيّCة مCناسCبة بCني هCذا الCبيان املCبارك وبCني وقCائCع الCبلقان؟ وأيّCة عCالقCة بCينه وبCني
نCزاع الCكاتCولCيك والCبروتسCتانCت ا ّلCذي قCتل فCيه تCسعمائCة ألCف شCخص؟ راجCعوا الCتّاريCخ لCتروا مCاذا
ح CCدث .وأيّ CCة ع CCالق CCة ب CCني ه CCذه ال CCحوادث وب CCني ب CCيان ح CCضرة امل CCسيح إل CCى ب CCطرس" .ر ّد س CCيفك إل CCى
أي اختالف بيننا.
مكانه"؟ إذن فيجب علينا أن
ّ
نتمسك بأساس ال ّدين اإللهيّ حتّى ال يبقى ّ
فعرضوا :أتريد أن تنشر دينًا جدي ًدا؟
فّ C
Cتفضل :إ ّن ه CCدف CCنا ه CCو إن CCقاذ أس CCاس األدي CCان اإلل CCهيّة م CCن الC Cتّقال CCيد ألن س CCحبًا ك CCثيفة جً C Cدّا ق CCد
Cسحب وتُ CCنير آف CCاق ال CCعال CCم وأن
أح CCاط CCت ب CCشمس ال CCحقيقة ون CCحن ن CCري CCد أن تخ CCرج م CCن وراء ه CCذه ال ّ C
Cسحب الCكثيفة وأن يسCطع نCور شCمس الCحقيقة عCلى الجCميع أل ّن هCذه ال ّ
Cشمس ال
تCتالشCى هCذه ال ّ
أ ّول لها وال آخر) .ث ّم نهض حضرته(.
فCCعرضCCوا :إ ّن أمCCلنا هCCو أيً C
Cصلح واالتّCCحاد ونCCرجCCو أن نتّحCCد ونCتّفق
Cضا حCCدوث مCCثل هCCذا االتّCCفاق والّ C
معكم.
فّ C
Cتفضل :أم CCلي ك CCذل CCك أن ي CCحصل ب CCيننا م CCنتهى االتّ CCحاد  -اتّ CCحاد ال ي CCعقبه ان CCفصال) .وك CCان ف CCي
الCCغرفCCة املCCجاورة عCCدد مCCن األسCCاقCCفة واألسCCاتCCذة .وقCCبل خCCروج الCCهيكل املCCبارك تشCّ CرفCCوا بCCمصافCCحته
وتعرفوا عليه(.
واح ًدا تلو اآلخر
ّ

وعCCرضCCوا :إنّCCنا نCCعبّر عCCن جCCزيCCل شCCكرنCCا لCCبيانCCاتCCكم املCCباركCCة وقCCد كCCانCCت مCCؤثّCCرة فCCي الCCحقيقة وسCCببًا
لسرور الجميع وأملنا ً
الصلح واالتّحاد العام.
أيضا أن يسود ّ
فّ C C
Cتفضل :هلل الح CC Cمد إ ّن أم CC Cلنا وه CC Cدف CC Cنا واح CC Cد ول CC Cكن ي CC Cجب أن ن CC Cبذل الجه CC Cد ح C Cتّى ت CC Cتح ّقق ه CC Cذه
املقاصد.
فCCعرضCCوا :سCCوف يCCعقد فCCي بCCاريCCس فCCي شهCCر تCّ Cموز مجCCمع لCCألديCCان ورجCCاؤنCCا أن تّ C
Cتفضلوا بCCقبول
وتشرفوا املجمع.
دعوته
ّ
فّ C
Cتفضل :ل CCقد خ CCرج CCنا م CCن ح CCيفا م CCن س CCنتني وي CCجب أن ن CCعود إل CCيها وب CCعد س CCجن دام أرب CCعني س CCنة
Cتمري CCن ف CCخارت ن CCتيجة ذل CCك ق CCواي
ق CCمنا ب CCسفرة دام CCت س CCنتني أم CCضيناه CCما ف CCي س CCفر وت CCرح CCال مس ّ C
الجسد ّية بحيث لم أعد أستطيع التّحدث.
فCCعرضCCوا :سCCوف يCCق ّدم مجCCمع األديCCان لCCحضرتCCكم رسCCالCCة دعCCوة حCتّى تّ C
Cتفضلوا بCCكتابCCة رسCCالCCة إلCCى
املجمع تتلى فيه.
ّ
فتفضل :حسنًا ج ًدّا.
تعاليم بهاء اهلل
الخطبة املباركة في قاعة املتحف الوطني في بوادبست ليلة  15نيسان سنة 1913
هو اهلل
CتأسCCس فCCي مCCديCCنة غCCرب Cيّة كCCبوادبسCCت جCCمعيّة
مCCا أشCCد مCCا يCCدعCCو إلCCى فخCCر الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ أن تC ّ C
الشCCرق ّ Cيني وتCCر ّقCCيهم! كCCأ ّن طCCيور حCCدائCCق الCCغرب تCCف ّكر فCCي تCCأسCCيس أوكCCار لCCطيور
لتحسCCني أحCCوال ّ C
الشCرق  ,لهCذا فCإنّCني أشCكر اهلل عCلى حCضوري فCي جCمع كهCذا ،فCقد كCانCت بCالد تCوران حCينًا مCن
ّC C
Cسكة
الّ C Cده CCر أع CCظم م CCمال CCك الّ C Cدن CCيا ع CCمرا ًن CCا واآلن ق CCسم ك CCبير م CCنها ت CCحت ح CCكم روس CCيا وت CCقطع ال ّ C
الصحCراء .وقCد كCانCت
الحCديCد ّيCة الCروسّ Cية تCلك الصحCراء فCي يCومCني ولCيلتني  ,الحCظوا مCا أكCبر هCذه ّ
أرضCCها فCCي غCCايCCة الCCخصب وهCCواؤهCCا فCCي مCCنتهى ال ّ Cلطف وكCCانCCت فCCيها أنCCهار كCCثيرة وكCCان فCCي تCCلك
الصحCCراء قCCديCً Cما أربCCع عشCCرة مCCديCCنة كCّ Cل واحCCدة مCCنها مCCثل بCCوادبسCCت وبCCاريCCس مCCنها مCCديCCنة نCCسف،
وتCرمCد ،وتCسا ،وأبCيورد ،وجCرجCان ،ومCرو ،وكCانCت جCميع صحCرائCها مCعمورة وجCميع قCراهCا ومCزارعCها
CصناعCة والCتّجارة فCيها فCي مCنتهى ال ّCرقCيّ خCالل الCقرنCني الCثّانCي
مCأهCولCة وكCانCت املCدنCيّة والCعلوم وال ّ
عشCر والCثّالCث عشCر املCيالديّCني وقCد ظهCر فCيها مCؤ ّلCCفون شCرقCيّون كCثيرون ولCكنّها اآلن أمسCت قCا ًعCCا
ص CCفصفًا ال م CCدن وال ع CCمران وال خ CCضرة وال ط CCراوة صح CCراء ت CCسكنها ال CCحيوان CCات ال ّ C
اري CCة ،وق CCد
Cض ّ
ّ
والشيعة.
السنّة
جراء العصبيّات املذهبيّة والحروب بني ّ
حدثت جميع هذه الكوارث من ّ

فCاآلن مCا أجCدر بCنا أن نCشكر اهلل تCعالCى عCلى تCأسCيس جCمعية فCي هCذه املCديCنة لCترقCية الCنّورانّ Cيني.
ولCم يسCبق مCثل هCذا األمCر وهCو تCأسCيس جCمعية فCي أوروبّCا إلصCالح األحCوال فCي آسCيا .إ ّن هCذه
معجCCزة مCCن معجCCزات هCCذا الCCعصر الCنّورانCيّ .ولهCCذا أتCCمنّى أن يCCحصل نCCجاح تCCام وأن تظهCCر آثCCار
عCCظيمة مCCن هCّ Cمة هCCذه الجCCمعيّة ح Cتّى يCCبقى ذكCCر بCCودابسCCت إلCCى األبCCد  ,مCCنذ بCCدايCCة تCCاريCCخ الCCعالCCم
ح Cتّى اآلن كCCانCCت املCCحبّة واأللCCفة سCCبب الCCعمران والCّ Cرق Cيّ بCCني البشCCر وقCCد ظهCCر جCCميع األنCCبياء مCCن
Cسماو ّي CCة م CCن أج CCل امل CCو ّدة وال CCوف CCاق وق CCد خ CCدم ج CCميع
أج CCل األل CCفة واالتّ CCحاد ون CCزل CCت ج CCميع ال CCكتب ال ّ C
ال CCفالس CCفة ال CCعال CCم اإلن CCسانC Cيّ وك CCان CCت األدي CCان اإلل CCه ّية س CCبب األل CCفة واالتّ CCحاد أل ّن أس CCاس ج CCميع
األدي CCان واح CCد وم CCبادئ م CCوس CCى وع CCيسى ومح Cّ Cمد واح CCدة  ,إ ّن ك Cّ Cل دي CCن م CCن األدي CCان ي CCنقسم إل CCى
Cري وهCو فCضائCل الCعالCم اإلنCسانCيّ ،مCعرفCة اهلل ،الCفلسفة
قCسمني :قCسم أصCليّ يخCدم الCعالCم البش ّ
Cري ،ال Cتّر ّق CCيات ال Cّ Cروح CCان Cيّة ،ك CCشف ح CCقائ CCق األش CCياء وإس CCعاد ال Cنّوع
ال Cّ Cربّ CCان Cيّة ،وح CCدة ال Cنّوع البش ّ C
أي اخCCتالف فCCي هCCذا الCCقسم .وهCCذا هCCو مCCنطوق الّ CديCCن املCCوسCCويّ
اإلنCCسانCيّ ومCCحبّته .ولCCيس بCCينها ّ
وأسCCاس الCتّعالCCيم املCCسيحيّة وأصCCل الّ CديCCن املحCّ Cمدي  ,أ ّمCCا الCCقسم الCثّانCCي ا ّلCCذي هCCو فCCرعCيّ ويCCتع ّلق
بCCاملCCعامCCالت فCCإنّCCه يCCتغير حسCCب مCCقتضى ال CزّمCCان واملCCكان .فCCمثالً فCCي زمCCان مCCوسCCى لCCم يCCكن لCCبني
الصحCراء سCجون فCإن وقCعت جCريCمة فCإنّCها تسCتلزم عCقابًCا .وحسCب مCقتضى املCكان
إسCرائCيل فCي ّ
كCانCت الCيد تُCقطع مCن أجCل سCرقCة خCمسة فCرنCكات وكCذلCك مCن أحCكام الCتّوراة أ ّن إنCسانًCا لCو فCقأ عCني
إنCسان تُCفقأ عCينه وإن كسCر سCنًّا كسCرت سCنّه .فCاآلن هCل يCمكن فCي أوروبّCا أن تُCقطع يCد مCن أجCل
م CCليون ف CCرن CCك؟ ومل ّCCا ل CCم ت CCكن أم CCثال ه CCذه األم CCور م CCقتضية ف CCي زم CCن ح CCضرة امل CCسيح له CCذا ف CCإنّ CCه غ ّ Cير
الCCقسم الCثّانCCي .وفCCي الCتّوراة عشCCرة أحCCكام بCCالCCقتل .فهCCل يCCمكن اآلن تCCطبيق هCCذه األحCCكام؟ ولهCCذا
نCCسخ حCCضرة املCCسيح مCCثل هCCذه األحCCكام ،وكCCان ال Cطّالق أمCً Cرا مCCناس Cبًا فCCي زمCCن مCCوسCCى ولCCكنّه لCCم
يCCكن مCCناس Cبًا فCCي زمCCن املCCسيح لهCCذا فCCقد غ ّ Cيره .وهCCذا ال Cنّوع مCCن الCCحكم كCCان مCCقتض ًيا  ,وخCCالصCCة
ال CCقول إ ّن االخ CCتالف ب CCني األدي CCان إنّ CCما ه CCو ف CCي ال CCفروع .أ ّمCC Cا أص CCل األدي CCان اإلل CCهيّة وأس CCاس CCها
ف CCواح CCد .له CCذا أخ CCبر ك Cّ Cل ن CCبيّ بخ CCلفه .وك CCل ن CCبيّ الح CCق ص ّ Cدق س CCلفه .وق CCد ك CCان ج CCميع األن CCبياء ف CCي
ً
يحب
بعضا فلماذا يجب أن يختلف أتباعهم؟
صلح في ما بينهم وكان بعضهم
ّ
ول CCقد خ CCطبت ف CCي س CCان ف CCران CCسيسكو ف CCي م CCعبد ال CCيهود وق CCلت ل CCهم" :إ ّن ه CCناك س CCوء ت CCفاه CCم ب CCينكم
السCبب عشCتم مّ Cدة ألCفي سCنة فCي عCناء .وأنCتم تCتص ّورون أ ّن املCسيح عCدوّ
وبCني املCسيحيّني ولهCذا ّ C C
مل CCوس CCى م CCع أ ّن م CCوس CCى ل CCم ي CCكن ع CCنده ص CCدي CCق أع CCظم م CCن امل CCسيح .وق CCد رف CCع ح CCضرة امل CCسيح اس CCم
مCCوسCCى ونشCCر ال Cتّوراة فCCي جCCميع الCCعالCCم وأشهCCر ذكCCر أنCCبياء بCCني إسCCرائCCيل .ولCCو لCCم يCCكن املCCسيح
فCCكيف كCCانCCت تنتشCCر الCتّوراة فCCي أورو ّبCCا؟ وكCCيف كCCانCCت تنتشCCر فCCي أمCCريCCكا؟ إذن فCCحضرة املCCسيح
Cأي ضCCرر فCCي أن تCCقولCCوا
كCCان صCCدي ً Cقا ملCCوسCCى واآلن يCCقول املCCسيح ّيون إ ّن مCCوسCCى كCCان نCCبيّ اهلل فّ C
أنCتم أي ً
Cضا أ ّن املCسيح كCان كCلمة اهلل حCتّى يCنتهي هCذا الCنّزاع ا ّلCذي دام ألCفي سCنة؟ وقCد تح ّCملتم

