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      قسمت سوم    
  حضرت عبدالبهاء خطابات        
       در سفر اروپا، امريکا و کانادا  
  و مصر و ارض اقدس    

 
  ١ص 

  . بيان فرموده اند١٣٣٠ ّولربيع اال ١٦در هتل ويکتوريا پنجشنبه ّيه خطابه که در رملۀ اسکندر
  يک وقت اق بودند هريک عالم امکان را شمسى در نهايت اشر  هرّالهيهۀ ّمقدسمظاهر  

   حضرت موسى کوکبش.طلوع عالمرا روشن نمودند ولى کيفيت طلوع تفاوت دارد
   قاهره شريعت ا را در ميان بنى اسرائيل منتشرّقوۀاشراق کرد بر آفاق ولى ب

   يعنى کلمة ا.نى اسرائيل بودبنمود ولى تجاوز بجائى ديگر نکرد بلکه حصر در 
  ّترقىشريعت حضرت در جميع مراتب ّ ظل  درّملتسرائيل بخشيد و آن روح ايمان به بنى ا

  کرد و توسيع يافت تا رسيد بزمان سليمان و داود و پانصد سال طول کشيد تا چنانکه
   و ضعفّذلت در زمان فرعون بنى اسرائيل نفوسى در نهايت .بايد و شايد امر منتشر شد

   حضرت موسىّمعنويۀ ّقوۀ سوء اخالق بجۀبودند و مستغرق در هوى و هوس و در نهايت در
   آفاق شدند و تحت تربيت الهىّنيت کردند و از ظلمات نجات يافتند و سبب نوراّترقى

   رسيدند بعد منحرف از صراط مستقيم و منصرف ازّترقى تربيت گشتند تا بمنتهى درجۀ
   آمد کوکب عيسوى قديم افتادند تا دورۀ حضرت مسيحّذله منهج قويم گشتند دو باره ب

  ّمحبت معدودى قليل مهتدى بنور هدايت شدند و مشتعل بنار آن حضرت ّايام در .طلوع نمود
  طع از ماسوى ا گشتند از راحتشان از دولتشان ازنقا گشتند منجذب شدند و م

   مؤمنين.حياتشان گذشتند و جميع شئونشان را فراموش نمودند ولى معدودى قليل بودند
  يکى از آنها اعراض کرد و استکبار نمود محصور  فى الحقيقه دوازده نفر بودند وحقيقى

   سيصد سال طول کشيد تا امر حضرت انتشار يافت و کلمة.در يازده نفر و چند زن شد
  ّنيت و نوراّنيتا نافذ شد و نداى ملکوت ا بجميع اطراف ارض رسيد و روحا

   حضرت رسولّنيرمان حضرت رسول عليه السالم رسيد  ز.حضرت جهان را زنده و روشن کرد
  طلوع نمود ولى در يک بيابانى شن زار خالى از آب و علف که از سطوت ملوک دور بود و

   سائر ممالک در آنجا نفوذى نداشت بلکه محصور در چندعظيمه مفقود قواى نافذۀّقوۀ 
  

  ٢ص 



  کديگر صولتى داشتند و قبيلۀقبائلى بود که در نهايت ضعف بودند فقط بالنسبة بي
  ه حکومت مينمودند و درّاعظم آنها هزار نفر بود که در مکّقوۀ اعظم آنها قريش بود که 

  بادية العرب زندگانى ميکردند از انتظام و اقتدار فى الحقيقه عارى بودند و
  د نمودقاهره امر ا را بلنّقوۀ  حضرت ب.بود سالحشان عبارت از شمشير و نيزه و عصا

   قاهره بيند فورًا خضوع کند و خاشع گردد هرّقوۀو اين معلوم است که هر نفسى که 
   نشود داللتّمتأثر اگر انسانى را هزار کتاب نصايح بخوانى . مطيع شودفورًاعاصى 

  ّقوۀ  تأثير نمايد در او ابدًا اثر نکند بجزئى گکنى و بياناتى نمائى که در سن
  ّقوۀ حضرت ب. خاضع و خاشع گردد و امتثال امر نمايدفورًاد که  شوّمتأثرقاهره چنان 

  .قاهره امرشانرا بلند کردند و علمشانرا بر افراختند و شريعت ا انتشار يافت
   قاهرۀ دول زلزله برّقوۀجمال مبارک و حضرت اعلى در زمانى ظاهر شدند که ّاما 

  عمار نبود در قطب آسيا ظاهر شدند وعتکف دور از مارکان عالم انداخته بود در محلى 
   قريش نبود هر دولتى با پنجهزاراعدا بجميع انواع اسلحه مسلح بودند حکايت قبيلۀ

   در ميدان حرب جوالن ميداد يعنى جميع دول در نهايت اقتدار بودندلشکرتوپ ده کرور 
  ريخ الى يومنا اگر بتاريخ رجوع نمائيد از بدايت تا. و عظمتّقوتو جميع ملل در نهايت 

  هذا در هيچ عصر و قرنى دول عالم باين اقتدار نبودند و ملل عالم باين انتظام
   طلوع نمود ولى در نهايت مظلومى وحيدّنيت در همچو وقتى شمس حقيقت از افق رحما.نبودند

   در. و نصير و قواى عالم بر مقاومت جمال مبارک دائمًا قيام داشتّمعينو فريد و بى 
  ئى نماند که بنهايت درجه برّيه  هر مصيبتى بر وجود مبارک وارد شد بلموارد بال

  وجود مبارک وارد نيامد جميع تکفير کردند تحقير نمودند ضرب شديد زدند مسجون کردند
  سرگون نمودند و عاقبت در نهايت مظلوميت از وطن اخراج و نفى بعراق نمودند دو باره

  رميلى منفى نمودند و بعد بخراب ترين قلعه هاىباسالمبول و از اسالمبول بار سوم ب
   فرستادند و در آنجا مسجون نمودند ديگر از اينجا موقعى بدترّعکاعالم مانند قلعۀ 

   نميشد و سرگونى اعظم از اين ممکن نهّتصوراعظم براى نفى و حبس م
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  عه ئى يعنى چهار چنين واق. مسجون کردندّعکا مثل  ئى و باالخره در قلعهمرتبهکه چهار 
  . نفسى از محل سرگونى بمحل نفى و از محل نفى بسجن اعظم افتد در تاريخ نيستمرتبه

  با وجود اين در سجن در زير زنجير مقاومت بمن على االرض يعنى با جميع ملوک و ملل
   در وقتيکه در زير چنگ و زجر آنها بود آن الواح ملوک صدور يافت و انذارات.فرمود

   مختصر اينست که امرش را در سجن. در سجن اعتنائى بدولتى نفرمودندابدًاو شديده شد 



  جهانگير کرد در زير زنجير آوازۀ کلمة ا بشرق و غرب رساند و رايت ملکوت
   هر چند بظاهر.مرتفع نمود و انوارش ساطع گرديد و جميع قواى عالم مقاومت نتوانست

  بود چه که هر مسجونى در سجن ذليل است حقيرمسجون بود ولى از ساير مسجونين ممتاز 
   جميع ارباب مناصب و مأمورين کهًمثال .است و قاعده چنين است ولى او چنين نبود

  بودند در ساحت اقدس خاضع و خاشع بودند و جميع زائرين احباب مشاهده عيانًا
  شرف شوندنهايت التماس مينمودند که مّيه و عسکرّيه مينمودند که بعضى از امراء ملک

  . مصطفى ضياء پاشا خواست پنج دقيقه مشرف شود قبول نشدّعکا ّتصرفمقبول نميفرمودند 
  فرمان پادشاهى اين بود که جمال مبارک در اطاقى مسجون باشند و اگر نفسى بخواهد

  ين مبارک نگذارند و در نهايت مواظبت باشند کهّتعلق مّحتىبحضور مبارک مشرف شود 
   مبارک در کوه در همچو وقتى مسافر خانه برپا بود و خيمۀ.رودمبادا نفسى بحضور 

   با وجوديکه حکم پادشاهى اين بود ولى.کرمل برپا و مسافرين از شرق و غرب ميآمدند
   خاضعّکلّاما  بحکم پادشاه بتضييق حکومت اعتنا نميفرمودند در سجن بودند ابدًا

  بحسب ظاهر مسجون بودند ولى در حاکم تبحقيقّاما حسب ظاهر محکوم بودند بودند ب
   مختصر اينست که جمال مبارک امرش را در زير حکم زنجير بلند نمود اين.ّعزت نهايت 

   هر نفسى را سرگون مينمودند زار و زبون ميشد.برهانيست که کسى نميتواند انکار کند
  ميکنند امر شد و هر نفسى را مسجون ّعلومعدوم ميشد ولى جمال مبارک را سرگونى سبب 

  مسجونى جمال مبارک سبب استقالل او شد هر نفسى را بر اوّاما سبب اضمحالل اوست 
  جمهور هجوم ميکنند معدوم
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  ميشود لکن هجوم جمهور بر جمال مبارک سبب اشراق نور گشت انوارش ساطع شد
  رت بارى امشب شب مولود حض.ش کامل شد برهانش واضح و المع گرديدّحجتآياتش المع گشت 

  رسول است حضرات اسالم مولد گرفته اند و مولدى حضرات عبارت از عاداتيست هزار ساله
   از اين والدت بالنتيجةفى الحقيقهکه بحسب رسوم و قواعد و آداب مجرى ميدارند ولى 

   اين والدت سبب شد که هيئت.در عالم آثارى جديد ظاهر شد و نتايجى مفيد حاصل گشت
  د از حالتى بحالتى ديگر منتقل شد در وقتش تأثيرات عجيبهآسيا تغيير و تبديل کر

  ّهکلکرد ولى حضرات ندانستند که بعد از حضرت چه کنند در هر سرى هوائى و از هر 
   بارى نگذاشتند که آن نور ساطع روشن شود بنزاع و جدال مثل خروسهاى.صدائى بلند شد

  نگذاشتندّاما ا شب مبارکى بود  امشب براى آسيفى الحقيقه .جنگى بيکديگر حمله کردند
  ارکيم وب اميدواريم ما که بندگان جمال م.بلکه بنهب و غارت و نزاع و جدال پرداختند



  عبد آستان او هستيم در درياى عنايتش مستغرقيم در ساحل شريعتش ساکنيم و مشمول
  نيم کهستان مبارک وفا داشته باشيم نوعى کآ ا بءيم بلکه انشاّنيتعين رحمالحظات 
   امر مبارکش شويم تا حالوت تعاليم جمالّنيت امر و روحاّعلويت امر و ّنيتسبب نورا

  مشروط باين شرط است که بموجب وصايا و نصايح مبارکّاما  .مبارک مذاقها را شيرين کند
  .ابهى است شرطش عمل بوصايا و نصايح جمالّاما عمل نمائيم و يقين است که عالم روشن خواهد شد 

  
  ٥ ص

   در پاريس١٩١٣ مى ٢٤شب  نطق مبارک در مبعث حضرت اعلى در منزل مسيو و مادام دريفوس
هو ا  

  .ث حضرت اعلى بود لهذا جميع شما ها را تبريک ميگويمعامروز چون مب
  امروز روزى بود که شبش حضرت باب در شيراز براى حضرت باب الباب اظهار امر

  وع صبح است چنانکه طلوع صبح بشارت بظهور ظهور حضرت باب عبارت از طل.کردند
  آفتاب ميدهد همين طور ظهور حضرت باب عالمت طلوع شمس بها بود يعنى صبحى بود

  نورانى که آفاق را روشن کرد و آن انوار کم کم نمايان شد تا عاقبت مهر رخشان جلوه
  رت بظهور حضرت باب مبشر بطلوع شمس بهاء ا بود و در جميع کتب خويش بشا.نمود

  نادّ کتابيکه موسوم باحسن القصص است ميفرمايد يا سيّاول در ّحتىحضرت بهاء ا داد 
   القتل فى سبيلک نهايت آرزوى حضرت بابّ االتّينى لک و ما تمّاالکبر قد فديت بکل

  را بر سر مبارک نهاد که جواهر زواهرشّيه شهادت در اين سبيل بود اين تاج سلطنت ابد
   حضرت اعلى روحى له الفداء صدمات بسيار شديده ديد.صار را روشن نمايدقرون و اع

   خويش حبس بود بعد از آنجا باصفهان حرکت فرمود علماى امر در شيراز در خانۀّاولدر 
  آنجا حکم بقتل دادند و نهايت ظلم و اعتساف روا داشتند حکومت حضرت را به تبريز

   بقلعۀ چهريق براى حبس فرستادند ضرب شديدفرستاد و در ماکو حبس شدند و از آنجا
  لولهگبه تبريز مراجعت دادند و هزاران ديدند و اذيت بى پايان کشيدند آخر االمر 

  بسينۀ مبارکش زدند لکن از اين شهادت شمعش روشنتر شد و علمش بلند تر گرديد و
   بارى بعضى.ست ظهورش شديد تر گشت تا حال که در شرق و غرب اسم مبارکش منتشر اّقوۀ

  ه تا يوم ظهور از حقيقت خويش هيچ خبر ندارند مانندّمقدسرا چنان گمان که مظاهر 
  .زجاجى که از روشنائى بى نصيب است و چون سراج امر روشن شود آن زجاج نورانى گردد

  ه از بدايت ممتاز بوده اند اين است که حضرتّمقدسولى اين خطا است زيرا مظاهر 
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   مسيح بود کلمه بود و کلمه نزدّاولمايد در ابتدا کلمه بود پس مسيح از مسيح ميفر
   بعضى را گمان چنان که وقتى که يحيى از نهر اردن حضرت مسيح را تعميد داد.خدا بود
   روح القدس بر مسيح نازل شد و مبعوث گشت و حال آنکه حضرت مسيح بصريحآن وقت

  دم بين المآءًٓا و االّ ميفرمايد کنت نبيّمدمح همچنين حضرت . مسيح بودّاولانجيل از 
   آفتاب.ى فيک فخلقتکّحبة کينونتى عرفت ّين و جمال مبارک ميفرمايد کنت فى ازليّو الط

  هميشه آفتاب است اگر وقتى تاريک بوده آفتاب نبوده آفتاب بحرارتش آفتاب است لهذا
  يوم بعثت عبارت ازا ّام . ذات خود بوده و هستندّنيته لم يزل در نوراّمقدسمظاهر 

   بروحّمؤيد از قبل هم نورانى بوده اند حقيقت آسمانى بوده اند و ّاظهار است و اال
   است و هرّتعددمالقدس و مظهر کماالت الهى مثل اين آفتاب که هر چند نقاط طلوع آن 

  ى و هر روزى از برجى طلوع مينمايد ولى نميشود گفت آفتاب امروز حادثمطلعوقتى از 
   بارى حضرت اعلى.ت نه بلکه همان آفتاب قديم است لکن مطالع و مشارق حادث و جديداس

   تسع ظهوردر سنۀکه روحى له الفداء در جميع کتب خويش بشارت بظهور بهاء ا داد 
   بلقاء ا فائز ميشوند يعنى ظهورّکلعجيبى ظاهر ميشود و هر خيرى حاصل ميگردد و 

   خالصه. آفتاب حقيقت طالع و روح ابدى دميده خواهد شدّرب الجنود خواهد بود و
   آن بود که چون حضرت.بيانات بسيار دارد که جميع در بشارت بظهور بهاء ا است

  بهاء ا در بغداد يوم رضوان اظهار امر فرمود جميع بابيان معترف شدند مگر
   و جميع خلق حيران که و قدرت بهاء ا قبل از اظهار امر ظاهر بودّقوت قليلى و

   ظهور درّجرد جليلى است و اين چه کماالت و علم و فضل و اقتدار لهذا بماين چه شخص
  با آنکه حضرت بهاء ا در حبس بود ولى امرش شرق و. فت شدندملتى قليله خلق ّايام

  غرب را احاطه نمود دو پادشاه مستبد ميخواستند امرش را محو نمايند و سراجش را
  تر شد در زير زنجير علمش را بلند کرد و در ظلمت زندان نورشن ش کنند لکن روشخامو

  ساطع گشت و جميع اهالى شرق ملوک و مملوک نتوانستند مقاومت نمايند آنچه منع کردند
  و اصحابش را کشتند نفوس
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   و اين.بيشتر اقبال کردند بجاى يکنفر مقتول صد نفر اقبال کردند و امرش غالب شد
  قدرت بهاء ا قبل از ظهور معلوم بود نفسى بحضورش مشرف نشد مگر آنکه مبهوت گشت

  ما نميتوانيم ازّاما علما و فضالى آسيا همه معترف بودند که اين شخص بزرگوار است 
  ميدانستندّاما تقاليد دست برداريم و ميراث آباء را ترک کنيم هر چند مؤمن نبودند 

  ى نداشت کماالتشّمعلم بهاء ا در مدرسه ئى داخل نشد  و.که شخص بزرگوارى است



   با وجود.بذاته بود همۀ نفوسى که او را مى شناختند اين مسئله را بخوبى ميدانستند
  د و علوم و کماالتش را شنيديد حکمت و فلسفه اش را مى بينيد کهيرا ديد اين آثارش

  سفه شهادت ميدهند و ميگويند که آفاق است تعاليمش روح اين عصر است جميع فالرمشهو
  ش از خود اوّنيت بارى مظهر الهى بايد نور الهى باشد نورا.اين تعاليم نور آفاق است

  نور ماه و بعضى ستارگان ازّاما باشد نه از غير مثل اينکه آفتاب نورش از خود اوست 
  اقتباسه بذاتهم است نميشود از ديگرى ّمقدس مظاهر ّنيتآفتاب است بهمچنين نورا

  يگران بايد از آنها اکتساب علوم و اقتباس انوار نمايند نه آنها ازنمايند د
   چنين بوده اند حضرت ابراهيم و حضرت موسى و حضرت مسيح وّالهيه جميع مظاهر .ديگران

   و حضرت باب و حضرت بهاءا در هيچ مدرسه ئى داخل نشدند لکن کتبى ازّمحمدحضرت 
   بهاء ا وّقضيۀ و اين .ادت دادند بر اينکه بيمثل بوده اندآنها صادر که جميع شه

  ن در ايران نفوس دليل و برهان ميدانند در شرقٓاب يعنى عدم دخول در مدارس را االب
  ت او مينمايند که هيچکس نميتواند مانند اين آياتّيّبکتب بهاء ا استدالل بر حق

  ير آن بنويسد زيرا اين کتب و آثار ازصادر نمايد و نفسى پيدا نشد که بتواند نظ
ّشخصيکه در مدرسه ئى داخل نشده صادر گشته و برهان حقي    بارى اين کماالت.ت اوستّ

  بذاته بوده و اگر غير اين باشد نميشود نفوسيکه محتاج تحصيل از ديگرانند چگونه
  مظهر الهى پس بايد .مظهر الهى ميشوند سراجيکه خود محتاج نور است چگونه روشنى بخشد

  خود جامع کماالت موهبتى باشد نه اکتسابى شجرى باشد مثمر بذات باشد نه ثمر مصنوعى
   مبارکه است که بر آفاق سايهچنان شجر شجرۀ

  
  ٨ص 

   پس در آثار و علوم و کماالتيکه از حضرت بهاء ا ظاهر.به دهدّ طيافکند و ميوۀ
  بودحضرت باب در جميع کتب بشارتّيه رحمانات ّتجلي و ّالهيهّقوۀ شد نظر نمائيد که ب

   لهذا شما ها را تبريک روز بعثت حضرت اعلى روحى. دادّالهيهبظهور آن فيوضات و کماالت 
  .قلوب باد  سرورله الفداء ميگويم که اين عيد سعيد و روز جديد بر جميع شما ها مبارک و مايۀ

  
  نآءّ و الثّةحيّدگز عليه التيدان ز.ا .ا د جناب مسترنهوال
هوا  

  ّمحبت بود رسيد و بکمال ١٩٢١ که بتاريخ چهارم اپريل  ئىهاى حقيقت جو شخص محترم نام 
   ممتنع االدراک ّهيتالو ثابت است ولى حقيقت ّعقليه بدالئل ّهيتالووجود ّاما  .قرائت گرديد

  يه عالمرتبۀادراک ّيه  دانمرتبۀ زيرا چون بنظر دقيق نظر فرمائى هيچ .است



  است ممتنع است که عالم نباترا ادراکّيه  دانمرتبۀ عالم جماد که ًمثال .ننمايد
   نمايد ازّترقىى اين ادراک ممتنع و محال است و همچنين عالم نبات هر چند ّکلتواند ب

   حيوان فوق رتبۀ نباتعالم حيوان خبر ندارد بلکه ادراک مستحيل است چه که رتبۀ
   حقيقتّتصور نمايد ّترقى و بصر نتواند و عالم حيوان هر چه  سمعّتصوراست اين شجر 

   انسانمرتبۀ نتواند زيرا ّتصور ّئيهعقل که کاشف اشياست و مدرک حقايق غير مر
   حدوثند ولىّحيز  عاليه است و حال آنکه اين کائنات تمامًا در مرتبۀ بحيوان بهبالنس

  مستحيل است ولى  اعلى نتواند بلکهمرتبۀنى ادراک  ادمرتبۀ هيچ .تفاوت مراتب مانع از ادراک است
  

  ٩ص 
   نبات و جماد کندمرتبۀ حيوان ادراک ًمثال . ادنى کندمرتبۀ اعلى ادراک مرتبۀهر 

   حيوان و نبات و جماد نمايد ولى جماد مستحيل است که ادراکمرتبۀانسان ادراک 
   اعلىمرتبۀ ادنى مرتبۀود اين هيچ ز حدوث است باوجّ اين حقايق در حي.عوالم انسانى کند

  را ادراک نتواند و مستحيل است پس چگونه ميشود که حقيقت حادثه يعنى انسان ادراک
   صدّهيتالو کند که حقيقت قديمه است تفاوت مراتب بين انسان و حقيقت ّهيتالوحقيقت 

  ند صور کّتصور و آنچه انسان . اعظم از تفاوت بين نبات و حيوان استمرتبههزار 
  موهومۀ انسان است و محاط است محيط نيست يعنى انسان بر آن صور موهومه محيط است و

   و. محاط نگردد بلکه بجميع کائنات محيط است و کائنات محاطّهيتالوحال آنکه حقيقت 
  انسانّاما  مينمايد آن وجود ذهنى دارد نه وجود حقيقى ّتصورى که انسان ّهيتالوحقيقت 
   دارد و هم وجود حقيقى پس انسان اعظم از آن حقيقت موهومه است کهذهنى هم وجود

   طير ترابى نهايتش اينست مقدارى از اين بعد نامتناهى را پرواز تواند. آيدّتصورب
  ّهيتالوبوجود ّيه  يا الهامّعقليه ّۀ بايد ادلو لکنولى وصول باوج آفتاب مستحيل است 
   بيکديگرمرتبطاين واضح است که جميع کائنات  .اقامه نمود يعنى بقدر ادراک انسانى

  مثل اعضاء هيکل انسانى چگونه اعضا و اجزاء هيکل انسانى بيکديگرّ تام است ارتباط
   پا وًمثال . استمرتبط است همين قسم اجزاء اين کون نامتناهى جميع بيکديگر مرتبط
  يد سمع بشنود تابيند تا پا قدم بر دارد با بسمع و بصر است بايد چشم بمرتبطقدم 
   نمايد هر جزئى که از اجزاء انسانى ناقص باشد در سائر اجزاء فتور و قصورّدقتبصر 

   بجميع اعضاست و همچنين سائرمرتبط بقلب و معده است و شش مرتبط دماغ .حاصل گردد
   عاقله خواه قديم گوئيم خواهّقوۀاعضاء و هر يک از اين اعضا وظيفه ئى دارد آن 

  ّو مدبر جميع اعضاء انسانست تا هر يک از اعضاء بنهايت انتظام وظيفۀحادث مدير 
  ائفظ خللى باشد جميع اعضا از اجراى وّعقليهّقوۀ اگر در آن ّاما  .خود مجرى نمايد



  .ات اعضاء خلل عارض شود و نتيجه نبخشدّتصرفاصلى خود باز مانند و در هيکل انسان و 
  و همچنين در اين کون نامتناهى

  
  ١٠ ص

ّکليه ّقوۀّ البد مالحظه نمائيد   ّ ئى موجود است که محيط است و مدير و مدبر جميعّ
  ّاجزاء اين کون نامتناهى است و اگر اين مدير و مدبر نبود عالم کون مختل بود و

   مادام مالحظه مينمائيد که اين کون نامتناهى در نهايت انتظام.نظير مجنون ميبود
   نهايت اتقان وظائف خود را مجرى ميدارند و ابدًا خللىاست و هر يک از اجزاء در

ّکليه ۀّنيست واضح و مشهود ميگردد که يک قو   ّ موجود که مدبر و مدير اين کونّ
   و ديگر آنکه هر چند جميع کائنات نشو و.نامتناهيست هر عاقلى اين را ادراک مينمايد

  ب حرارت مى بخشد باران آفتاًمثالات خارجه اند ّمؤثرنما مينمايد ولى در تحت 
   پس معلوم شد که هيکل انسانى.ميپروراند نسيم حيات ميبخشد تا انسان نشو و نما نمايد

  ات خارجه نيزّمؤثرات نشو و نما ننمايد آن ّمؤثرات خارجى است بدون آن ّمؤثردر تحت 
  آب منوطى وجود انسانى منوط بوجود آب است و  نما نشو وًمثال .ات ديگرى استّمؤثردر تحت 

  رّ و بحر تبخّبوجود باران و باران منوط بوجود ابر و ابر منوط بوجود آفتاب تا بر
  هىتمنّ البد  پسّمتأثرند و هم ّمؤثر اينها هر يک هم .ر ابر حاصل شودّنمايد و از تبخ

   نيست و تسلسل منقطع ميگردد ولى حقيقت آنّمتأثرى ميشود که از کائن ديگر ّمؤثرب
   و از اين گذشته جميع کائنات موجوده محدود و.کن آثارش واضح و مشهودکائن مجهول و ل

  ّنفس محدوديت اين کائنات دليل بر حقيقت نا محدود چه که وجود محدود دال بر وجود
ّکليه بارى از اين قبيل ادله بسيار که داللت بر آن حقيقت .نا محدود است    دارد و آنّ

ّکليهحقيقت     از شئون و احوال حادثات است چه که هرّمقدس  وّزهمن چون حقيقت قديمه است ّ
  ىّهيتالو پس بدان اين .حقيقتى که معرض شئون و حادثات باشد آن قديم نيست حادث است

   و حال آنکهّتصور است نه فوق ّتصور مينمايند در تحت ّتصورکه ساير طوائف و ملل 
   کماالت و آثار آن مظهر جلوۀّالهيه ۀّمقدسمظاهر ّاما  . استّتصور فوق ّهيتالوحقيقت 
  ًمثال . الهوتى حيات ابدى عالم انسانى استه اند و اين فيض ابدى و جلوۀّمقدسحقيقت 

  چکس وصول نتواند جميع عقول و افکار قاصر است ويشمس حقيقت در افقى است عالى که ه
   ازّمنزه و ّمقدساو 

  
  ١١ص 

  اند که استفاضهّيه  نوران مراياى صافيۀ بمنزلۀّالهيهۀ ّمقدس مظاهر و لکن ّکلادراک 



  از شمس حقيقت ميکنند و افاضه بر ساير خلق مينمايند و شمس بکمال و جاللش در اين
   اين است اگر آفتاب موجود در آئينه بگويد من شمسم صادق. نورانى ظاهر و باهرآئينۀ

   کمالش در اينتمام جالل و جمال و  اگر شمس با.است و اگر بگويد نيستم صادق است
  ّل از عالم باال و سمو مقام خود ننموده و درّ صافيه ظاهر و باهر باشد تنزآئينۀ

   تنزيه و تقديس خود بوده و خواهدّعلواين آئينه حلول ننموده بلکه لم يزل هميشه در 
  بايد مستفيض از آفتاب باشد زيرا وجودش منوط و مشروطّيه  و جميع کائنات ارض.بود

  ّتيآء آفتاب و اگر از آفتاب محروم ماند محو و نابود گردد اين معيبحوادث و ض
   پس معلوم شد که.ه مذکور است انسان بايد با خدا باشدّمقدس است که در کتب ّالهيه

   مرئى و وجودشىء  ظهورش بکماالت است و آفتاب و کماالتش در آئينۀّهيتالوحقيقت 
  ها از پيش چشم بره يابى و گوش شنوا و پرد ا اميدوارم نظر بين.ّالهيهح از فيوضات ّمصر
  .ناءّة و الثّحيّ عکسى که خواسته بودى در ضمن مکتوب است و عليک الت.خيزد
  ّعباسعبدالبهاء ١٩٢١مى 

  
  امريکا -خطابه در يکى از مجامع عظيمه بين شيکاغو و واشنگتن 

ّماديهامروز در جميع جهان افکار     ى منقطعّکلبّيه ن انتشار يافته و احساسات روحاّ
   نشود افکار حصر درّتصورگرديده در بحر طبيعت مستغرق شده اند و عالمى دون طبيعت 

ّماديهقواى     عقول و نفوس دانسته اند که انسان عاقلّعلويت گشته و اين را دليل بر ّ
   سبحان ا با اين ضعف عقل خود را دانا شمرند. عالمى نداندّمادهجز عالم طبيعت و 

  ديعه گذاشته شده وّالهيهرت  که در نفس آنها بيد قد ئىال آنکه از حقيقت ساطعهو ح
   حقيقتّتحرى در اين صحبت مالحظه نمائيد و ّدقت از شما خواهش دارم که ب.لت نمايندفغ

   اين صورتدريعت عالم ديگرى احساس ننمايند  و طبّماده جميع حيوانات جز عالم .کنيد
   آيا اين. احساس ندارندابدًام طبيعتند زيرا دون طبيعت حيوانات هر يک فيلسوف عال

  ؟عقل دليل بر عقل حيواناتست و برهان شعور و ادراک آنها يا از ضعف احساس و ادراک و عدم
  

  ١٢ص 
  اين واضح و مشهود است که از عدم عقل اسير عالم طبيعتند اگر چنانچه عقل و شعور

   اين واضح است که.ه انسان کامل دارداحساسات ديگر داشتند چنانچّ البد داشتند
   احساسات وجدانىّمؤسس در عقل و ادراک فائق بر ديگرانند لهذا ّحتىانبياى الهى 

   مالحظه فرمائيد که جميع کائنات اسير طبيعت.مستغرقّيه هستند و در حقيقت روحان
   کائنات عظيمه يعنى اين اجسامّحتىهستند و در تحت حکم و قانون عمومى طبيعت 



  ه ئى از قانون طبيعتّ آسمانى با آن عظمت اسير حکم طبيعت اند بقدر ذر عظيمۀۀّنوراني
   ارض با اين جسامت انفکاک ننمايند و اين کرۀابدًاتجاوز نتوانند و از مدار خويش 

ّکليه خالصه جميع کائنات . نباتات و حيواناتّحتىو جميع کائنات ارضى اسير طبيعتند  ّ  
  ه ئى تجاوز نتوانند مگر انسانّ بسالسل و اغالل طبيعت محکم بسته ذرّئيهو کائنات جز

   مالحظه نمائيد که بقانون.ّهاست و مرکز سنوحات رحمانيّيه انّربکه مظهر وديعۀ 
  طبيعت انسان اسير درندگان است ولى انسان درندگانرا اسير نمايد انسان اعصار حاضره

   با يکديگرّمؤثر بقانون طبيعت اثر و .ردرا بجهة قرون آتيه ميراث علم و دانش گذا
  .آثار انسان بعد از ممات ظاهر و آشکارّاما  اثر مفقود ّمؤثرهمعنان است به فقدان 

   انسان مخالف قانون طبيعت.انسان مخالف قانون طبيعت شجر بى ثمر را با ثمر نمايد
   انسان جميع کنوز.د حيات کند و در مقام عالج بکار برمسمومات که باعث ممات است وسيلۀ

   انسان.کنون و مستور است ظاهر و آشکار مينمايديعنى معادن را که بقانون طبيعت مارض 
  شکند وى  طبيعت را م اين قوانين محکمۀّمعنويه ّقوۀبقانون طبيعت ذيروح خاکيست ولى ب

  شمشير از دست طبيعت گرفته و بر فرق طبيعت ميزند در هوا پرواز مينمايد بر روى
   انسان کاشف اسرار طبيعت است ولى طبيعت کاشف اسرار.ريا ميتازد در زير آب ميرودد

   غيب بعرصۀ شهود ميآورد با شرق و غربّحيز انسان نه و آن حقايق و اسرار  را از 
  در يکدقيقه مخابره مينمايد اين مخالف قانون طبيعت است صوت آزاد را در آلتى حصر و

  تّرار دارد و با محالقون طبيعت است در مرکز خويش استانحبس نمايد و اين مخالف ق
  بعيده مذاکره و مشاوره و مکالمه نمايد

  
  ١٣ص 

  را بآن شديدى که کوه را ميشکافدّيه  برقّقوۀ انسان .و اين خالف قانون طبيعت است
   نمايد و اين خالفّئيه انسان در زمين است اکتشافات سما.در زجاجه ئى حصر و حبس کند

   انسان مختار است طبيعت مجبور انسان شعور دارد طبيعت فاقد شعور.ن طبيعت استقانو
  انسان زنده است طبيعت فاقد حيات انسان کشف امور آتيه نمايد طبيعت غافل از آن
   پس.انسان بواسطۀ قضاياى معلومه کشف قضاياى مجهوله نمايد و طبيعت عاجز از آن

   در انسان. موجود که طبيعت محروم از آنئىّيه قدس ّقوۀمشهود شد که در انسان واضح و 
  .ست و طبيعت بر حالت واحدهّترقي انسان در .کماالت و فضائلى موجود که طبيعت فاقد آن
  . فضائل است طبيعت داعى رذائلّمؤسس انسان .انسان کاشف اسرار است طبيعت جاهل و نادان

  يات طبيعت است که سببّاره تعدانسان بقانون عقل حرکت نمايد طبيعت بقانون ظلم همو
   متساوى است و در عالم انسانى خيرّشر در عالم طبيعت خير و .فالکت کائنات است



   چون جميع. انسان تجديد قوانين نمايد ولى طبيعت را قانون واحد. مذمومّشرمقبول و 
   و طبيعتبيعهّ ماورآء الطّمعنويهّقوۀ  حاصل و آن ّمعنويهّقوۀ اين فضائل و امتيازات ب

  بيعه است زيراّواضح است که از ماوراء الطّيه  قدسّقوۀمحروم از آن فضائل اين 
   باوجود اين براهين واضحه چقدر انسان غافل است که پرستش.قوانين طبيعت را بشکند
  . طبيعت شمرد با وجود اين شخص خويش را فيلسوف عظيم داندطبيعت کند و خود را بندۀ

  قدير غافل شود و ازّ حى فلت است اين چه نادانيست که انسان ازغ سبحان ا اين چه
  که در نفس خويش مودوعست بيخبر ماند و اسير عالم طبيعت گردد اين استّيه انّربوديعۀ 

  . حيوانىکورى حقيقى اينست کرى واقعى اين است گنگى ابدى اين است نهايت درجۀ
  

  ١٤ص 
  قارئين جريدۀ واهان لندن

هوا  
  به فيضّيه اين آفتاب فلک اثير را اشراق بر آفاق است و جميع کائنات ارض 

   ارض تشکيل اگر حرارت و اشراق آفتاب نبود طبقات کرۀ.تربيتش در نشو و نماست
  جست و عالم  انبات نمىّقوۀيافت و اين خاک سياه   نمىّتکوننميشد و معادن کريمه 

