لوح حضرت عبدالبهآء خطاب به دکتر فورال
ّ
معظم علیه بهآء هللا ابأبه
جناب پروفسور محترم دکتر فورال
هوهللا
ای شخص محترم مفتون حقیقت نام ٴه شما که  ٨٢جوالی  ١٢٨١مورّ خ بود رسید مضامین خوش
داشت و دلیل بر آن بود که الحمد هلل هنو جوان و تحرّ ی حقیقت مینمای ووای فرریّه شدید است و
اکتشافات عقلیّه پدید
نامهی که بدکتر فیشر مرووم نموده بودم نسخ متع ّدد ٴه او منتشر است و جمیع میدانند که در
سن ٴه  ١٢١١مرووم گردیده و ا این نامه گذشته نامههای متع ّدده باین مضمون وبل ا حرب مرووم و
در جرید ٴه کلّ ّی ٴه سانفرانسیسرو نی اشاره باین مسایل گردیده تاریخ آن جریده مسلّم و معلوم و همچنین
ستایش فالسف ٴه وسیع ال ّنظر در نطق که در کلّیّه داده شد در نهایت بالغت لهذا یک نسخه ا آن جریده
در جوف این مرتوب ارسال میشود تآلیف آن جناب الب ّته مفید است لهذا اگر چنانچه مطبوع است ا
هر یک نسخهی ا برای ما ارسال دارید
مقصد ا طبیعیّون

که عقایدشان در مسیل ٴه الوهیّت ذکر شد ح ب

ا طبیعیّون تنگنظر

محسوسپرست است که بحواسّ خمسه مقیّد و می ان ادراک ن دشان می ان حسّ است که هر محسوس
را محتوم شمرند و غیر محسوس را معدوم و یا مشبوه دانند ح ّت وجود الوهیّت را برلّ مظنون
نگرند
مراد جمیع فالسفه عموما ً نیست همانست که مرووم نمودهی مقصود تنگنظران طبیعیّونند امّا
ّ
ستحق نهایت ستایشند
فالسف ٴه الهیّون نظیر سقراط و افالطون و ارسطو ف الحقیقه شایان احترام و م
یرا خدمات فایقه بعالم انسان نمودهاند و همچنین فالسف ٴه طبیعیّون متف ّننون معتدل که خدمت کردهاند
ما علم و حرمت را اساس تر ّو عالم انسان میدانیم و فالسف ٴه وسیع ال ّنظر را ستایش مینماییم
در رو نام ٴه کلّ ّی ٴه سانفرانسیسرو د ّوت نمایید تا حقیقت آشرار گردد
امّا ووای عقلیّه ا خصایص روحست نظیر شعاع که ا خصایص آفتابست اش ّع ٴه آفتاب در
تج ّدد است ولرن نفس آفتاب باو و برورار مالحظه فرمایید که عقل انسان در ت اید و تناوص است و
شاید عقل برلّ

ایل گردد ولرن روح بر حالت واحده است و عقل ظهورش منوط بسالمت جسم است

جسم سلیم عقل سلیم دارد ول روح مشروط بآن نه عقل بقوّ ٴه روح ادراک و تصوّ ر و تصرّ ف دارد
ول

