
  ص 
  قسمت اول    
  حضرت عبدالبهاء خطابات  
  اروپ   در سفر  ا        

  
  ١ص 

  در سفر اروپا    
  حضرت عبدالبهاء خطابات  
         فى اوربا و امريکا  

  )ٔالجزء االول فى سفره االول أوربا        (
   چاپ اول بسمى فانى فرج ا ذکى الکردى

  ) ميالديه1921 �در مصر سنۀ هجريه     (
  ) ق الطبع محفوظة لهحقو(  

  
  ٢ص 
هوا  

  هاى نطق و خطبۀ مبارکه در لندن که در اغلب روزنامه
  شرق و غرب با مقاالت و اوصاف عديده مندرج

  من جمله در روزنامۀ وادى النيل* شر شده و منت  
  ه شنبهّ در اسکندري١١٢٣عدد    

  مينويسد١٣٣٠ محرم سنۀ     ٢ 
  
  )لقاها ار ّيين الموق المام البهائةديني طبة خ(

  )فى کنيسة سان جورج فى لندرا ( 
  فى موضوع النبوةة عظيمة ديني عثرنا على نص خطبة

  رّخ الموقلقاها حضرة الشيا العلية الذات االلهية و قدم
  فندى امام البهائيين و نزيل رملاالسيد عباس 

  *لترا گثناء وجوده فى عاصمة انآاالسکندريه االن 
  ون لعبارته باللغة العربية عدد کبير منو قد کان السامع

  تأثيرعظم افکان القواله * اء الديانات جميعها نبا
  بعد ذلک على تالوة ترجمتها عليهم بل انهم تهافتوا

  *نجليزية باللغة اال
  



  ٣ص 
  کانت االقوال المختلفة قد حامت حول اسم هذا و لما

  عامالشيخ الورع العظيم من يوم قدومه الى قطر نا فى ال
  ريونصالماضى فقد آثرنا نقل الخطبة الى القراء ليقف الم
  له من على مقدار فضل الرجل و ثبات عقيدته فضال عما
  ينماااوة فاالعتبار فى انحاء العالم حيث قوبل بمزيد الح

  لصيفاوروبا فى اثناء رحلته فى اتوجه 
  قال حفظه ا* الماضى 

  )خطابۀ مبارکه (
ُهوا  

  بئ عننموا ان النبوة مرآة تلترمون اعيها المحا 
  شعةاو انطبعت فيها * لهى و التجلى الرحمانى الفيض اال

  ساطعة من شمس الحقيقة و ارتسمت فيها الصور العالية
  سماء ا الحسنى ما ينطق عن الهوىاممثلة لها تجليات 

  ٔفاالنبياء معادن الرحمة و مهابط* اال وحى يوحى  ان هو
  

  ٤ص 
ٓمشارق االنوار و مصادر االالوحى و    رسلناکاو ما ( ثار ٔ

  )*اال رحمة للعالمين 
  دراک عن االةقيقة االلوهية فهى مقدسما الحاو 

  فکار بلعابها حولو منزهة عن ان تنسج عنا کب اال
  دق المعانى انما هواحماها فکل ما يتصوره االنسان من 

  *نزل ا بها من سلطان اوهام ما اللخيال و  صور
  تلک المعانى انما لها وجود ذهنى و ليس لها وجودو 

  فماهى اال محاط ال محيط و محدود ليس ببسيط* عينى 
 نسانيةاالو الحقيقة *  محيط ىءکل شبحقيقى و ا  

  ىنعظم من ذلک حيث لها الوجود الذهنى و الوجود العيا
  و مدرکة لها*و محيطة بتلک التصورات الذهنية 

  لوهية التى تحت االدراکاتاالة فحاطاالدراک فرع االو 
  نسانية انما هى تصورات خيالية و ليست بحقيقةاال
  الن حقيقة الربوبية محيطة بکل االشياء* هية لواال

  بل*  و مقدسة عن الحدود و االشارات ىءال محاطة بش
  و التکاد* هى وجود حقيقى منزه عن الوجود الذهنى 



  تدرکه االبصارال* العقول تحيط به حتى تسعه االذهان 
  معنااو اذا * بصار و هو اللطيف الخبير االو هو يدرک 

  
  ٥ص 

  راتب فى الوجودمالنظر بعين الحقيقة نرى ان تفاوت ال
  مانع عن االدراک حيث ان کل مرتبة دانية التکاد ان

   االمکان دونّحيزفوقها مع ان کلتيهما فى  تدرک ما
  عن المرتبة النباتبةالجمادية ليس لها خبر   الو جوب فالمرتبة

  و المرتبة النباتية* الن الجماد ال يدرک القوة النامية 
  و ال يکاد النبات ان* ليس لها خبر عن عالم الحيوان 

  کة االرادية و لو کانت فىمع و البصر و الحرّسيتصور ال
  ّعلى درجة من النبات و الحيوان اليستطيع تصور العقلا

  ئق االشياء النه فاقدّو النفس الناطقة الکاشفة لحقا
  سير المحسوسات و ذاهل عن کل حقيقةاالوجدان و 

  معقولة فکل حيوان اليکاد ان يدرک حرکة االرض
  ة و المادةب و ال يکاد تنکشف له القوة الجاذ*و کرويتها 

  سيراو هو حال کونه * ثيرية الغائبة عن الحواس اال
   الجمادکانت حقيقة فاذا* ثير ذاهل عنه فاقد االدراک اال

  ّو النبات و الحيوان و االنسان حال کونها کلها من حيز
  مکان و لکن تفاوت المراتب مانع ان يدرک الجماداال

ّکمال النبات و النبات قوى الحيوان و الحيوان فضائل ّ  
  االنسان فهل من الممکن ان يدرک الحادث حقيقة القديم

  
  ٦ص 

  ا منستغفر ا* و يعرف الصنع هوية الصانع العظيم 
  نهاية اقدام العقول* ذلک ضعف الطالب و جل المطلوب 

  دنى شبهة ان الحدوث عاجز عن ادراکافمابقى * عقال 
  ) معرفتک ّما عرفناک حق( القديم کماقال عليه السالم 

  ن يحتاج الفيضوو لکن االمکان من حيث الوجود و الشؤ
  و على ذلک ان الغيب المنيع* من حضرة الوجوب 

   الو جداتى تجلى على حقائق االشياء من حيثالمنقطع
  له نصيب من ذلک  اال وىءسماء و الصفات و ما من شاال

  *ح بحمده ّبيس ّ االشىءو ان من * حمانى ّرّالفيض االلهى و التجلى ال



  ما االنسان فهو جامع للکمال االمکانى و هو الجسماو 
   عنًو فضال*  الحيوانى ّالجمادى و اللطف النباتى و الحس

  شرفالهى فال شک انه االذلک حائز لکمال الفيض 
  کاشفة* له قوة محيطة بحائق الممکنات  و* الکائنات 

  سراراالاصى خواصها و والسرار ها و آخذة بن
  ّزز الغيب الى حيّالمکنونة فى مکامنها و تخرجها من حي

  هذا هو سلطان* فهام االّالشهود و تعرضها للعقول و 
  ّ الصنائعّکلف* ّالشرف االسمى هان نسان و براال

  
  ٧ص 

   الغيبّحيزفى  ما و البدائع و العلوم و الفنون کانت يومًا
ّالسر   ّفهذه القوة الکاشفة المؤيد بها االنسان*  المکنون ّ

  ّ الغيب الى حيز الشهودّحيزخرجها من اقد اطلع بها و 
  فثبت ان الحقيقة* بصار االو عرضها على البصائر و 

   ممتازة عن سائر الکائنات و کاشفة لحقائقاالنسانية
  و الفيض الشامل و النورشياء ال سيما الفرد الکامل اال

  ارة عنبکل نبى کريم و رسول عظيم فهو ع* الباهر 
  ئ عننبمرآة صافية لطيفة منطبعة فيها الصور العالية ت

  و ال يرى* شمس الحقيقة المتجلية عليها بالفيض االبدى 
  اطع من شمس الحقيقة و تفيض به علىّلسء اّالضيا االفيها 

  ) *و انک لتهدى الى صراط مستقيم ( م مسائر اال
  نوار ها علىاشرقت باو اذا قلنا ان شمس الحقيقة 

  المرايا الصافية فليس مراد نا ان شمس الحقيقة المقدسة
   تنزيههاّسمو تقديسها و ّعلوعن االدراک تنزلت من 

  ستغفر ا من ذلکا* لصافية ت فى المرايا اّو دخلت و حل
   قدره بل نقصد بذلک ان شمسّما قدروا ا حقو 

  ّنوار ها على المرايا ال يرى فيها االاالحقيقة اذا فاضت 
  *ى ححى يووّما ينطق عن الهوى ان هو اال  * ضياؤها

  
  ٨ص 
  ولل و الخروج و الحخولّلدّ الصعود و اوزول ّان الن

  رواح فکيف الحقيقةمن لوازم االجسام دون اال
  نها جلت عن تلک االوصافاالربانية و الذاتية الصمدانية 



  فال يکاد ان ينقلب القديم حادثًا وال الحادث قديمًا
  هذا هو الحق و مابعد* فقلب الماهية ممتنع و محال 

  ّالحق االالضالل المبين فغاية ما يکون الحادث ان يستفيض
  ننظر الى آثار رحمةفل* ام من حضرة القديم ّتالفيض ال

  نوار التى سطعتاالو الى * ا فى المظهر الموسوى 
  ّباشد االشراق من االفق العيسوى و الى السراج   
ّاطع الالمع فى الزّلسّالو هاج ا      ّجاج المحمدىّ
ّعليهم الصالة و السالم       ّو على الذين بهم* ّ

  سراراالت االنوار و ظهرت قشرا       
  ثارٓاالو شاعت و ذاعت            

  عصار االّرعلى مم            
   .دهارو اال               

  
  ٩ص 

   )نقل از روز نامۀ اهرام (
  )مکتوب مخبر اهرام از سويسرا (

  نظار الکريمة و تقديمالمن بعد استعطاف ا
  غريبًا بث لکم حديثًااحببت ان احترامات الفائقة اال

  )ژنو ( ئ بحيرة طى شواثناء تنزهى فاى فى نو هو ان
  نون الواقعةفا بسويسرا صادف مرورى بمدينة توجني

  على شاطئ البحيرة المذ کورة و دخلت نزل البستان
  ًامن المدينة المذ کورة فى طبقاتها فاذ) و تيل دو بارک ا(

  جناس مختلفة على مائدة ممدودة بعضهماجم غفير من 
  قبعة سوداءبناء الفرس ذو عمامة بيضاء و بعضهم بامن 

  لترانگجناس من فرنسا و أالهال مختلفى ااو ثلة من 
  فى محفل مرتب فى غاية االنتظام و* مريکا و ايطاليا او

  فى بهرتهم* قار و کمال االلفة و الوداد نهاية السکون و الو
   مبيض الشعر متوسطحياترجل فى عقد السبعين من ال

  اية التأنىبيض يتکلم مع الجماعة بغاالقامة مرتد برداء 
  باللغة العربية و الکتبة يکتبون و المتر جمون   
  ا و الجميعّبوورأيتر جمون بعدة لغات سامية فى    

  اعيةذن صاغية و قلوب وايسمعون ب        
  :بصار شاخصة و هو يقولاو           



   
  ١٠ص 

  دوشنبه) بسويسرا(رک در تونون نطق مبا (
  )١٩١١ سنۀ ست آگ٢٧ مطابق١٣٢٩  رمضان سنۀ٣ 

 ُهوا  
  *يها الحاضرون الى متى هذا الهجوع و السبات ا

  الى متى هذا الجهل و*  الرجوع القهقرى او الى متى هذ
   الغفلة و الشقاء و الى متى هذاهو العمى و الى متى هذ

  عتساف و الى متى هذا البغض و االختالفاالالظلم و 
  وهاماالمسک بتو الى متى الحمية الجاهلية و الى متى ال

   الجدال و الى متى الکفاحوالواهية و الى متى النزاع 
  و النزال و الى متى التعصب الجنسى و الى متى التعصب

  الى متى التعصب ى و الى متى التعصب السياسى وطنالو
  ن للذين آمنوا ان تخشع قلو بهم لذکرألم ي أ* المذهبى 

 على القلوب * ا بصار غشاوةٔالم غشت ااهل ختم ا  
  ن ا قد فاضت فيوضاتهالم تنتبه النفوس الى  وااالعتساف 

  رزق الکل برحمته لق بقدرته وخعلى العموم خلق ال
  

  ١١ص 
  ال ترى فى خلق الرحمن من * ّهيتببوو ربى الکل بر

  فلنتبع الرب* ارجع البصر هل ترى من فطور فتفاوت 
  لفضلعاملة و امالجليل فى حسن السياسة و حسن ال

  وىذم التئام ئو الجود و لنترک الجور و الطغيان و لنلت
  حسان و لنمتزج امتزاج الماء و الراحاالالقربى بالعدل و 
  سس سياسةؤو ال نکاد ان ن* رواح الو لنتحد اتحاد ا

   يوافق عالمًا نقدر ان نجد شيئعظم من سياسة ا و الا
  ة فىسوة حسناعظم من فيوضات ا و لکم ااالنسان 

 و هى االلفة التامة فى* الرب الجليل فال تبدلوا نعمة ا  
  ختالف و تأسيساالعليکم يا عباد ا بترک * هذا السبيل 

  *عتسافاالنصاف و العدل و عدم االاالئتالف و الحب و 
  ولى و طوىالها الحاضرون قد مضت القرون ايا

  رنوااشرق هذا القرن بابساط البغضاء و الشحناء حيث 
  يوضات المعة و آثار ظاهرة و آيات باهرةفساطعة و 



  ٓو االنوار کاشفة للظالم دافعة لالالم داعية لالئتالف
  ٓقرت و ان االذان بصار قداالن  االا*قامعة لالختالف 

  لهيةاالديان االدرکت ان اوعت و ان العقول قد  قد
  و منها االلفة و الوداد بين* مبنية على الفضائل االنسانية 

  
  ١٢ص 

  أ لستميا قوم * اق بين الجمهور تفاالالعموم و الوحدة و 
  من دو حة واحدة اقًاورا فنانًا وا أ لستمساللة واحدة من 

   مستغرقينأ لستمعين الرحمانية ا مشمولين بلحظات أ لستم
  ّ عبيداأ لستم الو حدانية فى بحار الرحمة من الحضرة

  ّء کلهم منانبئم فى ريب ان االنتاهل * لر بانية للعتبة ا
 و ان الشرائع قد تحققت بکلمة ا و ما بعثهم* عند ا  

  ا اال للتعليم و تربية االنسان و تثقيف عقول البشر
  و التدرج الى المعارج العالية من الفالح و النجاح و قد
  ثبت بالبرهان الساطع ان االنبياء اختار هم ا رحمة

  ائرين و کلهم دعوا الى الهدىللعالمين و ليسوا نقمة للس
  مم السافلة مناالکوا بالعروة الو ثقى حتى انقذوا ّتمسو 

  فمن* وج الفضل و النهى احضيض الجهل والعمى الى 
  معن النظر فى حقيقة التاريخ المنبئة الکاشفة لحقائقا
  ق عنده بان موسىلقرون االولى يتحقسرار من ااال

  الذل و الهواننقذ بنى اسرائيل من اعليه السالم 
  ىهم بتأييد من شديد القوابر ذالن وخسر و الٔاال و
  و مهد لهم السعادة* ة و العلى ّعزوج الاوصلهم الى اى تح

  الکبرى و من ا عليهم بعد ما استضعفوا فى االرض
  

  ١٣ص 
  ئمة من ورثة الکتاب و حملة لفصل الخطاباو جعلهم 

  ا لهم السعادةسسوانبياء احتى کان منهم عظماء الرجال و
  و هذا برهان ساطع واضح على نبوته عليه* قبال االو 

  ّمؤيد کلمة ا و روح ا الليلما المسيح الجا و* السالم 
  نجيل فقد بعثه ا بين قوم ذلت رقابهم و خضعتاالب
  هم لسلطة الرومان فنفخ فيهمتصوااعناقهم و خشعت ا

  ئمة فى ارضاهم حياهم بعد الممات و جعلا و حياتروح ال



  خضعت لهم الرومان و خشعت لهم اليونان و طبق
  ما الرسول الکريماو *  هذا االوان ىاالرض صيتهم ال

  محمد المصطفى عليه الصالة والتسليم فقد بعثه ا فى واد
  غير ذى زرع النبات به بين قبائل متنافرة

  قوام ساقطة فى حضيض الجهلاو شعوب متحاربة و  
  حرفًا من يعلمون من دحاها وال يعرفونالعمى ال  و

  قوام متشتةا* يدرکون فصالمن الخطاب  الکتاب و ال
  فى بادية العرب يعيشون فى صحراء من الرمال بلبن النياق

   عليه السالمهو قليل من النخيل و االعناب فما کانت بعثت
  و کايقاد سراج منير فىاکنفخ الروح فى االجساد  اال

  نورت تلک البادية الشاسعة القاحلةحالک من الظالم فت
  

  ١٤ص 
  الخاوية بتلک االنوار الساطعة على االرجاء فانتهض القوم

  بصار هم بنور الهدى فى تلکامن رقد الضالل و تنورت 
  انتعشت نفوسهم و انشرحت االيام فاتسعت عقولهم و
  و بهذا* فرتلت عليهم بابدع االلحان  صدورهم بايات التوحيد

  ل قد نجحوا و وصلوا الى االوج العظيم حتىالفيض الجلي
  فاصبحوا نجومًا* ٓشاعت و ذاعت فضائلهم فى االفاق 

  ٓساطعة االشراق فانظروا الى االثار الکاشفة لالسرار
   تنصفوا بان ذلک الرجل الجليل کان مبدأ الفيضّحى

  لذلک القوم الضئيل و سراج الهدى لقبائل خاضت فى
  قبال و مکنهماالزة و وصلهم الى العاظالم الهوى و 

  ما کانت هذه القوةأ * ولى اال طيبة فى االخرة و حياتمن 
  على تلک النبوة الساطعة هانًا کافيًاالباهرة الخارقة للعادة بر

   اليقينءلعمرا ان کل منصف من البشر يشهد بمل
  رايات عالم الهدى بين الورى وا ا الرجال کانوءان هؤال

  و تلک*وح المجد فى کل الجهات ٓااليات الخافقة على صر
  تاءت فاضاءيلة استشرقت فاشرقت و استضالعصبة الجل

   ملکوتّحيزو استفاضت فافاضت واقتبست االنوار من 
  ثم ان*االسرار و سطعت بانوار الوحى على عالم االفکار 

  
  ١٥ص 



  فق الحقيقة ائتلفت و اتحدتاهذه النجوم الساطعة من 
  صدق کل و* ل خلف و اتفقت و بشر کل سلف عن ک

  نتم ياقوم تختلفونافما بالکم * خلف نبوة کل سلف 
  و تتجادلون و تتنازعون و لکم اسوة حسنة فى هذه

  المظاهر النورانية و المطالع الرحمانية و مهابط الوحى
  العصبة الربانية و هل بعد هذا البرهان يجوز االرتياب

  لنزاما  وهن من بيت العنکبوت واوهام اوالتمسک ب
  *ا بها من سلطان 

  ترک البغضاءبعليکم  * ةبدار البدار الى االلفقوم ال يا
  و الشحناء عليکم بترک الجدال عليکم بدفع الضالل عليکم

  بکشف الظالم عليکم بتحرى الحقيقة فى ما مضى من
  فاذا ائتلفتم اغتنمتم واذا اختلفتم اعتسفتم عن* االيام 

  النهى  الحقيقة وو غضضتم النظر عن* سبيل الهدى 
  و خضتم فى بحور الوهم و الهوى ان هذا لضاللة مهلکة

  ائتلفتم فيؤيدکم ما اذا اتحدتم وامتزجتم وا و* للورى 
  سالم شديد القوى بصلح و صالح و حب و

   سرمديةسعادتبدية و ا طيبة و عزة حياتو 
  *السالم على من اتبع الهدى و
  

  ١٦ص 
  ۀ سنسپتامبر ٨:  ١٣٢٩ ۀ رمضان سن١٥نطق مبارک 

  جميعت زياد* در منزل مسس بکتام در لندن ١٩١١ 
  مسس کروپر عرض* بود منزل گنجايش نداشت 

  نجايشگکرد منزل کوچک است     
  :فرمودند* احباب ندارد      

   *وب وسعت داشته باشدلمنزل کوچک نيست بايد ق
  وائل ورود در يک اطاق سيزده نفر منزل داشتيمادر عکا 

  خدا ميخواهم که قلوب را گشايش بخشد ياران رامن از 
  و گشايش قلوب ممکن نيست جز* وسعت عطا فرمايد 

 مور ديگر حاصل شود ااگر گشايش از* بمحبت ا  
  عرضى است موقت است زود به تنگى تبديل ميشود

  همۀ* شايشى که بمحبت ا باشد ابدى است گاما سرور و 
  لوه ئى دارد لکن چون دنيوى از دور جذلذائ سرور و



  البته در* نزديک شود سرابست و نمايشى بى حقيقت 
  حکمت سليمان خوانده ايد حضرت سليمان ميفرمايد

  ردشگمن وقتى طفل بودم چنين ميدانستم که لذت در 
  و سواريست چون بسن شباب رسيدم و بتفرج

  با خود مى گفتم* ردش ديدم لذتى ندارد گو سوارى و 
  

  ١٧ص 
  لطنت است اقتدار است حکمرانيست چونلذت در س

  و همچنين هر* بسلطنت رسيدم ديدم آنهم لذتى ندارد 
   که در نظرم جلوه ئى داشت چونشؤونشأنى از 

  و رسيدم ديدم لذتى ندارد فهميدم که سرور بمحبتاب
  اگر انسان سرورش بصحت باشد صحت وقتى *ا است 

  سرورپس يقين است که صحت هم سبب * زائل ميشود 
   سرور انسان بثروت باشد وقتى ثروت زائلگرا* نيست 
   سرورش بمنصب باشد وقتى منصبگرا*ميشود 

   مادام که سبب قابل زوالست مسبب هم *از دستش ميرود
  اه سبب سرور فيض الهى باشدگولى هرزائل ميشود 

  ه ابدى استّسرور ابدى است چه که فيوضات الهي آن
   انسان دل بفيضگرت او چونکه محبت ا ابدى اس

  هى بندد محبت الهى در قلبش باشد سرورش ابدىال
  است بهر چه دل بندد فانى است و عاقبت مأيوس ميشود

  شما بايد شکر کنيد*مگر محبت ا محبت بعالم انسانى 
  بواب ملکوت بر شما باز فرمود و شما را بمحبتارا که  خدا

  شما مثل* ود ا و خدمت بوحدت عالم انسانى دعوت نم
  پس بايد شب* بهاء ا پدرى داريد که فيضش احاطه کرده 

  
  ١٨ص 

  *و روز خدارا شکر کنيد که بچنين فيضى فائز شديد
  

   سپتامبر ١٤ در لندن ١٣٢٩ رمضان ٢١نطق مبارک ( 
  )بمدير روز نامه رئيس فرمسون و تياسفى  ١٩١١ 
ُهوا  
  شما فى وگرسان و بمرا بجمعيت تياسفى ب ت محترمانۀّيتح



  زيرا* الحقيقه خدمت بوحدت عالم انسانى نموده ايد 
  *آرزوى وحدت بشر داريد ّتعصب جاهليه نداريد 

  امروز هر کسى بوحدت بشر خدمت کند در درگاه
  نبياى الهى در وحدتازيرا جميع * احديت مقبول است 

  زيرا* دمت بعالم انسانى کردند و خعالم انسانى کوشيدند 
  حضرت* تعاليم الهى وحدت عالم انسانيست ساس ا

  حضرت مسيحموسى خدمت بوحدت انسانى نمود 
  حضرت محمد اعالنسيس کرد أوحدت عالم انسانى ت

  ساساوحدت انسانى نمود انجيل و تورات و قرآن 
  شريعت ا يکى است و دين* سيس نمودند أوحدت انسانى ت

 تجديدحضرت بها*  و آن الفت و محبت است يکىا ء ا  
  

  ١٩ص 
  ساس دين ا را اعالن نمود مللاتعاليم انبيا فرمود و 

  *مختلفه را بهم الفت داد اديان مختلفه را با هم جمع نمود 
  عصاب بشر نفوذ نمود کهاق و وتعاليم بهاء ا چنان در عر

  و شما چون در* اتحاد بين قبائل و شعوب متغايره داد 
   هستيد در حق شما دعامقصد جليل عضوى عامل

  *ميکنم و از براى شما تأييدات الهيه ميطلبم 
   رمضان١٦تمپل لندن سيتى نطق مبارک در کليسياى (

   )١٩١١ۀ ن سسپتامبر ٩مطابق  1329
ُهوا  
  الحمد  نور حقيقت* طالبان راه خدا  جمع محترم و اى اى

  نداى ملکوت دردرخشيد و نسيم گلشن الهى وزيد 
  قاليم بلند شد و نفثات روح القدس در هويت قلوباجميع 

  در اين قرن بديع شرق* بديه بخشيد ادميد و حيات 
  معطر است و مشام روحانيان معنبر منور است غرب 

  
  ٢٠ص 

  بحر وحدت عالم انسانى موج زند و علم روح القدس
  هر انسان منصفى شهادت ميدهد که اين* وج گيرد ا

  ر عصر خداوند عزيزروز روز بديعست و اين عص
  روز وحدت عالم* دد گرعنقريب جهان بهشت برين 



  تعصبات مورث جهالت بود* بشر است و اتحاد جميع ملل 
  عنايت خداوند اين روز فيروز را* ساس ضديت بشر او 

  عنقريب وحدت عالم انسانى در قطب آفاق* محقق فرمود 
  موج زند جدال و نزاع نماند صبح صلح اکبر بدرخشد

  دندگرن جهان تازه شود و جميع بشر برادران جها
  خونخوارى از خواص* و کافۀ ملل رايات جليل اکبر شوند 

  *عالم حيوان و صالح از مواهب عالم انسانى 
  حضرت بهاء ا ميفرمايد عدل و انصاف حيات عالم است

  ت صفحات علم عدل بلند است و مساوا در اينحمد ال
   * راحت امنيت است و سعادتبشر منتشر آزادى است و

  ٓ اساس اديان الهيهدا يکى است و نوع انسان يکى استخ
  پس اى ياران* يکى است حقيقت ربوبيت محبت است 

  بجان بکوشيد تا خاور و باختر مانند دو دلبر دست
  *در آغوش يکديگر شوند 

  
  ٢١ص 

  ييد کنأين جمع را روشن فرما و نفوس را تگار اداى پرور
  جانها* نورانى نما و خويها را گلشن رحمانى فرما رويها را 

  بنفثات قدس زنده کن و نفوس بهدايت کبرى نفيس
  بخشش آسمانى مبذول کن و موهبت رحمانى شايان* فرما 

  فرما و در تحت حفظ و حمايت خويش محفوظ و مصون
  الطاف بى پايان شامل کن و عنايت* بدار 

  *نده و داناو بخش توئى دهنده* مخصوصه کامل فرما 
  
  )نطق مبارک (
   )١٩١١  سنۀسپتامبر ١٢ر در پمنزل مسس کرا در( 
  )در جمعيت احباء ( 

ُهو ا  
  الحمد  خوب جمعيتى است بسيار نورانى است

  *روحانى است آسمانى 
  نغز و خوش و زيباستىدون کين چنين گرچرخ " 

  "ستىآنچه در باال صورتى در زير دارد      
  



  ٢٢ص 
  آنچه در عالم باالست يک انعکاس در موجود دارديعنى 

  ٔحاال الحمد  اين مجلس ما صورت مال اعال است مثل
  و اين ديده شده که عالم اعال عالم* آفتاب روشن است 

ٔدر مال اعلى اتحاد و اتفاق است در مال اعلىمحبت است  ٔ  
  الحمد  اينجا هم همان* مقصود مقصود رحمانى است 

  ا اگر بگويم اين مجمع آسمانى است راست استطور است لهذ
  جميع* چرا که هيچ مقصدى جز رضاى خدا نداريد 

  قومى را*  و هوس دوانند ىرض در عقب هواالمن على 
   غلبهرا نهايت آرزونهايت آرزو ثروت و مال است قومى 

  بر اعداست قومى را نهايت آرزو راحت و آسايش جسم
  است قومى را نهايتاست قومى را نهايت آرزو رياست 

  ٓالحمد  آرزوى ما رضاى الهى* آرزو شهرت است 
  اينجا که االن جمع شده ايم مقصود* ٓو وحدت الهى است 

ٓاتحاد عالم الهى و نور الهى   را منتشر کنيم قلوب انسانيرا ٓ
  لهذا شکر ميکنيم خدا را که ما را بخدمت عظيم*  جذب کنيم

   شما دعا ميکنم که شما هادر حق همۀ* امر خود موفق کرد 
  جميعًا لشکر آسمانى باشيد علم وحدت آسمانى بلند کنيد
و شرق و غرب را روشن نمائيد و قلوب را مملو از محبت ا*  

  
  ٢٣ص 

  اين است نهايت آرزوى من و از خدا ميخواهم و يقين است
  من خيلى از شما راضى* که شما هم همين را ميخواهيد  

  بايد* يسى راضى هستم گل دولت انهستم و از ملت و
  نميدانيد در شرق* خدا را شکر کنيد که آزاديد 

  وقتى که کسى ميآيد اينجا* چه هنگامه است 
  *خدا شما را حفظ کند* چه قدر راضى است 

  )نطق مبارک (
  ١٩١١ سنۀ سپتامبر ١٣در منزل مسس کراپر 

  خوش آمديد اهالى ايران بسيار مسرورند
  م اينجا اين آمدن من اينجا سبب الفتاز اينکه من آمد

  *بين ايران و انگليس است ارتباط تام حاصل ميشود
   ميرسد که بزودى از افراد ايران جان اىنتيجه بدرجه



  يسليس فدا ميکند همين طور انگلخود را براى انگ
  لهذا نهايت سرور را* خود را براى ايران فدا مينمايد 

  ن کنم بجهت نتايج آنونه بياگيعنى نميدانم چ* دارند 
  من راضى هستم من از خدا ميخواهم که اين دو ملت را

   رسد که ابدى اىنند دو برادر کند ارتباط بدرجهما
  

  ٢٤ص 
  از اصل ملت ايران و انگليس يکى بودند از قبيلۀ* باشد 

   بودند بايران آمدند...ريان بودند در سواحل نهرآ
   از اينجا بقفقازايران را پر کردند بعد نفوس زياد شد

  ملت اروپا هجرت کردند اينه رفتند در آنجا زياد شدند ب
  ريان هر دو برادرند لهذا در زبان انگليسىآانگليس و 

  بسيار الفاظ ايرانى است و اين داللت دارد که هر دو
   تا اينکه خدا حاال اسباب فراهم *يکى بوده اند

  يقينآورده است که اين دو بحالت اصلى رجوع کنند و 
  حضرت باب هفتاد سال پيش* است که خواهد شد 

  در شيراز ظاهر شد و بشارت از ظهور ملکوت
   نفوس رآ خويش را در سبيل الهى فدا کردداد جان

  بعد از نه سال جمال مبارک* مستعد محبت ا نمود 
  جميع ملل رآر شدند اعالم وحدت الهى کردند ظاه

  ٓيان الهى استآنچه اساس ادبه دعوت فرمودند که 
   شريعة آاساس دين الهى يکى است*  کنند تشبث

  *نبياء براى نشر آن مبعوث شدندايکى است جميع 
  ٓلهذا هر ملتى بموجب نصائح الهى عمل نمود بحقيقت

  تعاليم الهى يکى است بنيان محبت ا يکى است* رسيد 
  

  ٢٥ص 
  جمال مبارک* و اين سبب وحدت و يگانگى بشر است 

  در اين سبيل خيلى صدمات ديدند در حبس زير زنجير
  رفتند چوب و تازيانه خوردند بعد از آن نفى به بغداد

  وجود اين ناصر الدين شاه آرام نگرفت آن پادشاه با* شدند
  مستبد کوشيد تا جمال مبارک را بعکا فرستاد و باتفاق

  قلعۀ عکا سجنى است که* عبدالحميد در حبس انداخت 



  *نتوان کرد هيچ محبوسى تحمل يکسال نميکندتصور آن 
  جمال مبارک تمام عمر شانرا صرف کردند تا آنکه
  وحدت بين قلوب جميع بشر تحقق يابد نوع انسان

  نزاع نماند جدال نماند قتالدد گربيکديگر مهربان 
  محاربه نماند عالم بشر يک خاندان شود و جميع نماند

  حظه نمائيد کهحال مال* افراد حکم وحدت پيدا کند 
   چه سراجىمال مبارک چه فيضى احسان نمودندج

  روشن کردند چه تجلى بر شرق و غرب فرمودند بقوۀ
  لي در اين سبدندروح القدس اعالم وحدت نمو

  حال الحمد  نتايج آن مشهود* صدمات را تحمل کردند 
  يک روح و با يک قوه ى هستيم با شما باقما که نفوس شر
  از الطاف او ميطلبم که جميع* ه ايم تسبا محبت نش

  
  ٢٦ص 

  اين ملت محترمۀ انگليس را* شما ها را بيکديگر مهربان کند 
  *زيز کند و اين دولت عادله را تأييد نمايدع
  

  سپتامبر ١٦ مطابق ١٣٢٩ رمضان سنۀ ٢٣شنبه نطق مبارک يک
  سياى سنت جان وست منستر در لندندر کلي ١٩١١سنۀ 
ُهوا  
   مينمايندهيوضات غيبيفٓر الهيه حکايت از اهمظ

  زيرا حقيقت الوهيت مقدس* و انعکاس شمس حقيقتند 
  آنچه بتصور انسان آيد صور خياليه* از ادراک بشر است 

  ولى* است و وجود ذهنى دارد نه حقيقى و محاط است 
  که پس الوهيتى* انسان وجود حقيقى دارد و محيط است 

  ست تصورات خياليۀ محضاز مدرکات عالم انسانى ا
   زيرا حقيقت الوهيت محيط است*است نه حقيقت الوهيت

  مثال اين* نه محاط وجود حقيقى است نه وجود ذهنى 
  مطلب اينکه با وجوديکه جماد و نبات و حيوان

  و انسان جميع از حقايق امکانست معذلک جماد از عالم
  *حيوان خبر ندارد و تصور آن نتواند و ادراک نکند 

  
  ٢٧ص 



  و همچنين نبات هر قدر ترقى نمايد و در نهايت درجۀ
  کمال جلوه کند از عالم حيوان خبر ندارد و ادراک

  ننمايد بکلى بيخبر است سمع و بصر ندارد ادراک و تفکر
  و همچنين حيوان آنچه در رتبۀ خويش ترقى* نتواند 

  نمايد و حواس و احساسات در نهايت قوت باشد باز از قوۀ
  قلۀ انسان خبر نگيرد و تصور نتواند بلکه اسيرعا

  مثال حيوان حرکت ارض و سکون* محسوس است 
  آفتاب را ادراک نکند و کرويت ارض را تصور نتواند
  *و قوۀ کهرباء ادراک ننمايد و مادۀ اثيريه را بخاطر نيارد
  با وجوديکه جماد و نبات و حيوان و انسان کل از حقايق

  تفاوت مراتب مانع و حائل که مادونامکانيه اند ولى 
  ونه حقيقتگ با وجود اين چ*دنماي فوق ادراک حقيقت ما

  ّ برب االربابه ادراک حقيقت قديمه نمايد تراب احاطهحادث
  ولى* کند و اين واضح و مشهود است که ممتنع و محال است 

  حقيقت الوهيت شمس حقيقت تجلى بر آفاق نموده و بجميع
  اّام* را از اين فيض بهره ئى  هر شيئىخته اشياء پرتوى اندا

  حقيقت انسانيه که جامع کماالت جمادى و نباتى و حيوانى
  است و فضال على ذلک حائز کماالت انسانيست اشرف

  
  ٢٨ص 

  لهذا محيط بر جميع ممکنات است حقايق* کائناتست 
  و اسرار و خواص موجودات را که سر مکنون و رمز

   شهودّحيز غيب بّحيز  ازمصون است کشف نموده
  نائع و اکتشافات موجودص چنانچه اين علوم و  *آورده

  هريک در زمانى سر مکنون بوده ولى حقيقت انسانيه
  مثال*  شهود آورده ّحيز غيب بّحيزکشف آن نموده و از 

  آن قوۀ جاذبه و همچنين سائر کشفيات وقتى مجهول
  کشف آن غيب مستور ولى حقيقت انسانيه ّحيزبوده و در 

  پس* سر پنهان نموده و در عالم ظهور آشکار کرده 
  ق شد که حقيقت انسانيه محيط بر جميعثابت و محق

   *کائناتست و اشرف موجودات على الخصوص فرد کامل آن
  و مقابل فرد کامل بمنزلۀ آينه است در نهايت لطافت و صفا

  ٓشمس حقيقت لهذا نور ربوبيت کماالت الهيه در اين مرآت



   بگوئيمگرحال ا*  ظهور واضح و آشکار ّشدا بهفيصا
  ّعلودر اين آينه آفتابست مقصد آن نيست که آفتاب از 
  تقديس خويش نزول نموده و در اين آينه حلول کرده

  زيرا اين محالست قلب ماهيت ممکن نه قديم حادث نگردد
  ّلى در اين آينهجّدث قديم نشود بلکه آن حى قديم تو حا

  
  ٢٩ص 

  و حرارت و انوارش تابيده و در نهايت جلوهنموده 
  ّهذا هو الحق المبين و ما بعد الحق اال* و ظهور است 

  *الضالل المبين 
  ار اين محفل بذکر تو آراستهگار اى آمرزگاى پرورد

  دلها پر مسرت استه بملکوت تو نموده وجو اين جمع ت
  خداوند مهربانا اين جمع را* و جانها در نهايت بشارت 

  مان کن و در ملکوت خويش کامران فرما گناهشاد
  آگاه کن و ببارگاهببخش پناه بده 

  توئى دهنده توئى* ملکوت در آر 
   *بخشنده و مهربان آمين

  
  )1 (مع بهائيان لندن روز وداعج در منطق مبارک(  

   )١٩١١ ۀکتوبر سن ا3  -  ١٣٢٩شوال سنۀ  ١١ 
هوا  
  ختن است و قوۀجمع محترم آتش را لزوم ذاتى سو اى
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  برقيه را لزوم ذاتى افروختن آفتاب را لزوم ذاتى

  رد* درخشيدن است و خاک را لزوم ذاتى قوۀ روئيدن 
  لّ و تحولّدّ چون تغير و تبلزوم ذاتى انفکاک جائز نه

  *و انتقال از حالى بحالى از لوازم ذاتيۀ عالم امکان است 
  يعنى تتابع فصل ربيع و صيف و خريف و شتا و تبدل

  پس هر بهارى را* روز و شب از لوازم ذاتيۀ عالم ارضى است 
  ى و هر صيفى را شتائى در عقب و هرپخريفى در 



  وقتيکه اساس* زى را شبى و هر صبحى را شامى رو
  ٓاديان الهى بکلى منهدم و اخالق عالم انسانى متغير اثرى
  از نورانيت آسمانى نه و محبت بين بشر مختل ظلمت

  عناد و جدال و قتال و سرماى خمودت و انجماد حکمران بود
  و تاريکى احاطه نموده بود حضرت بهاء ا مانند کوکب

   انوار هدايت کبرىشرق ايران طالع شدآفاق از م
  درخشيد و نورانيت آسمانى بخشيد و تعاليم بديعى
  تأسيس فرمود و فضائل عالم انسانى تأسيس کرد
  و فيوضات آسمانى ظاهر فرمود و قوۀ روحانيه باهر

  * و اين اساس را در عالم وجود ترويج فرمود ساخت
  ى عاميانهتحرى حقيقت زيرا جميع ملل بتقاليد) اوال ( 
  

  ٣١ص 
  اند و از اينجهت با يکديگر در نهايت تشبث نموده

  اما ظهور حقيقت* اختالف و غايت نزاع و جدالند 
  زيرا* کاشف اين ظلمات است و سبب وحدت اعتقاد 

  وحدت عالم انسانى) ثانيًا  (  *حقيقت تعدد قبول نکند
  لطاف جليل اکبرندايعنى جميع بشر کل مشمول 

  اوندند و پروردۀ حضرت ربوبيتخد بندگان يک
  *رحمت شامل کل است و تاج انسانى زينت هر سرى 

  ميع طوائف و ملل خود را برادر يکديگرجلهذا بايد 
   * واحده شمرند و شکوفه و ثمر شجرۀگدانند و شاخ و بر

  *زيرا جميع ساللۀ حضرت آدمند و لئآلى يکصدف 
  جاهالنند نادانانند هايت اينست که محتاج تر بيتندن

   مريضانند بايد معالجه کرد طفالنندبايد هدايت نمود
  بايد در آغوش مهربانى پرورش داد تا ببلوغ و رشد

  )ثالثًا (  *دندگررسند و جال الزم تا درخشنده و روشن 
  لفت و محبت است و بنيان ارتباطاآنکه دين اساس 

  دين اگر سبب عداوت گردد الفت نبخشد* و وحدت 
  فت گردد و عدم دين به از وجودبلکه مورث کل

  دين و علم) رابعًا( * آنست و تجرد از دين مرجح بر آن 
  

  ٣٢ص 



  توأم است از يکديگر انفکاک ننمايد و از براى انسان
  ن پرواز نمايد جناح واحد کفايتآدو بال است که ب

  هر دينى که از علم عاريست عبارت از تقاليد است* نکند 
  )خامسًا( * ذا تعليم از فرائض دين است و مجاز است نه حقيقت ل

  آنکه تعصب دينى و تعصب جنسى و تعصب سياسى
  ٓحقيقت اديان الهى* و تعصب وطنى هادم بنيان انسانيست 

  است زيرا حقيقت يکى است تعدد قبول نکند حداو
  نبوت حکم آفتاب دارد* و جميع انبياء در نهايت اتحادند 

  لهذا هر سلفى اخبار* ايد  طلوع نم اىدر هر موسمى از نقطه
  *و هر خلفى تصديق سلف کرده از خلف فرموده 

َ نفال ٍ احدَْنيَب ُقرُ َ ِ رسلْنِ مَ ُ   مساوات بين بشر است) سادسًا (  *هُ
   عدل چنين اقتضاء مينمايد که حقوق نوع* و اخوت تام 

  انسانى جميعًا محفوظ و مصون ماند و حقوق عمومى يکسان
  )سابعًا( *  هيئت اجتماعيه است م ذاتيۀباشد و اين از لواز

  تعديل معيشت نوع بشر است تا جميع از احتياج نجات
  يافته هرکس بقدر امکان و اقتضاء در رتبه و مکان راحت

  است و در نعمت مستغرق همچنانکه امير عزيز* يابد 
  فقير نيز رزق يومى داشته باشد در ذلت کبرى نماند

  
  ٣٣ص 

   )ثامنًا (  *ددگرلم حيات محروم نو از شدت جوع از عا
  بايد از جميع دول و ملل بانتخاب عمومى* صلح اکبر است 

  محکمۀ کبرى تأسيس شود و اختالف و نزاع دول
  * نگرددگمۀ کبرى فيصل يابد تا منتهى بجنو ملل در آن محک

  دين را در امور* آنکه دين از سياست جدا است )  تاسعًا( 
  تعلق بقلوب دارد نه عالمسى مدخلى نه بلکه اسي
  رؤساء دين بايد بتربيت و تعليم نفوس پردازند* جسام ا

  مور سياسى مداخلهاخالق نمايند و در او ترويج حسن 
  تربيت و تعليم و ترقى و رعايت و حرمت) عاشرًا (  * ننمايند 

  زنان است زيرا آنان در زندگانى شريک و سهيم مردانند
  استفاضه) حادى عشر ( *  و از حيثيت انسانى يکسانند

