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  المالحظات 
  
  
ٕان ٕاحدى أهم وأخطر كتابات حضرة بهاءاهلل هي "سورة الهيكل". وكان حضرته قد  

أمر أن تستنسخ تلك السورة مع ألواحه ٕالى الملوك على هيئة نجمة خماسية ترمز لهيكل 
"لوح البابا ثم ، نفسها ي: "سورة الهيكل"بالترتيب التالاالٔلواح  سختإالنسان. فن

ح ناپليون الثالث"، "لوح القيصر ألكساندر الثاني"، "لوح الملكة پيوس التاسع"، "لو
ڤكتوريا" و"لوح السلطان" (ناصر الدين شاه). وفي ختام "سورة الهيكل" يربط حضرة 

  ونبوءة زكريا في العهد القديم بهذه الكلمات:بهاءاهلل بين هذا 
  

هذا لهيكل الذي  .رنا الهيكل بأيادي القدرة واالقتدار إن أنتم تعلمون"كذلك عمّ 
أن أنصفوا يا مٔال  .وعدتم به في الكتاب تقربوا إليه هذا خير لكم إن أنتم تفقهون

توجهوا إليه كذلك أمرتم من  .أالرض هذا خير أم الهيكل الذي بني من الطين
لدى اهلل المهيمن القيوم. أن اتبعوا أالمر ثم احمدوا اهلل ربكم فيما أنعم عليكم إنه 

  ".هو يظهر ما يشاء بقوله كن فيكون ه إالّ لهو الحق ال إل
  

 لهيمظهر االٕ الهذه السورة هيكل مختلف فقرات يخاطب القلم االٔعلى في   
ما وهبه اهلل من آيات عظمته وبهائه. في جوابه عن سؤال بهذا الشأن، بيّن  كاشفًا
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حضرة بهاءاهلل أن المقصود من الهيكل المخاطب في هذه السورة هو شخص حضرة 
 من المثير أن نعلم. وهو صوته نفسههلل، وكذلك الصوت الذي يخاطب الهيكل بهاءا

  هذه السورة هو المخاَطب نفسه.أن المتكلم بصوت اهلل في ب
  

بأن الهيكل قد ُجعل مرآة تنطبع فيها وتنعكس يبين حضرته في هذه السورة   
القدرة  الهيكلب . بل قد ُوهاءجمع بشريةعليها سلطنة اهلل ويظهر منها جماله وعظمته لل

نفس اهلل لمن ل ليفعل ما يشاء. في فؤاده أودعت بحور العلم والبيان، كما ُجعل مظهرًا
  في السموات واالٔرض.

  
ح حضرة ختص بهما الهيكل، يصرّ ا في ٕاشارة لسمو العظمة والمجد اللذين  

  بهاءاهلل في هذه السورة:
  

جماله وال في كينونتي  هيكل اهلل وال في جمالي إالّ  "قل ال يرى في هيكلي إالّ 
 حركته وال في سكوني إالّ  ذاته وال في حركتي إالّ  كينونته وال في ذاتي إالّ  إالّ 

 قل لم يكن في نفسي إالّ  .قلمه العزيز المحمود   سكونه وال في قلمي إالّ 
  ".اهلل الحّق ولن يُرى في ذاتي إالّ 
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ة هذا االٔثر البارز من من المستحيل على المرء أن يقّدر حق التقدير عظمة وقو  
. يكفي لذلك القول بأنه في كل خطاب ٕاّال في لغته االٔصليةقلم حضرة بهاءاهلل 

يؤدي لسر  ، وكأنما يفتح بذلك بابًالهيوحي االٕ لللهيكل فإنه يكشف عن وجه جديد ل
أن ينال  طاهرعن أنظار العباد. وٕاذا ما قّدر لقلب  مكنون في كتاباته، سر كان مخفيًا

والذي هو أبعد وأعمق من أن  لهيلوحي االٕ ل محدودط من هذا الملكوت الاللمحة فق
يدركه بعقله، فإن بوسع هذه اللمحة أن تغني بصيرته الروحانية بما ال يمكن الٔي 

  بشري أن يأمل بإعطائه.مصدر 
  

  ويصرح حضرة بهاءاهلل في أحد ألواحه ٕاشارة لسعة سماء وحيه وغناها بالتالي:  
  

  ..."هذا البحر الذي فيه ُستر لئالئ الحكمة والتبيانتغّمسوا في "...
  

