
  وضات عبدالبهاءمن مفا -حضرة عبدالبهاء  – الّطبيعة خاضعة لقانون عام
 

www.oceanoflights.org 

 

(1) 
 هو هللا

 الّطبيعة خاضعة لقانون عام
 

الّطبيعة هي كيفّية أو حقيقة ينسب إليها بحسب الّظاهر الحياة أو الموت أو بعبارة أخرر   
يرجع إليها تركيب جميع األشياء وتحليلها، وهري خاضرعة لرنظم حرحيحة ويروانين  ابترة وترتيبرات 

ك لو تالحر  بنظرر دييرب وبحرر حديرد تجرد أّن كاملة وهندسة بالغة ال تتجاوزها أبدًا إلى درجة أنّ 
الكائنررات  رري عررالم الوجررود مررن الررّلّرات  يررر المرئّيررة إلررى أعظررم الكرررات الجسرريمة ككرررة الّشررم  
وسائر الّنجوم العظيمة واألجسرام الّنورانّيرة  ري نهايرة درجرة مرن االنتظرام سرواء مرن حير  الّترتيرب 

راها جميعًا تحت يرانون كّلرّي واحرد ال تتجراوزد أبردًا، أو الّتركيب أو من حي  الهيئة أو الحركة، وت
لا نظرت إلى الّطبيعة لاتها، تجردها برال شرعور وال إرادة،  مر اًل الّنرار طبيعتهرا اوحررا  وتحرر   وا 
بال إرادة وال شعور، والماء طبيعته الجريان ويسيل بال إرادة وال شعور، والّشم  طبيعتها الّضياء 

عور، والبخار طبيعتره الّحرعود ويحرعد برال إرادة وال شرعور، ويّتضر  مرن وتضيء بال إرادة وال ش
ن وال هلا أّن الحركات الّطبيعّية لجميع الكائنات جبرّية، ليست لكائن ما حركة إرادّية سو  الحيروا

سرررّيما اونسررران،  اونسررران يقررردر علرررى مخالفرررة الّطبيعرررة ومقاومتهرررا، ألّنررره كشررر  طبرررائع األشرررياء، 
وبرررللك يحكرررم علرررى الّطبيعرررة وأّن مرررا وحرررل إليررره مرررن االختراعرررات والّحرررنائع كانرررت نتيجرررة كشرررفه 

ن هرلا الّنقاب عن طبائع األشياء كاختراعه البر  )الّتلغراف( اّلرل  اّتحرل بره الّشرر  والغررب، ومر
 نعلم أّن لإلنسان سلطانًا وحكمًا على الّطبيعة.

 هل يمكن أن يقال أّن تلك الّنظم والّترتيبرات والقروانين اّلتري تشراهدها  ري الوجرود هري مرن  
ترري يرات الّطبيعررة، مررع أّنهررا ال إدراك لهررا وال شررعورب إلًا  الّطبيعررة لرري  لهررا إدراك وال شررعور وهرري 

 ر لعالم الّطبيعة ويظهر منها ما يشاء. ي يبضة الحّب القدير، المدبّ 
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يقولررون إّن مررن جملررة األمررور اّلترري تحررد   رري عررالم الوجررود مررن مقتضرريات الّطبيعررة هررو  

وجررود اونسرران، إن حررّ  للررك يكررون اونسرران  رعررًا والّطبيعررة أحرراًل، وهررل مررن الممكررن أن توجررد 
مرن هرلا أّن الّطبيعرة مرن حير   إرادة وشعور وكماالت  ي الفرع وال يوجرد لهرا  ري األحرلب  تبرّين

 لاتها  ي يبضة الحّب الحّي القدير اّلل  حكمها وأخضعها لقوانين ونظم  ابتة.
     

 


