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  قسمت دوم    
  حضرت عبدالبهاء خطابات  
       در سفر امريکا و کانادا  

  
  ّمقدمۀ ناشر    

  حضرت عبدالبهاء خطاباتجلد اول اين کتاب مشتمل بر 
  .در سفر اول به اروپا در مصر بطبع رسيده است

   سفر امريکا را که از مأخذ خطابات ىّاينک لجنۀ ملى نشر آثار امر
  طبع طهران و شماره هاى خطابات مختلف مانند مجموعۀ

  مجلۀ نجم باختر و مجموعه ها عکسى و ژالتين جمع و تدوين
   درحضرت عبدالبهاء خطاباتنموده است بعنوان جلد دوم 

  چون در نظر است که جلد. ّمعرض استفادۀ احباء عزيز مى گذارد
  که مشتمل بر بيانات مبارکه در سفر دوم به اروپا نيز خطاباتسوم 
  ّطر مصر و اراضى مقدسه خواهد بود عنقريب تدوين و تکثيرو ق

  شود از خوانندگان گرامى خواستار است که اگر نسخه ها با مجموعه هائى
  ّمبارکه در اختيار داشته باشند يا در ضمن مطالعۀ اين مجلد خطاباتاز 

  به نکات و مالحظاتى که رعايت آنها موجب تصحيح و تنقيح اين نسخه تواند 
ّ توجه يابند به اين لجنه يا به مؤسسۀ ملى مطبوعات امرى ارسال فرمايندبود ّ ّ  

  .تا در تکثير جلد سوم و تجديد انتشار اين جلد مورد استفاده قرار گيرد
  ّ لجنۀ ملى نشر آثار امرى          
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   در اينجا.حمد خدا را که در اين محفل اجناس مختلفه جمعند
   همين الفت و اجتماع نمونه است.غرباهل ما اهل شرقيم و شما 

ّکه الفت شرق و غرب ممکن است زيرا اول تجلى محبت است    شکر.ّ
   چون برکائنات. آمده استخدا را که اسباب محبت و الفت براى ما فراهم

   جماد داراى کماالتى.نظر نمائيم مى بينيم هر کائنى داراى کماالت است



   را داردجمادىّاست نبات داراى کماالتى است اما عالم نبات کماالت 
   و همچنين حيوان کماالت.عن ذلک داراى کماالت نباتى استٔ و فضال

   تا انسان که. داراستعلى ذلک کماالت حيوانى ًنباتى را دارد و فضال
  اشرف جميع مخلوقات است و جامع جميع کماالت مشترکه و کمال

   عالمٓاالندايت الى بو چون نظر بتاريخ بشر کنيم از . خصوصى انسانى 
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  بحال ّ هر چند کماالتش نا محدود است اما تا.انسانى رو بتکميل است
  سطى و نرسيده و در قرون اولى و قرون و بلوغّ تام و درجۀّترقىب

  قرون اخيره هميشه جنگ و جدال يا در ميان دو دولت و يا در ميان
  در ميان دو دين و مذهب بوده هزاران خانمان در هرّدو ملت و يا 

  بى پدر گشته صد هزار مادرانان وقتى ويران شده صد هزاران پسر
   لهذا عالم انسانى هنوز بکمال نرسيده چه که اين.بى پسر شدند

   انسان آنچه شايستۀ.درندگى سزاوار عالم حيوانى است نه عالم انسانى
  وار حيوانات درنده است وّاست محبت است حرب و جدال سزا

  ّحيوانات درنده براى قوت ضرورى بقدر لزوم ميدرند اما انسان
  براى قوت ضرورى نيست بلکه بجهت شهرت و اظهار قدرت و ظهور

   انسان آلت درندگى ندارد يعنى چنگال و دندان.سطوت و صولت است
  انه خورى و ميوه خورىدمانند گرگ و سگ ندارد بلکه آالت کج 

   و همچنين حيوانات جنس.با وجود اين درنده و خونخوار استدارد 
   شير. آنها استخود را نميدرد بلکه حيواناتى ميدرند که طعمۀ

  ّبچه خود را نميدرد اما بسيارى از پادشاهان حتى فرزندان خود را
   لهذا جميع.کشتند پس انسان غافل ظالم از حيوان درنده تر است

  .ند و دين الهى اساس الفت و محبت بودانبيا براى تربيت محبت آمد
ّاما هزار افسوس که آنچه سبب الفت و محبت بود علت عداوت ّ  
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  نمودند و هر وقت حربى واقع شد يا حرب جنسى بود يا حرب دينى



   با آنکه نوع انسان همه يک جنسند.يا حرب سياسى و يا حرب وطنى
  ختلف باشند چراجميع ساللۀ آدمند و جميع اهل يک وطنند چرا م

   خدا جميع را يک جنس خلق نمود و عالم ارض را يک کره؟حرب نمايند
  آفريده و کل را يک سالله خلق کرده آيا سزاوار است ممالک يکديگر را

   مالحظه کنيد يک مادر.خراب کنند و نفوس يکديگر را هالک نمايند
  ابدبيچاره چقدر خون دل ميخورد و بيست سال زحمت ميکشد شبها نخو

  يرد تا فرزند نازنينى بزرگ شود يک دفعه آن نو جوانگروز ها آرام ن
  . نتيجه نداردابدًابرازنده را مقابل توپ ميبرند و بکشتن ميدهند و 

  ظه نمائيد يک وقت آلمان بر فرانسه غلبه نمود چه خونها ريختهحمال
  شد تا بعد فرانسه غلبه کرد باز آلمان غالب شد در هر دفعه چقدر

   دولت يونان.ف نفوس شد بدون نتيجه و عاقبت جميع اينها فانى شوداتال
  در سالف زمان ممالک کثير فتح کرد عاقبت چه شد رومان جميع اروپ را

  تسخير کرد عاقبت چه شد فتوحات کرد چهار مليون نفوس تباه
  ّهيت الهّه عز قسم ب.اقبت خود مغلوب گشتچه نتيجه داد عد نمو
  .ار عالم حيوانى نيز نيست تا چه رسد بانسانونه درندگى سزاوگاين

  خداوند مهربان کل را خلق کرده و جميع را رزق ميدهد و بجميع
  ّمهربان است پس بايد متابعت سياست الهيه نمود زيرا بشر هر قدر
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  .ّکوشش نمايد نميتواند سياستى بهتر از سياست الهيه تأسيس نمايد
  جنگ باشيم او بهمه مهربان استخدا با جميع صلح است ما چرا در 

  حمدى آن قرون ماضيه قرون جهل بود ال بار؟ما چرا نا مهربان باشيم
  ن است قرنّ قرن علم است قرن اخالق است قرن تمد اين قرن

  ّ افکار اتساع نموده دائرۀّترقىاکتشاف حقائق اشياء است عقول 
   عالم انسانى است سزاوار عالم انسانى در اين قرن نورانى وحدت.يافته

ّتا جميع فرق يک فرقه شوند و اين تعصبات دينى و تعصبات جنسى ّ  
ّو تعصبات وطنى و تعصبات سياسى را ترک نمايند    حضرت مسيح.ّ

  جان خود را براى اين مقصد عزيز نثار فرمود و بعمل تعليم داد که
   حضرت موسى چهل سال کوشيد حضرت ابراهيم.شما نيز چنان نمائيد

  اين مقصد کوشش فرمود تا روز بروز در الفت و محبت کوشيمبراى 



   عالم در محبت و الفتّنورانيتزيرا راحت انسانى در محبت و الفت است 
   در وقتى که در ايران از فرق و ملل مختلفه فرس بود ترک بود عرب.است

  بود مجوس و يهود و نصارى و مسلمان بود طوائف و اديان مختلفه
  س ميدانستند ممکن نبود بر سرجبودند يکديگر را نيت ّددر نهايت ض

  يک سفره جمع شوند در همچو وقتى حضرت بهاء ا مانند آفتاب از
  شرق ظاهر شد علم وحدت عالم انسانى بلند فرمود چنان اقوام مختلفه را
  الفت داد که اگر شخصى در مجامع آنها وارد شود نميداند کدام مسيحى
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  .م يهودى کدام زردشتى استکدام مسلمان کدا
  ّاول تعليم او وحدت عالم انسانى است فرمود همه بندگان يک

   خداوند خلعت انسانيت را.ّ يک مربى حقيقىّظلخداوندند و در 
  بدوش کل داده نهايت اين است يکى جاهل است بايد او را داللت

   آيا.نمود طفل است بايد تربيت کرد مريض است بايد معالجه نمود
  ؟وار است مريض را بى اعتنائى کنيم و طفل را نا مهربانى نمائيمسزا

 ى حقيقت است که اگر ملل و اديانّتحرثانى تعليم بهاء ا  
   حضرت موسى ترويج حقيقت کرد. شوندّمتحدى حقيقت نمايند ّتحر

   حضرت رسول و حضرتوو همچنين حضرت مسيح و حضرت ابراهيم 
  .س و ترويج حقيقت نمودندباب و حضرت بهاء ا کل تأسي

  ثالث تعليم حضرت بهاء ا اينکه دين بايد سبب الفت و
  .ّمحبت باشد اگر سبب اختالف شود عدم آن بهتر است
  .رابع تعليم حضرت بهاء ا اين که دين و علم توأم است

  دين اگر مخالف علم باشد جهل است پس بايد جميع مسائل دينيه را
   مخالف علم جهل است پس حکمت و عقل سليممطابق علم نمود زيرا

  . دين است نه مخالفّدمطابق و مم
  خامس تعليم حضرت بهاء ا آنکه تعصب دينى وتعصب

  .سياسى و تعصب جنسى و تعصب وطنى هادم بنيان انسانى است
  

  ٦ص 
  . نمايدّترقىّبا وجود اين تعصبات ممکن نيست عالم انسانى 



مساوات حقوق رجال و نساءسادس تعليم حضرت بهاء ا   
  است بايد تساوى حقوق حاصل نمايند تا نساء در جميع کماالت مساوى با

  .رجال گردند
  سابع تعليم حضرت بهاء ا تساوى حقوق نفوس و تعديل

   بايد جميع بشر از سعادت و آسايش نصيب برند اگر.معيشت است
  شته باشد اگر حقير داشخص غنى در قصر عالى است فقير هم آشيانۀ

  ّ اما.ت ضرورى باشدقوغنى در نهايت ثروت است فقير هم داراى 
  .تفاوت درجات را بايد حفظ نمود زيرا نميشود جميع يکسان باشند

  ّترقىثامن تعليم حضرت بهاء ا آنکه عالم انسانى هر قدر 
  ُ قدما خيلى کوشيدند.طبيعى نمايد باز محتاج نفثات روح القدس است

  ّ عقل اسباب تربيت نفوس فراهم نمايند اما فالسفه هر چندۀّکه بقو
  .تربيت خود و نفوس قليله نمودند لکن تربيت عمومى نتوانستند

  . روح القدسۀّهر قوتى از تربيت فوق العاده عمومى عاجز است مگر قو
   روح القدس تربيت عمومى نمود و مللّقوۀًمثال حضرت مسيح ب

  يان و رومان و يونان وست کلدان و اجيپّمختلفه را الفت داد تا ام
   پس عالم. روح القدس الفت يافتندۀّقوآشوريان امم مختلفه ب

  هم از جهت  الهى است تا از جهت علم و عقل وّقوۀانسانى محتاج اين 
  

  ٧ص 
  رقهفسياست طبيعى در اکثر موارد سبب ت دانش و . نمايندّترقىروحانيت 

   رأى بعضى از سياسيون فالسفۀو اختالف است چنانچه بر حسب
  يونان در ميان ايرانيان اختالف انداختند تا قوت نگيرند و اين سبب

  ّشد که چندين سال ايرانيان متفرق بودند اما روح القدس سبب
  . پس ما بايد بکوشيم تا جميع اقاليم اقليم واحد شود.اتحاد و اتفاق شد

   مادام شبان.خداوندعالم انسانى مانند يک گله است و شبان آنها 
   نبايد نصايح؟بکل مهربان است چرا اغنام با يکديگر در نزاع باشند

  ،چنين شبان مهربانى را فراموش نمود او براى ما الفت خواسته
   چرا، و اوليا را فرستاد تا همه متفق شويم انبيا؟ما چرا تفرقه خواهيم

   جمعيم الحمد  امشب در چنين انجمن محترمى؟اختالف نمائيم
  هّعدّ عالم انسانى شويم و از قلت ّنورانيتاميد است جميع سبب 



  انديشه ننمائيم چه بسيار واقع شد که معدودى قليل بر امور
   اصحاب حضرت مسيح قليل بودند.ّمهمه قيام کردند و موفق شدند

   حال هم هر چند ما ها.ب شدندلچون نيت خير داشتند بر عالمى غا
   لکن اميدواريم که سبب شويم جنگ و جدالدر اينجا قليل هستيم

  بر افتد حتى جان و مال را براى اين مقصد عزيز نثار کنيم تا صلح عمومى
  تحقق يابد زيرا هر امر عمومى الهى است و غير محدود و هر امر خصوصى

   من اين.بشرى و محدود امور خصوصى را فداى امر عمومى نمائيم
  

  ٨ص 
  .رب مينمايم اميدوارم شما هم مدد نمائيدسفر را براى الفت شرق و غ

  رانديم نتايج آنراسال است اوقات را بجنگ و جدال گذشش هزار 
  ّديديم حال چند وقت در محبت و الفت همت صرف نمائيم اگر

  انى غلبهم آسّنورانيت نيست که  ئىديديم ضرر دارد بر گرديم شبهه
   من در حق شما ها.اندنمايد زمينى را آسمانى کند ظلمانى را نورانى گرد

  دعا ميکنم که بخدمت عالم انسانى موفق شويد و روزى آيد که ملل
  .شرق و غرب با يکديگر در کمال الفت و اتحاد باشند

   
  فيليپ در نيويورک  مسترنطق مبارک در خانۀ

   ).ق. هـ١٣٣٠ انىّربيع الث ٢٣ (١٩١٢ آپريل١١ 
ُهو ا  

  الم ناسوت سرورى براى من نماندهامروز روز خوبى بود در اين ع
   ديگر در اين عالم هيچ چيز مرا مسرور نمينمايد.اّحبجز مالقات ا
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  اتو نشر نفح ّاحبچه از جهت جسمانى چه روحانى سرور من بمالقات ا

   لهذا امروز بسيار بسرور گذشت چرا تأييدات ملکوت.ا است
  ّ اما کمال سرور من.ا پى در پى ميشودّحبابهى پياپى ميرسد و مالقات ا

  در اين است که ببينم شما ها بموجب تعاليم بهاء ا قيام داريد و عمل



   وت ا و روحى مهتز بنفحات اّحبمينمائيد و با قلبى منجذب بم
  ّ اول تعليم.جانى زنده بروح القدس وصاياى جمال مبارک را عامليد

ّحضرت بهاء ا محبت است که بايد بين بشر نهايت محبت حاصل ّ  
ّشود زيرا محبت بندگان الهى محبت ا است و خدمت بعالم انسانى ّ  

  ّ لهذا تضرع بملکوت ابهى کردم که شما مانند ستاره از افق محبت.است
 ّبدرخشيد قدر اين ايام را بدانيد اين قرن قرن جمال مبارک استا  

  اين عصر عصر نورانى است اين دور دورى است که جميع انبيا خبر
ّدادند ايام تخم افشانى است ايام غرس است فيوضات الهى پى در پى ّ  

   هر کسى تخمى بيفشاند شقايق حقايق برويد و آن محبت ا است.است
  ت فيوضات آسمانى است عدل عمومى است صلحمعرفت ا اس

   اگر چنين تخمى را نفسى در اين.اکبر است و وحدت عالم انسانى است
   اليوم جميع اهل عالم.عالم بيفشاند در جميع عوالم الهى برکت يابد

   وول اغراض نفسانيه اند مبتالى بغضغمنهمک در شهواتند مش
  يخواهند بکلى يکديگر راعداوتند در فکر محو و اضمحالل يکديگرند م

  
  ١٠ص 

  محو نمايند لکن شما جمعى هستيد که جز محبت بعموم مقصدى نداريد
   پس بايد بجميع قوى بکوشيد.و غير از خدمت بنوع بشر آرزوئى نخواهيد

  و بموجب تعاليم بهاء ا عمل کنيد با جميع بشر بمحبت و يگانگى معامله
  مانى يابد انوار ملکوت بتابد وکنيد تا اين تخم پاک برويد برکت آس

   قدر اين فيض را بدانيد بجان و دل بکوشيد.فيوضات الهى کامل گردد
  تا انوار و آثار بهاء ا از اعمال و رفتار و گفتارتان ظاهر شود بقسمى

   اگر چنين نمائيد.که کل شهادت دهند که شما بهائى حقيقى هستيد
  بر شما نازل الهيه متواترًاّسعادت ابديه براى شما است و فيوضات 

  مار باقيه ببار آريد زيرا اين عصرث گرديد و ا مبارکه ئىتا هر يک شجرۀ
  جمال مبارک است بهار الهى است موسم گل و ريحان است و هنگام

   شب و روز سعى نمائيد تا.رمى است قدر آنرا بدانيدسبزى و خ
  يد چه کهبين قلوب کمال محبت حاصل شود و در نهايت اتحاد باش

   مالحظه نمائيد من با.هر قدر اتحاد زياد گردد تأييد بيشتر شود
   و اين ضعف محيط اعظم را طى کردم تا در وجوه شما هاّاين سن



  انوار محبت ا مشاهده کنم و روح محبت ا در قلوبتان نافذ
  در نهايت اتحاد يابم زيرا شما گلهاى يک گلستانيدرا ها بينم و شما

   لهذا نهايت تضرع مينمايم.يک شجريد و انوار يک آفتاباوراق 
  ت ابديه ميخواهم و موهبت سرمدى ميجويمّعزو از براى شما 

  
  ١١ص 

   امروز روزى است که هيچ فراموش نميشود.و در حق شما دعا ميکنم
  .شدخواهد امروز روزى است که ذکرش بقلم الماس نوشته 

  مسس مارجورى و  مسترخطابه در خانۀ
  ١٩١٢ آپريل ١٢ورتن نيويورک م
 1() .ق.  هـ١٣٣٠ّ ربيع الثانى ٢٤) ( عصر(  

  ّايام ظهور مظاهر مقدسه بهار الهى است اراضى قلوب را سبز
  م نمايد گلهاى حقايق بشکفد اشجار وجود انسانى پر ثمر شودخرو 

  اسرار جارى گردد و چشمۀ عرفان بجوشد و از باران نيسان انهار
  ّ اما چون مدتى گذرد کم کم حقايق. تازه و تجديد گرددالهى عالم وجود

  الهى فراموش شود قلوب پژمرده ماند و نفوس مانند مرده گردند
   لهذا باز.ّفيض الهى منقطع شود و اسرار ربانى در بين نفوس گم شود

  بهار يزدانى جلوه نمايد باران رحمت ببارد نفحات عنايت مرور کند
   عرفان پرشکوفه شود اشجار وجود حديقۀعالم وجود را زنده گرداند

   بارى چون مدتى بود باز نفحات الهى منقطع شد.اثمار آبدار دهد
  ات غلبه کردهّماديآن کماالت نمانده روحانيات مغلوب گرديده 
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  ١٢ ص

   پس حضرت.عالم امکان مانند جسم بى روح گشته اثرى از بهار نماند
  بهاء ا ظاهر شد بهار الهى تجديد فرمود همان نفحات بوزيدن آمد

   حال روز بروز.همان ابر باريدن گرفت همان فيض احاطه نمود
  مخر است و نسيم جديد در هبوب اشجار وجود ّترقىعالم انسانى در 
  سرار جارى است فيض ملکوت محيط است تأييداتا است و انهار



  .ّجمال الهى مؤيد است و نفثات روح القدس جان بخش است
  اميدوارم در اين بهار الهى فيض ابدى جوئيد حيات آسمانى يابيد

  ديم مانخردر گلشن امکان اشجار بارور گرديد و از نسيم عنايت سبز و 
   که هر قدر نباشيدک برگ و شکوفه شويد مانند درخت خشپر

  . در آن اثرى ظاهر نشودابدًاد نسيم جان پرور وزد رباران بهارى با
  الهى گرديد در نهايت  ّس نهال هاى جنت ابهى باشيد و گلهاى گلشنپ
  و حيات پاينده يابيد  باشيد و بفيض ابدى زنده شويد مى و طراوتخر

  .براى شما دعا ميکنم دو باره
  

  ١٣ص 
  نيويورک -) 1(رد ميلز خطابه در منزل مستر منتف

  )2) (١٣٣٠ ّربيع الثانى ٢٥(   ١٩١٢آپريل ١٣ 
  چند روز است من به نيويورک آمدم پيش از اين به اروپا رفتم

  ّپاريس و لندن را سياحت نمودم پاريس را ديدم مملکتى بسيار مزين
  ّه بکلى عقبّات روحانيّترقيه بسيار است ولى ّماديات ّترقياست 

  )ل رناتو(هر صحبتى ميدارند منتهى به بيعت مستغرقند مانده در بحر ط
   بسيار تعجب کردم ديدم پروفسور.ميشود هيچ ذکرى از خدا نيست

  ونّمادي در مجمعى که اکثر .هاى دانا همه مستغرق عالم طبيعت اند
  بودند صحبت داشتم گفتم جاى عجب است که دانايان پاريس با اينکه

  . در روحانيات عقب مانده اند کرده اندّترقى ّمادىدر علوم 
  با چنين دانائى چگونه راضى شده اند اسير طبيعت باشند و از

   بلى عالم ناسوت اسير طبيعت است جميع؟عالم الهى غافل مانند
  کائنات و موجودات در تحت حکم طبيعت اند آفتاب با اين

   ئىّين عظيمى اسير قانون طبيعت اند و ذرهعظمت درياى با
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  ١٤ص 
  ر انسان که قانون طبيعتگتجاوز از آن نواميس طبيعت ننمايند م

   دريا سيررا ميشکند و بر دريا ميتازد در هوا پرواز مينمايد در قعر



  يکندمه با اين عظمت را در زجاجى حبس ّ کهربائيۀّقومينمايد 
  صوت آزاد را در آلتى محبوس دارد جميع اين صنايع و علوم که

   طبيعت استبقانون طبيعت بايد مستور ماند و اسرار مکنونۀ
   زيرا.ّانسان از حيز غيب بعالم شهود آرد و حکم بر طبيعت نمايد

  ّ عاقله و متفکره داردّ طبيعت ندارد انسان قوۀانسان شعور دارد و
  ّ اما اگر بگوئيم انسان جزء.طبيعت ندارد پس انسان اعظم است

  طبيعت است بايد بگوئيم انسان که جزء است شعور و ادراک و عقل دارد
  ّو طبيعت که کل است و اصل است محروم از اين کماالت و فضائل

   پس؟اشد که در اصل نيست چگونه ميشود در جزء کماالتى ب،است
  ّ ماوراء الطبيعه موجود استّمعلوم شد که در انسان يک قوۀ

   لکن در نيويورک. است و آن موهبت الهى استّکه بآن قوه فائز
  الحمد  احساسات روحانى هست قدرى از زير بار طبيعت
  بيرون رفته اند اميدوارم در اين مملکت آباد در اين قطعۀ

  ّضائل عالم انسانى جلوه کند محبت ا در قلوبجسيمه انوار ف
  .انتشار يابد تا صلح عمومى علم بر افرازد و از اينجا سرايت بجميع عالم نمايد

  بعد از مجلس عمومى در اطاق عليحده تشريف برده چند نفر از(
  

  ١٥ص 
   شما مالحظه ميکنيد:فرمودند) يسهاى محترم مشرف شدند ّقس
  ه ديانت روز بروز رو بضعف است و قواىر ظلمت احاطه کردکلش

  ه روز بروز غالب اگر چنينّمادي رو باضمحالل و قواى ّروحانيه
  ّروحانيه بايد کارى کرد که قواى .بماند اثرى از دين باقى نمى ماند

  حاصل شود و روحانيت نفوس محفوظ ماند و آن باين ترتيبات
  ات هجوم نموده اند در جميع جهونّماديّتقليديه نميشود اين است که 

  آنقدر هم که اسم دين باقى است محض تقليد است نه اين است که
  از روى بصيرت و تحقيق باشد آنچه را که از آباء و اجداد شنيده اند

  ون بشکندّ طبيعيّ شما ها بايد فکرى بکنيد که قوۀ.معتقد شده اند
  مگرو آنهائيکه حامى طبيعت اند از ميدان در روند و اين نميشود 

   لشکرى که ميخواهد ميدان برود.بهيجان عظيمى در عالم ديانت
   و سالحى بدست آرد که مقاومت تواند چنين چيزىّقوهبايد 



   ما:فرمودند ) ؟ّو عرض کردند که شما آن قوه را داريد( .الزم است
  ّدر شرق اين قوه را استعمال کرديم جميع را شکست داديم و آن

  .حبت ا است تعاليم حضرت بهاءا استّقوه معرفت ا است و م
ّمثال اول سالح مخالفين اين بود که آنچه مخالف علم است جهل است ً.  
  ما اعالن نموديم که دين مطابق علم است و يکى است و هر مسئله ئى

  از مسائل دينيه که مطابق علم نباشد وهم است اين سالح آنها
  

  ١٦ص 
  د بگويند دين بر خالف علم و عقل زيرا آنها ميخواهن.را شکستيم

   از اين قبيل. نموديمّاست پس جهل است اين باب را بر آنها سد
ّبسيار و اعظم از کل قوۀ ّ محبت ا است باين قوه اقاليم قلوب فتحّ   ٠شود  ّ

  
   نيويورک)1(نخطابه در کليساى اسنش

    .ق. هـ ١٣٣٠ ّربيع الثانى ٢٦) صبح (١٩١٢آپريل ١٤ 
  اُهو 

  يس عبارتى از پولس قديس ذکر نمود که شماّع قسمدر اين ج
  نور را از شيشه هاى رنگين مى بينيد روزى خواهد آمد که رو برو

   فى الحقيقه نور حقيقت از شيشه هاى رنگين ديده ميشد.خواهيد ديد
   قلب و روحّيات الهيه بواسطۀ مرآت صافيۀّحال اميدواريم تجل
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  ١٧ص 
  پاک ديده شود آن نور حقيقت تعليم الهى است تعاليم آسمانى است

   من چون باين بالد.اخالق رحمانى است مدنيت روحانى است
   است تجارت در نهايتّترقىدر نهايت آمدم ديدم مدنيت جسمانيه 

  ه در منتهىّمادي توسيع است صناعت و زراعت و مدنيت درجۀ
   حال آنکه. تأخير افتادهّروحانيهدرجۀ کمال است و لکن مدنيت 

   بمنزلۀّروحانيهمدنيت جسمانيه بمنزلۀ زجاج است و مدنيت 
  شود توأم ّروحانيهسراج اگر اين مدنيت جسمانيه با آن مدنيت 



   زيرا مدنيت جسمانيه مثل جسم لطيف است.آن وقت کامل است
   مانند روح اگر در اين جسم لطيف آن روح عظيمّروحانيهو مدنيت 

   حضرت مسيح آمد که باهل.ظهور نمايد آن وقت داراى کمال است
  عالم مدنيت آسمانى تعليم دهد نه مدنيت جسمانيه در جسم امکان

   اساس مدنيت از جملۀ.نى تأسيس کردروح الهى دميد و مدنيت نورا
   وحدت عالمّروحانيه اساس مدنيت  صلح اکبر است از جملۀّلهيها

   فضائل عالم انسانى است ازّروحانيه مدنيت انسانى است از جملۀ
   امروز عالم بشر محتاج.ه تحسين اخالق استّي مدنيت الهجملۀ

   اساسوحدت عالم انسانى است محتاج صلح عمومى است و اين
   اين واضح است که وحدت. عظيمه الزم تا ترويج يابدۀّعظيم را يک قو

  ه ترويج نشودّمادي ّ قوۀعالم انسانى و صلح عمومى بواسطۀ
  

  ١٨ص 
   ملل مختلف سياسى تأسيس نگردد چه که فوائد سياسيۀّقوۀبواسطۀ 

   جنسى و وطنىۀّ قواست و منافع دول متفاوت و متعارض و بواسطۀ
  ّيز ترويج نشود چه که اين قواء بشريه است و ضعيف و نفس اختالفن

ّجنس و تباين وطن مانع از اتحاد و اتفاق است    معلوم است ترويج اين وحدت.ّ
  ّروحانيه ۀّه است ممکن نيست مگر بقوسّانسانى که جوهر تعليم مظاهر مقدعالم 

  مگر بنفثات روح القدس ساير قوا ضعيف است نميتواند ترويج
  ه و مدنيتّمادي ّقوۀبال الزم است يک بال   از براى انسان دو.نمايد

  ّ و مدنيت الهيه است به يکّروحانيه ّقوۀجسمانيه است يک بال 
   هر قدر مدنيت جسمانيه.بال پرواز ممکن نيست دو بال الزم است

   جميع انبياء بجهت. بکمال نرسدّروحانيه کند بدون مدنيت ّترقى
  ّروحانيه نمايند مدنيت ّلهيهرويج فيوضات ااين آمدند که ت

   پس ما بايد بجميع قوى.تأسيس کنند اخالق رحمانى تعليم نمايند
  ه غلبه کردهّمادي ّقوۀ غلبه نمايد زيرا ّروحانيهبکوشيم تا قواى 

  ات شده انوار شمس حقيقت بواسطۀّماديعالم بشر غرق 
   ظهور چندانّلهيهشيشه هاى رنگين ديده ميشود الطاف ا

   در ايران بين احزاب و اديان اختالفات شديده.و بروز ندارد
   فرمودّروحانيهبوده حضرت بهاء ا در ايران تأسيس مدنيت 



  مابين امم مختلفه الفت داد وحدت عالم بشر ترويج کرد اعالن
  

  ١٩ص 
  علم صلح اکبر نمود و در اين خصوص بجميع ملوک نامه هاى

  ل پيش برؤساى عالم سياسىمخصوص نوشت و در شصت سا
  ّروحانيهو رؤساى روحانى ابالغ فرمود لهذا در شرق مدنيت 

  . است و وحدت انسانى و صلح امم به تدريج در ترويجّترقىدر 
  اميدوارم که اين تأسيس وحدت عالم انسانى در نهايت قوت

  ر شود تا شرق و غرب با يکديگر در نهايت التيام آيند ارتباطهظا
   و منجذب شودّمتحدکنند قلوب شرق و غرب به يکديگر   پيداّتام

  ّلهيهيات اّوحدت حقيقى جلوه نمايد نور هدايت بتابد تجل
  روز بروز ديده شود تا عالم انسانى آسايش کامل يابد و سعادت

   بشر مشهود شود قلوب بشر مانند آينه گردد انوار شمسّۀابدي
   است که شما ها لهذا خواهش من اين.حقيقت در او تابيده شود

   عالم انسانى ظاهرّۀبکوشيد تا آن نور حقيقت بتابد سعادت ابدي
  شود من در بارۀ شما دعا مى کنم که اين سعادت ابديه را حاصل

   من چون باين شهر آمدم بسيار مسرور شدم که اهالى فى.کنيد
   دارند و قابليت مدنيت آسمانىّلهيهالحقيقة استعداد مواهب ا

   پروردگارا.کنم که بجميع فيوضات رحمانيه فائز شويدلهذا دعا مي
   تو از اقصى بالد شرق بغرب شتافت کهيزدانا مهربانا اين بندۀ

  ّهاى اين نفوس معطر شود نسيممشايد از نفحات عناياتت مشا
  

  ٢٠ص 
  گلشن هدايت بر اين ممالک بوزد نفوس استعداد الطاف تو

   ديده ها مشاهدۀ نورت تو گردندابه بشار يابند قلوب مستبشر
  .حقيقت نمايد گوشها از نداى ملکوت بهره و نصيب گيرد
  اى پروردگار دلها را روشن کن اى خداى مهربان قلوب را

  رشک گلزار و گلشن فرما اى محبوب بى همتا نفحات عنايت بوزان
  تأييدات تو بهره  انوار احسان تابان کن تا دلها پاک و پاکيزه شود از

  تو پويند راز تو جويند روى تو بينند خوى  اين جمع راهو نصيب گيرد



  پايان ارزان فرما گنج هدايت  اى پروردگار الطاف بى.تو گيرند
  .توانا توئى دانا و توئى بخشنده  چاره يابند توئى مهربان چارگانبيرايگان کن تا اين 

  
  ٢١ص 

  )2( انجمن افکار جديد)1(خطابه در کارنگى هال
  )3) (.ق. هـ١٣٣٠ّربيع الثانى (٢٦  )عصر  ( ١٩١٢ل  آپري١٤نيويورک 

   از مشاهدۀ.ينمببمن از ممالک بعيده آمدم تا اين مجامع را 
  بينم اين مجامع بسيار مسرورم بجهت اين که در هر مجمعى جمعى مى

   از جمله اين جمع محترم است.که با هم در نهايت محبت و الفتند
   همچنانکه.ندّترقيانى و وداد در فکر که الحمد  نفوس در نهايت مهرب

  هم الفت يابند اين جمع در کمال الفت و وفاقند اميدوارم جميع عالم با
ّافکار اتحاد و اتفاق دليل بر   فيض الهى است زيرا انوار وحدت ّ

  ّاض در جميع اشياء ظاهر است و بر کل مى تابد و فيوضات محيطّفي
  ّلهيه و فيوضات رحمت امثابه ارض استب عالم خلق .ّبر کل است
ّ بر کل تجلى نموده نهايت اين است که مجالى و مرايامانند شمس ّ  

----------------------------------------------------------  
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  ٢٢ص 
  ّما نور فيض نورااست مختلف است استعدادات متفاوت 
ّواحد است و تجلى تجلى واحد    جميع کائنات مستفيض از شمس.ّ

  واحد است کائنى از کائنات نيست که مستفيض نباشد شمس
  ّيکى است اما استعداد کائنات مختلف است کائنى مثل سنگ
  سياه است پرتوى نگيرد کائنى مثل آئينه است و آفتاب در نهايت

  ّ البته بايد قلوب را صيقل داد تا استعداد.ظهور در او جلوه کند
  جلوه حاصل نمايد بايد بکوشيم که استعداد حاصل شود تا

   و اين استعداد وقتى.ت الهى در نهايت جلوه ظهور نمايدفيوضا
  ّحاصل شود که قلوب در نهايت صفا و نفوس در کمال اتحاد
  ّو يگانگى مشاهده شود آن وقت تجلى شمس حقيقت نهايت



   لهذا.ّ تأثير نمايد و آثار و انوار شمس در کل ديده شودجلوه و
  نبايد نفسى را محروم ديد نفسى را نبايد حقير شمرد نهايت

  اين است که بايد تربيت شوند و صفائى يابند تا نور الهى در نهايت
   پس هر چه.ت ظاهر شود و وحدت عالم انسانى ظهور نمايدّقو

  اد تر زيرا اعظم فيض الهىّمحبت بيشتر شمس حقيقت جلوه اش زي
   حصولّت که تا محبت حاصل نشود هيچ فيضّمحبت است اين اس

  ّ جميع انبياى الهى کوشيدند که بين نوع انسان محبت ظاهر.نيابد
ّشود حضرت مسيح جميع باليا تحمل فرمود و حضرت بهاء ا  

  
  ٢٣ص 

  عدنکند و زنجير و پنجاه سال نفى و زندان قبول فرمود تا قلوب م
  ّ پس ما بايد بجان و دل بکوشيم تا محبت در بين.ّمحبت ا گردد

  ّکل ظاهر شود جميع قلوب شرق و غرب مرتبط گردد جميع نفوس
  ّمحب يکديگر شوند زيرا جميع از رحمت پروردگار بهره ورند

  ّشمس حقيقت يکى است و آن مرکز انوار است هر چه توجه بيشتر
  ٠گردد  زياد تر ّلهيهشود فيوضات ا

  شصت سال پيش در زمانى که در شرق اختالف بسيار بود و ملل
  هب مختلفه دشمن يکديگرا باهم التيام نداشتند مذابدًاو احزاب 

  بودند و هميشه با يکديگر در جنگ و جدال بودند حضرت
  ّبهاء ا ظاهر شد در ميان جميع مذاهب الفت انداخت و کل

  ع و جدال زائل شد و الفتفرق و احزاب را ارتباط بخشيد نزا
  ّو محبت حاصل گرديد عالم ظلمانى نورانى شد بهار جديدى

  م گرديد گلهاى رنگارنگخرظاهر گشت مزارع قلوب سرسبز و 
  به به بارّجلوه بخش انظار گشت اشجار پرشکوفه شد و اثمار طي

ّ حال من اميدوارم که به حسن اخالق و رفتار و حسن نيت.آورد ُ ُ  
  دّتحاحادى حاصل شود و اّميان شرق و غرب الفت و اتکه در لشما ب

   زيرا عالم آفرينش بمنزلۀ.ّتامه بميان آيد فيوضات الهى احاطه کند
  يک شجر است و هر نفسى به مثابه برگ و شکوفه ئى الطاف الهى بى

  
  ٢٤ص 



  بايد مالحظۀ  ما.ّپايان است فيوضات نامتناهى کل را احاطه نموده
  نانچه فيوضات او شامل حال جميع است ما نيزآن فيوضات کنيم چ

  ق داشته باشيم تا هر جزئى عبارت ازّکديگر نهايت تعله يبايد ب
   مالحظه نمائيد که از يک دانه شجرى ظاهر ميشود و از.ّکل باشد

  ّ شجر است اما عبارت از تمام شجرءهر شجرى ثمرى هر چند دانه جز
   با جميعّمتحدّز کل شويم و  اميدوارم ما ها نيز هر يک عبارت ا.است

  گرديم اين است وحدت عالم انسانى اين است رحمت يزدانى اين
  .است موهبت الهى اين است سعادت ابدى

  
  ٢٥ص 

  کليسا) بى شاب ( نيويورک خطاب به   )رانسونيا ( بيانات مبارکه در هتل 
   )١٣٣٠ انىّربيع الث٢٧ ( ١٩١٢آپريل  ١٥ 
ُهو ا  
  لکن مدنيت ه در اين بالد حاصل است وّماديات يّترق  الحمد
   ديناميت و توپ کروپّقوۀه ّماديات ّترقي زيرا .ه تنها کفايت نکندّمادي

   ميدهدّترقى را هر دو ّايجاد نمايد آالت حرب زياد کند خير و شر
  .ه استّماديجميع اين خونريزيها و آالت جنگ و حرب از نتايج مدنيت 

  ه منضم شود آن وقتّهيه به مدنيت اليّمادهرگاه اين مدنيت 
  ّشد اما حاال ق چوبى سابق مانع از دزدها مىوکامل گردد صند

   چنانچهّمادى پس از اين مدنيت .صندوقهاى آهنى مانع نمى شود
   هم پيش مى آيد مگر آنکه مدنيت زمينى با مدنيت آسمانىّير پيش مى آيد شرخ
  ن است اگر منضم بروح شود بمثابه جسم انساّمادى مدنيت .م شودأتو

ّحيات يابد و اال جيفه ئيست و متعفن مى شود   :)چون بى شاب عرض تشکر کرد فرمودند( .ّ
  

  ٢٦ص 
  من هم از اين جهت بسيار ممنونم که الحمد  کليساى شما آزاد است

  مانند سائر کليسا ها تعصب ندارد که من در اروپا ميديدم تعصب
  ا من نطق کردم و همه مسرور بودندمحض بود ولى در کليساى شم

   لذا من بجان و دل شما ها را دوست دارم و ميخواهم.چه قدر فرق دارد
   ملل شرق و غرب است بر طرف شود تا کلسوء تفاهمى که ميانۀ



ّمحبت تامه به يکديگر پيدا کنيم و مدنيت آسمانى ترويج نمائيم ّ  
  .ويم شّمتحدّاميدوارم چنان توفيقى حاصل شود که کل 

   و مقصد عظيمى بهّقوهعرض کرد تا حال کسى از شرق با چنين (
  .)ممنون و متشکريم غرب نيامده لهذا بى نهايت ما

  
  )1(داج نطق مبارک در منزل مستر
  )١٣٣٠ ّربيع الثانى ٢٨( ١٩١٢آپريل  ١٦  در مجلس اطفال نيويورک

  به به چه اطفال مبارکى هستند خيلى نورانيند در وجوهشان
ّ محبت ا باهر است در حقشان دعا ميکنمانوار    بقول حضرت.ّ

  مسيح اينها اطفال ملکوتند قلوبشان مثل آينه در نهايت
  لطافت است هر گاه قلوب بزرگان مثل اينها بشود خوبست
 ---------------------------------------------------------- 

)1(  Mr. Dodge  
  

  ٢٧ص 
  ع اطفال قلوبشان نورانى و پاک است جمي.چه قدر نورانيند

  و تازه اند من ى ندارند مانند نهالهاى ترّ و غشّهيچ غل
  .ّطيبه بخشد  مبارکه شود و ثمراتدر حقشان دعا ميکنم که هريک شجرۀ

  
  ١٩١٢ آپريل ١٦نيويورک _ اج دمنزل مستر و مسس خطابه در 

  )1 (١٣٣٠انى ّث ربيع ال٢٨) عصر ( 
  ه نميتواند اين گونه نفوس راّماديخوب مجلسى است قواى 

ّالفت بخشد و باين درجه بسوى محبت و اتحاد کشاند    تا بحال مثل اين.ّ
  انجمن منعقد نشده که نفوس از شرق بيايند و اهل غرب اينگونه

  ّنهايت محبت و يگانگى با آنها معامله و مالقات نمايند اين فقط بيک با
   حضرت مسيح ظاهر شد در وقتى که. حاصل شده استّلهيه اّقوۀ

  ميان شعوب و فرق مختلفه الفت داد در ميان يونان و رومان و سريان
   زيرا اختالف و عداوت بين آن اقوام بدرجه ئى.اجيپسيان التيام داد و

  بود که محال بود الفت و التيام حاصل شود لکن حضرت مسيح
  ت کهّحبو م پس اين الفت .فق فرمودّ و متّمتحدّ کل را ّلهيه اّقوۀب



  ّلهيه اّقوۀحضرت بهاء ا در ميان ما انداخته نميشود مگر ب
 - -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- - ---- --- --- ---- --- --- -------- 
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  ٢٨ص 
  نقريب مالحظه خواهيد نمود که چگونه شرق و غرب دست درع

  نى خيمه بر افرازد جميع ملل راآغوش شود و علم وحدت عالم انسا
  ّ در ظل خود جمع نمايد اسم ايرانى و امريکائى نماند نفوسّقوهاين 

  به اسم انگليزى و جرمنى افتخار نکنند فرنساوى و عربى ناميده نشود
   نمائى که تو از چهسؤال چنانکه از هريک .ّجميع ملت واحده گردند
ّملتى گويد انسانم و در ظل    خادم عالم انسانيم عنايت بهاء اّ

  ّر صلح اکبرم جميع يک ملت و يک عائله و اهل يک وطن گردندکلش
  بّصع که مرکز ت ئى حضرت بهاء ا در نقطه.و اين نزاع و جدال نماند

  هب مختلفه در نهايتابود ظاهر شد و با وجودى که ملل و مذ
  بغض و عداوت بودند خون يکديگر را ميريختند چنان اتحاد

  تفاقى در ميان آنها انداخت که باهم در نهايت التيام و الفتندو ا
  نهايت اشتياق و آرزوشان اين است که روزى با شما ها مالقات

   امروز عالم. بهاء ا چه کردهّقوۀنمايند روبرو شوند ببينند 
  انسانى عليل است و عالجش اتحاد عالم است حياتش به صلح

   از فضل و عنايت.لم انسانىاکبر است و سرورش به وحدت عا
  ئىه ّقوه الهى اميدوارم که شما بروح جديدى مبعوث شويد ب

  صلح اکبر و محبت قيام نمائيد که آثار وحدت عالم انسانى و
  الهى از اين شهر بساير بالد تأثير نمايد بلکه از امريکا بقطعات

  
  ٢٩ص 

   زيرا اين مملکت خيلى استعداد حاصل کرده.ديگر سرايت کند
  ّقوۀده وات عظيمه نمّترقي اتّمادياميدوارم چنانچه در 

  شان بخداّتوجهد باي ّلهيه نيز حاصل نمايد فيوضات اّروحانيه
  باشد همه خادم عالم انسانى گردند و انتشار فضائل انسانيه دهند

  شليم الهى نازلرتا انوار مدنيت آسمانى از اينجا بجميع جهات بتابد او



   اميدم چنان است که در اين. نمايدشود فيض ملکوت احاطه
  روح القدس  ت شديد بنمائيد زيرا خدا معين شما است نفثاتّميدان قو

  يقين است اين فيوضات حامى شما  ملکوتد شما است و مالئکۀّمؤي
  .شما را احاطه خواهد نمود

  
  ٣٠ص 

  تن گّ ملى واشنتاالر کتابخانۀ  ارتباط شرق و غرب دررۀگخطابه در کن
  )1 ()١٣٣٠ّ اول جمادى ٣ ( ١٩١٢آپريل   ٢٠

ُهو ا  
  امشب من نهايت سرور دارم که در همچو مجمع و محفلى

   من شرقى هستم الحمد  در مجلس غرب حاضر شدم.وارد شدم
  و جمعى مى بينم که در روى آنان نور انسانيت در نهايت جلوه و ظهور

  ّ است ملتاست و اين مجلس را دليل بر اين ميگيرم که ممکن
  ّ شوند و ارتباط تام بميان ايران و امريکا حاصلّمتحدشرق و غرب 

  ۀ ايران بهتر از ارتباط به امريکائيانّماديات ّترقي زيرا براى .گردد
  نميشود و هم از براى تجارت و منفعت ملت امريکا مملکتى بهتر
  از ايران نه چه که مملکت ايران مواد ثروتش همه در زير خاک

  ّ اميدوارم ملت امريکا سبب شوند که آن ثروت ظاهر. استپنهان
 ----- --- --- ---- ---- - ---- --- --- ---- --- --- ----- ---- -- ---- --- --- --- 
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  ٣١ص 
  ّشود و ارتباط تام در ميان ايران و امريکا حاصل گردد خواه از حيث

   به يکديگرّوحانيهرمدنيت جسمانيه خواه از حيث مدنيت 
   امريکا در ايران و مدنيتۀّماديمعاونت نمايند تا آنکه مدنيت 

   بارى کائنات. ايران در امريکا نهايت نفوذ و تأثير نمايدّروحانيۀ
  ًا هر شجرى منفرد. زندگانى مى توانند عالم هر يک منفردًاّعموميۀ

   همچنين.نشو و نما نمايد بدون اينکه از سائر اشجار مستفيد شود
   نوع انسان. زندگى تواند و لکن انسان ممکن نيستحيوان منفردًا

  محتاج تعاون و تعاضد است محتاج مراوده و اختالط است



  ً مثال اگر.تا کسب سعادت و آسايش کند و راحت و آرايش يابد
  ّترقى و ّليهّميان دو قريه ارتباط تام حاصل شود سبب منفعت ک

  ر چون تعاون و تعاضد حاصل شودگردد و همچنين ميان دو شه
  ّ پس اگر ميان دو اقليمى ارتباط تام و تعاون. و آسايش گرددّترقىسبب 

  وائد عظيمهفات و ّترقي نيست مزيد  ئى گردد شبههو تعاضد کامل حاصل
   حال اين محفل نورانى الحمد  سبب اتحاد شرق و غرب.شود

  علوم مى شوداست اساس تعاون و تعاضد دو ملت است از اين م
  وائد عظيمه حاصل خواهد شد يعنى در ايران مدنيتفکه منافع و 

  ه رواج و شيوع يابد و ابواب تجارت براى امريکا باز خواهدّمادي
   و منفعت طرفين گردد و اين ارتباطّترقىشد و يقين است سبب 

  
  ٣٢ص 

   حضرت.اعظم وسيلۀ حصول محبت بين ملل شرق و غرب شود
  ايران شصت سال پيش اساس چنين محبتى گذاشتبهاء ا در 

  و اعالن وحدت عالم انسانى فرمود و خطاب به نوع انسانى نمود
  فرمود که نوع انسانو که همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار 

   لهذا.عبارت از يک عائله است و جميع بشر عبارت از يک جنس
ّاميد چنان است که ملت ايران و امريکا يک ملت و    يک جنس وّ
   حضرت بهاء.يک طائفه و يک عائله گردند تفاوتى در ميان نماند

  ا به جهت اتحاد عالم انسانى و ترويج صلح عمومى و اين ارتباط
   فرمود چهل سال در زندان عبدالحميدّتحملو اتحاد جميع صدمات را 

   و همچنين من متجاوز. و اوقات مبارک در اعظم باليا گذشتدبو
   اتحاد ويت محترمۀعل در حبس و زندان بودم تا جماز چهل سا

  ّ سبب آزادى من شدند و نهايت محبت و مهربانى نمودند وّترقى
   نمى بودّترقى اگر جمعيت اتحاد و .ممکن شد که من باين ممالک آمدم

  آمدن من باين ممالک ممکن نبود پس براى آن جمعيت دعا کنيد که
   خالصه.يت و آزادى شدندّحر شوند زيرا سبب ّمؤيدروز بروز 

  الحمد اين بحر محيط آتالنتيک را من طى کردم و باينجا رسيدم 
  محافل را نورانى و نفوس را روحانى مى بينم و از اين محافل خيلى

   خداوندا آمرزگارا اين مجمع را. شما ها دعا مى کنمم و در بارۀرمسرو



  
  ٣٣ص 

   اتحاد روشن نمايد شرق و غربيق بخش تا عالم را بنورفتأييد کن و تو
   اى بخشندۀ مهربان دلها را. کندّمنورت و نور اتفاق ّحبرا به پرتو م

  را مانند شمع بر افروز بنفثات روح القدس زنده کن و رويها
  .تا جهان را نورانى کنند و نفوس را رحمانى نمايند

  .توئى بخشنده و توئى دهنده و توئى مهربان
  

   )1 (ونيورساليستخطابه در کليساى ي
   )١٣٣٠)2ّ االول جمادى ٤( ١٩١٢آپريل ٢١   واشنگتن

 ُهوا  
ُآنچه قسيس فرمودند دليل بر حسن اخالق و خدمت بعالم ّ  

   زيرا مخالف.وار تحسيناانسانى است شايان ستايش است و سز
  ّه است که شش هزار سال است اين تعصبات عالمّات طبيعيّتعصب

   نموده چه قدر محاربات واقع شده چه قدرانسانى را زير و زبر
--- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- 
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  ٣٤ص 
   اين.منازعات وقوع يافته چه عداوتها که ميان بشر پيدا شده

  ّ افکار متوجه  عصر ظهور حقيقت است الحمدعصر چون
   وحدت عالم انسانى درياى حقيقتّعدحقيقت است و نفوس مست

   اديان.در موج است و سراب تقاليد روز بروز در اضمحالل
  موجوده اساس واحد بوده و آن اساس حقيقت است

ّو سبب الفت و محبت بشر و علت     لکن. نوع انسان استّترقىّ
  ّيک از مظاهر الهيه کم کم آن نور حقيقت پنهان شدبعد از هر 

  ظلمات اوهام و تقليد بميان آمد عالم بشر گرفتار آن ظلمات
  گشت روز بروز عداوت شديد شد تا بدرجه ئى رسيد که هر

ّملتى دشمن ملت ديگر شد بشأنى که اگر موانع سياسى نبود همديگر ّ  
  س بايد حاال ديگر ب.ّرا بکلى معدوم و مضمحل ميکردند



  ّ کل بندگان ى حقيقت کنيم از اين اوهام بگذريم الحمدّتحر
  ّيک خداونديم جميع در ظل عنايت او هستيم مشمول الطاف
   با جميعااوئيم خدا بجميع مهربان است ما چرا نا مهربان باشيم خد

  صلح است ما چرا در جنگ باشيم نهايت بعضى نادانند بايد
  ربيت کرد عليل و مريض اند بايدتعليم نمود اطفالند بايد ت

  معالجه نمود عليل را نبايد مبغوض شمرد طفل را نبايد بد گفت
   جميع انبيا بجهت تربيت آمدند.بايد در چاره و عالج کوشيد

  
  ٣٥ص 

  تا نفوس غير بالغه را به بلوغ رسانند و الفت و محبت بين جنس
  انش زيرا خدا از براى بندگ.بشر اندازند نه بغض و عدوات

   خواهد مخالفّشر هرکس براى بندگان او ّشرخير خواسته نه 
  خداست و بر مسلک الهى نيست بلکه بر مسلک شيطانست چه
  .که صفت الهى رحمت است و صفت شيطانى صفت نقمت
  هرکس با بندگان مهربان باشد متابعت خدا نموده و هر شخص

  حض استبا بندگان نا مهربان مخالفت خدا کرده زيرا خدا رحمت م
  .ّمحبت صرف است و شيطان بغض محض است و عداوت صرف
  ّپس بدانيد در هر محفلى محبت است آن محفل محفل رحمن

   انبياى الهى بجهت.است و هر جا عداوتست وسوسۀ شيطان است
  وداد آن آمدند که نفوس مظاهر رحمن باشند و در قلوب محبت و

  ضاى طبيعت حرکتاندازند چه که حيوان اسير طبيعت است و بمقت
  ّ ندارد و اما انبيا بجهت تعليم خيرّشر خير و مى نمايد و مالحظۀ

   تا نفوس بمقتضاى عدل و انصاف حرکت کنندّشره نآمدند 
  فق عدل و عقل است مجرىا هر امرى که مو.نه بمقتضاى طبيعت

  لو مخالف طبيعت باشد و آنچه منافى عقل و انصاف است دارند و
   پس انسان بايد متابعت.موافق طبيعت باشدو  و لمتروک شمارند

  ّ اما نفوس ناقصه تابع طبيعتند هر قسم ميل.ّرحمانيت الهى کند
  

  ٣٦ص 
ّطبيعت باشد مجرى ميدارند اسير جسمانياتند از فيوضات روحانيه ّ  



   زيرا در انسان دو جنبه است جنبۀ رحمانى و جنبۀ حيوانى.خبر ندارند
ّت و محبت و وفا اما جنبۀ حيوانى نزاعجنبۀ رحمانى صلح و صفاس ّ  
   اگر در انسان جنبۀ حيوانى غلبه کند.و جدال است و حرب و قتال

  . يزدان استّاضل از حيوان است اگر جنبۀ الهى غالب شود مالئکۀ
   حيوانى مغلوب شود تا نفوسىتعاليم انبيا بجهت اين بوده که جنبۀ
   و آن. آسمانى غلبه نمايدکه اسير طبيعتند نجات يابند و جنبۀ

  ّجنبۀ الهى عبارت از فيض روح القدس است عبارت از تولد ثانى
  است هر کس داراى آن جنبه باشد خير خواه عموم است بجميع
  خلق مهربانست با هيچ مذهبى عداوت ندارد و از هيچ دينى

   اگر به آن اساس رجوع.تزييف نکند زيرا اساس اديان الهى يکى است
ّمتحد شويم اما اگر بتقاليد رجوع کنيم منمائيم     زيرا.تلف شويمخّ

  تقاليد مختلف است و اساس اديان الهى واحد تقاليد سبب
  .د و الفتّتحااختالف و کلفت است و اساس اديان الهى باعث ا

  بارى حضرت مسيح مى فرمايد وقتى که آن روح حق ميآيد تمام
  ر بسيارى هست کهحق را بجهت شما ميگويد و باز ميفرمايد امو

  ّحال شما استعداد شنيدن آنها را نداريد اما چون آن روح
   حال قرنى است که.حق آيد از براى شما ها تمام را بيان خواهد کرد

  
  ٣٧ص 

  آن روح الهى ناطق شد و تمام حق را ظاهر نمود حقيقت دين
  مسيح را بيان کرد خلق را از اوهام برهاند نابنياد جهل و عداوت

   ما بايد بجان و دل بکوشيم.ّد شود و اساس محبت تأسيس يابدبر با
  ّتا اين عداوت و بغضا محو شود و اين جدال و قتال بکلى زائل
  گردد و نصيحت روح القدس اين است که بر قدم مسيح مشى

  ّو سلوک نمائيم انجيل را بخوانيم ببينيم که حضرت مسيح محبت
  ليب دعا فرمود که خدايا از قاتلين باالى صّمحض بود حتى در بارۀ

  .اينها در گذر زيرا نميدانند نادانند اگر ميدانستند چنين نميکردند
   چه قدر مهربانند که بر صليب طلب مغفرتّلهيهببينيد مظاهر ا

  ّ پس ما بايد متابعت مظاهر الهيه کنيم بر مسلک.قاتالن مى فرمايند
   از شما ها.مانبيا مشى و سلوک نمائيم و از ظلمت تقاليد بگذري



  ؟ ميکنم آيا خدا ما را براى محبت آفريد يا براى عداوتسؤال
   پس ما بايد ملتفت.ّيقين است بجهت الفت و محبت خلق فرموده

  ّباشيم زيرا نفوسى را منافع شخصيه و اميدارد که از حق چشم پوشند
  آنها غير از مقصد شخصى نخواهند و جز در ظلمت اغراض سير

  نمائيد که چون حضرت مسيح ظاهر شد چه قدر مالحظه .ننمايند
  عهّنا ماليمات ديد با وجود اين عاقبت اقوام مختلفه و احزاب متنو

  نيان و سريانيان و مصريانناجمع فرمود اقوام رومانيان و يو را
  

  ٣٨ص 
  نفثات روح القدسبه همه در نهايت عدوات بودند حضرت مسيح 

  نداخت اختالف بر طرف فرمود الفت بين قلوب اّمتحدجميع را 
ّشد نزاع و جدال از ميان رفت در ظل مسيح کل در نهايت صلح ّ  

   آيا اين که اطاعت مسيح کردند بهتر بود يا اگر.زندگانى نمودند
  است  حال اميد؟اطاعت شيطان و عداوت و طغيان مى نمودند

که ملل و امم شرق و غرب در اين قرن مبارک حضرت بهاء ا  
ّلقدس زنده شوند و جميع متحد گردند کل متابعتبنفثات روح ا ّ  

  ّاساس اديان الهى کنند و آن حقيقت واحد است اختالف و تعدد
  ّى حقيقت کنند متحد شوند وحدتّتحرّ وقتى که کل .قبول ننمايد

   بارى در حق شما ها.عالم انسانى جلوه نمايد صلح اکبر ظاهر شود
  ّمحبت باين محفل آمدنددعا ميکنم که اى پروردگار اين جمع محض 

   کنّمنور خدايا رويها را . و وفاق حاضر شدندّحبو با کمال 
  ارواح را به بشارت کبرى مستبشر فرما و چشمها را بمشاهدۀ

  .ى روشن کن و گوشها را باستماع نداى احلى ملتذ نمادُآيات ه
  پروردگارا خطا کاريم تو مغفرت کن گنه کاريم تو عفو فرما

  پناه ده نقصان را بغفران خود کامل کن اين نفوسدر پناه خود 
  ى حقيقتّتحررا از عالم اوهام برهان و بحقيقت داللت نما تا 

  کنند از عالم ناسوت دور شوند و بعالم ملکوت نزديک گردند
  

  ٣٩ص 
  از جهان ظلمانى بفضاى نورانى در آيند از ظلمات امکان برهان



   کن و مطالع آثار نما از غير فرما مظاهر انوارّمنوربانوار المکان 
  زگارى و دانا رتو آم  اى پروردگار.ّخود بيزار فرما مطلع بر اسرار کن

  .و توانا و توئى قادر و بينا تو بخشنده ئى
  

  )دارالفنون سياهان  ( )1(خطابه در هوارد يونيورسيتى
  )2) (1330ّ االول جمادى 6 )صبح  ( ١٩١٢ آپريل ٢٣واشنگتن 
ُهو ا  
  ز من در نهايت سرورم زيرا مى بينم بندگان الهى در اينامرو

   در پيش خدا سفيد.مجمع حاضرند سفيد و سياه با هم همنشين اند
  و سياه نيست جميع رنگها رنگ واحد است و آن رنگ عبوديت الهى
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  ٤٠ص 
   سفيداستو رنگ حکمى ندارد قلب حکم دارد اگر قلب پاک  است بو

   خدا نظر بالوان ننمايد نظر بقلوب نمايد.يا سياه هيچ لونى ضرر نرساند
  هشّهرکس قلبش پاک تر بهتر هرکس اخالقش نيکوتر خوشتر هر کس توج

   مالحظه. پيشتر الوان در عالم وجود هيچ حکمى نداردبملکوت ابهى بيشتر
  نمائيد در عالم جماد الوان سبب اختالف نيست در عالم نبات
  الوان گلهاى رنگارنگ سبب اختالف نيست بلکه الوان سبب

  ّزينت گلستان است زيرا لون واحد زينتى ندارد اما وقتى که گلهاى
   عالم بشر هم نيز نظير.رنگا رنگ مى بينى آن وقت جلوه و زينت دارد

  بوستان است و نوع انسان مانند گلهاى رنگا رنگ پس رنگهاى
   همين طور در عالم حيوان الوان است کبوتران.مختلف زينت است

  رنگارنگ اند با وجود اين در نهايت الفتند هيچ وقت برنگ يکديگر
  نگاه نمى کنند بلکه نگاه بنوع مى کنند چه بسيار کبوتران سفيد

  ّسياه پرواز کنند همين طور سائر طيور و حيوانات مختلف اللونبا 
   حال مالحظه کنيد. نظر برنگ نمى کنند بلکه بنوع نظر دارندابدًا

  در حالتى که حيوان عقل ندارد ادراک ندارد با وجود اين الوان
  ؟چرا انسان که عاقل است اختالف ميکند، سبب اختالف نميشود



   يک آدمندخصوص سفيد و سياه از ساللۀ نيست على السزاوار ابدًا
   حضرت.از يک خاندانند در اصل يکى بوده اند يک رنگ بوده اند

  
  ٤١ص 

  ا يک رنگ داشت ساللۀ جميع بشر بآنهاّواشت حآدم يک رنگ د
  ميرسد پس اصل يکى است اين الوان بعد بمناسبت آب و اقليم

  ر مسرورم لهذا من امروز بسيا.ّ اهميت نداردابدًاپيدا شده 
  که سفيد و سياه در اين محفل با هم مجتمع شده اند اميدوارم

   برسد که مابين امتياز نماند و با هم ئىاين اجتماع و الفت بدرجه
   ولى ميخواهم مطلبى بگويم تا سياهان.ّدر نهايت الفت و محبت باشند

   شما.ممنون سفيدان شوند و سفيد ها مهربان بسياهان گردند
  بينيد آن وقت ميدانيدهاى افريقا را به برويد سيافريقا اگر با

   الحمد  شما مثل سفيدانيد. کرده ايدّترقىکه شما چه قدر 
  ّامتياز چندانى در ميان نيست اما سياه هاى افريقا بمنزلۀ

ّ اول اعالن حر.خدمه هستند   ّيتى که براى سياه ها شد از سفيدانّ
  د تا سياه ها را نجات دادندآمريک بود چه محاربه و جانفشانى کردن

   سياهان آفريک در نهايت اسارت.و بعد سرايت بجاهاى ديگر کرد
  بودند ولى نجات شما سبب شد که آنها نيز نجات يافتند يعنى

  ّيتّها کردند آن بود که اعالن حريامريکائه ب دول اروپا اقتدا
  ّ بجهت شما سفيدان آمريکا چنين همتى نمودند اگر.عمومى شد

ّ همت نميبود اين حراين    پس شما بايد.ّيت عمومى اعالن نميشدّ
  بسيار ممنون سفيدان آمريکا باشيد و سفيدان بايد بسيار بشما

  
  ٤٢ص 

  فاق کوششّ نمائيد و باتّترقىمهربان گردند تا در مراتب انسانى 
  .ّيد و با هم امتزاج تام يابيدئ فوق العاده نماّترقىنمائيد تا شما نيز 

  اظهار ممنونيت از سفيدان نمائيد ن است شما بايد بسيارمختصر اي
  که سبب آزادى شما در آمريکا شدند اگر شما آزاد نمى شديد ساير

  ّ حال همه آزادند و بکلى سياه ها هم نجات نمى يافتند الحمد
   من دعا ميکنم که در حسن اخالق و اطوار.در راحت و آسايش



  ه و سفيد نماند جميع را عنوان کنيد که اسم سياّترقىبدرجه ئى 
  انسان باشد مثل اين که جوق کبوتر را عنوان کبوتر است سياه

   من اميدوارم که شما.و سفيد گفته نميشود و همچنين ساير طيور
   بايد بکوشيد.ّبچنين درجه ئى رسيد و اين ممکن نيست مگر به محبت

ّتا در ميان شما ها محبت حاصل شود و اين محبت حاصل نم   يشودّ
  شما ممنون سفيدان باشيد و سفيدان مهربانکه مگر اين 

  ّد و در عزت شما سعى نمايند اين سببن شما بکوشّترقىبشما و در 
ّمحبت ميشود بکلى اختالف بين سياه و سفيد زائل ميگردد ّ  
   من خيلى.بلکه اختالف جنس و اختالف وطن همه از ميان ميرود

  ر ميکنم که اين محفل شاملاز مالقات شما مسرورم و خدا را شک
   اميدوارم.ّسياه و سفيد است و هر دو با کمال محبت و الفت مجتمع

ّ الفت و محبت کلى شود تا عنوانى جز عنوان انسان دراين نمونۀ ّ  
  

  ٤٣ص 
  تّان کمال عالم انسانى است سبب عزميان نماند اين عنو

   شما لهذا من در بارۀ.ابدى است سبب سعادت بشرى است
  و در  ّعا ميکنم که با هم در نهايت الفت و محبت باشيدد

  .کوشش نمائيد راحت يکديگر نهايت سعى و
  

  ولهّخطابه در منزل على قلى خان نبيل الد
  )1 (١٣٣٠ّاالول  جمادى ٦) عصر  ( ١٩١٢ آپريل ٢٣واشنگتن 
ُهو ا  

  الحمد  قرون تاريک گذشت قرن نورانى آمد
   است ادراکات در تزايد است هر کسّترقىعقول و نفوس در 

  ى حقيقت ميکند هر انسانى ميخواهد بآنچه صحيح است و سببّتحر
   در عالم نسآء هيجان عظيم است نهايت آمال و آرزو. است پى بردّترقى
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  ٤٤ص 



   نيست جمعيت نساء در اين ئى است و خدمت بعالم انسانى شبههّترقى
  ّ اين نيت.رجال همعنان گردند  مى نمايند و ميکوشند تا باّترقىعصر 

  اقتدار پيدا نمايند بسيارى ازو  ّترقىبزرگى است اگر جمعيت نسآء 
  .داشتآيند جارى و مجرى خواهند  امورى را که حال از عهده بر نمى

  امروز اعظم مصائب عالم حرب است عالم انسانى راحت نيست
   حربند جميعّۀي در تهًاّست زيرا جميع دول مستمرو حرب دائمى ا

  يمين و عرق ّدک زارع به اموال صرف حرب ميشود اين بيچارۀ
  ين شب و روز ميکوشد تا چند دانه بدست آيد و خرمنى اندوختهبج