   نما نميکرد و عالم انسان در کرۀ ارضيافت و عالم حيوان نشو و ش نمىرنبات پرو
   جميع اين بخشايش از فيض آفتاب است که آيتى از آيات قدرت حضرت.يافت ق نمىّتحق

  پروردگار است و چون از نقطۀ اعتدال اشراق نمايد جهان جهان ديگر گردد و اقليم
   در عروقحليۀ خضرا پوشد و جميع اشجار برگ و شکوفه نمايد و ثمر تر و تازه بخشد و

   و همچنين.تى تازه تحصيل کندّو اعصاب هر ذيروحى خون بحرکت آيد حيات جديدى يابد قو
  ّشمس حقيقت که کوکب المع عالم عقول و ارواح و نفوس است و نير اعظم جهان افکار و

   آن کوکب.ى حقيقت نوع انسان است و سبب نشو و نماى ارواح و عقول و نفوسّربقلوب م
  ىّمدت حال . ئىهّتعددم جدالى و خط استوائى و برو اعتوع و غروبى و نقطۀالهى را نيز طل
   نشو وّقوۀ اعظم افول نموده بود جهان عقول و نفوس تاريک شده بود ّنيراست که آن 

   الحمد  صبح.ى مفقود گشته بود اکتشافات عقلى منتهى شده بودّکلنماى وجدانى ب
  يد جميع کائنات در حرکت است هردم حياتى تازه آفتاب تابّحقيقت دميد و انوار بر

  ردندگالن هوشيار فگان بيدار شوند و غاحاصل و هر روز آثارى عجيب باهر بايد که خفت
  وقت آنست که کوران بينا شوند و کران شنوا گردند و گنگان گويا شوند و مرده ها

  ر يوم عظيم جميعزنده گردند تا آثار مواهب اين قرن عظيم در جهان آشکار شود و سرو
  ى زائلّکل دل و جان بتابد که ظلمات افکار و قلوب بّمحبتقلوبرا احاطه کند انوار 



  ّعباس ء       عبدالبها. جانتان خوش باد.گردد
  

  ١٥ص 
  م عليه بهاء ا االبهىّجناب پرفسور محترم دکتر فورال معظ

هوا  
  ١٩٢١ هشتم جوالى  نامۀ شما که بيست و،اى شخص محترم مفتون حقيقت 

   مضامين خوشى داشت و دليل بر آن بود که الحمد  هنوز جوانى و.خ بود رسيدّمور
   نامه ئى که بدکتر. پديدّعقليهه شديد است و اکتشافات ّ حقيقت مينمائى قواى فکريّتحرى

  ۀ او منتشر است و جميع مى دانند که در سنۀّتعددمفيشر مرقوم نموده بودم نسخ 
  ه باين مضمون قبل از حربّتعددمرقوم گرديده و از اين نامه گذشته نامه هاى م١٩١٠

ّکليۀ مرقوم و در جريدۀ   کو نيز اشاره باين مسائل گرديده تاريخ آنسسين سانفراّ
ّکليهظر در نطقى که در ّ وسيع الن و معلوم و همچنين ستايش فالسفۀّمسلمجريده     دادهّ

  .سخه از آن جريده در جوف اين مکتوب ارسال ميشود لهذا يک ن.شد در نهايت بالغت
   لهذا اگر چنانچه مطبوع است از هر يک نسخه ئى از براى. مفيد استّالبتهجناب  ليف آنآت

   ذکر شد حزبى ازّهيتالو ونى که عقايدشان در مسئلۀّطبيعي مقصد از .ما ارسال داريد
   و ميزان ادراک نزدشان ميزانّيدمق خمسه ّحواس نظر محسوس پرست است که بتنگون ّطبيعي
   وجودّحتى . است که محسوس را محتوم شمرند و غير محسوس را معدوم و يا مشبوه دانندّحس
  ت همان است که مرقومس مراد جميع فالسفه عمومًا ني.نون نگرندى مظّکل را بّهيتالو

  ط و افالطون وراقن نظير سّلهيو ا فالسفۀّاما .ونندّطبيعينموده ئى مقصود تنگ نظران 
   نهايت ستايشند زيرا خدمات فائقه بعالمّحقارسطو فى الحقيقه شايان احترام و مست
   ما.نون معتدل که خدمت کرده اندّون متفنّطبيعي انسانى نموده اند و همچنين فالسفۀ

  ظر را ستايش مىّ وسيع الن عالم انسانى مى دانيم و فالسفۀّترقىعلم و حکمت را اساس 
ّکليۀ  در روزنامۀ.نمائيم   ا قواىّ ام. نمائيد تا حقيقت آشکار گرددّدقتسيسکو نانفرا سّ
  دّۀ آفتاب در تجدّ اشع. از خصائص روح است نظير شعاع که از خصائص آفتاب استّعقليه
  تناقص است و شايد قل انسانى در تزايد وع مالحظه فرمائيد که .قى و بر قرار نفس آفتاب باو لکناست 

  
  ١٦ص 

   و عقل ظهورش منوط بسالمت جسم. روح بر حالت واحده استو لکنى زائل گردد ّکلعقل ب 
   وّتصور روح ادراک و ّقوۀ عقل ب.است جسم سليم عقل سليم دارد ولى روح مشروط بآن نه

   عقل بواسطۀ محسوسات ادراک معقوالت کند و لکن.ۀ آزاد استّ دارد ولى روح قوّتصرف



   عقل ادراکات. محدود است و روح غير محدود عقل در دائرۀ.ده داردروح طلوعات غير محدو
   روحو لکن و المسه ّشامه قواى محسوسه دارد نظير باصره و سامعه و ذائقه و طۀبواس

   چنانکه مالحظه مى نمائيد که در حالت يقظه و حالت خواب سير و حرکت دارد.آزاد است
  ل غامضه مينمايد که در زمان بيدارى مجهولمسئله ئى از مسائّ حل شايد در عالم رؤيا

  ّىکلت عقل بّ خمسه از ادراک باز ميماند و در حالت جنين و طفوليّحواس عقل بتعطيل .بود
  . روح موجودۀّفقدان عقل قوه  بارى دالئل بسيار است که ب.تّمفقود لکن روح در نهايت قو
  ه جماد روح دارد حيات دارد است کّمسلمو ى ماد روح ج:فقط روح را مراتب و مقاماتى

  مجهول مشهود شده کهّ سر ون نيز اينّطبيعيولى باقتضاى عالم جماد چنانکه در نزد 
  و در عالم نبات نيز ،ّ حىشى ّکل :جميع کائنات حيات دارد چنانکه در قرآن ميفرمايد

  در عالماسه است ولى ّحسّقوۀ روح است و در عالم حيوان ه ينامّقوۀ و آن ه ينامّقوۀ 
   روح را ظهور وو لکنقل مفقود عحيطه است و در جميع مراتب گذشته  مّقوۀانسان 

   عاقله استدالل بر وجود آن نمايد وّقوۀ و لکناسه ادراک روح ننمايد ّحسۀ ّ قو.روزب
   نمايد که محيط بر کائنات استّئيههمچنين عقل استدالل بر وجود يک حقيقت غير مر

  . مراتب ظهور و بروزى دارد ولى حقيقتش فوق ادراک عقولو در هر رتبه ئى از
   جماد ادراک حقيقت نبات و کمال نباتى را ننمايد و نبات ادراک حقيقتچنانچه رتبۀ

  .حيوانى را نتواند و حيوان ادراک کاشفۀ انسان که محيط بر ساير اشياء است نتواند
  ّقوۀجاوز نکند ولى در انسان حيوان اسير طبيعت است و از قوانين و نواميس طبيعت ت

   جميع جماد وًمثال .کاشفه ايست که محيط بر طبيعت است که قوانين طبيعت را در هم شکند
  ندارد نبات و حيوان اسير طبيعتند اين آفتاب باين عظمت چنان اسير طبيعت است که هيچ اراده

  
  ١٧ص 

  ائنات از جماد و نبات وو از قوانين طبيعت سر موئى تجاوز نتواند و همچنين ساير ک
  ّک از نواميس طبيعت تجاوز نتواند بلکه کل اسير طبيعتند ولى انسان هريحيوان هيچ

   مالحظه فرمائيد که. روح و عقلش آزاد و حاکم بر طبيعتو لکنچند جسمش اسير طبيعت 
  قل انسان قانون طبيعت راع روح و ّاما خاکى است ّتحرکبحکم طبيعت انسان ذيروح م

  د مرغ ميشود و در هوا پرواز ميکند و بر صفحات دريا بکمال سرعت مى تازد وميشکن
  ه مى کند و اين شکستى عظيم از براىّچون ماهى در قعر دريا مى رود و اکتشافات بحري

  ۀ سرکش عاصى که کوه را ميشکافدّۀ کهربائى اين قوّ و همچنين قو.قوانين طبيعت است
   و همچنين.س مى نمايد و اين خرق قانون طبيعت استه را در زجاجه حبّانسان اين قو
   طبيعت طبيعت که بحکم طبيعت بايد مخفى بماند انسان آن اسرار مکنونۀاسرار مکنونۀ



  . شهود مى آورد و اين نيز خرق قانون طبيعت استّحيز  غيب بّحيز را کشف نمايد و از 
   و همچنين. کشف مى نمايد اشياء از اسرار طبيعت است انسان او راّخواصو همچنين 

   و همچنين. انسان کشف مى نمايدو لکنوقايع ماضيه که از عالم طبيعت مفقود شده 
  استدالل کشف مى نمايد و حال آنکه هنوز در عالم طبيعته وقايع آتيه را انسان ب

   و مخابره و مکاشفه بقانون طبيعت محصور در مسافات قريبه است و حال آنکه.مفقود است
  ه که کاشف حقايق اشياء است از شرق بغرب مخابره مى نمايد اينّۀ معنويّ به قوانسان

   و همچنين بقانون طبيعت سايه زائل است ولى اين سايه را.نيز خرق قانون طبيعت است
   نمائيد که جميع علومّدقت .انسان در آئينه ثابت مى کند و اين خرق قانون طبيعت است

   از اسرار طبيعت بود و بقانون طبيعتّکلو اکتشافات و فنون و صنايع و اختراعات 
  کاشفه خرق قانون طبيعت کرده و اين اسرار مکنونهّقوۀ بايد مستور ماند ولى انسان ب

  ّۀۀ معنويّ خالصه آن قو. شهود آورده و اين خرق قانون طبيعت استّحيز  غيب بّحيز را از 
  گيرد و بفرق طبيعت ميزند و سائرانسان که غير مرئيست تيغ را از دست طبيعت مى 

  و لکن اراده و شعور موجودّقوۀ  انسانرا .کائنات با وجود نهايت عظمت از اين کماالت محروم
  

  ١٨ص 
   طبيعت مجبور است و انسان مختار طبيعت بى شعور است و انسان.طبيعت از آن محروم

  ز وقايع آتيه جاهل وبا شعور طبيعت از حوادث ماضيه بيخبر و انسان با خبر طبيعت ا
   اگر.کاشفه عالم طبيعت از خود خبر ندارد و انسان از هر چيز با خبرّقوۀ انسان ب

  ر نمايد که انسان جزئى از عالم طبيعت است و چون جامع اين کماالت استّنفسى تخط
  اين کماالت جلوه ئى از عالم طبيعت است پس طبيعت واجد اين کماالت است

  قّحق است ممکن نيست که در جزء کماالتى تّکلوئيم که جزء تابع  در جواب گ،نه فاقد
  ه است کهّ و روابط ضروريّخواص و طبيعت عبارت از . از آن محروم باشدّکليابد که 

  منبعث از حقايق اشيا است و اين حقايق کائنات هر چند در نهايت اختالف است ولى در
  بط بيکديگرئى الزم که جميع را ر جهة جامعه غايت ارتباط و اين حقايق مختلفه را

   ارکان و اعضاء و اجزاء و عناصر انسان در نهايت اختالف است ولى جهةًمثال .دهد
  مًاظبط مى دهد که منترا بيکديگر ر يعجامعه ئى که آن تعبير بروح انسانى ميشود جم

   وجود اعضاء در تحت قوانين منتظمه که سبب بقاىّکلتعاون و تعاضد حاصل گردد و حرکت 
   اوى بى خبر و حال آنکه بارادۀّکل جسم انسان از اين جهت جامعه بّاما .است حصول يابد

   فالسفه بر دو قسمند از جمله سقراط حکيمّاما .منتظمًا وظيفۀ خود را ايفا مى نمايد
   چون رأيش مخالف آراء عوام. و حيات روح بعد از موت بودّالهيه ّنيتکه معتقد بوحدا



   و جميع حکماى الهى و اشخاص.انى را مسموم نمودندّرببود لهذا آن حکيم  نظران تنگ
  عاقل دانا چون در اين کائنات نامتناهى نظر نمودند مالحظه کردند که نتيجۀ اين

   عالم جماد عالم نبات گشت وکون اعظم نامتناهى  منتهى بعالم جماد شد و نتيجۀ
   اين کون نامتناهى.م حيوان عالم انسان عالنتيجۀ عالم نبات عالم حيوان و نتيجۀ

  ۀ انسانىئمى چند در اين نشّاياباين عظمت و جالل نهايت نتيجه اش انسان شد و انسان 
   اگر اين است يقين. و بعد متالشى بى اثر و بى ثمر گشتّمعذببه محن و آالم نامتناهى 

  نتيجه و نه ثمرى و نه بقا  بيهوده شده نهاست که اين کون نامتناهى با جميع کماالت منتهى بهذيان و لغو و
  

  ١٩ص 
   پر پس يقين کردند که چنين نيست اين کارخانۀ.و نه اثرى عبارت از هذيان مى گردد

   العقول و اين کماالت نامتناهى عاقبت منتهى باين هذيانّمحيرعظمت باين شوکت 
   عالمالم نبات از نشئۀ عق است چنانکه نشئۀّحق ديگر م يک نشئۀّالبتهنخواهد گشت پس 

  ّاطالع انسانيست بى  کبرى که بعد از نشئۀانسانى بيخبر است ما نيز از آن نشئۀ
  ّىکل چنانکه عالم جماد از عالم انسان ب. دليل بر عدم وجود نيستّاطالعهستيم ولى عدم 

  بيخبر و مستحيل االدراک ولى عدم ادراک دليل بر عدم وجود نيست و دالئل قاطعۀ
  ّهيتالو حقيقت ّاما .ه موجود که اين جهان بى پايان منتهى بحيات انسانى نگرددّعددتم

   انسان آيدّتصور حقيقى و ادراک مستحيل زيرا آنچه بّجرد است يعنى تّجرد مفى الحقيقه
  آن حقيقت محدوده است نه نامتناهى محاط است نه محيط و ادراک انسان فائق و محيط بر

  ات انسانى حادث است نه قديم و وجود ذهنى دارد نهّتصورت که و همچنين يقين اس.آن 
   پس چگونه، حدوث مانع از ادراکستّحيز  و از اين گذشته تفاوت مراتب در .وجود عينى

   حدوث مانع ازّحيز  چنانکه گفتيم تفاوت مراتب در ؟حادث حقيقت قديمه را ادراک کند
   انسان که کاشف حقايق اشيا است بيخبرّعقليۀى  جماد و نبات و حيوان از قوا.ادراکست

   عالى محيط بر رتبۀ سفلى است و هر رتبۀ.است ولى انسان از جميع اين مراتب باخبر
   لهذا انسان. مستحيل استّاطالع عالى بى خبر و  دانى از رتبۀکاشف حقيقت آن ولى رتبۀ

  ه وّ و طلوعات فکريّيهق و منطّيه و نظرّعقليه نتواند ولى بقواعد ّهيتالو حقيقت ّتصور
   مى نمايد وّالهيه مى گردد و کشف فيوضات ّهيتالومعتقد بحضرت ّيه اکتشافات وجدان

   غير محسوس ولىّهيتالو است و وجود ّئيه غير مرّهيتالويقين مى کند که هر چند حقيقت 
  اهى مى نمايد ولى آن حقيقت کمّئيۀ حکم بوجود آن حقيقت غير مرّالهيهۀ قاطعۀ ّادل

  ه موجود ولى حقيقتش مجهول و به آثارش محتومّ اثيريّمادۀ ًمثال .عت استّهى مجهول الن
  .ه اثبات مى گرددّ اثيريّمادۀات وجود ّتموجات اوست از اين ّتموجحرارت و ضياء و کهربا 



  نمائيم  مالحظه مىًمثال .رديمگ ّهيتالون بوجود ّ نظر کنيم متيقّالهيهما چون در فيوضات 
  

  ٢٠ص 
   وجود کائنات عبارت از ترکيب عناصر مفرده است و عدم عبارت از تحليل عناصرهک

   پس چون نظر در ترکيب عناصر کنيم که.زيرا تحليل سبب تفريق عناصر مفرده گردد
  ّعلتق يافته و کائنات نامتناهى است و معلول نامتناهى پس ّحقاز هر ترکيبى کائنى ت

   ترکيب تصادفى و ترکيب الزامى: سه قسم است الرابع له  ترکيب محصور در؟چگونه فانى
   ترکيب عناصر کائنات يقين است که تصادفى نيست زيرا معلول بىّاما .و ترکيب ارادى

  ق نيابد و ترکيب الزامى نيز نيست زيرا ترکيب الزامى آنست که آن ترکيبّحق تّعلت
   انفکاک نيابد نظيرئىيچ شيه باشد و لزوم ذاتى از هّمرکب اجزاء ّۀاز لوازم ضروري

  ع عناصر و شعاع آفتاب که از لزوم ذاتىّنور که مظهر اشياء است و حرارت که سبب توس
   در اينصورت تحليل هر ترکيب مستحيل زيرا لزوم ذاتى از هر کائنى انفکاک.آفتاب است

  ه تعبير ئى کّئيهغير مرّقوۀ  ثالث باقى ماند و آن ترکيب ارادى است که يک ّ شق.نيابد
  .بقدرت قديمه ميشود سبب ترکيب اين عناصر است و از هر ترکيبى کائنى موجود شده است

   صفات و کماالتى از اراده و علم و قدرت و صفات قديمه که از براى آن حقيقتّاما
   شهود است نه کماالتّحيز  آثار وجود در ه مى شماريم اين از مقتضيات مشاهدۀّالهوتي

   چون در کائنات مالحظه نمائيمًمثال . که ادراک ممکن نيستّهيتالوحقيقى آن حقيقت 
  کماالت نامتناهى ادراک کنيم و کائنات در نهايت انتظام و کمالست گوئيم که آن قدرت

   جاهل نيست پس ميگوئيم که عالم است وّالبته بوجود اين کائنات يافته ّتعلققديمه که 
  يقين است که فقير نيست پس غنى است و يقينيقين است که عاجز نيست پس قدير است و 
   از مقصود اينست که اين نعوت و کماالتى که.است که معدوم نيست پس موجود است

ّبراى آن حقيقت کليه مى شماريم مجرد بجهت سلب نقائص است نه ثبوت کماالتى که ّ   ّحيز  در ّ
ّکليهيقت  بارى آن حق.عت استّادراک انسان است لهذا ميگوئيم که مجهول الن    با جميعّ

   ولى چون در اين. از عقول و ادراکات استّمنزه و ّمقدسنعوت و اوصافش که ميشماريم 
   ميکنيم مالحظه مى نمائيم که حرکت وّدقتکون نامتناهى بنظر واسع 

  
  ٢١ص 
   ممتنع و محال و هر کائنى ازّعلت مستحيل است و معلول بدون ّمحرک بدون ّتحرکم

  ًا مورد انفعالند و آنّمستمر يافته و ّتکونات عديده ّمؤثرثير کائنات در تحت تأ
  قّحق نبات بفيض ابر نيسانى تًمثال .ق يابدّحقاتى ديگر تّمؤثرات نيز بتأثير ّمؤثر



  ق يابد و آنّحقات ديگر تّمؤثريابد و انبات شود ولى نفس ابر نيز در تحت تدبير 
   نبات و حيوان از عنصر نارى و ازًمثال .ات ديگرّمؤثرات نيز در تحت تأثير ّمؤثر

  سيجن و هيدرجن نشو و نما نمايد يعنى درکم اّاياعنصر مائى که باصطالح فالسفۀ اين 
  ات ديگرّتأثر در تحت ّماده نفس اين دو ّاما واقع ّمؤثرتحت تربيت و تأثير اين دو 

  بد و بطالن اين تسلسل يا،اتّمتأثرات و ّمؤثروجود يابد و همچنين سائر کائنات از 
  ّقدير گردد که غنىّ حى هات منتهى بّمتأثرات و ّمؤثراين ّ البد  پس.تسلسل واضح و مبرهن

ّکليهات است و آن حقيقت ّمؤثر از ّمقدسمطلق و     است و بايدّئيه غير محسوسه و غير مرّ
  ّدقت و چون .ّعلتچنين باشد زيرا محيط است نه محاط و چنين اوصاف صفت معلول است نه 

  يم مالحظه نمائيم که انسان مانند ميکرب صغيريست که در ميوه ئى موجود آن ميوهکن
  ه نشو و نماّاليّ سيّمادۀق يافته و شکوفه از شجرى نابت شده و شجر از ّحقاز شکوفه ت

   و حاال چگونه اين ميکرب صغير مى.ق يافتهّحقه از خاک و آب تّاليّ سيّمادۀنموده و آن 
  آن بوستان نمايد و بباغبان پى برد و حقيقت آن باغبان را ادراکتواند ادراک حقايق 

   اين واضح است که مستحيل است ولى آن ميکرب اگر هوشيار گردد احساس نمايد که.کند
  قّحقاين باغ و بوستان و اين شجره و شکوفه و ثمر بخودى خود باين انتظام و کمال ت

  د که اين کون نامتناهى باين عظمت و و همچنين انسان عاقل هوشيار يقين نماي.نيابد
   امکان موجود از جملهّحيز  در ّئيه و همچنين قواى غير مر.ق نيافتهّحقانتظام بنفسه ت

  اتّتموج است ولى از آثارش يعنى ّئيهه چنانچه گذشت که غير محسوسه و غير مرّاثيريّقوۀ 
  وه ي نامّقوۀو همچنين  ظاهر و آشکار شود ّئيهکهرباّقوۀ و اهتزازش ضياء و حرارت و 

   اين.کاشفهّقوۀ واهمه و ّقوۀ حافظه و ّقوۀ ه و ّتفکر مۀّ عاقله و قوّقوۀاسه و ّحسۀ ّقو
  

  ٢٢ص 
  غيرّقوۀ  ّاما و .ثار واضح و آشکاره آ غير مرئى و غير محسوس ولى بّکل ّمعنويهقواى 

   بغير محدودّالبته  نفس محدود دليل بر وجود غير محدود است زيرا محدود،محدوده
  شناخته ميشود چنانکه نفس عجز دليل بر وجود قدرت است و نفس جهل دليل بر وجود

   اگر غنائى نبود فقرى نيز نبود اگر علمى نبود.علم و نفس فقر دليل بر وجود غنا
  ر نور است زيرا ظلمتبجهلى نيز نبود اگر نورى نبود ظلمتى نيز نبود نفس ظلمت دليل 

  ه است که منبعث از حقايقّ و روابط ضروريّخواص طبيعت عبارت از ّاما .عدم نور است
  هر چند در نهايت اختالف است و از جهتى در متناهيهاشيا است و اين حقايق غير 

   مالحظه شود يقين گرددّدقتنهايت ائتالف و غايت ارتباط و چون نظر را وسعت دهى و ب
   پس ارتباط و ائتالف اين حقائق مختلفۀ.است ساير حقايق ّۀهر حقيقتى از لوازم ضروري



   خود را بنهايتنامتناهى را جهت جامعه ئى الزم تا هر جزئى از اجزاى کائنات وظيفۀ
   کرد اينّکل در انسان مالحظه کن و از جزء بايد استدالل بًمثال .انتظام ايفا نمايد

  اط و ائتالف بيکديگر هيکل انسانى مالحظه کنيد که چقدر ارتباعضا و اجزاى مختلفۀ
  ه دارد ولى جهت جامعه کهّمستقل  ساير اجزاست و وظيفۀّۀدارند هر جزئى از لوازم ضروري

  ًا ايفا مى خود را منتظمآن عقل است جميع را بيکديگر چنان ارتباط ميدهد که وظيفۀ
  ه ازنمايند و تعاون و تعاضد و تفاعل حاصل ميگردد و حرکت جميع در تحت قوانينى است ک

  ر اين اجزاست خلل و فتورى حاصل شودّ اگر در آن جهت جامعه که مدب.ه استّلوازم وجودي
   هر چند آن.تظمًا از ايفاى وظايف خويش محروم مانندن نيست که اعضاء و اجزاء م ئىشبهه
  ثار بکمالٓ هيکل انسان محسوس و مرئى نيست و حقيقتش مجهول لکن من حيث االجامعۀّقوۀ 
   پس ثابت و واضح شد که اين کائنات نامتناهى در جهان باين عظمت هريک. و باهر ظاهرّقوت

ّکليه حقيقت  گردند که در تحت ادارۀّموفق خويش وقتى در ايفاى وظيفۀ    ئى باشند تا اينّ
  بۀ وجود انسان مشهودّ تفاعل و تعاضد و تعاون بين اجزاى مترکًمثال .جهان انتظام يابد
   ولى اين کفايت نکند بلکهو قابل انکار نيست

  
  ٢٣ص 

  تعاون ه باّمرکبر اين اجزاست تا اين اجزاى ّجهت جامعه ئى الزم دارد که مدير و مدب
   و شما الحمد.نهايت انتظام مجرى دارنددر و تعاضد و تفاعل وظايف الزمۀ خويش را 

  هود وى و چه جزئى تفاعل و تعاضد مشّکل واقفيد که در بين جميع کائنات چه 
  ّئيه در بين کائنات عظيمه تفاعل مثل آفتاب آشکار است و بين کائنات جزّاما .مثبوتست

  ۀّ بقومرتبط پس جميع اين تفاعل ها . گرددّکلهر چند تفاعل مجهول ولى جزء قياس ب
   چنانکه گفتيم تعاون و تعاضدًمثال .ها استل  اين تفاعّمحرکمحيطه ئى که محور و مرکز و 

  ر و اين اعضاء و اجزاء خدمت بعموم اعضاء و اجزاءّاى هيکل انسان مقردر بين اجز
   معاونت بجميع اعضاء و اجزاء مىّتصورکر و ف دست و پا و چشم و گوش و ًمثال .مينمايد

   محيطه ايست که اين تفاعلّئيۀغير مرّقوۀ  بيک مرتبطنمايد ولى جميع اين تفاعل ها 
   انسان است که عبارت از روح و عقلست وّمعنويهۀ ّقوها منتظمًا حصول مى يابد و آن 

  ها مالحظه نمائيد که تفاعل بين جميع آالت وه  و همچنين در معامل و کارخان.غير مرئى
  ّمحرکه ئى که ّعموميّقوۀ  بمرتبط ولى جميع اين روابط و تفاعل مرتبطادوات است و بهم 

   پس معلوم و. يا مهارت استاد استبخارّقوۀ و محور و مصدر اين تفاعل ها است و آن 
  ۀّ يک قوق شد که تفاعل و تعاضد و ارتباط بين کائنات در تحت اداره و ارادۀّحقم



   وتيب و همچنين هر تر. و محور تفاعل بين کائنات استّمحرکه ايست که مصدر و ّمحرک
   کهتيب هر ترکيب و ترّاما نيست آنرا ترکيب تصادفى گوئيم ّمنظم و ّمرتبترکيب که 

   است و در ارتباط با يکديگر بنهايت کمال است يعنى هر جزئى در موقعّمرتب و ّمنظم
   وتيب اين ترکيب از اراده و شعور تر ساير اشياء است گوئيمۀّواقع و از لوازم ضروري
  ّو ترکيب اين عناصر منفرده که منحل متناهيه اين کائنات غير ّالبته .ترکيب شده است

  عور و مسلوب االراده نيستّشده از حقيقتى صادر گشته که فاقد الش همتناهيبصور نا
   ولى مقصود اين نيست که آن حقيقت.اين در نزد عقل واضح و مبرهن است جاى انکار نيست

ّکليه   کي نه حقيقت و نه صفات حقيقى او را هيچ، را يا صفات او را ما ادراک نموده ايمّ
  ادراک ننموده ايم ولى

   
  ٢٤ص 
ّ تام مکمل البد  و اين ترکيبّضروريهو روابط  متناهيهئيم اين کائنات نامى گو ّ   ازّ

  مصدرى صادر که فاقد االراده و شعور نيست و اين ترکيب نامتناهى که بصور نامتناهى
ّکليه بر حکمت مبنى شده ّمنحل   ّجردکار نيست مگر نفسى که مناال قابل ّقضيه اين . استّ

  بکم عمىّصم "   آشکار بر خيزد و حکم آيۀ مبارکۀنى واضحۀلحاد و انکار معاابعناد و 
   قواى، و روح انسان يکى استّعقليه اينکه قواى  مسئلۀّاما و .يرجعون پيدا کند فهم ال
  از خصائصکه مدرکه ّقوۀ ه و ّتفکرمّقوۀ ه و نظير ّتخيلمّقوۀ  از خصائص روح است نظير ّعقليه

   و هيکل انسانى مانند.تاب که از خصائص آفتاب استحقيقت انسان است مثل شعاع آف
   مانند شعاع که از فيوضات آفتابست وّعقليهآئينه است و روح مانند آفتاب و قواى 

  شعاع از آئينه شايد منقطع گردد و قابل انفکاک است ولى شعاع از آفتاب انفکاک
  بيعه است وّوراء الط اسبه بعالم نبات مّ بارى مقصود اينست که عالم انسانى بالن.ندارد

  سمع وّقوۀ سبه به نبات حقيقت انسانى و ّبيعه نيست ولى بالنّوراء الط فى الحقيقه ما
   عاقله از براى عالمّقوۀ ّهيتاست و ادراک حقيقت انسان و ماه عيبّوراء الط بصر ما

   بعد حيات و حقيقت نشئۀّهيتالو همچنين از براى بشر ادراک حقيقت .نبات مستحيل است
   شامل جميع کائنات است و انسانّنيت فيوضات حقيقت رحماّاما .از موت ممتنع و مستحيل

  ّهيتالو نمايد نه در حقيقت ّتعمق و ّتفکر که منجمله روح است ّالهيهبايد در فيوضات 
   چنانچه از پيش گذشت اين اوصاف و کماالتى که.تهاى ادراکات عالم انسانى استناين م

  شهود کائنات اقتباس کرده ايم نهو  ميشمريم اين را از وجود ّهيتالواز براى حقيقت 
   مدرک وّهيتالو اينکه ميگوئيم حقيقت . پى برده ايمّالهيهاينکه بحقيقت و کماالت 

   را کشف نموده ايم بلکه اين را ازّهيتالومختار است نه اين است که اراده و اختيار 



   مسائلّاما .ه نموده است اقتباس نموده ايم که در حقايق اشياء جلوّهيتالوفيوضات 
   ما يعنى تعاليم حضرت بهاء ا که پنجاه سال پيش منتشر شده جامع جميعّۀاجتماعي

  تعاليم است و واضح و مشهود است که نجاح و فالح بدون اين تعاليم از براى عالم
  انسانى مستحيل و ممتنع و محال و هر فرقه ئى از عالم انسانى

  
  ٢٥ص 

   اين تعاليم مانند.نهايت آمال خويش را در اين تعاليم آسمانى موجود و مشهود بيند
   فيلسوفها مسائل اجتماعىًمثال . جميع اشجار در او موجود بنحو اکملشجريست که ميوۀ

  ه بنحوّرا بنحو اکمل در اين تعاليم آسمانى مشاهده مى نمايند و همچنين مسائل حکمي
  است و همچنين اهل اديان حقيقت دين را در اين تعاليم آسمانىاشرف که مقارن حقيقت 
   واضحه اثبات مى نمايند که حقيقت عالج حقيقىّحجت قاطعه و ّۀمشهودًا مى بينند که بادل

   اگر اين تعاليم عظيمه انتشار يابد هيئت.علل و امراض هيئت عمومى عالم انسانى است
   و همچنين.علل و امراض مزمنه نجات يابداجتماعى عموم انسانى از جميع مخاطرات و 

   باالختصار.ال و منتهى مقصد احزاب اقتصاد استّ اقتصاد بهائى نهايت آرزوى عممسئلۀ
م در کنائس در مساجدي چون اين تعال.جميع احزاب را بهره و نصيبى از تعاليم بهاءا  

ّماديون ّحتى کلوب احزاب ها ها و ا و کونفيشيوزىه ئى هذ بوّحتىو در سائر معابد ملل اخرى  ّ  
   اعتراف نمايند که اين تعاليم سبب حيات جديدى از براى عالم انسانيستّکلاعالن گردد 

   استماعّجرد نفسى تنقيد نتواند بلکه بمابدًاو عالج فورى جميع امراض هيئت اجتماعى 
ّهميتبطرب آيد و اذعان با   ّحقبعد ال و ما ّحقال  اين تعاليم نمايد و گويد هذا هوّ

   وّحجت ّکل در آخر قول اين چند کلمه مرقوم مى شود و اين از براى .الل المبينّ الضّاال
  م حياتشّاياى در ّمستقل هر پادشاه ارادۀّقوۀ  در آن فرمائيد که ّتفکر ،برهان قاطع است

  م حياتشّايا هر فيلسوفى در چند نفر از تالميذ در ارادۀّقوۀ نافذ است و همچنين 
   انبيا ارادۀّقوۀروح القدس که در حقايق انبيا ظاهر و باهر است ّقوۀ  ّاما ّمؤثر

   عظيمه نافذ و تأسيس خلق جديد مى نمايد و عالمّملتبدرجه ئى که هزاران سال در يک 
  ه ايستّانسانى را از عالم سابق بعالم ديگر نقل مى نمايد مالحظه نمائيد که چه قو

  حىو ّقوت بالغه بر ّحجت است و برهان کافى بر حقيقت انبيا و خارق العادهّقوۀ اين 
  ّعباس عبدالبهاء ١٩٢١ سبتمبر ٢١ و عليک البهاء االبهى  حيفا .است

  
  ٢٦ص 

  ١٩١٣ فوريه ٩روز    در پاريسّهيتالو برهان وجود نطق مبارک در مسئلۀ



هوا  
  ّهيتالوود وج  کرد که چه برهان برسؤال ّهيتالوامروز شخصى از وجود  

   لهذا امروز.ند و قسمى منکر اّهيتالوه  چه که ناس بر دو قسمند قسمى معترف ب؟داريد
  ه راّيم زيرا دالئل نقلي نماّهيتالو مى خواهم اثبات وجود ّعقليهبدليلى از دالئل 
  . معلوم استّکلمى دانيد و نزد 

   کائنات از ترکيبدر جميع کائنات موجوده چون نظر مى کنيم مى بينيم هر کائنى از
  ه ترکيب شده و از آن انسان پيداّ عناصر و اجزاء فرديًمثال .عناصر مفرده پيدا شده

  ه ترکيبّگشته عناصر بسيطه ئى ترکيب شده و از آن اين گل پيدا گرديده اجزاء فردي
   خالصه جميع کائنات وجودشان از ترکيب است و چون.گشته و اين سنگ پيدا شده

   عناصر بسيطه باقى و بر قرار ولىّاما شود آن موت و انعدام است اين ترکيب تحليل
   شد ترکيب عناصر بسيطه سبب حيات استّمسلم پس معلوم و .ترکيب متالشى ميشود

  ه باقى و بر قرار چرا که بسيط است وّو تحليل آن انعدام و ممات ولى از عناصر اصلي
  يعنى وجود کائنات از ترکيب ترکيب تحليل مى شود ّاما بسيط معدوم نميشود ءىش

