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 مقّدمة
 وضعتيا ناشرة الكتاب بالّمغة اإلنجميزّية

 بة عف اإلنجميزّية()معرّ 
 

 بسمو تعالى
 

حمدًا هلل وثناًء إذ إّنه جػّؿ شػهنه زّيػف بكمػاؿ عنايإلػه اإلنطػاف بطػراز العّػؿ والّنهػى وبػذلؾ  ػدا   
الكإلشػػػاؼ أطػػػرار الكائنػػػات ومعرفػػػة رمػػػوز ا طػػػماء والّصػػػفاتة وشػػػاءت إرادإلػػػه ا زلّيػػػة فػػػي  ػػػذا الػػػّدور 

يػػرإلبط الّشػػرؽ والبػػرب برابطػػة المحّبػػة اإللهّيػػةة وأف ا عمػػى الّػػذي  ػػو مظهػػر شػػروؽ الّنػػور ا بهػػى أف 
إلزوؿ االخإلالفات المذ بّية والفوارؽ الّومّية والوطنّيةة وأف يكوف ططح الكرة ا رضّية كّمه وطنًا واحدًا 
يشإلرؾ فيه كاّفة أفراد الّنوع اإلنطاني. نعـ إّف العباد جميعًا في  ذا اليوـ البديع  ـ أوراؽ غصف واحد 

بحػػر واحػػد. فالمّنػػة هلل إلعػػالى ا زلػػّي الّطػػرمدّي الّػػذي وفّػػؽ  ػػذ  الػػّذّرة الفانيػػة مػػع قمّػػة البضػػاعة وقطػػرات 
وعػػدـ االطػػإلحّاؽ والّمياقػػة لمعبودّيػػة والّطاعػػةة فإلشػػّرفت بفػػيض لّػػاء حضػػرة "عبػػد البهػػاء" روحػػي لإلػػراب 

 أقدامه الفداءة وأشربني ذلؾ الّطاقي ا زلّي بيد  الفّياضة كهس المعاني.
 

وبعػػػد أف إلشػػػّرفت  ػػػذ  الػػػّذّرة الفانيػػػة عػػػّدة مػػػّرات بزيػػػارة أرض المّصػػػود )ا راضػػػي المّّدطػػػة(ة  
ونالت منإلهى آمالها وأمانيهػاة كػاف كػّؿ أعضػائها وجوارحهػا شػوقًا إلدراؾ الحّػائؽ الّروحّيػة واالغإلػراؼ 

إلإلعمّػؽ بػا مر  مف ذلؾ البحر بحر المعػاني الّػذي ال طػاحؿ لػهة فطػهلت حضػرة عبػد البهػاء عػّدة أطػئمة
ا بهػػى وبعػػض المطػػائؿ اإللهّيػػة وأجػػاب حضػػرإله عمػػى  ػػذ  ا طػػئمة كّمهػػا بحطػػب مػػدركاإلي الّضػػعيفة 
بنهايػػػة الّرأفػػػة والّشػػػفّة مػػػع مشػػػاغمه اليومّيػػػة المطػػػإلمّرة اّلإلػػػي لػػػـ يكػػػف يطػػػإلطيع معهػػػا أف يطػػػإلريح لحظػػػة 

 واحدةة ولكي 
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غ البػػػاؿ فػػػي إلمػػػؾ المطػػػائؿ البامضػػػةة عػػػّيف إلطػػػإلطيع  ػػػذ  الفانيػػػة أف إلإلهّمػػػؿ عنػػػد طػػػنوح الفرصػػػة وفػػػرا
 حضرإله كاإلبًا نشيطًا ليدّوف بياناإله حيف الإّلكّمـ.

 
ولّما لـ يكف لي إلماـ بالّمبة الفارطّية وال كفاية لمخوض في عباب المطائؿ المعضػمة اإللهّيػةة  

عػػّددةة كػػاف فػػي غالػػب ا حيػػاف يضػػطّر حضػػرة عبػػد البهػػاء أف يكػػّرر المطػػهلة الواحػػدة فػػي مواضػػع مإل
واالطػػإلعارات والإّلشػػػبيهات اّلإلػػػي كػػػاف يطػػػإلعممها فػػػي موضػػػوع معػػػّيف كػػػاف يطػػػإلعممها أيضػػػًا فػػػي مواضػػػع 
أخرىة ومع أّف  ذ  الحّائؽ العالية كاف يطإلمـز ذكر ػا أف إلصػاغ فػي عبػارات أطػمىة إاّل أّف حضػرإله 

مػػػف إلمػػػؾ ا طػػػئمة  بيَّنهػػػا بعبػػػارات طػػػهمة بطػػػيطة وكانػػػت الّنإليجػػػة بعػػػد مػػػّدة أف إلكّونػػػت مجموعػػػة وجيػػػزة
وا جوبػةة وقػػد كانػػت  ػػذ  الفانيػػة إلإلمإلّػػع بالإلّهّمػػؿ فػػي حّائّهػػا البػػا رة فجػػاؿ بخػػاطري أاّل يحػػـر الّظمػػهى 
لزالؿ المعرفة مف ماء الحياة ا بدّي  ذا ليطإلفيض الّنفوس مف البهائّييف وغير ـ مف الّطوائؼ ا خرى 

 .مف الحّائؽ المندرجة في آيات ذلؾ الفيض الّطرمديّ 
 

فمهذا اطإلهذنت حضػرة عبػد البهػاء أف أطبػع وأنشػر إلمػؾ ا طػئمة وا جوبػة بهيئػة كإلػاب يطػإلفيد  
منه العموـة فّمت بعد صدور اإلجازة بإلنظػيـ وإلرإليػب  ػذ  الفصػوؿ حطػبما رأى نظػري الّاصػر حإلّػى 

كػوف أصبحت  ذ  الّمئالئ المنثورة عّدًا منظومًا وباشرت بطبعهػا ونشػر ا عػف رضػاء وطيػب خػاطر لي
 دّيػػة قّيمػػة وكنػػزًا ثمينػػًا  ولػػي الفضػػؿ والمعرفػػةة ولػػي ا مػػؿ أف يكػػوف  ػػذا الكإلػػاب وطػػيمة  ف يصػػؿ 
ا مر ا قدس ا بهى )اّلذي أنار اآلفاؽ وغّير وجهة العالـ( إلى مطامع كاّفة الّنفوس في أنحاء الكرةة 

 لعالـ.ويصؿ صيإله اّلذي أحاط العالميف إلى مطامع الّريب والبعيد مف أمـ ا
 

 كميفورد بارني أمريكانية 
 

 1325ذي الحّجة  11   1998يناير  16باريس في  
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 كممة لجنة الّترجمة والّنشر
 

قامت  ذ  الّمجنة إلالحظها العناية اإللهّيػة بإلعريػب كإلػاب "مفاوضػات حضػرة عبػد البهػاء" بعػد  
رّي وبإلوفيػؽ اهلل إلعػالى وعونػه أف صدر بذلؾ قرار المحفػؿ الّروحػاني المركػزي لمبهػائّييف بػالّطر المصػ

وعنايإله بذلت قصارى جهد ا في  ذا العمؿ وكاف نصب عينها ومطمػح نظر ػا أف إلّػّدـ لّػّراء العربّيػة 
كإلابًا مػف خيػر الكإلػب اّلإلػي أخرجػت لمّنػاس فػي  ػذا الّظهػور المبػارؾ )والمفاوضػات( وأيػـ الحػّؽ كإلػاب 

لحجب وا طإلار لّارئه بنفحػات الّػدس عػف المعػاني قّيـ إلإلضّوع مف بيف ططور  روائح الحّيّة وإلرفع ا
 الحّيّّية لبعض المطائؿ المعضمة اإللهّية.

 
ف كانػػت بػػذلت غايػػة الجهػػد فػػي إلرجمإلػػه إاّل أّنهػػا مػػع ذلػػؾ إلػػػرى أف   ّف الّمجنػػة لإلعإلّػػد أّنهػػا وات وات

هػػا قػػد إلحػػّرت ا صػػؿ الفارطػػّي لمكإلػػاب المإلػػرجـ كالمّػػب والإّلرجمػػة بمثابػػة الّشػػر.  وفػػي يّينهػػا أيضػػًا أنّ 
الحّيّػػة فػػي الإّلرجمػػة وإلوّخػػت جهػػد االطػػإلطاعة أف إلجعػػؿ الإّلرجمػػة مطابّػػة ليصػػؿة وكػػاف شػػعار ا فػػي 
 ػػذا العمػػؿ المجيػػد الإلّفػػػاني فػػي خدمػػة أمػػر اهلل وانإلشػػػار  بػػيف بّػػاع العػػالـ ليإلمإلّػػػع اإلنطػػاف فػػي الّشػػػرؽ 

 و ناءإله.والبرب بنفحات أمر  المبارؾ وآثار  الإّلي كمنت فيها طعادة العالـ 
 

ّف الّمجنة لإلإلمّنى وإلرجو مف قرارة الّنفس وحّبة الّمب أف يػرى  ػذا الكإلػاب الجميػؿ منإلفعػًا    ذا وات
به محّّؽ ا ثر بيف ربوع العالـ اإلنطاني في أنحاء الكرة ا رضّية عاّمة.  دى اهلل به أ ؿ العػالـ إلػى 

 طواء الّطبيؿ.
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  ذ  الّطبعة
 كممة الّناشر

 
ـّ نشرت إلرجمإلػه اإلنجميزّيػة 1998ب الّّيـ  ّوؿ مّرة بالّمبة الفارطّية في عاـ نشر  ذا الكإلا  ة ث

وإلػال نشػر  بالّمبػات الحّيػة ا خػرى ومػف  Some Answered Questionsعػّدة مػّرات إلحػت عنػواف 
 في مصر. 1928جممإلها الإّلرجمة العربّية اّلإلي نشرت عاـ 

 
مة العربّية إلمبية لرغبة الكثيريف مف ا حّباء ا عػّزاءة واآلف يطّر  ذ  الّدار أف إلعيد طبع الإّلرج 

طػخة الفارطػّية المنشػورة فػي عػاـ ومف الجدير بالّذكر أّف ما أوردنػا  فػي  ػذ  الّطبعػة إلّمػت مّارنإلهػا بالنّ 
بكػػّؿ دقّػػة وإلمحػػيص فػػنّبح بعػػض عباراإلهػػا وأدخػػؿ فيهػػا مػػا كػػاف طػػاقطًا طػػهوًا مػػف الكإلػػاب فػػي  1998

 الّطبعة ا ولى.
 

إّننا إذ نطػدي الّشػكر خالصػًا لمّطػيدة الفاضػمة كميفػورد بػارني اّلإلػي ا إلّمػت بجمػع  ػذ  البيانػات  
المباركػػة وجعمهػػا كإلابػػًا ينطػػؽ بكثيػػر مػػف الحّػػائؽ الّروحانّيػػة ويحػػّؿ عديػػدًا مػػف المعضػػالت االجإلماعّيػػة 

الّنػػادرة الفريػػدة فػػي طبعإلهػػا  واإلنطػػانّيةة نّػػّر أيضػػًا بجهػػود أولئػػؾ الّػػذيف أإلحفػػوا الّنػػاطّيف بالّضػػاد بهػػذ 
 ا ولى.

 
ولعّؿ مف واجبنا كذلؾ أف نثني عمى المطػاعي اّلإلػي بػذلت لمراجعػة الكإلػاب مػّرة أخػرى إعػدادًا  

 لهذ  الّطبعةة راجيف اهلل الّوّي الّدير أف يّّدر لهـ جميعًا مثوبة العامميف المخمصيف بمّنه وجود .
 دار الّنشر البيائّية في بمجيكا
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 األّول القسم
 

 مّاالت حوؿ
 إلهثير ا نبياء في إلربية الّنوع اإلنطانّي وإلرقيإله

 
 )محادثات عمى المائدة(
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(1) 
 ىو اهلل

 الّطبيعة خاضعة لقانون عام
 

الّطبيعػػة  ػػي كيفّيػػة أو حّيّػػة ينطػػب إليهػػا بحطػػب الظّػػا ر الحيػػاة أو المػػوت أو بعبػػارة أخػػرى  
ء وإلحميمهاة و ي خاضعة لنظـ صحيحة وقوانيف ثابإلة وإلرإليبات كاممة يرجع إليها إلركيب جميع ا شيا

و ندطة بالبة ال إلإلجاوز ا أبدًا إلى درجة أّنؾ لو إلالحظ بنظر دقيؽ وبصر حديد إلجد أّف الكائنات في 
عالـ الوجود مف الّذّرات غير المرئّية إلى أعظـ الكرات الجطيمة ككرة الّشمس وطػائر الّنجػوـ العظيمػة 

طػػاـ الّنورانّيػػة فػػي نهايػػة درجػػة مػػف االنإلظػػاـ طػػواء مػػف حيػػث الإّلرإليػػب أو الإّلركيػػب أو مػػف حيػػث وا ج
ذا نظرت إلى الّطبيعة ذاإلهاة  الهيئة أو الحركةة وإلرا ا جميعًا إلحت قانوف كّمّي واحد ال إلإلجاوز  أبدًاة وات

ة وال شػػعورة والمػػاء طبيعإلػػه إلجػػد ا بػػال شػػعور وال إرادةة فمػػثاًل الّنػػار طبيعإلهػػا اإلحػػراؽ وإلحػػرؽ بػػال إراد
الجريػاف ويطػيؿ بػال إرادة وال شػعورة والّشػمس طبيعإلهػا الّضػياء وإلضػيء بػال إرادة وال شػعورة والبخػػار 
طبيعإله الّصعود ويصعد بال إرادة وال شعورة ويإّلضػح مػف  ػذا أّف الحركػات الّطبيعّيػة لجميػع الكائنػات 

ف وال طػػّيما اإلنطػػافة فاإلنطػػاف يّػػدر عمػػى مخالفػػة جبرّيػػةة ليطػػت لكػػائف مػػا حركػػة إرادّيػػة طػػوى الحيػػوا
الّطبيعػػة ومّاومإلهػػاة  ّنػػه كشػػؼ طبػػائع ا شػػياءة وبػػذلؾ يحكػػـ عمػػى الّطبيعػػة وأّف مػػا وصػػؿ إليػػه مػػف 

 االخإلراعات والّصنائع كانت نإليجة كشفه الّنّاب عف طبائع ا شياء
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مف  ػذا نعمػـ أّف لسنطػاف طػمطانًا وحكمػًا كاخإلراعه البرؽ )الإّلمبراؼ( اّلذي اإّلصؿ به الّشرؽ والبربة و 
 عمى الّطبيعة.

 
فهػػؿ يمكػػف أف يّػػاؿ أّف إلمػػؾ الػػّنظـ والإّلرإليبػػات والّػػوانيف اّلإلػػي إلشػػا د ا فػػي الوجػػود  ػػي مػػف  

إلػػهثيرات الّطبيعػػةة مػػع أّنهػػا ال إدراؾ لهػػا وال شػػعورب إذًا فالّطبيعػػة لػػيس لهػػا إدراؾ وال شػػعور و ػػي فػػي 
 دّبر لعالـ الّطبيعة ويظهر منها ما يشاء.قبضة الحّؽ الّديرة الم

 
يّولوف إّف مػف جممػة ا مػور اّلإلػي إلحػدث فػي عػالـ الوجػود مػف مّإلضػيات الّطبيعػة  ػو وجػود  

اإلنطافة إف صّح ذلؾ يكػوف اإلنطػاف فرعػًا والّطبيعػة أصػاًلة و ػؿ مػف الممكػف أف إلوجػد إرادة وشػعور 
ف مػػف  ػػذا أّف الّطبيعػػة مػػف حيػػث ذاإلهػػا فػػي قبضػػة وكمػػاالت فػػي الفػػرع وال يوجػػد لهػػا فػػي ا صػػؿب فإلبػػيّ 

 الحّؽ الحّي الّدير اّلذي حكمها وأخضعها لّوانيف ونظـ ثابإلة.
 

(2) 
 دالئل األلوىّية وبراىينيا

 
ومف جممة دالئؿ ا لو ّية وبرا ينها أّف اإلنطاف لـ يخمؽ نفطه بؿ الخالؽ والمصّور لػه غيػر ة  

خػػالؽ اإلنطػػاف لػػيس مثػػؿ اإلنطػػاف  ّف الكػػائف الّضػػعيؼ لػػيس فػػي  ومػػف اليّػػيف الّػػذي ال مريػػة فيػػه أفّ 
مّدور  أف يخمؽ كائنًا آخػر مثمػهة والخػالؽ الفاعػؿ يجػب أف يكػوف حػائزًا لجميػع الكمػاالت حإلّػى يمكنػه 
أف يخمؽ ويصنعة فهؿ مف الممكف أف يكوف الّصنع في نهاية الكماؿ والّصانع ناقصب و ؿ يمكف أف 

اإلإلّػػاف والّنّّػػاش غيػػر مػػا ر فػػي صػػنعهب مػػع أّف الػػّنّش مػػف عممػػه وصػػنعهة  يكػػوف الػػّنّش فػػي نهايػػة
 والّنّش لف يكوف
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اّل لػػنّش نفطػػه. ومهمػػا كػػاف الػػّنّش فػػي نهايػػة الكمػػاؿ فّّنػػه إذا قػػورف بالّنّّػػاش يبػػدو فػػي  مثػػؿ صػػانعه وات
ّف  وجػود الّنّػائص نهاية الّنّصة وعميه فاإلمكاف معدف الّنّائص واهلل إلبارؾ وإلعالى مصػدر الكمػاؿة وات

في عالـ اإلمكاف لدليؿ عمى كماالت اهللة فمثاًل إذا نظرت إلى اإلنطػاف إلػرى أّنػه عػاجز فعجػز الخمػؽ 
دليؿ عمى قدرة الحّي الّديرة فّف لـ إلكف الّػدرة لمػا أمكػف إلصػّور العجػزة إذًا فعجػز الخمػؽ دليػؿ عمػى 

 ز ندرؾ أّف في العالـ قدرة.قدرة الحّؽ ولو لـ إلكف الّدرة لما إلحّّؽ العجز ومف  ذا العج
 

مثاًل في عالـ اإلمكاف فّرة فال بّد مػف وجػود البنػى الّػذي يإلحّّػؽ بػه الفّػرة وفػي العػالـ جهػؿ  
فػال بػػّد مػػف وجػػود العمػػـ الّػػذي يإلحّّػػؽ بػػه الجهػػؿة  ّنػػه لػػو لػػـ يكػػف العمػػـ لمػػا إلحّّػػؽ الجهػػؿة  ّف الجهػػؿ 

 عدـ العمـة ولو لـ يكف الوجود لما إلحّّؽ العدـ.
 

ومف المطّمـ به أّف عالـ الوجود خاضع  حكاـ ونظـ ال يإلجاوز ا أبػدًاة وحإلّػى اإلنطػاف مجبػر  
عمى الموت والّنوـ وغير ماة أي أّنه محكػوـ فػي بعػض المراإلػبة وال بػّد لهػذا المحكػوـ مػف حػاكـة ومػا 

مػثاًل يعمػـ مػف وجػود  داـ االحإلياج صفة الممكنات ومف لوازمها الّذاإلّيةة فال بػّد مػف وجػود غنػّي بذاإلػهة
المػػريض أّف  نػػاؾ صػػحيحًا ولػػو لػػـ يكػػف  نػػاؾ الّصػػحيح لمػػا ثبػػت وجػػود المػػريضة وعميػػه صػػار مػػف 

لػػـ يكػػف مإّلصػػفًا بالكمػػاالت بهطػػر ا لكػػاف  إف المعمػػوـ أّنػػه يوجػػد حػػّي قػػدير حػػائز لجميػػع الكمػػاالت  ّنػػه
ّؿ عمػى صػانع لهػاة فهػذا الخبػز كالخمؽ أيضًاة كما وأّف أدنى صنعة مف الّصػنائع فػي عػالـ الوجػود إلػد

مػػثاًل يػػدّؿ عمػػى أّف لػػه صػػانعًاة طػػبحاف اهلل أال يػػدّؿ إلبييػػر  يئػػة الكائنػػات الجزئّيػػة عمػػى صػػانعب و ػػذا 
مإلنا ي أوجد مف إلمّاء نفطه وإلحّّؽ مف إلفاعؿ المواد والعناصر! فما أوضح بطالف الكوف العظيـ الالّ 

  ذ 
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عيفةة ولػػو فإلحػػت عػػيف البصػػيرة لشػػا دت مائػػة ألػػؼ دليػػؿ مػػف الفكػػرة!  ػػذ  أدلّػػة نظرّيػػة لمّنفػػوس الّضػػ
الّدالئؿ البا رةة مثاؿ  ذا لو كاف لسنطاف إحطاس روحّي الطإلبنى عف دليؿ إلثبات وجود الّروحة أّما 

 الّنفوس المحرومة مف الفيض الّروحّي فإلحإلاج إلقامة الّدالئؿ الخارجة عف عالـ الّروح.
 

(3) 
 إثبات لزوم المرّبي

 
نمعف الّنظر في عالـ الوجود نالحظ أّف عالـ الجماد والّنبات والحيواف واإلنطػاف كػالو وطػّرًا  لو 

ة فّذا لـ يكف ليرض مربٍّ يإلعّهد ا إلصير غابة وإلخرج نباإلًا ال فائدة فيهة أّمػا إذا  في حاجة إلى مربٍّ
إذًا صػػػار مػػػف المعمػػػوـ أّف  اًل يّإلػػػات بػػػه ذوو ا رواحةوجػػػد لهػػػا مػػػف يإلعهّػػػد ا ويرعا ػػػا فّّنهػػػا إلػػػؤإلي أُكػػػ

ا رض إلحإلاج إلى عناية الّزارع ورعايإله لهاة انظروا إلى ا شجار إّنهػا لػو إلركػت بػدوف مػربٍّ فّّنهػا ال 
إلػػهإلي بثمػػػر وإلكػػػوف عديمػػػة الفائػػػدةة أّمػػػا إذا إلرّبػػػت وإلعهّػػدت فػػػذلؾ الّشػػػجر غيػػػر المثمػػػر يصػػػبح مثمػػػرًاة 

ذات ا ثمػػار المػػّرة فواكػػه شػػهّيةة و ػػذ  أدلّػػة عّمّيػػة وأ ػػؿ وبالإّلربيػػة والإّلمّػػيح والإّلطعػػيـ إلعطػػي ا شػػجار 
 العالـ اليوـ في حاجة إلى الّدالئؿ العّمّية.

 
ذا إلػرؾ إنطػاف بػال إلربيػة يصػير حيوانػًا   وكذلؾ انظر إلى الحيواف إلجد  بالإّلربية يصبح أليفػًاة وات

كػػًاة  ّف أكثػػر الحيػػواف ال يهكػػؿ بػػؿ لػػو إلػػرؾ والّطبيعػػة صػػار أحػػّط مػػف الحيػػواف أّمػػا إذا رّبيإلػػه ألفيإلػػه مال
 أبناء نوعهة أّما اإلنطاف في الّطوداف بهواطط أفريّيا فّّنه يفإلؾ بهبناء نوعه ويهكمهـة
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ومف  ذا إلروف أّف الإّلربية  ي اّلإلي إلجمع الّشرؽ والبػرب إلحػت رايػة حكػـ اإلنطػافة والإّلربيػة  ػي اّلإلػي 
ّلإلػػي إلػرّوج  ػذ  الفنػوف والعمػػوـ العظيمػةة والإّلربيػة  ػػي إلظهػر كػّؿ  ػذ  الّصػػنائع العجيبػةة والإّلربيػة  ػي ا

اّلإلي إلظهر  ذ  المكإلشفاتة فوال المرّبي لمػا إلهّيػهت بػهّي وجػه مػف الوجػو  أطػباب الّراحػة والمدنّيػة  ػذ  
كمػػا إلػػرىة ولػػو إلػػرؾ إنطػػاف فػػي صػػحراء بحيػػث ال يػػرى أحػػدًا مػػف أبنػػاء نوعػػه فػػال مريػػة فػػي أّنػػه يصػػبح 

 حيوانًا محضًا.
 

مػػف  ػػذا أّنػػه ال بػػّد مػػف المرّبػػية ولكػػّف الإّلربيػػة عمػػى ثالثػػة أنػػواع إلربيػػة جطػػمانّيةة وإلربيػػة يعمػػـ 
إنطػػػانّيةة وإلربيػػػة روحانّيػػػةة فالإّلربيػػػة الجطػػػمانّية  ػػػي لنشػػػوء الجطػػػـ ونمػػػّو  وذلػػػؾ يكػػػوف بإلطػػػهيؿ طػػػبؿ 

الإّلربيػػة اإلنطػػانّية  المعيشػػة وإلػػوفير أطػػباب الّراحػػة والّرفا يػػة اّلإلػػي فيهػػا يشػػإلرؾ اإلنطػػاف والحيػػوافة وأّمػػا
فهػػي عبػػارة عػػف المدنّيػػة والإّلرقّػػي والّطػػعادةة يعنػػي الّطياطػػة والّنظػػاـ والإّلجػػارة والّصػػناعة والعمػػوـ والفنػػوف 
واالطإلكشافات العظيمة واالخإلراعات الجميمة اّلإلي بها يمإلاز اإلنطاف عف الحيوافة وأّما الإّلربية اإللهّيػة 

االت إلهّيػةة  ػي الإّلربيػة الحّيّّيػةة إذ بهػا يكػوف اإلنطػاف فػي  ػذا فهي إلربية ممكوإلّيةة  ي اكإلطػاب كمػ
ة و ػذا  ػو المّصػد )لننعممّن إنسناناع عمنى تنورتنا ومثالننا(المّاـ مركز الّطنوحات الّرحمانّيػة ومظهػر 

 ا طمى لمعالـ اإلنطاني.
 

روحانّيًا نافذ الحكـ في جميع فنحف اآلف نريد مرّبيًا يكوف مرّبيًا جطمانّيًا ومرّبيًا إنطانّيًا ومرّبيًا  
 الّشؤوف.

 
ولو يّوؿ أحد إّنني كامؿ العّؿ واإلدراؾ وغير محإلاج لذلؾ المرّبي إّنه منكر لمبديهّيات ومثمه  

كمثػػػؿ طفػػػؿ يّػػػوؿ إّننػػػي لطػػػت محإلاجػػػًا لمإّلربيػػػة وأعمػػػؿ حطػػػب مػػػا يوحيػػػه إلػػػّي فكػػػري وبنفطػػػي يمكننػػػي 
 الحصوؿ عمى
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وؿ إّننػػػي فػػػي غنػػػى عػػػف البصػػػر  ّف  نػػػاؾ عميػػػاف كثيػػػريف و ػػػـ كمػػاالت الوجػػػودة أو كمثػػػؿ أعمػػػى يّػػػ
عائشوفة إذًا صار مف الواضح المشهود أّف اإلنطاف محإلاج إلى المرّبي وال شّؾ أّف  ذا المرّبي يجب 
أف يكوف كاماًل في جميع المراإلب وممإلازًا عف جميع البشر في كّؿ الّشؤوف  ّنه لو كاف كطائر البشر 

خصوصًا وأّنه يجب أف يكوف مرّبيًا جطمانّيًا ومرّبيًا إنطػانّيًا ومرّبيػًا روحانّيػًاة أي يػنّظـ ال يكوف مرّبيًاة 
ويدّبر ا مور الجطمانّية ويشّكؿ الهيئة االجإلماعّية حإّلى يحصؿ الإّلعاوف والإّلعاضد في المعيشة وإلنّظـ 

 وإلرإّلب ا مور الماّدّية في كّؿ ا حواؿ.
 

طػػػانّيةة أي يجػػػب أف يرّبػػػي العّػػػوؿ وا ذ ػػػاف بحيػػػث إلصػػػبح قابمػػػة وكػػػذلؾ يؤّطػػػس الإّلربيػػػة اإلن 
لمإّلرّقيػػات الكّمّيػػةة فإلإّلطػػع دائػػرة العمػػوـ والمعػػارؼ وإلكشػػؼ حّػػائؽ ا شػػياء وأطػػرار الكائنػػات وخاّصػػّيات 
الموجػػوداتة وإلػػزداد يومػػًا بعػػد يػػوـ الإّلعػػاليـ واالكإلشػػافاتة ويطػػإلدّؿ مػػف المحطوطػػات عمػػى المعّػػوالتة 

ربيػػػة روحانّيػػػة حإلّػػػى إلهإلػػػدي العّػػػوؿ والمػػػدارؾ لمعرفػػػة مػػػا وراء الّطبيعػػػة وإلطػػػإلفيض مػػػف وكػػػذلؾ يرّبػػػي إل
نفحات روح الّدس وإلرإلبط بالمي ا عمى وإلصبح الحّائؽ اإلنطانّية مظا ر الّطنوحات الّرحمانّية حإّلى 

نعممّن إنساناع )لإلإلجّمى جميع ا طماء والّصفات اإللهّية في مرآة حّيّة اإلنطاف وإلإلحّّؽ اآلية المباركة 
 عمى تورتنا ومثالنا(.

 
ومف المعموـ أّف الّوى البشرّية ال إلطإلطيع الّياـ بهمر عظيـ كهذاة وال يمكػف أف إلكفػؿ الّنإلػائ   

الفكرّية أمثاؿ  ذ  الموا بة فكيؼ يمكف لشخص واحػد بػدوف ناصػر أو معػيف أف يؤّطػس  ػذا البنيػاف 
 الّرفيعة إذاً 
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 المعنوّية الّرّبانّية ليإلطّنى له الّياـ بهذا العمؿ الجميؿ. ال بّد له أف إلؤّيد  الّّوة
 

إّف ذاإلًا واحدة مّّدطة إلحيي العالـ اإلنطاني وإلبّير  يئة الكػرة ا رضػّية وإلرقّػي العّػوؿ وإلحيػي  
الّنفوس وإلؤّطس حياة جديدة وإلضع أططًا بديعة وإلنّظـ العالـ وإلدخؿ ا مـ والممؿ في ظػّؿ رايػة واحػدة 

مؽ مف عالـ الّنّائص والّرذائؿ وإلحّثهـ وإلشّوقهـ إلى الكماالت الفطرّيػة واالكإلطػابّيةة فػال بػّد وإلنجي الخ
وأف إلكوف  ذ  الّّوة قّوة إلهّية ليإلطّنى لها الّيػاـ بهػذا العمػؿ العظػيـة ويجػب أف ينظػر بعػيف اإلنصػاؼ 

إجراؤ  وإلرويجػه بكػّؿ الّػوى  ّف  نا مّاـ اإلنصاؼة إّف ا مر الذي ال يمكف لجميع دوؿ العالـ ومممه 
والجنػػود أجرإلػػػه نفػػس مّّدطػػػة بػػدوف ناصػػػر أو معػػيفة فهػػػؿ يمكػػف إجػػػراء  ػػذا بػػػالّّوة البشػػػرّيةب ال واهللة 
فحضرة المطيح مثاًل رفع عمـ الّصمح والّصػالح و ػو وحيػد فريػد بينمػا جميػع الػّدوؿ الّػا رة إلعجػز عػف 

  ذا العمؿ مع جميع قوا ا.
 

لممػػؿ المخإلمفػػة مثػػؿ الػػّروـ وفرنطػػا وألمانيػػا والػػّروس واإلنكميػػز وغيػػر ـ فػػانظر كػػـ مػػف الػػّدوؿ وا 
اطإلظّموا إلحت خيمة واحدةة فظهور حضرة المطيح كاف طبب ا لفة بيف إلمؾ ا قواـ المخإلمفة حإّلى أّف 
بعضهـ مف اّلذيف آمنوا بحضرإله ائإلمفوا لدرجة أف فدوا بهموالهـ وأرواحهـ بعضػهـ بعضػًا واطػإلمّر ذلػؾ 

ـّ دّب الخػالؼ فيمػا بيػنهـ  غػراض إلى ز  مف قططنطيف اّلذي كاف طػبب إعػالء أمػر حضػرة المطػيح ثػ
مخإلمفػػةة وخالصػػة مػػا إلّػػّدـ أّف حضػػرة المطػػيح جمػػع  ػػذ  ا مػػـ ولكػػف بعػػد مػػّدة مديػػدة أصػػبحت الػػّدوؿ 

 طبب االخإلالؼ مّرة أخرى.
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ممػػوؾ ا رض والمّصػػود مػػف  ػػذا  ػػو أّف حضػػرة المطػػيح وفّػػؽ إلػػى أمػػور عجػػز عنهػػا جميػػع  
  ّنه وّحد الممؿ المخإلمفةة وغّير العادات الّديمة.

 
انظػػػروا إلػػػى الّرومػػػاف واليونػػػاف والّطػػػرياف والمصػػػرّييف والفينيّّيػػػيف واإلطػػػرائيمّييف وطػػػائر الممػػػؿ  

ا وروبّيةة كـ كاف بينها مف االخإلالفات فّضى عميها وأزالها الّطّيد المطيح وكاف طببًا إليجػاد المحّبػة 
جميع  ذ  الّبائؿة نعـ ولو أّف الّدوؿ بعد مّدة غير قصيرة أخّمت بهذا االإّلحاد إاّل أّف المطيح كاف بيف 

 قد قاـ بعممه.
 

والخالصػػػة إّف المرّبػػػي الكمّػػػّي يجػػػب أف يكػػػوف مرّبيػػػًا جطػػػمانّيًا ومرّبيػػػًا إنطػػػانّيًا ومرّبيػػػًا روحانّيػػػًا  
مّػػاـ المعمّػػـ اإللهػػية فػػّف لػػـ يظهػػر مثػػؿ إلمػػؾ الّػػّوة مػػؤّ اًل بّػػّوة أخػػرى فػػوؽ عػػالـ الّطبيعػػة حإلّػػى يحػػوز 

الّدطّية ال يّدر عمى الإّلربية  ّنه في ذاإله ناقص فكيػؼ يطػإلطيع أف يرّبػي إلربيػة كاممػةة مػثاًل إذا كػاف 
ذا كػػاف ظالمػػًا فكيػػؼ يجعػػؿ غيػػر  عػػاداًلة أو ناطػػوإلّيًا  المرّبػػي جػػا اًل فكيػػؼ يطػػإلطيع أف يعمّػػـ غيػػر ة وات

هّيًاة إذًا يجب عمينا أف ننظر بعيف اإلنصاؼة  ؿ المظػا ر اإللهّيػة الّػذيف ظهػروا فكيؼ يجعؿ غير  إل
كانوا حائزيف لجميع  ذ  الّصفات أـ الب فّف لـ يكونوا حائزيف لهذ  الّصفات و ذ  الكماالت لما كػانوا 

موطػػى ونبػػّوة مػػرّبيف حّيّّيػػيفة بنػػاًء عمػػى ذلػػؾ يجػػب أف نثبػػت لممفّكػػريف بالػػّدالئؿ العّمّيػػة نبػػّوة حضػػرة 
حضػػرة المطػػيح وطػػائر المظػػا ر اإللهّيػػةة و ػػذ  الػػّدالئؿ والبػػرا يف اّلإلػػي نػػذكر ا  ػػي دالئػػؿ معّولػػة ال 
منّولػػػةة وقػػػد ثبػػػت بالػػػّدالئؿ العّمّيػػػة أّف العػػػالـ فػػػي حاجػػػة قصػػػوى إلػػػى المرّبػػػي وإلمػػػؾ الإّلربيػػػة يجػػػب أف 

الوحي وبهذ  الّّوة اّلإلػي  ػي فػوؽ البشػر  إلحصؿ بالّّوة الّدطّية وال شبهة في أّف إلمؾ الّّوة الّدطّية  ي
 يمـز إلربية الخمؽ.
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(4) 
 حضرة إبراىيم

 
ومّمف أوإلي  ذ  الّّوة وأّيد بها حضرة إبرا يـة والبر اف عمى ذلؾ أّف حضرإله ولػد فػي مػا بػيف  

ـو الّنهريف مػف أطػرة غافمػة عػف وحدانّيػة اهلل فخػالؼ مّمإلػه ودولإلػه حإلّػى عائمإلػه وأنكػر جميػع آلهػإلهـ وقػا
وحيدًا فريدًا قومػًا قوّيػًاة ومػا كانػت  ػذ  المخالفػة بالّطػهؿ الهػّيفة فهػو كمػف يعإلػرض اليػوـ عمػى حضػرة 
المطيح عند الممؿ المطيحّية المإلمّطكة بالإّلوراة واإلنجيؿة أو كمثؿ مف يطّب المطيح )أطإلبفر اهلل( فػي 

مهابػةة ومػا كػاف لهػؤالء إلػه واحػد بػؿ كػانوا مركز البابا )الفاإليكػاف( ويّػاوـ الممّػة بهطػر ا ببػالد الّػدرة وال
يعإلّػدوف بللهػػة مإلعػػّددةة ويػػرووف عنهػػا المعجػزاتة ولػػذا قػػاـ الكػػّؿ عمػػى حضػرة إبػػرا يـة ولػػـ يإلبعػػه أحػػد 
ـّ خػرج حضػرإله مػف وطنػه مظمومػًا مضػطهدًا  طوى ابف أخيه لوط وواحد أو اثناف مّمف ال شهف لهػـة ثػ

ي الحّيّػة أّنهػـ أخرجػوا حضػرإله مػف وطنػه كػي يهمػؾ وينعػدـ مف شّدة ما لّيه مف مّاومة ا عداءة وفػ
وال يبّػى لػػه أثػػرة فجػػاء حضػػرإله إلػػى  ػػذ  الجهػػات أي ا راضػػي المّّدطػػةة وخالصػػة الّػػوؿ أّف أعػػداء  
اعإلبػػػروا أّف  ػػػذ  الهجػػػرة طػػػإلؤّدي إلػػػى انعدامػػػه واضػػػمحاللهة وحّيّػػػة الواقػػػع أّف مػػػف يطػػػرد مػػػف وطنػػػه 

به الّظمـ مف جميع الجهات لينعػدـ ولػو كػاف طػمطانًاة ولكػّف حضػرة المهلوؼ ويحـر مف حّوقه ويحيؽ 
إبرا يـ ظّؿ ثابت الّدـ وأظهر اطإلّامة خارقة لمعػادةة وجعػؿ اهلل  ػذ  البربػة لػه عػّزة أبدّيػة حإلّػى أّطػس 

 الوحدانّية اإللهّيةة  ّف جميع البشر كانوا عبدة أوثافة فكانت  ذ  الهجرة طبباً 
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ة كانت  ذ  الهجرة طببًا فػي إعطػاء ا رض المّّدطػة لطػاللة إبػرا يـة وكانػت  ػذ  لإلرّقي طاللة إبرا يـ
الهجػرة طػػببًا فػػي انإلشػػار إلعػػاليـ إبػػرا يـة وكانػػت  ػذ  الهجػػرة طػػببًا لظهػػور يعّػػوب ويوطػػؼ الّػػذي صػػار 
عزيز مصر و ما مف طاللة إبػرا يـة وكانػت  ػذ  الهجػرة طػببًا لظهػور مثػؿ حضػرة موطػى مػف طػاللة 

وكانػػت  ػػذ  الهجػػرة طػػببًا لظهػػور مثػػؿ حضػػرة عيطػػى مػػف طػػاللة إبػػرا يـة وكانػػت  ػػذ  الهجػػرة  إبػػرا يـة
طببًا لظهور  اجر اّلإلي ولدت إطماعيؿ فظهر مف طاللإله حضرة محّمدة وكانت  ذ  الهجرة طببًا فػي 
ظهػػور حضػػرة ا عمػػى مػػف طػػاللإلهة وكانػػت  ػػذ  الهجػػرة طػػببًا لظهػػور أنبيػػاء بنػػي إطػػرائيؿ مػػف طػػاللة 

ا يـة وكذلؾ يطإلمّر إلى أبد اآلبادة وكانت  ذ  الهجرة طببًا لدخوؿ أوروّبا وأكثػر أمػـ آطػيا فػي ظػّؿ إبر 
ـّ  ـّ ممّػة كهػذ  ثػ إله إطرائيؿة فانظر ما أعجب  ذ  الّدرة اّلإلي إلجعؿ شخصًا مهاجرًا يكّوف أطرة كهذ  ثػ

 يرّوج إلعاليـ كهذ !
 

عػف طريػؽ الّصػدفةب إذًا يمػـز اإلنصػاؼة  اآلف  حد أف يّوؿ بػهّف كػّؿ ذلػؾ يحػدث يمكففهؿ  
 ؿ كاف  ذا الّشخص مرّبيًا أـ الب ويجب الإلّهّمؿ قمياًل في أّف  جرة إبرا يـ كانت مف أرفة بحمػب إلػى 
طػػورّيةة وكانػػت إلمػػؾ نإلائجهػػاة فمػػاذا إلكػػوف نإليجػػة  جػػرة حضػػرة بهػػاء اهلل مػػف طهػػراف إلػػى ببػػداد ومػػف 

 ي )أدرنة( ومنها إلى ا رض المّّدطةب ناؾ إلى إطالمبوؿ ومنها إلى الّروممب 
 

 إذًا فانظر كيؼ أّف حضرة إبرا يـ كاف مرّبيًا ما رًا. 
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(5) 
 حضرة موسى

 
أّما حضرة موطى فّد لبث يرعى ا غناـ فػي الباديػة مػّدة مديػدةة وفػي الظّػا ر إلرّبػى فػي بيػت  

ـّ صػػار راعيػػاً  ة وأصػػبح مكرو ػػًا مببوضػػًا لػػدى الّظمػػـ واشػػإلهر بػػيف الّنػػاس بهّنػػه ارإلكػػب جريمػػة الّإلػػؿة ثػػ
ـّ أخرجها مػف مصػر وأوصػمها  فرعوف وقومهة فشخص كهذا أنّذ مف قيد ا طر مّمة عظيمةة وأقنعها ث
إلػػى ا رض المّّدطػػةة وكانػػت إلمػػؾ الممّػػة )أي بنػػي إطػػرائيؿ( فػػي نهايػػة الّذلّػػةة فوصػػمت إلػػى أوج العػػّزةة 

فهصبحوا أعممهاة وبفضؿ إلعاليمه وصػموا إلػى درجػة  كانوا أطرى فهصبحوا أحرارًاة وكانوا أجهؿ ا قواـ
أكطػػبإلهـ الفخػػار بػػيف جميػػع الممػػؿة وطّبػػؽ صػػيإلهـ اآلفػػاؽ إلػػى درجػػة أّف ا مػػـ المجػػاورة إذا مػػا أرادت 
مػػدح شػػخص قالػػت ال ريػػب  ػػذا إطػػرائيمّية وقػػد أحيػػا ممّػػة إطػػرائيؿ بفضػػؿ إلشػػريعه وقوانينػػهة فوصػػمت 

ذلؾ العصرة ووصػؿ ا مػر إلػى أّف حكمػاء اليونػاف كػانوا يػهإلوف بذلؾ إلى أعمى درجة في المدنّية في 
إلى بني إطرائيؿ لكطب الكماالت مف أفاضمهـة كطّراط اّلذي أإلى إلى طورّية وإلمّّى عف بني إطرائيؿ 
ـّ  عمـ الإّلوحيد وخمود ا رواح بعد الممػاتة وبعػد رجوعػه إلػى اليونػاف نشػر  ػذ  الإّلعػاليـ فخالفػه قومػه ثػ

 وأحضرو  إلى مجمس الحكـ وطّو  الّطـّ.حكموا بّإلمه 
 

 فشخص كموطى بمطانه لكنة نما وإلرعرع في بيت فرعوفة واشإلهر 
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بيف الّناس بالّإلؿ وإلوارى عف ا نظار مّدة مديدة مف شّدة الخوؼة و و يرعى ا غناـة كيؼ لمثمه أف 
ؼ مّما قاـ بهة فبديهّي يهإلي ويؤّطس أمرًا عظيمًا في العالـ يعجز أعظـ فيمطوؼ عف عمؿ جزء مف أل

 أّف  ذا العمؿ خارؽ لمعادة.
 

إّف اإلنطاف اّلذي بمطانه لكنة ويصعب عميه أف يإلحّدث حإّلى بالكالـ العادّية كيؼ يإلطّنى له  
أف يّوـ بإلهطيطات كهذ ة فمو لـ يكف  ذا الّشخص مؤّيدًا بالّّوة اإللهّية لما وّفؽ أبدًا لمّياـ بهػذا ا مػر 

 ذ  مف ا دّلة اّلإلي يطإلطيع أحد إنكار ا.العظيـ وليطت  
 

إّف العمماء الّطبيعّييف وفالطفة اليوناف وعظماء الّروماف اّلذيف ذاع صيإلهـ في اآلفاؽ لـ يبرع  
أحػػػد مػػػنهـ إاّل فػػػي فػػػّف مػػػف الفنػػػوفة فمػػػثاًل بػػػرع جػػػالينوس وبّػػػراط فػػػي الطّػػػّبة وأرطػػػطو فػػػي الّنظرّيػػػات 

ا خػػالؽ واإللهّيػػاتة فكيػػؼ يمكػػف لشػػخص راٍع أف يػػهإلي بكػػّؿ  ػػذ  والػػّدالئؿ المنطّّيػػةة وأفالطػػوف فػػي 
المعارؼ والفنوفة ال شّؾ أّف  ذا الّشػخص كػاف مؤّيػدًا بّػّوة خارقػة لمعػادةة فػانظروا كيػؼ إلإلهّيػه أطػباب 
االمإلحػػاف واالفإلإلػػاف لمخمػػؽة فحضػػرة موطػػى فػػي مّػػاـ دفػػع الّظمػػـ وكػػز شخصػػًا مػػف أ ػػؿ مصػػر وكػػزة 

اس بهّنػػػه ارإلكػػػب جريمػػػة الّإلػػػؿة طػػػّيما وأّف المّإلػػػوؿ كػػػاف مػػػف رعايػػػا الفراعنػػػة واحػػػدةة فاشػػػإلهر بػػػيف الّنػػػ
ـّ بعث بعدئٍذ بالّنبّوة فمع  ذ  الّطمعة الّطيئةة كيؼ وفّػؽ بّػّوة خارقػة لمعػادة  الوطنّييفة فهرب حضرإله ث

 أف يّوـ بهذ  الإلّاطيطات العظيمة والمشروعات الجميمة.
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(6) 
 حضرة المسيح

 
ـّ جػػاء الّطػػّيد  المطػػيح قػػائاًل إّنػػي ولػػدت مػػف روح الّػػدسة ولػػو أّف إلصػػديؽ  ػػذ  المطػػهلة عنػػد  ثػػ

المطػيحّييف مػػف الّطػهؿ الهػػّيف اآلفة إال أّنهػا كانػػت صػػعبة جػّدًا فػػي ذلػؾ الّزمػػافة وبػنّص اإلنجيػػؿ كػػاف 
الفّريطػػػّيوف يّولػػػوف ألػػػيس  ػػػذا  ػػػو ابػػػف يوطػػػؼ الّناصػػػرّي ونحػػػف نعرفػػػهة فكيػػػؼ يّػػػوؿ إّنػػػي جئػػػت مػػػف 

وباالخإلصػار إّف  ػذا الّشػخص الّػذي كػاف فػي الظّػا ر وفػي نظػر العمػوـ وضػيعًا محإلّػرًاة قػاـ الّطماءة 
بّّوة نطخت شريعة ألؼ وخمطػماية طػنةة مػع أّنػه لػو إلجػاوز أحػد أدنػى إلجػاوز لإلمػؾ الّشػريعة لوقػع فػي 
د خطػر عظػيـ وانمحػى وانعػدـة وفػوؽ  ػذا فػّّف ا خػالؽ العمومّيػة وأحػواؿ بنػي إطػرائيؿ كانػت فػي عهػػ

حضػػرة المطػػيح فاطػػدة مخإلمّػػة اخػػإلالاًل كّمّيػػًاة وكػػاف بنػػو إطػػرائيؿ فػػي منإلهػػى الّذلّػػة وا طػػر واالنحطػػاطة 
فيومًا كانوا أطرى إليراف وكمدافة ويومًا كانوا إلحت حكـ دولة آشورة ويومًا كانوا رعّيػة إلابعػة لميونػافة 

أي الّطػّيد المطػيح الّشػريعة الموطػوّية ويومًا كانوا مطيعػيف أذاّلء لمّرومػافة فنطػذ  ػذا الّشػخص الّشػاب 
العإليّػػة بّػػّوة خارقػػة لمعػػادة وقػػاـ عمػػى إلربيػػة ا خػػالؽ العمومّيػػة وأّطػػس العػػّزة ا بدّيػػة لبنػػي إطػػرائيؿ مػػّرة 
أخػػرىة ونشػػر إلعػػاليـ لػػـ إلكػػف مخإلّصػػة بّطػػرائيؿة بػػؿ أّطػػس الّطػػعادة الكّمّيػػة لمهيئػػة االجإلماعّيػػة البشػػرّية 

 ـ بنو إطرائيؿ قوـ المطيح وقبيمإلهة فّهرو  بحطػب الظّػا ر فهصػابإله مػنهـ وأّوؿ حزب قاـ عمى محو  
ـّ عّمّػػو  عمػػػى الّصػػميبة غيػػػر أّف ذلػػػؾ  الّذلّػػة الكبػػػرىة حإلّػػى وضػػػعوا عمػػػى رأطػػه إكمػػػياًل مػػف الّشػػػوؾة ثػػػ
الّشػػػخص عنػػػدما كػػػاف بحطػػػب الظّػػػا ر فػػػي الّذلّػػػة الكبػػػرىة أعمػػػف أّف شمطػػػه طإلشػػػرؽ ونػػػور  طيطػػػطع 

 وفيوضاإله
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ويخضع لها جميع ا عداءة ولّد إلحّّؽ ما قاؿ ولـ يطإلطع مّاومإله جميع مموؾ العالـة بؿ إّف طإلحيط 
أعػػالـ جميػػع الممػػوؾ نّكطػػت وارإلفػػع عمػػـ ذلػػؾ المظمػػوـ إلػػى ا وج ا عظػػـة فهػػؿ يطػػّمـ العّػػؿ البشػػرّي 

ًا حّيّّيػػًا بحػػدوث مثػػؿ  ػػذا ال واهللة إذًا صػػار مػػف المعمػػوـ الواضػػح أّف ذلػػؾ الّشػػخص الجميػػؿ كػػاف مرّبيػػ
 لمعالـ اإلنطانّي موّفًّا مؤّيدًا بّّوة إلهّية.

 

(7) 

 حضرة محّمد
 

أّما حضرة محّمد فّد طمع عنه أ ؿ أوروّبا وأمريكا بعض الّروايات واعإلبرو ػا صػدقًاة والحػاؿ  
طػالـ أّف الّراوي إّما أّنه كاف جا اًل أو مببضًا وأكثر الّرواة كانوا قّطيطيفة وكذلؾ نّؿ بعػض جهمػة اإل

روايػػػات ال أصػػػؿ لهػػػا عػػػف حضػػػرإله زاعمػػػيف أّنهػػػا مػػػدحة فمػػػثاًل رأى بعػػػض  ػػػؤالء الجهػػػالء أّف إلعػػػّدد 
الّزوجات محور مدح لحضرإله وعّدو ا كرامة له  ّف  ذ  الّنفوس الجا مة كانت إلعإلبر إلكاثر الّزوجات 

ةة مػثاًل قػاؿ شػخص مف قبيؿ المعجػزاتة واطػإلند أكثػر مػؤّرخي أوروّبػا عمػى أقػواؿ  ػذ  الّنفػوس الجا مػ
جا ؿ لّّطيس بهّف دليؿ العظمة  و الّشػجاعة وطػفؾ الػّدماء وبػهّف شخصػًا واحػدًا مػف أصػحاب حضػرة 
محّمد قطع بحػّد الّطػيؼ فػي يػوـ واحػد مائػة رأس فػي ميػداف الحػربة فظػّف ذلػؾ الّّطػيس أّف الّإلػؿ  ػو 

غزوات حضػرة محّمػد جميعهػا كانػت  البر اف الحّيّّي لديف محّمدة والحاؿ أّف  ذا مجّرد أو اـة بؿ إفّ 
دفاعّيػػةة والبر ػػاف الواضػػح عمػػى ذلػػؾ أّف نفػػس محّمػػد وأصػػحابه إلحّممػػوا فػػي مػػّدة ثػػالث عشػػرة طػػنة فػػي 

 مّكة كّؿ ا ذى وكانوا في  ذ  المّدة  دفًا لطهاـ ا عداءة فّإلؿ بعض ا صحاب ونهبت ا مواؿ
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ة وبعد أف أطػرفوا فػي إيػذاء حضػرة محّمػد صػّمموا وإلرؾ الباقوف وطنهـ المهلوؼ وفّروا إلى ديار البربة
عمى قإلمهة ولذا خرج مف مّكة نصؼ الّميؿ و اجر إلى المدينةة ومع  ذا لـ يكّؼ ا عداء عػف اإليػذاء 
بؿ إلعّّبو ـ إلى الحبشة والمدينةة وكانت قبائؿ العرب وعشائر ـ  ذ  في نهاية الإّلوّحش والّطوة فبرابرة 

طبة إليهـ كهفالطوف بالّنطبة إلى أ ؿ زمانهة  ّف برابرة أمريكػا مػا كػانوا يػدفنوف أمريكا ومإلوّحشو ا بالنّ 
أوالد ـ أحياء إلحت الإّلرابة أّما  ؤالء فكانوا يئدوف بناإلهـ معإلّديف أّف  ػذا العمػؿ منبعػث عػف الحمّيػة 

ناثػػًاة وال إلػػزاؿ وكػػانوا يفإلخػػروف بػػهة فمػػثاًل كػػاف أكثػػر الّرجػػاؿ يإلوّعػػدوف زوجػػاإلهـ بالّإلػػؿ إف  ػػّف ولػػدف إ
الّبائؿ العربّية حإّلى اآلف إلنفر مف ذّرّية البنػاتة وكػذلؾ كػاف الّشػخص الواحػد يإّلخػذ لنفطػه ألػؼ امػرأةة 
ذا مػا نشػبت الحػرب والّإلػاؿ بػيف  ػذ  الّبائػؿ  وكاف لكثير منهـ في بيإله ما يزيػد عػف عشػر زوجػاتة وات

عّدوف  ػؤالء ا طػرى أرقّػاء يإلصػّرفوف فػيهـ بػالبيع إلهطر الّبيمة البالبة نطاء الّبيمة المبموبة وأطفالها وي
ذا مات أحد ـ وإلرؾ عشر نطوة اطإلحوذ أوالد  منهّف بعضهـ عمى أّمهات البعضة وعندما  والّشراءة وات
كػػاف يمّػػي أحػػػد  ػػؤالء ا والد عباءإلػػػه عمػػى رأس زوجػػػة أبيػػه وينػػادي  ػػػذ  حاللػػية إلصػػػير إلمػػؾ المػػػرأة 

وله الحّرّية الإلّاّمة أف يفعؿ بها ما يشاءة فّف أراد قإلمهػا أو طػجنها  المطكينة عمى الفور أطيرإله ورقيّإله
فػػي جػػّب عميػػؽ أو شػػإلمها أو ضػػربها وزجر ػػا كػػّؿ يػػوـ حإلّػػى يّضػػي عمػػى حياإلهػػا إلػػدريجّيًاة وال ضػػير 

 عميه فيما يخإلار مف  ذ  المعاممة حطب العرؼ وعادات العرب.
 

د وبيف أوالد ّف مػف الحّػد والحطػد والعػداوة وغنّي عف البياف ما ينشه بيف نطاء الّشخص الواح 
 والببضاءة فانظروا كيؼ كانت حاؿ  ؤالء الّنطوة المظمومات ومعيشإلهّف.
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وفوؽ ما ذكر فّّف حياة الّبائؿ العربّية كاف قوامها نهب بعضهـ بعضًاة لذا كانت في حػروب  
ـّ يبيعػػونهـ ليجانػػبة وكػػـ  وغػػارات مطػػإلمّرةة يّإلػػؿ ويطػػمب بعضػػهـ بعضػػًاة يهطػػروف الّنطػػاء وا طفػػاؿ ثػػ

ـّ أمطػػػوا فػػي منإلهػػى الّذلّػػة وا طػػر والهػػػواف  مػػف بنػػات أميػػر وبنيػػه قضػػوا يػػػومهـ فػػي الّنعمػػة والّرخػػاء ثػػ
بػػػا مس كػػػانوا أمػػػراء واليػػػوـ أصػػػبحوا أطػػػراءة بػػػا مس كػػػّف طػػػّيدات محإلرمػػػات واليػػػوـ أصػػػبحف أرقّػػػاء 

الة والّطػالـة ومػا مػف بػالء إاّل وإلحّممػه مػف ذلػيالتة فبػيف  ػذ  الّبائػؿ بعػث حضػرة الّرطػوؿ عميػه الّصػ
 ؤالء مّدة ثالث عشرة طنةة ثـّ خرج مهاجرًا ومع ذلؾ لـ يكّفوا عف إيذائه بؿ حشدوا جموعهـ وخرجوا 
عميه بالجند والمحػاربيف مهػاجميف ليعػدموا كػّؿ مػف اإلّبعػه مػف رجػاؿ ونطػاء وأطفػاؿة فاضػطّر حضػرإله 

 ّظروؼ.لمحاربة إلمؾ الّبائؿ في مثؿ إلمؾ ال
 

 ػػذ   ػػي حّيّػػة الحػػاؿ ولطػػنا بمإلعّصػػبيف وال بمػػدافعيف عنػػه بػػؿ نحػػف منصػػفوف ال نّػػوؿ غيػػر  
 الحّؽ.

 
فانظروا بعػيف اإلنصػاؼ لػو كػاف حضػرة المطػيح فػي موقػؼ كهػذا بػيف قبائػؿ مإلوّحشػة طاغيػة  

ـّ  ػػاجر أخيػػ رًا مػػف كهػػذ  وإلحّمػػؿ صػػابرًا مػػع الحػػوارّييف مػػّدة ثػػالث عشػػرة طػػنة كػػّؿ جفػػاء مػػف  ػػؤالءة ثػػ
وطنه ومطّط رأطه إلى البادية فرارًا مػف الّظمػـة ومػع ذلػؾ ظػّؿ  ػؤالء الّطبػاة يإلعّّبونػه جػاّديف فػي قإلػؿ 
عموـ الّرجػاؿ ونهػب ا مػواؿ وأطػر الّنطػاء وا طفػاؿة فػهّي طػبيؿ كػاف يطػمكه الّطػّيد المطػيح مػع أمثػاؿ 

  ؤالءب
 

لّصػػفح مػػف ا عمػػاؿ المّبولػػة نعػػـ لػػو لحػػؽ الّضػػير حضػػرإله وعفػػا وصػػفح لكػػاف  ػػذا العفػػو وا 
والمحمػػػػودة جػػػػّدًاة ولكّنػػػػه لػػػػو رأى بػػػػهّف ذلػػػػؾ الظّػػػػالـ الّاإلػػػػؿ الّطػػػػافؾ لمػػػػّدماء يريػػػػد أف يّإلػػػػؿ جمعػػػػًا مػػػػف 

 المظموميف وينهب أموالهـ
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 ويهطر نطاء ـ وأطفالهـة فال شّؾ أّنه كاف يعمؿ لحماية  ؤالء المظموميف ويمنع عنهـ ظمـ الّظالميف.
 

ـَ االعإلػ  راض عمػى حضػرة الّرطػوؿب أ ّنػه لػـ يطػّمـ نفطػه مػع الّصػحابة والّنطػاء وا طفػاؿ إذًا فِم
 بلهذ  الّبائؿ الّطاغية

 
وفضاًل عػف  ػذا فػّّف إلهػذيب أخػالؽ إلمػؾ الّبائػؿ ومنعهػا مػف طػفؾ الػّدماء  ػو عػيف المو بػةة  

ـّ  يريػد أف يشػربهة وردع إلمؾ الّنفوس وزجر ا محض الّرحمة والعنايةة مثؿ ذلؾ كمف بيد  قػدح مػف الّطػ
فالّصػػديؽ المحػػّب  ػػو مػػف يكطػػر الّػػدح وينّجػػي الّشػػارب ويزجػػر ة فمػػو كػػاف حضػػرة المطػػيح فػػي موقػػؼ 
كهػػذا ال بػػّد أّنػػه كػػاف يعمػػؿ لنجػػاة الّرجػػاؿ والّنطػػاء وا طفػػاؿ مػػف بػػراثف إلمػػؾ الػػّذئاب الكاطػػرةة عمػػى أّف 

ـ كامػؿ الحّرّيػةة وكػاف فػي نجػراف حضرة محّمد لـ يحارب الّنصارى بؿ كثيرًا ما شممهـ برعايإله ومػنحه
طائفػػة مػػف المطػػيحّييف فّػػاؿ حضػػرة محّمػػد إّنػػي خصػػـ لكػػّؿ مػػف يعإلػػدي عمػػى حّػػوؽ  ػػؤالء وعميػػه أقػػيـ 

 الّدعوى أماـ اهلل.
 

وصّرح في أوامر  بهّف أرواح الّنصارى واليهود وأموالهـ فػي حمايػة اهللة فمػو كػاف الػّزوج مطػممًا  
ذا ماإلػػت والّزوجػة مطػيحّية ال يجػوز أف ي منعهػا عػف الػّذ اب إلػى الكنيطػة أو يرغمهػا عمػى الإّلحّجػبة وات

ذا أراد المطػيحّيوف بنػاء كنيطػة فعمػى المطػمميف أعػانإلهـة  وجب عميه أف يطّمـ جثمانهػا إلػى الّّطػيسة وات
وعمػػػى الحكومػػػة اإلطػػػػالمّية أيضػػػًا حػػػيف محاربإلهػػػػا  عػػػداء اإلطػػػالـ أف إلعفػػػػو عػػػف الّنصػػػارى الخدمػػػػة 

ـ يإلطّوعوا بمحض اخإليار ـ لمعاونة اإلطالـ  ّنهـ إلحت حمايإلهة وفي مّابؿ  ػذا العفػو العطكرّية ما ل
 عميهـ أف يدفعوا كّؿ طنة مبمبًا ضئياًل.

 
 وقصارى الّوؿ أّنه يوجد طبعة مناشير مفّصمة في  ذا الّشهف 
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فػّّف فرمػاف  بعضها موجود في الّدس إلى اليوـة وليس  ذا الّوؿ مف عندية بؿ  ػو الحّيّػة الواقعػةة
الخميفػة الثّػاني وأوامػر  موجػػودة عنػد بطريػرؾ ا رثػػوذكس بالّػدسة و ػذا مّمػا ال ريػػب فيػهة ولكػف حػػدث 
بعدئٍذ أف حّؿ الحّد والحطد بيف المطمميف والّنصارىة فإلجاوز كال ما حّد  ومػا يّولػه كػال الطّػرفيف أو 

إّلعّصػػب والجهالػػة أو صػػادرة مػػف شػػّدة غيػػر ـ خالفػػًا لهػػذ  الحّيّػػة حكايػػات وروايػػات ناشػػئة إّمػػا عػػف ال
العػػػداوةة فمػػػثاًل يّػػػوؿ المطػػػمموف إّف الّنبػػػّي صػػػّمى اهلل عميػػػه وطػػػّمـ شػػػّؽ الّمػػػر فوقػػػع عمػػػى جبػػػاؿ مّكػػػة 
ّّه نصػػفيف ألّػػى بهحػػد ما عمػػى  ػػذا الجبػػؿ وبالثّػػاني عمػػى جبػػؿ  مإلصػػّوريف أّف الّمػػر جػػـر صػػبير فشػػ

كذلؾ مػا يرويػه الّّطيطػوف قػدحًا وذّمػًا كمّػه مبػالد آخرة فالإّلمّطؾ بظا ر  ذ  الّرواية إلعّصب محضة و 
 فيه وأكثر  ال أطاس له.

 
وباالخإلصػػػار فّػػػد ظهػػػر حضػػػرة محّمػػػد فػػػي صػػػحراء الحجػػػاز بجزيػػػرة العػػػرب حيػػػث ال زرع وال  

شجر وال عمرافة وبعػض بالد ػا كمّكػة والمدينػة شػديدة الحػرارةة وا  ػالي مػف طػّكاف الباديػة فػهخالقهـ 
ما كاف لهـ نصيب قّط مف العموـ والمعارؼ حإّلى أّف حضػرة محّمػد نفطػه كػاف أّمّيػًا وطباعهـ بدوّيةة و 

وكػػػانوا يكإلبػػػوف الّػػػرآف عمػػػى عظػػػاـ أكإلػػػاؼ الخػػػراؼ أو عمػػػى ورؽ الّنخيػػػؿ "خػػػوص"ة فمػػػف  ػػػذا المثػػػاؿ 
 يمكنؾ أف إلدرؾ حالة الّوـ اّلذيف بعث بينهـ حضرة محّمد.

 
مػػوا الإلّػػوراة واإلنجيػػؿ ولػػـ إلؤمنػػوا بعيطػػى وموطػػىة وكػػاف أّوؿ اعإلػػراض عمػػيهـ قولػػه لمػػاذا لػػـ إلّب 

فثّؿ عميهـ  ذا الّوؿ وأجابوا كيؼ كاف حاؿ آبائنا وأجدادنا و ـ لـ يؤمنوا بهذيف الكإلابيفة فرد عمػيهـ 
أّنهـ كانوا ضاّليف وعميكـ أف إلإلبّرءوا مف إلمكـ الّنفوس حإّلى ولو كانوا آباءكـ وأجدادكـة ففي أقميـ كهذا 

 هذ  جاء رجؿ أّميّ وبيف قبائؿ ك
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بكإلػػػاب شػػػامؿ لمّصػػػفات اإللهّيػػػة وكمػػػاالت ونبػػػّوات ا نبيػػػاء والّشػػػرائع الّرّبانّيػػػة مبػػػّيف فيػػػه بعػػػض العمػػػوـ 
والمطائؿ العممّية بنهاية الفصاحة والبالغةة فمف ذلؾ إلعمموف أّنه فػي الّػروف ا ولػى والوطػطى وحإلّػى 

اإلّفػػؽ جميػػع الّرياضػػّييف فػػي العػػالـ عمػػى  1 خيػػرا الّشػػهير الّػػرف الخػػامس عشػػر المػػيالدي قبػػؿ الّراصػػد
مركزّية ا رض وحركة الّشمسة وكاف  ذا الّراصد ا خير أّوؿ مف قاؿ بػالّرأي الجديػد مػف أّف الّطػكوف 
لى ذلؾ الوقػت كػاف جميػع الّرياضػّييف والفالطػفة فػي العػالـ مإلّبعػيف نظرّيػة  لمّشمس والحركة ليرضة وات

 يّوؿ ببير ذلؾ.بطمميوس ويرموف بالجهؿ مف 
 

نعـ لّد إلصّور فيثاغورث وأفالطوف في أواخر أّيامهما بهّف الحركة الّطنوّية لمّشمس في منطّة  
ة بػػؿ مػػف حركػػة ا رض حػػوؿ الّشػػمس ولكػػف  ػػذا الػػّرأي بػػات نطػػيًا  البػػروج ليطػػت ناشػػئة مػػف  ػػذا الجػػـر

ولكػف نزلػت فػػي الّػرآف آيػػات  المطػّمـ بػػه لػدى جميػع الّرياضػػّييفة  ػػومنطػّيًا وأصػبح مػػا قالػه بطمميػوس 
لمإلضػػّمنة ا 2)والّشننمس تجننرس لمسننتقّر ليننا( إلخػالؼ رأي بطمميػػوس وقواعػد ة ومػػف ذلػؾ اآليػػة الكريمػة

فّػد صػّرح بػهّف الّشػمس  3)وكّل في فمن  يسنبحون( ثبوت الّشمس وحركإلها عمى محور اة وكذلؾ اآليػة
الّرياضػػّيوف بهػػذا الػػّرأي ونطػػبو  إلػػى الجهػػؿة والّمػػر وطػػائر الّنجػػوـ مإلحّركػػةة فمّمػػا انإلشػػر الّػػرآف اطػػإلهزأ 

حإّلى أّف عمماء اإلطالـ لّما رأوا مخالفة  ذ  اآليات لّواعد بطمميوس اضطّروا إلى إلهويمهػا  ّف نظرّيػة 
بطمميوس كانت شائعة ومطّممًا بها وصريح الّرآف يخالفها وذلؾ حإلّػى الّػرف الخػامس عشػر المػيالدي 

إلطػػعمائة طػػنة إلّريبػػًا حيػػث رصػػد الّرياضػػّي الّشػػهير رصػػدًا جديػػدًا  أي بعػػد ظهػػور حضػػرة محّمػػد بنحػػو
 واخإلرعت
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اآلالت الإّلمطػػكوبّية وحػػدثت االكإلشػػافات المهّمػػة فثبإلػػت حركػػة ا رض وطػػكوف الّشػػمسة وكػػذلؾ عرفػػت 
حركػػة الّشػػمس حػػوؿ محور ػػاة وصػػار مػػف المعمػػوـ أّف صػػريح اآليػػات الّرآنّيػػة يطػػابؽ الواقػػع وأصػػبحت 

 يوطّية محض أو اـ.الّواعد البطمم
 

ـّ غفيػػر مػػف ا مػػـ الّشػػرقّية مػػّدة ألػػؼ   وباالخإلصػػار فمّػػد إلرّبػػى فػػي ظػػّؿ الّشػػريعة المحّمدّيػػة جػػ
وثمثمائػة طػنةة وفػي الّػروف الوطػطى حيػث كانػت أوروّبػا فػي منإلهػى الوحشػّية إلفػّوؽ العػرب فػي العمػػوـ 

عمى طائر ممؿ العالـة وكاف مرّبي  ذ  والّصنائع والّرياضّيات والمدنّية والطياطة بؿ وفي طائر الفنوف 
الّبائؿ البدوّية العربّية ومحّركها والمؤّطس لممدنّية والكماالت اإلنطانّية بيف إلمؾ الّطوائؼ المخإلمفة  ػو 
ذلؾ الّشخص ا ّمّي وأعني به حضرة محّمدة فهؿ كاف  ذا الّشخص المحإلـر مرّبيًا لمكّؿ أـ الب يجػب 

 اإلنصاؼ.
 

(8) 
 )الباب( حضرة األعمى

 
أّمػػا حضػػرة البػػاب روحػػي لػػه الفػػداء فّػػد قػػاـ بػػا مر فػػي طػػّف الّشػػباب أي لّمػػا مضػػى مػػف عمػػر   

 المبارؾ خمس وعشروف طنة.
 

ومعػػروؼ لػػدى جميػػع الّشػػيعة بػػهّف حضػػرإله لػػـ يػػدخؿ مدرطػػة أبػػدًا ولػػـ يإلمػػؽَّ العمػػـ عمػػى أحػػدة  
هػػى الفضػػؿ بػػيف الخمػػؽة ومػػع أّنػػه يشػػهد بػػذلؾ جميػػع أ ػػؿ مدينػػة شػػيرازة ومػػع  ػػذا فّػػد ظهػػر ببإلػػة بمنإل

 كاف إلاجرًا فّد أعجز جميع عمماء إيراف وقاـ منفردًا عمى أمر ال يمكف إلصّور عظمإله
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ولّد ظهرت  ذ  الّذات العمّية بّّوة زلزلت أركاف شرائع اإليرانّييف وآدابهـ وأحوالهـ وأخالقهـ وإلّاليد ـة 
الػّدينّية ومهّػد الّطػبيؿ لشػريعة وديػف وقػوانيف جديػدة  مع أّف اإليػرانّييف معروفػوف لػدى العمػوـ بإلعّصػبهـ

عدامه فػّّف حضػرإله قػاـ  ومع أّف عظماء الّدولة ورؤطاء الّديف وعموـ ا ّمة عمموا جميعًا عمى محو  وات
منفردًا وأوجد حركة ا إلّزت لها إيػرافة وكثيػر مػف العممػاء والّرؤطػاء وا  ػالي فػدوا بػهرواحهـ فػي طػبيمه 

ّطػػػرور وأقبمػػػوا مطػػػرعيف إلػػػى ميػػػداف الّشػػػهادةة وأرادت الحكومػػػة وا ّمػػػة وعممػػػاء الػػػّديف بكمػػػاؿ الفػػػرح وال
قمر  وإلهّلؽ نجمه وصار أطاطه مإلينًا ومطمعه  غة وفي الّنهاية بز والّرؤطاء أف يطفئوا نور  فمـ يطإلطيعوا

وأخالقهـ وأطوار ـ وأحوالهـ إلهثيرًا نورًا مبينًاة وربَّى بالإّلربية اإللهّية جّمًا غفيرًا وأّثر في أفكار اإليرانّييف 
عجيبػًاة وبّشػر جميػع أإلباعػه بظهػػور شػمس البهػاء وأعػّد ـ لسيمػاف واإليّػػافة فظهػور مثػؿ  ػذ  اآلثػػار 
العجيبة وا عماؿ العظيمة وإلهثير ا فػي جميػع العّػوؿ وا فكػار العمومّيػة ووضػع أطػاس الّرقػّي وإلمهيػد 

عظـ دليػؿ عمػى أّف  ػذا الّشػخص كػاف مرّبيػًا كّمّيػًا وال يإلػرّدد مّّدمات الّنجاح والفالح مف شاّب إلاجر  
 المنصؼ في إلصديؽ  ذا أبدًا.

 
(9) 

 حضرة بياء اهلل
 

أّما حضرة بهاء اهلل فّد ظهر حينما كانت مممكة إيراف غارقة في بحار الّظممػة والجهػؿ إلائهػة  
ا وروّبي إلفصياًل عف أفكار اإليرانّييف  في بيداء الإّلعّصب ا عمىة وال بّد أّنؾ قرأت في أطفار الإلّاريذ

 وأخالقهـ في الّروف ا خيرة فال حاجة لمإّلكرار.



 -  32  - 

وباالخإلصار فّّف إيراف كانت قد وصمت إلى درجػة مػف االنحطػاط أطػؼ لهػا جميػع الّطػائحيف  
ة ا جانبة  ّف  ذ  المممكػة كانػت فػي الّػروف ا ولػى فػي أوج العظمػة والمدنّيػة واآلف وقعػت فػي و ػد

الّطّوط واالضمحالؿ وانهدـ بنيانهػاة ووصػؿ أ مهػا إلػى أحػّط دركػات الهمجّيػةة ففػي  ػذا الوقػت ظهػر 
حضرة بهاء اهلل وكاف والد  مف الوزراء ال مف العمماءة ومف المطّمـ به لدى جميػع أ ػالي إيػراف أّنػه لػـ 

ا ولى في بحبوحة الّرفا ية  يإلمؽَّ العمـ في مدرطة ما ولـ يعاشر العمماء والفضالءة وقضى أّياـ حياإله
والّنعيـة وكاف مؤانطو  ومجالطو  مف أبناء أعاظـ إيراف ال مف أ ؿ المعارؼة وبمجّرد أف أظهر الباب 
أمر  قػاؿ حضػرة بهػاء اهلل أّف  ػذا الّشػخص الجميػؿ طػّيد ا بػرار يجػب عمػى الجميػع أف يإلّبعػو  ويؤمنػوا 

الّاطعػة عمػى أحّّّيإلػهة ومػع أّف عممػاء الممّػة أجبػروا الّدولػة  بهة وقاـ عمى نصرإله يّيـ ا دلّػة والبػرا يف
العمّية اإليرانّية عمى معارضإله وصّد ة وأفإلى جميع العمماء بالّإلؿ والّنهب واإليػذاء والّمػع واالضػطهاد 
لػػه ولإلابعيػػهة وقػػاموا فػػي جميػػع أنحػػاء المممكػػة بالّإلػػؿ واإلحػػراؽ والّنهػػب وحإلّػػى إيػػذاء الّنطػػاء وا طفػػاؿة 

 ذا فّّف حضرة بهاء اهلل قاـ بكّؿ اطإلّامة وثبات عمى إعالء كممة حضرة الباب ولـ يإلواَر طػاعة  ومع
واحػػدة بػػؿ ظػػّؿ ظػػا رًا مشػػهودًا ومشػػهورًا بػػيف ا عػػداء مشػػإلباًل بّقامػػة ا دلّػػة والبػػرا يف معروفػػًا بػػّعالء 

ـّ وقػػػػع إلحػػػػت كممػػػػة اهلل مػػػػإلحّماًل الّصػػػػدمات الّشػػػػديدة المإلواليػػػػة عرضػػػػة لالطإلشػػػػهاد فػػػػي كػػػػّؿ  لحظػػػػةة ثػػػػ
الّطالطؿ وزّج في أعماؽ الّطجف ونهبت وطػمبت أموالػه الػوفيرة الموروثػةة ونفػي مػف مممكػة إلػى أخػرى 

ورغػػـ كػػّؿ  ػػذا ظػػّؿ الّنػػداء مرإلفعػػًا وصػػيت أمػػر اهلل ة 4فػػي الّطػػجف ا عظػػـمػػّرات أربػػعة وأخيػػرًا اطػػإلّّر 
كػّؿ مػف إلشػّرؼ بػالمثوؿ بػيف يديػه  مشإلهرًاة وظهػر بفضػؿ وعمػـ وكمػاالت حّيػرت أ ػؿ إيػراف بحيػث أفّ 

 مف أ ؿ العمـ والعرفاف
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محّبػػًا كػػاف أو مببضػػًا فػػي طهػػراف أو ببػػداد أو الّطػػطنطينّية أو الّروممبػػي )أدرنػػة( أو عّكػػا وطػػهؿ طػػؤااًل 
طػػمع جوابػػًا شػػافيًا كافيػػًاة وأقػػّر الكػػّؿ واعإلرفػػوا بػػهّف  ػػذا الّشػػخص فريػػد فػػي الكمػػاالت وحيػػد فػػي اآلفػػاؽة 

ما حضر إلى مجمطه المبارؾ بببداد عمماء اإلطالـ واليهود والّنصارى وأ ؿ العمـ والمعرفة مف وكثيرًا 
ا وروبّيػػيف ومػػع اخػػإلالؼ مشػػاربهـ كػػاف كػػّؿ يطػػهؿ طػػؤاال فيطػػمع جوابػػًا كافيػػًا مّنعػػًاة حإلّػػى أّف عممػػاء 

لّشػخص يطػّمى مػاّل إيراف اّلذيف بمدينة كربالء ونجؼ انإلخبوا شخصػًا عالمػًا أنػابو  عػنهـة وكػاف ذلػؾ ا
ـّ قػػاؿ إّف  حطػػف عمػػو إلشػػّرؼ بالّمّػػاء المبػػارؾ وطػػهؿ بعػػض ا طػػئمة مػػف قبػػؿ العممػػاء وطػػمع الجػػوابة ثػػ
العمماء مّّروف ومعإلرفوف بعممكـ وفضمكـ ومطّمـ لدى الجميع بهّنػه لػيس لكػـ مثيػؿ وال نظيػر فػي العمػـ 

لعمماء يّولوف نحػف ال نّإلنػع بػذلؾ وال نعإلػرؼ والعرفافة ومف الثّابت أّنكـ لـ إلدرطوا ولـ إلإلعّمموا ولكّف ا
بصػػّحة دعػػوا  بطػػبب عممػػه وفضػػمه لهػػذا نرجػػو أف يظهػػر لنػػا معجػػزة واحػػدة إلقناعنػػا واطمئنػػاف قموبنػػاة 

الخمػػػؽ وال لهػػػؤالء أف  فمحّّػػػيف فػػػي ذلػػػؾة إذ لمحػػػّؽ أف يمػػػإلحفّػػػاؿ حضػػػرة بهػػػاء اهلل ولػػػو أّنهػػػـ ليطػػػوا ب
بػوؿة أّمػا أمػر اهلل فمػيس مطػرحًا لمّشػعوذة وا العيػب يمثّػؿ عميػه يمإلحنوا الحّؽة مع ذلؾ فّّف الّطمب مّ

كػػّؿ طػػاعة دور ويطمػػب كػػّؿ يػػوـ مطمػػبة  ّف بهػػذا يصػػبح أمػػر اهلل ممعبػػة صػػبيانّيةة ولكػػف لمعممػػاء أف 
ـّ يكإلبػػوا أّف بظهػػور  ػػذ  المعجػػزة ال يبّػػى لػػدينا شػػّؾ أو  يجإلمعػػوا ويإلّفّػػوا عمػػى طمػػب معجػػزة واحػػدةة ثػػ

ّّر ونعإلرؼ بهحّّّية  ذا ا مرة ويخإلموف إلمؾ الورقة وائِت بها وليكف  ذا ميزانًا حإّلى إذا شبهةة وكّمنا ن
ف عجزنػػا ثبػػت بطالننػػاة فّػػاـ ذلػػؾ الّشػػخص العػػالـ وقّبػػؿ ركبإلػػّي  ظهػػرت المعجػػزة ال يبّػػى لهػػـ شػػبهة وات

ـّ ذ ػب وجمػع حضػرات العممػاء وبّمبهػـ الّرطػال ـّ حضرة بهاء اهلل مع أّنػه لػـ يكػف مؤمنػًاة ثػ ة فإلشػاوروا ثػ
 قالوا إفّ 
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 ذا لطاحر ورّبمػا أإلػى بطػحر فػال يبّػى لنػا مػا نّػوؿة وبػذا لػـ يجػرءوا أف يإلّػّدموا بمطمػب جديػد. ولكػّف 
ذلػػؾ الّرطػػوؿ أذاع الخبػػر فػػي كثيػػر مػػف المحافػػؿ والمجػػالس وطػػافر مػػف كػػربالء إلػػى كرمنشػػا  وطهػػراف 

 ء وعدـ إقدامهـ.ناشرًا إلفاصيؿ الحادثة بيف الجميع مبّينًا خوؼ العمما
 

والمّصػػود مػػف  ػػذا البيػػاف  ػػو أّف جميػػع المعإلرضػػيف فػػي الّشػػرؽ إّنمػػا كػػانوا معإلػػرفيف بعظمػػة  
 حضرة بهاء اهلل وجالله وعممه وفضمهة ومع عداوإلهـ لحضرإله كانوا يصفونه ببهاء اهلل الّشهير.

