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ظم عليه بهاء هللا األبهى
الدكتور فورال المع ّ
جناب البروفسور المحترم ّ
(معرب عن الفارسية)
ّ

هو هللا
الشخص المحترم المفتون بالحقيقة.
ّأيها ّ
طّيبة
وصلت رسالتك
تموز  1921وكانت مضامينها ال ّ
ّ
المؤرخة في الثّامن والعشرين من ّ
العقلية ظاهرة.
أن قواك الفكرّية شديدة واكتشافاتك
دليالً على ّأنك ما زلت ًّ
تتحرى الحقيقة و ّ
ّ
شابا ّ

للدكتور فيشر قد انتشرت ويعرف الجميع ّأنها كتبت سنة  1910وفضالً
الرسالة اّلتي كتبتها ّ
ّ
إن ّ
متعددة بهذا المضمون قبل الحرب وقد أشير إلى هذه المسائل
الرسالة فقد كتبت رسائل ّ
عن هذه ّ
كذلك في جريدة جامعة سان فرانسيسكو وتاريخ تلك الجريدة يعرفه الجميع وكذلك الخطابة اّلتي

النظر في منتهى البالغة واّنا لنرسل إليكم
ألقيتها في الجامعة فيها الثّناء على الفالسفة بعيدي ّ
الرسالة.
نسخة من تلك الجريدة مع هذه ّ
كل
هذا وا ّن مؤلفاتكم ال ّ
شك مفيدة لهذا نرجو إذا ما طبعت أن ترسلوا لنا نسخة من ّ
واحد منها.
َّ
بيعيين
بيعيين اّلذين ذكرت عقائدهم حول مسألة
األلوهية هم فئة من ال ّ
إن المقصود بال ّ
ط ّ
ّ
ط ّ
المقيدون بالحواس الخمس واّلذين عندهم ميزان اإلدراك هو
النظر عبدة المحسوسات
ضيقي ّ
ّ
ّ
مشبوها حتّى ّإنهم
معدوما أو
محتوما وغير المحسوس
الحس فقد اعتبروا المحسوس
ميزان
ً
ّ
ً
ً
مشكوكا فيه بصورة كّلّية وليس هذا رأي جميع الفالسفة بصورة
أمر
األلوهية ًا
يعتبرون وجود
ً
ّ
اإللهيون أمثال
أما الفالسفة
النظر من ال ّ
عامة كما ذكرتم بل المقصود هم قصيرو ّ
ّ
ط ّ
بيعيين ّ
ّ
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قدموا خدمات
فإنهم جديرون باالحترام ويستحّقون أقصى الثّناء ّ
سقراط وأفالطون وأرسطو ّ
ألنهم ّ
بيعيون المعتدلون الجهابذة ونحن نعتبر العلم
فائقة إلى العالم
اإلنساني وكذلك الفالسفة ال ّ
ط ّ
ّ
النظر في
والحكمة أساس ترّقي العالم
النظر البعيد فأمعنوا ّ
اإلنساني ونثني على الفالسفة ذوي ّ
ّ
جريدة سان فرانسيسكو حتّى تتجّلى لكم الحقيقة.
أما القوى
الشمس
كالشعاع اّلذي هو من خصائص ّ
الروح ّ
ّ
العقلية فهي من خصائص ّ
ّ
أن العقل
مستمر
تجدد
ولكن نفس ّ
فأشعة ّ
الشمس هي في ّ
الشمس باقية دون تغيير الحظوا ّ
ّ
ّ
ّ
أن ظهور
الروح على حالة واحدة و ّ
تماما ّ
ولكن ّ
اإلنساني في تزايد وتناقص ولرّبما يزول العقل ً
ّ
الشرط
الروح غير مشروطة بهذا ّ
السليم فيه عقل سليم ّ
لكن ّ
العقل منوط بسالمة الجسم فالجسم ّ
قوة طليقة والعقل يدرك المعقوالت بواسطة
الروح
فالعقل يدرك
ّ
ولكن ّ
بقوة ّ
الروح ّ
ويتصور ّ
ّ

الروح غير محدودة
المحسوسات ّ
الروح لها انكشافات غير محدودة فالعقل محدود في دائرة و ّ
لكن ّ
والعقل له إدراكات بواسطة قوى
وقوة
وقوة ّ
ّ
الشم ّ
وقوة ال ّذوق ّ
السمع ّ
قوة البصر ّ
الحس مثل ّ
وقوة ّ
النوم ولرّبما حّلت في
حرة طليقة كما تالحظون ّأنها تسير في حالتي اليقظة و ّ
الّلمس ّ
الروح ّ
لكن ّ

طل العقل
الرؤيا مسألة من المسائل الغامضة اّلتي كانت عند اليقظة مسألة مجهولة ويتع ّ
عالم ّ
ولكن
تماما في حالة الجنين وحالة ال ّ
عن اإلدراك بتع ّ
طفولة ّ
طل الحواس الخمس والعقل مفقود ً