روح ووّ ٴه آ اد است عقل بواسط ٴه محسوسات ادراک معقوالت کند ولرن روح طلوعات غیر

محدوده دارد عقل در دایر ٴه محدود است و روح غیر محدود عقل ادراکات بواسط ٴه ووای محسوسه
دارد نظیر باصره و سامعه و ذایقه و شامّه و المسه ولرن روح آ اد است چنانره مالحظه مینمایید که
در حالت یقظه و حالت خواب سیر و حرکت دارد شاید در عالم رؤیا ح ّل مسیلهی ا مسایل غامضه
مینماید که در مان بیداری مجهول بود عقل بتعطیل حواسّ خمسه ا ادراک با میماند و در حالت
جنین و طفولیّت عقل برلّ مفقود لرن روح در نهایت ووّ ت باری دالیل بسیار است که بفقدان عقل ووّ ٴه
روح موجود فقط روح را مراتب و مقامات
روح جمادی و مسلّم است که جماد روح دارد حیات دارد ول باوتضای عالم جماد چنانره در
ن د طبیعیّون نی این سرّ مجهول مشهود شده که جمیع کاینات حیات دارند چنانره در ورآن میفرماید
ک ّل ش ء ح ّ
و در عالم نبات نی ووّ ٴه نامیه و آن ووّ ٴه نامیه روح است و در عالم حیوان ووّ ٴه حسّاسه است
ول در عالم انسان ووّ ٴه محیطه است و در جمیع مراتب گذشته عقل مفقود ولرن روح را ظهور و
برو ووّ ٴه حسّاسه ادراک روح ننماید ولرن ووّ ٴه عاوله استدالل بر وجود آن نماید
و همچنین عقل استدالل بر وجود یک حقیقت غیر مرییّه نماید که محیط بر کایناتست و در هر
رتبهی ا مراتب ظهور و برو ی دارد ول حقیقتش فوق ادراک عقول چنانره رتب ٴه جماد ادراک
حقیقت نبات و کمال نبات را ننماید و نبات ادراک حقیقت حیوان را نتواند و حیوان ادراک حقیقت
کاشف ٴه انسان که محیط بر سایر اشیاء است نتواند
حیوان اسیر طبیعت است و ا ووانین و نوامیس طبیعت تجاو نرند ول

در انسان ووّ ٴه

کاشفهایست که محیط بر طبیعت است که ووانین طبیعت را در هم شرند مثالً جمیع جماد و نبات و
حیوان اسیر طبیعتند این آفتاب باین عظمت چنان اسیر طبیعت است که هیچ اراده ندارد و ا ووانین
طبیعت سر موی تجاو نتواند و همچنین سایر کاینات ا جماد و نبات و حیوان هیچ یک ا نوامیس
طبیعت تجاو نتواند بلره ک ّل اسیر طبیعتند ول انسان هرچند جسمش اسیر طبیعت ولرن روح و
عقلش آ اد و حاکم بر طبیعت
مالحظه فرمایید که بحرم طبیعت انسان ذی روح متحرّ ک خاکیست امّا روح و عقل انسان
وانون طبیعت را میشرند مرغ میشود و در هوا پروا میرند و بر صفحات دریا برمال سرعت میتا د
و چون ماه در وعر دریا میرود و اکتشافات بحریّه میرند و این شرست

عظیم ا برای ووانین

طبیعت است
و همچنین ووّ ٴه کهربای این ووّ ٴه سرکش عاص

که کوه را میشرافد انسان این ووّ ه را در

جاجه حبس مینماید و این خرق وانون طبیعت است و همچنین اسرار مرنون ٴه طبیعت که بحرم
طبیعت باید مخف بماند انسان آن اسرار مرنون ٴه طبیعت را کشف نماید و ا ح ّی غیب بح ّی شهود