 
إلمػؾ الػبالد طػواء والخالصة أّف  ذا النّير ا عظـ أشرؽ ببإلػة مػف أفػؽ إيػراف حينمػا كػاف أ ػؿ  

في ذلؾ العمماء والوزراء والّشعب قائميف جميعػًا عمػى مّاومإلػه بهشػّد العػداء معمنػيف أّنػه يريػد أف يمحػو 
الّديف والّشريعة ويهدـ المّمة والّطمطنةة كما قيؿ في حّؽ المطيحة ولكّف بهاء اهلل قاوـ الكّؿ فريدًا وحيدًا 

هايػػػة إّف إيػػػراف لػػػف إلػػػذوؽ طعػػػـ الّراحػػػة والهنػػػاء مػػػا داـ  ػػػذا ولػػػـ يعإلػػػر  أي فإلػػػور مطمّػػػًاة وقػػػالوا فػػػي النّ 
ـّ ضػػايّو  ليطمػػب اإلذف بػػالخروج ظػػاّنيف أّف بهػػذ   الّشػػخص فيهػػاة فيجػػب إخراجػػه حإلّػػى إلهػػدأ الػػبالدة ثػػ
الوطيمة ينطفػئ طػراج أمػر  المبػارؾ ولكػّف الّنإليجػة كانػت عكطػّيةة إذ ارإلفػع ا مػر وازداد اشػإلعااًلة فبعػد 

ـّ قػػالوا إّف العػػراؽ العربػػّي قريػػب مػػف أف كػػاف قاصػػرًا  عمػػى إيػػراف انإلشػػر بهػػذ  الوطػػيمة بطػػائر البمػػدافة ثػػ
إيراف فيجب إرطاله إلى بالد بعيدةة لهذا طعت الحكومة اإليرانّية حإلّػى أرطػؿ حضػرإله مػف العػراؽ إلػى 

نطينّية نّطػػة الّطػػطنطينّيةة غيػػر أّنهػػـ الحظػػوا بعدئػػٍذ أيضػػًا أّنػػه لػػـ يحصػػؿ فإلػػور قػػّطة فّػػالوا إّف الّطػػط
يمػػّر بهػػا أقػػواـ وممػػؿ مخإلمفػػة وبهػػا كثيػػر مػػف اإليػػرانّييفة ولػػذلؾ طػػعوا حإلّػػى نفػػي حضػػرة بهػػاء اهلل إلػػى 

 الّروممبي )أدرنة( إاّل أّف أمر  ارإلفع أكثر مف قبؿ وزاد
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ة فيجػب أف انإلشارًا واشإلعااًلة وفي الّنهاية قاؿ اإليرانّيوف إّف  ذ  البمداف كّمها لـ إلكف إلؤّدي إلػى إ انإلػه
يرطؿ إلى مكاف مهيف يمحّه فيه ا ذى والإّلعب ويبإلمى أ مه ومريدو  بهشّد البالءة فاخإلاروا طػجف عّكػا 
منفػػى الّإلمػػة والعصػػاة والّطػػارقيف وقطّػػاع الّطريػػؽ وحشػػرو ـ فعػػاًل فػػي زمػػرة  ػػذ  الّنفػػوس. ولكػػّف الّػػدرة 

كهػذا وذلّػة كهػذ  نّػؿ حضػرإله إيػراف اإللهّية ظهرت والكممة عمت وعظمػة بهػاء اهلل إلجمّػتة ففػي طػجف 
مػػف حالػػة إلػػى حالػػة وقهػػر جميػػع ا عػػداء وأثبػػت لمكػػّؿ عػػدـ قػػدرإلهـ عمػػى مّاومػػة  ػػذا ا مػػر وطػػرت 
إلعاليمػػه المّّدطػػة فػػي جميػػع اآلفػػاؽ وثبػػت أمػػر ة وعمػػى اإلجمػػاؿ فّػػد قػػاـ ا عػػداء بنهايػػة الببضػػاء فػػي 

حرقػواة و ػدموا بنيػاف ألػؼ عائمػة وإلشػّبثوا بكػّؿ وطػيمة جميع الواليات اإليرانّيةة فهوثّوا وضربوا وقإلمػوا وأ
فػػػي الّمػػػع والّمػػػع ليطفئػػػوا نػػػور أمػػػر ة ومػػػع  ػػػذا فّػػػد عػػػال أمػػػر  و ػػػو فػػػي طػػػجف الّإلمػػػة وقطّػػػاع الّطريػػػؽ 
والّطارقيفة ونشر إلعاليمه ونّبه كثيرًا مف الّنفوس اّلإلي كانت في أشّد الببضاء فلمنوا وأصبحوا موقنيفة 

ه نفػػس حكومػػة إيػػراف ونػػدمت عمػػى مػػا وقػػع منهػػا بواطػػطة عممػػاء الّطػػوء. ولّمػػا وقػػاـ بعمػػؿ اطػػإليّظت لػػ
وصػػػؿ الجمػػػاؿ المبػػػارؾ )حضػػػرة بهػػػاء اهلل( إلػػػى  ػػػذا الّطػػػجف فػػػي ا رض المّّدطػػػةة إلنّبػػػه العّػػػالء إلػػػى 
البشػػارات اّلإلػػي أخبػػر اهلل بهػػا عمػػى لطػػاف ا نبيػػاء مػػف قبػػؿ منػػذ ألفػػّي طػػنة أو ثالثػػة آالؼ طػػنةة وثبػػت 

وفػػػى اهلل بوعػػػد   ّنػػػه أوحػػػى إلػػػى بعػػػض ا نبيػػػاء وبّشػػػر ا رض المّدٍّطػػػة بػػػهّف رّب الجنػػػود ظهور ػػػاة و 
طيظهر فيػؾة ووفيػت جميػع  ػذ  الوعػودة ولػوال إلعػّرض ا عػداء ووقػوع  ػذا الّنفػي واإلبعػاد لمػا إلصػّور 
د العّػػؿ بػػهّف الجمػػاؿ المبػػارؾ يهػػاجر مػػف إيػػراف ويرفػػع الخيػػاـ فػػي  ػػذ  ا رض المّّدطػػةة وكػػاف مّصػػ

فنائه   الكّمّيةة والحاؿ أفّ با عداء مف ذلؾ أف يكوف  ذا الّطجف طبب محو ا مر المبارؾ وات
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الّطػػجف المبػػارؾ صػػار طػػببًا  عظػػـ إلهييػػد وعمّػػة لمّنشػػر والإلّػػروي  وواطػػطة وصػػوؿ الّنػػداء اإللهػػّي إلػػى 
كاف مطجونًا لكػّف الّشرؽ والبربة وططوع أشّعة شمس الحّيّة في جميع اآلفاؽ.  طبحاف اهلل مع أّنه 

طػػرادقه كػػاف مرإلفعػػًا عمػػى جبػػؿ الكرمػػؿة ويحػػّؼ حركاإلػػه كػػّؿ عظمػػة وجػػالؿ حإلّػػى أّف كػػّؿ مػػف إلشػػّرؼ 
 بحضرإله غريبًا كاف أـ مف المعارؼ كاف يّوؿ إف  ذا أمير وليس بهطير.

 
وبمجّرد ورود  الّطجف حّرر خطابًا لنابميوف وأرطؿ بواططة طفير فرنطػاة ومضػمونه أف إلطػهؿ  
رمنػػا الّػػذي صػػار طػػببًا لهػػذا الحػػبس والّطػػجفة فمػـ يجػػب نػػابميوفة وبعػػد  صػػدر إلوقيػػع ثػػاٍف وذلػػؾ عػف ج

الإّلوقيػػع منػػدرج فػػي طػػورة الهيكػػؿة ومخإلصػػر الخطػػاب  ػػو  يػػا نػػابميوف حيػػث أّنػػؾ لػػـ إلجػػب ولػػـ إلصػػِد 
بواطػطة  دلمّنداء فعّما قريب إلذ ب طمطنإلؾ أدراج الّرياح ويحّؿ بػؾ الخػرابة وأرطػؿ ذلػؾ الإّلوقيػع بالبريػ

 ّف وباّطالع جميع المهػاجريف أرطػمت صػورة  ػذا الخطػاب إلػى جميػع أطػراؼ إيػراف ة 5قيصر كإلفاكو
في إلمؾ ا ّياـة و ػذا الخطػاب مػف جممػة مػا درج فػي كإلاب الهيكؿ كاف قد نشر في جميع أنحاء إيراف 

ع جهػػات إيػػراف ميالدّيػػةة ولّمػػا انإلشػػرت طػػورة الهيكػػؿ فػػي جميػػ 1869كإلػػاب الهيكػػؿة وكػػاف ذلػػؾ طػػنة 
والهند وقع في أيدي جميع ا حبابة والكّؿ كاف ينإلظر نإلائ   ذا الخطاب ولـ يمِض زمػف قميػؿ حإلّػى 

أّنػػه لػػـ إلخطػػر ببػػاؿ أحػػد  مػػعنػػار الحػػرب بػػيف ألمانيػػا وفرنطػػا و ميالدّيػػةة واشػػإلعمت  1879جػػاءت طػػنة 
د ا عػداءة وإلبػّدلت عّزإلػه بالّذلّػة غمبة ا لماف أبدًا فّد غمب نابميوف و ـز شّر  زيمػة ووقػع أطػيرًا فػي يػ

 الكبرى.
 

وكذلؾ أرطمت ا لواح إلى طائر المموؾة ومف جممإلها أرطؿ إلوقيػع لجاللػة ناصػر الػّديف شػا ة  
 وفي  ذا الإّلوقيع يإلفّضؿ حضرإله بّوله
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أحضرني وأحضر جميع العمماء واطمب الحّجة والبر اف حإّلى يإلبػّيف الحػّؽ مػف الباطػؿة فهرطػؿ جاللػة 
ر الّديف شا  الإّلوقيع المبارؾ إلى العمماء وكّمفهـ أف يبدوا رأيهػـ فيمػا عػرض عمػيهـة غيػر أّنهػـ لػـ ناص

يجرءوا عمى ذلؾ فطمػب مػف طػبعة أشػخاص مػف مشػا ير العممػاء أف يجيبػوا عمػى  ػذا الإّلوقيػعة ولكػف 
ا ة فبضػب جاللإلػه بعد مّدة أعػادوا الإّلوقيػع المبػارؾ قػائميف إّف  ػذا الّشػخص معػارض لمػّديف وعػدّو لمّشػ

مػػف رّد ػػـ وقػػاؿ إّف  ػػذ  المطػػهلة مطػػهلة الحّجػػة والبر ػػاف وقضػػّية الحػػّؽ والباطػػؿة فمػػا عالقإلهػػا بالعػػداء 
لمحكومػػػةب فيػػػا ليطػػػؼ كػػػـ نحػػػف راعينػػػا  ػػػؤالء العممػػػاء واحإلرمنػػػا ـ و ػػػـ عػػػاجزوف عػػػف جػػػواب  ػػػذا 

ّف إلإلإلّبػع الوقػائع الإلّاريخّيػػة الخطػابة وقصػارى الّػوؿ إّف مػا رقػـ فػي ألػػواح الممػوؾ قػد إلحّّػؽ جميعػهة  وات
ميالدّية إلجد أّنها منطبّة ومحّّّة لمػا جػاء فػي ألػواح الممػوؾ ولػـ يبػَؽ منهػا إاّل الّميػؿ  1879مف طنة 

 وال بّد مف أف يإلحّّؽ فيما بعد.
 

وكذلؾ كانت الّطوائؼ الخارجة والممؿ غير المؤمنة إلنطب إلى الجماؿ المبػارؾ أمػورًا عظيمػة  
يعإلّػػد بواليػػة حضػػرإلهة حإلّػػى أّف بعضػػًا مػػنهـ كإلبػػوا رطػػائؿة ومػػف جممػػإلهـ كإلػػب الّطػػّيد وبعضػػهـ كػػاف 

الػػّداودي مػػف عممػػاء أ ػػؿ الّطػػّنة بببػػداد رطػػالة مخإلصػػرة ضػػّمنها خػػوارؽ العػػادات الّصػػادرة مػػف الجمػػاؿ 
المبارؾ في أحواؿ مإلعّددةة ويوجد إلى اآلف في جميع جهات الّشػرؽ أشػخاص غيػر مػؤمنيف بمظهرّيػة 

 ماؿ المبارؾ ولكّنهـ يعإلّدوف بواليإله ويرووف عنه المعجزات.الج
 

وخالصػػػة الّػػػوؿ فّّنػػػه مػػػا إلشػػػّرفت نفػػػس بطػػػاحإله المّّدطػػػة طػػػواء أكانػػػت موافّػػػة أـ مخالفػػػة إاّل  
ف لـ يؤمف إاّل أّنه شهد بعظمإله.  وأقّرت واعإلرفت بعظمة حضرإلهة وغاية ما  نالؾ أّف )المخالؼ( وات
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ا قدس كانت مالقاة الجماؿ المبارؾ إلؤّثر فيهـ إلهثيرًا بدرجة أّف كثيرًا  وبمجّرد الإّلشّرؼ بطاحة 
مػػػنهـ مػػػا كػػػاف يّػػػدر أف ينػػػبس ببنػػػت شػػػفةة وكثيػػػرًا مػػػا وقػػػع أّف شخصػػػًا مّمػػػف كػػػانوا فػػػي أشػػػّد العػػػداء 
والببضػػاء أقػػّر فػػي نفطػػه بػػهّنني إذا ضػػّمني مجمػػس الحضػػور أقػػوؿ كػػذا وأجػػادؿ وأحػػاج  بكػػذا ولكّنػػه 

 إلى طاحة ا قدس إلإلمّمكه الّد شة والحيرة وال إلجد لنفطه بّدًا مف الّصمت والّطكوت. عندما كاف يصؿ
 

مػػا درس الجمػػاؿ المبػػارؾ لطػػاف العػػربة ولػػـ يكػػف لػػه معمّػػـ وال مػػدّرس ولػػـ يػػدخؿ مكإلبػػًا ولكػػف  
بالغػػػة بيانػػػه المبػػػارؾ وفصػػػاحإله بالّمطػػػاف العربػػػّي فػػػي ا لػػػواح العربّيػػػة حّيػػػرت عّػػػوؿ فصػػػحاء العػػػرب 

بائهـ والكّؿ مّّر ومعإلرؼ بهّنه ال مثيؿ له وال نظيرة ولو نمعف الّنظػر فػي نصػوص الإلّػوراة ال نجػد وبم
أّي مظهػػر مػػف المظػػا ر اإللهّيػػة خيَّػػر ا قػػواـ المنكػػرة فػػي طمػػب أّيػػة معجػػزة ووافّهػػـ عمػػى أّي ميػػزاف 

 ة والبر اف.يّّرونهة وفي إلوقيع جاللة الّشا  قاؿ بوضوح اجمع العمماء واطمبني لإلثبت الحجّ 
 

إّف الجماؿ المبارؾ وقؼ كالجبؿ مّابؿ ا عداء مّدة خمطيف طنة وكّمهـ يطمبوف إفناء  ومحو   
عدامه وكاف في نهاية الخطر طوؿ  ذ  المّدة.  ويهاجمونه جميعًا قاصديف ألؼ مّرة صمبه وات

 
ف جميع العّالء مف الّداخؿ والخارج المّطمعيف عمػى حّػائؽ ا حػواؿ مإلّفّػوف  عمػى أّف إيػراف  وات

اّلإلػػي وصػػمت إلػػى  ػػذ  الّدرجػػة مػػف الهمجّيػػة والخػػراب إلػػى اآلف يإلوقّػػؼ رقّيهػػا وإلمػػّدنها وعمرانهػػا عمػػى 
 إلروي  مبادئ  ذا الّشخص العظيـ وإلعميـ إلعاليمه.

 
إّف حضػػرة المطػػيح فػػي زمانػػه المبػػارؾ ربَّػػى فػػي الحّيّػػة أحػػد عشػػر نفػػرًا وكػػاف بطػػرس أعظػػـ  

 ع االمإلحاف أنكر المطيح ؤالء ا شخاص ولّما وق
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ثػالث مػّرات ومػػع  ػذا فػػانظر كيػؼ نفػذ أمػػر حضػرة المطػػيح بعدئػٍذ فػي أركػػاف العػالـة وقػػد ربَّػى حضػػرة 
الجمػػاؿ المبػػارؾ إلػػى اآلف آالفػػًا مػػف الّنفػػوس أوصػػموا إلحػػت الّطػػيوؼ نػػداء يػػا بهػػاء ا بهػػى إلػػى ا وج 

 وا كيؼ يكوف أمر  فيما بعد.ا عمى ولمعت وجو هـ لمعاف الّذ ب بنار االمإلحافة فالحظ
 

إذف يجػب اإلنصػاؼ بػهّف  ػذا الّشػػخص الجميػؿ كيػؼ كػاف مرّبيػػًا لمعػالـ اإلنطػانّي وكػـ ظهػػرت  
 منه آثار با رة وأّية قدرة وقّوة إلحّّّت به في عالـ الوجود.

 
(11) 

 براىين روحانّية
 

ولمّنفػوس رقػّي وانحطػاط  ممكػاف أطػوار ولمفصػوؿ دورافلو  أدوار فػي  ػذا العػالـ المػاّدّي لمّزمػاف 
ونمّوة فطورًا فصؿ الّربيع وإلاّرة فصؿ الخريؼ وآونة موطـ الّصيؼ ومػّرة وقػت الّشػإلاءة فمموطػـ الّربيػع 
طػػحاب بػػدّر  المػػدرار ولػػه نفحػػة مطػػكّية ونطػػيـ يحيػػي ا رواح و ػػواء فػػي نهايػػة االعإلػػداؿة فيػػه إلهطػػؿ 

د العالـ وإلظهػر نفحػة الحيػاة فػي الّنبػات والحيػواف ا مطار وإلططع الّشمس وإلهّب الّرياح الّمواقح ويإلجدّ 
واإلنطػػػافة وإلنإلّػػػؿ الكائنػػػات ا رضػػػّية مػػػف حالػػػة إلػػػى حالػػػة أخػػػرى وإلمػػػبس جميػػػع ا شػػػياء ثوبػػػًا جديػػػدًا 
ويخضّر ططح الببراء وإلكطو الجباؿ والّصحارى حّمة خضراء وإلورؽ ا شجار وإلز ر وإلنبػت الحػدائؽ 

لمًا آخػرة وإلإلجػّدد حيػاة مػف فػي اإلمكػاف وإلػدّب فػي ا جطػاد الخامػدة الورد والّرياحيف ويصير العالـ عا
 روح جديدة ويكإلطب العالـ لطافة وصباحة ومالحة غير مإلنا يةة إذًا فالّربيع
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ـّ يإلمػػو  موطػػـ الّصػػيؼة فإلشػػإلّد الحػػرارة ويبمػػد النمػػّو   ػػو طػػبب الحيػػاة الجديػػدة ووا ػػب الػػّروح البديعػػةة ثػػ
قّوة الحياة في عالـ الّنبات إلى درجة الكمػاؿة ويػهإلي زمػف الحصػاد وإلصػبح والّنشوء نهاية الّّوة فإلصؿ 

ـّ يػػهإلي فصػػؿ الخريػػؼ المخيػػؼ وإلهػػّب الّريػػاح  الحّبػػة بيػػدرًاة ويإلهّيػػه الّػػوت لفصػػمّي الخريػػؼ والّشػػإلاءة ثػػ
العّيمػػة ويػػهإلي دور الّطػػّـة ويػػذ ب رونػػؽ جميػػع ا شػػياء ويإلكػػّدر الهػػواء الّمطيػػؼ ويإلبػػّدؿ نطػػيـ الّربيػػع 
بريح الخريؼ وإلذبؿ ا شجار المخضػّرة ذات الطّػراوة وإلإلعػّرىة وإلرإلػدي ا ز ػار والّريػاحيف رداء الحػزف 
ـّ يػػػهإلي فصػػػؿ الّشػػػإلاء ويكثػػػر البػػػرد والّطوفػػػافة وفيػػػه ثمػػػ   ويّفػػػر البطػػػإلاف الجميػػػؿ وإلػػػزوؿ نضػػػارإلهة ثػػػ

ي حالػة المػوتة وعواصؼ وَبَرد ومطر ورعد وبػرؽ وجمػود وخمػودة وإلصػبح جميػع الكائنػات الّنباإلّيػة فػ
ويمحؽ الموجودات الحيوانية الّذبوؿ والخموؿة وعندما إلصؿ الحالة إلى  ذ  الّدرجة يػهإلي فصػؿ الّربيػع 
الجديد المنعش ليرواح مّرة أخرىة ويإلجّدد الّدور ويرفع موطـ الّربيػع طػرادقه عمػى الجبػاؿ والّصػحارى 

ؿ الموجودات وخمّة الكائنات مّرة أخرىة فإلنمو بكماؿ الحشمة والعظمة والّطراوة والّمطافةة ويإلجّدد  يك
وإلنشػه ا جطػاـ وإلخضػّر الّصػحارى وإلنضػر الّطػهوؿ وإلإلبػرعـ ا شػجار و كػذا يعػود ربيػع العػاـ الفائػت 
مػػّرة أخػػرى بنهايػػة العظمػػة والجػػالؿ. واطػػإلمرار  ػػذا الػػّدور والإّلطمطػػؿ ضػػرورّي ومناطػػب لحيػػاة الكائنػػات 

ة وعمػى  ػذا المنػواؿ إلكػوف أدوار ا نبيػاء الّروحانّيػةة يعنػي أّف يػوـ وعميه يكوف مػدار العػالـ الجطػمانيّ 
ظهػػػور المظػػػا ر المّّدطػػػة  ػػػو الّربيػػػع الّروحػػػانّي والإّلجمّػػػي الّرحمػػػانّي والفػػػيض الّطػػػماوّي ونطػػػيـ الحيػػػاة 

شػػػراؽ  إلهإلػػػّز وإلنػػػإلعش الّمػػػوب وإلطيػػػب الّنفػػػوس ويإلحػػػّرؾ الوجػػػود شػػػمس الحّيّػػػةة فيػػػه إلحيػػػا ا رواح و وات
 الحّائؽ اإلنطانّية وإلنمو وإلرإلّي في المراإلب والكماالتوإلطإلبشر 
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وإلحصػػؿ الإّلرّقيػػات الكّمّيػػة والحشػػر والّنشػػرة  ّنهػػا أّيػػاـ قيػػاـ وزمػػف حركػػة واشػػإلعاؿ وآونػػة فػػرح وطػػرور 
ـّ ينإلهػػي ذلػػؾ الّربيػػع المػػنعش لػػيرواح بالّصػػيؼ المممػػوء بالّثمػػارة فإلعمػػو فيػػه  ووقػػت انجػػذاب موفػػورة ثػػ

شػػريعإله وإلصػػػؿ جميػػع ا شػػػياء إلػػى درجػػػة الكمػػاؿ وإلبطػػػط المائػػدة الّطػػػماوّية وإلعطّػػػر  كممػػة اهلل وإلػػػرّوج
نفحػػات الّػػدس الّشػػرؽ والبػػربة وإلنإلشػػر الإّلعػػاليـ اإللهّيػػة فػػي العػػالـة وإلإلرّبػػى الّنفػػوس وإلحصػػؿ الّنإلػػائ  

رؽ شػػمس المشػػكورة وإلإلجمّػػى الإّلرّقيػػات الكّمّيػػة فػػي العػػالـ اإلنطػػانية وإلحػػيط الفيوضػػات الّرحمانّيػػة وإلشػػ
الحّيّػػػة مػػػف أفػػػؽ الممكػػػوت بنهايػػػة الّػػػّوة والحػػػرارةة وعنػػػدما إلصػػػؿ إلػػػى دائػػػرة نصػػػؼ الّنهػػػار إلميػػػؿ إلػػػى 
البػػػروب والػػػّزواؿة ويعّػػػب ذلػػػؾ الّربيػػػع الّروحػػػانّي زمػػػف الخريػػػؼ فيّػػػؼ الّنشػػػوء والّنمػػػّوة ويإلبػػػّدؿ الّنطػػػيـ 

طافػة حػدائؽ ا ز ػارة يعنػي إلػزوؿ بالّريح العّيـ ويذ ب الموطـ الّطّيـ بنضارة البطاإليف والّصػحارى ول
االنجػػػػذابات الوجدانّيػػػػة وإلإلبػػػػّدؿ ا خػػػػالؽ الّرحمانّيػػػػة وإلخبػػػػو نورانّيػػػػة الّمػػػػوب وإلإلبّيػػػػر روحانّيػػػػة الّنفػػػػوس 
وإلإلحػػػّوؿ الفضػػػائؿ بالّرذائػػػؿ وال يكػػػوف إلّػػػديس وال إلنزيػػػهة وال يبّػػػى مػػػف شػػػريعة اهلل إاّل االطػػػـ وال مػػػف 

اس ديػػػف اهلل وإلوجػػػد طّػػػوس ورطػػػوـ ويحصػػػؿ الإلّفريػػػؽ وإلإلبػػػّدؿ إلعاليمػػػه إاّل الّرطػػػـة فيمحػػػى وينعػػػدـ أطػػػ
ـّ إلهإلي أّياـ الّشإلاء فإلحيط برودة  االطإلّامة بالإّلزلزؿة فإلموت ا رواح وإلنطمس الّموب وإلخمد الّنفوسة ث
الجهػػػؿ والعمػػػى وإلطػػػإلولي ظممػػػة الّضػػػاللة الّنفطػػػانّيةة وعندئػػػٍذ يكػػػوف جمػػػود وعصػػػياف وطػػػفا ة وكطػػػؿ 

ة وبرودة وخمود جمادّيػة كمػا فػي فصػؿ الّشػإلاء الّػذي فيػه إلحػـر كػرة ا رض مػف وطفالة وشؤوف حيوانيّ 
إلػػهثير حػػرارة الّشػػمس وإلصػػير مخمػػودة مبمومػػةة وعنػػدما يصػػؿ عػػالـ العّػػوؿ وا فكػػار إلػػى  ػػذ  الّدرجػػة 
فػػذاؾ مػػوت أبػػدّي وفنػػاء طػػرمدّية وبعػػد أف ينإلهػػي موطػػـ الّشػػإلاء وشػػؤوناإله يػػهإلي الّربيػػع الّروحػػانّي مػػّرة 

 ويإلجّمى الّدور أخرى
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الجديػػػد ويهػػػّب الّنطػػػيـ الّروحػػػانّي ويإلػػػنّفس الّصػػػبح الّنػػػورانّي ويمطػػػر الّطػػػحاب الّرحمػػػانّي وإلطػػػطع أشػػػّعة 
شمس الحّيّةة فيحيا عالـ اإلمكاف حياة جديدة ويمبس خمعًا بديعةة فإلإلجّمى مػّرة أخػرى فػي  ػذا الّربيػع 

ّف ا دوار الّروحانّيػػة الجديػػد جميػػع آثػػار الّربيػػع الماضػػي وموا بػػه ورّبمػػا إلكػػ وف بحالػػة أعظػػـ وأبهػػ ة وات
 لشمس الحّيّة كهدوار الّشمس الّظا رة دائمًا في الإّلجّدد والّدوراف.

 
فمثؿ شمس الحّيّة كمثؿ الّشمس الّظا رة لهػا مشػارؽ ومطػالع مإلعػّددةة فيومػًا إلطمػع مػف بػرج  

آونػػة إلإلشعشػػع أنوار ػػا مػػف بػػرج الحمػػؿة الّطػػرطاف ووقإلػػًا مػػف بػػرج الميػػزاف وزمانػػًا إلشػػرؽ مػػف بػػرج الػػّدلو و 
العمػػـ يعشػػّوف الّشػػمس وال يفإلنػػوف بالمشػػارؽ  اومػػع ذلػػؾ فالّشػػمس شػػمس واحػػدة وحّيّػػة واحػػدةة وأولػػو 

والمطػػالع وأ ػػؿ البصػػيرة يطمبػػوف الحّيّػػة ال المظػػا ر والمصػػادرة لػػذا يطػػجدوف لمّشػػمس مػػف أّي بػػرج 
ظهرت وبرزتة فهذ  الّنفوس إلهإلدي دائمًا إلى أشرقت وطمعت ويطمبوف الحّيّة المّّدطة مف أّي نفس 

الحّيّة وال إلحإلجب عف شمس العالـ اإللهّية فعاشؽ الّشمس وطالب ا نوار يإلوّجه دائمًا إلى الّشػمس 
طػػػواء إلشعشػػػعت مػػػف بػػػرج الحمػػػؿ أو أفاضػػػت مػػػف بػػػرج الّطػػػرطاف أو طػػػطعت مػػػف بػػػرج الجػػػوزاءة أّمػػػا 

 يهيمػوف ببيػر المشػارؽة فمػثاًل إذا كانػت الّشػمس فػي الجا موف البػافموف فػال يعشػّوف طػوى البػروج وال
بػػرج الّطػػرطاف إلوّجهػػوا إليهػػا وال يبّيػػروف اإّلجػػا هـ  ػػذا لحػػّبهـ فػػي البػػروج لهػػذا يحإلجبػػوف عػػف الّشػػمس 

ـّ عوأنوار ػا إذ انإلّمػت إلػى بػرج الميػزافة مػثاًل إلشعشػ ت شػمس الحّيّػة وقإلػًا مػا مػف البػرج اإلبرا يمػية ثػػ
ـّ طمعػػت مػػف بػػرج المطػػيح فػػي نهايػػة الّػػّوة الحػػرارة إلػػنّفس الّصػػبح مػػف البػػر  ج الموطػػوّي وأضػػاء ا فػػؽة ثػػ

 واإلشراؽة فطاّلب الحّيّة طجدوا لها أينما وجدتة وأّما المإلمّطكوف
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بالمطمع اإلبرا يمي فاحإلجبوا عنها وقإلما إلجّمت عمى الّطور وأضاءت الحّيّة الموطوّيةة و ؤالء اّلذيف 
هػػا حينمػػا إلجمّػػت مػػف الّنّطػػة المطػػيحّية فػػي نهايػػة الّنورانّيػػة والجمػػوة الّرّبانّيػػة إلمّطػػكوا بموطػػى احإلجبػػوا عن

 وقس عمى ذلؾ.
 

إذًا يجػػػب عمػػػى اإلنطػػػاف أف يطمػػػب الحّيّػػػة وأف يكػػػوف ولهػػػًا بهػػػا حيثمػػػا وجػػػد ا فػػػي أّي ذات  
ضػػػاء مّّدطػػػةة وأف يكػػػوف منجػػػذبًا لمفػػػيض اإللهػػػّية وأف يكػػػوف كػػػالفراش عاشػػػًّا لمّنػػػور فػػػي أّي زجاجػػػة أ

وططعة أو كالبمبؿ مفإلونًا بالورد في أّي حديّة إلفإّلح ونبتة فّف طمعػت الّشػمس مػف مبربهػا فهػي  ػي 
فال ينببي االحإلجاب بالمشرؽ واعإلبار المبرب محّؿ البػروب وا فػوؿة كػذلؾ يجػب إلحػّري الفيوضػات 

نػػت وظهػػرتة انظػػروا اإللهّيػة والبحػػث عػػف اإلشػػراقات الّرحمانّيػػة ويجػػب الولػه واالنجػػذاب لكػػّؿ حّيّػػة با
اليهود لو لـ يكونوا مإلمّطكيف با فؽ الموطوّي ونظػروا إلػى شػمس الحّيّػة لشػا دو ا ألبإلّػة فػي المطمػع 
الحّيّّي المطيحّي في نهاية الجموة الّرحمانّيةة ولكف يا ألؼ أطؼ إلمّطكوا بمفظ موطى فحرموا مف ذلؾ 

 الفيض اإللهّي والجموة الّرّبانّية.
 

(11) 
 ى الحقيقّي لموجودبيان الغن

 
إّف شرؼ كػّؿ كػائف مػف الموجػودات وعمػّو درجإلػه يإلعمّػؽ بػهمر ويػرإلبط بكيفّيػةة فشػرؼ ا رض  

وزينإلهػػا وكمالهػػا فػػي اخضػػرار ا وإلجػػّدد ا مػػف فػػيض طػػحاب الّربيػػعة إذ ينبػػت الّنبػػات وإلإلفػػإّلح ا ز ػػار 
 ؿ الحدائؽ وإلإلزّيفوالّرياحيف وإلثمر ا شجار وإلمإلمئ بالفواكه الّمذيذة الّشهّية وإلإلشكّ 
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الّريػػاض وإلمػػبس الحّػػوؿ والجبػػاؿ حمّػػة خضػػراء وإلإلػػزّيف الحػػدائؽ والبطػػاإليف والمػػدف والّػػرىة فإلمػػؾ  ػػي 
طعادة عالـ الجماد. وأّما نهاية رقّي عالـ الّنبات وكمالػه فهػو أف يرإلفػع قػّد الّشػجرة عمػى شػاطئ جػدوؿ 

عميهػػا الّشػػمس بحرارإلهػػا ويعإلنػػي البطػػإلانّي مػػف المػػاء العػػذبة بحيػػث يهػػّب عميهػػا الّنطػػيـ العميػػؿ وإلشػػرؽ 
بإلربيإلها فيزداد نمّو ا يومًا فيومًا حإّلى إلػؤإلى ثمرإلهػا. أّمػا طػعادإله الحّيّّيػة ففػي رقّيػه إلػى عػالـ الحيػواف 
واإلنطاف باالندماج فيهما بدؿ ما يإلحّمؿ مف جطميهما. ورقػّي عػالـ الحيػواف فػي إلكامػؿ أعضػائه وقػوا  

إليػػهة  ػػذا  ػػو نهايػػة عّزإلػػه وشػػرفه وعموّيإلػػه. مػػثاًل إّف نهايػػة مػػا يطػػعد بػػه  وجوارحػػه ووجػػود مػػا يحإلػػاج
الحيواف أف يكوف في مرعى خصيب نضيرة ميا ه جارية وفي غاية العذوبةة أو فػي غابػة نضػرة فػي 
غاية الّطراوةة فّذا إلهّيه له مثؿ  ػذا فػال يإلصػّور لمحيػواف طػعادة فػوؽ  ػذ  الّطػعادةة ومػثاًل لػو أّف طيػرًا 

خذ عّشًا ببابة مخضّرة في بّعة عالية لطيفة عمى أعمى أفناف دوحة عظيمةة وإلوّفر لػه كػّؿ مػا يريػد اإلّ 
مف حبوب وميا  فهذ   ي الّطعادة الكّمّية لمّطيرة ولكف طػعادإله الحّيّّيػة فػي انإلّالػه مػف عػالـ الحيػواف 

طة الهػػػواء والمػػػاء فإلإلحمّػػػؿ إلػػػى عػػػالـ اإلنطػػػاف كالحيوانػػػات الّذّرّيػػػة اّلإلػػػي إلحػػػّؿ فػػػي جػػػوؼ اإلنطػػػاف بواطػػػ
وإلعّوض ما يفّد  جطـ اإلنطافة  ذ   ػي نهايػة عػّزة الحيػواف وطػعادإلهة وال يإلصػّور لػه عػّزة بعػد  ػذا. 
إذًا صػػار مػػف الواضػػح المعمػػوـ أّف  ػػذ  الّنعمػػة والّراحػػة والثّػػروة الجطػػمانّية  ػػي الّطػػعادة الكاممػػة لمجمػػاد 

ثػػروة أو غنػػى أو راحػػة أو دعػة فػػي العػػالـ الجطػػماني إلعػػادؿ  والّنبػات والحيػػوافة وال يمكػػف أف إلوجػػد أّيػة
غنى  ذ  الّطيور  ّف  ذ  الّصحارى والجباؿ فناء وكر اة وجميػع الحبػوب والبيػادر ثروإلهػا وقّوإلهػا بػؿ 

 جميع ا راضي والّرى والبياض والمراعي والبابات
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ص ذلػؾ مػف ثروإلػه شػيئًاة فهػؿ والّصحارى ممكهاة  ّنػه مهمػا أخػذ الّطيػر مػف الحبػوب وأعطػى فػال يػنّ
  ذا الّطير أغنى أـ أغنياء بني اإلنطافب

 
إذًا صار مف المعموـ أف عّزة اإلنطاف وعمّو  ليطإلا مجّرد الّمذائذ الجطمانّية والّنعـ الّدنيوّيةة بؿ  

إّف  ػػذ  الّطػػعادة الجطػػمانّية فػػرعة وأّمػػا أصػػؿ رفعػػة اإلنطػػاف فهػػي الخصػػاؿ والفضػػائؿ اّلإلػػي  ػػي زينػػة 
حطاطات وجدانّية ومحّبة إلهّية ومعرفة ا لحّيّة اإلنطانّيةة و ي طنوحات رحمانّية وفيوضات طماوّية وات

نصػػاؼة صػػدؽ وألطػػاؼة وشػػهامة  دراكػػات عّمّيػػة واكإلشػػافات فّنّيػػةة عػػدؿ وات رّبانّيػػة ومعػػارؼ عمومّيػػة وات
دؽ فػي جميػع ا مػورة ذاإلّيةة ومروءة فطرّيةة وصيانة الحّوؽة والمحافظة عمى العهد والميثاؽة والّصػ

وإلّػػديس الحّيّػػة فػػي جميػػع الّشػػؤوفة وإلضػػحية الػػّروح لخيػػر العمػػوـة والمحّبػػة والّرأفػػة لجميػػع الّطوائػػؼ 
اإلنطانّيةة واإلّباع الإّلعاليـ اإللهّيةة وخدمة الممكوت الّرحمانّية و داية الخمؽ وإلربيػة ا مػـ والممػؿ.  ػذ  

بشػر فػي العػالـ اإلمكػانية  ػذ   ػي الحيػاة ا بدّيػة والعػّزة  ي طعادة العالـ اإلنطانّية  ػذ   ػي رفعػة ال
الّطػػماوّيةة وال إلإلجمّػػى  ػػذ  الموا ػػب فػػي حّيّػػة اإلنطػػاف إاّل بّػػّوة ممكوإلّيػػة إلهّيػػة وإلعػػاليـ طػػماوّيةة  ّنهػػا 
إلإلطّمب قّوة ما وراء الّطبيعػةة وفػي عػالـ الّطبيعػة نمػاذج ممكنػة مػف  ػذ  الكمػاالتة ولكػف ال ثبػات لهػا 

 بّاء كما ال إلثبت أشّعة الّشمس عمى الجدار.وال 
 

وقد وضع الػّرّب الػّرؤوؼ إلاجػًا وّ اجػًا كهػذا عمػى رأس اإلنطػاف فعمينػا أف نطػعى ليطػطع عمػى  
 العالـ نور دّر  الّمّماع.
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 القسم الثّاني
 
 طيحّيةّة بمطائؿ في المفي بعض المّاالت المإلعمّ 
 
 (عمى المائدة )محادثات
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(12) 

  المعقوالت ال سبيل إلظيارىا وبيانيا أنّ  في بيان
 المحسوسات إاّل في قميص

 
ى إلهإلػػدي حإلّػػ  اونػػذكر  فػػي إدراؾ المطػػائؿ ا خػػرى الإلػػي ذكرنا ػػا  نػػاؾ مطػػهلة لهػػا دخػػؿ عظػػيـ

 المطائؿ وإلمؾ  ي  إلى جو ر
 

يعنػػي أّف الّشػػيء الػػّذي  درؾ بػػالحّس ومػػات إلػػمعم يفةة إلنّطػػـ إلػػى قطػػماإلنطػػانيّ  إّف المعمومػػات
 درؾ بػالحّس إلػ  ػذ  الّشػمس مػثالً  .ونه محطوطػاً مّ يط مسأو الّذوؽ أو المّ  إلدركه العيف أو ا ذف أو الّشـّ 

وائح إلطػمعها والػرّ   ّف ا ذف ةوكػذلؾ ا صػوات إلػدرؾ بػالحّس  ّنهػا محطوطػةةإيّولػوف   ّنها إلػرى فمهػذا
  ّف الّذوؽ يػدرؾ حمو ػا وحامضػها ومالحهػاة ةبالحّس  عوـ إلدرؾها والطّ  ّف ا نؼ إلشمّ  ةإلدرؾ بالحّس 

 حّائؽ محطوطة.  ّف الّممس يدركهما فيّولوف لكّؿ  ذا والبرودة إلدركاف بالحّس  والحرارة
 

لمعّولػة الإلػي لػيس االحّػائؽ  يعنػي ة  ػو المعّػوالتةوأّما الّطـ اآلخر مف المعمومات اإلنطانيّ 
الّػػػّوة العّمّيػػػة ليطػػػت محطوطػػػة والّصػػػفات  فّ إمػػػثاًل  محطوطػػػةة وليطػػػت ارجّيػػػةلهػػػا مكػػػاف وال صػػػورة خ

معّولػػػة ال  حّيّػػػة أيضػػػاً  وكػػػذلؾ الحػػػبّ  حّػػػائؽ معّولػػػة هػػػانّ إبػػػؿ  بإلمامهػػػا ليطػػػت محطوطػػػةة اإلنطػػػانّية
إلرا ػػا العػػيف وال يشػػّمها ا نػػؼ وال يػػدركها الػػّذوؽ وال   ّف  ػػذ  الحّػػائؽ ال إلطػػمعها ا ذف وال محطوطػػةة

 بالّممسة إلحّس 
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ونور وكهرباء ومبناطيسة إلمؾ  ة بحرارةر عف قوا ا في الحكمة الطبيعيّ ى الماّدة ا ثيرّية الإلي يعبَّ حإلّ 
وكذلؾ الّروح  ةبيعة أيضًا حّيّة معّولة ال محطوطةنفس الطّ  ال محطوطة وكذلؾ أيضًا حّيّة معّولة

عند إلبيانها  فهنت مجبر لحّائؽ المعّولةوعندما إلريد بياف  ذ  ا ال محطوطةة حّيّة معّولة اإلنطانيّ 
شؤونها وح و الخارج طوا ة فّف أردت بياف حّيّة الرّ  إذ ال يوجد في عمى إفراغها في قالب محطوس

ّف الحزف إمثاًل  إذ ال يوجد في الخارج طوا ة مجبر عمى بيانها في صورة محطوطة ومراإلبها فهنت
طعة في وحانية إلّوؿ ضاؽ قمبي أو اإلّ الرّ  إلمؾ الكيفّية رور مف ا مور المعّولة فّذا أردت بيافوالطّ 

ذا  ةة معّولةبؿ  ي كيفّية روحانيّ  ةاإلنطاف وال في قمبه ضيؽ وال طعة حاؿ أّنه لـ يحصؿ في روح وات
ى كثيرًاة في حاؿ أّنه باٍؽ فالنًا إلرقّ  فّ إمثاًل إلّوؿ  نها بصورة محطوطةأردت البياف فهنت مجبر أف إلبيّ 

مّامه في حاؿ أّنه كطائر ا شخاص يمشي عمى ا رضة  هة وفالنًا عالمه ومحمّ في مّا مطإلّرّ 
ذا أردت البياف فهنتي كيفّية روحانيّ رقّ والإلّ  العموّ  ولكف  ذا ف ذلؾ أف إلبيّ  مجبر ة وحّيّة معّولةة وات
نظر ممةة فاور والجهؿ بالظّ مثاًل إلؤوؿ العمـ بالنّ  محطوطةة  ّنه ال يوجد في الخارج طوا ة بصورة

فعندما إلريد  ّنها فّط كيفّية معّولةإأو الجهؿ ظممة محطوطةب الة بؿ  يحّس  اآلف  ؿ العمـ نور
ـّ اطإلنارة في حاؿ  فّ إممةة وإلّوؿ ورة وعف الجهؿ بالظّ ر عف العمـ بالنّ بيانهما إلعبّ  قمبي كاف مظممًا ث

عندما نريد البياف أف نا مجبروف ولكنّ  أّف نور العمـ وظممة الجهؿ حّيّة معّولة وليطت محطوطة
طيح ليطت  ي في الم إذًا صار مف المعموـ أّف الحمامة الإلي دخمت .عنها بصورة محطوطة نعّبر

 ةروحانيّ  ةالحمامة المحطوطة بالعيفة بؿ كانت كيفيّ 
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مف نارة والحاؿ أّنه  ر في الإّلوراة ظهر الّمه في عمودكفهيـ والإلّفهـة مثاًل ذلمإلّ  وبّينت بصورة محطوطة
محطوطةة ويإلفّضؿ  طوطة بؿ الحّيّة المعّولة الإلي بّينت في صورةورة المحيس المّصد  ذ  الصّ ل

باطف الّمه أو طيح في فهؿ كاف حضرة الم 1"في األب األب في االبن واالبن"طيح بّوله حضرة الم
عبارة  ببيافولنهِت محطوطة.  ت في صورةنالّمهة بؿ  ذ  كيفّية معّولة بيّ الّمه في باطف المطيحة ال و 

يا سمطان إّني كنت كأحٍد من العباد وراقداع عمى "حضرة الجماؿ المبارؾ الإلي يإلفّضؿ بها قائاًل 
 ليس ىذا من عندس بل من لدن عزيز المياد مّرت عمّي نسائم الّسبحان وعّممني عمم ما كان

ي والحاؿ ضعف الّزماف الما  زّ نو و م الإّلجمي و و معّوؿ وليس بمحطوس  ذا مّاـ 2"عميم
ـّ  ة وليس المّصود منه أّنه كاف نائمًا فيواالطإلّباؿ فهذا إلمثيؿ وإلعبيرة مجاز ال حّيّة الواقع ث

ظ حاؿ الحركةة ة مثاًل النوـ حاؿ الّطكوف والإلّيّّ ف حاؿ إلى حاؿم اطإليّظة بؿ  و عبارة عف انإلّاؿ
طي حاؿ الّظهورة مثاًل يعّبر بالفار  وـ حاؿ الخفاء واليّظةوـ حاؿ الّصمت واليّظة حاؿ الّنطؽة النّ النّ 

حييت بمجيء فه إلةفاطإليّظت بمجيء الربيعة أو ا رض كانت ميّ  والعربي أّف ا رض كانت نائمة
ّف المظا ر المّّدطة كانت وال إفي عالـ المعانية والخالصة  وإلشبيه وإلهويؿ فهذا إلعبير إلمثيميّ  الّربيعة

ؿ في ذواإلها وغاية ما  نالؾ أّنهـ طاكنوف صامإلوف قبؿ لإلّبدّ بّير واإلزاؿ حّائؽ نورانية ال يحصؿ الإلّ 
 هور كالّنائـة وناطّوف مشرقوف بعد الّظهور بمثابة اليّظاف.الظّ 
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(13) 
 سيحوالدة حضرة الم

 
 سبلّطؤاؿ  كيؼ كانت والدة حضرة المطيح مف روح الّدا
 

مإلّفّوف عمى أّف حضرة لهّيوف الجواب  اخإلمؼ اإللهّيوف والمادّيوف في  ذ  المطهلةة فاإل
بّد له  مطإلحيمةة وال والدإله عمى  ذ  الكيفّية ممإلنعة يوف أفّ سة وإلّصور المادّ المطيح ولد مف روح الّد

يعني إلمّثؿ روح  3"اع فأرسمنا إلييا روحنا فتمّثل ليا بشراع سويّ "ويإلفّضؿ في الّرآف بّوله  مف أب
بّد  رآة وخاطب مريـة فالمادّيوف مجمعوف عمى أّنه الكالّصورة الإلي إلإلمّثؿ في الم الّدس بصورة بشرّية

ؽ وجود  بدوف أف يمّّح وال يإلحّّ  ّف الجطـ الحّي ال يإلكّوف مف جطـ مّيتإمف االزدواجة ويّولوف 
الّذكور اإلناثة ومإلّفّوف عمى أّف ذلؾ ليس ممكنًا في الحيواف فكيؼ باإلنطاف وال في الّنبات فكيؼ 

ة حإّلى أّنهـ أيضا يّ في جميع الكائنات الحّية والنباإل لّذكور واإلناث  ذ  موجودةجّية ابالحيوافة  ّف زو 
سبحان الّذس خمق األزواج كّميا مّما تنبت األرض " وف بالّرآف عمى زوجّية ا شياء بّوله إلعالىيطإلدلّ 

ّل شيٍء ومن ك" يعني أّف اإلنطاف والحيواف والّنبات جميعها مزدوج .4"ومن أنفسيم ومّما ال يعممون
صة أّنهـ يّولوف ال يإلّصور إنطاف مف . والخالني خمّنا الكائنات جميعها مزدوجةيع 5"خمقنا زوجين

ّف  ذ  الّضّية ليطت مف الّضايا المطإلحيمة الممإلنعةة أيف يّولوف في جوابهـ ة ولكّف اإللهيّ غير أب
 مطإلحيؿ بيف شيء كّنها لـ إلحدث مف قبؿة و ناؾ فرؽول
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لـ إلحصؿ  ة في آف واحدرؽ والبرب با طالؾ البرقيّ ّف مخابرة الشّ إقبؿة مثاًل  لـ يحدث مف وشيء
فإلوغراؼ لـ يكف معروفًا مف قبؿ ومع  ذا لـ يكف مطإلحياًلة المف قبؿ ومع ذلؾ لـ إلكف مطإلحيمةة و 

 ّيوففنوغراؼ فّنه لـ يكف معروفًا مف قبؿ ومع ذلؾ لـ يكف مطإلحياًلة ومع ذلؾ ظّؿ المادّ الومثؿ ذلؾ 
فيّوؿ  ؿ  ذ  الكرة ا رضّية قديمة أـ حادثةب مصّريف عمى رأيهـة فيّوؿ اإللهّيوف في الجواب 

في البداية وحصؿ  ف والكشفّيات الكاممةة وكانت كرة نارّيةبموجب الفنو  ّيوف ثبت أّنها حادثةالمادّ 
ـّ اإلنطافة فيّوؿ  وافـّ إلكّوف فوقها الّنباتة وبعد  وجد الحياالعإلداؿ بالإّلدري  فظهرت الّشرة ث ث

يّينًا وليس قديمًاة ف اإلنطاف عمى الكرة ا رضّية حادثاإللهّيوف قد إلبّيف واإّلضح مف إلّريركـ أّف نوع 
 دثة فهؿ إلكّوف اإلنطاف مف غير أبوال أـة  ّف وجود الّنوع اإلنطانّي حا ما كاف لسنطاف ا ّوؿ أب

ف دوف أبب عمى أّنكـ معإلرفوف بهّف اإلنطاف ا ّوؿ وجد وال أـ ولو بالإّلدري  أعظـ إشكااًل أـ وجود  م
 في إمكاف وجود اإلنطاف مف غير أبوأـة فال شبهة إذًا  ي  أو في مّدة قميمة مف غير أبطواء بالإّلدر 

ف إلعّدو  مطإلحياًل فميس مف اإلنصاؼة مثاًل لو إلّوؿ كاف  ذا ات عّد  ذا مطإلحياًلة و مكف أف يوال ي
ـّ إلّوؿ الّطراج مضيئًا وقإلًا  يضيء مف دوف  ّنه مف المطإلحيؿ أفإما مف دوف الفإليمة والّد فة ث

باعإلّاد الماّدّييف لـ ة وأّما اإلنطاف ا ّوؿ طيح كاف له أـّ الفإليمةة فذلؾ بعيد عف اإلنصاؼ فحضرة الم
 .وال أـّ  يكف له أب
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(14) 
 لو زة من ال أبعن مي سؤال

 

 أبب وجد مف غير الّطؤاؿ  ما  ي أفضمّية شخصٍ  
 

ذا كاف ثّمة فضؿ إلنطاف الشّ  فّ إالجواب    خص الجميؿ جميٌؿ طواء كاف له أب أو مف دونه وات
ّنما طبب العّزة  ا نبياء والّرطؿ  ّنه وجد مف غير أب مف كؿّ  ة فلدـ أعظـ وأفضؿمف غير أب وأـة وات
بمثابة  اّدة والّصورة و مادت مف الملّ والكماالت اإللهّيةة فالّشمس إلو  الإلجمّيات والفيوضات والعظمة  و

صرؼة  ولكّنها نّص والّظممات ال ماّدة لها وال صورة وال أب وال أـّ ضة ا ب وا ـ ولكّنها كماؿ مح
فة الّطا رةة وال شّؾ فالماّدة الجطدّية لحضرة آدـ  ي الإّلرابة والماّدة الجطدّية لحضرة إبرا يـ  ي الّنط

الإّلراب والجمادة وفضاًل عف  ذا فّّنه يّوؿ مإلفّضاًل في اآلية الطّيبة الّطا رة أحطف مف  ف الّنطفةأ
وأّما كّل الذين قبموه فأعطاىم سمطاناع أن يتيروا "ا ّوؿ مف إنجيؿ يوحّنا  صحاحالثّالثة عشرة مف ا 

 لن مشيئة جسد وال من مشيئة رجوال م ون باسمو الّذين ولدوا ليس من دمأوالد الّمو، أس المؤمن
مف يف لـ يكف مف الّّوة الجطمانّية أيضًا بؿ عمـ مف آية يوحّنا  ذ  أّف وجود الحواريّ في "بل من الّمو

  الحّيّة الّروحانّية فميس شرؼ حضرة المطيح وعظمإله  ّنه وجد مف غير أب بؿ شرفه ومجد
 يات اإللهّية. ولو كانت عظمة حضرة المطيح لكونه ولد مف غير أببالكماالت والفيوضات والإّلجمّ 

إلفّضاًل في م . وفي الإّلوراة يّوؿ الّربّ وال أـّ  جب أف يكوف آدـ أعظـ منه  ّنه وجد مف غير أبلو 
 وجبل"فر الإّلكويف في اآلية الّطابعة الثّاني مف ط صحاحا 
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جد فانظروا قوله و  "ةساع حيّ م تراباع من األرض ونفخ في أنفو نسمة حياة فتار آدم نفالّرب اإللو آد
عمى أّنهـ أيضًا مف  يف إلدؿّ رة يوحّنا في حّؽ الحواريّ ياة وفضاًل عف  ذا فّّف عباآدـ مف روح الح
لكّؿ عظيـ  و  ّيّ ة إذًا صار مف المعموـ أّف الحّيّة المّّدطة يعني أّف الوجود الحّيا ب الّطماويّ 

 فضالً  إذا كاف وجود اإلنطاف مف غير أب أعظـ س. والخالصة أّنهمف الحّؽ ومف نفخة روح الّد
الحّية أحطف أـ  خمؽ مف الماّدةة فهؿ اإلنطاف الّذي يفلدـ أعظـ مف الجميع  ّنه ال أب له وال أـّ 

ماّدة الحّية أحطف أّما حضرة المطيح فّد خمؽ مف المف الإّلرابة ال شّؾ أّف الّذي ي خمؽاإلنطاف الّذي ي
 ؽ وجود  مف روح الّدس.لد وإلحّّ و 
 

مّّدطة وعظمة المظا ر اإللهّية إّنما يكوف بالكماالت وخالصة الّوؿ أّف شرؼ الّنفوس ال 
 انّية ال بطوا ا.ات الّربّ ياإللهّية والفيوضات والإّلجمّ 

 
(15) 

 سيحفي تعميد حضرة الم
 

حينئٍذ جاء يسوع من "الثّالث في اآلية الثّالثة عشرة  تحاحورد في إنجيل مّتى في األ 
ّن يوحّنا منعو قائالع أنا محتاج أن أعتمد من  وأنت لكمنو و  دالجميل إلى األردّن إلى يوحّنا ليعتم

 "لو. حينئٍذ سمح و ىكذا يميق بنا أن نكمل كّل برّ آلن ألنّ ا تأتي إلّي فأجاب يسوع وقال لو اسمح
 

وما  ي الحكمة  طؿ الإّلعميد مع وجود كماله الّذاإليّ الطؤاؿ  فما احإلياج حضرة المطيح إلى غُ  
 في ذلؾب

 
ؿ الإّلوبة وكاف حضرة يوحّنا ينصح الّنفوس ويوصيهـ ويإلّوبهـ عميد  و غطالجواب  أصؿ الإلّ 

ـّ يع  د ـة إذًا صار مف الواضح أّف البطؿمّ ث



 -  56  - 

ر جطمي وإلّّدطه عف ا وطاخ البدنّيةة كذلؾ هّ ميع الّذنوبة يعني أي رّب كما إلطوبة مف جلمإلّ  رمز
صياف باب أحدّيإلؾة فالإّلوبة رجوع عف العالـ الّطبيعة ومّما ال يميؽ بطّهر روحي وقّدطها مف أوطاخ ع

طّهر  يعني أي ربّ  فيإلوب اإلنطاف ويبإلطؿ بعد البعد والحرمافة إذًا فهذا البطؿ رمزإلى الّطاعة 
 ما طواؾ. ه عف حبّ ه وقّدطقمبي وطّيبه وزكب 

 
طببًا  ليكوف ّنة يوحّنا  ذ  بيف العموـ في ذلؾ الّزمافة إلعّمد حضرإلهطيح إجراء طولّما أراد الم 
ف كاف طالّناموسة أي ا ه الخمؽ وليكمؿبّ في إلن ّناة إاّل أّنه كاف في ّنة يوحلّشريعة الّطابّةة والإّلعميد وات

طؿ الإّلعميدة غير يح محإلاجًا لبطالّشرائع اإللهّيةة وما كاف الم ؿ الإّلوبةة وكاف جاريًا فيالحّيّة غط
طيح ماف وعنواف بشارة الممكوتة أجرا  حضرة المممدوحًا في ذلؾ الزّ أّنه لّما كاف  ذا العمؿ مّبواًل 
بل يجب أن يكون الّتعميد بالماء  ليس الّتعميد بالماء العنترسّ "ولكّنه إلفّضؿ وقاؿ فيما بعد 

ٍٍ آخر 6"والّروح وليس المّصود بالماء  نا الماء  7"إّن الّتعميد بالّروح والّنار" وقاؿ في موضِع
ومف  نا يعمـ أّنه ليس البرض مف  "الّتعميد بالّروح والّنار"ر العنصرّي  ّنه يصّرح في موضٍع آخ

 والماء عمـ إلهيّ  ة إذًا فالّروح فيضبالّنار محاؿ الماء العنصرّييفة  ّف الإّلعميدو  الّنار والماء الّنار
 ة الّمه بمعنى أّف الماء العنصرّي ال يكوف طبب طهارة قمب اإلنطاف بؿ يطّهر جطمهوالّنار محبّ  ةوحيا

ّهر ة يعني أّف الّمب قمب اإلنطاف وإلط والّروح الإّلي  ي عمـ وحياة إلطّيب فّطة ولكّف الماء الّطماويّ 
 س ويإلّّدس به يصير قمبًا طّيبًا طا رًا.الّذي يهخذ نصيبه مف فيض روح الّد
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والمّصود  و إلطهير حّيّة اإلنطاف وإلّديطها مف أوطاخ عالـ الّطبيعة كالبضب والّشهوة  
ر والكذب والّنفاؽ والإّلزوير وحّب الّذات وأمثالها مف الّصفات الّبيحةة وال طبيؿ لّدنيا والإّلكبّ وحّب ا

سة كما يّوؿ مف الواجب الاّلـز حكـ الّنفس والهوى إاّل بإلهييدات فيض روح الّدلنجاة اإلنطاف مف 
ة الّمهة ويجب حياةة ونار محبّ ة وماء العمـ والالإّلعميد بالّروح والماء والّنار ويعني بروح الفيض اإللهيّ 

اّل فما ثمرة الإّلعميد بالماء يإلعّمد اإلنطاف بالّروح والماء والّنار ليطإلفيض مف الفيض ا بديّ  أف ة وات
الإّلعميد بالماء كاف رمزًا لمإّلوبة واالطإلبفار مف الخطايا والّذنوبة وال لزوـ لهذا الّرمز  ولكفّ  العنصريّ 

 ر.ومّرّ  ؽة الّمه أمر محّّ حّيّإله الإّلي  ي الإّلعميد بالّروح وبمحبّ في دور الجماؿ المبارؾ  ّف 
 

(16) 
 ضرورة الّتعميد

 
ف لـ يكف ذالّطؤاؿ   ؿ غطؿ الإّلعميد موافؽ والـز أـ الب فّف كاف موافًّا والزمًا كيؼ نط   وات

 كذلؾ فكيؼ أجرا  يوحّنا.
  

زـو كناتة وال انفكاؾ لمّ مّذاإلّية لممالجواب  إّف إلّطور الّزماف وإلبّير ا حواؿ مف الّمواـز ال
الماء والّشعاع عف  عف الّنار والّرطوبة عف ّيّة ا شياءة ومثاًل إّف انفكاؾ الحرارةعف ح الّذاإليّ 

ة واـز الّذاإليّ إلبّير ا حواؿ وإلبّدلها مف المّ  ة  ّف  ذ  لواـز ذاإلّية وحيث أفّ محاؿ الّشمس ممإلنع
 يضًا إلبعًا لإلبّيرات الّزمافةلمممكنات فكذلؾ إلإلبّدؿ ا حكاـ أ
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ؾ الحاؿ لمّإلضى الحاؿة ولّما إلبّيرت إلم موطوّية في زمف حضرة موطى مناطبةومثاًل كانت الّشريعة ال
 وال موافّة مناطبة ت غيرخت إلمؾ الّشريعة  ّنها أصبحوإلبّدلت في زمف حضرة المطيحة نط

الّطالؽة ومف بعد حضرإله حّمؿ أربعة مف كـ الّطبت وحّرـ ة فهبطؿ حضرة الّروح حلمعالـ اإلنطانيّ 
ّة والّدـ وقرابيف ّرمة في الإّلوراة ما عدا لحـ المنخنحهـ بطرس وبولس لحـ الحيوانات المالحواريّيف من

أيضًا وأبّى  ا ربعةة ثـّ حّمؿ بولس الّدـ والمنخنّة وذبائح ا صناـا صناـ والّزناة وأبّوا  ذ  ا حكاـ 
في  ومتيّقن إّني عالم" 14اآلية  14 صحاحفي رطالإله إلى أ ؿ رومّية في ا  إلحريـ الّزنا كما كإلب

كر في وكذلؾ ذ "ليس شيء نجساع بذاتو إاّل من يحسب شيئاع نجساع فمو ىو نجس يسوع أنّ  الّربّ 
لمّطاىرين وأّما  كّل شيء طاىر"ا ّوؿ مف رطالة بولس الّرطوؿ إلى إليطس  صحاحمف ا  15اآلية 

طذ فكاف  ذا النّ  "طاىراع بل قد تنّجس ذىنيم أيضاع وضميرىم ير المؤمنين فميس شيءوغ لمّنجسين
إلبّيرت  والإّلبيير والإلّبديؿ  ّف عصر المطيح لـ يكف يّارف بعصر موطى بؿ ا حواؿ ومّإلضياإلها قد

اؤ  ـ أطبّ وأنبياء الّمه ورطمه   يث أّف عالـ الوجود بمثابة إنطافّية ولذا نطخت إلمؾ ا حكاـة وحبالكمّ 
بؿ إلعإلريه ا مراض المخإلمفة ولكّؿ مرض  الحاذقوفة وال يبّى شخص اإلنطاف عمى حالة واحدة

واحدة بؿ يبّير في  بيب الحاذؽ ال يعال  كّؿ العمؿ وا مراض بوطيمةمخصوصة إذًا فالطّ  عالج
شديدة  ذا الّشخص بحّمى   دوية بما يناطب ا حواؿ ومخإلمؼ ا مراضة فّذا أصيبالعالج وا

ذا انّمب مزاج  ذا الّشخص في وقت آخر وإلبّدلت  الطبيب الحاذؽ إلى إعطائه أدوية رّ اضط باردةة وات
ا الإّلبيير ةة و ذحارّ  دة بهدويةبيب الحاذؽ إلى اطإلبداؿ ا دوية البار الطّ  رّ الحرارة بالبرودة اضط

 ا مثاًل  ؿ مف الممكفنظرو ابيبة فؽ الطّ والإلّبديؿ مف مّإلضيات حاؿ المريض ودليؿ جميؿ عمى حذ
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ر وا واف ال والّمهة  ذا مطإلحيؿ ومحاؿة إذًا كاف مف الّضروري أف الإّلوراة في  ذا العص إجراء شريعة
ـّ انظروا إلى غط ؿ الإّلعميد في زمف يوحّنا المعمداف فّّنه إلنطذ شريعة الإّلوراة  ذ  في زمف المطيحة ث

طيحة أّما في جميع المعاصي وينإلظروا ممكوت الممف كاف طبب إلذّكر الّنفوس وإلنّبهها حإّلى يإلوبوا 
ع في الماء المخموط بزيت الّزيإلوفة ـ فالكاثوليؾ وا رثوذكس بلطيا يعّمدوف ا طفاؿ الّرضّ ا ّيا   ذ

يد ويضطربوفة إلعب ويرإلعشوف في وقت الإّلعمالعمؿ المحإّلى أّف بعض ا طفاؿ يمرض مف  ذا 
 د عمى الجبا  وليس ليطفاؿ إحطاس روحانيّ يا  الإّلعميأخرى يرّشوف م وبعض الّطس في جهات

ّف إفي الحالة ا ولى أـ في الحالة الثّانيةة إذًا فما فائدة  ذا العمؿب بؿ  مف الوجو  طواء بهّي وجه
ّضع في  ذا الماءة فال  و طوف  ؤالء ا طفاؿ الرّ طائر الممؿ يإلعّجبوف ويند شوف قائميف لماذا يبطّ 

 رونها.ؿ وال  و طبب إيمانه وال  و طبب إليّّظه بؿ  و مجّرد عادة يجطبب إلنّبه الّطف
 

ف  كذا بؿ كاف حضرة يوحّنا ينصح الّنفوس أواًّل ويدّلهـ ا في زمف يوحّنا المعمداف فمـ يكأمّ  
ـّ يشّوقهـ النإلظار ظهور المطيح وكاف كّؿ نفس عندما إلبإلطؿ عمى الإّلوب ة مف الخطايا والّذنوبة ث

جطد ا مف ا وطاخ الّظا رّية أيضًاة  ع والخشوع وإلّطهرمف الّذنب بنهاية الإّلضرّ  إلإلوب غطؿ الإّلعميد
آنًا بعد آف بكماؿ  طيح والّدخوؿ في ممكوت روح الّمهلّميؿ والّنهار ينإلظروف ظهور الموكانوا با

ع  ّنه طبب لنطذ الّشرائ الّروف وا عصار ر ا حواؿ وإلبّدؿ مّإلضياتيّ االشإلياؽ. والخالصة أّف إلب
إلضيات بيف مّ كـ مف إلفاوت نظرواافليحواؿة  يهإلي زماف إلكوف إلمؾ ا حكاـ غير مالئمة ومطابّة

 ططى والّروف ا خيرةة فهؿ مف الممكف اآلف إجراء أحكاـ الّروفالّروف ا ولى والّروف الو 
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يات الّروف مّإلض محاؿة وكذلؾ ال إلكوف ا خيرب مف الواضح أّف ذلؾ ممإلنعا ولى في  ذا الّرف 
ؿة فا حكاـ في عديدةة بؿ ال بّد مف الإّلبيير والإلّبدي الحالّية موافّة لمّروف اآلإلية بعد مضّي قروف

أوروّبا ونظمها في  في قوانيف أوروّبا في إلبيير وإلبديؿ مإلواصؿ فكـ مف أحكاـ كثيرة كانت موجودة
ا حواؿ  ر ا فكار وإلبّدؿا جاء مف إلبيّ يير والإلّبديؿ إّنمت اآلفة فهذا الإّلبالّطنيف الّطابّة قد نطخ
ر الّطبت ادة عالـ البشرة مثاًل إّف أحكاـ الإّلوراة حكـ الّإلؿ لمف يكططع إلؿّ وا طوارة وبدوف ذلؾ إلخ

  الّروفب مف الواضح أّف بؿ في الإّلوراة عشرة أحكاـ لمّإلؿ فهؿ مف الممكف إجراء إلمؾ ا حكاـ في  ذ
كاٍؼ عمى الحكمة البالبة  لت وإلبيير ا حكاـ وإلبديمها دليؿبدّ محاؿة لهذا إلبّيرت وإل  ذا ممإلنع

 طوبى لممإلفّكريف. اف الّنظر في  ذ  المطائؿ  طباب واضحة الئحةاإللهّيةة فيمـز إمع
 

(17) 
 ما المراد من الخبز والخمر

 
إّننني أننا الخبننز الننّذس ننزل مننن الّسننماء إن أكنل أحنند مننن ىننذا "الّطػؤاؿ  يّػوؿ حضػػرة الَمطػيح 

 فما المّصود مف  ذا البيافب  8"ا إلى األبدخبز يحيال
 

مػػف  والكمػػاالت اإللهّيػػة يعنػػي أّف كػػؿّ بػػز  ػػو المائػػدة الّطػػماوّية الجػػواب  المّصػػود مػػف  ػػذا الخ
نّيػة ويهخػذ نصػيبًا س مف ا نػوار الّرحمابإلي يكإلطب مف الفيوضات اإللهّية ويّيإلناوؿ مف  ذ  المائدة أ

 ّية.يا حياًة أبدمف كماالإلي يح
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 و روح الحياة وإلمؾ  ي الكمػاالت اإللهّيػة والجمػوة الّربانّيػة والفػيض  والمّصود مف الّدـ أيضاً 
 ة جرياف دورإله إلكإلطب الماّدة الحيوّية مف الّدـة يّوؿاإلنطاف بواطط ة  ّف جميع أجزاء بدفالّصمدانيّ 
لنيس ألّنكنم رأينتم آينات بنل تطمبنونني  أقنول لكنم أننتم"مف إنجيؿ يوحّنػا  6 صحاحمف ا  26في آية 

الحوارّيػػػوف فشػػػبعوا منػػػه  ػػػو  أكمػػػهومػػػف الواضػػػح أّف الخبػػػز الػػػّذي  "مألّنكنننم أكمنننتم منننن الخبنننز فشنننبعت
الّنازل من الّسماء  ألّن خبز الّمو ىو"المذكور  مف الفصؿ 33ة  ّنه يّوؿ في آية يوضات الّطماويّ الف

زؿ مػف رحػـ مػريـ وكػّؿ مػا نػزؿ مف الّطماء بؿ نػ ؿومعموـ أّف جطد المطيح لـ ينز  "لمعالم الواىب حياة
طػػيحة ولّمػا ظػػّف اليهػػود أّف حضػرإله يّصػػد الجطػػد اعإلرضػوا عميػػه كمػػا مػف الّطػػماء اإللهّيػة  ػػو روح الم

ألننيسه ىننذا ىننو يسننوع بننن يوسنن  الننّذس نحننن "المػػذكور إذ قػػالوا  صػػحاحمػػف ا  42ورد فػػي اآليػػة 
حضػرة  ا كيػؼ اإّلضػح أّف مّصػدفػانظرو  "منن الّسنماء تأبيو وأّمو فكي  يقول ىذا أّني نزلنعارفون ب

مف  63بّيف في اآلية ه وإلعاليمه كما يه وكماالإل و روح حضرإله وفيوضاإل بز الّطماويّ المطيح مف الخ
إذًا اإّلضػح أّف روح المطػيح كانػت  "فيند شنيئاع الّروح ىو الّذس يحيي أّمنا الجسند فنال ي"الفصؿ المذكور 

ف الإّلعػاليـ الّطػماوّية يجػد يهخذ مػ ماءة وكّؿ مف يطإلفيض مف  ذ  الّروح أينعمة طماوّية نازلة مف الطّ 
ل إلنّي فنال يجنوع بنفقال ليم يسوع أنا ىو خبز الحيناة منن يق"منه  35 أبدّيةة لذا يّوؿ في اآلية حياة

 باإليمافة إذًا صػار فالحظوا كيؼ أّنه يوّضح ا كؿ باإلقباؿ والّشرب "أبداع  ومن يؤمن بي فال يعطش
عػاليـ الّطػماوّية ات الّروحّيػة والإلّ يػوالفيوضػات الّرحمانّيػة والإّلجمّ  الّطػماوّية مف الواضح المحَّؽ أّف المائػدة

والمعاني الكمّية  ي حضرة المطيحة وا كؿ عبػارة عػف اإلقبػاؿ والّشػرب كنايػة عػف اإليمػاف حيػث كػاف 
فحػػّي بػػاٍؽ  ا الهيكػػؿ الّطػػماويّ وأّمػػ بمِ ة فالجطػػد العنصػػرّي ُصػػطػػماويّ  لحضػػرإله جطػػد عنصػػرّي و يكػػؿ

 وطبب
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ةة طبحاف الّمه كاف طبيعة رحمانيّ  الّطماويّ  د العنصرّي كاف طبيعة بشرّية والهيكؿا بدّيةة الجط الحياة
قد يإلصّور البعض بهّف خبز الّرباف  و حّيّة حضرة المطيح حّؿ فيه الاّل وت وروح الّدسة مع أّنه 

مكف إذًا إلصّورو ـ  كذاة ي ّية بعد عّدة دقائؽة فكيؼويإلبّير بالكمّ  عندما يؤكؿ الّرباف يصير فاطداً 
 أطإلبفر الّمه عف  ذا الو ـ العظيـ.