القوة.
ّ
الروح في نهاية ّ

الروح لها
الروح بفقدان العقلّ .
وخالصة القول ّ
ولكن ّ
قوة ّ
إن هناك أدّلة كثيرة على بقاء ّ
ولكنه في حدود
مراتب ومقامات فهناك روح
أن الجماد له روح وله حياة ّ
جمادية ومن المسّلم به ّ
ّ

أن جميع الكائنات لها حياة كما قال
الس ّر المجهول لل ّ
بيعيين وهو ّ
ط ّ
عالم الجماد كما اتّضح هذا ّ
النمو
كل شيء
قوة ّ
حي" وكذلك في عالم ّ
تعالى في القرآن الكريم "وجعلنا من الماء ّ
النبات هناك ّ
ّ
قوة محيطة
قوة
وقوة ّ
ّ
النمو هي ّ
الحس ولكن عالم اإلنسان فيه ّ
الروح وفي عالم الحيوان هناك ّ
ّ
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أن قوى
وفي جميع هذه المراتب المذكورة ترى العقل
مفقودا ّ
ً
الروح وبروزها و ّ
لكنك ترى ظهور ّ
يستدل العقل على وجود
تستدل على وجودها وكذلك
القوة العاقلة
الروح ّ
الحس ال تدرك ّ
ّ
ّ
ّ
لكن ّ
لكن حقيقتها
كل مرتبة من المراتب ّ
حقيقة غير مر ّئية ومحيطة بالكائنات ولها ظهور وبروز في ّ
النبات ال يستطيع
النبات والكمال الن
باتي وكذلك ّ
فوق إدراك العقول .فرتبة الجماد ال تدرك حقيقة ّ
ّ ّ
إدراك حقيقة الحيوان .والحيوان ال يستطيع إدراك حقيقة اإلنسان الكاشفة اّلتي تحيط بسائر

قوة كاشفة
طبيعة وال يتجاوز عن قوانين ال ّ
األشياء .والحيوان أسير لل ّ
ثمة ّ
طبيعة ونواميسها لكن ّ
النباتات والحيوانات
طبيعة تح ّ
في اإلنسان محيطة بال ّ
إن جميع الجمادات و ّ
طم قوانينها .فمثالً ّ
طبيعة إلى درجة ال إرادة لها مطلًقا وال
الشمس على عظمتها أسيرة لل ّ
أسيرة لل ّ
طبيعة ،وهذه ّ
النبات
تستطيع أن تتجاوز عن قوانين ال ّ
طبيعة قيد شعرة .وكذلك سائر الكائنات من الجماد و ّ

طبيعة
طبيعة بل ّإنها جميعها أسيرة لل ّ
أي واحد منها أن يتجاوز عن قوانين ال ّ
والحيوان ال يستطيع ّ
طبيعة.
ولكن روحه وعقله طليقان وحاكمان على ال ّ
أن جسمه أسير لل ّ
طبيعة ّ
ولكن اإلنسان ولو ّ
ّ
لكن روح اإلنسان وعقله يكسران قانون
ابيا
الحظوا اإلنسان تروه مخلوًقا تر ًّ
متحرًكا ذا روح ّ
ّ
السرعة ويسير في
طير ويطير في الهواء أو
طبيعة فيصبح ًا
ال ّ
ّ
يشق صفحات البحار بكمال ّ
القوة
بحرّية .وهذا كسر عظيم لقوانين ال ّ
أعماق البحار كاألسماك ويقوم باكتشافات ّ
طبيعة .وكذلك ّ
الكهربائية فهذه القوة العاتية العاصية اّلتي تشق الجبل ًّ
شقا قد حبسها اإلنسان داخل زجاجة وفي
ّ
ّ
ّ
مخفية بحكم
طبيعة المكنونة اّلتي ينبغي أن تبقى
طبيعة .وكذلك أسرار ال ّ
هذا خرق لقانون ال ّ
ّ
الشهود .وهذا كذلك خرق لقانون
ال ّ
حيز ّ
حيز الغيب إلى ّ
طبيعة قد كشفها اإلنسان وجاء بها من ّ
طبيعة اّلتي يكشفها اإلنسان ،وكذلك الحوادث
طبيعة وكذلك خواص األشياء هي من أسرار ال ّ
ال ّ
طبيعة صار يكشفها اإلنسان ،وكذلك الحوادث المقبلة اّلتي صار
الماضية اّلتي فقدت من عالم ال ّ

أن
يكشفها اإلنسان عن طريق االستدالل في حين ّأنها ال تزال مفقودة في عالم ال ّ
طبيعة ،و ّ
القوة
المخابرة والمراسلة تنحصر بالمسافات القريبة وفًقا لقانون ال ّ
طبيعة ّ
ولكن اإلنسان صار بتلك ّ
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طبيعة،
أيضا خرق لقانون ال ّ
المعنوية الكاشفة لحقائق األشياء يتخابر من ّ
الشرق إلى الغرب فهذا ً
ّ
الزجاج
طبيعة
ولكن اإلنسان صار يثبت هذا ال ّ
ظ ّل شيء زائل وفًقا لقانون ال ّ
وكذلك ال ّ
ظ ّل في ّ
ّ
الصناعات واالختراعات
وهذا خرق لقانون ال ّ
طبيعة ،فأمعنوا ّ
النظر تروا ّ
أن جميع العلوم والفنون و ّ
ولكن اإلنسان
طبيعة ويجب أن تبقى مستورة وفًقا لقانون ال ّ
واالكتشافات كانت من أسرار ال ّ
طبيعة ّ