ٕان كلمات حضرة بهاءاهلل هذه تصبح حقيقة عندما يتأمل المؤمن، وهو منقطع   
من  ، بآيات "سورة الهيكل". ذلك الٔنه سيجد في بواطن آياتها كثيرًاهذا العالمعن 

رمز لشخص حضرة مثل هذه اللئالئ المستورة. ففكرة الهيكل، على هيئة شكل ٕانسان ي
بهاءاهلل، هي بحد ذاتها حافز الٔفكار عديدة وتفتح بدورها عدة أبواب لتفهم أعمق 

 ّونكمأن الهيكل هنا  لوحي ظهوره. فبينما هيكل إالنسان مكّون من لحم وعظم، ٕاالّ 
. ويصور حضرة بهاءاهلل ذلك بجالء تام في هذه السورة الشهيرة، لهيةكلمة االٕ من ال
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والحقيقة عندما يخاطب بعض أعضاء وأطراف ذلك  رمزيةمن ال يدًاعليها مز ًافضيم
  .للكلمةل) المكّونة  -ك  - ي  -  الهيكل، وكذلك الحروف (ه

  
يحمل من المعنى والداللة ما يتعدى  لهيمظهر االٕ الكل كلمة وحرف ينطق بهما   

ي تفسير هناك ألواح مطولة من قلم حضرة الباب وحضرة بهاءاهلل ف فهم إالنسان. فمثالً 
. وسبق أن ضربنا لذلك لالٔديان السابقةحرف واحد مما ذكر في الكتب المقدسة 

في مجلد سابق. يكشف حضرة بهاءاهلل في "سورة الهيكل" عن معاني الحروف  الً امثأ
ح أن الهيكل هو في كل منها من قدرات. فيصرّ اهلل المكّونة لكلمة "هيكل"، وما أودع 

ال  "خلقًاهلل سوف يبعث من كل حرف من هذه الحروف مبدأ وجود خلق جديد، وبأن ا
أمر اهلل  يتحركون حولو" "نضرة الرحمن وجوههم يُشهد من"و "اهلل تهم إالّ يعلم عدّ 

ويحفظون جمال أالمر من عجاج كل مشرك " "كما يتحرك الظل حول الشمس
في  ".وال يخافّن من أنفسهم في سبيل اهلل وينفقونها رجاء للقاء المحبوب" "مبغوض

هذا اللوح بشارات عديدة بخصوص ظهور نخبة من المؤمنين المخلصين الذين 
الكلمات التي نزلت في "سورة الهيكل" يدعوهم حضرة بهاءاهلل بالخلق البديع. وهذه 

  بهذا الشأن:
  

  .نفسه المهيمن القيوم" لع بهم أحد إالّ ما اطّ  "ويبعث بإرادته خلقًا  
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وات وما فيها وال مالسإلى ال تلتفت ن "كل بأينصح حضرة بهاءاهلل عين الهي  
 ةحديد عينًاأ بكبعث ن". ويعد بأن "ٔالّنا خلقناك لجمالي إلى أالرض وما عليها

  ."مبارئهوأبصرًا ناظرة كل يشهدن 
  

عن نعيق كل ناعق نفسه " طهري نسمع الهيكل بأعلى حضرة بهاءاهلل يشير و  
مطهرة  ًاآذاننبعث بك أن "نبئ بومرة أخرى يُ  ..."ثم استمع نغمات ربك مردود