 
وخالصة المّاؿ أّف بظهور حضرة المطيح انإلشرت إلعاليمه المّّدطة الإّلي  ي الفيض ا بدّي  

ار حّيًا ومف ضّؿ وططعت أنوار الهداية وبذلت روح الحياة لمحّائؽ اإلنطانّيةة فكّؿ مف ا إلدى ص
لحضرة المطيح وعنصر   الممكوإليّ  إلًا أبدّياة وذلؾ الخبز الّنازؿ مف الّطماء  و الهيكؿمو  مات

وف ففازوا بالحياة ا بدّيةة وقد إلناوؿ الحوارّيوف مف يد حضرة الحواريّ  الّروحانّي و و الّذي إلناوؿ منه
ر مف المعموـ أّنه ليس المراد مف الخبز ًا صاشاء الّربانّية إذالمطيح أطعمة كثيرة فمماذا امإلاز الع

ّصود منه المائدة اإللهّية والهيكؿ الّروحانّي لحضرة المطيحة و ي العنصرّية بؿ الم الّطماوي الخبز
عواة وكذلؾ إلمؾ الفيوضات الّربانّية والكماالت الّرحمانّية الإّلي أخذ الحوارّيوف منها نصيبًا حإّلى شب

يفة كاف حضرإله موجودًا ه لمحواريّ رة المطيح الخبز وقاؿ  ذا جطدي وو بأف بارؾ حضالحظوا لّما 
بينهـ بشخصه وذاإله وما اطإلحاؿ إلى خبز وخمرة ولو اطإلحاؿ إلى خبز وخمر لوجب بعد  ذا أف ال 

 عّينًا عند الحوارّييف في ذلؾ الوقت.يكوف حضرة المطيح مجّطمًا وال مشّخصًا وال م
 

فيوضاإلي وكماالإلي وحيث  لكـ خمر رمزاف أراد بهما أف يّوؿ أعطيتأّف الخبز وال إذًا اإّلضح 
 ة.مف المائدة الّطماويّ  وفزإلـ بحظّ  ضإلـ منها فّد وجدإلـ حياة أبدّيةأّنكـ اطإلف
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(18) 
 المعجزات وخوارق العادات

 
المعػاني الّظا رّيػة ليلفػاظ  لمعجزات المنطوبة إلػى حضػرة المطػيح بحطػبفّطر االّطؤاؿ   ؿ إل 
لّانوف  إلإلبّير وأّف جميع الكائنات خاضعةأخرى وقد ثبت عممّيًا أّف حّائؽ ا شياء ال  لها معافٍ  أو أفّ 

 ّي.مّ ّي ال إلإلخّمؼ عنه أبدًا ولهذا ال يمكف خرؽ الّانوف الكونظاـ كمّ 
 

الجػػواب  إّف المظػػا ر المّّدطػػة اإللهّيػػة  ػػـ مصػػادر المعجػػزات ومظػػا ر اآلثػػار العجيبػػة فكػػّؿ  
يظهػر مػنهـ خػارؽ  ة خارقػة لمعػادةممكف يصير ممكنًا وجائزًا بالّنطبة إليهـة  ّنه بّػوّ  غيرو  أمٍر مشكؿ

ئػب ا مػورة عجا الّطبيعػةة ومػنهـ جميعػًا قػد صػدرت يػؤّثروف فػي عػالـ العادةة وبّدرة ما وراء الّطبيعػة
إلمػػػػؾ ولهػػػػا فػػػػي الكإلػػػػب المّّدطػػػػة اصػػػػطالح خػػػػاصة فػػػػي حػػػػيف أّف المظػػػػا ر اإللهّيػػػػة ال يعّمّػػػػوف عمػػػػى 

المعجزات وعمى إلمؾ اآلثار العجيبة أّية أ مّيةة حإّلى أّنهـ ال يريدوف ذكر اة  ّننػا لػو اعإلبرنا ػا أعظػـ 
ة لمػػف كػػاف موجػػودًا وشػػهد المعجػػزات دوف طػػوا ة ـ لكػػاف ذلػػؾ حّجػػًة وبر انػػًا بالّنطػػببر ػػاف عمػػى صػػدقه

يػر مػؤمف بهمػا فّّنػه فمثاًل لو إلروى معجزات حضرة موطى وحضرة المطػيح لشػخص طالػب لمحّيّػة غ
ينكر ػػا ويّػػوؿ قػػد رويػػت أيضػػًا عػػف ا صػػناـ آثػػار عجيبػػة بشػػهادة خمػػؽ كثيػػر ودّونػػت فػػي الكإلػػبة وقػػد 

مػاة فيّػوؿ الّطالػب أيضػًا ومػف أيػف  إلابًا دّونػوا فيػه اآلثػار العجيبػة الإلّػي صػدرت مػف بر ك كإلب البرا مة
ال ما خبر مإلواإلر وكال ما مدّوف في وك ارى وكذب البرا مة فكال ما روايةنعرؼ صدؽ اليهود والّنص

إلرويه الممؿ ا خرىة فػّف صػدؽ أحػد ا ّاؿ فيما الكإلب وكال ما يحإلمؿ الّصدؽ والكذبة وبمثؿ  ذا ي
ف قبؿ أحد ا وجب قبوؿ الباقيفة فمف أجؿ   ذا لـز صدؽ اآلخريف وات
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ف صػػػّح أف إلكػػػوفال  وف حّجػػػة عمػػػى بر انػػػًا لمحاضػػػريف فػػػال يصػػػّح أف إلكػػػ إلكػػػوف المعجػػػزات بر انػػػًا وات
هػا  نّ  هػور معجػزاتمظهػر الظّ  البائبيفة أّما أ ؿ البصيرة في يوـ الّظهػور فهػـ يعإلبػروف جميػع شػؤوف

 لمعادة. مإلاز عّما طوا ا وما دامت ممإلازة فهي خارقةإل
 

جميعػػًا فريػػدًا وحيػػدًا بػػدوف  مػػف عمػػى ا رض وقػػاومهـ مطػػيح رفػػع العمػػـ اإللهػػّي أمػػاـفحضػػرة ال 
ب مػمظمومػًاة ومػع  ػذا ففػي الّنهايػة غهدًا يكف له جنػد وال جيػوش بػؿ كػاف مضػط ظهير وال نصير ولـ

أبدًا فال حاجػة بعدئػٍذ كار ا ال يمكف إن ضةحالجميع ولو أّنه صمب في الّظا رة فهذ  الّضّية معجزة م
الحّيّػػةة  ة لػػدى أ ػػؿّيػػّيػػة حضػػرة المطػػيحة ولػػيس لممعجػػزات الّظا رّيػػة أ مّ يثبػػت أحّّ  إلػػى بر ػػاف آخػػر

هايػػة طػػيفّد بصػػر  ثانيػػًا عنػػدما يمػػوت ويحػػـر مػػف جميػػع رًا فّّنػػه فػػي النّ ثاًل لػػو صػػار ا عمػػى مبصػػفمػػ
وى مصير ا أف إلػزوؿة وكػذلؾ مػا فائػدة أّف  ذ  الّ بصار ا عمىة إذإذًا إل ّيةالحواس والّوىة فال أ مّ 

 ًة أخرى.المّيت الّذي طيموت مرّ  إحياء جطـ
 

وحّيػة اإللهّيػةة  ّف  ػذ  الحيػاة الحيػاة الرّ  والحيػاة ا بدّيػة أي أّما ا  مّيػة ففػي إعطػاء البصػيرة 
الإّلالميذ  الجطمانّية ال بّاء لها ووجود ا عيف العدـة مثاؿ ذلؾ أّف حضرة المطيح يّوؿ في جواب أحد

ظػوا فالح 9"الموتى المولود من الجسد جسد ىو والمولود من الّروح فيو النّروح دع الموتى يدفنون"
 ي الحياة   ا أمواإلًاة  ّف الحياةانت أحياًء با جطاـ إال أّف المطيح اعإلبر لّنفوس مع أّنها قد كأّف إلمؾ ا
طػػػةة إحيػػػاء المػػػوإلى فػػػي الكإلػػػب المّدّ  ة فمػػػف أجػػػؿ  ػػػذا لػػػو ذكػػػروالوجػػػود  ػػػو الوجػػػود الحّيّػػػيّ ا بدّيػػػة 

ي  ػػ  ػػذا اإلبصػػارى فالمّصػػود مػػف مػػفالمّصػػود أّنهػػـ نػػالوا الحيػػاة ا بدّيػػة وكػػذلؾ لػػو ذكػػر إبصػػار الع
ه الّطػػػمع مػػػيون الّروحػػػيّ  فالمّصػػػود حصػػػوؿ الّطػػػمع البصػػػيرة الحّيّّيػػػةة وكػػػذلؾ لػػػو ذكػػػر إطػػػماع الّصػػػـّ 

  الممكوإليّ 
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شعيا ليم أعنين ال إم ىؤالء مثل الّذين قال عني"طيح و ذا ثابت بنّص اإلنجيؿ حيث يّوؿ حضرة الم
مف  ذا أّف مظا ر الّظهور  س المّصودولي 10"ميبترون بيا وليم آذان ال يسمعون بيا وأنا أشفيي

نّية والّطمع لديهـ  و البصيرة الباط عاجزوف عف إجراء المعجزات بؿ  ـ قادروف ولكّف المّبوؿ والمهـّ 
ر كإلػب المّّدطػة مػف أّف أعمػى صػامػف ال لحياة ا بدّيةة فعمى  ػذا مػا جػاء فػي أّي موضػعالّروحاني وا

الّروحانّيػػةة أو كػػاف جػػا اًل فصػػار عالمػػًا أو كػػاف  از بالبصػػيرةمعنػػا  أّنػػه كػػاف أعمػػى البػػاطف وفػػبصػػيرًا 
صػيرة والّطػمع والحيػاة والّشػػفاء ّبهػًا أو كػاف ناطػػوإلّيًا فصػار ممكوإلّيػًاة وحيػث أّف  ػػذ  البغػافاًل فصػار مإلن

اّل  كّمهػػا أبدّيػػة ي فمػػا أ مّيػػة الحيػػاة الحيوانّيػػة وقوا ػػا وقػػدر ا وشػػهنها الإلّػػي  ػػلهػػذا كانػػت ذات أ مّيػػةة وات
ة أخػرى أّمػا نػور مػرّ  فّّنػه ال شػّؾ ينطفػئ هكا و اـ إلنإلهي في أياـ معدودةة مثاًل لو أضػيء طػراج مطفػ

 .دائمًاة و ذا  و المهـّ  الّشمس فمضيء
 

(19) 
 أّيام قيام المسيح بعد ثالثة

 
 أّياـب الّطؤاؿ  ما معنى قياـ المطيح بعد ثالثة 

 
ؤونهـ وحػػػػاالإلهـ وأعمػػػػالهـ جطػػػػدّيًاة فجميػػػػع شػػػػ اإللهّيػػػػة قيامػػػػاً  الجػػػػواب  لػػػػيس قيػػػػاـ المظػػػػا ر 

ال إلإلعمّػػػػػؽ  وإلهطيطػػػػػاإلهـ وإلعػػػػػاليمهـ وإلعبيػػػػػر ـ وإلشػػػػػبيههـ وإلػػػػػرإليبهـ عبػػػػػارة عػػػػػف أمػػػػػور روحّيػػػػػة معنوّيػػػػػة
طهلة مجيء المطيح مف الّطماء  ذ  مصّرح بها في مواضع مإلعّددة مف اإلنجيػؿ بالجطمانّياتة مثاًل م
ابػف اإلنطػاف فػي الّطػماء وطػيذ ب إلػى الّطػماء وكمػا يّػوؿ اإلنطػاف مػف الّطػماء و  حيث يّػوؿ جػاء ابػف

 38الّطادس مف إنجيؿ يوحّنا آية  صحاحفي ا 
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بنن  س ىنذا ىنو يسنوعوقنالوا ألني"الثّانيػة وا ربعػيف منػه  وكذلؾ فػي اآليػة "من الّسماء ألّني قد نزلت"
وكػذلؾ فػي إنجيػؿ  "منن الّسنماء يوس  الّذس نحنن عنارفون بأبينو وأّمنو فكين  يقنول ىنذا إّنني نزلنت

منن  وليس أحد تعد إلى الّسنماء إاّل النّذس ننزل"الثّالث اآلية الثّالثة عشرة يّػوؿ  صحاحيوحّنا في ا 
حػاؿ أّف فالحظػوا أّنػه يّػوؿ ابػف اإلنطػاف فػي الّطػماء وال "الّسماء ابنن اإلنسنان النّذس ىنو فني الّسنماء

ف الّطماءة طيح ميّوؿ صراحًة جاء الم الحظوا أّنهكاف عمى ا رضة وكذلؾ  حضرإله في ذلؾ الوقت
  ذ  العبارة مفه مف العذراءة إذًا اإّلضح أّف المّصود مريـ وإلوّلد جطـ حضرإل ـوالحاؿ أّنه أإلى مف رح

ف ال جطػمانيّ   ظػا رّية روحػيّ ال جػاء ابػف اإلنطػاف مػف الّطػماء أمػر معنػويّ  الإّلي يّوؿ فيهػا ة يعنػي وات
 ظػػا رًاة ولكّنػه فػػي الحّيّػػة قػد أإلػػى مػػف الّطػماءة مركػػز شػػمس كػاف حضػػرة المطػيح إلولّػػد مػػف رحػـ مػػريـ

 .الحّيّةة العالـ اإللهّية الممكوت الّرحمانيّ 
 

مػف بّػاء  ة فالمّصػود إذاً ة والممكػوت اإللهػيّ طيح أإلػى مػف الّطػماء الّروحّيػوحيث اإّلضح أّف الم 
ضػػرإله مػػف بطػػف ا رض اـ حة وكػػذلؾ قيػػال ظػػا ريّ  حضػػرإله ثالثػػة أّيػػاـ فػػي الّبػػر أيضػػًا أمػػر معنػػويّ 

 روحانّية ال جطمانّيةة وكذلؾ صعود المطيح أيضًا إلػى الّطػماء أمػر روحػانيّ  أيضًا أمر معنوّي وكيفّية
ا رة فضػاء غيػر مإلنػا  الظّػ أّف  ػذ  الّطػماء اً عمميّ  ة وفضاًل عف  ذا البياف فّد ثبت وإلحّّؽال جطمانيّ 

لهػػذا نّػػوؿ أّف قيػػاـ المطػػيح عبػػارة عػػف  ةعػػداد لهػػاي ال الّنجػػوـ والكواكػػب الإلّػػ إلطػػبح فيػػه خػػالء و فػػراغ
اضّطراب الحوارّييف وحيرإلهـ بعػد شػهادة حضػرإله وقػد خفيػت واطػإلإلرت حّيّػة المطػيح الإلّػي  ػي عبػارة 

 طػػػيحّية مػػػدة يػػػوميف أو ثالثػػػة  بعػػػد اطإلشػػػهادالّروحانّيػػػة الم عػػػف الإلعػػػاليـ والفيوضػػػات والكمػػػاالت والّػػػّوة
ّف المػؤمنيف كػانوا أنفطػًا معػدودة   ةالمفّػود هػور بػؿ كانػت فػي حكػـولـ يكػف لهػا جمػوة وال ظ ةحضرإله

 روح حضرة فبّي أمر ةربيف حائريفوكانوا أيضًا مضط
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ى خدمػػة أمػػر وقػػاموا عمػػ اـأّيػػ ولّمػػا رطػػذ حضػػرات الحػػواريّيف وثبإلػػوا بعػػد ثالثػػة ةاهلل كجطػػـٍ ال روح فيػػه
ايا المطيح والّياـ عمى خدمة المطيحة إلجمّػت إلروي  الإّلعاليـ اإللهّية واجراء وصطيح وصّمموا عمى الم

ت ضػػػحفػػػي شػػػريعإله وظهػػػرت إلعاليمػػػه واإلّ  الحيػػػاة لهػػػـ حّيّػػػة المطػػػيح فظهػػػرت فيوضػػػاإله وطػػػرت روح
 ػذا  ةسخمإلػه الحيػاة وأحػاط بػه فػيض روح الّػدفد بػال روح يعني أّف أمر المطػيح كػاف كجطػـ ةوصايا 

هإلػدوا إلػى ي ـالّطػس المعنػى اإلنجيمػّي ولػ ا لػـ يفهػـولّمػ ة و معنػى قيػاـ المطػيح وقػد كػاف قيامػًا حّيّّيػاً 
 ّف مػػف جممػػة  ػػذ  المطػػائؿ مطػػهلة صػػعود  ةلمػػّديف معػػارض ـّف الػػّديف مخػػالؼ لمعمػػـ والعمػػإرمػػز  قػػالوا 
لمعمػػوـ الّرياضػػّية. ولكػػف  وذلػػؾ مخػػالؼ ةنصػػرّي إلػػى  ػػذ  الّطػػماء الظّػػا رةح بجطػػمه العطػػيحضػػرة الم

هّي وجػه مػف الوجػو  ـ بػالّرمػز فّّنهػا ال إلإلعػارض مػع العمػة ويفّطر  ذا عندما إلنكشؼ حّيّة  ذ  المطهل
 صّدقانها ويؤّيدانها.ّؿ يبؿ العمـ والع

 
(21) 

 مسألة حمول روح القدس
 

 ت في الحوارّييف فكيؼ كاف ذلؾ وما معنا بحمَّ  مذكور في اإلنجيؿ أّف روح الّدس الّطؤاؿ 
 

نطاف بؿ  و إلعبير وإلشبيه ال اإلواء في جوؼ الجواب  إّف حموؿ روح الّدس ليس كحموؿ اله
ارّيوف بعػد إلصوير وإلحّيؽة بؿ  و كحموؿ الّشػمس فػي المػرآة يعنػي ظهػور إلجمػّي الّشػمس فيهػاة فػالحو 

ـّ ثبإلػوا واإّلحػد راؤ ـآفت ربوا واخإلمصعود حضرة المطيح اضط وا واجإلمعػوا فػي عيػد وإلشإلإلت أفكػار ـة ثػ
 ركواأنفطهـ وإلة وانّطعوا وغّضوا الّطرؼ عف العنصرة
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راحػػػة  ػػػذا العػػػالـ ومطػػػّراإله وفػػػدوا بهجطػػػامهـ وأرواحهػػػـ فػػػي طػػػبيؿ المحبػػػوب وإلركػػػوا ا  ػػػؿ وا وطػػػافة 
اإللهّي وظهرت قػّوة ـ الإلّهييد وأصبحوا بال ممجه وال مهوى وز دوا في كؿب شيء حإّلى نطوا ذواإلهـة فهإلا 

يهـة فإلّػّووا فػي ذلػؾ اليػوـ أنفطػهـ مػف أيػد ت محّبػة المّػه زمػاـذَبت روحانّية المطيح وأخمروح الّدس وغ
 س عبػارةدر ػافة إذًا فحمػوؿ روح الّػوالب ه كّؿ واحد منهـ إلى جهة لإلبميد أمر المّػه ونطػؽ بالحّجػةوإلوجّ 

هلل حيػاًة جديػدًة ورأوا محّبػة ا هـ بالّروح المطيحّي واطإلّامإلهـ وثباإلهـة حإلّػى اكإلطػبوا مػف روحعف انجذاب
ماء الّطػػ فصػػاروا بحػورًا وبعوضػًا فهصػػبحوا عّػابكػػانوا قطػرات  ة إذينػًا وظهيػراً طػيح حّيػػًا ومعحضػرة الم

ف إلطػػػطع فيهػػػا أنوار ػػػا أالّشػػػمس فػػػال بػػػّد و  وضػػػعافًا فهصػػػبحوا أقويػػػاءة فمثػػػؿ  ػػػؤالء كمثػػػؿ المرايػػػا قبالػػػة
 ها.وأشّعإل

 
(21) 

 سدالق المقتود من روح
 

 سبالّطؤاؿ  ما  و المّصود مف روح الّد 
 

الّظهػورة  مػف مظهػر يض اإللهّي وا شػّعة الّطػاطعة و الف سدمف روح الّ الجواب  المّصود 
 رقت حّيّػة المطػيح بػالفيضومف  ذا المركػز الجميػؿ أشػ ةالحّيّة  ّف المطيح كاف مركز أشّعة شمس

س عمػػػى يفة والمّصػػػود مػػػف حمػػػوؿ روح الّػػػدالحػػػواريّ  المرايػػػا الإلّػػػي كانػػػت حّػػػائؽ اإللهػػػّي عمػػػى طػػػائر
يف لػػيس إاّلة حيػػث الحػػواريّ  عمػػى حّػػائؽ ذلػػؾ الفػػيض الجميػػؿ اإللهػػّي إلجمّػػى وأفػػاض يف  ػػو أفّ الحػػواريّ 

لمحّػائؽ  والحمػوؿ ا جطاـ ال ا رواح. يعني أّف الّدخوؿ الخروج والّنزوؿ والحموؿ مف خواّص الّدخوؿ و 
 المعّولةة فالحّائؽ المعّولة مثؿ العّؿ والحبّ  ائؼطلمّ ال  المحطوطة
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ر ليس لها دخػوؿ وال خػروج وال حمػوؿ بػؿ  ػي عبػارة عػف العالقػة الّروحّيػةة مػثاًل ر والفكوالعمـ والإّلصوّ 
ؿ والّدخوؿ والخروج بالّنطبة لمعّؿ  و أمر معّو  العمـ الّذي  و عبارة عف الّصور الحاصمة لدى العّؿ

ة بػػػؿ أمػػػر ت بالبر ػػػاف أّنػػػه لػػػيس بػػػكالّصػػػور المنطبعػػػة فػػػي المػػػرآةة وحيػػػث ث لػػػه إلعمّػػػؽ حصػػػوليّ  مو ػػػـو
ائؽ المعّولػػة دخػػوؿ وال حمػػوؿة فػػال شػػّؾ أّف الّصػػعود والّنػػزوؿ والػػّدخوؿ والخػػروج والمػػزج والحمػػوؿ لمحّػػ

آة وفػػي بعػػض فػػي المػػر  دس كالّشػػمس إلجمّػػتالّػػ مإلنػػع محػػاؿة وغايػػة مػػا  نالػػؾ أّف روحس ملػػروح الّػػد
ه فػػػي عميػػػ خصة كمػػػا  ػػػو مصػػػطمحّّدطػػػة إلػػػذكر الػػػّروح والمّصػػػود منهػػػا الّشػػػالمواضػػػع مػػػف الكإلػػػب الم

صػةة فمػيس الّنظػر فػي خّ مش ومػروءة مخاطبات والمكالماتة أّف الّشخَص الفالنػّي روح مجّطػـ وحمّيػةال
عػػود بعػػد حضػػرة و فػػي إنجيػػؿ يوحّنػػا عنػػد ذكػػر الم كمػػا يّػػوؿ  ػػذا المّػػاـ إلػػى الّزجػػاج بػػؿ إلػػى الّطػػراج

 سنتطيعون أنألقول لكم ولكنن ال ت إّن لي أموراع كثيرةع أيضاع " 16 صحاحمف ا  12المطيح في اآلية 
و دكم إلى جمين  الحنّق ألّننو ال ينتكّمم منن نفسنرشذا  روح الحّق فيو ي جاءمتى تحتمموا اآلن وأّما 

كنّل منا يسنم   بنل وينتكّمم منن نفسن ال ألّننو"في  ذ  العبارة  ةفانظروا بدقّ  "بو كّل ما يسم   يتكّممبل 
ولطػػاف ينطػػؽ وكػػذلؾ  إلطػػمع لػػه أذفإلجػػدوا أّف روح الحػػّؽ  ػػذا  ػػو إنطػػاف مجّطػػـ لػػه نفػػس و  "بننو يننتكّمم

 مع الّزجاج. يطمؽ روح الّمه عمى حضرة المطيح مثمما إلّوؿ طراج ومرادؾ الّطراج
 

(22) 
 الّدينونة المجيء الثّاني لممسيح ويوم

 
 الّطؤاؿ  ما معنى المجيء الثّاني لممطيح ويوـ الّدينونةب 
  

 هة أخرى ومجيئالجواب  مذكور في الكإلب المّّدطة أّف المطيح طيجيء مرّ 



 -  79  - 

والقمر ال " "الّشمس ظممت"ها مشروط بإلحّّؽ عالمات معّينة وظهور  مّإلرف بإلمؾ العالماتة ومف جممإل
 ابننن عالمننة وحينئننٍذ تظيننر" "عوقننّوات الّسننموات تتزعننز " "مننن الّسننماء والّنجننوم تسننقط" "هيعطنني ضننوء

 اإلنسنان آتيناع عمنى سنحاب وحينئٍذ تننوح جمين  قبائنل األرض ويبتنرون ابنن" "اإلنسان في الّسماء
فػال  12اإليّػاف وقػد فّطػر حضػرة بهػاء المّػه  ػذ  اآليػات وشػرحها فػي كإلػاب 11"كبير ة ومجدالّسماء بقوّ 

ـ اآلف بّيجػػػػاز فػػػػي  ػػػػذا إلمػػػػؾ الكممػػػػاتة إاّل أّنػػػػي طػػػػهإلكمّ  كوا معػػػػانيحاجػػػػة لمإّلكػػػػرار فػػػػارجعوا إليػػػػه إلػػػػدر 
الّطماء كما  و مّصرح في اإلنجيؿة حإلّػى  ا ّوؿ أيضًا أإلى مف مجيئهطيح في الموضوعة و و أّف الم

إلػى الّطػماء  أّف نفس المطيح يّوؿ جػاء ابػف اإلنطػاف مػف الّطػماء وابػف اإلنطػاف فػي الّطػماء وال يصػعد
لػدى العمػوـ أّف المطػيح أإلػى مػػف الّطػماء حػاؿ أّنػه أإلػى بحطػػب  ّمـالػّذي أإلػى مػف الّطػماء ومػف المطػػإاّل 

ف كػاف بحطػب ه ئالّظا ر مف رحـ مريـة كما أّف مجي فػي المػّرة ا ولػى كػاف فػي الحّيّػة مػف الّطػماء وات
أيضػػًا مػػف الّطػػماءة ولػػو يػػهإلي بحطػػب اني بحّيّإلػػه الثّػػ الظّػػا ر أإلػػى مػػف ا رحػػاـة كػػذلؾ يكػػوف مجيئػػه

الظّػػػا ر مػػػف ا رحػػػاـ. والّشػػػروط المػػػذكورة فػػػي اإلنجيػػػؿ بخصػػػوص مجػػػيِء المطػػػيح ثانيػػػًة  ػػػي نفػػػس 
شعيا مذكور أّف المطػيح يفػإلح إ يء ا ّوؿ كما طبؽ مف قبؿة وفي كإلابالّشروط المصّرح بها في المج

ع ممؿ العالـ في ظّمهة وإلإلشّكؿ طمطنإله ويهإلي مف مكاٍف غير معمػوـٍ ويػداف جمي الّشرؽ والبرب ويدخؿ
ضيع إلجإلمع كّمهػا ري العدالة لدرجة أّف الذئب والحمؿ والّنمر والجدي وا فعى والطفؿ الرّ جالمذنبوف وإل

وطًا بهػذ  الّشػروطة مػع ا ّوؿ أيضػًا مشػر  رعى واحػٍد ووكػٍر واحػدة وقػد كػاف مجيئػهعيٍف واحٍد ومعمى م
طػػإلبفر أو  عمػػى المطػػيح فمهػػذا اعإلػػرض اليهػػود ةأّنػػه لػػـ يّػػع بحطػػب الظّػػا ر أّي شػػرط مػػف  ػػذ  الّشػػروط

 فإلواأّشريعة و الّطبت وال الّمه فّد عّبروا عف المطيح بالمطيذ واعإلبرو   ادـ البنياف اإللهّي ومخّرب
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واة بػػمعػػافة ولكػػّف اليهػػود لػػـ يهإلػػدوا إليهػػا ولػػذلؾ احإلج اً وطػػرّ  كػػالو  بّإلمػػهة والحػػاؿ أّنػػه كػػاف لإلمػػؾ الّشػػروط
اٍف وال يصػّح معػ والّشػروط الموّضػحة العالئـ وكذلؾ المجيء الثّاني لممطيح عمى  ذا المنواؿة ولجميع

تتسنناقط "طػػيح  يإلحّّػػؽ قػػوؿ حضػػرة المحطػػب الظّػػا ر فػػالذت خػػأف إلؤخػػذ بحطػػب ظا ر ػػا  ّنهػػا لػػو أ
ًا لػػدى حّّػػؽ عممّيػػمػػع أّف النجػػوـ ال حػػّد لهػػا وال حصػػرة ومػػف الثّابػػت الم "عمننى األرض جمينن  الّنجننوم

مف جـر ا رض بمػا يّػارب مػف مميػوٍف ونصػؼ مػّرةة وكػّؿ  ياضّييف الحالّييف أّف جـر الّشمس أعظـالرّ 
مس ألػؼ مػّرةة فمػو إلطػّط  ػذ  الّنجػوـ عمػى وجػه ا رض واحدٍة مف  ذ  النجوـ الّثوابت أعظـ مػف الّشػ

 و ي إذا طّطت كاف طّوطها كطّوط ألؼ مميوف جبؿ كجباؿ  مااليا عمى حّبة فكيؼ إلجد لها محالو 
ضّية عّاًل وعممًا بػؿ وبدا ػًة مػف ضػروب المحػاؿ وليطػت ممكنػة وأعجػب مػف  ػذا أّف خردؿة فهذ  الّ
ورّبمػا كػاف  لوف نائميف حيث أّف مجيء ابف اإلنطاف كمجيء الّمّص ي آت وأنإلـ ال إلزاالمطيح يّوؿ لعمب 

صػػار مػػف الواضػػح المبػػر ف أّف لهػػذ  العالمػػات  خبػػرة إذاً  فػػي البيػػت ولػػيس عنػػد صػػاحب البيػػت المّػػّص 
 فارجعوا إليه. معنى ال يّصد به الّظا ر وقد بّينت معانيها بالإلّفصيؿ في كإلاب اإليّاف

 
(23) 

 األقانيم الّثالثة
 

 الّثالثةب المّصود مف الثّالوث وا قانيـِ  ّطؤاؿ  ماال 
 

 ا ذوو ّّدطة عػف أف إلػدركها الكائنػاتة المنّز ػة عػف أف يإلصػّور الم ّف حّيّة ا لو ّيةإالجواب   
د مػػػف خصػػائص الخميّػػػة الإلّّطػػيـة  ّف الإلّّطػػػيـ والإّلعػػدّ  ة  ػػػذ  الحّيّػػة الّربانيػػػة ال إلّبػػؿفهػػاـالعّػػوؿ وا 

 الوجود الممكنة
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 ليس مف العوارض الّطارئة عمى واجب الوجودة إّف الّذات اإللهّية مّّدطٌة عف الإلوحيد فما بالؾو 
ومناٍؼ   ّف ذلؾ عيف الّنّص ةدة والحّيّة الّربانّية لهي أطمى مف أف يإلصّور لها مّاـ أو مرإلببالإّلعدّ 

لإلّنزيهة وكّؿ ما يذكر مف ع ومحاؿة  ّنها ما زالت وال إلزاؿ في عمّو الإلّّديس وانلمكماؿة وأمر ممإل
نّزؿ في مراإلب الوجود. فالحّؽ كماؿ اإللهّي ال الإلّ  ياإللهّي فالمّصود منه  و الإّلجمّ الّظهور واإلشراؽ 

شراقه  لهو إلنّزؿ الحّؽ في مراإلب الوجودو  محض والخمؽ نّصاف صرؼ عيف الّنّصة ولكّف ظهور  وات
فافةة فجميع ما في الكوف آيات با رات لمحّؽ الشّ ة كإلجّمي الّشمس عمى المرآة الّصافية الّمطيف

 ىا شّعة عمى الّصحار  ي  ذ عميها أشّعة الّشمس ولكّنها إلمّ ة الإّلي ططعتكالكائنات ا رضيّ 
  ا.هر وإلإلرّبى وإلصؿ إلى الباية المّصودة مف وجودظوا ثمار عمى قدر إل وا شجار والجباؿ

 
الإّلي ظهرت وبرزت فيها شمس الحّيّة بجميع  وأّما اإلنطاف الكامؿ فهو كالمرآة الّصافية 

الّصافية الّشفافة في نهاية الّمطافة والّطهارةة  كالمرآة لحّيّة المطيحّيةا صفاإلها وكماالإلهاة لهذا كانت
 ها.ّيإلها ونورانوالّذات اإللهّية في إلمؾ المرآة وظهرت فيها حرارإل الحّيّة فإلجّمت شمس

 
وىة  وال مهالً إلّديطها وطماء إلنزيهها وما اإّلخذت في المرآة منز  ت مف عموّ ّزلأّما الّشمس فما إلن 

 ت وإلجّمت في المرآة بجمالها وكمالهاة ولو نّوؿر ه ا وطمّو ا ولكّنها ظبؿ  ي باقية مطإلّّرة في عموّ 
  دنا شموطًا ثالثةاما المطيح وا خرى روح الّدس يعني شفي مرآإليف إحدا  أّننا شا دنا الّشمس فاآل

ضة حّية منّوؿ أّنها شمس واحدة وفي فردان ي الّطماء واثنإلاف في ا رض لكّنا صادقيفة ولوإحدا ا ف
ة كانت مرآة صافيةة طيحيّ ليس لها شريؾ وال مثيؿ لكّنا أيضًا صادقيفة وخالصة الّوؿ أّف الحّيّة الم

مإلنا ية  وأّف شمس الحّيّة يعني ذات ا حدّية ظهرت وإلجّمت في إلمؾ المرآة بكماالت وصفات غير
 ال أّف الّشمس الإّلي  ي ذات
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بوبّية إلَجّزأت وإلعّددت بؿ الّشمس شمس واحدة ولكّنها أشرقت في المرآة و ذا معنى ما يّوله الرّ 
الّدس  و نفس  الّشمس ظا رة با رة في  ذ  المرآةة فروح يعني أّف إلمؾ 13"في االبن األب"طيح الم

ب المطيح وروح الّدس مّاـ روح ممّاـ ق ةالمطيحة فالبنوّ  ي ظهر وإلجّمى في حّيّةذالفيض اإللهّي الّ 
اإللهّية وحدة محضة ليس لها شبيه وال مثيؿ وال نظيرة و ذا  و  المطيح. إذًا ثبت وإلحّّؽ بهّف الّذات

اّل فهط المّصود مف ا قانيـ غير معّولة ال يمكف  ّيًا عمى مطهلةاس ديف الّمه يكوف مبنالّثالثةة وات
إلكّمؼ العّوؿ باعإلّاد ما ال يمكف إلصّور ة والحاؿ أّف ما ليس له صورة معّولة وال إلصّور اة وكيؼ 
ود مف ا قانيـ الّثالثة المّص إلصّور  فهو و ـ صرؼة فّد ثبت اآلف مف  ذا البيافي يطع العّؿ أف

 ة اهلل.إلت أيضًا وحدانيّ بوث
 

(24) 
 الخامسة تفسير اآلية

 ايوحنّ  الّساب  عشر من إنجيل تحاحمن األ
 

ذات  بالمجد الّذس كان لي عند   أّييا اآلب عند دني أنتجّ واآلن م"ؤاؿ  ما معنى اآلية الطّ  
 14"العالم قبل كون

 
مس ـ عمى قطميف إلّّدـ ذاإلّي غير مطبوؽ بعّمة بؿ وجود  مف ذاإله كالشّ الجواب  إّف الإلّّدّ  

ذاإلّية  عف  ذا بضياء ضياؤ ا مف ذاإلها وليطت محإلاجة في ضوئها إلى فيض كوكب آخرة فيعّبر
  إلى الّشمس في الّضياءة إذًا صارت الّشمس حإلاجإلبس مف الّشمس  ّف الّمر مّأّما ضوء الّمر فم
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مػػف  رة والّنػػوع الثّػػانيومإلػػهخّ  وؽبمػػة و ػػذا مطػػدّ ة إلمػػؾ قديمػػة وطػػابّة مإلّمػػوالً ر معمػػعمّػػًة فػػي الّضػػياء والّ
ؿ والمطػإلّبؿ والحػا ّدس عػف الّزمػافة فالماضػيّػالمّػه مكممػة  ضػرةة وذلؾ ال أّوؿ له وحمانيّ ز  دـدـ قِ الِّ 

ـ مػف جهػة وال البػدة وكػذلؾ الإلّّػدّ  طواءة فميس لمّشمس أمػس وال اليػوـ كّمها بالّنطبة إلى الحّؽ عمى حدّ 
رؼ مّّدـ عمى الّشريؼة إذًا فحّيّة المطيح الإّلي  ي كممػة المّػه ال شػّؾ أّنهػا مػف الّشرؼ يعني أّف ا ش

في الهيكػؿ البشػرّي  هورالظّ  ت والمجد مّّدمة عمى الكائناتة وكانت كممة الّمه قبؿلّصفاوا حيث الّذات
المّػه  ة في أوج عظمإلها في كمػاؿ الجػالؿ والجمػاؿة ولّمػا أشػرقت كممػةطإلّرّ في نهاية العّزة والإلّّديس وم

إذ وقعت فػي عميها بواططة  ذا الجطدة  ياعإلد في عالـ الجطد إلعاؿالمالحّؽ  أوج الجالؿ بحكمة مف
هود أطيرًة لكّؿ ظموـ وجهوؿ وانإلهػى ا مػر بالّصػمبة ولػذلؾ نػادى رّبػه بّولػه اعإلّنػي يػا إلهػي الي أيدي

ة والجػػػالؿ وأجػػػد إلمػػػؾ العػػػّزة مػػػحإلّػػػى أصػػػعد إلػػػى أوج العظ فػػػصنػػػي مػػػف  ػػػذا الّمػػػف عػػػالـ الجطػػػد وأطمّ
الػوطف ا صػمّي عػالـ الاّلمكػاف عد إلػى البػاقي وأصػ والإلّّديس الّطابّيف قبؿ عالـ الجطػد فػهبإله  بالعػالـ

المطػيح وجاللػه حإلّػى فػي عػالـ حضػرة  ت عظمػةر كمػا الحظػإلـ أّنػه بعػد الّصػعود ظهػ ةا خفى ممكوت
ّيػرًا حالممؾ يعني في ا نفس واآلفاؽة بؿ في نّطة الإّلرابة وحينما كاف في عالـ الجطػد لّػي إ انػًة وإل

مػػػف  الاّلئػػؽ أف يكػػػوف عمػػى رأطػػه المبػػػارؾ إلػػاجمػػف أضػػعؼ أقػػػواـ العػػالـ يعنػػػي اليهػػود الػػّذيف رأوا مػػػف 
يجػػػػاف جميػػػػع الممػػػػوؾ المرّصػػػػعة خاضػػػػعة خاشػػػػعة لػػػػذلؾ الإلّػػػػاج الّصػػػػعود فصػػػػارت إل ا بعػػػػدالّشػػػػوؾة أّمػػػػ

 في اآلفاؽ. ت مف الجالؿببت كممة الّمه إلى ما بمر كيؼ بمفانظ المصنوع مف الّشوؾة وأيضاً 
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(25) 
 من رسالة 15 تحاحمن األ 22تفسير اآلية 

 األولى إلى كورنتوسبولس 
 

 ألّنو"ورنإلوس مف رطالة بولس ا ولى إلى ك 15 صحاحمف ا  22 ؤاؿ  مكإلوب في اآليةالطّ  
 "ا الجمي يحكما في آدم يموت الجمي  ىكذا في المسيح ي

 
 بيعػػػػػةروحانّيػػػػػةة فالطّ  مانّية وطبيعػػػػػةطػػػػػعمػػػػػـ أّف فػػػػػي اإلنطػػػػػاف طبيعإلػػػػػيف طبيعػػػػػة جاالجػػػػػواب   

مػػف حّيّػػة كممػػة المّػػه و ػػي روحانّيػػة حضػػرة  ـة والّطبيعػػة الّروحانّيػػة موروثػػةالجطػػمانّية موروثػػة مػػف آد
سة مػػف فػػيض روح الّػػد دةفمإلولّػػ بيعػػة الّروحانّيػػةة إلولّػػدت مػػف آدـ وأّمػػا الطّ الجطػػمانيّ  المطػػيحة فالّطبيعػػة

 دى حضػرة المطػيحكػّؿ كمػاؿة وقػد فػ ّؿ نّص والّطبيعة الّروحانّيػة مصػدرك بيعة الجطمانّية مصدرالطّ 
وليإّلصػػػفوا بفضػػائؿ الّطبيعػػػة الّروحانّيػػةة و ػػػذ   طػػمانّيةبنفطػػه لػػيخّمص الخمػػػؽ مػػف نّػػػائص الّطبيعػػة الج

رت مػػف هػػلجميػػع الكمػػاالت وظ عػػةجام الّطبيعػػة الّروحانّيػػة الإلّػػي إلحّّّػػت مػػف فػػيض الحّيّػػة الّرحمانّيػػة
ّو  ّمػػةة مػػة ورفعػػة وعنفخػػة روح الّػػدس و ػػذ  الّطبيعػػة لهػػي كمػػاالت إلهّيػػةة و ػػي أنػػوار روحانّيػػة و دايػػ

اةة و ػػػذ  الطبيعػػػة يػػػاة فػػػي حيػػػو ػػػي عدالػػػة ومحّبػػػةة ومو بػػػة ورأفػػػة بجميػػػع الخمػػػؽ و ػػػي بػػػّر وخيػػػر وح
ّػدس ومولػود مػف روح الّػدسة ال مف إشراقات شػمس الحّيّػةة فالمطػيح  ػو مركػز روح وحانّية إلجؿٍّ الرّ 

ّية مػف طػاللة آدـ بػؿ  ػي روح الّدسة يعنػي ليطػت الحّيّػة المطػيح اللةومبعوث بروح الّدس ومف ط
مف رطالة بولس   ؿ كورنإليػاف الإلّػي  15 أصحاحمف  22وليدة روح الّدسة إذًا فالمّصود مف اآلية 

 في آدم يموت الجمي  ىكذا في المسيحألّنو كما "فيها  يّوؿ
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  ػػو أّف آدـ حطػػب االصػػػطالح أبػػو البشػػر يعنػػػي أّنػػه طػػبب الحيػػػاة الجطػػمانّية لمّنػػػوع "ا الجميننن سننيحي
 شػرحياة الب وله أبّوة جطمانّية ونفس حّية ولكف ليطت بمحييةة وأّف حضرة المطيح  و طبب إلنطانيّ ا

ةة و ػػذا العػػالـ ييػػحّيػػة والمطػػيح روح مح الػػّروحة فػػلدـ نفػػس الّروحانّيػػة ولػػه ا بػػّوة الّروحانّيػػة مػػف حيػػث
وى الّشهوانّية ليطػت فة  ّف الّصياالجطمانّي لسنطاف له قوى شهوانّيةة ومف لواـز الّوى الّشهوانّية الع

ت بػػػه الّطبيعػػػة يإلحػػػرؾ ّكمػػػطػػػـ اإلنطػػػاف أطػػػير الّطبيعػػػة وكّممػػػا إلحة إذ أّف جؽّ إلحػػػت قػػػانوف العػػػدؿ والحػػػ
د والّنػػػزاع والحػػػرص طػػػب والحضػػػمانّي كالبطػػػثبػػػت أّف الخطيئػػػة موجػػػودة فػػػي العػػػالـ الج ضػػػا اة إذاً بمّإل

مـة فجميػع  ػذ  الّصػفات البهيمّيػة موجػودة فػي طبيعػة ر والظّ ب واإلفطاد والإّلكبّ والّطمع والجهؿ والإّلعصّ 
كمإلوّحشػػي أواطػػط أفريّيػػاة إذ أّف  وافيػػالإّلربيػػة الّروحانّيػػة  ػػو ح اإلنطػػافة  ّف اإلنطػػاف الػػّذي لػػـ يإلػػربَّ 

ضػػة يعممػػوف حطػػبما إلمميػػه عمػػيهـ الّطبيعػػة حإلّػػى أّنهػػـ حنّية مهػػـ شػػهواحركػػات  ػػؤالء وطػػكناإلهـ وأخالق
ة إذًا اإّلضػح أّف العػالـ الجطػمانّي لسنطػاف عػالـ خطيئػٍة وعصػياٍف ولػيس بعضػاً هـ س ويهكػؿ بعضػر ليفإل

ات الّطبيعػػػػة وإلمػػػػؾ ضػػػػيلسنطػػػػاف فػػػػي العػػػػالـ الجطػػػػمانّي امإليػػػػاز عػػػػف الحيػػػػوافة فكػػػػّؿ الخطايػػػػا مػػػػف مّإل
بخطايػػػا ولكّنهػػػا  المّإلضػػػيات الّطبيعّيػػػة الإلّػػػي  ػػػي مػػػف الخصػػػائص الجطػػػمانّية بالّنطػػػبة لمحيػػػواف ليطػػػت

 صػػدر الّنّػػائص كالبضػػب والّشػػهوة والحطػػد والحػػرص واالعإلػػداءطػػبة لسنطػػافة فػػالحيواف ميػػا بالنّ طاخ
ّذميمة كامنة في طبيعة الحيواف فهي بالّنطػبة إليػه ليطػت بخطيئػة ال جميع الخالئؽ والإّلعاظـة يعني أفّ 

ّيّػػػة اإلنطػػػاف الجطػػػمانّية أّمػػػا ح حيػػػاةأّمػػػا بالّنطػػػبة إلػػػى اإلنطػػػاف فهػػػي خطيئػػػةة فحضػػػرة آدـ  ػػػو طػػػبب 
الّنّػػائص الإلّػػي  ةة يعنػػي أّف جميػػعيػػالمطػػيح يعنػػي كممػػة المّػػه فهػػي طػػبب الحيػػاِة الّروحّيػػة  ّنهػػا روح محي

ّرد جػػاإلنطػػانّية بإلعمػػيـ ذلػػؾ الػػّروح الم إلضػػيات الحيػػاة الجطػػمانّية لسنطػػاف إلإلبػػّدؿ بالكمػػاالتّ ػػي مػػف م
 ه. إذاً وإلربيإل
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لمجميػػػعة وحضػػرة آدـ كػػػاف طػػبب الحيػػػاة  حانّيػػةفحضػػرة المطػػيح كػػػاف روحػػًا محييػػػة وطػػبب الحيػػػاة الّرو 
عػيف المػوتة لهػذا  يف  و عػالـ الّنّػائصة والّنّػائص  ػالجطمانّيةة وحيث أّف العالـ الجطمانّي لسنطا

فّػوف عمػى أّف حضػرة آدـ لّمػا إلّ وتة أّما جمهور المطيحّييف فمطمانّية بالمعّبر بولس عف النّائص الج
شػؤومة لهػذا العصػياف وظمّػت الّنإليجػة الم ىف يهكػؿ منهػا أخطػه وعصػأف إلناوؿ مف الّشجرة الإلي منػع أ

الػبطالفة  ّف  طبب موت الخمػؽ و ػذا بػديهيّ  صار ميراثًا ثابإلًا في طاللة آدـة وعمى  ذا فحضرة آدـ
معنا  أّف جميع الخمؽ حإّلى ا نبياء والّرطؿ مف دوف ذنب وال إلّصػير ولمحػض أّنهػـ كػانوا مػف طػاللة 

يف ومّّصريف بدوف طببة وكانوا مبإلميف إلى يوـ قرباف المطيح بالعذاب ا ليـ في نار آدـ صاروا مذنب
ذا كػػاف آدـ قػػد أذنػػب فمػػا ذنػػب حضػػرة إبػػرا يـ ومػػا إلّصػػير مػػف العدالػػ الجحػػيـة و ػػذا بعيػػد ة اإللهّيػػةة وات

 موطى. إطحاؽ ويوطؼ وما خطه
 

ة ّيّػيّ معنى ظػا رّي ومعنػى ح عنياف ا أّف حضرة المطيح كاف كممة الّمه وفدى نفطه فمها مأمّ  
يّػػوـ بػػهمر يكػوف فيػػه إلربيػة العػػالـ اإلنطػػانّي  طػيح أفنى الظّػػا رّي أّنػه لّمػػا كػػاف مّصػد حضػػرة المفػالمع

حياء بني آدـ و داية عموـ الخمؽ والّياـ كهذا فيه مخالفة لجميع العػالـ ومّاومػة لطػائر  بهمٍر عظيـٍ  وات
الّإلػػؿ والّصػػمب وات ػػدار الػػّدـة لهػػذا فػػدى حضػػرة المطػػيح روحػػه ي ذلػػؾ إلػػى ؤدّ الممػػؿ والػػّدوؿ وال بػػّد أف يػػ

إلهـ يربوإلػ الّنػاس رًاة وقػاـ بإلعمػيـشػهدًا وطػكّ  ح مر مػًا والّطػـّ طػريرًا والجػر  حينما أظهػر أمػر  وعػد الّصػميب
 اآلخريف بالّروحة أّما المعنى الثّاني لمفداء ي  ليحيى بجطدنوف ب روح الحياةهيعني فدى بنفطه حإّلى ي

ثؿ حّبة ضّحت صورإلها لإلنمو الّشجرة منها وإلعموة ولو أّف صػورة الحّبػة كاف م المطيح حضرة فهو أفّ 
 العظمة بكماؿ إلالشت إاّل أّف حّيّإلها ظهرت عمى  يئة الّشجرة



 -  78  - 

كالّشػػػمس عمػػػى جميػػػع  اإللهّيػػػة شػػػرقت إلمػػػؾ الكمػػػاالتة فهاً والّمطافػػػةة فمّػػػاـ المطػػػيح كػػػاف كمػػػااًل محضػػػ
الّننازل  بنزأننا الخ"الّنفػوسة ولهػذا يّػوؿ  معت فيوضات ا نوار في حّائؽؤمنة وططعت ولالم الّنفوس

ذاء نصيبًا مف  ػذا البػ يعني أّف كّؿ مف يهخذ 15"ال يموت زبمن الّسماء وكّل من يتناول من ىذا الخ
اإللهػػّي يصػػؿ إلػػى الحيػػاة ا بدّيػػةة ولػػذلؾ كػػاف كػػّؿ مػػف أخػػذ نصػػيبًا مػػف  ػػذا الفػػيض واقإلػػبس مػػف  ػػذ  

جد حياًة أبدّيًة واطإلفاض مف فيض الّدـ وخرج مف ظممات الّضاللة واطإلنار بنور الهدايةة الكماالت و 
داء  ّف  ػػذا الفػػ إاّل أّنهػػا ظهػػرت وانكشػػفت كماالإلهػػا بطػػبب ةت فػػداًء لمّشػػجر ومػػع أّف صػػورة الحّبػػة صػػار 

الحّبػة بصػورإلها الّشجرة وا غصاف وا وراؽ وا ز ار كانػت مخفّيػًة مطػإلورًة فػي الحّبػة فمّمػا أف ضػّحت 
 وا ثمار. عمى  يئة ا وراؽ والبراعـ الّظهور ظهرت كماالإلها وإلجّمت بكماؿ

 
(26) 

 من الّشجرة مسألة أكل حضرة آدم
 

 ه مف الّشجرةبالّطؤاؿ  ما حّيّة موضوع حضرة آدـ وأكم 
 

يننا يننا ويحفظمفنني جّنننة عنندٍن ليعم ووأخننذ الننّرّب اإللننو آدم ووضننع" كػػر فػػي الإلّػػوراةالجػػواب  ذ 
والّشنّر فنال  الخينر الّرّب اإللو آدم قائالع من جمي  أشجار الجّنة تأكل أكالع وأّما شنجرة معرفنةوأوتى 

ق  النّرّب اإللنو سنباتاع عمنى آدم فقنام فأخنذ فنأو "إلى قولػه  "منيا موتاع تموت تأكل منيا ألّن  يوم تأكل
ىا امنرأة وأحضنر  التّني أخنذىا منن آدمواحدةع من أضالعو ومأل مكانيا لحماع وبنى الّرّب اإللنو الّضنم  

األكنل منن أثمنار الّشنجرة الممنوعنة وقالنت إّن المّنو  منىفندّلت الحّينة المنرأة ع" إلى أف يّػوؿ "إلى آدم
 ثم تناولت والّشرّ  تنفتح عيناكما وتعممان الخير لئالّ  منعكما عن تناول ىذه الّشجرة
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ين وسنترا تحنت عيناىمنا ووجندا نفسنييما عرينانحّواء من الّشجرة وأعطت آلدم فوافقيا آدم أيضناع فف
و آلدم ىل أكمنت منن الّشنجرة الممنوعنة المّ  فقال"با بعتاٍب إليّي يما من ورق الّشجرة، ثم عوتيتعور 

فقال آدم في الجواب إّن حّواء دّلتني فعاتب الّمو حّواء فقالت حنّواء إّن الحّينة دّلتنني وتنارت الحّينة 
عمنى   حّية وساللة آدم وحّواء وقال الّمو تنار اإلنسنان نظيرننا واّطمنممعونة وحتمت العداوة بين ال

 16"الحياة. الخير والّشّر فمعّمو تناول من شجرة الحياة فيبقى إلى األبد فحفظ الّمو شجرة
 

رّي لمعبػارات وحطػب المصػطمح عميػه بػيف العاّمػة المعنػى الظّػا  فمو أخذنا  ذ  الحكاية حطػب 
صػػػياًل  اة  ّف إلرإليبػػػًا وإلفعمػػػى العّػػػؿ أف يّبمهػػػا ويصػػػّدقها ويإلصػػػّور  طػػػإلحيؿلهػػػي فػػػي نهايػػػة البرابػػػةة وي

وخطابػػًا وعإلابػػًا كهػػذا بعيػػد أف يصػػدر مػػف شػػخٍص عاقػػٍؿ فكيػػؼ مػػف الحضػػرة اإللهّيػػة الإلّػػي رإلّبػػت  ػػذا 
نػػا ي عمػػى أكمػػؿ صػػورة وزّينػػت  ػػذ  الكائنػػات الإلّػػي ال عػػداد لهػػا بمنإلهػػى الػػّنظـ واإلإلّػػاف الاّلمإل الكػػوف
فّكروا قمياًل  ّنه لو نطبت ظوا ر  ذ  الحكاية إلى شخص عاقػؿ فػال شػّؾ أّف عمػوـ اؿة فمإللكموغاية ا
ة مػف أجػؿ يّينػًا مػف شػخٍص عاقػٍؿ أبػداً  ال يصػدر ّف  ذا الإّلرإليػب والوضػعإنكرونهاة ويّولوف ي العّالء

ومػف ا طػػرار  ذلػؾ فحكايػة آدـ وحػػّواء  ػذ  وإلناولهمػا مػػف الّشػجرة وخروجهمػا مػػف الجّنػة جميعهػا رمػػوز
 ا طػػػرار انػػػه  ػػػذ  الّرمػػػوز ومعانيهػػػا إاّل أولػػػو ك ولهػػػا إلهويػػػؿ بػػػديع وال يعػػػرؼ ةّيػػػةمّ اإللهّيػػػة والمعػػػاني الك

ذًا فآليات ةّربوف لدى الّمه البنّي المإلعاؿلمّوا دٍة نبّيف معنى واحدًا منها فنّػوؿ عدّ  ذ  معاٍف مإل الإّلوراة وات
س آدـ  ّف فػػي بعػػض المواضػػع مػػف الكإلػػب اإللهّيػػة الإلّػػي أّف المّصػػود مػػف آدـ روح آدـ ومػػف حػػّواء نفػػ

نطػافة والمّصػػود مػف شػػجرة الخيػر والّشػػّر  ػو عػػالـ الّناطػػوتة اإل يػذكر فيهػػا اإلنػاث يّصػػد منهػا نفػػس
ة إلضػادّ  ّف العالـ الّروحانّي اإللهّي خير محض ونورانّية صرفةة وأّما في عالـ الّناطوت إلجػد حّػائؽ م

 .وشرّ  مف نور وظممة وخير
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ؽ بالعالـ الّناطػوإلّية وقػد أّدى إلعمّػؽ الػّروح بالعػالـ الّناطػوإلّي إلػى  و الإّلعمّ  والمّصود مف الحّية 
خراجػػ رفه الّنظػػر والإلّّييػػد وصػػ ّيػػة واإلطػػالؽ إلػػى عػػالـ ا طػػره مػػف عػػالـ الحرّ حرمػػاف روح آدـ ونفطػػه وات

آدـ وروحػه فػػي عػالـ الّناطػػوت  إلوّجهػًا إلػى عػػالـ الّناطػوتة ولّمػا أف دخمػػت نفػسعػف ممكػوت الإّلوحيػػد م
ّية إلى عالـ ا طر والإلّّييد وبعػد أف كػاف فػي الخيػر المحػض وعمػّو والحرّ  خرج بذلؾ مف جّنة اإلطالؽ

 .عمى عالـ الخير والّشرّ  الإلّّديس ورد
 

 بػػة فػػي عػػالـ الوجػػودة و ػػي مّػػاـ كممػػة المّػػه والظهػػور ػػو أعمػػى رإل والمّصػػود مػػف شػػجرة الحيػػاة 
ّيػةة  ّف مّػاـ آدـ كػاف الكمّ  ّاـ حإّلى ظهر والح في ظهور أشرؼ المظػا رحإلفظ بذلؾ المّية لهذا االكمّ 

 اإللهّية وبروز اة ومّاـ حضرة المطيح كاف كمّاـ رإلبػة البمػوغ الكماالت كمّاـ الّنطفة مف حيث ظهور
الحيػاة فػي كاف طموع الّنّير ا عظـ  ػو فػي مرإلبػة كمػاؿ الػّذات والّصػفاتة ولػذا كانػت شػجرة والّرشدة و 

ة ومػا ظهػر الكمػّي اإللهػيّ الجّنة العميا  ػي عبػارة عػف مركػز الإلّّػديس المحػض والإلّنزيػه الّصػرؼ أي الم
ـ إلػػى زمػػاف حضػػرة المطػػيح شػػيئًا يػػذكرة آد كانػػت الحيػػاة ا بديػػة والكمػػاالت الكّمّيػػة الممكوإلّيػػة مػػف دورة

هػػور المطػػيحّي وإلزّينػػت با ثمػػار فشػػجرة الحيػػاة كانػػت مّػػاـ حّيّػػة المطػػيح و ػػي الإلّػػي غرطػػت فػػي الظّ 
 لّما أف إلعّمّت بالعالـه ـ ونفطآد ا بدّيةة فالحظوا اآلف كيؼ أّف  ذا الإلّهويؿ يطابؽ الحّيّةة  ّف روح

مثمػػىة و ػػذا  طػػؿ نطػػاًل بعػػد نطػػؿ بصػػورةمخرجػػت مػػف عػػالـ اإلطػػالؽ إلػػى عػػالـ الإلّّييػػدة وإلط الّناطػػوإليّ 
الّناطػػوإلّي المعّبػػر عنػػه بالعصػػياف بّػػي موروثػػًا فػػي طػػاللة آدـة و ػػذا وحػػّي والّنفطػػّي بالعػػالـ الرّ  ؽالإّلعمّػػ
 اطػإلّّرت العػداوة واطػإلمّرتة  ّف الإّلعمّػؽ بػهو  طاللة آدـ إلى ا بػد كاف حّيًة إلطعى ما بيف أرواح الإّلعّمؽ

 ا رواحة و ذا ّيدّاطوإلّي أصبح طبب إلالنّ 
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ة إذ أّف  ػػػذا الإّلعمّػػػؽ أضػػػحى عمّػػػة حرمػػػاف الإلّّّيػػد  ػػػو عػػػيف العصػػػياف الػػػّذي طػػػرى مػػػف آدـ إلػػػى طػػػاللإله
 العالية. الّنفوس مف إلمؾ الّروحانّيات ا صمّية والمّامات

 
ّير ا عظـ فالحّائؽ البشرّية أعني النّ  إلّديس وأنوار ت نفحات قدس حضرة المطيحولّما انإلشر  

مّػػؽ والعصػػياف الّنفػػوس الإلّػػي إلوّجهػػت إلػػى كممػػة اهلل واطإلفاضػػت مػػف فيوضػػاإله إلخّمصػػت مػػف ذلػػؾ الإّلع
 ت مػف رذائػؿئػر ّيػة واإلطػالؽ وبالحرّ  ت إلػى عػالـدوفازت بالحياة ا بدّية وانطمّت مف قيود الإلّّميد وا إل

 أنفقنت دمني لحيناة" عالـ الممكوتة  ذا  و معنى اآليػة الّائمػة واطإلفاضت مف فضائؿ لـ الّناطوتعا
هادة الكبػرى لمحصػوؿ عمػى  ػذا المّصػد يعني اخإلرت جميع الباليا والمحف والّرزايا حإلى الشّ  17"العالم

 ػػوت حإلّػػى الالّ  طػػوت وآثػػرت انجػػذابها إلػػى عػػالـالّنا ا طػمى ودفػػع الخطّيػػة بانّطػػاع ا رواح عػػف عػػالـ
 ا عمى. ر كماالت الممكوتهإلبعث نفوس إلكوف جو ر الهدى ومظ

 
ذلػػؾ  أ ػػؿ الكإلػػاب لكػػاف ّورلػػو كػػاف المّصػػود  ػػو المعنػػى الظّػػا رّي بحطػػب إلصػػالحظػػوا أّنػػه  
ا  الخميػؿ نػة فمو أّف آدـ أذنب باقإلرابه مػف الّشػجرة الممنوعػةة فػهّي ذنػٍب جحضًا واعإلطافًا صرفاً ظممًا م

وأّي طبيػػاٍف بػػرز مػػف يوطػػؼ  نػػوحة الجميػػؿ وأّي خطػػه اقإلرفػػه موطػػى الكمػػيـ وأّي عصػػياٍف فعمػػه نبػػّي اهلل
حصػورة فهػؿ إلّبػؿ العدالػة اإللهّيػة الّصّديؽ وأّي فإلوٍر وقع  نبيػاء اهلل وأّي قصػوٍر صػدر مػف يحيػى ال

طيح ويصير قربانًا الم عصياف آدـ حإّلى يهإلي أف إلبإلمى  ذ  المظا ر الّنورانّية بالجحيـ ا ليـ مف أجؿ
ه كػّؿ عاقػٍؿ واٍع ّبمػواعد والّوانيف وال يعف كّؿ الّ لينجو  ؤالء مف عذاب الّطعيرب فإلصّور كهذا خارج

  ي فلدـ روح آدـ وحواء نفس آدـ والّشجرة عالـ الّناطوت والحّية ة بؿ المّصود منه ما ذكرنا ةأبداً 
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ػػ ى حضػػرة الإّلعمّػػؽ بعػػالـ الّناطػػوتة و ػػذا الإّلعمّػػؽ الُمعّبػػر عنػػه بالعصػػياف طػػرى فػػي طػػاللة آدـة وقػػد نجَّ
هـ مػف إلمػؾ الخطيئػة والعصػيافة و ػذا الػّذنب طػّية وخّمصػدؽ بالّنفحات الّمف  ذا الإّلعمّ  المطيح الّنفوس

ف كاف قد حصؿ مف  ذا الإّلعمؽ نإلائ  بحطب طبة لحضرة آدـبالنّ  لعػالـ باّية لكّف الإّلعّمؽ كمّ  المراإلبة وات
ويثبػػت فػػي  ػػذا المّػػاـ  صػػياناً الّناطػػوإلّي بالّنطػػبة إلػػى الإّلعمّػػؽ بالعػػالـ الّروحػػانّي الاّل ػػوإلّي يعػػّد ذنبػػًا وع

إلػى الّػّوة الّروحانّيػة  بالّنطػبة مانّية قاصرةفكما أّف الّّوة الجط "ّّربيفطّيئات الم ا برار حطنات" منطوؽ
بالّنطػػبة إلػػى الوجػػود  اً بػػؿ نطػػبة  ػػذ  إلػػى إلمػػؾ  ػػو عػػيف الّضػػعؼة كػػذلؾ إلعػػّد الحيػػاة الجطػػمانّية مماإلػػ

دع المنننوتى " حيػػػاة الجطػػػمانّية موإلػػػًا فّػػػاؿى المَّ الممكػػػوإلّي والحيػػػاة ا بدّيػػػةة كمػػػا أّف حضػػػرة المطػػػيح طػػػ
الّنفوس كانت حّية بالحياة الجطمانّية ولكّف إلمؾ الحياة كانت موإلًا فػي  ومع أّف إلمؾ 18"وتاىميدفنون م

ّروا أنػإلـ فكػفإل اعإلبار حضرة المطيحة  ذا معنى واحد مف معاني حكاية حضرة آدـ المذكورة فػي الإلّػوراة
 دوا إلى المعاني ا خرى والّطالـ.ضًا حإّلى إلهإلأي
 

(27) 
 سمعنى الّتجدي  عمى روح القد

 
وح رّ الننومننن قننال كممننة عمننى ابننن اإلنسننان يغفننر لننو وأّمننا مننن قننال عمننى "معنػػى  الّطػػؤاؿ  مػػا 

 19"وال في اآلتي. القدس فمن يغفر لو ال في ىذا العالم
 

الجػػواب  إّف لمحّػػائؽ المّّدطػػة المظػػا ر اإللهّيػػة مّػػاميف معنػػوّييف أحػػد ما مّػػاـ المظهػػر نفطػػه  
ي الػّذي  ػو بمثابػة الّنػور والكمػاالت اإللهّيػة الإّلجمّػو  ة الّشمس واآلخػر مّػاـ الّظهػورر لة كز والّذي  و بمن
 بانّيةةماالت الرّ وح الّدس  و الفيوضات اإللهّية والكسة  ّف الرّ والّروح الّد
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ولػػوال  س بهشػػّعإلها الّطػػاطعةشػػم لػػة شػػعاع الّشػػمس وحرارإلهػػا والّشػػمسز و ػػذ  الكمػػاالت اإللهّيػػة  ػػي بمن
 الّظهػور وإلجمّػي الكمػاالت اإللهّيػة فػي المطػيح مػا كػاف اليطػوعة ولػوال أشّعإلها الّطاطعة ما كانت شمطػاً 

ف  ػذ  الجهػة مظهػر  ّنػه إلجمّػت فيػه الكمػاالت اإللهّيػةة فهنبيػاء اهلل مظػا رة  ّف فػيهـ ة و و مػمطيحاً 
دـ عرفانهػا هػا وعػانّية يعني روح الّدسة فمو أّف نفطا أعرضت عف المظهر لجهمبّ الرّ  ظهرت الكماالت

 ةة أّمػا لػػو أعرضػت عػػف نفػػسانّيػػمػاالت اإللهّيػػة الّربّ الك ت بهّنػػه  ػػو مظهػر ظهػػورفػواعإلر  تمػا انإلبهػػبّ فر 
ض عػف الّشػمسة عػرِ أّنهػا خفّػاش مُ عمػى  ماالت اإللهّيػة الإلّػي  ػي عبػارة عػف روح الّػدس فهػذا دليػؿالك

ّطػػراج ال عػػالج لػػه وال غفػػرافة يعنػػي ال يمكػػف أف إلإلّػػّرب إلػػى المّػػه فهػػذا ال عػػف ا نػػوار و ػػذا اإلعػػراض
ة عمى أّنه لو أعرضت نفس عف أنوار الّطػراج فهػي عميػاء لما كاف طراجاً  طراج بهذا الّنور فموال الّنور

 بػػدّي. ومػػف المعمػػوـ أّف الّنفػػوس إلطػػإلفيض مػػف رمػػاف ارؾ الّنػػورة والعمػػى طػػبب الحدوال يمكنهػػا أف إلػػ
فض نفػس إلطػرة فػّذا لػـ إلخصػّية المظهػس المإلجّمية عمى المظا ر اإللهّية ال مػف شدفيوضات روح الّ

 الحرمػػػاف  ػػػو عػػػدـ سس فّّنهػػػا إلكػػػوف محرومػػػة مػػػف الفيوضػػػات اإللهّيػػػةة ونفػػػالّػػػد مػػػف فيوضػػػات روح
ظهور صػاروا الهـ بهّنهـ  ـ مظا ر إلفعر مّمف كانوا أعداء لمظا ر الّظهور لعدـ م البفرافة ولذا فكثير

ة  ّنهـ كانوا أعداء رماف ا بديّ ب الحمحّبيف لهـ بعد ما عرفواة إذًا ما كاف العداء لمظهر الّظهور طب
كانوا يعمموف أّف المظهر  ػو الّطػراج الّنػورانّي اإللهػّية وحينمػا عرفػوا وأدركػوا أّف  وما لممشكاة ال لمّنور

. والمّصود  ػو أّف اإلعػراض عػف المشػكاة ال اً ًا حّيّيّ ّبونها حبّ المشكاة  ي مظهر ا نوار أصبحوا يح
دّي ر ولكّف عداوة الّنور  ي طبب الحرماف ا بكّ وإلإلذ ه الّنفوسبّية فرّبما إلنإليكوف طبب الحرماف ا بد

 وليس لها عالج.
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(28) 
 ختارون قميمونالمدعّوون كثيرون والم
 

 ويّػوؿ 20"ختنارون قميمنونالمدعّوون كثيرون والم"طيح في اإلنجيؿ حضرة الم الّطؤاؿ  يّوؿ 
 ذلؾب كمةفما ح 21"يشاء يختّص برحمتو من"في الّرآف 

 
الجػػواب  اعمػػـ أّف نظػػاـ الكػػوف وكمالػػه يّإلضػػياف أف يكػػوف الوجػػود مػػنحالو فػػي صػػور ال عػػداد  

أو نػوع واحػد  واحػد لهاة فمهذا لـ إلكف الموجودات في مرإلبة واحدة أو مّػاـ واحػد ونمػط واحػد وال جػنس
ا جنػػاس  وال فػػي صػػورة واحػػدةة بػػؿ ال بػػّد مػػف إلفػػاوت فػػي المراإلػػب وإلمػػايز فػػي ا صػػناؼ وإلعػػّدد فػػي

ـّ  وا نػػواع يعنػػي مػػف المحػػإلـّ وجػػود مراإلػػب الجمػػاد والّنبػػات والحيػػواف واإلنطػػافة  ّف عػػالـ الوجػػود ال يػػإل
 ة وكػػذلؾ ال يمكػػف أف يظهػػر العػػالـ بػػالمنظر البػػديع والإّلرإليػػب وحػػد إلكوينػػه وإلنظيمػػه وكمالػػه باإلنطػػاف

لجماد وحد ة بؿ ال بّد مف إلفاوت المراإلب ا  أو الّدقيؽ والّرونؽ الّمطيؼ بالحيواف وحد ة أو الّنبات وحد
 ػػذ  الّشػػجرة كانػػت  الكمػػاؿة مػػثاًل لػػو أفّ  والمّامػػات وا جنػػاس وا نػػواع حإلّػػى يإلجمّػػى الوجػػود فػػي نهايػػة

ـّ كمالهػا الّنبػاإليّ كّمها ثمرة لمػ حإلّػى يإلجمّػى الّنبػات فػي  ة  ّف ا وراؽ والبػراعـ والّثمػار جميعهػا الزمػةا إلػ
اؿة وكذلؾ انظروا في  يكؿ اإلنطاف إذ ال بّد فيه مف إلفاوت في ا عضػاء وا جػزاء ة والكمالّزين نهاية

د اإلنطػانّي وكمالػه يّإلضػي وجػود العػيف وا ذف والمػّذ حإلّػى ا ظػافر والّشػعرة الوجػو  وا ركافة فجماؿ
لػو كػاف  وكذلؾ يكوف ناقصػاً  ةأو عينًا أو أذنًا لكاف ذلؾ عيف الّنّص اً ه مخّ فمو كاف  يكؿ اإلنطاف كمّ 

 فيأو أطنافة ولو أّف  ذ  كّمها بالّنطبة إلى الع بدوف شعر أو أ داب أو أظافر
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في حكـ الجماد والّنبات لعدـ اإلحطاسة ولكّف عدـ وجود ا في  يكؿ اإلنطاف مكرو  ومذموـ لمبايػةة 
كاإلنطػػػافة  إّف مراإلػػػب الموجػػػودات مخإلمفػػػة مإلفاوإلػػػةة اخإلػػػار اهلل طػػػبحانه لػػػبعض ا شػػػياء الّرإلبػػػة العميػػػا

ووضػػػع بعضػػػها فػػػي الّرإلبػػػة الوطػػػطى كالّنبػػػاتة وإلػػػرؾ بعضػػػها فػػػي الّرإلبػػػة الػػػّدنيا كالجمػػػادة فإلخصػػػيص 
 ةيػات الّروحانّيػنّي مػف حيػث الإّلرقّ اإلنطػا اإلنطاف بالّرإلبة العميا إّنما  و مف فضػمهة والإلّفػاوت بػيف الّنػوع

 ّف اإليمػاف الػّذي  ػو حيػاة أبدّيػة مػف آثػار بّرادة حضػرة الػّرحمفة  والكماالت الممكوإلّية إّنما  و أيضاً 
فضػػؿ اهلل ال مػػف نإلػػائ  العػػدؿة فشػػعمة نػػار المحّبػػة إّنمػػا  ػػي بّػػّوة االنجػػذاب ال بالّطػػعي واالجإلهػػاد فػػي 

إلّػػرابة بػػؿ الػػّذي يحصػػؿ بالّطػػعي واالجإلهػػاد  ػػو االطّػػالع والعمػػـ وطػػائر الكمػػاالتة إذًا المػػاء وال عػػالـ
المػػػدعّووف "لهػػػذا يّػػػوؿ  إلػػػه الجاذبػػػةاإللهػػػّي وقوّ   يكػػػوف إاّل بػػػهنوار الجمػػػاؿفانبعػػػاث ا رواح وا إلزاز ػػػا ال

ومحكومػػة ومطػػؤولة فػػي مراإلبهػػا  ة أّمػػا الكائنػػات الجطػػمانّية ليطػػت مذمومػػة"خإلػػاروف قميمػػوفكثيػػروف والم
 وانّيػة كػؿّ ة والحيػواف فػي رإلبإلػه الحيه الّنباإليّ ومّاماإلهاة فمثاًل الجماد في رإلبإله الجمادّية والّنبات في رإلبإل

مّبػػوؿ فػػي رإلبإلػػهة بػػؿ إلمػػؾ الّرإلػػب  ػػي عػػيف الكمػػاؿ ولكّنهػػا إذا كانػػت ناقصػػة فػػي رإلبهػػا ولػػـ إلبمػػد حػػّد 
 مّبولة. فهي مذمومة وغير فيها الكماؿ

 
وأّما الإلّفاوت بيف الّنوع اإلنطػانّي فهػو عمػى قطػميفة أحػد ما الإلّفػاوت مػف حيػث المراإلػب و ػذا  
ة والّ الإلّفاوت خػر  ػو الإلّفػاوت مػف حيػث اإليمػاف واإليّػاف وعػدمهما وذلػؾ مػذموـة طػـ اآللػيس بمػذمـو

 ّف إلمػؾ الػػّنفس إلكػوف قػػد ابإلميػت بهوا ػػا وطيشػها حإلّػػى حرمػػت مػف مثػػؿ  ػذ  المو بػػة ومنعػت مػػف قػػّوة 
إلمػؾ الّرإلبػة  تاله مػف كمػاجذب محّبة المّػهة ومػع أّف اإلنطػاف فػي رإلبإلػه ممػدوح ومّبػوؿ إاّل أّنػه بحرمانػ

 طؤوؿ.ّائص بناًء عمى ذلؾ فهو مدف النّ عيصبح م
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(29) 
 بيا األنبياء الّرجعة الّتي أخبر

 
 الّرجعة. الّطؤاؿ  نرجو بياف مطهلة 
  
بالإلّفصػػػيؿ والوضػػػوحة  يّػػػافاإل الجػػػواب  قػػػد شػػػرح حضػػػرة بهػػػاء اهلل  ػػػذا المطمػػػب فػػػي كإلػػػاب 
ـ باخإلصػارة هإلكمّ طػإلإّلضػح لكػـ حّيّيػة  ػذ  المطػهلة جمّيػةة وحيػث طػهلت اآلف عػف ذلػؾ ف وا إليهػافارجع

ّشر الّناس بالمطهلة مف اإلنجيؿ فّد صّرح فيه أّنه لّما ظهر يحيى بف زكرّيا وكاف ي  ذ  ولنذكر عنواف
طػهلو  أأنػت إيمّيػاب  ـّ بالمطػيحة ثػ بممكوت الّمه طهلو  مف أنتب  ؿ أنػت المطػيح الموعػودب فهجػاب لطػت

 حضػػرة مّيػػا المعهػػودة ولكػػفزكرّيػػا لػػيس بّييحيػػى بػػف  قػػاؿ الة فمػػف  ػػذا البيػػاف ثبػػت وإلحّّػػؽ أّف حضػػرة
مف  11وعودة ففي اآلية يحيى بف زكرّيا كاف إيمّيا الم بهفّ  المطيح يوـ الإّلجمّي في جبؿ الّطابور صّرح

الع فأجنناب ّن إيمّينا ينبغنني أن ينأتي أوّ إفسنألوه لمناذا يقننول الكتبنة "مػف إنجيػؿ مػرقس يّػػوؿ  9 أصػحاح
ّد كّل شيء وكي  ىو مكتوب عن ابن اإلنسان أن يتأّلم كثيراع ويرذل ر وي الع م أّن إيمّيا يأتي أوّ وقال لي

مإلّػى  وفػي إنجيػؿ "عننو  ا بو كّل ما أرادوا كما ىو مكتنوبمو لكن أقول لكم أّن إيمّيا أيضاع قد أتى وعم
ا والحػاؿ أّنهػـ طػهلو  "ليم عن يوحّننا المعمندان حينئٍذ فيم الّتالميذ أّنو قال"يّوؿ  17 أصحاح 13آية 

اب قاؿ الة عمى أّنه في اإلنجيؿ يّػوؿ إّف يوحّنػا المعمػداف كػاف نفػس إيمّيػا عمداف  ؿ أنت إيميّ يوحّنا الم
الموعودة ويصػّرح المطػيح أيضػًا بهػذاة حينئػٍذ كػاف حضػرة يوحّنػا  ػو حضػرة إيمّيػا فممػاذا قػاؿ أنػا لطػت 

ف لـ يك  ّيابّنه كاف إيمإ يمّيا فكيؼ يّوؿ حضرة المطيحف  و إإيمّياب وات
 

 إلى إذًا لـ يكف الّنظر إلى الّشخصّية في  ذا المّاـة بؿ الّنظر 
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ّػػًة بعينهػػا فػػي يوحّنػػا إلحّّ حّيّػػة الكمػػاالتة أي أّف إلمػػؾ الكمػػاالت الإلّػػي كانػػت فػػي حضػػرة إيمّيػػا كانػػت م
المعمدافة وعمى  ذا كاف حضػرة يوحّنػا المعمػداف  ػو إيمّيػا الموعػودة فمػيس الّنظػر  نػا إلػى الػّذات بػؿ 

قػد  رد فهنا أقوؿالو  دإلى الّصفاتة مثاًل في العاـ الماضي كاف الورد موجودًا وفي  ذ  الّطنة أيضًا وج
إلهة ولكػف الماضي بعينه وشخصيّ  رجع ورد العاـ الماضية والحاؿ أّني ال أقصد بذلؾ رجوع ورد العاـ

افإلػه ولونػه وشػكمهة فمػذا ه ولطرائحإلػ في العاـ الماضػي يعنػي بمثػؿ الورد لّما اإّلصؼ  ذا الورد بصفات
عػيف ذلػؾ الػػورد. يػهإلي الّربيػع فنّػػوؿ جػاء أيضػًا ربيػػع  ػػو يّولػوف عػاد ورد العػاـ الماضػػية و ػذا الػورد 

الّربيػػع الماضػػي موجػػود أيضػػًا فػػي  ػػذا الّربيػػعة لػػذا يّػػوؿ ة  ّف كػػّؿ مػػا كػػاف موجػػودًا فػػي الّطػػنة الماضػػي
ة غرطػت فػي ّف حّبػإآخػرة  ّطػالفيف. ولنػهِت بيػافحضرة المطيح طإلروف كّؿ ما وقع في زمػف ا نبيػاء ال
 مافعنػػدة أيضػػاً  هايػػة إلحّولػػت إلػػى حّبػػةوفػػي النّ  الّطػػنة الماضػػية فظهػػر منهػػا غصػػف وورؽ وبػػرعـ وثمػػر

ع إلمػؾ ا غصػاف وا وراؽ والبػراعـ والّثمػار وإلظهػر إلمػؾ جػإلزرع  ذ  الحّبة ثانية إلنبت شجرة وإلعود وإلر 
ّف الحّبػة رجعػتة ولكػف حينمػا إانػت حّبػة والثّانيػة أيضػًا حّبػة فنّػوؿ اممةة وحيػث أّف ا ولػى كك الّشجرة

ة مػادة أخػرى أّمػا إذا نظرنػا إلػى البػراعـ وا وراؽ والّثمػر نجػد أّف  ذ  المػادّ  ننظر إلى ماّدة الّشجرة نجد
و ننظػر ة أخػرىة وعمػى  ػذا المنػواؿ لػمػرّ  نفس ذلؾ الّطعـ والّرائحة والّمطافةة إذًا فّد عاد كماؿ الّشػجرة
ت ورجعػتة لػذا قػػاؿ نرا ػا عػاد والكمػاالت إلػى الّشػخص نػرا  شخصػًا آخػر أّمػا لػو ننظػػر إلػى الّصػفات

وا خػػػالؽ والّصػػػفات  والكمػػػاالت يعنػػػي  ػػػذا الّشػػػخص مظهػػػر الفيوضػػػات " ػػػذا إيمّيػػػا"طػػػيح حضػػػرة الم
كػػاف نػػاظرًا إلػػى الإلّػػي كانػػت إليمّيػػاة ويوحّنػػا المعمػػداف قػػاؿ أنػػا لطػػت إيمّيػػاة فحضػػرة المطػػيح  والفضػػائؿ
 الّصفات
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ّيػػػةة مثػػػؿ  ػػػذا ه المادّ ة ويوحّنػػػا كػػػاف نػػػاظرًا إلػػػى شخصػػػّيإلمػػػاوالكمػػػاالت وا خػػػالؽ والفيوضػػػات فػػػي كميه
ة فنّػوؿ الّميمػة اآلإليػة أيضػاً  ج الموجود فّّنه كاف منيرًا ليمة أمس ثـ أنير أيضًا  ذ  الّميمة وطيضاءالّطرا

لمّصػػود  ػػو الّنػػور ال الػػّد ف والفإليػػؿ فا ذلػػؾ الّطػػراج ة وقػػد رجػػعالبارحػػ الّميمػػة إّف طػػراج الّميمػػة  ػػو طػػراج
 اإليّاف. والمشكاة. و ذ  الإلّفاصيؿ مشروحة ومفّصمة في كإلاب

 
(31) 

 تيأنت الّتخرة وعمي  أبني كنيس
 

وعميؾ أبني كنيطإلي فما  المطيح قاؿ لبطرس أنت الّصخرة في إنجيؿ مإّلى أفّ  الّطؤاؿ  مذكور 
 معنى  ذاب

 
سنيح أننت الم"حينمػا قػاؿ لػه    إّف  ذا البياف مف حضرة المطيح إلصديؽ لّوؿ بطػرسالجواب 

 والكيفػا فػي الّمبػة العبرّيػة  ػي الّصػخرة "فناأننت الكي"ه طيح فػي جوابػثـ قاؿ حضرة الم 22"اهلل الحيّ  بن
طػيح أنػت  ّف بعضػهـ قػاؿ لحضػرة الم 23"أبنني كنيسنتي وعمى ىذه الّتخرة"طػيح ولذا قاؿ حضرة الم

أو أحػػػد ا نبيػػػاءة فػػػهراد حضػػػرة  إرميػػػانػػػت هـ أّيػػػاة وقػػػاؿ بعضػػػهـ أنػػػت يوحّنػػػا المعمػػػدافة وقػػػاؿ بعضػػػإيم
ّصػػػخرة قػػػاؿ بهػػػذ  المناطػػػبة أنػػػت ّمى بالؤّيػػػد بيػػػاف بطػػػرس بالكنايػػػة أو اإلشػػػارة ولكونػػػه إلطػػػي المطػػػيح أف

ابػف المّػه  يحمبنّيػًا عمػى عّيػدإلؾ  إّف المطػ الّصخرة وعميؾ أبني كنيطإلي يعنػي طػيكوف أطػاس ديػف المّػه
برومّيػة  قبر بطػرس الّمهة ووجود الحّية وعمى  ذ  العّيدة طيوضع أطاس كنيطة الّمه الإّلي  ي شريعة

 ةةبهة غير أّف البعض يّوؿ إّنه في أنطاكي ّمـمشكوؾ فيه وغير مط
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كػاف طػيح نجػد أّف حضػرإله حضػرة الم بػاوات عمػى شػريعةالبا وفضاًل عف  ذا فمو نطّبؽ أعماؿ بعػض
أحدة مع أّف البابا يجمس في عربة  ّية وما رضي بإلكدير قمبرّ عريانًا يهكؿ الحشائش في  ذ  الب جائعاً 

الإلّػػي ال  عمػػةويمضػػي أوقاإلػػه بنهايػػة العظمػػة فػػي جميػػع الممػػّذات والّشػػهوات وحػػّب الػػّذات والنّ  مرّصػػعة
بػػاوات قإلمػػوا نفوطػػًا ف الباطػػًا ولكػػّف بعضػػًا مػػنف مممػػوؾ مثمهػػاة عمػػى أّف حضػػرة المطػػيح لػػـ يكػػّدريإليّطػػر ل
بريئةة فارجعوا إلى الإلّاريذ لإلعمموا كيؼ كانوا يعارضوف الحّيّة وكػـ طػفكوا مػف الػّدماء محافظػًة  كثيرة

مػوا اآلالؼ مػف خػّداـ اإلنطػانّية وأ ػؿ المعرفػة الػّذيف إلعمى طػمطإلهـ الّزمنّيػة وكػـ اضػطهدوا وطػجنواة وق
فػػي الػػّرأي وكػػـ كانػػت معارضػػإلهـ شػػديدة لمحّيّػػة.  كشػػفوا أطػػرار الكائنػػات وذلػػؾ فّػػط لمجػػّرد المخالفػػة

بيف  مشابهة ةوف أيّ إلهّمموا في وصايا حضرة المطيح وإلفّحصوا في أحواؿ الباباوات وأطوار ـة فهؿ إلجد
الباباواتة مع أّننا ال نحػّب ذـّ الّنفػوس والّػدح فيهػا ولكػّف إلػاريذ  طيح وأطوار حكومةالم حضرة وصايا

حكومػة البابػا  ّف وصػايا حضػرة المطػيح شػيء وأطػوارة والمّصػود مػف  ػذا أالفاإليكاف ممموء بالعجائػب
وى البابػػاة وكػػـ مػػوا مػػف البروإلطػػإلانت وكػػاف كمّػػه بفإلػػشػػيء آخػػرة ولػػيس بينهمػػا إلشػػابه مػػا. انظػػروا كػػـ قإل

ـّ روائػػح حضػػرة الم طػػيح الطّيبػػة أبػػاحوا مػػف الّظمػػـ والجػػور وكػػـ عػػّذبوا الّنػػاس واضػػطهدو ـ. فهػػؿ إلطإلشػػ
الإلّػػي صػػورإلها  24بػػارة الّّديطػػةّف بر إهة فهػػؤالء مػػا أطػػاعوا المطػػيح بػػؿ  ػػذ  ا عمػػاؿب ال والمّػػالّذكّيػػة مػػف 

بػيف البابػاوات نفػوس مباركػة  ت أثر  وأجرت وصػايا ة وكػاف مػففضرة المطيح واقإلح أمامنا قد أطاعت
ا ولػػػى الإلّػػػي كانػػػت فيهػػػا  ةطػػػيحة وعمػػػى الخصػػػوص فػػػي الّػػػروف المطػػػيحيّ الم عػػػوا خطػػػوات حضػػػرةاإلّب
الّطمطنة وحصمت العػّزة  ت أطباب طباب الّدنيوّية مفّودة واالمإلحانات اإللهّية شديدةة ولكف لّما إليّطر ا

 تّية واشإلبممّ طيح بالكلّدنيوّية نطيت حكومة البابا الموالّطعادة ا
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ارؼ وآذت أربػػاب بالّطػػمطنة والعظمػػة والّراحػػة والػػّنعـ الّدنيوّيػػة وقإلمػػت الّنفػػوس وعارضػػت فػػي نشػػر المعػػ
وحكمػػت بالّإلػػؿ وشػػّف البػػارة و مػػؾ آالؼ مػػف الّنفػػوس مػػف أ ػػؿ  مػػـالع انإلشػػار نػػور الفنػػوف وحالػػت دوف

الفنوف والمعارؼ وا برياء في طجف رومّيػةة فكيػؼ مػع وجػود  ػذا الّطػموؾ وإلمػؾ ا عمػاؿ يكػوف البابػا 
فػػي  لمطػػّمـة حإلّػػى صػػار مػػف ادائمػػاً  خميفػػة حضػػرة المطػػيحة فكرطػػّي حكومػػة البابػػا كػػاف معارضػػًا لمعمػػـ

أوروّبا أّف الّديف معارض لمعمـ والعمـ مخّرب لبنياف الّديفة والحاؿ أّف ديف الّمه مرّوج لمحّيّة ومؤّطػس 
لمعمػػـ والمعرفػػة ومشػػّوؽ لمعرفػػافة و ػػو أّس المدنّيػػة لمّنػػوع اإلنطػػانّي وكاشػػؼ  طػػرار الكائنػػات ومّنػػور 

ه عػػف ذلػػؾة أجػػؿ إّف العمػػـ لػػدى المّػػه أفضػػؿ المّػػ طػػإلبفرأرض العمػػـة عػػالآلفػػاؽة بنػػاًء عمػػى ذلػػؾ فكيػػؼ ي
ميزة لسنطاف وأشرؼ الكماالت البشرّيةة فمعارضة العمػـ جهػؿ وكػار  العمػوـ والفنػوف لػيس بّنطػافة بػؿ 

لدى عإلبة ا حدّية  بالإلّّرّ   و حيواف ال شعور لهة  ّف العمـ نور وحياة وطعادة وكماؿ وجماؿ ووطيمة
 بة إلهّيةة فالعمـ حّيّة الهداية والجهؿ عيف الّضػاللةة طػوبى لمػّذيف وشرؼ العالـ اإلنطانّي وأعظـ مو 

امهـ في إلحصيؿ العموـ وكشؼ أطرار الكائنػات والإلّػدقيؽ فػي الحّيّػة وويػؿ لمػّذيف يّإلنعػوف فوف أيّ يصر 
شرح قموبهـ بالإلّّاليد و ـ طاقطوف في أطفؿ دركات الجهؿ والّذ وؿ وأعمار ـ ذا بة نبالجهؿ والبفمة وإل

 الّرياح. اجأدر 
 

(31) 
 رالقضاء والقد

 
ؤاؿ  إذا كػػاف المّػػه يعمػػـ أّنػػه طيصػػدر عمػػؿ مػػا مػػف شػػخٍص وثبػػت ذلػػؾ بالّػػدر فػػي المّػػوح الّطػػ 

 ذلؾب المحفوظ فهؿ يمكف مخالفة
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ه  ّف عمػػػـ المّػػػه محػػػيط بحّػػػائؽ ا شػػػياء قبػػػؿ طػػػببًا لحصػػػول لجػػػواب  العمػػػـ بالّشػػػيء ال يكػػػوفا 
 مػػاؿ اإللهػػّية فمػػثالً الّشػػيء و ػػذا مػػف الك طػػببًا لوجػػود اء وال يكػػوفوجود ػػا وبعػػد وجود ػػا عمػػى حػػّد طػػو 

الّنبّوات الإلّػي جػاءت عمػى لطػاف ا نبيػاء بػالوحي اإللهػّي الخاّصػة بظهػور الموعػود فػي الإلّػوراة لػـ إلكػف 
وا عمػى فػطػيحة فّػد أوحػى إلػى ا نبيػاء بهطػرار المطػإلّبؿ المكنونػة ووقحضرة الم  ي الّطبب في ظهور

نطػاٍف فػي كػّؿ إ خبروا بها ولػـ يكػف عممهػـ  ػذا ونبػوءاإلهـ طػبب حصػوؿ الوقػائعة مػثاًل يعمػـما طيّع وأ
يكػوف طػبب إلحّّػؽ  ػذا ال   ذ  الّميمػة أّف الّشػمس طػإلطمع بعػد مضػّي طػبع طػاعاتة فعمػـ جميػع الّنػاس

و طمػػوع الّشػػمسة إذًا فعمػػـ المّػػه ال يكػػوف أيضػػًا طػػببًا لحصػػوؿ صػػور ا شػػياء فػػي عػػالـ اإلمكػػاف بػػؿ  ػػ
ماضي والحاؿ واالطإلّباؿة و و عيف إلحّّؽ ا شياء ال طبب إلحّّّهاة وكذلؾ ذكػر ال مّّدس عف الّزماف

اّطمعػػوا بػػالوحي اإللهػػّي أّنػػه  كػػذا  وجػػود الّشػػيء. فا نبيػػاء طػػبب الّشػػيء وثبوإلػػه فػػي الكإلػػاب ال يكػػوف
هػػؿ كػػاف عمػػـ ا نبيػػاء بػػروا بػػه فخمعػػوا بػػالوحي اإللهػػّي عمػػى أّف المطػػيح طيطإلشػػهد وأطػػيكوفة مػػثاًل اطّ 

 حصػوؿ واّطالعهـ عمى  ذا طببًا لشهادة حضرة المطيحب ال بؿ  ذا االطّػالع كمػاؿ لينبيػاء ال طػبب
ة معّينةة ويّينػًا أّف بعد مدّ  طوؼ والكطوؼالخ الّشهادةة والّرياضّيوف يعمموف بالحطاب الفمكّي بحصوؿ

 الإّلصوير. ف باب الإّلمثيؿ ال مف بابعممهـ  ذا ال يكوف طببًا لوقوع الخطوؼ والكطوؼة  ذا م
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 القسم الثّالث
 

 المّاالت المإلعّمّة بكماالت المظا ر
 المّّدطة اإللهّية وحاالإلهـ

 
 )محادثات عمى المائدة(
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 صفحة خالية 
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 (32)  

 ال تعر  األلوىّية إاّل بواسطة المظاىر اإلليّية
 

 ا عالقإلها بالمطالع الّرّبانّية والمشارؽ الّرحمانّيةبالّطؤاؿ   ما حّيّة ا لو ّية وم
 

الجواب   اعمـ أّف ا لو ّية وكنه ذات ا حدّية إلنزيه صرؼ وإلّديس بحتة يعني منّز  ومبّرأ عف كّؿ 
نعتة وأّف جميع ا وصاؼ العالية في مراإلب الوجود أو اـ لدى ذلؾ المّاـة غيب منيع ال يدرؾ 

لّذات اإللهّية محيطة وجميع الكائنات محاط وال شّؾ أّف المحيط أعظـ وذات بحت ال يوصؼة  ف ا
مف المحاط لهذا ال يمكف أف يكإلنه المحاط مف أحاط به ويدرؾ حّيّإلهة فمهما إلرّقت العّوؿ ووصمت 
إلى منإلهى درجة مف اإلدراؾة فباية إدراكها مشا دة آثار  وصفاإله في عالـ الخمؽ ال في عالـ الحّؽة 

حضرة ا حدّية وصفاإلها في عمّو الإلّّديس فميس لمعّوؿ واإلدراكات طبيؿ إلى ذلؾ المّاـ  ّف ذات 
"الّطبيؿ مطدود والّطمب مردود" ومف الواضح أّف قّوة اإلدراؾ اإلنطاني فرع لوجود اإلنطاف واإلنطاف 

ود اإلنطاف آية الّرحمف فكيؼ يحيط فرع اآلية بموجد إلمؾ اآليةة يعني أّف اإلدراؾ الذي  و فرع وج
يعجز عف أف يدرؾ حّيّة ا لو ّيةة لهذا فإلمؾ الحّيّة اإللهّية مخفّية عف جميع اإلدراكات ومطإلورة 

 عف عّوؿ جميع البشر والّصعود إلى ذلؾ المّاـ ممإلنع محاؿ.
 

