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 إثبات لزوم المرّبي

 
لو نمعن الّنظر فيي عيالم الوديود ن حيّ عّن عيالم الدمياد والّنبيات والحإليوان واًّن يان  ي    

، فإذا لم ي ن ليرر  ميربٍّّ إلهعّهيدتا ه يإلر  ابية وهبيرا نباهيًا   فا يدة  وطّرًا في حادة إلى مربٍّّ
ُكيً  يتهيات بيه ذوو اارواإ، إذًا  يار مين فيه، عّما إذا ودد لها من إلهعّهدتا ويرعاتا فإّنها هؤهي ع

المعلييوم عّن اار  هحهيياا إلييى عناييية الييّزارل ورعاإلهييه لهييا، انظييروا إلييى اا ييدار إّنهييا لييو هر ييت 
بدون ميربٍّّ فإّنهيا   هي هي بثمير وهكيون عديمية الفا يدة، عّميا إذا هرّبيت وهعّهيدت فيذلر الّ يدر  إلير 

تيح والّهطعيم هعطي اا دار ذات ااثمار الميّرة فواكيه  يهّية، المثمر ي بح مثمرًا، وبالّهربية والّهل
 وتذه عدّلة عتلّية وعتل العالم الإلوم في حادة إلى الّد  ل العتلّية.

 
ذا هييرر إن ييان بيي  هربييية ي ييإلر   و ييذلر انظيير إلييى الحإلييوان هدييده بالّهربييية ي ييبح عليفييًا، وا 

عّما إذا رّبإلهه علفإلهه م كيًا، اّن عكثير الحإليوان  حإلوانًا بل لو هرر والّطبيعة  ار عحّط من الحإلوان
  ي كل عبناء نوعه، عّما اًّن ان في الّ ودان ب وا ط عفريتيا فإّنه يفهر ب بناء نوعه وي كلهم، ومن 
تذا هرون عّن الّهربية تي اّلهي هدمع الّ ير  والريرب هحيت رايية ح يم اًّن يان، والّهربيية تيي اّلهيي 

 ع العدإلبية، والّهربيية تيي اّلهيي هيرّوا تيذه الفنيون والعليوم العظيمية، والّهربيية هظهر  يّل تيذه الّ ينا
تييي اّلهييي هظهيير تييذه الم ه ييفات، فييو  المرّبييي لمييا ههّييي ت بيي ّا ودييه ميين الودييوه ع ييباب الّراحيية 
والمدنّية تذه  ما هرى، ولو هرر إن ان في  حراء بحإلث   إلرى عحدًا مين عبنياء نوعيه في  مريية 

 ي بح حإلوانًا محضًا.في عّنه 
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يعلم من تذا عّنه   بّد من المرّبي، ولكّن الّهربية عليى ث ثية عنيوال هربيية د يمانّية، وهربيية 
إن يانّية، وهربيية روحانّييية، فالّهربيية الد يمانّية تييي لن يوء الد ييم ونميّوه وذلير ي ييون به يهإلل  ييبل 

رر اًّن ييييان والحإلييييوان، وعّمييييا الّهربييييية المعي يييية وهييييوفإلر ع ييييباب الّراحيييية والّرفاتييييية اّلهييييي فإلهييييا ي ييييه
اًّن ييانّية فهييي عبييارة عيين المدنّييية والّهرّاييي والّ ييعادة، يعنييي الّ يا يية والّنظييام والّهدييارة والّ ييناعة 
والعلييييوم والفنييييون وا  هك ييييافات العظيميييية وا بهراعييييات الدلإلليييية اّلهييييي بهييييا يمهيييياز اًّن ييييان عيييين 

بيييية ملكوهّيييية، تيييي اكه ييياب  ميييا ت إلهّيييية، تيييي الّهربيييية الحإليييوان، وعّميييا الّهربيييية اًّلهّيييية فهيييي هر 
)لنعملّن إنسانًا الحتيتّية، إذ بها ي ون اًّن ان في تذا المتام مر ز الّ نوحات الّرحمانّية ومظهر 

 ، وتذا تو المت د اا مى للعالم اًّن اني.على صورتنا ومثالنا(
 

رّبييًا إن يانّيًا ومرّبييًا روحانّييًا نافيذ الح يم فيي فنحن اآلن نريد مرّبييًا ي يون مرّبييًا د يمانّيًا وم 
 دميع الّ ؤون.