  ى است نه اعتقادى فرق است بين مسائلّ و اين مسئله فن.است و انعدام از تحليل
   ببراهينّمؤيد ّعقليه مسائل ّاماه است ّه مسموعات تقليديّاديقتعه اّيّه و فنّاعتقادي
   ثابت است که وجود کائنات عبارت از ترکيب است و فنا عبارت ازًّا لهذا فن.قاطعه
ّماديون .تحليل    گويند مادام وجود کائنات از ترکيب است و انعدام از تحليل ديگر چهّ

  قدير چه که کائنات نامتناهى بصور نامتناهى ترکيب شود و از هرّ حى اجى بخالقيحتا
  ن جواب دهند که ترکيب بر سه قسم است يا ترکيبّلهيو اّاما .ترکيب کائنى موجود گردد
  اين الزامى است يا ترکيب ارادى چهارم ندارد زيرا ترکيب حصر درتصادفى است يا ترکيب 

  
  ٢٧ص 

   اگر بگوئيم اين ترکيب تصادفى است واضح البطالن است چه که معلول.سه قسم است
   دارد و اين تصادفى واضح البطالن است و هر کسّعلتمعلول ّ البد  نمى شودّعلتبى 

  است يعنى اين ترکيب مقتضاى ذاتى هر ترکيب ثانى الزامى .آن را ادراک مى نمايد
  کائنى و لزوم ذاتى اين عناصر است مثل اينکه حرارت لزوم ذاتى آتش است و رطوبت

   پس اگر اين ترکيب لزوم ذاتى باشد ديگر انفکاک ندارد چنانچه ممکن.لزوم ذاتى آب
  ت ايننيست حرارت از آتش و رطوبت از آب انفکاک يابد مادام اين ترکيب لزوم ذاتى اس

  انفکاک ممکن نيست پس اينهم نيست چه اگر اين ترکيب کائنات لزوم ذاتى بود ديگر
   باقى چه ماند ترکيب ارادى يعنى اين ترکيب.تحليل نداشت لهذا الزامى هم نيست



   و چون اين مسئله.قدير است اين يکى از دالئل استّ حى کائنات و وجود اشياء بارادۀ
   فکر کنيد و در ميان خود مذاکره نمائيد زيرا هر چهبسيار مهم است بايد در آن

  بشمائى  هّ مى شويد حمد کنيد خدا را که قو بر تفاصيلّمطلعبيشتر فکر کنيد بيشتر 
  .عنايت فرموده که مى توانيد اينگونه مسائل را ادراک کنيد

  
  ٢٨ص 
  ١٩١٢رک امريکا در سال يونيو -درايو يد ساق مبارک در ريورطن

هوا  
   کند لکن باز محتاج تعليمات روح القدس است زيرا کماالتّترقىهر قدر ّمادى لم عا 

  محدود استّمادى  چون کماالت عالم .محدود و کماالت الهى نا محدود استّمادى عالم 
   مالحظه در.اج انسان بکماالت الهى است زيرا کماالت الهى نا محدود استّحتيلهذا ا

  ّاماهر چند بدرجۀ اعلى رسيد لکن باز محدود بود ى ّمادتاريخ بشر نمائيد کماالت 
ّماديات . نا محدود پايانى ندارد لهذا محدود محتاج نا محدود استّالهيهکماالت     محتاجّ

  روح است و عالم جسمانى محتاج نفثات روح القدس جسد بيروح ثمر ندارد هر قدر جسد در
  لطيف باشد محتاج سراج است بىاج بروح دارد قنديل هرقدر ّحتينهايت لطافت باشد ا

   جسمانى محدود است و تربيتّمعلمسراج زجاج ثمرى ندارد جسد بيروح ثمرى ندارد تعليم 
  ى بشرند ولى در تاريخ نظر کنيد قادر بر تربيت خودّرب فالسفه گفتند که م.او محدود

  ح القدسروّقوۀ يا معدودى قليل بودند لکن تربيت عمومى را از عهده بر نيامدند ولى 
   حضرت مسيح تربيت عمومى کرد ملل کثيره را از عالم اسارتًمثال .تربيت عمومى مينمايد

  بت پرستى نجات داد جميع را بوحدت الهى داللت کرد ظلمانى را نورانى کرد جسمانى را
  ۀّ و اين بقو.روحانى کرد عالم اخالق را روشن نمود و نفوس ارضى را آسمانى فرمود

   نمايدّترقىروح القدس مى شود لهذا هر قدر عالم انسانى ّقوۀ د بلکه بفالسفه نمى شو
  ت ميکنم کهّ لهذا بشما وصي. بتربيت روح القدسّباز ممکن نيست بدرجۀ کمال برسد اال

ّمادياتدر فکر تربيت روحانى باشيد چنانچه در    درجه رسيده ايد همينطور بکوشيد اينه  بّ
  کوت نمائيد ولمه  بّتوجهنمائيد احساسات روحانى يابيد  ّترقىه ّ روحانيّنيتتا در مد

  ت عالم انسانى ظاهر وّ حاصل نمائيد تا علويّمعنويهّقوۀ استفاضه از روح القدس کنيد 
  ه يابيد وّه جوئيد والدت ثانويّ سرمديّعزت ه يابيد ّنهايت سعادت حاصل شود حيات ابدي

  .ه گرديدّنيه شويد و ناشر نفحات رحماّانيّربمظهر الطاف 
  

  ٢٩ص 



   در پورت سعيد١٩١٣ جون ٢٧نطق مبارک در شب 
هوا  

   الهى در کمالّاحباىفى الحقيقه خوب مجلسى است بهتر از اين نميشود حاضرين از  
   و الفت و صدور منشرح وّمحبت الى ا با يکديگر نشسته اند و قلوب در نهايت ّتوجه

  ويند و در قرآنگ اينجا را مجمع البحرين مي.بانجناب آقا ميرزا جعفر هم ميزبان مهر
  مناه منّلع" ذکر مرج البحرين است يعنى جائيکه حضرت موسى و يوشع باشخصى بزرگوار 

  .مالقات نمودند موقعى که ماهى مرده زنده شده و اين معنى بديع دارد" ا علمًا ّلدن
  ّمکررنگونه مجالس ه پياپى رسد و ايّبارى اميدواريم انشاء ا تأييدات غيبي

   در عالم وجود اين مجالس تأثيرات عظيمه دارد نفوسى که آگاهند پى.فراهم آيد
   محفلى در باالىّحواريون در کور حضرت مسيح .ميبرند که چه آثار و نتائجى خواهد داشت

  .کوه داشتند که اگر خوب تدقيق شود جميع آنچه بعد واقع شد از نتايج آن اجتماع است
  ه سببّق شدند و مضطرب بودند مريم مجدليّ بعد از حضرت مسيح متفرّحواريونکه پس از آن

  شد که حضرات را دو باره جمع نمود و در امر حضرت مسيح ثابت و راسخ کرد و بآنها
   حضرت ميفرمودند که اينّمکررگفت که چرا مضطرب و سر گردانيد امرى واقع نشده زيرا 

  حقيقت ساطع و المع است وّاما  انظار مستور شد امر واقع خواهد گرديد ولى جسم از
  ؟ چرا مضطربيد،مصيبتى بر آن وارد نه بلکه اين توهين بر جسد مسيح است نه بروح حقيقى

   نتواند سه سالّتحملو از اين گذشته حضرت مصائبى داشتند که يک روز آنرا کسى 
   زمين را بالين خويش مىاه گذران ميکردند گاهى خاکيگه در صحرا بودند گاهى ب متماديًا

   بى پايانّمشقتى جز ستاره هاى آسمان نداشت با وجود اين زحمت و غنمودند شبها چرا
   اگر بوى وفائى در مشام داريد او را فراموش.شما ها را بجهت امروز تربيت کرد

  ننمائيد براحت نپردازيد آسايش خويش نخواهيد اگر اهل وفائيد بياد و ذکر او مشغول
   است آن عنايات راسزاوار آيا ، است آن روى تابان را فراموش کنيمسزاوار آيا .باشيد

   
  ٣٠ص 

   است از آن جانفشانى حضرت چشم پوشيم مثل سائرين درسزاوار آيا ،از ياد محو نمائيم
   چگونه اين را وفا ميتوان،فکر خوردن و خوابيدن باشيم در فکر نعمت و آسايش افتيم

   بارى حضرات را جمع؟ مستور شود و ما بهواى خود مشغول گرديمّمکرمگفت که اين هيکل 
  کرد نهايت باالى جبل مهمانى شد بعد از آنکه چند نفر ذکر الطاف بى پايان حضرت

  از حضرتبعد  نيست که  ئىبههنمودند گفتند بايد ديد وفا چگونه اقتضا ميکند چنان کنيم ش
  مشغول گرديم و بخيال خويش پردازيموفا قبول نميکند ما راحت باشيم بلذائذ دنيوى 



  از هر چه هست بگذريم نفوسى ّاوال .بلکه بايد آنچه داريم و نداريم جميع را فدا کنيم
   ننمايند هيچکس جز فکر او فکرىّتعلق دارند عذر بخواهند نفوسى که ندارند ّتعلقکه 

  و باشيم و درت نمائيم مشغول نشر نفحات اّنداشته باشد جميع افکار را حصر در عبودي
  او بکوشيم هم عهد شدند و قرار واقعى دادند و از جبل پائين آمده هر انتشار کلمۀ

   آنچه در کور حضرت مسيح واقع.يک فرياد کنان بطرفى رفتند و بخدمت ملکوت پرداختند
   حال ما هم که در اين موقع.ٓهمه از نتائج آن مجلس بود والى االن آثارش موجود است

  .دوارم نتائج عظيمه از اين الفت حاصل شودي و الفتيم امّنيت کمال روحانشسته ايم با
  

   شرقى لندنّۀقارئين مجل مدير و
   از آن روابط روحانى که منبعث از جان وسيد شما رهوا  دوست محترم من نامۀ 

   در اين سفر هر چند واضح و مشهود گرديد که عالم غرب.وجدان بود نهايت سرور حاصل شد
ّماديه ّنيتر مدد   ّىکل نزديک است که بّالهيه ّنيتات فوق العاده نموده ولى مدّترقي ّ

   جهان زيرا جميع افکار در عالم طبيعت غرق گرديده هر چه هست جلوۀ.فراموش شود
  ّنيت و چون در عالم طبيعت نقائص بسيار لهذا انوار مد.طبيعت است نه جلوۀ الهى

  اعظم تنازع در بقا است وّقوۀ  در عالم طبيعت .شده است پنهان و طبيعت حکمران ّالهيه
  ها و سبب جنگ و جدال و عداوت و بغضاءکل  و منشأ جميع مشأاين منازعه در بقا مبد
  حقوق ى برّ زيرا در عالم طبيعت ظلم و خود پسندى و آرزوى غلبه و تعد.بين جميع بشر است

  
  ٣١ص 

   پس تا مقتضاى طبيعت.م حيوانى است موجوددوحه که از رذائل عالمسايرين صفات غير م
   زيرا فالح و نجاح عالم انسانى بفضائل و.بين بشر حکمران است فالح و نجاح محال

   طبيعت جنگجو.خصائلى است که زينت حقيقت انسان است و آن مخالف مقتضاى طبيعت است
   اين است. استاست طبيعت خونخوار است طبيعت ستمکار است طبيعت غافل از حضرت پروردگار

   لهذا حضرت. استطبيعىکه مالحظه ميفرمائيد که اين صفات درندگى در عالم حيوانى 
  پروردگار محض لطف و عنايت بعث رسل و انزال کتب فرمود تا بتربيت الهى عالم انسانى

  از فساد طبيعت و ظلمت نادانى نجات يافته بکماالت معنوى و احساسات وجدانى و فضائل
   امروز در عالم. الهىّنيت گردد و مصدر سنوحات رحمانى شود اين است مدقّموفروحانى 
  مانند زجاج در نهايت لطافت است ولى هزار افسوس که اين زجاجّمادى  ّنيتانسانى مد

   بارى. آنندّمؤسس ّالهيه ۀّمقدس مظاهر است که ّالهيه ّنيتمحروم از سراج است و سراج مد
  ات است هزار افسوس کهّترقين ظهور حقيقت است قرن چون اين قرن قرن انوار است قر



  ه و خصومت و عداوت در نهايت متانتّطبيعيه و منازعات ّات جاهليّتعصبهنوز در بين بشر 
  ى از ميان رفته و تعاليمّکل بّالهيه ّنيتاست و جميع اين ضرر ها از آن است که مد

  الطافّ ظل ر خلق رحمانند و درتورات است که جميع بشّ نص ًمثال .انبيا فراموش گرديده
  انجيل است که آفتاب الهى بر مطيع و عاصى پرتو انداختهّ نص ،پروردگار نه خلق شيطان

  ۀّمقدسحمن من تفاوت اين است اساس مظاهر ّو در قرآن مى فرمايد ال ترى فى الخلق الر
  لهذا دين کهى بنيان انبيا را بر انداخته ّکل ولى هزار افسوس که سوء تفاهم ب.ّالهيه

   وحدت عالم انسانى گردد سبب بغض و عداوتّمؤسس و الفت باشد و ّمحبتبايد سبب 
   شش هزار سال است که در بين بشر خون ريزى و درندگى است که از خصائص عالم.گرديده

   وطنى نهاده اند و تيشهّتعصب جنسى و ّتعصب دينى و ّتعصبحيوانى است ولى بظاهر نام 
  نمودم و در  بارى من در جميع ممالک غرب سياحت.نسانى ميزنند صد هزار افسوس عالم ابر ريشۀ

  
  ٣٢ص 

  جميع مجامع و کنائس عظمى بموجب تعاليم حضرت بهاء ا اعالن وحدت عالم انسانى
  نمودم و ترويج صلح عمومى کردم نعره زنان جميع را بملکوت الهى دعوت نمودم که

  رق در نهايت لمعان اشراق نموده و بر جميع آفاقالحمد  شمس حقيقت از افق ش
  پرتو انداخته پرتو او تعاليم آسمانى است و آن اعالن وحدت عالم انسانى است و

  ديانت و تطبيق علم و عقلّقوۀ  بّمحبت حقيقت و تأسيس الفت و ّتحرىترويج صلح عمومى و 
  رف عمومى و تحکيم محکمۀ دينى و جنسى و وطنى و سياسى و تعميم معاّتعصبو دين و ترک 

  مشکالت مسائل مختلفه بين دولى و بين المللى نمايد وّحل کبراى عمومى که 
  مسائل اقتصادى و تأسيسّحل تربيت عموم اناث نظير رجال در جميع فضائل انسانى و 

   انوارمطلعلسان عمومى و امثال ذلک تا عالم انسانى از ظلمت  ضاللت نجات يابد و ب
  ى اين نزاع و جدال و خصومت و عداوت در بين بشر از بنيان بر افتدّکل بهدايت رسد و

   زيرا اساس اديان الهى يکى است و آن.و سوء تفاهميکه بين اديان است زائل گردد
   در امريکا گوشهاى باز يافتيم و نفوسى همدم و وحدت عالم انسانى است الحمد
  اتّترقيين جميع بشر است و نهايت آرزو اء الفت بقهمراز ديدم که مقاصد آن نفوس ال

   و همچنين در لندن نفوس مبارکى را مالقات کردم که بجان و. عالم انسانىفوق العادۀ
   اميدم چنانست که روز بروز اين. و الفت در بين بشر ميکوشندّمحبتء ادل در الق
  عالم مظاهر جلوه نمايد تا جميع ملل ّيهليه انتشار يابد و اين مقاصد خيرافکار عا

  ّعزت  اين است .ه گردند و در بين اديان و اقوام نزاع و جدالى نماندّسنوحات رحماني
  عالم انسانى    ع عّجنت اين است ّيه اين است سعادت سرمدّيه ابد



   
هوا  

  يس ذکر نمود که شما نور را از شيشه هاىّيس عبارتى از پولس قدّدر اين جمع قس 
   فى الحقيقه نور حقيقت از.واهد آمد که روبرو خواهيد ديدرنگين مى بينيد روزى خ

   قلب و بواسطۀ مرآت صافيۀّالهيهيات ّ حال اميدوارم تجل.شيشه هاى رنگين ديده ميشد
  

  ٣٣ص 
  روح پاک ديده شود آن نور حقيقت تعليم الهى است تعاليم آسمانى است اخالق رحمانى

  ّترقىدر نهايت ّيه  جسمانّنيت آمدم ديدم مد من چون باين بالد. روحانى استّنيتاست مد
ّماديه ّنيت توسيع است صناعت و زراعت و مداست تجارت در نهايت درجۀ   تهى درجۀن در مّ

   زجاجبمنزلۀّيه  جسمانّنيت حال آنکه مد.تأخير افتادهّيه  روحانّنيت مدو لکنکمال است 
  ّه روحانيّنيتبا آن مدّيه جسمان ّنيت سراج اگر اين مدبمنزلۀّيه  روحانّنيتاست و مد
  ّه روحانيّنيتمثل جسم لطيف است و مدّيه  جسمانّنيت زيرا مد. کامل استآن وقتتوأم شود 

  .مانند روح اگر در اين جسم لطيف آن روح عظيم ظهور نمايد آن وقت داراى کمال است
  در جسمه ّي جسمانّنيت آسمانى تعليم دهد نه مدّنيتحضرت مسيح آمد که باهل عالم مد

   صلحّالهيه ّنيت اساس مد از جملۀ. کردتأسيس نورانى ّنيتامکان روح الهى دميد و مد
  ّنيت مدوحدت عالم انسانى است از جملۀّيه  روحانّنيت اساس مداکبر است از جملۀ

   امروز عالم. تحسين اخالق استّالهيه ّنيت مدفضائل عالم انسانى است از جملۀّيه روحان
  ۀّ وحدت عالم انسانى است محتاج صلح عمومى است و اين اساس عظيم را يک قوبشر محتاج

   اين واضح است که وحدت عالم انسانى و صلح عمومى بواسطۀ.عظيمه الزم تا ترويج يابد
ّماديهقواء    ملل ّيۀۀ سياسى تأسيس نگردد چه که فوائد سياسّ ترويج نشود بواسطۀ قوّ

  جنسى و وطنى نيز ترويج نشودّقوۀ  وت و متعارض و بواسطۀمختلف است و منافع دول متفا
   وّاتحاداست و ضعيف و نفس اختالف جنس و تباين وطن مانع از ّيه چه که اين قواء بشر

  ه استّمقدس معلوم است ترويج اين وحدت عالم انسانى که جوهر تعليم مظاهر .فاق استّات
  عيف است نمى تواندضوح القدس ساير قوا مگر بنفثات رّيه روحانّقوۀ ممکن نيست مگر ب

ّماديهّقوۀ  از براى انسان دو بال الزم است يک بال .ترويج نمايد   ّه جسمانيّنيت و مدّ
   است بيک بال پرواز ممکن نيست دو بال الزمّالهيه ّنيتو مدّيه روحانّقوۀ است يک بال 

   جميع انبياء.بکمال نرسدّيه  روحانّنيت کند بدون مدّترقىّيه  جسمانّنيت هر قدر مد.است
  رحمانى تأسيس کنند اخالقّيه  روحانّنيت نمايند مدّالهيهبجهت اين آمدند که ترويج فيوضات 

  



  ٣٤ص 
  ّقوۀ زيرا .غلبه نمايدّيه  پس ما بايد بجميع قوى بکوشيم تا قواى روحان.تعليم نمايند

ّماديه ّماديات غلبه کرده عالم بشر غرق ّ   حقيقت بواسطۀ شيشه هاى شده انوار شمس ّ
   در ايران بين احزاب و. چندان ظهور و بروزى نداردّالهيهرنگين ديده ميشود الطاف 

  فرمودّيه  روحانّنيتاديان اختالفات شديده بوده حضرت بهاء ا در ايران تأسيس مد
  ما بين امم مختلفه الفت داد وحدت عالم بشر ترويج کرد اعالن علم صلح اکبر نمود و

  در اين خصوص بجميع ملوک نامه هاى مخصوص نوشت و در شصت سال پيش برؤساى عالم
   است وّترقىدر ّيه  روحانّنيتسياسى و رؤساى روحانى ابالغ فرمود لهذا در شرق مد

   اميدوارم که اين تأسيس وحدت عالم انسانى.وحدت انسانى و صلح امم بتدريج در ترويج
  و غرب با يکديگر در نهايت التيام آيند ارتباط تام ظاهر شود تا شرق ّقوتدر نهايت 

   و منجذب شود وحدت حقيقى جلوه نمايد نورّمتحدپيدا کنند قلوب شرق و غرب به يکديگر 
  سعادت  تا عالم انسانى آسايش کامل يابد و شود روز بروز ديدهّالهيهات ّتجليهدايت بتابد 

  .د انوار شمس حقيقت در او تابيده شودبشر مشهود شود قلوب بشر مانند آينه گرد ّيۀابد
  عالم ّيۀلهذا خواهش من اين است که شما ها بکوشيد تا آن نور حقيقت بتابد سعادت ابد

   من.را حاصل کنيدّيه انسانى ظاهر شود من در بارۀ شما دعا مى کنم که اين سعادت ابد
  ّالهيهد مواهب چون باين شهر آمدم بسيار مسرور شدم که اهالى فى الحقيقه استعدا

  .ائز شويدفّيه  آسمانى لهذا دعا ميکنم که بجميع فيوضات رحمانّنيتت مدّدارد و قابلي
   تو از اقصى بالد شرق بغرب شتافت که شايد از نفحاتپروردگارا يزدانا مهربانا بندۀ

  اين ممالک بوزد نفوس ر شود نسيم گلشن هدايت برّاى اين نفوس معطشامهعناياتت م
  الطاف تو يابند قلوب مستبشر ببشارات تو گردند ديده ها مشاهدۀ نور حقيقتاستعداد 

   اى پروردگار دلها را روشن کن اى.نمايد گوشها از نداى ملکوت بهره و نصيب گيرد
  ا نفحات عنايتتهمخداوند مهربان قلوب را رشک گلزار و گلشن فرما اى محبوب بى 

  اتتأييد و پاکيزه شود از بوزان انوار احسان تابان کن تا دلها پاک
   

  ٣٥ص 
   اين جمع راه تو پويند راز تو جويند روى تو بينند خوى تو.تو بهره و نصيب گيرد

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

  
هوا  



   مقاصد که داريد بايدّعلويتو ّيه  خيرّنيت از اين ، انجمن محترم عالم انسانىاى 
   از شما ممنون و خوشنود باشند که ببذل چنينّکل جميع بشر گرديد ّنيتمورد شکرا

   زيرا راحت و آسايش عالم آفرينش در.ى پرداختيد که سبب آسايش عموم بشر استّهمت
ّعلو همت و اعظم وسيله بجهت تربيت اخالق تحسين اخالق عمومى عالم انسانى است    وّ

   مالحظه فرمائيد.توسيع افکار است بايد عالم انسانى را باين منقبت عظيمه دعوت نمود
   است درتّمضرهر فردى از افراد بشر جلب منفعت خويش و دفع  ّيۀاصل ّيۀکه مبادى مرع

  ينمايد و ميکوشد که از در زندگانى مّتفردفکر آسايش و شادمانى خود است و آرزوى 
   اين است آرزوى هر فردى. ممتاز گرددّعزت جميع افراد ديگر در راحت و ثروت و 

  ّترقى انسان چون اندکى .از افراد بشر و اين نهايت دنائت و بدبختى و پستى فکر است
  ش بلند گردد در فکر آن افتد که عموم عائله را جلب منفعت و دفعّهمتفکر يابد و 

   زيرا راحت و نعمت عموم خاندان خويش را سعادت خود داند و چون فکرش.ايد نمتّمضر
   و ابناء وطنّملتش بلند تر گردد در فکر آن افتد که ابناء ّهمت بيشتر يابد و ّتوسع

   و فکر از براى خود او و خاندانّهمت هر چند اين . شودّمضرتخويش را جالب منفعت و دافع 
  . از براى ملل سائره مورث ضرر استو لکنوطن او مفيد است  و ّملتاو بلکه عموم ابناء 

  وائد روىف خويش و ّملتزيرا بجان بکوشد که جميع منافع عالم انسانى را راجع به 
ّکليۀ خود و سعادت ارض را بعائلۀ    عالم انسانى را تخصيص بخود دهد و همچو داند کهّ

   نمايد تا درّترقىخويش و وطن خود  ّملت نمايند ّتدنىملل سائره و دول مجاوره هر چه 
  انسان الهىّاما  . يابد و غلبه کندّتفوقتدار باين وسيله بر سائرين ق و ثروت و اّقوت

   او در نهايت درجهّهمت ّعلويتست و وسعت افکار و ّمبراو شخص آسمانى از اين قيود 
  

  ٣٦ص 
  ا اساس سعادت هر فردى يابد که منفعت عموم بشر رّاتساع افکار او چنان است و دائرۀ

   خويش بلکه خاندان خودّملت دولت و ّمضرت ملل و دول را عين ّکل ّمضرتاز بشر داند و 
   لهذا بجان و دل بقدر امکان بکوشد که جلب سعادت و. نفس خود شمردّمضرتبلکه عين 

   وّنيت و نوراّعلويت از عموم ملل نمايد و در ّمضرتمنفعت از براى عموم بشر و دفع 
   زيرا عالم انسانى را يک خاندان داند.عادت عموم انسان بکوشد فرقى در ميان نگذاردس

  ۀ بشر را شخص واحد انگاردّو عموم ملل را افراد آن خاندان شمرد بلکه هيئت اجتماعي
  ش باين درجه باشد تاّهمت ّعلويت انسان بايد .و هر يک از ملل را عضوى از اعضاء شمرد

   بر عکس است جميع مللّقضيه حال . عالم انسانى گرددّعزت ند و سبب خدمت باخالق عمومى ک
  ّمضرتند بلکه در فکر جلب منفعت خود و  ا سائرينّتدنى خويش و ّترقىعالم در فکر 



   ولى اين.ديگرانند و اين را تنازع بقا شمرند و گويند اساس فطرى عالم انسانى است
  بحان ا در بعضى از حيوانات تعاون و س.بسيار خطاست بلکه خطائى از اين اعظم نه

   روزى در کنار.تعاضد بقا است مالحظه ميشود که در مورد خطر بر يکديگر سبقت ميگيرند
  نهرى صغير بودم ملخ هاى صغير که هنوز پر بر نياورده بجهت تحصيل رزق از اين طرف

  مودند و هر يکنهر بطرف ديگر عبور ميخواستند لهذا آن ملخ هاى بى بال و پر هجوم ن
  بر ديگرى سبقت گرفتند و خود را آب ريختند تا مانند پلى از اين طرف نهر تا آن طرف
  نهر تشکيل نمودند و ملخ هاى ديگر از روى آنها عبور کردند و از آن سمت نهر بسمت
  .ديگر گذشتند ولى آن ملخ هائيکه در روى آب پلى تشکيل نموده بودند هالک شدند

  نات را چنين احساساتااين تعاون بقا است نه تنازع بقا مادام حيومالحظه کنيد که 
   ديگر انسان که اشرف کائنات است چگونه بايد باشد و چگونه سزاوار است،شريفه ئى

  انسان را مجبور بر اين فضيلتّيه  و شرايع سماوّالهيهعلى الخصوص که تعاليم 
  هّت عائله و قيود شخصيّصيو خصوّيه طنو تقاسيم وّيه ّ و در نزد خدا امتيازات مل.مينمايد

  ت وّ جميع انبياى الهى مبعوث و جميع کتب سماوى بجهة اين مزي.مذموم و مردود است
  ميان زائل گردد ت منافع ازّافکار خصوصياين فضيلت نازل شد و جميع تعاليم الهى محصور در اين است که 

  
  ٣٧ص 

  واسات بين عموم بشر تأسيس گردد موعالم انسانى تحسين شود و مساوات و اخالق 
   اين است اساس الهى اين.تا هر فردى از افراد جان خويش را بجهت ديگران فدا نمايد

ّکليۀ ّقوتاست شريعت سماوى و چنين اساسى متين جز بيک    ّه قاهره بر احساسات بشريّ
  س چنان روح القدس و نفثات روح القدّقوتى عاجز است مگر ّقوت زيرا هر .تأسيس نيابد

  ّمحبتيابد و بنار ّيه  گردد والدت ثانوّمبدلى اخالق ّکلانسان را منقلب نمايد که ب
   فالسفۀ.و روح القدس تعميد يابدّيه  عموم خلق است و ماء حيات ابدّمحبتا که 

   در تحسين اخالق داشتند و بجان و دل کوشيدند ولى نهايت تربيتّهمتى که نهايت لاو
   ولى.ستند نه اخالق عمومى بتاريخ مراجعت نمائيد واضح و مشهود گردداخالق خويش توان

   حقيقىّعلويتروح القدس تحسين اخالق عمومى نمايد عالم انسانى را روشن کند ّقوۀ 
  ّقوت پس خير خواهان عالم بايد بکوشند تا ب.مبذول دارد و عموم بشر را تربيت کند

  مع محترم انجمنجدم چنان است که آن جاذبه تأييدات روح القدس را جذب کنند امي
  خيرى عالم انسانى مانند آئينه اقتباس انوار از شمس حقيقت نمايند و سبب تربيت

   ع  ع.مقبول شود  آن هيئت عاليقدرّحقاخالق عموم بشر گردند و خواهش آن دارم که نهايت احترام من در 
  



  نطق مبارک در خصوص جنگ دنيا
   ده پانزده روز قبل با قنسول آلمان در مسئلۀ.بندعجيب است جميع مردم مضطر 

  ّقوۀ ميگفت هر قدر .داشتّيه حربّقوۀ جنگ صحبت شد و اصرار در ازدياد و اکمال 
  ات است بعضى از آلمانى ها و سائر نفوس حاضر بودندّترقي تر باشد سبب ّمکملّيه حرب

   غالب شودّمحبتّقوۀ شد اگر  ذکر . بودندّمتفقآنها هم تصديق ميکردند و در اين مسئله 
   نافذّمحبتّقوۀ  مثل  ئىّقوه در عالم وجود هيچ .استّيه حربّقوۀ تأثيرات اين اعظم از 

   از روىّمحبتّقوۀ بّاما مردم از روى کره ساکن و ساکت مى شوند ّيه  حربّقوۀنيست ب
  د و اگر چهميکوشنّيه صل در تدارک حربّ در اين وقت دول مت.ميل تمکين مى نمايند

  
  ٣٨ص 

   زيرا اين بيچاره هاى فقرا.بظاهر حرب نيست ولى فى الحقيقه حرب دائمى مالى است
  يمين و عرق جبين چند دانه جمع مى کنند آن وقت جميع صرف جنگ مى شود ّبکد

   حاال اين اصرار و حرصى که در تجهيزات جنگى دارند و اين. استّمستمرلهذا حرب 
   و فکر راّهمتلوم حرب بکار ميبرند اين سعى و کوشش و اين افکارى که در توسيع ع

  ؟ آيا بهتر نيست، بين بشر و ارتباط دول و ملل و الفت اقوام صرف کنندّمحبتاگر در 
  ّترقىعوض اينکه شمشير بکشند خون يکديگر بريزند در فکر آسايش و راحت و 

  .ى کردند مجادله مينمودند حضرات اين صحبت را قبول نم؟ آيا خوشتر نيست،يکديگر باشند
   از اين عدوان و ئى از اين ظلم چه فائده ئىچه ثمرى از اين خونريزى چه نتيجهگفتم آخر 

   وشر خبر ميدهد چه ثمره و چه نتيجه عالم تا بحال که تاريخ بّاول از ؟از اين هجوم
  ذيذه چه اثمار لّمحبت ّقوۀ از جنگ گرفته شده بر عکس مالحظه کنيد که بچه فائده

   لهذا چقدر.هويدا گشتهّيه  جلوه نموده چه آثار روحانّمعنويهظاهر شده چه فتوحات 
   شود سبب الفت و التيامّمحبت ّقوۀنيکو و سزاوار است اگر افکار عقالى ارض صرف نشر 

   حضرات زير اين بار نمى رفتند.است سبب آسايش عالم انسانى استّيه  ابدّعزت است سبب 
   آلمانى امروز مى بينيم همۀ.د اعتراف نکردند سکوت اختيار نمودندولى سکوت نمودن

   مغموم و محزون هستند که وصف ندارد ئىا بواسطۀ خبر اعالن جنگ باندازههاى اين ج
   پس چه لزوم مردم را.زيرا مى بينند که در خطرند خطراتى که مبادا آلمان شکست بخورد

   جميع از يک دينند دين حضرتهفى الحقيقازند و حال آنکه اينها در اين خطر بيند
  مسيح و از يک جنس و آن جنس آريان که از آسيا در ازمنۀ قديم باروپا آمدند و در

   ئىى خود را فرانسه جمعى آلمان دستهى جمعّمدتقطعات مختلفه منزل گرفتند بعد از 
  ف وضع کردند ايتاليا ناميدند و بعد کم کم از براى خود اسباب اختال ئىانگليس و فرقه



  .در اصل يک جنس بودند بعد اوهاماتى در ميان آمد و اختالف روز بروز زياد تر شدّاما 
  در اروپا لهذا و همچنين چون درست فکر نمائيم مالحظه ميکنيم که اينها در يک قطعۀ زمين ساکنند

  
  ٣٩ص 

  الف جنساگر بگوئيد که بجهت اختالف دينند دين واحد دارند اگر بگويند بجهت اخت
   در قطعۀ واحدّکل از جنس واحدند اگر بگويند بجهت اختالف وطن است ّکلاست 

   و از اينها گذشته جميع اينها از نوع بشرند از يک دوحه و از يک شجره.منزل دارند
   من.ى ميگفت وطن وطن وطنّملت در وقتى که من در اروپا بودم هر .روئيده شده اند

   اين وطنى که شما براى آن داد؟ت اين همه هياهو از کجاستميگفتم جانم اين چه خبر اس
  و فرياد ميکنيد روى زمين است وطن انسان است هرکس در هر جا ساکن شود وطن او است

  خدا اين زمين را تقسيم نکرده است جميع يک کره است اين حدود که شما تعيين
  اين اطاق يک خطوطکرده ايد اين حدود وهمى است حقيقت ندارد مثل آن است که در 

  حدود وهمى بکشيم و نصف آنرا آلمان و نصف ديگرى انگليس و فرانسه بگوئيم خطوط
ّکليهمانند تقسيمات و حدود ّيه  وجود ندارد اين حدود وهمابدًاوهمى که     است زيراّ

  ميان خود تقسيم کنند و اگر يکىّيه را بخطوط و حدود وهمولى ميدان انى چند در يک ميدان ّسک
  واهد از حدود خود تجاوز کند ديگران بر او حمله نمايند و حال آنکه اين خطوطبخ

  ئيدميگوه مى بينيم اين وطنى که شما گذشت و از اين هم .هيچ وجود حقيقى ندارد
  واى وطن چه چيز است اگر زمين است اين واضح است که انسان چند روزى روى

   آيا،ن ميرود قبر ابدى او استزمين زندگى ميکند و بعد از آن الى االبد زير آ
   کند خون برادران بريزد بنيانجنگسزاوار است که بجهت اين گورستان ابدى انسان 

   بارى مقصد اين؟ آيا اين سزاوار است، زيرا انسان بنيان الهى است؟الهى ويران کند
  لىاست که بر حضرات آلمانى ها آن روز اين صحبت ها خيلى گران آمد ولى امروز ديدم خي