ونحف نرى أف كؿ داٍف عاجز عف إدراؾ حّيّة ما فوقهة مثاًل إّف الحجر والمدر والّشجر  
ّدر عمى إدراؾ حّيّة اإلنطاف وال يإلصّور البصر والّطمع وطائر الحواسة مع أّف مهما إلرّقى ال ي
 جميعها مخموؽة 
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فكيؼ إذًا يهإلدي اإلنطاف المخمؽ إلى إدراؾ حّيّة ذات الخالؽ المّّدسة فميس لسدراؾ في  ذا  
 المّاـ طبيؿ وال لمبياف طريؽ وال لسشارة مجاؿ.

 
مد إلى عالـ الإلّنزيه وما الّنطبة بيف العّؿ المحدود والعالـ الاّلمحدودب وأنَّى لمّذّرة الإّلرابّية أف إلب 

"ال تدركو األبتار وىو يدر  األبتار وىو )عجزت العّوؿ عف إدراكه وحارت الّنفوس في بيانه(* 
فكّؿ ذكر وبياف في  ذا المّاـ قاصر وكّؿ إلعريؼ وإلوصيؼ غير الئؽ وكّؿ إلصّور  1الّمطي  الخبير"

شراقات  طاقط وكؿّ  إلعّمؽ باطؿة ولكّف لجو ر الجوا ر وحّيّة الحّائؽ وطّر ا طرار  ذا إلجّميات وات
وظهور وجموة في عالـ الوجودة ومطالع ذلؾ اإلشراؽ ومجالي ذلؾ الإّلجّمي ومظا ر ذلؾ الّظهور  ـ 

لمّذات المّّدطة  المطالع المّّدطة والحّائؽ الكّمّية والكينونات الّرحمانّية اّلذيف  ـ المرايا الحّيّّية
اإللهّيةة وجميع الكماالت والفيوضات والإّلجّميات لذات الحّؽ ظا رة با رة في حّيّة المظا ر الّدطّية 

 كالّشمس الّطاطعة في المرآة الّصافية الّمطيفة بجميع كماالإلها وفيوضاإلها.
 

مف ذلؾ أّف ولو قيؿ أّف المرايا  ي مظا ر الّشمس ومطالع نّير اإلشراؽة فميس المّصود  
الّشمس إلنّزلت مف عمّو إلّديطها وإلجّطمت في  ذ  المرآة أو أّف إلمؾ الحّيّة غير المحدودة إلحّددت 
في  ذا المكاف المشهودة أطإلبفر اهلل عف ذلؾة فهذا اعإلّاد الّطائفة المجّطمةة ولكّف جميع ا وصاؼ 

ما نذكر ا مف ا وصاؼ والّنعوت  والمحامد والّنعوت راجع إلى  ذ  المظا ر المّّدطةة يعني أّف كؿّ 
وا طماء والّصفات كّمها إلرجع إلى إلمؾ المظا ر اإللهّيةة أّما حّيّة الّذات اإللهّية فمـ يكإلنهها أحد 

 حإّلى 
 

________________ 
 *  ما بيف الّوطيف عربي الّنّص.
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ه الحّيّة اإلنطانّية أو إلجد  يشير إليه بّشارة أو بياف أو يذكر ا بالمحامد والّنعوتة إذًا فكّؿ ما إلعمم 
مف ا طماء أو إلدركه مف الّصفات والكماالت راجع إلى إلمؾ المظا ر المّّدطةة وليس لها طبيؿ إلى 
أّية جهة أخرى "الّطبيؿ مّطوع والّطمب مردود" ولكّننا نبّيف لحّيّة ا لو ّية أطماء وصفات ونصفها 

بؿ  ات  ذ  ا طماء والّصفات ليس بر انًا لكماالت الحؽّ بالّطمع والبصر والّدرة والحياة والعمـة فّثب
و ننظر في عالـ اإلمكاف نرى أّف الجهؿ نّص والعمـ كماؿة لهذا نّوؿ أّف لنفي الّنّائص عنهة  ّننا ل

الّذات المّّدطة اإللهّية عميـة وأّف العجز نّص والّدرة كماؿ فنّوؿ أّف الّذات ا قدس اإللهّي قادرة 
مكننا أف ندرؾ العمـ والبصر والّطمع والّدرة والحياة لمّذات اإللهّية كما  ية  ّف ذلؾ فوؽ  ّننا ال ي

ف الّذاتة والّذات منّز ة عف اإلدارؾة ولو لـ يكف عيف يإدراكنا حيث أّف ا طماء والّصفات اإللهّية ع
وف قديمًا ومحًّّّا أيضًاة وذلؾ إلعّدد الّديـة وما به االمإلياز بيف الّذات والّصفات يمـز أف يكالّذات لمـز 

يؤّدي إلى إلطمطؿ الّدماء وعدـ إلنا يها و ذا واضح البطالفة إذًا فجميع  ذ  ا وصاؼ وا طماء 
والمحامد والّنعوت راجع إلى مظهر الّظهورة وما عدا  ذا مف الإّلصّور أو الإلّفكير ما  و إاّل أو اـة إذ 

بهو امكـ في أدّؽ معانيكـ فهو مخموؽ مثمكـ كّؿ ما مّيزإلمو  ال طبيؿ لنا إلى البيب المنيع لهذا قيؿ "
مردود إليكـ" ومف الواضح أننا لو نريد أف نإلصّور حّيّة ا لو ّية فّّف  ذا الإّلصّور محاط ونحف به 
محيطوفة وال شّؾ أّف المحيط أعظـ مف المحاط.  فثبت مف  ذا واإّلضح أّف إلصّورنا لحّيّة ا لو ّية 

ر المّّدطة أو اـ محضةة إذ ليس إلى حّيّة ا لو ّية اّلإلي إلعّبر بالمنّطع الوجداني في غير المظا 
طبيؿة وكّؿ ما يدخؿ إلحت إلصّورنا أو اـة وعمى  ذا فانظر كيؼ أّف طوائؼ العالـ إلطوؼ حوؿ 

 ا و اـ وعبدة أصناـ الإّلصّور وا فكار و ـ ال يعمموفة
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ومنّز ة عف اإلشارات ويحطبوف أنفطهـ مف أ ؿ الإّلوحيد يعّدوف أو امهـ حّيّة مّّدطة عف اإلدراؾ  
ويعإلبروف طائر الممؿ مف عبدة ا وثافة والحاؿ أّف ا صناـ لها وجود جمادّي محّّؽة أّما أصناـ 
ا فكار وإلصّورات اإلنطاف فهي أو اـ محضة بؿ ال وجود لها أيضًا في عالـ الجماد )فاعإلبروا يا 

 أولي ا بصار(*
 

الّصفات الكمالّية وجموة الفيوضات اإللهّية وأنوار الوحي ظا رة با رة في جميع  واعمـ أفّ  
المظا ر المّّدطةة ولكف لكممة اهلل الكبرى حضرة المطيح واالطـ ا عظـ حضرة بهاء اهلل ظهور 
وبروز فوؽ الإّلصّور  ّنهما كانا حائزيف لجميع كماالت المظا ر الّطابّة وأحرزا فوؽ ذلؾ الكماالت 
اّلإلي إلجعؿ طائر المظا ر ا خرى إلابعة لهماة مثاًل إّف جميع أنبياء بني إطرائيؿ كانوا مظا ر الوحي 

رمياوكاف حضرة المطيح مهبط الوحي أيضًاة ولكف أيف وحي كممة اهلل مف إلهاـ إشعيا و  يمّيا. ات  وات
 

جاإلها عصب البصر وبها الحظ أّف ا نوار عبارة عف إلمّوجات الماّدة ا ثيرّية اّلإلي يإلهّثر بإلموّ  
يحصؿ اإلبصارة فنور الّطراج يحصؿ مف إلمّوجات الماّدة ا ثيرّيةة ومف ضوء الّشمس إلكوف أيضًا 
ّف لمّروح اإلنطانّي في  إلمّوجات المادة ا ثيرّيةة ولكف أيف نور الكواكب والّطراج مف نور الّشمسة وات

والبموغ والكماؿ إشراقًا وبروزًاة فالّروح روح  رإلبة الجنيف جموة وظهورًا وكذلؾ لها في رإلبة الّطفولة
واحدة ولكّنها في الّرإلبة الجنينّية فاقدة حاّطإلّي الّطمع والبصر أّما في رإلبة البموغ والكماؿ فّّنها إلكوف 
في نهاية الّظهور والجموة واإلشراؽة وكذلؾ الحّبة في بداية نبإلها ورقة و ي مظهر روح الّنبات وأيضًا 

 مر مظهر إلمؾ الّروحة يعني أّف إلمؾ الّّوة الّنامية ظا رة فيها بمنإلهى الكماؿةفي رإلبة الثّ 
 

_________________ 
 * ما بيف الّوطيف عربّي الّنّص.
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ولكف أيف مّاـ الورقة مف مّاـ الّثمر  ّف في الّثمر إلظهر مائة ألؼ ورقة ولو أّف الكّؿ ينمو وينشه  
 بروح واحدة نباإلّية.

 
شراقات وإلجّميات حضرة دّقؽ الّنظر   ما أبعد البوف بيف فضائؿ وكماالت حضرة المطيح وات

بهاء اهلل وبيف فضائؿ أنبياء بني إطرائيؿ مثؿ حزقيؿ وصموئيؿة فمع أّف الكّؿ مظا ر الوحي إاّل أف 
 الفرؽ بينهـ ال يإلنا ى والّطالـ.

 
(33) 

 تنقسم مراتب مظاىر الّظيور إلى ثالث مراتب
 

ف كانت مّاالت كماالإلهـ ال إلإلنا ى إاّل أّف لهـ ثالث مراإلب. اعمـ أّف المظا   ر المّّدطة وات
فالمرإلبة ا ولى  ي الجطمانّيةة والثّانية اإلنطانّية اّلإلي  ي الّنفس الّناطّةة والثّالثة  ي الّظهور 

 اإللهّي والجموة الّرّبانّية.
 

بّد لكّؿ إلركيب مف إلحميؿة وال أّما المّاـ الجطمانّي فمحدث  ّنه مرّكب مف العناصر وال  
يمكف أاّل يإلحّمؿ الإّلركيبة والمّاـ الثّاني مّاـ الّنفس الّناطّة اّلإلي  ي حّيّة اإلنطانّية و ي محدثة 

 أيضًاة والمظا ر المّّدطة مشإلركة مع جميع الّنوع اإلنطانّي في ذلؾ.
 

ف ك  انت قد مّرت عميها العصور اعمـ أّف الّنفوس البشرّية حادثة عمى  ذ  الكرة ا رضّية وات
أبدّيةة ولمّروح اإلنطاني بداية ولكف ليطت له  وا جياؿة وبما أّنها آية إلهّية فهي بعد وجود ا باقية

ع الموجودات في الكرة ا رضّية حادثةة ومف المطّمـ أّنه في انو أإلى ا بدة وكذلؾ  نهاية و ي باقية
ف موجودةة أّما  رض بؿ إّف  ذ  الكرة ا رضّية لـ إلكوقت ما لـ إلكف جميع  ذ  ا نواع عمى وجه ا

 عالـ الوجود
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ف   فّد كاف  ّف الوجود ليس محصورًا في الكرة ا رضّيةة والمّصود  هنا أّف الّنفوس اإلنطانّية وات
 كانت حادثة لكّنها باقية مطإلمّرة أبدّيةة  ّف عالـ ا شياء عالـ الّنّص بالّنطبة لسنطاف وعالـ اإلنطاف
عالـ الكماؿ بالّنطبة إلى ا شياء وعندما إلصؿ الّنّائص إلى درجة الكماؿ إلحظى بالبّاءة  ذا مثؿ 

 .2أقوله فا إلد أنت إلى المّصود
 

والمّاـ الثّالث  و الّظهور اإللهّي والجموة الّرّبانّية وكممة اهلل والفيض ا بدّي والّروح الّدسة  
ة واآلخرّية إّنما  ما مف خصائص عالـ اإلمكاف وليس بالّنطبة إلى و و ال أّوؿ وال آخر له  ّف ا ّوليّ 

عالـ الحؽة أّما عند الحّؽ فا ّوؿ عيف اآلخر واآلخر عيف ا ّوؿة مثؿ ذلؾ كمثؿ ا ّياـ وا طابيع 
والّشهور والّطنيف وا مس واليوـ بالّنطبة إلى الكرة ا رضّيةة أّما بالّنطبة إلى الّشمس فال وجود لهذ  
االعإلباراتة فال يّاؿ ا مس وال اليوـ وال البد وال الّشهر وال الّطنة بؿ كّمها مإلطاويةة وكذلؾ كممة اهلل 
منّز ة عف جميع  ذ  الّشؤوف ومّّدطة عف الحدود والّيود والّوانيف المإلعّمّة بعالـ اإلمكافة أّما حّيّة 

بداية ولف إلكوف لها نهايةة ولكّف إشراقها النبّوة الإلي  ي كممة اهلل والمظهرّية الكاممة فميطت لها 
مإلفاوت كّشراؽ الّشمسة مثاًل إف طموعها في برج المطيح كاف في نهاية اإلشراؽ والّططوع و و باٍؽ 
طرمدّية انظر كـ جاء مف المموؾ اّلذيف اطإلولوا عمى العالـ وكـ ظهر مف الوزراء وا مراء ذوي 

بينما نطائـ حضرة المطيح في  بوب مطإلمّر وأنوار  ال إلزاؿ  الإّلدبيرة كّمهـ اندثروا وانمحت آثار ـ
ه مرفوعًا وجيشه مكافحًا و اإلفه مميح الّمحف وطحابه يمطر الّدرر وَطنا طاطعة وصوإله مطموعًا وَعَمم

برقه المعًا وإلجّميه واضحًا الئحًا وجموإله طاطعة المعةة وكذلؾ جميع الّنفوس اّلإلي اطإلظّمت بظّمه 
 ار ة إذًا صار مف المعمـوواطإلضاءت بهنو 
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إّف لمظا ر الّظهور مّامات ثالثة مّاـ البشرّيةة ومّاـ الّنفس الّناطّةة ومّاـ الّظهور الّرّباني  
ف كاف لها أّوؿ فال  والجموة الّرحمانّيةة فمّاـ الجطد ال بّد أف يإلالشىة أّما مّاـ الّنفس الّناطّة فهي وات

 3األب في االبن"ا الحّيّة المّّدطة كما يّوؿ حضرة المطيح "آخر لها بؿ مؤّيدة بحياة أبدّيةة أمّ 
ال نهاية. فالبداية  ي عبارة عف مّاـ إظهار ا مرة والّطكوت قبؿ الّظهور يشبَّه و فميطت لها بداية 

بالّنوـة مثمه كمثؿ شخص كاف نائمًا فمّما أف إلكّمـ ُعِمـ أّنه مإليّّظة وذلؾ الّشخص الّنائـ حينما يطإليّظ 
ه  و نفطه لـ يحصؿ إلفاوت في مّامه وطمّو  وعمّو  وحّيّإله وفطرإلهة فُشببه مّاـ الّطكوت بالّنـو فّنّ 

وعببر عف مّاـ الّظهور باليّظةة فاإلنطاف إنطاف طواء كاف نائمًا أـ مطإليّظًا والّنوـ أحد أحواله 
لمهدى باليّظةة ففي  والّدعوة واليّظة حاؿ أخرىة فُيعبَّر عف زماف الّطكوت بالّنـو ويعبَّر عف الّظهور

إذًا اإّلضح أّف حضرة المطيح كاف حائزًا   4"في البدء كان الكممة والكممة كان عند اهلل" ؿاإلنجيؿ يّو 
لممّاـ المطيحّي وكماالإله مف قبؿ غطؿ الإّلعميدة ولـ يكف غطؿ الإّلعميد طببًا لنزوؿ روح الّدس عمى 

 مة اإللهّية كانت وال إلزاؿ في عمّو الإلّّديس والّطالـ.حضرة المطيح في صورة حمامةة بؿ إّف الكم
 

(34) 
 في بيان المراتب الجسمانّية والّروحانّية

 لمظاىر الّظيور
 

طبؽ أف قمنا أف لمظا ر الّظهور مراإلب ثالثة ا ّوؿ الحّيّة الجطمانّية اّلإلي إلإلعّمؽ بهذا  
 الجطدة والثّاني الحّيّة الّشاخصة
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س الّناطّةة والثّالث الّظهور الّرّبانّي و و الكماالت اإللهّية وطبب حياة )أي مشّخصة( أي الّنف 
 الوجود وإلربية الّنفوس و داية الخمؽ ونورانّية اإلمكاف.

 
فمّاـ الجطد مّاـ البشرّية و و يإلالشى  ّنه إلركيب عنصرّي وما يإلرّكب مف العناصر ال بّد  

مظا ر الّرحمانّية فهي حّيّة مّّدطةة  ّنها مف حيث مف إلحميمه وإلفريّهة أّما الحّيّة الّشاخصة لم
نوار وال الّذات والّصفات ممإلازة عف جميع ا شياءة مثاًل إّف الّشمس مف حيث االطإلعداد إلّإلضي اإل

إلّاس با قمارة فا جزاء المرّكبة منها كرة الّشمس ال إلّاس با جزاء المرّكبة منها كرة الّمرة وإلمؾ 
كيب يّإلضي ظهور ا شّعةة أّما ا جزاء المرّكب منها الّمر فال إلّإلضي اإلشعاع ا جزاء وذلؾ الإّلر 

بؿ إلّإلضي االقإلباسة وعمى  ذا فطائر الحّائؽ اإلنطانّية  ي نفوس كالّمر اّلذي يّإلبس ا نوار مف 
 الّشمس. أّما إلمؾ الحّيّة المّّدطة فهي مضيئة بنفطها.

 
شراؽ أنوارالحّي الّديرة وليس والمّاـ الثّالث  و نفس الفيض اإللهّي   وجموة جماؿ الّديـ وات

لمحّيّة الّشاخصة لممظا ر المّّدطة انفكاؾ عف الفيوضات اإللهّية والجموة الّرّبانّيةة لهذا فصعود 
المظا ر المّّدطة عبارة عف إلركهـ  ذا الّالب العنصرّية كالّطراج المإلجّمي في  ذ  المشكاة ينّطع 

اة أّما فيض الّطراج فال ينّطعة وباالخإلصار فالفيض الّديـ في المظا ر شعاعه منها عند إلالشيه
المّّدطة بمثابة الّطراج والحّيّة الّشاخصة بمثابة الّزجاج والهيكؿ البشرّي بمثابة المشكاة فمو إلحّطمت 

 المشكاة فالمصباح مضيء.
 

المإلجّمي في  ذ   والمظا ر اإللهّية  ـ مرايا مإلعّددة  ّنهـ ذوو شخصّية مخصوصةة أّما 
 المرايا فهي شمس واحدةة ومف المعموـ أّف الحّيّة
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المطيحّية غير الحّيّة الموطوّيةة وال شّؾ أّف الحّيّة المّّدطة واقفة عمى طّر الوجود مف البداية  
وآثار العظمة ظا رة واضحة فيها مف طّف الّطفولةة فكيؼ ال يكوف لها الّشعور حينئٍذ مع وجود  ذ  

 ات والكماالت.الفيوض
 

قد ذكرنا لممظا ر المّّدطة ثالث مّامات  مّاـ الجطدة والحّيّة الّشاخصةة والمظهرّية  
الكاممةة مثؿ الّشمس وحرارإلها وضيائهاة ولطائر الّنفوس أيضًا مّاـ الجطد ومّاـ الّنفس الّناطّة أي 

كبياف   ي 5فحات اهلل وأيّظإلنيالّروح والعّؿة فالمّامات اّلإلي يذكر فيها كنت نائمًا مّرت عميَّ ن
أي أّف المشّّة أو  6"أما الّروح فنشيط وأّما الجسد فضعي "حضرة المطيح اّلذي يإلفّضؿ فيه بّوله 

الّراحة أو الإّلعب  ذ  كّمها راجعة إلى مّاـ الجطد ليس لها دخؿ بإلمؾ الحّيّة الّشاخصة وال بمظهر 
في جطد االنطاف ألؼ انّالب ولكف ليس لّمروح خبر عف الحّيّة الّرحمانّيةة مثاًل إلالحظ أّنه يحدث 

 ذا أبدًاة فمف الممكف أف يخإلّؿ بعض ا عضاء كّمّية مف جطد اإلنطاف ولكف جو ر العّؿ باٍؽ 
مطإلّّرة يرد عمى المالبس مائة ألؼ آفة ولكّنه ال يحدث لالبطها أّي خطر وما إلفّضؿ حضرة بهاء 

الّنطائـ فهيّظإلني راجع إلى الجطدة وليس في عالـ الحّؽ زمف ماٍض  اهلل قائاًل كنت نائمًا مّرت عميَّ 
ؿ كّمها واحدةة مثاًل يّوؿ حضرة المطيح كاف في البدء اوحاٍؿ ومطإلّبؿ فالماضي والحاؿ واالطإلّب

الكممة يعني كاف ويكوف وطيكوف  ّنه ليس مف زماف في عالـ الحّؽة بؿ حكـ الّزماف لمخمؽ ال 
في الّصالة "فميكف اطمؾ مّّدطا" والمّصود مف  ذا أّف اطمؾ كاف مّّدطًا وطيظّؿ لمحّؽة مثاًل يّوؿ 

مّّدطًاة مثاًل إّف الّصبح والّظهر والعصر  و بالّنطبة إلى ا رض أّما في الّشمس فميس ثّمة صبح وال 
 عصر وال ظهر وال مطاء.
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 (35) 
 بيان كيفّية قّوة العمم الحائز ليا المظاىر اإلليّية

 

 ؤاؿ  مف جممة الّوى الحائز لها المظا ر اإللهّية قّوة العمـ فما  ي حدود إلمؾ الّّوةبالطّ  
 

الجواب  إف العمـ عمى قطميف عمـ وجودّي وعمـ صورّية أي العمـ الإّلحّّّّي والعمـ الإّلصّورّية  
روا إلمؾ ا شياء فعمـ جميع الخمؽ بكاّفة ا شياء إّما بالإّلصّور أو بالمشا دةة يعني أّنهـ إّما أف يإلصوّ 

بّّوة العّؿ أو يشا دو ا فإلنعكس صور ا في مرايا الّموب ودائرة  ذا العمـ محدودة ضّيّة جّدًا  ّنها 
 مشروطة باالكإلطاب والإّلحصيؿ.

 
وأّما الّطـ الثّاني المعّبر عنه بالعمـ الوجودّي والإّلحّّّّي فمثمه كّدراؾ اإلنطاف ومعرفة نفطه  

اإلنطاف وروحه واقفاف عمى جميع حاالإله وأطوار  وأعضائه وأجزائه العنصرّية  بنفطهة مثاًل إّف عّؿ
ومّطمعاف عمى جميع حواّطه الجطمانّيةة وكذلؾ عمى قوى نفطه وحواطها وأحوالها الّروحانّيةة فهذا 
مع العمـ  و العمـ الوجودّي اّلذي يإلحّّؽ به اإلنطاف و و يحّطه ويدركهة  ّف الّروح محيط بالجطـ ومطّ 

عمى حواّطه وقوا ة و ذا العمـ ليس مف قبيؿ االكإلطاب والإّلحصيؿة بؿ  و أمر وجودّي ومو بة 
محضةة ولّما كانت حّائؽ المظا ر الكّمّية اإللهّية المّّدطة محيطة بالكائنات مف حيث الّذات 

ا كاف عممهـ والّصفات ومإلفّوقة عميها وممّمة بالحّائؽ الموجودة ومّطمعة عمى جميع ا شياءة فمهذ
عممًا إلهّيًا ال اكإلطابّيًا أي فيض قدطّي وانكشاؼ رحمانّية فمنضرب مثاًل إلدراؾ  ذ  المطهلةة 

 اإلنطاف أشرؼ الموجودات ا رضّية ومحيط
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بعالـ الحيواف والّنبات والجمادة يعني إّف  ذ  المراإلب مندمجة فيه و و حائز لهذ  المّامات والمراإلب  
  المّامات فهو واقؼ عمى خفايا ا ومّطمع عمى طّر وجود ا  ذا َمَثؿ وليس وحيث أّنه حائز لهذ

 .7ِمثالً 
 

وباالخإلصار فالمظا ر الكّمّية اإللهّية مّطمعوف عمى حّائؽ أطرار الكائناتة لهذا يؤّططوف  
لمنبعثة مف الّشرائع اّلإلي إلناطب وإلإلّفؽ مع حاؿ العالـ اإلنطانّية  ّف الّشريعة  ي الّروابط الّضرورّية ا

حّائؽ الكائناتة فمظهر الّظهور يعني الّشارع المّّدس إذا لـ يكف مّطمعًا بحّائؽ الكائنات وال مدركًا 
لمّروابط الّضرورّية المنبعثة مف حّائؽ الممكنات فّّنه ال يطإلطيع ألبإّلة وضع شريعة مطابّة لمواقع 

اء الحّذؽة وعالـ اإلمكاف بمثابة الهيكؿ البشرّي وموافّة لمحاؿة فهنبياء اهلل  ـ المظا ر الكّمّية وا طبّ 
والّشرائع اإللهّية  ي الّدواء والعالجة إذًا فالّطبيب يجب أف يكوف مّطمعًا وعالمًا بجميع أعضاء 
ـّ الّناقعة وفي الحّيّة إّف  المريض وأجزائه وطبيعإله وأحوالهة حإّلى يمكنه أف يرإّلب الّدواء الّنافع لمّط

ـّ يرإّلب يطإلنبط ا الحكيـ لّدواء مف نفس ا مراض العارضة عمى المريضة  ّنه يشّخص المرض ث
العالج لمعّمة المزمنةة فّف لـ يشّخص المرض فكيؼ يمكنه أف يرإّلب العالج والّدواءة إذًا يجب أف 

عمى جميع ا مراض وعمى طبيعة المريض وأعضائه وأجزائه يكوف الّطبيب مّطمعًا إلماـ االّطالع 
المًا بكاّفة ا دوية حإّلى يصؼ دواًء موافًّاة إذًا فالّشريعة  ي الّروابط الّضرورّية المنبعثة مف وأحواله ع

حّيّة الكائناتة وحيث أّف المظا ر الكّمّية اإللهّية مّطمعوف عمى أطرار الكائنات فهـ عارفوف بإلمؾ 
  اّلإلي يّّرروف عمى وفّها شريعة اهلل. الّضرورّية الّروابط
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 (36) 
 ألدوار الكّمّيةا

 
الّطؤاؿ  ما معنى ا دوار الكّمّية اّلإلي يّاؿ أّنها وقعت في عالـ الوجودب نرجو بياف حّيّة  ذ   
 المطهلة.

 
الجواب  كما أّف لكّؿ واحد مف ا جراـ الّنورانّية في  ذا الفضاء اّلذي ال يإلنػا ى دورة زمانّيػةة  

ـّ دورإلػه يبإلػدئ فػي دورة جديػدة مػّرة أخػرىة مػثاًل إّف وكّؿ يدور فػي فمكػه فػي أزمنػة مخإلمفػة وبعػد أف  يػإل
ـّ دورإلهػػا فػي كػػؿ  دقيّػػة وكطػور وبعػػد ا إلبإلػدئ فػػي  48يومػًا وخمػػس طػاعات و 365الكػرة ا رضػػّية إلػإل

دورة جديدة أي أّف الّدورة ا ولى إلإلجّدد مّرة أخرىة كذلؾ عػالـ الوجػود الكمّػي طػواء فػي ا نفػس أو فػي 
ادث الكّمّيػة وا حػواؿ وا مػور العظيمػةة وعنػد انإلهػاء الػّدورة إلبإلػدئ دورة جديػدة اآلفاؽ له دورة مػف الحػو 

وإلنطى الّدورة الّديمة بالكّمّية بطبب وقوع الحوادث العظيمة بحيث ال يبّى لها أثر وال خبػرة كمػا أّنكػـ 
ّف عمػراف  ػذ  ألؼ طنة مع أننا أثبإلنا مف قبػؿ بالػّدالئؿ أ 29إلالحظوف أّنه ال خبر أبدًا لما حدث قبؿ 

الكرة ا رضّية قديـ جّدًاة فال مائة ألؼ طنة وال مائإلا ألػؼ طػنة وال مميػوف طػنة وال مميونػا طػنة بػؿ  ػو 
 قديـ جّدًا فاآلثار الّديمة وأخبار ا مّطوعة قطعًا كّمّيًا.

 
كذلؾ لكّؿ مظهر مف المظا ر اإللهّيػة دورة زمانّيػة إلجػري فيهػا أحكامػه وإلطػري فيهػا شػريعإلهة  

بظهػػور مظهػػر جديػػد إلبإلػػدئ دورة جديػػدةة وعمػػى  ػػذا المنػػواؿ إلػػهإلي ا دوار وإلنإلهػػي   ينمػػا ينإلهػػي دور وح
وإلإلجّدد حإّلى إلنإلهي دورة كّمّية في عالـ الوجودة وإلّع حوادث كّمّيػة ووقػائع عظيمػة بحيػث ال يبّػى أثػر 

 وال خبر لما طبؽ قطعّيًاة ثـ يبإلدئ دور كّميّ 
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الـ الوجود بداية وقد أقيـ الّدليؿ والبر اف مف قبػؿ عمػى  ػذ  المطػهلة جديد في عالـ الوجود إذ ليس لع 
 فال احإلياج لمإّلكرار.

 
وباالخإلصار نّوؿ إّف الّدورة الكّمّية لعالـ الوجود عبارة عف مّدة مديدة وقػروف وأعصػار عديػدة  

ى يإلجّمى ظهور مف غير حدٍّ وال حطابة وإلإلجّمى مظا ر الّظهور في إلمؾ الّدورة في طاحة الّشهود حإلّ 
عظيـ كّمّي يجعؿ اآلفاؽ مركز اإلشػراؽ وظهػور  يكػوف طػبب بمػوغ العػالـ رشػد  ودورإلػه إلمإلػّد كثيػرًاة ثػـ 
إلنبعث المظا ر في ظّمه مف بعد  ويجّددوف بعض ا حكػاـ المإلعّمّػة بالجطػمانّيات والمعػامالت حطػب 

 والّظهور الكّمّي لها حضرة بهاء اهلل.اقإلضاء الّزماف و ـ مطإلظّموف بظّمهة فنحف في دورة بدايإلها آدـ 
 

(37) 
 قّوة نفوذ المظاىر اإلليّية وتأثيرىم

 
 وما حدود نفوذ ـب -مظا ر الّظهور اإللهي-الّطؤاؿ  ما درجة قّوة أعراش الحّيّة  

 
الجواب  انظروا في عالـ الوجود أي الكائنات الجطمانّية إلجدوا أّف المجموعة الّشمطّية مظممة  
لّشمس في  ذ  الّدائرة  ػي مركػز ا نػوار وجميػع الّطػيارات الّشمطػّية طائفػة حولهػا ومطإلشػرقة قاإلمةة وا

مػػػف فيوضػػػاإلها فالّشػػػمس  ػػػي طػػػبب الحيػػػاة والّنورانّيػػػة وعمّػػػة نشػػػوء كافّػػػة الكائنػػػات ونمّو ػػػا فػػػي الػػػّدائرة 
الكػّؿ وإلالشػىة  الّشمطّيةة ولوال فيوضات الّشمس في  ذ  الػّدائرة مػا إلحّّػؽ وجػود كػائف حػّي بػؿ  ظمػـ

 إذًا صار مف الواضح المشهود
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أّف الّشمس مركز ا نوار وطبب حياة الكائنات في الّدائرة الّشمطّيةة فكذلؾ المظا ر المّّدطػة اإللهّيػة  
 ـ مراكز أنوار الحّيّة ومنابع ا طرار ومفيضو المحّبػة يإلجمّػوف عمػى عػالـ الّمػوب وا فكػار ويبػذلوف 

بدّيػػػػػة عمػػػػػى عػػػػػالـ ا رواح ويهبػػػػػوف الحيػػػػػاة الّروحانّيػػػػػة ويػػػػػإلي وف الحّػػػػػائؽ ويفيضػػػػوف بالفيوضػػػػػات ا 
والمعانية فاطإلضاءة عػالـ ا فكػار إّنمػا  ػي مػف مركػز إلمػؾ ا نػوار ومطمػع إلمػؾ ا طػرارة فمػوال فػيض 
الإلجمّػػػي وإلربيػػػة إلمػػػؾ الّنفػػػوس المّّدطػػػة لكػػػاف عػػػالـ الّنفػػػوس وا فكػػػار ظممػػػة فػػػي ظممػػػةة ولػػػوال الإّلعػػػاليـ 

حة مف مطالع ا طرار لكاف عػالـ اإلنطػانّية مطػرح ا طػوار الحيوانّيػة وا خػالؽ البهيمّيػة وكػاف الّصحي
"فني البندء كنان وجود الجميع وجودًا مجازّيًا والحياة الحّيّّية مفّودةة و ذا معنػى مػا قيػؿ فػي اإلنجيػؿ 

طموعهػا وغروبهػا يعني صار طػبب حيػاة الجميػع.  فػنالحظ اآلف كػـ لّػرب الّشػمس وبعػد ا و  8الكممة"
ربيػػع وطػػورًا صػػيفًا ًع مػػف اآلثػػار الواضػػحة والّنإلػػائ  الظّػػا رة فػػي الكائنػػات ا رضػػّيةة فوقإلػػًا خريػػؼ وإلػػارة

وحينًا شإلاًءة وعندما إلمّر خّط االطإلواء يإلجمّػى الّربيػع المػنعش لمػّروحة وحينمػا إلصػؿ طػمت الػّرأس إلبمػد 
ّنباإلػات وإلفػوز الكائنػات ا رضػّية بمنإلهػى درجػة الفواكه وا ثمار إلى درجة الكمػاؿ وإلنضػ  الحبػوب وال

الّنشوء والّنمّوة فكذلؾ المظهر المّّدس الّرّباني اّلذي  و شمس عػالـ الخمػؽة عنػدما يإلجمّػى عمػى عػالـ 
ا رواح وا فكار والّموب يهإلي الّربيع الّروحاني وإلّبؿ الحياة الجديدة وإلظهر قّوة الّربيع البػديع وإلشػا د 

ةة كما أّنكـ إلروف أّف فػي ظهػور مظهػر مػف المظػا ر اإللهّيػة يحصػؿ رقػّي عجيػب فػي المو بة العجيب
عالـ العّوؿ وا فكار وا رواحة وعمى ا خّص في  ذا العصر اإللهّي إلالحظوف مػدى مػا حصػؿ مػف 

أّف  ػػذ  الفيوضػػات  إلػػروف الإّلرقّػػي فػػي عػػالـ العّػػوؿ وا فكػػارة مػػع أّنػػه فػػي بدايػػة اإلشػػراؽة وعّمػػا قريػػب
 يدة و ذ  الإّلعاليـ اإللهّية طإلنير  ذا العالـ المظمـالجد
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وإلجعػػؿ  ػػذ  ا قػػاليـ المحزونػػة فردوطػػًا أعمػػى ولػػو عكفنػػا عمػػى بيػػاف آثػػار وفيوضػػات كػػّؿ واحػػد مػػف  
 المظا ر المّّدطة ليطوؿ بنا الكالـ جّدًاة ففّكروا أنإلـ وإلمّعنوا بهنفطكـ لإلهإلدوا عمى حّيّة  ذ  المطهلة.

 
(38) 

 سماناألنبياء ق
 

 الّطؤاؿ  إلى كـ قطـ إلنّطـ ا نبياءب 
 

الجػػػػواب  إّف ا نبيػػػػاء عمػػػػى قطػػػػميف  ا ّوؿ ا نبيػػػػاء المطػػػػإلّّموف المإلبوعػػػػوف والثّػػػػاني ا نبيػػػػاء  
الإلّػػابعوف غيػػر المطػػإلّّميفة فا نبيػػاء المطػػإلّّموف  ػػـ أصػػحاب الّشػػريعة ومؤّططػػو ا دوار الجديػػدة الّػػذيف 

دة ويؤّطس ديف جديد وينزؿ كإلاب جديد و ػـ يّإلبطػوف الفيوضػات مػف بظهور ـ يمبس العالـ خمعة جدي
الحّيّػػػة اإللهّيػػػة بػػػدوف واطػػػطةة نػػػورانّيإلهـ نورانّيػػػة ذاإلّيػػػة كالّشػػػمس إلضػػػيء بػػػذاإلها لػػػذاإلها والّضػػػياء مػػػف 
لوازمهػا الّذاإلّيػػة ولػػيس مّإلبطػة مػػف كوكػػب آخػػرة فهػؤالء  ػػـ مطػػالع ا حدّيػة ومنػػابع الفيوضػػات اإللهّيػػة 

 ت الحّيّة.  ومرايا ذا
 

 ـ الإلّابعوف والمرّوجوفة  ّنهـ فروع غير مطإلّّميف يّإلبطوف الفيض مف ا نبياء والّطـ الثّاني  
وف نور الهداية مف النبّوة الكّمّية كالّمر اّلذي ال ضياء وال ططوع له مف ويطإلفيدمف ا نبياء المطإلّّميف 

بػّوة الكّمّيػػة المطػإلّّموف فػػي ظهػور ـ  ػػـ كحضػػرة ذاإلػه لذاإلػػه بػؿ يّإلػػبس ا نػوار مػػف الّشػمسة فمظػػا ر الن
إبػػرا يـ وحضػػرة موطػػى وحضػػرة المطػػيح وحضػػرة محّمػػد وحضػػرة ا عمػػى )البػػاب( وحضػػرة بهػػاء اهلل.  

 وأّما الّطـ الثّاني
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شعيا و   رميامف ا نبياء فهـ الإلّابعوف والمرّوجوف كطميماف وداود وات  وحزقياؿ. ات
 

يفة أي أّططوا شريعة جديدة وخمّوا الّنفوس خمًّا جديدًا وبػّدلوا فا نبياء المطإلّّموف كانوا مؤّطط 
ا خالؽ العاّمة ورّوجوا مطػمكًا ومنهجػًا جديػدًاة فإلجػّدد الكػور وإلشػّكؿ ديػف جديػدة فظهػور  ػؤالء بمثابػة 
موطػػـ الّربيػػع الػػّذي فيػػه يمػػبس جميػػع الكائنػػات ا رضػػّية خمعػػًا جديػػدة ويحيػػا حيػػاة جديػػدةة وأّمػػا الّطػػـ 

ني مف ا نبياء  ـ الإلّابعوف اّلذيف يرّوجوف شريعة اهلل ويعّمموف ديف اهلل ويعموف كممة اهللة وليطػت الثّا
 قدرإلهـ وقّوإلهـ مف أنفطهـ بؿ يطإلفيدونها مف ا نبياء المطإلّّميف.

 
(39) 

 بوذا وكنفيوش
 

 الّطؤاؿ  ماذا كاف بوذا وكنفيوشب 
 

كنفيػػوش جػػّدد ا خػػالؽ الّديمػػة ودعػػا الّنػػاس إلػػى الجػػواب  إّف بػػوذا أيضػػًا أّطػػس دينػػًا جديػػدًا و  
الّصراط المطػإلّيـ. ولكػف مػا أّططػا  انهػار انهيػارًا كّمّيػًا ولػـ إلثبػت ولػـ إلطػإلمر ا مػـ البوذّيػة والكنفيوشػّية 

جمػػياًل أّطػػس الوحدانّيػػة اإللهّيػػة  شخصػػاً  عمػػى عبػػادإلهـ ومعإلّػػداإلهـ ا صػػمّيةة ومؤّطػػس  ػػذا الػػّديف كػػاف
عاليمػػه ا صػػمّية بالإلّػػدري  مػػف بػػيف أإلباعػػه بالّكّميػػة وابإلػػدعت عػػادات ورطػػوـ جا مّيػػة ولكػػف بعػػد  ذ بػػت إل

حإلّػػى انإلهػػت بعبػػادة الّصػػور والإّلماثيػػؿة مػػثاًل انظػػروا إّف حضػػرة المطػػيح وّصػػى كػػرارًا ومػػرارًا بالوصػػايا 
 العشرة المذكورة في الإّلوراة وأّكد باإلّباعها والإّلشّبث
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 ػػو أاّل إلعبػػدوا الّصػػور والإّلماثيػػؿ بينمػػا اآلف إلوجػػد الّصػػور والإّلماثيػػؿ  بهػػاة ومػػف جممػػة الوصػػايا العشػػرة 
 الكثيرة في بعض الكنائس المطيحّية.

 
إذًا صػػار مػػف الواضػػح المعمػػوـ أّف ديػػف اهلل ال يبّػػى بػػيف الّطوائػػؼ عمػػى أطاطػػه ا صػػمّية بػػؿ  

جػّدد الّظهػور وإلؤّطػس شػريعة جديػدةة يإلبّير ويإلبّدؿ بالإّلدري  حإّلى ينمحي وينعدـ انعدامًا كّمّيًا.  لهػذا يإل
 ّنػػه لػػو لػػـ يطػػرأ عميهػػا الإّلبييػػر والإلّبػػديؿ لمػػا احإلاجػػت إلػػى الإّلجديػػدة فهػػذا الّشػػجر كػػاف فػػي البدايػػة فػػي 
منإلهى الّطراوة ممموءًا با ز ار وا ثمار ثـ صار عإليًّا قديمًا ال ثمر له قػّطة بػؿ يػبس وصػار  شػيمًاة 

حّيّّي أشجارًا يافعة مف نوع إلمؾ ا شجار وصنفهاة فإلنشه وإلنمو يومًا فمف أجؿ  ذا يبرس البطإلانّي ال
وإلػؤإلي ثمػرًا محمػودًاة وكػذلؾ ا ديػاف إلإلبّيػر بمػرور  د  الحديّة اإللهّية ظّمها الممػدو فيومًا فيرؼ في  ذ

لبدعة ا ّياـ عف أطاطها ا صمّية وإلذ ب حّيّة ديف اهلل وروحه مف بيف الّناس بالكّمّيةة وإلروج بينهـ ا
 ويصبح ديف اهلل جطمًا بال روحة ومف أجؿ  ذا إلإلجّدد ا دياف.

 
الّصػػػػور والإّلماثيػػػػؿ غػػػػافميف كّمّيػػػػًا عػػػػف  اآلف والمّصػػػػود أّف  ػػػػو ممّػػػػة الكنفيػػػػوش وبػػػػوذا يعبػػػػدوف 

الوحدانّيػػة اإللهّيػػةة بػػؿ يعإلّػػدوف بللهػػة مو ومػػة كمػػا كػػاف يعإلّػػد قػػدماء اليونػػاف مػػع أّف ا طػػاس لػػـ يكػػف 
 منهجًا آخر وأطاطًا آخر.كهذا بؿ كاف 

 
انظػػػروا كيػػػؼ ُنطػػػي أطػػػاس ديػػػف المطػػػيح وراجػػػت البػػػدعة فمػػػثاًل قػػػد نهػػػى حضػػػرة المطػػػيح عػػػف  

الإّلعػػّدي واالنإلّػػاـ بػػؿ أمػػر بػػالخير والإّلطػػامح إلمّػػاء الّشػػّر والمضػػّرةة واآلف انظػػروا كػػـ وقػػع مػػف الحػػروب 
اء واالفإلػراس وطػفؾ الػّدماءة ووقعػت الّدموّية في نفػس الّطائفػة المطػيحّيةة وكػـ حصػؿ مػف الّظمػـ والجفػ

 بفإلوى البابا كثير مف الحروب الّطابّة. إذًا صار 
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ـّ إلإلجّدد.   مف الواضح المعموـ أّف ا دياف إلإلبّير وإلإلبّدؿ إلبّداًل كّمّيًا بمرور ا ّياـ ث
 

(41) 
 بيان المقتود من عتاب اهلل لحضرات األنبياء

 في الكتب المقّدسة
 

إلب المّّدطة بعض خطابات زجر وعإلاب موّجهة لحضػرات ا نبيػاءة فمػف الّطؤاؿ  ورد في الك 
 المخاطب بذلؾ ولمف وّجه العإلابب

 
الجػػواب  إّف الجميػػع الخطابػػات اإللهّيػػة الإلػػي عوإلػػب بهػػا حضػػرات ا نبيػػاء إّنمػػا المّصػػود بهػػا  

مػة بػا مـة أممهـة ولو أّنهػا بحطػب الظّػا ر موّجهػة إلػى حضػراإلهـة وحكمػة ذلػؾ محػض الّشػفّة والّرح
حإّلى ال إلإلهّلـ نفوطهـ وال إلإلكّدر خواطر ـ وال يكوف الخطاب والعإلػاب ثّػياًل عمػيهـة لهػذا كػاف الخطػاب 
بحطػػػب الظّػػػا ر موّجهػػػًا إلػػػى ا نبيػػػاء ولكّنػػػه فػػػي الحّيّػػػة ليمػػػـة وفضػػػاًل عػػػف  ػػػذا فالّطػػػمطاف المّإلػػػدر 

الجميػػػعة وكػػػؿ معا ػػػدة يبرمهػػػا  ػػػي المطػػػإلّّؿ فػػػي مممكإلػػػه إّنمػػػا يمثّػػػؿ شػػػعبه ورعّيإلػػػهة يعنػػػي قولػػػه قػػػوؿ 
معا ػػدإلهـة  ّف إرادة شػػعبه ورعّيإلػػه فانيػػة فػػي إدارإلػػه ومشػػيئإلهة كػػذلؾ كػػّؿ نبػػّي إّنمػػا يمثّػػؿ أّمإلػػه ومّمإلػػهة 
لهذا فعهد اهلل وخطابػه مػع الّنبػّي  ػو عهػد وخطػاب مػع كػّؿ ا ّمػة والبالػب أّف خطػاب الّزجػر والعإلػاب 

 ب.  يثّؿ عمى الّنفوس ويطّبب انكطار الّمو 
 

لهذا اقإلضت الحكمة البالبة إلوجيه الخطاب في الّظا ر لحضرات ا نبياءة وذلؾ يإلوّضح مف 
 الإّلوراة نفطها حيث أّف بني إطرائيؿ عصوا
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وقػػالوا لحضػػػرة موطػػػى نحػػػف ال نّػػػدر أف نحػػػارب العمالّػػةة  ّنهػػػـ أقويػػػاء أشػػػّداء شػػػجعافة فعاإلػػػب اهلل  
صيًاة بؿ كاف في نهاية الّطاعةة وال شّؾ أّف شخصًا موطى و اروفة مع أّف حضرة موطى لـ يكف عا

جمػػياًل كحضػػرة موطػػى الّػػذي  ػػو واطػػطة الفػػيض اإللهػػّي والمبمّػػد لشػػريعة اهلل ال بػػّد وأف يكػػوف مطيعػػًا 
 مر اهللة فهذ  الّنفوس المباركة إّنما  ـ كهوراؽ الشجرة المإلحّركة بهبػوب الّنطػيـ ال بّرادإلهػاة  ّف  ػذ  

كة منجذبة بنفحات محّبة اهلل ومطموبة اإلرادة بالكّمّيػةة فّػولهـ قػوؿ اهللة وأمػر ـ أمػر اهللة الّنفوس المبار 
ونهيهـ نهي اهللة و ـ بمثابة  ػذا الّزجػاج ضػوؤ  مػف الّطػراج ومهمػا طػطع الّشػعاع مػف الّزجػاج بحطػب 

لّظهػور وطػكونهـ الّظا ر فهو في الحّيّػة إّنمػا يطػطع مػف الّطػراجة وكػذلؾ حركػة أنبيػاء اهلل ومظػا ر ا
بوحي إلهّي ال عػف  ػوى نفطػانية فػّف لػـ يكػف  كػذا كيػؼ يكػوف ذلػؾ الّنبػّي أمينػًا وكيػؼ يكػوف طػفيرًا 
لمحّؽ ومبّمبًا  وامر  ونوا يهة إذًا فكّؿ ما جاء في الكإلب المّّدطة عإلابًا لمظػا ر الّظهػور  ػو مػف  ػذا 

 الّبيؿ.
 

هلل فهػؿ وجػدت مػنهـ غيػر رائحػة رضػا الحػّؽة ال الحمد هلل أنت أإليت إلى  نا وإلالقيت بعبػاد ا 
واهللة فّد رأيت بعينيؾ أّنهـ بالّميؿ والّنهار في طعي واجإلهاد.  وليس لهػـ مػف قصػد طػوى إعػالء كممػة 
صػػالح ا مػػـ والإّلرّقيػػات الّروحانّيػػة وإلػػروي  الّصػػمح العمػػومّي وحػػّب الخيػػر لمّنػػوع  اهلل وإلربيػػة الّنفػػوس وات

يػػع الممػػؿ والإّلضػػحية لخيػػر البشػػر واالنّطػػاع عػػف المنػػافع الّذاإلّيػػة والخدمػػة لنشػػر اإلنطػػانّي والمحّبػػة لجم
الفضػػائؿ بػػيف العػػالـ اإلنطػػانّي.  ولنرجػػع إلػػى مػػا كّنػػا فيػػهة مػػثاًل يّػػوؿ فػػي الإلّػػوراة فػػي كإلػػاب إشػػعيا فػػي 

سرائيل اّلذس دعوتو أننا ىنو أننا األّول وأننا اآلخنر" 12آيػة  48 أصحاح ف ومػ "اسم  لي يا يعقوب وا 
 المعموـ أّنه ما كاف مراد  يعّوب أي إطرائيؿ بؿ المّصود بنو إطرائيؿة وكذلؾ
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في اآلية ا ولى "واآلف  كذا يّوؿ الّرب خالّؾ يا يعّوب وجابمؾ  43 أصحاحيّوؿ في كإلاب إشعيا  
يا إطرائيؿ ال إلخؼ  ّني فديإلؾ دعوإلؾ باطمؾ أنت لي" وفضاًل عف  ذا فّّنػه يّػوؿ فػي طػفر ا عػداد 

"وكّمـ الّرّب موطى و اروف في جبؿ  ور عمى إلخػـ أرض  23في اآلية  29 صحاحف الإّلوراة في ا م
ـّ  ػػاروف إلػػى قومػػه  ّنػػه ال يػػدخؿ ا رض اّلإلػػي أعطيػػت لبنػػي إطػػرائيؿ  ّنكػػـ عصػػيإلـ  أدوـ قػػائاًل يضػػ

فإلّػػّدس  " ػػذا مػػاء مريبػػة حيػػث خاصػػـ بنػػو إطػػرائيؿ الػػّربّ  13مريبػػة" ويّػػوؿ فػػي اآليػػة  ءقػػولي عنػػد مػػا
فػػيهـ" الحظػػوا فّػػد عصػػى بنػػو إطػػرائيؿ ولكػػف بحطػػب الظّػػا ر عوإلػػب موطػػى و ػػاروف كمػػا يّػػوؿ فػػي 

ضب عميَّ بطببكـ ولـ يطمع لي بؿ غثنية مف الإّلوراة "لكّف الّرّب في طفر الإلّ  26الثّالث آية  صحاحا 
العإلاب في الحّيّػة موّجػه قاؿ لي الّرّب كفاؾ ال إلعد إلكّممني أيضًا في  ذا ا مر" بينما  ذا الخطاب و 

رة مػّدة مديػدة فػي صػحراء الإلّيػه المجػاورة لػيردف ي ّمة إطرائيؿ اّلإلي بعصػيانها ا مػر اإللهػّي بّيػت أطػ
حإلّػػػى زمػػػف يوشػػػع عميػػػه الّطػػػالـة ومػػػع أف  ػػػذا الخطػػػاب والعإلػػػاب فػػػي الظّػػػا ر كػػػاف لحضػػػرة موطػػػى 

الّػػرآف بّولػػه خطابػػًا لحضػػرة محّمػػد "إّنػػا  و ػػاروفة ولكّنػػه فػػي الحّيّػػة  ّمػػة إطػػرائيؿة وكػػذلؾ إلفّضػػؿ فػػي
يعنػي نحػف فإلحنػا لػؾ فإلحػًا واضػحًا  9فإلحنا لػؾ فإلحػًا مبينػًا ليبفػر لػؾ اهلل مػا إلّػّدـ مػف ذنبػؾ ومػا إلػهّخر"

لنبفر لؾ الّذنوب المإلّّدمة والمإلهّخرةة ولػو أّف  ػذا الخطػاب كػاف بحطػب الظّػا ر لحضػرة محّمػد ولكّنػه 
ةة و ػػذا محػػض الحكمػػة البالبػػة اإللهّيػػة كمػػا طػػبؽ حإلّػػى ال إلضػػطرب فػػي الحّيّػػة خطػػاب لعمػػوـ الممّػػ

ما اعإلرؼ أنبياء اهلل ومظا ر الّظهور الكّمي في مناجاإلهـ بالّصػور والػّذنبة الّموب وال إلإلكّدرة فكثيرًا 
و ػػذا مػػف بػػاب الإّلعمػػيـ لطػػائر الّنفػػوس ولمإّلشػػويؽ والحػػّض عمػػى الخضػػوع والخشػػوع واالعإلػػراؼ بالػػّذنب 

 س إاّل.  فإلمؾ الّنفوس المّّدطة طا رة مف كّؿ ذنبةوالّصور لي
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ومنّز ػػة عػػف كػػّؿ خطػػهة مػػثاًل يّػػوؿ فػػي اإلنجيػػؿ إّف شخصػػًا حضػػر لػػدى حضػػرة المطػػيح فّػػاؿ أّيهػػا  
المعمّػػػـ البػػػاّر فهجابػػػه حضػػػرة المطػػػيح لمػػػاذا خػػػاطبإلني بالبػػػاّرة  ّف البػػػاّر ذات واحػػػدة و ػػػو اهللة فمػػػيس 

معػػػاذ اهلل كػػػاف مػػذنبًا بػػػؿ كػػػاف المػػراد إلعمػػػيـ الخضػػػوع والخشػػػوع  المّصػػود مػػػف  ػػػذا أف حضػػرة المطػػػيح
والإّلواضػػػع واالنكطػػػار لػػػذلؾ الّشػػػخص المخاطػػػبة فهػػػذ  الّنفػػػوس المباركػػػة أنػػػوار وال يجإلمػػػع الّنػػػور مػػػع 
الّظممةة حياة وال إلجإلمػع الحيػاة مػع المػوتة  دايػة وال إلجإلمػع الهدايػة مػع الّضػاللةة حّيّػة الّطاعػة وال 

مػػع العصػػيافة وخالصػػة الّػػوؿ أّف العإلػػاب الػػوارد فػػي الكإلػػب المّّدطػػة الموّجػػه بحطػػب إلجإلمػػع الّطاعػػة 
ذا إلإلّبعت الكإلب المّدطة إلجد  الّظا ر لينبياء أي المظا ر اإللهّية إّنما يّصد به في الحّيّة ا ّمةة وات

 ذلؾ واضحًا جمّيًا والّطالـ.
 

(41) 
 بيان اآلية الواردة في الكتاب األقدس

 
"ليس لمطم  األمنر شنري  فني العتنمة الكبنره إّننو لمظينر ّوؿ في اآلية المباركة الّطؤاؿ  ي 

يفعل ما يشاء في ممكوت اإلنشناء قند خنّص اهلل ىنذا المقنام لنفسنو ومنا قنّدر ألحند نتنيباع منن ىنذا 
 فما إلفطير ابالّشأن المني " 

 
طػػػػائر  الجػػػػواب  اعمػػػػـ أّف العصػػػػمة عمػػػػى قطػػػػميفة عصػػػػمة ذاإلّيػػػػة وعصػػػػمة صػػػػفاإلّيةة و كػػػػذا 

ا طػػػماء والّصػػػفات كػػػالعمـ الػػػّذاإلّي والعمػػػـ الّصػػػفاإلّية فالعصػػػمة الّذاإلّيػػػة مخإلّصػػػة بػػػالمظهر الكمّػػػية  ّف 
 العصمة مف لزومه الّذاإلّية وال ينفّؾ الّمزوـ الّذاإلّي عف الّشيءة فالّشعاع الـز ذاإلّي لمّشمس وال
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ة الـز ذاإلػّي لمحػّؽ وال إلنفػّؾ عنػهة فمػو إلّبػػؿ ينفػّؾ عنهػاة والعمػـ الـز ذاإلػّي لمحػّؽ وال ينفػّؾ عنػهة والّػدر  
االنفكاؾ ال يكوف الحّؽ حًّّاة ولو انفّؾ الّشعاع عف الّشمس ال إلكػوف الّشػمس شمطػًاة لهػذا لػو يإلصػّور 

 االنفكاؾ في العصمة الكبرى عف المظا ر الكّمّية فال يكوف مظهرًا كّمّيًا ويطّط عف كماله الّذاإلّي.
 

ة فميطت مف الّمواـز الّذاإلّية لمّشيءة بؿ  ػي شػعاع العصػمة الّػذي يطػطع أّما العصمة الّصفاإليّ  
ف لػػـ إلكػػف لهػػـ  مػػف شػػمس الحّيّػػة عمػػى الّمػػوب ويعطػػي لإلمػػؾ الّنفػػوس قطػػطًا ونصػػيبًاة فهػػذ  الّنفػػوس وات
العصمة الّذاإلّيةة ولكّنهـ إلحت حفظ الحّؽ وعصمإله وحمايإلهة يعني أّف الحّؽ يحفظ  ؤالء مػف الخطػهة 

يكف كثير مف الّنفوس المّّدطة مظا ر العصمة الكبرىة ولكػف كػانوا محفػوظيف مصػونيف عػف مثاًل لـ 
الخطه في ظّؿ اهلل وحفظه وحمايإلهة  ّنهـ كانوا واططة الفيض بيف الحّؽ والخمؽة فّذا لـ يحفظ الحّؽ 

يف اإللهػّي ـ أطػاس الػدّ  ؤالء مف الخطه  ّدى خطه ـ إلى وقوع كّؿ الّنفوس المؤمنػة فػي الخطػهة فينهػد
 بالكّمّية و ذا ال يميؽ بحضرة ا حدّية.

 
وخالصة الّوؿ إّف العصمة الّذاإلّية محصورة في المظا ر الكّمّيةة والعصمة الّصفاإلّية مو وبػة  

لكّؿ نفس مّّدطةة مثاًل لو يإلشّكؿ بيت العدؿ العمومّي بالّشرائط الاّلزمة أي بانإلخاب جميع الممّػة فّّنػه 
حّؽ وحمايإلهة وكّؿ ما لـ ينّص عميه في الكإلاب ويّّرر  بيت العدؿ باإلّفػاؽ اآلراء يكوف إلحت عصمة ال

أو ا كثرّيةة فّّف ذلؾ الّرار والحكـ يكوف محفوظًا مف الخطػهة والحػاؿ أنػه لػيس لكػّؿ فػرد مػف أعضػاء 
بيػػػت العػػػدؿ العصػػػمة الّذاإلّيػػػةة ولكػػػف  يئػػػة بيػػػت العػػػدؿ إلحػػػت حمايػػػة الحػػػّؽ وعصػػػمإلهة و ػػػذ  إلطػػػّمى 

 عصمة المو وبةة والخالصة إّنه يّوؿ أّف مطمع ا مر بال
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مظهػػر يفعػػػؿ مػػػا يشػػاءة و ػػػذا المّػػػاـ مخػػإلّص بالػػػّذات ا قػػػدس ولػػيس لبيػػػر  نصػػػيب مػػف  ػػػذا الكمػػػاؿ  
الػػّذاإلّية يعنػػي لّمػػا إلحّّّػػت العصػػمة الّذاإلّيػػة لممظػػا ر الكّمّيػػة فكػػّؿ مػػا يصػػدر عػػنهـ  ػػو عػػيف الحّيّػػة 

حػػت ظػػّؿ الّشػػريعة الّطػػابّةة وكػػّؿ مػػا يّولػػوف  ػػو قػػوؿ الحػػّؽة وكػػّؿ مػػا ومطػػابؽ لمواقػػعة فهػػؤالء ليطػػوا إل
يعممػػػوف فهػػػو العمػػػؿ الّصػػػحيحة ولػػػيس  ّي مػػػؤمف حػػػّؽ االعإلػػػراضة وفػػػي  ػػػذا المّػػػاـ يجػػػب الإّلطػػػميـ 
المحضة  ّف مظهر الّظهػور قػائـ بالحكمػة البالبػةة وقػد إلعجػز العّػوؿ عػف إدراؾ الحكمػة الخفّيػة فػي 

ما يّوله مظهر الّظهور الكّمّي وما يعممه  و محض الحكمة ومطابؽ لمواقعة  بعض ا مورة لهذا فكؿّ 
ذا لـ يهإلِد بعض الّنفوس إلى ا طرار الخفّية لحكـ مف ا حكاـ أو عمؿ مػف ا عمػاؿ فػال يجػوز لهػا  وات
االعإلراضة حيث أّف المظهر الكّمّي مظهر يفعؿ ما يشاءة فكثيرًا ما حدث أف صدر أمػر مػف شػخص 

ـّ اعإلرض الّناس عميه لعجز ـ عف إدراؾ حكمإلهة واطإلبربوا كيؼ أّف  ذا الّشػخص عاقؿ كا مؿ عالـ ث
ة أّمػػا حكمػػة الحكػػيـ فهػػي  ػػؤالء ة إّف  ػػذا االعإلػػراض صػػادر عػػف جهػػؿ ػػذاالحكػػيـ قػػاؿ أو عمػػؿ مثػػؿ 

مّّدطة عف الخطه ومنّز ة عنهة وكذلؾ الّطبيب الحاذؽ في عالج المريض فّّنه يفعؿ ما يشاءة وليس 
الّطبيػب ويشػير بػه فهػو الّصػحيحة فينببػي لمكػّؿ أف يعػّدو   له لممريض حّؽ االعإلراضة وكّؿ ما يصفه

مظهػر يفعػؿ مػا يشػاء ويحكػػـ مػا يريػدة وال بػّد أّف رأي الّطبيػب فػػي عػالج المػريض يكػوف مخالفػػًا آلراء 
مػػةب ال واهللة اآلخػػريفة فهػػؿ يجػػوز إذًا االعإلػػراض مػػف نفػػوس لػػـ إلػػدرس الطّػػّب ولػػيس لهػػا درايػػة بالحك

جراء كّؿ ما يّوله الّطبيب الحاذؽة فالّطبيب الحاذؽ له أف يفعؿ  فيجب عمى الكّؿ الخضوع والإّلطميـ وات
ة وحيػػث ثبػػت حػػذؽ مػػا يشػػاء ولػػيس لممػػريض نصػػيب مػػف  ػػذا المّػػاـة وال بػػّد مػػف ثبػػوت حػػذؽ الّطبيػػب

 الّطبيب فمه أف يفعؿ 
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بالفنوف الحربّية فمه أف يفعؿ ما يشاء في كّؿ ما يّوله  ما يشاءة كذلؾ قائد الجنود مف حيث أّنه إلفّرد 
ويهمر بهة ورّباف الّطفينة مف حيث أّف الكّؿ يّّر بّلمامه فّف المالحة فمه أف يفعؿ ما يشػاء فػي كػّؿ مػا 

 يّوله ويهمر به.
 

وحيث أّف المرّبي الحّيّّي  ػو شػخص كامػؿ فمػه أف يفعػؿ مػا يشػاء فػي كػّؿ مػا يّولػه ويػهمرة  
أّف المّصود مف يفعؿ ما يشاء أّنه قد يصدر مظهر الّظهور أمرًا أو يجري حكمًا أو عمػاًل  صةوالخال

يعجز المؤمنوف عف إدراؾ حكمة ذلؾة فال يجوز أف يخطر االعإلراض بخػاطر أحػد ويّػوؿ لمػاذا أمػر 
ـَ أجرى كذاب أّما طائر الّنفوس اّلذيف اطإلظّموا بظػّؿ المظهػر الكمّػّية فهػـ إلحػت  حكػـ شػريعة اهلل بكذا وِل

وال يجوز لهـ الإّلجاوز قيد شعرة عف الّشريعةة ويجب أف يطّبّػوا جميػع ا عمػاؿ وا فعػاؿ عمػى شػريعة 
ذا إلجػػاوزوا عنهػػا كػػانوا مطػػؤوليف لػػدى اهلل ومؤاخػػذيفة ولػػيس لهػػؤالء قطػػط وال نصػػيب مػػف حكػػـ  اهللة وات

مػػثاًل حضػػرة المطػػيح روحػػي لػػه الفػػداء يفعػػؿ مػػا يشػػاء ألبإلّػػةة  ّف  ػػذا المّػػاـ مخػػإلّص بػػالمظهر الكمّػػّية 
كػػاف مظهػػر يفعػػؿ مػػا يشػػاء ولػػـ يكػػف لمحػػوارّييف نصػػيب مػػف  ػػذا المّػػاـة  ّنهػػـ كػػانوا فػػي ظػػّؿ حضػػرة 

رادإله والّطالـ.  المطيح فيجب أاّل يإلجاوزوا عف أمر  وات
*** 
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 القسم الرّاب 

 

 اإلنطاف مّاالت في المبدأ والمعاد وقوى
 وحاالإله وكماالإله المخإلمفة

 
 )محادثات عمى المائدة(
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 (42) 

 تغيير األنواع
 

ولنإلكّمـ اآلف في مطهلة إلبيير الّنوع وإلرّقي ا عضاء أي فيما إذا كاف أصؿ اإلنطاف مف عالـ 
 الحيواف.

 

هؿ اآلف إلفهػػيـ ة إلمّكنػػت مػػف عّػػوؿ بعػػض الفالطػػفة فػػي أوروبػػا ولػػيس مػػف الّطػػإّف  ػػذ  الّنظرّيػػ 
بطالنهػػػاة ولكّنهػػػا فػػػي المطػػػإلّبؿ طإلإّلضػػػح وإلظهػػػر ويهإلػػػدي فالطػػػفة أوروبػػػا بهنفطػػػهـ إلػػػى بطػػػالف  ػػػذ  

ها في الحّيّة بديهّي البطالفة ولو ينظر اإلنطػاف فػي الكائنػات نظػرة إمعػاف ويهإلػدي إلػى المطهلةة  نّ 
ّّف أّنه )ليس في اإلمكػاف أبػدع دقائؽ أحواؿ الموجودات وينظر نظاـ عالـ الوجود ووضعه وكماله ليإلي

جميػػع الكائنػػات طػػواء أكانػػت عموّيػػة أو أرضػػّية وحإلّػػى  ػػذا الفضػػاء الػػّذي ال يإلنػػا ى  مّمػػا كػػاف(ة  فّ 
ظّػػـ وإلرّكػػب وإلرإلّػػب وإلكامػػؿ كمػػا يميػػؽ وينببػػية ال نّصػػاف فيػػه أبػػدًا بحيػػث لػػو مػػؽ ونُ وجميػػع مػػا فيػػه خُ 

د اآلبػاد ال يمكنػه أف يإلصػّور أحطػف مّمػا كػافة ولػو صارت جميع الكائنات عّاًل صرفًاة وإلفّكر إلػى أبػ
لـ إلكف الخميّة منذ الّدـ عمى  ذا الكماؿ وفي نهاية اإلبداع أي كانت أقّؿ وأدنى لكػاف الوجػود حينئػذ 
مهماًل وناقصًاة أي لـ يكف كاماًلة إذًا فهذ  المطهلة إلحإلاج إلى نهاية الّدّقة والإلّفكيرة مثاًل إلصّور عالـ 

عػػالـ الوجػػود بصػػفٍة عاّمػػة أنػػه يشػػبه  يكػػؿ إنطػػافة فمػػو كػػاف  ػػذا الإّلركيػػب والإّلرإليػػب و ػػذا  اإلمكػػاف أي
عمى غير ذلؾ لكاف نّصًا محضًاة لهػذا لػو يإلصػّور  الجماؿ والكماؿ الموجود اآلف في الهيكؿ البشريّ 

 ّف معنػى  أّف اإلنطاف زمنًا ما كاف فػي عػالـ الحيػواف يعنػي كػاف حيوانػًا محضػًا لكػاف الوجػود ناقصػًاة
  ذا أّنه لـ يكف  ناؾ إنطافة و ذا العضو ا عظـ الّذي
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 و في  يكؿ العالـ بمنزلة الّرأس والمّذ كاف مفّػودًاة إذًا فالعػالـ كػاف نّصػًا محضػًاة وبػذلؾ ثبػت أّنػه  
اإلنطاف  و العضو ا عظػـ  لو كاف اإلنطاف وقإلًا ما في حّيز الحيواف لكاف كماؿ الوجود مخإلاًلة  فّ 

ي  ذا العالـة ولو لـ يكف العضو ا عظـ في  ذا الهيكؿ موجودًا فال شؾ أّف الهيكؿ نػاقصة ونحػف ف
نعػػّد اإلنطػػاف العضػػو ا عظػػـ  ّنػػه جػػامع كمػػاالت الوجػػود بػػيف الكائنػػاتة والمّصػػود مػػف اإلنطػػاف  ػػو 

بػيف الكائنػاتة  الفرد الكامؿ أي أكمؿ شخٍص في العالـ جامع الكمػاالت المعنوّيػة والّظا رّيػة كالّشػمس
ولو نإلصّور أّف الّشمس لػـ إلكػف موجػودة وقإلػًا مػا أو كانػت كهحػد الّنجػوـ الخإلمّػت حينئػٍذ روابػط الوجػود 
مػػف غيػػر شػػّؾة فكيػػؼ يمكػػف أف يإلصػػّور اإلنطػػاف شػػيئًا كهػػذاة وفػػي ذلػػؾ كفايػػة لمػػف يإلبّصػػر فػػي عػػالـ 

 الوجود. 