 
ولو يتول عحد إّنني  امل العتيل واًّدرار و إلير محهياا ليذلر المرّبيي إّنيه من ير للبيدإلهّيات  

ومثلييه  مثييل طفييل يتييول إّننييي ل ييت محهادييًا للّهربييية وععمييل ح ييب مييا إلوحيييه إلييّي ف ييرا وبنف ييي 
ت الودييود، عو  مثييل ععمييى يتييول إّننييي فييي  نييى عيين الب يير اّن يم ننييي الح ييول علييى  مييا 

تنيييار عمييييان  ثإليييرين وتيييم عا  يييون، إذًا  يييار مييين الواضيييح الم يييهود عّن اًّن يييان محهييياا إليييى 
المرّبي و   ّر عّن تذا المرّبي إلدب عن ي ون  امً  في دميع المراهب وممهازًا عن دمييع الب ير 

ر الب ير   ي يون مرّبييًا، ب و يًا وعّنيه إلديب عن ي يون مرّبييًا في  ّل الّ ؤون اّنه ليو  يان   يا 
د ييييمانّيًا ومرّبيييييًا إن ييييانّيًا ومرّبيييييًا روحانّيييييًا، عا إليييينّظم ويييييدّبر اامييييور الد ييييمانّية وي ييييّ ل الهإل يييية 
ا دهماعّييية حهّييى يح ييل الّهعيياون والّهعاضييد فييي المعي يية وهيينّظم وهرهّييب اامييور الماّدّييية فييي  ييّل 

 ااحوال.
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و ذلر إلؤّ س الّهربيية اًّن يانّية، عا إلديب عن إلرّبيي العتيول وااذتيان بحإليث ه يبح اابلية  

للّهرّاييييييات الكّلّيييييية، فهّه يييييع دا يييييرة العليييييوم والمعيييييارك وهك ييييي  حتيييييا   اا يييييياء وع يييييرار الكا نيييييات 
وباّ ييّيات المودييودات، وهييزداد إلومييًا بعييد إلييوم الّهعيياليم وا كه ييافات، وي ييهدّل ميين المح و ييات 

ربيييية روحانّيييية حهّيييى هههيييدا العتيييول والميييدارر لمعرفييية ميييا وراء المعتيييو ت، و يييذلر إلرّبيييي ه عليييى
الّطبيعييية وه يييهفي  مييين نفحيييات روإ التيييدس وهيييرهبط بيييالمر ااعليييى وه يييبح الحتيييا   اًّن يييانّية 
مظييياتر الّ ييينوحات الّرحمانّيييية حهّيييى ههدّليييى دمييييع اا يييماء والّ يييفات اًّلهّيييية فيييي مييير ة حتيتييية 

 نعملّن إنسانًا على صورتنا ومثالنا(.)لاًّن ان وههحّت  اآلية المبار ة 
 

وميين المعلييوم عّن التييوى الب ييرّية   ه ييهطيع التيييام بيي مر عظيييم  هييذا، و  يم يين عن هكفييل  
الّنها ج الف رّية عمثال تذه المواتب، ف إل  يم ن ل بص واحيد بيدون نا ير عو معيإلن عن إلؤّ يس 

المعنوّييية الّرّبانّييية لإله ييّنى لييه التيييام بهييذا العمييل تييذا البنيييان الّرفيييع، إذًا   بييّد لييه عن هؤّيييده التييّوة 
 الدلإلل.

 
إّن ذاهييًا واحييدة متّد يية هحإلييي العييالم اًّن يياني وهرإّليير تإل يية الكييرة اارضييّية وهرّاييي العتييول  

وهحإلييي الّنفييوس وهؤّ ييس حييياة ددإلييدة وهضييع ع  ييًا بديعيية وهيينّظم العييالم وهييدبل اامييم والملييل فييي 
  من عالم الّنتا ص والّرذا ل وهحّثهم وه ّواهم إلى الكما ت الفطرّيية ظّل راية واحدة وهندي البل

وا كه ابّية، ف  بّد وعن هكيون تيذه التيّوة ايّوة إلهّيية لإله يّنى لهيا التييام بهيذا العميل العظييم، ويديب 
عن إلنظيير بعييإلن اًّن يياك اّن تنييا متييام اًّن يياك، إّن ااميير الييذا   يم يين لدميييع دول العييالم 

دراؤه وهرويده ب ّل التوى والدنيود عدرهيه نفيس متّد ية بيدون نا ير عو معيإلن، فهيل يم ين وملله إ
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إدييراء تييذا بييالتّوة الب ييرّيةف   و ، فحضييرة الم يييح مييثً  رفييع علييم الّ ييلح والّ يي إ وتييو وحإلييد 
 فريد بإلنما دميع الّدول التاترة هعدز عن تذا العمل مع دميع اواتا.