هCCذه املCCشاقّ ألCCفي سCCنة مCCن أجCCل هCCذه الCCكلمة الCCواحCCدة .فCCلو قCCلتم فCCقط إ ّن املCCسيح كCCان كCCلمة اهلل
والراحة".
لكنتم في ما بينكم في منتهى األلفة ّ
وك CCذل CCك األم CCر ف CCي ال CCقرآن ف CCإنّ CCه ي CCذك CCر اس CCم امل CCسيح ب CCمنتهى ال Cتّقدي CCس وإنّ CCني ال أق CCول ش CCيئًا م CCن
CصراحCCة وهCCو أ ّن املCCسيح كCCلمة اهلل وأ ّن املCCسيح روح
الCتّاريCCخ بCCل أذكCCر شCCيئًا مCCد ّونًCCا فCCي الCCقرآن بCCالّ C
اهلل وأ ّن املCسيح كCان مCن ال ّCروح الCقدس .وفCي الCقرآن سCورة مCخصوصCة بCاسCم مCريCم ي ّ
Cتفضل فCيها
Cسماء
أ ّن مCCريCCم كCCانCCت دائCً Cما فCCي قCCدس األقCCداس وكCCانCCت مCCشغولCCة بCCالCCعبادة وكCCانCCت تCCنزل لCCها مCCن الّ C
مCائCدة ،وأ ّن عCيسى بمج ّCرد والدتCه تCك ّلم .وفCي الCحقيقة إ ّن هCناك فCي الCقرآن مCحامCد لCلمسيح ليسCت
Cصلح ف CCي م CCا ب CCينهم
م CCوج CCودة ف CCي اإلن CCجيل أب ً Cدا  ,إذن اتّ CCضح أ ّن أن CCبياء اهلل ك CCان CCوا ف CCي م CCنتهى ال ّ C
وأن أس CCاس األدي CCان اإلل CCهية واح CCد .وق CCد ق ّ Cدس األن CCبياء ب CCعضهم ب ً C
Cعضا وم CCا دام CCوا ك CCذل CCك ف CCلماذا
نCختلف نCحن فCي مCا بCيننا؟ مCع أنّCنا لCو تح ّCريCنا الCحقيقة لCرأيCنا أ ّن مCبادئ حCضرة مCوسCى وحCضرة
زرادشCت وحCضرة املCسيح وحCضرة مح ّCمد أسCاسCها واحCد وأ ّن هCذه االخCتالفCات هCي مCن الCتّقالCيد
وهCذه الCتّقالCيد سCبب الCنّزاع والجCدال وعّ Cلة سCفك الّ CدمCاء والCقتال  ,إذن يCجب أن نCنبذ هCذه الCتّقالCيد
ونتح ّCرى أسCاس األديCان اإللCهية حCتّى نتّحCد ويCتب ّدل سCفك الّ CدمCاء هCذا بCاأللCفة واملCحبّة وتCتب ّدل هCذه
ال C Cظّلمات بCC Cال C Cنّور وتCC Cتب ّدل أسCC Cباب املCC Cمات بCC CوسCC CائCC Cل الCC Cحياة وتCC Cتب ّدل هCC Cذه الّ C C
Cضراوة واالفCC Cتراس
Cصفاء  ,وع CCندم CCا ت CCنظرون إل CCى ال Cتّاري CCخ ت CCعرف CCون ك CCم م CCن دم CCاء س CCفكت ف CCي ال CCعال CCم
ب CCاإلن CCسان ّ Cية وال ّ C
Cمر ك Cّ Cل ش CCبر م CCن األرض ب CCدم اإلن CCسان .وق CCد ح CCدث CCت ف CCي ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ
اإلن CCسان Cيّ! وق CCد اح ّ C
ضCCراوة وافCCتراس لCCم تحCCدث فCCي الCCعالCCم الCCحيوان Cيّ أل ّن كCّ Cل حCCيوان يCCفترس كCّ Cل يCCوم حCCيوانًCCا واح ً Cدا
لCطعامCه لCك ّن جCماعCة مCن الCحيوانCات ال تCقتل م ّCرة واحCدة جCماعCة مCن الCحيوانCات األخCرى وال تنهCب
األم CCوال وال تخ Cّ Cرب امل CCساك CCن وامل CCالج pوال ت CCأس CCر أط CCفال اآلخ CCري CCن وع CCيال CCهم .ل CCك ّن إن CCسانً CCا واح ً Cدا
قCCاس Cيًا يCCقتل فCCي يCCوم واحCCد مCCائCCة ألCCف نCCفس وينهCCب ويCCأسCCر ويّ C
Cذل .وقCCد كCCانCCت الحCCروب دائCً Cما مCCنذ
عصب الCCجنسيّ أو
عصب ال ّ CديCCنيّ أو نCCاشCCئة مCCن ال Cت ّ ّ
بCCدايCCة ال CتّاريCCخ ح Cتّى اآلن إ ّمCCا نCCاشCCئة مCCن ال Cت ّ ّ
Cسياس C Cيّ والCC Cحقيقة أ ّن جCC Cميع هCC Cذه
عصب الّ C C
عصب الCC CوطCC Cنيّ أو نCC CاشCC Cئة مCC Cن ال C Cت ّ ّ
نCC CاشCC Cئة مCC Cن ال C Cت ّ ّ
عصبات أوه CCام أل ّن األدي CCان ه CCي أس CCاس األل CCفة وامل CCحبّة وأ ّن ج CCميع البش CCر ن CCوع واح CCد وع CCائ CCلة
ال Cت ّ ّ
عصب.
السفك لل ّدماء جميعه من الت ّ ّ
واحدة ووجه األرض وطن واحد وهذه الحروب وهذا ّ
Cظلما وظCلمة الCتّعصب والجCدال كCانCت
وخCالصCة الCقول إنّCه فCي الCوقCت ا ّلCذي كCان فCيه أفCق ّC C
الشCرق م ً
مCحيطة بجCميع األديCان واملCذاهCب واألقCوام وكCانCت األحCزاب يCعتبر بCعضها ب ً
Cجسا ومCا كCانCت
Cعضا ن ً
الشرق طلوع ّ
تختلط ببعضها ففي وقت كهذا طلع حضرة بهاء اهلل من أفق ّ
الشمس.
أ ّوالً :أعCCلن وحCCدة الCCعالCCم اإلنCCسان Cيّ وأ ّن جCCميع البشCCر أغCCنام اهلل واهلل هCCو الCّ CراعCCي الCCحقيقيّ وهCCو
رؤوف بالجميع .وما دام هو رؤوفًا بالجميع فلماذا نكون أش ّداء.
Cصلح الCعمومCي وكCتب إلCى جCميع الCعالCم أ ّن الحCرب هCادمCة لCلبنيان اإللCهيّ فCإن هCدم
ثCانً Cيا :ر ّوج ال ّ
إنسان بنا ًء إله ًيّا فال ّ
شك أنّه يكون مسؤوالً عند اهلل.

ثCالCثًا :أ ّن الّ CديCن يCجب أن يCكون سCبب املCحبّة واأللCفة فCإن أصCبح الّ CديCن سCبب الجCدال والCعداوة فCال
ّ
شك أ ّن عدمه أحسن.
السCCليم .ألنّCه لCو كCان مCخالCفًا لCهما لCكان أوهCا ًمCCا ،أل ّن الCعلم
رابً Cعا :أ ّن الّ CديCن يCطابCق الCعلم والCعقل ّ C
حCCقيقة .ولCCو كCCانCCت مCCسألCCة مCCن املCCسائCCل الCCديCCن ّية تCCخالCCف الCCعلم والCCعقل فCCإنّCCها وهCCم .والCCعلم الCCحقيقيّ
نCور وال بّ Cد أن يCكون مCا يCخالCفه ظCلمة إذن يCجب أن يCكون الّ CديCن مCطابً Cقا لCلعلم والCعقل .ولهCذا فCإنّCه
مل ّCا كCCانCCت جCCميع هCCذه الCتّقالCCيد املCCوجCCودة بCCني أيCCدي األمCCم مCCخالCCفة لCCلعلم والCCعقل لCCذلCCك صCCارت سCCبب
االخ CCتالف واألوه CCام .إذن ي CCجب ع CCلينا أن نتح Cّ Cرى ال CCحقيقة وأن ن CCصل إل CCى ح CCقيقة ك Cّ Cل أم CCر ع CCن
طCريCق تCطبيق املCسائCل ال ّCروحCانCيّة مCع الCعلم والCعقل فCإن تّ Cم هCذا تCصبح جCميع األديCان ديCنًا واحً Cدا.
ّ
الكل هو الحقيقة والحقيقة واحدة.
أل ّن أساس
Cسا :ت ّ C C
عصب ال CC Cجنسيّ
عصب ال CC Cوط CC Cنيّ وال C Cت ّ ّ
Cفضل أ ّن ال C Cتّعصب ال ّ C Cدي CC Cنيّ وامل CC Cذه CC Cبيّ وال C Cت ّ ّ
خ CC Cام ً C C
CسياسCيّ هCادمCة لCلبنيان اإلنCسانCيّ وقCد خCاطCب أهCل الCعالCم م ّ
Cتفضالً" :يCا أهCل الCعالCم
عصب ال ّ
والCت ّ ّ
ك ّلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد".
Cادس CCا :ت ّ C
Cفضل ب CCبيان امل CCساواة ب CCني ال Cّ Cرج CCال والC Cنّساء .وف CCي الC Cتّوراة ق CCال ت CCعال CCى" :وخ CCلق اهلل
س C Cً C
بوي" :خCCلق اهلل آدم عCCلى صCCورتCCه" واملCCقصود بهCCذه
اإلنCCسان عCCلى صCCورتCCه" وجCCاء فCCي الحCCديCCث الCن ّ ّ
Cصورة ال Cّ Cرح CCمان Cيّة ي CCعني أ ّن اإلن CCسان ص CCورة ال Cّ Cرح CCمن ومظه CCر ص CCفات اهلل ،واهلل ح Cيّ
Cصورة ال ّ C
ال ّ C
Cضا .واهلل ب CCصير واإلن CCسان ب CCصير .واهلل س CCميع واإلن CCسان س CCميع أي ً C
واإلن CCسان ح Cيّ أي ً C
Cضا .واهلل
مCقتدر واإلنCسان مCقتدر أي ً
Cضا .إذن فCاإلنCسان آيCة ال ّCرحCمن وهCو صCورة اهلل ومCثالCه وهCذا تCعميم ال
تCCخصيص بCCالCّ CرجCCال دون الCنّساء .ألنّCCه لCCيس عCCند اهلل ذكCCور وإنCCاث .وكCّ Cل مCCن هCCو أكCCمل فCCإنّCCه أقCCرب
إلCى اهلل سCواء كCان رجCالً أم امCرأة .لCك ّن الCنّساء لCم يCربّCني حCتّى اآلن تCربCية ال ّCرجCال ولCو ربّCني كCذلCك
ألصCبحن مCثل ال ّCرجCال .وعCندمCا نCنظر إلCى الCتّاريCخ نCرى كCم مCن ال ّ
Cشهيرات الCنّساء وجCدن فCي عCالCم
CسياسCCة .وفCCي ديCCن مCCوسCCى كCCانCCت امCCرأة سCCبب نCCجاة بCCني إسCCرائCCيل وسCCبب
األديCCان وفCCي عCCالCCم الّ C
ف CCتوح CCات CCهم .وف CCي ال CCعال CCم امل CCسيحيّ ك CCان CCت م CCري CCم املج CCدل ّ Cية س CCبب ث CCبوت ال CCحوار ّي CCني ،وق CCد اض CCطرب
جCميع الCحوار ّيCني بCعد املCسيح ولCك ّن مCريCم املجCدلّ Cية اسCتقامCت كCاألسCد .وفCي زمCان حCضرة مح ّCمد
كCانCت امCرأتCان أعCلم الCنّساء ور ّوجCتا شCريCعة اإلسCالم .إذن صCار مCعلو ًCمCا أ ّن الCنّساء ظهCرت بCينهنّ
أي ً
CسياسCة بCأحCوال زنCوبCيا فCي تCدمCر بCحيث زلCزلCت
Cضا شCهيرات .وال ش ّCك أنّCكم سCمعتم فCي عCالCم ال ّ
إمCبراطCوريCة ال ّCرومCان حCينما سCارت وفCوق رأسCها تCاج فCي حّ Cلة أرجCوانCيّة وشCعر مCنثور وفCي يCدهCا
Cيرا اض CCطرّ
س CCيف .وق CCد ق CCادت ج CCيوش CCها ب CCحيث أوق CCعت ال CCخسائ CCر ال CCعظيمة ب CCجيش ع CCد ّوه CCا وأخ ً C
Cيرا ل CCم يس CCتطع أن
اإلم CCبراط CCور إل CCى أن ي CCحضر ب CCنفسه إل CCى الح CCرب وح CCاص CCر ت CCدم CCر ع CCام CCني وأخ ً C
يCتغ ّلب عCليها بCشجاعCته .ولCك ّن املCؤونCة نCفدت مCنها فسّ Cلمت .فCالحCظوا كCم كCانCت شCجاعCة بCحيث لCم
يستطع إمبراطور م ّدة سنتني أن يتغ ّلب عليها وكذلك سمعتم حكاية كليوبترا وأمثالها.