حيز
بقوته الكاشفة يخرق قانون ال ّ
حيز الغيب إلى ّ
طبيعة ويأتي بهذه األسرار المكنونة من ّ
ّ
المعنوية غير المر ّئية في
القوة
الشهود وهذا خرق لقانون ال ّ
ّ
طبيعة ،وخالصة القول ّ
ّ
إن تلك ّ
طبيعة ،وا ّن سائر الكائنات على ما هي
طبيعة وتضرب به هامة ال ّ
السيف من يد ال ّ
اإلنسان تأخذ ّ

طبيعة محرومة
ولكن ال ّ
قوة إرادة وشعور ّ
عليه من العظمة محرومة من هذه الكماالت ،ولإلنسان ّ
ولكن اإلنسان عليم
طبيعة تجهل الحوادث
طبيعة مجبرة واإلنسان مختار وال ّ
من ذلك وال ّ
الماضية ّ
ّ
بكل
طبيعة تجهل الحوادث المستقبلة
بقوته الكاشفة لعالم ال ّ
بها وال ّ
ّ
طبيعة يعلم ّ
ولكن اإلنسان ّ
طبيعة وهو جامع لهذه
بأن اإلنسان جزء من عالم ال ّ
شيء .ولو يخطر على بال شخص سؤال ّ
طبيعة مالكة لهذه الكماالت ال فاقدة لها فنقول له
طبيعة .إ ًذا فال ّ
الكماالت اّلتي هي صور لعالم ال ّ

للكل وليس من الممكن أن تكون في الجزء كماالت محروم منها
في الجوابّ :
"إن الجزء تابع ّ
الضرورّية المنبعثة من حقائق األشياء ،وهذه
الكل وال ّ
الروابط ّ
طبيعة هي عبارة عن الخواص و ّ
ّ
ولكنها على غاية االرتباط ،وهذه الحقائق المختلفة
الحقائق مهما كانت في نهاية االختالف ّ
تلزمها جهة جامعة لها تربطها جميعها ببعضها فمثالً أركان اإلنسان وأعضاؤه وأجزاؤه وعناصره

بالروح اإلنساني تربطها بعضها ببعض
ولكن الجهة الجامعة
في نهاية االختالفّ ،
ّ
المعبر عنها ّ
ّ
وتتم جميع األعضاء تحت قوانين منتظمة
ً
ليتم التّعاون والتّعاضد بينها بصورة منتظمة ّ
جميعا ّ

أبدا في حين ّأنه يقوم
لكن جسم اإلنسان ال علم له بهذه الجهة الجامعة ً
هي سبب بقاء الوجود ّ
بإرادتها على إيفاء وظيفته.
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اإللهية وببقاء
بالوحدانية
أما الفالسفة فهم قسمان ،ومنهم سقراط الحكيم اّلذي كان يؤمن
ّ
ّ
ّ
الس ّم.
ضيقي ّ
ولما كانت عقيدته تخالف آراء العوام ّ
ّ
النظر لذا فقد أشربوه ّ
الروح بعد الموتّ .
لهيين والعقالء والعلماء إلى هذه الكائنات اّلتي ال نهاية لها
وعندما َن َ
ظ َر جميع الفالسفة اإل ّ
أن نهاية هذا الكون األعظم تنتهي إلى عالم الجماد وتنتهي نهاية عالم الجماد إلى عالم
الحظوا ّ
النبات إلى عالم الحيوان وتنتهي نهاية عالم الحيوان إلى عالم
النبات وتنتهي نهاية عالم ّ
ّ
أن هذا الكون الوسيع اّلذي ال نهاية له تنتهي نهايته إلى اإلنسان ،وهذا اإلنسان بعد
اإلنسان ،و ّ
اإلنسانية يتالشى ويزول دون أثر أو ثمر .واذا كان
النشأة
ّأيام المحن واآلالم اّلتي تتناهى في ّ
ّ
فإن هذا الكون اّلذي ال يتناهى مع جميع كماالته ينتهي إلى الّلغو والهذيان دون ّأية
األمر كذلك ّ
أن األمر ليس كذلك ولن ينتهي هذا المصنع على ما هو عليه من
نتيجة .إذن أيقنوا على ّ
المؤكد
المحيرة للعقول وعلى ما هو عليه من هذه الكماالت إلى الهذيان .ومن
الشوكة
ّ
العظمة و ّ
ّ