میآورد و این نی خرق وانون طبیعت است و همچنین خواصّ اشیاء ا اسرار طبیعت است انسان او
را کشف مینماید و همچنین ووایع ماضیه که ا عالم طبیعت مفقود شده ولرن انسان کشف مینماید و
همچنین ووایع آتیه را انسان باستدالل کشف مینماید و حال آنره هنو در عالم طبیعت مفقود است و
مخابره و مراشفه بقانون طبیعت محصور در مسافات وریبه است و حال آنره انسان بآن ووّ ٴه معنویّه
که کاشف حقایق اشیاء است ا شرق بغرب مخابره مینماید این نی خرق وانون طبیعت است و
همچنین بقانون طبیعت سایه ایل است ول این سایه را انسان در آینه ثابت میرند و این خرق وانون
طبیعت است د ّوت نمایید که جمیع علوم و فنون و صنایع و اختراعات و اکتشافات ک ّل ا اسرار
طبیعت بود و بقانون طبیعت باید مستور ماند ول انسان بقوّ ت کاشفه خرق وانون طبیعت کرده و این
اسرار مرنونه را ا ح ّی غیب بح ّی شهود آورده و این خرق وانون طبیعت است
خالصه آن ووّ ٴه معنو ّی ٴه انسان که غیر مرییست تیغ را ا دست طبیعت میگیرد و بفرق طبیعت
می ند و سایر کاینات با وجود نهایت عظمت ا این کماالت محروم انسان را ووّ ٴه اراده و شعور
موجود ولرن طبیعت ا آن محروم طبیعت مجبور است و انسان مختار و طبیعت ب شعور است و
انسان باشعور طبیعت ا حوادث ماضیه بیخبر و انسان باخبر طبیعت ا ووایع آتیه جاهل و انسان
بقوّ ٴه کاشفه عالم طبیعت ا خود خبر ندارد و انسان ا هر چی باخبر
ّ
تخطر نماید که انسان ج ی ا عالم طبیعت است و چون جامع این کماالت است
اگر نفس
این کماالت جلوهی ا عالم طبیعت است پس طبیعت واجد این کماالتست نه فاود در جواب گوییم که
ج ء تابع ک ّل است ممرن نیست که در ج ء کماالت تح ّقق یابد که ک ّل ا آن محروم باشد
و طبیعت عبارت ا خواصّ و روابط ضروریّه است که منبعث ا حقایق اشیاء است و این
حقایق کاینات هرچند در نهایت اختالفست ول

در غایت ارتباط و این حقایق مختلفه را جهت

جامعهی ال م که جمیع را ربط بیردیگر دهد مثالً ارکان و اعضا و اج اء و عناصر انسان در نهایت
اختالفست ول جهت جامعهی که آن تعبیر بروح انسان میشود جمیع را بیردیگر ربط میدهد که
منتظما ً تعاون و تعاضد حاصل گردد و حرکت ک ّل اعضا در تحت ووانین منتظمه که سبب بقای وجود
است حصول یابد امّا جسم انسان ا آن جهت جامعه برلّ بیخبر و حال آنره باراد ٴه او منتظما ً وظیف ٴه
خود را ایفا مینماید
امّا فالسفه بر دو وسمند ا جمله سقراط حریم که معتقد بوحدانیّت الهیّه و حیات روح بعد ا
موت بود چون رأیش مخالف آراء عوا ّم تنگنظران بود لهذا آن حریم ربّان را مسموم نمودند و جمیع
حرمای اله و اشخاص عاول دانا چون در این کاینات نامتناه نظر نمودند مالحظه کردند که نتیج ٴه
این کون اعظم نامتناه منته بعالم جماد شد و نتیج ٴه عالم جماد بعالم نبات گشت و نتیج ٴه عالم نبات
عالم حیوان و نتیج ٴه عالم حیوان عالم انسان این کون نامتناه باین عظمت و جالل نهایت نتیجهاش

ّ
معذب و بعد متالش ب اثر و
انسان شد و انسان ایّام چند در این نشی ٴه انسان بمحن و آالم نامتناه
ثمر گشت اگر این است یقین است که این کون نامتناه با جمیع کماالت منته بهذیان و لغو و بیهوده
شده نه نتیجه و نه ثمری و نه بقا و نه اثری عبارت ا هذیان میگردد پس یقین کردند که چنین نیست
این کارخان ٴه پرعظمت باین شوکت محیّر العقول و باین کماالت نامتناه عاوبت منته باین هذیان
نخواهد گشت پس الب ّته یک نشی ٴه دیگر مح ّقق است چنانره نشی ٴه عالم نبات ا نشی ٴه عالم انسان بیخبر
اطالع هستیم ول عدم ّ
است ما نی ا آن نشی ٴه کبری که بعد ا نشی ٴه انسانیست ب ّ
اطالع دلیل بر عدم
وجود نیست چنانره عالم جماد ا عالم انسان برلّ بیخبر و مستحیل االدراک ول عدم ادراک دلیل بر
عدم وجود نیست و دالیل واطع ٴه متع ّدده موجود که این جهان ب پایان منته بحیات انسان نگردد
امّا حقیقت الوهیّت ف الحقیقة مجرّ د است یعن