  از طرف ديگر چه غيرتى دارند جوانان کار ها را ترکّاما  .ند و مضطرب و پريشانّمکدر
  کرده اند و عازم هستند و پنجاه نفر بدلخواه خود حاضر سفر شده اند و از اين ده

   شکايتى هم ندارند ولى از اينابدًاو کوچک بقدر صد نفر جوان مى رود و بکمال سرور 
  .شده اند تنگ شده اند بسيار دلّمتحدآلمان  ّضد و فرانسه و انگليس برخبر هاى امروز که روس 

  
  ٤٠ص 

   براى اينکه توّجردچه قدر بى انصافى است که انسان يکديگر را پاره پاره کنند م
  يکّ ظل حال آنکه همه بشرند و درو آلمانى من فرانسه ام او انگليسى است 



   اغنام الهىّکل است ّکلنايات الهى شامل ند و فيوضات و الطاف و عنخداوند زندگى ميک
   ديگر آنکه اين هيجان هيجان طبيعت.هستند و اين شبان حقيقى به جميع مهربان است

   حيوان.است اين بيچاره ها مثل حيوانات اسير طبيعتند مغلوب و محکوم طبيعتند
  و مقتضاىهر يک در هالک ديگرى ميکوشد اين مطابق حکم  باقتضاى طبيعت تجاوز مى نمايد

   در عالم طبيعت درندگى است ظلم است منازعۀ بقا است و جميع اينها.طبيعت است
  مقتضاى طبيعت است همان نوعى که جميع اين حيوانات اسير طبيعتند همان نوع انسان هم

   غضب بر انسان غلبه مى کند درندگى بر اوًمثال .ذليل و مقهور و اسير طبيعت است
   اينها چه چيز است جميع اينها از.وات نفسانى مى گرددمستولى مى شود اسير شه

   مؤمن با و مؤمن بآياته مگر نفوسى که فى الحقيقمقتضيات عالم طبيعت است
   الى ا اين نفوس ازّتوجهکوت ا باشند و فى الحقيقه ملا و منجذب بم

  ودند حاکم بر طبيعتاسيرى چنگال طبيعت خالص شده اند بعد از اين که محکوم طبيعت ب
   طبيعت انسان را.مى شوند بعد از اينکه مغلوب طبيعت بودند غالب بر طبيعت مى گردند

  . ا انسان را بعوالم تنزيه و تقديس مى کشاندّمحبتدعوت بر هوى و هوس مينمايد و 
  

  نطق مبارک در خصوص جنگ دنيا
  بجان همديگر بريزندمعرکه شده است دنيا بهم خورده است در کارند که همه  

  در امريکا و اروپا در مجامع و کنائس و محافل ذکر شد که عاقبت حال حاضره بسيار
  .ه خانه مى ماند و نائره اش موقوف به يک شراره استّبد است اروپا مانند يک جب

   حاال اين. نشود گوش ندادندجنگبيائيد تا ممکن است اين آتش را خاموش کنيد که اين 
   هادم بنيان انسانى است سبب خرابى عالم استجنگ و حال آنکه ميبينيد که نتيجه است

   مانند آن است که دو کشتى. ميشوندّمتضرر نتيجه ندارد و غالب و مغلوب هر دو ابدًاو 
  

  ٤١ص 
  بهم بخورد اگر يکى ديگرى را غرق کند کشتى ديگرى که غرق نشده باز صدمه مى خورد

  ًا بر دولت ديگر غلبه ميکند اينّموقتست که يک دولتى ردد نهايت اين اگو معيوب مي
   چقدر واقع شده که.ى نميگذرد که دو باره مغلوب غالب مى شودّايام است ّموقتغلبه 

  فرانسه بر آلمان غلبه يافته بعد آلمان بر فرانسه غلبه نموده عجب است که اوهام
   اختالف جنسىًمثال . استچقدر در قلوب تأثير دارد و حقيقت تأثير ندارد خيلى غريب

  امر وهمى است چقدر تأثير در آن است با وجود اين که جميع بشرند جمعى نامشان
   مالحظه نمائيد اين اختالف.سقالب جمعى جنس آلمان جمعى جنس فرانسه جمعى جنس انگليس



   اين حقيقت.جنس امر موهوم است ولى چقدر تأثير و نفوذ دارد و حال آنکه جميع بشرند
  اين اختالف جنسى کهّاما  که جميع بشر نوع واحدند ولى اين حقيقت تأثير ندارد است

   شده است و خون ريخته شده استجنگ اين همه .امر موهوم است و مجاز است تأثير دارد
   سير نشده اندجنگاين همه خانمانها خراب شده اين همه شهر ها ويران شده هنوز از 

   براى ناس حاصل نشده است هنوز بيدار نشده اندّتنبه هنوز قلوب و دلها سخت است هنوز
  .و الفت سبب راحت و آسايش نوع بشرّحب که اين بغض و عداوت هادم بنيان انسانى و 

  چقدر امروز مردم مضطربند چقدر پدر ها امشب ناله و فغان مى کنند و آرام ندارند
   چه مجبور کرده است.د پريشانند که وصف ندار ئىقدر مادرها گريه مينمايند بدرجهچ

  ين حرب در نهايت آسايش در خانۀ خود جالس و اينّمحرک ؟اينها را براى اين کار
  چقدر بى. ديگر را پاره پاره کننده در ميدان يکبيچاره فقرا را بهم اندازند ک

  انصافى است در حالتى که راضى نميشوند که يک موئى از سر خود کم شود هزاران هزار
  التى ميان نمسه و صربک حال مش؟ چه لزوم دارد؟يدان حرب و قتال ميکشندنفوس را در م

  الت را اگر حواله بيک محکمۀ عمومى نمايند آن محکمۀک اين مشّحاصل شده است حل
  کبرى تحقيق نمايد اگر چنانچه قصور از نمسه است حکم کند اگر قصور از ديگرى است

   ميان افراد اگر.اين مسئله را مى کردّل ح محکمۀ کبرى ؟ چه لزومجنگحکم نمايد اين 
  

  ٤٢ص 
  مى نمايد همينطور يکّحل ت را محکمۀ قضاوت مشکالت حاصل شود اين مشکال

   چه بهتر،ت بين المللى و بين دولى را فيصل نمايدمشکال شود تشکيلمحکمۀ کبرى 
  . يابند خود دولت ها و ملوک راحت ميشوند و نهايت آسايش؟از اين است چه ضررى دارد

   و صلحّمحبت از حسن الفت و ٓاالنواقعًا از بدايت عالم که تاريخ نوشته شده الى 
   بوده و ازّکل و راحت ّکل هيچ ضررى از براى نفسى حاصل نشده است سبب سرور ابدًا

   است و هميشه در جنگجوئىجنگ در ّمصر با وجود اين بشر . حاصل شدهّمضرت ّکل از براى جنگ
   چقدر. پنداشته اندجنگر آنجاست که اين ملل اساس دين الهى را بر ميکوشد و عجب د

   مالحظه. نيستّمحبته ئى ّغفلت است و چقدر بى عقلى است مثل اينکه در قلوب ذر
   بحيوان ميزند حيوان درنده يک شکار نمايد ازّهمتتّاما نمائيد درندگى انسان دارد 

   يکگرگ را درنده ميگويند بيچاره گرگ ًمثال .غير نوع خود و بجهت طعمه مجبور بر آنست
  گوسفند ميدرد آنهم بجهت خوراک خود زيرا اگر ندرد از گرسنگى ميميرد چه که گوشت

  آن وقتردند گ شود يک مليون نفوس پاره پاره ميخوار است ولى يک انسان سبب مى
  تآن وق اى مرد تو يک مليون نفوس را بکشتن دادى . ميزندّهمتبيچاره حيوان را ت



  رم دليرم شجاعم باين کشتن افتخار ميکنى با وجود اين خيلىّميگوئى من فاتحم مظف
  !س را درنده ميگوئىرگرگ و خعجب است که 

  
  ٤٣ص 

  صوت سالم عام
هوا  

   هزار و نهصد و سه سال يعنى از سنۀّمدتاين مسجون چهل ساله بعد از آزادى 
   وسيع امريکا سير وۀّيم اروپا و قار هزار ونهصد و سيزده در اقلده تا نهايت سنۀ

  سفر نمود و با وجود ضعف و ناتوانى شديد در جميع شهر ها در محافل عظمى و کنائس
  مسئلۀدر  الواح و تعاليم بهاء ا  درکه آنچه کرد و ّمفصلکبرى نعره زنان نطق هاى 

   تعاليمى انتشار حضرت بهاء ا تقريبًا پنجاه سال پيش. و صلح بود انتشار دادجنگ
   صلح عمومى بلند کرد و در جميع الواح و رسائل بصريح عبارت از اينگآهنو فرمود 

  وقايع حاليه خبر داد که عالم انسانى در خطر عظيم است و در استقبال حرب عمومى
  .جر خواهد گشتاروپا بشراره ئى منف ّيۀّمهبه در خزائن جهنملت ّموادمحتوم الوقوع زيرا 

  لکان خواهد گرديد و خريطۀ اروپ تغيير خواهد يافت لهذا عالمبالکان واز جمله 
  انسانى را دعوت به صلح عمومى فرمود و الواحى بملوک و سالطين نگاشت و در آن الواح

  عمومى آشکار کرد که حرب هادم بنيانصلح  بيان فرمود و فوائد و منافع جنگات شديدۀ ّمضر
   صلح روحّمصور ممات ّمجسم است و حرب صلح حيات انسانى است و انسان بنيان الهى

   جميع انبياء. ظلمت على االطالقجنگ نفثات شيطانى صلح نور آفاق است و جنگالهى است 
   اين است. و جفاجنگر صلح و وفا بودند و نذير ي بشّالهيهعظام و فالسفۀ قدماء و کتب 

   بارى من در جميع مجامع.ىاساس الهى اين است فيض آسمانى اين است اساس شرايع اله
  فرياد زدم که اى عقالى عالم و اى فالسفۀ غرب و اى دانايان روى زمين ابر تاريکى

  در پى که افق انسانى را احاطه نمايد و طوفان شديدى در عقب که کشتى هاى حيات بشر
  را در هم شکند و سيل شديدى عنقريب مدن و ديار اروپ را احاطه کند پس بيدار شويد

   برخيزيم و بعون و عنايتّهمتيدار شويد هشيار گرديد هشيار گرديد تا جميع بنهايت ب
   علم وحدت عالم انسانى بر افرازيم و صلح عمومى ترويج کنيم تا عالمّالهيه

  
  ٤٤ص 

  ى مالقاتّمقدس در امريک و اروپ نفوس .ميانسانى را از اين خطر عظيم نجات ده
  ّمتفق و همراز بودند و در عقيدۀ وحدت عالم انسانى  صلح عمومى همدمّقضيۀشد که در 



   ولى افسوس که قليل بودند و اعاظم رجال را گمان چنان بود که تجهيز جيوش.و هم آواز
  ًسبب حفظ صلح و سالم است و صراحة بيان شد که نه چنين است اينّيه و تزييد قواى حرب

  منفجر گردد و انفجارّ البد هبهتمل ّموادروزى بميدان آيد و اين ّ البد ارهّجيوش جر
   افکار و کورىّاتساع ولى از عدم .ًمنوط بشراره ايست که بغتة شعله به آفاق زند

   در بدايت.لکان نمود بالکان وًابصار اين بيان اذعان نميشد تا آنکه بغتة شرارۀ
  جواب در ؟ نمودند که آيا اين حرب بالکان حرب عمومى استسؤاله ّحرب بالکان نفوس مهم

  قريبًا پنجاه سال پيش حضرتت بارى مقصود اين است .ذکر شد که منتهى بحرب عمومى گردد
   پيش دانايان واضح وجنگات ّمضربهاء ا تحذير از اين خطر عظيم فرمود هر چند 

   گشت که حرب آفت عالم انسانى است و هادمّمعينآشکار بود ولى حال نزد عموم واضح و 
   لهذا. مدائن معموره آتش جهانگير و مصيبت کبرىّمخربوت ابدى و بنيان الهى و سبب م

  نعره و فرياد است که از هر طرف باوج اعلى ميرسد و آه و فغان است که زلزله بارکان
  عالم انداخته است اقاليم معموره است که مطموره ميگردد از ضجيج اطفال بى پدر است

   زنان بيچاره است که دلها در سوز وىويال اچشم ها گريان است و از فرياد و وکه 
  ويال است که از دلهاى مادر ها بلند است و آه و از است و نعرۀ وا اسفا و وادگ

   عالم آفرينش از آسايش محروم.فغان است که از پدر هاى سالخورده باوج آسمان ميرسد
   جنگ راهبه است که ميدانملت ّمواد است که مانند رعد ميرسد و تفنگاست صداى توپ و 

   اى دول عالم رحمى بر، آنچه گويم بدتر از آن است.قبرستان جوانان نو رسيده مينمايد
   اى دانايان بشر از حال مظلومان،عالم انسانى اى ملل عالم عطف نظرى بر ميادين حرب

   اى سروران جهان در دفع اين آفت،ىّتعمقۀ عظمى ّغرب در اين بلي  اى فالسفۀ،ّتفقدى
   حال وقت آن است که علم صلح.ىّتدبرنوع انسان در منع اين درندگى  اى ،ىّتفکر

   
  ٤٥ص 

   هر چند اين.عمومى بر افرازيد و اين سيل عظيم را که آفت کبرى است مقاومت نمائيد
  ر نبودهّحس و متّمتأثرم ّايامسجون چهل سال در حبس استبداد بود ولى هيچوقت مثل اين 

   نهايت اسف و التهاب چشم گريان است و جگر سوزاناز است و قلب دردروح در سوز و گ
   شما اينّهمتيد و بناليد و بشتابيد تا آبى بر اين آتش پر شعله بزنيد بلکه بيبگر
   اى پاک يزدان بر اين، اى خداوند بفرياد بيچارگان برس. خاموش گرددز جهانسونائرۀ

   اى خالق جهانيان،قطع کن اى خداوند بى نياز اين سيل شديد را ،اطفال يتيم رحم فرما
   اى داور حقيقى مادران، اى دادرس بفرياد يتيمان برس،اين آتش افروخته را خاموش کن

   اين، اى رحمن رحيم بر چشم گريان و دل سوزان پدران رحم نما، دهّتسلىجگر خون را 



   فرما توئى مقتدر وّمبدلطوفان را ساکن کن و اين جنگ جهانگير را بصلح و آشتى 
  ّعباس   عبدالبهاء  .نا و توئى بينا و شنواتوا

  
  ينّموحدنطق مبارک در کليساى 

   اين واضح است که. کنمّالهيه ّنيتدر اين جمع محترم ميخواهم ذکرى از وحدا 
   چون مالحظه در کائنات ميکنيم.حقيقت حادثه نميتواند ادراک حقيقت قديمه نمايد

   کندّترقى عالم جماد هر چند ًمثال .ات استمى بينيم تفاوت مراتب مانع از ادراک مقام
  

  ٤٦ص 
  خبرى از عالم نبات ندارد عالم نبات هر قدر نشو و نما نمايد از عالم حيوان خبر

   او خارج ادراک سمع و بصر نتواند زيرا از حوصلۀّتصور کند ّترقىنگيرد حيوان هر چه 
  .الم انسانى مافوق اوستاست هر چند وجود دارد ولى از عالم انسان بى خبر چه که ع

   پس.نتواند تفاوت مراتب مانع از ادراک استّيه  کند ادراک حقيقت انسانّترقىلهذا هر چه 
   خلقند چه جماد وّحيز هر رتبۀ مادونى رتبۀ مافوق را ادراک نکند حال آنکه جميع در 

  ود اين وجًمثال .چه نبات و چه حيوان و چه انسان لکن تفاوت مراتب مانع از ادراک
   چرا که مافوق او هستيم لکن اين نبات از ما خبرّمطلعنبات موجود و ما از او 

   مادام در.ى حاصل نمايدّاطالع کند ممکن نيست از سمع و بصر ّترقىندارد و هر قدر 
   پس چگونه حقيقت،عالم خلق که عالم حدوث است تفاوت مراتب مانع از ادراک است

   اين ممکن نيست چرا؟ کندّالهيهت ميتواند ادراک حقيقت که مخلوق و حادث اسّيه انسان
   آيد محاط است و حقيقتّتصور از اين گذشته آنچه ب. از ادراک استّمقدس ّالهيهکه حقيقت 

  هّ آيا ممکن است محاط ادراک محيط نمايد اين ممکن نيست که حقيقت انساني. محيطّالهيه
   پس. محيط استّالهيهان محاط و حقيقت  محاط باشد حال آنکه انسّالهيهمحيط و حقيقت 

   لهذا. نمى آيدّتصور بّهيتالو نيست زيرا حقيقت ّهيتالو انسان در آيد آن ّتصورآنچه ب
ّکليۀرحمت    بر آن مظاهر متناهيهات ناّتجليعوث مى فرمايد و به را مّمقدس مظاهر ّالهيه ّ
  ه که انبياّمقدسن مظاهر  اي. فيض مى نمايد اشراق مينمايد و آن ها را واسطۀّالهيه

   اشراق بر آن ها مىّد مانند آفتاب که در اشّهيتالوهستند مانند مرآتند و حقيقت 
   خود نزولّعلوتابد و مرايا استفاضه از آن شمس حقيقت مى نمايند لکن آفتاب از 
  .ت و استعداد استّننموده و در مرايا دخول نکرده نهايت مرايا در نهايت صفا و قابلي

   از روى تقديس است هر چند حرارت آفتاب ميتابدّهيتالويا از عالم ارض است و حقيقت مرا
   تقديس خود نزولّعلو از او حاکى لکن شمس از ّکلو مرايا از آن استفاضه مينمايند و 



  هّتعددم و شمس حقيقت بر مراياى .ننمايد و حلول نکند
  

  ٤٧ص 
   يکى است حقيقتّالهيهيکى است فيوضات ند ولى شمس ّتعددمهر چند مرايا  اشراق نمايد

  ات اوّتجلي حال بعضى عاشق آفتابند .يکى است نور واحد است که بر مرايا اشراق نمود
   که ئىّتقيد بآفتاب دارند در هر آينهى بمرايا ندارند ّتقيدرا در هر آينه مى بينند 
  هدۀ آفتاب درآنهائى که آينه را مى بينند از مشاّاما  .باشد آفتاب را مبپرستند

   آنهائى که مرآت موسوى را ديدند و مؤمن بودند چون آفتابًمثال .آينۀ ديگر محرومند
   بمرآت موسوى شدند عاشق آفتاب نبودند انوار حقيقتّمقيددر مرآت مسيحى اشراق نمود 

  را در مرآت عيسوى نديدند لهذا محروم ماندند و حال آنکه شمس حقيقت در مرآت عيسوى
   بمرآت موسويندّتمسکاشراق بود و انوارش ظاهر تر با وجود اين هنوز يهود م ّاشددر 

   خالصه شمس شمس واحد است و نور نور واحد و بر.و محروم از مشاهدۀ آفتاب حقيقت
   پس ما بايد انوار را.جميع ممکنات يکسان اشراق مينمايد و هر کائنى را از او نصيبى

   مانع حقيقت است چونّتعصبى نداشته باشيم زيرا ّصبتعبپرستيم از هر آينه ئى که باشد 
  مستفيض از نور واحد گردند و آن اشراقّيه اشراق واحد است لهذا بايد حقايق انسان

   اين قرن چون انوار است شمس حقيقت. جامعه ايست که جميع را جمع نمايدّقوۀواحد 
   نموده نفوس را زندهجميع بشر را روشن نموده چشم ها را بينا کرده گوشها را شنوا

   مستفيض از يک شمس هستيم و انوارّکلفرموده ما هم بايد در نهايت الفت باشيم چه که 
   تابيده بلکه اين نزاع شش هزار ساله زائل شود اين خونريزيها تمامّکليک شمس بر 

   اّمحبتات بر طرف شود اين عداوت ها از ميان بر داشته شود نور ّتعديگردد اين 
  خيمۀ وحدت عالم انسانى راحت باشيم وّ ظل  گرديم تا جميع درمرتبط با هم ّکلبد بتا

   خداوند مهربانا.در سايۀ علم صلح اکبر مأوى جوئيم و بجميع بشر مهربان شويم
  ّکل تو آفتاب رحمتت بر ّنيتوحداّ ظل کريما رحيما ما بندگان آستان توئيم و جميع در

   جميع راّکل است وفضلت رازق ّکلبارد الطافت شامل  مى ّکلمشرق و ابر عنايتت بر 
   اى پروردگار الطاف بى پايان.ت منظور دارىممکر را بنظر ّکلمحافظه فرمائى و 

  
  ٤٨ص 

  شامل کن نور هدايت بر افروز چشم ها را روشن کن دلها را سرور ابدى بخش نفوس
  ر ايمان تابان نما دراحسان فرما ابواب عرفان بگشا نوّيه را روح تازه و حيات ابد

   فرما تا جميع انوار يک شمس شوند امواج يکّمتفق کن و جميع را ّمتحد را ّکلظل عنايت 



  دريا گردند اثمار يک شجره شوند از يک چشمه نوشند از يک نسيم باهتزاز آيند از
  .يک انوار اقتباس نمايند توئى دهنده و بخشنده و توانا

  
  م در چينلوح مبارک بافتخار جناب سال

هوا  
   نامۀ شما رسيد دليل بر آن بود که از افق وجدان،اى مفتون و تشنۀ حقيقت 

   اميد چنان است که پس از طلوع صبح آفتاب درخشنده چنان،صبحى تابان طلوع نموده
  ّى معلوم آن جناب بوده که عالم وجود محتاج بمرب.اق زندآف که پرتو بر اشراق نمايد

   اگر.يان عالم حقيقتّربيان عالم طبيعت و مّربى بر دو قسم است مّبر است و مّمعلمو 
  زمين را بحال طبيعت بگذارى جنگل و خارستان گردد ولى چون دست باغبان مهربان بميان

   پس معلوم شد که در عالم طبيعت تربيت.آيد جنگل بوستان شود و خارستان گلستان گردد
   بشر اگر از تربيت و تعليم محروم ماند جسم و همچنين مالحظه فرما که نوع.الزم است

   چه فرق استًمثال .چوجه از حيوان امتيازى ندارنديه بهّتوحشمسموم گردد چه که اقوام م
  ميان سياهان افريک و سياهان آمريک اين ها خلق ا البقر على صورة البشرند آنان

   و کنائس سياهان در در اين سفر در مجامع و مدارسّحتى و با هوش و فرهنک ّتمدنم
   پس چه. شد مانند هوشمندان اروپ به تمام نکته ها پى ميبرندّمفصلتن صحبت هاى نگواش

  ؟ جز تربيتّنيتفرق است ميان اين دو نوع سياه يکى در اسفل جهل و ديگرى در اوج مد
   پس از اين. اينان ميشودّذلت آنان و عدم تربيت سبب ّعزت يقين است تعليم و تربيت سبب 

  ّنيت و مد. استّنيتمعلوم شد که تربيت از لوازم عالم مد
  

  ٤٩ص 
   بعالم اخالق دارد وّتعلق عالم حقيقت که ّنيت عالم طبيعت و مدّنيتبر دو قسم است مد

   مالحظه نمائيد که.جمع نشود فالح و نجاح حاصل نشودّيه  اجتماعتئهيتا هر دو در 
   چقدر تاريک است جميع افکارو لکناخته ه خيمه بر افرّطبيعي ّنيتدر جهان اروپ مد

  ّىکل التهاب آرام بّمواد منازعۀ در بقا است هر روز تجديد سالح است و تزييد ّتوجهم
   و انجذابّنيت اخالق و روحاّنيت و حيران  زيرا مدّذلتمنقطع و نفوس در زير بار 

   الزم همچنينّمعلمى و ّرب بارى همچنان که در عالم طبيعت م.ى مفقودّکلبنفحات ا ب
  در عالم حقيقت يعنى عالم جان و وجدان و شيم و اخالق و فضائل بى پايان و کماالت

   فالسفۀطبيعى ّنيت مدّمؤسس .ى واجبّرب و مّمعلمحقيقى عالم انسانى و سعادت دو جهان 
  ّىرب لهذا اگر عالم انسانى از م. اندّالهيه ۀّمقدس حقيقت مظاهر ّنيت مدّمعلمارضند و 



  ى حقيقى محروم ماند يقين است باسفل درکات عالم حيوانى مبتالّرب و مطبيعى
   جسمانى مانندّنيت الهى مانند سراج مدّنيت مانند زجاج است و مدطبيعى ّنيت مد.گردد
   صد. الهى مانند روح اين زجاج را سراج الزم و اين جسد را روح واجبّنيتسم است و مدج

   عالم انسانى تأليف نمودهّنيتات مدّترقيالعه نما که در م را مطيرسالۀ جالينوس حک
   است چنانکه در اين زمانّنيت و انساّنيتاز اعظم وسائط عالم مدّيه ميگويد عقايد دين

  ثابت و مستقيمند عوام اينّيه مالحظه ميکنيم گروهى را که مسيحيانند چون در عقائد دين
  ند که اعظم فيلسوف بعد از زحمت اّنارى مزيفرقه فيلسوف حقيقى هستند زيرا باخالق و اطو

  و سلوک و رياضت سنين کثيره تحصيل مينمايد عوام اين فرقه در نهايت کمال بفضائل
  ى حقيقى عمومى الزم تا احزابّرب پس معلوم شد از براى عالم انسانى م.ى هستندّمتحل
  ۀ واحد بنوشانندکلمۀ واحده جمع کنند و ملل متخاصمه را از چشمّ ظل  را درّمتفرقه

   وجدال را بصلح و سالم انجامجنگ و وال نمايند و ّمحبت بّمبدلو عداوت و بغضا را 
  ۀّتوحشالم قبائل متحاربۀ متخاصمۀ مّلوة و السّ چنانچه حضرت رسول عليه الص.دنده
  خيمۀ وحدت در آورد اين بود که آنّ ظل را بيکديگر التيام داد و دريه ان بادبعر
   عظيم نمودندّترقىاديه ان ببعر

  
  ٥٠ص 

   و همچنين.يافتندّيه  ابدّعزت ه علم بر افراختند و ّ و صوريّمعنويهو در عالم کماالت 
  الم ملل متنافرۀ متباغضۀ متخاصمۀ يونان رومان سريانّحضرت مسيح عليه الس

   کرد و واحد جمعّمعينکلدان آشوريان اجبسيان را که در نهايت بغض و عداوت بودند بر 
   عمومىّمعلمى و ّرب شد که از براى عالم انسانى مّمعين پس واضح و .بخشيدّ تام ارتباط

  ّمعلماج بحتييم و اّخواص و اگر گويند که ما از . اندّالهيه ۀّمقدسالزم و آنان مظاهر 
  ى بگويند ما در فنون حرب ماهريم محتاجلشکر امراى ّخواصنداريم مثل آن است که 

   چه ازّخواصيم اين واضح است که اين قول بى اساس است جميع لشکر چه از بسردار نيست
  مع و هوّى السقلمن الى عمومى است و هذا کاف واف ّربدارند که م محتاج سرّکلعوام 
  ّعباس و عليک البهاء االبهى عبدالبهاء .شهيد

   
  در هتل ويکتوريا ١٣٣٠ ى سنۀول ربيع اال١٤ّيه خطابه در رملۀ اسکندر

  وا ه
   حضرت مثل آفتاب واضحّنبوت . حضرت زردشت بودّالهيه ۀّمقدس مظاهر از جملۀ

   حضرت زردشت.ش قاطعّحجتو روشن است برهانش ساطع است و دليلش الئح و 



  ى محارباتّمدتوقتى ظاهر شد که ايران ويران بود اهل ايران در نهايت خذالن 
  

  ٥١ص 
  اسبم لهراسب جزئى آرامى يافت زيرا لهرّايا در .دائمى در ميان ايران و ترکستان بود

   بارى ايران. حقيقت مى نمود بعد گشتاسب بر سرير سلطنت نشستّتحرى بود و ّحق بندۀ
   و هوان احاطه کرده بود در چنين وقتى حضرت زردشت ظاهر شد ايرانّرا ظلمات ذل

  ن که قواى ايران به بعد از آ.را روشن کرد و اهالى ايران را بيدار و هوشيار فرمود
   حاصل شده ايرانيان گمراه و ظلمت نادانى مستولىّتدنىتحليل رفته بود و از هر جهت 

   تعاليم حضرت زردشت. گذاشتّترقىدو باره بتعاليم حضرت زردشت جانى تازه گرفت و رو ب
  واضح است که تعاليم آسمانى است و نصايح و وصاياى حضرت زردشت واضح است که الهى

  اگر حضرت زردشت ظاهر نميشد ايران محو و نابود شده بود اگر تعاليم .است
  ى بى نام و نشان شده بودند از فضائل عالم انسانىّکلحضرت زردشت نبود ايرانيان ب

   ولى آن کوکب نورانى افق ايران.ى محجوبّکلبّيه انّربى محروم ميگشتند و از فيوضات ّکلب
  .مود و ايرانيان را بتربيت الهى تربيت کردرا روشن کرد عالم اخالق را تعديل فر

   حضرت موسى راّنبوت حضرت زردشت مثل آفتاب واضح و آشکار است عجب است که ّنبوتبارى 
  مذکور  بارى چون حضرت زردشت در قرآن صريحًا.قائلند و حضرت زردشت را انکار ميکنند

  و حال آنکه در قرآن .نيست لهذا اهل فرقان انکار او کردند و اعتراض بر او داشتند
   جميع انبياء که در قرآن.بعضى انبياء باسم مذکورند و اکثرى از انبيا بصفت مذکور

  اسمشان مذکور است بيست و هشت پيغمبر است ما عداى آنها بدون تصريح اسم اکثرشان
   در خصوص حضرت زردشت ميفرمايد پيغمبرى که در سواحل رود ارس مبعوث شد باين.مذکور

  رين چونّ حضرات مفس. در قرآن ذکر ميفرمايدّسّرت زردشت را به پيغمبر اصحاب الرعنوان حض
  اهل مديانو بودند   را بمعنى چاه تفسير کردند و چون حضرت شعيب    در مديانّنفهميدند رس

   مبعوث شد حضرت شعيب بوده وّآبشان از چاه بود لهذا گمان کردند پيغمبرى که در رس
   در آنجاّتعددم ارس است پيغمبرهاى ّکرده اند که مقصود از رسرين ذکر ّبعضى از مفس

  مبعوث شدند ولى اسمشان در قرآن ذکر
  

  ٥٢ص 
   کالم اين است که حضرت زردشت در قرآن بعنوان پيغمبر خالصۀ.نشده چنين گفتند

   تا يوم ظهور جمال مبارک. ذکر شده و بزرگوارى حضرت مثل آفتاب استّسواحل رس
  ت زردشت مستور بود بعد جمال مبارک اسم حضرت را بلند نمودندبزرگوارى حضر



   چون. بودّالهيهۀ ّمقدسو در الواح ذکرش فرمودند که حضرت زردشت يکى از مظاهر 
  و نسيم بوزد و آفتاب بتابد آنچه در کمون زمين است ظاهر و آشکار گردد به ابر ببارد

   انوارش بر آفاق بتابيد جميعهمين قسم چون شمس حقيقت جمال مبارک ظهور نمود و
   فارسيان هزار. حضرت زردشت بودحقائق اسرار ظاهر و آشکار شد از جمله مسئلۀ

  سال و چيزى سر گردان بودند بى سر و سامان بودند الحمد  جمال مبارک فارسيان
   نجات دادّمشقت و از اين ّذلتوش عنايت خود گرفت و بعد از هزار سال از اين غرا در آ

   و ارتباط و وحدتّمحبت نيز سبب الفت و ّقضيه اين . حضرت زردشت را اعالن فرمودّنبوتو 
  جناح عنايت خويش گرفتّ ظل  جمال مبارک جمع امم را در.عالم انسانى است

   را دلجوئى فرمود و بجميع مهربانى کرد لهذا امرش رحمت عالميان است و ظهورشّکلو 
   حکم سيف را برداشت بجاى سيف،جميع مللت ّسبب نجات من على االرض و مسر

  گذاشت نفرت واجتناب را محو فرمود الفت و اجتذاب در ميان عموم تأسيسّيه  حقيقّمحبت
   الحمد  ما را از هر قيدى آزاد کرد و ما را با جميع ملل صلح و آشتى.فرمود
  کرانه نمائيم و لهذا بايد هر دم صد هزار ش.عالميان کرد و از بهائيان شمردّحب داد م

   مالحظه کنيد که چه موهبتى.تش قيام کنيم اين است نهايت آمال و آرزوى ماّبه عبودي
   اين جمع هر يک از جائى و هر نفسى از اقليمى و کشورى چه قدر ما بينٓاالنفرموده 

   کردّتجلى بر ما ّنيتما اختالف بود چه قدر نزاع بود چه قدر اجتناب بود بصفت رحما
   فرمود و بر سر يک سفره در همچو جائى بالدّمتحدا را جمع کرد الفت داد  ما ههمۀ

   و يگانگى بر سر اين سفره جمعيمّاتحاد و الفت و ّمحبت در نهايت ّکلغربتى جمع کرد و 
  يکديگر  و الفت نخواهيم قلوب باّمحبتت آستان مبارک نداريم و مرادى جز ّو مقصدى جز عبودي

  
  ٥٣ص 
  ت واضح و مشهودّ از اين جمعي. بعنايت جمال مبارک مستبشرّکل ها  است و جانمرتبط

   متحاربۀاست که بعد چه خواهد شد و چگونه بين ملل و مذاهب و شعوب و قبائل مختلفۀ
   اين عنوان است ديگر معلوم است. و يگانگى حاصل خواهد گشتّاتحادمتنازعه الفت و 

   کتاب است لهذا معلوم است ديباچۀکه متن و شرح اين نامه چگونه است اين مجلس
   اميدم چنان است که تمامًا هر يک چون بموطن خود.حقائق و معانى اين کتاب چگونه است

  انى باشيدّرب باشيد موهبتى از مواهب ّالهيهيا مسکن خود مراجعت کنيد آيتى از آيات 
  کنيد خادم و ارتباط نفوس بوحدت انسانى خدمت ّاتحادسبب الفت قلوب گرديد و سبب 

  جميع من على االرض آشنا و بيگانه ندانيد يار و اغيارّحب جميع بشر باشيد و م
   اين است نهايت آمال و. و مهربانى سلوک و حرکت نمائيدّمحبتنشمريد با جميع بنهايت 



  .آرزوى ما يقين است که معمول خواهيد داشت
  

   ژانويه در انجمن تياسوفيها٩خطابه در اسکاتلند 
هو ا  

  ّتحرى زيرا شما الحمد  .امشب چون در مجلس شما هستم بسيار مسرورم 
  حقيقت مى نمائيد از تقاليد آباء و اجداد نجات يافته ايد مقصدتان عرفان حقيقت است

   اديان موجوده اسير تقاليدند حقيقت اديان از ميان رفته و.در هر جا که آشکار شود
   اساس اديان الهى براى. اديان الهى نداردّاسه ى بّتعلقتقاليدى بميان آمده که هيچ 

   بشر است بجهت نوع انسان است بجهت الفت بين قلوب است بجهت ظهور وحدت عالمّنيتنورا
  

  ٥٤ص 
   لکن هزار افسوس که اديان را سبب نزاع کرده اند و با يکديگر جدال.انسانى است

  ب کنند بجهت اينکه اسيرو قتال کنند خون يکديگر ريزند و خانمان يکديگر خرا
   شخصى يهودى است ميپرسى چرا يهودى ميگويد چون پدر من يهود بود منًمثال .تقاليدند