  از فيوضات روح القدس است تا مدنيت روحانيه
  سيس شود زيرا مدنيت ماديه تنها کفايت نکندأت



  زيرا مدنيت ماديه مانند*  انسان نشود تو سبب سعاد
  جسم است و مدنيت روحانيه مانند روح جسم بيروح

  "االنسان فى أحسن تقويم   لقد خلقنا"دد گرزنده ن
  ئى از تعاليم بهاء ا است و در تأسيس و ترويجه نبذاين 

  هميشه مسجون* ّآن نهايت مشقت و باليا تحمل نمود 
  

  ٣٤ص 
  و معذب بود در نهايت تعب ولى در زندان اين ايوان

  تودند و در تاريکى سجن باين نور پررفيع را بنيان نها
  بهائيان را نهايت آرزو اجراء اين* اق انداختند فبر آ

   است و بجان و دل ميکوشند که جان خويش راتعاليم
  فداى اين مقصد کنند تا نور آسمانى آفاق انسانى را

   من بى نهايت مسرورم که در اين *روشن نمايد
  محفل محترم با شما گفتگو مينمايم و نهايت

  رجا دارم که اين احساسات وجدانى
  دد و در حقگرمن در نزد شما مقبول 
  ظم مراتبشما دعا مينمايم که باع

   *عالم انسانى موفق
  *ّو مؤيد گرديد

  
  ٣٥ص 

  خار اول کنگرۀ عظيم بين المللى مبارکه بافتاين خطابۀ( 
   در دارالفنون لندن منعقد١٩١١ در ماه جوالى سنۀ هک

  و چون رئيس کنگرۀ مذکور حضرت* گشت نازل گرديد 
  ُ را دعوت نمودند و بسبب بعد مسافت ودورىءعبدالبها
  مکن نبود حضرت عبدالبهاء تشريف ببرند لهذا اينديار م

  خطابه را فرستادند و در کنگرۀ مذکور بتوسط جناب
  ثير فوق العاده در مجمعأپول قرائت گرديد و ت ودريمستر ت

  )بنجم باختر مراجعه نمائيد * ( مذکور بخشيد 
ُهوا  

  اى اهل عالم چون در جميع عالم سير و سياحت نمائيد آنچه
  است از آثار الفت و محبت است و آنچه معمور 
  با وجود اين عالم بشر* است از نتائج بغض و عداوت  مطمور



   بازو از اين خواب غفلت بيدار نگرددمتنبه نشود 
  گالف و نزاع و جدال افتد که صف جندر فکر اخت

  وهم* بيارايد و در ميدان جدال و قتال جوالن کند 
  

  ٣٦ص 
  اد و وجود و عدم نمائيد کهچنين مالحظه در کون و فس

  هر کائنى از کائنات مرکب از اجزاء متنوعۀ متعدده است
  ٓفرع ترکيب است يعنى چون بايجاد الهىى و وجود هر شيئ

  در بين عناصر بسيط ترکيبى واقع گردد از هر ترکيبى کائنى
   * جميع موجودات بر اين منوال استتشکيل شود

  ردد و تحليل شودو چون در آن ترکيب اختالف حاصل گ
  و تفريق اجزاء گردد آن کائن معدوم شود يعنى انعدام

  پس هر الفت*  عبارت از تحليل و تفريق عناصر است شىءهر 
  ليلح است و اختالف و تتو ترکيب در بين عناصر سبب حيا

  بالجمله تجاذب و توافق اشياء سبب* و تفريق سبب ممات 
  ر و تخالف اشياءحصول ثمره و نتائج مستفيده است و تناف

  از تآلف و تجاذب جميع* سبب انقالب و اضمحالل است 
  کائنات ذى حيات مثل نبات و حيوان و انسان تحقق

  يابد و از تخالف و تنافر انحالل حاصل گردد و اضمحالل
  اد بينّحا آنچه سبب ائتالف و تجاذب و اتلهذ * رخ بگشايد

   اختالف عالم انسانيست و آنچه سببتعموم بشر است حيا
  چون* و تنافر و تباعد است علت ممات نوع بشر است 

  بکشت زارى مرور نمائى و مالحظه کنى که زرع و نبات
  

  ٣٧ص 
  يتى تشکيل نمودهعو گل و رياحين پيوسته است و جم

  دليل بر آنست که آن کشت زار و گلستان بتربيت دهقان
  کاملى انبات و ترتيب شده است و چون پريشان و بى ترتيب
  و متفرق مشاهده نمائى دليل بر آن است که از تربيت دهقان

  پس واضح شد که* ماهر محروم و گياه تباه خود روئى است 
  الفت و التيام دليل بر تربيت مربى حقيقى است و تفرق

  *ٓتشتت برهان وحشت و محروميت از تربيت الهى  و
  اگر معترضى اعتراض نمايد که طوائف و امم و شعوب



  رسوم و اذواق و طبائع و اخالق لم را آداب وو ملل عا
  وجود اين چگونه مختلف و افکار و عقول و آراء متباين با

  ؟وحدت حقيقى جلوه نمايد واتحاد تام بين بشر حاصل گردد
  گوئيم اختالف بدو قسم است يک اختالف سبب انعدام
  است و آن نظير اختالف ملل متنازعه و شعوب متبارزه که

  و راحت و آسايش و نمايند و خانمان بر اندازنديکديگر را مح
  سلب کنند وخونخوارى و درندگى آغاز نمايند و اين

  مذموم است اما اختالف ديگر که عبارت از تنوع است آن عين
  مالحظه* کمال و سبب ظهور موهبت حضرت ذوالجالل 

  ّنمائيد گلهاى حدائق هر چند مختلف النوع و متفاوت
  

  ٣٨ص 
  لف الصور و االشکالند ولى چون از يک آباللون و مخت 

  نوشند و از يک باد نشو و نما نمايند و از حرارت و ضياء
  يک شمس پرورش يابند آن تنوع و اختالف سبب 

   چون جهت جامعه که*ازدياد جلوه و رونق يکديگر گردد
  نفوذ کلمة ا است حاصل گردد اين اختالف آداب و رسوم

  و طبائع سبب زينت عالم انسانىو عادات و افکار و آراء 
  چون تفاوت و تنوع و هم چنين اين تنوع و اختالف *گردد

  فطرى خلقى اعضاء و اجزاى انسانست که سبب ظهور جمال
  و چون اعضاء و اجزاى متنوعه در تحت نفوذ * و کمال است 

  سلطان روح است و روح در جميع اعضاء و اجزاء سريان
  ران است اين اختالف و تنوعدارد و در عروق و شريان حکم

  *ائتالف و محبت است و اين کثرت اعظم قوۀ وحدت مؤيد
  اگر حديقه ئى را گلها و رياحين و شکوفه و اثمار و اوراق 

  از يک نوع و يک لون و يک ترکيب و يکو اغصان و اشجار 
  *ترتيب باشد بهيچ وجه لطافتى و حالوتى ندارد 

  زهار و اثمار گوناگونو لکن چون از الوان و اوراق و ا
  باشد هر يکى سبب تزيين و جلوۀ سائر الوان گردد

  و حديقۀ انيقه شود و در نهايت لطافت و طراوت و حالوت
  

  ٣٩ص 
   چنين تفاوت و تنوع افکار و اشکال و آراءهم و* جلوه نمايد 



  ّو طبائع و اخالق عالم انسانى چون در ظل قوۀ واحده و نفوذ
  د در نهايت عظمت و جمال و علويت و کمالکلمۀ وحدانيت باش
  اليوم جز قوۀ کلمة ا که محيط بر حقائق* ظاهر و آشکار شود 

  اشياست عقول و افکار و قلوب و ارواح عالم انسانى را در ظل
   اشياء و اوستّکلاوست نافذ در * شجرۀ واحده جمع نتواند 

   الحمد *ک نفوس و اوست ضابط و رابط در عالم انسانى ّمحر
  اليوم نورانيت کلمة ا بر جميع آفاق اشراق نموده و از هر
  فرق و طوائف و ملل و شعوب و قبائل و اديان در ظل کلمۀ
  *وحدانيه وارد و در نهايت ائتالف مجتمع و متحد و متفقند

  اى اهل عالم طلوع شمس حقيقت محض نورانيت
   نتيجه و ثمريت در انجمن بنى آدمنعالم است و ظهور رحما

  مشکور و سنوحات مقدسۀ هر فيض موفور رحمت
  و نورانيت جهان و جهانيان* بحت صرف است و موهبت 

  ائتالف و التيام است و محبت و ارتباط بلکه رحمانيت
  الۀ بيگانگى و وحدت با جميع من علىو يگانگى و از

  جمال مبارک* االرض در نهايت آزادگى و فرزانگى 
  عالم* داريد و برگ يک شاخسار  ار يکميفرمايد همه ب

  
  ٤٠ص 

  وراق و ازهاراوجود را بيک شجر و جميع نفوس بمنزلۀ 
  گلهذا بايد جميع شاخه و بر* ودند اثمار تشبيه فرم و

  و شکوفه و ثمر در نهايت طراوت باشند و حصول اين
  پس بايد* لطافت و حالوت منوط بارتباط و الفت است 

  وت نگهدارى نمايند و حياتيکديگر را در نهايت ق
  ٓپس احباى الهى بايد در عالم وجود* جاودانى طلبند 

  رحمت رب ودود گردند و موهبت مليک غيب و شهود
  نظر بعصيان و طغيان ننمايند و نگاه بظلم و عدوان نکنند

  نظر را پاک نمايند و نوع بشر را برگ و شکوفه و ثمر
  ر باشند کههميشه باين فک* شجر ايجاد مشاهده کنند 

  خيرى بنفسى رسانند و محبت و رعايتى و مودت و اعانتى
  بنفسى نمايند دشمنى نبينند و بد خواهى نشمرند جميع
  من على االرض را دوست انگارند و اغيار را يار دانند

  د بلکه از هرنو بيگانه را آشنا شمرند و بقيدى مقيد نباش



  ء نفسى است کهب در گاه کبرياّراليوم مق* بندى آزاد گردند 
   عطا مبذول دارد حتى ستمگرّجام وفا بخشد و اعدا را در

  *را يار ودود  دوبيچاره را دستگير شود و هر خصم لد
   *عظما اين است نصائح اسم اياى جمال مبارکصاين است و

  
  ٤١ص 

  اى ياران عزيز جهان در جنگ و جدال است و نوع انسان
  طه نموده خصومت و وبال ظلمت جفا احاتدر نهاي

  گقوام عالم چناو نورانيت وفاء پنهان گشته جميع ملل و 
  بنيان*  و ستيز مينمايند نگتيز نموده و با يکديگر ج

  بشر است که زير و زبر است هزاران خانمان است که
  و سامان است در هر سالى هزاران هزار نفوس در بى سر

  ميدان حرب و جدال آغشته بخاک و خون است و خيمۀ
  سروران سردارى*  منکوس و سر نگون حياتت و سعاد

  نمايند و بخونريزى افتخار کنند و بفتنه انگيزى مباهات
  متى آختمار رقاب يکى گويد که من شمشير ب* نمايند 

  و ديگرى گويد مملکتى با خاک يکسان ساختم و يکى گويد من
  اين است مدار فخر و مباهات* بنياد دولتى بر انداختم 

  در جميع جهات دوستى و راستى مذموم * بين نوع بشر
  منادى صلح و صالح و محبت* و آشتى و حق پرستى مقدوح 

  و سالم آئين جمال مبارک است که در قطب امکان خيمه
  *زده و اقوام را دعوت مينمايد 

  ٓپس اى ياران الهى قدر اين آئين نازنين بدانيد
  و بموجب آن حرکت و سلوک فرمائيد و سبيل مستقيم

  
  ٤٢ص 
  آهنگ ملکوت*  و بخلق بنمائيد دمائييهج قويم پنو م

  بلند کنيد و تعاليم و وصاياى رب ودود منتشر نمائيد
  دد و جسدگرتا جهان جهان ديگر شود و عالم ظلمانى منور 

  مردۀ خلق حيات تازه جويد هر نفسى بنفس رحمانى حيات
  ىاين زندگانى عالم فانى در اندک زمانى منته*ابديه طلبد 

  گردد و اين عزت و ثروت و راحت و خوشى خا کدانى
  خلق را بخدا بخوانيد و نفوس را* عنقريب زائل و فانى شود 



  ٔبروش و سلوک مال اعلى دعوت کنيد يتيمان را پدر
  مهربان گرديد و بيجارگان را ملجأ و پناه شويد فقيرانرا

   معين هر مظلومىگرديد و مريضانرا درمان و شفاکنز غنا 
  در فکر آن باشيد که خدمت بهر* د و مجير هر محروم باشي

  نفسى از نوع بشر نمائيد و باعراض و انکار و استکبار
  عکسلن اهميت ندهيد و اعتناء نکنيد باعدوا و ظلم و

  *معامله نمائيد و بحقيقت مهربان باشيد نه بظاهر و صورت
  ٓهر نفسى از احباى الهى بايد فکر در اين حصر نمايد که

   بهر نفسىارگپروردگار باشد و موهبت آمرز رحمت
  برسد خيرى بنمايد و نفعى برساند و سبب تحسين

  فکار تا نور هدايت تابد و موهبتااخالق گردد و تعديل 
  

  ٤٣ص 
  محبت نور است در هر خانه* حضرت رحمانى احاطه نمايد 

  *بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه النه نمايد 
  تى بنمائيد که اين ظلمت بکلىٓاى احباى الهى هم
   پنهان آشکار شود و حقايقّزائل گردد تا سر

  )ع ع  ( اشيا مشهود و عيان گردد 
  
   )١٣٢٩ شوال سنۀ ١٣نطق مبارک شب پنجشنبه (
  )ول ورود ا در ١٩١١ اکتوبر سنۀ ١٥مطابق ( 
  )روحيه خانم ( بپاريس در خانۀ مس ساندرسن ( 
 ُهو ا  

  ل انسان است قواى ماديه مانندکيعالم وجود مثل ه
  ولى اين جسد روحى الزم* ل کاعضا و اجزاى آن هي

  دارد تا باو متحرک باشد باو زنده شود و حيات يابد
  باو قوۀ باصره قوۀ سامعه قوۀ حافظه قوۀ مدرکه
  پيدا کند تا نور عقل در او ساطع شود و باين قوۀ

  نسانى حاصلدد و ترقيات عالم اگرکاشف حقائق اشياء 
  در حال فقدان روح هر قدر در نهايت صباحت* کند 

  
  ٤٤ص 

  و مالحت باشد اين نتايج حاصل نگردد نقشى است



  جان ندارد ادراک ندارد هوش ندارد بى بهره از کمال
  ّ بناء عليه جسد امکان هر چند در عالم مادى در *است

  روحش* نهايت طراوت و لطافتست ولى بى روحست 
  ٓاست دين الهى روح عالم امکانست امکانٓدين الهى 

   لهذا *و کاملارانيست اکوان باو مزين است و بو نواب
  همچنانکه فکر تان منعطف بترقيات ماديه است بايد

   همين قسم که دردر ترقيات روحانيه نيز بکوشيد
  عظم از آن در ترقياتامدنيت جسمانيه ميکوشيد بايد 

  جسد را اهميتروحانيه سعى بليغ نمائيد چنانچه 
  لک در هيگرا* ميدهيد روح را نيز اهميت الزم 

   جسد مردهنسان روح نباشد از جسد چه فائدها
   از ترقيات معنويهگرهمين قسم جسد امکان ا* است 

  انسان بصورت* محروم باشد جسمى است بى جان 
  حيوانست فرق مابين انسان و حيوان اينست که انسان

  محروم از آن انسان ازقواى روحانى دارد و حيوان 
  خدا خبر دارد و حيوان بيخبر از آن انسان ادراک
  حقائق اشياء ميکند و حيوان غافل و جاهل انسان

  
  ٤٥ص 

  بقوۀ اراده حقائق مکنونۀ موجودات را ظاهر و آشکار
  *ميکند و حيوان بى بهره و بى نصيب از حقيقت انسانيه 

  چنانچه نور*  سراج ظاهر کماالت مانند انوار ساطعۀ
  ظهور کماالت اين سراجست و همچنين دين سبب ظهور

  اين فضائلست که انسان را بر حيوان* کماالت انسانست 
   نفحات روح القدس است که حياتبرترى ميدهد
  پس اگر عالم انسانى از روح دين* ابدى ميدهد 

  محروم ماند جسديست بيجان و از نفثات روح القدس
  ٓالهى بى نصيب گشته چنانمحروم مانده از تعاليم 

  که حضرت مسيحت اينس* ّانسان حکم ميت دارد 
  )واگذاريد مرده ها را تا دفن کنند مرده ها ( ميفرمايد 

   است و آنچه از جسد زيرا آنچه از جسد زائيده شده
  مقصود از روح* روح توليد شده روح است 

  پس واضح شد که اگر نفسى از* حقيقت دين است 



  لو لقدس محروم شد ميت است وفيوضات روح ا
  *کماالت صوريه داشته باشد و داراى صنايع و علوم باشد
  لهذا من دعا ميکنم تضرع مينمايم که اهالى اين مملکت

  از نفثات روح القدس زنده شوند توجه بخدا کنند
  

  ٤٦ص 
  ٓمرکز سنوحات رحمانيه شوند بتعليمات الهيه

  عامل گردند تا هريک مانند سراج
  *روشن کنند   و عالم رازندبرافرو

  
  ) اکتوبر ١٤ مطابق ١٣٢٩ شوال سنۀ ٢٢نطق مبارک (
  )دريفوس در پاريس   در منزل مسيو١٩١١سنۀ ( 
 ُهو ا  

  حباى پاريس آمدمااين دفعۀ دوم است که در مجمع  
  الحمد  ميبينم رويها روشن است و گوشها شنوا و قلوب

  جهت قلب من مسرور استٓبنار محبت الهى منجذب از اين
  که الحمد  در چنين شهرى در چنين مجلسى بمحبت ا جمع

   فى الحقيقه شهر پاريس در مدنيت نهايت ترقى *ايم شده
   اى ماديه نجاح و فالح يافته بمنزلهنموده است و در جميع شؤون

  رسيده که مانند آئينه صور نا متناهى مدنيت در اين
  که اين آئينه از پرتو آفتابحيف بود * مرتسم است 

   
  ٤٧ص 

  الحمد پرتو شمس حقيقت بر اين* حقيقى محروم ماند 
  بلوريست در نهايت صفا حيف بود که* آئينه افتاد 

  لستانى است در نهايتگ نشود علتسراج محبت در آن مش
  صفا حيف بود که از رشحات امطار عنايت محروم ماند

  اميدوارم که*  ميبارد حال الحمد  ابر ملکوت بر او
  در نهايت لطافت و طراوت آيد شمع محبت ا در اين

  *بلور چنان افروخته شود که شعاعش باطراف رسد 
  ا غرباءعنقريب مالحظه خواهيد کرد که از انوار به

  ميع قلوبج شود ابر رحمت پروردگار ميباردشرق مي
  رکتٓت الهيه جميع قلوب را بحاسبز و خرم ميشود بشار



  اين اجسام يک قوۀ روحانيه ميطلبيد الحمد * ورد آمي
  اين ممالک مثال انسانى بود که* بارقۀ صبح آسمانى دميد 

 در نهايت جمال باشد لکن روح نداشته باشد الحمد  
  روز بروز ترقى خواهدروح ابدى در او دميده شد 

  کرد روزى خواهد آمد که از جميع اين صحرا اين قرآء
   حال نظير *ن دره ها ندآء يابهاء االبهى بلند شوداي

  که بارقۀ صبح تازه دميده شده لکن بعد از اين آنست
  * آنوقت جميع آفاق روشن شود صبح طلوع آفتاب است

  
  ٤٨ص 

  پاريس چون مرکز برزگيست من آرزويم اينست که
   بنورنگمرکز سنوحات رحمانيه شود جميع بالد فر

   چنينلشه از ابتداء تا حاهمي* يس روشن شود رپا
  ٓواقع شده که نور الهى از شرق بغرب تابيده لکن در

  امر حضرت مسيح روحيفداه* غرب سطوع شديد يافته 
  چون پر تو نورانى بر غرب انداخت* از شرق ظاهر شد 

  حال من هم* نور ملکوت در غرب انتشار بيشتر بود 
  هايتکه انوار بهاء ا در غرب در ن اميدم چنانست

  جلوه شاهد انجمن گردد و هر يک از شما مثل شمعى
  ده گرديد و هر يکنروشن شويد و مانند ستارۀ درخش
  مواهب ملکوت بهاء ا* از شما مثل شجر پر ثمرى شويد 

  عظيم است بحر رحمت پروردگار پر موجست الطاف
  *ٓالهى بى پايانست شرق و غرب را احاطه کرده است 

  خود مکنيد اعتماد بملکوت الهىشما نظر باستعداد 
  ه را آفتاب ميکند قطره راّزيرا ملکوت الهى ذر* نمائيد 

   جاهلرا دانا مينمايددريا مينمايد ضعيف را قوى ميکند
   را گويا مينمايد کر را شنوانگکور را بينا ميکند گ

  لهذا شما اعتماد* ن فيوضات ملکوت ابهى است ايميکند 
  

  ٤٩ص 
   باشيد بر لياقت خود نظربملکوت ابهى داشته

  از قبل مالحظه کنيد حضرت پطرس شخصى* مکنيد 
  ّبود ماهى گير همين قسم سائر حواريين يکى نجار بود



  ٓيض الهى بعنايت حضرت مسيحفاينها ب* ّديگرى صباغ 
  تند حيات ابدى يافتندسبر سرير سلطنت ابدى نش

  ٓاز ملکوت الهى درخشيدند فيوضات ال يتناهى
  مريم* ر باستعداد خودشان نکردند  نظيافتند

  ٓهل ده چون مشمول الطاف الهىامجدليه زنى بود 
ّشد مريم مجدليه شد تا ابداالباد از افق عزت ابديه ّ ٓ  

  خدواند فضلش بسيار است عنايتش* ميدرخشد 
  آن خدائيکه بآنها* ن قدرتش پر است ائبسيار است خز

  لهذا* د بخشيده بشما هم مى بخشد از خزينه اش کم نميشو
  *فائز باشيد  ٓشما بايد همگى بعنايات الهى مطمئن باشيد تا شما نيز

  سألک بفضلکاّربى و رجائى و معينى و منائى   ياّهمّالل
  ى سبقت الممکناتّتوجودات و برحمتک المحاط الاّالذى 

  *ن تنزل علينا فى هذه الليلة النوراء جزيل مواهبک ا
  ت عين رحمانيتکهى مشمولين بلحظآاجعلنا يا ال و
  

  ٥٠ص 
  ن الى ملکوتيو مستغرقين فى بحار نور فردانيتک و مبتهل

  ٓ ان هؤ الءّرب* لطافک افق اصمدانيتک و متضرعين الى 
  فى هذا المحفل الروحانى مبتهلين اجتمعوا عباد و اماء قد

  منجذبين بنورى ملکوتک مشتعلين بنار محبتک ال
  بتکرياح موهامعرفتک و متموجين کالبحور ب

  يدهم بشديدا ّرب* ين الى ملکوت رحمانيتک لّمتذل
  مآء و اجعلهم آياتّسلالقوى و انزل عليهم الرحمة من ا

  رايات تقديسک بين الورى و سرجًا توحيدک و
  نوار الهدى بيناالمعة بنور العرفان ساطعة ب

  انک* نت الکريم اانک * هل الوفاء ا
   *زيز القديمعنت الاانک * نت الرحيم ا
  
   مبارکه در لندن در جمعيت اتحادخطابۀ(

   )١٩١١ سنۀ سپتامبر ١٤ 
 ُهوا  

  الحمد مجلسى در نهايت لطافت و کمال تشکيل شده
  است اميدوارم که آنچه مقصود کتب و رسل است



  
  ٥١ص 

ّمظاهر الهى اول مع* پيدا شود در ميان شما    مينّلٓ
  ظلمانىچون عالم تاريک و * ّو مروجين حقيقت هستند 

  *ٓگردد و غفلت پيدا شود خدا يک نفر الهى را ميفرستد 
  حضرت موسى آمد در وقتيکه مصر تاريک بود و جهل

  ّ نفوسى در منتهى درجۀ توحشو نادانى احاطه نموده
ّحضرت موسى معلم الهى بود تعليم آيات ربانى* بودند  ٓ  

  ّجهل و ذلتاز ّکرد ملت اسرائيل را تربيت نمود 
  در علوم* منتهى درجۀ اوج عزت رسانيد نجات داد ب

  ه از براى آنان مهيا نمودّ تامتو فنون ماهر کرد و مدني
  بعد کم کم آن* خزانۀ عالم انسانى ميانۀ آنها منتشر کرد 

   و هوس شيطانى غلبه نمودىٓآثار الهى محو شد و هو
   بعد دو باره صوت احديت بلند شد*ظلمت احاطه کرد 

   نفثات روح القدس دميدشمس حقيقت درخشيد
  ابر رحمت باريد انوار هدايت عالم را روشن کرد

   خلق خلق جديد گرديديدعالم يک لباس جديدى پوش
   اين عالم بهشت برين گرديد شدوحدت بشر اعالم

  بعد* قبائل مختلفه و شعوب متنوعه متحد شدند 
  ٓاز مدتى مردم اين نواميس الهيرا فراموش کردند

  
  ٥٢ص 

  *نماند ظلمت و غفلت و نادانى احاطه نمود ى تحقيق 
  صلى را تجديداساس احال حضرت بهاء ا آمد و آن 

  ٓآن تعاليم الهى زمان مسيح را و آن فضائل عالم* کرد
  گان را سيرابسانى را دو باره ظاهر کرد تشنان

   محرومانرا محرم اسرارنمود و غافالنرا هوشيار
   بشريه رات مساوانمود و وحدت عالم انسانيرا اعالم

  پس شما جميعا بايد بجان و دل* نشر داد 
  وشيد و در ميان جميع بشر بمحبتکب

  زندگى کنيد تا اتحادکلى حاصل
  شود تعصبات جاهالنه نماند

   *و جميع متحد گردند



  
   )١٣٢٩ شوال سنۀ ٢٣نطق مبارک در روز يکشنبه (  
   )١٩١١ اکتوبر سنۀ١٥در منزل مبارک در پاريس  ( 
 ُهوا  

  چون بديدۀ حقيقت نظر شود روحانيات مطابق
  

  ٥٣ص 
  نياتست همينطور که در عالم جسمانى مالحظه ميکننداجسم

  وقات خزانى ايام زمستانىافصل بهارى موسم تابستانى 
  ايام *  همين قسم در عالم روحانى فصولى است است

  موسى مثل بهار بود چون بنى اسرائيل اسيرحضرت 
  و در نهايت ذلت و هوان و در ظلمت جهلخزان شدند 

  سرگردان يد بيضاى موسوى آنان را احساسات روحانى
  داد و تربيت آسمانى کرد و فيض ابر نيسانى مبذول

  پس از بهار روحانى موسم تغيير کرد زمستان* داشت 
  ن رونق بهارى زائل گشت بحالت اصلى برگشتندآشد 

   بهارحضرت مسيح* منجمد شدند ظلمت فرا گرفت 
  روحانى بود خيمه در قطب آفاق زد آن احساسات

  عظم از قبل ظاهر فرمود جهان رونقاروحانيرا 
  بعد باز موسم خزان* بديع يافت عالم انسانى باهتزاز آمد 

  بکلى اساس حضرتمرا متفق شدند اشد رؤساء با 
  اسير تقاليد گرديدند ملت مسيحمسيح تغيير يافت 

  مانند علت کابوس مسلطمرا  ااسير شدند و رؤساء و
  ٓتعاليم الهى بکلى از دست رفت و تقاليدى رواج* شدند 
  فت مثل آنکه هر گناهى بنفس پاک رؤساء مغفورگر
  

  ٥٤ص 
   * ميگشتّعفوَميشد و هر ظلم و اعتسافى باقرار و اعترافى م

  عالم در اين تاريکى بود و غرب در نهايت توحش و از
  بغتة نور محمدى* وم ترقيات ماديه و ادبيه بکلى محر

   عربباديۀ ٓشيد و اساس عدل الهى تأسيس کرددرخ
  روشن گرديد شريعت ا در بيابان علم بر افراخت

  قوام متوحشه تربيت شد و ترقيات در شريعت ااو 



  بعد از مدتى باز تغيير کرد تا آنکه از* حاصل گشت 
   *نوار دين مبين اثرى نماند جهل و نادانى مستولى شدا

  کنممديل از لوازم ذاتيۀ امکان است تب زيرا تغيير و
  نيست تغيير پيدا نشود البد بعد از هر معمورى

  چون* مطمورى است و بعد از هر آفتابى شب يلدائى 
ّظلمات آفاق را احاطه کرد و اساس دين الهى بکلى بر افتاد ٓ  

   احساسات روحانى نماند اديان عبارت از الفاظابدًا
   استعمال سبب کلفت گشت سبب اتحادبود از سوء

   نفاق شد لهذا خداوند مهربان محضو اتفاق بود بهانۀ
   ايران،از شرق* رحمت کبرى باز کوکبى ساطع فرمود 

  صبح هدايت کبرى حضرت باب ظاهر شد پس شمع
  نورانى حضرت بهاءا درخشيد و تعاليم بهاء ا ترويج

  
  ٥٥ص 

  حسن اخالق استت ٓدين الهى نورانيت اس* گشت 
  ٓاساس دين الهى آن نطقى است که من* روح عالم است 

  اهل* در لندن بيان کردم آن را بخوانيد تا معلوم شود 
  اين است که جمعىمرا عالم نيستند ا باساس عالم ابدًا

  حضرت* از اهل معارف و علوم از دين برى شدند 
  مش بهتربهاءا ميفرمايد اگر دين سبب اتحاد نشود عد

  دوا بجهت*  دين بايد سبب محبت شود از وجود است
   دوائى سبب مرض گردد نخوردنگر اشفاست 

  از جمله اساس دين ا* آن دواء بهتر است 
  فقرات يازده کانه است که در وقت وداع

  در لندن ذکر شد رجوع بآن نمائيد
  حکاما وامر و اتا بر اساس 

  *ا واقف شويد بهاء
  

  ٥٦ص 
   )١٣٢٩ شوال سنۀ ٢٨نطق مبارک ( 
  )دريفوس پاريس شب  در منزل مستر( 
   )١٩١١ اکتوبر سنۀ ٢٠شنبه پنج( 
 ُهوا  



  مجمع نورانيست در پاريس خيلى جمعيتهاالحمد   
  يا محفل نشر* تشکيل ميگردد و محفلها ترتيب ميشود 

  دياد مجلس توسيع تجارتست يا جمعيت ازمعارفست يا
  اين مجامع* ا مشورت در امور سياست است صنايعست ي

  ميع مفيد و مقبول و سبب ترقيات ماديه در عالمجو محافل 
  حانيست و بجهت توجهوولى انجمن ما انجمن ر* وجود 

  بملکوت ربانى و حصول احساسات روحانى و ترويج
   ووحدت عالم انسانى تا بکوشيم که تعصب از بين ملل

   *ميع قلوب حلول نمايدو محبت در ج هب زائل گرددامذ
  لهذا اميدوارم که اين انجمن در درگاه احديت از سائر

  خداوند در تورات ميفرمايد* انجمنها مقبول و ممتاز باشد 
  

  ٥٧ص 
  که خدا ميفرمايد انسانرا بصورت خود خلق نموديم

   *و در انجيل جليل ميفرمايد االب فى االبن و االبن فى االب
   من استّسر خدا فرموده انسان  محمد ميفرمايد کهحضرت

  فؤادک( حضرت بهاء ا ميفرمايد *  انسان ّسرو من 
ّمنزلى طهره لنزولى و قلبک منظرى قدسه لظهورى  ّ(*   

  اينکلمات جميعا داللت بر اين دارد که انسان بصورت
  ت لذاته بذاته از ادراکّحقيقت الوهي* ٓو مثال الهيست 

  ه است يعنى بايد انسانزيرا ادراک فرع احاط* ست جخار
  و چون خدا* چيزى را احاطه کند تا ادراک آن نمايد 

  لذا ادراک محال است و ممتنع محيط است محاط نميشود
  پس ادراکات انسان* زيرا محيط اعظم از محاط است 

  عقل* که محاط انسان است حقيقت الوهيت نيست 
  لهذا آنچه بتصور* انسان گنجايش ادراک حق را ندارد 

  نسان آيد مخلوق است نه خالق صور ذهنيۀ انسانست نها
   زيرا در کائنات ميبينيم تفاوت مراتب مانع *حقيقت خارج

  ًمثال جماد و نبات* از ادراک است با آنکه جميع خلقند 
  و حيوان هر سه مخلوقند ولى ممکن نيست که جماد

  ادراک عالم نبات نمايد و نبات ادراک عالم حيوان کند
  

  ٥٨ص 



   حيوان ادراک مقام انسان تواند با آنکه هر سهو
  ّباصره و ذائقه و سامعه و شامه مثال نبات قوۀ* مخلوقند 

  ندارد و حيوان ادراک کرويت ارض و مرکزيت آفتاب
  و کشف قوۀ برقيه و فنو غراف و تلگراف و فتو غراف

  پس* يات مختص بانسان است فاين کش* و غير ها نتواند 
   *بۀ مادون ادراک رتبۀ مافوق نتواندمعلوم شد که رت

  بعد از آنکه تفاوت مراتب در مخلوق مانع از ادراک
  شد چگونه ميتواند حادث قديم را درک کند و مخلوق

  پس آنچه بتصور انسان در آيد* خالق را احاطه نمايد 
  لکن* نيست حقيقت الوهيت مقدس از اين است  خدا

   بايد از حضرتجودند البدچون کائنات محتاج بفيض و
  لوهيت فيضى صادر شود که سبب وجود موجوداتا

   و صفات اشراقءسماالذا حقيقت الوهيت بفيوضات * گردد
  *ٓبر کائنات نموده و آن فيض الهى شامل جميع ممکنات است

  مثل اينکه شعاع آفتاب فايض بر جميع اشياء ارض است
  جميع اشيا بفيض آفتاب نمودار ميشود جميع کائنات

  ولى کائنات سائره* ه بحرکت آفتاب تربيت ميشود ارضي
  غير انسان بمنزلۀ حجر و مدرند در حقيقت جان ندارند

  
  ٥٩ص 

  انسانست که جان دارد عقل دارد روح دارد شبهه نيست
  ٓکه انسان نصيبش از فيض الهى بيشتر است زيرا ممتاز

  ادى دارد لکن کمالمجماد وجود ج* از جميع کائناتست 
  ارد و نبات وجود نباتى دارد لکن داراىنباتى ند

  حيوان* ّقواى حساسه نيست کمال حيوانى ندارد 
  ولى انسان* ّوۀ حساسه دارد لکن قوۀ عاقله ندارد ق

  جامع جميع کماالتست جامع قوۀ جماد و قوۀ نبات و قوۀ
  لهذا انسان* ًحيوان و فضال على ذلک قوۀ عاقله دارد 

  ست چون ممتاز است از فيضممتاز از جميع کائنات ا
  شمس حقيقت بهره و نصيبش بيشتر است على الخصوص فرد

  دنى درجۀاکامل عالم انسانى که سائر افراد نسبت باو در 
ٔ آن نور حقيقت در آن فرد کامل در نهايت تال ال *کندادرا ٔ  

  و لمعان بلکه شمس حقيقت بصورت و مثال و حرارت



  رت مسيح فرمودهلهذا حض* لوه کرده جو ضياء در آن 
  مقصد* يعنى آفتاب در اين آينه ظاهر است ) االب فى االبن ( 

   تقديس خود نزول کردهّعلواين نيست که آفتاب حقيقت از 
  زيرا دخول و خروج* نه شده يو داخل در اين آ

  از خصائص اجسام است و حقيقت الوهيت مقدس از اين
  

  ٦٠ص 
  مسبلکه مقصود اين است که انوار ش* اوصاف 

  ٓحقيقت در مظاهر الهيه در نهايت جلوه و ظهور است
  هر نفسى قبول ميکند* اين است حقيقت بيان الوهيت 

  خداوند مهربان بندگان* هر ادراکى اذعان مينمايد 
  خود را در اعتقادات خود تکليف بامورى که خارج

   عقل است نميفرمايد ما که بندگان خداوند يماز دائرۀ
   غير معقول نمينمائيم چگونه خداوندنفسيرا تکليف بامر

  ما را تکليف ميفرمايد باموريکه عقل از ادراکش
  اين مسئله را اگر بموجب تقاليد مسيحيين* قاصر است 

   کنيمّتحرىاما اگر حقيقت را * گيريم غير معقول است ب
  مالحظه در آنچه بيان شد نمائيد* محقق و معقول است 

  *ار نکند اين مسئله مشروح است و کسى انک
  بارى امشب در مجمع شما هستم و از مالقات شما بسيار

  م ولى از شما ميخواهم که هر يک شمعى نورانى گرديدرمسرو
  ٓلهامات الهى رحمانى شويد قلوب شما ملهم باکز محبترم

   *ٓآثار الهى روشن گردد باشد و ديده هاى شما بمشاهدۀ
  ى مدتيستشهر پاريس فى الحقيقه در نهايت زيبائيست ول

  نوار روحانى بر او نتابيده لهذا از جهت روحانياتاکه 
  

  ٦١ص 
  قوۀ عظيمه ئى ميخواهد که روحى از* عقب مانده 

  اگر مريضى را مرض* و دمد انفثات روح القدس در 
  مراضاشد معالجات عاديه کفايت است ولى ضعيف با
  دويۀا را معالجه درياق فاروقى الزم همزمنۀ شديد

  که بعضى بحرارتوافمثال اين * جب تا عالج يابد اقويه و
  ضعيفه مانند ده درجه بکمال ميرسد و بعضى بيست درجه



  ما پاريس هزار درجها* و بعضى پنجاه درجه الزم 
  ًمثال فتيله بمجرد تماس*  الزم دارد تا بحرکت آيد تحرار

  بآتش برافروزد ولى هيزم و چوب باين سرعت
   *واهد که در او تأثير کنددد نار قويه ميخگرمشتعل ن
  نبياء نازل شدهآ بموجب تعاليم الهى که بر جميع لهذا اگر

  و آن اينست که* ثير کند أعمل نمائيم يقين است ت
  ّبکلى تقاليد را ترک کنيم و از تعصبات مذهبى و جنسى

  ريم و با جميع طوائف عالم محبتو سياسى و وطنى بگذ
  انى کنيم و جميع خدمت بعالم انسو مهربانى نمائيم

   *خلق را بندۀ خداوند و مظهر الطاف پروردگار دانيم
  نهايت اينست که بعضى نفوس هنوز ببلوغ نرسيده اند

  بايد آنها را ببلوغ برسانيم جاهلند سعى کنيم تا دانا گردند
  

  ٦٢ص 
  کورانند بينا کنيممريضند عالج و درمان دهيم 

  ى بآنها معامله کنيمٓبنهايت محبت و الفت بموجب تعاليم اله
  شبه نيست که عالم انسانى روشن شود اتفاق و اتحاد

  من* لهذا من در حق شما دعا مينمايم * حاصل گردد 
  امشب از مالقات شما خيلى مسرور شدم بجهت آنکه

  در نهايتجا مجتمع شده اند نم اقوام مختلفه در اينيميب
  حقيقت چنين مجالس سبب سرور است* الفت و محبتند 

  ممکن نيست که انسان چنين نفوس مختلفه را باين محبت
   *مجتمع بيند و مسرور نشود مگر انسان بى انصاف باشد
  مالحظه نمائيد چون چند حيوان را اليف و جمع بينيد

  مسرور ميشويد پس مالحظه کنيد که اين نفوس
  مختلف االفکار مختلف العادات که با هم الفت دارند

   من بدرگاه احديت عجز و نياز*چه قدر سبب سرور است 
  ديگر محبت و الفتايکمينمايم که جميع بشر مانند شما ب

  نمايند تا کرۀ ارض عبارت از يک انجمن گردد و نوع
  انسان عبارت از يک خاندان شود جميع ملل در يک محفل

  خداوند يکتا با کمال الفت و محبت و صدق و صفا بشکرانۀ
ٓالهى الهى ترى*  دعا مينمايم لهذا در بارۀ شما* پردازند  ٓ  

  



  ٦٣ص 
   االماء قد انجذبوا بنفحاتٓءء العباد و هؤالٓالؤه

   *وا لندائک بين االنامّلب و* القدس فى هذا االوان 
  ودعت فى قلوبهم آية الهدىاعباد  ٓءالؤهّرب ان 
  بهى و نزلت عليهم منٔالهم الى ملکوتک اتو هدي

  ّرب قد* اطل  الهثسحاب رحمتک الفيض الشامل و الغي
  عن ذکرک غشت االبصار حجبات االعتساف و غفلوا

  عينهم بمشاهدةا قرت ٓءالؤه مااو * خفى االلطاف  يا
  طابت نفوسهم باالستفاضة من غمام  وآيات توحيدک

  و نور سرائر هم* تقديسک و صفت ضمائر هم بتجليات جمالک 
   قدر لهم کل خير فى ملکوتکّرب* لطافک ابظهور 

  على عن الورى حتى تکونٔالٔصور المال او صور هم ب
  رايات تقديسک آيات توحيدک الباهرة على االشياء و

  *اجعلهم کلمات کتابک  و* الخافقه فى کل البالد 
  اجعلهم و* اسبغ عليهم نعمتک  ارزقهم من نعمائک و و

  ينادون بالملکوت فى صقع االمکان و سرجًا منيرة
  اليقانفى زجاج الناسوت بنور االيمان و ا  

  انک انت المقتدر العزيز الغفور       
   *العطوف الرحمن               

  
  ٦٤ص  

   )١٣٢٩ شوال سنۀ ٢٩نطق مبارک عصر دوشنبه ( 
  )اسکات در پاريس با حضور دويست  در منزل مسيو( 
   )١٩١١ اکتوبر سنۀ ٢١_ حباب و غيره انفر از ( 
 هوا  

ّب الهيدر جيع کت   ل روزى موعود استه از جميع ملٓ
  مان راحت خواهندامن و در اکه آن روز جميع بشر 
   اتحاد و اتفاق حاصل خواهد نمودبود و عالم انسانى

   و حرب نخواهدنگجنزاع و جدال نخواهد ماند 
  هم ارتباط خواهند يافت و وحدت بود جميع ملل با

  حال مالحظه ميکنيم* عالم انسانى جلوه خواهد کرد 
  ش دميده است پرتو بارقه اشکه آن روز صبح

  در آفاق منتشر گشته در عالم بشر يک هيجان عظيم



  جميع ملل عالم شهادت ميدهند که تا* حاصل شده 
  وحدت عالم انسانى حاصل نگردد از براى بشر راحت

  محبت است که سبب* و سعادت حاصل نخواهد شد 
  سباب سعادتا عالم انسانيست اتحاد است که حيات

  سبابست تا اسبابشا هر چيزى منوط ببشر است لکن
  

  ٦٥ص 
  مثال اين چراغ را البد الزم* مهيا نشود حاصل نميشود 
  له ئى مهيا شود تا روشنيکه بلورى مهيا روغنى مهيا فت

  ل شودما ميخواهيم در ميان بشر محبت حاص* گردد 
  ى است روابطتوق يک* ابطى الزمست ومحبت را ر

  ت که اسباب محبتيکوقتى اس* روابط عائله است 
  سباب محبت وحدتايکوقتى است * روابط وطن است 

  يکوقتى است روابط محبت روابط جنسى* لسانست 
  يکوقتى است که روابط محبت وحدت منافع* است 
   *سباب محبت تعليم و تعلم استايکوقتى است که * است 

  *يکوقتى است که سبب محبت وحدت سياسى است 
  است محبت عمومى حاصل جميعًا خصوصى باباين اس

  نخواهد شد بجهت اينکه اين سبب محبت است ميانۀ
  روابط* اهل يکوطن اما اهل اوطان ديگر محرومند 
  اين روابط* جنسى سبب محبت ميانۀ آن جنس است 