  صالت تجهيز حرب ميشود و خرجگردد ولى چه فايده زيرا حا
   و اين حرب.گ و قورخانه و کشتيهاى جنگ ميگرددنتوپ و تف

   اتالف نفوس نمائيد که در ميدانمالى دائمى است ديگر مالحظۀ
   هر چند حرب جانى يعنى اتالف نفوس.حرب چگونه پايمال ميشوند

  ّمحدود و مخصوص است اما حرب مالى دائمى است و عمومى و
   حال چون.رّرى از آن متضجع بعموم بلکه عالم انسانضرر آن را

  دن نظر داشته باشّدرن بحرکت آمده اند بايد اين را مزنان در اين ق
  تا امر صلح عمومى ترويج شود وحدت عالم انسانى ظاهر گردد
  ّفضائل بشر جلوه نمايد قلوب ملل بهم ارتباط جويد تعصب دينى

  ّ گردد تعصب سياسىّو مذهبى بر طرف شود تعصب جنسى زائل
  

  ٤٥ص 
   بشر يکّجمعيت زيرا . وطنى از ميان برخيزدّتعصبنماند و 

  عائله اند و جميع اوالد آدم همه فرزندان خدا هستند جميع
  ممالک يک کره و يک وطن است و جميع امم بندگان يک خداوند

  جميع را خدا خلق کرده جميع را خدا حفظ ميکند روزى ميدهد
   مادام.ّش شامل کل است و رحمتش بر همه نازلميپروراند الطاف

   آيا ما بهتر؟او عادل و مهربان است ما چرا ظلم و طغيان نمائيم
   استغفرا خدا عادل و مهربان؟ميدانيم و دانا تر از خدا هستيم

   شما که جمعيت نساء هستيد بکوشيد؟ ما چرا نا مهربان باشيم،است
  ميع دست بهم داده درتا قلوب ارتباط ديگر حاصل نمايد ج

  .خير عالم انسانى بکوشيد تا شرف عالم انسانى جلوه نمايد



  مالحظه کنيد اگر اهل يک خانه با هم الفت نمايند چه قدر
  ّ و متفق باشندّمتحدفايده دارد و اگر اهل شهرى با يکديگر 

  چه قدر سبب تعاضد و تعاون است و سبب نتايج کليه و حصول
  ّ و همچنين اهل اقليمى اگر اتحاد نمايند.ّت و ثروت عموميهّعز

  ّ و ملت.ت و سعادتشان زياد تر گرددّعزات بيشتر و ّترقيچه قدر 
   و مدنيتّترقىّامريک چون متفق شدند چه قدر سبب سعادت و 

ّ اگر اين اتحاد و اتفاق در ميان واليات متحده.ايشان گرديد ّ ّ  
   ديگر.نميشدت حاصل ّ و علوم و صنايع و علويّترقىنبود اين 

  
  ٤٦ص 

ّاز اين ميزان يگيريد که اگر جميع ملل اتحاد و اتفاق نمايند ّ  
  ّچگونه خواهد شد يقين است اين عالم جنت ابهى شود کمال

  آسايش دست دهد فالح عظيم حاصل گردد و جميع مذاهب وحدت
  ت يابند شرق و غرب دست در آغوش شودّو يگانگى و اخو

  قه نمايد علم وحدت عالم انسانىجنوب و شمال مصافحه و معان
   صلح عمومى بلند گردد آهنگ تحسين و تمجيدموج زند خيمۀ

   لهذا شما که خانمهاى محترمه ايد و دانا. اعلى بگوش رسدٔاز مال
  ّو خيرخواه بايد شب و روز بکوشيد تا اين علم وحدت و اتحاد

  نير جهات نمايد تا جهان جهااسه در امريکا بلند شود و سرايت ب
  .ديگر شود و کمال ديگر جلوه نمايد

  
   واشنگتن- خطابه در مهمانى ضياء پاشا سفير عثمانى

  )1(١٣٣٠لى ٔ االوجمادى ٨  )شب(١٩١٢آپريل  ٢٥ 
ُهو ا  

  امشب شب مبارکى است شايان نهايت سرور و ستايش
  --- ---- ---- - ---- --- --- ---- --- --- ----------- --- ---- --- 

) 1 (ص 1ٓ االثار ج  شرح در بدايع   
 

  ٤٧ص 
ً اوال الحمد:است بجهاتى چند    در مملکتى هستيم که در نهايت ّ



  ّمعموريت و آزادى است ثانيًا در خانه ئى هستيم که منسوب به
   عثمانى است ثالثًا مهمان حضرت سفيرى هستيمّدولت عليۀ

  که در عالم اخالق مثل شمس مشرق است رابعًا اين مجلس
   زيرا از اهالى شرق.ّاد شرق و غرب را مجسم ميکندّالفت و اتح

  حضرت سفير عثمانى و مخدوم محترمشان حاضرند و قرينۀ
  ۀ مشرقيان وّعزمحترمه شان امريکائى و سفير ايران از ا

   اين دليل بر آنست که شرق.خانم محترمۀ ايشان نيز امريکائى
ّو غرب الفت و اتحاد حاصل نمايد نفوسى که اهل حل و    عقدندّ

   نيست که منتها ئى وسيع و عقل سليم دارند هيچ شبههو فکر
  ّآرزوشان محبت بين بشر است و نهايت آمالشان الفت و يگانگى

   هر چند در قرون ماضيه اين حقيقت نمايان.بين نوع انسان
   عالم انسانىّترقىّنبود اما حال که عصر نورانى است و قرن علم و 

  ّ بشريهّجمعيتئله آشکار شد که بعون و عنايت الهى اين مس
  مرتبطند و جميع از يک عائله و اهل يک وطن و يک کره
  .عصر وحدت عالم انسانى است و زوال اوهام قرون ماضيه

  ّهر دانشمندى احساس مينمايد که اين قرن وحدت و اتحاد است
   لهذا اميدواريم سوء تفاهم.ه رو بزوالّيهمات وّتعصب و
  

  ٤٨ص 
  ّ از ميان برخيزد تا بدانند که اس اساس رحمانىّبين ملل بکلى

  ّوحدت عالم انسانى است و مقصود اصلى مظاهر الهيه
   اديان الهى سبب اختالف نيست و مورث.تربيت عالم بشرى
   زيرا اساس جميع اديان حقيقت است.عداوت و بغضا نه

  د ندارد و اين اختالفات از تقاليدّعدو حقيقت يکى است ت
  يد مختلف است لهذا سبب اختالف و جدالاست چون تقال

  .است اين ظلمات تقاليد آفتاب حقيقت را پنهان نموده
  تتيوز بروز اين ظلمات رو بزوال و تشحال الحمد  ر

  است عنقريب بتمامها زائل گردد و شمس حقيقت درخشيده
  و تابان علم وحدت عالم انسانى و خيمۀ صلح عمومى بلند شود

   از مرحمت حضرت سفير خيلى ممنونم و.ر گرددو عالم عالم ديگ



  شکر ميکنم که سبب الفت و اجتماع ملل مختلفه در اين محفل وداد
  .ه اين گونه مجالس شايان شکر و ستايش استّبتشدند و ال

  
  ٤٩ص 
  )1) (زُآل سل( ّطابه در کليساى موحدين خ

  )2 (١٣٣٠ّاالول  جمادى ٩ صبح ١٩١٢ آپريل ٢٦واشنگتن 
  . کنمّلهيهّع محترم ميخواهم ذکرى از وحدانيت ادراين جم

  اين واضح است که حقيقت حادثه نميتواند ادراک حقيقت قديمه
   چون مالحظه درکائنات ميکنيم مى بينيم تفاوت مراتب.نمايد

   کندّترقىً مثال عالم جماد هر چند .مانع از ادراک مقامات است
  شو و نما نمايد ازد عالم نبات هر قدر نخبرى از عالم نبات ندار

   کند تصور ادراک سمعّترقىعالم حيوان خبر نگيرد حيوان هر چه 
   او خارج است هر چند وجود داردو بصر نتواند زيرا از حوصلۀ

  فوق اوست لهذا ولى از عالم انسانى بى خبر چه که عالم انسانى ما
  ه نتواند تفاوت مراتبّ کند ادراک حقيقت انسانيّترقىهر چه 
  فوق را ادراک دونى رتبۀ ما  پس هر رتبۀ ما.ز ادراک استمانع ا
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  ٥٠ص 
  ز خلقند چه جماد و چه نبات و چهّنکند حال آنکه جميع در حي

  ً مثال.کن تفاوت مراتب مانع از ادراکحيوان و چه انسان ل
  فوق او هستيم ّوجود اين نبات موجود و ما از او مطلع چرا که ما

   کند ممکن نيستّترقىلکن اين نبات از ما خبر ندارد و هر قدر 
   مادام در عالم خلق که عالمو. ّاز سمع و بصر اطالعى حاصل نمايد

  س چگونه پ،حدوث است تفاوت مراتب مانع از ادراک است
  ّحقيقت انسانيه که مخلوق و حادث است ميتواند ادراک حقيقت

  س ازّ مقدّلهيه اين ممکن نيست چرا که حقيقت ا؟ کندّلهيها
   از اين گذشته آنچه بتصور آيد محاط است و.ادراک است
  ؟ آيا ممکن است محاط ادراک محيط نمايد، محيطّلهيهحقيقت ا



   محاطّلهيهيط و حقيقت ااين ممکن نيست که حقيقت انسانيه مح
  . محيط استّلهيهباشد حال آنکه انسان محاط و حقيقت ا

   نيست زيراّهيتآنچه بتصور انسان در آيد آن الوپس 
   مظاهرّلهيه اّيۀّ لهذا رحمت کل. بتصور نمى آيدّهيتحقيقت الو

ّمقدسه را مبعوث ميفرمايد و تجل   يات نامتناهيه بر آن مظاهرّ
   اين مظاهر. فيض مينمايديد و آنها را واسطۀ اشراق مينماّلهيها

  ّهيتآتند و حقيقت الوسه که انبيا هستند مانند مرّمقد
   اشراق بر آنها مى تابد و مرايا استفاضهّمانند آفتاب که در اشد

  
  ٥١ص 

   خود نزولّوحقيقت مى نمايند لکن آفتاب از علاز شمس 
   نهايت صفا نهايت مرايا در.ننموده و در مرايا دخول نکرده

  و قابليت و استعداد است مرايا از عالم ارض است و حقيقت
   از روى تقديس است هر چند حرارت آفتاب ميتابدّهيتالو

  ّو مرايا از آن استفاضه مينمايند و کل از او حاکى لکن شمس از
   و شمس حقيقت. تقديس خود نزول ننمايد و حلول نکندّوعل

  دند ولىّعدهرچند مرايا متده اشراق نمايد ّعدبر مراياى مت
   يکى است حقيقت يکى استّلهيهشمس يکى است فيوضات ا

   حال بعضى عاشق.نور واحد است که بر مرايا اشراق نمود
ّآفتابند تجليات او را در هر آينه مى بينند تقي   دى بمراياّ

   که باشد آفتاب راد بآفتاب دارند در هر آينهّندارند تقي
   که آينه را مى بينند از مشاهدۀ آفتابّ اما آنهائى.مى پرستند

  ت موسوى راآً مثال آنهائى که مر.در آينۀ ديگر محرومند
  ديدند و مؤمن بودند چون آفتاب در مرآت مسيحى اشراق

  به مرآت موسوى شدند عاشق آفتاب نبودند ّدنمود مقي
  . عيسوى نديدند لهذامحروم ماندندتانوار حقيقت را در مرآ
   اشراقّاشد حقيقت در مرآت عيسوى در و حال آنکه شمس

  ّوجود اين هنوز يهود متمسک به مرآت بود و انوارش ظاهر تر با
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   خالصه شمس.موسويند و محروم از مشاهدۀ آفتاب حقيقت
  شمس واحد است و نور نور واحد و بر جميع ممکنات يکسان

   را پس بايد انوار.اشراق مينمايد و هر کائنى را از او نصيبى
ّبپرستيم از هر آينه ئى که باشد تعصبى نداشته باشيم زيرا تعصب ّ  
  مانع حقيقت است چون اشراق واحد است لهذا بايد حقايق

  ّقوۀّانسانيه مستفيض از نور واحد گردند و آن اشراق واحد 
   اين قرن چون قرن انوار است.جامعه ايست که جميع را جمع نمايد
   نموده چشم ها را بينا کردهشمس حقيقت جميع بشر را روشن

  گوشها را شنوا نموده نفوس را زنده فرموده ما هم بايد در نهايت
  ّالفت باشيم چه که کل مستفيض از يک شمس هستيم و انوار
  ّيک شمس بر کل تابيده بلکه اين نزاع شش هزار ساله زائل

  يات بر طرف شود اينّعدشود اين خونريزيها تمام گردد اين ت
ّز ميان برداشته شود نور محبت ا بتابد کل با همعداوتها ا ّ  

   خيمۀ وحدت عالم انسانى راحتّظلمرتبط گرديم تا جميع در 
َباشيم و در سايۀ علم صلح اکبر مأوى جوئيم و بجميع بشر مهربان َ  

   خداوند مهربانا کريما رحيما ما بندگان آستان توئيم.شويم
  ّت بر کل مشرق و ابرتحمّدانيت تو آفتاب رحّو جميع در ظل و

ّ بر کل ميبارد الطاف شامل کل است و فضلت رازقتعنايت ّ  
  

  ٥٣ص 
  .ّمحافظه فرمائى و کل را بنظر مکرمت منظور دارىرا ّکل جميع 

  اى پروردگار الطاف بى پايان شامل کن نور هدايت بر افروز
  چشم ها را روشن کن دلها را سرور ابدى بخش نفوس را روح

  ّحيات ابديه احسان فرما ابواب عرفان بگشا نورتازه ده و 
ّايمان تابان نما در ظل عنايت کل را    ّ کن و جميع را متفقّمتحدّ

  فرما تا جميع انوار يک شمس شوند امواج يک دريا گردند اثمار
  نسيم باهتزار آيند  يک شجره شوند از يک چشمه نوشند از يک

  .بخشنده و توانا نمايند توئى دهنده و از يک انوار اقتباس
  

  ٥٤ص 



   آپريل٣٠ )1(وگخطابه در منزل مبارک شيکا
  )2 ()١٣٣٠ّ االول جمادى13(1912
ُهو ا  

ّما بهاء ا را اول مربى عالم انسانى ميدانيم    در زمانى که شرق.ّ
  را ظلمت اختالف احاطه نموده بود و ملل مشرق زمين در نهايت

  يگر در نهايت اجتنابعداوت و بغضا بودند و مذاهب با يکد
  ول جنگ وغيگر را نجس ميدانستند و هميشه مشو يکد

  جدال در چنان وقتى حضرت بهاء ا چون شمس از افق
  ّشرق طالع شد و جميع را بمحبت و معاشرت دعوت فرمود
  ّو به نصيحت و تربيت آنها پرداخت از هر ملت و مذهبى

   و بنهايتهدايت کرد ملل و مذاهب مختلفه را التيام داد
ّاتحاد و اتفاق رسانيد بدرجه ئى که چون در مجامع آنها ّ  

  ام اسرائيلى است کدام مسلماندداخل ميشوى نميدانى ک
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  ٥٥ص 
   ايرانّمستبد پادشاه .مسيحىاست کدام فارسى و کدام 

  با جميع علما بر خالف قيام نمودند و به نهايت اذيت پرداختند
  بعين ايشان را کشتندبس کردند تاححضرت بهاءا را 

  جه ئى اذيت مى نمودند که هر نفسى اطاعت حضرتربد
  بهاء ا ميکرد جان و مالش بهدر ميرفت ولى آخر مقاومت

   لهذا از ايران حضرت.ليمش انتشار يافتاو را نتوانستند و تعا
  ّبهاء ا را به بغداد و از بغداد به روميلى و از آنجا به سجن عکا

  بسح من هم در آن .ّفرستادند و در سجن عکا صعود فرمودند
   شد جميعّترقىّ اتحاد و ّجمعيتيت از طرف ّحربودم تا اعالن 

  ّما از تعاليم ا.محبوسين را آزاد کردند و من هم بيرون آمدم
  ى حقيقت است اساس جميع انبياّحرّحضرت بهاءا اول ت

   حضرت ابراهيم منادى.حقيقت است و حقيقت يکى است
  حقيقت بود حضرت موسى خادم حقيقت بود حضرت مسيح



ّمؤسس حقيقت بود حضرت محمد مروج حقيقت بود ّ ّ  
  .ر حقيقت بود و حضرت بهاءا نور حقيقتّحضرت اعلى مبش

  ّيقت اديان الهى يکيست در حقيقت اختالف نيست اماحق
  تقاليد چون مختلف است سبب اختالف و جدال گشته اگر

  ّى حقيقت و ترک تقاليد شود جميع ملل متحد گردند زيراّتحر
  

  ٥٦ص 
   ثانى.اختالفى در حقيقت اديان نيست بلکه در تقاليد است
  ود جميعتعليم حضرت بهاءا وحدت عالم انسانيست که فرم

  ّبندگان خداوندند کل را او خلق کرده رزق ميدهد مى پروراند
   ما چرا،جميع در بحر رحمت او مستغرق اند و خدا بهمه مهربان

  ، ما بايد اطاعت سياست الهى نمائيم؟به يکديگر نا مهربان باشيم
   ثالث فرمود؟آيا ما از سياست الهى سياستى بهتر ميدانيم

  را دين و علم هر دو حقيقت است اگردين با علم توأم است زي
  دين مخالف حقيقت باشد وهم است و هر مسئلۀ دينى که
   پس.مخالف علم صحيح و عقل کامل باشد شايان اعتمادنه

  . است بايد زائل نمودّترقىرسوماتى که منافى علم و  تقاليد و
  ّرابع دين بايد سبب اتحاد باشد قلوب را بيکديگر ارتباط دهد

  ّ و انبياى الهى بجهت الفت و اتحاد آمدند پس اگرحضرت مسيح
  ّ خامس تعصب. استحّدين سبب اختالف شود نبودن آن مرج

ّدينى تعصب جنسى و تعصب وطنى و تعصب سياسى سبب جدال است ّ ّ  
   سادس.ّو هادم بنيان انسانى بايد جميع اين تعصبات را ترک نمود

   تا نور اين صلحصلح اکبر است عالم بشر بايد در صلح اکبر باشد
   سابع.بر دول و ملل عالم نتابد عالم انسانى آسايش نيابد

  مساوات حقوق رجال و نساء است بايد نساء تربيت و تعليم يابند
  

  ٥٧ص 
  .بسيار  کنند و بدرجۀ رجال رسند از اين قبيل تعاليمّترقىتا 

  
  ١٩١٢ مى ٥ شيکاگوخطابه در هتل منزل مبارک 



   )١٣٣٠الولى  اجمادى ١٨)( صبح ( 
  شما ها بفرمودۀ حضرت مسيح اطفال ملکوتيد و
   زيرا قلوبتان.بفرمايش حضرت بهاءا شمعهاى عالم انسانى

  در نهايت صفاست ارواحتان در نهايت تقديس آلوده باين
   پدران.ه دلهاى شما پاک و صاف استنعالم نيستيد و مانند آئي

   پرورش دهند بنهايتو مادران شما بايد شما را بکمال رأفت
  آداب و کماالت تعليم نمايند تا در نهايت اتقان بفضائل عالم

   نمائيد تحصيلّترقىف شويد و در جميع مراتب ّصانسانى مت
  ّعلوم و صنايع کنيد سبب ظهور فيوضات باقيه شويد و علت

  )ا نموده فرمودند ّحببعد خطاب بساير ا( ّات کليه گرديد ّترقي
  ا برخيزيد قلبتان  بايد بر خدمت کلمةمن ميروم لکن شما
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  ٥٨ص 
  هّتتان خالص شود تا مستفيض از فيوضات الهيّپاک باشد ني

   مالحظه نمائيد که هر چند آفتاب بر جميع اشيا يکسان.گرديد
   شديد نمايد نه در سنگ سياهلى در آئينۀ صاف جلوۀميتابد و
  ّت جلوه و حرارت آن در زجاج و بلور بجهت لطافت آنستّشد

   همچنين باران.اگر لطافت و صفا نباشد اين تأثيرات ظاهر نشود
  ّ اثرى از آن بظهور نرسد اماابدًااگر بر زمين شوره زار ببارد 

   امروز.م شود و بار و ثمر آردرخّاگر بر زمين پاک و طيب ببارد سبز و 
  ّروزيست که قلوب صافيه از فيوضات ابديه بهره گيرد و نفوس

ّزکيه از تجليات باقيه روشن و     مؤمن  شما الحمد. گرددّمنورّ
  ّبا و موقن بکلمات ا و متوجه بملکوت ا هستيد نداى

  ّديد نيتّالهى را شنيديد قلوبتان به نسائم جنت الهى مهتز گر
  خير داريد مقصدتان رضاى الهى است مرادتان خدمت بملکوت

  يکديگر در نهايت ت برخيزيد و باّقو پس بکمال .رحمانى است
   نشويد نظرتان بملکوت حق باشدّمکدر از يکديگر ابدًاّاتحاد باشيد 

  نه عالم خلق خلق را از براى خدا دوست داريد نه براى خود



   زيرا. نميشويدّمکدريد هيچوقت دوست ميدار چون براى خدا
  به نفوس انسان کامل نيست البد هر انسانى نقصى دارد اگر نظر

  نظر بخدا نمائيد چون ّ ميشويد اما اگرّمکدرنمائيد هميشه 
  

  ٥٩ص 
  عالم حق عالم کمال است رحمت صرفست لذا براى او همه را

   پس بقصور کس نظر.دوست ميداريد بهمه مهربانى ميکنيد
  يد جميع را بنظر عفو ببينيد زيرا چشم خطا بين نظر بخطاننمائ

  ع را اويّکند اما نظر خطاپوش به خالق نفوس بنگرد چه که جم
  ّخلق کرده کل را او مى پروراند رزق ميدهد جميع را روح و روان

  ّمبذول ميفرمايد چشم و گوش عطا ميکند لهذا کل آيات
  جميع مهربانى بايد جميع را دوست داشت ب.قدرت او هستند

  کرد فقرا را رعايت نمود ضعفا را حمايت کرد مريضان را شفا
  ّکه اتحاد   لذا من اميدوارم.بخشيد نادانان را تعليم و تربيت نمود

  ّجميع احباى امريکا شود جميع  ّاى شيکاغو سبب اتحادّحبّو اتفاق ا
  آن وقت ّمقتداى کل شوند خلقشان استفاضه نمايند يعنى خلق از
  .دات ملکوت ابهى و فيوضات شمس حقيقت احاطه نمايدتأيي

   
  ٦٠ص 

   )1( متوديکسخطابه در کليساى گري
  )2 (١٣٣٠ االولى جمادى٢٥)  شب   (١٩١٢مى ١٢  نيويورک
ُهوا  

  ّچون نظر بتاريخ ميکنيم مالحظه مينمائيم که از اول عالم الى زماننا
  بوده يا حربهذا بين بشر جنگ و جدال بوده يا جنگ بين اديان 

  بين اجناس بوده يا نزاع و جدال بين دول بوده يا بين دو اقليم
  از سوء تفاهم و عدم تربيتو بوده و جميع اينها از جهل بشر ناشى 

   زيرا اعظم نزاع و قتال بين اديان بوده و حال آنکه انبياى.منبعث
  ّالهى بجهت اتحاد و الفت بين بشر آمدند زيرا آنان شبانان بودند

  ه گرگان و شبان بجهت جمع گوسفندان آمده نه براى تفريقن
   هر شبان الهى جمعى از اغنام متفرقه را جمع کرد از جمله حضرت.آنها



   اسرائيل را جمع کرد و با يکديگرموسى بوده اغنام اسباط متفرقۀ
  س برد بعد از تفريق جمع کرد و با يکديگرّمقدالفت داد به ارض 
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  ٦١ص 
  ت تبديلّه عزتشان بّ ايشان گرديد لهذا ذلّترقىالتيام داد و سبب 

  ل گشتّمبدشد و فقرشان بغنا و رذائل اخالقشان بفضائل 
  تشانّعزصيت  يمانى تأسيس يافت وبدرجه ئى که سلطنت سل

   پس معلوم شد موسى شبان حقيقى بود.بشرق و غرب رسيد
   چون. اسرائيل را جمع نمود و با هم التيام دادزيرا اغنام متفرقۀ

  حضرت مسيح ظاهر شد سبب الفت و اجتماع اغنام متفرقه
   اسرائيل را با اغنام يونان و رومان و کلدانيانگشت اغنام متفرقۀ

   اين اقوام با هم در نهايت. سوريان و مصريان جمع فرمودو
  جدال و قتال بودند خون يکديگر را ميريختند و مانند حيوانات

  درنده يکديگر را مى دريدند لکن حضرت مسيح اين ملل را جمع
ّو متحد و متفق نمود و ارتباط داد و نزاع و جدال را بکلى بنيان ّ ّ  

  ّ الهى سبب الفت و محبت پس معلوم شد اديان.بر انداخت
  بوده دين ا سبب نزاع و جدال نيست اگر دين سبب جدال
  و قتال گردد عدم آن بهتر است زيرا دين بايد سبب حيات

  . معدوم خوشتر و بى دينى بهترّالبتهگردد اگر سبب ممات شود 
   عالج است اگر عالج سبب مرض شودزيرا تعاليم دينى بمنزلۀ

   و همچنين وقتى که عشاير عرب.وشتر است عدم عالج خّالبته
  وت و جدال بودند خون يکديگر را مى ريختندادر نهايت عد

  
  ٦٢ص 

  اطفال اسير مى کردند و در صحراءو اموال تاراج مى نمودند و اهل 
   دائمى داشتند نفسى راحت نبود هيچجزيرة العرب مقاتلۀ

  ر شدّ آرام نداشت در چنان وقتى حضرت محمد ظاه ئىقبيله
ّلفت داد با يکديگر متحد و متفقاو اينها را جمع کرد و قبائل متفرقه را  ّ  



   کرد کهّترقى ه ئىل و جدال در ميان نماند عرب بدرج قتاابدًانمود 
   از اين فهميديم که. کبرى تأسيس کردتسلطنت اندلس و خالف

  اساس دين الهى از براى صلح است نه جنگ و اساس اديان الهى
  ّ آن محبت است حقيقت است ارتباط است ولى اينيکى است و

  نزاع ها منبعث از تقاليدى است که بعد پيدا شد اصل دين يکى
  است و آن حقيقت است و اساس اديان الهى است اختالف ندارد
  اختالف در تقاليد است و چون تقاليد مختلف است لهذا سبب

   کنند و اگر جميع اديان عالم ترک تقاليد.اختالف و جدال گردد
  ّ نمايند جميع متفق شوند نزاع و جدالىّاتباعاصل اساس دين را 

  د قبولّعدنماند زيرا دين حقيقت است و حقيقت يکى است ت
  ّ اما امتيازات جنسى و اختالف قومى وهم محض است زيرا.ننمايد

   يک شخص همهّنوع بشر يکى است کل يک جنسند و جميع ساللۀ
  ف جنس در آفرينش و خلقت الهىساکن يک کرۀ ارضند و اختال

  نگريزى و ديگرى راانيست خدا جميع را بشر خلق کرده يکى را 
  

  ٦٣ص 
  فرانسوى و ايرانى و امريکائى خلق ننموده لهذا اختالفى در جنس

  بشر نه جميع برگ يک درختند و امواج يک بحر اثمار يک شجرند
   نوع در عالم حيوانات مالحظه کنيد در.و گلهاى يک گلستان

  هم مى چرند امتيازى نيست گوسفندان شرق و غرب با
  هيچ گوسفندان شرقى گوسفندان غربى را بيگانه نشمرد

  فت در چراگاهلو قوم ديگر نداند بلکه با هم در نهايت التيام و ا
   و همچنين طيور شرق.ّبچرند نزاع نوعى و ملى در بين آنها نيست

  و ارتباطند ابدًاو غرب چون کبوتران جميع در نهايت الفت 
   اين امور در بين حيوان.ّامتيازات مليه در ميانشان نيست

  وار استا آيا سز،که عارى از دانشند سبب اوهام نمى شود
   اين گونه اوهام کند و حال آنکه عاقل استّاتباعانسان 

  ّ متفکرهّقوۀ مدرکه دارد ّقوۀ است ّلهيه او مظهر وديعۀ
   اين گونه اوهامّاتباعچگونه  ، با وجود اين مواهب؟دارد
   يکى گويد من آلمانى هستم يکى گويد من انگريزى هستم؟کند



  يکى گويد من ايطاليائى هستم و باين اوهام با هم نزاع و جدال
   الو ا؟وار استا آيا اين سز،کنند و حرب و قتال نمايند

  زيرا حيوان راضى باين اوهام نميشود چگونه انسان راضى
   آيا محاربات و اختالفات.رّصوآنکه وهم است و محض تميشود با 

  
  ٦٤ص 

  اوطان يعنى اين شرق است اين غرب است اين جنوب است
   الو ا محض اوهام است؟و اين شمال است اين جائز است

   جميع ارض قطعۀ واحده است و وطن.ر و خيالّصوو صرف ت
   لحمد حال ا.ک باين اوهام شودّواحد لهذا نبايد بشر متمس

  من از شرق باينجا آمده ام مى بينم اين مملکت بينهايت معمور
  است هوا در نهايت لطافت است اهالى در نهايت درجۀ آداب

   آيا جائز است بگويم اينجا وطن من،و جکومت عادل و منصف
   انسان.ّ اين نهايت تعصب است؟ رعايت نهنيست و سزاوار 

  ى حقيقت نمايد يقين استّتحرّنبايد متعصب باشد بلکه بايد 
   پس ثابت شد که.ّکه بشر کل نوع واحدند و ارض وطن واحد
  . اساسى نداردابدًاباعث هر حرب و قتال صرف اوهام است 

  بينيد که از هجوم غير مشروعمالحظه در طرابلس نمائيد ب
  ايطالى چه مى شود چه قدر بيچاره ها در خون خويش ميغلطند

   طرف تلف مى شود چه قدر اطفالروزى هزاران نفوس از دو
  بى پدر و چه قدر پدران بى پسر مى شوند و چه قدر مادران
  که در مرگ فرزندان ناله و فغان مى نمايند آخر چه ثمرى

   انصاف نيست که ئىاصل خواهد شد نه ثمرى و نه نتيجهح
  نات مبارکه نمائيدا مالحظه در حيو.انسان آنقدر غافل باشد

  
  ٦٥ص 

   ندارند و جدالى ندارند هزاران گوسفندانکه هيچ حرب
   نزاع نکنندابدًابا هم ميچرند و هزاران جوق کبوتران ميپرند و 

  نزاع و جدالند ولىدر و لکن گرگان و سگان درنده هميشه با هم 
   لکن انسان محتاج نيست قوت دارد.براى طعمه مجبور بشکار



  ّاما بزرگانولى محض طمع و شهرت و نامجوئى اين خونها ميريزد 
  بشر در قصور عاليه در نهايت راحت آرميده اند ولى بيچارگانرا

  ان حرب برانند و هر روز آلت جديدى که هادم بنياندميه ب
  ّ بحال بيچارگان رحم ننمايند و ترحمابدًابشر است ايجاد کنند 

  ّبمادران نکنند که اطفال را در نهايت محبت پرورش داده اند
  يش فرزندان آرام نداشته اند چهچه شبها که محض آسا

  ّروز ها که در تربيتشان منتهاى مشقت ديده اند تا آنها را به
   است مادران و پدران در يکسزاوار آيا .بلوغ رسانيده اند

  روز هزاران جوانان اوالد خويش را در ميدان حرب پاره
  فلت و جهالت وغ اين چه وحشت است و اين چه ؟پاره بينند

  نده محض قوت ضرورى حيوانات در؟ عداوتاين چه بغض و
  ّميدرند ولى گرگ روزى يک گوسفند ميدرد اما انسان بى

   خاک و خونشتۀغانصاف در يک روز صد هزار نفر را آ
  نمايد و فخر کند که من بهادرى کردم و چنين شجاعتى ابراز

   
  ٦٦ص 

  نمودم که روزى صد هزار نفس هالک کردم و مملکتى را
   ئىنيد که جهالت و غفلت انسان بدرجه مالحظه ک.بباد فنا دادم

  است که اگر شخص يک نفر را بکشد او را قاتل گويند و قصاص
  ّنمايند يا بکشند يا حبس ابدى نمايند اما اگر انسانى صد هزار
ّنفر را روزى هالک کند او را جنرال اول گويند و اول شجاع ّ  

  را خائن او ددزد شخصى از مال ديگرى يک ريال ب اگر.دهر نامند
  .ّو ظالم گويند اما اگر مملکتى را غارت کند او را جهانگير نام نهند

   بارى در ايران.اين چه قدر جهالت است چه قدر غفلت است
  در ميان مذاهب و اديان مختلفه نهايت عداوت و بغض بود
  و همچنين در سائر ممالک آسيا اديان دشمن يکديگر بودند

  ريختند اجناس و قبائل در جنگمذاهب خون يکديگر مى 
  و جدال و هميشه در نزاع و قتال بودند همچو ميدانستند که

  ع خود را بکشند اگر دينى بر دينىودر اين است که ن نهايت فخر
   همچودر .غلبه مى نمود قتل و غارت مى کرد و بى نهايت فخر مى نمود



  وقتى حضرت بهاء ا در ايران ظاهر شد و تأسيس وحدت
  لم انسانى نمود و اساس صلح اکبر نهاد و جميع را بندگانعا

ّخداوند فرمود که خالق کل خداست و رازق کل خدا    او.ّ
   او به بندگان؟ ما چرا بايد نا مهربان باشيم،بجميع مهربان است

  
  ٦٧ص 

   مادام خدا؟ ما چرا بايد دشمن و مخالف باشيم،رؤف و رحيم است
  ؟د بغض و عداوت داشته باشيم ما چرا باي،ّکل را دوست دارد

  ّمادام کل را رزق ميدهد تربيت ميفرمايد بجميع مهربان است
  ّالهيهّنيز بايد کل را دوست مهربان باشيم اين است سياست  ما

   آيا ممکن است بشر سياستى.ه نمائيمّهي سياست الّاتباعما بايد 
   اين ممکن نيست پس بايد؟ تأسيس کندّلهيهبهتر از سياست ا

  ت و مهربانىّحبابعت سياست او کنيم همين طور که خدا با جميع بممت
   خالصه. و مهربان بعموم باشيمّحبمعامله ميفرمايد ما نيز م

  حضرت بهاء ا اساس صلح عمومى نهاد و نداى وحدت
  عالم انسانى بلند فرمود تعاليم صلح و سالم را در شرق منتشر

  ّ نوشت و کل راساخت و در اين خصوص الواح بجميع ملوک
  ت عالم انسانى درّعزّتشويق کرد و به کل اعالن فرمود که 

  ّ و اين قضيه بدايتش شصت سال پيش واقع.صلح و سالم است
  ن که امر به تعاليم صلح فرمود ملوک شرق مخالفتيو بسبب ا

  ر کردند هرّصواو نمودند زيرا منافى خيال و منفعت خويش ت
  بس شديد وارد ساختندحد ضرب و ّنوع اذيتى بر او وارد نمودن

   او را حبس نمودند ئىبه بالد بعيده کردند آخر در قلعهو سرگون 
  و بر ضد دوستان او برخاستند و براى اين مسئله يعنى ترک

  
  ٦٨ص 

  ّه و وحدت انسانى و صلح و اتحاد خونّهميتقاليد و
  بيست هزار نفر ريختند چه خاندانها را که پريشان نمودند چه

  ابدًا را که قتل و غارت کردند لکن دوستان بهاء ا نفوس
   بدل و جان در نهايت سعى ميکوشندٓاالنفتور نياوردند والى 



  ّکه ترويج صلح و اتفاق نمايند و بالفعل بر اين امر خطير
   جميع طوائف که تعاليم بهاء ا را قبول نمودند همه.قائمند

  لم انسانىّحامى صلح عمومى هستند و مروج وحدت عا
  ّنهايت محبت را بنوع بشر دارند زيرا ميدانند که جميع
   واحدهّبندگان يک خداوندند و کل از جنس واحد و ساللۀ

  نهايت بعضى جاهلند بايد تربيت شوند مريضند بايد معالجه
  گردند اطفالند بايد تعليم و آداب آموخت طفل را نبايد دشمن

   معالجه کرد و نادانوض داشت بايدغگرفت مريض را نبايد مب
  ّ لهذا اس اساس اديان الهى الفت.را بايد تعليم و تربيت نمود

  ن الهى سبب بغض و عداوت بوديت بشر است اگر دّحبو م
  آن دين الهى نيست زيرا دين بايد سبب ارتباط باشد سبب

   دانستنّمجردّ اما هر چيزى .ترويج الفت و يگانگى شود
  ّقوۀلت خوب است لکن کفايت نکند جميع ميدانيم عدا

  ً مثال اگر بدانيم معبد ساختن خوب است باين.اجرائيه الزم
  

  ٦٩ص 
  دانستن بوجود نمى آيد بايد ارادۀ ساختن نمود و بعد ثروت

   ما جميع ميدانيم صلح خوب. دانستن کفايت نکندّمجردالزم 
  ّ اما چون.است سبب حيات است لکن محتاج ترويج و عمليم

  ورانى است و استعداد صلح حاصل البد بر ايناين عصر عصر ن
  .است اين افکار منتشر شود بدرجۀ اجرا و عمل آيد يقين است
  زمان حاميان صلح مى پرورد در جميع اقاليم عالم حامى صلح

  موجود و چون من بامريکا آمدم ديدم جمعى همه حامى صلح اند
  دالتو اهالى در نهايت استعداد و حکومت امريکا در نهايت ع

   لهذا من آرزويم چنان است.و مساوات بين بشر جارى است
  ّکه اول پرتو صلح از امريکا بساير جهات بر افتد اهالى امريک

  يز بر اينر اگر انگ.يند زيرا مثل سايرين نيستندآبهتر از عهده بر
  امر برخيزد گويند بجهت منافع خويش مبادرت باين امر نموده

  ند بجهت محافظت مستعمرات خوداگر فرانسه قيام نمايد گوي
  برخاسته اگر روس اعالن کند گويند براى مصالح سلطنت خود



ّتکلم کرده اما دولت و ملت امريکا مسلم است که نه خيال مستعمراتى ّ ّّ  
  دارند نه در فکر توسيع دائرۀ مملکت هستند و نه در صدد حمله

  بعثّملل و ممالک پس اگر اقدام کنند مسلم است که من بسائر
ّاز همت محض و حمي   ت و غيرت صرف است هيچ مقصدىّ

  
  ٧٠ص 
   بارى مقصد من اين است که شما اين علم را بلند نمائيد.رنداند

  زيرا شما سزاوار تريد در جميع بالد استعداد موجود است و فرياد
  گ آمده اند دول هر سالى مبلغىنته صلح عمومى بلند زيرا مردم ب
  ٓ االن زير زمين اروپا پر.د لهذا مردم خسته اندبر مصارف جيش مى افزاين

ّديک است مواد جهنميه بنيان عالم انسانىز است نّشراز آالت و ادوات  ّ  
   بارى اعظم سبب صلح اساس اديان الهى است اگر.را براندازد

  سوء تفاهم بين اديان از ميان برود مالحظه مى نمائيد که جميع حامى
  ّسانى زيرا اساس کل يکى است و آنّصلحند و مروج وحدت عالم ان

  ً مثال حضرت.ى قبول نکندّزد و تجّعدحقيقت است و حقيقت ت
  ّموسى ترويج حقيقت نمود حضرت مسيح مؤسس حقيقت بود

  ّحضرت محمد حامى حقيقت بود جميع انبياء نور حقيقت بودند
َحضرت بهاء ا علم حقيقت بلند نمود ترويج صلح عمومى و وحدت َ  

َسانى فرمود در حبس و زندان آنى آرام نيافت تا در شرق علمعالم ان َ  
  صلح را بلند فرمود نفوسى که تعاليم او را قبول نمودند جميع حامى

   همين طور که امريکا.صلح اند جان و مال خود را انفاق مى نمايند
ّماديات ّترقيدر     آفاق است و در ترويج صنايع و بذله شهرۀّ

  بايد در نشر صلح عمومى نيز نهايت غيرت و معروف رّهمت مشهو
  ّنمايند تا مؤيد شوند و اين امر خطير از اينجا بساير جهات سرايت نمايد

  
  ٧١ص 

ّمن در حق شما دعا ميکنم که موفق و مؤيد شويد ّ.  
   

  )2( بستن ّ کنفرانس موحدين)1(خطابه در معبد ترمونت
 )3 (١٣٣٠ ٓ االخرجمادى ٥ )شب( ١٩١٢ مى ٢٢ 



ُهوا  
  امشب من تازه از راه رسيده ام خسته ام با وجود اين

  ت ميدارم زيرا جمع محترمى مى بينم در اين محضربمختصرى صح
   مالحظه نمائيد که.حاضر و بر خود فرض ميدانم که صحبت نمايم

  ک است زيرا حرکت دليل وجود است و سکونّتحرجميع کائنات م
  ده است و هر کائنىک بينيد آن زنّتحردليل موت هر کائنى که م
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  ٧٢ص 
  ک يابيد مرده است جميع کائنات در نشو و نما استّتحرکه غير م
  جملۀ کائنات معقوله دين است دين و از . سکون نداردابدًا
  ک ماندّتحراگر غير م ک باشد روز بروز نشو و نما نمايدّتحربايد م

   استّمستمرّمرده شود زيرا فيوضات الهيه افسرده گردد مرده و پژ
  . است دين بايد در نشو و نما باشدّمستمر ّلهيهمادام فيوضات ا

  اين قرن نورانىد يافته است زيرا ّددقت کنيد که جميع امور تج
  د يافتهّتجدقرن تجديد جميع اشياء است علوم و فنون 

  د يافته آدابّتجدد يافته قوانين و نظامات ّتجدصنايع و بدايع 
  ّد يافته حتى علوم قرون ماضيهّتجدد يافته افکار ّتجدو رسوم 

   ثمرى ندارد قوانين قرون ماضيه ثمرى نداردابدًاامروز 
  زيرا اين قرن قرن معجزات استعادات قديمه ثمرى ندارد 

  .قرن ظهور حقيقت است و آفتاب درخشندۀ قرون ماضيه است
   ثمرى دارد يا آيا فنون قرون ماضيه امروز، کنيدقدرى در علوم نظر

  ّقوانين طيبۀ قديمه امروز ثمرى دارد يا نظامات استبداد ادوار
   واضح است که هيچيک ثمرى ندارد با؟عتيقه امروز ثمرى دارد

  وجود اين چگونه تقاليد اديان ماضيه امروز ثمرى دارد تقاليدى
   اوهام بوده نه اساس انبياى الهى آيا ممکن است امروز ازکه منبعث

   على الخصوص در نزد اهل عقل و علم زيرا نظر؟فائده ئى بخشد
  

  ٧٣ص 



  ميکنند که اين تقاليد مطابق حقيقت و علم نيست بلکه وهم است
  . عظيمى بدست آمده و مقاومت اديان ميکنند بهانۀ راونّماديلهذا 

  ّولى انبياى الهى تأسيس دين حقيقى کردند و از اين تقاليد بکلى
  ّبيزار بلکه معرفت الهى انتشار دادند و دالئل عقليه اظهار کردند بنيان

  ّاخالق انسانيه نمودند و فضائل عالم انسانى را ترويج کردند و
   تأسيسات انبيا سبب حيات بشر. فرمودندّدالئل عقليه نيز اظهار

   عالم انسانى بود ولى نهايت اسف در اين استّنورانيتبود سبب 
  اتّي آن حقائقى که انبيا بصدمات و بلّکه بکلى تغيير و تبديل يافت

   هر يک از انبيا. تقاليد از ميان رفتند بواسطۀدعظيمه نشر دا
   شد و بعضىابها ديد شهيدعذفوق طاقت بشر صدمات کشيد 

   ولى مدتى نگذشت.سرگون گشتند تا آن اساس الهى را تأسيس نمودند
  که آن اساس حقيقت از ميان رفت تقاليد بميان آمد و چون تقاليد
  مختلف بود لهذا سبب اختالف و نزاع بين بشر شد جدال و قتال

ّو اما انبيا بکلى از آن تقاليد بيخبر بلکه بيزار زيرا انبيا. بميان آمد   ءّ
   حال اگر ملل عالم ترک تقاليد کنند.ّالهى مؤسس حقيقت بودند

  ّ و متفق شوند و حقيقت يکى استّمتحدى حقيقت نمايند ّتحرو 
   توحيد است اساس وحدتّنورانيتد قبول نکند و حقيقت ّعدت

  ّعالم انسانى است اما تقاليد سبب تفريق بشر و مورث محاربه
  

  ٧٤ص 
   مالحظه مينمائيد اليوم منبعث از جميع اديان که.و جدال است

  تقاليد آباء و اجداد است شخصى که پدرش يهودى بود او هم
  يهودى است اگر پدرش مسيحى بود او نيز مسيحى آنکه پدرش
  بودائى بود او نيز بودائى و اگر پدرش زردشتى بود او نيز زردشتى

  ندى حقيقت نميکنّتحر ابدًااين پسران جميعًا تقليد آباء ميکنند 
  ّ اين تقاليد سبب شده که بکلى عالم انسانى.درتحت تقاليد مانده اند

  ّد و اتفاق حاصلّتحامختل گرديده و تا اين تقاليد زائل نشود ا
   آسايش و راحت عالم انسانى جلوهدنگردد و تا اين تقاليد محو نشو

   پس حقيقت اديان الهى دو باره بايد تجديد گردد زيرا.ننمايد
  ۀ دانه بود نبات شد اغصان و اوراد پيدا کردهر دين بمنزل



  شکوفه و ثمر به بار آورد حال آن درخت کهنه گرديده برگها ريخته
  ّثشده آن شجر از ثمر باز مانده بلکه پوسيده شده ديگر تشب

   پس بايد دانه را دو باره بکاريم زيرا اساس اديان.بآن فائده ندارد
   بر دارد جميع ملل و اديانالهى يکى است اگر بشر دست از تقاليد

   نزاع و جدالابدًاّمتحد شوند و جميع با يکديگر مهربان گردند و 
  ّ يک خداوندند خدا مهربان بکل است زيرا جميع بندۀ.نماند

ّخدا رازق کل است خدا محى کل است خدا معطى کل است ّ ّ  
  چنانچه حضرت مسيح ميفرمايد که آفتاب الهى بر گنهکار و

  
  ٧٥ص 
  ّار هر دو ميتابد يعنى رحمت پروردگار عام است جميعنيکوک

   عنايت حق بوده جميع خلق غرق درياى نعمت پروردگارّظلبشر در 
  ّترقىّ پس امروز از براى کل راه .ّفيض و موهبت الهى شامل کل است

   جسمانىّترقى روحانى ّترقى جسمانى و ّترقى بر دو قسم است ّترقىّمهيا و 
  ت عالم انسانىّعز روحانى سبب ّترقىّ اما سبب راحت معيشت است

  ت جسمانى سببّزيرا خدمت بعالم انسانى و اخالق مينمايد مدني
ّسعادت دنيوى اما مدني    انبياى. بشرّت ابديۀّعز سبب ّلهيهت اّ

  ردندکّ روحانيه نمودند خدمت بعالم اخالق ّنيتالهى تأسيس مد
  تّخوقسم است ات بر چند ّخو و ا.ت روحانى نمودندّخوتأسيس ا

  ت آدابّخوت جنس است اّخوت وطن است اّخوعائله است ا
  تها سبب قلع و قمع نزاعّخو اين او لکنت لسان است ّخواست ا

  عث از روحبت روحانى که منّخوو قتال بين بشر نميشود و لکن ا
ّالقدس است ارتباط تام بين بشر حاصل مينمايد بکلى اساس ّ  

  دهّعدّفه را يک ملت نمايد اوطان متجنگ قلع و قمع کند امم مختل
  را يک وطن کند زيرا تأسيس وحدت نمايد خدمت بصلح عمومى

   لهذا بايد بر اساس اديان الهى پى بريم و اين تقاليد را فراموش.کند
  کنيم آنچه حقيقت تعاليم الهى است آن را انتشار دهيم و بموجب آن

  ردد و اين جزت روحانى عمومى نشر گّخوعمل کنيم تا بين بشر ا
  

  ٧٦ص 



  تّعزت روح القدس نشود سعادت ناسوتى در اين است ّقوب
   ابدى در اينتى در اين است در جميع مراتب استفاضۀواله

  است اعالن صلح عمومى در اين است وحدت عالم انسانى در اين
  ت روح القدسى قرن نورانى گردد نجاح و فالح حاصلّاست باين قو

  ردند جميع اوطان يک وطن شود جميع مللّشود عموم بشر متحد گ
  .ّملت واحده گردند از براى عالم انسانى منقبتى باال تر از اين نيست

 يتّحر کرده ّترقى نموده فنون ّترقى در اين قرن علوم الحمد  
   گرديده و ّنيهّربا  نموده لهذا سزاوار عناياتّترقى نموده عدالت ّترقى

  . عالم انسانى شدهو وحدت قرن تأسيس صلح عمومى
  

  ٧٧ص 
   )2(ستروو) 1(خطابه در دارالفنون کالرک

  )3 (١٣٣٠ٓ االخر جمادى٦عصر  ١٩١٢مى  ٢٣  بستن
  اى انجمن مبارک بى نهايت مسرورم از اين که در اين جمعيت
  دارالفنون حاضرشده ام بسيار ميل داشتم که اين دارالفنون را

  يافت زيرا اين دارالفنونق ّحق الحمد  اين ت.روزى مشاهده کنم
   است و علم و اعظم منقبت عالم انسانى. فوايد عظيمه استأمنش

  انسان بعقل و علم ممتاز از حيوان است انسان بعلم کاشف اسرار
  ع بر اسرار قرون ماضيه گردد انسانّطلکائنات است انسان بعلم م

  بعلم کشف اسرار قرون آتيه کند انسان بعلم کشف اسرار مکنون
   آسمانون ارض نمايد انسان بعلم کاشف حرکات اجسام عظيمۀکم
   انسان است علم سبب شرف عالمّت ابديۀّعز علم سبب .گردد

  انسانى است علم سبب حسن صيت و شهرت انسان است علم
  کشف اسرار کتب آسمانى کند علم اسرار حقيقت آشکار نمايد علم
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  ٧٨ص 
  خدمت بعالم حقيقت کند علم اديان سابقه را از تقاليد نجات دهد علم
  کشف حقيقت اديان الهى کند علم اعظم منقبت عالم انسانى است علم



  .از اسارت طبيعت نجات دهد علم شوکت و نواميس طبيعت درهم شکندانسانرا 
   ارضزيرا جميع  کائنات اسير طبيعتند اين اجسام عظيمه اسير طبيعت است کرۀ
  باين عظمت اسير طبيعت است عوالم نبات و اشجار و حيوان اسير طبيعت

   از قانون طبيعت تجاوز نتواند اين شمس باين عظمتابدًااست هيچيک 
ّقدر ذره از قانون طبيعت خارج نشود اما انسان بعلم خرق قانون طبيعتب ّ  

   علم نظام طبيعت را درشکند و حال آنکه ذيروح خاکى استّقوۀکند و ب
  شمشير از روى دريا تازد در زير دريا جوالن نمايد در هوا پرواز نمايد بر 

  . علم کندۀّقودست طبيعت گيرد و برجگرگاه طبيعت زند و جميع اينها را ب
   عاصى و سرکش راّ برقيۀّقوۀًمثال مالحظه ميکنيم که انسان اين 

  در شيشه حبس کند و صوت آزاد را حصر نمايد و محيط
  ى راکمخابره کند کشتى بر صحرا راند خشهوا را بموج آرد و 

  کند و کوه را خرق نمايد شرق را همدم غرب کند دريا
   اسرار مکنونۀجنوب و شمال را دست در آغوش نمايد

   جميع.طبيعت را آشکار کند و اين خارج از قانون طبيعت است
  ّ علم از حيز غيب به عالم شهود آرد و جميعّقوۀاين صنايع و بدايع را ب

   خالصه.ق و وجود يابدّ علم تحقّقوۀاين وقايع خارج از قانون طبيعت است ولى ب
  

  ٧٩ص 
  آزاد است و اين آزادىجميع کائنات اسير طبيعت است مگر انسان 

  بواسطۀ علم است علم قواعد احکام طبيعت بهم زند نظام طبيعت
   پس معلوم شد که علم اعظم. علم کندّقوۀدر هم شکند و اين را ب

  ت ابدى است علم حيات سرمدىّعزمناقب عالم انسانى است علم 
   مالحظه کنيد حيات مشاهير علما را که هر چند جسم متالشى.است
  ى است ولىتّى علمشان باقى است سلطنت ملوک عالم موقشد ول

   انسان.سلطنت شخص عالم ابدى است و صيت شهرتش سرمدى
   شود و کاشف اسرار کائنات گردد شخصق علم شهير آفاّقوۀدانا ب

  ذليل بعلم عزيز شود شخص گمنام نامدار گردد و مانند شمع
  ت و شخص زيرا علم انوار اس.روشن ما بين ملل درخشنده شود

  ّعالم مثل قنديل درخشنده و تابان جميع خلق ميت اند و علماء
   مشاهير علماء سلف.زنده جميع خلق گمنامند و علماء نامدار



  تشان از افق ابدى درخشنده استّعزرا مالحظه کنيد که ستارۀ 
   لهذا من نهايت سرور را دارم که در اين.ٓو تا ابداالباد باقى و بر قرار

  حاضرم اميدم چنان است که اين مرکز عظيم شوددارالفنون 
  و بانوار علوم جميع آفاق را روشن کند کور ها را بينا کند کران را

  لّمبدشنوا نمايد مردگان را زنده کند ظلمت زمين را بنور 
   زيرا علم نور است و جهل ظلمت چنانچه در انجيل ذکر.نمايد

  
  ٨٠ص 

   چشم دارند ولىشده که حضرت اشعياء فرمود که اين خلق
  نمى بينند گوش دارند ولى نمى شنوند عقل دارند ولى نمى فهمند

  س ميفرمايد که من آنها راّمقدو حضرت مسيح در کتاب 
  ّ پس ثابت شد که نادان ميت و دانا زنده نادان.شفا ميدهم

  کور و دانا بينا نادان کر و دانا شنوا و اشرف مناقب عالم انسانى
   است وّترقى در اين اقليم علم روز بروز به الحمد  .علم است

  مدارس دارالفنونها بسيار تأسيس شده است و در اين مدارس
  تالمذه به نهايت جهد ميکوشند و کشف حقائق عالم انسانى

   اميدم چنان است که ممالک سائره اقتداء باين مملکت.ميکنند
  رندنمايند و مدارس عديده براى تربيت اوالدهاى خود برپا دا

   روشن گردد و حقائق و اسرارىو علم علم را بلند کنند تا عالم انسان
   نماند اين تقاليد موهومهّهليهات جاّتعصبکائنات ظاهر شود و اين 

  که سبب اختالف بين امم است از ميان برود اختالف بدل بائتالف
َشود علم وحدت عالم انسانى بلند گردد و خيمۀ    صلح عمومى بر جميعَ

  ّ زيرا علم جميع بشر را متحد کند علم جميع. عالم سايه افکنداقطار
  ممالک را يک مملکت نمايد جميع اوطان را يک وطن کند علم
  جميع اديان را دين واحد نمايد زيرا علم کاشف حقيقت است

   ولى حال عالم بشر در بحر تقاليد غرق.ّو اديان الهى کل حقيقت
  

  ٨١ص 
   محض است علم اين تقاليد رااوهامشده اند و اين تقاليد 

  از ريشه برافکند و اين ابرهاى ظلمانى که حاجب شمس حقيقت



  است متالشى نمايد و حقيقت اديان الهى ظاهر گردد و حقيقت
ّچون يکى است جميع اديان الهى متحد و متفق گردند اختالفى ّ  

  در ميان نماند نزاع و جدال از پايه بر افتد و وحدت عالم
   علم است که ازالۀ اوهام کند علم است که.ر گرددانسانى آشکا

   لهذا از خدا خواهم که روز بروز. ملکوت را هويدا نمايدّنورانيت
ِعلم علم بلند تر گردد و کوکب علم درخشنده تر شود تا جميع بشر َ َ  

   کند احساسات زياد شودّترقىاز نور علم مستنير گردند عقول 
   کندّترقىجميع مراتب کماالت اکتشافات تزايد نمايد انسان در 

   خداوند اکبر نهايت سعادت حاصل شود و اين مسائلّظلو در 
  ام  من از ممالک بعيده آمده.ق نيابدّحقجز بعلم حقيقى مطابق واقع ت
  ه حاضر شوم و اين نظامات وّميتا در اين مجامع محترمۀ عل

  ترتيبات را مشاهده کنم و نهايت سرور را پيدا نمايم و شايد
   در ممالک شرق جارى گردد و در شرقّيهّنه و فّاين نظامات علمي
   چون من مراجعت بشرق نمايم جميع را بتحصيل.ترويج علوم شود

  علوم وفنون نافعه تشويق و تحريص کنم اميدم چنان است
ّکه شما ها هم همت کنيد و در ممالک شرق مدارس مهمه بنا ّ  

  
  ٨٢ص 

  ينى و ژاپونى وچ هندى و اء شرق که ازبنکنيد و همچنين ا
  عرب و ارمنى در اينجا تحصيل علوم و فنون مينمايند چون

  ع و بدايعيباوطان خود مراجعت کنند ترويج علوم و صنا
  ه نيز مطابق غرب شود زيرا اهالى شرقّيمالک شرقنمايند تا م

  ّاستعداد زياد دارند ولى تا بحال اسباب تربيت عمومى مهيا
   لهذا اميدم چنان است.ن بالد نيستنبوده مدارس نظير اي

  ّ و فنون عصريهّلهيهکه شرق عنقريب از انوار علوم و حکمت ا
  ّبرد تا نور علم بجميع آفاق بتابد و جميع ممالک منور  وافربهرۀ
  ّ و ارتباط تام بين بشر حاصل شود و سعادت عالمگردد

   در آفاق شرق و غربّلهيهّانسانى جلوه نمايد تجليات علوم ا
  ّانتشار کلى يابد حقوق عموم محفوظ ماند و افراد انسانى روز

ّ فضائل گردند و نهايت اتحاد و اتفاق در بينّترقىبروز سبب  ّ  



  من و اين است   اين است منتهاى آرزوى.امم حاصل شود
  .از سفر خود بامريک مقصد من

  
  ٨٣ص 

   نزديک بستن پنجشنبه)1(ريجبخطابه در کم
 )2(١٣٣٠  ٓ االخرىجماد )شب(١٩١٢مى  ٢٣ 

  ّاى احباى الهى امروز من بدارالفنون کالرک رفتم در شهر
  در آنجا خيلى جمعيت بود صحبت کردم بى نهايت اظهار ستروو

  يق و تحريض بر تحصيلوشادمانى نمودند خيلى تشو سرور 
   زيرا علم اعظم منقبت عالم انسانى است علم سبب.علم کردم

  ه و علومّماديقسم است علوم  کشف حقائق است ولى علم بر دو
   کشفّلهيهه کشف اسرار طبيعت کند علوم اّمادي علوم .ّلهيها

  اسرار حقيقت نمايد عالم انسانى بايد تحصيل هر دو علم کند
   زيرا هيچ پرنده ئى به جناح واحد پرواز.اکتفاى به يک علم ننمايد

  باله و يک ّماديبال پرواز نمايد يک بال علوم  دوبه نکند بايد 
   اين علم از عالم طبيعت و آن علم از ماوراء الطبيعهّلهيهعلوم ا
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  ٨٤ص 
   مقصود از علم الهوتى کشف اسرار.اين علم ناسوتى آن علم الهوتى

   الهى استۀغ فهم حکمت بالاک حقائق معنوى استالهى است ادر
کشف حقيقت اديان رحمانى است و ادراک اساس شريعت ا  

   بارى امروز روز بعثت حضرت اعلى است روز مبارکى.است
   زيرا ظهور حضرت باب مانند طلوع. اشراق استأاست مبد

  صبح صادق بود و ظهور جمال قدم ظهور آفتاب هر صبح نورانى
  از شمس حقيقت دهد لهذا اين يوم يوم مبارکى استبشارت 

  ّمبدأ فيض است بدايت طلوع است اول اشراق است
  حضرت اعلى در چنين روزى مبعوث شد و نداء بملکوت

  ابهى نمود و بشارت بظهور جمال مبارک داد و بجميع طوائف



   جمعى در ايران متابعت نمودند و در باليا.ايران مقابلى کرد
  ده افتادند و در مقام امتحان و افتتان نهايتات شديّقو مش
  گشت  چه بسيار نفوس که شهيد.ت و ثبات آشکار نمودندّقو

  چه بسيار نفوس که در حبس شديد افتاد چه بسيار نفوس که
   با وجود اين با نهايت استقامت و ثبوت جانفشانى.عقوبات عظيمه ديد

  وردند متزلزل نشدند از امتحانات مالل نياابدًانمودند 
   آن نفوس.بلکه بر ايمان و ايقان خود صد مقابل افزودند

   اوج نامتناهى تقديسمنتخبين الهى هستند آن نفوس ستارۀ
  

  ٨٥ص 
   حضرت اعلى را.نده و تابانندهستند که از افق ابدى درخش

  ّدر شيراز اذيت کردند بعد باصفهان آمدند در اصفهان علما
   بعد حضرت را از اصفهانّاذيت زياد کرده اعتراضات نمودند

  به تبريز فرستادند و در تبريز چندى اقامت کردند بعد از تبريز
  به ماکو فرستادند در آنجا در قلعه ئى محبوس بودند بعد از
  ماکو به چهريق فرستادند و در آنجا هم محبوس بودند و از

  .چهريق به تبريز آوردند و در آنجا به نهايت ظلم و جفا شهيد نمودند
  ّرت اعلى مقاومت جميع ايران را نمودند اذيت کردندحض

  و هرچه خواستند آن سراج الهى را خاموش نمايند روشن تر
  ّ در ايامى که در ميان.گرديد و روز بروز امرش واضح تر شد

  خلق بودند در جميع اوقات بشارت به بهاء ا ميفرمودند
  شارت بظهورو در جميع الواح و کتب ذکر بهاء ا نمودند و ب

   نه هر خيرى شما مى يابيد در سنۀبهاء ا دادند که در سنۀ
   نه به لقاء ا فائز مى شويدّنه سعادت کلى حاصل ميکنيد در سنۀ

و از اين قبيل بيانات بسيار و جمال مبارک را به اسم من يظهره ا  
  لّس در محبت جماّمقد مختصر اين است که آن وجود .ذکر فرمودند

  :مبارک جانفشانى فرمود چنانچه در کتاب احسن القصص ميفرمايد
  ّ القتل فى محبتکّ االتّينتم ّفديت بکلى لک و ما ّسيدنا االکبر قد يا
  

  ٨٦ص 



   مالحظه کنيد که آن وجود مبارک چه قدر.ّحق فى سبيلک وانت الکافى بالّبّالس و
   جمال مبارکّصدمه ديدند و چگونه جانفشانى نمودند و چگونه بمحبت

  چگونه ما بايد بايشان اقتدا کنيم و جانفشانى نمائيم و منجذب بودند و
   زيرا.ّبنار محبت ا مشتعل گرديم و از عنايات الهى بهره و نصيب گيريم

  ّآن وجود مبارک وصيت کرده که در ظهور جمال مبارک در نهايت انقطاع
   بناء.ت بعالم انسانى کنيمباشيم جميع بشر را از براى او دوست داريم و خدم

  على ذلک مبارک باد امروز چه که امروز روز مبارکى است امشب من
  از مالقات شما ها بسيار مسرور شدم و از خدا خواهم که فيوضات ملکوت
  الهى بر شما احاطه نمايد وجود شما ها نورانى گردد و قلوبتان روحانى باشد

  د و بموجبيوب بخداوند جليل شود و منسيت گرداء و بنات ملکوبنو جميع ا
  . ا عمل کنيدءتعاليم حضرت بها

  
   )1()هال  ردوف(  انجمن آزادى اديان در تاالر خطابه در کنگرۀ

  )2(١٣٣٠خر ٓ االجمادى٧)  عصر ١٩١٢ (   مى٢٤بستن 
  ّ بجهت محبت بين بشر نازل شده بجهت الفتّلهيهاى طالبان حقيقت اديان ا
   نور را نه ولى افسوس که صاحبان ادياالم انسانى نازل شدنازل شده بجهت وحدت ع

   مسيحً مثال يهوديان. ديگرى ميشمارندّضدبظلمت مخلوط کرده اند هر يک هر پيغمبريرا 
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  ٨٧ص 
   مسيحّضددشت را رز موسى ميدانند مسيحيان حضرت ّضدرا 

  ّ بودا ميدانند و کل حضرتّضددشت را رزميدانند بودائيان حضرت 
   جميع ميدانند و جميع منکر حضرت باب و حضرت بهاءّضدّمحمد را 

  انگواران مبدئشان يکى است حقيقت شريعتشرا و حال آنکه اين بز
  ّيکى است مقصدشان يکى است اساس تعاليمشان يکى است و جميع متحد

  ق اند جميع به يک خدا تبليغ کردند و جميع شريعت يک خدا راّفو مت
  دشت پيغمبرى بود بر مذاق حضرترزً مثال حضرت .ترويج کردند

  مسيح تمامًا و هيچ تفاوتى در بين تعاليمشان نيست و همچنين تعاليم
  الفت با تعاليم حضرت مسيح ندارد و همچنين ساير مخابدًابودا 



   اين نفوس مبدئشان يکى بود مقصدشان يکى بود شريعتشان.انبياء
  که بعد از آن تقاليدى يکى بود تعاليمشان يکى بود و لکن يا اسفا
   زيرا اين تقاليد حقيقت.در ميان آمد و آن تقاليد سبب اختالف شد

   تعاليم و نواميسّضديعت مسيح و بر ّنبود اوهام بود و بکلى مخالف شر
  الهى و چون مخالف بود سبب نزاع و جدال گشت در حالتى که اديان

  بايد با يکديگر نهايت الفت داشته باشند نهايت اختالف را پيدا
  کرده اند عوض آنکه دلجوئى از همديگر نمايند بقتال بر خاسته اند

  يکديگر باعوض آنکه تعاون و تعاضد يکديگر کنند بمحاربه 
   راحتٓاالن که عالم انسانى از بدايتش تا پرداختند اين است

  
  ٨٨ص 

  .نيافته هميشه بين اديان نزاع و جدال بوده و جنگ و قتال بوده
  اگر نظر بحقيقت آنها کنيد شب و روز گريه نمائيد زيرا امرا را

   زيرا شريعت ا.ت است اسباب مخالفت کرده اندّحبکه اساس م
  ّد عالج است و اگر در محل خود صرف شود سبب شفا استمانن

   غير حاذق بود عالجىباسفا که اين عالجها در دست طبي و لکن يا
  که سبب شفا گردد سبب مرض شد عوض آنکه سبب حيات باشد
  سبب ممات شد زيرا اين عالجها در دست طبيب غير حاذق افتاد

  گرددو طبيب غيرحاذق حيات نبخشد عالجش ثمرى حاصل ن
   حضرت بهاء ا شصت سال پيش در.بلکه سبب ممات شود

   و اجناسآن مملکت در ميان اديان و مذاهبايران ظاهر شد و در 
  نهايت بغض و عداوت حاصل بود بدرجه ئى که رؤساى يکديگر را

   حضرت. و لعن ميکردند و جميع خون يکديگر را ميخوردندّبس
  کرد و اعالن نمود که دينبهاء ا اعالن وحدت عالم انسانى 

  ّبايد اسباب محبت و الفت شود و سبب حيات باشد اگر دين
  ّ زيرا مقصد محبت.سبب عداوت باشد عدمش بهتر از وجود آنست

  ّالبتهبين بشر است از دين چون عداوت بين بشر حاصل شود 
   همچنين حضرت بهاء ا اعالن نمود.معدوم باشد بهتر است
   علم باشد زيرا علم حقيقت است و دين حقيقتکه بايد دين مطابق

  



  ٨٩ص 
   ئى و اگر مسئله.است و ممکن نيست که در حقيقت اختالف پيدا شود

  ّاز مسائل دينيه مخالف عقل و علم باشد آن وهم محض است
   علم جهل است مخالف عقل نادانىّضد اساسى ندارد زيرا ابدًا

  ّر ظل خداوند عالم بشر د.است و اين مثل آفتاب روشن است
  اکبر است جميع بندگان خدا هستند جميع در سايۀ شجر الهى راحت
  ّنموده اند خدا کل را خلق کرده جميع را رزق ميدهد جميع را تربيت

  ، مادامى که او بجميع مهربان است.ميفرمايد جميع را حفظ مينمايد
  ت ميدارد ماس خدا جميع بندگانش را دو؟ما چرا نا مهربان باشيم

   ما چرا بجنگ،ّ خدا با کل صلح است؟ا بغض و دشمنى نمائيمچر
  ت خلق کردهّخوّ خدا ما را براى محبت و ا؟و جدال مشغول شويم

  نه براى دشمنى خدا ما را براى صلح و سالم خلق نموده نه جنگ
   اين چنين صفات رحمانى را چرا بصفات شيطانى تبديل.و جدال

  تّحب مقاومت کنيم چنين م را چرا بظلمتّنورانيتنمائيم چنين 
   شش هزار سال است که با هم؟الهى را چرا با عداوت مقابله کنيم

  ّمنازعه و مخاصمه مى نموديم حال در اين قرن نورانى بايد محبت
   امروز عداوت و بغضاء عظيم در بين اديان.و دوستى بهمديگر نمائيم

  بشر آيا از اينها چه ثمرى حاصل شده چه فائده از براى ،است
   اين عصر عصر نورانى است؟ّمرتب گرديده آيا اين کفايت نيست

  
  ٩٠ص 

  اين عصرى است که از اين اوهام بايد آزاد گرديم اين عصرى
  است که بايد خصومت و بغضا محو شود اين عصرى است که

ّبايد اديان يک دين گردند مذاهب متحد شوند و با محبت و خوشى ّ  
  جميع بندۀ يک خداونديم از يک رحمت زيرا .با همديگر الفت جويند

  عظمى بوجود آمده ايم از يک شمس نورانى شده ايم از يک روح
  حيات يافته ايم نهايت اين است يکى مريض است بايد بنهايت
  مهربانى معالجه نمود يکى جاهل است بايد تعليم کرد يکى طفل

  ت آسمانى اين ابرهاى تاريکّخوسيس اأ ت.است بايد تربيت نمود
  ضّرا پراکنده نمايد نبايد کسى را مبغوض دانست نبايد کسى را تعر



  کرد جميع پدرانند جميع مادرانند جميع برادرانند جميع خواهرانند
  ّاتحادى را که خداوند موجود نموده ما نبايد سبب انفصال آن گرديم
  بنيانى را که خدا براى محبتش نهاده خراب نکنيم مقاومت ارادۀ

  ّپيروى سياست الهيه کنيم و بموجب آن حرکت کنيمالهى ننمائيم 
   سياست الهى مافوق سياست انسان است زيرا هر قدرّالبته

   سياستّلهيهّ نمايد کامل نيست اما سياست اّترقىسياست انسان 
  تباس کنيم هر نوعى کهق اّلهيهکامل است ما بايد از سياست ا

   نمائيم اقتدا بخداخدا با بندگان خود معامله ميکند همان نوع رفتار
  کنيم ما مشاهده ميکنيم آثار باهرۀ او را ما مشاهده ميکنيم حکمت

  
  ٩١ص 

  ت وّقوميکنيم مشاهده  او را مامشاهده ميکنيم رحمت او را ما
  کّسز اوهامات و تقاليد برداريم و تمقدرت او را بايد دست ا

  ز گ هرا  معاذ.ئيم و از اختالف و افتراق اجتناب کنيما نمّحقب
  انبياى الهى باين راضى نبودند انبياى الهى جميع يک روح بودند

  بجميع بشر يک تعليم دادند و تعليمات انبياى الهى روح محض است
  ت محض است الفت محض است پسّحبحقيقت محض است م

  .ما بايد متابعت انبياى الهى کنيم
  

  )1(خطابه در کليساى مونت موريس بيتس
  )2(١٣٣٠خر ٓاال جمادى ٩ )شب( ١٩١٢ مى ٢٦  پنجم نيويورک خيابان ١٢٥ کوچۀ
ُهوا  
ّ اين سرود ذکرى از قربيت الهى بوددرب شام    اعظم موهبت.ُ

  تى هر شرفى هر فضيلتىّ است هر عزّلهيهّدر عالم انسانى قربيت ا
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  ٩٢ص 
ّهر موهبتى که از براى انسان ميسر ميگردد به قربيت ا   رّسلهى ميّ

  ّ جميع انبيا و رسل قربيت الهى را ميخواستند چه شبها.ميگردد



  ع و ابتهال نمودندّکه تضر که گريه و زارى کردند چه روزها
ّه را طلبيدند ولى قربيت الهيه حصولش آسانّت الهيّيقربو  ّ  

  ّ در يومى که حضرت مسيح ظاهر شد جميع بشر طالب قربيت.نيست
  ون آن نفوس مبارکه بهّ بودند و باين مقام هيچکس فائز نشد مگر حواريّلهيها

ّ مشروط به محبت ا است قربيتّلهيهت اّ زيرا قربي. فائز شدندّلهيهّقربيت ا ّ  
ّالهيه مشروط بحصول معرفت ا است به انقطاع از ماسوى ا است قربيت ّ  

   به فداى نفس و جان وّلهيهّ به جانفشانى است قربيت اّلهيها
  ماءو  به تعميد روح و نار ّلهيهّون است قربيت اشىءمال به جميع 

   زيرا در انجيل ميفرمايد که هر نفسى بايد تعميد به آب و روح.است
  . و در جاى ديگر ميفرمايد بايد به آتش و روح تعميد يافتيابد

  و حال بايد دانست که مقصود از آب آب حيات است و مقصود
ّاز روح روح القدس است و مقصود از آتش نار محبت ا.  