وفCي هCذا األمCر الCبهائCيّ كCانCت ق ّCرة الCعني فCي مCنتهى الCفصاحCة والCبالغCة وأشCعارهCا وآثCار قCلمها
الشCرق وكCانCت لCها سCطوة ونCفوذ بCحيث كCانCت فCي املCباحCثات
مCوجCودة .وقCد مCدحCها جCميع فCصحاء ّC C
الCعلميّة تCتغ ّلب دائ ًCما عCلى مCناظCريCها ولCم يجCرؤ أحCد عCلى مCناظCرتCها .وملCا كCانCت مCر ّوجCة لهCذا األمCر
CفوسCCا وفCCي األخCCير
Cسجن فهCCدت نC ً C
حبسCCتها الCCحكومCCة وآذتCCها .ولCCكنّها لCCم تCCسكت أبً Cدا ونCCادت فCCي الّ C
حCCكموا عCCليها بCCاإلعCCدام لCCكنّها كCCانCCت فCCي مCCنتهى الّ C
CشجاعCCة لCCم تCCهن أبً Cدا وكCCانCCت مCCسجونCCة فCCي دار
Cصدف أنCCه كCCان هCCناك عCCرس وأنCCس وطCCرب وغCCناء وطCCعام وشCCراب وكCCانCCت ك Cلّ
والCCي املCCديCCنة .ومCCن الّ C
والسCCرور
ّC
هCCذه مCCه ّيأة لCCك ّن قCّ Cرة الCCعني أطCCلقت لCCلسانCCها الCCعنان بCCحيث تCCرك الجCCميع وسCCائCCل ال Cطّرب
واجCCتمعوا حCCولCCها ولCCم يCCعتنوا بCCالCCفرح وكCCانCCت هCCي املCCتك ّلمة الCCوحCCيدة .مCCع أ ّن الّ C
Cشاه كCCان قCCد أصCCدر
حCكمه بCقتلها .ومCع أنCها لCم تتج ّCمل بCزيCنة طCول عCمرهCا لCكنّها فCي ذلCك الCيوم تCزيّCنت فCدهCش الجCميع
وق CCال CCوا ل CCها" :م CCاذا ت CCعملني؟" ف CCأج CCاب CCت "إ ّن ه CCذا ي CCوم ع CCرس CCي" .ث ّ Cم ذه CCبت إل CCى ت CCلك الح CCدي CCقة ف CCي
Cسكون والCوقCار وكCان ال ّ
Cكل يCقولCون إنّCهم سCيقتلونCها ولCكنّها كCانCت تCصيح قCائCلة" :إنّCني أنCا
مCنتهى ال ّ
CسافCCور املCCذكCCور فCCي اإلنCCجيل" وعCCلى هCCذه الCCحال اسCCتشهدت فCCي الحCCديCCقة وألCCقوهCCا فCCي
صCCوت الّ C
Cب  ,وخ CCالص CCة ال CCقول إ ّن ه CCذه الC Cتّعال CCيم ك CCثيرة وامل CCقصد واألس CCاس اإلل CCهيّ واح CCد وه CCو امل CCحبّة
جّ C
واالتّ CCحاد ب CCني الC Cنّوع اإلن CCسانC Cيّ وك CCذل CCك ك CCان ج CCميع ال CCفالس CCفة وج CCميع امل CCحبّني ل CCخير البش CCريّ CCة
Cصلح ال CCعموم Cيّ .له CCذا ي CCجب ع CCلينا أن ن CCبذل الجه CCد ح Cتّى
م CCر ّوج CCني ل CCوح CCدة ال CCعال CCم اإلن CCسان Cيّ وال ّ C
والصلح بني عموم البشر.
تنتشر الوحدة
ّ
إعالن دعوة حضرة الباب
والس ّيدة دريفوس بباريس مساء  13أ ّيار سنة 1913
الس ّيد
ّ
الخطبة املباركة ألقيت في منزل ّ
هو اهلل
حCCيث إ ّن الCCيوم يCCوم بCCعثة حCCضرة األعCCلى لCCذا أه Cنّئكم جCCمي ًعا .لCCقد كCCان الCCيوم يCCو ًمCCا أظهCCر
حCضرة الCباب فCي لCيلته أمCره املCبارك إلCى حCضرة بCاب الCباب فCي شCيراز .إ ّن ظCهور حCضرة الCباب
يبش CCر بش CCروق ال ّ C
Cشمس ف CCكذل CCك ك CCان ظ CCهور
Cصبح ،ف CCكما أ ّن ط CCلوع ال CCصبح ّC C
ع CCبارة ع CCن ط CCلوع ال ّ C
Cبحا نCورانً Cيّا بCحيث نّ Cور اآلفCاق وظهCرت
حCضرة الCباب عCالمCة لCطلوع شCمس الCبهاء ،أي أنّCه كCان ص ً
مبش CCرا
ّC C
ت CCلك األن CCوار ش CCيئًا ف CCشيئًا إل CCى أن تج ّ Cلت ش CCمس ط CCلعته امل CCنيرة  ,ل CCقد ك CCان ح CCضرة ال CCباب
وبشCر بCظهوره فCي جCميع كCتبه حCتّى إنّCه ي ّ
Cسمى
بCطلوع شCمس بCهاء اهللC Cّ ،
Cتفضل فCي أ ّول كCتابCه امل ّ
Cب فCي سCبيلك ومCا تCمنّيت
ﺒ"أحCسن الCقصص"" ،يCا سCيّدي األكCبر قCد فCديCت بCك ّلي لCك ورضCيت ّC C
الس ّ
السCCبيل ،وقCCد
إال الCCقتل فCCي مCCحبّتك" .لCCقد كCCانCCت نCCهايCCة آمCCال حCCضرة الCCباب االسCCتشهاد فCCي هCCذا ّ C
السCCلطنة األبCCديّCCة عCCلى هCCامCCته املCCباركCCة بCCحيث سCCتنير جCCواهCCره ال CزّواهCCر جCCميع الCCقرون
وضCCع تCCاج ّ C
وال CCعصور .إ ّن ح CCضرة األع CCلى ،روح CCي ل CCه ال CCفداء ،تح Cّ Cمل ص CCدم CCات ش CCدي CCدة ،ف CCقد ك CCان ف CCي ب CCداي CCة

CوجCCه إلCCى إصCCفهان وأصCCدر الCCعلماء فCCيها حCCكم
األمCCر سCCجينًا فCCي بCCيته فCCي شCCيراز ث ّ Cم بCCعد ذلCCك تCّ C
ال CCقتل ع CCليه وأظه CCروا ب CCذل CCك م CCنتهى ال Cظّلم واالع CCتساف ،ف CCأرس CCلت ال CCحكوم CCة ح CCضرت CCه إل CCى ت CCبري CCز
وحبسCCته فCCي مCCاكCCو ومCCنها أرسCCلوه إلCCى قCCلعة جهCCريCCق لCCيبقى فCCيها سCCجينًا .ولCCقي حCCضرتCCه الCCضرب
Cيرا أعCيد إلCى تCبريCز ورمCوا عCلى صCدره املCبارك آالفًCا
ّC
الشCCديCد وتح ّCمل أذى ال يCعد وال يCحصى وأخ ً

Cورا وزاد راي CCته ارت CCفا ًعCC Cا وزاد ظ CCهوره قّ C Cوة
م CCن ال Cّ Cرص CCاص ل CCك ّن ه CCذا االس CCتشهاد زاد س CCراج CCه ن ً C
الشCCرق والCغرب إلCى يCومCنا هCذا  ,وخCالصCة الCقول لCقد ظّ Cن الCبعض أنّ
فCانتشCر اسCمه املCبارك فCي ّ C
امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة ال ت CCعلم ع CCن ح CCقيقة ن CCفسها ح Cتّى ي CCوم ظ CCهوره CCا ك CCال Cزّج CCاج املح CCروم م CCن ال Cنّور
وع CCندم CCا يش CCتعل س CCراج األم CCر ي CCتن ّور ذل CCك ال CCزج CCاج ال Cّ Cروح CCان Cيّ ،ه CCذا خ CCطأ أل ّن امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة
م CCمتازة م CCنذ ال CCبداي CCة وله CCذا ي ّ C
Cتفضل ح CCضرة امل CCسيح "ف CCي ال CCبدء ك CCان ال CCكلمة" .إذن ف CCامل CCسيح ك CCان
Cسيحا مCCنذ الCCبدء وكCCان الCCكلمة "وكCCان الCCكلمة عCCند اهلل" .وظّ Cن الCCبعض أن حCCضرة املCCسيح حCCينما
مC
ً
ع ّCمده يCحيى فCي نهCر األردن نCزل ال ّCروح الCقدس عCليه وبCعث بCال ّCرسCالCة فCي حCني أ ّن حCضرة املCسيح
Cسيحا وكCذلCك ي ّ
ت ّ
Cتفضل حCضرة ال ّCرسCول )ص( "كCنت
Cفضل بCصريCح اإلنCجيل إنّCه كCان مCنذ الCبدء م
ً
نCCبيًّا وآدم بCCني املCCاء والCطّني" ويّ C
Cتفضل الجCCمال املCCبارك "كCCنت فCCي أزلCيّة كCCينونCCتي عCCرفCCت حCبّي فCCيك
Cشمس ش CCمس دائ Cً Cما وإذا أظ CCلمت زمC Cنًا ف CCإنّ CCها ليس CCت ب CCشمس ف CCال ّ C
فخ CCلقتك" ف CCال ّ C
Cشمس ش CCمس
بحCرارتCها وهCكذا كCانCت املCظاهCر املCق ّدسCة وسCتبقى عCلى مCا هCي عCليه مCن الCنّورانCيّة ،وإنّCهم مCا زالCوا
نCCوران Cيّني وحCCقائCCق سCCماويّCCة ومCCؤيّCCديCCن بCCالCّ Cروح الCCقدس وكCCانCCوا مCCظاهCCر الCCكماالت اإللCCهيّة .ومCCا يCCوم
ال CCبعثة إالّ ع CCبارة ع CCن إع CCالن الّ C Cدع CCوة  ,وم CCثله م CCثل ه CCذه ال ّ C
Cشمس ف CCمع أ ّن ن CCقاط ط CCلوع CCها م CCتع ّددة
وتCطلع ك ّCل يCوم مCن بCرج مCن األبCراج ومCن مCطلع مCن املCطالCع ولCكن ال يCجوز الCقول بCأ ّن شCمس الCيوم
ش CCمس ح CCادث CCة ب CCل إنّ CCها ن CCفس ت CCلك ال ّ C
Cشمس ال CCقدي CCمة ل CCك ّن امل CCطال CCع وامل CCشارق ح CCادث CCة وج CCدي CCدة.
بشCر فCي جCميع كCتبه بCظهور حCضرة بCهاء
وخCالصCة الCقول إ ّن حCضرة األعCلى  ,روحCي لCه الCفداءC C ّ ،
Cهورا عCCجيبًا سيظهCCر فCCي "سCCنة ال Cتّسع" ويCCحصل كCّ Cل خCCير فCCيها ويCCفوز الجCCميع بCCلقاء
اهلل وبCCأ ّن ظً C
رب الCجنود وسCتطلع شCمس الCحقيقة وسCتنفخ روح أبCديّCة .وهCناك بCيانCات
اهلل أي سCيحصل ظCهور ّ
كCCثيرة كّ Cلها تبشCCر بCCظهور حCCضرة بCCهاء اهلل ،ولهCCذا عCCندمCCا أظهCCر حCCضرة بCCهاء اهلل أمCCره فCCي بCCغداد
ف CCي ي CCوم ال Cّ Cرض CCوان اع CCترف ب CCه ج CCميع ال CCباب Cيّني إالّ ق CCليالً م CCنهم .وق CCد ك CCان CCت ق ّ Cوة ح CCضرة ب CCهاء اهلل
وقCدرتCه ظCاهCرة قCبل إظCهار أمCره وكCان جCميع الCنّاس حCيارى مCن شCخصيّته الجCليلة وكCماالتCه وعCلمه
–بمجرد إظهار أمره وفي أيّام قليلة -إلى حقيقة أمره.
وفضله وقدرته ،ولهذا فقد انتبه النّاس
ّ
الش CC Cرق وال CC Cغرب وأراد م CC Cلكان
Cسجن ل CC Cك ّن أم CC Cره أح CC Cاط ّC C
وم CC Cع أن ح CC Cضرة ب CC Cهاء اهلل ك CC Cان ف CC Cي ال ّ C C
السCCالسCCل
Cورا ،وقCCد رفCCع رايCCته وهCCو تCCحت ّ C
مسCCتب ّدان أن يCCمحوا أمCCره ويCCطفئا سCCراجCCه لCCكنّه ازداد نً C
الش CCرق م CCلوك CCهم وم CCملوك CCهم أن
Cسجن ول CCم يس CCتطع ج CCميع أه CCل ّC C
وس CCطع ن CCوره وه CCو ف CCي غ CCياه CCب ال ّ C
ي CCقاوم CCوه ،وك ّ Cلما ازدادوا م CCن ًعا وق CCتلوا أص CCحاب CCه ازداد اإلق CCبال ف CCأق CCبل م CCائ CCة ش CCخص ب CCدل ش CCخص
واحCد مCقتول وغCلب أمCره .وكCانCت قCدرة حCضرة بCهاء اهلل واضCحة قCبل ظCهوره ولCم يتش ّCرف شCخص

