
 ٠ص 
 قسمت دوم  
 خطابات حضرت عبدالبهاء 
 ا و کاناداکيدر سفر امر       

 
 مقّدمهء ناشر  

 خطابات حضرت عبدالبهاءکتاب مشتمل بر   نيجلد اول ا
 ه است.ديدر سفر اول به اروپا در مصر بطبع رس

 ا را که از مأخذ کيسفر امر  خطابات یک جلنهء مّلی نشر آثار امر نيا
 طبع طهران و مشاره هایخطابات  خمتلف مانند جمموعهء

 نيمجع و تدو  نيجملهء جنم باخرت و جمموعه ها عکسی و ژالت
 در خطابات حضرت عبدالبهاءمنوده است بعنوان جلد دوم 

 می گذارد. چون در نظر است که جلد زيمعرض استفادهء احّباء عز 
 نات مبارکه در سفر دوم به اروپاايکه مشتمل بر ب زين خطاباتسوم 

 ريو تکث نيتدو  بيطر مصر و اراضی مقّدسه خواهد بود عنقر و ق
 شود از خوانندگان گرامی خواستار است که اگر نسخه ها با جمموعه هائی

 جمّلد نيدر ضمن مطالعهء ا اير داشته باشند ايمبارکه در اختخطابات از 
 نسخه تواند  نيا حيو تنق حيآهنا موجب تصح تيبه نکات و مالحظاتی که رعا

 دنيبه مؤّسسهء مّلی مطبوعات امری ارسال فرما ايجلنه  نيبند به اايتوّجه  بود
 د.ري جلد مورد استفاده قرار گ نيانتشار ا ديجلد سوم و جتد ريتا در تکث
 جلنهء مّلی نشر آثار امری      



 ١ ص
 (٢کمپانی )  نياستارال تي( وا١( ) کيخطابه در کشتی ) سدر 

 (٣)  هـ. ق. ١٣٣٠ الثّانی عيرب٨  ١١١٢ چمار  ٢٢ ( ناپل کينزد) ا کيدر سفر امر 
 جانيدر ا .حمفل اجناس خمتلفه مجعند نيمحد خدا را که در ا

 الفت و اجتماع منونه است نيمه .غرباهل و مشا  ميما اهل شرق
 شکر .ا اّول جتّلی حمبت استر يکه الفت شرق و غرب ممکن است ز 

 چون برکائنات .آمده است خدا را که اسباب حمبت و الفت برای ما فراهم
 مجاد دارای کماالتی .هر کائنی دارای کماالت است مينيمی ب مينظر منائ

 را دارد مجادیاست نبات دارای کماالتی است اّما عامل نبات کماالت 
 ان کماالتو يح نيو مهچن .عن ذلک دارای کماالت نباتی است و فضأل

 تا انسان که .داراست انیو يعلی ذلک کماالت ح نباتی را دارد و فضالا 
 کماالت مشرتکه و کمال  عيخملوقات است و جامع مج عياشرف مج

 عامل اآلنالی  تيداباز  ميبشر کن خيخصوصی انسانی. و چون نظر بتار  
--------------------------------------------------------- 

(١) -  S. S. Cedric (٢) White Star Line –  (٣) -  ١١ص  ١ج اآلثار  عيابددر شرح 



 ٢ص  
 حبال هر چند کماالتش نا حمدود است اّما تا .است ليانسانی رو بتکم

 سطی وه و در قرون اولی و قرون و دينرس بلوغ ءتاّم و درجه رتّقیب
 نايدر م اين دو دولت و ايدر م ايه جنگ و جدال شيه مهري قرون اخ

 خامنان در هر و مذهب بوده هزاران نين دو دايدر م ايدو مّلت و 
 بی پدر گشته صد هزار مادرانان ان شده صد هزاران پسر ر يوقتی و 

 نيه چه که اديهلذا عامل انسانی هنوز بکمال نرس .بی پسر شدند
 انسان ءتهسيآنچه شا .انی است نه عامل انسانیو يدرندگی سزاوار عامل ح

 انات درنده است وو ياست حمّبت است حرب و جدال سزاوار ح
 رند اّما انسانديرنده برای قوت ضروری بقدر لزوم مانات دو يح

 ت بلکه جبهت شهرت و اظهار قدرت و ظهورسيبرای قوت ضروری ن
 نی چنگال و دندانعيانسان آلت درندگی ندارد  .سطوت و صولت است

 ه خوریو يانه خوری و مدمانند گرگ و سگ ندارد بلکه آالت کج 
 انات جنسو يح نيو مهچن .درنده و خوخنوار است نيدارد با وجود ا

 ريش .آهنا است ءرند که طعمهدياناتی مو يرد بلکه حديخود را من
 ری از پادشاهان حتی فرزندان خود راايرد اّما بسديبچه خود را من

 عيهلذا مج .ان درنده تر استو يکشتند پس انسان غافل ظامل از ح
 .داهلی اساس الفت و حمبت بو  نيحمبت آمدند و د تيبرای ترب ايانب

 اّما هزار افسوس که آنچه سبب الفت و حمبت بود عّلت عداوت
 



 ٣ ص
 ینيحرب د ايحرب جنسی بود  ايمنودند و هر وقت حربی واقع شد 

 جنسند کيبا آنکه نوع انسان مهه  .حرب وطنی ايسی و ايحرب س اي
 وطنند چرا خمتلف باشند چرا کياهل  عيسالله آدمند و مج عيمج

 کره  کيجنس خلق منود و عامل ارض را  کيرا  عيخدا مج ؟دنيحرب منا
 ر راگيدکيسزاوار است ممالک  ايسالله خلق کرده آ کيه و کل را ديآفر 

 مادر کي ديمالحظه کن .دنير را هالک مناگيدکيخراب کنند و نفوس 
 شد شبها خنوابدکيت سال زمحت مسيورد و بخياره چقدر خون دل مچيب

 دفعه آن نو جوان کيی بزرگ شود نيند تا فرزند ناز ري گروز ها آرام ن
 .ه نداردجينت ابداا هند و ديند و بکش ن مب يبرازنده را مقابل توپ م

 تهخيوقت آملان بر فرانسه غلبه منود چه خوهنا ر  کي ديظه منائحمال
 شد تا بعد فرانسه غلبه کرد باز آملان غالب شد در هر دفعه چقدر

 نانو يدولت  .ها فانی شودنيا عيه و عاقبت مججياتالف نفوس شد بدون نت
 اروپ را عيفتح کرد عاقبت چه شد رومان مج ريدر سالف زمان ممالک کث

 ن نفوس تباهو يکرد عاقبت چه شد فتوحات کرد چهار مل  ريتسخ
 هيّ ت اهله عزّ قسم ب .اقبت خود مغلوب گشته داد عجيچه نتد منو 

 .بانسانت تا چه رسد سين زيانی نو يونه درندگی سزاوار عامل حگنيا
 عيهد و جبمديرا رزق م عيخداوند مهربان کل را خلق کرده و مج

 ا بشر هر قدرر يمنود ز  هيّ ست اهلايمتابعت س ديمهربان است پس با
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 .ديمنا سيتأس هيّ ست اهلايستی هبرت از سايواند ستيمن ديکوشش منا
 او هبمه مهربان است ميصلح است ما چرا در جنگ باش عيخدا با مج

 مدقرون جهل بود احل هيی آن قرون ماضبار  ؟ميا نا مهربان باشما چر 
 ن است قرنقرن علم است قرن اخالق است قرن متدّ  قرن نيّلّل ا

 افکار اّتساع ءمنوده دائره ترّقیء است عقول اياکتشاف حقائق اش
 قرن نورانی وحدت عامل انسانی است نيسزاوار عامل انسانی در ا .فتهاي

 ی و تعّصبات جنسینيتعّصبات د نيقه شوند و افر  کيفرق  عيتا مج
 حيحضرت مس .دنيسی را ترک مناايو تعّصبات وطنی و تعّصبات س

 داد که مينثار فرمود و بعمل تعل زيمقصد عز  نيجان خود را برای ا
 ميحضرت ابراه ديحضرت موسی چهل سال کوش .ديچنان منائ زيمشا ن

 ميالفت و حمبت کوش مقصد کوشش فرمود تا روز بروز در نيبرای ا
 عامل در حمبت و الفت تيّ نورانا راحت انسانی در حمبت و الفت است ر يز 

 ان از فرق و ملل خمتلفه فرس بود ترک بود عربر يدر وقتی که در ا .است
 ن خمتلفهايود و نصاری و مسلمان بود طوائف و ادهيبود جموس و 

 نبود بر سر انستند ممکنديس مر را جنگيدکيبودند  تيدّ ض تيدر هنا
 سفره مجع شوند در مهچو وقتی حضرت هباء اّلّل مانند آفتاب از کي

 شرق ظاهر شد علم وحدت عامل انسانی بلند فرمود چنان اقوام خمتلفه را
 یحياند کدام مسديالفت داد که اگر شخصی در جمامع آهنا وارد شود من
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 .ودی کدام زردشتی استهيکدام مسلمان کدام 

 کياو وحدت عامل انسانی است فرمود مهه بندگان  مياّول تعل
 را تيخداوند خلعت انسان .یقيمرّبی حق کي ظلّ خداوندند و در 

 او را داللت ديی جاهل است باکياست  نيا تيبدوش کل داده هنا
 ايآ .معاجله منود دياست با ضيکرد مر   تيترب ديمنود طفل است با

 ؟ميطفل را نا مهربانی منائو  ميرا بی اعتنائی کن ضيسزاوار است مر 
 نايت است که اگر ملل و ادقيی حقحترّ هباء اّلّل  ميثانی تعل

 ت کردقيحق جيحضرت موسی ترو  .شوند مّتحدد نيت مناقيی حقحترّ 
 حضرت رسول و حضرت و ميو حضرت ابراه حيحضرت مس نيو مهچن

 .ت منودندقيحق جيو ترو  سيباب و حضرت هباء اّلّل کل تأس
 سبب الفت و ديبا نيکه دنيحضرت هباء اّلّل ا ميثالث تعل

 .حمّبت باشد اگر سبب اختالف شود عدم آن هبرت است
 .و علم توأم است نيکه د  نيحضرت هباء اّلّل ا ميرابع تعل

 را هينيمسائل د عيمج دياگر خمالف علم باشد جهل است پس با نيد
 ميلا خمالف علم جهل است پس حکمت و عقل سر يمطابق علم منود ز 

 .است نه خمالف نيد دّ مطابق و مم
 ی وتعصبنيحضرت هباء اّلّل آنکه تعصب د ميخامس تعل

 .ن انسانی استايسی و تعصب جنسی و تعصب وطنی هادم بنايس
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 .ديمنا ترّقیت عامل انسانی سيتعّصبات ممکن ن نيبا وجود ا

 حضرت هباء اّلّل مساوات حقوق رجال و نساء ميسادس تعل
 کماالت مساوی با  عيد تا نساء در مجنيتساوی حقوق حاصل منا دياست با

 .رجال گردند
 ليحضرت هباء اّلّل تساوی حقوق نفوس و تعد ميسابع تعل

 برند اگر بينص شيبشر از سعادت و آسا عيمج ديبا .ت استشيمع
 داشته باشد اگر ريحق ءنهايهم آش ريشخص غنی در قصر عالی است فق

 اّما .ت ضروری باشدقو هم دارای  ريفق ثروت است تيغنی در هنا
 .سان باشندکي عيود مجشيا منر يحفظ منود ز  ديتفاوت درجات را با

 ترّقیحضرت هباء اّلّل آنکه عامل انسانی هر قدر  ميثامن تعل
 ندديی کوشليُقدما خ .باز حمتاج نفثات روح القدس است ديی مناعيطب

 د اّما فالسفه هر چندنينفوس فراهم منا تيعقل اسباب ترب ءهکه بقوّ 
 .عمومی نتوانستند تيه منودند لکن تربليخود و نفوس قل تيترب

 .روح القدس ءهفوق العاده عمومی عاجز است مگر قوّ  تيهر قوتی از ترب
 عمومی منود و ملل تيروح القدس ترب قّوهب حيمثالا حضرت مس

 و نانو ين و رومان و ايسپيخمتلفه را الفت داد تا اّمت کلدان و اج
 پس عامل .فتندايروح القدس الفت  ءهقوّ ن امم خمتلفه بايآشور 

 هم از جهت اهلی است تا از جهت علم و عقل و قّوه نيانسانی حمتاج ا
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 رقهفی در اکثر موارد سبب تعيست طبايسدانش و  .دنيمنا ترّقی تيروحان

 ءن فالسفهو يسايو اختالف است چنانچه بر حسب رأی بعضی از س
 سبب نيند و اري ن اختالف انداختند تا قوت نگايانر ين ااير منان دو ي

 ن متفرق بودند اّما روح القدس سببايانر يسال ا نيشد که چند
 .واحد شود مياقل مياقال عيتا مج ميبکوش ديپس ما با .احتاد و اتفاق شد

 مادام شبان .گله است و شبان آهنا خداوند  کيعامل انسانی مانند 
 حينصا دينبا ؟ر در نزاع باشندگيدکيا اغنام با بکل مهربان است چر 

 ،شبان مهربانی را فراموش منود او برای ما الفت خواسته نيچن
 چرا ،ميرا فرستاد تا مهه متفق شو  ايو اول ايانب ؟ميما چرا تفرقه خواه

 مياجنمن حمرتمی مجع نياحلمد ّلّل امشب در چن ؟مياختالف منائ
 هعدّ و از قّلت  ميمل انسانی شو عا تيّ نورانسبب  عياست مج ديام

 بر امور لير واقع شد که معدودی قلايچه بس ميه ننمائشياند
 بودند ليقل حياصحاب حضرت مس .م کردند و موفق شدندايمهّمه ق
 حال هم هر چند ما ها .ب شدندلداشتند بر عاملی غا ريخ تيچون ن

 لجنگ و جدا ميکه سبب شو   ميوار ديلکن ام ميهست ليجا قلنيدر ا
 تا صلح عمومی مينثار کن زيمقصد عز  نيبر افتد حتی جان و مال را برای ا

 حمدود و هر امر خصوصی ريا هر امر عمومی اهلی است و غر يبد ز ايحتقق 
 نيمن ا .ميبشری و حمدود امور خصوصی را فدای امر عمومی منائ
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 .ديوارم مشا هم مدد منائديام ميمانيسفر را برای الفت شرق و غرب م

 آنرا جينتا ميراندسال است اوقات را جبنگ و جدال گذشش هزار 
 اگر ميحال چند وقت در حمبت و الفت مّهت صرف منائ ميديد
 انی غلبهآمس تيّ نورانت که سين ئی شبهه ميضرر دارد بر گرد ميديد

 من در حق مشا ها .ی را آمسانی کند ظلمانی را نورانی گرداندنيزم ديمنا
 که ملل  ديو روزی آ ديدمت عامل انسانی موفق شو نم که خبکيدعا م

 .ر در کمال الفت و احتاد باشندگيدکيشرق و غرب با 
  

 رکو يو يدر ن پيليف مسرت ءنطق مبارک در خانه
 (١) (هـ. ق.١٣٣٠ انیالثّ  عيرب ٢٣) ١١١٢ ليآپر ١١ 

 ُهو اّللّ 
 عامل ناسوت سروری برای من منانده نيامروز روز خوبی بود در ا

 ديمانيمرا مسرور من زيچ چيعامل ه نير در اگيد .احبّ قات اجز مال
----------------------------------------------------------------  

 ٣٠ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا –( ١)



 ١ ص
 و نشر نفحات احبّ چه از جهت جسمانی چه روحانی سرور من مبالقات ا

 ات ملکوتدييگذشت چرا تأ  ر بسرورايهلذا امروز بس .اّلّل است
 اّما کمال سرور من .ودشيا پی در پی محبّ سد و مالقات اري پی ماياهبی پ

 و عمل ديم دار ايهباء اّلّل ق ميم مشا ها مبوجب تعالنياست که بب نيدر ا
 ت اّلّل و روحی مهتز بنفحات اّلّل وحبّ و با قلبی منجذب مب ديمائنيم

 مياّول تعل .ديمبارک را عاملی مجال ايجانی زنده بروح القدس وصا
 حمّبت حاصل تيبشر هنا نيب ديحضرت هباء اّلّل حمّبت است که با

 ا حمّبت بندگان اهلی حمّبت اّلّل است و خدمت بعامل انسانیر يشود ز 
 هلذا تضرّع مبلکوت اهبی کردم که مشا مانند ستاره از افق حمبت .است

 قرن قرن مجال مبارک است نيا ديم را بدانايّ ا نيقدر ا دياّلّل بدرخش
 خب ايانب عيدور دوری است که مج نيعصر عصر نورانی است ا نيا

 ضات اهلی پی در پیو يم غرس است فايّ م ختم افشانی است اايّ دادند ا
 و آن حمبت اّلّل است ديبرو  قيحقا قيشاند شقافيهر کسی ختمی ب .است

 حضات آمسانی است عدل عمومی است صلو يمعرفت اّلّل است ف
 نيختمی را نفسی در ا نياگر چن .اکب است و وحدت عامل انسانی است

 اهل عامل عيم مجو يال .بدايعوامل اهلی برکت  عيشاند در مجفيعامل ب
 و اند مبتالی بغض هيول اغراض نفسانغمنهمک در شهواتند مش

 ر راگيدکيواهند بکلی خيرند مگيدکيعداوتند در فکر حمو و اضمحالل 
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 ديکه جز حمبت بعموم مقصدی ندار   ديد لکن مشا مجعی هستنياحمو من

 ديقوی بکوش عيجبم ديپس با .دياز خدمت بنوع بشر آرزوئی خنواه ريو غ
 انگی معاملهگيبشر مبحبت و  عيبا مج ديهباء اّلّل عمل کن ميو مبوجب تعال

 بد انوار ملکوت بتابد وايبرکت آمسانی  ديختم پاک برو  نيتا ا ديکن
 ديجبان و دل بکوش ديرا بدان ضيف نيقدر ا .اهلی کامل گردد ضاتو يف

 تا انوار و آثار هباء اّلّل از اعمال و رفتار و گفتارتان ظاهر شود بقسمی
 ديمنائ نياگر چن .ديی هستقيکه کل شهادت دهند که مشا هبائی حق

 بر مشا نازل متواتراا  هيضات اهلو يبرای مشا است و ف هيّ سعادت ابد
 عصر نيا ار يز  ديببار آر  هيار باقمثو ا ديگرد  مبارکه ئی ءشجره کيتا هر 

 ان است و هنگامحيمجال مبارک است هبار اهلی است موسم گل و ر 
 تا ديشب و روز سعی منائ .ديرمی است قدر آنرا بدانسبزی و خ

 چه که دياحتاد باش تيقلوب کمال حمبت حاصل شود و در هنا نيب
 من با ديمالحظه منائ .رت شودشيب دييد گردد تأايهر قدر احتاد ز 

 اعظم را طی کردم تا در وجوه مشا ها طيضعف حم نيو ا سنّ  نيا
 انوار حمبت اّلّل مشاهده کنم و روح حمبت اّلّل در قلوبتان نافذ

 ديگلستان  کيا مشا گلهای ر يمب ز اياحتاد  تيدر هنارا ها م و مشانيب
 ميمانيتضرع م تيهلذا هنا .آفتاب کيو انوار  ديشجر  کياوراق 

 ميو جيواهم و موهبت سرمدی مخيم هيت ابدعزّ و از برای مشا 
 



 ١١ ص
 ودشيفراموش من چيامروز روزی است که ه .نمکيو در حق مشا دعا م

 .شدخواهد امروز روزی است که ذکرش بقلم املاس نوشته 
 مسس مارجوری و مسرت ءخطابه در خانه

 ١١١٢ ليآپر  ١٢رک و يو يمورتن ن
 (١)( هـ. ق. ١٣٣٠الثّانی  عيرب ٢١عصر ( ) (
 م ظهور مظاهر مقدسه هبار اهلی است اراضی قلوب را سبزايّ ا

 بشکفد اشجار وجود انسانی پر مثر شود قيگلهای حقا  ديم مناخر و 
 انسياسرار جاری گردد و چشمه عرفان جبوشد و از باران ن اهنار

 قيد کم کم حقااّما چون مدتی گذر  .گردد  دياهلی عامل وجود تازه و جتد
 اهلی فراموش شود قلوب پژمرده ماند و نفوس مانند مرده گردند

 هلذا باز .نفوس گم شود نياهلی منقطع شود و اسرار ربّانی در ب ضيف
 مرور کند تيباران رمحت ببارد نفحات عنا ديدانی جلوه مناز يهبار 

 عرفان پرشکوفه شود اشجار وجود ءهقيعامل وجود را زنده گرداند حد
 باری چون مدتی بود باز نفحات اهلی منقطع شد .امثار آبدار دهد

 ت غلبه کردهايمادّ ه ديت مغلوب گردايآن کماالت منانده روحان
----------------------------------------------------------------- 

 ١٣ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا –( ١)



 ١٢ ص
 پس حضرت .اثری از هبار مناندعامل امکان مانند جسم بی روح گشته 

 ن آمدديفرمود مهان نفحات بوز  ديهباء اّلّل ظاهر شد هبار اهلی جتد
 حال روز بروز .احاطه منود ضين گرفت مهان فديمهان ابر بار 

 مخر در هبوب اشجار وجود  ديجد مياست و نس ترّقیعامل انسانی در 
 اتديياست تأ طيملکوت حم ضياسرار جاری است ف است و اهنار
 .است و نفثات روح القدس جان خبش است ديّ مجال اهلی مؤ 

 ديبايت آمسانی ايح ديابدی جوئ ضيهبار اهلی ف نيوارم در اديام
 ديم مانخر سبز و  تيعنا ميو از نس ديدر گلشن امکان اشجار بارور گرد

 که هر قدر  دينباش کمانند درخت خش ديبرگ و شکوفه شو  پر
 .در آن اثری ظاهر نشود ابداا پرور وزد جان  ميد نسر باران هباری با

  تيدر هنا دياهلی گرد و گلهای گلشن ديس هنال های جّنت اهبی باشپ
  ديبايده نيت پاايو ح ديابدی زنده شو  ضيو بف ديباش می و طراوتخر 

 .نمکيبرای مشا دعا م دو باره
 



 ١٣ ص
 رکو يو ين -( ١)ز ليخطابه در منزل مسرت منتفرد م

 (٢( )١٣٣٠ الثّانی عيرب ٢٥)   ١١١٢ ليآپر ١٣ 
 به اروپا رفتم نياز ا شيرک آمدم پو يو يچند روز است من به ن

 نيّ ر مز ايم مملکتی بسديرا د سيحت منودم پار ايو لندن را س سيپار 
 بکّلی عقب هيّ ت روحانايترقّ ر است ولی ايبس هيمادّ ت ايترقّ است 

 ل (ر به )ناتو ارند منتهی ديهر صحبتی مت مستغرقند عيمانده در حبر طب
 م پروفسوردير تعجب کردم دايبس .تسيذکری از خدا ن چيود هشيم

 نو يمادّ در جممعی که اکثر  .ت اندعيهای دانا مهه مستغرق عامل طب
 کهنيبا ا سين پار ايبودند صحبت داشتم گفتم جای عجب است که دانا

 .ت عقب مانده اندايکرده اند در روحان  ترّقی ماّدیدر علوم 
 ت باشند و ازعيطب ريانائی چگونه راضی شده اند اسد نيبا چن

 عيت است مجعيطب ريبلی عامل ناسوت اس ؟عامل اهلی غافل مانند
 نيت اند آفتاب با اعيکائنات و موجودات در حتت حکم طب

 ئی ت اند و ذرّهعيقانون طب ريی اسميعظ نيی باايعظمت در 
 ---------------------------------------------------------

----------------------- 
 (١ )- Mr. Montford Mills  (٢ )– ٣٥ - ٣٠ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ١١ ص
 تعير انسان که قانون طبگد منيت ننماعيطب سيجتاوز از آن نوام

 ريس ايدر قعر در  ديمانيازد در هوا پرواز متيم ايکند و بر در شيرا م
 ندکيمعظمت را در زجاجی حبس  نيابا  هيّ کهربائ  ءهقوّ  ديمانيم

 و علوم که عيصنا نيا عيصوت آزاد را در آلتی حمبوس دارد مج
 ت استعيطب ءمستور ماند و اسرار مکنونه ديت باعيبقانون طب

 ار يز  .ديت مناعيبعامل شهود آرد و حکم بر طب بيغ زيّ انسان از ح
 ره داردعاقله و متفکّ  ءت ندارد انسان قّوهعيانسان شعور دارد و طب

 انسان جزء مياّما اگر بگوئ .ت ندارد پس انسان اعظم استعيطب
 انسان که جزء است شعور و ادراک و عقل دارد ميبگوئ ديت است باعيطب

 کماالت و فضائل  نيت که کّل است و اصل است حمروم از اعيو طب
 پس ؟تسيود در جزء کماالتی باشد که در اصل نشيچگونه م ،است

 ه موجود استعيماوراء الطّب ءقّوه کيانسان  معلوم شد که در
 رکو يو يلکن در ن .است و آن موهبت اهلی است که بآن قّوه فائز

 تعيبار طب رياحلمد ّلّل احساسات روحانی هست قدری از ز 
 ءقطعه نيمملکت آباد در ا نيوارم در اديون رفته اند امري ب

 در قلوب ه انوار فضائل عامل انسانی جلوه کند حمّبت اّللّ ميجس
 .ديعامل منا عيجبم تيجا سرانيبد تا صلح عمومی علم بر افرازد و از اايانتشار 

 برده چند نفر از فيده تشر حيبعد از جملس عمومی در اطاق عل)
 



 ١٥ ص
 دينکيمشا مالحظه م :های حمرتم مشرف شدند ( فرمودندسيقسّ 
 نت روز بروز رو بضعف است و قوایاير ظلمت احاطه کرده دکلش

 نيروز بروز غالب اگر چن هيمادّ رو باضمحالل و قوای  هيّ وحانر 
 هيّ روحانکاری کرد که قوای   ديبا .باقی منی ماند نيمباند اثری از د

 اتبيترت نينفوس حمفوظ ماند و آن با تيحاصل شود و روحان
 جهات هجوم منوده اند عيدر مج نو يمادّ است که  نيود اشيمن هيّ ديتقل

 است که نياست نه ا ديباقی است حمض تقل نيآنقدر هم که اسم د
 ه اندديباشد آنچه را که از آباء و اجداد شن قيت و حتقري از روی بص

 ن بشکندو يّ عيطب ءکه قّوه  ديفکری بکن ديمشا ها با .معتقد شده اند
 ود مگرشيمن نيان در روند و اديت اند از معيه حامی طبکيو آهنائ

 ان برودديواهد مخيکه م  لشکری .نتايی در عامل دميان عظجيهب
 یز يچ نيو سالحی بدست آرد که مقاومت تواند چن قّوه ديبا

 ما :( فرمودند ؟ديو عرض کردند که مشا آن قّوه را دار ) .الزم است
 و آن ميرا شکست داد عيمج ميقّوه را استعمال کرد نيدر شرق ا

 .ستحضرت هباءاّلّل ا ميقّوه معرفت اّلّل است و حمبت اّلّل است تعال
 .بود که آنچه خمالف علم است جهل است نيا نيمثالا اّول سالح خمالف

 ی است و هر مسئله ئیکيمطابق علم است و  نيکه د  ميما اعالن منود
 سالح آهنا نيکه مطابق علم نباشد وهم است ا  هينياز مسائل د

 



 ١٦ ص
 بر خالف علم و عقل نيد دنيواهند بگو خيا آهنا مر يز  .ميرا شکست

 ليقب نياز ا .ميمنود باب را بر آهنا سدّ  نيجهل است ا است پس
 ٠شود  قلوب فتح ميقّوه اقال نيحمّبت اّلّل است با ءر و اعظم از کّل قّوهايبس

  

 رکو يو ين (١ن)ای اسنشسيخطابه در کل
 (٢) . هـ. ق. ١٣٣٠ الثّانی عيرب ٢٦صبح( ) ١١١٢ ليآپر ١١ 

 ُهو اّللّ 
 ذکر منود که مشا سيقد عبارتی از پولس سيع قسّ مج نيدر ا

 روزی خواهد آمد که رو برو دينيمی ب نيه های رنگشينور را از ش
 دشيه مديد نيه های رنگشيت از شقيه نور حققيفی احلق .ديد ديخواه

 قلب و روح ءهيبواسطه مرآت صاف هيّ ت اهلايجتلّ  ميوار ديحال ام
---------------------------------------------------------

--------------- 
 (١) - Ascension Church  (٢ )– ٣٣ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ١٢ ص
 آمسانی است مياهلی است تعال ميت تعلقيه شود آن نور حقديپاک د

 بالد نيمن چون با .روحانی است تياخالق رمحانی است مدن
 تياست جتارت در هنا ترّقی تيدر هنا هيجسمان تيم مدنديآمدم د

 در منتهی هيمادّ  تياست صناعت و زراعت و مدن عيتوس ءدرجه
 حال آنکه .افتاده ريتأخ هيّ روحان تيدرجه کمال است و لکن مدن

 ءمبنزله هيّ روحان تيمبنزله زجاج است و مدن هيجسمان تيمدن
 توأم شود هيّ روحان تيبا آن مدن هيجسمان تيمدن نيسراج اگر ا

 است فيمثل جسم لط هيجسمان تيا مدنر يز  .آن وقت کامل است
 ميآن روح عظ فيجسم لط نيمانند روح اگر در ا هيّ روحان تيو مدن

 آمد که باهل حيحضرت مس .آن وقت دارای کمال است ديظهور منا
 در جسم امکان هيجسمان تيدهد نه مدن ميآمسانی تعل تيعامل مدن

 تياساس مدن ءاز مجله .کرد  سينورانی تأس تيو مدن ديروح اهلی دم
 وحدت عامل هيّ روحان تياساس مدن ءصلح اکب است از مجله هيّ هلا

 فضائل عامل انسانی است از هيّ روحان تيمدن ءانسانی است از مجله
 امروز عامل بشر حمتاج .اخالق است نيحتس هيّ اهل تيمدن ءمجله

 اساس نيوحدت عامل انسانی است حمتاج صلح عمومی است و ا
 واضح است که وحدت نيا .بداي جيه الزم تا ترو ميعظ ءهقوّ  کيرا  ميعظ

 نشود جيترو  هيمادّ  ءقّوه ءعامل انسانی و صلح عمومی بواسطه
 



 ١٨ ص
 ملل خمتلف ءهيساينگردد چه که فوائد س سيسی تأسايس قّوهبواسطه 

 جنسی و وطنی ءهقوّ  ءاست و منافع دول متفاوت و متعارض و بواسطه
 و نفس اختالف فيضعاست و  هيّ قواء بشر  نينشود چه که ا جيترو  زين

 وحدت نيا جيمعلوم است ترو  .وطن مانع از احّتاد و اتّفاق است نيجنس و تبا
 هيّ روحان ءهت مگر بقوّ سيه است ممکن نسمظاهر مقدّ  ميانسانی که جوهر تعلعامل 

 جيواند ترو تياست من فيقوا ضع ريمگر بنفثات روح القدس سا
 تيو مدن هيمادّ  قّوهءال ب کيبال الزم است  از برای انسان دو .ديمنا

 کياست به  هيّ اهل تيو مدن هيّ روحان قّوهءبال  کياست  هيجسمان
 هيجسمان تيهر قدر مدن .ت دو بال الزم استسيبال پرواز ممکن ن

 ء جبهتايانب عيمج .بکمال نرسد هيّ روحان تيکند بدون مدن  ترّقی
 هيّ روحان تيد مدننيمنا هيّ هلضات او يف جيآمدند که ترو  نيا
 قوی عيجبم ديپس ما با .دنيمنا ميکنند اخالق رمحانی تعل  سيأست

 غلبه کرده هيمادّ  قّوهءا ر يز  ديغلبه منا هيّ روحانتا قوای  ميبکوش
 ت بواسطهقيت شده انوار مشس حقايمادّ عامل بشر غرق 

 چندان ظهور هيّ هلود الطاف اشيه مديد نيه های رنگشيش
 هدين اختالفات شداياحزاب و اد نيان بر يدر ا .و بروز ندارد

 فرمود هيّ روحان تيمدن سيان تأسر يبوده حضرت هباء اّلّل در ا
 کرد اعالن  جيامم خمتلفه الفت داد وحدت عامل بشر ترو  نيماب

 



 ١١ ص
 ملوک نامه های عيخصوص جبم نيعلم صلح اکب منود و در ا

 سیايبرؤسای عامل س شيخمصوص نوشت و در شصت سال پ
 هيّ روحان تيغ فرمود هلذا در شرق مدنو رؤسای روحانی ابال

 .جيدر ترو  جياست و وحدت انسانی و صلح امم به تدر  ترّقیدر 
 قوت تيوحدت عامل انسانی در هنا سيتأس نيوارم که اديام
 د ارتباطنيم آايالت تير در هناگيدکير شود تا شرق و غرب با هظا
 شود و منجذب مّتحدر گيدکيکنند قلوب شرق و غرب به  اديپ تامّ 

 هيّ هلت اايبتابد جتلّ  تينور هدا ديی جلوه مناقيوحدت حق
 بد و سعادتايکامل   شيه شود تا عامل انسانی آساديروز بروز د

 ه گردد انوار مشسنيبشر مشهود شود قلوب بشر مانند آ ءهيّ ابد
 است که مشا ها نيهلذا خواهش من ا .ه شودديت در او تابقيحق

 عامل انسانی ظاهر ءهيّ سعادت ابد ت بتابدقيتا آن نور حق ديبکوش
 را حاصل هيسعادت ابد نيشود من در باره مشا دعا می کنم که ا

 ر مسرور شدم که اهالی فیايشهر آمدم بس نيمن چون با .ديکن
 آمسانی تيمدن تيدارند و قابل هيّ هلة استعداد مواهب اقياحلق

 گاراپرورد  .ديفائز شو  هيضات رمحانو يف عينم که جبمکيهلذا دعا م
 تو از اقصی بالد شرق بغرب شتافت که ءبنده نيدانا مهربانا از ي

 مينفوس معطّر شود نس نيهای امتت مشااياز نفحات عنا ديشا
 



 ٢٠ ص
 ممالک بوزد نفوس استعداد الطاف تو نيبر ا تيگلشن هدا

 ه ها مشاهده نورديت تو گردند دابه بشار  بند قلوب مستبشراي
 .دري گ  بيی ملکوت هبره و نصگوشها از ندا  ديت مناقيحق

 ای پروردگار دهلا را روشن کن ای خدای مهربان قلوب را
 بوزان تيرشک گلزار و گلشن فرما ای حمبوب بی مهتا نفحات عنا

 ات تو هبره دييتأ ه شود ازز يانوار احسان تابان کن تا دهلا پاک و پاک
 ند خوینيد روی تو بنيد راز تو جو نيتو پو  مجع راه نيد اري گ  بيو نص
 تين ارزان فرما گنج هداايپا ای پروردگار الطاف بی .ندري تو گ

 .توانا توئی دانا و توئی خبشنده  بند توئی مهربانايچاره  ارگانچيب نيان کن تا اگيرا
 



 ٢١ ص
 (٢)دياجنمن افکار جد (١)خطابه در کارنگی هال

 (٣( )ق.هـ. ١٣٣٠الثّانی  عيرب(٢٦  ) عصر ( ١١١٢ ليآپر  ١١رک و يو ين
 ءاز مشاهده .منيببجمامع را  نيه آمدم تا اديمن از ممالک بع

 منيب که در هر جممعی مجعی می  نير مسرورم جبهت اايجمامع بس نيا
 مجع حمرتم است نياز مجله ا .حمبت و الفتند تيکه با هم در هنا

 مهچنانکه .دنيترقّ مهربانی و وداد در فکر  تيکه احلمد ّلّل نفوس در هنا
 بندايهم الفت  عامل با عيوارم مجدير کمال الفت و وفاقند اممجع د نيا

 ا انوار وحدتر ياهلی است ز  ضيف بر ليافکار احّتاد و اتّفاق دل
 طيضات حمو يء ظاهر است و بر کّل می تابد و فاياش عيض در مجايّ ف

 هيّ هلضات رمحت او يثابه ارض است و فمبعامل خلق  .بر کّل است
 اياست که جمالی و مرا نيا تيمنوده هنابر کّل جتّلی  مانند مشس

----------------------------------------------------------  

(١ )- Carnegie Hall (٢) - New Thought Forum   
 ٣١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا - (٣)



 ٢٢ ص
 نور ضيّما نور فاخمتلف است استعدادات متفاوت است 

 از مشس ضيکائنات مستف  عيمج .احدواحد است و جتّلی جتّلی و 
 نباشد مشس ضيت که مستفسيواحد است کائنی از کائنات ن

 ی است اّما استعداد کائنات خمتلف است کائنی مثل سنگکي
 تيه است و آفتاب در هنانيد کائنی مثل آئري ه است پرتوی نگايس

 ل داد تا استعدادقيقلوب را ص ديالبّته با .ظهور در او جلوه کند
 که استعداد حاصل شود تا  ميبکوش ديبا ديحاصل منا جلوه

 استعداد وقتی نيو ا .ديجلوه ظهور منا تيت اهلی در هناضاو يف
 صفا و نفوس در کمال احّتاد تيحاصل شود که قلوب در هنا

 تيت هناقيانگی مشاهده شود آن وقت جتّلی مشس حقگيو 
 هلذا .وده شديو آثار و انوار مشس در کّل د ديمنا ريجلوه و تأث

 تيمشرد هنا ريحق دينفسی را نبا دينفسی را حمروم د دينبا
 تيبند تا نور اهلی در هناايشوند و صفائی  تيترب دياست که با نيا

 پس هر چه .ديت ظاهر شود و وحدت عامل انسانی ظهور مناقوّ 
 اهلی ضيا اعظم فر يد تر ز ايت جلوه اش ز قيرت مشس حقشيحمّبت ب

 حصول ضيف چيتا حمّبت حاصل نشود ه ت کهاس نيحمّبت است ا
 نوع انسان حمّبت ظاهر نيند که بديی اهلی کوشايانب عيمج .بداين

 حتّمل فرمود و حضرت هباء اّللّ  ايبال عيمج حيشود حضرت مس
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 و پنجاه سال نفی و زندان قبول فرمود تا قلوب معدن ريکند و زجن

 نيتا حمّبت در ب ميوشجبان و دل بک ديپس ما با .حمّبت اّلّل گردد
 نفوس عيقلوب شرق و غرب مرتبط گردد مج عيکّل ظاهر شود مج

 از رمحت پروردگار هبره ورند عيا مجر ير شوند ز گيدکيحمّب 
 رتشيی است و آن مرکز انوار است هر چه توّجه بکيت قيمشس حق

 ٠د تر گردد ايز  هيّ هلضات او يشود ف
 ر بود و مللايبسدر زمانی که در شرق اختالف  شيشصت سال پ

 رگيدکيهب خمتلفه دمشن ام نداشتند مذايباهم الت ابداا و احزاب 
 ر در جنگ و جدال بودند حضرتگيدکيه با شيبودند و مه

 مذاهب الفت انداخت و کلّ  عين مجايهباء اّلّل ظاهر شد در م
 نزاع و جدال زائل شد و الفت ديفرق و احزاب را ارتباط خبش

 یديمل ظلمانی نورانی شد هبار جدعا ديو حمّبت حاصل گرد
 گلهای رنگارنگ  ديم گردخر ظاهر گشت مزارع قلوب سرسبز و 

 ه به باربيّ جلوه خبش انظار گشت اشجار پرشکوفه شد و امثار ط
 تيّ وارم که به ُحسن اخالق و رفتار و حُسن نديحال من ام .آورد
 داحتّ ادی حاصل شود و ان شرق و غرب الفت و احتّ ايکه در ملمشا ب

 ءش مبنزلهنيا عامل آفر ر يز  .ضات اهلی احاطه کندو يف دين آايتاّمه مب
 شجر است و هر نفسی به مثابه برگ و شکوفه ئی الطاف اهلی بی کي
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 ءمالحظه ديبا ما .ضات نامتناهی کّل را احاطه منودهو ين است فايپا

 زياست ما ن عيضات او شامل حال مجو يچنانچه ف ميضات کنو يآن ف
 تا هر جزئی عبارت از ميق داشته باشتعلّ  تير هناگيدکيه ب ديبا

 ود و ازشيدانه شجری ظاهر م کيکه از   ديمالحظه منائ .کّل باشد
 شجر است اّما عبارت از متام شجر ءهر شجری مثری هر چند دانه جز 

 عيبا مج مّتحدو  ميعبارت از کّل شو  کيهر  زيوارم ما ها نديام .است
 نيدانی از ياست رمحت  نيعامل انسانی ا است وحدت نيا ميگرد

 .است سعادت ابدی نياست موهبت اهلی ا
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 اسيرک خطاب به ) بی شاب ( کلو يو ين  ( اينات مبارکه در هتل ) رانسونايب

 ( ١٣٣٠ انیالثّ  عيرب٢٢)  ١١١٢  ليآپر ١٥ 
 ُهو اّللّ 
 تيلکن مدن بالد حاصل است و نيدر ا هيمادّ ت ايترقّ ّلّل  احلمد

 و توپ کروپ تيامنيد قّوهء هيمادّ ت ايترقّ ا ر يز  .نکند تيتنها کفا هيادّ م
 هدديم ترّقیرا هر دو  و شرّ  ريد کند خايآالت حرب ز  دياد مناجيا

 .است هيمادّ  تيمدن جيا و آالت جنگ و حرب از نتاهيز يخونر  نيا عيمج
 منضم شود آن وقت هيّ اهل تيبه مدن هيمادّ  تيمدن نيهرگاه ا

 شد اّما حاال ق چوبی سابق مانع از دزدها میو صند کامل گردد
 چنانچه ماّدی تيمدن نيپس از ا .صندوقهای آهنی مانع منی شود

 آمسانی تيی با مدننيزم تيمگر آنکه مدن ديمی آ شيهم پ شرّ  ديمی آ شيپ ريخ
 مبثابه جسم انسان است اگر منضم بروح شود ماّدی تيمدن .م شودأتو 
 چون بی شاب عرض تشکر کرد فرمودند:() .ت و متعّفن می شودسيئ هفيبد و ااّل جايت ايح
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 ای مشا آزاد استسير ممنومن که احلمد ّلّل کلايجهت بس نيمن هم از ا

 م تعصبديديا ها تعصب ندارد که من در اروپا مسيمانند سائر کل
 ای مشا من نطق کردم و مهه مسرور بودندسيحمض بود ولی در کل

 واهمخيلذا من جبان و دل مشا ها را دوست دارم و م .ردچه قدر فرق دا
 ملل شرق و غرب است بر طرف شود تا کل ءنهايسوء تفامهی که م

 ميمنائ جيآمسانی ترو  تيو مدن ميا کندير پگيدکيحمّبت تاّمه به 
 .ميشو  مّتحدی حاصل شود که کّل قيوارم چنان توفديام
 ی بهميو مقصد عظ قّوه نيعرض کرد تا حال کسی از شرق با چن)

 .(ميممنون و متشکر  ما تيمده هلذا بی هناايغرب ن
 

 (١)داج نطق مبارک در منزل مسرت
 (١٣٣٠ الثّانی عيرب ٢٨) ١١١٢  ليآپر ١٦  رکو يو يدر جملس اطفال ن

 د در وجوهشاننيی نورانليبه به چه اطفال مبارکی هستند خ
 ول حضرتبق .نمکيانوار حمّبت اّلّل باهر است در حّقشان دعا م

 تيه در هنانيها اطفال ملکوتند قلوبشان مثل آنيا حيمس
 ها بشود خوبستنيلطافت است هر گاه قلوب بزرگان مثل ا

 ---------------------------------------------------------- 

(١) - Mr. Dodge 
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 اطفال قلوبشان نورانی و پاک است عيمج .دنيچه قدر نوران

 و تازه اند من ی ندارند مانند هناهلای ترو غشّ  غلّ  چيه
 .ه خبشدبيّ ط مبارکه شود و مثرات ءشجره کينم که هر کيدر حقشان دعا م

 
 ١١١٢ ليآپر  ١٦رک و يو ياج _ ندمنزل مسرت و مسس خطابه در 

 (١) ١٣٣٠انی ثّ ال عيرب ٢٨عصر ( ( 
 گونه نفوس را  نيواند اتيمن هيمادّ خوب جملسی است قوای 

 نيتا حبال مثل ا .درجه بسوی حمّبت و احّتاد کشاند نيباالفت خبشد و 
 گونهنيد و اهل غرب انياياجنمن منعقد نشده که نفوس از شرق ب

 کيفقط ب نيد انيانگی با آهنا معامله و مالقات مناگيحمّبت و  تيهنا با
 ظاهر شد در حيوقتی که حضرت مس .حاصل شده است هيّ هلا قّوه

 ناينان و رومان و سر و ين ايلفت داد در من شعوب و فرق خمتلفه اايم
 آن اقوام بدرجه ئی نيا اختالف و عداوت بر يز  .م داداين التايسپياج و

 حيم حاصل شود لکن حضرت مسايبود که حمال بود الفت و الت
 ت کهبّ الفت و حم نيپس ا .فق فرمودو متّ  مّتحدکّل را   هيّ هلا قّوهب

 هيّ هلا قّوهود مگر بشين ما انداخته منايحضرت هباء اّلّل در م
 ---------------------------------------------------------

--- 

 ٣٦ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا –( ١) 
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 منود که چگونه شرق و غرب دست در ديمالحظه خواه بينقر ع

 ملل را عيه بر افرازد مجميآغوش شود و علم وحدت عامل انسانی خ
 ائی مناند نفوسکيانی و امر ر ياسم ا ديد مجع منادر ظّل خو  قّوه نيا

 ه نشودديی و جرمنی افتخار نکنند فرنساوی و عربی نامز يبه اسم انگل
 منائی که تو از چه سؤال کيچنانکه از هر  .مّلت واحده گردند عيمج

 ميهباء اّلّل خادم عامل انسان تيعنا انسامن و در ظلّ  ديمّلتی گو 
 وطن گردند کيعائله و اهل  کيت و ملّ  کي عير صلح اکبم مجکلش
 بصّ عکه مرکز ت  ئی حضرت هباء اّلّل در نقطه .نزاع و جدال مناند نيو ا

 تيهب خمتلفه در هناابود ظاهر شد و با وجودی که ملل و مذ
 تند چنان احتادخيري ر را مگيدکيبغض و عداوت بودند خون 

 م و الفتندايالت تين آهنا انداخت که باهم در هناايو اتفاقی در م
 است که روزی با مشا ها مالقات نيق و آرزوشان ااياشت تيهنا
 امروز عامل .هباء اّلّل چه کرده قّوهند نيد روبرو شوند ببنيمنا

 تش به صلحاياست و عالجش احتاد عامل است ح ليانسانی عل
 تياز فضل و عنا .اکب است و سرورش به وحدت عامل انسانی

 ئیه قوّ ه ب ديی مبعوث شو ديوح جدوارم که مشا بر دياهلی ام
 صلح اکب و حمبت که آثار وحدت عامل انسانی و  ديم منائايق

 ا بقطعاتکيبلکه از امر  ديمنا ريبالد تأث ريشهر بسا نياهلی از ا
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 ی استعداد حاصل کردهليمملکت خ نيا ار يز  .کند  تير سراگيد
 ّوهءقده و ه منميت عظايترقّ  تايمادّ وارم چنانچه در ديام

 شان خبداتوّجهد باي هيّ هلضات او يف ديحاصل منا زين هيّ روحان
 دهند هيباشد مهه خادم عامل انسانی گردند و انتشار فضائل انسان

 اهلی نازل ميشلر جهات بتابد او  عيجا جبمنيآمسانی از ا تيتا انوار مدن
 نيم چنان است که در اديام .ديملکوت احاطه منا ضيشود ف

 روح القدس  مشا است نفثات نيا خدا معر يز  ديبنمائ ديت شدان قوّ ديم
 ضاتو يف نياست ا نيقي حامی مشا ملکوت ءمشا است و مالئکه ديّ مؤ 

 .مشا را احاطه خواهد منود
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  ن گمّلی واشن ءتاالر کتاخبانه ارتباط شرق و غرب در ءرهگخطابه در کن

 (١) (١٣٣٠اّول  مجادی ٣)  ١١١٢ ليآپر   ٢٠
 ُهو اّللّ 

 سرور دارم که در مهچو جممع و حمفلی تيب من هناامش
 من شرقی هستم احلمد ّلّل در جملس غرب حاضر شدم .وارد شدم

 جلوه و ظهور تيدر هنا تيم که در روی آنان نور انساننيو مجعی می ب
 م که ممکن است مّلتري گيم نيبر ا ليجملس را دل نياست و ا

 ا حاصلکيان و امر ر ين اايشوند و ارتباط تاّم مب مّتحدشرق و غرب 
 نايائکيان هبرت از ارتباط به امر ر يا هيمادّ ت ايترقّ ا برای ر يز  .گردد

 ا مملکتی هبرتکيود و هم از برای جتارت و منفعت ملت امر شيمن
 خاک ريان مواد ثروتش مهه در ز ر يان نه چه که مملکت ار ياز ا

 را سبب شوند که آن ثروت ظاهکيوارم مّلت امر ديام .پنهان است
 -----------------------------------------------------------

----- 

 ١٠ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا –( ١) 
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 ثيا حاصل گردد خواه از حکيان و امر ر ين اايشود و ارتباط تاّم در م

 رگيدکيبه  هيّ روحان تيمدن ثيخواه از ح هيجسمان تيمدن
 تيان و مدنر يا در اکيامر  ءهيمادّ  تيد تا آنکه مدننيمعاونت منا

 باری کائنات .ديمنا رينفوذ و تأث تيا هناکيان در امر ر يا ءهيّ روحان
 اا هر شجری منفرد .زندگانی می توانند منفرداا  کيعامل هر  ءهيّ عموم

 نيمهچن .شود ديکه از سائر اشجار مستفنيبدون ا دينشو و منا منا
 نوع انسان .تسين نزندگی تواند و لکن انسان ممک ان منفرداا و يح

 حمتاج تعاون و تعاضد است حمتاج مراوده و اختالط است
 مثالا اگر .بداي شيکند و راحت و آرا  شيتا کسب سعادت و آسا

 ترّقیو  هيّ لارتباط تاّم حاصل شود سبب منفعت ک هين دو قر ايم
 ن دو شهر چون تعاون و تعاضد حاصل شودايم نيگردد و مهچن

 ی ارتباط تاّم و تعاونمين دو اقلايپس اگر م .دگرد  شيو آسا ترّقیسبب 
 هميوائد عظفت و ايترقّ  ديت مز سين ئی گردد شبهه  و تعاضد کامل حاصل

 حمفل نورانی احلمد ّلّل سبب احتاد شرق و غرب نيحال ا .شود
 معلوم می شود نياست اساس تعاون و تعاضد دو ملت است از ا

 تيان مدنر ينی در اعيه حاصل خواهد شد ميوائد عظفکه منافع و 
 ا باز خواهدکيبد و ابواب جتارت برای امر ايع و يرواج و ش هيمادّ 

 ارتباط نيگردد و ا  نيو منفعت طرف ترّقیاست سبب  نيقيشد و 
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 حضرت .ملل شرق و غرب شود نيه حصول حمبت بلياعظم وس

 حمبتی گذاشت نياساس چن شيان شصت سال پر يهباء اّلّل در ا
 ت عامل انسانی فرمود و خطاب به نوع انسانی منودو اعالن وحد

 فرمود که نوع انسانو شاخسار  کيو برگ  ديدار  کيکه مهه بار 
 هلذا .جنس کيبشر عبارت از  عيعائله است و مج کيعبارت از 

 جنس و کيمّلت و  کيا کيان و امر ر يچنان است که مّلت ا ديام
 حضرت هباء .اندن منايعائله گردند تفاوتی در م کيطائفه و  کي

 ارتباط نيصلح عمومی و ا جياّلّل به جهت احتاد عامل انسانی و ترو 
 ديفرمود چهل سال در زندان عبداحلم حتّملصدمات را  عيو احتاد مج

 من متجاوز نيو مهچن .گذشت  ايو اوقات مبارک در اعظم بال دبو 
 احتاد و ءحمرتمه تيعاز چهل سال در حبس و زندان بودم تا مج

 حمّبت و مهربانی منودند و تيسبب آزادی من شدند و هنا یترقّ 
 منی بود ترّقیاحتاد و  تياگر مجع .ممالک آمدم نيممکن شد که من با

 که  ديدعا کن تيممالک ممکن نبود پس برای آن مجع نيآمدن من با
 خالصه .و آزادی شدند تيحرّ ا سبب ر يشوند ز  ديّ مؤ روز بروز 

 احلمد ّللّ م ديجا رسنيطی کردم و با را من کيآتالنت طيحبر حم نيا
 یليحمافل خ نيم و از انيحمافل را نورانی و نفوس را روحانی می ب

 جممع را نيخداوندا آمرزگارا ا .مشا ها دعا می کنم ءم و در بارهر مسرو 
 



 ٣٣ ص
 شرق و غرب ديخبش تا عامل را بنور احتاد روشن منا قيفکن و تو   دييتأ

 ای خبشنده مهربان دهلا را .کند  منّوراتفاق ت و نور بّ را به پرتو حم
 را مانند مشع بر افروز اهيبنفثات روح القدس زنده کن و رو 

 .دنيتا جهان را نورانی کنند و نفوس را رمحانی منا
 .توئی خبشنده و توئی دهنده و توئی مهربان

  

  (١) تسيرسالو ينو يای سيخطابه در کل
  (٢))١٣٣٠ّول اال مجادی ١) ١١١٢ ليآپر ٢١   واشنگ ن

 ُهواّللّ  
 بر ُحسن اخالق و خدمت بعامل ليفرمودند دل سيآنچه قسّ 

 ا خمالفر يز  .نيوار حتسااست و سز  شين ستاايانسانی است شا
 تعّصبات عامل نياست که شش هزار سال است ا هيّ عيات طبتعّصب

 و زبر منوده چه قدر حماربات واقع شده چه قدر ريانسانی را ز 
---------------------------------------------------------

------------------------ 

 (١ )- Universalist Church (٢) – ١١و  ١٠ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٣١ ص
 نيا .ا شدهدين بشر پايفته چه عداوهتا که مايمنازعات وقوع 

 ّلّل افکار متوّجه ت است احلمدقيعصر چون عصر ظهور حق
 تقيی حقايوحدت عامل انسانی در  عدّ ت و نفوس مستت اسقيحق

 ناياد .روز بروز در اضمحالل ديدر موج است و سراب تقال
 ت استقيموجوده اساس واحد بوده و آن اساس حق

 لکن .نوع انسان است ترّقیو سبب الفت و حمّبت بشر و عّلت 
 ت پنهان شدقيکم کم آن نور حق  هيّ از مظاهر اهل کيبعد از هر 

 ن آمد عامل بشر گرفتار آن ظلماتايمب دياوهام و تقل ظلمات
 که هر  ديشد تا بدرجه ئی رس ديگشت روز بروز عداوت شد

 رگيسی نبود مهداير شد بشأنی که اگر موانع سگيمّلتی دمشن مّلت د
 دير بس باگيحاال د .ردندکيرا بکّلی معدوم و مضمحل م

  کّل بندگانّللّ  احلمد مياوهام بگذر  نياز ا ميت کنقيی حقحترّ 
 مشمول الطاف مياو هست تيدر ظّل عنا عيمج ميخداوند کي

 عيبا مج اخد ميمهربان است ما چرا نا مهربان باش عيخدا جبم مياوئ
 ديبعضی نادانند با تيهنا ميصلح است ما چرا در جنگ باش

 دياند با ضيو مر  ليکرد عل  تيترب ديمنود اطفالند با ميتعل
 بد گفت ديمبغوض مشرد طفل را نبا ديارا نب ليمعاجله منود عل

 آمدند تيجبهت ترب ايانب عيمج .ديدر چاره و عالج کوش ديبا
 



 ٣٥ ص
 جنس نيبالغه را به بلوغ رسانند و الفت و حمبت ب ريتا نفوس غ

 ا خدا از برای بندگانشر يز  .بشر اندازند نه بغض و عدوات
 خمالفخواهد  شرّ هرکس برای بندگان او  شرّ خواسته نه  ريخ

 انست چهطيت بلکه بر مسلک شسيخداست و بر مسلک اهلی ن
 .انی صفت نقمتطيکه صفت اهلی رمحت است و صفت ش

 هرکس با بندگان مهربان باشد متابعت خدا منوده و هر شخص
 ا خدا رمحت حمض استر يبا بندگان نا مهربان خمالفت خدا کرده ز 

 .ان بغض حمض است و عداوت صرفطيحمّبت صرف است و ش
 در هر حمفلی حمّبت است آن حمفل حمفل رمحن ديپس بدان

 ی اهلی جبهتايانب .ان استطياست و هر جا عداوتست وسوسه ش
 وداد آن آمدند که نفوس مظاهر رمحن باشند و در قلوب حمبت و

 ت حرکتعيت است و مبقتضای طبعيطب ريان اسو ياندازند چه که ح
 ريخ ميجبهت تعل ايّما انبندارد و ا شرّ و  ريخ ءو مالحظه ديمی منا
 تا نفوس مبقتضای عدل و انصاف حرکت کنند شرّ ه نآمدند 

 فق عدل و عقل است جمریاهر امری که مو  .تعينه مبقتضای طب
 ت باشد و آنچه منافی عقل و انصاف استعيلو خمالف طب دارند و

 متابعت ديپس انسان با .ت باشدعيموافق طبو لو  مرتوک مشارند
 ليتند هر قسم معياّما نفوس ناقصه تابع طب .ی کنداهل تيّ رمحان

 



 ٣٦ ص
 هيّ ضات روحانو يتند از فايّ جسمان ريارند اسديت باشد جمری معيطب

 انیو يا در انسان دو جنبه است جنبه رمحانی و جنبه حر يز  .خب ندارند
 انی نزاعو يجنبه رمحانی صلح و صفاست و حمّبت و وفا اّما جنبه ح

 انی غلبه کندو ياگر در انسان جنبه ح .قتال و جدال است و حرب و
 .دان استز ي ءان است اگر جنبه اهلی غالب شود مالئکهو ياضّل از ح

 انی مغلوب شود تا نفوسیو يح ءبوده که جنبه نيجبهت ا ايانب ميتعال
 و آن .ديبند و جنبه آمسانی غلبه مناايتند جنات عيطب ريکه اس

 ت عبارت از توّلد ثانیروح القدس اس ضيجنبه اهلی عبارت از ف
 عيخواه عموم است جبم رياست هر کس دارای آن جنبه باشد خ

 ینيد چيمذهبی عداوت ندارد و از ه چيخلق مهربانست با ه
 اگر به آن اساس رجوع .ی استکين اهلی ايا اساس ادر ينکند ز  فييتز 

 ار يز  .ميتلف شو خم ميرجوع کن دياّما اگر بتقال ميمّتحد شو  ميمنائ
 سبب دين اهلی واحد تقالايخمتلف است و اساس اد ديتقال

 .د و الفتحّتان اهلی باعث ااياختالف و کلفت است و اساس اد
 متام ديآيوقتی که آن روح حق م ديمی فرما حيباری حضرت مس

 ری هست کهايامور بس ديرمافيو باز م ديو گيحق را جبهت مشا م
 آن روح اّما چون دين آهنا را ندار ديحال مشا استعداد شن

 حال قرنی است که .ن خواهد کرداياز برای مشا ها متام را ب ديحق آ
 



 ٣٢ ص
 نيت دقيآن روح اهلی ناطق شد و متام حق را ظاهر منود حق

 د جهل و عداوتاين کرد خلق را از اوهام برهاند نابنايرا ب حيمس
 ميجبان و دل بکوش ديما با .بداي سيبر باد شود و اساس حمّبت تأس

 جدال و قتال بکّلی زائل نيعداوت و بغضا حمو شود و ا نيتا ا
 مشی حياست که بر قدم مس نيت روح القدس احيگردد و نص

 حمّبت حيکه حضرت مس  مينيبب ميرا خبوان لياجن ميو سلوک منائ
 از ايدعا فرمود که خدا بيباالی صل نيقاتل ءحمض بود حّتی در باره

 .ردندکيمن نيانستند چندياگر مانند نادانند ديا منر يها در گذر ز نيا
 طلب مغفرت بيچه قدر مهربانند که بر صل هيّ هلمظاهر ا دينيبب

 بر مسلک ميکن  هيّ متابعت مظاهر اهل ديپس ما با .دنيقاتالن می فرما
 از مشا ها .ميبگذر  ديو از ظلمت تقال ميمشی و سلوک منائ ايانب

 ؟عداوت برای اي ديخدا ما را برای حمبت آفر  اينم آکيم سؤال
 ملتفت ديپس ما با .است جبهت الفت و حمّبت خلق فرموده نيقي

 ارد که از حق چشم پوشندديو ام هيّ ا نفوسی را منافع شخصر يز  ميباش
 رياز مقصد شخصی خنواهند و جز در ظلمت اغراض س ريآهنا غ

 ظاهر شد چه قدر حيکه چون حضرت مس  ديمالحظه منائ .دنيننما
 عهعاقبت اقوام خمتلفه و احزاب متنوّ  نيا با وجود ديات دمينا مال

 ناين و مصر ايناين و سر اينناو ين و ايمجع فرمود اقوام رومان را
 



 ٣٨ ص
 نفثات روح القدسبه  حيعدوات بودند حضرت مس تيمهه در هنا

 قلوب انداخت اختالف بر طرف نيفرمود الفت ب مّتحدرا  عيمج
 صلح تيدر هنا کلّ   حين رفت در ظّل مسايشد نزاع و جدال از م

 اگر ايکردند هبرت بود   حيکه اطاعت مس  نيا ايآ .زندگانی منودند
 است ديحال ام ؟ن می منودندايان و عداوت و طغطياطاعت ش

 قرن مبارک حضرت هباء اّللّ  نيکه ملل و امم شرق و غرب در ا
 مّتحد گردند کّل متابعت عيبنفثات روح القدس زنده شوند و مج

 ت واحد است اختالف و تعّددقيکنند و آن حقن اهلی  اياساس اد
 ت کنند مّتحد شوند وحدتقيی حقحترّ وقتی که کّل  .ديقبول ننما

 باری در حق مشا ها .صلح اکب ظاهر شود ديعامل انسانی جلوه منا
 حمفل آمدند نيمجع حمض حمّبت با نينم که ای پروردگار اکيدعا م

 کن  منّورا را هيو ر  ايخدا .و وفاق حاضر شدند حبّ و با کمال 
 ارواح را به بشارت کبی مستبشر فرما و چشمها را مبشاهده

 .ی روشن کن و گوشها را باستماع ندای احلی ملتذ منادت هُ ايآ
 تو عفو فرما ميتو مغفرت کن گنه کار  ميپروردگارا خطا کار 

 نفوس نيدر پناه خود پناه ده نقصان را بغفران خود کامل کن ا
 تقيی حقحترّ ت داللت منا تا قيبرهان و حبقرا از عامل اوهام 

 گردند  کيکنند از عامل ناسوت دور شوند و بعامل ملکوت نزد
 



 ٣١ ص
 د از ظلمات امکان برهاننياز جهان ظلمانی بفضای نورانی در آ

 ريفرما مظاهر انوار کن و مطالع آثار منا از غ منّوربانوار المکان 
 زگاری و دانا ر تو آم ای پروردگار .ار فرما مطّلع بر اسرار کنز يخود ب

 .انيو توانا و توئی قادر و ب تو خبشنده ئی
  

 هان (اي) دارالفنون س (١)یتيرسو ينو يخطابه در هوارد 
 (٢( )١٣٣٠االّول  مجادی ٦ ) صبح ( ١١١٢ ليآپر  ٢٣واشنگ ن 

 ُهو اّللّ 
 نيم بندگان اهلی در انيا می بر يسرورم ز  تيامروز من در هنا

 ديخدا سف شيدر پ .اند نيه با هم مهنشايو س ديد سفجممع حاضرن
 اهلی تيرنگها رنگ واحد است و آن رنگ عبود عيت مجسيه نايو س

 ---------------------------------------------------------
----------------- 

 (١ )- Howard University  (٢) – ١٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ١٠ ص
 ديسف استرنگ حکمی ندارد قلب حکم دارد اگر قلب پاک  و است بو

 دينظر بقلوب منا ديخدا نظر بالوان ننما .لونی ضرر نرساند چيه هايس اي
 هشوتر خوشرت هر کس توجّ کيهرکس قلبش پاک تر هبرت هرکس اخالقش ن

 مالحظه .حکمی ندارد چيرت الوان در عامل وجود هشيرت پشيمبلکوت اهبی ب
 ت در عامل نباتسي مجاد الوان سبب اختالف ندر عامل ديمنائ

 ت بلکه الوان سببسيالوان گلهای رنگارنگ سبب اختالف ن
 تی ندارد اّما وقتی که گلهاینيا لون واحد ز ر يت گلستان است ز نيز 

 رينظ زيعامل بشر هم ن .ت داردنيی آن وقت جلوه و ز نيرنگا رنگ می ب
 رنگ پس رنگهای بوستان است و نوع انسان مانند گلهای رنگا

 ان الوان است کبوترانو يطور در عامل ح نيمه .ت استنيخمتلف ز 
 رگيدکيوقت برنگ  چيالفتند ه تيدر هنا نيرنگارنگ اند با وجود ا

 دير کبوتران سفاينگاه منی کنند بلکه نگاه بنوع می کنند چه بس
 انات خمتلف الّلونو ير و حو يطور سائر ط نيه پرواز کنند مهايبا س
 ديحال مالحظه کن .نظر برنگ منی کنند بلکه بنوع نظر دارند ابداا 

 الوان نيان عقل ندارد ادراک ندارد با وجود او يدر حالتی که ح
 ؟ندکيچرا انسان که عاقل است اختالف م، ودشيسبب اختالف من

 آدمند کي ءه از ساللهايو س ديت علی اخلصوص سفسين سزاوار ابداا 
 حضرت .رنگ بوده اند کيبوده اند ی کيخاندانند در اصل  کياز 

 



 ١١ ص
 بشر بآهنا عيرنگ داشت سالله مج کيا وّ اشت حرنگ د کيآدم 

 ميالوان بعد مبناسبت آب و اقل نيی است اکيسد پس اصل ري م
 ر مسرورمايهلذا من امروز بس .ندارد تيامهّ  ابداا ا شده ديپ

 موار ديحمفل با هم جمتمع شده اند ام نيه در اايو س ديکه سف
 ز مناند و با همايامت نيبرسد که ماب ئی اجتماع و الفت بدرجه نيا

 هانايتا س ميواهم مطلبی بگو خيولی م .الفت و حمّبت باشند تيدر هنا
 مشا .هان گردندايها مهربان بس ديان شوند و سفديممنون سف

 ديانديآن وقت م دينيبا را بقيهای افر ه ايس ديا برو قيفر اگر با
 دياندياحلمد ّلّل مشا مثل سف .ديکرده ا  ّقیتر که مشا چه قدر 

 ءا مبنزلهقيه های افر ايت اّما سسين نايز چندانی در مايامت
 انديه ها شد از سفايی که برای ستيّ اّول اعالن حرّ  .خدمه هستند

 ه ها را جنات دادندايبود چه حماربه و جانفشانی کردند تا س کيآمر 
 اسارت تيدر هنا کيآفر هان ايس .ر کردگيجباهای د تيو بعد سرا

 نیعيفتند ايجنات  زيبودند ولی جنات مشا سبب شد که آهنا ن
 تيّ ا کردند آن بود که اعالن حرّ هيائکيامر ه ب دول اروپا اقتدا

 مهّتی منودند اگر نيا چنکيان آمر ديجبهت مشا سف .عمومی شد
 ديپس مشا با .دشيعمومی اعالن من تيّ حرّ  نيود ابيمّهت من نيا

 ر بشماايبس ديان باديو سف ديا باشکيان آمر دينون سفر ممايبس
 



 ١٢ ص
 فاق کوششو باتّ  ديمنائ ترّقیمهربان گردند تا در مراتب انسانی 

 .ديبايو با هم امتزاج تاّم  ديئفوق العاده منا ترّقی زيتا مشا ن ديمنائ
 ديان منائدياز سف تياظهار ممنون رايبس دياست مشا با نيخمتصر ا

 ريسا ديا شدند اگر مشا آزاد منی شدکيی مشا در آمر که سبب آزاد
 ّلّل حال مهه آزادند و بکّلی فتند احلمدايه ها هم جنات منی ايس

 نم که در حسن اخالق و اطوارکيمن دعا م .شيدر راحت و آسا
 را عنوان عيمناند مج ديه و سفايکه اسم س  ديکن  ترّقیبدرجه ئی 

 هايعنوان کبوتر است س که جوق کبوتر را  نيانسان باشد مثل ا
 وارم که مشاديمن ام .رو يط ريسا نيود و مهچنشيگفته من  ديو سف

 ديبکوش ديبا .ت مگر به حمّبتسيممکن ن نيو ا ديدرجه ئی رس نيبچن
 ودشيحمّبت حاصل من نين مشا ها حمّبت حاصل شود و اايتا در م
 ان مهربانديو سف ديان باشديمشا ممنون سفکه  نيمگر ا

 سبب نيد انيد و در عّزت مشا سعی منانمشا بکوش ترّقیر بشما و د
 رددگيزائل م ديه و سفايس نيود بکّلی اختالف بشيحمّبت م

 یليمن خ .ودري ن مايبلکه اختالف جنس و اختالف وطن مهه از م
 حمفل شامل نينم که اکياز مالقات مشا مسرورم و خدا را شکر م

 وارمديام .و الفت جمتمعاست و هر دو با کمال حمّبت  ديه و سفايس
 الفت و حمّبت کّلی شود تا عنوانی جز عنوان انسان در ءمنونه نيا
 



 ١٣ ص
 تان کمال عامل انسانی است سبب عزّ عنو  نين مناند اايم

 مشا ءهلذا من در باره .ابدی است سبب سعادت بشری است
 و در  ديالفت و حمّبت باش تينم که با هم در هناکيدعا م

 .ديکوشش منائ سعی و تيهنا رگيدکيراحت 
  

 ولهالدّ  ليخطابه در منزل علی قلی خان نب
 (١) ١٣٣٠االّول  مجادی ٦) عصر (  ١١١٢ ليآپر  ٢٣واشنگ ن 

