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 براهين روحانّية

 
مييييان ودوار ولممرييييان وفييييوار ولمف ييييو  دوران ولمنرفييييو  ر ييييار   فييييا هييييما الاييييالل المييييادر ر لمكر

يتاء،  ييف وميررة و يت الار بيع وتاررة ف ل الخريف وآونة موسل ال ر ، ففورًا ف ل الرر وانحفاط ونمور
بييييع سيييحال بيييدرره الميييدرار وليييم نفحييية مسيييريرة ونسييييل يحييييا ا ر  واح وهيييواء فيييا نهايييية فمموسيييل الرر

د الايالل وتةهير نفحية  يياح المريوا ج ويتايدر يم  وتهيلر الرر االعتدا ، فيم تهفل ا مفار وتسيفع الار
الحياة فا النربات والحيوان واإلنسان، وتنتقل الكائنات ا رضيرة من حالية لليح حالية وخيرل وتميب  

يحارل حمرية خضيراء وتيور  اميع ا اياء ثوبًا اديدًا ويخضرر سيفج الببيراء وتكسيو الابيا   وال ر
د حيياة مين فيا  ا ااار وتكهر وتنبت الحدائق الورد والررياحين وي ير الاالل عالمًا آخير، وتتايدر
اإلمرييان وتييدلر فييا ا اسيياد الخامييدة روح اديييدة ويرتسييل الاييالل لفافيية و ييباحة وم حيية  ييير 

وح ا بيع هييو سييبل الحييياة الاديييدة وواهييل الييرر يييف، متناهييية، لمًا فييالرر لبديايية، ثييلر يتمييوه موسييل ال ر
فتايييتدر الحيييرارة ويبميييو النميييور والنرايييوء نهايييية القيييورة فت يييل  يييورة الحيييياة فيييا عيييالل النربيييات لليييح دراييية 
تاء، ثلر يأتا  الكما ، ويأتا كمن الح اد وت بج الحبرة بيدرًا، ويتهيرأ القوت لف مار الخريف والار

ييياح الاقيميية  ييقل، ويييمهل رونييق اميييع ا اييياء ف ييل الخريييف المخيييف وتهييلر الرر ويييأتا دور السر
بييع بيريج الخرييف وتيمبل ا اياار المخضيررة مات الفريراوة  ر الهواء المرفيف ويتبدر  نسييل الرر ويتكدر
وتتاررل، وترتد  ا كهار والررياحين رداء الحكن ويقفير البسيتان الامييل وتيكو  نضيارتم، ثيلر ييأتا 

تاء ويرثر البرد والفروفا ن، وفيم ثمج وعوا ف وَبَرد ومفر ورعد وبير  واميود وخميود، ف ل الار
وت بج اميع الكائنات النرباتيرية فيا حالية الميوت، ويمحيق الموايودات الحيوانيية اليمربو  والخميو ، 
بيييع الاديييد الميينا  ليي رواح مييررة وخييرل،  رايية يييأتا ف ييل الرر وعنييدما ت ييل الحاليية للييح هييمه الدر

ور ويرفيييع موسيييل الرر  د اليييدر يييحارل برميييا  الحايييمة والاةمييية ويتايييدر بييييع سيييراد م عميييح الابيييا  وال ر
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د هيرييل المواييودات وخمقيية الكائنييات مييررة وخييرل، فتنمييو وتناييأ ا اسييال  والفرييراوة والمرفافيية، ويتاييدر
يهو  وتتبيرعل ا اياار وهريما يايود ربييع الايال الفائيت ميررة وخيرل  حارل وتنضير السر وتخضرر ال ر

ور والترسمسيل ضيرور ر ومناسيل لحيياة الكائنيات وعمييم بنهاية الاةمة والاي    واسيت مرار هيما اليدر
وحانيريية، يانييا ونر يييول  ، وعمييح هييما المنييوا  تكييون ودوار ا نبييياء الرر يرييون مييدار الاييالل الاسييمانار
يماو ر ونسييل الحيياة  وحيانار والترامريا الررحميانار والفييم السر بييع الرر سة هيو الرر ةهور المةاهر المقدر

