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 بهائّيون حقيقّيون 

 الخطبة المباركة في بيت الّسّيدة فيليب في
 1912نيسان  12أمريكا في  –نيويورك  

 هو هللا

 ًبا.كان يومنا طيّ  

لي سرور غير لقاء األحّباء وما عدا هذا فليس هنالك  لم يبق   في هذا العالم الّناسوتيّ  
ة هو بلقاء األحّباء لّناحية الّروحيّ ة أو من اني، فسروري سواء من الّناحية الجسميّ شيء يسرّ 

تأييدات الملكوت األبهى تصل تباًعا  وبنشر نفحات هللا ولهذا فقد قضيت يومي بكّل سرور ألنّ 
 ولقاء األحّباء حاصل دوًما.

ولكّن كمال سروري هو في أن أرى حضراتكم تقومون بموجب تعاليم حضرة بهاء هللا  
ة لجمال المبارك بقلوب منجذبة إلى محّبة هللا وأرواح مهتزّ ذون وصايا اوتعملون بمقتضاها وتنفّ 

 بنفحات هللا وبأنفس منبعثة بالّروح القدس.

 فأّول تعاليم حضرة بهاء هللا هي المحّبة وذلك أن تسود المحّبة الّتاّمة بين البشر ألنّ  
لملكوت األبهى أن عت إلى امحّبة عباد هللا هي محّبة هللا وخدمة للعالم اإلنسانّي لهذا فقد تضرّ 

 تشرقوا حضراتكم إشراق الّنجوم من أفق محّبة هللا.

هذا القرن قرن الجمال المبارك وهذا العصر عصر نورانّي  اعلموا قدر هذه األّيام فإنّ  
وهذا الّدور دور أخبر به جميع األنبياء وهذه األّيام أّيام بذر البذور وأّيام غرس األشجار. 

ل تباًعا وكّل من يبذر بذًرا تنبت منه شقائق الحقائق وتلك هي محّبة هللا فالفيوضات اإللهّية تنز 
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ومعرفة هللا والفيوضات الّسماوّية والعدل العمومي والّصلح األكبر ووحدة العالم اإلنسانّي، ولو 
 ها تنال البركة اإللهّية في جميع العوالم اإللهّية.بذرت نفس بذًرا في هذا العالم فإنّ 

ل العالم اليوم منهمكون في الّشهوات ومشغولون باألغراض الّنفسانّية عموم أه إنّ  
ومبتلون بالبغضاء والعداوة وشغلهم الّشاغل هو محوهم بعضهم بعًضا فيريدون أن يمحوا 

 بعضهم البعض اآلخر محًوا تاًما.

لكّنكم أنتم جمع ال مقصد لكم غير المحّبة للعموم وليس لكم أمل غير خدمة الّنوع  
بشرّي. إًذا فيجب أن تجهدوا بجميع قواكم وتعملوا وفق تعاليم حضرة بهاء هللا فعاملوا جميع ال

البشر بالمحّبة والوحدة حّتى ينبت هذا البذر الّطاهر وينال بركة سماوّية وتسطع أنوار الملكوت 
أنوار  الفيوضات اإللهّية واعرفوا قدر هذا الفيض واجهدوا بأرواحكم وقلوبكم حّتى تظهر وتتمّ 

بهاء هللا وآثاره من أعمالكم وأقوالكم وسلوككم إلى درجة يشهد الّناس فيها على أنكم بهائّيون 
حقيقّيون. فإن عملتم بهذا فالّسعادة األبدّية هي لكم والفيوضات اإللهّية تهطل عليكم تباًعا حّتى 

 يصير كّل منكم شجرة مباركة تحمل أثماًرا باقية.

جمال المبارك والّربيع اإللهّي وموسم الورد والّريحان وأوان هذا العصر عصر ال إنّ  
الخضرة والّنضرة فاعرفوا قدر هذا واسعوا لياًل ونهاًرا حّتى تحصل المحّبة الكاملة بين القلوب 

ني في هذا الّسن الحظوا أنّ   اّتحادكم ازداد تأييدكم. وتصبحوا في منتهى االّتحاد وكّلما اشتدّ 
ت المحيط األطلسي األعظم حّتى أشاهد في وجوه حضراتكم أنوار محّبة عف طويوفي هذا الّض 

هللا وأرى روح محّبة هللا نافًذا في قلوبكم وحّتى ألقاكم في منتهى االّتحاد ألنكم أزهار حديقة 
ل واالبتهال وأرجو ع بمنتهى الّتبتّ ي أتضرّ واحدة وأوراق شجرة واحدة وأنوار شمس واحدة ولهذا فإنّ 

 كم.ة وأدعو في حقّ ة وألتمس لكم الموهبة الّسرمديّ األبديّ  لكم العّزة
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  اليوم يوم ال يمكنني أن أنساه. اليوم يوم سيكتب ذكره بقلم من الماس. 