  سبب محبت عمومى نميشود که روابط جنسى و تجارتى
  زيرا* و سياسى و وطنى اسباب ارتباط عمومى شود 

   است مادى است و روابط ماديه محدودروابط جسمانى
  ّزيرا ماده چون محدود است روابطش نيز* است 

  
  ٦٦ص 

  شد اعظم روابط و وسيلهم پس معلو* محدود است 
  که محدودونبجهت اتحاد بين بشر قوۀ روحانيه است چ

  دين است که سبب اتحاد من على االرض* بحدودى نيست 
  م ميشود بخداست که سبب اتحاد عالميشود توجه 

  دخول در ملکوت است که سبب اتحاد اهل ارض
  ميشود و چون اتحاد حاصل شد محبت و الفت حاصل



  لکن مقصد از دين نه اين تقاليدى است که* مى شود 
  اينها سبب عداوتست سبب نفرتست* در دست ناس است 

  مالحظه کنيد*  و جدالست سبب خونريزيست نگسبب ج
  تقاليدى که در دست مللدر تاريخ دقت نمائيد که اين 

  مقصدم*  و حرب و جدال عالمست نگعالمست سبب ج
  ٓساس اديان الهىاو * نوار شمس حقيقت است ااز دين 

  *ندارد  دّدنور است تع روحست يک حقيقت است يک يکيست يک
   حقيقت است که جميعّتحرىٓاز جمله اساس دين الهى 

  چون حقيقت واحد است*  حقيقت کنند ّتحرىبشر 
  اساسمست ل حقيقت ع *يع فرق عالمرا جمع ميکندمج

  *علم سبب اتحاد قلوب ميشود ٓلهى علم است اديان ا
  

  ٦٧ص 
  حقيقت ترک تعصب است* حقيقت الفت بين بشر است 

  ديبينٓ که جميع بشر را بندگان الهى بحقيقت اين است
  خداوند حقيقت اين است که جميع ملل عالم را بندۀ يک

  اين است که جميع اشيا را زنده از يکحقيقت * بدانيد 
  نهايت اينست در عالم وجود مراتب است* د يبينفيض ب

  ما بايد شب و روز بکوشيم* مرتبۀ نقص است و مرتبۀ کمال 
  مثال اطفال در عالم طفوليت* تا نقص مبدل بکمال شود 

  بايد اين* نميدانند ولى مستحق نکوهش نيستند 
  را اين نهالها* بۀ بلوغ برسند اطفال را تربيت کرد تا برت

  اين زمين را بايد پاک* بايد نشو و نما داد تا ثمر بدهد 
  اين مريض را بايد معالجه* خم برکت ببار آرد تکرد تا 

   داشتضهيچ نفسى را نبايد مبغو* ا يابد کرد تا شف
  اگر اين اساس متين شود* جميع بشر را بايد محبت کرد 

  نين بايد هميشه مناجات کنيمو همچ* محبت حاصل ميشود 
   تضرع و زارىداوند در قلوب محبت ايجاد نمايدکه خ

  کنيم تا شمس حقيقت بر کل بتابد تا جميع در بحر رحمت
  تضرع و زارى کنيم تا جميع* پروردگار غرق شويم 

  تضرع و زارى کنيم تا جميع* ناقصها کامل شود 
  

  ٦٨ص 



  و غربآفتاب محبت بر شرق * اطفال ببلوغ برسد 
  ن شودبتابد و از نور محبت ا جميع قلوب روش

   قلوب منجذب بنفحات قدس شودگوشها شنوا گردد
  لهذا من دعا ميکنم* رواح مستبشر ببشارات ا گردد ا

ٓالهى الهى لک الحمد   نوار من ملکوتاالشرقت ابما  ٓ
  سرار و استضاء جميع االرض بشعاعها و انتعشتاال

  لک الشکر* قلوب بسطوعها النفوس و انشرحت ال
  ٓيا الهى بما هبت نسائم العناية من مطلع الرحمة و الجود

   و انشرحت المعبودّ للربًا خرت النفوس سجودو
  ٔالصدور بآيات تقديسک فى کل الجهات و نادت االلسن

ّربنا اننا نتضرع الى* بملکوتک و ظهور آيات بينات  ّ  
  ب ندعوک بالقلولعزتک بين االنام ومرکز الجالل و نتذلل 

  اب رحمتک فىح من سرواح و نستفيضاال االلسن و و
  کمل هذاا و*  اجبر هذا الکسر ّرب*  االيام کل

   قدّرب* يدهم الى صراطک االنقص و ارحم على عبادک و 
  نوار الهدى بين الورى و لکن النفوس غفلوااتشعشع 

  بصارهمانر ا ّرب* بتلوا بالصمم و العمى عن ذکرک و ا
  سمعهم ندائک البديعا  ودة آياتک الکبرىبمشاه

  
  ٦٩ص 

  نتاانک * نت الکريم ا انک  *من ملکوتک االبهى
   *الرحمن الرحيمانت انک * العظيم 

  
  ) در منزل مبارک ١٣٢٩ ذى القعده سنۀ ٢نطق مبارک ( 
   )١٩١١ اکتوبر سنۀ ٢٣در پاريس ( 
 ُهو ا  

  ب ظهورعلم سب* اعظم فضائل عالم انسانى علم است 
  علم نظير آئينه* سرار است اعلم کاشف * ٓفيض الهيست 
  علم بهر* شياء در آن مرتسم اايست که صور 

  شخصى معلومات بر جميع ميدهد و هر فردى از
  زيرا علم آنچه* افراد انسانيرا عبارت از جميع بشر ميکند 

  جميع اکتشاف کرده اند يعنى معلومات جميع بشر را
  علم است که انسان را مطلع بر جميع*  بانسان تعليم ميکند



  علم است که انسان را کاشف* وقائع زمان سابق مينمايد 
  مالحظه کنيد که جميع کائنات* سرار مستقبل ميکند ا

  فتاب اسير طبيعت استآًمثال * کبيره و صغيره اسير طبيعتند 
  *جميع سيارات جميع نجوم ساطعه اسير طبيعتند 

  ماد و نبات و حيوان اسير طبيعتندج* عناصر اسير طبيعتند 
  

  ٧٠ص 
  اين آفتاب باين* و از تقاضاى طبيعت تجاوز نتوانند 

  اراده ندارد  تجاوز نتواند وًاعظمت از مدار خويش ابد
  درياى* اسير طبيعت است وحوش و طيور اسير طبيعتند 

  کرۀ ارض اسير طبيعت است* باين عظمت اسير طبيعت است 
  ولى انسان حاکم* ون طبيعت نتواند ادنى تجاوزى از قان
  حکام طبيعت را ميشکند اد و بر طبيعت است قواع

  ًمثال بمقتضاى طبيعت انسان ذى* بر طبيعت حکم ميکند 
  مقام و مقرش* روح خاکيست مثل سائر حيوانات 

  وجود آنکه ذى روح هوائى و آبى نيست با* خاکست 
  دهدقانون طبيعت را ميشکند در روى دريا جوالن مي

  محيط اکبر را قطع ميکند در هوا پرواز مينمايد و در
  اين قوۀ برقيه که مشاهده* زير دريا سير ميکند 

  د با وجود آنکه عاصى تر و سرکشتر از او قوه ئىيميکن
  بن خرق کند ولى انسان نيست چون بکوه زند تا

  ى شرق و غربئ در دقيقه*  را ميآورد حبس ميکند او
  وت آزاد را در آلتى حبس نمايدص* مخابره مينمايد 

  جميع* نسانرا که سايه ئى زائل است ثابت ميکند اعکس 
  اين است که انسان حاکم بر* اين امور خارق طبيعت است 

  طبيعت است اين فضيلت را آيا انسان از چه حاصل کرده است
  

  ٧١ص 
  عظم فضائلاپس معلومست که علم *  هاز علم حاصل شد

  دات و هتک قوانين طبيعت مختصخرق عا* انسانى است 
  حاال که خدا بانسان چنين قوه و استعدادى عنايت* بعلم است 

  فرموده که خرق عالم طبيعت کند حيف است اين موهبت را
  حيف است در بغض و عداوت* ه تلف نمايد ّمور مضرادر 



   *ى صرف نمايدّتعدحيف است در ظلم و * مجرى دارد 
  در خيرفوس مبذول دارد ت را در احياى نبايد اين قو

  و در صلح و صالح بکار برد درعمومى صرف کند 
  لفت و محبت بين بشرامعموريت عالم و راحت نفوس و 

   *اينست موهبتى که حقيقت انسان از آن تزيين يابد* حصرنمايد 
   فکرتانميدوارم که تمام موفق بآن باشيدا

  اين باشد که اين نفوس دانا شوند و عموم تحصيل علوم
  و فنون کنند و زمان تحصيل علم از بدايت حيات تا نهايت

  و بواسطۀ علم سبب محبت من على االرضحيات است 
  يههدند تا بعون و عنايت الگر و سبب صلح اکبر شوند

   بر افتد و اساس صلح و محبت گذاشتهنگبنيان ج
  در اينخصوص* ديد گرشود تا در دو جهان کامران 
  *ق شويد من دعا ميکنم که بآن موف

  
  ٧٢ص 

   )١٣٢٩ ذى قعده سنۀ ٣نطق مبارک ( 
   )١٩١١ اکتوبر سنۀ ٢٤در پاريس ( 
 ُهو ا  

  ّدر عالم ماديات هر چند محبت موجود ولى محدود است
  در عالم جسمانى وسائط و روابط محبت مشهود است

  و حال آنکه* و لکن وسائط مادى است محدود است 
  ه طور ميشود بوسائطحقيقت محبت غير محدود است چ

  * حقيقت غير محدوده بتمامها حاصل شود همحدود
   *از جمله وسائط محبت در عالم مادى ارتباط عائله ايست

  که قابل انفصالى اين معلوم است که محدود است و محبت
  نباشد بتمامها حاصل نميشود چه بسيار در يک عائله نهايت بغض

   رابطۀ عائله ئىپس معلوم شد که* و عداوت حصول يافته 
   *و همچنين از جملۀ روابط روابط وطنى است* تمام نيست 

  وطنند در ميان آنها محبت و الفت است بعضى چون اهل يک
  آنکه) و ثانى ( * آنهم کافى نيست چرا که محدود بوطن است 

  
  ٧٣ص 
   * وطن نهايت بغض و عداوت حاصل شودءانباد بين يشا



  احتمالآنهم محدود است روابط جنسى است  ) ثالثًا(
  روابط اتحاد) رابعًا( * دارد در ميان جنس عداوت واقع شود 

   *وحدت منافعست چون منافع مختلف گردد زائل مى شود
  وحدت سياسيست که سبب الفت و محبت ميشود) خامسًا( 

   *آنهم يکوقتى است که وحدت سياسى بهم ميخورد
  الفت بينپس معلوم و محقق شد روابط ماديه از براى 

   است که آن جميعگرقوۀ دي بشر کافى نيست محتاج يک
  بشر را بيکديگر التيام دهد و مورث نهايت محبت شود

   نيست که اين قوۀ اىشبهه* و بايد غير محدود باشد 
  و اين سبب وحدت است که جميعروح القدس راست 

  هيچ قوه ئى* بشر را در ظل کلمۀ واحده جمع کند 
  کوتيه نتواند که جميع بشر را انجمن واحدجز اين قوۀ مل

  لهذا بايد* کند و روابط محبت را محکم و متين نمايد 
  ٓجميع بکوشيم تا در ميانۀ بشر نورانيت الهى حاصل شود

  نفثات روح القدس تأثير کند نورانيت آسمانى پرتو
  ّ ارتباط تامگرافکند تا اينکه اين قلوب بشر بتمامه بيکدي

  ّاال محبت ست اساس محبت حقيقى واين* حاصل کند 
  

  ٧٤ص 
  را نصيحت ميکنم وصيت بارى شما* بى سبب حاصل نشود 

  شما* مينمايم من ميانۀ شما چند روزى هستم ميروم نمى مانم 
  از اين قيود آزاد باشيد زيرا حيواناسير ماديات نباشيد 

  اسير ماديات است انسان اسير ماديات نيست خداوند
  بينيد جميع کائناتنگاه کنيد ب* ه او را آزاد کرد

  ولى انسانند ند اسيرن از عالم طبيعت تجاوز نتواابدًا
   *از اسارت آزاد است زيرا طبيعت را خرق ميکند

  تضاى طبيعت ذى روحقًمثال مالحظه کنيد انسان با
   پرواز ميکند اين خالفخاکيست ولى در هوا

  در زير* طبيعت است بر روى دريا جوالن ميدهد 
   *ريا سير ميکند اين خارق قانون عمومى طبيعت استد

   مکنون ورمزّسرحکام طبيعت احقايق اشيا بمقتضاى 
  بقوۀوۀ کاشفه آن را ادراک مينمايد مصون ولى انسان بق

  اينها جميع* ۀ شهود ميآورد صّقاهره آن را از حيز غيب بعر



  ن است که انسان اسير طبيعت نيست بلکه خارقآدليل بر 
  ٓلهذا شما بايد بقوۀ الهيه بکوشيد* ت است طبيع

  ماديهاى تا وحدت عالم انسانى در انجمن عالم جلوه نمايد نه بقو
  روابط معنويه در قلوب انسان القاى محبتو بل بوسائط 

  
  ٧٥ص 

   نفسى را دوست داريد سبب آن وحدتگرا* نمائيد 
  بلکه بايد و وحدت وطن و وحدت جنس نباشد عائله

  هر نفس* ز براى خدا دوست داشته باشيد نفوس را ا
   شمالو از وطن شما و عائلۀ کامليرا دوست داشته باشيد و
  د بعالم انسانى خدمت کنيدينباشد تا باين وسائط بتوان

  عالم انسانى را نورانى نمائيد و بنيان اين ظلمات بغض
  جميع بشر در ظل علم وحدت* يد زو عداوت را بر اندا
   و تأييدات آسمانى برسد و فيوضاتانسانى جمع شوند

  ربانى حصول يابد تا ملکوتى شويد رحمانى شويد و همت
  انگليسى است ايناين  نگوئيد ابدًا* را بر اين بگماريد 

   اينابدًا* آلمانى است اين فرانسه ايست اين ايطاليائيست 
  اذکار را بر زبان نرانيد همه بندگان خدائيد و کنيزان او

   در محفل الفت معلوم نشود که کىابدًا* باشد اين ميزان کل 
  فرنساست و کى ترک است و کى آلمان و کى انگليس و کى فرس

  فکرتان اين باشد يقين است که خدا از شما راضى ميشود
  من يک ضعيف مسجونى بودم* تأييدات آسمانى ميرسد 

  ٓلکن تأييدات الهى رسيد حاال در پاريس در نهايت روح
  

  ٧٦ص 
  پس نظر*  باشما معاشرم و بنشر نفحات ا اميدوار و ريحان

  شرمسار شويم زيرا ننگريم بخدا داشته باشيم بخود
  اما چون نظر بقوت ملکوت* استعداد و لياقت نداريم 

  ميکنيم اميدوار ميگرديم و از هيچ مشقت عظيمى
  *رو گردان نميشويم و السالم 

  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده سنۀ ٤نطق مبارک ( 
   )١٩١١ اکتوبر سنۀ ٢٦مبارک پاريس ( 



هو ا  
   *بر است ادر انجيل ميفرمايد هر وقت مسيح ميآيد سوار بر

  جمال مبارک در تفسير اين آيه ميفرمايد حضرت مسيح دفعۀ
  اولى هم آمد سوار بر ابر بود چرا که ميفرمايد من

  ّاز آسمان آمده ام اما بحسب ظاهر از رحم حضرت مريم
  در انجيل ميفرمايد بآسمان کسى صعود مينمايد* ود آمده ب

  که از آسمان آمده کسيکه از آسمان نيامده بآسمان نميرود
   *و من از آسمان آمده ام و حال آنکه از رحم مريم آمده بود

  تناهىمپس معلوم شد که مقصد از آسمان اين فضاى نا
  نيست سماء ملکوت است مسيح از آنجا ست اما وقتى آمد

  زيرا همينطور*  بر ابر بود ابر يعنى جسم بشرى سوار
  

  ٧٧ص 
   است همينطور بشريت مسيحفتاب آۀکه ابر مانع از مشاهد

  * آفتاب حقيقت مسيح بود مانع از مشاهدۀ
   اين شخص ناصريستندّنص انجيل موجود که ميگفت

  و ميگويد من از آسمان آمده ام ما اين شخص را ميشناسيم
  شناسيم وطنش را ميدانيم ديگر اينجميع اقربايش را مي

  پس* مده ام اچه معنى دارد که ميگويد من از آسمان 
  مقصود اينست که هر چند جسد حضرت از ناصره بود

  هر چند قواى جسمانى حضرت* اما روح الهوتى بود 
  لکن* ّمحدود بود اما قواى روحانى حضرت نامحدود 

  خلق نظر ببشريت حضرت مسيح ميکردند ميگفتند
  هل ناصره است از بطن مريم آمده نه ازااين شخص از 

  ّاما اگر* آسمان زيرا نظر ببشريت حضرت مينمودند 
   *از حقيقت مسيح خبر داشتند ميدانستند که از آسمان آمده

  بارى حضرت بهاء ا ميفرمايد همينطور که اين ابر
  مانع از مشاهدۀ آفتابست همينطور بشريت حضرت

  ما اميدواريم که* بحقيقت مسيح برند مانع بود که پى 
  بمادياتبشريت نکنيد نظر بحقيقت نمائيد اه بنگ

  محتجب نشويد از روحانيات نصيب بريد زمينى
  

  ٧٨ص 



  نباشيد آسمانى باشيد جسمانى نباشيد روحانى باشيد ظلمانى
  نباشيد نورانى باشيد نظر بشمس حقيقت داشته باشيد

  بر حجاب ما نشودا * ه انوارش از جميع آفاق ساطعستک
  دد آفتاب راگراين تقاليد مانع از مشاهدۀ حقيقت ن

  بنگريد ابر نبينيد سما را در نهايت صافى ببينيد
  است در نهايت براو حرارت شمس حقيقت را که حال بى 

  قوت مشاهد کنيد تاجميع روشن شويد و حيات ابديه
   مظاهر فيض سرمدى گرديد از عالم ماديات بعالمبيابيد

  زيرا ماديات محدود است* معنويات انتقال نمائيد 
  محدود از غير محدود مانع نشودو معنويات نا محدود 

  عالم ناسوت ما را از عالم الهوت محروم نکند
  اينست* جسد ما را از روح مأيوس ننمايد 

  از خدا* ّ و اينست تمناى ما آرزوى ما
   *اميدوارم جميع شما بآن فائز شويد

  
  ٧٩ص 

  )شنبه  شب پنج١٣٢٩ ذى قعده سنۀ ٥بارک ق منط( 
  )در منزل مستر دريفوس در پاريس  
  )1911 اکتوبر سنۀ 27(  

ُهو ا  
  چونکه تعليم بهاء ا توحيد جميع بشر است و نهايت
  الفت و اتحاد بقدر امکان بايد سعى و کوشش نمود تا

  لهذا* سوء تفاهمى که بين ملل حاصل شده زائل شود 
  د قدرى بحث در سوء تفاهمى که بين اديان استباي

   سوء تفاهم زائل شود اتحاد کلى حاصل گرددگربنمايم و ا
  سبب* جميع ملل با همديگر نهايت الفت حاصل نمايند 

  صلى اين اختالف و جدال از علماى ملل است زيراا
  آنها بملت خود چنان تفهيم ميکنند که سائر ملل

   *ز رحمت پروردگارمغضوب خدا هستند و محروم ا
  و خانهر طبريه در جنب معبد يهود بودم روزى د

  ديدم حاخام يهود وعظ ميکند* مشرف بمعبد بود 
  ميگويد اى قوم يهود شما امت خدا هستيد و سائر ملل

  



  ٨٠ص 
  را از ساللۀ حضرت ابراهيم خلق خدا شماو اامت غير 

  کرده و فيض و برکت بشما داده و شما را از جميع ملل
  از شما اسحاقى بر گزيده حضرت يعقوبى* ممتاز نموده 

  نگيخته حضرت موسائىافرستاده حضرت يوسفى بر
  مبعوث نموده حضرت هارونى فرستاده حضرت سليمانى
  و حضرت داودى و حضرت اشعيائى و حضرت ايليائى

  از براى شما* فرستاده جميع اين پيمبران از شما هستند 
  يا را شکافت و از آسمانفرعونيان را غرق نمود و در
  شما*  آب جارى کرد نگبراى شما مائده فرستاد از س

   نزد خدا هستيد شما بنى اسرائيل ابناءمت مقبولها
  موعود شما مسيح ميآيد* خدائيد و از جميع ملل ممتازيد 

   ملل عالم حاکم و اميرجميعآنوقت شما عزيز ميشويد و بر 
   يهوديها * رذله گردندما سائر ملل خذلۀ هزلۀاميگرديد و 

  ،و مسرور بودند که وصف ندارداآنقدر از حرف 
   سبب اختالف و نزاع و جدال آنها،همينطور سائرين
  تى حقيقّ اينها تحرگراما ا* اند  علماى ملت بوده
  تزيرا حقيق* د و اتفاق حاصل ميشد ميکردند البته اتحا

  ه آنچتطالبان حقيق پس اى*  قبول ننمايد دّيکيست تعد
  

  ٨١ص 
  در حق سرور کائنات حضرت محمد عليه السالم تا بحال

   جميع روايات از روى غرض و تعصبايد شنيده
  حال من* بدًا مقارن حقيقت نبوده اجاهالنه بوده 

  حقيقت واقع را براى شما بيان مينمايم روايات نميکنم
  بميزان عقل صحبت ميشود زيرا وقائع ازمنۀ سابقه را

  اگر مطابق آيد مقبول است* د سنجيد بميزان عقل باي
   اينکه آنچه در حقًالّاو* ّو اال سزاوار اعتماد نيست 

   رسول عليه السالم در کتب قسيسها ميخوانيدتحضر
  شما مالحظه* مانند شرح حال مسيح است در کتب يهود 

  کنيد مسيح باين بزرگواريرا خلق در حقش چه نسبتها
  وجه صبيح و نطق اميدادند و حال آنکه حضرت مسيح ب

  سر مطلب رويم حال  بر*فصيح مبعوث شده بود



  قسمت  دوگرهل عالم بت پرست است و نصف ديانصف 
   و قسم ثانى مسلمان و مللعظم مسيحى استاقسم 

  هزار و سيصد* ست ااين دو قسم مهم * ديگر قليلند 
  سال است ميان مسلمان و مسيحى نزاع و جدالست

  ين عداوت اين سوء تفاهمو حال آنکه بسببى جزئى ا
   نه جدالميشود و نهايت الفت حاصل ميگرددزائل 

  
  ٨٢ص 

  و آن اينست که ميگوئيم* رب و نه قتال ضميماند نه نزاع نه 
  ولاحضرت محمد عليه السالم چون مبعوث شد 

  قرباى خويش کرد گفت چرا بانجيلاعتراض که با
  و اين بموجب نص قرآنست* و تورات مؤمن نشديد 

  نبياء مؤمناگفت چرا بجميع * ايت تاريخى نيست حک
  چرا به بيست و هشت بيغمبران مذکور در قرآن* نشديد 

  و بنص قرآن ميفرمايد تورات و انجيل* مؤمن نشديد 
  کتاب  خداست حضرت موسى نبى عظيمى بود حضرت
و کلمة ا مسيح از روح القدس تولد يافت و روح ا  

  ود حتى در قرآن ميفرمايدحضرت مريم مقدس ب* بود 
  شليمروات مريم نامزد کسى نبود بلکه در حضر

  شب و روزقداس معتکف و منزوى بود االقدس 
   مائده از آسمان براى او ميآمدول عبادت بودغمش

  حضرت زکريا پدر يحيى هر وقت ميآمد ميديد مائده
  ال ميکرد مريما اين مائده از کجاستسؤپيش مريم است 
   آسمانست و حضرت مسيح در گهوارهمريم ميگفت از

  تکلم کرد و حضرت مريم را خدا بر جميع زنان عالم
  ترجيح و تفوق داده اين نصوص قرآن در حق حضرت

  
  

  ٨٣ص 
  حضرت محمد عليه السالم قوم خود را* مسيح است 

  توبيخ و مالمت کرد که چرا مؤمن بمسيح و موسى
  موسىقوم گفتند ما مؤمن ميشويم بمسيح و * نشديد 

  جداد ما چه ميشوداو تورات و انجيل اما حال آباء و 



  حضرت* آنها افتخار ميکنيم به يعنى آباء و اجداد ما که 
  محمد فرمود هرکس بحضرت مسيح و موسى مؤمن نبود

  ّاين نص قرآنست تاريخ نيست حتى* از اهل نار است 
  فرمود چون پدران شما مؤمن بحضرت مسيح و انجيل

  نها طلب مغفرت ننمائيد بخدا واگذاريدنبودند در حق آ
  و حضرت محمد* اين قسم قوم خود را مالمت ميکرد 

  وقتى مبعوث شد که آنها بهيچوجه انسانيت تربيت
   درنده بودند که دختر هاى اىبدرجه* مدنيت نداشتند 

  زندۀ خود را زير خاک دفن ميکردند و زنان پيش آنها
  استند عطر بخودوقتى ميخو*  تر بودند تاز حيوان پس

  شان بزنند بول شتر استعمال ميکردند و بول شتر را
  حضرت محمد ميان اينها ظاهر شد اين قوم* ميخوردند 

  جاهل را همچو تربيت کرد که در اندک زمان تفوق بر
   عالم شدند دانا شدندسائر طوائف حاصل نمودند

  
  ٨٤ص 

  نص قرآن* هل صنائع شدند اهل معارف شدند او 
  ميفرمايد نصارى دوست شما هستند لکناست که 

  بت پرستى و درندگى بقوت بت پرستان عرب را از
  اما نگاه بمعامالت*  اسالم اينست تصل حقيقا* منع نمائيد 

  بعضى از امراء اسالم نکنيد زيرا تعلق بحضرت محمد
  يد احکام چگونه استنتورات را بخوانيد ببي* ندارد 

  بينيدل را بخوانيد بانجي*  چه کردند ولى ملوک يهود
  مسيح همه را منع از حرب کرد وقتىرحمت صرفست 

  ّاما امراء* بطرس شمشير کشيد گفت بگذار در غالف 
  مسيحى چه قدر خونريزى نمودند و ظلم شديد کردند
  و بعضى از قسيسها بر خالف مسيح معامله نمودند

  بارى مقصد اينجاست* اينها دخلى بمسيح ندارد 
   بر آن هستند که حضرت مسيح روحمسلمانان معترف

  ا است کلمة ا است مقدس است واجب التعظيم است
  و حضرت موسى نبى ذى شأنى بود صاحب آيات

  *باهرات بود و تورات کتاب ا است 
  خالصه مسلمانان رئيس مسيحيان و رئيس موسويان را



  اگر مسيحيان هم* د ننهايت تمجيد و تقديس مينماي
  

  ٨٥ص 
  يس اسالم را مقابله بالمثل تمجيد و تقديس کنند اينرئ

  آيا از اين قضيه ايمان مسلمانان* نزاع بر داشته ميشود 
 آيا مسلمانان چه ضرر از* کاسته ميشود استغفرا  

  ستايش رئيس مسيحيان ديدند و چه گناهى نمودند
  *ٓب درگاه الهى شدند که انصاف دادند ّمقربلکه بالعکس 
  آيا* را روح ا و کلمة ا گفتند حضرت مسيح 

  *ت محمد بدالئل باهره ثابت نيست ّنبو
  از جملۀ برهان حضرت محمد قرآن است که بشخص 
  معجزه از معجزات قرآن اينست ّمى وحى شده و يکا

  که قرآن حکمت بالغه است شريعتى در نهايت اتقان
  و از اين* که روح آن عصر بود تأسيس ميفرمايد 

   مسائل تاريخيه و مسائل رياضيه بيان مينمايدگذشته
  بعد ثابت شد* که مخالف قواعد فلکيۀ آنزمان بود 

  در آنزمان قواعد فلکيۀ* که منطوق قرآن حق بود 
  ساس قواعداّبطلميوس مسلم آفاق بود و کتاب مجسطى 

  رياضيه بين جميع فالسفه ولى منطوقات قرآن مخالف
  هذا جميع اعتراض کردندل* ّآن قواعد مسلمۀ رياضيه 

  ّاما بعد* که اين آيات قرآن دليل بر عدم اطالع است 
  

  ٨٦ص 
  خير واضحاهزار سال تحقيق و تدقيق رياضيون از 

  و مشهود شد که صريح قرآن مطابق واقع و قواعد
   و فالسفۀّفکار هزاران رياضىا بطلميوس که نتيجۀ

  مسئله از  يکًمثال* يونان و رومان و ايران بود باطل 
  رضا قرآن اينست که تصريح بحرکت مسائل رياضيۀ

  *نموده ولى در قواعد بطلميوس ارض ساکن است 
  رياضيون قديم آفتاب را حرکت فلکيه قائل ولى قرآن

  جساما و جميع حرکت شمس را محوريه بيان فرموده
  لهذا چون* رضيه را متحرک دانسته افلکيه و 

  قيق در مسائل فلکيهخير نهايت تحقيق و تدارياضيون 



  سرارانمودند و آالت و ادوات اختراع کردند و کشف 
  نمودند ثابت و محقق شد که منطوق صريح قرآن

  صحيح است و جميع فالسفه و رياضيون سلف بر خطا
  حال بايد انصاف داد که هزاران حکما*  بودند هرفت

  مم متمدنه با وجود تدرساو فالسفه و رياضيون از 
  ىّماد و شخص نسائل فلکيه خطا نمايو تدريس در م

  از قبائل جاهلۀ بادية العرب که اسم فن رياضى نشنيده
  ى غير ذىدوا نکه در صحراء درآبود با وجود 

  
  ٨٧ص 

   فلکيهبحقيقت مسائل غامضۀه  و نما نمودزرع نشو
  پس هيچ* پى برد و چنين مشا کل رياضيه را حل فرمود 

  عاده بوده و بقوتشبهه نيست که اين قضيه خارق ال
  برهانى از اين شافى تر و کافى تر* وحى حاصل گشته 

   *و اين قابل انکار نهممکن نيست 
 
  ) در منزل مبارک ١٣٢٩ ذى قعده ٦نطق مبارک ( 
   )١٩١١ اکتوبر سنۀ ٢٨اريس پ( 

ُهو ا  
  امروز حوادث ايطاليا و ترکيا را خواندم باز محاربۀ

  سان از براى پست ترينارگان انچجديدى شده خون بي
  از براى اين خاک سياه همديگر را* چيزها ريخته ميشود 

  چه* ميکشند و حال اينکه مال هيچکدامشان نيست 
  بسيار از ملل و دول که زمين را تصرف کردند بعد در اندک

  در زمان شارلمان و ناپليون* زمانى از دستشان رفت 
   نتيجهول فرانسه چه قدر ممالک فتح شد عاقبت چها

  زمين ملک* بخشيد در اندک زمانى از دست رفت 
   جميع ملل و دول مانند مستأجرند عاقبتتخداس

  
  ٨٨ص 

  مواتّ ميراث الس و( از دست کل خواهد رفت 
  براى اينمدت قليله که مانند استئجار است) و االرض 

   جدال نمايند خونريزيها کنندبا يکديگر نزاع کنند



   * يکديگر را بدرندنگگرگان تيز چنظير سباع ضاريه و 
  و حال آنکه خدا انسان را مظهر فضائل عالم انسانى خلق
  نموده که سبب راحت و آسايش عالم بشود سبب محبت

  انصاف داشته باشد نورانى باشد و عادل باشد لفتاو 
   معاونت يکديگر نمايندى نکندّباشد تعد
  واهدخدا اينطور ميخ*  بين بشر حصول پذيرد ىمهربان

  ت بشر اين است لکنّزعسبب سعادت عالم انسانى و 
  سفا که بشر بر خالف رضاى خدا حرکت ميکنداوا 

  ّدر امورى ميکوشد که سبب ذلت بشر است سبب
  ّحال شما بالنسبه بسائر طوائفى* رسوائى عالم انسانيست 

  ّد که الحمد  نيتتانيکه در اينجا هستند جمع قليلى هست
  ان بخداست خير عالم انسانى را ميخواهيد توجه تخير است

   *صلح و صالح ميطلبيد آرزوى محبت و الفت ميکنيد
ّنهايت مساعى شما اينست که بشر با يکديگر متحد و متفق ّ  

  شوند و نهايت آرزوى ما اين است که جنگ و جدال
  

  ٨٩ص 
   صلح قرار يابد و مقابلنگاز ميان بر خيزد بجاى ج

   *ل اختالف اتحاد حاصل شودد و مقابيابغض محبت بي
  لکن اين مقصد خيلى مقصد عظيم است آسان نيست

  ما شما بايد هر زحمتىامشکالت بسيارى در پيش دارد 
  و هر مشقتى را بر خودتان گوارا بداريد زيرا مقصد
  *عظيم است يعنى بايد مقاومت جميع بشر نمائيد 

  زيرا جميع ملل در فکر حربند و اعتقادشان اينست که
  البته اين* فتح ممالک کنند کديگر را غارت نمايند ي

  کار شما بسيار سخت است لکن اگر شما ها همت کنيد
  جهد تان را مبذول داريد نتائجکالل و مالل نياريد 

  پس هميشه تضرع و زارى* مفيده حاصل خواهد شد 
  سباب الفتابدرگاه خدا کنيد و از خدا بخواهيد که 

  يد تأييد فرمايد تا بتوانيدخلق بکند شما را مدد فرما
  ئيد تا اين بار سنگين را بلند کنيدآ اين کار براز عهدۀ

  *و در اين راه هر زحمت و مشقت و تعبى را تحمل نمائيد 
  شايد در اين سبيل بجائى برسيد که جانتان را بايد فدا کنيد



  هر انسانى که مقصدش مقصد جليل است بايد هر مشقتى را
  على الخصوص اين مقصد عظيم که کند ابر خود گوار

  
  ٩٠ص 

  حيات عالم است نورانيت عالم بشر است راحت و آسايش
  جميع خلق است ظهور موهبت عالم انسانى است و جلوۀ

  من اميدم از شما* ٓتأييدات ملکوت الهى است 
   در هيچ مشقتى و تعبى فتور نياريدابدًاچنان است که 

  ود و سعىبلکه روز بروز همتتان بلند تر ش   
  و کوششتان بيشتر گردد تا بنورانيت      
  *هر شويد تمحبت ا در بين بشر مش       

  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده سنۀ ٦نطق مبارک      ( 

  )دريفوس در پاريس  همشيرۀ مستر         ( 
   )١٩١١اکتوبر سنۀ  29(             

 ُهو ا  
   از براى *و تقديس استلوهيت در نهايت تنزيه احقيقت 

  تنزل حق* حقيقت الوهيت نزول و صعودى نيست 
  در عالم خلق مستحيل است چرا که مناسبتى ميان غناى

  لوهيت غناى محض استاحقيقت * مطلق و فقر محض نيست 
  

  ٩١ص 
  حقيقت* اما انسان حادث است و فقر صرف * قديم است 

  لهذا* لوهيت قدرت محض است و انسان عجز صرف ا
  مناسبتى بين غناى مطلق و فقر بحت و قديم و حادث

  پس مابين حقيقت* و قدرت محض و عجز صرف نيست 
  آن واسطه* واسطۀ فيض الزم  لوهيت و عالم خلق يکا

  بمنزلۀ شعاعى است که از آفتاب ساطع يعنى حقيقت مانند
  ميان آفتاب و ميان زمين* آفتابست و عالم خلق مثل ارض 

  آفتاب تنزل نميکند زمينمست واسطۀ فيض الز
  پس واسطه چه چيز است نور آفتاببآسمان نميرود 

  روح*  آفتابست وو حرارت آفتاب که واسطه ميان زمين 
  ى آفتابست حرارتّلقدس بمنزلۀ شعاع آفتاب است تجلا



  حقيقت انسان بواسطۀ* آفتابست کماالت آفتابست 
  لوهيت يابد و بدوناروح القدس فيض از حقيقت 

  جميع فيوضاتيکه از عالم حق* واسطه ممکن نيست 
   روح القدس است زيرا روحبعالم خلق ميرسد بواسطۀ
  انسان است سبب قوۀ کاشفه القدس سبب حيات ابديۀ
  *ۀ انسانست ّيعلوه و حرکت غنفوذ روحانيه و حکمت بال

  جميع اينها از فيوضات روح القدس است آن واسطۀ
  

  ٩٢ص 
  مالحظه کنيد که برهان* و خلق فيض است بين حق 

  واضحست ولى بعضى از امم چون پى بحقيقت نبردند
  *گمان ميکنند که آفتاب حقيقت نزول و حلول نموده 

  ست و واسطه روحاين مستحيل است و ممکن ني
  او بمنزلۀ شعاع و حرارت آفتابست که* القدس است 

   شعاع آفتاب است که سبب حياتکائنات را تربيت ميکند
  ماد و نبات و انسانست شعاع آفتاب است که سببج

  تربيت زمين است شعاع آفتابست که سبب حرکت
  و اين روح القدس است يعنى بمنزلۀو حيات است 

  مالحظه کنيد حواريين حضرت مسيح* روحست 
  يکى ماهى گير بود يکى* ول نفوس عاديه بودند ا

  تأييدات روح القدس پطرس را* اغ ّبّنجار و يکى ص
  هر کدام * ىطرس اکبر کرد و يوحنا را يوحناى انجيلپ

  از اينها که از پرتو روح القدس اقتباس کرد
  روشن شد و سبب هدايت جم غفيرى

  در اينمقام قوت و تأييد که* گرديد 
  فيض روح القدس است
   *واضح و آشکار گردد

  
  ٩٣ص 

  ) در منزل ١٣٢٩  ذى قعدۀ٩نطق مبارک ( 
   )١٩١١توبر سنۀ  اک٣١پاريس  - مبارک ( 
 ُهو ا  

  حياتمى شود جسم انسان در هواى خوش منتعش 



  قلب مسرور مى شود احساساتانسان تجدد مى يابد 
  اگر کسالت* جسمانى زياد ميگردد ناخوش شفا مييابد 

  اگر مخمود* داشته باشد نشاط و انبساط حاصل ميکند 
  اين*  حالت خوشى پيدا ميکند باشد باهتزاز ميآيد

  سمانى انسان است که از لطافت هواات و سعادت جحي
  همچنين* و عذوبت ماء و حالوت غذا نشو و نما ميکند 

  اگر ثروتى عزتى تجارتى کسب وصنعتى پيدا کند از آنها
  هظمالح* نى براى انسان حاصل ميشود سعادت جسما

  وده جميع وسائطج که براى ملل ماديۀ موميکند
   وجوه مهيا شده استحسناسباب سعادت جسمانى باو 

  سع ّا منتظم تجارتها مت ه خانههر طعام لذيذى موجود
   *صول سياسيه در غايت اعتدالاصنائع در نهايت اتقان و 

  
  ٩٤ص 

  اين سعادت جسمانى عالم انسان است ولى تعلق بروح
  شايد انسان در عالم جسمانى در نهايت ترقى جميع* ندارد

   ناسوتى حاصل سعادت زندگانىنعماى جسمانى مهيا
  اما از حيات روحانى بکلى محروم و از مدنيت آسمانى
  بى بهره و از فضائل بى نصيب و از نورانيت ملکوت

  لهذا همچنانکه در مدنيت جسمانى سعى* بکلى منفور 
  سباباوائد ماديات ميکوشيم و در فو کوشش داريم و در 

  راحت و آسايش ناسوتى سعى ميکنيم بايد حيات
  شتر اهميت بدهيم و سعادت ابدى را بيشترروحانيرا بي

  بطلبيم و نورانيت آسمانى و سنوحات رحمانيرا بيشتر
  ٓجوئيم و ترقيات عالم الهى را بيشتر بخواهيم تا مانند

  حيات جسمانى حيات روحانى نيز تکميل شود و سعادت
  ملکوتى حاصل گردد سعادتيرا که حضرت مسيح

  بحواريين دادهبراى اهل عالم خواسته نورانيتى که 
  لهذا* ترقيات حقيقى که از براى آنها حاصل شده 

  حضرت بهاء ا در اينعالم فانى تأسيسى ملکوتى فرمود
  بواب ملکوت باز نمود شمساشمع آسمانى روشن کرد 

  حقيقت درخشيد تا مدنيت روحانيه تأسيس شود
  



  ٩٥ص 
  بدى حاصل گردداو نورانيت آسمانى بدرخشد و حيات 

   روح القدس در قلوب بدمد تا انسان از هرو نفثات
   مدنيت جسمانيه هم مدنيتوهمدو جهت بزرگوار شود 

  چون روح و جسم* روحانيه هر دو را حاصل نمايد 
  انسان هر دو ترقى نمايد آنوقت سعادت عالم انسانى

   تنها مقصد حاصلّحاصل شود و اال بمدنيت ماديۀ
  که در اين عصرلهذا مالحظه مينمائيد باوجودي* نشود 

  نگّعالم مدنيت ماديه کمال ترقى حاصل نموده همه ج
  زيست و هدم بنيانيو جدالست و حرب و قتال خونر

  در ايام سابق که زمان توحش ميگفتيم اگر* انسانى 
  حربى واقع ميشد شايد در مدت يکسال هزار نفر

  حاال در حرب روس و ژاپان در عرض* کشته ميشد 
   آالت قاطعه پيدا شدهته شدهششماه پانصد هزار کش

   توپ کروپ پيشتر نبود ديناميتکه پيشتر نبود
  نبود کشتيهاى زره پوش نبود اينها جميعًا از نتائج

  پس ثابت شد که از ترقى مدنيت* مدنيت حاليه است 
   مدنيتگرا* ماديه عالم انسانى سعادت صحيحه نمييابد 

  جسمانى منضم بمدنيت روحانيه شود سعادت حقيقيه
  

  ٩٦ص 
  همچنانکه اسباب ترقى و راحت اجسام* حاصل گردد 

  فراهم است اسباب ترقى عالم اخالق بنورانيت آسمانى
  فضائل عالم انسانى بفيض نفثات روح* ترويج شود 
  حى شفاى ابدى از براى عالم وجود والقدس است

  لهذا* ٓآسمانى است ترقى حقيقى منوط بفيض الهى است 
  را از براى شما ميخواهم نفثاتمن آن فيوضات قديمه 

  سعادتى کهس را از براى شما آرزو مينمايم روح القد
  حضرت مسيح براى حواريون خواسته ميخواهم تا در

  در ماديات و روحانيات* جميع مراتب بدرجۀ کمال برسيد 
  هر دو ترقى نمائيد تا ظاهر و باطن معمور گردد روح

  د قلوب منجذب در ظل رحمت پروردگار آيًاو جسم جميع
  لسانى ناطق حاصلر گردد رواح مستبشاشود 



  وشى شنوا و قوتىگکنيد چشمى بينا بيابيد و 
   تأييدى ملکوتىمعنويه پيدا کنيد

  *مرحباحت من اينست نصي* بيابيد 
  

  ٩٧ص 
  ) در پاريس ١٣٢٩ ذى قعده ١٠نطق مبارک ( 
   )١٩١١  سنۀنوامبر ١مطابق ( 
 ُهو ا  

  ر پاريس عيد است عيد جميعشنيده ام امروز د
   ؟چرا اينها را قديس ميگوئيد مقدس يعنى چه* قديسين 

  مقدس يعنى پاک و طاهر يعنى پاکى از اوساخ عالم
  مقام انسانيت  زيرا در انسان دو مقام است يک *بشريت

  که تعلق بعالم باال دارد و فيض ربوبيت است يکمقام
  جنبۀ حيوانىحيوانيت که تعلق بعالم ناسوت دارد يعنى 

  ًمثال غضب و شهوت و حرص و ظلم و جفا اينها از
  جود همينطور علم و حلم و وفاء  و* خصائص حيوانيست 