ارا  ام   الحقيقة، فيم تحيا ا رواح وتهتكر وتنتا  القميول وتفييل النرفيو  ويتحيررو الوايود وا 
وتستباييير الحقيييائق اإلنسيييانيرة وتنميييو وترتقيييا فيييا المراتيييل والكمييياالت وتح يييل الترر رييييات الكمريرييية 
والحار والنرار،  نرها ويرال  يال وكمين حررية واايتاا  وآونية فيرح وسيرور وو يت انايمال موفيور، 

ييييف الممميييوء بالثرميييار، فتاميييو فييييم رممييية   وتيييرور  ثيييلر  بييييع المييينا  لييي رواح بال ر ينتهيييا مليييو الرر
يماويرة وتافرير نفحيات القيد   ارياتم وت ل امييع ا ايياء لليح دراية الكميا  وتبسيئ المائيدة السر

يير  والبييرل، وتنتايير الترايياليل اإللهيريية فييا الاييالل، وتتربرييح النرفييو  وتح ييل النرتييائج ال ماييرورة الار
وتتامرح الترر ريات الكمريرة فا الاالل اإلنسيانا، وتحييئ الفيوضيات الررحمانيرية وتاير  ايم  الحقيقية 
من وفق الممكوت بنهاية القورة والحرارة، وعندما ت يل لليح دائيرة ن يف النرهيار تمييل لليح البيرول 

وحييانار كميين الخرييف فيقييف النراييوء والنر  بيييع الرر وا ، وياقييل ملييو الرر ، ويتبييدر  النرسيييل بييالرريج واليكر مييور
ييحارل ول ييقيل بنضييارة البسيياتين وال ر فافيية حييدائق ا كهييار، يانييا تييكو  الاقيييل ويييمهل الموسييل السر

االناييمابات الوادانيريية وتتبييدر  ا خيي   الررحمانيريية وتخبييو نورانيريية القمييول وتتبيريير روحانيريية النرفييو  
مائييل وال يرييون تقييدي  وال تنكييم، وال يبقييح ميين اييرياة   لالر االسييل وال ميين  وتتحيور  الفضييائل بالرر

ا  ديين   وتوايد فقيو  ورسيول ويح يل الترفرييق وتتبيدر  تااليمم لالر الررسل، فيمحح وينادل وس
يتاء فتحييئ  االستقامة بالتركلك ، فتموت ا رواح وتنفم  القمول وتخمد النرفو ، ثيلر تيأتا ويريال الار
ي لة النرفسيانيرة، وعندئيمج يريون اميود وع ييان وسيفاهة  برودة الاهيل والاميح وتسيتولا ةممية الضر

يتاء الريم  فييم تحيرل ريرة ورسل وسفالة واؤون حيوانير  ة وبيرودة وخميود اماديرية رميا فيا ف يل الار
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يم  وت يير مخميودة مبمومية، وعنيدما ي يل عيالل الاقيو  وا فريار  ا رم من تيأثير حيرارة الار
ييتاء واييؤوناتم يييأتا  ، وباييد ون ينتهييا موسييل الار رايية فييماو مييوت وبييد ر وفنيياء سييرمد ر للييح هييمه الدر

وحانار مررة وخرل  بيع الرر يبج النريورانار  الرر وحانار ويتنفر  ال ر ور الاديد ويهلر النرسيل الرر ويتامرح الدر
حال الررحمانار وتسفع واارة ام  الحقيقة، فيحييا عيالل اإلمريان حيياة ادييدة ويميب   ويمفر السر
بييع الماضيا ومواهبيم وربرميا  بييع الادييد امييع آثيار الرر خماًا بدياة، فتتامرح مررة وخرل فيا هيما الرر

