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 قّوة نفوذ المظاهر اإللهّية وتأثيرهم

 
 وما حدود نفوذهم؟ -مظاهر الّظهور اإللهي-الّسؤال: ما درجة قّوة أعراش الحقيقة  

 
الجوووا : انظووروا اووي عووالم الوجووود أ  الساانووات الجسوومانّية تجوودوا أّن المجموعووة الّ مسووّية  

وجميع الّسيارات الّ مسّية طاافوة حولهوا مظلمة قاتمة، والّ مس اي هذه الّداارة هي مركز األنوار 
ومست رقة من ايوضواتها االّ ومس هوي سوب  الحيواة والّنورانّيوة وعّلوة ن ووء كاّاوة الساانوات ونمّوهوا 
اي الّداارة الّ مسّية، ولوال ايوضات الّ مس اي هذه الوّداارة موا تحّقوج وجوود كواان حوّي بو  ألظلوم 

هود أّن الّ وومس مركووز األنوووار وسووب  حيوواة الساانووات السووّ  وتى ووذ،  ذار مووار موون الواضوو  الم وو
اووي الووّداارة الّ مسووّية، اكووذلر المظوواهر المقّدسووة اإللهّيووة هووم مراسووز أنوووار الحقيقووة ومنووا ع األسوورار 
ومفيضو المحّ ة يتجّلون علذ عالم القلو  واألاكوار وببوذلون ويفيضوون  الفيوضوات األبدّيوة علوذ 

ّروحانّية وبتألألون الحقااج والمعاني، ااستضاءة عالم األاكوار  ّنموا عالم األرواح وبهبون الحياة ال
هي من مركز تلر األنوار ومطلع تلر األسرار، الووال اويا التجّلوي وتر يوة تلور الّنفووس المقّدسوة 
لسان عوالم الّنفووس واألاكوار ظلموة اوي ظلموة، ولووال الّتعواليم الّموحيحة مون مطوالع األسورار لسوان 

ة مسوورح األطوووار الحيوانّيووة واألبووىي البهيمّيووة وكووان وجووود الجميووع وجووودار مجازّبووار عووالم اإلنسووانيّ 
يعنووي مووار  i"فييا الءييان اييام ال  ميية"والحيوواة الحقيقّيووة مفقووودة، وهووذا معنووذ مووا قيوو  اووي اإلنجيوو  

طلوعهوووا وبرو هوووا مووون الثوووار سوووب  حيووواة الجميوووعا  اووونىحب الن كوووم لقووور  الّ ووومس و عووودها و 
ر يووع وطووورار موويفار وحينووار  الواضووحة والّنتووااظ الّظوواهرة اووي الساانووات األرضووّية، اوقتووار بربوو  وتووارة

 وتاءر، وعنودما تموّر بووّس االسوتواء يتجّلوذ الّر يووع المونعش للوّروح، وحينموا تموو  سومت الوّرأس تبلوو  
 اتووات وتفوووز الساانووات األرضووّية  منتهووذ الفواسووو واألثمووار  لووذ درجووة السمووال وتنضووظ الحبووو  والنّ 
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درجة الّن وء والّنمّو، اكذلر المظهر المقّدس الّرّ اني اّلذ  هو  مس عوالم البلوج، عنودما يتجّلوذ 
علوووذ عوووالم األرواح واألاكوووار والقلوووو  يوووأتي الّر يوووع الّروحووواني وتقبووو  الحيووواة الجديووودة وتظهووور قوووّوة 

، كما أّنكم ترون أّن اي ظهور مظهر من المظواهر اإللهّيوة الّر يع البديع وت اهد الموه ة العجي ة
يحم  رقّي عجي  اي عالم العقول واألاكوار واألرواح، وعلوذ األبوّف اوي هوذا العمور اإللهوّي 
تىحظون مدى ما حم  من الّترّقي اي عالم العقول واألاكار، مع أّنو اي بداية اإل وراي، وعّموا 

دة وهووذه الّتعوواليم اإللهّيووة سووتنير هووذا العووالم المظلووم وتجعوو  قربوو  توورون أّن هووذه الفيوضووات الجديوو
هذه األقاليم المحزونة اردوسار أعلذ ولو عكفنا علذ بيان آثار وايوضات كوّ  واحود مون المظواهر 

 المقّدسة ليطول بنا السىم جّدار، افّكروا أنتم وتمّعنوا  أنفسكم لتهتدوا علذ حقيقة هذه المسألةا
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