تجرّ د حقیق

و ادراک مستحیل یرا آنچه

بتصوّ ر انسان آید آن حقیقت محدوده است نه نامتناه محاط است نه محیط و ادراک انسان فایق و
محیط بر آن و همچنین یقین است که تصوّ رات انسان حادث است نه ودیم و وجود ذهن دارد نه
وجود عین و ا این گذشته تفاوت مراتب در ح ّی حدوث مانع ا ادراکست پس چگونه حادث حقیقت
ودیمه را ادراک کند چنانره گفتیم تفاوت مراتب در ح ّی حدوث مانع ا ادراکست جماد و نبات و
حیوان ا ووای عقل ّی ٴه انسان که کاشف حقایق اشیاء است بیخبر است ول انسان ا جمیع این مراتب
باخبر هر رتب ٴه عال محیط بر رتب ٴه سفل است و کاشف حقیقت آن ول رتب ٴه دان ا رتب ٴه عال بیخبر
و ّ
اطالع مستحیل است لهذا انسان تصوّ ر حقیقت الوهیّت نتواند ول بقواعد عقلیّه و نظریّه و منطقیّه و
طلوعات فرریّه و انرشافات وجدانیّه معتقد بحضرت الوهیّت میگردد و کشف فیوضات الهیّه مینماید و
یقین میرند که هرچند حقیقت الوهیّت غیر مرییّه است و وجود الوهیّت غیر محسوس ول ادلّ ٴه واطع ٴه
الهیّه حرم بوجود آن حقیقت غیر مرییّه مینماید ول آن حقیقت کما ه ه مجهول ال ّنعت است مثالً
ما ّد ٴه اثیریّه موجود ول حقیقتش مجهول و بآثارش محتوم حرارت و ضیاء و کهربا تموّ جات اوست ا
این تموّ جات وجود ما ّد ٴه اثیریّه اثبات میگردد ما چون در فیوضات الهیّه نظر کنیم متی ّقن بوجود الوهیّت
گردیم مثالً مالحظه مینماییم که وجود کاینات عبارت ا ترکیب عناصر مفرده است و عدم عبارت ا
تحلیل عناصر یرا تحلیل سبب تفریق عناصر مفرده گردد پس چون نظر در ترکیب عناصر کنیم که
ا هر ترکیب کاین تح ّقق یافته و کاینات نامتناه است و معلول نامتناه پس علّت چگونه فان
و ترکیب محصور در سه وسم است ال رابع له ترکیب تصادف و ترکیب الت ام و ترکیب
ارادی امّا ترکیب عناصر کاینات یقین است که تصادف نیست یرا معلول ب علّت تح ّقق نیابد و
ترکیب الت ام نی نیست یرا ترکیب الت ام آنست که آن ترکیب ا لوا م ضرور ّی ٴه اج ای متر ّکبه
باشد و ل وم ذات ا هیچ شیی انفراک نیابد نظیر نور که مظهر اشیاء است و حرارت که سبب توسّع
عناصر و شعاع آفتاب که ا ل وم ذات آفتابست در این صورت تحلیل هر ترکیب مستحیل یرا ل وم