  مقصود اين است که انسان بايد بماء حيات و روح  القدس و
  ّ قربيتثهامات ثاليابد تا به حصول اين مقّ محبت ا تعميد رنا
  ّسانى حاصل نگردد قربيتآّ قربيت الهى ب. حاصل گرددّلهيها
   زيرا. بمثل بيست هزار بهائيان بجانفشانى حاصل شودّلهيها
  

  ٩٣ص 
  ت خود را فدا کردند راحتّعزبهائيان اموال خود را فدا کردند 

  خود را فدا کردند جان خود را فدا کردند و در نهايت سرور
   شهادت کبرى شتافتند جسدشانرا پاره پاره کردندبقربانگاه

  لشان به يغما رفت اطفالشاناخانه هايشان را خراب نمودند امو
  ات را در نهايت سرور و شادمانى قبولّياسير شدند و جميع اين بل

   و اين معلوم است.ّکردند بچنين جانفشانى قربيت الهى حاصل شود
   بصفاى قلب استّلهيهّ قربيت ا زمانى و مکانى نيستّلهيهّکه قربيت ا
   مالحظه نمائيد که آئينه چون. به بشارات روح استّلهيهّقربيت ا

  لو صد ديک است وزصاف و از زنگ آاليش آزاد است بآفتاب ن
   صفا و لطافت آفتابّمجردهزار مليون مسافت در ميان است به 

   همين طور قلوب چون صاف و لطيف شود بخدا.در آن مرآت بتابد
  ّديک گردد و شمس حقيقت در او بتابد و نار محبت ا در اونز



  شعله زند و ابواب فتوحات معنوى بر او گشوده گردد انسان
   نمايد و عالمّنيهبرموز و اسرار الهى پى برد اکتشافات روحا

   را حاصلّلهيهّ جميع انبيا باين وسائط قربيت ا.ملکوت مشهود شود
  ه بکنيمسّعت آن نفوس مقدها نيز بايد متابنمودند پس ما

   و هوس خويش بگذريم از آلودگى عالم بشرى خالصىاز هو
  شويم تا قلوب مانند آئينه گردد و انوار هدايت کبرى از او

  
  ٩٤ص 
   حضرت بهاء ا در کلمات مکنونه ميفرمايد که خداوند.بتابد

   قلب تو منزلگاه من است آنرا پاکه فرمودءبواسطۀ انبياء و اوليا
  ه کن تا در او داخل شوم و روح تو منظر من است آنرا پاکّزو من

  ّلهيهّ پس فهميديم که قربيت ا.س کن تا من در آن جا گيرمّمقدو 
ّبه توجه الى ا است قربيت ا    به دخول در ملکوت اّلهيهّ

  ّلهيهّ بخدمت عالم انسانى است قربيت اّلهيهّاست قربيت ا
ّبه محبت بشر است قربيت ّ به اتفاق و اتحاد جميع اممّلهيه اّ ّ  

   به مهربانى به جميع انسان استّلهيهّو اديان است قربيت ا
   به تحصيلّلهيهّى حقيقت است قربيت اّتحر به ّلهيهّقربيت ا

   به خدمت صلح عمومى استّلهيهّعلوم و فضائل است قربيت ا
  ق جانفان به اّلهيهّ به تنزيه و تقديس است قربيت اّلهيهّقربيت ا
   مالحظه کنيد که آفتاب بر جميع.ت و منصب استّعزو مال و 

  تّقوّ پاک و مقدس بتمام کائنات مى تابد لکن در صفحۀ
  ّاست انوار شمس ساطع است اما سنگ سياه بهره و نصيبى ندارد

  ک اشراق آن پرتوى نگيرد و درخت خشو خاک شوره زار از
  ۀ انوار نکند بلکه چشم کور مشاهدواز حرارت آن پرورش نيابد 

  نفوسى که چشم پاک دارند مشاهدۀ آفتاب کنند و درختانى که
   پس انسان بايد استعداد حاصل.سبزند از فيض او بهره گيرند

  
  ٩٥ص 

  ّت پيدا نمايد تا انسان استعداد و قابليت نداشتهّکند و قابلي
   در او ظهور و بروزى ندارد ابر رحمتّلهيهباشد فيوضات ا



   پس. اگر هزار سال بر شوره زار ببارد گل و رياحين نرويدپروردگار
  ب و طاهر کنيم تا باران رحمت پروردگارّ قلب را بايد طيمزرعۀ

  بر او ببارد و گلها و رياحين از او برويد و چشم بينا پيدا کنيم تا انوار
   گلستان استشمامآفتاب مشاهده گردد و مشامها پاک کنيم تا رائحۀ

  ّ اما. مستعد کنيم تا نداى ملکوت ا استماع گرددشود و گوش را
   اعلى آيد نشنود و نداء ملکوتٔمالآهنگى که از  گوش که کر است هر

  ره استشمامّ معطا بسمع نرسد مشام که مزکوم است رائحۀ
  ت و استعدادّت و استعداد پيدا کرد تا قابليّ پس بايد قابلي.نکند

   حضرت مسيح در انجيل.ير نکند تأثّلهيهحاصل نشود فيوضات ا
  ميفرمايد که اين بياناتى که من ميکنم نظير تخمى است که دهقان

  مى افشاند و آن دانه ها بعضى بر سنگ افتد و بعضى در خاک شوره
   مبارکهّافتد و بعضى در ميان علفها افتد و بعضى در ارض طيبۀ

  وجه انبات آن تخمى که در شوره زار افتد فاسد گردد و بهيچ .افتد
  نشود آن تخمى که بر سنگ افتد اندکى انبات شود و لکن چون

  د و آن دانه که در ميان علفها افتد خفهخشکريشه ندارد مى 
  ن دانه که در زمين پاک افتد انباتآّشود اما نگردد و انبات 

  
  ٩٦ص 

   و همين طور.شود و سبز گردد و خوشه شود و خرمن تشکيل گردد
   تأثير نميکند به بعضىابدًانم به بعضى قلوب بياناتى که من ميک

  اندکى تأثير ميکند بعد فراموش ميشود و بعضى چون اوهام
  زياد دارند اين نصايح و وصاياى من در آن غرق ميشود

  ت و نصايح من مى شنوندّيقتى که وصّو اما نفوس مبارکه و
  م ميشودخردر قلوبشان آن تخم پاک نابت ميگردد و سبز و 

  ه مى نمايد و چون ستاره هايالنها ات مايّز ترقروز برو
  لياقت  مالحظه فرمائيد که تا.درخشند از افق هدايت مى

   پس.و استعداد حاصل نگردد نداى ملکوت بسمع نرسد
  بايد ما بکوشيم تا استعداد و لياقت پيدا کنيم تا نداى ملکوت
  ابهى بشنويم بشارات الهى را استماع نمائيم به نفثات روح

  ّقدس زنده شويم و سبب اتحاد جميع ملل و امم گرديم و علمال



   بين بشرّنيهت روحاّخووحدت عالم انسانى بلند کنيم و ا
   اى پروردگار.ّ و حيات ابديه فائز گرديمّلهيهنشر دهيم و برضاى ا

  کوت تو دارند و طلب فيضلّزگار اين بندگان توجه بمراى آم
  اهر کن تاطّرا طيب و  نمايند خداوندا قلوب و عنايت تو مى

ّلياقت محبت تو يابند و روح ها را طاهر و مقدس نما تا پرتو ّ  
  ّشمس حقيقت بتابد چشمها را پاک و مقدس کن تا مشاهدۀ

  
  ٩٧ص 

  ّانوار تو نمايند گوشها را پاک و مقدس کن تا نداى ملکوت تو
   خداوندا ما ضعيفيم و تو مقتدرى و ما فقيريم و تو.شنوند

  يا رحم کن عفو فرما استعداد خدا. طالبيم و تو مطلوبىغنى و ما
   الطاف تو شويم و منجذب بهّت عنايت کن که مستحقّيو قابل

  ّتحبملکوت تو گرديم و از ماء حيات سيراب گرديم و بنار م
  تو مشتعل شويم بنفثات روح القدس در اين قرن نورانى

  ميع را در حفظظر عنايت فرما و ج الهى الهى باين جمع ن.زنده شويم
  و حمايت خويش محفوظ و مصون فرما برکت آسمانى براى
  اين نفوس نازل کن در بحر رحمت خود مستغرق کن و به

   خداوندا اين حکومت عادله.نفثات روح القدس زنده نما
  ّيق بخش اين اقليم در ظل حمايت تو است وفيد و تويرا تأ

  ار و فضل خدايا عنايت خويش مبذول د.ّاين ملت بندۀ تو
  ّو موهبت خود ارزان فرما اين ملت محترمه را عزيز کن

   توئى مقتدر توئى توانا توئى.و در ملکوت خويش قبول فرما
  .رحمن توئى بخشنده و مهربان و توئى کثير االحسان

  
  ٩٨ص 

   )1(خطابه در انجمن تياسفى ها
  )2()١٣٣٠خر ٓ االجمادى١٣   (١٩١٢ مى ٢٩نيويورک 
ُهوا  
  اسات جناب رئيس نهايت خوشنودى را دارماز احس

   ايشان نهايت سرور را دارم بجهتو همچنين از احساسات وکيلۀ



   آرزوى ما وحدت.اين که مقاصدمان يکى است و آرزويمان يکى است
  عالم انسانى است و مقصد ما صلح عمومى پس در مقصد و آرزو

   زيرا.ر نميشود اين دو مسئله مهمتزيم و در عالم وجود مسائلى اّمتحد
  ت نوع بشر است و صلح عمومى سببّعزوحدت عالم انسانى سبب 

  ّعلى االرض لهذا در اين دو مقصد متحديم و اعظمآسايش جميع من 
  از اين مقاصد نه لهذا اميدوارم که بين بهائيان و تئوزوفيها نهايت
  ّالفت و محبت حاصل شود بجهت اين که مقاصد هر دو يکى
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  ٩٩ص 
  ّاست و آرزوى هر دو يکى است در احساسات روحانيه مشترکند

   عظيمه ئى الزمّقوۀ اليوم يک .ّو در توحيد ملکوت الهى متفق اند
   شما ها ميدانيد که امر صلح.يله مجرى گرددتا اين مقاصد جل

   استقرارّضداکبر خيلى امر عظيمى است و جميع قواى آفاق امروز 
   اين ملل چنان گمان ميکنند که حرب سبب سرور است.اين امر

  ت است بگمان اينکهّعزو چنان گمان ميکنند که تفرقه سبب 
ّاگر ملتى بر ملتى هجوم آرد و فتح    و فتوحى نمايد و مملکت و دولتى راّ

  ّ آن ملت و دولت است و حال آنکهّترقىمغلوب کند اين سبب 
   ملل را ميتوان قياس بر افراد عائله کنيم.اين خطاء محض است

ّلتى نيز متشکل از افراد است و هر مّعائله متشک   و اشخاصل از افراد ّ
   و اين واضح است.د عظيمه گردو اگر جميع ملل را جمع کنيد يک عائلۀ
   سبب خرابى است همينکه نزاع و جدال بين افراد يک عائلۀ

   خالصۀ.نوع جنگ و حرب مابين ملل مورث انهدام عظيم است
   بشر جميعًاءکالم جميع کتب الهى و جميع انبياء الهى و جميع عقال

ّمتحد و مت   فق بر آنند که جنگ سبب خرابى است و صلح سببّ
  زد ولى يکااند که جنگ بنيان انسانى براندّتفق مّآبادى کل 

  تى عظيمه الزم که اين صلح را اجرا نمايد و اين حرب را منع کندّقو
   کفايتشىءه  علم بّمجردو وحدت عالم انسانى را اعالن کند زيرا 

  



  ١٠٠ص 
   انسان اگر بداند غنا خوب است غنى نميشود انسان اگر.نميکند

  تّعزنميشود انسان اگر بداند بداند که علم ممدوح است عالم 
  مقبول است عزيز نميشود و على هذا القياس دانستن سبب

  ّصحتت انسان ّ بگوئيم از دانستن خوبى صح کرارًا.حصول نيست
  نمى يابد بلکه معالجه الزم دارد استعمال ادويه الزم دارد

  ّحکيم حاذق الزم دارد که مطلع بر جميع اسرار امراض باشد
  ّيع معالجات باشد و به حکمت تام دستور العمللع بر جمّو مط

  ّ بدانيم که صحتّمجردّدهد تا صحت کامل حاصل گردد 
   ديگر.ت و عمل الزم استّقوّخوب است صحت حاصل نميشود 

  ّ مشروط به سه چيز است اول دانستنشىءآنکه حصول هر 
  ق هر مسئله جميع اين سه چيزّ عمل در تحقسوم اراده دوم

   ساختن بعد عمل ور خانه است بعد ارادۀّصوّالزم اول ت
   لهذا. ثروت آن وقت اميد حاصل گرددّقوۀه عمل موکول ب

   عظيمه هستيم که سبب اجراى اميد هاّقوۀما محتاج يک 
  ه اين مقصد و آمالّماديى اقوه شود و اين واضح است که ب

  ت حاصل ميشودّ جنسيّقوۀ اگر بگوئيم ب.حاصل نميشود
   ميشود اوطان مختلفّنيتطوّد اگر بگوئيم بقوۀ اجناس مختلفن

  ّقوۀّاست و اگر بگوئيم اتحاد و وحدت عالم انسانى و صلح عمومى ب
  

  ١٠١ص 
  ّسيات ملوک مختلف است زيرا منافع دولسياسى ميشود سيا

   اين وحدتّنيه تقاليد ديّقوۀو ملل مختلف است و اگر بگوئيم ب
   پس واضح.يد مختلف استعالم انسانى تأسيس گردد اين تقال

  شد که جميع اينها مختلف و محدود است و ممکن نيست جز
   و نفثات روحّلهيهّ روحانيه و فتوحات اّقوۀّ معنويه و ۀّبقو

  القدس که در اين قرن عظيم جلوه نموده جز باين ممکن نيست
  . فعل نخواهد آمدّحيز ميماند بّقوه ّحيزّاال اين مقصد در  و

  ّدر تاريخ چه چيز سبب اتحاد امم شد چه چيزمالحظه کنيد 
   جميع بشرّترقىسبب تعديل اخالق عمومى شد چه چيز سبب 



   اگر به تدقيق و تحقيق در جميع تواريخ مالحظه کنيم مى بينيم؟شد
ّکه اساس اتحاد و اتفاق هميشه اديان الهى بوده و اعظم سبب ّ  

   تقاليدبجهة وحدت بشر بوده است يعنى اساس اديان الهى نه
   درٓاالن زيرا اين تقاليدى که . در دست ناس استٓاالنکه 

  ّدست است بکلى مباين يکديگر است لهذا سبب نزاع است
  سبب حرب است سبب بغض است سبب عداوت است

   حال ببينيم اساس اديان.ولى مقصد ما اساس اديان الهى است
   وحدتدومّالهى چه چيز است اول اساس وحدت ايجاد است 

   وحدت اوطان است چهارم وحدت سياستسومس است اجنا
   

  ١٠٢ص 
  است يعنى امتيازات شخصى و امتياز جنسى امتياز وطنى امتياز

  ً مثال مالحظه فرمائيد که حضرت مسيح ظاهر.سياسى نماند
  شد امم مختلفه راجمع کرد ملل متحاربه را صلح داد ترويج

ّوحدت عالم انسانى کرد ملت رومان که ملت قاهره   ّ بود ملتّ
ّيونان که ملت فلسفه بود ملت مصر که ملت  ّ    بود و سايرّتمدنّ
  .جمع نموده ملل مثل سريان و آشوريان و کلدانيان و غيره را

  اينها در نهايت اختالف و نزاع و جدال بودند حضرت مسيح
  اين اقوام مختلفه را جمع کرده و تباين و نزاع و جدال را از ميان

  ّقوۀ نکرد و بّنيه وطّقوۀّ جنسيه نکرد بّقوۀ ببر داشت اين کار را
   روح القدس مجرىّقوۀ کرد بّلهيه اّقوۀّسياسيه نکرد بلکه ب

  ّداشت لهذا جز باين وسائط امکان ندارد و اال همين تخالف
   ولى بخاطر خطور نمايد. االبد باقى خواهد ماندىو تنازع ال
   و مشروطّلهيها ّقوۀق اين امور عظيمه منوط بّحقکه چون ت

ّبنفثات روح القدس و فيوضات ربانيه است   ؟ اين را از کجا بياوريم،ّ
   بخاطر مى آيد لهذا ما همين قدر ميگوئيمسؤالفى الحقيقه اين 

  که اين خدا خداى قديم است خداى تازه نيست سلطنت خدا
  سلطنت قديم است سلطنت جديد نيست اين سلطنت سلطنت

  ون نامتناهى را نگاه کنيد اين دستگاهشش هزار ساله نيست اين ک
  



  ١٠٣ص 
  باين عظمت و اين سلطنت باين شوکت کار چند قرون نيست اسماء
  و صفات الهى قديم است و نفس اسماء و صفات الهى مستدعى

  ت است مستدعى جميع حقايققوجود کائنات است مستدعى خل
  مخلوقّ خدا را خالق گوئيم بسيار خوب خالقيت بوجود . استّنيهکو

   ميگوئيم؟ق يابدّحقّ خالقيت خدا چگونه ت،منوط اگر مخلوق نباشد
  ّ ميگوئيم رب است؟ چگونه رازق است،رازق است اگر رزق ندهد

   پس خدا خالق از قديم است؟ّ چگونه رب است،اگر مربوب نباشد
  ّرازق از قديم است رب از قديم است و از قديم مخلوق داشته

   پس هيچ شبهه.از قديم مربوب داشتهو از قديم مرزوق داشته و 
  لشکرّنماند که سلطنت الهى قديم است سلطنت رعيت ميخواهد 
  .ميخواهد خزائن و دفائن ميخواهد وزراء و وکالء ميخواهد

  ّر نمود بدون مملکت بدون رعيت بدونّصوميشود پادشاهى ت
   که ميگويند وقتى بوده که خدا نه خلقىن آنا؟ بدون وزراءلشکر

  ى داشته نه رعيتى داشته فى الحقيقه خدا را عزللشکرنه داشته 
  ميکنند يعنى تازه منصوب شده تازه سرير سلطنت تأسيس نموده

   لهذا خداوند بارى تعالى.طفل شير خوار چنين چيز نميگويد
  .هميشه خالق بوده رازق بوده محيى بوده سميع بوده و بصير بوده

   نيز قديم است وهمچنين که ذات الهى قديم است فيض الهى
  
  ١٠٤ص  

   خداوند چون من.رض را احاطه نمودهالفيوضات او من على ا
  ّات نا محدود است من حيث االسمآء و الصفات نيزّحيث الذ

   چون نا محدود است فيض او نيزّهيتغير محدود حقيقت الو
   او قديم است نهايتى ندارد کماالت اوّهيتنا محدود است الو

   پس.ّارد ربوبيت او قديم است نهايتى نداردقديم است نهايتى ند
  همان قسم که نفثات روح القدس در پيش بر عالم وجود فيض

   است انتهائىّمستمربخشيد همين قسم فيض روح القدس او 
  ندارد نمى توانيم بگوئيم که فيض او بآخر رسيده است اگر بگوئيم

   و حرارت فيض آفتاب. او منتهى ميشودّهيتفيض او منتهى ميشود الو



  آفتاب ابدى است و سرمدى است و اگر روزى بيايد که فيض و
  آفتاب در ظلمت ماند زيرا شمسحرارت آفتاب منقطع گردد 

   پس اگر بخواهيم.بدون حرارت و ضياء شمس نيست تاريکى است
   بارى.فيوضات الهى را محدود کنيم خود خدا را محدود کرده ايم

  بشر به بشارات الهى باشيدمطمئن بفضل و عنايت حق باشيد مست
  آن خدائى که بر امم سابقه بفضل و رحمانيتش معامله کرد آن
  خدائى که در ازمنۀ قديمه روح الهى بخشيد آن خدائى که
  فيض ابدى عطا فرمود همان خدا در هر زمان در هر وقت
   لهذا.مقتدر است که عالم انسانى را مهبط انوار ملکوت نمايد

  
  ١٠٥ص 

  شيد آن خدائى که از پيش داده حاال هم ميتواند بدهداميدوار با
   انسان صورت و مثال خويش ظاهر نمايد آن خدائى کههيکلو در 

  نفخۀ روح القدس دميد حال هم قادر است بدمد و خواهد
  دميد فضل او انقطاعى ندارد و اين روح هميشه سارى است اين

   مالحظه کنيد.فيض الهى است و فيض الهى جايز نيست که منقطع شود
ّکه آيا هيچ ذرات جزئيه را توان محدود کرد    زيرا در هيچ نوعى از؟ّ
   آيا ميتوانيد بگوئيد،ّانواع کائنات فى الحقيقه محدوديت جايز نه

   ديگر نيست دريا منتهى باين دريا ئىطبقه که اين طبقه منتهى شد و
  شد بعد دريائى نيست باران منتهى باين باران شد بعد از اين

  بارانى نيست اشراق شمس منتهى شد و بعد از اين اشراق شمس
  را وقتى که مى بينيم در کائناتف استغ؟ ممکن است اين؟نيست
   پس چگونه توان گفت که آن، استّمستمره فيض الهى جمادي

   روح القدس آن فيوضات ابدى منقطعّقوۀّفيض ربانى و آن 
   اعظم از جماد استّهلهي اين واضح است که حقايق فيوضات ا؟شد

   روح حقيقت نيزّالبته ّمستمربعد از آنکه جسد نوع انسان 
   باشد و حقيقت وّمستمر زيرا ممکن نيست که جسد نوع ّمستمر
   من خدا را شکر ميکنم که در ميان همچنين. نباشدّمستمرروح 

  ىّتحرّجمع محترمى خود را مى بينم که احساسات روحانيه دارند 
  



  ١٠٦ص 
  د نهايت آرزويشان صلح عمومى است مقصدشانن مينمايحقيقت

  م مالحظه ميشودي چون نظر در کائنات ميکن.خدمت بعالم انسانى است
ّى از اشياء در جميع مراتب سير دارد مثال مادۀ اثيريه در جميعشيئکه هر  ً  

  ج آنّجى حاصل شود نظر از تموّموتان دارد و در هر جا کائنات سري
   در جميعّلهيهنائى مى بيند همين طور فيوضات ار ميشود روشّمتأث

  ّکائنات سريان دارد و اولى نداشته و آخرى نخواهد داشت
  در هر مقامى استعدادى حاصل شود آن فيض نامتناهى جلوه

   پس اميدوار باشيم که بعون و عنايت الهى بتوانيم که اين.نمايد
  ا باين فيضروح حيات را در جميع کائنات جارى نمائيم جميع بشر ر

  زنده کنيم تا عالم انسانى عالم الهى گردد و عالم ناسوت مرآت عالم
  الهوت شود و فضائل و خصائل عالم انسانى جلوه نمايد و صورت

   و من نهايت تشکر و رضايت.و مثال الهى در اين هيکل پرده برافکند
  يد ابالغ نمائ ل من احترامات فائقهَبِرا از حضرت رئيس دارم و شما از ق
ّاميدوارم که کل برضاى الهى موف   و همچنين از احساسات شما  ق شويدّ

  از براى  حاضره بى نهايت مسرورم و از خدا هميشه و از احساسات نفوس
  .ّکل تأييد و توفيق مبطلبم

   
  ١٠٧ص 

   نيويورک در معرفى ميرزا ولى ا- خطابه در بيت مبارک
  )1(١٣٣٠خر ٓ االجمادى ١٣ عصر ١٩١٢ مى ٣٠خان ورقا 

  .فى کنمّرميرزا ولى ا خان را بشما مع امروز ميخواهم آقا
  ّاين جوان پسر آقا ميرزا ورقاء است ميرزا ورقاء پسر حاجى مال مهدى
  ّاست حاجى مالمهدى  در يزد مؤمن شد صدمات شديده قبول
  ّکرد اذيتها ديد چوبها خورد تا اين که مجبور بر اين شد که از وطن

   در اين راه بسيار طوالنى که تقريبًا.اّکشود آمد رو به عخارج خود 
  و است به تعب و باليا گرفتار شدغچند مقابل از اينجا تا به شيکا

   آمد و در توىّعکابعضى راه را پياده و بعضى را سواره رو به 
   همه را مناجات ميخواندّعکاراه وقتى که پياده مى آمد رو به 

  ظلوميت جمال مبارک ناله و حنونگريه و زارى ميکرد و بر م



   در آنجا وفاتّعکامينمود تا اين که به مزرعه رسيد نزديک 
  ّفرمود در نهايت انقطاع در نهايت انجذاب در نهايت توجه

   درٓاالنعال قبر او را من بدست خود ساختم و تدر نهايت اش
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  ١٠٨ص 
  وانى بلکه ازج پسرش آقا ميرزا ورقاء از بدايت .مزرعه است

ّسن طفوليت در اين امر داخل شد موفق و مؤيد بود توجه بملکوت ّ ّ ّّ  
  ابهى داشت و در نهايت فصاحت و بالغت بود زبان او قاطع بود

  ا هر کسو دليلش واضح هيچکس نمى توانست مقاومت کند ب
  صحبت مينمود غالب ميشد و در شعر و انشاء وحيد ايران بود

  اء بود نزدّحبّ السلطان که قاتل اّظلّمشهور اين عصر بود حتى 
  ّمن شهادت داد که ميرزا ورقاء اول شخص ايران بود و در نهايت

   آمد با برادرش ميرزا حسين علىّعکا ميرزا ورقاء به ين بعد ا.کامل
   شدند و بشرف لقاىّعکا پياده آمدند تا وارد از راه هاى دور

ّمبارک مشرف شد اين سفر اول بود    بعد جمال مبارک امر فرمودند.ّ
که براى تبليغ سفر بايران  کند و در جميع شهر ها اعالء کلمة ا  

   بعد از صعود با دو پسرش ميرزا.نمود بعد صعود واقع شدبرا 
  تى پيش من بودند بعدّ آمد و مدّکاعزيز ا و ميرزا روح ا به ع

  ول گردند لهذاغ من امر کردم که بايران بروند و به تبليغ مشّعکااز 
  گذرانيدند ّاعالء کلمة ا و نشر نفحات ا ايام را مىه رفتند و در آنجا ب

   در زنجان او را با پسرش روح ا که.تا آنکه بزنجان رسيدند
   در زير زنجير در آورده در حبس انداختنددوازده ساله بود گرفتند و

   طهرانو با زنجير به طهران آوردند حبس کردند بعد در حبس خانۀ
  

  ١٠٩ص 
   اين روح ا. عقوبات شهيد کردندّاشدآن دو نفس محترم را ب

  مادامى که در زير زنجير بود زنجير را بلند ميکرد ميبوسيد و ميگفت
  ل تو اين زنجير را بر سر من گذاشتندرا شکر ميکنم در سبي خدايا تو



  خدايا توئى قادر و مهربان هر چند طفلم مرا ثابت و مستقيم بر امرت
   بارى آن نفوس محترمه را در حبس شهيد کردند و حضرت.نما

   حاال آن نفوس.ا ت شهادت فرياد ميکرد يا بهاءروح ا در وق
  عزيز ا خانمحترم دو يادگار براى ما گذاشتند يکى ميرزا 

  يکى هم اين آقا ميرزا ولى ا خان آن ميرزا ورقا نفسى بود که
  ّ نداشت جوهر محبت ا بود در ساحت اقدسىريمثل و نظ

  مقبول بود لهذا شما ذکر انقطاع و انجذاب آنها بنمائيد على
  ّمحبت ا بود به چه  از الخصوص انقطاع آن طفل به چه نوع پر

  .فائز شد جانفشانى کرد و بشهادت کبرى وحانىسرور و شعف ر
  

  ١١٠ص 
   )2(ردوميلف پن شو در ييالق بيانات مبارک در منزل مستر

  )3()١٣٣٠ٓ االخر جمادى١٧ ( ١٩١٢ جون ٣نيويورک 
ُهوا  

   آسمانى بخوريم آناميدواريم در مجلس شما مائدۀ
  ت جمع شده و هرّبتمامه مطابق مذاق ماست زيرا اين جمعيتى است که به محب

  اصل مائدۀ ّجمعى که به محبت جمع شده يقين است مائدۀ آسمانى در آنجاست و
   آسمانى در انجيل مذکور است که مائدۀ.ّآسمانى محبت است

  بر پطرس نازل شد و در ميان اهالى شرق مذکور است که
  بحضرت مسيح نازل شد و همچنين مذکور است که مائدۀ

  ازل ميشد و يقين است که اين صحيحالهى بر حضرت مريم ن
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) 1 (  Mr. Pen Show Milford  )3 ( -  ص 1ٓ شرح در بدايع االثار ج   
 

  ١١١ص 
   آسمانىاست که هم بر حضرت مسيح و هم بر حضرت مريم مائدۀ

   روح آسمانى بمقتضاى آسمان است مائدۀّاما مائدۀ .نازل ميشد
   عقل بحسب عقل و آن مائده که بربحسب روح و مائدۀ

  حضرت مسيح نازل ميشد و بر حضرت مريم نازل ميشد آن
  .ّمحبت ا بود روح انسانى از او زنده ميشد غذاى قلوب بود



  ّتأثيرات اين غذاى جسمانى موقت است اما تأثيرات آن غذاى
  ّآسمانى ابدى است در اين غذا حيات جسم است اما در آن

   کلريکى عرض کرد که در جرايد است که در منت( .غذا حيات روح
  صادقند) ّخانه ئى خريده و خيال توطن کرده اند فرمودند 

   عالم وطنّدر قولشان اما نفهميده اند چه نوع منزلى است همۀ
  سى مثل شماها باشندوّمن است و همه جا متوطن هستم هر جا نف

   اصل وطن قلوب است انسان بايد در قلوب.آنجا وطن من است
  ن کند نه در خاک اين خاک مال هيچکس نيست از دست همهّتوط

  ديگرى ( .بيرون ميرود اوهام است لکن وطن حقيقى قلوب است
  جسد) از بعد از موت پرسيد که بروح انسان چه ميشود فرمودند 

   آنجا آمده به آنجا ميرود هر چهدر زير خاک ميرود از
  مى بينى از کجا پيدا شده بهمان جا ميرود جسم انسان چون
  ّاز خاک آمده بخاک ميرود اما روح انسان از نزد خدا آمده

  
  ١١٢ص 

  ّ الحمد  شما خوشيد اينجا جنت است خيلى.بنزد خدا ميرود
  ّبا صفا است خيلى خوب جائى است خيلى روحانيت دارد روح

  ميکند يک بهجت عظيمى نسان در اينجا يک اهتزازى پيداا
  .روى ميدهد خوب جائى انتخاب کرده ايد

  زنى پرسيد آيا اينجا براى اطفال هم خوب است چون خلوت( 
  از براى اطفال) ّاست يا مؤانس هم سن الزم دارند فرمودند 

   از براى چشمشان فکرشان عقلشان همه.بسيار خوب است
  ّ اما اطفال اگر با ادب باشند الزم است.چيزشان خوب است
  ّل بسنباشند مالحظه ميکنيد وقتى که طفبعضى اوقات با هم 

  سالگى ميرسد ميل به مؤانست اطفال ديگر مينمايد مرغها دو
  .را مالحظه نمائيد با همديگر پرواز ميکنند چه طور جمع ميشوند

ّآيا در سن طفولي    اطفالتتان هيچ بخاطر داريد که چه قدر ازّ
  ؟ّهم سن خودتان خوشتان مى آمد چه قدر مسرور ميشديد
  حضرت بهاء ا بسيار از اين گونه مناظر طبيعى خوششان

  ّمى آمد و فرموده اند که شهر عالم اجسام است اما کوه و صحرا



  عالم ارواح با وجود اين در تمام حيات مسجون بودند و
  ى ممنون کلمبوس شماها بايد خيل.در بالياى شديده افتادند

  شويد که چنين مملکت عظيمى براى شما کشف نمود از اغرب
  

  ١١٣ص 
   گرديد بايدر او کشف کرد لکن بنام امريک مشهوغرائب آنکه

   هر.فى الحقيقه اسمش کلمبيا باشد و حق و عدالت اين بود
  هر چه فائده داشته باشد و لو ّکائنى از کائنات نا سوتيه
   ضررشياکن بايد نظر کرد که آيا فايده ّالبد مضرتى هم دارد ل

   عالم درًااکتشاف کلمبوس ظاهراز  حاال اگر چه .بيشتر است
ًمشقت و تعب افتاد مثال اگر کل   بوس کشف امريک ننمودهمّ

  بود کشتى بزرگ مثل تيتانيک ساخته نميشد و اين همه نفوس
  ّغرق نميگشت لکن اين ضرر ها بالنسبه بمنافع هيچ است

   امروز چيزى که خير محض. بفوائد ديگر نظر نمودلهذا بايد
  ه است که خير محض و صرف خير استّاست آن امور روحي

   از هيچ جهت ضرر ندارد بجهت اينکه نور است و ازابدًا
  قدرى) در باب نيويورک فرمودند  ( .نور ضررى حاصل نميشود

   زنبورخانه ها خفه است مثل قفسها ميماند مثل خانۀ
  ّ ما وقتى در ارابه سوار شديم.ا اينجاها خوب استّميماند ام

  ّو وارد اين ييالق مثل اين که از جهنمى به بهشت وارد
   امروز بعد از ورود رفتيم به آبشار وقت مراجعت.شديم

  باران گرفت قدرى باران خورديم فرار کرديم در يک خانۀ
   در الواح حضرت بهاء ا است که وقتى حضرت.نزديک

  
  ١١٤ص 

  مسيح در بيابان بود شب بود تاريک بود باران شديد گرفت حضرت
   تشريف بردند مالحظه فرمودند که سباع ضاريه ئىرو به يک مغاره

  در آنجا است بعد بيرون در  باران ايستادند باران شديد بر
  سر مبارک ميباريد فرمودند اى خداوند از براى مرغان آشيانه

  ريه مغاره قرار دادى و از براى گوسفندانقرار دادى و از براى سباع ضا



  انسان جائى خلق نکردى کهابن ّمکان قرار دادى اما از براى 
   اى پدر مى بينى که بستر من خاک است.خود را از باران حفظ نمايد

  )بعد فرمودند(غذاى من گياه است چراغ من در شبها ستاره است 
  به پادشاهانکيست غنى تر از من بجهت اين که آن موهبتى که 

   ندادى به فالسفه ندادى به اغنيا ندادى بمنامراندادى به 
   در آثار مبارک حضرت بهاء؟ کيست غنى تر از من،احسان کردى

  ا بعضى قضايا مذکور که در انجيل نيست و اين روايات از
   مسيح و بر بزرگوارىّعلويتحيات مسيح است و مبناى آن بر 

  راى شما بگويم ميگويند حضرت يک حکايت ديگر از ب.مسيح
  مسيح يک روز داخل در دهى شد حکومت غدغن کرده بود

  را در خانه قبول نکنند چون در آن اطراف دزدى که اهالى غربا
   پيره زن، يک پيره زنى حضرت آمدند در خانۀ.زياد شده بود

  شرم کرد که حضرت را قبول نکند وقتى که نظر بجمال حضرت
  

  ١١٥ص 
   وقار حضرت نمود راضى نشد بگويد قبول نميکنمۀکر و مالحظ

   بعد اين پيره زن ملتفت احوال حضرت.لهذا بکمال احترام قبول کرد
  شد ديد در اطوار آثار بزرگوارى هويدا است آمد دست حضرت را
  بوسيد عرض کرد من يک پسر دارم کسى ديگر را ندارم اين پسر

  .ت گذران مى نموديمعاقل بود کامل بود کار ميکرد بنهايت سعاد
   ما را پر ازش شده ماتم زده است خانۀّوحال چندى است مش
  ش الحالّووز ها کار ميکند لکن شب ميآيد مشّغصه و حزن کرده ر

   حضرت فرمودند. ميکنم جواب نميدهدسؤالخواب ندارد و هر چه 
  او را نزد من بفرست مغرب شد پسر آمد مادرش گفت اى پسر

   بعد.است اگر دردى دارى آن را باو بگواين شخص بزرگوارى 
   چه دردى،بينمد حضور حضرت نشست فرمودند بگو بآن پسر آم
   عرض کرد دردى ندارم فرمودند دروغ مگو تو يک درد؟دارى

  کسى کشف نميکنم من سترّ سر بيدرمان دارى بگو من امينم من
   عرض کرد در من.را کشف نميکنم توّ سر ميکنم مطمئن باش بگو من

   عرض. فرمودند بگو من او را عالج ميکنم.دردى است دوا ندارد



   فرمودند بگو من درمان.کرد چون درمان ندارد عالج ممکن نيست
   عرض. فرمودند که هر دردى باشد، گفت هر دردى باشد،دارم

   فکرى کرد.کرد حيا ميکنم شرم ميکنم فرمودند بگو تو پسر من هستى
  

  ١١٦ص 
  .وء ادب مى بينم فرمودند من از تو عفو ميکنمگفت بزبانم نمى آيد س

  عرض کرد که در شهرى نزديک باينجا پادشاهى هست که من
  ّتعلق بدختر او پيدا کرده ام وصنعت من خار فروشى است

   حضرت فرمودند مطمئن باش من انشاء.ديگر چه عرض کنم
   بارى مختصر اين است حضرت.را بتو ميرسانم ا مراد تو
  رفت وگردند رفت و آن دختر را و اسباب فراهم آواز براى ا

   دخول در اطاقّمجرددر شبى که وارد حجله گاه دختر شد ب
  زينت و جالل بخاطرش چيزى رسيد و پيش خود گفت که پر

   پس چرا براى،ق نمودّحقاين شخص از براى من چنين امر عظيم را م
  ّمهيانيز  کرد از براى خود ّمهيا مادام از براى من ؟خودش نکرد

  مى توانست و حال با اين قواى معنوى باز در بيابانها ميدود گياه
  را ميخورد روى خاک ميخوابد در تاريکى مى نشيند و نهايت فقر

   اين که اين فکر باو رسيد بدختر گفت تو باش منّمجرد ب.دارد
  رون رفت در بيابان عقبيکارى دارم ميروم و بر ميگردم آمد ب

  را پيدا کرد گفت اى موالى من تو منصفانه آخر حضرت .حضرت
  بمن معامله نکردى فرمودند چرا عرض کرد از براى من خيرى

  را ميخواهى که از براى خود نمى خواهى يقين است که پيش تو
   اعظم از اين موجود و اگر اين مقبول بود از براى خودتشيئى

   
  ١١٧ص 

  ى که اعظم ازاختيار ميکردى لهذا معلوم است که چيز ديگرى دار
  اين است پس انصاف ندادى بمن چيزى دادى که پيش تو مرغوب

  ّ آيا تو استعداد و قابليت، حضرت فرمودند راست ميگوئى.نيست
   اينها فرمودند ميتوانى از همۀ.اين را دارى عرض کرد اميدوارم

   فرمودند پيش من هدايت ا است آن اعظم. گفت بلى؟بگذرى



  يتوانى بيا او در عقب حضرت افتاد بعد حضرتاست اگر م از اينها
  ون آمدند فرمودند من يک کنزى داشتم در اين دهّنزد حواري

  مخفى بود حال نجات داده ام اين کنز من است من آنرا از زير
  يکى از حاضرين اظهار حزن نمود(رون آوردم و بشما ميدهم يزمين ب

   در عالم روح  الحمد)که نميتواند فارسى صحبت نمايد فرمودند
   يک وقتى.دنيکديگر صحبت مينماي اين حجاب لسانى نيست قلوب با

  ّ شد اساس اين انجمن آن بود که تکلمتشکيلدر ايران انجمنى 
  ّ کليه راّ مهمۀّقضيۀمن دون لسان مى نمودند و به ادنى اشاره ئى يک 

   رسيد که به يک ئى کرد بدرجهّترقى اين انجمن خيلى .ميفهماندند
   حکومت ترسيد که اينها.ّ کليه مفهوم ميشدّقضيۀ انگشت يک اشارۀ

   حکومت که هيچکس نتواندّضدّميتوانند جمعيتى تشکيل کنند 
  ّقوۀمقاصد آنها را بفهمد ضرر هاى زياد خواهد داشت لهذا ب

   هر کس ميخواست. آن را براى شما بگويمّقضيۀ يک .ه منع کردّريجب
  

  ١١٨ص 
   بشود مى آمد دم در مى ايستاد اينها در اين بابداخل آن انجمن

  .ى ميدادندأّگر مشورت ميکردند و بدون تکلم ربه يک اشاره با همدي
  وقتى يک شخص عجيب الخلقه آمد دم در ايستاد رئيس نگاه کرد

  روى ميز بود آب به هيئتش ديد عجيب الخلقه است فنجانى بر
  ه به لبالب رسيدروى آن ريخت تا آنک داشت و دو باره آب بر

  . بود يعنى اين مجلس ما جاى اين شخص نداردّرداين عالمت 
  ذکاء بود لهذا يک پر گل خيلى نازک گرفت و بکمال ّاما آن آدم با

  احترام وارد اطاق شده روى آن فنجان بکمال دقت گذاشت
  که آب فنجان بحرکت نيامد همه مسرور شدند يعنى مرا اينقدر

  در لطيفم که مثل اين برگ گل محتاج بجاّمحل الزم نيست اين ق
  شارات جميع مکالماتشان با.نيستم دست زدند و او را قبول کردند

   نمودند و سبب شد که ذهن و ذکاء تندى پيداّترقىبود و خيلى 
   اغلب با چشم با همديگر صحبت. فراست  آنها زياد شدّترقىکردند و 

  .شم سخن ميراندندميکردند و در نهايت پاکيزگى بحالت و حرکت چ
  بمرور زمان جميع قطعات امريک مثل) بمناسبتى فرمودند ( 



  ّتش داخل اتحادّکزى جمعيرمکزيکو کانادا امريکاى جنوبى و م
  در باب جنگ بزرگ که بعضى منتظرند ما بين( .با عموم ميشوند

   البد خواهد شد)ّدول عالم اتفاق افتد شخصى پرسيد فرمودند
  

  ١١٩ص 
   ئى جنگ در اروپا ميشود شما يک گوشه داخل نميشود اينّاما امريکا

  را گرفته ايد کار بکار ديگرى نداريد نه بفکر گرفتن قطعات اروپ
  هستيد نه کسى طمع آن دارد که زمين شما را بگيرد راحت هستيد

  در باب( . طبيعى بسيار محکمى استزيرا محيط اتالنتيک يک قلعۀ
   اروپا)بت شد فرمودندوضع حکومات جمهورى و مشروطه صح

   کنندا خواهد شد که ترتيبات شما را اجرو سائر جهات مجبور
  در جميع اروپا تغييرات عظيمه رخ ميدهد و مرکزيت حکومات

   و فى الحقيقه اين انصاف.به استقالل داخلى واليات منتهى ميشود
   يک نقطه جکومت شود زيرا هر قدرنيست که مملکتى بواسطۀ

   بلدىضاء مرکز زياد باشد از احتياجات الزمۀعقل و کياست اع
ّو محلى اطالع تام ندارند و در  ّ    جميع اطراف مملکت منصفاّترقىّ

  ً مثال حاال جميع آلمانيان برلين را خدمت ميکنند جميع.کوشند نمى
  پاريس را خدمت مينمايند جميع ممالک و مستعمرات انگليسفرانسه 

  .شما خوب ترتيباتى داردّ اما حکومت .لندن را زينت ميدهد
  شخصى از حاضرين از اشکاالت سياسى و اقتصادى عرض کرد(

   امريکا را به اروپا نتوان قياس نمود مشکالت امريکا)فرمودند
  ّبالنسبه به مشکالت اروپا هيچ است يکى از مشکالت اروپا کثرت

  ّ در فرانسه و آلمان عموم ملت عسکرند ولى شما.جيوش است
  

  ١٢٠ص 
  ن مصيبت کبرى راحتيد خدا را شکر کنيد که شما را از اين بالاز اي

  ّ امريکا امن و امان است و اول علم صلحنجات داده در داخلۀ
  در اينجا بلند ميشود يقين بدانيد که اين ميشود چون که انسان

  رد و آن اين است که اينجا صلح در ميانياز مبادى نتيجه ميگ
  .جا سرايت به اطراف خواهد نمودّخود ملت بر قرار شد و از اين



   نمود که آيا حکومت مملکتى بايد على االطالقسؤالّ از حضار ىيک( 
  معلوم است) ع مردم باشد يا در دست عقال فرمودند يدر دست جم

ّاگر عموميت ملت ا   ه را انتخاب نمايند که آنها رؤساى جمهور راّعزّ
  اشد زيراانتخاب کنند بهتر است يعنى رئيس منتخب منتخب ب

  ّعموم عوام چنانچه بايد و شايد از اين مسائل سياسيه آگاه نيستند
   صيت ميروند و هر مطلبى را فى الحقيقه عقالء ترويجّعوام بحب

  ً کار بايد اصال در دست.دهند و اين طبيعى است عوام بآنها ميگروند
  عقال باشد نه در دست عوام ولى عقالء هم بايد در نهايت صداقت

ّ نيت خدمت بعموم ملت نمايند و خير آنها را حفظو خلوص ّ  
  ّ در کليات امور مالحظه کنيد چون در دست.صيانت کنند و

  عوام دهيد خراب ميشود اگر کار در دست عمله دهيد خانه
   کار را عقال.ساخته نميشود البد يک مهندس عاقلى الزم است

   ميکشد جنگ را سردارميکنند عوام همان تعبش را ميکشند خريطۀ
  

  ١٢١ص 
   آيا.ولى عوام جنگ ميکنند نميشود خريطه را دست آنها بدهند

  ّ اما اگر فتح و ظفر؟ميشود يک اردو را دست افراد اردو داد
   در مسائلسؤال ( .خواهيم بايد شخص با تجربۀ عاقلى را جنرال کرد

  اين يکى از مسائل) اقتصادى ماليون و رنجبران شد فرمودند 
  رانه وّتهوّت بهاء ا است اما معتدالنه نه م حضرّاساسيۀ

  ّاگر اين مسئله بطور محبت التيام نيابد عاقبت بجنگ خواهد
  ّ اشتراک و تساوى تام ممکن نيست زيرا امور و نظام عالم.کشيد

  ّمختل ميگردد اما يک طريق معتدالنه دارد که نه فقرا اين
  دند هم فقراءطور محتاج بمانند و نه اغنياء اين طور غنى گر

  هم اغنيا بر حسب درجات خود براحت و آسايش و سعادت زندگانى
  ّ در دنيا اول يک شخص بود که اين فکر را کرد و او پادشاه.نمايند

  داى اين کار کرد حياتش قبلفمملکت اسپارته بود و سلطنتش را 
   اين فکر در سر او افتاد که خدمتى.از والدت اسکندر يونانى بود

  مافوق آن خدمتى نشود و در اين عالم سبب سعادتبکند که 
   لهذا اهالى اسپارته را سه قسم نمود يک قسمتش.جمعى شود



  اع بودند يک قسمتش اهل صنعتّاهالى قديمه بودند که زر
  .بودند يک قسمتش يونانيانى بودند که اصلشان از فنيکيان بود
  لوکورکوس که اسم اين پادشاه بود خواست مساوات حقيقى

  
  ١٢٢ص 
  .ين سه قسم بگذارد و باين وضع تأسيس حکومت عادالنه نمايدابين 

  ّاع هستند بهيچ مکلف نيستند فقطّگفت اهالى قديمه که زر
ّمکلف بدادن ده يک از حاصالت خود هستند مکلف به چيز ّ  

   اهل صنعت و تجارت هم سنوى خراج بدهند.ديگر نيستند
   حکومتو ساللۀ  که نجباسوم ّ اما طبقۀ.ّولى مکلف به چيز ديگر نه

  يفۀظحرب و دفاع از وطن و سياست ملک وبودند و مناصب و 
  ّآنها بود جميع اراضى اسپارته را مساحت کرد و بالتساوى در ميان

  ً مثال آنها نه هزار نفر بودند جميع اراضى را.اين فرقه تقسيم کرد
  نرا يکنه هزار قسمت تقسيم نمود و هر يک از اين فرقه سرآمد آ

  سهم داد بالمساوات و گفت هر عشرى که از آن زمين بيرون
   و در ميان اهالى بعضى قوانين.آيد مال صاحب آن ملک باشد

  و نظامهاى ديگر نيز گذارد و چون اين امور را حکم داده بر حسب
  ّدلخواه خود بانجام رسانيد ملت را در معبد خواست گفت من

  سم بعد از اين که من بروم اينميخواهم بروم به سوريا لکن ميتر
  قوانين مرا بهم بزنيد لهذا شما ها قسم ياد کنيد که پيش از آمدن

   بهم نزنيد آنها هم در معبد قسمهاىابدًامن اين قوانين را 
   باينّتمسک تغيير ندهند و هميشه مابدًاّمؤکد خوردند که 

   ولى او از معبد.قوانين باشند تا آنکه پادشاه مراجعت نمايد
  

  ١٢٣ص 
  بيرون آمد و سفر کرد و ديگر بر نگشت و از سلطنت خود گذشت تا اين

  ه چيزى نگذشت که سببّ اشتراکي و اين مسئلۀ.قوانين محفوظ بماند
   اوالد و يکى سه اوالد و ديگرى دوجاختالف شد زيرا يکى از آنها پن

   لهذا مسئلۀ مساوات.اوالد پيدا کرد تفاوت حاصل شد و بهم خورد
  ّستحيل است اما آنچه هست اين است که اغنيا رحم بفقرا کنندم



   ندارد ئى اگر مجبورى باشد فائدهًاّاما بميل خودشان نه مجبور
  نه آنکه بجبر باشد بل بموجب قانون عمومى هر کس تکليف

  ً مثال شخص غنى حاصالت زيادى دارد شخص.خود را بداند
   يک شخص غنىفقير حاصل کم دارد يا آنکه روشن تر بگوئيم

  ده هزار کيلو حاصل دارد و شخص فقير ده کيلو دارد حاال
  انصاف نيست که از هر دو يک ماليات بگيرند بل شخص فقير

   اگر آن شخص فقير.در اين موقع بايد از ماليات معاف باشد
  عشر ماليات بدهد و شخص غنى هم عشر ماليات بدهد

  ى وضع نمود پس در اين صورت بايد قانون.اين انصاف نيست
  که اين شخص فقير که فقط ده کيلو دارد و بجهت قوت ضرورى
  خود جميع را الزم دارد از ماليات معاف باشد ولى شخص غنى

  که ده هزار کيلو دارد اگر عشر يا دو مقابل عشر ماليات بدهد
  ً مثال اگر دو هزار کيلو بدهد باز هشت.ضررى به او نميرسد

  
  ١٢٤ص 

  دمى که پنجاه هزار کيلو دارد اگر ده هزار کيلوهزار کيلو دارد و آ
  بدهد باز چهل هزار کيلو دارد لهذا قوانينى بر اين منوال الزم

  ّ اين قوانين اجرت و مزد را بايد بکلى بهم زد اگر امروز صاحبان.است
   کنند باز يک ماه يا يک سال ديگرّمضفابريقه ها بر مزد کار گران 
  ده بيشتر خواهند خواست اينفرياد بر آورده اعتصاب نمو

   حاال شريعت ا را بشما بگوئيم بموجب.کار انتهائى ندارد
  شريعت ا مزد باينها داده نميشود بل فى الحقيقه شريک

  دن در هر دهى زراعت ميکنّزراعًدر هر عملى ميشوند مثال 
  از زراعت حاصالت ميگيرند و از اغنياء و فقراء بر حسب

  رفته ميشود و در آن ده انبار عمومى ساختهحاصالتشان عشر گ
  ميشود که جميع ماليات و حاصالت در آنجا جمع گردد آن وقت

  ى که فقط بقدرّزراعمالحظه ميشود کى فقيراست کى غنى و 
  خوراک و مخارج خود حاصل بدست آورده اند از آنها چيزى

   بارى جميع حاصالت و ماليات که جمع شده.گرفته نميشود
   عمومى جمع ميشود و اگر عاجزى در ده موجود بقدردر انبار



  قوت ضرورى به او داده ميشود و از طرف ديگر شخص غنى
  که فقط پنجاه هزار کيلو الزم دارد ولى پانصد هزار کيلو
  حاصالت بعد از مصارفات دارد لهذا دو برابر عشر از او

  
  ١٢٥ص 

   خرجگرفته ميشود و در آخر سال هر قدر انبار زيادى مانده
   استّمهم اشتراکيون بسيار  اين مسئلۀ.مصارف عمومى ميشود

ّو به اعتصاب مزدوران حل نخواهد شد بايد جميع دول متفق ّ  
  شوند و يک مجلسى قرار دهند که اعضاء آن از پارلمانهاى
  ملل و اعيان منتخب گردد و آنها در نهايت عقل و اقتدار

  ند و نه عمله هاقرارى بدهند که نه ماليون ضرر زيادى بکن
  محتاج باشند در نهايت اعتدال قانونى بنهند بعد اعالن

  کنند که عمله ها حقوقشان در تحت تأمينات محکم است
   عمومىماليون حفظ ميشود و چون اين قرارو همچنين حقوق 

  ّبرضايت هر دو طرف مجرى گردد اگر اعتصابى اتفاق افتد
   کار بخرابيهاىّمام مقاومت کنند واالّتجميع دول عالم بال

  زياد ميکشد على الخصوص در اروپا معرکه خواهد شد و از
  .جمله يکى از اسباب هاى حرب عمومى در اروپا همين مسئله است

  ًمثال اصحاب اموال يکى معدن دارد يکى فابريقه دارد اگر
  فابريقه در منافع با کار گران ممکن باشد صاحبان معادن و
  اصالت صدى چند بعملجاتشريک باشند معتدالنه از ح

   کارخانهّبدهند تا عمله غير از مزد نصيبى نيز از منافع عموميۀ
   در آينده احتکار باقى نمى ماند.داشته باشد تا بجان در کار بکوشد

  
  ١٢٦ص 
  فابريقه که ده هزار  و همچنين هر.ّتکار بکلى بهم ميخوردح امسئلۀ

   هزار سهم را باسمسهم دارد از اين ده هزار سهم از منافع دو
  کارگران نمايند که مال آنها باشد و باقى مال ماليون بعد آخر
  ماه يا سال هر چه منفعت ميشود بعد از مصارفات و مزد بر

   فى الحقيقه.سهام در ميان هر دو طرف تقسيم کنندا ب عددحس



  تا حال خيلى ظلم بعوام شده بايد قوانين گذارد زيرا کار گران
  اع حاليه راضى شوند هر سال هر ماه اعتصابممکن نيست باوض

   اعتصابى در قديم در عسکر.کنند و آخر االمر ضرر ماليون است
  عثمانى واقع شد گفتند بحکومت معاش ما کم است بايد زياد

   کرد بعد از چندى دو باره اعتصاب کردندّمض کرد دولت مجبورًا
   کهعاقبت جميع ماليات در جيب عسکر رفت کار بجائى رسيد
  سلطان را کشتند که چرا ماليات را زياد تر نکردى که ما بيشتر

   يک مملکتى ممکن نيست براحت زندگى کند بدون قانون.بگيريم
  بايد قانون محکمى در اين خصوص گذاشت که جميع دول حامى

   جوهر کالم اين که اعتصاب سبب خرابى است.آن قانون باشند
  نى گذارد بايد بقانونقانون سبب حيات است بايد قانو ّاما

  اتّ شما امشب از سياسي.طلبيد نه باعتصاب و جبر و عنف
  صحبت کرديد ولى ما عادت نداريم از سياست صحبت کنيم

  
  ١٢٧ص 

  ما از عالم روح صحبت ميکنيم از ثروت ملکوت صحبت ميکنيم
  ّنه از ثروت ناسوت سياست امر اجبارى است اما سعادت

  شود اجبار و سعادت ممکنابدى بامر اجبارى حاصل نمي
  ّ مراد از سعادت چه چيز است يعنى ملت در نهايت.نيست

   ملکوت الهى زندگانى کند آنّقوۀفضائل عالم انسانى و 
  .حکايت ديگر است و اين حکايت ديگر

  
  )2( و مسس ريورز)1(خطابه در منزل مسس نيوتن

  )4(١٣٣٠ ٓاالخر جمادى ٣٠ عصر ١٩١٢ جون ٦ )3(بروکلين
ُهوا  

  در عالم وجود امرى اعظم از اين گونه محافل نيست که
 --- ---- -- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- --- --- ----  

) 1 (  Newton)2 ( - Rivers  ) ( -  Brooklyn)   (- ص 1ٓ  شرح در بدايع االثار ج   
 

  ١٢٨ص 



  مالحظه نمائيد قومى از مشرق .ّمحض محبت ا انعقاد گشته
   اين.قومى از مغرب چگونه در نهايت الفت در يک بساط جالسيم

   حضرت بهاء ا اين قلوبّقوۀّگونه الفت و اتحاد مستحيل بود 
   هر گز. کلمۀ واحده در آوردهّظلرا الفت داده و اين نفوس را در 

  رحّيک خاندان باين درجۀ از محبت جمع نميشوند و باين ف
   است وّلهيه اّقوۀو سرور با يکديگر معاشرت نميکنند اين ب

  کوتلّعيم توجه بما که باين بشارت و بهجت مجتمنفوذ کلمة 
  ابهى داريم و مانند نهالهاى گلشن و گلستان از نسائم عنايت و

   امروز روزى است که فراموش نخواهد.احسان در اهتزازيم
  وب ما مستبشر به بشارات جمال مبارکيم قلّظلشد زيرا در 

   گوش ما  به نفحات ملکوت ابهى استّمعطراوست مشام ما 
  به فيوضات رحمانى يقين است  به نداى الهى و روح ما زندهّملتذ

  .نخواهد شد چنين روزى فراموش
  

  ١٢٩ص 
   يکشنبه)2( فيالدلفيا)1(ّخطابه در کليساى موحدين

  )3(١٣٣٠ٓ االخر جمادى٢٢صبح  ١٩١٢جون  ٨ 
   از مملکت بعيدۀ شرق مى آيم مملکتى که هميشه نور آسمان در آن طلوعمن

  ّسه از آن ظاهر شده که محل ظهور قدرتّنموده مملکتى که مظاهر مقد
   ارتباطى مابين شرقء ا بوده و مراد و مقصدم اين است بلکه انشاّلهيها

   هر دوّيهله اّنورانيت جهتين را احاطه کند ّلهيهّو غرب حاصل شود محبت ا
  عّ لهذا تضر.اقليم را روشن نمايد نفحات روح القدس جميع را زنده کند

  بدرگاه الهى ميکنم که اين شرق و غرب را يک اقليم فرمايد و اين اديانرا
  دين نمايد اين نفوس را يک نفس کند جميع بمنزلۀ انوار يک شمس و يک

  ّ کل اوراق وازهار جميع درختان يک بوستان شوند و.امواج يک دريا گردند
  س وّمقد وحدت محض است و ّهيت حقيقت الو.يک گلستان گردند

  ّهيت زيرا ادراک کائنات محدود و حقيقت الو. از ادراک کائناتّمنزه
  ؟ و چگونه محدود ميتواند احاطه بغير محدود نمايد،نا محدود

   فقر بحت،ت غناء صرفّيما فقر محضيم و حقيقت الوه
  ّهيت ما عجز صرفيم و حقيقت الو؟مطلق کندچگونه احاطه بغناء 
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  ١٣٠ص 
  ؟ پى برد عجز صرف چگونه تواند بقدرت محض،قدرت محض

  کائناتى که مرکب از عناصرند و هميشه در انقالب و انتقال از
ّر حقيقت را بکنند که حى قيومّصو چگونه ميتوانند که ت،حالى بحالى ّ  
   زيرا چون در کائنات نظر. يقين است که عاجزند؟و قديم است

  مى کنيم مى بينيم که تفاوت مراتب مانع از ادراک است هر رتبۀ
  ً مثال جماد هر قدر صعود کند.رتبۀ مافوق نتواندمادون ادراک 

   کند حقيقت حيوانّترقىادراک عالم نبات نکند و نبات هر چند 
  را ادراک نکند و از عالم سمع و بصر خبر نگيرد حقيقت حيوان هر

   انسانّ عقليۀّقوۀ کند از حقيقت انسان خبر نگيرد و ّترقىقدر 
  اوت مراتب مانع از ادراک پس معلوم شد که تف.را درک نتواند

