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 حضرت عبدالبهاء جل ثنائه در لوح جذاب میفرمایند در شرح آیه اول تورات
 عشق آابد مرو حضرت آقا عزیز اله جذاب علیه هباء االهبی :قوله االحلی

               
 هو هللا

 
گردید سئوالی    ای عزیز عبدالبهاء انمه مشا رسید و اشعار آبدار مالحظه

بیان بلیغ الزم دارد وجود بر دو  است که فرموده بودید بسیار دقیق و عمیق
و وجود عینی کائنات قبل از وجود عینی وجود  قسم است وجود علمی

حتقق  یعنی معلومات حق بودند بعد وجود عینی ایفتند یعنی علمی داشتند
بوجود عینی دارد یعنی  در خارج شد بصر تعلق بوجود علمی ندارد تعلق

تعلق نیابد ابید وجود خارجی داشته  دبصر در عامل وجود به شیئی غری موجو 
 تعلق ایبد اسم بصری غری اسم علیم است کاینات معلومات ابشد ات بصر آبن

چون در عامل وجود  حق بودند ولی اسم بصری تعلق حبقایق اشیاء نداشت
این مسئله بسیار دقیق است بسیار  حتقق ایفت اسم بصری آبن تعلق گرفت

میشود صور علمیه که در حّیز ادراک  مثل ذکر أتمل فرمائید من ابب
ایبد  مشا ابو تعلق ندارد چون در خارج آن صور علمیه حتقق مشاست بصر



  90ص 2مائده آمساىن جلدبر اساس نسخه  –اثر حضرت عبدالبهاء  - معىن آيه اول سفر تكوين و اقسام علم

www.oceanoflights.org 

 

یکی علمی که  بصر مشا آبن تعلق گرید و دیگر آنکه علم بر دو قسم است
آن عنی ذات است ممتاز از ذات  تعلق بذات دارد علم ذاتی اهلی است

و ذات عبارت از مجیع امساء و  وحدت صرفه است نیست چرا در آن مقام
است  آن علم ذاتی اهلی ال یدرک است و علم دیگر در حّیز فعل صفاتست

تعلق بشیئ موجود ایبد  یعنی عنی معلومست و آن حتقق در خارجست بصر
غری موجود ممکن است اما بصر حمال است  بشیئ معدوم تعلق علم نه بشیئ

اهلی  میفرماید چون خلق فرمود دید که نیکوست و واقفنی اسرار اینست که
بدون صورت  برآنند که علم بر دو قسم است یک قسم ادراک شئی است

علم صوریست و آن علم  متمایزه در ذهن این علم ذاتی است و علم اثنی
مع صورته املتمایزه فی  ادراک شیئ علم شهودیست  و آن عبارتست از

حق عبارت از علم شهودیست اما علم وجودی آن عنی  الذهن این مشاهده
پی نربد  حقست مانند ذات حق ادراک نشود و بکنه حقیقتش کسی ذات

انسان پی بربد مشا علم ابین  بسیار تعمق الزم است ات ابین لطیفه معانی
مگر  در هویت این حبه شجری عظیم موجود لکن بصر آنرا نبیند دارید که

مسئله واضح و  شجر گردد . از این مثل حقیقتوقتی که انبات شود و 
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که حمیط حبقایق اشیاست   عیانست پس عبارت تورات منافی علم اهلی نیست
 و علیک البهاء االهبی ع ع "

 انتهی                                     
 