 

اّلإلػػي ال إلإلنػػا ى فػػي عػػالـ الوجػػودة  و ػػاؾ بر انػػًا آخػػر أدّؽ و ػػوة أّف  ػػذ  الكائنػػات الموجػػودة
طػػواء كانػػت إنطػػانًا أـ حيوانػػًا أـ نباإلػػًا أـ جمػػادًا مهمػػا كانػػت فّّنهػػا مرّكبػػة مػػف العناصػػرة و ػػذا الكمػػاؿ 
الموجود في كّؿ كائف مف الكائنات ال شّؾ أّنه وجد بصنع إلهّي ومنبعث مف إلركيػب العناصػر وحطػف 

ر وكّيفّيػػة الإّلركيػػب وإلػػهثيرات طػػائر الكائنػػاتة إذًا فجميػػع االمإلػػزاج وإلحّّػػؽ مػػف إلناطػػب مّػػادير العناصػػ
ّف الإّلعاوف والإّلعاضد والإلّفاعؿ مف خػواّص الكائنػات وطػبب  الكائنات كطمطمة مرإلبط بعضها ببعضة وات
وجود ا ونشوئها ونمّو اة وثبت بالّدالئؿ والبرا يف أّف كّؿ كائف مف  ذ  الكائنات عاّمًة له فعٌؿ وإلهثيٌر 

 الكائنات إّما باالطإلّالؿ أو بالإّلعاوف مع البير.في بّّية 

 

والخالصة أّف كمػاؿ كػّؿ كػائف مػف الكائنػات أّي أّف الكمػاؿ الػّذي نػرا  فػي اإلنطػاف ودونػه مػف 
 الكائنات مف حيث ا جزاء وا عضاء والّّوة 
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إلّػػػهثير الػػػّذي  ػػػو منبعػػػث مػػػف إلركيػػػب العناصػػػر ومّادير ػػػا وموازينهػػػا وكيفّيػػػة امإلزاجهػػػا وإلفاعالإلهػػػا وال 
لمكائنػػات الّطػػائرة فػػي اإلنطػػافة وحيثمػػا اجإلمعػػت  ػػذ  يظهػػر  ػػذا اإلنطػػافة ولمػػا أف كػػاف  ػػذا الكمػػاؿ 
حاصػاًل مػػف إلركيػػب أجػػزاء العناصػػر بمّػػادير مإلناطػبة ومػػف كيفّيػػة االمإلػػزاج وإلفاعػػؿ الكائنػػات المخإلمفػػة 

مػػف  ػػذ  العناصػػر الإّلرابّيػػة ولكػػوف إلركيػػب اإلنطػػاف قبػػؿ عشػػرة آالؼ طػػنة أو مائػػة ألػػؼ طػػنة إّنمػػا  ػػو 
وبهذ  المّادير والموازيف وعمى  ذا الّنحو مف الإّلركيب واالمإلزاج ومف إلفاعؿ طائر  ػذ  الكائنػات كػاف 

 إنطاف ذلؾ اليوـ  و عيف  ذا اإلنطاف.

 

و ػذا أمػر بػػديهّي ال يّبػؿ الإلّػرّددة يعنػػي لػو اجإلمعػت  ػػذ  العناصػر اإلنطػانّية بعػػد ألػؼ مميػػوف 
بهػػػذ  المّػػػادير والإّلراكيػػػب وحصػػػؿ امإلػػػزاج العناصػػػر عمػػػى  ػػػذا الّنحػػػو وإلػػػهّثرت بهػػػذ  طػػػنة وإلخّصصػػػت 

 الإلّفاعالت مف طائر الكائنات لوجد  ذا البشر الموجود بعينه.

 

مػػػثاًل لػػػو يوجػػػد بعػػػد مائػػػة ألػػػؼ طػػػنة مثػػػؿ  ػػػذا الػػػّد ف والّنػػػار والفإليػػػؿ والمشػػػكاة ومػػػف يوقػػػد اة 
ف يوجد  ذا الّطراج بعينػهة و ػذ  مطػهلة قطعّيػة الّداللػة وباالخإلصار يإلكامؿ جميع ما يمـز لسضاءة اآل

 وأمر واضحة وأّما الّدالئؿ اّلإلي ذكر ا حضرات الفالطفة فهي ظّنّية الّداللة وليطت قطعّية الّداللة.
 
 

(43) 
 ليس لعالم الوجود بداية

 مبدأ اإلنسان
 

 يإلنػا ى ال أّوؿ لػهة ولّػد حدى غوامض المطائؿ اإللهّية  ػي أّف  ػذا الكػوف الػّذي الإاعمـ أّف  
 طبؽ بياف أّف نفس أطماء وصفات الّذات
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اإللهّيػػة إلّإلضػػي وجػػود الكائنػػاتة ومػػع أّف مػػا قػػد بّيّنػػا  كػػاف مفّصػػاًل إاّل أّننػػا طػػنإلكّمـ عنػػه اآلف ثانيػػة  
 باخإلصار.

 
رّب بػػال مربػػوبة وال يإلحّّػػؽ وجػػود ممػػؾ بػػال رعّيػػةة وال معمّػػـ فػػاعمـ أّنػػه ال يمكػػف أف يإلصػػّور  

ببير مإلعّمـة وال يمكف وجود خالؽ بدوف مخموؽة وال يخطر بالباؿ رازؽ مف غيػر مػرزوؽة  ّف جميػع 
ا طػػماء والّصػػفات اإللهّيػػة إلطػػإلدعي وجػػود الكائنػػاتة فمػػو نإلصػػّور أّف الكائنػػات عاّمػػة لػػـ إلكػػف موجػػودة 

صّور إنكار  لو ّية اهللة وفضاًل عف  ذا فالعدـ المطمؽ غير قابؿ لموجودة فمو كانت وقإلًا ماة فهذا الإلّ 
الكائنات عدمًا مطمًّا لما إلحّّؽ الوجودة ولما كاف وجود ذات ا حدّية أي الوجػود اإللهػّي أزلّيػًا طػرمدّيًا 

يإلنػػا ى لػػـ إلكػػف قػػّط لػػه يعنػػي ال أّوؿ لػػه وال آخػػرة فػػال بػػّد وأّف عػػالـ الوجػػود يعنػػي  ػػذا الكػػوف الػػّذي ال 
 بداية.

 
نعػػـ قػػد يصػػّح ويمكػػف أف يحػػدث وجػػود جػػزء مػػف أجػػزاء الممكنػػات أي جػػـر مػػف ا جػػراـ أو أف  

يإلالشىة غير أّف طائر ا جراـ الالمإلنا ّية إلظّؿ موجودةة فعالـ الوجود أبديٌّ ال ينعدـة وحيث أّف لكّؿ 
كّؿ إلركيب طواء كاف جزئّيػًا أـ كّمّيػًا ال بػّد لػه مػف  جـر مف  ذ  ا جراـ بداية فال بّد له مف نهايةة  فّ 

أف يإلحمّػػؿة وغايػػة مػػا  نالػػػؾ  ػػو أّف بعػػض المركبػػػات طػػريع الإّلحميػػؿ وبعضػػػها بطػػيء الإّلحميػػؿة فمػػػف 
ـّ ال يإلحمّػػؿة إذًا يجػػب أف نعمػػـ كيػػؼ كػػاف كػػّؿ موجػػود مػػف الموجػػودات  المطػػإلحيؿ أف يإلرّكػػب شػػيء وثػػ

أّنػه فػي البػدء كػاف ا صػؿ واحػدًا وال يمكػف أف يكػوف اثنػيفة  ّف مبػدأ  العظيمة في أّوؿ أمر ة وال مرَية
جميع ا عداد واحد ال اثنافة فاالثناف محإلاجة إلى المبدأ. إذًا صار مف المعموـ أّف الماّدة في ا صؿ 
واحدةة وإلمؾ الماّدة الواحدة إلحّولت في كّؿ عنصر بصور مخإلمفةة ولهذا ظهػرت صػور مإلنّوعػةة ولّمػا 

 ت  ذ  الّصور المإلنّوعةظهر 
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ـّ إلكوينػه إاّل   أخذ كّؿ منها شكاًل خاّصػًا وصػار عنصػرًا مطػإلّاًلة ولػـ يإلحّّػؽ اطػإلّالؿ العنصػر ولػـ يػإل
ـّ إّف  ػػذ  العناصػػر إلرّكبػػت وإلرإلّبػػت وامإلزجػػت بصػػور غيػػر مإلنا يػػةة يعنػػي ظهػػرت  بعػػد مػػّدة مديػػدةة ثػػ

صرة وحصؿ  ػذا الإّلركيػب والإّلرإليػب بحكمػة اهلل الكائنات اّلإلي ال إلإلنا ى مف إلركيب وامإلزاج  ذ  العنا
وقدرإلػػه الّديمػػة بػػنظـٍ طبيعػػيٍّ واحػػٍدة ومػػف حيػػث أّنهػػا إلرّكبػػت وامإلزجػػت بهػػذا الػػّنظـ الّطبيعػػّي فػػي كمػػاؿ 
اإلإلّػػاف ومطابّػػة لمحكمػػة إلحػػت قػػانوف كمّػػّية فمػػػف الواضػػح أّنهػػا إيجػػاد إلهػػّي ولػػيس إلركيبهػػا وإلرإليبهػػػا 

يوجػػد مػف كػػّؿ إلركيػػب كػائفة أّمػػا مػف الإّلركيػػب الإّلصػادفّي فػػال يوجػػد أّي صػدفةة  ّف معنػػى اإليجػاد أف 
كػػائفة مػػثاًل لػػو أّف اإلنطػػاف مػػع عّمػػه وذكائػػه يجمػػع عناصػػر ويركّبهػػا فػػال يمكػػف أف يوجػػد منهػػا كػػائف 
حػػّية  ّنهػػػا أإلػػت عمػػػى غيػػر الػػػّنظـ الّطبيعػػّية و ػػػذا جػػواب عػػػف طػػؤاؿ مّػػػّدر و ػػو مػػػف حيػػث أّف  ػػػذ  

إلركيب وامإلػزاج  ػذ  العناصػرة فػنحف أيضػًا نجمػع  ػذ  العناصػر ونمزجهػا إليجػاد  الكائنات حادثة مف
كػػائف حػػّية فمػػو نإلصػػّور مثػػؿ  ػػذا لكػػاف  ػػذا الإّلصػػّور خطػػهة  ّف أصػػؿ  ػػذا الإّلركيػػب إلركيػػب وامإلػػزاج 
إلهّي عمى نظـ طبيعّية وبذلؾ يوجد كائف ويإلحّّؽ وجودة أما مػف الإّلركيػب البشػرّي فػال يحصػؿ ثمػرة 

بشػػر ال يّػػدر عمػػى اإليجػػادة والخالصػػة أّننػػا قمنػػا قػػد ظهػػرت الّصػػور والحّػػائؽ اّلإلػػي ال إلإلنػػا ى  ّف ال
والكائنات اّلإلي ال إلنحصر مف إلركيب العناصر وامإلزاجها وكيفّيإلها وإلراكيبها وموازينهػا وإلػهثير بعضػها 

 عمى بعض.
 

 يئإلهػا الحاضػرةة بػؿ إّف أّما  ذ  الكرة ا رضية فمف الواضح أّنها لـ إلإلكّوف دفعة واحدة عمػى  
 ػػذا الموجػػود الكمّػػّي اجإلػػاز أطػػوارًا مخإلمفػػة بالإلّػػدري  حإلّػػى بمػػد  ػػذا الكمػػاؿة والموجػػودات الكّمّيػػة إلّػػاس 

 بالموجودات الجزئّية وإلطّبؽ عميهاة  ّف الموجود الكّمّي والموجود الجزئّي كميهما
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الكائنػػات الذّرّيػػة ينطبػػؽ عميهػػا فػػي  إلحػػت نظػػـ طبيعػػّي واحػػد وقػػانوف كمّػػّي وإلرإليػػب إلهػػّية مػػثاًل إلجػػد 
ـّ مػػا ينطبػؽ عمػى أعظػػـ الكائنػاتة فمػػف الواضػح أّنهػا إلكّونػػت فػي مصػنع قػػدرة واحػدة عمػػى  الّنظػاـ العػا
ـّ واحدة فمهذا يّاس بعضها ببعضة مثاًل إّف نطفة اإلنطاف نشهت ونمػت  نظـ طبيعّي واحد وقانوف عا

ر مخإلمفػة حإلّػى وصػمت إلػى البمػوغ فػي نهايػة درجػة مػف في رحـ ا ـّ بالإّلدري  وأخػذت صػورًا مػف أطػوا
الجماؿ وإلجّمت بهيئة كاممة في نهاية الّمطافػةة وعمػى  ػذا المنػواؿ بػذر  ػذ  الّز ػرة اّلإلػي نشػا د اة فّػد 

ـّ نشه ونما في بطف ا رض ومّر بصورٍ  مخإلمفة إلى أف  كاف في بدايإله شيئًا حّيرًا في نهاية الّصبر ث
وة والّمطافػة فػي  ػذ  الّرإلبػة. وكػذلؾ مػف الواضػح أّف  ػذ  الكػرة ا رضػّية إلكّونػت فػي إلجّمى بكماؿ الّطرا

رحػػـ العػػالـة ونشػػهت ونمػػت ومػػّرت بصػػور وحػػاالت مخإلمفػػة حإلّػػى وصػػمت بالإلّػػدري  إلػػى كمالهػػا وزّينػػت 
 بمكّونات غير مإلنا ّية وإلجّمت في نهاية اإلإلّاف.

 
بمنزلػة الّنطفػة كانػت عناصػر ا المرّكبػة الممإلزجػة  إذًا اإّلضح أّف إلمؾ المادة ا صمّية اّلإلػي  ػي 

ا ّولّية موجودةة و ذا الإّلركيب نشه ونما بالإلّػدري  فػي ا عصػار والّػروفة وانإلّػؿ مػف شػكؿ و يئػة إلػى 
 شكؿ و يئة أخرى حإّلى بمد  ذا الكماؿ والّنظاـ والإّلرإليب واإلإلّاف بحكمة اهلل البالبة.

 
نطاف في بدء الوجود نشه ونما إلدريجّيًا في رحـ الكرة ا رضّية واآلف فمنرجع إلى مطهلة أّف اإل 

كالّنطفػػة فػػي رحػػـ ا ـّة وانإلّػػؿ مػػف صػػورة إلػػى صػػورة ومػػف  يئػػة إلػػى  يئػػة حإلّػػى إلجمّػػى بهػػذا الجمػػاؿ 
والكماؿ و ذ  الّوى وا ركافة ويّينًا أّنه ما كاف في البداية بهػذ  الّمطافػة والجمػاؿ والكمػاؿة بػؿ وصػؿ 

 طف والمالحة كنطفة اإلنطاف في رحـ ا ـّة وال شّؾ أّف الّنطفةإلى  ذ  الهيئة والّشمائؿ والحُ  بالإّلدري 
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البشػػػػرّية مػػػػا أخػػػػذت  ػػػػذ  الّصػػػػورة دفعػػػػة واحػػػػدة ومػػػػا كانػػػػت مظهػػػػر قولػػػػه إلعػػػػالى "فإلبػػػػارؾ اهلل أحطػػػػف  
ذ  الّشػمائؿ . لهذا أخذت حاالت مإلنّوعة بالإّلدري  وظهرت في  يئات مخإلمفة حإّلى إلجمّػت بهػ1الخالّيف"

و ذا الجماؿ والكماؿ والحطف والّمطافةة إذًا صػار مػف الواضػح المبػر ف أّف نشػوء اإلنطػاف ونمػّو  عمػى 
الكرة ا رضّية حإّلى بموغه  ذا الكماؿ كاف مطابًّا لنشوء اإلنطاف ونمّو  في رحـ ا ـّ بالإّلدري  وانإلّاله 

ـّ مف حاؿ إلى حاؿ ومف  يئة وصورة إلى  يئة وصورة أخرى ـّ بمّإلضى الّنظػاـ العػا ة حيث أّف ذلؾ إل
والّانوف اإللهّي الكّمّية يعني إلمّر نطفة اإلنطاف بحػاالت مخإلمفػة ودرجػات مإلعػّددة حإلّػى ينطبػؽ عميهػا 

 قوله إلعالى "فإلبارؾ اهلل أحطف الخالّيف" وإلظهر فيها آثار الّرشد والبموغ.
 

ا رضّية مف البدء حإّلى وصؿ إلى  ػذ  وعمى  ذا المنواؿ كاف وجود اإلنطاف عمى  ذ  الكرة  
الحاؿ مف الهيئة وجماؿ ا خالؽة بعد أف مضت عميه مّدة طويمة واجإلاز درجات مخإلمفػةة ولكّنػه مػف 

 بدء وجود  كاف نوعًا ممإلازًا.
 

كذلؾ نطفة اإلنطاف في رحـ ا ـّ كانػت فػي أّوؿ أمر ػا بهيئػة عجيبػةة فانإلّػؿ  ػذا الهيكػؿ مػف  
مف  يئة إلػى  يئػة ومػف صػورة إلػى صػورة حإلّػى إلجمّػت الّنطفػة فػي نهايػة الجمػاؿ إلركيب إلى إلركيب و 

اّلإلػي إلبػاير إلمامػًا مػا  ػي عميػه  –والكماؿة ولكّنها عندما كانت في رحـ ا ـّ وفي إلمؾ الهيئػة العجيبػة 
ا كانػػت نطفػػة نػػوع ممإلػػاز ال نطفػػة حيػػوافة ومػػا إلبّيػػرت نوعّيإلهػػا وما ّيإلهػػ –اآلف مػػف الّشػػكؿ والّشػػمائؿ 

أبدًاة وعمى فرض إلحّّؽ وجود أثر  عضاء إلالشت فػّّف  ػذا ال يكػوف دلػياًل عمػى عػدـ اطػإلّالؿ الّنػوع 
وأصالإلهة وغاية مػا  نالػؾ أّف الهيئػة والّشػمائؿ وا عضػاء اإلنطػانّية قػد إلرقّػت ولكّنهػا مػع ذلػؾ الإّلحػّوؿ 

 كانت نوعًا ممإلازًاة وكاف إنطانًا ال
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ة اإلنطاف في رحـ ا ـّ مف  يئة إلى  يئة بحيث ال إلشػابه الهيئػة ا ولػى حيوانًاة مثاًل لو انإلّمت نطف 
ـّ  بػػهّي وجػػه مػػف الوجػػو  فهػػؿ يكػػوف ذلػػؾ دلػػياًل عمػػى أّف الّنوعّيػػة إلبّيػػرت بػػهف كانػػت فػػي البدايػػة حيوانػػًا ثػػ

 نشهت أعضاؤ ا وإلرّقت حإّلى صارت إنطانًا!! ال واهلل.
 

ّضػػعؼ ووا ّيػػة ا طػػاس  ّف أصػػالة نػػوع اإلنطػػاف والخالصػػة إّف  ػػذ  الّنظرّيػػة فػػي غايػػة مػػف ال 
 واطإلّالؿ ما ّيإله واضحة مشهودة والّطالـ.

 
 

(44) 

 الفرق بين اإلنسان والحيوان
 

إلكّممنا غير مّرة في مطهلة الّروح لكّف أقوالنا لـ إُلدّوفة فػاعمـ أّف أ ػؿ العػالـ قطػماف قطػـ ينكػر  
لحيػػوافة  ّننػػا نػػرى الحيػػواف مشػػإلركًا مػػع اإلنطػػاف فػػي وجػػود الػػّروح ويّػػوؿ إّف اإلنطػػاف أيضػػًا نػػوع مػػف ا

الّوى والحواّسة و ذ  العناصر البطيطة المفردة اّلإلي إلمػي  ػذا الفضػاء إلإلرّكػب بإلراكيػب غيػر مإلنا يػة 
ويظهػػػر مػػػف كػػػّؿ إلركيػػػب كػػػائف مػػػف الكائنػػػاتة ومػػػف جممإلهػػػا الكائنػػػات ذوات ا رواح اّلإلػػػي لهػػػا الّػػػوى 

ّف إلركيػػػب العناصػػػر فػػػي وجػػػود واإلحطػػػاسة وكّممػػػا كػػػاف الإّلرك يػػػب أكمػػػؿ كػػػاف ذلػػػؾ الكػػػائف أشػػػرؼة وات
اإلنطػػاف أكمػػؿ مػػف إلركيػػب جميػػع الكائنػػاتة وامإلزاجهػػا فػػي نهايػػة االعإلػػداؿة لػػذا كػػاف أشػػرؼ وأكمػػؿة 
ويّولػػوف إّنػػه لػػيس لسنطػػاف قػػّوة وروح مخصوصػػة محػػروـ منهػػا طػػائر الحيػػوافة ويّولػػوف إّف الحيػػواف 

ثر منػػه إحطاطػػًا فػػي بعػػض الّػػوى )مػػع أّف الحيػػواف أقػػوى مػػف اإلنطػػاف جطػػـ حّطػػاس وأّمػػا اإلنطػػاف فػػهك
 إحطاطًا في الّوى الّظا رة الحّطاّطة



- 131 - 

ـّ والّممػػػس حإلّػػػى فػػػي بعػػػض الّػػػوى الباطنّيػػػة كالحافظػػػة( ويّولػػػوف إّف   كالّطػػػمع والبصػػػر والػػػّذوؽ والّشػػػ
ؿ الفالطػػفة فػػي  ػػػذا الحيػػواف لػػه إدراؾ وشػػعورة غايػػة مػػا  نالػػؾ أّف شػػعور اإلنطػػاف أكثػػرة و ػػذ  أقػػوا

 العصر.
 

 كػػػذا قػػػولهـ وذلػػػؾ زعمهػػػـ وبػػػذا حكمػػػت أو ػػػامهـة وبعػػػد شػػػّدة البحػػػث واالطػػػإلدالؿ قػػػالوا بػػػهّف  
ـّ إلبّيػر نوعػػه وإلرقّػى شػيئًا فشػػيئًا  اإلنطػاف مػف طػاللة الحيػػوافة يعنػي أّف اإلنطػاف كػػاف وقإلػًا مػا حيوانػػًا ثػ

إّف ا مر لػيس كػذلؾة فّّنػه مهمػا كػاف اإلنطػاف حإّلى وصؿ إلى درجة اإلنطافة وأّما اإللهّيوف فيّولوف 
مشإلركًا مع الحيواف في الّوى والحػواس الظّػا رة غيػر أّنػه إلوجػد فػي اإلنطػاف قػّوة خارقػة لمعػادة محػروـ 
منهػػػا الحيػػػوافة فهػػػذ  العمػػػوـ والفنػػػوف واالكإلشػػػافات والّصػػػنائع وكشػػػؼ الحّػػػائؽ مػػػف نإلػػػائ  إلمػػػؾ الّػػػّوة 

طػػة بجميػػع ا شػػياء ومدركػػة لحّائّهػػا وإلكشػػؼ أطػػرار الكائنػػات المكنونػػة المجػػّردةة و ػػذ  الّػػّوة قػػّوة محي
وإلإلصّرؼ فيهاة حإّلى إلدرؾ الحّائؽ المعّولة وغيػر المحطوطػة اّلإلػي لػيس لهػا وجػود خػارجّي بػؿ الػّذي 
 ػػو غيػػب كحّيّػػػة العّػػؿ والػػّروح والّصػػػفات وا خػػالؽ والحػػّب والحػػػزف اّلإلػػي  ػػي جميعػػػًا مػػف الحّػػػائؽ 

عف ذلؾ فهذ  العموـ الموجودة والّصنائع المشهودة والمشروعات ومكإلشفات اإلنطاف  المعّولةة وفضالً 
اّلإلي ال إلإلنا ى كانت وقإلًا ما طّرًا مكنونًا وغيبًا مطإلورًاة كشفإلها إلمؾ الّّوة المحيطة اإلنطانّية وأخرجإلها 

الإّلصػويرة فجميػع  ػذ  مف حّيز البيب إلى حّيز الّشهودة ومف جممإلها البرؽ )الإّلمبراؼ( والحػاكي وآلػة 
االكإلشػافات والّصػػنائع العظيمػة كانػػت وقإلػًا مػػا طػّرًا مكنونػػًا كشػفإله إلمػػؾ الحّيّػة اإلنطػػانّية وأخرجإلػه مػػف 
حّيز البيب إلى حّيز الّشهودة حإّلى كانت وقإلًا ما خواّص  ذا الحديد الّذي نشػا د  بػؿ جميػع المعػادف 

 طّرًا مكنونًا.
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المعػادف وصػاغإلها عمػى  ػذ  الهّيئػات الّصػناعّيةة وقػس عمػى فالحّيّة اإلنطانّية كشفت  ذ   
ذلؾ جميع ا شياء مػف اكإلشػافات واخإلراعػات بشػرّية غيػر مإلنا يػةة و ػذ  مطػهلة ال طػبيؿ إلنكار ػا وال 
يمكننا أف ننكر اة ولو نّوؿ إّف  ذ  مف آثار الّوى الحيوانّية والحواّس الجطمانّية نرى ونشػهد بوضػوح 

مف اإلنطاف في  ذ  الّوىة مثاًل بصر الحيواف أحّد بكثير مف بصر اإلنطافة وقّوة  أّف الحيواف أعظـ
طمعه أر ؼ بكثير مف قّوة طمع اإلنطافة وكذلؾ قوى الّشـ والّذوؽة والخالصة إّف أكثػر الحيػواف أشػّد 

و فرضػنا قّوة في جميع الّوى المشإلركة بيف الحيواف واإلنطافة فمنضرب لؾ مثاًل في الّػّوة الحافظػةة لػ
أّنؾ أخذت َحَماَمًا مف  نا إلى إقميـ بعيد جّدًا وأطمّإله  ناؾ فّّنه يرجع إلى  نا وإلبّػى الطّػرؽ مرإلطػمة 
فى حافظإلهة أو خذ كمبًا مف  نا إلى أواطط آطػيا وأطمّػه  نػاؾ فّّنػه يرجػع إلػى  نػا وال يضػّؿ الّطريػؽ 

 الّذوؽ والّممس.أبدًاة وكذلؾ ُقؿ في طائر الّوى كالّطمع والبصر والّشـّ و 
 

إذًا اإّلضح أّنه لو لـ يكف في اإلنطاف قّوة غير الّػّوة الحيوانّيػة لوجػب أف يكػوف الحيػواف أعظػـ  
مف اإلنطاف في إدراؾ الحّائؽ واالكإلشافات العظيمةة فإلبيَّف مف  ػذا الػّدليؿ أّف فػي اإلنطػاف مو بػة ال 

المحطوطػػةة وأّمػػا الحّػػائؽ المعّولػػة فػػال  إلوجػػد فػػي الحيػػوافة وفضػػاًل عػػف  ػػذا فػػالحيواف يػػدرؾ ا شػػياء
يػػدركهاة مػػثاًل يػػرى الحيػػواف كػػّؿ مػػا يػػدخؿ إلحػػت مػػّد البصػػرة أّمػػا مػػا كػػاف خارجػػًا عػػف مػػّد البصػػر فػػال 
يمكنه إدراكه وال إلصّور ة مثاًل ال يمكف لمحيواف أف يدرؾ كروّية ا رضة  ّف اإلنطاف يطإلدّؿ بػا مور 

شؼ الحّائؽ المجهولةة ومف ذلػؾ أّنػه يطػإلنإل  كروّيػة ا رض مػف المعمومة عمى ا مور المجهولة ويك
 رؤية اآلفاؽ المائمة )المنحنية( عمى ا رضة مثاًل إّف الّنجمة الّطبّية في عّكاء عمى
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 33
33يعنػػي مرإلفعػػػة عػػػف ا فػػؽ  °

ة وعنػػػدما يإّلجػػػه اإلنطػػاف نحػػػو الّطػػػب الّشػػمالي فّّنػػػه كّممػػػا يّطػػػع °
34ة إلصػعد درجػة فػي ا فػؽة يعنػي يجػد ارإلفػاع الّنجمػة مطافة درجة يجد الّنجمة الّطبّيػ

حإلّػى يصػؿ  °
49ارإلفاعهػػا إلػػى 

59ة °
69ة °

79ة °
99ة ولػػو يصػػؿ إلػػى قطػػب ا رض يصػػؿ ارإلفػػاع الّطػػب إلػػى °

° .
ويكوف طمت الّرأس وارإلفاع  ذا الّطب فوؽ الّرأس أمرًا محطوطًاة و ػذا الّصػعود أيضػًا أمػر محطػوس 

ب يكوف الّنجـ أرفعة فيكشؼ مف  ذيف ا مريف المعموميف أمرًا مجهواًلة و و  ّنه كّمما اإلجه نحو الّط
أّف ا فػػؽ مائػػؿ يعنػػي أّف أفػػؽ كػػّؿ درجػػة مػػف ا رض غيػػر أفػػؽ الّدرجػػة ا خػػرىة و ػػذ  الكيفّيػػة يػػدركها 

 اإلنطاف ويطإلدّؿ بها عمى أمر مجهوؿ و و كرّوية ا رض.
 

ال يمكػػػػف لمحيػػػػواف أف يػػػػدرؾ أّف الّشػػػػمس مركػػػػز أّمػػػػا الحيػػػػواف فػػػػال يمكنػػػػه إدراؾ  ػػػػذاة وكػػػػذلؾ  
وا رض إلإلحػػػّرؾ حولهػػػاة  ف الحيػػػواف أطػػػير الحػػػواّس ومّّيػػػد بهػػػا وال يمكنػػػه إدراؾ مػػػا وراء الحػػػّس أّي 
ا شياء اّلإلي ال إلدركها الحواّسة والحاؿ أّف الحيػواف أعظػـ مػف اإلنطػاف فػي الّػوى والحػواّس الظّػا رةة 

 ف قّوة كاشفة بها امإلاز عف الحيواف و ي الّروح اإلنطانّي.إذًا ثبت وإلحّّؽ أّف في اإلنطا
 

ال و ّمإلػػه عاليػػة ويريػػد دائمػػًا أف يصػػؿ إلػػى عػػالـ طػػبحاف اهللة اإلنطػػاف مإلوّجػػه دائمػػًا إلػػى الُعػػ 
أعظػػـ مػػف العػػالـ الػػّذي  ػػو فيػػه وأف يصػػعد إلػػى درجػػة أرقػػى مػػف درجإلػػه اّلإلػػي  ػػو فيهػػاة فُحػػّب الّرفعػػة 

ّنػي لمإلحّيػر مػف بعػض فالطػفة أميركػا وأوروبػا كيػؼ رضػوا أف يإلػدّنوا والعمّو مف خصائص اإلنط افة وات
بهنفطهـ إلى عالـ الحيواف ويطمبوا الّرقّي المعكوسة مع أّف الوجود يجب أف يكػوف إلوّجهػه نحػو العمػّوة 

 والحاؿ أّنؾ لو قمت له أّنؾ حيواف يإلكّدر خاطر  كثيرًا ويإلبّرـ جّدًاة فهيف عالـ اإلنطاف
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الحيوافة وأيف الكماالت اإلنطانّية مف الجهالة الحيوانّيةة وأيف نورانّية اإلنطاف مف الّظممانّية  مف عالـ 
الحيوانّيةة وأيف العّزة اإلنطانّية مف الذّلة الحيوانّيةة إّف طفاًل عربّيًا فػي طػّف العاشػرة يطػإلطيع أف يرعػى 

منهة كما أّف  ندّيًا نحيفًا يّدر أف يخضع ثمائة مف اإلبؿ في البادية بصيحة واحدة ثمويّود مائإليف أو 
الفيؿ مع عظمإله بحيث ينّاد له ويكػوف فػي نهايػة الّطاعػةة فجميػع ا شػياء مطػّخرة لسنطػاف واإلنطػاف 
يّػػػػاوـ الّطبيعػػػػة بينمػػػػا جميػػػػع الكائنػػػػات أطػػػػيرة لمّطبيعػػػػةة ولػػػػيس  حػػػػد ا أف ينفػػػػّؾ عػػػػف مّإلضػػػػياإلها إاّل 

بيعػػةة فالّطبيعػػة إلجػػذب ا جطػػاـ نحػػو مركػػز ا رض بينمػػا اإلنطػػاف اإلنطػػافة فّّنػػه  ػػو الّػػذي يّػػاوـ الطّ 
بالوطائط يبإلعد عف المركز ويطير في الهواءة الّطبيعة مانعة لسنطاف مف عبور البحر ولكّف اإلنطػاف 

 يصنع الّطفينة ويطير في عرض المحيط ا عظـ وقس عمى ذلؾ.
 

لمخإلرعػػػػات يصػػػػعد الجبػػػػاؿ ويخإلػػػػرؽ إّف  ػػػػذا الموضػػػػوع مإلرامػػػػي ا طػػػػراؼة فمػػػػثاًل اإلنطػػػػاف با 
الّصػػحارى ويحػػيط بهخبػػار الّشػػرؽ والبػػرب و ػػو فػػي نّطػػة واحػػدةة وكػػّؿ  ػػذا مضػػاّد لمّطبيعػػةة فػػالبحر 
بعظمإله ال يمكنه أف يخرج قيد شعرة عف حكـ الّطبيعةة والّشػمس مػع عظمإلهػا ال يمكنهػا الخػروج عػف 

اإلنطػاف وأحوالػه وطبيعإلػه وخواّصػه وحركاإلػهة حكـ الّطبيعة رأس إبرةة وال يمكنها أبدًا أف إلػدرؾ شػؤوف 
فما  ي إذًا  ذ  الّّوة اّلإلي إلوجد في الجطـ اإلنطانّي الّصبير المحيطة بجميػع  ػذ  ا شػياءة ومػا  ػي 

  ذ  الّّوة الّا رة اّلإلي إلجعؿ جميع ا شياء مطّخرة له.
 

وح مطمّػًا فػي اإلنطػافة بّي شػيء واحػد و ػو أّف الفالطػفة الحػديثيف يّولػوف إّننػا لػـ نشػا د الػرّ  
 وكّمما إلحرّينا في خفايا الجطد اإلنطانيّ 
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ال نحّس بّّوة معنوّية فكيؼ نإلصّور إلمؾ الّوى اّلإلي ال نحّطهاة فيّوؿ اإللهّيوف فػي الجػوابة إّف روح  
الحيػػواف أيضػػًا غيػػر محطػػوس وال يػػدرؾ بهػػذ  الّػػوى الجطػػمانّيةة فبػػهّي شػػيء نطػػإلدّؿ عمػػى وجػػود روح 

 شػػػؾ أّنػػػؾ إلطػػػإلدؿ باآلثػػػار عمػػػى أّف فػػػي  ػػػذا الحيػػػواف قػػػّوة ليطػػػت فػػػي الّنبػػػات و ػػػي الّػػػّوة الحيػػػوافة ال
الحّطاّطػػػةة يعنػػػي الباصػػػرة والّطػػػامعة إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف الّػػػوىة ومػػػف  ػػػذا يطػػػإلدّؿ عمػػػى وجػػػود الػػػّروح 

ا كانت لمّ الحيوانّية وبمثؿ ذلؾ يعمـ مف إلمؾ الّدالئؿ واآلثار اّلإلي طبؽ ذكر ا وجود الّروح اإلنطانّية و 
فػػي الحيػػواف آثػػار ال إلوجػػد فػػي الّنبػػات إذًا نّػػوؿ إّف  ػػذ  الّػػّوة الحّطػػّية مػػف خصػػائص الػػّروح الحيػػوانّية 
وكذلؾ إلرى في اإلنطاف آثارًا وقوى وكماالت ال إلوجد في الحيوافة فإلطإلدّؿ أّف في اإلنطاف قّوة محروـ 

ننكر الحّائؽ المطػّممة الوجػودة مػثاًل إّف منها الحيوافة ولو أّننا ننكر كّؿ شيء غير محطوس لمـز أف 
الماّدة ا ثيرّية غير محطوّطة والحاؿ أّنها محّّّة الوجودة والّّوة الجاذبة ليطت بمحطوّطة و ػي محّّّػة 
الوجػػػودة فبػػػهّي شػػػيء نحكػػػـ عمػػػى وجود ػػػا ألػػػيس ذلػػػؾ بلثار ػػػاب فمػػػثاًل  ػػػذا الّنػػػور  ػػػو إلمّوجػػػات المػػػاّدة 

 نطإلدّؿ عمى وجود ا. ا ثيرّية ومف  ذ  الإّلمّوجات
 
 

(45) 
 مسألة الّنشوء واالرتقاء لمكائنات

 
 الّطؤاؿ  ماذا إلروف فيما يّوله بعض فالطفة أوروبا في مطهلة الّنشوء واالرإلّاء لمكائناتب 

 
 ا طنإلكّمـ فيهانالجواب  طبؽ أف إلكّممنا عف  ذ  المطهلة ولكنّ  
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ة طينإلهي إلى إلّرير أصالة الّنوع اإلنطانّي أو عدـ أخرىة مجمؿ الّوؿ أّف الكالـ في  ذ  المطهل مّرةً  
أصػػالإلهة يعنػػػي  ػػػؿ الّنػػػوع اإلنطػػانّي كػػػاف أصػػػاًل مطػػػإلّاًل بنفطػػػه أـ إلفػػّرع بعدئػػػذ عػػػف الحيػػػوافة فػػػبعض 
فالطفة أوروبا مإلّفّػوف عمػى أّف لمّنػوع نشػوءًا وارإلّػاًء بػؿ إّف الإلّبػديؿ والإّلبييػر ممكػف أيضػًاة ومػف جممػة 

ونها إلثبات  ذ  الّنظرّية أّنه بواططة عمـ طبّات ا رض والإّلدقيؽ والإّلحّيؽ فيها ظهر ا دّلة اّلإلي يّيم
واإّلضح لهـ أطبّّية وجػود الّنبػات عمػى الحيػواف وأطػبّّية وجػود الحيػواف عمػى اإلنطػافة واإلّفّػوا عمػى أّف 

موجػودة فػي  جنس الحيواف والّنبات كميهما إلبّيرة  ّنه اكإلشؼ في بعض طبّات ا رض نباإلات كانت
الّػديـ و ػػي اآلف مفّػودةة بمعنػػى أّنهػا إلرقّػػت وصػارت أقػػوى وإلبػّدلت  يئإلهػػا وشػكمهاة لهػػذا إلبػّدؿ الّنػػوعة 
وكػػػذلؾ وجػػػد فػػػي طبّػػػات ا رض أنػػػواع مػػػف الحيػػػواف إلبّيػػػرت وإلبػػػّدلتة ومػػػف جممػػػة ا نػػػواع الحيوانّيػػػة 

جػؿة ولكّنهػا إلالشػت بمػرور الّزمػاف الّثعباف الّذي إلوجػد لػه أعضػاء يطػإلدّؿ منهػا أّنػه كػاف يومػًا مػا ذا أر 
وبّيت آثار ا محفوظةة وكذلؾ إلوجد آثار في العمود الفّرّي لسنطاف ويطإلدّؿ منها عمى أّنه كػاف يومػًا 

ومإلّفّػوف عمػى أّف آثػار  ال إلػزاؿ باقيػةة وكػاف ذلػؾ العضػو مفيػدًا وقإلػًا مػاة  مػا لػه ذيػؿ كطػائر الحيػوافة
لعضػػو فائػػدة وإلالشػػى بالإلّػػدري ة ولّمػػا اإّلخػػذ الّثعبػػاف مػػهوا  فػػي بػػاطف ولّمػػا إلرقّػػى اإلنطػػاف لػػـ يبػػَؽ لػػذلؾ ا

ا رض وصار مف الحيواف الّزاحػؼ أصػبح فػي غنػى عػف ا رجػؿة ولػذلؾ إلالشػت ولكػف آثار ػا باقيػةة 
وأعظـ بر اف لديهـ  و أّف وجػود آثػار  ػذ  ا عضػاء يػدّؿ عمػى أّنهػا كانػت موجػودة وانمحػت إلػدريجّيًا 

عميه بّيت ا عضػاء الاّلزمػة  س لإلمؾ ا جزاء ا ثرّية اآلف مف حكمة أو فائدةة فبناءً لعدـ فائدإلهاة ولي
 الكاممة وزالت بالإّلدري  ا عضاء اّلإلي ال لزوـ لها لإلبّير الّنوع ولكّف أثر ا باٍؽ.
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ه والجواب  أواًّل إّف أطبّّية الحيواف عمى اإلنطاف ليطت دلياًل عمى إلرقّػي الّنػوع وإلبييػر  وإلبديمػ  
وعمى أّنه إلطّور مف عالـ الحيواف إلى عالـ اإلنطافة  ّنه ما داـ حػدوث الكائنػات المخإلمفػة مطػّممًا بػه 
فمػػف الجػػائز أف يكػػوف وجػػود اإلنطػػاف بعػػد وجػػود الحيػػوافة كمػػا أّننػػا نالحػػظ فػػي عػػالـ الّنبػػات أّف أثمػػار 

ض اآلخػػرة فإلمػػؾ ا طػػبّّية ا شػػجار المخإلمفػػة ال إلوجػػد كّمهػػا دفعػػة واحػػدةة بػػؿ ينضػػ  بعضػػها قبػػؿ الػػبع
 ليطت دلياًل عمى أّف ثمرة مإلهخّرة الّنضوج لشجرة ما إّنما نإلجت مف ثمرة مبّكرة الّنضوج لشجرة أخرى.

 
ثانيًا إّف  ذ  اإلمارات الّصبيرة وا جزاء ا ثرّيػة رّبمػا إلكػوف لهػا حكمػة عظيمػة لػـ إلصػؿ إليهػا  

وجػػػػود  إلػػػػى اآلفة كمػػػػا أّنػػػػه مػػػػذكور فػػػػي عمػػػػـ العّػػػػوؿ حإلّػػػػى اآلفة وكػػػػـ مػػػػف موجػػػػود لػػػػـ إلعمػػػػـ حكمػػػػة 
الفيطيولوجيا )يعني معرفة إلركيب ا عضاء( أّف حكمة اخإلالؼ ألواف الحيواف وشعر اإلنطاف واحمرار 
الّشػػفا  وإلنػػّوع ألػػواف الّطيػػور غيػػر معمومػػة إلػػى اآلف بػػؿ  ػػي مخفّيػػة مطػػإلورةة ولكػػّف حكمػػة طػػواد حدقػػة 

ّشمسة  ّنها لو كانت لونًا آخر أبيض ناصعًا مثاًل ما جػذبت أشػّعة أّنها لجذب أشّعة ال ـَ مِ العيف فّد عُ 
الّشػػمسة إذًا مػػا دامػػت حكمػػة  ػػذ  ا مػػور المػػذكورة مجهولػػةة فجػػائز أف إلكػػوف حكمػػة ا جػػزاء ا ثرّيػػة 
وعّمإلها طواء في الحيواف أو اإلنطػاف أيضػًا غيػر معمومػة ولكػف ال بػّد لهػا مػف حكمػة ولػو أّنهػا لػـ إلعمػـ 

 اآلف.
 

الثًا نفرض أّنه كاف في وقت ما لػبعض الحيػواف حإلّػى اإلنطػاف عضػو وزاؿ اآلفة فمػيس  ػذا ث 
ببر ػػاف كػػاٍؼ عمػػى إلبّيػػر الّنػػوع وإلرقيإلػػهة  ّف اإلنطػػاف مػػف بدايػػة انعّػػاد الّنطفػػة حإلّػػى يصػػؿ إلػػى درجػػة 

 البموغ يهخذ  يئات وأشكاؿ مإلنّوعةة إلإلبّير فيها طيما  و يئإله وشكمه ولونه
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يعني يإلحّوؿ مف  يئة إلى  يئة أخرى ومف شػكؿ إلػى شػكؿ آخػرة ومػع ذلػؾ فّّنػه مػف بدايػة بالكّمّيةة  
انعّاد الّنطفة كاف مف نوع اإلنطافة يعني أّف إلمؾ الّنطفة كانػت نطفػة إنطػاف ال حيػوافة ولكّنهػا كانػت 

آلف وإلبّيػرة مخفّية ثـّ ظهػرت وبػرزتة مػثاًل نفػرض أّف اإلنطػاف كػاف مشػابهًا لمحيػواف وقإلػًا مػا وإلرقّػى ا
فعمػى فػرض الإّلطػميـ بهػذا الّػوؿ ال يكػػوف دلػياًل عمػى إلبّيػر الّنػوع بػػؿ يكػوف بمثابػة إلبّيػر نطفػة اإلنطػػاف 
وإلبػّدلها حإلّػػى إلصػؿ إلػػى درجػػة الّرشػد والكمػػاؿ كمػا ذكػػرة وبهوضػػح مػف  ػػذا نّػوؿ لنفػػرض أّف اإلنطػػاف 

الإلّبػػّدؿ كإلبّيػػر الجنػػيف وإلبّدلػػه فػػي كػػاف يمشػػي عمػػى أربػػع )يديػػه ورجميػػه( أو كػػاف لػػه ذنػػب فهػػذا الإّلبّيػػر و 
رحـ أّمهة فمهما إلبّير في نشوئه وإلرّقيه مف جميع الجهات حإّلى وصؿ إلى  ذ  الهيئة الإلّامة فّّنػه فػي 
البدايػة كػػاف نوعػًا مخصوصػػًاة كمػا أّننػػا نالحػػظ أيضػًا فػػي عػالـ الّنبػػات أّف نوعّيػة الفصػػيمة ا صػػمّية ال 

 والّموف والحجـ  ي اّلإلي إلإلبّير وإلإلبّدؿ أو إلإلرّقى. إلإلبّير وال إلإلبّدؿة ولكّف الهيئة
 

وخالصػػة الّػػوؿ أّف اإلنطػػاف ولػػو أّنػػه انإلّػػؿ فػػي رحػػـ ا ـّ مػػف شػػكؿ إلػػى آخػػر ومػػف  يئػػة إلػػى  
وكذلؾ اإلنطاف مػف بػدء إلكوينػه  ةأخرى مإلبّيرًا مإلرّقيًاة فّّنه مع ذلؾ كاف مف بداية الّنطفة نوع اإلنطاف

ممإلازًا أيضػًاة أي كػاف إنطػانًا وانإلّػؿ مػف  يئػة إلػى  يئػة أخػرى بالإلّػدري ة إذًا  في رحـ العالـ كاف نوعاً 
فإلبّيػػر الهيئػػة وإلرقّػػي ا عضػػاء والّنشػػوء والّنمػػو ال يكػػوف مانعػػًا مػػف أصػػالة الّنػػوع واطػػإلّاللهة  ػػذا عمػػى 

لإّلركيػب فرض إلصػديؽ نشػوء ا نػواع وإلرّقيهػاة والحػاؿ أّف اإلنطػاف كػاف مػف البدايػة عمػى  ػذ  الهيئػة وا
الكامػػػؿة وكانػػػت لػػػه قابمّيػػػة واطػػػإلعداد الكإلطػػػاب الكمػػػاالت الّصػػػورّية والمعنوّيػػػةة وكػػػاف مظهػػػر )لػػػنعممّف 
 إنطانًا عمى صورإلنا ومثالنا( وغاية ما  نالؾ أّنه صار أحطف وأظرؼ وأجمؿة وصارت المدنّية طبباً 
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بطػػإلانّي وإلصػػير ألػػّذ وأشػػهى فػػي إخراجػػه مػػف حالإلػػه الوحشػػّية كهثمػػار البابػػات اّلإلػػي إلإلربػػى بواطػػطة ال 
 وأكثر لطافة وطراوةة وبطإلانّيو العالـ اإلنطانّي  ـ أنبياء اهلل.

 
 

(46) 
 البراىين اإلليّية عمى أتل اإلنسان ومبدئو

 
إّف الّدالئؿ اّلإلي أقمنا ػا عمػى أصػالة نػوع اإلنطػاف كانػت أدلّػة عّمّيػةة فمنشػرع اآلف فػي ا دلّػة  

ّننا أثبإلنا ا لو ّية با دّلة العّمّيةة وكذلؾ ثبػت با دلّػة العّمّيػة أّف اإلنطػاف اإللهّية و ي أصؿ الّدليؿة  
كاف إنطانًا مف أصمه ومبدئه ونوعّيإلػه قديمػةة فمػنّـ اآلف البػرا يف اإللهّيػة عمػى لػزوـ الوجػود اإلنطػانّي 

لػػّدالئؿ فهػػي إلهّيػػة ال أي وجػػود نوعػػهة إذ بػػدوف وجػػود اإلنطػػاف ال إلإلجمّػػى الكمػػاالت الّربانّيػػةة أّمػػا  ػػذ  ا
عّمّيػػػةة  ّنػػػه قػػػد ثبػػػت بالػػػّدالئؿ والبػػػرا يف مػػػّرات عديػػػدة أّف اإلنطػػػاف أشػػػرؼ الممكنػػػات وجػػػامع جميػػػع 
ّف جميػع الكائنػات والموجػودات مواقػع الإّلجّمّيػات اإللهّيػةة يعنػي أّف آثػار ألو ّيػة اهلل ظػا رة  الكماالتة وات

أّف أشّعة الّشمس إلططع عمى الكػرة ا رضػّيةة يعنػي في حّائؽ الموجودات وفي جميع الكائناتة فكما 
نور الّشمس وحرارإلها وإلهثير ا ظػا ر بػا ر فػي كػّؿ ذّرات الكػرة ا رضػّيةة كػذلؾ ذّرات عمػوـ الكائنػات 
في  ذا الفضاء الّذي ال يإلنػا ى كػّؿ منهػا يػدّؿ وينطػؽ عػف كمػاؿ مػف الكمػاالت اإللهّيػةة ولػيس  نػاؾ 

ا أف يكػػوف آيػػة رحمػػة الحػػّؽ يعنػػي يػػدّؿ عمػػى رحمػػة اهللة أو آيػػة قػػدرة كػػائف محػػروـ مػػف  ػػذاة فهػػو إّمػػ
الحّؽة أو آية عظمة الحّؽة أو آية عدؿ الحّؽة أو آية رّبانّية الحّؽ الّذي يرّبية أو آية كـر الحػّؽة أو 

 آية بصر الحّؽة
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 أو آية طمع الحّؽة أو آية عمـ الحّؽة أو آية نعمة الحّؽة وقس عمى ذلؾ. 
 

مف  ذا أّنه ال بّد لكّؿ كائف مف الكائنات أف يكوف مركزًا لمإّلجّمّيات الّربانّيػةة أي إلظهػر والمراد  
والبحػػػار وا شػػػجار وا ثمػػػار  ىوإلإلجمّػػػى فيػػػه الكمػػػاالت اإللهّيػػػةة مثممػػػا إلإلجمّػػػى الّشػػػمس عمػػػى الّصػػػحار 

عػػف اطػػـ مػػف وا ز ػػار وكػػّؿ الكائنػػات ا رضػػّيةة فعػػالـ الكائنػػات أي كػػّؿ كػػائف مػػف الموجػػودات يحكػػي 
أطماء اهللة وأّما الحّيّة اإلنطانّية فهي حّيّة جامعةة حّيّة كّمّية إلإلجّمى فيها جميع الكماالت اإللهّيةة 

نثّبإله لمحّؽ ففي اإلنطاف آية وأثػر منػهة  ّنهػا لػو لػـ إلكػف موجػودة فػي  وكماؿٍ  وصفةٍ  يعني أّف كّؿ اطـٍ 
ركهاة مثاًل نّوؿ أّف اهلل بصػير فهػذ  العػيف  ػي آيػة اإلنطاف لما أمكنه أف يإلصّور  ذ  الكماالت أو يد

بصػػر ة ولػػو لػػـ يكػػف  ػػذا البصػػر فػػي اإلنطػػاف فكيػػؼ يمكننػػا أف نإلصػػّور البصػػيرة اإللهّيػػةة  ّف ا كمػػه 
الّذي ولد أعمى ال يمكنه أف يإلصّور البصرة وا صـّ الّذي ولد أصـّ ال يمكنه إلصّور الّطمعة والميبػت 

إلجمّػت الّربوبّيػة اإللهّيػة الجامعػة لجميػع الكمػاالت فػي حّيّػة اإلنطػافة يعنػي أّف  ال يإلصّور الحياةة لػذا
الّذات ا حدّية الجامعة لكّؿ الكماالت إلجمت مف  ذا المّاـ إلجّميًا عمى حّيّة اإلنطانّيةة يعنػي أشػرقت 

ذًا فاإلنطاف  و المرآة الكاممة المّابمة لشمس الحّيّة  ومحّؿ طػطوعهاة شمس الحّيّة في  ذ  المرآة وات
وإلجّمي الكماالت اإللهّية ظا ر في حّيّة اإلنطافة لهذا أصبح خميفة اهلل ورطوؿ اهللة إذ لػوال اإلنطػاف 
لما كػاف لعػالـ الوجػود نإليجػةة فالمّصػود إذًا مػف الوجػود  ػو ظهػور الكمػاالت اإللهّيػةة ولهػذا ال يمكػف 

أف نّوؿ  و أّف  ذ  الكرة ا رضػّية لػـ إلكػف  أف نّوؿ أّنه كاف زمف ولـ يكف فيه إنطافة وكّؿ ما يمكف
 موجودة في زمف ماة ولكّف  ذا المظهر الكامؿ موجود مف ا ّوؿ الّذي
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ال أّوؿ لهة ويكوف إلى اآلخر الّذي ال آخر لهة و ذا اإلنطاف الّذي نإلكّمـ عنه ليس المّصود منه كّؿ  
جرة  و الّثمر و و المّصػود ا صػمّية إنطاف بؿ المّصود اإلنطاف الكامؿة  ّف أشرؼ عضو في الشّ 

ف لـ يكف لمّشجرة ثمر فهي مهممة ال قيمة لهاة لهذا ال يمكف أف يإلصّور أّف عالـ الوجود طواء أكاف  وات
عموّيػًا أـ طػػفمّيًا كػػاف معمػػورًا بالحمػػار والبّػػر والفػػهر والّػّط ومحرومػػًا مػػف اإلنطػػافة فهػػذا الإّلصػػّور باطػػؿ 

لّشػمسة و ػذا دليػؿ إلهػّي لكػف ال إلمكػف إقامإلػه لممػاّدّييف فػي أّوؿ الّػوؿ ومهمؿة وكالـ الحػّؽ واضػح كا
ـّ الّدليؿ اإللهّي.  بؿ يجب أواًّل ذكر الّدليؿ العّمّي ث

 
 

(47) 
 الّروح والعقل يظيران في اإلنسان حين والدتو

 
أو أّنػه ال الّطؤاؿ   ؿ لسنطاف عنػد والدإلػه عّػؿ وروحب أـ أّنهمػا يظهػراف إلػدريجّيًا إلبعػًا لنمػّو .  

 يحصؿ عميهما إاّل بعد كماؿ نمّو ب
 

الجػػواب  إّف ابإلػػداء إلكػػويف اإلنطػػاف عمػػى طػػطح الكػػرة ا رضػػّية يشػػبه إلكوينػػه فػػي رحػػـ ا ـّة  
ـّ إلطػإلمّر فػي الّنمػو والّنشػوء حإلّػى إلصػؿ إلػى  فالّنطفة إلنشه وإلنمػو فػي رحػـ ا ـّ بالإلّػدري  حإلّػى الػوالدة ثػ

في دور الّطفولة يظهر لمعّؿ والّروح آثار في اإلنطاف إال أّنهما ليطػا فػي  درجة الّرشد والبموغة ولو أّنه
رإلبة الكماؿ بؿ يكوناف ناقصيفة وعندما يصؿ إلى درجة البموغ يظهر العّؿ والّروح في نهاية الكماؿة 

ـّ إلرقّػى إلػدريجّيًا فػي مر  اإلبػه وكذلؾ كاف إلكويف اإلنطاف فػي رحػـ العػالـ فػي أّوؿ أمػر  كإلكػويف الّنطفػةة ثػ
 ونما ونشه حإّلى وصؿ إلى رإلبة البموغة وحينئذ



- 142 - 

  
ظهر العّؿ والّروح في اإلنطاف في نهاية الكماؿة وكاف العّؿ والّروح موجوديف أيضًا في بداية إلكوينه 
ولكّنهما كانا مكنونيف ثـّ ظهراة  ّف العّؿ والّروح موجوداف أيضًا في الّنطفة في عالـ الػّرحـة ولكّنهمػا 

يظهرافة كالحّبة إذ إلوجد فيها الّشجرة ولكّنها مكنونة مطإلورةة حإّلى إذا نشهت ونمت إلظهر  مكنوناف ثـّ 
الّشػػجرة بإلمامهػػاة كػػذلؾ نشػػوء ونمػػو جميػػع الكائنػػات يكػػوف إلػػدريجّيًا ة  ػػذا  ػػو الّػػانوف الكمّػػّي اإللهػػّي 

واحػدةة وال يكػوف الجمػػاد والػّنظـ الّطبيعػّية فالحّبػة ال إلكػػوف شػجرة ببإلػةة وال إلكػػوف الّنطفػة إنطػانًا دفعػػة 
حجرًا مّرة واحدةة بؿ بالّنشوء والّنمو بالإّلدري  حإّلى إلصؿ إلى حػّد الكمػاؿ. فجميػع الكائنػات مػف كّمّيػات 
وجزئّيػػػات خمّػػػت مػػػف مبػػػدئها إلاّمػػػة كاممػػػةة غيػػػر أّف كمالهػػػا يظهػػػر بالإلّػػػدري ة والّػػػانوف اإللهػػػّي واحػػػد 

فػػي جميػع الكائنػاتة صػػبيرًا كػاف أـ كبيػػرًاة والكػّؿ إلحػػت  وإلرّقيػات الوجػود واحػػدةة والّنظػاـ اإللهػػّي واحػد
قانوف واحدة ونظاـ واحدة وكّؿ حّبة مودع فيها مػف البدايػة جميػع الكمػاالت الّنباإلّيػةة فمػثاًل  ػذ  الحّبػة 
ـّ ظهػػرت بعػػد بالإلّػػدري ة مػػثاًل  موجػػود فيهػػا مػػف البدايػػة جميػػع الكمػػاالت الّنباإلّيػػة ولكّنهػػا كانػػت مخفّيػػة ثػػ

ـّ ظهػػر الّثمػػرة وكػػّؿ  ػػذا مػػف بدايػػة ظهػػر مػػف ا ـّ البػػراعـ ثػػ ـّ ا وراؽ ثػػ ـّ ا غصػػاف ثػػ لحّبػػة أواًّل الّطػػاؽ ثػػ
إلكوينهػػا موجػػود فيهػػا بػػالّّوة ولػػو أّنػػه غيػػر ظػػا رة وكػػذلؾ الّنطفػػة مػػف البدايػػة حػػائزة لجميػػع الكمػػاالت 

ـّ إلظهػػػر كػػػالّروح والعّػػػؿ والبصػػػر والّشػػػاّمة والذائّّػػػة وباالخإلصػػػار جميػػػع الّػػػوى ولكّنهػػػا غيػػػ ر ظػػػا رة ثػػػ
بالإلّػػدري ة وكػػػذلؾ خمّػػػت الكػػػرة ا رضػػّية مػػػف المبػػػدأ مػػػع جميػػع عناصػػػر ا ومواّد ػػػا ومعادنهػػػا وأجزائهػػػا 
ـّ اإلنطػافة  ـّ الحيواف ثػ ـّ الّنبات ث وإلرإليبهاة ولكّف ظهور كّؿ منها كاف بالإّلدري ة فّد ظهر أواًّل الجماد ث

ـّ ظهػػرت بالإلّػػدري ة أّمػػا فػػي البدايػػة فكانػػت  ػػذ  ا جنػػاس وا نػػواع مو  جػػودة كامنػػة فػػي الكػػرة ا رضػػّية ثػػ
  ّف  ذا  و شهف الّانوف ا عظـ اإللهّي والّنظاـ الّطبيعيّ 
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العمومّي الّذي يحيط بجميع الكائنات والكػّؿ إلحػت حكمػهة إذا نظػرت إلػى  ػذا الّنظػاـ العمػومّي رأيػت  
كويفة بؿ إّنما ينشه وينمو بالإلّػدري  حإلّػى أّف كّؿ كائف مف الكائنات ال يصؿ إلى حّد الكماؿ بمجرد الإلّ 

 يصؿ إلى درجة الكماؿ.
 
 

(48) 
 حكمة ظيور الّروح في الجسد

 
 الّطؤاؿ  ما حكمة وجود الّروح في الجطدب 

 
الجػػواب  حكمػػة ظهػػور الػػػّروح فػػي الجطػػد  ػػي أّف الػػػّروح اإلنطػػانّي وديعػػة رحمانّيػػة يجػػػب أف  

هػػػػا فػػػػي جميػػػػع مراإلػػػػب الوجػػػػود يكػػػػوف طػػػػببًا الكإلطػػػػابها إلطػػػػير فػػػػي جميػػػػع المراإلػػػػبة  ّف طػػػػير ا وحركإل
ؿ في الممالؾ المإلعّددة بنظػاـ وإلرإليػب ال ّّ نالكماالتة مثاًل لو أّف إنطانًا يطير في ا قاليـ المخإلمفة ويإل

شػػّؾ أّف ذلػػؾ يػػؤّدي إلػػى كطػػب الكمػػاؿة  ّنػػه يشػػا د مخإلمػػؼ البمػػداف والمنػػاظر والممالػػؾة ويّطمػػع عمػػى 
والهػػاة ويحػػيط عممػػًا بجبرافيػػة البمػػداف ويػػرى صػػنائع الممالػػؾ وبػػدائعهاة ويّطمػػع شػػؤوف طػػائر ا مػػـ وأح

عمػػػى عػػػادات الّشػػػعوب وأخالقهػػػا وإلّاليػػػد ا ويػػػرى نإلػػػائ  المدنّيػػػة ورقػػػّي العصػػػرة ويّػػػؼ عمػػػى طياطػػػة 
الحكومات ومّدرة كّؿ مممكة وكفاءإلهاة وكذلؾ روح اإلنطاف عندما إلطير في مراإلب الوجود وإلنػاؿ كػّؿ 

اـة ال شػػّؾ أّنهػػا إلكإلطػػب الكمػػاالت حإلّػػى و ػػي فػػي الّرإلبػػة الجطػػمانّيةة وفضػػاًل عػػف  ػػذا فّّنػػه رإلبػػة ومّػػ
يجػػب أف إلظهػػر آثػػار كمػػاالت الػػّروح فػػي  ػػذا العػػالـ حإلّػػى يحصػػؿ الكػػوف عمػػى نإلػػائ  غيػػر مإلنا يػػةة 

 وإلحّؿ الّروح في جطد اإلنطاف وإلإلجّمى الفيوضات اإللهّيةة مثاًل يجب أف يططع شعاع
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ف لػػـ إلفػػض الّشػػمس بحرارإلهػػا وإلطػػطع الّشػػمس عمػػ  ى ا رض لإلإلرّبػػى الكائنػػات ا رضػػّية بحرارإلهػػاة وات
بهشّعإلها عمى ا رض لظّمت صعيدًا جرزًا دوف نمّو وحياةة وكذلؾ إذا لـ إلظهر كماالت الّروح في  ذا 

ير  ػػذا العػػالـ يصػػير عالمػػًا ظممانّيػػًا حيوانّيػػًا محضػػًاة ولكػػف بظهػػور الػػّروح فػػي الهيكػػؿ الجطػػمانّي يصػػ
العػػالـ نورانّيػػػًاة فكمػػا أّف روح اإلنطػػػاف  ػػي طػػػبب حيػػاة جطػػػد ة فكػػذلؾ العػػػالـ بمنزلػػة الجطػػػد واإلنطػػػاف 
بمنزلػػة روحػػه. فمػػوال اإلنطػػاف وظهػػور كمػػاالت الػػّروح وإلجمّػػي أنػػوار العّػػؿ فػػي  ػػذا العػػالـ لكانػػت الػػّدنيا 

الّثمػػرة فمػػوال الّثمػػر لكػػاف الّشػػجر جطػػدًا بػػدوف روحة وكػػذلؾ  ػػذا العػػالـ بمنزلػػة الّشػػجر واإلنطػػاف بمنزلػػة 
عديـ الفائدةة وفضاًل عف ذلؾ فّّف  ذ  العناصر وا جزاء و ذا الإّلركيب في جطـ اإلنطاف إّنما إلجذب 
الّروح وإلعّد مبناطيطًا لهاة فال بّد إذًا مف ظهور الّروح ة ومثمها في ذلؾ كمثؿ المػرآة الّصػافية اّلإلػي ال 

س وإلطإلضػيء وإلظهػر فيهػا االنعكاطػات العظيمػةة يعنػي لػو اجإلمعػت  ػذ  بّد وأّنهػا إلجػذب أشػّعة الّشػم
العناصػر الكونّيػػة وإلرّكبػػت عمػػى الػػّنظـ الّطبيعػػّي فػي كمػػاؿ اإلإلّػػاف لصػػارت مبنػػاطيس الػػّروحة ولإلجمّػػى 
الّروح فيها بجميع الكماالتة فال يّاؿ في  ذا المّاـ بعد ذلؾ ما لزوـ إلنزؿ شعاع الّشمس فػي المػرآةب 

ت عَ ِضػإلباط بػيف حّػائؽ ا شػياء طػواء أكػاف روحانّيػًا أـ جطػمانّيًا يّإلضػي ذلػؾة و ػو أّنػه إذا وُ  ّف االر 
المرآة بحيث إلّابؿ الّشمس لظهر شعاع الّشمس فيهاة و كذا لّما إلإلرّكب العناصر وإلمإلزج عمػى أشػرؼ 

 .2(وذل  تقدير العزيز العميمنظـ وإلرإليب وأطموب إلظهر روح اإلنطاف وإلإلجّمى فيها )
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 (49) 
 العالقة بين الحّق والخمق

 
 الّطؤاؿ  ما حّيّة العالقة بيف الحّؽ والخمؽ أي بيف اهلل إلعالى وطائر الكائناتب 

 
الجػػواب  إّف عالقػػة الحػػّؽ بػػالخمؽ عالقػػة الموجػػد بػػالموجودة و ػػي كعالقػػة الّشػػمس با جطػػاـ  

اإلهػػا مّّدطػػة عػػف ا جطػػاـ المظممػػة مػػف الممكنػػاتة وعالقػػة الّصػػانع بالمصػػنوعاتة فالّشػػمس فػػي حػػّد ذ
ف كانػػت الكػػرة  المطػػإلنيرةة بػػؿ نػػور الّشػػمس أيضػػًا فػػي حّيػػز ذاإلػػه مّػػّدس مطػػإلبف عػػف الكػػرة ا رضػػّيةة وات
ا رضػػّية إلحػػت إلػػهثير الّشػػمس مطإلفيضػػة مػػف أنوار ػػاة ولكػػّف الّشػػمس وشػػعاعها مّّدطػػاف عنهػػاة فمػػػوال 

 ت.الّشمس ما شو دت الكرة ا رضّية وجميع ما فيها مف الموجودا
 

إّف قيػػاـ الخمػػؽ بػػالحّؽ قيػػاـ صػػدورّية يعنػػي أّف الخمػػؽ صػػادر مػػف الحػػّؽ ولػػيس ظػػا رًا منػػهة  
فإلعّمّػػه إلعمّػػؽ صػػػدورّي ال ظهػػورّية فػػهنوار الّشػػػمس صػػدرت عػػػف الّشػػمس ومػػا ظهػػػرت منهػػاة فػػػالإّلجّمي 

ّبػؿ الإّلجػػّزؤ الّصػدورّي كإلجمّػي الّشػعاع مػف نّيػر اآلفػاؽة يعنػي أّف الػّذات المّّدطػة )شػمس الحّيّػة( ال إل
وال إلإلنّزؿ إلى رإلبة الخمؽة كما أّنػه لػيس لكػرة الّشػمس أف إلإلجػّزأ أو إلإلنػّزؿ عمػى الكػرة ا رضػّيةة بػؿ إّف 
شعاع الّشمس فيض صادر عنها وينير ا جطاـ المظممةة وأّما الإّلجّمي الّظهورّي فهو كظهػور ا فنػاف 

بػػػذاإلها إلصػػػير أفنانػػػًا وأثمػػػارًاة فإلنػػػزؿ حّيّإلهػػػا فػػػي وا وراؽ وا ز ػػػار وا ثمػػػار مػػػف الحّبػػػةة إذ أّف الحّبػػػة 
 ا غصاف وا وراؽ وا ثمارة و ذا الإّلجّمي الّظهورّي نّص صرؼ وممإلنع ومطإلحيؿ في حّؽ الباري
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إلعالىة  ّنه يمـز مف ذلؾ اإّلصاؼ الّدـ المحض بصفة الحدوثة ويصير البنّي الّصرؼ فّرًا محضًا  
لهػػذا صػػدرت جميػػع الكائنػػات مػػف الحػػّؽة يعنػػي أّف مػػا إلإلحّّػػؽ بػػه  حػػاؿةوحّيّػػة الوجػػود عػػدمًا و ػػذا مُ 

ا شياء  و الحّؽة والممكنات وجدت بهة وأّوؿ ما صدر عف الحّؽ  و إلمؾ الحّيّة الكّمّية اّلإلي إلطّمى 
في اصطالح الفالطفة ا قدميف بالعّؿ ا ّوؿة وباصطالح أ ؿ البهاء المشيئة ا ولىة و ػذا الّصػدور 

ال يحػػّد فػػي عػػػالـ الحّيّػػة بالّزمػػػاف والمكػػافة ال أّوؿ لػػه وال آخػػػرة فا ّولّيػػة واآلخرّيػػػة  مػػف حيػػث الفعػػػؿ
بالّنطػػبة إلػػى الحػػّؽ عمػػى حػػّد طػػواءة وِقػػَدـ الحػػّؽ ِقػػَدـ ذاإلػػّي زمػػانّية وحػػدوث اإلمكػػاف حػػدوث ذاإلػػّي ال 

شػػريكًا لمحػػّؽ فػػي  المائػػدةة وأّف ال أّوليػػة العّػػؿ ا ّوؿ ال إلجعمػػه عمػػى مػػف قبػػؿ 3زمػػانّي كمػػا طػػبؽ بيانػػه
الّدـة ذلؾ  ّف وجود الحّيّة الكّمّية بالّنطبة إلى وجود الحّؽ عدـ صرؼ وليس لها حكـ الوجػود حإلّػى 
ـّ بياف  ذ  المطهلة طابًّاة أّمػا وجػود ا شػياء فحياإلهػا عبػارة عػف  إلكوف شريكة ومماثمة في الّدـة وقد إل

ة والعناصػر الكّمّيػة فّّنهػا ال إلنعػدـ مطمّػًاة بػؿ انعػدامها الإّلركيب ومماإلها عبارة عػف الإّلحميػؿة وأّمػا المػادّ 
عبػػارة عػػف إلحّولهػػاة مػػثاًل إذا انعػػدـ اإلنطػػاف يصػػير إلرابػػًا ولكّنػػه ال ينعػػدـ انعػػدامًا صػػرفًاة بػػؿ لػػه وجػػود 
إلرابّي ولكف حصؿ إلحّوؿ وعرض لذلؾ الإّلركيب إلحميؿة وقس عمى  ذا انعداـ طػائر الموجػوداتة  ّف 

 عدمًا محضًا والعدـ المحض ال يصير وجودًا. الوجود ال يصير
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 (51) 
 قيام األرواح بالحقّ 

 
الّطؤاؿ  ما معنى قياـ ا رواح بالحّؽ حيث يّوؿ في الإّلوراة ونفذ فػي أنفػه نطػمة حيػاة فصػار  

 آدـ نفطًا حّيةب
 

الجػػػواب  اعمػػػـ أّف الّيػػػاـ عمػػػى قطػػػميف  قيػػػاـ وإلجػػػّؿ صػػػدورّي وقيػػػاـ وإلجػػػّؿ ظهػػػورّية فالّيػػػاـ  
لّصػػدوري كّيػػاـ الّصػػنع بالّصػػانع يعنػػي مػػثاًل الكإلابػػة بالكاإلػػبة فهػػذ  الكإلابػػة صػػادرة مػػف الكاإلػػب و ػػذا ا

الّناطؽة وكذلؾ الّروح اإلنطانّي صدرت مف الحػّؽ ال أّنهػا ظهػرت منػهة يعنػي لػـ ينفػّؾ   ذا الّنطؽ مف
ر الّنطػػؽ مػػف جػػزء مػػف حّيّػػة ا لو ّيػػة ودخػػؿ فػػي جطػػد آدـة بػػؿ إّف ظهػػور الػػّروح فػػي جطػػد  كصػػدو 

الّناطؽة وأّمػا الّيػاـ الّظهػورّي فهػو ظهػور حّيّػة الّشػيء بصػور أخػرىة كّيػاـ الّشػجرة مػف البػذرة وقيػاـ 
الػػورد مػػف بػػذرة الػػوردة  ّف نفػػس البػػذرة ظهػػرت بصػػورة ا غصػػاف وا وراؽ وا ز ػػارة ويّػػاؿ لهػػذا قيػػاـ 

لّنطؽ مف الّناطؽة والكإلابة مف الكاإلبة ظهورّية فّياـ الّروح اإلنطانّي بالحّؽ قياـ صدورّية كصدور ا
يعني ال إلصير نفس الّناطؽ نطًّا وال نفس الكاإلب كإلابةة بؿ لها قياـ صدورّية  ّف الّناطؽ في كماؿ 
الّػػػدرة والّػػػّوةة غيػػػر أّف الّنطػػػؽ يصػػػدر منػػػه كصػػػدور الفعػػػؿ مػػػف الفاعػػػؿة والّنػػػاطؽ الحّيّػػػّي أي الػػػّذات 

ة ا حدّيةة لـ يزؿ كاف عمػى حالػة واحػ دة ال إلبييػر وال إلبػديؿ وال إلحويػؿ وال انّػالب و ػو أبػديٌّ طػرمديٌّ
ّف ما ذكػر فػي الإلّػوراة مػف قولػه نفػذ  فبناء عمى  ذا يكوف قياـ الّروح اإلنطانّي بالحّؽ قيامًا صدورّيًاة وات

 اهلل في آدـ روحًاة فهذ  الّروح كالّنطؽ الّصادر مف الّناطؽ الحّيّّي أّثرت في حّيّة آدـ.
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فّػد قمنػا أّف ذلػؾ  ػو  –فػّف كػاف المّصػود منػه الإّلجمّػي ولػيس إلجػّزءًا  –ا الّياـ الّظهػوري وأمّ   
قياـ وإلجّمي الّروح الّدس والكممة بػالحّؽة ويّػوؿ فػي إنجيػؿ يوحّنػا )فػي البػدء كػاف الكممػة والكممػة كػاف 

ارة عػف الكمػاالت اإللهّيػة عند اهلل( إذًا فالّروح الّدس والكممة  ي إلجّمي الحّؽة والػّروح والكممػة  مػا عبػ
كإلجمّػػي الّشػػمس فػػي المػػرآة  –وكانػػت إلمػػؾ الكمػػاالت عنػد اهلل  –اّلإلػي إلجمّػػت فػػي حّيّػػة حضػرة المطػػيح 

وظهور ػػا بإلمامهػػاة  ّف المّصػػود مػػف الكممػػة لػػيس جطػػد المطػػيحة بػػؿ المّصػػود  ػػو الكمػػاالت اإللهّيػػة 
لحّيّػةة وكمػاالت شػمس الحّيّػة يعنػي اّلإلي ظهرت في المطيحة  ّنه كاف كمػرآة صػافية أمػاـ شػمس ا

ضياؤ ا وحرارإلها ظا راف مشهوداف في إلمػؾ المػرآةة وحينمػا ننظػر فػي المػرآة نػرى الّشػمس فيهػا فنّػوؿ 
 ػػػذ   ػػػي الّشػػػمسة إذًا فالكممػػػة والػػػّروح الّػػػدس المّػػػذاف  مػػػا عبػػػارة عػػػف الكمػػػاالت اإللهّيػػػة  مػػػا الإّلجمّػػػي 

ة )فػػي البػػدء كػػاف الكممػػة والكممػػة كػػاف عنػػد اهلل وكػػػاف اهلل اإللهػػّية  ػػذا  ػػو معنػػى آيػػة اإلنجيػػؿ الّائمػػ
الكممة(  ّف الكماالت اإللهّية ليطت منفصمة عف ذات ا حدّيةة وكمػاالت المطػيح إلػدعى الكممػةة  ّف 
جميع الكائنات بمنزلة الحروؼ وليس لمحرؼ معنى مطػإلّؿة ولكػّف كمػاالت حضػرإله لهػا مّػاـ الكممػةة 

جامعًا إلاّمًاة وبما أّف الحّيّة المطيحّية  ي ظهور الكماالت اإللهّية فمػف  ػذ    ّف الكممة إلؤّدي معنى
 الوجهة عّبر عنها بالكممة.

 
واعمـ أّف قياـ الكممة والّروح الّػدس بػالحّؽ  ػو قيػاـ إلجػّؿ ظهػورّية وال يإلصػّور منػه أّف حّيّػة  

هة حاشا ثـّ حاشا! إذ لػو أّف مػرآة صػافية ا لو ّية إلجّزأت أو إلعّددت أو إلنّزلت مف عمّو الإلّّديس والإلّنزي
لطيفة واجهت الّشمس لإلجّمت فيها أنوار الّشمس وحرارإلهػا وصػورإلها ومثالهػا إلجّميػًا ظهورّيػًاة بحيػث لػو 

 يّوؿ الّناظر إلى الّشمس المإلشعشعة المشهودة
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الّشػػمس شػػمسة فػػي إلمػػؾ المػػرآة الّصػػافية الّمطيفػػة  ػػذ   ػػي الّشػػمس يكػػوف صػػادقًاة ولكػػّف المػػرآة مػػرآة و  
ولو إلإلجّمى الّشمس في مرايا مإلعّددة فهػي شػمس واحػدةة فهػذا المّػاـ ال حمػوؿ لػه وال دخػوؿ وال امإلػزاج 
وال نػزوؿة  ّف الػّدخوؿ والحمػوؿ والّنػزوؿ والخػػروج واالمإلػزاج مػف لػواـز ا جطػاـ وخواصػػها ال ا رواحة 

اهلل عػػف كػػّؿ مػػا ال ينببػػي لإلنزيهػػه وإلّديطػػه فكيػػؼ بالحّيّػػة المّّدطػػة المنّز ػػة الحضػػرة اإللهّيػػةة )إلبػػارؾ 
 وإلعالى عمّوًا كبيرًا(.

 
فشمس الحّيّة كما قمنا لـ إلزؿ كانػت عمػى حالػة واحػدة ال إلبييػر لهػا وال إلبػديؿ وال إلحويػؿ وال  

ت انّالب أزلّيػة طػرمدّيةة ولكػّف الحّيّػة المّّدطػة كممػة اهلل بمنزلػة المػرآة الّصػافّية الّمطيفػة الّنورانّيػة إلجمّػ
فيها حرارة الّشمس وضياؤ ا وصورإلها ومثالهاة أي إلجّمت فيها كمػاالت شػمس الحّيّػةة  ػذا معنػى مػا 
يّوله حضرة المطيح في اإلنجيؿ )ا ب في االبف( يعني إلجّمت شمس الحّيّة في  ذ  المرآة )طبحاف 

 مف أشرؽ عمى  ذ  الحّيّة المّّدطة مف الكائنات(.
 

 
(51) 

 األرواح خمسة أقسام
 

عمػػػـ أّف ا رواح خمطػػػػة أقطػػػػاـة ا ّوؿ الػػػّروح الّنبػػػػاإلّي و ػػػػو الّػػػػّوة اّلإلػػػي إلحصػػػػؿ مػػػػف إلركيػػػػب ا 
العناصر وامإلزاج المواد بإلّدير اهلل المإلعاؿ ومف الإلّػدبير والإلّػهثير واالرإلبػاط مػع طػائر الكائنػات وبإلفػّرؽ 

فمػػثاًل الكهربػػاء اّلإلػػي   ػػذ  ا جػػزاء والعناصػػر بعضػػها عػػف بعػػض إلإلالشػػى إلمػػؾ الّػػّوة الّناميػػة الّنباإلّيػػةة
 إلحصؿ مف اإّلحاد بعض العناصر وا جزاء إلإلالشى وإلفّد
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إذا ما إلفّرقت إلمؾ ا جزاءة فهذا  و الّروح الّنباإلّية ويمي ذلؾ الػّروح الحيػوانّي و ػو كػذلؾ يإلرّكػب مػف  
ـّ بإلّػػدير الػػّرّب الّػػدي رة ويظهػػر امإلػػزاج العناصػػرة ولكػػّف  ػػذا الإّلركيػػب أكمػػؿ ويحصػػؿ مػػف االمإلػػزاج الإلّػػا

الػػّروح الحيػػوانّي الػػّذي  ػػو عبػػارة عػػف قػػّوة حّطاطػػة إلػػدرؾ الحّػػائؽ المحطوطػػة اّلإلػػي إلػػرى وإلطػػمع وإلػػذاؽ 
وإلشـّ وإلممسة وطبعًا ينعدـ ذلؾ الّروح بإلفريؽ وإلحميؿ إلمؾ ا جزاء المرّكبة كهذا الّطراج الّذي نشا د ة 

ة لكػػف لػػو نفػػد الػػّد ف واحإلػػرؽ الفإليػػؿ فػػّذا اجإلمػػع الػػّد ف والفإليػػؿ والّنػػار بعضػػها بػػبعض يحصػػؿ الّضػػياء
 لذ ب ذلؾ الّضياء أيضًا.