  هم يهود هستم ديگرى مسيحى است چون پدرش مسيحى بود ديگرى مسلمان زيرا پدرش مسلمان
  د پس چون فحص کنيد جميع اسير تقاليدن.ى ميپرسى همين را جواب ميدهدّملتبوده از هر 

   ميگشتند زيرا حقيقت يکىّمتحد حقيقت ميشد همه ّتحرى حقيقت در ميان نه اگر ّتحرىو 
   و چون اين نفوس از تقاليد منقطع و از. ندارد و آن اساس جميع اديان استّتعدداست 

  . حقيقت مينمايند لهذا من بسيار مسرورمّتحرىاين قيود آزادند و 
   از اجزاء نامتناهى استّمرکب کائنى چون نظر در کائنات نمائيم مى بينيم هر

  ًا بديهى است و قابلّاين کائن پيدا شده و اين فنّيه که از اجتماع اين اجزاء فرد
  سير دارد و در هر صورتىه يدر صور نامتناهّيه  لهذا هر جزئى از اجزاء فرد.انکار نه
  قتى هر جزئى از آناست يکوّيه  از اجزاء فردّمرکب نيست که  ئى اين گل شبههًمثال .کمالى

  در عالم جماد بوده و در صور نامتناهيۀ عالم جماد سير داشت و در هر صورتى کمالى
  سير دارد يک روز بصورت اين گل روزى بصورت گلّيه حال بعالم نبات آمده در صور نبات

  ًا ثابت استّو درختى ديگر خالصه در صور نامتناهيۀ عالم نبات سير نمايد و اين فن
   بعد بعالم حيوان سير کند و در صور نامتناهيۀ آن عالم در آيد.طبيعىبموجب حکمت 

   خالصه اين.عالم انسانى سير نمايد يۀتا بعالم انسان انتقال کند و در صور نامتناه
  فرد در صور جميع کائنات سير کند و در هر صورتى کمالى دارد لهذا هر چيزى در هر

  تا جامع کماالتکمالى  انتقاالت نامتناهى است و در هر انتقالى  پس براى هر فردى.چيزى هست



   اين بقاعدۀ فلسفۀ الهى است که انسان فنا ندارد هميشه باقى است زيرا بقاى.گردد
   و برهان عقلى آن اين است که انسان. است روح ابدى است فنا و نهايتى نداردّمسلمروح 

  حقيقتّاما فانى است ّيه  حقيقت جسمانّعنويهمو حقيقت ّيه دو حقيقت دارد حقيقت جسمان
  انعدام دارد چرا از اين  اين گلًمثال . باقى زيرا فنا عبارت است از انتقاالت از صورتى بصورت ديگرّمعنويه

  
  ٥٥ص 

   آن باقى است نهايت ازّمادۀمعدوم نميشود باز ّاما انتقال نمايد ى مادصورت بصورت ج
   اين علف را حيوان ميخورد معدوم نميشودًمثال .قال نمودهانت جمادىصورت نباتى بصورت 

  معدوم صرفّاما ت از انتقال او است از صورت نباتى بصورت حيوانى ربلکه فناى او عبا
  عنصر باقى است اينّاما ورت ديگر است صنعدام او همان انتقال از صورتى بنميشود ا

   بعالم جماد انتقال نمايد آن خاک جسم انسان خاک ميشودًمثال .است معنى فنا و انعدام
   و در عالم صور.وجود دارد پس معنى انعدام و فنا انتقال از صورتى بصورت ديگر است
  سّع يا مخمّربث است مّهيچ کائنى داراى دو صورت نه بل صورت واحد دارد جسمى مادام مثل

  احد دارندۀ لکن روح انسان در آن ووث نميشود ّع است مثلّربس يا مّنميشود اگر مخم
  ّثع است و هم مثلّربس است هم مّس است هم مخمّجميع صور است حال در عقل شما هم مسد

  جميع صور در آن واحد در روح موجود فاقد صورتى نيست تا انتقال از صورتى بصورت
  ديگر نمايد لهذا ابدى است انتقال ندارد جميع صور را هميشه دار است اين برهان

  مينسل است گاهى صحيح گاهى ضعيف گاهى  جسم انسان گاهى علي،گر برهان دي.واضح است
   پس.روح در حالت واحد است چون جسم ضعيف شد روح ضعيف نشودّاما حاالت مختلفه دارد 

   انسان تغيير ندارد اگر دستى قطع شود يا پا بريده گردد در روحّمعنويۀحقيقت 
  ّر ندارد لهذا حىيم است و روح تغي پس انعدام عبارت از تغيير جس.تغييرى حاصل نگردد

   ثالث موت عبارت از فقدان احساس است در نوم جسد احساس ندارد چشم نمى.و باقى است
   ميماند و جميع قوىّمعطلبيند گوش نمى شنود مشام استشمام نميکند ذائقه و المسه 

  مى شنودروح سائر است در خواب مى بيند ّاما  جسد مرده است هيچ احساسى ندارد ّمعوق
  ميگويد جميع قواى او در حرکت است و اگر انسان جسد تنها بود بايستى هيچ حرکت

  ئى هست که محيط بحقائقّيه  پس در اين جسد يک حقيقت ثانو.نداشته باشد و مرده باشد
  اشياء است و کاشف اسرار کائنات است که بدون چشم ميبيند بدون گوش ميشنود بدون دست

  اک ميکند حقيقتى است غير محدودميگيرد بدون قلب ادر
  

  ٥٦ص 



  ئى هست در انسان که ازّيه  پس ثابت شد که حقيقت ثانو.و حال آنکه جسم محدود است
  ين صحبت ميگوئىح و ديگر اينکه در .هر آفتى آزاد است و بدون تغيير باقى و بر قرار

  ايست که باه ّي آنکه ميگويد من چنين گفتم آن کيست يک حقيقت ثانو،من گفتم من رفتم
   اين کار را بکنم يا نکنم چه نتايجّمضراو مشورت ميشود که اين کار نافع است يا 

  ّخواهد داشت آن روح که با او مشورت ميکنى اگر بگويد اين کار را بکن ميکنى و اال
  مرکوب آنّيه ايست که راکب است و حقيقت جسمانّيه  واضح است حقيقت ثانو.نه

   انسان.اگر زجاج بشکند بر سراج ضررى نرسد بلکه باقى استسراج است و اين زجاج 
   برسد که فوق رتبۀ اين عالم جسمانى است تا ئىرتبهه سير مراتب و درجات ميکند تا ب

   وقتى اين سراج.بعالم کمال رسد پس جميع زجاج ها را ترک کند بعالم انوار شتابد
  جاج انسانى لهذا اگر زجاجدر زجاج نباتى بود وقتى در زجاج حيوانى و حال در ز

   بارى. اين براهين عقلى است نه نقلى که انکار نتوانند نمود.بشکند سراج فانى نگردد
   وجود از يکآمديم بر سر مطلب که عالم وجود بذاته لذاته وجود ندارد يعنى استفاضۀ

   است چنانچه کرۀ ارض تاريک.ئى مينمايد که اين وجود صادر از او استّيه حقيقت مرکز
  ۀّه ئى از آفتاب صادر و آن را روشن نمايد زيرا آفتاب مرکز انوار است اشعّلکن اشع

  شعاع صادر از مرکز انوار فائضّاما آن کائنات را روشن کند کائنات تاريک است 
  ّالهيهۀ ّمقدس آن شعاع فيوضات الهى است و اعظم فيوضات مظاهر .بر جميع کائنات است
   هرّتعددمزجاجات ّاما  واحده لکن مطالع مختلف نور واحد است اند و آن حقائق حقيقت

  وقتى آن نور واحد در زجاجى است نور غير منقسم است ولى زجاجها مختلف و
  ّتجلىاز حيث حقيقت واحد و آن حقيقت ّاما ند ّتعددم پس هر چند از حيث جسم .عّمتنو

  شمس واحد اينّاما  ّتعددمه المع و باهر مرايا ّتعددمشمس واحد است که در مراياى 
   يکى است ولىّکل چون بمرکز نگرى . ولى شعاع از مرکز واحد صادرّتعددمدوازده برج 

  دوازده برج منقسم در اين دوازده برج يک شمس است لکن وقتى از برج حمل طالع
  

  ٥٧ص 
  و وقتى از برج اسد و وقتى از جدى وقتى از نقطۀ اعتدال ربيعى و وقتى از نقطۀ

  تدال صيفى و وقتى از نقطۀ انقالب شتوى طلوع نمايد ولى شمس واحد است هر چنداع
   شديد است و چون از جدىّالبتهوقتى که آفتاب از برج سرطان طالع ّاما  .ّتعددمبروج 

  فى الحقيقهّاما  ّالهيهطالع آنقدر حرارتش شديد نه از اين جهت است فرق بين مظاهر 
  نبايد نظر ببروج داشته باشد بلکه آفتاب را بپرستد از پس انسان .حقيقت واحده اند

   زيرا زجاج محدود.هر نقطه ئى طالع شود نور را پرستش کند از هر زجاجى المع گردد



  نور غير محدود نظر انسان بايد نا محدود باشد چه اگر بزجاج ناظر باشدّاما است 
  چون نور راّاما جوب ماند  محآن وقتشايد نور از اين زجاج بزجاج ديگر انتقال نمايد 

  .ه بآن دارد از هر زجاجى باشدّوجتبپرستد 
  

  ١٩١٣ فوريه ١٤خطابه در مجلس تياسوفيها در پاريس شب 
هوا  

  چون بنظر حقيقت در جميع کائنات نظر ميکنيم مى بينيم هر کائنى فى الحقيقه 
   بتحقيقات عميقهرًاّمؤخّاما  سابق در فلسفه ميگفتند جماد حيات ندارد .حيات دارد

  .در فلسفۀ جديده بر آن اقامه شدهّيه ّمعلوم شد که جماد نيز حيات دارد و دالئل فن
  .ى گوئيم که کائنات حيات دارند لکن حيات هر کائنى بحسب استعداد او است مما مختصر

   در عالم جماد حيات است لکن بسيار ضعيف است مثل نطفه در رحم مادر روح داردًمثال
  از عالم جمادّاما  چون بعالم نبات نظر کنى مى بينى آن نيز روح دارد .ضعيف استّاما 

   و چون. و همچنين در عالم حيوان نسبت بعالم نبات حيات بيشتر جلوه دارد.قوى تر است
   است لهذا آنچهّقوت نظر مى کنيم مى بينيم حيات انسانى در نهايت بعالم انسان

  وح است ضعيفّ مولود جديد هر چند ضعيف الر.اهر شود روح بيشتر ظّقوۀانسان بکوشد 
   انسانّمعنويۀ ظاهر شود و قواى ّقوت رسد در نهايت غاالدراک است ولى چون بدرجۀ بلو

    زيرا روح.ئى در عالم حيوانى نيست ّقوهدر نهايت کمال جلوه نمايد و چنين حيات و 
  انسانى کاشف حقائق اشياء

  
  ٥٨ص 

  ا اختراع ميکند اين همه علوم را اکتشاف مينمايد اين اسرارصنايع راين است که 
  طبيعت را کشف ميکند در شرق امور غرب را تمشيت ميدهد در زمين اکتشاف آسمانى

   بخدا حاصل نمايد وى است على الخصوص اگر ارتباطّقوتميکند لهذا در نهايت درجۀ 
   باعظم مقامات عالم وت شودات شمس حقيقّتجلي از ّتجلىاستفاضه از نور ابدى کند يک 

  . کندّتجلى در اين مقام روح انسانى مثل آينه ايست که شمس حقيقت در او .سانى رسدنا
   ابدى و باقى و ثابت است فنا ندارد و جامع جميع کماالت استّالبتهلهذا چنين روحى 

  فوسى اين مقام مقام ن.بلکه فيضى از فيوضات الهى است و جلوه ئى از انوار نامتناهى
  د کماالت نامتناهى در آن ها ظاهر ميشود اينناض حقيقى مينمايّيفاست که استفاضه از 
   ئىّهبينيم که اجزاء فردي کائنات نظر ميکنيم مىدر  و بنظر ديگر چون .نهايت رتبۀ وجود است

  ل يابد آنليحتترکيب شده و از آن ترکيب هر کائنى وجود يافته و چون آن ترکيب 



  ل است و چونيلحت پس وجود و عدم کائنات عبارت از ترکيب و .و فنا جويدکائن انعدام 
  جسمى تحليل گردد هر فردى با عناصر ديگر ترکيب شود و کائنى ديگر ّيۀعناصر فرد

  در جميع مراتب سير دارد و اين بديهىّيه  لهذا هر فردى از جواهر فرد.رددگموجود 
  سير درّيه ود که هر جزئى از اجزاء فرداز اين ثابت ميش .ادىقو محسوس است نه اعت
   اجزائى که در انسان است وقتى در جماد بوده در مراتبًمثال .جميع کائنات دارد

  جماد بصور نامتناهى سير کرده و در هر صورتى کمالى داشته و همچنين در صور
  ّه اجزاء فردياست لهذا هر جزئى ازنامتناهى چون صور کائنات و نامتناهيۀ حيوان و عالم انسان 

  کند و در هر صورتى کمالى حاصل نمايد پس جميع کائنات دره يانتقال در صور نامتناه
   مالحظه فرمائيد چه وحدتى است که هر جزئى از کائنات عبارت.جميع کائنات است

   ثابت است اين چه وحدتى است در عالم وجود و چه انتقاالتىًّااز جميع است و اين فن
  گر اعظم از اين نميشود که هر کائنى فيضى از فيوضات الهى است پسو چه کماالتى دي

  مالحظه  در اين فضاى نامتناهى. و حصر نداردّواضح است که فيوضات الهى نامتناهى است حد
  

  ٥٩ص 
  است و اين اجسام نيز نامتناهى است زيرا از پسّيه نمائيد چقدر اجسام عظيمۀ نوران
   ثابت استًاّپس آن نجوم باز نجوم ديگر خالصه فناين نجوم نجوم ديگر است و از 

   ببينيد فيض الهى نا محدود است با آنکه اين فيض جسمانى است.که عوالم نامتناهى است
  ديگر ببينيد فيض روحانى چگونه است با وجود آنکه فيض جسمانى نا محدود است ديگر

   اعظم از فيض جسمانىفيض روحانى چگونه محدود ميشود با آنکه اصل است زيرا آن فيض
   جسم انسان آثارش بدرجه ئى.است و اين فيض جسمانى نسبت بفيض روحانى حکمى ندارد

  نمايد وّيه  در زمين اکتشافات فلکّحتىروح انسانى آثارش غير متناهى ّاما است 
   با. روحانى انسان اعظم است از جسد اوّقوۀ کند مالحظه کنيد چقدر ّئيهاحساسات سما

  ه فيض جسمانى و روحانى الهى نا محدود است بعضى بى فکران گمان کنند کهوجود آنک
  محدود است گويند که اين عالم عالم ده هزار ساله است و بدايت فيض الهى معلوم و
  محدود است و حال آنکه فيض الهى نا محدود است و قديم هميشه بوده و خواهد بود

   کماالت الهى است آياّعالم وجود محل زيرا .بدايتى نداشته و نهايتى نخواهد داشت
  ميتوانيم خدا را محدود نمائيم همينطور که حقيقت الهى نا محدود است همين طور

  ،ه اندّمقدس فيض الهى مظاهر  و از جملۀ.فيوضات الهى غير محدود و نامتناهى
  مانى بعد از آنکه فيض جس. اندّالهيه و حال آنکه اعظم فيوضات ؟چگونه ميشود محدود شود

   بعد از آنکه قطره محدود نشد دريا؟غير محدود است فيض روحانى چگونه محدود شود



   چون؟ه غير محدود باشد خورشيد چگونه محدود شودّذر بعد از آنکه ؟چگونه محدود گردد
   لهذا مظاهر؟عالم جسمانى غير متناهى است عالم روحانى چگونه محدود و متناهى شود

   چگونه، اند لم يزل بوده و ال يزال خواهند بودّلهيهاه که اعظم فيوضات ّمقدس
   اگر خدا را ميتوانيم محدود کنيم فيض او را هم؟ميتوانيم فيض الهى را محدود کنيم

  تى منتظر ذاتّى موعودى داشت و هر امّملت بارى با آنکه هميشه هر .ميتوانيم محدود کنيم
  ماندند و منتظر طلوع شمس حقيقتى بود افسوس که چون آن موعود ظاهر شد محتجب ّمقدس

  ًمثال .بودند چون طالع شد بظلمت قناعت کردند
  

  ٦٠ص 
   مينمودند که خدايا مسيح راّتضرع موسوى منتظر ظهور مسيح بودند شب و روز ّملت

   تقليد ظاهر شد محتجب ماندند او را نشناختند زيرا پردۀآن حضرت ولى چون .ظاهر کن
  ريب دو هزار سال استق نديدند و نداى الهى را نشنيدند دديده هاى آنها را بسته بو

   پس بايد چشم ما باز باشد و عقل ما فارغ و آزاد که هنگام ظهور محتجب.هنوز منتظرند
  الهى منتشر شود مشام ماّجنت نشويم چون نداى الهى بلند شود بشنويم چون نفحات 
  ار الهى را مشاهده نمائيم آنمزکوم نباشد تا آن نفحۀ قدس را استشمام کنيم آن انو

  لحن را بشناسيم آن روح را بيابيم تجديد حيات کنيم از نفحات روح القدس زنده شويم
  تا باسرار کائنات پى بريم و علم وحدت عالم انسانى را بلند نمائيم جميع از فيض

  صنعحر وجود نظر کنيم ه ب چون ب.الهى بهره و نصيب گيريم و هر فردى مانند موجى گرديم
   را از بحر دانيم هر چند امواج مختلف استّکلبحر الهى بينيم چون بامواج بنگريم 

   کائناتو لکنلکن بحر واحد است يک شمس بر جميع کائنات ساطع است و نور نور واحد 
   است قرن صلح عمومى است قرن طلوع شمسّمحبت بارى اين قرن قرن وحدت است قرن .مختلف

  ئيم تا از ايناث نمّ لهذا بايد بجميع وسائل تشب.وت ا استحقيقت است قرن ظهور ملک
   زيرا امروز مالحظه ميکنيم اسباب وحدت عالم.افر بريم وفيوضات نامتناهى بهرۀ
   تأييدات در اين از جملۀ.ا است اين دليل بر تأييدات استّانسانى از هر جهت مهي
   نيست که لسان عمومى سبب ئىهه که مى بينيم در انتشار است شبقرن لسان عمومى است

   بر افکار جميع بشر شود و اين از جملۀّمطلعزوال سوء تفاهم است زيرا هر فردى 
   با آنکه من.وشيم تا آنرا ترويج نمائيمکحدت عالم انسانى است لهذا بايد باسباب و

  .احوالم خوب نبود باز امشب آمدم و بقدر امکان صحبت داشتم
   

  ٦١ص 



   از اساقفه و پرفسور هاى مشهور پاريس در منزل اسقف مينه با حضور جمعىبيانات مبارک 
  ١٩١٣ فوريه  ١٧شب 

   سالمتيم  الحمد: اسقف عرض کرد( احوال حضرات را بپرس  :فرمودند 
    من هم بسيار مسرورم و خشنودم از:   فرمودند)و مسرور از تشريف فرمائى مبارک

  روريم از اين که شخصى که از قبل خدا است و از خدا ما مس:عرض کردند(مالقات شماها  
  سامعه داردّقوۀ   هر انسان که : فرمودند) پيام آورده در   اين منزل تشريف فرما شده

  .از جميع اشياء اسرار الهى ميشنود و جميع کائنات پيام الهى را باو مى رسانند
  :عرض کردند( . بسيار خوب :  فرمودند)ى عرض کنيمسؤال اگر اذن ميدهيد :عرض کردند(

  )؟ کشيشانيم مى خواهيم بدانيم مسيح که بوده و چه بودهچون ما در مدرسه و زمرۀ
   همانطور که در انجيل مذکور است لکن ما شرح ميدهيم نه آنکه بظاهر:فرمودند

  ا است که ابتدا کلمه بودّ در انجيل يوحنًمثال .عبارات و اعتقادات صحبت ميداريم
   مسيحيان محض شنيدن معتقد ميشوند لکن. خدا بود و کلمه خدا بودو کلمه نزد

  .ما شرح ميدهيم تفسيرى ميکنيم که عقل قبول کند و براى نفسى مجال اعتراض  نماند
  فالسفه بر آنها اعتراضّاما  .اين مسئله را مسيحيان اساس تثليث قرار داده اند

   و تفسيرى نميکنند که هر فيلسوفىميکنند که تثليث ممکن نيست و حضرات مسيحيان بيان
  قبول کند چون محض لفظ و اعتقاد است فالسفه قبول نمينمايند و ميگويند چطور ميشود

  ّتت زمانى نيست زيرا اگر اين بدويّ ما ميگوئيم اين بدوي.که سه يکى شود و يکى سه
   کائناتمراد از کلمه اين است که عالمّاما  .زمانى باشد پس کلمه حادث است نه قديم

  ّمستقل حروفات حرف منفردًا معنى ندارد معنى  حروف است و جميع بشر بمنزلۀبمنزلۀ
   دارد لهذا کلمه گفتهّمستقلو ّ تام ندارد لکن مقام مسيح مقام کلمه است که معنى

   است چه که کماالت سائر نفوس جزئىّالهيهفيوضات کماالت ّ تام ميشود و مقصد از معنى
   نيست و مستفاد از غيراست و از خودشان

  
  

  ٦٢ص 
   اين چراغ روشنًمثال . استّمستقل و ّتامهداراى کماالت ّيه است لکن حقيقت مسيح

  ه لذاته نيست مستفاد از غير است ولى حضرتتنورشان بذاّاما است ماه روشن است 
  مسيح مانند آفتاب است نورش از خود او است نه مقتبس از شخص ديگر لهذا او را

   و اين کلمه بدايت شرفىّتامهبير ميکنيم يعنى حقيقت جامعه داراى کماالت عتبکلمه 
   نه، است يعنى از حيث شرف و مقامّکلم از ّ چنانچه ميگوئيم اين شخص مقد.دارد نه زمانى



  ى دارد نه آخرى يعنىّاول بلکه کلمه نه ،ى داشته باشد نهّاول نه آنست که کلمه ،زمان
   آن کماالت از خدا بود مثل انوار،اهر بود نه جسد مسيحآن کماالتى که در مسيح ظ

  آفتاب که در آينه است و نور و شعاع و حرارت آفتاب کماالت آفتاب است که در آينه
   و فيض الهى بود و معلوم است نزد خدا بودّتجلى پس کماالت مسيح .جلوه نموده است

   انقسام ندارد زيرا انقسامّهيتالوٓاالن هم آن کماالت نزد خدا است جدا نيست چه که 
   کماالتّهيتالو يقين است در حضرت . قدما الزم آيد و اين باطل استّتعددص است و قن

  منقسم نبود بل مقام وحدت است خالصه ما اينطور شرح ميدهيم نه آنکه اقنوم ثالثه
  . بلکه شرح ميدهيم، نه،کلمه خدا بودو ميگوئيم که مسيح کلمه بود و نزد خدا بود 

  )؟ابهت است حضرت بهاء ا چه ارتباط و مش  بين امر حضرت مسيح و:عرض کردند(
    اساس دين الهى يکى است همان اساس که مسيح گذارد و فراموش شد:فرمودند

   يعنى هر دينى بدو.حضرت بهاء ا آنرا تجديد کرد زيرا اساس اديان الهى يکى است
   بحقائق و معانى دارد وّتعلقخالق دارد و  باّتعلققسم منقسم است قسمى اصل است و 

   تغيير ندارد زيرا حقيقت است حقيقتابدًا بمعرفت ا دارد و آن يکى است ّتعلق
   بمعامالت دارد اين در هر زمانىّتعلقتغيير و تبديل ندارد و قسمى ديگر فرع است و 

  ّتعلقن الهى که اصل دي  در زمان موسى اساس وًمثال .به اقتضاى آن زمان تغيير يابد
   زيرا در.باخالق داشت در زمان مسيح تغيير نيافت ولى در قسم ثانى اختالف حاصل شد

   جزئى سرقت دست بريده ميشد بحکم تورات هرکس چشمى را کورغزمان موسى براى مبل
  

  ٦٣ص 
  شکستند اين باقتضاى نش را مىات دندس چشمش را کور ميکردند دندانى مى شکدميکر

  در زمان مسيح مقتضى نبود مسيح نسخ فرمود همچنين طالق ازّاما بود زمان موسى 
   باقتضاى زمان حضرت موسى.کثرت وقوع بدرجه ئى رسيد که حضرت مسيح منع فرمود
   نمى شد زيرا بنىّنيت امده حکم قتل در تورات بود و در آن وقت جز بآن محافظۀ
  ات سخت ضبط و ربط ممکن نبوداسرائيل در صحراى تيه بودند در آنجا جز باين احکام

ّهميت اختالف در اين قسم فرع است ا.در زمان مسيح مقتضى نبود تغيير کردّاما    ى نداردّ
  اساس دين الهى يکى است لهذا حضرت بهاء ا همان اساسّاما  بمعامالت است ّتعلقو م

  جز مثل طالقاساس امر مسيح همه روحانى بود و اصل بود فروعاتى ّاما  .را تجديد فرمود
   بمعرفت ا و وحدت عالم انسانى وّتعلقو سبت تغيير نکرد جميع بيانات مسيح 

  ّيهروابط بين قلوب و احساسات روحانى داشت و حضرت بهاء ا تأسيس سنوحات رحمان
  . تغيير ندارد زيرا حقيقت است و حقيقت تغيير و تبديل نداردابدًاکمل وجوه فرمود دين با



  گفت توحيد الهى تغيير مينمايد يا معرفت ا و وحدت عالم انسانى وآيا ميشود 
  :عرض کردند(  .ا تغيير ندارد چرا که حقيقت است و  ال؟شود  و يگانگى تغيير مىّمحبت

    مسيح فرمود پدر در من است:  فرمودند)؟ا با خدا چگونه استارتباط مسيح و بهاء 
   بايد مطابق نمود چه که اگر مطابق نباشدّعقليهو ّيه لکن اين را بقوانين علم

   روزى،دانى استّاى معمّهب غير از يوحنّاى فم الذّ يوحن.حاصل نشودّ تام اطمينان و يقين
  يم ثالثه فکر مينمود که چطور سه يک ميشود و يک سهندر کنار دريا راه ميرفت در اقا
   دريا را در کاسه ميريزد باو ديد طفلى در کنار دريا آب.ميخواست بعقل مطابق نمايد

   گفت چقدر تو جاهل.نجايش دهمگ آب داد ميخواهم دريا را در کاسۀ جواب ؟ چه ميکنى،گفت
   طفل گفت کار تو از من غريب تر است که؟ چگونه ميشود دريا را در کاسه جاى داد،هستى

   اين مسئلها فهميد که ممکن نيستّ پس يوحن.ميخواهى اقانيم ثالثه را در عقل بگنجانى
   اگر من.چگونه قابل قبول ميشود ّرا تطبيق بعقل نمود و حال آنکه هر چيز را بايد تطبيق بعقل و علم نمود و اال

  
  ٦٤ص 

   پس بايد هر مسئله ئى را.يم و عقل شما قبول نکند چگونه قبول ميکنيدمطلبى بگو
  ت وّر است اين ابوکنيم که چگونه پدر در پسّ تام تطبيق بعقل و علم نمائيم و تحقيق

   در آن جلوه نمودهّهيتالو حقيقت مسيح مانند آينه است که شمس .ت تفسيرى استّبنو
  اگر اين آينه بگويد اين چراغ در من است يقين صادق است پس مسيح نيز صادق بود

   نداردّتعدد الزم نيايد آفتاب آسمان و آفتاب در آينه يکى است ّتعددو از اين 
   حقيقت نمود نه تقليد زيرا يهود منتظر مسيح بودندّتحرى بايد .نيماينطور بيان ميک

  شبها گريه و زارى ميکردند که خدايا مسيح را بفرست ولى چون اهل تقليد بودند وقتى
   حقيقت ميکردند او را بصليب نميزدندّتحرىکه حضرت مسيح ظاهر شد انکار کردند اگر 

   اديان ممکن است اگر ممکن است چگونه و کىحادّات  آيا :عرض کردند(  .پرستيدند بلکه مى
   حاصل ميشود که تقاليد را کنار گذارند حقائقّاتحاد وقتى : فرمودند )؟شود حاصل مى

   سوء تفاهم در ميان است چون اين سوء تفاهم و تقاليد ازٓاالنه بميان آيد ّمقدسکتب 
  کو در مقابل دو هزار يهودس يهوديان سانفرانسي من در کنيسۀ. حاصل شودّاتحادميان برود 

  صحبت داشتم که ميخواهم مطلبى بگويم ولى خواهش دارم گوش دهيد تا تمام بيان کنم بعد
   دو هزار سال است در ميان شما و مسيحيان معارضه و اختالف.اگر اعتراضى داريد بگوئيد

  در ميان از سوء تفاهمى که . حقيقت شود چنين نميماندّتحرىعظيم است و حال آنکه اگر 
  است شما گمان ميکنيد حضرت مسيح دشمن حضرت موسى بود هادم شريعت تورات بود تورات را

   چون ما.بق حقيقت است يا نها حقيقت کنيم که اين گمان مطّتحرىمحو کرد ولى حال بايد 



   خود شما بحکم تورات عمل حقيقت کنيم مى بينيم وقتى مسيح ظاهر شد که بحسب عقيدۀّتحرى
  ر آمد و جميع تورات را سوخت يهودّنصيعت و دين از ميان رفته بود بختساس شرنميشد ا

   ثانى اسکندر يونانى و ثالث طيطوس سردار رومان يهود را کشتۀبمرترا اسير کرد و 
   فرمودّاول در همچو وقتى حضرت مسيح ظاهر شد .اموال را غارت و اطفال را اسير نمود
  ل ا هارون سليمانتورات کتاب الهى است و موسى رسو
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   بودند تورات را در آفاق منتشرّحقُداود اشعيا زکريا جميع انبياى بنى اسرائيل بر 
  مسيح آنرا در آفاق منتشرّاما  هزارو پانصد سال تورات از فلسطين تجاوز نکرد .نمود

  پانصديهود هزار و .  بامريکا نميرسيدّالبتهساخت اگر مسيح نبود اسم موسى و تورات 
   حال انصاف دهيد مسيح.هبمرتمسيح ششصد ّاما  تورات را ترجمه نمودند مرتبهسال يک 

   ميگوئيد تورات را منسوخ کرد من مى گويم تورات و؟دوست موسى بود يا دشمن شما
   بعالم اخالق داشت ترويج فرمود لکن اين را تغييرّتعلقوصاياى عشره و مسائلى که 
  ت نبايد دست بريده شود اگر کسى چشمى را کور کند نبايدداد که براى يک دينار سرق

   حال آيا براى يک مليون ميشود.او را کور کرد دندانى را بشکند نبايد دندانش را شکست
  ؟دست کسى را بريد يا بجاى چشمى چشمى را کور نمود يا بجاى دندانى دندانى را شکست

  داشت نه آنکه خواست تورات را گفتم پس آنچه مقتضى نبود حضرت مسيح بر ،گفتند نه
   حال مسيحيان ميگويند.بهم بزند چنانچه خود شما ميگوئيد امروز اين امور مقتضى نيست

  ن بنى اسرائيل انبياء ا بودند و تورات کتابّمبراموسى پيغمبر خدا بود هارون و پي
  همينقدر بگوئيد گفتم پس شما هم ، گفتند نه؟ آيا اين هيچ ضررى براى دين آنها دارد،الهى

   کشيديدّذلت براى اين کلمه دو هزار سال .مسيح کلمة ا بود تا هيچ اختالفى نماند
   بارى سوء تفاهم بين اديان سبب اختالف است.با آنکه موسى دوستى مثل حضرت مسيح نداشت

  ظ اديان در سر لف امروز منازعۀ. حاصل گرددّاتحادچون اين سوء تفاهم و تقاليد رفع شود 
   يهود او.ه ئى هستند که واسطۀ بين خلق و خداستضعتقد يک حقيقت فائاست جميع اديان م

   مينامند و بودائيان بودا و زردشتيانّمحمدرا موسى و مسيحيان او را مسيح و مسلمانان 
   معتقد که حقيقت کاملهّکلدر معنى ّاما  خود را نديده اسمى شنيده اند ّزردشت هيچيک نبى

  .نه حقيقت يکى است بين خلق و خالق بايد باشد نزاعشان سر الفاظ است ورئى واسطۀ 
  اّچنانچه اگر بدون اسم آن واسطه و حقيقت را براى يهود وصف کنيم ميگويد صحيح است ام

  ّاسمش موسى است براى هر يک وصف کنيم باسم نبى
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  .ندّمتحدهمه مؤمن و خود ميچسبند و بر سر اسم نزاع ميکنند با آنکه بمعنى و حقيقت 

   خالصه چند هزار.خبر ندارد و بر سر اسمى نزاع ميکندّاما يهود مؤمن بمسيح است 
   حال ديگر بس.سال است ميان بشر نزاع و جدال است خونخوارى و خونريزى است

   و الفت باشد سبب يگانگى و وفاق باشد و اگر دين سبب عداوتّمحبتاست دين بايد سبب 
   خدا اديان را.ر است چرا که نتيجه ندارد بلکه بالعکس نتيجه بخشدشود بيدينى بهت

   خلق باشد حضرت مسيح جان خود را براى اين فدا نکردّمحبتفرستاد تا سبب الفت و 
  که مردم بگويند او کلمة ا است بلکه براى اين فدا شد تا عالم حيات ابدى يابد

   لکن اين اساس فراموش شد تقاليدى.بدهدآن بود که فرمود ابن انسان آمده حيات بعالم 
  اب و روح القدس ترويج و شهرت يافت و اساس اصلى فراموش ن وببميان آمد و الفاظ ا

   اين چه مناسبت، مسيح فرمود اگر سيلى بصورت شما زنند طرف ديگر بگردانيد.گرديد
  تان کهدارد با وقوعات بالکان اين چه مناسبت دارد با نزاع بين کاتوليک و پروتس

  بينيد چه واقع شد اين چه مناسبتريخ مراجعت کنيد ب بتا؟شته شدکنهصد هزار نفر 
   باساس دينّتمسک پس ما بايد م.دارد با قول حضرت مسيح بپطرس فرمود شمشير را غالف کن

  )؟ترويج کنيدئى   آيا ميخواهيد دين تازه:عرض کردند( .الهى شويم تا هيچ اختالفى نماند
   ما اين است که اساس اديان الهى را از تقاليد نجات دهيم زيرا آفتاب مقصد:فرمودند

  حقيقت را ابرهاى بسيار غليظ احاطه کرده ميخواهيم از اين ابرها بيرون آيد و آفاق
  ر نمايد و اين ابرهاى کثيف متالشى گردد و نور آفتاب حقيقت برّعالم را روشن و منو

   اميد:عرض کردند(  . است و نه آخرى و بر خاستندىّاول بتابد زيرا اين آفتاب را نه ّکل
  ) باشيمّمتفق و ّمتحدم با شما ي است و اميدوارّاتحادفاق و صلح و ّما هم اينگونه ات

  ى که او راّاتحاد حاصل شود ّاتحاد  اميد من همچنان است که ميان ما نهايت :فرمودند
   و پروفسور ها قبل از حرکتدر اطاق ديگر چند نفر از اساقفه( .انفصال در پى نباشد
    از:فى نموده   عرض کردندّف و همديگر را در حضور مبارک معرّمبارک يک يک مشر

  فرمايشات مبارک خيلى اظهار
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  ّاتحاد گرديد و اميد ما هم صلح و ّکل بود سبب سرور ّمؤثرشکر مينمائيم فى الحقيقه 