   جنبۀگرا* و سخاء و عدل از فضائل عالم انسانى است 
  انسانى غالب گردد و اخالق حيوانى مغلوب شود سبب

  اين نفوس مقدس از عالم حيوانى* علويت فطرت است 
  صاف يافته اند يعنى مظهرّتخالق رحمانى اه اند و بابيزار شد

  لطاف شده انداعدل و مظهر حب و مظهر انصاف و مظهر 
  

  ٩٨ص 
  نورانى شده اند آسمانى شده اند روحانى شده اند

  حواريين که بحضرت مسيح مؤمن شدند* لهذا مقدسند 
  ّول در عالم بشر متصف بصفات بشر بودند مثلاآنها 

   توجه تام بدنيا داشتند منفعت شخصسائر ناس بودند
  خودشان را ميخواستند و ميخواستند از جميع لذائذ
  عالم متلذذ باشند از تنزيه و تقديس خبر نداشتند

  ّاما چون بحضرت* از فضائل عالم انسانى بى بهره بودند 
  ّمسيح مؤمن شدند جهلشان مبدل بعلم شد ظلمشان

  ظلمتديد گربدل بعدل گشت غضبشان بدل برحمت 
  ناسوتى بودند الهوتى شدند شيطانىبدل بنور شد 



  پس* بودند رحمانى شدند لهذا آنها را مقدس گفتند 
  وساخ عالم بشرىاشما ها بايد اقتدا بآنها کنيد تا از 

  رضىاخالص شويد ناسوتى هستيد الهوتى گرديد 
  هستيد آسمانى شويد از خدا بخواهيد که فضائل عالم

   خدا گرديد مصدرۀکد تا مالئانسانى در شما ظاهر شو
  انوار شويد کاشف اسرار گرديد حقايق اشيا را ادراک

  رده ايدکهمينطور که در عالم ماديات ترقى کنيد 
  درجه رسيده ايد بهمين قسم در عالم روحانى و باين

  
  ٩٩ص 

  انبياى ذى شأن بجهت تربيت و تعليم بشر* ترقى کنيد 
  لع بر حقائقّمطدند تا بشر را مظهر انوار کنند آم

  اسرار نمايند سبب ترقيات ماديه و ترقيات معنويۀ عالم
  ٓ کتب الهى بجهت اين نازل شد تورات *انسانى شوند

  لواح مبارک داللت بر فضائل انسانىاو انجيل و قرآن و 
  لفت و يگانگى و صلح و صالح داللتاميکند بمحبت و 

   شما بايد *ميکند بعدل و انصاف داللت ميکند  
  ٓمتابعت کتب الهيه بکنيد و بموجب آن عمل   

   امروز من احوالم خوب نيست *نمائيد      
   *بهمين قدر اکتفا ميکنم مرحبا        

  
  ١٠٠ص 

   )١٣٢٩ ذى قعده ١١نطق مبارک پنجشنبه ( 
   )١٩١١ نوامبر ٢در پاريس مطابق ( 
 ُهو ا  

  روپاا مالحظه کردم اروپا و پاريس آمدمه من ب
  ماديات نهايت ترقى را دارد و لکن روحانيات تأثيردر 
   چنانکه بايد و شايد موجود نيست لهذا الزمذشو نفو

  ٓروح فيض الهى است* شمردم امشب بحثى از روح بکنم 
  که بر جميع کائنات اشراق کرده و جميع کائنات را

  مانند آفتاب که اشراق* از آن فيض بهره و نصيبى 
  شياء موجودهاموده زيرا جميع رضى نابر جميع کائنات 

  در کرۀ ارض بفيض آفتاب پرورش يابد و پرتو و ضيا



  گيرد و لکن اين فيض در هر رتبه ئى باقتضاى آن رتبه
  جسام صخريه تأثير و پرتوىاشعاع آفتابرا در * ظاهر 
  لکن در اجسام شفافه ظهور و جلوۀ ديگر دارد و

  مجساالکن ظهورش در  هر چند يک آفتاب است و
   همينطور روح در مراتب وجود ظهورش *متنوعه است

  
  ١٠١ص 

  در عالم جماد يکقوۀ جاذبه* باقتضاى آن مراتب است 
  است که سبب اجتماع اجزاء فرديه است و آن حيات

  را جماد نيز زنده است مرده نيست جماد است زي
  و در عالم نبات قوۀ ناميه روح*  خودش اما در رتبۀ

  ّما در عالم حيوان قوۀ حساسه روحو ا* نباتى است 
  ّحيوانيست که از ترکيب و امتزاج عناصر قوۀ حساسه

   * و اين از مقتضاى امتزاج و ترکيبحاصل مى شود
  ما در عالم انسان نيز کيفيتى است که از ترکيب عناصراو 

  *منبعث ميشود ولى منضم بنفس ناطقه و قوۀ عاقله است 
  ه است محيط بر اشياستاين روح انسانى که نفس ناطق

   اينستکه اسرار کائنات راءشيااشياء و مدرک او کاشف 
   ايستاين قوه* ّغيب بحيز شهود ميآورد  ّحيزاز 

  ّکه جميع صنائع و علوم و فنون مادى را از حيز غيب
  اين قوه هر چند غير محسوس است* ّبحيز شهود ميآورد 

  لکن آثارش ظاهر و باهر است هر چند بحواس
   *ه ديده نميشود لکن بحواس باطنه احساس ميشودظاهر

  ولى در عرف روحانيين روحى که گفته ميشود مقصد
  بديست آنااين روح نيست بلکه مقصود آن روح 

  
  ١٠٢ص 

  حيات ايمانيست آن روحى است که حضرت مسيح
  ميفرمايد بايد بآن روح انسان تعميد بشود و تا بآن

  *خل نگردد ٓروح تعميد نشود در ملکوت الهى دا
  که متولد از جسد کسى و همچنين در انجيل ميفرمايد آن

  شده جسد است و آن مولوديکه از روح تولد يافت
  و همچنين ميفرمايد بگذار مرده ها را* روح است 



  تا مرده ها دفن کنند زيرا آن نفوس که مؤمن با نيستند
  هر چند روح انسانى دارند اما از روح حقيقى ايمانى

  مند لهذا در حکم امواتند هر چند حياتمحرو
  نبياا* ناسوتى دارند ولى از حيات ملکوتى محرومند 

  مبعوث شدند تا اين روح انسانى را بروح ملکوتى
  بدى استااين روحيست که سبب حيات * زنده کنند 

  اين روحيست که سبب سعادت سرمدى است اين
  روحيست که سبب دخول در ملکوت ا است اين

   است که انسان ناسوتى را الهوتى ميکند اينروحى
   اين روح چون *روحى است که ظلمانى را نورانى ميکند

   بنفثات روح القدس شود نفوذ پيدا کند و عالم راّمؤيد
  نادانان را* عالم انسانى را عالم آسمانى کند  زنده نمايد

  
  ١٠٣ص 

   تعاليم الهى رادانا نمايد ظلمات را مبدل بنور کند 
  جرى دارد شريعة ا را منتشر کند اورشليم الهى رام 

  جميع مظاهر* که از آسمان نازل ميشود ترويج نمايد 
   باين روح بودند يکى هستند حقيقتّمؤيدٓالهيه چون 

  تعاليمشان باين روح يکى است زيرا روح القدس
  حال انسان در ماديات هر قدر ترقى کند* يکى است 

   ايمانى محروم باشد نهايتو از فيض ابدى يعنى روح
   ولى انسان گفته نمى شودهدر رتبۀ حيوانى ترقى کرد

  ٓزيرا انسان مثال الهى است چنانچه در تورات ميفرمايد
  پس* که ما انسانى خلق کنيم بصورت و مثال خود 

  ق شد که انسان حقيقى صورت و مثالثابت و محق
   *يکندٓز جميع کماالت الهى مآالهى است يعنى استفاضه 

  ٓو اين انسان مانند آئينه است و فيوضات الهى نظير
  ٓشعۀ آفتاب کماالت الهى يعنى جميع اسماء و صفات کماليها

  در اين آينه جلوه کرده چنين شخص مرکز روحانيت
  اين* است مثل اينکه آفتاب مرکز نور عالم ماديست 

  نفس مبارک نيز نفخۀ حيات را در قلوب ميدمد يعنى
  روحانى ميکند و فيوضات روح در قلوبنفوس را 

  



  ١٠٤ص 
  ول عالم انسانىاچنين نفس مبارکى معلم * جلوه مينمايد 

  مالحظه ميفرمائيد* ول مجلى بر ممکنات است ااست و 
  او دو هزار سال پيش ظاهر شده است امروز آثارش
  موجود است سه هزار سال پيش بوده است آثارش

  جسام غير مشهودام هر چند در عال* هنوز باهر است 
  لهذا آثارش باهر است*  ملکوت موجود ّحيزولى در 

  ثر ندارد محققا معدوم شىءو انوارش ساطع زيرا 
   معدوم را چهشىء* است که اثر از نتايج وجود است 

  اين آثار باهره که از وجودات کامله باقيست* تأثيرى 
  دليل بر وجود آنهاست حيات ملکوتى دارند کماالت

  پس بايد جميع ماها روحانى شويم آسمانى* دارند ٓالهى 
  در عالم طبيعت و ماديات هر چهّشويم ربانى شويم 

  ترقى بکنيم ناقصيم مگر آنکه منضم بترقيات روحانيه
  جسد هر چند در نهايت جمال باشد ولى* گردد 

  اگر از روح محروم چه ثمر دارد انسان هر قدر
   ملکوتىترقيات ماديه داشته باشد چون از روح

  اين بلور هر قدر لطيف* محروم چه نتيجه دارد 
  اين* و شفاف باشد اگر بى نور ماند چه فائده دارد 

   
  ١٠٥ص 

  لو طراوت و لطافت داشته باشد چون ثمر درخت و
  لو انسان است ولى بشر و* ندارد سزاوار آتش است 

  اگر از نفس رحمن محروم نهايت اين است که حيوان
  اينکه داروين فيلسوف انگليسمثل * کامل است 

  من از شما ها* گفته است انسان از ساللۀ بوزينه است 
  خيلى مسرورم چرا ميبينم در شما ها احساسات روحانيست

  زنده هستيد حرکت داريد منجمد نيستيد متوجه
   ا هر يک از شما هاءاميدوارم انشا* بخدا هستيد 

  بنور ملکوتى مثل اين المپ روشن        
  *شويد تا آفاق را روشن کنيد          

  
   )١٣٢٩  ذى قعده سنۀ١٢نطق مبارک شب شنبه     ( 



   )١٩١١  سنۀنوامبر ٣دريفوس در پاريس  در خانۀ مستر( 
هو ا  

 عبارتفى الحقيقه عبارت از اعمال است دين ا  
  دانستن* از الفاظ نيست زيرا دين ا عبارت از عالج است 

  اگر* مرى ندارد بلکه استعمال دواء ثمر دارد دواء ث
  

  ١٠٦ص 
  ّدويه را بداند اما استعمال نکند چه فائدهاى جميع بطبي

  ٓتعاليم الهيه عبارت از هندسه و خريطۀ بناست* دارد 
  اگر هندسه شود و خريطه کشيده گردد و ساخته نشود

  ٓتعاليم الهى بايد اجرا گردد بايد عمل* چه ثمرى دارد 
  ًمثال*  مجرد خواندن و دانستن ثمرى ندارد شود

  در تعاليم حضرت مسيح ميفرمايد اگر کسى سيلى
  يمين شما زند يسار را پيش آريد کسى شما را لعن کند بر

  اين* صلوات بفرستيد بد خواه را خير خواه باشيد 
  حياتتعاليم حضرت مسيح است سبب نورانيت است سبب 

  ّاما چه فائده* ت عالم است سبب صلح و صالح عالمس
  اسفا که مى بينى چه قدر خونريزى ميشود چه قدر و وا

  نفوس را در اينمدت از طرف ملت مسيح کشته شدند
  در مسئلۀ پروتستان و کاتوليک بموجب تاريخ نهصد

  حال اين قضيه چه مناسبت* هزار نفس کشته شد 
  با تعاليم مسيح دارد با آنکه حضرت مسيح چنين تعاليمى

  جميع مسيحيان*  بکلى بعکس او معامله نمودند فرموده
  اين بيان حضرت را در انجيل ميخوانند و لکن عمل

  اگر بموجب آن عمل* نميکنند از اين خواندن چه ثمر 
  

  ١٠٧ص 
  من( در انجيل ميفرمايد * ميکردند آنوقت ثمر داشت 

  يعنى از ثمر فهميده ميشود که اين شجره) ثمار هم تعرفونهم ا
  پس معلوم شد که* بارکه است يا شجرۀ خبيثه شجرۀ م

  الکاظمين و( دين قول نيست بلکه عمل است در قران 
  ميفرمايد)  المحسنين ّحبالغيظ و العافين عن الناس و ا ي

  ى عليه بايدّتعدى نمايد مّتعديعنى اگر نفسى بنفسى 



  حال* حليم باشد و عفو نمايد و احسان و انعام کند 
  د که اعمال چه قدر مخالف اقوال استمالحظه نمائي

ّچه ظلم و ستمها وارد شد حتى خون سيد الشهداء را ّ  
  جمال مبارک ميفرمايد اگر چنانچه مخالف* ريختند 

  شريعة ا نبود دست قاتل خويش را ميبوسيدم
  ولى چه توان نمود که* و از مال خود ارث ميدادم 

  نزد اينعبدحکم محکم کتاب روا نداشت و حطام دنيا در 
  ٓمقصود اينستکه بايد بموجب تعاليم الهى عمل* نبود 

   *ٓديان الهيه در بدايت عمل بود نه قولادر جميع * نمود 
ٓمثال در ايام حضرت مسيح حواريين بموجب تعاليم الهى ّ ً  

   از حضيضيکردند اين بود که ترقى کردندعمل م
  ذلت باوج عزت رسيدند و از ظلمات اوهام بنور هدايت

  
  ١٠٨ص 

  ّهميشه چنين بوده ولى چون آن ايام* مهتدى شدند 
   کم کم عمل کم ميشودميگذرد بتدريج تغيير مينمايد

  و قول زياد ميگردد تا بدرجه ئى ميرسد که عمل نميماند
  اينستکه در قرون وسطى* تمام صرف قول ميشود 

   بود که از تعاليم مسيحى اثرىه رسيد اىامر ا بدرجه
  امراء و ملوک مسيحى جميعًا بهم* ده بود باقى نمان

  مالحظه کنيد مجلسى که* افتادند حرب دائمى بود 
  در الهاى بجهت صلح عمومى تشکيل شد چه قدر   
  در مقبولمذاکرات در صلح شد و اقوال چه ق   

  جميع دول وکيل فرستادند جميع مذاکرات    
  هم صلح مسئله بود که دول و ملل با در اين    

  و آشتى نمايند جنگ و جدال نماند      
  *ترک سالح شود                 

  
  ١٠٩ص 

   )١٣٢٩  ذى قعده سنۀ١٣نطق مبارک شنبه (
   )١٩١١  سنۀنوامبر ٤ پاريس - در منزل مبارک( 
 هو ا  
  از قبيلوپا مجامع بسيار تشکيل ميشود را در



   جميع *رافياغعت معارف سياست جارمجالس تجارت ز
  بجهت ترقياتّ مجامع خدمت بعالم مادى ميکند اين

  ماديه است از عالم روحانيت هيچيک نصيبى ندارد
   جسمانيست روحانى نيستناسوتيست الهوتى نيست

  مجلسى که االن در پاريس* زمينى است آسمانى نيست 
  تشکيل ميشود مجلس شماهاست که نصيب از فيض

  ملکوتىٓالهى دارد احساسات روحانى در آنست بانوار 
  ٓروشن است نداى آسمانى در آنست محبت الهى در آنست

  ٓقلوب با يکديگر مرتبط است و جانها ببشارات الهى
  ٓکوت الهى است و نهايت آماللمستبشر توجه بم

  اين مجلس روشن است اين مجلس* وحدت عالم انسانى 
  ّمعطر است اين مجلس سبب روح محبت است که در

  ٓيدات الهى است ايني بتأّمؤيدقلوب بدمد اين مجلس 
  

  ١١٠ص 
  مجلس زنده بنفثات روح القدس است اين مجلس روز

   بدرجه ئىببروز وسعت مييابد اين مجلس عنقري
  پس* ق خواهد کرد ّوعالم تفرسد که بر جميع مجالس 

  ٓشما ها بدانيد که مشمول الطاف الهى هستيد خدا شما را
  دبجهت توحيبجهت محبت خود انتخاب کرده است 

  عالم بشر بجهت محبت قلوب بجهت احساسات روحانى
  پس خدا را بايد شکر کنيد* ٓبجهت تقرب بدرگاه الهى 

   *که همچو فضلى شامل کرده و همچو عنايتى مبذول داشته
  اگر در تمام حيات خود شکر خدا را کنيد از عهدۀ

  حال را*  اين نعمت بيرون نخواهيد آمد شکرانۀ
  نه ئيست که در زمين کاشتهنظر نکنيد اين مثل دا

  شود در بدايت اهميتى ندارد لکن هر دانه درخت
  ميشود ثمر ميدهد آنوقت معلوم ميشود که چه قدر

  پس شما ها بدانيد که خدا تاج* اهميت داشته  
  موهبتى بر سر شما گذاشته و کوکبى نورانى   

  فق شما طالع کرده که اين اقليم راااز     
  احاطه خواهد کردعاقبت             

  *جانتان خوش باد                



  
  ١١١ص 

  ) در منزل ١٣٢٩  ذى قعده سنۀ١٤نطق مبارک ( 
   )١٩١١  نوامبر سنۀ٥پاريس در مبارک ( 
 هو ا  

  امروز هوا تاريک است* بسيار خوش آمديد 
  بر است شرق خوشتر است که هميشه آفتابا

  بق باطن استبر بسيار کم است ظاهر طاو روشن است 
   شرق دو روشنائى دارد روحانى *لفظ موافق معنى است

  ٓانوار الهى هميشه از شرق تابيده و عالمو جسمانى 
  نور ظاهر* اما نور بر دو قسمست * غرب را روشن کرده 

  کيفيتى است از اجسام فلکيه زيرا جميع اشياء بنور ديده
  هرميشود بدون نور چيزى ديده نميشود ولى اين نور ظا

  نميداند که اشياء را ظاهرحتى از خود بيخبر است 
  ما نور بصر مظهر اشياست و کاشف اشياءا *يکندم

  نور* يعنى اشياء را کشف ميکند و احساس مينمايد 
  بصر نيز حقيقت اشياء را ادراک نميکند ولى نور

  عقل هم اشياء را ظاهر ميکند هم اشياء را کشف ميکند
  

  ١١٢ص 
   پس نور عقل اعظمک ميکندهم اشياء را ادرا

ٓاما نور الهى فائق بر نور عقل است * انوار است    زيرا* ّ
ٓنور عقل ادراک اشياء موجود را ميکند اما نور الهى ّ  
  ادراک اشياء غائبه را مينمايد ادراک حقايقى ميکند

  ٓاين نور الهى است* که هزار سال بعد ظاهر مى شود 
  سال پيش داده انداين است که انبيا خبرهائيکه هزار 

  ٓاز اين معلوم ميشود که نور الهى* ٓاالن ظاهر ميشود 
  در هزار سال پيش اين اشياء را ظاهر کرده هم کشف

  حاال ثابت ميشود که از پيش* کرده هم ادراک نموده 
  ٓ نور الهى بکنيم چه کهّتحرىپس بايد ما * ادراک کرده 

  فرمايداز جميع انوار اعظم است نوريکه حضرت مسيح مي
   نوريکه حضرت موسى فرموده ايناين نور است
   زيرا تجلى الوهيت را در اين نور مشاهدهنور است



  اين* از اين نور از اين آتش نداى حق را شنيد کرده 
  ا( نوريست که حضرت محمد در قرآن ميفرمايد 

  ى اين نور را بکنيدّتحر) ّنور السموات و االرض 
  ٓ ادراک کنيد تا باسرار  الهىتا اينکه حقائق اشياء را

  بينيد تا بر جميعگرديد تا آنچه مستور است بمطلع 
  

  ١١٣ص 
  اين نور مثل آئينه ايست* حوادث غيبيه مطلع شويد 

  ور جميع اشياء منطبع است اين نورصه ينگونه در آئچ
  *نيز محيط بر جميع صور و محيط بر جميع اشياء است 

  ف ميشود اسرار کتاباينستکه حقايق اشيا بآن نور کش
  مقدس بآن نور واضح ميشود اسرار ملکوت بآن نور

  ٓوالم الهى بآن نور ادراک ميشودمشهود ميگردد ع
  ٓحقائق اسماء و صفات الهى بآن نور معلوم ميشود

  *بآن نور روابط بين حق و خلق واضح ميشود
  *لهذا اميدوارم که بآن نور منور شويد 

  ) در منزل مبارک ١٣٢٩ ذى قعده ١٥نطق مبارک ( 
   )١٩١١ سنۀ نوامبر ٦پاريس ( 

              هو ا  
  در شرق ميشنيدم که* من از شرق آمدم بغرب 

  حال مالحظه* اهالى غرب احساسات روحانى ندارند 
   احساسات روحانى دارند بلکهالحمد ميکنم که 

  احساسات روحانيشان از شرق بيشتر است ولى تا بحال
  هر گاه چنانچه مانند مربيان* نى نداشتند مربى روحا

  شرق در غرب پيدا شده بود معلوم بود که غرب در چه
  

  ١١٤ص 
  که در شرق اشتهار يافت اگر تعاليمى* درجه ئى بود 

  در غرب اشتهار يافته بود حال معلوم بود چه روحانيتى
  من چنين ميدانم که استعداد اهل غرب* ظاهر شده بود 

   اينکه بعضى از نفوس هستند که بکلىو لوبسيار است 
   از روحانياتنگ همچنانکه اين س*از روحانيات محرومند

  بيخبر است آنها نيز چنينند آرزويشان اينستکه انسان را



  مشابه حيوان دانند چنانچه حيوان از روحانيات
  همت انسان بايد بلند* محرومست انسان هم محروم باشد 

  را بعالم رحمن رساند لکنباشد رو بعلو باشد تا انسان 
  *اين نفوس جهدشان اينستکه انسان ترقى معکوس نمايد 
  ٓاين انسان ساللۀ مقدس الهى است ميخواهند نسبت

  انسان را بميمون دهند نهايت همتشان اين است ساللۀ
  و حال آنکه ميانۀ* چه قدر اين افکار از صواب بعيد است 
  در امور جسمانىانسان و حيوان مشابهتى نيست هر چند 

  مشترکند لکن انسان داراى عقل است روز بروز
  مالحظه کنيد* افکارش علومش معارفش رو بترقيست 

  از قرون وسطى تا بحال چه قدر ترقى کرده چه مقدار
  صنائع و بدائع بظهور رسيده اگر جميع صنائع و علوم

  
  ١١٥ص 

  و اکتشافات پنجاه قرن را باصنايع واکتشافات اين عصر
  ًمثال از* ابله کنند معادل يکسنۀ اين عصر نميشود مق

  زمان موسى آنچه علوم و صنائع و اکتشافات تا اين قرن
  پس* قرن اخير نميشود  بظهور رسيده معادل اين يک

  واضح شد که انسان هميشه رو بترقى بوده و سبب ترقى
  ّاما حيوان* ٓآن قوۀ عاقله است و قوۀ فيوضات الهيه 

   نيست حيوان امروزه همانين دو قوهچون داراى ا
  ديگر امتيازى اعظم از اين* حيوان پنج هزار سال قبلست 

  از براى انسان نميشود اين واضحست که انسان اشرف
  بارى از* ممکناتست انسان آينۀ نمايندۀ حق است 

  هست اينجهت که ديدم احساسات روحانيه در اينجا
  شرق شود و اميدوارم که غرب بسيار مسرور شدم

  و احساسات روحانيه احاطه نمايد و بواسطۀ تعاليم حضرت
  بهاء ا چنان قوت بنفوس رسد که غرب مانند شرق

  *روشن گردد 
  ّواهب العطاء و يا غافر الخطاء و يا راحم الضعغاء اللهم يا

   عليکًبين يديک مبتهال من عبادک االصفياء ترانى واقفًا
  ناالتى سبقت الممکنات بسألک برحمتک ا*  اليک ناظرًا

  



  ١١٦ص 
  الء على ما تحب و ترضى و نور قلوبهم بنور الهدىتؤيد هؤ

  اجعل لهم نصيبًا من بهى واالو اسمعهم نداء ملکوتک 
  ثم استقمهم على امرک بين الورى لئال* بحر العطاء 

  *عتساف االولى اختالف من االيزعز عهم ارياح 
  يات معرفتکرااجعلنا آيات رحمتک بين خلقک و رب 

  بين عبادک و نفوسنا منقطعة اليک و قلوبنا منجذبة
  رىبّيد هؤ الء الضعفاء برحمتک الکابآيات تقديسک و 

  رب انک حنان على* و هؤالء الفقراء بموهبتک العظمى 
  کل فقير و منان لکل اسير و معين لکل ضعيف و مغيث

  ذالء ببابک فقراء الى ملکوت غنائکاترانا * لکل ذليل 
  جودک و اعف عنا خطايانا بفضلک فارحمنا بفضلک و

  انک انت الکريم انک انت* و عنايتک 
   *زيز المعين المقتدر القديرعال
  
   )١٣٢٩ ذى قعده ١٦نطق مبارک شنبه ( 
   )١٩١١ نوامبر ٧در منزل مبارک در پاريس ( 

هو ا  
  امروز ميخواهم قدرى از مصائب جمال مبارک براى

  ر سال سوم ظهور باب يکروز جمالد* شما بيان کنم 
  

  ١١٧ص 
  مراءافردا جمعى از * مبارکرا در طهران حبس نمودند 

  و وزراء دولت اعتراض کردند و وساطت نمودند جمال
   بعد در سفر مازندران وقتيکه *مبارک بيرون آمدند

  بقلعۀ شيخ طبرسى تشريف ميبردند شبانه جمعى رو
  فتند بردندگريازده نفر سوار ريختند و جمال مبارک را با 

  روزى جميع علماء در مسجد مجتمع شدند* بشهر آمل 
  و جمال مبارکرا حاضر کردند و اهل شهر آمل نيز جمع

  ابّصتيشه ق ّفى با اسلحه ئى نجار باشدند هر صن
  مقصودشان اين بود که* ساطور زارع با بيل و کلنگ  با
  

  ماء شروععل* بهيئت اجتماع جمال مبارک را شهيد نمايند 



  الى کردند جواب کافىسؤهر بسؤاالت علميه نمودند 
  ّجمال مبارک حقيقت ظهور را بادله* شافى شنيدند 

  علماء عاجز ماندند در صدد* و براهين ثابت فرمودند 
  لوحى* بر آمدند که از نوشتجات چيزى بدست آرند 

  ولى از جيب يکى از خادمين جمال مبارکااز الواح نقطۀ 
  در آن لوح يکفقره* بمالباقر بود در آوردند که موسوم 

  از بيانات حضرت امير مؤمنان على عليه السالم بود که
  مال على جان* ) محو الموهوم و صحو المعلوم ( ميفرمايد 

  
  ١١٨ص 

  که يکى از علماى آمل بود صدا را بخنده بلند کرد گفت
  بصاد بنويسد را  کسيکه صحوفضيلت باب معلوم شد

  بايد بسين نوشته ۀ علمش معلومست صحوديگر مرتب
  جمال مبارک فرمودند جناب* شود باب غلط نوشته 

  آخوند شما خطا کرديد و نفهميديد اين عبارت کالم
   *حضرت امير مؤمنان است در جواب کميل ابن زياد نخعى

  ال از حقيقت مينمايد چندسؤدر وقتيکه از آنحضرت 
  د زدنىض ميکن ميفرمايند در هر مرتبه عرفقره جواب

  الموهوم و صحو المعلوم تا آنکه ميفرمايند محو بيانًا
  ق استحيعنى کسيکه طالب فهم حقيقت و وصول ب

  موهومات و مسموعات تقاليد پاک و مقدساز بايد قلب را 
  نمايد و ناظر شود بآنچه مظهر ظهور ميفرمايد از

  در وقت ظهور* دد گرموهوم بگذرد و بمعلوم ناظر 
يهود و نصارى هرگاه موهومات و مسموعاترسول ا   

  ذارده بودند و بآن حضرت ناظر شده بودندگخود را 
  بصاد بمعنى  صحوکلمۀ اين* بحقيقت ميرسيدند 

  هوشيارى است و سهو بسين بمعنى فراموشى و غفلت است
  بسيار فرق است مابين اين دو کلمه شما سهو نموديد

  
  ١١٩ص 

   *ح نوشته شدهو غفلت کرديد اين عبارت صحي
  چون اين بيانات در مجمع حضور خواص و عوام از
  لسان مبارک ظاهر شد جميع مبهوت شدند و جهل آن



  مجتهد واضح شد و کل دانستند که آن آخوند از علم
  اين فقره بسيار بر علما گران آمد* عارى و بريست 

  ٔو دانستند که اگر جمال مبارک چند مجلس در مال عام
  د اکثر خلق تصديق ايشان خواهندبيانات بفرماين

   *ّلذا متفق شدند که حکم بر قتل جمال مبارک دهند* نمود 
  ميرزا تقى خان حاکم آمل از اين مرحله بسيار خائف

  مالحظه کرد اگر چنين امرى واقع* ريشان شد پو 
  گ بزرشود ميانۀ قبيلۀ نورى و الريجانى که دو طائفۀ

  *تا ابد باقى خواهد ماند دارالمرزند نائرۀ حرب و قتال 
  ء و تسکينشانى قلوب علماّلذا بخاطرش رسيد که محض تشف

  امر داد جمال مبارک را* ذيتى بجمال مبارک وارد آورد ا
  چوب بستند بقدرى زدند که از پاى مبارک خون جارى

  شد بعد از آن آوردند در مسجد پهلوى ديوارى
  ن چندميرزا تقى خا* نشاندند که نزديک بخانه بود 

  مر داده بود آن ديوار راا ّنفر از آدمهاى خود را سرًا
  

  ١٢٠ص 
  بمحض اينکه ديوار خرابو از پشت خراب کنند 

   *شد جمال مبارک را روى دست ببرند بخانۀ حاکم
  ان حاکم نيز چنين کردند و جمال مبارک را از ميانگگماشت

  آنجماعت بسرعت تمام بردند بخانۀ ميرزا تقيخان
  ارۀ خلق خواستند از آنطرف بيايند جمال مبارک راّجل و تا

  بخانه رساندند و درب خانه را بستند و از باالى بام فراشهاى
  حاکم مردم را ممانعت نمودند بهر نحوى بود متفرق

   و اين تدبير حاکم سبب شد که علماء نتوانستند *ساختند
  بعد از چند روز* جمال مبارک را آن روز بقتل برسانند 

   و در سنۀ *يگر جمال مبارک بطرف طهران توجه فرمودندد
  ولى جمال مبارک را در طهران دراهشت از ظهور نقطه 

  زندانى حبس نمودند که در روز ابدًا روشنائى نداشت
   سخت گرفته اىو نهايت تضييق نموده يعنى بدرجه

  ُبودند که بوصف نميآيد پاهاى مبارک در کند بود
  در گردن مبارک آن زنجير بقدرىو زنجير بسيار سنگين 

  سنگين بود که سر مبارک را ميآورد بزمين چوب



  لباس مبارک را* دو شاخه ئى بايد زير زنجير بزنند 
  هنه پاره ئى که کله نداشت بر سرکگرفته بودند کاله نمد 

  
  ١٢١ص 

  جمال مبارک چهار ماه در* مبارک گذارده بودند 
   بيرون آوردندآن محبس بآن حال بودند بعد از حبس

  در بغداد يازده سال* و ببغداد سرگون نمودند 
  تشريف داشتند دو سال بکردستان سفر فرمودند

  در آن يازده سال جميع اعداء* مابقى را در بغداد 
  در نهايت عداوت و بغضا بودند لکن جمال مبارک
  در نهايت بشاشت و سرور بقسمى معاندين در صدد

  ميد حيات تا شامايچ صبحى ّضر جمال مبارک بودند که ه
  در آن* ميد زندگانى تا صبح نبود او هيچ شامى 

  سنوات از جميع جهات علماء بحضور مبارک مشرف
   کافيهاالت علميه مينمودند و اجوبۀ شافيۀسؤميشدند و 
  و اين مرحله سبب اشتهار صيت جمال مبارک* ميشنيدند 

  اينعلماى ايران که در آنجا بودند * در اطراف شد 
  ناصرالدين شاه* قضيه را بناصرالدين شاه نوشتند 

  از سلطان عثمانى خواهش کرد که جمال مبارک را از بغداد
  سرگون باسالمبول کنند بحکم سلطان عثمانى بردند

  بعد از چهار ماه از اسالمبول سرگون* باسالمبول 
  بروميلى کردند باز بخواهش ناصرالدين شاه از روميلى

  
  ١٢٢ص 

  مدت حيات را* ريه منزل دادند کبعکا در قشلۀ عسبردند 
  ديگر بالياى* در عکا بسر بردند و مسجون بودند 

  *جمال مبارک که در حبس عکا وارد شد بوصف نمى آيد 
  بعد از ورود بحبس عکا بجميع سالطين الواح نازل شد
  و بواسطۀ پست فرستادند مگر لوح ناصرالدين شاه که

  و فرمودند اگراانى برد و بآن را ميرزا بديع خراس
  ل ميکنى ببر او قبول شهادت کردهشهادت را قبو

  لوحرا گرفت و عازم ايران شد تا بطهران رسيد و در
   در آنوقت *بين راه در جائى با احباب مالقات ننمود



  ناصرالدين شاه در نياوران شميران بود که محل صيفيه
  ارتاست ميرزا بديع رفت در سرتپه ئى که مقابل عم

  روزى ناصرالدين شاه در قصر* شاهى است منزل نمود 
  با دوربين تماشاى اطراف بيابان مينمود ديد شخصى

   باز با دوربينگرروز دي* با لباس سفيد در سر تپه ئى نشسته 
  تماشا مى نمود ديد همان شخص در تپه نشسته روز سوم نيز
  بهمين نحو آنشخص را ديد دانست که او را حاجتى است

  و تو کيستى چرا درا پرسيدند از  *ستاد او را بياورندفر
  اينجا نشسته ئى گفت من نامه ئى از شخص بزرگى بجهت

  
  ١٢٣ص 

  يرند گفتگخواستند نامه را از او ب* ده ام ورآسلطان 
  *بايد خودم بدست شاه دهم او را بردند حضور شاه 
  شاه از او پرسيد تو کيستى و چه در دست دارى گفت

  ه ئيست از بهاء ا بجهت شاه آوردم شاه نامه رااين نام
  او را بردند حبسگرفت و گفت او را نگاه داريد 

  بپرسيد رفقاى تو کيانند پرسيدند گفت از او  *کردند
  *در جواب گفت من کسى را نميشناسم و رفيقى ندارم 
  سه روز او را بانواع عذاب داغ و زجر کردند ابدًا اسم

   حالتيکه او را داغ ميکردند عکسدر* نفسى را نگفت 
  شاه آن نامه را* او را گرفته روز سوم شهيدش کردند 

  فرستاد نزد علما که جواب آن را بنويسند بعد از چند روز
  شاه در جواب* علما گفتند اين شخص دشمن شماست 

  گفت من ميدانم که دشمن من است ميگويم جواب
   متغيرشاه* مطالب او را بنويسيد جواب ننوشتند 

  شده گفت من اينقدر علما را احترام ميکنم انعام ميدهم
  ى جواب چنين نامه ئى را بنويسندکه چنين روز

  و جمال مبارک در آن* حال آنها چنين جواب ميگويند 
  لوح ميفرمايد اين امر از دو شق بيرون نيست يا حق است

  
  ١٢٤ص 

  با آنهايا باطل شما علما را حاضر کنيد و مراهم بخواهيد تا 
  نيد اگرکاگر حق است تصديق * صحبت بداريم 



  در آن لوح* باطل است هر چه ميخواهيد اجراء داريد 
  بناصرالدينشاه نصائحى فرمودند ميفرمايند بسلطنت
  دو روزه مغرور مباش چه قدر سالطين آمدند و جميع

  مر ا استامر ااين * ثرى باقى نماند ارفتند و از آنها 
  مر ا راا*  مقاومت کنى نميتوانى منع نمائى تو نمى توانى

  هيچکس مقاومت نتوانسته و تو هم نميتوانى و عنقريب
  ٓمر الهى بلند خواهد شد شرق و غرب را احاطه خواهدا

  ٓنصايح الهى را قبول نکرد بهمان غرور باقى* نمود 
  *ماند تا از اين عالم رفت 

  بارى جمال مبارک در اين سجن بودند لکن در
  نهايت عزت بودند مثل حبس سائرين نبود ابدًا بکسى

  مأمورين ميآمدند رجا ميکردند* اعتنائى نمينمودند 
  متصرف عکا پنجسال* مشرف شوند قبول نميفرمودند 

  چندى* رجا و التماس کرد مشرف شود اذن نفرمودند 
  که نگذشت که هر وقت ميخواستند بيرون تشريف

  صر که تشريف داشتندببرند تشريف ميبردند حتى در ق
  

  ١٢٥ص 
  ا سيد على متصرف و جميع مأمورينقوقات عروسى آا

  از عکا بقصر که نيم فرسخى عکاست آمدند و جمال
  اين* حوال پرسى هم نفرمودند امبارک از آنها 

  بود خالصۀ باليا و زحمات و حبسهاى    
  *جمال مبارک و السالم           

  
  )در منزل مبارک ١٣٢٩ ذى قعده ١٧نطق مبارک ( 

   )١٩١١  نوامبر ٨در پاريس          (
                  ُهوا  

  *انسان حيوان نبات حتى جماد جميع حياتشان بآبست 
  *حتى حيات جماد بآب شفاف منجمد ثابت شده است 
  و اين از اکتشافات اخيره است که جماد هم حيات دارد

  پس سبب * و حيات او بآب منجمد شفاف ثابت ميشود
  حيات آب است که از اين است  ميفرمايد بايد از آب

  و روح تعميد شد يعنى از آن چيزيکه سبب حيات



  ابديست و آن ماء عين آتش است يعنى محبت ا زيرا
  محبت ا چون پرده ها را ميسوزاند آتش گفته ميشود

  
  ١٢٦ص 

  بارى محبت ا* چون سبب حياتست آب گفته ميشود 
  قت فضائل عالم انسانى است بآن طينت بشر پاکحقي
   نقائص عالم انسانى نجات مييابد بمحبت ا ازميشود

   محبت ا سبب *بمحبت ا ترقى در عالم فضائل ميکند
  محبت ا از براى جميع بشر* نورانيت عالم ميشود 

  سبب وحدت ميشود محبت ا درمان هر دردى است
  م هر زخمى محبت ا سبب سعادتو محبت ا مره

  عالم بشر ميشود بمحبت ا انسان حيات ابدى
  پس*  بمحبت ا سعادت سرمديه مى يابد مييابد

  بايد ما جميع کوشش و جهدمان اين باشد که مظاهر
  زيرا محبت ا حقيقت جميع اديانست* محبت ا باشيم 

  حضرت * محبت ا اساس تعاليم عالم انسانى است
   ا حضرتتبمحب* ابراهيم بمحبت ا بتها را شکست 

  *بمحبت ا يعقوب اسرائيل گشت * اسحاق برکت يافت 
  بمحبت ا* بمحبت ا حضرت يوسف عزيز مصر شد 
  بمحبت ا* حضرت موسى قوم اسرائيل را نجات داد 

   اتبمحب* حضرت مسيح حيات جاودانى بخشيد 
  مد قوم عرب را از اسفل در کات جهل باعلىحضرت مح

  
  ١٢٧ص 

  بمحبت ا حضرت باب جانفشانى* درجات علم رسانيد 
  نمود و بشارت بظهور بهاء ا داد و سينۀ خود را

  بمحبت ا حضرت بهاء ا* هدف هزار گلوله کرد 
  پس جميع فکرتان* بر شرق و غرب اشراق فرمود 

  ا صرف آن کنيدذکر تان وقت خودتان ر
  *که مظاهر محبت ا باشيد 

  
  ) ذى قعده ١٧هار شنبه چنطق مبارک ( 
  ) در منزل مبارک در پاريس ١٣٢٩ سنۀ( 



١٩١١ سنۀ نوامبر  ٨(   
ُهو ا  

  جميع ملل عالم از حيثيت اقوال کاملند جميع ذکر
  جميع ميگويند صدق مقبولست* ميکنند که محب خيرند 

  مانت فضيلت عالم انسانيست خيانتا  *و کذب مذموم
  دلها را خوشنود کردن خوبست نه* ذلت عالم انسانى 

  
  ١٢٨ص 

   *مهربانى خوشست نه بغض و عداوت* دلها را شکستن 
  *رحمت خوبست نه زحمت * عدل خوب است نه ظلم 

  نور مقبولست نه* حسن اخالق خوبست نه سوء اخالق 
   خوش است نهکرم* علم عزت انسانست نه جهل * ظلمت 

  هدايت* توجه بخدا خوبست نه غفلت از خدا * بخل 
  ولى جميع اينها در* خوش است نه ضاللت و امثال ذلک 
  هر نفسى بهوى* عالم قول ميماند عملى در ميان نيست 

  هر کس در فکر منفعت* و هوس خود مشعول است 
  هر نفسى*  مضرت ديگران در آن باشد و لوخويش است 
  هر کس در فکر* ود است نه ديگران در فکر ثروت خ

  نهايت آرزوى* راحت و آسايش خويش است نه سائران 
  ولى بهائيان نبايد* ناس اين است و مسلک شان چنين 

  لشانمبهائيان بايد ممتاز باشند بايد ع* چنين باشند 
  بعمل رحمت عالميان باشند نهبيش از قولشان باشد 

  ان اثبات صداقتبرفتار و کردار و اعمال خودش* بقول 
  مانت نمايند فضائل عالم انسانى را آشکاراکنند و اثبات 

  کنند نورانيت آسمانى را واضح نمايند اعمالشان فرياد
  *برآرد که من بهائى هستم تا سبب ترقى عالم انسانى شوند 

  
  ١٢٩ص 

  اگر انسان باعمال بهائى قيام و رفتار کند هيچ قول الزم
  اعمالست که*  را ترقى داده اعمالست که جهان* ندارد 

  اعمالست که اين صنايع را* اين مدنيت را ترويج کرده 
   *اعمالست که اين اکتشافات را ظاهر کرده* آشکار کرده 

  اگر* اعمالست که عالم مادى را بايندرجه رسانده 



  انچه اعمال نبود اقوال بود آيا ممکن بود اين مدنيتنچ
  ميتوانيم استداللپس باين برهان * مادى حاصل شود 

  اعمال اهل* کنيم که روحانيات هم نظير مادياتست 
   اعمالت سبب حيات قلوب ميشود نه اقوالملکو

  خيريه سبب مسرت وجدان ميشود فضائل عالم انسانيه
  پس شما بايد شب و روز* سبب نورانيت بشر ميشود 

  تضرع و زارى کنيد و دعا نمائيد و از خدا بخواهيد که
   شويد نه اقوال توجه بخدا کنيد مناجاتموفق باعمال

  کنيد نماز کنيد بکوشيد بلکه عمل خيرى از شما
  ئيراه  هر افتاد *هر فقيريرا سبب غنا شويد* ظاهر شود 

  *هر محزونى را سبب سرور شويد * دست گير گرديد 
  هر خائفى را سبب امنيت* هر بيماريرا سبب صحت شويد 