 ُهو اّللّ 
 گذشت قرن نورانی آمد  کياحلمد ّلّل قرون تار 

 است هر کس دياست ادراکات در تزا ترّقیعقول و نفوس در 
 است و سبب حيواهد بآنچه صحخيند هر انسانی مکيت مقيی حقحترّ 

 آمال و آرزو تياست هنا ميان عظجيدر عامل نسآء ه .است پی برد ترّقی
  --------------------------------------------------------

---------------- 

 ١٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا -( ١) 



 ١١ ص
 نينساء در ا تيت مجعسين ئی است و خدمت بعامل انسانی شبهه ترّقی

 تيّ ن نيا .رجال مهعنان گردند وشند تا باکيد و منيمی منا ترّقیعصر 
 ری ازايد بسنيا منادياقتدار پو  ترّقینسآء  تيبزرگی است اگر مجع

 .د جاری و جمری خواهند داشتنيآ اموری را که حال از عهده بر منی
 تسيامروز اعظم مصائب عامل حرب است عامل انسانی راحت ن

 عيحربند مج ءهيّ در هت اا دول مستمرّ  عيا مجر يست ز دائمی ا و حرب
 و عرق نيمي دّ کزارع به   ءارهچيب نيود اشياموال صرف حرب م

 و خرمنی اندوخته ديوشد تا چند دانه بدست آکيشب و روز م نيبج
 ود و خرجشيحرب م زيا حاصالت جتهر يه ز ديگردد ولی چه فا

 حرب نيو ا .رددگيای جنگ مهيگ و قورخانه و کشتنتوپ و تف
 انديکه در م  دياتالف نفوس منائ ءر مالحظهگيمالی دائمی است د

 نی اتالف نفوسعيهر چند حرب جانی  .وندشيال مميحرب چگونه پا
 حمدود و خمصوص است اّما حرب مالی دائمی است و عمومی و

 حال چون .ررّ ی از آن متضضرر آن راجع بعموم بلکه عامل انسان
 دننظر داشته باش دّ را م نيا ديحبرکت آمده اند با رنق نيزنان در ا

 شود وحدت عامل انسانی ظاهر گردد جيتا امر صلح عمومی ترو 
 ینيتعّصب د ديقلوب ملل هبم ارتباط جو  ديفضائل بشر جلوه منا

 سیايو مذهبی بر طرف شود تعّصب جنسی زائل گردد تعّصب س
 



 ١٥ ص
 کيبشر  تيّ مجعا ر يز  .دز ين برخايوطنی از م تعّصبمناند و 

 عياوالد آدم مهه فرزندان خدا هستند مج عيعائله اند و مج
 خداوند کيامم بندگان  عيوطن است و مج کيکره و   کيممالک 

 هدديند روزی مکيرا خدا حفظ م عيرا خدا خلق کرده مج عيمج
 مادام .روراند الطافش شامل کّل است و رمحتش بر مهه نازلپيم

 ما هبرت ايآ ؟مين منائايما چرا ظلم و طغاو عادل و مهربان است 
 استغفراّلّل خدا عادل و مهربان ؟ميو دانا تر از خدا هست ميانديم

 ديبکوش دينساء هست تيمشا که مجع ؟ميما چرا نا مهربان باش ،است
 دست هبم داده در عيمج دير حاصل مناگيتا قلوب ارتباط د

 .ديلوه مناتا شرف عامل انسانی ج ديعامل انسانی بکوش ريخ
 د چه قدرنيخانه با هم الفت منا کياگر اهل  ديمالحظه کن

 و مّتفق باشند مّتحدر گيدکيه دارد و اگر اهل شهری با ديفا
 و حصول هيکل  جيچه قدر سبب تعاضد و تعاون است و سبب نتا

 دنيی اگر احّتاد منامياهل اقل نيو مهچن .هيّ ت و ثروت عمومعزّ 
 و مّلت .د تر گرددايت و سعادتشان ز زّ عرت و شيت بايترقّ چه قدر 

 تيو مدن ترّقیچون مّتفق شدند چه قدر سبب سعادت و  کيامر 
 ت مّتحدهاين والاياحّتاد و اتّفاق در م نياگر ا .ديان گردشيا

 رگيد .دشيحاصل من تيّ و علو  عيو علوم و صنا ترّقی نينبود ا
 



 ١٦ ص
 دنياتّفاق منا ملل احّتاد و عيکه اگر مج  ديري گيان ز يم نياز ا

 عامل جّنت اهبی شود کمال نياست ا نيقيچگونه خواهد شد 
 مذاهب وحدت عيحاصل گردد و مج ميدست دهد فالح عظ شيآسا
 بند شرق و غرب دست در آغوش شودايت انگی و اخوّ گيو 

 علم وحدت عامل انسانی ديجنوب و مشال مصافحه و معانقه منا
 ديو متج نيآهنگ حتس صلح عمومی بلند گردد ءهميموج زند خ

 و دانا ديهلذا مشا که خامنهای حمرتمه ا .اعلی بگوش رسد از مأل
 علم وحدت و احّتاد نيتا ا ديشب و روز بکوش ديخواه باري و خ

 تا جهان جهان ديجهات منا رياسه ب تيا بلند شود و سراکيدر امر 
 .دير جلوه مناگير شود و کمال دگيد
  

 واشنگ ن - عثمانی ريسفء پاشا ايخطابه در مهمانی ض
 (١)١٣٣٠لی األو  مجادی ٨  (شب)١١١٢  ليآپر ٢٥ 

 ُهو اّللّ 
 شيسرور و ستا تين هناايامشب شب مبارکی است شا

 ----------------------------------------------------- 

 ٥٣ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا -( ١) 



 ١٢ ص
 تيکه در هنا  ميکتی هستّلّل در ممل اّوالا احلمد :است جبهاتی چند

 که منسوب به  ميدر خانه ئی هست اا يو آزادی است ثان تيّ معمور 
 ميی هستري عثمانی است ثالثاا مهمان حضرت سف ءهيّ دولت عل

 جملس نيکه در عامل اخالق مثل مشس مشرق است رابعاا ا
 ا از اهالی شرقر يز  .ندکيالفت و احّتاد شرق و غرب را جمّسم م

 هنيو خمدوم حمرتمشان حاضرند و قر  عثمانی ريحضرت سف
 ن وايه مشرقعزّ ان از ار يا ريائی و سفکيحمرتمه شان امر 

 بر آنست که شرق ليدل نيا .ائیکيامر  زيان نشيخامن حمرتمه ا
 نفوسی که اهل حّل و عقدند ديو غرب الفت و احّتاد حاصل منا

 ت که منتهاسين ئی شبهه چيدارند ه ميو عقل سل عيوس و فکر
 انگیگيآمالشان الفت و  تيبشر است و هنا نيان حمّبت بآرزوش

 نايت مناقيحق نيا هيهر چند در قرون ماض .نوع انسان نيب
 عامل انسانی ترّقینبود اّما حال که عصر نورانی است و قرن علم و 

 هيّ بشر  تيّ مجعمسئله آشکار شد که  نياهلی ا تيبعون و عنا
 کره  کيوطن و  کيعائله و اهل  کياز  عيمرتبطند و مج

 .هيعصر وحدت عامل انسانی است و زوال اوهام قرون ماض
 قرن وحدت و احّتاد است نيکه ا  ديمانيهر دانشمندی احساس م

 سوء تفاهم ميوار ديهلذا ام .رو بزوال هيّ مهات و تعّصب و
 



 ١٨ ص
 د تا بدانند که اّس اساس رمحانیز ين برخايملل بکّلی از م نيب

 هيّ و مقصود اصلی مظاهر اهلوحدت عامل انسانی است 
 ت و مورثسين اهلی سبب اختالف ناياد .عامل بشری تيترب

 ت استقين حقاياد عيا اساس مجر يز  .عداوت و بغضا نه
 دياختالفات از تقال نيد ندارد و اعدّ ی است تکيت قيو حق

 خمتلف است هلذا سبب اختالف و جدال دياست چون تقال
 .ت را پنهان منودهقيآفتاب حق ديظلمات تقال نياست ا

 تيتظلمات رو بزوال و تش نيوز بروز احال احلمد ّلّل ر 
 هديت درخشقيبتمامها زائل گردد و مشس حق بياست عنقر 

 ه صلح عمومی بلند شودميو تابان علم وحدت عامل انسانی و خ
 ی ممنومن وليخ رياز مرمحت حضرت سف .ر گرددگيو عامل عامل د

 حمفل وداد نيتماع ملل خمتلفه در انم که سبب الفت و اجکيشکر م
 .است شين شکر و ستاايگونه جمالس شا  نيه ابتّ شدند و ال

 



 ١١ ص
 (١ز( )) آل ُسل نيای موّحدسيطابه در کلخ

 (٢) ١٣٣٠االّول  مجادی ١صبح  ١١١٢ ليآپر  ٢٦واشنگ ن 
 .کنم  هيّ هلا تيّ واهم ذکری از وحدانخيمجع حمرتم م نيدرا

 هميت قدقيواند ادراک حقتيحادثه منت قيواضح است که حق نيا
 تفاوت مراتب مينيمی ب مينکيچون مالحظه درکائنات م .ديمنا

 کند  ترّقیمثالا عامل مجاد هر چند  .مانع از ادراک مقامات است
 از ديد عامل نبات هر قدر نشو و منا مناخبی از عامل نبات ندار 

 دراک مسعکند تصور ا  ترّقیان هر چه و يد حري ان خب نگو يعامل ح
 او خارج است هر چند وجود دارد ءا از حوصلهر يو بصر نتواند ز 

 فوق اوست هلذا ولی از عامل انسانی بی خب چه که عامل انسانی ما
 نتواند تفاوت مراتب هيّ ت انسانقيکند ادراک حق  ترّقیهر چه 

 فوق را ادراک دونی رتبه ما پس هر رتبه ما .مانع از ادراک است
---------------------------------------------------------

--------- 

 (١ )- All Souls  (٢ )-  ٥١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٥٠ ص
 خلقند چه مجاد و چه نبات و چه زيّ در ح عينکند حال آنکه مج

 مثالا  .ان و چه انسان لکن تفاوت مراتب مانع از ادراکو يح
 ميفوق او هست لع چرا که مانبات موجود و ما از او مطّ  نيوجود ا
 تسيکند ممکن ن  ترّقینبات از ما خب ندارد و هر قدر  نيلکن ا

 مادام در عامل خلق که عامل و. دياز مسع و بصر اّطالعی حاصل منا
 پس چگونه ،حدوث است تفاوت مراتب مانع از ادراک است

 تقيواند ادراک حقتيکه خملوق و حادث است م  هيّ ت انسانقيحق
 س ازمقدّ  هيّ هلت اقيت چرا که حقسيممکن ن نيا ؟کند  هيّ هلا

 حماط است و ديگذشته آنچه بتصور آ  نياز ا .ادراک است
 ؟ديمنا طيممکن است حماط ادراک حم ايآ ،طيحم هيّ هلت اقيحق

 حماط هيّ هلت اقيو حق طيحم هيت انسانقيت که حقسيممکن ن نيا
 .ستا طيحم هيّ هلت اقيباشد حال آنکه انسان حماط و حق

 ار يت ز سين تيّ هآن الو  ديآنچه بتصور انسان در آپس 
 مظاهر هيّ هلا ءهيّ هلذا رمحت کلّ  .ديبتصور منی آ تيّ هت الو قيحق

 بر آن مظاهر هيت نامتناهايو جتلّ  ديرمافيمقّدسه را مبعوث م
 مظاهر نيا .ديمانيم ضيف ءو آهنا را واسطه ديمانياشراق م هيّ هلا

 تيّ هت الو قيآتند و حقد مر هستند مانن ايسه که انبمقدّ 
 استفاضه اياشراق بر آهنا می تابد و مرا مانند آفتاب که در اشدّ 

 



 ٥١ ص
 خود نزول وّ د لکن آفتاب از علنيت می مناقيحقاز مشس 

 صفا تيدر هنا ايمرا تيهنا .دخول نکرده ايننموده و در مرا
 تقياز عامل ارض است و حق ايو استعداد است مرا تيو قابل

 ابدتياست هر چند حرارت آفتاب م سياز روی تقد تيّ هالو 
 د و کّل از او حاکی لکن مشس ازنيمانياز آن استفاضه م ايو مرا

 تقيو مشس حق .و حلول نکند ديخود نزول ننما سيتقد وّ عل
 دند ولیعدّ مت ايهرچند مرا ديده اشراق مناعدّ ی متايبر مرا
 استی کيت قيی است حقکي هيّ هلضات او يی است فکيمشس 

 حال بعضی عاشق .اشراق منود اينور واحد است که بر مرا
 ايی مبراديّ ند تقنيه می بنيت او را در هر آايآفتابند جتلّ 
 که باشد آفتاب را  هنيبآفتاب دارند در هر آ ديّ ندارند تق

 ند از مشاهده آفتابنيه را می بنياّما آهنائی که آ .می پرستند
 ت موسوی راآئی که مر مثالا آهنا .ر حمرومندگيه دنيدر آ

 ی اشراقحيند و مؤمن بودند چون آفتاب در مرآت مسديد
 به مرآت موسوی شدند عاشق آفتاب نبودند ديّ منود مق

 .ند هلذاحمروم ماندندديوی ندسيع تت را در مرآقيانوار حق
 اشراق اشدّ وی در سيت در مرآت عقيو حال آنکه مشس حق

 ود متمّسک به مرآتهيز هنو  نيوجود ا بود و انوارش ظاهر تر با
  

 ٥٢ص  
 خالصه مشس .تقيد و حمروم از مشاهده آفتاب حقنيموسو 

 سانکيممکنات  عيمشس واحد است و نور نور واحد و بر مج
 انوار را ديپس با .یبيو هر کائنی را از او نص ديمانياشراق م

 ا تعّصبر يز  ميه ئی که باشد تعّصبی نداشته باشنياز هر آ ميبپرست
 قيحقا ديت است چون اشراق واحد است هلذا باقيمانع حق



 قّوهاز نور واحد گردند و آن اشراق واحد  ضيمستف هيّ انسان
 قرن چون قرن انوار است نيا .ديرا مجع منا عيت که مجسيجامعه ا

 ا کردهنيبشر را روشن منوده چشم ها را ب عيت مجقيمشس حق
 تيدر هنا ديباگوشها را شنوا منوده نفوس را زنده فرموده ما هم 

 و انوار ميمشس هست کياز  ضيچه که کّل مستف ميالفت باش
 نزاع شش هزار ساله زائل نيه بلکه اديمشس بر کّل تاب کي

 نيت بر طرف شود اايعدّ ت نيا متام گردد اهيز يخونر  نيشود ا
 ن برداشته شود نور حمّبت اّلّل بتابد کّل با همايعداوهتا از م

 ه وحدت عامل انسانی راحتميخ ظلّ  در عيتا مج ميمرتبط گرد
 بشر مهربان عيو جبم ميَعَلم صلح اکب مأوی جوئ هيو در سا ميباش
 ميا ما بندگان آستان توئميا رحميخداوند مهربانا کر  .ميشو 

 ت بر کّل مشرق و ابرتتو آفتاب رمح تيّ دانحدر ظّل و  عيو مج
 ارد الطاف شامل کّل است و فضلت رازقبيبر کّل م تتيعنا

 



 ٥٣ ص
 .حمافظه فرمائی و کّل را بنظر مکرمت منظور داریرا  عيکّل مج

 بر افروز تين شامل کن نور هداايای پروردگار الطاف بی پا
 چشم ها را روشن کن دهلا را سرور ابدی خبش نفوس را روح

 احسان فرما ابواب عرفان بگشا نور هيّ ت ابدايتازه ده و ح
 را مّتفق عيکن و مج  مّتحدرا  کلّ   تيان تابان منا در ظّل عناميا

 گردند امثار  ايدر  کيمشس شوند امواج  کيانوار  عيفرما تا مج
 د نيباهتزار آ مينس کيچشمه نوشند از  کيشجره شوند از  کي

 .خبشنده و توانا د توئی دهنده ونيمنا انوار اقتباس کياز 
 



 ٥١ ص
 ليآپر  ٣٠ (١)وگا کيخطابه در منزل مبارک ش

 (٢) (١٣٣٠االّول  مجادی١٣)١١١٢
 ُهو اّللّ 

 در زمانی که شرق .ميانديما هباء اّلّل را اّول مرّبی عامل انسانی م
 تيدر هنا نيرا ظلمت اختالف احاطه منوده بود و ملل مشرق زم

 اجتناب تير در هناگيدکيعداوت و بغضا بودند و مذاهب با 
 ول جنگ وغه مششيانستند و مهدير را جنس مگيدکيو 

 نان وقتی حضرت هباء اّلّل چون مشس از افقجدال در چ
 را مبحّبت و معاشرت دعوت فرمود عيشرق طالع شد و مج

 آهنا پرداخت از هر مّلت و مذهبی تيت و تربحيو به نص
 تيم داد و بنهاايکرد ملل و مذاهب خمتلفه را الت  تيهدا

 بدرجه ئی که چون در جمامع آهنا دياحّتاد و اتّفاق رسان
 ی است کدام مسلمانليام اسرائدانی کديوی منشيداخل م

----------------------------------------------------------
----- 

 (١ )- Chicago  (٢)  - ٦٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٥٥ ص
 انر يا مستبدّ پادشاه  .یحياست کدام فارسی و کدام مس

 پرداختند تياذ تيم منودند و به هناايعلما بر خالف ق عيبا مج
 ان را کشتندشيا نيبعبس کردند تاححضرت هباءاّلّل را 

 می منودند که هر نفسی اطاعت حضرت تيجه ئی اذر بد
 فت ولی آخر مقاومتري رد جان و مالش هبدر مکيهباء اّلّل م

 ان حضرتر يهلذا از ا .فتايش انتشار مياو را نتوانستند و تعال
 ی و از آجنا به سجن عّکاليومهباء اّلّل را به بغداد و از بغداد به ر 

 بسحمن هم در آن  .فرستادند و در سجن عّکا صعود فرمودند
 عيشد مج ترّقیاحّتاد و  تيّ مجعاز طرف  تيحرّ بودم تا اعالن 

 مياّما از تعال .ون آمدمري را آزاد کردند و من هم ب نيحمبوس
 ايانب عيت است اساس مجقيی حقرّ حضرت هباءاّلّل اّول حت

 منادی ميحضرت ابراه .ی استکيت قيو حق ت استقيحق
 حيت بود حضرت مسقيت بود حضرت موسی خادم حققيحق

 ت بودقيت بود حضرت حمّمد مرّوج حققيمؤّسس حق
 .تقيت بود و حضرت هباءاّلّل نور حققير حقحضرت اعلی مبشّ 

 ت اّماسيت اختالف نقيت در حقسيکين اهلی ايت ادقيحق
 الف و جدال گشته اگرچون خمتلف است سبب اخت ديتقال
 ار يملل مّتحد گردند ز  عيشود مج ديت و ترک تقالقيی حقحترّ 
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 ثانی .است ديت بلکه در تقالسين نايت ادقياختالفی در حق

 عيت که فرمود مجسيحضرت هباءاّلّل وحدت عامل انسان ميتعل
 هد می پروراندديبندگان خداوندند کّل را او خلق کرده رزق م

 ما چرا ،رمحت او مستغرق اند و خدا هبمه مهربان در حبر عيمج
 ،ميست اهلی منائاياطاعت س ديما با ؟مير نا مهربان باشگيدکيبه 

 ثالث فرمود ؟ميانديستی هبرت مايست اهلی سايما از س ايآ
 ت است اگرقيو علم هر دو حق نيا در يبا علم توأم است ز  نيد
 ی کهنيت باشد وهم است و هر مسئله دقيخمالف حق نيد

 پس .ن اعتمادنهايو عقل کامل باشد شا حيخمالف علم صح
 .زائل منود دياست با ترّقیرسوماتی که منافی علم و  و ديتقال

 ر ارتباط دهدگيدکيسبب احّتاد باشد قلوب را ب ديبا نيرابع د
 ی اهلی جبهت الفت و احّتاد آمدند پس اگرايو انب حيحضرت مس

 خامس تعّصب .است حرجّ سبب اختالف شود نبودن آن م نيد
 سی سبب جدال استايی تعّصب جنسی و تعّصب وطنی و تعّصب سنيد

 سادس .تعّصبات را ترک منود نيا عيمج دين انسانی باايو هادم بن
 صلح نيدر صلح اکب باشد تا نور ا ديصلح اکب است عامل بشر با

 سابع .بداين شيبر دول و ملل عامل نتابد عامل انسانی آسا
 بنداي ميو تعل تينساء ترب ديحقوق رجال و نساء است با مساوات
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 .رايبس ميتعال ليقب نيکنند و بدرجه رجال رسند از ا  ترّقیتا 

  

 ١١١٢می  ٥ اگوکيشخطابه در هتل منزل مبارک 
 (١) (١٣٣٠االولی  مجادی ١٨صبح () ( 

 و دياطفال ملکوت حيمشا ها بفرموده حضرت مس
 ا قلوبتانر يز  . مشعهای عامل انسانیحضرت هباءاّللّ  شيبفرما

 نيآلوده با سيتقد تيصفاست ارواحتان در هنا تيدر هنا
 پدران .ه دهلای مشا پاک و صاف استنيو مانند آئ ديتسيعامل ن

 تيمشا را بکمال رأفت پرورش دهند بنها ديو مادران مشا با
 اتقان بفضائل عامل تيد تا در هنانيمنا ميآداب و کماالت تعل

 ليحتص ديمنائ ترّقیمراتب  عيو در مج ديف شو صسانی متّ ان
 و عّلت ديشو  هيضات باقو يسبب ظهور ف ديکن  عيعلوم و صنا

 ا منوده فرمودند (حبّ ا ري) بعد خطاب بسا ديگرد  هيت کلّ ايترقّ 
 قلبتان ديز ياّلّل برخبر خدمت کلمة ديوم لکن مشا باري من م

--------------------------------------------------------- 

 ٢١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا-( ١) 
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 هيّ ضات اهلو ياز ف ضيتان خالص شود تا مستفتيّ پاک باشد ن

 سانکي اياش عيکه هر چند آفتاب بر مج  ديمالحظه منائ .ديگرد
 هاينه در سنگ س ديمنا ديشد ءه صاف جلوهنيابد ولی در آئتيم

 بّلور جبهت لطافت آنست ت جلوه و حرارت آن در زجاج وشدّ 
 باران نيمهچن .ات ظاهر نشودري تأث نياگر لطافت و صفا نباشد ا

 اثری از آن بظهور نرسد اّما ابداا شوره زار ببارد  نياگر بر زم
 امروز .م شود و بار و مثر آردخر ببارد سبز و  بيّ پاک و ط نياگر بر زم

 نفوس د وري هبره گ هيّ ضات ابدو ياز ف هيت که قلوب صافسيروز 
 ّلّل مؤمن مشا احلمد .گردد  منّورروشن و  هيت باقاياز جتلّ  هيّ زک

 ندای ديباّلّل و موقن بکلمات اّلّل و متوّجه مبلکوت اّلّل هست
 تيّ ن ديقلوبتان به نسائم جّنت اهلی مهتز گرد ديدياهلی را شن

 مقصدتان رضای اهلی است مرادتان خدمت مبلکوت ديدار  ريخ
 تير در هناگيدکي و با ديز يت برخقوّ ال پس بکم .رمحانی است

 نظرتان مبلکوت حق باشد دينشو  مکّدرر گيدکياز  ابداا  دياحّتاد باش
 نه برای خود دينه عامل خلق خلق را از برای خدا دوست دار 

 ار يز  .ديو شيمن مکّدروقت چيه ديار ديدوست م چون برای خدا
 به نفوس ت البد هر انسانی نقصی دارد اگر نظرسيانسان کامل ن

 چون دينظر خبدا منائ اّما اگر ديو شيم مکّدره شيمه ديمنائ
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 عامل حق عامل کمال است رمحت صرفست لذا برای او مهه را

 پس بقصور کس نظر .دينکيهبمه مهربانی م ديار ديدوست م
 نظر خبطا نيا چشم خطا بر يز  دينيرا بنظر عفو بب عيمج ديننمائ

 را او عيق نفوس بنگرد چه که مجکند اّما نظر خطاپوش به خال
 را روح و روان عيهد مجديخلق کرده کّل را او می پروراند رزق م

 تايند هلذا کّل آکيچشم و گوش عطا م ديرمافيمبذول م
 مهربانی عيرا دوست داشت جبم عيمج ديبا .قدرت او هستند

 ان را شفاضيکرد مر   تيمنود ضعفا را محا تيکرد فقرا را رعا
 که احّتاد  وارمديلذا من ام .منود تيو ترب ميان را تعلنادان ديخبش

  عيا شود مجکياحّبای امر  عيمج اغو سبب احّتادکيای شحبّ و اتّفاق ا
 آن وقت مقتدای کّل شوند نیعيد نيخلقشان استفاضه منا خلق از

 .ديت احاطه مناقيضات مشس حقو يات ملکوت اهبی و فدييتأ
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  (١)کيمتود سيای گر سيخطابه در کل

 (٢) ١٣٣٠االولی  مجادی٢٥شب (  )  ١١١٢می ١٢  رکو يو ين
 ُهواّللّ 

 که از اّول عامل الی زماننا  ميمائنيمالحظه م مينکيم خيچون نظر بتار 
 حرب اين بوده اياد نيجنگ ب ايبشر جنگ و جدال بوده  نيهذا ب

 ميدو اقل نيب ايدول بوده  نينزاع و جدال ب اياجناس بوده  نيب
 تياز سوء تفاهم و عدم تربو ها از جهل بشر ناشی نيا عيبوده و مج

 یاين بوده و حال آنکه انباياد نيا اعظم نزاع و قتال بر يز  .منبعث
 ا آنان شبانان بودندر يبشر آمدند ز  نياهلی جبهت احّتاد و الفت ب

 قينه گرگان و شبان جبهت مجع گوسفندان آمده نه برای تفر 
 اغنام متفرقه را مجع کرد از مجله حضرتهر شبان اهلی مجعی از  .آهنا

 رگيدکيرا مجع کرد و با  لياسرائ ءموسی بوده اغنام اسباط متفرقه
 رگيدکيمجع کرد و با  قيس برد بعد از تفر مقدّ الفت داد به ارض 

---------------------------------------------------------
------------ 

 (١ )- Grace Methodic Church   (٢ )-  ٨٣ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 
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 ليت تبده عزّ تشان بهلذا ذلّ  ديان گردشيا ترّقیم داد و سبب ايالت

 ل گشتمبدّ شد و فقرشان بغنا و رذائل اخالقشان بفضائل 
 تشانعزّ  تيص فت واي سيانی تأسميبدرجه ئی که سلطنت سل

 ی بودقيپس معلوم شد موسی شبان حق .ديبشرق و غرب رس
 چون .م دادايرا مجع منود و با هم الت لياسرائ ءا اغنام متفرقهر يز 

 ظاهر شد سبب الفت و اجتماع اغنام متفرقه حيحضرت مس
 ناينان و رومان و کلدانو يرا با اغنام  لياسرائ ءگشت اغنام متفرقه

 تياقوام با هم در هنا نيا .ن مجع فرموداين و مصر ايو سور 
 اناتو يتند و مانند حخيري ر را مگيدکيجدال و قتال بودند خون 

 ملل را مجع نيا حيند لکن حضرت مسدير را می در گيدکيدرنده 
 نايو مّتحد و مّتفق منود و ارتباط داد و نزاع و جدال را بکّلی بن

 ن اهلی سبب الفت و حمّبتايپس معلوم شد اد .بر انداخت
 سبب جدال نيت اگر دسياّلّل سبب نزاع و جدال ن نيبوده د

 تايسبب ح ديبا نيا در يتال گردد عدم آن هبرت است ز و ق
 .ی هبرتنيمعدوم خوشرت و بی د البّتهگردد اگر سبب ممات شود 

 عالج است اگر عالج سبب مرض شود ءی مبنزلهنيد ميا تعالر يز 
 عرب ريوقتی که عشا نيو مهچن .عدم عالج خوشرت است البّته

 تندخيمی ر ر را گيدکيوت و جدال بودند خون اعد تيدر هنا
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 می کردند و در صحراء رياطفال اسو اموال تاراج می منودند و اهل 

 چيدائمی داشتند نفسی راحت نبود ه ءة العرب مقاتلهر يجز 
 آرام نداشت در چنان وقتی حضرت حمّمد ظاهر شد ئی هليقب

 ر مّتحد و مّتفقگيدکيلفت داد با اها را مجع کرد و قبائل متفرقه را نيو ا
 کرد که  ترّقی ه ئین مناند عرب بدرجايل و جدال در مقتا ابداا  منود

 که  ميديفهم نياز ا .کرد  سيکبی تأس  تسلطنت اندلس و خالف
 ن اهلیاياهلی از برای صلح است نه جنگ و اساس اد نياساس د

 نيت است ارتباط است ولی اقيی است و آن حمّبت است حقکي
 یکي نيا شد اصل دديپی است که بعد دينزاع ها منبعث از تقال

 ن اهلی است اختالف نداردايت است و اساس ادقياست و آن حق
 خمتلف است هلذا سبب دياست و چون تقال دياختالف در تقال

 کنند و  دين عامل ترک تقالاياد عياگر مج .اختالف و جدال گردد
 مّتفق شوند نزاع و جدالی عيد مجنيمنا اتّباعرا  نياصل اساس د

 د قبولعدّ ی است تکيت قيت است و حققيحق نيا در يمناند ز 
 ار يزات جنسی و اختالف قومی وهم حمض است ز اياّما امت .ديننما

 شخص مهه کي ءسالله عيجنسند و مج کيی است کّل کينوع بشر 
 ش و خلقت اهلینيکره ارضند و اختالف جنس در آفر   کيساکن 

 ی رار گيی و دز ينگر ای را کيرا بشر خلق کرده  عيت خدا مجسين
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 ائی خلق ننموده هلذا اختالفی در جنسکيانی و امر ر يفرانسوی و ا

 شجرند کيحبر امثار  کيدرختند و امواج  کيبرگ  عيبشر نه مج
 در نوع ديانات مالحظه کنو يدر عامل ح .گلستان  کيو گلهای 

 هم می چرند ت گوسفندان شرق و غرب باسيزی نايامت
 انه نشمردگيبی را بگوسفندان شرقی گوسفندان غر   چيه

 فت در چراگاهلم و اايالت تير نداند بلکه با هم در هناگيو قوم د
 ر شرقو يط نيو مهچن .تسيآهنا ن نيبچرند نزاع نوعی و مّلی در ب

 الفت و ارتباطند ابداا  تيدر هنا عيو غرب چون کبوتران مج
 انو يح نيامور در ب نيا .تسينشان نايدر م هيزات ملّ ايامت

 وار استاسز  ايآ ،ز دانشند سبب اوهام منی شودکه عاری ا
 گونه اوهام کند و حال آنکه عاقل است  نيا اتّباعانسان 

 متفّکره قّوهمدرکه دارد  قّوهاست  هيّ هلا ءهعيو مظهر ود
 گونه اوهام  نيا اتّباعچگونه  ،مواهب نيبا وجود ا ؟دارد
 ی هستمز يمن انگر  ديی گو کيمن آملانی هستم  ديی گو کي ؟کند

 اوهام با هم نزاع و جدال نيئی هستم و باايالطيمن ا ديی گو کي
 الو اّللّ  ؟وار استاسز  نيا ايآ ،دنيکنند و حرب و قتال منا

 ود چگونه انسان راضیشياوهام من نيان راضی باو يا حر يز 
 حماربات و اختالفات ايآ .رصوّ ود با آنکه وهم است و حمض تشيم
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 جنوب است نيغرب است ا نيشرق است ا نينی اعياوطان 

 الو اّلّل حمض اوهام است ؟جائز است نيمشال است ا نيو ا
 ارض قطعه واحده است و وطن عيمج .لاير و خصوّ و صرف ت

 ّللّ  حال احلمد .اوهام شود نيک بابشر متمسّ  ديواحد هلذا نبا
 معمور تيهانيمملکت ب نيم انيجا آمده ام می بنيمن از شرق با

 درجه آداب تيلطافت است اهالی در هنا تياست هوا در هنا
 جا وطن مننيا ميجائز است بگو  ايآ ،و جکومت عادل و منصف

 انسان .تعّصب است تيهنا نيا ؟نه تيرعا ت و سزاوار سين
 است نيقي ديت مناقيی حقحترّ  ديمتعّصب باشد بلکه با دينبا

 پس ثابت شد که .که بشر کّل نوع واحدند و ارض وطن واحد
 .اساسی ندارد ابداا حرب و قتال صرف اوهام است باعث هر 

 مشروع ريکه از هجوم غ  دينيبب ديمالحظه در طرابلس منائ
 لطندغيم شياره ها در خون خو چيالی چه می شود چه قدر بطيا

 روزی هزاران نفوس از دو طرف تلف می شود چه قدر اطفال
 بی پدر و چه قدر پدران بی پسر می شوند و چه قدر مادران

 د آخر چه مثرینيدر مرگ فرزندان ناله و فغان می منا که
 ت کهسيانصاف ن ئی هجياصل خواهد شد نه مثری و نه نتح

 دينات مبارکه منائاو يمالحظه در ح .انسان آنقدر غافل باشد
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 حرب ندارند و جدالی ندارند هزاران گوسفندان چيکه ه

 نزاع نکنند داا ابرند و پيرند و هزاران جوق کبوتران مچيبا هم م
 نزاع و جدالند ولیدر ه با هم شيو لکن گرگان و سگان درنده مه

 ت قوت داردسيلکن انسان حمتاج ن .برای طعمه جمبور بشکار
 د اّما بزرگانز يري خوهنا م نيولی حمض طمع و شهرت و ناجموئی ا

 ارگانراچيه اند ولی بديراحت آرم تيدر هنا هيبشر در قصور عال
 نايی که هادم بنديرانند و هر روز آلت جدان حرب بديمه ب

 د و ترّحمنيارگان رحم ننماچيحبال ب ابداا اد کنند جيبشر است ا
 حمّبت پرورش داده اند تيمبادران نکنند که اطفال را در هنا

 فرزندان آرام نداشته اند چه شيچه شبها که حمض آسا
 به ه اند تا آهنا راديشان منتهای مشّقت دتيروز ها که در ترب

 کياست مادران و پدران در  سزاوار ايآ .ه اندديبلوغ رسان
 ان حرب پارهديرا در م شيروز هزاران جوانان اوالد خو 

 فلت و جهالت وغچه  نيچه وحشت است و ا نيا ؟ندنيپاره ب
 نده حمض قوت ضروریانات در و يح ؟چه بغض و عداوت نيا
 یرد اّما انسان بديگوسفند م  کيرند ولی گرگ روزی ديم

 خاک و خون ءشتهغروز صد هزار نفر را آ کيانصاف در 
 شجاعتی ابراز نيو فخر کند که من هبادری کردم و چن ديمنا
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 منودم که روزی صد هزار نفس هالک کردم و مملکتی را

 ئی که جهالت و غفلت انسان بدرجه  دينمالحظه ک .بباد فنا دادم
 د و قصاصنيل گو نفر را بکشد او را قات کياست که اگر شخص 

 د اّما اگر انسانی صد هزارنيحبس ابدی منا ايبکشند  ايد نيمنا
 د و اّول شجاعنينفر را روزی هالک کند او را جنرال اّول گو 

 را خائن او د بدزدلاير کيری گيشخصی از مال د اگر .دهر نامند
 .نام هنند ريد اّما اگر مملکتی را غارت کند او را جهانگنيو ظامل گو 

 انر يباری در ا .چه قدر جهالت است چه قدر غفلت است نيا
 عداوت و بغض بود تين خمتلفه هنااين مذاهب و ادايدر م

 ر بودندگيدکين دمشن اياد ايدر سائر ممالک آس نيو مهچن
 تند اجناس و قبائل در جنگخير می ر گيدکيمذاهب خون 
 انستند کهديه در نزاع و قتال بودند مهچو مشيو جدال و مه

 ینيی بر دنيع خود را بکشند اگر دو است که ن نيدر ا فخر تياهن
 مهچو در .فخر می منود تيغلبه می منود قتل و غارت می کرد و بی هنا

 وحدت سيان ظاهر شد و تأسر يوقتی حضرت هباء اّلّل در ا
 را بندگان عيعامل انسانی منود و اساس صلح اکب هناد و مج

 او .و رازق کّل خداخداوند فرمود که خالق کّل خداست 
 او به بندگان ؟مينا مهربان باش ديما چرا با ،مهربان است عيجبم

 



 ٦٢ ص
 مادام خدا ؟ميدمشن و خمالف باش ديما چرا با ،است ميرؤف و رح

 ؟ميبغض و عداوت داشته باش ديما چرا با ،کّل را دوست دارد
 مهربان است عيجبم ديرمافيم تيهد تربديمادام کّل را رزق م

 هيّ اهلست اياست س نيا ميکّل را دوست مهربان باش  ديبا زين ما
 ستیايممکن است بشر س ايآ .ميمنائ هيّ ست اهلايس اتّباع ديما با

 ديت پس باسيممکن ن نيا ؟کند  سيتأس هيّ هلست اايهبرت از س
 ت و مهربانیحبّ مب عيطور که خدا با مج نيمه ميست او کنايمتابعت س

 خالصه .ميو مهربان بعموم باش بّ حم زيما ن ديرمافيمعامله م
 حضرت هباء اّلّل اساس صلح عمومی هناد و ندای وحدت

 صلح و سالم را در شرق منتشر ميعامل انسانی بلند فرمود تعال
 ملوک نوشت و کّل را عيخصوص الواح جبم نيساخت و در ا

 ت عامل انسانی درعزّ کرد و به کّل اعالن فرمود که   قيتشو 
 واقع شيش شصت سال پتيبدا هيّ قض نيو ا .صلح و سالم است

 صلح فرمود ملوک شرق خمالفت ميکه امر به تعال  نيو بسبب ا
 ر کردند هرصوّ ت شيل و منفعت خو ايا منافی خر ياو منودند ز 

 وارد ساختند ديبس شدحی بر او وارد منودند ضرب و تيّ نوع اذ
 ودنداو را حبس من ئی ه کردند آخر در قلعهديبه بالد بعو سرگون 

 نی ترکعيمسئله  نيو بر ضد دوستان او برخاستند و برای ا
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 و وحدت انسانی و صلح و احّتاد خون هيّ مهو  ديتقال

 ان منودند چهشيتند چه خانداهنا را که پر خيت هزار نفر ر سيب
 ابداا نفوس را که قتل و غارت کردند لکن دوستان هباء اّلّل 

 وشندکيسعی م تين در هنابدل و جا اآلنوردند والی ايفتور ن
 ريامر خط نيد و بالفعل بر انيصلح و اتّفاق منا جيکه ترو 
 هباء اّلّل را قبول منودند مهه ميطوائف که تعال عيمج .قائمند

 حامی صلح عمومی هستند و مرّوج وحدت عامل انسانی
 عيانند که مجديا مر يحمّبت را بنوع بشر دارند ز  تيهنا

 واحده ءاز جنس واحد و سالله خداوندند و کلّ  کيبندگان 
 معاجله ديند باضيشوند مر  تيترب ديبعضی جاهلند با تيهنا

 دمشن ديو آداب آموخت طفل را نبا ميتعل ديگردند اطفالند با
 معاجله کرد و نادان ديوض داشت باغمب ديرا نبا ضيگرفت مر 

 ن اهلی الفتايهلذا اّس اساس اد .منود تيو ترب ميتعل ديرا با
 اهلی سبب بغض و عداوت بود نيت بشر است اگر دبّ و حم
 سبب ارتباط باشد سبب ديبا نيا در يت ز سياهلی ن نيآن د

 دانس ن جمّردی ز ياّما هر چ .انگی شودگيالفت و  جيترو 
 قّوهءعدالت خوب است لکن  ميانديم عينکند مج تيکفا

 نيمعبد ساخ ن خوب است با ميمثالا اگر بدان .الزم هياجرائ
 



 ٦١ ص
 اراده ساخ ن منود و بعد ثروت ديبا ديانس ن بوجود منی آد

 صلح خوب ميانديم عيما مج .نکند تيدانس ن کفا جمّردالزم 
 اّما چون .ميو عمل جيت است لکن حمتاج ترو اياست سبب ح

 نيعصر عصر نورانی است و استعداد صلح حاصل البد بر ا نيا
 .است نيقي ديافکار منتشر شود بدرجه اجرا و عمل آ نياست ا

 عامل حامی صلح مياقال عين صلح می پرورد در مجايزمان حام
 م مجعی مهه حامی صلح اندديا آمدم دکيموجود و چون من بامر 

 عدالت تيا در هناکياستعداد و حکومت امر  تيو اهالی در هنا
 چنان است ميهلذا من آرزو  .بشر جاری است نيو مساوات ب

 کيجهات بر افتد اهالی امر  ريا بساکيکه اّول پرتو صلح از امر 
 نيبر ا زير اگر انگ .تندسين نير يا مثل سار يد ز نيآهبرت از عهده بر 

 امر منوده نيمبادرت با شيد جبهت منافع خو نيد گو ز يامر برخ
 د جبهت حمافظت مستعمرات خودنيگو   ديم منااياگر فرانسه ق

 د برای مصاحل سلطنت خودنيبرخاسته اگر روس اعالن کند گو 
 ل مستعمراتیايا مسّلم است که نه خکيکرده اّما دولت و مّلت امر   تکّلم

 دائره مملکت هستند و نه در صدد محله عيدارند نه در فکر توس
 ملل و ممالک پس اگر اقدام کنند مسّلم است که منبعث بسائر

 مقصدی چيت صرف است هري و غ تيّ از مّهت حمض و مح
 



 ٢٠ ص
 ديعلم را بلند منائ نيمشا ا است که نيباری مقصد من ا .رنداند
 دايبالد استعداد موجود است و فر  عيدر مج ديا مشا سزاوار تر ر يز 

 گ آمده اند دول هر سالی مبلغینته ا مردم بر يصلح عمومی بلند ز 
 اروپا پر نيزم رياالن ز  .د هلذا مردم خسته اندنيمی افزا شيبر مصارف ج

 ن عامل انسانیايبن هيّ ماست مواد جهنّ  کيدز است ن شرّ از آالت و ادوات 
 ن اهلی است اگرايباری اعظم سبب صلح اساس اد .را براندازد

 حامی عيکه مج  دين برود مالحظه می منائاين از ماياد نيسوء تفاهم ب
 ی است و آنکيا اساس کّل ر يصلحند و مرّوج وحدت عامل انسانی ز 

 مثالا حضرت .ی قبول نکندزّ د و جتعدّ ت تقيت است و حققيحق
 ت بودقيمؤّسس حق حيت منود حضرت مسقيحق جيسی ترو مو 

 ت بودندقيء نور حقايانب عيت بود مجقيحضرت حمّمد حامی حق
 صلح عمومی و وحدت جيت بلند منود ترو قيحضرت هباء اّلّل َعَلم حق

 فت تا در شرق َعَلمايعامل انسانی فرمود در حبس و زندان آنی آرام ن
 حامی عياو را قبول منودند مج ميصلح را بلند فرمود نفوسی که تعال

 اکيطور که امر  نيمه .دنيصلح اند جان و مال خود را انفاق می منا
 و بذل عيصنا جيآفاق است و در ترو  ءشهره هيّ مادّ ت ايترقّ در 

 تري غ تيهنا زيدر نشر صلح عمومی ن ديو معروف با رمّهت مشهو 
 ديمنا تيجهات سرا ريجا بسانياز ا ريامر خط نيشوند و ا ديّ د تا مؤ نيمنا
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 .ديشو  ديّ نم که موّفق و مؤ کيمن در حق مشا دعا م

  
 (٢) بس ن نيکنفرانس موّحد  (١)خطابه در معبد ترمونت

 (٣) ١٣٣٠ اآلخر مجادی ٥ (شب) ١١١٢می  ٢٢ 

 ُهواّللّ 
 نيه ام خسته ام با وجود اديامشب من تازه از راه رس

 حمضر نيم در انيب ا مجع حمرتمی میر يارم ز ديت مبخمتصری صح
 که  ديمالحظه منائ .ميامن که صحبت مناديحاضر و بر خود فرض م

 وجود است و سکون ليا حرکت دلر يک است ز تحّر کائنات م  عيمج
 آن زنده است و هر کائنی دينيک بتحّر موت هر کائنی که م ليدل

-----------------------------------------------------------
------------------ 

 (١ )-  Tremont Temple (٢) - Boston   (٣ )- ١١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٢٢ ص
 کائنات در نشو و منا است  عيمرده است مج ديبايک تحّر م ريکه غ

 نياست د نيو از مجله کائنات معقوله د .سکون ندارد ابداا 
 ماندک تحّر م رياگر غ ديک باشد روز بروز نشو و منا مناتحّر م ديبا

 است مستمرّ  هيّ ضات اهلو يا فر يمرده شود ز افسرده گردد مرده و پژ 
 .در نشو و منا باشد ديبا نياست د مستمرّ  هيّ هلضات او يمادام ف

 قرن نورانی نيا ار يفته است ز ايد دّ امور جت عيکه مج  ديدقت کن
 فتهايد جتدّ ء است علوم و فنون اياش عيمج ديقرن جتد

 فته آدابايد جتدّ و نظامات  نيقوان فتهايد جتدّ  عيو بدا عيصنا
 هيفته حّتی علوم قرون ماضايد جتدّ فته افکار ايد جتدّ و رسوم 

 مثری ندارد هيقرون ماض نيمثری ندارد قوان ابداا امروز 
 قرن قرن معجزات است نيا ار يه مثری ندارد ز ميعادات قد

 .است هيت است و آفتاب درخشنده قرون ماضقيقرن ظهور حق
 ايمثری دارد  امروز هيفنون قرون ماض ايآ ،ديکن  وم نظرقدری در عل

 نظامات استبداد ادوار ايه امروز مثری دارد ميه قدبيّ ط نيقوان
 مثری ندارد با کيچيواضح است که ه ؟ه امروز مثری داردقيعت

 یديامروز مثری دارد تقال هين ماضاياد ديچگونه تقال نيوجود ا
 ممکن است امروز ايی اهلی آاينباوهام بوده نه اساس ا از که منبعث

 ا نظرر يعلی اخلصوص در نزد اهل عقل و علم ز  ؟فائده ئی خبشد
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 ت بلکه وهم استسيت و علم نقيمطابق حق ديتقال نينند که اکيم

 .نندکين مايی بدست آمده و مقاومت ادميعظ ءرا هبانه نو يمادّ هلذا 
 بکّلی ديتقال نيی کردند و از اقيحق نيد سيی اهلی تأسايولی انب

 ناياظهار کردند بن هيّ ار بلکه معرفت اهلی انتشار دادند و دالئل عقلز يب
 کردند و  جيمنودند و فضائل عامل انسانی را ترو  هيّ اخالق انسان

 ت بشرايسبب ح ايات انبسيتأس .اظهار فرمودند زين هيّ دالئل عقل
 است نياسف در ا تيعامل انسانی بود ولی هنا تيّ نورانبود سبب 

 تايّ بصدمات و بل ايآن حقائقی که انب فتاي ليو تبد يريکه بکّلی تغ
 اياز انب کيهر  .ن رفتاياز م ديتقال ءند بواسطهده نشر داميعظ

 شد و بعضی ديشه دياهبا دعذ ديفوق طاقت بشر صدمات کش
 ولی مدتی نگذشت .منودند سيسرگون گشتند تا آن اساس اهلی را تأس

 دين آمد و چون تقالايمب دين رفت تقالايمت از قيکه آن اساس حق
 بشر شد جدال و قتال نيخمتلف بود هلذا سبب اختالف و نزاع ب

 ءايا انبر يار ز ز يب بلکه بخيب ديبکّلی از آن تقال ايو اّما انب. ن آمدايمب
 کنند  ديحال اگر ملل عامل ترک تقال .ت بودندقياهلی مؤّسس حق

 ی استکيت قيفق شوند و حقو متّ  مّتحدد نيت مناقيی حقحترّ و 
 است اساس وحدت ديتوح تيّ نورانت قيد قبول نکند و حقعدّ ت

 بشر و مورث حماربه قيسبب تفر  ديعامل انسانی است اّما تقال
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 م منبعث ازو يال ديمائنين که مالحظه ماياد عيمج .و جدال است

 ودی بود او همهيآباء و اجداد است شخصی که پدرش  ديتقال
 ی آنکه پدرشحيمس زيی بود او نحياست اگر پدرش مسودی هي

 زردشتی زيبودائی و اگر پدرش زردشتی بود او ن زيبودائی بود او ن
 نندکيت منقيی حقحترّ  ابداا نند کيآباء م دياا تقلعيپسران مج نيا

 سبب شده که بکّلی عامل انسانی ديتقال نيا .مانده اند ديدرحتت تقال
 د و اتّفاق حاصلحّتازائل نشود ا ديلتقا نيه و تا اديخمتل گرد

 و راحت عامل انسانی جلوه شيآسا دحمو نشو  ديتقال نينگردد و تا ا
 ار يگردد ز   ديجتد دين اهلی دو باره باايت ادقيپس حق .ديننما

 ا کردديمبنزله دانه بود نبات شد اغصان و اوراد پ نيهر د
 تهخيرگها ر ه بديشکوفه و مثر به بار آورد حال آن درخت کهنه گرد

 ثر تشبّ گيه شده دديشده آن شجر از مثر باز مانده بلکه پوس
 نايا اساس ادر يز  ميدانه را دو باره بکار  ديپس با .بآن فائده ندارد

 نايملل و اد عيبر دارد مج ديی است اگر بشر دست از تقالکياهلی 
 نزاع و جدال ابداا ر مهربان گردند و گيدکيبا  عيمّتحد شوند و مج

 خداوندند خدا مهربان بکّل است کي ءبنده عيا مجر يز  .مناند
 خدا رازق کّل است خدا حمی کّل است خدا معطی کّل است

 که آفتاب اهلی بر گنهکار و  ديرمافيم حيچنانچه حضرت مس
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 عينی رمحت پروردگار عاّم است مجعيابد تيوکار هر دو مکين

 نعمت پروردگار یايخلق غرق در  عيحق بوده مج تيعنا ظلّ بشر در 
 ترّقیپس امروز از برای کّل راه  .و موهبت اهلی شامل کّل است ضيف

 جسمانی ترّقیروحانی  ترّقیجسمانی و  ترّقیبر دو قسم است  ترّقیو  ايّ مه
 ت عامل انسانیعزّ روحانی سبب  ترّقیت است اّما شيسبب راحت مع

 سبب جسمانی تيّ مدن ديمانيا خدمت بعامل انسانی و اخالق مر يز 
 یايانب .بشر ءهيّ ت ابدعزّ سبب  هيّ هلا تيّ ی اّما مدنو يسعادت دن

 ردندکمنودند خدمت بعامل اخالق   هيّ روحان تيّ نمد سياهلی تأس
 تخوّ ت بر چند قسم است اخوّ و ا .ت روحانی منودندخوّ ا سيتأس

 ت آدابخوّ ت جنس است اخوّ ت وطن است اخوّ عائله است ا
 هتا سبب قلع و قمع نزاعخوّ ا نيا و لکنت لسان است خوّ است ا

 عث از روحبت روحانی که منخوّ ود و لکن اشيبشر من نيو قتال ب
 بکّلی اساس ديمانيبشر حاصل م نيالقدس است ارتباط تاّم ب

 دهعدّ اوطان مت ديمّلت منا کيجنگ قلع و قمع کند امم خمتلفه را 
 خدمت بصلح عمومی ديوحدت منا سيا تأسر يوطن کند ز  کيرا 

 را فراموش ديتقال نيو ا مين اهلی پی بر ايبر اساس اد ديذا باهل .کند
 و مبوجب آن مياهلی است آن را انتشار ده ميت تعالقيآنچه حق ميکن

 جز نيت روحانی عمومی نشر گردد و اخوّ بشر ا نيتا ب ميعمل کن
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 تعزّ است  نيت روح القدس نشود سعادت ناسوتی در اقوّ ب

 نيابدی در ا ءمراتب استفاضه عياست در مج نيتی در او اله
 نياست وحدت عامل انسانی در ا نياست اعالن صلح عمومی در ا

 ت روح القدسی قرن نورانی گردد جناح و فالح حاصلقوّ  نياست با
 ملل عيوطن شود مج کياوطان  عيشود عموم بشر مّتحد گردند مج

 .تسين نيمّلت واحده گردند از برای عامل انسانی منقبتی باال تر از ا
 تيحرّ کرده   ترّقیمنوده فنون  ترّقیقرن علوم  نيدر ا احلمد ّللّ 

 ه و ديگرد  هيّ نربّا تايمنوده هلذا سزاوار عنا ترّقیمنوده عدالت  ترّقی
 .و وحدت عامل انسانی شده صلح عمومی سيقرن تأس

 



 ٢٢ ص
  (٢)سرتو و ( ١)خطابه در دارالفنون کالرک

 (٣) ١٣٣٠الخر ا مجادی٦عصر  ١١١٢می  ٢٣  بس ن
 تيمجع نيکه در ا  نيمسرورم از ا تيای اجنمن مبارک بی هنا

 دارالفنون را نيداشتم که ا لير مايدارالفنون حاضرشده ام بس
 دارالفنون نيا ار يفت ز ايق قّ حت نياحلمد ّلّل ا .روزی مشاهده کنم

 است و علم و اعظم منقبت عامل انسانی .ه استميعظ ديفوا أمنش
 ان است انسان بعلم کاشف اسرارو يعلم ممتاز از ح انسان بعقل و

 گردد انسان  هيع بر اسرار قرون ماضطّلکائنات است انسان بعلم م
 کند انسان بعلم کشف اسرار مکنون  هيبعلم کشف اسرار قرون آت

 آمسان ءهميانسان بعلم کاشف حرکات اجسام عظ ديکمون ارض منا
 م سبب شرف عاملانسان است عل ءهيّ ت ابدعزّ علم سبب  .گردد

 و شهرت انسان است علم تيانسانی است علم سبب حسن ص
 علم ديت آشکار مناقيکشف اسرار کتب آمسانی کند علم اسرار حق

-----------------------------------------------------------
--------------------- 

 (١ )-  Clark University (٢)  Worcester -   (٣) -   ١٠٢ص  ١اآلثار ج  عيدر بداشرح 



 ٢٨ ص
 جنات دهد علم دين سابقه را از تقالايت کند علم ادقيخدمت بعامل حق

 ن اهلی کند علم اعظم منقبت عامل انسانی است علمايت ادقيکشف حق
 .ت درهم شکندعيطب سيت جنات دهد علم شوکت و نوامعيانسانرا از اسارت طب

 ارض ءت است کرهعيطب ريه اسمياجسام عظ نيتند اعيطب ريکائنات اس   عيا مجر يز 
 تعيطب ريان اسو يت است عوامل نبات و اشجار و حعيطب ريعظمت اس نيبا

 عظمت نيمشس با نيت جتاوز نتواند اعياز قانون طب ابداا  کيچياست ه
 تعيت خارج نشود اّما انسان بعلم خرق قانون طبعيبقدر ذرّه از قانون طب

 وح خاکی استر يرا درشکند و حال آنکه ذ تعيعلم نظام طب قّوهءکند و ب
 از ريمشش ديجوالن منا ايدر  ريتازد در ز  ايروی در  بر ديدر هوا پرواز منا 

 .علم کند قّوهءها را بنيا عيت زند و مجعيد و برجگرگاه طبري ت گعيدست طب
 عاصی و سرکش را ءهيّ برق قّوه نيکه انسان ا  مينکيمثالا مالحظه م

 طيو حم ديت آزاد را حصر مناه حبس کند و صو شيدر ش
 ی راکخمابره کند کشتی بر صحرا راند خشهوا را مبوج آرد و 

 شرق را مهدم غرب کند ديکند و کوه را خرق منا ايدر 
 اسرار مکنونه ديجنوب و مشال را دست در آغوش منا

 عيمج .ت استعيخارج از قانون طب نيت را آشکار کند و اعيطب
 عيبه عامل شهود آرد و مج بيغ زيّ علم از ح هقوّ را ب عيو بدا عيصنا نيا
 خالصه .بدايق و وجود علم حتقّ  قّوهت است ولی بعيخارج از قانون طب عيوقا نيا
 



 ٢١ ص
 آزادی نيت است مگر انسان آزاد است و اعيطب ريکائنات اس  عيمج

 تعيت هبم زند نظام طبعيبواسطه علم است علم قواعد احکام طب
 پس معلوم شد که علم اعظم .علم کند قّوهبرا  نيدر هم شکند و ا

 ت سرمدیايت ابدی است علم حعزّ مناقب عامل انسانی است علم 
 علما را که هر چند جسم متالشی ريت مشاهايح ديمالحظه کن .است

 ی است ولیتشد ولی علمشان باقی است سلطنت ملوک عامل موقّ 
 انسان .شهرتش سرمدی تيسلطنت شخص عامل ابدی است و ص

 شود و کاشف اسرار کائنات گردد شخص قآفا ريعلم شه قّوهءانا بد
 شود شخص گمنام نامدار گردد و مانند مشع زيبعلم عز  ليذل

 ا علم انوار است و شخصر يز  .ملل درخشنده شود نيروشن ما ب
 اند و علماء تيّ خلق م عيدرخشنده و تابان مج ليعامل مثل قند

 علماء سلف ريمشاه .ارخلق گمنامند و علماء نامد عيزنده مج
 تشان از افق ابدی درخشنده استعزّ که ستاره   ديرا مالحظه کن

 نيسرور را دارم که در ا تيهلذا من هنا .و تا ابداالباد باقی و بر قرار
 شود ميمرکز عظ نيم چنان است که اديدارالفنون حاضرم ام

 را ا کند کراننيآفاق را روشن کند کور ها را ب عيو بانوار علوم مج
 لمبدّ را بنور  نيمردگان را زنده کند ظلمت زم ديشنوا منا

 ذکر ليا علم نور است و جهل ظلمت چنانچه در اجنر يز  .ديمنا
 



 ٨٠ ص
 خلق چشم دارند ولی نيء فرمود که اايشده که حضرت اشع

 ند گوش دارند ولی منی شنوند عقل دارند ولی منی فهمندنيمنی ب
 که من آهنا را  ديرمافيس ممقدّ در کتاب  حيو حضرت مس

 و دانا زنده نادان تيّ پس ثابت شد که نادان م .همديشفا م
 ا نادان کر و دانا شنوا و اشرف مناقب عامل انسانینيکور و دانا ب

 است و ترّقیعلم روز بروز به  مياقل نيدر ا احلمد ّللّ  .علم است
 مدارس نيشده است و در ا سير تأسايمدارس دارالفنوهنا بس

 وشند و کشف حقائق عامل انسانیکيجهد م تيه به هناتالمذ
 مملکت نيم چنان است که ممالک سائره اقتداء باديام .نندکيم

 اوالدهای خود برپا دارند تيه برای تربديد و مدارس عدنيمنا
 روشن گردد و حقائق و اسرار یو علم علم را بلند کنند تا عامل انسان

 موهومه ديتقال نيمناند ا هيّ لهات جاتعّصب نيکائنات ظاهر شود و ا
 ن برود اختالف بدل بائتالفايامم است از م نيکه سبب اختالف ب

 عيصلح عمومی بر مج ءهميشود َعَلم وحدت عامل انسانی بلند گردد و خ
 عيبشر را مّتحد کند علم مج عيا علم مجر يز  .افکند هياقطار عامل سا

 ن کند علموط کياوطان را  عيمج ديمملکت منا کيممالک را 
 ت استقيا علم کاشف حقر يز  ديواحد منا نين را داياد عيمج

 غرق ديولی حال عامل بشر در حبر تقال .تقين اهلی کّل حقايو اد
 



 ٨١ ص
 را ديتقال نياوهام حمض است علم ا ديتقال نيشده اند و ا

 تقيابرهای ظلمانی که حاجب مشس حق نيه برافکند و اشياز ر 
 تقين اهلی ظاهر گردد و حقايت ادقيقو ح دياست متالشی منا

 ن اهلی مّتحد و مّتفق گردند اختالفیاياد عيی است مجکيچون 
 بر افتد و وحدت عامل هين مناند نزاع و جدال از پاايدر م

 علم است که ازاله اوهام کند علم است که .انسانی آشکار گردد
 بروز هلذا از خدا خواهم که روز .ديا مناديملکوت را هو  تيّ نوران

 بشر عيَعَلم ِعلم بلند تر گردد و کوکب علم درخشنده تر شود تا مج
 د شودايکند احساسات ز   ترّقیگردند عقول   رياز نور علم مستن

 کند  ترّقیمراتب کماالت  عيانسان در مج ديمنا دياکتشافات تزا
 مسائل نيسعادت حاصل شود و ا تيخداوند اکب هنا ظلّ و در 

 امه آمدهديمن از ممالک بع .بدايق نقّ واقع حتی مطابق قيجز بعلم حق
 نظامات و نيحاضر شوم و ا هيّ مجمامع حمرتمه عل نيتا در ا

 ديو شا ميا مناديسرور را پ تيات را مشاهده کنم و هنابيترت
 در ممالک شرق جاری گردد و در شرق هيّ نّـ و ف هيّ نظامات علم نيا

 ليرا بتحص عيمج ميچون من مراجعت بشرق منا .علوم شود جيترو 
 م چنان استديکنم ام  صيو حتر  قيعلوم وفنون نافعه تشو 

 و در ممالک شرق مدارس مهّمه بنا ديکه مشا ها هم مّهت کن
 



 ٨٢ ص
 ی و ژاپونی ونيچاء شرق که از هندی و بنا نيو مهچن ديکن

 د چوننيمانيعلوم و فنون م ليجا حتصنيعرب و ارمنی در ا
 عيو بدا عيعلوم و صنا جيباوطان خود مراجعت کنند ترو 

 ا اهالی شرقر يمطابق غرب شود ز  زين هيّ الک شرقد تا ممنيمنا
 ايّ عمومی مه تيد دارند ولی تا حبال اسباب ترباياستعداد ز 

 م چنان استديهلذا ام .تسيبالد ن نيا رينبوده مدارس نظ
 هيّ و فنون عصر  هيّ هلاز انوار علوم و حکمت ا بيکه شرق عنقر 

 ممالک منّور عيآفاق بتابد و مج عيتا نور علم جبم برد وافر ءهبره
 بشر حاصل شود و سعادت عامل نيو ارتباط تاّم ب گردد

 در آفاق شرق و غرب هيّ هلت علوم اايجتلّ  ديانسانی جلوه منا
 بد حقوق عموم حمفوظ ماند و افراد انسانی روزايانتشار کّلی 
 نيفاق در باحّتاد و اتّ  تيفضائل گردند و هنا ترّقیبروز سبب 

 است  نيمن و ا است منتهای آرزوی نيا .امم حاصل شود
 .کياز سفر خود بامر  مقصد من

 



 ٨٣ ص
 بس ن پنجشنبه کينزد (١)جيب خطابه در کم

 (٢)١٣٣٠  اآلخر مجادی (شب)١١١٢می  ٢٣ 

 ای احّبای اهلی امروز من بدارالفنون کالرک رفتم در شهر
 اظهار تيکردم بی هنا  بود صحبت تيی مجعليدر آجنا خ سرتو و 

 ليبر حتص ضيو حتر  قيو ی تشليشادمانی منودند خو سرور 
 ا علم اعظم منقبت عامل انسانی است علم سببر يز  .علم کردم

 و علوم هيمادّ قسم است علوم  کشف حقائق است ولی علم بر دو
 کشف  هيّ هلت کند علوم اعيکشف اسرار طب  هيمادّ علوم  .هيّ هلا

 هر دو علم کند ليحتص ديمل انسانی باعا ديت مناقياسرار حق
 پرنده ئی به جناح واحد پرواز چيا هر يز  .ديعلم ننما کياکتفای به 

 بال کيو  هيمادّ بال علوم  کي ديبال پرواز منا دوبه  دينکند با
 هعيت و آن علم از ماوراء الطبعيعلم از عامل طب نيا هيّ هلعلوم ا

---------------------------------------------------------
-- 

 (١ )-  Cambridge(٢ )- ١٠٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٨١ ص
 مقصود از علم الهوتی کشف اسرار .علم ناسوتی آن علم الهوتی نيا

 اهلی است ءهغفهم حکمت بال اهلی است ادراک حقائق معنوی است
 ت اّللّ عين رمحانی است و ادراک اساس شر ايت ادقيکشف حق

 ری امروز روز بعثت حضرت اعلی است روز مبارکیبا .است
 ا ظهور حضرت باب مانند طلوعر يز  .اشراق است أاست مبد

 صبح صادق بود و ظهور مجال قدم ظهور آفتاب هر صبح نورانی
 م مبارکی استو يم و ي نيت دهد هلذا اقيبشارت از مشس حق

 طلوع است اّول اشراق است تياست بدا ضيمبدأ ف
 روزی مبعوث شد و نداء مبلکوت نيحضرت اعلی در چن

 طوائف عياهبی منود و بشارت بظهور مجال مبارک داد و جبم
 ايان متابعت منودند و در بالر يمجعی در ا .ان مقابلی کردر يا

 تيه افتادند و در مقام امتحان و افتتان هناديات شدقّ و مش
 گشت دير نفوس که شهايچه بس .ت و ثبات آشکار منودندقوّ 

 ر نفوس کهايافتاد چه بس دينفوس که در حبس شد رايچه بس
 استقامت و ثبوت جانفشانی تيبا هنا نيبا وجود ا .ديه دميعقوبات عظ

 وردندايمتزلزل نشدند از امتحانات مالل ن ابداا منودند 
 آن نفوس .ان خود صد مقابل افزودندقيان و اميبلکه بر ا

 سيی تقداوج نامتناه ءاهلی هستند آن نفوس ستاره نيمنتخب
 



 ٨٥ ص
 حضرت اعلی را .نده و تابانندهستند که از افق ابدی درخش

 کردند بعد باصفهان آمدند در اصفهان علما  تيّ از اذري در ش
 د کرده اعرتاضات منودند بعد حضرت را از اصفهانايز  تيّ اذ

 زيچندی اقامت کردند بعد از تب  زيفرستادند و در تب  زيبه تب 
 جنا در قلعه ئی حمبوس بودند بعد ازبه ماکو فرستادند در آ

 فرستادند و در آجنا هم حمبوس بودند و از قيماکو به چهر 
 .منودند ديظلم و جفا شه تيآوردند و در آجنا به هنا زيبه تب  قيچهر 

 کردند  تيّ ان را منودند اذر يا عيحضرت اعلی مقاومت مج
 د روشن ترنيو هرچه خواستند آن سراج اهلی را خاموش منا

 نايمی که در مايّ در ا .و روز بروز امرش واضح تر شد ديگرد
 رمودندفياوقات بشارت به هباء اّلّل م عيخلق بودند در مج

 الواح و کتب ذکر هباء اّلّل منودند و بشارت بظهور عيو در مج
 ءدر سنه ديبايی مشا می ري نه هر خ ءهباء اّلّل دادند که در سنه
 دينه به لقاء اّلّل فائز می شو  ءدر سنه دينکينه سعادت کّلی حاصل م

 هره اّللّ ظير و مجال مبارک را به اسم من اينات بسايب ليقب نيو از ا
 س در حمّبت مجالمقدّ است که آن وجود  نيخمتصر ا .ذکر فرمودند

 :ديرمافيمبارک جانفشانی فرمود چنانچه در کتاب احسن القصص م
  القتل فی حمّبتکااّل  تينّ مت بکّلی لک و ما تيفد نا االکب قدديّ س اي
 



 ٨٦ ص
 که آن وجود مبارک چه قدر  ديمالحظه کن .قّ ک وانت الکافی باحلليفی سب بّ السّ  و

 ند و چگونه جانفشانی منودند و چگونه مبحّبت مجال مبارکديصدمه د
 و ميو جانفشانی منائ ميان اقتدا کنشيبا ديچگونه ما با منجذب بودند و

 ار يز  .ميري گ  بيت اهلی هبره و نصايو از عنا ميدبنار حمّبت اّلّل مشتعل گر 
 انقطاع تيکرده که در ظهور مجال مبارک در هنا  تيّ آن وجود مبارک وص

 بناء .ميو خدمت بعامل انسانی کن ميبشر را از برای او دوست دار  عيمج ميباش
 علی ذلک مبارک باد امروز چه که امروز روز مبارکی است امشب من

 ضات ملکوتو ير مسرور شدم و از خدا خواهم که فايساز مالقات مشا ها ب
 وجود مشا ها نورانی گردد و قلوبتان روحانی باشد دياهلی بر مشا احاطه منا

 و مبوجب ديشو  ليو منسوب خبداوند جل ديت گرداء و بنات ملکو بنا عيو مج
 .دياّلّل عمل کن ءحضرت هبا ميتعال

 
  (١)هال ( ردو ر ) فن در تاالاياجنمن آزادی اد ءخطابه در کنگره

 (٢)١٣٣٠خر اآل مجادی٢عصر (  ١١١٢ (  می ٢١بس ن 
 بشر نازل شده جبهت الفت نيجبهت حمّبت ب هيّ هلن اايت ادقيای طالبان حق

 نور را  نايه ولی افسوس که صاحبان ادنازل شده جبهت وحدت عامل انسانی نازل شد
 حيمس نايودهيمثالا  .مارندشيم ریگيد ضدّ ا ر يمب غيهر پ کيبظلمت خملوط کرده اند هر 

 ---------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 (١ )-  Ford Hall(٢ )-  ١٠١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٨٢ ص
 حيمس ضدّ دشت را ر ز ن حضرت ايحيانند مسديموسی م ضدّ را 
 انند و کّل حضرتديبودا م ضدّ دشت را ر ز ن حضرت ايانند بودائديم

 منکر حضرت باب و حضرت هباء عيانند و مجديم عيمج ضدّ حمّمد را 
 تشانعيت شر قيی است حقکيگواران مبدئشان ر بز  نياّلّل و حال آنکه ا

 مّتحد عيی است و مجکيشان ميی است اساس تعالکيی است مقصدشان کي
 خدا را کيت عيشر  عيمج کردند و  غيخدا تبل کيبه  عيق اند مجفو متّ 
 مبی بود بر مذاق حضرتغيدشت پر ز مثالا حضرت  .کردند  جيترو 
 ميتعال نيت و مهچنسيشان نميتعال نيتفاوتی در ب چيمتاماا و ه حيمس