  وشيم تا اينکن يکى است ولى بايد بصد و اميدما الحمد  مق: فرمودند)عمومى است
    کنگرۀ اديان در پاريس ماه جوالى تأسيس خواهد شد:عرض کردند(  .ق يابدّحقمقاصد ت

    دو:  فرمودند)خواهش ما اين است که دعوت آنها را قبول فرموده تشريف بياورند



  سال است از حيفا حرکت کرده ام بايد مراجعت کنم بعد از چهل سال حبس دو سال
  .رف بزنمحى تحليل رفته نميتوانم ّکل در سفر و حرکت بوده ام ديگر قوى بّمستمر

    از کنگرۀ اديان ورقه ئى بحضور مبارک تقديم ميشود که براى آن کنگره:عرض کردند(
  . بسيار خوب:   فرمودند)ه در آنجا خوانده شودر فرمائيد کّتحرينطقى 
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  ١٩١٣مارچ  ١٣  در پاريس درمسس مورز  نطق مبارک براى مستر و
هوا  

   من وقتى کتاب شما را ديدم خيلى مسرور شدم ميخواستم شما را مالقات.خوش آمديد 
   شما ها از شرق خبر داريد. نمايم که آثار عتيقه را جمع و ضبط نموديدّتشکرو اظهار 

  هايتکه چقدر افق شرق را ظلمت نادانى احاطه کرده بود اديان و مذاهب شرق در ن
   که اسرائيليان روز باران نميتوانستند از خانه بيرون ئىعداوت و جدال بودند بدرجه

  بروند چه که سائرين با رطوبت آنها را لمس نمى نمودند و ايشان را پاک نمى دانستند
   در همچو زمانى حضرت بهاء ا چون.ملل شرق خون همديگر را ريختن مباح ميدانستند

   اعالن وحدت عالم انسانى فرمود که جميع اغنام الهىّاول .لع شدشمس از افق شرق طا
   مهربان جميع را رزق ميدهد جميع را مى پروراند اگرّکلهستند و خدا شبان حقيقى و ب

    ثانى تعليم حضرت بهاء.دوست نداشت مهربان نبود آنها را خلق نميکرد روزى نميداد
 شوند زيرا حقيقت يکىّمتحدحقيقت نمايند  ّتحرى حقيقت است که چون اديان ّتحرىا   

   قبول ننمايد بالعکس چون تقاليد مختلف است مادام پيروى تقاليد ميکنند درّتعدداست 
   و الفت بين بشر باشد اگر دين سببّمحبت  ثالث دين بايد سبب .اختالف و نزاعند

  الج سبب مرض عالج است اگر عجدال شود بى دينى يهتر است زيرا دين بمنزلۀ نزاع و
   و الفت فرستادهّمحبت خدا اديانرا براى ارتباط بين قلوب و .گردد ترک عالج بهتر است

  لم باشد اگر مسئله ئى از رابع بايد دين مطابق عقل و ع.نه اختالف و عداوت
   از اين قبيل تعاليم بسيار فرمود ولى او.مطابق علم و عقل نباشد وهم استّيه مسائل دين
  ونگدند و اموال را نهب و غارت کردند حبس و زجر نمودند آخر از ايران سررا تکفير نمو

   با وجود اين ديدند اين سراج روشن تر شد.ببغداد شد و از بغداد باسالمبول و روميلى
  ا فرستادند ولى بهاءّعکا اين امر شديد تر گشت عاقبت حضرت بهاء ا را بسجن ّقوتو 

   بلند نموددر زير زنجير امر ا را
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   با وجود آنکه در حبس بود احکام صلح و.و تعاليمش را در جميع ممالک منتشر ساخت
   صلح عمومى را اعالن نمود بسلطان و شاهسالم را ترويج فرمود پنجاه سال پيش مسئلۀ

  ّعزت ايران نوشت که هر چند من در زندانم و مبتالى ظلم و طغيان لکن اين سلطنت و 
  . موجود استٓاالن بزحمت ميگردد آن الواح در هند مطبوع شد و ّمبدلار نماند نيز پايد

   شدند نفوس کثيره از يهود وّمتحدخالصه از نفوذ اين تعاليم در شرق امم مختلفه 
   با يکديگرّاخوتستند و در نهايت يگانگى و ج ّتامهدشتى و مسيحى و مسلمان الفت رز

  ها وارد شود نميداند کدام يهود کدام زردشتىمحشورند چنانچه اگر کسى در مجمع آن
  مستر( . برادران و خواهرانند و يک عائله و خاندانّکلکدام مسيحى کدام مسلمان است گويا 

   داريم اين امر نورى است کهّاطالعمسس مورز اظهار نمودند   که از اين امر ما خوب  و
   انشاء ا عالم آسوده شود  بلى بلکه: فرمودند)از شرق دميده و سبب صلح خواهد شد

   اينچقدر باليا بر نفوس وارد شد چقدر مادران بى پسر چقدر پسران بى پدر گشتند همۀ
   يکى از دوستان من در اينجا ذکر ميکرد که در شرق شش.ات استّتعصبجنگ و جدال ها از 

  چ اثرىقريه در نهايت عمران و آبادى داشته حال خبر آمد که تمام زير و زبر شده هي
  عرض کردند چيزيکه در اين امر خيلى جلب قلوب و انظار مينمايد آن( .از آبادى نمانده

  ما مجالس بسيارى داشتيم که براى ّ اال ميشود وّاتحاده ايست روحانى که سبب صلح و ّقو
    بلى در عالم انسانى صلح و: فرمودند)صلح بوده و ليکن جميع بيفايده و اثر مانده

   هموطنى جمعى بهم مربوط ميشوند يا ازرتباط وطنى است که بواسطۀوحدت يا از ا
   چه بسيار هموطنان که.ک کفايت ننمايديارتباط جنسى است يا از ارتباط سياسى ولى هيچ

  با يکديگر در جنگ و جدالند و عالوه هرکس وطن خود را دوست دارد دوستى وطن خود سبب
   جنسى و سياسى بسبب اختالف قومى و اختالف همين طور ارتباط.دشمنى با ديگران ميشود

   الهى الزم استّقوۀ پس چه باقى ماند . عمومى گرددّاتحادمنافع ممکن نيست سبب صلح و 
   نمودند که با آنهاسؤالدر بارۀ نفوس بد اخالق ( .ى گرددّاتحادتا سبب چنين صلح و 
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  هّ شخصى از اهل قفقازي.عديل ميکند اخالق را تّالهيه ّقوۀ  : فرمودند)چگونه سلوک شود
  شته بود چون بهائى شد بدرجه ئى مظلوم گرديدکاع طريق بود نفوس بسيارى را ّاز قط

  که ششلول باو انداختند ولى او دست باز نکرد چنان شخص درنده ئى چنين انسان
  ّلهيها ّقوۀ شوند و اين جز بّتنبه پس بايد اخالق را تعديل نمود تا نفوس م.مظلومى شد
    در ايران: فرمودند)  در چه مملکتى بهائى بيشترند. نمودندسؤال(  .ممکن نيست

  ن يافته در امريکا هم از هر قبيل نفوسّاهل بها بيشترند ولى اين امر در آنجا تمک



  ى نفوس با استعداد يافتّملت در اين عصر از هر   الحمد:عرض نمودند(  .هستند
  گويند ما نصارى يا مسلمان بلکه طالب الفتند مى دارند نمىميشوند که آرزوى صلح عمو

   بلى اين قرن قرن حقيقت است از هر جهت در: فرمودند)در کنارّيه از مسائل دينّاما 
  کناره جوئى نفوس از اديان سبب اين است کهّاما  فوق العاده حاصل و مشهود ّترقىعالم 

  .ّبُاشجار بى ثمر يا مثل قشر بدون ل اديان سابقه از نفوذ و تأثير باز مانده مانند
  ى کند شما در عوض خوبى کنيدّمالحظه نمائيد که حضرت مسيح فرمود  اگر کسى بشما تعد

   نهاده اند اين چهّمقدست مسيح شب و روز مشغول حربند و نام آن را حرب ّو حال ام
  فرمود شفاعت دارد با آنکه حضرت مسيح براى خود قبول صليب ّالهيهم يتعاله مناسبت ب
    چنانچه در انجيل:  فرمودند)؟  شما مسيح را چه ميدانيد:عرض کردند. (قاتالن نمود

  است ما مسيح را کلمة ا ميدانيم نهايت آن را شرح ميدهيم و بيان ميکنيم ما
  جميع انبيا را قبول داريم حضرت موسى حضرت ابراهيم و حضرت رسول و ساير انبيا را

   هزار سيصد سال است بين.يم ميخواهيم جميع امم را بهم صلح دهيمتمام بر حق ميدان
  مسيحى و مسلمان جنگ و جدال است بجهت سوء تفاهم اگر اين سوء تفاهم از ميان بر

  در اسالمّاما   تعاليم مسيح صرف روحانى بود :عرض کردند( .خيزد با يکديگر برادر شوند
  ه بود و هميشهّرت رسول سيزده سال در مکضح  تفصيل آن اين است که : فرمودند)جنگ بود

  ميخواستند خودش ى اسير شدندعضت ميکردند اصحابش فرار کردند بّمبتالى زجر و زحمت او را اذي
  

  ٧١ص 
  ّمحمد ولى مخالفين لشکر کشيدند بر سر حضرت .را نيز بکشند لهذا هجرت فرمود

  امر بدفاع فرمودند اين ّمحمدآمدند تا رجال را بکشند و نساء را اسير کنند حضرت 
  بود اساس حرب اسالم که هر چه مدافعه ميکردند آنها را شکست ميدادند باز بر

  ميگشتند با حضرت محاربه مينمودند زيرا خونخوار بودند هميشه حرب دائمى در ميان
   و.داشتند و بحرب و قتل نفوس و نهب اموال و اسارت عيال و اطفال افتخار ميکردند

  .م مدافعه و مقاتله در اسالم با مشرکين عرب خونخوار بود نه اهل کتابديگر آنکه حک
  ونه ستايشگ در انجيل آن ابدًادر بارۀ اهل کتاب و مسيح مذکور است آنچه که ّاما 

  نيست ميفرمايد مريم خطيب نداشت بلکه هميشه در قدس االقداس بود از آسمان براى او
  قرآن است که نصارىّ نص م فرمود اينّکلد تّول تّجردمائده نازل ميشد و حضرت مسيح بم

   ندهيد زيرا تقاليدّتعصب بارى شما گوش بحرفهاى رؤساى روحانى م.دوست شما هستند
   بارى مقصد اين است.در قرآن نهايت ستايش مذکور و موجودّ االآنها سبب فساد شده و

  ات عظيمهّرقيتو کماالت و ّيه که حضرت موسى درختى غرس فرمود که ثمر اخالق مرض



   حضرت.داد و آن درخت امر ا و شريعة ا بود ولى چون کهن شد ازثمر باز ماند
  به داد و همچنينّمسيح آمد و باز از همان اصل نهالى غرس فرمود که فواکه و ثمرات طي

   ترک شده و حال همه بى ثمر مانده جز تقاليد درّالهيه ولى اساس اديان .ساير انبيا
   لهذا حضرت بهاء ا باز شجرى غرس فرمود که ثمر صلح دهد و ميوۀ.نيستدست امم 

    اين سبب اطمينان است و يکى از آثار:عرض کردند( .وحدت عالم انسانى ببار آرد
   است بسيارى از مسيحيان را ديده ايم که در حال موتگاطمينان راحت بودن هنگام مر
  ترسد ميداند که در عالم ى انسان روحانى نمى  بل:  فرمودند)نهايت اضطراب داشته اند

  وجود فنائى نيست بهائيان زير شمشير خندان بودند بلکه بقاتل خود شيرينى ميدادند و
   بارى.ميگفتند شما سبب سعادت و تقرب ما شديد و از براى شما مغفرت الهى مى طلبيم

  ميکنيم  کوشش:عرض کردند(  .اميدوارم که کتابى ملکوتى تأليف نمائيد که آثارش ابدى باشد
  

  ٧٢ص 
   حضرت مسيح. ميشويدّمؤيد چون لسان بگشائيد ّالبته : فرمودند)و رجاى تأييد و مدد داريم

  ميفرمايد چون لسان ميگشائيد فکر نکنيد که چه بگوئيم روح القدس بشما القاء
  يمنما  شما را فراموش نمىابدًا لهذا اميدوارم خدا شما را تأييد کند .مينمايد

  فاق بنويسيد که درّانشاء ا خادم صادق ملکوت الهى شويد و کتابى هر دو باالت
  وعده خواهى  از حضور مبارک نمودند که بسويس( .جهان الهى الى االبد پاينده بماند

  .نمايم  ممکن نيست دو سال و نيم است در سفرم بايد زود مراجعت: فرمودند)تشريف ببرند
  

  ١٣٣٢  ّمحرم ٢٤نطق مبارک در حيفا 
هوا  

   باز جا کم استو لکن گفتم احبا را دو قسمت کنيم .خوش آمديد صفا آورديد
   بعضى وقتها در اروپا و امريکا شوخى ميکردم چون مى ديدم يک. زدهم و بارکّهمّالل

   خواهد کرد اين ريش سفيد هاىّترقىقدرى سر گردان بودند و ميگفتند اين امر چطور 
  ياالت را ميکردند ميدانستم که اينها ميگويند دنيا دنياى ديگر شدهايرانى اين خ

  .است آن زمانى که دين نفوذ داشته باشد گذشته است لهذا در بين صحبت بياناتى ميکردم
  وقتى که مسيح را بر صليب زدند دوازده نفر شاگرد داشت يکى او را سه دفعه انکار

  خت با وجود اين حاال ببينيد که چهاهم معدوده او را فروکرد و ديگرى بجهت در
ّهميتا ًاقالجمال مبارک در وقت صعود ّاما  .ى پيدا کرده استّ    يک کرور نفوس بودند کهّ

  ّحتىجان خود را فداى او ميکردند اين فکر ها که شما داريد در همان اوقات بود 



ّهميت بحضرت مسيح ا ئىبدرجه   ه اند اينقدر نميدادند که معلوم نيست کجا او را دفن کردّ
   و بعضى نفوس بجهتّمقدسرفت بارض ) سنت هلنا (  بعد از سيصد سال .بى اعتنائى بوده
  آمدند پيش او که ما اينجا را کنديم و صليبى که حضرت مسيح را بدارّيه منافع شخص

  . هيچ معلوم نيستّحواريون قبر مريم و ّحتىزدند پيدا کرديم اين بود اساس قبر مسيح 
  ارتودکسها ميگويند که در در روماست وو پطرس ليک ها ميگويند که قبر بولس حضرات کاتو

   ئىاست بدرجهّيه اکطان
  

  ٧٣ص 
ّهميتبى ا   مسيح نوشته استّ ضد  بود که يکى از فالسفۀ آن زمان که کتابى برّ

   وجود نداشته و همچنين آدمى نبوده است اين را پطرسابدًاميگويد که اين شخص مسيح 
  رست کرده اند يک شخصى از مجرمين را در اورشليم بدار زدند بعد اينها بجهتو بولس د

  م جمال مبارک امرش در آفاق شهرتّايا در   الحمد.منافع خود او را مسيح کردند
   ايرانيان ميگفتند که ايران چه. او ظاهر و هويداستّاحباى ّحتىيافت و جميع آثار 

   در ميان است اسباب دمار است اين اختالفاتٓاالنخواهد شد من گفتم اين تفاصيلى که 
  .زاب مختلفه يکى دموکرات و يکى معتدل اينها روز بروز ايران را ويران ميکنندحاين ا

  شما قياس کنيد حالت حاليه ايران با ده سال قبل اين اختالفات ايران را ويران کرده
  گفتم مستقبل ايران را بيک ميگفتند مستقبل چه نوع است .است و روز بروز بيشتر ميشود

  ه يکّ اين مک.مثل از براى شما ميگويم بعد خودتان قياس کنيد اين دليل کافى وافى است
   گياهى در آن نميرويد آن صحرا صحراىابدًاادى غير ذى زرع است قطعه سنگستان است و

  بى از سنگستان و شن زار ،شن زار است و در نهايت گرما قابل اين که آباد شود نيست
   ليکن جهة اين که وطن حضرت رسول بود اين سنگستان اين سنگالخ؟آب چه خواهد روئيد

   از اين بفهميد که مستقبلبه او سجده ميکنند ديگر  آفاق رو آفاق شد جميعقبلۀ
   اين نمونه ايست اين سنگالخ بجهت اينکه وطن حضرت رسول بود قبلۀ.ايران چه خواهد شد

  بز است خرم است گلهاى خوب دارد هوايش لطيف است مائش عذبايران که سّاما آفاق شد 
  . اين ميزان کافى است، از اين قياس کنيد که چه خواهد شد،است

  
  ٧٤ص 

  ١٩١٢ دسمبر ٢١نطق مبارک در لندن در منزل ليدى بالمفيلد 
هوا  

   بود لکنناقمسيح بود فى الحقيقه در نهايت اتديشب تشخيص والدت حضرت 



  بود که اين جمع جميعًا گمان ميکردند که منتظر حضرت مسيح هستند و آشناى عبرت ّمحل
  حضرت مسيح وقتى آمد غريب و وحيد و فريد ماند زيرا حضرتّاما  .آن حضرتند

   لهذا مردم جستجوى مسيح ميکردند که بيايد حضرت.فت نشدّملتمسيح آمد و هيچکس 
  ودند آرزوى ظهور مسيحمسيح آمده بود لکن حضرات يهود منتظر ظهور مسيح ب

   لکن وقتى که حضرت آمد محروم شدند بلکه انکار مسيح کردند گفتند اين.ميکردند
  ّالبته .مسيح مسيح حقيقى نيست بلکه اسناد هائى دادند که من از ذکرش حيا ميکنم

  انجيل را خوانده ايد و آن لقبى را که بحضرت داده اند ديده ايد مختصر اين است که
  سيح را بعل زبول گذاشته بودند معنى اين لقب يعنى شيطان باين لقبلقب حضرت م

   صد هزار افسوس صد هزار افسوس که آن جمال رحمانى را بعل.حضرت مسيح را شهرت دادند
  افسوس که او را نشناختند صد هزار افسوس صد زبول خواندند صد هزار افسوس صد هزار

  ٓوهام مستور ماند و الى االن يهودهزار افسوس که آن آفتاب حقيقت در ابرهاى ا
   حضرت مسيح دو هزار سال است آمده و هنوز يهود منتظرند.منتظرند که مسيح ميآيد

   اشعيا منتظر بودند که مسيح از آسمان بيايد از مکانىّنصه  ب.فلت چه ميکندغمالحظه کنيد 
  م گردد وغير معلوم بيايد و وقتى که مسيح آيد کوه ها از هم بپاشد و زلزلۀ عظي

  ش را نفهميدند و باين رمز آگاه نشدند که مقصدزمراينها فى الحقيقه واقع شد و لکن 
  از کوه ها کوه هاى سنگ نبود بلکه نفوسى بودند مثل کوه که آنها از هم متالشى شدند و

   جميع آنچه انبيا خبر دادند واقع.مقصد از زلزله در عالم افکار بود نه در عالم خاک
  مه رمز بود و غرض و معنى ظاهرى نبود زيرا کلمات الهى رمز است اسرار است هو لکنشد 

  ًمثال .دفينه است دفينه مستور است معدن جواهر است معدن هميشه مستور است
  

  ٧٥ص 
  حضرت مسيح ميفرمايد منم نان آسمانى و اين واضح است که حضرت مسيح نان نبود

  مقصد از اين نان نعمتّاما  .ريم آمدو بحسب ظاهر از آسمان نيامد بلکه از رحم م
  آسمانى است کماالت رحمانى است شبهه ئى نيست که حقيقت مسيح از آسمان و آن کماالت

   فرمايدّاول باز مى فرمايد هر کس از اين نان تن.از آسمان بود از عالم الهوت بود
   زنده گرددحيات ابدى يابد يعنى هر کس از اين کماالت الهى استفاضه نمايد يقين است
   آيا ميتوانيم،لکن نفوس نفهميدند اعتراض کردند که اين ميگويد من نان آسمانى هستم

   مقصود اين است که هر چند مسيح از رحم بود ولى فى الحقيقه از؟ما او را بخوريم
  آسمان آمد سبب چه شد که ملل منتظره انکار او کردند زيرا منتظر بودند که مسيح

   و حال آنکه مقصود حقيقت.نين نشد انکار کردندچ آيد و چون ديدند بحسب ظاهر از آسمان



   ئى نيست که حقيقت مسيح از آسمان آمد و لکن چونهمسيح بود نه جسم مسيح و هيچ شبه
  ّمقدس پس بايد اسرار کتاب .ٓهميدند انکار کردند و الى االن محروم ماندندفاقوام ن

   زيرا جميع رموز و اسرار است تا انسانرا فهميد و معنى تورات و انجيل را در يافت
   اميدوارم که شما ها باسرار.پى باين اسرار نبرد محروم ماند و به حقيقت پى نبرد

  ت پى بريد هميشه کشف اسرارقنها را درست بفهميد تا آنکه بحقيکتب پى بريد و معنى آ
   از خدا طلبحقيقت کنيد و بهيچ حجباتى محتجب مگرديد ناظر الى ا باشيد پيوسته

  يق کنيد تا از جمال حقيقت محروم نگرديد و استفاضه از انوار شمس حقيقتفتأييد و تو
  گاه کبريا مقبولدر ملکوت الهى داخل شويد و در درکنيد و باسرار الهى واقف شويد تا 

  . اين است آرزوى من اين است نهايت آمال روحانيان. شويدّموفقّيه گرديد و بحيات ابد
  

  ٧٦ص 
   مسافرين در پورت سعيد در خيمۀ١٩١٣ جون ١٩طق مبارک شب ن

  مريکآ بعد از مراجعت از ممالک اروپ و مصر
هو ا  

   خوب است.مى عقد شديخيلى امر عجيبى است در پورت سعيد چنين مجلس عظ
   بلند گشته و اعالمّحقملوک سر از خاک برون آرند و ببينند که چگونه رايات آيات 

  ًّا در بغداد شيخ عبدالحسين مجتهد هر وقت فرصتى مى يافت خفي.ن شدهظالمان سر نگو
   القائات او اين بود شبى از جملۀ.القائاتى مى کرد ولى جمال مبارک جواب مى فرمودند

  ته بمنسه ئى نشّبهمرازان خويش گفت که در خواب ديدم که پادشاه ايران در زير قب
  ّهائيان را قلع و قمع نمايد و بر آن قبگفت جناب شيخ مطمئن باش که شمشير من به

   جمال مبارک بواسطۀ زين العابدين خان. انگريزى نوشته شده بودّ بخطّآية الکرسى
   همان آيةّوله پيغام فرمودند که اين خواب رؤياى صادقه است زيرا آية الکرسىّفخرالد
  هى اسالم استلو بخط انگريزى بود يعنى اين امر بهائى همان امر ال  بود وّالکرسى
  آنّاما  و . خط تغيير کرده يعنى لفظ تغييرکرده و لکن همان حقيقت و معنى استو لکن
   اوّالبته او وّ ظل ه اين امرا است و آن محيط و مستولى بر پادشاه و پادشاه درّقب

  تىّد اقليم مصر چنين جمعيي حال شاه و شيخ کجاست که ببينند در پورت سع.غالب است
  . استّمکملمۀ خوبى است خيلى يمه تشکيل يافته است و تماشا کنند چه خياين خدر زير 

  امر الهى بلند تر شد  يريدون انّاما مخالفين خواستند امر ا را محو نمايند 
ّاال أبى ا أا بافواههم و ي بطفئوا نور   ّن يتم نوره زيرا خدا امرش را ظاهر وٕ

  خالصه چيزى نگذشت که بغداد بزلزله در آمد. مينمايد ش را کاملضنورش را باهر و في



   حسينّمحمد شيخ عبدالحسين و شيخ ،ّمحمد سيد ،قىن از جمله ميرزا على اءجمعى از علم
  ضورحى بميرزا حسن عمو بود انتخاب کردند بّاين مجتهدين شخصى شهير از علما که مسم

  نمود جواب هاى ّهالت علميؤا سّاول .ف شدّوله مشرّمبارک فرستادند و بواسطۀ زين العابدين خان فخر الد
  

  ٧٧ص 
  ق است هيچ کسى حرفى ندارد جميعّ و محقّمسلم علم  عرض نمود که در مسئلۀ.کافى شنيد

  علما معترف و قانعند لکن حضرات علما مرا فرستادند که امور خارق العاده ظاهر
   صبيان ولى امر الهى ملعبۀ،ب فرمودند بسيار خو.شود تا سبب اطمينان قلب آنان گردد

  فجر لنات ّحتى لن نؤمن لک ا و قالو:نيست چنانچه در قرآن از لسان معترضين ميفرمايد
  تى با و المالئکهأک بيت من زخرف و بعضى گفتند او ترض ينبوعا او يکون لالمن ا

   در.ينا کتابال علّ تنزّحتىک ّلن نؤمن لرقي ماء وّ الى السٰىترققبيال و بعضى گفتند او 
  من ميگويمّاما  ؟بشرًا رسوالّى هل کنت االّربجواب همۀ اينها ميفرمايد قل سبحان 

   کنيد که اگر ظاهر شد براى ماّمعين شويد و يک مسئله ّمتفقخيلى خوب ولى شما ها 
   من يک شخصى را ميفرستمآن وقتم نمائيد تسليماند و بنويسيد و مهر کنيد و   نمى ئىشبهه
  .معجزه را ظاهر نمايدتا آن 

  ميرزا حسن عمو قانع شد و گفت ديگر حرف نماند دست مبارک را بزور بوسيد و رفت
   هر چه گفت اى.و بعلما گفت ولى علما قبول نکردند که شايد اين شخص ساحر باشد

  مجتهدين شما مرا فرستاديد و خود چنين خواستيد ما را رسوا نموديد فائده
   را بتمامهّقضيه بعد از چندى بکرمانشاه رفت و . خبر دارندّيهقضنبخشيد جميع از اين 
  وله که حاکم کرمانشاه بود نقل کرد چون ميرزا غوغاى درويش کهّدر مجلس عماد الد

  وله مريد او و در مجلس حاضر چون تفصيل را شنيد ببغداد وّالد مؤمن بود و عماد ًاّسر
  اليه در طهران در مجلس ميرزا سعيد شارسائر اطراف مرقوم نمود و همچنين ميرزا حسن م

   را بتمامها نقل نمود و چون ميرزا رضاقلى مرحوم حضورّقضيهخان وزير دول خارجه اين 
   مقصد اين است با اينگونه القائات و مقاومت شاه ثمرى.داشت تفصيل را مرقوم نمود

   وقتى از طهران.ست اّمعطرر است غرب ّا غالب شد حال الحمد  شرق منو نداشت امر
  در اين سفر از هر شهرى از بالدّاما ببغداد ميرفتيم يک نفر از احباب در راه نبود 

  دبلين و بغاله و يده نشده بود مثل دنور ونائى يافتيم در جاهائى که از پيش شّغرب عبور کرديم احب
  

  ٧٨ص 
   شدبستن و بر وکلين و منتکلر و منتريال و امثال ذلک نداى الهى بلند



  "له در شهر نيست جز شکن زلف يار      فتنه در آفاق نيست جز خم ابروى دوستززل"
   و عقولّ گرديد و همۀ ارواح مهتزّذملتنداء ا چنان بلند شد که جميع گوشها 

   که اين چه ندائى است که بلند است اين چه کوکبى است که طالع است يکى حيرانّتحيرم
  ى بيان برهان ميکرد جميع ميگفتند تعاليم حضرت بهاء انمود يکيبود يکى تحقيق م

   نهايت اعتراض اين بود اگر.فى الحقيقه مثل ندارد روح اين عصر است و نور اين قرن
   وحدتم ميگفتيم از جملۀ اين تعالي،نفسى ميگفت در انجيل هم شبيه اين تعاليم هست

   اين در کدام،د و صلح عمومى است اين در کدام کتاب است نشان بدهي،عالم انسانى است
   در کدام، و الفت باشد اگر نباشد عدم دين بهتر استّمحبتکتاب است و دين بايد سبب 

   اين در کدام کتاب است و،کتاب است و دين بايد مطابق با عقل سليم و علم صحيح باشد
   وطنى وّعصبت مذهبى و دينى و ّتعصب در کدام کتاب است و ترک ،مساوات بين رجال و نساء

  .المّ و اين در کدام کتاب است و از اين قبيل و الس، جنسى استّتعصب سياسى و ّتعصب
  

  ٧٩ص 
  ١٣٣٢ الحرام ّمحرم ٢٤نطق مبارک در حيفا 

هوا  
  ّقوترف زده ام ديگر ح از بس از صبح تا بحال من ؟ احوال شما چطور است،خوش آمديد
  .د که اگر انسان نکند عندا مسئول است بعضى وقت ها صحبت فرض ميشو.نمانده است

ًمفصالامروز از آن روز ها بود با وجود آنکه هيچ حال نداشتم     صحبت ها داشتم زيراّ
   در اين صفحات از القائاتى که بر نفوس شده بود در قلوب اين ها.صحبت داشتن فرض بود

  درى از صحبت هائيکه يک ق.اين القائات استقرار داشت بعد هم روايات شهرت يافته بود
  در اروپا و امريکا شده بود و در جرائد نشر يافته بود براى آنها بيان نمودم که

   گمان مينمودند که ما دشمن حضرت رسول هستيمًمثال .اينطور نيست که آنها فهميده اند
   حضرت رسول گرديدّنيتاّحقولى اين همه صحبتها که در کنائس و معابد يهود در اثبات 

  ميگفت که فى الحقيقه اين صحبت ها کهمفتى  امروز .از اين سوء تفاهم ها را رفع نمودبعضى 
   يهود در کنيسۀ. آخر چقدر بى انصافى است،در جرائد بود خيلى اوهامات را زائل کرد

  امبرى که در بوداپست بود و بهيچ يک از اديان معتقد نبود و سالهاىبقول فيلسوف و
  ستان و ترکستان و ايران سفر کرده بود و السن اين ممالکسال در اسالمبول و افغان

  ب و حيران شدم من که وامبرىّرا بخوبى مى دانست بمن گفت که از يک چيز خيلى متعج
  ترام ببرم ولى شماحاه هستم جرئت نميکنم و نميتوانم در کليساى يهود اسم مسيح را ب

  مسيح کلمة ا و در معبد يهود اثبات نموديد که ّقوتبا اين شجاعت و 



  
  ٨٠ص 

   در امريکا پاپاز ها بعضى اعالن ها کردند که اين شخص دشمن مسيح است.روح ا بود
   درّحتى . نمودند که دشمن مسيح وارد شدهپو در وقت ورود بامريکا در جرائد چا

  ّگتن در کليسائى که جم غفيرى حاضر بودند صحبت شد چون از کليسا بيروننواش
  له ئى نوشته بودند چند ورق که اين بهائيان دشمن مسيح هستند بنيان اوآمديم رسا

   آيا جائز است که ما او را براى،را خراب ميکنند مسيحى که جانش را فداى ما ميکرد
   بسته ئى از اين اوراق را در کالسکۀ من انداختند ليکنّحتى ؟اين شخص رها کنيم

   بى انصافى است از مردمى. مينمودندّنيتمنوهيچکس گوش نميداد و جميع اظهار سرور و م
   ما که جانمان را فداى او ميکنيم دشمن هستيم و.که ميگويند ما دشمن مسيح هستيم

   در نهايت فرح و سرور زندگانى ميکنند وىآنها دوست آنها که باسم مسيح در نهايت خوش
   که مشغول خوردندر ديرهاى مانند قصور منزل دارند ميگويند ما دوست هستيم در حالى

   يک شخص بود ميان نصارى از اعظم علماء از کاتوليکها که او را.شراب و کباب هستند
  دينال ميگويند و در ميان ارتودکسها پاتريک ميگويند بارى بعد از پاپاکار

   چون کاتوليک ها در.کاردينال است اين کاردينال در امريکا معتبر و با نفوذ است
   خيلى پاپى من شدند که اين شخص دشمن مسيح است و درّتعصب مامريکا زياد هستند و

   شريعتّمخربده است هادم بنيان مسيح است محافل و مجالس ميگفتند که دشمن مسيح آم
  ابدًا من هيچ نميگفتم هر چه ميآمدند ميگفتند که چنين و چنان ميگويند .مسيح است

   دينىظاهرۀُه ديروز پريروز يک م گفتند ک.گوش ندادم تا اينکه در شهر دنور وارد شدم
   در گشودن،شده است کاردينال آمده است تا کليساى تازه ئى را ساخته اند باز نمايد

  ع بر سرّدبدبه آمده است و بعظمت و جالل داخل شده تاجى مرص طنطنه و کليسا خيلى با
  ع در دست لباسهاى حرير و زربفت در تن و جميع کشيشها که همراهّصولجان مرص
  دينال و اين بارى اين حشمت کار.ال کارى آمدندل با کاله ها و لباس هاى طّبودند مجل

  هزار اقتدار او خيلى در انظار جلوه کرده بود زيرا در وقتى که وارد کليسا شده پانزده
  

  ٨١ص 
   بعضى اين مطالب را ذکر ميکردند که فى الحقيقه نمايش دينى بود.نفر سجده نمودند

  تى شد آنجا رفتم صحبت داشتم صحبتّ تجاوز کرده گذشت جمعيّحدز امن ديدم که 
   گفتم حضرات اينجا آمدم از قرار مسموع نمايش دينى عظيمى در اينجا واقع. شدّمفصل

  شده است يک نمايش که مثل و نظيرى نداشته است اين نمايش نظير نمايشى است که حضرت



   اظهار نمود فقط يک فرق جزئى در در دنورکاردينالشليم کرد و حضرت رومسيح در ا
   در آن نمايش الهى بر سر حضرت مسيح تاجى از خار بود لکن در اين.ميان

   در آن نمايش البسۀ حضرت مسيح پاره.عّ تاجى مرصکاردينالنمايش بر سر حضرت 
   در آن نمايش کسانيکه. در اين نمايش البسۀ کاردينال حرير و زربفت،پاره بود

  ح بودند همواره در مصيبت و بال در اين نمايش نفوسى که با همراه حضرت مسي
  ّ در آن نمايش جميع مردم سب و لعن ميکردند و در. و افتخارّعزت کاردينال بودند در کمال 

  ل وّ در آن نمايش خضوع و خشوع و تذل.اين نمايش جميع نفوس صلواة و تعريف و توصيف
  روى  آن نمايش بر.يش عظمت و ثروت و اقتدار در اين نما،ل و ابتهال بودّتتب و انکسار

   واقعًا مردم. اين نمايش بر روى محراب در نهايت تزيين فرق همين قدر بود،صليب بود
   گفتم حضرت مسيح جميع.چقدر نادان هستند تعريف ميکردند که چقدر نمايش خوبى بود

  ن بيابانها تنهاصدمات و رزايا و مصائب و باليا را ميکشيد و ليل و نهار در توى اي
  و بينوا خوراکش گياه بر سرش خار چراغش ستاره هاى آسمان هر روزى در يک صحرائى

   در ديرهاى بزرگ که بهترين قصورّعزت سرگردان حاال حضرات در نهايت حشمت و 
   بکندّمعلم شاگرد بايد متابعت .است کيف ميکنند و ميگويند ما شاگردان مسيح هستيم

  تار او مطابق تعاليم استاد باشد ولى اينها دستگاهى دارندتا جميع اطوار و رف
   کو آن نفحات انقطاع. و واردات بسيار دارند و شب و روز منهمک در جميع شهواتفاوقا