 
أّمػػا الػػّروح اإلنطػػانّي مثمػػه كمثػػؿ البمّػػور وفػػيض الّشػػمسة يعنػػي أّف جطػػـ اإلنطػػاف مرّكػػب مػػف  

العناصػػر فػػي أكمػػؿ صػػورة مػػف الإّلركيػػب واالمإلػػزاج وفػػي غايػػة مػػف اإلإلّػػافة و ػػو أشػػرؼ مرّكػػب وأكمػػؿ 
يوانّية فهذا الجطـ المكّمؿ بمثابة المرآة والّروح اإلنطانّي بمثابة الّشمسة موجود ينشه وينمو بالّروح الح

ذا انكطػػرت المػػرآة بّػػي فػػيض الّشػػمسة وكػػذلؾ إذا انعػػدمت المػػرآة فضػػوء الّشػػمس بػػاؽ ال يمحّػػه أّي  وات
ضػػررة فهػػذا الػػّروح  ػػو الّػػّوة الكاشػػفة المحيطػػة بجميػػع ا شػػياءة فكػػّؿ  ػػذ  اآلثػػار البديعػػة والّصػػنايع 

الكإلشافات والمشاريع العظيمة والوقائع الإلّاريخّية المهّمػة اّلإلػي إلرونهػا جميعهػا مػف أثػر الّػّوة الكاشػفة وا
لمػػّروحة وقػػد أظهر ػػا بّػػّوة معنوّيػػة مػػف حّيػػز البيػػب والخفػػاء إلػػى طػػاحة الّشػػهودة مػػثاًل يكشػػؼ و ػػو فػػي 

خفّيػة المجهولػةة مػثاًل و ػو ا رض ما في الّطماءة ومف الحّائؽ المعمومػة المشػهودة يكشػؼ ا شػياء ال
في  ذا الّنصؼ مف الكػرة ا رضػّية يكإلشػؼ بّػّوة العّػؿ الّنصػؼ اآلخػرة كمػا اكإلشػؼ كػولمبس أمريكػا 
بعػػد أف كانػػت مجهولػػة مطػػإلورةة وكػػذلؾ الجطػػـ ثّيػػؿ ولكّنػػه بواطػػطة اكإلشػػاؼ الػػّروح يطيػػر و ػػو بطػػيء 

 نهاية الّطرعة.الحركة ولكّنه بالوطائط اّلإلي يوجد ا يطوي الّشرؽ والبرب ب
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وباالخإلصػػػار فهػػػذ  الّػػػّوة محيطػػػة بجميػػػع ا شػػػياءة غيػػػر أّف  ػػػذا الػػػّروح لػػػه جانبػػػاف أحػػػد ما  
رحمػػانّي واآلخػػر شػػيطانّي يعنػػي فيػػه اطػػإلعداد لمّصػػعود إلػػى أعمػػى درجػػات الكمػػاؿ والهبػػوط إلػػى أطػػفؿ 

ف اكإلطػػػػػب الّرذائػػػػػؿ كػػػػػاف  أرذؿ دركػػػػػات الػػػػػّنّص فػػػػػّذا اكإلطػػػػػب الفضػػػػػائؿ صػػػػػار أشػػػػػرؼ الممكنػػػػػات وات
 الموجودات.

 
أّما الّروح في المرإلبة الّرابعة فهو الّروح الّطماوّي وذلؾ  ػو الػّروح اإليمػانّي والفػيض الّرحمػانّي  

المنبعػػث مػػف نفثػػات روح الّػػدس اّلإلػػي إلكػػوف بّػػّوة إلهّيػػة طػػبب حيػػاة أبدّيػػةة إلمػػؾ الّػػّوة  ػػي قػػّوة إلجعػػؿ 
اًل والكدر صافيًا والّطاكت ناطًّا والجا ؿ عالمػًا اإلنطاف ا رضّي طماوّيًا وإلجعؿ اإلنطاف الّناقص كام

 وأطير الّشهوات الّنفطانّية مّّدطًا ومنّز ًا.
 

والخامطة روح الّدس و و الواططة بيف الحّؽ والخمؽ بمثابة المرآة المّابمػة لمّشػمسة فكمػا أّف  
وح الّػػدس واطػػطة المػػرآة الّصػػافّية إلّإلػػبس ا نػػوار مػػف الّشػػمس وإلعكػػس فيضػػها عمػػى اآلخػػريفة كػػذلؾ ر 

أنوار الإلّّديس اّلإلي يّإلبطها مف شمس الحّيّة ويهبط بها عمػى الحّػائؽ المّّدطػة و ػو مإّلصػؼ بجميػع 
الكمػػاالت اإللهّيػػة وكّممػػا ظهػػر يإلجػػّدد العػػالـ وإلبإلػػدئ دورة جديػػدة ويمػػبس  يكػػؿ العػػالـ اإلنطػػانّي خمعػػة 

ف حػاؿ إلػى أخػرىة وبّػدوـ موطػـ الّربيػع جديدة. مثمه كمثؿ الّربيػع بمجيئػه فػي أّي وقػت ينّػؿ العػالـ مػ
وإلنبػػػت أنػػػواع الػػػورد والّريػػػاحيف وإلحيػػػا ا شػػػجار حيػػػاة  ىراضػػػي الهامػػػدة والّطػػػهوؿ والّصػػػحار إلخّضػػػر ا 

جديدة وإلظهر أثمار بديعة وإلؤّطػس دورة جديػدةة وعمػى  ػذا المثػاؿ يكػوف ظهػور روح الّػدس وفػي أّي 
ئؽ اإلنطػانّية روحػػًا جديػدًا ويمػػبس عػالـ الوجػػود خمعػػًا وقػت يظهػػر يإلجػّدد العػػالـ اإلنطػانّي ويعطػػي الحّػػا

 محمودة وإلإلبّدد ظممات الجهؿ وإلططع أنوار الكماالتة فالمطيح بهذ  الّّوة جّدد  ذ 
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الػػػّدورة ورفػػػع الّربيػػػع اإللهػػػّي طػػػرادقه فػػػي نهايػػػة الطّػػػراوة والّمطافػػػة فػػػي العػػػالـ اإلنطػػػانّي وعطػػػر الّنطػػػيـ  
وكػػذلؾ ظهػػور حضػػرة بهػػاء اهلل كػػاف بمثابػػة فصػػؿ الّربيػػع والموطػػـ وح مشػػاـ المخمصػػيفة المػػنعش لمػػرّ 

الجديػػػد الػػػّذي ظهػػػر بالّنفحػػػات الّدطػػػّية وجنػػػود الحيػػػاة ا بدّيػػػة والّػػػّوة الممكوإلّيػػػة فوضػػػع طػػػرير الّطػػػمطنة 
 اإللهّية في قطب العالـ وأحيا الّنفوس بروح الّدس وأّطس دورة جديدة.

 
 

(52) 
 الّروح والعقل والّنفس

 
 ؿ  ما الفرؽ بيف العّؿ والّروح والّنفسبالّطؤا 

 
الجواب  بيَّّنا مف قبؿ أّف ا رواح خمطػة أنػواع  روح نبػاإلّي وروح حيػوانّي وروح إنطػانّي وروح  

 إيمانّي والّروح الّدس.
 

 أّما الّروح الّنباإلّي فهي الّّوة الّنامية اّلإلي إلحصؿ مف إلهثير طائر الكائنات في الحّبة. 
 

الحيوانّي فهي الّّوة الجامعة الحّطاطة اّلإلي إلإلحّّؽ مف إلركيب العناصر وامإلزاجهػاة  وأّما الّروح 
وعنػػدما ينحػػػّؿ  ػػػذا الإّلركيػػػب إلفنػػػى إلمػػػؾ الّػػػّوة وإلنمحػػػي أيضػػػًاة مثمهػػػا كمثػػػؿ  ػػػذا الّطػػػراج الػػػّذي يضػػػيء 

ء المرّكبػة عػف باجإلماع الفإليؿ والّد ف والّنار وإلركيبهاة وعندما يإلحمّػؿ  ػذا الإّلركيػب يعنػي إلإلفػّرؽ ا جػزا
 بعضها ينطفئ  ذا الّطراج أيضًا.

 
أّمػػا الػػّروح اإلنطػػانّي اّلإلػػي يمإلػػاز بهػػا اإلنطػػاف عػػف الحيػػواف فهػػي إلمػػؾ الػػّنفس الّناطّػػةة و ػػذاف  

 االطماف أي الّروح اإلنطانّي والّنفس الّناطّة
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طّػػة محيطػػة  مػػا عنػػواف شػػيء واحػػدة و ػػذ  الػػّروح اّلإلػػي إلعػػرؼ فػػي اصػػطالح الفالطػػفة بػػالّنفس الّنا 
بطػػائر الكائنػػاتة وإلكشػػؼ حّػػائؽ ا شػػياء بّػػدر االطػػإلطاعة البشػػرّيةة وإلّطمػػع عمػػى خػػواّص الممكنػػات 
وإلهثير اة وكيفّية الموجودات وخصائصػهاة ولكّنهػا إذا لػـ إلؤّيػد بػالّروح اإليمػانّي ال إلّطمػع عمػى الحّػائؽ 

ّفافة فّّنها محإلاجػة إلػى ا نػوارة فػّذا لػـ الاّل وإلّية وا طرار اإللهّيةة كالمرآة مهما إلكف صافية لطيفة ش
إلطػػطع أشػػّعة الّشػػمس عميهػػا ال يمكنهػػا اكإلشػػاؼ ا طػػرار اإللهّيػػةة أّمػػا العّػػؿ فهػػو قػػّوة الػػّروح اإلنطػػانّية 
الػّروح بمنزلػػة الّطػػراج والعّػػؿ بمنزلػة ا نػػوار الّطػػاطعة مػػف الّطػػراجة الػّروح بمنزلػػة الّشػػجر والعّػػؿ بمثابػػة 

 ؿ الّروح وصفإلها الاّلزمة لها كشعاع الّشمس الالـز الّذاإلّي لها.الّثمرة فالعّؿ كما
 

ف كاف مخإلصرًا غير أّنه كامؿ واؼٍ   فعميكـ أف إلفّكروا في ذلؾ وطػإلّطمعوف عمػى  فهذا البياف وات
 إلفصيمه إف شاء اهلل.

 
 

(53) 
 القوه الجسمانّية والقوه المعنوّية

 
ذ  الّػػػوى واطػػػطة اإلدراؾة يعنػػػي يػػػدرؾ إلوجػػػد فػػػي اإلنطػػػاف قػػػوى خمػػػس ظػػػا رة جطػػػمانّية. و ػػػ 

اإلنطاف بهذ  الّوى الخمس الكائنات الجطمانّية. فالّّوة الباصرة اّلإلي إلػدرؾ الّصػور المحطوطػةة والّػّوة 
الّطامعة اّلإلي إلدرؾ ا صوات المطموعةة والّّوة الّشاّمة اّلإلي إلدرؾ ا شياء ذات الّرائحةة والّػّوة الّذائّػة 

والّػػّوة الاّلمطػة المنإلشػرة فػػي جميػع أعضػاء اإلنطػاف اّلإلػػي إلػدرؾ المممػوسة فهػػذ   اّلإلػي إلػدرؾ ا طعمػةة
 الّوى الخمس  ي اّلإلي إلدرؾ ا شياء الخارجّية )المادّية(.
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وكذلؾ في اإلنطاف قوى معنوّيةة و ي المخّيمة اّلإلي إلإلخّيؿ ا شػياءة والمفّكػرة اّلإلػي إلفّكػر فػي   
حّػػائؽ ا شػػياءة والحافظػػة اّلإلػػي إلحفػػظ كػػّؿ مػػا يإلخّيمػػه اإلنطػػاف حّػػائؽ ا مػػورة والمدركػػة اّلإلػػي إلػػدرؾ 

ويفّكػػر فيػػه ويدركػػهة والواطػػطة بػػيف  ػػذ  الّػػوى الخمػػس الظّػػا رة والّػػوى الباطنػػة  ػػو الحػػّس المشػػإلرؾة 
يعني  و الواططة بيف الّوى الباطنة وبيف الّوى الخمس الّظا رةة فينّػؿ إلػى الّػوى الباطنػة مػا إلحّطػه 

ة ويعّبػروف عػف  ػذا بػالحّس المشػإلرؾ بػيف الّػوى الظّػا رة والّػوى الباطنػةة فمػثاًل البصػر الّوى الّظا رة
و ػػو أحػػد الّػػوى الظّػػا رة يػػرى  ػػذ  الػػوردة ويحػػّس بهػػا فيعطػػي الحػػّس المشػػإلرؾ  ػػذا اإلحطػػاس لمّػػوى 
ذ  الباطنػػػػةة ويطػػػػمبـ الحػػػػّس المشػػػػإلرؾ  ػػػػذ  المشػػػػا دة إلػػػػى الّػػػػوى المخّيمػػػػةة وإلإلصػػػػّور الّػػػػّوة المخّيمػػػػة  ػػػػ

ـّ إلوصمها إلى الّػّوة المفّكػرةة والّػّوة المفّكػرة إلفّكػر فيهػا وبعػد أف إلهإلػدي إلػى حّيّإلهػا إلطػّممها  المشا دة ث
إلى الّّوة المدركةة ولّما إلدرؾ الّّوة المدركة صورة ذلؾ الّشيء المحطوس إلطػّممها إلػى الحافظػةة والّػّوة 

 الحافظة إلحفظها وإلظّؿ محفوظة في خزانإلها.
 

ظّػػا رة خمػػس  الباصػػرة والّطػػامعة والّذائّػػة والّشػػاّمة والاّلمطػػة. والّػػوى الباطّنػػة أيضػػًا فػػالّوى ال 
 خمس  المشإلركة والمخّيمة والمفكّرة والمدركة والحافظة.

 
 

(54) 
 تفاوت أخالق الّنوع اإلنسانيّ 

 
 الّطؤاؿ  إلى كـ إلنّطـ أخالؽ الّنوع اإلنطانّي ومف أيف جاء  ذا االخإلالؼ والإلّفاوتب 
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الجواب  ا خالؽ فطرّية وموروثة واكإلطابّية وا خيرة إلحصؿ بالإّلربيػةة أّمػا ا خػالؽ الفطرّيػة   
ف كانت الفطرة اإللهّية خيرًا محضًا ولكّف اخػإلالؼ ا خػالؽ الفطرّيػة فػي اإلنطػاف ناشػئ عػف إلفػاوت  وات

ّنػػوع اإلنطػػانّي الػػّدرجاتة فكّمهػػا خيػػر أّمػػا بحطػػب الػػّدرجات  ػػي بػػيف حطػػف وأحطػػفة كمػػا أّف لجميػػع ال
إدراكػػًا واطػػإلعدادًاة ولكػػف يإلفػػاوت اإلدراؾ واالطػػإلعداد والّابمّيػػة فيمػػا بػػيف الّنػػوع اإلنطػػانّية و ػػذا واضػػحة 
مثاًل  ناؾ أطفػاؿ فػي بيػت واحػد وفػي محػّؿ واحػد وفػي مكإلػب واحػد يإلعّممػوف مػف معمبػـ واحػد ويإلرّبػوف 

واحػدًا فػال بػّد أف يكػوف الػبعض مػف بػيف  مف غذاء واحد وفي  واء واحد وبمباس واحػد ويدرطػوف درطػاً 
 ؤالء ا طفاؿ ما رًا في الفنوف والبعض مإلوّطػطًا والػبعض مإلػهّخرًاة إذًا صػار مػف المعمػوـ أّف الإلّفػاوت 
في الّدرجات موجود في أصؿ الفطرةة وأّف إلفاوت الّابمّية واالطإلعداد مشهودة ولكػف لػيس  ػذا الإلّفػاوت 

مجّرد إلفاوت فػي الػّدرجاتة فواحػد فػي الّدرجػة العميػا وواحػد فػي الّدرجػة مف وجهة الخير والّشر بؿ  و 
الوططى وواحد في الّدرجة الػّدنياة مػثاًل لسنطػاف وجػود ولمحيػواف وجػود ولمّنبػات وجػود ولمجمػاد وجػودة 
أّما الوجود فمإلفاوت في  ذ  الموجػودات ا ربعػةة فػهيف وجػود اإلنطػاف مػف وجػود الحيػوافة والحػاؿ أّف 

 موجودة فمف الواضح إذًا أّف في الوجود إلفاوإلًا في الّدرجات. الكؿّ 
 

وأّمػا إلفػاوت ا خػالؽ الموروثػة فهػو مػف ضػػعؼ المػزاج وقّوإلػهة يعنػي لّمػا يكػوف مػزاج ا بػػويف  
ف كانا قػوّييف فهطفالهمػا يكونػوف نشػيطيفة وكػذلؾ يكػوف لطهػارة الػّدـ  ضعيفًا يكوف أطفالهما مثمهماة وات

لّنطفة الّطّيبة كالجنس ا عمى اّلذي يوجد في الّنبات والحيواف أيضًاة مثاًل يالحػظ أّف حكـ كّمّية  ّف ا
 ا طفاؿ اّلذيف يولدوف مف أب وأـّ ضعيفيف عميميف
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ثبػات  عجولػوف فػال صػبر لهػـ وال جمػد وال في البنيػة وضػعؼ فػي العصػب و ػـ يبإلموف طبعًا بضعؼٍ  
يراثػػػًا ليطفػػػاؿة وفضػػػاًل عػػػف  ػػػذا فػػػّّف بعضػػػًا مػػػف وال  ّمػػػةة  ّف ضػػػعؼ ا بػػػويف وو نهمػػػا يصػػػير م

الّطالالت وا طػر يخإلّصػوف بمو بػةة مػثاًل إّف طػاللة إبػرا يـ كانػت مخإلّصػة بمو بػة و ػي كػوف جميػع 
أنبيػػػاء بنػػػي اطػػػرائيؿ مػػػف طػػػاللة إبػػػرا يـة فّػػػد أعطػػػى اهلل  ػػػذ  المو بػػػة لإلمػػػؾ الّطػػػاللةة فحضػػػرة موطػػػى 

ضػػرة المطػػيح مػػف جهػػة ا ـّة وحضػػرة محّمػػد وحضػػرة ا عمػػى ينإلطػػب إليهػػا مػػف جهػػة ا ب وا ـّة وح
وجميػػع أنبيػػاء بنػػي إطػػرائيؿ والمظػػا ر المّّدطػػة كػػانوا مػػف إلمػػؾ الّطػػاللةة وحضػػرة بهػػاء اهلل أيضػػًا مػػف 
طػحؽ  ػاجروا فػي إلمػؾ ا زمنػة  طاللة إبرا يـة  ّنه كاف لحضرة إبرا يـ أوالد آخروف غيػر إطػماعيؿ وات

 افة فحضرة بهاء اهلل أيضًا مف إلمؾ الّطاللة.فبانطإلأيراف و إإلى أنحاء 

 

إذًا صار مف المعموـ أّف ا خالؽ الوراثّية موجودة أيضًاة بحيث إذا لـ يكػف  نػاؾ إلطػابؽ فػي  
ا خالؽ فّّنه ال يعإلبر مف الوجهة الّروحية مف إلمؾ الّطػاللةة ولػو أّنػه مػف الوجهػة الجطػمانّية مػف إلمػؾ 

 عّد مف طاللة نوح.الّطاللة مثؿ كنعاف فّّنه ال ي
 

وأّما إلفاوت ا خالؽ مف حيث الإّلربية فهو عظيـ جّدًاة  ّف الإّلربية لها إلهثير عظيـة إذ إلصيبر  
الجا ػػؿ عالمػػًا والجبػػاف شػػجاعًا والبصػػف ا عػػوج مطػػإلّيمًا وفواكػػه الجبػػاؿ والبابػػات المػػّرة حمػػوة لذيػػذةة 

ربيػة إلإلمػّدف ا ّمػة المإلوّحشػةة حإلّػى الحيػواف والوردة ذات خمس غالالت إلصبح ذات مائة غاللةة وبالإلّ 
فّّنػػه بالإّلربيػػة يّمّػػد اإلنطػػاف فػػي حركاإلػػه وأعمالػػهة فيجػػب اعإلبػػار الإّلربيػػة أّنهػػا فػػي غايػػة ا  ّمّيػػةة  ّف 
ا مراض كما أّنها إلطري بشػّدة فػي عػالـ ا جطػاـ وإلنإلّػؿ مػف بعضػها إلػى بعػضة كػذلؾ ا خػالؽ لهػا 

 موبة فالإلّفاوت في الإّلربية عظيـ جّدًاةطرياف عظيـ في ا رواح والّ
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وله حكـ كّمّية ولرّب قائؿ يّوؿ ما داـ اطإلعداد الّنفوس وقابمّيإلها مإلفاوإلػًا فػال بػّد أف إلإلفػاوت ا خػالؽ  
بطػػبب إلفػػػاوت االطػػإلعدادة فنّػػػوؿ أّف ا مػػر لػػػيس كػػذلؾ  ّف االطػػػإلعداد عمػػى قطػػػميف  اطػػإلعداد فطػػػرّي 

الفطرّي الّذي خمّػه اهلل كمّػه خيػر محػضة إذ لػيس مػف شػّر فػي الفطػرةة  واطإلعداد اكإلطابّية فاالطإلعداد
أّما االطإلعداد االكإلطابّي فهو طبب حصوؿ الّشّرة مثاًل خمؽ اهلل جميع البشر وو بهـ قابمّية واطػإلعدادًا 
ـّة فهػػػذ  الّابمّيػػػة واالطػػػإلعداد كال مػػػا فطػػػر  ّي ليطػػػإلفيدوا مػػػف الّشػػػهد والّطػػػكر ويإلضػػػّرروا ويهمكػػػوا مػػػف الّطػػػ

ـّ قمػياًل قمػياًل  أعطا ما اهلل لجميع الّنوع اإلنطانّي عمى حّد طواءة ولكّف اإلنطاف يشرع في اطإلعماؿ الّطػ
ويإلناوؿ منه كّؿ يوـ مّػدارًا ويزيػد عميػه شػيئًا فشػيئًاة حإلّػى يصػؿ ا مػر إلػى أّنػه لػو لػـ يإلنػاوؿ كػّؿ يػوـ 

ًا كّمّيًاة فانظروا كيؼ يإلبّير االطإلعداد والّابمّية در مًا مف ا فيوف لهمؾة وانّمب اطإلعداد  الفطرّي انّالب
الفطرّيػػة إلبّيػػرًا جػػذرّيًا حإلّػػى يإلحػػّوؿ إلػػى العكػػس بطػػبب إلفػػاوت العػػادة والإّلربيػػةة فمػػيس االعإلػػراض عمػػى 
ا شّياء مف جهة االطإلعداد والّابمّية الفطرّية بؿ مف جهة االطػإلعداد والّابمّيػة االكإلطػابّيةة إذ لػيس فػي 

بػػػؿ كّمهػػػا خيػػػرة حإلّػػػى الّصػػػفات وا خػػػالؽ المذمومػػػة المالزمػػػة لذاإلّيػػػة الػػػبعض مػػػف الّنػػػوع  الفطػػػرة شػػػرّ 
اإلنطانّي فّّنها في الحّيّة ليطت بمذمومةة مثاًل يالحظ في بداية حياة الّطفؿ الػّذي يرضػع مػف الثّػدي 

ذًا يّػػاؿ أّف ال حطػػف والّػػبح أّف آثػػار الحػػرص باديػػة منػػه كمػػا يشػػا د منػػه أيضػػًا آثػػار البضػػب والّهػػرة وات
كال ما فطرّي في الحّيّة اإلنطانّيةة و ذا مناؼ لمخير المطمؽ الّذي  و في الخمّة والفطرةة فػالجواب 
أّف الحػػػرص الػػػّذي  ػػػو طمػػػب الّزيػػػادة صػػػفة ممدوحػػػة لػػػو اطػػػإلعممت فػػػي موضػػػعهاة فمػػػثاًل لػػػو يحػػػرص 

فّّف ذلػؾ ممػدوح جػّدًاة اإلنطاف عمى إلحصيؿ العموـ والمعارؼ وعمى أف يكوف رحيمًا ذا مروءة وعدالة 
 ولو
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يبضب عمى الّظالميف الّطّفاكيف لمّدماء الّذيف  ـ كالّطباع الّضارية ويّهر ـ فذلؾ ممدوح جػّدًاة ولكػّف  
 ذ  الّصفات لو اطإلعممت في غيػر موضػعها لكانػت مذمومػةة إذًا صػار مػف المعمػوـ أّنػه ال يوجػد فػي 

اف الفطرّيػػة فػػي المواقػػع غيػػر المشػػروعة فػػذلؾ مػػذموـة الفطػػرة شػػّر أبػػدًاة أّمػػا لػػو إلطػػإلعمؿ أخػػالؽ اإلنطػػ
مػػػثاًل لػػػو أّف شخصػػػًا غنّيػػػًا كريمػػػًا أعطػػػى فّيػػػرًا مبمبػػػًا ليصػػػرفه فػػػي حاجاإلػػػه الّضػػػرورّية لنفطػػػهة و ػػػذا 
الّشػػػخص الفّيػػػر صػػػرؼ ذلػػػؾ المبمػػػد فػػػي أمػػػور غيػػػر مشػػػروعةة فػػػّّف ذلػػػؾ يكػػػوف مػػػذمومًاة وكػػػذلؾ لػػػو 

 ػػػي رأس مػػػاؿ الحيػػػاة فػػػي أمػػػور غيػػػر مشػػػروعة فّّنهػػػا إلكػػػوف  اطػػإلعممت جميػػػع ا خػػػالؽ الفطرّيػػػة اّلإلػػػي
 مذمومة.

 
فات إذًا صػػار مػػف الواضػػح أّف الفطػػرة خيػػر محػػضة فالحظػػوا أّف أطػػوأ ا خػػالؽ واببػػض الّصػػ 

 ػو الكػذب وال يإلصػّور فػي الوجػود صػفة أطػوأ وال أذـّ منػهة  ّنػه  ػادـ اّلإلي  ي أطاس جميػع الّشػرور 
طبب الّرذائؿ اّلإلي ال إلإلنا ىة ولػيس مػف صػفة أطػوأ مػف  ػذ  الّصػفة فهػو لجميع الكماالت اإلنطانّية و 

أطاس جميع الّبائحة ومع  ذا فمو واطػى حكػيـ مريضػًا بّولػه الحمػد هلل إّف أحوالػؾ أحطػف ويرجػى لػؾ 
حصػػػوؿ الّشػػػفاءة فهػػػذا الّػػػوؿ ولػػػو أّنػػػه مخػػػالؼ لمحّيّػػػة لكّنػػػه قػػػد يكػػػوف أحيانػػػًا ذا جػػػدوى لإلطػػػمية قمػػػب 

 لشفائهة فهو إذًا ليس بمذموـة وقد وّضحت  ذ  المطهلة بهجمى بياف والّطالـ. المريض وطبباً 
*** 
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 (55) 
 درجة إدراكات العالم اإلنسانّي ومظاىر الّظيور

 
 الّطؤاؿ  ما درجة إدراكات العالـ اإلنطانّي وما حدود اب 

 
لحيػػوانّي يعنػػي الجػػواب  اعمػػـ أّف اإلدراكػػات مإلفاوإلػػةة فػػهدنى رإلبػػة فػػي اإلدراؾ  ػػي اإلحطػػاس ا 

الحّطّيات الّطبيعّية اّلإلػي إلظهػر بّػّوة الحػواّس ويّػاؿ لهػا الحّطػّياتة ويشػإلرؾ اإلنطػاف والحيػواف فػي  ػذا 
اإلدراؾة بػػؿ إّف بعػػض الحيػػواف أقػػوى مػػف اإلنطػػاف فيهػػاة وأّمػػا فػػي العػػالـ اإلنطػػانّي فبحطػػب اخإلالفػػات 

ة فػػي عػػالـ الّطبيعػػة  ػػي إدراكػػات الػػّنفس الّناطّػػةة مراإلبػػه إلإلنػػّوع اإلدراكػػات وإلإلفػػاوتة وفػػي الّرإلبػػة ا ّولّيػػ
وجميػػع البشػػر مشػػإلرؾ فػػي  ػػذ  الّػػّوة غػػافاًل كػػاف أـ عػػاقاًل مؤمنػػًا كػػاف أـ ضػػاالوة و ػػذ  الػػّنفس الّناطّػػة 

ا كانػػت أشػػرؼ الكائنػػات وممإلػػازة فهػػي اإلنطػػانّية خمّهػػا اهلل محيطػػة ممإلػػازة عمػػى طػػائر الكائنػػاتة ولّمػػ
ع قػػّوة الػػّنفس الّناطّػػة أف إلكشػػؼ حّػػائؽ ا شػػياء وإلػػدرؾ خػػواّص الكائنػػات محيطػػة با شػػياءة وإلطػػإلطي

وإلهإلػػدي إلػػى أطػػرار الموجػػوداتة فهػػذ  الفنػػوف والمعػػارؼ والّصػػنائع والبػػدائع والإلّهطيطػػات واالكإلشػػافات 
دراكات الّنفس الّناطّةة وقد كانػت فػي زمػف مػا طػّرًا مكنونػًا ورمػزًا مصػونًا غيػر إوالمشروعات كّمها مف 

موـة ثـّ كشفإلها الّنفس الّناطّة بالإلّػدري  وأإلػت بهػا مػف حّيػز البيػب والخفػاء إلػى حّيػز الّشػهودة و ػذ  مع
دراكهػػػا إأعظػػـ قػػّوة إدراؾ فػػي عػػالـ الّطبيعػػةة وأطػػمى مػػا إلصػػؿ إليػػه فػػي نهايػػة جوالنهػػا وطيرانهػػا  ػػو 

 ها وآثار ا.لحّائؽ الممكنات وخواصّ 
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ما وراء الّطبيعة فهو فيض الّّوة الّديمػةة و ػذا العّػؿ الكمّػّي اإللهػّي أّما العّؿ الكّمّي اإللهّي الّذي  و  
محػػػيط بالحّػػػائؽ الكونّيػػػة ومّإلػػػبس مػػػف ا نػػػوار اإللهّيػػػة وا طػػػرار الّربانّيػػػةة  ػػػو قػػػّوة عالمػػػة ولػػػيس قػػػّوة 
 مإلفّحصة مإلحّططةة أّما قػّوة عػالـ الّطبيعػة المعنوّيػة فهػي قػّوة مإلفّحصػة وإلهإلػدي بإلفّحصػها إلػى حّػائؽ

 الكائنات وخواّص الموجودات.
 

وأّمػػػا الّػػػّوة العاقمػػػة الممكوإلّيػػػة اّلإلػػػي  ػػػي مػػػا وراء الّطبيعػػػة فهػػػي محيطػػػة با شػػػياء وعالمػػػة بهػػػا  
ومدركة لهاة ومّطمعة عمى ا طرار والحّائؽ والمعاني اإللهّية وكاشفة لمحّائؽ الخفّية الممكوإلّيةة و ػذ  

المّّدطػػة ومطػػالع الّنبػػّوةة وإلطػػطع أشػػّعة مػػف  ػػذ  ا نػػوار عمػػى الّػػّوة العّمّيػػة اإللهّيػػة خاصػػة بالمظػػا ر 
 مرايا قموب ا برار اّلإلي إلهخذ قططًا ونصيبًا مف  ذ  الّّوة بوطاطة المظا ر المّّدطة.

 
ة الكاممػة ولممظا ر المّّدطة ثالثة مّامػاتة مّػاـ الجطػد ومّػاـ الػّنفس الّناطّػة ومّػاـ المظهرّيػ 

جطػػد فيػػدرؾ ا شػػياء بّػػدر اطػػإلطاعة العػػالـ الجطػػمانية لهػػذا أظهػػروا العجػػز فػػي الجمػػوة الّربانيػػةة أّمػػا ال
ت عمػّي نطػمة اهلل وأيّظإلنػي وأمرإلنػي بالّنػداءة أو أّف بعض المواقعة مثاًل يّوؿ كنت نائمًا غير واٍع مرّ 

الّثالثػػيف و ػػبط عميػػه الػػّروح الّػػدس ولػػـ إلظهػػر  ػػذ  الػػّروح قبػػؿ  ػػذا فػػي  د فػػي طػػفّ حضػػرة المطػػيح إلعّمػػ
 المطيحة فجميع  ذ  ا مور راجعة لمّامهـ الجطدّي.

 
مػػع عمػى جميػػع ا طػػرار وعػالـ بكػػّؿ اآلثػػار أّمػا مّػػامهـ الممكػوإلّي فمحػػيط بجميػػع ا شػياءة ومطّ 

وحػػاكـ عمػػى جميػػع ا شػػياءة طػػواء أكػػاف قبػػؿ البعثػػة أو بعػػد اة ولػػذلؾ يّػػوؿ أنػػا ا لػػؼ واليػػاءة ا ّوؿ 
 ؿ ولف يكوف.واآلخر ما كاف لي إلبيير وال إلبدي
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 (56) 
 ات اإلليّيةلمذّ  درا  اإلنسان ومعرفتوإحدود 

 

 محّيّة اإللهّيةبلالّطؤاؿ  ما حدود إدراؾ اإلنطاف ومعرفإله  
 

الجػػواب  يمػػـز لبيػػاف  ػػذ  المطػػهلة مإّلطػػع مػػف الػػّزمف ولػػيس مػػف الّطػػهؿ أف نبّينهػػا عمػػى المائػػدة  
 ولكّننا طنإلكّمـ فيها باخإلصار.

 
عمػػػى قطػػػميف  معرفػػػة ذات الّشػػػيء ومعرفػػػة صػػػفاإلهة ومعرفػػػة الػػػّذات إلكػػػوف اعمػػػـ أّف العرفػػػاف  

حيث أّف الّذات مجهولػة غيػر معمومػةة ولمػا كانػت معرفػة ا شػياء بالّصػفات  بمعرفة الّصفات ليس إالّ 
ال بالّذات و ي مخموقة محدودةة فكيؼ إذًا يمكف معرفة حّيّة الّذات اإللهّية و ػي غيػر محػدودةة  ّف 

ّنما يعرؼ بصفاإلهة مػثالً  كنه الّذات إّف كنػه الّشػمس مجهػوؿ ولكّنهػا إلعػرؼ   ّي شيء غير معروؼ وات
بصفاإلها اّلإلي  ي الحرارة والّضوءة وكنه ذات اإلنطاف مجهوؿ وغير معروؼة ولكّنه يوصػؼ ويعػرؼ 

 حػاؿ كػوف العّػؿ محػيط بالكائنػات والكائنػات –ا كانت معرفة كّؿ شيء بصفاإله ال بذاإلػه بصفاإلهة ولمّ 
الخارجّية محاطة عمى الّرغـ مف  ذا فالكائنات مف حيث الّذات مجهولة ومػف حيػث الّصػفات معروفػة 

ا كانػت إذًا فكيؼ يمكف أف يعرؼ ذات الّرّب الّديـ ا بػدّي المّػّدس عػف اإلدراؾ وا و ػاـة يعنػي لّمػ –
يػث الػّذات مجهولػة ومػف أّف الحّيّػة اإللهّيػة مػف ح معرفة الّشػيء ممكنػة بالّصػفات ال بالػّذات فػال شػؾّ 

 حيث الّصفات معروفةة وفضاًل عف  ذا كيؼ إلحيط الحّيّة الحادثة بالحّيّة
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الّديمػػػػةة  ّف اإلدراؾ ناشػػػػئ عػػػػف اإلحاطػػػػةة فإلجػػػػب اإلحاطػػػػة حإلّػػػػى يمكػػػػف اإلدراؾة وذات ا حدّيػػػػة  
اد مػا داـ كذلؾ إلفاوت المراإلب في عالـ الخمؽ مانع عف العرفافة مػثاًل  ػذا الجمػو محيطة ال محاطةة 
ت فػػػال ة فمهمػػػا إلرقّػػػى ال يمكنػػػه إدراؾ الّػػػّوة الّناميػػػةة والّنباإلػػػات وا شػػػجار مهمػػػا إلرقّػػػفػػػي رإلبإلػػػه الجمادّيػػػ

كػػذلؾ ال إلػػدرؾ طػػائر الّػػوى الحّطاطػػةة والحيػػواف ال يمكنػػه أف يإلصػػّور و يمكنهػػا أف إلػػدرؾ قػػّوة البصػػرة 
لعرفاف وكّؿ مرإلبػة دانيػة ال إلػدرؾ المرإلبػة رإلبة اإلنطاف يعني قوا  المعنوّيةة فإلفاوت المراإلب مانع مف ا

 اّلإلي فوقهاة إذًا فكيؼ إلطإلطيع الحّيّة الحادثة إدراؾ الحّيّة الّديمةب
 

لهذا فمعرفة اهلل عبارة عف إدراؾ الّصفات اإللهّيػة وعرفانهػا ال إدراؾ الحّيّػة اإللهّيػةة ومعرفػة  
إلهة والحكمة عبػارة عػف طاعة اإلنطاف وقوّ الّصفات أيضًا ليطت معرفة مطمّةة بؿ إنما إلكوف بّدر اطإل

إدراؾ حّائؽ ا شياء كما  ي أي عمى ما  ي عميهة وذلؾ بّدر اطإلطاعة اإلنطاف وقّوإلهة لهذا فمػيس 
 نػػاؾ طػػػبيؿ لمحّيّػػػة الحادثػػػة إلدراؾ كنػػػه الػػػّذاتة بػػػؿ إّنهػػػا فّػػػط إلػػػدرؾ الّصػػػفات الّديمػػػة بّػػػدر الّطاقػػػة 

منػػّز  عػػف أف إلدركػػه الموجػػوداتة وكػػّؿ مػػا يػػدخؿ إلحػػت الإّلصػػّور البشػػريةة فبيػػب الػػّذات اإللهّيػػة مّػػّدس 
حّيّػػػة الػػػّذات اإللهّيػػػةة بػػػؿ الػػػّذي يّػػػدر بإّنمػػػا  ػػػو إدراكػػػات إنطػػػانّيةة فّػػػّوة اإلدراؾ اإلنطػػػانّي ال إلحػػػيط 

ذا آاإلنطػػاف عمػػى إدراكػػه  ػػو الّصػػفات اإللهّيػػة الظّػػا ّرة البػػا ّرة أنوار ػػا و  ثار ػػا فػػي ا فػػاؽ وا نفػػسة وات
فػػػاؽ وا نفػػػس نػػػرى مػػػف الكممػػػات اإللهّيػػػة آيػػػات بػػػا رات واضػػػحة مشػػػهودةة  ّف حّػػػائؽ فػػػي اآلنظرنػػػا 

 عمى الحّيّة الكّمّية. ا شياء إلدؿّ 
 

إلّديطػها عمػى جميػع اآلفػاؽة ومػف ذلػؾ  ومثؿ الحّيّة اإللهّية كمثؿ الّشمس المشػرقة مػف عمػوّ  
 فاؽ وا نفس قططاً اإلشراؽ يهخذ كّؿ مف اآل
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  ذا اإلشراؽ وإلمؾ ا نوار لما كػاف لمكائنػات وجػود ولكػّف جميػع الكائنػات إلػدؿّ  ونصيبًاة ولوال  
 عميها وإلطإلضيء بها وإلهخذ منها قططًا ونصيبًا.

 
أّمػػا إلجمّػػي الكمػػاالت والفيوضػػات والّصػػفات اإللهّيػػة فهػػي طػػاطعة المعػػة مػػف حّيّػػة اإلنطػػاف  

ّف طػػائر الكائنػػات اقإلبطػػت منػػه شػػعاعًاة أّمػػا الكامػػؿة يعنػػي ذلػػؾ الفػػرد الفريػػد المظهػػر الكمّػػّي اإللهػػّية  
المظهػػر الكمّػػي فهػػو مػػرآة إلمػػؾ الّشػػمسة إلظهػػر فيهػػا بجميػػع كماالإلهػػا وصػػفاإلها وآثار ػػا وآياإلهػػاة فمعرفػػة 

فهػػػي معرفػػػػة الحػػػؽة  ّف الفيوضػػػػات ممإلنعػػػػة محػػػاؿة وأّمػػػػا معرفػػػة المظػػػا ر اإللهّيػػػػة الحّيّػػػة اإللهّيػػػة 
رة فيهػػػاة إذًا لػػػو ا إلػػػدى اإلنطػػػاف لمعرفػػػة المظػػػا ر اإللهّيػػػة فّػػػد فػػػاز والإّلجّمّيػػػات والّصػػػفات اإللهّيػػػة ظػػػا 

بمعرفػػة اهللة ولػػو غفػػؿ عػػف معرفػػة المظػػا ر المّّدطػػة حػػـر مػػف معرفػػة اهللة فثبػػت وإلحّػػؽ أّف المظػػا ر 
المّّدطػػػػة  ػػػػـ مركػػػػز الفػػػػيض واآلثػػػػار والكمػػػػاالت اإللهّيػػػػةة طػػػػوبى لنفػػػػوس اقإلبطػػػػت أنػػػػوار الفيوضػػػػات 

اء اهلل كالّّوة الجاذبػة إلمػؾ الفيوضػات مػف مطالع الّنورانّية. ونهمؿ أف يطإلفيض أحبّ الّرحمانية مف إلمؾ ال
 مبدأ الفيضة ويبعثوف بهنوار وآثار إلجعمهـ آيات با رات لشمس الحّيّة.

 
 

(57) 
 خمود الّروح

 )الّدرس األّول(
 

لّروح واردة في حيث أثبإلنا وجود الّروح اإلنطانّي فيجب اآلف أف نثبت بّاء ة إّف مطهلة خمود ا 
أطػػاس ا ديػػاف اإللهّيػػةة  ّف المجػػازاة والمكافػػهة وردت عمػػى  الكإلػػب الّطػػماوّيةة و ػػذ  المطػػهلة  ػػي أّس 

 نوعيف  
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ا ّوؿ ثػػواب وعّػػاب وجػػودّي والثّػػاني مجػػازاة ومكافػػهة أخروّيػػةة أّمػػا الّنعػػيـ والجحػػيـ الوجػػودّي فهػػو فػػي  
و فػػي العػػوالـ الّروحانّيػػة الممكوإلّيػػةة والحصػػوؿ عمػػى  ػػذ  جميػػع العػػوالـ اإللهّيػػةة طػػواء فػػي  ػػذا العػػالـ أ

ي إلى الحياة ا بديةة ولذلؾ يّوؿ حضرة المطيح اعمموا كذا وافعموا كذا حإّلى إلجدوا الحياة المكافهة يؤدّ 
ا بدّيػػة وإلولػػدوا مػػف المػػاء والػػّروح حإلّػػى إلػػدخموا فػػي الممكػػوتة و ػػذ  المكافػػهة الوجودّيػػة  ػػي الفضػػائؿ 

ّلإلي إلزّيف الحّيّة اإلنطانّيةة مثاّل اإلنطاف كاف ظممانّيًا فصار نورانّيًاة وكاف جػا اًل فصػار والكماالت ا
عالمًاة وكػاف غػافاًل فصػار عػاقاًلة وكػاف نائمػًا فصػار مطػإليّظًاة وكػاف ميإلػًا فصػار حّيػًاة وكػاف أعمػى 

طػوإلّيًا فصػار ممكوإلّيػًاة فصار بصيرًاة وكاف أصـّ فصار طميعًاة وكاف أرضػّيًا فصػار طػماوّيًاة وكػاف نا
ويهػػذ  المكافػػهة يولػػد والدة روحانّيػػة ويصػػبح خمّػػًا جديػػدًاة ويكػػوف مظهػػر آيػػة اإلنجيػػؿ الػػواردة فػػي حػػّؽ 

 4"الّذين ولدوا لنيس منن دم وال منن مشنيئة جسند وال منن مشنيئة رجنل بنل منن اهلل"الحوارّييف الّائمػة 
صػػػفوا مػػػف مّإلضػػػيات الّطبيعػػػة البشػػػرّيةة واإلّ يعنػػػي نجػػػوا مػػػف ا خػػػالؽ والّصػػػفات البهيمّيػػػة اّلإلػػػي  ػػػي 

بالّصفات الّرحمانّية اّلإلي  ي فيض إلهّية  ذا  و معنى الوالدةة وليس لهذ  الّنفوس عذاب أعظـ مف 
مػػػف الّرذائػػػؿ الّنفطػػػانّيةة والّصػػػفات الّظممانّيػػػةة ودنػػػاءة الفطػػػرةة  ة وال عّوبػػػة أشػػػدّ االحإلجػػػاب عػػػف الحػػػؽّ 

صػوف بنػور اإليمػاف مػف ظممػات  ػذ  الّرذائػؿة ويإلنػّوروف بّشػراؽ ا يإلخمّ نهماؾ في الّشهواتة وحينمػواال
ةة ة الحّيّّيػوف ذلػؾ أعظػـ مكافػهةة ويعإلبرونهػا الجّنػشمس الحّيّة ويفوزوف بشرؼ جميع الفضائؿ يعدّ 

ة االبػػإلالء بعػػالـ الّطبيعػػة واالحإلجػػاب عػػف ة يعنػػي العػػذاب والعّػػاب الوجػػوديّ وكػػذلؾ المجػػازاة المعنوّيػػ
لجهػػػػػؿ وعػػػػػدـ المعرفػػػػػةة واالنهمػػػػػاؾ فػػػػػي الّشػػػػػهوات الّنفطػػػػػانّية واالبػػػػػإلالء بالّرذائػػػػػؿ الحيوانّيػػػػػةة ة واالحػػػػػؽّ 
 صاؼ بالّصفات الّظممانّيةة مف قبيؿ الكذب والّظمـ والجفاء والإّلعمؽ بالّشؤوفواالإلّ 
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 الّدنيوّيةة واالطإلبراؽ في الهواجس الّشيطانّيةة كّؿ ذلؾ يعإلبرونه أعظـ عذاب وأشّد عّاب. 
 

ح بهػا فػي جميػع الكإلػب الّطػماوّيةة  ػػي ا المكافػهة ا خروّيػة اّلإلػي  ػي الحيػاة ا بديػػة المصػرّ أّمػ 
إلمػؾ الكمػػاالت اإللهّيػػة والموا ػػب ا بدّيػػة والّطػػعادة الّطػرمدّيةة فالمكافػػهة ا خروّيػػة  ػػي الكمػػاالت والػػّنعـ 

 عد العروج مف  ذا العالـ.باّلإلي إلحصؿ في العوالـ الّروحانّية 
 

المكافػػهة الوجودّيػػة فهػػي الكمػػٍاالت الحّيّّيػػة الّنورانّيػػة اّلإلػػي إلإلحّػػؽ فػػي  ػػذا العػػالـة وإلكػػوف أّمػػا  
نفػػس الوجػػودة مثالهػػا اإلنطػػاف الػػّذي ينإلّػػؿ مػػف  طػػبب الحيػػاة ا بدّيػػةة  ّف المكافػػهة الوجودّيػػة  ػػي رقػػيّ 

كافهة ا خروّية  ي نعػـ . والم"فتبار  اهلل أحسن الخالقين"عالـ الّنطفة إلى مّاـ البموغ فيصير مظهر 
وألطػػػاؼ روحانّيػػػة مثػػػؿ أنػػػواع الػػػّنعـ الّروحانّيػػػة فػػػي الممكػػػوت اإللهػػػّية والحصػػػوؿ عمػػػى أمنيػػػات الّمػػػب 

و ػػػو  والػػػّروح ولّػػػاء الػػػّرحمف فػػػي العػػػالـ ا بػػػدّية وكػػػذلؾ المجػػػازاة ا خروّيػػػة يعنػػػي العػػػذاب ا خػػػرويّ 
ال ريػػػب فيهػػػاة والّطػػػّوط فػػػي أطػػػفؿ الػػػّدركات ة اإللهّيػػػة والموا ػػػب اّلإلػػػي الحرمػػػاف مػػػف العنايػػػات الخاّصػػػ

ف إلكػػف باقيػػة بعػػد المػػوت ولكّنهػػا عنػػد أ ػػؿ  الوجودّيػػةة وكػػّؿ نفػػس حرمػػت مػػف  ػػذ  االلطػػاؼ اإللهّيػػة وات
 الحّيّة في عداد ا موات.

 
يء المعدـو آثار يعني ال يمكف أف إلظهر وأّما الّدليؿ العّمي عمى بّاء الّروح  و أّنه ليس لمشّ  

دـ الّصرؼ.  ّف اآلثار فرع الوجود والفرع مشروط وجود  بوجػود ا صػؿة مػثاًل ال إلطػطع آثار مف الع
مف الّشمس المعدومة أشّعةة وال يظهر مف البحر المعدوـ أمواجة وال ينزؿ المطر مػف طػحاب معػدوـة 

 وال يهإلي ثمر مف شجر معدوـة وال يكوف
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ظػا رة فهػي دليػؿ عمػى أّف صػاحب ا ثػػر ظهػور وال أثػر لشػخص معػدوـة إذًا مػا دامػت آثػػار الوجػود  
 موجود.

 
الحظوا أّف طمطنة المطيح موجودة إلى اآلف فكيؼ إذًا إلظهر مف طمطاف معدوـ طػمطنة بهػذ   

ة كهػذ  مػف العظمةة وكيؼ إلعمػو إلػى ا وج أمػواج كهػذ  مػف بحػر معػدوـة وكيػؼ إلنإلشػر نفحػات قدطػيّ 
د إلالشػي ا عضػاء كػائف بمجػرّ   حكػـ وال إلػهثير  يّ حديّة معدومةة والحظوا أيضًا أّنه ال يبّى أثػر وال

الحّيّػػة اإلنطػػانّية والػػّروح  ة طػػواء أكػػاف مػػف الجمػػاد أو الّنبػػات والحيػػواف إالّ وإلحميػػؿ الإّلركيػػب العنصػػريّ 
ت ا جػػػزاء وإلحميػػػؿ فه بعػػػد إلفريػػػؽ ا عضػػػاء وإلشػػػإلّ ة فّّنػػػه إلبّػػػى وإلطػػػإلديـ آثػػػار  ونفػػػوذ  وإلصػػػرّ البشػػػريّ 

ا  حإلّػػى يزنػػه ّنػػالػػّذي بيّ  ًا فػػهنعموا فيهػػا الّنظػػرة  ػػذا  ػػو الػػّدليؿ العّمػػيّ ة دقيّػػة جػػدّ الإّلركيػػب ة فهػػذ  المطػػهل
العّػػالء بميػػزاف العّػػؿ واإلنصػػاؼة أّمػػا لػػو اطإلبشػػػر الػػّروح اإلنطػػانّي وانجػػذب إلػػى الممكػػوت وانفإلحػػػت 

شػػػا د ى طػػػمعه الّروحػػػاني وإلمّمكػػػه اإلحطػػػاس الّروحػػػانية فّنػػػه يشػػػا د بّػػػاء الػػػّروح كمػػػا يبصػػػيرإله وإلّػػػوّ 
 ةة وطنإلكّمـ غدًا عف الّدالئؿ ا خرى.الّشمسة وإلحيطه البشارات واإلشارات اإللهيّ 

 
(58) 

 خمود الّروح
 )الّدرس الثّاني(

 
دراكػه عمػى كنّ   ا نبحث با مس في موضوع خمود الّروح ة فاعمـ أّف إلصرؼ الػّروح اإلنطػانّي وات

هػو يػرى بهػذ  فوع يكوف بواططة ا عضػاء نوعيفة يعني له نوعاف مف ا فعاؿ ونوعاف مف اإلدراؾة ن
 العيفة
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دراكػػػات ويطػػػمع بهػػػذ  ا ذفة ويػػػإلكّمـ بهػػػذا المّ   اإلنطػػػانّية ولكّنهػػػا  الحّيّػػػةطػػػافة فهػػػذ  أعمػػػاؿ الػػػّروح وات
بواطػطة العػيفة والّطػامع  ػو الػّروح ولكػف  ةبواططة ا عضػاءة يعنػي أّف الّرائػي  ػو الػّروح ولكػّف الّرؤيػ

 طاف.و الّروح ولكف بواططة المّ بواططة ا ذف والّناطؽ  
 

فات الػػّروح وأعمالهػػا يكػػوف بػػدوف ا عضػػاء مػػثاًل و ػػو فػػي حػػاؿ الّنػػوـ والّنػػوع اآلخػػر مػػف إلصػػرّ  
يرى بدوف عيفة ويطمع بدوف أذفة ويػإلكّمـ ببيػر لطػافة ويمشػي ببيػر قػدـة وبالجممػة فهػذ  الإّلصػّرفات 

ر ؽ حدوثػه بعػد عػاـة وكػذلؾ كثيػرًا مػا يإلعػذّ بدوف واططة ا عضاءة وكثيرًا ما يػرى فػي منامػه مػا يإلحّّػ
ـّ إلحػػؿّ  عميػػه حػػؿّ  المطػػافة الّصػػيرة فػػي  فػػالعيف ال إلػػرى إالّ  ةفػػي عػػالـ الّرؤيػػا مطػػهلة فػػي عػػالـ اليّظػػةة ثػػ

عالـ اليّظةة ولكّف اإلنطاف في عالـ الّرؤيا يرى البرب و و في الّشرؽة ويرى في عالـ اليّظػة الحػاؿ 
بؿة ونهاية ما يطويه بالوطائط الّطريعة في عالـ اليّظة عشريف فرطخًا في وفي عالـ الّنوـ يرى المطإلّ

الّطػػاعةة ولكّنػػه فػػي عػػالـ الّنػػوـ يطػػوي الّشػػرؽ والبػػرب فػػي طرفػػة عػػيفة  ّف طػػير الػػّروح عمػػى نػػوعيفة 
ة وطػػير بالواطػػطة و ػػو الّطػػير الجطػػمانّية كطػػير الّطيػػور طػػير مػػف غيػػر واطػػطة و ػػو الّطػػير الّروحػػانيّ 

ت ؾ بواططة حامػؿة وأّمػا فػي وقػت الّنػوـ فالجطػد يكػوف كالمّيػير والّطيور المحمولة اّلإلي إلإلحرّ اّلإلي إلط
بػاٍؽة  ؿ الّػوى اإلنطػانّيةة ولكػّف الػّروح حػيّ وال يشعر وال يدرؾة يعني إلإلعطّػ ال يرى وال يطمع وال يحّس 

دراكًاة فمثؿ قولنا بفناء الّروح  رنا بعد موت الجطد كمثؿ إلصػوّ و و في  ذ  الحاؿ أكثر نفوذًا وطيرانًا وات
ه إلكطػير الّفػصة و ػذا الجطػد كػالّفص والػّروح الّطيػر ال يهّمػ ر قفصػه مػع أفّ هالؾ طير بطبب إلكّطػب

 كالّطير.
 

 لهذا الّطير )أي طير الّروح (ة طيرانًا في عالـ الّنوـ  ونحف نالحظ أفّ  
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ّف إحطػػػاس ذلػػػؾ الّطيػػػر يزيػػػد ة بػػػؿ إكطػػػر الّفػػػص فػػػالّطير بػػػاٍؽ ومطػػػإلّرّ لػػػو فػػػصة إذًا ّبػػػدوف  ػػػذا ال 
وادراكاإله إلإلوّطع وابإلهاجه يزدادة وفي الحّيّة إّنه ينإلّؿ مف الجحيـ إلػى جّنػة الّنعػيـة  ّنػه لػيس لمّطيػر 
الّشكور جنة أعظـ مف إطالقه مف الّفصة و ذا  و طبب  ػرع الّشػهداء بنهايػة الطّػرب والّطػرور إلػى 

اإلنطاف في عػالـ اليّظػة مطػافة طػير طػاعة واحػدةة  ّف  وكذلؾ فّّف نهاية ما إلرى عيف ةميداف الفداء
ؼ الػػػّروح بواطػػػطة الجطػػػدة ولكّنهػػػا بعػػػيف البصػػػيرة والعّػػػؿ إلػػػرى أمريكػػػا وإلػػػدرؾ  ػػػذا  ػػػو مّػػػدار إلصػػػرّ 

أنحاء اة وإلكإلشؼ أحوالها وإلّدبر أمور اة بينما لو كاف الّروح عيف الجطد لمػـز أف إلكػوف قػّوة بصػيرإلها 
 محدودة بذلؾ أيضًا. 

 
إلبػػػّيف أّف الػػػّروح غيػػػر  ػػػذا الجطػػػدة وأّف الّطيػػػر غيػػػر الّفػػػص وأّف نفػػػوذ الػػػّروح وقّوإلػػػه بػػػدوف  إذاً  

فػي العمػؿة مػثاًل لػو انكطػر الّمػـ  مت اآللػة فصػاحبها مطػإلمرّ واططة الجطد أشّدة مف أجؿ  ذا لو إلعطّ 
ة ف العّمّيػة  ػذا مػف جممػة البػرا يؿ فالكاإلب حّي حاضػرة ولػو انهػدـ البيػت فصػاحبه بػاٍؽ مطػإلّرّ وإلعطّ 

عمى بّػاء الػّروح ة و نػاؾ دليػؿ آخػرة  ػذا الجطػد يضػعؼ ويطػمف ويمػرض ويصػّح ويإلعػب ويطػإلريحة 
ـّ والّمطػػػاف يػػػبكـ  بػػػؿ أحيانػػػًا إلّطػػػع اليػػػد والّرجػػػؿ وإلخإلػػػّؿ الّػػػوى الجطػػػمانّيةة فػػػالعيف إلعمػػػى وا ذف إلصػػػ

بػاٍؽ مطػإلديـ عمػى حالػه وا عضاء إلبمى بمرض الفم ة وباالخإلصار فّد ينإلّص الجطد بالكّمّيػة والػّروح 
ة ال يعإلريهػػا نّػػص وال اخػػإلالؿة ولكػػف حينمػػا يبإلمػػى الجطػػد كمّػػه بػػا مراض ة وادراكاإلػػه الّروحانّيػػا صػػميّ 

ر ال ينعكس شعاع الّشمس فيهاة ر ا أو عندما إلإلببّ والعا ات يحـر مف فيض الّروح ة كالمرآة عند إلكطّ 
 وال يظهر فيضها.

 
ح اإلنطػػانّي لػػيس بػػداخؿ الجطػػدة  ّنػػه مجػػّرد ومّػػّدس عػػف الػػّدخوؿ ا أّف الػػّرو وقػػد طػػبؽ وأْف بّيّنػػ 

 ذيف  ما مف شهف ا جطاـةوالخروج المّ 
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ؽ الّشػػػمس بػػػالمرآةة والخالصػػػة أّف الػػػّروح اإلنطػػػانّي بحػػػاؿ واحػػػدةة ال بػػػؿ إلعمّػػػؽ الػػػّروح بالجطػػػد كإلعمّػػػ 
ليمػة وال حّيػرةة ال ة الجطػدة فػال إلصػير عميمػة وال ضػعيفةة ال ذبصحّ  إلمرض بمرض الجطدة وال إلصحّ 

ر بطبب فإلور الجطد ولو صار الجطد طّيمًا خمؿ وال إلإلهثّ  خفيفة وال صبيرةة يعني ال يعإلري الّروح أيّ 
 ت قّوة الّطمع والبصر. لطف واخإلمّ ضعيفًا وقطعت ا يدي وا رجؿ وا 

 
لػػّروح فػػي ؽ أّف الػػّروح غيػػر الجطػػدة وبّػػاؤ  لػػيس مشػػروطًا ببّػػاء الجطػػدة بػػؿ اضػػح وإلحّّػػإذًا اإلّ  

نهاية العظمة له طمطاف في عالـ الجطدة ويإلجّمى نفوذ  واقإلدار  كما يإلجّمى ويظهر فيض الّشػمس فػي 
 رت حرمت مف أشّعة الّشمس.المرآة. فّذا انكطرت المرآة أو إلببّ 

 
(59) 

 كماالت الوجود غير متناىّية
 

ّوة ومرإلبػػة الّربوبّيػػة. ولكػػّف ة ومرإلبػػة الّنبػػاعمػػـ أّف مراإلػػب الوجػػود محػػدودةة و ػػي مرإلبػػة العبودّيػػ 
الكمػػاالت اإللهّيػػة واإلمكانّيػػة غيػػر مإلنا يػػةة ولػػو أمعنػػت الّنظػػر لرأيػػت أّف كمػػاالت الوجػػود أيضػػًا غيػػر 

أّنػػؾ ال إلجػػد كائنػػًا مػػف الكائنػػات يكػػوف كػػاماًل بحيػػث ال إلطػػإلطيع أف   مإلنا يػػة حطػػب الظّػػا ر العيػػافة
رى ياقوإلػة فػي عػالـ الجمػاد أو وردة فػي عػالـ الّنبػات أو إلإلصّور كائنًا أكمؿ منػهة مػثاًل ال يمكنػؾ أف إلػ

 بمباًل في عالـ الحيواف دوف أف إلإلصّور أّف  ناؾ أحطف منها.
 

غير مإلناٍ  فالكماالت اإلنطانّية غير مإلنا يةة ولو كاف لمكمػاؿ نهايػة  ولما كاف الفيض اإللهيّ  
 لوصمت حّيّة مف حّائؽ ا شياء إلى درجة
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ة و صػػبح الممكػػف واجبػػًاة ولكػػف لكػػّؿ كػػائف مػػف الكائنػػات رإلبػػة ال يمكنػػه أف حػػؽّ إلطػػإلبني فيهػػا عػػف ال 
يإلجاوز اة يعني أّف الّذي في رإلبة العبودّية مهما إلرّقى في إلحصػيؿ الكمػاالت اّلإلػي ال إلإلنػا ى فّّنػه لػف 

ناؿ الّّوة يصؿ إلى رإلبة الّربوبّيةة وكذلؾ ا مر في الكائناتة فالجماد مهما إلرّقى في عالـ الجماد لف ي
ة الّناميةة وكذلؾ  ذا الورد مهما إلرّقى في عالـ الّنبات ال إلظهر فيه الّّوة الحطاّطةة مػثاًل معػدف الفّضػ

 ػػذا ال يمكػػف أف يحصػػؿ عمػػى طػػمع وال عمػػى بصػػرة وأقصػػى مػػا يصػػؿ إليػػه  ػػو أف يإلرقّػػى فػػي رإلبإلػػه 
ّنػه إوحة وال يمكػف أف يحصػؿ عميهػاة بػؿ أو الػرّ  ويصير معدنًا كاماًلة فال يناؿ قّوة الّنمّو أو قّوة الحّس 

يإلرقّػػى فػػي رإلبإلػػه فّػػطة فمػػثاًل إّف بطػػرس ال يمكنػػه أف يصػػؿ إلػػى رإلبػػة المطػػيحة وأقصػػى مػػا يمكػػف أف 
يصؿ إليه  و أف يحصؿ عمى كماالت ال إلإلنا ى في مراإلب العبودّيةة لهذا فكػّؿ حّيّػة موجػودة قابمػة 

ة بعػػد مفارقػػة  ػػذا الجطػػد العنصػػرّية فػػال شػػّؾ أّف كػػّؿ أبدّيػػ رقّػػية وحيػػث أّف الػػّروح اإلنطػػانّي لػػه حيػػاةلمإلّ 
ات والفيوضػات لسنطػاف بعػد رّقية ولهذا فّّنه يجوز طمػب العفػو والإّلرقّػي والعنايػة والمبػرّ موجود قابؿ لمإلّ 

ذيف رقّػػية ولهػػذا ورد فػػي مناجػػاة حضػػرة بهػػاء اهلل طمػػب العفػػو والبفػػراف لمّػػوفاإلػػهة  ّف الوجػػود قابػػؿ لمإلّ 
وفضاًل عف  ذا فكما أّف الخمؽ في  ذا العػالـ محإلػاج إلػى الحػّؽ فهػو أيضػًا محإلػاج فػي ذلػؾ صعدواة 

المطمػؽ طػواء فػي  ػذا العػالـ أو فػي اآلخػرةة والبنػى  العالـة فالخمؽ في احإلياج دائػـ والحػّؽ  ػو البنػيّ 
بيف لػػدى بػػاب ّػػرّ الحػػاؿ إلجػػوز الّشػػفاعة يّينػػًا لمم  ة ففػػي  ػػذب إلػػى الحػػؽّ فػػي العػػالـ ا خػػروّي  ػػو الإلّّػػرّ 

ة ولكػػّف الّشػػفاعة فػػي ذلػػؾ العػػالـ ال إلشػػبه الّشػػفاعة فػػي  ػػذا ةة و ػػذ  الّشػػفاعة مّبولػػة لػػدى الحػػؽّ ا حدّيػػ
 العالـ بؿ  ي كيفّية أخرى ال يمكف الإّلعبير عنها.
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نفػػاؽ مبمػػد مػػف ثروإلػػه عمػػيهـة فمػػف  فمػػو وّصػػى إنطػػاف غنػػيّ   وقػػت وفاإلػػه بّعانػػة الفّػػراء والّضػػعفاء وات
يكوف  ذا العمػؿ طػبب العفػو والبفػراف والإّلرقّػي فػي ممكػوت الػّرحمفة وكػذلؾ إّف ا ب وا ـّ الممكف أف 

الّرشد ينإلّػؿ  ة وحينما يصؿ ا والد في البالب إلى طفّ الف مف أجؿ أوالد ما نهاية الإّلعب والمشّّ يإلحمّ 
اإلهـ أوالد ػـ مّابػؿ مشػّّ هاإلهـ إلى العالـ اآلخرة ويندر أف يػرى اآلبػاء وا ّمهػات مكافػهة مػف آباؤ ـ وأمّ 

ات ا بػػػػػويف وأإلعػػػػػابهـ فػػػػػي الػػػػػّدنياة فيجػػػػػب إذًا عمػػػػػى ا والد المبػػػػػادرة بػػػػػالخيرات والمبػػػػػرات مّابػػػػػؿ مشػػػػػّّ 
مّابؿ محّبة والػدؾ في وأإلعابهماة والإلماس العفو والبفراف لهماة مثاًل يجب عميؾ أف إلنفؽ عمى الفّراء 

ذيف مػاإلوا ى بكماؿ الإّلضّرع واالبإلهػاؿة وحإلّػى يمكػف لمّػوشفّإلهة وإلطمب له العفو والبفراف والّرحمة الكبر 
فػػػي المعصػػػية وعػػػدـ اإليمػػػاف أف إلإلبّيػػػر حػػػالهـة يعنػػػي يصػػػبحوف مظػػػا ر البفػػػراف و ػػػذا بفضػػػؿ اهلل ال 

 بعدلهة  ّف الفضؿ إعطاء بدوف اطإلحّاؽ والعدؿ إعطاء باطإلحّاؽ.
 

كذلؾ لنا مثؿ  ذ  الّػدرة فػي العػالـ فكما أّننا نّدر أف ندعو  هنا لهذ  الّنفوس في  ذا العالـة  
اآلخػػػػر أي فػػػػي عػػػػالـ الممكػػػػوتة أولػػػػيس الخمػػػػؽ فػػػػي ذلػػػػؾ العػػػػالـ خمػػػػؽ اهللب إذًا فهػػػػـ فػػػػي ذلػػػػؾ العػػػػالـ 

واة وكما أنهـ يطإلطيعوف أف يّإلبطوا ا نوار بالإّلضّرع في  ذا العالـة فكذلؾ يمكنهـ يطإلطيعوف أف يإلرقّ 
 لؾ العالـ بالإّلضّرع واالبإلهاؿ.أف يمإلمطوا البفراف ويّإلبطوا ا نوار في ذ

 
فوس في  ذا العالـ بواططة الإّلضػّرع واالبإلهػاؿ أو بػدعاء إذًا لما كاف حصوؿ الإّلرّقي ممكنًا لمنّ  

ما إذا كانػػػت هـ وابإلهػػػالهـة وال طػػػيّ ئالمّّدطػػػيفة فكػػػذلؾ بعػػػد المػػػوت أيضػػػًا يمكػػػنهـ الإّلرقّػػػي بواطػػػطة دعػػػا
 الّشفاعة مف المظا ر المّّدطة.
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 (61) 
 ي اإلنسان في العالم اآلخرترقّ 

 
كػػة وكػػّؿ شػػيء اعمػػـ أّف كػػّؿ موجػػود ال يثبػػت عمػػى حػػاؿ واحػػدةة يعنػػي أّف جميػػع ا شػػياء مإلحرّ  
ّمػػا إلػػى االضػػمحالؿة فجميػػع ا شػػياء إّمػػا أف إلػػهإلي مػػف العػػدـ إلػػى الوجػػود أو ات ّمػػا إلػػى الّنمػػو و إطػػائر 

اطػإلبرقا زمنػًا ليظهػرا مػف العػدـ إلػى الوجػودة  إلذ ب مف الوجود إلى العدـة مثاًل  ذا الورد و ذا الّطنبؿ
 اب مف الوجود إلى العدـة فهذ  الحركػة يّػاؿ لهػا حركػة جو رّيػة يعنػي طبيعّيػةة واآلف قد أخذا في الذّ 

 ذ  الحركة عف الكائنات  ّنها مف مّإلضياإلها الّذاإليػة كػاإلحراؽ فهػو مػف المّإلضػيات الّذاإليػة  وال إلنفؾّ 
ا كػػاف ة وعمػػى  ػػذا لّمػػأو إلػػى الػػّدنوّ  لحركػػة مالزمػػة لموجػػودة و ػػي إّمػػا إلػػى الّطػػموّ ارة إذًا ثبػػت أّف المّنػػ

فػػي ذلػػؾ  ة وعػػدـ الّطػموّ أو إلػػى الػّدنوّ  الػّروح باقيػػًا بعػد الّصػػعود فػال بػػّد وأف يكػوف طػػائرًا إّمػا إلػػى الّطػموّ 
اة مػػثاًل إّف روح حّيّػػة ة ولكّنػػه ال يإلجػػاوز رإلبإلػػه بػػؿ إّنمػػا يإلرقّػػى فػػي الّرإلبػػة نفطػػهالعػػالـ  ػػو عػػيف الػػّدنوّ 

بطػػرس مهمػػا إلإلرقّػػى فّّنهػػا ال إلصػػؿ إلػػى رإلبػػة حّيّػػة حضػػرة المطػػيحة بػػؿ إّنهػػا إلإلرقّػػى فػػي دائرإلهػػاة كمػػا 
ور ى رإلبإلػهة فّّنػؾ ال إلطػإلطيع أف إلصػؿ بهػذا البمّػيػه ال إلإلعػدّ إلالحظ أّف  ػذا الجمػاد مهمػا إلرقّػى فػّّف إلرقّ 

مكػػفة ومػػثاًل  ػػذا الّمػػر الّطػػماوّي مهمػػا إلرقّػػى ال إلػى درجػػة يكػػوف فيهػػا مبصػػرًاة فػػذلؾ مطػػإلحيؿ وغيػػر م
وا لػػـ يكػػف باطػػإلطاعإلهـ أف وف مهمػػا إلرقّػػيكػػوف شمطػػًا نورانّيػػةة فهوجػػه وحضيضػػه فػػي مػػدار ة فػػالحواريّ 

يبمبوا مكانة المطيحة نعـ يمكف أف يصير الفحـ ماطًا ولكف كميهما موجود فػي الّرإلبػة الحجرّيػة وأجػزاء 
 إلركيبهما واحدة.
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 (61) 
 ياتو بعد الّتعوداإلنسان وترقّ  مقام

 
ا إّننا إذا نظرنا إلى الكائنات بعػيف البصػيرة نجػد أّنهػا إلنحصػر فػي ثالثػة أقطػاـة و ػي ككػّؿ إّمػ 
ّمػ ّمػجمػاد وات ا حيػوافة فهػي ثالثػة أجنػػاس ولكػّؿ جػنس أنػواع واإلنطػاف نػوع ممإلػازة  ّنػه حػػائز ا نبػات وات

والّنبػػاإلّي  ولػػه حػػّسة ومػػع وجػػود الكمػػاؿ الجمػػاديّ لكمػػاالت جميػػع ا جنػػاسة يعنػػي لػػه جطػػـ ولػػه نمػػّو 
ذًا فاإلنطػػػاف والحيػػوانّي فمػػػه كمػػػاؿ مخصػػوص محػػػروـ منػػػه طػػائر الكائنػػػات و ػػػي الكمػػاالت العّمّيػػػ ةة وات

اتة يعنػػي نهايػػة الػػّنّص أشػػرؼ الموجػػوداتة و ػػو فػػي نهايػػة المرإلبػػة الجطػػمانّية وبدايػػة مرإلبػػة الّروحانّيػػ
يػؿ ّف مّػاـ اإلنطػاف نهايػة المّ إالّظممة وبدايػة مرإلبػة الّنورانّيػةة لهػذا قػالوا وبداية الكماؿة في نهاية مرإلبة 

وبداية الّنهػارة يعنػي جػامع لمراإلػب الػّنّص حػائز لمراإلػب الكمػاؿة فمػه جانػب حيػوانّي وجانػب مالكػّية 
عمػػػى الجانػػػب  ب الجانػػػب المالكػػػيّ ة حإلّػػػى يإلبمّػػػي الّنفػػػوس البشػػػريّ ي  ػػػو أف يرّبػػػوالمّصػػػود مػػػف المرّبػػػ

ب الّوى الّرحمانّيػة فػي اإلنطػاف اّلإلػي  ػي عػيف الكمػاؿ عمػى الّػوى الّشػيطانّية اّلإلػي ة فمو إلإلبمّ حيوانيّ ال
ب الّػػوى الّشػػيطانّية عمػػى الّػػوى الّرحمانّيػػة  ػػي عػػيف الػػّنّص لهػػو أشػػرؼ الموجػػوداتة وفػػي حػػاؿ إلبمّػػ

 يإلحّوؿ إلى أطفؿ الموجوداتة ولذا فهو في نهاية الّنّص وبداية الكماؿ.
 

وإلخػالؼ بػيف أّي نػوع مػف أنػواع الموجػودات كمػا  ػو فػي نػوع   يوجد إلفػاوت وإلبػايف وإلضػادّ وال 
ت فػي المطػيحة ففػي  ػذ  الحالػة نػرى مػدى عػّزة اإلنطاف. فهنوار ا لو ّية إلإلجّمى عمى البشر مثمما إلجمّ 

ا أذّؿ اإلنطػػاف وشػػرفهة وكػػذلؾ نػػرى اإلنطػػاف يعبػػد الحجػػر والمػػدر والّشػػجرة فػػانظروا فػػي  ػػذ  الحالػػة مػػ
 اإلنطاف حيث أّنه يعبد أحّط الموجودات
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ة أعظػـ مػف أف يصػير أحػّط يعني الحجارة والّطيف والجبؿ والبابة والّشجر وكّمها ال روح لهاة فهّي ذلّػ 
الموجػػػودات معبػػػود اإلنطػػػافة فػػػالعمـ صػػػفة اإلنطػػػاف وكػػػذلؾ الجهػػػؿة والّصػػػدؽ صػػػفة اإلنطػػػاف وكػػػذلؾ 

 الخيانةة والعدؿ صفة اإلنطاف وكذلؾ الّظمـة وقس عمى ذلؾ.الكذبة وا مانة صفة اإلنطاف وكذلؾ 
 

وباالخإلصػػار فجميػػع الكمػػاالت والفضػػائؿ صػػفات لسنطػػاف وكػػذلؾ الّرذائػػؿة انظػػروا أيضػػًا إلػػى  
الإلّفاوت بيف أفراد الّنوع اإلنطانّية فّػد كػاف حضػرة المطػيح فػي صػورة البشػر وقيافػا فػي صػورة البشػرة 

رعوف كاف إنطانًاة و ابيػؿ كػاف إنطػانًا وقابيػؿ كػاف إنطػانًاة وحضػرة بهػاء وحضرة موطى كاف إنطانًا وف
ّف اإلنطاف  و اآلية اإللهّية الكبػرى يعنػي  ػو إكاف إنطانًاة مف أجؿ  ذا يّاؿ  5اهلل كاف إنطانًا ويحيى

 حّيّػيّ ي الالمرّبػ ى فػي ظػؿّ كإلاب الإّلكويفة  ّف جميع أطرار الكائنات موجودة في اإلنطافة إذًا لػو إلرّبػ
يصػػير جػػو ر الجػػوا ر ونػػور ا نػػوار وروح ا رواحة ومركػػز الّطػػنوحات الّرحمانيػػة ومصػػدر الّصػػفات 

ة ومهبط اإللهامات الّربانّيةة أّما لو حـر فّّنه يكوف مظهػر الّصػفات الّروحانّية ومشرؽ ا نوار الممكوإليّ 
ةة  ػػذا  ػػو حكمػػة بعثػػة ا نبيػػاء لإلربيػػة الّشػػيطانّية وجػػامع الّرذائػػؿ الحيوانّيػػة ومصػػدر الّشػػؤوف الّظممانّيػػ

ماطًاة ويإلطّعـ  ذا الّشجر غير المثمر فيعطي فاكهة في نهايػة  البشر حإّلى يصير  ذا الفحـ الحجريّ 
الحالوة والّمطافةة وحينما يصؿ اإلنطاف إلى أشرؼ مّامات العالـ اإلنطانّي فعندئػذ يإلرقّػى فػي درجػات 

فػػي  إلػػب محػػدودة ولكػػّف الكمػػاالت اإللهّيػػة ال إلإلنػػا ىة ولسنطػػاف إلػػرؽٍّ الكمػػاالت ال فػػي الّرإلبػػةة  ّف المرا
الكماالت ال في الّرإلبة طواء قبػؿ مفارقػة  ػذا الّالػب العنصػرّي أو بعػد ة مػثاًل إّف الكائنػات إلنإلهػي إلػى 

  اإلنطاف الكامؿة وال يوجد موجود آخر أعمى منهة ولكفّ 
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الإّلرقّػػي بعػػد ذلػػؾ فػػي الكمػػاالت ال فػػي الّرإلبػػةة  ّنػػه ال  اإلنطػػاف الػػّذي وصػػؿ إلػػى الّرإلبػػة اإلنطػػانّية لػػه 
ي فّػط فػي الّرإلبػة اإلنطػانّيةة  ّف إلوجد رإلبة أعمى مف رإلبة اإلنطػاف الكامػؿ حإلّػى ينإلّػؿ إليهػا فمػه الإّلرقّػ

ه يإلصػّور وجػود مػف  ػو أعمػـ منػهة مهما كاف إنطاف عالمًا فّّنػ الكماالت اإلنطانّية غير مإلنا يةة مثالً 
الكمػػاالت اإلنطػػانّية غيػػر مإلنا يػػة فبعػػد الّصػػعود مػػف  ػػذا العػػالـ يمكنػػه أف يإلرقّػػى أيضػػًا فػػي  وحيػػث أفّ 
 الكماالت.

 
 

(62) 
 في معنى آية الكتاب األقدس

 
ة فمػا معنػى "إّنو منن أىنل الّضنالل ولنو ينأتي بكنّل األعمنال"الّطؤاؿ  جاء في الكإلاب ا قدس  

  ذ  اآليةب
 

و ػػو  –المباركػػة أّف أطػػاس الفػػوز والفػػالح  ػػو عرفػػاف اهلل  الجػػواب  المّصػػود مػػف  ػػذ  اآليػػة 
ولػوال العرفػاف  –و ػي فػرع  –وبعد معرفة اهلل إلكوف ا عماؿ الّصالحة اّلإلي  ي ثمػّرة اإليمػاف  –أصؿ 

ـّ المطموب.الحإلجب اإلنطاف عف الحؽّ  ذا احإلجب فميس ليعماؿ الّصالحة ثمر ا الإلّا  ة وات
 

لّنفوس المحإلجبة عف الحّؽ مإلطاوية مهما كاف عممها صالحًا أـ والمّصود مف  ذ  اآلية أّف ا 
طالحػػًاة والمػػراد  ػػو أّف عرفػػاف الحػػّؽ أصػػؿ وأّف ا عمػػاؿ فػػرعة ومػػع ذلػػؾ فػػال بػػّد مػػف وجػػود فػػرؽ بػػيف 

 الّصالح والّطالح مف المحإلجبيفة  ّف المحإلجب الّذي حطنت أخالقه وأعماله الئؽ  ف يبفر
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مذنب الّذي طاءت أخالقه وأعماله فمحروـ مف فضػؿ اهلل ومو بإلػه وذلػؾ  ػو اهلل لهة أّما المحإلجب ال 
 الفرؽ.

