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 خلود الّروح
 )الّدرس األّول(

 
حيث أثبتنا وجود الّروح اإلنسانّي فيجب اآلن أن نثبت بقاءه، إّن مسألة خلود الّروح واردة  

أسااس األدياان اإللهّياة، ألّن المجااواة والمةافاأة وردت  في الكتب الّسماوّية، وهذه المسألة هي أّس 
 على نوعين: 

 
اني مجاواة ومةافاأة أخروّياة، أّماا الّن ايل والجحايل الوجاودّي األّول ثواب وعقاب وجودّي والثّ 

فهو في جميع ال والل اإللهّية، سواء في هذا ال الل أو في ال والل الّروحانّياة الملكوتّياة، والحلاول 
ي إلاى الحياااة األبدياة، ولاذلل يقااول حضارة المسايك اعملااوا ةاذا واف لاوا ةااذا علاى هاذه المةافااأة يا دّ 

حياااة األبدّيااة وتولاادوا ماان الماااء والااّروح حتّااى تاادخلوا فااي الملكااوت، وهااذه المةافااأة حتّااى تجاادوا ال
الوجودّية هي الفضائل والكماالت اّلتي توّين الحقيقة اإلنسانّية، مثاّل اإلنسان ةان ظلمانّيًا فلاار 

ظًا، وةاان نورانّيًا، وةان جاهاًل فلار عالمًا، وةان غافاًل فلار عاقاًل، وةان نائمًا فلار مستيق
ميتااًا فلااار حّيااًا، وةااان أعمااى فلااار بلاايرًا، وةااان ألااّل فلااار ساامي ًا، وةااان أرضااّيًا فلااار 
سااماوّيًا، وةااان ناسااوتّيًا فلااار ملكوتّيااًا، ويهااذه المةافااأة يولااد والدة روحانّيااة ويلاابك خلقااًا جدياادًا، 

ّّن  ولذدويةون مظهار آياة اإلنجيال الاواردة فاي حاّو الحاوارّيين القائلاة  وا لذسس نذ  دو وم نذ  "الذ
ي ناي نجاوا مان األخاالل والّلافات البهيمّياة اّلتاي  iنشنئة جسد وم ن  نشنئة رجل بذل نذ   "

لفوا بالّلفات الّرحمانّية اّلتي هي فيض إلهاّي، هاذا هاو هي من مقتضيات الّطبي ة البشرّية، واتّ 
ماان  ، وال عقوبااة أشاادّ وّ م نااى الااوالدة، ولاايس لهااذه الّنفااوس عااذاب أعظاال ماان االحتجاااب عاان الحاا

نهماااااال فاااااي الّشاااااهوات، وحينماااااا الّرذائااااال الّنفساااااانّية، والّلااااافات الّظلمانّياااااة، ودنااااااءة الفطااااارة، واال
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لاااون بناااور اإليماااان مااان ظلماااات هاااذه الّرذائااال، ويتناااّورون بنشااارال شااامس الحقيقاااة ويفاااووون يتخلّ 
ة، وةااذلل المجاااواة قيقّيااة الحون ذلاال أعظاال مةافااأة، وي تبرونهااا الجّناابشاارج جميااع الفضااائل ي اادّ 

، والجهال ، االبتالء ب الل الّطبي اة واالحتجااب عان الحاوّ ة ي ني ال ذاب وال قاب الوجوديّ الم نويّ 
لاااااج وعاااادل الم رفااااة، واالنهمااااال فااااي الّشااااهوات الّنفسااااانّية واالبااااتالء بالّرذائاااال الحيوانّيااااة، واالتّ 

والّت لاو بالّشا ون الّدنيوّياة، واالسات رال فاي بالّلفات الّظلمانّياة، مان قبيال الكاذب والّظلال والجفااء 
 الهواجس الّشيطانّية، ةّل ذلل ي تبرونه أعظل عذاب وأشّد عقاب.