بCمحضره األنCور إالّ وأصCابCته الّ CدهCشة وقCد اعCترف جCميع عCلماء آسCيا وفCضالئCها قCائCلني "إ ّن هCذا
ال ّ
Cشخص عCظيم لCكنّنا نCحن ال نسCتطيع أن نتخّ Cلى عCن تCقالCيدنCا أو نCترك مCيراث آبCائCنا وأجCدادنCا"
ولCCو أنّCCهم لCCم يCCكونCCوا مCCؤمCCنني بCCحضرتCCه فCCإنّCCهم كCCانCCوا يCCعلمون أنّCCه شCCخص عCCظيم .هCCذا وإ ّن حCCضرة
بCCهاء اهلل لCCم يCCكن قCCد دخCCل مCCدرسCCة ،ولCCم يCCكن لCCه مCCع ّلم ،وكCCانCCت كCCماالتCCه كCCماالت ذاتCيّة ،وكCCان ا ّلCCذيCCن
يCCعرفCCونCCه جCCمي ًعا يCCعلمون جCCي ًدا بهCCذه املCCسألCCة .ومCCع كCّ Cل هCCذا فCCقد شCCاهCCدتCCم آثCCاره وسCCمعتم عCCلومCCه
وكCCماالتCCه وشCCاهCCدتCCم حCCكمته وفCCلسفته ا ّلCCتي اشCCتهرت فCCي اآلفCCاق ،وأ ّن تCCعالCCيمه روح هCCذا الCCعصر
ويشهCد جCميع الCفالسCفة بCذلCك ويCقولCون إ ّن هCذه الCتّعالCيم نCور لCآلفCاق  ,وخCالصCة الCقول إ ّن املظهCر
Cورا إلCه ًيّا وتCكون نCورانّ Cيته مCن ذاتCه ال مCن غCيره كCال ّ
Cشمس نCورهCا مCنها أ ّCمCا
اإللCهيّ يCجب أن يCكون ن ً
ن CCور ال CCقمر وب CCعض الC Cنّجوم ف CCمن ن CCور ال ّ C
Cشمس وه CCكذا ن CCورانC Cيّة امل CCظاه CCر امل CCق ّدس CCة ف CCهي ن CCورانC Cيّة
صCادرة مCنهم وال يCمكن أن يCقتبسوهCا مCن غCيرهCم فCغيرهCم يCجب أن يكتسCب الCعلوم مCنهم ويCقتبس
األنCCوار مCCنهم ال أنّCCهم يCCقتبسون مCCن غCCيرهCCم  ,إ ّن جCCميع املCCظاهCCر اإللCCهية كCCانCCت عCCلى هCCذا الCCعنوان:
أي واح CCد م CCنهم م CCدرس CCة إالّ أنّ CCهم
إب CCراه CCيم وم CCوس CCى وع CCيسى ومح Cّ Cمد وال CCباب وب CCهاء اهلل ل CCم ي CCدخ CCل ّ
كCCتبوا كCCتبًا شهCCد الّ C
Cكل عCCلى أنّCCه ال مCCثيل لCCها .وقCCضيّة عCCدم دخCCول الCCباب وبCCهاء اهلل املCCدارس دلCCيل
وبCCرهCCان تسّ C
الشCCرق يسCCتد ّلCCون بCCكتب بCCهاء اهلل عCCلى
Cتدل بCCه بCCعض ال Cنّفوس فCCي إيCCران الCCيوم وفCCي ّ C
Cحة دع CCوت CCه ق CCائ CCلني إنّ CCه ال يس CCتطيع أح CCد أن ت CCصدر ع CCنه م CCثل ه CCذه اآلي CCات ،ول CCم يظه CCر ش CCخص
صّ C
يسCCتطيع أن يCCكتب شCCبهها أل ّن هCCذه الCCكتب واآلثCCار صCCدرت مCCن شCCخص لCCم يCCدخCCل مCCدرسCCة وهCCي
بCرهCان عCلى حّ CقانCيته  ,وخCالصCة الCقول إ ّن هCذه الCكماالت كCانCت كCماالت ذاتّ Cية وال يCمكن أن يCكون
األم CCر ب CCغير ذل CCك ،ف CCال Cنّفوس امل CCحتاج CCة إل CCى ال Cتّعلم م CCن اآلخ CCري CCن ك CCيف ي CCمكن أن ت CCصبح م CCظاه CCر
CالسCCراج املCCحتاج إلCCى ال Cنّور كCCيف يهCCب ال Cنّور؟ إذًا يCCجب أن يCCكون املظهCCر اإللCCهيّ نCCفسه
إلCCه ّية؟ فC ّ C
جCامً Cعا لCلكماالت بCالCفطرة ال بCاالكCتساب وأن يCكون شجCرة مCثمرة بCذاتCها ال ثCمرة اصCطناعّ Cية ،هCذه
هCي ّ
الشجCرة املCباركCة ا ّلCتي تCظ ّلل اآلفCاق وتCعطي الCثّمار الCطّيّبة  ,إذن فCانCظروا فCي اآلثCار والCعلوم
وال CCكماالت ا ّلCCتي ظه CCرت م CCن ح CCضرة ب CCهاء اهلل وا ّلCCتي ك CCان CCت ب CCق ّوة إل CCهيّة وبتج ّ Cليات رح CCمان Cيّة .ول CCقد
بشCر حCضرة الCباب فCي جCميع كCتبه بCظهور تCلك الCفيوضCات والCكماالت اإللCهيّة .لCذا فCأهCنئكم بCيوم
ّC C
Cسعيد والCيوم الجCديCد مCبار ً CكCا
بCعثة حCضرة األعCلى ،روحCي لCه الCفداء ،وأرجCو أن يCكون هCذا الCعيد ال ّ
عليكم جمي ًعا وسببًا لسرور القلوب.

عظمة أمر اهلل
الخطبة املباركة ليلة  19حزيران  1913في خيمة املسافرين في بور سعيد بعد العودة من
أمريكا وأورو ّبا
هو اهلل
عCجيب جً Cدّا أن ُيCعقد فCي بCور سCعيد مCثل هCذا املجCلس الCعظيم  ,حCبّذا لCو يCرفCع املCلوك رؤوسCهم مCن
تCCحت الCتّراب ويCCرون كCCيف ارتCCفعت رايCCات آيCCات الCCحقّ وكCCيف ن ّكسCCت أعCCالم الCظّاملCCني  ,فCCفي بCCغداد
كCان ال ّ
الشCCبهات بCصورة خCف ّية كّ Cلما وجCد فCرصCة مCناسCبة ولCكنّ
Cدس ّ C
Cشيخ عCبد الحسCني املجتهCد ي ّ
CدسCها
الشCبهات ا ّلCCتي كCان ي ّ C C
الشCبهات  ,فCمن إحCدى ّ C C
الجCمال املCبارك كCان يCر ّد بCالCجواب عCلى هCذه ّ C C
Cخصهم بCأسCراره" :لCقد شCاهCدت فCي عCالCم ال ّCرؤيCا شCاه
هCو أنّCه قCال ذات لCيلة ألصCحابCه ا ّلCذيCن كCان ي ّ
Cسا تCحت قCبّته وخCاطCبني قCائCالً يCا جCناب ال ّ
Cشيخ اطCمئن فCإ ّن سCيفي سCيقتلع الCبهائCيّني
إيCران جCال ً
وي CCمحيهم وق CCد ك CCتبت ح CCول ه CCذه ال CCقبّة آي CCة ال CCكرس Cيّ ب CCال ّ Cلغة اإلن CCكليزيّ CCة” ف ّ C
Cتفضل الج CCمال امل CCبارك
بCCالCCجواب عCCلى قCCولCCه بCCرسCCالCCة شCCفهيّة أرسCCلها بCCواسCCطة زيCCن الCCعابCCديCCن خCCان فخCCر الّ CدولCCة فCCقال" :إنّ
ط خّ C
هCذا الحCلم رؤيCا صCادقCة أل ّن آيCة الCكرسCيّ هCي نCفس آيCة الCكرسCيّ تCلك ولCو أ ّن الخّ C
ط إنCكليزيّ
وهCذا يCعني أ ّن األمCر الCبهائCيّ هCو نCفس األمCر اإللCهيّ اإلسCالمCيّ ولCك ّن الخّ C
ط قCد تCب ّدل وهCذا يCعني
أ ّن الّ Cلفظ قCد تCغيّر ولCك ّن حCقيقته هCي نCفس تCلك الCحقيقة ونCفس ذلCك الCفحوى .وأ ّCمCا تCلك الCقبّة فCهي
والشاه في ظ ّلها وال ّ
ّ
ّ
أمر اهلل وهو غالب على ّ
شك أنّها هي الغالبة".
بالشاه
الشاه ومحيط
Cشاه وأيCCن الّ C
فCCاآلن أيCCن الّ C
Cشيخ لCCيريCCا فCCي بCCور سCCعيد فCCي مCCملكة مCCصر هCCذا الجCCمع ا ّلCCذي اجCCتمع
تحت هذه الخيمة وليشاهدا روعة هذه الخيمة وما بها من الجمال الكمال!
لCقد أراد املCخالCفون مCحو أمCر اهلل ولCك ّن أمCر اهلل زاد صCيته ارتCفا ًعCCا" .يCريCدون أن يCطفئوا نCور اهلل
باهرا وفيضه كامالً.
ظاهرا ونوره
بأفواههم ويأبى اهلل إالّ أن يت ّم نوره" أل ّن اهلل يجعل أمره
ً
ً
وخCCالصCCة الCCقول إنّCCه لCCم يِ C
Cنقض وقCCت طCCويCCل إالّ وتCCزلCCزت بCCغداد فCCاجCCتمع بCCعض الCCعلماء مCCنهم املCCيرزا
Cشيخ عCبد الحسCني وال ّ
Cس ّيد مح ّCمد وال ّ
Cشيخ مح ّCمد حسCني .وانCتخب هCؤالء املجتهCدون
عCلي نCقي وال ّ
Cهيرا م CCن ال CCعلماء اس CCمه امل CCيرزا ح CCسن ع CCمو وأرس CCلوه إل CCى ال CCحضور امل CCبارك ،فتش Cّ Cرف
شً C
Cخصا ش ً C
ب CCلقائ CCه ب CCواس CCطة زي CCن ال CCعاب CCدي CCن خ CCان فخ CCر ال ّ Cدول CCة وق CCام أ ّوالً ب CCطرح ب CCعض األس CCئلة ال CCعلم ّية ع CCلى
حCضرة بCهاء اهلل وسCمع أجCوبCة كCافCية شCافCية .ثّ Cم عCرض :أ ّCمCا مCن نCاحCية عCلمكم فهCذا شCيء مسّ Cلم
بCCه ومCCح ّقق ولCCيس ألحCCد شCّ Cك فCCيه وجCCميع الCCعلماء عCCارفCCون ومCCقتنعون بCCذلCCك لCCك ّن حCCضرات الCCعلماء
أرسCCلونCCي كCCي تظهCCروا لCCهم املعجCCزات والCCخوارق لCCيصير ذلCCك سCCببًا فCCي اطCCمئنان قCCلوبCCهم .فCCأجCCاب
Cلصبيان ك CCما ت ّ C
Cفضل ف CCي ال CCقرآن ع CCلى
ح CCضرة ب CCهاء اهلل ،ح CCسن ج ً Cدّا ل CCك ّن أم CCر اهلل ل CCيس م CCلعبة ل ّ C
لCسان املCعترضCني" :وقCالCوا لCن نCؤمCن لCك حCتّى تفجCر لCنا مCن األرض يCنبو ًCعCا ...أو يCكون لCك بCيت مCن

Cسماء ولCن
زخCرف" وقCال بCعضهم" :أو تCأتCي بCاهلل واملCالئCكة قCبيالً" وقCال بCعضهم" :أو تCرقCى فCي ال ّ
نCؤمCن لCرقCيك حCتّى تCنزل عCلينا كCتابًCا" فCير ّد اهلل فCي جCواب هCؤالء جCمي ًعا بCقولCه تCعالCى" :قCل سCبحان
ربّ CCي ه CCل ك CCنت إالّ بش Cً Cرا رس CCوالً" .أ ّم CCا أن CCا ف CCأق CCول ح CCسن ج ً Cدّا ع CCليكم أن ت Cتّفقوا ف CCي ت CCعيني أم CCر
وتCكتبوا ذلCك وتCضعوا تCواقCيعكم عCليه بCأنّCه إذا ظهCر فCال تCبقى لCنا أيّCة شCبهة ثّ Cم سCلموه لCي ،حCينذاك
Cخصا كCي يظهCر لCكم تCلك املعجCزة” فCاقCتنع املCيرزا حCسن عCمو وقCال لCم يCبقَ لCي قCول
أرسCل لCكم ش ً
ألقCولCه وأخCذ يCده املCباركCة بCق ّوة وقCبّلها وانCصرف وأخCبر الCعلماء بCما سCمعه .لCك ّن الCعلماء لCم يCقبلوا
وق CCال CCوا ر ّب CCما ي CCكون ه CCذا ال ّ C
Cشخص س CCاح Cً Cرا  ,وك ّ Cلما ق CCال ل CCهم" :ي CCا أ ّي CCها املجته CCدون أن CCتم ا ّل CCذي CCن
أرس CCلتمون CCي وأن CCتم ا ّل CCذي CCن أردت CCم م CCني ه CCذا ول CCقد ف CCضحتمون CCي" ل CCك ّن ذل CCك ل CCم يج CCد م CCعهم وج CCميع
Cقصة بCCتمامCCها فCCي
Cص الّ C
ال Cنّاس يCCعرفCCون هCCذه الCCقضيّة .وبCCعد م ّ Cدة ذهCCب املCCيرزا إلCCى كCCرمCCنشاه وقّ C
مجCلس عCماد الّ CدولCة ا ّلCCذي كCان حCاك ًCما عCلى كCرمCنشاه وحCيث إ ّن عCماد الّ CدولCة كCان مCريً Cدا لCلميرزا
غCوغCاء الّ CدرويCش وكCان هCذا األخCير مCؤمCنًا يCكتم إيCمانCه لCذلCك مل ّا سCمع تCفاصCيل الCقضيّة كCتب إلCى
بCغداد مCا سCمعه وكCذلCك كCتب إلCى سCائCر الCجهات  ,كCذلCك حCمل املCيرزا حCسن عCمو املCشار إلCيه هCذه
Cصها فCCي مجCCلس املCCيرزا سCCعيد خCCان وزيCCر خCCارجCCية الّ CدولCCة وحCCيث
Cقصة بCCتمامCCها إلCCى طهCCران وقّ C
الّ C
إ ّن املCCرحCCوم املCCيرزا رضCCا قCCلي كCCان حCCاضCً Cرا فCCقد كCCتب لCCنا تCCفصيل ذلCCك  ,مCCقصدي أنّCCه بCCرغCCم هCCذه
الشCCبهات واإللCCقاءات وبCCرغCCم مCCقاومCCة الّ C
الشCCرق هلل
Cشاه لCCم تCCحصل أيّCCة ثCCمرة فCCغلب أمCCر اهلل وتCCن ّور ّ C
ّC
الحCCمد كCCما تCCع ّ
طر الCCغرب  ,وحCCينما ك Cنّا نCCسير مCCن طهCCران إلCCى بCCغداد لCCم يCCكن يCCوجCCد مCCؤمCCن واحCCد
Cسفر ،وجCدنCا فCي ك ّCل بCلد نCعبره فCي بCالد الCغرب أحCبّاء فCي أمCاكCن لCم
فCي طCريCقنا أ ّمCCا فCي هCذا ال ّ
ي CCسمع ب CCها م CCثل دن CCور ودوب CCلن وب CCفال CCو وب CCوس CCطن وب CCروك CCلني وم CCون CCتكلر وم CCون CCتري CCال وأم CCثال CCها أم CCاك CCن
ارتCفع فCيها الCنّداء اإللCهيّ .وكCما يCقول ال ّ
CشاعCر )مCا مCعناه(" :لCيس فCي الCبلد صCخب وضCجيج غCير
تم ّوج ذوائب الحبيب وليس في اآلفاق فتنة غير قوس حاجب املحبوب").(1
ف CCلقد ارت CCفع ن CCداء اهلل ب CCشكل ت CCلذذت م CCنه ج CCميع اآلذان واه CCتزّت ل CCه ج CCميع األرواح وت CCحيرت م CCنه
CساطCع ".فهCذا حCيران وذاك
جCميع الCعقول قCائCلة" :أي نCداء هCذا الCنّداء! وأي كCوكCب هCذا الCكوكCب ال ّ
مCشغول بCالCتّحقيق وثCالCث يCبرهCن بCاألدلCة والجCميع يCقولCون إ ّن تCعالCيم حCضرة بCهاء اهلل ال مCثيل لCها
وهي في الحقيقة روح هذا العصر ونور هذا القرن.
وكCCل مCCا هCCنالCCك أنCCه كCCان يCCعترض بُ C
Cعضهم قCCائ Cالً :إ ّن مCCثل هCCذ ال CتّعالCCيم مCCوجCCودة فCCي اإلنCCجيل كCCنا
نCقول لCه" :إ ّن أحCد هCذه الCتّعالCيم وحCدة الCعالCم اإلنCسانCيّ" فCفي أي سCفر يCوجCد هCذا الCتّعليم؟ تCعال
Cصلح الCعمومCي" فCفي أي سCفر هCو مCوجCود؟ وأحCد هCذه الCتّعالCيم "إنّ
دلCنا .وأحCد هCذه الCتّعالCيم "ال ّ
الّ CديCن يCجب أن يCكون سCب املCحبّة واأللCفة فCإن لCم يCكن كCذلCك فCانCعدام الّ CديCن خCير مCن وجCوده" فCفي
أي سCفر تجCد هCذا؟ وأحCد هCذه الCتّعالCيم "أ ّن الّ CديCن يCجب أن يCكون مCطابً Cقا لCلعلم الCصحيح والCعقل
)(1