 ريسا نيندارد و مهچن حيحضرت مس ميخمالفت با تعال ابداا بودا 
 تشانعيی بود شر کيی بود مقصدشان کينفوس مبدئشان  نيا .ءايانب
 یديکه بعد از آن تقال اسفا ايی بود و لکن کيشان ميی بود تعالکي

 تقيحق ديتقال نيا ار يز  .سبب اختالف شد دين آمد و آن تقالايدر م
 سيو نوام ميتعال ضدّ و بر  حيت مسعينبود اوهام بود و بکّلی خمالف شر 

 ناياهلی و چون خمالف بود سبب نزاع و جدال گشت در حالتی که اد
 ادياختالف را پ تيالفت داشته باشند هنا تير هناگيدکيبا  ديبا

 د بقتال بر خاسته اندنير مناگيکرده اند عوض آنکه دجلوئی از مهد
 رگيدکي ر کنند مبحاربه باگيدکيعوض آنکه تعاون و تعاضد 

 راحت اآلنش تا تيکه عامل انسانی از بدا  است نيپرداختند ا
 



 ٨٨ ص
 .دال بوده و جنگ و قتال بودهن نزاع و جاياد نيه بشيفته مهاين

 ا امراّلّل رار يز  ديمنائ هيشب و روز گر  ديت آهنا کنقياگر نظر حبق
 ت اّللّ عيا شر ر يز  .ت است اسباب خمالفت کرده اندبّ که اساس حم

 مانند عالج است و اگر در حمّل خود صرف شود سبب شفا است
 الجیحاذق بود ع ريغ بيعالجها در دست طب نياسفا که ا ايو لکن 

 ت باشدايکه سبب شفا گردد سبب مرض شد عوض آنکه سبب ح
 حاذق افتاد ريغ بيعالجها در دست طب نيا ار يسبب ممات شد ز 

 ت نبخشد عالجش مثری حاصل نگرددايحاذق حري غ بيو طب
 در شيحضرت هباء اّلّل شصت سال پ .بلکه سبب ممات شود

 و اجناس بن و مذاهاين ادايآن مملکت در مان ظاهر شد و در ر يا
 ر راگيدکيبغض و عداوت حاصل بود بدرجه ئی که رؤسای  تيهنا
 حضرت .وردندخير را مگيدکيخون  عيردند و مجکيو لعن م بّ س

 نيهباء اّلّل اعالن وحدت عامل انسانی کرد و اعالن منود که د
 نيت باشد اگر داياسباب حمّبت و الفت شود و سبب ح ديبا

 ا مقصد حمّبتر يز  .وجود آنست سبب عداوت باشد عدمش هبرت از
 البّتهبشر حاصل شود  نيچون عداوت ب نيبشر است از د نيب

 حضرت هباء اّلّل اعالن منود نيمهچن .معدوم باشد هبرت است
 تقيحق نيت است و دقيا علم حقر يمطابق علم باشد ز  نيد ديکه با

 



 ٨١ ص
 ئی هو اگر مسئل .ا شودديت اختالف پقيت که در حقسياست و ممکن ن

 خمالف عقل و علم باشد آن وهم حمض است هيّ نياز مسائل د
 علم جهل است خمالف عقل نادانی ضدّ ا ر ياساسی ندارد ز  ابداا 

 عامل بشر در ظّل خداوند .مثل آفتاب روشن است نياست و ا
 شجر اهلی راحت هيدر سا عيبندگان خدا هستند مج عياکب است مج

 تيرا ترب عيهد مجديرا رزق م عيمنوده اند خدا کّل را خلق کرده مج
 ،مهربان است عيمادامی که او جبم .ديمانيرا حفظ م عيمج ديرمافيم

 ارد ماديت مسبندگانش را دو  عيخدا مج ؟ميما چرا نا مهربان باش
 ما چرا جبنگ ،خدا با کّل صلح است ؟ميچرا بغض و دمشنی منائ

 ق کردهت خلخوّ خدا ما را برای حمّبت و ا ؟ميو جدال مشغول شو 
 نه برای دمشنی خدا ما را برای صلح و سالم خلق منوده نه جنگ

 ليانی تبدطيصفات رمحانی را چرا بصفات ش نيچن نيا .و جدال
 تبّ حم نيچن ميرا چرا بظلمت مقاومت کن تيّ نوران نيچن ميمنائ

 شش هزار سال است که با هم ؟مياهلی را چرا با عداوت مقابله کن
 حمّبت ديقرن نورانی با نيحال در ا ميودمنازعه و خماصمه می من

 ناياد نيدر ب ميامروز عداوت و بغضاء عظ .مير منائگيو دوستی هبمد
 ها چه مثری حاصل شده چه فائده از برای بشرنياز ا ايآ ،است

 عصر عصر نورانی است نيا ؟تسين تيکفا  نيا ايه آديمرّتب گرد
 



 ١٠ ص
 عصری نيا ميد گردآزا دياوهام با نيعصری است که از ا نيا

 عصری است که نيخصومت و بغضا حمو شود ا دياست که با
 گردند مذاهب مّتحد شوند و با حمّبت و خوشی  نيد کين اياد ديبا

 رمحت کياز  ميخداوند کيبنده  عيا مجر يز  .دنير الفت جو گيبا مهد
 روح کياز  ميمشس نورانی شده ا کياز  ميعظمی بوجود آمده ا

 تيبنها دياست با ضيی مر کياست  نيا تياهن ميفته اايت ايح
 ی طفلکيکرد   ميتعل ديی جاهل است باکيمهربانی معاجله منود 

 کيابرهای تار  نيت آمسانی اخوّ ا سيسأت .منود تيترب دياست با
 ضکسی را تعرّ   ديکسی را مبغوض دانست نبا  دينبا ديرا پراکنده منا

 خواهرانند عيد مجبرادرانن عيمادرانند مج عيپدرانند مج عيکرد مج
 ميسبب انفصال آن گرد دياحّتادی را که خداوند موجود منوده ما نبا

 مقاومت اراده مينی را که خدا برای حمبتش هناده خراب نکنايبن
 ميو مبوجب آن حرکت کن ميکن  هيّ ست اهلايوی سري پ مياهلی ننمائ

 ا هر قدرر يست انسان است ز ايست اهلی مافوق سايس البّته
 ستايس هيّ هلست اايت اّما سسيکامل ن  ديمنا ترّقیان ست انسايس

 هر نوعی که ميتباس کنقا هيّ هلست ااياز س ديکامل است ما با
 اقتدا خبدا ميند مهان نوع رفتار منائکيخدا با بندگان خود معامله م

 حکمت مينکيآثار باهره او را ما مشاهده م مينکيما مشاهده م ميکن
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 ت وقوّ  مينکيممشاهده  رمحت او را ما مينکياو را مامشاهده م

 کسّ و مت ميبردار  ديز اوهامات و تقالدست ا ديقدرت او را با
 زگ  اّلّل هر معاذ .ميو از اختالف و افرتاق اجتناب کن ميئامن قّ حب
 روح بودند کي عيی اهلی مجايراضی نبودند انب نيی اهلی باايانب

 ی اهلی روح حمض استايات انبميدادند و تعل ميتعل کيبشر  عيجبم
 ت حمض است الفت حمض است پسبّ ت حمض است حمقيحق

 .ميی اهلی کنايمتابعت انب ديما با
 

 (١)ستيب سيای مونت مور سيخطابه در کل
 (٢)١٣٣٠خر اآل مجادی ١ (شب) ١١١٢می  ٢٦  رکو يو يبان پنجم نايخ ١٢٥ ءکوچه
 ُهواّللّ 

 م موهبتاعظ .اهلی بود تيّ سرود ذکری از قرُب نيا درب شام
 تیليتی هر شرفی هر فضاست هر عزّ  هيّ هلا تيّ در عامل انسانی قرب

---------------------------------------------------------
-------------------------- 

 (١ )-  Mount Morris Beats Church  (٢) - ١٠٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ١٢ ص
 رسّ يهلی ما تيّ ردد به قربگير مسّ يمهر موهبتی که از برای انسان 

 واستند چه شبهاخياهلی را م تيّ و رسل قرب ايانب عيمج .رددگيم
 ع و ابتهال منودندکه تضرّ  و زاری کردند چه روزها هيکه گر 
 حصولش آسان هيّ اهل تيّ ند ولی قربديرا طلب هيّ اهل تيّ و قرب

 تيّ بشر طالب قرب عيظاهر شد مج حيمی که حضرت مسو يدر  .تسين
 ن آن نفوس مبارکه بهو يّ کس فائز نشد مگر حوار چيمقام ه نيبودند و با هيّ هلا

 تيّ مشروط به حمّبت اّلّل است قرب هيّ هلا تيّ ا قربر يز  .فائز شدند هيّ هلا تيّ قرب
 تيّ مشروط حبصول معرفت اّلّل است به انقطاع از ماسوی اّلّل است قرب هيّ اهل
 به فدای نفس و جان و هيّ هلا تيّ به جانفشانی است قرب هيّ هلا

 ماءو روح و نار  ديبه تعم هيّ هلا تيّ ون است قربشیء عيمال به مج
 به آب و روح ديتعم ديکه هر نفسی با  ديرمافيم ليا در اجنر يز  .است

 .فتاي ديبه آتش و روح تعم ديبا ديرمافير مگيبد و در جای داي
 ت است و مقصودايدانست که مقصود از آب آب ح ديو حال با

 .ز روح روح القدس است و مقصود از آتش نار حمّبت اّللّ ا
 ت و روح  القدس وايمباء ح دياست که انسان با نيمقصود ا

 تيّ قرب ثهمقامات ثال نيبد تا به حصول ااي ديحمّبت اّلّل تعم رنا
 تيّ سانی حاصل نگردد قربآاهلی ب تيّ قرب .حاصل گردد هيّ هلا
 ار يز  .فشانی حاصل شودن جبانايت هزار هبائسيمبثل ب هيّ هلا
 



 ١٣ ص
 ت خود را فدا کردند راحتعزّ ن اموال خود را فدا کردند ايهبائ

 سرور تيخود را فدا کردند جان خود را فدا کردند و در هنا
 بقربانگاه شهادت کبی شتافتند جسدشانرا پاره پاره کردند

 ما رفت اطفالشانغيلشان به اان را خراب منودند امو شيخانه ها
 سرور و شادمانی قبول تيت را در هناايّ بل نيا عيشدند و مج رياس

 معلوم است نيو ا .اهلی حاصل شود تيّ جانفشانی قرب نيکردند بچن
 بصفای قلب است هيّ هلا تيّ ت قربسيزمانی و مکانی ن هيّ هلا تيّ که قرب

 ه چوننيکه آئ  ديمالحظه منائ .به بشارات روح است هيّ هلا تيّ قرب
 لو صد است و کيدز آزاد است بآفتاب ن شيصاف و از زنگ آال

 صفا و لطافت آفتاب جمّردن است به اين مسافت در مو يهزار مل
 شود خبدا فيطور قلوب چون صاف و لط نيمه .در آن مرآت بتابد

 ت در او بتابد و نار حمّبت اّلّل در اوقيگردد و مشس حق  کينزد
 انشعله زند و ابواب فتوحات معنوی بر او گشوده گردد انس

 و عامل ديمنا هيّ نبرموز و اسرار اهلی پی برد اکتشافات روحا
 را حاصل هيّ هلا تيّ وسائط قرب نيبا ايانب عيمج .ملکوت مشهود شود

 ميه بکنسمتابعت آن نفوس مقدّ  ديبا زيها نمنودند پس ما
 از آلودگی عامل بشری خالص ميبگذر  شيو هوس خو  یاز هو 

 کبی از او  تينوار هداه گردد و انيتا قلوب مانند آئ ميشو 
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 که خداوند  ديرمافيحضرت هباء اّلّل در کلمات مکنونه م .بتابد

 قلب تو منزلگاه من است آنرا پاک هفرمود ءايء و اولايبواسطه انب
 ه کن تا در او داخل شوم و روح تو منظر من است آنرا پاکزّ و من

 هيّ هلا تيّ که قرب  ميديپس فهم .مري س کن تا من در آن جا گمقدّ و 
 به دخول در ملکوت اّللّ  هيّ هلا تيّ به توّجه الی اّلّل است قرب

 هيّ هلا تيّ خبدمت عامل انسانی است قرب هيّ هلا تيّ است قرب
 امم عيبه اتّفاق و احّتاد مج هيّ هلا تيّ به حمّبت بشر است قرب

 انسان است عيبه مهربانی به مج هيّ هلا تيّ ن است قربايو اد
 ليبه حتص هيّ هلا تيّ ت است قربقيی حقحترّ به  هيّ هلا تيّ قرب

 به خدمت صلح عمومی است هيّ هلا تيّ علوم و فضائل است قرب
 فاق جاننبه ا هيّ هلا تيّ است قرب سيو تقد هيبه تنز  هيّ هلا تيّ قرب

 عيکه آفتاب بر مج  ديمالحظه کن .ت و منصب استعزّ و مال و 
 تقوّ پاک و مقّدس بتمام  ءکائنات می تابد لکن در صفحه

 ی نداردبيه هبره و نصاياست انوار مشس ساطع است اّما سنگ س
 کد و درخت خشري اشراق آن پرتوی نگ و خاک شوره زار از

 چشم کور مشاهده انوار نکند بلکه وبد اياز حرارت آن پرورش ن
 نفوسی که چشم پاک دارند مشاهده آفتاب کنند و درختانی که

 استعداد حاصل ديبا پس انسان .ندري او هبره گ ضيسبزند از ف
 



 ١٥ ص
 نداشته تيّ تا انسان استعداد و قابل ديا مناديپ تيّ کند و قابل

 در او ظهور و بروزی ندارد ابر رمحت هيّ هلضات او يباشد ف
 پس .دينرو  نيحايپروردگار اگر هزار سال بر شوره زار ببارد گل و ر 

 ارتا باران رمحت پروردگ ميو طاهر کن بيّ ط ديقلب را با ءمزرعه
 تا انوار ميا کنديا پنيو چشم ب دياز او برو  نيحايبر او ببارد و گلها و ر 

 گلستان استشمام  ءتا رائحه ميآفتاب مشاهده گردد و مشامها پاک کن
 اّما .تا ندای ملکوت اّلّل استماع گردد ميشود و گوش را مستعد کن

 نشنود و نداء ملکوت دياعلی آ مألآهنگی که از  گوش که کر است هر
 ره استشماممعطّ  ءاّلّل بسمع نرسد مشام که مزکوم است رائحه

 و استعداد تيّ ا کرد تا قابلديو استعداد پ تيّ قابل ديپس با .نکند
 ليدر اجن حيحضرت مس .نکند ريتأث هيّ هلضات او يحاصل نشود ف

 ختمی است که دهقان رينم نظکيناتی که من مايب نيکه ا  ديرمافيم
 بعضی بر سنگ افتد و بعضی در خاک شورهمی افشاند و آن دانه ها 

 مبارکه ءهبيّ ن علفها افتد و بعضی در ارض طايافتد و بعضی در م
 وجه انبات چيآن ختمی که در شوره زار افتد فاسد گردد و هب .افتد

 نشود آن ختمی که بر سنگ افتد اندکی انبات شود و لکن چون
 افتد خفهن علفها ايد و آن دانه که در مخشکه ندارد می شير 

 پاک افتد انبات نين دانه که در زمآشود اّما نگردد و انبات 
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 طور نيو مه .گردد  ليشود و سبز گردد و خوشه شود و خرمن تشک

 ند به بعضیکيمن ريتأث ابداا نم به بعضی قلوب کيناتی که من مايب
 ود و بعضی چون اوهامشيند بعد فراموش مکيم رياندکی تأث

 ودشيی من در آن غرق مايو وصا حينصا نيد دارند اايز 
 من می شنوند حيو نصا تيّ قتی که وصو اّما نفوس مبارکه و 

 ودشيم مخر ردد و سبز و گيدر قلوبشان آن ختم پاک نابت م
 و چون ستاره ها ديمی منا هيالهنا ت ماايروز بروز ترقّ 
 قتايل که تا  ديمالحظه فرمائ .درخشند می تياز افق هدا

 پس .نگردد ندای ملکوت بسمع نرسد و استعداد حاصل
 تا ندای ملکوت ميا کنديقت پايتا استعداد و ل ميما بکوش ديبا

 به نفثات روح ميبشارات اهلی را استماع منائ مياهبی بشنو 
 و علم ميملل و امم گرد عيو سبب احّتاد مج ميالقدس زنده شو 

 بشر نيب هيّ نت روحاخوّ و ا ميوحدت عامل انسانی بلند کن
 ای پروردگار .ميفائز گرد هيّ ت ابدايو ح هيّ هلو برضای ا ميدهنشر 

 ضيکوت تو دارند و طلب فلبندگان توّجه مب نيزگار ار ای آم
 اهر کن تاطو  بيّ د خداوندا قلوب را طنيمنا تو می تيو عنا

 بند و روح ها را طاهر و مقّدس منا تا پرتوايقت حمّبت تو ايل
 مقّدس کن تا مشاهدهت بتابد چشمها را پاک و قيمشس حق

 



 ١٢ ص
 د گوشها را پاک و مقّدس کن تا ندای ملکوت تونيانوار تو منا

 و تو ميري و تو مقتدری و ما فق ميفيخداوندا ما ضع .شنوند
 رحم کن عفو فرما استعداد ايخدا .و تو مطلوبی ميغنی و ما طالب

 و منجذب به ميالطاف تو شو  کن که مستحقّ   تيعنا تيّ و قابل
 تبّ و بنار حم مياب گردري ت سايو از ماء ح ميتو گردملکوت 

 قرن نورانی نيبنفثات روح القدس در ا ميتو مشتعل شو 
 را در حفظ عيفرما و مج تيظر عنامجع ن نياهلی اهلی با .ميزنده شو 

 حمفوظ و مصون فرما برکت آمسانی برای شيخو  تيو محا
 نفوس نازل کن در حبر رمحت خود مستغرق کن و به نيا
 حکومت عادله نيخداوندا ا .فثات روح القدس زنده منان

 تو است و تيدر ظّل محا مياقل نيخبش ا قيفو تو  دييرا تأ
 مبذول دار و فضل شيخو  تيعنا ايخدا .مّلت بنده تو نيا

 کن  زيمّلت حمرتمه را عز  نيو موهبت خود ارزان فرما ا
 توئی مقتدر توئی توانا توئی .قبول فرما شيو در ملکوت خو 

 .االحسان ريرمحن توئی خبشنده و مهربان و توئی کث
 



 ١٨ ص
  (١)سفی هاايخطابه در اجنمن ت

 (٢)(١٣٣٠خر اآل مجادی١٣ )  ١١١٢می  ٢١رک و يو ين
 ُهواّللّ 

 خوشنودی را دارم تيهنا سياز احساسات جناب رئ
 سرور را دارم جبهت تيان هناشيا ءهلياز احساسات وک نيو مهچن

 آرزوی ما وحدت .ی استکيان ميی است و آرزو کيکه مقاصدمان   نيا
 عامل انسانی است و مقصد ما صلح عمومی پس در مقصد و آرزو

 ار يز  .ودشيدو مسئله مهمرت من نيا زو در عامل وجود مسائلی ا ميمّتحد
 ت نوع بشر است و صلح عمومی سببعزّ وحدت عامل انسانی سبب 

 و اعظم ميمّتحد دو مقصد نيعلی االرض هلذا در امن  عيمج شيآسا
 تيا هناهين و تئوزوفايهبائ نيوارم که بديمقاصد نه هلذا ام نياز ا

 یکيکه مقاصد هر دو   نيالفت و حمّبت حاصل شود جبهت ا
----------------------------------------------------------

----------------------- 
 (١ )-  The Theosophical Society(٢) -  ١١٠ص  ١اآلثار ج  عيبداشرح در 



 ١١ ص
 مشرتکند هيّ ی است در احساسات روحانکياست و آرزوی هر دو 

 ه ئی الزمميعظ قّوه کيم و يال .ملکوت اهلی مّتفق اند ديو در توح
 که امر صلح  ديانديمشا ها م .ه جمری گرددليمقاصد جل نيتا ا

 اراستقر  ضدّ قوای آفاق امروز  عيی است و مجميی امر عظلياکب خ
 نند که حرب سبب سرور استکيملل چنان گمان م نيا .امر نيا

 کهنيت است بگمان اعزّ نند که تفرقه سبب کيو چنان گمان م
 و مملکت و دولتی را دياگر مّلتی بر مّلتی هجوم آرد و فتح و فتوحی منا

 آن مّلت و دولت است و حال آنکه ترّقیسبب  نيمغلوب کند ا
 ميس بر افراد عائله کنايوان قتيمملل را  .خطاء حمض است نيا

 و اشخاصل از افراد متشکّ  زيّلتی نل از افراد است و هر معائله متشکّ 
 واضح است نيو ا .ه گرددميعظ ءعائله کي ديملل را مجع کن عيو اگر مج

 نيسبب خرابی است مه ءعائله کيافراد  نيکه نزاع و جدال ب
 خالصه .است ميملل مورث اهندام عظ نينوع جنگ و حرب ماب

 اا عيبشر مج ءعقال عيء اهلی و مجايانب عيکتب اهلی و مج  عيکالم مج
 فق بر آنند که جنگ سبب خرابی است و صلح سببمّتحد و متّ 
 کيزد ولی ان انسانی براندايّتفق اند که جنگ بنمآبادی کّل 

 حرب را منع کند نيو ا ديصلح را اجرا منا نيه الزم که اميتی عظقوّ 
 تيکفا  شیءه علم ب جمّردا ر يانسانی را اعالن کند ز  و وحدت عامل

 



 ١٠٠ ص
 ود انسان اگرشيانسان اگر بداند غنا خوب است غنی من .ندکيمن

 تعزّ ود انسان اگر بداند شيبداند که علم ممدوح است عامل من
 س دانس ن سببايود و علی هذا القشيمن زيمقبول است عز 

 صّحتت انسان وبی صحّ از دانس ن خ ميبگوئ کراراا   .تسيحصول ن
 الزم دارد هيبد بلکه معاجله الزم دارد استعمال ادو ايمنی 
 اسرار امراض باشد عيحاذق الزم دارد که مطّلع بر مج ميحک

 معاجلات باشد و به حکمت تاّم دستور العمل عيلع بر مجو مطّ 
 که صّحت  ميبدان جمّرددهد تا صّحت کامل حاصل گردد 

 رگيد .ت و عمل الزم استقوّ د و شيخوب است صّحت حاصل من
 است اّول دانس ن زيمشروط به سه چ شیءآنکه حصول هر 

 زيسه چ نيا عيق هر مسئله مجعمل در حتقّ  سوماراده  دوم
 ساخ ن بعد عمل و ءر خانه است بعد ارادهصوّ الزم اّول ت

 هلذا .حاصل گردد ديثروت آن وقت ام قّوهه عمل موکول ب
 ها ديکه سبب اجرای ام  ميهسته ميعظ قّوهء کيما حمتاج 
 مقصد و آمال نيا هيمادّ ی اقو ه واضح است که ب نيشود و ا

 ودشيحاصل م تيّ جنس قّوهءب مياگر بگوئ .ودشيحاصل من
 ود اوطان خمتلفشيم تيّ نطو بقّوهء  مياجناس خمتلفند اگر بگوئ

 قّوهءاحّتاد و وحدت عامل انسانی و صلح عمومی ب مياست و اگر بگوئ
 



 ١٠١ ص
 ا منافع دولر يت ملوک خمتلف است ز ايّ سايود سشيسی مايس

 وحدت نيا هيّ نيد ديتقال قّوهب ميو ملل خمتلف است و اگر بگوئ
 پس واضح .خمتلف است ديتقال نيگردد ا  سيعامل انسانی تأس

 ت جزسيها خمتلف و حمدود است و ممکن ننيا عيشد که مج
 و نفثات روح هيّ هلو فتوحات ا هيّ روحان قّوهءو  هيّ معنو  ءهبقوّ 

 تسيممکن ن نيجلوه منوده جز با ميقرن عظ نيالقدس که در ا
 .فعل خنواهد آمد زيّ اند حبميم قّوه زيّ حمقصد در  نيااّل ا و

 زيسبب احّتاد امم شد چه چ زيچه چ خيدر تار  ديمالحظه کن
 بشر عيمج ترّقیسبب  زياخالق عمومی شد چه چ ليسبب تعد

 مينيمی ب ميمالحظه کن خيتوار  عيدر مج قيو حتق قياگر به تدق ؟شد
 ن اهلی بوده و اعظم سببايه ادشيکه اساس احّتاد و اتّفاق مه

 دين اهلی نه تقالاينی اساس ادعيجبهة وحدت بشر بوده است 
 در اآلنی که ديتقال نيا ار يز  .در دست ناس است اآلنکه 

 ر است هلذا سبب نزاع استگيدکي نيدست است بکّلی مبا
 است سبب بغض است سبب عداوت است سبب حرب

 ناياساس اد مينيحال بب .ن اهلی استايولی مقصد ما اساس اد
 وحدت دوماد است جياست اّول اساس وحدت ا زياهلی چه چ

 ستايوحدت اوطان است چهارم وحدت س سوماجناس است 
 



 ١٠٢ ص
 زايز وطنی امتايز جنسی امتايزات شخصی و امتاينی امتعياست 

 ظاهر حيکه حضرت مس  ديمثالا مالحظه فرمائ .دسی منانايس
 جيشد امم خمتلفه رامجع کرد ملل متحاربه را صلح داد ترو 

 وحدت عامل انسانی کرد مّلت رومان که مّلت قاهره بود مّلت
 ريبود و سا متّدننان که مّلت فلسفه بود مّلت مصر که مّلت و ي

 .منوده مجع ه راري ن و غاين و کلداناين و آشور ايملل مثل سر 
 حياختالف و نزاع و جدال بودند حضرت مس تيها در هنانيا
 نايو نزاع و جدال را از م نياقوام خمتلفه را مجع کرده و تبا نيا

 قّوهنکرد و ب هيّ نوط قّوهنکرد ب هيّ جنس قّوهکار را ب  نيبر داشت ا
 روح القدس جمری قّوهکرد ب  هيّ هلا قّوهنکرد بلکه ب هيّ سايس

 ختالف نيوسائط امکان ندارد و ااّل مه نيداشت هلذا جز با
 ديولی خباطر خطور منا .االبد باقی خواهد ماند یو تنازع ال

 و مشروط هيّ هلا قّوهءه منوط بميامور عظ نيق اقّ که چون حت
 ؟ميور ايرا از کجا ب نيا ،است هيّ ضات ربّانو يبنفثات روح القدس و ف

 ميوئگيقدر م نيهلذا ما مه ديخباطر می آ سؤال نيه اقيفی احلق
 ت سلطنت خداسياست خدای تازه ن ميخدا خدای قد نيکه ا

 سلطنت سلطنت نيت اسين دياست سلطنت جد ميسلطنت قد
 دستگاه نيا ديکون نامتناهی را نگاه کن  نيت اسيشش هزار ساله ن

 



 ١٠٣ ص
 ت امساءسيشوکت کار چند قرون ن نيسلطنت با نيعظمت و ا نيبا

 و نفس امساء و صفات اهلی مستدعیاست  ميو صفات اهلی قد
 قيحقا عيت است مستدعی مجقوجود کائنات است مستدعی خل

 بوجود خملوق تيّ ر خوب خالقايبس ميخدا را خالق گوئ .است هيّ نکو 
 ميوئگيم ؟بدايق قّ خدا چگونه حت تيّ خالق ،منوط اگر خملوق نباشد

 رّب است ميوئگيم ؟چگونه رازق است ،رازق است اگر رزق ندهد
 است ميپس خدا خالق از قد ؟چگونه رّب است ،اگر مربوب نباشد

 خملوق داشته مياست و از قد مياست رّب از قد ميرازق از قد
 شبهه چيپس ه .مربوب داشته ميمرزوق داشته و از قد ميو از قد

 لشکرواهد خيم تيّ است سلطنت رع ميمناند که سلطنت اهلی قد
 .واهدخيء و وکالء مواهد وزراخيواهد خزائن و دفائن مخيم
 بدون تيّ ر منود بدون مملکت بدون رعصوّ ود پادشاهی تشيم

 د وقتی بوده که خدا نه خلقینيو گيکه م  نآنا ؟بدون وزراء لشکر
 ه خدا را عزلقيی داشته فی احلقتيی داشته نه رعلشکر داشته نه 

 منوده سيسلطنت تأس رينی تازه منصوب شده تازه سر عينند کيم
 هلذا خداوند باری تعالی .ديو گيمن زيچ نينخوار چ ريطفل ش

 .بوده ريبوده و بص عيبوده مس یيه خالق بوده رازق بوده حمشيمه
 است و ميقد زياهلی ن ضياست ف ميکه ذات اهلی قد  نيمهچن

 
 ١٠١ص  
 خداوند چون من .رض را احاطه منودهالضات او من علی او يف

 زيفات ناالمسآء و الصّ  ثيات نا حمدود است من حالذّ  ثيح
 زياو ن ضيچون نا حمدود است ف تيّ هت الو قيحمدود حق ريغ

 ی ندارد کماالت اوتياست هنا مياو قد تيّ هنا حمدود است الو 



 پس .ی نداردتياست هنا مياو قد تيّ ی ندارد ربوبتياست هنا ميقد
 ضيبر عامل وجود ف شيمهان قسم که نفثات روح القدس در پ

 است انتهائی مستمرّ او  روح القدس ضيقسم ف نيمه ديخبش
 ميه است اگر بگوئدياو بآخر رس ضيکه ف  ميبگوئ ميندارد منی توان

 آفتاب و حرارت ضيف .ودشياو منتهی م تيّ هود الو شياو منتهی م ضيف
 و ضيکه ف  ديايآفتاب ابدی است و سرمدی است و اگر روزی ب

 ا مشسر يآفتاب در ظلمت ماند ز حرارت آفتاب منقطع گردد 
 ميپس اگر خبواه .ی استکيت تار سيء مشس نايرت و ضبدون حرا

 باری .ميخود خدا را حمدود کرده ا ميضات اهلی را حمدود کنو يف
 ديمستبشر به بشارات اهلی باش ديحق باش تيمطمئن بفضل و عنا

 ش معامله کرد آنتيآن خدائی که بر امم سابقه بفضل و رمحان
 خدائی که آن ديه روح اهلی خبشميخدائی که در ازمنه قد

 ابدی عطا فرمود مهان خدا در هر زمان در هر وقت ضيف
 هلذا .ديمقتدر است که عامل انسانی را مهبط انوار ملکوت منا

 



 ١٠٥ ص
 واند بدهدتيداده حاال هم م شيآن خدائی که از پ ديوار باشديام

 آن خدائی که ديظاهر منا شيانسان صورت و مثال خو  لکيهو در 
 حال هم قادر است بدمد و خواهد دينفخه روح القدس دم

 نيه ساری است اشيروح مه نيفضل او انقطاعی ندارد و ا ديدم
 ديمالحظه کن .ت که منقطع شودسين زياهلی جا ضياهلی است و ف ضيف

 نوعی از چيا در هر يز  ؟را توان حمدود کرد هيّ ذرّات جزئ چيه ايکه آ
 ديبگوئ ديوانتيم ايآ ،نه زيجا تيّ ه حمدودقيانواع کائنات فی احلق

 ايدر  نيمنتهی با ايت در سير نگيد ئی طبقه طبقه منتهی شد و نيکه ا
 نيباران شد بعد از ا نيت باران منتهی باسيئی نايشد بعد در 

 اشراق مشس نيت اشراق مشس منتهی شد و بعد از اسيبارانی ن
 در کائنات مينيراّلّل وقتی که می بفاستغ ؟نيممکن است ا ؟تسين

 پس چگونه توان گفت که آن ،است مستمرّ اهلی  ضيف هيمجاد
 ضات ابدی منقطعو يروح القدس آن ف قّوهءربّانی و آن  ضيف

 اعظم از مجاد است هيّ هلضات او يف قيواضح است که حقا نيا ؟شد
 زيت نقيروح حق البّته مستمرّ بعد از آنکه جسد نوع انسان 

 ت وقيباشد و حق مستمرّ ت که جسد نوع سيا ممکن نر يز  مستمرّ 
 نين مهچناينم که در مکيمن خدا را شکر م .نباشد مستمرّ روح 

 یحترّ دارند  هيّ م که احساسات روحاننيمجع حمرتمی خود را می ب
 



 ١٠٦ ص
 ان صلح عمومی است مقصدشانشيآرزو  تيد هنانيمانيت مقيحق

 ودشيمالحظه م مينکيچون نظر در کائنات م .خدمت بعامل انسانی است
 عيدر مج هيّ ري دارد مثالا ماده اث ريمراتب س عيء در مجايشی از ائيشکه هر 

 ج آنجی حاصل شود نظر از متوّ وّ متن دارد و در هر جا ايکائنات سر 
 عيدر مج هيّ هلضات او يطور ف نيد مهنيود روشنائی می بشير ممتأثّ 

 ن دارد و اّولی نداشته و آخری خنواهد داشتايکائنات سر 
 نامتناهی جلوه ضيد آن فدر هر مقامی استعدادی حاصل شو 

 نيکه ا  مياهلی بتوان تيکه بعون و عنا  ميوار باشديپس ام .ديمنا
 ضيف نيبشر را با عيمج ميکائنات جاری منائ  عيت را در مجايروح ح
 تا عامل انسانی عامل اهلی گردد و عامل ناسوت مرآت عامل ميزنده کن

 صورت و ديالهوت شود و فضائل و خصائل عامل انسانی جلوه منا
 تيتشکر و رضا تيو من هنا .ل پرده برافکندکيه نيو مثال اهلی در ا
  ديابالغ منائ ل من احرتامات فائقهبَ دارم و مشا از قِ  سيرا از حضرت رئ

 از احساسات مشا  نيو مهچن ديق شو وارم که کّل برضای اهلی موفّ ديام
 برای  از هشيمسرورم و از خدا مه تيحاضره بی هنا و از احساسات نفوس

 .مبطلبم قيو توف دييکّل تأ
  



 ١٠٢ ص
 زا ولی اّللّ ري رک در معرفی مو يو ين - مبارک تيخطابه در ب

 (١)١٣٣٠اآلخر  مجادی ١٣عصر  ١١١٢می  ٣٠خان ورقا 
 .فی کنمرّ زا ولی اّلّل خان را بشما معري م واهم آقاخيامروز م

 اّل مهدیزا ورقاء پسر حاجی مري زا ورقاء است مري جوان پسر آقا م نيا
 ه قبولديد مؤمن شد صدمات شدز ياست حاجی ماّلمهدی  در 

 شد که از وطن نيکه جمبور بر ا  نيچوهبا خورد تا ا ديها دتيّ کرد اذ
 اا بير طوالنی که تقر ايراه بس نيدر ا .اکّ خارج شود آمد رو به عخود 

 گرفتار شد  ايو است به تعب و بالغاکيجا تا به شنيچند مقابل از ا
 آمد و در توی عّکاده و بعضی را سواره رو به ايرا پ بعضی راه

 واندخيمهه را مناجات م عّکاده می آمد رو به ايراه وقتی که پ
 مجال مبارک ناله و حنون تيرد و بر مظلومکيو زاری م هيگر 
 در آجنا وفات عّکا کينزد ديکه به مزرعه رس  نيمود تا انيم

 توّجه تير هنااجنذاب د تيانقطاع در هنا تيفرمود در هنا
 در اآلنعال قب او را من بدست خود ساختم و تاش تيدر هنا

---------------------------------------------------------
--- 

 ١١١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا -(  ١)



 ١٠٨ ص
 وانی بلکه ازج تيزا ورقاء از بداري پسرش آقا م .مزرعه است

 بود توّجه مبلکوت ديّ شد موّفق و مؤ امر داخل  نيدر ا تيّ سّن طفول
 فصاحت و بالغت بود زبان او قاطع بود تياهبی داشت و در هنا

 کس منی توانست مقاومت کند با هر کسچيش واضح هليو دل
 ان بودر يا ديد و در شعر و انشاء وحشيمود غالب منيصحبت م
 اء بود نزدحبّ الّسلطان که قاتل ا ظلّ عصر بود حّتی  نيمشهور ا

 تيان بود و در هنار يزا ورقاء اّول شخص اري شهادت داد که ممن 
 علی نيزا حسري آمد با برادرش م عّکازا ورقاء به ري م نيبعد ا .کامل

 شدند و بشرف لقای عّکاده آمدند تا وارد اياز راه های دور پ
 بعد مجال مبارک امر فرمودند .سفر اّول بود نيمبارک مشّرف شد ا

 شهر ها اعالء کلمة اّللّ  عيان  کند و در مجر يسفر با غيکه برای تبل
 زاري بعد از صعود با دو پسرش م .نمود بعد صعود واقع شدبرا 
 من بودند بعد شيتی پآمد و مدّ  عّکازا روح اّلّل به ري اّلّل و م زيز ع

 ول گردند هلذاغمش غيان بروند و به تبلر يمن امر کردم که با عّکااز 
 ندديگذران م را میايّ مة اّلّل و نشر نفحات اّلّل ااعالء کله رفتند و در آجنا ب

 در زجنان او را با پسرش روح اّلّل که .ندديتا آنکه بزجنان رس
 در آورده در حبس انداختند ريزجن ريدوازده ساله بود گرفتند و در ز 

 طهران ءبه طهران آوردند حبس کردند بعد در حبس خانه ريو با زجن
 



 ١٠١ ص
 روح اّللّ  نيا .کردند  ديعقوبات شه اشدّ ا بآن دو نفس حمرتم ر 

 فتگيو م ديوسبيرد مکيرا بلند م ريبود زجن ريزجن ريمادامی که در ز 
 را بر سر من گذاشتند ريزجن نيتو ا لينم در سبکيرا شکر م تو ايخدا
 بر امرت ميتوئی قادر و مهربان هر چند طفلم مرا ثابت و مستق ايخدا

 کردند و حضرت  ديا در حبس شهباری آن نفوس حمرتمه ر  .منا
 حاال آن نفوس .اّللّ  هباء ايرد کيد مايت شهادت فر روح اّلّل در وق

 اّلّل خان زيزا عز ري ی مکيدگار برای ما گذاشتند ايحمرتم دو 
 زا ورقا نفسی بود کهري زا ولی اّلّل خان آن مري آقا م نيی هم اکي

 قدسنداشت جوهر حمّبت اّلّل بود در ساحت ا یري مثل و نظ
 علی ديمقبول بود هلذا مشا ذکر انقطاع و اجنذاب آهنا بنمائ

 حمّبت اّلّل بود به چه  از اخلصوص انقطاع آن طفل به چه نوع پر
 .فائز شد جانفشانی کرد و بشهادت کبی سرور و شعف روحانی
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  (٢)ردو فليم قالييپن شو در  نات مبارک در منزل مسرتايب
 (٣)(١٣٣٠االخر  مجادی١٢ ) ١١١٢جون  ٣رک و يو ين

 ُهواّللّ 
 آن ميآمسانی خبور  ءدر جملس مشا مائده ميوار ديام

 ی است که به حمّبت مجع شده و هرتيمجع نيا ار يبتمامه مطابق مذاق ماست ز 
 ءاصل مائده است مائده آمسانی در آجناست و نيقيمجعی که به حمّبت مجع شده 

 آمسانی ءمائدهمذکور است که  ليدر اجن .آمسانی حمّبت است
 ن اهالی شرق مذکور است کهايبر پطرس نازل شد و در م

 ءمذکور است که مائده نينازل شد و مهچن حيحبضرت مس
 حيصح نياست که ا نيقيد و شينازل م مياهلی بر حضرت مر 

 -----------------------------------------------------------
------------------- 

 (١ )-  Mr. Pen Show(٢) -Milford  (٣ )-  ١١٣ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ١١١ ص
 آمسانی ءمائده ميو هم بر حضرت مر  حياست که هم بر حضرت مس

 روح ءآمسانی مبقتضای آمسان است مائده ءاّما مائده .دشينازل م
 عقل حبسب عقل و آن مائده که بر ءحبسب روح و مائده

 د آنشينازل م ميمر د و بر حضرت شينازل م حيحضرت مس
 .د غذای قلوب بودشيحمّبت اّلّل بود روح انسانی از او زنده م

 ات آن غذایري غذای جسمانی موقت است اّما تأث نيات اري تأث
 ت جسم است اّما در آنايغذا ح نيآمسانی ابدی است در ا

 کلر  است که در منت ديی عرض کرد که در جراکي) .ت روحايغذا ح
 ل توّطن کرده اند فرمودند ( صادقندايه و خديخانه ئی خر 

 عامل وطن ءه اند چه نوع منزلی است مههديدر قولشان اّما نفهم
 سی مثل مشاها باشندو من است و مهه جا متوّطن هستم هر جا نف

 در قلوب دياصل وطن قلوب است انسان با .آجنا وطن من است
 ت از دست مههسيکس نچيخاک مال ه نين کند نه در خاک اتوطّ 

 ریگي) د .ی قلوب استقيود اوهام است لکن وطن حقري ون مري ب
 ود فرمودند ( جسدشيکه بروح انسان چه م  دياز بعد از موت پرس

 ود هر چهري ود از آجنا آمده به آجنا مري خاک م ريدر ز 
 ود جسم انسان چونري ا شده هبمان جا مديی از کجا پنيمی ب

 زد خدا آمدهود اّما روح انسان از نري از خاک آمده خباک م
 



 ١١٢ ص
 یليجا جّنت است خنيا دياحلمد ّلّل مشا خوش .ودري بنزد خدا م

 دارد روح تيّ ی روحانليی خوب جائی است خليبا صفا است خ
 یميهبجت عظ کيند کيم ادياهتزازی پ کيجا نيانسان در ا

 .ديهد خوب جائی انتخاب کرده اديروی م
 است چون خلوتجا برای اطفال هم خوب نيا ايآ ديزنی پرس( 

 مؤانس هم سّن الزم دارند فرمودند ( از برای اطفال اياست 
 از برای چشمشان فکرشان عقلشان مهه .ر خوب استايبس
 اّما اطفال اگر با ادب باشند الزم است .شان خوب استز يچ

 ل بسنّ وقتی که طف دينکيباشند مالحظه مبعضی اوقات با هم 
 مرغها ديمانير مگيل دبه مؤانست اطفا ليسد مري سالگی م دو

 .وندشينند چه طور مجع مکير پرواز مگيبا مهد ديرا مالحظه منائ
 که چه قدر از اطفال  ديخباطر دار  چيتان هتيّ در سّن طفول ايآ

 ؟ديدشيهم سّن خودتان خوشتان می آمد چه قدر مسرور م
 ی خوششانعيگونه مناظر طب  نير از اايحضرت هباء اّلّل بس
 ند که شهر عامل اجسام است اّما کوه و صحرامی آمد و فرموده ا

 ت مسجون بودند وايدر متام ح نيعامل ارواح با وجود ا
 ی ممنون کلمبوسليخ ديمشاها با .ه افتادندديی شدايدر بال

 ی برای مشا کشف منود از اغربميمملکت عظ نيکه چن  ديشو 
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 ديبا ديگرد  رمشهو  کياو کشف کرد لکن بنام امر  غرائب آنکه

 هر .بود نيباشد و حق و عدالت ا ايه امسش کلمبقيفی احلق
 هر چه فائده داشته باشدو لو  هيّ کائنی از کائنات نا سوت

 ضررش ايه ديفا اينظر کرد که آ ديالبد مضرّتی هم دارد لکن با
 عامل در اا اکتشاف کلمبوس ظاهر از حاال اگر چه  .رت استشيب

 ننموده کيکشف امر   بوسممشّقت و تعب افتاد مثالا اگر کل
 مهه نفوس نيد و اشيساخته من کيانتيبود کشتی بزرگ مثل ت

 است چيضرر ها بالّنسبه مبنافع ه نيشت لکن اگيغرق من
 حمض ريی که خز يامروز چ .ر نظر منودگيبفوائد د ديهلذا با

 است ريحمض و صرف خ رياست که خ هيّ است آن امور روح
 که نور است و ازنيجهت ضرر ندارد جبهت ا چياز ه ابداا 

 رک فرمودند ( قدریو يو ي) در باب ن .ودشينور ضرری حاصل من
 زنبور ءاند مثل خانهميخانه ها خفه است مثل قفسها م

 ميما وقتی در ارّابه سوار شد .جاها خوب استنياند اّما اميم
 که از جهّنمی به هبشت وارد  نيق مثل االيي نيو وارد ا

 به آبشار وقت مراجعت ميامروز بعد از ورود رفت .ميشد
 خانه کيدر  ميفرار کرد ميباران گرفت قدری باران خورد

 در الواح حضرت هباء اّلّل است که وقتی حضرت .کينزد
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 گرفت حضرت  ديبود باران شد کيبان بود شب بود تار ايدر ب حيمس

 هيبردند مالحظه فرمودند که سباع ضار  فيتشر  ئی مغاره کيرو به 
 بر ديتادند باران شدسيون در  باران اري ست بعد بدر آجنا ا

 نهايفرمودند ای خداوند از برای مرغان آش ديار بيسر مبارک م
 مغاره قرار دادی و از برای گوسفندان هيقرار دادی و از برای سباع ضار 

 انسان جائی خلق نکردی کهابن مکان قرار دادی اّما از برای 
 ی که بسرت من خاک استنير می بای پد .ديخود را از باران حفظ منا

 (بعد فرمودند)ه است چراغ من در شبها ستاره است ايغذای من گ
 که آن موهبتی که به پادشاهان  نيت غنی تر از من جبهت اسيک

 ندادی مبن ايندادی به فالسفه ندادی به اغن امر اندادی به 
 در آثار مبارک حضرت هباء ؟ت غنی تر از منسيک  ،احسان کردی

 ت ازايروا نيت و اسين ليمذکور که در اجن ايبعضی قضا اّللّ 
 و بر بزرگواری حيمس تيّ علو است و مبنای آن بر  حيت مسايح

 د حضرتنيو گيم مير از برای مشا بگو گيد تيحکا کي .حيمس
 روز داخل در دهی شد حکومت غدغن کرده بود کي حيمس

 زدیرا در خانه قبول نکنند چون در آن اطراف د که اهالی غربا
 ه زنري پ ،ه زنیري پ کي ءحضرت آمدند در خانه .د شده بودايز 

 شرم کرد که حضرت را قبول نکند وقتی که نظر جبمال حضرت
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 نمکيقبول من ديوقار حضرت منود راضی نشد بگو  ءکر و مالحظه

 ه زن ملتفت احوال حضرتري پ نيبعد ا .هلذا بکمال احرتام قبول کرد
 ا است آمد دست حضرت راديبزرگواری هو در اطوار آثار  ديشد د

 پسر نير را ندارم اگيپسر دارم کسی د کيعرض کرد من  ديبوس
 .ميسعادت گذران می منود تيرد بنهاکيعاقل بود کامل بود کار م

 ما را پر از ءش شده مامت زده است خانهوّ حال چندی است مش
 الش احلوّ مش ديآيند لکن شب مکيوز ها کار مغّصه و حزن کرده ر 

 حضرت فرمودند .هددينم جواب منکيم سؤالخواب ندارد و هر چه 
 او را نزد من بفرست مغرب شد پسر آمد مادرش گفت ای پسر

 بعد .شخص بزرگواری است اگر دردی داری آن را باو بگو نيا
 چه دردی ،منيبد حضور حضرت نشست فرمودند بگو بآن پسر آم

 درد کيمگو تو  عرض کرد دردی ندارم فرمودند دروغ ؟داری
 نم من سرتکيکسی کشف منسّر   م مننيرمان داری بگو من امديب
 عرض کرد در من .نمکيرا کشف من توسّر  نم مطمئن باش بگو منکيم

 عرض .نمکيفرمودند بگو من او را عالج م .دردی است دوا ندارد
 فرمودند بگو من درمان .تسيکرد چون درمان ندارد عالج ممکن ن

 عرض .فرمودند که هر دردی باشد ،دردی باشدگفت هر   ،دارم
 فکری کرد .نم فرمودند بگو تو پسر من هستیکينم شرم مکيم ايکرد ح
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 .نمکيم فرمودند من از تو عفو منيسوء ادب می ب ديگفت بزبامن منی آ

 جا پادشاهی هست که مننيبا کيعرض کرد که در شهری نزد
 من خار فروشی استا کرده ام وصنعت ديتعّلق بدخرت او پ

 حضرت فرمودند مطمئن باش من انشاء .ر چه عرض کنمگيد
 است حضرت نيباری خمتصر ا .سامنري را بتو م اّلّل مراد تو

 رفت وگردند رفت و آن دخرت را  از برای او اسباب فراهم آو 
 دخول در اطاق جّرددر شبی که وارد حجله گاه دخرت شد مب

 خود گفت که شيو پ ديی رسز يت و جالل خباطرش چنيز  پر
 پس چرا برای ،ق منودقّ را حم ميامر عظ نيشخص از برای من چن نيا

 ايّ مه زيکرد از برای خود ن  ايّ مهمادام از برای من  ؟خودش نکرد
 هايود گديباهنا مايقوای معنوی باز در ب نيمی توانست و حال با ا

 را فقر تيد و هنانيی می نشکيوابد در تار خيورد روی خاک مخيم
 بدخرت گفت تو باش من ديفکر باو رس نيکه ا  نيا جّردمب .دارد

 بان عقبايون رفت در بري ردم آمد بگيوم و بر مري کاری دارم م
 ا کرد گفت ای موالی من تو منصفانهديآخر حضرت را پ .حضرت

 یري مبن معامله نکردی فرمودند چرا عرض کرد از برای من خ
 تو شياست که پ نيقي واهی که از برای خود منی خواهیخيرا م

 مقبول بود از برای خودت نيموجود و اگر ا نياعظم از ا یئيش
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 ری داری که اعظم ازگيد زيردی هلذا معلوم است که چکير ماياخت

 تو مرغوب شيی دادی که پز ياست پس انصاف ندادی مبن چ نيا
 تيّ تو استعداد و قابل ايآ ،وئیگيحضرت فرمودند راست م .تسين
 هانيا ءوانی از مههتيفرمودند م .وارمديرا داری عرض کرد ام نيا

 اّلّل است آن اعظم تيمن هدا شيفرمودند پ .گفت بلی  ؟بگذری
 او در عقب حضرت افتاد بعد حضرت ايوانی بتياست اگر م هانياز ا

 ده نيکنزی داشتم در ا  کين آمدند فرمودند من و يّ نزد حوار 
 ريز من است من آنرا از ز کن  نيخمفی بود حال جنات داده ام ا

 اظهار حزن منود نيی از حاضر کي)هم ديون آوردم و بشما مري ب نيزم
 ّلّل در عامل روح احلمد (فرمودند ديواند فارسی صحبت مناتيکه من

 وقتی کي .دنيمانير صحبت مگيدکي ت قلوب باسيحجاب لسانی ن نيا
 ماجنمن آن بود که تکلّ  نيشد اساس ا ليتشکان اجنمنی ر يدر ا

 را هيکلّ   ءمهّمه ءهيّ قض کيمن دون لسان می منودند و به ادنی اشاره ئی 
 کيکه به   ديرس ئی کرد بدرجه  ترّقیی لياجنمن خ نيا .هماندندفيم

 هانيکه ا  ديحکومت ترس .دشيمفهوم م هيکلّ   ءهيّ قض کيانگشت  ءاشاره
 کس نتواندچيحکومت که ه ضدّ کنند   ليی تشکتيّ وانند مجعتيم

 قّوهد خواهد داشت هلذا بايرا بفهمد ضرر های ز  مقاصد آهنا
 واستخيهر کس م .ميآن را برای مشا بگو  ءهيّ قض کي .منع کرد هيّ جب 
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 باب نيها در انيتاد اسيداخل آن اجنمن بشود می آمد دم در می ا

 .ادندديی مأردند و بدون تکّلم ر کير مشورت مگياشاره با مهد کيبه 
 نگاه کرد سيتاد رئسيلقه آمد دم در ااخل بيشخص عج کيوقتی 
 بود آب زيروی م اخللقه است فنجانی بر بيعج ديتش دئيبه ه

 ديت تا آنکه به لبالب رسخيروی آن ر  داشت و دو باره آب بر
 .شخص ندارد نيجملس ما جای ا نينی اعيبود  ردّ عالمت  نيا

 الی نازک گرفت و بکمليپر گل خ کيذکاء بود هلذا  اّما آن آدم با
 احرتام وارد اطاق شده روی آن فنجان بکمال دقت گذاشت

 قدرنينی مرا اعيمد مهه مسرور شدند ايکه آب فنجان حبرکت ن
 برگ گل حمتاج جبا نيم که مثل افيقدر لط نيت اسيحمّل الزم ن

 شاراتمکاملاتشان با عيمج .تم دست زدند و او را قبول کردندسين
 اديکه ذهن و ذکاء تندی پ  منودند و سبب شد ترّقیی ليبود و خ

 ر صحبتگياغلب با چشم با مهد .د شدايفراست  آهنا ز  ترّقیکردند و 
 .اندندري گی حبالت و حرکت چشم سخن مز يپاک تيردند و در هناکيم
 مثل کيقطعات امر  عيمبناسبتی فرمودند ( مبرور زمان مج( 

 ش داخل احّتادتيّ کزی مجعر ای جنوبی و مکيو کانادا امر کيمکز 
 نيدر باب جنگ بزرگ که بعضی منتظرند ما ب) .وندشيعموم م با

 البد خواهد شد (فرمودند ديدول عامل اتّفاق افتد شخصی پرس
 



 ١١١ ص
 ئی گوشه  کيود مشا شيجنگ در اروپا م نيود اشيا داخل منکياّما امر 

 نه بفکر گرف ن قطعات اروپ ديری ندار گيکار بکار د  ديرا گرفته ا
 ديد راحت هستري مشا را بگ نيآن دارد که زمنه کسی طمع  ديهست

 در باب) .ر حمکمی استايی بسعيطب ءقلعه کي کياتالنت طيا حمر يز 
 اروپا (وضع حکومات مجهوری و مشروطه صحبت شد فرمودند

 کنند  اات مشا را اجر بيخواهد شد که ترت و سائر جهات جمبور
 حکومات تيهد و مرکز ديه رخ مميات عظيري اروپا تغ عيدر مج

 انصاف نيه اقيو فی احلق .ودشيت منتهی مايبه استقالل داخلی وال
 ا هر قدرر ينقطه جکومت شود ز  کي ءت که مملکتی بواسطهسين

 بلدی ءجات الزمهايد باشد از احتايست اعضاء مرکز ز ايعقل و ک
 اطراف مملکت منصفا عيمج ترّقیو حمّلی اّطالع تاّم ندارند و در 

 عينند مجکيرا خدمت م نين برلايآملان عيمثالا حاال مج .کوشند منی
 سيممالک و مستعمرات انگل عيد مجنيمانيرا خدمت م سيپار فرانسه 

 .اتی داردبياّما حکومت مشا خوب ترت .هدديت منيلندن را ز 
 سی و اقتصادی عرض کرداياز اشکاالت س نيشخصی از حاضر )

 اکيس منود مشکالت امر ايا را به اروپا نتوان قکيامر  (فرمودند
 ی از مشکالت اروپا کثرتکياست  چيبالّنسبه به مشکالت اروپا ه

 در فرانسه و آملان عموم مّلت عسکرند ولی مشا .ش استو يج
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 بال نيکه مشا را از ا  ديخدا را شکر کن ديت کبی راحتبيمص نياز ا

 ا امن و امان است و اّول علم صلحکيامر  ءجنات داده در داخله
 ود چون که انسانشيم نيکه ا  ديبدان نيقيود شيمجا بلند نيدر ا

 نايجا صلح در منياست که ا نيد و آن اري گيه مجياز مبادی نت
 .به اطراف خواهد منود تيجا سرانيخود مّلت بر قرار شد و از ا

 علی االطالق ديحکومت مملکتی با ايمنود که آ سؤالاز حّضار  یکي( 
 فرمودند ( معلوم است در دست عقال ايمردم باشد  عيدر دست مج

 د که آهنا رؤسای مجهور رانيه را انتخاب مناعزّ مّلت ا تيّ اگر عموم
 ار يمنتخب منتخب باشد ز  سينی رئعيانتخاب کنند هبرت است 

 تندسيآگاه ن هيّ سايمسائل س نياز ا ديو شا ديعموم عوام چنانچه با
 جيه عقالء ترو قيوند و هر مطلبی را فی احلقري م تيص عوام حببّ 
 اصالا در دست ديکار با  .روندگيی است عوام بآهنا معيطب نيدهند و ا

 صداقت تيدر هنا ديعقال باشد نه در دست عوام ولی عقالء هم با
 آهنا را حفظ ريد و خنيخدمت بعموم مّلت منا تيّ و خلوص ن

 چون در دست ديت امور مالحظه کنايدر کلّ  .نت کنندايص و
 خانه ديدر دست عمله دهود اگر کار شيخراب م ديعوام ده

 کار را عقال  .مهندس عاقلی الزم است کيود البد شيساخته من
 شدکيجنگ را سردار م ءهطيشند خر کينند عوام مهان تعبش را مکيم
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 ايآ .ه را دست آهنا بدهندطيود خر شينند منکيولی عوام جنگ م

 اّما اگر فتح و ظفر ؟اردو را دست افراد اردو داد کيود شيم
 در مسائل سؤال)  .شخص با جتربه عاقلی را جنرال کرد ديبا ميواهخ

 ی از مسائلکي نين و رجنبان شد فرمودند ( او ياقتصادی مال
 رانه وتهوّ حضرت هباء اّلّل است اّما معتدالنه نه م ءهيّ اساس
 بد عاقبت جبنگ خواهدايم نايمسئله بطور حمّبت الت نياگر ا
 ا امور و نظام عاملر يت ز سيکن ناشرتاک و تساوی تاّم مم .ديکش

 نيمعتدالنه دارد که نه فقرا ا قيطر  کيردد اّما گيخمتل م
 طور غنی گردند هم فقراء نيء اايطور حمتاج مبانند و نه اغن

 و سعادت زندگانی شيبر حسب درجات خود براحت و آسا ايهم اغن
 هفکر را کرد و او پادشا نيشخص بود که ا کياّول  ايدر دن .دنيمنا

 تش قبلايکار کرد ح  نيدای افمملکت اسپارته بود و سلطنتش را 
 فکر در سر او افتاد که خدمتی نيا .نانی بودو ياز والدت اسکندر 

 عامل سبب سعادت نيبکند که مافوق آن خدمتی نشود و در ا
 قسمتش کيهلذا اهالی اسپارته را سه قسم منود  .مجعی شود

 قسمتش اهل صنعت کي اع بودنده بودند که زرّ مياهالی قد
 .ن بودايکينی بودند که اصلشان از فناينانو يقسمتش  کيبودند 

 یقيپادشاه بود خواست مساوات حق نيلوکورکوس که اسم ا
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 .ديحکومت عادالنه منا سيوضع تأس نيسه قسم بگذارد و با نيا نيب

 تند فقطسيمکّلف ن چياع هستند هبه که زرّ ميگفت اهالی قد
 زياز حاصالت خود هستند مکّلف به چ کيدن ده مکّلف بدا

 اهل صنعت و جتارت هم سنوی خراج بدهند .تندسير نگيد
 حکومت ءو سالله که جنبا  سوم ءاّما طبقه .ر نهگيد زيولی مکّلف به چ

 ءهفيظست ملک و ايحرب و دفاع از وطن و سبودند و مناصب و 
 نايساوی در ماراضی اسپارته را مساحت کرد و بالتّ  عيآهنا بود مج

 اراضی را عيمثالا آهنا نه هزار نفر بودند مج .کرد  ميفرقه تقس نيا
 کيفرقه سرآمد آنرا  نياز ا کيمنود و هر  مينه هزار قسمت تقس

 ونري ب نيسهم داد باملساوات و گفت هر عشری که از آن زم
 نين اهالی بعضی قوانايو در م .مال صاحب آن ملک باشد ديآ

 امور را حکم داده بر حسب نيگذارد و چون ا  زير نگيو نظامهای د
 مّلت را در معبد خواست گفت من ديدخلواه خود باجنام رسان

 نيکه من بروم ا  نيسم بعد از ارت يلکن م ايواهم بروم به سور خيم
 از آمدن شيکه پ  ديد کنايهلذا مشا ها قسم  ديمرا هبم بزن نيقوان

 م در معبد قسمهایآهنا ه ديهبم نزن ابداا را  نيقوان نيمن ا
 نيبا تمّسکه مشيندهند و مه يريتغ ابداا مؤّکد خوردند که 

 ولی او از معبد .ديباشند تا آنکه پادشاه مراجعت منا نيقوان
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 نير بر نگشت و از سلطنت خود گذشت تا اگيون آمد و سفر کرد و دري ب

 ببی نگذشت که سز يچ هيّ اشرتاک ءمسئله نيو ا .حمفوظ مباند نيقوان
 ری دوگيی سه اوالد و دکياوالد و  جی از آهنا پنکيا ر ياختالف شد ز 

 هلذا مسئله مساوات .ا کرد تفاوت حاصل شد و هبم خورددياوالد پ
 رحم بفقرا کنند اياست که اغن نياست اّما آنچه هست ا ليمستح
 ندارد ئی اگر جمبوری باشد فائده اا خودشان نه جمبور  لياّما مب

 فيشد بل مبوجب قانون عمومی هر کس تکلنه آنکه جبب با
 دی دارد شخصايمثالا شخص غنی حاصالت ز  .خود را بداند

 شخص غنی کي ميآنکه روشن تر بگوئ ايحاصل کم دارد  ريفق
 و دارد حاالليده ک ريو حاصل دارد و شخص فقليده هزار ک
 ريند بل شخص فقري ت بگايمال کيت که از هر دو سيانصاف ن

 رياگر آن شخص فق .ت معاف باشداياز مال ديموقع با نيدر ا
 ت بدهدايت بدهد و شخص غنی هم عشر مالايعشر مال

 قانونی وضع منود ديصورت با نيپس در ا .تسيانصاف ن نيا
 و دارد و جبهت قوت ضروریليکه فقط ده ک  ريشخص فق نيکه ا

 ت معاف باشد ولی شخص غنیايرا الزم دارد از مال عيخود مج
 ت بدهدايدو مقابل عشر مال ايو دارد اگر عشر ليکه ده هزار ک
 و بدهد باز هشتليمثالا اگر دو هزار ک .سدري ضرری به او من
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 وليو دارد اگر ده هزار کليو دارد و آدمی که پنجاه هزار کليهزار ک

 منوال الزم نيی بر انيو دارد هلذا قوانليبدهد باز چهل هزار ک
 بکّلی هبم زد اگر امروز صاحبان ديرا با اجرت و مزد نيقوان نيا .است

 رگيسال د کي ايماه  کيکنند باز   مّ ضه ها بر مزد کار گران قيفابر 
 نيرت خواهند خواست اشيد بر آورده اعتصاب منوده بايفر 

 مبوجب ميت اّلّل را بشما بگوئعيحاال شر  .کار انتهائی ندارد
 کيه شر قيود بل فی احلقشيها داده مننيت اّلّل مزد باعيشر 

 دننکيدر هر دهی زراعت م زرّاعوند مثالا شيدر هر عملی م
 ء و فقراء بر حسبايند و از اغنري گياز زراعت حاصالت م

 ود و در آن ده انبار عمومی ساختهشيحاصالتشان عشر گرفته م
 ت و حاصالت در آجنا مجع گردد آن وقتايمال عيود که مجشيم

 ی که فقط بقدراعزرّ است کی غنی و ري ود کی فقشيمالحظه م
 یز يخوراک و خمارج خود حاصل بدست آورده اند از آهنا چ

 ت که مجع شدهايحاصالت و مال عيباری مج .ودشيگرفته من
 ود و اگر عاجزی در ده موجود بقدرشيدر انبار عمومی مجع م

 ر شخص غنیگيود و از طرف دشيقوت ضروری به او داده م
 وليی پانصد هزار کو الزم دارد ولليکه فقط پنجاه هزار ک

 حاصالت بعد از مصارفات دارد هلذا دو برابر عشر از او
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 دی مانده خرجايود و در آخر سال هر قدر انبار ز شيگرفته م

 است مهمّ ر اين بسو ياشرتاک ءمسئله نيا .ودشيمصارف عمومی م
 دول مّتفق عيمج ديو به اعتصاب مزدوران حّل خنواهد شد با

 قرار دهند که اعضاء آن از پارملاهنایجملسی  کيشوند و 
 عقل و اقتدار تين منتخب گردد و آهنا در هناايملل و اع

 دی بکنند و نه عمله هااين ضرر ز و يقراری بدهند که نه مال
 اعتدال قانونی بنهند بعد اعالن تيحمتاج باشند در هنا

 ات حمکم استنيکنند که عمله ها حقوقشان در حتت تأم
 عمومی قرار نيود و چون اشين حفظ مو يالمحقوق  نيو مهچن

 هر دو طرف جمری گردد اگر اعتصابی اتّفاق افتد تيبرضا
 ایهيمام مقاومت کنند وااّل کار خبرابتّ دول عامل بال عيمج
 شد علی اخلصوص در اروپا معرکه خواهد شد و ازکيد مايز 

 .مسئله است نيی از اسباب های حرب عمومی در اروپا مهکيمجله 
 ه دارد اگرقيی فابر کيی معدن دارد کياصحاب اموال  مثالا 

 ه در منافع با کار گرانقيفابر  ممکن باشد صاحبان معادن و
 باشند معتدالنه از حاصالت صدی چند بعملجات کيشر 

 کارخانه  ءهيّ از منافع عموم زيی نبياز مزد نص ريبدهند تا عمله غ
 ر باقی منی ماندده احتکانيدر آ .داشته باشد تا جبان در کار بکوشد
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 ه که ده هزارقيفابر  هر نيو مهچن .وردخيتکار بکّلی هبم محا ءمسئله

 ده هزار سهم از منافع دو هزار سهم را باسم نيسهم دارد از ا
 ن بعد آخرو يد که مال آهنا باشد و باقی مال مالنيکارگران منا

 ود بعد از مصارفات و مزد برشيسال هر چه منفعت م ايماه 
 هقيفی احلق .کنند  مين هر دو طرف تقسايسهام در ما ب عددسح

 ا کار گرانر يگذارد ز   نيقوان ديی ظلم بعوام شده باليتا حال خ
 راضی شوند هر سال هر ماه اعتصاب هيت باوضاع حالسيممکن ن

 در عسکر مياعتصابی در قد .ن استو يکنند و آخر االمر ضرر مال
 دايز  ديما کم است باعثمانی واقع شد گفتند حبکومت معاش 

 کرد بعد از چندی دو باره اعتصاب کردند  مّ ض کرد دولت جمبوراا 
 که  ديعسکر رفت کار جبائی رس بيت در جايمال عيعاقبت مج

 رتشيد تر نکردی که ما بايت را ز ايسلطان را کشتند که چرا مال
 ت براحت زندگی کند بدون قانونسيمملکتی ممکن ن کي .ميري بگ
 دول حامی عيخصوص گذاشت که مج نيکمی در اقانون حم ديبا

 که اعتصاب سبب خرابی است  نيجوهر کالم ا .آن قانون باشند
 بقانون ديقانونی گذارد با ديت است باايقانون سبب ح اّما
 تايّ سايمشا امشب از س .نه باعتصاب و جب و عنف ديطلب

 ميست صحبت کناياز س ميولی ما عادت ندار  ديصحبت کرد
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 مينکياز ثروت ملکوت صحبت م مينکيا از عامل روح صحبت مم

 ست امر اجباری است اّما سعادتاينه از ثروت ناسوت س
 ود اجبار و سعادت ممکنشيابدی بامر اجباری حاصل من

 تينی مّلت در هناعياست  زيمراد از سعادت چه چ .تسين
 ملکوت اهلی زندگانی کند آن قّوهفضائل عامل انسانی و 

 .رگيد تيحکا نير است و اگيد تيحکا
  

 (٢)رزو يو مسس ر  (١)تنو يخطابه در منزل مسس ن
 (١)١٣٣٠ اآلخر مجادی ٣٠عصر  ١١١٢جون  ٦ (٣)نيبروکل
 ُهواّللّ 

 ت کهسيگونه حمافل ن  نيدر عامل وجود امری اعظم از ا
---------------------------------------------------------

--------------------------- 
 (١ )-  Newton(٢ )- Rivers  (٣ )-  Brooklyn  (١ )-  ١١٦ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 
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 قومی از مشرق ديمالحظه منائ .حمض حمّبت اّلّل انعقاد گشته

 نيا .ميبساط جالس کيالفت در  تيقومی از مغرب چگونه در هنا
 قلوب ني احضرت هباء اّللّ  قّوهبود  ليگونه الفت و احّتاد مستح

 هر گز .کلمه واحده در آورده  ظلّ نفوس را در  نيرا الفت داده و ا
 فرح نيوند و باشيدرجه از حمّبت مجع من نيخاندان با کي

 است و هيّ هلا قّوهءب نينند اکير معاشرت منگيدکيو سرور با 
 کوتلتوّجه مب ميعبشارت و هبجت جمتم نياّلّل که بانفوذ کلمة 

 و تيد هناهلای گلشن و گلستان از نسائم عناو مانن مياهبی دار 
 امروز روزی است که فراموش خنواهد .مياحسان در اهتزاز 

 قلوب ما مستبشر به بشارات ميمجال مبارک ظلّ ا در ر يشد ز 
  گوش ما به نفحات ملکوت اهبی است معطّراوست مشام ما 

 است نيقيضات رمحانی و يبه ف به ندای اهلی و روح ما زنده ملتذّ 
 .خنواهد شد روزی فراموش نينچ
 



 ١٢١ ص
 شنبهکي (٢)ايدلفاليف (١)نيای موّحدسيخطابه در کل

 (٣)١٣٣٠اآلخر  مجادی٢٢صبح  ١١١٢جون  ٨ 
 ه نور آمسان در آن طلوعشيمملکتی که مه ميه شرق می آديمن از مملکت بع

 سه از آن ظاهر شده که حمّل ظهور قدرتمنوده مملکتی که مظاهر مقدّ 
 شرق نيّلّل ارتباطی مابء ااست بلکه انشا نيوده و مراد و مقصدم اب هيّ هلا

 هر دو هيّ هلا تيّ نورانرا احاطه کند  نيجهت هيّ هلو غرب حاصل شود حمّبت ا
 عهلذا تضرّ  .را زنده کند عينفحات روح القدس مج ديرا روشن منا مياقل

 نرااياد نيو ا ديفرما مياقل کيشرق و غرب را  نينم که اکيبدرگاه اهلی م
 مشس و کيمبنزله انوار  عينفس کند مج کينفوس را  نيا ديمنا نيد کي