ذات ا هر کاین انفراک نیابد ّ
شق ثالث باو ماند و آن ترکیب ارادیست که یک ووّ ٴه غیر مرییّهی که
تعبیر بقدرت ودیمه میشود سبب ترکیب این عناصر است و ا هر ترکیب کاین موجود شده است
امّا صفات و کماالت ا اراده و علم و ودرت و صفات ودیمه که ا برای آن حقیقت الهوتیّه
میشماریم این ا مقتضیات مشاهد ٴه آثار وجود در ح ّی شهود است نه کماالت حقیق آن حقیقت الوهیّت
که ادراک ممرن نیست مثالً چون در کاینات مالحظه نماییم کماالت نامتناه ادراک کنیم و کاینات در
نهایت انتظام و کمالست گوییم که آن ودرت ودیمه که تعلّق بوجود این کاینات یافته الب ّته جاهل نیست
پس میگوییم که عالم است و یقین است که عاج نیست پس ودیر است و یقین است که فقیر نیست پس
غن است و یقین است که معدوم نیست پس موجود است مقصود این است که این نعوت و کماالت که
ا برای آن حقیقت کلّیّه میشماریم مجرّ د بجهت سلب نقایص است نه ثبوت کماالت که در ح ّی ادراک
انسانست لهذا میگوییم که مجهول ال ّنعت است
باری آن حقیقت کلّیّه با جمیع نعوت و اوصافش که میشماریم مق ّدس و من ّ ه ا عقول و
ادراکات است ول چون در این کون نامتناه بنظر واسع د ّوت میرنیم مالحظه مینماییم که حرکت و
متحرّ ک بدون محرّ ک مستحیل است و معلول بدون علّت ممتنع و محال و هر کاین ا کاینات در
مؤثرات نی بتأثیر ّ
مؤثرات عدیده تروّ ن یافته و مستمرّ اً مورد انفعالند و آن ّ
تحت تأثیر ّ
مؤثرات دیگر
تح ّقق یابد مثالً نبات بفیض ابر نیسان تح ّقق یابد و انبات شود ول
مؤثرات نی در تحت تأثیر ّ
مؤثرات دیگر تح ّقق یابد و آن ّ
ّ
مؤثرات دیگر مثالً نبات و حیوان ا عنصر

نفس ابر نی در تحت تدبیر

ناری و ا عنصر مای که باصطالح فالسف ٴه این ایّام اکسیجن و هیدرجن نشو و نما نماید یعن در
تحت تربیت و تأثیر این دو ّ
مؤثر واوع امّا نفس این دو ما ّده در تحت تأثیرات دیگر وجود یابد و
مؤثرات و ّ
ّ
متأثرات این تسلسل یابد و بطالن تسلسل واضح و مبرهن پس الب ّد
همچنین سایر کاینات ا
ّ
مؤثرات و ّ
این ّ
مؤثرات است آن حقیقت
متأثرات منته بح ّ ودیر گردد که غن ّ مطلق و مق ّدس ا
کلّیّه غیر محسوسه و غیر مرییّه است و باید چنین باشد یرا محیط است نه محاط و چنین اوصاف
صفت معلول است نه علّت
و چون د ّوت کنیم مالحظه نماییم که انسان مانند میرروب صغیریست که در میوهی موجود آن
میوه ا شروفه تح ّقق یافته و شروفه ا شجری نابت شده و شجر ا ما ّد ٴه سیّالیّه نشو و نما نموده و آن
ما ّد ٴه سیّالیّه ا خاک و آب تح ّقق یافته حاال چگونه این میرروب صغیر میتواند ادراک حقایق آن
بوستان نماید و بباغبان پ برد و حقیقت آن باغبان را ادراک کند این واضح است که مستحیل است
ول آن میرروب اگر هوشیار گردد احساس نماید که این باغ و بوستان و این شجره و شروفه و ثمر
بخودی خود باین انتظام و کمال تح ّقق نیابد و همچنین انسان عاول هوشیار یقین نماید که این کون
نامتناه باین عظمت و انتظام بنفسه تح ّقق نیافته

و همچنین ووای غیر مرییّه در ح ّی امران موجود ا جمله ووّ ٴه اثیریّه چنانچه گذشت که غیر
محسوسه و غیر مرییّه است ول

