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 األرواح خمسة أقسام

 
وح الواومماقوا واممو الحممواة الاقممو قح مم  مممن قر  مم    و الممرا اعلممم أنا األرواح خمسممة أقسممامل األوا

العوا ممر وامقمماام المممواد بقحممد ر ل المقعمماو ومممن القاممدب ر والقامم ث ر والرقومما  ممم  سمما ر ال ا وممات 
الحمممواة الواامامممة الواواقاامممةل  ممممث   وبقفمممراذ امممزا األامممااء والعوا مممر وعضمممها عمممن وعممم  قق  ممم  قلممم  

قمممت قلممم   ال هربممماء الاقمممو قح ممم  ممممن اقاحممماد وعممم  العوا مممر واألامممااء قق  ممم  وقفحمممد  زا مممما قفرا
ممم  ممممن امقممماام  وح الح مممواووا وامممو  مممزل   قر ا ل والمممو زلممم  المممرا وح الواوممماقوا األامممااءل  همممزا امممو المممرا

لقامماما بقحممد ر الممرا ا الحممد رل وا هممر العوا ممرل ول ممنا اممزا القار  مم  أ ممم  واح مم  مممن المقمماام ا
اسممة قممدر  الححمما   المحسوسممة الاقممو قممر  وقسممم   وح الح ممواووا الممزاب اممو عوممارة عممن قممواة حسا الممرا
مرام  ومة  همزا السا وح بقفرام  وقحل م  قلم  األامااء المر ا وقزاذ وق ما وقلمسل وطوعما   وعمدم زلم  المرا

ممااءل ل ممن لممو وفممد الممزاب و مماادال  ممتزا ااقممم  الممداان والفق مم  والوامم ار وعضممها بمموع  اح مم  الضا
ااء أاضا .  الداان واحقرذ الفق   لزا  زل  الضا

 
م  ممن   مسل اعوو أنا اسمم اإلوسمان مر ا وح اإلوساووا مثله  مث  البلاور و ا  ال ا أماا الرا

مم   العوا ممر  ممو أ ممم   ممورة مممن القار  مم  والمقمماام و ممو وااممة مممن اإلقحممانل واممو أ ممر  مر ا
وح اإلوسمماووا وأ ممم  مو  مم  ومثاوممة المممرآة والممرا ل  هممزا الاسممم الم ما وح الح ممواووا اممود  و مم  واومممو وممالرا

ممس  مسل و زل   زا اوعمدمت الممرآة  ضموء ال ا زا او سرت المرآة وحو  ا  ال ا مسل وا  ومثاوة ال ا
وح او الحواة ال ا فة المحاطة بامام  األ مااءل   م ا امزا ا آلثمار واذ ل  لححه أبا ضررل  هزا الرا

مة الاقمو قرووهما اماعهما  واا  وال ق ا ات والم ارا  الع امة والوقا   القااراخااة المهما البداعة وال ا
وحل وقمممد أ هراممما وحمممواة معوواامممة ممممن ح اممما ال  ممم  والخفممماء  لممم  سممماحة  ممممن أثمممر الحمممواة ال ا مممفة للمممرا
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مماءل وممن الححما   المعلومم هودل مث   ا  م  وامو  مو األر  مما  مو السا ة الم مهودة ا  م  ال ا
األ ممااء الخفااممة الماهولممةل مممث   واممو  ممو اممزا الوا مم  مممن ال ممرة األرضممااة ا ق مم  وحممواة العحمم  
الوا   اآلخرل  ما ا ق    ولموس أمرا ا وعد أن  اومت ماهولمة مسمقورةل و مزل  الاسمم ثح م  

وح اط ممر واممو وطمموء الحر ممة ول واممه والوسمما   الاقممو   واممداا اطمموب ول واممه بواسممطة ا ق مما  الممرا
رعة. رذ وال ر  بوهااة السا  ال ا

 
وح لممه ااووممان أحممداما  ووالخق ممار  هممزا الحممواة محاطممة بامامم  األ ممااءل و ممر أنا اممزا الممرا
عود  ل  أعل  دراات ال ماو والهبو   ل  أسمف   رحماووا واآلخر  اطاووا اعوو  اه اسقعداد لل ا
زا ممم   مممان أرزو  ن ا قسممم  الرا در مممات المممواح   مممتزا ا قسممم  الفضممما    مممار أ مممر  المم ومممات وا 

 المواودات.
 

وح اإلامممماووا والفممما    مممماوبا وزلممم  امممو المممرا وح السا وح  مممو المرقومممة الرااوعمممة  همممو المممرا ممما المممرا أما
الراحماووا المووعث من وفثات روح الحدس الاقو ق مون وحمواة  لهاامة سمب  حاماة أبداامةل قلم  الحمواة امو 

ا ت واطحما   قواة قاع  اإلوسان األرضوا سماوااا  وقاع  اإلوسان الوااق   ام   وال در  ا اا   والسا
سا  ومواااا . هوات الوافساوااة محدا  والااا  عالما  وأس ر ال ا

 
ممسل   مما   والخامسة روح الحدس واو الواسطة ب ن الح ا والخل  ومثاوة المرآة المحابلة لل ا

مممس وقع مس  اضمها علمم  اآلخمرانل  مزل  روح الحممدس  ما ااة قحقمموس األوموار ممن ال ا أنا الممرآة ال ا
سممة واممو واسممطة أ ومموار القاحممداس الاقممو احقوسممها مممن  مممس الححاحممة واهممو  بهمما علمم  الححمما   المحدا

د العمممالم وقبقمممد  دورة اد مممدة والممموس اا ممم   مقا ممم  باماممم  ال ممممالت اإللهاامممة و لامممما  همممر  قامممدا
بامم  وما  ممه  ممو أبا وقممت  وحمم  العممالم مممن حمماو  لمم   العممالم اإلوسمماووا خلعممة اد ممدة. مثلممه  مثمم  الرا
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ممحار أخممر ل  ممهوو وال ا ممر األراضممو الهامممدة والسا بامم  قخضا وقوبممت أوممواو الممورد    ووحممدوم موسممم الرا
مممس دورة اد مممدةل وعلممم  امممزا  اممماح ن وقحاممما األ ممماار حاممماة اد مممدة وق همممر أثممممار بداعمممة وقاسا والرا
د العممالم اإلوسمماووا واعطممو الححمما    المثمماو ا ممون  هممور روح الحممدس و ممو أبا وقممت ا هممر  قاممدا

د  لمممات الاهمم  وقسممط  أومموار اإلوسمماوااة رو  حمما  اد ممدا  والمموس عممالم الواممود خلعمما  محمممودة وققبممدا
مممراوة  باممم  اإللهمموا سممرادقه  مممو وهااممة الطا ورة ور مم  الرا د امممزا الممدا ال مممالتل  المسمماذ بهمممزا الحممواة اممدا

وح م مممام المخل ممم نل و مممزل   همممور واللاطا مممة  مممو العمممالم اإلوسممماووا وعطمممر الواسمممام المممموع  للمممرا 
بامم  والموسممم الاد ممد الممزاب  هممر والوافحممات الحدسممااة واوممود حضممرة ب همماء ل  ممان ومثاوممة   مم  الرا

لطوة اإللهااة  مو قطم  العمالم وأحاما الوافموس بمروح  الحااة األبدااة والحواة المل وقااة  وض  سرار السا
س دورة اد دة.  الحدس وأسا
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