النبات ليس له خبر عن نشاة عالم اإلنسان فكذلك نحن ال
أن عالم ّ
أن هناك نشاة أخرى ،فكما ّ
ّ
طالع ليس بدليل على عدم
النشأة
اإلنسانية ،ولكن عدم اال ّ
النشأة الكبرى بعد ّ
خبر لنا عن تلك ّ
ّ

فإن عدم
تماما عن عالم اإلنسان ويستحيل عليه إدراكه ّ
الوجود ،وكما ّ
أن عالم الجماد ال خبر له ً
أن هذا العالم غير
إدراكه ليس بدليل على عدم الوجود .وهناك دالئل قاطعة
ّ
متعددة على ّ

تجرًدا
أما حقيقة
المتناهي ال ينتهي إلى الحياة
ّ
ّ
مجردة ّ
األلوهية فهي في الواقع حقيقة ّ
اإلنسانيةّ .
صور ّإنما هو حقيقة محدودة ال
ًّ
أن إدراكها مستحيل ّ
حقيقيا فهذا يعني ّ
ألن ّ
كل ما يقع تحت التّ ّ
طا به .ومن
حقيقة غير متناهية ومحاط وليس بمحيط ويكون إدراك اإلنسان فائًقا عليه ومحي ً

اإلنسانية حادثة ال قديمة ولها وجود ذهني ال وجود
صورات
عيني وفضالً
ّ
المؤكد كذلك ّ
ّ
أن التّ ّ
ّ
ّ
حيز الحدوث مانع لإلدراك إذن فكيف يدرك الحادث الحقيقة
عن هذا ّ
فإن تفاوت المراتب في ّ
النبات والحيوان
حيز الحدوث مانع لإلدراك فالجماد و ّ
القديمة؟ وكما قلنا ّ
إن تفاوت المراتب في ّ
طلع على هذه
العقلية الكاشفة لحقائق األشياء
ال َخَب َر لها عن قوى اإلنسان
ولكن اإلنسان م ّ
ّ
ّ
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الدانية
ولكن المرتبة ّ
فكل مرتبة عالية محيطة بالمرتبة ّ
الدانية وكاشفة لحقيقتها ّ
المراتب جميعها ّ
طالع عليها.
ال َخَب َر لها بالمرتبة العالية ومستحيل عليها اال ّ
األلوهية
ولكنه يعتقد بحقيقة حضرة
يتصور حقيقة
لهذا فاإلنسان ال يستطيع أن
األلوهية ّ
ّ
ّ
ّ
الوجدانية
المنطقية واالستنتاجات الفكرّية واالكتشافات
النظرّية و
عن طريق القواعد
العقلية و ّ
ّ
ّ
ّ

األلوهية مهما كانت غير مر ّئية ومهما كان وجود
بأن حقيقة
ويكشف الفيوضات
اإللهية ويوقن ّ
ّ
ّ
إلهية تحكم بوجود تلك الحقيقة غير المر ّئية .لكن
األلوهية غير محسوس ّ
فإن هناك أدّلة قاطعة ّ
ّ
ولكن حقيقتها مجهولة وهي
تلك الحقيقة كما هي ،مجهولة ّ
النعت فمثالً ّ
المادة األثيرّية موجودة ّ
المادة
موجات يثبت وجود ّ
تموجاتها ،ومن هذه التّ ّ
محتومة بآثارها والح اررة والضوء والكهرباء هي ّ
أن وجود
اإللهية نوقن بوجود
األثيرّية .ونحن عندما ننظر إلى الفيوضات
األلوهية ،فمثالً نالحظ ّ
ّ
ّ

ألن
الكائنات عبارة عن تركيب العناصر
أن فناء الكائنات عبارة عن تحليل عناصرها ّ
الفردية و ّ
ّ
أن
التّحليل سبب تفريق العناصر
الفردية .إذن فنحن عندما ننظر إلى تركيب العناصر نشاهد ّ
ّ
أن المعلوالت غير
ً
أن الكائنات غير متناهية و ّ
كل تركيب و ّ
كائنا من الكائنات جاء للوجود من ّ
متناهية إذن فكيف تصبح العّلة فانية؟

إن التّركيب ينحصر في ثالثة أقسام ال رابع لها :تركيب تصادفي وتركيب إلزامي
ّ
ّ
ّ
ألن المعلول ال يأتي للوجود
تركيبا
أما تركيب عناصر الكائنات فليس
ًّ
تصادفيا ّ
ً
وتركيب إر ّ
اديّ .
ألن التّركيب اإللزامي هو ذاك
إن تركيب عناصر الكائنات ليس
تركيبا إلز ًّ
اميا ّ
ثم ّ
ً
بدون عّلةّ ،
ّ
ينفك عنه
المركبة والّلزوم الذ
الضرورّية لألجزاء
ّ
التّركيب اّلذي ينتج من الّلوازم ّ
ألي شيء ال ّ
اتي ّ
ّ ّ
الشمس هما من لوازم
تمدد العناصر وشعاع ّ
ّ
النور اّلذي يظهر األشياء وكذلك الح اررة اّلتي ّ
ينفك
ألن الّلزوم الذ
ّ
كل تركيب مستحيالً ّ
اتي ال ّ
الشمس ال ّذ ّ
الصورة يكون تحليل ّ
اتية .وعلى هذه ّ
ّ ّ
قوة
كل كائن .واآلن بقي ّ
عن ّ
النوع الثّالث من التّركيب وهو التّركيب اإلر ّ
ادي وهو أن تكون فيه ّ
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كل تركيب
السبب في تركيب هذه العناصر ويحصل من ّ
يسمونها القدرة القديمة هي ّ
غير مر ّئية ّ
الصفات القديمة اّلتي نعتبرها من كماالت تلك
أما اإلرادة والعلم والقدرة و ّ
كائن من الكائنات .و ّ
الحقيقية
الشهود وليست الكماالت
حيز ّ
ّ
هوتية هي من مقتضيات آثار وجوده في ّ
الحقيقة الالّ ّ
لأللوهية المطلقة اّلتي ال يمكن إدراك كنهها .فمثالً عندما نالحظ في الكائنات كماالت غير
ّ

