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  المعقوالت ال سبيل إلظهارها وبيانها أن   في بيان

 إال  في قميص المحسوسات
 

ى ونااا  رها ح  ااا هنااااس مساااالد لهاااا ديااال عظااايا فاااي إدراس المساااا ل ا يااار  ال اااي   رناهاااا
  ه دي إلى جوهر المسا ل و لس هي:

 
يء ال  ي يعني أن  ا معلومات  درس بالحس   د  نقسا إلى قسمين،إن  المعلومات اإلنساني   لش 
ااا   اامس مااث    .ونا محسوسااا  يساام   مااسأو الاا  وأ أو الل    در ااا العااين أو ا  ن أو الش  درس  اا هاا ا الش 

  ن  ا  ن ،و ااا لس ا تاااوات  ااادرس باااالحس   ن هاااا محسوساااد،إيقولاااون   ن هاااا  ااار  فلهااا ا باااالحس  
ن  الااا  وأ يااادرس   ،باااالحس   عاااوا  ااادرس ن  ا ناااش  شااام ها وال    ،وا ح  ااادرس باااالحس   سااامعها والااار  

 ن  الل مااس ياادر هما فيقولااون ل اال   والباارودة  اادر ان بااالحس   والحاارارة حلوهااا وحامضااها ومالحهااا،
 حقا ق محسوسد. ه ا
 

ااا القسااا امياار ماان المعلومااات اإلنساااني   لمعقولااد ال ااي االحقااا ق  يعنااي د هااو المعقااوالت،وأم 
القاااو ة العقلي اااد ليسااات محسوساااد  ن  إماااث    محسوساااد، لااايس لهاااا م اااان وال تاااورة يارجي اااد وليسااات

فات اإلنساني د حقيقاد  أيضاا   هاا حقاا ق معقولاد و ا لس الحا   ن  إبال  ب مامهاا ليسات محسوساد، والت 
 راهاااا العاااين وال يشااام ها ا ناااش وال   ن  هااا ا الحقاااا ق ال  سااامعها ا  ن وال معقولاااد ال محسوساااد،

ة ا ث د يري اد ال اي يعب ار عان قواهاا فاي الح ماد ال بيعي ايدر ها ال  وأ وال  حس  بالل مس، ح  اى المااد 
نفااس ال  بيعااد  ونااور و هرباااء ومينااا يس،  لااس أيضااا  حقيقااد معقولااد ال محسوسااد و اا لس بحاارارة

ون اإلنساااني   أيضااا  حقيقااد معقولااد ال محسوسااد، وعناادما  حقيقااد معقولااد ال محسوسااد، و اا لس الاار 
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د  بيانهاا علااى إفرا هاا فاي قالا  محسااوس إ  ال فانات مجبار عنا  رياد بياان ها ا الحقاا ق المعقولااد
مجباار علااى بيانهااا  ون وشاانونها ومرا بهااا فانااتاليااارس سااواا، فااتن أردت بيااان حقيقااد الاار   يوجااد فااي

اإماث    في تورة محسوساد إ  ال يوجاد فاي الياارس ساواا، رور مان ا ماور المعقولاد ن  الحانن والس 
ساا ، فااي حااال أن ااا لااا يحتاال فااي ل ضاااأ قلبااي أو ا   وحانيااد  قااو الر   فاات ا أردت بيااان  لااس ال يفي ااد

وا  ا أردت البياان فانات  د معقولاد،بل هي  يفي د روحاني ا اإلنسان وال في قلبا ضيق وال سعد، رون
فاي  ى  ثيارا ، فاي حاال أن اا بااأق مسا قر  ف ناا   رق ا نها بتاورة محسوساد ماث    قاول إن  مجبر أن  بي  
 في حال أن ا  ساا ر ا شاياص يمشاي علاى ا رل، ول ان ها ا مقاما ا، وف نا  ع مقاما ومحل  

ن  لاس بتاورة مجبار أن  باي   د وحقيقاد معقولاد، وا  ا أردت البياان فاناتي  يفي د روحاني  رق  وال    العلو  
لماد، فاانظر امن ور والجهال بالظ  ماث    انول العلاا باالن   محسوسد،  ن ا ال يوجد في الياارس ساواا،

ن هاااا فقاااّ  يفي اااد معقولاااد فعنااادما  رياااد إأو الجهااال ظلماااد محسوساااد  ال، بااال  يحاااس   هااال العلاااا ناااور
قلباي  اان مظلماا  ثاا  اسا نار، فاي  ن  إلمد، و قول ور، وعن الجهل بالظ  ر عن العلا بالن  بيانهما  عب  

حااال أن  نااور العلااا وظلمااد الجهاال حقيقااد معقولااد وليساات محسوسااد ول ن نااا مجباارون عناادما نريااد 
فاااي  إ ا  تاااار مااان المعلاااوا أن  الحماماااد ال اااي ديلااات عنهاااا بتاااورة محسوساااد. البياااان أن نعب ااار

د وبي نات بتاورة محسوساد د روحاني االمسيح ليست هي الحمامد المحسوسد بالعين، بل  انت  يفي  
فهيا وال  فها، مث     ر في ال  وراة ظهار ه  فاي عماود مان ناار، والحاال أن اا لايس المقتاد ها ا لل   

ل حضارة المسايح ورة المحسالت   وسد بل الحقيقد المعقولد ال ي بي نت في تورة محسوسد، وي فض 
فهال  اان حضارة المسايح فاي باا ن ه  أو ه  فاي باا ن  i"األب في االبن واالبن في األب"بقولا 

، باال هاا ا  يفي ااد معقولااد بي   ناات فااي تااورة محسوسااد. ولناااتا ببيااان عبااارة حضاارة المساايح، ال وه 
ل بها قا    الجمال الم يا سلطان إن ي كنت كأحٍد من العباد وراقددا  للدا المهداد "بارس ال ي ي فض 

بحان ولل مني للم ما كان ليس هذا من لندي بل من لدن لزيدز للديم  ii"مر ت للي  نسائم الس 
ا عان الن ماان الماضاي والحاال واالسا قبال ن  ناه ا مقاا ال  جلي وهو معقول وليس بمحسوس وهاو م
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ثيل و عبير، مجان ال حقيقد، وليس المقتود منا أن ا  ان نا ما  في الواق  ثا  اس يقظ، بال فه ا  م
اا ون وال  اايق   وا ظ حااال الحر ااد، الن ااهااو عبااارة عاان ان قااال ماان حااال إلااى حااال، مااث   النااوا حااال الس 

مت واليقظد حال الن  ق، الن   الفارساي وا حال اليفاء واليقظد حال الظ هور، ماث   يعب ار بحال الت 
 ااااد فاحيياااات والعربااااي أن  ا رل  اناااات نا مااااد فاساااا يقظت بمجاااايء الربياااا ، أو ا رل  اناااات مي  

بياا ، فهاا ا  عبياار  مثيلااي   و شاابيا و اوياال فااي عااالا المعاااني، والي تااد إن  المظاااهر  بمجاايء الر 
سد  انت وال  نال حقا ق نورانيد ال يحتال ال    هنالاس أن هاا ل فاي  وا هاا و اياد ماا يي ار وال  باد  المقد 

 هور  الن ا ا، ونا قون مشرقون بعد الظ هور بمثابد اليقظان.سا نون تام ون قبل الظ  
     

 
                                                 

اب  عشر اميد   -1  .21إنجيل يوحن ا، ا تحان الس 

ين شاا ملس إيران.  -2  مق  ش من لون بهاء هللا إلى ناتر الد 