 
ة بػػػدوف معرفػػػة اهلل ال يكػػػوف إذًا فالمّصػػػود مػػػف اآليػػػة المباركػػػة  ػػػو أّف مجػػػرد ا عمػػػاؿ الخيرّيػػػ

 يف أو الّدخوؿ في ممكوت اهلل.ة والفوز والفالح الّطرمديّ طبب الّنجاة ا بديّ 
 
 

(63) 
 بعد تعود األرواحالّنفس الّناطقة 

 
الّطؤاؿ  بماذا إلّوـ الّنفس الّناطّة بعد مفارقة ا جطاد وصػعود ا رواحب ولنفػرض أّف الّنفػوس  
ة. فبمػػػاذا إلّػػػوـ الػػػّنفس الّناطّػػػة والحيػػػاة ا بدّيػػػ دة بفيوضػػػات روح الّػػػدس إلّػػػوـ بػػػالوجود الحّيّػػػيّ المؤّيػػػ

 ليرواح المحإلجبةب
 

وأّنػه قػائـ بالػّذاتة والػّروح عػرض وأّنهػا قائمػة بجػو ر  الجواب  يظّف البعض أّف الجطد جػو ر 
البدفة بينما أّف الػّنفس الّناطّػة  ػي الجػو ر والجطػد قػائـ بهػاة فمػو إلالشػى العػرض أي الجطػـ فجػو ر 

 الّروح باؽ.
 

بهػػذا الجطػػدة يعنػػي ليطػػت  ثانيػػًا إّف الػػّنفس الّناطّػػة أي الػػّروح اإلنطػػانّية لػػيس لهػػا قيػػاـ حمػػوليّ  
دة عػف ذلػؾة ومػا الجطد  ّف الحموؿ والّدخوؿ مف خصائص ا جطاـ والػّنفس الّناطّػة مجػرّ  بداخؿ  ذا

ؽ كانػػت فػػي ا صػػؿ داخمػػة فػػي  ػػذا الجطػػد حإلّػػى إلحإلػػاج بعػػد خروجهػػا إلػػى مّػػّرة بػػؿ كػػاف لمػػّروح إلعمّػػ
ذا ؽ  ػػذا الّطػػراج بػػالمرآةة فحينمػػا يكمػػؿ صػػفاء المػػرآة يطػػطع نػػور الّطػػراج فيهػػا ويظهػػرة وات بالجطػػد كإلعمّػػ

 رت المرآة أوإلببّ 
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انكطرت يخإلفي الّنورة فالّنفس الّناطّة فػي ا صػؿ أي الػّروح اإلنطػانّي لػـ إلكػف حالَّػة فػي  ػذا الجطػد  
ولػػـ إلكػػف قائمػػة بػػه حإلّػػى إلحإلػػاج بعػػد إلحميػػؿ  ػػذا الإّلركيػػب الجطػػدّي إلػػى جػػو ر إلّػػوـ بػػهة بػػؿ إّف الػػّنفس 

ة لهػا شخصػػّية مػف ا صػػؿ ولػـ إلحصػػؿ بواطػػطة الّناطّػة  ػػي الجػو ر والجطػػد قػائـ بػػهة فػالّنفس الّناطّػػ
ى وإلإلرقّػػى صػػاإلها فػػي  ػػذا العػػالـ إلإلّػػوّ  ػػذا الجطػػدة وغايػػة مػػا  نالػػؾ أّف إلعّينػػات الػػّنفس الّناطّػػة وإلشخّ 

فػػي أطػػفؿ دركػػات الجهػػؿ محجوبػػة محرومػػة عػػف مشػػا دة  وإلحصػؿ عمػػى مراإلػػب الكمػػاؿة أو أّنهػػا إلظػػؿّ 
 آيات اهلل.

 
*** 

 
إلي إلإلرّقى بها الّروح اإلنطانّي أي الّنفس الّناطّة بعػد صػعود ا مػف الّطؤاؿ  ما  ي الواططة الّ 

  ذا العالـ الفانيب
 
في العػالـ اإللهػّي  ي لمّروح اإلنطانّي بعد قطع عالقإله مف الجطد الإّلرابيّ الجواب  يحصؿ الإّلرقّ  

الّنفػوس اإلنطػانّية  إّما بالفضؿ الّصرؼ والمو بة الّربانّية أو بطمب المبفرة وا دعيػة الخيريػة مػف طػائر
 ات العظيمة اّلإلي إلجري باطمه.أو بطبب الخيرات والمبرّ 

 
 

(64) 
 بقاء أرواح األطفال

 
ذيف يصػػعدوف قبػػؿ البمػػوغ أو يطػػّطوف مػػف الػػّرحـ قبػػؿ الّطػػؤاؿ  كيػػؼ إلكػػوف حالػػة ا طفػػاؿ الّػػ 
 الميعادب
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ثػوا ئات ولػـ يإلموّ طػيّ فضؿ اهللة وحيث أّنه لـ إلظهر منهـ  الجواب   ؤالء ا طفاؿ  ـ في ظؿّ   
 بهوطاخ عالـ الّطبيعةة لهذا فهـ مظا ر الفضؿ وإلشممهـ لحظات ا عيف الّرحمانّية.

 
 

(65) 
 الحياة األبدّية والّدخول في الممكوت

 
إّنػػؾ إلطػػهؿ عػػف الحيػػاة ا بدّيػػة والػػّدخوؿ فػػي الممكػػوتة والجػػواب إّف الممكػػوت فػػي االصػػطالح  

ذا إلعبير وإلشبيه ال حّيّة وال واقعة  ّف الممكوت ليس بمكاف وال جطـ الّظا رّي يّاؿ له الّطماء لكّف  
بّؿ  و مّّدس عف الّزمػاف والمكػافة  ػو عػالـ روحػانّي وعػالـ رحمػانّي ومركػز الّطػمطنة اإللهّيػة ومجػّرد 
عف الجطـ والجطمانّيات ومنّز  مّّدس عف أو اـ عالـ اإلنطافة  ّف الإّلحديد في المكاف مف خصائص 

 اـ ال ا رواح. والمكاف والّزماف محيطاف بالجطد ال بالعّؿ والّروح.ا جط
 

فانظروا إّف جطـ اإلنطاف له مكاف في موضع صبير يشػبؿ شػبريف مػف ا رض ال أكثػر مػف  
ذلػػؾة ولكػػّف الػػّروح والعّػػؿ اإلنطػػانّي يطػػير فػػي جميػػع الممالػػؾ وا قػػاليـة بػػؿ فػػي  ػػذا الفضػػاء الّطػػماوّي 

حػػيط بكػػّؿ مػػا فػػي الكػػوفة ويكإلشػػؼ مػػا فػػي الّطبّػػات العميػػا ومػػا كػػاف عمػػى بعػػد ال الػػّذي ال يإلنػػا ىة وم
طػواءة  ّف  يإلنا ىة ذلؾ  ّف الّروح ليس لها حّيز وال مكافة وا رض والّطماء بالّنطبة لمّروح عمى حػدّ 

 لها في كميهما اكإلشافات ولكّف الجطـ محصور في مكاف وال عمـ له بما طوا .
 

عمى قطميف  حياة الجطـ وحياة الّروحة أّما الحياة الجطمانّية فهي عبػارة عػف  وأّما الحياة فهي 
 حياة الجطدة وأّما حياة الّروح فهي
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عبارة عف الحياة الممكوإلّيػةة والوجػود الممكػوإلّي  ػو االطإلفاضػة مػف الػّروح اإللهػّي و ػو االنإلعػاش مػف  
ف كػػاف لهػػا وجػػود غيػػ يف عػػدـ ر أّنهػػا عنػػد المّّدطػػيف الّروحػػانيّ نفحػػات روح الّػػدسة فالحيػػاة الجطػػمانّية وات

صرؼ ومػوت مطمػؽة مػثاًل إّف اإلنطػاف موجػود و ػذا الحجػر أيضػًا موجػودة ولكػف أيػف وجػود اإلنطػاف 
ف كاف موجودًا ولكّف وجود  عدـ بالّنطبة لوجود اإلنطافة والمّصػود  مف وجود  ذا الحجرب فالحجر وات

وح الّدس كما يطإلفيض الورد مف فصػؿ الّربيػع الجديػد رّ المف الحياة ا بدّية  و االطإلفاضة مف فيض 
ونطماإله ونفحاإله. فانظروا إّف  ذا الورد كاف في ا ّوؿ له حياة وكانت الحياة جمادّيػةة لكّنػه نػاؿ حيػاة 
جديػدة حينمػػا قػػدـ موطػػـ الّربيػع وفاضػػت طػػحائبه وأشػػرقت شمطػػه الّنورانّيػة بحرارإلهػػا فهصػػبح عطػػرًا فػػي 

 بالّنطبة إلى الحياة الثّانّية  ي ممات. ىّمطافةة فحياة  ذا الورد ا ولنهاية الّطراوة وال
 

والمّصػػد أّف الحيػػاة الممكوإلّيػػة  ػػي حيػػاة الػػّروح و ػػي حيػػاة أبدّيػػة منز ػػة عػػف الّزمػػاف والمكػػاف  
 كالّروح اإلنطانّية اّلإلي ال مكاف لهاة  ّنؾ لو بحثت في جطـ اإلنطاف ما وجدت لمّروح مكانًا وال موقعاً 

ؽ  ػػذ  الّشػػػمس بهػػػذ  ؽ بهػػػذا الجطػػـ كإلعمّػػػدة ال مكػػػاف لهػػػا أبػػدًاة لكػػػف لهػػا إلعمّػػػخاصػػًاة  ّف الػػػّروح مجػػرّ 
ؽ بهػاة فعػالـ الممكػوت عمػى  ػذا المنػواؿ مّػّدس عػف المرآةة فميس لمّشمس مكػاف بػالمرآة ولكػف لهػا إلعمّػ

ّممػسة فهػذا العّػؿ الموجػػود كػّؿ مػا يػرى بػالعيف أو يػػدرؾ ببير ػا مػف الحػواس كالّطػمع والّشػػـ والػّذوؽ وال
والمطّمـ بوجود  فػي اإلنطػاف أيػف مكانػه مػف جطػمهب إّنػؾ لػو بحثػت فػي جطػـ اإلنطػاف بػالعيف والّطػمع 

ة فكػػذلؾ وطػػائر الحػػواس ال إلجػػد شػػيئًا بينمػػا  ػػو موجػػودة إذًا لػػيس لمعّػػؿ مكػػاف ولكػػف لػػه عالقػػة بػػالمذّ 
 ّمبة وكذلؾ الممكوت ليسؽ بالالممكوتة والمحّبة أيضًا ال مكاف لها بؿ لها إلعمّ 
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ؽ باإلنطػػػافة أّمػػػا الػػػّدخوؿ فػػػي الممكػػػوت فهػػػو بمحّبػػػة اهلل واالنّطػػػاع والإلّّػػػديس لػػػه مكػػػاف بػػػؿ لػػػه إلعمّػػػ 
 والإلّنزيهة ويكوف بالّصدؽ والّصفاء والوفاء واالطإلّامة والإّلضحية.

 
مؤمنػوف بػاهلل ة لكػّف  ػؤالء الػّذيف  ػـ أبػديّ  إذًا اإلضح مف  ػذ  البيانػات أّف اإلنطػاف بػاٍؽ وحػيّ  

بػة يعنػي أبدّيػة. أّمػا إلمػؾ الّنفػوس المحإلجبػة عػف الحػّؽ مػع أّف لهػـ وف اهلل ويوقنوف به فحيػاإلهـ طيّ ويحبّ 
ة والّظفػر أيضػًا حػّي ولكػّف ة وبالّنطبة لحيػاة المػؤمنيف عػدـة مػثاًل إّف العػيف حّيػحياة لكّنها حياة ظممانيّ 

حجػػر لػػه وجػػود واإلنطػػاف أيضػػًا لػػه وجػػودة ولكػػّف وجػػود حيػػاة الّظفػػر بالّنطػػبة لحيػػاة العػػيف عػػدـة و ػػذا ال
الحجػػر بالّنطػػبة لوجػػود اإلنطػػاف عػػدـ ولػػيس لػػه وجػػودة  ّنػػه إذا إلػػوفي اإلنطػػاف وإلالشػػى جطػػمه وصػػار 

ف كػػػاف  معػػػدومًا فّّنػػػه يصػػػير جمػػػادًا كػػػالحجر والإلّػػػرابة إذًا صػػػار مػػػف الواضػػػح أّف الوجػػػود الجمػػػاديّ  وات
ف كػاف لهػا مػف وجودًا ولكّنه عدـ بالّنطبة إلى ا لوجود اإلنطانّية وكذلؾ الّنفوس المحإلجبة عف الحّؽ وات

ولكّنهـ معدوموف ومفّودوف بالّنطبة لموجود الّدطّي الحائزيف  وجود في  ذا العالـ وفي العالـ ا خرويّ 
 به أبناء ممكوت اهلل.

 
 

(66) 
 القضاء

 
ذ  ا كػاف أمػرًا محإلومػًا فمػا فائػدة الّطؤاؿ   ؿ الّضػاء المػذكور فػي الكإلػب اإللهّيػة أمػر محإلػوـ وات

 حإلراز منهباال
 

ؽة فالّضػػاء الجػػواب  الّضػػاء قطػػميف  أحػػد ما محإلػػوـ واآلخػػر مشػػروط والػػّذي يّػػاؿ لػػه معمّػػ 
 المحإلوـ  و الّذي ال إلبيير له وال إلبديؿة والّضاء
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ذًا  المشروط  و ممكف الوقوعة مثاًل الّضاء المحإلػوـ فػي  ػذا المصػباح أف يحإلػرؽ الػّد ف وينإلهػية  وات
يكػػوف انطفػػاؤ  محإلومػػًا ال يمكػػف الإّلبييػػر وال الإلّبػػديؿ  ّنػػه قضػػاء محإلػػوـة وكػػذلؾ خمّػػت قػػّوة فػػي  يكػػؿ 
اإلنطػػاف ولّمػػا إلػػزوؿ إلمػػؾ الّػػّوة وإلنإلهػػي ال شػػّؾ أّنػػه يإلالشػػى كالػػّد ف الموجػػود فػػي  ػػذا الّطػػراج حينمػػا 

وب ريػح شػديدة مػع بّػاء الػّد فة يحإلرؽ ينطفػئ يّينػًا. وأّمػا الّضػاء المشػروط فهػو كّطفػاء الّطػراج بهبػ
  ذا  و الّضاء المشروط فاالحإلراز واليّظة والمحافظة واالحإلياط مف  ذا مثمر ومفيد.

 
نطفػاء الّطػراج عنػد إنإلهػاء د نػه فػّّف  ػذا ال يّبػؿ الإّلبييػر وال اأّما الّضاء المحإلوـ الّذي  ػو ك 

 راج حإلمًا.الإلّبديؿ وال الإلّهخيرة وال بّد مف أف يّع وأف ينطفئ الطّ 
 
 

(67) 
 تأثير الّنجوم

 
 الّطؤاؿ   ؿ لهذ  الّنجوـ الّطماوية إلهثيرات معنوّية في الّنفوس اإلنطانّية أـ الب 

 
ّيػػًا واضػػحًا الجػػواب  إّف لػػبعض الكواكػػب الّطػػماوّية عمػػى ا رض والكائنػػات ا رضػػّية إلػػهثيرًا مادّ  

ي ا رض وجميػع الكائنػػات الحػػّؽ وعنايإلػه إلرّبػػمشػهودًا ال يحإلػػاج إلػى بيػػافة فػانظروا إّف الّشػػمس بعػوف 
ا رضػػّيةة فمػػوال ضػػياء الّشػػمس وحرارإلهػػا النعػػدمت الكائنػػات ا رضػػّية بالكّمّيػػةة أّمػػا الإلّػػهثيرات المعنوّيػػة 

ف كانت إلبدو كشيء عجيب مطإلبرب إالّ  ّت الّنظر في  ذ  المطهلة فّّنػؾ ال إلعجػب أّنؾ لو دقّ  فهي وات
 ميف الّطابّيف الّذيف اطإلنبطوا أحكامًا مف حركات الّنجوـالمنجّ كثيرًاة وليس المّصود أّف 
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مػػيف الّطػػابّيف كانػػت ضػػربًا مػػف كانػػت أحكػػامهـ مطابّػػة لمواقػػعة  ّف أحكػػاـ إلمػػؾ الّطوائػػؼ مػػف المنجّ  
يفة بػػػؿ كانػػػت أو ػػػاـ الهنػػػد وخرافػػػات اليونػػػاف يف والكمػػػدانيّ يف واآلشػػػوريّ ا و ػػػاـ أوجػػػد ا كهنػػػة المصػػػريّ 

ئر عبَّػػػاد الكواكػػػبة والمّصػػػود أّف  ػػػذا العػػػالـ الػػػّذي ال يإلنػػػا ى كهيكػػػؿ اإلنطػػػاف وجميػػػع والّرومػػػاف وطػػػا
أجزائػػػه مػػػرإلبط بعضػػػها بػػػبعض ومإلطمطػػػمة فػػػي نهايػػػة اإلإلّػػػافة يعنػػػي كمػػػا أّف أعضػػػاء  يكػػػؿ اإلنطػػػاف 

ر بعضػػها بػػبعض كػػذلؾ أجػػزاء  ػػذا الكػػوف الػػّذي ال وأركانػػه وأجػػزاء  ممإلزجػػة مإلعاونػػة ومإلعاضػػدة ومإلػػهثّ 
 ر بعضػػها بػػبعض معنػػىً ى كالهيكػػؿ اإلنطػػانّي أعضػػاؤ  وأجػػزاؤ  مػػرإلبط بعضػػها مػػع بعػػض ومإلػػهثّ يإلنػػا 

جميػػع ا ركػػافة ولػػيس فػػي  ػػذ   ر جميػػع الجطػػـ وا ذف إلطػػمع فإلهإلػػزّ وجطػػمًاة مػػثاًل العػػيف إلنظػػر فيإلػػهثّ 
ف المطػػػهلة شػػػبهةة  ّف عػػػالـ الوجػػػود أيضػػػًا كالّشػػػخص الحػػػّية فاالرإلبػػػاط الػػػّذي بػػػيف أجػػػزاء الكائنػػػات مػػػ

لوازمػػه الإلّػػهثير والإلّػػهثر طػػواء أكػػاف ذلػػؾ جطػػمانّيًا أو معنوّيػػًاة ولنضػػرب  ػػذا المثػػؿ المخإلصػػر لمّنفػػوس 
المنكرة لمإلّهثيرات المعنوّية في الجطمانّيات  و أّف ا صوات وا لحاف البديعػة والبنػاء المطػرب عػرض 

ر صماخ ا ذف فيحصؿ الهواء يإلهثّ ج يحممه الهواء  ّف الّصوت عبارة عف الإّلموجات الهوائّية ومف إلموّ 
عػدمًا إلػهإلي  االطإلماعة فانظروا اآلف إّف الإّلموجػات الهوائّيػة اّلإلػي  ػي عػرض مػف ا عػراض واّلإلػي إلعػدّ 

ي لمخطػػرة إذًا ر فيهػػا نهايػػة الإلّػػهثير فيضػػحؾ ويبكػػي بدرجػػة إلػػؤدّ بالجػػذب والولػػه لػػروح اإلنطػػافة وإلػػؤثّ 
ؿ ّي والإّلموجػػات الهوائّيػػة اّلإلػػي يطػػبّ الحظػػوا مػػا  ػػي المناطػػبة بػػيف الػػّروح اإلنطػػان بها ا إلػػزاز الهػػواء فيحػػوب

اإلنطاف مف حاؿ إلى حػاؿ وينّمػب انّالبػًا كّمّيػًا بحيػث ال يبّػى لػه صػبر وال قػرارة فػانظروا مػا أعجػب 
ي ويدخؿ في المطػإلمع ومػع  ػذا إلحصػؿ إلػهثيرات عظيمػة ة  ّنه ليس شيء يخرج مف المبنّ  ذ  الّضيّ 

رات كما طػبؽ ذكر ػا فػي بّد لهذا االرإلباط العظيـ الّطائد بيف الكائنات مف إلهثيرات وإلهثّ  روحانّيةة إذًا ال
 ر وإلهثيرة إلهثّ كيفيّ 
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رة وا ذف يصػبي والػّروح ا جزاء وا عضاء اإلنطانّية بعضها ببعضة مثاًل العػيف إلنظػر والّمػب يإلػهثّ  
ء اإلنطػافة فمػا  ػذ  الػّروابط ومػا ر والّمب يرإلػاح والفكػر يإّلطػع وإلحصػؿ حالػة نشػاط لجميػع أعضػاإلإلهثّ 

ة بػػيف أعضػػاء الجطػػـ اإلنطػػانّي رات المعنوّيػػوالإلّػػهثّ  والإلّػػهثير  ػػذ  المناطػػبات وحيػػث يوجػػد  ػػذا االرإلبػػاط
اّلذي  و كائف مف الكائنات الجزئّيةة فػال بػّد مػف وجػود االرإلبػاط الجطػمانّي والمعنػوّي كميهمػا بػيف  ػذ  

ة وبػالّرغـ مػف أّنػه ال يمكػف بالّواعػد الموجػودة والفنػوف الحاضػرة كشػؼ الكائنات الكّمّية اّلإلػي ال إلإلنػا ى
  ذ  الّروابطة إال أّف وجود ا بيف الكائنات الكّمّية واضح ومطّمـ به.

 
وخالصة الّوؿ أّف  ذ  الكائنات كّمّية أـ جزئّية مرإلبط بعضها ببعض بالحكمة البالبة اإللهّية  

ـّ وفػي الإّلرإليػب الكمّػّية ر بعضها ببعضة ولوال ر ومإلهثّ ومؤثّ  ذلؾ لحصؿ اخإلالؿ وفإلور في الّنظػاـ العػا
مة و ذ  بة مكمّ وحيث أّف  ذ  الكائنات مرإلبط بعضها ببعض في نهاية اإلإلّاف لهذا نجد ا منظمة مرإلّ 

 المطهلة جديرة باالطإلّصاء.
 
 

(68) 
 مسألة الجبر واالختيار

 
 أو مجبور وليس له اخإليارب الّطؤاؿ   ؿ اإلنطاف في جميع أعماله فاعؿ مخإلار 

 
ف شػاء اهلل فػي يػوـ الجواب  إّف  ذ  المطهلة مف أمّ   هات المطائؿ اإللهّية و ي غامضة جػّدًا وات

بإلداء بالبداء طنشرع في بيانها بالإلّفصيؿ ومع  ذا فمنإلكّمـ عنها اآلف مخإلصرًا في كممػات آخر عند اال
 قميمةة وذلؾ
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عإلطػػاؼ وباالخإلصػػار اإلنطػػاف كالعػػدؿ واإلنصػػاؼ والّظمػػـ واالإّف ا مػػور اّلإلػػي إلػػدخؿ إلحػػت اخإليػػار  
عظيمػػًا فيهػػاة ولكػػف  نػػاؾ  الّشػػرة فمػػف الواضػػح المعمػػوـ أّف إلرادة اإلنطػػاف دخػػالً أفعػػاؿ أعمػػاؿ الخيػػر و 

أمػػػور مجبػػػوؿ ومجبػػػر عميهػػػا اإلنطػػػاف كػػػالّنوـ والمػػػوت والإّلعػػػرض ليمػػػراض وانحطػػػاط الّػػػوى والّضػػػرر 
  ّنه مجبر عميها. ادة اإلنطاف و و غير مطؤوؿ عنهوالخطارة فهي ليطت إلحت إرا

 
وأّمػػا فػػي أعمػػاؿ الخيػػر وأفعػػاؿ الّشػػر فهػػو مخّيػػر فيهػػا وإلصػػدر عنػػه باخإليػػار ة مػػثاًل يمكنػػه أف  

يشػػإلبؿ بػػذكر اهللة أو إذا أراد أف يشػػإلبؿ بػػذكر غيػػر ة وفػػي اطػػإلطاعإله أف يكػػوف شػػمعة موقػػدة مػػف نػػار 
محّبًا لمعالـ أو مببضًا لبني آدـة أو يشإلبؿ بحػّب الػّدنيا أو يكػوف  ر له أف يكوفمحّبة اهللة ومف الميطّ 

 فه واخإليار  ولهذا فهو مطؤوؿ عنها.عاداًل أو ظالمًاة فهذ  ا عماؿ وا فعاؿ إلحت إلصرّ 
 

إلاف و نػػػاؾ مطػػػهلة أخػػػرى و ػػػي أّف البشػػػر عجػػػز صػػػرؼ وفّػػػر بحػػػتة والّػػػّوة والّػػػدرة مخإلّصػػػ 
رادة اهلل ذي الكبريػاءة كمػا  ػو مػذكور فػي اإلنجيػؿ مإلعمّ  والّدنوّ  بالحضرة ا حديةة والعموّ  ّاف بمشػيئة وات

ػػاريّ اال يصػنع كهطػًا عزيػزًا وقػػدحًا ذلػياًل فمػيس لسبريػؽ الػػّذليؿ حػؽّ  اريّ أّف اهلل كالّفّخػ  عإلػراض عمػى الفخَّ
ّنفػػوس بّولػػه لمػػاذا لػػـ إلصػػنعني كهطػػًا عزيػػزًا إلإلناوبػػه ا يػػدية والمّصػػود مػػف  ػػذ  العبػػارة أّف مّامػػات ال

عإلػػراض بّولػه إلهػػي لمػاذا لػػـ مخإلمفػةة فالػذي فػػي المّػاـ ا دنػػى مػف الوجػػود كالجمػاد ال حػّؽ لػػه فػي اال
عإلراض بّولػه لمػاذا حرمإلنػي مػف كمػاالت العػالـ الت الّنباإلّيةة وكذلؾ ليس لمّنبات حؽ االاإلعطني الكم

إلنطانّيةة بؿ إّف كػّؿ ا شػياء الحيوانّية كذلؾ الحيواف ال يميؽ به أف يشكو مف حرمانه مف الكماالت ا
 ى الكماالت في رإلبإلها فالكائنات الّدانيةكاممة في مراإلبها ويجب عميها أف إلإلحرّ 
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كما طبؽ ليس لها الحّؽ وال الّصالحّية لمّاـ وكماالت ما  و أعمى منهاة بؿ يجػب عميهػا أف إلطمػب  
ذا فػػاالكمػػاؿ والّرقػػّي فػػي رإلبإلهػػاة وكػػذلؾ طػػكوف اإلنطػػاف وحركإلػػه يإلوقّ  ف عمػػى إلهييػػد الحضػػرة ا حدّيػػةة وات

انّطع عنػه المػدد اإللهػّي لمػا اطػإلطاع عمػؿ الخيػر أو فعػؿ الّشػرة ولكػف عنػدما يهإليػه مػدد الوجػود مػف 
رّب الجػػود فّّنػػه يطػػإلطيع أف يعمػػؿ الخيػػر وأف يفعػػؿ الّشػػر كميهمػػاة أّمػػا لػػو انّطػػع المػػدد يكػػوف عػػاجزًا 

ؽ البػاري وإلهييػد  فػي الكإلػب المّّدطػةة مثػؿ  ػذا المّػاـ مثػؿ بالكّمّيةة  ذا  و الّطبب فػي ذكػر أمػر إلوفيػ
كػت أبػدًاة ومػع وجػود  ػذا فحيثمػا ؾ بّػّوة الّريػاح والبخػارة فػّذا انّطعػت  ػذ  الّػّوة مػا إلحرّ الّطػفينة إلإلحػرّ 

هػػت إلػػى الّشػػرؽ إلػػذ ب إلػػى جػػا  المطمػػوبة فػػّف وجّ إلّ قػػّوة البخػػار إلػػدفعها إلػػى اال اف فػػّفّ ههػػا الّطػػكّ يوجّ 
هػػت إلػػى البػػرب إلػػذ ب إلػػى البػػربة فهػػذ  الحركػػة ليطػػت مػػف الّطػػفينة بػػؿ مػػف الّريػػػاح ف وجّ الّشػػرؽ وات 

ة مػف فػيض الػّرحمفة ولكػّف اخإليػار الخيػر أو والبخارة وكذلؾ جميػع حركػات اإلنطػاف وطػكناإله مطػإلمدّ 
 الّشر راجع لسنطاف.

 
مػه طريػؽ العػدؿ والّظمػـ وكذلؾ لو عيَّف الممؾ حاكمًا لهذ  المدينة وأعطػا  الّطػمطة والّنفػوذ وعمّ  

فػّّف الممػؾ ال يرضػيه  ػذا  –ولو أّف ظممه بّػّوة الممػؾ ونفػوذ   –و ظمـ  ذا الحاكـ مبموجب الّانوفة ف
بػػهة والمّصػػود أّف اخإليػػار  الّظمػػـة ولػػو عػػدؿ كػػاف ذلػػؾ بنفػػوذ الممػػؾ أيضػػًاة والممػػؾ يرضػػيه  ػػذا ويطػػرّ 

مػف اهلل الّػديرة فالّطػمطنة  ؼ عمػى مػدد وجػوديّ الخير والّشر راجع إلى اإلنطاف وفي كّؿ ا حػواؿ يإلوقّػ
اإللهّيػػة عظيمػػة والكػػّؿ أطػػير فػػي قبضػػة قدرإلػػهة والعبػػد ال قػػدرة لػػه عمػػى أمػػر بّرادإلػػهة واهلل  ػػو المّإلػػدر 

 ووا ب الّّوة لجميع الكائناتة فهذ  المطهلة صارت واضحة مشروحة والّطالـ. الّويّ 
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 (69) 

 األرواحاإلليام والكشفّيات والّرؤيا وتسخير 
 

هػـ يإلكّممػوف مػع ا رواح فكيػؼ عي بعض الّناس أّف لهـ كشػفّيات روحانّيػة يعنػي أنّ الّطؤاؿ  يدّ  
 يكوف  ذاب

 
الجواب  إّف االكإلشػافات الّروحانّيػة عمػى قطػميف  أحػد ما أو ػاـ و ػو مصػطمح طػائر ا قػواـة  

ّػةة فػانظروا إّف لمّػّوة المفكبػرة فػي رميػا ويوحنػاة و ػذ  حّيات شػعيا و إواآلخر كالّرؤيا ولػه حّيّػة مثػؿ رؤيػا 
ؽ فػػػي الخػػػارج اإلنطػػػاف نػػػوعيف مػػػف الإّلصػػػّور  نػػػوع صػػػحيح إذا اقإلػػػرف بالإّلصػػػميـ والإلّنفيػػػذ وذلػػػؾ يإلحّّػػػ

كالإلّػػػػدابير الّصػػػػائبة واآلراء الّطػػػػديدة واالكإلشػػػػافات الفنّيػػػػة واخإلػػػػراع الّصػػػػنائع الجديػػػػدةة ونػػػػوع آخػػػػر مػػػػف 
 ومة ال نإليجػة لهػا وال ثمػر ولػيس لهػا حّيّػةة بػؿ  ػي إلإلمػّوج  و أفكار فاطدة وخياالت مو و الإّلصّورات 

كهمواج بحر ا و اـ وإلذ ب كهضباث أحالـة وكذلؾ الكشفّيات الّروحانّية عمى قطػميف  أحػد ما رؤيػا 
رؤيػػا ا نبيػػاء ليطػػت أحالمػػًا بػػؿ اكإلشػػافات روحانّيػػة لهػػا فا نبيػػاء واالكإلشػػافات الّروحانّيػػة ليصػػفياءة 

كذا فهجاب بكذاة فهذ  الّرؤيا فػي عػالـ اليّظػة  له وؿ رأيت شخصًا في صورة كذا وقمتحّيّةة مثاًل يّ
ال الّنوـة  ي اكإلشافات روحانّية لكف يعّبر عنها بالّرؤيا. والّطـ اآلخر مف الكشفّيات الّروحانّيػة أو ػاـ 

الػّدليؿ الواضػح عمػى ج أّف لهػا حّيّػةة و الكثير مف الّطذّ  ة يظفّ ـ بكيفيّ صرؼة ولكّف  ذ  ا و اـ إلإلجطّ 
 د حكاية و رواية. ذا أّنه ال إلوجد نإليجة وال إلثمر مطمًّا مف إلطخير ا رواح بؿ  و مجرّ 

 
 واعمـ أّف الحّيّة اإلنطانّية محيطة بحّائؽ ا شياء وإلكشؼ حّائؽ 
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ّػػػة ها وأطػػػرار اة فمػػػثاًل كػػػّؿ  ػػػذ  الّصػػػنائع والبػػػدائع والعمػػػوـ والمعػػػارؼ كشػػػفإلها الحّيا شػػػياء وخواّصػػػ 
ـّ كشػػػفإلها الحّيّػػػة اإلنطػػػانّيةة وكانػػػت  ػػػذ  الفنػػػوف والعمػػػوـ والبػػػدائع والّصػػػنائع وقإلػػػًا مػػػا طػػػرّ  ًا مكنونػػػًاة ثػػػ

اإلنطانّية بالإّلدري ة وأإلت بها مف حّيز البيب إلى حّيز الّشهودة إذًا ثبػت أّف الحّيّػة اإلنطػانّية محيطػة 
ضة و ػي كاشػفة ي الّطػماء و ػي فػي ا ر با شياء  ّنها إلكشؼ أمريكا و ي في أوروباة وإلكشػؼ مػا فػ

ة عمى حّائؽ الموجوداتة فهذ  الكشفّيات الواقعّية المطابّػة لمحّيّػة  ػي كالّرؤيػا فق طرار ا شياء ووا
لهػػاـ رحمػػانّي وائػإلالؼ ا رواح  كمػا يّػػوؿ  كػػذا رأيػت و كػػذا قمػػت  اإلنطػػانّيةاّلإلػي  ػػي إدراؾ روحػانّي وات

رواح إدراكات عظيمة بدوف وطائط الحواس الخمس كالعيف وا ذف ولها ف أّف ليو كذا طمعتة إذًا إلبيَّ 
حػػاد مّػػّدس عػػف الػػو ـ والّيػػاس وإلػػللؼ منػػّز  عػػف إلّ ايف إدراكػػات روحانّيػػة ومكاشػػفات وجدانّيػػة ولمّروحػػانيّ 

يمّيػػاالّزمػػاف والمكػػافة مػػثاًل مػػذكور فػػي اإلنجيػػؿ أّف موطػػى و  أإليػػا عنػػد المطػػيح فػػي جبػػؿ طػػابور فمػػف  ات
  ذ  ا لفة لـ إلكف جطمانّية بؿ كانت كيفّية روحانّية عّبر عنها بالمالقاة. الواضح أفّ 

 
ونوع آخر مف اطإلحضار ا رواح ومحادثإلها والمخابرة معها و و أو اـ وخياؿ صرؼة ولكّنها  

إلبػػدو كهّنهػػا حّيّػػةة فعّػػؿ اإلنطػػاف وفكػػر  يكإلشػػؼ الحّػػائؽ أحيانػػًاة وإلوجػػد آثػػار ونإلػػائ  مػػف ذلػػؾ الفكػػر 
اؼة فهذا الفكر له أطاس ولكّف أمورًا كثيرة إلّمر بخاطر اإلنطاف كهمواج البحر و ي أو ػاـة ال واالكإلش

كػػذلؾ يػػرى اإلنطػػاف رؤيػػا فػػي عػػالـ الّنػػوـ فإلظهػػر عيانػػًا كمػػا رأىة و ثمػػر لهػػا وال إلإلرإلّػػب عميهػػا نإليجػػةة 
خػػابرات ا رواح أو وآونػػة يحمػػـ أحالمػػًا ال ثمػػر لهػػا مطمّػػًا. والمّصػػود أّف  ػػذ  الحػػاؿ اّلإلػػي نطػػّميها م

 مخاطبات ا رواح عمى قطميف  أحد ما أو اـ محضة واآلخر عبارة
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يمّياشعياة وكمالقاة المطيح مع موطى و ات عف الّرؤى المذكورة في الكإلاب المّّدس كرؤيا يوحنا و   ة فهذ  ات
 لها حّيّة ولها آثار عجيبة في العّوؿ وا فكار وانجذابات عظيمة في الّموب.

 
 

(71) 
 األمراض بالوسائط الّروحانّيةعالج 

 
 الّطؤاؿ  كيؼ يشفي بعضهـ المرضى بالوطائط الّروحانّية أي بدوف دواءب 

 
بهػا فّّنػا نعيػد بيانهػا لإلػدركها  ّف كنػت لػـ إلمػـّ فػطػبؽ بيػاف  ػذ  المطػهلة بالإلّفصػيؿ الجواب  لّػد  

ّيػػػة وقطػػػماف با طػػػباب المادّ إلمامػػًاة فػػػاعمـ أّف العػػػالج والإلّػػػداوي بػػدوف دواء عمػػػى أربعػػػة أقطػػػاـ  قطػػماف 
اف فهحػد ما  ػو أّف الّصػحة والمػرض قػي الحّيّػة لهمػا طػرياف ّيػبالوطائؿ الّروحانّيةة أّما الّطػماف المادّ 

ة بطػػيء بػػيف البشػػر ولكميهمػػا عػػدوى وانإلّػػاؿة أّمػػا عػػدوى المػػرض فطػػريعة وشػػديدة ولكػػّف انإلّػػاؿ الّصػػحّ 
إلّػؿ أجػزاء المكػروب مػف أحػد ما إلػى اآلخػرة وكمػا أّف ًاة فمػو أّف جطػميف إلماّطػا فمػف المؤكػد أف إلنجػدّ 

ة أيضػػػًا فػػػي شػػػخص مػػػا الّصػػػحة الإلّاّمػػػالمػػػرض ينإلّػػػؿ مػػػف جطػػػد إلػػػى آخػػػر ويطػػػري بطػػػرعة شػػػديدةة فربّ 
ًا فػػي شػػخص مػػريضة والمّصػػود أّف عػػدوى صػػحيح إلكػػوف طػػببًا فػػي إلخفيػػؼ وطػػهة مػػرض بطػػيط جػػدّ 
ي ًا وقميػؿ الإلّػهثيرة ولهػذا كػاف إلػهثير  جزئّيػًا فػدّ المرض شديدة وطريعة الإلّهثيرة وانإلّاؿ الّصحة بطيء جػ

ب عمػى المػرض الخفيػؼ فػي ا مراض البطيطة جّدًاة يعني أّف الّّوة الّشديدة فػي الجطػـ الّصػحيح إلإلبمّػ
الجطـ العميؿة فإلوجد الّصحة و ذا قطـ واحد. أّما الّطـ اآلخر فهو الّّوة المبناطيطّيةة إلمؾ الّػّوة اّلإلػي 

 قد
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ثير بهػا مػف جطػـ فػي جطػـ آخػرة وربمػا إلكػوف طػبب الّشػفاءة و ػي أيضػًا لهػا إلػهثير بطػيطة يمكف الإلّه 
فػػّذا وضػػع شػػخص يػػد  فػػوؽ رأس شػػخص مػػريض أو عمػػى قمبػػه قػػد إلحصػػؿ فائػػدة لشػػخص المػػريضة 

رات الّنفطّية إلكوف طببًا لزواؿ المرضة و ذا الإلّهثير أيضًا والإلّهثّ  وذلؾ مف حيث أّف الإلّهثير المبناطيطيّ 
 ؼ وبطيط جّدًا.ضعي
 

ذاف إلكوف الّّوة الّروحّية واططة الّشفاء فيهماة فهحػد ما أما الّطماف اآلخراف الّروحانياف أي المّ  
عإلناء نحو شخص مريضة و ذا الّشخص المريض يكوف منإلظرًا  و أف يعإلني إنطاف صحيح إلماـ اال

ة مػػف الّػػّوة الّروحانّيػػة لهػػذا اإلنطػػاف ه طيكإلطػػب الّصػػحّ عإلّػػاد بهّنػػفاء ومعإلّػػدًا إلمػػاـ االبمهفػػة أيضػػًا لمّشػػ
ه الّشػخص الّطػميـ كػّؿ بيف الّصحيح والمريضة عمى أف يوجّ  إلاـّ  الّصحيحة بحيث يحصؿ ارإلباط قمبيّ 

رات الّنفطػانّية عنايإله لشفاء المريض الذي يكػوف عمػى يّػيف أيضػًا بحصػوؿ الّشػفاءة فمػف الإلّػهثير والإلّػهثّ 
 ياج ا عصاب إلصير طببًا لشفاء المريضة فمثاًل لو كػاف لشػخص رات و إلإلهّي  ا عصاب وإلمؾ الإلّهثّ 

ـّ إلبّشػ ر  فجػهة بإلحّّػؽ أمنيإلػه فػّّف أعصػابه إلإلهػّي  ويكػوف مريض أمنية وأمؿ في الحصوؿ عمى شيء ثػ
 يػػاج أعصػػابه  ػػذا طػػببًا فػػي زواؿ مرضػػه بالكّمّيػػةة وكػػذلؾ لػػو يّػػع حػػادث مػػروبع فجػػهة فّػػد يكػػوف ذلػػؾ 

ّية  ّنه لـ يـ فيصاب في الحاؿ بمرضة فمـ ينشه  ذا المرض بطبب مادّ مهّيجًا  عصاب شخص طم
ة ولذلؾ فّّف يهكؿ شيئًا ولـ يصؿ إليه شيءة بؿ إّف الذي أورثه  ذا المرض  و مجرد الإّلهّي  العصبيّ 

إلحّػػػؽ منإلهػػػى ا مػػػاني ببإلػػػة يبعػػػث فػػػي الػػػّنفس طػػػرورًا بحيػػػث يحصػػػؿ  يجػػػاف فػػػي ا عصػػػاب و منػػػه 
 ة.إلحصؿ الّصحّ 

 
ـّ الكامػؿ فيمػا بػيف شػخص الّطبيػب الّروحػانّي وشػخص المػريضة وا  لخالصة فّّف االرإلباط الإلّا

 إله إلىه بكّميّ بحيث أّف الّطبيب يإلوجّ 
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هػه عمػى شػخص الّطبيػب ه بكّمّيإله إلى ذلؾ الّطبيبة ويّصػر كػّؿ إلوجّ المريضة والمريض أيضًا يإلوجّ  
ب إلهػّي  ا عصػاب وبهيجػاف ا عصػاب يحػدث ةة فهذا االرإلباط يطػبّ الّروحانّي وينإلظر حصوؿ الّصحّ 

ما وليطت بدائمػة الإلّػهثيرة فمػثاًل لػو  ر في بعض ا حياف إلى حدّ الّشفاء. غير أّف  ذ  الوطائط قد إلؤثّ 
فػّّف  ػذ  الوطػائط ال إلكػوف مر مػًا لهػذا الجػرح حإلّػى  حًا أو أصػيب بجػر ابإلمى شخص بمرض شديد جػدّ 

أّف  ضة يعنػػي ال إلػػهثير لهػػذ  الوطػػائط فػػي ا مػػراض الّشػػديدةة إالّ يمإلػػئـة وال طػػببًا  ف يػػزوؿ  ػػذا المػػر 
 البنية قد إلطاعد عمى ذلؾة  ّف البنية الّوّية إلّاوـ المرض في غالب ا حيافة فهذا  و الّطـ الثّالث.

 
أّما الّطـ الّرابع فهو حصوؿ الّشفاء بّّوة روح الّدسة وليس  ذا مشروطًا بالإلَّماس وال بالّنظر  
وال بالحضػػور وال بػػهّي شػػرط مػػف الّشػػروط طػػواء أكػػاف المػػرض خفيفػػًا أـ شػػديدًاة وطػػواء أحصػػؿ حإلّػػى 

إلمػػػػاّس بػػػػيف الجطػػػػميف أـ الة وطػػػػواء أحصػػػػؿ ارإلبػػػػاط بػػػػيف المػػػػريض والّطبيػػػػب أـ الة وطػػػػواء أحضػػػػر 
 المريض أـ لـ يحضر. وذلؾ بّّوة روح الّدس.

 
 

(71) 
 ّيةالعالج بالوسائط المادّ 

 
والعػػالج الّروحػػانّي أّنػػه مػػف الممكػػف أف إلعػػال  ا مػػراض بػػالّّوة  مطػػهلة الطّػػبّ  ا فػػيطػػبؽ أْف بيَّّنػػ 

 .يّ المعنوّية ونإلكّمـ اآلف في العالج المادّ 
 

ال يػزاؿ فػػي درجػة الّطفولػة ولػػـ يصػؿ بعػد إلػػى حػّد البمػوغة وعنػػدما يصػؿ إلػى حػػّد  فعمػـ الطّػبّ  
 البموغ يكوف العالج بهشياء ال يكر ها
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وقهة وذلؾ با غذية والفواكػه والّنباإلػات الّمطيفػة المػذاؽة الّطّيبػة الّرائحػةة  ّف مػدخؿ شـّ اإلنطاف وال ذ 
ر ا عصػػػػاب جطػػػػمانّية أو بإلػػػػهثّ  ا بمػػػػوادّ ا مػػػػراض أي طػػػػبب دخػػػػوؿ ا مػػػػراض فػػػػي جطػػػػـ اإلنطػػػػاف إّمػػػػ

ب رّكػو يجانهاة أّما المواد الجطمانّية اّلإلي  ي الّطبب ا صمّي في ا مػراض فهػي أّف جطػـ اإلنطػاف م
نة معإلدلة مإلوازنةة وما داـ  ذا االعإلداؿ باقيًا فالجطـ مصوف مف العناصر المإلعّددةة ولكف بنطب معيّ 

الّػػذي  ػو مػػدار االعإلػداؿ حصػؿ االخػػإلالؿ فػي المػػزاج   ػػذا الإلّػوازف ا صػميّ  مػف ا مػراضة فػػّف اخإلػؿّ 
ميزاف  زيد جزء آخر فيخإلؿّ نة لجطـ اإلنطاف ويواطإلولت ا مراضة مثاًل ينّص جزء مف ا جزاء المكوّ 

االعإلداؿ ويحدث المرضة مثال إّف جزًءا يجب أف يكوف ألؼ در ـ وآخر يجب أف يكوف خمطة درا ـ 
در ـة وزاد الجزء الذي  و خمطػة درا ػـ  799ليحصؿ االعإلداؿة فّذا نّص الجزء اّلذي  و ألؼ إلى 

ؿ با دويػة والعػالج يػزوؿ المػرضة المرضة وحينما يحصؿ االعإلػدا أحصؿ اخإلالؿ في الإّلوازف ثـّ طر 
الّصحةة فحينمػا يمنػع الّطبيػب المػريض مػف ا غذّيػة الحمػوة والّنشػوّية  إلخإلؿّ  ريّ مثاًل لو زاد الجزء الّطكّ 
ب منهػػا الجطػػـ فيحصػػؿ االعإلػػداؿ ويػػزوؿ المػػرضة إذًا فاعإلػػداؿ ا جػػزاء المرّكػػ ريّ يإلنػػاقص الجػػزء الّطػػكّ 

يػػػة أو با غذّيػػػةة وحينمػػػا يحصػػػؿ االعإلػػػداؿ فػػػي المػػػزاج يػػػزوؿ اإلنطػػػانّي يحصػػػؿ بطػػػببيف  إّمػػػا با دو 
بػػة فػػي اإلنطػػاف موجػػودة فػػي الّنبػػات أيضػػًاة فمهػػذا إذا إلنػػاقص جػػزء المػػرضة  ّف جميػػع العناصػػر المركّ 

ب منهػػا جطػػـ اإلنطػػاف وجػػب إلنػػاوؿ ا طعمػػة اّلإلػػي يكثػػر فيهػػا الجػػزء الّنػػاقص حإلّػػى مػػف ا جػػزاء المرّكػػ
فاءة ومػػا داـ المّصػػود  ػػو إلعػػديؿ ا جػػزاء فهػػو ممكػػف بالػػّدواء والبػػذاءة يحصػػؿ االعإلػػداؿ فيحصػػؿ الّشػػ

ّف ا مراض اّلإلي إلعإلػري اإلنطػاف أكثر ػا يعإلػري الحيػواف أيضػًاة أّمػا الحيػواف فػال يعػال  ب ّنمػا وات الػّدواء وات
 ة فالحيواف المريض يّشـ  ذ وؽ وقّوة الّشـّ والجباؿ قّوة الذّ  ىطبيبه في الّصحار 
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فيهكػػؿ مػػا يحمػػو طعمػػه فػػي ذوقػػه وإلػػذكو رائحإلػػه فػػي شػػّمه فيشػػفىة  ىحار إلػػي إلنمػػو فػػي الّصػػالّنباإلػػات الّ  
مػػف مزاجػه يشػػإلهي أكػػؿ الحمػو فيإلنػػاوؿ الّنبػػات  ريّ وطػبب شػػفائه  ػػو  ػذاة مػػثاًل إذا إلنػػاقص الجػزء الّطػػكّ 

 ريّ لّطػػكّ ه ويطػػّر لرائحإلػػه وطعمػػه فيهكمػػه فيإلزايػػد الجػػزء االحمػػو الّطعػػـة  ّف الّطبيعػػة نفطػػها إلطػػوقه وإلدلّػػ
 فإلحصؿ له الّصحة.

 
إذًا صار مف المعموـ أّنه يمكف العالج با طعمة وا غذّية والفواكهة ولكػف حيػث أّف الطّػّب ال  

يػػزاؿ ناقصػػًا إلػػى اآلف فمهػػذا لػػـ يهإلػػد ا طبػػاء إلػػى معرفػػة ذلػػؾ إلمامػػًاة وحينمػػا يصػػؿ الطّػػّب إلػػى درجػػة 
والّنباإلات الّطيبة الّرائحة والميا  اّلإلي إلخإلمػؼ درجاإلهػا الكماؿ يكوف العالج با طعمة وا غذّية والفواكه 

ف شػػػاء اهلل نػػػإلكّمـ عػػػف  ػػػذ  المطػػػهلة بالإلّفصػػػيؿ فػػػي وقػػػت  فػػػي الحػػػرارة والبػػػرودةة  ػػػذا بيػػػاف مخإلصػػػر وات
 مناطب آخر.

 
*** 
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 القسم الخامس
 

 مّاالت في مطائؿ مإلنّوعة
 

 )محادثات عمى المائدة(
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 صفحة خالية
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(72) 
 بيان أّن ليس في الوجود شرّ 

 
إّف بياف حّيّة  ذ  المطهلة صعب جّدًاة فاعمـ أّف الكائنات عمى قطميف  جطمانّي وروحانّية  

حّطّي وعّمّي. يعني أّف قطمًا مف الكائنات حّطّي واآلخر ليس محطوطًا بؿ معّواًل. فالحّطّي  و ما 
المشهودة اّلإلي إلرا ا العيف و ذا ما يّاؿ له الحّطّية يدرؾ بالحواّس الخمس الّظا رة كهذ  الكائنات 

وأّما العّمّي فهو ما ال وجود له في الخارج بؿ يدرؾ بالعّؿة مثاًل إّف العّؿ نفطه معّوؿ وال وجود له 
في الخارجة وجميع أخالؽ اإلنطاف وصفاإله لها وجود عّمّي ال حّطّية يعني أّف الّصفات حّائؽ 

ارى الّوؿ أّف الحّائؽ المعّولة كصفات اإلنطاف وكماالإله الممدوحة كّمها معّولة ال محطوطةة وقص
خير صرؼ ولها وجود وعدمها  و الّشّرة فالجهؿ عدـ العمـة والّضاللة عدـ الهدايةة والّنطياف عدـ 
الّذكرة والبال ة عدـ الّدرايةة وكّؿ  ذا عدـ وليس له وجودة وأّما الحّائؽ المحطوطة فهي خير 

ًاة وعدمها  و الّشّرة يعني أّف العمى  و عدـ البصرة والّصمـ  و عدـ الّطمعة والفّر محض أيض
 و عدـ البنىة والمرض  و عدـ الّصّحةة والموت  و عدـ الحياةة والّضعؼ  و عدـ الّّوةة ولكف 
قد يجوؿ بالخاطر شبهة و ي أّف لمعّرب وليفعى طّمًا فهؿ  ذا خير أـ شّرة مع أّف  ذا ا مر 

جودّية نعـ العّرب شّر لكف بالّنطبة لناة وا فعى شّر لكف بالّنطبة لنا أيضًاة أّما بالّنطبة إلى نفس و 
كّؿ منهما فميطا شّرًا. بؿ إّف الّطـّ طالحهما الذي يحافظ كّؿ منهما به عمى نفطهة ولكف لّما كانت 

 ا وعناصر ة فمف أجؿ  ذاعناصر ذلؾ الّطـّ غير موافّة لعناصرناة يعني  ناؾ إلضاّد بيف عناصرن
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 كاف العّرب وا فعى بالّنطبة لسنطاف شّرًاة ولكّنهما في الحّيّة بالّنطبة لنفطيهما خير.
 

وخالصة الّوؿ أّنه مف الممكف أف يكوف شيء بالّنطبة إلى شيء آخر شّرًاة ولكّنه في حّد  
 خيرة فالّشّر يرجع إلى اإلعداـة مثاًل ذاإله ليس شّرًاة إذًا ثبت أّنه ال شّر في الوجودة وكّؿ ما خمؽ اهلل

الموت عدـ الحياة وعدـ إمداد ا لسنطاف  و الموتة والّظممة عدـ الّنور فّذا لـ يكف نور فهو 
الّظممةة فالّنور أمر وجودّي ولكّف الّظممة ليطت بهمر وجودّية بؿ أمر عدمّية والبنى أمر وجودّي 

 أّما الفّر فهو أمر عدمّي.
 

 ف أّف جميع الّشرور راجعة إلى العدـ. فالخير أمر وجودّي والّشّر أمر عدمّي.إذًا إلبيّ  
 
 

(73) 
 العذاب عمى قسمين

 
اعمـ أّف العذاب عمى قطميف  عذاب لطيؼ وعذاب غميظة مثاًل نفس الجهؿ عذاب ولكّنه  

بة عذاب لطيؼة ونفس البفمة عف الحّؽ عذابة ونفس الكذب عذاب والّظمـ عذاب والخيانة عذا
وجميع الّنّائص عذابة وغاية ما  نالؾ أّنها عذاب لطيؼة وال شّؾ أّف اإلنطاف اّلذي له شعور 
يفّضؿ أف يّإلؿ عمى أف يخطئة ويرى قطع الّمطاف خيرًا مف الكذب واالفإلراءة والّنوع اآلخر مف 

أ ؿ اهلل العذاب  و العذاب البميظة و و المجازاة بالحبس والّضرب والّطرد والّنفية أّما عند 
 فاالحإلجاب عف الحّؽ أشّد أنواع العذاب.
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(74) 
 عدل اهلل ورحمتو

 
اعمـ أّف العدؿ  و إعطاء كّؿ ذي حّؽ حّّهة مثاًل إذا اشإلبؿ ا جير مف الّصباح إلى المطاء  

فّّف العدؿ يّضي باعطائه أجرإلهة والفضؿ  و إعطاء ا جير وشموله العناية والمنحة لو لـ يكّد 
قد إلعطي صدقة أو عطّية لشخص فّير دوف أف يإلعب أو يعمؿ لؾ عماًل يطإلحّؽ عميه  ويإلعبة مثالً 

أجرًا فهذا  و الفضؿة مثاًل إّف حضرة المطيح طمب المبفرة لّاإلميهة فهذا يعإلبر فضاًلة وأّما مطهلة 
حطف ا شياء وقبحها و ؿ  ي معّولة أـ مشروعةة فالبعض يعإلّد أّنها مشروعة كاليهود الذيف 

ّدوف أّف جميع أحكاـ الإّلوراة إلعّبدّية مشروعة ال معّولةة مثاًل يّولوف أّف مف جممة أحكاـ الإّلوراة يعإل
عدـ جواز الجمع بيف الّمحـ والّطمف  ّنه )طرؼ( ومعنى الّطرؼ بالّمطاف العبري غير الّطا ر 

ّيوف فيروف أّف حطف والكشير الّطا رة فذلؾ يعّبر عنه بهمر مشروع وال يّاؿ عنه معّوؿة أّما اإلله
ا شياء وقبحها معّوؿ ومشروعة فبناء عميه يكوف إلحريـ الّإلؿ والّطرقة والخيانة والكذب والّنفاؽ 
والّظمـ معّواًلة وكّؿ عّؿ يدرؾ أّف الّإلؿ والّطرقة والخيانة والكذب والّنفاؽ والّظمـ كّمها قبيحة مذمومةة 

ويإلهّلـة فيعمـ إذًا أّف الّإلؿ مذموـ وقبيح عّاًلة وأّف   ّنؾ لو وخزت إنطانًا بشوكة فّّنه يصيح ويئفّ 
الّاإلؿ يؤاخذ عمى فعمإله طواء أبمبه صوت الّنبّوة أـ الة  ّف العّؿ يدرؾ أّف ذلؾ مذموـة فاّلذيف 
يرإلكبوف  ذ  ا عماؿ الّبيحة ال بّد مف مؤاخذإلهـة أّما في حاؿ عدـ وصوؿ أوامر الّنبّوة  حد لـ إلكف 

ّة لمإّلعاليـ اإللهّية كّوؿ المطيح مثاًل قابموا الجفاء بالوفاءة فهذا ا مر إذا لـ يصؿ إلى أعماله مطاب
 ذلؾ الّشخص وعمؿ
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ف  حطب مّإلضيات الّطبيعةة أي قابؿ ا ذى با ذى أيضًا فهو معذور دينّيًاة  ّف أمر اهلل لـ يبمبه. وات
ممه بفضمه ويعفو عنهة  ّف االنإلّاـ أيضًا كاف ذلؾ الّشخص ال يطإلحّؽ العناية وا لطاؼ لكف اهلل يعا

مذموـ عّاًل حيث ال فائدة لممنإلّـ مف االنإلّاـة ولو اعإلدى شخص عمى آخر مثاًل وانإلّـ المعإلدى 
عميه وقابؿ الّضربة بمثمها فهّية فائدة يجنيها مف ذلؾب  ؿ يكوف ذلؾ مر مًا لجرحه أو عالجًا  لمه 

لحّيّة واحدة  ّف كميهما أذىة ولكف الفرؽ بينهما  و أّف أحد ما اطإلبفر اهلل! بؿ كال العمميف في ا
حدث قبؿ اآلخرة فمهذا لو أّف المعإلدى عميه يعفو بؿ يّابؿ اإلطاءة باإلحطاف فهو ممدوحة ولكف 
الهيئة االجإلماعّية إلّإلّص مف المعإلدي ال أّنها إلنإلّـ منهة و ذا الّصاص لمّردع ومّاومة الّظمـ 

إلمإلّد يد اآلخريف باالعإلداءة ولكّف المعإلدى عميه لو عفا وصفح بؿ بذؿ نهاية  واالعإلداء حإلى ال
 المحّبة والعناية كاف ذلؾ محبوبًا منه.

 
 

(75) 
 عقاب المجرمين والعفو عنيم

 
 الّطؤاؿ   ؿ يطإلحّؽ المجـر أف يعاقب أو أف يعفى عنه ويطامحب 

 
ّاـة والثّاني الّصاصة أّما البشر فميس الجواب  العّوبات الجزائّية عمى قطميف  أحد ما االنإل 

ة و ذا الّصاص لمّردع والمنع  لهـ حّؽ االنإلّاـ ولكف لمهيئة االجإلماعّية حّؽ الّصاص مف المجـر
ة و ذا الّصاص دفاع عف حّوؽ البشر  حإلى ال يجرؤ شخص آخر عمى ارإلكاب مثؿ ذلؾ الجـر

ف مّابمة المثؿ بالمثؿة و ذا ليس بجائز  ّنه ليس وليس انإلّامًا  ّف االنإلّاـ إَلَشفبي الّصدر الحاصؿ م
 لمبشر حّؽ االنإلّاـة
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ومع  ذا فمو يعفى عف المجرميف كّمّيًا يخإلّؿ نظاـ العالـة ولهذا كاف الّصاص مف الّمواـز الّضرورّية 
ما  لمهيئة االجإلماعّيةة ولكف ليس لممظموـ المعإلدى عميه حّؽ االنإلّاـ بؿ عميه العفو والّطماحة و ذا

يميؽ بالعالـ اإلنطانّية أّما الهيئة االجإلماعّية فيجب عميها أف إلّإلّص مف الّظالـ والّاإلؿ والّضارب 
حإلى يحصؿ الّردع والمنعة وحإلى ال يجرؤ اآلخروف عمى اإلجراـة ولكّف ا صؿ وجوب إلربية الّنفوس 

ب الجرائـ ويطإلنكروف بحيث ال إلرإلكب الجرائـة  ّنه مف الممكف إلربية جمع بحيث يجإلنبوف ارإلكا
وقوعها لدرجة أّنهـ يروف أّف نفس الجـر أعظـ عّوبة وأكبر قصاص وأشّد عذابة وبذلؾ ال يّع جـر 
يإلطّمب قصاصًاة ويجب أف نإلكّمـ عف أشياء يمكف إجراؤ ا في عالـ اإلمكافة  ّف  ناؾ كثيرًا مف 

عميه يجب أف نإلكّمـ عّما يمكف إجراؤ ة  الّنظريات والإّلخّيالت الّطامية ولكف ال يمكف إلحّيّهاة فبناء
عّد مثاًل لو ظمـ إنطاف آخر أو جار عميه أو اعإلدىة وقابؿ المعإلدى عميه ذلؾ بالمثؿة فّّف  ذا يُ 

انإلّامًا و و مذموـة  ّنه لو قإلؿ زيد ابنًا لعمرو فميس لعمرو الحّؽ في أف يّإلؿ ابف زيدة ولو فعؿ  ذا 
ة بؿ يجب أف يّابؿ اإلطاءة باإلحطافة فيعفو عنه بؿ يّوـ بخدمإله إذا لكاف انإلّامًا و و مذموـ جّداً 

أمكفة و ذا الّنوع مف المعاممة  و الاّلئؽ باإلنطافة  ّنه أّي فائدة يجنيها المعإلدى عميه مف االنإلّاـة 
فكال العمميف طواء والّذـ يشمؿ كميهماة وغاية ما  نالؾ أّف  ذا طابؽ وذلؾ الحؽة أّما الهيئة 

جإلماعّية فمها حّؽ المحافظة والمدافعة  ّنها ال إلحمؿ ببضًا وال عداوة لمّاإلؿة ولكف لمجّرد حفظ اال
اآلخريف يحبس الّاإلؿ أو يّإلّص منه حإلى ُيحفظ اآلخروفة وليس غرضها االنإلّاـ منه بؿ المّصود 

إلماعّية المعإلدي الّصاص لإلحفظ بذلؾ الهيئة االجإلماعّيةة ولو عفا أ ؿ المّإلوؿ وإلعامؿ الهيئة االج
 أيضًا بالّصفح ويكوف العفو مف الّطرفيفة فّّف الّنفوس الّظالمة إلطإلمّر في االعإلداء
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ويحصؿ الّإلؿ في كّؿ آفة بؿ إّف الّنفوس المفإلرطة الذيف  ـ كالّذئاب يفإلكوف بهغناـ اهللة فميس لمهيئة 
بؿ إّف مّصود ا مف الّصاص االجإلماعّية نّية طوء في الّصاص وليس غرضها الإّلشّفي واالنإلّاـة 

"من  و أف إلحافظ عمى اآلخريف حإّلى ال يرإلكب الّناس  ذا ا مر الّبيحة إذًا فّوؿ حضرة المطيح 
يّصد منه إلربية الّناسة وليس مّصود حضرإله أّنه لو  1لطم  عمى خّد  األيمن فحّول لو اآلخر"

عاونو  عمى ذلؾة بؿ لو أّف حضرة ططا ذئب عمى قطيع مف البنـ ويريد أف يفإلرس كّؿ الّطيع أف إل
المطيح رأى ذئبًا دخؿ في قطيع ليفإلؾ به ويفإلرطه فال بّد أّنه كاف يمنع ذلؾ الذئبة وكما أّف العفو 
مف الّصفات الّرحمانّية فالعدؿ أيضًا مف الّصفات الّربوبّيةة وخباء الوجود قائـ عمى عماد العدؿ ال 

لعفوة مثاًل لو أّف قانوف العفو أجري اآلف في عموـ الممالؾ العفوة وبّاء البشر منوط بالعدؿ ال با
الخإلّؿ نظاـ العالـ والندّؾ بنياف الحياة اإلنطانّية مف أطاطه في وقت قريبة مثاًل لو أّف حكومات 

المشهور لما أبّى بشرًاة فبعض البشر كالّذئاب الّضارية لو يروف أّنه ليس  ناؾ  2أوروبا قاومت آإليال
يّإلموف اإلنطاف لمجّرد الّطرور والفرح وإلطمية أنفطهـة فّد قإلؿ أحد طباة إيراف معّممه  قصاص لكانوا

مازحًا ليضحؾ وُيطّر وكاف المإلوّكؿ العباطّي المشهور يدعو الوزراء والوكالء وا مناء إلى مجمطه 
 ويّهّه.وإلطمؽ العّارب مف جعبة ثـ يهمر بهف ال يإلحّرؾ أحد وحينما إلمدغ العّارب الوزراء يضحؾ 

 
وخالصة الّوؿ أّف قواـ الهيئة االجإلماعّية بالعدؿ ال بالعفوة إذًا فميس مّصود حضرة المطيح  

مف العفو والّطماح أّنه لو يهجـ طائر الممؿ عميكـ ويحرقوف بيوإلكـ وينهبوف أموالكـ ويعإلدوف عمى 
 ودأ مكـ وعيالكـ وأوالدكـ ويهإلكوف ناموطكـ عميكـ أف إلطإلطمموا لهؤالء الجن
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الّظالميف حإلى يّوموا بالّظمـ واالعإلداءة بؿ إّف حضرة المطيح يريد بذلؾ المعاممة الخاّصة فيما بيف 
شخصيفة فمو اعإلدى شخص عمى آخر فيجب عمى المعإلدى عميه أف يعفوة أّما الهيئة االجإلماعّية 

ني أو جفاني فيجب عميها المحافظة عمى حّوؽ بني اإلنطافة مثاًل لو اعإلدى شخص عمّي بهف ظمم
أو طعنني في الكبد فّّني ال أإلعّرض له أبدًا بؿ أعفو عنهة ولكف لو اعإلدى شخص عمى  ذا الّطّيد 

ف كاف عدـ الإّلعرض بحطب الّظا ر رحمة بالّظالـ ولكّنه ظمـ في  3المنشادي أردعه وأمنعه ألبإّلةة وات
ش شا رًا طيفه يريد أف حّؽ جناب المنشادية مثاًل لو دخؿ اآلف  ذا المكاف شخص بدوّي مإلوحّ 

ف إلركإلؾ له كاف  ذا ظممًا ال عداًلة أّما لو آذى شخصي فّّنني  يطعنؾ ويّإلمؾ فال شّؾ أّني أمنعه وات
 أعفو عنه.

 
عداد   بّي شيء آخر و و أّف الهيئة االجإلماعّية إلدأب ليؿ نهار في طّف الّوانيف الجزائّية وات

 غالؿ وا صفاد والّطالطؿ وإلهّيئ ا ماكف لمّنفي آالت الّصاص وأدواإلهة وإلبني الّطجوف وإلصنع ا
واإلبعاد إلى غير ذلؾ مف طرؽ الّزجر واإليالـ لإلرّبي المجرميف بهذ  الوطائؿة حاؿ أّف  ذ  الوطائط 
إلطّبب ضياع ا خالؽ وإلبديؿ ا حواؿة بينما الواجب عمى الهيئة االجإلماعّية أف إلطعى لياًل ونهارًا 

إلربية الّنفوس حإّلى إلإلرّقى يومًا فيومًا وإلجد طعة في العموـ والمعارؼ فإلكإلطب ببذؿ منإلهى الهّمة في 
الفضائؿ واآلداب وإلجإلنب الّرذائؿ حإّلى ال إلحدث الجرائـة والحاؿ اآلف بعكس ذلؾة فّّف الهيئة 
عداد آالت الّإلؿ  االجإلماعّية إلفّكر دائمًا في طّف قوانيف العّوبات وأحكامها وإلهيئة أطباب الّصاص وات
والإّلعذيب وأمكنة الحبس والّنفي ثـ إلإلرّقب وقوع الجرائـ وإلهثير  ذا طيبئ جّدًاة أّما لو طعت الهيئة 
االجإلماعّية في إلربية العمـو فّّنه إلزداد العمـو والمعارؼ وإلنمو المدارس يومًا فيومًا ويإلرّقى الّشعور 

 فإلإلعّدؿ
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إّلرّقي في جميع مراإلب الكماالت ويّّؿ وقوع ا خالؽ وإلإلحّطف العاداتة وخالصة الّوؿ أّنه يحصؿ ال
الجرائـ. وقد ثبت  ذا بالإّلجربة فّّف الجرائـ قميمة الوقوع بيف ا مـ المإلمّدنة أي اّلإلي اكإلطبت المدنّية 
الّصحيحةة والمدنّية الّصحيحة  ي المدنّية اإللهّية كمدنّية أولئؾ الذيف جمعوا بيف الكماالت 

 الجطمانّية والّروحانّية.
 

وحيث أّف الّطبب في وقوع الجرائـ  و الجهؿ فكّمما إلرّقى العمـ والفضيمة قّمت الجرائـة  
فانظروا إلى برابرة أفريّيا وكـ يّع بينهـ مف حوادث الّإلؿ فّّنهـ يّإلموف بعضهـ بعضًا ويهكموف لحـو 

ة في طويطراة إّف بعضهـ بعضًا ويشربوف دماء بعضهـ بعضًاة فمماذا ال إلّع مثؿ  ذ  الوقائع الوحشيّ 
الّطبب واضح و و الإّلربية والفضيمةة إذًا يجب عمى الهيئة االجإلماعّية أف إلفّكر في إلالفي وقوع 

 الجرائـ ال أف إلشّدد في عّاب المجرميف وإلجري عميهـ الّصاص الّشديد.
 
 

(76) 
 مسألة اإلضراب

 
مإلاعب والمشاكؿ لّد طهلت عف مطهلة اإلضراب. و ذ  مطهلة ما زالت وال إلزاؿ طبب ال 

العظيمةة ومنشه  ذ  المشاكؿ أمراف  أحد ما حرص أصحاب المصانع والمعامؿ وجشعهـة والثّاني 
 طمع العّماؿ ومباالإلهـ وطبيانهـة وكال ا مريف يجب عالجه.

 
أّما الّطبب ا صمّي لهذ  المشاكؿ فهو الّوانيف الطبيعّية لممدنّية الحاضرةة  ّف  ذ  الّوانيف  
ة بينما ا كثرّية إلبّى عرايا محروميف ال إلمّكف  نفوطًا معدودة مف جني ثروة غير محدودة فوؽ ما يمـز

 حوؿ لهـ
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وال قّوةة و ذا أمر ال يرضي الّرحمف ومخالؼ لمعدالة والمروءة واإلنصاؼة بؿ  و عيف االعإلطاؼة 
أي جميع الحيواف نوع ما  و ذا الإلّفاوت قاصر عمى الّنوع البشرّية حاؿ أّنه يوجد بيف طائر الكائنات

ة ىغناـ وقطعاف البزالف في الّصحار مف العدالة والمطاواة إلّريبًاة مثاًل إلوجد مطاواة بيف قطعاف ا 
وكذلؾ بيف طيور البراري في الودياف والجباؿ والحدائؽ وبيف كّؿ نوع مف أنواع الحيواف إلّريبًا شيء 

المعيشةة ولذلؾ إلعيش في منإلهى الّراحة والّطعادةة  مف المطاواةة وال يوجد بينهما إلفاوت ما يذكر في
بخالؼ بني اإلنطاف فّّنؾ إلرى فيما بينهـ عدـ اإلنصاؼ ونهاية االعإلطاؼة ويالحظ أّف الفرد الواحد 
مف بني اإلنطاف اّدخر كنزًا واطإلعمر إقميمًا لنفطهة وجمع ثروة با ظة و ّيه لشخصه المنافع والموارد 

ما مائة ألؼ غير  مف الّنفوس بائطوف ضعفاء وفي حاجة إلى كطرة مف الخبزة إلإلدّفؽ كالّطيوؿة بين
فال مطاواة وال مواطاةة مف أجؿ ذلؾ إلرى أّف راحة الّنوع البشرّي و دوء  وطعادة العاّمة مخإّلمة 
ة مطموبةة بحيث أّف الجـّ البفير مف البشر ال ثمر له مف حياإلهة  ّف الثروة والإّلجارة والّصناعة والعزّ 

محصورة في أنفس معدودةة بينما الباقوف يئّنوف مف ثّؿ ا حماؿ الّشاّقة والمإلاعب اّلإلي ال حّد لهاة 
 موف مف الفوائد وا رباح والهدوء والّراحة.و و ـ محر 

 
فيجب إذًا وضع نظـ وقوانيف إلعّدؿ الّثروة المفرطة لإلمؾ ا نفس المعدودةة وإلكوف طببًا في  

لعديدة مف جمهور الفّراء حإّلى يحصؿ قميؿ مف االعإلداؿة ولكّف المطاواة الإلّاّمة طّد الحاجة لممالييف ا
أيضًا غير ممكنة  ّف المطاواة الإلّامة في الّثرّوة والعّزة والإّلجارة والّصناعة والّزراعة إلؤّدي إلى اخإلالؿ 

ّف ثمة محظور المعيشة واضطرابها وفطاد ا وحرماف العموـة ويضطرب نظاـ أمور الجمهور كّمّيًا  
 أيضًا في المطاواة غير المشروعة.
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إذًا فا حطف أف يكوف  ناؾ اعإلداؿة واالعإلداؿ يكوف بوضع أنظمة وقوانيف إلحوؿ دوف إلجّمع ثروة 
مفرطة ال لزوـ لها لدى أنفس معدودةة وإلكوف طببًا في طّد الحاجات الّضرورّية لمجمهورة مثاًل إلرى 

يجنوف كّؿ يوـ كنزًاة ولكّف العّماؿ البؤطاء ال يحصموف مف أصحاب المصانع وأرباب المعامؿ 
أجرإلهـ ما يكفي لمعيشإلهـ اليومّيةة و ذا منإلهى االعإلطاؼ وال شّؾ أّف اإلنطاف المنصؼ ال يّبمهة 
فالواجب إذًا أف إلوضع أنظمة وقوانيف يحصؿ العّماؿ بمّإلضا ا عمى أجور ـ اليومّية مف صاحب 

لّربع أو الخمس مف أرباحه حطبما إلطمح به ظروؼ المصنعة أو أف المصنع ويشإلركوف معه في ا
يشإلرؾ العّماؿ مع صاحب المصنع في ا رباح الحاصمة بطريّة معإلدلة بهف يكوف رأس الماؿ واإلدارة 
مف جانب صاحب المصنعة والعمؿ مف جانب العّماؿ وبعبارة أخرى إّما أف يحصؿ العّماؿ عمى 

يكفي لممعيشة المعإلدلة ويكوف لهـ حّؽ االطإلفادة مف دخؿ المصنع عمى  أجرإلهـ اليومّية عمى قدر ما
ّما أف إلكوف ا جرة عمى قدر يّإلنع العّماؿ بصرؼ جزء  قدر الكفاية في حاؿ العجز أو الّضعؼة وات
منه واّدخار جزء آخر  ياـ الّضعؼ والعجزة فّذا طارت ا عماؿ عمى  ذا المنواؿ فّّف صاحب 

ف أف يّدخر كّؿ يوـ كنزًا ال فائدة له منه وال ثمر بهّي وجه مف الوجو ة  ّف الّثروة المصنع ال يإلمّكف م
إذا عظمت أثّمت كا ؿ صاحبها وطّببت له المحنة والمشّّة وإلصبح إدارة شؤونها في نهاية 
الّصعوبةة وإلكوف طببًا في اضمحالؿ قوا  الّطبيعّيةة وكذلؾ ال إلنهؾ قوى العّماؿ مف المإلاعب 

ّؽ الّزائدةة وال يبإلموف في أّياـ كهولإلهـ بشّدة االحإلياجة فاإّلضح مف ذلؾ وإلبّيف أّف اخإلصاص والمشا
 أفراد معدوديف بالّثروة المفرطة بينما الجمهور في
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شدة واحإلياجة ظمـ واعإلطاؼة وكذلؾ المطاواة الإلّاّمة  ي أيضًا مخّمة لمعيشة الّنوع اإلنطانّي وراحإله 
 وانإلظامه و دوء باله.

 
بناء عمى ذلؾ فاالعإلداؿ خير مف كّؿ الوجو ة وذلؾ بهف يراعي أصحاب الّثروة جانب  

االعإلداؿ في جني ا رباحة وبهف يكوف مطمح أنظار ـ مراعاة المحإلاجيف والفّراءة وبهف يّّرروا 
ـّ لممصنع.  لمعّماؿ أجورًا يومّية معمومة عمى أف يكوف لهـ طهـ ونصيب أيضًا مف الّربح العا

 
الخإلصار يجب وضع قانوف لمحّوؽ المشإلركة بيف أصحاب المصانع وبيف عموـ العّماؿ وبا 

يؤّدي إلى االعإلداؿ في ا رباح  رباب المصانع ويكفؿ إلطهيؿ وطائؿ المعيشة الاّلزمة لمعّماؿ 
وضماف مطإلّبمهـ حإّلى إذا عجز العامؿ أو و نت قوا  أو انإلابه الّضعؼ والهـر أو مات وإلرؾ ذّرّية 

فًا ال يضمحّموف مف شّدة الفّرة إذ يكوف لهـ حّؽ بشيء مف واردات المصنع يعيشوف منهة ضعا
وكذلؾ يجب عمى العّماؿ أاّل يضربوا وأاّل يإلمّردوا وأاّل يبالبوا في طمب أجور فاحشة أو يبإلبوا أكثر 

ركة بيف الّطرفيف مّما يطإلحّّوفة بؿ ينببي لهـ أف يكونوا في نهاية الّطاعة واالنّيادة والحّوؽ المشإل
إلإلحّّؽ وإلإلعّيف رطمّيًا بّانوف العدؿ والحّؽة وأّي طرؼ يإلجاوز الّانوف يحكـ عميه بعّوبةة وبعد 

 المحاكمة إلجري الّّوة الإلّنفيذّية عميه الجزاء الّطعّي حإّلى إلنإلظـ ا مور وإلزوؿ المشاكؿ.
 