  ّ دقت نمائيد.است و هر رتبۀ مادون ادراک رتبۀ مافوق را نتواند
   است در عالمّمعطراست که اين گل هر چند ظريف است لطيف 

  ّنبات بدرجۀ کمال است اما ادراک حقيقت انسان را نميکند
  ر نتواند عقل و ادراک انسان راّصوسمع و بصر عالم انسان را ت

   ننمايد از عالم انسان خبر ندارد و حال آنکه هر دو حادثقّحقت
  ولى تفاوت مراتب سبب عدم ادراک است زيرا رتبۀ انسان بلند

  ّ پس چگونه ميتواند حقيقت بشريه ادراک.و رتبۀ نبات پست است
  ّ چگونه ميتواند انسان محدود رب غير، نمايدّهيتحقيقت الو

  
  ١٣١ص 

  ر انسانّصو نيست که نتواند به تئى  شبهه؟محدود را ادراک کند
  ّلهيهر انسان آيد آن محدود است و حقيقت اّصونيايد زيرا آنچه به ت

   افاضۀ وجود بر جميع کائناتّهيت ولى آن حقيقت الو.نا محدود
  عالم وجوددر فرموده مواهب او در عالم انسانى ظاهر انوار او 

  د انواري ميکن چون آفتاب را مالحظه.مانند انوار آفتاب منتشر
  و حرارتش بر جميع اشياء تابيده همين طور انوار شمس حقيقت



  ّبر کل تابيده نورش يکى است حرارتش يکى است فيضش يکى
  دّعد و لکن مراتب کائنات مت.است و بر جميع کائنات تابيده

  است استعدادشان متفاوت است هر يک بقدر استعداد
   پرتوى از آفتاب سنگ سياه.خويش از آفتاب استفاصه دارد

  دارد اشجار پرتوى از آفتاب دارد حيوانات پرتوى از آفتاب
  دارد و بحرارت آفتاب تربيت شده آفتاب يکى است فيض يکى

  تّقوّ ولى نفوس کاملۀ بشريه مثل آينه که شمس به تمام .است
  و آشکار ميشود در او اشراق نموده و کماالت آفتاب در آن ظاهر

  در آن هويدا است بتمامه حکايت از آفتاب حرارت و ضياء
  سه هستند که از حقيقتّمقد اين مرايا مظاهر .آفتاب ميکند

  د مانند آفتابى که در مرآت ظاهر استن حکايت ميکنّهيتالو
   صورت و مثال آفتاب آسمانى در مرايا ظاهر است همين طورو
  

  ١٣٢ص 
  ّصورت و مثال شمس حقيقت در مرآت حقيقى مظاهر مقدسه

   اين است که حضرت مسيح ميگويد االب فى االبن.و آشکارظاهر 
  مراد اين است که آن آفتاب حقيقت در اين مرآت ظاهر و آشکار

   کرده وّتنزلّ اما مقصد اين نيست که آفتاب از آسمان .است
   را صعود وّهيتآمده در اين آينه جاى گرفته زيرا حقيقت الو

   از زمان وّنزهمس و ّمقدنزولى نيست دخول و خروجى نيست 
  مکان است هميشه در مرکز تقديس است زيرا تغيير و تبديلى

   نيست تغيير و تبديل و انتقال از حالىّهيتاز براى حقيقت الو
   در وقتى که در بالد شرق.بحالى از خصائص حقيقت حادثه است

  اختالف شديد بود و نزاع و جدال عظيم مذاهب و ملل
  اجناس مختلفه با يکديگربا يکديگر جنگ و جدال داشتند 

  در بحث و نزاع بودند در همچو وقتى حضرت بهاء ا از افق
   و وحدتّلهيهشرق ظاهر گشت و اعالن وحدت فيوضات ا

   فرمود که جميع بشر بندگان يک خداوندند و جميعّنيهانسا
  از فيض ايجاد الهى وجود يافته خداوند به جميع مهربان است

  ّهر جنس باشد به هر نوعى به هر ملتى مهربانو جميع را مى پرورد به 



  است جميع را رزق ميدهد جميع را مى پروراند جميع را حفظ
  ّ مادام که خدا بکل.ميکند و با جميع با الطاف معامله مى نمايد

  
  ١٣٣ص 

  ّ مادام خدا با کل باوفا است؟مهربان است ما چرا نامهربان باشيم
  ّا کل برحمت معامله ميکند ما چرا مادام خدا ب؟ما چرا بى وفا باشيم

  ّ البته اعظمّلهيه اين است سياست ا؟به قهر و غضب معامله کنيم
  ّاز سياست بشريه است زيرا بشر هر قدر عاقل باشد ممکن نيست

   پس ما بايد متابعت.که سياست او اعظم از سياست الهى باشد
   کنيم جميع ملل و خلق را دوست داشته باشيمّلهيهسياست ا

  ه جميع مهربان باشيم و جميع را برگ و شکوفه و ثمر يک درختب
  دانيم زيرا جميع از ساللۀ يک خاندان از اوالد يک آدم امواج
  يک دريا جميع سبزۀ يک چمن جميع در پناه يک خدا نهايت
  اين است که يکى عليل است بايد معالجه نمود جاهل است

  د بيهوش استبايد تعليم کرد در خواب است بايد بيدار کر
   وحدت عالم انسانى را اعالم کرد و همچنين.بايد هوشيار نمود

   اساسش حقيقت استّلهيهوحدت اديان را زيرا جميع اديان ا
  د قبول نکند حقيقت يکى است اساس جميعّعدو حقيقت ت

  .انبياى الهى حقيقت است اگر حقيقت نباشد باطل است
  الهى يکىو چون اساس حقيقت است لهذا بنيان اديان 

  است نهايت اين است که تقاليدى بميان آمده آداب و
  رسوم و زوائدى پيدا شده اين تقاليد از انبيا نيست اين

  
  ١٣٤ص 

  حادث است بدعت است و چون اين تقاليد مختلف است
  ّ اما اگر ما اين تقاليد را دور بيندازيم.سبب اختالف اديان شده

  ّ يقين است که متحدى کنيمّتحرو حقيقت اساس اديان الهى 
   و همچنين وحدت نوع را اعالم نمود که نساء و رجال.مى شويم

  ّکل در حقوق مساوى بهيچوجه امتيازى در ميان نيست
   اگر نساء مانند.زيرا جميع انسانند فقط احتياج به تربيت دارند



   نيست که امتيازى نخواهد ئىرجال تربيت شوند هيچ شبهه
  مانند طيور محتاج به دو جناح است زيرا عالم انسانى .ماند

  يکى اناث و يکى ذکور مرغ با يک بال پرواز نتواند نقص يک
  بال سبب وبال بال ديگر است عالم بشر عبارت از دو دست است

   خويشچون دستى ناقص ماند دست کامل هم از وظيفۀ
   خدا جميع بشر را خلق کرده جميع را عقل و دانش.باز ماند

  يع را دو چشم و دو گوش داده دو دستعنايت فرموده جم
  و دو پا عطا کرده در ميان امتيازى نگذارده است لهذا چرا
  بايد نساء از رجال پست باشند عدالت الهى قبول نميکند
  ّعدل الهى کل را مساوى خلق فرموده در نزد خدا ذکور

  و اناثى نيست هرکس قلبش پاک تر عملش بهتر در نزد خدا
   چه بسيار زنان پيدا شده اند.باشد خواه مردمقبول تر خواه زن 

  
  ١٣٥ص 

  که فخر رجال بوده اند مثل حضرت مريم که فخر رجال بوده و
  ّ رجال بود مريم ام يعقوب قدوۀ رجال غبطۀّليهمريم مجد

  بود آسيه دختر فرعون فخر رجال بود سارا زن ابراهيم فخر
  اطمهرجال بود و همچنين امثال آنها بسيار است حضرت ف

   العين کوکب نورانى روشنّقرةشمع انجمن نساء بود حضرت 
  بود و در اين عصر اليوم در ايران زنانى هستند که فخر رجال اند

  .عالم اند شاعرند واقف اند در نهايت شجاعت هستند
   از تربيت رجال است زيرا اين دخترانّاهمء اعظم و اتربيت نس

  ّبيت ميکند اول تردرمارا روزى مادران شوند و اطفال 
  ّمعلم اطفال مادرانند لهذا بايد در نهايت کمال و علم و فضل

  باشند تا بتوانند پسران را تربيت کنند و اگر مادران ناقص
   همين طور حضرت بهاء.باشند اطفال نادان و جاهل گردند

  ّا وحدت تربيت را اعالن نموده که بجهت اتحاد عالم
  ًر يک تربيت شوند رجاال و نساانسانى الزم است که جميع بش

  دختر و پسر تربيت واحد گردند و چون تربيت در جميع
  ّرس يک نوع گردد ارتباط تام بين بشر حاصل شودامد



  و چون نوع بشر يک نوع تعليم يابد وحدت رجال و نساء
  قّحقاعالن گردد بنيان جنگ و جدال بر افتد و بدون ت

  
  ١٣٦ص 

  )موجب (  اختالف تربيت مورث اين مسائل ممکن نيست زيرا
  جنگ و نزاع مساوات حقوق بين ذکور و اناث مانع حرب
   اين.و قتال است زيرا نسوان راضى به جنگ و جدال نشوند

  جوانان در نزد مادران خيلى عزيزند هرگز راضى نمى شوند
   جوانى را.که آنها در ميدان قتال رفته و خون خود را بريزند

  ،ّ نهايت زحمت و مشقت تربيت نمودهکه بيست سال مادر در
  ؟آيا راضى خواهد شد که در ميدان حرب پاره پاره گردد

  ّاوهامى بعنوان محبت هر لو هيچ مادرى راضى نمى شود و
  وطن و وحدت سياسى وحدت جنس وحدت نژاد و وحدت
  مملکت اظهار دارند و بگويند که اين جوانان بايد بروند و

   لهذا وقتى که اعالن مساوات.دبراى اين اوهامات کشته شون
  بين زن و مرد شد يقين است که حرب از ميان بشر برداشته
  خواهد شد و هيچ اطفال انسانى را فداى اوهام نخواهند

   تعاليمى که حضرت بهاء ا اعالن کرد اين بود و از جملۀ.کرد
  که بايد دين مطابق عقل باشد مطابق با علم باشد علم تصديق

  ّ و دين تصديق علم هر دو به يکديگر ارتباط تامهدين نمايد
   از مسائل دينى ئىّ و اما اگر مسئله.يابند اين اصل حقيقت است

  .مخالف عقل باشد مخالف علم باشد آن وهم محض است
  

  ١٣٧ص 
  چه قدر از اين دريا هاى اوهام در قرون ماضيه موج زد
  نهاّاوهامات ملت رومان را مالحظه کنيد که اساس دين آ

  ّبود اوهامات ملت يونان را مالحظه نمائيد که اساس دين
  آنها بود و اوهامات مصريان را مالحظه کنيد که اساس دين

  آنها بود اينها جميع مخالف عقل مخالف علم لهذا حال واضح
  و آشکار گرديد که اوهام بود ولى در زمانشان در نهايت



  شد آنها ذکر صنمى از اصنام آنها مىً مثال مصريان قديم چون در نزد . بودندّتمسک
  .دوّمجسم و حال آنکه يک پارچه سنگ ب  ئىان معجزهشدر پيش چشم

   حقيقت کنيم آنچهّتحرىپس ما بايد از اوهامات بگذريم 
  را که ديديم مطابق حقيقت است قبول نمائيم و آنچه را علم
  تصديق نميکند عقل قبول نمى کند حقيقت نيست تقاليد

   به حقيقتّتمسکليد را بايد دور بيندازيم و است اين تقا
   و چون.نمائيم و دينى را که مطابق عقل و علم است قبول کنيم

  ّ واحده ملتّچنين شود بکلى اختالف نماند و جميع عائلۀ
  واحده جنس واحد وطن واحد سياست واحده احساسات

  .تربيت واحده گرديمو واحده 
  پناه توئى واقف اسرارپروردگارا آمرزگارا اين بندگان را 

   جميع ما عاجزيم و تو مقتدر و توانا جميع ما گنه کاريم.و آگاه توئى
  

  ١٣٨ص 
   پروردگارا نظر بقصور.نوب و رحيم و رحمنّالذ و توئى غافر

  ما منما به فضل و موهبت خويش معامله کن خطاء ما بسيار
  است ولى بحر رحمت تو بى پايان عجز ما بسيار است و لکن

   پس تأييد ده و توفيق بخش و ما را..يد و توقيق تو آشکارتأي
  را روشن کن ّ در گاه تو است موفق نما دلهاسزاواربر آنچه 
  را بينا نما و گوشها را شنوا کن مردگان را زنده فرما و چشمها

  ّنيتو مريضان را شفا بخش فقيران را غنى نما و خائفان را ام
  نما و بنور هدايت روشنبخش و ما را در ملکوت خويش قبول 

  . توئى مقتدر توئى توانا توئى کريم توئى رحمن و توئى مهربان.کن
   

   )1(خطابه در کليساى باپتيست
  )2(١٣٣٠ٓ االخر جمادى٢٢  )شب(١٩١٢   جون٨فيالدلفيا 
ُهو ا  

  نهايت سرور را امشب دارم که بين جمع محترم حاضر شدم
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  ١٣٩ص 

  ّفى الحقيقه جمعى است در نهايت روحانيت و احساسات ملکوتى
ّت توجهتان به خدا است نيتتانّقودر قلوب شما در نهايت  ّ  

  خالص است بشارات روحانى در وجوه مشاهده مى نمايم
   از بدايت خلق آدم. مى بينم چند کلمه صحبت کنمتضىقلهذا م

  تا يومنا هذا در عالم انسانى دو طريقت بوده يک طريق طريق
   طريق طبيعت طريق حيوانى است.طبيعت يک طريق طريق ديانت

  زيرا حيوان به مقتضيات طبيعت حرکت مى کند هر چه شهوات
  اسيرحيوانى اقتضا مى نمايد آن را مجرى ميدارد لهذا حيوان 

   تجاوز نتواند و از احساساتابدًاطبيعت است از قانون طبيعت 
  يچ خبر ندارد اسيره هيچ خبر ندارد از قواى معقوله ّنيهروحا

  بيند محسوسات است بى خبر است يعنى آنچه را که چشمش مى
  گوشش مى شنود مشامش استنشاق مى کند ذائقه اش ميچشد

  وان اسير اين پنچ حي. المسه اش لمس مى کند ميداندّقوۀ
  ت است و آن چه محسوسات اين قوى است قبول ميکندّقو

  و آن چه خارج از محسوسات است يعنى از عالم معقوالت
ّو از ملکوت الهى و از حسي    و از دين الهى حيوانّنيهات روحاّ

ّمادي از غرائب آنکه .بى خبر است زيرا اسير طبيعت است   ونّ
  ند آن چه که محسوس استافتخار به اين مى کنند و ميگوي

  
  ١٤٠ص 

   از عالم روحانى خبر ندارندابدًامقبول است و اسير محسوساتند 
   و اگر اين.از ملکوت الهى بى خبرند از فيوضات رحمانى بى خبرند

  ابدًا کمال رسيده است عظم درجۀال است پس حيوان باکم
   اگر.ات استّات خبر ندارد منکر روحانيّاز ملکوت و روحاني

  ا بگوئيم که اسير محسوسات بودن کمال است پس اکمل ممکناتم
   از ملکوتابدًا احساسات روحانى ندارد ابدًاحيوان است زيرا 
  ّقوۀ باوجود اين که خدا در حقيقت انسان يک .الهى خبر ندارد

   عظيم بر عالم طبيعتّقوۀعظيمه وديعه گذارده است که باين 



  ئنات اسير طبيعت است مالحظه کنيد که جميع کا.حکم کند
  اين آفتاب باين عظمت اسير طبيعت است اين نجوم عظيمه
  اسير طبيعتند اين کوههاى باين عظمت اسير طبيعت است

  اين کرۀ زمين باين عظمت اسير طبيعت است جميع جمادات
  نباتات حيوانات اسير طبيعتند جميع اين کائنات از حکم طبيعت

  ًثال آفتاب باين عظمت که م. خارج گردندابدًانميتوانند 
  عبارت از يک مليون و نصف بزرگتراز کرۀ ارض است

  بقدر سر سوزن از قانون طبيعت خارج نشود از مرکز خودش
  ّتجاوز ننمايد زيرا اسير طبيعت است اما انسان حاکم بر

   مالحظه کنيد که به مقتضاى قانون طبيعت.طبيعت است
  

  ١٤١ص 
   اين قانون را مى شکند درو لکنانسان ذى روح خاکى است 

  هوا پرواز مى کند در زير دريا ميرود در روى اقيانوس مى تازد
   کهربا را که باين سرکشى است در يک زجاجى حبسّقوۀانسان اين 
  شرق و غرب در دقيقۀ واحده مخابره مينمايد اصوات مى کند با

  را گرفته حبس مى کند در زمين است کشف حقايق آسمانى مينمايد
  اسرار کرۀ ارض را هويدا ميسازد جميع کنوز طبيعت که مستور است

  کند جميع اسرار کائنات را ظاهر ميسازد که بقانون طبيعت آشکار مى
  . مکنون و رمز مصون است و بقانون طبيعت بايد مستور بماندّسر

   معنويه که دارد کشف اسرار طبيعتّقوۀو حال آنکه انسان باين 
  ونۀ طبيعتنکف قانون طبيعت است حقائق من مخالمى کند و اي

  را ظاهر مى کند و اين مخالف قانون طبيعت است پس معلوم شد
  ّترقى و از اين گذشته طبيعت .که انسان حاکم بر طبيعت است

   دارد طبيعت شعور ندارد انسان شعور داردّترقىندارد انسان 
  قطبيعت اراده ندارد انسان اراده دارد طبيعت اکتشاف حقائ

  نکند انسان اکتشاف حقائق نمايد طبيعت از عالم الهى خبر ندارد
  انسان خبر دارد طبيعت از خدا بى خبر است انسان از خدا خبر
  دارد انسان کسب فضائل ميکند و طبيعت محروم از آن است

   پس معلوم.انسان دفع رذائل کند طبيعت دفع رذائل نتواند



  
  ١٤٢ص 

  ّ معنويه دارد کهّقوۀست يک ه اّشد که انسان اشرف از ماد
   حافظه دارد طبيعت نداردّقوۀفوق عالم طبيعت است انسان 

  ّ معنويه دارد طبيعت ندارد انسان قواى روحانىّقوۀانسان 
  دارد طبيعت ندارد پس انسان اشرف از طبيعت است زيرا

  ّ معنويه در حقيقت انسان خلق شده و طبيعت از آن محرومّقوۀ
   اين جاى غرابت است باوجود آنکه در سبحان ا.است

  ّانسان چنين قواى معنويه وديعه گذارده شده انسان طبيعت
  سى در اوّمقدرا که مادون اوست ميپرستد خداوند روح 

  س اشرف از کائنات شدهّمقدخلق کرده است که باين روح 
ّوجود اين کماالت ميرود اسير ماده ميشود و ماده را خدا با ّ  

   اگر.ّچه خارج از عالم ماده است انکار مينمايدميکند و آن
  اين کمال است اين کمال را باعظم درجه حيوان دارد زيرا
  ّحبوان از عالم الهى ماوراء الطبيعه خبر ندارد پس حيوان

  فيلسوف اعظم است زيرا از عالم ملکوت بيخبر است احساسات
 خبرروحانى ندارد از عالم خدا خبر ندارد و از ملکوت ا  

  .ندارد خالصة القول اين است طريق طبيعت
  طريق ثانى طريق ديانت است و اين آداب الهى است
  ّنورانيتاکتساب فضائل انسانى است تربيت عموم بشر است 

  
  ١٤٣ص 

   اين طريق ديانت سبب.آسمانى است اعمال ممدوحه است
   عالم بشر است اين طريق ديانت سبب تربيت نوع انسانّنورانيت

  اين طريق ديانت سبب تهذيب اخالق است اين طريقاست 
  ت ا است اين طريق ديانت سبب معرفتّحبديانت سبب م

   الهى استسۀّمقدا است اين طريق ديانت اساس مظاهر 
  ىّزد و تجّعد و اساس اديان الهى يکى است ت.و آن حقيقت است

  قبول نکند خدمت بعالم اخالق کند تصفيۀ قلوب و ارواح
   عالم انسانىّنورانيتمايد سبب اکتساب فضائل است سبب ن



  که اين عالم انسانى غرق در درياى تقاليد  يا اسفاو لکن .است
  شده هر چند حقيقت اديان الهى يکى است و لکن افسوس

  که ابرهاى اوهامات انوار حقائق را ستر نموده است و
  ّانيتنوراين غمامهاى تقاليد عالم را تاريک کرده است لهذا 

  ديانت ظاهر نيست و ظلمت سبب اختالف شده است زيرا
  .تقاليد مختلف و اين سبب جدال و نزاع بين اديان گرديده
  ّو حال آنکه اديان الهى مؤسس وحدت انسانى است سبب

  ّمحبت بين بشر است سبب ارتباط عمومى است سبب اکتساب
   ناس در بحر تقاليد مستغرق شده وو لکنفضائل است 

ّ اکتساب اين تقاليد بکلى از طريق اتحاد دور شده اندۀبواسط ّ  
  

  ١٤٤ص 
  ّ ديانت محروم مانده اند و به اوهامى متشبث اندّنورانيتو از 

  چون اين تقاليد سبب ظلمت شد .جداد است  اکه ميراث آباء و
   ديانت را محو کرد و آنچه سبب حيات بود سبب ممات شدّنورانيت

  ّتدليل نادانى گشت و آنچه که سبب علويآنچه برهان دانائى بود 
   عالم انسانى بود سبب دنائت و جهالت نوع بشر شد لهذاّترقىو 

  لبهغات روز بروز ّماديّنى کرد و عالم عالم ديانت روز بروز تد
   آفتاب چون. اديان الهى مستور ماندّنمود و آن حقيقت قدسيۀ

  رغان شب اندها پرواز کنند زيرا اين ها مّخفاشغروب کند اين 
   آساّخفاش ونّمادي ديانت غروب کند اين ّنورانيتچون 

  .ليل اند وقتى که نور حقيقت مخفى شد اينها بپرواز آيند بپرواز آيند زيرا طيور
  بارى چون اين عالم را تاريکى و ظلمت احاطه کرد حضرت

  بهاء ا از افق ايران مانند آفتاب درخشيد جميع آفاق را به انوار
  ت روشن ساخت حقيقت اديان الهى را ظاهر ساخت ظلمتحقيق

  . کردهرا زند تقاليد را دفع نمود تعاليم جديدى گذارد و به آن تعاليم شرق
 بايد انسان. حقيقت استّتحرىّاول تعليم حضرت بهاء ا   

   حقيقت کند و از تقاليد دست بکشد زيرا ملل عالم هرّتحرى
  ف است و اختالف تقاليديک تقاليدى دارند و تقاليد مختل

  



  ١٤٥ص 
  سبب جنگ و جدال شده است و تا اين تقاليد باقى است وحدت

   حقيقت نمود تا بنورّتحرى پس بايد .عالم انسانى مستحيل است
  حقيقت اين ظلمات زائل شود زيرا حقيقت حقيقت واحده است

  د قبولّعد و تّتجزى قبول نکند و مادامى که حقيقت ّتجزىد و ّعدت
ّ نيست که کل متحد ئىى حقيقت کنند شبههّتحرد اگر جميع ملل نکن ّ  

  ىّتحر جمعى از اديان و فرق و ملل مختلفه چون در ايران .ّو متفق شوند
ّ نهايت متحد و متفق گشتند و حقيقت نمودند   ّ در نهايت اتحاد وٓاالنّ

   رائحۀابدًات با هم زندگى مينمايند و ّحبّاتفاق در نهايت الفت و م
   مالحظه نمائيد حضرات يهود منتظر ظهور.الف در ميان آنها نيستاخت

  ّحضرت مسيح بودند و بجان و دل آرزو مى کردند اما چون غرق
  در تقاليد بودند چون حضرت مسيح ظاهر شد ايمان نياوردند

   از اينجا معلوم ميشود که پيروى.عاقبت بر صلب آن حضرت قيام نمودند
   بحضرت مسيحّالبته حقيقت مى کردند ىّتحرتقاليد کردند زيرا اگر 
   اين تقاليد عالم انسانى را ظلمانى کرده اين تقاليد.ايمان مى آوردند

  وت گشتهاسبب حرب و قتال شده اين تقاليد سبب بغض و عد 
  ّ حقيقت کنيم تا از جميع مشقات خالص شويم و بصيرتّتحرىپس بايد 

  .روشن شود و بملکوت الهى راه بيابيم
  .ليم حضرت بهاء ا وحدت عالم انسانى است تعدوم

  
  ١٤٦ص 

  جميع بشر نوع انسان اند جميع بندگان الهى جميع را خدا خلق کرده
ّجميع اطفال الهى هستند خدا کل را رزق ميدهد کل را مى پروراند ّ  

  ّلهيه اين است سياست ا؟ چرا ما نامهربان باشيم،ّبکل مهربان است
  ابيده است آفتابش بر جميع اشراق نمودهکه انوارش بر جميع خلق ت

   پس معلوم.ابر مکرمتش بر جميع باريده نسيم عنايتش بر جميع وزيده
  ّشد که نوع انسان جميعًا در ظل رحمت پروردگار است نهايت بعضى

  ناقص هستند بايد اکمال گردند جاهل هستند بايد تعليم يابند
  .دار گردندمريض هستند بايد معالجه شوند خوابند بايد بي

   داشت که چرا طفلى بايد او را تربيت نمودمبغوضطفل را نبايد 



   داشت که چرا ناخوشى بايد نهايت رحمتمبغوضمريض را نبايد 
   از اين واضح شد که عداوت مابين اديان.ت به او داشتّحبو م

  ّبايد بکلى محو گردد ظلم و اعتساف بر داشته شود و بالعکس
  .رى گرددت جاّحبنهايت الفت و م

  ثالث تعليم حضرت بهاء ا اين است که دين بايد
  سبب الفت باشد سبب ارتباط بين بشر باشد رحمت پروردگار
  باشد و اگر دين سبب عداوت شود و سبب جنگ گردد عدمش

  بهتر بى دينى به از دين است بلکه بالعکس دين بايد سبب الفت
  .ر باشدت باشد سبب ارتباط بين عموم بشّحبباشد سبب م

  
  ١٤٧ص 

   دين بايد مطابقهتعليم چهارم حضرت بهاء ا آنک
  قيعقل بانسان داده تا حقايق اشياء را تحق علم باشد زيرا خدا

  علم باشد وهم است ّنمايد اگر مسائل دينيه مخالف عقل و
   عقل استّضد و اگر بگوئيم دين .زيرا مقابل علم جهل است

  البد دين بايد مطابقمقصود اين است که دين جهل است 
   اگر.عقل باشد تا از براى انسان اطمينان حاصل شود

  مسئله ئى مخالف عقل باشد ممکن نيست از براى انسان
  .اطمينان حاصل گردد هميشه متزلزل است

  ّء ا آنکه تعصب جنسىتعليم پنجم حضرت بها
ّتعصب دينى تعصب مذهبى تعصب وطنى تعصب سياسى هادم ّ ّ ّ  

  ب اساس نوع بشر است ازّخرّنى است و تعصب مبنيان انسا
  ّهر قبيل باشد تا آنکه اين تعصبات زائل نگردد ممکن نيست

   و برهان بر اين اينکه هر حرب و قتالى.عالم انسانى راحت يابد
  و هر عداوت و بغضائى که در بين بشر واقع شد يا منبعث از

ّتعصب وطنى بوده يا منبعث از تعصب سياسى    شش هزار.ّ
  سال است که عالم انسانى راحت نيافته و سبب عدم راحتش

ّاين تعصبات است و تا تعصب باقى جنگ باقى بغض باقى عداوت ّ  
  ّباقى اذيت باقى و اگر بخواهيم عالم انسانى راحت باشد جميع

  



  ١٤٨ص 
ّاين تعصبات را بايد بريزيم و اال ممکن نيست که آسايش يابد ّ.  

تعديل معيشت حياتتعليم ششم حضرت بهاء ا   
   يعنى بايد قوانين و نظاماتى گذارد که جميع بشر براحت زندگانى.است

  کنند يعنى همچنانکه غنى در قصر خويش راحت دارد و به انواع
  ن است فقير نيز النه و آشيانه داشته باشد وّموائد سفرۀ او مزي

  ت امر تعديل معيش.گرسنه نماند تا جميع نوع انسان راحت يابند
  .ممکن نيست ق نيابد سعادت براى عالم بشرّبسيار مهم است و تا اين مسئله تحق

  .تعليم هفتم حضرت بهاء ا مساوات حقوق است
  شان حقوق واحده امتيازىقزد خدا يکسانند حقوجميع بشر در ن

  نائى نهثّاز براى نفسى نيست کل در تحت قانون الهى هستند مست
  .ان اند عزيز و حقير مساوىدر نزد حق امير و فقير يکس

  تعليم هشتم حضرت بهاء ا تربيت عموم الزم است
  و وحدت اصول و قوانين تربيت نيز از الزم امور تا جميع بشر تربيت

   يعنى تعليم و تربيت در جميع مدارس عالم بايد يکسان.واحده گردند
  باشد اصول و آداب يک اصول و آداب گردد تا اين سبب شود که

  .ّسن در قلوب جاى گيرد  عالم بشر از صغروحدت
  .تعليم نهم حضرت بهاء ا وحدت لسان است

  
  ١٤٩ص 

  يک لسان ايجاد شود و آنرا جميع آکادميهاى عالم قبول نمايند
  ّيعنى يک کنگرۀ بين المللى مخصوص تشکيل دهند و از هر ملتى

  شورتع حاضر گردند و صحبت و م دانا در آن جمنمايندگان و وکالء
  نمايند و رسمًا آن لسان را قبول کنند و بعد از آن در جميع
  مدارس عالم تعليم اطفال کنند تا هر انسان دو لسان داشته

  باشد يک لسان عمومى و يک لسان وطنى تا جميع عالم يک وطن
  .عالم انسانى است ّ اسباب اتحادو يک لسان گردد زيرا اين لسان عمومى از جملۀ

  ت بهاء ا وحدت رجال و نساءتعليم دهم حضر
  است که رجال و نساء در نزد خدا يکسان اند جميع نوع انسان اند

   آدم اند زيرا ذکور و اناث تخصيص به انسان نداردجميع ساللۀ



   موجودىدر عالم نبات ذکور و اناثى موجود در حيوان ذکور و اناث
  نيد آيا مالحظه در عالم نبات ک. بهيچوجه امتيازى نيستو لکن

  ميانۀ نبات ذکور و نبات اناث هيچ امتيازى هست بلکه مساوات
   بين ذکور و اناث امتيازىابدًاّتام است و همچنين در عالم حيوان 

  دگارند پس انسان که اشرفرّنيست جميع در ظل رحمت پرو
  رّ تأخ؟ آيا جائز است که اين اختالف را داشته باشد،کائنات است

  . اين بوده که مثل مردان تربيت نمى شدندجنس زن تا بحال بجهت
  

  ١٥٠ص 
   نيست که نظير رجال ئى مانند مردان تربيت مى شدند شبههاگر نسوان

   بدرجۀ مساواتّالبتهميگشتند چون کماالت رجال را اکتساب نمايند 
  رسند و ممکن نيست سعادت عالم انسانى کامل گردد مگر به مساوات

  .کاملۀ زنان و مردان
   يازدهم حضرت بهاء ا صلح عمومى استتعليم

   کبراى عالم انسانى تشکيل صلح عمومى بلند نگردد و محکمۀو تا علم
  نشود و جميع امور ما به االختالف دول و ملل در آن محکمه قطع و

  فصل نگردد عالم آفرينش آسايش نيابد بلکه هر روز بنيان بشر
  مالک قريب و بعيد رازير و زبر گردد و آتش فتنه زبانه کشد و م

  مثل خاکستر کند جوانان نو رسيده هدف تير اعتساف گردند
  پرستار مانند و مادر هاى مهربان درو اطفال مظلوم يتيم و بى 

  ماتم نو جوانان خويش نوحه و ندبه نمايند شهر ها خراب شود
  . چارۀ اين ظلم و اعتساف صلح عمومى است.ممالک ويران گردد
  ضرت بهاء ا آنکه عالم انسانىتعليم دوازدهم ح

   صورىّترقى نکند بلکه بجهة ّترقىه ّماديبه قواى عقليه و قواى 
  و معنوى و سعادت فوق العادۀ انسانى نفثات روح القدس

   يعنى روح القدس تأييد کند و توفيقّلهيه اّقوۀالزم است و بايد 
  ۀات فوق العاده نموده بدرجّترقيبخشد تا آنکه هيئت بشر 

  
  ١٥١ص 

  ه است ولىّمادي زيرا جسم انسان محتاج به قواى .کمال برسد



  روح انسان محتاج به نفثات روح القدس است و اگر تأييدات
  روح القدس نبود عالم انسانى خاموش ميشد و نفوس انسانى

  مرده بود چنانچه حضرت مسيح ميفرمايد مرده ها را بگذاريد مرده ها
  مولود شده است آن جسد است ودفن کنند و آنچه از جسد 

  آنچه از روح مولود شده آن روح است و اين معلوم است که
  .ّروحى که نصيبى از نفثات روح القدس ندارد آن ميت است
  لهذا واضح شد که روح انسان محتاج به تأييدات روح القدس

  .دمى مان ّات تامه ننمايد بل ناقصّترقيه تنها انسان ّماديّاست و اال به قواى 
  

  )1(١٣٣٠ّاول رجب  ١٩١٢ جون ١٦خطابه در مجمع عمومى نيويورک 
ُهوا  
   کند لکن باز محتاج تعليمات روحّترقى هر قدر ّمادىعالم 

 -- --- ---- --- --- --------- --- --- ---- ---- - ---- -- --- ----- --- --  
) 1 ( ص 1ٓدر بدايع االثار ج  شرح   
 

  ١٥٢ص 
   محدود و کماالت الهىّمادىالقدس است زيرا کماالت عالم 

   محدود است لهذاّمادى چون کماالت عالم .نا محدود است
  احتياج انسان به کماالت الهى است زيرا کماالت الهى نا محدود

   هر چندّمادى مالحظه در تاريخ بشر نمائيد کماالت .است
  ّلهيهّبدرجۀ اعلى رسيد لکن باز محدود بود اما کماالت ا

  . ندارد لهذا محدود محتاج نا محدود استنا محدود پايانى
  ات محتاج روح است و عالم جسمانى محتاج نفثات روحّمادي

  قدر جسد در نهايت القدس جسد بى روح ثمر ندارد هر
  قدر لطيف باشد تياج بروح دارد قنديل هرحلطافت باشد ا

  محتاج سراج است بى سراج زجاج ثمرى ندارد جسد بى روح
  .ّعلم جسمانى محدود است و تربيت او محدودثمرى ندارد تعليم م

  ّفالسفه گفتند که مربى بشرند ولى در تاريخ نظر کنيد قادر بر تربيت
  خود يا معدودى قليل بودند لکن تربيت عمومى را از عهده بر نيامدند

  ً مثال حضرت مسيح. روح القدس تربيت عمومى مينمايدۀّوولى ق



  عالم اسارت بت پرستى نجات دادتربيت عمومى کرد ملل کثيره را از 
  جميع را به وحدت الهى داللت کرد ظلمانى را نورانى کرد جسمانى را

  روحانى کرد عالم اخالق را روشن نمود و نفوس ارضى را آسمانى
   روح القدس مى شودّقوۀ فالسفه نمى شود بلکه به ّقوۀفرمود و اين به 

  
  ١٥٣ص 

  يد باز ممکن نيست بدرجۀ کمال نماّترقىلهذا هر قدر عالم انسانى 
  ّ لهذا بشما وصيت ميکنم که در.ّبرسد اال به تربيت روح القدس

  ات باين درجه رسيده ايدّماديفکر تربيت روحانى باشيد چنانچه در 
   نمائيد احساساتّترقى ّنيههمين طور بکوشيد تا در مدنيت روحا

  القدسّروحانى يابيد توجه بملکوت نمائيد و استفاضه از روح 
   عالم انسانى ظاهر وّعلويتّ معنويه حاصل نمائيد تا ّقوۀکنيد 

  ّت سرمديهّعزّنهايت سعادت حاصل شود حيات ابديه يابيد 
ّجوئيد والدت ثانويه يابيد و مظهر الطاف ربانيه شويد و ناشر ّ   . گرديدّنيهنفحات رحما ّ

  
  ١٧ بروکلين )1(مکنات نطق در منزل مستر

  )2(١٣٣٠ دوم رجب ١٩١٢جون 
   مژده.مژده باد که نور شمس حقيقت طلوع نمودمژده باد 
  شليمرو مژده باد مژده باد که ا.برقص آمدکه صهيون باد باد مژده 

   مژده باد مژده باد که بشارات الهى.الهى از آسمان نازل شد
- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- ---- --- --- ----  

) 1 (  Mr. MacNutt)  2 (- ص 1ٓ  در بدايع االثار ج   
 

  ١٥٤ص 
  .سه اکمال گرديدّمقد مژده باد مژده باد که اسرار کتب .ظاهر گشت

   مژده باد مژده باد که.مژده باد مژده باد که يوم اکبر الهى ظاهر شد
َعلم وحدت عالم انسانى بلند گرديد    مژده باد مژده باد که خيمۀ.َ

   مژده.ه باد که نسيم رحمانى وزيد مژده باد مژد.صلح اکبر موج زد
   مژده باد مژده باد که در اين.باد مژده باد که سراج الهى روشن شد

   مژده باد.ت انبياء ظاهر و هويدا گشتاّميع اسرار و نبوجقرن اعظم 



   مژده باد مژده باد که.ى نمودّجلمژده باد که بهاء کرمل بر آفاق ت
  مژده باد مژده باد .شرق و غرب دست در آغوش يکديگر شدند

  .که آسيا و امريکا مانند دو مشتاق دست به يکديگر دادند
  

  )1(١٣٣٠ رجب ١٨ )شب (١٩١٢ جوالى ٣ نيويورک - خطابه در بيت مبارک
ُهوا  

  امشب ميخواهم از براى شما سبب احتجاب ناس را از
  ّسه الهى بيان کنم اين مسلم است که در جميع عهدهاّمقدمظاهر 

  
) 1 (   ص 1ٓدر بدايع االثار ج شرح   
 

  ١٥٥ص 
  ً مثال در زمان مسيح يهود منتظر ظهور.مردم منتظر موعود بودند

  مسيح بودند و شب و روز در معابد دعا مى نمودند که خدايا ظهور
  مسيح را نزديک کن تا از انوار او استفاضه کنيم و به آنچه سبب سعادت

  بدى است برسيم بسا شبها در قدس االقداس گريه مى کردند وا
  ّ اما.تا صبح جزع و فزع مى نمودند که خدايا مسيح را بفرست

  وقتى مسيح ظاهر شد جميع اعتراض کردند جميع انکار نمودند
   سبب چه بود اسباب بسيار.بلکه تکفير کردند و عاقبت بصليب زدند

  د که اين دو سبب هميشه سببّبود اما سبب بسيار قوى دو سبب بو
  .ّاحتجاب ناس بوده و سبب محرومى کل گرديده است

  سّمقدّسبب اول آنکه شخص موعود را در کتاب 
  شروطى مذکور که آن شروط کالم رمزى است نه مفهوم لفظى

  راض و استکبار مى کردند بحسب مفهوم لفظى گرفتند لهذا اعو چون
  نانچه يهود عباراتمى گفتند اين موعود آن موعود نيست چ

   حين ظهور حضرت مسيح علماء يهود گفتند اين مسيح.را گرفته
  آن مسيح نيست اين آن موعود نيست بلکه نسبت هاى ديگر

   بشروط ظهور مسيح در کتابّتمسکدادند که زبان حيا کند و 
  .س تورات نمودندّمقد

  س منصوص استّمقدّشرط اول اين که در کتاب 



  
  ١٥٦ص 

  .او را مى شناسيم مکان غير معلوم مى آيد اين شخص از ناصره آمده ماکه مسيح از 
   که عصايش از آهن است يعنى بشمشيرشرط ثانى آن

  .شبانى ميکند و اين مسيح شمشير که سهل است عصاى چوب هم ندارد
  س حضرت موعودّمقدشرط ثالث آن که بموجب کتاب 

  نه  مسيح رابايد بر سرير داود نشيند و تأسيس سلطنت بکند اين
  ى نه مملکتى نه وزرائى نه وکالئى فريد و وحيدلشکرسلطنتى نه 

  .است لهذا اين مسيح آن مسيح موعود نيست
  شرط رابع آن که مسيح شريعت تورات را ترويج کند و

   چگونه،ست شريعت تورات را نسخ نمودکاين مسيح سبت را بهم ش
  ؟اين مسيح آن مسيح است

  ند اينک و غرب را فتح مس آن که بايد شرقشرط خا
  ؟ چگونه اين مسيح آن مسيح است،مسيح يک النه و آشيانه ندارد

  شرط سادس آن که بايد حيوانات نيز در زمان مسيح
  در نهايت راحت و آسايش باشند و عدالت بدرجه ئى رسد که

  ى کند گرگ و ميش با هم ازّعدحيوانى نتواند به حيوان ديگر ت
   کبک در يک النه آشيانه کننديک چشمه آب بنوشند باز و

   حال در زمان اين مسيح.شير و آهو در يک چراگاه بچرند
  

  ١٥٧ص 
  ظلم و عدوان بدرجه ئى است که حکومت رومان در فلسطين غلبه
  کرده يهود را مى کشد ميزند نفى ميکند حبس مينمايد ظلم و عدوان

  ليب خود مسيح را به فتواى علماى يهود به صّحتىبى پايان است 
   اين بود سبب احتجاب؟ چگونه اين مسيح آن مسيح است،زدند

   و حال آنکه جميع اين شرايط ظاهر.ّملت يهود از ايمان به مسيح
   کالم رمزى بود علماء يهودو لکنشد جميع اين آثار باهر گشت 

  نفهميدند گمان کردند که اين شروط بحسب ظاهر و مفهوم
  .لفظى است و حال آنکه جميع رموز بود
ًاوال اين که از مقامى غير معلوم مى آيد    روح مسيح از.ّ



  مقام غير معلوم آمد نه جسمش هر چند جسمش از ناصره بود
  ّاما روح مسيح نه از ناصره نه از حيفا آمد نه از شرق و نه از غرب

  ّبود روح مسيح از عالم الهى بود از مقامى غير معلوم بود اما
  .علماى يهود نفهميدند

   عصا آلت شبانى.اين عصاى او از آهن بودثانيًا 
  است آلت شبانى حضرت مسيح لسان مبارک بود لسان مبارک

  .سيف قاطع بود فصل بين حق و باطل مى کرد
   حضرت.ُثالثًا اين که بر سرير داود بنشيند و سلطنت نمايد

  مسيح سلطنتش سلطنت ابدى بود نه سلطنت ناپلئون نه سلطنت
  

  ١٥٨ص 
  نيبال سلطنت مسيح سلطنت روحانى بودآلطنت جنگيزخان نه س

  سلطنت ابدى بود سلطنت وجدانى بود ممالک او قلوب بود در قلوب
  .الى االبد سلطنتش باقى است و نهايت ندارد سلطنت مى کرد نه در خاک و

  رابعًا اين که ترويج تورات مى نمايد يعنى اساسى را که
  ص مى کند آنحضرت موسى گذاشته است آن را از تقاليد خال

   هيچ شبهه نيست که حضرت مسيح اساس.حقيقت را ترويج مى کند
  موسى را ترويج کرد از جمله وصاياى عشره را ترويج کرد حقيقت

  ّ اما بعضى امور که موافق عصر موسى بود.شريعت موسى را ترويج کرد
  و در زمان مسيح موافق نبود از زوائد بود يا از تقاليد تلموديه بود

  .ا نسخ کرد اساس اصلى را مجرى داشت و ترويج فرمودآنها ر
   چون حضرت.خامسًا اين که شرق و غرب را فتح مى کند

   الهى شرق و غرب را فتح کرد و فتوحاتشّقوۀمسيح کلمة ا بود ب
  . باقى و بر قرار نهايت نداردٓاالنالى 

  ّسادسًا اين که در ايام ظهورش گرگ و ميش از يک
   مقصد از اين آن است که نفوسى که مانند.دنچشمه آب مى خور

  گرگ و ميش اند آنها به حضرت مسيح مؤمن مى شوند و جميع آنها از
  ً مثال يک شرقى و يک غربى که مناسبتى. انجيل مينوشندچشمۀ

  مابين آنها نبوده معاشرتى با هم نداشته اند و از هر جهت مخالف
  



  ١٥٩ص 
  و اجتماع اينها ممکن نبود چونبودند و بمنزلۀ گرگ و ميش بودند 

   اينها کلمات.مؤمن بحضرت مسيح شدند جميع بر چشمۀ واحد جمع شدند
  رمزى بود چون علماى يهود نفهميدند و به حقيقت معانى پى نبردند
  و اعتراض نمودند و بصورت ظاهر نگاه کردند و مطابق نديدند اين بود که انکار کردند

  ّلهيه اسۀّمقد که در مظاهر سبب ثانى  مانع ثانى اين است
   مقام.دو مقام است يک مقام بشر است و ديگرى مقام رحمانى نورانى

ّظهور و تجلى ربانى مستور است و مقام بشريت ظاهر    خلق آن حقيقت.ّ
   روح القدس را نمى بينندّقوۀسه را ظاهر در آن هيکل نمى بينند ّمقد

  قام بشريت مشترک با سائرنظر به بشريت مى کنند و چون مى بينند در م
  بشرند نظير سائرين ميخورند ميخوابند مريض ميشوند ناتوان

  فس خود نموده ميگويند اينها مثل ماهاه نميگردند لهذا قياس ب
  سه باشند و ماّمقدهستند امتيازى ندارند چرا اينها مظاهر 

  ند چرا اينها آسمانى باشند و ماشنباشيم چرا اينها ممتاز از ماها با
  زمينى چرا آنها نورانى باشند و ما ظلمانى و حال آنکه در جميع

   فرق و امتيازى در ميان نيستابدًاون بشرى مثل آنها هستيم شىء
  و امتيازى خصوصى از ما ندارند ما فرقى نمى بينيم اينها مثل ما

   مثل ابليس که نظر بجسم.هستند لهذا انکار و استکبار مينمودند
  

  ١٦٠ص 
   من اشرف از آدم هستم ولى نظر بروح آدم نکرد روحآدم کرد گفت

  آدم را نديد و چون جسم آدم از تراب بود آن را ديد روح او را نديد
   حال در يوم ظهور مظاهر الهى چون.ّاستکبار کرد و اال سجده ميکرد

  ّمردم نظر به بشريت آنها مينمايند و مانند خودشان مى بينند لهذا
  ى ميکنند ظلم و مخالفتّعدمينمايند تاستکبار ميکنند اعتراض 

  ّ پس شما بايد نظر به بشريت.مينمايند و بر قتل آنها قيام ميکنند
   نکنيد بايد نظر بحقيقت آنها بکنيد آنّلهيه اسۀّمقدمظاهر 

  حقيقت ساطعه که آفاق را روشن ميکند آن حقيقت ساطعه
  از را ايد آن حقيقت ساطعه که نفوس که عالم بشر را نورانى مينم

  نقائص خالص مينمايد آن حقيقت ساطعه که هيئت جامعه را



  رات بشرى است ماّصو کمال ميرساند مافوق تبه اعلى درجۀ
  چون بلور است بايد نظر به زجاج نکنيم زيرا چون نظر به زجاج کنيم

   که در اينىبه سراج نمائيم يعنى آن سراج از انوار محروم مانيم بايد نظر را
  .است ّهيتحضرت الو ّ و آن فيض و تجلىزجاج ميتابد

  .ت ظاهر و هويداست و چون چنين کنيم محتجب نمانيمّکه در زجاج بشري
  

  ١٦١ص 
  )1( )١٣٣0رجب (٢٠   ١٩١٢ جوالى ٥خطابه در نيويورک 

   بشاراتىّلهيه اسۀّمقد در جميع کتب .بسيار بسيار خوش آمديد
   جميع کتباست که بشارت ميدهد روزى خواهد آمد که موعود

  ظاهر خواهد شد و يک قرن نورانى تشکيل خواهد کرد علم صلح و
  سالم بلند خواهد شد وحدت عالم انسانى اعالن خواهد گرديد در

  ميان اقوام و امم بغض و عداوت نماند جميع قلوب ارتباط به يکديگر
  نمايد در تورات مذکور است در انجيل مذکور است در قرآن

  .ستا مذکور است در کتاب بودا مذکور استاو مذکور است در زند
  خالصه در جميع اين کتب مذکور است که بعداز آنکه تاريکى عالم

  را احاطه نمود آن روشنائى طلوع نمايد نظير آن است که چون
   و همچنين هر وقت.شب خيلى تاريک شود دليل بر ظهور روز است

  از خداّکه ظلمت ضاللت عالم را احاطه کند و نفوس بشر بکلى 
  ت غلبه نمايد جميع ملل مانندّات بروحانيّماديغافل شوند و 
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  ١٦٢ص 
  را حيوان غرق در عالم طبيعت گردند و از عالم حق بى خبر و خدا

  وسات ندانند و قواىفراموش نمايند زيرا حيوانات جز از محس
  ّ اعتقاد ندارند و بکلى از خدا و انبيا بى خبر و بيزارندّنيهروحا

   هستند ولى انسان بايد سالها زحمتّمادىو طبيعى و فيلسوف 
   و طبيعى گرددّمادىبکشد و در مدارس تحصيل علم نمايد تا 
   است و در همچوونّمادي ّاما گاو بدون اين زحمات رئيس فالسفۀ



  ن آفتاب طلوع خواهد نمود و آن صبح نورانى ظاهروقتى آ
  ّات به روحانيتّماديّ مالحظه نمائيد امروز بکلى .خواهد شد

  ّ احساسات روحانيه نمانده مدنيتابدًاغلبه نموده در بين بشر 
   نمانده هدايت ا نمانده معرفت ا نمانده جميعّلهيها

  بکنائس و يا اگر چنانچه جمعى .ه هستندّغرق در بحر ماد
  بمعابد ميروند عبادت ميکنند اين بجهت تقاليد آباء و

  ى حقيقت کرده اند و حقيقتّتحراجداد است نه اين است که 
  را يافته اند و حقيقت را مى پرستند از آباء و اجداد از براى

  ّآنها تقاليدى ميراث مانده و به آن تقاليد متشبث و عادت کرده اند
  . بروند و آن تقاليد را مجرى دارندکه بعضى اوقات بمعابد

  و برهان بر اين آنکه پسر هر يهودى يهودى است پسر هر
  مسيحى مسيحى است پسر هر مسلمى مسلم پسر هر زردشتى زردشتى

  
  ١٦٣ص 

  پس اين مذهب از آباء و اجداد ميراث از براى او آمده است
  دهو تقليد آباء و اجداد مى نمايد بجهت اين که پدرش يهودى بو

  ّى حقيقت کرده و به تحققّتحراو هم يهودى شده نه اين که 
   است و متابعت آن را کرده بلکهّحقرسانيده که دين يهودى 

  اجداد بر اين مسلک بوده او هم اين مسلکو ديده که پدر و آباء 
   مقصد اين است که ظلمت تقاليد عالم را.را پيش گرفته است

  هى را گم نموده نور حقيقتاحاطه کرده متابعت تقاليد طريق ال
  ى حقيقت کنند البد بر اينّتحر اگر اين امم مختلفه .مخفى مانده

  است که بر حقيقت پى برند و چون حقيقت را يافتند جميع ملل
   به تقاليدند و از حقيقتّتمسکّ اما مادام م.ّيک ملت گردند

  محروم و اين تقاليد مختلف است لهذا نزاع و جدال در ميان
  ى حقيقتّتحرّ اما اگر .ض و عداوت بين ملل شديد استاست بغ
   عداوتى نماند بغض نماند جنگ و جدالى نماندابدًابکنند 

  ّ در ايامى که در شرق.با يکديگر نهايت التيام را حاصل کنند
  ت بود و غرق در تقاليد بدرجه ئىّقوظلمت ضاللت در نهايت 

  ر را نجس خون يکديگر بودند يکديگکه اين ملل شرق تشنۀ



   با يکديگر مالقات نمى کردند در همچو وقتى حضرتابدًامى شمردند و 
  بهاء ا در شرق ظاهر شد و بنيان تقاليد را برانداخت نور

  
  ١٦٤ص 

  ّحقيقت سطوع کرد ملل مختلفه که متابعت نمودند متحد
   جميع.ّى و پرستش حقيقت کردند متفق گشتندّتحرشدند چون 

   آدم اند و همه ازستند و همه از ساللۀبشر بندگان الهى ه
  يک خاندان و جميع اينها اساسشان يک اساس و چون تعاليم
  انبياء حقيقت است لهذا يکى است و نزاع و جدال بين ملل

   ولى امروز در ايران قلوب با يکديگر.از جهت تقاليد است
  افته بغض و عداوتيّمتحد گرديده جانها با يکديگر التيام 

ّه محبت و مودت تغيير نموده کل به محبت عظيم قيامشديده ب ّ ّّ  
   اينها مسيحى يهودى زردشتى مسلمان بودائى همۀ.کرده اند

  ّاز تعاليم بهاء ا به حقيقت رسيدند در نهايت الفت و محبت
   انبياء الهى با يکديگر در نهايت.افته انديبا يکديگر امتزاج 

  ده و هر خلفى تصديقّمحبت اند هر سلفى بشارت از خلف دا
ّسلف نموده اينها در نهايت اتحادند ولى ملتشان در نهايت ّ  

  ً مثال موسى خبر از مسيح داد بشارت از ظهور مسيح.اختالف
  ت موسى را کرد پس در ميان مسيحّداد و مسيح تصديق نبو

   يهودىو موسى اختالفى نيست نهايت ارتباط است لکن ميانۀ
  ى حقيقت نمايند چون حقيقتّتحرگر  ولى ا.و مسيحى نزاع است

  ّد ندارد بکلى با يکديگر مهربان مى شوند و در نهايتّعديکى است ت
  

  ١٦٥ص 
  جويند و جميع تصديق جميع انبياء مى کنند و جميع ّمحبت الفت مى

  ماند همۀ ىمتصديق جميع کتب مينمايند اين نزاع و جدال ن
  ت و الفت زندگىّما ها يکى مى شويم با يکديگر در نهايت محب

  مى کنيم همه پدر و پسر مى شويم همه برادر و خواهر مى شويم در
   اين.ّنهايت محبت در نهايت الفت با يکديگر معاشرت مى نمائيم

  قرن قرن نورانى است نسبت به قرون سالفه ندارد ظلمت



   نموده ادراکات زيادّترقىدر آن قرون شديد بود حاال عقول 
  ى حقيقت مى کندّتحرت است هرکسى شده عالم بشر در حرک

  ديگر زمانى نيست که با يکديگر نزاع کنيم وقت آن نيست که از
  يکديگر کره داشته باشيم در زمانى هستيم که بايد در نهايت

   حضرت بهاء ا بجميع اقاليم عالم.ّمحبت و الفت با هم باشيم
   به رئيسّحتىرسائل فرستاد و بجميع ملوک الواح فرستاد 

  مهور امريکا پنجاه سال پيش در وقتى که هيچ ذکرى از صلحج
   در آن رسائل جميع را به صلح عمومى دعوت نمود.عمومى نبود

  و جميع را به وحدت عالم انسانى خواند و جميع را به اصول انبياى
   بعضى از ملوک اروپا استکبار کردند از جمله.الهى دعوت نمود

  او نوشتند مضمون اين است ثانى بپليون ثالث بعد رسالۀنا
  نه صادر گشت و طبع شده که اىو  شصت و آن رساله در سنۀ

  
  ١٦٦ص 

  ّناپليون تو بسيار مغرور شدى متکبر شدى خداوند را فراموش
  ت از براى تو باقى مى ماند اين دولتّعزکردى گمان مى کنى که اين 

  دم بايد آن رااز براى تو باقى مى ماند من نامه ئى که از براى تو فرستا
  ّدر کمال محبت قبول کنى بلکه تو استکبار کردى لهذا خدا انتقام
  شديد خواهد کشيد سلطنت تو را برمياندازد و مملکت از دست
  ّتو بيرون ميرود و در نهايت ذلت ميافتى زيرا آنچه که بتو تکليف

  بتو تکليف گرديد آنآنچه شد به آن قيام ننمودى و حال آنکه 
   و اين رساله.لم است منتظر باش نقمت الهى راسبب حيات عا

   هزارو هشتصد وشصت و نه صادر شد و بعد از يکدر سنۀ
   از جمله رساله.ّسال بود که بنيان سلطنت او بکلى برداشته شد

  ّاى است بسيار مفصل که به پادشاه ايران نوشته شد ه و مطبوع
   هزار سنۀاست و در جميع ممالک عالم منتشر و آن رساله نيز در

   در اين رساله پادشاه ايران را.وهشتصدو شصت ونه صادر شد
  نصيحت مى کند بعدالت امر مى کند باين که با جميع ملل از رعاياى

  خود مهربان باش امتيازى بين اديان نگذار با مسيحى با مسلمان
  ياتّعدبا يهودى با زردشتى با جميع يکسان معامله کن و اين ت



   ازاله نما زيرا اين خلق جميع بندگان خداکه در مملکت است
  هستند در نظر حکومت بايد جميع يکسان باشند حکومت بايد

  
  ١٦٧ص 

  را ها ر چنانچه عدالت ننمودى و اين ظلمبجميع مهربان باشد اگ
  ازاله نکردى و موافق رضاى خداوند حرکت نکردى بنيان سلطنت

  ما را جمع کنى و مرا و همچنين ميفرمايد که تو بايد عل.متزلزل شود
  ت و براهين مى کنم و برّج حبخواهى من حاضر شوم من اقامۀ

  نمايم اين بود که اعتنائى نکرد و جواب رسالۀ ّجميع حجتم را ظاهر مى
  جمال مبارک را نداد بعد خدا بنيان سلطنت او را برانداخت

   از جمله به عبدالعزيز پادشاه عثمانيان.و خود او کشته شد
   در اين رساله تهديد فرمودند که تو مرا.مرقوم شدرساله 

  به سجن فرستادى مسجون نمودى گمان ميکنى که سجن از
  ت است اينّبراى من ضرر دارد و يا آنکه سجن از براى من ذل

  ّسجن از براى من عزت است زيرا در سبيل الهى است من جرمى
  ارديا و رزايا ودر حبس بمانم در راه خدا اين بالنکردم که 

   تو منتظرو لکنلهذا من نهايت سرور را دارم بى نهايت خوشنودم 
  باش خدا از تو انتقام مى کشد و عنقريب مالحظه ميکنى که بال مثل

   باين.باران بر تو ميبارد و معدوم خواهى شد و همين طور شد
  ى فرستادّعظمت حضرت بهاء ا بجميع سالطين عالم رسائل شت

  و الفت دعوت نمود جميع را به صلح عمومى دعوتّو جميع را به محبت 
  ّکرد جميع را به وحدت عالم انسانى دعوت نمود جميع را به اتحاد

  
  ١٦٨ص 

ّو اتفاق دعوت کرد تا کل متحد و متفق گردند و اين جنگ و جدال ّ ّّ  
  ّنماند اين حرب و قتال نماند اين عداوت و بغضا نماند کل

ّمتحد و متفق شويم و به عبودي ّ   ت پروردگار قيام نمائيم و درّ
   بارى دو پادشاه به مقاومت حضرت.طريق او جانفشانى کنيم

  بهاء ا برخاستند يکى ناصرالدين شاه يکى عبدالحميد و
   حبس کردند تا شمع او را خاموشّعکاحضرت بهاء ا را در قلعۀ 



   لکن حضرت بهاء ا در حبس.کنند و امر او را معدوم نمايند
  نامه هاى شديد مرقوم فرمود که اين حبس سبب مى شود که

  امر من بلند گردد و اين حبس سبب ميشود که تعاليم من انتشار
  يابد و من ضررى حاصل نخواهم کرد زيرا من جانم را فدا

  کردم دولتم را فدا کردم مالم را فدا کردم آنچه داشتم فدا کردم
  طور که فرموداز براى من اين سجن ضررى ندارد و همين 

  در سجن علم خود را بلند فرمود آوازۀ امرش به شرق و غرب
   حاال در جميع قطعات عالم امر.ّرسيد حتى به امريکا رسيد

  بهاء ا منتشر است اگر به آسيا سفر کنيد بهر جا برويد مى بينيد
  در انتشار است در افريقا در انتشار است در اروپا در انتشار است

  .يکا در بدايت امر است و حال در جميع آفاق منتشرلکن در امر
   نتوانستند که مقاومت او نمايند و لکنابدًااين دو پادشاه 

   
  ١٦٩ص 

  ّخدا اين دو پادشاه را بکلى برانداخت ناصرالدين شاه کشته شد
  ّ اما من عبدالبهاء چهل سال در.و عبدالحميد در حبس افتاد

   برداشت و بر گردن عبدحبس بودم خدا زنجير را از گردن من
  ّترقىّالحميد گذارد و اين در يک دفعه چون کميتۀ اتحاد 

  و زنجير را از گردن من ّاعالن حريت کردند مرا آزاد نمودند
  برداشته و بر گردن عبدالحميد گذاردند همان کارى را که او

  ّ در نهايت مذلت در حبس استٓاالنبا من کرد بسر او آوردند 
   حبس بودم ولى من در حبس مسرور بودم نهايتمثل آنکه من در

  انشراح قلب داشتم زيرا من مجرم نبودم بجهت سبيل الهى
  د که منمحبس را قبول نموده بودم هر وقت در خاطرم مى آ

  براى خدا حبس شده ام نهايت سرور را پيدا ميکردم ولى
  عبدالحميد به نکبت اعمال خود گرفتار به سبب گناه در

   ساعت ميميرد و زنده مى شود در نهايت حزنحبس افتاد هر
  ّدر نهايت يأس است اما من در نهايت اميدوارى بودم

   در سبيل الهى محبوسم حياتم و مسرور بودم که الحمد
  کرد که من مىن گمان ابدًاهدر نميرود هر کس مرا ميديد 



  ّمحبوسم در نهايت سرور در نهايت تشکر در نهايت صحت
  .نائى به اين حبس نداشتم اعتابدًابودم 

  
  ١٧٠ص 

  ١٩١٢ جوالى ٥ نيويورک - خطابه در بيت مبارک
  )1(١٣٣٠ رجب ٢١ )شب(

ُهوا  
  انسان در عالم وجود طى مراتب کرده است تا بعالم انسانى

  فوق پيدا  مارسيده است در هر رتبه استعداد صعود برتبۀ
   نبات پيدا برتبۀّترقى در عالم جماد بوده استعداد .کرده است

  ّترقىکرده لهذا بعالم نبات آمده در عالم نبات استعداد 
  بعالم حيوان حاصل نموده لهذا بعالم حيوان آمده و از عالم
  حيوان بعالم انسان آمده در بدايت حياتش انسان در عالم

   باين عالم حاصلّترقىرحم بود و در عالم رحم استعداد و لياقت و 
  .الم الزم بود در آن عالم تحصيل نمودکرد و قوائى که در اين ع

  چشم الزم داشت در اين عالم در عالم رحم حاصل نمود گوش
  الزم داشت در اين عالم در عالم رحم پيدا کرد جميع قوائى که در

  ىّمهيااين عالم الزم بود در عالم رحم تحصيل کرد در عالم رحم 
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  ١٧١ص 
  ّمهيا و به اين عالم که آمد ديد که جميع قواى الزمه .اين عالم شد

  است جميع اعضا و اجزائى که از براى اين عالم حيات الزم دارد
  ّ پس در اين عالم نيز بايد تهيه و تدارک.در آن عالم حاصل نموده
   و تدارکّتهيهر عالم ملکوت محتاج بايد عالم بعد را ديد و آنچه د

  آن در اينجا بيند همچنانکه در عالم رحم قوائى که در اين عالم
  آن است پيدا نمود همچنين الزم است که آنچه در عالممحتاج به 

  .ملکوت الزم يعنى جميع قواى ملکوتى را در اين عالم تحصيل بکند
   محتاج،ه آن عالمدر عالم ملکوت بعد از انتقال از اين عالم ب



   چون آن عالم عالم؟به چه چيز است و محتاج به چه قوائى است
   است لهذا الزم است که در اين عالمّنورانيتتقديس است عالم 
   را بايد در اين عالمّنورانيت کنيم و آن ّنورانيتتحصيل تقديس و 

  حاصل کنيم و در آن عالم روحانيت الزم آن روحانيت را بايد
  لم تحصيل نمائيم در آن عالم ايمان و ايقان و معرفتدر اين عا

  ّا و محبت ا الزم جميع را بايد در اين عالم تحصيل کرد تا
  بعد از صعود از اين عالم به آن عالم باقى انسان ببيند جميع

   واضح است.آنچه الزم آن حيات ابدى است حاصل نموده است
   الزم است آن عالم عالمّنيتنوراکه آن عالم عالم انوار است لهذا 

ّمحبت ا است لهذا محبت ا الزم است آن عالم عالم کماالت ّ  
  

  ١٧٢ص 
  است لهذا بايد در اين عالم تحصيل کماالت کرد آن عالم عالم
  نفثات روح القدس است در اين عالم بايد درک نفثات روح
  يدالقدس نمود آن عالم عالم حيات ابدى است در اين عالم با

  ّ انسان بتمام همت بايد اين مواهب.حيات ابدى حاصل نمود
  را تحصيل نمايد و اين قواى رحمانى را به اعلى درجۀ کمال بايد

  بدست آورد و آن اين است
ّاول معرفت ا ثانى محبت ا ثالث ايمان رابع اعمال ّ  

  ديسانى سادس انقطاع سابع طهارت و تقخيريه خامس جانفش
   ازّالبتهوى را پيدا نکند و اين امور را حاصل ننمايد و تا اين ق

  ّ اما اگر به معرفت ا موفق گردد و.ّحيات ابديه محروم است
  ّبنار محبت ا مشتعل شود و مشاهدۀ آيات کبرى کند و

  ّسبب محبت بين بشر شود و در کمال طهارت و تقديس باشد
  ّ گردد و حيات ابديهّ تولد ثانى يابد و بروح القدس تعميدّالبته

  ا است که خدا جميعجّ سبحان ا تعجب اين.مشاهده کند
  ّبشر را بجهت معرفت خود خلق نمود بجهت محبت خود خلق

  ّنمود بجهت کماالت عالم انسانى خلق نمود بجهت حيات ابديه
  ّنورانيتخلق نمود بجهت روحانيت الهى خلق نمود و بجهت 

  آسمانى خلق نمود با وجود اين بشر از جميع غافل معرفت هر چيزى را



  
  ١٧٣ص 
  ى مى نمايد جز معرفت ا مى خواهد بفهمد که در اسفلّتحر

  درجات زمين چه چيز است نهايت آرزو را دارد شب و روز
  ميکوشد که بفهمد در زير زمين چه چيز است توى اين سنگ

   است بجميع قوى ميکوشدچه چيز است زير اين خاک چه چيز
  ى از اسرار خاک کندّسرو به نهايت مشقت سعى ميکند تا کشف 

  ع شود در عالمّطل در فکر آن نيست که از اسرار ملکوت مابدًاّاما 
  ع يابد کشف اسرار الهىّطالملکوت سير کند بر حقائق ملکوت ا

  کند و به معرفت ا برسد و مشاهدۀ انوار حقيقت کند و
   در اين فکر نيست ولى با اسرارابدًاق ملکوتيه پى برد به حقائ

ّناسوت چه قدر منجذب است اما از اسرار ملکوت بکلى ّ  
   چه قدر اين.بى خبر است بلکه از اسرار ملکوت بيزار است

  ّجهل است چه قدر نادانى است چه قدر سبب ذلت است
  مثل آن است که انسان يک پدر مهربانى داشته باشد که از براى

  ّ نموده تا به اسرار عالم کون مطلع گردد زينت وّمهيااو کتب نفيسه 
  مقتضاى طفوليتاز  نموده لکن پسر ّمهياراحت و آسايش و نعمت 

  ّو بى ادراکى از جميع اينها چشم پوشيده و در کنار دريا تعلق بريگها
  يابد و به مالعب اوقات خود را بگذراند و از جميع اين مواهب که

   چه قدر اين طفل نادان است. نموده دورى جويدّمهيااو پدر براى 
  

  ١٧٤ص 
  ّت ابديه خواستهّعزقدر اين طفل جاهل است پدر از براى او  چه

   نموده وّمهياّو او بذلت کبرى راضى پدر از براى او قصر ملکوتى 
  لکن او بخاک بازى مشغول پدر از براى او خلعتى از حرير دوخته

  يرود پدر از براى او اعظم موائد و لذيذترين او برهنه راه مو لکن
   بارى شما.نعمت ها حاضر نموده و لکن او عقب گياه تباه ميدود

  ّ نداى ملکوت شنيديد و چشمهاى خود را گشوديد توجهالحمد 
  بخدا نموديد مرادتان رضاى الهى نهايت آمالتان معرفت الهى

  صر در کشف حقائقّمقصودتان اطالع به اسرار ملکوت و افکارتان ح



   نمائيد تا به اسرارّتحرى شب و روز فکر کنيد و بکوشيد و ّلهيهحکمت ا
  ع شويد و به يقينّطل مّهيتخلقت الهى موفق گرديد و بدالئل الو

  معرفت پيدا کنيد که اين عالم را موجدى هست خالقى هست محيى
  ّمجردّهست رازقى هست مدبرى هست لکن بدالئل و براهين نه ب

  سات بلکه به براهين قاطعه و دالئل واضحه و کشفاحسا
  ديحقيقى يعنى مشاهده موفق گرديد آفتاب را چگونه مشاهده ميکن

   و همچنين به معرفت مظاهر.آيات الهى را چنين مشاهدۀ عينى الزم
   را بدالئل و براهينّلهيهسۀ اّمقد پى بريم بايد مظاهر ّلهيه اسۀّمقد

  ّ را بايد اطالعّلهيهسۀ اّمقدم مظاهر د و همچنين تعالييعارف شو
  ّيابيد اسرار ملکوت الهى را بايد مطلع شويد بايد حقائق اشياء را

  
  ١٧٥ص 

  کشف کنيد تا مظهر الطاف الهى شويد و مؤمن حقيقى گرديد و ثابت
و راسخ در امرا.  