إن تلك القدرة القديمة
أن الكائنات على شأن كبير من االنتظام والكمال نقول ّ
متناهية وندرك ّ
شك غير عاجزة
قوة ليست جاهلة إذن فهي عالمة وهي ال ّ
اّلتي نسب إليها وجود هذه الكائنات ّ

شك غير معدومة إذن فهي
غنية وهي ال ّ
إذن فهي قديرة وهي ال ّ
شك غير فقيرة إذن فهي ّ
موجودة.
النعوت اّلتي نحسبها لتلك الحقيقة الكّلّية هي مجرد سلب
إن هذه ّ
وخالصة القول ّ
حيز إدراكه ولهذا نقول ّإنها
النقائص عنها ال ثبوت للكماالت اّلتي
ّ
يتصورها اإلنسان في ّ
ّ
أن تلك الحقيقة الكّلّية مع جميع نعوتها وأوصافها اّلتي نحصيها
مجهولة ّ
النعت .والخالصة ّ
ولكننا عندما ننظر في هذا الكون غير المتناهي نظرة
مقدسة ّ
ومنزهة عن العقول واإلدراكاتّ ،
ّ
المتحرك أشياء مستحيلة بدون
أن المعلول ممتنع
المحرك و ّ
شاملة دقيقة نالحظ ّ
ّ
أن الحركة و ّ

أن
ومحال بدون العّلة و ّ
دائما،
بعضها مع بعض ً

كل كائن من الكائنات قد يكون تحت تأثير مؤثّرات عديدة متفاعلة
ّ
النبات حصل
وتلك المؤثّرات حصلت كذلك بتأثير مؤثّرات أخرى فمثالً ّ

السحابة نفسها حصلت من تدابير مؤثّرات أخرى وتلك
بفيض سحابة ّ
تم إنباته ولكن ّ
الربيع و ّ
النباتات والحيوانات نشأت ونمت من عنصري
المؤثّرات كذلك من تأثير مؤثّرات أخرى فمثالً ّ

األيام باسمي األوكسيجين والهيدروجين ،أي ّأنها وجدت
ّ
يسميهما فالسفة هذه ّ
النار والماء الّلذين ّ
من تربية وتأثير هذين المؤثّرين ونفس هذين العنصرين هما تحت تأثير مؤثّرات أخرى ،وكذلك
سائر الكائنات لها هذا التّسلسل من المؤثّرات والمتاثّرات .ومن الثّابت بالبراهين بطالن التّسلسل
إذن فال ّبد أن تنتهي هذه المؤثّرات والمتاثّرات إلى الحي القدير اّلذي هو الغني المطلق والمقّدس
ّ
ّ
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ألنها
عن المؤثّرات .وتلك الحقيقة الكّلّية غير محسوسة وغير مر ّئية ويجب أن تكون كذلك ّ
أن
محيطة ال محاطة .ومثل هذه األوصاف صفات للمعلول ال للعّلة وعندما ندّقق ّ
النظر نالحظ ّ
الصغير الموجود في الفاكهة ،فتلك الفاكهة وجدت من برعم والبرعم نبت
اإلنسان كالميكروب ّ

السائلة حصلت من التّراب والماء.
الشجرة و ّ
من ّ
مادة سائلة وتلك ّ
الشجرة نشأت ونمت من ّ
المادة ّ
الصغير أن يدرك حقائق ذلك البستان ويفهم البستاني ويدرك
ولكن كيف يستطيع هذا الجرثوم ّ
ّ
أن
حقيقة ذلك
ولكن ذلك الميكروب لو كان ًّ
ذكيا لفهم ّ
أن هذا مستحيلّ .
البستاني ومن الواضح ّ
ّ
الشجرة وهذا البرعم وهذه الثّمرة لم تحصل بهذا االنتظام والكمال من نفسها
هذا البستان وهذه ّ
أن هذا الكون اّلذي ال نهاية له لم يحصل بهذه
لنفسها .وبمثل هذا يوقن اإلنسان العاقل الذ
كي ّ
ّ ّ
العظمة واالنتظام من نفسه لنفسه ،وكذلك وجدت القوى غير المر ّئية في حّيز اإلمكان ومنها
ولكنها ظاهرة ثابتة من آثارها أي
القوة األثيرّية وهي كما َّ
مر ذكره غير محسوسة وغير مر ّئية ّ
ّ