  .في هذا اليوم النازلة من قلمه "ٕالصغاء كلمة اهلل
  

 وثنائه. فإنه خلق لذكر اسم اهلل -مخاطب على هذا النحو  أيضًاالهيكل ولسان   
وبين  نبعث ألسنًا ناطقة كلها يحركن بالثناء في مٔال البقاء"ويبشر بأن بخلق هذا اللسان 

  ."ذكر هم يذكرونمٔال إالنشاء ببدايع ال
  

ض على من في السموات وأالر"فابسط يدك  :ثم يأمر حضرة بهاءاهلل الهيكل  
نبعث من يدك أيادي القوة سوف " عد بأنه. وي"كأالمر في قبضة إرادت ثم خذ زمام

. وفي هذا المقام "أالمر والخلقوالقدرة واالقتدار ونظهر بها قدرتي لمن في ملكوت 
  رة ما يلي:أنزل حضرته في هذه السو

  



 " سورة الهيكلمالحظات "

 6 

ج اهلل من أكمام القدرة أيادي القوة والغلبة وينصرّن الغالم ويطهرن خرِ "فسوف يُ 
البالد باسمي  على أالمر ويفتحنّ  أالرض عن دنس كل مشرك مردود ويقومنّ 

  ".المقتدر القيوم
  

عن هذا " ومخزن علم ما كان وما يكون"بأن فؤاد الهيكل ح حضرة بهاءاهلل يصرّ   
  :قائالً  حضرتهالعلم يتفضل 

  
"ولنا علم أخرى لو نلقي على الكائنات كلمة منه ليوقنن كل بظهور اهلل وعلمه 

عن علم  ويّطلعن بأسرار العلوم كلها ويبلغن إلى مقام الذي يشهدن أنفسهم غنيًا
منها وال الناس  أالولين واالٓخرين ولنا علوم أخرى التي ال نقدر أن نذكر حرفًا

  ".منها كذلك نبأناكم من علم اهلل العالم الخبير ًايستطيعن أن يسمعن ِذكر
  

ا علوم ذ" حضرة بهاءاهلل بأن من فيض علم فؤاد الهيكل سيبعث نفوسًايؤكد   
. هذا وقد "وذا صنايع قوية ونظهر منهما ما ال خطر به قلب أحد من العباد بديعة

ا القول بأن وهي مجرد بداية. فقد سبق لن-نبوءة حضرة بهاءاهلل هذه  تحققت فعالً 
والمواصالت  ،في ميادين العلوم والتقنية جديدًا حضرة الباب قد افتتح عهدًا ظهور

لمجيء حضرة بهاءاهلل. وهذا أمر حتّمته طبيعة رسالته العالمية  تمهيدًا بصفة خاصة،
بأن اهلل الذي أوحى ٕاليه بها هو  التي ُبعثت لجميع البشرية مما يجعل االفتراض منطقيًا
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، الٔجل على مستوى العالم ي خلق الوسائل الالزمة لتسهيل نشرها وشيوعهانفسه الذ
  .االٔرضل نبأ مجيء حضرة بهاءاهلل ٕالى كل أطراف نق
  

ٕان في التقدم التقني الذي حصل في مجال االتصاالت منذ ظهور حضرة   
الباب ليشهد شهادة وافية على هذا. وظلت وسائل االتصال تواكب دين حضرة بهاءاهلل 

حضرته كان أتباعه يسيرون على االٔقدام  أيام واليةموه وتقدمه باطراد. ففي أوائل في ن
قبل  أو يركبون الدواب بصورة رئيسة في أسفارهم التبليغية، لكن لم يدم الحال طويالً 

استخدام البعض منهم السفن البخارية واسطة للسفر. فحملوا رسالته ٕالى الهند وبلدان 
  .الوسائطأخرى بهذه 