ا آثارش یعن

تموّ جات و اهت ا ش ضیاء و حرارت و ووّ ٴه

کهرباییّه ظاهر و آشرار شود و همچنین ووّ ٴه نامیه و ووّ ٴه حسّاسه و ووّ ٴه عاوله و ووّ ٴه متفرّره و ووّ ٴه
حافظه و ووّ ٴه واهمه و ووّ ٴه کاشفه این ووای معنویّه ک ّل غیر مری و غیر محسوس ول بآثار واضح و
آشرار
و امّا ووّ ٴه غیر محدوده نفس محدود دلیل بر وجود غیر محدود است یرا محدود الب ّته بغیر
محدود شناخته میشود چنانره نفس عج دلیل بر وجود ودرتست و نفس جهل دلیل بر وجود علم و
نفس فقر دلیل بر وجود غنا اگر غنای نبود فقری نی نبود اگر علم نبود جهل نی نبود اگر نوری
نبود ظلمت نی نبود نفس ظلمت دلیل بر نور است یرا ظلمت عدم نور است
امّا طبیعت عبارت ا خواصّ و روابط ضروریّه است که منبعث ا حقایق اشیاء است و این
حقایق غیر متناهیه هرچند در نهایت اختالفست و ا جهت در نهایت ایتالف و غایت ارتباط و چون
نظر را وسعت ده و بدوّت مالحظه شود یقین گردد هر حقیقت ا لوا م ضرور ّی ٴه سایر حقایق است
پس ارتباط و ایتالف این حقایق مختلف ٴه نامتناه

را جهت جامعهی

ال م تا هر ج ی

ا اج ای

کاینات وظیف ٴه خود را بنهایت انتظام ایفا نماید مثالً در انسان مالحظه کن و ا ج ء باید استدالل بر ّل
کرد این اعضا و اج ای مختلف ٴه هیرل انسان مالحظه کنید که چه ودر ارتباط و ایتالف بیردیگر دارند
هر ج ی ا لوا م ضرور ّی ٴه سایر اج است و وظیف ٴه مستقلّه دارد ول جهت جامع ٴه آن عقل است
جمیع را بیردیگر چنان ارتباط میدهد که وظیف ٴه خود را منتظما ً ایفا مینمایند و تعاون و تعاضد و تفاعل
حاصل میگردد و حرکت جمیع در تحت ووانین است که ا لوا م وجودیّه است اگر در آن جهت
جامعه که مدیر این اج است خلل و فتوری حاصل شود شبهه نیست که اعضا و اج اء منتظما ً ا
ایفای وظایف خویش محروم مانند و هرچند آن ووّ ٴه جامع ٴه هیرل انسان محسوس و مری نیست و
حقیقتش مجهول لرن من حیث اآلثار برمال ووّ ت ظاهر و باهر
پس ثابت و واضح شد که این کاینات نامتناه در جهان باین عظمت هر یک در ایفای وظیف ٴه
خویش ووت مو ّفق گردند که در تحت ادار ٴه حقیقت کلّیّهی باشند تا این جهان انتظام یابد مثالً تفاعل و
تعاضد و تعاون بین اج ای متر ّکب ٴه وجود انسان مشهود و وابل انرار نیست ول این کفایت نرند بلره
جهت جامعهی ال م دارد که مدیر و مدبّر ٴه این اج است تا این اج ای مر ّکبه با تعاون و تعاضد و
تفاعل وظایف ال م ٴه خویش را در نهایت انتظام مجرا دارند
و شما الحمد هلل واوفید که در بین جمیع کاینات چه کلّ و چه ج ی تفاعل و تعاضد مشهود و
مثبوت است امّا در بین کاینات عظیمه تفاعل مثل آفتاب آشرار است و بین کاینات ج ییّه هرچند