  هر غريبى را*  را سبب چاره شويد  ئىهر بيچاره* گرديد 
  

  ١٣٠ص 
  هر بيسر و سامانيرا منزل و مأوى* ملجأ و پناه باشيد 

  اگر بآن موفق* اينست صفت بهائى * شويد 
  شويم بهائى هستيم اگر موفق نشويم

  *خدا نکرده بهائى نيستيم 
  

   در مجلس اليانس١٣٢٩ ذى قعده ١٨نطق مبارک 
  جشنبه بعد ازپن) روحانيون ( اسپرتيوايست 

  ٢١ه سن جرمن نت در تاالر آ١٩١١ نوامبر ٩ظهر 
  رئيس مجلس و جمعيت -ديوکلمبيد پاريس  کوچۀ
  نهايت ادب و رعايت ستايش از بهائيان با

  حضرت عبد البهاء فرمودند* نمود 
ُهو ا  

  از فرمايشات رئيس و احساسات قلبيۀ ايشان نهايت
  ا که در پاريسممنونيت را دارم و شکر ميکنم خدا ر

  
  ١٣١ص 

  ٓاالن فضاى اين* در همچو مجمع روحانى حاضر شدم 
   بنظر حقيقت نظر کنيم مملو از روح استگرمجلس ا



   تأييد روح القدسفيوضات آسمانى شامل است
   اين قلوب باحساسات روحانيهالحمد * مشهود است 

  روح بمنزلۀ* فائضند در آنها اهتزازات روح موجود 
  هر چند متعددند* ين جمع بمنزلۀ امواج درياست ا

  هر چند بظاهر مختلف* ّاما منبعث از يک درياست 
  *شکالند لکن وحدت روح جلوه دارد اال ّالصور و

  ٓ الهى بجهت تربيت بشرجميع انبياء جميع مظاهر مقدسۀ
  انسانى ظاهر و آشکار جلوه نمايدآمدند تا وحدت عالم 

  دريا باشد زيرا روحامواج را حکمى نماند حکم حکم 
  در انجيل ميفرمايد* مانند درياست و اجسام مانند امواج 

  فتندگز آسمان نازل ميشود چنانچه رئيس که اورشليم ا
  اين اورشليم آسمانى يقين است سنگ و آهک و گل نيست
   *ٓآن تعاليم الهى است که بقوۀ روح در بين بشر جلوه نمايد

  ده بود نورانيتٓچون مدتى تعاليم الهى فراموش ش
  اورشليم آسمانى را اثرى نمانده بود لهذا بهاء ا از شرق
  ٓظاهر شد اورشليم آسمانى که عبارت از تعاليم الهيه است

  
  ١٣٢ص 

   و اين معلوم است کههقطار جلوه نمودادر ايران و سائر 
   *ٓاورشليم آسمانى تعاليم الهى است که از آسمان نازل ميشود

  شليم از بنياد افتاده بود دو باره تأسيسهر چند اين اور
   حالسمانيه و قواى ماديه غلبه يافتهقواى ج* شد 

  و الحمد  در پاريس* در شرق قواى روحانيه غالب است 
  *جمع محترمى ميبينم که آنها بنفثات روح زنده اند 

  * انسان بروح انسان است انسان بجسم انسان نيست
   حيوان شريکست اما بروحزيرا در جسمانيات انسان با

  مالحظه کنيد چنانچه شعاع آفتاب* ممتاز از حيوان 
  زمين را روشن ميکند همينطور روح اجسام را روشن

   روح است *روح است که انسان را آسمانى ميکند* ميکند 
  *که انسان را از نفثات روح القدس مستفيض نمايد 

  روحست که* روح است که حقايق اشيا را کشف کند 
   علوم راروحست که همۀ* اينهمه آثار ظاهر نموده 

  *روحست که حيات ابدى بخشيده * تأسيس کرده 



  روحست که* روحست که ملل مختلفه را متحد نمايد 
  روحست که عالم انسانى را* شرق و غرب را جمع کند 

  لهذا نفوسيکه مستفيض از قوۀ روح* عالم ربانى نمايد 
  

  ١٣٣ص 
  حال الحمد  شما که از عالم* لمند  عاحياتهستند سبب 

  روح مستفيض هستيد البته از تعاليم بهاء ا که مؤسس
  زيرا تعاليم بهاءا* روحانياتست مسرور و مشعوفيد 

  *صرف روحانيست 
  تحرى حقيقت سبب ظهور* اول تحرى حقيقت است 

  را روح بقواى محسوسه احساس نشودروح است زي
  هر چند جسم* هر و آشکار گردد ولى بقواى باطنيه ظا

   *انسان محسوس است ولى روحش پنهان و حاکم بر جسد است
  دواتااز براى روح دو تصرفست يکى بواسطۀ آالت و 

  يعنى بچشم ميبيند بگوش ميشنود بزبان ميگويد هر چند
  هرچند اين آالت در کارند ولى محرک روحست اين

  ما تصرفو ا* قوى از جسد ظاهر لکن بقوۀ روحست 
  ديگر که بدون آالتست در عالم رؤيا بدون چشم ميبيند
  بدون گوش ميشنود بدون زبان ميگويد بدون حرکت

   چشمجميع قواى روحانى بدون واسطۀ* پا سير ميکند 
  پس معلوم شد که از* در عالم رؤيا ظاهر و آشکار است 

  تصرف بواسطۀ آالت يک* براى روح دو تصرفست 
  تصرف بدون و گوش و غيره و يکجسام مانند چشم ا
  

  ١٣٤ص 
  و همچنين جسم در غرب است ولى روح حاالت* آالت 

   *شرق را کشف ميکند و در آنجا تدبير و تمشيت امور مينمايد
  پس ثابت و محقق مى شود که روح عظيم است و جسم

  جسم مانند بلور است و روح مانند* نسبت بروح حقير 
   بلوراست اما ظهور و جلوۀنور هر چند بلور در نهايت صف

  نور محتاج ببلور نيست روشن استبضياء نور است 
  همينطور* لکن بلور محتاج بنور است تا روشن شود 

  جسم محتاج بروح استروح محتاج بجسم نيست 



  مالحظه*  است هروح بجسم زنده نيست جسم بروح زند
  کنيد جسم هر قدر تناقص پيدا کند روح بر عظمت

  ًمثال دست انسان اگر قطع* قيست و قوت خود با
  شود روح بقدرت و سلطنت خود باقيست چشم اگر کور

  اما اگر فيوضات روح* شود روح ببصيرت بر قرار 
  پس* از جسد منقطع شود فورًا جسد معدوم است 

  اين روح* ثابت شد که انسان بروح انسانست نه بجسد 
  ى از اشراقاتاقاشرٓفيضى از فيوضات الهى است 

   بنفثاتّمؤيد حقيقت است ولى اين روح انسانى اگر شمس
  نفثات* روح القدس شود آنوقت روح حقيقى گردد 

  
  ١٣٥ص 

  يم الهيست آنوقت حيات ابدى يابدروح القدس تعال
   عالم انسانى را بفضائل رحمانىنورانيت آسمانى جويد

  پس ما بايد بکوشيم بموجب تعاليم بهاء ا* منور نمايد 
   شويمروز بروز سعى نمائيم که روحانى ترعمل کنيم 

   و بوحدت عالم انسانى خدمت کنيمنورانى تر شويم
  ٓمساوات بشريه مجرى داريم رحمت الهيه را منتشر نمائيم
  محبت ا را بر جميع من على االرض عرضه داريم تا قوۀ

  روحانيه در نهايت جلوه ظهور نمايد اجسامرا حکمى
   آنوقت عالم بشر عبارت *ددرواح حکمران گرانماند 

  از يکنفس شمرده شود و وحدت عالم انسانى جلوه نمايد
  ٓ اورشليم الهى تأسيساختالف و نزاع را حکمى نماند

  ّتام يابد جميع بشر از اهل ملکوت شوند و از فيوضات
  حال من شکر ميکنم خدا را* ٓالهى بهره و نصيب برند 

  وحانى شما ممنونمکه در مجمع شما حاضرم و از احساسات ر
  و دعا ميکنم که روز بروز اين احساسات زياد تر گردد

  نبياءاو اين اتحاد و اتفاق بيشتر شود تا آنچه در کتب 
  زيرا اين عصر* اخبار داده شده ظاهر و آشکار گردد 

  جميع آنچه در* عصر عظيم است و اين قرن قرن ربانى 
  

  ١٣٦ص 
  حضرت آنچه کتب مذکور است آثارش ظاهر شده



  ّمسيح فرموده عالماتش مکشوف گشته يوم يوم رب
  اين عصر* ٓ عدل الهى عاقبت جلوه نمايد جليل است

   اين عصر عصر اتحادعصر صلح و صالح است
  در اين عصر اميد است که عالم ناسوتى* و نجاح است 

  اميد  ما چنين است* الهوتى شود انعکاسات عالم 
  از خدا خواهيم* تيم و الحمد  در اين آرزو متفق هس

  متفقنفثات روح القدس زنده باشيد ميع بجکه 
   لسانمان بذکروبمان از محبت ا ممتلئ باشدباشيد قل
  ول گردد اعمالمان اعمال روحانيان باشدغخدا مش

  احساساتمان احساسات ملکوتيان باشد تا نور انسانى
  *ٓکه مثال الهى است الئح و ساطع گردد 

  ريما رحيما اين جمع را بشمع محبتکخداوند مهربانا 
   و اين نفوس را بنفثات روح القدس زندهروشن نما

   و موهبت کبرى مبذولنوار آسمانى ببخشا* کن 
  تأييدات غيبيه برسان و مکاشفات روحانيه ارزان* دار 
  ديده ها را بنور هدى روشن کن و دلها را* فرما 

  ا بشارتارواح ر* بفيوضات نامتناهى غبطۀ گلشن نما 
  

  ١٣٧ص 
  اى* کبرى ده و نفوس را بموهبت عظمى مفتخر نما 

  ذليالنيم* پروردگار فقرآئيم گنج ملکوت ارزان فرما 
  بيسر و سامانيم در پناهت* در ملکوتت عزيز فرما 

   *طالبانيم بالطاف بى پايان رهبرى کن* ملجأ و مأوى ده 
  بى قوتيم قدرت ملکوتى* ساکتانيم نطق فصيح بخش 

  پروردگارا آمرزگارا خطا ببخش* سان فرما اح
  عطا بده گناه بيامرز ما را آداب رحمانى

  بياموز توئى دهنده توئى
   *پخشنده توئى مهربان

  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ١٩نطق مبارک روز جمعه ( 
   )١٩١١ نوامبر ١٠پاريس   - مبارک ( 
 ُهوا  

  ديروز رفتيم در جمعيت روحانيون چون آنجمع



   از بقاى شدانيون بودند لهذا از روح صحبتروح
  ببراهين قاطعه ثابت* روح و فناى جسد صحبت گرديد 

  
  ١٣٨ص 

  ى جسد مشروط بفيض روح القدس استشد که بقا
  ماااگر اين فيض انفکاک يابد جسد معدوم ميشود و 

  زيرا مالحظه* بقاى روح مشروط ببقاى جسد نيست 
  انسان ناقص بشودميکنيم که اگر دست انسان از جسم 

  اگر چشم انسان کور شود روح* روح ناقص نميشود 
  اگر جسم انسان بخوابد روح* انسان ناقص نميشود 

  در عالم خواب جميع اعضاى جسمانى* انسان بيدار است 
   چشم نميبيند گوش نميشودانسان مختل ميشود

  لکن روح سير دارد* کند يدست و پاى انسان حرکت نم
  بيند ميشنود پرواز ميکند جميع شئوندر عالم رؤيا مي

  پس روح محتاج بجسم نيست* خويش را مجرى ميدارد 
  لهذا بر روح عوارض عارض* بلکه جسم محتاج بروحست 

  يکشخص در* و خلل و فتور حاصل نميشود و باقيست 
  جرنالى نوشته که ما منتظر بوديم فالنى از اساس امر

  ء ا بهاحضرتان کند لکن از اساس امر بهاء ا بي
  لهذا مانى نکرد بلکه از روح صحبت داشت بيا

  من از اساس* چنانچه بايد و شايد استفاده ننموديم 
  حضرت بهاء ا ذکر کردم در جمعيت ديگر مفصل بيان

  
  ١٣٩ص 

  نميشود من*  تکرار لزومى نداشت گرکردم دي
  يکصحبتى را در هر مجلسى تکرار کنم اين عجز است که

  يکمسئله را در هر مجلس اظهار کند لهذا منانسان 
  در هر مجلسى بيانى ديگر ميکنم تکرار نميکنم زيرا

   *فائده در اين است در هر مجلسى صحبتى مخصوص بکنم
  طعام نميدهد انسان عاقل در جميع اوقات نفوس را يک

  طعام بدهديک د هر روز طعامى جديد ميدهد اگر الب
  ميوۀ ر روز يک سير ميشود همالل حاصل ميشود

  طبيب هر روز دواى جديد ميدهد* تازه تقديم ميکند 



  بارى مقصد اينست من نظر* نميشود يک دوا بدهد 
باين حکمت ديروز صحبت از اساس حضرت بهاء ا  
  نکردم لهذا الزم شد از براى شما ها هر روز يک اساس

  ساس حضرت بهاء ا ذکر کنم که خوب ملتفتااز 
   شماهاال کند ترجمه کنيد که همۀسؤ هرکس* شويد 

  *اساس بهاء ا را بتمامه بدانيد 
  يعنى بايد) اول اساس بهاء ا تحرى حقيقت است ( 

  نفوس از تقاليدى که از آباء و اجداد موروث مانده
  زيرا موسويان تقاليدى دارند* منزه و مقدس گردند 

  
  ١٤٠ص 

  يدى دارند مسيحيان تقالزردشتيان تقاليدى دارند
  هر ملتى تقاليدى دارد* ى دارند بودائيها تقاليد

  گمان ميکند که تقاليد خودش حق است و تقاليد ديگران
  ًمثالموسويان گمان ميکنند تقاليد خودشان* باطل 

  ما ميخواهيم بفهميم* حق است و تقاليد سائرين باطل 
   * جميع تقاليد که صحيح نيستکدام يک صحيح است

   تمسک داشته باشيم مانع است که تقاليداگر بتقاليدى
  ًمثال شخص يهودى* ديگران را درست تحرى نمائيم 

  چون معتقد و متمسک بتقاليدموسويان است ممکن
  پس بايد تقاليد را* نيست بفهمد ديگران حق هستند 

  بريزد و تحرى حقيقت بکند و شايد حق با ديگران
  *نمايد پس تا ترک تقاليد نشود حقيقت جلوه ن* باشد 
  اگر ترک* اوثان ميگويند اوثان حقست عبدۀ ًمثال 

  اين تقاليد نکنند ممکن نيست هدايت بيابند و بوحدانيت
  پس در تحرى حقيقت انسان بايد ترک* ٓالهى پى برند 

  تقاليد بکند جميع ملل ترک تقاليد کنند آنوقت تحرى
  در اينصورت البد حقيقت ظاهر* حقيقت نمايند 

  ّ پنجنفر هستند اين پنج هر کدام ادعاًمثال* ميشود 
  

  ١٤١ص 
  علم از ديگرى است بايد بمقام امتحانامينمايد که هر يک 

  تا ترک تعصب نکنيم چگونه ميتوانيم* گذاشت 



  مجوسى ميگويد من حقم* ن نمائيم حقيقت را بيا
  يهودى ميگويد من حقم مسيحى ميگويد من

   چگونه ميشودبوذى ميگويد من حقمحقم 
  پس بايد موسوى ترک تعصب بکند* ظاهر شود حق 

  ک تعصب بکند بوذى ترک تعصب بکندمسيحى تر
  *تا اينقسم نشود ممکن نيست حقيقت ظاهر شود 

  شخص کامل عاقل که طالب علم است علم مطلوب اوست
  هر کس بيان کند نور محبوب اوست در هر زجاج بدرخشد

  ظمعا ّرني* گل محبوب اوست در هر زمين که برويد 
  نبايد* ٓفيض بخش الهى است از هر مطلعى طالع شود 
  تعصب داشت بلکه بايد عاشق آفتاب بود خواه از

  مطلع موسوى طالع شود خواه از مطلع محمدى خواه
  پس حقيقت* از مطلع عيسوى آفتاب آفتابست 

  اينست مسئلۀ* مقصود انسان است از هرکس بشنود 
  د نتيجه اينستکهنتيجۀ اين بحث چه ميشو* تحرى حقيقت 

  ميع ملل عالم بايد آنچه شنيده اند بگذارند نه بهيچج
  

  ١٤٢ص 
  شايد آن* ملتى متمسک باشند و نه از هيچ ملتى متنفر 

  ملتى را که متنفر است آن حق باشد و آن ملتى که بآن
  متمسک باطل باشد وقتى که آنها را ترک کرد نه ملتى را

  يقت ميکندى حقمتمسک نه ملتى را متنفر آنوقت تحر
  ٓو عاقبت مالحظه مينمايد که حقيقت اديان الهى يکى است

  اختالف در تقاليد است تحرى حقيقت سبب ميشود که
   اين يک اساس از اساس بهاء *جميع بشر متفق ميشوند

  فردا يکى يکى ميگويم درست ضبط* ا است 
  کنيد تفکر و تعمق نمائيد تا فردا يکى

  *ديگر براى شما بگويم 
  
   )١٣٢٩ ذى قعده ١٩نطق مبارک شب شنبه ( 
  )در منزل جناب مستر دريفوس ( 
   )١٩١١  سنۀنوامبر  10(
 هوا  



   هر *امشب بايد ذکرى از ترقى و بقاى روح بشود
  * موجودى البد براينست يا در ترقيست يا در تدنى شىء

  
  ١٤٣ص 

  ات حرکت جوهرىنع کائيدر کائنات توقف نيست زيرا جم
   * يا از عدم بوجود آيند يا از وجود بعدم روندنددار

   توقفتا بدرجۀبترقيست  انسان از بدايت وجود رو
  اين شجر از بدايت* رسد بعد از توقف تدنى است 

  بنشو و نماست تا بنهايت ترقى رسد البد وجود رو
  ً مثال اين مرغ پرواز دارد تا رو *بعد از ترقى تدنى است

   *ست چون توقف نمايد رو بتدنيستوج ميرود در ترقى ااب
   *پس معلوم شد که حرکت جوهرى از براى جميع کائناتست

  رواح اگر چنانچه از براى روح ترقىالهذا در عالم 
  زيرا حرکت از براى وجود لزوم* نباشد توقف است 

  يا حرکت ذاتيه است يا حرکت* ذاتيست انفکاک ندارد 
   * حرکت جوهريهکيفيه يا حرکت کميه يا حرکت روحيه يا

  اين واضحست که از براى روح توقف نيست تدنى
  و هر چند* نيست چون تدنى نيست البد رو بترقيست 

  مراتب محدود است ولى فيوضات ربانى غير محدود
  لهذا از براى روح ترقى* ٓو کماالت الهى نامتناهى 

  مالحظه* دائمى است زيرا اکتساب فيض مستمر است 
  انسان را از بدايت حيات روفرمائيد روح و عقل 

  
  ١٤٤ص 

  بترقيست علم روبتزايد است لهذا معلومات تناقصى ننمايد
  بهمچنين روح انسانى بعد از* بلکه در تزايد است 

  انقطاع از اين جسد همواره رو بترقى است چه که کماالت
  ٓکه در اديان الهى از براى نفوستاينس* نامتناهى است 

  ّعلو مبراتست زيرا سبب مر بر خيرات وامتصاعده 
  اگر ترقى روح* درجاتست و طلب عفو و مغفرت است 

  ديگر*  مستحيل اينگونه امور عبث است تبعد از وفا
  چرا دعا ميکنى چرا خيرات و مبرات مينمائى چرا علو

  ٓدر جميع کتب الهى مذکور است که* درجات ميطلبى 



  بجهت اموات خيرات و مبرات کنيد دعا و نماز و نياز
  اين برهان کافيست که روح را* يد طلب مغفرت کنيد ئنما

  زيرا هر چند مراتب متناهى* ترقى بعد از صعود ممکن 
  در عالم ناسوت تزايد* ولى کماالت غير متناهيست 

  و تناقص است نه ملکوت در عالم ارواح تناقص
  و تدنى نيست مثل اينکه عقل و علم انسان دائما

  دوار از فضل حق چنانمبارى امي* رو بتزايد است 
  ت هميشهوچه در عالم ناسوت چه در عالم الهکه شما ها 

  در ترقى باشيد روحتان انبساط يابد چه در اين عالم چه
  

  ١٤٥ص 
  بتزايد باشد عقل و فکر و ادراکتان رو* در آن عالم 

  در جميع مراتب وجود ترقى کنيد توقف از براى شماها
  و از اين گذشته* ست نباشد زيرا بعد از توقف تدنى ا

  چون بسائر کائنات نظر کنى واضح است که ترکيب
  لهذا اين ترکيب مبدل بتحليل* عناصر مختلفه است 

  مثال جسم انسانى از عناصر متعدده مرکب است* ميشود 
  ولى اين ترکيب دائمى نيست البد تحليل ميشود چون

  حليل يابد آنوقت انعدام جسم است زيرا هر ترکيبى رات
  پس البد اين ترکيب عناصر متعددۀ* ليلى است تح

  اما روح انسانى ترکيب* يل ميشود لمختلفه منقلب بتح
  نيست از عناصر مختلفه نيست بلکه مجرد از عناصر
  است و مقدس از طبايع چون مرکب از عناصر نيست

  حتى در علم*  ابديست باقيست و در نشئۀ اينست که حى و
   عنصر بسيط را انعدامفلسفۀ طبيعى ثابت است که

  مستحيل زيرا مرکب نيست بلکه مجرد از عناصر است
  و مقدس از طبايع چون مرکب از عناصر نيست تا تحليل

  اما کائناتى که از عناصر مرکب است از براى* شود 
  مثال ميگويند براى طال انعدام* آنها انعدام است 

  
  ١٤٦ص 

  استنيست چه که بسيط است مرکب نيست عنصر واحد 
  ترکيب نيست تا تحليل و معدوم شود اما اهل حقيقت



   فالسفۀ زمانو لوّبر آنند که کافۀ موجودات ماديه 
  بسيط دانند اگر تحقيق و تدقيق شود آن نيز

  *مرکب است 
  بارى چون روح انسانى از عناصر متعدده و از عالم

  و همچنين* ترکيب نيست معدوم نگردد و تحليل نشود 
  ثر داردا موجود شىءر وجود است آثار مترتب ب

  مالحظه* بدًا اثر مترتب نمى شود ا معدوم شىءبر 
  کنيد نفوس مقدسه آثار شان در جميع عوالم باقيست

   *حتى در عالم عقول و نفوس تأثير شان باقى و بر قرار است
  ًمثال آثار حضرت مسيح در عالم عقول و ارواح

   اين آثار روح مسيح موجود است کهظاهر و باهر است
  *بر آن مترتب است بر معدوم اثرى مترتب نميشود 

  پس روح موجود است که اين تأثيرات دارد جميع کتب
  مالحظه در کائنات موجوده* آسمانى ناطق باينست 

  نمائيد که جماد منتهى بنبات ميشود نبات منتهى بحيوان
   و انسان نيز عبارت از چندو حيوان منتهى بانسان

  
  ١٤٧ص 
  اگر چنانچه چند روز بماند* يات عنصرى روز ح

  تکرار ميکنم* و بميرد و تمام شود اين عالم عبث است 
  جميع کائنات نامتناهى صادر* تا درست ملتفت شويد 

  از جمادست اخص از جماد نبات است و اخص از نبات حيوان
  پس کائنات منتهى بانسان شد* و اخص از حيوان انسان 

  و اگر اين انسان هم چند* شرف کائناتست او انسان 
  روزى در اينعالم زندگانى بتعب و مشقت کند و بعد

  معدوم شود عالم وجود اوهام محض است و سراب بى
  اين کون نامتناهى ممکن است چنين بيهوده* پايان 

  هر طفلى ادراک کند که اين جهان* ا  و عبث باشد ال و
  ى و ثمرىّرنامتناهى را حکمتى و اين کائنات عظيمه را س

  سود و منفعتى واين مبادى را را و اين کارخانۀ قدرت
  اينستکه بعد از اين*  زيان اندر زيانست ّاال نتيجه ئى و

  حيات ناسوتى حيات ملکوتيست روح انسان باقيست
  ّما ماديون ميگويندا* ٓو فيوضات الهى نامتناهى 



  نيميب بينيم روحى نمى کجاست کو آن روح ما چيزى نمى
  پس روحميشنويم چيزى استشمام نميکنيم ئى نصدا

  ماديون چنين* وجود ندارد بلکه معدوم شده است 
  

  ١٤٨ص 
   لکن ما ميگوئيم اين جماد بعالم نبات آمد نشو *ميگويند

  و نما نمود قوه ناميه يافت ترقى کرد و بعالم ديگر آمد
  اما عالم جماد هر چند از آن هيچ خبر* درخت شد 

   بر آن نميشود که عالم نباتى نيست بجهتندارد ولى دليل
  اينکه جماد احساس نميکند و استعداد ادراک عالم نباتى

  اين نبات بعالم حيوان آيد و ترقى کند لکن* ندارد 
  درختان احساس آن نميکنند زيرا اين نبات خبر از

  عالم حيوان ندارد بلسان حال ميگويد عالم حيوان کو
   * عالم حيوان موجود استمن احساس نميکنم و حال آنکه

  همينطور حيوان از عالم عقل انسان خبر ندارد در عالم
  اين دليل* خودش ميگويد عقل کو روح انسانى کو 

  پس هر* بر اين نيست که روح انسانى وجود ندارد 
  رتبۀ مادون ادراک رتبۀ ما فوق نميکند مثل اينکه
  نسان هماين گل خبر از عالم ما ندارد نميداند که عالم ا

  هست در رتبۀ خود ميگويد عالم انسانى کو من عالم
  انسانى نميبينم اين نديدن او دليل بر عدم وجود انسان

  حال اگر ماديون خبر از وجود ملکوتى نداشته* نيست 
  د دليل بر اين نيست که وجود ملکوتى نيست بلکهنباش

  
  ١٤٩ص 

  *نفس وجود ناسوتى دليل بر وجود ملکوتيست 
  اگر بقائى نباشد فنائى* فس فنا دليل بر بقاست زيرا ن

  نفس ظلمت دليل بر نور است نفس فقر دليل* نيست 
  نفس جهل دليل بر علم* ناست اگر فقر نباشد غنا نيست غبر 

  زيرا جهل فقدان* است اگر علم نباشد جهلى نيست 
  علم است فقر فقدان غناست ظلمت عدم نور است عجز

   فنا دليل نفس*يستنائعدم قدرتست ضعف عدم توا
  بر بقاست اگر چنانچه فنائى نبود ابدًا بقائى نبود



  اگر غنائى نبود فقرى نبود اگر علمى نبود جهلى
  نبود اگر جميع مردم فقير بودند آنوقت فقيرى نبود

   *پس نفس فنا دليل بر بقاست* فقر بغنا پيدا ميشود 
   انبياىقا از براى روح نبود مظاهر مقدسهو اگر ب

  ٓلهى چرا اينقدر زحمت ميکشيدند حضرت مسيح چراا
   حضرت محمد چرااين صدمات بر خود قبول ميفرمود

  اين مصائب را بر خود تحمل مينمود حضرت باب
  چگونه گلوله بر سينۀ مبارک خويش قبول ميکرد جمال
  مبارک چرا اين همه زجر و بال و حبس و زندان براى

   براى روح نهمادام که بقا از* خود قبول مينمود
  

  ١٥٠ص 
  ياماتحمل اين زحمات را چه لزوم حضرت مسيح هم 

  اما چون روح باقيست* خويشرا بخوشى ميگذرانيد 
  اينستکه حضرت مسيح اينهمه آالم و محن را براى خود

  انسان اگر ادنى ادراکى داشته باشد فکر* قبول گرد 
  ويد عالم عالم وجود است نه عدم کائنات متصلگکند مي

  قى ميکند از رتبه ئى برتبۀ مافوق چطور ميشود آنتر
  ترقى منقطع شود و حال آنکه ميگويد ترقى از لوازم

   * بيخبر استزباز اين را ميگويد زيرا از هر چيوجود است 
  مانند جماد است ميگويد کو عالم انسانى چشم ندارد

  ّگوش ندارد شامه ندارد که بوى اين گل را بشنود
  جماد جز وجود جمادى وجودى نيستاينستکه در عالم 

  اين از نقص جماد است ولى دليل بر اين نيست که
   اين ماديون از جهلشان *وجودى غير از وجود جمادى نيست

  است که ميگويند کو عالم ارواح کو حيات ابديه کو
  نيم مثل اينکه اين جماديب ٓ الهيه ما چيزى نمىالطاف خفيۀ

  وش اين از نقصگشم کو ميگويد کو کماالت انسانى کو چ
  ا احساسات روحانىء ااميدوارم ان ش* جماد است 

  شما روز بروز زياد شود و يقين بدانيد اين حواس جسمانى
  

  ١٥١ص 
  ولى* استعداد آن ندارد که ادراک عوالم روحانى نمايد 



  قوۀ ادراک و عقل کلى ربانى ميفهمد بصيرت انسانى
   اين ماديون * ميکندمشاهده مينمايد گوش روح استماع

  نفوسى هستند که حضرت مسيح ميفرمايد چشم
  وندنش نند گوش دارند ولى نمىيب دارند ولى نمى

  کنند چنانچه حضرت اشعياء قلب دارند ولى ادراک نمى
  فهميد شما شنويد ولى نمى شما مى ) ٦اصحاح ( ميفرمايد 

  ّمکنيد و در قرآن ميفرمايد ص بينيد ولى ادراک نمى مى
  چشم کور چگونه مشاهدۀ* م اليعقلون ُهمى فُم عُبک

  آفتاب کند و گوش کر چگونه استماع آواز
   بقول حکيم سنائى؟شهناز نمايد

  ٓنکته و رمز الهى پيش نادانان چنان
   *بط سرا و پيش کور آئينه دارپيش کر بر

  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٠طق مبارک ن( 
   )١٩١١ نوامبر ١١پاريس  - مبارک ( 
  و اه

  ديروز ذکر کرديم اول چيزى که براى انسان الزم
  

  ١٥٢ص 
  در تحرى حقيقت بايد انسان آنچه را* تحرى حقيقت است 

  شنيده و از تقليد آباء و اجداد و يا اقتباس افکار است
  فراموش کند و جميع اديان روى زمين را بايد يکسان
  دبداند نه بيکى تعلق و نه از ديگرى تنفر داشته باش

  چون* تا تواند تميز دهد که کدام دين بحقيقت مقرون 
  و ثانى اساس* تحرى حقيقت کند البد بحقيقت پى برد 

  انگوحدت انسانيست يعنى جميع بشر بندٓالهى 
  خداوند اکبرند خدا خالق کل است خدا رازق

  جميع* ى کل است و خدا مهربان بکل ي خدا محکل است
  نت هر سرى و خلعتبشر انسانند يعنى تاج انسانى زي

  و هستند بجميعاموهبت زيور هر برى کل بندۀ 
  مهربان است عنايت شامل کل است تفريق نميفرمايد

  که اين مؤمن است يا آن مؤمن نيست راحم کل
  *ٓاين صفت رحمانيت الهيه است * و رازق کل است 



  زيرا خاتمهيم نفسيرا بر نفسى ترجيح بدهيم لهذا نميتوان
  اينست که بعضى نفوس امثال اطفالنهايت * مجهول 

  ببلوع نرسيده اند بايد آنها را تربيت نمائيم تا ببلوغ
   بايد معالجه کنيم تا شفا يابندبرسند يا مريضند

  
  ١٥٣ص 

  نبايد آنها را* يا جاهلند بايد تعليم کنيم تا دانا شوند 
  بد بدانيم و نفرت از آنها داشته باشيم بلکه بايد بآنها

  *اشيم بجهت اينکه اطفالند مريضند نادانند مهربان تر ب
  مالحظه کنيد در عالم وجود الفت سبب وجود محبت

  در جميع* سبب حياتست جدائى سبب ممات است 
   عناصرنگمثال اين چوب يا اين س* کائنات نظر کنيد 

  ترکيب شده و يا اجزاء فرديه الفت پيدا کرده امتزاج
   اين حجر هستى جستهنموده تا اينکه اين  چوب وجود يافته

  در ميان عناصر* اگر اين الفت نبود در عدم بودند 
  يا اجزاء فرديه الفت و ترکيب حاصل شده است که
  کائنات وجود يافته و چون اين الفت بهم خورد اين

  و همچنين اجزاء* ترکيب تحليل شود و متالشى گردد 
  فرديه الفت يافته و امتزاج حاصل کرده و اين عناصر

  ط و اجتماع نموده تا انسان پيدا شده و چون اينارتبا
  يل و تفريق يابد جسد انسانلعناصر و اين اجزاء تح

  پس معلوم شد که الفت و محبت سبب* متالشى گردد 
  نفرت و اختالف و جدائى سبب مماتحياتست و 

  و در جميع کائنات الفت سبب حياتست و کلفت سبب
  

  ١٥٤ص 
   بايد الفت و محبتهىٓشر بندگان الپس نوع ب* موت 
   *دنو از کلفت و بغض و عداوت نفرت کن نمايند گرهمدي با

  مالحظه نمائيد حيوانات مبارکه در نهايت الفت اند
   و کفتارنگ و پلگلکن حيوانات درنده مثل گر

   نرگدو گر* در نهايت استيحاش بتنهائى زندگانى مينمايند 
  ر يکاما هزار گوسفند ددر يک مغاره مأوى نميکند 

  جا اجتماع مينمايند دو باز و شاهين در يک آشيانه منزل



  نميکنند لکن هزار کبوتر در يک النه مأوى جويند
  پس الفت و محبت دليل* اينها حيوانات مبارکه هستند 

  بارى مقصود* گى  بر مبارکيست و کلفت دليل بر درند
  اينست که حضرت بهاء ا اعالن وحدت عالم انسانى

  هم برادر و خواهر و دختر جميع افراد بشر بافرمود تا 
  اميد چنان است که* و مادر و پسر و پدر باشند 

  شما تعاليم بهاء ا را در خصوص وحدت عالم انسانى
  حضرت بهاء ا ميفرمايد اگر خدا* مجرى ميداريد 

  نکرده شما دشمن داشته باشيد او را دشمن نبينيد دوست
   الزم است معامله کردنبه دوست چگونه* بينيد ب

  کيد را بجهتأاين ت* بدشمن همان معامله را مجرى داريد 
  

  ١٥٥ص 
  اين ميفرمايد تا اينکه الفت ميان جميع بشر حاصل شود

  *خدا شما ها را تأييد کند  *
  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢١طق مبارک ن( 
   )١٩١١ نوامبر ١٢پاريس  - مبارک ( 

ُهو ا  
   *ساس ثانى وحدت عالم انسانى استايم ديروز بيان کرد

  اگر مسئله ئى از مسائل* سوم دين و علم توأم است 
  بق عقل و علم نباشد آن وهم استدين بحقيقت مطا

  ّاگر دين ضد علم باشد جهل* زيرا ضد علم جهل است 
  ٓاگر مسئله ئى از طور عقل کلى الهى خارج* است 

  عاميانه بايدآن را اعتقاد * چگونه انسان قناعت کند 
  ساسيکه جميع انبياء گذاشته اند حقيقت استا* گفت 

  ًمثال وحدانيت* و آن يکى است و همه مطابق علم است 
  نه روحانيت ٓالهى است اين مطابق عقل است يا

  
  ١٥٦ص 

  انسانى است مطابق عقل است يا نه نيت صادقه است
  مانت و وفاست مطابق عقل است يا نه ثبوتاصدق و 
  مت است اخالق حميدۀ عالم انسانى است مطابقو استقا



  ٓحکام شريعت الهى مطابق عقلاجميع * عقل است يا نه 
  يکقسم تعلق* است زيرا دين منقسم بدو قسم است 

  قسم ديگر تعلق* صلست ابروحانيات دارد و آن 
  آن قسمى که تعلق* ات يعنى معامالت دارد يبجسمان

  تبديل نيافته تغيير و ٓبروحانيات و الهيات دارد
  جميع انبياء بآن مبعوث شده اند و تأسيس فضائل

  يعنى پرتوى از شمس حقيقت* عالم انسانى نموده اند 
   روشن کرد و فيضى از رشحاتبر عالم اخالق زد

  *بر عنايت رسيد و کشتزار حقيقت سبز و خرم شد ا
  خالق و عرفانااين اساس جميع انبيا است و تعلق بعالم 

   زيرا حقيقت تعدد و حقيقت استتدارد و يکى اس
ٓو اما قسم ديگر از دين الهى که تعلق* قبول نميکند  ّ  

  باجسام و احکام دارد باقتضاى زمان و مکان تغيير
  مثال در زمان موسى در تورات* و تبديل پذيرد 

  ّاما در زمان مسيح* باقتضاى آن زمان ده حکم قتل بود 
  

  ١٥٧ص 
  ًمثال در* ه تغيير کرد اين بود کزمان اقتضا نميکرد 

   و اينکه اگر کسىتورات قصاص چشم بچشم بود
  دندان کسى را بشکند دندانش را بشکنند اگر کسى

  آيا حاال ميشود چنين کارى* ش ببرند تدزدى کند دس
  کرد يا آنکه ميشود کسى سبت بشکند او را بکشند

  حاال ممکن*  پدرش کند او را قتل نمايند ّيا کسى سب
  پس*  زيرا زمان اقتضا ندارد ع استنيست ممتن

  يکقسم* واضح شد شريعت ا دو قسم است 
  روحانيست که تعلق بعالم اخالق و عرفان و فضائل عالم انسانى

   هيچ تغيير و تبديل پيدا نميکند هميشهدارد
  ّقسم ديگر که تعلق باخالق ندارد باقتضاى* يکيست 

   اخالق استّاما اصل دين ا* زمان تغيير پيدا ميکند 
  و هر ملتى* فضائل انسانى است اشراق عرفان است 

  تهذيب اخالق* که اخالقش تحسين شود ترقى ميکند 
  پس* مطابق عقل است و هيچ اختالفى در آن نيست 

  و اين* وهامست ااگر چنانچه دين مخالف عقل باشد 



  پس* نيز يکمسئله ئى از مسائل و تعاليم بهاء ا است 
  *دتان را تطبيق کنيد تا علم مطابق دين باشد جميع عقائ

  
  ١٥٨ص 

  انسان* زيرا دين انسان را بالى است و علم بال ديگر 
  جميع* بدو بال پرواز ميکند ببال واحد پرواز نتواند 

  ف عقل و علم است نه حقيقت اديانتقاليد اديان مخال
  و از اين تقاليد اين مفاسد حاصل شده است که سبب

  ّو اال اگر دين را*  بين بشر گشته بغض و عداوت
   و ظهور تطبيق ميکردند حقيقت ظاهر ميشدبعلم

  الۀ خالف ميگشت و بغضحقيقت سبب از
  لفتادينى ابدًا نميماند بلکه بشر در نهايت 

   پس شما در *و محبت با هم آميزش ميکردند
  اين فکر باشيد که علم را تطبيق
   *بدين کنيد و دين را تطبيق بعلم

  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٣نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ١٣پاريس  - مبارک ( 

ُهو ا  
  طنى و تعصبملۀ اساس بهاء ا ترک تعصب واز ج

  زيرا* مذهبى و تعصب جنسى و تعصب سياسى است 
  

  ١٥٩ص 
  عالم بشر بمرض تعصب مبتال شده و اين مرض مزمن

  و جنگهاجميع اختالفات  *  استاست که سبب هالک
  هر جنگى* يها سببش اين تعصب است زو نزاعها و خونري

  بينيد يا منبعث از تعصب دينى است يا منبعث از که مى
  تعصب جنسى يا منبعث از تعصب وطنى يا تعصب

  و تا اين تعصبات موجود عالم انسانى* سياسيست 
  لهذا حضرت بهاء ا ميفرمايد اين* ابد يآسايش ن

  نظر باهل) اول  ( *ت اس عالم انسانىتعصبات هادم بنيان
  مطيعو اگر اهل اديان تابع خدا هستند * اديان نمائيد 

ٓتعاليم الهى تعاليم الهى امر ميفرمايد ابدًا نبايد تعصب ٓ  



  ٓزيرا تعاليم الهى صريحست که بايد نوع بشر* داشت 
  با يکديگر بمحبت معامله کنند و انسان هر قصوريست

  و هر گز خو را ترجيحى گرديدر خود ببيند نه در 
  ُى ندهد زيرا حسن عاقبت مجهول استگربدي

  چه بسيار انسان در بدايت حال نفس زکى بوده* و نميداند 
  ن شده نظير يهوداى اسخريوطى آزابعد منصرف 

  در بدايت بسيار خوب و در نهايت بسيار بد شد و چه
  بسيار که در بدايت بسيار بد است و در نهايت بسيار

  
  ١٦٠ ص

  خوب مثل پولس حوارى که در بدايت دشمن مسيح
  پس عاقبت حال انسان* و در نهايت اعظم بندۀ مسيح 

   رادمجهول است در اينصورت چگونه ميتواند خو
  لهذا بايد که در بين بشر ابدًا* ترجيح بر ديگرى دهد 

  ويدنگتعصبى نباشد نگويد من مؤمنم و فالن کافر 
  م و آن مردود زيرا حسنمن مقرب درگاه کبرياء هست

  د بکوشدياينکه با) نياثا( * خاتمه مجهول است 
  تا نادان را دانا کند اطفال نادان را ببلوغ برساند

  عداوتى وانفوس بد خلق را خوش خو کند نه اينکه ب
   *ه باشد بلکه بايد بکمال محبت او را هدايت کندتداش

  اين مجرد وهم است* تعصب جنسى است ) و ثالث (
  جنسيم را خدا جميع ما را بشر خلق کرده کل يکزي

  اريم امتياز ملى در ميان نيستاختالفى در ايجاد ند
  با وجود اين* جميع بشريم جميع از ساللۀ آدم هستيم 

  ست اينى انلماآوحدت بشر چگونه اختالف کنيم که اين 
   اين ترکست اين رومليس است اين فرانسه استنگا

  آيا بجهت* جرد وهم است است اين ايرانيست اين م
  فرقى را که* ى جائز است که نزاع و جدال کرد وهم

  
  ١٦١ص 

  ساس قراراخدا نگذاشته ميتوان آن را اعتقاد نمود و 
  جناس سفيد و سياه و زرد و قرمز و مللاجميع * داد 
   هيچيکائف و قبائل در نزد خدا يکسانستو طو



  ٓلهىمگر نفوسى که بموجب تعاليم اامتيازى ندارد 
   عالم باشندّد محبنبندۀ صادق مهربان باشد نعمل نماي

  اين نفوس ممتازند خواه سياه* رحمت پروردگار باشند 
  هر چه باشند در نزد خداباشند خواه زرد خواه سفيد 

  هاى روشن عالمغ اين نفوس چرابندّمقراين نفوس 
  *بهى هستندا و اين نفوس درختان بارور جنت بشرند

  ين بشر از جهت اخالق و فضائل و محبتلهذا امتياز ب
  )چهارم * ( و عرفان است نه از جهت شرقى و غربى 

  نفوسى در عالم پيدا ميشوند که* تعصب سياسى است 
  اين نفوس فکرشان اينست که* آرزوى تفرد دارند 

   سائر ممالک خرابو لومملکت خويش را ترقى دهند 
  بت لشکرلهذا بجميع وسائل تشبث نمايند و عاق* شود 

   هزاران نفوس رارا ويران کنندکشند مملکتى 
  بقتل رسانند تا يک نامى پيدا نمايند و گفته شود

  ح فالن مملکت است و حال اينکه سببتر و فاّاين مدب
  

  ١٦٢ص 
   و هزارانه اندشده که هزاران بيچارگان هالک شد

  اين و* هزاران طفل بى پدر و مادر مانده  هخانمان خراب شد
  ت هم باقى نميماند بلکه يکروزى غالب مغلوبفتوحا

  بتاريخ* ميشود و مغلوب روزى آيد که غالب شود 
  لمانآ چه بسيار واقع شد که فرانسه بر مراجعت کنيد

   و چه بسيار که انگليسغلبه کرد و بعد مغلوب شد
  *بعد از مدتى فرانسه غلبه نمود بفرانسه غلبه کرد 