  ضى نکردند يهود بودند حقيقتًا محافل خوبىّ کسانى که در امريکا با ما تعر؟حضرت مسيح
  اظهار ت کردم بسيار مسرور شدند و بى نهايتتشکيل کردند و مرا دعوت نمودند و من رفتم صحب

  
  ٨٢ص 

  کو جميعًا اظهار سرور و فرح نمودند هيچ اين ايراد هاس در سانفرانسي.فرح نمودند
  نبود بعد از اين صحبتها خاخام گفت ما گمان ميکرديم که شرق خاموش شده بود

  اءمعلوم است که شرق شرق است اين صحبتها که شنيديم مثل صحبتهاى انبي
   تأثير کرد که کاغذى آمده است که اين صحبتها ئىو آباء جليله پيش ما است و بدرجه

  نصارى خراب شده خاخام  بود که چون کليساى ئى در معبد يهود شد تأثيرش باندازهکه
  يساى شما خراب شده است و چندىآمده است پيش کشيش کليسا و گفته است که کل

  ر معبد ما هر طورى که ميل داريد نماز و دعاطول ميکشد تا ساخته شود بيائيد د
  .يد شنبه مال ما و يکشنبه مال شمابخوان

  
  ّعکا در ١٣٣٢ ّمحرم ه ما١٩نطق مبارک شب 



هوا  
   از روزى که حضرت مسيح ظاهر شده تا يومنا.واقعًا چقدر مردم بى انصافند

   حاال بهائيان درهذا نفسى نتوانسته است که در کنيسه هاى يهود ذکر مسيح را بکند
  معبد يهود اثبات ميکنند که مسيح کلمة ا است مسيح روح ا است و در کليساى

  نصارى اثبات ميکنند که حضرت رسول پيغمبر الهى است با وجود اين مردم از ما راضى
   يک روزى در نيويورک ميرفتيم در کليسائى صحبت بداريم يک شخص هندى از.نيستند

  ب نمود پيش خودّد ما را تصادفًا مالقات کرد که رو به کليسا ميرويم تعجبزرگان آن بال
  ه من ايستاده ام و اثباتّآمد در کليسا ديد در باالى صف گفت بروم ببينم چه خبر است

   وقتى آمديم بيرون چنان.حيران شد  حضرت رسول ا را ميکنم واقعًاّنبوت ّنيتاّحق
  ا چه حکايتى است که در کليساى مسيحى در گفت و .اش بود که وصف نداردّصورتش بش
   حضرت رسول را بنمايد خيلىّنبوتيس ها و مسيحيان حاضر باشند کسى اثبات ّحالتيکه قس

   وّتشکريس اظهار ّ فى الحقيقه کليسا پر از نفوس بود بعد هم قس.منجذب بامر شد
  جمال و ضعف بوديم لکن تأييدات در اين سفر هر چند ما در نهايت عجز . و سرور کردّنيتممنو

  
  ٨٣ص 

  مبارک مثل دريا موج ميزد و در هرجا که وارد شديم چون بناى صحبت گذارديم ديديم
   در. و وصف نداردّجميع ابواب مفتوح و انوار شمس حقيقت چنان تأييد مينمايد که حد

  بملکوت ّتوجه ّاولهر جائى که وارد شديم چه در کنائس چه در معابد چه در مجامع 
   که تأييدات.ابهى مينمودم يک چند دقيقه و تأييد مى طلبيدم بعد مالحظه ميکردم

  ت بناى صحبت مى کردم الحمد  کهقو جمال مبارک در اوج آن محفل موج ميزند آن
  ا او ظاهر و هويدّاحباى ّحتىم جمال مبارک امرش در آفاق شهرت يافت و جميع آثار ّايادر 
   درٓاالنگفتند که ايران چه خواهد شد من گفتم که اين تفاصيلى که  ايرانى ها مي.است

  کرات و يکى معتدلومزاب مختلفه يکى دحميان است اسباب دمار است اين اختالفات اين ا
   ايران را با دهاينها روز بروز ايران را ويران ميکنند شما قياس کنيد حالت حاليۀ

   ميگفتند.ه است و روز بروز بيشتر ميشودسال قبل اين اختالفات ايران را ويران کرد
  مستقبل چه نوع است گفتم مستقبل ايران را بيک مثل از براى شما ميگويم بعد خودتان

  .قياس کنيد دليل کافى وافى است
   گياهى در او نميرويدابدًا سنگستان است وادى غير ذى زرع ه يک قطعۀّاين مک

   از.ا قابل اينکه آباد شود نيستآن صحرا صحراى شن زار است و در نهايت گرم
   لکن بجهت اينکه وطن حضرت رسول بود؟سنگستان و شن زار بى آب چه خواهد روئيد



  از اين  آفاق شد جميع آفاق رو باو سجده ميکنند ديگرسنگستان اين سنگالخ قبلۀ
  ت اين سنگالخ بجهت اينکه وطن حضر.بفهميد که مستقبل ايران چه خواهد شد اين نمونه است

  ايران که سبز و خرم است گل هاى خوب دارد هوايش لطيف استّاما  آفاق شد رسول بود قبلۀ
  .ذب است از اين قياس کنيد که چه خواهد شد اين ميزان کافى استعمائش 

  
  ٨٤ص 

  دبلين امة ا مسس پارسنز عليها بهاء ا االبهى
هوا  

  يسکو ميرويم بياد خوى تو در راه آهن رو بسانفرانس،اى دختر ملکوتى من
   اين را بدان.ر پرداختميحرتافتادم و بياد روى مستر جفرى کوچک لهذا فورًا ب

  ر سودائى و مشهو وکه نهايت سرور من وقتى است که آن دختر عزيز را ببينم سر گشته
   ا استّمحبتابهى و مشتعل بنار ّجنت نفحات به لهى و منجذب ابشيدائى و مفتون جمال 

   در. بجمع نور بخشد و اميدم چنانست که چنين گردىو لکنگدازد بن شمع بسوزد و چو
   اقتصادى که بموجب تعاليم جديد است از براى شما مشکل فکرىخصوص مسئلۀ

   لهذا اساس مسئله را از براى.حاصل شده بود بيان چنان نبود ولى روايت چنان گشته
   اقتصادى جز بموجب اين تعاليمن مسئلۀشما بيان ميکنم تا واضح و مبرهن شود که اي

   دهقان از اقتصاد را بايد و آن اينست که اين مسئلۀ.نيابد بلکه ممتنع و محالّ تام ّحل
   زيرا عدد دهقان بر جميع اصناف اضعاف. نمود تا منتهى باصناف ديگر گرددابتدا

   عامل استلّاوابتدا شود و دهقان مضاعف است لهذا سزاوار چنان است که از دهقان 
  بارى در هر قريه ئى بايد که از عقالء آن قريه انجمنى تشکيل شود .ّيه اجتماعتئهيدر 

   آن انجمن باشد و همچنين يک مخزن عمومى تأسيس شود و کاتبىکه قريه در زير ادارۀ
   بجهت آنّمعينتعيين گردد و در وقت خرمن بمعرفت آن انجمن از حاصالت عموم مقاديرى 

  : اين مخزن هفت واردات دارد.ه شودمخزن گرفت
  ه يعنى چيزى که يافته شودطلق_ مال بى وارث _ رسوم حيوانات _ّيه واردات عشر

   معادن _دفينه اگر پيدا شود ثلثش راجع باين مخزن است_ نداشته باشد حب و صا
  رف معتدلۀا مصّاول :ات خالصه هفت مصرف داردعّثلثش راجع باين مخزن است و تبر

  ثالث_ ثانى اداى عشر حکومت _ ت عمومى ّصح  مانند مصارف مخزن و ادارۀعمومى
  

  ٨٥ص 
  _ه زخامس ادارۀ اعاشۀ عج_  ايتام رابع ادارۀ_ اداى رسوم حيوانات بحکومت 



  .ۀ فقراّسابع اکمال معيشت ضروري_ سادس ادارۀ مکتب 
  ميشود که مالحظه ًمثال واردات عشر است و آن بايد چنين گرفته شود ّاول

  اش پانصد دوالر از اوّيه اش پانصد دوالر است و مصارف ضرورّيه يکنفر واردات عموم
  شخصى ديگر مصارفاتش پانصد دوالر است ولى وارداتش_ چيزى عشر گرفته نميشود 

  دارد اگر عشرّيه اجات ضرورّحتي او عشر گرفته ميشود زيرا زياد تر از ازهزار دوالر ا
  ج هزارنديگرى مصارف او هزار و وارداتش پ_  وارد نگردد بدهد در معيشتش خللى

  شخصى ديگر مصارف الزمه_ از او يک عشر و نصف گرفته ميشود زيرا اضافه زياد دارد 
  اش هزار دوالر است ولى وارداتش ده هزار از او دو عشر گرفته ميشود زيرا اضافه

   هزار دوالر است ولىاش چهار يا پنجّيه شخصى ديگر مصارف ضرور_ زياد تر دارد 
   ديگرى حاصالتش دويست دوالر است ولى.وارداتش صدهزار از او ربع گرفته ميشود

   اليموت باشد پانصد دوالر و در سعى و جهد قصورى ننمودهقوتاش که ّيه اجات ضرورحتيا
  ولى کشتش برکتى نيافته اين شخص را بايد از مخزن معاونت نمود تا محتاج نماند و

   و در هر ده هر قدر ايتام باشد بجهت اعاشۀ آنان از اين.انى نمايدبراحت زندگ
  مخزن بايد مقدارى تأسيس نمود از براى عجزۀ ده بايد مقدارى تخصيص داد از براى

  از براى ادارۀ_ محتاج بايد از اين مخزن مقدارى تخصيص نمود  نفوس از کار افتادۀ
  ت اهل ده از اين مخزن بايدّد و از براى صحمعارف مقدارى از اين مخزن بايد تخصيص نمو

   بجهتّملتدوق عمومى نمقدارى تخصيص نمود و اگر چيزى زياد بماند آنرا بايد نقل بص
  درّيه  چون چنين ترتيب داده شود هر فردى از افراد هيئت اجتماع.مصارف عمومى کرد

   خللىابدًا نهايت راحت و سرور زندگانى نمايد و مراتب نيز باقى ماند در مراتب
  مانندّيه  هيئت اجتماع.استّيه ۀ هيئت اجتماعّواقع نگردد زيرا مراتب از لوازم ضروري

  ّکلالزم ممکن نيست که  کاپيتان الزم و نفر_ کلنل الزم _ جنرال الزم _ اردو مارشال الزم  اردوئى است در
  

  ٨٦ص 
  و بايد در نهايتصنف واحد باشد حفظ مراتب الزم است ولى هر فردى از افراد ارد

   و همچنين شهر را والى الزم قاضى الزم تاجر الزم غنى.راحت و آسايش زندگانى نمايد
  انتظام عمومى ّ اال اين مراتب بايد حفظ شود وّالبتهاع الزم است ّالزم اصناف الزم زر

   ابالغ داريد هرگز او را فراموشّمحبتياق و ت بجناب مستر پارسنز نهايت اش.مختل گردد
   بنام خويشنمايم و اگر ممکن باشد اين نامه را در يکى از جرائد نشر نمائيد زيرا ديگرانن

  عليک البهاء االبهى ع ع تکبير ابدع ابهى ابالغ داريد وّيه قدسه اين قانون را اعالن مينمايند و ب
  



  ١٩١٣ ماه دسمبر ٣٠شب دوشنبه  نطق مبارک در کليساى کلبگ زوى هوکس در لندن
هوا  

   جمعى از محترمين حاضرند که قلوبشان باّخدا را شکر ميکنم که در اين محل
   در سيمايشانّمحبت است وجوهشان ببشارات الهى مستبشر است آثار ّمتحديکديگر 

   سببّمحبت . نيستّمحبتنمايان است زيرا در عالم وجود چون نظر کنيم امرى اعظم از 
   سببّمحبتارتباط قلوب انسان است  سبب ّمحبت سبب نجات است ّمحبتحيات است 

  ّه سبب حيات ابديّمحبت سبب دخول در ملکوت ا است ّمحبت بشر است ّترقى و ّعزت 
   پس؟ اعظم از خدا چيست، استّمحبتاست چنانچه حضرت مسيح ميفرمايد خداوند 

   در دنيا مجامع بسيار. نيستّمحبتاز  بفرمودۀ حضرت مسيح در عالم وجود چيزى اعظم
  است لکن هر مجمعى را مقصدى و هر محفلى را امرى سزاوار آنچه سزاوار مجامع

   بين بشر شود استثنائى نداردّمحبت است مجامع دينى بايد سبب ّمحبتدينى است 
  چنانکه حضرت مسيح ميفرمايد آفتاب الهى بر جميع ميتابد يعنى خداوند بجميع مهربان

   بين بشرّمحبت اديان الهى بايد سبب الفت و . بحور رحمت الهى مستغرق دراست جميع خلق
   استّمحبت ه را مطالعه کنيد که اساس دين الهىّمقدس است کتب ّمحبتشود زيرا اساس اديان الهى 

  
  ٨٧ص 

  هر چند قواى ديگر هم ممکن است سبب الفت گردد لکن هيچ چيز مثل دين سبب الفت
  از آن سبب الفت زمان مسيح و بعد مالحظه کنيد که اساس دين الهى در ًمثال .نميشود
  اهر شد امم رومان يونان کلدان آشور مصر جميع با يکديگرظ وقتيکه حضرت مسيح .شد

  ق شدند و نهايت الفتّف و متّمتحددر نهايت عداوت و بغضاء بودند مع ذلک بزودى جميع 
  يم که پس از اين فهميد.ت واحده شدندّ بايکديگر پيدا کردند امم مختلفه امّمحبتو 

   همينطور وقت ظهور. و الفت است سبب عداوت و بغضا نيستّمحبتدين الهى سبب 
   بين بنى اسرائيل حاصل شد باز مبرهن شد که دين نه تنهاّاتحادحضرت موسى نهايت 

  ّتصور مّمحبتى است که در عالم وجود براى الفت و ّقوت است بلکه اعظم ّمحبتسبب 
   برآيد نمى تواند ارتباطّاتحاداين  اند از عهدۀنميتوّيه است قواى سائره و سياس

  . بين قلوب بيندازدّمحبتمعارف نمى تواند اينطور و بين قلوب دهد هکذا علم 
  دين است کهّقوۀ  مى بخشد ّعزت  ميکند شرف و ّمحبتۀ دين است که توليد ّه قوّآن قو

   دين است کهّقوۀ ۀ دين است که حيات جاودانى مى بخشدّوعالم را نورانى ميکند ق
   بتاريخ رجوع و مالحظه کنيد که دين.ريشۀ عداوت و بغضا را از بين بشر بر مياندازد

   است لکن تقاليد سببّمحبت شده يعنى اساس جميع اديان ّمحبتچگونه سبب الفت و 



   کنيم مى بينيم خير محض است وّتحرى چون اساس اديان الهى را .عداوت و بغضا است
   که اساس دين الهى يکى استه است چّاليد موجوده کنيم مى بينيم شرچون نظر بتق

  ٓاالن . تقاليد چون مختلف است لهذا سبب بغض و عداوت استو لکنلهذا سبب الفت است 
  يکديگر مصالحه اقوام متحاربه در بالکان اگر اساس دين الهى را بيابند فورًا با

   هزار افسوس که اساسو لکن ميکند ّحبتموحدت و  کنند زيرا جميع اديان الهى داللت بر
   بتقاليدى شدند که مخالف اساس دين الهى استّتمسکدين الهى را فراموش کردند و م

   انبياى الهى چقدر صدمات.ميريزند و خانمان يکديگر خراب ميکنند لهذا خون همديگر
  ّحتىد ديدند چقدر باليا کشيدند بعضى محبوس شدند بعضى سرگون شدند بعضى شهيد شدن

  
  ٨٨ص 

   مالحظه کنيد حضرت مسيح چه باليا کشيد آخر صليب را قبول.جان فدا کردند
  و لکن و الفت حاصل گردد و قلوب با يکديگر ارتباط يابد ّمحبتفرمود تا آنکه بين بشر 

  وا اسفا که اهل اديان فراموش کردند و از اساس اديان الهى غافل ماندند و باين
  . ميکنندجنگتلف است لهذا با يکديگر خ شدند و چون اين تقاليد مّتمسکتقاليد پوسيده م

  هزار افسوس که آنچه را خدا سبب حيات قرار داده سبب ممات کردند امرى را که خدا
   عالم انسانى است سبب ظلمتّنيتسبب نوارکه  سبب هالک کردند دين را .سبب نجات قرار داده

  ن گريه کرد چگونه اين اساس فراموش شده و صد هزار افسوس بايد بر اديا.قرار دادند
   با وجودى که.اوهامات جاى آنرا گرفته و چون اوهامات مختلف است لذا جنگ و جدال است
  اين قرن قرن نورانى است قرن علوم و فنون است قرن اکتشافات است قرن کشف

  کهحقائق اشياء است قرن عدالت است قرن آزادى است با وجود اين مالحظه ميکنيد 
  حرب است بين اديان حرب است بين اقوام حرب است بين دول حرب است بين

   در زمانى که در ايران حرب و.شست و گريستنف است بايد ّأس چقدر جاى ت.اقاليم
  جدال بود حرب بين اديان بود حرب بين مذاهب بود اديان دشمن يکديگر بودند از

  تند حرب بين اقوام بود حرب بينيکديگر احتراز ميکردند و يکديگر را نجس ميدانس
  دول بود حرب بين اقاليم بود در همچو وقتى و همچو ظلمتى حضرت بهاء ا ظهور کرد
  و آن ظلمت را زائل کرد اعالن وحدت عالم انسانى فرمود اعالن وحدت عمومى کرد

   کسانى که نصح آن.اعالن وحدت جميع اديان کرد اعالن وحدت جميع اقوام کرد
  يکديگر در نهايت الفتند اين سوء تفاهمى که بين اديان  بآاالن پذيرفتند حضرت را

  د شرق مجامعى تشکيل ميشود از جميع اديان در ايران و ساير بالٓاالنبود زائل شد 
   مالحظه ميکنى مسيحى مسلمان يهود زردشتىًمثال .ندّمحبتکه بايکديگر در نهايت الفت و 



  ند نه نزاعى نهّمتفق و ّمتحدن جمع ميشوند و جميع بودائى در نهايت الفت در يک انجم
  کردند جدالى نه حربى نه قتالى بلکه با يکديگر در نهايت الفتند زيرا تقاليد را فراموش

  
  ٨٩ص 

   باساس اديان الهى کردند و چون اساس اديان الهىّتمسکو اوهامات را کنار گذاشتند 
  لهذا با يکديگر در نهايت ارتباطند قبول نکند ّتعدديکى است حقيقت است و حقيقت 

  احزاب ديگر که نصائح حضرت بهاء اّاما  . که يمکن جان خود را فدا ميکنند ئىبدرجه
   بارى حضرت بهاء ا تعاليمى فرمود.ٓرا قبول نکردند الى االن در جنگ و نزاعند

  ار يکب جميع  تعليمشان وحدت عالم انسانى است و در خطاب بجميع بشر ميفرمايدّاولکه 
  شاخسار يعنى هر يک بمنزلۀ برگى و ثمرى و جميع از شجرۀ آدمى  يکبرگداريد و 

  هستيد و جميع يک عائله و بندگان خدائيد و جميع اغنام يک شبانيد و چوپان حقيقى
  خداست و مهربان بجميع است مادام که شبان حقيقى مهربان است و جميع اغنام را مى

  کديگر نزاع کنيم و عنوان را دين بگذاريم قتال و جدال کنيمپروراند چرا ما با ي
   و حرب کنيم عنوان وطن بگذاريم و بغض و عداوت بيکديگرجنگت بگذاريم و ّعنوان قومي

   است ثانىّمحبت اينکه دين سبب الفت و ّاول .ابراز نمائيم و حال آنکه جميع اوهام است
  کوطن است اين اختالفات اوهام است خدااينکه جميع بشر يک قومند و جميع روى زمين ي

  اين اديان را مختلف نکرده يک اساس گذاشته خدا زمين را تقسيم نکرده همه را يک
  کره خلق کرده خدا اين اقوام را مختلف نکرده جميع را يک قوم آفريده چرا ما

  نقرار بدهيم چرا ما تفاوت بگذاريم اين را بگوئيم آلمان است و ايّيه تقسيمات فرض
  مملکت فرانسه است و حال آنکه همه يکى است خداوند همه را يکسان آفريده بجميع

   پس نبايد اين اوهامات را سبب نزاع و جدال قرار دهيم جميع على الخصوص.مهربان است
   ملکوتى است همچوّتجلى قلبى است ّنيت است روحاّنيت است سبب نوراّمحبتدين را که سبب 

   نزاع و جدال قرار دهيم اين چه ضاللت است اين چه بى فکرىچيز عزيز را بيائيم سبب
   و ديگر از تعاليم حضرت بهاء ا اين است که دين بايد سبب.است اين چه پستى است

   باشد اگر سبب بغض و عداوت شود بيدينى بهتر است زيرا دين عالج امراضّمحبتالفت و 
  گردد ى است اگر دين سبب عداوتاولن  ترک آّالبتهانسانى است اگر عالج سبب مرض گردد 

  
  ٩٠ص 

   و ديگر از تعاليم حضرت بهاء ا اينکه. است لهذا عدمش بهتر از وجودّعين شر
  ات سياسى همه هادم بنيان انسانى است تاّتعصبات وطنى ّتعصبات قومى ّتعصببات دينى ّصتع



  ات را فراموش کردّتعصب پس بايد اين .ات موجود است عالم انسانى راحت نيابدّتعصباين 
   ما جميع بندگان خدائيم و در بحر رحمتالحمد  .تا عالم انسانى راحت شود

   چرا بايد با يکديگر نزاع کنيم،پروردگار مستغرقيم مادام چنين خدائى مهربان داريم
  ؟نا مهربان باشيم ظلمت اندر ظلمت باشيم

   حاصل کنيد بکتب وّاطالعهيد بارى تعاليم حضرت بهاء ا بسيار است اگر بخوا
   بين بشر شده وّمحبت ميشويد که اين دين سبب الفت و ّمطلعوقت  جرايد رجوع کنيد آن

   انگليس نجيب است و دولت انگليس دولتّملت لهذا چون .دائر کردرا صلح عمومى 
  عادله است اميد چنانست که سبب شود تا علم صلح در جميع عالم بلند گردد و وحدت

   بصلح گرددّمبدل انسانى مشاهده گردد اين عالم ظلمانى نورانى شود اين جنگها عالم
  .فاق انجامدّ و اتّاتحاداين اختالف ب

  
   اسکاتلندگخطابه در مجلس اسپرانتيستهاى ادينبور

   فى الحقيقه آنچه فرمودند ستايش.مسترها خيلى ممنونم ّيۀاز احساسات وجدان
ّعلو همتساسات فاضالنه بود دليل بر خود ايشان است زيرا دليل بر اح    و انتشار لسانّ

  ّاتحادر انتو بود و اين سبب سرور عموم است چرا که هر چه در عالم انسانى سبب پاس
   اين قرن قرن نورانى است. استّمضرشود مفيد است و هر چه سبب اختالف و تفريق 

  سبب اين آثار از سائراکتشافاتش بسيار است اختراعاتش بسيار و مشروعاتش بسيار و ب
  قرون ممتاز و اعظم مشروع اين قرن وحدت عالم انسانى است و همچنين وحدت لسان

   است سبب زوال سوء تفاهم است سببّاتحادسبب الفت بين قلوب است سبب حصول 
  ّ است که اهمّ تفهمفهيم وت جميع بشر است و سبب ّمحبتظهور حقيقت است و سبب 

   هر فردى از افراد بشر بجهت وحدت لسان ميتواند بر افکار.تامور در عالم انسانى اس
  

  ٩١ص 
   شودّمطلعه ي يابد بسبب وحدت لسان انسان ميتواند باسرار قرون ماضّاطالععموم بشر 

   زيرا در مدارس شرق و غرب اهالى بايد.و بکمال سهولت تحصيل علوم و فنون موجوده کند
   بايد چهار سال تحصيل لسان نمايندّاوليند چند سال زحمت بکشند تا تحصيل السن نما

   شخصى از اهل هند يا ايران و ترکستان و عربستان بخواهدًمثال .تا مباشرت بعلم کنند
ّ فن طب تحصيل    چهار سال تحصيل لسان انگليسى کند تا مباشرت بتحصيلّاولنمايد بايد ّ
  ن را تحصيل کند بعد بهر آن لساّ نمايد لکن کسى لسان عمومى داشته باشد در صغر سنّطب

   و امروز اگر نفسى ده زبان داشته باشد.مملکتى رود بدوًا بتحصيل علوم مشغول شود



   فى الحقيقه.اگر لسان عمومى باشد چقدر آسان ميشودّاما باز محتاج لسان ديگر است 
  نصف حيات بشر بايد بتحصيل لسان صرف شود هر کس بخواهد در يکى از قطعات عالم سفر

  بايد ده لسان بداند تا بتواند با عموم معاشرت کند و تحصيل ده لسان يک عمرکند 
   خالصه تفهيم. ها راحت ميکندّمشقتيک لسان عمومى انسان را از همۀ اين ّاما ميخواهد 

   داشته باشند تا تفهيم ون وحدت لساّمعلم منوط بلسان واحد است بايد تلميذ و ّ تفهمو
   نيست تربيت صحيحّ تفهمعالم انسان امرى اعظم از تفهيم وم حاصل شود چه که در ّتفه

   است تعليم علوم منوط باين است و اين است سبب تحصيل معارفّ تفهممنوط بتفهيم و
   پس اگر وحدت لسان باشد جميع افراد بشر.عمومى و باين سبب انسان از هر امرى واقف شود

  فر دوست بودند که لسان يکديگر را حکايت کنند که دو ن.بآسانى يکديگر تفهيم نمايند
   رفيق از مريض پرسيد باشاره که.نميدانستند يکى بيمار شد ديگرى بعيادت او رفت

  .الحمد  گفت . ولى رفيق چنين فهميد که ميگويد بهترم. جواب داد مردم؟چطورى
   باز پرسيد حکيم. گفت شفاى عاجل است.  جواب داد زهر؟باز باشاره پرسيد چه خوردى

   شخص ثالث که زبان. گفت قدمش مبارک است. جواب داد عزرائيل؟تو کيست
   گفت چون من چنين؟ ميدانى چه جواب ميدهى،هر دو را مى دانست برفيق گفت

  عاجل  ميگويد فالن دوا خوردم گفتم شفاىالحمد گمان کردم که ميگويد بهترم گفتم 
  

  ٩٢ص 
   بعد چون فهميد.تم قدمش مبارک استاست ميگويد حکيم من فالن کس است لهذا گف

  بعکس جواب داده خيلى محزون شد و اين حکايت را نوع ديگر مثنوى بيان ميکند
   نيست و هيچ چيز از عدم تفهيمّ تفهممقصود يکيست خالصه هيچ چيز بهتر از تفهيم و

  ه ميماند هيچ نميداند چّتحير بدتر نه هر کس گير کرده ميداند چگونه انسان مّ تفهمو
  .گرددّ حل  مشکالتچون وحدت لسان حاصل شود همۀّاما بکند از هر چيز باز ميماند 

  . لسان اسپرانتو پيدا شده و اين از خصائص اين قرن و از اعظم مشروعات است الحمد
  مد وآقرون ماضيه فى الحقيقه بخاطر نميتا بحال عالم انسانى اين استعداد نداشت در 

  ّه معاشرت و ذهاب و اياب اينگونه فراهم نبود حال وسائط نقليممکن نبود زيرا اسباب
  ءآ حضرت به.احد در جميع ممالک ممکنو ارتباط از هر گونه بسيار لهذا ترويج لسان و

   در آن کتابّالهيه تعاليم ا پنجاه سال پيش کتاب اقدس را مرقوم فرمود از جملۀ
  ود و در جميع مدارس تعليم گردد واقدس اين است که بايد يک لسان عمومى ايجاد ش

  ع شده لهذا منا زبان اسپرانتو اخترالحمد  حال .فوائد آن چنين و چنان است
  ميگويم که جميع بهائيان شرق تحصيل کنند عنقريب در شرق انتشار خواهد يافت و خواهش



   اندن کرده زيرا يومى را که انبيا بيا.دارم نهايت اهتمام در تحصيل و ترويج آن بنمائيد
  يوم وحدت عالم انسانى است که گرگ و ميش از يک چشمه بنوشند شير و آهو در يک

  ّ شوند و االّمتحده ّچراگاه بچرند يعنى امم مختلفه باهم الفت نمايند اديان متضاد
  ز با هم نچرند ميش هميشه غذاى گرگ بوده اگر گرگ ندرد و نخوردگگرگ و ميش هر

  عه است که با هم الفت نمايند وّتلفه و مذاهب و اجناس متنو پس مقصد نفوس مخ.ميميرد
   است خوبست و نافع و اعظم وسيلهّاتحاد امروز آن روز است پس هر چه سبب . شوندّمتحد

  وحدت لسان است که عالم انسانى را عالم واحد کند سوء تفاهم اديان را زائل نمايد
   عالم را يک عائله کند وحدت لسانشرق و غرب را دست در آغوش يکديگر دهد وحدت لسان

  اوطان بعيده را وطن واحد کند و قطعات خمسه را قطعۀ واحده زيرا لسان
  

  ٩٣ص 
   هر طفلى باين سبب.يکديگر را ميدانند و اين سبب ميشود که نادانى از ميان ميرود

  تحصيل علوم ميکند و محتاج بدو لسان  و بس يکى لسان وطنى يکى لسان عمومى يمکن
  جائى برسد که بلسان وطنى هم محتاج نماند ديگر چه موهبتى اعظم از اين است وب

  ميشود چنانچه ميگويندّجنت  براى انسان بهتر از اين عالم انسانى ّحتىچه را
  لسان واحد است عالم ناسوت آئين ملکوت گيرد اکتشافات بسيار شودّجنت لسان اهل 

   يابد زيرا ملل از يکديگر بى خبرّترقىحت  کند فالّترقىاختراعات تزايد نمايد صنايع 
  نمانند چون لسان لسان واحد است شرق از فيوضات غرب استفاضه کند غرب از انوار

  ات فوق العاده حاصلّترقي خالصه باين سبب عالم انسانى عالم ديگر شود .ر شودّشرق منو
  ر بدانند چقدر دارند و اگّمشقتگردد يک مملکت وقتى لسان يکديگر را ندانند چقدر 

   لهذا اميدوارم اين لسان اسپرانتو بزودى تعميم و در جميع.سهولت در امور يابند
  . در نهايت الفت و يگانگى زندگى نمايندّکلعالم انتشار يابد تا 

  
  ١٩١١ فوريه ١٣در شب  خطابه در مجلس اسپرانتيستهاى پاريس در مدرن هتل

هوا  
  مى و خصوصى هر امرى عمومى فوائدش است عموّقضيهدر عالم انسانى دو 

   مالحظه ميکنى که مشروعى عمومىًمثال .بى نهايت است و هر امرى خصوصى فوائدش محدود
  چقدر فوائد دارد لکن هر مشروعى خصوصى فوائدش محدود است احکامى عمومى فوائدش

  وانيم پس ميت.بسيار و سياست عمومى بسيار مفيد مختصر هر امر عمومى فوائد عظيم دارد
   مالحظه مينمائيد که آفتاب.بگوئيم هر امر عمومى الهى است و هر امر خصوصى بشرى



   پس در.اين نور سراج خصوصى است و بشرىّاما همه ميتابد اين اشراق عمومى و الهى است  بر
  عالم وجود اعظم امور امر عمومى است لهذا ميتوانيم بگوئيم لسان عمومى امرى

  هم را از بين ملل زائل نمايد قلوب عموم را بهم ارتباط دهد و زيرا سوء تفاّاست مهم
  م کهّ در عالم انسانى تعليم و تعل. بر افکار عمومى شودّمطلعسبب شود که هر فردى 

   پس چون لسان.م استّ و متعلّمعلماعظم فضائل عالم بشرى است مشروط بوحدت لسان 
  

  ٩٤ص 
   در زمان گذشته مالحظه ميکنيم.گرددم سهل و آسان ّعمومى حاصل شود تعليم و تعل

  وحدت زبان چقدر سبب الفت و وحدت شد هزار و سيصد سال پيش قبطيان سريانيان
  م لسان عربىّکل بعد چون مجبور بت.جدال ت نزاع وّآشوريان ملل مختلفه بودند و در شد

   شده اند با آنکه اهلّملتشدند وحدت لسان سبب شد که حال جميع عربند و يک 
  داد کلدان و اهل موصل آشور بودند لکن وحدتغسريان و اهل بّيه  قبط و اهل سورمصر

   و. فصل نداردابدًا کرد ارتباطى که مرتبط نموده با هم ّملتلسان جميع آنها را يک 
  ى نصيرى هستندّ شيعه سنّه مذاهب مختلفه مثل کاتوليک ارتودکس درزىّهمچنين در سوري

   کنى گويد من عربم و حال آنکهسؤالد از هر يک نّملتولى بسبب وحدت لسان يک 
  لسان واحد آنها راّاما بعضى رومانيند بعضى عبرانى و بعضى سريانى و بعضى يونانى 

   پس وحدت لسان بسيار سبب الفت ميشود بعکس از اختالف لسان در اروپا يکى.جمع کرده
   الفتّالبته بود را آلمان يکى را انگريز يکى را فرانسه ميگويند اگر وحدت لسان

   چنانچه در شرق ملل مختلفه ئى که لسان واحد دارند. بودندّملتحاصل ميشد بلکه يک 
   مقصد اين است که در عالم انسانى وحدت لسان خيلى سبب.رده اندک پيدا ّملتحکم يک 

   لهذا از جملۀ. است و بالعکس اختالف لسان مايۀ جدال و اين واضح استّاتحادالفت و 
  اه سال پيش امر بوحدت لسان بود که تا لسان عمومى تأسيس وجم بهاء ا پنتعالي

  بين بشر حاصل نگردد زيرا سوء تفاهم مانع الفت است و اين جزّ تام ترويج نشود ارتباط
   بسبب اختالف لسان اهل شرق عمومًا از معلومات اهل غرب و اهل.بوحدت لسان زائل نشود

   لسان عمومى شرق افاضه از غرب نمايدبواسطۀّاما برند غرب از معلومات اهل شرق بيخ
   پس لسان واحد.و غرب اقتباس انوار از شرق تواند و سوء تفاهم بين اديان زائل شود

   است در عالم انسانى و سبب نشر معارف و معاونت و معاشرتّترقىاز اعظم وسايل الفت و 
  اختراع نموده بايد قدر آن دانست الحمد  دکتر زمنهوف لسان اسپرانتو را .عمومى

  بروز چه که ممکن است اين لسان عمومى شود لهذا بايد جميع آن را ترويج نمايند تا روز
  



  ٩٥ص 
  م نمايند تاّکلتعميم يابد و در مدارس تعليم دهند و در جميع مجامع باين لسان ت

  حالّاما  .ومى دو لسان محتاج نشوند يکى لسان وطنى يکى لسان عمزجميع بشر زياده ا
  ّه من با وجود دانستن بسيارى از السنۀ شرقي.اگر انسان ده لسان بداند باز کفايت نکند

  هنوز محتاج مترجم هستم اگر لسان واحد بود بدون اشکال اهل شرق و غرب با هم مذاکره
   مخصوص پيداّمحبت ميشدند و با هم ارتباط و ّمطلعمينمودند و از افکار يکديگر 