تفاعل مجهول ول ج ء ویاس بر ّل گردد پس جمیع این تفاعلها مرتبط بقوّ ٴه محیطهی که محور و
مرک و مصدر و محرّ ک این تفاعلها است
مثالً چنانره گفتیم تعاون و تعاضد در بین اج ای هیرل انسان مقرّ ر و این اعضا و اج اء
خدمت بعموم اعضا و اج اء مینماید مثالً دست و پا و چشم و گوش و فرر و تصوّ ر معاونت بجمیع
اعضا و اج اء مینماید ول جمیع این تفاعلها مرتبط بیک ووّ ٴه غیر مری ّی ٴه محیطهایست که این تفاعلها
منتظما ً حصول مییابد و آن ووّ ٴه معنو ّی ٴه انسانست که عبارت ا روح و عقل است و غیر مری
و همچنین در معامل و کارخانهها مالحظه نمایید که تفاعل بین جمیع آالت و ادواتست و بهم
مرتبط ول

جمیع این روابط و تفاعل مرتبط بقوّ ٴه عمومیّهی

که محرّ ک و محور و مصدر این

تفاعلهاست و آن ووّ ٴه بخار یا مهارت استاد است
پس معلوم و مح ّقق شد که تفاعل و تعاضد و ارتباط بین کاینات در تحت اداره و اراد ٴه یک ووّ ٴه
محرّ کهایست که مصدر و محرّ ک و محور تفاعل بین کاینات است
و همچنین هر ترتیب و ترکیب که مر ّتب و ّ
منظم نیست آن را ترکیب تصادف گوییم امّا هر
ترکیب و ترتیب که ّ
منظم و مر ّتب است و در ارتباط با یردیگر بنهایت کمال است یعن هر ج ی در
مووع واوع و ا لوا م ضرور ّی ٴه سایر اشیاء است گوییم این ترکیب ا اراده و شعور ترتیب و ترکیب
شده است الب ّته این کاینات غیر متناهیه و ترکیب این عناصر مفرده که منح ّل بصور نامتناهیه شده ا
حقیقت صادر گشته که فاود ال ّ
شعور و مسلوب االراده نیست این در ن د عقل واضح و مبرهن است
جای انرار نیست ول مقصود این نیست که آن حقیقت کلّیّه را یا صفات او را ما ادراک نمودهایم نه
حقیقت و نه صفات حقیق او را هیچ یک ادراک ننمودهایم ول میگوییم این کاینات نامتناهیه و روابط
ضروریّه و این ترکیب تا ّم مرمّل الب ّد ا مصدری صادر که فاود االراده و شعور نیست و این ترکیب
نامتناه که بصور نامتناه منح ّل شده مبن بر حرمت کلّیّه است این وضیّه وابل االنرار نیست مگر
نفس که مجرّ د بعناد و الحاد و انرار معان واضح ٴه آشرار برخی د و حرم آی ٴه مبارک ٴه ص ّم برم عم
و هم ال یرجعون پیدا کند
و امّا مسیل ٴه اینره ووای عقلیّه و روح انسان یر است ووای عقلیّه ا خصایص روح است
نظیر ووّ ٴه متخیّله و نظیر ووّ ٴه متفرّره و ووّ ٴه مدرکه که ا خصایص حقیقت انسانست مثل شعاع آفتاب
که ا خصایص آفتابست و هیرل انسان مانند آینه است و روح مانند آفتاب و ووای عقلیّه مانند شعاع
که ا فیوضات آفتابست و شعاع ا آینه شاید منقطع گردد و وابل انفراک است ول شعاع ا آفتاب
انفراک ندارد
باری مقصود اینست که عالم انسان بال ّنسبه بعالم نبات ما ورآء ّ
الطبیعه است و ف الحقیقه ما
الطبیعه نیست ول بال ّنسبه بنبات حقیقت انسان و ووّ ٴه سمع و بصر ما ورآء ّ
ورآء ّ
الطبیعه است و

ادراک حقیقت انسان و ماهیّت ووّ ٴه عاوله ا برای عالم نبات مستحیل است و همچنین ا برای بشر
ادراک حقیقت الوهیّت و حقیقت نشی ٴه حیات بعد ا موت ممتنع و مستحیل امّا فیوضات حقیقت
رحمانیّت شامل جمیع کاینات است و انسان باید در فیوضات الهیّه که منجمله روح است تفرّر و
تعمّق نماید نه در حقیقت الوهیّت این انتهای ادراکات عالم انسانیست چنانچه ا پیش گذشت این
اوصاف و کماالت