ترجمة تقريبيّة لهذا البيت الفارسي:
زلزله در شهر نيست جز شکن زلف يار

فتنه در آفاق نيست جز خم ابروی دوست

أي س CCفر م CCوج CCودة وت CCرك
ّC C
الس CCليم" ف CCفي أي س CCفر ه CCذا؟ و"امل CCساواة ب CCني ال Cّ Cرج CCال والC Cنّساء" ف CCفي ّ
أي سCفر مCوجCود وقCس عCلى ذلCك
عصب املCذهCبيّ والّ CديCنيّ والCوطCنيّ وال ّ
الCت ّ ّ
CسياسCيّ والCجنسيّ فCي ّ
والسالم.
ّ
أسباب فخر اإليرانيّني
الخطبة املباركة في بور سعيد في  21حزيران 1913
هو اهلل
Cيرا وأن CCا أي ً C
Cضا ك CCنت أت CCمنّى
الح CCمد هلل ب CCعدم CCا ط CCال أم CCد ان CCتظارك CCم ق CCد ت CCه ّيأت وس CCائ CCل ل CCقائ CCنا أخ ً C
لCCقاءكCCم وهلل الحCCمد جCCئتم إلCCى الCّ CروضCCة املCCباركCCة فCCي الCCبقعة املCCق ّدسCCة وع CطّرتCCم املCCشام بCCزيCCارة تCCلك
الCCعتبة  ,إ ّن زيCCارة الCCعتبة املCCباركCCة فCCي هCCذه األيّCCام كCCأنّCCها التّشCّ Cرف بCCالCCحضور املCCبارك ال فCCرق فCCي
ذلCك أبً Cدا فجCميع األرواح طCائCفة حCولCها وأرواح املCأل األعCلى طCائCفة حCول ال ّCروضCة املCباركCة واملCقام
األعCلى والحCمد هلل عCلى فCوزكCم بCذلCك  ,واآلن اسCتيقظ أهCل إيCران وصCاروا يCعرفCون مCن أيCن جCاءت
م CCثل ه CCذه امل CCوه CCبة ا ّلCCتي اخ CCتصهم ب CCها اهلل – ت CCلك امل CCوه CCبة ا ّلCCتي ال م CCثيل ل CCها وال ن CCظير وم CCثل ه CCذه
ال CCعناي CCة ا ّل CCتي ق ّ Cدرت ف CCي ح ّ Cقهم وم CCثل ه CCذا ال Cتّاج ا ّل CCذي وض CCعه اهلل ع CCلى رؤوس CCهم .وف CCي ال CCوق CCت
الCCحاضCCر ال تCCزال املCCواهCCب ا ّلCCتي اخCCتص اهلل بCCها إيCCران واإليCCرانCيّني مCCجهولCCة ولCCكنّها سCCتظهر فCCيما
والسCCرور  ,فCقد ظهCر
ّC
بCعد ولCو عCرف اإليCرانCيّون الفتخCروا بCذلCك إلCى األبCد ولCطاروا مCن شCدة الCفرح
السCبطيّني فCابCتعدوا عCنه فCي بCادئ األمCر وسخCروا مCنه وشCتموه وبCعد ذلCك
حCضرة املCسيح مCن بCني ّC C
فCCهموا أ ّيCCة نCCعمة خسCCروهCCا فCCحينما آمCCن أهCCالCCي أورو ّبCCا انCCتبهوا إلCCى املCCوهCCبة الCCعظيمة ا ّلCCتي مCCنحت
أي س CCبب! وك CCذل CCك ح CCال اإلي CCرانّ C Cيني ال CCيوم ف CCهم ال ي CCعرف CCون أ ّي CCة ع CCناي CCة
ل CCهم ول CCكنّهم ن CCبذوه CCا دون ّ
Cتصهم بCCها اهلل! إ ّن جCCميع الخCCلق كCCانCCوا يCCتمنّون أن يتشCّ CرفCCوا بCCحضور نCCفس مCCباركCCة وأنCCتم وهلل
اخّ C
الح CCمد عش CCتم ف CCي أ ّي CCام الج CCمال امل CCبارك ح CCني ك CCان CCت أن CCوار ال Cنّير األع CCظم س CCاط CCعة وغ CCيث ال Cّ Cرح CCمة
هCاطCالً ونCسيم الCعنايCة هCابًّCا  ,فCاشCكروا اهلل وابCذلCوا الجهCد وبّ Cلغوا وأيCقظوا هCؤالء اإليCرانCيّني وقCولCوا
أي ك CCوك CCب ط CCلع م CCن أف CCق إي CCران؟ وي CCا أيّ CCها اإلي CCران Cيّون! ه CCل
ل CCهم" :أيّ CCها اإلي CCران Cيّون! ه CCل ت CCعلمون ّ
تCCعلمون أيّCCة شجCCرة مCCباركCCة غCCرسCCت فCCي ظهCCرانCCيكم؟ ويCCا أيّCCها اإليCCران Cيّون! هCCل تCCعلمون فCCي أمCCواج
أي بح CCر ان CCغمرت CCم؟ اس CCتيقظوا اس CCتيقظوا! إل CCى م CCتى ت CCبقون ف CCي ه CCذه ال CCغفلة؟ وإل CCى م CCتى ت CCبقون
خامدين؟ وإلى متى تبقون جاهلني لهذه املوهبة؟ فاآلن قد جاء وقت اليقظة ووقت االنتباه".

مجلس بديع
الخطبة املباركة في بور سعيد ليلة  27حزيران 1913
هو اهلل
ف CCي ال CCحقيقة إ ّن ه CCذا مج CCلس ب CCدي CCع وال ي CCمكن أن ي CCكون أب CCدع م CCنه .ف CCال CCحاض CCرون م CCن أح Cبّاء اهلل
Cصدور منش CCرح CCة
م CCجتمعون ف CCي ك CCمال الC Cت ّ ّ C
وج CCه إل CCى اهلل وال CCقلوب ف CCي م CCنتهى امل CCحبّة واألل CCفة وال ّ C
وم CCضيفنا ج CCناب آق CCا م CCيرزا ج CCعفر أي ً C
Cسمى مج CCمع
Cضا ف CCي غ CCاي CCة امل CCحبّة وم CCثل ه CCذا املج CCلس ي ّ C
البحCريCن وقCد ذكCر فCي الCقرآن "مCرج البحCريCن" أي املCكان ا ّلCذي فCيه الCتقى حCضرة مCوسCى ويCوشCع
السمكة امليتة حيّة ولهذا معنى بديع.
علما" حينما صارت ّ
بشخص عظيم "ع ّلمناه من لدنّا ً
وخ CCالص CCة ال CCقول أت CCمنّى إن ش CCاء اهلل أن ت CCصل ال Cتّأي CCيدات اإلل CCهيّة ت CCبا ًعCCا وت CCتهيّأ األس CCباب ل CCتكرار
أمCثال هCذه املCجالCس .إ ّن لهCذه املCجالCس تCأثCيرات عCظيمة فCي عCالCم الCوجCود وتCدرك الCنّفوس الCبصيرة
اآلثCCار وال CنّتائCCج ا ّلCCتي سCCتحصل مCCنها  ,فCCفي كCCور حCCضرة املCCسيح اجCCتمع الCCحوار ّيCCون فCCي أعCCلى
الCCجبل اجCCتما ًعCCا لCCو د ّقCCقنا ال Cنّظر مCCل ًيّا فCCيه لCCرأيCCنا أ ّن جCCميع مCCا حCCدث بCCعده مCCن الCCحوادث كCCان مCCن
نCCتائCCج ذلCCك االجCCتماع  ,وتCCفصيل ذلCCك هCCو أ ّن الCCحوار ّيCCني بCCعد حCCضرة املCCسيح تش Cتّتوا واضCCطربCCوا
الس CCبب ف CCي ج CCمع ح CCضرات CCهم ث CCان CCية ،ف CCرس CCخوا وث CCبتوا ف CCي أم CCر ح CCضرة
وك CCان CCت م CCري CCم املج CCدلّ C Cية ّC C
امل CCسيح .ف CCقال CCت ل CCهم" :ل CCم أن CCتم م CCضطرب CCون ت CCائ CCهون؟ ف CCلم يح CCدث أم CCر ج CCدي CCد أل ّن ح CCضرة امل CCسيح
تّ C
Cرارا إ ّن ه CCذا األم CCر س CCيقع وك Cّ Cل م CCا وق CCع ه CCو أ ّن ج CCسم ح CCضرة امل CCسيح غ CCاب ع CCن األن CCظار
Cفضل م ً C
ولCك ّن حCقيقته سCاطCعة المCعة لCن تCنالCها املCصائCب بCل إ ّن اإلهCانCة وقCعت عCلى جسCد حCضرة املCسيح
ال عCCلى روحCCه الCCحقيقيّ .فCCلم أنCCتم مCCضطربCCون؟ وفCCضالً عCCن هCCذا فCCإ ّن حCCضرة املCCسيح عCCاش فCCي
الصحCراء
مCصائCب ال يسCتطيع أحCد تح ّCمل يCوم واحCد مCنها فCقد كCان طCيلة سCنوات ثCالث يCعيش فCي ّ
فCحينًا كCان يCقتات عCلى الCحشائCش وحCينًا كCان يCفترش الCغبراء وفCي لCيالCيه كCانCت الCنّجوم مCصباحCه
Cصعاب واملCشاق فCقد ربّCاكCم ملCثل هCذا الCيوم .فCإن كCانCت فCي مCشا ّمCكم رائCحة
الCوحCيد ومCع ك ّCل هCذه ال ّ
وفCاء فCإنّCكم لCن تCنسوا ذلCك ولCن تCختاروا ال ّCراحCة ولCن تCطلبوا ال ّCرخCاء وإن كCنتم أهCل وفCاء فCاشCتغلوا
بCCذكCCره .فهCCل يCCليق بCCنا أن نCCنسى ذلCCك الCCوجCCه املشCCرق؟ أو هCCل يCCليق بCCنا أن نCCمحو مCCن ذاكCCرتCCنا تCCلك
ال CCعناي CCات؟ أو ه CCل ي CCليق ب CCنا أن ن ّ C
Cغض ال Cطّرف ع CCن ت CCضحيات ح CCضرت CCه ون CCكون م CCثل ب CCق ّية ال Cنّاس
م CCنهمكني ف CCي األك CCل وال Cنّوم ون CCشغل ب CCال CCنا ف CCي رخ CCائ CCنا وب CCذخ CCنا وراح CCتنا؟ أف CCي ه CCذا وف CCاء م CCنا أن
Cكرم وت CCلهينا ن CCحن أه CCواؤن CCا؟” وال CCخالص CCة أنّ CCها ج CCمعت ال CCحوار ّي CCني ودع CCتهم إل CCى
ي CCتوراى ال CCهيكل امل ّ C
Cس ّيد املCسيح ا ّلCتي ال نCهايCة لCها قCالCوا إنّCه
ضCيافCة فCوق الCجبل وبCعدمCا تCذ ّCكCر الCبعض مCنهم ألCطاف ال ّ
ي CCجب ع CCلينا أن ن CCنظر م CCا ي CCقتضي ال CCوف CCاء ع CCمله ف CCنعمل وال ش Cّ Cك أ ّن ال CCوف CCاء ال ي CCقتضي أن ن CCرت CCاح
ونCنشغل بCاملCلذّات الّ CدنCيويّCة ونCنهمك فCي أهCوائCنا بCل يCجب أن نCفدي ك ّCل مCا نCملكه وأكCثر فCعلينا قCبل