وقوة
قوة ّ
تموجات ومن اهت اززات ّ
وقوة اإلحساس ّ
النمو ّ
الضوء والح اررة والكهرباء ،وكذلك ّ
من ّ
وقوة الكشف .فهذه القوى
المعنوية كّلها غير مر ّئية
ّ
وقوة التّ ّ
خيل ّ
وقوة الحفظ ّ
وقوة التّفكير ّ
العقل ّ
ولكنها ظاهرة ثابتة بآثارها.
وغير محسوسة ّ
ألن المحدود
فإن نفس المحدود دليل على وجود غير المحدود ّ
القوة غير المحدودة ّ
أما ّ
وّ
أن نفس العجز دليل على وجود القدرة ونفس الجهل دليل
شك يعرف بغير المحدود ،كما ّ
وال ّ

أيضا ولو
على وجود العلم ونفس الفقر دليل على وجود الغنى فلو لم يكن الغنى لما كان الفقر ً
النور
ظلمة فنفس ال ّ
النور لما كانت ال ّ
ظلمة دليل على ّ
لم يكن العلم لما كان الجهل ولو لم يكن ّ

الضرورّية المنبعثة
أما ال ّ
ألن ال ّ
ظلمة هي عدم ّ
الروابط ّ
ّ
طبيعة فهي عبارة عن الخواص و ّ
النورّ .
متناهية ومهما كانت في منتهى االختالف في ما بينها
من حقائق األشياء وهذه الحقائق غير
ّ

توسع نظرتك وتالحظ
ّ
لكنها في غاية االئتالف وفي أقصى االرتباط من جهة أخرى .وعندما ّ
الضرورّية لسائر الحقائق .إ ًذا فيستلزم هذا
كل حقيقة هي من الّلوازم ّ
مالحظة دقيقة توقن ّ
أن ّ
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كل جزء من أجزاء
وجود جهة جامعة الرتباط هذه الحقائق المختلفة وائتالفها حتّى يوفي ّ
الكل الحظوا
الكائنات وظيفته بمنتهى االنتظام .فمثالً الحظوا اإلنسان واستدّلوا من الجزء على ّ

هذه األعضاء واألجزاء المختلفة في الهيكل اإلنساني تروا ما أعظم ارتباطها وائتالفها بعضها
ّ
ولكن الجهة
الضرورّية لسائر األجزاء وله وظيفة مستقّلة،
ّ
وكل جزء هو من الّلوازم ّ
ببعض ّ
منتظما ويحصل التّعاون
وفاء
الجامعة وهي العقل يربطها
جميعا رب ً
ً
ً
طا بدرجة تفي بوظائفها ً

دية لها .فإذا
أن حركتها
والتّعاضد والتّفاعل بينها ،و ّ
جميعا تحت قوانين هي من الّلوازم الوجو ّ
ً
شك أن تحرم
مدبرة لهذه األجزاء خلل وفتور فال ّ
حصل في تلك الجهة الجامعة اّلتي هي ّ

القوة الجامعة في الهيكل
إيفاء
األعضاء واألجزاء من إيفاء وظائفها
منتظما ومع ّ
أن تلك ّ
ً
ً
ولكنها من حيث اآلثار ظاهرة باهرة
اإلنساني غير محسوسة وغير منظورة وحقيقتها مجهولة ّ
ّ
كل واحد منها
قوة .إذن ثبت واتّضح ّ
أن هذه الكائنات غير المتناهية في العالم العظيم ّ
ّ
بكل ّ
يتوّفق في أداء وظيفته عندما يكون تحت إدارة
حقيقية كّلّية حتّى ينتظم هذا العالم .وخذ مثالً
ّ

المكونة للوجود اإلنساني فإ ّن هذا شيء مشهود ال يقبل
التّفاعل والتّعاضد والتّعاون بين األجزاء
ّ
ّ
النكران لكن هذا التّفاعل والتّعاضد والتّعاون غير ٍ
كاف بل يحتاج جهة جامعة تدير هذه األجزاء
ّ
ّ

ن
إيفاء
وتدبرها حتّى تقوم هذه األجزاء
ّ
ّ
المركبة بإيفاء وظائفها الالّزمة بالتّعاو والتّفاعل والتّعاضد ً
وتعاضدا كّلًّيا وجز ًّئيا
منتظما .وأنتم وهلل الحمد م ّ
أن بين جميع الكائنات تفاعالً
ً
طلعون على ّ
ً