  
في العالم، ال  اهلل ، آن االٔوان لنشر أمرفترة قصيرةد صعود حضرة بهاءاهلل ببع  

ه حضرة عبد البهاء ٕالى . وعندما توجّ ةبطيئال تزال  كانت خطواتهسيما الغرب، لكن 
الغرب سافر بواسطة السفن البخارية والقطارات والسيارات. في ذلك الوقت بقيت 

لكن اليوم نرى  .ن بعضها والحركة بطيئةمعظمها معزولة ع في ةمعات البهائياجال
حرية ال تتوفرالجامعة البهائية منهمكة في نشاط تبليغي هائل يشمل العالم كله. فحيثما 

مزيد اهلل أمر  عتنقيبالتالي لرسالة حضرة بهاءاهلل و هميلفتون انتباه مواطنيتجدهم  ينيةدلا
التبليغ المحلية  من الناس. ففي قارات االٔرض الخمس هناك مئات من مشاريع

من كل االٔمم واالٔجناس،  والعالمية، ٕاضافة ٕالى الوظائف إالدارية التي تضم أناسًا
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دور وسائل االتصاالت  جارية على قدم وساق. في كل هذه المشاريع يظهر واضحًا
يعتقد . وما ابتكر وصنع حديثًا السريعة والعجيبة في تسهيل ٕانجازها، وهي جميعًا

بواسطة  االتحادٕالى الناس : فإن اهلل الذي دعا ةالصدفقبيل ليس من البهائيون أن هذا 
د. في هذه احتاال اس هذيرسالة حضرة بهاءاهلل، قد جهز الوسائل واالٔسباب لتأس

االٔثناء تستمتع البشرية من كل ذلك دونما وعي باالٔسباب التي أتت بهذه المخترعات 
  .العجيبة
أو من لم يعترف بمقام حضرة بهاءاهلل،  اهللبال شك سينظر الذين يجهلون أمر و  

بشكل ي القائل بأن وسائل المواصالت الحديثة ٕانما ظهرت أبعين الشك ٕالى الر
قبوله.  صعبظهور دين عالمي جديد. الٔن ذلك يبدو من الغرابة بحيث يرئيس نتيجة 

 وجد أتباع حضرة بهاءاهلل أنه كلما احتاج نشر دينهم ،لكن عند استعراض تقدم دينهم
وكأنما  المناسب في الوقتأو تأسيس نظمهم إالداري لوسائل مادية، ظهرت االٔخيرة 

اهلل في تطور أمر  حيويًا بمعجزة. هذا وٕان بعض المخترعات الحديثة التي لعبت دورًا
كانت قد ظهرت في ذات الوقت الذي كان هناك حاجة معينة لها. لنأِت بمثال واحد 

مائة  انزله حضرة بهاءاهلل من ألواح وكتب لقارب حجمه: لو ُجمع ما أكثير منهامن بين 
. وال يقل ما ترك حضرة عبد البهاء من كتابات عن ذلك. وتتضمن آثار كل من مجلد

حضرة بهاءاهلل وحضرة عبد البهاء، بين موضوعات أخرى، تعاليم روحانية واجتماعية 
نسان وغاية في طبيعتها، وأحكام ونصائح وتفاسير تخص عدة موضوعات تشمل االٕ 

وجوده وعالقته باهلل. بإالضافة لذلك هناك كتابات وافرة لحضرة شوقي أفندي، ولي 
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عشرين ألف رسالة، بلغ ستة وقل من يال ما أمر اهلل. فإلى جانب مؤلفاته الشهيرة، حرر 
حجم بعضها ما استوجب ٕاصداره ككتاب. وتحتوي كتاباته على توجيهات ال تثمن 

م البهائي بصفته المبيّن الشرعي لكلمات حضرة بهاءاهلل. وعليه كان قد زّود بها العال
مصالح  تناوليتضح بأن االٓثار البهائية المقدسة هائلة في حجمها وتحتوي على مواد ت