كCّ C Cل شCC Cيء االنCC Cقطاع عCC Cن كCّ C Cل شCC Cيء .وال C Cنّفوس ا ّلCC CذيCC Cن لCC Cهم عCC CالقCC Cات وال يسCC Cتطيعون االنCC Cقطاع
فCليعتذروا ولCينصرفCوا .وأ ّCمCا ا ّلCCذيCن ال عCالقCات لCهم فCليبقوا هCكذا وال يCتع ّلقوا وال يCف ّكر أحCد قّ C
ط فCي
شCيء غCير حCضرة املCسيح ولCنحصر جCميع أفCكارنCا فCي عCبوديّCته ولCننشغل بنشCر نCفحاتCه ولنجهCد
CوجCه ك ّCل واحCد مCنهم
فCي نشCر كCلمته” فCتعاهCدوا وأق ّCروا مCيثا ًقCا فCي مCا بCينهم ثّ Cم نCزلCوا مCن الCجبل وت ّ C
إلCى جCهة مCن الCجهات وهCو يهCتف ويCصيح .وقCامCوا بCك ّل ّيتهم عCلى خCدمCة املCلكوت  ,وك ّCل مCا وقCع فCي
ك CCور ح CCضرة امل CCسيح وق CCع م CCن ن CCتائ CCج ذل CCك املج CCلس وإل CCى اآلن أث CCاره ب CCاق CCية  ,ف CCاآلن ن CCحن ك CCذل CCك
ال CCجالس CCني ف CCي ه CCذا امل CCكان ب CCكمال ال Cّ Cروح CCان ّ Cية واألل CCفة ن CCتمنّى أن ت CCحصل ن CCتائ CCج ع CCظيمة م CCن ه CCذه
األلفة.
ما أقل البشر إنصافًا
الخطبة املباركة في ع ّكاء بتاريخ  17كانون األ ّول 1913
هو اهلل
حً Cقّا مCCا أقCّ Cل البشCCر إنCCصافًCCا فCCمنذ يCCوم ظCCهور املCCسيح حCتّى يCCومCCنا هCCذا لCCم يسCCتطع أحCCد أن يCCذكCCر
املCCسيح فCCي مCCعابCCد الCCيهود فCCي حCCني أ ّن الCCبهائ Cيّني يCCثبتون فCCي مCCعابCCد الCCيهود أ ّن املCCسيح كCCلمة اهلل
وأ ّن امل CCسيح روح اهلل .ك CCما ي CCثبتون ف CCي ك CCنائ CCس ال Cنّصارى أ ّن ح CCضرة مح Cّ Cمد رس CCول إل CCهيّ .وم CCع
هCCذا فCCالCنّاس غCCير راضCCني عCCنا  ,فCCي ذات يCCوم كCنّا فCCي نCCيويCCورك فCCي طCCريCCقنا إلCCى كCCنيسة للتّحCCدث
Cتوجه CCني إل CCى ال CCكنيسة
Cندي م CCن ع CCظماء ذل CCك ال CCبلد وده CCش ح CCني رآن CCا م ّ C
ف CCيها ف CCصادف CCنا ش CCخص ه ّ C
Cنصة أث CCبت
ف CCقال ف CCي ن CCفسه" :دع CCني أرى م CCا ال CCخبر" .ف CCجاء إل CCى ال CCكنيسة ورآن Cيّ واق Cفًا ع CCلى امل ّ C
والسCCرور بCCشكل ال
ّC
Cحة نCCب ّوة الCّ CرسCCول األكCCرم فCCتح َّير وحCCينما خCCرجCCنا كCCان وجCCهه يCCطفح بCCالبشCCر
صّ C
يCوصCف وقCال" :واهلل مCا أروع مCا شCاهCدت ،إنCسان فCي كCنيسة مCسيح ّية وفCي حCضور املCسيح ّيني
Cقس يCقف لCيثبت نCب ّوة ال ّCرسCول الCكريCم" وقCد انجCذب هCذا ال ّ
Cشخص إلCى أمCر اهلل انجCذا ًبCا كّ Cل ًيّا ,
وال ّ
Cقس شCكره وامCتنانCه وسCروره  ,ومCع
Cغص بCالCحاضCريCن وقCد أبCدى ال ّ
وفCي الCحقيقة كCانCت الCكنيسة ت ّ
أنّ CCنا ك Cنّا ف CCي س CCفرن CCا ذل CCك ف CCي م CCنتهى العج CCز وال ّ C
Cضعف إال أ ّن ت CCأي CCيدات الج CCمال امل CCبارك ك CCان CCت
ت CCتم ّوج ت CCم ّوج البح CCر ح CCول CCنا وكC Cنّا ف CCي ك Cّ Cل م CCكان ن CCر ّده ن CCرى ج CCميع األب CCواب ت CCنفتح ح CCني نش CCرع
بالحديث وتؤيّدنا أنوار شمس الحقيقة بشكل ال يمكن وصفه وحصره.
CوجCه أ ّوالً إلCى املCلكوت األبCهى
وفCي ك ّCل مCكان دخCلته سCواء كCان كCنيسة أم مCعب ًدا أم مجCم ًعا كCنت أت ّ C
م ّ Cدة ب CCضع دق CCائ CCق وك CCنت أط CCلب ال Cتّأي CCيد م CCنه ف CCأالح CCظ ت CCأي CCيدات الج CCمال امل CCبارك ت CCتم ّوج ف CCي ذل CCك
املحفل وبعد ذلك كنت أشرع بالحديث.

الحCمد هلل إ ّن أمCر الجCمال املCبارك قCد اشCتهر فCي أيّCام حCياتCه املCباركCة وظهCرت جCميع آثCاره وحCتّى
آثCCار أح CبّائCCه  ,وكCCان اإليCCران Cيّون يCCقولCCون كCCيف سCCيكون مسCCتقبل إيCCران ،فCCكنت أقCCول لCCهم إ ّن هCCذه
األم CCور ا ّلCC Cتي ت CCرون CCها اآلن ف CCي إي CCران إنّ CCما ه CCي أس CCباب دم CCار إي CCران وه CCذه االخ CCتالف CCات وه CCذه
األحCCزاب املCCختلفة مCCن ديCCمقراط Cيّة ومCCعتدلCCة إنّCCما تخCّ Cرب إيCCران يCCو ًمCCا بCCعد يCCوم  ,قCCيسوا حCCالCCة إيCCران
الCCحاضCCرة بCCحالCCتها قCCبل عشCCر سCCنوات تCCروا أ ّن هCCذه االخCCتالفCCات خCّ CربCCت إيCCران تخCCريCبًا وهCCي تCCزاد
يCCو ًمCCا فCCيو ًمCCا .وكCCانCCوا يCCسألCCون" :كCCيف سCCيكون املسCCتقبل؟" فCCقلت لCCهم سCCأضCCرب لCCكم مCCثالً يCCوضCCح
ٍ
ٍ
CكرمCCة قCCطعة مCCن بCCالد
مسCCتقبل إيCCران وقCCيسوا عCCليه بCCأنCCفسكم فCCهو دلCCيل كCCاف وواف ،فهCCذه م ّ Cكة املّ C
صخCCريCCة وتCCقوم فCCي ٍ
واد غCCير ذي زرع ٍ ال يCCنمو فCCيها عشCCب أب ً Cدا وصحCCراؤهCCا صحCCراء رمCCلية وهCCي
ّ
فCي مCنتهى الحCرارة وليسCت قCابCلة لCلعمران ،ومCاذا يCنبت فCي أرض صخCريّCة رمCليّة ال مCاء فCيها؟ إالّ
الصخ CCري CCة ال CCبلقع ق CCبلة
أنّ CCها مل ّCCا ك CCان CCت م CCوط CCن ح CCضرة ال Cّ Cرس CCول األك CCرم ف CCقد أص CCبحت ه CCذه ال CCبالد ّ
السجود فافهموا من هذا ماذا سيكون عليه مستقبل إيران.
اآلفاق
ّ
يتوجه إليها الخلق عند ّ
الصخCCريCCة بCCما أنّCCها كCCانCCت مCCوطCCن حCCضرة الCّ CرسCCول األكCCرم أصCCبحت قCCبلة اآلفCCاق أ ّمCCا
فCCتلك الCCبالد ّ
إي CC Cران ال CC Cخضراء ال CC Cبدي CC Cعة ذات األزه CC Cار ال C Cطّيبة وال CC Cهواء ال ّ C Cلطيف وامل CC Cاء ال CC Cعذب م CC Cاذا س CC Cيكون
ٍ
كاف.
مستقبلها؟ قيسوا على هذا فهو ميزان
آفة األنانيّة
الخطبة املباركة ألقيت في حيفا في املقام األعلى يوم  28آب 1914
هو اهلل
الروحان ّية وهو مرتّب ومنظّم.
ما أروع هذا املجلس إنّه في غاية ّ
فCي هCذا الCعالCم تCتش ّكل مCجامCع كCثيرة ولCكن ال نCظم لCها وال تCرتCيب وهCناك اخCتالف بCني أعCضائCها
فCي اآلراء .أ ّCمCا فCي هCذا املجCمع وهلل الحCمد فCإ ّن قCلوب جCميع األعCضاء متّحCدة مCع بCعضها ،ونCوايCا
الجCميع ومCقاصCدهCم واحCدة ولCيس بCينهم أي أثCر ألفCكار مCختلفة وأتCمنّى أن يCحصل لهCذا املجCمع
وج CCه إل CCى اهلل أو ف CCي
ي CCو ًم CCا ف CCيو ًم CCا ت CCق ّدم ب CCاه CCر وي CCرت CCقي ف CCي ج CCميع م CCرات CCب ال CCوج CCود س CCواء ف CCي ال Cت ّ ّ C
ال CCفضائ CCل امل CCعنويّ CCة أو ف CCي ال CCعلوم وال CCفنون املكتس CCبة وي CCرت CCقي ف CCي ج CCميع األح CCوال وال تح Cّ Cل ب CCني
أع CCضائ CCه أف CCكار م CCختلفة وآراء م CCتن ّوع CCة أل ّن ج CCميع امل CCشاك CCل ا ّل CCتي تح CCدث إنّ CCما ه CCي م CCن األف CCكار
Cب ال Cذّات س CCبب ج CCميع ه CCذه االخ CCتالف CCات.
Cب ال Cذّات  ,وه CCذه األن CCان Cيّة وح ّ C
امل CCختلفة وم CCن األن CCان Cيّة وح ّ C
Cحب ال Cذّات ا ّلCCذي يCCعني أن ال يCCرضCCى اإلنCCسان عCCلى اآلخCCريCCن بCCل
ولCCيس فCCي عCCالCCم الCCوجCCود آفCCة كّ C
Cب الCذّات يCؤ ّدي إلCى الCتّكبّر وإلCى العجCرفCة وإلCى الCغفلة .ولCو تح ّCريCنا
يCرضCى عCلى نCفسه فCقط .وح ّ
Cب الCذّات فCيجب أن ال نCعجب
بCصورة دقCيقة لCوجCدنCا أ ّن ك ّCل بCالء فCي فCي عCالCم الCوجCود يCنتج مCن ح ّ