   ابواب معرفت ا را حضرت بهاء ا گشودهالحمد 
  أسيسى فرموده تا به جميع اسرار ملک و ملکوتّو از براى کل ت

  ّ او است معلم ما او است ناصح.ّمطلع شويد و نهايت تأييد را نموده
  ّمهياما او است رهبر ما او است شبان ما جميع الطاف خويش را 

  نموده عنايتش را مبذول داشته هر نصيحتى را از براى ما نموده
  ّمهياّت ابديه براى ما ّعزسباب هر تعليمى را از براى ما بيان کرده ا

  ّکرده نفثات روح القدس از براى ما حاضر نموده ابواب محبت
  ما تابيده ابر الهى را بروى ما باز کرده انوار شمس حقيقت بر

  رحمت بر ما باريده بحر الطاف بر ما موج زده بهار روحانى آمده
  عظم ديگر چه موهبتى است ا،فيوضات نامتناهى الهى جلوه نموده
   بايد قدر اين را بدانيم و بموجب؟از اين چه الطافى است اکبر از اين

  ر از براى ما حاصل گردد دريّتعاليم حضرتش عمل نمائيم تا کل خ
ّدو جهان عزيز شويم و نعمت ابديه را بيابيم و لذ ّّت محبت ا  

  را بچشيم و اسرار معرفت ا را درک کنيم و موهبت آسمانى را
   روح القدس را مشاهده کنيم اينّقوۀ ببينيم و

  .است نصيحت من اين است نصيحت من



  
  ١٧٦ص 

  )1 ()١٣٣٠رجب  23(١٩١٢ جوالى ٨خطابه در نيويورک 
   انسان دو حيات دارد يک.خوش آمديد خوش آمديد

  حيات جسمانى يک حيات روحانى حيات جسمانى انسان حيات
   انسان عبارت از مالحظه مى کنيد که حيات جسمانى.حيوانى است

  خوردن و خوابيدن و پوشيدن و راحت کردن و گرديدن و اشياء
  محسوسه را نظير کائنات سائره از ستاره و آفتاب و ماه و جبال و

  ها ديدن است اين حيات حيات حيوانىله ها و چشمه ها و جنگرد
   مشهود و واضح است که حيوان با انسان در معيشت جسمانى.است

  يز ديگر هست و آن اين است که حيوان درمشترک است يک چ
  معيشت جسمانى خود راحت است ولى انسان در معيشت جسمانى

   مالحظه کنيد که جميع حيوانات که در اين صحرا.خود در تعب
  هستند در کوه ها هستند در دريا ها هستند اينها بسهولت معيشت

  ها اين مرغ .ّجسمانى خود را بدون مشقت و تعب بدست مى آورند
  در اين صحرا نه کسبى نه صنعتى نه تجارتى نه فالحتى بهيچوجه من الوجوه
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  ١٧٧ص 
  زحمتى ندارند هواى بسيار لطيف استنشاق مى کنند و بر اعلى شاخه هاى

  م النه و آشيانه مى نمايند و از اين دانه هاىخر سبز و درختهاى
  موجود در اين صحرا تناول مى کنند جميع اين خرمنها ثروت آنها

   اينکه گرسنه مى شوند دانه حاضر بعد از خوردنّمجرداست به 
  دانه ها بر اعلى شاخه هاى درخت در نهايت راحت و آسايش بدون

  .ند و همچنين سائر حيواناتزحمت و مشقت راحت و آسايش مى نماي
ّانى خود بايد تحمل مشقات عظيمهملکن انسان بجهت معيشت جس ّ  

  کند شب و روز آرام نگيرد يا فالحت کند يا صناعت نمايد يا به
  تجارت مشغول گردد يا در اين معادن شب و روز کار کند يا

  ّدر نهايت زحمت و مشقت باين طرف و آن طرف سفر کند و زير



  ّى زمين کار نمايد تا آنکه معيشت جسمانى او ميسرزمين و رو
   ولى حيوان اين زحمات را ندارد و با انسان در معيشت.گردد

   از اين معيشت اىرک است و با وجود اين راحت نتيجهجسمانى مشت
  جسمانى آنها نيست و اگر صدسال زندگانى کند از حيات جسمانى

  يد آيا هيچ نتيجه ئى در فکر کنيد ببين. نيست ئى نتيجهابدًاعاقبت 
  حيات جسمانى هست اين همه مليونها نفوس که از اين عالم رفتند
  آيا هيچ ديديد که از حيات جسمانى خود نتيجه ئى گيرند جميع
  ّحياتشان هدر رفت زحماتشان هدر رفت مشقاتشان هدر رفت

  
  ١٧٨ص 

  صناعتشان هدر رفت تجارتشان هدر رفت و وقت رفتن از
  ّ اما حيات روحانى. نگرفتند ئىکف چيزى نداشتند نتيجهن عالم در اي

  حيات است حياتى است که عالم انسانى به آن روشن حياتى است
  که انسان از حيوان ممتاز حياتى است که ابدى است سرمدى
  است پرتو فيض الهى است حيات روحانى انسان سبب حصول

   الى اّتقربت ابدى است حيات روحانى انسان سبب ّعز
  است حيات روحانى انسان سبب دخول در ملکوت ا است
  ّحيات روحانى انسان سبب حصول فضائل کليه است حيات

   مالحظه کنيد نفوسى.روحانى انسان سبب روشنائى عالم بشر است
  ّرا که حيات روحانى مکمل از براى آنها فنائى نبود اضمحاللى نبود

   بردند آن ثمره چه چيز استو از زندگانى نتايجى گرفتند و ثمره ئى
ّآن قربي   ّ سرمديهّنورانيتّ است آن حيات ابديه است ّلهيهت اُ

  است آن حيات بقا است آن حيات ثبات است آن حيات
   ترابّ حتى چون در نقطۀ.روشنائى و سائر کماالت انسانى

  مالحظه کنيم نفوسى که حياتشان جسمانى بود و از حيات روحانى
  ّرشان بکلى محو شد نه ذکرى نه اثرى و نهنصيبى نگرفتند آثا

  ّ در نقطۀ تراب نه قبرى نه اثرى نهايت ايامىّحتىثمرى نه صيتى 
  چند قبورشان معمور بود بعد مطمور شد و رفت لکن نفوسى که

  
  ١٧٩ص 



  حيات روحانى داشتند اينها در ملکوت الهى الى االبد مانند ستاره
   الهى هستند ازّتجلىل ّت ابديه دارند در محفّعزدرخشيدند 

   جمال الهى مستفيض اند آسمانى مرزوق اند از مشاهدۀمائدۀ
   در عالمّحتىتب الهى ا در جميع مر.ّت ابديه از براى آنها استّعز

  ناسوت مالحظه کنيد مى بينيد آثار اينها باقى است ذکر اينها باقى است
   سال پيشً مثال سه هزار سال يا دو هزار.اخالق اينها باقى است

   بوده مؤمن بوده و مستقيم برّلهيه منسوب به عتبۀ اهنفسى بود
   بذکر آنان خيراتٓاالن آثار آنها باقى است الى ٓاالنامرا بوده الى 

   بنام آنها مدارس تشکيل مى گردد و معابدٓاالنات ميشود الى ّرو مب
  ًثال م. بنام آنها شفا خانه هائى ترتيب ميشودٓاالنتأسيس ميشود الى 

   حيات جسمانى پطرس حيات ماهى گيرى،رت مسيحون حضّحواري
  ّبود ديگر حيات يک ماهيگير معلوم است چه چيز ميشود اما حيات

   در نقطۀّحتىروحانيش به نفثات مسيح در نهايت روشنائى که 
  تراب آثار او باقى است و امپراطورى رومان نيرون بآن عظمت

   پس.ه ذکرى و نه ظهورىنه اثرى و نه ثمرى نه بروزى و ن
  معلوم شد که اصل حيات انسان حيات روحانى است اين
  حيات روحانى انسان نتيجه دارد اين حيات روحانى انسان

  باقى است اين حيات روحانى انسان ابدى است اين حيات روحانى
  

  ١٨٠ص 
   بعنايت حضرت بهاءاالحمد ت سرمدى است ّعزانسان 

  ّات روحانى ميسر است اين موهبت کبرى جلوهاز براى شما اين حي
   جميع نفوسى که مالحظه.نموده اين شمع روشن افروخته شده

  مى کنيد در روى زمين از ملوک گرفته تا مملوک حيات آنان را
  ّنتيجه ئى نه ثمرى نه اثرى نه عنقريب مالحظه مى کنيد که بکلى

  سال زندگانىمحو شده اند و از اين عالم رفته اند نهايتش پنجاه 
  ّنمايند ولى از اين حيات نه اثرى نه ثمرى نه نتيجه ئى مرتب لکن

   بعنايت حضرت بهاء ا حيات روحانى يافتيدالحمد شما 
  .و به نورانيت ملکوت روشنيد و از فيض ابدى استفاضه مى نمائيد

  لهذا شما ابدى هستيد سرمدى هستيد باقى هستيد روشن



   ترابطۀق در نّحتى نتايج عظيمه حاصل هستيد و از حيات شما
  آثار شما باقى و بر قرار فراموش نخواهيد شد و در عوالم الهى

   شما واضح و مشهود است درّنورانيتمثل آفتاب روشنيد 
  ّمحفل تجلى الهى الى االبد حاضريد و در انوار کمال و جمال

  .مستغرق خواهيد بود شکر کنيد
  

  ١٨١ص 
   )2(مسس ريورز  و)1(يوتنخطابه در منزل مسس ن

  )3)(١٣٣٠ رجب ٢٧ (1912 جوالى ١٢جمعه  بروکلين
   انسان مقام نطفه مقام شيرخوارى.عالم امکان نظير انسان است

  اوقات نشو و نما وقت تميز و رشد و وقت بلوع دارد همين طور عالم
  اس استّسّ انسان در سن شيرخوارى ح.عالم امکان درجاتى دارد

ُو در سن م   ّ يعنى بدايت ادراک احساس و تميز دارد اماهقراهّ
  ّ ولى چون بسن بلوغ مى رسد جميع قواى.ادراکاتش ضعيف است

  ت جلوه مى نمايدّقو وى و قواى صورى او در نهايت درجۀمعن
ّ رسد که کشف حقائق اشياء کند اما در سن ئى ادراک بدرجهّقوۀ ّ  

  ّر سن بلوغطفوليت و شيرخوارى اين ممکن نيست اين کماالت د
   عالم امکان نيز يک زمانى بود.ّجلوه مى نمايد نه در سن طفوليت

  که شير خوار بود بعد مثل طفل مراهق شد روز بروز نشو و
   اين قرن سلطان قرون.نما نموده حاال بعالم رشد رسيده است
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  ١٨٢ص 
   جميع اعصار است آنچه در قرون اولى بوده صوراست اين عصر آئينۀ

   و از آن گذشته نفس اين قرن کماالت.آئينه آشکار استاين جميع در 
  تأسيساتّخاصه دارد اکتشافات عظيمه دارد صنايع بديعه دارد 

  ريبه دارد و از جميع جهات در نهايت کمالغعجيبه دارد علوم 
   يعنى فضائل قرون سابقه صنايع.جلوه نموده و خواهد نمود

  رون سابقه و اکتشافات قرون سابقهققرون سابقه خصائل 



ّاصه صنايع خاصه و اکتشافاتخرا دارد با وجود اين فضيلت  ّ  
  ً مثال. نبودهابدًاون سالفه  اين قرن را هم دارد که در قرّخاصۀ

   معمارى بوده و در اين قرن به نهايت بلوغّنفدر قرون سابقه 
ّرسيده اما اين قوۀ   شرق ّ برقيه نبوده اين تلگراف که بدقيقه باّ

  وغراف نبوده اين تلفون نبودهنو غرب مخابره کند نبوده اين فو
  اينها از خصائص اين قرن است در اين قرن فضائل قرون

  يمه و فضائل قرون جديده موجود لهذا اين قرن جامعقد
  قرون و ممتاز از جميع است و سلطان قرون است و آفتاب جميع

   و چون ما در اين قرن هستيم بشکرانۀ اين مواهب.اعصار است
  چون ًالث م.بايد قيام بر اعمالى کنيم که سزاوار اين قرن است

  شته باشد کهانسان به بلوغ رسد بايد احوال و اطوارى دا
   همين طور اين عالم امکان چون.ّسن بلوغ است سزاوار

  
  ١٨٣ص 
   کرده باين درجه رسيده که قرن انوار است قرن ظهور اسرارّترقى

  است قرن فضائل عالم انسانى است قرن روز خدا است قرن ملکوت
  ابهى است بايد ما به آنچه سزاوار اين قرن است رفتار نمائيم چه که

  جۀ بلوغ رسيده و اگر تا بحال نرسيده قريبامکان بدر
   افکار چه قدر عقول و دائرۀ مالحظه کنيد که دائرۀ.به بلوغ است

  قدر زياد شده تأسيسات عظيمه  ّاتساع يافته اکتشافات جديده چه
  ع بديعه چه قدر جلوه نموده علوم نافعهيقدر ظهور يافته صناه چ

   آيا سزاوار است،ّلهيهاهب ا با وجود اين مو.چه قدر انتشار يافته
  ات مستغرق باشد در عالم طبيعت اسيرّماديکه بشر در درياى 

   انسان جلوه نمودهّۀ اين قرن قرنى است که قواى معنوي؟باشد
   عالم انسانىّنورانيت انسان ظاهر گرديده ّۀکماالت روحاني

   الهى جلوه نموده و چون کماالت جسمانىباهر شده فيوضات النهايۀ
  به اعلى درجه رسيده همين طور کماالت روحانى بايد به اعلى
  ّدرجه برسد تا ظاهر و باطن انسان روشن گردد و سعادت دنيويه
  ّو سعادت ملکوتيه هر دو حاصل شود فضائل طبيعيه و فضائل

   هر چند فکر انسان مرآت حقايق اشيا است. همه ظاهر گرددّلهيها



   کاشف حقايق است همين طورّقوه هست که آن  ئىّقوهيعنى در انسان 
  حقيقت انسان مرآت انوار ملکوت است استعداد دارد که

  
  ١٨٤ص 

   در او ظاهر گردد و صورّلهيه در او جلوه کند و اسرار اّتيهحقايق ملکو
   اعلى در او انطباع يابد پس اگر هر دو جهت يعنى جهت جسمانىٔمال

   در نهايتّنيه انسا نمايد آن وقت حقيقتّترقىو جهت روحانى هر دو 
  بابى را  خداوند در اين قرن هرالحمد  .جمال و کمال جلوه کند

  برما گشوده هر شمعى را براى ما روشن نموده باران رحمتش جميع را
  احاطه کرده نسيم عنايتش وزيده از هر جهت اسباب کمال از براى

  هيم را هدر دّلهيهما فراهم نموده جائز نيست که ما اين مواهب ا
  ه را هدر دهيمّ را هدر دهيم اين انوار الهوتيّنيهاين فيوضات رحما

  ّنيه در حقيقت انساّلهيهبايد بجان و دل بکوشيم تا اين مواهب ا
  ّ ملکوت رب جليل گردد و عالمت جلوه کند تا بشر آئينۀّقوبه کمال 

ّ ملکوت شود آن وقت سعادت دنيويه سعادت اخرويهناسوت آئينۀ ّ  
  ه از براى عالمّ ملکوتيّنورانيت عظيمه ّنيت روحاّهيهلمواهب ا

   پس بکوشيد تا شکرانۀ اين الطاف نمائيد.بشر حاصل گردد
   را حاصلّنورانيتيد و اين ئى نماّقو اين نفثات روح القدس را تل

  ّ اگر چنين همتى.کنيد و اين فضل و موهبت را شکرانه نمائيد
  کديگر نمايندنمائيد شرق و غرب عالم دست در آغوش ي

ّبنيان بغض و عداوت بکلى بر افتد محبت ملکوتى انتشار يابد ّ  
  الفت روحانى حاصل گردد وحدت عالم انسانى جلوه کند

  
  ١٨٥ص 

ّصلح اکبر تحقق نمايد جميع بشر در نهايت مودت با يکديگر ّ  
  آميزش نمايند و سعادت ارض و سعادت ملکوت هر دو

  ّل به اين اميدم چنان است که ک.حاصل گردد
  .ّمقام فائز گرديد اين است وصيت من

  
  )1)(١٣٣٠  شعبان ١٠ (  ١٩١٢ جوالى٢٤  ستن ب�خطابه در انجمن تياسفى ها 



  سه خوانده ايد ديگرّمقدً بقاى روح را نقال در کتب مسئلۀ
   حال من از. بگويم شنيده و خوانده ايدّالزم نيست که من مجددًا

  تا مطابق کتاب مقدس شود زيرابراى شما دالئل عقلى ميگويم 
  س ناطق است که روح انسان باقى است و حال ماّمقدکتاب 

  .دالئل برهانى براى شما اقامه مى کنيم
ّدليل اول  اين واضح است که کافۀ   بّ کائنات جسمانى مرکّ

  ً مثال.از عناصر است و از هر ترکيبى يک کائنى موجود شده است
  شده است و اين شکل را پيدااز ترکيب عناصر اين گل موجود 

  کرده است چون اين ترکيب تحليل شود آن فنااست و هر ترکيب
  ---- --- --- ---- ---- - --- --- ---- --- ------  
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  ١٨٦ص 
ّ اما اگر کائنى ترکيب عناصر جسمانيه.البد به تحليل منتهى مى شود ّ  

  ل ندارد موت ندارد بلکه حيات اندر حياتنباشد اين تحلي
   و چون روح باالصل از ترکيب عناصر نيست لهذا تحليل.است

  .ندارد زيرا هر ترکيبى را تحليلى و چون روح را ترکيب نه تحليل ندارد
ًيک از کائنات را در تحقق صورتى مثال هر_ دليل ثانى  ّ  

ّ مربع يا صورت مخمس يا صوّيا صورت مثلث يا صورت   سّدرت مسّ
  ده در يک کائن خارج در زمان واحدّعدمت ورُو جميع اين ص

  قّحقق نيابد و ممکن نيست که آن کائن به صور نامتناهى تّحقت
ّيابد صورت مثلث در کائنى در آن واحد صورت مربع نيابد ّ  

ّصورت مربع صورت مخمس ن   سّدّجويد صورت مخمس صورت مسّ
  ّع يا مخمسّت يا مربّحاصل نکند آن کائن واحد يا مثلث اس

  لهذا در انتقال از صورتى بصورت ديگر تغيير و تبديل حاصل
   و چون مالحظه کنيم درک.گردد و فساد و انقالب ظهور يابد

  ور نامتناهىق به صّحقمى نمائيم که روح انسانى در آن واحد مت
ّث صورت مربع صورت مخمس صورت مسّاست صورت مثل   سّدّ

ّمحقق و در حيز عقل موجود و انتقالّن روح بکل ّمو صورت مث ّ  
  .از صورتى بصورت ديگر ندارد لهذا عقل و روح متالشى نشود



ّزيرا اگر در کائنات خارجه بخواهيم صورت مربعى را صورت مثلث ّ  
  

  ١٨٧ص 
ّبسازيم بايد اولى را بکلى خراب کنيم تا ديگرى را بتوانيم ترتيب ّ  

  کامل و تمام استّنمائيم اما روح داراى جميع صور است و 
  لهذا ممکن نيست که منقلب به صور ديگر گردد اين است که تغيير
  .دليل عقلى است و تبديلى در آن پيدا نميشود و الى االبد باقى و بر قرار است اين

  ّدر جميع کائنات اول وجود است بعد_ دليل ثالث 
  هزارّ اما مالحظه مى کنيد نفوسى که دو . معدوم اثر حقيقى ندارد،اثر

  سال پيش بودند هنوز آثارشان پى در پى پيدا گردد و مانند آفتاب
   سلطنتشٓاالن حضرت مسيح هزار و نهصد سال قبل بود .بتابد

  .ر بايدّالبد وجود مؤث ّ معدوم مترتب نشود اثر راشىءباقى است اين اثر است و اثر بر 
  مردن چه چيز است مردن اين است_ دليل رابع 

  ختل شود چشمش نبيند گوشش نشودکه قواى جسمانى م
  ّقواى دراکه نماند وجودش حرکت ننمايد با وجود اين مشاهده

  مى نمائى که در وقت خواب با وجود آنکه قواى جسمانى انسان
  مختل شود باز مى شنود ادراک مى کند مى بيند احساس مى نمايد

  اين معلوم است که روح است که مى بيند و جميع قوا را دارد و
   آنکه قواى جسمى مفقود است پس بقاى قواى روح منوطحال

  
  ١٨٨ص 

  .به جسد نيست
  جسم انسان ضعيف مى شود فربه_ دليل خامس 

  کند ولى روح بر حالت ّمى شود مريض مى گردد صحت پيدا مى
   چون جسم ضعيف شود روح ضعيف.واحد خود بر قرار است

  يض شود ننمايد جسم مرّترقىنمى شود و چون فربه گردد روح 
ّروح مريض نمى شود چون جسم صحت يابد روح صحت نيابد پس ّ  
  معلوم شد که غير از اين جسم يک حقيقتى ديگر در جسد انسانى

  . تغيير نيابدابدًاهست که 
  کنيد و اغلب اوقاتمى در هر امرى فکر _ دليل سادس 



  با خود مشورت مى نمائيد آن کيست که بشما رأى ميدهد مثل
  ته است و با شما صحبتسم مقابل شما نشّسى مجآنست که انسان

  کى صحبت مى کنيد يقين است که د باي مى کن وقتى که فکر.مى کند
   آمديم براين که بعضى مى گويند ما روح را نمى بينيم.روح است

   است جسم نيست پس چگونهّمجردصحيح است زيرا روح 
  د جسد باشد اگر جسم است روحيابمشاهده شود مشهودات 

   مالحظه مى کنيد اين کائن نباتى انسان را نمى بيندٓاالن .ستني
  ّصدا را نمى شنود ذائقه ندارد احساس نمى کند بکلى از عالم

  انسانى خبر ندارد و از اين عوالم مافوق بى خبر است و در عالم خود
  

  ١٨٩ص 
  مى گويد که جز عالم نبات عالمى ديگر نيست مافوق نبات جسمى

   عالم محدود خودش مى گويد که عالم حيوانديگر نيست و بحسب
   حاال آيا عدم احساس اين نبات دليل.و انسان وجودى ندارد

   پس عدم؟بر آن است که عالم حيوانى و انسانى وجود ندارد
  احساسات بشر دليلى بر عدم عالم روح نيست دليل بر موت روح
  نيست زيرا هر مادون مافوق خود را نمى فهمد عالم جماد عالم

  نبات را نمى فهمد عالم نبات عالم حيوان را درک نتواند عالم حيوان
   و چون ما در عالم انسان نظر کنيم به همان.به عالم انسان پى نبرد

  ات است خبر نداردّمجرددالئل انسان ناقص از عالم روح که از 
   و چون در عالم روح داخل گرديم مى بينيم.ّمگر به دالئل عقليه
  ّ محقق و روشن حقيقتى دارد ابدى مثلکه وجودى دارد

  ّقوۀاين که اين جماد چون به عالم نبات رسد مى بيند که 
  ّناميه دارد و چون نبات به عالم حيوان رسد به تحقق مى يابد

  ّ حساسه دارد و چون حيوانى به عالم انسان رسدّقوۀکه 
  ه دارد و چون انسان در عالمّمى فهمد که قواى عقلي

  ل گردد درک مى کند که روحروحانى داخ
  مانند شمس بر قرار است ابدى

  .است باقى است موجود و بر قرار است
  



  ١٩٠ص 
  )2( دوبلين�) 1(خطابه در منزل مسيس پارسنز

  )3()١٣٣٠شعبان ( )عصر(١٩١٢جوالى  ٣١ 
  من از مسس پارسنز بسيار ممنونم که سبب شده با شماها

   شرقى هستم و شما از اهالى من يک انسان.مالقات و معاشرت مى کنم
  اين بالد غرب هستيد ممکن نبود اجتماع ما در يک جا لهذا مسس

  پارسنز سبب شده که من با شما معاشر و مجالس شده ام لهذا
   من از شرق آمدم.از او بسيار ممنونم که مرا با شما آشنا کرده است

  اتّديماّچون باين بالد رسيدم به بالد امريکا رسيدم ديدم ملت در 
   کرده است چه در تجارت چه در صناعت چه در علومّترقىخيلى 
   زياد نموده است مملکت از هر جهت معمور است همچنينّترقىه ّمادي

  ه در نهايت درجه است و روز بروزّماديات ّترقيدر بالد اروپا 
  ى کردهّات روحانى تدنّترقيهم تزايد پيدا مى کند و لکن ديدم که 

  ّه کم شده است توجه بخدا کمّ ملکوتيّۀانياست احساسات روح
 --- ---- --- --- ---- ---- - ---- --- --- ---- --- ------- --- - --- ---- ---- -- ---  
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  ١٩١ص 
  ّشده است جميع قلوب متوجه به امور دنيا شده است هرکس

   کند و ثروت دنيوى بيابدّترقى نمايد که حيات جسمانيش آرزو مى
   مختصر اين است احساسات.راحت و آسايش ناسوتى حاصل نمايد

   بسيار است و احساسات ملکوتى کم و در جميع اطراف جهانّمادى
  چنين است ولى از براى عالم انسانى سعادت بدون حصول

  اطميناناحساسات روحانى ممکن نه و از براى بشر راحت و 
  هّمادي جسد از مواهب .ّجز با توجه بملکوت ا حاصل نشود

   زنده شود سرور حقيقىّلهيهّذ گردد اما روح از فيوضات اّمتلذ
  و فرح روحانى جز به احساسات ملکوتى ممکن نيست زيرا عالم بشرى

  محاط باليا و رزايا است انسان معرض هر بالئى و مصيبتى است
  . دارد هر يک از جهتى ئىّن است که غمى و غصهن البد بر ايهر انسا

ّمثال شخصى است در نهايت ثروت اما مزاجش عليل است ً  



  ّاز اين جهت محزون است شخصى در نهايت صحت است
  ّاما يک مصيبتى بر او وارد مى شود يک طفلى از اطفالش يا يکى

  ا يکى از بهترين دوستانش ميميرد و از اينياز نزديکترين اقربايش 
  جهات محزون است شخصى ديگر مالحظه مى شود دشمن دارد
  و دشمنان پا پى او مى شوند از اين سبب مغموم است و اگر از

   واقع مى شود و از ايندّيع جهات سرور او مکمل باشد محسوجم
  

  ١٩٢ص 
   خالصه راحتى از براى انسان در اين.ّجهت در غم و غصه است

  ّ که غم و غصه نداشته باشدجهان نيست نفسى نمى توانيد بيابيد
ّاما اگر احساسات روحانى داشته باشد توجه به ملکوت الهى ّ  

  ّ وقتى که توجه بخدا. استّتسلىداشته باشد اين از براى او مدار 
  ه را فراموشّمى کند احساسات روحانى مى يابد هر غم و غص
  وقتى . قلب داردّتسلىمى کند اگر از جميع جهات باليا بر او هجوم کند 

  ّتوجه بخدا مى کند جميع اين حزن و هموم و غموم زائل مى شود
  نهايت فرح و سرور حاصل مى کند بشارات الهى احاطه مى نمايد

  ت براى خود مى بيند در نهايت فقر خود راّعزّدر نهايت ذلت 
   در زمان قديم وقتى آمد که احساسات روحانى.غنى مى بيند

   افکار بشر حصر در ناسوت شدات غلبه کرد و جميعّمادينماند 
  ّکسى را توجهى بخدا نماند ابواب معرفت ا مسدود شد
ّنار محبت ا بکلى خاموش گشت جميع بشر در بحر ماد   ه غرقّّ
  شدند حضرت ابراهيم ظاهر شد بحر روحانيات به موج آمد

  انوار ملکوت طلوع کرد نفحۀ حيات در قلوب دميد روحانيات
  ات کردّماديکوت بروز نمود و غلبه بر قواى ظاهر شد قواى مل

  نور هدايت برافروخت تا آنکه عالم بشر به انوار ملکوت الهى
   بعد از مدتى باز آن انوار خاموش شد ظلمات.احاطه گرديد

  
  ١٩٣ص 
  ىّتوجهه جهان را در بر گرفت از خدا غافل شدند ّمادي

َبه ملکوت نماند حضرت موسى ظاهر شد علم ديانت را    بلند کردَ



  به بيان ملکوت مباشرت نمود شمع هدايت روشن شد انوار
ملکوت از هر جهت تابيد اسرائيليان منجذب بملکوت ا  

   بعد از مدتى باز آن شمع خاموش گشت عالم را ظلمات.شدند
  انى شدند احساساتماحاطه کرد مردم مشغول به امور جس

  اسوت يافت وّ شد جميع قلوب تعلق به عالم نّمادىجميع بشر 
   در اعماق زمين کردند و جميعّتنزلجميع ناس مانند حشرات 

   احساسات روحانى نماندابدًانوع انسان مانند حيوان شد 
  ات شدند در چنينّمادي نور هدايت نماند جميع ملل غرق ابدًا

  حالتى کوکب مسيح طالع شد صبح هدايت دميد انوار ملکوت
  کرد قلوب منجذب نبعان ّروحانيهروشن شد احساسات 

  ات غلبهّماديبخدا شد ارواح مستبشر به بشارات گرديد روحانيات بر 
   مدتى بر اين.ات را هيچ حکمى نماندّماديکرد بدرجه ئى رسيد که 
  ّ العرب تاريک شد وحشيت به ميانةمنوال گذشت بعد جزير

  آمد خونخوارى به ميان آمد اقوام عرب با يکديگر بحرب پرداختند
  ختند اموال يکديگر را غارت مى کردند اوالدير را رخون يکديگ

  يکديگر را اسير مى نمودند در همچو حالتى حضرت محمد در جزيرة
  

  ١٩٤ص 
  ه را تربيت کرد اين نفوسّالعرب ظاهر شد اين قبائل و عشائر وحشي
   ساختّمنور ّنيت مدّنورانيتگمراه را هدايت نمود اين نادانان را به 

ّساسات روحانيه حاصل گرديد توجه بخدانفوس تربيت شد اح ّ  
   بعد باز بهم خورد  کوکب نورانى هدايت غروب کرد.ق يافتّحقت

  ه بروز و ظهور کرد احساساتّماديظلمت  ضاللت احاطه نمود قواى 
  ى کرد در اين وقت حضرتّ نماند قلوب تاريک شد عقول تدنّنيهدي

  ع نمودباب در ايران ظاهر شد کوکب حضرت بهاء ا طلو
  ه در شرق مضمحلّمادي بتابيد قواى ٰ قوىّاشدانوار ملکوت به 

  ّ آسمانى طلوع کرد وحشيتّنورانيته نماند ّماديگرديد احساسات 
  ّ ظاهر گرديد قواى معنويه تأثير نمود و غفلتّلهيهمندفع شد تربيت ا

   بهاء ا چنانّنورانيت در ايران ٓاالن و .و ضاللت خلق کم شد
  ه است که نفوس تربيت مى شوند خلقى پيدا شده اند کهاحاطه کرد



  ّمثل مالئکه گشته اند که بجان و دل متوجه ملکوت ا هستند
  و غرق در بحر روحانيات هستند رحمانى هستند نورانى هستند

   اعتنائى به اين دنيا ندارند کار مى کنندابدًاآسمانى هستند 
  ّ نهايت همتصنعت دارند مشغول بتحصيل معيشت هستند و

  ّرا مى نمايند لکن قلوبشان متوجه بخدا است روحشان مستبشر
   کرده است از اخالقّترقىبه بشارات ا است اخالقشان بسيار 

  
  ١٩٥ص 

  مذمومه در ميانشان نمانده به جميع خلق عالم مهربانند جميع
  ّبشر را دوست ميدارند کل را اقوام و خويشان خود ميدانند

  و جميع افراد بشر را بمنزلۀ برگها ا يک شجر مى نامندعالم انسان ر
  و شکوفه ها و اثمار آن شجر ميدانند نهايت آرزويشان صلح

  ّترقىعمومى است و اعتقادشان وحدت عالم انسانى مشتاق 
  ّ عالم انسانى تعصباتىّعلوعلوم و فنونند و ساعى در آنچه سبب 

ّندارند تعصب مذهبى ندارند تعصب جنسى ندار   ّند تعصبّ
ّوطنى ندارند تعصب سياسى ندارند تعصب لسانى ندارند از جميع ّ  

  ّاين تعصبات آزادند روى زمين را يک وطن ميدانند و جميع
  ّبشر را يک ملت ميدانند و جميع نفوس را بندگان حق مى شمرند

  و خدا را بجميع بشر مهربان ميدانند لهذا آنان با جميع بشر
   رضاى خدا آرزوئى ندارندزرند جمهربانند هيچ مقصودى ندا
   بجهت حصول اين مقام بالهاى زياد.ّجز محبت قلوب انسان

  ّديده اند احزاب سائره بر اينها هجوم آوردند و به نهايت تعصب
   که بعضى ئىوال اينها را غارت کردند و بدرجهبرخاستند ام

  ند ودنفوس را جسدشان را سوزانيدند و لکن اينها ابدًا فتور نياور
  وقت جانفشان بودند و هر روز هدف تيرى شدند و در هر

  ين شاهّ تا اين که ناصرالد.به کمال سرور و فرح شهادت را قبول کردند
  

  ١٩٦ص 
  ّ به اينها کم شد قدرى امنيت پيدا کردند و حاال بيشترّتعرضُمرد 

  از پيش ميکوشند تا جميع بشر با يکديگر مهربان شوند و نوع انسان



   واحده يابد و در اين خصوص نهايت جانفشانى مى نمايندحکم عائلۀ
  تا عالم انسانى نورانى گردد و عالم ناسوتى انعکاسات عالم الهوتى شود

  رذائل عالم بشر زائل گردد و فضائل و قلوب ظلمانى نورانى گردد و
   نظر به اين جهت است که من اين سفر بعيد را.آسمانى جلوه کند
  نجا آمدم که تا شرق و غرب بهم التيام يابدقبول کردم و تا به اي

  نهايت ارتباط حاصل کنند معاونت يکديگر نمايند و سبب راحت
َ اگر شرق و غرب بهمديگر الفت پيدا کنند علم.يکديگر شوند َ  

  صلح عمومى موج زند و وحدت عالم انسانى جلوه کند و از براى
  کوت و زارى بملّتضرع لهذا .ّکل راحت و آسايش حاصل شود

  الهى ميکنم که خدا اين وجوه را روشن و اين قلوب را نورانى نمايد
  جانها را به بشارات آسمانى مستبشر کند تا جميع در پناه خدا محفوظ
  ّمانيم و در ظل عنايت او به نهايت سعادت برسيم راحت جسمانى

  يابيم و سعادت روحانى جوئيم و از جميع جهات به نهايت
  سيم اين است آمالآرزو و آمال خويش بر

  .من اين است مناجات من بخدا
  

  ١٩٧ص 
   دوبلين- خطابه در منزل مسيس پارسنز

  )1)(١٣٣٠ شعبان ١٩ ( ١٩١٢ اگست٢ 
   از اين احساسات که.خوش آمديد خيلى خوش آمديد

  در عالم انسانى پيدا شده است بايد خدا را شکر کرد زيرا در قرون
   ابناء اوطان از ابناء اوطاناولى ملل از همديگر فرارى بودند و

  الحمد  .ّديگر مشمئز و بيزار زيرا تعصبات جاهليه زياد بود
  در اين قرن نورانى اين پرده ها دريده شد و اين ابرها از افق حقيقت

  عه با يکديگر الفت مى کنند اهالى شرق و غربّمتنوزائل گشت ملل 
  حبت ميدارندّبا همديگر مؤانست مى جويند و در نهايت محبت ص

  چنينع شرق و غرب است و تا بحال هم مثل اين جمعيت ما که مجم
   آيا اهالى شرق، در تواريخ مالحظه کنيد.چيزى وقوع نيافته

  ؟ّ باين محبت با همديگر معاشرت کردندوقتى به غرب آمدند
  اين از معجزات اين قرن است زيرا در اين قرن وحدت عالم



  جملۀ اساس تعاليم حضرت بهاء و چون از .انسانى اعالن شده
  ا وحدت عالم انسانى است مى خواهم که براى شما از وحدت
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  ١٩٨ص 
  عالم امکان صحبت نمايم که جميع کائنات يکى است و باين واسطه دائرۀ وحدترا

   وحدت عالم انسانى واضح است و به اندک تدقيقى مى بينيم که.توسيع دهيم
  جميع بشر يکى است اين اختالفات لسانى اين اختالفات جنسى اين اختالفات

  وطنى اين اختالفات سياسى اين اختالفات مذهبى اينها همه اوهام است
  . اختالفى نيست جميع بشر يکى استابدًادر ايجاد الهى 

  که حضرت بهاء ا خطاب بعالم انسانىاين است 
  نموده ميفرمايد که همه برگ و شکوفه و ثمر يک درختيد

   لهذا بايد با يکديگر در نهايت.از درخت ديگر نيستيد
  ى باشد بايدصقد باشيد ولى اگر چنانچه ناّتحاالفت و ا

  کوشيد تا کامل شود و اگر چنانچه مريضى باشد بايد معالجه
  ّچه نادانى باشد بايد تعليم نمود و اال همهکرد و اگر چنان
   حاال من از وحدت عالم وجود ذکرى کنم اين معلوم.يکى است

ّاست که جميع کائنات مرکب از اجزاء فرديه است و اين اجزاء ّ  
ّ مثال اجزاء فرديه.ّفرديه چون جمع شود يک کائنى وجود يابد ً  

  ّاء فرديهّجمع شده و از آن انسان خلق گرديده اما اين اجز
  بحالت واحد نمى ماند اين اجزاء انسان متالشى ميشود از

  ً مثال اجزاء اين گل متالشى ميشود.اجزاء کائن ديگر ميشود
  بلکه بعد جزء يک حيوانى  شود بلکه جزء يک انسانى  شود

  
  ١٩٩ص 

   لهذا.بلکه جزء يک درختى شود بلکه جزء يک حجرى شود
ًمتصال اين اجزا   ديگر انتقال مى يابدبه کائنى ئنى ّ فرديه از کاءّ
  يک روزى جماد است يک روز انتقال به عالم نبات اين جزء فرد

  مى کند و کماالت نباتى پيدا مى نمايد يک روز  اين جزء فرد انتقال



  به عالم حيوان مى کند يک روز انتقال به عالم انسانى مى نمايد
  ئى از اجزاء لهذا هر جز.يک روز انتقال به کائن ديگر مى کند

   کائنات در صور نامتناهى انتقال مى کند يک روز درّفرديۀ
  دريا است يک روز در صحرا است يک روز در هوا است يک
  روز باران است يک روز ابر است يک روز گل است يک روز

  انسان است يک روز حيوان است يعنى در جميع کائنات انتقال
  ً مثال در عالم انسانى کمال.و سير دارد و در هر کائنى کمالى دارد

  انسانى دارد در عالم حيوانى کمال حيوانى دارد و در عالم نباتى
  کمال نباتى مقصد آنکه هر جزئى از اجزاء در صور نامتناهى انتقال

   پس جميع کائنات يکى است.و سير دارد و در هر صورتى کمالى دارد
  تش نهايءشىّ فيه معنى کل ىشّوحدت صرف است يعنى کل 

  اين است که هر جزئى از اجزاء کائنات در جميع اين مراتب سير
   اين است که حکماى الهى گفته اند در هر چيز.و حرکت دارد

  ٓاالنً مثال . محروم نيستىيئشکمال هر چيز هست هيچ 
  

  ٢٠٠ص 
  در جزئى از اجزاء اين جماد فى الحقيقه کمال انسانى موجود است

  ً انسانى انتقال نمايد مثال بعالم نباته به عالمّزيرا اين جزء البت
  انتقال مى کند و آن نبات را انسان مى خورد انتقال به عالم انسانى

  قّحقمى کند کماالت انسان را مى يابد و البد روزى اين انتقال ت
  ّيابد و مى توانيم گفت که اين ذرۀ جماد جامع جميع کماالت است

   پس در جميع.وداگر حاال نيست يک روزى حاصل خواهد نم
  کائنات اسرار جميع کائنات هست ببينيد چه وحدتى موجود

  است ديگر وحدتى اعظم از اين نه و اين از مواهب الهى است
  ّکه ميانۀ کائنات چنين ارتباط و چنين اتحاد و چنين موهبتى

   را محروم نکرده است هر جزئى را ازىيئشبر قرار نمود هيچ 
  اين است که از براى آن کائناتهر موهبتى نصيب داده است 

   انعدامى نيست نهايتش انتقال است انتقال از رتبه بهابدًا
  اين انسان فوت ميشود اجزاء او معدوم نمى گردد ً مثال. ئىرتبه

   پس از براى وجود.ّآن اجزاء فرديه انتقال به رتبۀ ديگرى کند



  ّ حى و زنده است موجودشىءّانعدامى نيست وجود حى است هر 
  است نهايتش اين است انتقال از مقامى به مقام ديگر دارد و تا
  آنکه کائنات در جميع مراتب سير نکند کمال حاصل نمى شود

   و حال آنکه.کمال از سير در جميع مراتب حاصل مى شود
  

  ٢٠١ص 
  مسئله واضح و مشهود است عجب است که بعضى نفوس گمان

  جود اين که جسدمى کنند که روح انسان معدوم مى شود با و
   چگونه ميشود که روح،انسان که اجزاء ترکيبى است باقى است

   مقصد از اين بيان وضوح و اعالم؟ انسان معدوم گرددّمجرد
  وحدت عالم وجود است که جميع کائنات عبارت از جميع کائنات

ّاست هر ذره ئى کماالت جميع ذرات را دارد    در صورتى که.ّ
  عوارض است يعنى يک روز ترکيبجسم اين قسم است و معرض 

  مى شود يک روز تحليل مى گردد با وجود اين بر قرار است ديگر
  س از ترکيب و تحليل است چگونه استّمقدروح انسان که 

  بر حال واحده است و تغيير و تبديلى در آن نيست و وجود
  . است ترکيب ندارد و چون ترکيب ندارد تحليل نداردّمجرد

   به چه درجه است ما بشکرانۀّلهيه مواهب امالحظه نمائيد که
ًاين مواهب الهى بايد اقال   ّ در عالم انسانى نهايت الفت و محبتّ

  را با هم داشته باشيم و با يکديگر ارتباط داشته باشيم و
  ّهمچنين بدانيم که قطرات يک دريائيم و اشعۀ يک آفتاب
  باران يک ابريم و رياحين يک گلستان اثمار يک شجريم

  و بندگان يک خدا بايد بجهة اين مواهب شکر کنيد و در اين
  ّمسئله خيلى فکر نمائيد و هر قدر بيشتر در آن تعمق نمائيد

  
  ٢٠٢ص 

   لهذا.ّفکرتان وسيع تر ميشود و مطلع بر اسرار کائنات مى گرديد
  در حق شما دعا مى کنم که خدا ابواب عنايتش را بر وجوه شما

  اوهام زائل گردد شمس حقيقت بتابدباز کند و اين ابرهاى 
  اسرار ملکوت الهى ظاهر شود و پرتو فيوضات الهى طلوع نمايد



  و اين تاريکى عالم طبيعت محو گردد و آنچه را که انبياء بشارت
  .دادند در اين قرن ظاهر و آشکار شود

  
  دوبلين -خطابه در منزل مسيس پارسنز 

  )1)(١٣٣٠شعبان ٢١(عصر  ١٩١٢اگست  ٤ 
  و اُه

  سه هفته است که من در دوبلين هستم در حقيقت
  دوبلين جاى بسيار خوشى است جاى بسيار با صفائى است

  جاى بسيار خوش هوائى است على الخصوص نفوسى که در دوبلين
  هستند نفوس محترمه هستند اخالقشان بسيار خوش است

  اينمهمان نواز ند غريب پرستند نهايت رعايت را از آنها ديدم و 
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  ٢٠٣ص 
  ت و رعايتشان فراموش ننمايم هميشه درخاطر است لهذاّحبم

  ّدعا مى کنم که خدا تأييد کلى بفرمايد و اين نفوس محترمه را
  .ز بروز بهتر شوندّمبارک کند الطافش را بکل شامل نمايد تا رو

  بارى چون باين اقليم امريکا آمدم آثار رحمت پروردگار را از هر
  ّجهت مشاهده کردم مملکتى ديدم در نهايت اتساع جميع

  ّکماالت طبيعت را شامل است ملتى است در نهايت نجابت
   هستند لهذا بسيار از اين جهت ممنون و مسرورّترقىزن و مرد در 

   شرق آمدم پيام الهى را آوردم زيرا در اين لکن چون من از.هستم
   نکرده است لهذا من پيام الهى آوردمّترقىممالک روحانيات 

  بشارت آسمانى آوردم جميع را به سطوع انوار ملکوت بشارت دادم
  تعاليم بهاء ا را بيان کردم دالئل و براهين عقليه بر وجود

  ّهم حجج عقلي آوردم دالئل عقليه بر وجود وحى آوردّهيتالو
   است ابواب ملکوتّمستمردگار راقامه کردم که رحمت پرو

  اطعس الهى ابدى است انوار شمس حقيقت مفتوح است فيض
  است آن را انقطاعى نيست و چون سلطنت الهى دائمى است لهذا



   را محدود به حدودىّلهيه هر کس فيوضات ا.فيض الهى دائمى است
  ه مادام خداوند محدودى کردّحدنمايد خدا را محدود به 

   خالصه هر برهانى را.به حدودى نيست فيوضات الهى را انتهائى نه
  

  ٢٠٤ص 
  ّهين روحاّقوۀبيان و هر دليلى را واضح نمودم که در عالم انسانى يک 

  ّاست يک روح فعال است و انسان به آن ممتاز از مادون انسان
  ّ است اما انسان با جميع کائنات در جميع مراتب مشترک.است

  به موهبت روح ممتاز از جميع کائنات است اين روح نفحه ئى
   و براهين قاطعه.از نفحات الهى است و شعاعى از شمس حقيقت

  بر بقاء روح اقامه کردم و واضح و آشکار نمودم که روح انسان
  ه بملکوتّبدون هدايت ا ظلمت است لهذا قلوب بايد توج

  ّ نامتناهى جلوه کند تا اين ملتالهى نمايد تا انوار فيوضات
  اتّترقي نموده اند همچنين ّترقىات نهايت ّمادينجيبۀ امريکا که در 

  طنتلّروحانى نمايند و از عالم ماوراء الطبيعه خبر گيرند و س
  الهى را به بصيرت خود مشاهده کنند تا به روح القدس تعميد

  ا تعميدت ّحبيابند و بماء الحيات تعميد جويند و به نار م
  ّند چنانچه حضرت مسيح مى فرمايد تا حيات ابديه يابنديجو

  .تا انوار ملکوت الهى مشاهده کنند تا در ملکوت الهى داخل شوند
  بارى حاال روز آخر است من فردا عازم رفتن هستم و شما ها را

  ّنصيحت مى کنم همتتان را بلند کنيد و مقصدتان را عالى فرمائيد
  ّنى حيات موقت است البد منتهى ميشود حياتاين عالم جسما

  تشّعزهى به زحمت تو لذائذ اين عالم فانى است راحتش من
  

٢٠٥ 
  .ّمنتهى به ذلت حياتش منتهى به ممات بقايش منتهى به فنا ميشود
  هر چيزى که بقا ندارد در نزد عاقل جلوه ندارد زيرا انسان عاقل

  ّلم باقى مى کند به حيات موقتبه عاّتوجه ّتوجه به عالم فانى نمى کند 
  قناعت نمى کند حيات ابدى مى طلبد در ظلمت طبيعت نمى ماند

   لهذا قناعت به اين حيات فانيه.آرزوى ملکوت انوار ميکند



  تى طلبيد که ابدى و سرمدى استّعزنکنيد يک حياتى طلبيد که نهايت ندارد 
ّيک راحتى طلبيد که آسمانى است روحانيتى طلبيد که رب   انى است کماالتّ

ّمعنويه طلبيد و فضائل ملکوتيه جوئيد قربيت خدا را آرزو نمائيد توجه بملکوت ّ ّ  
  ا کنيد پس آنچه نهايت کماالت عالم انسانى است به آن فائز گرديد و

   مالحظه کنيد عقالئى که.هى فيوضات آسمانى را طلبيدتمن
  انبيائىاز پيش گذشته اند دانايانى که از پيش گذشته اند 

  که از پيش گذشته اند آنها خود را از ظلمات عالم طبيعت
  نجات دادند و از انوار عالم ملکوت بهره و نصيب گرفتند

  اعتنائى به حيات موقتى اين دنيا ننمودند حيات ابدى ميطلبيدند
  هر چند در زمين بودند لکن در ملکوت ابهى سير مينمودند

  لکن آزادى عالم بقاهر چند ارواحشان اسير اين جسد بود 
   آنها به ملکوت ابهى صعودسۀّمقدمى جستند تا آنکه ارواح 

   مالحظه کنيد که جميع اعاظم دنيا.نمودند و حيات ابدى يافتند
  

  ٢٠٦ص 
  سهّمقد آن نفوس و لکنّکل معدوم شدند اثرى از آنها باقى نيست 

  الى االبد آثار شان باقى است شمع جميع ملوک خاموش شد و
   چه قدر در اين عالم.شمع آنها روز بروز روشن تر گشتلکن 

  ملکه ها آمدند که در نهايت اقتدار بودند جميع آنها معدوم
  شدند اثرى از آنها نمانده است مگر آنکه در بعضى کتب تاريخ

  ه يک زن دهاتى بودّاسمى از آنها مذکور و لکن مريم مجدلي
  الى االبد چون به انوار ملکوت روشن شد نجم ساطع گشت و

ّاز افق عزت ابديه ميدرخشد    از اينجا قياس کنيد که نفوسى.ّ
  ت ابدى مى يابندّعزکه در ملکوت ابهى داخل ميشوند چه 

  صيت آنها الى االبد باقى است و از افق ملکوت مانند ستاره
  ميدرخشند حيات آنها ابدى است نام آنها ابدى است ذکر

   پس بکوشيد تا انوار ملکوت.آنها ابدى است آثار آنها ابدى است
  ابهى بيابيد تا به فضل الهى زنده شويد تا به نفثات روح القدس

   دعا ميکنم که خدا،ّ اين است وصيت من در حق شما.حيات يابيد
  ّالطاف بى پايان خود را بر شما نازل کند من محبت



   فراموش نميکنم آنچه در حقابدًاشما ها را 
  من مجرى داشتيد در مراسالت

  .ذکر نموده و خواهم نمود
  

  ٢٠٧ص 
  دوبلين - مسيس پارسنز  و خطابه در منزل مستر

  )1)(١٣٣٠شعبان ٢٤ ()عصر(١٩١٢اگست  ٧ 
ُهوا  

  ّاول بايد ثابت کنيم که از براى وجود فنائى نيست زيرا
  ً مثال جميع اين کائناتى را.ّفنا عبارت از تفريق اجزاء مرکبه است

  ناصرند يعنى عناصر مفرده ئى ترکيب يافتهّکه مى بينيم مرکب از ع
  ترکيبى کائنى پديد گشتههر ور نامتناهيه تشکيل شده و از ص و

  ّ و اما فنا.مثل اينکه از ترکيب عناصرى اين گل پيدا شده
  عبارت از تحليل اين ترکيب است نه انعدام عناصر مفرده
   پس.ّو اجزاء اصليه زيرا آن عناصر باقى است و از ميان نميرود

  ّميگوئيم اين گل معدوم شد يعنى آن ترکيب تحليل يافت اما
   همين طور. باقى است ولى ترکيب بهم خوردهّليهآن عناصر اص

  انسان از ترکيب عناصر مفرده پيدا شده پس موت او عبارت
  ّاز تفريق اين عناصر است اما عناصر باقى است از ميان نميرود
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  ٢٠٨ص 
  در اين صورت حيات عبارت از ترکيب است و موت عبارت
  از تفريق و انتقال عناصر از حالى بحالى است چنانکه انتقال

  قس على هذا همچنين نبات بعالم حيوان موت نباتى است و
  .ق عناصر موت انسانى استانتقال انسان از عالم جسمانى و تفري

  پس بدانيد که از براى وجود موت نيست نهايت انتقال از حالى
  ّبه حالى است زيرا روح انسانى مرکب نه و ترکيب از عناصر نيست

  ّرد اما چون ترکيب نيستشود اگر از ترکيب بود مى گفتيم متا تحليل 



  ر در اجزا و عناصّحتىلهذا تحليل ندارد و اين واضح است که 
  .مفرده هم چون ترکيب نيست تحليل نه و در اين شبهه ئى نيست
  و ثانى از انتقال جسد از حالى بحالى براى روح تغيير و تبديلى

ّنيست مثال جسم انسان جوان است پير شود اما روح بر ح   لتاً
  ّواحده است جسم ضعيف ميشود اما روح ضعيف نمى شود جسم

   بسا مى شود. تغييرى نيستّناقص يا فالج ميگردد اما براى روح
  ّعضوى از اعضاى انسان قطع ميشود اما روح بر حال واحد است

   پس از تغيير جسم براى روح تغييرى.هيچ تغيير نمى نمايد
  .تبديل است نيست مادام تغيير پيدا نمى کند باقى است زيرا مدار فنا تغيير و

  ت اسّل مختشّ در عالم خواب جسمش معطل و قوايثالث انسان
  

  ٢٠٩ص 
  چشم نمى بيند گوش نمى شنود و جسم حرکت نمى کند با وجود اين

  پس معلوم. روح مى بيند مى شنود سير مى کند و کشف مطالب مى نمايد
  ردن جسم روح نمى ميردمردن جسد روح فانى نمى شود به مشد که از 

  و به خوابيدن جسم روح نمى خوابد بلکه ادراک دارد اکتشافات
  .مى نمايد و سير مى کنددارد پرواز 

  رابعًا جسم در اينجا است لکن در شرق و غرب حاضر در غرب
  ترتيب امور شرق ميدهد در شرق کشف امور غرب مى نمايد امور

ّ ممالک را مرتب و منظم مى کند جسد در مکان واحد استۀّمهم ّ  
  ّروح سائر اقطار و اقاليم مختلفه در اسپانيا است اما کشف امريکا

  ّ پس روح تصرف و نفوذى دارد که جسد ندارد جسد.ايدمى نم
  .ّنمى بيند اما روح مى بيند و اکتشافات دارد لهذا حياتش منوط به جسد نيست

  ّامسًا اثر بى مؤثر نمى شود ممکن نيست مؤثر معدوم باشدخ
  شعاع و تابش او موجود آتش معدوم باشد و حرارت محسوس

  عقل معدوم و ادراکاتّنور معدوم و اجسام نورانيه مشهود 
  ّ خالصه اثر بى مؤثر نمى شود مادام اثر موجود.موجود باشد

   پس با وجودى که حضرت مسيح هزار.ّالبد مؤثرى هست
  و دوازده سال پيش ظاهر بود تا امروز آثارش باقى و نهصد

   آيا ميشود آن روح الهى.است و سلطنتش ظاهر و نفوذش باهر



  
  ٢١٠ص 

  ّ پس ثابت شد که مؤثر اين آثار؟ر عظيمه باقىفانى باشد و اين آثا
  .ّ انوار باقيه و فيوضات ابديه استمبدأآن 

ّهر کائنى صورت واحده دارد يا مثلث است يا مربع_ سادسًا ّ  
   مختلفهصورّاست يا مخمس است نمى شود کائنى در آن واحد 

ّ مثال اين سجاده مربع مستطيل است آيا مى شود.داشته باشد ّ ً  
  دائره هم در آيد نمى شود مگر آنکه اين شکل را ترکبه شکل 

   پس در حالتى که ممکن نيست کائنى از کائنات.ّکند و مدور گردد
  در آن واحد اشکال مختلفه داشته باشد روح انسانى جميع

   مختلفه را دارد ديگرصوراشکال را داراست و در آن واحد 
  يست کهمحتاج به تغيير و انتقال از صورتى بصورت ديگر ن
   چون مستغنى.شکلى را ترک کند تا شکل و صورت ديگر گيرد

  . و غير فانى استّمادىاز تغييرات و اشکال است لهذا غير 
  انسان چون بکائنات نظر مى کند دو چيز مى بيند_ سابعًا

  محسوسات و معقوالت کائنات محسوسه مثل جمادات و نباتات
  ه چشم ديدهو حيوانات آنچه به حواس محسوس شود يعنى ب

  شود يا به گوش شنيده گردد يا مشموم شود يا ملموس گردد يا
  ّبه ذائقه در آيد قابل تغيير است اما معقوالت باين حواس
  احساس نشود مانند عقل و علم حقيقت معقوله است و

  
  ٢١١ص 

  حقيقت معقوله هيچ تغيير و تبديلى ندارد چشم او را نمى بيند و
  ت علم که حقيقت معقوله است منقلبگوش نمى شنود و ممکن نيس

  به جهل شود همچنين روح از حقايق معقوله است لهذا تغيير
   بارى انسانى که بصيرت دارد روحانى است و رحمانى.و فنا ندارد

  است مى يابد که روح انسانى فنائى نداشته و ندارد و احساس
  و بر قرار او بوده و خود را باقى ّظلمى کند که جميع اشيا با او و در 

  والجاللذو ثابت و بيزوال و مستغرق در انوار خداوند 
  مى بيند زيرا احساسات روحانى و تأثيرات وجدانى دارد نه



ّ و احساسات بشريه است اما انسانىّليهمحدود به قواعد عق ّ  
  که بى بصيرت و وجدان است هميشه خود را پژمرده و مرده

  د و خود را فانىمى بيند هروقت احساس موت مى کند مى ترس
  ميداند ولى نفوس مبارکه چنين نيستند احساس مى نمايند

  ين حضرتّ فنائى ندارند مثل حواريابدًاکه باقى و نورانيند 
   اين است که در وقت شهادت و موت بهائيان.مسيح

  در نهايت سرورند زيرا ميدانند که موت
  ا اين است که جسدمنتهو فنائى ندارند 

   روح در عالممتالشى مى شود ولى
  .الهى باقى و ابديست

  
  ٢١٢ص 

  ١٩١٢ اگست ١١ّخطابه در کليساى موحدين دوبلين 
  )1(١٣٣٠ شعبان ٢٨صبح 
ُهوا  

  ّدر نزد عموم عقال مسلم است که عالم طبيعت ناقص است
   مالحظه مى کنيد اگر انسان تربيت نشود در نهايت.و محتاج تربيت

  کند اگر بر حالت طبيعت گذاردهّتوحش است انسان را تربيت انسان 
  ه کنيد که انسانّتمدن نظر به ممالک م.شود مثل سائر حيوانات است
   شود عاقل گردد عالم شودّتمدنتربيت شود کسب فضائل کند م

  ّکامل گردد لکن در ممالک متوحشه مثل اواسط افريقا چون تربيت
  مريکا و فرقى که در ممالک ا.ّنمى شود لهذا بر حالت توحش مى ماند

  اواسط افريقا است اين است که اينجا تربيت شده اند آنجا تربيتى
  .ّنيست و اهالى افريقا بر حال طبيعى باقى اما اهالى امريکا تربيت شده اند

  تربيت شاخ کج را راست کند جنگل را بوستان نمايد درخت بى ثمر
  رارا با ثمر کند خارستان را سنبلستان نمايد تربيت ممالک مخروبه 
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  ٢١٣ص 



   نمايد تربيت جاهل را کامل کندّتمدنّآباد کند متوحش را م
  انسان را از ملکوت الهى خبر دهد از خدا باخبر نمايد انسان را

  .ر حقائق اشياء کندروحانى کند کاشف اسرار طبيعت نمايد آگاه ب
  ّخالصه نزد جميع مسلم است که عالم طبيعت ناقص است و کمال

  طبيعت منوط به تربيت است اگر تربيت نباشد انسان مثل سائر
  حيوانات درنده است بلکه پست تر مثل اينکه بعضى اطوار از

  ً مثال حيوان.انسان گاهى صادر شده که از حيوان صادر نشده
  ّنده است روزى يک حيوان ميدرد اما انسانبى تربيت هر چند در

   مالحظه کنيد که.نده روزى هزار نفر ميدردبى تربيت در
  نده ئى که آمده اند از گرگ درنده تر و از حيوان پست ترنفوس در
   پس اگر انسان تربيت نيابد از حيوان بد تر است و تربيت.بوده اند

  ّ عالم معلمين فالسفۀ. و تربيت الهىّمادىدو قسم است تربيت 
   بوده اند مردم را تربيت طبيعى مى نمودند لهذا سببّمادى

  ى الهىّ مربّلهيه اسۀّمقد طبيعى شدند لکن مظاهر ّترقىتربيت و 
  بودند ارواح و قلوب و عالم اخالق را تربيت نمودند فالسفه

  ً مثال.سه عالم ارواح راّمقدعالم اجسام را تربيت کردند مظاهر 
ّيه السالم مربى روحانى بود مربى ملکوتى بود مربىحضرت مسيح عل ّ ّ ّ  

  الهى بود ارواح را تربيت نمود عالم اخالق را تربيت کرد حقائق
  

  ٢١٤ص 
ّمعقوله را ترويج نمود اما حضرات فالسفه مدنيت را خدمت ّ  

   و فى الحقيقه.کردند بشر را من حيث الماده تربيت نمودند
   اگر.يعى و تربيت الهىانسان محتاج هر دو هست تربيت طب

  ّمجردچنانچه تربيت آسمانى نيابد مثل ساير حيوانات است 
   ئى گذاردهّقوهکاشف حقائق محسوسه اند لکن خدا در انسان 

  که کاشف حقائق معقوله است کاشف حقائق ملکوتى است
  ه سبب حيات ابدىّو کاشف فيوضات الهى است آن قّقوهآن 

  ّقوهعنوى است آن ه سبب حصول کماالت مّواست آن ق
  انسان را از حيوان ممتاز نمايد زيرا حيوان کاشف حقائق

   پس انسان هر چه.ناسوتى است انسان کاشف حقائق الهوتى



  ه حاصل کند باز محتاج نفثات روح القدسّماديات ّترقي
  است محتاج تربيت الهى است محتاج فيض ملکوتى است

  هذا مظاهر ل.تا انسان اين تربيت را نيابد کامل نشود
  سه در هر کورى ظاهر شدند تا نفوس را تربيتّمقد

  ّالهى کنند تا نقائص طبيعت را زائل نمايند کماالت معنويه
   طبيعت نظير جنگل است و حضرت مسيح باغبان.ظاهر کنند

  الهى اين جنگل را بوستان کرد اشجار بى ثمر را با ثمر نمود
  و خاشاک بوداين زمين ها که به مقتضاى طبيعت پر از خس 

  
  ٢١٥ص 

  باغ پر گل و ريحان نمود زمين را شخم کرد علفهاى بيهوده را
  بيرون ريخت خارهائى که به مقتضاى طبيعت روئيده بود

  .جميع را قلع و قمع نمود بعد از آنکه خارستان بود مزرعه و گلستان شد
  اگر بر حالت طبيعى مى ماند شبهه ئى نيست جنگل يا خارستان بود لکن

  قان جنگل را بوستان کند خارستان را مزرعه نمايد اينده
   مقصود.درختهاى بى ثمر را با ثمر سازد و علف زار را کشتزار کند

  ه نمايد کسب کماالتّيات طبيعّترقياين است که انسان هر قدر 
  ه کند حيوان شمرده شود لهذا محتاج نفثات روح استّمادي

   در نهايت جمال و کمالمحتاج تربيت الهى است تا حقيقت انسانى
   تورات شود صورت و مثال الهىق آيۀَدَجلوه نمايد تا ما ص

  گردد استفاضه از حقائق ملکوتى کند بعد از آنکه زمينى است
  آسمانى شود ناسوتى است الهوتى گردد جسمانى است روحانى

  به نفثات روح القدس شود ظلمانى است نورانى گردد و اين جز
  ّ ابديه يابد و اال از حيات حيوانى بهيچوجهممکن نيست که حيات

