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 الّلوح المبارك بافتخار أمة هللا الّسّيدة بارسنز
 دوبلن: أمة هللا الّسّيدة بارسنز عليها بهاء هللا األبهى

 هو هللا

رت وجه رت خصالك وتذك  ه نحو سان فرانسيسكو وقد تذك  ني في القطار متوج  يا ابنة الملكوت إن   
 ك.غير فشرعت في الحال بكتابة هذه الر سالة إليمستر "جفري" الص  

نهاية سروري هي أن أرى تلك االبنة العزيزة مفتونة بالجمال اإللهي  مشهورة بولهها  واعلمي أن   
مع وتذوب ولكن   ها تمنح الجميع نوًرا. ومنجذبة بنفحات الجن ة األبهى ومشتعلة بنار محب ة هللا تشتعل كالش 

 وأملي أن تكوني كذلك.

 بت لك مشكلة فكري ة فإن  الت عاليم الجديدة وال تي سب   أم ا بخصوص المسألة االقتصادي ة الواردة في 
ن لك أساس المسألة ني أبي  بيانها لم يكن كما نقل إليك بل إن  ما نقل إليك رواية ال تطابق الواقع، ولهذا فإن  

 ها بغير هذه الت عاليم.حت ى يت ضح ويتبرهن لك أن المسألة االقتصادي ة ال يمكن بل يستحيل حل  

حين عدد الفل   ح ثم  ينتهي األمر إلى الِمهن األخرى ألن  ألة االقتصادي ة يجب أن يبدأ بالفل  المس وحل   
ل يزيد أضعاًفا على عدد المشتغلين بالحرف األخرى، ولهذا ينبغي البدء بقضي ة الفل   ح ال ذي هو العامل األو 

 في الهيئة االجتماعي ة.

ا سوا كذلك مخزًنا عام  ون بيدها إدارة تلك القرية وأن يؤس  سوا جمعي ة تكفعلى عقلء كل  قرية أن يؤس   
ن من المحصوالت العمومي ة ويوضع في المخزن بإشراف نون له كاتًبا وفي موسم الحصاد يؤخذ قسم معي  يعي  

 الجمعي ة.

وواردات هذا المخزن سبعة وهي: واردات الُعشر ورسوم على الحيوانات والمال ال ذي ال وارث له،  
 العثور عليها وثلث المعادن والت برعات.يتم   قائط ال تي ال يعرف أصحابها، وثلث الكنوز ال تيوالل  
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دارة مراكز أّولها: ومصروفاته سبعة أيًضا:   المصروفات المعتدلة العمومي ة كمصاريف المخزن وا 
ة العام ة،  إدارة دور ورابعها: مة، أداء رسوم الحيوانات للحكو وثالثها: أداء العشر للحكومة، وثانيها: الصح 

 روري ة للفقراء.إكمال المعيشة الض  وسابعها: إدارة الت عليم وسادسها: مساعدة العجزة، وخامسها: األيتام، 

فأو اًل واردات العشر وهذه يجب تحصيلها باألسلوب الت الي: مثًل ال ذي تبلغ وارداته العمومي ة خمسماية  
يستحصل منه العشر وال ذي مصروفاته خمسمائة دوالر ووارداته ألف دوالر ومصروفاته خمسمائة دوالر ال 

نسان آخر  دوالر يستحصل منه العشر ألنه يملك أكثر من حاجته، فإذا أعطى العشر ال تختل   معيشته أبًدا. وا 
. ه يملك زيادة إضافي ةمصروفاته ألف دوالر ووارداته خمسة آالف يستحصل منه العشر ونصف العشر ألن  

نسان مصروفاته الض   ه يملك زيادة شران ألن  روري ة ألف دوالر ووارداته عشرة آالف دوالر يستحصل منه عُ وا 
روري ة أربعة آالف أو خمسة آالف دوالر، أم ا وارداته فمائة ألف دوالر، إضافي ة. وغيره مصروفاته الض  

رور دوالر واحتياجاته  يستحصل منه الر بع. ومن ناحية أخرى إذا وجد إنسان حاصلته مائتا ي ة ال تي هي الض 
ر في سعيه وجهده لكن زراعته لم له تساوي خمسمائة دوالر ولم يقص   روري  أدنى حدود القوت والط عام الض  

  كي ال يبقى محتاًجا بل يعيش مرتاًحا. تجد بركة تجب إعانته من المخزن العمومي  

ص قسم في هذا ذا المخزن كما يجب أن يخص  وجميع أيتام القرية يجب تأمين ما يحتاجونه من ه 
ة أم ا إذا بقي شيء من ي  ح  المخزن للمحتاجين ال ذين ال يستطيعون العمل وقسم إلدارة الت عليم وقسم لألمور الص  

 لينفق في المصروفات العمومي ة. المال فيجب نقله إلى المخزن العمومي  

عادة.وعندما يوضع مثل هذا الن ظام يعيش كل  فرد من أف   راد الهيئة االجتماعي ة بكمال الر احة والس 

تفاوت المراتب من مستلزمات الهيئة  كذلك يجب اإلبقاء على الر تب فل ينالها خلل أبًدا ألن   
من وجود القائد  روري ة فالهيئة االجتماعي ة أشبه بفرقة من فرق الجيش ففي فرقة الجيش ال بد  االجتماعي ة الض  
وال يمكن أن يكون الجميع في رتبة واحدة  ابط ووجود الجنديعيم ووجود العقيد ووجود الض  األعلى ووجود الز  

فالر تب إًذا ضروري ة ولكن يجب أن يعيش كل  فرد من أفراد الجيش في تمام الر احة والهناء كذلك يجب أن 
ظة على هذه المراتب ه يجب المحافون وال شك  في أن  ومهني   وزراعي   يكون هناك واٍل وقاٍض وتاجر وغني  

ال   بقاؤها وا   .الن ظام العمومي   اختل   وا 
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ذا استطعت أن تنشري وأرجو إبلغ منتهى أشواقي ومحب     تي للمستر بارسنز ال ذي لن أنساه أبًدا وا 
 ا آخرين سيعلنون هذا القانون باسمهم.أشخاًص  هذه الر سالة في إحدى الجرائد فافعلي ألن  

 بهى إلى قدسي ة وعليك البهاء األبهى.غي تكبيري األبدع األوبل   
  ع.ع