أن التّفاعل مجهول بين
ولكن التّفاعل بين الكائنات العظيمة واضح وضوح ّ
الشمس ولو ّ
ّ
بقوة محيطة هي
الكائنات الجز ّئية
ّ
ولكن الجزء قياس ّ
للكل إذن فجميع هذه التّفاعالت مرتبطة ّ
إن التّعاون والتّعاضد بين أجزاء الهيكل
المحرك لهذه التّفاعالت .وكما قلنا ّ
المحور والمركز و ّ
اإلنساني شيء ثابت وا ّن هذه األعضاء واألجزاء تخدم جميع األعضاء واألجزاء األخرى فمثالً
ّ
لكن جميع هذه
صور تساعد جميع األعضاء واألجزاء ّ
اليد والقدم والعين واألذن والفكر والتّ ّ
بقوة واحدة غير مر ّئية محيطة بها تحصل هذه التّفاعالت بصورة منتظمة وتلك
التّفاعالت ترتبط ّ
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الروح والعقل وهي غير مر ّئية .وكذلك الحظوا
القوة
ّ
المعنوية في اإلنسان وهي عبارة عن ّ
هي ّ
ولكن جميع هذه
المعامل والمصانع تروا تفاعل جميع اآلالت واألدوات وارتباطها بعضها ببعض ّ

المحرك والمحور والمصدر لهذه التّفاعالت وتلك
عمومية هي
بقوة
ّ
ّ
ّ
الروابط والتّفاعالت مرتبطة ّ
أن التّفاعل والتّعاضد واالرتباط بين
قوة البخار أو مهارة العامل .إذن اتضح وتحّقق ّ
القوة هي ّ
ّ

المحرك والمحور للتّفاعل بين
الكائنات هو تحت إدارة وارادة ّ
محركة واحدة هي المصدر و ّ
قوية ّ
كل
تركيبا
نسميه
ًّ
كل تركيب وترتيب ال نراه مرتًّبا ومن ّ
تصادفيا ونسمي ّ
ً
الكائنات وكذلك ّ
ظ ًما ّ
كل جزء منه في موقع
تركيب وترتيب من ّ
ظم ومرتّب وفي منتهى الكمال في االرتباط أي يقع ّ

أن هذه الكائنات
نسميه
تركيبا ّ
شك ّ
تركب وترتّب بإرادة وبشعور .وال ّ
ً
ضرور ّي لسائر األشياء ّ
الفردية اّلتي انحّلت في صور غير متناهية صدر عن
أن تركيب هذه العناصر
غير متناهية و ّ
ّ
الشعور وال مسلوبة اإلرادة .وهذا شيء ثابت وواضح لدى العقل وليس هناك
حقيقة ليست فاقدة ّ
ولكننا لم
الصفات ّ
مجال لإلنكار ّ
ولكن مقصودنا هو ّأننا أدركنا تلك الحقيقة الكّلّية عن طريق ّ
إن هذه الكائنات غير متناهية وهي
ندرك الحقيقة ذاتها وال صفاتها
الحقيقية ومع هذا نقول ّ
ّ

الشعور وا ّن
روابط ضرورّية وا ّن هذا التّركيب التّام الكامل غير صادر عن مصدر فاقد لإلرادة و ّ
انحل في صور غير متناهية مبني على حكمة كّلّية وهذه
هذا التّركيب غير المتناهي اّلذي
ّ
ّ
أن يقوم اإلنسان على إنكار المعاني الواضحة الباهرة بالعناد
قضية غير قابلة ّ
للنكران الّلهم إال ّ
ّ

بكم عمي فهم ال يرجعون".
والّلجاج ويكون مصداق اآلية الكريمة "صم
ٌ ٌ ٌ

فإن القوى
بأن القوى
العقلية من خصائص
الروح
اإلنساني شيء واحد ّ
أما القول ّ
ّ
ّ
العقلية و ّ
ّ
ّ
اإلنسانية
القوة المدركة فهي من خصائص الحقيقة
ّ
قوة التّ ّ
قوة التّفكير ومثل ّ
خيل ومثل ّ
ا ّلروح مثل ّ
الشمس
الشمس والهيكل
الروح بمثابة ّ
الشمس من خصائص ّ
أن شعاع ّ
كما ّ
اإلنساني بمثابة مرآة و ّ
ّ
والقوى
األشعة عن
الشمس ولربما تنقطع
العقلية بمثابة
األشعة اّلتي هي فيض من فيوضات ّ
ّ
ّ
ّ
أن
المرآة
تنفك عن ّ
أشعة ّ
إن مقصودنا هو ّ
الشمس .وخالصة القول ّ
وتنفك عنها ّ
الشمس ال ّ
ّ
لكن ّ
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طبيعة إلى عالمنا وفي الحقيقة ال
العالم
النبات كنسبة عالم ما وراء ال ّ
بالنسبة لعالم ّ
اإلنساني ّ
ّ
للنبات هي بمثابة ما
نسبة له بما وراء ال ّ
بالنسبة ّ
وقوة سمعه وبصره ّ
طبيعة ّ
ولكن حقيقة اإلنسان ّ
القوة العاقلة وكذلك
النبات أن يدرك حقيقة اإلنسان
وراء ال ّ
طبيعة ومن المستحيل على ّ
ّ
وماهية ّ
لكن فيوضات الحقيقة
يستحيل على البشر إدراك حقيقة
األلوهية وحقيقة نشأة الحياة بعد الموتّ .
ّ