  لعموم البشر.حيوية 
  

فعندما تأسس بيت العدل االٔعظم، الهيئة إالدارية العليا لجامعة البهائيين في   
أمامه ٕاحدى أشد الحاجات حيوية وضرورة وهي جمع م، كانت ١٩٦٣العالم، سنة 

، وعمل فهرس شامل بكل ما فيها من اهلل مرالٔ الرئيسة  وتمحيص كل آثار الشخصيات
الولوج  عليها العليا التي كاناهلل موضوعات. كانت هذه ضرورة حيوية بالنسبة لهيئة أمر 

ن أجل ٕارشاد في كل واحد من هذه الموضوعات المسجلة في هذه االٓثار، وذلك م
الجامعة البهائية على ضوء تعاليم حضرة بهاءاهلل وهديها، وكذلك لالستعداد للتشريع 

، وذلك عند مالءمة الوقت واقتضاء صريحًا في أمور ال تنص عليها هذه االٓثار نصًا
  الحاجة لذلك.

  
تشكيل بيت العدل االٔعظم كان من المحال حتى محاولة ٕاعداد هذا  ينلكن ح  
. فمثل هذه المهمة الجبارة، التي تنطوي على ٕاعداد قائمة مفصلة املالش الفهرس

أن  بكل موضوع تتطرق ٕاليه هذه المجموعة الشاسعة من االٓثار، لم يكن ممكنا عمليًا
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وعدم وجود الوسائل التقنية  ،عة البهائيةمحجم الجا صغرتتم ٕاذا أخذنا بعين االعتبار 
راع هذه الوسائل الحديثة، مثل أجهزة االستنساخ اختلقد تزامن تقريبًا  .المتطورة آنذاك

مولد الهيئة العليا لدين حضرة مع وآالت الطبع إاللكترونية واستعمالها التجاري، 
بهاءاهلل. وسرعان ما تمت تلك المهمة بعدئذ. ولوال ذلك التطور الذي جاء في الوقت 

كان لبيت العدل  ، يصعب أن يتصور المرء كيفوالذي قد يبدو ضئيًال االٓن المناسب
بأن على الهيئة  االٔعظم أن ينجز وظائفه المقدسة بكفاءة داخل العالم البهائي، علمًا

آثار كل من حضرة بهاءاهلل وحضرة عبد البهاء العليا أن تراجع، قبل اتخاذ أي قرار هام، 
بعين االعتبار كلماتهم ذات العالقة بالموضوع قيد  ةوحضرة شوقي أفندي آخذ

  البحث.
  

اهلل ، يهيء رسيخهفي نشر أمر حضرة بهاءاهلل وت يمضي المؤمنون قدمًابينما و  
االٔسباب والوسائل لتقدمه وتثبيته في المدى االٔخير كدين عالمي للبشرية جمعاء. فكل 

ن عملية تفكك النظم القديم بل إ انتشاره. تدعم الهدم في العالم قوى من قوى البناء و
  الجديد.النظم  لبسطالطريق وتمهده ية تفسح بحد ذاتها هي خطوة ٕايجابوطيّه 

  
 جديدًا قة لظهور حضرة بهاءاهلل، فإن خلقًامن ناحية أخرى وبفضل القوة الخالّ   

من البشر ما زالوا يظهرون ٕالى الوجود ويقومون على نصرة أمره. وبما يقدم هؤالء من 
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ات المادية البرك مع تتضافر روحيةتأييدات تجذب تضحيات جّمة بالنفس والنفيس، 
  تقدم عجلة أمر اهلل ٕالى االٔمام.لتؤدي ٕالى النازلة من سماء العناية إاللهية 

  
لعميهم عن رؤية أنوار  1"البيان"يؤنب حضرة بهاءاهلل في "سورة الهيكل" أهل   

على تربيتهم وٕاعدادهم لمجيئه. وفي  عكفظهوره وذلك رغم أن حضرة الباب قد 
  لبابيين:ااب عند مخاطبته البحضرة هذه السورة ينسب نفسه ب