حاب المصانع إّنما  و إّف إلدّخؿ الحكومة والّضاء في المشاكؿ الحاصمة بيف العّماؿ وأص 
إلدّخؿ مشروعة وليطت مف قبيؿ المعامالت العادّية الجزئّية بيف العّماؿ وأرباب عممهـ ال إلكوف لها 
ف  صمة بالمصمحة العاّمة وال يكوف لمحكومة فيها حّؽ الإّلدّخؿة بؿ إّف مطهلة المصانع والعّماؿ وات

 مصالحكانت إلبدو أّنها مف المطائؿ الخاّصة إاّل أّنها إلضّر ب
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الجمهورة  ّف شؤوف الإّلجارة والّصناعة والّزراعة بؿ وكّؿ ا شباؿ العاّمة في ا ّمة مرإلبط بعضها 
 ا أضّر ذلؾ بالعموـة وعمى ذلؾ إلكوف المشاكؿ الحاصمة احدإببعضة بحيث إذا حصؿ فإلور في 

إّلدّخؿ فيها  ّنه بيف العّماؿ وأصحاب المصانع طببًا في مضّرة العموـة ولمحكومة والّضاء حّؽ ال
عندما يّع اخإلالؼ بيف شخصيف في الحّوؽ الجزئّية فال بّد مف وجود ثالث في دعوا ما أال و و 
الحكومةة فكيؼ يمكف إذًا إ ماؿ مطهلة اإلضراب الإلي إلنبعث إلارة مف شّدة اعإلطاؼ العّماؿ وآونة 

 مف كثرة طمع أصحاب المصانعة وإلؤّدي إلى اخإلالؿ نظاـ البالدب
 

اف اهلل كيؼ يطمئّف اإلنطاف ويطإلريح في قصر  العالي و و يرى جموعًا مف بني جنطه طبح 
يإلضّوروف جوعًا و ـ عراة في غاية مف البؤس والّشّاء وفي شّدة االحإلياجة أو كيؼ يطّر ويهنه 

 بثروإلهب
 

مف أموالهـ الّثروة في كّؿ طنة جزءًا  انَّت الّشرائع اإللهّية فّّررت أف ينفؽ أولو مف أجؿ ذلؾ طُ  
غاثة الّضعفاءة و ذا مف أطس الّشريعة اإللهّية وفرض عيف عمى الجميعة ولّما  لمطاعدة الفّراء وات
كاف اإلنطاف غير مجبور وليس محكومًا عميه مف طرؼ الحكومة بهذا اإلنفاؽ بؿ ينفؽ بمحض 

محبوبًا ومرغوبًا  إرادإله وعف طيب خاطر  عمى الفّراء بباية الّروح والّريحافة لذا كاف  ذا العمؿ
 ومطإلحطنًا جّدًا.  ذا  و المّصود مف ا عماؿ المبرورة المذكورة في الكإلب وا لواح اإللهّية والّطالـ.
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(77) 
 عقيدة الّسوفسطائّية في الكائنات

 
يعإلّد الّطوفططائّية أّف الموجودات عبارة عف أو اـ وكّؿ موجود و ـ محض ال وجود له أبػدًاة  

كائنات عند ـ كالّطراب أو كالّصور المرئّية في الماء أو المػرآة اّلإلػي  ػي مجػّرد ظهػور أي أّف وجود ال
ال أصؿ لها وال أطاس وال حّيّة أبدًاة و ذا رأي باطػؿة  ّف وجػود الكائنػات و مػّي بالّنطػبة إلػى وجػود 

وجػػود الجمػػاد الحػػّؽة ولكػػّف لمموجػػودات فػػي رإلبػػة اإلمكػػاف وجػػود حّيّػػّي ثابػػت ال يّبػػؿ اإلنكػػارة فمػػثاًل 
بالّنطػػبة إلػػى وجػػود اإلنطػػاف عػػدـة  ّف اإلنطػػاف إذا انعػػدـ بحطػػب الظّػػا ر صػػار جطػػد  جمػػادًاة ولكػػّف 
الجمػػاد لػػه وجػػود فػػي عػػالـ الجمػػادة إذًا اإّلضػػح أّف الإلّػػراب بالّنطػػبة إلػػى اإلنطػػاف معػػدوـ ووجػػود  و ػػـة 

ّنطػػبة إلػػى وجػػود الحػػّؽ وجػػود و مػػّي ولكّنػػه فػػي الّرإلبػػة الجمادّيػػة لػػه وجػػودة وكػػذلؾ وجػػود الموجػػودات بال
وعػدـ محػضة ومػػا  ػو إاّل مجػػّرد ظهػور كالّصػػورة الإلػي إلظهػػر فػي المػػرآةة ولكػّف إلمػػؾ الّصػورة الظّػػا رة 
ف كانػػػت أو امػػػًا ولكػػػف حّيّإلهػػػا شػػػخص العػػػاكس الّػػػذي ظهػػػرت صػػػورإله فػػػي  ػػػذ  المػػػرآة.  فػػػي المػػػرآة وات

الظّػا ر أمػاـ المػرآة  ػي و ػـة إذًا اإّلضػح أّف  وباالخإلصار إّف الّصورة المنعكطػة بالّنطػبة إلػى الّشػخص
ف كاف وجود ا ال يعإلبر وجودًا بالّنطبة إلى وجود الحّؽ بؿ  ي بمثابػة الّطػراب والّصػور  الموجودات وات
الإلػػي إلظهػػر فػػي المػػرآةة ولكػػف لهػػا وجػػود فػػي رإلبإلهػػاة ولهػػذا فحضػػرة المطػػيح كػػاف يعإلبػػر البػػافميف عػػف 

هـ كانوا بحطب الّظا ر أحياءة ولكّنهـ أموات وصـّ وبكـ وعمي بالّنطبة الحّؽ والمنكريف أمواإلًاة مع أنّ 
 .4"دع الموتى يدفنون موتاىم"  ؿ اإليمافة و ذا  و مّصود حضرة المطيح حيث يّوؿ 
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 أقسام القديم والحادث

 
 الّطؤاؿ  كـ  ي أقطاـ الّديـ والحادثب 

 
عمػػػى قطػػػػميف  قػػػػدـ ذاإلػػػػّي وقػػػػدـ زمػػػػانّي. الجػػػواب  يػػػػرى بعػػػػض الحكمػػػػاء والفالطػػػػفة أّف الّػػػػدـ  

والحػدوث أيضػػًا عمػػى قطػػميف  حػػدوث ذاإلػػّي وحػػدوث زمػػانّي. فالّػػديـ الػػّذاإلّي  ػػو وجػػود لػػـ إلطػػبّه عمّػػةة 
والحادث الّذاإلّي طبّإله عّمةة والّديـ الّزمانّي ال أّوؿ لهة والحادث الّزمانّي له أّوؿ وآخرة  ّف وجود كّؿ 

مؿ أربع  عّمة فاعمّية وعّمة مادّية وعّمة صورّية وعّمة غائّيةة مثاًل  ذ  شيء مف ا شياء يإلوّقؼ عمى ع
ا ريكة لها صانع و و الّنجارة ولها ماّدة و ي الخشبة ولها صورة و ي ا ريكةة وعّمإلها البائّيػة  ػي 

ّولػػوف الجمػوس عميهػاة إذًا فا ريكػػة  ػذ  حػادث ذاإلػػّي  ّنهػا مطػػبوقة بالعمّػة ووجود ػا مشػػروط بالعمّػة وي
لهذا حادث ذاإلّي وحادث حّيّّية إذًا فهذا الكوف بالّنطبة إلى الّصانع حادث حّيّّية وحيث أّف الجطػـ 
مطػػإلمّد مػػف الػػّروح وقػػائـ بػػالّروح فالجطػػـ بالّنطػػبة إلػػى الػػّروح حػػادث ذاإلػػّي والػػّروح مطػػإلبف عنػػهة و ػػو 

ف كاف مالزمًا لمّشػمس  دائمػًا ولكػف الّشػمس قديمػة وشػعاعها بالّنطبة إلى الجطـ قديـ ذاإلّية كالّشعاع وات
حادثة  ّف وجود الّشعاع يإلوّقؼ عمى وجود الّشمسة أّما وجود الّشمس فال يإلوّقؼ عمى الّشعاع فهي 

 الفائضة و و الفيض.
 

والمطهلة الثّانية  ي أّف الوجود والعدـ كميهما نطبّي إضافّية فمو قيؿ أّف شػيئًا وجػد مػف العػدـ  
جػد مػف العػدـ المحػض بػؿ إّف الحػاؿ الّديمػة بالّنطػبة إلػى الحػاؿ الحاضػرة كانػت فميس المّصػود أّنػه و 

 عدمًاة
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حيث أّف العدـ المطمؽ ال يإلكّوف منه وجودة إذ ليس له قابمّية لموجودة فاإلنطاف موجود والجمػاد أيضػًا 
دـ جطػـ اإلنطػاف موجودة غير أّف الوجود الجمادّي بالّنطبة إلى الوجود اإلنطانّي عدـة  ّنه عندما ينعػ

يصير إلرابًا وجمادًاة وحينما ينإلّػؿ الإلّػراب إلػى عػالـ اإلنطػاف ويحيػا ذلػؾ الجطػـ المّيػت يوجػد اإلنطػافة 
ف كاف له وجود في مّامه ولكّنه بالّنطبة إلى اإلنطاف عدـة والمّصود أّف كميهما  فالإّلراب أي الجماد وات

نطاف عدـ وفناءة  ّنه إذا انعدـ اإلنطاف صػار إلرابػًا موجود ولكّف وجود الإّلراب والجماد بالّنطبة إلى اإل
ف كػػػاف موجػػػودًا ولكّنػػه بالّنطػػػبة إلػػى وجػػػود الحػػػّؽ عػػدـ وفنػػػاءة فاإلنطػػػاف  وجمػػادًاة إذًا فعػػػالـ اإلمكػػاف وات
والإلّػػراب كال مػػا موجػػود ولكػػف أيػػف وجػػود الجمػػاد مػػف وجػػود اإلنطػػافة فهػػو بالّنطػػبة إليػػه عػػدـة وكػػذلؾ 

ف كػاف لػه وجػود ولكّنػه بالّنطػبة إلػى وجػود الحػّؽ وجود الخمؽ بالّنطبة  إلى وجود الحّؽ عػدـ. فػالكوف وات
عػػدـة ومػػف  ػػذا يإّلضػػح أّف الكائنػػات ولػػو أّنهػػا موجػػودة إاّل أّف وجود ػػا بالّنطػػبة إلػػى الحػػّؽ وكممػػة اهلل 

ه مبػدأ الفػيض  نّ أنا األل  والياء يعإلبر عدمًاة  ذا  و معنى ا ّولّية واآلخرّية لكممة اهللة حيث يّوؿ 
ومنإلها ة ولمحّؽ دائمًا خمؽ وأشّعة شمس الحّيّة لـ إلزؿ كانت طاطعة المعػة إذ أّف الّشػمس دوف نػور 
ّف ا طماء والّصفات اإللهّية إلّإلضي وجود الكائناتة والفيض الّػديـ ال يمكػف أف   ي ظالـ ديجورة وات

 ينّطع  ّف انّطاعه ينافي الكماالت اإللهّية.
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(79) 
 ناسخمسألة التّ 
 

 الّطؤاؿ  ما حّيّة مطهلة الإلّناطذ الإلي يعإلّد ا بعض الممؿب 
 

الجواب  إّف المّصود مّمػا نّػوؿ  ػو أف نبػّيف الحّيّػة ال أف نطعػف فػي عّائػد الممػؿ ا خػرىة  
 بؿ لمجّرد بياف الواقع فّط  ّننا ال نإلعّرض لوجداف أحد وال نطإلحطف االعإلراض.

 
الإلّناطػػذ عمػػى قطػػميف  قطػػـ ال يعإلّػػد بػػالّثواب والعّػػاب المعنػػوّييف  إذًا فػػاعمـ أف الّػػذيف يعإلّػػدوف 

فػػي الػػّدار اآلخػػرةة ويػػرى أّف اإلنطػػاف بالإلّناطػػذ والّرجػػوع إلػػى  ػػذا العػػالـ يمّػػى المجػػازاة والمكافػػهة. وأّف 
الّنعػػيـ والجحػػيـ مّإلصػػراف عمػػى  ػػذا العػػالـ وال يعإلػػرؼ بعػػالـ آخػػرة و ػػذ  الفرقػػة أيضػػًا عمػػى قطػػميف  

يعإلّد بهّف اإلنطاف أحيانًا يرجع إلى  ػذا العػالـ فػي صػورة حيػواف حإلّػى يػرى المجػازاة الّشػديدةة  أحد ما
وبعػػػد إلحّممػػػه العػػػذاب ا لػػػيـ فػػػي العػػػالـ الحيػػػوانّي يرجػػػع إلػػػى عػػػالـ اإلنطػػػاف مػػػّرة أخػػػرىة ويطػػػّموف  ػػػذا 

رى الثّػػواب وجػػزاء إلواطػػخًا. واآلخػػر يػػرى الّرجػػوع مػػف عػػالـ اإلنطػػاف إلػػى عػػالـ اإلنطػػاف وبعػػد الّرجػػوع يػػ
 الحياة ا ولىة ويطّموف  ذا إلناطخًاة وكال الفريّيف ال يعإلّد بعالـ غير  ذا العالـ.

 
والّطـ اآلخر مف أ ؿ الإلّناطذ يعإلّػدوف بالعػالـ ا خػروّية ويعإلبػروف الإلّناطػذ وطػيمة لمإّلكامػؿة  

جػػوع إليػػه حإلّػػى يصػػؿ إلػػى مركػػز  ّف اإلنطػػاف يكإلطػػب الكمػػاالت إلػػدريجّيًا باالنإلّػػاؿ مػػف  ػػذا العػػالـ والرّ 
الكماؿة وبياف ذلؾ أّف اإلنطاف مكّوف مف الماّدة والّػّوةة فالمػاّدة ناقصػة فػي البػدء أي فػي الػّدور ا وؿ 
وحينمػػػا يإلكػػػّرر مجيئهػػػا إلػػػى  ػػػذا العػػػالـ إلإلرقّػػػى وإلحصػػػؿ عمػػػى الّصػػػفاء والّمطافػػػة حإلػػػى إلصػػػير شػػػّفافة 

 كالمرآةة والّّوة
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يإلحّّػػػؽ فيهػػػا بجميػػع كماالإلػػػهة  ػػػذ  مطػػػهلة أ ػػػؿ الإلّناطػػػذ والإّلواطػػػذ بيَّّنا ػػػا الإلّػػي  ػػػي عبػػػارة عػػػف الػػػّروح 
باالخإلصارة ولو أردنا الإلّفصيؿ لكاف ذلؾ مضيعة لموقت ففي  ذا اإلجماؿ كفايةة وليس لػديهـ دالئػؿ 
وال برا يف عّمّية عمى صػّحة  ػذ  المطػهلة بػؿ  ػي مجػرد إلصػّور واطػإلنباط مػف الّػرائف ال مػف البر ػاف 

عة فيجب أف يطمب البر اف مف معإلّػدي الإلّناطػذ ال الّػرائف والإّلصػّور والوجػدافة ولكػنكـ إلطمبػوف الّاط
مّني الّدالئؿ والبرا يف عمى امإلناع الإلّناطذ و ذا ما يجب بيانهة وأّوؿ بر اف عمى االمإلناع أّف الّظا ر 

وحانّية فالحظ إذًا أّف الإّلجمّػي عنواف الباطف والممؾ مرآة الممكوتة والعالـ الجطمانّي مطابؽ لمعالـ الرّ 
ال يإلكػػّرر فػػي العػػالـ المحطػػوس  ّنػػه لػػيس  نػػاؾ كػػائف مػػف الكائنػػات يشػػابه أو يماثػػؿ كائنػػًا آخػػر مػػف 
جميع الوجو ة فلية الإّلوحيد موجودة ظا رة في جميع ا شياءة فمو أّف خزائف الوجود ممئت مف الحبوب 

 وال إلشابهًا مف جميع الوجو ة بؿ ال بّد مف وجود فرؽ وإلمييز فّّنؾ ال إلجد بيف حّبإليف إلطابًّا وال إلماثالً 
بينهمػػاة وحيػػث أّف بر ػػاف الإّلوحيػػد موجػػود فػػي جميػػع ا شػػياء ووحدانّيػػة الحػػؽ وفردانّيإلػػه مشػػهودة فػػػي 
جميػع حّػػائؽ الكائنػػات إذًا فإلكػّرر الإّلجمػػي الواحػػد ممإلنػع محػػاؿة لهػػذا فالإلّناطػذ أي إلكػػرار ظهػػور الػػّروح 

ذا العالـ بما ّيإله وشؤونه الّطػابّة يكػوف إلجّميػًا مإلكػّررًا و ػذا مطػإلحيؿ وغيػر ممكػفة وحيػث الواحد في  
أّف إلكػػرار الإّلجمػػي الواحػػد لكػػّؿ كػػائف مػػف الكائنػػات الّناطػػوإلّية ممإلنػػع محػػاؿة فكػػذلؾ إلكػػرار الإّلجمػػي أيضػػًا 

قوس الّنػزوؿ ممإلنػع  لمكائنات الممكوإلّية في أّي مّاـ مف المّامات طواء أكاف في قوس الّصعود أـ في
محػػػاؿة  ّف الّناطػػػوت مطػػػابؽ لمممكػػػوتة ولكػػػف عػػػودة الكائنػػػات الّناطػػػوإلّية ورجوعهػػػا مػػػف حيػػػث الّنػػػوع 
واضػػحة يعنػػي أّف ا شػػجار الإلػػي أإلػػت فػػي الّطػػنيف الّطػػابّة بػػا وراؽ والبػػراعـ وا ثمػػار أإلػػت فػػي الّطػػنيف 

 الاّلحّة أيضًا بإلمؾ ا وراؽ والبراعـ وا ثمار
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ذا اعإلػػرض أحػػد بػػهّف إلمػػؾ ا وراؽ والبػػراعـ وا ثمػػار قػػد إلالشػػت بعينهػػاة  فيّولػػوف  ػػذا إلكػػّرر الّنػػوعة وات
ذًا فّػد  ونزلت مف عػالـ الّنبػات إلػى عػالـ الجمػاد وأإلػت مػف عػالـ الجمػاد إلػى عػالـ الّنبػات مػّرة أخػرى وات

ت عناصػر ا المركّبػة إلكّررتة فجوابه  و أّف البراعـ وا ثمار وا وراؽ لمعاـ الماضي قد إلالشت وإلحّممػ
وإلفّرقػػت فػػي  ػػذا الفضػػاءة ولػػـ إلإلجّمػػع وإلإلرّكػػب ا جػػزاء المرّكبػػة منهػػا أوراؽ العػػاـ الماضػػي وبراعمػػه 
وأثمػار  ولػػـ إلعػد بعينهػػا بعػد إلحميمهػػا بػؿ عػػادت الّنوعّيػة مػػف إلركيػب العناصػػر الجديػدةة وكػػذلؾ يإلالشػػى 

فرضنا أّف  ػذا الجطػـ عػاد مػف عػالـ الجمػاد أو جطـ اإلنطاف بعد الإّلحميؿ وإلإلفّرؽ أجزاؤ  المرّكبةة فمو 
الّنبػات مػّرة أخػرى فمػيس  ػذا الجطػـ  ػو بعينػه ا جػزاء المرّكػب منهػا اإلنطػاف الّطػابؽة فإلمػؾ العناصػػر 
إلحّممت وإلفّرقت وانإلشرت في  ذا الفضاء الواطػعة ثػـ إلرّكبػت مػف العناصػر أجػزاء أخػرى وصػار جطػمًا 

اإلنطػاف الّطػابؽ فػي إلركيػب اإلنطػاف الاّلحػؽة غيػر أّف إلمػؾ ا جػزاء ثانيًاة ورّبما يدخؿ جزء مف أجػزاء 
لـ إلبَؽ محفوظة بإلمامها وعينها بدوف زيادة وال نّصاف حإّلى إلإلرّكب مّرة أخرى فيوجد اإلنطاف الاّلحػؽ 
مػػػف ذلػػػؾ الإّلركيػػػب واالمإلػػػزاج ثػػػـ يطػػػإلدّؿ مػػػف ذلػػػؾ عمػػػى أّف  ػػػذا الجطػػػـ قػػػد عػػػاد بإلمػػػاـ أجزائػػػه وصػػػار 

ر نفطه الّشخص الثّاني وبناء عميه قد حصؿ الإّلكّررة والّروح بعينه كالجطػـ عػاد وإلكػرّ  الّشخص ا ّوؿ
 وبعد الموت رجع بذاإله إلى  ذا العالـ.

 
ولػػو نّػػوؿ أّف  ػػذا الإلّناطػػذ  ػػو لمحصػػوؿ عمػػى الكمػػاؿ حإلّػػى إلكإلطػػب المػػاّدة صػػفاء ا وإلصػػير  

صػّور محػضة  ّنػه عمػى فػرض الإّلطػميـ شّفافة فإلططع أشعة الػّروح فيهػا بمنإلهػى الكمػاؿة فهػذا أيضػًا إل
بػػػذلؾ فػػػال يمكػػػف إلبييػػػر الما ّيػػػة فػػػي الإّلجػػػدد والعػػػودة  ّف جػػػو ر الػػػّنّص ال يصػػػؿ إلػػػى حّيّػػػة الكمػػػاؿ 

 بالّرجوع والعودة وال يصير الّظالـ الّصرؼ بالعود
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اطػوإلّية حّيّػة والّرجوع مصدر الّنورة وال إلصير حّيّة العجز قػدرة وقػّوة بالّرجعػةة وال إلكػوف الما ّيػة النّ 
ممكوإلّية بالعودة والّرجوعة وشجرة الّزّقوـ مهما إلكّررت ال إلعطي ثمرًا حموًاة والّشجرة الّطّيبة مهما عادت 
ال إلثمر فاكهة مّرةة إذًا إلبيَّف أّف إلكرار الّرجوع إلى عالـ الّناطوت ال يورث الكماؿة وليس لهذا الإّلصّور 

أو اـة بؿ مدار حصػوؿ الكمػاؿ فػي الحّيّػة  ػو فػيض الخػالؽ. بر اف وال دليؿ فهو عبارة عف أفكار و 
وحضرات الثّئوصوفّييف يعإلّدوف أّف اإلنطاف يرجع ويعود في قوس الّصعود كػّرات ومػّرات حإلّػى يصػؿ 
إلى المركػز ا عمػىة وفػي ذلػؾ المّػاـ إلصػير المػاّدة كػالمرآة الّصػافية وإلطػطع فيهػا أنػوار الػّروح بنهاّيػة 

ؿ الػػّذاإلّية والحػػاؿ أّنػػه مػػف المطػػّمـ لػػدى المػػدّقّيف فػػي المطػػائؿ اإللهّيػػة أّف العػػوالـ الّػػّوة ويحصػػؿ الكمػػا
الجطػػمانّية إلنإلهػػي بنهايػػة قػػوس الّنػػزوؿة وأّف مّػػاـ اإلنطػػاف نهايػػة قػػوس الّنػػزوؿ وبدايػػة قػػوس الّصػػعود 

عػػف قػػوس  المّابػؿ لممركػػز ا عمػىة وأّف قػػوس الّصػػعود مػف بدايإلػػه إلػػى نهايإلػه مراإلػػب روحانّيػػةة ويعّبػر
الّنػػزوؿ باإلبػػداع وعػػف قػػوس الّصػػعود بػػاالخإلراعة وينإلهػػي قػػوس الّنػػزوؿ بالجطػػمانّيات وقػػوس الّصػػعود 
بالّروحانّياتة فرأس البركار ال يرجع الّهّرى عند رطـ الّدائرة  ّف ذلؾ ينػافي الحركػة الّطبيعّيػة والػّنظـ 

اّل اخإلػػّؿ نظػػاـ الػػّدائرةة وفضػػاًل عػػف  ػػذا فّّنػػه لػػ  ىّنػػإلمالـ الّناطػػوإلي قػػدر ومزّيػػة حإلّػػى ييس لمعػػاإللهّيػػة وات
اإلنطاف بعد نجاإله مف  ذا الّفص أف يّع في  ذا الّشرؾ مّرة أخرىة بؿ إّنما يظهر اطػإلعداد اإلنطػاف 
وقابمّيإلػػه عيانػػًا بالّطػػير فػػي مراإلػػب الوجػػود بػػالفيض ا بػػدّي ال بػػالإّلكّرر والّرجػػوعة فكػػّؿ مػػا كمػػف فػػي  ػػذا 

ّدّر أو الخزؼ يظهر لمعيػاف عنػدما يفػإلح فػا  مػّرة واحػدةة و ػذا الّنبػات عنػدما الّصدؼ طواء أكاف مف ال
ينبت مّرة إّما أف يػهإلي بشػوؾ أو ورد وال حاجػة إلػى أف ينبػت مػّرة أخػرىة وفضػاًل عػف  ػذا فػّّف الّطػير 

 والحركة في العوالـ عمى خّط مطإلّيـ طبؽ



 -  214  - 

يػػة لمػػّنظـ والوضػػع الّطبيعػػّي فهػػي طػػبب العػػدـة الػػّنظـ الّطبيعّيػػة  مػػا طػػبب الوجػػود وأّمػػا الحركػػة المناف
ورجػػوع الػػّروح بعػػد الّصػػعود منػػاؼ لمحركػػة الّطبيعّيػػة ومخػػالؼ لمػػّنظـ اإللهّيػػةة ولهػػذا فحصػػوؿ الوجػػود 

 بالّرجوع ممإلنع محاؿة مثمه كمثؿ اإلنطاف اّلذي يرجع إلى عالـ الّرحـ مّرة أخرى بعد خالصه منه.
 

ناطػػػذ والإّلواطػػػذة يحطػػػبوف الجطػػػـ ظرفػػػًا والػػػّروح مظروفػػػًاة انظػػػروا مػػػا أو ػػػى إلصػػػّورات أ ػػػؿ الإلّ  
كالمػػاء فػػي الكػػهس يفػػرغ مػػف كػػهس ويعػػود فػػي كػػهس آخػػرة فهػػذا الإّلصػػّور ممعبػػة صػػبيانّية فمػػا أضػػيؽ 
مجاؿ إلصّور ـ مع أّف الّروح مف المجػّردات لػيس لهػا دخػوؿ وال خػروجة وغايػة مػا  نالػؾ أّف لهػا إلعّمّػًا 

رآةة فمػػػو أّف الػػػّروح إلّطػػػع مراإلبهػػػا وإلحصػػػؿ عمػػػى الكمػػػاؿ الػػػّذاإلّي بإلكػػػّرر بالجطػػػد كإلعمّػػػؽ الّشػػػمس بػػػالم
رجوعها إلى العػالـ الجطػمانّي لكػاف ا ولػى لهػا أف يمػّد اهلل حياإلهػا فػي العػالـ الجطػمانّي حإلّػى إلكإلطػب 

 الكماالت والفيوضات وال لزوـ إلذاقإلها كهس الهالؾ وحصوؿ الحياة الثّانية.
 

مػػف بعػػض الإلّناطػػخّييف الّػػذيف إلصػػّوروا أّف الوجػػود قاصػػر عمػػى  ػػذا  و ػػذ  الفكػػرة ناشػػئة أصػػالً  
العالـ الفاني وأنكروا العوالـ اإللهّيةة بينما العوالـ اإللهّية ال إلإلنا ىة فمو أّف العوالـ اإللهّية إلنإلهي بهػذا 

الكائنػػات العػالـ الجطػمانّي لكػػاف اإليجػاد عبثػًا بػػؿ لصػار الوجػود ممعبػػة صػبيانّيةة إذ إلكػوف نإليجػػة  ػذ  
اّلإلي ال إلإلنا ى وجود اإلنطاف الذي  و أشرؼ الكائناتة و و أيضًا يبدو ويروح أّيامًا معدودة في  ذ  
الػػّدار الفانيػػة لينػػاؿ المكافػػهة فيكمػػؿ الكػػّؿ فػػي الّنهايػػة وينإلهػػي اإليجػػاد اإللهػػّي وإلنإلهػػي وإلكمػػؿ الكائنػػات 

انّيػػة وال يكػػوف لهػػا وال ليطػػماء والّصػػفات اإللهّيػػة الموجػػودة اّلإلػػي ال إلإلنػػا ى حينئػػذ إلإلعطّػػؿ ا لو ّيػػة الّرب
 إلهثير في  ذ 
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ة و كػػذا كانػػت عّػػوؿ فالطػػفة 5"سننبحان رّبنن  رّب العننّزة عّمننا يتننفون"الكائنػػات الّروحانّيػػة الموجػػودة 
الّطػػػمؼ الّاصػػػرة كبطمميػػػوس وغيػػػر  مػػػف الّػػػذيف كػػػانوا يعإلّػػػدوف ويإلصػػػّوروف أّف عػػػالـ الحيػػػاة والوجػػػود 

كرة ا رضّية ووجود الفضاء الذي ال يإلنا ى محصور فػي طبّػات الّطػموات الإّلطػع محصور في  ذ  ال
 وكّمها فارغة خالّية.

 
فانظروا إلى أّي درجة كانت أفكار ـ محدودة وعّولهـ ضعيفةة واآلف يظػّف الإلّناطػخّيوف أيضػًا  

خّييف كالّدروز والّنصيرّية أّف العوالـ اإللهّية محصورة في عوالـ الإّلصّور اإلنطانّية بؿ إّف بعض الإلّناط
يإلصػػّوروف أّف الوجػػود محصػػور فػػي  ػػذا العػػالـ الجطػػمانّية فمػػا  ػػذا الإّلصػػّور الجػػا مّيب مػػع أّف العػػالـ 
الجطمانّي في  ػذا الكػوف اإللهػّي الّػذي يبػدو فػي نهايػة الجمػاؿ والعظمػة والكمػاؿ فيػه ا جػراـ الّنورانّيػة 

ر فػػي العػػوالـ الّروحانّيػػة اإللهّيػػة الإلػػي  ػػي أصػػؿ ا طػػاس الإلػػي ال إلإلنػػا ىة فيجػػب إذًا أف نمعػػف الّنظػػ
 لنعرؼ إلى أّي درجة  ي غير محدودة وغير مإلنا ّية فاعإلبروا يا أولي ا بصار.

 
ولنرجػػع إلػػى موضػػوعنا و ػػو أّف الّرجعػػة مػػذكورة فػػي الكإلػػب المّّدطػػة والّصػػحؼ اإللهّيػػةة ولكػػّف  

الإلّناطذة  ّف ما قصد به أنبياء اهلل مف الّرجعة لػيس رجػوع الجا ميف لـ يهإلدوا إلى معانيها وظّنوا أّنها 
الّذات بؿ رجػوع الّصػفاتة أي لػيس رجػوع المظهػر بػؿ رجػوع الكمػاالتة ففػي اإلنجيػؿ يّػوؿ أّف يحيػى 

فػي  إيمّيػاة فميس المراد مف  ذا البياف رجوع الّنفس الّناطّة وشخصّية حضػرة إيمّيابف زكريا  و حضرة 
وصػفاإله إلجمّػت وظهػرت فػي حضػرة يحيػىة  إيمّياالمراد  و أّف كماالت حضرة  جطد حضرة يحيىة بؿ

بػػا مس كػػاف فػػي  ػػذا المحفػػؿ طػػراج مضػػيءة فػػّذا أوقػػدنا فػػي الّميمػػة الّادمػػة طػػراجًا آخػػر فّّنػػا نّػػوؿ قػػد 
 أضاء طراج
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وؿ عنػه ا مسة وكذلؾ الماء الذي كاف يجري مف ينبوع ثـ انّطع فّّنه حينما يجري مّرة أخرى فّّنػا نّػ
في جريانه الثّاني أّف  ذا الماء  و عيف ذلؾ الماء وقد جػرى مػّرة أخػرىة و ػذا الّطػراج بعينػه  ػو ذلػؾ 
الّطػػراجة وكػػذلؾ فػػي الّربيػػع الماضػػي إلفػػإّلح الػػورد وأينعػػت ا ز ػػار والّريػػاحيف وكانػػت فيػػه الفواكػػه الّمذيػػذة 

رد وعػػادت إلمػػؾ ا ز ػػار والّريػػاحيف وظهػػرت الّطعػػـة فػػّذا جػػاء الّربيػػع الّػػادـ فّّنػػا نّػػوؿ قػػد رجػػع ذلػػؾ الػػو 
إلمػػػؾ الفواكػػػه الّمذيػػػذةة ولػػػيس المّصػػػود مػػػف  ػػػذا البيػػػاف أّف ا جػػػزاء الإلػػػي إلرّكػػػب منهػػػا الػػػورد فػػػي العػػػاـ 
الماضػػػي إلرّكبػػػت بعينهػػػا بعػػػد الإّلحميػػػؿ مػػػّرة أخػػػرى وعػػػادت ورجعػػػتة بػػػؿ المػػػراد  ػػػو أّف إلمػػػؾ الّمطافػػػة 

بة اّلإلي كانت في ورد العاـ الماضػي واضػحة مشػهودة بعينهػا فػي والمالحة والّموف البديع والّرائحة الّطي
 ورد  ذا العاـ.

 
والخالصػػة أّف المّصػػود  ػػو الإّلشػػابه والإّلماثػػؿ بػػيف  ػػذا الػػورد وذاؾ الػػوردة و ػػذ   ػػي الّرجعػػة  

فػي كإلػاب اإليّػاف فػارجعوا  6المذكورة في الّصحؼ اإللهّيةة و ذا المعنى مفّصؿ مشػروح بػالّمـ ا عمػى
 حإّلى إلّطمعوا عمى حّائؽ ا طرار اإللهّية وعميؾ الإّلحّية والثّناء.إليه 
 
 

(81) 
 وحدة الوجود

 
والّصػوفّية ومػا  ػي حّيّػة مّصػود ـ  7الّطؤاؿ  ما  ي مطهلة وحدة الوجػود عنػد الثّئوصػوفّييف 

 و ؿ  ذ  المطهلة إلطابؽ الحّيّة أـ الب
 

يطػت مخإلّصػػة بالثّئوصػوفّييف والّصػػوفّيةة الجػواب  اعمػـ أّف مطػػهلة وحػدة الوجػود  ػػذ  قديمػة ول 
 بؿ إّف بعضًا مف حكماء اليوناف أيضاً 
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كانوا يعإلّدونها كارططاطاليس اّلذي يّوؿ بطيط الحّيّة كّؿ ا شياء وليس واحدًا منها والبطيط  نا ما 
طػػيـ حمّػػت فػػي يّابػػؿ المرّكػػبة يعنػػي أّف الحّيّػػة الفردانّيػػة الإلػػي كانػػت مّّدطػػة منّز ػػة عػػف الإّلركيػػب والإلّّ

 صور غير مإلنا يةة إذًا فالوجود الحّيّّي  و كّؿ ا شياء وليس بواحد منها مطمًّا.
 

والخالصػػة إّف الػػذيف يعإلّػػدوف وحػػدة الوجػػود يعإلّػػدوف أّف الوجػػود الحّيّػػّي بمنزلػػة البحػػرة وأّف  
ة لذلؾ الوجود جميع الكائنات كا مواجة و ذ  ا مواج الإلي  ي عبارة عف الكائنات صور غير مإلنا يّ 

الحّيّػػّية إذًا فالحّيّػػة المّّدطػػة  ػػي بحػػر الِّػػَدـة وصػػور الكائنػػات الإلػػي ال إلإلنػػا ى  ػػي أمػػواج حادثػػةة 
وكػػػذلؾ يشػػػّبهونه بالواحػػػد الحّيّػػػّي وا عػػػداد الإلػػػي ال إلإلنػػػا ىة  ّف الواحػػػد الحّيّػػػّي إلجمّػػػى فػػػي مراإلػػػب 

حػػد الحّيّػػّية فمػػثاًل الػػّرقـ اثنػػاف  ػػو إلكػػرار ا عػػداد الإلػػي ال إلإلنػػا ىة وذلػػؾ  ّف ا عػػداد  ػػي إلكػػرار الوا
لمواحدة وكذلؾ قؿ في طػائر ا عػدادة ومػف جممػة بػرا ينهـ أّف جميػع الكائنػات  ػي معمومػات لمحضػرة 
اإللهّيػػةة وال يإلحّّػػؽ العمػػـ بػػدوف معمػػوـة  ّف العمػػـ يإلعمّػػؽ بشػػيء موجػػود ال معػػدوـة فمػػاذا يكػػوف إلعػػّيف 

عمػـب إذًا فحّػائؽ الكائنػات الإلػي  ػي معمومػات البػارئ إلعػالى كػاف العدـ الّصػرؼ وإلشّخصػه فػي مػرآة ال
لها وجود عممّي  ّنها كانت صورًا عممّية إلهّية و ي قديمة  ّف العمـ اإللهّي قديـة وما داـ العمـ قديمًا 
فػػالمعموـ أيضػػًا قػػديـة وإلشّخصػػات الكائنػػات وإلعّيناإلهػػا اّلإلػػي  ػػي معمومػػات قديمػػة لمػػّذات ا حدّيػػة  ػػي 

اّل كانت عي ف العمـ اإللهّية  ّف لحّيّة ذات ا حدّية والعمـ والمعمومات وحدة صرفة محّّّة ومّّررةة وات
ذات ا حدّية معّرضة لمكثرة ولمزوـ إلعّدد الّديـ و ذا باطؿة لذا فّد ثبت أّف المعمومات  ي عيف العمـ 

 والعمـ عيف الّذاتة يعني أّف العالـ والعمـ
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ةة ولو إلصّورنا غير ذلؾ لمـز إلعّدد الّديـة ولحصؿ الإّلطمطؿ وإلعّدد الّػديـ إلػى مػا والمعموـ حّيّة واحد
ال نهايةة ولّمػا كانػت إلشّخصػات الكائنػات وإلعّيناإلهػا فػي عمػـ الحػّؽ  ػي عػيف ذات ا حدّيػة وال إلفػاوت 

لبطػاطة بينهما بهّي وجه مف الوجو  إذًا فهنػاؾ وحػدة حّيّّيػةة وكػّؿ المعمومػات مندمجػة مندرجػة بنحػو ا
والوحدة في حّيّة ذات ا حدّيةة يعني أّنها كانت معموماإله إلعالى وعػيف ذاإلػه بنحػو البطػاطة والوحػدةة 
ولّما أف إلجّمى الحّؽ إلجّميًا ظهورّيػًا وجػدت إلشّخصػات الكائنػات إلمػؾ وإلعّيناإلهػا وصػار لهػا وجػود عينػّي 

رًا عممّيػػة إلهّيػػة ثػػـ أخػػذ ذلػػؾ فػػي الخػػارج بعػػد أف كانػػت مػػف قبػػؿ ذات وجػػود عممػػّي أي أّنهػػا كانػػت صػػو 
 الوجود الحّيّّي صورًا غير مإلنا يةة  ذا  و أصؿ اطإلدالؿ  ؤالء.

 
والثّئوصوفّيوف والّصوفّية عمى قطميفة قطـ العواـ الذيف يعإلّدوف وحدة الوجود بمحض الإلّّميد  

جػود الوجػود العػاـ غافميف عف مّصود مشا ير عممائهـة  ّف عػواـ الّصػوفّية يظّنػوف أّف المػراد مػف الو 
المصػػدرّي الّػػذي  ػػو المفهػػوـ الػػّذ نّي والعّمػػّي لسنطػػافة يعنػػي مػػا يدركػػه اإلنطػػافة مػػع أّف  ػػذا الوجػػود 
العاـ عرض مف ا عراض يطرأ عمى حّائؽ الكائنػاتة وما ّيػات الكائنػات  ػي الجػو رة و ػذا الوجػود 

رض مف ا عراضة وال شؾ أّف الجو ر العرضّي الّائـ بالكائنات كخاصّية ا شياء الّائمة بها فهي ع
أعظـ مف العرضة  ّف الجو ر أصؿ والعرض فػرعة والجػو ر قػائـ بنفطػه والعػرض قػائـ ببيػر ة يعنػي 
محإلاج إلى جو ر ليّوـ بهة وفي  ذا الحاؿ يكوف الحّؽ فرع الخمػؽ ومحإلاجػًا إلػى الخمػؽة والخمػؽ فػي 

طب الّنظاـ اإللهّي العػاـ فّّنػه بػذلؾ الإّلركيػب يحػدث غنى عنهة مثاًل إّف العناصر المفردة إذا إلرّكبت ح
 كائف مف الكائناتة يعني إذا إلرّكبت عناصر معّينة حدث مف ذلؾ الإّلركيب وجود نباإلّية
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ولػػو إلرّكبػػت عناصػػر أخػػرى حصػػؿ منهػػا وجػػود حيػػوانّية ومػػف إلركيػػب عناصػػر أخػػرى إلوجػػد مخإلمػػؼ 
لحّائّهػػاة فكيػػؼ يكػػوف  ػػذا الوجػػود الّػػذي  ػػو الكائنػػاتة وفػػي  ػػذ  الحػػاؿ يكػػوف وجػػود ا شػػياء فرعػػًا 

 عرض مف ا عراض ومحإلاج إلى جو ر يّوـ به كيؼ يكوف قديمًا ذاإلّيًا وموجدًا لجميع الكائناتب
 

أمػػا عممػػاء الثّئوصػػوفّية والّصػػوفّية المإلبّحػػريف بعػػد أف إلعّمّػػوا فػػي  ػػذ  المطػػهلة اإلّفّػػوا عمػػى أّف  
ـّ و و المفهوـ  الػّذ نّي لسنطػاف و ػو حػادث وعػرض مػف ا عػراضة وحّػائؽ الوجود قطمافة وجود عا

ـّ الػػّذ نّي بػػؿ المّصػػود  ا شػػياء  ػػي الجػػو رة أّمػػا المّصػػود مػػف وحػػدة الوجػػود فمػػيس  ػػذا الوجػػود العػػا
الوجػػػود الحّيّػػػّي المنػػػّز  المّػػػّدس عػػػف كػػػّؿ إلعبيػػػرة و ػػػو مػػػا إلإلحّّػػػؽ بػػػه ا شػػػياء و ػػػو واحػػػد أي الواحػػػد 

ـّ أي المفهػوـ العّمػّي اإلنطػانّية  الحّيّّي الذي به وجدت جميع ا شياء و ي الماّدة والّّوة والوجػود العػا
  ذ   ي حّيّة مطهلة الثّئوصوفّية والّصوفّية.

 
والخالصة أّف ا نبياء والفالطفة مإلّفّوف عمى أّف ما يإلحّّؽ به ا شياء واحدة غير أّف ا نبياء  

ئنات وأّما عمـ الخمؽ فمحإلػاج إلػى وجػود المعمومػاتة يّولوف أّف عمـ الحّؽ غير محإلاج إلى وجود الكا
ولو كاف عمـ الحّؽ محإلاجًا إلى مػا دونػه لكػاف ذلػؾ العمػـ عمػـ الخمػؽ ال عمػـ الحػّؽة  ّف الّػديـ مبػايف 
لمحادث والحادث مخالؼ لمّديـة وكّؿ ما نثبإله لمخمؽ مف لواـز الحدوث نطمبه عف الحػّؽة  ّف الإلّنزيػه 

الحػػػادث مػػف خصػػػائص الواجػػػبة مػػثاًل نػػػرى الجهػػؿ فػػػي الحػػادث فنثبػػػت العمػػػـ  والإلّّػػديس عػػػف نّػػائص
لمّػػديـة ونػػرى العجػػز فػػي الحػػادث فنثبػػت الّػػدرة لمّػػديـة ونػػرى الفّػػر فػػي الحػػادث فنثبػػت البنػػى لمّػػديـة 
يعنػػػػي أّف الحػػػػادث منشػػػػه الّنّػػػػائص والّػػػػديـ جػػػػامع الكمػػػػاالتة  ّف عمػػػػـ الحػػػػادث محإلػػػػاج إلػػػػى وجػػػػود 

 المعموماتة وعمـ
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لّديـ فػي غنػى عنهػاة لػذا فِّػَدـ إلعّينػات الكائنػات وإلشّخصػاإلها اّلإلػي  ػي معمومػات البػاري إلعػالى غيػر ا
واقعةة و ػذ  ا وصػاؼ اإللهّيػة الكمالّيػة ليطػت مّمػا إلحػيط بػه اإلدراكػات العّمّيػة حإلّػى إلحكػـ بػهّف العمػـ 

 اإللهّي محإلاج إلى معمومات أـ ال.
 

الّصوفّيةة ولو نريد أف نذكر جميع دالئؿ  ػؤالء ونناقشػها  وبالجممة فّّف  ذا أعظـ بر اف عند 
الطػػإلنفد ذلػػؾ وقإلػػًا طػػوياًلة  ػػذا  ػػو البر ػػاف الّطػػاطع والػػّدليؿ الّػػاطع لهػػؤالء ا فاضػػؿ عممػػاء الّصػػوفّية 
والثّئوصوفّيةة أما مطهلة الوجود الحّيّػّي الّػذي إلإلحّّػؽ بػه ا شػياء يعنػي حّيّػة ذات ا حدّيػة اّلإلػي بهػا 

ميػػع الكائنػػات فمإلّفػػؽ عميهػػاة أّمػػا وجػػه الخػػالؼ فهػػو أّف الّصػػوفّية يّولػػوف أّف حّػػائؽ ا شػػياء وجػػدت ج
 ي ظهور الواحد الحّيّّية وا نبياء يّولوف أّنها صدرت عف الواحد الحّيّّية وشإلّاف ما بػيف الّظهػور 

ا يػةة مػثاًل الحّبػة والّصدورة فالإّلجمي الّظهورّي عبارة عف أّف الّشيء الواحػد يظهػر فػي صػور غيػر مإلن
اّلإلػػي  ػػي شػػيء واحػػد حػػائز لمكمػػاالت الّنباإلّيػػة حينمػػا إلظهػػر إلهخػػذ صػػورًا غيػػر مإلنا يػػة  ػػي ا غصػػاف 
وا وراؽ وا ز ار وا ثمار فيّاؿ لهذا الإّلجمي الّظهػورّية وأمػا الإّلجمػي الّصػدورّي فهػو أف يطػإلّّر الواحػد 

صػادر عنػه ولػيس ظػا رًا منػهة مثػؿ ذلػؾ كمثػؿ  الحّيّّي ويبّى في عمػّو إلّديطػه ولكػف وجػود الكائنػات
الّشمس الإلي يصدر عنها الّشعاع ويفيض عمػى جميػع الكائنػات و ػي باقيػة فػي عمػّو إلّديطػها لػـ إلنػزؿ 
ولػـ إلنحػّؿ فػي الّصػػور الّشػعاعّية ولػـ إلإلجػؿَّ فػػي  وّيػة ا شػياء بإلعّيناإلهػا وإلشّخصػػاإلها ومػا صػار الّػػديـ 

 لمفّرة وال الكماؿ المحض نّصًا صرفًا.حادثًاة وال البنى المطمؽ أطيرًا 
 

وخالصػػػة الّػػػوؿ أّف الّصػػػوفّية معإلرفػػػوف بػػػالحّؽ والخمػػػؽة ويّولػػػوف أّف الحػػػّؽ انحػػػّؿ فػػػي الخمػػػؽ  
 بصورة غير مإلنا يةة كالبحر اّلذي يإلجّمى
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بصور أمواج ال إلإلنا ىة و ذ  ا مواج الحادثة الّناقصة  ي نفس البحػر الّػديـ الجػامع لكػّؿ الكمػاالت 
إللهّيةة وأما ا نبياء فيّولوف أّف العوالـ  ي ثالثة  عالـ الحّؽ وعالـ الممكػوت وعػالـ الخمػؽ والّصػادر ا

ا ّوؿ عف الحّؽ  و الفيض الممكوإلّي اّلذي إلجّمى في حّػائؽ الكائنػات كالّشػعاع الّصػادر عػف الّشػمس 
ائؽ ا شياء بصور ال إلإلنػا ى اّلذي يإلجّمى في الكائناتة ويإلجّمى ذلؾ الفيض الذي  و الّشعاع في حّ

ويإلشػػػّخص حطػػػب اطػػػإلعداد ا شػػػياء وما ّيإلهػػػا وقابمّيإلهػػػاة أمػػػا قػػػوؿ الّصػػػوفّية يّإلضػػػي أف يإلنػػػّزؿ البنػػػى 
المطمؽ إلى درجػة الفّػرة ويإلّّيػد الّػديـ بالّصػور الحادثػةة وإلإلحػّدد الّػدرة المحضػة بّيػود الممكنػات فػي 

 مرآة العجز و ذا بديهّي البطالف.
 

أّف الحّيّػػػػة اإلنطػػػػانّية الإلػػػػي  ػػػػي أشػػػػرؼ المخموقػػػػات ال إلإلنػػػػّزؿ إلػػػػى الحّيّػػػػة  ونحػػػػف نالحػػػػظ 
الحيوانّيػةة وأّف الما ّيػة الحيوانّيػػة الإلػي  ػػي مظهػر الّػػّوة الحّطاطػة ال إلهػػبط إلػى الّرإلبػػة الّنباإلّيػةة وكػػذلؾ 

 الحّيّة الّنباإلّية الإلي  ي الّّوة الّنامية ال إلطّط إلى الحّيّة الجمادّية.
 

صار إّنه لػيس لمحّػائؽ العموّيػة إلنػّزؿ وال  بػوط إلػى المراإلػب الّطػفمّيةة فكيػؼ يمكػف أف وباالخإل 
إلنحّؿ الحّيّة اإللهّية الكّمّية المّّدّطة عف جميع ا وصاؼ والّنعػوت فػي  ػذ  الّصػور والحّػائؽ الكونّيػة 
إّف اّلإلػػي  ػػي مصػػدر الّنّػػائص مػػع صػػرؼ إلّديطػػها وإلنزيههػػا!  ػػذا و ػػـ محػػض وإلصػػّور محػػاؿة بػػؿ 

ّف جميع الكائنات مطإلفيضة مف فيض الإّلجمي  جو ر الإلّّديس ذلؾ جامع لكماالت الّربوبّية وا لو ّية وات
الّصػػدورّية ومّإلبطػػة مػػف أنػػوار كمالػػه وجمػػاؿ ممكوإلػػه كجميػػع الكائنػػات ا رضػػّية الإلػػي إلكإلطػػب فػػيض 

 والموجودات ا رضّية.الّنور مف شعاع الّشمس والّشمس ال إلإلنّزؿ وال إلهبط إلى الحّائؽ المطإلفيضة 
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وحيث أّننا اآلف بعد العشاء وفي وقت مإلهّخر مف الّميؿ فميس  ناؾ مجػاؿ لمكاإلػب أف يكإلػب أكثػر مػف 
  ذا والّطالـ.

 
 

(81) 
 موازين اإلدرا 

 
إّف موازيف اإلدراؾ أربعة ال غير كما  و مطّمـ به. يعني أّف إدراؾ حّائؽ ا شياء إّنمػا يكػوف  

 ربعة بهذ  الموازيف ا 
 

ّف   فا ّوؿ ميزاف الحّسة وكّؿ ما يدرؾ بالعيف وا ذف والّشـ والّذوؽ والّممس يطّمى محطوطًاة وات
ـّ ميػػزاف ويّولػػوف إّف الحػػّس أعظػػـ المػػوازيف ويعإلبرونػػه مّّدطػػػًاة  فالطػػفة أوروبػػا اليػػوـ يعإلبػػروف  ػػذا أإلػػ

ـ قػوى الحػّس قػد يػرى الّطػراب والحاؿ أّف ميزاف الحّس ناقص  ّنػه يخطػئة مػثاًل إّف البصػر و ػو أعظػ
ماءة ويرى الّصور المرئّية في المرآة حّيّة موجودةة وا جطػاـ الكبيػرة صػبيرةة والّنّطػة الجّوالػة دائػرةة 
ويرى ا رض طاكنة والّشمس مإلحركة إلى غير ذلؾ مف الخطه فػي كثيػر مػف ا مػورة فمهػذا ال يجػوز 

 االعإلماد عميه.
 

يػػػػزاف اإلدراؾ لػػػػدى الفالطػػػػفة ا وؿ أطػػػػاطيف الحكمػػػػةة فكػػػػانوا والثّػػػػاني ميػػػػزاف العّػػػػؿ وكػػػػاف م 
يطإلدّلوف بالعّؿ ويإلشّبثوف بالّدالئؿ العّمّيةة  ّف اطإلدالالإلهـ جميعها عّمّيةة ومع وجود  ذا فّد اخإلمفوا 
كثيرًا وكانت آراؤ ـ مخإلمفةة حإّلى كانوا يبّيروف فكر ـ يعني أّنهـ كانوا يطإلدّلوف عمػى وجػود مطػهلة مػا 

لّدالئؿ العّمّية مّدة عشريف طنةة وبعدئذ ينفونها بالّدالئؿ العّمّيةة حإلى أّف أفالطػوف أثبػت فػي البدايػة با
 با دّلة العّمّية طكوف ا رض وحركة الّشمسة ثـ أثبت بعد ذلؾ
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بالّدالئؿ العّمّيػة أّف الّشػمس مركػز وا رض مإلحّركػةة وبعػد  اشػإلهرت نظرّيػة بطمميػوس ونطػيت نظرّيػة 
طوف بالكّمّية وقػد أحيػا الّراصػد الجديػد أخيػرًا  ػذا الػّرأي مػّرة أخػرىة وحيػث أّف حضػرات الّرياضػّييف أفال

اخإلمفػػوا حػػاؿ أّنهػػـ جميعػػًا كػػانوا يطػػإلدّلوف بالػػّدالئؿ العّمّيػػةة وحيػػث أّنهػػـ كػػانوا يثبإلػػوف مطػػهلة بالػػّدالئؿ 
ة مثاؿ ذلؾ أّف فيمطوفًا كػاف ثابإلػًا عمػى رأي العّمّية في فإلرة مف الّزمف ثـ ينفونها أيضًا بالّدالئؿ العّمّية

مّدة ويّيـ ا دلّػة والبػرا يف عميػه وبعػد مضػي فإلػرة ينصػرؼ عػف ذلػؾ الػّرأي وينفيػه بالػّدليؿ العّمػّية إذًا 
إلبّيف أّف ميزاف العّؿ ليس ميزانًا إلاّمًاة  ّف اخػإلالؼ الفالطػفة ا وؿ وعػدـ ثبػاإلهـ وإلبػديؿ أفكػار ـ دليػؿ 

ـّة إذ لو كاف ميزاف العّؿ إلاّمًا لوجػب أف يكونػوا جميعػًا مإلّفّػيف فػي الػّرأي عمى أّف ميزاف  العّؿ غير إلا
 مإّلحديف في الفكر.

 
والميػػزاف الثّالػػث ميػػزاف الّنّػػؿ و ػػو الّنصػػوص الإلػػي ينّمهػػا الّنػػاس مػػف الكإلػػب المّّدطػػة فيّولػػوف  

ـّة  ّف المنّػوؿ يػدرؾ بالعّػؿة  جاء في الإّلوراة كذاة وقاؿ في اإلنجيؿ كذاة و ذا الميػزاف أيضػًا لػيس بإلػا
وبمػػا أّف العّػػؿ نفطػػه قػػد يخطػػئ فكيػػؼ يصػػّح أف يّػػاؿ أّف إدراكػػه لمعػػاني ا قػػواؿ المنّولػػة واطػػإلنباطها 
عيف الّصواب وأّنه ال يخطئ في ذلؾة إذ مف الممكف حصوؿ الخطه ولذلؾ ال يكوف  ناؾ يّيفة و ذا 

ص الكإلاب  و إدراكاإلهـ العّمّية الإلي عرفو ا مف إلمؾ  و ميزاف رؤطاء ا ديافة فما يعرفونه مف نصو 
الّنصػػوص ال حّيّػػة الواقػػعة  ّف العّػػؿ كػػالميزاف والمعػػاني المدركػػة مػػف الّنصػػوص كالّشػػيء المػػوزوفة 

 فّذا اخإلّؿ الميزاف فكيؼ يعمـ قدر الموزوف.
 

ّدليؿ الحّطػّي إلثبػات إذًا فاعمـ أّف معإلّد الّناس وما بيف أيديهـ يحإلمؿ الخطه  ّنه إذا جيء بال 
ـّة ولػو  ـّ كما طبؽ بيانهة ولو جيء بالػّدليؿ العّمػّي فهػو أيضػًا غيػر إلػا شيء أو نفيه فهو ميزاف غير إلا

 جيء بالّدليؿ
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ـّة فاإّلضح مف  ذا أّنه ليس فػي يػد الخمػؽ ميػزاف يعإلمػد عميػهة بػؿ إّف الميػزاف  الّنّمّي فهو أيضًا غير إلا
شػػبهة مطمّػػًا  ػػو فػػيض روح الّػػدس والإلّهييػػدات اإللهّيػػة لسنطػػاف بػػروح الّصػػحيح الّػػذي ال شػػّؾ فيػػه وال 

 الّدسة وفي ذلؾ المّاـ يحصؿ اليّيف.
 
 

(82) 
 وجوب اّتباع تعاليم المظاىر اإلليّية

 
الّطؤاؿ   ناؾ نفوس موّفّة ليعماؿ الحطنة والإلماس الخير لمعمػوـ ومكػاـر ا خػالؽ والمحّبػة  

غاثة الفّراء فمػا حػاجإلهـ إلػى الإّلعػاليـ اإللهّيػةب و ػـ والوّد لجميع الخمؽ والّطعي  في الّصمح العمومّي وات
 يروف أنفطهـ في غنى عنها وما شهف  ذ  الّنفوسب

 
الجواب  اعمـ أّف  ذ  ا عماؿ وا فعاؿ وا قواؿ ممدوحة مّبولة و ي شرؼ العالـ اإلنطانّية  

ية الّمطافة ولكّنه بػال روحة بػؿ إّف الّطػبب ا ّوؿ ولكف مجّرد  ذ  ا عماؿ ال يكفي  ّنها كجطـ في نها
فػػػي الحيػػػاة ا بدّيػػػة والعػػػزة الّطػػػرمدّية والّنورانّيػػػة الكّمّيػػػة والفػػػوز والفػػػالح الحّيّػػػّي  ػػػو عرفػػػاف اهللة ومػػػف 
المعمػػػوـ أّف معرفػػػة الحػػػّؽ مّّدمػػػة عمػػػى كػػػّؿ معرفػػػةة و ػػػي أعظػػػـ فضػػػيمة لمعػػػالـ اإلنطػػػانّية  ّف معرفػػػة 

ي عالـ الوجػود إلػؤّدي إلػى الفوائػد الجطػمانّية وإلرقّػي المدنّيػة الّصػورّيةة أمػا عرفػاف اهلل حّائؽ ا شياء ف
فهػػػو طػػػبب الإّلرقّػػػي واالنجػػػذاب الّروحػػػانّي والبصػػػيرة الحّيّّيػػػة وعمػػػّو العػػػالـ اإلنطػػػانّي والمدنّيػػػة الّربانّيػػػة 

فػػي زجاجػػة الّمػػب بعرفػػاف وإلعػػديؿ ا خػػالؽ ونورانّيػػة الوجػػداف. والثّػػاني محّبػػة اهلل الإلػػي يضػػيء نور ػػا 
 الحّؽة وإلنير اآلفاؽ بهشّعإلها الّطاطعةة وبها يحيا
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اإلنطاف حياة ممكوإلّيةة وفي الحّيّة إّف ثمرة وجود اإلنطاف  ي محّبة اهللة ومحّبة اهلل  ػي روح الحيػاة 
لكانػت قمػوب  و ي الفيض ا بدّية فمو لـ إلكف محّبػة اهلل لكػاف عػالـ اإلمكػاف ظممانّيػًاة ولػوال محّبػة اهلل

بنػي اإلنطػػاف مّيإلػػة محرومػػة مػف الّشػػعور الوجػػدانّية ولػػوال محّبػة اهلل النمحػػت كمػػاالت العػػالـ اإلنطػػانّي 
وانعدمتة ولوال محّبة اهلل لّما كاف االرإلباط الحّيّػّي فػي العػالـ اإلنطػانّية ولػوال محّبػة اهلل لفّػد االإّلحػاد 

لعػالـ اإلنطػانّية ولػوال محّبػة اهلل لمػا إلعػانؽ الّشػرؽ والبػرب الّروحانّية ولوال محّبة اهلل لخمد نور وحػدة ا
كما يإلعانؽ الحبيبافة ولوال محّبة اهلل لما إلبّدؿ الخالؼ والّشػّاؽ بػاالئإلالؼة ولػوال محّبػة اهلل لمػا انإلهػى 

ّف محّبػة العػالـ اإلنطػانّي إشػر  اؽ مػف االفإلراؽ إلى االإّلحادة ولوال محّبة اهلل لما صػار ا غيػار أحبابػًاة وات
 محّبة اهلل وجموة مف فيض مو بة اهلل.

 
ومػػف الواضػػح أّف حّػػائؽ الّنػػوع اإلنطػػانّي مخإلمفػػةة واآلراء مإلباينػػة واإلحطاطػػات مإلفاوإلػػةة و ػػذا  

الإلّفػػػاوت فػػػي اآلراء وا فكػػػار واإلدراكػػػات واإلحطاطػػػات بػػػيف أفػػػراد الّنػػػوع اإلنطػػػانّي منبعػػػث مػػػف المّػػػواـز 
اإلب وجود الكائنات مف لواـز الوجود الذي ينحّؿ إلػى صػور غيػر مإلنا يػةة الّذاإلّيةة  ّف الإلّفاوت في مر 

إذًا نحإلاج إلى قّوة كّمّية إلكوف غالبة عمى احطاطات الجميع وآرائهـ وأفكار ـة وال يبّى لهذا االخػإلالؼ 
حكػػػـ بفضػػػؿ إلمػػػؾ الّػػػّوة الإلػػػي إلجمػػػع ا فػػػراد عاّمػػػة إلحػػػت نفػػػوذ وحػػػدة العػػػالـ اإلنطػػػانّية ومػػػف الواضػػػح 

ود أّف أعظـ قػّوة فػي العػالـ اإلنطػانّي  ػي محّبػة اهلل و ػي اّلإلػي إلػدخؿ الممػؿ المخإلمفػة إلحػت ظػّؿ المشه
طرادؽ الوحػدةة وإلجعػؿ الّشػعوب والّبائػؿ المإلضػاّدة المإلباغضػة فػي نهايػة المحّبػة واالئػإلالؼة فػانظروا 

 كـ مف ا مـ وا جناس والّبائؿ والّشعوب المخإلمفة قد دخموا



 -  226  - 

بعد حضرة المطيح بّّوة محّبة اهللة وزالت وإلالشت الفوارؽ واالخإلالفػات الإلػي مضػى  في ظّؿ كممة اهلل
عمػػػػى وجود ػػػػا ألػػػػؼ طػػػػنة زوااًل كّمّيػػػػًاة وانعػػػػدمت ا و ػػػػاـ الجنطػػػػّية والوطنّيػػػػةة ووجػػػػد االإّلحػػػػاد الّروحػػػػّي 

 والوجدانّي وصاروا جميعًا مطيحّييف حّيّّييف روحانّييف.
 

نّيػػػة الخيػػػر و ػػػي أطػػػاس ا عمػػػاؿ الخيرّيػػػة وقػػػد رّجػػػح بعػػػض وثالػػػث مناقػػػب العػػػالـ اإلنطػػػانّي  
المحّّّػػيف الّنيػػة عمػػى العمػػؿة  ّف الّنيػػة الخيرّيػػة نػػور محػػض و ػػي منّز ػػة مّّدطػػة عػػف شػػوائب البػػرض 
والمكر والخداعة فمف الممكف أف يعمؿ اإلنطاف عماًل مبػرورًا بحطػب الظّػا ر ولكّنػه يكػوف مبنّيػًا عمػى 

ني الّّصاب بخروؼ ويحفظه ولكف عمؿ الّّصػاب المبػرور  ػذا مبنػّي عمػى مصالح شخصّية مثاًل يعإل
غػػرض االنإلفػػاعة ونإليجػػة  ػػذ  الحضػػانة ذبػػح الخػػروؼ المظمػػوـة فكػػـ مػػف أعمػػاؿ كثيػػرة مبػػرورة باعثهػػا 

 ا غراض الّذاإلّيةة أما نّية الخير فمّّدطة عف  ذ  الّشوائب.
 

هلل وحصوؿ االنجذاب الوجدانّي ونّية الخير وخالصة الّوؿ أّنه بعد عرفاف اهلل وظهور محّبة ا 
ف كانػت ممدوحػة إاّل أّنهػا إلكػوف ناقصػة  اّل فا عمػاؿ الخيرّيػة وات إلكوف ا عمػاؿ المبػرورة إلاّمػة كاممػةة وات
إذا لـ إلطإلند بعرفاف اهلل والمحبة الّربانّية والّنية الّصادقةة مثاًل يجب أف يكػوف الوجػود اإلنطػانّي جامعػًا 

يصػػير كػػاماًلة فالبصػػر محبػػوب جػػّدًا ومّبػػوؿ ولكّنػػه يجػػب أف يؤّيػػد بالّطػػمعة والّطػػمع لمكمػػاالت حإلّػػى 
مّبوؿ جّدًا ولكّنه يجب أف يكوف مؤّيدًا بالّّوة الّناطّةة والّّوة الّناطّة مّبولة جّدًا ولكف يجػب أف إلكػوف 

إلجإلمػع  ػذ  الّػوى  مؤّيدة بالّّوة العاقمةة وقس عمى ذلؾ طائر قػوى اإلنطػاف وأعضػائه وأركانػهة وحينمػا
 والحواس وا عضاء وا جزاء يصير اإلنطاف كاماًل.

 
 واآلف يوجد في العالـ بعض مف الّنفوس يريدوف في الحّيّة خير 
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عانػػة الفّػػػراء بّػػدر اطػػإلطاعإلهـ مفإلػػػونيف بحػػّب الّصػػمح وراحػػػة  العمػػوـ ويّومػػوف بمعاونػػػة المظمػػوميف وات
ف كانوا كامميف مف  ذ  الج  هة ولكّنهـ ناقصوف بحرمانهـ مف عرفاف اهلل ومحّبإله.العموـة فهؤالء وات

 
فّد كإلب جالينوس الحكيـ في كإلاب شرح الّرطالة ا فالطونّية في الّطياطة المدنّية "إّف العّائد  

الّدينّية لها مدخؿ عظيـ في المدنّية الّصػحيحة والبر ػاف عمػى ذلػؾ أّف جمهػور الّنػاس ال يّػدروف عمػى 
لبر انّية فهـ مف  ذ  الوجهة محإلاجوف إلى الكممات الّرمزّية مف اإلخبػار بػالّثواب إدراؾ طياؽ ا قواؿ ا

والعّػػاب فػػي الػػّدار اآلخػػرةة والػػّدليؿ عمػػى ثبػػوت  ػػذا المطمػػب مػػا نشػػا د  اليػػوـ مػػف الّػػوـ الػػذيف يػػدعوف 
بالّنصػػارى المعإلّػػػديف بػػػالّثواب والعّػػػاب حيػػػث يصػػػدر عػػف مػػػؤمني  ػػػذ  الّطائفػػػة أفعػػػاؿ حطػػػنة كهفعػػػاؿ 
الفالطفة الحّيّّييف كما أّننا جميعًا نرى عيانًا أّنهـ ال يخشوف الموت ويعّدوف مف المإلفمطفيف الحّيّّييف 

 لكثرة حرصهـ واشإلياقهـ إلى العدؿ واإلنصاؼ".
 

فػػػػػانظروا اآلف كيػػػػػؼ أّف الّصػػػػػدؽ وإلضػػػػػحية الػػػػػّروح واإلحطػػػػػاس الّروحػػػػػانّي والّنوايػػػػػا الّصػػػػػادقة 
مػع أّنػه لػـ  –نيف بالمطػيح إلػى درجػة أّف الفيمطػوؼ جػالينوس الحكػيـ وا عماؿ الخيرّيػة أوصػمت المػؤم

شػػهد بمكػػاـر أخػػالؽ  ػػؤالء المػػؤمنيف وكمػػاالإلهـ حيػػث قػػاؿ إّف  ػػذ  الّنفػػوس  –يكػػف مػػف ممّػػة المطػػيح 
فالطػػفة حّيّّيػػوفة فهػػذ  الفضػػائؿ والخصػػاؿ ال إلحصػػؿ بمجػػّرد ا عمػػاؿ الخيرّيػػةة ولػػو كػػاف المّصػػود 

ور  فهػػذا الّطػػراج أيضػػًا مضػػيء اآلف وينيػػر  ػػذا المكػػاف وال شػػّؾ أّف  ػػػذا مجػػّرد حصػػوؿ الخيػػر وصػػد
الّضػػياء خيػػر مػػع  ػػذا إّنػػؾ ال إلحمػػد  ػػذا الّطػػراج وال  ػػذ  الّشػػمس الإلػػي إلرّبػػي جميػػع الكائنػػات ا رضػػّية 
وبحرارإلها إلنشه وإلنموة فهّي خير أعظـ مف  ذاة ولكف لّما كاف  ذا الخير غير صادر عف نّيػة الخيػر 

 اهلل وعرفانه فال ظهور وال ومحّبة
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بروز له أبدًاة أّما لو قّدـ شخص مف بني اإلنطاف آلخر قدحًا مف الماء فّّنه يشكر  ويثني عميهة غيػر 
أّف اإلنطػػاف الّػػذي ال يفكػػر يّػػوؿ إّف  ػػذ  الّشػػمس الإلػػي إلضػػيء العػػالـ والإلػػي ظهػػر منهػػا  ػػذا الفػػيض 

ا وال نشػكر ا ثػـ نمّجػد ونمػدح اإلنطػاف الػذي قػاـ بعمػؿ العظيـ إلطإلحّؽ الإلّّديس والإّلمجيػد فمػـ ال نمػدحه
خيرّي محدودب ولكّننا إذا نظرنا بعيف الحّيّة نجد أّف صػدور  ػذا العمػؿ الخيػرّي الجزئػّي مػف اإلنطػاف 
منبعث عف اإلحطاس الوجدانّي ولهذا اطإلحّؽ الإّلمجيدة ولكّف نور الّشمس وحرارإلها ليطػا منبعثػيف عػف 

إلطػػػإلحّؽ مػػػدحًا وثنػػػاًء وال شػػػكرًا وامإلنانػػػًا وكػػػذلؾ الّنفػػػوس اّلإلػػػي إلصػػػدر عنهػػػا  إحطػػػاس ووجػػػداف لهػػػذا ال
ف كانػت ممدوحػػة غيػػر أّنهػا مػػا لػـ إلكػػف منبعثػػة عػف عرفػػاف الحػّؽ ومحّبإلػػه فّّنهػػا ال  ا عمػاؿ الخيرّيػػة وات
شّؾ ناقصػةة وفضػاًل عػف  ػذا إذا نظػرت بعػيف اإلنصػاؼ إلػرى أّف  ػذ  ا عمػاؿ الخيرّيػة الإلػي إلصػدر 

فػػوس عاّمػػة منبعػػث أصػػمها أيضػػًا مػػف الإّلعػػاليـ اإللهّيػػة أي دّؿ الّنفػػوس عمػػى  ػػذا أنبيػػاء الّطػػمؼ مػػف النّ 
وبّينوا لهـ محّطناإلها وشرحوا لهـ إلهثيراإلها الحطنة فانإلشرت  ػذ  الإّلعػاليـ بػيف البشػر ووصػمت إلػى  ػذ  

ّنػػػاس أّف  ػػػذ  ا عمػػػاؿ الّنفػػػوس بالإّلطمطػػػؿ والإلإلػػػابع ووّجهػػػت الّمػػػوب إلػػػى  ػػػذ  الكمػػػاالتة ولّمػػػا رأى ال
مطإلحطػػنة وإلطػػّبب الّطػػعادة والهنػػاء فػػػي العػػالـ اإلنطػػانّي فمػػف أجػػؿ  ػػػذا اإلّبعو ػػاة إذًا فهػػي أيضػػًا مػػػف 

 الإّلعاليـ اإللهّية ولكف يمـز لدركها قميؿ مف اإلنصاؼ ال المحاّجة والمجادلة.
 

وع اإلنطانّي مف نفحات الحمد هلل قد ذ بت إلى إيراف ورأيت كيؼ أصبح اإليرانّيوف محّبيف لمنّ  
قدس بهاء اهلل وكانوا يطعنوف بهطّنة ألطنهـ كّؿ نفس يصادفونها مػف طػائر الّطوائػؼ وكػانوا فػي نهايػة 
العداوة والببض والحّد حإّلى كانوا يعإلّدوف بنجاطإلهـ وكانوا يحرقوف الإّلوراة واإلنجيؿ ويبطػموف أيػديهـ 

 إذا المطت  ذيف الكإلابيفة أّما اآلف فّّنهـ
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رإّلموف في مجالطهـ ومحافمهـ بالمناطبة مضاميف  ذيف الكإلابيف ويشرحوف معػاني رموز ػا ويفّطػرونها ي
محّبػة اهللة وقػد رأيػت آداب  ىئاب الّضارية كهّنهـ غػزالف صػحار ويحإلضنوف أعداء ـ ويحّنوف عمى الذّ 

ا خػالؽ واعإلػدلت   ؤالء وطموكهـ وطمعت بهخالؽ طائر اإليرانّييفة فهؿ ببير محّبة اهلل إلطّورت  ذ 
ا عماؿ وا قواؿ ال واهللة فمو كّنا نريػد إلػروي   ػذ  ا خػالؽ وا طػوار بالمعػارؼ والعمػوـ لمضػت ألػؼ 
طنة دوف أف يحصؿ  ذا الإّلطور بيف العموـ أو ينإلشر ذلؾ بينهـة والحاؿ أّنها حصمت بمحّبة اهلل في 

 نهاية الّطهولة فاعإلبروا يا أولي ا لباب.
 
 

*** 
 القسم الخامسىوامش 
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 الفيرس العام لألعالم واألمكنة
 

 حر  األل 
 
 156ة 199ة 81ة 77ة 54ة 43ة 42ة 29ة 19 يـ )حضرة( إبرا

 ابف اإلنطاف  راجع الطيد المطيح
 229ة 299آإليال 

 34ة 33ة 29أدرنة )الّرومّمي( 
 147ة 197ة 82ة 76ة 75ة 55ة 54آدـ 

 114أدـو )أرض( 
 35ة 21ة 29ة 19ة 5ا راضي المّدطة 

 59ة 28ا رثوذكس 
 114ا ردف 
 217ة 22أرططو 

 ود  راجع ا راضي المّدطةأرض المّص
 29أرفه 
 186ة 119ة 98ة 88 إرميا

 156ة 77إطحاؽ 
 18اإلطرائيمّييف 

 33اإلطالـ 
 إطالمبوؿ  راجع الّططنطينّية

 156ة 29إطماعيؿ 
 132ة 59ة 29آطيا 
 188ة 186ة 114ة 113ة 119ة 98ة 79إشعيا 
 182ة 23آشور 

 ا عمى )حضرة(  راجع الباب
 292ة 76ة 14أفريّيا 

 156أفبانطإلاف 
 223ة 29ة 25ة 22أفالطوف 

 175ة 115ا قدس )الكإلاب( 
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 36ة 17ألمانيا 
 159ة 133ة 25ة 24أمريكا 
 228ة 223ة 215ة 187ة 184ة 164ة 149ة 115ة 198ة 191ة 86ة 84ة 79ة 67ة 65ة 28ة 23ة 19اإلنجيؿ 

 92إنجيؿ لوقا 
 229ة 119ة 92ة 88ة 55إنجيؿ مإّلى 

 86إنجيؿ مرقس 
 192ة 119ة 92ة 73ة 69ة 66ة 65ة 61ة 54ؿ يوحنا إنجي

 88أنطاكيا 
 17اإلنكميز 
 299ة 136ة 135ة 133ة 123ة 99ة 69ة 39ة 24ة 29أوروبا 
 228ة 299ة 156ة 38ة 36–39ة 23إيراف 

 229ة 35ة 34ة 31اإليرانيوف 
 216ة 92ة 88ة 86ة 71ة 79اإليّاف )كإلاب( 

 215ة 188ة 187ة 98ة 88ة 87ة 86 إيمّيا
 

 حر  الباء
 

 156ة 199ة 32ة 39ة 29الباب )حضرة( 
 111ة 99ة 89ة 19البابا 

 63برا مة 
 63بر ما 

 92ة 89بربارة الّّديطة 
 89بروإلطإلانت 

 172ة 179ة 88ة 58ة 38بطرس 
 223ة 215ة 39ة 29بطمميوس 

 92ة 37ة 33ة 29ببداد 
 22بّراط 

 156ة 114ة 113ة 112ة 99ة 98ة 23ة 21ة 29بنو إطرائيؿ 
 229ة 228ة 174ة 156ة 152ة 119ة 199ة 197ة 193ة 99ة 92ة 86ة 79ة 57ة 51ة 46ة 39–39ة 29بهاء اهلل )حضرة( 

 111ة 119بوذا 
 77ة 75ة 58بولس 

 116بيت العدؿ 
 229البيزنطّية 
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 حر  التّاء
 

 228ة 223ة 197ة 147ة 114ة 113ة 112ة 119ة 92ة 82ة 79ة 78ة 69ة 59ة 58ة 54ة 51ة 38ة 28ة 19الإلوراة 
 58إليطس 

 
 حر  الثّاء

 
 229ة 229–218ة 216ة 213ئوصوفّيوف الثّ 
 

 حر  الجيم
 

 227ة 22جالينوس 
 28جزيرة العرب 

 الجماؿ المبارؾ  راجع بهاء اهلل
 

 حر  الحاء
 

 25حبشة 
 28حجاز 
 119ة 99حزقيؿ 

 33حطف عمو )ماّل( 
 29حمب 
 81ة 79اء حوّ 

 172ة 164ة 118ة 68ة 67ة 66ة 62ة 61ة 58ة 55ة 54ة 26الحوارّيوف 
 

 حر  الخاء
 

 28اني )عمر بف الخطاب( الخميفة الثّ 
 الخميؿ الجميؿ  راجع حضرة إبرا يـ

 
 حر  الّدال

 
 37الّداوودي )الّطيد( 

 119داوود )الّنبي( 
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 حر  الرّاء
 

 الّرطوؿ )حضرة(  راجع حضرة محمد
 17الّروس 
 229ة 182ة 23ة 22ة 18ة 17الّرـو 
 ف  راجع الّرـوالّروما

 34ة 33ة 29الّرومّمي )أدرنة( 
 99ة 88رومّية 

 

 حر  الّسين
 

 الّطجف ا عظـ  راجع عّكا
 18الّطرياف 

 114طفر الإلّثنية 
 92ة 54طفر الإّلكويف 

 21طّراط 
 119طميماف 
 14الّطوداف 
 21ة 29طورية 

 36طورة الهيكؿ 
 297ة الّطوفططائيّ 
 292طويطرا 

 

 حر  الّشين
 

 227لة ا فالطونية في الّطياطة المدنّية )كإلاب( شرح الرطا
 شمس البهاء  راجع بهاء اهلل

 39شيراز 
 39الّشيعة 

 

 حر  الّتاد
 

 99صموئيؿ 
 221–218ة 216ة الّصوفيّ 

 

 حر  الّطاء
 

                               187ة 86الّطابور )جبؿ( 
 34ة 33ة 29طهراف 
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 حر  العين
 

 5عبد البهاء 
 34العراؽ 
 229ة 132ة 46ة 35ة 33ة 32عّكا 

 عيطى  راجع حضرة المطيح
 

 حر  الفاء
 

 89ة 19فاإليكاف 
 174ة 21فرعوف 
 36ة 17فرنطا 

 23يطّيوف فرّ 
 29فيثاغورث 
 18فينيّّيوف 

 

 حر  القا 
 

 174قابيؿ 
 28الّدس 

 229ة 192ة 119ة 114ة 92ة 84ة 52ة 46ة 29الّرآف الكريـ 
 17قططنطيف 

 34ة 33ة 29الّططنطينّية 
 الّطر المصري  راجع مصر

 174قيافا 
 

 حر  الكا 
 

 59الكاثوليؾ 
 46ة 36كإلفاكو 
 34ة 33كربالء 

 36الكرمؿ )جبؿ( 
 34كرمنشا  
 182ة 23كمداف 

 6كميفورد بارني أمريكانّية 
 156كنعاف 
 111ة 119كنفيوش 
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 46ة 29كوبرنيكوس 
 75كورنثوس 

 159س و كولمب
 

 حر  الاّلم
 

 19لوط 
 

 لميمحر  ا
 

 19ما بيف الّنهريف 
 299المإلوّكؿ العّباطي 
 156ة 114ة 199ة 39–25ة 24ة 29محمد )حضرة( 

 28ة 25مدينة 
 66ة 61ة 52مريـ 

 28المطمموف 
–199ة 193ة 191–98ة 91–86ة 84–89ة 78–58ة 56–51ة 43ة 42ة 39ة 38ة 34ة 28–26ة 23ة 29–17المطػػػػػػػػػػػيح )حضػػػػػػػػػػػرة( 

ة 297ة 299ة 197ة 188ة 187ة 174ة 173ة 172ة 179ة 166ة 164ة 169ة 156ة 151ة 149ة 148ة 118ة 115ة 111
 227ة 226

 المطيحّيوف  راجع الّنصارى
 22ة 21ة 29ة 7مصر 

 182ة 18المصرّيوف 
 28ة 25ة 24مّكة 

 229ة 291المنشادي )الّطّيد( 
 188ة 187 ة174ة 156ة 114ة 113ة 199ة 81ة 77ة 63ة 58ة 43ة 42ة 28ة 21ة 29ة 18موطى )حضرة( 

 

 حر  الّنون
 

 36نابمئوف 
 119ة 92ة 37ة 36ناصر الّديف شا  

 الّنبّي  راجع حضرة محّمد
 27نجراف 
 33نجؼ 
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 227ة 92ة 77ة 63ة 33ة 28ة 27الّنصارى 
 156ة 81نوح )حضرة( 

 

 حر  الياء
 

 174 ابيؿ 
 29 اجر 
 114ة 113 اروف 

 71 مااليا )جبؿ( 
 182ة 36الهند 

 114 ور )جبؿ( 
 

 ر  الياءح
 

 يحيى الحصور  راجع يوحّنا المعمداف
 يحيى بف زكرّيا  راجع يوحّنا المعمداف

 192ة 174يحيى )أخ بهاء اهلل غير الّشّيؽ( 
 114ة 113ة 29يعّوب 

 188ة 186ة 55يوحّنا الاّل وإلي 
 215ة 88ة 87ة 86ة 81ة 59ة 56ة 55يوحّنا المعمداف 
 81ة 77ة 29يوطؼ الّنبي 

 23يوطؼ الّناصري 
 114يوشع 
 216ة 182ة 111ة 23ة 22ة 21ة 18اليوناف 
 197ة 74ة 71ة 79ة 63ة 61ة 43ة 33ة 27اليهود 

 

 