 بوستان شوند و کّل اوراق وازهار کيدرختان  عيمج .گردند  ايدر  کيامواج 
 س ومقدّ وحدت حمض است و  تيّ هت الو قيحق .گلستان گردند  کي

 تيّ هت الو قيا ادراک کائنات حمدود و حقر يز  .از ادراک کائنات منزّه
 ؟ديحمدود منا ريواند احاطه بغتيو چگونه حمدود م ،ا حمدودن

 فقر حبت ،غناء صرف تيّ ت الوهقيو حق ميما فقر حمض
 تيّ هت الو قيو حق ميما عجز صرف ؟چگونه احاطه بغناء مطلق کند

 ---------------------------------------------------------
------------------------------ 
 (١ )-  Unitarian Church(٢)  -Philadelphia   (٣)  - ١١٨ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ١٣٠ ص
 ؟عجز صرف چگونه تواند بقدرت حمض پی برد ،قدرت حمض

 ه در انقالب و انتقال ازشيکائناتی که مرکب از عناصرند و مه
 مو يّ ق يّ ت را بکنند که حقير حقصوّ وانند که تتيچگونه م ،حالی حبالی

 ا چون در کائنات نظرر يز  .است که عاجزند نيقي ؟است ميو قد
 که تفاوت مراتب مانع از ادراک است هر رتبه  مينيمی ب ميمی کن

 مثالا مجاد هر قدر صعود کند .مادون ادراک رتبه مافوق نتواند
 انو يت حقيکند حق  ترّقیادراک عامل نبات نکند و نبات هر چند 

 ان هرو يت حقيد حقري خب نگرا ادراک نکند و از عامل مسع و بصر 
 انسان ءهيّ عقل قّوهءد و ري ت انسان خب نگقيکند از حق  ترّقیقدر 

 پس معلوم شد که تفاوت مراتب مانع از ادراک .را درک نتواند
 ديدّقت منائ .است و هر رتبه مادون ادراک رتبه مافوق را نتواند

 است در عامل معطّراست  فياست لط فيگل هر چند ظر   نيکه ا
 ندکيت انسان را منقيبات بدرجه کمال است اّما ادراک حقن

 ر نتواند عقل و ادراک انسان راصوّ مسع و بصر عامل انسان را ت
 از عامل انسان خب ندارد و حال آنکه هر دو حادث ديق ننماقّ حت

 ا رتبه انسان بلندر يولی تفاوت مراتب سبب عدم ادراک است ز 
 ادراک هيّ ت بشر قيواند حقتيپس چگونه م .و رتبه نبات پست است

 ريواند انسان حمدود رّب غتيچگونه م ،ديمنا تيّ هت الو قيحق
 



 ١٣١ ص
 ر انسانصوّ ت که نتواند به تسين ئی شبهه ؟حمدود را ادراک کند

 هيّ هلت اقيآن حمدود است و حق دير انسان آصوّ ا آنچه به تر يز  دياين
 کائنات  عيافاضه وجود بر مج تيّ هت الو قيولی آن حق .نا حمدود

 عامل وجوددر فرموده مواهب او در عامل انسانی ظاهر انوار او 
 انوار دينکيچون آفتاب را مالحظه م .مانند انوار آفتاب منتشر

 تقيطور انوار مشس حق نيه مهديء تاباياش عيو حرارتش بر مج
 یکيش ضيی است فکيی است حرارتش کيه نورش ديبر کّل تاب

 دعدّ و لکن مراتب کائنات مت .هديکائنات تاب  عياست و بر مج
 بقدر استعداد کياست استعدادشان متفاوت است هر 

 ه پرتوی از آفتابايسنگ س .از آفتاب استفاصه دارد شيخو 
 انات پرتوی از آفتابو يدارد اشجار پرتوی از آفتاب دارد ح

 یکي ضيی است فکيشده آفتاب  تيدارد و حبرارت آفتاب ترب
 تقوّ ه که مشس به متام نيمثل آ هيّ ر ولی نفوس کامله بش .است

 ودشيو آشکار م در او اشراق منوده و کماالت آفتاب در آن ظاهر
 از تيا است بتمامه حکاديآفتاب در آن هو  ءايحرارت و ض

 تقيسه هستند که از حقمقدّ مظاهر  ايمرا نيا .ندکيآفتاب م
 د مانند آفتابی که در مرآت ظاهر استننکيم تيحکا تيّ هالو 
 طور نيظاهر است مه ايت و مثال آفتاب آمسانی در مراصور  و
 



 ١٣٢ ص
 ی مظاهر مقّدسهقيت در مرآت حققيصورت و مثال مشس حق

 االب فی االبن ديو گيم حياست که حضرت مس نيا .ظاهر و آشکار
 مرآت ظاهر و آشکار نيت در اقياست که آن آفتاب حق نيمراد ا
 کرده و  تنّزلان ت که آفتاب از آمسسين نياّما مقصد ا .است

 را صعود و تيّ هت الو قيا حقر يه جای گرفته ز نيآ نيآمده در ا
 از زمان و منزّهس و مقدّ ت سيت دخول و خروجی نسينزولی ن

 یليو تبد يريا تغر ياست ز  سيه در مرکز تقدشيمکان است مه
 و انتقال از حالی ليو تبد يريت تغسين تيّ هت الو قياز برای حق

 در وقتی که در بالد شرق .ت حادثه استقيحبالی از خصائص حق
 مذاهب و ملل ميبود و نزاع و جدال عظ دياختالف شد

 رگيدکير جنگ و جدال داشتند اجناس خمتلفه با گيدکيبا 
 در حبث و نزاع بودند در مهچو وقتی حضرت هباء اّلّل از افق

 و وحدت هيّ هلضات او يشرق ظاهر گشت و اعالن وحدت ف
 عيخداوندند و مج کيبشر بندگان  عيفرمود که مج هيّ نانسا
 مهربان است عيفته خداوند به مجاياد اهلی وجود جيا ضياز ف

 را می پرورد به هر جنس باشد به هر نوعی به هر مّلتی مهربان عيو مج
 را حفظ عيرا می پروراند مج عيهد مجديرا رزق م عياست مج

 خدا بکلّ  مادام که .ديبا الطاف معامله می منا عيند و با مجکيم
 



 ١٣٣ ص
 مادام خدا با کّل باوفا است ؟ميمهربان است ما چرا نامهربان باش

 ند ما چراکيمادام خدا با کّل برمحت معامله م ؟ميما چرا بی وفا باش
 البّته اعظم هيّ هلست ااياست س نيا ؟ميبه قهر و غضب معامله کن

 تسيا بشر هر قدر عاقل باشد ممکن نر ياست ز  هيّ ست بشر اياز س
 متابعت ديپس ما با .ست اهلی باشدايست او اعظم از سايکه س

 ميملل و خلق را دوست داشته باش عيمج ميکن  هيّ هلست اايس
 درخت کيرا برگ و شکوفه و مثر  عيو مج ميمهربان باش عيبه مج

 آدم امواج کيخاندان از اوالد  کياز سالله  عيا مجر يز  ميدان
 تيخدا هنا کيپناه  در عيمچن مج کيسبزه  عيمج ايدر  کي
 معاجله منود جاهل است دياست با ليی علکياست که  نيا

 وش استهيار کرد بديب ديکرد در خواب است با  ميتعل ديبا
 نيوحدت عامل انسانی را اعالم کرد و مهچن .ر منودايهوش ديبا

 ت استقياساسش حق هيّ هلن ااياد عيا مجر ين را ز ايوحدت اد
 عيی است اساس مجکيت قيقد قبول نکند حعدّ ت تقيو حق

 .ت نباشد باطل استقيت است اگر حققيی اهلی حقايانب
 یکين اهلی اين ادايت است هلذا بنقيو چون اساس حق

 ن آمده آداب وايی مبدياست که تقال نيا تياست هنا
 نيت اسين اياز انب ديتقال نيا شده اديرسوم و زوائدی پ

 



 ١٣١ ص
 خمتلف است ديلتقا نيحادث است بدعت است و چون ا

 ميداز نيرا دور ب ديتقال نياّما اگر ما ا .ن شدهايسبب اختالف اد
 است که مّتحد نيقي ميی کنحترّ ن اهلی ايت اساس ادقيو حق

 وحدت نوع را اعالم منود که نساء و رجال نيو مهچن .ميمی شو 
 تسين نايزی در مايوجه امتچيکّل در حقوق مساوی هب

 اگر نساء مانند .دارند تيج به تربا يانسانند فقط احت عيا مجر يز 
 زی خنواهدايت که امتسين ئی شبهه چيشوند ه تيرجال ترب

 ر حمتاج به دو جناح استو يا عامل انسانی مانند طر يز  .ماند
 کيبال پرواز نتواند نقص  کيی ذکور مرغ با کيی اناث و کي

 ر است عامل بشر عبارت از دو دست استگيبال سبب وبال بال د
 شيخو  ءهفيتی ناقص ماند دست کامل هم از وظچون دس
 را عقل و دانش عيبشر را خلق کرده مج عيخدا مج .باز ماند

 را دو چشم و دو گوش داده دو دست عيفرموده مج تيعنا
 زی نگذارده است هلذا چرااين امتايو دو پا عطا کرده در م

 ندکينساء از رجال پست باشند عدالت اهلی قبول من ديبا
 کّل را مساوی خلق فرموده در نزد خدا ذکور  عدل اهلی
 ت هرکس قلبش پاک تر عملش هبرت در نزد خداسيو اناثی ن

 ا شده انددير زنان پايچه بس .مقبول تر خواه زن باشد خواه مرد
 



 ١٣٥ ص
 که فخر رجال بوده و  ميکه فخر رجال بوده اند مثل حضرت مر 

 قدوه رجالقوب عياّم  ميرجال بود مر  ءغبطه هيّ لجمد ميمر 
 فخر ميدخرت فرعون فخر رجال بود سارا زن ابراه هيبود آس

 ر است حضرت فاطمهايامثال آهنا بس نيرجال بود و مهچن
 کوکب نورانی روشن  نيالع قرّةمشع اجنمن نساء بود حضرت 

 ان زنانی هستند که فخر رجال اندر يم در او يعصر ال نيبود و در ا
 .شجاعت هستند تيعامل اند شاعرند واقف اند در هنا

 دخرتان نيا ار يرجال است ز  تياز ترب اهمّ ء اعظم و انس تيترب
 ند اّولکيم تيترب درمارا روزی مادران شوند و اطفال 

 کمال و علم و فضل  تيدر هنا ديمعّلم اطفال مادرانند هلذا با
 کنند و اگر مادران ناقص  تيباشند تا بتوانند پسران را ترب

 طور حضرت هباء نيمه .اهل گردندباشند اطفال نادان و ج
 را اعالن منوده که جبهت احّتاد عامل تياّلّل وحدت ترب

 شوند رجاالا و نساءا  تيترب کيبشر  عيانسانی الزم است که مج
 عيدر مج تيواحد گردند و چون ترب تيدخرت و پسر ترب

 بشر حاصل شود نينوع گردد ارتباط تاّم ب کيرس امد
 بد وحدت رجال و نساءاي ميعلنوع ت کيو چون نوع بشر 

 ققّ ن جنگ و جدال بر افتد و بدون حتاياعالن گردد بن
 



 ١٣٦ ص
 مورث ) موجب ( تيا اختالف تربر يت ز سيمسائل ممکن ن نيا

 ذکور و اناث مانع حرب نيجنگ و نزاع مساوات حقوق ب
 نيا .ا نسوان راضی به جنگ و جدال نشوندر يو قتال است ز 

 ند هرگز راضی منی شوندز يی عز ليخ جوانان در نزد مادران
 جوانی را .ندز يان قتال رفته و خون خود را بر ديکه آهنا در م

 ،منوده تيزمحت و مشّقت ترب تيت سال مادر در هناسيکه ب
 ؟ان حرب پاره پاره گرددديراضی خواهد شد که در م ايآ
 اوهامی بعنوان حمّبت هر لو مادری راضی منی شود و چيه

 سی وحدت جنس وحدت نژاد و وحدتايوطن و وحدت س
 بروند و ديجوانان با نيد که انيمملکت اظهار دارند و بگو 

 هلذا وقتی که اعالن مساوات .اوهامات کشته شوند نيبرای ا
 ن بشر برداشتهاياست که حرب از م نيقيزن و مرد شد  نيب

 اطفال انسانی را فدای اوهام خنواهند چيخواهد شد و ه
 بود نيی که حضرت هباء اّلّل اعالن کرد اميعالت ءو از مجله .کرد

 قيمطابق عقل باشد مطابق با علم باشد علم تصد نيد ديکه با
 ر ارتباط تاّمهگيدکيعلم هر دو به  قيتصد نيو د ديمنا نيد
 ینياز مسائل د ئی و اّما اگر مسئله .ت استقياصل حق نيبند ااي

 .تخمالف عقل باشد خمالف علم باشد آن وهم حمض اس
 



 ١٣٢ ص
 موج زد هيهای اوهام در قرون ماض ايدر  نيچه قدر از ا

 آهنا نيکه اساس د  دياوهامات مّلت رومان را مالحظه کن
 نيکه اساس د  دينان را مالحظه منائو يبود اوهامات مّلت 

 نيکه اساس د  دين را مالحظه کنايآهنا بود و اوهامات مصر 
 هلذا حال واضح خمالف عقل خمالف علم عيها مجنيآهنا بود ا

 تيکه اوهام بود ولی در زمانشان در هنا  ديو آشکار گرد
 شد چون در نزد آهنا ذکر صنمی از اصنام آهنا می مين قدايمثالا مصر  .بودند متّسک

 .دو پارچه سنگ ب کيجمّسم و حال آنکه  ئی ان معجزهشچشم شيدر پ
 آنچه ميت کنقيحق حتّری مياز اوهامات بگذر  ديپس ما با

 و آنچه را علم ميت است قبول منائقيمطابق حق ميديد را که
 ديت تقالسيت نقيند عقل قبول منی کند حقکيمن قيتصد

 تقيبه حق متّسکو  ميداز نيدور ب ديرا با ديتقال نياست ا
 و چون .ميی را که مطابق عقل و علم است قبول کننيو د ميمنائ
 ّلتواحده م ءعائله عيشود بکّلی اختالف مناند و مج نيچن

 ست واحده احساساتايواحده جنس واحد وطن واحد س
 .ميواحده گرد تيتربو واحده 

 بندگان را پناه توئی واقف اسرار نيپروردگارا آمرزگارا ا
 ميما گنه کار  عيو تو مقتدر و توانا مج ميما عاجز  عيمج .و آگاه توئی

 



 ١٣٨ ص
 پروردگارا نظر بقصور .و رمحن مينوب و رحالذّ  و توئی غافر

 رايمعامله کن خطاء ما بس شيما منما به فضل و موهبت خو 
 ر است و لکناين عجز ما بساياست ولی حبر رمحت تو بی پا

 خبش و ما را قيده و توف دييپس تأ ..تو آشکار قيو توق دييتأ
 را روشن کن در گاه تو است موّفق منا دهلا سزاواربر آنچه 

 مردگان را زنده فرماا منا و گوشها را شنوا کن نيرا ب و چشمها
 تيّ نان را غنی منا و خائفان را امري ان را شفا خبش فقضيو مر 

 روشن تيقبول منا و بنور هدا شيخبش و ما را در ملکوت خو 
 .توئی رمحن و توئی مهربان ميتوئی مقتدر توئی توانا توئی کر  .کن

  
  (١)تسيای باپتسيخطابه در کل

 (٢)١٣٣٠اآلخر  مجادی٢٢  (شب)١١١٢  جون ٨ ايدلفاليف
 ُهو اّللّ 

 مجع حمرتم حاضر شدم نيسرور را امشب دارم که ب تيهنا
---------------------------------------------------------

-- 
 (١ )-  Baptist Church  (٢ )-  ١١٨ص  ١اآلثار ج  عيدر بدا 
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 و احساسات ملکوتی تيّ روحان تيه مجعی است در هناقيفی احلق

 تانتيّ ت توّجهتان به خدا است نقوّ  تيقلوب مشا در هنادر 
 ميخالص است بشارات روحانی در وجوه مشاهده می منا

 خلق آدم تياز بدا .م چند کلمه صحبت کنمنيتضی می بقهلذا م
 قيطر  قيطر  کيت بوده قيمنا هذا در عامل انسانی دو طر و يتا 
 است انیو يح قيت طر عيطب قيطر  .نتايد قيطر  قيطر  کيت عيطب

 ت حرکت می کند هر چه شهواتعيت طبايان به مقتضو يا حر يز 
 ريان اسو يارد هلذا حديآن را جمری م ديانی اقتضا می مناو يح
 جتاوز نتواند و از احساسات ابداا ت عيت است از قانون طبعيطب

 ريخب ندارد اس چيهخب ندارد از قوای معقوله  چيه هيّ نروحا
 دنيبنچه را که چشمش مینی آعيحمسوسات است بی خب است 

 شدچيگوشش می شنود مشامش استنشاق می کند ذائقه اش م
 پنچ نيا ريان اسو يح .اندديالمسه اش ملس می کند م قّوهء

 ندکيقوی است قبول م نيت است و آن چه حمسوسات اقوّ 
 نی از عامل معقوالتعيو آن چه خارج از حمسوسات است 

 انو ياهلی ح نيو از د هيّ نت روحاايّ و از ملکوت اهلی و از حسّ 
 نو يّ مادّ از غرائب آنکه  .ت استعيطب ريا اسر يبی خب است ز 

 د آن چه که حمسوس استنيو گيمی کنند و م نيافتخار به ا
 



 ١١٠ ص
 از عامل روحانی خب ندارند ابداا حمسوساتند  ريمقبول است و اس

 نيو اگر ا .ضات رمحانی بی خبندو ياز ملکوت اهلی بی خبند از ف
 ابداا ه است ديکمال رس  ءعظم درجهان باو يال است پس حکم

 اگر .ت استايّ ت خب ندارد منکر روحانايّ از ملکوت و روحان
 حمسوسات بودن کمال است پس اکمل ممکنات ريکه اس  ميما بگوئ

 از ملکوت ابداا احساسات روحانی ندارد  ابداا ا ر يان است ز و يح
 قّوهء کيت انسان قيحقکه خدا در   نيباوجود ا .اهلی خب ندارد

 تعيبر عامل طب ميعظ قّوه نيه گذارده است که باعيه ودميعظ
 ت استعيطب ريکائنات اس  عيکه مج  ديمالحظه کن .حکم کند

 هميجنوم عظ نيت است اعيطب ريعظمت اس نيآفتاب با نيا
 ت استعيطب ريعظمت اس نيکوههای با  نيتند اعيطب رياس

 مجادات عيت است مجعيطب ريعظمت اس نيبا نيکره زم  نيا
 تعيکائنات از حکم طب  نيا عيتند مجعيطب ريانات اسو ينباتات ح

 عظمت که نيمثالا آفتاب با .خارج گردند ابداا وانند تيمن
 ن و نصف بزرگرتاز کره ارض استو يمل کيعبارت از 

 ت خارج نشود از مرکز خودشعيبقدر سر سوزن از قانون طب
 ست اّما انسان حاکم برت اعيطب ريا اسر يز  ديجتاوز ننما

 تعيکه به مقتضای قانون طب  ديمالحظه کن .ت استعيطب
 



 ١١١ ص
 قانون را می شکند در نيا و لکنانسان ذی روح خاکی است 

 نوس می تازدايود در روی اقري م ايدر  ريهوا پرواز می کند در ز 
 زجاجی حبس کيسرکشی است در  نيکهربا را که با  قّوهء نيانسان ا

 اصوات ديمانيه واحده خمابره مقيشرق و غرب در دق می کند با
 ديمانيآمسانی م قياست کشف حقا نيرا گرفته حبس می کند در زم

 ت که مستور استعيکنوز طب  عيازد مجسيا مدياسرار کره ارض را هو 
 تعيازد که بقانون طبسياسرار کائنات را ظاهر م عيکند مجآشکار می

 .مستور مباند ديت باعيون طبمکنون و رمز مصون است و بقان سرّ 
 تعيکه دارد کشف اسرار طب  هيمعنو  قّوه نيو حال آنکه انسان با

 تعيونه طبنکت است حقائق معيخمالف قانون طب نيمی کند و ا
 ت است پس معلوم شدعيخمالف قانون طب نيرا ظاهر می کند و ا

 ترّقیت عيگذشته طب  نيو از ا .ت استعيکه انسان حاکم بر طب
 ت شعور ندارد انسان شعور داردعيدارد طب ترّقینسان ندارد ا

 ت اکتشاف حقائقعيت اراده ندارد انسان اراده دارد طبعيطب
 ت از عامل اهلی خب نداردعيطب دينکند انسان اکتشاف حقائق منا

 ت از خدا بی خب است انسان از خدا خبعيانسان خب دارد طب
 وم از آن استت حمر عيند و طبکيدارد انسان کسب فضائل م

 پس معلوم .ت دفع رذائل نتواندعيانسان دفع رذائل کند طب
 



 ١١٢ ص
 دارد که هيّ معنو  قّوه کيه است شد که انسان اشرف از مادّ 

 ت نداردعيحافظه دارد طب قّوهت است انسان عيفوق عامل طب
 ت ندارد انسان قوای روحانیعيدارد طب هيّ معنو  قّوهانسان 
 ار يت است ز عينسان اشرف از طبت ندارد پس اعيدارد طب

 ت از آن حمرومعيت انسان خلق شده و طبقيدر حق هيّ معنو  قّوه
 جای غرابت است باوجود آنکه در نيسبحان اّلّل ا .است

 تعيه گذارده شده انسان طبعيود هيّ قوای معنو  نيانسان چن
 سی در اومقدّ رستد خداوند روح پيرا که مادون اوست م
 س اشرف از کائنات شدهمقدّ روح  نيخلق کرده است که با

 ود و ماّده را خداشيماّده م ريود اسري کماالت م  نيوجود ا با
 اگر .ديمانيند و آنچه خارج از عامل ماّده است انکار مکيم
 ار يان دارد ز و يکمال را باعظم درجه ح  نيکمال است ا  نيا

 انو يه خب ندارد پس حعيحبوان از عامل اهلی ماوراء الطّب
 ب است احساساتخيا از عامل ملکوت بر يعظم است ز سوف اليف

 روحانی ندارد از عامل خدا خب ندارد و از ملکوت اّلّل خب
 .تعيطب قياست طر  نيندارد خالصة القول ا

 آداب اهلی است نينت است و اايد قيثانی طر  قيطر 
 تيّ نورانعموم بشر است  تياکتساب فضائل انسانی است ترب

 



 ١١٣ ص
 نت سببايد قيطر  نيا .عمال ممدوحه استآمسانی است ا

 نوع انسان تينت سبب تربايد قيطر  نيعامل بشر است ا تيّ نوران
 قيطر  نياخالق است ا بينت سبب هتذايد قيطر  نياست ا

 نت سبب معرفتايد قيطر  نيت اّلّل است ابّ نت سبب حمايد
 اهلی است ءسهمقدّ نت اساس مظاهر ايد قيطر  نياّلّل است ا
 یزّ د و جتعدّ ی است تکين اهلی ايو اساس اد .استت قيو آن حق

 قلوب و ارواح هيقبول نکند خدمت بعامل اخالق کند تصف
 عامل انسانی تيّ نورانسبب اکتساب فضائل است سبب  ديمنا

 ديی تقالايعامل انسانی غرق در در  نيکه ا اسفا اي و لکن .است
 ی است و لکن افسوسکين اهلی ايت ادقيشده هر چند حق

 ابرهای اوهامات انوار حقائق را سرت منوده است وکه 
 تيّ نورانکرده است هلذا   کيعامل را تار  ديغمامهای تقال نيا
 ار يت و ظلمت سبب اختالف شده است ز سينت ظاهر نايد

 .هدين گرداياد نيسبب جدال و نزاع ب نيخمتلف و ا ديتقال
 ن اهلی مؤّسس وحدت انسانی است سببايو حال آنکه اد

 بشر است سبب ارتباط عمومی است سبب اکتساب نيبحمّبت 
 مستغرق شده و ديناس در حبر تقال و لکنفضائل است 

 احّتاد دور شده اند قيبکّلی از طر  ديتقال نياکتساب ا ءبواسطه
 



 ١١١ ص
 نت حمروم مانده اند و به اوهامی متّشبث اندايد تيّ نورانو از 
 سبب ظلمت شد ديلتقا نيچون ا .جداد استا  اث آباء وري که م
 ت بود سبب ممات شداينت را حمو کرد و آنچه سبب حايد تيّ نوران

 تيّ نادانی گشت و آنچه که سبب علو  ليآنچه برهان دانائی بود دل
 عامل انسانی بود سبب دنائت و جهالت نوع بشر شد هلذا ترّقیو 

 لبهغت روز بروز ايمادّ ّنی کرد و عامل نت روز بروز تدايعامل د
 آفتاب چون .ن اهلی مستور مانداياد ءهيّ ت قدسقيآن حق منود و

 ها مرغان شب اند نيا ار يها پرواز کنند ز خّفاش نيغروب کند ا
 آسا خّفاش نو يمادّ  نينت غروب کند اايد تيّ نورانچون 

 .دنيها بپرواز آنيت خمفی شد اقياند وقتی که نور حق ليل رو يا طر يد ز نيبپرواز آ
 ی و ظلمت احاطه کرد حضرتکير عامل را تا نيباری چون ا

 آفاق را به انوار عيمج ديان مانند آفتاب درخشر يهباء اّلّل از افق ا
 ن اهلی را ظاهر ساخت ظلمتايت ادقيت روشن ساخت حققيحق
 .کرد  هرا زند شرق ميی گذارد و به آن تعالديجد ميرا دفع منود تعال ديتقال

 انسان ديبا .ت استقيحق حتّریحضرت هباء اّلّل  مياّول تعل
 ا ملل عامل هرر يدست بکشد ز  ديت کند و از تقالقيحق حتّری

 ديخمتلف است و اختالف تقال ديی دارند و تقالديتقال کي
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 باقی است وحدت ديتقال نيسبب جنگ و جدال شده است و تا ا

 ت منود تا بنورقيحق حتّری ديپس با .است ليعامل انسانی مستح
 ت واحده استقيت حققيا حقر يشود ز  ظلمات زائل نيت اقيحق

 د قبولعدّ و ت جتّزیت قيقبول نکند و مادامی که حق جتّزید و عدّ ت
 ت که کّل مّتحدسين ئی ت کنند شبههقيی حقحترّ ملل  عينکند اگر مج

 یحترّ ان ر ين و فرق و ملل خمتلفه چون در اايمجعی از اد .و مّتفق شوند
 احّتاد و تيدر هنا اآلنند و مّتحد و مّتفق گشت تيهنا ت منودندقيحق

 ءرائحه ابداا د و نيمانيت با هم زندگی مبّ الفت و حم تياتّفاق در هنا
 ود منتظر ظهورهيحضرات  ديمالحظه منائ .تسين آهنا ناياختالف در م

 بودند و جبان و دل آرزو می کردند اّما چون غرق حيحضرت مس
 وردندايان نميظاهر شد ا حيبودند چون حضرت مس ديدر تقال

 ویري ود که پشيجا معلوم منياز ا .م منودندايعاقبت بر صلب آن حضرت ق
 حيحبضرت مس البّتهت می کردند قيحق حتّریا اگر ر يکردند ز   ديتقال

 ديتقال نيعامل انسانی را ظلمانی کرده ا ديتقال نيا .ان می آوردندميا
 وت گشتهاسبب بغض و عد ديتقال نيسبب حرب و قتال شده ا 

 تري و بص ميمشّقات خالص شو  عيتا از مج ميت کنقيحق حتّری ديپس با
 .ميبايروشن شود و مبلکوت اهلی راه ب

 .حضرت هباء اّلّل وحدت عامل انسانی است ميتعل دوم
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 را خدا خلق کرده عيبندگان اهلی مج عيبشر نوع انسان اند مج عيمج
 می پروراند هد کّل رادياطفال اهلی هستند خدا کّل را رزق م عيمج

 هيّ هلست ااياست س نيا ؟ميچرا ما نامهربان باش ،بکّل مهربان است
 اشراق منوده عيه است آفتابش بر مجديخلق تاب عيکه انوارش بر مج

 پس معلوم .هديوز  عيش بر مجتيعنا ميه نسديبار  عيابر مکرمتش بر مج
 بعضی تياا در ظّل رمحت پروردگار است هناعيشد که نوع انسان مج

 بنداي ميتعل دياکمال گردند جاهل هستند با ديقص هستند بانا
 .ار گردندديب ديمعاجله شوند خوابند با ديهستند با ضيمر 

 منود تياو را ترب ديداشت که چرا طفلی با مبغوض ديطفل را نبا
 رمحت تيهنا ديداشت که چرا ناخوشی با مبغوض ديرا نبا ضيمر 

 ناياد نيه عداوت مابواضح شد ک نياز ا .ت به او داشتبّ و حم
 بکّلی حمو گردد ظلم و اعتساف بر داشته شود و بالعکس ديبا

 .ت جاری گرددبّ الفت و حم تيهنا
 ديبا نياست که د نيحضرت هباء اّلّل ا ميثالث تعل

 بشر باشد رمحت پروردگار نيسبب الفت باشد سبب ارتباط ب
 سبب عداوت شود و سبب جنگ گردد عدمش نيباشد و اگر د

 سبب الفت ديبا نياست بلکه بالعکس د نيی به از دني بی دهبرت
 .عموم بشر باشد نيت باشد سبب ارتباط ببّ باشد سبب حم
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 مطابق ديبا نيد هچهارم حضرت هباء اّلّل آنک ميتعل

 قيء را حتقاياش قيعقل بانسان داده تا حقا ا خدار يعلم باشد ز 
 باشد وهم است علم خمالف عقل و هيّ نياگر مسائل د ديمنا
 عقل است ضدّ  نيد ميو اگر بگوئ .ا مقابل علم جهل استر يز 

 مطابق ديبا نيجهل است البد د نياست که د نيمقصود ا
 اگر .ان حاصل شودنيعقل باشد تا از برای انسان اطم

 ت از برای انسانسيمسئله ئی خمالف عقل باشد ممکن ن
 .ه متزلزل استشيان حاصل گردد مهنياطم
 ء اّلّل آنکه تعّصب جنسیجم حضرت هباپن ميتعل

 سی هادمايی تعّصب مذهبی تعّصب وطنی تعّصب سنيتعّصب د
 ب اساس نوع بشر است ازرّ ن انسانی است و تعّصب خمايبن

 تسيتعّصبات زائل نگردد ممکن ن نيباشد تا آنکه ا ليهر قب
 که هر حرب و قتالینيا نيو برهان بر ا .بدايعامل انسانی راحت 

 منبعث از ايبشر واقع شد  نيداوت و بغضائی که در بو هر ع
 شش هزار .سیايمنبعث از تعّصب س ايتعّصب وطنی بوده 

 فته و سبب عدم راحتشايسال است که عامل انسانی راحت ن
 تعّصبات است و تا تعّصب باقی جنگ باقی بغض باقی عداوت نيا

 عيمجعامل انسانی راحت باشد  ميباقی و اگر خبواه تيّ باقی اذ
 



 ١١٨ ص
 .بداي شيت که آساسيو ااّل ممکن ن ميز يبر  ديتعّصبات را با نيا

 تايت حشيمع ليششم حضرت هباء اّلّل تعد ميتعل
 بشر براحت زندگانی عيو نظاماتی گذارد که مج نيقوان دينی باعي .است
 راحت دارد و به انواع شينی مهچنانکه غنی در قصر خو عيکنند 

 نه داشته باشد وايالنه و آش زين ريست فقا نيّ موائد سفره او مز 
 تشيمع ليامر تعد .بنداينوع انسان راحت  عيگرسنه مناند تا مج

 .تسيممکن ن بد سعادت برای عامل بشرايق نمسئله حتقّ  نير مهم است و تا اايبس
 .هفتم حضرت هباء اّلّل مساوات حقوق است ميتعل
 زیايحده امتشان حقوق واقسانند حقو کيزد خدا بشر در ن عيمج

 نائی نهثت کّل در حتت قانون اهلی هستند مستسياز برای نفسی ن
 .مساوی ريو حق زيسان اند عز کي ريو فق ريدر نزد حق ام

 عموم الزم است تيهشتم حضرت هباء اّلّل ترب ميتعل
 تيبشر ترب عياز الزم امور تا مج زين تيترب نيو وحدت اصول و قوان

 سانکي ديمدارس عامل با عيدر مج تيتربو  مينی تعلعي .واحده گردند
 سبب شود که نياصول و آداب گردد تا ا کيباشد اصول و آداب 

 .دري سّن در قلوب جای گ وحدت عامل بشر از صغر
 .هنم حضرت هباء اّلّل وحدت لسان است ميتعل
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 دنيای عامل قبول مناهيآکادم عياد شود و آنرا مججيلسان ا کي
 دهند و از هر مّلتی لياملللی خمصوص تشک نيکنگره ب  کينی عي

 ع حاضر گردند و صحبت و مشورتدانا در آن مج دگان و وکالءنيمنا
 عيد و رمساا آن لسان را قبول کنند و بعد از آن در مجنيمنا

 اطفال کنند تا هر انسان دو لسان داشته ميمدارس عامل تعل
 وطن کيعامل  عيلسان وطنی تا مج کيلسان عمومی و  کيباشد 

 .عامل انسانی است اسباب احّتاد ءلسان عمومی از مجله نيا ار يلسان گردد ز  کيو 
 دهم حضرت هباء اّلّل وحدت رجال و نساء ميتعل

 نوع انسان اند عيسان اند مجکياست که رجال و نساء در نزد خدا 
 به انسان ندارد صيا ذکور و اناث ختصر يآدم اند ز  ءسالله عيمج

 موجود یان ذکور و اناثو يور و اناثی موجود در حدر عامل نبات ذک
 ايآ ديمالحظه در عامل نبات کن .تسيزی نايوجه امتچيهب و لکن

 زی هست بلکه مساواتايامت چينه نبات ذکور و نبات اناث هايم
 زیايذکور و اناث امت نيب ابداا ان و يدر عامل ح نيتاّم است و مهچن

 انسان که اشرفدگارند پس ر در ظّل رمحت پرو  عيت مجسين
 رتأخّ  ؟اختالف را داشته باشد نيجائز است که ا ايآ ،کائنات است

 .منی شدند تيبوده که مثل مردان ترب نيجنس زن تا حبال جبهت ا
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 رجال ريت که نظسين ئی می شدند شبهه تيمانند مردان ترب اگر نسوان

 مساواتبدرجه  البّتهد نيشتند چون کماالت رجال را اکتساب مناگيم
 ت سعادت عامل انسانی کامل گردد مگر به مساواتسيرسند و ممکن ن

 .کامله زنان و مردان
 زدهم حضرت هباء اّلّل صلح عمومی استاي ميتعل

 ليکبای عامل انسانی تشک  ءصلح عمومی بلند نگردد و حمکمه و تا علم
 امور ما به االختالف دول و ملل در آن حمکمه قطع و عينشود و مج

 ن بشرايبد بلکه هر روز بناين شيش آسانينگردد عامل آفر فصل 
 را ديو بع بيو زبر گردد و آتش فتنه زبانه کشد و ممالک قر  ريز 

 اعتساف گردند ريه هدف تديمثل خاکسرت کند جوانان نو رس
 پرستار مانند و مادر های مهربان درو بی  ميتيو اطفال مظلوم 

 د شهر ها خراب شودنينوحه و ندبه منا شيمامت نو جوانان خو 
 .ظلم و اعتساف صلح عمومی است نيچاره ا .ان گرددر يممالک و 

 دوازدهم حضرت هباء اّلّل آنکه عامل انسانی ميتعل
 صوری ترّقینکند بلکه جبهة  ترّقی هيمادّ و قوای  هيبه قوای عقل

 و معنوی و سعادت فوق العاده انسانی نفثات روح القدس
 قيکند و توف  ديينی روح القدس تأعي هيّ هلا قّوه ديالزم است و با

 ءت فوق العاده منوده بدرجهايترقّ ت بشر ئيخبشد تا آنکه ه
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 است ولی هيمادّ ا جسم انسان حمتاج به قوای ر يز  .کمال برسد

 اتدييروح انسان حمتاج به نفثات روح القدس است و اگر تأ
 نید و نفوس انساشيروح القدس نبود عامل انسانی خاموش م

 مرده ها ديمرده ها را بگذار  ديرمافيم حيمرده بود چنانچه حضرت مس
 دفن کنند و آنچه از جسد مولود شده است آن جسد است و

 معلوم است که نيآنچه از روح مولود شده آن روح است و ا
 .است تيّ ی از نفثات روح القدس ندارد آن مبيروحی که نص

 ات روح القدسدييهلذا واضح شد که روح انسان حمتاج به تأ
 .می ماند بل ناقص ديت تاّمه ننماايترقّ تنها انسان  هيمادّ است و ااّل به قوای 

  

 (١)١٣٣٠اّول رجب  ١١١٢جون  ١٦رک و يو يخطابه در جممع عمومی ن
 ُهواّللّ 
 ات روحميکند لکن باز حمتاج تعل  ترّقیهر قدر  ماّدیعامل 

 ---------------------------------------------------------
- 
 ١٢٦ص  ١اآلثار ج  عيدر بداشرح  -( ١) 
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 حمدود و کماالت اهلی ماّدیا کماالت عامل ر يالقدس است ز 
 حمدود است هلذا ماّدیچون کماالت عامل  .نا حمدود است

 ا کماالت اهلی نا حمدودر يج انسان به کماالت اهلی است ز ا ياحت
 هر چند ماّدیماالت ک  ديبشر منائ خيمالحظه در تار  .است

 هيّ هللکن باز حمدود بود اّما کماالت ا ديبدرجه اعلی رس
 .نی ندارد هلذا حمدود حمتاج نا حمدود استاينا حمدود پا

 ت حمتاج روح است و عامل جسمانی حمتاج نفثات روحايمادّ 
 تيقدر جسد در هنا القدس جسد بی روح مثر ندارد هر

 باشد فيقدر لط هر ليج بروح دارد قندا يتحلطافت باشد ا
 حمتاج سراج است بی سراج زجاج مثری ندارد جسد بی روح

 .او حمدود تيمعّلم جسمانی حمدود است و ترب ميمثری ندارد تعل
 تيقادر بر ترب دينظر کن خيفالسفه گفتند که مرّبی بشرند ولی در تار 

 مدندايعمومی را از عهده بر ن تيبودند لکن ترب ليمعدودی قل ايخود 
 حيمثالا حضرت مس .ديمانيعمومی م تيروح القدس ترب ءهوّ ی قول
 ه را از عامل اسارت بت پرستی جنات دادري عمومی کرد ملل کث تيترب
 را به وحدت اهلی داللت کرد ظلمانی را نورانی کرد جسمانی را عيمج

 روحانی کرد عامل اخالق را روشن منود و نفوس ارضی را آمسانی
 روح القدس می شود قّوهءفالسفه منی شود بلکه به  قّوهءبه  نيفرمود و ا
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 ت بدرجه کمالسيباز ممکن ن ديمنا ترّقیهلذا هر قدر عامل انسانی 

 نم که درکيم تيّ هلذا بشما وص .روح القدس تيبرسد ااّل به ترب
 ديه اديدرجه رس نيت باايمادّ چنانچه در  ديروحانی باش تيفکر ترب

 احساسات ديمنائ ترّقی هيّ نروحا تيمدنتا در  ديطور بکوش نيمه
 و استفاضه از روح القدس ديتوّجه مبلکوت منائ ديبايروحانی 

 عامل انسانی ظاهر و تيّ علو تا  ديحاصل منائ هيّ معنو  قّوهء ديکن
 هيّ ت سرمدعزّ  ديباي هيّ ت ابدايسعادت حاصل شود ح تيهنا

 .ديگرد  هيّ ننفحات رمحا و ناشر ديشو  هيّ و مظهر الطاف ربّان ديباي هيّ والدت ثانو  ديجوئ
  

 ١٢ نيبروکل (١)مکنات نطق در منزل مسرت
 (٢)١٣٣٠دوم رجب  ١١١٢جون 

 مژده .ت طلوع منودقيمژده باد که نور مشس حقمژده باد 
 ميشلر و مژده باد مژده باد که ا .برقص آمدن و يکه صهباد  باد مژده 

 اهلی مژده باد مژده باد که بشارات .اهلی از آمسان نازل شد
--------------------------------------------------------- 
 (١ )-  Mr. MacNutt  (٢ )-  ١٢٢ص  ١اآلثار ج  عيدر بدا 
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 .ديسه اکمال گردمقدّ مژده باد مژده باد که اسرار کتب  .ظاهر گشت

 مژده باد مژده باد که .م اکب اهلی ظاهر شدو يمژده باد مژده باد که 
 هميمژده باد مژده باد که خ .ديوحدت عامل انسانی بلند گرد َعَلم

 مژده .ديرمحانی وز  ميمژده باد مژده باد که نس .صلح اکب موج زد
 نيمژده باد مژده باد که در ا .باد مژده باد که سراج اهلی روشن شد

 مژده باد .ا گشتديء ظاهر و هو ايت انبااسرار و نبوّ  عيمجقرن اعظم 
 مژده باد مژده باد که .ی منودلّ اء کرمل بر آفاق جتمژده باد که هب

 مژده باد مژده باد .ر شدندگيدکيشرق و غرب دست در آغوش 
 .ر دادندگيدکيا مانند دو مشتاق دست به کيو امر  ايکه آس

  

 (١)١٣٣٠رجب  ١٨ (شب) ١١١٢جوالی  ٣رک و يو ين - مبارک تيخطابه در ب
 ُهواّللّ 

 ب احتجاب ناس را ازواهم از برای مشا سبخيامشب م
 عهدها عيمسّلم است که در مج نين کنم اايسه اهلی بمقدّ مظاهر 

---------------------------------- 
 ١١٥ص  ١اآلثار ج  عيدر بداشرح   -( ١) 
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 ود منتظر ظهورهي حيمثالا در زمان مس .مردم منتظر موعود بودند

 ظهور ايودند که خدابودند و شب و روز در معابد دعا می من حيمس
 و به آنچه سبب سعادت ميکن تا از انوار او استفاضه کن  کيرا نزد حيمس

 می کردند و هيبسا شبها در قدس االقداس گر  ميابدی است برس
 اّما .را بفرست حيمس ايتا صبح جزع و فزع می منودند که خدا

 انکار منودند عياعرتاض کردند مج عيظاهر شد مج حيوقتی مس
 رايسبب چه بود اسباب بس .زدند بيکردند و عاقبت بصل  ريفبلکه تک

 ه سببشيدو سبب مه نير قوی دو سبب بود که اايبود اّما سبب بس
 .ه استدياحتجاب ناس بوده و سبب حمرومی کّل گرد
 سمقدّ سبب اّول آنکه شخص موعود را در کتاب 

 شروطی مذکور که آن شروط کالم رمزی است نه مفهوم لفظی
 راض و استکبار می کردندسب مفهوم لفظی گرفتند هلذا اعحب و چون

 ود عباراتهيت چنانچه سيموعود آن موعود ن نيمی گفتند ا
 حيمس نيود گفتند اهيعلماء  حيظهور حضرت مس نيح .را گرفته
 رگيت بلکه نسبت های دسيآن موعود ن نيت اسين حيآن مس

 کتاب  در حيبشروط ظهور مس متّسککند و   ايدادند که زبان ح
 .س تورات منودندمقدّ 

 س منصوص استمقدّ که در کتاب   نيشرط اّول ا
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 .مياو را می شناس شخص از ناصره آمده ما نيا ديمعلوم می آ رياز مکان غ حيکه مس

 رينی بشمشعياز آهن است  شيکه عصا  شرط ثانی آن
 .که سهل است عصای چوب هم ندارد  ريمشش حيمس نيند و اکيشبانی م

 س حضرت موعودمقدّ ثالث آن که مبوجب کتاب شرط 
 نه را حيمس نيسلطنت بکند ا سيد و تأسنيداود نش ريبر سر  ديبا

 ديو وح ديی نه مملکتی نه وزرائی نه وکالئی فر لشکر سلطنتی نه 
 .تسيموعود ن حيآن مس حيمس نياست هلذا ا

 کند و  جيت تورات را ترو عيشر  حيشرط رابع آن که مس
 چگونه ،ت تورات را نسخ منودعيست شر کهبم شسبت را  حيمس نيا
 ؟است حيآن مس حيمس نيا

 نيند اکشرق و غرب را فتح   ديمس آن که باشرط خا
 ؟است حيآن مس حيمس نيچگونه ا ،نه نداردايالنه و آش کي حيمس

 حيدر زمان مس زيانات نو يح ديشرط سادس آن که با
 د کهباشند و عدالت بدرجه ئی رس شيراحت و آسا تيدر هنا

 با هم از شيی کند گرگ و معدّ ر تگيان دو يانی نتواند به حو يح
 نه کنندايالنه آش کيچشمه آب بنوشند باز و کبک در  کي

 حيمس نيحال در زمان ا .چراگاه بچرند کيو آهو در  ريش
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 غلبه نيظلم و عدوان بدرجه ئی است که حکومت رومان در فلسط

 ظلم و عدوان ديمانيند حبس مکيم ند نفیز يود را می کشد مهيکرده 
 بيود به صلهيرا به فتوای علمای  حيخود مس حّتین است ايبی پا
 بود سبب احتجاب نيا ؟است حيآن مس حيمس نيچگونه ا ،زدند

 ظاهر طيشرا نيا عيو حال آنکه مج .حيان به مسميود از اهيمّلت 
 دو هيکالم رمزی بود علماء   و لکنآثار باهر گشت  نيا عيشد مج

 شروط حبسب ظاهر و مفهوم نيند گمان کردند که ادينفهم
 .رموز بود عيلفظی است و حال آنکه مج

 از حيروح مس .ديمعلوم می آ ريکه از مقامی غ  نياّوالا ا
 معلوم آمد نه جسمش هر چند جسمش از ناصره بود ريمقام غ

 ا آمد نه از شرق و نه از غربفينه از ناصره نه از ح حياّما روح مس
 معلوم بود اّما رياز عامل اهلی بود از مقامی غ حيود روح مسب

 .ندديود نفهمهيعلمای 
 عصا آلت شبانی .عصای او از آهن بود نيا اا يثان

 لسان مبارک بود لسان مبارک حياست آلت شبانی حضرت مس
 .حق و باطل می کرد نيقاطع بود فصل ب فيس

 حضرت .دياد و سلطنت مننيداُود بنش ريکه بر سر   نيثالثاا ا
 سلطنتش سلطنت ابدی بود نه سلطنت ناپلئون نه سلطنت حيمس
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 سلطنت روحانی بود حيال سلطنت مسبينآخان نه سلطنت ز يجنگ

 سلطنت ابدی بود سلطنت وجدانی بود ممالک او قلوب بود در قلوب
 .ندارد تيالی االبد سلطنتش باقی است و هنا سلطنت می کرد نه در خاک و

 نی اساسی را کهعي ديتورات می منا جيکه ترو   نيارابعاا 
 خالص می کند آن ديحضرت موسی گذاشته است آن را از تقال

 اساس حيت که حضرت مسسيشبهه ن چيه .می کند جيت را ترو قيحق
 تقيکرد حق  جيی عشره را ترو ايکرد از مجله وصا  جيموسی را ترو 

 ق عصر موسی بوداّما بعضی امور که مواف .کرد  جيت موسی را ترو عيشر 
 بود هيتلمود دياز تقال ايموافق نبود از زوائد بود  حيو در زمان مس

 .فرمود جيآهنا را نسخ کرد اساس اصلی را جمری داشت و ترو 
 چون حضرت .که شرق و غرب را فتح می کند  نيخامساا ا

 اهلی شرق و غرب را فتح کرد و فتوحاتش قّوهکلمة اّلّل بود ب  حيمس
 .ندارد تيو بر قرار هنا باقی اآلنالی 

 کياز  شيم ظهورش گرگ و مايّ که در ا  نيسادساا ا
 آن است که نفوسی که مانند نيمقصد از ا .ندچشمه آب می خور 

 آهنا از عيمؤمن می شوند و مج حياند آهنا به حضرت مس شيگرگ و م
 غربی که مناسبتی کيشرقی و  کيمثالا  .وشندنيم لياجن ءچشمه

 معاشرتی با هم نداشته اند و از هر جهت خمالف آهنا نبوده نيماب
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 ها ممکن نبود چوننيبودند و اجتماع ا شيبودند و مبنزله گرگ و م

 ها کلماتنيا .بر چشمه واحد مجع شدند عيشدند مج حيمؤمن حبضرت مس
 ت معانی پی نبدندقيند و به حقديود نفهمهيرمزی بود چون علمای 

 و اعرتاض منودند بود که انکار کردند نيند اديو مطابق ند و بصورت ظاهر نگاه کردند
 هيّ هلا ءسهمقدّ است که در مظاهر  نيسبب ثانی  مانع ثانی ا

 مقام .ری مقام رمحانی نورانیگيمقام بشر است و د کيدو مقام است 
 تقيخلق آن حق .ظاهر تيظهور و جتّلی ربّانی مستور است و مقام بشر 

 ندنيروح القدس را منی ب قّوهند نيل منی بکيسه را ظاهر در آن همقدّ 
 مشرتک با سائر تيند در مقام بشر نيمی کنند و چون می ب تينظر به بشر 

 وند ناتوانشيم ضيوابند مر خيورند مخيم نيسائر  ريبشرند نظ
 ها مثل ماهانيد انيو گيفس خود منوده مه نس بايردند هلذا قگيم

 سه باشند و مادّ مقها مظاهر نيزی ندارند چرا اايهستند امت
 ها آمسانی باشند و مانيند چرا اشها ممتاز از ماها بانيچرا ا مينباش

 عيی چرا آهنا نورانی باشند و ما ظلمانی و حال آنکه در مجنيزم
 تسين نايزی در مايفرق و امت ابداا  ميون بشری مثل آهنا هستشیء
 ماها مثل نيا مينيزی خصوصی از ما ندارند ما فرقی منی بايو امت

 که نظر جبسم  سيمثل ابل .مودندنيهستند هلذا انکار و استکبار م
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 آدم کرد گفت من اشرف از آدم هستم ولی نظر بروح آدم نکرد روح

 ديروح او را ند ديو چون جسم آدم از تراب بود آن را د ديآدم را ند
 م ظهور مظاهر اهلی چونو يحال در  .ردکياستکبار کرد و ااّل سجده م

 ند هلذانيد و مانند خودشان می بنيمانيآهنا م تيّ م نظر به بشر مرد
 نند ظلم و خمالفتکيی معدّ د تنيمانينند اعرتاض مکياستکبار م

 تيّ نظر به بشر  ديپس مشا با .نندکيم مايد و بر قتل آهنا قنيمانيم
 آن ديت آهنا بکنقينظر حبق ديبا دينکن هيّ هلا ءسهمقدّ مظاهر 

 ت ساطعهقيند آن حقکيا روشن مت ساطعه که آفاق ر قيحق
 از را ت ساطعه که نفوس قيآن حق ديامنيکه عامل بشر را نورانی م

 ت جامعه رائيت ساطعه که هقيآن حق ديمانينقائص خالص م
 رات بشری است ماصوّ ساند مافوق تري کمال م  ءبه اعلی درجه

 چون بلور است ميا چون نظر به زجاج کنر يز  مينظر به زجاج نکن ديبا
 نيکه در ا  ینی آن سراجعي ميبه سراج منائ نظر را ديبا ميانوار حمروم مان از

 .است تيّ هحضرت الو  و جتّلی ضيابد و آن فتيزجاج م
 .ميحمتجب منان ميکن  نياست و چون چنديظاهر و هو  تيّ که در زجاج بشر 
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 (١)( ١٣٣٠رجب (٢٠   ١١١٢جوالی  ٥رک و يو يخطابه در ن

 بشاراتی هيّ هلا ءسهمقدّ کتب   عيدر مج .دير خوش آمداير بسايبس
 کتب  عيهد روزی خواهد آمد که موعود مجدياست که بشارت م

 خواهد کرد علم صلح و ليقرن نورانی تشک کيظاهر خواهد شد و 
 در ديسالم بلند خواهد شد وحدت عامل انسانی اعالن خواهد گرد

 رگيدکيبه قلوب ارتباط  عين اقوام و امم بغض و عداوت مناند مجايم
 مذکور است در قرآن ليدر تورات مذکور است در اجن ديمنا

 .اوستا مذکور است در کتاب بودا مذکور است مذکور است در زند
 ی عاملکيکتب مذکور است که بعداز آنکه تار   نيا عيخالصه در مج

 آن است که چون رينظ ديرا احاطه منود آن روشنائی طلوع منا
 هر وقت نيو مهچن .ر ظهور روز استب ليشود دل کيی تار ليشب خ

 که ظلمت ضاللت عامل را احاطه کند و نفوس بشر بکّلی از خدا
 ملل مانند عيمج ديغلبه منا تيّ ت بروحانايمادّ غافل شوند و 

----------------------------------------------------- 
 ١١٢ص  ١اآلثار ج  عيدر بداشرح  -( ١) 
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 را ت گردند و از عامل حق بی خب و خداعيامل طبان غرق در عو يح

 انات جز از حمسوسات ندانند و قوایو يا حر يد ز نيفراموش منا
 ارندز يبی خب و ب اياعتقاد ندارند و بکّلی از خدا و انب هيّ نروحا
 ساهلا زمحت ديهستند ولی انسان با ماّدیسوف ليی و فعيو طب

 ی گرددعيو طب یمادّ تا  ديعلم منا ليبکشد و در مدارس حتص
 است و در مهچو نو يمادّ  ءفالسفه سيزمحات رئ نياّما گاو بدون ا

 وقتی آن آفتاب طلوع خواهد منود و آن صبح نورانی ظاهر
 تيّ ت به روحانايمادّ امروز بکّلی  ديمالحظه منائ .خواهد شد

 تيمنانده مدن هيّ احساسات روحان ابداا بشر  نيغلبه منوده در ب
 عياّلّل منانده معرفت اّلّل منانده مج تيامنانده هد هيّ هلا

 اياگر چنانچه مجعی بکنائس و  .ه هستندغرق در حبر مادّ 
 آباء و ديجبهت تقال نينند اکيوند عبادت مري مبعابد م

 تقيت کرده اند و حققيی حقحترّ است که  نياجداد است نه ا
 ت را می پرستند از آباء و اجداد از برایقيفته اند و حقايرا 
 متشّبث و عادت کرده اند دياث مانده و به آن تقالري ی مديا تقالآهن

 .را جمری دارند ديکه بعضی اوقات مبعابد بروند و آن تقال
 ودی است پسر هرهيودی هيآنکه پسر هر  نيو برهان بر ا

 ی است پسر هر مسلمی مسلم پسر هر زردشتی زردشتیحيی مسحيمس
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 اث از برای او آمده استري ممذهب از آباء و اجداد  نيپس ا
 ودی بودههيکه پدرش   نيجبهت ا ديآباء و اجداد می منا ديو تقل

 ت کرده و به حتّقققيی حقحترّ که   نيودی شده نه اهياو هم 
 است و متابعت آن را کرده بلکه حقّ ودی هي نيه که دديرسان

 مسلک نيمسلک بوده او هم ا نياجداد بر او ه که پدر و آباء ديد
 عامل را دياست که ظلمت تقال نيمقصد ا .گرفته است  شيرا پ

 تقياهلی را گم منوده نور حق قيطر  دياحاطه کرده متابعت تقال
 نيت کنند البد بر اقيی حقحترّ امم خمتلفه  نياگر ا .خمفی مانده

 ملل عيفتند مجايت را قيت پی برند و چون حققياست که بر حق
 تقيند و از حقديتقال به تمّسکاّما مادام م .مّلت گردند کي

 نايخمتلف است هلذا نزاع و جدال در م ديتقال نيحمروم و ا
 تقيی حقحترّ اّما اگر  .است ديملل شد نياست بغض و عداوت ب

 عداوتی مناند بغض مناند جنگ و جدالی مناند ابداا بکنند 
 می که در شرقايّ در ا .م را حاصل کنندايالت تير هناگيدکيبا 

 بدرجه ئی ديت بود و غرق در تقالقوّ  تياظلمت ضاللت در هن
 ر را جنسگيدکير بودند گيدکيخون  ءملل شرق تشنه نيکه ا

 ر مالقات منی کردند در مهچو وقتی حضرتگيدکيبا  ابداا می مشردند و 
 را برانداخت نور دين تقالايهباء اّلّل در شرق ظاهر شد و بن
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 ودند مّتحدت سطوع کرد ملل خمتلفه که متابعت منقيحق

 عيمج .ت کردند مّتفق گشتندقيی و پرستش حقحترّ شدند چون 
 آدم اند و مهه از ءبشر بندگان اهلی هستند و مهه از سالله

 مياساس و چون تعال کيها اساسشان نيا عيخاندان و مج کي
 ملل نيی است و نزاع و جدال بکيت است هلذا قيء حقايانب

 رگيدکيان قلوب با ر يولی امروز در ا .است دياز جهت تقال
 فته بغض و عداوتايم اير التگيدکيه جاهنا با ديمّتحد گرد

 مايق ميمنوده کّل به حمّبت عظ يريه به حمّبت و موّدت تغديشد
 هانيا ءودی زردشتی مسلمان بودائی مهههيی حيمس .کرده اند

 الفت و حمّبت تيند در هناديت رسقيهباء اّلّل به حق مياز تعال
 تير در هناگيدکيء اهلی با ايانب .فته اندايمتزاج ر اگيدکيبا 

 قيحمّبت اند هر سلفی بشارت از خلف داده و هر خلفی تصد
 تياحّتادند ولی مّلتشان در هنا تيها در هنانيسلف منوده ا

 حيداد بشارت از ظهور مس حيمثالا موسی خب از مس .اختالف
 حيسن مايت موسی را کرد پس در منبوّ  قيتصد حيداد و مس

 ودیهي ءنهايارتباط است لکن م تيت هناسيو موسی اختالفی ن
 تقيد چون حقنيت مناقيی حقحترّ ولی اگر  .ی نزاع استحيو مس

 تير مهربان می شوند و در هناگيدکيد ندارد بکّلی با عدّ ی است تکي
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 عيء می کنند و مجايانب عيمج قيتصد عيد و مجنيجو حمّبت الفت می

 ءماند مهه ینزاع و جدال من نيد انيمانيب مکت  عيمج قيتصد
 حمّبت و الفت زندگی تير در هناگيدکيبا  ميی می شو کيما ها 
 در ميمهه برادر و خواهر می شو  ميمهه پدر و پسر می شو  ميمی کن

 نيا .مير معاشرت می منائگيدکيالفت با  تيحمّبت در هنا تيهنا
 د ظلمتقرن قرن نورانی است نسبت به قرون سالفه ندار 

 دايمنوده ادراکات ز  ترّقیبود حاال عقول  ديدر آن قرون شد
 ت می کندقيی حقحترّ شده عامل بشر در حرکت است هرکسی 

 ت که ازسيوقت آن ن مير نزاع کنگيدکيت که با سير زمانی نگيد
 تيدر هنا ديکه با  ميدر زمانی هست مير کره داشته باشگيدکي

 عامل مياقال عياء اّلّل جبمحضرت هب .ميحمّبت و الفت با هم باش
 سيبه رئ حّتیملوک الواح فرستاد  عيرسائل فرستاد و جبم

 ذکری از صلح چيدر وقتی که ه شيا پنجاه سال پکيمجهور امر 
 را به صلح عمومی دعوت منود عيدر آن رسائل مج .عمومی نبود

 یايرا به اصول انب عيرا به وحدت عامل انسانی خواند و مج عيو مج
 بعضی از ملوک اروپا استکبار کردند از مجله .عوت منوداهلی د

 است نيثانی باو نوشتند مضمون ا ءن ثالث بعد رسالهو يپلنا
 نه صادر گشت و طبع شده که ایو شصت  ءو آن رساله در سنه
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 ر مغرور شدی متکّب شدی خداوند را فراموشاين تو بسو يناپل

 دولت نيی تو باقی می ماند ات از براعزّ  نيکردی گمان می کنی که ا
 آن را دياز برای تو باقی می ماند من نامه ئی که از برای تو فرستادم با

 در کمال حمّبت قبول کنی بلکه تو استکبار کردی هلذا خدا انتقام
 ندازد و مملکت از دستايسلطنت تو را برم ديخواهد کش ديشد
 فيکه بتو تکل  ا آنچهر يفتی ز ايذّلت م تيود و در هناري ون مري تو ب

 آن ديگرد  فيبتو تکلآنچه م ننمودی و حال آنکه ايشد به آن ق
 رساله نيو ا .ت عامل است منتظر باش نقمت اهلی راايسبب ح
 کيهزارو هشتصد وشصت و نه صادر شد و بعد از  ءدر سنه

 از مجله رساله .ن سلطنت او بکّلی برداشته شدايسال بود که بن
 ان نوشته شد ه و مطبوعر يپادشاه ا ر مفّصل که بهايای است بس

 هزار ءدر سنه زيممالک عامل منتشر و آن رساله ن عياست و در مج
 ان رار يرساله پادشاه ا نيدر ا .وهشتصدو شصت ونه صادر شد

 یايملل از رعا عيکه با مج  نيت می کند بعدالت امر می کند باحينص
 ا مسلمانی بحين نگذار با مساياد نيزی بايخود مهربان باش امت

 تايعدّ ت نيسان معامله کن و اکي عيودی با زردشتی با مجهيبا 
 بندگان خدا عيخلق مج نيا ار يکه در مملکت است ازاله منا ز 

 ديسان باشند حکومت باکي عيمج ديهستند در نظر حکومت با
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 را ها ظلم نير چنانچه عدالت ننمودی و امهربان باشد اگ عيجبم

 ن سلطنتايفق رضای خداوند حرکت نکردی بنازاله نکردی و موا
 علما را مجع کنی و مرا ديکه تو با  ديرمافيم نيو مهچن .متزلزل شود

 می کنم و بر نيت و براهجّ ح ءخبواهی من حاضر شوم من اقامه
 ءبود که اعتنائی نکرد و جواب رساله نيا ميمناحّجتم را ظاهر می عيمج

 لطنت او را برانداختن سايمجال مبارک را نداد بعد خدا بن
 نايپادشاه عثمان زياز مجله به عبدالعز  .و خود او کشته شد

 فرمودند که تو مرا ديرساله هتد نيدر ا .رساله مرقوم شد
 نی که سجن ازکيبه سجن فرستادی مسجون منودی گمان م

 نيت است اآنکه سجن از برای من ذلّ  ايبرای من ضرر دارد و 
 اهلی است من جرمی ليا در سبر يسجن از برای من عّزت است ز 

 وارد ايو رزا ايبال نيدر حبس مبامن در راه خدا انکردم که 
 تو منتظر و لکنخوشنودم  تيسرور را دارم بی هنا تيهلذا من هنا

 نی که بال مثلکيمالحظه م بيباش خدا از تو انتقام می کشد و عنقر 
 نيبا .طور شد نيارد و معدوم خواهی شد و مهبيباران بر تو م

 ی فرستادعامل رسائل شتّ  نيسالط عيعظمت حضرت هباء اّلّل جبم
 را به صلح عمومی دعوت عيرا به حمّبت و الفت دعوت منود مج عيو مج

 را به احّتاد عيرا به وحدت عامل انسانی دعوت منود مج عيکرد مج
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 جنگ و جدال نيو اتّفاق دعوت کرد تا کّل مّتحد و مّتفق گردند و ا

 عداوت و بغضا مناند کلّ  نيحرب و قتال مناند ا نياند امن
 و در ميم منائايپروردگار ق تيّ و به عبود ميمّتحد و مّتفق شو 

 باری دو پادشاه به مقاومت حضرت .مياو جانفشانی کن قيطر 
 و ديی عبداحلمکيشاه  نيی ناصرالدکيهباء اّلّل برخاستند 

 ند تا مشع او را خاموشحبس کرد عّکاحضرت هباء اّلّل را در قلعه 
 لکن حضرت هباء اّلّل در حبس .دنيکنند و امر او را معدوم منا

 حبس سبب می شود که نيمرقوم فرمود که ا دينامه های شد
 من انتشار ميود که تعالشيحبس سبب م نيامر من بلند گردد و ا

 ا من جامن را فدار يبد و من ضرری حاصل خنواهم کرد ز اي
 کردم مامل را فدا کردم آنچه داشتم فدا کردم  کردم دولتم را فدا

 طور که فرمود نيسجن ضرری ندارد و مه نياز برای من ا
 در سجن علم خود را بلند فرمود آوازه امرش به شرق و غرب

 قطعات عامل امر عيحاال در مج .ديا رسکيحّتی به امر  ديرس
 دينيی بم ديهبر جا برو  ديسفر کن ايهباء اّلّل منتشر است اگر به آس

 ا در انتشار است در اروپا در انتشار استقيدر انتشار است در افر 
 .آفاق منتشر عيامر است و حال در مج تيا در بداکيلکن در امر 

 د و لکننينتوانستند که مقاومت او منا ابداا دو پادشاه  نيا
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 شاه کشته شد نيدو پادشاه را بکّلی برانداخت ناصرالد نيخدا ا

 اّما من عبدالبهاء چهل سال در .در حبس افتاد ديمو عبداحل
 را از گردن من برداشت و بر گردن عبد ريحبس بودم خدا زجن

 ترّقیه احّتاد تيدفعه چون کم کيدر  نيگذارد و ا  دياحلم
 را از گردن من ريو زجن کردند مرا آزاد منودند  تيّ اعالن حر 

 را که اوگذاردند مهان کاری   ديبرداشته و بر گردن عبداحلم
 مذّلت در حبس است تيدر هنا اآلنبا من کرد بسر او آوردند 

 تيمثل آنکه من در حبس بودم ولی من در حبس مسرور بودم هنا
 اهلی ليا من جمرم نبودم جبهت سبر يانشراح قلب داشتم ز 

 د که منمحبس را قبول منوده بودم هر وقت در خاطرم می آ
 ردم ولیکيا مديپسرور را  تيبرای خدا حبس شده ام هنا

 به نکبت اعمال خود گرفتار به سبب گناه در ديعبداحلم
 حزن تيد و زنده می شود در هناري ميحبس افتاد هر ساعت م

 واری بودمديام تيس است اّما من در هناأي تيدر هنا
 متاياهلی حمبوسم ح ليّلّل در سب و مسرور بودم که احلمد

 کرد که من یمن گمان  ابداا  ديديود هر کس مرا مري هدر من
 صّحت تيتشکر در هنا تيسرور در هنا تيحمبوسم در هنا

 .حبس نداشتم نياعتنائی به ا ابداا بودم 
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 ١١١٢جوالی  ٥رک و يو ين - مبارک تيخطابه در ب

 (١)١٣٣٠رجب  ٢١ (شب)
 ُهواّللّ 

 انسان در عامل وجود طی مراتب کرده است تا بعامل انسانی
 اديفوق پ ما ءستعداد صعود برتبهه است در هر رتبه اديرس

 اديبرتبه نبات پ ترّقیدر عامل مجاد بوده استعداد  .کرده است
 ترّقیکرده هلذا بعامل نبات آمده در عامل نبات استعداد 

 ان آمده و از عاملو يان حاصل منوده هلذا بعامل حو يبعامل ح
 تش انسان در عاملايح تيان بعامل انسان آمده در بداو يح

 عامل حاصل نيبا ترّقیقت و ايو در عامل رحم استعداد و ل رحم بود
 .منود ليعامل الزم بود در آن عامل حتص نيکرد و قوائی که در ا

 عامل در عامل رحم حاصل منود گوش نيچشم الزم داشت در ا
 قوائی که در عيا کرد مجديعامل در عامل رحم پ نيالزم داشت در ا

 یايّ مهکرد در عامل رحم   ليصعامل الزم بود در عامل رحم حت نيا
 ----------------------------------------------------- 
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 ايّ مهقوای الزمه  عيکه مج  ديعامل که آمد د نيو به ا .عامل شد نيا

 ت الزم داردايعامل ح نياعضا و اجزائی که از برای ا عياست مج
 و تدارک هيّ هت ديبا زيعامل ن نيپس در ا .مل حاصل منودهدر آن عا

 و تدارک هيّ هت ديو آنچه در عامل ملکوت حمتاج با ديعامل بعد را د
 عامل نيد مهچنانکه در عامل رحم قوائی که در انيجا بنيآن در ا

 الزم است که آنچه در عامل نيا منود مهچنديآن است پحمتاج به 
 .بکند ليعامل حتص نيی ملکوتی را در اقوا عينی مجعيملکوت الزم 

 حمتاج ،عامل به آن عامل نيدر عامل ملکوت بعد از انتقال از ا
 چون آن عامل عامل ؟است و حمتاج به چه قوائی است زيبه چه چ

 عامل نياست هلذا الزم است که در ا تيّ نوراناست عامل  سيتقد
 عامل نيدر ا ديرا با تيّ نورانو آن  ميکن  تيّ نورانو  سيتقد ليحتص

 ديرا با تيالزم آن روحان تيو در آن عامل روحان ميحاصل کن
 ان و معرفتقيان و اميدر آن عامل ا ميمنائ ليعامل حتص نيدر ا

 کرد تا  ليعامل حتص نيدر ا ديرا با عياّلّل و حمّبت اّلّل الزم مج
 عيد مجنيعامل به آن عامل باقی انسان بب نيبعد از صعود از ا

 واضح است .ت ابدی است حاصل منوده استايآن حآنچه الزم 
 الزم است آن عامل عامل تيّ نورانکه آن عامل عامل انوار است هلذا 

 حمّبت اّلّل است هلذا حمّبت اّلّل الزم است آن عامل عامل کماالت
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 کماالت کرد آن عامل عامل  ليعامل حتص نيدر ا دياست هلذا با

 درک نفثات روح ديعامل با نينفثات روح القدس است در ا
 ديعامل با نيت ابدی است در اايالقدس منود آن عامل عامل ح

 مواهب نيا ديانسان بتمام مّهت با .ت ابدی حاصل منودايح
 ديقوای رمحانی را به اعلی درجه کمال با نيو ا ديمنا ليرا حتص

 است نيبدست آورد و آن ا
 ان رابع اعمالمياّول معرفت اّلّل ثانی حمّبت اّلّل ثالث ا

 سيدانی سادس انقطاع سابع طهارت و تقخامس جانفش هيري خ
 از البّته ديامور را حاصل ننما نيا نکند و اديقوی را پ نيو تا ا