Cيرا مCنا حCتّى الCنّفوس غCير املCؤمCنة .أل ّن حCسن الCخاتCمة مCجهول.
بCأنCفسنا بCل نCعتبر سCائCر الCنّاس خ ً
Cصدرا لخCCدمCCات عCCظيمة وكCCم مCCن
فCCكم مCCن نCCفوس ليسCCت مCCؤمCCنة بCCل يCCأتCCي يCCوم تCCؤمCCن فCCيه وتCCكون مC
ً
نCCفوس مCCؤمCCنة اآلن ولCCكنّها تCCغفل فCCي آخCCر حCCياتCCها عCCن الّ Cلحق .فCCيجب عCCلينا أن نّ C
Cفضل كCّ Cل إنCCسان
عCلى أنCفسنا ونCراه أعCظم وأشCرف وأكCمل مCنّا ألنّCنا بمج ّCرد اعCتبارنCا أنCفسنا مCمتازيCن عCن اآلخCريCن
نCبتعد عCن طCريCق الCنّجاة والCفالح .إ ّن هCذا يCأتCي مCن الCنّفس األ ّCمCارة ا ّلCتي تCجعل اإلنCسان يCرى كCلّ
شCCيء سCCيئًّا مCCا عCCدا نCCفسه وهCCكذا تCCرمCCي اإلنCCسان فCCي بCCئر عCCميقة ظCCلماء ال قCCعر لCCها فCCهي تCCجعل
ال Cظّلم ف CCي ن CCظر اإلن CCسان ف CCي ك Cّ Cل س CCاع CCة ع CCدالً وت CCص ّور ل CCه ال Cذّ ّلCCة امل CCحضة ش CCرفً CCا أك CCبر وت CCبدي ل CCه
Cب الCذّات
املCصيبة الCعظيمة راحCة تCا ّمCة .وعCندمCا نCح ّقق جّ Cي ًدا نCرى أ ّن هCذه الCبئر الCظّلماء هCي بCئر ح ّ
أل ّن اإلنسان ال يعجب بأطوار اآلخرين وسلوكهم وأقوالهم بل يعجب بأطواره وسلوكه وشؤونه.
Cب الCذّات .ال سCمح اهلل ،ال سCمح اهلل ،ال سCمح اهلل ،فCنحن حCني
مCعاذ اهلل أن يخCطر بCبال أحCدنCا ح ّ
نCنظر إلCى أنCفسنا يCجب أن نCرى أنّCه لCيس فCي الّ CدنCيا نCفس ّ
أذل مCنها وأوضCع مCنها وأحCقر مCنها.
وحCني نCنظر إلCى اآلخCريCن نCرى أنّCه لCيس فCي الّ CدنCيا أعCزّ وأكCمل وأعCلم مCنهم .ألنّCنا يCجب أن نCنظر
إلCCى الجCCميع بCCنظر الCCحقّ ويCCجب أن نCCعتبرهCCم أع Cزّاء ونCCعتبر أنCCفسنا أذالّء .وكCّ Cل تCCقصير نCCشاهCCده
CقصريCCن مل ّCCا شCCاهCCدنCCا هCCذا ال Cتّقصير.
فCCي إنCCسان نCCعتبره تC
Cقصيرا فCCي أنCCفسنا ألنّCCنا لCCو لCCم نCCكن مّ C
ً
Cقصرا وغCيره كCامCالً .وإنّCي عCلى سCبيل الCذّكCرى أقCول
ويCجب عCلى اإلنCسان دائ ًCما أن يCرى نCفسه م
ً
إ ّن حCCضرة املCCسيح روحCCي لCCه الCCفداء مCّ Cر ذات يCCوم بCCجيفة وهCCو بCCصحبة الCCحوار ّيCCني .فCCقال أحCCدهCCم:
"مCا أشّ Cد تCعفّن هCذا الCحيوان!" وقCال آخCر" :مCا أقCبح صCورتCه!" وعCبّر ثCالCث عCن كCراهّ Cيته لCه ف ّ
Cتفضل
CياضCا!" .فCمن هCذا تCالحCظون أ ّن حCضرة املCسيح لCم
حCضرة املCسيح" :الحCظوا أسCنانCه مCا أشّ CدهCا ب ً C C C
أي ع CCيب م CCن ع CCيوب ذل CCك ال CCحيوان ب CCل ف Cتّش ح Cتّى ش CCاه CCد أ ّن أس CCنان CCه ب CCيضاء ف CCشاه CCد ب CCياض
ي Cَ Cر ّ
األسCنان وغ ّ
Cفسخه وتCعفّنه وقCبح مCنظره  ,واعCلموا يCقينًا أ ّن ك ّCل قCلب فCيه
Cض الCطّرف بCعد ذلCك عCن ت ّ
بCCصيص مCCن نCCوران Cيّة الجCCمال املCCبارك لCCن تجCCري عCCلى لCCسانCCه كCCلمة "أنCCا" أعCCني الCCكلمة ا ّلCCتي تCCدلّ
عCCلى األنCCانCيّة بCCقولCCه أنCCا كCCذا وأنCCا عCCملت كCCذا وأنCCا أحCCسنت وفCCالن أسCCاء .فCCكلمة األنCCانCيّة هCCذه ظCCلمة
حب الذّات هذه تجعل اإلنسان غافالً عن اهلل تما ًما.
تغشى نور اإليمان .وكلمة ّ
ه CCو األب CCهى ي CCا إل CCهنا ال CCقدي CCر ح Cّ Cرر ع CCبيدك العج CCزة ه CCؤالء م CCن ق CCيود الC Cذّاتّ C Cية وأط CCلقهم م CCن ش CCراك
Cجنا ج CCمي ًعا ف CCي ك CCهف ال CCحفظ والح CCراس CCة واالن CCقطاع
األن CCانّ C Cية وآون CCا ج CCمي ًعا ف CCي ظ Cّ Cل ع CCناي CCتك ون ّ C
والتّح ّCرر مCن شCؤون الCنّفس والCهوى حCتّى نCتّفق ونتّحCد جCمي ًعا فCي ظ ّCل خCيمة الCوحCدة وحCتّى نCعبر
Cصراط ونCدخCل فCي جCنّة األبCهى جCنّة الCوحCدة الCحقيق ّية .إنّCك أنCت الCكريCم وإنّCك أنCت ال ّCرحCيم ال إلCه
ال ّ
القوي القدير.
إالّ أنت
ّ

الحرب هادمة للبنيان اإلنسانيّ
الخطبة املباركة ألقيت غداة نشوب الحرب العامل ّية األولى )(1914
هو اهلل
ً
بعضا.
لقد تأزّمت األمور واضطربت ال ّدنيا والقوم مشغولون ينحر بعضهم
ل CCقد ق CCلت ف CCي أم CCري CCكا وأوروبّ CCا ف CCي امل CCجام CCع وال CCكنائ CCس وامل CCحاف CCل" :إ ّن ع CCاق CCبة ال CCحال CCة ال CCحاض CCرة
متفجCرات وانCفجاره يCنتظر شCرارة واحCدة فCتعالCوا وأخCمدوا هCذه
ّC
وخCيمة جً Cدّا فCأوروبّCا أشCبه بمخCزن
الCنّار مCCا دام ذلCCك مCCمكنًا حCتّى ال تحCCدث هCCذه الحCCرب" ولCCكنّهم لCCم يCCسمعوا الCنّصح  ,واآلن حCCدثCCت
هCCذه الCنّتيجة مCCع أنّCCكم تCCرون أ ّن الحCCرب هCCادمCCة لCCلبنيان اإلنCCسانCيّ وسCCبب خCCراب الCCعالCCم وال نCCتيجة
Cررا ب CCال ً Cغا وم CCثلهما م CCثل س CCفينتني اص CCطدم CCتا
م CCنها أب ً Cدا وك CCال ال CCغال CCب وامل CCغلوب ي C
Cتضرر م CCنها ض ً C
ّ
Cسفينة الCباقCية ال بّ Cد أن يCصيبها ضCرر وتCبقى مCعطوبCة.
بCعضهما بCبعض فCإن أغCرقCت إحCداهCما فCال ّ
وغ CCاي CCة م CCا ف CCي األم CCر أ ّن دول CCة ت CCتغ ّلب غ CCلبة م CCؤ ّقCCتة ع CCلى دول CCة أخ CCرى ول CCن ت CCمضي أ ّي CCام إالّ وي CCصبح
Cنتصرا .وكCم مCن م ّCرة حCدث أن غCلبت فCرنCسا أملCانCيا ثّ Cم تCغ ّلب األملCان بCعد
املCغلوب غCالCبًا واملCقهور م
ً
ذلCCك عCCلى الCCفرنCCس ّيني  ,يCCا لCCلعجب مCCا أشCCد تCCأثCCير األوهCCام فCCي الCCقلوب فCCي حCCني أ ّن الCCحقائCCق  ,ال
ت CCأث CCير ل CCها .إ ّن ه CCذا ش CCيء غ CCري CCب ج ً Cدّا .ف CCاالخ CCتالف ال CCجنسيّ م CCثالً أم CCر وه CCميّ ول CCكن م CCا أع CCظم
Cسمى بCجنس الCصقالCبة وجCماعCة
تCأثCيره! مCع أ ّن الجCميع كّ Cلهم بشCر وك ّCل مCا فCي األمCر أ ّن جCماعCة ت ّ
ت CCسمى ب CCجنس األمل CCان وج CCماع CCة ت CCسمى ب CCجنس ال CCفرن CCسيّني وج CCماع CCة ت CCسمى ب CCجنس اإلنج CCليز.
الحCCظوا أ ّن اخCCتالف األجCCناس هCCذا أمCCر وهCCميّ ولCCكن مCCا أشّ Cد تCCأثCCيره ونCCفوذه! والCCحال أ ّن الجCCميع
بشCر وهCذه حCقيقة واضCحة وهCي أ ّن جCميع البشCر نCوع واحCد  ,لCك ّن هCذه الCحقيقة ال تCأثCير لCها فCي
Cجازي لCCه كCّ Cل ال CتّأثCCير  ,ومCCع كCّ Cل هCCذه
حCCني أ ّن هCCذا االخCCتالف الCCجنسيّ ا ّلCCذي هCCو أمCCر مCCوهCCوم ومC
ّ
الحCCروب ا ّلCCتي وقCCعت وال ّ CدمCCاء ا ّلCCتي سCCفكت وكCّ Cل هCCذه الCCبيوت ا ّلCCتي هCCدمCCت وكCّ Cل هCCذه املCCدن ا ّلCCتي
د ّمCCرت فCCالCCقوم لCCم يشCCبعوا مCCن الحCCروب والCCقلوب ال تCCزال قCCاسCCية ولCCم يCCنتبه الCنّاس بCCعد إلCCى أ َّن هCCذه
الحب واأللفة سبب راحة البشر ورخائهم.
البغضاء والعداوة هادمة للبنيان اإلنسانيّ وأ ّن
ّ
Cرارا
Cقر لCCهم قً C
فCCما أش ّ Cد اضCCطراب ال Cنّاس فCCي هCCذه األ ّيCCام  ,وكCCم مCCن آبCCاء يCCئنّون ويسCCتغيثون وال يّ C
وكم من أ ّمهات يبكني في حال من االضطراب ال توصف! فما ا ّلذي أجبر هؤالء على الحرب؟
إ ّن مسCبّبي الحCرب جCالCسون فCي مCنتهى الCعزّة فCي مCساكCنهم وألCقوا بCهؤالء الCفقراء املCساكCني فCي
سCاحCة الحCرب يCمزّق بCعضهم ب ً
Cعضا ،فCما أشّ Cد هCذا الCتّعسف! وبCينما ال يCرضCون أن تCقطع شCعرة
واحCدة مCن رؤوسCهم تCراهCم يCقتلون آالف الCنّفوس فCي مCيدان الCوغCى والCقتال .دون جCدوى  ,فCاآلن
Cصرب فCCلو أحCCيلت هCCذه املCCشاكCCل إلCCى مCCحكمة عCCمومCيّة لتحّ Cلها
قCCد حCCصلت مCCشاكCCل بCCني الCنّمسا والّ C
فCإ ّن تCلك املCحكمة الCكبرى تCقوم بCالCتّحقيق فCإن كCان الCذّنCب ذنCب الCنّمسا فCإنّCها تCصدر الCحكم وإن

كCان الCذّنCب ذنCب األخCرى فCإنّCها تCحكم عCليها أي ً
Cضا .فCما الCحاجCة لهCذه الحCرب؟ فCاملCحكمة الCكبرى
تحCّ Cل املCCسألCCة وإن حCCصلت بCCني األفCCراد مCCشاكCCل فCCإ ّن املCCحكمة الCCفضائCيّة تحّ Cلها .وعCCلى هCCذا الCنّحو
وأي ضCرر
تCتش ّكل مCحكمة كCبرى تCفصل فCي املCشاكCل بCني الّ Cدول واملCلل .فCما أحCسن هCذا الCتّرتCيب! ّ
فCCي ذلCCك؟ فCCال ّ Cدول واملCCلوك أنCCفسهم يCCرتCCاحCCون ويCCنالCCون كCّ Cل االطCCمئنان  ,وفCCي الCCحقيقة مCCنذ بCCدايCCة
ألي إنCسان
الCعالCم وكCتابCة الCتّاريCخ حCتّى اآلن لCم يCحصل ضCرر مCن الCتّآلCف واملCحبّة وال ّ
Cصلح مCطل ًقا ّ
Cلكل وراح CCة ل ّ C
ب CCل ك CCان ف CCي ذل CCك س CCرور ل ّ C
Cلكل وح CCصلت األض CCرار م CCن الح CCرب للج CCميع .وم CCع ه CCذا
Cصرون عCCلى الحCCرب ويج ّ Cدون دائCً Cما فCCي الCCبحث وراء الحCCرب  ,والCCعجيب فCCي أمCCر هCCذه
فCCالبشCCر مّ C
املCلل أنّCها ظCنّت أ ّن أسCاس الّ CديCن اإللCهيّ مCبنيّ عCلى الحCرب فCما أشّ Cد هCذه الCغفلة ومCا أحّ C
ط هCذا
ذرة م CCن امل CCحبّة  ,الح CCظوا إ ّن اإلن CCسان ل CCدي CCه ص CCفة ال CCوح CCشيّة
ال CCعقل! ك CCأ ّن ال CCقلوب ليس CCت ف CCيها ّ
واالفCتراس ولCكنّه يCتّهم الCحيوان بCتهمة االفCتراس .فCالCحيوان املCفترس يCصيد مCن غCير نCوعCه صCي ًدا
Cضطر إل CCيه ل CCطعام CCه .وم CCثالً ي CCقول CCون ع CCن ال Cذّئ CCب إنّ CCه م CCفترس .م CCسكني ه CCذ ال Cذّئ CCب ي CCفترس
واح ً Cدا ي C
ّ
ح CCمالً ل CCطعام CCه ألنّ CCه إن ل CCم ي CCفترس ي CCمت م CCن ال CCجوع ألنّ CCه م CCن آك CCالت ال ّ Cلحوم ول CCك ّن إن CCسانً CCا يس Cبّب
تCCمزيCCق مCCليون نCCسمة ثّ Cم يCتّهم الCCحيوان املCCسكني بهCCذه الCتّهمة .أيّCCها الCّ CرجCCل إنّCCك قCCتلت مCCليون نCCفس
وتCC Cقول إنّCC Cك فCC CاتCC Cح ،مCC Cظفّر ،شCC Cجاع ،مCC Cقدام ،وتفخCC Cر بهCC Cذا الCC Cقتل ومCC Cع هCC Cذا ت C Cتّهم ال C CذّئCC Cب وال ّ C Cدبّ
باالفتراس! عجيب أمرك!
أقوى قوّة هي املحبّة
الخطبة املباركة ألقيت قبيل الحرب العامل ّية األولى في األرض املق ّدسة 1914
هو اهلل
عجيب أ ّن جميع الخلق مضطربون.
قCCبل مCCا يCCقارب العشCCرة أو الخCCمسة عشCCر يCCو ًمCCا تح ّ CدثCCنا إلCCى الCCقنصل األملCCان Cيّ حCCول الحCCرب وقCCد
أصCّ Cر هCCو عCCلى وجCCوب زيCCادة الCCق ّوة الحCCرب Cيّة وإكCCمالCCها وكCCان يCCقول إ ّن الCCق ّوة الحCCرب Cيّة ك ّ Cلما كCCانCCت
CلرقCيّ .وكCان بCعض األملCان وبCعض األشCخاص حCاضCريCن وصّ CدقCوه فCي
أكCمل فCإنّCها تCكون سCببًا ل ّ
مCCا ذهCCب إلCCيه واتّCCفقوا مCCعه فCCي هCCذه املCCسألCCة .فCCقلت لCCهم" :لCCو أ ّن قّ Cوة املCCحبّة تCCتغ ّلب فCCإ ّن تCCأثCCيراتCCها
ت CCكون أع CCظم م CCن ال CCق ّوة الح CCرب Cيّة ول CCيس ف CCي ع CCال CCم ال CCوج CCود ق ّ Cوة ن CCاف CCذة ك CCنفوذ ق ّ Cوة امل CCحبّة ف CCبال CCق ّوة
الحCCربCيّة يCCسكت الCنّاس ويCCصمتون عCCن طCCريCCق اإلكCCراه ولCCكنّهم بCCق ّوة املCCحبّة يCCطيعون األمCCر مCCحض
رغCبتهم .فCالCيوم تجهCد جCميع الّ Cدول جهً Cدا مCتواصCالً فCي تCهيئة وسCائCل الحCرب ولCو أ ّن الحCرب غCير
Cتمرة أل ّن هCC Cؤالء الCC Cفقراء
مCC CوجCC Cودة عCC Cلى حسCC Cب ال C CظّاهCC Cر ولCC Cك ّن الحCC Cرب االقCC CتصاديّCC Cة قCC CائCC Cمة مسّ C C
امل CCساك CCني يج CCمعون ب CCضع ح CCبوب ب CCك ّد ال CCيمني وع CCرق ال CCجبني ث ّ Cم ي CCصرف ج CCميع ذل CCك ع CCلى الح CCرب