  
على زعمكم غيري ويدرك لقائي تاهلل الحق لن يفارق  2ولو كان نقطة أالولى"

  ".مني ويستأنس بنفسي واستأنست بنفسه المقدس المهيمن العزيز القدير
  

يطنب حضرة بهاءاهلل في هذه السورة في ذكر ما عاناه من باليا على يد الذين   
بأّنا اصطفينا " انوا أمانته وأعرضوا عن أمره. ويذكر أيضًانقضوا عهد حضرة الباب، وخ

أحدًا ثم رشحنا عليه من طمطام بحر العلم رشحًا ثم ألبسناه (ميرزا يحيى)  من إخواننا
قميص اسم من أالسماء وأرفعناه إلى مقام الذي قام الكل على ثناء نفسه وأحفظناه 

 لهيةرسالة االٕ الحامل  غلبةيحيى لكن مع ذلك لّما شاهد ميرزا  3."عن ضر كل ذي ضر
حد أمره. ويحذر حضرة اقتله وج قام علىلهذا العصر، قام على معارضته وٕانكاره، و

                                                 
  ين لم يعتنقوا دين حضرة بهاءاهلل.أن مصطلح "أهل البيان" هنا يشير ٕالى أتباعه الذ أتباع حضرة الباب. ٕاالّ    1
  حضرة الباب    2
   أعطي ميرزا يحيى لقب "صبح االٔزل". وكان حضرة الباب قد عينه رئيسًا لجامعة البابيين.   3
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(أي  يا مٔال البيان أنتم إن لن تنصروهأن : "عندما يعلن بهاءاهلل أتباع ميرزا يحيى متحديًا
يب بأمره لسموات وأالرضين ثم جنود الغاهلل بجنود اسوف ينصره فحضرة بهاءاهلل) 

  ."ما اّطلع أحد بهم إّال نفسه المهيمن القيومكن فيكون ويُبَعث بإرادته خلق 
  

يكشف حضرة بهاءاهلل في "سورة الهيكل" بأن إالنسان أعجز من أن يدرك قدرة   
لو يؤكد حضرته بأنه "اهلل. وبواسطة هذه القدرة ظهرت الكائنات في عالم الوجود. و

وهذه هي ..." نفس وأبعث منها ٔالقدركل أالشياء في أالرواح من كل قبض أن ن نريد
  كلماته بهذا الشأن:

  
ال لها بداية وال نهاية لنقدر ونظهر كلها بأمري  "ولو نريد أن نظهر من ذرة شموسًا

في أقل من الحين ولو نريد أن نبعث من قطرة بحور السموات وأالرض ونفصل 
  ".ل يسيرمن حرف علم ما كان وما يكون لنقدر وإن هذا لسه

  
وإنها قد  الشجرعلى وراق االٔ " مثلات خلوقأن المحضرته في الشرح مبيّنًا ويزيد   

  ".كانت ظاهرة بوجودها وقائمة بنفسها ولكن كانت غافلة عن أصلها
  

ففي "سورة الهيكل"، بينما يؤنب أهل البيان لضاللهم وعميهم عن ظهوره، فإن   
  هذه كلماته:و. ذي سوف ياتي من بعدهحضرة بهاءاهلل يشير ٕالى المظهر إاللهي ال
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"لم يكن مقصودي في تلك الكلمات نفسي بل الذي يأتي من بعدي وكان اهلل 

  ".ال تفعلوا به ما فعلتم بنفسي .على ذلك شهيد وعليم
  

الٔن  القادم بعد حضرة بهاءاهلل لهيلمظهر االٕ لما من شك بأن هذه الفقرة تشير   
وفي لوح آخر هناك فقرة مماثلة بشأن  كتاباته.حضرة شوقي أفندي قد أيّد هذا في 

  التالي: لهيمظهر االٕ ال
  

هر "ليس خوفي من أجل نفسي بل على الذي يأتي ٕاليكم من بعدي الذي يظ
  بسلطان عظيم وقدرة غالبة."