 
ملل المبهلفة مثل الّروم وفرن ا وعلمانيا واليّروس واًّن لإليز و إليرتم فانظر  م من الّدول وال 

ا ييهظّلوا هحييت بيميية واحييدة، فظهييور حضييرة الم يييح  ييان  ييبب االفيية بييإلن هليير اااييوام المبهلفيية 
حّهى عّن بعضهم من اّلذإلن  منوا بحضرهه ا هلفوا لدردة عن فدوا ب موالهم وعرواحهم بعضهم بعضًا 

ن ا طنطإلن اّلذا  ان  بب إع ء عمر حضرة الم يح ثّم دّب الب ك فيما وا همّر ذلر إلى زم
بإليينهم ا ييرا  مبهلفيية، وب  يية مييا هتييّدم عّن حضييرة الم يييح دمييع تييذه اامييم ولكيين بعييد مييّدة 

 مدإلدة ع بحت الّدول  بب ا به ك مّرة عبرى.
  

ليور اار  اّنيه والمت ود مين تيذا تيو عّن حضيرة الم ييح وّفي  إليى عميور عديز عنهيا دمييع م
 وّحد الملل المبهلفة، و إّلر العادات التديمة.

 
انظروا إليى الّروميان والإلونيان والّ يريان والم يرّيإلن والفإلنيتإّليإلن واًّ يرا إللإّلإلن و يا ر المليل  

ااوروبّية،  يم  يان بإلنهيا مين ا به فيات فتضيى علإلهيا وعزالهيا الّ يإّلد الم ييح و يان  يببًا ًّإلدياد 
ميع تذه التبا ل، نعم ولو عّن الّدول بعد مّدة  إلر ا إلرة عبّلت بهذا ا ّهحياد إّ  عّن المحّبة بإلن د

 الم يح  ان اد اام بعمله.
 

والب  ة إّن المرّبي الكّلّي إلدب عن ي يون مرّبييًا د يمانّيًا ومرّبييًا إن يانّيًا ومرّبييًا روحانّييًا  
تام المعّلم اًّلهي، فإن لم يظهر مثل هلر التّوة مؤّتً  بتّوة عبرى فو  عالم الّطبيعة حّهى يحوز م

التد ّية   يتدر على الّهربية اّنه في ذاهه نااص ف إلي  ي يهطيع عن إلرّبيي هربيية  املية، ميثً  إذا 
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ذا  يان ظالمييًا ف إليي  إلدعيل  إلييره عييادً ، عو   يان المرّبييي دياتً  ف إليي  ي ييهطيع عن يعّليم  إلييره، وا 
ّيًا، إذًا إلدب علإلنا عن ننظر بعيإلن اًّن ياك، تيل المظياتر اًّلهّيية نا وهّيًا ف إل  إلدعل  إلره إله

اّلذإلن ظهروا  انوا حا زين لدميع تذه الّ فات عم  ف فإن لم ي ونيوا حيا زين لهيذه الّ يفات وتيذه 
الكما ت لما  انوا مرّبإلن حتيتإّلإلن، بناًء على ذلر إلديب عن نثبيت للمفّ يرين باليّد  ل العتلّيية نبيّوة 

و ى ونبّوة حضرة الم يح و ا ر المظاتر اًّلهّيية، وتيذه اليّد  ل والبيراتإلن اّلهيي نيذ رتا حضرة م
تي د  يل معتولية   منتولية، وايد ثبيت باليّد  ل العتلّيية عّن العيالم فيي حادية ا يوى إليى المرّبيي 

الوحي وبهيذه وهلر الّهربية إلدب عن هح ل بالتّوة التد ّية و   بهة في عّن هلر التّوة التد ّية تي 
 التّوة اّلهي تي فو  الب ر إللزم هربية البل .

     
 