که ا برای حقیقت الوهیّت میشمریم این را ا وجود و شهود کاینات اوتباس

کردهایم نه اینره بحقیقت و کماالت الهیّه پ بردهایم اینره میگوییم حقیقت الوهیّت مدرک و مختار است
نه اینست که اراده و اختیار الوهیّت را کشف نمودهایم بلره این را ا فیوضات الوهیّت که در حقایق
اشیاء جلوه نموده است اوتباس نمودهایم
امّا مسایل اجتماع ّی ٴه ما یعن تعالیم حضرت بهآءهللا که پنجاه سال پیش منتشر شده جامع جمیع
تعالیم است و واضح و مشهود است که نجاح و فالح بدون این تعالیم ا برای عالم انسان مستحیل و
ممتنع و محال و هر فروهی ا عالم انسان نهایت آمال خویش را در این تعالیم آسمان موجود و
مشهود بیند این تعالیم مانند شجریست که میو ٴه جمیع اشجار در او موجود بنحو اکمل مثالً فیلسوفها
مسایل اجتماع را بنحو اکمل در این تعالیم آسمان مشاهده مینمایند و همچنین مسایل حرمیّه بنحو
اشرف که مقارن حقیقت است و همچنین اهل ادیان حقیقت دین را در این تعالیم آسمان مشهوداً میبینند
که بادلّ ٴه واطعه و حجّ ت واضحه اثبات مینمایند که حقیقت عالج حقیق علل و امراض هییت عموم
عالم انسانیست اگر این تعالیم عظیمه انتشار یابد هییت اجتماع عموم انسان ا جمیع مخاطرات و
علل و امراض م منه نجات یابد و همچنین مسیل ٴه اوتصاد بهای نهایت آر وی عمّال و منتها مقصد
اح اب اوتصاد است
باالختصار جمیع اح اب را بهره و نصیب ا تعالیم بهآءهللا چون این تعالیم در کنایس در
مساجد در سایر معابد ملل اخری ح ّت بوذهییها و کونفیشیو یها و کلوب اح ابها ح ّت ما ّدیّون اعالن
گردد ک ّل اعتراف نمایند این تعالیم سبب حیات جدیدی ا برای عالم انسانیست و عالج فوری جمیع
امراض هییت اجتماع ابداً نفس تنقید نتواند بلره بمجرّ د استماع بطرب آید و اذعان باه ّمیّت این
ّ
ّ
الحق ّاال الضّالل المبین
الحق و ما بعد
تعالیم نماید و گوید هذا هو
در آخر وول این چند کلمه مرووم میشود و این ا برای ک ّل حجّ ت و برهان واطع است تفرّر
در آن فرمایید که ووّ ٴه اراد ٴه هر پادشاه مستقلّ در ایّام حیاتش نافذ است و همچنین ووّ ٴه اراد ٴه هر
فیلسوف در چند نفر ا تالمیذ در ایّام حیاتش ّ
مؤثر امّا ووّ ٴه روح القدس که در حقایق انبیا ظاهر و
باهر است ووّ ٴه اراد ٴه انبیا بدرجهی که ه اران سال در یک ملّت عظیمه نافذ و تأسیس خلق جدید
مینماید و عالم انسان را ا عالم سابق بعالم دیگر نقل مینماید مالحظه نمایید که چه ووّ هایست این ووّ ٴه

خارقالعاده است و برهان کاف

بر ح ّقیّت انبیا و حجّ ت بالغه بر ووّ ت وح است و علیک البهآء

ابأبه
عبدالبهاء عباس

این سند ا کتابخان ٴه مراجع بهای دانلود شده است .شما مجا هستید ا متن آن با توجّ ه به مقرّ رات مندرج در سایت  www.bahai.org/fa/legalاستفاده
نمایید.