  
حضرة بهاءاهلل وهي مماثلة لما اقتبس أعاله  كتاباتأن الفقرة التالية من  ٕاالّ   

  هاء:تشير ٕالى شخص حضرة عبد الب
  

ويضج قلبي وقلب  ،في الرفيق أالعلى 4تاهلل يا قوم! يبكي عيني وعين عليّ "
 ...ويصيح فؤادي وأفئدة المرسلين عند أولي النهى ،محمد في السرادق أالبهى

لم يكن حزني من نفسي بل على الذي يأتي من بعدي في ظلل أالمر بسلطان 

                                                 
  حضرة الباب واسمه علي محمد    4
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ياته ويجحدون بسلطانه ٔالن هؤالء ال يرضون بظهوره وينكرون آ .الئح مبين
  "...ويحاربون بنفسه ويخادعون في أمره

  
حضرة بهاءاهلل هناك ٕاشارات أو تشبيهات رمزية لظهور حورية السماء  كتاباتفي   

له. وفي "سورة الهيكل" وصف بأسلوب ساحر قيام الحورية بإعالن دعوته وهي رمز 
كذا يصف تجلّي هذا الروح ته. هفترة واليطوال مصدر وحيه وٕالهامه -"الروح االٔعظم" 

  الخفّي االٔخفى عليه:
  

شاهدت نفسي على قطب البالء سمعت صوت أالبدع أالحلى عن فوق  فلّما"
ا توجهت إلى الفوق رأيت حورية ذكر اسم ربي معلقة في الهواء رأسي فلمّ 

محاذى رأسي وشهدت بأنها مستبشرة في نفسها ومسرورة في سرها كأن طراز 
جهها ونضرة الرحمن تعلن من خدها وكانت تنطق بين الرضوان يظهر من و

السموات وأالرض بنداء قدس محبوب وتنادي كل الجوارح من ظاهري وباطني 
ببشارة التي استبشرت عنها نفسي واستبشرت منها عباد مكرمون وأشارت 
بإصبعها إلى رأسي وخاطبت كل من في السموات وأالرض تاهلل هذا لمحبوب 

م ال تفقهون وهذا لجمال اهلل بينكم وسلطانه فيكم إن أنتم العالمين ولكن أنت
تعرفون وهذا لسر اهلل وكنزه وأمر اهلل وعزه على من في ملكوت أالمر والخلق إن 

  ".أنتم تعقلون
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والروح التي  لهيةمظاهر االٕ الٕانه لمن المستحيل على إالنسان فهم طبيعة   

 ،طبيعة إالنسان يةالحيوانالمملكة  تحفزهم. وكما أنه من المستحيل أن يدرك كائن من
قيقة رسل اهلل، ذلك الٔنهم ينتمون لعالم حكذلك فإن إالنسان ال حول له في فهم 

ى روح تجلّ  ات سماويةوردله إالنسان. فيما سبق من امن أن يطوأرفع  سمىروحاني أ
. لبشريةل من تنزيل التعاليم إاللهية مّكنهمالقدس لمؤسسي ديانات العالم الكبرى و

التجربة. ومن أجل ٕابالغ  تلكلكن إالنسان لن يتمكن من ٕادراك ذلك أو المرور ب
أشار كل رسول بعبارات رمزية لمصدر وحيه وظهور فقد ، أنه قائم بالقدرة إاللهيةب أتباعه

حضرة موسى  قرأ كيف سمعن لسابقةه. ففي كتب الديانات السماوية افيروح القدس 
، على السيد المسيح حمامة من السماءكيف هبطت و ،قةرمحتشجرة الالمن صوت اهلل 

حضرة محمد نبأ بعثته بواسطة المالك جبريل. كل هذه رموز مختلفة لذات كيف تلّقى و
. هذه الواسطة أشبه ما أمره واسطة بين اهلل ومظاهرك تعملواحدة، روح القدس، التي 