 
ح بهااا فااي جميااع الكتااب الّسااماوّية، أّمااا المةافااأة األخروّيااة اّلتااي هااي الحياااة األبديااة الملاارّ  

فالمةافأة األخروّية هي الكمااالت  هي تلل الكماالت اإللهّية والمواهب األبدّية والّس ادة الّسرمدّية،
  د ال روج من هذا ال الل.بوالّن ل اّلتي تحلل في ال والل الّروحانّية 

 
أّما المةافأة الوجودّية فهي الكمٍاالت الحقيقّية الّنورانّية اّلتي تتحقو في هاذا ال االل، وتكاون  

نفااس الوجااود، مثالهااا اإلنسااان الااّذي ينتقاال  ساابب الحياااة األبدّيااة، ألّن المةافااأة الوجودّيااة هااي رقاايّ 
. والمةافأة األخروّياة فتبارك   أحس  الخالقن "من عالل الّنطفة إلى مقال البلوغ فيلير مظهر "

هاااي ن ااال وألطااااج روحانّياااة مثااال أناااوّا الاااّن ل الّروحانّياااة فاااي الملكاااوت اإللهاااّي، والحلاااول علاااى 
 ااالل األباادّي، وةااذلل المجاااواة األخروّيااة ي نااي ال ااذاب أمنيااات القلااب والااّروح ولقاااء الااّرحمن فااي ال

ة اإللهّياة والمواهاب اّلتاي ال رياب فيهاا، والّساقو  فاي وهو الحرمان مان ال ناياات الخاّلا األخرويّ 
ن تكان باقياة ب اد الماوت  أسفل الّدرةات الوجودّية، وةّل نفس حرمت من هاذه االلطااج اإللهّياة وات

 داد األموات.ولكّنها عند أهل الحقيقة في ع
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يء الم ادول آثاار ي ناي ال يمةان أن وأّما الّدليل ال قلي علاى بقااء الاّروح هاو أّناه لايس للّشا 
تظهاار آثااار ماان ال اادل الّلاارج. ألّن اآلثااار فااّر الوجااود والفااّر مشاارو  وجااوده بوجااود األلاال، 

ال ينول المطار مثاًل ال تسطع من الّشمس الم دومة أشّ ة، وال يظهر من البحر الم دول أمواج، و 
من سحاب م دول، وال يأتي ثمر من شجر م دول، وال يةون ظهاور وال أثار لشاخع م ادول، إذًا 

 ما دامت آثار الوجود ظاهرة فهي دليل على أّن لاحب األثر موجود.
 

الحظوا أّن سلطنة المسيك موجودة إلاى اآلن فةياإ إذًا تظهار مان سالطان م ادول سالطنة  
ة إلاى األوج أماواج ةهاذه مان بحار م ادول، وةياإ تنتشار نفحاات قدسايّ  بهذه ال ظمة، وةيإ ت لاو

د ةااائن بمجاارّ  ةهااذه ماان حديقااة م دومااة، والحظااوا أيضااًا أّنااه ال يبقااى أثاار وال حةاال وال تااأثير أليّ 
 ، ساااواء أكاااان مااان الجمااااد أو الّنباااات والحياااوان إالّ تالشاااي األعضااااء وتحليااال الّترةياااب ال نلاااريّ 

فه ب اد تفرياو األعضااء ، فنّناه تبقاى وتساتديل آثااره ونفاوذه وتلارّ وح البشاريّ الحقيقة اإلنسانّية والرّ 
ًا فااأن موا فيهااا الّنظاار، هااذا هااو الااّدليل ت األجااواء وتحلياال الّترةيااب ، فهااذه المسااألة دقيقااة جاادّ وتشااتّ 
نّي اه حتّااى يونااه ال قااالء بميااوان ال قاال واإلنلاااج، أّمااا لااو استبشاار الااّروح اإلنساااّنااالااّذي بيّ  ال قلاايّ 

ى سم ه الّروحاني وتمّلكه اإلحساس الّروحاني، فننه وانجذب إلى الملكوت وانفتحت بليرته وتقوّ 
ة، وساانتكّلل غاادًا عاان يشاااهد بقاااء الااّروح ةمااا يشاااهد الّشاامس، وتحيطااه البشااارات واإلشااارات اإللهّياا

 الّدالئل األخرى.
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