  مادام که* يشود  منقلب مپس اين غالبيت نمى ماند
  باقى نيست چرا انسان تعلق بآن داشته باشد و سبب

  ٓبناء انسان را که بنيان الهى هستند هدماخونريزى شود و 
  اميدواريم در اين عصر نورانى اين تعصبها نماند* کند 

نورانيت محبت عالم را روشن کند فيض ملکوت ا  
   انسانىاحاطه نمايد رحمت پروردگار شامل کل گردد عالم
  ٓاز اين قيود آزادى يابد و متابعت سياست الهى کند

  ٓت الهى کاملزيرا سياست بشر ناقص است اما سياس
  مالحظه کنيد جميع را خلق نموده و بجميع* است 



  ست و جميعرا از فيض عنايت خود بهره و نصيب اهربانم
   خدا هستيم بنده بايد متابعت موالىما بندۀ* ميدهد 

  
  ١٦٣ص 
  عّتضرپس * را بجان و دل نمايد خود 

  ٓو زارى و دعا بملکوت الهى کنيد
  تا اين ظلمات زائل شود و نورانيت

   *حقيقى جلوه نمايد
  

  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٣نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ١٤پاريس  - مبارک ( 
 هو ا  
ّجميع کائنات موجوده مذکر و مؤنثند و در مابين ذکور  ّ  

  نظر در عالم نبات ميکنيم* ها فرقى نيست و اناث آن
   و مساواتست بين آنهانثى استابينيم ذکور و  مى

  *امتيازى نيست و در جميع کماالت نباتيه مساويند 
  نثىا همينطور در عالم حيوان نظر ميکنيم جميع ذکور و

  تبادر جميع مر* است امتيازى در ميان نيست 
  ولى چون* کند مساويند و در جميع وظائف حيوانى شري

  
  ١٦٤ص 

  عجبا* بينيم تفاوتست  نظر در عالم انسان ميکنيم مى
  *اين تفاوت خلقى است يا از جهت تربيت است 

  ناث هستندآآيا جنس ذکور در ايجاد الهى ممتاز از 
  ٓبا وجوديکه در ايجاد الهى تفاوت نيست چرا اين تفاوت

  * هيچ شبهه نيست که از تربيت است* گذارده ميشود 
  اگر نساء بمثل رجال تربيت شوند مثل مردان ميشوند

  ّ رقت قلب زنهابلکه احساسات زنها بيشتر است
  لکن تا بحال چون زنها تربيت* بيشتر از مرد هاست 

  بايد زنها هم مانند مرد ها* شده اند لذا عقب مانده اند ن
   مرد ها ميرسند على الخصوصتربيت شوند البته بدرجۀ

  يه عضو عاملند لهذا خدا راضى نيستدر هيئت اجتماع
  و عدل نيز* که اين عضو مهم در نهايت کمال نباشد 



  يد که زنان و مردان مساوى باشندتضا مينماقچنين ا
  تربيت واحد بشوند و وظيفه شان را بتمامه اجرا

   هر کسدر نزد خدا زنى و مردى نيست* د دارن
  کس  هروشن تر است نزد خدا مقرب تر استقلبش ر

  پس شما بايد* شتر است نزد خدا مقبول تر بييمانش ا
  شب و روز بکوشيد کسب کمال کنيد تا در فضائل عالم

  
  ١٦٥ص 

  انسانى مساوى با مردان باشيد تا در جميع شئون عالم
  انسانى چنان ترقى کنيد که مردان شهادت دهند که

  روپا خيلى ترقى کرده اندازنها در * شما با آنها مساوى هستيد 
  ميد منا*  رجال نرسيده اند  هنوز بدرجۀماا

   آنوقت عالم انسانىکه بدرجۀ رجال برسندت چنانس
   در تحصيل علومبايد خيلى همت کنيد* امل ميشود ک

   درک حقايق اشياء  جهد کنيدرابکوشيد در اد
  فضائل عالم انسانى بى نهايت همت مبذول داريد و بدانيد

   زنان ترقى کنندوقتى* ٓکه فضل الهى شامل شماست 
  که مردان خود شهادت دهند که زنان با ما مساويند

  پس از آنکه اطفالى در* حاجت بجدال و نزاع نيست 
  ى درجۀتهنکنند تحصيل علوم نمايند و بممدرسه جهد 
  نفس* هرکس شهادت دهد که آنها کاملند کمال رسند 

   اساسو از جملۀ* اعمالشان شهادت ميدهد بر کمالشان 
  لذا* ليمات بهاء ا مساوات بين رجال و نساء است و تع

  بايد زنها خيلى بکوشند تا تحصيل فضائل عالم انسانى
  د در نشرنايند در وحدت عالم انسانى بکوشنم

   سبب ايمان نفوس شوندٓنفحات الهى بکوشند
  

  ١٦٦ص 
  تا مواهب* سبب دخول نفوس در ملکوت ا گردند 

   * بر کل احاطه نمايدد وٓالهى شامل حال کل شو
   

  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٤نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ١٥مبارک در پاريس ( 



 ُهو ا  
  از فرط محبت بشما تضرع و زارى من بملکوت

  ٓالهى اينست که شما ها را تأييد نمايد تا از فيض بهاء
نصيب عظيمى بريد و جميع در ملکوت بهاء ا ا  

  و هر يک مانندو جميع خلق جديد شويد  داخل شويد
  روپا را روشن کنيد و مانندا شمع روشن شده آفاق

  ٓ تا سرور الهى احاطهطيور در فضائل پرواز کنيد
  *بدى است انمايد سروريکه از عقب حزن ندارد 

  ناتقلوب* پس از عالم محدود بعالم نا محدود در آئيد 
   گرددمثل آئينه صافى و از پرتو شمس حقيقت روشن

  
  ١٦٧ص 

  ٓان آيات ملکوت الهى مشاهده کندچشمهات
  ارواحتان بالهاماتٓاتان نداى الهى را اصغا نمايد گوشه

  پس بموجب تعاليم بهاء ا عمل کنيد* غيبى ملهم 
  اگر چنين شود هريک از شما مثل* تا بهائى حقيقى شويد 

  مشعلى روشن گرديد بلکه مانند ستارۀ درخشنده
  تعاليم بهاء ا را*  االبد روشن است شويد که الى

  ٓبخوانيد بموجب آن عمل کنيد تا تأييدات الهى را پياپى
  *اينست نصيحت من امروز مرحبا * بيابيد 

  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٥نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ١٦پاريس  - مبارک ( 
 هو ا  

  مقام جسم است* در عالم انسانى سه مقام است 
  آنمقام حيوانى انسانست که با جميع حيوانات در جميعو 

  زيرا جسم حيوان* قوى و جميع شئون مشترکست 
  مرکب از عناصر و جسم انسان نيز مرکب از عناصر است

  
  ١٦٨ص 

  حيوان قواى محسوسه دارد مثل بصر و سمع ذوق
  ولى حيوان نفس* شم لمس انسانهم اين قوى را دارد 

  طقه واسطه است ميانۀ روحناطقه ندارد اين نفس نا



  اين نفس ناطقه کاشف اسرار کائناتست* انسانى و جسم 
  ولى اگر از روح مدد گيرد و از روح استفاضه کند
  ّو اال اگر مدد از روح بنفس نرسد آنهم مثال سائر

  اينست که* حيواناتست چه مغلوب شهواتست 
  هستند حيوان مالحظه ميشود بعضى بشر بصفت بقر

  ّاما اگر اين* ًا از حيوان امتيازى ندارند محضند ابد
  وانفس از عالم روح استفاضه کند آنوقت انسانيت 

  جنبه دارد پس معلوم شد نفس دو* آشکار ميشود 
  اگر جنبۀ*  روحانى  جسمانى و يک جنبۀيک جنبۀ

  *حيوانى غالب بر نفس شود از حيوان پست تر است 
  که از حيواناينست که در عالم بشر نفوسى مى بينى 

  درنده ترند از حيوان ظالم ترند از حيوان بدخو
  ترند از حيوان رذيلترند سبب اذيت بشراند سبب نکبت عالم

  اگر جنبۀ روحانى غلبه بر نفس کند و* انسانيتند مرکز ظلماتند 
  شودملکوتيه شود سماويه نفس قدسيه شود 

ٔربانيه شود جميع فضائل مال    و طلوع کنداعلى در اّ
  

  ١٦٩ ص
  *رحمت خدا شود سبب آسايش انسانى شود 

ّاينست فرق ميان نفس امارة بالسوء و نفس مطمئن ّ   *ه ّ
  پس واضح شد که نفس واسطه است ميانۀ روح و جسد
  مثل اينکه ساقۀ اين درخت واسطه است ميانۀ اين خاک

  اگر اين ثمر از اين شجر ظاهر شود مظهر* و ثمر 
  ّنفسى مؤيد بروح شودبهمچنين اگر * کماالت است 

  ّاما اگر اين شجر ثمرى* آن نفس نفس مبارکست 
  نداشته باشد همان نابت از خاک باشد سزاوار آتش است

  اميد از الطاف* اينمقام مثل است ميگويم تا بفهميد  *
   غلبه بر نفس نمايدٓبى پايان الهى چنانست که روح شما

   تا کماالت آسمانىتا نفوستان نفوس قدسيه شود
   پرتو شمس حقيقت در شما طلوعدر تمام ظاهر شود

  کند در انجمن عالم برفتار و گفتارى مبعوث شويد
  نمى بينيد جميع بشر مشغول* که شمع اين عالم گرديد 

  خالق بفيض الهوتاهذيب ت در فکر بعالم ناسوتند ابدًا



  در فکر اکتساب کماالت عالم انسانى بدًاانيستند 
  انات منهمک در عالم شهواتنيستند بلکه مانند حيو

  هستند که بخورند و بنوشند و وسعت معيشت پيدا
  

  ١٧٠ص 
  معلومست انسان بايد*  بعينه مثل حيوان کنند

  ّما نه اينکه فکرش محصور درا* در فکر معيشت باشد 
  معيشت تنها باشد بايد فکرش بلند باشد و بفکر آن

   اکتساب کماالتٓباشد که مظهر موهبت الهى باشد
  معنوى کند و با اخالق آسمانى ميانۀ خلق ظاهر شود
ّتا شخصى ملکوتى گردد و اال ناسوتيست ايامى ّ  
  چند مثل حيوان در اين زمين گذران ميکند و آخر

   ميخواهممن از براى شما عالم ديگر* ميرود 
  سم شويد تا سببجمن ميخواهم شما ها روح م
   *حيات عالم انسانى گرديد

  
   )١٣٢٩  ذى قعده سنۀ٢٥نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ١٦پاريس  -در منزل مبارک ( 
 ُهو ا  

  ساسا از جملۀ* امروز مختصر صحبت ميدارم 
  

  ١٧١ص 
  *طبقات ناس مختلفند * بهاء ا تعديل معيشت است 

   بعضى در نهايت فقرهستند بعضى در نهايت غنا
  دارديکى در قصر بسيار عالى منزل دارد يکى سوارخى ن
  يکى انواع طعام در سفره اش حاصل است يکى نان

  و لذا اصالح معيشت* خالى ندارد قوت يومى ندارد 
   بلکهبشر الزم نه آنکه مساوات باشداز براى 

  ّاصالح الزم است و اال مساوات ممکن نيست نظام
   نظم عالم چنين اقتضا مينمايد که طبقاتعالم بهم ميخورد

  اشد زيرا در ايجاد نميشود بشر يکسان بباشد
  ّبعضى در درجۀ اول عقلند و بعضى* بشر مختلفند 

  *ّدرجۀ متوسط و بعضى بکلى از عقل محرومند 



  حال آيا ممکن است نفسيکه در درجۀ اعالى عقلست
  عالم بشر* نفسيکه هيچ عقل ندارد مساوى باشد  با

  را سردار الزم و نفر نيز اردو* ست امانند اردوئى 
  دار يا صاحب منصبممکن است که همه سرآيا * الزم 

  *البته مراتب الزمست * باز باشند باشند يا همه سر
  از ملوک يونان شخصى بود اسمش لکورغه  پادشاه بود

  و در فکرا  *نيتش بسيار خوب بود*  فيلسوف هم و
  

  ١٧٢ص 
  اهالى* افتاد که جنس خود را در معيشت متساوى کند 

   يکقسم را رؤسا قرار داد*مملکت خود را سه قسم کرد 
  يکقسم از اهالى اصليه را دهقان قرار داد که زراعت

  هل تجارت و صنعتاُکنند و عشرى ببرند قسم ثالث را 
  قرار داد و قرار ر از غرباتاينها را بيشقرار داد 

   آن قسم اول را که*گذاشت در هر سالى چيزى بدهند
  راها ننه هزار نفر شدند آجنس خودش بودند شمرد 

  و امتيازات مخصوصه بهريکسر دار مملکت قرار داد 
  ها زراعت و صناعت و تجارت نکنندداد که آن

   سياسيه و حروب با آنها باشد و ادارۀو رؤساء باشند
  دو قسم*  روند نگهر گاه جنگى پيدا شود آنها بج

   داخل نشوند مگر آنکه خودشاننگديگر در ج
  ر را از طفوليت بزحمتو اين نه هزار نف* بخواهند بيايند 

  بعد* ّو تحمل مشقات پرورش داد تا بسن شش سالگى 
  آنها را برياضات حربيه واگذارد که تمام روز بکارهاى
  حربيه تمرين کنند و چون بسن ده رسند آنها را بسوارى
  بدارند و چون بسن بيست رسند بمناصب و امتيازات

  ز براىريه ممتاز گردند و اراضى را نه قسمت نمود اکعس
  آنها و آنها را قسم داد که تغييرى در آن قرار ندهند

  
  ١٧٣ص 

  قواعد را تغيير ندهند و چون اهالى قسم خوردند که آن
  خودش از مملکت بيرون رفت و از سلطنت گذشت
  و ديگر بمملکت خود باز نگشت تا آن قانون بر قرار



  هالى هم قسم خورده بودند چندى تغيير ندادندا* بماند 
  و آن قوانين بر هم بعد از مدتى باز تغيير کرد لکن

  پس معلوم شد که مساوات بين بشر در معيشت* خورد 
  ممکن نيست و آن سلطان نتوانست مابين جنس خود

  معذلک باز جائز نيست که* در معيشت مساوات دهد 
  *بعضى در نهايت غنا باشند و بعضى در نهايت فقر

  رد که از براى کلبايد اصالح کرد و چنان قانونى گذا
   نه يکى بفقر مبتال و نه يکىوسعت و رفاهيت باشد

  ًمثال شخصى غنى که منتهى* نهايت غنا را داشته باشد 
  غنا را دارد نگذارد شخصى ديگر منتهى فقر را داشته
  باشد مراعاة او را بکند تا آنهم راحت باشد اين را بايد

   زيادىنفس اغنياء بايد خودشان* بقوانين اجراء کرد 
  و همچنين قوانين مال خود را بفقراء انفاق کنند

  مملکت بايد نوعى باشد که بموجب شريعت
  *ا هر گونه آسايش داشته باشد 

  
  ١٧٤ص 

  ) _ ١٣٢٩ ذى قعده ٢٦نطق مبارک شب شنبه ( 
  )پاريس  -در منزل مستر دريفوس ( 
   )١٩١١ نوامبر  17(
 ُهو ا  

  ميد بمکافات و خوفاانسان بايد در عالم وجود 
  على الخصوص نفوسيکه* از مجازات داشته باشد 
  مور دولت و ملت در دستامستخدم در حکومتند و 

  ميدامأمورين حکومت اگر چنانچه * آنها است 
  مکافات و خوف از مجازات نداشته باشند البته عدالت

  مکافات و مجازات مانند دو عمود ميماند که* نميکنند 
  لهذا مأمورين جکومت را* آن بلند است خيمۀ عالم بر 

  *تمکافاه رادع از ظلم خوف از مجازاتست و شوق اميد ب
  مالحظه ميکنيد در حکومت استبداد چون خوف

  
  ١٧٥ص 

  کومت برحمور اميد مکافات نيست لهذا ا ومجازات 



  مکافات و مجازات* محور عدل و انصاف دوران ندارد 
  يک وياسى يک مکافات و مجازات س* ست دو نوع

  البته اگر نفسى معتقد مکافات* ٓمکافات و مجازات الهى 
  ٓو مجازات الهى باشد و همچنين در تحت مکافات و مجازات

  رادع  زيرا مانع وکمل استاسياسى البته آن شخص 
   يعنى رادعٓاگر خوف الهى و بيم مجازات* م از ظل

  بعضى* معنوى و سياسى باشد البته اين اکمل است 
  ورين که خوف انتقام دولت و خوف از عذاباز مأم

  ٓالهى دارند البته مالحظۀ عدالت را بيشتر نمايند على
  الخصوص اگر نفسى خوف عقوبت ابدى و اميد

  بمکافات ابدى داشته باشد البته اين نفس بنهايت همت
  زيرا انسانى* در فکر اجراء عدلست و بيزار از ظلم 
  م باقى بعذابکه معتقد است اگر ظلم کند در عال

  ٓالهى معذب ميشود البته از ظلم و اعتساف اجتناب نمايد
  على الخصوص معتقد اينکه اگر بعدالت پردازد

  ب درگاه کبريا ميگردد و حيات ابديه مييابد و داخلّمقر
  ٓدر ملکوت الهى ميشود و رويش بانوار فضل و عنايت

  
  ١٧٦ص 

  ّنديپس اگر مأمورين دولت مت*  ميشود حق روشن
   *باشند البته بهتر است زيرا اينها مظهر خشية ا اند

  و از اين کالم مقصودم اين نيست که دين در سياست
  دين ابدًا در امور سياسى عالقه و مدخلى ندارد* مدخلى دارد 

  ح و وجدان دارد و سياستازيرا دين تعلق بارو
  لهذا رؤساى اديان نبايد در امور سياسى* تعلق بجسم 
  ندزبلکه بايد بتعديل اخالق ملت پردامايند مداخله ن

  نصيحت کنند و تشويق و تحريص بر عبوديت نمايند
   احساسات روحانىاخالق عمومى را خدمت کنند

  ّبنفوس دهند تعليم علوم نمايند و اما در امور
  *ميفرمايد   چنينحضرت بهاءا*  مدخلى ندارند سياسى ابدًا

  است بقيصردر انجيل است که آنچه مال قيصر 
  *بدهيد و آنچه مال خداست بخدا 

  نينّبارى مقصود اينست که در ايران مأمورين متدي



  بهائى نهايت عدالترا ملحوظ دارند چونکه از غضب
ٓالهى ميترسند و برحمت الهى اميد دارند و لکن ٓ  

   مباالتى ندارند آنچه از دستشانابدًاديگران 
  

  ١٧٧ص 
  از اين سبب است که* ند نماي برآيد از ظلم فروگذار نمى

  من اميدم چنان است جميع* ايران اينطور در زحمت است 
  زيرا* ٓحباى الهى مظاهر عدل باشند در جميع امور ا

  عدل مختص بارباب جکومت نيست تاجر نيز بايد
   اهل صنعت بايد در صنعتدر تجارت عادل باشد
   بايدگ جميع بشر از کوچک و بزرخويش عادل باشد

  عدل اينست که بايد از حقوق* صاف پردازند بعدل و ان
  خود تجاوز نکنند و از براى هر نفسى آن را بخواهند
   *ٓکه براى خويش خواسته اند اين است عدل الهى

  الحمد  آفتاب عدل از افق بهاء ا طالع شد زيرا در الواح
  حال بهاء ا اساس عدل موجود که از اول ابداع تا

   از براى جميع اصناف بشر مقامىمودهبخاطرى خطور نن
  ًمثال ميفرمايد که* مقرر که بايد از آن تجاوز نکنند 

  صنعت خود عدل الزم يعنى تجاوزدر اهل هر صنعتى را 
  ّحقاق خود نکند و اگر تعدى در صنعت خويشتاز اس

  نمايد مثل پادشاه ظالم است تفاوت ندارد و هر نفسى
   نداشته باشد مثلدر معامالت خود عدالت را مالحظه

  يک از بشر ممکن است پس معلوم شد هر* رئيس ظالم است 
  

  ١٧٨ص 
   چنين است تمام عادلملکن اميد* هم عادل باشد هم ظالم 

   فکرتان اين باشد که با عموم بشر آميزشباشيد و همۀ
  کنيد و نهايت عدل و انصاف در معامالت خود مجرى

  ز حقوق خودهميشه حقوق ديگران را بيش ا* داريد 
  حّمالحظه داشته باشيد و منفعت ديگران را مرج

  ٓبر منفعت خود بدانيد تا مظاهر عدل الهى شويد و بموجب
  بهاء ا مدت حيات خود را* تعاليم بهاء ا عمل نمائيد 

  گذراند بجهت اينکهبدر نهايت مشقت و زحمت و بال 



  تمام تربيت شوند عادل شوند و بفضائل عالم انسانى
  ٓعدالت الهيه* نورانيت ابديه يابند صف گردند ّتم

  ٓبجوئيد رحمت پروردگار باشيد مظاهر الطاف الهى
  شويد که شامل کل بشر است لهذا من در حق تمام

  *دعا ميکنم 
  واهب العطايا و غافر الخطايا و الراحم على البرايا  ياّهمّالل
  تکهلون الى عتبت الکبرياء ان عبادک الفقراء يبّرب يا

  يستغيثون* عون الى ملکوتک االبهى ّالعليا و يتضر
  هم و يستفيضون من سحاب موهبتکثبرحمتک فأغ

  مهمکرأعون الى جبروت جاللک فّيتضر هم ومطرأف
  

  ١٧٩ص 
  *زقهم لقائک و مشاهدة طلعتک ون قربک فارّيتمن
  عهم منّ تراهم عطشانا ظماء الى معين رحمانيتک و جرّرب

ّرب انهم جياع* يل عنايتک بسلسال موهبتک و سلس ّ  
   * داوهم بدوائکىهم مرضّ انّرب* اطعمهم من مائدة سمائک 

ّرب انهم اذالء ببابک اجعلهم اعزاء فى ملکوتک  ّّ ّ*  
  نت العظيمانت الکريم انک اّانک 
   *حيمّلرحمن اّلرنت ااانک 

  
   )١٣٢٩  ذى قعده سنۀ٢٦نطق مبارک روز ( 
   )١٩١١ وامبرن ١٨پاريس  -در منزل مبارک ( 

ُهو ا  
  بشر هر قدر* از جملۀ تعاليم حضرت بهاء ا اينست 

  زيرا* ترقى کند محتاج بنفثات روح القدس است 
  قوت بشريه محدود است اما قوت و قدرت ملکوت

  چون در عالم بشر سير نمائيم در جميع* غير محدود 
  د بروح القدس بودند موفقّتواريخ نفوسى که مؤي

  
  ١٨٠ص 

  ه گشتند و حال اينکهّبامور عظيمه و مبادى و نتائج مهم
   *ت و علمى نداشتندّيآن نفوس بحسب ظاهر اغلب اهم

  ٓانبياى الهى که مبعوث شدند هيچيک از آنها از فالسفه



   و در زمان خود بعلم و دانائى در بينشمرده نميشدند
  بلکه بحسب ظاهر نفوسى* خلق مشهود نبودند 
  عضى خواندن و نوشتن نميدانستندبودند عادى حتى ب

  د بنفثات روح القدس بودند تأثيرىّلکن چون مؤي
  مالحظه فرمائيد اعظم* شديد در عالم وجود داشتند 

   عالم نظير افالطون ارسطو فيثاغورث و سائر آنهافالسفۀ
  تأثير شان محدود بود نتوانستند در عروق و اعصاب

  مت نتوانستافالطون باين عظ* بشر نفوذ پيدا کنند 
  ّاما* يکنفس را بدرجه ئى بياورد که جانفشانى کند 

  د بنفثات روح القدس بودند اگر چهّنفوسيکه مؤي
  بظاهر علمى نداشتند لکن در عروق و اعصاب بشر

  *چنان نفوذ کردند که هزاران جانفشان داشتند 
  حتى انبياى بنى اسرائيل مثل اشعياء حزقيا ايليا و ارميا

  حتى بدرجه ئى بود که پطرس*  عادى بودند آنها از نفوسى
  نيز بحسب تاريخ کليسا حساب هفته را نميتوانست نگاه

  
  ١٨١ص 

  دارد وقتى ميخواست بصيد ماهى برود هفت بسته
  وز يکى را ميخورد چون آن هفتمين را را مى بست هرذغ

  ميخورد ميدانست روز سبت است آنوقت ميآمد سبت را
  از نفثات روح القدساين نفوس * نگاه ميداشت 

  *بدرجه ئى رسيدند که نفوذ در جميع عالم پيدا کردند 
  پس فهميديم نفثات روح القدس مؤثر در وجود است
  هرکس بآن موفق شود خواه فيلسوف خواه عالم خواه

  پس* بى سواد نفوذ در عروق و اعصاب پيدا ميکند 
   فيلسوف اکبر شود محتاج بنفثات روحو لوبشر 

  د بآن نشود نميتواند کارىّ تا مؤيالقدس است و
  روحش مرده است قلبش مرده استاز پيش ببرد 

  مالحظه* مگر آنکه روح حيات ابدى در آن دميده شود 
  کنيد هيچ مدنيتى هيچ علمى هيچ فضلى عالم اخالق را

  شايد شخصى فيلسوف* چنانچه بايد و شايد تعديل نمينمايد 
  يد نفسيکهاعظم باشد و اما اخالق مذموم لکن شا

  ّدهيچ سواد ندارد چون بنفثات روح القدس مؤي



  قوت روح ملتى را* گردد عالم اخالقش تحسين ميشود 
  در اندک زمانى تربيت ميکند و باعلى درجۀ عزت

  
  ١٨٢ص 
  لهذا من از براى شما اين را ميخواهم* بديه ميرساند ا

  د بنفثات روح القدسّو اميدوارم بقوت بهاء ا مؤي
   تا زنده گرديد و تربيت شويد اخالق شما هاشويد

   شود و سبب تربيت ديگران گردداخالق رحمانى
  نظر* در نفس شما ها تأثيرى حاصل شود که جان ببخشد 

  *بخودتان نکنيد نظر بفيوضات جمال ابهى کنيد 
   مسيح در حواريين چه تأثيرى کردفثاتنبينيد ب

  اين* ت و نفثات حواريين در ديگران چه تأثيرى داش
   آنچه کندّه آنها مؤيد من عند ا بودندنظر بآن است ک
  مالحظه نمائيد که استعداد انسان* ٓتأييد الهى کند 

   *محدود است لکن تأييد ملکوت ابهى نا محدود
  ّاستعداد اين زمين قليل است اما باران رحمت بى حساب

  زمين نبايد نظر باستعداد* و حرارت شمس غير محدود 
  ند بلکه بايد نظر بباران رحمت و حرارتخود ک

  نگشمس کند که اين خاک سياه را بگلهاى رنگار
  لهذا شماها نظر بقوت و قدرت خودتان* مزين مينمايد 

   قلب را فارغ و روح را مستبشر کنيد توجهنکنيد
  بملکوت ابهى نموده فيوضات نامتناهى طلبيد

  
  ١٨٣ص 

  خواهيد شديک شمع تابانى  اگر باين موفق شويد هر
  ستارۀ درخشنده ئى و شجرۀ پر ثمرى خواهيد

  پس بکوشيد تا نفثات روح القدس* گشت 
  در شما ها تأثيرى نمايد اين است

  *نصيحت من مرحبا 
  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٧نطق مبارک (
   )١٩١١ نوامبر ١٨پاريس  - مبارک ( 

ُهو ا  



  ينکهالحمد  امروز جمعيت خوبى داريم بجهت ا
  اين جمعيت ما جمعيت آسمانى است بجهت امرى ملکوتى

  هيچ مقصودى نداريم* اجتماع کرده ايم نه امر ناسوتى 
  نهايت آمال و آرزوى ما اينست وجز محبت عالم انسانى 

  که الفت بين بشر حاصل شود تاجميع اجناس مختلفه
   شود جميع اوطان وطن واحد شودجنس  واحد

  
  ١٨٤ص 

  ب واحد شود تا جميع بشر را خيمۀ وحدتجميع قلبها قل
  الحمد  نيتها صدقست و قلوب* عالم انسانى سايه افکند 

  هيچ مقصدى جز حقيقت نداريم* متوجه بخداست 
  مجلس ما هيچ* و با يکديگر در نهايت محبت نشسته ايم 

  غل و غشى ندارد هيچ اغراض نفسانى در ميان نيست
ٓييدات الهىأالبته ت*  است بلکه جميع مقاصد ما محبت ا  

  *ميرسد يقين است خدا دائرۀ اين جمعرا وسعت ميدهد 
  نفوسى از بشر متابعت شما خواهند کرد شما در ديگران تأثير
  خواهيد کرد اخالق رحمانى از شما بديگران سرايت خواهد

  اميدم چنانست که سبب شويد چشمهاى کور بينا شود* کرد 
  مهاى نفوس مرده زندهگوشهاى کر شنوا گردد جس

  شوند نفوس ناسوتيان الهوتى گردند عالم انسانى
  ميد من بسيار است و شما الحمد ا* عالم ملکوتى شود 

  آنچه آرزوى من است* در اين مقصد با من متحديد 
  *آرزوى شماست در امريکه من ميکوشم شما نيز ميکوشيد
   مللحال مالحظه مينمائيد در کرۀ ارض بعضى از دول و

  ديگر را ميريزندکبهم آويخته از براى خاک خون ي
  بجهت ناسوت بغض بيکديگر دارند و روز بروز

  
  ١٨٥ص 

  هر روزى يک آلت قتال جديدى پيدا* در تزايد است 
  رکشود عس انون حرب جديدى پيدا مىق مى شود يک

   قواىکندر زياد مى شود توپها تزايد پيدا ميکو لش
   موزر پيدانگيکروز تف* ت يه رو بازدياد اسالتهاب



  يکروز مارتين پيدا ميشود نگميشود يکروز تف
   اختراع ميگردد يک روز توپ کروپمتراليوز

  زره پوش يکروز کشتى هاى ترپيديکروز کشتى 
  جک از هوانيک روز طياره پيدا ميشود تا نار

   چه قيامتىوبينيد در طرابلس چه معرکه ب* بيندازد 
   از صحراالى ميشودست از دريا توپست که خا

  متراليوز است که ميرسد از هوا نارنجک ميبارد جميع
   شما جمعى هستيد که *بشر بر قتل يکديگر قيام نموده اند

   خدمت بوحدتالحمد مقصد تان اتحاد بين بشر است 
  عالم انسانى ميکنيد منتهاى آمالتان اينست که نزاع

  البد طننماند بغض و عداوت بين بشر نماو جدال 
  ٓرضاى الهى هستيد بموجب تعاليم آسمانى حرکت

   بجان و دل بکوشيدلهذا همت را بلند کنيد* نمائيد مي
  مردم را نصيحت کنيد اين نفوس جهنمى را بهشتى کنيد

  
  ١٨٦ص 

  آنهائى که بموجب رضاى شيطان حرکت ميکنند بکوشيد
  تقرب بدرگاه* بموجب رضاى رحمن سلوک نمايند  تا

  خدمت بملکوت کنيد تابع پدر آسمانىکبريا خواهيد 
  يقين بدانيد شما را تأييد ميکند موفق* باشيد 

  جميع خلق بخسران مبين افتند* ميشويد 
   زيراو شما ربح عظيم خواهيد يافت

  خدا باشماست و شما را
   *ييد ميکند مرحباأت
  

  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٨طق مبارک ن( 
   )١٩١١ نوامبر ١٩در پاريس  - مبارک ( 

ُهو ا  
  ٓاز بدايت عالم تا امروز هر وقت نداى الهى بلند شد

  زيرا هميشه ظلمت* هم بلند شد  نداى شيطان
  ميخواهد مقاومت نور کند ظلم ميخواهد مقاومت

  اين*  جهل ميخواهد مقاومت علم نمايد عدل نمايد
  مالحظه کنيد در زمان* جهانست  عادت مستمرۀ اهل اين



  
  ١٨٧ص 

  رعونى بود مقاومت ميکرد تا نورانيتموسى ف
  در زمان حضرت*  موسى را از انتشار منع کند تحضر

  اينها* ّمسيح قيافا و حنا رؤساى مذهب يهود بودند 
  بنهايت قوت مقاومت حضرت مسيح ميکردند

  حتى* و انتشار دادند و افتراهائى چند بحضرت نوشتند 
  صه اين شخمجمع فريسيان جکم بر قتل مسيح داد ک

   است استغفر ا گمراه است استغفر ا بى پدرخمسي
   چيز هائى که نميخواهم برزبان بياورممشروعست

  و در بين جميع يهود شرق اين مفتريات را انتشار ميدادند
  *و مقصدشان اينکه نورانيت مسيح را منع کنند 

  و همچنين در زمان محمد علماى قريش خواستند نورانيت
  جميع فتوى بر* ز انتشار منع کنند حضرت محمد را ا

  قتل او دادند و نهايت اذيت را بر او وارد آوردند و بقوۀ
  *شمشير خواستند آن بنيان عظيمرا هدم نمايند 

  آيا هيچيک توانستند مقاومت نمايند عاقبت مغلوب
  جميعشان* ٓشدند و نورانيت امر الهى آفاقرا احاطه کرد 

  دان در رفتندى شکست خورده از ميمانند اردو
  تعاليمافذ شد شريعت ا منتشرگشت کلمة ا ن

  
  ١٨٨ص 

  ٓالهيه آفاق را احاطه کرد نفوسيکه در ظل حق بودند
  حال هم* مثل ستاره از افق سعادت کبرى درخشيدند 

  جمعى نادان که خود را بدين* باز همان دستگاه است 
   کنندنسبت ميدهند ميخواهند نورانيت بهاء ا را منع

  مقاومت امر ا نمايند تا آفاقرا از اين اشراق محروم
  چونکه برهانى ندارند بافترا دست زنند زيرا* نمايند 

  وقتى که برهان ندارند* عادت مردم نادان چنين است 
  ّشمشيرشان افتراست و اال اگر برهان داشته باشند

   بدگوئى ميکردندبآن مهاجمه نمينمودند صحبت
  م رذيل بر قلم و زبان نميراندند مثلنمينمودند کال

  ما با آنها نزاع و جدالى* مرد ميدان بيان برهان ميکردند 



  حقيقت حال آنهاکنيم  اريم بدگوئى از آنها نمىند
   * ببرهان لب گشائيمکنيمى و سوء سيرت آنان را بيان نم

  ميگوئيم برهان ما اينست اگر شما در مقابل برهان ما برهانى
   نزديک نميآيند زبانابدًاّاما آنها * يد داريد بنمائ

  بافترا گشايند و در جرائد مرقوم ميدارند که اين
  بهائيان چنين و چنانند چنانکه فريسيان در حق
  حواريين ميگفتند هر چه از قلمشان جارى شود

  
  ١٨٩ص 

  که شما مالحظه کنيد چنين اوراقىيوقت* مينويسند 
   قوت بموجبر نشويد بکمالّ مکدابدًامنتشر شد 

  تعاليم بهاء ا عمل نمائيد اعتنائى نکنيد همين نفوس
  البته* سبب ميشوند که کلمة ا بين خلق منتشر ميشود 

  نفوسيکه منصفند فحص ميکنند تحقيق و تدقيق ميکنند
  مثل* همان فحص و تدقيق سبب هدايت آنها ميشود 

  طاق شمعى استاويد در فالن گاينست که کسى ب
  بيند بعد شخص سامع فحص کند ب*خاموش 

  گ درختانى زرد برغشنود در فالن بامي* روشن است 
  زنهار نزديک شاخ تلخ ثمر است و گلها بد بو شکسته

  د نفوسيکه منصفند با اين قناعت نميکنندبال* او نرويد 
   *بلکه ميگويند ميرويم ميبينيم و تحرى حقيقت مينمائيم

  درختهاى باغ در نهايتچون فحص و تحقيق نمايند ميبينند 
   ساقها در نهايت راستى برگها در نهايتاعتدالست

  ّشکوفه ها در نهايت معطرى ميوها در نهايتسبزى 
  پس ميگويد الحمد * حالوت گلها در نهايت طراوت 

   سببمآن بدگو سبب شد که من باين باغ راه يافت
  اين بدگويان چنينند سبب ميشوند* هدايت من شد 

  
  ١٩٠ص 

  در زمان مسيح کتبى که در* ص ميکنند ّحفکه مردم ت
  مذهب مسيح تأليف کردند افتراهائيکه بمسيح زدند
  کذبهائيکه در حق حواريين گفتند آيا هيچ اثرى

   بمسيح نوشتندّکتب که فالسفۀ آن زمان رد* داشت 



  بلکه جميع آن کتب سبب* آيا هيچ ضررى رسانيد 
  شنيدند به تفحصترويج شد زيرا ذکر مسيح را مردم 
  ما نميخواهيم در حق* ّو تجسس آمدند و هدايت يافتند 
  وئيم بلکه همينگاين نفوس حرفى بزنيم ما بد نمي

  اين*  عظمى ندارد ابدًاقدر ميگوئيم اين مفتريات 
  *بر است که حجاب آفتاب گردد امفتريات بمنزلۀ 

  بر هر قدر کثيف باشد اشعۀ آفتاب عاقبت او را متالشىا
  برىاانوار آفتاب حقيقت را هيچ * نمايد و محو ميکند مي

ّ نسيم گلستان الهى را هيچ سدحجاب نشود   ى مانعٓ
  از اين* نگردد باران آسمانيرا هيچ حائلى حاجز نشود 

  کالم مرادم اينست که وقتيکه کتابهاى افترا منتشر
  شود و در جرائد مفتريات نوشته گردد شما محزون نشويد

  زيرا*  اين سبب قوت امر ا است بلکه بدانيد که
  اموش راچراغ خ نزند نگدرخت بى بار را کسى س

  
  ١٩١ص 

  چه واقع شود همان سبب قوتنکسى تعرض ننمايد آ
  در زمان* امرا است نظير آنکه از پيش گذشت 

  گاه کنيد غرور فرعون بنى اسرائيل را مددنموسى 
   موسىهر چند آن ظالم اعالن کرد که* و عون بود 

  قاتل است لهذا بايد قصاص گردد ولى اين قوت تأثيرى
  فرياد کرد که اين موسى و هارون هر دو* نداشت 
  و دراهند دين مبين شما را بهم زنند  ميخومفسدند

   لهذا اهالک و اعداممملکت اختالف و فساد اندازند
  الّان هذان لساحران يريدان ان يبد( آنها الزمست 

  يرث تأابدًا) ذهبا بطريقتکم المثلى دينکم بسحر هما و ي
  نکرد بلکه نور موسى درخشيد شريعتش منتشر

  و همچنين فريسيان* شد نورانيت تجلى سينا احاطه کرد 
   استخآوردند که مسيح استغفر ا مسيوقتى فرياد بر 

   شريعة ا را منسوخ کردهزيرا سبت را شکسته
   مقصدشردهام نموده تعدد نساء را منع کطالق را حر
  * خرابى بيت ا است قداس استاالهدم قدس 

  مذهبا فرياد بر آوردند که بدار زنيد دينا وا اويال و وا



  ن اعتراضات آنها هيچ اثرى نداشتاي* بدار زنيد 
  

  ١٩٢ص 
  صبح مسيح طلوع نمود نفثات روح القدس در جميع

  مقصد*  همۀ اقوام مختلفه را متحد نمود عالم تأثير کرد
  ينست که از مفتريات قوم و کذب و مجادلۀ آنها هيچا

  فتورى بامر ا وارد نميآيد بلکه سبب
  و دليل بر آن است که اگر امر عادى امر ا است ّعلو

  امر هر قدر عظيم تر است* بود کسى تعرضى بر آن نمينمود 
   لهذا ما بايد در نهايت ثبوت *دشمنش بيشتر است

  بهاء او رسوخ بموجب تعاليم 
  *عمل نمائيم مرحبا 

  
  ) در منزل ١٣٢٩ ذى قعده ٢٩نطق مبارک ( 
  )١٩١١ نوامبر ٢٠پاريس  - مبارک ( 

هو ا  
  سزاوار* درندگى سزاوار حيوانات وحشيه است 

  نبيا را فرستادهاخدا جميع * انسان الفت و محبت است 
  کتب سماويه* که الفت و محبت در بين قلوب اندازند 

  ٓولياى الهىانبيا و ا هفت بين قلوب نازل شدبجهت ال
  جان خود را فدا کردند تا در قلوب بشر اتحاد و اتفاق

  
  ١٩٣ص 

  و لکن وا اسفا که هنوز بشر بخونخوارى* حاصل شود 
   نمائيم مى بينيم چه درخچون نظر بتاري* د مشغولن

  قرون اولى و چه در قرون وسطى و چه در قرون اخيره
   بشرياه بخون بشر رنگين شدهين خاک سهميشه ا

  *مانند گرگان درنده يکديگر را پاره پاره کرده اند 
  با اينکه حاال باين عصر نورانى رسيده عصر مدنيت است

  عصر ترقيات ماديه است عقول ترقى کرده است
  با وجود اين هر روزاحساسات انسانى زياد شده 

  مالحظه کنيد که در طرابلس چه* خونريزيست 
  ايطاليا* ين بيچارگان در چه بالئى افتاده اند ميشود ا



  مملکت وسيع خويش را گذاشته پا پى اعراب بيچاره
  چه قدر جوانان* در صحراى بى آب و علف شده است 

  از دو طرف کشته ميشود چه قدر خانمانها خراب ميشود
  چه قدر مادرها بى پسر ميشوند چه قدر اطفال بى

  چه بسيار نهالها* زند پدر ميگردند فوج يتيمان موج مي
  که در بدايت نشو و نما ريشه کن شدند چه بسيار

  * نيامده خاموش گشتند نگمرغان خوش آواز بآه
  پس از اين واضح* ص و طمع رنيست جز حاى  و نتيجه

  
  ١٩٤ص 

  قى مادى سبب تحسين اخالق نميشودميشود که تر
   سابقهدر ازمنۀ* ترقيات مادى تعديل اخالق نميکند 

  چنين ترقيات ماديه نبود باين شدت هم خونريزىکه 
   متراليوز موزر نبودنگ تف نبودپنبود توپ کرو

  ديناميت نبود مواد جهنميه نبود کشتيهاى زره پوش
  حاال که مدنيت ماديه ترقى* کشتيهاى توربيت نبود 

  حال* کرده اين آالت آفات بنيان بشر نيز ترقى کرده 
  وم اروپا مهياى التهابستاز اين مواد جهنميه در زير عم

  خدا نکند آتش بگيرد* زيرا از مواد التهابيه پر است 
  خالصۀ* اگر آتش بگيرد کرۀ ارض زير و زبر ميشود 

  مقصد اينکه واضح و مشهود است که ترقيات ماديه
  و ترقى عالم اخالق نيستسبب آسايش عالم انسانى 

  بلکه اگر منضم باحساسات روحانيه شود آنوقت ترقى
  ىيآاگر تعاليم الهى انتشار يابد و وصا* حاصل ميشود 

  ٓانبيا تأثير کند و نصايح الهى قلوب را روشن نمايد نفوس را
  چون اين ترقى مادى* احساسات روحانيه حاصل گردد 

  زيرا* منضم بترقى روحانى شود نتيجه حاصل ميشود 
  *ٓتعاليم الهى مانند روح است و ترقيات ماديه مانند جسد 

  
  ١٩٥ص 

  اميدواريم* رده است ّاال م جسد بروح زنده شود و
  ق تأثير کندخلٓايت الهيه که روحانيت انبيا در بعون و عن

  در قلوبورانيت روشن شود تا عالم اخالق باين ن



  احساسات روحانيه حاصل گردد تا بدانند که خداوند
  خداوند از ظلم* عادلست البد جزاى هر عمليرا ميدهد 

  هر چند اقوام ماديه ميکوشند* بته عادلست نميگذرد ال
  زحمت ميکشند باز در تعب و مشقتند و دائمًا در غموم
  و هموم زيرا سرور قلب انسان بمحبت ا است بشارت