مظهر الاءاهلل، واكب. أما حضرة بهالكتكون بشعاع الشمس الذي ينقل طاقتها ٕالى 
يوم اهلل نفسه، فقد قدوم الذي بشرت الكتب السماوية بقدومه على أنه  لهياالٕ الكلي 

في "سورة وه. عندنزل من صّرح في بعض ألواحه بأن روح القدس قد ُخلق بحرف مما 
  الهيكل" يعلن ذلك بقوله:
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قل إن روح القدس قد خلق بحرف مما نزل من هذا الروح أالعظم إن أنتم "  
  ".تفقهون  

  
تجلّي الوحي إاللهي قد تم أن ه ٕالى أنه في حين كتاباتيشير حضرة بهاءاهلل في   

يمكن أنه في هذه الدورة  في دورات أنبياء اهلل ورسله السابقين عن طريق وسيط، ٕاالّ 
لهذا يصّرح حضرته في  صوت اهلل مباشرة من شخص حضرة بهاءاهلل. تأكيدًا سماع

اليوم يمكن االستماع للصوت نفسه الذي كلّم موسى من بأن في هذا  حد ألواحهأ
  .مباشرة وذلك من حضرة بهاءاهلل المحترقةشجرة ال
  

قد يخطئ المرء بظنّه أن حضرة بهاءاهلل ينسب  بياناتلدى قراءة مثل هذه ال  
االٔلوهية ٕالى نفسه. ٕان مرّد مثل هذا الظن هو عجزنا عن فهم عوالم اهلل الالمحدودة. 

ودة، بينما عالم مظاهر اهلل هي فوق منال ٕادراكنا. هذا وقد صّرح حضرة فعقولنا محد
بهاءاهلل بجالء بأن اهلل في جوهره وذاته ال يمكن أن ُيعرف، والطريق ٕالى ذلك مسدود 

ه. في ٕاحدى مناجاته يصف حضرة بهاءاهلل نسبته مع أمر بوجه الكل بمن فيهم مظاهر
  اهلل بهذه الكلمات:

  
إلى نسبتي إليك أحب بأن أقول في كل شيء بأنني أنا اهلل وإذا  "يا إلهي إذا أنظر

  نفسي أشاهدها أحقر من الطين."أنظر إلى 
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ٕان مقام حضرة بهاءاهلل هو المظهر الكلي إاللهي. ومن خالل قراءة كلماته فقط   

قد نتمكن من اكتساب فهم محدود لما ُوهب من صفات  خاشعًا والتأمل بها تأمالً 
ويمكن ٕاجمال وصفه بكلمات حضرة شوقي أفندي حين كتب بأنه وقدرة ٕالهية، 

  ".ة والجالل الذي ال يتدانىرهبفي بهائه ذي ال بعظمته الفائقة صافيًا "ظاهرًا
  

تضم "سورة الهيكل" عدة مواضيع متحدية. فكل سطر منها مشحون بقوة هائلة   
حدى التصور بينما كل موضوع يدل على عظمة أمر حضرة بهاءاهلل، عظمة تذهل وتت

  . ونختتم حديثنا بالمقتبس التالي:أحيانًا
  

ت لواقح الفضل على كل شيء بحيث حمل كل شيء على ما هو "قل اليوم قد هبّ 
حملت أالشجار من أثمار البديعة والبحور من  مثالً  .عليه إن أنتم أنفسكم ال تحرمون

وأالرض  يات الرحمنلئالىء المنيرة وإالنسان من المعاني والعرفان وأالكوان من تجلّ 
من بدايع الظهور فسوف يضعن كل حمله فتبارك اهلل من هذا الفضل الذي أحاط كل 

    ".ا هو المكنونا يظهر وعمّ أالشياء عمّ 
 
 " ٣كتاب ظهور حضرة بهاءاهلل، أديب طاهرزاده، المجلد "  


