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 حضرة إبراهيم

 
ومّمن أوتي هذه القّوة وأّيد بها حضرة إبراهيم، والبرهاان عىاذ ذلان أّن حضارتد ولاد  اي ماا  

بين الّنهرين من أسرة غا ىة عن وحدانّية هللا  خالف مّىتد ودولتد حّتذ عائىتد وأنكر جميع آلهاتهم 
هل الهااّين،  هااو كماان يلتاار  اليااوم وقاااوم وحيااداي  ريااداي قوماااي قوّياااي، ومااا كاناات هااذه المخالفااة  الّساا

ّّ المسايح  عىذ حضرة المسيح عند المىل المسيحّية المتمّسكة  الّتوراة واإلنجيل، أو كمثل من يسا
)أسااترفر هللاف  ااي مركااب ال ا ااا )الفاتيكااانف ويقاااوم المّىااة  قساارها ب ااال  القاادرة والمها ااة، ومااا كااان 

دة، ويااروون عنهااا الملجاابات، ولااذا قااام ال ااّل عىااذ لهااء ء إلااد واحااد باال كااانوا يلتقاادون   لهااة متلاادّ 
حضاارة إبااراهيم، ولاام يت لااد أحااد سااوو اباان أخيااد لااوم وواحااد أو اثنااان مّماان    ااقن لهاام، ثااّم خاار  
حضاارتد ماان ومنااد م ىوماااي مضاامهداي ماان  ااّدة مااا لقيااد ماان مقاومااة اهعااداء، و ااي الحقيقااة أّنهاام 

قذ لد أثر،  جاء حضرتد إلذ هذه الجهاات أ  أخرجوا حضرتد من ومند كي يهىن وينلدم و  ي 
اهراضاااي المقّدسااااة، وخولاااة القااااوع أّن أعااااداءه اعتباااروا أّن هااااذه الهجاااارة ساااتءّد  إلااااذ انلدامااااد 
واضمحولد، وحقيقة الواقع أّن مان يمارد مان ومناد الماقلور ويحارم مان حقوقاد ويحيال  اد الّ ىام 

ة إبراهيم  اّل ثابات القادم وأ هار اساتقامة من جميع الجهات لينلدم ولو كان سىماناي، ول ّن حضر 
خارقة لىلادة، وجلل هللا هذه الرربة لد عّبة أبدّية حّتذ أّسس الوحدانّية اإللهّية، هّن جمياع ال  ار 

، كاناات هااذه الهجاارة سااب اي  ااي كااانوا عباادة أوثااان،  كاناات هااذه الهجاارة سااب اي لترّقااي سااولة إبااراهيم
إعمااااء اهر  المقّدساااة لساااولة إباااراهيم، وكانااات هاااذه الهجااارة ساااب اي  اااي انت اااار تلااااليم إباااراهيم، 
وكانااات هاااذه الهجااارة ساااب اي ل هاااور يلقاااّو ويوساااف اّلاااذ  لاااار عبياااب ملااار وهماااا مااان ساااولة 

وكانااات هاااذه  إباااراهيم، وكانااات هاااذه الهجااارة ساااب اي ل هاااور مثااال حضااارة موساااذ مااان ساااولة إباااراهيم،
الهجرة سب اي ل هور مثل حضرة عيسذ من سولة إبراهيم، وكانت هذه الهجرة سب اي ل هور هااجر 
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اّلتي ولدت إسماعيل   هر من سولتد حضرة محّمد، وكانت هذه الهجرة سب اي  ي  هور حضارة 
اهيم، اهعىاااذ مااان ساااولتد، وكانااات هاااذه الهجااارة ساااب اي ل هاااور أنبيااااء بناااي إسااارائيل مااان ساااولة إبااار 

وكذلن يستمّر إلذ أبد اآل اد، وكانت هذه الهجرة سب اي لدخوع أوروّ ا وأ ثر أمم آسايا  اي  اّل إلاد 
إسرائيل،  ان ر ما أعجّ هذه القادرة اّلتاي تجلال  خلااي مهااجراي يكاّون أسارة كهاذه ثاّم مّىاة كهاذه 

 ثّم يرّو  تلاليم كهذه!
 

عاااان مرياااال الّلااااد ة  إذاي يىاااابم   هاااال يمكاااان اآلن هحااااد أن يقااااوع  ااااقّن كااااّل ذلاااان يحااااد  
اإلنلار، هل كان هذا الّ خص مرّبياي أم    ويجّ الّتقّمل قىيوي  ي أّن هجرة إبراهيم كانت من 
أر ة  حىّ إلذ سورّية، وكانت تىن نتائجها،  ماذا ت ون نتيجة هجرة حضرة بهاء هللا من مهاران 

 ي )أدرنةف ومنها إلذ اهر  المقّدسة إلذ  رداد ومن هنان إلذ إسومبوع ومنها إلذ الّرومىّ  
 

 إذاي  ان ر كيف أّن حضرة إبراهيم كان مرّبياي ماهراي. 
     

 