  سه روح جديدى در اجساد ميدمندّمقد مظاهر .امتيازى ندارد
  ات عظيمه مى بخشندّترقيعقل جديدى به نفوس ميدهند 

  عالم را روشن ميکنند لکن مدتى نمى گذرد که باز تاريک مى شود
  ل مث. آسمانى نمى ماند احساسات طبيعى غلبه مى کندّنورانيت

  
  ٢١٦ص 



  اين که دهقان زمينى را معمور ميکند بعد از آنکه علفزار بود زراعت
  ّپاکيزه مى نمايد خرمن حاصل ميشود اما اگر متروک گذارده شود

  سهّمقدت مظاهر ّقو عالم وقتى به .باز خارستان گردد علفزار شود
  ّنورانيت با برکتى بود باغ و بوستان بود ظلمت نادانى نبود مزرعۀ
  ّنورانيت ابدًاّهى آشکار بود لکن بعد از مدتى عالم بکلى تاريک شد ال
  د فيض الهى نماند تربيت روحانى نبود در همچو وقتىن نماّلهيها

   در آن زمان ملل شرق در نهايت.حضرت بهاء ا ظاهر شد
  نزاع و جدال بودند اديان خون يکديگر مى ريختند مذاهب به

ّ آثار محبت نبود نورا نيتًاابدجنگ و جدال مشغول بودند  ّ  
  آسمانى نبود در همچو وقتى حضرت بهاء ا ظاهر شد اعالن

  وحدت عالم انسانى فرمود که بشر همه بندگان خداوندند
  دگار نهايت اين است کهر رحمت پروّظلو جميع اديان در 

  ند بايد دانا و کامل و بالغ گردند ابعضى جاهل و ناقص و کودک
   غرق اند بايد نورانى شوند خدا بهمه مهرباندر ظلمت طبيعت

  ّاست الطاف الهى شامل کل است جميع در بحر رحمت او مستغرقند
   خالصه نزاع و جدال را زائل.و از فيوضات الهى مستفيض

  کرد عداوت را از ميان برداشت جميع اديان را با يکديگر
  ايتالتيام داد مذاهب را با هم الفت بخشيد بعد از آنکه در نه

  
  ٢١٧ص 

   امروز در ايران کسانى.ّبغض بودند نهايت محبت حاصل نمودند
  که اطاعت امر بهاء ا نموده اند در نهايت الفت و التيامند

   حضرت بهاء ا فرمود.ّجميعًا با هم در نهايت الفت و محبت اند
  عالم بشر از يک شجر است و جميع ملل و اجناس عبارت از اوراق

  بان هيچ فرقى نگذاشته همه را تربيتغ و خدا باو افنان آن
  فرموده نهايت بعضى جاهلند بايد آنها را عالم نمود بعضى ناقصند

  بايد آنها را کامل کرد مريضند بايد معالجه نمود اطفالند
  ّ اما همه بندگان.طفل را بايد تربيت کرد تا به بلوغ رسد

   همهخداوندند خدا پدر جميع است بجميع مهربان است و
  ّدر بحر رحمتش مستغرق مادام او بکل مهربان است ما چرا



  نا مهربان باشيم او بجميع صلح است چرا ما در جنگ باشيم
  ّو در خرابى يکديگر بکوشيم ملت را بهانه نمائيم مذهب را بهانه
  نمائيم وطن را بهانه نمائيم سياست را بهانه نمائيم نام را بهانه

  شغول شويم خون يکديگر را بريزيمنمائيم و به نزاع وجدال م
  ّ با آنکه در ظل؟ آيا اين سزاوار است،خانمان هم را خراب کنيم

  همچو خداى مهربان هستيم که خطاى ما را عفو کند و رحمت
  هر چه عصيان و طغيان و لو نمايد عناياتش را تغيير ندهد

   آيا سزاوار است چنين خدائى را مخالفت نمائيم او،کنيم
  

  ٢١٨ص 
   خالصه حضرت بهاء ا؟همه مهربان است ما نا مهربان باشيمب

  چنين تأسيسى نمود و صلح عمومى را تعليم فرمود پنجاه سال
  ّپيش به جميع ملوک نامه نوشت و کل را براستى و آشتى و حقيقت
  ّپرستى دعوت فرمود زيرا آفتى از حرب بدتر نه که منبعث از تعصبات

  حظه نمائيد که از بدايت تاريخ مال.است و مخالف رضاى الهى
   بين بشر حرب و جدال است و اين حرب يا منبعثٓاالنالى 

ّاز تعصب سياسى است يا منبعث از تعصب جنسى است يا منبعث ّ  
ّاز تعصب وطنى است يا تعصب مذهبى جميع اين تعصبات هادم ّ ّ  

  ّ ما چرا تعصب داشته،ّ خدا تعصب ندارد.بنيان انسانى است
   ما چرا مختلف معامله،به جميع يکسان معامله مى کند خدا ؟باشيم
   همۀ زمين يک وطن است و کرۀ ارض  واحد جميع بشر؟نمائيم

  از يک وطن اند و از ساللۀ آدم لهذا يک عائله اند و يک جنس اند
   چرا اين حرب و نزاع در؟ ما چرا بايد مختلف باشيم،نه مختلف

   بايد متابعت رضاى؟ال باشدقتميان باشد چرا اين جدال و 
  ّ نيست که رضاى الهى در محبت و الفت است ئىالهى نمائيم شبهه

  .نيابد زيرا حرب هادم بنيان انسانى تا حرب زائل نشود عالم انسانى راحت
  ّديگر آنکه تقاليدى که در دست اديان است مانع اتحاد

  
  ٢١٩ص 

  ّو اتفاق است زيرا تقاليد مختلف است اختالف تقاليد سبب



  ّتحرىنزاع و نزاع سبب قتال لهذا بايد تقاليد را ترک نمود و 
  ى حقيقتّتحرّحقيقت کرد چون حقيقت يکى است اگر کل 

ّه ئى نيست که کل يکى شوند متحد و متهنمايند شب ّ   . گردندفقّ
  ّزيرا اين همه نزاع از تقاليد است و اال اساس اديان الهى

   فضائل اختالفچکس درييکى است و آن فضائل انسانى است ه
  . اند که فضائل نور است و رذائل ظلمت استّمتفقندارد همه 

  پس ما بايد رجوع به اساس اديان الهى نمائيم تقاليد را ترک
  .ّکنيم يقين است متحد مى شويم و بهيچوجه اختالفى نمى ماند
  و ديگر آنکه دين بايد مطابق با عقل باشد مطابق با علم باشد

   عاقله دادهّقوۀعقل و علم نباشد اوهام است خدا زيرا اگر مطابق با 
  ادراک کنيم اگر شيئىتا به حقيقت اشيا پى بريم و حقيقت هر 

   و اگر دين.ه ئى نيست که اوهام استهمخالف علم و عقل باشد شب
  ت و الفتّحبمانع الفت باشد بى دينى بهتر است زيرا دين بجهت م

   عدم دين بهتر استّهالبتاست اگر دين سبب نزاع و جدال شود 
  .او بهتر است  عدمّالبته عالج اگر سبب مرض شود و عالج است چه که به منزلۀ

ديگر آنکه خدا جميع را يکسان خلق کرده حضرت بهاء ا  
  

  ٢٢٠ص 
  اعالن مساوات رجال و نساء فرمود که مرد و زن هر دو بندگان

  دى و زنىدا مرخّو کل بشر و در حقوق متساوى نزد خدا هستند 
  ّمقربنيست هرکس اعمالش بهتر و ايمانش بهتر در درگاه الهى 

  جميع يکى هستند لهذا  اناث نيستو تر است در عالم الهى ذکور 
ّرجال و نساء کل بايد متحد باشند    خالصه اهالى عالم  .مساوى باشند ّ

  ّحضرت بهاء ا اعالن فرمود که کل بايد تحصيل  چون اکثر جاهل بودند
  نمايند جميع اطفال را داخل مکتب نمايند چه در شهرها و چه لوم و فنونع

   اگر پدر طفلى هر آينه عاجز باشد.در قريه ها و اين فرض است
   و.ّ بشريه بايد او را مدد نمايد تا نفسى بى تربيت نماندّجمعيت

  در مدارس هم تربيت جسمانى يابد و هم تربيت روحانى زيرا
ّماديعلوم     روح، مانند روحّلهيه جسد است و علوم الۀه به منزّ

  بايد در جسد دميده شود تا جسد حيات يابد اگر روح نباشد



  در نهايت جمال باشد چون از فيض روح و لو جسد مرده است
  محروم باشد ثمرى ندارد و بى نتيجه است بلکه نبودنش

   معدوم باشد بهتر استّالبتهّبهتر زيرا فاسد و متعفن مى شود 
   است که در انجيل ميفرمايد المولود من الجسد جسد هواين
   جسد استات به منزلۀّمادييعنى ّهو الروح وح ّالمولود من الر و
  

  ٢٢١ص 
  ّاما نفثات روح القدس روح است اين جسد بايد به اين روح

  ّزنده شود از اين جهت حضرت مسيح فرمود والدت ثانويه الزم
  ان در رحم بود از جميع اين فيوضات و آن اين است که وقتى انس.است

  محروم بود چون به اين عالم آمد چشمش باز شد گوشش شنوا
   حاصلّنيه شد قواى روحاّنيهاجسمگشت داراى هوش و قواى 

   اين مواهب را خدا در عالم رحم داده بود لکن در عالم رحم.کرد
  يدا گشتد شد اين مواهب ظاهر و هوّظاهر نبود چون متول

  دارد گوشى به او عنايت شده جميع کائنات را مشاهدهديد چشمى 
  مى نمايد دريائى مى بيند صحرائى مالحظه مى کند باغ و بستانى
  .مى بيند از جميع اينها در عالم رحم بى خبر بود هيچ خبر نداشت
  ّهمين طور انسان بايد از عالم طبيعت متولد شود تا در عالم ماوراء

  ص جهان طبيعى نجات يابد تا ازطبيعت داخل شود يعنى از نقائ
  فضائل عالم الهى بهره و نصيب گيرد زيرا طبيعت ناقص است

  ات کند کشف ملکوت نمايدّينجز اين نميتواند کشف روحا
  و از عالم الهى خبر گيرد مثل اينکه در عالم رحم طفل محال

   اگر کسى به او.بود از اين عالم خبر گيرد بلکه منکر اين عالم بود
   غير از اين عالم رحم عالمى و سيعتر هست آفتابى استمى گفت

  ماهى است باغ و گلستانى است انکار مى کرد مى گفت عالمى جز
  

  ٢٢٢ص 
ّعالم رحم نيست اما چون متولد شد ديد اين همه مواهب است ّ  

   همين طور تا از عالم طبيعت.ولى در عالم رحم هيچ خبر نداشت
  ت خبر نگيرد از خدا با خبر نشودّانسان تولد نيابد از عالم ملکو



  از روحانيات خبر حاصل ننمايد از فيوضات الهى با خبر نگردد
ّاما چون از طبيعت متولد شد انوار مواهب را مشاهده نمايد ّ  

   مظاهر.ّپس ميداند که ملکوت الهى منوط به تولد ثانى است
  ّسه براى تربيت بشر آمدند تا تولد ثانى يابند از خداّمقد
   خبرّلهيهگيرند از ملکوت الهى با خبر شوند از حقائق اخبر 
   العرب در نهايت ظلمات بود و قبائل و عشائرةً مثال جزير.گيرند

  ّنظير حشرات نفوس انسانى مظاهر شيطانى و آفاق بکلى
  ّمحروم از اشراق نور رحمانى قوانين و آداب مخل سعادت

  از عالمعالم انسانى فضائل منسوخ رذائل مقبول و مشروع 
  مطلع نا گاه از .الهى خبرى نبود و از فيوضات نامتناهى اثرى نه

  ّحجاز نور محمدى تابيد و آفتاب حقيقت از افق بطحا درخشيد
ّجزيرة العرب روشن شد معلم الهى به تعليم پرداخت و مربى ّ  
  حقيقى تربيت فرمود خفتگان بيدار شدند و بيهوشان بهوش

  ّ و آداب قديم تدنى يافت تازيان نمودّترقىآمدند نوع انسانى 
   زدندّنيتآهنگ حجازى بلند نمودند و شهنازى در جهان مد

  
  ٢٢٣ص 

   پروردگارا.که زمزمه اش الى االبد در آذان نوع انسان باقى است
  زگارا اين جمع پريشان تواند و عاشقان جمال تو در اين معبدرآم

   و مغفرتمجتمع شده اند رضاى تو طلبند الطاف تو جويند عفو
   خداوندا ما اطفاليم تو پدر مهربان ما ذليالنيم تو عزيز.تو خواهند

   خدايا ما در نهايت عجزيم و تو قدرت محض.بى مثل و بى همتا
   خدايا عفو گناه فرما و در پناه.ما فقيريم و توغنى ما ناتوانيم تو توانا

   الهوتّنورانيتخود منزل ده از ظلمات ناسوت نجات بخش به 
   خدايا.ن فرما از عالم طبيعت نجات ده بعالم حقيقت رسانروش

   آسمانى کرم کنتشنگانيم عذب فرات بخش گرسنگانيم مائدۀ
  خشابى عنايت فرما فقيريم کنز ملکوت بمريضيم شفاى ابد

   انوار توى بخش تا چشم بمشاهدۀّدر ظل عنايت خود مأو
  ايا مشام خد. اصغا نمائيمار وتگوش شنوا نداء روشن کنيم و ب

   خدايا ما را.ما را باز کن تا رائحۀ گلشن عنايت استشمام کنيم



  ت بخش تا در سبيل تو سلوک نمائيم در عالم ناسوتيم بعالم الهوتّقو
  شا الطاف خود را شامل کنگهدايت کن ابواب ملکوت ب
   توئى غفور توئى رحمن.و فيض خود را کامل فرما

  .مهربان توئى رحيم و توئى بخشنده و
  

  ٢٢٤ص 
   )1(ّخطابه در کليساى موحدين مونترال

  )2(١٣٣٠رمضان ١٩١٢ ّاول سپتامبر
ُهوا  

  خداوند عالم جميع را از تراب خلق فرموده جميع را از
  ّيک عناصر خلق کرده کل را از يک سالله خلق نموده جميع را

  ّدر يک زمين خلق کرده و در ظل يک آسمان خلق نموده و
  مشترک خلق فرموده هيچ تفاوتى نگذاشتهدر جميع احساسات 

  جميع را يکسان خلق کرده جميع را رزق ميدهد جميع را مى پروراند
  جميع را حفظ مى فرمايد به جميع مهربان است در هيچ فضل و رحمتى

  تفاوتى بين بشر نگذاشته انبياء را مبعوث فرموده تعاليم الهى
  ّتحباست سبب مفرستاده و آن تعاليم الهى سبب الفت بين بشر 

  بين قلوب است اعالن وحدت عالم انسانى فرموده آنچه را موانع
ّاتحاد است مذمت مى فرمايد و هر چ ّ سبب اتفاق و اتحاد استهّ ّ  
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  ٢٢٥ص 
  .ّدح مى نمايد جميع بشر را بر اتحاد در جميع مراتب تشويق ميفرمايدم

  ّجميع انبياى الهى بجهت محبت بين بشر مبعوث شدند جميع کتب
  ّالهى بجهت اتحاد عالم انسانى نازل شده جميع انبياء خادم حقيقت

  د قبول نکندّعدبودند و تعاليمشان حقيقت و حقيقت يکى است ت
   لکن با وجود اين نهايت.ى جميعًا يکى استلهذا اساس اديان اله

  ليما دخلى به اساس تعابدًااسف است که تقاليدى بميان آمده که 
  انبياء ندارد چون اين تقاليد مختلف است لهذا سبب اختالف



  شده و بين بشر نزاع وجدال حاصل گشته و حرب و قتال بميان
  رندهدد مانند حيوانات نآمده که بنيان الهى را خراب ميکن

  يکديگر را مى کشند خانمان يکديگر را خراب مى نمايند مملکت
  ت خلقّحب خدا انسان را بجهت م.يکديگر را ويران مى کنند

ّفرموده بعالم انسانى تجلى محبت نموده سبب اتحاد کائنات ّ ّ  
ّمحبت بوده جميع انبياء مروج محبت بوده اند حاال انسان ّ ّ  

   مخالف رضاى الهى استمقاومت رضاى الهى مى کند به آنچه
   لهذا از بدايت تاريخ تا بحال عالم راحت ننموده.عمل مى نمايد

  ّهميشه حرب و قتال بوده هميشه قلوب از همديگر متنفر بوده
   هر محارباتى که.و به آنچه مخالف رضاى الهى است عاملند

  ّواقع و خونريزيهائى که شده يا منبعث از تعصب دينى بوده
  

  ٢٢٦ص 
ّعث از تعصب جنسى بوده يا منبعث از تعصب وطنى بودهيا منب ّ  

  ّيا منبعث از تعصب سياسى لهذا عالم انسانى هميشه در عذاب
ّ در شرق تعصب بسيار بود زيرا آزادى نبود چنان تعصب.است ّ  

  بود که بهيچوجه آرامى نداشت ظلمت تقاليد احاطه کرده بود
  و نزاعاديان و اجناس در نهايت عداوت  جميع طوائف و

  ًبودند در همچو وقتى حضرت بهاء ا ظاهر شد اوال اعالن
  وحدت عالم انسانى فرمود که جميع خلق بندگان خداوندند
  ّو جميع اديان در ظل رحمت يزدان خدا بجميع مهربان است
  جميع را دوست ميدارد جميع انبيا در نهايت الفت بودند کتب

   چرا بايد بين بشر، اينآسمانى تأييد يکديگر مى نمايد با وجود
   مادام جميع بشر خلق يک خداوندند و؟نزاع و جدال باشد

ّنام در ظل يک چوپان يک چوپان کل را اداره مى کندغجميع ا ّ  
  پس بايد گوسفندان الهى با يکديگر در کمال الفت باشند
  اگر يکى جدا شود او را بياورند و همراه نمايند نهايت اين

  د دانا نمود ناقص هستند بايداست بعضى نادانند باي
  .کامل نمود عليل هستند بايد شفا داد کورند بايد بينا کرد

  حضرت بهاء ا اعالن فرمود که دين بايد سبب_ ثانيًا



  ت باشد اگر دين سبب عداوت شود نتيجه نداردّحبالفت و م
  

  ٢٢٧ص 
  بى دينى بهتر است زيرا سبب عداوت و بغضاء بين بشر است

   خداوند است و آنچه سببضبب عداوت است مبغو سهو هر چ
   اگر دين سبب قتال و.ّالفت و محبت است مقبول و ممدوح

  ندگى شود آن دين نيست بى دينى بهتر از آن است زيرا ديندر
  ّ عالج است اگر عالج سبب مرض شود البته بى عالجىبه منزلۀ

  .بهتر است نىّبهتر است لهذا اگر دين سبب حرب و قتال شود البته بى دي
  ثالثًا دين بايد مطابق علم و عقل باشد اگر مطابق علم

   زيرا خدا عقل بانسان داده تا ادراک.و عقل نباشد اوهام است
  حقائق اشياء کند حقيقت بپرستد اگر دين مخالف علم و عقل

  باشد ممکن نيست سبب اطمينان قلب شود چون سبب اطمينان
   لهذا بايد مسائل.يندنيست اوهام است آن را دين نمى گو

  .سرور انسان شود  را با عقل و علم تطبيق نمود تا قلب اطمينان يابد و سببّنيهدي
ّرابعًا تعصب دينى تعصب مذهبى تعصب وطنى و تعصب ّ ّ ّ  

  ً اوال دين يکى است زيرا اديان.سياسى هادم بنيان انسانى است
  الهى حقيقت است حضرت ابراهيم ندا به حقيقت کرد حضرت

  سى اعالن حقيقت نمود حضرت مسيح تأسيس حقيقتمو
  

  ٢٢٨ص 
  فرمود حضرت رسول ترويج حقيقت نمود جميع انبياء خادم

ّحقيقت بودند جميع مؤسس حقيقت بودند جميع مروج حقيقت ّ  
ّبودند پس تعصب باطل است زيرا اين تعصبات مخالف ّ  

ّ اما تعصب جنسى جميع بشر از يک عائله اند.حقيقت است ّ  
  د اجناسّعدن يک خداوندند از يک جنس اند تبندگا

  د اجناس اوهامّعدنيست مادام همه اوالد آدم اند ديگر ت
   نزد خدا انگليزى نيست فرنساوى نيست ترکى نيست.است

  فرسى نيست جميع نزد خدا يکسان اند جميع يک جنس اند اين
   لهذا مخالف حقيقت استهتقسيمات را خدا نکرده بشر کرد



   ودو گوش يک سر داردو هريک دو چشم دارد و باطل است 
  ّ در ميان حيوانات تعصب جنسى نيست در ميان کبوتران.دو پا

  ّاين تعصب نيست کبوتر شرق با کبوتر غرب آميزش کند
  گوسفندان همه يک جنس اند هيچ گوسفندى به ديگرى

  نمى گويد تو گوسفند شرقى هستى من غربى هر جا باشد با هم
  وتر شرق اگر به غرب بيايد با کبوتر غرب درآميزش نمايند کب

  نهايت آميزش است به کبوتر غرب نمى گويد تو غربى هستى
   آيا جائز است، پس چيزى که حيوان قبول نمى کند.من شرقى

ّ و اما تعصب وطن همه روى زمين يک کره؟انسان قبول نمايد ّ  
  

  ٢٢٩ص 
  سيمى نکرده همهتقاست يک ارض است يک وطن است خدا 

  ا يکسان خلق کرده پيش او فرقى نيست تقسيمى را که خدا نکردهر
   اروپا يک قطعه.چه طور انشان مى کند اينها اوهام است

  ّاست ما آمده ايم خطوطى وهمى معين کرده ايم و نهرى
  و آن طرف آلمانيا نساا ايم که اين طرف فرهرار دادق ّحدرا 

  ى است اين چه اوهام.و حال آنکه نهر براى طرفين است
  مانگست چيزى را که خدا خلق نکرده ما اين چه غفلتى ا

  مى کنيم و سبب نزاع و قتال قرار ميدهيم پس همۀ اين
   خدا ايجادضّتعصبات باطل است و در نزد خدا مبغو

ّمحبت و مودت نموده و از بندگانش الفت و محبت خواسته ّ ّ  
  .ّعداوت نزد او مردود است و اتحاد و الفت مقبول

   تعاليم بهاء ا اين است که جميع از جملۀخامسًا
  عالم بايد تحصيل معارف کنند تا سوء تفاهم از ميان برخيزد

  ّجميع بشر متحد شوند و ازالۀ سوء تفاهم به نشر معارف
   لهذا بر هر پدرى الزم که اوالد را تربيت نمايد اگر روزى.است

  معارف تعميمّعاجز باشد هيئت اجتماعيه بايد اعانت نمايد تا 
  .يابد و سوء تفاهم بين بشر زائل گردد

  سادسًا آنکه نساء اسير بودند حضرت بهاء ا اعالن
  



  ٢٣٠ص 
  وحدت حقوق رجال و نساء فرمود که مرد و زن هر دو بشرند
  و بندگان يک خداوند نزد خدا ذکور و اناث نيست هرکس

  مرد باشد تر خواه ّمقربلبش پاک تر و عملش بهتر در نزد خدا ق
   مشهود است از تفاوت تربيتٓاالن اين تفاوتى که .خواه زن

  است زيرا نساء مثل رجال تربيت نمى شوند اگر مثل رجال تربيت
  شوند در جميع مراتب مساوى شوند زيرا هر دو بشرند و در

  .جميع مراتب مشترک خدا تفاوتى نگذاشته
   الزم است که لسانى ايجاد نمايند،سابعًا وحدت لسان

  که جميع بشر تحصيل آن لسان نمايند پس هر نفسى محتاج
  دو لسان است يکى خصوصى يکى عمومى تا جميع بشر زبان يکديگر

   زيرا.بدانند و به اين سبب سوء تفاهم بين ملل زائل شود
  ّجميع يک خدا را مى پرستند کل بندگان يک خداوندند سوء

  تفاهم سبب اين اختالف است چون زبان يکديگر را
  ّبدانند سوء تفاهم نماند جميع با هم الفت و محبت نمايند

ّشرق و غرب اتحاد و اتفاق کنند ّ.  
  ثامنًا عالم محتاج صلح عمومى است تا صلح عمومى

   البد دول و ملل بايد محکمۀ کبرى.اعالن نشود عالم راحت نيابد
  تشکيل نمايند تا اختالفات را به آن محکمۀ کبرى راجع کنند

  
  ٢٣١ص 
   آن محکمۀ کبرى فيصل نمايد مانند اختالفاتى که بين افرادو

  الفات دول و ملل راتاست محکمه فيصل مى کند همين طور اخ
   حضرت.محکمۀ کبرى فيصل نمايد تا مجالى براى قتال نماند

  بهاء ا پنجاه سال پيش به جميع ملوک نوشت جميع اين تعاليم
  و چهل سال پيش دردر الواح ملوک و الواح سائره مندرج 

   کسانى که.ّهند طبع و نشر شد تا تعصب را از ميان بشر محو کرد
  ّمتابعت بهاء ا نموده اند با هم در نهايت الفت و اتحاد ند

  چون در مجلسى وارد مى شوى مسيحى يهودى زردشتى مسلمان
  ّهمه در نهايت الفت و محبت اند جميع مذاکراتشان در بارۀ رفع



   بارى من چون به امريکا آمدم مى بينم.استسوء تفاهم 
  تبنجادر نهايت ّى محترم حکومت عادل و ملت مردمانش خيل

  ّاست از خدا مى خواهم که اين دولت عادله و ملت محترمه سبب
  شوند که اعالن صلح عمومى و وحدت عالم انسانى شود اسباب
  الفت ملل شوند چراغى روشن نمايند که عالم را روشنى بخشد

   اميدوارم شما ها.ّ آن وحدت عالم انسانى و اتحاد عمومى استو
  سبب شويد که علم صلح عمومى در اينجا بلند گردد يعنى دولت

  ّو ملت آمريکا سبب شوند تا عالم انسانى راحت شود رضاى الهى را
  .حاصل نمايند و الطاف الهى شرق و غرب احاطه کند

  
  ٢٣٢ص 
  ه به تو دارند مناجات بسوى توّگارا مهربانا اين جمع توجپرورد

  ل کنند و طلب عفو وّ به ملکوت تو تبتّتضرعنمايند در نهايت 
  سّمقد خدايا اين جمع را محترم کن اين نفوس را .غفران نمايند

   فرما نفوس را مستبشرّمنورنما انوار هدايت تابان کن قلوب را 
  کن جميع را در ملکوت خود داخل فرما و در دو جهان کامران

   خدايا ما ذليليم عزيز فرما عاجزيم قدرت عنايت.نما
   خدايا برضاى خود داللت فرما.عنايت کن فرما فقيريم از کنز ملکوت غنى نما عليليم شفا

  ّخدايا ما را بر محبت خود ثابت نما و .س دارّمقدون نفس و هوى ئشو از 
  ميعخدمت عالم انسانى کن تا بج ّبر جميع خلق مهربان فرما موفق بر

  .مهربان باشيم داريم و بجميع بشر جميع خلقت را دوست بندگانت خدمت نمائيم
  .مقتدر توئى رحيم توئى غفور توئى بزرگوار خدايا توئى

  
  ٢٣٣ص 

   )1(مسيس ماکسول خطابه در منزل مستر و
  )2()١٣٣٠ رمضان ٢٠( )شب( ١٩١٢پتامبر س ٢کانادا  مونترال

   مذاکره کرديمساعتى پيش جوانى اينجا آمد با او 
  که طبيعت کامل است يا ناقص روشن است يا تاريک آن

   طبيعت من حيث المجموع.بحث را مى خواهم حاال تکميل کنم
  ّ چون بدقت نظر به عالم طبيعت مى کنيم و،يعنى عالم جسمانى



  به عمق و اسرارش پى بريم مالحظه ميشود عالم طبيعت ناقص
  نانچه زمينى را ترک کنيمّ دقت نمائيد اگر چ.است ظلمانى است

  و بحال طبيعت بگذاريم خار زار گردد علفهاى بيهوده بيرون
  آيد اگر کوهستان را ترک کنيم اشجار بى ثمر بپروراند جنگل

   پس اين عالم طبيعت تاريک.است بى ثمر است بى انتظام است
  است بايد آنرا روشن کرد روشنائيش به چه چيز است

  اى طبيعت خار بيرون آوردهضبه اقتبه اين که اين زمينى که 
  علفهاى بيهوده انبات نموده آن را شخم کنيم و تربيت نمائيم
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  ٢٣٤ص 
  د و دانه هاى با برکت که رزق انسانى استّتا گلهاى معطر بروي

  برويد اين جنگلهائى که بحال طبيعى و ظلمانى است فيض و
  برکت ندارد تربيت مى کنيم درختهاى بى ثمر را بارور مى نمائيم

  ّ مى نمائيم اول ظلمانىّمنظمجنگل بود بوستان مى کنيم درهم بود 
  سان را و همچنين اگر ان.بود چون بوستان شد نورانى گشت

  به طبيعت خود ترک کنيم از حيوان بدتر مى شود جاهل و نادان
   پس اين عالم ظلمانى را هر.مى ماند مثل اهالى اواسط افريقا

  وقت مى خواهيم نورانى کنيم تربيت مى نمائيم بى ادب با ادب
  ّمى شود بد اخالق خوش اخالق مى گردد اما اگر بحال طبيعت

  ست از حيوان بدتراند نوع خودبگذاريم تربيت نکنيم يقين ا
  را مى کشند ميدرند و مى خورند پس معلوم شد اگر طبيعت را

   لهذا بايد انسان را تربيت.بحال خود بگذاريم ظلمانى است
  نمائيم تا اين انسان ظلمانى نورانى شود و اين جاهل دانا گردد

   با ادب شود ناقص کامل گردد بد اخالق خوشبى ادب
   هيچ شبهه ئى نيست.ن حيوان انسان شوداخالق شود تا اي

  انسان بدون تربيت از حيوان بدتر است پس معلوم شد
   اين.عالم طبيعت ناقص است تربيت الزم است تا کامل شود

  ّايام جميع فالسفه کور کورانه مى گويند عالم طبيعت کامل است



  
  ٢٣٥ص 

  ملتفت نيستند که عالم طبيعت ناقص است بايد به تربيت کامل
  سه تربيت مى کنند مادام عالم طبيعتر چرا تالمذه را در مد.گردد

  کامل است چرا تربيت مى نمايند بايد جميع بشر را بگذارند خود
   جميع اين صنايع را از تربيت حاصل و ظاهر کرده اند.تربيت مى شوند

  زيرا اين صنايع در عالم طبيعت نبود اين اکتشافات از اثر
   تلغراف فونوغرافّه برقيّقوۀاين ًال ث م.تربيت حاصل شد

  تلفون و ساير اکتشافات جديده جميع از تربيت ظاهر گشته
  اگر بشر تربيت نمى شد و بر حالت طبيعت واگذار مى شد هيچ

  ات در عالمّترقي اين ّنيتاين صنايع جلوه نمى نمود اين مد
  ؟ فيلسوف کامل و شخص جاهل چيست فرق ميان.انسانى نبود

  ّجاهل بحال طبيعت باقى اما فيلسوف دانا تربيتاين است که 
   خدا انبيا را براى اين.ّشده تا کامل گشته و اال هر دو بشرند

  فرستاده کتب سماوى بجهت اين نازل گشته نفثات روح
  القدس براى اين دميده ابواب ملکوت را براى اين مفتوح

  راىّه براى اين قرار فرموده قواى عقليه بّينموده الهامات غيب
  اين داده که نقصهاى عالم طبيعت کامل گردد ظلمات رذائل

  طبيعت زائل گردد اخالقعالم طبيعت زائل شود جهل 
  مذمومۀ عالم طبيعت زائل شود ظلم عالم طبيعت زائل گردد

  
  ٢٣٦ص 

  انبيا بجهت اين مبعوث شدند تا نفوس بشر را تربيت الهى کنند
  ل انبيا مثل باغبان مث.تا از نواقص عالم طبيعت نجات دهند

  است مثل خلق مثل جنگل و خار زار انبيا که باغبان الهى
  اى کج را راست ههستند اشجار انسانى را تربيت مى کنند شاخه

  مى نمايند درختهاى بى ثمر را با ثمر کنند جنگل بى انتظام را باغ
  ّ و اال اگر عالم طبيعت روشن بود کامل بود هيچ.شا نمايندگدل

  احتياجم نبود مدارس الزم نبود مکاتب الزم نبود تربيت الز
  به اين صنايع نبود چه که کامل بود هيچ محتاج انبيا نبود زيرا



  ّتياج به معلم نبود زيرا عالم طبيعتحعالم طبيعت کامل بود هيچ ا
  کامل بود محتاج به کتب نبود زيرا عالم طبيعت کامل بود هيچ

  امل بود همۀ اينها براىاحتياج بخدا نبود زيرا عالم طبيعت ک
   زمين آمريک اين قطعه.اين است که عالم طبيعت ناقص است

  چه بود جنگل بود زمين خالى بود و اين به مقتضاى طبيعت
  بود پس چه چيز او را آباد کرد عقول انسانى پس ناقص است
  عقول انسانى اين نواقص را کامل نمايد بعد از آنکه زمين

  ى آباد شده پيش از آنکه کلمبوسبود جنگل بود حال شهرها
  بيايد امريکا چه بود عالم طبيعت بود حاال عالم انسان شده

   حاال مالحظه.اگر عالم طبيعت کامل بود بايد همان طور باشد
  

  ٢٣٧ص 
ّکنيد که اول تاريک بود حال روشن شده اول خراب بود ّ  
  ّحال آباد شده جنگل بود حاال بوستان شده اول خارستان

   پس ثابت شد که عالم طبيعت ناقص است.ل گلستان گشتهبود حا
  ّو ظلمانى اگر طفلى متولد شود او را تربيت نکنيم بر حال طبيعى

  بگذاريم چه مى شود شبهه ئى نيست بى ادراک و جاهل مى ماند
   در اواسط افريقا مالحظه کنيد که مثل.و حيوان خواهد بود

  ظه نمائيم که تربيتحيوانات بلکه پست تر از حيوانند پس مالح
   عالم طبيعت عالم حيوان است.الهى در عالم انسانى چه کرده

  حيوان بر حال طبيعى باقى ولى حيوانات وحشى نه اهلى در بيابان
  ّو جنگل بر حال طبيعى باقى کل در عالم طبيعت اند تعليم و تربيتى

   در عالم حيوان هيچ از عالم روحانى خبرى نيست حيوان.نيست
   روحانى انسانّقوۀ خبر ندارد از عقل انسانى خبر ندارد از از خدا

   امتيازىابدًار مى کند ّصوخبر ندارد حيوان انسان را نظير خود ت
   جميع حيوانات.نمى بيند چرا بجهة اين که بر حال طبيعى باقى است

ّماديطبيعى هستند جميع     مثل حيوان احساسات جسمانىونّ
  د منکر خدا هستند هيچ خبرىدارند احساسات روحانى ندارن

  ّاز خدا ندارند هيچ خبرى از انبيا ندارند از جنت الهى خبر
  ندارند جميع حيوانات نيز از تعاليم الهى بى خبرند جميع حيوانات



  
  ٢٣٨ص 

  ند فى الحقيقه نظير فالسفۀ اين زمان حيواناتندتاسير محسوسا
  ض روحفيز از انبيا از احساسات روحانى اچنانکه آنها از خدا 

   هر حيوانى داراى اين. خبر ندارندهّالقدس از ماوراء الطبيع
  کماالت است بدون زحمت فيلسوفها بعد از تحصيل بيست سال
  .خدارا انکار کنند قواى روحانى الهامات الهى را انکار نمايند
  حيوان بدون زحمت فيلسوف کامل است مثل حضرت گاو

  ر ندارد از احساسات روحانىکه از هيچ چيز خبر ندارد از خدا خب
  نات از روحاخبر ندارد از روحانيات خبر ندارد جميع حيو

  بى خبرند اين فيلسوفها نيز جز از محسوسات خبرى ندارند نظير
  حيوانات با وجود اين مى گويند ما فيلسوفيم زيرا جز محسوسات

  نميدانيم حال آنکه حضرت گاو بدون تحصيل علوم اين
   اين فخر نمى شود فخر اين است.ّکمال تشخصفضيلت را دارد در 

  که انسان از خدا خبرى يابد احساسات روحانى داشته باشد
  ّاز ماوراء الطبيعة خبر گيرد فخر انسان در اين است که از نفثات
  روح القدس بهره يابد فخر انسان اين است که از تعاليم الهى

  يست جهل استّخبر گيرد اين است فخر انسان و اال بى خبرى فخر ن
   آيا مى شود نفوسى که در نهايت درجۀ جهل.نادانى جهل است

   گردند واقف به حقيقت شوندّلهيههستند واقف کماالت ا
  

  ٢٣٩ص 
  سه خبر گيرند و آيا مى شودّمقداز حضرت مسيح و جميع مظاهر 

   حضرت مسيح الهى؟اين نفوس ادراکاتشان از آنها عظيم تر باشد
   او از اين فيلسوفهاّالبتهوتى بود روحانى بود بود آسمانى بود ملک

  قوايشهم کش قوى تر ابهتر مى فهميد هم عقل او بيشتر هم ادر
   پس چه طور از هر چيزى گذشت،برتر هم شعورش باال تر بود

  از اين حيات جسمانى گذشت از راحت گذشت از نعمت
  ،ّحمل فرمودترا   رزاياگذشت جميع باليا قبول نمود همۀ

  ّقوۀ بجهة اين که احساسات روحانى داشت ؟چرا



  روح القدس داشت مشاهدۀ ملکوت مى نمود
  فيوضات الهى داشت قواى معنوى داشت
  ّروحانيت محض بود و همچنين جميع

  .ّلهيه اسۀّمقدمظاهر 
  

  ٢٤٠ص 
  )1(خطابه در انجمن بهائيان کنوشه

  )2(١٣٣٠ال ّشو١٩١٢ _  ٤    سپتامبر١٥
 ُهو ا  

  را که القات شما خيلى مسرورم شکر مى کنم خدامن از م
  حضرت بهاء ا چنين دوستانى دارد رويهاشان روشن

ّ محبت ا معطراست و مشامهاشان برائحۀ ّ.  
  ّهميشه امر ا از شرق طالع شده اما در غرب انتشارش بيشتر
  .بود مثل امر حضرت مسيح که آثارش در غرب شديد تر بود

  ويند امر حضرت مسيح از شرق بود غربيانمسيحيان شرق گ
   بدرى پاشا از وزراى عثمانى جمعى حاضرّحتىاز دست ما گرفتند 

  ميد چه خوفى دارم هر چه داشتيبودند که گفت حضرات ميدان
  غربيان از ما گرفتند علوم ما را گرفتند صنايع ما قوانين ما
  ى ترسم ازجميع را از دست ما گرفتند اين امر بهاء ا را هم م
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  ٢٤١ص 
   با اين که از شرق ظاهر شده بهاء ا نه غربى است.دست ما بگيرند
  کسانى است که س از جميع جهات است او باّمقدنه شرقى است 

  ّستند آسمانى هستند ربانى هستند خواه از شرق باشدملکوتى ه
  خواه از غرب شرقيها انصافًا در سبيل جمال مبارک جانفشانى

   حضرت مسيح کلمة ا بود روح ا بود مقام آن حضرترا.نمودند
  جمال مبارک در شرق ظاهر فرمودند اهل شرق تورات و انجيل را

   انتشار فرمود در نهايتنمى خواندند آن را بهاء ا در شرق



  ذکر نفسى را مانند حضرت مسيح نفرمود تقديس ذکر مسيح نمود
  ديگر معلوم است که آنچه آن حضرت را تقديس نمائى بيش از

  ّ به حضرت مسيح دوازده نفر در ايام زندگيش ايمان آوردند.آن است
  يکى از آنها مخالف شد يازده نفر باقى ماند آنها هم بعد از مسيح

   پطرس که اعظم حوارى بود سه مرتبه مسيحّحتىلزل شدند متز
  را انکار نمود ولى بعد پشيمان شد بر امر حضرت ثابت و راسخ

  ّليه فى الحقيقه سبب ثبوت حواريان بعد از مسيح مريم مجد.گشت
  ّ اما امروز امر جمال مبارک دخلى ندارد بيست هزار نفر.شد

  بينيد چه مى کردند بزير شمشير رقص جان خود را فدا کردند و
   فى الحقيقه اهل شرق نهايت.قدر مستقيم و جان نثار بودند

  ت خود را فدا کردند مال خود را فدا کردندّعزفداکارى را نمودند 
  

  ٢٤٢ص 
  جان خود را فدا کردند جميع هستى را در سبيل الهى قربان نمودند

  يرقصيدچون يکى را مى خواستند شهيد کنند او را ميبردند بکشند م
   حضرت بهاء اّقوۀه نهايت جان فشانى نمودند تا بفى الحقيق

   لهذا اميدوارم روز.قلوب ارتباط يافت و نفوس منجذب گشت
  ّبروز اين ارتباط زيادتر گردد اين محبت تزايد يابد وحدت

   آسمانى دلها را روشن کندّنورانيتعالم انسانى جلوه نمايد 
ّتا کل در نهايت محبت و ات ّ   حاد باشند روابط روحانى داشتهّ

  باشند سبب نشر وحدت عالم انسانى شوند بعون و عنايت
  ّبهاء ا جميع من على االرض متحد گردد جميع اجناس با يکديگر

   حضرتّقوۀّمرتبط شوند جميع اديان الفت و اتحاد يابند تا ب
َبهاء ا علم وحدت عالم انسانى بلند شود صلح عمومى خيمه َ  

  فرازد نفحات قدس منتشر گردد نفثات روح القدس دلها راا
  ّزنده نمايد مشامها را معطر کند چشمها را بينا سازد گوشها را
  شنوا فرمايد سرور ابدى يابند حيات سرمدى حاصل نمايند

ّات معنويه و صوريه گردندّترقيسبب  ّ.از موهبت بهاء ا   
  لهذا به نهايتآسان است از تأييدات ملکوت ابهى سهل است 

   چشمها را روشنالحمد  شکر بدرگاه الهى نمائيد که ّتضرع



  کرد گوشها را شنوا نمود نداى الهى را شنيديد مؤمن با شديد
  

  ٢٤٣ص 
   پس بايد در نهايت.ّو در ظل الطاف جمال مبارک در آمديد

  ىت چنين عنايوين موهبتى احسان گشت سرور باشيد که چن
   شکرانه است اگر هر دمىسزاوارن موهبت شامل حال شد اي

   همهالحمد  شکر برنيائيم هزار بار شکرانه نمائيم از عهدۀ
  .يد مستبشريد و در سبيل الهى سالکّموفق

  پادشاه بودم که در نهايت عداوت بودند من چهل سال در حبس دو
  ت يک نفر بيرون نمى توانسّعکا جميع راه ها را مسدود نمودند از قلعۀ

  بيايد و در اواخر خانه محصور پوليس و جاسوس بود و از هر جهت
  يک بيايد يا من بيرون برومدمحاط نمى گذاشتند احدى نز

   بعون و عنايت بهاء ا من مقاومت.ت و سختىّشددر نهايت 
  و مقابلى نمودم کسى گمان نداشت که من بيرون مى آيم با نهايت

  به جمال مبارک اعتمادل بودم ّسختى و منع شديد من متوک
  ًداشتم تا آنکه بغتة خدا زنجير را از گردن من برداشت و
  بگردن عبد الحميد انداخت من از قلعه بيرون آمدم او

  داخل شد من آزاد شدم او محبوس گرديد آنچه با من نمود
   به فضل بهاءالحمد  .و وضع سابق بود بالعکس وقوع يافت

  ى شما را ديدم هيچ بخاطر نمى گذشتا تا امريکا آمدم رويها
  َ ابواب مفتوح شد علم الهى بلند گشتّاما بفضل جمال مبارک همۀ

  
  ٢٤٤ص 

  .عالم را احاطه نمود  بهاء اصيت امرا شرق و غرب را فرا گرفت نفوذ کلمۀ
  ّاحبا عرض نمودند مدتى بود که در هر نوزده روز دو کرسى سر( 

  )چنين روزى مى نموديم  و حضرت من اراده ا خالى گذارده آرزوىميز باسم جمال مبارک 
   من هم مى خواستم اسبابى فراهم آيد که به کنوشه:فرمودند

  بيايم احباب را مالقات کنم خدا زمين و زمان بهم زد تا من
  بامريکا و کنوشه بيايم دو سلطنت را تغيير داد تا من روى شما

  نتايج عظيمه حاصل شود حرکت تازه ز اين مالقاترا بينم اميدوارم اميدوارم ا



  .عظيم شود در اينجا خيلى بيابند حرکت بهائى در نفوس پيدا گردد روح تازه
  

  ٢٤٥ص 
  )1(سياپولي يهوديان مينخطابه در کنيسۀ

  )2()١٣٣٠ ّشوال٧ ( ١٩١٢ سپتامبر ١٨
ُهو ا  

 بسيار مسرورم که خود را بين اين جمع مى بينم الحمد  
   حقيقت استّتحرىوجوه نورانى نفوس روحانى و قلوب طالب 

   لکن اين صحبت.لهذا مى خواهم چند کلمه ئى از حقيقت بيان نمايم
  مرا تطبيق به علم و عقل نمائيد اگر مطابق است قبول کنيد اگر

  نه انکار نمائيد زيرا در عالم انسانى موهبتى اعظم از عقل نيست
  عقل ميزان ادراک است لهذاعقل کاشف حقايق اشياء است 

  هر مسئله ئى را بميزان عقل موازنه نمائيد اگر مطابق عقل است
  .المطلوب اگر مخالف است شبهه ئى نيست که وهم است فهو

  خداوند عقل داده که پى  بحقائق بريم اگر مسئله ئى مخالف عقل
  که اوهام است لهذالاست بدانيم که شايان اعتماد نيست ب
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  ٢٤٦ص 
   از بدايت تاريخ. درست بميزان عقل موازنه نمائيدااين صحبت مر
  هذا در بين بشر نزاع بوده بغض و عداوت بوده و عالم تا يومنا

  وء تفاهم بين اديان که اين سوءحرب و قتال چرا بسبب س
  تفاهم سبب شد که عالم انسانى خراب گشت نوع بشر خون

  الد يکديگر را اسير کردند اموالوا يکديگر را ريختند اطفال و
  ّيکديگر را غارت نمودند هر ملت ضعيفى در تحت ظلم ملل

  ى بر اديان ضعيفهّعد اديان عظيمه هماره ت.و اديان قوى بود
  پانصدسال بنى اسرائيل در جميع اطرافو  هزار کردند چنانکه

  عالم على الخصوص آسيا و افريقا و بعض بالد اروپا در تحت
   شديد بودند اين نزاع براى چه بوده و از چيستداضطها



  از سوء تفاهم بين اديان است اين سوء تفاهم سبب اين همه
  ت الحمد  اين قرن نورانى اس.جدال و نزاع و خونريزى بوده

  ات عالم انسانى است قرن ادراکاتّترقي است قرن ّتمدنقرن علم و 
  عظيمه و اکتشافات فضائل انسانيه است پس در اين قرن سوء
  ّتفاهم بايد ازاله شود با جميع اديان در نهايت الفت و محبت

   دين موسوى استّه الهي اديان عظيمۀ از جملۀ.سلوک گردد
  ّدين محمدى است مالحظهاز جمله دين عيسوى است از جمله 
   جميع اديان حضرت موسى را.کنيد چه قدر سوء تفاهم در ميان است

  
  ٢٤٧ص 

  ، حضرت موسى مثل آفتاب استّ نبوتنهايت تقديس مى کنند
  .بيان براهين قاطعه مى نمائيم نه برهانى که قابل انکار باشد و ما

  مى گوئيم حضرت موسى شخصى واحد بود بظاهر در نظر خلق
  ان اين شخص فريد وحيد بين اسرائيل مبعوث شد در وقتىچوپ

  ت بودند در مصر اسير فرعونيان بودندّکه اسرائيل در نهايت ذل
  ّدر نهايت جهل و نادانى بودند حضرت موسى آن قوم را از ذلت

  س برد اسرائيل را چنان تربيت کردّمقدنجات داده به ارض 
   که در ميان ئىهت رسيدند بدرجّعزّض ذلت به اوج يکه از حض

  ّ کردند در مدنيتّترقى آفاق شدند در علوم رملل عالم مشهو
   کردند سلطنتّترقى کردند در فلسفه ّترقى کردند در صنايع ّترقى

   فالسفۀ يونان به فلسطين آمدهّحتىسليمانى تأسيس نمودند 
   جمله سقراطز نمودند ا حضرت سليمان تحصيل فلسفهاز ساللۀ

   در تاريخ يونان مذکور که سقراط. يونان بودکه اعظم فالسفۀ
  ّبه سوريه رفت و تحصيل فنون نمود چون به يونان مراجعت

   کرد و ترويج بقاء روح بعد ازّلهيه اّنيتنمود تأسيس وحدا
ّصعود از دنيا فرمود ملت يونان او را اذيت کردند عاقبت در ّ  

  جوم مختصر اين است که از ه.مجلس پادشاه او را زهر دادند
  ملک بابل و دولت يونان و رومان بنى اسرائيل باز اسير شدند

  
  ٢٤٨ص 



  فلسطين زير و زبر گشت همه ذليل گشتند تا آنکه باز حضرت مسيح
  ُکه يک نفر از بنى اسرائيل بود نه جندى داشت و نه ثروتى فريد

  ت قديمه نمود رومان را خاضعّعزد ّدو وحيد دو باره تأسيس مج
   خاشع کرد با آنکه يک نفر فريد وحيد از اسرائيليانفرمود يونان را

  ّت ابديه نمود ترويج حقيقت حضرت موسى و توراتّعزبود تأسيس 
   مالحظه کنيد که صيت موسى را در شرق و غرب بلند کرد.فرمود

   آفاقرنمود انبياى بنى اسرائيل را مشهوذکر اسرائيل را در عالم منتشر 
   در فلسطين ماندهٓاالن حضرت موسى الى نمود اگر حضرت مسيح نبود صيت

   تورات از فلسطين بسائر ممالک عالم نميرسيد لکن به نصائح مسيحّالبتهبود 
  صيت بزرگوارى حضرت نام موسى و تورات در عالم منتشر شد و
   اگر حضرت مسيح نبود آيا.موسى به اقطار و جهات عالم رسيد

  مسيح بوددر امريکا هيچ خبرى از حضرت موسى بود حضرت 
  که تورات را در جهان منتشر کرد حضرت مسيح بود که کتاب

   هزار و پانصد سال ملوک و.تورات را در اروپا منتشر ساخت
  ت حضرت موسى را به اروپاّنبورؤساى بنى اسرائيل نتوانستند 

  رسانند حضرت مسيح صيت آن حضرت را در جميع آفاق بلند
  مالحظه نمائيد که تا يوم منصفانه .نمود تورات را ترويج فرمود

  مسيح صيت حضرت موسى فقط در فلسطين بود تورات فقط
  

  ٢٤٩ص 
  ّن عبرانى و يونانى بود اما حضرت مسيح سبب شد کهادر لس

   در السن قبائلّحتىتورات را به ششصد زبان ترجمه نمودند 
   لکن اسرائيليان.افريقا و حبشستان تورات نشر و ترجمه گرديد

   کردند که حضرت مسيح دشمن موسى استندانستند گمان
  حال آنکه اعظم دوست حضرت موسى مسيح بود زيرا قوانين

  وصف و نعت  و همچنين در قرآن.جميع عالم ترويج فرموددر او را 
  تّنبور است و ذکر ّررت موسى و تاريخ ظهور آن حضرت مکحض

ّو جاللت و عظمت آن حضرت و حقيت تورات مؤکد است ّ  
  فلِبياى اسرائيل داود سليمان يوشع ذى الکهمچنين ذکر ان

  ء مرقوم و مذکور استوسف اسحق يعقوب هارون جميع انبياي



   پس.ر در قرآن مذکورّرخالصه ستايش زياد از انبياء مک
  ت بودندّحبّمادام رؤساى اديان با هم در نهايت اتحاد و م

  هم در اختالف و نزاع باشند با آنکه چرا اهل اديان با
  ّح موسى را دوست داشت و حضرت محمد مسيح و موسىحضرت مسي

  هر دو را دوست داشت چرا بايد بين يهود و نصارى و مسلمان
  بايد.ّعداوت باشد بلکه بايد بين آنها نهايت محبت و وداد باشد 

   حقيقت نمايند اين قرن قرن حقيقت است نه قصص وّتحرى
  .ختالف اۀروايات و تقاليد مختلف است و مايروايات زيرا 

  
  ٢٥٠ص 

  بنى اسرائيل رواياتى دارند مسيحيان رواياتى دارند و مسلمانان
  رواياتى که هيچيک تصديق ديگرى ننمايد و مخالف يکديگر

   حقيقت نمودّتحرى اين روايات را کنار گذاشت و پس بايد همۀ
   شما تحقيق نمائيد انجيل را بخوانيد.حقيقت مستور نمى ماند

  ش حضرت موسى است همچنين در قرآنببينيد چه قدر ستاي
   پس چرا بايد بين اهل،ستايش بسيار از حضرت مسيح و موسى

  اين اديان نزاع و جدال باشد چرا دشمن يکديگر باشند چرا
ّملتى ملت ديگر را قتل و غارت کند    اين بى انصافى است اين؟ّ

   واضح است که خدا جميع را.جهالت است اين نادانى است
  ّ رازق کل است شيطان آنها را خلق نکرده بلکهخلق کرده خدا

  جميع را خدا خلق کرده جميع را خدا محافظه مى فرمايد خدا جميع را
  بصورت و مثال خود خلق کرده فرموده انسان را بصورت و مثال

  مثال الهى خلق شده اندو خود خلق کنم پس جميع بشر بصورت 
  در بعضىنهايت در بعضى صورت و مثال الهى ظاهر است و 

  پنهان مانند اين چراغ هائى که بعضى روشنند و بعضى تاريک
  بايد بکوشيم تا همه روشن شوند نبايد بد گوئى و نزاع نمود بايد
  دانست که همه بندگان يک خداوندند و در بحر رحمت او

  مستغرق نوع انسان واحد است و جنس بشر واحد لکن از جهالت
  

  ٢٥١ص 



  ده مالحظه نمائيد انسان چه قدريت بميان آمّضداختالف و 
ّ مثال يک تعصب تعصب.ّنادان است که اسير اين تعصبات است ّ ً  

  جنسى است که اين چه قومى است آلمان اين چه قومى است
  انگليس اين چه جنسى است فرنسا و قس على هذا با آنکه جميع

   نيست کهشبهه ئى آدم اند و از يک عائله در اين صورت ساللۀ
  ر اختالف اجناس اوهامّصوند و اوالد يک آدم پس اين تيک جنس ا

  ّ اما مسئلۀ وطن که اين اروپائى است اين امريکائى اين.است
   و تقسيمه واحد خطوط وهمى کشيد در يک قطعۀّحتىافريقائى است 

   آيا مى شود گفت. واحده استکرده اند با آنکه جميع ارض قطعۀ
  بايد همسايه را غير دانم بگويمکه چون من در اين خانه منزل دارم 

   همسايه وطن من است لذا تو بيگانه هستى و خانۀچون اين خانۀ
  ّ پس تعصب؟من نيست او را بايد کشت و خانۀ او را بايد خراب کرد

   بعضى از اصحاب.اساس نزاع و جدال وطن نيز اوهام است و
  اغراض مى خواهند امتياز و رياستى حاصل کنند اين عنوان را
  سبب قرار ميدهند که بشر بهم ريزند و رعاياى بيچاره در ميدان
  حرب پاره پاره شوند ملوک در قصرهاى خود در نهايت راحت

   وطن را نموده فقراىّحبو آسايش براحت مشغول ولى عنوان 
  بيچاره را در ميدان پاره پاره مى اندازند با وجود آنکه خود در

  
  ٢٥٢ص 

  ب وطن اوهام است و اساس نزاعّنهايت راحتند پس اين تعص
   روى زمين قطعۀ واحده است على الخصوص چون.و جدال

   ارض قبور ما است يعنى قبور ابدى ما استبه حقيقت نظر کنيم کرۀ
  اگر انسان چند روز روى آن زندگانى نمايد بعد قبر ابدى

  ّانسان مى شود اگر ايامى روى زمين راه ميرود الى االبد زير زمين
   آيا جائز است انسان قبرستان را بپرستد براى قبر،ابدمى خو

   اين زمين قبرستان ما است چرا براى آن؟نزاع و جدال کند
  دعوى کنيم خون همديگر را بريزيم اين چه جهالت است اين
  چه نادانى است مالحظه نمائيد که انسان چه قدر جاهل است

   از شرق بارى چون حضرت بهاء ا. حقيقت نمى نمايدّتحرى



  ّظاهر شدند جميع اين توهمات را زائل فرمودند حيات تازه
  ى آسمانى در قلوب انداختندّنورانيتبه نفوس بخشيدند 

  جه ئىمات عظيمه ظاهر فرمودند بدريافکار را توسيع دادند تعل
   بهائيان اسرائيلى مسيحى و زردشتى مسلمان بودائىٓاالنکه 

  ند چنانکه اگر در مجمعجميع در نهايت الفت باهم آميزش نماي
  آنها وارد شوى نميدانى کدام مسيحى کدام اسرائيلى کدام

  فارسى کدام مسلمان بوده جميع با يکديگر در نهايت الفت و
  ّ زيرا اول تعاليم حضرت بهاء ا.ت معاشرت مى نمايندّحبم
  

  ٢٥٣ص 
  وحدت عالم انسانى است که جميع بشر در بحر رحمت خداوند مستغرقند

  خدا بجميع مهربان است جميع را دوست ميدارد جميع را رزقو 
ّميدهد چون کل را روزى ميدهد معلوم است که به کل مهربان ّ  

   سياستّالبته ؟ چرا ما نا مهربان باشيم،است مادام او مهربان است
  ما اعظم از سياست الهى نيست بايد سياست الهى را مجرى داريم

  است ما هم مهربان باشيم چنانّهمين طور که او به کل مهربان 
  که او به عموم معامله مى نمايد ما هم معامله نمائيم نزاع و

   اين قرن قرن نورانى است اين قرن قرن روحانى.جدال نکنيم
  ّات است اين تعصبات سزاوار نيستّترقياست اين قرن قرن 

   الحمد  جميع ما بندگان يک.اينها منبعث از جهل است
  يم ديگرقر بحر رحمت يک خداوند مستغرخداونديم و د

   بايد.ّتعصب موسوى يا مسيحى يا مسلمان بى معنى است
  ّ به ملکوت الهى نمائيم که ما را موفق نمايد بموجب تعاليمّتضرع

  َبهاء ا عمل نمائيم علم وحدت عالم انسانى را بلند کنيم
ّتا تعصب جنسى و تعصب مذهبى و تعصب وطنى و تعصب سياسى ّ ّ ّ  

  که هادم بنيان انسانى است از ميان بشر زائل شود عالم انسانى
  نورانى گردد رحمانى شود عالم ارض انعکاسات عالم باال يابد

  جميع اقوام در نهايت الفت با يکديگر معاشر شوند حيات آسمانى
  

  ٢٥٤ص 



   گرددّمنورجويند نزاع و جدال ننمايند صلح اکبر ظاهر شود رويها 
  ّ خداوند مهربانا اين جمع در ظل رحمت تواند.ودّمشامها معطر ش

   خدايا بندگانيم کرم عنايت.ّو اين نفوس متوجه به ملکوت تو
  تلکن فقرائيم از کنز آسمانى بخش نادانيم به حقائق اشياء دال

  ت آسمانى رسان فانى هستيم به عالم بقا درآرّقوکن ضعيفيم 
  طره دريا شود اگر عنايتت رسد ق.محتاجيم و منتظر تأييد تو

  ّذره آفتاب گردد اگر از الطاف محروم ماند از هر چيز
  بى بهره و نصيب شود پس عنايت کن مرحمت فرما

  ّنورانيتَتا علم وحدت عالم انسانى بلند نمائيم و 
  آسمانى شرق و غرب را احاطه کند جميع احزاب

  ّمتحد شوند و حيات ابدى جويند و ترويج
   صلحوحدت عالم انسانى نمايند و

   توئى کريم.عمومى انتشار دهند
  .توئى معطى توئى مهربان

  
  ٢٥٥ص 

  )1(ّخطابه در کليساى موحدين سانفرانسيسکو
  )2( )١٣٣٠ّ شوال ٢٥( ١٩١٢ اکتبر ٦يکشنبه  صبح

 ُهوا  
  ت طلوع نمودهّحب بر جميع کائنات به مّهيتحقيقت الو 

  ستّت اعظم فيض الهى است مصدر ايجاد محبت اّحبزيرا م
  ّاگر محبت الهى نبود هيچ کائنى به ساحت وجود قدم نمى نهاد

  .ّو از فيض الهى است که در ميان جميع کائنات محبت و الفت است
  ّچون در کائنات مالحظه کنيم چه کلى و چه جزئى جميع را مرتبط

  به يکديگر مى بينيم و اين ارتباط منبعث از صلح است و اين
  اگر چنين ارتباطى بين کائنات نبود .صلح منبعث از اين ارتباط

   اخرى اگر صلح بين کائنات نبود عالم وجود بقا نداشتبه عبارة
  ّاين کائنات موجوده حياتش منوط به صلح و محبت است همين

   جاذبه که بين کائنات است و بين عناصر است و بين اجزاءّقوۀ
  --- --- -------- ---- -- ---- - ---- --- --- ----- --- ----- ---- --  
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  ٢٥٦ص 
  ّ است اين نوعى از انواع محبت است زيرا عالمشيئى هر ّفرديۀ

  جماد استعداد بيش از اين ندارد و چون به عالم نبات مى آيد
  ّ ناميه شود محبت و الفت بيشترّقوۀ به ّ جاذبه منضمّقوۀاين 

  ى شود و چون بعالم حيوان مى آيد چون عالم حيوانظاهر م
  ّاخص از عوالم جماد و نبات است لطيفتر است استعدادش

  بيشتر است اين است که احساسات مخصوصه در عالم حيوان
ّبيشتر است و روابط حبيه بيشتر ظاهر    و چون به عالم انسان.ُ

  آيد چون داراى استعداد فوق العاده است اين است که انوار
  ّمحبت در عالم انسان روشنتر است و روز بروز بيشتر مى گردد
  ّو جاذبۀ محبت در عالم انسان بمنزلۀ روح است پس واضح

  ت و الفت حيات عالم است و مخالفتّدوّشد که محبت و م
   اين اجسام عظيمه که در اين٠و نفرت و جنگ ممات امم 

  ود جميعفضاى نامتناهى است اگر روابط جاذبه ميان آنها نب
   جاذبه است که روابطّقوۀساقط مى شدند سبب بقاء اينها آن 

  و همين اساس صلح است است  اين اجسام عظيمهّضروريۀ
  اگر چنانچه بين اين اجسام عظيمه روابط جاذبه قطع شود و

  صلح بدل به جنگ گردد متالشى گردد پس جنگ در عالم جماد
  در عناصر مالحظه و همچنين چون .نيز سبب ممات و هالک است

  
  ٢٥٧ص 

  مى کنيم مى بينيم که از اجتماع و الفت اين عناصر اين کائنات
  نامتناهى پيدا ميشود زيرا اگر وجود هر کائنى از کائنات را درست

  ً مثال.تحقيق کنيد مى بينيد از اجتماع و الفت آن عناصر است
   عناصرى الفت يافته ترکيب شده و نتيجه اش وجود انسان،انسان

  شده پس ترکيب و الفت سبب وجود کائنات است و چون بين
  ليل گردد آن وقتحاصر اختالف و تفريق حاصل شود و تاين عن

  ّ و همچنين در سائر کائنات خواه جزئى و خواه کلى.فناء است



  مالحظه کن از الفت و اجتماع و ترکيب عناصر حيات حاصل شود
  پس در.ى شود ليل متالشحو اين عين صلح است و اختالف و ت

  جميع کائنات صلح و الفت سبب حيات است و اختالف و جنگ
   چون نظر در عالم حيوان کنيم مالحظه مى نمائيم.سبب ممات

  ريّگر در نهايت الفت و محبت اند نظکه حيوانات مبارکه با يکدي
  گوسفندان و کبوتران و طيور سائره اينها جميع با يکديگر الفت نمايند

   در مياندرندهت ابا همديگر در صلحند لکن حيواندر جنگ نيستند 
   زندگانى کنند و چون به يکديگرًا الفتى نيست منفردابدًاآنها 

   پس مى بينيم که. کالبو جنگ در گيرد نظير گرگان ًارسند فور
  الفت از خصائص حيوانات مبارکه است و جنگ از خصائص

   انسان گرگى را چون بدست آرد ميکشد.درندهحيوانات 
  

  ٢٥٨ص 
  زيرا گوسفندان را پاره پاره کرده است ولى نفوسى از بشر صد هزار

   در بالکانٓاالن مالحظه کنيد .غ آبگين ميگذرانندينفر را از زير ت
  چه خونها ريخته مى شود جوانان شرحه شرحه مى شوند مادر ها

  بى پسر مى گردند اطفال بى پدر مى شوند خانه ها خراب مى گردد
   بارى در.باليا و محن باين بيچارگان وارد مى آيدخالصه جميع 

  بالکان جنگى است خونريز که آتش سوزان بقلوب خيرخواهان
  درندهعالم انسانى زده است سبحان ا عجب است که گرگ را 

  . را مى پرستنددرندهمى نامند و آن را مى کشند و لکن مردمان 
  اف استچه قدر انسان بى فکر است چه قدر انسان بى انص

  ّگرگى که يک گوسفند را ميدرد اين قدر مبغوض است اما اگر
   در بالکان سردار باشد و صد هزار نفر رآاالنيک انسان 

  بکشد جميع سياسيون و جنگجويان مى گويند اين شخص شجاع
  ل است اين شخص سزاوار ستايش است زيرايبى نظير و مث

   است اگر اين چه قدر بى فکرى.شته استکصد هزار نفر را 
  ّشخصى يک دوالر بدزدد او را مجرم نامند اما اگر يک سردار

   و تاراج نمايد او را فاتح گويند و ستايشٓاالنيک مملکت را ت
  لکان مختصر اين است که عالم انسانى وو نيايش نمايند بارى



  ٓاالن و چون از بدايت عالم الى .آتش جور و اعتساف است
   

  ٢٥٩ص 
  ين طور مى بينيم که هميشه خونريزى بودهبتاريخ نظر مى کنيم هم

   عالمابدًاهميشه حرب بوده هميشه خانمانها خراب شده 
   حال اين قرن نورانى آمده عقول.انسانى راحت و آسايش نيافته

  ّ کرده علم و فنون توسع يافته لهذا سزاوار چنين استّترقىبشر 
  ّسه شرق و غرب متحد شوندّمقدات کتب ّوکه بر حسب نب

  مانى بيايد که گرگ و ميش از يک چشمه بنوشند و باز و کبکو ز
   آشيانه زندگانى نمايند و شير و آهو در يک چمن ودر يک النه