 اّما اگر به معرفت اّلّل موفق گردد و .حمروم است هيّ ت ابدايح
 ت کبی کند وايبنار حمّبت اّلّل مشتعل شود و مشاهده آ

 باشد سيشود و در کمال طهارت و تقد بشر نيسبب حمّبت ب
 هيّ ت ابدايگردد و ح  ديبد و بروح القدس تعمايتوّلد ثانی  البّته

 عيا است که خدا مججنيسبحان اّلّل تعّجب ا .مشاهده کند
 بشر را جبهت معرفت خود خلق منود جبهت حمّبت خود خلق

 هيّ ت ابدايمنود جبهت کماالت عامل انسانی خلق منود جبهت ح
 تيّ نوراناهلی خلق منود و جبهت  تيمنود جبهت روحانخلق 

 ی راز يغافل معرفت هر چ عيبشر از مج نيآمسانی خلق منود با وجود ا
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 جز معرفت اّلّل می خواهد بفهمد که در اسفل ديی می مناحترّ 

 آرزو را دارد شب و روز تياست هنا زيچه چ نيدرجات زم
 سنگ نياست توی ا زيچه چ نيزم ريوشد که بفهمد در ز کيم

 وشدکيقوی م عياست جبم زيخاک چه چ نيا رياست ز  زيچه چ
 ی از اسرار خاک کندسرّ ند تا کشف کيمشقت سعی م تيو به هنا

 ع شود در عاملطّلت که از اسرار ملکوت مسيدر فکر آن ن ابداا اّما 
 بد کشف اسرار اهلیايع ّطالکند بر حقائق ملکوت ا  ريملکوت س

 ت کند وقيت اّلّل برسد و مشاهده انوار حقکند و به معرف
 ت ولی با اسرارسيفکر ن نيدر ا ابداا پی برد  هيبه حقائق ملکوت

 ناسوت چه قدر منجذب است اّما از اسرار ملکوت بکّلی
 نيچه قدر ا .ار استز يبی خب است بلکه از اسرار ملکوت ب

 جهل است چه قدر نادانی است چه قدر سبب ذّلت است
 پدر مهربانی داشته باشد که از برای کيت که انسان مثل آن اس
 ت ونيمنوده تا به اسرار عامل کون مطّلع گردد ز  ايّ مهه سياو کتب نف

 تيمقتضای طفولاز منوده لکن پسر  ايّ مهو نعمت  شيراحت و آسا
 هاگيتعّلق بر  ايه و در کنار در ديها چشم پوشنيا عيو بی ادراکی از مج

 مواهب که نيا عيخود را بگذراند و از مجبد و به مالعب اوقات اي
 طفل نادان است نيچه قدر ا .ديمنوده دوری جو  ايّ مهپدر برای او 
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 خواسته هيّ ت ابدعزّ طفل جاهل است پدر از برای او  نيقدر ا چه

 منوده و ايّ مهو او بذّلت کبی راضی پدر از برای او قصر ملکوتی 
 دوخته ريرای او خلعتی از حر لکن او خباک بازی مشغول پدر از ب

 نيتر ذيود پدر از برای او اعظم موائد و لذري او برهنه راه م و لکن
 باری مشا .ودديه تباه ماينعمت ها حاضر منوده و لکن او عقب گ

 توّجه ديو چشمهای خود را گشود ديديّلّل ندای ملکوت شناحلمد 
 هلیآمالتان معرفت ا تيمرادتان رضای اهلی هنا ديخبدا منود

 مقصودتان اّطالع به اسرار ملکوت و افکارتان حصر در کشف حقائق
 تا به اسرار ديمنائ حتّریو  ديو بکوش ديشب و روز فکر کن هيّ هلحکمت ا

 نيقيو به  ديع شو طّلم تيّ هو بدالئل الو  ديخلقت اهلی موفق گرد
 یيعامل را موجدی هست خالقی هست حم نيکه ا  ديا کنديمعرفت پ

 جّردنه مب نيت مدبّری هست لکن بدالئل و براههست رازقی هس
 قاطعه و دالئل واضحه و کشف نياحساسات بلکه به براه

 دينکيآفتاب را چگونه مشاهده م دينی مشاهده موفق گردعيی قيحق
 به معرفت مظاهر نيو مهچن .ی الزمنيمشاهده ع نيت اهلی را چنايآ

 نيرا بدالئل و براه هيّ هلسه امقدّ مظاهر  ديبا ميپی بر  هيّ هلا ءسهمقدّ 
 اّطالع ديرا با هيّ هلسه امقدّ مظاهر  ميتعال نيو مهچن ديعارف شو 

 ء راايحقائق اش ديبا ديمطّلع شو  دياسرار ملکوت اهلی را با ديباي
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 و ثابت ديی گردقيو مؤمن حق ديتا مظهر الطاف اهلی شو  ديکشف کن

 .و راسخ در امراّللّ 
  را حضرت هباء اّلّل گشودهّلّل ابواب معرفت اّللّ احلمد 

 اسرار ملک و ملکوت عيی فرموده تا به مجسيو از برای کّل تأس
 او است معّلم ما او است ناصح .را منوده دييتأ تيو هنا ديمطّلع شو 

 ايّ مهرا  شيالطاف خو  عيما او است رهب ما او است شبان ما مج
 ما منودهتی را از برای حيش را مبذول داشته هر نصتيمنوده عنا

 ايّ مهبرای ما  هيّ ت ابدعزّ ن کرده اسباب ايی را از برای ما بميهر تعل
 کرده نفثات روح القدس از برای ما حاضر منوده ابواب حمّبت

 ه ابرديما تاب ت برقياهلی را بروی ما باز کرده انوار مشس حق
 ه حبر الطاف بر ما موج زده هبار روحانی آمدهديرمحت بر ما بار 

 ر چه موهبتی است اعظمگيد ،متناهی اهلی جلوه منودهضات ناو يف
 و مبوجب ميرا بدان نيقدر ا ديبا ؟نيچه الطافی است اکب از ا نياز ا
 از برای ما حاصل گردد در ريتا کّل خ ميحضرتش عمل منائ ميتعال

 ت حمّبت اّللّ و لذّ  ميبايرا ب هيّ و نعمت ابد ميشو  زيدو جهان عز 
 و موهبت آمسانی را مياّلّل را درک کنو اسرار معرفت  ميرا بچش

 نيا ميروح القدس را مشاهده کن قّوهو  مينيبب
 .ت منحياست نص نيت من احياست نص
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 (١) (١٣٣٠رجب  ٢٣)١١١٢جوالی  ٨رک و يو يخطابه در ن
 کيت دارد ايانسان دو ح .ديخوش آمد ديخوش آمد

 تايت جسمانی انسان حايت روحانی حايح کيت جسمانی ايح
 ت جسمانی انسان عبارت ازايکه ح  ديمالحظه می کن .انی استو يح

 ءاين و اشدين و راحت کردن و گرددين و پوشديخوردن و خواب
 کائنات سائره از ستاره و آفتاب و ماه و جبال و  ريحمسوسه را نظ

 انیو يت حايت حايح نين است اديها دله ها و چشمه ها و جنگر د
 ت جسمانیشيان با انسان در معو يمشهود و واضح است که ح .است

 ان درو ياست که ح نير هست و آن اگيد زيچ کيمشرتک است 
 ت جسمانیشيت جسمانی خود راحت است ولی انسان در معشيمع

 صحرا نيانات که در او يح عيکه مج  ديمالحظه کن .خود در تعب
 تشيها بسهولت معنيها هستند ا ايهستند در کوه ها هستند در در 

 مرغ ها نيا .را بدون مشّقت و تعب بدست می آورندجسمانی خود 
 وجه من الوجوهچيصحرا نه کسبی نه صنعتی نه جتارتی نه فالحتی هب نيدر ا

---------------------------------------------------------
------------- 
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 استنشاق می کنند و بر اعلی شاخه های فير لطايزمحتی ندارند هوای بس

 دانه های نيد و از انينه می مناايم النه و آشخر درختهای سبز و 
 خرمنها ثروت آهنا نيا عيصحرا تناول می کنند مج نيموجود در ا

 که گرسنه می شوند دانه حاضر بعد از خوردننيا جمّرداست به 
 بدون شيآساراحت و  تيدانه ها بر اعلی شاخه های درخت در هنا

 .اناتو يسائر ح نيد و مهچننيمی منا شيزمحت و مشقت راحت و آسا
 هميحتّمل مشّقات عظ ديانی خود بامت جسشيلکن انسان جبهت مع

 به اي ديصناعت منا ايفالحت کند  ايد ري کند شب و روز آرام نگ
 ايمعادن شب و روز کار کند  نيدر ا ايجتارت مشغول گردد 

 ريطرف و آن طرف سفر کند و ز  نيت بازمحت و مشقّ  تيدر هنا
 رسّ يت جسمانی او مشيتا آنکه مع ديکار منا  نيو روی زم نيزم

 تشيزمحات را ندارد و با انسان در مع نيان او يولی ح .گردد
 تشيمع نياز ا ای هجيراحت نت نيک است و با وجود اجسمانی مشرت 

 نیت جسماايت و اگر صدسال زندگانی کند از حسيجسمانی آهنا ن
 ه ئی درجينت چيه ايآ دينيبب ديفکر کن .تسين ئی هجينت ابداا عاقبت 

 عامل رفتند نيهنا نفوس که از او يمهه مل نيت جسمانی هست اايح
 عيند مجري ه ئی گجيت جسمانی خود نتايکه از ح  ديديد چيه ايآ

 تشان هدر رفت زمحاتشان هدر رفت مشّقاتشان هدر رفتايح
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 جتارتشان هدر رفت و وقت رف ن ازصناعتشان هدر رفت 

 ت روحانیاياّما ح .نگرفتند ئی هجيی نداشتند نتز يعامل در کف چ نيا
 تی استايتی است که عامل انسانی به آن روشن حايت است حايح

 تی است که ابدی است سرمدیايان ممتاز حو يکه انسان از ح
 ت روحانی انسان سبب حصولاياهلی است ح ضياست پرتو ف

 الی اّللّ  تقّربت روحانی انسان سبب ايبدی است حت اعزّ 
 ت روحانی انسان سبب دخول در ملکوت اّلّل استاياست ح

 تاياست ح هيت روحانی انسان سبب حصول فضائل کلّ ايح
 نفوسی ديمالحظه کن .روحانی انسان سبب روشنائی عامل بشر است

 ی نبودت روحانی مکّمل از برای آهنا فنائی نبود اضمحاللايرا که ح
 است زيی گرفتند و مثره ئی بردند آن مثره چه چجيو از زندگانی نتا

 هيّ سرمد تيّ نوراناست  هيّ ت ابداياست آن ح هيّ هلا تيّ آن قُرب
 تايت ثبات است آن حايت بقا است آن حاياست آن ح

 تراب ءحّتی چون در نقطه .روشنائی و سائر کماالت انسانی
 ت روحانیايمانی بود و از حتشان جساينفوسی که ح ميمالحظه کن

 ی نگرفتند آثارشان بکّلی حمو شد نه ذکری نه اثری و نهبينص
 میايّ ا تيدر نقطه تراب نه قبی نه اثری هنا حّتیی تيمثری نه ص

 چند قبورشان معمور بود بعد مطمور شد و رفت لکن نفوسی که
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 ند ستارهها در ملکوت اهلی الی االبد ماننيت روحانی داشتند اايح

 اهلی هستند از جتّلیدارند در حمفل  هيّ ت ابدعزّ ند ديدرخش
 اند ضيمجال اهلی مستف ءآمسانی مرزوق اند از مشاهده ءمائده

 در عامل حّتیتب اهلی امر  عيدر مج .از برای آهنا است هيّ ت ابدعزّ 
 ها باقی استنيها باقی است ذکر انيآثار ا دينيمی ب ديناسوت مالحظه کن

 شيدو هزار سال پ ايمثالا سه هزار سال  .ها باقی استنياخالق ا
 بر ميبوده مؤمن بوده و مستق هيّ هلمنسوب به عتبه ا هنفسی بود

 اتري بذکر آنان خ اآلنآثار آهنا باقی است الی  اآلنامراّلّل بوده الی 
 می گردد و معابد ليبنام آهنا مدارس تشک اآلنود الی شيات مو مبّ 
 مثالا  .ودشيم بيبنام آهنا شفا خانه هائی ترت ناآلود الی شيم سيتأس

 یري ت ماهی گايت جسمانی پطرس حايح ،حيرت مسن حضو يّ حوار 
 تايود اّما حشيم زيمعلوم است چه چ ريگيماه کيت اير حگيبود د
 ءدر نقطه حّتیروشنائی که  تيدر هنا حيبه نفثات مس شيروحان

 ن بآن عظمتو ري تراب آثار او باقی است و امپراطوری رومان ن
 پس .نه اثری و نه مثری نه بروزی و نه ذکری و نه ظهوری

 نيت روحانی است اايت انسان حايمعلوم شد که اصل ح
 ت روحانی انسانايح نيه دارد اجيت روحانی انسان نتايح

 ت روحانیايح نيت روحانی انسان ابدی است اايح نيباقی است ا
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 حضرت هباءاّللّ  تيبعنا ّللّ احلمد ت سرمدی است عزّ انسان 

 موهبت کبی جلوه نير است اسّ يت روحانی مايح نياز برای مشا ا
 نفوسی که مالحظه عيمج .مشع روشن افروخته شده نيمنوده ا
 ت آنان رااياز ملوک گرفته تا مملوک ح نيدر روی زم ديمی کن

 که بکّلی  ديمالحظه می کن بيه ئی نه مثری نه اثری نه عنقر جينت
 ش پنجاه سال زندگانیتيعامل رفته اند هنا نياند و از ا حمو شده

 ه ئی مرّتب لکنجيت نه اثری نه مثری نه نتايح نيد ولی از انيمنا
 ديفتايت روحانی ايحضرت هباء اّلّل ح تيبعنا احلمد ّللّ مشا 

 .ديابدی استفاضه می منائ ضيو از ف ديملکوت روشن تيو به نوران
 روشن ديباقی هست ديهستسرمدی  ديهلذا مشا ابدی هست

 تراب ءطهقدر ن حّتیه حاصل ميعظ جيت مشا نتاايو از ح ديهست
 شد و در عوامل اهلی ديآثار مشا باقی و بر قرار فراموش خنواه

 مشا واضح و مشهود است در تيّ نوران ديمثل آفتاب روشن
 و در انوار کمال و مجال ديحمفل جتّلی اهلی الی االبد حاضر 

 .ديبود شکر کن ديمستغرق خواه
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  (٢)رزو يمسس ر  و (١)تنو يخطابه در منزل مسس ن

 (٣()١٣٣٠رجب  ٢٢) ١١١٢جوالی  ١٢مجعه  نيبروکل
 خواریري انسان مقام نطفه مقام ش .انسان است ريعامل امکان نظ

 طور عامل نيو رشد و وقت بلوع دارد مه زياوقات نشو و منا وقت مت
 اس استسّ خواری حري در سّن ش انسان .عامل امکان درجاتی دارد

 دارد اّما زيادراک احساس و مت تينی بداعي هراهقو در سّن مُ 
 قوای عيولی چون بسّن بلوغ می رسد مج .است فيادراکاتش ضع

 ديت جلوه می مناقوّ  ءدرجه تيوی و قوای صوری او در هنامعن
 ء کند اّما در سنّ ايرسد که کشف حقائق اش ئی ادراک بدرجه قّوهء
 کماالت در سّن بلوغ  نيت اسيممکن ن نيخواری اري و ش تيلطفو 

 زمانی بود کي زيعامل امکان ن .تينه در سّن طفول ديجلوه می منا
 خوار بود بعد مثل طفل مراهق شد روز بروز نشو و ريکه ش

 قرن سلطان قرون نيا .ه استديمنا منوده حاال بعامل رشد رس
---------------------------------------------------------

---------------------- 
 (١ )-  Mrs. Newton  (٢) -Mrs. Rivers   (٣) - ١٥١ص  ١ر ج اآلثا عيشرح در بدا 



 ١٨٢ ص
 اعصار است آنچه در قرون اولی بوده صور عيمج ءهنيعصر آئ نياست ا

 قرن کماالت نيو از آن گذشته نفس ا .ه آشکار استنيآئ نيادر  عيمج
 اتسيه دارد تأسعيبد عيه دارد صناميارد اکتشافات عظخاّصه د

 کمال  تيجهات در هنا عيه دارد و از مجبير غه دارد علوم بيعج
 عينی فضائل قرون سابقه صناعي .جلوه منوده و خواهد منود

 رون سابقه و اکتشافات قرون سابقهققرون سابقه خصائل 
 تشافاتخاّصه و اک عياّصه صناخت ليفض نيرا دارد با وجود ا

 مثالا  .نبوده ابداا قرن را هم دارد که در قرون سالفه  نيا ءخاّصه
 بلوغ تيقرن به هنا نيمعماری بوده و در ا نّ فدر قرون سابقه 

 شرق ه باقيتلگراف که بدق نينبوده ا هيّ برق ءقّوه نيه اّما اديرس
 تلفون نبوده نيوغراف نبوده انفو  نيو غرب خمابره کند نبوده ا

 قرن فضائل قرون نيقرن است در ا نيصائص اها از خنيا
 قرن جامع نيه موجود هلذا اديه و فضائل قرون جدميقد

 عياست و سلطان قرون است و آفتاب مج عيقرون و ممتاز از مج
 مواهب نيبشکرانه ا ميقرن هست نيو چون ما در ا .اعصار است

 چون الا ثم .قرن است نيکه سزاوار ا  ميم بر اعمالی کنايق ديبا
 احوال و اطواری داشته باشد که ديانسان به بلوغ رسد با

 عامل امکان چون نيطور ا نيمه .سّن بلوغ است سزاوار
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 ه که قرن انوار است قرن ظهور اسرارديدرجه رس نيکرده با  ترّقی

 است قرن فضائل عامل انسانی است قرن روز خدا است قرن ملکوت
 چه که ميقرن است رفتار منائ نياما به آنچه سزاوار  دياهبی است با

 بيه قر ديه و اگر تا حبال نرسديامکان بدرجه بلوغ رس
 افکار چه قدر ءعقول و دائره ءکه دائره  ديمالحظه کن .به بلوغ است

 هميات عظسيد شده تأسايقدر ز  ه چهديفته اکتشافات جداياّتساع 
 فعهه چه قدر جلوه منوده علوم ناعيبد عيفته صناايقدر ظهور ه چ

 سزاوار است ايآ ،هيّ هلمواهب ا نيبا وجود ا .فتهايچه قدر انتشار 
 ريت اسعيت مستغرق باشد در عامل طبايمادّ ی ايکه بشر در در 

 انسان جلوه منوده ءهيّ قرن قرنی است که قوای معنو  نيا ؟باشد
 عامل انسانی تيّ نورانه ديانسان ظاهر گرد ءهيّ کماالت روحان

 اهلی جلوه منوده و چون کماالت جسمانی ءهيضات الهناو يباهر شده ف
 به اعلی ديطور کماالت روحانی با نيه مهديبه اعلی درجه رس

 هيّ و يدرجه برسد تا ظاهر و باطن انسان روشن گردد و سعادت دن
 و فضائل هيعيهر دو حاصل شود فضائل طب هيّ و سعادت ملکوت

 است اياش قيهر چند فکر انسان مرآت حقا .مهه ظاهر گردد هيّ هلا
 طور نياست مه قيکاشف حقا  قّوههست که آن  ئی قّوهنی در انسان عي

 ت انسان مرآت انوار ملکوت است استعداد دارد کهقيحق
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 در او ظاهر گردد و صور هيّ هلدر او جلوه کند و اسرار ا هيّ تملکو  قيحقا
 نی جهت جسمانیعيبد پس اگر هر دو جهت اياعلی در او انطباع  مأل

 تيدر هنا هيّ نت انساقيآن وقت حق ديمنا ترّقیت روحانی هر دو و جه
 بابی را قرن هر نيخداوند در ا احلمد ّللّ  .مجال و کمال جلوه کند

 را عيبرما گشوده هر مشعی را برای ما روشن منوده باران رمحتش مج
 ه از هر جهت اسباب کمال از برایديش وز تيعنا مياحاطه کرده نس

 ميرا هدر ده هيّ هلمواهب ا نيت که ما اسيئز نما فراهم منوده جا
 ميرا هدر ده هيّ انوار الهوت نيا ميرا هدر ده هيّ نضات رمحاو يف نيا

 هيّ نت انساقيدر حق هيّ هلمواهب ا نيتا ا ميجبان و دل بکوش ديبا
 گردد و عامل  ليملکوت رّب جل ءهنيت جلوه کند تا بشر آئقوّ به کمال 
 هيّ سعادت اخرو  هيّ و يقت سعادت دنملکوت شود آن و  ءهنيناسوت آئ
 از برای عامل هيّ ملکوت تيّ نورانه ميعظ تيّ نروحا هيّ هلمواهب ا

 ديالطاف منائ نيتا شکرانه ا ديپس بکوش .بشر حاصل گردد
 را حاصل تيّ نوران نيو ا ديئی مناقّ نفثات روح القدس را تل نيو ا
 تیمهّ  نياگر چن .ديفضل و موهبت را شکرانه منائ نيو ا ديکن
 دنير مناگيدکيشرق و غرب عامل دست در آغوش  ديمنائ
 بداين بغض و عداوت بکّلی بر افتد حمّبت ملکوتی انتشار ايبن

 الفت روحانی حاصل گردد وحدت عامل انسانی جلوه کند
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 رگيدکيموّدت با  تيبشر در هنا عيمج ديصلح اکب حتّقق منا

 ت هر دود و سعادت ارض و سعادت ملکو نيش مناز يآم
 نيم چنان است که کّل به اديام .حاصل گردد

 .من تيّ است وص نيا ديمقام فائز گرد
  

 (١()١٣٣٠شعبان   ١٠)   ١١١٢ جوالی٢١  س نب –سفی ها ايخطابه در اجنمن ت
 رگيد ديسه خوانده امقدّ بقای روح را نقالا در کتب  ءمسئله
 حال من از .ديه و خوانده اديشن ميبگو  ت که من جمّدداا سيالزم ن

 ار يتا مطابق کتاب مقدس شود ز  ميو گيبرای مشا دالئل عقلی م
 س ناطق است که روح انسان باقی است و حال مامقدّ کتاب 

 .ميدالئل برهانی برای مشا اقامه می کن
 بکائنات جسمانی مرکّ   ءواضح است که کاّفه نياّول  ا ليدل

 مثالا  .ستکائنی موجود شده ا  کيی بياز عناصر است و از هر ترک
 اديشکل را پ نيگل موجود شده است و ا  نيعناصر ا بياز ترک

 بيشود آن فنااست و هر ترک ليحتل بيترک نيکرده است چون ا
 --------------------------------------------------- 
 ١٦٦ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا  -( ١) 
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 هيّ عناصر جسمان بينی ترکاّما اگر کائ .منتهی می شود ليالبد به حتل

 تايت اندر حايندارد موت ندارد بلکه ح ليحتل نينباشد ا
 ليت هلذا حتلسيعناصر ن بيو چون روح باالصل از ترک .است

 .ندارد لينه حتل بيی و چون روح را ترکليی را حتلبيا هر ترکر يندارد ز 
 از کائنات را در حتّقق صورتی مثالا  کي ثانی _ هر ليدل
 سدّ صورت مس ايصورت خمّمس  ايمربّع  صورت ايثّلث صورت م اي

 کائن خارج در زمان واحد  کيده در عدّ مت ورصُ  نيا عيو مج
 ققّ ت که آن کائن به صور نامتناهی حتسيبد و ممکن نايق نقّ حت
 بدايبد صورت مثّلث در کائنی در آن واحد صورت مربّع ناي

 سدّ صورت خمّمس صورت مس ديو صورت مربّع صورت خمّمس جن
 خمّمس ايع مربّ  ايمثّلث است  ايحاصل نکند آن کائن واحد 

 حاصل ليو تبد يرير تغگيهلذا در انتقال از صورتی بصورت د
 درک ميو چون مالحظه کن .بدايگردد و فساد و انقالب ظهور 

 ور نامتناهیق به صحقّ که روح انسانی در آن واحد مت  ميمی منائ
 سدّ ّمس صورت مسث صورت مربّع صورت خماست صورت مثلّ 

 عقل موجود و انتقال زيّ ن روح بکّل حمّقق و در حمّ و صورت مث
 .ر ندارد هلذا عقل و روح متالشی نشودگياز صورتی بصورت د

 صورت مربّعی را صورت مثّلث ميا اگر در کائنات خارجه خبواهر يز 
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 بيترت ميری را بتوانگيتا د مياّولی را بکّلی خراب کن ديبا ميبساز 

 صور است و کامل و متام است عياّما روح دارای مج ميمنائ
 يرياست که تغ نير گردد اگيت که منقلب به صور دسيهلذا ممکن ن

 .عقلی است ليدل نيود و الی االبد باقی و بر قرار است اشيا منديی در آن پليو تبد
 کائنات اّول وجود است بعد  عيثالث _ در مج ليدل
 نفوسی که دو هزار دياّما مالحظه می کن .داردی نقيمعدوم اثر حق ،اثر

 ا گردد و مانند آفتابديبودند هنوز آثارشان پی در پی پ شيسال پ
 سلطنتش اآلنهزار و هنصد سال قبل بود  حيحضرت مس .بتابد

 .دير باالبد وجود مؤثّ  معدوم مرتّتب نشود اثر را شیءاثر است و اثر بر  نيباقی است ا
 است نياست مردن ا زيچ رابع _ مردن چه ليدل

 د گوشش نشودنيکه قوای جسمانی خمتل شود چشمش نب
 مشاهده نيبا وجود ا ديقوای درّاکه مناند وجودش حرکت ننما

 می منائی که در وقت خواب با وجود آنکه قوای جسمانی انسان
 ديد احساس می منانيخمتل شود باز می شنود ادراک می کند می ب

 قوا را دارد و عيد و مجنيست که می بمعلوم است که روح ا نيا
 حال آنکه قوای جسمی مفقود است پس بقای قوای روح منوط
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 .تسيبه جسد ن

 می شود فربه فيخامس _ جسم انسان ضع ليدل
 کند ولی روح بر حالتا میديمی گردد صّحت پ ضيمی شود مر 

 فيشود روح ضع فيچون جسم ضع .واحد خود بر قرار است
 شود ضيجسم مر  ديننما ترّقیچون فربه گردد روح  منی شود و

 بد پسايبد روح صّحت نايمنی شود چون جسم صّحت  ضيروح مر 
 ر در جسد انسانیگيتی دقيحق کيجسم  نياز ا ريمعلوم شد که غ

 .بداين يريتغ ابداا هست که 
 و اغلب اوقات ديکنمی  سادس _ در هر امری فکر  ليدل

 هد مثلديت که بشما رأی مسيآن ک ديبا خود مشورت می منائ
 ته است و با مشا صحبتسم مقابل مشا نشسّ آنست که انسانی جم

 است که نيقي ديکی صحبت می کن با ديمی کن وقتی که فکر .می کند
 مينيد ما روح را منی بنيکه بعضی می گو   نيبرا ميآمد .روح است

 ت پس چگونهسياست جسم ن جمّردا روح ر ياست ز  حيصح
 جسد باشد اگر جسم است روح ديابهودات مشاهده شود مش

 دنيکائن نباتی انسان را منی ب  نيا ديمالحظه می کن اآلن .تسين
 صدا را منی شنود ذائقه ندارد احساس منی کند بکّلی از عامل

 عوامل مافوق بی خب است و در عامل خود نيانسانی خب ندارد و از ا
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 ت مافوق نبات جسمیسين رگيکه جز عامل نبات عاملی د  ديمی گو 

 انو يکه عامل ح  ديت و حبسب عامل حمدود خودش می گو سير نگيد
 لينبات دل نيعدم احساس ا ايحاال آ .و انسان وجودی ندارد
 پس عدم ؟انی و انسانی وجود نداردو يبر آن است که عامل ح

 بر موت روح ليت دلسيی بر عدم عامل روح نلياحساسات بشر دل
 ن مافوق خود را منی فهمد عامل مجاد عاملا هر مادو ر يت ز سين

 انو يان را درک نتواند عامل حو ينبات را منی فهمد عامل نبات عامل ح
 به مهان ميو چون ما در عامل انسان نظر کن .به عامل انسان پی نبد

 ات است خب نداردجمّرددالئل انسان ناقص از عامل روح که از 
 مينيمی ب ميروح داخل گرد و چون در عامل .هيّ مگر به دالئل عقل

 تی دارد ابدی مثلقيکه وجودی دارد حمّقق و روشن حق
 قّوهد که نيمجاد چون به عامل نبات رسد می ب نيکه ا  نيا

 بدايان رسد به حتّقق می و يدارد و چون نبات به عامل ح هينام
 انی به عامل انسان رسدو يحّساسه دارد و چون ح قّوهءکه 

 دارد و چون انسان در عامل هيّ می فهمد که قوای عقل
 روحانی داخل گردد درک می کند که روح

 مانند مشس بر قرار است ابدی
 .است باقی است موجود و بر قرار است

 



 ١١٠ ص
 (٢)نيدوبل –( ١)پارسنز سيخطابه در منزل مس

 (٣)(١٣٣٠شعبان ) (عصر)١١١٢جوالی  ٣١ 
 ار ممنومن که سبب شده با مشاهايمن از مسس پارسنز بس

 انسان شرقی هستم و مشا از اهالی کيمن  .مالقات و معاشرت می کنم
 جا هلذا مسس کيممکن نبود اجتماع ما در  ديبالد غرب هست نيا

 پارسنز سبب شده که من با مشا معاشر و جمالس شده ام هلذا
 من از شرق آمدم .ر ممنومن که مرا با مشا آشنا کرده استاياز او بس
 تايمادّ م مّلت در ديم دديا رسکيبه بالد امر  مديبالد رس نيچون با

 کرده است چه در جتارت چه در صناعت چه در علوم  ترّقیی ليخ
 نيد منوده است مملکت از هر جهت معمور است مهچنايز  ترّقی هيمادّ 

 درجه است و روز بروز تيدر هنا هيمادّ ت ايترقّ در بالد اروپا 
 ی کردهت روحانی تدنّ ايترقّ م که ديا می کند و لکن دديپ ديهم تزا

 کم شده است توّجه خبدا کم  هيّ ملکوت ءهيّ است احساسات روحان
---------------------------------------------------------

-------------------- 
 (١ )-  Mrs. Parsons(٢) -Dublin    (٣)  - ١٢٣ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 
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 شده است هرکس ايّجه به امور دنقلوب متو  عيشده است مج

 بدايی بو يکند و ثروت دن  ترّقی شيت جسمانايکه ح  ديآرزو می منا
 است احساسات نيخمتصر ا .ديناسوتی حاصل منا شيراحت و آسا

 اطراف جهان عير است و احساسات ملکوتی کم و در مجايبس ماّدی
 است ولی از برای عامل انسانی سعادت بدون حصول نيچن

 اننيروحانی ممکن نه و از برای بشر راحت و اطم احساسات
 هيمادّ جسد از مواهب  .جز با توّجه مبلکوت اّلّل حاصل نشود

 یقيزنده شود سرور حق هيّ هلضات او يذ گردد اّما روح از فمتلذّ 
 ا عامل بشریر يت ز سيو فرح روحانی جز به احساسات ملکوتی ممکن ن

 تی استبيالئی و مصاست انسان معرض هر ب ايو رزا ايحماط بال
 .از جهتی کيدارد هر  ئی است که غمی و غّصه نين البد بر اهر انسا

 است ليثروت اّما مزاجش عل تيمثالا شخصی است در هنا
 صّحت است تيجهت حمزون است شخصی در هنا نياز ا
 یکي ايطفلی از اطفالش  کيتی بر او وارد می شود بيمص کياّما 

 نيد و از اري ميدوستانش م نيی از هبرت کي اي شياقربا نيرت کياز نزد
 ر مالحظه می شود دمشن داردگيجهات حمزون است شخصی د

 سبب مغموم است و اگر از نيو دمشنان پا پی او می شوند از ا
 نيواقع می شود و از ا دجهات سرور او مکّمل باشد حمسو  عيمج
 



 ١١٢ ص
 نيا خالصه راحتی از برای انسان در .جهت در غم و غّصه است

 که غم و غّصه نداشته باشد  ديبايب ديت نفسی منی توانسيجهان ن
 اّما اگر احساسات روحانی داشته باشد توّجه به ملکوت اهلی

 وقتی که توّجه خبدا .است تسّلیاز برای او مدار  نيداشته باشد ا
 ه را فراموشبد هر غم و غصّ ايمی کند احساسات روحانی می 

 وقتی .قلب دارد تسّلیبر او هجوم کند  ايبالجهات  عيمی کند اگر از مج
 حزن و مهوم و غموم زائل می شود نيا عيتوّجه خبدا می کند مج

 ديفرح و سرور حاصل می کند بشارات اهلی احاطه می منا تيهنا
 فقر خود را تيد در هنانيت برای خود می بعزّ ذّلت  تيدر هنا

 روحانی وقتی آمد که احساسات ميدر زمان قد .دنيغنی می ب
 افکار بشر حصر در ناسوت شد عيت غلبه کرد و مجايمادّ مناند 

 کسی را توّجهی خبدا مناند ابواب معرفت اّلّل مسدود شد
 ه غرقبشر در حبر مادّ  عينار حمّبت اّلّل بکّلی خاموش گشت مج

 ت به موج آمدايظاهر شد حبر روحان ميشدند حضرت ابراه
 تايروحان دير قلوب دمت دايانوار ملکوت طلوع کرد نفحه ح

 ت کردايمادّ ظاهر شد قوای ملکوت بروز منود و غلبه بر قوای 
 برافروخت تا آنکه عامل بشر به انوار ملکوت اهلی تينور هدا

 بعد از مدتی باز آن انوار خاموش شد ظلمات .دياحاطه گرد
 



 ١١٣ ص
 یتوّجهجهان را در بر گرفت از خدا غافل شدند  هيمادّ 

 نت را بلند کردايند حضرت موسی ظاهر شد َعَلم دبه ملکوت منا
 روشن شد انوار تين ملکوت مباشرت منود مشع هداايبه ب

 ن منجذب مبلکوت اّللّ ايلياسرائ ديملکوت از هر جهت تاب
 بعد از مدتی باز آن مشع خاموش گشت عامل را ظلمات .شدند

 انی شدند احساساتماحاطه کرد مردم مشغول به امور جس
 فت وايقلوب تعّلق به عامل ناسوت  عيشد مج ماّدیر بش عيمج
 عيکردند و مج  نيدر اعماق زم تنّزلناس مانند حشرات  عيمج

 احساسات روحانی مناند ابداا ان شد و ينوع انسان مانند ح
 نيت شدند در چنايمادّ ملل غرق  عيمناند مج تينور هدا ابداا 

 لکوتانوار م ديدم تيطالع شد صبح هدا حيحالتی کوکب مس
 نبعان کرد قلوب منجذب هيّ روحانروشن شد احساسات 

 ت غلبهايمادّ ت بر ايروحان ديخبدا شد ارواح مستبشر به بشارات گرد
 نيمدتی بر ا .حکمی مناند چيت را هايمادّ که   ديکرد بدرجه ئی رس

 نايبه م تيّ شد وحش کيالعرب تار  ةر يمنوال گذشت بعد جز 
 ر حبرب پرداختندگيدکيرب با ن آمد اقوام عايآمد خوخنواری به م

 ر را غارت می کردند اوالدگيدکيتند اموال خير را ر گيدکيخون 
 ةر يمی منودند در مهچو حالتی حضرت حممد در جز  رير را اسگيدکي
 



 ١١١ ص
 نفوس نيکرد ا  تيرا ترب هيّ قبائل و عشائر وحش نيالعرب ظاهر شد ا

 ساخت منّور تيّ نمد تيّ نوراننادانان را به  نيمنود ا تيگمراه را هدا
 توّجه خبدا ديحاصل گرد هيّ شد احساسات روحان تينفوس ترب

 غروب کرد تيبعد باز هبم خورد  کوکب نورانی هدا .فتايق قّ حت
 بروز و ظهور کرد احساسات هيمادّ ظلمت  ضاللت احاطه منود قوای 

 وقت حضرت نيی کرد در اشد عقول تدنّ  کيمناند قلوب تار  هيّ نيد
 ان ظاهر شد کوکب حضرت هباء اّلّل طلوع منودر يباب در ا

 در شرق مضمحل هيمادّ قوای  ديقوی بتاب اشدّ انوار ملکوت به 
 تيّ آمسانی طلوع کرد وحش تيّ نورانمناند  هيمادّ احساسات  ديگرد

 منود و غفلت ريتأث هيّ قوای معنو  ديظاهر گرد هيّ هلا تيمندفع شد ترب
 هباء اّلّل چنان تيّ نوران انر يدر ا اآلنو  .و ضاللت خلق کم شد

 ا شده اند کهديمی شوند خلقی پ تياحاطه کرده است که نفوس ترب
 مثل مالئکه گشته اند که جبان و دل متوّجه ملکوت اّلّل هستند

 ت هستند رمحانی هستند نورانی هستندايو غرق در حبر روحان
 ندارند کار می کنند ايدن نياعتنائی به ا ابداا آمسانی هستند 

 مّهت تيت هستند و هناشيمع ليعت دارند مشغول بتحصصن
 د لکن قلوبشان متوّجه خبدا است روحشان مستبشرنيرا می منا

 کرده است از اخالق  ترّقیر ايبه بشارات اّلّل است اخالقشان بس
 



 ١١٥ ص
 عيخلق عامل مهربانند مج عينشان منانده به مجايمذمومه در م

 انندديان خود مشيم و خو ارند کّل را اقواديبشر را دوست م
 افراد بشر را مبنزله برگها عيو مج شجر می نامند کيعامل انسان را 

 ان صلحشيآرزو  تيانند هناديو شکوفه ها و امثار آن شجر م
 ترّقیعمومی است و اعتقادشان وحدت عامل انسانی مشتاق 

 عامل انسانی تعّصباتی علوّ علوم و فنونند و ساعی در آنچه سبب 
 تعّصب مذهبی ندارند تعّصب جنسی ندارند تعّصبندارند 

 عيسی ندارند تعّصب لسانی ندارند از مجايوطنی ندارند تعّصب س
 عيانند و مجديوطن م کيرا  نيتعّصبات آزادند روی زم نيا

 نفوس را بندگان حق می مشرند عيانند و مجديمّلت م کيبشر را 
 بشر عيا مجانند هلذا آنان بديبشر مهربان م عيو خدا را جبم

 رضای خدا آرزوئی ندارند زمقصودی ندارند ج چيمهربانند ه
 دايمقام بالهای ز  نيجبهت حصول ا .جز حمّبت قلوب انسان

 تعّصب تيها هجوم آوردند و به هنانيه اند احزاب سائره بر اديد
 که بعضی  ئی ها را غارت کردند و بدرجهنيوال ابرخاستند ام

 ند ودور ايها ابداا فتور ننيو لکن ا نددينفوس را جسدشان را سوزان
 وقت جانفشان بودند و ی شدند و در هرري هر روز هدف ت

 شاه نيکه ناصرالدّ   نيتا ا .به کمال سرور و فرح شهادت را قبول کردند
 



 ١١٦ ص
 رتشيا کردند و حاال بديپ تيّ ها کم شد قدری امننيبه ا تعّرضُمرد 
 مهربان شوند و نوع انسانر گيدکيبشر با  عيوشند تا مجکيم شياز پ

 دنيجانفشانی می منا تيخصوص هنا نيبد و در اايحکم عائله واحده 
 تا عامل انسانی نورانی گردد و عامل ناسوتی انعکاسات عامل الهوتی شود

 رذائل عامل بشر زائل گردد و فضائل و قلوب ظلمانی نورانی گردد و
 را ديسفر بع نيجهت است که من ا نينظر به ا .آمسانی جلوه کند

 بدايم ايجا آمدم که تا شرق و غرب هبم التنيقبول کردم و تا به ا
 د و سبب راحتنير مناگيدکيارتباط حاصل کنند معاونت  تيهنا

 ا کنند َعَلمدير الفت پگياگر شرق و غرب هبمد .ر شوندگيدکي
 صلح عمومی موج زند و وحدت عامل انسانی جلوه کند و از برای

 و زاری مبلکوت تضرّعهلذا  .حاصل شود شيکّل راحت و آسا
 ديقلوب را نورانی منا نيوجوه را روشن و ا نينم که خدا اکياهلی م

 در پناه خدا حمفوظ عيجاهنا را به بشارات آمسانی مستبشر کند تا مج
 راحت جسمانی ميسعادت برس تياو به هنا تيو در ظّل عنا ميمان

 تيجهات به هنا عيو از مج ميو سعادت روحانی جوئ ميباي
 است آمال نيا ميبرس شيآرزو و آمال خو 

 .است مناجات من خبدا نيمن ا
 



 ١١٢ ص
 نيدوبل - پارسنز سيخطابه در منزل مس

 (١()١٣٣٠شعبان  ١١ ) ١١١٢ اگست٢ 
 احساسات که نياز ا .ديی خوش آمدليخ ديخوش آمد

 ا در قرونر يخدا را شکر کرد ز  ديا شده است باديدر عامل انسانی پ
 ر فراری بودند و ابناء اوطان از ابناء اوطانگياولی ملل از مهد

 احلمد ّللّ  .د بودايز  هيا تعّصبات جاهلر يار ز ز ير مشمئز و بگيد
 تقيابرها از افق حق نيه شد و اديپرده ها در  نيقرن نورانی ا نيدر ا

 ر الفت می کنند اهالی شرق و غربگيدکيعه با متنوّ زائل گشت ملل 
 ارندديحمّبت صحبت م تيد و در هنانيؤانست می جو ر مگيبا مهد
 نيچنع شرق و غرب است و تا حبال هم ما که جمم تيمجع نيمثل ا

 اهالی شرق ايآ ،ديمالحظه کن خيدر توار  .فتهايی وقوع نز يچ
 ؟ر معاشرت کردندگيحمّبت با مهد نيبا وقتی به غرب آمدند

 عامل قرن وحدت نيا در ار يقرن است ز  نياز معجزات ا نيا
 حضرت هباء ميو چون از مجله اساس تعال .انسانی اعالن شده

 اّلّل وحدت عامل انسانی است می خواهم که برای مشا از وحدت
 ------------------------------------------------------ 
 ١٢٥ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا -( ١) 



 ١١٨ ص
 واسطه دائره وحدترا نياست و با یکيکائنات   عيکه مج  ميعامل امکان صحبت منا

 که  مينيی می بقيوحدت عامل انسانی واضح است و به اندک تدق .ميده عيتوس
 اختالفات نياختالفات جنسی ا نياختالفات لسانی ا نيی است اکيبشر  عيمج

 ها مهه اوهام استنياختالفات مذهبی ا نيسی ااياختالفات س نيوطنی ا
 .ی استکيبشر  عيت مجسيناختالفی  ابداا اد اهلی جيدر ا

 است که حضرت هباء اّلّل خطاب بعامل انسانی نيا
 ديدرخت کيکه مهه برگ و شکوفه و مثر   ديرمافيمنوده م

 تير در هناگيدکيبا  ديهلذا با .ديتسير نگياز درخت د
 ديی باشد باصقولی اگر چنانچه نا ديد باشحّتاالفت و ا

 معاجله ديباشد بای ضيتا کامل شود و اگر چنانچه مر  ديکوش
 منود و ااّل مهه ميتعل ديکرد و اگر چنانچه نادانی باشد با

 معلوم نيحاال من از وحدت عامل وجود ذکری کنم ا .ی استکي
 اجزاء نياست و ا هيّ کائنات مرّکب از اجزاء فرد  عياست که مج

 هيّ مثالا اجزاء فرد .بدايکائنی وجود   کيچون مجع شود  هيّ فرد
 هيّ اجزاء فرد نيه اّما ادين انسان خلق گردمجع شده و از آ

 ود ازشياجزاء انسان متالشی م نيحبالت واحد منی ماند ا
 ودشيگل متالشی م  نيمثالا اجزاء ا .ودشير مگياجزاء کائن د

 انسانی  شود کيانی  شود بلکه جزء و يح کيبلکه بعد جزء 
 



 ١١١ ص
 هلذا .حجری شود کيدرختی شود بلکه جزء  کيبلکه جزء 

 بداير انتقال می گيدبه کائنی از کائنی  هيّ فرد ءاجزا نيمّتصالا ا
 روز انتقال به عامل نبات کيروزی مجاد است  کي جزء فرد نيا

 جزء فرد انتقال نيروز  ا کي ديا می مناديمی کند و کماالت نباتی پ
 ديروز انتقال به عامل انسانی می منا کيان می کند و يبه عامل ح

 هلذا هر جزئی از اجزاء .ر می کندگيبه کائن دروز انتقال  کي
 روز در کيکائنات در صور نامتناهی انتقال می کند   ءهيّ فرد
 کيروز در هوا است  کيروز در صحرا است  کياست  ايدر 

 روز کيروز گل است  کيروز ابر است  کيروز باران است 
 کائنات انتقال  عينی در مجعيان است و يروز ح کيانسان است 

 مثالا در عامل انسانی کمال .دارد و در هر کائنی کمالی دارد ريو س
 انی دارد و در عامل نباتیو يانی کمال حو يانسانی دارد در عامل ح

 کمال نباتی مقصد آنکه هر جزئی از اجزاء در صور نامتناهی انتقال
 ی استکيکائنات   عيپس مج .دارد و در هر صورتی کمالی دارد ريو س

 شتيهنا ءشیمعنی کّل  هيف ء  یشکّل   نیعيوحدت صرف است 
 ريمراتب س نيا عياست که هر جزئی از اجزاء کائنات در مج نيا

 زياست که حکمای اهلی گفته اند در هر چ نيا .و حرکت دارد
 اآلنمثالا  .تسيحمروم ن یئيش چيهست ه زيکمال هر چ

 



 ٢٠٠ ص
 استه کمال انسانی موجود قيمجاد فی احلق نيدر جزئی از اجزاء ا

 مثالا بعامل نبات ديه به عامل انسانی انتقال مناجزء البتّ  نيا ار يز 
 انتقال می کند و آن نبات را انسان می خورد انتقال به عامل انسانی

 ققّ انتقال حت نيبد و البد روزی اايمی کند کماالت انسان را می 
 کماالت است  عيذرّه مجاد جامع مج نيگفت که ا  ميبد و می تواناي

 عيپس در مج .روزی حاصل خواهد منود کيت سياال ناگر ح
 چه وحدتی موجود دينيکائنات هست بب  عيکائنات اسرار مج

 از مواهب اهلی است نينه و ا نير وحدتی اعظم از اگياست د
 موهبتی نياحّتاد و چن نيارتباط و چن نينه کائنات چنايکه م

 ا ازرا حمروم نکرده است هر جزئی ر  یئيش چيبر قرار منود ه
 است که از برای آن کائنات نيداده است ا بيهر موهبتی نص

 ش انتقال است انتقال از رتبه بهتيت هناسيانعدامی ن ابداا 
 ود اجزاء او معدوم منی گرددشيانسان فوت م نيا مثالا  ئی. رتبه

 پس از برای وجود .ری کندگيانتقال به رتبه د هيّ آن اجزاء فرد
 زنده است موجود و يّ ح شیءهر ست ا يّ ت وجود حسيانعدامی ن
 ر دارد و تاگياست انتقال از مقامی به مقام د نيش اتياست هنا

 نکند کمال حاصل منی شود ريمراتب س عيآنکه کائنات در مج
 و حال آنکه .مراتب حاصل می شود عيدر مج ريکمال از س

 



 ٢٠١ ص
 مسئله واضح و مشهود است عجب است که بعضی نفوس گمان

 که جسد  نيروح انسان معدوم می شود با وجود ا می کنند که
 ود که روحشيچگونه م ،ی است باقی استبيانسان که اجزاء ترک

 ن وضوح و اعالمايب نيمقصد از ا ؟انسان معدوم گردد جمّرد
 کائنات  عيکائنات عبارت از مج  عيوحدت عامل وجود است که مج

 ی کهدر صورت .ذرّات را دارد عياست هر ذرّه ئی کماالت مج
 بيروز ترک کينی عيقسم است و معرض عوارض است  نيجسم ا

 رگيبر قرار است د نيمی گردد با وجود ا ليروز حتل کيمی شود 
 است چگونه است ليو حتل بيس از ترکمقدّ روح انسان که 

 ت و وجودسيی در آن نليو تبد يريبر حال واحده است و تغ
 .ندارد ليلندارد حت بيندارد و چون ترک بياست ترک جمّرد

 به چه درجه است ما بشکرانه هيّ هلکه مواهب ا  ديمالحظه منائ
 الفت و حمّبت تي در عامل انسانی هنااقاّلا  ديمواهب اهلی با نيا

 و مير ارتباط داشته باشگيدکيو با  ميرا با هم داشته باش
 آفتاب کيو اشّعه  ميئايدر  کيکه قطرات   ميبدان نيمهچن

 ميشجر  کيگلستان امثار   کي نيحايو ر  ميابر  کيباران 
 نيو در ا ديمواهب شکر کن نيجبهة ا ديخدا با کيو بندگان 
 ديرت در آن تعّمق منائشيو هر قدر ب ديی فکر منائليمسئله خ

 



 ٢٠٢ ص
 هلذا .ديود و مطّلع بر اسرار کائنات می گردشيتر م عيفکرتان وس

 مشا ش را بر وجوهتيدر حق مشا دعا می کنم که خدا ابواب عنا
 ت بتابدقيابرهای اوهام زائل گردد مشس حق نيباز کند و ا

 ديضات اهلی طلوع مناو ياسرار ملکوت اهلی ظاهر شود و پرتو ف
 ء بشارتايت حمو گردد و آنچه را که انبعيی عامل طبکيتار  نيو ا

 .قرن ظاهر و آشکار شود نيدادند در ا
  

 نيدوبل -پارسنز  سيخطابه در منزل مس
 (١()١٣٣٠شعبان ٢١)عصر  ١١١٢اگست  ١ 

 ُهو اّللّ 
 تقيهستم در حق نيسه هفته است که من در دوبل

 ر با صفائی استاير خوشی است جای بسايجای بس نيدوبل
 نير خوش هوائی است علی اخلصوص نفوسی که در دوبلايجای بس

 ر خوش استايهستند نفوس حمرتمه هستند اخالقشان بس
 نيم و اديرا از آهنا د تيرعا تيپرستند هنا بيمهمان نواز ند غر 

 ------------------------------------------------------ 
 ٢١٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا -( ١) 



 ٢٠٣ ص
 ه درخاطر است هلذاشيمه ميشان فراموش ننماتيت و رعابّ حم

 نفوس حمرتمه را نيو ا ديکّلی بفرما  دييدعا می کنم که خدا تأ
 .تا روز بروز هبرت شوند ديش را بکّل شامل منامبارک کند الطاف

 ا آمدم آثار رمحت پروردگار را از هرکيامر  مياقل نيباری چون با
 عياّتساع مج تيم در هناديجهت مشاهده کردم مملکتی د

 جنابت تيت را شامل است مّلتی است در هناعيکماالت طب
 مسرور جهت ممنون و نير از اايهستند هلذا بس ترّقیزن و مرد در 

 نيا در ار يم اهلی را آوردم ز ايلکن چون من از شرق آمدم پ .هستم
 م اهلی آوردماينکرده است هلذا من پ ترّقیت ايممالک روحان

 را به سطوع انوار ملکوت بشارت دادم عيبشارت آمسانی آوردم مج
 بر وجود هيعقل نين کردم دالئل و براهايهباء اّلّل را ب ميتعال
 هيّ بر وجود وحی آوردم حجج عقل هيئل عقلآوردم دال تيّ هالو 

 است ابواب ملکوت مستمرّ دگار ر اقامه کردم که رمحت پرو 
 اطعست قياهلی ابدی است انوار مشس حق ضيمفتوح است ف

 ت و چون سلطنت اهلی دائمی است هلذاسياست آن را انقطاعی ن
 را حمدود به حدودی هيّ هلضات او يهر کس ف .اهلی دائمی است ضيف

 ی کرده مادام خداوند حمدودحدّ خدا را حمدود به  ديمنا
 خالصه هر برهانی را .ضات اهلی را انتهائی نهو يت فسيبه حدودی ن

 



 ٢٠١ ص
 هيّ نروحا قّوه کيی را واضح منودم که در عامل انسانی لين و هر دلايب

 روح فّعال است و انسان به آن ممتاز از مادون انسان کياست 
 مراتب مشرتک است اّما عيائنات در مجک  عيانسان با مج .است

 روح نفحه ئی نيکائنات است ا  عيبه موهبت روح ممتاز از مج
 قاطعه نيو براه .تقياز نفحات اهلی است و شعاعی از مشس حق

 بر بقاء روح اقامه کردم و واضح و آشکار منودم که روح انسان
 ه مبلکوتتوجّ  دياّلّل ظلمت است هلذا قلوب با تيبدون هدا

 مّلت نيضات نامتناهی جلوه کند تا او يتا انوار ف ديهلی مناا
 تايترقّ  نيمنوده اند مهچن ترّقی تيت هناايمادّ ا که در کيه امر بيجن

 طنتلند و سري ه خب گعيد و از عامل ماوراء الطّبنيروحانی منا
 ديت خود مشاهده کنند تا به روح القدس تعمري اهلی را به بص

 ديت اّلّل تعمبّ د و به نار حمنيجو  ديت تعمايبند و مباء احلاي
 بنداي هيّ ت ابدايتا ح ديمی فرما حيد چنانچه حضرت مسنيجو 

 .تا انوار ملکوت اهلی مشاهده کنند تا در ملکوت اهلی داخل شوند
 باری حاال روز آخر است من فردا عازم رف ن هستم و مشا ها را

 ديلی فرمائو مقصدتان را عا ديت می کنم مهّتتان را بلند کنحينص
 تايود حشيت موّقت است البد منتهی مايعامل جسمانی ح نيا

 تشعزّ هی به زمحت تعامل فانی است راحتش من نيو لذائذ ا
  

٢٠٥ 

 .ودشيمنتهی به فنا م شيتش منتهی به ممات بقاايمنتهی به ذّلت ح
 ا انسان عاقلر يی که بقا ندارد در نزد عاقل جلوه ندارد ز ز يهر چ

 ت موّقتايبه عامل باقی می کند به حتوّجه فانی منی کند توّجه به عامل 
 ت منی ماندعيت ابدی می طلبد در ظلمت طبايقناعت منی کند ح

 هيت فانايح نيهلذا قناعت به ا .ندکيآرزوی ملکوت انوار م



 که ابدی و سرمدی است  ديتی طلبعزّ ندارد  تيکه هنا  ديتی طلبايح کي دينکن
 که ربّانی است کماالت  ديی طلبتيّ ست روحانکه آمسانی ا  ديراحتی طلب کي

 توّجه مبلکوت ديخدا را آرزو منائ تيّ قرب ديجوئ هيو فضائل ملکوت ديطلب هيّ معنو 
 و ديکماالت عامل انسانی است به آن فائز گرد  تيپس آنچه هنا دياّلّل کن

 عقالئی که ديمالحظه کن .ديضات آمسانی را طلبو يهی فتمن
 ئیايگذشته اند انب  شينی که از پايگذشته اند دانا  شياز پ

 تعيگذشته اند آهنا خود را از ظلمات عامل طب  شيکه از پ
 گرفتند  بيجنات دادند و از انوار عامل ملکوت هبره و نص

 ندديلبطيت ابدی مايننمودند ح ايدن نيت موقتی ااياعتنائی به ح
 مودندنيم ريبودند لکن در ملکوت اهبی س نيهر چند در زم

 جسد بود لکن آزادی عامل بقا نيا ريواحشان اسهر چند ار 
 آهنا به ملکوت اهبی صعود ءسهمقدّ می جستند تا آنکه ارواح 

 اياعاظم دن عيکه مج  ديمالحظه کن .فتندايت ابدی ايمنودند و ح
 



 ٢٠٦ ص
 سهمقدّ آن نفوس  و لکنت سيکّل معدوم شدند اثری از آهنا باقی ن

 ملوک خاموش شد و عيالی االبد آثار شان باقی است مشع مج
 عامل نيچه قدر در ا .لکن مشع آهنا روز بروز روشن تر گشت

 آهنا معدوم عياقتدار بودند مج تيملکه ها آمدند که در هنا
 خيشدند اثری از آهنا منانده است مگر آنکه در بعضی کتب تار 

 زن دهاتی بود کي هيّ جمدل ميامسی از آهنا مذکور و لکن مر 
 الی االبد ت روشن شد جنم ساطع گشت وچون به انوار ملکو 

 که نفوسی  ديس کنايجا قنياز ا .رخشدديم هيّ از افق عّزت ابد
 بندايت ابدی می عزّ وند چه شيکه در ملکوت اهبی داخل م

 آهنا الی االبد باقی است و از افق ملکوت مانند ستاره تيص
 ت آهنا ابدی است نام آهنا ابدی است ذکرايرخشند حديم

 تا انوار ملکوت ديپس بکوش .است آثار آهنا ابدی است آهنا ابدی
 تا به نفثات روح القدس ديتا به فضل اهلی زنده شو  ديباياهبی ب

 نم که خداکيدعا م ،من در حق مشا تيّ است وص نيا .ديبايت ايح
 ن خود را بر مشا نازل کند من حمّبتايالطاف بی پا

 نم آنچه در حقکيفراموش من ابداا مشا ها را 
 در مراسالت ديجمری داشت من

 .ذکر منوده و خواهم منود
 



 ٢٠٢ ص
 نيدوبل -پارسنز  سيمس و خطابه در منزل مسرت

 (١()١٣٣٠شعبان ٢١) (عصر)١١١٢اگست  ٢ 
 ُهواّللّ 

 ار يت ز سيکه از برای وجود فنائی ن  ميثابت کن دياّول با
 اکائناتی ر   نيا عيمثالا مج .اجزاء مرّکبه است قيفنا عبارت از تفر 

 فتهاي بينی عناصر مفرده ئی ترکعيمرّکب از عناصرند  مينيکه می ب
 گشته  ديی کائنی پدبيترکهر شده و از  ليتشک هيور نامتناهص و

 و اّما فنا .ا شدهديگل پ  نيعناصری ا بيکه از ترکنيمثل ا
 است نه انعدام عناصر مفرده بيترک نيا ليعبارت از حتل
 پس .ودري ن منايقی است و از ما آن عناصر بار يز  هيّ و اجزاء اصل

 فت اّمااي ليحتل بينی آن ترکعيگل معدوم شد   نيا ميوئگيم
 طور نيمه .هبم خورده بيباقی است ولی ترک هيّ لآن عناصر اص

 ا شده پس موت او عبارتديعناصر مفرده پ بيانسان از ترک
 ودري ن منايعناصر است اّما عناصر باقی است از م نيا قياز تفر 
------------------------------------------------------ 

 ١٢١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا -( ١) 
 



 ٢٠٨ ص
 است و موت عبارت بيت عبارت از ترکايصورت ح نيدر ا

 و انتقال عناصر از حالی حبالی است چنانکه انتقال قياز تفر 
 نيقس علی هذا مهچن ان موت نباتی است وو ينبات بعامل ح

 .عناصر موت انسانی است قيان از عامل جسمانی و تفر انتقال انس
 انتقال از حالی تيت هناسيکه از برای وجود موت ن  ديپس بدان

 تسياز عناصر ن بيا روح انسانی مرّکب نه و ترکر يبه حالی است ز 
 تسين بيرد اّما چون ترکم ميبود می گفت بيشود اگر از ترک ليتا حتل

 در اجزا و عناصر حّتیت که واضح اس نيندارد و ا ليهلذا حتل
 .تسيشبهه ئی ن نينه و در ا ليت حتلسين بيمفرده هم چون ترک

 یليو تبد يريو ثانی از انتقال جسد از حالی حبالی برای روح تغ
 لتاشود اّما روح بر ح ريت مثالا جسم انسان جوان است پسين

 منی شود جسم فيود اّما روح ضعشيم فيواحده است جسم ضع
 بسا می شود .تسيی نيري ردد اّما برای روح تغگياجل مف ايناقص 

 ود اّما روح بر حال واحد استشيعضوی از اعضای انسان قطع م
 یيري جسم برای روح تغ يريپس از تغ .ديمنی منا يريتغ چيه
 .است ليتبد و يريا مدار فنا تغر يا منی کند باقی است ز ديپ يريت مادام تغسين

 است لّ خمت شيش معّطل و قوادر عامل خواب جسم ثالث انسان
 



 ٢٠١ ص
 نيد گوش منی شنود و جسم حرکت منی کند با وجود انيچشم منی ب

 پس معلوم. ديمی کند و کشف مطالب می منا ريد می شنود سنيروح می ب
 دري ردن جسم روح منی ممردن جسد روح فانی منی شود به مشد که از 
 ارد اکتشافاتن جسم روح منی خوابد بلکه ادراک دديو به خواب

 .می کند ريو س ديدارد پرواز می منا
 جا است لکن در شرق و غرب حاضر در غربنيرابعاا جسم در ا

 امور ديهد در شرق کشف امور غرب می مناديامور شرق م بيترت
 ممالک را مرّتب و منّظم می کند جسد در مکان واحد است ءهمهمّ 

 اکيست اّما کشف امر ا ايخمتلفه در اسپان ميروح سائر اقطار و اقال
 پس روح تصّرف و نفوذی دارد که جسد ندارد جسد .ديمی منا
 .تسيتش منوط به جسد نايد و اکتشافات دارد هلذا حنيد اّما روح می بنيمنی ب

 ت مؤثر معدوم باشدسيامساا اثر بی مؤثّر منی شود ممکن نخ
 شعاع و تابش او موجود آتش معدوم باشد و حرارت حمسوس

 مشهود عقل معدوم و ادراکات هيّ و اجسام نوران نور معدوم
 خالصه اثر بی مؤثّر منی شود مادام اثر موجود .موجود باشد

 هزار حيپس با وجودی که حضرت مس .البد مؤثّری هست
 ظاهر بود تا امروز آثارش باقی شيو دوازده سال پ و هنصد

 ود آن روح اهلیشيم ايآ .است و سلطنتش ظاهر و نفوذش باهر
 



 ٢١٠ ص
 آثار نيپس ثابت شد که مؤثّر ا ؟ه باقیميآثار عظ نيفانی باشد و ا

 .است هيّ ضات ابدو يو ف هيانوار باق مبدأآن 
 مربّع ايمثّلث است  ايسادساا_ هر کائنی صورت واحده دارد 

 خمتلفه صورخّممس است منی شود کائنی در آن واحد  اياست 
 می شود اياست آ ليسّجاده مربّع مستط نيمثالا ا .داشته باشد

 شکل را ترک نيمنی شود مگر آنکه ا ديبه شکل دائره هم در آ
 ت کائنی از کائناتسيپس در حالتی که ممکن ن .کند و مدّور گردد

 عيدر آن واحد اشکال خمتلفه داشته باشد روح انسانی مج
 رگيخمتلفه را دارد د صوراشکال را داراست و در آن واحد 

 ت کهسير نگيال از صورتی بصورت دو انتق يريحمتاج به تغ
 چون مستغنی .دري ر گگيشکلی را ترک کند تا شکل و صورت د

 .فانی است ريو غ ماّدی ريات و اشکال است هلذا غيري از تغ
 دنيمی ب زيسابعاا_ انسان چون بکائنات نظر می کند دو چ

 حمسوسات و معقوالت کائنات حمسوسه مثل مجادات و نباتات
 هدينی به چشم دعيبه حواس حمسوس شود انات آنچه و يو ح

 ايملموس گردد  ايمشموم شود  ايه گردد ديبه گوش شن ايشود 
 حواس نياست اّما معقوالت با يريقابل تغ ديبه ذائقه در آ

 ت معقوله است وقياحساس نشود مانند عقل و علم حق
 



 ٢١١ ص
 د ونيی ندارد چشم او را منی بليو تبد يريتغ چيت معقوله هقيحق

 ت معقوله است منقلبقيت علم که حقسيگوش منی شنود و ممکن ن
 يريمعقوله است هلذا تغ قيروح از حقا نيبه جهل شود مهچن

 ت دارد روحانی است و رمحانیري باری انسانی که بص .و فنا ندارد
 بد که روح انسانی فنائی نداشته و ندارد و احساساياست می 

 او بوده و خود را باقی و بر قرار ظلّ با او و در  اياش عيمی کند که مج
 واجلاللذوال و مستغرق در انوار خداوند ز يو ثابت و ب

 ات وجدانی دارد نهري ا احساسات روحانی و تأثر يد ز نيمی ب
 است اّما انسانی هيّ و احساسات بشر  هيّ لحمدود به قواعد عق

 ه خود را پژمرده و مردهشيت و وجدان است مهري که بی بص
 احساس موت می کند می ترسد و خود را فانی د هروقتنيمی ب

 دنيتند احساس می مناسين نياند ولی نفوس مبارکه چنديم
 حضرت نييّ فنائی ندارند مثل حوار  ابداا د نيکه باقی و نوران

 ناياست که در وقت شهادت و موت هبائ نيا .حيمس
 انند که موتديا مر يسرورند ز  تيدر هنا

 که جسداست   نيا امنتهو فنائی ندارند 
 متالشی می شود ولی روح در عامل

 .تسياهلی باقی و ابد
 



 ٢١٢ ص
 ١١١٢اگست  ١١ نيدوبل نيای موّحدسيخطابه در کل

 (١)١٣٣٠شعبان  ٢٨صبح 
 ُهواّللّ 

 ت ناقص استعيدر نزد عموم عقال مسّلم است که عامل طب
 تينشود در هنا تياگر انسان ترب ديمالحظه می کن .تيو حمتاج ترب

 ت گذاردهعيانسان کند اگر بر حالت طب تيست انسان را تربتوّحش ا
 که انسان  ديه کنتمّدننظر به ممالک م .انات استو يشود مثل سائر ح

 شود عاقل گردد عامل شود تمّدنشود کسب فضائل کند م تيترب
 تيا چون تربقيکامل گردد لکن در ممالک متوّحشه مثل اواسط افر 

 ا وکيفرقی که در ممالک امر  .ماندمنی شود هلذا بر حالت توّحش می 
 یتيشده اند آجنا ترب تيجا تربنياست که ا نيا است اقياواسط افر 

 .شده اند تيا تربکيی باقی اّما اهالی امر عيا بر حال طبقيت و اهالی افر سين
 درخت بی مثر ديشاخ کج را راست کند جنگل را بوستان منا تيترب

 ممالک خمروبه را تيترب ديارا با مثر کند خارستان را سنبلستان من
------------------------------------------------------ 

 ١٨٦ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا -( ١) 



 ٢١٣ ص
 جاهل را کامل کند تيترب ديمنا تمّدنآباد کند متوّحش را م

 انسان را ديانسان را از ملکوت اهلی خب دهد از خدا باخب منا
 .ء کندايآگاه بر حقائق اش ديت مناعياسرار طبروحانی کند کاشف 

 ت ناقص است و کمالعيمسّلم است که عامل طب عيخالصه نزد مج
 نباشد انسان مثل سائر تياست اگر ترب تيت منوط به تربعيطب
 که بعضی اطوار ازنيانات درنده است بلکه پست تر مثل او يح

 انو يحمثالا  .ان صادر نشدهو يانسان گاهی صادر شده که از ح
 رد اّما انسانديان مو يح کيهر چند درنده است روزی  تيبی ترب
 که  ديمالحظه کن .رددينده روزی هزار نفر مدر  تيبی ترب

 ان پست ترو ينده ئی که آمده اند از گرگ درنده تر و از حنفوس در 
 تيان بد تر است و تربو يبد از حاين تيپس اگر انسان ترب .بوده اند

 نيعامل معّلم ءفالسفه .اهلی تيو ترب یمادّ  تيدو قسم است ترب
 ی می منودند هلذا سببعيطب تيبوده اند مردم را ترب ماّدی

 ی اهلیمربّ  هيّ هلا ءسهمقدّ ی شدند لکن مظاهر عيطب ترّقیو  تيترب
 منودند فالسفه تيبودند ارواح و قلوب و عامل اخالق را ترب

 مثالا  .ح راسه عامل اروا مقدّ کردند مظاهر   تيعامل اجسام را ترب
 الّسالم مرّبی روحانی بود مرّبی ملکوتی بود مرّبی هيعل حيحضرت مس

 کرد حقائق  تيمنود عامل اخالق را ترب تياهلی بود ارواح را ترب
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 را خدمت تيّ منود اّما حضرات فالسفه مدن جيمعقوله را ترو 

 هقيو فی احلق .منودند تياملاده ترب ثيکردند بشر را من ح
 اگر .اهلی تيی و تربعيطب تيحمتاج هر دو هست تربانسان 

 جمّردانات است و يح ريبد مثل ساايآمسانی ن تيچنانچه ترب
 ئی گذارده قّوهکاشف حقائق حمسوسه اند لکن خدا در انسان 

 که کاشف حقائق معقوله است کاشف حقائق ملکوتی است
 ت ابدیايه سبب حوّ ضات اهلی است آن قو يکاشف ف  قّوهآن 

 قّوهه سبب حصول کماالت معنوی است آن وّ ن قاست آ
 ان کاشف حقائقو يا حر يز  ديان ممتاز مناو يانسان را از ح

 پس انسان هر چه .ناسوتی است انسان کاشف حقائق الهوتی
 حاصل کند باز حمتاج نفثات روح القدس هيمادّ ت ايترقّ 

 ملکوتی است ضياهلی است حمتاج ف تياست حمتاج ترب
 هلذا مظاهر .بد کامل نشودايرا ن تيترب نيتا انسان ا

 تيسه در هر کوری ظاهر شدند تا نفوس را تربمقدّ 
 هيّ د کماالت معنو نيت را زائل مناعياهلی کنند تا نقائص طب

 باغبان حيجنگل است و حضرت مس ريت نظعيطب .ظاهر کنند
 جنگل را بوستان کرد اشجار بی مثر را با مثر منود نياهلی ا

 ت پر از خس و خاشاک بودعيه مقتضای طبها که ب نيزم نيا
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 وده راهيرا شخم کرد علفهای ب نيان منود زمحيباغ پر گل و ر 

 ه بودديت روئعيت خارهائی که به مقتضای طبخيون ر ري ب
 .را قلع و قمع منود بعد از آنکه خارستان بود مزرعه و گلستان شد عيمج

