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 درجة إدراكات العالم اإلنسانّي ومظاهر الّظهور

 
 الّسؤال: ما درجة إدراكات العالم اإلنسانّي وما حدودها؟ 

 
الجوووواا: اعأوووم دّن اإلدراكوووات مأفاوأوووة  يوووددنك رأ وووة يوووي اإلدرا  هوووي اإلحسوووا  الح ووووانّي  

ت  ويشأر  اإلنسان والح وان يعني الحّسّيات الّطبيعّية اّلأي أظهر  قّوة الحواّ  ويقال لها الحّسّيا
يي هذا اإلدرا   بل إّن  عض الح وان دقوى من اإلنسان ي ها  ودّما يوي العوالم اإلنسوانّي ي حسوا 
اخأاليووات مراأ وون أأنووّوا اإلدراكووات وأأفوواوت  ويووي الّرأ ووة امّولّيووة يووي عووالم الّطبيعووة هووي إدراكووات 

غووايالك نووان دم عوواقالك مؤمنوواك نووان دم ضووا     الووّنف  الّناطقووة  وجميوور ال شوور مشووأر  يووي هووذ  القووّوة
ا نانوت دشور  وهذ  الّنف  الّناطقة اإلنسوانّية خأقهوا م محيطوة ممأوالة عأوك سواار الكاانوات  ولّمو

الكاانات وممأالة يهي محيطوة  امشوياء  وأسوأطير قوّوة الوّنف  الّناطقوة دن أكشو  حقواا  امشوياء 
سرار الموجودات  يهذ  الفنون والمعار  والّصناار والبداار وأدر  خواّص الكاانات وأهأدي إلك د

والّأدسيسات وا كأشايات والمشروعات نّأها مون إدراكوات الوّنف  الّناطقوة  وقود نانوت يوي لمون موا 
سووّراك مننونوواك ورموولاك مصوووناك غ وور معأوووم  ثووّم نشووفأها الووّنف  الّناطقووة  الأّوودر   ودأووت بهووا موون حّ وول 

ّ ل الّشهود  وهذ  دعظم قوّوة إدرا  يوي عوالم الّطبيعوة  ودسومك موا أصول إليون الغ ا والخفاء إلك ح
 ها وآثارها.دراكها لحقاا  الممننات وخواّص إيي نهاية جو نها وط رانها هو 

 
دّمووا العقوول الكّأووّي اإللهووّي الووّذي هووو مووا وراء الّطبيعووة يهووو يوويض القووّوة القديمووة  وهووذا العقوول 

اا  الكونّيووة ومقأوو   موون امنوووار اإللهّيووة وامسوورار الّروانّيووة  هووو قووّوة الكّأووّي اإللهووّي محوويق  الحقوو
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عالمة ولي  قّوة مأفّحصة مأحّسسوة  دّموا قوّوة عوالم الّطبيعوة المعنوّيوة يهوي قوّوة مأفّحصوة وأهأودي 
 بأفّحصها إلك حقاا  الكاانات وخواّص الموجودات.

 
ودّموا القوّوة العاقأووة المأكوأّيوة اّلأوي هووي موا وراء الّطبيعووة يهوي محيطوة  امشووياء وعالموة بهووا  

ومدرنة لها  ومّطأعة عأك امسرار والحقاا  والمعاني اإللهّية وناشوفة لأحقواا  الخفّيوة المأكوأّيوة  
طر دشوووّعة مووون هوووذ  وهوووذ  القوووّوة العقأّيوووة اإللهّيوووة خاصوووة  المظووواهر المقّدسوووة ومطوووالر الّنبوووّوة  وأسووو

امنووووار عأوووك مرايوووا قأووووا امبووورار اّلأوووي أدخوووذ قسوووطاك ونصووو  اك مووون هوووذ  القوووّوة بوسووواطة المظووواهر 
 المقّدسة.

 
ة ولأمظووواهر المقّدسوووة ثالثوووة مقاموووات  مقوووام الجسووود ومقوووام الوووّنف  الّناطقوووة ومقوووام المظهرّ ووو 

ة العوالم الجسوماني  لهوذا دظهوروا الكامأة الجأوة الّروانية  دّما الجسود ي ودر  امشوياء  قودر اسوأطاع
ت عأّي نسومة م وديقظأنوي ودمرأنوي العجل يي  عض المواقر  مثالك يقول ننت نااماك غ ر واٍا مرّ 

الّثالثوو ن وهوو ق عأيوون الووّروو القوود  ولووم أظهوور هووذ   د يووي سوونّ  الّنووداء  دو دّن حضوورة المسووي  أعّموو
 ة لمقامهم الجسدّي.الّروو قبل هذا يي المسي   يجمير هذ  اممور راجع

 
أووور عأوووك جميووور امسووورار وعوووالم  نوووّل دّموووا مقوووامهم المأكووووأّي يمحووويق بجميووور امشوووياء  ومطّ 

اآلثار وحاكم عأك جمير امشياء  سواء دكان قبل ال عثة دو  عدها  ولذل  يقول دنا امل  والياء  
 امّول واآلخر ما نان لي أغ  ر و  أبد ل ولن ينون.

     
 


	(55)
	درجة إدراكات العالم الإنسانيّ ومظاهر الظّهور
	السّؤال: ما درجة إدراكات العالم الإنسانيّ وما حدودها؟
	الجواب: اعلم أنّ الإدراكات متفاوتة، فأدنى رتبة في الإدراك هي الإحساس الحيوانيّ يعني الحسّيّات الطّبيعيّة الّتي تظهر بقوّة الحواسّ ويقال لها الحسّيّات، ويشترك الإنسان والحيوان في هذا الإدراك، بل إنّ بعض الحيوان أقوى من الإنسان فيها، وأمّا في العالم ال...
	أمّا العقل الكلّيّ الإلهيّ الذّي هو ما وراء الطّبيعة فهو فيض القوّة القديمة، وهذا العقل الكلّيّ الإلهيّ محيط بالحقائق الكونيّة ومقتبس من الأنوار الإلهيّة والأسرار الرّبانيّة، هو قوّة عالمة وليس قوّة متفحّصة متحسّسة، أمّا قوّة عالم الطّبيعة المعنويّة ف...
	وأمّا القوّة العاقلة الملكوتيّة الّتي هي ما وراء الطّبيعة فهي محيطة بالأشياء وعالمة بها ومدركة لها، ومطّلعة على الأسرار والحقائق والمعاني الإلهيّة وكاشفة للحقائق الخفيّة الملكوتيّة، وهذه القوّة العقليّة الإلهيّة خاصة بالمظاهر المقدّسة ومطالع النّبوّة...
	وللمظاهر المقدّسة ثلاثة مقامات، مقام الجسد ومقام النّفس النّاطقة ومقام المظهريّة الكاملة الجلوة الرّبانية، أمّا الجسد فيدرك الأشياء بقدر استطاعة العالم الجسماني، لهذا أظهروا العجز في بعض المواقع، مثلاً يقول كنت نائماً غير واعٍ مرّت عليّ نسمة الله وأي...
	أمّا مقامهم الملكوتيّ فمحيط بجميع الأشياء، ومطّلع على جميع الأسرار وعالم بكلّ الآثار وحاكم على جميع الأشياء، سواء أكان قبل البعثة أو بعدها، ولذلك يقول أنا الألف والياء، الأوّل والآخر ما كان لي تغيير ولا تبديل ولن يكون.