   بايد.چرا نمايند بلکه انشاء ا عالم انسانى راحت جويد
  ّ هر مشقتى شويمّتحملجميع ما ها بکوشيم و جانفشانى کنيم و م
  دت عالم انسانى جلوهتا آنکه صلح عمومى تأسيس يابد وح

   ما ها همه بندگان خدا هستيم و جميع در بحرالحمد  .نمايد
  هبيدرحمت او مستغرق شعاع شمس حقيقت بر جميع ما ها تا

   ما ها رسيده و نسيم عنايت بر جميعباران رحمت الهى بهمۀ
  ما ها وزيده پروردگار بجميع ما ها مهربان است بجميع ما ها

   بجميع ما ها رزق عطا مى کند و جميع ما ها راّمحبت مى فرمايد
  ّحفظ مى کند باين درجه مهربان است زيرا کل در پناه او

  ّ و خداوند از براى ما محبت خواسته.راحت و آسايش مى نمائيم
ّاست اتحاد و اتفاق خواسته تعاون و تعاضد خواسته است ّ  

  
  ٢٦٠ص 

  بدهيم چرا ما اين موهبت را از دست ،مهربانى خواسته
  لّمبدچرا اين نور را بظلمت تبديل کنيم چرا اين حيات را 

  ل به حسد وّمبدّبه ممات نمائيم چرا اين محبت و الفت را 
   پروردگارى که جميع ما را خلق کرده و باين درجه؟بغض کنيم

   آيا سزاوار است که مخالف رضاى او رفتار،بما مهربان است
   بندگان او را صدمه سياست او معيشت کنيمّضدنمائيم بر 

  ّو اذيت نمائيم خون يکديگر را مباح بدانيم اموال يکديگر



   آيا جائز است، خدا ما را مالئکه خلق نموده است؟را غارت کنيم
  ب حسرت است اگر انسانب چه قدر س؟ گرديمدرندهحيوان 

  ّ بارى جميع مظاهر الهى بجهت محبت و.در اين وحشت بماند
  ّ آسمانى بجهت محبت و الفت نازلالفت آمده اند جميع کتب

  ّگشته جميع تعاليم سبحانى بجهت محبت و الفت بوده لکن ما
  اين حقيقت را فراموش کرديم به تقاليدى گرويديم و چون
  تقاليد مختلف است نزاع و جدال بميان آمد و آتش حرب و

   پس بهتر آن است که رجوع به حقيقت کنيم.قتال شعله زد
   نيستشبهه ئى نمائيم و هيچ ّتحرىالهى را يعنى حقيقت تعاليم 

  ّکه حقيقت تعاليم الهى يکى است و آن محبت است و ترک جنگ
  و جدال حقيقت تعاليم الهى نور است و بغض و عداوت ظلمت

  
  ٢٦١ص 

  گى و خونخوارىدرند و لکن حيات است  الهىحقيقت تعاليم
  ّممات تقاليد هادم بنيان انسانى است زيرا سبب تعصب

   الهى زحمتها وسۀّمقد مظاهر .ّتعصب سبب جنگو ت اس
  ّبالياى شديد تحمل نمودند يکى هدف هزاران تير شد

  يکى در تاريکى حبس افتاد و ديگرى نفى در بالد شد يکى باالى
  صليب رفت و ديگرى در قعر زندان افتاد اين باليا را بجهت
  ّاين کشيدند که در بين قلوب محبت حاصل شود با يکديگر
  الفت نمايند با يکديگر مهربان باشند جان خود را فداى

  يکديگر کنند راحت و آسايش خود را فداى خير عموم نمايند
  ما را هدايت کنند ت حيات را در نهايت زحمت بودند تاّمد

   آيا سزاوار است که ما زحمات،و ما را بحقيقت داللت نمايند
  ّضدمائيم بر ّآنها را ضايع کنيم مشقتهاى آنها را بى ثمر ن

  تعاليم آنها قيام کنيم متابعت شيطان نمائيم و هر روز بجنگ
  ول شويم و هر روزى سبب خونريزى و خرابىغ مشىو جدال

   و اين همه قرون و اعصار جنگ بوده؟گرديم آيا کفايت نيست
  ديديم که حرب و قتال و بغض لهذا جنگ را تجربه کرديم و

  الهى استو عداوت سبب اضمحالل است سبب غضب 



  ّسبب محروميت از رحمت پرودگار است خوب است حاال
  

  ٢٦٢ص 
  ّدر اين عصر نورانى يک چندى الفت و محبت را تجربه نمائيم
  صلح عمومى را اعالن کنيم وحدت عالم انسانى را نشر دهيم
ّشب و روز بکوشيم تا بين بشر اتحاد و اتفاق جلوه نمايد اين را ّ  

  ّ ديديم که محبت و الفت و صلحنيز چندى امتحان کنيم اگر
  ّضرر دارد آسان است دو باره بجنگ بر گرديم اما چون

  ّنورانيت انسان است سبب ّترقىّمالحظه کرديم که محبت سبب 
  ّبشر است سبب وصول برضاى الهى است سبب قربيت در گاه

   بارى من. به آن کنيمّتمسکت ّقوکبرياء است به نهايت 
   اين آتش حرب و قتال خاموش شودشب و روز دعا مى کنم که

  و چشمۀ صلح و حيات بجوشد اميدوارم که جميع ما ها بکوشيم
   جانمان راّحتىراحتمان را فدا کنيم ثروتمان را صرف کنيم 

  تابد وب صلح و وفاق در جميع آفاق ّنورانيتفدا نمائيم تا اين 
   اساس حرب و جنگ در از جملۀ.عالم انسانى روشن گردد

ّامروز تعصب دينى است تعصب مذهبى است شمابالکان  ّ  
  ّدرست مالحظه نمائيد که خدا دين را تأسيس فرمود تا محبت

  بين بشر زياد شود سبب الفت و مؤانست گردد ما چنين
  موهبت الهى را سبب جنگ و جدال نموده ايم دين که بايد
  سبب ارتباط باشد سبب خونريزى شد دين که بايد سبب

  
  ٢٦٣ص 

   پس اگر دين.دينصاف باشد سبب ظلم بى پايان گردعدل و ا
   بى دينى بهتر است زيرا مقصدّالبتهسبب جنگ و جدال شود 

  ّاز دين محبت است تا قلوب را به يکديگر ارتباط دهد ولى
  ّاگر دين سبب شود که قلوب را از يکديگر متنفر نمايد و سبب

  اللت دين نيست بل عين ضين اّالبتهاين ظلم و عدوان گردد 
   الهىسۀّمقد جميع مظاهر . بى دينى خوشترو گمراهى است و

  ت بودند يکديگر را بسيار ستايشّحببا يکديگر در نهايت م



  ديس مى نمودندد يکديگر را بى نهايت تنزيه و تقمى کردن
  و ديس کردموسى حضرت ابراهيم را تبريک و تقًمثال حضرت 

  .ع هدايت الهى بودنهايت ستايش را نمود و بيان نمود که او شم
  همين طور حضرت مسيح نهايت تمجيد را از حضرت موسى نمود

  ديس کرد و نام موسى را در شرق و غرب منتشر نمودتنزيه و تق
  کتاب موسى را در اقطار عالم انتشار داد انبياى بنى اسرائيل را

  .ستايش کرد بلکه بنى اسرائيل را مفتخر و سرافراز فرمود
   نهايت ستايش از حضرت مسيح در،دّهمچنين حضرت محم

  قرآن موجود که حضرت مسيح کلمة ا است حضرت مسيح
  ّروح ا است حضرت مسيح از روح القدس تولد يافت و

  مريم در قدس االقداس بود معتکف بود و مائده از آسمان بر او
  

  ٢٦٤ص 
  ّحتىنازل مى شد بارى نهايت ستايش را از حضرت مسيح نمود 

  باسم مريم در قرآن موجود است و جميع مضمونيک سوره 
  دانى و حضرت مسيح و حضراتّاى معمّنستايش از يوح

   همين طور حضرت باب و.ون و حضرة مريم استّحواري
   الهى را ستايش نموده اندسۀّمقدحضرت بهاء ا جميع مظاهر 

  رّصو در تابدًا حضرت مسيح ستايش نمودند که ّچنان در حق
   حضرت بهاء ا. اگر جمع شود يک کتاب مى شودّبتهالنمى گنجد 

  ّسبب نشر تورات و انجيل شريف و قرآن شد و شرح مفصله
   اينها.بر بعضى آيات انجيل نوشت و اسرار انجيل را ظاهر نمود

  ّکه با يکديگر در نهايت الفت و محبت بودند و حيات يکديگر را
   چرا ما،مى فرمودندتنزيه و تقديس مى نمودند و نهايت ستايش را 

   يکديگر قيام کنيم همديگر را بکشيمّضدکه پيروان آنها هستيم بر 
   مثل؟خانمان يکديگر را خراب کنيم خون يکديگر را بريزيم

ّ در بالکان همين تعصب دينى سبب اين توحش اينٓاالناين که  ّ  
   دعا کنيده لهذا هم.اين ظلم و عدوان شده استخونريزى و 

  گال گرگان نجاتچنا هدايت کند اين بره ها را از که خدا اينها ر
   صلح عام گردند بايکديگرّبخشد کل طيور سالم شوند و حمامۀ



   تعاليم الهىّنورانيتالفت کنند تا اين ظلمت از عالم زائل شود و 
  

  ٢٦٥ص 
   اين است نهايت آرزوى ما اين است.شرق و غرب را روشن کند

   مى کوشيم بلکه شمس نجاح وهّقونهايت رجاى ما ولى ما بقدر 
   من از شرق آمده ام مسافت.فالح از افق عالم انسانى طلوع نمايد

  بعيده را طى کرده ام از بسکه شماها را دوست داشتم زيرا شنيدم
  که شما ها صلح جوهستيد راحت و آسايش عالم انسانى را ميخواهيد

  .را دارم ا نهايت سرور شمّ شما از اين مقاصد خيريۀلهذا از اين افکار عاليۀ
   

  ،پروردگارا رحيما کريما مشاهده مى فرمائى که در بالکان
   فسادى زبانهچه آتش اعتسافى شعله ميزند چه شعلۀ نائرۀ

   اين اقوام بجان همديگر افتاده اند ولى تو صلح؟ميکشد
  ّمى خواهى آنان جنگ مى طلبند ولى تو محبت مى جوئى آنان

  . آسمانى مى طلبىّنورانيت ولى تو بغض و عداوت مى خواهند
  اى پروردگار دلها در ظلمت حيوانى مستغرق است پس

   خداوندا رحمت کن.به انوار شمس حقيقت روشن فرما
  ّاين درندگان را به صفات حسنه مزين نما و اين حيوانات
  را از خونريزى باز دار اين جنگ را تغيير به صلح کن و اين

  ّا و اين بغض و عداوت را به محبتل به الفت نمّمبدکلفت را 
  

  ٢٦٦ص 
   رحمتّنورانيت خداوندا اين ظلمت را زائل کن و .منقلب فرما

  را منتشر فرما در بين قلوب ارتباط آسمانى بخش و بر جميع بنور
   خداوندا اين گرگان را اغنام نما.صلح و صالح جلوه کن

  رضاىندگان را انسان کن اين نفوس را هدايت کن تا و اين در
  .تو طلبند و از براى خاک با يکديگر جنگ و مخالفت ننمايند
  خداوندا اين خاک را پست ترين موجودات خلق فرمودى و قبر
  عموم بشر است قبرستان دائمى انسان است با وجود اين اين
  غافالن و اين مدهوشان بجهت اين قبر ابدى جنگ نمايند



  ت نمايندخون يکديگر ريزند خانمان يکديگر نهب و غار
   خدايا بارقۀ هدايت بفرست.و ممالک را خراب کنند

  و اينها را از اين اخالق و اطوار نجات بخش
  و بملکوت خويش داللت فرما تا استفاضه

   خدايا.از ملکوت صلح و سالم نمايند
  رحم کن خدايا هدايت نما خدايا
  تأييد بخش خدايا توفيق ده توئى

  .توانا کريم و توئى رحيم و توئى
  

  ٢٦٧ص 
  )2( پالو آلتو )1(خطابه در دانشگاه ليالند استانفرد

  )3(١٣٣٠ال ّوش ٢٧ صبح ١٩١٢ اکتبر ٨کاليفرنيا 
 ُهوا  

  اعظم منقبت عالم انسانى علم است زيرا کشف حقايق
ّر مرکز علم مى بينم در اين کليء است و چون امروز خود را داشيا   هّ

  م زيرا اشرفسرور را دارق رسيده لهذا نهايت که شهرتش به آفا
   علماء است و اشرفّجمعيتى که در عالم تشکيل مى گردد ّجمعيت

   زيرا علم سبب.مرکز در عالم انسانى مرکز علوم و فنون است
  روشنائى عالم است علم سبب راحت و آسايش است علم سبب

  ّ چون دقت نمائيد دولت علم اعظم.ت عالم انسانى استّعز
  را سلطنت ملوک منهدم مى شود امپراطور هااز دولت ملوک است زي

  ّو قياصره مخلوع گردند و بکلى سلطنتشان زير و زبر مى شود
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  ٢٦٨ص 
   مالحظه. ابدى است و سرمدى انقراضى نداردّاما سلطنت علم
   که در قديم بودند چگونه سلطنت آنها باقى است اىکنيد فالسفه

  سلطنت رومان به آن عظمت منقرض شد سلطنت يونان به آن
  عظمت منقرض شد سلطنت شرق به آن عظمت منقرض شد



  ٓاالنلکن سلطنت افالطون باقى است سلطنت ارسطو باقى است 
  ه ذکر آنها باقى است و حال آنکهّات و محافل علميّّيدر جميع کل

   پس سلطنت علم اعظم از.ا شدهّيّذکر ملوک بکلى نسيًا منس
  سلطنت ملوک است چه ملوک ممالک را به خونريزى تسخير
  کنند لکن شخص عالم به علم فتح کند ممالک قلوب را در زير

  ن چو.نگين اقتدار در آورد از اين جهت سلطنتش ابدى است
  که اينجا مرکز علوم و فنون است بسيار مسرورم که در اين
  ّلهيهمرکز حاضر شدم و از براى شما تأييدات و توفيقات ا
  مى طلبم تا در علوم و فنون بنهايت درجه رسيده مانند
   چون.چراغهاى روشن در انجمن عالم انسانى بدرخشيد

  اعظم تعاليم حضرت بهاء ا وحدت عالم انسانى است
  ذا مى خواهم از وحدت کائنات صحبت بدارم و اينله

   و واضح که جميع. الهى استمسئله از مسائل فلسفۀ
  موجودات يکى است و هر کائنى از کائنات عبارت از جميع

  
  ٢٦٩ص 

  ً مثال مالحظه کنيد. استشىءّ در کل شىءّکائنات است يعنى کل 
  ّفرديه درّکه کائنات از اجزاء فرديه ترکيب شده و اين جواهر 

ّ مثال هر جزئى از اجزاء فرديه.جميع مراتب وجود سير دارند ً  
  که در هيکل انسان است وقتى در عالم نبات بوده وقتى در عالم

  ّحيوان و وقتى در عالم جماد متصل از حالى بحالى  و از
  صورتى به صورتى انتقال دارد و از کائنى به کائن ديگر در صور

   انتقال مى نمايد و در هر صورتىًنامتناهى عرضًا و طوال
   است لهذا هر کائنى عبارتّمستمر اين سير کائنات .کمالى دارد

  از جميع کائنات است نهايت اين است امتداد مدت الزم تا اين
  جوهر فرد که در جسم انسان است در جميع مراتب وجود سير

   يک وقت تراب بود انتقاالتى داشت در صور.و حرکت کند
   انتقال کرد به عالم نبات انتقاالتى داشت در صور بعدجمادى

  انتقال پيدا کرد در صور حيوانى حاال به عالم انسانىنباتى بعد 
  آمده است در مراتب انسانى سير مى کند بعد بر مى گردد به عالم



   همين طور در جميع مراتب سير مى کند در صور کائنات.جماد
   از صور کمالى داردنامتناهى جلوه مى نمايد و در هر صورتى

   داشت در عالم نبات کماالتجمادىدر عالم جماد کماالت 
  نباتى داشت در عالم حيوان کماالت حيوانى داشت در عالم

  
  ٢٧٠ص 

   پس واضح شد که در هر جوهر.انسان کماالت انسانى دارد
  فردى از کائنات انتقال در صور نامتناهى دارد و در هر صورتى

  ات يکى است عالم وجود واحدئنشد که کاکمالى از اين واضح 
  ات وحدت است ديگر معلومئن پس چون در وجود کا.است

  است که در عالم انسان چه وحدتى است اين مبرهن است
   و منتهاى وجود وحدتأکه وحدت اندر وحدت است مبد

   آيا جائز، با وجود اين وحدت عالم انسانى و جميع کائنات.است
   نزاع و جدال باشد با وجود آنکهاست که در عالم انسانى

   جسم دارد کماالتجمادى زيرا کماالت ؟اشرف کائنات است
  ّ ناميه دارد و کماالت حيوانى قواى حساسه داردّقوۀنباتى 

  و کماالت انسانى دارد که عقل سليم است با وجود اين وحدت
   آيا جائز است که نزاع و جدال کند آيا جائز است،عظيمه

   جميع کائنات با يکديگر صلح اند جميع؟ل نمايدکه حرب و قتا
  ،عناصر با يکديگر در صلح اند انسان که اشرف کائنات است

   مالحظه.ا  استغفر؟آيا جائز است که نزاع و جدال نمايد
  کنيدکه اين عناصر وقتى که با هم التيام دارند حيات است

  ٓاالن . است راحت و آسايش استّنورانيتلطافت است 
  اتى را که مالحظه کنيد جميع با يکديگر در صلح اندکائن

  
  ٢٧١ص 

  آفتاب و زمين صلح اند آب با خاک صلح است عناصر با يکديگر
  صلح اند چون ادنى مصادمه حاصل مى شود زلزله مثل زلزلۀ
  شهر سانفرانسيسکو واقع ادنى مصادمه حريق عمومى شود اين

  جماد است ديگرات حاصل شود و حال آنکه در عالم ّهمه مضر



  مالحظه نمائيد از مصادمه در عالم انسان چه قدر باليا حاصل
   على الخصوص که خداوند انسان را به عقل اختصاص.مى شود

   ايستّقوهداده و اين عقل اشرف کائنات است فى الحقيقه 
  ً مثال مالحظه کنيد.ّاز تجليات الهى و اين ظاهر و عيان است

   است و جميع در تحت قانون طبيعتکه جميع کائنات اسير طبيعت
  ً مثال آفتاب باين. از قانون طبيعت سر موئى تجاوز نکندابدًا

  عظمت اسير طبيعت است از قانون طبيعت تجاوز نتواند و
  ين اجسام عظيمه در اين فضاى نامتناهى جميع اسيرنهمچ

  طبيعت اند از قانون طبيعت تجاوز نتوانند کرۀ ارض اسير
   اشجار نباتات اسير طبيعت اند جميع حيواناتطبيعت است جميع

   از قانون طبيعت تجاوز نتواند لکنّقوهفيل باين عظمت با اين 
   به عقل استّمؤيدانسان باين کوچکى با اين جسم ضعيف چون 

   از جلوه هاى الهى است قانون طبيعت را مى شکند ئىو عقل جلوه
  وح خاکى استً مثال به قانون طبيعت انسان ذى ر.و بهم ميزند

  
  ٢٧٢ص 

  لکن اين قانون را شکسته مرغ مى شود در هوا پرواز مى نمايد ماهى
  .مى شود در زير دريا سير مى کند کشتى مى سازد روى دريا مى تازد
  اين علوم و فنونى که شما ها داريد و در دارالفنون تحصيل مى کنيد

  جميع اسرار طبيعت بوده به قانون طبيعت بايد مستور باشد
  لکن عقل انسان اين قانون را شکسته حقايق اشياء را کشف

  ّ و از حيز غيب به شهود آورد و اين علوم پيدا شد و ايننمود
  ه از اسرار مکنونۀّي برقّقوۀً مثال .مخالف قانون طبيعت است

  طبيعت است بايد پنهان باشد لکن عقل انسان اين را کشف
  ّ به حيز شهود آوردّکرد و قانون طبيعت شکست و از حيز غيب

  عاصيه را در شيشه حبس نمود و اين خارق العاده ّقوۀو اين 
   از غرب به شرق در يک دقيقه.است و مخالف طبيعت است

  مخابره مى نمايد اين معجزه است انسان صوت را مى گيرد
  وغراف حبس مى کند و حال آنکه صوت بايد آزاد باشدندر ف

   همچنين سائر اکتشافات.ى کندزيرا قانون طبيعت چنين اقتضا م



  جميع اسرار طبيعت است و به قانون طبيعت بايد مستور باشد
  لکن عقل انسان که اعظم جلوۀ الهى است اين قانون طبيعت
  را مى شکند و اين اسرار طبيعت را از دستگاه اسرار طبيعت

   چگونه جائز است،ّلهيه اّقوۀ با چنين .دائمًا بيرون ميريزد
   

  ٢٧٣ص 
   ها باشيم مثل اين گرگ ها يکديگر را بدريمدرندهه ما مثل ک

   اگر؟ آيا اين سزاوار عالم انسانى است،و فرياد بکش بکش بر آريم
   درندگى نمايد بجهت طعمه است عقل ندارد که فرق بگذاردىحيوان

  گىدرندّ مميزه ندارد لکن انسان چون ّقوۀميان ظلم و عدل 
  .مع است بجهت حرص استنمايد بجهت طعمه نيست بجهت ط

  حال آيا سزاوار است که چنين وجود شريف يعنى انسان که از
  عقل سليم مستفيض است با چنين افکار عاليه با وجود اين همه

  علوم و فنون با وجود اين اختراعات عظيمه با وجود اين آثار
  ّعقليه با وجود اين همه ادراکات با وجود اين همه اکتشافات

   و؟ن جنگ شده خون يکديگر را بريزندباز داخل ميدا
  حال آنکه انسان بنيان الهى است بنيان بشر نيست اگر

   شود پسّمکدربنيان بشرى را خراب کنى البد صاحب بنا 
   نيستشبهه ئىچگونه انسان را که بنيان الهى است خراب کند 

   خداوند انسان را شريف خلق نموده.که سبب غضب الهى است
ّامتياز داده و به مواهب کليو بر جميع اشياء     نمودهّه مختصّ

  ّ متخيله دادهّقوۀ حافظه داده ّقوۀعقل داده ادراک داده 
   خمسۀ ظاهره داده اين همه مواهب عظيمه دادهّحواس

  خداوند انسان را مصدر فضائل نموده تا آنکه مانند شمس
  

  ٢٧٤ص 
   حاال ما.روشن شود سبب حيات گردد سبب آبادى باشد

  ميع اين مواهب چشم مى پوشيم و اين بنيان الهى را خراباز ج
  کنيم و اين اساس الهى را از پايه براندازيم و حال آنکه اسير

  طبيعت نيستيم خود مان را اسير مى کنيم و به اقتضاى طبيعت حرکت



  مى نمائيم زيرا در طبيعت نزاع بقا است اگر انسان تربيت نشود
   جميع اين مکاتب اين. استاز مقتضيات طبيعت نزاع و جدال

  همه مدارس بجهت چه تأسيس مى شود بجهت اين که انسان
  از مقتضاى طبيعت نجات يابد از نقائص طبيعت خالص شود

   مالحظه کنيد اگر اين زمين را.ّکماالت معنويه پيدا کند
  بحال طبيعت واگذاريد خارستان شود علفهاى بيهوده

  گردد فيض و برکتبرويد لکن چون تربيت شود زمين پاک 
  عظيمه حاصل شود اين کوه ها را اگر بحالت طبيعت گذارى

   درخت ميوه دار نرويد ولى چون تربيت شودابدًاجنگل شود 
  باغ گردد و نتيجه بخشد و ثمر دهد انواع گل و رياحين حاصل

   پس عالم انسانى سزاوار نيست که اسير طبيعت باشد.گردد
   مظاهر.وص تربيت الهىلهذا محتاج تربيت است على الخص

  ّ مربى بودند باغبان الهى بودند تا اين جنگلهاىّلهيه اسۀّمقد
  .طبيعى را باغستان پرثمر نمايند اين خارستان را گلستان کنند

  
  ٢٧٥ص 

  پس تکليف انسان چه چيز است اين است که انسان بايد در
ّظل مربى حقيقى خود را از نقائص طبيعت نجات داده بفضائل ّ  

ّويه متصف گرددمعن    راّلهيه آيا جائز است که ما اين مواهب ا.ّ
   حال آنکه خداوند؟ّاين فضائل معنويه را فداى طبيعت کنيم

  ه ئى بما داده که قوانين طبيعت را بشکنيم شمشير را از دستّوق
   آيا جائز است خود را اسير،طبيعت گرفته بر فرق طبيعت زنيم

  عى که نزاع بقا است مانندطبيعت نمائيم بموجب انبعاثات طبي
  ى زندگانى کنيم کهع همديگر را بدريم نودرندهحيوانات 

   اين است که فى الحقيقه؟فرقى مابين انسان و حيوان نماند
  بدتر از اين زندگانى نمى شود از براى عالم انسانى حقارتى

   بدتر از جنگتىّنيست از براى عالم انسانى وحشيبدتر از اين 
  غضب الهى است زيرا سبب هدم بنياننيست زيرا سبب 
   من خودم را در مجمعى مى بينمالحمد  .رحمانى است

  که همه صلح جويند مقاصد جميع انتشار صلح عمومى است



  و جميع افکارشان وحدت عالم انسانى جميع خادم حقيقى
  ييد نمايد و توفيقأند از خدا مى خواهم شما ها را تنوع بشر

   عصر شويد و سبب نشر علوم گرديدۀّبخشد تا هر يک عالم
  .سبب اعالن صلح عمومى شويد سبب ارتباط بين قلوب گرديد

  
  ٢٧٦ص 

  زيرا حضرت بهاء ا پنجاه سال پيش اعالن صلح عمومى
  بين دول صلح عمومى بين ملل و صلح عمومى بين اديان و
  صلح عمومى بين اقاليم فرمود و فرمود که اساس اديان الهى

  و جميع اديان اساسشان ارتباط و التيام است لکنيکى است 
  .اختالف در تقاليد است و اين تقاليد دخلى به تعاليم الهى ندارد

  ّچون اين تقاليد مختلف است سبب نزاع و قتال شده اما اگر
ّ حقيقت شود جميع اديان متحد و متفق گردندّتحرى    دين بايد.ّ

  لوب بشر شودّسبب الفت و اتحاد گردد سبب ارتباط بين ق
   بى دينى بهتر است زيرا عدمّالبتهاگر دين سبب نزاع و جدال گردد 

   دين عالج الهى است درمان هر. بهتر از وجود آنستّر مضشىء
  درد نوع انسانى است مرهم هر زخمى است ولى اگر سوء استعمال

  ّالبتهّشود و سبب جنگ و جدال گردد و علت خونريزى شود 
   و همچنين لزوم صلح عمومى بين دول.ستبى دينى به از دين ا

  ات جنگ راّح فرمود و مضرّو ملل را حضرت بهاء ا مصر
   آدم، آدمبيان کرد زيرا نوع انسانى يک قوم اند و جميع ساللۀ

  يکى است و جميع اطفال يک پدرند و اعضاى يک عائله
   بزرگى است و در يک عائلهنهايتش اين است که يک عائلۀ

  ر ممکن بودّصور نتوان نمود اگر چنين تّصولفه تاجناس مخت
  

  ٢٧٧ص 
  مى توانستيم بگوئيم اختالف و نزاع بجاست ولى مادامى که همه

  اعضاى يک عائله هستند امم مختلفه نيستند لهذا اين
  امتيازات که اين ايتاليائى و آن آلمانى است و اين

  کائىانگليس است و ديگرى روس اين ايرانى است و ديگرى امري



  اينها بتمامها اوهام است همه انسان اند همه خلق خداوندند
  ّهه اند همه اوالد يک آدم اند اينها تعبيرات وهميلهمه يک سال

ّ اما تعصبات وطني.است ّ    ارض موطن هر انسان است کرۀ،هّ
  د نيست نوع انسان را وطن واحد است ولىّعديکى است مت

  ين قرون ماضيهّتبدمس بى اساس را بعضى از ّهميۀحدود و
  اختراع کرده اند و در ميان بشر جنگ و قتال انداختند که

   لهذا اين احساسات.مقصودشان شهرت بوده و غصب ممالک
  وطن پرستى را پيشرفت مقاصد شخصى نمودند خود در قصور
  عاليه زندگى مى کردند از هر نعمتى بهره مى بردند غذاهاى

  د مى خوابيدند درلذيذ مى خوردند در رختخوابهاى پرن
  باغهاى ملوکانه سير و سياحت مى نمودند هر وقت ماللى

  ميرقصيدند رخ ميداد در تاالر هاى رقص با خانمهاى ماه رو
  ّ اما باين رنجبران باين.گوش به موسيقى دلپذير مى دادند

  ّرعيت ها باين بيچاره ها باين دهقانها مى گفتند برويد
  

  ٢٧٨ص 
  گر را بريزيد خانمان يکديگر رادر ميدان جنگ خون يکدي

  خراب کنيد شما ها سربازيد ما ها صاحب منصبيم کاپيتانيم
   جواب؟ چرا مملکت ما را خراب مى کنيد، ديگران مى گفتند.جنراليم

  ّ ولى مؤسسين.مى شنيدند که شما ها آلمانيد ما فرانسه ايم
  همۀ اين جنگها در قصور به کيف خود مشغول بودند دست

  ّ و فرح خود بر نمى داشتند اما خونهاى بيچارگاناز سرور
ّريخته مى شد براى چه براى افکار وهميه که اين ملت فرانسه ّ  

  است و آن دولت آلمان و حال آنکه هر دو آدم اند هر دو
  ّاعضاى يک عائله اند هر دو يک ملت اند اين عنوان وطن

  ه و حال آنکه اين کر.را سبب اين همه خونريزيها مى کنند
  ق گرددّحقيک وطن است پس صلح بايد در جميع اوطان م

  ک کره خلق کرده يک نوع انسان خلق نموده اينيخداوند 
ّکرۀ ارض موطن کل است ما آمده ايم يک خطوط و هميه ّ  

  هم است يکى راکرده ايم در صورتى که اين خطوط وفرض 



  گفتيم آلمان است ديگرى را فرانسه و با هم جنگ مى کنيم که
  س است سزاوار پرستش است سزاوارّمقدن وطن آلمان اي

  حمايت است ولى آن قطعۀ ديگرى بد است مردمانش
  .راج شود اطفال و زنانش اسير گرددکشته شود اموالشان تا

  
  ٢٧٩ص 

  ّچرا بجهت اين خطوط و هميه انسان خونريزى نمايد و ابناء نوع
  حالّخود را بکشد بجهت چه بجهت تعلق باين خاک سياه و 

  که چند روزى انسان روى اين خاک زندگانى نموده بعدنآ
   آيا سزاوار است بجهت اين قبر ابدى اين.قبر ابدى او شود

   اين خاک اجسام ما را الى االبد در شکم؟همه خونريزى نمائيم
  خود مخفى خواهد کرد اين خاک قبر ما است چرا جنگ و جدال

   است اين چه نادانىبراى اين قبر ابدى نمائيم اين چه جهالتى
   اميدوارم که جميع ملل در نهايت.است اين چه بى فکرى است

  ّمحبت و الفت مانند يک عائله چون برادران
  و خواهران و مادران و پدران با يکديگر

  .و کامرانى کنند در کمال صلح زندگانى نموده
  

  ٢٨٠ص 
  )1(کاليفرنيا_ آلتو  ّخطابه در کليساى موحدين پالو

  )2(١٣٣٠ال ّوش ٢٧  )شب (١٩١٢  اکتبر٨ 
ُهو ا  

  ّ در کليساى موحدينيم کليسائى کهالحمد امشب 
  منسوب به توحيد است لهذا خواستم ذکرى از توحيد کنم که

   در جميع اديان الهى بيان توحيد.اعظم اساس اديان الهى است
   اين معلوم است که حقيقت؟ اساس اين مسئله چيست،هست
  ّهيتد انسان ادراک حقيقت الويار انسان نيّصو در تّهيتالو

   قديم انسانّهيتننمايد زيرا انسان حادث است و حقيقت الو
   غير محدود محدود نمى تواندّهيتمحدود است حقيقت الو

  حقيقت نا محدود را ادراک کند حادث نمى تواند احاطه بقديم



   هستدىجما چون در عالم کائنات سير نمائيم مى بينيم عالم .نمايد
   عالم جماد.عالم نباتى هست عالم حيوانى هست و عالم انسانى
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  ٢٨١ص 
   کند نمى تواند عالم نبات را درک کند عالم نبات هرّترقىهر قدر 

  ً مثال اين گل لطيف. نمى تواند از عالم حيوان خبر گيرد کندّترقىقدر 
   کند نمى تواند خبر از سمع و بصر گيرد که سمع چه چيزّترقىهر قدر 

  است و بصر چه روح انسانى چيست و عقل انسانى چه چون که
  ک کند باوجود اين که ماامافوق حوصلۀ اوست نمى تواند ادر

  لکن تفاوت مراتب مانع ازيم و ممکن و ثو اين نبات هر دو حاد
  ادراک است زيرا آن عالم نبات و عالم ما عالم انسان  لهذا

   بعد از آنکه تفاوت مراتب.نمى تواند حقيقت انسان را درک کند
   مافوق نتواند پسو هر مادون ادراک رتبۀاست مانع ادراک 

  ما نمى توانيم خدا را درک کنيم ما حادثيم او قديم ما عاجزيم او
   ما فقيريم او غنى ما محتاجيم او مستغنى ما محدوديم اوقادر

   راّهيت حقيقت الومنا محدود ما فانى و او باقى چگونه مى تواني
   زيرا آنچه ستايش.نعت و ستايشى کنيم ادراک کنيم يا بيانى نمائيم يا

  ر آيد مخلوقّصونمائيم بقدر عقل و ادراک ماست آنچه در ت
  محيط بر آن و حال آنکه حقيقتانسان است و محاط و انسان 

  ر آيدّصو محيط است و انسان محاط پس آنچه به تّهيتالو
  .ر ذهنى انسان است حقيقى نداردّصو از آن و تهّزمنحق تعالى 

  ى که در ذهن ماّهيتلکن خود انسان وجود حقيقى دارد آن الو
  

  ٢٨٢ص 
   نيست زيرا وجودّهيتدر آيد و عقل ما به آن احاطه کند آن الو

  ذهنى دارد وجود خارجى ندارد و ما که وجود ذهنى و عينى داريم
   پس واضح و آشکار.خود اعظم از آن زيرا ما محيطيم آن محاط

   ننمايد و لکنّهيت بشر ادراک حقيقت الوّاست که قواى عقليۀ



  ّهيت ساطع و صفات الوّهيت محيط است انوار الوّهيتفيض الو
   آئينه بمنزلۀّنيهبياى رحماسۀ انّمقدظاهر و باهر و حقائق 

  هذا شمسلدر نهايت لطافت و صفا در مقابل شمس حقيقت اند 
  حرارتش در آن آئينه ظاهر و باهر و کماالتشو حقيقت به انوار 
   اگر ما بگوئيم آفتاب در اين آئينه جلوه نموده.در آن جلوه نمايد

  يسو اشراق کرده مقصد ما آن نيست که آفتاب از اعلى درجۀ تقد
   کرده و آمده در اين آئينه منزل نموده زيرا اين مستحيل استّتنزل

  ى نيست هميشه در مرکز تنزيه بوده است و لکن انوارّتنزلآفتاب را 
   صافى جلوه نموده و جميع کماالتش ظهورو حرارتش در اين آئينۀ

   پس معلوم شد که حقيقت.کرده اين مرايا حقايق انبياء است
  ّمنزه نزول و صعود است مثل اين که آفتاب س ازّمقد ّهيتالو

   صافىاز صعود و نزول است و لکن فيض ابدى آفتاب در اين آئينۀ
   و آئينه مى گويد که آفتاب در من است.لطيف ظاهر و عيان است

  اگر تو انکار ميکنى در من نظر کن يقين است که صدق است زيرا
  

  ٢٨٣ص 
   کردهّتنزلاين مقصد اين نيست که آفتاب را در آئينه مى بينيم با وجود 

  و در اين آئينه منزل نموده زيرا براى آفتاب صعود و نزولى نيست
   اين است که.لکن به جميع فيوضاتش در اين آئينه ظاهر است

  حضرت مسيح مى فرمايد که پدر در پسر است يعنى آن آفتاب
  ه کردّتنزلدر اين آئينه ظاهر و آشکار است نه اين که آن آفتاب 

   اين است معنى توحيد اين است حقيقت.در اين آئينه جاى گرفته
  ّاين مسئله ببينيد مثل آفتاب روشن و مطابق عقل و فن

  اين است که مى گوئيم بايد دين مطابق عقل و علم باشد ببينيد
  .ى نهّچه قدر واضح و مطابق علم و عقل است و در آن شبهه و شک

  افى اشراق کرده و ازمادام که شمس حقيقت در اين مرآت ص
  اين آئينه به جميع آفاق اشراق نموده نور آفتاب يکى است  و

  حرارت آفتاب يکى و بر جميع کائنات جلوه گر هيچ کائنى نيست
   جميع خلق از فيض الهىّالبتهکه از فيوضات شمس محروم ماند 

  نصيب دارند جميع ناس مظهر مهربانى الهى هستند جميع کائنات



   هستند هيچ يک صنع شيطان نيست همه راآيات قدرت او
   پس ما بايد آيات قدرت.خدا خلق کرده جميع صنع الهى هستند

  الهى را تکريم نمائيم ما بايد آيات قدرت الهى را تعظيم کنيم
  ما بايد آيات قدرت الهى را مهربانى کنيم و آن جميع عالم انسانى است

  
  ٢٨٤ص 

  ها را خلق کرده خدا خلقزيرا جميع آيات قدرت او هستند کى آن
  نموده نهايتش اين است که بعضى عالم بعضى جاهلند نادانانرا
  بايد تعليم کرد تا دانا شوند مريض اند بايد معالجه کرد تا شفا

   رسند خواب اند بايدغيابند طفل اند بايد تربيت نمود تا به بلو
  ايدنبرا آنها را بيدار کرد ولى بايد همه را دوست داشت اين طفل 

  مبغوض داشت که نادان است به بلوغ نرسيده بايد او را تربيت
  کرد تا به بلوغ رسد عقل و درايت پيدا کند علم و معرفت حاصل

   خداوند بسيار مهربان است.نمايد تا مقبول درگاه خدا شود
   برّحتى ميفرمايد که آفتاب خدا بر جميع مى تابد مسيح حضرت 

   مالحظه کنيد هر چند.نى استگنه کار اين چه قدر بيان شيري
  اين کرۀ ارض ظلمانى است لکن آفتاب نورانى چگونه همه را
   آيا مى توانيم،تربيت مى نمايد جميع را روشن مى کند همه را گرم مى کند

   همين طور مى بينيم خدا مهربان است؟آثار شمس را انکار کنيم
  همچنينجميع را تربيت مى کند به جميع فيض مى بخشد مادام که 

  مهربان باشيم او خالق ما است خداى مهربانى داريم چرا ما نا
  ّاو محيى ما است او مربى ما است او رازق ما است او به همه

  مهربان باشيم چرا بگوئيم اين موسوى مهربان است پس چرا ما نا
  ّاست او عيسوى است اين محمدى است او بودائى است

  
  ٢٨٥ص 

   ما را خلق کرده و تکليفوند همۀاينها دخلى بما ندارد خدا
  ّ اما مسائل عقائد راجع بخدا.ّما است که به کل مهربان باشيم

  است او در روز قيامت مکافات و مجازات دهد خداوند ما را
  محتسب آنها قرار نداده ما بايد شکر نعماى الهى کنيم ممنون



  عنايات او باشيم که ما را بصورت و مثال خود خلق فرموده
  سمع و بصر عنايت نموده اين چه موهبتى است اين ميع مابه ج

  چه عنايتى است اين چه تاج درخشانى است چرا اين عنايات را
  م چرا بخود مشغول شويم چرا به يکديگر پردازيم چرايهدر ده

   اين موهبت پردازيمانکار فيوضات الهى کنيم ما بايد به شکرانۀ
  ديم جميع در يک وطنو چون حقيقت حاصل شود جميع يک قوم گر

  ّزندگانى نمائيم جميع يک ملت شويم تا اين عالم انسانى ملکوتى
   تا نزاع و جدال بر افتد.ردد اين جهان ظلمانى نورانى شودگ

   اين است مقصود از بعثت.ّو نهايت محبت و الفت حاصل شود
  انبياى الهى اين است مقصود از انزال کتب آسمانى اين است

  شمس حقيقت تا وحدت عالم انسانى ظاهرّمقصود از تجلى 
  ّگردد وحدت وطن حاصل شود وحدت ملت استقرار يابد

  وحدت سياست حاصل گردد و انوارى ملکوتى در عالم انسانى
  ظاهر و عيان شود کماالت عالم ملکوت در عالم انسان جلوه نمايد

  
  ٢٨٦ص 

  وحدت عالم مالئکه در عالم بشر هويدا گردد يعنى نفس بشر
  سو مالئکه عبارت از چه چيز است مقصود نف.ئکه شودمال
  سه است نفوس روشن و نفوس کامل است نفوسّمقد

  ّسه مظهر محبت اند مظهر عقل وّمقدالهى است که آن نفوس 
   اين تقاليد پوسيدۀ.دانش اند اسير اين تقاليد پوسيده نيستند

  اديان سبب عداوت است سبب خرابى است سبب تاريکى است
  نريزى است سبب ظلمت است سبب استبداد استسبب خو

   کهّاين تقاليد را بيندازيد و به اساس حقيقت تشبث نمائيد اساسى
  حضرت مسيح گذاشت اساسى که جميع پيغمبران گذاشتند آن

   و آن اساس وحدت عالم انسانى است.اساس بهاء ا است
  ّآن اساس محبت عمومى است آن اساس صلح بين دول

  س صلح عمومى بين ملل است آن اساس صلح عمومىاست آن اسا
  بين اجناس است آن اساس صلح عمومى بين اوطان است آن
  اساس صلح عمومى بين اديان است آن اساس صلح عمومى



   در وقتى که شرق را ظلمت و عداوت و.بين مراتب حيات است
  بغضا احاطه کرده بود و ابر هاى کثيف افق حقيقت را پوشانده

ّان اهالى شرق تعصب مذهبى تعصب سياسىبود در مي ّ  
ّتعصب جنسى و تعصب وطنى بود و ملل شرق با يکديگر در نهايت ّ  

  
  ٢٨٧ص 

  قتال و جدال اديان يکديگر تنجيس مى نمودند و از يکديگر
  احتراز مى کردند و نهايت دشمنى با هم داشتند ظلمت قسمى

  ن وقتى حضرت در چني، از نور اثرى نبودابدًااحاطه کرده بود که 
  بهاء ا از افق حقيقت اشراق نمود و تعاليم و بياناتى فرمود که
  جميع ملل را با يکديگر ارتباط داد الفت بين اديان انداخت
ّتعصب مذهبى نگذاشت تعصب سياسى نگذاشت تعصب ّ ّ  

ّوطنى نگذاشت تعصب جنسى نگذاشت جميع ملل را در ظل ّ  
  سى که از اديان وخيمۀ وحدت انسانى داخل نمود و نفو

  مذاهب نداء بهاء ا را شنيدند و از تعاليم او خبر گرفتند
  با يکديگر  معاشرّ نهايت محبت و الفت اند و در ايران درٓاالن

  .در نهايت مهربانى با هم معامله کنند مثل اين که يک خاندانند
  اين است که حضرت بهاء ا خطاب به عالم انسانى مى فرمايد

  يک داريد و برگ يک شاخسار يعنى هل عالم همه بارکه اى ا
   يک شجره استعالم انسانى از جميع ملل و اديان و اقوام به منزلۀ

  و هر يک از اديان و ملل به منزلۀ شاخه و برگ و شکوفه و ثمر
  و آن شجر شجر مبارکه است شجر حيات است لهذا نبايد بين

  تى باشد بايد جميع نزاعى بماند بغض و عداوابدًاافراد بشر 
  ّدر نهايت مهربانى و الفت با يکديگر زندگانى نمايند و ايام را

  
  ٢٨٨ص 

  را احاطه کندعالم انسانى بخوشى بگذرانند تا فيوضات الهى 
  .جميع ما ها  اين است نهايت آرزوى.م گرددّسو ملکوت الهى در عالم انسانى مج

  
  سانفرانسيسکو_ خطابه در کليساى ژاپنى ها 



  )1(١٣٣٠ال ّوش  ٢٨  )شب  (١٩١٢اکتبر  ٩ 
ُهوا  

  امشب در نهايت سرورم که خودم را در بين اين جمع 
   وطنابناءمحترم مى بينم على الخصوص که اينها فى الحقيقه از 
  خودمان هستند زيرا مدتى بود که نهايت اشتياق را داشتم

  ر زيرا مالحظه کردم که ژاپون د.که اهالى ژاپون را ببينم
  اتى که جميع عالمّترقي فوق العاده کرده است ّترقىاندک زمانى 

  ه استعدادّات البتّماديات در ّترقيرا حيران کردند و از اين 
  ّات در روحانيات دارند از اين جهت بود که نهايت اشتياقّترقي

  ق باين شدم که جمعىّ که موفالحمد  .را بمالقات آنها داشتم
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  ٢٨٩ص 
   از قرار مسموع.ّمحترم از ملت ژاپون را در اين جمع امشب مى بينم

ّملت ژاپون ملت متعصبى نيست  ّ    حقيقت مى کنند حقيقتّتحرىّ
  .ّ تام ندارندّتمسکرا در هر جا بيابند عاشق آنند به بعضى تقاليد 

  لهذا بسيار آرزو داشتم که صحبتى در ميان آنها نمايم تا اين که
  انشاء ا ملل شرق و غرب با يکديگر التيام يابند تا اين که اين

  جنسى در ميان بشر نماند ،سياسى مذهبى، وطنى، ّعصبات دينى،ت
   چون نظر به تاريخ مى کنيم.ّهر نوع تعصب هادم بنيان انسانى است

  الحظه مى نمائيم که از بدايت عالم تا يومنا هذا هزاران حرب وم
  ّقتال حاصل شده و هر خونريزى که واقع گرديده منبعث از تعصب
ّبوده جميع محاربات يا منبعث از تعصب دينى يا منبعث از تعصب ّ  
ّمذهبى يا منبعث از تعصب سياسى يا منبعث از تعصب جنسى بوده ّ  

  لکان قيامت است و اين قتال منبعث از فى يومنا هذا در باّحتى
   يک وقتى من در روميلى بودم بين اديان حرب.ّتعصب دينى است

  ْبود ابدا عدل و انصاف در ميان نبود اموال يک ديگر را غارت
  ديگر را خراب مى کردند رجال و نساء و اطفالمى کردند خانمان يک

  ّبيت بخدارا مى کشتند و همچنين گمان مى کردند که اين سبب قر



  ّ پس واضح شد که تعصب هادم بنيان الهى است و حال آنکه.است
  ّدين بايد سبب الفت باشد دين بايد سبب محبت باشد دين بايد

  
  ٢٩٠ص 

   زيرا روابط.سبب عدالت باشد اين است حکمت ظهور اديان الهى
  ديگر چندان حکمى ندارد رابطۀ دينى بسيار محکم است زيرا رابطۀ

  ا رابطۀ وطنى است و اين واضح است که اين رابطه کاملبين بشر ي
  نيست زيرا چه بسيار واقع که اهل يک وطن در ميانشان حرب

   الفت رابطۀ جنسى است و چه بسيار واقع کهمى شود يا رابطۀ
  ّدر ميان جنس واحد جنگ عظيم اتفاق افتاده و اين هم واضح

  سياسى بوده چه جنگهاىشد که کافى نيست يا رابطۀ بين بشر رابطۀ 
  عظيم که در ميان ممالک مختلفه واقع شده و مى شود زيرا امروز

  .ّسياست دول اقتضاى اتحاد مى کند و فردا اقتضاى حرب مى نمايد
  پس معلوم و ظاهر شد که اين روابط کفايت نمى کند و رابطۀ
  حقيقى صحيح رابطۀ دين است زيرا دين داللت بر وحدت

   کند دين خدمت به عالم اخالق مى نمايد دينعالم انسانى مى
  ّقلوب را پاک مى کند دين انسان را متخلق به اخالق حميده
  ّمى نمايد دين سبب محبت بين قلوب است چه که دين اساس
  الهى است اساس الهى سبب حيات است تعاليم الهى سبب

   من على االرض است و اساس اديان الهى يکى است وّنورانيت
ّقت است و حقيقت تجزى و تعدد قبول ننموده و لکنجميع حقي ّ  
  مان چنين که دينگ بشر اختالف حاصل شده و بعضى را در بين

  
  ٢٩١ص 

   استغفرا جميع مظاهر.سبب حرب و قتل و خونريزى است
  سه جان خود را فداى وحدت عالم انسانىّمقدالهى جميع نفوس 

  ّس را بکلى به صلحنمودند جميع خدمت به عالم اخالق کردند نفو
  ّو سالم خواندند و سبب نشر محبت و الفت شدند فضائل

   کماالت صورىّعالم انسانى را ترويج دادند و کل را در استفاضۀ
   ولى افسوس که در ميان.و معنوى تشجيع و ترغيب نمودند



  تقاليدى ايجاد شد و اين تقاليد دخلى به اساس اديان ندارد
  ّصل شده و اختالف مورث تعصباز اين تقاليد اختالف حا

   پس ما ها بايد.ّشده و تعصب سبب خونريزى و جدال گشته
  ترک کنيم تقاليدى که پوسيده و کهنه استرا ّکل اين تقاليد 

  ّ حقيقت کنيم جميع اتفاق نمائيمّتحرىو مانند عظم رميم است و اگر 
  ين نزاع نماند قتال نماند جميع با يکديگر الفت جوئيم اگر اابدًا

  ّابرهاى سياه تقاليد و تعصب متالشى گردد شمس حقيقت
   ما مى گوئيم که پيغمبران.در نهايت شعاع و حرارت جلوه نمايد

  ّالهى سبب محبت بوده اند بعضى ها مى گويند که سبب دشمنى
   حقيقت کنيمّتحرىبوده اند پس بايد خودمان باال ستقالل 

  سۀّمقد مظاهر   از جملۀ.ببينيم کدام يک صحيح مى گويند
   حضرت موسى بود از جمله حضرت بودا بود و غيرهّلهيها
  

  ٢٩٢ص 
ّاوال بعث انبيا بجهت تربيت بشر است زيرا آنان اول مربى و ّ ًّ  

ّاول معلم هستند هيئت اجتماعيه را تربيت مى نمايند و در اين ّ  
ّچکس را شبهه نيست که آنان مربى و معلم حقيقى عالم انسانىيه ّ  

   اگر شخصى تربيت عمومى نمود و نفوس را از قيد شهوات.هستند
  جسمانى نجات داد و به ملکوت الهى دعوت نمود و هميشه

   مالحظه.در جانفشانى حاضر بود يقين است که پيغمبر است
  ّمى کنيم که حضرت موسى بين بنى اسرائيل مبعوث شد ملت
  ودّبنى اسرائيل در نهايت جهالت و ذلت و اسارت و پريشانى ب

  س آوردّمقداين ذليل را از مصريان خالصى داد و آنها را به ارض 
  جاهل بودند دانا کرد ذليل بودند عزيز نمود اسير بودند آزادى
  عطا کرد پريشان بودند جمعشان نمود پيغمبران از ميان آنها

   و معنوى ارتقاء جستندّمادى ّتمدنمبعوث شد در مدارج 
  د تا بدرجه ئى رسيدند کهسالطين عظيم در ميانشان ظاهر ش

ّسلطنت سليمانى تأسيس نمودند پس ثابت شد که اول معلم ّ  
ّو مربى آن ملت بود    حقيقتّتحرىّ و اگر تعصب را کنار گذاريم و .ّ

  ّهييح اعظم از موسى کرد هيئت اجتماعکنيم مى بينيم که حضرت مس



  د پس هيچّرا تربيت کرد و ملل و نحل مختلفه را در ظل کلمة ا در آور
  ت تربيتّشبهه نماند که اينها پيغمبر بودند زيرا مقصد از نبو

  
  ٢٩٣ص 

   حضرت مسيح شخصى بود وحيد و فريد و.نوع انسانى است
  اين امم عظيمه را تربيت نمود اين ملل متحاربه را صلح داد

   شدند و ظالمان خلعت عدالت در برّتمدنوحشيان م
   فوق العاده کرد از ايناتّترقيگرفتند اخالق عالم انسانى 

ّثابت شد که مربى بود و معلم امم بود    اگر اين را انکار کنيم.ّ
  بى انصافى است اين نفوس مبارکه خواه موسى خواه مسيح
  خواه زردشت خواه کريشنا خواه بودا خواه کنفوسيوس خواه

   عالم شدند چگونه اين برهان قاطع راّنورانيتّمحمد سبب 
   را انکار کنيم چگونه اين اشراقّورانيتنانکار کنيم چگونه 

  حضرت مسيح را انکار کنيم اين بى انصافى است اين انکار حقيقت
  است بايد انصاف داشته باشيم غرض و مرض را کنار بگذاريم

   حقيقتّتحرىو تقاليد آباء و اجداد را فراموش کنيم خود 
  ّ انصاف بدهيد ملت قديم ايران جميع اين مظاهر.نمائيم
  سه را انکار کردند بلکه نهايت بغض و عداوت راّمقد

  سهّمقد حقيقت کرديم ديديم اين نفوس ّتحرىداشتند ولى ما 
  ّجميع من عندا بودند همه جانفشانى کردند جميع تحمل
  ّباليا و رزاياء نامتناهى کردند تا ما را تربيت نمايند و متصف

  ا فراموشّبه اخالق حميده کنند حال ما چگونه اين محبت ر
  

  ٢٩٤ص 
َکنيم نفس مسيح روح بخش است شمع بودا روشن است َ  

   موسى درخشيده است شعلۀ زردشت بسيار شديدستارۀ
  ّاست نور محمدى تابان است چگونه انکار کنيم انکار امر

  ّمشهود است ظلم است اگر تقاليد را بگذاريم جميع متفق مى شويم
  ضى ندارم بحسب ظاهرّاز براى محمد غر. هيچ اختالفى نماند

ّملت عرب سبب شد که سلطنت فرس برباد رفت لهذا ملت ّ  



  ّقديم فرس نهايت کره را از حضرت محمد دارند لکن ما انصاف
ّميدهيم از انصاف نمى گذريم ملت عرب در نهايت ذلت بود ّ  
ّبسيار خونخوار بود بسيار متوحش بود بدرجه ئى متوحش بودند ّ  

   زير خاک دفن مى کرد ببينيد چه قدرکه پدر دختر خود را زنده
  ّمتوحش بودند قبائلى بودند متنازعۀ متقابله در اين صحراى

  عربستان کارشان اين بود که با يکديگر حرب کنند اموال يکديگر
  را غارت نمايند اطفال و زنان يکديگر را اسير کنند نفوس

  ّ حضرت محمد.يکديگر را بکشند و هر قدر زن بخواهند بگيرند
  ه را تربيت کرد اينها راشّن اينها پيدا شد اين قبائل متوحدر بي

  ّمتخلق به صفات حسنه نمود خونريزى را از ميان آنها بر داشت
  اينها را تعليم داد و بدرجه ئى رساند که چهار اقليم عالم را سلطنت

  ى تأسيس کردند در بغدادّتمدنمى کردند در اندلس و اسپانيا چه 
  

  ٢٩٥ص 
   پس.تى تأسيس نمودند چه قدر خدمت به علوم کردندچه خالف

  چرا انکار او را بکنيم و سبب عداوت و بغضا شويم و سبب اين
   طوفان و گردباد هزار وهمه خونريزى گرديم و سبب همۀ

   درٓاالن است زيرا ّمستمرسيصد سال گذشته شويم که هنوز 
ّبالکان قيامت است ملت مسيح ششصدمليون است ملت ّ  

   سيصد مليون اينها را به آسانى نمى شود محو کرد چرا محواسالم
  يا اگر بکوشيم تا ميان اسالمآ .کنيم اينها همه بندگان خدا هستند

  و عيسوى صلح شود اين بهتر نيست اين حرب چه ثمر دارد هزار و
  سيصد سال است حرب بود چه نتيجه حاصل شد اين جنون

  راضى است حضرت آيا خدا راضى است حضرت مسيح .محض است
  ّمحمد راضى است واضح است که نيستند آنان در حق يکديگر

  ّمدح و ستايش کردند حضرت محمد مى گويد که مسيح
بود اين نص قرآن است و مى گويد که مسيح کلمة ا ّروح ا  

ّبود و در حق حواري   ّون نهايت ستايش کرده است و در حقّ
  مين طور حضرت ه. کرده استايشحضرت مريم نهايت ست

  مسيح ستايش موسى کرد تورات را نشر داد صيت موسى را بشرق



  ّيکديگر در نهايت محبت و غرب رسانيد مقصد اين است که اينها با
   لکن اين ملل با يکديگر دشمن اند خون يکديگرندو الفت بود

  
  ٢٩٦ص 

   عالم در اين ظلمت بود که حضرت بهاء ا از افق ايران.ميريزند
َ شد علم وحدت عالم انسانى را بلند کرد صلح عمومى راطالع َ  

   حقيقت دعوت کرد که دينّتحرىّاعالن نمود ملت ايران را به 
  ّبايد سبب الفت و محبت باشد سبب ارتباط قلوب بشر باشد

   اگر چنانچه دين. باشدّنورانيتسبب حيات انسانى باشد 
 از دين استسبب عداوت شود سبب خونريزى گردد بى دينى بهتر  

  زيرا دين عالج است اگر عالج سبب مرض شود ترک مرض بهتر
  ّ حال در ايران محمدى، مسيحى، زردشتى ، بودائى ، اينها جمعًا.است

  در محفل واحد جمع مى شوند و بموجب تعاليم بهاء ا به نهايت
  ّمحبت و الفت با همديگر مؤانست مى نمايند نه عداوتى نه بغضى

  .ه دشمنى بلکه مانند يک عائله با يکديگر الفت مى کنندنه اعتراضى ن
  مطلعشما ها که اهل شرق هستيد ميدانيد که شرق هميشه 

  انوار بوده شمس حقيقت هميشه از شرق طلوع کرده و بر غرب پرتو
  انداخته لهذا شما ها بايد مظهر اين انوار گرديد سراجهاى روشن

  ّسبب محبت بينٔشويد مثل ستاره هاى متاللئى بدرخشيد و 
  جميع ملل گرديد تا عالميان شهادت بدهند که شرق هميشه

  مصدر انوار بوده و سبب الفت بين بشر بوده با جميع ملل عالم
  صلح باشيد همه را دوست بداريد بهمه خدمت کنيد زيرا همه

  
  ٢٩٧ص 

  بندگان خداوندند همه را خدا خلق کرده همه را خدا رزق ميدهد
  .ت پس ما هم بايد بجميع مهربان باشيمو بهمه مهربان اس

  
  )1(ونّخطابه در کلوب طبيعي

  )2()١٣٣٠ ّشوال  _٢٩(   ١٩١٢اکتبر  ١٠   -  کوسسانفرانسي
 ُهو ا  



  ّامشب مريض بودم احوالم خوب نبود لکن محض محبتى
  که بشما دارم با وجود عليلى مزاج آمدم هم عليل بودم و هم

   حقيقتّتحرىمجمعى داريد و خسته ولى شنيده ام که شما 
  د و از تقاليد آزاديد و مى خواهيد به حقيقت مسائليمى کن

  ث نداريدّتتان بلند است به تقاليد قديمه تشبّپى بريد هم
   شرق و غرب بنمايم ولهذا مناسب دانستم که بيان فلسفۀ

   ميزان ادراک.تفاوت ميان اين دو فلسفه را عرضه دارم
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  ٢٩٨ص 
   است رأيشان اين است که هرّدر نزد فالسفۀ غرب حس

   محسوس حقيقت است يعنى در محسوس شک و شبهه ئىشىء
  کان مى بينيمً مثال اين قنديل را قنديل مى بينيم اين مکان را م.نيست

  اين آفتاب را آفتاب مى بينيم اين صحرا را صحرا مى بينيم اين است
  ّ هر چيزى را که به قواى حساسه ادراک مى کنيم،ادراک حقيقت

  ّ اما. راسخه استدر آن شبهه ئى نيست بلکه حقيقت ثابتۀ
   يونان و ايران ميزان شرق على الخصوص فالسفۀدر نزد فالسفۀ
   خطاّس است و برهانشان اين است که حودهادراک عقل ب

   اعظم. استّامخطا مى کند نمى توان گفت ميزان تمى کند و چون 
   باصره سراب را آبّقوۀ باصره است اين ّقوۀسه ّحساقواى 

  ّقوۀ در آن شبهه ندارد و حال آنکه وجود ندارد ابدًامى بيند و 
   عقل مى گويدّباصره صور مرئيه در آينه را موجود مى بيند و لکن

  ک مى بيند و جميع اينّتحر باصره آفتاب را مّقوۀوجود ندارد 
  نجوم نامتناهى را طائف حول ارض مى بيند و حال آنکه آفتاب

   باصره ارض راّقوۀمرکز است و کرۀ ارض حول خويش مى گردد 
  ّقوۀّليه کشف مى کند که کره است ق عّقوۀ مى بيند ولى ّمسطح

   عظيمه در فضاى نامتناهى را جسم صغير مى بيندباصره اين اجسام
   باصرهّقوۀ  اند عقل حکم مى کند که اينها اجسام کبيرهو لکن

  



  ٢٩٩ص 
  ّقوۀاله را دايره مى بيند و حال آنکه دايره وجود ندارد ّنقطۀ جو

   کشتى در حرکت استهک مى بيند و حال آنکّتحرباصره ساحل را م
   محسوسشىءند که نمى توان گفت خالصه دالئل کثيره آورده ا

   باصره ثابت شد با وجود اينّقوۀّمحقق است پس خطاى 
   صحيح است پس معلومّحسخطا چگونه مى توانيم بگوئيم که 

   ناقص و ميزان عقل کامل است بايد حقيقتّحسشد که ميزان 
  ّ را به ميزان عقل موازنه کنيم زيرا ميزان عقل تام استشىءهر 

   لهذا آنان جميع مسائل را به.ل حقيقت دارد معقوشىءو هر 
   معاونت عقل راّحسميزان عقل موازنه مى کنند و مى گويند که 

  ّتحرى آلتى است از براى عقل که بواسطۀ آن ّحسمى کند 
   فالسفۀ غرب.را مى کند ولى ميزان عقل است حقايق اشيا

  مى گويند انسان حيوان است و لکن فالسفۀ شرق نظير ارسطو
ّو افالطون و فالسفۀ ايران ميگويند کلي    عالم وجود به دو عالمۀّ

   مى شود يعنى دو عالم عظيم عوالم ديگر مثل جماد وّمنحل
ّنبات اهمي   ت ندارد و اين دو عالم يکى عالم حيوانى که عالم طبيعتّ

  است و ديگرى عالم انسانى است که عالم عقل است انسان
  و همچنين ادراکات انسان .ممتاز از حيوان است به عقل

  ّبه دو قسم است محسوس و معقول اما احساسات حيوان يکى است
  

  ٣٠٠ص 
  ّو محسوس زيرا محقق است که حيوان جز امر محسوس ادراک
  ّنمى کند اما انسان دو ادراک دارد يکى ادراک محسوس مثل
  اين که قنديل را قنديل مى بيند يکى ادراک معقول مثل مسائل

  ّتت ارض اين امر معقول است مثل مرکزيّل کرويه مثّرياضي
  شمس اين امر معقول است مثل خود عقل حقيقت معقوله است
  ّنه محسوسه جميع صفات معنويه حقايق معقوله است محسوس

ِ مثال اين انسان عالم است نفس علم حقيقت معقوله.نيست ً  
  است و چون علم حقيقت معقوله است هر قدر در جسد و

   پس ادراکات. عالم را بگرديد علم را نمى يابيد آن شخصغدما



  ّانسان دو نوع است حقائق معقوله و حقائق محسوسه اما
  ً مثال عالم حيوان.حيوان جز محسوس چيز ديگر ادراک نمى کند

  ت ارض را ادراک کند ممکن نيست درّممکن نيست که کروي
  به از عالم غيّيامريکا نمايد ممکن نيست حقائق خفاروپا کشف 

   الکتريک اين واضح استّقوۀبه عالم شهود آورد مثل اين 
  که عالم حيوان نمى تواند اين اختراعات را کشف کند عالم
  حيوان نمى تواند اين علوم و فنون را به عرصۀ شهود بياورد
  عالم حيوان نمى تواند به اسرار کائنات پى برد عالم حيوان

ّنمى تواند مادۀ اثيريه را پيدا کند    عالم حيوان نمى تواندّ
  

  ٣٠١ص 
  ّليه در حيوان نيستقه را کشف کند زيرا قواى عّي مغناطيسّقوۀ

  حيوان به تمامه اسير محسوسات است و ماعداى محسوسات
  ر معقوالت را بکندّصورا منکر است يعنى قادر بر اين نيست که ت

  ّ اما کمال براى انسان است.لهذا اسير محسوسات است
  ً مثال.محسوسات را دارد و هم ادراک معقوالتکه هم ادراک 

  ّ حساسه نکردهّقوۀّمالحظه کنيد که اين اکتشافات سماويه را به 
  سهّحسا ّقوۀ معقوله کرده اين صنايع را به ّقوۀاين را به 

  ّاختراع نکرده بل به واسطۀ عقليه اين علوم موجوده را
  وم را به واسطۀّ حساسه کشف ننموده جميع اين علّقوۀانسان به 

  ّ عقليه ظاهر و باهر نموده خالصه آثار عقل از انسانّقوۀ
  ّ عقليه ، پسّقوۀظاهر و باهر ، و انسان انسان به واسطۀ اين 

   و لکن فالسفۀ غرب.عالم حيوان غير از عالم انسانى است
  استدالل کرده اند که انسان از عالم حيوان آمده است

  ده است در دريا بوده اند بعدّو اول حيوانات سابحه بو
  از عالم آب به عالم خارج آمده است حيوان شده است
  ّبعد دست و پا پيدا کرده است اول چهار پا شده است بعد

  آمده حيوان دو پا شده است و آن حيوان دو پا انسان
  است و تا به اين شکل و سيماى انسانى آمده است از صورتى

  



  ٣٠٢ص 
   خلقت و مى گويند اين مسئلۀ.ه استبه صورتى انتقال يافت

  ّديگر مربوط است امالقات زنجيرى است که به يکحمانند 
  بين انسان و بين بوزينه يک حلقه مفقود شد و آنچه پرفسور هاى

   کرده اند و بعضى ها جميع عمرّتحرىعظيم و فالسفۀ کبير 
   آن حلقۀٓاالنخود را صرف تحقيق اين مسئله نموده اند الى 