   لهذا اميد است شما هر يک نهايت کوشش نمائيد تا.لکن اختالف لسان مانع استميکردند 
  ين بايران بفرستيد تا در ايران نيزّمعلماين لسان ترويج يابد و اگر ممکن است 

  تحصيل کنند و بزودى اين لسان ترويج شود تا عالم انسانى راحت يابد جميع بشر خويش
  .تبريک ميگويم فکار عموم شود لهذا شما را براى اين مقصد عالى از اّمطلعو پيوند گردند و هر فردى 

  
  ١٩١٣ آپريل ١٥ى بوداپست شب ّ مبارک در تاالر موزۀ ملخطابۀ
هوا  

  کت غرب انجمنىلدر عالم انسانى اين چقدر مدار افتخار است که در بوداپست مم
  غان چمن غرب در فکر و بهبودى حال شرقيان مثل اين است که مرّترقىتشکيل شود بجهت 

  را شکر ميکنيم که در چنين مجمعى  لهذا خدا.النه و آشيانۀ مرغان شرق باشند
   عظيمه از آن حال در تحت توران وقتى معمور ترين ممالک بود قطعۀ.حاضر شدم

   ميکند مالحظه کنيدّحکومت روس است که راه آهن روسيا آن صحرا را دو روز و دو شب طى
   هوايش در غايت لطافت رودخانه هاى بسيار داردّقوتزمين آن در نهايت  .چه صحرائى است

  زمان سابق در آن صحرا چهارده شهر بوده هريک مثل بوداپست و پاريس از جمله شهر
  نسف و ترمد و تسا و ابيورد و گرگان و مرو جميع صحرايش معمور و قراء و مزارع همه

   و علوم و صناعت و تجارت نهايتّنيتنجا مد در عصر دوازدهم و سيزدهم مسيحى در آ.آباد
  ا شده نه شهرىفًا صفصعحال قاّاما فين شرق بسيارى از آنجا آمدند ّ داشت مؤلّترقى

  نه آبادى نه سبزى نه خرمى صحرائى است که حيوانات
  

  ٩٦ص 
  ات مذهبى و حرب وّتعصبدرنده در آن منزل و مأوى دارند و جميع اين خرابيها از 

   حال چقدر جاى شکر است که در اين شهر انجمنى تشکيل شده. شيعه واقع شدهى وّجدال سن
  ت نداشته که در اروپا انجمنى براى اصالحق تورانيان اين امر از پيش سبّترقىبراى 

  تّيّموفق لهذا اميدوارم .حال آسيا تشکيل شود اين از معجزات اين عصر نورانى است



  آثار عظيمه پديد گردد تا ذکر بوداپست الى اين انجمن ّهمت حاصل شود و از ّتامه
   وّمحبت بوده ّترقى از بدايت تاريخ عالم تا حال آنچه سبب عمران و .االبد باقى ماند

  بجهتّيه  ظاهر شدند جميع کتب سماوّاتحادالفت بين بشر بوده جميع انبيا براى الفت و 
   اديان الهى.انى نمودندت و يگانگى نازل گشته جميع فالسفه خدمت بوحدت عالم انسّمود

  سبب الفت و يگانگى است زيرا اساس جميع اديان يکى است اساس حضرت موسى و حضرت مسيح
   چه که هر دينى از اديان بدو قسم منقسم است قسمى اصل. جميع يکى استّمحمدو حضرت 

  است که خدمت بعالم انسانى کند و آن فضائل عالم انسانى است معرفت الهى است فلسفۀ
   نوعّمحبتات روحانى کشف حقائق اشياء و سعادت و ّترقيانى است وحدت نوع بشر است ّرب

  م مسيحىيانسان است در اين قسم هيچ اختالفى نيست اين منطوق دين موسوى و اساس تعال
   بمعامالت دارد اين فرع بحسبّتعلققسم ثانى که فرع است و ّاما  .ى استّمحمداصل آئين  و

   در زمان موسى بنى اسرائيل در صحرا محبسىًمثال .ان تغيير ميکنداقتضاى زمان و مک
  نداشتند اگر جرمى واقع ميشد جزا الزم بود به اقتضاى آن مکان براى پنج فرانک دزدى

  دست بريده ميشد همچنين حکم تورات بود که اگر کسى چشمى را کور کند چشمش را کور
   امروز در اروپا آيا ميشود براى يکل حا.کنند اگر دندانى را بشکند دندانش را بشکنند

   چون اين امور در زمان حضرت مسيح مقتضى نبود لهذا قسم ثانى؟مليون دستى را بريد
  ؟ آيا حال ممکن است اين احکام را جارى نمود، ده حکم قتل در تورات است.تغيير يافت

  ق موافق بود در زمان موسى طال.اين بود که حضرت مسيح اينگونه احکام را نسخ فرمود
  ولى در زمان مسيح موافق نبود لهذا تغيير نمود و اين

  
  ٩٧ص 

  اصل و اساس اديانّاما  مقصد اين است که اختالف در فروع است .نحو مقتضى بود
   بعد تصديق پيغمبرّ بعد خبر داد و هر نبىّ لهذا هر پيغمبرى از نبى.الهى يکى است
   پس پيروان آنها، بيکديگر داشتندّمحبت بودند  جميع انبيا با يکديگر صلح.گذشته فرمود

   در سانفرانسيسکو در معبد يهود من نطقى کردم بآنها گفتم؟چرا بايد اختالف کنند
  بين شما و مسيحيان سوء تفاهم است باين سبب دو هزار سال است در زحمتيد شما مسيح را

  داشت حضرت مسيح نام ميکنيد با آنکه موسى دوستى بزرگتر از مسيح نّتصوردشمن موسى 
  حضرت موسى را بلند نمود تورات را در جميع عالم انتشار داد انبياى بنى اسرائيل را

   تورات چگونه در اروپا منتشر ميشد چگونه در امريکا نشر، اگر مسيح نبود. کردرمشهو
   ا بودّ حال مسيحيان ميگويند موسى نبى. پس حضرت مسيح دوست حضرت موسى بود؟مييافت

  چه عيب دارد شما هم بگوئيد مسيح کلمة ا بود تا اين نزاع دو هزار ساله منتهى



  شود دو هزار سال است اين همه زحمت کشيديد بجهت اين يک کلمه اگر همين قدر شما هم
  همچنين در قرآن حضرت  و.دي نهايت راحت و الفت بودميگفتيد مسيح کلمة ا است در
   ميفرمايند من تاريخ نميگويم بلکه صريح قرآن است کهمسيح را بنهايت تقديس ذکر

  س بود يک سوره مخصوصاقدمسيح کلمة ا بود و مسيح روح ا بود مسيح از روح اال
  س بود بعبادت اشتغال داشت ازامريم در قرآن است که ميفرمايد هميشه مريم در قدس االقد

  م فرمود فى الحقيقه درّکلضرت مسيح ت حّد تولّجردآسمان براى او مائده نازل ميشد و بم
   پس واضح شد انبياى. نيستابدًاقرآن محامدى در بارۀ حضرت مسيح است که در انجيل 

  الهى با هم در نهايت صلح بودند و اساس اديان الهى يکى است جميع انبيا يکديگر را
   حقيقتّتحرى  با آنکه اگر؟چرا مخالف باشيم  ما، مادام آنها چنين بودند.تقديس کردند

   جميع اساسّمحمدنمائيم مى بينيم اساس حضرت موسى و حضرت زردشت و حضرت مسيح و حضرت 
  ّعلت تقاليد است اين تقاليد سبب نزاع و جدال است و زواحد بوده و اين اختالفات ا

   پس ما بايد اين تقاليد را بريزيم.خونريزى و قتال
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   بالفت وّمبدل شويم و اين خونريزى ها ّمتحدتا  نمائيم ّتحرىاساس اديان الهى را 

   شود و اينّمبدل ممات بوسائل حيات ب شود اين ظلمت ها بنور تبديل گردد اسباّمحبت
   چون نظر بتاريخ نمائيد مى بينيد در عالم. و صفا تبديل جويدّنيتدرندگى بانسا

  ر گشته درندگى هاّانسانى چه خون ها ريخته شده هر يک شبر از زمين بخون انسانى مخم
  در عالم انسانى واقع شده که در عالم حيوانى وقوع نيافته زيرا هر حيوانى براى

  خود روزى يک حيوان ميدرد لکن يکدفعه يک گروه حيوانى گروه ديگر را نميکشند طعمۀ
  اموال يکديگر را غارت نميکنند النه و آشيانه ها را خراب نمينمايند کسان و بچه

  يک انسان بيرحم در روزى صد هزار نفوس را قتل وّاما  .ا اسير نميکنندهاى ديگران ر
   هميشه محاربات بين بشر از بدايت تاريخ تا حال.غارت ميکند و اسير و ذليل مينمايد

   وطنى بوده ياّتعصب جنسى بوده يا از ّتعصب دينى بوده يا منعبث از ّتعصبيا منبعث از 
   زيرا اديان اساس الفت و.ات وهم استّتعصباين  سياسى و حال آنکه جميع ّتعصباز 

  يک نوع و يک عائله و روى زمين يک وطن پس اين محاربات و ت بشرّ است و جمعيّمحبت
   و جدالّتعصب بارى وقتى که افق شرق تاريک بود و ظلمت . استّتعصبخونريزيها جميع از 

  گر را تنجيس ميکردندجميع اديان و مذاهب و اقوام را احاطه نموده بود احزاب يکدي
   باهم معاشرت نمى نمودند در همچو وقتى حضرت بهاء ا مانند شمس از افق شرقابدًا

   اعالن وحدت عالم انسانى فرمود که جميع بشر اغنام الهى هستند و خداّاولطالع شد 



  ؟ چرا ما نا مهربان باشيم، مادام او بجميع مهربان است. مهربانّکلشبان حقيقى است و ب
  ثانى ترويج صلح عمومى فرمود و بجميع ملوک عالم نوشت که حرب هادم بنيان الهى است

  . عندا مسئول استّالبتهاگر کسى هدم بنيان الهى نمايد 
  .بهتر است  عدم آنّالبته و الفت باشد اگر دين سبب جدال و عداوت شود ّمحبتثالث دين بايد سبب 

  .م باشد چه اگر مخالف باشد اوهام استرابع دين بايد مطابق علم و عقل سلي
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  مخالف علم و عقل باشد وهم استّيه  از مسائل دين ئىزيرا علم حقيقت است اگر مسئله
  .ظلمت است پس بايد دين و علم و عقل مطابق باشدّ البد علم حقيقى نور است و مخالف آن

  قل است سبب اختالف ولهذا جميع اين تقاليد که در دست امم است چون مخالف علم و ع
  با علم و عقل بهّيه  حقيقت نمائيم بتطبيق مسائل روحانّتحرى پس ما بايد .اوهام شده

  حقيقت هر امرى پى بريم اگر چنين مجرى شود جميع اديان دين واحد شود زيرا اساس
  . حقيقت است و حقيقت يکى استّکل

  ّتعصبنسى و  جّتعصب وطنى و ّتعصب دينى و مذهبى و ّتعصبخامس فرمود 
  سياسى هادم بنيان انسانى است و خطاب باهل عالم فرمود که اى اهل عالم همه بار

  .داريد و برگ يک شاخسار يک
  سادس بيان مساوات رجال و نساء فرمود در تورات است که خدا فرمود انسانى را خلق

  دمٓرسول ميفرمايد خلق ا االکنم بصورت و مثال خود و در حديث 
   مقصد از اين صورت صورت رحمانى است يعنى انسان صورت رحمن است.هعلى صورت

  است خدا بصير است انسان هم بصيرّ حى سان هماناست ّ حى و مظهر صفات يزدان خدا
  است خدا سميع است انسان هم سميع است خدا مقتدر است انسان هم مقتدر است پس انسان

  م دارد و اختصاصى برجال دون نساءآيت رحمن است صورت و مثال الهى است و اين تعمي
  .ب تر خواه مرد باشد خواه زنّر مقرّملتندارد چه نزد خدا ذکور و اناث نيست هر کس کا

  تا حال زنان مثل مردان تربيت نشده اند اگر آنقسم تربيت شوند مثل مردانّاما 
   عالم چون بتاريخ نظر کنيم مى بينيم چقدر از مشاهير زنان بوده اند چه در.دنميشو

   در دين زنى سبب نجات و فتوحات بنى اسرائيل شد در عالم.اديان چه در عالم سياسى
   بعد از مسيح مضطربّحواريون گرديد جميع ّحواريونسبب ثبوت ّيه مسيحى مريم مجدل

   دو زن بودند که اعلمّمحمدمانند شير مستقيم ماند در زمان ّيه شدند لکن مريم مجدل
   پس معلوم شد زنان نيز مشاهيرى.ج شريعت اسالم گشتندّمرواز ساير نساء بودند و 
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  ت رنوبيا را در پلمير شنيده ايد که امپراطورىّ کيفيّالبتهدارند و در عالم سياست 

  آلمان را بزلزله در آورد هنگام حرکت تاجى بر سر نهاد لباس ارغوانى پوشيد موى را
   آخر.ارى کرد که لشکر مخالف را تباه ساختير در دست گرفته چنان سردشپريشان نمود شم

   دو سال پالمير راّمدتطور مجبور بر آن شد که بنفسه در حرب حاضر شود اخود امپر
   .م گرديدتسليمحاصره کرد نهايت نتوانست بشجاعت غلبه کند چون آذوقه تمام شد 

  و همچنين . دو سال امپراطور بر او غلبه نتوانستّمدتبينيد چقدر شجاع بود که در ب
  ة العين بود درّ در اين امر بهائى نيز قر.را شنيده ايدآن حکايت کلوبترا و امثال 

  نهايت فصاحت و بالغت ابيات و آثار قلم او موجود است جميع فصحاى شرق او را توصيف
  نمودند چنان سطوتى داشت که در مباحثه با علما هميشه غالب بود جرئت مباحثه با او

  ت نمود ولى او ابدًا ساکت نشدّج اين امر بود حکومت او را حبس و اذيّو چون مر.ندنداشت
   او در نهايت.در حبس فرياد ميزد و نفوس را هدايت ميکرد عاقبت حکم بقتل او دادند

   والى شهر حبس بود از قضا در آنجا عروسى بود وشجاعت ابدًا فتور نياورد در خانۀ
  ة العين چنانّا لکن قرّ و اکل و شرب جميع مهياسباب عيش و طرب و ساز و نغمه و آواز

  ر او جمع شدند کسى اعتنائىوزبانى گشود که جميع اسباب عيش و عشرت را گذارده د
   با آنکه شاه حکم بقتل او نمود او با آنکه در.بعروسى ننمود و او تنها ناطق بود

  و گفتند چهعمر خود زينت نميکرد آنروز خود را زينت نمود همه حيران ماندند با
  ميکنى گفت عروسى من است در نهايت وقار و سکون بآن باغ رفت همه ميگفتند او را

  و فرياد ميزد که آن صوت صافور که در انجيل است منم باينحميکشند ولى او همان ن
   مختصر اين است که از اين تعاليم.حالت در باغ او را شهيد کرده بچاه انداختند

   بين نوع انسانّاتحاد و ّمحبتس اديان الهى يکى است و آن بسيار است و مقصد و اسا
  ج وحدت عالم انسانى و صلحّ و همچنين فالسفه و جميع خير خواهان نوع بشر مرو.است

  . لهذا ما بايد بکوشيم تا اين وحدت و صلح بين عموم بشر منتشر شود.عمومى بودند
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  در هتل ويکتورياّيه اسکندر  در رملۀ١٣٣٠يه انّ ربيع الثۀّخطابه در روز نوروز غر

  م سرور عمومى که جميعّاياى از ملل را ّملتاز عادات قديمه است که هر 
   يعنى يک روز. در آن روز سرور و شادمانى کنند و اسباب عيش و عشرت فراهم آرندّملت

  م سنه را که در آن روز واقعۀ عظيمى و امر جليلى رخ داده آنرا انتخابّايااز 
  د و در آن روز نهايت سرور و نهايت حبور و نهايت شادمانى ظاهر کنند ديدنينمان



  يکديگر نمايند و اگر چنانچه بين نفوس کدورتى حاصل در آن روز آشتى کنند و آن
   چون در روز نو. بپردازندّمحبتاغبرار و آن دل شکستگى زائل شود دو باره بالفت و 

   ايران يوم نوروز را فيروزّملتشد لهذا  ى واقعروز از براى ايرانيان امور عظيمه ئ
   فى الحقيقه اين روز بسيار مبارک است زيرا.ى قرار دادندّدانستند و آنرا عيد مل

  چه اشجار چهّيه  بهار جهت شمالست و جميع کائنات ارضّاولبدايت اعتدال ربيعى و 
  د حاصل کند حياتىحيوان چه انسان جان تازه ئى يابد و از نسيم جان پرور نشاطى جدي

  ل ربيع است و در کائنات حرکت عمومىصتازه يابد و حشر و نشر بديع رخ بگشايد زيرا ف
   وقتى سلطنت ايران مضمحل شده بود و اثرى از آن باقى نمانده بود در اين روز.بديع

   ايران دو بارهلۀّتجديد شد جمشيد بر تخت نشست ايران راحت و آسايش يافت قواى متحل
  م سلفّايا که ايران از  ئىب در دل و جانها حاصل گشت بدرجه نما نمود اهتزازى عجينشو و

   ايرانّملت و عظمت دولت ايران و ّعزت که سلطنت کيومرث و هوشنگ بود بلند تر گرديد و 
  ّعزت روز که سبب فخر و نين وقايع بسيار عظيمه در روز نومقامى باالتر گرفت و همچ

   ايران قريب پنج شش هزار سال استّملت لهذا هميشه .وقوع يافتايران و ايرانيان است 
   شمرده اندّملتکه اين روز را فيروز شمرده اند و شکون دانسته اند و روز سعادت 

  الى يومنا هذا اين روز را تقديس و
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  ى را روزى است که آن روز را يوم سعادت دانند وّملت بارى هر .کنند و مبارک دانند

  م سرورّايا در هر دورى و کورى نيز ّالهيه ۀّمقدست فراهم آرند و در شرايع ّ مسراسباب
   ممنوع تجارت و صناعت و زراعتّمتفرقهو حبورى و اعياد مبارکى که در آن روز اشغال 

   بسرور و شادمانى پردازند و اجتماع کنند و محافلّکلخالصه هر عملى حرام است بايد 
   و الفت و يگانگى در جميعّملت انجمن حاصل کنند تا وحدت عمومى بيارايند و حکم يک

   و چون روز مبارکى است نبايد آنروز را مهمل گذاشت بى نتيجه نمود. شودّمجسمانظار 
  که ثمر آنروز محصور در سرور و شادمانى ماند در چنين يوم مبارکى بايد تأسيس

  اند تا در السن و تاريخ دائمى مّملتمشروعى گردد که فوائد و منافع آن از براى 
   پس بايد دانايان.در فالن روز عيد  تأسيس يافت مشهور و معروف گردد که مشروع خيرى

   در آن روز بچه اصالحى است و چه امر خيرىّملتاج ّحتي نمايند که اّتحرىتحقيق و 
   واجب  تا آن اصالح و آن امر خيرّملتى از اساس سعادت ّالزم و وضع چه اس

   محتاج تحسينّملت اگر مالحظه کنند که يک ًمثال .در آن روز تأسيس گرددو آن اساس 
  اج به انتشارّحتي اگر اّملتاخالق است اساس تحسين اخالق را در آن روز تأسيس کنند 



   معارف الزم در آن روز در اين خصوص قرارى بدهند يعنى افکارعلوم دارد و توسيع دائرۀ
   تجارتاج بتوسيع دائرۀحتي اّملت کنند و اگر چنانچه  را منعطف بآن امر خيرّملتعموم 

  يا صناعت يا زراعت دارد در آن روز مباشرت بوسائلى نمايند که مقصود حاصل گردد يا
  يانت و سعادت و معيشت ايتام است از براى سعادت ايتام قرارى بدهنده ص محتاج بّملتآنکه 

  ضعفا و درماندگان است تا در آن روزو قس على ذلک تأسيساتى که مفيد از براى فقرا و 
  از الفت عموم و اجتماعات عظيمه نتيجه ئى حاصل گردد و ميمنت و مبارکى آنروز ظاهر و

  اء الهى درّ بارى در اين دور بديع نيز اين روز بسيار مبارک است بايد احب.آشکار شود
   و يگانگىّمحبتت و  شوند بايد با يکديگر در نهايت الفّموفقتى ّاين روز بخدمت و عبودي

  دست در آغوش شوند و بکمال فرح و
  

  ١٠٣ص 
  سرور بذکر جمال مبارک مشغول گردند و در آن فکر باشند که در چنين يوم مبارکى

   و امروز نتيجه و ثمرى اعظم از هدايت خلق نيست زيرا اين.نتائج عظيمه حاصل شود
  . ايرانيان بى نصيب مانده اند على الخصوص ايران وّالهيهخلق بيچاره از جميع مواهب 

  ّمعنويهۀ ّه يا آثار خيريّۀ صوريّيک آثار خيريبايد  ّالبته الهى در چنين روزى ّاحباى
   زيرا در اين دور.شمول بر جميع نوع انسانى داشته باشدّيه بگذارند که آن آثار خير

   اختصاصبديع هر عمل خيرى بايد عمومى باشد يعنى شمول بر جميع بشر داشته باشد
   داشتّملت بنفس آن ّتعلقّيه  در جميع ادوار انبياء امور خير.به بهائيان نداشته باشد

  در اين دور بديع چونکهّاما  . مثل صدقه که تجويز شمول بر عموم داشتّئيهمگر مسائل جز
   لهذا.شمول بجميع بشر دارد بدون استثناءّيه  الهى است جميع امور خيرّنيتظهور رحما
   بعموم عالم انسانى دارد الهى است و هر امر خصوصىّتعلق عمومى يعنى که هر امرى

   لهذا اميدم چنان. بعموم ندارد محدود استّتعلقو مشروعى از مشروعات عالم انسانى که 
  .االبهى  الهى هر يک از براى عموم بشر رحمت پروردگار باشند و عليکم البهاءّاحباىاست که 

  
  نظق مبارک در پورت سعيد

   اسباب فراهم آمد کهالحمد هر چند شما ها خيلى انتظار کشيديد وليکن 
   مبارکه ببقعۀد بروضۀي آمد  الحمد.مالقات شد من هم بسيار آرزوى مالقات داشتم

   مبارکه مثل آن است کهم زيارت عتبۀّايا در اين . نموديدّمعطره و روى و موى را ّمقدس
  ٔن حول است و ارواح مالآواح طائف يچ فرقى ندارد جميع ارف شويد هّبحضور مبارک مشر

  .طائف مقام اعلى است الحمد  که بآن فائز شديد اعلى طائف حول روضۀ مبارکه و



  ّحقحاال اهل ايران بيدار شده اند ميدانند که از کجا هستند همچنين موهبتى خدا در 
  ر گشته همچنينّ آنها مقدّحقر آنها نموده که مثل و نظير ندارد و همچنين عنايتى د

   نيست ليکن بعد معلوم ميشود کهتاجى خدا بر سر آنها گذشته است حاال معلوم
  تّافتخار ميکنند و از شد  اگر ايرانيان بدانند الى االبد.خداوند چه موهبتى بايران و ايرانيان کرده است

  
  ١٠٤ص 

   آنها از اوّاولظاهر شد  حضرت مسيح در ميان سبطيان .فرح و سرور پرواز ميکنند
  ت مينمودند بعد فهميد ند که چه نعمتى از دستتدورى ميجستند و تمسخر و شما

  ّحقفت شدند که چه موهبتى در ملت آن وقتداده اند وقتى که اهالى اروپا ايمان آوردند 
   حاال حالت ايرانيان هم همينطور است.آنها شده ولى براى هيچ از دست دادند

   آنها شده جميع خلق نهايت آرزوى اين داشتند که بحضورّحقچه عنايتى در نميدانند که 
   الحمد  که شما ها در يوم جمال مبارک بوديد در.ف شوندّنفس مبارکى مشر

   اعظم درخشان و باران رحمت ريزان و نسيم عنايت در مرور بود شکرّنيروقتى که انوار 
   بگوئيد اى. ايرانيان را بيدار کنيدکنيد خدا را بکوشيد و تبليغ نمائيد و اين

   اى ايرانيان هيچ ميدانيد که؟ايرانيان هيچ ميدانيد که چه کوکبى از افق ايران طالع
  اى ايرانيان هيچ ميدانيد که چه بحرى در ميان شماشده؟ غرس شما چه شجرۀ مبارکى در ميان 

  اموشيد تا بکى از اين تا بکى غافليد تا بکى خ،يدار شويد بيدار شويدب ؟موج زده است
  .بيدارى است وقت هوشيارى استوقت  حاال ديگر ؟موهبت بيخبريد

 
  ١٠٥ص 

  ١٣٣٢ ّمکرمال الّشهر شو نطق مبارک در حيفا در مقام اعلى يوم نهم
هوا  

   در.ّمنظم و ّمرتبخوب مجلسى است بسيار محفل روحانى است مجلسى است 
  ء و تنظيم ندارد و در ميان اعضاتيبى ترعهاى بسيار تشکيل ميشود ولاين عالم مجم
  ّکل است و ّمتحد الحمد  قلوب جميع اعضاء اين انجمن بهمديگر . موجودءاختالف آرا

   اميدوارم که. و مقصود يکى است هيچ آثار افکار مختلفه در ميان آنها نيستّنيترا 
  ر جميع مراتب وجودوق العاده حاصل گردد و صعود دفات ّترقيروز بروز براى اين انجمن 

  ّه و چه در علوم و فنون اکتسابيّمعنويه الى ا چه در فضائل ّتوجهنمايند چه در 
  .عه در ميان نيايدّ نمايند و ابدًا افکار مختلفه و آراء متنوّترقىدر جميع درجات 

   و خود پسندى استّنيتزيرا جميع مشکالتى که حاصل ميشود از افکار مختلف است از انا



   هيچ آفتى در عالم وجود مثل خود. و خود پسندى سبب جميع اختالفات استّنيتين اناو ا
   خود.پسندد و خود را بپسنددن اين است که انسان ديگران را نپسندى نيست و آ

   هر بالئى که در عالم وجود حاصل.وردآفلت ميغر ميآورد و ّجب ميآورد تکبپسندى ع
  سنديم بلکه سائرينپنبايد خود را ب  ما.پسندى است خود  بکنيد ازّتحرىميشود چون درست 

   نفوسى که مؤمن نيستند زيرا حسن خاتمه مجهول است چه بسيارّحتىرا بهتر بدانيم 
  مات عظيمه شونددى بيايد که ايمان آورند و مصدر خنفوسى که حال مؤمن نيستند و روز

   ما ها. گردندّحقاز و چه بسيار نفوسى که حال ايمان دارند ولى در آخر حيات غافل 
   اينکهّجردبايد هر نفسى را بر خود ترجيح دهيم و اعظم و اشرف و اکمل ببينيم ولى بم

  ه ايم اين از نفسينيم از طريق نجات و فالح دور شدخود را از ديگران ممتاز بب
  اره است که هر چيزى را بنظر انسان بد مينماياند بغير از نفس خود انسان و باينّام

  او را در چاه عميق ظلماء که ته ندارد مياندازد هر ساعتى يک ظلمى را بنظرواسطه 
   محضّذلتنماياند يک  انسان عدل مى

  
  ١٠٦ص 

  را شرف کبرى ابراز ميکند يک مصيبت عظمائى را آسايش بى منتهى جلوه ميدهد و
   زيرا انسان.چون خوب تحقيق ميکنيم مى بينيم اين بئر ظلماء خود پسندى است

  ر و رفتار و اقوال ديگران را نمى پسندد بل احوال و آداب و شئون خود را مىاطوا
   خدا نکند که در خاطر يکى از ما خود پسندى بيايد خدا نکند خدا نکند خدا.پسندد
   ما ها بايد وقتى که بخودمان نگاه مى کنيم ببينيم که از خود مان ذليل تر.نکند

  بديگران نظر بيندازيم ببينيم که از آنهاخاضع تر پست تر کسى ديگر نيست و چون 
   بايد بجميع نگاه کنيم بايد آنهاّحق زيرا بنظر .عزيز تر کامل تر دانا تر کسى نيست

  را بزرگوار ببينيم و خود را خوار و هر قصورى که در نفسى مى بينيم آن را از قصور
  بايد هميشه خود را انسان .خود دانيم زيرا ما اگر قاصر نبوديم آن قصور را نميديديم

   گويند حضرت مسيح روحى له الفدا. ميگويمّتنبهقاصر و ديگران را کامل ببيند من باب 
  ن است ديگرىّ گذشتند يکى گفت اين حيوان چقدر متعف ئى بر حيوان مردهّحواريونروزى با 

  گفت چگونه صورت قبيح يافته ديگرى گفت چقدر مکره است حضرت مسيح فرمودند مالحظه
   مالحظه کنيد که هيچ عيوب آن حيوان را حضرت.دانهاى او نمائيد چقدر سفيد استبدن

  مسيح نديد بلکه تفتيش فرمود تا مالحظه کرد که دندانش سفيد است همان سفيدى
   اين را بدانيد در.ن و قبح منظر او چشم پوشيدّعفتدندان را ديد ديگر از پوسيدگى و 

  رک هست کلمۀ من از لسانش جارى نميشود يعنى کلمۀ جمال مباّنيت نورا ئىهّقلبى که ذر



  من که داللت بر خود پسندى کند که من  چنين و چنان کردم من خوب کردم فالنى بد
   ظلمتى است که نور ايمان را ميبرد و اين کلمۀ خود پسندىّنيت اين کلمۀ انا.کرد
  .ى انسان را از خدا غافل ميکندّکلب

  وانا اين بندگان ناتوانت را از قيود هستى آزادىهواالبهى  اى پروردگار ت
  ّکلبخش و از دام خود پسندى رهائى ده جميع ما را در پناه عنايت منزل و مأوى ده و 

  ّمتحد و ّمتفق ت از شئون نفس و هوى نجات بخش تا جميعّما را در کهف حفظ و حراست و انقطاع و حري
  

  ١٠٧ص 
  داخلّيه ابهى وحدت اصلّجنت از صراط گذشته در  تو آئيم و گخيمۀ يکرنّ ظل شده در
   القدير  ع  عّانت القوى ّ االحيم ال الهّرک انت الّک انت الکريم انّ ان.گرديم

  
  ١٩١٢مبر س د٢٤مفيلد لندن نطق مبارک در منزل ليدى بال

هوا  
   در فکر تربيت خويش باشد در فکر اين باشد که خودشّاولهر انسانى بايد 

   مالحظه کنيد که جميع کائنات محتاج. تربيت نفس خويش الزم استّاولد زيرا کامل گرد
  تربيت است مالحظه ميکنى هر نباتى که در نهايت ضعف است چون تربيت شود

   يابد گلهاى بسيار کوچک را تربيت ميکنى بسيار بزرگ ميشود درخت بىّقوتنهايت 
  س را تربيت ميکنى گلستان ميشودثمر را تربيت ميکنى با ثمر ميشود زمين پر خار و خ

   ميکند حيوانات وحشى را تربيت ميکنى رام و اهلىّترقىحيوان را تربيت ميکنى 
  . پس واضح شد که تربيت در جميع اشيا اثر دارد ولى در عالم انسانى اعظم است.ردندگمي

  ان اگر اطفالى در بيابًمثال .انسان بى تربيت حيوان است بلکه از حيوان بد تر است
   بىّنيتبمانند ابدًا تربيت نميشوند يقين است جاهل ميمانند يقين است از عالم مد

   مانند اهالى اواسط افريقا که در نهايتّحتىخبر ميشوند نه صناعتى نه تجارتى نه فال
   عالم اروپا را چه چيز از عالم افريقا ممتاز کرده يقين است تربيت زيرا.تندّوحشي

   و اين واضح و مشهود است که. اهالى افريقا تربيت نميشوند.ونداهالى اروپا تربيت ميش
   تربيت بر دو قسم است تربيت روحانى و تربيت جسمانى تربيت.انسان محتاج تربيت است

  يتربتبه  الهى هستند نفوس را ّمعلمى روحانى هستند ّرب الهى مى و تربيت الهى انبياّطبيعى
  ات جسمانى درّترقي را تربيت ميکنند و همچنين الهى تربيت ميکنند قلب و اخالق انسان

  ات روحانى حاصل ميگردد چون روح انسان قلب انسان اخالق انسان تربيت شودّترقيضمن 
   نفس خود راّاول پس اميدوارم که شما بکوشيد .يقين است تربيت جسمانى هم حاصل گردد



  گرديد و ّمبرانيد تا از نقائص  کّمنظمتربيت کنيد اخالق خود را تربيت نمائيد گفتار خود را 
  

  ١٠٨ص 
   زيرا عالم انسانى تاريک. بتربيت ناس پردازيدآن وقتن شويد ّبفضائل عالم انسانى مزي

   از خدا بطلبيد.است مالحظه ميکنيد که هميشه حرب و قتال است هميشه نزاع و جدال است
  د سبب روشنائى گرديد که خدمتى بعالم انسانى نمائيّموفق شويد ّمؤيدبلکه شما 

   اقوال انسان تعليم و تربيت بر دو قسم است يکى بواسطۀّقوۀ و نيز .اين عالم شويد
   انسان ممکن است باقوال مردم را تربيت کند، اعمالتربيت ميکند ديگر بواسطۀرا نفوس 

   انسان ذکرًمثال .لکن اعظم از آن تربيت باعمال است زيرا اعمال تأثيرش بيشتر است
   و وفا قيام کندّمحبت و وفا نمايد تا خود او بّمحبتد و مردمرا بزبان دعوت بوفا کن
   اين عمل بيشتر تأثير دارد يا آنکه ناس را بکرم دعوت نمايد تا خود او کرمّالبته

   اين تأثيرش بيشتر است و اگر ناس را بمهربانى دعوت کند تا خود اوّالبتهنمايد 
   انسان ديگران را بهر چه که ميخواند اگر.شتر دارد اين تأثير بيّالبتهمهربان باشد 

  ود سوء خگر ناس را بحسن اخالق دعوت کند واّاما  تأثير دارد ّالبتهخود عامل باشد 
   اگر ناس را بعدل دعوت کند و خود عادل نباشد.اخالق داشته باشد ابدًا تأثير ندارد

  و خود عامل نباشد چه ثمرچه فائده دارد اگر ناس را بوحدت عالم انسانى دعوت کند 
  رين را باعمال خود تربيت کند زيرا انسان تا جوهري پس انسان بايد سا؟خواهد داشت

  نداشته باشد و در مقام فدا نباشد و احساساتش احساساتّ تام تقديس نگردد و ايمان
  ّمقدس فکر نداشته باشد و قلب ّنيتالهى نباشد و روحش منجذب بروح القدس نگردد و نورا

   نيست که ابدًا کالمش تأثير ندارد ئىنداشته باشد شبههّيه نداشته باشد و اعمال خير
   پس بايد از خدا.ابدًا افکارش ثمر ندارد آنچه بگويد و بنگارد همه بيهوده است

   بافکار عاليه نمايد ما راّموفقکند ما را ّيه  باعمال خيرّموفقمسئلت کرد که ما را 
   ميتوانيمآن وقت ميتوانيم خدمت بعالم انسانى نمائيم آن وقت  باخالق روحانى کندّموفق

   ميتوانيم خدمت بوحدت عالم انسانى کنيمآن وقت عالم انسانى گرديم ّنيتسبب نورا
  .باشيد ّه باين اعمال خيريّموفق اميدوارم شما . ميتوانيم بنشر صلح عمومى پردازيمآن وقت

  