م  الةراهرة دائمًا فا تكو  وحانيرة لام  الحقيقة رأدوار الار نر ا دوار الرر ن بحالة وعةل ووبهج، وا 
وران  د والدر  الترادر

 
دة، فيوميًا تفميع مين   يم  الةرياهرة لهيا مايار  ومفيالع متايدر فمثل ام  الحقيقة رمثيل الار

لو وآ رفان وو تًا من بير  المييكان وكمانيًا تاير  مين بير  اليدر ونية تتااايع ونوارهيا مين بير  بر  السر
يم  وال يفتنيون  يم  ايم  واحيدة وحقيقية واحيدة، وووليوا الاميل ياايقون الار الحمل، ومع مليو فالار
يم   بالماار  والمفالع ووهيل الب ييرة يفمبيون الحقيقية ال المةياهر والم يادر، ليما يسيادون لمار

سييية مييين و ر نفييي  ة هيييرت وبيييركت، فهيييمه مييين و ر بييير  واييير ت وفمايييت ويفمبيييون الحقيقييية المقدر
يم  وفاليل  ، فااايق الار النرفو  تهتد  دائمًا لليح الحقيقية وال تحتايل عين ايم  الايالل اإللهيار
يرفان وو  م  سواء تاااات من بر  الحمل وو وفاضت من بر  السر م دائمًا للح الار ا نوار يتوار

ييا الايياهمون البييافمون فيي  يااييقون سييول البييرو  وال يهيمييون ببييير  سييفات ميين بيير  الاييوكاء، ومر
هوا لليها وال يبيررون اتراياههل هيما لحيبرهل  رفان توار م  فا بر  السر الماار ، فمثً  لما رانت الار
م  وونوارها لم انتقمت للح بر  المييكان، ميثً  تااايات ايم   فا البرو  لهما يحتابون عن الار

ييبج ميين البيير  الموسييو ر ووضيياء ا فييق، ثييلر  الحقيقيية و تييًا مييا ميين البيير  اإلبراهيمييا، ثييلر تيينفر  ال ر
فمايييت مييين بييير  المسييييج فيييا نهايييية القيييورة الحيييرارة واإلايييرا ، ففييي رل الحقيقييية سيييادوا لهيييا وينميييا 
ييرون بيالمفمع اإلبراهيميا فيياحتابوا عنهيا و تميا تامرييت عميح الفريور ووضيياءت  يا المتمسر وايدت، وومر
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روا بموسح احتابوا عنها حينما تامرت مين النرقفية المسييحيرة  الحقيقة الموسويرة، وهؤالء الرمين تمسر
برانيرة و   عمح ملو   فا نهاية النرورانيرة والاموة الرر

 
لمًا يال عميح اإلنسيان ون يفميل الحقيقية وون يريون ولهيًا بهيا حيثميا وايدها فيا و ر مات  

، وون يرون رالفرا  عااقًا لمنرور فيا و ر كاااية وضيا سة، وون يرون منامبًا لمفيم اإللهار ء مقدر
يم  مين مبربهيا فهيا  وسفع، وو رالبمبل مفتونًا بالورد فا و ر حديقة تفترج ونبت، فإن فمات الار
هييا فيي  ينببييا االحتاييال بالمايير  واعتبييار المبييرل محييلر البييرول وا فييو ، رييملو ياييل تحييرر  
 الفيوضييات اإللهيريية والبحييإل عيين اإلاييرا ات الررحمانيريية وياييل الولييم واالناييمال لكييلر حقيقيية بانييت
يييرين بيييا فق الموسيييو ر ونةيييروا لليييح ايييم  الحقيقييية  وةهيييرت، انةيييروا اليهيييود ليييو ليييل يرونيييوا متمسر
لايياهدوها ولبتريية فييا المفمييع الحقيقييار المسيييحار فييا نهاييية الامييوة الررحمانيريية، ولكيين يييا ولييف وسييف 

برانيرة  روا بمفظ موسح فحرموا من ملو الفيم اإللهار والاموة الرر  تمسر
     

 