   و حال آنکه برهان.د شده را نتوانسته اند پيدا کنندمفقو
  عظيمشان اين است که اعضاى اشارى موجود است اعضاى
  اشارى در بعضى حيوانات است که به واسطۀ قرون و دهور

  يک عضو اشارى ً مثال مار. مفقود شده استنشو حاال آن اعضا
  ّامادارد که معلوم است و دليل بر آن است که دست و پا داشته 

  وى گرفته و در زير زمين محتاج بدست و پا نيستأچون در سوراخ م
  نهايت کم کم آن عضو تحليل رفته ولى عضو اشارى موجود است و

   و همچنين.ت بر آن مى کند که يک وقتى دست و پا داشتهلاين دال
  ّدر انسان عضو اشارى است که اول شکل ديگر داشته حاال شکل

   تحتانى يک عضوىجسم انسان در زاويۀ در ّحتىآن تغيير کرده 
  هست که اشاره بر آن است که يک وقتى دم داشته و بعد بر پا

  ايستاده و کم کم آن دم محو شده به اين وضع فلسفۀ غرب به دم
  .بوزينه منتهى شد و حيران و سر گردان عقب حلقۀ مفقود مى گردد

  
  ٣٠٣ص 

  ن در اصل به اينولى در شرق مى گويند که اگر اين هيکل انسا
  ترکيب نبوده بلکه انتقال از صورتى به صورتى کرده تا اين صورت
  ّرا پيدا کرده فرض مى کنيم يک وقتى سابح بوده و وقتى دباب بوده

   برهان اين که نطفۀ انسان.تش محفوظّيباز انسان بوده و نوع
  ّاول بشکل کرم است بعد دست و پا پيدا مى کند بعد نصف

  م جدا مى شود واز هيئتى به هيئتى انتقال مى نمايدتحتانيش از ه
  ّو از صورتى به صورتى انتقال مى کند تا به اين شکل و سيما تولد
  مى شود ولى در همان وقتى که در رحم در صورت کرمى است نوع

  انسان است مثل نطفۀ ساير حيوانات نيست صورت کرم بود



  نتقال کرده ازولى از آن صورت به اين صورت پر جمال آمده ا
   در.ّصورتى به صورتى پس ظاهر شد که نوعيت محفوظ است

  صورتى که تصديق بکنيم يک وقتى از حيوانات سابحه بوده يک
  وقتى چهار دست و پا بوده بر فرض اين تصديق نمى توانيم بگوئيم

  که حيوان بوده است برهان اين که انسان در حالت نطفه
   انتقال مى کند تا به اينکرم است بعد از صورتى به صورتى

  ّصورت در مى آيد ولى در حالتى که کرم بود باز انسان بوده نوعيت
   همين حلقه که مى گويند مفقود است برهان.محفوظ مانده است

  وان نبوده چه طور مى شوديچوقت حيبر آن است که انسان ه
  

  ٣٠٤ص 
  که همۀ اين حلقات موجود و يک حلقه مفقود باشد و اين عمر

  ّد مسلم است کهنگرانمايه را صرف پيدا کردن اين حلقه مى نماي
   اينجا است که فالسفۀ شرق.هيچوقت پيدا نخواهند کرد

  عالم انسانى را ممتاز از حيوان دانسته اند به برهان اين که
  حيوانات اسير طبيعت اند جميع کائنات اسير طبيعت است آفتاب

   نامتناهى اسير طبيعتبه اين عظمت اسير طبيعت است اين نجوم
  است عالم نبات اسير طبيعت است عالم جماد و عالم حيوان
  اسير طبيعت است جميع اينها از قانون طبيعت بقدر سر سوزن

  ۀ طبيعت اسيرند اين آفتاب به اين بزرگىجتجاوز نمى کنند در پن
  ّ اما انسان قوانين. از قانون طبيعت تجاوز کند ئىّنمى تواند ذره

   قوانينو لکنًا مى شکند مثال انسان ذيروح خاکى است طبيعت ر
  طبيعت را مى شکند در هوا پرواز مى کند قانون طبيعت را مى شکند

   عاصيه است و کوه دوّقوۀ الکتريک که ّقوۀبر روى دريا مى تازد 
  ت خود در آورده و در شيشهّقوقسمت مى کند انسان آن را در تحت 

  طبيعت است بحسب قانون طبيعتحبس مى کند اين خرق قانون 
  انسان نهايتش مى تواند هزار قدم مخابره نمايد ولى اين قانون
  طبيعت را خرق نموده و در يک دقيقه با شرق و غرب مخابره

  مى کند اين صوت به قانون طبيعت آزاد است ولى در يک آلت
  



  ٣٠٥ص 
  حبس مى نمايد به قانون طبيعت صوت انسان صد قدم ميرود

  .نسان يک آلتى ايجاد مى کند تا صد فرسنگ مخابره مى نمايدّاما ا
  خالصه جميع اين صنايع موجوده جميع اين اکتشافات موجوده
  جميع اين اختراعات موجوده اينها جميع اسرار طبيعت است و

   عاقلۀّقوۀبه قانون طبيعت بايد مکتوم و مستور باشد و اين 
   اين صنايع رامۀکند اکتشافات هانسان قانون طبيعت مى ش

   شهود مى آوردۀصّمى کند اين اسرار طبيعت را از حيز پنهانى به عر
  و اين مخالف قانون طبيعت است انسان از دست طبيعت شمشير

   در انسان مافوق طبيعتّقوهگرفته و بر فرق طبيعت ميزند اين 
   مافوق طبيعت نبود نمى نوانست قوانينّقوۀاست و اگر اين 
   مالحظه مى کنيم که طبيعت شعور ندارد انسان.کندطبيعت را بش

   مدرکه داردّقوۀ مدرکه ندارد انسان ّقوۀشعور دارد طبيعت 
  طبيعت اراده ندارد انسان اراده دارد پس معلوم شد کماالتى

   و اگر بگوئيم که حقيقت.در انسان هست که در طبيعت نيست
  گوئيم جزء انسان از عالم طبيعت است مثل آنست که بّعقليۀ

   آيا ممکن.ّکماالتى را دارا است که کل محروم از آن است
  است که قطره کماالتى داشته باشد که دريا نداشته باشد

  ؟ممکن است که برگ کماالتى داشته باشد که درخت نداشته باشد
  

  ٣٠٦ص 
   ديگر است شعلۀّقوۀپس واضح و مشهود شد که عقل انسان 

   استغرابو لکنير قواى حيوانى نيست ديگر است عالم ديگر است نظ
   عظيمه ئىّقوۀدر اين است که با وجود اين که در انسان همچنين 

  هست که کاشف حقائق اشيا است حقايق معقوله را کشف
  که حقيقت مى کند مثل اينکه علم را کشف مى کند با وجود اين

  محسوسه نيست اين واضح است که حقيقت معقوله است
  معقوله است با وجود اين بعضى از پروفسور هانفس عقل حقيقت 

  و فالسفه مى گويند که ما به نهايت درجۀ دانائى و فضل رسيده ايم
  ما تحصيل علوم و فنون کرده ايم ما به منتها درجۀ کماالت عالم



  انسانى رسيده ايم ما به حقيقت آن حقائق پى برده ايم ما به اسرار
  ّع اشياء کونيه را فهميده ايم جميّوجود پى برده ايم ما ماهيت

  چيز دبگر غير از محسوس هيچ چيزى نيست همين محسوس حقيقت
  است و آنچه غير محسوس است مجاز است و وهم و الئق

   عجب است که انسان بيست سال زحمت ميکشد.فکر و ذکر نه
  در مدارس تحصيل ميکند تا به اين مقام ميرسد که منکر غير

  وان بدون زحمت گاو بدون تحصيلمحسوسات مى گردد ولى حي
  منکر جميع معقوالت است بل گاو فيلسوف طبيعى است زيرا
  هيچ چيز غير از محسوسات نميداند و اعظم فيلسوف است

  
  ٣٠٧ص 

   طبيعى بروند نزد حضرت گاولهذا خوب است چنين فالسفۀ
  .شوند  حصيلّ او فارغ الت محسوسات از گاو ياد گيرند و از مدرسۀو فلسفۀ

  
   اسرائيليان سانفرانسيسکوخطابه در کنيسۀ

  )1(١٣٣٠ّاول ذى قعده ١٩١٢اکتبر  ١٢ 
ُهوا  

   در عالم انسانى دين است زيرا دينّلهيهّاول موهبت ا
  م و فائقّمقدم ي بر جميع تعالّلهيه تعاليم اّالبتهتعاليم الهى است 

   دين انسان را حيات ابدى دهد دين خدمت به عالم.است
  ّ کند دين داللت به سعادت ابديه نمايد دين سبباخالق
   جميع مللّترقىت قديمۀ عالم انسان است دين سبب ّعز

   برهان بر آن اين که چون در اديان به نظر حقيقت نظر.است
   و سعادت ملل بودهّترقى نمائيم مى بينيم دين سبب ّتحرىو 

  ت يا نه عالم اسّنورانيت نمائيم که دين سبب ّتحرىحال ما بايد 
 - --- --- ---- ---- - ---- -- --- ---- ----  
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  ٣٠٨ص 
   عالم انسانى است يا نه ولى بايد به فوق العادۀّترقىدين سبب 



  ببينيم نه تقاليد چه اگر به تقاليد باشد هرنظر حقيقت 
   دين سبب سعادت بعضى گويند که.ح داندّيک عقايد خود را مرج

   آن کنيم که دينّتحرىّ پس اول بايد .ت استّنيست مايۀ ذل
  شبهه ئىّت است يا ذلت تا براى ما ّعزى سبب ّ است يا تدنّترقىسبب 

  ّباقى نماند لهذا ذکر انبياء و وقايع ايام آنها را مى کنيم نه برواياتى
  کرىّکه بعضى انکار توانند بلکه بياناتى که مسلم عموم است من

   انبيا حضرت ابراهيم بود که و آن اين است که از جملۀ.ندارد
  ّلهيهّبجهت آنکه منع عبادت اصنام کرد و دعوت به وحدانيت ا

   لکن مالحظه.ّنمود او را اذيت نمودند و از بلد اخراج کردند
   است که آن حضرت عائله ئىّترقىکنيد که چگونه دين سبب 

  د مبارک نمود به سببتشکيل فرمود خدا آن را برکت دا
  دينى که از برکت آن انبياء از آن عائله پيدا شد اشخاصى مانند
  يعقوب مبعوث شدند يوسفى مبعوث گرديد موسائى ظهور نمود

  هارون داود سليمان و انبياى الهى از آن عائله ظاهر شدند
  ّف آنها آمد مدنيت کبرى تأسيس گشتّسه در تصرّمقدارض 

  ّ پس دين سبب عزت.أسيس شده بودبه سبب دين الهى که ت
  ّ و مدنيت است دين سبب سعادت عالمّترقىاست دين سبب 

  
  ٣٠٩ص 

   خاندانشٓاالنانسانى است اين است که حضرت ابراهيم الى 
   اعظم از آن اين که حضرات بنى.در جميع عالم منتشر است

  ى قبطيان در نهايتّعداسرائيل در مصر اسير بودند در تحت ت
   سبطى بود و غالب که درّضدى چنان بر طبد قوم قّذلت بودن

   بنى اسرائيل.هر کار و زحمتى که مى خواستند سبطى را مى گذاشتند
ّدر نهايت درجۀ فقر و ذلت و توحش و جهالت بودند که ّ  

  حضرت موسى مبعوث شد با آن که به ظاهر چوپانى بود لکن
  تشّواقتدارى عجيب ظاهر نمود نبت دين عظمت و ّقوبه 

   آفاق گرديد با آنکه فريدريعتش مشهوردر عالم شيوع يافت ش
  ت دين جميع بنى اسرائيل را از اسيرىّقوو وحيد بود به 

   عالم انسانىّنيتتأسيس مدبرد سه ّمقدنجات داد به ارض 



  نمود چنان بنى اسرائيل را تربيت کرد که به منتهى درجۀ
   درّعزت رسيدند از حضيض اسارت به اوج نجات رسيده

   نمودندّترقىّ نمودند در مدنيت ّترقىکماالت انسانى نهايت 
  . نمودندّترقى کردند در صنايع و حکم ّترقىدر علوم و فنون 

   آنها به درجه ئى رسيد که فالسفۀّترقىباالختصار علوم و 
  سه آمده از بنى اسرائيل تحصيلّمقديونان به ارض 

  ّحتىه ّحکمت نمودند و اين حسب تاريخ مسلم است ک
  

  ٣١٠ص 
  سه آمده تحصيل حکمت از علماءّمقدسقراط حکيم به ارض 

  ّنيتبنى اسرائيل کرد چون مراجعت به يونان نمود تأسيس وحدا
   بقاى روح بعد موت کرد جميعالهى فرمود ترويج مسئلۀ

  .اين حقايق از بنى اسرائيل تحصيل نمود همچنين بقراط
  انبياى بنى اسرائيلسه از ّمقدخالصه اکثر فالسفه در ارض 

   مراجعت مى نمودند انتشاروطنتحصيل حکمت نموده چون به 
  ّ امرى که چنين ملت ضعيف ذليل را چنانز حال ا.ميدادند

  قوى نمود و از اسارت به سلطنت رسانيد و از جهالت به مقام
  ّترقىعلم و حکمت کشانيد و فالح و نجاح داد تا در جميع مراتب 

  تّعز و ّترقى سبب .که دين امرى استکردند معلوم مى شود 
  ّ اما تقاليدى.عالم انسانى و آن اساس سعادت ابدى است

ّپيدا شد آن سبب خرابى و محويت ملت و مانعکه بعد  ّ  
  ات است چنانچه در تورات و تواريخ مذکور که چونّترقي

  يهود به تقاليد افتادند غضب الهى مستولى شد بجهت
  ر را مبعوث کردّخدا بختنصاين که اساس را ترک کردند 

  س راّمقدرجال يهود را کشت اطفال را اسير نمود بيت ال
  خراب کرد هفتاد هزار نفر را به اسيرى به عراق برد و

   پس دانستيم که اساس دين الهى سبب.تورات را آتش زد
  

  ٣١١ص 
ّ است و تقاليد علت ذلت و حقارت است به اينّترقىت و ّعز ّ  



  ومان مستولى بر يهود گرديد و آنها را درسبب دولت يونان و ر
  سه راّمقدى انداخت طيطوس سردار رومان ارض ّعدتحت ت

  محاصره کرد يهود را آواره نمود جميع رجال را کشت اموال را
  غارت نمود بيت المقدس را خراب کرد تفرقه ئى در بنى اسرائيل

   پس اساس دين الهى بواسطۀ حضرت.افتاد که هنوز مشهود است
   و حيات بنى اسرائيل بود لکنّترقىت ابدى و ّعزموسى سبب 

ّبعد تقاليد سبب ذلت و پريشانى آنها گرديد که بکلى از ارض ّ  
   بارى مقصد از.ق گشتندّسه خارج و در جميع عالم متفرّمقد

  بعثت انبياء سعادت نوع بشر و تربيت عالم انسانى است انبيا
  ّم مسلم بوده اند يانه بايدّمعلم عمومى هستند اگر بخواهيم ببيني

  يقت نمائيم اگر نفوس را تربيت کرده اند از اسفل جهلى حقّتحر
  و نادانى به اعلى درجۀ دانش رسانيده اند يقين است پيغمبر

  بر حق هستند اين را کسى انکار نتواند احتياج به ذکر ديگر نيست
  که بعضى انکار نمايند بلکه اعمال حضرت موسى خود برهان

   اگر انسانى بى غرض باشد.ى است احتياج به ذکر ديگر نيستکاف
  ى حقيقت نمايد بى شبهه شهادت ميدهد کهّتحرو منصف و 

   بارى بر سر اصل مطلب رويم. عظيم بودّىحضرت موسى مرب
  

  ٣١٢ص 
ّاما منصفانه گوش دهيد تعصبى در ميان نباشد همه بايد حقيقت ّ  

  ر است لهذا اساس اديان مقصد از اديان الفت بين بش.جو باشيم
  د ندارد هر دينى منقسم به دو قسم است قسمىّعدالهى يکى است ت

  اتّترقي عالم انسانى و ّعلويتّبه عالم اخالق تعلق دارد و آن 
  و معرفة ا است و کشف حقايق اشياء اين امر معنوى است بشر

  ت تغييرى نمى کند اين اساس جميع اديان اسابدًاو اصل اساس الهى 
  ّ قسم ثانى تعلق به معامالت دارد.لهذا اساس اديان الهى يکى است

  و آن فرع است به اقتضاى زمان تغيير مى کند در زمان نوح مقتضى
  ّبود انسان حيوانات بحريه را بخورد در زمان ابراهيم مقتضى چنان

  هر  مادرى خود را بگيرد مثل سارا که خواهراوخبود که انسان 
   در زمان آدم چنان مقتضى بود که انسانحضرت ابراهيم بود



  ابيل نمودند لکن در توراتقخواهر خود را بگيرد چنان که هابيل و 
   حضرت موسى در بيابان بود براى مجرمين چون محبس.حرام است

  نبود اسباب نبود به اقتضاى آن وقت فرمود اگر کسى چشم کسى را
  ،انش را بشکنندکور کند او را کور نمايند اگر دندانى بشکند دند

   ده حکم قتل در تورات موجود که هيچيک؟آيا حال ممکن است
   قتل قاتل حاال جميعحاال ممکن نيست جارى شود در يک مسئلۀ

   استّحقعقال در بحث اند که قاتل را نبايد کشت آن احکام همه 
  

  ٣١٣ص 
  دست دزد بريده لرا براى يک د وقتلکن به اقتضاى زمان آن

  ؟دست بريده شود لراال ممکن است براى هزار د آيا حا،دمى ش
  ّپس اين گونه احکام در هر دورى تغيير مى کند و فرع است اما

ّاساس اديان که تعلق به اخالق و روحاني   ات دارد تغيير نميکندّ
  ل ندارد همان اساس را حضرتّدد و تبّعدو آن اساس يکى است ت

  .يج فرمودّمسيح تأسيس کرد همان اساس را حضرت محمد ترو
  ّجميع انبياى الهى به حقيقت دعوت نمودند مقصود کل يکى است

   بارى گفتيم.ّت عالم انسانى و مدنيت آسمانى استّعز و ّترقىو آن 
  ت و برهان وحى نفس اعمال آن نبى است اگر اسبابّنبودليل بر 
   حال به انصاف.ّ عالم انسانى است شبهه ئى نيست حق استّترقى

  ّى که ملت يهود اسير بود و آن را دولتشهادت دهيد وقت
  رومان محو کرده بود و اساس دين ا و شريعت از ميان رفته

  تّنبوّبود در همچو وقتى حضرت مسيح ظاهر شد اول اعالن 
  موسى را در عالم انتشار داد نام آن حضرت را در اقاليم دنيا

  ىمنتشر کرد قبل از مسيح در ايران و هندوستان و اروپا ذکر
  از حضرت موسى نبود يک کتاب تورات در آن صفحات يافت
  نمى شد حضرت مسيح سبب شد که تورات را به ششصد زبان

  َترجمه نمودند مسيح علم انبياى بنى اسرائيل را بلند نمود
  

  ٣١٤ص 
  که اکثر ملل عالم مؤمن شدند به اين که بنى اسرائيل شعب الهى



  ياى بنى اسرائيل مشارقس و برکت يافته بودند جميع انبّمقدو 
   پس.وحى و الهام بودند و از افق ابدى مانند انجم درخشان

  ت موسى را انکار نکردّنبومسيح ترويج امر حضرت موسى نمود 
  بلکه ترويج فرمود تورات را محو نکرد بلکه منتشر ساخت نهايت

  ّامرى که متعلق به معامالت بود بعضى رااين است آن قسم او
  ّتى ندارد اما اساس موسىّيّ زمان تغيير داد اين اهمنظر به اقتضاى
  رث و همچنين به قدرتى فائق و نفوذ کلمة ا اک.را ترويج کرد

  ملل شرق و غرب را جمع فرمود آن ملل را با وجود آنکه در نهايت
  ّجدال و نزاع بودند جميع را در ظل خيمۀ وحدت عالم انسانى

ّومان و ملت يونان و ملتّجمع کرد و تربيت فرمود تا ملت ر ّ  
ّريان و ملت کلدان و ملت آشوريان و ملت اجبسيان کلس ّ ّ ّ  

ّاتحاد و اتفاق نمودند و تأسيس مدنيت آسمانى گشت ّ    حال.ّ
   برهانّالبتهت آسمانى که خارق العاده است ّقواين نفوذ و 

   مالحظه نمائيد که سلطنت.ت حضرت مسيح استّيکافى وافى بر حق
   باقى و بر قرار است اين است برهان قاطع و دليلآسمانيش هنوز

ّ باز گوش دهيد حضرت محمد اول خطابى که به قوم خود.واضح ّ  
  کرد گفت موسى پيغمبر خدا تورات کتاب خداست شما بايد مؤمن

  
  ٣١٥ص 

  تورات و جميع انبياى بنى اسرائيل شويد و موقن به حضرت مسيح
  موسى را که در جميعو انجيل جليل گرديد هفت مرتبه تاريخ 

   مى فرمايد که حضرت موسى ازّمکررستايش آن حضرت است 
  م صاحب شريعت بود در صحراى طور خطابعزانبياى اولو ال

  ّالهى را شنيد با خدا تکلم نمود الواحى بر او نازل شد جميع اقوام
   او برخاستند عاقبت خدا او را غالب کرد زيراّضدرب عو قبايل 

  ّ مالحظه نمائيد که حضرت محمد در. استحق بر باطل غالب
  ّبين اقوام وحشى عرب تولد يافت و زندگانى فرمود به ظاهر

  ى و بى خبر بود و اقوام اعراب در نهايت جهالت و همجى به قسمىّام
  که دختران خود را زنده زنده زير خاک مى نمودند و اين را نهايت

  حکومت ايران فطرت مى شمردند و در تحت ّعلوت و ّفخر و حمي



  و در باديۀ ّو رومان در نهايت ذلت و اسارت زندگانى مى نمودند
   چون.عرب پراکنده بودند و با يکديگر حرب و قتال مى کردند

   عرب زائل گشتۀّمدى طالع شد ظلمت جهالت از بادينور مح
  ّ مدنيت رسيدندّآن اقوام متوحشه در اندک زمانى به منتهى درجۀ

   ايشان در اسپانيا و بغداد اهالى اروپا استفادهّچنانکه از مدنيت
   حال چه برهانى اعظم از اين است و اين دليل واضح است.کردند

  .مگر آنکه انسان چشم از انصاف بپوشد و به نهايت اعتساف بر خيزد
  

  ٣١٦ص 
  مختصر حضرات مسيحيان مؤمن به موسى هستند که پيغمبر بود

   آيا،د نهايت ستايش مى کنندمسلمانها نيز مؤمن به آن حضرت ان
   نه بلکه؟اين ستايش مسيحيان و مسلمانان ضررى براى آنها دارد

  بالعکس از اين که تقديس موسى و تثبيت تورات مى نمايند انصاف
  ه عيب دارد بنى اسرائيل نيز ستايش از مسيحچآنها ثابت مى شود 

   بر خيزدّو محمد نمايند تا اين نزاع و قتال دو هزار ساله از ميان
   آنها مى گويند موسى کليم ا بود چه ضرر.اين فساد ها زائل شود

  ّدارد که موسويان نيز بگويند مسيح روح ا بود و محمد رسول
   حال من.ا تا ديگر نه نزاعى ماند و نه جدالى نه حربى نه قتالى

   ا و صاحب شريعتّىبنويم حضرت موسى کليم ا بود و مى گ
   آيا، چه ضرر دارد،ّ و مؤسس اساس سعادت عالم انسانىّهيهلا

  ا بلکه نهايت فائده  نه و؟اين ضررى به بهائى بودن من دارد
  دارد بلکه حضرت بهاء ا از من راضى مى شود و مرا تأييد ميکند

   حقيقت کردى که مؤمنّتحرىکه خوب انصاف دادى بى غرضانه 
  ادام ممکن است به اين جزئى انصاف م.پيغمبر خدا و کتاب او شدى

  اين حرب و نزاع و قتال بر داريم تا بين جمع اديان الفت حاصل
  شود چه عيب دارد چنانچه سائرين ستايش حضرت موسى
  ّمى نمايند بنى اسرائيل هم ستايش انبياى ايشان نمايند کل

  
  ٣١٧ص 

  ستايش رؤساى يکديگر کنند تا سبب سعادت کبرى و وحدت



ّانى و عزت ابديۀعالم انس    مادام. بشر و يگانگى و الفت عمومى گرددّ
   راعخدا يکى است جميع را او خلق کرده جميع را رزق ميدهد جمي

   ما چرا نا مهربان باشيم،حفظ مى فرمايد و چنين مهربان است
   اين قرن قرن علم است اين قرن قرن؟نزاع و جدال نمائيم

  ن خدمت به عالماکتشاف اسرار طبيعت است اين قرن قر
  ّتمسکّ است به اين تعصبات و تقاليد سزاوار آيا ،انسانى است

   است خرافات قديمه افکار پوسيده را سببسزاوار آيا ،نمائيم
  منازعه و مقاتله کنيم و از يکديگر نفرت جوئيم و به يکديگر

   آيا بهتر نيست در نهايت الفت باشيم آيا بهتر نيست؟لعن نمائيم
   نيست که به آهنگسزاوار آيا ،ست داشته باشيميکديگر را دو

  ّ اعلى سرود عالم انسانى را به عنان آسمان رسانيم و وحدانيتٔمال
  خدا و تمجيد انبيا را در مجامع کبرى و محافل عمومى ترتيل

ّنمائيم تا جهان جنت ابهى شود و روز موعودى محقق که گرگ ّ  
  شيانه النه نمايندو ميش از يک چشمه نوشند و باز و کبک در يک آ

   اين است؟ آيا معنى اينها چيست؟هو در يک چرا گاه بچرندآو شير و 
  ده که با يکديگر مانند گرگ و ميشّعدکه اقوام مختلفه اديان مت

  ّمخاصمه و منازعه داشتند در نهايت الفت و محبت با يکديگر
  

  ٣١٨ص 
  ّمعاشرت نمايند و در نهايت محبت و يگانگى باشند اين است
  ّمقصد از بيان حضرت اشعيا و اال هرگز گرگ و ميش شير و آهو

  ديگر انس و الفت نيابند زيرا آهو طعمۀ شير است و گوسفنديک با
  نهاى شير کج است و گوشت خوار زيرا دندانهاىاطعمۀ گرگ دند

  آسيا ندارد و علف و دانه را بريدن نتواند و نرم نکند بايد گوشت
  شارات الفت ملل و اقوامى است که پس مقصد از اين ب.بخورد

  نها الفت مشکل است ولى در يومآمانند گرگ و ميش اند و ميان 
ّموعود متحد شوند و مت    بارى آن قرن آمده.فق گردندّ

  ديگر در نهايت الفت باشنديک که جميع ملل با
  آن قرن آمده که جميع اديان عالم صلح
  عمومى نمايند جميع اقاليم عالم اقليم



  ود تا نوع بشر بتمامهواحد ش
  ّدر ظل خيمۀ وحدت عالم
  .انسانى زندگانى نمايند

  
  ٣١٩ص 

  ّپيام مبارک به عالم انسانى توسط يکى از جرائد
  )1(١٣٣٠ ذى قعده ٢٣ _ ١٩١٢ نوامبر ٣و گشيکا
ُهو ا  

  الحمد  قرون ظلمانى گذشت قرن نورانى آمد 
  ول و افکار بشرالحمد  آثار اوهام و تقاليد زائل و عق

ّتوسيع يافت اختراعات تجدد جست علوم و فنون تجدد يافت ّ  
  ست جميعجّ تجدد ّمشروعات تجدد حاصل نمود اکتشافات

ّاشيا تجدد يافت قوانين عالم تجدد پيدا نمود    لهذا اقتضا.ّ
ّچنان بود که آئين الهى نيز تجدد يابد حقيقت اديان الهيه ّ  

   فراموش شده جز تقاليدى درّتجديد شود زيرا تعاليم الهيه
   اساس اديان الهى يکى است و آن حقيقت است.دست نمانده بود

ّو مورث محبت و الفت و سبب وحدت عالم انسانى اما تقاليد ّ  
   پس.ّمختلف است و علت اختالف و هادم بنيان رحمانى

  ّبشارت باد که شمس حقيقت تجلى نمود بشارت باد بشارت
 --- ---- ----- - --- -- --- ---- ----  
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  ٣٢٠ص 
   آسمانى آفاق را احاطه کرد بشارت باد بشارتّنورانيتکه 

  که ابواب ملکوت مفتوح گرديد بشارت باد بشارت که آهنگ
  على بلند شد بشارت باد بشارت که نفثات روح القدسأ مال

   اى اهل عالم.دّجدتحيات بخش است و عالم انسانى در 
  بيدار شويد بيدار  اى احزاب و امم هشيار گرديد هشيار

  ّاز تقليد و تعصب بنيان نزاع و جدال را بر اندازيد
  گى است بگذريد تا بحقيقتدرندکه سبب 



  پى بريد و انوار وحدت عالم انسانى
  مانند آفتاب ظاهر و عيان گردد
َعلم صلح عمومى بلند شود َ  

  مل بينّالفت و اتحاد کا
  اجناس و اديان
  و اوطان حاصل

  .گردد عالم انسانى آسايش جويد و صورت و مثال الهى يابد اين است پيام من
  

  ٣٢١ص 
  )2( سين سيناتى)1(خطابه در گراند هتل

  )3(١٣٣٠ذى قعده  24   -  ١٩١٢نوامبر   ٤ 
ُهو ا  

ّماديامروز در جميع جهان افکار     ه انتشار يافته و احساساتّ
ّحانيه بکلى منقطع گرديده در بحر طبيعت مستغرق شده اندرو ّ  

ّمادير نشود افکار حصر در قواى ّصوو عالمى دون طبيعت ت   هّ
   عقول و نفوس دانسته اند کهّعلويتگشته و اين را دليل بر 

   سبحان ا.ه عالمى نداردّانسان عاقل جز عالم طبيعت و ماد
   حال آنکه از حقيقتبا اين ضعف عقل خود را دانا شمرند و

  ّ که در نفس آنها به يد قدرت الهيه وديعه گذاشته ئىساطعه
  ّشده غفلت نمايند از شما خواهش دارم که بدقت در اين صحبت

  ّ جميع حيوانات جز عالم ماده.ّمالحظه نمائيد و تحرى حقيقت کنيد
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  ٣٢٢ص 
  و طبيعت عالم ديگرى احساس ننمايند در اين صورت حيوانات

   احساسابدًاهر يک فيلسوف عالم طبيعت اند زيرا دون طبيعت 
   آيا اين دليل بر عقل حيوانات است و برهان شعور و.ندارند

   اين؟ادراک آنها يا از ضعف احساس و ادراک و عدم عقل
  واضح و مشهود است که از عدم عقل اسير عالم طبيعت اند



  اگر چنانچه عقل و شعور داشتند البد احساسات ديگر داشتند
  ّحتى اين واضح است که انبياى الهى .چنانچه انسان کامل دارد

  اتّدر عقل و ادراک فائق بر ديگرانند مؤسس احساس
   مالحظه فرمائيد.ّوجدانى هستند و در حقيقت روحانيه مستغرق

  که جميع کائنات اسير طبيعت هستند و در تحت حکم و قانون عمومى
   عظيمۀّ کائنات عظيمه يعنى اين اجسام نورانيۀّحتىطبيعت 

  ّآسمانى با آن عظمت اسير حکم طبيعت اند به قدر ذره ئى از
   انفکاکابدًا از مدار خويش قانون طبيعت تجاوز نتوانند و

   ارض با اين جسامت و جميع کائنات ارضىننمايند و اين کرۀ
  ّاسير طبيعت اند حتى  نباتات و حيوانات خالصه جميع کائنات

ّکلي   ه به سالسل و اغالل طبيعت محکم بستهّه و کائنات جزئيّ
ّظهر وديعۀ ربانيه استمّذره ئى تجاوز نتوانند مگر انسان که  ّ  

   مالحظه نمائيد که به قانون طبيعتّنيهکز سنوحات رحمارمو 
  

  ٣٢٣ص 
  گان را اسير نمايددرندگان است ولى انسان درندانسان اسير 

  انسان اعصار حاضره را به جهت قرون آتيه ميراث علم و دانش
  ر با يکديگر همعنان استّ قانون طبيعت اثر و مؤثهگذارد ب

ّبه فقدان مؤثر اثر مفقود اما    ثار انسان بعد از ممات ظاهرآّ
   انسان مخالف قانون طبيعت شجر بى ثمر را با ثمر نمايد.و آشکار

  انسان مخالف قانون طبيعت مسمومات که باعث ممات است
   حيات کند و در مقام عالج بکار برد انسان جميع کنوز ارضوسيلۀ

  يعنى معادن را که به قانون طبيعت مکنون و مستور است ظاهر
  ار مى نمايد انسان به قانون طبيعت ذى روح خاکى استو آشک

   طبيعت را مى شکند وّ معنويه اين قوانين محکمۀّقوۀولى به 
  شمشير از دست طبيعت گرفته و بر فرق طبيعت مى زند در هوا

  روى دريا ها مى تازد در زير آب ميرود انسان پرواز مى نمايد بر
   اسرار انسان نهکاشف اسرار طبيعت است ولى طبيعت کاشف

  ّو آن حقايق و اسرار را از حيز غيب به عرصۀ شهود مى آورد
  با شرق و غرب در يک دقيقه مخابره مى نمايد اين مخالف



  قانون طبيعت است صوت آزاد را در آلتى حصر و حبس
  نمايد و اين مخالف قانون طبيعت است در مرکز خويش استقرار

  و مشاوره و مکالمه نمايدت بعيده مذاکره ّبا محال دارد باو
  

  ٣٢٤ص 
  ّ برقيه را به آنّقوۀو اين خالف قانون طبيعت است انسان 

  شديدى که کوه را مى شکافد در زجاجه ئى حصر و حبس کند
  ّانسان در زمين است اکتشافات سمائيه نمايد و اين خالف
  قانون طبيعت است انسان مختار است طبيعت مجبور انسان

  فاقد شعور انسان زنده است طبيعت فاقدشعور دارد طبيعت 
  حيات انسان کشف امور آتيه نمايد طبيعت غافل از آن انسان

  بواسطۀ قضاياى معلومه کشف قضاياى مجهوله نمايد و
  ّقوۀ پس واضح و مشهود شد که در انسان .طبيعت عاجز از آن

   موجود که طبيعت محروم از آن در انسان کماالت ئىّقدسيه
   است وّترقىوجود که طبيعت فاقد آن انسان در و فضائلى م

  طبيعت بر حال واحده انسان کاشف اسرار است طبيعت
  ّجاهل و نادان انسان مؤسس فضائل است و طبيعت داعى
  رذائل انسان به قانون عدل حرکت نمايد طبيعت به قانون

  يات طبيعت است که سبب فالکت کائنات استّعدظلم همواره ت
   متساوى است و در عالم انسانىّشرير و در عالم طبيعت خ

   مذموم انسان تجديد قوانين نمايد ولىّشرخير مقبول و 
  طبيعت را قانون واحد چون جميع اين فضائل و امتيازات

ّ معنويه ماوراء الطبيعه استّقوۀّ معنويه حاصل و آن ّقوۀبه  ّ  
  

  ٣٢٥ص 
  ستّ قدسيه واضح اّقوۀو طبيعت محروم از آن فضائل اين 

  .ّکه از ماوراء الطبيعه است زيرا قوانين طبيعت را بشکند
  با وجود اين براهين واضحه چه قدر انسان غافل
  است که پرستش طبيعت کند و خود را بندۀ
  طبيعت شمرد با وجود اين شخص خويش را



   سبحان ا اين.فيلسوف عظيم داند
  چه غفلت است اين چه نادانى است

  ر غافل شود وّکه انسان از حى قدي
ّاز وديعۀ ربانيه که در نفس ّ  
  خويش مودوع است بى خبر
  ماند و اسير عالم طبيعت

  گردد اين است
  کورى حقيقى

  . حيوانىاين است کرى واقعى اين است گنگى ابدى اين است نهايت درجۀ
  

  ٣٢٦ص 
   )1(خطابه در منزل مسيس امرى

  )2(١٣٣٠ّذى حجه   ٢١  -  ١٩١٢نوامبر   ٣٠   نيويورک
ُهو ا  

  من از خدمات شما بسيار ممنونم فى الحقيقه مرا
  خدمت کرديد مهمان نوازى نموديد شب و روز قائم بر خدمت
  بوديد و ساعى در نشر نفحات ا من هيچوقت خدمات شما
  را فراموش نخواهم نمود زيرا جز رضاى الهى مقصدى نداريد

  يد حال هدايائىو غير از دخول در ملکوت ا مقامى نخواه
  بجهت اهل بيت من آورده ايد اين هدايا بسيار مقبول است
ّو مرغوب اما خوب تر از اينها هداياء محبت ا است که در ّ  

   آنو لکن است تىّ ماند اين هدايا موقخزائن قلوب محفوظ
   در جعبه و طاقچه گذاشتهدايا ابديست اين جواهر را بايد

  الى االبد جواهر در خزائن قلوب ماند وّو آخر متالشى گردد اما آن 
 ---- ---- -- --- --- ---- --- ------- ---- ---  
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  ٣٢٧ص 
  ت شما را که اعظمّحب لهذا من م.در عوالم الهى باقى و دائم باشد

  هدايا است بجهت آنها ميبرم در خانۀ ما نه



  انگشتر الماس استعمال مى نمايند و نه ياقوت
  نگاه ميدارند آن بيت از اين گونه زخارف

  است حال من اين هدايا راّبرپاک و م
  قبول کردم ولى نزد شما امانت مى گذارم
  که بفروشيد و قيمت آنها را براى مشرق

  ا خيلىّحبا( .االذکار شيکاغو بفرستيد
   من مى خواهم)زارى کردند فرمودند
  يه ئى ببرم کهاز طرف شما ها هد

  در جهان ابدى باقى ماند و
  ّجواهرى که تعلق به خزائن

  قلوب داشته باشد اين
  .بهتر است

  
  ٣٢٨ص 

  )1(کنى  خطابه در منزل مستر
  )2(١٣٣٠ّذى حجه   23  -  ١٩١٢دسامبر  ٢   نيويورک

  ُهوا
  من در نيويورک خيلى در مجامع شما بودم اقامت من

  ًابود لکن در اينجا شب و روز منفردُهر ها عشر اين ندر ساير ش
   شما را مالقات نمودم و وصاياى حضرت بهاء اّمکررمجتمعًا 

   را از براى شما بيان کردم و آنچهّلهيهرا بشما گفتم بشارات ا
  ّات تعصب وّرض عالم انسانى است شرح دادم مّترقىسبب 

  ح نمودم تعاليم حضرتون نفسانى را تشريشىءتقاليد و آاليش به 
  . را توضيح نمودمّلهيهبهاء ا تبيين کردم دالئل و مسائل ا

  حال رفتن من نزديک است در تدارک حرکت و سفرم در هر
  محفلى نمى توانم حاضر شوم لهذا وداع مى نمايم و من از شما ها

   فى الحقيقه نهايت.راضى هستم و از خدمات شما ممنون
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  ٣٢٩ص 
  رعايت را از شما ديدم بمن خيلى مهربانى نموديد از ملکوت
  ّبهاء ا بجهت شما تأييد و توفيق مى طلبم تا روز بروز مؤيد تر

  ن نورانى ترشويد حقوق بهاءا را محافظه نمائيد قلبتا
  شود اخالقتان رحمانى گردد روحتان مستبشر باشد و اطوارتان
  دليل بر ايمان و ايقان در نهايت تقديس باشيد و در منتهاى
  ّانجذاب و توجه بملکوت ابهى سراجهاى نورانى شويد آيات

ّباهرۀ جمال مبارک گرديد برهان حقي ّت حضرت بهاء ا  
   و چون خلق نظر به اعمال.دباشيد تا روشنائى به عالم بخشي

  ّنورانيتو افعال شما نمايند آثار تقديس و انقطاع بينند 
  ّآسمانى مشاهده کنند و کل شهادت دهند که حقيقتًا شما

ّبرهان حقي   ّت حضرت بهاء ا هستيد و گويند حقًا که بهاءّ
  ا شمس حقيقت است و به صرف قدرت اين گونه نفوس

  ز رفتار و گفتار شما انوار الهى بينند آثاررا تربيت فرموده تا ا
  ّمحبت ا يابند اخالق حميده مشاهده کنند فضائل

  عالم انسانى جويند هر يک منادى حق باشيد و از افق عالم
   حقوق اين است محافظۀ.انسانى مانند کوکب المع طالع شويد

  حضرت بهاء ا اين است مقصود جمال مبارک از حمل باليا
  ّ جميع مصائب و متاعب را تحمل فرمود.ول سجن اعظمو قب

  
  ٣٣٠ص 

  کوت يزدان صعود نمود تا ما بتعاليملمه و در حبس و زندان ب
  او عامل شويم به آنچه مقتضاى وفا است قيام کنيم به نصايح

  و وصاياى او عمل نمائيم نداء ملکوت ابهى را بلند کنيم
  حر اعظمانوار فيوضات حقيقت را منتشر سازيم تا ب

  موجش به اوج رسد عالم ناسوت آئينۀ ملکوت
  گلستان گردد و اين خاکدان شود اين خار زار

  همچنين عصر از جمله( .ّآئين جنت ابهى گيرد
   ما آمديم تخمى)بيانات مبارکه اين بود

  افشانديم اميدواريم پرتو آفتاب عنايت



  بروياند باران رحمت ببارد نسيم
  استعدادموهبت بوزد زيرا امريکا 

  شب در محفل دوستان ( .دارد
   و زارىّتضرعمن ) مى فرمودند 

  مى کنم که ابر رحمت بر شما
   استّلهيه اسۀّمقدببارد شمس حقيقت بتابد به آنچه مقصود مظاهر 

   من زيرا شما احباب جمال مبارکيد و بندگانّتضرعفائز شويد اين است 
   بعد از اين شما به ارضء ااسم اعظم اين سفر من بديدن شما آمدم انشا

  . اقدام انبياى الهى است باز مالقات خواهيم کردئّسه خواهيد آمد در محلى که موطّمقد
  

  ٣٣١ص 
  )1(گطابه در منزل امة ا مسيس کروخ

 )2(١٣٣٠ ّ ذى حجه٢٤ )عصر (1912 دسامبر ٣نيويورک 
ُهوا  

   سبب اجتماع شما وگحمد خدا را که مسس کرو
  نين محفلى گرديد که به ذکر الهى مشغوليد و به بيانانعقاد چ

  براهين ناطق اميدم چنان است که روز بروز منجذب تر گرديد
  غتبليات فوق العاده نمائيد و در ّترقي بيشتر يابيد ّنورانيتو 

  ونه بايدگگر استفاضه جوئيد تا بدانيد که چديامر ا از يک
  قلوبتان چنان منجذبتبليغ کنيد و به هدايت نفوس پردازيد 

   جواب کافى شافى دهيد و روح القدسسؤال ّمجردباشد که به 
  ّدر لسانتان تکلم نمايد مطمئن باشيد و اميدوار به عنايات
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  ٣٣٢ص 
  جمال مبارک که قطره را دريا نمايد دانه را درختىو تأييدات 

  .ّور گرداند ذره را آفتاب کند و سنگ را گوهر آبدار فرمايدبار
   است و فيوضات او بى انتهاّعنايت او عظيم است خزائن او مملو

  .است خدائى که بديگران عنايت فرمود بشما هم عنايت مى فرمايد



  و از براى شما تأييدات و زارى نمايم ّتضرعمن بدرگاه الهى 
ّعظيمه طلبم که زبانتان سيف قاطع شود قلوبتان محل تجلى ّ  
  انوار شمس حقيقت گردد افکارتان وسيع شود و مقامتان

  اتّترقيرفيع گردد تا به نشر نفحات ا پردازيد و در عالم انسانى 
  ّ زيرا تا انسان اول خود کسب کماالت ننمايد.عظيمه نمائيد
  ختن نتواند تا خود حيات نيابد ديگران را حياتبديگران آمو

ّ پس ما بايد بکوشيم تا اول خود کسب فيوضات ملکوتيه.نبخشد ّ  
  م تا بتوانيم روح به عالم دهيم جانيّنمائيم حيات ابديه ياب
  ّ بدرگاه احديت کنيمّتضرع لهذا بايد هميشه .به جهانيان بخشيم

  ياء صافيه يابيمو طلب فيوضات باقيه نمائيم قلوبى چون مرا
   هر شب و روز عجز و زارى.تا انوار شمس حقيقت جلوه نمايد
  يا ما ضعيفيم تو قوى کن ماکنيم و طلب تأييد نمائيم که خدا

   خدايا مرده ايم. خدايا فقيريم غناى ملکوتى ده.نادانيم تو دانا فرما
  ّ خدايا ذلت محضيم در ملکوت عزيز فرما.حيات سر مدى بخش

  
  ٣٣٣ص 
   تأييدات آسمانى شامل شود هريک از ما ستارۀ درخشندهاگر

   خدايا تأييد کن نصرت فرما.ّگردد و اال از خاک پست تر شود
   خدايا. کن و از عالم طبيعت نجات دهىما را غالب بر نفس و هو

  بنفثات روح القدس زنده فرما تا بخدمت تو قيام نمائيم و
   صفا به انتشارول گرديم و با نهايت صدق وغبعبادت تو مش

  . توئى مقتدر و توانا توئى بخشنده و مهربان.آثار ملکوت پردازيم
  

  نيويورک_ خطابه در انجمن تياسفى ها 
  )1(١٣٣٠ّذى حجه ٢٥شب   ١٩١٢دسامبر  ٤ 

ُهوا  
  دنع در کائنات ندارّنفوسى که خبر از عالم حقيقت و تتب

  ن نفوس نظرى آ.ى حقيقت ننمايندّتحراکتشاف حقايق نتوانند و 
  مند و تقليد محض آنچه از آباءّسل مجسطحى دارند جه
  نه دانش و هوش دارند  از خودابدًاقدند تشنيده اند به آن مع
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  ٣٣٤ص 
   و برو نه چشم و گوش اعتماد بر حکايات و روايات نمايند

  حسب افکار اجداد خويش رفتار کنند و همچو گمان نمايند
   حادث است چنين اعتقاد دارند که اين عالمّلهيهکه سلطنت ا

  وجود شش هزار ساله يا هشت هزار ساله است و پيشتر خدا
  ّهيت اگر چنين باشد نعوذ با الو.خلقى و سلطنتى نداشته

   بوده خلق همحادث است نه قديم و حال آنکه مادام خدا
  داشته مادام نور بوده مستنير هم بوده زيرا بدون مستنير

  ّهيت الو.نور ظهور ندارد و بدون خلق خالقى مثبوت نشود
  رّصومقتضى خلق است رازق بايد مرزوق داشته باشد ت

  رّصو بدون مخلوقات و کائنات مثل اين است که تّهيتالو
  .بد کشور دارد نمائيم پادشاه اللشکرسلطنتى بدون کشور و 

  ؟ّکت و رعيتلآيا ممکن است شخصى پادشاه باشد بدون مم
  ،که نه لشکرى بوده و نه کشورى  اين مستحيل است اگر وقتى بوده

  ق خلق داشتهح پس البد ؟چگونه مى توان گفت پادشاهى بوده
  ّ اول و آخرى نداردّهيتدر اين صورت چنانچه حقيقت الو
  ه و نخواهد داشت هميشهّخلق او نيز اولى و آخرى نداشت

  خدا خالق و رازق بوده هميشه محيى و معطى بوده وقتى نبوده
ّ و ربوبيت معطل بوده باشد ّهيتکه صفات الو    تعطيلابدًاّ

  
  ٣٣٥ص 

  رّصو اين خورشيد بشعاع و حرارتش آفتاب است اگر ت.جائز نه
  کنيم که وقتى آفتاب شعاع و حرارت نداشته بايد بگوئيم از اصل

  بى نبوده مادام شعاع و حرارت نداشته شمس نبوده همينآفتا
  طور اگر بگوئيم وقتى خدا مخلوق نداشته و مرزوق نداشته بايد

ّبگوئيم خالقى نبوده و اين انکار قدمت و دليل بر حدوث ربوييت ّ  
   اين واضح است که اين کائنات نامتناهى اين کارخانۀ.است



  م عظيمه شش هفتقدرت اين فضاى غير متناهى و اين اجسا
  ّ اما اين که در تورات ذکر.هزار ساله نيست خيلى قديم است

  شش هزار سال است اين معنى دارد بظاهر نيست زيرا مى فرمايد
  خدا در هفت روز آسمان و زمين را خلق فرمود با آن که قبل
  ،از خلق آسمان و زمين آفتابى نبوده شرق و غربى وجود نداشته

   مقصد. پس معنى ديگر دارد؟ق يابدّحقز تچگونه بدون آفتاب رو
   قديم است نه حادث هميشه خلقّلهيهاين است که سلطنت ا

   داشته و خواهد داشت لهذا فيض الهىلشکرداشته کشور و 
  طاعى ندارد چنانچه براى شعاعق است انّمستمرّو تجليات او 

  سۀّمقد همچنين مظاهر .طاعى نيستقو حرارت آفتاب ان
ّالع فيوضات رباني که مطّلهيها   ه اند هميشه بوده و هستندّ

  سه بجهت چه ظاهر مى شوند حکمت و نتيجۀّمقدو آن مظاهر 
  

  ٣٣٦ص 
  ظهورشان اين است که در عالم انسانى صورت و مثال الهى ظاهر

  و صورت است و داراىدشود زيرا که حقيقت عالم انسانى حائز 
  هت جسمانى و جنبۀدو جنبه يکى صورت و مثال الهى است و ثانى ج

  ى است که آن را قالب مثالىتشيطانى چه که غير از جسم انسان را حقيق
  ت ملکوتى مى گويند در حينى که انسان مى گويد من ديدمقيا صورت و خل

  من گفتم آن کيست که مى گويد من ديدم واضح است که او غير از
  ت مى نمايدجسم است وقتى که فکر مى کند مثل اين است که با خود مشور
  ّمعلوم است حقيقت ثانويه هست که با او مشورت مى کند جسم

  تشّر مض،نه نيست که به انسان رأى ميدهد که اين کار را بکنم يا
   چه بسيار مى شود که انسان در امرى ارادۀ؟چيست و فوائدش چه

  رف مى شودنصل و فکر از آن امر مّقطعى مى نمايد و بعد به اندک تأم
  تّربا حقيقتى مشورت کرده و ملتفت مضين است که چرا بجهت ا

   از اين گذشته در عالم رؤيا.آن امر شده لهذا از آن منصرف گشته
  ّانسان سير مى کند و حال آنکه جسم اينجاست اما روح سائر در
  ّشرق و غرب دنيا آنکه سير مى کند کيست حقيقت ثانويه است

  سان با اوشخص مرده است جسمش زير خاک است ولى روح ان



  سؤال و جواب مى نمايد آن کيست که انسان با او سؤالدر خواب 
   پس در انسان غير از جسم.ّو جواب مى کند او حقيقت ثانويه است

  
  ٣٣٧ص 

ّ مثال جسد ضعيف مى شود اما آن حقيقت بر حالت.حقيقت ديگر است ً  
  واحد است جسم فربه مى شود و حقيقت بر حال واحد ماند جسد

ّ و حقيقت بر حالت اوليه مشاهده شود جسم انسانناقص شود ّ  
  در خواب مثل مرده است ولى آن حقيقت در سير و حرکت است

   آن حقيقت.گو مى نمايد و اکتشاف امورى مى کندتادراک دارد گف
  قالب مثالى است و هيکل ملکوتى نه جسم عنصرى کاشف حقايق

  ّقوۀند است و مدرک اشيا اکتشاف علوم و فنون و صنايع مى ک
  شرق و غرب عالم در آن را تسخير مى نمايد و با ّبرقيه و سائر قوا

   واضح است که اين جسم و جسد نيست.واحد مخابره مى کند
  اگر جسد بود بايستى در حيوان هم نمونۀ اين کماالت باشد

  ّقوه پس آن .زيرا حيوان با انسان در جميع قوى مشترک است
  شف حقايق اشيا است محيط بر کائناتّحقيقت ثانويه ئى است که کا

  .است واقف اسرار است هادى ملکوت است و رهبر اهل ناسوت
  آن حقيقت است که انسان را از حيوان ممتاز نمايد لکن اين

  ّ ملکوتيهّقوۀحقيقت ما بين عالم الهى و رتبۀ حيوانى است اگر 
   اشرف مخلوقات شود و داراى صورتّنيهغلبه نمايد حقيقت انسا

  ّو مثال الهى گردد و اگر جهت حيوانيه غالب آيد از حيوان پست تر
   در انسان ظهورش بيشترّنيهونات حيوائششود چه که حاالت و 

  
  ٣٣٨ص 
   و منازعۀ بقاتاتش شديد تر است مثل غضب و شهوّو مضر

  جنگ و جدال خدعه و تزوير حرص و طمع از نقائص عالم انسانى
  ًثال مانند روباه انسان بى تربيت م.و خصائص عالم حيوانى است

  ار است در حيوان حرص است در انسان هم هست در حيوانّمک
  ّنيهى و شهوت است در انسان هم هست زيرا حقيقت انساّعدت

  ّاشدجامع است لذا آنچه در حيوان است ظهورش در انسان 



  است و آن مقتضيات عالم طبيعت است و ظلمات نقائص که
   و از جهت ديگر در انسان. عظمىّليۀ بّسبب ذلت کبرى است و

  کماالت و فيوضات الهى است که سبب سعادت سرمدى
  ت ابدى مانند عدل و وفا صدق و صفاّعزاست و مايۀ 

ّحکمت و تقى رحم و مروت محبت و مودت رفعت و معرفت ّ ّ  
  سبب اين کماالت انسان احاطه به حقائق اشيا نمايدبه که 

   بين ظلمت و نور استّنيهت انسا پس حقيق.و کشف اسرار کند
  و داراى سه صورت صورت ملکوتى صورت انسانى و صورت

   صورت طبيعى ظلمت اندر ظلمت است و مايۀ زحمت.طبيعى
  ّ اما صورت ملکوتى.ّو ذلت و سبب نزاع و جدال و حرب و قتال

   على نور است و وسيلۀ حصولٌکه منتها رتبۀ عالم انسانى است نور
  سۀّمقد و عال مظاهر ّعزو مراتب صلح و صالح و سعادت عظمى 

  
  ٣٣٩ص 
   بجهت اين ظاهر شدند که ظلمات عالم حيوانى را به انوارّلهيها

  صفات ملکوتى زائل فرمايند و نقائص عالم طبيعت را به کماالت
  ل کنند تا جهت ملکوتى غالب آيد و صورت و مثال الهىّمبد ّلهيها

  . الهى و فضائل رحمانى ظاهر شودّورانيتندر عالم انسانى جلوه نمايد 
  ّ عالم وجودند و معلم عالم انسانىّىسه مربّمقدپس اين مطالع 

  نفوس بشرى را از ظلمات ضاللت و غفلت و نواقص و رذائل عالم
   داللت کنند جاهلندّنيهطبيعت نجات دهند و به فضائل و خصائل روحا

  شته گردند ظالم اند فردرندهعالم گردند حيوانند انسان شوند 
  رند عادل و خاضع شوند تا انسان زمينى آسمانى شود ناسوتىّبو متک

  ملکوتى گردد طفل رضيع مقام بلوغ يابد فقير و ذليل غنى و عزيز
  نبود جمع بشر در صقع حيوانّمقدسه  خالصه اگر ظهور مظاهر .شود

   اگر اطفال بشر تربيت نشوند در مدارسّالبتهبودند بلکه پست تر 
   جاهل و نادان مانند و اگر تالل وّىخل نگردند بدون مربدا

  جبال بحال طبيعى گذارده شود جنگل و آجام گردد اثمار آبدار
ّنيارد و فواکه طيبه ندهد اما چون در تحت تربيت باغبان ببار ّ  

ّدر آيد ازهار و اثمار لطيفه دهد فيض و برکت کلي   .ه حاصل نمايدّ



  ت جنگل و خار زار است و مظاهرپس عالم خلقت به مقتضاى طبيع
   عالم انسانى که به تربيت عالم وجود پردازندّىسه باغبان الهى و مربّمقد

  
  ٣٤٠ص 

  م ماند لطافت و نظافت يابد و اثمارخرتا اشجار نفوس سرسبز و 
   لهذا اين. گرددّنيهّطيبه دهد سبب زينت  حدائق انسا

   که اين فيض عظيم است نمى شودّمستمرّفيض الهى و تربيت ربانى 
  منقطع گردد و اين جلوۀ رحمانى تمام شود شمس حقيقت هميشه
  در غروب باشد غروبى که آن را طلوعى در پى نباشد مماتى که او را

   آيا اين سزاوار عالم الهى و شمس حقيقت.حياتى از عقب نيايد
  ؟است که در غروب ابدى ماند و از تربيت عالم وجود ممنوع

  ود شمس براى افاضه است چگونه غروب دائمى نمايدا وج و ال
  ّو فيض او انقطاع جويد بلکه فيض او مستمر است آفتابش هميشه

  طالع است و آثارش دائم و ظاهر نسيمش مدام در مرور است
   لهذا بايد هميشه منتظر و.و الطاف و مواهبش در بروز و ظهور

   به ظهورّاميدوار بود و متوجه ملکوت فيوضات پروردگار که
  سه عالم بشر فيض جليل اکبر يابد جهان جهان ديگرّمقدمظاهر 

  ّ اما ظهور مظاهر.ّشود و عالم امکان غبطۀ جنت و رضوان گردد
  ون و کماالت ظاهرشىء بايد به اکمل صورت باشد و به اعظم ّلهيها

  تى الهى و نفوذى آسمانى تا ممتاز از سائرين باشدّقوشود يعنى با 
  فات و آثار اولى و اقدم مثل اين که آفتاب از جميعو در جميع ص

  ستاره ها ممتاز است هر چند در مقام خود کواکب و نجوم نيز
  

  ٣٤١ص 
  ّروشن اند و در ليالى درخشنده اما شمس را تابش ديگر است

  الهى نيز چنين باشد تا ثابت شودو تأثيراتش برتر بايد مظهر فيض 
ّکه معلم الهى است و مرب    انسانى شمس حقيقت است اعظم عالمىّ

ّتجلى است و اول جلوۀ آسمانى تابش و تأثيراتش بذات خود است ّ  
   بايد بگوئيم کماالتش مأخوذّنه اکتساب از نفوس بشرى و اال

   چگونه مى شود شخصى را که ديگران تربيت کنند،از سائرين است



  ه مظهر فيض الهى بايد مستقل باشد ن؟ عالم انسانى شودّىاو مرب
   کامل باشد نه ناقص غنى از ماسواهب باشد نه مربوّمربى ّظلمست

  باشد نه محتاج تربيت اهل دنيا جامع جميع کماالت باشد نه
  محدود و محصور تا بتواند نوع بشر را تربيت کند ظلمات جهل

   عالم را عالم ديگر نمايد صلحّلهيه اّقوۀو نادانى را زائل نمايد به 
  ّوحدت عالم انسانى را مروج باشد اديانعمومى را ترويج کند 
   لهذا اميد چنان است که الطاف و.ّمختلفه را متحد سازد

  ّمواهب ربانى ظهورى شديد يابد انوار شمس حقيقت ديده هاى
  مما را روشن کند دلها را نورانى نمايد ارواح را مستبشر سازد هم

  انسانىبۀ عالم ّ حيات ابديه دهد تا به منتهى رتعاليه بخشد و
   من نه ماه است در امريکا در اغلب شهر ها در کنائس.نائل گرديم

  و مجامع عظمى صحبت کرده ام نفوس را به وحدت عالم انسانى
  

  ٣٤٢ص 
  ّمتذکر نموده جميع را به الفت و يگانگى نوع انسان خوانده ام فى
  ّالحقيقه نهايت رعايت را از اهالى امريکا ديدم الحق ملت امريکا

  ى حقيقت نمايدّتحرنجيبه است استعداد هر کمالى دارد و ّملت 
  و حال عزم حرکت دارم فردا ميروم لذا خدا حافظى مى کنم و از براى

  ت ملکوتى و حيات ابدىّزشما تأييدات آسمانى مى طلبم و ع
  ّنيتمى خواهم تا به منتها مقامات عالم انسانى رسيد و نهايت ممنو

  ا را فراموش نخواهم کرد بلکه هميشهچوقت شميرا از شما ها دارم ه
   و زارى نمايم و شما را توفيق رحمانى و برکت و فيضّتضرعبدرگاه الهى 
  .آسمانى جويم

  
  ٣٤٣ص 

   )1(خطابه در کشتى سلتيک
  )2(١٣٣٠ّذى حجه  ٢٦   - ١٩١٢دسامبر   ٥   بندر نيويورک

ُهوا  
  رواين روز آخر و مالقات آخرى است حاال ديگر سوار واپ

  ات براىّت من به شما است و به کرّيشده ميرويم و اين آخرين وص



  شما صحبت داشتم و به وحدت عالم انسانى دعوت کردم که جميع
  ّبشر بندگان خداوند هستند و خدا به جميع مهربان کل را رزق

  ّميدهد و حيات مى بخشد در حضرت ربوبيت جميع بنده اند و
   بايد ما هم با جميع ملل لهذا.ّفيوضات الهيه يکسان مبذول

ّى باشيم و اين تعصبات دينيه و جنسيه ونعالم در نهايت مهربا ّ ّ  
ّبات وطنيه و سياسيه را فراموش نمائيمّتعص    جميع روى زمين.ّ

  .ّيک کره است و جميع امم يک سالله اند و کل بندگان يک خداوندند
  پس هر نفسى سبب کدورت ديگرى شود نزد خدا گنه کار است
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  ٣٤٤ص 
  خدا جميع قلوب را مسرور مى خواهد تا هر فردى از افراد در نهايت
  ّسعادت زندگى نمايد و از اختالفات و تعصبات دينى و مذهبى

   شما که.و وطنى بيزار و در کنار گرددّو تعصبات جنسى و سياسى 
  الحمد  چشمتان بينا شد و گوشتان شنوا گشت و قلبتان

  ّآگاه ديگر نبايد نظر به اين تعصبات و اختالفات نمائيد بلکه
  بايد نظر به الطاف الهى کنيد که او شبان حقيقى است و به جميع

  آيا جائز است ، با آنکه خدا به جميع مهربان است.اغنام خود مهربان
   الوا؟ما که بندگان او هستيم با يکديگر جنگ و جدال نمائيم

   الفت و التيامّلهيه الطاف ابلکه بايد به شکرانه قيام کنيم و شکرانۀ
   خالصه مبادا قلبى.ّبا يکديگر است و محبت و مهربانى به عموم

  هآزرده نمائيد يا در بارۀ يکديگر غيبت کنيد با جميع خلق يگان
  باشيد جميع را خويشان خود شمريد هميشه مقصدتان اين

  باشد که دلى را مسرور کنيد گرسنه ئى را اطعام نمائيد برهنه ئى
   را چاره ساز گرديد و ئىشانيد ذليلى را عزيز کنيد بيچارهپورا ب

  پريشانى را سر و سامان بخشيد اين است رضاى الهى اين است
   چون من براى.لم انسانى عاّنورانيتسعادت ابدى اين است 

   مى بينيد،ّت ابديه خواهم لذا چنين نصيحت مى نمايمّعزشما ها 
  در بالکان چه خبر است چه خونها ريخته مى شود چه قدر اطفال



  
  ٣٤٥ص 

  ؟يتيم مى گردد چگونه اموال بغارت ميرود چه آتشى شعله وراست
  ن يکديگرّبا وجودى که خدا آنها را به جهت محبت خلق کرده آنها خو
  ميريزند خدا آنها را براى تعاون و تعاضد يکديگر آفريده آنها

  به نهب و غارت همديگر مشغولند بجاى اين که سبب راحت
  ّ پس شما بايد همت را.نوع خود شوند مزاحمت يکديگر مى نمايند

   صلح عمومىّنورانيتبلند نمائيد بدل و جان بکوشيد بلکه 
   گردد جميع بشر يک خاندان شوندبدرخشد اين ظلمت بيگانگى زائل

  و هر فردى خير عموم خواهد شرق و غرب معاونت کند غرب
   ارض يک وطن است و نوع انسانبه شرق اعانت نمايد زيرا کرۀ

   مالحظه نمائيد که انبياى الهى.در تحت فيض و حمايت يک شبان
   يکديگرّحبچه صدمات و باليائى ديدند بجهت اين که نوع بشر م

  سهّمقدث نمايند و آن نفوس ّبّو به حبل الفت و اتفاق تشگردند 
  بينيد چه قدر خلق غافلند که با وجود ب. جان خود را فدا کردندّحتى

  اين زحمات هنوز در جنگ و جدال اند و با وجود اين نصايح باز
  خون يکديگر ريزند چه قدر نادانند و چه قدر در غفلت و ظلمتند

   که با جميع يکسان معامله ميفرمايدخداى به اين مهربانى دارند
  با وجود اين مخالف رضاى او حرکت نمايند او به جميع رؤف و

  يان او حيات به عمومغان است اينها در نهايت عداوت و طمهرب
  

  ٣٤٦ص 
  بخشد اينها سبب ممات گردند او ممالک را معمور فرمايد اينها

   چه قدرخاندان يکديگر را مطمور نمايند مالحظه نمائيد که
  ّ حال تکليف شما ها ديگر است چه که مطلع بر اسرار الهى.غافل اند

  شديد چشم بينا و گوش شنوا داريد لهذا بايد با عموم در نهايت
  ذرى نداريد زيرا رضاى الهىعمهربانى معامله نمائيد هيچ 

  را دانستيد که در خير و صالح عموم است نصايح حق را
  عي را استماع نموديد که بايد بجمّلهيهشنيديد و بيانات و تعاليم ا

  ت نمائيد بدخواهان را خيرخواهّحب به دشمنان دوستى و مّحتى



   پس به موجب اين.باشيد و مخالفان را يار موافق گرديد
  تعاليم عمل نمائيد بلکه اين ظلمات حرب و جدال زائل شود

  ّ گردد غرب معطر شودّمنور جلوه نمايد شرق ّلهيه اّنورانيت
  ب و شمال دست در آغوش يکديگر نمايند و امم عالم درجنو

  ّنهايت محبت با هم معاشرت و الفت يابند تا به اين مقام نرسند
ّعالم انسانى راحت نيابد سعادت ابديه حاصل نشود اما ّ  

  سه عمل نمايند عالم ناسوتّمقداگر به موجب اين تعاليم 
  ردوسّ جنت ابهى و غبطۀ فآينۀ ملکوت گردد روى زمين

  ّ اميدوارم موفق بر عمل به تعاليم شويد تا چون.برين شود
  شمع به عالم انسانى روشنى بخشيد و مانند روح جسم امکان را

  
  ٣٤٧ص 

  ت ابدى اين است صورت وّعزبحرکت آريد اين است 
  ّمثال الهى که شما را به آن وصيت مى نمايم و اميد چنان

  .ّکه به آن موفق شويد
  