  اگر قلب انسان بخدا تعلق* روح انسان بمعرفة ا است 
   اگر اميد بخدا نداشتهنيابد بچه چيز خوش گردد
  دنيا دل بندد و حال  دو روزۀباشد بچه چيز اين حيات

  آنکه ميداند چند روز است محدود است و منتهى
  زيرا فضل* پس بايد اميد انسان بخدا باشد * ميشود 

  مواهب اوبى منتهاست الطاف او قديم است او 
  بر رحمت اوا ه ميدرخشد خورشيد او هميشعظيم است

  آيا* هميشه ميبارد نسيم عنايت او هميشه ميوزد 
  سير طبيعتا است از چنين خدائى غافل باشيم و سزاوار
  حال آنکه مواهبى و*  بندۀ طبيعت شويم شويم

  
  ١٩٦ص 

  جميع کائنات اسير* بما داده که حاکم بر طبيعت هستيم 
  ومکى محگًمثال آفتاب باين بزر* سان  انگرطبيعت است م
   از مدارش سر موئى اراده نداردابدًا طبيعت است

  اين* لکه اسير قانون طبيعت است تجاوز نميتواند ب
  درياى باين عظمت اسير طبيعت است اين کرۀ ارض

   * از قانون طبيعت تجاوز نميتواندابدًااسير طبيعت است 
  ّاما خدا بما اراده داده که باين خرق قانون طبيعت ميکنيم

  *قوانين طبيعت را ميشکنيم حکم بر طبيعت ميکنيم 
  سان ذى روح خاکيستبجهت اينکه بمقتضاى طبيعت ان

   در دريا ميتازد مانندّاما در هوا پرواز ميکند
   قوۀ برقيه عاصيه راندبر در اين فضاى وسيع سير ميکا

  جميع اينها* را مقيد ميکند  حبس مينمايد صوت آزاد
  فتهگرمخالف قانون طبيعت است شمشير از دست طبيعت 

  خدا چنين* بر فرق طبيعت ميزند خرق طبيعت مينمايد 
  قوه ئى بانسان داده باوجود اين جائز است اسير طبيعت

  و بگويدرستد  طبيعت بپباشد بندۀ طبيعت شود



  و حال آنکه شمشير بر فرقش ميزند* طبيعت خداست 
  دانيد خدابپس * ومى طبيعت را بهم ميزند مقواعد ع

  
  ١٩٧ص 

  *چه مواهبى بانسان داده که طبيعت از آن محرومست 
   داده طبيعت از آن محرومست عقلبما شعور و اراده

  *و اراده داده طبيعت از آن محرومست 
   خدار طبيعت هستيمما حاکم ب

  *چنين خواسته 
  

   )١٣٢٩نطق مبارک سلخ ذى قعده سنۀ ( 
   )١٩١١ نوامبر ٢١پاريس  -در منزل مبارک ( 

ُهو ا  
  يکى* جميع بشر هميشه مورد دو احساس هستند 

  وقت سرور* اس حزن احساس سرور ديگرى احس
  جميع قواى انسان قوتروح انسان در پرواز است 

   قوۀ ادراک شديد فکريه زياد ميشودقوۀميگيرد و 
  عقل در جميع مراتب ترقى مينمايدميگردد قوت 

  ّاما وقتيکه حزن بر انسان *ميکندو احاطه بحائق اشياء 
  

  ١٩٨ص 
  جميع قوى ضعيف ميگرددمستولى شود مخمود ميشود 

   تفکر نميماند تدقيق در حقايق اشياراک  کم ميشوداد
  مثل مردهرا کشف نميکند نميتواند خواص اشيا 

   *بشر استعموم اين دو احساس شامل جميع * ميشود 
  و از عقلح براى انسان حزنى حاصل نميشود از رو

   يعنى قواى روحانيهانسان زحمت و ماللى رخ نميدهد
  اگر حزنى از * سبب مشقت و کدورت انسان نميگردد

  اگر از براى* براى انسان حاصل شود از ماديات است 
  *انسان خمودت و جمودتى حاصل شود از مادياتست 
  ًمثال تاجر است زيان ميکند محزون ميشود زراعتى
  دارد برکت حاصل نميشود مغموم ميگردد بنيانى

   *ميسازد خراب ميشود محزون ميشود و مضطرب ميگردد



   انسان کدورت انسان از عالم مادياتستمقصود اينست حزن
  پس واضح* يأس و نوميدى از نتائج عالم طبيعت است 

  و مشهود شد که حزن انسان و نکبت انسان و نحوست
  ّاما از احساسات* انسان و ذلت انسان همه از مادياتست 

  روحانيه هيچ ضررى و زيانى و غصه و غمى از براى
  ر معرض غم و غصهحال جميع بش* انسان حاصل نميشود 

  
  ١٩٩ص 

  الم انسانى نيست که از براى او حزن و* و مالل هستند 
  چون* و مشقت و زحمت و تعب و خسارت حاصل نشود 

  اين احزان از ماديات حاصل ميشود چاره نيست جز اينکه
  وقتيکه از ماديات نهايت* رجوع بروحانيات بکنيم 

  ندتنگدلى حاصل گردد انسان توجه بروحانيات ميک
  انسان وقتى در نهايت مشقت نهايت يأس* زائل ميشود 

  فتد چون بخاطر آيد خداى مهربان دارد مسرورامي
  فتد باحساسات روحانىااگر بشدت فقر مادى * مى شود 

  وقتيکه مريض* آيد خود را از کنز ملکوت غنى بيند 
   *ى صدر حاصل نمايدّ ميکند تشفءميگردد فکر شفا

  وتهسوت گرفتار شود بفکر الوقتيکه بمصائب عالم نا
   شودنگوقتيکه در حبس عالم طبيعت دلت* ّتسلى يابد 

  وقتيکه* فتد مسرور ميشود ابفکر پرواز بعالم روح مي
  حيات جسمانى مختل باشد بفکر حيات ابديه افتد ممنون

ِ اما اين نفوسيکه توجهشان صرف بعالم ماديات است *ميشود ّ  
  ّىت بال و محن چه تسلو در بحر ناسوت مستغرقند در وق

  نفسيکه معتقد باين باشد که حيات انسان* خاطر دارند 
  محصور در حيات مادى است چون ناتوان گردد

  
  ٢٠٠ص 

  و در بالو مصيبتى گرفتار شود و کوس رحيل بکوبد بچه
  کسيکه معتقد* ّچيز اميد دارد و بچه چيز تسلى يابد 

  *يابد  قدير مهربان نيست چگونه روح و ريحان ّحىب
   *بدى و نوميدى سرمدى استايقين است که در عذاب 

  پس شما ها خدا را شکر کنيد که احساسات روحانى داريد



  و انجذابات قلبى ديدۀ بينا داريد و گوش شنوا جانى
 در هر مصيبتى* زنده داريد ودلى مملو از محبت ا  

  اگر زندگانى دنيوى* گرفتار شويد تسلى خاطر داريد 
  اگر در* ود بحيات آسمانى مستبشر هستيد مختل ش

   *ظلمت طبيعت گرفتار شويد بنورانيت ملکوت مسروريد
   *هر انسانيکه احساس روحانى دارد تسلى خاطر دارد

  ّمن چهل سال در حبس بودم با آنکه تحمل يکسال ممکن
  هر نفسى را بآن حبس ميآوردند يکسال بيشتر* نبود 

  لکن* الک ميشد زندگانى نميکرد از غم و غصه ه
  *من الحمد در اين چهل سال در نهايت سرور بودم 

  بشارتى جديد هر صبح بر ميخواستم مثل اينکه يک
  هر شب تاريک ميشد نور سرور در* بمن ميرسد 
  احساسات روحانى تسلى خاطر و توجه* فزود اقلب مي

  
  ٢٠١ص 

  اگر توجه بخدا نبود احساسات* بخدا سبب روح و ريحان 
  پس* انى نبود چهل سال در حبس چه ميکردم روح

  معلوم شد اعظم موهبت عالم انسانى احساسات روحانيست
  اميدوارم روز بروز* و حيات ابدى انسان توجه بخدا 

   و تسلى خاطر بيشتر گرددتوجهتان بخدا زياد شود
   و قواىير کندثنفثات روح القدس بيشتر تأ

  اينست* ملکوتى بيشتر ظاهر شود 
  آمال و آرزوى مامنتهى 

   *از خدا چنين ميخواهم
  
  ) در منزل ١٣٢٩_ ه ّحجۀ ذى ّنطق مبارک غر( 
   )١٩١١ نوامبر ٢٢پاريس  - مبارک ( 
 ُهو ا  

  شما بايد بسيار مسرور باشيد و شکر کنيد که در چنين
  شهرى الحمد انجمنى نورانى و محفلى آسمانى ترتيب

  ند محافل بسياردر پاريس هر چ* و تأسيس شده است 
   در مسائل ماديه صحبتتشکيل ميشود و لکن جميعًا

  الحمد * ميشود محفلى که ذکر خدا در آنست اين محفل است 



  
  ٢٠٢ص 

قلوب متوجه بخداست و روحها منجذب بملکوت ا*   
   فکرتان حصر در عالم خاکاحساسات روحانيه داريد

  ن حيواناتمثل اي* از عالم پاک هم نصيب داريد نيست 
  نيستيد که همه در فکر امور ماديه اند و خوردن

  و خوابيدن و نوشيدن و چميدن و باليدن و اندوختن
  و نهايت آرزوشان چمن سبزى است و جنگلى و سبزه ئى

  بلکه شما انسانيد* و گلستانى و بوستانى و سر و سامانى 
  فکرتان تحصيل کماالت رحمانى است و نهايت آرزو

   *ر و تأسيس و ترويج وحدت عالم انسانىخير بعموم بش
  شب و روز ميکوشيد خاطرى مسرور کنيد محزونى

   بيچاره ئيرا چارهضعيف را قوى کنيد ممنون نمائيد
  جميع افکارتان افکار ملکوتى است احساساتتان* نمائيد 

  روحانى است باهيچ ملتى عداوتى نداريد با هيچ
   در حقجنسى مخالفتى نخواهيد بجميع مهربانيد و

  اينست احساسات عالم انسانى اينست* جميع خير خواه 
  ٓاگر انسانى  از اين مواهب الهى نصيب* فضائل بشر 

  زجاج محروم از سراج شکسته* نداشته باشد معدوم بهتر 
  پس انسانى* درختيکه ثمر ندارد بريده بهتر * خوشتر 

  
  ٢٠٣ص 

  چشم* که از فضائل عالم انسانى بى بهره بميرد خوشتر 
  وش بجهت شنيدنستگ* بجهت ديدنست اگر نبيند چه ثمر 

  زبان بجهت نطق است* اگر نشنود چه فائده 
  همينطور انسان بجهت اين خلق*  باشد چه ثمر نگاگر گ

  شده که بعرفان و ايمان و موهبت رحمن و حسن اعمال
  *و اخالق و نورانيت افکار اين جهان را روشن کند 

   بماند البته از حيوان پست از اين موهبت محرومگرا
  زيرا حيوان از عقل محرومست لهذا* تر است 

  بانسان عقل داده تا انسانى لکن خدا* معذور است 
  اگر نفسى متابعت* شود در خير عموم بکوشد 

  تعاليم بهاء ا نمايد يقين است به نتيجۀ عالم وجود



   نعمت جميعوفق گردد زيرا روح جسد عالمستم
  پس بجان* ى نوع انسان است ات بربشر است رحم

  *و دل بکوشيد که بموجب تعاليم بهاء ا عمل کنيد 
  اگر موفق باين شويد بدانيد عزت ابديه است حيات
  سرمديه است سلطنت عالم انسانى است مائدۀ

   من دعا ميکنم که شما ها باين مواهب*آسمانيست
  *ص گرديد ّموفق و باين فضائل رحمانيه مخص

  
  ٢٠٤ص 

   در پاريس در اطاق١٣٢٩ه ّ ذى حج٢شنبه عصر پنج( 
  مبارک مشى ميفرمودند بجناب آقا ميرزا اسد ا و آقا ميرزا

   خياط و تمدنميرزا عزيز ا  و آقاءاعزيز ا خان ابن ورق
  در گوشۀ کتاب) الملک و آقا ميرزا محمد باقر خان فرمودند 
  لمخود بنويسيد و ثبت کنيد جميع صفوف عا

  چند* ت خورده و ميخورند سشک
  مل کنيد يعنىأسال صبر و ت

  نورانيت بهاء ا آفاقرا
   *احاطه کند

  
  ) در منزل ١٣٢٩ه ّ ذى حج٢نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ٢٣در پاريس  - مبارک ( 

ُهو ا  
  ويند يک ترن در رود سن افتاده بيست و پنج نفرگمي

   از وقوع اينغرق شده و امروز در پارلمان فرنسا
  قضيه بحثى مفصل خواهد شد وزير راه آهن را در تحت

  جدال عظيمى خواهد شد هيجان يک* محاکمه آورند 
  

  ٢٠٥ص 
  بسيار بسيار تعجب کردم که بجهت بيست* شديد است 

  و پنج نفر که در رود خانه افتاده غرق شده اند چنين هيجان
  لس کهّ اما از براى طرابهغريبى در پارلمان ظاهر شد

  * حرفى نميزنند ابدًاروزى هزاران کشته مى شوند 
  ابدًا بخاطر* البته تا حال پنجهزار نفر کشته شده اند 



  پارلمان نميآيد که آنها بشرند مثل اين است که آنها
  سبب چه چيز است که پارلمان از براى بيست* حجرند 

  و پنج نفر اينطور هيجان ميکند و از براى ششهزار
  و حال آنکه آنها بشرند و اين ها* حرف نميزند  ابدًانفر 

  ينستکه آنها جنسبجهت ا* بشر همه از نسل آدمند 
  *اگر پارچه پارچه شوند اهميتى ندارد * فرنسا نيستند 

  بينيد چه قدر بى انصافيست چه قدر بى احساسى است چهب
  ها که در طرابلسنده قدر نادانى است و حال آنکه آن بيچار

  در دارند پسر دارند دختر دارند عيال دارندپدر دارند ما
  *آيا چه تقصير دارند * آنها را شرحه شرحه نمايند 

  در جريده خواندم حتى در ايطاليا از مردم فرياد و فغان
  از عربها گذشته نساء ايطاليا بفرياد و فغان* بلند است 

  بار است و دلهاى پدرانکديدۀ مادران اش* اند  آمده
  

  ٢٠٦ص 
   آسماننعناه  و گريه و زارى اطفال بون استغرق خ
  ببينيد* بينيد بشر چه قدر خونخوار است ب* ميرسد 

   *ار است چه قدر از خدا غافل استّانسان چه قدر غد
  تفلاه  و توپ بنگحاال اگر بعوض تيغ و شمشير و گلوله و تف

  شن و مسرت پردازندجو محبت و عيش و عشرت و 
   و با يکديگرادۀ شادمانى گردنديابى سرمست بو در بزم کام

   آواز سروش شوند بهتروهمدست در آغوش همدم 
  اگر اينها مانند طيور شکور با همديگر پرواز* نيست 

  کنند بهتر است يا مانند گرگان خونخوار در هم آويزند
  چرا انسان اينقدر* و ستيزند و خون يکديگر ريزند 

   را ميشناختند اگر خدا *ست ا زيرا خدا نشناسغافل است 
  اگر احساسات روحانيه* البته هر يک ديگر يرا مينواخت 

  اگر وصاياى* فراشتند ا داشتند علم صلح اکبر مى
  لهذا دعا کنيد* شنيدند البته انصاف داشتند  انبيا مى
  رحم بدهد و زارى کنيد که خدا هدايت کند تضرع

  عقل بدهد احساسات روحانى بدهد بلکه اين بيچارگان
  انسان دانا شب و روز بحال بشر* احت شوند بشر ر

  بگريد فرياد و فغان بر آرد که بلکه خفتگان بيدار



  
  ٢٠٧ص 

  المانظشوند کوران بينا گردند مردگان زنده شوند 
  *من دعا ميکنم شما ها هم دعا کنيد * انصاف دهند 

  
  ) در منزل ١٣٢٩ه ّ ذى حج٣نطق مبارک شنبه ( 
   )١٩١١ برنوام ٢٤در پاريس  مبارک( 

ُهو ا  
  وقتيکه حضرت مسيح ظاهر شد در اورشليم ظهور

   خلق را بملکوت ا داللتمود مردمرا بخدا خواندن
  فرمود بحيات ابديه دعوت نمود بکماالت عالم انسانى

   نور هدايت از کوکب المعتشويق و تحريص کرد
  از براى بشر جان خود را فدا کردو ساطع شد 

  با وجود اين جميع بشر دشمن او*  بود در نهايت مظلوميت
   او را انکار کردند اذيتش نمودند سب و لعنشدند

  با مجرمين او را بر دار زدند*  اهميت ندادند ابدًاکردند 
  ّفت تام بود نورأ ربا وجود آنکه رحمت محض بود

  حقيقت بود صبح هدايت بود از دل و جان مهربان
  

  ٢٠٨ص 
  شمنى کردند قدرش ندانستندلکن با او معامله بد* بود 

  اهميتى بتعاليمش ندادند نصائحش نشنيدند بانوارش
  بعد از* دند کرچه ن آخر کردند آروشن نگشتند

  مدتى معلوم و ثابت شد که آن ذات محترم نور عالم بود
   قلبش رؤف بجميع بيانش سبب حيات ابديۀ بنى آدمو

   چون نورش*بودکل  الطافش شامل *خلق بود
  گرفت پشيمان شدند لکن کار از کار گذشتهدرخشيدن 

  حضرت مسيح زينت صليب شده بود حواريين* بود 
  بعد از سيصدسال قدر مسيح را* شهيد شده بودند 

  زيرا وقتيکه حضرت صعود فرمود نفوس* دانستند 
   معدودى از ناس بياناتقليلى تابع حضرت بودند

  نفوسيکه نادان* و نصائح حضرت را قبول کردند 
  ند ميگفتند اين شخص مجهول کيست و اين فريدبود



  ولى نفوس* وحيد مغلوب که پنج نفر متابعت او را کرده 
  ميدانستند آن نوردانا ميدانستند بعد چه ميشود 

  طع خواهد شد آن آفتاب بر شرق و غرب خواهداس
  آنچه آنان در يوم مسيح ميديدند ديگران* تابيد 

   شما نظر نکنيد که لهذا حال *بعد از سيصد سال ديدند
  

  ٢٠٩ص 
  ازين مکدر نشويد* د و ديگران نامعدود يمعدودى هست

  که اقوام جاهله اقبال ندارند از اين متأثر نشويد که اعتراض
  بشما نظير حواريين* و انکار و استکبار ميکنند 

  در بدايت آنان را اذيت کردند مالمت* خواهند کرد 
  ند عاقبت واضح شدکردند شماتت نمودند قتل و غارت کرد

  که آنها در خسران مبين افتادند و حواريين مقربين
  لهذا اگر چنين وقوعاتى واقع شود شما* درگاه نورمبين 

  الحمد مکدر نشويد بلکه مستبشر و مسرور باشيد که 
   لهذا *آنچه نفوس مقدسه از پيش ديدند شما حاال ميبينيد

  اگر* رت کنيد اگر شما ها را مالمت کنند شما اظهار مس
  اگر اذيت کنند* نيد کآنها اهانت نمايند شما اعانت 

  شما عنايت کنيد و از خدا طلب عفو و مغفرت نمائيد
  صيت و يقين بدانيد که انوار شما ساطع و علم شما خافق و
  شما بلند خواهد شد و رائحۀ طيبۀ خوش شما منتشر

  سراج هدايت از زجاج قلوب شما ساطعخواهد گشت 
   هر چند حاال اهميت * اشراق بر آفاق خواهد کردشده

  نفوسيکه در* نميدهند لکن عنقريب خواهند داد 
  ٓملکوت الهى داخل ميشوند آن نفوس مثل ستاره هاى

  
  ٢١٠ص 
  ختانخشنده روشن خواهند شد و مثل دردر
   ثمر از هر ميوه ئى بارور خواهند گشت و مانند دريا رپ
  مطمئن بفضل *  اسرار نثار خواهند کردؤلؤل

  *و آالهى باشيد و مستبشر بعنايت 
  

  ) در کليساى ١٣٢٩ه ّ ذى حج٤نطق مبارک ( 



   )١٩١١ نوامبر ٢٥پاريس قبل از ظهر  -نواى ديالم ( 
 ُهو ا  

  *جميع مظاهر مقدسه خدمت بحقيقت فرمودند 
  حضرت مسيح* حضرت موسى ترويج حقيقت فرمود 

  ن توضيح حقيقتجميع حواريي* تصريح حقيقت کرد 
  اولياى* حضرت رسول تبشير بحقيقت داد * نمودند 

  حضرت بهاء ا تأسيس* ٓالهى مؤسس حقيقت بودند 
  کل مظاهر حقيقت بودند و تعاليم* حقيقت فرمود 

  کل توحيد عالم انسانى و الفت و محبت و يگانگى و تنزيه
  

  ٢١١ص 
  و تقديس از ظلمات امکانى يعنى اختالف و نزاع

  زرگوارانيمبآن پس ما که بندگان * دال و قتال و ج
  *چرا بايد نزاع و جدال نمائيم * چرا بايد اختالف کنيم 

  بندگان يکخداونديم و جميع مشمول الطاف حضرت
  خداوند با کل در نهايت صلح است ما چرا* رحمانى 

  خداوند با کل مهربانست*  نمائيم نگبا يکديگر ج
  داوند خالق کل و رازق کلخ* ما چرا نا مهربان باشيم 

  و مربى کل و حافظ کل است ما چرا از يکديگر جدا
  ٓ سبب اينست که اساس اديان الهى از ميان رفته *هستيم

  *و فراموش شده و تشبث بتقاليد موهومه گشته 
  و چون تقاليد مختلف است سبب بغض و عداوت بين

  ٓما اگر باساس اديان الهى نظر کنيم کلا *هبشر گرديد
  کى است و اگر رجوع بآن نمائيم کل متحد و متفقي

   و علم وحدت عالم انسانى در جميع آفاق موجميشويم
   بعضى جاهلند بايد تعليم نمائيمنهايت اينست که* زند 

  لوغ رسند مريضنده باطفالند بايد تربيت شوند تا ب
  ذشتهگو از اين * هربانى معالجه گردند بايد بنهايت م

   اديان سبب شده است که احساساتاختالف و نزاع اهل
  

  ٢١٢ص 
  ٓماديه غالب بر قلوب بشر گشته و احساسات الهيه از ميان

  اکثر بشر در عالم طبيعت غرق شده اند و ترقى* رفته 



  زيرا حيوان محروم از ادراکات روحانى* معکوس کردند 
  ٓو ادراک حقايق و حکمتهاى بالغۀ الهى اسير طبيعتند و غرق

  *ٓ از خدا و از عالم الهى خبرندارند ابدًاده در گرداب ما
  ٓکلى از حقيقت اديان الهى محرومحال اکثر بشر نيز ب

  زيرا آنچه در دست است تقاليد است* و حق دارند 
  پس* لهذا اکثر خلق طبيعى شده اند * و مخالف قوانين عقل 
  ه شويدّتا از تقاليد اوهام منزاى اهل اديان بيائيد 

  متفق و متحد شويد مائيد تآالهى تشبث نساس اديان او ب
  و در نهايت الفت و يگانگىو پرستش حقيقت کنيد 

  در ظل خيمۀ توحيد راحت و آسايش نمائيد جميع
  نجوم سماء حقيقت گرديد و سراجهاى روشن عالم

  حقيقت* حقيقت شريعت ا است * انسانى شويد 
  تحقيق* حقيقت محبت ا است * هدايت ا است 
  حقيقت فضائل عالم انسانى است * فيوضات ا است

  مالحظه نمائيد* حقيقت نفثاث روح القدس است 
 خونريزى از خصايص عالم حيوانيستدرندگى و 

  
  ٢١٣ص 

  *و محبت و رأفت و اتفاق از فضائل عالم انسانى 
  با وجود اين بمقتضاى منطوق تاريخ عالم از بدايت حيات

   وسطى حتى قرون اخيره هميشهبشر در قرون اولى و در
  و هموارهن بيچارگان خاک را رنگين نموده خو

  حال نور حقيقت از افق ايران* بشر در خطر بوده 
  برهاى کثيف بتدريج متالشى ميشوددرخشيده و ا

  و وحدت عالم انسانى در بدايت انتشار است و محبت
   نفثات روح القدس الفت در بين ملل علم بر افرازدو
  ى اهل عالم بحرکت و اهتزاز آئيدا* گردد کمران ح

  و شادمانى نمائيد و در سايۀ خيمۀ وحدت
   *المّالس و* عالم انسانى در آئيد 

  
   )١٣٢٩ه ّ ذى حج٥نطق مبارک شب دوشنبه ( 
  )پاريس  -در منزل مادام کاسته ( 
   )١٩١١ نوامبر 26(



ُهو ا  
  حضرت موسى* ٓجميع انبياى الهى مظاهر حقيقتند 

  
  ٢١٤ص 

  حضرت مسيح ترويج حقيقت* اعالن حقيقت کرد  
  جميع اولياى* حضرت محمد تأسيس حقيقت کرد * نمود 

  حضرت بهاء ا علم* ٓالهى اعالن حقيقت کردند 
  جميع نفوس مقدسه که بعالم * حقيقت بلند نمود

  حقيقت وحدت* آمده اند چراغهاى حقيقت بودند  
  بين بشر استحقيقت محبت * عالم انسانيست 

  *حقيقت هدايت ا است * حقيقت اعالن عدالت است 
  ٓانبياى الهى جميعًا* حقيقت فضائل عالم انسانيست 

  *و جميع متحد و متفق بودند منادى حقيقت بودند 
  هر خلفى* هر پيغمبرى مژده بخلف خويش داد 

  مسيح* موسى خبر از مسيح داد * تصديق سلف نمود 
  *ضرت مسيح خبر از محمد داد ح* تصديق موسى کرد 

  جميع* حضرت محمد تصديق مسيح و موسى نمود 
  چرا اختالف کنيم ما امت بايکديگر متحد بودند ما
  همين قسم که انبيا محب* آن نفوس مقدسه هستيم 

  زيرا* نيز بايد محب يکديگر باشيم  يکديگرند ما
  *ٓ و الطاف الهى شامل عموم است خدائيم بندگان يک

   کنيمنگجميع صلح است ما چرا با يکديگر جخدا با 
  

  ٢١٥ص 
  * ما چرا با يکديگر ظلم کنيم خدا با همه مهربانست

  الحمد * ٓاساس اديان الهى محبت است و الفت و يگانگى 
   و ادراکاتهاين عصر عصر نورانيست عقول ترقى نمود

  اسباب الفت و اتحاد مهيا گشته روابطشديد شده 
  جميعوقت آن آمده که * م گرديده محبت بين بشر محک

  *با همديگر صلح نمائيم و بدوستى و راستى پردازيم 
  تعصبمذهبى نماند تعصب جنسى نماند تعصب 

  * بايکديگر در نهايت الفت محبت کنيم وطنى نماند
  *درگاهيم و مستفيض از انوار يک آفتاب  بندۀ يک



  بجميع انبياء بايد مؤمن باشيم و بجميع کتب آسمانى
  موقن شويم از جميع تعصبات بيزار شويم و خدمت
  بخدا کنيم وحدت عالم انسانى ترويج نمائيم فضائل

  مانند حيوانات درنده* عالم انسانى را آشکار کنيم 
   خون بشر رانباشيم بخونريزى راضى نگرديم

  مقدس دانيم اينچنين خون مقدسرا از براى خاک
  آن نقطه وجميع در يکنقطه اجتماع کنيم  * نريزيم

  ٓمالحظه کنيد االن در* وحدت عالم انسانيست 
  چه بسيار پدران بى پسر* طرابلس غرب چه ميشود 

  
  ٢١٦ص 

  ميشوند چه بسيار اطفال صغير بى پدر ميگردند چه
  قدر مادران مهربان در مصيبت فرزندان خود

  ميگريند چه قدر زنان در مصيبت شوهران فغان
  نى از براى خاک ريختهاين خون انسا* و ناله ميکنند 

   نميکنندنگحيوانات درنده از براى خاک ج* ميشود 
   بالنۀ خودگگر* يک بمحل خود قناعت مينمايند  هر

  خود اکتفا مينمايد  بمغارۀنگقناعت ميکند پل
  فکر تعدىبه  هيچيک بيشۀ خود قناعت کنده شير ب

  ولى افسوس که انسان* در حق ديگرى نيفتد 
   ها را بتصرف آرد باز در آشيانهبى رحم اگر همۀ

  و حال آنکه خدا بشر را* فکر آشيانۀ ديگر است 
  *تر شده لق کرده ولى از حيوانات درنده بدانسان خ

  *حيوانات درنده ابناء جنس خويش را نميدرند 
   هر قدر درنده باشد در يکشب نهايت دهگگر

  و لکن يک انسان سبب ميشود صد* گوسفند ميدرد 
  حال انصاف* را در يکروز قتل مينمايد هزار بشر 

  اگر يکنفس* دهيد اين بچه قانون درست ميآيد 
  ّاما اگر خون* انسانى را بکشد او را قاتل گويند 

  
  ٢١٧ص 

  *و را سرور دليران گويند اصد هزار نفس را بريزد 
  اگر نفسى ده درم از کسى بدزدد او را سارق مجرم



  رت کند او را فاتحملکت را غا مّاما اگر يک* گويند 
  *اگر يکخانه را آتش زند او را مجرم شمرند * نامند 

   بسوزاندنگتى را بآتش توپ و تفکلکن اگر ممل
  اينها جميعًا از آفات جميع بشر است* او را جهانگير گويند 

  زيرا اگر* ى بشر است از عدم ايمانست گاز درند
  ٓانسان معتقد بعدالت الهى باشد راضى نميشود خاطرى

  يختن قطره ئى از خون راضى نگرددبيازارد و بر
  بلکه شب و روز ميکوشد تا خاطرى را مسرور

   آثار انتباه در بعضى از بشر پيدا حال الحمد* کند 
  اميد*  بدايت اشراق صبح صلح اکبر است شده

   بغضت عالم انسانى انتشار يابدما چنانستکه وحد
  ار گردد صلح اکبر آشکو عداوت بين بشر برافتد

  يکديگر الفت کنند و محفل صلح تشکيل و جميع ملل با
  نمايند و مشا کلى که بين ملل و دول حاصل در آن

  اين مشروط و موکول* محکمۀ کبرى فيصل يابد 
  محبد بر اين است که صلح پرور در دنيا بسيار گردن

  
  ٢١٨ص 

   افکار عمومى منعطف بصلحعالم انسانى تزايد يابد
  رت محبين صلح و صالح ملل و دولتا از کثشود 

  محبت نورانيت است بغض* مجبور بر اتحاد شوند 
  محبت سبب حيات است* ت ظلمت است و عداو

  البته عقال حيات را بر ممات ترجيح* عداوت سبب ممات 
  ح شمرند و بجان و دلّدهند اتحاد را بر اختالف مرج

  بکوشند که اين ابر هاى ظلمانى زائل شود شمس
  اشراق کند عالم عالم ديگر شود کرۀ ارضحقيقت 

   شرق و غربتى در نهايت طراوت و لطافت گرددجن
   جنوب و شمال دستدست در آغوش يکديگر کنند

  ٓ تا محبت حقيقى الهى در عالمبدست يکديگر دهند
  انسانى جلوه نمايد زيرا محبت بخلق محبت بخداست

  دعا کنيد بجان و دل* مهربانى بخلق خدمتى بخدا 
  بکوشيد تا سبب محبت بين بشر شويد تا سبب عدالت

  شويد تا سبب اتحاد شرق و غرب گرديد بلکه



  انشاء ا تعصب مذهبى تعصب جنسى تعصب سياسى
  جميع شما ها*  عالم آسايش و راحت يابد تعصب وطنى نماند

  اين بيچارگان*  ميدانيد چه قدر عزيزند اوالد داريد
  

  ٢١٩ص 
  رحه شرحه ميشوند آنها هم مثل شمآکه االن اوالدشان ش

  مالحظه کنيد اگر پدر و مادرى طفل عزيز* هستند 
  *شته بيند چه حالت پيدا ميکند غخو د را بخون آ

   از براى او راحت ميماندديگر از براى او دل ميماند
  ٓهمينطور االن* ى حاصل ميشود ّاز براى او هيچ تسل

  شان آننفوسيکه در طرابلس هستند پدران و مادران
  خدا ما را خلق کرده که با يکديگر* حالت را دارند 

  *محبت کنيم الفت کنيم نه بيکديگر شمشير کشيم 
  بل محفل الفت و محبت ترتيب دهيم انجمن عدل

  چشم بما داده* تأسيس کنيم نه صف حرب بيارائيم 
   دل داده که تعلقيکديگر را بمحبت ا نظر کنيمکه 

  ه اينکه با يکديگر بغض و عداوتبيکديگر داشته باشيم ن
  ببينيد خدا چه فضلى در حق انسان* داشته باشيم 

  بانسان عقل داده احساس داده تا اين قواى* کرده 
  رحمانيه را در سبيل محبت صرف کنيم نه در مقام

   کند و بفضائلّمؤيداز خدا بخواهيد که شما را * مضرت 
  د بر افروخترا که ايز غىچرا* عالم انسانى موفق نمايد 

  گار را قطعداموش نکنيم باران رحمت پرورخ
  

  ٢٢٠ص 
  ق بآنّوفمننمائيم برکت آسمانى را مانع نشويم 

  شويم که عالم انسانى را تزيين دهيم شرق و غرب را
  روشن کنيم جميع امم را با هم ارتباط دهيم بنيان

  اينست*  را بر اندازيم و سبب الفت قلوب شويم نگج
  از خدا اميدواريم*  اينست رجاى ما منتها آمال ما

  حضرت بهاء ا از افق ايران* که بآن موفق گرديم 
   ملوک مکاتيبجميعببنورانيت هدايت طلوع نمود 

  مخصوص نوشت جميع را بصلح اکبر دعوت فرمود



  از آنجمله ناپليون ثالث را* و کل را نصيحت نمود 
  عودشاز پنجاه سال تا يوم ص* که پادشاه پاريس بود 

  *کوشيد تا بتدريج قلوب منجذب بصلح اکبر شود 
   وعلم صلححمد  اين نور در انتشار استال

  ما شب و روز* اکبر انشاء ا بلند ميشود 
  ميکوشيم تا عالم بشر منور شود و شمس

  *و غرب بتابد  حقيقت بنور حقيقت بر شرق
  

  ٢٢١ص 
   )١٣٢٩ه ّ ذى حج٥نطق مبارک عصر دوشنبه ( 
   )١٩١١ نوامبر ٢٧پاريس  - اسکات  ر منزل مسيود( 
 ُهو ا  

  محفل بهائى هر جا* اين منزل محفلى است بهائى 
  تأسيس گشت روز بروز اتساع علوم شد و سبب

   و علت محبت بين بشرحصول روحانيت کبرى گرديد
  *گشت در اندک زمانى ترقيات فوق العاده حاصل شد 

  س شد در يکسالدر طهران وقتى محفل روحانى تأسي
   *تعدد پيدا کرده به نه رسيد باين سرعت انتشار يافت

ٓو االن در جميع محافل احباى الهى جمع ميشوند و بنهايت ٓ  
  د تبليغنمحبت و الفت و سرور با همديگر مالقات مينماي

  ليفأو تنند بتعليم نفوس جاهله مشغولند امر ا ميک
  و در فکر ند و اعانت فقرا مينمايندبين قلوب ميکن
  معالجۀ بيماران ميکنند بفريادفتند امعيشت عجزه مي

  لهذا اميدوارم چون در پاريس* ان ميرسند گبيچار
  

  ٢٢٢ص 
  تازه اين محفل تأسيس شده همينطور مثل محافل ايران

  نجا بيشتر ترقى داشتهاز آروز بروز ترقى کند بلکه 
  مرٓاگر چنانچه احباى الهى ثابت و مستقيم بر ا* باشد 

  بمانند و بموجب تعاليم بهاء ا سلوک و حرکت کنند
  هر فقيريرا معين باشند و هر مريض را پرستار شوند

  را ملجأ و پناه گردند يقين است که و هر بيچاره ئى
  تايج عظيمهندر اندک زمانى اين محفل نورانى گردد و 



  روز بروز نفوسيکه در اين محفلو از آن حاصل شود 
  *ب کماالت انسانى ترقى خواهند نمود هستند در مرات

  از اول* محفل بايد بر يک اساس متينى تأسيس شود 
  وظائف محفل يعنى آنچه را بايد مجرى دارند ذکر کنند

  اوال اساس اين باشد که اين محفل* و قرار بدهند 
  اينکه خدمت بوحدت و ثانيًا* از براى نشر رحمت باشد 

  اينکه قلوب ناس را منورو ثالثًا * عالم انسانى نمايند 
  اينکه بمنتهاى مهربانى با جميع رابعًا* بنور هدايت کنند 

  خامسًا اينکه بملکوت الهى دائمًا* ناس معامله نمايند 
   مناجات کنند تا بخدا نزديکتضرع و زارى کرده

  سادسًا آنکه در جميع معامالت و جميع مکالمات* شوند 
  

  ٢٢٣ص 
  نکه بايد هريک در نهايت امانتسابعًا اي* صدق محض باشند 

   شود کهرباشند تا اينکه در ميان خلق مشهوو ديانت 
  اين شخص کامل است حاذق است امين است رحيم است

  کريم است شجاع است منقطع از ماسوى ا است
  و نزد* ٓمنجذب بنفحات ا است شخصى است الهى 

  عموم واضح و مشهود باشد که هر نفسى بهائى شد آن
  *نفس در جميع مراتب و فضائل شخص کاملى است 
  حاال مقصد از محفل اين است که اينگونه مذاکرات

  ٓدر آن بشود تا احباى الهى يکديگر را تشويق و تحريص
  کنند و همديگر را نصيحت نمايند و سبب شوند
  که اين محفل عبارت از يکنفس بشود روح واحد
  قى حاصلقلب واحد احساسات واحد اتفاقات تام حقي

  من دعا ميکنم که* شود مقصود از محفل اين است 
  شما ها در اين محفل روز بروز منور تر گرديد روحانى تر

  اخالق اهل محبت ا بيشتر ظاهر گردد شويد
  محفل بهتر شود توجهشان بخدا بيشتر گردد در درگاه
  احديت مقرب تر شوند تا هر يک مانند شمع بنور

  *خشنده گردند موهبت کبرى روشن و در
  

  ٢٢٤ص 



  رحمانا رحيما کريما شرق و غرب از انوار مشرق جمال
  *منور است و مشام روحانيان از نفحات قدست معطر 

  نادانان را* خداوندا بندگان را در ظل عنايت پناه ده 
   بخشىبيچارگان را ملجئ* بر اسرار حقيقت آگاه کن 

  ا مسروردلهاى شکسته ر* و آوارگانرا سر و سامانى ده 
  تشنگانرا از* و مرغان بال شکسته را پرواز ده کن 

  نج ملکوتگ و فقيران را از سلسبيل عنايت بنوشان
  طفالنرا در مهد عنايت پرورش ده تا* مستغنى فرما 

  مريضان را بدرمان آسمانى درمان فرما*  رسند غببلو
  خداوندا کوران را بينا کن* تا صحت و عافيت يابند 

  مردگان راژ و پمردگانرا زنده کن* ا نما وو کران را شن
  نوميدانرا اميد وار کن و محرومانرا* و تازه فرما  تر

   *توئى بخشنده توئى دهنده و توئى مهربان* بهره ئى عطا فرما 
   هر چند ضعيفيم ولى تو قوى هستىگارداى پرور

  و هر چند ذليليم تو عزيز هر چند فقيريم تو غنى هستى و
  بلکه آنچهبفقر و ضعف مفرما پس نظر * تى هس

  مقتضاى غناى مطلق و قوت و قدرت تو است ارزانى
  *خشنده توئى مهربان بئى رحيم توئى رحمن توئى  تو *کن

  
  ٢٢٥ص 

  ) در منزل ١٣٢٩ه ّنطق مبارک ششم ذى حج( 
   )١٩١١ نوامبر ٢٧پاريس  - مبارک ( 

ُهوا  
  رؤساى اديان امروز گمان ميکنند که دين عبارت

  ت بتقاليدّلهذا هر قومى تشب* اجداد است  تقليد آباء و از
  و اين تقاليد چون حقيقت* نموده آن را حق ميدانند 

  و از اين سبب* نيست لهذا مخالف با يکديگر است 
  زيرا همچنين* اختالف و عداوت بين بشر حاصل شده 

  گمان ميکنند که دين مخالف علم است و عقائد دينيه را
  و تطبيق بعقل و علم جائززم نيست تفکر و تعمقى ال

  لهذا عقائد دينيه* نه زيرا عقل و علم مخالف دين است 
  بايد مجرد عبارت از صرف تلقين رؤساى روحانى باشد

  الف علمخو آنچه آنان بگويند بايد معتقد شد و لو م



  و حال آنکه علم و عقل نور است دين بايد* و عقل است 
  که مطابق عقل کلى نباشددين * مطابق علم و عقل باشد 

  اگر دين* ميگوئيم علم و جهل نور و ظلمت * جهل است 
  

  ٢٢٦ص 
  ضد علم باشد آن جهل است پس بايد دين مطابق عقل و علم

  باشد و اين اختالفى که بين بشر است جميع منبعث
  ٓاگر آنها دين را تطبيق بعقل الهى و علم* از جهل است 

   اختالفى نميماندرند هيچببکنند همه پى بحقيقت 
  ٓاعظم موهبت الهى براى* جميع متحد و متفق ميشوند 

  و امتياز انسان از حيوان بعقلت انسان علم اس
  پس اگر عقائد دينيه منافى علم و عقل باشد* و علم است 

  ود بايد آن را تطبيقنانسان آنچه ميش* البته جهل است 
   آناگر علم و عقل قبول کند* ٓبعقل الهى و علم کند 

   بهيچوجه علم حقيقى و عقل کلىگرّاما ا* حق است 
  مالحظه در ملل عالم* تصديق نکند آن جهل است 

  يکى عبادت* فرمائيد چگونه غرق در تقاليد و اوهامند 
   ميکند يکى خدائى در عقل جزئى خود تصور نمايدوهم

  و آن را عبادت ميکند و حال آنکه آنچه در عقل
  ادت آفتاب ميکندگنجد آن تصور است يکى عب
  در ازمنۀ قديمه بسيارى* ديگرى عبادت شجر و حجر 

  عبادت باد ميکردند عبادت دريا ميکردند عبادت
  اينها جميعًا تقاليد است جميعًا مخالفياه ميکردند گ
  

  ٢٢٧ص 
   سبب نزاع و جدال راو اين اختالفعلم و عقل است 
   و تقاليد پس انسان بايد از جميع تصورات *و قتال مينمودند

  هر چيزى را بميزان* اجداد عارى و برى باشد  آباء و
  علم و عقل بايد موازنه کرد زيرا دين و عقل يکى است

  لکن شايد عقل ضعيف ادراک*  از هم جدا نميشود ابدًا
   *نتواند آنوقت قصور از دين نيست از نقصان عقل است

  اين* ًمثال طفل ممکن نيست امور کليه را ادراک نمايد 
  از ضعف عقل طفل است و عقلش چون بدرجۀ کمال



  طفل تصور عظمت و مرکزيت آفتاب* رسد ادراک کند 
  و حرکت زمين نميکند و اين را نميفهمد لکن چون

  پس اين مخالف* عقلش بکمال برسد خوب ادراک ميکند 
   اينکه عقل طفل ضعيف است ادراکو لوعقل نيست 

  دا علم و عقل رامقصد اينست که بدانيد خ* آن نتواند 
  نبايد اين چنين قوه ئى را* خلق کرده تا ميزان فهم باشد 