 خارستان بود لکن ايگل ت جنسيی می ماند شبهه ئی نعياگر بر حالت طب
 نيا ديدهقان جنگل را بوستان کند خارستان را مزرعه منا

 مقصود .درختهای بی مثر را با مثر سازد و علف زار را کشتزار کند
 کسب کماالت  ديمنا هيّ عيت طبايترقّ است که انسان هر قدر  نيا

 ان مشرده شود هلذا حمتاج نفثات روح استو يکند ح  هيمادّ 
 مجال و کمال تيت انسانی در هناقياهلی است تا حق تيحمتاج ترب
 تورات شود صورت و مثال اهلی ءهيق آدَ تا ما صَ  ديجلوه منا

 ی استنيگردد استفاضه از حقائق ملکوتی کند بعد از آنکه زم
 آمسانی شود ناسوتی است الهوتی گردد جسمانی است روحانی

 القدس به نفثات روح جز نيشود ظلمانی است نورانی گردد و ا
 وجهچيانی هبو يت حايبد و ااّل از حاي هيت ابدايت که حسيممکن ن

 مندديی در اجساد مديسه روح جدمقدّ مظاهر  .زی نداردايامت
 ه می خبشندميت عظايترقّ هند ديی به نفوس مديعقل جد

 می شود کينند لکن مدتی منی گذرد که باز تار کيعامل را روشن م
 مثل .ی غلبه می کندعيات طبآمسانی منی ماند احساس تيّ نوران
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 ند بعد از آنکه علفزار بود زراعتکيی را معمور منيکه دهقان زم  نيا

 ود اّما اگر مرتوک گذارده شودشيخرمن حاصل م ديه می مناز يپاک
 سهمقدّ ت مظاهر قوّ عامل وقتی به  .باز خارستان گردد علفزار شود

 تيّ نوراننادانی نبود  با برکتی بود باغ و بوستان بود ظلمت ءمزرعه
 تيّ نوران ابداا شد  کياهلی آشکار بود لکن بعد از مدتی عامل بکّلی تار 

 روحانی نبود در مهچو وقتی تياهلی مناند ترب ضيد فنمنا هيّ هلا
 تيدر آن زمان ملل شرق در هنا .حضرت هباء اّلّل ظاهر شد

 تند مذاهب بهخير می ر گيدکين خون اينزاع و جدال بودند اد
 تيّ آثار حمّبت نبود نورا ن ابداا گ و جدال مشغول بودند جن

 آمسانی نبود در مهچو وقتی حضرت هباء اّلّل ظاهر شد اعالن
 وحدت عامل انسانی فرمود که بشر مهه بندگان خداوندند

 است که نيا تيدگار هنار رمحت پرو  ظلّ ن در اياد عيو مج
 بالغ گردنددانا و کامل و  ديند باا بعضی جاهل و ناقص و کودک

 نورانی شوند خدا هبمه مهربان ديت غرق اند باعيدر ظلمت طب
 در حبر رمحت او مستغرقند عياست الطاف اهلی شامل کّل است مج

 خالصه نزاع و جدال را زائل .ضيضات اهلی مستفو يو از ف
 رگيدکين را با اياد عين برداشت مجايکرد عداوت را از م

 تيبعد از آنکه در هنا ديخبش م داد مذاهب را با هم الفتايالت
 



 ٢١٢ ص
 ان کسانیر يامروز در ا .حمّبت حاصل منودند تيبغض بودند هنا

 مندايالفت و الت تيکه اطاعت امر هباء اّلّل منوده اند در هنا
 حضرت هباء اّلّل فرمود .الفت و حمّبت اند تياا با هم در هناعيمج

 بارت از اوراقملل و اجناس ع عيشجر است و مج کيعامل بشر از 
 تيفرقی نگذاشته مهه را ترب چيبان هغو افنان آن و خدا با

 آهنا را عامل منود بعضی ناقصند ديبعضی جاهلند با تيفرموده هنا
 معاجله منود اطفالند ديند باضيآهنا را کامل کرد مر  ديبا

 اّما مهه بندگان .کرد تا به بلوغ رسد  تيترب ديطفل را با
 مهربان است و مهه عياست جبم عيخداوندند خدا پدر مج

 در حبر رمحتش مستغرق مادام او بکّل مهربان است ما چرا
 ميصلح است چرا ما در جنگ باش عياو جبم مينا مهربان باش
 مذهب را هبانه ميمّلت را هبانه منائ مير بکوشگيدکيو در خرابی 

 نام را هبانه ميست را هبانه منائايس ميوطن را هبانه منائ ميمنائ
 ميز ير را بر گيدکيخون  ميو به نزاع وجدال مشغول شو  ميمنائ

 با آنکه در ظلّ  ؟سزاوار است نيا ايآ ،ميخامنان هم را خراب کن
 که خطای ما را عفو کند و رمحت  ميمهچو خدای مهربان هست

 ناين و طغايهر چه عصو لو  ندهد يريتش را تغايعنا ديمنا
 او ميالفت منائخدائی را خم نيسزاوار است چن ايآ ،ميکن

 



 ٢١٨ ص
 خالصه حضرت هباء اّللّ  ؟ميهبمه مهربان است ما نا مهربان باش

 فرمود پنجاه سال ميی منود و صلح عمومی را تعلسيتأس نيچن
 تقيملوک نامه نوشت و کّل را براستی و آشتی و حق عيبه مج شيپ

 ا آفتی از حرب بدتر نه که منبعث از تعّصباتر يپرستی دعوت فرمود ز 
 خيتار  تيکه از بدا  ديمالحظه منائ .ست و خمالف رضای اهلیا

 منبعث ايحرب  نيبشر حرب و جدال است و ا نيب اآلنالی 
 منبعث ايمنبعث از تعّصب جنسی است  ايسی است اياز تعّصب س

 تعّصبات هادم نيا عيتعّصب مذهبی مج اياز تعّصب وطنی است 
 تعّصب داشته ما چرا ،خدا تعّصب ندارد .ن انسانی استايبن

 ما چرا خمتلف معامله ،سان معامله می کندکي عيخدا به مج ؟ميباش
 بشر عيوطن است و کره ارض  واحد مج کي نيمهه زم ؟ميمنائ
 جنس اند کيعائله اند و  کيوطن اند و از سالله آدم هلذا  کياز 

 حرب و نزاع در نيچرا ا ؟ميخمتلف باش ديما چرا با ،نه خمتلف
 متابعت رضای ديبا ؟ال باشدقتجدال و  نيا ن باشد چراايم

 ت که رضای اهلی در حمّبت و الفت استسين ئی شبهه مياهلی منائ
 .بداين ن انسانی تا حرب زائل نشود عامل انسانی راحتايا حرب هادم بنر يز 
 ن است مانع احّتادايی که در دست اددير آنکه تقالگيد
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 سبب ديست اختالف تقالخمتلف ا ديا تقالر يو اتّفاق است ز 

 حتّریرا ترک منود و  ديتقال دينزاع و نزاع سبب قتال هلذا با
 تقيی حقحترّ ی است اگر کّل کيت قيت کرد چون حققيحق
 .گردند  فقی شوند مّتحد و متّ کيت که کّل سيه ئی نهد شبنيمنا
 ن اهلیاياست و ااّل اساس اد ديمهه نزاع از تقال نيا ار يز 
 کس در فضائل اختالفچيل انسانی است هی است و آن فضائکي

 .اند که فضائل نور است و رذائل ظلمت است مّتفقندارد مهه 
 را ترک ديتقال مين اهلی منائايرجوع به اساس اد ديپس ما با

 .وجه اختالفی منی ماندچيو هب مياست مّتحد می شو  نيقي ميکن
 شدمطابق با عقل باشد مطابق با علم با ديبا نير آنکه دگيو د

 عاقله داده قّوها اگر مطابق با عقل و علم نباشد اوهام است خدا ر يز 
 اگر ميادراک کن یئيشت هر قيو حق ميپی بر  ايت اشقيتا به حق

 نيو اگر د .ت که اوهام استسيه ئی نهخمالف علم و عقل باشد شب
 ت و الفتبّ جبهت حم نيا در يی هبرت است ز نيمانع الفت باشد بی د

 هبرت است نيعدم د البّتهنزاع و جدال شود سبب  نياست اگر د
 .او هبرت است عدم البّتهعالج اگر سبب مرض شود  وعالج است  ءچه که به منزله

 سان خلق کرده حضرت هباء اّللّ کيرا  عير آنکه خدا مجگيد
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 اعالن مساوات رجال و نساء فرمود که مرد و زن هر دو بندگان

 دا مردی و زنیخوق متساوی نزد و کّل بشر و در حقخدا هستند 
 مقّربانش هبرت در درگاه اهلی ميت هرکس اعمالش هبرت و اسين

 ی هستند هلذا کي عيمج تسياناث نو تر است در عامل اهلی ذکور 
 خالصه اهالی عامل   .مساوی باشند مّتحد باشند ديرجال و نساء کّل با

  ليحتص ديکه کّل باحضرت هباء اّلّل اعالن فرمود   چون اکثر جاهل بودند
 د چه در شهرها و چهنياطفال را داخل مکتب منا عيد مجنيمنا علوم و فنون

 ه عاجز باشدنياگر پدر طفلی هر آ .فرض است نيها و ا هيدر قر 
 و .مناند تيتا نفسی بی ترب دياو را مدد منا ديبا هيّ بشر  تيّ مجع

 ار يروحانی ز  تيبد و هم تربايجسمانی  تيدر مدارس هم ترب
 روح ،مانند روح هيّ هلجسد است و علوم ا ءبه منزله هيّ مادّ علوم 

 بد اگر روح نباشدايت ايه شود تا جسد حديدر جسد دم ديبا
 روح ضيمجال باشد چون از ف تيدر هناو لو  جسد مرده است

 ه است بلکه نبودنشجيحمروم باشد مثری ندارد و بی نت
 وم باشد هبرت استمعد البّتها فاسد و متعّفن می شود ر يهبرت ز 

 املولود من اجلسد جسد هو ديرمافيم لياست که در اجن نيا
 جسد است ءت به منزلهايمادّ نی عيهو الّروح وح املولود من الرّ  و
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 روح نيبه ا ديجسد با نياّما نفثات روح القدس روح است ا

 الزم هيّ فرمود والدت ثانو  حيجهت حضرت مس نيزنده شود از ا
 ضاتو يف نيا عياست که وقتی انسان در رحم بود از مج نيا و آن .است

 عامل آمد چشمش باز شد گوشش شنوا نيحمروم بود چون به ا
 حاصل هيّ نشد قوای روحا هيّ ناجسمگشت دارای هوش و قوای 

 مواهب را خدا در عامل رحم داده بود لکن در عامل رحم نيا .کرد
 ا گشتديهو  مواهب ظاهر و نيد شد اظاهر نبود چون متولّ 

 کائنات را مشاهده  عيشده مج تيچشمی دارد گوشی به او عنا ديد
 د صحرائی مالحظه می کند باغ و بستانینيئی می بايدر  ديمی منا
 .خب نداشت چيها در عامل رحم بی خب بود هنيا عيد از مجنيمی ب

 ت متوّلد شود تا در عامل ماوراءعياز عامل طب ديطور انسان با نيمه
 بد تا ازايی جنات عينی از نقائص جهان طبعياخل شود ت دعيطب

 ت ناقص استعيا طبر يد ز ري گ  بيفضائل عامل اهلی هبره و نص
 ديت کند کشف ملکوت مناايّ نواند کشف روحاتيمن نيجز ا

 که در عامل رحم طفل حمالنيد مثل اري و از عامل اهلی خب گ
 اگر کسی به او .عامل بود نيد بلکه منکر اري عامل خب گ نيبود از ا

 رت هست آفتابی استعيعامل رحم عاملی و س نياز ا ريمی گفت غ
 ماهی است باغ و گلستانی است انکار می کرد می گفت عاملی جز
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 مهه مواهب است نيا ديت اّما چون متوّلد شد دسيعامل رحم ن

 تعيطور تا از عامل طب نيمه .خب نداشت چيولی در عامل رحم ه
 د از خدا با خب نشودري بد از عامل ملکوت خب نگايد نانسان تولّ 
 ضات اهلی با خب نگرددو ياز ف ديت خب حاصل ننمااياز روحان

 ديت متوّلد شد انوار مواهب را مشاهده مناعياّما چون از طب
 مظاهر .اند که ملکوت اهلی منوط به توّلد ثانی استديپس م

 بند از خدااينی بشر آمدند تا توّلد ثا تيسه برای تربمقدّ 
 خب هيّ هلند از ملکوت اهلی با خب شوند از حقائق اري خب گ

 ظلمات بود و قبائل و عشائر تيالعرب در هنا ةر يمثالا جز  .ندري گ
 انی و آفاق بکّلیطيحشرات نفوس انسانی مظاهر ش رينظ

 و آداب خمّل سعادت نيحمروم از اشراق نور رمحانی قوان
 رذائل مقبول و مشروع از عاملعامل انسانی فضائل منسوخ 

 مطلعنا گاه از  .ضات نامتناهی اثری نهو ياهلی خبی نبود و از ف
 ديت از افق بطحا درخشقيو آفتاب حق ديحجاز نور حمّمدی تاب

 پرداخت و مرّبی مية العرب روشن شد معّلم اهلی به تعلر يجز 
 وشان هبوشهيار شدند و بديفرمود خفتگان ب تيی تربقيحق

 نايفت تاز ايتدّنی  ميمنود و آداب قد ترّقیوع انسانی آمدند ن
 زدند تيّ نآهنگ حجازی بلند منودند و شهنازی در جهان مد
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 پروردگارا .که زمزمه اش الی االبد در آذان نوع انسان باقی است

 معبد نيان تواند و عاشقان مجال تو در اشيمجع پر  نيزگارا ار آم
 د عفو و مغفرتنيد الطاف تو جو جمتمع شده اند رضای تو طلبن

 زيتو عز  ميناليتو پدر مهربان ما ذل ميخداوندا ما اطفال .تو خواهند
 و تو قدرت حمض ميعجز  تيما در هنا ايخدا .بی مثل و بی مهتا

 عفو گناه فرما و در پناه ايخدا .تو توانا ميو توغنی ما ناتوان ميري ما فق
 الهوت تيّ نورانه خود منزل ده از ظلمات ناسوت جنات خبش ب

 ايخدا .ت رسانقيت جنات ده بعامل حقعيروشن فرما از عامل طب
 آمسانی کرم کن ءمائده ميعذب فرات خبش گرسنگان ميتشنگان

 خشابکنز ملکوت ب  ميري فرما فق تيی عناشفای ابد ميضيمر 
 انوار تو ءی خبش تا چشم مبشاهدهخود مأو  تيدر ظّل عنا

 مشام ايخدا .مياصغا منائ ار  وتگوش شنوا نداء و ب ميروشن کن
 ما را ايخدا .مياستشمام کن تيما را باز کن تا رائحه گلشن عنا

 بعامل الهوت ميدر عامل ناسوت ميتو سلوک منائ ليت خبش تا در سبقوّ 
 شا الطاف خود را شامل کنگکن ابواب ملکوت ب  تيهدا
 توئی غفور توئی رمحن .خود را کامل فرما ضيو ف

 .مهربان ئی خبشنده وو تو  ميتوئی رح
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  (١)مونرتال نيای موّحدسيخطابه در کل
 (٢)١٣٣٠رمضان ١١١٢ اّول سپتامب

 ُهواّللّ 
 را از عيرا از تراب خلق فرموده مج عيخداوند عامل مج

 را عيسالله خلق منوده مج کيعناصر خلق کرده کّل را از  کي
 و آمسان خلق منوده کيخلق کرده و در ظّل  نيزم کيدر 

 تفاوتی نگذاشته چياحساسات مشرتک خلق فرموده ه عيدر مج
 را می پروراند عيهد مجديرا رزق م عيسان خلق کرده مجکيرا  عيمج
 فضل و رمحتی چيمهربان است در ه عيبه مج ديرا حفظ می فرما عيمج

 اهلی ميء را مبعوث فرموده تعالايبشر نگذاشته انب نيتفاوتی ب
 تبّ بشر است سبب حم نيی سبب الفت باهل ميفرستاده و آن تعال

 قلوب است اعالن وحدت عامل انسانی فرموده آنچه را موانع نيب
 سبب اتّفاق و احّتاد است هو هر چ دياحّتاد است مذّمت می فرما

---------------------------------------------------------
-- 

 (١ )-  Montreal     (٢  )- ٢١٢ص  ١ج  اآلثار عيشرح در بدا 
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 .ديرمافيم قيمراتب تشو  عيبشر را بر احّتاد در مج عيمج ديمدح می منا

 کتب  عيبشر مبعوث شدند مج نيی اهلی جبهت حمّبت بايانب عيمج
 تقيء خادم حقايانب عياهلی جبهت احّتاد عامل انسانی نازل شده مج

 د قبول نکندعدّ ی است تکيت قيت و حققيشان حقميبودند و تعال
 تيهنا نيلکن با وجود ا .ی استکياا عين اهلی مجايهلذا اساس اد

 ميلادخلی به اساس تع ابداا ن آمده که ايی مبدياسف است که تقال
 خمتلف است هلذا سبب اختالف ديتقال نيء ندارد چون اايانب

 نايبشر نزاع وجدال حاصل گشته و حرب و قتال مب نيشده و ب
 درندهانات و يد مانند حننکين اهلی را خراب مايآمده که بن

 د مملکتنير را خراب می مناگيدکير را می کشند خامنان گيدکي
 ت خلقبّ خدا انسان را جبهت حم .ان می کنندر ير را و گيدکي

 فرموده بعامل انسانی جتّلی حمّبت منوده سبب احّتاد کائنات
 ء مرّوج حمّبت بوده اند حاال انسانايانب عيحمّبت بوده مج

 اهلی می کند به آنچه خمالف رضای اهلی استمقاومت رضای 
 تا حبال عامل راحت ننموده خيتار  تيهلذا از بدا .ديعمل می منا

 ر متنّفر بودهگيه قلوب از مهدشيه حرب و قتال بوده مهشيمه
 هر حمارباتی که .و به آنچه خمالف رضای اهلی است عاملند

 بودهی نيمنبعث از تعّصب د ايائی که شده هيز يواقع و خونر 
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 منبعث از تعّصب وطنی بوده ايمنبعث از تعّصب جنسی بوده  اي
 ه در عذابشيسی هلذا عامل انسانی مهايمنبعث از تعّصب س اي

 ا آزادی نبود چنان تعّصبر ير بود ز ايدر شرق تعّصب بس .است
 احاطه کرده بود ديوجه آرامی نداشت ظلمت تقالچيبود که هب

 عداوت و نزاع تيناس در هنان و اجاياد طوائف و عيمج
 بودند در مهچو وقتی حضرت هباء اّلّل ظاهر شد اوالا اعالن

 خلق بندگان خداوندند عيوحدت عامل انسانی فرمود که مج
 مهربان است عيدان خدا جبمز ين در ظّل رمحت اياد عيو مج

 الفت بودند کتب تيدر هنا ايانب عيارد مجديرا دوست م عيمج
 بشر نيب ديچرا با ،نيبا وجود ا دير می مناگيدکي دييآمسانی تأ

 خداوندند و کيبشر خلق  عيمادام مج ؟نزاع و جدال باشد
 چوپان کّل را اداره می کند کيچوپان  کينام در ظّل غا عيمج

 ر در کمال الفت باشندگيدکيگوسفندان اهلی با   ديپس با
 نيا تيد هنانيورند و مهراه مناايی جدا شود او را بکياگر 

 ديدانا منود ناقص هستند با ديست بعضی نادانند باا
 .ا کردنيب ديشفا داد کورند با ديهستند با ليکامل منود عل

 سبب ديبا ني_ حضرت هباء اّلّل اعالن فرمود که داا يثان
 ه نداردجيسبب عداوت شود نت نيت باشد اگر دبّ الفت و حم
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 بشر است نيا سبب عداوت و بغضاء بر يی هبرت است ز نيبی د

 خداوند است و آنچه سبب ضسبب عداوت است مبغو  هو هر چ
 سبب قتال و نياگر د .الفت و حمّبت است مقبول و ممدوح

 نيا در يی هبرت از آن است ز نيت بی دسين نيندگی شود آن ددر 
 عالج است اگر عالج سبب مرض شود البّته بی عالجی ءبه منزله

 .هبرت است ینيال شود البّته بی دسبب حرب و قت نيهبرت است هلذا اگر د
 مطابق علم و عقل باشد اگر مطابق علم ديبا نيثالثاا د

 ا خدا عقل بانسان داده تا ادراکر يز  .و عقل نباشد اوهام است
 خمالف علم و عقل نيت بپرستد اگر دقيء کند حقايحقائق اش

 اننيان قلب شود چون سبب اطمنيت سبب اطمسيباشد ممکن ن
 مسائل ديهلذا با .دنيمنی گو  نيست آن را دت اوهام اسين
 .سرور انسان شود بد و سببايان نيمنود تا قلب اطم قيرا با عقل و علم تطب هيّ نيد

 ی تعّصب مذهبی تعّصب وطنی و تعّصبنيرابعاا تعّصب د
 نايا ادر يی است ز کي نياوالا د .ن انسانی استايسی هادم بنايس

 ت کرد حضرتقيه حقندا ب ميت است حضرت ابراهقياهلی حق
 تقيحق سيتأس حيت منود حضرت مسقيموسی اعالن حق
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 ء خادمايانب عيت منود مجقيحق جيفرمود حضرت رسول ترو 

 تقيمرّوج حق عيت بودند مجقيمؤّسس حق عيت بودند مجقيحق
 تعّصبات خمالف نيا ار يبودند پس تعّصب باطل است ز 

 عائله اند کي بشر از عياّما تعّصب جنسی مج .ت استقيحق
 د اجناسعدّ جنس اند ت کيخداوندند از  کيبندگان 

 د اجناس اوهامعدّ ر تگيت مادام مهه اوالد آدم اند دسين
 تسيت ترکی نسيت فرنساوی نسيی نز ينزد خدا انگل .است

 نيجنس اند ا کي عيسان اند مجکينزد خدا  عيت مجسيفرسی ن
 ت استقيهلذا خمالف حق هات را خدا نکرده بشر کردميتقس

 و سر دارد کيدو گوش و دو چشم دارد  کيو باطل است هر 
 ن کبوترانايت در مسيانات تعّصب جنسی نو ين حايدر م .دو پا

 ش کندز يت کبوتر شرق با کبوتر غرب آمسيتعّصب ن نيا
 ریگيگوسفندی به د  چيجنس اند ه کيگوسفندان مهه 

 هم تو گوسفند شرقی هستی من غربی هر جا باشد با ديمنی گو 
 با کبوتر غرب در ديايد کبوتر شرق اگر به غرب بنيش مناز يآم
 تو غربی هستی ديش است به کبوتر غرب منی گو ز يآم تيهنا

 جائز است ايآ ،ان قبول منی کندو يی که حز يپس چ .من شرقی
 کره  کي نيو اّما تعّصب وطن مهه روی زم ؟ديانسان قبول منا
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 ی نکرده مههميستق وطن است خدا کيارض است  کياست 

 ی را که خدا نکردهميت تقسسياو فرقی ن شيسان خلق کرده پکيرا 
 قطعه کياروپا  .ها اوهام استنيچه طور انشان می کند ا

 و هنری ميکرده ا  نّي خطوطی ومهی مع مياست ما آمده ا
 ايو آن طرف آملان نسااطرف فر  نيکه ا  ميا هرار دادق حدّ را 

 چه اوهامی است نيا .است نيو حال آنکه هنر برای طرف
 مانگی را که خدا خلق نکرده ما  ز يست چچه غفلتی ا نيا

 نيپس مهه ا ميهديو سبب نزاع و قتال قرار م ميمی کن
 ادجيخدا ا ضتعّصبات باطل است و در نزد خدا مبغو 

 حمّبت و موّدت منوده و از بندگانش الفت و حمّبت خواسته
 .الفت مقبول عداوت نزد او مردود است و احّتاد و

 عياست که مج نيهباء اّلّل ا ميتعال ءخامساا از مجله
 دز ين برخايمعارف کنند تا سوء تفاهم از م ليحتص ديعامل با

 بشر مّتحد شوند و ازاله سوء تفاهم به نشر معارف عيمج
 اگر روزی ديمنا تيهلذا بر هر پدری الزم که اوالد را ترب .است

 ميتا معارف تعم دياعانت منا ديبا هيّ ت اجتماعئيعاجز باشد ه
 .بشر زائل گردد نيبد و سوء تفاهم باي

 بودند حضرت هباء اّلّل اعالن ريسادساا آنکه نساء اس
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 وحدت حقوق رجال و نساء فرمود که مرد و زن هر دو بشرند

 ت هرکسسيخداوند نزد خدا ذکور و اناث ن کيو بندگان 
 تر خواه مرد باشد مقّربدا لبش پاک تر و عملش هبرت در نزد خق

 تيمشهود است از تفاوت ترب اآلنتفاوتی که  نيا .خواه زن
 تيمنی شوند اگر مثل رجال ترب تيا نساء مثل رجال تربر ياست ز 

 ا هر دو بشرند و درر يمراتب مساوی شوند ز  عيشوند در مج
 .مراتب مشرتک خدا تفاوتی نگذاشته عيمج

 دنياد مناجيسانی االزم است که ل ،سابعاا وحدت لسان
 د پس هر نفسی حمتاجنيآن لسان منا ليبشر حتص عيکه مج

 رگيدکيبشر زبان  عيی عمومی تا مجکيی خصوصی کيدو لسان است 
 ار يز  .ملل زائل شود نيسبب سوء تفاهم ب نيبدانند و به ا

 خداوندند سوء کيخدا را می پرستند کّل بندگان  کي عيمج
 ر راگيدکين زبان اختالف است چو  نيتفاهم سبب ا

 دنيبا هم الفت و حمّبت منا عيبدانند سوء تفاهم مناند مج
 .شرق و غرب احّتاد و اتّفاق کنند

 ثامناا عامل حمتاج صلح عمومی است تا صلح عمومی
 حمکمه کبی ديالبد دول و ملل با .بداياعالن نشود عامل راحت ن

 کنند  د تا اختالفات را به آن حمکمه کبی راجعنيمنا ليتشک
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 افراد نيمانند اختالفاتی که ب ديل مناصيو آن حمکمه کبی ف

 الفات دول و ملل راتطور اخ نيل می کند مهصياست حمکمه ف
 حضرت .تا جمالی برای قتال مناند ديل مناصيحمکمه کبی ف

 ميتعال نيا عيملوک نوشت مج عيبه مج شيهباء اّلّل پنجاه سال پ
 در شيسائره مندرج و چهل سال پ در الواح ملوک و الواح

 کسانی که  .ن بشر حمو کردايهند طبع و نشر شد تا تعّصب را از م
 الفت و احّتاد ند تيمتابعت هباء اّلّل منوده اند با هم در هنا

 ودی زردشتی مسلمانهيی حيچون در جملسی وارد می شوی مس
 عمذاکراتشان در باره رف عيالفت و حمّبت اند مج تيمهه در هنا

 منيا آمدم می بکيباری من چون به امر  .سوء تفاهم است
 تبجنا تيدر هنای حمرتم حکومت عادل و مّلت ليمردمانش خ

 دولت عادله و مّلت حمرتمه سبب نياست از خدا می خواهم که ا
 شوند که اعالن صلح عمومی و وحدت عامل انسانی شود اسباب

 روشنی خبشدد که عامل را نيالفت ملل شوند چراغی روشن منا
 وارم مشا هاديام .و آن وحدت عامل انسانی و احّتاد عمومی است

 نی دولتعيجا بلند گردد نيکه علم صلح عمومی در ا  ديسبب شو 
 ا سبب شوند تا عامل انسانی راحت شود رضای اهلی راکيو مّلت آمر 
 .د و الطاف اهلی شرق و غرب احاطه کندنيحاصل منا
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 مجع توّجه به تو دارند مناجات بسوی تو نياگارا مهربانا پرورد 

 ل کنند و طلب عفو وبه ملکوت تو تبتّ  تضرّع تيد در هنانيمنا
 سمقدّ نفوس را  نيمجع را حمرتم کن ا نيا ايخدا .دنيغفران منا

 فرما نفوس را مستبشر منّورتابان کن قلوب را  تيمنا انوار هدا
 جهان کامران را در ملکوت خود داخل فرما و در دو عيکن مج

 تيقدرت عنا ميفرما عاجز  زيعز  ميليما ذل ايخدا .منا
 برضای خود داللت فرما ايخدا .کن  تيعنا شفا ميلياز کنز ملکوت غنی منا عل ميري فرما فق
 ما را بر حمّبت خود ثابت منا و ايخدا .س دارمقدّ ون نفس و هوی ئشو از 
 عيانی کن تا جبمخدمت عامل انس خلق مهربان فرما موّفق بر عيبر مج

 .ميمهربان باش بشر عيو جبم ميدار  خلقت را دوست عيمج ميبندگانت خدمت منائ
 .توئی غفور توئی بزرگوار ميمقتدر توئی رح توئی ايخدا
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  (١)ماکسول سيمس خطابه در منزل مسرت و

 (٢)(١٣٣٠رمضان  ٢٠) (شب) ١١١٢پتامب س ٢کانادا  مونرتال
 ميجا آمد با او مذاکره کردنيجوانی ا شيساعتی پ 

 آن کيتار  ايناقص روشن است  ايت کامل است عيکه طب
 اجملموع ثيت من حعيطب .کنم  ليحبث را می خواهم حاال تکم

 و ميت می کنعيچون بدّقت نظر به عامل طب ،نی عامل جسمانیعي
 ت ناقصعيود عامل طبشيمالحظه م ميبه عمق و اسرارش پی بر 

 ميی را ترک کننياگر چنانچه زم ديمنائدّقت  .است ظلمانی است
 ونري وده بهيخار زار گردد علفهای ب ميت بگذار عيو حبال طب

 اشجار بی مثر بپروراند جنگل مياگر کوهستان را ترک کن ديآ
 کيت تار عيعامل طب نيپس ا .است بی مثر است بی انتظام است

 است زيبه چه چ شيآنرا روشن کرد روشنائ دياست با
 ون آوردهري ت خار بعيای طبضی که به اقتنيزم نيکه ا  نيبه ا

 ميمنائ تيو ترب ميوده انبات منوده آن را شخم کنهيعلفهای ب
 ---------------------------------------------------------

---------------- 
 (١ )-  Mr. and Mrs. Maxwell (٢  )-  ٢٢١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 
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 و دانه های با برکت که رزق انسانی است ديی معطّر برو تا گلها

 و ضيی و ظلمانی است فعيجنگلهائی که حبال طب نيا ديبرو 
 ميدرختهای بی مثر را بارور می منائ ميمی کن تيبرکت ندارد ترب

 اّول ظلمانی ميمی منائ منّظمدرهم بود  ميجنگل بود بوستان می کن
 اگر انسان را نيچنو مه .بود چون بوستان شد نورانی گشت

 ان بدتر می شود جاهل و نادانو ياز ح ميت خود ترک کنعيبه طب
 عامل ظلمانی را هر نيپس ا .اقيمی ماند مثل اهالی اواسط افر 

 بی ادب با ادب ميمی منائ تيترب مينورانی کن ميوقت می خواه
 تعيمی شود بد اخالق خوش اخالق می گردد اّما اگر حبال طب

 ان بدتراند نوع خودو ياست از ح نيقي مينکن تيترب ميبگذار 
 ت راعيرند و می خورند پس معلوم شد اگر طبديرا می کشند م

 تيانسان را ترب ديهلذا با .ظلمانی است ميحبال خود بگذار 
 جاهل دانا گردد نيانسان ظلمانی نورانی شود و ا نيتا ا ميمنائ

 با ادب شود ناقص کامل گردد بد اخالق خوش بی ادب
 تسيشبهه ئی ن چيه .ان انسان شودو يح نيق شود تا ااخال

 ان بدتر است پس معلوم شدو ياز ح تيانسان بدون ترب
 نيا .الزم است تا کامل شود تيت ناقص است تربعيعامل طب

 ت کامل استعيد عامل طبنيفالسفه کور کورانه می گو  عيم مجايّ ا
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 کامل  تيترب به ديت ناقص است باعيتند که عامل طبسيملتفت ن

 تعيمی کنند مادام عامل طب تيسه تربر چرا تالمذه را در مد .گردد
 بشر را بگذارند خود عيمج ديد بانيمی منا تيکامل است چرا ترب

 حاصل و ظاهر کرده اند تيرا از ترب عيصنا نيا عيمج .می شوند تيترب
 اکتشافات از اثر نيت نبود اعيدر عامل طب عيصنا نيا ار يز 

 تلغراف فونوغراف هيّ برق قّوه نيالا اثم .ل شدحاص تيترب
 ظاهر گشته تياز ترب عيه مجدياکتشافات جد ريتلفون و سا
 چيت واگذار می شد هعيمنی شد و بر حالت طب تياگر بشر ترب

 ت در عاملايترقّ  نيا تيّ نمد نيجلوه منی منود ا عيصنا نيا
 ؟تسيسوف کامل و شخص جاهل چليف نايفرق م .انسانی نبود

 تيسوف دانا تربليت باقی اّما فعياست که جاهل حبال طب نيا
 نيرا برای ا ايخدا انب .شده تا کامل گشته و ااّل هر دو بشرند

 نازل گشته نفثات روح نيفرستاده کتب مساوی جبهت ا
 مفتوح نيه ابواب ملکوت را برای اديدم نيالقدس برای ا

 برای هيّ ای عقلقرار فرموده قو  نيبرای ا هيّ بيمنوده اهلامات غ
 ت کامل گردد ظلمات رذائلعيداده که نقصهای عامل طب نيا

 ت زائل گردد اخالقعيطبعامل ت زائل شود جهل عيطب
 ت زائل گرددعيت زائل شود ظلم عامل طبعيمذمومه عامل طب
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 اهلی کنند تيمبعوث شدند تا نفوس بشر را ترب نيجبهت ا ايانب

 مثل باغبان ايمثل انب .ت دهندت جناعيتا از نواقص عامل طب
 که باغبان اهلی  اياست مثل خلق مثل جنگل و خار زار انب

 ای کج را راسته می کنند شاخه تيهستند اشجار انسانی را ترب
 د درختهای بی مثر را با مثر کنند جنگل بی انتظام را باغنيمی منا

 چيت روشن بود کامل بود هعيو ااّل اگر عامل طب .دنيشا مناگدل
 جا ياحتالزم نبود مدارس الزم نبود مکاتب الزم نبود  تيترب

 ار ينبود ز  ايحمتاج انب چينبود چه که کامل بود ه عيصنا نيبه ا
 تعيا عامل طبر يج به معّلم نبود ز ا يتحا چيت کامل بود هعيعامل طب

 چيت کامل بود هعيا عامل طبر يکامل بود حمتاج به کتب نبود ز 
 ها براینيت کامل بود مهه اعيمل طبا عار يج خبدا نبود ز ا ياحت

 کيآمر  نيزم قطعه نيا .ت ناقص استعياست که عامل طب نيا
 تعيبه مقتضای طب نيخالی بود و ا نيچه بود جنگل بود زم

 او را آباد کرد عقول انسانی پس ناقص است زيبود پس چه چ
 نيبعد از آنکه زم دينواقص را کامل منا نيعقول انسانی ا
 از آنکه کلمبوس شيحال شهرهای آباد شده پبود جنگل بود 

 ت بود حاال عامل انسان شدهعيا چه بود عامل طبکيامر  ديايب
 حاال مالحظه .مهان طور باشد ديت کامل بود باعياگر عامل طب
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 بود حال روشن شده اّول خراب بود کيکه اّول تار   ديکن

 انحال آباد شده جنگل بود حاال بوستان شده اّول خارست
 ت ناقص استعيپس ثابت شد که عامل طب .بود حال گلستان گشته

 یعيبر حال طب مينکن تيو ظلمانی اگر طفلی متوّلد شود او را ترب
 ت بی ادراک و جاهل می ماندسيچه می شود شبهه ئی ن ميبگذار 
 که مثل  ديا مالحظه کنقيدر اواسط افر  .ان خواهد بودو يو ح

 تيکه ترب  ميد پس مالحظه منائاننو يانات بلکه پست تر از حو يح
 ان استو يت عامل حعيعامل طب .اهلی در عامل انسانی چه کرده

 بانايانات وحشی نه اهلی در بو يی باقی ولی حعيان بر حال طبو يح
 یتيو ترب ميت اند تعلعيی باقی کّل در عامل طبعيو جنگل بر حال طب

 انو يت حسياز عامل روحانی خبی ن چيان هو يدر عامل ح .تسين
 روحانی انسان قّوهاز خدا خب ندارد از عقل انسانی خب ندارد از 

 زیايامت ابداا ر می کند صوّ خود ت ريان انسان را نظو يخب ندارد ح
 اناتو يح عيمج .ی باقی استعيکه بر حال طب  نيد چرا جبهة انيمنی ب

 ان احساسات جسمانیو يمثل ح نو يّ مادّ  عيی هستند مجعيطب
 خبی چينی ندارند منکر خدا هستند هدارند احساسات روحا

 ندارند از جّنت اهلی خب ايخبی از انب چياز خدا ندارند ه
 اناتو يح عياهلی بی خبند مج مياز تعال زيانات نو يح عيندارند مج
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 اناتندو يزمان ح نيفالسفه ا ريه نظقيند فی احلقتحمسوسا رياس

 روح ضيفوحانی از از احساسات ر  اياز انبچنانکه آهنا از خدا 
 نيانی دارای او يهر ح .خب ندارند هعيالقدس از ماوراء الطّب

 ت سالسيب ليسوفها بعد از حتصليکماالت است بدون زمحت ف
 .دنيخدارا انکار کنند قوای روحانی اهلامات اهلی را انکار منا

 سوف کامل است مثل حضرت گاوليان بدون زمحت فو يح
 خدا خب ندارد از احساسات روحانی خب ندارد از زيچ چيکه از ه

 نات از روحاو يح عيت خب ندارد مجايخب ندارد از روحان
 ريجز از حمسوسات خبی ندارند نظ زيسوفها نليف نيبی خبند ا

 ا جز حمسوساتر يز  ميسوفليد ما فنيمی گو  نيانات با وجود او يح
 نيعلوم ا ليحال آنکه حضرت گاو بدون حتص ميانديمن

 است نيفخر منی شود فخر ا نيا .ارد در کمال تشّخصت را دليفض
 بد احساسات روحانی داشته باشدايکه انسان از خدا خبی 

 است که از نفثات نيد فخر انسان در اري ة خب گعياز ماوراء الطّب
 اهلی مياست که از تعال نيبد فخر انسان اايروح القدس هبره 

 ت جهل استسيی فخر ناست فخر انسان و ااّل بی خب  نيد اري خب گ
 درجه جهل تيمی شود نفوسی که در هنا ايآ .نادانی جهل است

 ت شوندقيگردند واقف به حق  هيّ هلهستند واقف کماالت ا
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 می شود ايند و آري سه خب گمقدّ مظاهر  عيو مج حياز حضرت مس

 اهلی حيحضرت مس ؟تر باشد مينفوس ادراکاتشان از آهنا عظ نيا
 سوفهاليف نياو از ا البّتهود ملکوتی بود روحانی بود بود آمسانی ب
 شيقواهم کش قوی تر ا رت هم ادر شيهم عقل او ب ديهبرت می فهم

 ی گذشتز يپس چه طور از هر چ ،برتر هم شعورش باال تر بود
 ت جسمانی گذشت از راحت گذشت از نعمتايح نياز ا

 ،ّمل فرمودحترا  ايرزا ءقبول منود مهه ايبال عيگذشت مج
 قّوهکه احساسات روحانی داشت   نيجبهة ا ؟چرا

 روح القدس داشت مشاهده ملکوت می منود
 ضات اهلی داشت قوای معنوی داشتو يف

 عيمج نيحمض بود و مهچن تيّ روحان
 .هيّ هلا ءسهمقدّ مظاهر 
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 (١)ن کنوشهايخطابه در اجنمن هبائ

 (٢)١٣٣٠ال شوّ ١١١٢ _  ١   سپتامب ١٥
 ُهو اّللّ  

 را که ی مسرورم شکر می کنم خدالياز مالقات مشا خمن 
 اشان روشنهيدوستانی دارد رو  نيحضرت هباء اّلّل چن

 .حمّبت اّلّل معطّر ءاست و مشامهاشان برائحه
 رتشيه امر اّلّل از شرق طالع شده اّما در غرب انتشارش بشيمه

 .تر بود ديکه آثارش در غرب شد  حيبود مثل امر حضرت مس
 ناياز شرق بود غرب حيد امر حضرت مسنيرق گو ن شايحيمس

 بدری پاشا از وزرای عثمانی مجعی حاضر حّتیاز دست ما گرفتند 
 ميچه خوفی دارم هر چه داشت ديانديبودند که گفت حضرات م

 ما نيما قوان عين از ما گرفتند علوم ما را گرفتند صناايغرب
 هم می ترسم ازامر هباء اّلّل را  نيرا از دست ما گرفتند ا عيمج

--------------------------------------------------------- 
 (١ )-  Kenosha  (٢ ) -  ٢١٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 
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 که از شرق ظاهر شده هباء اّلّل نه غربی است  نيبا ا .ندري دست ما بگ

 کسانی است که جهات است او با عيس از مجمقدّ نه شرقی است 
 تی هستند آمسانی هستند ربّانی هستند خواه از شرق باشدملکو 

 مجال مبارک جانفشانی ليا انصافاا در سبهيخواه از غرب شرق
 کلمة اّلّل بود روح اّلّل بود مقام آن حضرترا  حيحضرت مس .منودند

 را ليمجال مبارک در شرق ظاهر فرمودند اهل شرق تورات و اجن
 تيشرق انتشار فرمود در هنا منی خواندند آن را هباء اّلّل در

 نفرمود حيذکر نفسی را مانند حضرت مس منود حيذکر مس سيتقد
 از شيمنائی ب سير معلوم است که آنچه آن حضرت را تقدگيد

 ان آوردندميا شيم زندگايّ دوازده نفر در ا حيبه حضرت مس .آن است
 حيزده نفر باقی ماند آهنا هم بعد از مسايی از آهنا خمالف شد کي

 حيپطرس که اعظم حواری بود سه مرتبه مس حّتیمتزلزل شدند 
 ان شد بر امر حضرت ثابت و راسخميرا انکار منود ولی بعد پش

 هيّ لجمد ميمر  حين بعد از مسايه سبب ثبوت حوار قيفی احلق .گشت
 ت هزار نفرسياّما امروز امر مجال مبارک دخلی ندارد ب .شد

 چه دينيبرقص می کردند ب ريمشش ريز  جان خود را فدا کردند و
 تيه اهل شرق هناقيفی احلق .و جان نثار بودند ميقدر مستق

 ت خود را فدا کردند مال خود را فدا کردندعزّ فداکاری را منودند 
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 اهلی قربان منودند ليهستی را در سب عيجان خود را فدا کردند مج

 ديقصري ند مدند بکشب يکنند او را م  ديی را می خواستند شهکيچون 
 حضرت هباء اّللّ  قّوهءجان فشانی منودند تا ب تيه هناقيفی احلق

 وارم روزديهلذا ام .فت و نفوس منجذب گشتايقلوب ارتباط 
 بد وحدتاي ديحمّبت تزا نيدتر گردد اايارتباط ز  نيبروز ا

 آمسانی دهلا را روشن کند تيّ نوران ديعامل انسانی جلوه منا
 و احّتاد باشند روابط روحانی داشتهحمّبت  تيتا کّل در هنا

 تيباشند سبب نشر وحدت عامل انسانی شوند بعون و عنا
 رگيدکياجناس با  عيمن علی االرض مّتحد گردد مج عيهباء اّلّل مج

 حضرت قّوهءبند تا باين الفت و احّتاد اياد عيمرتبط شوند مج
 هميهباء اّلّل َعَلم وحدت عامل انسانی بلند شود صلح عمومی خ

 افرازد نفحات قدس منتشر گردد نفثات روح القدس دهلا را
 ا سازد گوشها رانيمشامها را معطّر کند چشمها را ب ديزنده منا

 دنيت سرمدی حاصل مناايبند حايسرور ابدی  ديشنوا فرما
 از موهبت هباء اّللّ  .گردند  هيّ و صور  هيّ ت معنو ايترقّ سبب 

 تياست هلذا به هناات ملکوت اهبی سهل دييآسان است از تأ
 چشمها را روشن احلمد ّللّ که   ديشکر بدرگاه اهلی منائ تضرّع

 ديمؤمن باّلّل شد ديديکرد گوشها را شنوا منود ندای اهلی را شن
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 تيدر هنا ديپس با .ديو در ظّل الطاف مجال مبارک در آمد

 یتيعنا نيچن وموهبتی احسان گشت  نيکه چن  ديسرور باش
 شکرانه است اگر هر دمی سزاوارموهبت  نيد اشامل حال ش

 مهه احلمد ّللّ  ميئايشکر برن ءاز عهده ميهزار بار شکرانه منائ
 .اهلی سالک ليو در سب ديمستبشر  ديموّفق

 عداوت بودند تيپادشاه بودم که در هنا من چهل سال در حبس دو
 وانستون منی تري نفر ب کي عّکا ءراه ها را مسدود منودند از قلعه عيمج
 و جاسوس بود و از هر جهت سيو در اواخر خانه حمصور پول ديايب

 ون برومري من ب اي ديايب کيدحماط منی گذاشتند احدی نز 
 هباء اّلّل من مقاومت تيبعون و عنا .ت و سختیشدّ  تيدر هنا

 تيبا هنا ميون می آري و مقابلی منودم کسی گمان نداشت که من ب
 ودم به مجال مبارک اعتمادل بمن متوکّ  ديسختی و منع شد

 را از گردن من برداشت و ريداشتم تا آنکه بغتةا خدا زجن
 ون آمدم اوري انداخت من از قلعه ب ديبگردن عبد احلم

 آنچه با من منود ديداخل شد من آزاد شدم او حمبوس گرد
 به فضل هباء احلمد ّللّ  .فتايو وضع سابق بود بالعکس وقوع 

 خباطر منی گذشت چيم هديای مشا را دهيو ا آمدم ر کياّلّل تا امر 
 ابواب مفتوح شد َعلم اهلی بلند گشت ءاّما بفضل مجال مبارک مهه

 



 ٢١١ ص
 .عامل را احاطه منود هباء اّللّ  ءامراّلّل شرق و غرب را فرا گرفت نفوذ کلمه تيص
 احّبا عرض منودند مدتی بود که در هر نوزده روز دو کرسی سر( 
 ( ميروزی می منود نيچن ارک و حضرت من اراده اّلّل خالی گذارده آرزویباسم مجال مب زيم

 که به کنوشه  ديمن هم می خواستم اسبابی فراهم آ :فرمودند
 و زمان هبم زد تا من نياحباب را مالقات کنم خدا زم ميايب

 داد تا من روی مشا يريدو سلطنت را تغ ميايا و کنوشه بکيبامر 
 ه حاصل شود حرکت تازهميعظ جينتا مالقات نيرم از اواديوارم امديم امنيرا ب

 .شود ميعظ یليجا خنيدر ا بند حرکت هبائیايب ا گردد روح تازهديدر نفوس پ
 



 ٢١٥ ص
 (١)سيپولاينين مايودهي ءهسيخطابه در کن

 (٢)(١٣٣٠ شّوال٢ ) ١١١٢سپتامب  ١٨
 ُهو اّللّ 

 ّللّ م احلمد نيمجع می ب نيا نير مسرورم که خود را بايبس
 ت استقيحق حتّریوجوه نورانی نفوس روحانی و قلوب طالب 

 صحبت نيلکن ا .مين مناايت بقيهلذا می خواهم چند کلمه ئی از حق
 اگر دياگر مطابق است قبول کن ديبه علم و عقل منائ قيمرا تطب

 تسيا در عامل انسانی موهبتی اعظم از عقل نر يز  دينه انکار منائ
 ان ادراک است هلذاز ياست عقل مء اياش قيعقل کاشف حقا
 اگر مطابق عقل است ديان عقل موازنه منائز يهر مسئله ئی را مب

 .ت که وهم استسياملطلوب اگر خمالف است شبهه ئی ن فهو
 اگر مسئله ئی خمالف عقل ميخداوند عقل داده که پی  حبقائق بر 

 که اوهام است هلذالت بسين اعتماد نايکه شا  مياست بدان
---------------------------------------------------------

----- 
 (١ )-  Minneapolis  (٢)   -  ٢٥١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٢١٦ ص
 خيتار  تياز بدا .ديان عقل موازنه منائز يدرست مب اصحبت مر  نيا

 بشر نزاع بوده بغض و عداوت بوده و نيهذا در ب مناو يعامل تا 
 سوء نين که ااياد نيبب سوء تفاهم بحرب و قتال چرا بس

 تفاهم سبب شد که عامل انسانی خراب گشت نوع بشر خون
 کردند اموال  رير را اسگيدکيالد و ا تند اطفال وخير را ر گيدکي
 ی در حتت ظلم مللفير را غارت منودند هر مّلت ضعگيدکي

 هفين ضعايی بر ادعدّ ه مهاره تمين عظاياد .ن قوی بودايو اد
 اطراف عيدر مج ليپانصدسال بنی اسرائو انکه هزار کردند چن

 ا و بعض بالد اروپا در حتتقيو افر  ايعامل علی اخلصوص آس
 تسينزاع برای چه بوده و از چ نيبودند ا ديشد داضطها

 مهه نيسوء تفاهم سبب ا نين است ااياد نياز سوء تفاهم ب
 ی استقرن نوران نياحلمد ّلّل ا .ی بودهز يجدال و نزاع و خونر 

 ت عامل انسانی است قرن ادراکاتايترقّ است قرن  متّدنقرن علم و 
 قرن سوء نياست پس در ا هيه و اکتشافات فضائل انسانميعظ

 الفت و حمّبت تين در هنااياد عيازاله شود با مج ديتفاهم با
 موسوی است نيد هيّ اهل ءهمين عظاياد ءاز مجله .سلوک گردد

 حمّمدی است مالحظه نيله دوی است از مجسيع نياز مجله د
 ن حضرت موسی رااياد عيمج .ن استايچه قدر سوء تفاهم در م ديکن

 



 ٢١٢ ص
 ،حضرت موسی مثل آفتاب است نبّوت می کنند سيتقد تيهنا

 .نه برهانی که قابل انکار باشد ميقاطعه می منائ نين براهايب و ما
 حضرت موسی شخصی واحد بود بظاهر در نظر خلق ميمی گوئ
 مبعوث شد در وقتی لياسرائ نيب ديوح ديشخص فر  نيچوپان ا
 ن بودندايفرعون ريت بودند در مصر اسذلّ  تيدر هنا ليکه اسرائ

 جهل و نادانی بودند حضرت موسی آن قوم را از ذّلت تيدر هنا
 کرد  تيرا چنان ترب ليس برد اسرائمقدّ جنات داده به ارض 

 نايکه در م  ئی بدرجهند ديت رسعزّ ذّلت به اوج  ضيکه از حض
 تيّ کردند در مدن  ترّقیآفاق شدند در علوم  رملل عامل مشهو 

 کردند سلطنت  ترّقیکردند در فلسفه   ترّقی عيکردند در صنا  ترّقی
 آمده نينان به فلسطو يفالسفه  حّتیمنودند  سيانی تأسميسل

 مجله سقراط زمنودند ا فلسفه ليان حتصميحضرت سل ءاز سالله
 نان مذکور که سقراطو ي خيدر تار  .نان بودو ي ءفهکه اعظم فالس

 نان مراجعتو يفنون منود چون به  ليرفت و حتص هيّ به سور 
 بقاء روح بعد از جيکرد و ترو   هيّ هلا تيّ نوحدا سيمنود تأس

 کردند عاقبت در  تيّ نان او را اذو يفرمود مّلت  ايصعود از دن
 ز هجوماست که ا نيخمتصر ا .جملس پادشاه او را زهر دادند

 شدند ريباز اس لينان و رومان بنی اسرائو يملک بابل و دولت 
 



 ٢١٨ ص
 حيگشتند تا آنکه باز حضرت مس  ليو زبر گشت مهه ذل ريز  نيفلسط
 ديبود نه ُجندی داشت و نه ثروتی فر  لينفر از بنی اسرائ کيکه 

 ه منود رومان را خاضعميت قدعزّ د دّ جم سيدو باره تأس ديو وح
 نايلياز اسرائ ديوح دينفر فر  کيرا خاشع کرد با آنکه  نانو يفرمود 

 ت حضرت موسی و توراتقيحق جيمنود ترو  هيّ ت ابدعزّ  سيبود تأس
 موسی را در شرق و غرب بلند کرد تيکه ص  ديمالحظه کن .فرمود

 آفاق ررا مشهو  ليی بنی اسرائايمنود انبرا در عامل منتشر  ليذکر اسرائ
 مانده نيدر فلسط اآلنحضرت موسی الی  تيصنبود  حيمنود اگر حضرت مس

 حيلکن به نصائح مس ديسري بسائر ممالک عامل من نيتورات از فلسط البّتهبود 
 بزرگواری حضرت تيص نام موسی و تورات در عامل منتشر شد و

 اينبود آ حياگر حضرت مس .ديموسی به اقطار و جهات عامل رس
 بود حيرت مسخبی از حضرت موسی بود حض چيا هکيدر امر 

 بود که کتاب حيکه تورات را در جهان منتشر کرد حضرت مس
 هزار و پانصد سال ملوک و .تورات را در اروپا منتشر ساخت

 ت حضرت موسی را به اروپانبوّ نتوانستند  ليرؤسای بنی اسرائ
 آفاق بلند عيآن حضرت را در مج تيص حيرسانند حضرت مس

 مو يکه تا   دينه مالحظه منائمنصفا .فرمود جيمنود تورات را ترو 
 بود تورات فقط نيحضرت موسی فقط در فلسط تيص حيمس

 



 ٢١١ ص
 سبب شد که حينانی بود اّما حضرت مسو ين عبانی و ادر لس

 در السن قبائل حّتیتورات را به ششصد زبان ترمجه منودند 
 نايليلکن اسرائ .ديا و حبشستان تورات نشر و ترمجه گردقيافر 

 دمشن موسی است حيمان کردند که حضرت مسندانستند گ
 نيا قوانر يبود ز  حيحال آنکه اعظم دوست حضرت موسی مس

 وصف و نعت در قرآن نيو مهچن .فرمود جيعامل ترو  عيمجدر او را 
 تنبوّ ر است و ذکر رّ ظهور آن حضرت مک خيرت موسی و تار حض

 تورات مؤّکد است تيو جاللت و عظمت آن حضرت و حقّ 
 فلشع ذی الکِ و يان ميداود سل ليی اسرائايانب ذکر نيمهچن

 ء مرقوم و مذکور استايانب عيقوب هارون مجعيسف اسحق و ي
 پس .ر در قرآن مذکوررّ ء مکايد از انبايز  شيخالصه ستا

 ت بودندبّ احّتاد و حم تين با هم در هناايمادام رؤسای اد
 هم در اختالف و نزاع باشند با آنکه ن باايچرا اهل اد

 و موسی حيموسی را دوست داشت و حضرت حمّمد مس حيمسحضرت 
 ود و نصاری و مسلمانهي نيب ديهر دو را دوست داشت چرا با

 ديبا.حمّبت و وداد باشد  تيآهنا هنا نيب ديعداوت باشد بلکه با
 ت است نه قصص وقيقرن قرن حق نيد انيت مناقيحق حتّری

 .اختالف ءهيخمتلف است و ما ديت و تقالايرواا ر يت ز ايروا
 



 ٢٥٠ ص
 تی دارند و مسلماناناين رواايحيتی دارند مسايروا ليبنی اسرائ

 رگيدکيو خمالف  ديری ننماگيد قيتصد کيچيتی که هايروا
 ت منودقيحق حتّریت را کنار گذاشت و ايروا نيا ءمهه ديپس با

 ديرا خبوان لياجن ديمنائ قيمشا حتق .ت مستور منی ماندقيحق
 در قرآن نيحضرت موسی است مهچن شيتاچه قدر س دينيبب

 اهل نيب ديپس چرا با ،و موسی حير از حضرت مسايبس شيستا
 ر باشند چراگيدکين نزاع و جدال باشد چرا دمشن اياد نيا

 نيبی انصافی است ا نيا ؟ر را قتل و غارت کندگيمّلتی مّلت د
 را عيواضح است که خدا مج .نادانی است نيجهالت است ا

 ان آهنا را خلق نکرده بلکهطيخدا رازق کّل است شخلق کرده 
 را عيخدا مج ديرا خدا حمافظه می فرما عيرا خدا خلق کرده مج عيمج

 بصورت و مثال خود خلق کرده فرموده انسان را بصورت و مثال
 مثال اهلی خلق شده اندو بشر بصورت  عيخود خلق کنم پس مج

 و در بعضی در بعضی صورت و مثال اهلی ظاهر است تيهنا
 کيچراغ هائی که بعضی روشنند و بعضی تار  نيپنهان مانند ا

 ديبد گوئی و نزاع منود با ديتا مهه روشن شوند نبا ميبکوش ديبا
 خداوندند و در حبر رمحت او کيدانست که مهه بندگان 

 مستغرق نوع انسان واحد است و جنس بشر واحد لکن از جهالت
 



 ٢٥١ ص
 انسان چه قدر ديآمده مالحظه منائ نايمب تيضدّ اختالف و 

 تعّصب تعّصب کيمثالا  .تعّصبات است نيا رينادان است که اس
 چه قومی است نيچه قومی است آملان ا نيجنسی است که ا

 عيچه جنسی است فرنسا و قس علی هذا با آنکه مج نيا سيانگل
 ت کهسين شبهه ئیصورت  نيعائله در ا کيآدم اند و از  ءسالله

 ر اختالف اجناس اوهامصوّ ت نيآدم پس ا کيس اند و اوالد جن کي
 نيائی اکيامر  نياروپائی است ا نياّما مسئله وطن که ا .است

 ميو تقس هديواحد خطوط ومهی کش ءقطعه کيدر  حّتیائی است قيافر 
 می شود گفت ايآ .واحده است ءارض قطعه عيکرده اند با آنکه مج

 ميدامن بگو  ريرا غ هيمهسا ديم باخانه منزل دار  نيکه چون من در ا
 وطن هيمهسا ءانه هستی و خانهگيمن است لذا تو ب ءخانه نيچون ا

 پس تعّصب ؟خراب کرد ديکشت و خانه او را با  ديت او را باسيمن ن
 بعضی از اصحاب .اساس نزاع و جدال اوهام است و زيوطن ن

 اعنوان ر  نيستی حاصل کنند اايز و ر اياغراض می خواهند امت
 اندياره در مچيی بايند و رعاز يهند که بشر هبم ر ديسبب قرار م

 راحت تيحرب پاره پاره شوند ملوک در قصرهای خود در هنا
 وطن را منوده فقرای حبّ براحت مشغول ولی عنوان  شيو آسا

 ان پاره پاره می اندازند با وجود آنکه خود دردياره را در مچيب
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 ب وطن اوهام است و اساس نزاعتعصّ  نيراحتند پس ا تيهنا

 قطعه واحده است علی اخلصوص چون نيروی زم .و جدال
 نی قبور ابدی ما استعيارض قبور ما است  ءکره  ميت نظر کنقيبه حق

 بعد قب ابدی دياگر انسان چند روز روی آن زندگانی منا
 نيزم ريود الی االبد ز ري راه م نيمی روی زمايّ انسان می شود اگر ا

 جائز است انسان قبستان را بپرستد برای قب ايآ ،ابدمی خو 
 قبستان ما است چرا برای آن نيزم نيا ؟نزاع و جدال کند

 نيچه جهالت است ا نيا ميز ير را بر گيخون مهد ميدعوی کن
 که انسان چه قدر جاهل است  ديچه نادانی است مالحظه منائ

 از شرق باری چون حضرت هباء اّللّ  .ديت منی مناقيحق حتّری
 ت تازهايتومّهات را زائل فرمودند ح نيا عيظاهر شدند مج

 ی آمسانی در قلوب انداختندتيّ نورانند ديبه نفوس خبش
 جه ئیه ظاهر فرمودند بدر ميات عظميدادند تعل عيافکار را توس

 ی و زردشتی مسلمان بودائیحيی مسلين اسرائايهبائ اآلنکه 
 د چنانکه اگر در جممعنيش مناز يالفت باهم آم تيدر هنا عيمج

 ی کدامليی کدام اسرائحيانی کدام مسديآهنا وارد شوی من
 الفت و تير در هناگيدکيبا  عيفارسی کدام مسلمان بوده مج

 حضرت هباء اّللّ  ميا اّول تعالر يز  .دنيت معاشرت می منابّ حم
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 بشر در حبر رمحت خداوند مستغرقند عيوحدت عامل انسانی است که مج

 را رزق عيارد مجديرا دوست م عيمهربان است مج عيخدا جبمو 
 هد معلوم است که به کّل مهربانديهد چون کّل را روزی مديم

 ستايس البّته ؟ميچرا ما نا مهربان باش ،است مادام او مهربان است
 ميست اهلی را جمری دار ايس ديت باسيست اهلی نايما اعظم از س

 چنان مياست ما هم مهربان باشطور که او به کّل مهربان  نيمه
 نزاع و ميما هم معامله منائ ديکه او به عموم معامله می منا

 قرن قرن روحانی نيقرن قرن نورانی است ا نيا .ميجدال نکن
 تسيتعّصبات سزاوار ن نيت است اايترقّ قرن قرن  نياست ا

 کيما بندگان  عياحلمد ّلّل مج .ها منبعث از جهل استنيا
 رگيد ميقخداوند مستغر  کير حبر رمحت و د ميخداوند

 ديبا .مسلمان بی معنی است ايی حيمس ايتعّصب موسوی 
 ميمبوجب تعال ديکه ما را موّفق منا  ميبه ملکوت اهلی منائ تضرّع

 ميَعلم وحدت عامل انسانی را بلند کن ميهباء اّلّل عمل منائ
 سیايتا تعّصب جنسی و تعّصب مذهبی و تعّصب وطنی و تعّصب س

 ن بشر زائل شود عامل انسانیاين انسانی است از مايکه هادم بن
 بداينورانی گردد رمحانی شود عامل ارض انعکاسات عامل باال 

 ت آمسانیاير معاشر شوند حگيدکيالفت با  تياقوام در هنا عيمج
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 گردد  منّورا هيد صلح اکب ظاهر شود رو نيد نزاع و جدال ننمانيجو 

 مجع در ظّل رمحت تواند نيخداوند مهربانا ا .ودمشامها معطّر ش
 تيکرم عنا  ميبندگان ايخدا .نفوس متوّجه به ملکوت تو نيو ا

 تلء دالايبه حقائق اش مياز کنز آمسانی خبش نادان ميکن فقرائ
 به عامل بقا درآر ميت آمسانی رسان فانی هستقوّ  ميفيکن ضع

 شود ايطره در ت رسد قتياگر عنا .تو دييو منتظر تأ ميحمتاج
 زيذرّه آفتاب گردد اگر از الطاف حمروم ماند از هر چ

 کن مرمحت فرما  تيشود پس عنا بيبی هبره و نص
 تيّ نورانو  ميتا َعلم وحدت عامل انسانی بلند منائ

 احزاب عيآمسانی شرق و غرب را احاطه کند مج
 جيد و ترو نيت ابدی جو ايمّتحد شوند و ح

 صلح د ونيوحدت عامل انسانی منا
 ميتوئی کر  .عمومی انتشار دهند

 .توئی معطی توئی مهربان
 



 ٢٥٥ ص
 (١)کوسيسانفرانس نيای موّحدسيخطابه در کل

 (٢)( ١٣٣٠شّوال  ٢٥) ١١١٢اکتب  ٦شنبه کي صبح
 ُهواّللّ  
 ت طلوع منودهبّ کائنات به حم  عيبر مج تيّ هت الو قيحق 
 ستاد حمّبت اجياهلی است مصدر ا ضيت اعظم فبّ ا حمر يز 

 کائنی به ساحت وجود قدم منی هناد  چياگر حمّبت اهلی نبود ه
 .کائنات حمّبت و الفت است  عين مجاياهلی است که در م ضيو از ف

 را مرتبط عيچه کّلی و چه جزئی مج ميچون در کائنات مالحظه کن
 نيارتباط منبعث از صلح است و ا نيو ا مينير می بگيدکيبه 

 کائنات نبود  نيارتباطی ب نياگر چن .ارتباط نيصلح منبعث از ا
 کائنات نبود عامل وجود بقا نداشت  نياخری اگر صلح ب به عبارة

 نيتش منوط به صلح و حمّبت است مهايکائنات موجوده ح  نيا
 اجزاء نيعناصر است و ب نيکائنات است و ب  نيجاذبه که ب قّوه

 ---------------------------------------------------------
----- 

 (١ )-  San Francisco  (٢) - ٢٨١ ص ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٢٥٦ ص
 ا عاملر ينوعی از انواع حمّبت است ز  نياست ا یئيشهر  ءهيّ فرد

 ديندارد و چون به عامل نبات می آ نياز ا شيمجاد استعداد ب
 رتشيشود حمّبت و الفت ب هينام قّوهءبه  جاذبه منضمّ  قّوه نيا

 انو يچون عامل ح ديان می آو يشود و چون بعامل حظاهر می 
 رت است استعدادشفياخّص از عوامل مجاد و نبات است لط

 انو ياست که احساسات خمصوصه در عامل ح نيرت است اشيب
 و چون به عامل انسان .رت ظاهرشيب هيرت است و روابط ُحبّ شيب
 است که انوار نيچون دارای استعداد فوق العاده است ا ديآ

 رت می گرددشيّبت در عامل انسان روشنرت است و روز بروز بحم
 و جاذبه حمّبت در عامل انسان مبنزله روح است پس واضح

 ت عامل است و خمالفتايت و الفت حدّ و شد که حمّبت و م
 نيه که در امياجسام عظ نيا ٠و نفرت و جنگ ممات امم 

 عين آهنا نبود مجايفضای نامتناهی است اگر روابط جاذبه م
 جاذبه است که روابط قّوهها آن نيساقط می شدند سبب بقاء ا

 اساس صلح است نيو مهاست  همياجسام عظ نيا ءهيّ ضرور 
 ه روابط جاذبه قطع شود ومياجسام عظ نيا نياگر چنانچه ب

 صلح بدل به جنگ گردد متالشی گردد پس جنگ در عامل مجاد
 اصر مالحظهچون در عن نيو مهچن .سبب ممات و هالک است زين
 



 ٢٥٢ ص
 کائنات  نيعناصر ا نيکه از اجتماع و الفت ا  مينيمی ب ميمی کن

 ا اگر وجود هر کائنی از کائنات را درستر يود ز شيا مدينامتناهی پ
 مثالا  .از اجتماع و الفت آن عناصر است دينيمی ب ديکن  قيحتق

 ه اش وجود انسانجيشده و نت بيفته ترکايعناصری الفت  ،انسان
 نيو الفت سبب وجود کائنات است و چون ب بيپس ترکشده 

 گردد آن وقت  ليلحاصل شود و حت قياصر اختالف و تفر عن نيا
 در سائر کائنات خواه جزئی و خواه کّلی نيو مهچن .فناء است

 ت حاصل شودايعناصر ح بيمالحظه کن از الفت و اجتماع و ترک
 پس در. متالشی شود ليلصلح است و اختالف و حت نيع نيو ا
 ت است و اختالف و جنگايکائنات صلح و الفت سبب ح  عيمج

 ميمالحظه می منائ ميان کنو يچون نظر در عامل ح .سبب ممات
 ريالفت و حمّبت اند نظ تير در هناگيدکيانات مبارکه با و يکه ح

 دنير الفت مناگيدکيبا  عيها مجنير سائره او يگوسفندان و کبوتران و ط
 نايدر م درندهت اانو ير در صلحند لکن حگيدتند با مهسيدر جنگ ن

 رگيدکيزندگانی کنند و چون به  اا ت منفردسيالفتی ن ابداا آهنا 
 که  مينيپس می ب .کالب  وگرگان   ريد نظري جنگ در گ اا رسند فور 

 انات مبارکه است و جنگ از خصائصو يالفت از خصائص ح
 شدکيانسان گرگی را چون بدست آرد م .درندهانات و يح
 



 ٢٥٨ ص
 ا گوسفندان را پاره پاره کرده است ولی نفوسی از بشر صد هزارر يز 

 در بالکان اآلن ديمالحظه کن .ذرانندگيم نيآبگ غيت رينفر را از ز 
 ته می شود جوانان شرحه شرحه می شوند مادر هاخيچه خوهنا ر 

 بی پسر می گردند اطفال بی پدر می شوند خانه ها خراب می گردد
 باری در .ديارگان وارد می آچيب نيو حمن با ايبال عيخالصه مج

 خواهانري که آتش سوزان بقلوب خ  زيبالکان جنگی است خونر 
 درندهعامل انسانی زده است سبحان اّلّل عجب است که گرگ را 

 .را می پرستند درندهمی نامند و آن را می کشند و لکن مردمان 
 تچه قدر انسان بی فکر است چه قدر انسان بی انصاف اس

 قدر مبغوض است اّما اگر نيرد اديگوسفند را م  کيگرگی که 
 در بالکان سردار باشد و صد هزار نفر را اآلنانسان  کي

 شخص شجاع نيد انين می گو اين و جنگجو و يسايس عيبکشد مج
 ار ياست ز  شيشخص سزاوار ستا نياست ا ليو مث ريبی نظ

 اگرچه قدر بی فکری است  نيا .شته استکصد هزار نفر را  
 سردار کيدوالر بدزدد او را جمرم نامند اّما اگر  کيشخصی 

 شيد و ستانياو را فاتح گو  ديو تاراج منا اآلنمملکت را ت کي
 لکاناست که عامل انسانی و  نيخمتصر ا د بارینيمنا شيايو ن

 اآلنعامل الی  تيو چون از بدا .آتش جور و اعتساف است
 



 ٢٥١ ص
 ی بودهز يه خونر شيکه مه  مينير می بطو  نيمه مينظر می کن خيبتار 
 عامل ابداا ه خامناهنا خراب شده شيه حرب بوده مهشيمه

 قرن نورانی آمده عقول نيحال ا .فتهاين شيانسانی راحت و آسا
 است نيفته هلذا سزاوار چنايکرده علم و فنون توّسع   ترّقیبشر 

