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عودمقام اإلنسان وترق    ياته بعد الص 

 
إّننا إذا نظرنا إلى الكائنات بعينن البصينرة ن يد هّنهيا تنحصير ثي  ثسثي، هقسيامل و ي    يّ   

مّ إمّ  مّ ا  ماد وا  ا حنوانل ثه  ثسث، ه ناس ولكّ   ينس هنيواو واإلنسيان نيوو ممتياّل  ّنيه ا نبات وا 
 وليه نميّو وليه حيّسل وميا و يود الكمياد ال مياد ّ حائّ لكمياتت  مييا ا  نياسل يعني  ليه  سيم 

ذًا والّنباتّ  والحنوانّ  ثله  ماد مخصوص محيروم منيه سيائر الكائنيات و ي  الكمياتت العقلّيي ،ل وا 
اتل يعني  ثاإلنسان هشير  المو يوداتل و يو ثي  نهايي، المرتبي، ال سيمانّي، وردايي، مرتبي، الّروحانّيي

ّن مقييام إييي، مرتبيي، الّظلميي، ورداييي، مرتبيي، الّنورانّييي،ل لهييذا قييالوا نهاييي، الييّنقص ورداييي، الكمييادل ثيي  نها
ن  ورداي، الّنهارل يعني   ياما لمراتيل اليّنقص حيائّ لمراتيل الكميادل ثليه  انيل اإلنسان نهاي، اللّ 

ل ال انيل ، حتّيى نتلّلي  الّنفيوس البشير ّ    و هن نررّ حنوانّ  و انل مسكّ ل والمقصود من المررّ 
ل القيو  الّرحمانّيي، ثي  اإلنسيان اّلتي   ي  عينن الكمياد ل ثليو تتلّليال انل الحنيوان ّ على  المسك ّ 

ل القييو  علييى القييو  الّشييي انّي، اّلتيي   يي  عيينن الييّنقص لهييو هشيير  المو ييوداتل وثيي  حيياد تلّليي
الّشي انّي، على القو  الّرحمانّي، نتحّود إلى هسف  المو وداتل ولذا ثهو ثي  نهايي، اليّنقص وردايي، 

 ماد.الك
 

وتخييالب بيينن هّ  نييوو ميين هنييواو المو ييودات  مييا  ييو ثيي   وت نو ييد تفيياوت وتبييانن وتضييادّ  
ت ثي  المسيي ل ثفي   يذح الحالي، نير  نوو اإلنسان. ثأنوار ا لو ّي، تت ّليى عليى البشير مثلميا ت ّلي

 مييد  عييّّة اإلنسييان وشييرثهل و ييذلا نيير  اإلنسييان يعبييد الح يير والمييدر والّشيي رل ثييانظروا ثيي   ييذح
يعنيي  الح ييارة والّ يينن وال بيي  واللابيي،  الحاليي، مييا هذّد اإلنسييان حنييع هّنييه يعبييد هحييّ  المو ييودات

، هعظم من هن يصنر هحّ  المو ودات معبود اإلنسانل ثيالعلم والّش ر و ّلها ت روح لهال ثأّ  ذلّ 
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ن صييف، اإلنسييان و ييذلا ال هيي ل والّصييدا صييف، اإلنسييان و ييذلا الكييذلل وا مانيي، صييف، اإلنسييا
 و ذلا الخيان،ل والعدد صف، اإلنسان و ذلا الّظلمل وقس على ذلا.

 
وباتختصييار ث ميييا الكميياتت والفضييائ  صييفات لكنسييان و ييذلا الّرذائيي ل انظييروا هيضييًا  

إلى الّتفاوت بنن هثراد الّنوو اإلنسانّ ل ثقد  ان حضرة المسي  ث  صورة البشر وقياثيا ثي  صيورة 
 البشرل وحضيرة موسيى  يان إنسيانًا وثرعيون  يان إنسيانًال و ابني   يان إنسيانًا وقابني   يان إنسيانًال

ّن اإلنسان  و اآليي، اإللهّيي، إ ان إنسانًال من ه    ذا يقاد  iوحضرة بهاء هللا  ان إنسانًا ويحنى
ى الكبيير  يعنيي   ييو  تييال الّتكييو نل  ّن  ميييا هسييرار الكائنييات مو ييودة ثيي  اإلنسييانل إذًا لييو ترّريي

ّ الّسيينوحات يصيينر  ييو ر ال ييوا ر ونييور ا نييوار وروح ا رواحل ومر يي   الحقيقيي ّ المرّريي ثيي  ظيي ّ 
، ومهييب  اإللهاميات الّررانّييي،ل هّمييا الّرحمانيي، ومصييدر الّصيفات الّروحانّييي، ومشييرا ا نيوار الملكوتّييي

لييييو حييييرم ثنّنييييه ي ييييون مظهيييير الّصييييفات الّشييييي انّي، و يييياما الّرذائيييي  الحنوانّييييي، ومصييييدر الّشيييي ون 
ماسيييًال  الفحيييم الح ييير ّ الّظلمانّييي،ل  يييذا  يييو ح مييي، بعثيي، ا نبيييياء لترريييي، البشييير حتّيييى يصيينر  يييذا 

و ت ّعم  ذا الّش ر غنر المثمر ثيع   ثاكه، ث  نهاي، الحسوة والّل اث،ل وحننما يص  اإلنسيان 
إليييى هشييير  مقاميييات العيييالم اإلنسيييانّ  ثعندئيييذ نترّقيييى ثييي  در يييات الكمييياتت ت ثييي  الّرتبييي،ل  ّن 

ثيي  الكميياتت ت ثيي  الّرتبيي،  اّ  المراتييل محييدودة ولكييّن الكميياتت اإللهّييي، ت تتنييا ىل ولكنسييان تيير 
سيواء قبيي  مفارقيي،  ييذا القالييل العنصييرّ  هو بعيدحل مييثًس إّن الكائنييات تنتهيي  إلييى اإلنسييان الكاميي ل 

اإلنسيان اليّذ  وصي  إليى الّرتبي، اإلنسيانّي، ليه الّترّقي  بعيد  وت نو د مو ود آخر هعليى منيهل ولكينّ 
رتبيي، هعلييى ميين رتبيي، اإلنسييان الكاميي  حتّييى ننتقيي   ذلييا ثيي  الكميياتت ت ثيي  الّرتبيي،ل  ّنييه ت تو ييد

مهميا  يان    ثق  ث  الّرتب، اإلنسانّي،ل  ّن الكماتت اإلنسانّي، غنير متنا يي،ل ميثسً إلنها ثله الّترقّ 
ه نتصييّور و ييود ميين  ييو هعلييم منييهل وحنييع هّن الكميياتت اإلنسييانّي، غنيير متنا ييي، إنسييان عالمييًا ثنّنيي

     لم يم نه هن نترّقى هيضًا ث  الكماتتثبعد الّصعود من  ذا العا
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 يحنى  و هخ بهاء هللا غنر الّشقنق.   -5
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