اإللهية
ويتأمل في الفيوضات
يفكر
حمانية تشمل جميع الكائنات ويجب على اإلنسان أن ّ
ّ
الر ّ
ّ
ّ
فإن هذا منتهى إدراكات العالم اإلنساني وكما سبق أن
الروح ال في حقيقة
األلوهية ّ
ّ
اّلتي منها ّ
ّ
األلوهية ّإنما نقتبسها من وجود
أن هذه األوصاف والكماالت اّلتي نحصيها لحقيقة
ذكرنا ّ
ّ
األلوهية مدركة ومختارة
إن حقيقة
الكائنات وشهودها ال َّأننا أدركنا الحقيقة
اإللهية .فإذا قلنا ّ
ّ
ّ
األلوهية
األلوهية واختيارها بل اقتبسنا ذلك من فيوضات
فليس ذلك يعني ّأننا اكتشفنا إرادة
ّ
ّ
االجتماعية أي تعاليم حضرة بهاء هللا اّلتي انتشرت قبل
أما مسائلنا
ال ّ
ّ
ظاهرة في حقائق األشياءّ .

أن نجاح العالم اإلنساني وفالحه
خمسين سنة ّ
فإنها جامعة لجميع المبادئ ومن الواضح ّ
ّ
وكل فرقة من الفرق في العالم اإلنساني ترى نهاية
كل االستحالة ّ
مستحيل بدون هذه التّعاليم ّ
ّ
ماوية وهذه التّعاليم بمثابة شجرة تحمل جميع األثمار بصورة
الس ّ
آمالها موجودة في هذه التّعاليم ّ
أتم في هذه التّعاليم
أتم ،فمثالً يشاهد الفالسفة المسائل
ّ
االجتماعية بصورة أكمل و ّ
أكمل و ّ
الفلسفية بصورة أسمى وأشرف وبصورة مطابقة للحقيقة،
ماوية وكذلك يشاهدون فيها المسائل
ّ
الس ّ
ّ
ماوية مشاهدة العيان وتثبت لهم
وكذلك يشاهد أهل األديان حقيقة ّ
الس ّ
الدين في هذه التّعاليم ّ

االجتماعية في
باألدّلة القاطعة والحجج الواضحة ّأنها العالج الحقيقي لعلل وأمراض الهيئة
ّ
ّ
االجتماعية بأسرها من جميع
العالم اإلنساني وعند انتشار هذه التّعاليم العظيمة تنجو الهيئة
ّ
ّ
األخطار والعلل واألمراض المزمنة.
العمال ومنتهى مقصود األحزاب
وكذلك مسألة االقتصاد
البهائي فهي منتهى آمال ّ
ّ
أن جميع األحزاب تنال نصيبها من تعاليم حضرة بهاء هللا وعندما تعلن
االقتصادية والخالصة ّ
ّ
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الكونفوشيوسيين
البوذيين و
هذه التّعاليم في الكنائس والمساجد وسائر معابد الملل األخرى حتّى
ّ
ّ
بأن هذه التّعاليم سبب الحياة الجديدة
ونوادي األحزاب المختلفة حتّى ّ
الكل يعترفون ّ
المادّيين ترى ّ
أي إنسان بل
للعالم اإلنساني وهي العالج الفور ّي لجميع أمراض الهيئة
ّ
االجتماعية وال ينتقدها ّ
ّ
الحق وما بعد
بأهمية هذه التّعاليم وتقول" :هذا هو
النفوس وتذعن
بمجرد االستماع إليها تطرب ّ
ّ
ّ
ّ

الضالل المبين".
الحق إالّ ّ
ّ

الحجة والبرهان القاطع على الجميع
وفي ختام الكالم أكتب إليكم الكلمات التّالية وهي
ّ
كل
كل ملك
فأمعنوا ّ
النظر فيهاّ :
قوة إرادة ّ
ّ
قوة إرادة ّ
مستقل تنفذ في ّأيام حياته وكذلك ّ
إن ّ
ظاهرة الباهرة في
الروح القدس ال ّ
قوة ّ
أما ّ
فيلسوف تؤثّر في ّأيام حياته في نفر قليل من تالمذته ّ

السنين في
وقوة إرادة األنبياء هي على شأن من ّ
حقائق األنبياء ّ
النفوذ بحيث تراها نافذة اآلف ّ
جديدا وتنقل العالم اإلنساني من عالم قديم إلى عالم آخر جديد
تؤسس خلًقا
ً
مّلة عظيمة وتراها ّ
ّ
ٍ
وحجة بالغة على
القوة الخارقة للعادة ّ
فإنه برهان واف على حقيقة األنبياء ّ
قوة هذه ّ
فالحظوا ّأية ّ
قوة الوحي وعليكم البهاء األبهى.
ّ
حيفا  21أيلول 1921
عباس
عبدالبهاء ّ
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