 سه شرق و غرب مّتحد شوندمقدّ ات کتب وّ که بر حسب نب
 چشمه بنوشند و باز و کبک کياز  شيکه گرگ و م  ديايبو زمانی 

 مچن کيو آهو در  ريد و شنينه زندگانی مناايآش و النه کيدر 
 ديبا .ديد بلکه انشاء اّلّل عامل انسانی راحت جو نيچرا منا

 ميهر مشّقتی شو  تحّملو م ميو جانفشانی کن ميما ها بکوش عيمج
 مل انسانی جلوهبد وحدت عااي سيتا آنکه صلح عمومی تأس

 در حبر عيو مج ميما ها مهه بندگان خدا هست احلمد ّللّ  .ديمنا
 هديبما ها تا عيت بر مجقيرمحت او مستغرق شعاع مشس حق

 عيبر مج تيعنا ميه و نسديما ها رس ءباران رمحت اهلی هبمه
 ما ها عيما ها مهربان است جبم عيه پروردگار جبمديما ها وز 

 ما ها را عيما ها رزق عطا می کند و مج عيجبم ديحمّبت می فرما
 ا کّل در پناه اور يدرجه مهربان است ز  نيحفظ می کند با

 و خداوند از برای ما حمّبت خواسته .ميمی منائ شيراحت و آسا
 است احّتاد و اتّفاق خواسته تعاون و تعاضد خواسته است

 



 ٢٦٠ ص
 ميموهبت را از دست بده نيچرا ما ا ،مهربانی خواسته

 لمبدّ ت را ايح نيچرا ا ميکن  لينور را بظلمت تبد نيچرا ا
 ل به حسد ومبدّ حمّبت و الفت را  نيچرا ا ميبه ممات منائ

 درجه نيما را خلق کرده و با عيپروردگاری که مج ؟ميبغض کن
 سزاوار است که خمالف رضای او رفتار ايآ ،مبا مهربان است

 ان او را صدمهبندگ ميت کنشيست او معايس ضدّ بر  ميمنائ
 رگيدکياموال  مير را مباح بدانگيدکيخون  ميمنائ تيّ و اذ

 جائز است ايآ ،خدا ما را مالئکه خلق منوده است ؟ميرا غارت کن
 ب حسرت است اگر انسانبچه قدر س ؟ميگرد  درندهان و يح

 مظاهر اهلی جبهت حمّبت و عيباری مج .وحشت مباند نيدر ا
 نی جبهت حمّبت و الفت نازلکتب آمسا  عيالفت آمده اند مج

 سبحانی جبهت حمّبت و الفت بوده لکن ما ميتعال عيگشته مج
 و چون ميديی گرو ديبه تقال ميت را فراموش کردقيحق نيا

 ن آمد و آتش حرب وايخمتلف است نزاع و جدال مب ديتقال
 ميت کنقيپس هبرت آن است که رجوع به حق .قتال شعله زد

 تسين شبهه ئی چيو ه ميمنائ حتّریرا اهلی  ميت تعالقينی حقعي
 ی است و آن حمّبت است و ترک جنگکياهلی  ميت تعالقيکه حق

 اهلی نور است و بغض و عداوت ظلمت ميت تعالقيو جدال حق
 



 ٢٦١ ص
 گی و خوخنواریدرند  و لکنت است ايح اهلی ميت تعالقيحق

 ا سبب تعّصبر ين انسانی است ز ايهادم بن ديممات تقال
 اهلی زمحتها و ءسهمقدّ مظاهر  .عّصب سبب جنگتو است 

 شد ريی هدف هزاران تکيحتّمل منودند  ديی شدايبال
 ی باالیکيری نفی در بالد شد گيی حبس افتاد و دکيی در تار کي

 را جبهت ايبال نيری در قعر زندان افتاد اگيرفت و د بيصل
 رگيدکيقلوب حمّبت حاصل شود با  نيند که در بديکش  نيا

 ر مهربان باشند جان خود را فدایگيدکيد با نيمناالفت 
 دنيعموم منا ريخود را فدای خ شير کنند راحت و آساگيدکي

 کنند  تيما را هدا زمحت بودند تا تيت را در هناايت حمدّ 
 سزاوار است که ما زمحات ايآ ،دنيت داللت مناقيو ما را حبق
 ضدّ بر  ميمشّقتهای آهنا را بی مثر منائ ميکن  عيآهنا را ضا

 و هر روز جبنگ ميان منائطيمتابعت ش ميم کنايآهنا ق ميتعال
 ی و خرابیز يو هر روزی سبب خونر  ميول شو غمش یو جدال

 مهه قرون و اعصار جنگ بوده نيو ا ؟تسين تيکفا  ايآ ميگرد
 که حرب و قتال و بغض  ميديد و ميهلذا جنگ را جتربه کرد

 استو عداوت سبب اضمحالل است سبب غضب اهلی 
 از رمحت پرودگار است خوب است حاال تيّ سبب حمروم

 



 ٢٦٢ ص
 ميچندی الفت و حمّبت را جتربه منائ کيعصر نورانی  نيدر ا

 ميوحدت عامل انسانی را نشر ده ميصلح عمومی را اعالن کن
 را نيا ديبشر احّتاد و اتّفاق جلوه منا نيتا ب ميشب و روز بکوش

 که حمّبت و الفت و صلح  ميدياگر د ميچندی امتحان کن زين
 اّما چون ميضرر دارد آسان است دو باره جبنگ بر گرد

 تيّ نورانانسان است سبب  ترّقیکه حمّبت سبب   ميمالحظه کرد
 در گاه تيّ بشر است سبب وصول برضای اهلی است سبب قرب

 باری من .ميبه آن کن متّسکت قوّ  تيء است به هناايکب 
 آتش حرب و قتال خاموش شود نيشب و روز دعا می کنم که ا

 ميما ها بکوش عيوارم که مجديت جبوشد امايو چشمه صلح و ح
 جامنان را حّتی ميثرومتان را صرف کن ميراحتمان را فدا کن

 تابد وبآفاق  عيصلح و وفاق در مج تيّ نوران نيتا ا ميفدا منائ
 اساس حرب و جنگ در ءاز مجله .عامل انسانی روشن گردد

 ی است تعّصب مذهبی است مشانيتعّصب دبالکان امروز 
 فرمود تا حمّبت سيرا تأس نيکه خدا د  ديدرست مالحظه منائ

 نيد شود سبب الفت و مؤانست گردد ما چنايبشر ز  نيب
 ديکه با  نيد ميموهبت اهلی را سبب جنگ و جدال منوده ا

 سبب ديکه با  نيی شد دز يسبب ارتباط باشد سبب خونر 
 



 ٢٦٣ ص
 نيپس اگر د .دين گرداياشد سبب ظلم بی پاعدل و انصاف ب

 ا مقصدر يی هبرت است ز نيبی د البّتهسبب جنگ و جدال شود 
 ر ارتباط دهد ولیگيدکيحمّبت است تا قلوب را به  نياز د

 و سبب دير متنّفر مناگيدکيسبب شود که قلوب را از  نياگر د
 ضاللت نيت بل عسين نيد نيا البّتهظلم و عدوان گردد  نيا

 اهلی ءسهمقدّ مظاهر  عيمج .ی خوشرتنيبی د گمراهی است و  و
 شير ستااير را بسگيدکيت بودند بّ حم تير در هناگيدکيبا 

 می منودند سيدو تق هيتنز  تير را بی هناگيدکيد می کردن
 و کرد  سيدو تق کيرا تب  ميموسی حضرت ابراهمثالا حضرت 

 .اهلی بود تين منود که او مشع هداايرا منود و ب شيستا تيهنا
 را از حضرت موسی منود ديمتج تيهنا حيطور حضرت مس نيمه
 کرد و نام موسی را در شرق و غرب منتشر منود  سيدو تق هيتنز 

 را ليی بنی اسرائايکتاب موسی را در اقطار عامل انتشار داد انب
 .را مفتخر و سرافراز فرمود ليکرد بلکه بنی اسرائ  شيستا

 در حياز حضرت مس شيستا تيهنا ،دحضرت حممّ  نيمهچن
 حيکلمة اّلّل است حضرت مس  حيقرآن موجود که حضرت مس
 فت واياز روح القدس توّلد  حيروح اّلّل است حضرت مس

 در قدس االقداس بود معتکف بود و مائده از آمسان بر او ميمر 
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 حّتیمنود  حيرا از حضرت مس شيستا تينازل می شد باری هنا

 مضمون عيدر قرآن موجود است و مج مير سوره باسم م کي
 و حضرات حيدانی و حضرت مسای معمّ نّ حو ياز  شيستا

 طور حضرت باب و نيمه .است مين و حضرة مر و يّ حوار 
 منوده اند شياهلی را ستا ءسهمقدّ مظاهر  عيحضرت هباء اّلّل مج

 رصوّ در ت ابداا منودند که  شيستا حيحضرت مس چنان در حقّ 
 حضرت هباء اّللّ  .کتاب می شود  کيگر مجع شود ا  البّتهمنی گنجد 

 و قرآن شد و شرح مفّصله فيشر  ليسبب نشر تورات و اجن
 هانيا .را ظاهر منود لينوشت و اسرار اجن ليت اجنايبر بعضی آ

 ر راگيدکيت ايالفت و حمّبت بودند و ح تير در هناگيدکيکه با 
 چرا ما ،ودندرا می فرم شيستا تيمی منودند و هنا سيو تقد هيتنز 

 مير را بکشگيمهد ميم کناير قگيدکي ضدّ بر  ميوان آهنا هستري که پ
 مثل ؟ميز ير را بر گيدکيخون  مير را خراب کنگيدکيخامنان 

 نيتوّحش ا نيی سبب انيتعّصب د نيدر بالکان مه اآلنکه   نيا
 ديدعا کن ههلذا مه .ظلم و عدوان شده است نيای و ز يخونر 

 گال گرگان جناتچنبره ها را از  نيکند ا  تيها را هدانيکه خدا ا
 رگيدکيصلح عام گردند با ءر سالم شوند و محامهو يخبشد کّل ط

 اهلی ميتعال تيّ نورانظلمت از عامل زائل شود و  نيالفت کنند تا ا
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 است نيآرزوی ما ا تياست هنا نيا .شرق و غرب را روشن کند

 بلکه مشس جناح و ميشمی کو  هقوّ رجای ما ولی ما بقدر  تيهنا
 من از شرق آمده ام مسافت .ديفالح از افق عامل انسانی طلوع منا

 مديا شنر يه را طی کرده ام از بسکه مشاها را دوست داشتم ز ديبع
 ديواهخيعامل انسانی را م شيراحت و آسا ديکه مشا ها صلح جوهست

 .را دارم سرور تيمشا هنا ءهيّ ري مقاصد خ نيمشا از ا ءهيافکار عال نيهلذا از ا
  

 ،ا مشاهده می فرمائی که در بالکانميا کر ميپروردگارا رح
 فسادی زبانه ءند چه شعله نائرهز يچه آتش اعتسافی شعله م

 ر افتاده اند ولی تو صلحگياقوام جبان مهد نيا ؟شدکيم
 می خواهی آنان جنگ می طلبند ولی تو حمّبت می جوئی آنان

 .آمسانی می طلبی تيّ نوران بغض و عداوت می خواهند ولی تو
 انی مستغرق است پسو يای پروردگار دهلا در ظلمت ح

 خداوندا رمحت کن .ت روشن فرماقيبه انوار مشس حق
 اناتو يح نيمنا و ا نيّ درندگان را به صفات حسنه مز  نيا

 نيبه صلح کن و ا يريجنگ را تغ نيی باز دار از يرا از خونر 
 بغض و عداوت را به حمّبت نيل به الفت منا و امبدّ کلفت را 
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 رمحت تيّ نورانظلمت را زائل کن و  نيخداوندا ا .منقلب فرما

 بنور عيقلوب ارتباط آمسانی خبش و بر مج نيرا منتشر فرما در ب
 گرگان را اغنام منا  نيخداوندا ا .صلح و صالح جلوه کن

 کن تا رضای  تينفوس را هدا نيندگان را انسان کن ادر  نيو ا
 .دنير جنگ و خمالفت ننماگيدکيطلبند و از برای خاک با  تو

 موجودات خلق فرمودی و قب نيخاک را پست تر  نيخداوندا ا
 نيا نيعموم بشر است قبستان دائمی انسان است با وجود ا

 دنيقب ابدی جنگ منا نيمدهوشان جبهت ا نيغافالن و ا
 دنير هنب و غارت مناگيدکيند خامنان ز ير ر گيدکيخون 

 بفرست تيبارقه هدا ايخدا .و ممالک را خراب کنند
 اخالق و اطوار جنات خبش نيها را از انيو ا

 داللت فرما تا استفاضه شيو مبلکوت خو 
 ايخدا .دنياز ملکوت صلح و سالم منا

 ايمنا خدا تيهدا ايرحم کن خدا
 ده توئی قيتوف ايخبش خدا دييتأ

 .توانا و توئی ميو توئی رح ميکر 
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 (٢) پالو آلتو (١)ند استانفرداليخطابه در دانشگاه ل

 (٣)١٣٣٠ال وّ ش ٢٢صبح  ١١١٢اکتب  ٨ ايرنفيکال
 ُهواّللّ  

 قيا کشف حقار ياعظم منقبت عامل انسانی علم است ز 
 هيّ کلّ   نيم در انير مرکز علم می بء است و چون امروز خود را داياش

 ا اشرفر يم ز دار سرور را  تيه هلذا هناديق رسکه شهرتش به آفا
 علماء است و اشرف تيّ مجعمی گردد  ليی که در عامل تشکتيّ مجع

 ا علم سببر يز  .مرکز در عامل انسانی مرکز علوم و فنون است
 است علم سبب شيروشنائی عامل است علم سبب راحت و آسا

 دولت علم اعظم ديچون دّقت منائ .ت عامل انسانی استعزّ 
 ملوک منهدم می شود امپراطور ها ا سلطنتر ياز دولت ملوک است ز 

 و زبر می شود ريصره خملوع گردند و بکّلی سلطنتشان ز ايو ق
---------------------------------------------------------

------- 
(١ )-  Stanford  (٢)  Palo Alto -    (٣)   -  ٢١٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٢٦٨ ص
 مالحظه .ت و سرمدی انقراضی ندارداّما سلطنت علم ابدی اس

 بودند چگونه سلطنت آهنا باقی است ميکه در قد  ای فالسفه ديکن
 نان به آنو يسلطنت رومان به آن عظمت منقرض شد سلطنت 

 عظمت منقرض شد سلطنت شرق به آن عظمت منقرض شد
 اآلنلکن سلطنت افالطون باقی است سلطنت ارسطو باقی است 

 ذکر آهنا باقی است و حال آنکه هيّ افل علمت و حمايّ کلّ   عيدر مج
 پس سلطنت علم اعظم از .شده ايّ منس اا يذکر ملوک بکّلی نس

 ريی تسخز يسلطنت ملوک است چه ملوک ممالک را به خونر 
 ريکنند لکن شخص عامل به علم فتح کند ممالک قلوب را در ز 

 چون .جهت سلطنتش ابدی است نياقتدار در آورد از ا نينگ
 نير مسرورم که در اايجا مرکز علوم و فنون است بسنيکه ا

 هيّ هلات اقيات و توفدييمرکز حاضر شدم و از برای مشا تأ
 ه مانندديدرجه رس تيمی طلبم تا در علوم و فنون بنها

 چون .ديچراغهای روشن در اجنمن عامل انسانی بدرخش
 حضرت هباء اّلّل وحدت عامل انسانی است مياعظم تعال

 نياهم از وحدت کائنات صحبت بدارم و اهلذا می خو 
 عيو واضح که مج .اهلی است ءمسئله از مسائل فلسفه

 عيی است و هر کائنی از کائنات عبارت از مجکيموجودات 
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 ديمثالا مالحظه کن .است شیءدر کّل  شیءنی کّل عيکائنات است 

 رد هيّ جواهر فرد نيشده و ا بيترک هيّ که کائنات از اجزاء فرد
 هيّ مثالا هر جزئی از اجزاء فرد .دارند ريمراتب وجود س عيمج

 ل انسان است وقتی در عامل نبات بوده وقتی در عاملکيکه در ه
 ان و وقتی در عامل مجاد مّتصل از حالی حبالی  و ازو يح

 ر در صورگيصورتی به صورتی انتقال دارد و از کائنی به کائن د
 و در هر صورتی ديمی منانامتناهی عرضاا و طوالا انتقال 

 است هلذا هر کائنی عبارت مستمرّ کائنات   ريس نيا .کمالی دارد
 نياست امتداد مدت الزم تا ا نيا تيکائنات است هنا  عياز مج

 ريمراتب وجود س عيجوهر فرد که در جسم انسان است در مج
 وقت تراب بود انتقاالتی داشت در صور کي .و حرکت کند

 کرد به عامل نبات انتقاالتی داشت در صوربعد انتقال   مجادی
 انی حاال به عامل انسانیو يا کرد در صور حديانتقال پنباتی بعد 

 می کند بعد بر می گردد به عامل ريآمده است در مراتب انسانی س
 می کند در صور کائنات ريمراتب س عيطور در مج نيمه .مجاد

 کمالی داردو در هر صورتی از صور   دينامتناهی جلوه می منا
 داشت در عامل نبات کماالت مجادیدر عامل مجاد کماالت 

 انی داشت در عاملو يان کماالت حو ينباتی داشت در عامل ح
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 پس واضح شد که در هر جوهر .انسان کماالت انسانی دارد

 فردی از کائنات انتقال در صور نامتناهی دارد و در هر صورتی
 ی است عامل وجود واحدکيات ئنواضح شد که کا نيکمالی از ا

 ر معلومگيات وحدت است دئنپس چون در وجود کا .است
 مبهن است نياست که در عامل انسان چه وحدتی است ا

 و منتهای وجود وحدت أکه وحدت اندر وحدت است مبد
 جائز ايآ ،کائنات  عيوحدت عامل انسانی و مج نيبا وجود ا .است

 جدال باشد با وجود آنکهاست که در عامل انسانی نزاع و 
 جسم دارد کماالت مجادیا کماالت ر يز  ؟اشرف کائنات است

 انی قوای حّساسه داردو يدارد و کماالت ح هينام قّوهنباتی 
 وحدت نياست با وجود ا ميو کماالت انسانی دارد که عقل سل

 جائز است ايجائز است که نزاع و جدال کند آ ايآ ،هميعظ
 عير صلح اند مجگيدکيکائنات با   عيمج ؟ديکه حرب و قتال منا

 ،ر در صلح اند انسان که اشرف کائنات استگيدکيعناصر با 
 مالحظه .اّللّ  استغفر ؟ديجائز است که نزاع و جدال منا ايآ

 ت استايم دارند حايعناصر وقتی که با هم الت نيکه اد يکن
 اآلن .است شياست راحت و آسا تيّ نورانلطافت است 
 ر در صلح اندگيدکيبا  عيمج ديمالحظه کن کائناتی را که
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 رگيدکيصلح اند آب با خاک صلح است عناصر با  نيآفتاب و زم

 صلح اند چون ادنی مصادمه حاصل می شود زلزله مثل زلزله
 نيعمومی شود ا قيکو واقع ادنی مصادمه حر سيشهر سانفرانس

 رگيات حاصل شود و حال آنکه در عامل مجاد است دمهه مضرّ 
 حاصل اياز مصادمه در عامل انسان چه قدر بال ديمالحظه منائ

 علی اخلصوص که خداوند انسان را به عقل اختصاص .می شود
 تسيا قّوهه قيعقل اشرف کائنات است فی احلق نيداده و ا

 ديمثالا مالحظه کن .ن استايظاهر و ع نيت اهلی و ااياز جتلّ 
 تعيدر حتت قانون طب عيت است و مجعيطب ريکائنات اس  عيکه مج

 نيمثالا آفتاب با .ت سر موئی جتاوز نکندعياز قانون طب ابداا 
 ت جتاوز نتواند وعيت است از قانون طبعيطب ريعظمت اس

 رياس عيفضای نامتناهی مج نيه در امياجسام عظ نينمهچ
 ريت جتاوز نتوانند کره ارض اسعيت اند از قانون طبعيطب
 اناتو يح عيت اند مجعيطب ريات اساشجار نبات عيت است مجعيطب
 ت جتاوز نتواند لکنعياز قانون طب قّوه نيعظمت با ا نيبا ليف

 به عقل است ديّ مؤ چون  فيجسم ضع نيکوچکی با ا  نيانسان با
 ت را می شکندعياز جلوه های اهلی است قانون طب ئی و عقل جلوه

 ت انسان ذی روح خاکی استعيمثالا به قانون طب .ندز يو هبم م
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 ماهی ديقانون را شکسته مرغ می شود در هوا پرواز می منا نيلکن ا

 .می تازد ايمی کند کشتی می سازد روی در  ريس ايدر  ريمی شود در ز 
 ديمی کن ليو در دارالفنون حتص ديعلوم و فنونی که مشا ها دار  نيا

 مستور باشد ديت باعيت بوده به قانون طبعياسرار طب عيمج
 ء را کشفاياش قيقانون را شکسته حقا نيسان الکن عقل ان

 نيا شد و اديعلوم پ نيبه شهود آورد و ا بيغ زيّ و از ح منود
 ءاز اسرار مکنونه هيّ برق قّوهمثالا  .ت استعيخمالف قانون طب

 را کشف نيپنهان باشد لکن عقل انسان ا ديت است باعيطب
 د آوردشهو  زيّ به ح بيغ زيّ ت شکست و از حعيکرد و قانون طب

 خارق العاده نيه حبس منود و اشيرا در ش هيعاص قّوه نيو ا
 هقيدق کياز غرب به شرق در  .ت استعياست و خمالف طب

 دري معجزه است انسان صوت را می گ نيا ديخمابره می منا
 آزاد باشد ديوغراف حبس می کند و حال آنکه صوت باندر ف

 سائر اکتشافات نيمهچن .اقتضا می کند نيت چنعيا قانون طبر يز 
 مستور باشد ديت باعيت است و به قانون طبعياسرار طب عيمج

 تعيقانون طب نيلکن عقل انسان که اعظم جلوه اهلی است ا
 تعيت را از دستگاه اسرار طبعياسرار طب نيرا می شکند و ا

 چگونه جائز است ،هيّ هلا قّوه نيبا چن .دز يري ون مري دائماا ب
 



 ٢٢٣ ص
 مير را بدر گيدکيگرگ ها   نيمثل ا ميها باش درندهکه ما مثل 

 اگر ؟سزاوار عامل انسانی است نيا ايآ ،ميد بکش بکش بر آر ايو فر 
 جبهت طعمه است عقل ندارد که فرق بگذارد ديدرندگی منا یانو يح
 گیدرند ه ندارد لکن انسان چون ز يّ مم قّوهءن ظلم و عدل ايم

 .است ت جبهت طمع است جبهت حرصسيجبهت طعمه ن ديمنا
 نی انسان که ازعي فيوجود شر  نيسزاوار است که چن ايحال آ

 مهه نيبا وجود ا هيافکار عال نياست با چن ضيمستف ميعقل سل
 آثار نيه با وجود امياخرتاعات عظ نيعلوم و فنون با وجود ا

 مهه اکتشافات نيمهه ادراکات با وجود ا نيبا وجود ا هيّ عقل
 و ؟ندز ير را بر گيدکيان جنگ شده خون ديباز داخل م

 ت اگرسين بشر ناين اهلی است بنايحال آنکه انسان بن
 شود پس مکّدرن بشری را خراب کنی البد صاحب بنا ايبن

 تسين شبهه ئین اهلی است خراب کند ايچگونه انسان را که بن
 خلق منوده فيخداوند انسان را شر  .که سبب غضب اهلی است

 منوده خمتصّ  هيّ ه مواهب کلّ ز داده و بايء امتاياش عيو بر مج
 ه دادهليّ متخ قّوهحافظه داده  قّوهعقل داده ادراک داده 

 ه دادهميمهه مواهب عظ نيمخسه ظاهره داده ا حواسّ 
 خداوند انسان را مصدر فضائل منوده تا آنکه مانند مشس
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 حاال ما .ت گردد سبب آبادی باشدايروشن شود سبب ح

 ن اهلی را خرابايبن نيو ا ميمی پوشمواهب چشم  نيا عياز مج
 ريو حال آنکه اس ميبرانداز  هياساس اهلی را از پا نيو ا ميکن
 ت حرکتعيو به اقتضای طب ميمی کن ريخود مان را اس ميتسيت نعيطب

 نشود تيت نزاع بقا است اگر انسان تربعيا در طبر يز  ميمی منائ
 نيتب امکا نيا عيمج .ت نزاع و جدال استعيت طباياز مقتض

 که انسان  نيمی شود جبهت ا سيمهه مدارس جبهت چه تأس
 ت خالص شودعيبد از نقائص طبايت جنات عياز مقتضای طب
 را نيزم نياگر ا ديمالحظه کن .ا کندديپ هيّ کماالت معنو 

 ودههيخارستان شود علفهای ب ديت واگذار عيحبال طب
 و برکت ضيپاک گردد ف نيشود زم تيلکن چون ترب ديبرو 
 ت گذاریعيکوه ها را اگر حبالت طب  نيه حاصل شود اميعظ

 شود تيولی چون ترب ديه دار نرو و يدرخت م ابداا جنگل شود 
 حاصل نيحايه خبشد و مثر دهد انواع گل و ر جيباغ گردد و نت

 ت باشدعيطب ريت که اسسيپس عامل انسانی سزاوار ن .گردد
 هرمظا .اهلی تياست علی اخلصوص ترب تيهلذا حمتاج ترب

 جنگلهای نيمرّبی بودند باغبان اهلی بودند تا ا هيّ هلا ءسهمقدّ 
 .خارستان را گلستان کنند نيد انيی را باغستان پرمثر مناعيطب
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 در دياست که انسان با نياست ا زيانسان چه چ فيپس تکل

 ت جنات داده بفضائلعيی خود را از نقائص طبقيظّل مرّبی حق
 را هيّ هلمواهب ا نيجائز است که ما ا ايآ .مّتصف گردد هيّ معنو 

 حال آنکه خداوند ؟ميت کنعيرا فدای طب هيّ فضائل معنو  نيا
 را از دست ريمشش ميت را بشکنعيطب نيه ئی مبا داده که قوانوّ ق

 ريجائز است خود را اس ايآ ،ميت زنعيت گرفته بر فرق طبعيطب
 مانند ی که نزاع بقا استعيمبوجب انبعاثات طب ميت منائعيطب
 که  ميی زندگانی کنعنو  مير را بدر گيمهد درندهانات و يح

 هقياست که فی احلق نيا ؟ان مناندو يانسان و ح نيفرقی ماب
 زندگانی منی شود از برای عامل انسانی حقارتی نيبدتر از ا
 بدتر از جنگ یتيّ ت از برای عامل انسانی وحشسين نيبدتر از ا

 نايسبب هدم بنا ر يا سبب غضب اهلی است ز ر يت ز سين
 منيمن خودم را در جممعی می ب احلمد ّللّ  .رمحانی است

 انتشار صلح عمومی است عيد مقاصد مجنيکه مهه صلح جو 
 یقيخادم حق عيافکارشان وحدت عامل انسانی مج عيو مج

 قيو توف ديمنا دييأند از خدا می خواهم مشا ها را تنوع بشر 
 دينشر علوم گردو سبب  ديعصر شو  ءعاّلمه کيخبشد تا هر 

 .ديقلوب گرد نيسبب ارتباط ب ديسبب اعالن صلح عمومی شو 
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 اعالن صلح عمومی شيا حضرت هباء اّلّل پنجاه سال پر يز 
 ن واياد نيملل و صلح عمومی ب نيدول صلح عمومی ب نيب

 ن اهلیايفرمود و فرمود که اساس اد مياقال نيصلح عمومی ب
 م است لکنايان ارتباط و التن اساسشاياد عيی است و مجکي

 .اهلی ندارد ميدخلی به تعال ديتقال نياست و ا دياختالف در تقال
 خمتلف است سبب نزاع و قتال شده اّما اگر ديتقال نيچون ا
 ديبا نيد .ن مّتحد و مّتفق گردنداياد عيت شود مجقيحق حتّری

 قلوب بشر شود نيسبب الفت و احّتاد گردد سبب ارتباط ب
 ا عدمر يی هبرت است ز نيبی د البّتهسبب نزاع و جدال گردد  نياگر د
 عالج اهلی است درمان هر نيد .هبرت از وجود آنست رّ مض شیء

 درد نوع انسانی است مرهم هر زمخی است ولی اگر سوء استعمال
 البّتهی شود ز يشود و سبب جنگ و جدال گردد و عّلت خونر 

 دول نيصلح عمومی بلزوم  نيو مهچن .است نيی به از دنيبی د
 ات جنگ راح فرمود و مضرّ و ملل را حضرت هباء اّلّل مصرّ 

 آدم ،آدم ءسالله عيقوم اند و مج کيا نوع انسانی ر ين کرد ز ايب
 عائله کيپدرند و اعضای  کياطفال  عيی است و مجکي

 عائله کيبزرگی است و در  ءعائله کياست که  نيش اتيهنا
 ر ممکن بودصوّ ت نيود اگر چنر نتوان منصوّ اجناس خمتلفه ت
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 اختالف و نزاع جباست ولی مادامی که مهه ميبگوئ ميمی توانست
 نيتند هلذا اسيعائله هستند امم خمتلفه ن کياعضای 

 نيئی و آن آملانی است و اايالتيا نيزات که اايامت
 ائیکيری امر گيانی است و در يا نيری روس اگياست و د سيانگل

 اوهام است مهه انسان اند مهه خلق خداوندند ها بتمامهانيا
 هيّ ات ومهري ها تعبنيآدم اند ا کيه اند مهه اوالد لسال کيمهه 

 ارض موطن هر انسان است ءکره  ،هيّ اّما تعّصبات وطن .است
 ت نوع انسان را وطن واحد است ولیسيد نعدّ ی است متکي

 هيقرون ماض نيمستبدّ بی اساس را بعضی از  ءهيّ مهحدود و 
 ن بشر جنگ و قتال انداختند کهاياخرتاع کرده اند و در م

 احساسات نيهلذا ا .مقصودشان شهرت بوده و غصب ممالک
 رفت مقاصد شخصی منودند خود در قصورشيوطن پرستی را پ

 زندگی می کردند از هر نعمتی هبره می بردند غذاهای هيعال
 ند درديمی خوردند در رختخواهبای پرند می خواب ذيلذ
 حت می منودند هر وقت ماللیايو س رياغهای ملوکانه سب

 ندديقصري م اد در تاالر های رقص با خامنهای ماه روديرخ م
 نيرجنبان با نياّما با .می دادند ريی دلپذقيگوش به موس

 ديدهقاهنا می گفتند برو  نياره ها باچيب نيها با تيّ رع
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 ر راگيدکين خامنا ديز ير را بر گيدکيان جنگ خون ديدر م

 ميانتيکاپ  ميما ها صاحب منصب ديمشا ها سرباز  ديخراب کن
 جواب ؟ديچرا مملکت ما را خراب می کن ،ران می گفتندگيد .ميجنرال

 نيولی مؤّسس .ميما فرانسه ا ديند که مشا ها آملانديمی شن
 خود مشغول بودند دست فيجنگها در قصور به ک نيمهه ا

 ارگانچياشتند اّما خوهنای باز سرور و فرح خود بر منی د
 مّلت فرانسه نيکه ا  هيّ ته می شد برای چه برای افکار ومهخير 

 است و آن دولت آملان و حال آنکه هر دو آدم اند هر دو
 عنوان وطن نيمّلت اند ا کيعائله اند هر دو  کياعضای 

 کره  نيو حال آنکه ا .ا می کنندهيز يمهه خونر  نيرا سبب ا
 ق گرددقّ اوطان حم عيدر مج ديبا وطن است پس صلح کي

 نينوع انسان خلق منوده ا کيکره خلق کرده   کيخداوند 
 هيّ خطوط و مه کي ميکره ارض موطن کّل است ما آمده ا

 ی راکيهم است خطوط و  نيدر صورتی که ا ميکرده افرض  
 که  ميری را فرانسه و با هم جنگ می کنگيآملان است د ميگفت

 ت سزاوار پرستش است سزاوارس اسمقدّ وطن آملان  نيا
 ری بد است مردمانشگياست ولی آن قطعه د تيمحا

 .گردد  ريراج شود اطفال و زنانش اسکشته شود اموالشان تا
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 و ابناء نوع ديی مناز يانسان خونر  هيّ خطوط و مه نيچرا جبهت ا

 ه و حالايخاک س نيخود را بکشد جبهت چه جبهت تعّلق با
 خاک زندگانی منوده بعد نيان روی اکه چند روزی انسنآ

 نيقب ابدی ا نيسزاوار است جبهت ا ايآ .قب ابدی او شود
 خاک اجسام ما را الی االبد در شکم نيا ؟ميی منائز يمهه خونر 

 خاک قب ما است چرا جنگ و جدال نيخود خمفی خواهد کرد ا
 چه نادانی نيچه جهالتی است ا نيا ميقب ابدی منائ نيبرای ا

 تيملل در هنا عيوارم که مجديام .چه بی فکری است نيت ااس
 عائله چون برادران کيحمّبت و الفت مانند 

 رگيدکيو خواهران و مادران و پدران با 
 .و کامرانی کنند در کمال صلح زندگانی منوده
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 (١)ايرنفيآلتو _ کال پالو نيای موّحدسيخطابه در کل

 (٢)١٣٣٠ الوّ ش ٢٢  (شب) ١١١٢اکتب  ٨ 
 ُهو اّللّ 

 ائی کهسيکل  مينيای موّحدسيدر کل احلمد ّللّ امشب 
 کنم که  دياست هلذا خواستم ذکری از توح ديمنسوب به توح
 دين توحاين اهلی باياد عيدر مج .ن اهلی استاياعظم اساس اد

 تقيمعلوم است که حق نيا ؟تسيمسئله چ نياساس ا ،هست
 تيّ هت الو قين ادراک حقانسا دياير انسان نصوّ در ت تيّ هالو 

 انسان ميقد تيّ هت الو قيا انسان حادث است و حقر يز  ديننما
 حمدود حمدود منی تواند ريغ تيّ هت الو قيحمدود است حق

 ميت نا حمدود را ادراک کند حادث منی تواند احاطه بقدقيحق
 هست مجادیعامل  مينيمی ب ميمنائ ريچون در عامل کائنات س .ديمنا

 عامل مجاد .انی هست و عامل انسانیو يعامل ح عامل نباتی هست
----------------------------------------------------- 
(١ )-  California  (٢)   -  ٢١١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 
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 کند منی تواند عامل نبات را درک کند عامل نبات هر  ترّقیهر قدر 

 فيگل لط  نيمثالا ا .دري ان خب گو يکند منی تواند از عامل ح  ترّقیقدر 
 زيد که مسع چه چري کند منی تواند خب از مسع و بصر گ  ترّقیهر قدر 

 ت و عقل انسانی چه چون کهسياست و بصر چه روح انسانی چ
 که ما  نيک کند باوجود اا مافوق حوصله اوست منی تواند ادر 

 زو ممکن و لکن تفاوت مراتب مانع ا ميثنبات هر دو حاد نيو ا
 ا آن عامل نبات و عامل ما عامل انسان  هلذار يادراک است ز 
 بعد از آنکه تفاوت مراتب .ت انسان را درک کندقيمنی تواند حق
 مافوق نتواند پس ءو هر مادون ادراک رتبهاست مانع ادراک 

 او ميما عاجز  مياو قد ميما حادث ميخدا را درک کن ميما منی توان
 او مياو مستغنی ما حمدود ميتاجاو غنی ما حم ميري قادر ما فق

 را تيّ هت الو قيحق مينا حمدود ما فانی و او باقی چگونه می توان
 شيا آنچه ستار يز  .ميی کنشينعت و ستا اي مينی منائايب اي ميادراک کن

 خملوق دير آصوّ بقدر عقل و ادراک ماست آنچه در ت ميمنائ
 تقيحقبر آن و حال آنکه  طيانسان است و حماط و انسان حم

 دير آصوّ است و انسان حماط پس آنچه به ت طيحم تيّ هالو 
 .ی نداردقير ذهنی انسان است حقصوّ از آن و ت هزّ منحق تعالی 

 ی که در ذهن ماتيّ هی دارد آن الو قيلکن خود انسان وجود حق
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 ا وجودر يت ز سين تيّ هو عقل ما به آن احاطه کند آن الو  ديدر آ

 ميی دار نيندارد و ما که وجود ذهنی و عذهنی دارد وجود خارجی 
 پس واضح و آشکار .آن حماط ميطيا ما حمر يخود اعظم از آن ز 
 و لکن ديننما تيّ هت الو قيبشر ادراک حق ءهيّ است که قوای عقل

 تيّ هساطع و صفات الو  تيّ هاست انوار الو  طيحم تيّ هالو  ضيف
 هنيئآ ءمبنزله هيّ نی رمحاايسه انبمقدّ ظاهر و باهر و حقائق 

 ذا مشسهلت اند قيلطافت و صفا در مقابل مشس حق تيدر هنا
 ه ظاهر و باهر و کماالتشنيحرارتش در آن آئو ت به انوار قيحق

 ه جلوه منودهنيآئ نيآفتاب در ا مياگر ما بگوئ .ديدر آن جلوه منا
 سيت که آفتاب از اعلی درجه تقدسيو اشراق کرده مقصد ما آن ن

 است ليمستح نيا ار يه منزل منوده ز نيآئ نياکرده و آمده در   تنّزل
 بوده است و لکن انوار هيه در مرکز تنز شيت مهسيی نتنزّلآفتاب را 

 کماالتش ظهور  عيصافی جلوه منوده و مج ءهنيآئ نيو حرارتش در ا
 تقيپس معلوم شد که حق .ء استايانب قيحقا ايمرا نيکرده ا

 منزّهکه آفتاب   نيس از نزول و صعود است مثل امقدّ  تيّ هالو 
 صافی ءهنيآئ نيابدی آفتاب در ا ضياز صعود و نزول است و لکن ف

 که آفتاب در من است  ديه می گو نيو آئ .ن استايظاهر و ع فيلط
 ار ياست که صدق است ز  نيقينی در من نظر کن کياگر تو انکار م
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 کرده  لتنزّ ت که سين نيمقصد ا نيبا وجود ا مينيه می بنيآفتاب را در آئ

 تسيا برای آفتاب صعود و نزولی نر يه منزل منوده ز نيآئ نيو در ا
 است که نيا .ه ظاهر استنيآئ نيضاتش در او يف عيلکن به مج

 نی آن آفتابعيکه پدر در پسر است   ديمی فرما حيحضرت مس
 کرده  تنّزلکه آن آفتاب   نيه ظاهر و آشکار است نه انيآئ نيدر ا
 تقياست حق نيا دياست معنی توح نيا .ه جای گرفتهنيآئ نيدر ا

 مثل آفتاب روشن و مطابق عقل و فنّ  دينيمسئله بب نيا
 دينيمطابق عقل و علم باشد بب نيد ديبا مياست که می گوئ نيا

 .ی نهچه قدر واضح و مطابق علم و عقل است و در آن شبهه و شکّ 
 مرآت صافی اشراق کرده و از نيت در اقيمادام که مشس حق

 ی است  وکيآفاق اشراق منوده نور آفتاب  عيه به مجنيآئ نيا
 تسيکائنی ن  چيکائنات جلوه گر ه  عيی و بر مجکيحرارت آفتاب 

 اهلی ضيخلق از ف عيمج البّتهضات مشس حمروم ماند و يکه از ف
 کائنات  عيناس مظهر مهربانی اهلی هستند مج عيدارند مج بينص

 ت مهه راسينان طيصنع ش کي چيت قدرت او هستند هايآ
 ت قدرتايآ ديپس ما با .صنع اهلی هستند عيخدا خلق کرده مج

 ميکن  ميت قدرت اهلی را تعظايآ ديما با ميمنائ مياهلی را تکر 
 عامل انسانی است عيو آن مج ميت قدرت اهلی را مهربانی کنايآ ديما با
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 ت قدرت او هستند کی آهنا را خلق کرده خدا خلقايآ عيا مجر يز 
 است که بعضی عامل بعضی جاهلند نادانانرا نيش اتيوده هنامن
 معاجله کرد تا شفا دياند با ضيکرد تا دانا شوند مر   ميتعل ديبا
 ديرسند خواب اند با غمنود تا به بلو  تيترب ديبند طفل اند بااي

 دينبارا طفل  نيمهه را دوست داشت ا ديار کرد ولی باديآهنا را ب
 تياو را ترب ديه بادياست به بلوغ نرسمبغوض داشت که نادان 

 ا کند علم و معرفت حاصلديپ تيکرد تا به بلوغ رسد عقل و درا
 ر مهربان استايخداوند بس .تا مقبول درگاه خدا شود ديمنا

 بر حّتیمی تابد  عيکه آفتاب خدا بر مج  ديرمافيم  حيمسحضرت 
 ندهر چ ديمالحظه کن .ی استنيري ن شايچه قدر ب نيگنه کار ا

 کره ارض ظلمانی است لکن آفتاب نورانی چگونه مهه را  نيا
 ميمی توان ايآ ،را روشن می کند مهه را گرم می کند عيمج ديمی منا تيترب

 خدا مهربان است مينيطور می ب نيمه ؟ميآثار مشس را انکار کن
 نيمی خبشد مادام که مهچن ضيف عيمی کند به مج تيرا ترب عيمج

 او خالق ما است ميمهربان باش چرا ما نا ميخدای مهربانی دار 
 ما است او مرّبی ما است او رازق ما است او به مهه یياو حم

 موسوی نيا ميچرا بگوئ ميمهربان باش مهربان است پس چرا ما نا
 حمّمدی است او بودائی است نيوی است اسياست او ع
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 فيتکل ما را خلق کرده و ءها دخلی مبا ندارد خداوند مههنيا

 اّما مسائل عقائد راجع خبدا .ميما است که به کّل مهربان باش
 مت مکافات و جمازات دهد خداوند ما رااياست او در روز ق

 ممنون ميشکر نعمای اهلی کن ديحمتسب آهنا قرار نداده ما با
 که ما را بصورت و مثال خود خلق فرموده  ميت او باشايعنا

 نيچه موهبتی است ا نيوده امن تيمسع و بصر عنا ما عيبه مج
 ت راايعنا نيچه تاج درخشانی است چرا ا نيی است اتيچه عنا

 چرا مير پرداز گيدکيچرا به  ميچرا خبود مشغول شو  ميهدر ده
 ميموهبت پرداز  نيا ءبه شکرانه ديما با ميضات اهلی کنو يانکار ف

 وطن کيدر  عيمج ميقوم گرد کي عيت حاصل شود مجقيو چون حق
 عامل انسانی ملکوتی نيتا ا ميمّلت شو  کي عيمج ميی منائزندگان

 تا نزاع و جدال بر افتد .جهان ظلمانی نورانی شود نيردد اگ
 است مقصود از بعثت نيا .حمّبت و الفت حاصل شود تيو هنا

 است نياست مقصود از انزال کتب آمسانی ا نيی اهلی اايانب
 سانی ظاهرت تا وحدت عامل انقيمقصود از جتّلی مشس حق

 بدايگردد وحدت وطن حاصل شود وحدت مّلت استقرار 
 ست حاصل گردد و انواری ملکوتی در عامل انسانیايوحدت س
 دين شود کماالت عامل ملکوت در عامل انسان جلوه مناايظاهر و ع
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 نی نفس بشرعيا گردد ديوحدت عامل مالئکه در عامل بشر هو 

 سو است مقصود نف زيچه چمالئکه عبارت از  .مالئکه شود
 سه است نفوس روشن و نفوس کامل است نفوسمقدّ 

 سه مظهر حمّبت اند مظهر عقل ومقدّ اهلی است که آن نفوس 
 هديپوس ديتقال نيا .تندسيه نديپوس ديتقال نيا ريدانش اند اس

 ی استکين سبب عداوت است سبب خرابی است سبب تار اياد
 استبداد است ی است سبب ظلمت است سببز يسبب خونر 

 که  اساسی ديت تشّبث منائقيو به اساس حق ديداز نيرا ب ديتقال نيا
 مبان گذاشتند آنغيپ عيگذاشت اساسی که مج  حيحضرت مس

 و آن اساس وحدت عامل انسانی است .اساس هباء اّلّل است
 دول نيآن اساس حمّبت عمومی است آن اساس صلح ب

 اساس صلح عمومی ملل است آن نياست آن اساس صلح عمومی ب
 اوطان است آن نياجناس است آن اساس صلح عمومی ب نيب

 ن است آن اساس صلح عمومیاياد نياساس صلح عمومی ب
 در وقتی که شرق را ظلمت و عداوت و .ت استايمراتب ح نيب

 ت را پوشاندهقيافق حق فيبغضا احاطه کرده بود و ابر های کث
 سیايعّصب سن اهالی شرق تعّصب مذهبی تايبود در م

 تير در هناگيدکيتعّصب جنسی و تعّصب وطنی بود و ملل شرق با 
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 رگيدکيمی منودند و از  سير تنجگيدکين ايقتال و جدال اد

 دمشنی با هم داشتند ظلمت قسمی تياحرتاز می کردند و هنا
 وقتی حضرت نيدر چن ،از نور اثری نبود ابداا احاطه کرده بود که 

 ناتی فرمود کهايو ب ميت اشراق منود و تعالقيافق حقهباء اّلّل از 
 ن انداختاياد نير ارتباط داد الفت بگيدکيملل را با  عيمج

 سی نگذاشت تعّصبايتعّصب مذهبی نگذاشت تعّصب س
 ملل را در ظلّ  عيوطنی نگذاشت تعّصب جنسی نگذاشت مج

 ن وايه وحدت انسانی داخل منود و نفوسی که از ادميخ
 او خب گرفتند ميند و از تعالديهباء اّلّل را شن مذاهب نداء

 رگيدکيبا  معاشر حمّبت و الفت اند و تيهنا ان درر يدر ا اآلن
 .خاندانند کيکه   نيمهربانی با هم معامله کنند مثل ا تيدر هنا

 دياست که حضرت هباء اّلّل خطاب به عامل انسانی می فرما نيا
 نیعيشاخسار  کيبرگ و  ديدار  کي که ای اهل عامل مهه بار

 شجره است کي ءن و اقوام به منزلهايملل و اد عيعامل انسانی از مج
 ن و ملل به منزله شاخه و برگ و شکوفه و مثراياز اد کيو هر 

 نيب ديت است هلذا نباايو آن شجر شجر مبارکه است شجر ح
 عيمج دينزاعی مباند بغض و عداوتی باشد با ابداا افراد بشر 

 م راايّ د و انير زندگانی مناگيدکيهربانی و الفت با م تيدر هنا
 



 ٢٨٨ ص
 را احاطه کندعامل انسانی ضات اهلی و يخبوشی بگذرانند تا ف

 .ما ها عيمج آرزوی تياست هنا نيا .م گرددسّ و ملکوت اهلی در عامل انسانی جم
  

 کوسيای ژاپنی ها _ سانفرانسسيخطابه در کل
 (١)١٣٣٠ل اوّ ش  ٢٨  (شب)  ١١١٢اکتب  ١ 

 ُهواّللّ 
 مجع نيا نيسرورم که خودم را در ب تيامشب در هنا 

 وطن ابناءه از قيها فی احلقنيم علی اخلصوص که انيحمرتم می ب
 ق را داشتماياشت تيا مدتی بود که هنار يخودمان هستند ز 

 ا مالحظه کردم که ژاپون درر يز  .منيکه اهالی ژاپون را بب
 عامل عيتی که مجايترقّ ه کرده است فوق العاد ترّقیاندک زمانی 

 ه استعدادت البتّ ايمادّ ت در ايترقّ  نيان کردند و از اري را ح
 قاياشت تيجهت بود که هنا نيت دارند از اايّ ت در روحانايترقّ 

 شدم که مجعی نيق باکه موفّ   احلمد ّللّ  .را مبالقات آهنا داشتم
---------------------------------------------------------

-------- 
 ٢١١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا –( ١)



 ٢٨١ ص
 از قرار مسموع .منيمجع امشب می ب نيحمرتم از مّلت ژاپون را در ا
 تقيت می کنند حققيحق حتّریت سيمّلت ژاپون مّلت متعّصبی ن

 .تاّم ندارند متّسک ديبند عاشق آنند به بعضی تقالايرا در هر جا ب
 که  نيتا ا مين آهنا مناايو داشتم که صحبتی در مر آرز ايهلذا بس

 نيکه ا  نيبند تا اايم اير التگيدکيانشاء اّلّل ملل شرق و غرب با 
 ن بشر مناندايجنسی در م ،سیايس مذهبی، وطنی، ی،نيعّصبات دت

 ميمی کن خيچون نظر به تار  .ن انسانی استايهر نوع تعّصب هادم بن
 منا هذا هزاران حرب وو يعامل تا  تيکه از بدا  ميمالحظه می منائ

 ه منبعث از تعّصبديی که واقع گردز يقتال حاصل شده و هر خونر 
 منبعث از تعّصب ايی نيمنبعث از تعّصب د ايحماربات  عيبوده مج
 منبعث از تعّصب جنسی بوده ايسی ايمنبعث از تعّصب س ايمذهبی 

 بعث ازقتال من نيمت است و اايمنا هذا در بالکان قو يفی  حّتی
 ن حرباياد نيی بودم بليوقتی من در روم کي .ی استنيتعّصب د

 ر را غارتگيد کين نبود اموال ايبود ابْدا عدل و انصاف در م
 ر را خراب می کردند رجال و نساء و اطفالگيدکيمی کردند خامنان 

 خبدا تيّ سبب قرب نيگمان می کردند که ا  نيرا می کشتند و مهچن
 ن اهلی است و حال آنکهايتعّصب هادم بن پس واضح شد که .است

 ديبا نيسبب حمّبت باشد د ديبا نيسبب الفت باشد د ديبا نيد
 



 ٢١٠ ص
 ا روابطر يز  .ن اهلیاياست حکمت ظهور اد نيسبب عدالت باشد ا

 ا رابطهر ير حمکم است ز ايی بسنير چندان حکمی ندارد رابطه دگيد
 رابطه کامل نيت که اواضح اس نيرابطه وطنی است و ا ايبشر  نيب
 نشان حربايوطن در م کير واقع که اهل ايا چه بسر يت ز سين

 ر واقع کهايالفت رابطه جنسی است و چه بس ءرابطه ايمی شود 
 هم واضح نياتّفاق افتاده و ا مين جنس واحد جنگ عظايدر م

 سی بوده چه جنگهایايبشر رابطه س نيرابطه ب ايت سيشد که کافی ن
 ا امروزر ين ممالک خمتلفه واقع شده و می شود ز ايکه در م  ميعظ
 .ديست دول اقتضای احّتاد می کند و فردا اقتضای حرب می مناايس

 منی کند و رابطه تيروابط کفا نيپس معلوم و ظاهر شد که ا
 داللت بر وحدت نيا در ياست ز  نيرابطه د حيی صحقيحق

 نيد ديخدمت به عامل اخالق می منا نيعامل انسانی می کند د
 هديانسان را متخّلق به اخالق مح نيقلوب را پاک می کند د

 اساس نيقلوب است چه که د نيسبب حمّبت ب نيد ديمی منا
 اهلی سبب ميت است تعالاياهلی است اساس اهلی سبب ح

 ی است وکين اهلی ايمن علی االرض است و اساس اد تيّ نوران
 موده و لکنت جتّزی و تعّدد قبول ننقيت است و حققيحق عيمج

 نيکه د  نيمان چنگبشر اختالف حاصل شده و بعضی را   نيدر ب
 



 ٢١١ ص
 مظاهر عياستغفراّلّل مج .ی استز يسبب حرب و قتل و خونر 

 سه جان خود را فدای وحدت عامل انسانیمقدّ نفوس  عياهلی مج
 خدمت به عامل اخالق کردند نفوس را بکّلی به صلح عيمنودند مج

 بب نشر حمّبت و الفت شدند فضائلو سالم خواندند و س
 کماالت صوری  ءدادند و کّل را در استفاضه جيعامل انسانی را ترو 

 نايولی افسوس که در م .منودند بيو ترغ عيو معنوی تشج
 ن نداردايدخلی به اساس اد ديتقال نياد شد و اجيی اديتقال
 اختالف حاصل شده و اختالف مورث تعّصب ديتقال نياز ا

 ديپس ما ها با .ی و جدال گشتهز يب سبب خونر شده و تعصّ 
 ه و کهنه استديی که پوسديتقال ميترک کنرا  ديتقال نيکّل ا

 مياتّفاق منائ عيمج ميت کنقيحق حتّریاست و اگر  ميو مانند عظم رم
 نياگر ا مير الفت جوئگيدکيبا  عينزاع مناند قتال مناند مج ابداا 

 تقيگردد مشس حق  و تعّصب متالشی ديه تقالايابرهای س
 مبانغيکه پ  ميما می گوئ .ديشعاع و حرارت جلوه منا تيدر هنا

 د که سبب دمشنینياهلی سبب حمّبت بوده اند بعضی ها می گو 
 ميت کنقيحق حتّریخودمان باال ستقالل  ديبوده اند پس با

 ءسهمقدّ مظاهر  ءاز مجله  .دنيمی گو  حيصح کيکدام   مينيبب
 هري از مجله حضرت بودا بود و غحضرت موسی بود  هيّ هلا
 



 ٢١٢ ص
 ا آنان اّول مرّبی ور يبشر است ز  تيجبهت ترب اياّوالا بعث انب

 نيد و در انيمی منا تيرا ترب هيت اجتماعئياّول معّلم هستند ه
 ی عامل انسانیقيت که آنان مرّبی و معّلم حقسيکس را شبهه نچيه

 شهوات دياز ق عمومی منود و نفوس را تياگر شخصی ترب .هستند
 هشيجسمانی جنات داد و به ملکوت اهلی دعوت منود و مه

 مالحظه .مب استغياست که پ نيقيدر جانفشانی حاضر بود 
 مبعوث شد مّلت ليبنی اسرائ نيکه حضرت موسی ب  ميمی کن

 انی بودشيجهالت و ذّلت و اسارت و پر  تيدر هنا ليبنی اسرائ
 س آوردمقدّ آهنا را به ارض  ن خالصی داد وايرا از مصر  ليذل نيا

 بودند آزادی ريمنود اس زيبودند عز  ليجاهل بودند دانا کرد ذل
 ن آهناايمبان از مغيان بودند مجعشان منود پشيعطا کرد پر 

 و معنوی ارتقاء جستند ماّدی متّدنمبعوث شد در مدارج 
 ند کهدينشان ظاهر شد تا بدرجه ئی رسايدر م ميعظ نيسالط

 منودند پس ثابت شد که اّول معّلم سيی تأسانميسلطنت سل
 تقيحق حتّریو  ميو اگر تعّصب را کنار گذار  .و مرّبی آن مّلت بود

 هيّ ت اجتماعئياعظم از موسی کرد ه حيکه حضرت مس  مينيمی ب ميکن
 چيکرد و ملل و حنل خمتلفه را در ظّل کلمة اّلّل در آورد پس ه  تيرا ترب

 تيت تربا مقصد از نبوّ ر يبودند ز مب غيها پنيشبهه مناند که ا
 



 ٢١٣ ص
 و ديو فر  ديشخصی بود وح حيحضرت مس .نوع انسانی است

 ملل متحاربه را صلح داد نيمنود ا تيه را تربميامم عظ نيا
 شدند و ظاملان خلعت عدالت در بر تمّدنن مايوحش

 نيت فوق العاده کرد از اايترقّ گرفتند اخالق عامل انسانی 
 ميرا انکار کن نياگر ا .ّبی بود و معّلم امم بودثابت شد که مر 

 حينفوس مبارکه خواه موسی خواه مس نيبی انصافی است ا
 س خواهو ينا خواه بودا خواه کنفوسشيخواه زردشت خواه کر 

 برهان قاطع را نيعامل شدند چگونه ا تيّ نورانحمّمد سبب 
 قاشرا نيچگونه ا ميرا انکار کن تيّ نورانچگونه  ميانکار کن

 تقيانکار حق نيبی انصافی است ا نيا ميرا انکار کن حيحضرت مس
 ميغرض و مرض را کنار بگذار  ميانصاف داشته باش دياست با

 تقيحق حتّریخود  ميآباء و اجداد را فراموش کن ديو تقال
 مظاهر نيا عيان مجر يا ميمّلت قد ديانصاف بده .ميمنائ

 عداوت رابغض و  تيسه را انکار کردند بلکه هنامقدّ 
 سهمقدّ نفوس  نيا ميديد ميت کردقيحق حتّریداشتند ولی ما 

 حتّمل عيمن عنداّلّل بودند مهه جانفشانی کردند مج عيمج
 د و مّتصفنيمنا تيء نامتناهی کردند تا ما را تربايو رزا ايبال

 حمّبت را فراموش نيه کنند حال ما چگونه اديبه اخالق مح
 



 ٢١١ ص
 خبش است مشع بودا روشن است روح حينـََفس مس ميکن

 دير شدايه است شعله زردشت بسديموسی درخش ءستاره
 انکار امر مياست نور حمّمدی تابان است چگونه انکار کن

 ميمّتفق می شو  عيمج ميرا بگذار  ديمشهود است ظلم است اگر تقال
 از برای حمّمد غرضی ندارم حبسب ظاهر. اختالفی مناند چيه

 سلطنت فرس برباد رفت هلذا مّلت مّلت عرب سبب شد که
 کره را از حضرت حمّمد دارند لکن ما انصاف  تيفرس هنا ميقد
 ذّلت بود تيمّلت عرب در هنا مياز انصاف منی گذر  ميهديم

 ر متوّحش بود بدرجه ئی متوّحش بودنداير خوخنوار بود بسايبس
 چه قدر دينيخاک دفن می کرد بب ريکه پدر دخرت خود را زنده ز 

 صحرای نيّحش بودند قبائلی بودند متنازعه متقابله در امتو 
 رگيدکير حرب کنند اموال گيدکيبود که با  نيعربستان کارشان ا

 کنند نفوس  رير را اسگيدکيد اطفال و زنان نيرا غارت منا
 حضرت حمّمد .ندري ر را بکشند و هر قدر زن خبواهند بگگيدکي

 ها رانيکرد ا  تيرا ترب هشقبائل متوحّ  نيا شد اديها پنيا نيدر ب
 ن آهنا بر داشتايی را از مز يمتخّلق به صفات حسنه منود خونر 

 عامل را سلطنت ميداد و بدرجه ئی رساند که چهار اقل ميها را تعلنيا
 کردند در بغداد  سيی تأسمتّدنچه  ايمی کردند در اندلس و اسپان

 



 ٢١٥ ص
 پس .دندمنودند چه قدر خدمت به علوم کر  سيچه خالفتی تأس

 نيو سبب ا ميو سبب عداوت و بغضا شو  ميچرا انکار او را بکن
 طوفان و گردباد هزار و ءو سبب مهه ميی گردز يمهه خونر 

 در اآلنا ر ياست ز  مستمرّ که هنوز   ميد سال گذشته شو صيس
 ن است مّلتو يششصدمل حيمت است مّلت مسايبالکان ق
 حمو کرد چرا حموها را به آسانی منی شود نين او يد ملصياسالم س

 ن اسالمايتا م مياگر بکوش ايآ .ها مهه بندگان خدا هستندنيا ميکن
 حرب چه مثر دارد هزار و نيت اسيهبرت ن نيوی صلح شود اسيو ع

 جنون نيه حاصل شد اجيد سال است حرب بود چه نتصيس
 راضی است حضرت حيخدا راضی است حضرت مس ايآ .حمض است

 رگيدکيتند آنان در حق سيکه نحمّمد راضی است واضح است  
 حيکه مس  ديکردند حضرت حمّمد می گو   شيمدح و ستا

 کلمة اّللّ   حيکه مس  دينّص قرآن است و می گو  نيروح اّلّل بود ا
 کرده است و در حقّ   شيستا تين هناو يّ بود و در حّق حوار 

 طور حضرت نيمه .کرده است  شياست تيهنا ميحضرت مر 
 موسی را بشرق تيرا نشر داد ص موسی کرد تورات شيستا حيمس

 حمّبت تير در هناگيدکي ها بانياست که ا نيمقصد ا ديو غرب رسان
 رگيدکير دمشن اند خون گيدکيملل با  نيلکن ا ندو الفت بود

 



 ٢١٦ ص
 انر يظلمت بود که حضرت هباء اّلّل از افق ا نيعامل در ا .ندز يري م

 صلح عمومی را طالع شد َعَلم وحدت عامل انسانی را بلند کرد
 نيت دعوت کرد که دقيحق حتّریان را به ر ياعالن منود مّلت ا

 سبب الفت و حمّبت باشد سبب ارتباط قلوب بشر باشد ديبا
 نياگر چنانچه د .باشد تيّ نورانت انسانی باشد ايسبب ح

 است نيی هبرت از دنيی گردد بی دز يسبب عداوت شود سبب خونر  

 سبب مرض شود ترک مرض هبرتعالج است اگر عالج  نيا در يز 
 ها مجعاا نيی، زردشتی ، بودائی ، احيان حمّمدی، مسر يحال در ا .است

 تيهباء اّلّل به هنا ميدر حمفل واحد مجع می شوند و مبوجب تعال
 د نه عداوتی نه بغضینير مؤانست می مناگيحمّبت و الفت با مهد

 .الفت می کنندر گيدکيعائله با  کينه اعرتاضی نه دمشنی بلکه مانند 
 مطلعه شيکه شرق مه  ديانديم ديمشا ها که اهل شرق هست

 ه از شرق طلوع کرده و بر غرب پرتوشيت مهقيانوار بوده مشس حق
 سراجهای روشن ديانوار گرد نيمظهر ا ديانداخته هلذا مشا ها با

 نيو سبب حمّبت ب ديمثل ستاره های متأللئی بدرخش ديشو 
 هشين شهادت بدهند که شرق مهايتا عامل ديملل گرد عيمج

 ملل عامل عيبشر بوده با مج نيمصدر انوار بوده و سبب الفت ب
 ا مههر يز  ديهبمه خدمت کن ديمهه را دوست بدار  ديصلح باش

 



 ٢١٢ ص
 هدديبندگان خداوندند مهه را خدا خلق کرده مهه را خدا رزق م

 .ميمهربان باش عيجبم ديو هبمه مهربان است پس ما هم با
  

 (١)نو يّ عيخطابه در کلوب طب

 (٢)(١٣٣٠ شّوال _ ٢١)   ١١١٢اکتب  ١٠   -  کوسيسانفرانس
 ُهو اّللّ  

 بودم احوامل خوب نبود لکن حمض حمبّتی ضيامشب مر 
 بودم و هم ليی مزاج آمدم هم علليکه بشما دارم با وجود عل

 تقيحق حتّریو  ديه ام که مشا جممعی دار ديخسته ولی شن
 ت مسائلقيبه حق ديو می خواه ديآزاد ديتقال و از ديمی کن
 ديث ندار ه تشبّ ميقد ديتتان بلند است به تقالمهّ  ديپی بر 

 و ميشرق و غرب بنما ءن فلسفهايهلذا مناسب دانستم که ب
 ان ادراکز يم .دو فلسفه را عرضه دارم نين اايتفاوت م
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 ٢١٨ ص
 است که هر نيان اشياست رأ در نزد فالسفه غرب حسّ 

 نی در حمسوس شک و شبهه ئیعيت است قيحمسوس حق شیء
 مينيمکان را مکان می ب نيا مينيمی ب ليرا قند ليقند نيمثالا ا .تسين
 است نيا مينيصحرا را صحرا می ب نيا مينيآفتاب را آفتاب می ب نيا

 ميی را که به قوای حّساسه ادراک می کنز يهر چ ،تقيادراک حق
 اّما .راسخه است ءت ثابتهقيت بلکه حقسيدر آن شبهه ئی ن

 انز يان مر ينان و او ي ءشرق علی اخلصوص فالسفه ءدر نزد فالسفه
 خطا سّ است که ح نيوده است و برهانشان اادراک عقل ب

 اعظم .است امّ ان تز يخطا می کند منی توان گفت مند و چون می ک
 باصره سراب را آب قّوهء نيباصره است ا قّوهءسه حّساقوای 
 قّوهدر آن شبهه ندارد و حال آنکه وجود ندارد  ابداا د و نيمی ب

 ديد و لکن عقل می گو نيه را موجود می بنيدر آ هيّ باصره صور مرئ
 نيا عيد و مجنيک می بتحّر را م باصره آفتاب قّوهوجود ندارد 

 د و حال آنکه آفتابنيجنوم نامتناهی را طائف حول ارض می ب
 باصره ارض را قّوهءمی گردد  شيمرکز است و کره ارض حول خو 

 قّوهکشف می کند که کره است   هيّ لقع قّوهد ولی نيمی ب مسّطح
 دنيمی ب ريه در فضای نامتناهی را جسم صغمياجسام عظ نيباصره ا
 باصره قّوه اند هري ها اجسام کبنيعقل حکم می کند که ا و لکن
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 قّوهه وجود ندارد ر يد و حال آنکه دانيه می بر ياله را دانقطه جوّ 

 کشتی در حرکت است  هد و حال آنکنيک می بتحّر باصره ساحل را م
 حمسوس شیءه آورده اند که منی توان گفت ري خالصه دالئل کث

 نيباصره ثابت شد با وجود ا قّوهءحمّقق است پس خطای 
 است پس معلوم حيصح حسّ که   ميبگوئ ميخطا چگونه می توان

 تقيحق ديان عقل کامل است باز يناقص و م حسّ ان ز يشد که م
 ان عقل تاّم استز يا مر يز  ميان عقل موازنه کنز يرا به م شیءهر 

 مسائل را به عيهلذا آنان مج .ت داردقيمعقول حق شیءو هر 
 معاونت عقل را حسّ د که نيعقل موازنه می کنند و می گو ان ز يم

 حتّریآلتی است از برای عقل که بواسطه آن  حسّ می کند 
 فالسفه غرب .ان عقل استز يرا می کند ولی م اياش قيحقا

 ارسطو ريان است و لکن فالسفه شرق نظو يد انسان حنيمی گو 
 به دو عامل عامل وجود ءهيّ د کلّ نيو گيان مر يو افالطون و فالسفه ا

 ر مثل مجاد وگيعوامل د مينی دو عامل عظعيمی شود  منحلّ 
 تعيانی که عامل طبو يی عامل حکيدو عامل  نيندارد و ا تيّ نبات امهّ 

 ری عامل انسانی است که عامل عقل است انسانگياست و د
 ادراکات انسان نيو مهچن .ان است به عقلو يممتاز از ح

 ی استکيان و ياّما احساسات حبه دو قسم است حمسوس و معقول 
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 ان جز امر حمسوس ادراکو يا حمّقق است که حر يو حمسوس ز 

 ی ادراک حمسوس مثلکيمنی کند اّما انسان دو ادراک دارد 
 ی ادراک معقول مثل مسائلکيد نيمی ب ليرا قند ليکه قند  نيا
 تيّ امر معقول است مثل مرکز  نيارض ا تيّ مثل کرو  هيّ ضاير 

 ت معقوله استقيامر معقول است مثل خود عقل حق نيمشس ا
 معقوله است حمسوس قيحقا هيّ صفات معنو  عينه حمسوسه مج

 ت معقولهقيانسان عامِل است نفس علم حق نيمثالا ا .تسين
 ت معقوله است هر قدر در جسد وقياست و چون علم حق

 پس ادراکات .ديبايعلم را منی  ديآن شخص عامل را بگرد غدما 
 دو نوع است حقائق معقوله و حقائق حمسوسه اّماانسان 

 انو يمثالا عامل ح .ر ادراک منی کندگيد زيان جز حمسوس چو يح
 ت درسيارض را ادراک کند ممکن ن تيّ ت که کرو سيممکن ن

 بياز عامل غ هيّ ت حقائق خفسيممکن ن ديا مناکيامر اروپا کشف 
 استواضح  نيا کيالکرت  قّوهء نيبه عامل شهود آورد مثل ا

 اخرتاعات را کشف کند عامل نيان منی تواند او يکه عامل ح
 وردايعلوم و فنون را به عرصه شهود ب نيان منی تواند او يح

 انو يان منی تواند به اسرار کائنات پی برد عامل حو يعامل ح
 ان منی تواندو يا کند عامل حديرا پ هيّ ري منی تواند ماّده اث

 



 ٣٠١ ص
 تسيان نو يدر ح هيّ لقا قوای عر يند ز را کشف ک هيّ سيمغناط قّوه
 حمسوسات است و ماعدای حمسوسات ريان به متامه اسو يح

 ر معقوالت را بکندصوّ ت که تسين نينی قادر بر اعيرا منکر است 
 اّما کمال برای انسان است .حمسوسات است ريهلذا اس

 مثالا  .که هم ادراک حمسوسات را دارد و هم ادراک معقوالت
 حّساسه نکرده قّوهرا به  هيّ اکتشافات مساو  نيکه ا ديمالحظه کن

 سهحّسا قّوهرا به  عيصنا نيمعقوله کرده ا قّوهرا به  نيا
 علوم موجوده را نيا هيّ اخرتاع نکرده بل به واسطه عقل

 علوم را به واسطه نيا عيحّساسه کشف ننموده مج قّوهانسان به 
 از انسان ظاهر و باهر منوده خالصه آثار عقل هيّ عقل قّوه

 ، پس هيّ عقل قّوه نيظاهر و باهر ، و انسان انسان به واسطه ا
 و لکن فالسفه غرب .از عامل انسانی است ريان غو يعامل ح

 ان آمده استو ياستدالل کرده اند که انسان از عامل ح
 بوده اند بعد ايانات ساحبه بوده است در در و يو اّول ح

 ان شده استو ياز عامل آب به عامل خارج آمده است ح
 ا کرده است اّول چهار پا شده است بعدديبعد دست و پا پ

 ان دو پا انسانو يان دو پا شده است و آن حو يآمده ح
 ای انسانی آمده است از صورتیميشکل و س نياست و تا به ا
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 خلقت ءمسئله نيد انيو می گو  .فته استايبه صورتی انتقال 

 ر مربوط است اّماگيدکيی است که به ري لقات زجنحمانند 
 حلقه مفقود شد و آنچه پرفسور های کيه نيبوز  نيانسان و ب نيب

 عمر عيکرده اند و بعضی ها مج  حتّری ريو فالسفه کب ميعظ
 آن حلقه اآلنمسئله منوده اند الی  نيا قيخود را صرف حتق