Cتمرة قCC CائCC Cمة .واآلن لCC Cو أ ّن هCC Cذا اإلصCC Cرار والحCC Cرص ا ّلCC Cذي لCC Cدى ال ّ C Cدول فCC Cي
ولهCC Cذا فCC CالحCC Cرب مسّ C C
Cسعي والجهCCد
ال Cتّجهيزات الحCCرب Cيّة وهCCذه األفCCكار ا ّلCCتي تCCصرفCCها لCCتوسCCيع الCCعلوم الحCCربCCية وهCCذ الّ C
Cهمة وال CCفكر –ل CCو ب CCذل ف CCي س CCبيل امل CCحبّة ب CCني البش CCر وارت CCباط ال ّ Cدول وامل CCلل وأل CCفة األق CCوام أف CCال
وال ّ C
Cسيوف وسCCفك بCCعضهم دمCCاء الCCبعض اآلخCCر أال
يCCكون ذلCCك أفCCضل وأحCCسن؟ وبCCدالً عCCن اسCCتالل الّ C
يCكون األفCضل أن يCف ّكروا بCراحCة بCعضهم ب ً
Cعضا واطCمئنانCه ورقّ Cيه؟” لCك ّن حCضرات الCحاضCريCن لCم
Cسفك ل CCل ّدم CCاء؟ وم CCا
ي CCقبلوا ه CCذه األق CCوال وك CCان CCوا ي CCجادل CCون ف CCيها ف CCقلت ل CCهم" :ت CCرى م CCا ث CCمرة ه CCذا ال ّ C
نCتيجة هCذا الCظّلم؟ وأ ّيCة مCنفعة جCنتها البشCر ّيCة مCن الCعدوان والCهجوم مCن أ ّول الCعالCم حCتّى الCوقCت
ال CCحاض CCر ك CCما ي CCخبرن CCا ت CCاري CCخ البش CCر ّي CCة؟ ب CCل الح CCظوا ع CCلى ال CCعكس أ ّي CCة أث CCمار ل CCذي CCذة ظه CCرت ب CCق ّوة
Cري بCعقالء األرض أن تCنصرف
املCحبّة وأيّCة فCتوحCات مCعنويّCة تجّ Cلت وأيّCة آثCار روحCانCيّة ظهCرت! فح ّ
أفCكارهCم إلCى نشCر قّ Cوة املCحبّة فCهي سCبب األلCفة والCوئCام وسCبب الCعزّة األبCديّCة وسCبب راحCة الCعالCم
اإلنCسانCيّ” ولCكن حCضرات الCحاضCريCن لCم يCرضCوا أن يCرضCخوا لهCذا ال ّCرأي بCل سCكتوا ولCم يCعترفCوا
بCل صCمتوا  ,والCيوم نCشاهCد جCميع األملCان فCي هCذا الCبلد محCزونCني مCهمومCني لCسماعCهم خCبر إعCالن
الح CCرب وه CCم ع CCلى درج CCة م CCن الح CCزن ال ت CCوص CCف ألنّ CCهم ي CCرون أنّ CCهم ف CCي خ CCطر ل CCئال ينكس CCر األمل CCان.
تCرى ملCاذا يCرمCون الCنّاس فCي الخCطر؟ مCع أ ّن هCؤالء فCي الCحقيقة أهCل ديCن واحCد وهCو ديCن حCضرة
اآلري ا ّلCCذي جCCاء فCCي قCCديCCم ال CزّمCCان مCCن آسCCيا إلCCى أوروبّCCا
املCCسيح ومCCن جCCنس واحCCد هCCو الCCجنس
ّ
Cتقر فCCي بCCقاع مCCختلفة مCCنها واتّخCCذ كCّ Cل جCCمع بCCعد فCCترة مCCن ال CزّمCCن ملCCوطCCنه اسCً Cما مCCختلفًا مCCثل
واسّ C
فCرنCسا ،أملCانCيا ،إنCكلترا وإيCطالCيا  ,ثّ Cم حCدثCت أسCباب االخCتالف بCينها تCدريCج ًيّا ولCكنّها كCانCت كّ Cلها
Cنسا واح ً Cدا .ث ّ Cم ح ّ Cلت ب CCينها أوه CCام واش CCت ّد االخ CCتالف ي CCو ًمCCا ف CCيو ًمCCا  ,وك CCذل CCك ح CCينما
ف CCي األص CCل ج ً C
Cقارة األورو ّبّ Cية فCإن قCالCوا إنّ
نCف ّكر مCل ًيّا نCالحCظ أنّCهم سCاكCنون فCي قCطعة واحCدة مCن األرض هCي ال ّ
االخCCتالف حCCدث بسCCبب اخCCتالف الّ CديCCن فجCCميعهم أهCCل ديCCن واحCCد وإن قCCالCCوا إ ّن االخCCتالف حCCدث
بسCCبب الCCجنس فCCك ّلهم جCCنس واحCCد وإن قCCالCCوا إ ّن االخCCتالف حCCدث بسCCبب الCCوطCCن فCCك ّلهم يCCسكنون
Cري ومCن دوحCة واحCدة
قCطعة أرض واحCدة  ,وعCالوة عCلى ك ّCل هCذا فCإ ّن جCميع هCؤالء مCن الCنّوع البش ّ
ونCCموا مCCن شجCCرة واحCCدة  ,وحCCينما كCCنت فCCي أوروبّCCا كCCانCCت كCّ Cل مّ Cلة فCCيها تCCنادي" :الCCوطCCن! الCCوطCCن!
الCوطCن!" فCكنت أقCول يCا أعCزّائCي مCا الCخبر فCي ك ّCل هCذا الCضجيج؟ ومCن أيCن ك ّCل هCذا الCعجيج؟ فCإنّ
الCوطCن ا ّلCCذي تCصرخCون مCن أجCله وتCنادون بCه هCو سCطح األرض وهCو وطCن اإلنCسان وك ّCل شCخص
Cقسيما .فCاألرض كّ Cلها كCرة
Cقسم األرض ت
سCكن مCكانًCا كCان ذلCك املCكان وطCنه فCإ ّن اهلل تCعالCى لCم ي ّ
ً
واحCدة وهCذه الحCدود ا ّلCتي عCينتموهCا وهCميّة ال حCقيقيّة كCأنّCنا نCرسCم فCي هCذه الCغرفCة خCطوط حCدود
وهCميّة ونCقول إ ّن نCصفها أملCانCيا والCنّصف اآلخCر إنCكلترا وفCرنCسا .فCالخCطوط الCوهCميّة ال وجCود لCها
Cسكان ي CCسكنون
أبً C Cدا وه CCذه الح CCدود ال CCوه CCميّة ه CCي ب CCمثاب CCة الح CCدود ب CCني امل CCمال CCك أل ّن ع CCد ًدا م CCن ال ّ C
Cسموا املCيدان بCينهم بخCطوط وحCدود وهCم ّية ولCو أراد أحCدهCم الCتّجاوز عCن حCدوده
مCيدانًCا ولCكنّهم ق ّ
هجCCم عCCليه اآلخCCرون والCCحال أ ّن هCCذه الخCCطوط لCCيس لCCها وجCCود حCCقيقيّ  ,وفCCضالً عCCن هCCذا نCCالحCCظ

أرضCCا ف CCإنّ
أ ّن ه CCذا ال CCوط CCن ا ّلCCذي ت CCتك ّلمون ع CCنه ق CCائ CCلني" :ي CCا وط CCن! ي CCا وط CCن!" م CCا ه CCو؟ ف CCإن ك CCان ًC C C
Cتقر إلCCى األبCCد تCCحت أطCCباقCCها
اإلنCCسان ال شCّ Cك يCCعيش فCCوق هCCذه األرض بCCضعة أيّCCام وبCCعد ذلCCك يسّ C
Cبرا أب CCديًّ CCا ل CCه .أفه CCل ي CCليق ب CCاإلن CCسان أن ي CCتحارب ع CCلى ه CCذه امل CCقبرة األب CCديّ CCة ف CCيسفك دم
وت CCكون ق ً C
إخ CCوان CCه ويه CCدم ال CCبناء اإلل CCهيّ؟ ف CCاإلن CCسان ب CCناء إل CCهيّ أيج CCدر ب CCه ذل CCك ال CCعمل؟ وخ CCالص CCة ال CCقول إنّ
بCحثي هCذا كCان فCي ذلCك الCيوم ثCقيالً عCلى األملCان ولCكنّني الCيوم رأيCتهم محCزونCني جً Cدّا ومCضطربCني
الشCCبان أشCCغالCCهم
CماسCCا وغCCيرة! فCCقد تCCرك ّ C
ومCCرتCCبكني .ولCCكنّهم مCCن ال CنّاحCCية األخCCرى مCCا أش ّ CدهCCم حC ً C
Cلسفر ويCذهCب مCن هCذه الCقريCة
Cخصا مCن تCلقاء أنCفسهم ل ّ
وتح ّCركCوا مCسافCريCن واسCتع ّد خCمسون ش ً
السCCرور وال يCCشكون مCCن شCCيء أب ً Cدا ولCCكنّهم
الشCCبان بCCكمال ّ C
Cصغيرة حCCوالCCي مCCائCCة شCCخص مCCن ّ C
الّ C
حCCزنCCوا جً Cدّا مCCن أخCCبار الCCيوم املCCنبثّة بCCاتّCCحاد الCّ Cروس والCCفرنCCسيّني واإلنCCكليز ضّ CدهCCم  ,مCCا اشّ Cد هCCذا
ال Cتّعسف ا ّلCCذي ف CCيه ي CCمزّق اإلن CCسان أخ CCاه اإلن CCسان ق CCطعة ق CCطعة ملج CCرد أنّ CCك أمل CCان Cيّ وأن CCا ف CCرن CCسيّ
Cكليزي وال CC Cحال أنّ CC Cهم ج CC Cمي ًعا بش CC Cر ي CC Cعيشون ف CC Cي ظ Cّ C Cل إل CC Cه واح CC Cد وت CC Cشمل ال CC Cفيوض CC Cات
وذاك إن C C
ّ
الراعي الحقيقيّ رؤوف بالجميع.
والعنايات اإلﻠﻬيّة جميعهم وك ّلهم أغنام اهلل وهذا ّ
ثّ C Cم إ ّن ه CCذا ال CCهياج ه CCياج الC Cطّبيعة وه CCؤالء ال CCبؤس CCاء م CCثل ال CCحيوان CCات أس CCرى الC Cطّبيعة م CCغلوب CCون
ومCحكومCون بCها .فCالCحيوانCات يCتجاوز بCعضها عCلى الCبعض اآلخCر بCحكم الCطّبيعة ويجهCد الCبعض
فCCي هCCالك الCCبعض اآلخCCر وهCCذا مCCطابCCق لCCحكم الCطّبيعة ومCCقتضاهCCا .فCCفي عCCالCCم الCطّبيعة االفCCتراس
وفCCيه ال Cظّلم وفCCيه ال Cتّنازع عCCلى الCCبقاء .وكCّ Cل هCCذه الّ C
Cشؤون مCCن لCCوازم ال Cطّبيعة وكCCما أ ّن الCCحيوانCCات
أسCيرة لCلطّبيعة فCكذلCك اإلنCسان ذلCيل لCلطّبيعة ا ّلCتي قهCرتCه وأسCير لCها .فCمثالً يCتغ ّلب الCغضب عCلى
اإلنCسان ويسCتولCي عCليه االفCتراس ويCكون حCينًا أسCير شCهواتCه الCنّفسانCيّة فCما هCذه جCميعها؟ إنّCها
جCCمي ًعا مCCن مCCقتضيات عCCالCCم ال Cطّبيعة إالّ ال Cنّفوس املCCؤمCCنة ح ً Cقّا بCCاهلل واملCCؤمCCنة بCCآيCCات اهلل واملنجCCذبCCة
CتوجCCهة ح ً Cقّا إل CCى اهلل ف CCإنّ CCها ن CCجت م CCن أس CCر م CCخال CCب ال Cطّبيعة وب CCعد أن ك CCان CCت
إل CCى م CCلكوت اهلل وامل C ّ C
مCCحكومCCة مCCن قCCبل ال Cطّبيعة صCCارت حCCاكCCمة عCCليها وبCCعد أن كCCانCCت مCCغلوبCCة لCCلطّبيعة أصCCبحت غCCالCCبة
عCCلى ال Cطّبيعة .فCCال Cطّبيعة تCCدعCCو اإلنCCسان إلCCى الCCهوى واملCCجون فCCي حCCني أ ّن مCCحبّة اهلل تجCCذبCCه إلCCى
عوالم التّنزيه والتّقديس.
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