  ٓکه موهبت الهى است معطل و معوق کنيم جميع امور را
  زيرا دين را عقل ادراک ميکند* بايد بآن موازنه نمائيم 

   *اگر انسان عقل نداشته باشد دين را چگونه ميفهمد
  *ست اين مشهود و واضحست که عقل و علم الزم

  
  ٢٢٨ص 

  ) در منزل ١٣٢٩ه ّنطق مبارک ششم ذى حج( 
   )١٩١١ نوامبر ٢7اسکات در پاريس  مسيو( 

ُهو ا  
  پلن بلندستم بيايم اينجا دم در ديدم اروامروز ميخوا

  حقيقت خيلى صنعت* بسيار منظر خوشى بود * شده 
  داللت بر قوت بشر ميکند که خداوند* غريبى است 

  وجى مافوقاان داده که پرواز بچنين قوه ئى بانس
  اين برهان کافى وافيست که انسان* طاقت طيور ميکند 

  و قانون عمومى طبيعت را بکلىحاکم بر طبيعت است 
  مالحظه کنيد خدا چه قوه ئى چه موهبتى* بهم ميزند 

  بانسان داده است که حاکم بر طبيعت است ولى انسان خود را
   بزرگوار خلق کردهخدا انسان را* اسير طبيعت داند 

  خدا قوۀ عظيمه* لکن انسان خود را اسير مينمايد 
  ًمثال قوۀ* بانسان داده لکن انسان خود را حقير بيند 

  
  ٢٢٩ص 

  ّحيزکاشفۀ حقايق اشيا داده تا اسرار کائنات را از 
  پنهان  شهود آرد و حال آنکه طبيعت آنراّحيزغيب ب

   *وپلن خوشم آمدبسيار بسيار از اين ار * نموده است 
  زيرا هر چيزيرا پروازى است اين پرواز اروپلن است
  که بقوۀ گاز طيران نمايد و همچنين مرغ را پروازى



  و اجسام غير موزونه راّاما بقوۀ بال و هواى لطيف 
   بهمين قسم عقل انسان را *پروازى لکن بسبب خفت اجسام

   *ازىنيز پروازى روح انسانرا پروازى قلب انسانرا پرو
ٓاما پرواز روح انسان را ببشارت الهى است پرواز عقل انسان ّ  
   *بازدياد ادراکات است پرواز قلب انسان بمحبت ا است
  ٓتعاليم الهى بجهت اين نزول يافته که روح انسانى پرواز
  کند تا باوج ملکوت اعلى رسد و قلب انسان بمحبت

   براىپس از* ا پرواز کند تا بخدا نزديک شود 
  هر چيزى پروازيست و هر چيز باعلى درجۀ خود

  على درجۀاًمثال اين چراغ چون ب* برسد پرواز کرده 
  اين گل وقتى باعلى درجۀ خود* خود برسد پرواز کرده 

  انسانهم وقتى باعلى مرتبۀ خودش* برسد پرواز کرده 
  پرواز* اما پرواز انسان بايمان است * برسد پرواز کرده 

  
  ٢٣٠ص 

  پرواز انسان باکتساب* انسان بفضائل عالم انسانيست 
  پرواز انسان بموجب عمل بتعاليم* کماالت انسانيست 

  پرواز انسان خدمت بوحدت عالم انسانيست* ٓالهى است 
  پرواز انسان* ٓپرواز انسان انتباه بآيات الهى است 

  پرواز انسان* ُيت هدى بين خلق باشد آباينست که 
  پرواز انسان اينست* آسمانى باشد اينست که رايت 

  پرواز انسان اينست* که روشن بنور حقيقت باشد 
  پرواز انسان اينست* که منقطع از مادون حق باشد 

  پرواز انسان* که توجه بملکوت ابهى داشته باشد 
  اميدم* اينست که تعاليم بهاء ا را بتمامه اجرا دارد 

 کنيد روحتان شما ها پروازجميعاينست انشاءا   
  *قلبتان فکرتان پرواز کند جميع شئونتان پرواز کند

  دعا بکنم* اينست آرزوى من ان شاء ا بآن موفق شويد 
  موجد االشياء اسألک بفضلک  يا واهب البرايا و ياّهمّالل
ّجودک الذى احاط الکائنات و الطافک التى سبقت و ِّ  

  العناقّباسمک االعظم الذى خضعت له ا الموجودات و
  عينّصوات أن تجعلنا متضراالخشعت له  قاب وّلرّو ذلت له ا

   نرجو رحمتکلين بين يديکّلين عليک متذلّ متوکاليک



  
  ٢٣١ص 

  دنا على االستقامةّ أيّرب* الکبرى و موهبتک العظمى 
  عّجرّث بذيل غنائک و التّمرک و الثبوت فى حبک و التشبافى 

  قلب خاضع خاشع منجذبل اليک بّبتّمن اقداح محبتک و الت
  الى جمالک و روح مستبشر بآيات قدسک و عين ناظرة

  قناّف وّرب*  توحيدک و اذن واعية لنداء ملکوتک الى افق
  دنا على خدمتکّعلى کل خير فى ملکک و ملکوتک و أي

  عن حوال و احرسنااال احفظنا فى کل ّرب* و طاعتک 
  اهدنا الى سبيل عفوک کل االفتتان و

  نت الکريماانک * و غفرانک 
  انک* نت العزيز اانک 

   *نت الرحمن الرحيما
  
  ) در منزل ١٣٢٩ه ّ ذى حج٧نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ٢٨مبارک در پاريس ( 

ُهو ا  
  موسيو در يفوس امروز صدايش گرفته نميتواند

  لهذا مجبوريم که ترجمه بزبان انگليسى* ترجمه بکند 
  ا شما صحبت داشتم و مالقات در آن مجالس که من ب *باشد

  
  ٢٣٢ص 

  کردم شما مطلع بر اساس اين امر شديد شما حاال واقف
  *ند وهمّاما ديگران هنوز در  * دهيّمر اللااسرار 

  زيرا آنان از اين امر چيزى شنيده اند و آن روايات اکثر
   *ساس امر جمال مبارک نيستاحقيقت ندارد و آن 

  کثر موافقات لکن هر چند بعضى از روايات موافقس
  ساس دين ا آن است که من ذکر کردم يکانيست 

  مختصر اينست که شما ها* يک از براى شما تفصيل دادم 
  تا جميعجب تعاليم جمال مبارک عمل کنيد بايد بمو

  عمال شما آثار تعاليم جمال مبارکامردم ببينند که از 
  ظاهر و باهر است و بکوشيد تا اين نورانيت عالمرا

  و روح حيات ابديه در نفوس دميدهاحاطه کند 



  و يقين بدانيد که نفثات روح القدس شما را تأييدشود 
  جميع من على االرض اگر بر شما قيام نمايند* مينمايد 

  شما مضطرب نشويد محزون نگرديد از شماتت و مالمت
  حضرت مسيح را وقتيکه* ير نشويد گان دلدخر بى

  ظه مينمود که جميع تاجهاىتاج خار بر سر نهادند مالح
  ملوک در مقابل آن تاج خارى خاضع و خاشع سجده

  ت و قدرتّعزاينست که ميفرمود من در يمين * مينمايند 
  

  ٢٣٣ص 
  خاطردر و حاال من بشما ميگويم اين را * خواهم بود 

  نورانيت شما آفاق را احاطه کند قوۀ* داشته باشيد 
  روحانيت شما در جميع ا بر جميع قواى عالم غالب گرددشم

  ثر کند شما ها شمع روشن عالم مى شويد ظلماتااشيا 
  هر چه قوى باشد مقاومت نورانيت شما را نخواهد کرد

  شماها ميدهم يقين داشتهبه ٓاين وعدۀ الهى است که 
  ّالسالم و* ٓباشيد و بقوت الهيه قيام کنيد 

  
  ) در منزل ١٣٢٩ه ّ ذى حج٧نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ٢٩پاريس  - مبارک ( 
 ُهو ا  

  وامر حضرت بهاء ا اينست که بايد جميع ملتا از جملۀ
  هل معارف و علوم اتفاق کرده يک لسانى انتخابااز 

  مراو اين * يا ايجاد نمايند و آن لسان عمومى باشد 
  

  ٢٣٤ص 
  و مضمونتاب اقدس چهل سال پيش نازل شده در ک

  بسيار مشکل شده زيرا لسانآن اينست مسئلۀ لسان 
  بسيار است و اختالف حاصل شده بين جميع اقوام

  و طوائف و تا وحدت لسان حاصل نگردد ائتالف مشکل
  هر انسان محتاج بلسان هاى*  است ّلو معامالت مخت

  بسيار است تا بتواند بجميع بشر معامله و معاشرت
  لزيرا آنچه تا حا*  و اين مستحيل است و مالقات نمايد

  ّکاديمى معلوم و مسلم شده هشتصد لسان معين گشتهآدر 



  پس* و از براى انسان تحصيل اينهمه لسان ممکن نيست 
  بهتر اينست يک لسان ايجاد و يا انتخاب شود تا آنکه

  در اينصورت انسان بدو لسان* لسان عمومى باشد 
  بلسان*  يکى لسان وطنى يکى لسان عمومى محتاجست

  ّما بلسانافتگو نمايد گخود وطنى خودش با قوم 
  عمومى با جميع عالم محاوره نمايد و محتاج لسان ثالث

  نميباشد و جميع بشر با يکديگر بدون مترجم الفت و مصاحبت
  حال اگر چنين چيزى بشود فى الحقيقة سبب* د نمينماي

  بعد از مدتى* راحت و آسايش و سرور جميع ملل عالمست 
  سپرانتو را ايجادان مديده شخصى پيدا شد اين لسا

  
  ٢٣٥ص 

   خوب ايجادى کردههکرد فى الحقيقة زحمت کشيد
  لکن بجهت آنکه تأمين و ترويج آن لسان الزمست

  لهذا عموم ملت از ارباب معارف بايد يک مجلس عمومى
  هر ملتى نفسى را انتخاب نمايد اينهاتشکيل دهند 

  انجمنى بيارايند و معاونت آنشخص بکنند و لسان را
   هر جهت اکمال نمايند تا آن لسان انتشار حاصل نمايداز
  و بر ملتى تعليمسان منتخب عموم ملل عالم شود و ل

  زيرا حال بر بعضى گران و مشکل است* آن گران نباشد 
  ميگويند اين لسان را ما ايجاد نکرده ايم روس ايجاد

  اما اگر* کرده است لهذا تعلق قلب چندان ندارند 
  يل شود جميع اعضاء تصديق کرده انجمنى تشکهمچو

  يع ملل بنهايت سرور قبولميند آنوقت جاتمام و اکمال نما
  و تا آن لسان ترويج نشود راحت و آسايش* مينمايند 

  زيرا* شايد براى بشر حاصل نميشود  آنطور که بايد و
   *اختالف لسان بسيار سبب اختالف و سوء تفاهم است

   تفاوتيست تفاوت لسان استًمثال ميانۀ آلمان و فرانسه چه
  و بس ميان شرق و غرب يک سبب اختالف لسان است

   جميع بشر بلسان عمومى تنطق نمايند وحدتگرا
  

  ٢٣٦ص 
  را لهذا شما لسان اسپرانتو* د نخدمت مينمايرا عالم بشر 



  چرا بدايت تأسيس است* خيلى دوست داشته باشيد 
  و جميع من علىد شد اهانشاء ا اکمال خو

   *االرض راحت خواهند گشت
   *و عليکم البهاء االبهى

  
  ) در منزل ١٣٢٩ه ّ ذى حج٩نطق مبارک ( 
   )١٩١١ نوامبر ٣٠مبارک در پاريس ( 
 ُهو ا  

  امروز با يکى از خانمها در اين مذاکره بوديم که
  ٓاساس دين الهى يکى است ميخواهم اينمسئله را براى

  ٓمقدسۀ الهيه که تا حاليک از اديان  هر* شما شرح دهم 
  قسم است يکقسم روحانياتست نازل شده منقسم بدو

   ا است فضائل عالمتموهبمعرفت ا است 
  انسانيست کماالت آسمانيست که تعلق بعالم اخالق

  صل است و جميعااين حقيقت است و اين * دارد 
  حقيقت محبت* ٓانبياى الهى بحقيقت دعوت کردند 

  
  ٢٣٧ص 
 است * است ا حقيقت والدت ثانويۀ * حقيقت معرفت ا  

   *حقيقت استفاضه از نفثات روح القدس است* است 
  حقيقت الفت بين* حقيقت وحدت عالم انسانيست 

   *حقيقت عدلست* حقيقت دوستى است * بشر است 
  ٓجميع انبياى الهى اين* حقيقت مساوات بين بشر است 
  و قسم* ٓن الهى يکيست تأسيس و ترويج کردند پس اديا

  ديگر که تعلق بجسمانيات دارد و فرعست در آن بحسب
  مثل اينکه* اقتضاء زمان تغيير و تبديل حاصل ميشود 

  در شريعت تورات طالق جائز در شريعت مسيح جائز
  نه در شريعت موسى سبت بود در شريعت مسيح

  اين تعلق بجسمانيات دارد اهميتى ندارد* نسخ شد 
  عالم امکان* اء زمان تغيير و تبديل ميشود بحسب اقتض

  گاهى صحت دارد گاهى عليل* مثل هيکل انسان ميماند 
   *و مريض است لهذا معالجات نظر باختالف امراض متفاوتست

  يکروز مرض* يکروز علت از حرارت است بايد تبريد شود 



  مراد اينست که آن قسم * از رطوبت است بايد عالج ديگر گردد 
  ت ا که تعلق بعالم جسمانى دارد آن تغيير و تبديلاز شريع
  در زمان* و اين نظر باقتضاء زمان است يکند حاصل م

  
  ٢٣٨ص 

  در زمان مسيح نوعى ديگر* موسى يکنوع اقتضائى بود 
  شير الزم داشت* در زمان موسى طفل شير خوار بود

  مالحظه کنيد که* شدر ادر زمان مسيح غذا خو
  حيات تا نهايت در جميع اطوار يکانسان از بدايت 
  همين طور دين ا در جميع ادوار يکدين است* شخص است

  انسان در بدايت جنين است بعد از آن طفل شير خوار
   بعدبعد از آن ببلوغ ميرسد* بعد از آن طفل راهق
  بعد پير ميشود* بعد بکمال ميرسد* از آن جوان مى شود

  لکن*  ميکندهر چند أحوال و أطوار مختلف پيدا
  باز يکى است همين طور دين الهى يک دين است زيرا

  اين اختالفى که* نکندحقيقت است و حقيقت تعدد قبول 
  مالحظه ميکنيد در أديان الهى مثل اختالف انسانست

ٓمثال آن که االن پير است * از بدايت حيات تا نهايت حيات ً  
  ت اسمختلف همان انسان جنين است هر قدر که متفاوت و 
  و بحسب ظاهر اختالف دارد ولى باز انسان

  همين طور دين الهى هر چند ظواهر آن* واحد است
  در أيام أنبيا مختلف است لکن حقيقت واحد است
  پس بايد بآن حقيقت متوسل شويم تا کل ملل عالم

 
  ٢٣٩ص 

   اين نزاع و جدال بکلى زائل شود تامتفق شويد
   ميخواهم کهاز خدا* جميع بشر متحد و متفق شوند 

  تا جميع ها سبب وحدت عالم انسانى شويد شما
  دنگر نماييوش يکدغبشر دست در آ

  و عزت ابديۀ عالم انسانى
  *مرحبا * جلوه نمايد 

  
  ) شب شنبه ١٣٢٩ه ّ ذى حج١٠نطق مبارک ( 



   )١٩١١ دسامبر ١پاريس  -در منزل مسيو دريفوس ( 
ُهو ا  
  يستکه بپاريس آمدم ديدم مزرعه اروزي

  نبات دارد تخمى از محبتا قوۀ خاکش استعداد دارد
  ا در آن پاشيده شد ابر رحمت پروردگار بر آن

  نسيمو حرارت شمس حقيقت بر آن تابيد باريد 
  عنايت بر آن وزيد و اين دانه ها بناى روئيدن گذاشت و از

  بشما* بهى سبز و خرم خواهد شد افيض ملکوت 
  

  ٢٤٠ص 
  روزى خواهد آمد که پاريس گلشنبشارت ميدهم که 

  ائح طيبه بآفاق منتشرونواع رياحين برويد و راشود و 
  بنم روح القدسبچون بپاريس نظر ميکنم مي* شود 

  از وقتيکه من آمدم تا بحال* در هواى آن مواجست 
  ترقى بسيار حاصل شده جمعى بملکوت ابهى اقبال

  حضرت مسيح در وقت صليب عدۀ کمى* نموده اند 
  بزودى جميعتشان زياد شد و آفاق رااگردان داشت ش

  *رويها منور شد مشامها معطر گشت رد روشن ک
  فيرى در پاريس هستند و همهغ جم  حال الحمد

  يقين بدانيد الطاف جمال ابهى شما را* منجذب حقيقت 
  *آسمانى بر شما ميتابد  نواراييد ميکند أاحاطه خواهد کرد روح القدس ت

  جميع* ٓ کنيد که فيض الهى شامل شد خالصه شکر
  جميع نادانند شما دانا* مردم در خوابند شما بيداريد 

   والدت ثانويه يافتيد بماء حيات تعميددگشتي
  شده ايد و ميشويد بروح حيات ابدى رسيديد لهذا

  ديگر در نهايتاميدوارم با يک* ٓضل الهى باشيد مطمئن بف
  گر جانفشانى کنيدديمحبت و الفت باشيد و از براى يک

  
  ٢٤١ص 

  خويش و پيوندرا جميع بشر خلق مهربان باشيد و بجميع 
  هيچ* خود بدانيد و همه را بندۀ يک خداوند شمريد 

  عالم انسانرا مثل يک شجرۀ* جدائى و بيگانه نبينيد 
   و شکوفه و بار دارد و مردمرا مثلگواحده بدانيد که بر



  را دوست بايد داشتجميع *  و ثمر آن شجر بدانيد گبر
  نهايت اينست بعضى نادانند بايد دانا شوند طفلند بايد

  حال* ى نکنيد نگتربيت شوند هر گز نظر به بيگا
  ميخواهم با شما وداع کنم هر چند جسمًا جدا ميشويم لکن

  من* جميع در قلب منيد هيچ يک فراموش نميشويد 
  در شرق و شما در غرب بکوشيم که نورانيت احاطه کند

  نبياء بجهتازيرا جميع وحدت عالم بشر ظاهر شود 
  *محبت خلق شده اند 

  مالحظه کنيد حضرت ابراهيم چه قدر زحمت کشيد
   *حضرت موسى چه قدر مبتال شد* تا محبت ظاهر شود 

   *حضرت مسيح صبيح چگونه گرفتار قوم قبيح گشت
  حضرت باب* حضرت محمد چقدر بالهاى مبرم ديد 

  حضرت بهاء ا* شاهده نمود چه صدمات بيحساب م
  چه بالياى مستمره و عقوبات شديده تحمل فرمود

  
  ٢٤٢ص 

  شعۀ شمساپس بايد جميع * تا طوائف مختلفه را متفق نمايد 
  مدن قلوبرا فتححقيقت شويد جنود آسمانى گرديد 

   بهاء ا باثر قلم مبارک عهد و ميثاقى گرفتند الحمد* نمائيد 
  سرار کتابامطلع بر * ر به يک نقطه باشند که جميع ناظ

  ٓالهى اوست اين موهبت براى آنست که اختالف حاصل
  *باشيد  ٓکز ميثاق الهىر پس دائمًا بکوشيد که متوجه بم *نشود

ٓالهى الهى ترا   ى منجذبًا الى ملکوتک خاضعًا خاشعًانٓ
  ال عليکّکيک متويدّ مبتهال اليک متذلال بين لجبروتک

  ى و روحى و ذاتى و کينونتى ان تنزل على هؤ الءرجوک بقلبا
  ر لهم نصيبًا موفورًا من عطائکّبرکة من عندک و قد

  بصارهما  انرّاى رب* اجعلهم آيات رحمتک و کلمات کتابک  و
  احى قلوبهم من نداء ملکوتک االبهى بانوار الهدى و

  شجار حديقتک الغناء و الکواکب الالمعةااجعلهم من  و
  ون بعضهم البعضّلهم االمور و اجعلهم يحب رّيسالنوراء و 

  ارزقهم عهم تحت لوائک وم اجّرب* بقلب طافح بالوالء 
  نت الکريماانک * من مائدة سمائک 

   *نت الرحمن الرحيماانک 



  
  ٢٤٣ص 

  ) ذى ١٥شنبه نطق مبارک شب پنج( 
  ) در مارسيل در مجمع ١٣٢٩ه ّحج( 
   )١٩١١ دسامبر ٦سوفيها تيا( 

ُهو ا  
  و حکمت* ٓائل عالم انسانى حکمت الهى است ضعظم فا

  هى عليها است شياء على مااعبارت از اطالع بحقايق 
   *ٓو علم و احاطه بحقايق اشياء ممکن نيست جز بحکمت الهيه

  يکى تصورى و ديگرى* زيرا علم بر دو قسم است 
  *خرى حصولى و حضورى ا تحقيقى است بعبارة
  ّبى هست اما اين صرف تصور استًمثال ما ميدانيم که آ

  لهذا گفته اند علم تام * ّاما وقتى نوشيديم تحقيقى گردد 
  اگر انسان بداند ًمثال * ءشى است نه تصورء شىه تحقق ب

  ى موجود است از اين تصور تلذذ نيابدتکه مائده و نعم
ّما چون از مائده تناول کند تلذا   ى نمايدّذغذ و تّ
  

  ٢٤٤ص 
  ًمثال انسان ميداند* صل شود پس تحقق تام حا

  در دنيا عسلى هست لکن اين تصور کفايت نکند
  و مذاق شيرين ننمايد بلکه بايد بچشد تا علم ذوقى حصول

   پس حکمت عبارت از اطالع بحقائق اشيا است على *يابد
  لهذا خداوند انسانرا جامع* هى عليها ذوقًا و تحققًا  ما

   مراتب وجودًمثال* جميع حقائق خلق کرده است 
  يا جماد است يا نبات است يا حيوانست و انسان نوع ممتاز است

   *که جامع کماالت جمادى و کماالت نباتى و کماالت حيوانى است
  ًمثال کماالت جمادى جسمانيست ترکيب عناصر است
  تحقق صورت و مثالست اين کمال در انسان موجود

  انسان موجودما کماالت نباتى قوۀ ناميه است آن نيز در ا
  و کماالت حيوانى قوۀ حساسه است اين قوه نيز در انسان

  تى موجود يعنى جامعّ پس در انسان يک جامعي *موجود
  ًجميع کماالت جمادى و نباتى و حيوانى است و فضال عن ذلک

   بقوۀ روح است و بآن روح انسانّمؤيدت ّاين جامعي



  جامعممتاز از سائر کائنات و اشرف موجودات است و 
  جميع کماالت کونيه است و مظهر فيوضات رحمانيه و کماالت

  زيرا هر اسم وصفتى که خدا را بآن بستائى* ربانيه است 
  

  ٢٤٥ص 
  ًمثال حق را ستايش* آيتى از آن در انسان موجود است 

  نمائى که بصير است آيت بصر چشم انسانست اگر چشم
  ماالت کاز جملۀ* ى تنداشتى تصور بصيرى حق نتوانس

  از* ٓاز جملۀ کماالت الهى جود است * ٓالهى سمع است 
  ٓاز جملۀ کماالت الهى* ٓجملۀ کماالت الهى اراده است 

  اين کماالتيستٓاينها کماالت الهيه است * ست قدرت ا
  که حضرت احديت را بآن ستايش ميکنى از هر يک

  از اين کماالت آيتى در انسان موجود است پس اين کماالت
  ه و مستفيضّلهذا انسان جامع کماالت کوني* ٓ الهى است فيض

  که انسان بر جميعاست  از اين جهت  *ٓاز کماالت الهيه است
  ّهزيرا جميع کائنات علويو قاهر است کائنات غالب 

  سيراگى رزًمثال آفتاب باين ب*  طبيعت است سيراه ّو سفلي
  سير طبيعت استاطبيعت است درياى باين وسيعى 

  ابدًاسير طبيعت است و اجسام عظيمۀ آسمانى اجميع 
  سر موئى از قانون طبيعت تجاوز نتواند آفتاب از

  زمين از مدارند مرکز و مدار خودش انحراف نک
  اما* خودش تجاوز نتواند جميع آنها محکوم طبيعتند 

  ًمثال بمقتضاى طبيعت* انسان بالعکس حاکم بر طبيعتست 
  

  ٢٤٦ص 
  روح خاکيست نه هوائى و مائىو احکام آن انسان ذى 

  با وجود اين قانون طبيعت را ميشکند در هوا پرواز نمايد
  وى دريا مانند ميدان جوالن ميدهد در زير آب رو بر

   مانند *طبيعت استعمومى کشتى ميراند و اين مخالف قانون 
  ميشکافد آنرا ار قوۀ برقيه قوۀ سر کشى است که کوه

  ل قرار داده جميع بار ها راّدر شيشه حبس ميکند و حما
  و حال آنکه بحسب قانون طبيعت اين* بر دوش آن ميکشد 

  ّما مقهوراشياء قاهر است اقوۀ برقيه آزادست و بر جميع 



  پس معلوم شد که انسان قانون طبيعت را خرق* انسانست 
  ّتونه جامعيگلهذا اشرف جميع کائناتست چميکند 

  ده اندن نکته غافل شون از ايّيّب است مادو عج* دارد 
  م خودشان ميگويند که جميع کائناتيعالتمتصل در 

  شياء نميتواند از قانوناسير طبيعت است و شيئى از ا
  طبيعت تجاوز کند و حال آنکه انسان خرق قانون طبيعت

ّ مثال در روى زمينست اما کشفيات فلکيه مينمايد *کند ً  
  ّسر غيبست و ّحيزامورى که بقانون طبيعت در 
  ًمثال*  شهود ميکشد ّحيزمکنون است کشف نموده ب
  ّغراف در قرون سابقه سراين قوۀ کهرباء فتوغراف فنو

  
  ٢٤٧ص 

  زون بودند و بمقتضاى طبيعت پنهانىخمکنون و رمز م
ٓاما عقل انسان که موهبت الهى است اين* آنان محقق  ّ  

   پس هر چند * شهود آوردهّحيزّ مکنونرا از حيز غيب بّسر
  *بر طبيعت است  سير طبيعتست لکن حقيقت انسانيه غالبايع کائنات جم

  ون در حالتى که طبيعت مقهور آنها استّيّسبحان ا ماد
   *مع ذلک طبيعت را فاعل مطلق ميشمارند و پرستش مينمايند

  و همچنين استدالل بر طبيعت مينمايند که وجود اشياء
  ز تحليلعبارت او عدم عبارت از ترکيب عناصر است 

  ًمثال عناصرى ترکيب شده و از آن انسان* عناصر 
  موجود گشته چون اين ترکيب تحليل گردد و تفريق شود
  موتست مادام که وجود اشياء عبارت از ترکيبست و موت

   ولى *اشياء عبارت از تحليل چه احتياج بصانع قدير فريد
   بسه قسمّآن قدر مالحظه نمينمايند که ترکيب منحل

  يا ترکيب عناصر تصادفى است يا ترکيب لزوم* ميشود 
  اگر بگوئيم ترکيب*  قدير ّحىذاتيست يا ترکيب بارادۀ 

  عناصر ترکيب تصادفى است بايد قائل بمعلول بيعلت شويم
  و يا ترکيب لزوم ذاتى است لزوم ذاتى* و اين واضح البطالن است 

  
  ٢٤٨ص 

  يست رطوبتًانفکاک نتواند مثال حرارت براى آتش لزوم ذات
  از براى آب لزوم ذاتيست لهذا حرارت از آتش و رطوبت



  پس مادام که اين ترکيب لزوم* از آب انفکاک نميکند 
  ذاتيست تحليل و تفريق ممکن نيست چه که لزوم ذاتى

  پس چه ماند قسم* انفکاک نمييابد اين ثانى نيز نيست 
   قدير ترکيب عناصرّثالث ترکيب عناصر بتقدير حى

  *موجديست  پس ثابت شد که کائناترا*  اين شد حصر در
  بارى بدالئل عقليه مثل آفتاب واضح و مشهود است

  زيرات چرا شيا اساکه عقل و روح انسان مدرک حقائق 
  روح انسان محيط برشيا است اعقل انسان محيط بر 

  ّاما حامل اين قوه که عبارت از نفس ناطقه* اشياست 
  هايت نفوذ است لکنو روح انسانيست هر چند در ن

  عظم فالسفه و حکماىاًمثال نفوذ * نفوذش محدود است 
  تربيت نفوس معدوده خلف محدود بود سلف و
  و لکنيا آنکه تربيت نفس خويش نمودند  و ندنمود

  *نفوذ روح القدس غير محدود و فيوضاتش غير محصور 
  فلسفه اطالع يابد و مهارت کمت وحهر قدر انسان از 

  
  ٢٤٩ص 
  ًمثال* ل نمايد باز محتاج نفثات روح القدس است حاص
  ول فيلسوف يونان بود و همچنين ارسطوافالطون که ا

  اينها دائرۀ نفوذشان محدود بودفيثاغورث اقليدس 
  با جميع اين قوت حکميه و فلسفيه ئى که داشتند نتوانستند

  داى عمومفرا بدرجه ئى بياورند که جانش را نفسى 
   بروح القدس بودند چنانّمؤيدى که نمايد و لکن نفوس

  ثير انفاس آنان جم غفيرىأنفوذى حاصل کردند که از ت
  نفوسيکه بظاهر هيچ علم نداشتند* بميدان فدا شتافتند 

  نظير پطرس اين شخص ماهى گير بود علم و فضل
  يامانداشت سواد نداشت حتى بدرجه ئى که حساب 

  ّمؤيدچون سبت را نميتوانست نگاه داشت با وجود اين 
  *حاصل نمود  ثر و نفوذى در عالم وجودابنفثات روح القدس شد چه 

  مقصد اينست انسان در عالم حکمت و فلسفه هر قدر
   و هرباز محتاج بنفثات روح القدس استترقى کند 

   نفوذش محدود استقدر انسان اکتساب کمال نمايد دائرۀ
  فکار بشر اندازد حرکتىاو اگر بخواهد حرکتى در 



  ٓولياى الهىاما ا* محدود است عموميت پيدا نميکند 
  

  ٢٥٠ص 
  در عالم افکار حرکتى عمومى انداختند و آثار غريبى

  ًمثال حضرت ابراهيم با وجود آنکه پسر* ظاهر شد 
   * تراش بود در عالم افکار بشر حرکتى جديد انداختنگس

   *حضرت موسى در افکار بشر حرکت عمومى انداخت
   آنکه از خاندان فقير بود در عالمحضرت مسيح با

  نفوذشتى عمومى فوق العاده القا نمود افکار حرک
  ّحضرت محمد باوجود اينکه امى بود* ارکان عالمرا گرفت 

  در افکار عمومى نفوذى عجيب داشت ملتى عربرا
  حضرت باب حرکتى عمومى*  کمال رسانيد باعلى درجۀ

  ّمؤيدوسى که پس معلوم شد نف* در عالم افکار انداخت 
  بروح القدس هستند نفوذشان کامل بدرجه ئيکه عالمرا

  شرق و غربرا* ند حيات ابديه ميبخشند نتجديد ميک
  روشن مينمايند قدرت و تأثيرشان غير محدود است

  ّمؤيد گرّاما انسان ا* ذرد و باقيست گبلکه دو هزار سال مي
  بروح القدس نباشد هر قدر دانا باشد و مؤسس فلسفه

   و چون حرکت افکار الهوتيه *شد حرکتش محدود استبا
  ٓبکلى منقطع و حکمت الهيه منسوخ و ماديات غالب و ظلمت

  وهام احاطه نمود و حقيقت پنهان گشت حضرت بهاء اا
  

  ٢٥١ص 
  از افق ايران ظاهر شد و در عالم افکار حرکتى شديد انداخت

   پى بردندٓايرانيان احساسات ربانيه يافتند و بحکمت الهى
   خلقى جديد و اطوار و افعالشان تغيير يافتبکلى افکار

  *شدند و روحى تازه يافتند نور حقيقت درخشيد 
  جميع اسير تقاليد بودند و جميع ملل و اديان غريق درياى

  ٓوهام از حقيقت اديان الهى خبرى نماند آنچه ازا
   *دآباء و اجداد شنيدند پذيرفتند و متابعت نموده و مينماين
  ًمثال طفل يهودى يهودى ميشود پسر نصرانى نصرانى

  ميشود اگر بودى بودى ميشود اگر زردشتى
  زردشتى ميشود پس جميع اسير تقاليدند متابعت



  ّما بهاء ا فرمودا* تقاليد آباء و اجداد خود را ميکنند 
  و ديگر* تحرى حقيقت بايد بشود تقليد جائز نيست 

  لم و دين توأمست از يکديگرآنکه بهاء ا فرمود ع
  د که مصدق عقل و علوم و فنون نباش دينىجدا نميشود

  را علم عبارتوهامست زياآن تقليد آباء و اجداد است و 
   پس بايد دين مطابق علم باشد و اگراز حقيقت است

  دين بايد سبب الفت* وهام و باطل است امطابق نباشد 
   با هم الفت دهدرا ارواح و محبت بين بشر شود و قلوب و

  
  ٢٥٢ص 

   *اگر دين سبب عداوت شود عدمش بهتر از وجود است
  و ديگر دين بايد سبب وحدت عالم انسانى باشد نه سبب

  هر دينى که حقست البد قبائل مختلفه را متحد* اختالف 
  دين اگر سبب وحدت عالم انسانى نشود البته نباشد* ميکند 

  کند اگر چنانچهدين بايد ازالۀ تعصب * بهتر است 
   *زيرا دين متابعت حقستتعصب را زائل نکند دين نيست 

  پروردگار جميع خلقرا دوست ميدارد با جميع خلق
  ما بايد متابعت* در صلح است بجميع خلق مهربانست 

  م بکلي جميع خلقرا دوست داشته باشخدا بکنيم
  پس بايد از تعصب جنسى و تعصب وطنى* مهربان باشيم 

  *مذهبى بگذريم و تحرى حقيقت کنيم و سياسى و 
  اين* زيرا اين تعصبات سبب اختالف بين بشر است 

  اين تعصب* تعصب سبب است که خونها ريخته ميشود 
  سبب است که مادران بيچاره در قتل فرزندان فرياد

  اين تعصب سبب است* و ناله و گريه و فغان ميکنند 
  عالمرا سبباين تعصب ممالک * که پدرها بى پسر ميشوند 

  اين تعصب سبب اضطراب عالم شده* خرابى ميگردد 
  ديگريک اما اگر اين تعصبات نماند جميع بشر با* و ميشود 

  
  ٢٥٣ص 

  مقصد اينست که ما* د نبنهايت محبت الفت ميکن
   *ٓبايد متابعت خدا کنيم و سياست الهى را جارى نمائيم
  ا خواستهخدا خواسته که ما نور باشيم چرا ظلمت باشيم خد



  خدا جميع* ضب گرديم غمظهر رحمت باشيم چرا مظهر 
  بندگانش را دوست ميدارد ما چرا نبايد دوست داشته

   را رزق و حيات ميدهد حفظ ميکندجميع* باشيم 
  اگر متابعت* آن قدر مهربانست ما چرا نا مهربان باشيم 

  نفثات روح القدس بکنيم يقين است که رحمت پروردگار
  اگر استفاضه از شمس* زگار شامل شود و موهبت آمر

  تباس فيض ازقاگر ا* ت کنيم از براى کل نوريم حقيق
  *مرکز بکنيم يقين است از براى کل رحمتيم 

  امشب بسيار مسرورم در مجلسى که اين ذوات
  *ف گشتم ّمحترمه حاضرند آمدم و بمالقات ايشان مشر

 تبشر جانها مسها پاکستب رويها روشن است قلالحمد  
  *ٓببشارات الهى است و مقصد تحرى حقيقت است 

   و موفق فرمايد بلکه روحانيتّمؤيداز خدا ميخواهم شما را 
  سرار کائنات ظاهر و فيوضاتآو حکمت الهى بيشتر و 
ّالهيه احاطه نمايد تا خطۀ    *ّجنت الهوت شود  فرنسآ

  
  ٢٥٤ص 

  )خطابۀ مبارک در پاريس ( 
 ُهو ا  

  تاب آسمانيرا طلوع و غروبى و از اين جهة کيهانراآفتاب جهان
  اين دور* ربيع و خريفى و فصل تابستان و زمستانى 

  دائم است و از لوازم ذاتيۀ عالم وجود تغيير ندارد
  چون موسم ربيع آيد آفتاب فيض جديدى* و تبديل نجويد 

  نمايد حرارت و شعاع بتابد ابر نيسان ببارد و نسيم
  بر بگريد و چمن بخندد نسيم بهارىجان پرور بوزد ا

  و دشت و کهسار گلشن و گلزار شودبار گردد کمش
  جهان روح تازه يابد اعتدال ربيعى جلوه نمايد

  همچنين شمس حقيقت را* وحشر جديد بر پا گردد 
  طلوع و غروبى و عالم جان وجدان را موسم ربيع
  و خريفى چون اشراق فرمايد انوار بتابد و حيات

  يم گلشن عنايت بوزد و ابر رحمت بباردببخشد نس
   قيامتيد بدمد و حشر بديع بر پا نمايدو حيات جد
   عظمى رخ بگشايد حقيقت کائناتۀّ طامکبرى گردد



  
  ٢٥٥ص 

  بحرکت آيد و ترقى در نفوس و ارواح و عقول حصول
  د جهان جهان ديگر گردد و عالم انسانى از فيض جليلرذيپ

  بعد از اين بهار روحانى موسمو * يابد  افراکبر نصيب و
  *شجار بثمر رسد و دانه ها خرمن گردد اصيف آيد و 

  يعنى شجرۀ عالم انسانى بثمر آيد و بفضائل نامتناهى
  ريف روحانى آيد مواهبخبعد موسم * مزين شود 

  بزوال نهد د و آثار بهار ربانى رونٓربيع الهى نما
  انى مبدلکماالت رحمانى نقصان يابد و علويت عالم انس

   شدت برودت احاطهموسم زمستان آيد* گردد 
  س و حسرت رخأکند خمود و جمود جلوه نمايد ي

  بگشايد ظلمت احاطه کند غفلت و ضاللت خيمه
  برافرازد عالم جهان و وجدان از نفس رحمن محروم
   *گردد و طيب مشموم مقطوع شود دوره منتهى گردد

  بدمد و شمسدو باره صبح نورانى از افق هدايت کبرى 
  حقيقت از افق اعتدال بتابد و حشر و نشر اکبر گردد

   آفاق چنان اشراق نمايد که حقايق کائنات فيضّرو ني
  ت کبرى شرق و غربرا روشنبابدى يابد و انوار موه

  نمايد و جهان دل و جان روضۀ رضوان گردد و فضائل
  

  ٢٥٦ص 
  رىعالم انسانى در قطب آفاق خيمه زند و علم هدايت کب

  لهذا وقتى شمس حقيقت* در اوج اعلى موج زند 
  *از افق موسوى اشراق کرد و فيض نامتناهى بخشيد

  بعد از آن نقطه غروب نمود از افق عيسوى اشراق کرد
  و بفيوضات ابديه جهانرا مه تابان نمود و نفحۀ روح
  *القدس در جسد امکان دميد و حيات ابديه بخشيد 

  ق نمود و عالم امکانرا منورپس از او مطلع محمدى اشرا
  عدل و انصاف خيمهفرمود ظلم و بيداد بر انداخت 

  ولى طلوع کرداپس از او مطلع نقطۀ * بر افراخت 
  و عالم وجود را ببشارت کبرى زنده نمود انوار

  *هدايت مبذول داشت و اسرار حقيقت آشکار کرد 



  ٔحال نيز اعظم کوکب مال اعلى از افق موهبت کبرى
  حشر* اء ا نهايت اشراق بر آفاق فرمود حضرت به

  جديد رخ نمود و نشر بديع انتشار يافت شرق
   و انوار آفتاب در غرب منتشر شدمنور گرديد

  ٓبهار الهى در نهايت عظمت جهان فانيرا مظهر فيوضات
  نامتناهى نمود و حرکتى فوق العاده در عالم عقول

   برافراختوحدت عالم انسانى علم* و نفوس حصول يافت 
  

  ٢٥٧ص 
  بدايع*  الفت و محبت در قطب آفاق سايه افکند و خيمۀ

  صد قرن سرار کائنات در اين قرن براو آثار و حقايق و 
  افزود و چنان جلوه نمود که عقول اولى االلباب حيران

  حال نفوسى که اهل حقيقت بودند و پرستش آفتاب* گرديد 
   را در افقند و عاشق انوار بودند چون شمسدمينمو

  ٓموسوى مشاهده نمودند استفاضه از فيوضات الهيه
  ر حقيقت انتقال بافق عيسوى کردّکردند و چون ني

  مشاهدۀ آفتاب را در آن نقطۀ حقيقت نمودند و از مطلع
  موسوى بمشرق مسيحى توجه کردند و لکن آنان که
  پرستش نقطۀ موسوى مينمودند و از شمس حقيقت

  ورانى از نقطۀ موسوى بمطلعغافل چون آن کوکب ن
  عيسوى انتقال نمود محروم از مشاهدۀ آفتاب شدند

  و همچنين* و در آن نقطۀ موسوى مخمود و محروم ماندند 
  عيسويانى که پرستش نقطۀ عيسوى مينمودند چون

  شمس حقيقت در نقطۀ محمدى انتقال نمود محروم ماندند
  ولى نفوسى که مفتون آفتاب بودند نور

  و چون آن* را در افق محمدى مشاهده کردند  قتحقي
  هل حقيقتاکوکب المع بافق نقطۀ اولى انتقال نمود 

  
  ٢٥٨ص 

  ر اعظمّپرستش آفتاب نمودند محروم نگشتند و چون ني
  از مطلع بهاء ا در نهايت حرارت و اشراق پرتو بر آفاق

  هل بيان که مخمود ترين طوائفنداانداخت نفوس جاهلۀ 
  قطۀ نقطۀ اولى ماندند و از فيض ابدى بهاء ا محرومدر ن



  ظواهر کتاب از واضعه وهام واهيه تشبث  و باگشتند و ب
   اولى بصريحو حال آنکه نقطۀ* کتاب محروم گشتند 
  نزل فى الکتاب بکتاب و بما( عبارت ميفرمايند که 

   بيان که نفس مبارک نوزدهم استحدا و وّو حروف حى
  ) *ر مبادا محتجب شويد در يوم ظهو
  ء و مرايا از شمس محتجبّاست که مبادا بادال کيدأو اين ت
  ترين طوائف عالمند زيرا در هيچ وم محتجبقاين * مانند 

  حال* ٓدور و کورى چنين نصوص صريحۀ الهيه نبوده 
  رنۀ يک مرآت بى عرضه که مانند حجبيانيها به بها

  وم ماندندو مدر افسرده است از شمس حقيقت محر
  *عليهم  حسرتًا الهم و لهم و سحقًاًا ّبت* رقند غهام مستواو در ظلمت 

   حال شما بايد در هر دم هزار شکرانه نمائيد که الحمد
   زيرا شمس محجوب نمانديد ئىدر هيچ نقطه

  
  ٢٥٩ص 

   طلوع کند پرستش آفتاب ئىحقيقترا ميجوئيد از هر نقطه
  يد در بحر هدايتميکنيد از هر مطلعى اشراق نما

  ديدۀر ّتغرقيد و بنور موهبت کبرى منومس
  بينا داريد و گوش شنوا و مستفيض

  *از موهبت کبرى 
  

  قنا لالکمال فى يوم الکمالّالحمد  الذى وف
   من٧٨ ةحمه من سنّلرمن شهر ا

  ظهور نقطة البيان الموافق
  ١٣٤٠ ةذى القعده سن٦ 
  1٩٢٢يوليه سنة ١ 

   