 و حال آنکه برهان .ا کنندديمفقود شده را نتوانسته اند پ
 که اعضای اشاری موجود است اعضایاست   نيشان اميعظ

 انات است که به واسطه قرون و دهورو ياشاری در بعضی ح
 عضو اشاری کي مثالا مار .مفقود شده است نشو حاال آن اعضا

 بر آن است که دست و پا داشته اّما ليدارد که معلوم است و دل
 تسيحمتاج بدست و پا ن نيزم ريوی گرفته و در ز أچون در سوراخ م

 رفته ولی عضو اشاری موجود است و ليکم کم آن عضو حتل  تيهنا
 نيو مهچن .وقتی دست و پا داشته کيت بر آن می کند که لدال نيا

 ر داشته حاال شکلگيدر انسان عضو اشاری است که اّول شکل د
 عضوی کيحتتانی  ءهيدر جسم انسان در زاو  حّتیکرده   يريآن تغ

 ی دم داشته و بعد بر پاوقت کيهست که اشاره بر آن است که 
 وضع فلسفه غرب به دم نيتاده و کم کم آن دم حمو شده به اسيا

 .ان و سر گردان عقب حلقه مفقود می گرددري ه منتهی شد و حنيبوز 
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 نيل انسان در اصل به اکيه نيد که اگر انيولی در شرق می گو 

 صورت نينبوده بلکه انتقال از صورتی به صورتی کرده تا ا بيترک
 وقتی سابح بوده و وقتی دبّاب بوده کي ميا کرده فرض می کنديرا پ

 که نطفه انسان  نيبرهان ا .ش حمفوظتيّ باز انسان بوده و نوع
 ا می کند بعد نصفدياّول بشکل کرم است بعد دست و پا پ

 ديتی انتقال می منائيتی به هئياز هم جدا می شود واز ه شيحتتان
 ا توّلدميشکل و س نيتقال می کند تا به او از صورتی به صورتی ان

 می شود ولی در مهان وقتی که در رحم در صورت کرمی است نوع
 ت صورت کرم بودسيانات نو يح ريانسان است مثل نطفه سا

 صورت پر مجال آمده انتقال کرده از نيولی از آن صورت به ا
 در .حمفوظ است تيّ صورتی به صورتی پس ظاهر شد که نوع

 کيانات ساحبه بوده و يوقتی از ح کي ميبکن قيه تصدصورتی ک
 ميبگوئ ميمنی توان قيتصد نيوقتی چهار دست و پا بوده بر فرض ا

 که انسان در حالت نطفه  نيان بوده است برهان او يکه ح
 نيکرم است بعد از صورتی به صورتی انتقال می کند تا به ا

 تيّ ان بوده نوعولی در حالتی که کرم بود باز انس ديصورت در می آ
 د مفقود است برهاننيحلقه که می گو  نيمه .حمفوظ مانده است

 ان نبوده چه طور می شودو يوقت حچيبر آن است که انسان ه
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 عمر نيحلقه مفقود باشد و ا کيحلقات موجود و  نيکه مهه ا

 د مسّلم است کهنيحلقه می منا نيا کردن اديرا صرف پ هيگرامنا
 جا است که فالسفه شرقنيا .واهند کردا خنديوقت پچيه

 که  نيان دانسته اند به برهان او يعامل انسانی را ممتاز از ح
 ت است آفتابعيطب ريکائنات اس  عيت اند مجعيطب ريانات اسو يح

 تعيطب ريجنوم نامتناهی اس نيت است اعيطب ريعظمت اس نيبه ا
 انو يت است عامل مجاد و عامل حعيطب رياست عامل نبات اس

 ت بقدر سر سوزنعيها از قانون طبنيا عيت است مجعيطب رياس
 بزرگی نيآفتاب به ا نيند اري ت اسعيه طبججتاوز منی کنند در پن

 نياّما انسان قوان .ت جتاوز کندعياز قانون طب ئی منی تواند ذرّه
 نيقوان و لکنوح خاکی است ر يت را می شکند مثالا انسان ذعيطب
 ت را می شکندعيپرواز می کند قانون طبت را می شکند در هوا عيطب

 است و کوه دو هيعاص قّوهکه   کيالکرت  قّوهمی تازد  ايبر روی در 
 هشيت خود در آورده و در شقوّ قسمت می کند انسان آن را در حتت 

 تعيت است حبسب قانون طبعيخرق قانون طب نيحبس می کند ا
 قانون نيولی ا ديش می تواند هزار قدم خمابره مناتيانسان هنا

 ه با شرق و غرب خمابرهقيدق کيت را خرق منوده و در عيطب
 آلت کيت آزاد است ولی در عيصوت به قانون طب نيمی کند ا
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 ودري ت صوت انسان صد قدم معيبه قانون طب ديحبس می منا

 .دياد می کند تا صد فرسنگ خمابره می مناجيآلتی ا کياّما انسان 
 اکتشافات موجوده نيا عيموجوده مج عيصنا نيا عيخالصه مج

 ت است وعياسرار طب عيها مجنياخرتاعات موجوده ا نيا عيمج
 ءعاقله قّوه نيمکتوم و مستور باشد و ا ديت باعيبه قانون طب

 را عيصنا نيا ءکند اکتشافات مههت می شعيانسان قانون طب
 ردشهود می آو  ءهصپنهانی به عر  زيّ ت را از حعياسرار طب نيمی کند ا

 ريت مششعيت است انسان از دست طبعيخمالف قانون طب نيو ا
 تعيدر انسان مافوق طب قّوه نيند از يت معيگرفته و بر فرق طب

 نيت نبود منی نوانست قوانعيمافوق طب قّوه نياست و اگر ا
 ت شعور ندارد انسانعيکه طب  ميمالحظه می کن .ت را بشکندعيطب

 مدرکه دارد قّوهانسان  مدرکه ندارد قّوهت عيشعور دارد طب
 ت اراده ندارد انسان اراده دارد پس معلوم شد کماالتیعيطب

 تقيکه حق  ميو اگر بگوئ .تسيت نعيدر انسان هست که در طب
 جزء ميت است مثل آنست که بگوئعيانسان از عامل طب ءهيّ عقل

 ممکن ايآ .کماالتی را دارا است که کّل حمروم از آن است
 نداشته باشد ايتی داشته باشد که در است که قطره کماال

 ؟ممکن است که برگ کماالتی داشته باشد که درخت نداشته باشد
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 ر است شعلهگيد قّوهءپس واضح و مشهود شد که عقل انسان 

 استغراب و لکنت سيانی نو يقوای ح رير است نظگير است عامل دگيد
 ه ئیميعظ هقوّ  نيکه در انسان مهچن  نياست که با وجود ا نيدر ا

 معقوله را کشف قياست حقا ايهست که کاشف حقائق اش
 تقيکه حقنيکه علم را کشف می کند با وجود انيمی کند مثل ا

 ت معقوله استقيواضح است که حق نيت اسيحمسوسه ن
 بعضی از پروفسور ها نيت معقوله است با وجود اقينفس عقل حق

 ميه ادينائی و فضل رسدرجه دا تيد که ما به هنانيو فالسفه می گو 
 ما به منتها درجه کماالت عامل ميعلوم و فنون کرده ا ليما حتص

 ما به اسرار ميت آن حقائق پی برده اقيما به حق ميه اديانسانی رس
 ميه اديرا فهم هيّ ء کوناياش عيمج تيّ ما ماه ميوجود پی برده ا

 تقيحمسوس حق نيت مهسيی نز يچ چياز حمسوس ه ريدبگر غ زيچ
 حمسوس است جماز است و وهم و الئق ريت و آنچه غاس

 شدکيت سال زمحت مسيعجب است که انسان ب .فکر و ذکر نه
 ريسد که منکر غري مقام م نيند تا به اکيم ليدر مدارس حتص

 ليان بدون زمحت گاو بدون حتصو يحمسوسات می گردد ولی ح
 ار يی است ز عيسوف طبليمعقوالت است بل گاو ف عيمنکر مج

 سوف استلياند و اعظم فدياز حمسوسات من ريغ زيچ چيه
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 ی بروند نزد حضرت گاوعيطب ءفالسفه نيهلذا خوب است چن

 شوند . ليحصاو فارغ التّ  ءند و از مدرسهري د گايحمسوسات از گاو  ءو فلسفه
 

 کوسين سانفرانسايلياسرائ ءهسيخطابه در کن
 (١)١٣٣٠اّول ذی قعده ١١١٢اکتب  ١٢ 
 ُهواّللّ 

 نيا در ياست ز  نيدر عامل انسانی د هيّ هلاّول موهبت ا
 م و فائقمقدّ  ميتعال عيبر مج هيّ هلا ميتعال البّتهاهلی است  ميتعال

 خدمت به عامل نيت ابدی دهد دايانسان را ح نيد .است
 سبب نيد ديمنا هيّ داللت به سعادت ابد نياخالق کند د

 ملل عيمج ترّقیسبب  نيه عامل انسان است دميت قدعزّ 
 ت نظرقين به نظر حقايکه چون در اد  نيبرهان بر آن ا .است

 و سعادت ملل بوده ترّقیسبب  نيد مينيمی ب ميمنائ حتّریو 
 نه ايعامل است  تيّ نورانسبب  نيکه د  ميمنائ حتّری ديحال ما با

-------------------------------------------------- 
 ٨١٢ص  ١ج  اآلثار عيشرح در بدا  -( ١)



 ٣٠٨ ص
 به دينه ولی با ايعامل انسانی است  ءفوق العاده ترّقیسبب  نيد

 باشد هر ديچه اگر به تقال دينه تقال مينيببت قينظر حق
 سبب سعادت نيد که دنيبعضی گو  .ح داندخود را مرجّ  ديعقا کي
 نيکه د  ميآن کن حتّری ديپس اّول با .ت استذلّ  هيت ماسين

 شبهه ئیذّلت تا برای ما  ايت است عزّ ی سبب تدنّ  اياست  ترّقیسبب 
 تیاينه بروا ميم آهنا را می کنايّ ا عيء و وقاايباقی مناند هلذا ذکر انب

 ناتی که مسّلم عموم است منکریايکه بعضی انکار توانند بلکه ب
 بود که ميحضرت ابراه ايانب ءاست که از مجله نيو آن ا .ندارد

 هيّ هلا تيّ م کرد و دعوت به وحدانجبهت آنکه منع عبادت اصنا
 لکن مالحظه .منودند و از بلد اخراج کردند تيّ منود او را اذ

 است که آن حضرت عائله ئی ترّقیسبب  نيکه چگونه د  ديکن
 فرمود خدا آن را برکت داد مبارک منود به سبب ليتشک

 ا شد اشخاصی مانندديء از آن عائله پايی که از برکت آن انبنيد
 موسائی ظهور منود ديسفی مبعوث گردو يبعوث شدند قوب معي

 ی اهلی از آن عائله ظاهر شدندايان و انبميهارون داود سل
 گشت  سيکبی تأس  تيّ ف آهنا آمد مدنسه در تصرّ مقدّ ارض 

 سبب عّزت نيپس د .شده بود سياهلی که تأس نيبه سبب د
 سبب سعادت عامل نياست د تيّ و مدن ترّقیسبب  نياست د

 



 ٣٠١ ص
 خاندانش اآلنالی  مياست که حضرت ابراه نيانسانی است ا

 که حضرات بنی  نياعظم از آن ا .عامل منتشر است عيدر مج
 تين در هناايی قبطعدّ بودند در حتت ت ريدر مصر اس لياسرائ

 سبطی بود و غالب که در ضدّ ی چنان بر طبذّلت بودند قوم ق
 ليبنی اسرائ .ذاشتندهر کار و زمحتی که می خواستند سبطی را می گ

 درجه فقر و ذّلت و توّحش و جهالت بودند که تيدر هنا
 حضرت موسی مبعوث شد با آن که به ظاهر چوپانی بود لکن

 تشوّ ظاهر منود نب بياقتداری عجعظمت و  نيت دقوّ به 
 ديبا آنکه فر  ديآفاق گرد رتش مشهو عير فت شايع و يدر عامل ش

 یري را از اس لياسرائ بنی عيمج نيت دقوّ بود به  ديو وح
 عامل انسانی تيّ نمد سيتأسبرد سه مقدّ جنات داد به ارض 
 کرد که به منتهی درجه  تيرا ترب ليمنود چنان بنی اسرائ

 ه دردياسارت به اوج جنات رس ضيند از حضديعّزت رس
 منودند ترّقی تيّ منودند در مدن ترّقی تيکماالت انسانی هنا

 .منودند ترّقیو حکم  عير صناکردند د  ترّقیدر علوم و فنون 
 که فالسفه  ديآهنا به درجه ئی رس ترّقیباالختصار علوم و 

 ليحتص ليسه آمده از بنی اسرائمقدّ نان به ارض و ي
 حّتیمسّلم است که  خيحسب تار  نيحکمت منودند و ا

 



 ٣١٠ ص
 حکمت از علماء ليسه آمده حتصمقدّ به ارض  ميسقراط حک

 تيّ نوحدا سينان منود تأسو يعت به کرد چون مراج  ليبنی اسرائ
 عيبقای روح بعد موت کرد مج ءمسئله جياهلی فرمود ترو 

 .بقراط نيمنود مهچن ليحتص لياز بنی اسرائ قيحقا نيا
 ليی بنی اسرائايسه از انبمقدّ خالصه اکثر فالسفه در ارض 

 مراجعت می منودند انتشار وطنحکمت منوده چون به  ليحتص
 را چنان ليذل فيمّلت ضع نيری که چنام زحال ا .ادندديم

 و از جهالت به مقام ديقوی منود و از اسارت به سلطنت رسان
 ترّقیمراتب  عيو فالح و جناح داد تا در مج ديعلم و حکمت کشان

 تعزّ و  ترّقیسبب  .امری است نيکردند معلوم می شود که د
 یدياّما تقال .عامل انسانی و آن اساس سعادت ابدی است

 مّلت و مانع تيّ ا شد آن سبب خرابی و حمو ديپعد که ب
 مذکور که چون خيت است چنانچه در تورات و توار ايترقّ 

 افتادند غضب اهلی مستولی شد جبهت ديود به تقالهي
 ر را مبعوث کردکه اساس را ترک کردند خدا خبتنصّ   نيا

 س راقدّ امل تيمنود ب ريود را کشت اطفال را اسهيرجال 
 ی به عراق برد وري د هزار نفر را به اسخراب کرد هفتا

 اهلی سبب نيکه اساس د  ميپس دانست .تورات را آتش زد
 



 ٣١١ ص
 نيعّلت ذّلت و حقارت است به ا دياست و تقال ترّقیت و عزّ 

 و آهنا را در ديود گردهينان و رومان مستولی بر و يسبب دولت 
 سه رامقدّ وس سردار رومان ارض طيی انداخت طعدّ حتت ت

 رجال را کشت اموال را عيود را آواره منود مجهياصره کرد حم
 لياملقدس را خراب کرد تفرقه ئی در بنی اسرائ تيغارت منود ب

 اهلی بواسطه حضرت نيپس اساس د .افتاد که هنوز مشهود است
 بود لکن ليت بنی اسرائايو ح ترّقیت ابدی و عزّ موسی سبب 

 که بکّلی از ارض  ديردانی آهنا گشيسبب ذّلت و پر  ديبعد تقال
 باری مقصد از .ق گشتندعامل متفرّ  عيسه خارج و در مجمقدّ 

 ايعامل انسانی است انب تيء سعادت نوع بشر و تربايبعثت انب
 دينه باايمسّلم بوده اند  مينيبب ميمعّلم عمومی هستند اگر خبواه

 کرده اند از اسفل جهل  تياگر نفوس را ترب ميت منائقيی حقحترّ 
 مبغياست پ نيقيه اند ديانی به اعلی درجه دانش رسانو ناد

 تسير نگيج به ذکر دا يرا کسی انکار نتواند احت نيبر حق هستند ا
 د بلکه اعمال حضرت موسی خود برهاننيکه بعضی انکار منا

 اگر انسانی بی غرض باشد .تسير نگيج به ذکر دا يکافی است احت
 هد کهديادت مبی شبهه شه ديت مناقيی حقحترّ و منصف و 

 ميباری بر سر اصل مطلب رو  .بود ميعظ یحضرت موسی مربّ 
 



 ٣١٢ ص
 تقيحق دين نباشد مهه باايتعّصبی در م دياّما منصفانه گوش ده

 نايبشر است هلذا اساس اد نين الفت بايمقصد از اد .ميجو باش
 ی منقسم به دو قسم است قسمینيد ندارد هر دعدّ ی است تکياهلی 

 تايترقّ عامل انسانی و  تيّ علو ق تعّلق دارد و آن به عامل اخال
 امر معنوی است نيء ااياش قيو معرفة اّلّل است و کشف حقا بشر

 ن استاياد عياساس مج نيی منی کند ايري تغ ابداا و اصل اساس اهلی 
 قسم ثانی تعّلق به معامالت دارد .ی استکين اهلی ايهلذا اساس اد

 می کند در زمان نوح مقتضی يريتغو آن فرع است به اقتضای زمان 
 مقتضی چنان ميرا خبورد در زمان ابراه هيّ انات حبر و يبود انسان ح

 د مثل سارا که خواهرري هر  مادری خود را بگاو خبود که انسان 
 بود در زمان آدم چنان مقتضی بود که انسان ميحضرت ابراه

 تورات منودند لکن در ليابقو  ليد چنان که هابري خواهر خود را بگ
 چون حمبس نيبان بود برای جمرمايحضرت موسی در ب .حرام است

 نبود اسباب نبود به اقتضای آن وقت فرمود اگر کسی چشم کسی را
 ،د اگر دندانی بشکند دندانش را بشکنندنيکور کند او را کور منا

 کيچيده حکم قتل در تورات موجود که ه ؟حال ممکن است ايآ
 عيقتل قاتل حاال مج ءمسئله کيدر  ت جاری شودسيحاال ممکن ن

 است حقّ کشت آن احکام مهه   ديعقال در حبث اند که قاتل را نبا
 



 ٣١٣ ص
 هديدست دزد بر  لراد کيبرای  وقت لکن به اقتضای زمان آن

 ؟ه شودديدست بر  لراحاال ممکن است برای هزار د ايآ ،دمی ش
 ست اّمامی کند و فرع ا يريگونه احکام در هر دوری تغ  نيپس ا

 ندکيمن يريت دارد تغايّ ن که تعّلق به اخالق و روحاناياساس اد
 ل ندارد مهان اساس را حضرتدّ د و تبعدّ ی است تکيو آن اساس 

 .فرمود جيکرد مهان اساس را حضرت حمّمد ترو   سيتأس حيمس
 ی استکيت دعوت منودند مقصود کّل قيی اهلی به حقايانب عيمج

 ميباری گفت .آمسانی است تيّ سانی و مدنت عامل انعزّ و  ترّقیو آن 
 ت و برهان وحی نفس اعمال آن نبی است اگر اسبابنبوّ بر  ليدل

 حال به انصاف .ت حّق استسيعامل انسانی است شبهه ئی ن ترّقی
 بود و آن را دولت ريود اسهيوقتی که مّلت  ديشهادت ده

 تهن رفايت از معياّلّل و شر  نيرومان حمو کرده بود و اساس د
 تنبوّ ظاهر شد اّول اعالن  حيبود در مهچو وقتی حضرت مس

 ايدن ميموسی را در عامل انتشار داد نام آن حضرت را در اقال
 ان و هندوستان و اروپا ذکریر يدر ا حيمنتشر کرد قبل از مس

 فتايکتاب تورات در آن صفحات   کياز حضرت موسی نبود 
 شصد زبانسبب شد که تورات را به ش حيمنی شد حضرت مس

 را بلند منود ليی بنی اسرائايَعلم انب حيترمجه منودند مس
 



 ٣١١ ص
 شعب اهلی ليکه بنی اسرائ  نيکه اکثر ملل عامل مؤمن شدند به ا

 مشارق ليی بنی اسرائايانب عيفته بودند مجايس و برکت مقدّ و 
 پس .وحی و اهلام بودند و از افق ابدی مانند اجنم درخشان

 ت موسی را انکار نکردنبوّ حضرت موسی منود امر  جيترو  حيمس
 تيفرمود تورات را حمو نکرد بلکه منتشر ساخت هنا جيبلکه ترو 

 امری که متعّلق به معامالت بود بعضی رااست آن قسم او  نيا
 ی ندارد اّما اساس موسیتيّ امهّ  نيداد ا يرينظر به اقتضای زمان تغ

 رثوذ کلمة اّلّل اکبه قدرتی فائق و نف نيو مهچن .کرد  جيرا ترو 
 تيملل شرق و غرب را مجع فرمود آن ملل را با وجود آنکه در هنا

 ه وحدت عامل انسانیميرا در ظّل خ عيجدال و نزاع بودند مج
 نان و مّلتو يفرمود تا مّلت رومان و مّلت  تيمجع کرد و ترب

 ن کلّ اين و مّلت اجبساين و مّلت کلدان و مّلت آشور اير س
 حال .آمسانی گشت تيّ مدن سيق منودند و تأساحّتاد و اتّفا

 برهان البّتهت آمسانی که خارق العاده است قوّ نفوذ و  نيا
 که سلطنت  ديمالحظه منائ .است حيحضرت مس تيّ کافی وافی بر حق

 لياست برهان قاطع و دل نيهنوز باقی و بر قرار است ا شيآمسان
 قوم خود حضرت حمّمد اّول خطابی که به ديباز گوش ده .واضح

 مؤمن ديمب خدا تورات کتاب خداست مشا باغيکرد گفت موسی پ
 



 ٣١٥ ص
 حيو موقن به حضرت مس ديشو  ليی بنی اسرائايانب عيتورات و مج

 عيموسی را که در مج خيهفت مرتبه تار  ديگرد  ليجل ليو اجن
 که حضرت موسی از  ديمی فرما مکّررآن حضرت است  شيستا
 ت بود در صحرای طور خطابعيشر م صاحب عز ی اولو الايانب

 اقوام عيبا خدا تکّلم منود الواحی بر او نازل شد مج دياهلی را شن
 ار ياو برخاستند عاقبت خدا او را غالب کرد ز  ضدّ رب ع ليو قبا

 که حضرت حمّمد در  ديمالحظه منائ .حق بر باطل غالب است
 فت و زندگانی فرمود به ظاهراياقوام وحشی عرب توّلد  نيب
 جهالت و مهجی به قسمی تيی و بی خب بود و اقوام اعراب در هنامّ ا

 تيرا هنا نيخاک می منودند و ا ريکه دخرتان خود را زنده زنده ز 
 انر يفطرت می مشردند و در حتت حکومت ا علوّ و  تيّ فخر و مح

 ءهيو در باد ذّلت و اسارت زندگانی می منودند تيو رومان در هنا
 چون .ر حرب و قتال می کردندگيدکيبا عرب پراکنده بودند و 

 عرب زائل گشت ءهيّمدی طالع شد ظلمت جهالت از بادنور حم
 ندديرس تيّ مدن ءآن اقوام متوّحشه در اندک زمانی به منتهی درجه

 و بغداد اهالی اروپا استفاده ايان در اسپانشيا تيّ چنانکه از مدن
 واضح است ليدل نياست و ا نيحال چه برهانی اعظم از ا .کردند

 .دز ياعتساف بر خ تيمگر آنکه انسان چشم از انصاف بپوشد و به هنا
 



 ٣١٦ ص
 مب بودغين مؤمن به موسی هستند که پايحيخمتصر حضرات مس

 ايآ ،می کنند شيستا تيمؤمن به آن حضرت اند هنا زيمسلماهنا ن
 نه بلکه ؟ن و مسلمانان ضرری برای آهنا داردايحيمس شيستا نيا

 د انصافنيتورات می منا تيموسی و تثب سيکه تقد  نياز ابالعکس 
 حياز مس شيستا زين ليدارد بنی اسرائ بيه عچآهنا ثابت می شود 

 دز ين بر خاينزاع و قتال دو هزار ساله از م نيد تا انيو حمّمد منا
 اّلّل بود چه ضرر ميد موسی کلنيآهنا می گو  .فساد ها زائل شود نيا

 روح اّلّل بود و حمّمد رسول حيد مسنيبگو  زين نايدارد که موسو 
 حال من .ر نه نزاعی ماند و نه جدالی نه حربی نه قتالیگياّلّل تا د

 تعيّلّل و صاحب شر ا بّ ناّلّل بود و  ميحضرت موسی کل ميو می گ
 ايآ ،چه ضرر دارد ،و مؤّسس اساس سعادت عامل انسانی هيّ هلا
 فائده تيّلّل بلکه هناا نه و ؟ضرری به هبائی بودن من دارد نيا

 ندکيم دييدارد بلکه حضرت هباء اّلّل از من راضی می شود و مرا تأ
 ت کردی که مؤمنقيحق حتّریکه خوب انصاف دادی بی غرضانه 

 جزئی انصاف نيمادام ممکن است به ا .مب خدا و کتاب او شدیغيپ
 ن الفت حاصلايمجع اد نيتا ب ميحرب و نزاع و قتال بر دار  نيا

 حضرت موسی شيستا نيدارد چنانچه سائر  بيد چه عشو 
 د کلّ نيان مناشيی اايانب شيهم ستا ليد بنی اسرائنيمی منا

 



 ٣١٢ ص
 ر کنند تا سبب سعادت کبی و وحدتگيدکيرؤسای  شيستا

 مادام .انگی و الفت عمومی گرددگيبشر و  ءهيّ عامل انسانی و عّزت ابد
 را عيهد مجديرا رزق م عيرا او خلق کرده مج عيی است مجکيخدا 

 ميما چرا نا مهربان باش ،مهربان است نيو چن ديحفظ می فرما
 قرن قرن نيقرن قرن علم است ا نيا ؟مينزاع و جدال منائ

 قرن قرن خدمت به عامل نيت است اعياکتشاف اسرار طب
 متّسک ديتعّصبات و تقال نياست به ا سزاوار ايآ ،انسانی است

 ه را سببديه افکار پوسميست خرافات قدا سزاوار ايآ ،ميمنائ
 رگيدکيو به  مير نفرت جوئگيدکيو از  ميمنازعه و مقاتله کن

 تسيهبرت ن ايآ ميالفت باش تيت در هناسيهبرت ن ايآ ؟ميلعن منائ
 ت که به آهنگسين سزاوار ايآ ،مير را دوست داشته باشگيدکي

 تيّ و وحدان مياعلی سرود عامل انسانی را به عنان آمسان رسان مأل
 ليرا در جمامع کبی و حمافل عمومی ترت ايانب ديخدا و متج

 تا جهان جّنت اهبی شود و روز موعودی حمّقق که گرگ ميمنائ
 دنينه النه مناايآش کيچشمه نوشند و باز و کبک در  کياز  شيو م
 است نيا ؟تسيها چنيمعنی ا ايآ ؟چرا گاه بچرند کيهو در آو  ريو ش

 شير مانند گرگ و مگيدکيده که با عدّ ن متايلفه ادکه اقوام خمت
 رگيدکيالفت و حمّبت با  تيخماصمه و منازعه داشتند در هنا

 



 ٣١٨ ص
 است نيانگی باشند اگيحمّبت و  تيد و در هنانيمعاشرت منا
 و آهو ريش شيو ااّل هرگز گرگ و م اين حضرت اشعايمقصد از ب

 است و گوسفند ريطعمه ش ا آهور يبند ز اير انس و الفت نگيدکي با
 ا دنداهنایر يکج است و گوشت خوار ز   ريهنای شاطعمه گرگ دند

 گوشت  دين نتواند و نرم نکند باديندارد و علف و دانه را بر  ايآس
 بشارات الفت ملل و اقوامی است که نيپس مقصد از ا .خبورد

 مو يهنا الفت مشکل است ولی در آن اياند و م شيمانند گرگ و م
 باری آن قرن آمده .فق گردندمّتحد شوند و متّ موعود 
 الفت باشند تير در هناگيدکي ملل با عيکه مج

 ن عامل صلحاياد عيآن قرن آمده که مج
 ميعامل اقل مياقال عيد مجنيعمومی منا

 واحد شود تا نوع بشر بتمامه
 ه وحدت عاملميدر ظّل خ

 .دنيانسانی زندگانی منا
 



 ٣١١ ص
 ی از جرائدکينسانی توّسط م مبارک به عامل اايپ

 (١)١٣٣٠ذی قعده  ٢٣_  ١١١٢نوامب  ٣و گا کيش
 ُهو اّللّ 

 احلمد ّلّل قرون ظلمانی گذشت قرن نورانی آمد 
 زائل و عقول و افکار بشر دياحلمد ّلّل آثار اوهام و تقال

 فتايفت اخرتاعات جتّدد جست علوم و فنون جتّدد اي عيتوس
 عيست مجججتّدد  شافاتمشروعات جتّدد حاصل منود اکت

 هلذا اقتضا .ا منودديعامل جتّدد پ نيفت قوانايجتّدد  اياش
 هيّ ن اهلايت ادقيبد حقايجتّدد  زياهلی ن نيچنان بود که آئ

 ی درديفراموش شده جز تقال هيّ اهل ميا تعالر يشود ز  ديجتد
 ت استقيی است و آن حقکين اهلی اياساس اد .دست منانده بود
 ديالفت و سبب وحدت عامل انسانی اّما تقال و مورث حمّبت و

 پس .ن رمحانیايخمتلف است و عّلت اختالف و هادم بن
 ت جتّلی منود بشارت باد بشارتقيبشارت باد که مشس حق

---------------------------------------------- 
 ٣٥١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا  -( ١)



 ٣٢٠ ص
 احاطه کرد بشارت باد بشارت آمسانی آفاق را تيّ نورانکه 

 بشارت باد بشارت که آهنگ ديکه ابواب ملکوت مفتوح گرد
 علی بلند شد بشارت باد بشارت که نفثات روح القدسا مأل
 ای اهل عامل .دجتدّ ت خبش است و عامل انسانی در ايح
 رايهش دير گردايار  ای احزاب و امم هشديب ديار شو ديب
 و تعّصب دياز تقل ديداز ن نزاع و جدال را بر انايبن

 تقيتا حبق ديگی است بگذر درند که سبب 
 و انوار وحدت عامل انسانی ديپی بر 

 ن گرددايمانند آفتاب ظاهر و ع
 َعَلم صلح عمومی بلند شود

 نيالفت و احّتاد کامل ب
 ناياجناس و اد

 و اوطان حاصل
 .م مناياست پ نيبد اايو صورت و مثال اهلی  ديجو  شيگردد عامل انسانی آسا

 



 ٣٢١ ص
 (٢)اتینيس نيس (١)خطابه در گراند هتل

 (٣)١٣٣٠ذی قعده  ٢١   -  ١١١٢نوامب   ١ 
 ُهو اّللّ 

 فته و احساساتايانتشار  هيّ مادّ جهان افکار  عيامروز در مج 
 ت مستغرق شده اندعيه در حبر طبديبکّلی منقطع گرد هيّ روحان

 هيّ مادّ قوای  ر نشود افکار حصر درصوّ ت تعيو عاملی دون طب
 عقول و نفوس دانسته اند که تيّ علو بر  ليرا دل نيگشته و ا

 سبحان اّللّ  .ه عاملی نداردت و مادّ عيانسان عاقل جز عامل طب
 تقيضعف عقل خود را دانا مشرند و حال آنکه از حق نيبا ا

 ه گذاشتهعيود هيّ قدرت اهل ديکه در نفس آهنا به   ئی ساطعه
 صحبت نيا خواهش دارم که بدّقت در اد از مشنيشده غفلت منا

 انات جز عامل ماّدهو يح عيمج .ديت کنقيو حتّری حق ديمالحظه منائ
 ---------------------------------------------------------

----------------- 
(١ )-  Grand Hotel  (٢)  Cincinati -    (٣)  - ٣٣٥ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٣٢٢ ص
 اناتو يصورت ح نيد در انيری احساس ننماگيت عامل دعيطب و

 احساس ابداا ت عيا دون طبر يت اند ز عيسوف عامل طبليف کيهر 
 انات است و برهان شعور وو يبر عقل ح ليدل نيا ايآ .ندارند

 نيا ؟از ضعف احساس و ادراک و عدم عقل ايادراک آهنا 
 ت اندعيعامل طب ريواضح و مشهود است که از عدم عقل اس

 ر داشتندگياگر چنانچه عقل و شعور داشتند البد احساسات د
 حّتیی اهلی ايواضح است که انب نيا .چنانچه انسان کامل دارد

 رانند مؤّسس احساساتگيدر عقل و ادراک فائق بر د
 ديمالحظه فرمائ .مستغرق هيّ ت روحانقيوجدانی هستند و در حق

 حتت حکم و قانون عمومی ت هستند و درعيطب ريکائنات اس  عيکه مج
 ءهميعظ ءهيّ اجسام نوران نينی اعيه ميکائنات عظ  حّتیت عيطب

 ت اند به قدر ذرّه ئی ازعيحکم طب ريآمسانی با آن عظمت اس
 انفکاک ابداا  شيت جتاوز نتوانند و از مدار خو عيقانون طب

 کائنات ارضی  عيجسامت و مج نيارض با ا ءکره  نيد و انيننما
 کائنات  عيانات خالصه مجو يد حّتی  نباتات و حت انعيطب رياس
 ت حمکم بستهعيبه سالسل و اغالل طب هيّ و کائنات جزئ هيّ کلّ 

 است هيّ ه ربّانعيظهر ودمذرّه ئی جتاوز نتوانند مگر انسان که 
 تعيکه به قانون طب  ديمالحظه منائ هيّ نکز سنوحات رمحار و م

 



 ٣٢٣ ص
 ديمنا ريگان را اسند در گان است ولی انسان درند  ريانسان اس

 اث علم و دانشري م هيانسان اعصار حاضره را به جهت قرون آت
 ر مهعنان استگيدکير با ت اثر و مؤثّ عيقانون طب هگذارد ب

 ثار انسان بعد از ممات ظاهرآبه فقدان مؤثّر اثر مفقود اّما 
 ديت شجر بی مثر را با مثر مناعيانسان خمالف قانون طب .و آشکار
 ت مسمومات که باعث ممات استعيلف قانون طبانسان خما

 کنوز ارض  عيت کند و در مقام عالج بکار برد انسان مجايح ءهليوس
 ت مکنون و مستور است ظاهرعينی معادن را که به قانون طبعي

 ت ذی روح خاکی استعيانسان به قانون طب ديو آشکار می منا
 می شکند وت را عيطب ءحمکمه نيقوان نيا هيّ معنو  قّوهولی به 

 ت می زند در هواعيت گرفته و بر فرق طبعياز دست طب ريمشش
 ود انسانري آب م ريها می تازد در ز  ايروی در  بر ديپرواز می منا

 ت کاشف اسرار انسان نهعيت است ولی طبعيکاشف اسرار طب
 به عرصه شهود می آورد بيغ زيّ و اسرار را از ح قيو آن حقا

 خمالف نيا ديابره می مناه خمقيدق کيبا شرق و غرب در 
 ت است صوت آزاد را در آلتی حصر و حبسعيقانون طب

 استقرار شيت است در مرکز خو عيخمالف قانون طب نيو ا ديمنا
 ديه مذاکره و مشاوره و مکامله مناديت بعبا حماّل  دارد باو

 



 ٣٢١ ص
 را به آن هيّ برق قّوهت است انسان عيخالف قانون طب نيو ا
 را می شکافد در زجاجه ئی حصر و حبس کند ی که کوهديشد

 خالف نيو ا ديمنا هيّ است اکتشافات مسائ نيانسان در زم
 ت جمبور انسانعيت است انسان خمتار است طبعيقانون طب

 ت فاقدعيت فاقد شعور انسان زنده است طبعيشعور دارد طب
 ت غافل از آن انسانعيطب ديمنا هيت انسان کشف امور آتايح

 و ديی جمهوله مناايی معلومه کشف قضاايابواسطه قض
 قّوهپس واضح و مشهود شد که در انسان  .ت عاجز از آنعيطب

 ت حمروم از آن در انسان کماالتعيموجود که طب ئی هيّ قدس
 است و ترّقیت فاقد آن انسان در عيو فضائلی موجود که طب

 تعيت بر حال واحده انسان کاشف اسرار است طبعيطب
 ت داعیعيانسان مؤّسس فضائل است و طب جاهل و نادان

 ت به قانونعيطب ديرذائل انسان به قانون عدل حرکت منا
 ت است که سبب فالکت کائنات استعيت طبايعدّ ظلم مهواره ت
 متساوی است و در عامل انسانی شرّ و  ريت خعيدر عامل طب

 ولی ديمنا نيقوان ديمذموم انسان جتد شرّ مقبول و  ريخ
 زاتايفضائل و امت نيا عين واحد چون مجت را قانو عيطب
 ه استعيماوراء الطّب هيّ معنو  قّوهءحاصل و آن  هيّ معنو  قّوهءبه 

 



 ٣٢٥ ص
 واضح است هيّ قدس قّوهء نيت حمروم از آن فضائل اعيو طب

 .ت را بشکندعيطب نيا قوانر يه است ز عيکه از ماوراء الطّب
 واضحه چه قدر انسان غافل نيبراه نيبا وجود ا

 ءت کند و خود را بندهعيست که پرستش طبا
 را شيشخص خو  نيت مشرد با وجود اعيطب
 نيسبحان اّلّل ا .داند ميسوف عظليف

 چه نادانی است نيچه غفلت است ا
 غافل شود و ريدق يّ که انسان از ح

 که در نفس  هيّ ه ربّانعياز ود
 مودوع است بی خب شيخو 

 تعيعامل طب ريماند و اس
 است نيگردد ا

 یقيری حقکو 
 .انیو يح ءدرجه تياست هنا نياست گنگی ابدی ا نياست کری واقعی ا نيا
 



 ٣٢٦ ص
  (١)امری سيخطابه در منزل مس

 (٢)١٣٣٠ذی حّجه   ٢١  -  ١١١٢نوامب   ٣٠   رکو يو ين
 ُهو اّللّ 

 ه مراقير ممنومن فی احلقايمن از خدمات مشا بس
 بر خدمت شب و روز قائم ديمهمان نوازی منود ديخدمت کرد

 وقت خدمات مشاچيو ساعی در نشر نفحات اّلّل من ه ديبود
 ديا جز رضای اهلی مقصدی ندار ر يرا فراموش خنواهم منود ز 

 ئیايحال هدا دياز دخول در ملکوت اّلّل مقامی خنواه ريو غ
 ر مقبول استايبس ايهدا نيا ديمن آورده ا تيجبهت اهل ب

 حمّبت اّلّل است که در ءايها هدانيو مرغوب اّما خوب تر از ا
 آن و لکناست  تیموقّ  ايهدا نيماند ا خزائن قلوب حمفوظ

 در جعبه و طاقچه گذاشت ديجواهر را با نيت اسيابد ايهدا
 الی االبد و آخر متالشی گردد اّما آن جواهر در خزائن قلوب ماند و

----------------------------------------------------- 
(١ )-  Mrs. Emery  (٢)  -  ٣١٦ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٣٢٢ ص
 ت مشا را که اعظمبّ هلذا من حم .در عوامل اهلی باقی و دائم باشد

 م در خانه ما نهب ياست جبهت آهنا م ايهدا
 قوتايد و نه نيانگشرت املاس استعمال می منا

 گونه زخارف  نياز ا تيارند آن بدينگاه م
 را ايهدا نياست حال من ابّ پاک و م

 قبول کردم ولی نزد مشا امانت می گذارم
 ت آهنا را برای مشرقميو ق ديکه بفروش
 یليا خحبّ ا) .دياغو بفرستکياالذکار ش

 من می خواهم (زاری کردند فرمودند
 ئی ببم که هياز طرف مشا ها هد

 در جهان ابدی باقی ماند و
 جواهری که تعّلق به خزائن

 نيقلوب داشته باشد ا
 . استهبرت

 



 ٣٢٨ ص
 (١)کنی  خطابه در منزل مسرت

 (٢)١٣٣٠ذی حّجه   ٢٣  - ١١١٢دسامب  ٢   رکو يو ين
 ّللّ ُهوا

 ی در جمامع مشا بودم اقامت منليرک خو يو يمن در ن
 اا جا شب و روز منفردنيبود لکن در ان نيشهر ها ُعشر ا ريدر سا

 اّللّ ی حضرت هباء ايمشا را مالقات منودم و وصا مکّررجمتمعاا 
 ن کردم و آنچهايرا از برای مشا ب هيّ هلرا بشما گفتم بشارات ا

 ات تعّصب ورّ ضعامل انسانی است شرح دادم م ترّقیسبب 
 حضرت ميمنودم تعال حيون نفسانی را تشر شیءبه  شيو آال ديتقال

 .منودم حيرا توض هيّ هلکردم دالئل و مسائل ا  ينيهباء اّلّل تب
 تدارک حرکت و سفرم در هر است در کيحال رف ن من نزد

 و من از مشا ها ميحمفلی منی توامن حاضر شوم هلذا وداع می منا
 تيه هناقيفی احلق .راضی هستم و از خدمات مشا ممنون

 --------------------------------------------------- 
(١ )-  Mr. Kinney  (٢)  -  ٣١١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 
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 از ملکوت ديی مهربانی منودليم مبن خديرا از مشا د تيرعا

 تر ديّ می طلبم تا روز بروز مؤ  قيو توف دييهباء اّلّل جبهت مشا تأ
 قلبتان نورانی تر ديحقوق هباءاّلّل را حمافظه منائ ديشو 

 شود اخالقتان رمحانی گردد روحتان مستبشر باشد و اطوارتان
 و در منتهای ديباش سيتقد تيان در هناقيان و اميبر ا ليدل

 تايآ دياجنذاب و توّجه مبلکوت اهبی سراجهای نورانی شو 
 حضرت هباء اّللّ  تيّ برهان حقّ  ديباهره مجال مبارک گرد

 و چون خلق نظر به اعمال .ديتا روشنائی به عامل خبش ديباش
 تيّ نورانند نيو انقطاع ب سيد آثار تقدنيو افعال مشا منا

 تاا مشاقيشهادت دهند که حق آمسانی مشاهده کنند و کلّ 
 د حّقاا که هباءنيو گو  ديحضرت هباء اّلّل هست تيّ برهان حقّ 

 گونه نفوس  نيت است و به صرف قدرت اقياّلّل مشس حق
 ند آثارنيفرموده تا از رفتار و گفتار مشا انوار اهلی ب تيرا ترب

 ه مشاهده کنند فضائلديبند اخالق محايحمّبت اّلّل 
 و از افق عامل ديمنادی حق باش کيد هر نيعامل انسانی جو 

 حقوق ءاست حمافظه نيا .ديانسانی مانند کوکب المع طالع شو 
 اياست مقصود مجال مبارک از محل بال نيحضرت هباء اّلّل ا

 مصائب و متاعب را حتّمل فرمود عيمج .و قبول سجن اعظم
 



 ٣٣٠ ص
 ميتعالدان صعود منود تا ما بز يکوت لمه و در حبس و زندان ب

 حيبه نصا ميم کنايبه آنچه مقتضای وفا است ق مياو عامل شو 
 مينداء ملکوت اهبی را بلند کن ميی او عمل منائايو وصا
 تا حبر اعظم ميت را منتشر ساز قيضات حقو يانوار ف

 ه ملکوتنيموجش به اوج رسد عامل ناسوت آئ
 خاکدان نيگلستان گردد و ا خار زار نيشود ا

 عصر از مجله نيمهچن) .دري جّنت اهبی گ نيآئ
 ختمی ميما آمد (بود نينات مبارکه اايب

 تيپرتو آفتاب عنا ميوار ديام ميافشاند
 ميند باران رمحت ببارد نسايبرو 

 ا استعدادکيا امر ر يموهبت بوزد ز 
 ) شب در حمفل دوستان .دارد

 و زاری تضرّعمی فرمودند ( من 
 می کنم که ابر رمحت بر مشا

 است هيّ هلا ءسهمقدّ بتابد به آنچه مقصود مظاهر ت قيببارد مشس حق
 و بندگان ديا مشا احباب مجال مبارکر يمن ز  تضرّعاست  نيا ديفائز شو 

 مشا به ارض نيّلّل بعد از اء ان مشا آمدم انشاديسفر من بد نياسم اعظم ا
 .کرد  ميی اهلی است باز مالقات خواهاياقدام انب ئآمد در حمّلی که موط ديسه خواهمقدّ 

 



 ٣٣١ ص
 (١)گکرو   سيطابه در منزل امة اّلّل مسخ
 (٢)١٣٣٠ ذی حّجه ٢١ (عصر) ١١١٢دسامب  ٣رک و يو ين

 ُهواّللّ 
 سبب اجتماع مشا و گمحد خدا را که مسس کرو 

 نايو به ب ديکه به ذکر اهلی مشغول  ديحمفلی گرد نيانعقاد چن
 ديم چنان است که روز بروز منجذب تر گردديناطق ام نيبراه
 غيتبلو در  ديت فوق العاده منائايترقّ  ديبايرت شيب تيّ نورانو 

 ديونه باگکه چ  ديتا بدان دير استفاضه جوئگيدکيامر اّلّل از 
 قلوبتان چنان منجذب دينفوس پرداز  تيو به هدا ديکن  غيتبل

 و روح القدس ديجواب کافی شافی ده سؤال جمّردباشد که به 
 تايوار به عناديو ام ديمطمئن باش ديدر لسانتان تکّلم منا

 ----------------------------------------------------- 
(١ )-  Mrs. Krug  (٢)  -  ١٠١ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 
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 دانه را درختی ديمنا ايات مجال مبارک که قطره را در دييو تأ
 .ديور گرداند ذرّه را آفتاب کند و سنگ را گوهر آبدار فرمابار 
 ضات او بی انتهاو ياست و ف است خزائن او مملوّ  مياو عظ تيعنا

 .ديمی فرما تيفرمود بشما هم عنا تيران عناگياست خدائی که بد
 اتدييو از برای مشا تأ ميو زاری منا تضرّعمن بدرگاه اهلی 

 قاطع شود قلوبتان حمّل جتّلی فيه طلبم که زبانتان سميعظ
 شود و مقامتان عيوس ت گردد افکارتانقيانوار مشس حق

 تايترقّ و در عامل انسانی  ديگردد تا به نشر نفحات اّلّل پرداز   عيرف
 ديا تا انسان اّول خود کسب کماالت ننمار يز  .ديه منائميعظ
 تايران را حگيبد دايت نايران آموخ ن نتواند تا خود حگيبد

 هيّ ضات ملکوتو يتا اّول خود کسب ف ميبکوش ديپس ما با .نبخشد
 جان ميروح به عامل ده ميتا بتوان ميباي هيّ ت ابدايح ميمنائ

 ميکن  تيّ بدرگاه احد تضرّعه شيمه ديهلذا با .مين خبشايبه جهان
 ميباي هيء صافايقلوبی چون مرا ميمنائ هيضات باقو يو طلب ف

 هر شب و روز عجز و زاری .ديت جلوه مناقيتا انوار مشس حق
 تو قوی کن ما ميفيضع ما ايکه خدا  ميمنائ دييو طلب تأ ميکن

 ميمرده ا ايخدا .غنای ملکوتی ده ميري فق ايخدا .تو دانا فرما مينادان
 فرما زيدر ملکوت عز  ميذّلت حمض ايخدا .ت سر مدی خبشايح
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 از ما ستاره درخشنده کيات آمسانی شامل شود هر ديياگر تأ

 کن نصرت فرما  دييتأ ايخدا .گردد و ااّل از خاک پست تر شود
 ايخدا .ت جنات دهعيکن و از عامل طب  یما را غالب بر نفس و هو 

 و ميم منائايبنفثات روح القدس زنده فرما تا خبدمت تو ق
 صدق و صفا به انتشار تيو با هنا ميول گردغبعبادت تو مش

 .توئی مقتدر و توانا توئی خبشنده و مهربان .ميآثار ملکوت پرداز 
  

 رکو يو يسفی ها _ نايخطابه در اجنمن ت
 (١)١٣٣٠ذی حّجه ٢٥شب   ١١١٢دسامب  ١ 

 ُهواّللّ 
 دنع در کائنات ندار ت و تتبّ قينفوسی که خب از عامل حق

 آن نفوس نظری .دنيت ننماقيی حقحترّ نتوانند و  قياکتشاف حقا
 حمض آنچه از آباء ديمند و تقلسّ ل جمسطحی دارند جه

 هوش دارند نه دانش و از خود ابداا قدند ته اند به آن معديشن
--------------------------------------------- 

 ١٠٥ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا   -( ١)
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 د و برنيت مناايت و رواايو نه چشم و گوش اعتماد بر حکا

 دنيرفتار کنند و مهچو گمان منا شيحسب افکار اجداد خو 
 عامل نياعتقاد دارند که ا نيحادث است چن هيّ هلکه سلطنت ا

 رت خداشيهشت هزار ساله است و پ ايوجود شش هزار ساله 
 تيّ هباشد نعوذ باّلّل الو  نياگر چن .خلقی و سلطنتی نداشته

 و حال آنکه مادام خدا بوده خلق هم ميحادث است نه قد
 ريا بدون مستنر يهم بوده ز  ريداشته مادام نور بوده مستن

 تيّ هالو  .ودنور ظهور ندارد و بدون خلق خالقی مثبوت نش
 رصوّ مرزوق داشته باشد ت ديمقتضی خلق است رازق با

 رصوّ است که ت نيبدون خملوقات و کائنات مثل ا تيّ هالو 
 .پادشاه البد کشور دارد ميمنائ لشکرسلطنتی بدون کشور و 

 ؟تيّ کت و رعلممکن است شخصی پادشاه باشد بدون مم ايآ
 ،بوده و نه کشوریکه نه لشکری  است اگر وقتی بوده ليمستح نيا

 ق خلق داشتهحپس البد  ؟چگونه می توان گفت پادشاهی بوده
 اّول و آخری ندارد تيّ هت الو قيصورت چنانچه حق نيدر ا

 هشياّولی و آخری نداشته و خنواهد داشت مه زيخلق او ن
 و معطی بوده وقتی نبوده یيه حمشيخدا خالق و رازق بوده مه

 ليتعط ابداا ل بوده باشد معطّ  تيّ و ربوب تيّ هکه صفات الو 
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 رصوّ بشعاع و حرارتش آفتاب است اگر ت ديخورش نيا .جائز نه

 از اصل ميبگوئ ديکه وقتی آفتاب شعاع و حرارت نداشته با  ميکن
 نيآفتابی نبوده مادام شعاع و حرارت نداشته مشس نبوده مه

 ديوقتی خدا خملوق نداشته و مرزوق نداشته با ميطور اگر بگوئ
 تييّ بر حدوث ربو  ليانکار قدمت و دل نيخاّلقی نبوده و ا ميبگوئ
 کارخانه  نيکائنات نامتناهی ا  نيواضح است که ا نيا .است

 ه شش هفتمياجسام عظ نيمتناهی و ا ريفضای غ نيقدرت ا
 که در تورات ذکر  نياّما ا .است ميی قدليت خسيهزار ساله ن

 ديا می فرمار يت ز سيمعنی دارد بظاهر ن نيشش هزار سال است ا
 را خلق فرمود با آن که قبل نيخدا در هفت روز آمسان و زم

 ،آفتابی نبوده شرق و غربی وجود نداشته نياز خلق آمسان و زم
 مقصد .ر داردگيپس معنی د ؟بدايق قّ چگونه بدون آفتاب روز حت

 ه خلقشياست نه حادث مه ميقد هيّ هلاست که سلطنت ا نيا
 اهلی ضيداشته و خواهد داشت هلذا ف لشکرداشته کشور و 

 طاعی ندارد چنانچه برای شعاعقاست ان مستمرّ ت او ايو جتلّ 
 ءسهمقدّ مظاهر  نيمهچن .تسيطاعی نقو حرارت آفتاب ان

 ه بوده و هستندشياند مه هيّ ضات ربّانو يکه مطالع ف  هيّ هلا
 هجيسه جبهت چه ظاهر می شوند حکمت و نتمقدّ و آن مظاهر 
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 است که در عامل انسانی صورت و مثال اهلی ظاهر نيشان اظهور 

 و صورت است و دارایدت عامل انسانی حائز قيا که حقر يشود ز 
 ی صورت و مثال اهلی است و ثانی جهت جسمانی و جنبهکيدو جنبه 

 ی است که آن را قالب مثالیتقياز جسم انسان را حق ريانی چه که غطيش
 مديمن د ديی که انسان می گو نيد در حنيت ملکوتی می گو قصورت و خل اي

 از ريم واضح است که او غديمن د ديت که می گو سيمن گفتم آن ک
 دياست که با خود مشورت می منا نيجسم است وقتی که فکر می کند مثل ا

 هست که با او مشورت می کند جسم هيّ ت ثانو قيمعلوم است حق
 تشرّ مض ،نه ايم کار را بکن  نيهد که اديت که به انسان رأی مسين

 ر می شود که انسان در امری ارادهايچه بس ؟ت و فوائدش چهسيچ
 رف می شودنصل و فکر از آن امر مو بعد به اندک تأمّ  ديقطعی می منا
 ترّ تی مشورت کرده و ملتفت مضقيبا حقاست که  نيچرا جبهت ا

 ايگذشته در عامل رؤ   نياز ا .آن امر شده هلذا از آن منصرف گشته
 جاست اّما روح سائر درنيمی کند و حال آنکه جسم ا ريس انسان

 است هيّ ت ثانو قيت حقسيمی کند ک ريآنکه س ايشرق و غرب دن
 خاک است ولی روح انسان با او ريشخص مرده است جسمش ز 

 سؤالت که انسان با او سيآن ک ديو جواب می منا سؤالدر خواب 
 از جسم رينسان غپس در ا .است هيّ ت ثانو قيو جواب می کند او حق
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 ت بر حالتقيمی شود اّما آن حق فيمثالا جسد ضع .ر استگيت دقيحق

 ت بر حال واحد ماند جسدقيواحد است جسم فربه می شود و حق
 مشاهده شود جسم انسان هيّ ت بر حالت اّولقيناقص شود و حق

 و حرکت است ريت در سقيدر خواب مثل مرده است ولی آن حق
 تقيآن حق .و اکتشاف اموری می کند ديگو می مناتفادراک دارد گ

 قيل ملکوتی نه جسم عنصری کاشف حقاکيقالب مثالی است و ه
 ءقّوهمی کند  عياکتشاف علوم و فنون و صنا اياست و مدرک اش

 شرق و غرب عامل در آن و با ديمی منا ريرا تسخ و سائر قوا هيّ برق
 تسيو جسد ن جسم نيواضح است که ا .واحد خمابره می کند

 کماالت باشد  نيان هم منونه او يتی در حسياگر جسد بود با
 قّوهپس آن  .قوی مشرتک است عيان با انسان در مجو يا حر يز 

 بر کائنات طياست حم اياش قيئی است که کاشف حقا هيّ ت ثانو قيحق
 .است واقف اسرار است هادی ملکوت است و رهب اهل ناسوت

 نيلکن ا ديان ممتاز مناو يز حت است که انسان را اقيآن حق
 هيّ ملکوت قّوهانی است اگر و يعامل اهلی و رتبه ح نيت ما بقيحق

 اشرف خملوقات شود و دارای صورت هيّ نت انساقيحق ديغلبه منا
 ان پست ترو ياز ح ديغالب آ هيّ انو يو مثال اهلی گردد و اگر جهت ح

 رتشيدر انسان ظهورش ب هيّ ناو يونات حئششود چه که حاالت و 
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 و منازعه بقا تتر است مثل غضب و شهو  دياتش شدو مضرّ 

 حرص و طمع از نقائص عامل انسانی ريجنگ و جدال خدعه و تزو 
 تيمثالا مانند روباه انسان بی ترب .انی استو يو خصائص عامل ح

 انو يان حرص است در انسان هم هست در حو يار است در حمکّ 
 هيّ نت انساقيا حقر يست ز ی و شهوت است در انسان هم هعدّ ت

 اشدّ ان است ظهورش در انسان و يجامع است لذا آنچه در ح
 ت است و ظلمات نقائص کهعيت عامل طباياست و آن مقتض

 ر در انسانگيو از جهت د .عظمی هيّ لسبب ذّلت کبی است و ب
 ضات اهلی است که سبب سعادت سرمدیو يکماالت و ف

 فا صدق و صفات ابدی مانند عدل و و عزّ  هياست و ما
 حکمت و تقی رحم و مرّوت حمّبت و موّدت رفعت و معرفت

 ديمنا ايکماالت انسان احاطه به حقائق اش  نيسبب ابه که 
 ظلمت و نور است نيب هيّ نت انساقيپس حق .و کشف اسرار کند

 و دارای سه صورت صورت ملکوتی صورت انسانی و صورت
 زمحت هيمای ظلمت اندر ظلمت است و عيصورت طب .یعيطب

 اّما صورت ملکوتی .و ذّلت و سبب نزاع و جدال و حرب و قتال
 ه حصولليعلی نور است و وس که منتها رتبه عامل انسانی است نور  

 سهمقدّ و عال مظاهر  عزّ سعادت عظمی و مراتب صلح و صالح و 
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 انی را به انوارو يظاهر شدند که ظلمات عامل ح نيجبهت ا هيّ هلا

 ت را به کماالتعيد و نقائص عامل طبنيوتی زائل فرماصفات ملک
 و صورت و مثال اهلی ديل کنند تا جهت ملکوتی غالب آمبدّ  هيّ هلا

 .اهلی و فضائل رمحانی ظاهر شود تيّ نوران ديدر عامل انسانی جلوه منا
 عامل وجودند و معّلم عامل انسانی یسه مربّ مقدّ مطالع  نيپس ا

 لت و غفلت و نواقص و رذائل عاملنفوس بشری را از ظلمات ضال
 داللت کنند جاهلند هيّ نت جنات دهند و به فضائل و خصائل روحاعيطب

 اند فرشته گردند ظامل درندهانند انسان شوند و يعامل گردند ح
 ی آمسانی شود ناسوتینيند عادل و خاضع شوند تا انسان زمبّ و متک

 زيغنی و عز  ليلو ذ ريبد فقايمقام بلوغ  عيملکوتی گردد طفل رض
 انو ينبود مجع بشر در صقع حمقّدسه خالصه اگر ظهور مظاهر  .شود

 نشوند در مدارس تياگر اطفال بشر ترب البّتهبودند بلکه پست تر 
 جاهل و نادان مانند و اگر تالل و یداخل نگردند بدون مربّ 

 ی گذارده شود جنگل و آجام گردد امثار آبدارعيجبال حبال طب
 باغبان تيه ندهد اّما چون در حتت ترببيّ و فواکه طرد اين ببار

 .ديحاصل منا هيّ و برکت کلّ  ضيه دهد ففيازهار و امثار لط ديدر آ
 ت جنگل و خار زار است و مظاهرعيپس عامل خلقت به مقتضای طب

 عامل وجود پردازند تيعامل انسانی که به ترب یسه باغبان اهلی و مربّ مقدّ 
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 بد و امثارايم ماند لطافت و نظافت خر سرسبز و تا اشجار نفوس 

 نيهلذا ا .گردد  هيّ نت  حدائق انسانيه دهد سبب ز بيّ ط
 ميعظ ضيف نياست منی شود که ا مستمرّ ربّانی  تياهلی و ترب ضيف

 هشيت مهقيجلوه رمحانی متام شود مشس حق نيمنقطع گردد و ا
 تی که او رادر غروب باشد غروبی که آن را طلوعی در پی نباشد مما

 تقيسزاوار عامل اهلی و مشس حق نيا ايآ .ديايتی از عقب نايح
 ؟عامل وجود ممنوع تياست که در غروب ابدی ماند و از ترب

 دياّلّل وجود مشس برای افاضه است چگونه غروب دائمی منا و ال
 هشياو مستمّر است آفتابش مه ضيبلکه ف دياو انقطاع جو  ضيو ف

 ش مدام در مرور استميئم و ظاهر نسطالع است و آثارش دا
 ه منتظر وشيمه ديهلذا با .و الطاف و مواهبش در بروز و ظهور

 ضات پروردگار که به ظهورو يوار بود و متوّجه ملکوت فديام
 رگيبد جهان جهان داياکب  ليجل ضيسه عامل بشر فمقدّ مظاهر 

 اّما ظهور مظاهر .شود و عامل امکان غبطه جّنت و رضوان گردد
 ون و کماالت ظاهرشیءبه اکمل صورت باشد و به اعظم  ديبا هيّ هلا

 باشد نيتی اهلی و نفوذی آمسانی تا ممتاز از سائر قوّ نی با عيشود 
 عيکه آفتاب از مج  نيصفات و آثار اولی و اقدم مثل ا عيو در مج

 زيستاره ها ممتاز است هر چند در مقام خود کواکب و جنوم ن
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 ر استگيلی درخشنده اّما مشس را تابش دايدر لروشن اند و 

 باشد تا ثابت شود نيچن زياهلی ن ضيمظهر ف دياتش برتر باري و تأث
 ت است اعظمقيعامل انسانی مشس حق یکه معّلم اهلی است و مربّ 

 اتش بذات خود استري جتّلی است و اّول جلوه آمسانی تابش و تأث
 کماالتش مأخوذ  ميوئبگ ديبا نه اکتساب از نفوس بشری و ااّل 

 کنند  تيران تربگيچگونه می شود شخصی را که د ،است نياز سائر 
 مستقل باشد نه دياهلی با ضيمظهر ف ؟عامل انسانی شود یاو مربّ 

 کامل باشد نه ناقص غنی از ماسواه  بباشد نه مربو  مرّبی ظلّ مست
 کماالت باشد نه  عيجامع مج اياهل دن تيباشد نه حمتاج ترب

 کند ظلمات جهل  تيحمصور تا بتواند نوع بشر را تربحمدود و 
 صلح دير مناگيعامل را عامل د هيّ هلا قّوهبه  ديو نادانی را زائل منا

 نايکند وحدت عامل انسانی را مرّوج باشد اد  جيعمومی را ترو 
 چنان است که الطاف و ديهلذا ام .خمتلفه را مّتحد سازد

 ه هایديت دقيمشس حقبد انوار اي ديمواهب ربّانی ظهوری شد
 مارواح را مستبشر سازد مه ديما را روشن کند دهلا را نورانی منا

 به عامل انسانیدهد تا به منتهی رت هيّ ت ابدايح خبشد و هيعال
 ا در اغلب شهر ها در کنائسکيمن نه ماه است در امر  .مينائل گرد

 و جمامع عظمی صحبت کرده ام نفوس را به وحدت عامل انسانی
 



 ٣١٢ ص
 انگی نوع انسان خوانده ام فیگيرا به الفت و  عيمتذّکر منوده مج

 اکيم احلق مّلت امر ديا دکيرا از اهالی امر  تيرعا تيه هناقياحلق
 ديت مناقيی حقحترّ ه است استعداد هر کمالی دارد و بيمّلت جن

 وم لذا خدا حافظی می کنم و از برایري و حال عزم حرکت دارم فردا م
 ت ابدیايت ملکوتی و حزّ آمسانی می طلبم و ع اتدييمشا تأ

 تيّ نممنو  تيو هنا ديمی خواهم تا به منتها مقامات عامل انسانی رس
 هشيوقت مشا را فراموش خنواهم کرد بلکه مهچيرا از مشا ها دارم ه

 ضيرمحانی و برکت و ف قيو مشا را توف ميو زاری منا تضرّعبدرگاه اهلی 
 .ميآمسانی جو 

 



 ٣١٣ ص
  (١)کيه در کشتی سلتخطاب
 (٢)١٣٣٠ذی حّجه  ٢٦   - ١١١٢دسامب   ٥   رکو يو يبندر ن
 ُهواّللّ 

 رو ر سوار واپگيروز آخر و مالقات آخری است حاال د نيا
 ات برایمن به مشا است و به کرّ  تيّ وص نيآخر  نيو ا ميو ري شده م

 عيمشا صحبت داشتم و به وحدت عامل انسانی دعوت کردم که مج
 مهربان کّل را رزق عين خداوند هستند و خدا به مجبشر بندگا

 بنده اند و عيمج تيّ ت می خبشد در حضرت ربوبايهد و حديم
 ملل عيما هم با مج ديهلذا با .سان مبذولکي هيّ ضات اهلو يف

 و هيّ و جنس هيّ نيتعّصبات د نيو ا ميی باشنمهربا تيعامل در هنا
 نيروی زم عيمج .ميرا فراموش منائ هيّ سايو س هيّ بات وطنتعصّ 

 .خداوندند کيسالله اند و کّل بندگان  کيامم  عيکره است و مج  کي
 ری شود نزد خدا گنه کار استگيپس هر نفسی سبب کدورت د

 ----------------------------------------------------- 
(١ )-  S.S. Celtic  (٢)  -  ١١٢ص  ١اآلثار ج  عيشرح در بدا 



 ٣١١ ص
 تيقلوب را مسرور می خواهد تا هر فردی از افراد در هنا عيخدا مج

 ی و مذهبینيو از اختالفات و تعّصبات د ديسعادت زندگی منا
 مشا که .ار و در کنار گرددز يسی و وطنی بايو تعّصبات جنسی و س

 ا شد و گوشتان شنوا گشت و قلبتاننياحلمد ّلّل چشمتان ب
 بلکه دياختالفات منائ تعّصبات و نينظر به ا دير نباگيآگاه د

 عيی است و به مجقيکه او شبان حق  دينظر به الطاف اهلی کن ديبا
 جائز است ايآ ،مهربان است عيبا آنکه خدا به مج .اغنام خود مهربان

 الواّللّ  ؟مير جنگ و جدال منائگيدکيبا  ميما که بندگان او هست
 مايالفت و الت هيّ هلالطاف ا ءو شکرانه ميم کنايبه شکرانه ق ديبلکه با

 خالصه مبادا قلبی .ر است و حمّبت و مهربانی به عمومگيدکيبا 
 انهگيخلق  عيبا مج ديت کنبير غگيدکيدر باره  اي ديآزرده منائ

 نيه مقصدتان اشيمه ديان خود مشر شيرا خو  عيمج ديباش
 برهنه ئی ديگرسنه ئی را اطعام منائ  ديباشد که دلی را مسرور کن

 و ديرا چاره ساز گرد ئی ارهچيب ديکن  زيی را عز ليذل ديشانپو را ب
 است نياست رضای اهلی ا نيا ديانی را سر و سامان خبششيپر 

 چون من برای .عامل انسانی تيّ نوراناست  نيسعادت ابدی ا
 دينيمی ب ،ميت می مناحينص نيخواهم لذا چن هيّ ت ابدعزّ مشا ها 

 ه قدر اطفالته می شود چخيدر بالکان چه خب است چه خوهنا ر 
 



 ٣١٥ ص
 ؟ود چه آتشی شعله وراستري می گردد چگونه اموال بغارت م ميتي

 رگيدکيبا وجودی که خدا آهنا را به جهت حمّبت خلق کرده آهنا خون 
 ه آهنادير آفر گيدکيند خدا آهنا را برای تعاون و تعاضد ز يري م

 که سبب راحت  نير مشغولند جبای اگيبه هنب و غارت مهد
 مّهت را ديپس مشا با .دنير می مناگيدکيوند مزامحت نوع خود ش

 صلح عمومی تيّ نورانبلکه  ديبدل و جان بکوش ديبلند منائ
 خاندان شوند کيبشر  عيانگی زائل گردد مجگيظلمت ب نيبدرخشد ا

 عموم خواهد شرق و غرب معاونت کند غرب ريو هر فردی خ
 نوع انسانوطن است و  کيارض  ءا کرهر يز  ديبه شرق اعانت منا

 ی اهلیايکه انب  ديمالحظه منائ .شبان کي تيو محا ضيدر حتت ف
 رگيدکي بّ که نوع بشر حم  نيند جبهت اديئی دايچه صدمات و بال

 سهمقدّ د و آن نفوس نيث منابّ گردند و به حبل الفت و اتّفاق تش
 چه قدر خلق غافلند که با وجود دينيبب .جان خود را فدا کردند حّتی

 باز حينصا نيهنوز در جنگ و جدال اند و با وجود ازمحات  نيا
 ند چه قدر نادانند و چه قدر در غفلت و ظلمتندز ير ر گيدکيخون 

 ديرمافيسان معامله مکي عيمهربانی دارند که با مج نيخدای به ا
 رؤف و عيد او به مجنيخمالف رضای او حرکت منا نيبا وجود ا

 ت به عموماين او حايغعداوت و ط تيها در هنانيان است امهرب
 



 ٣١٦ ص
 هانيا ديها سبب ممات گردند او ممالک را معمور فرمانيخبشد ا

 که چه قدر  ديد مالحظه منائنير را مطمور مناگيدکيخاندان 
 ر است چه که مطّلع بر اسرار اهلیگيمشا ها د فيحال تکل .غافل اند

 تيبا عموم در هنا ديهلذا با ديا و گوش شنوا دار نيچشم ب ديشد
 ا رضای اهلیر يز  ديذری ندار ع چيه ديمهربانی معامله منائ

 حق را حيو صالح عموم است نصا ريکه در خ  ديرا دانست
 عيجبم ديکه با  ديرا استماع منود هيّ هلا مينات و تعالايو ب ديديشن

 خواهري بدخواهان را خ ديت منائبّ به دمشنان دوستی و حم حّتی
 نيپس به موجب ا .دير موافق گردايو خمالفان را  ديباش
 ظلمات حرب و جدال زائل شود نيبلکه ا ديعمل منائ ميتعال
 گردد غرب معطّر شود  منّورشرق  ديجلوه منا هيّ هلا تيّ نوران

 د و امم عامل درنير مناگيدکيجنوب و مشال دست در آغوش 
 مقام نرسند نيبند تا به اايحمّبت با هم معاشرت و الفت  تيهنا

 حاصل نشود اّما هيّ بد سعادت ابدايعامل انسانی راحت ن
 د عامل ناسوتنيسه عمل منامقدّ  ميتعال نياگر به موجب ا

 جّنت اهبی و غبطه فردوس نيه ملکوت گردد روی زمنيآ
 تا چون ديشو  ميوارم موّفق بر عمل به تعالديام .شود نيبر 

 و مانند روح جسم امکان را ديمشع به عامل انسانی روشنی خبش
 



 ٣١٢ ص
 است صورت و نيت ابدی اعزّ است  نيا ديآر  حبرکت

 چنان ديو ام ميمی منا تيّ مثال اهلی که مشا را به آن وص
 .ديکه به آن موّفق شو 

  


