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درا ا    كّنا نبحث بااممس ياي موضاول خلاود الاّروح ل يااعلت رّن لرارح الاّروح اون اانّي وا 
هاو يعلى نوعينل يعني ل  نوعان من اميعال ونوعان من اودراكل نول يكون بوا اة  امعضااء 

درا ااات  ااانل يياارب بهاالع العااينل وي اامأل بهاالع املنل وااال ّلت بهاالا اللّ   الحقيقاا هاالع رعمااال الااّروح وا 
بوا اااة  العاااينل   اون اااانّي  ول ّنهاااا بوا اااة  امعضااااءل يعناااي رّن الّراكاااي راااو الاااّروح ول اااّن الّر يااا
  ان.والّ امأل رو الّروح ول ن بوا ة  املن والّناةق رو الّروح ول ن بوا ة  اللّ 

 
عضاء مثا ً ورو ياي حاال الّناوت يات الّروح ورعمالها يكون بدون اموالّنول اآلخر من لررّ  

يااارب بااادون عاااينل وي ااامأل بااادون رلنل واااال ّلت بييااار ل اااانل ويمذاااي بييااار  ااادتل وبال ملااا  يهااالع 
ق حدوثا  بعاد عااتل وكاللك الّلرّريات بدون وا ة  امعضاءل وكثيرا ً ما يارب ياي مناما  ماا يلحّقا

 يااالعين ت لاارب  تّ  لالت الّر يااايااي عاا م ااةل  يااي عااالت اليقّاا ل ثااّت لحاا ّ  ر علياا  حاا ّ كثياارا ً مااا يلعاالّ 
الم اااي  القراايرة يااي عااالت اليقّاا ل ول ااّن اون ااان يااي عااالت الّر يااا ياارب الياار  ورااو يااي الّذاار ل 
وارب يي عالت اليقّ  الحال ويي عالت الّنوت يرب الم القب ل ونهايا  ماا يةويا  بالو ااكّ الّ اراع  

يااي عااالت الّنااوت يةااو  الّذاار  والياار  يااي يااي عااالت اليقّاا  عذااران ير ااخا ً يااي الّ اااع ل ول ّناا  
ل و ااير ةرياا  عااينل مّن  ااير الااّروح علااى نااوعينل  ااير ماان سياار وا ااة  ورااو الّ ااير الّروحااانيّ 

ك بالوا اااة  وراااو الّ اااير ال  ااامانّيل ك اااير الّةياااور اّللاااي لةيااار والّةياااور المحمولااا  اّللاااي للحااارّ 
وت يذاعر  ت ت يارب وت ي امأل وت يحاّس بوا ة  حام ل ورّما ياي و ات الّناوت يال  اد يكاون كالمّيا

ل وراو ياي رالع الحاال ر ثار نفاولا ً    القاوب اون اانّي ل ول اّن الاّروح حايّ وت يدركل يعني للعةّ  باا ،
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درا ا ًل يمث   ولنا بفناء الّروح بعد موت ال  د كمث  لروّ  ر هاك ةير ب اب  ل ّ ابرنا وةيرانا ً وا 
 فصل ورلا ال  د كالقفص والّروح كالّةير.  ل  ير القالّةير ت يهمّ   فر  مأل رنّ 

 
فاصل قلهلا الّةير )ر  ةير الّروح (ل ةيرانا ً يي عالت الّنوت بدون رالا ال ونحن ناحظ رنّ  
ل بااا   ّن  ح ااااس للاااك الّةيااار يهااااد وادرا الااا  للوّ اااأل ك ااار القفاااص ياااالّةير باااا ، وم ااالقرّ لاااو  لا ً 

حيت  لى  ّن  الّنعيتل مّن  ليس للّةير الّذكور  ن  وابلها   يهدادل ويي الحقيق   ّن  ينلق  من ال 
رعّت من  ةا ا  مان القفاصل ورالا راو  اب  رارل الّذاهداء بنهايا  الّةار  والّ ارور  لاى ميادان 

وكللك يانّن نهايا  ماا لارب عاين اون اان ياي عاالت اليقّا  م ااي   اير  ااع  واحادةل مّن  لالفداء
ح الااّروح بوا ااة  ال  اادل ول ّنهااا بعااين البراايرة والعقاا  لاارب رمراكااا ولاادرك راالا رااو مقاادار لراارّ 

رنحاءرااال ول لذااو رحوالهااا ولااّدبر رموررااال بينمااا لااو كااان الااّروح عااين ال  ااد للااهت رن ل ااون  ااّوة 
 بريرلها محدودة بللك ريضا ً. 

 
ّروح و ّولا  بادون  لا ً لبّين رّن الّروح سير رلا ال  ادل ورّن الّةيار سيار القفاص ورّن نفاول الا 

ياي العما ل ماثا ً لاو انك ار  لت اآللا  يرااحبها م المرّ وا ة  ال  د رذّدل من ر   رلا لو لعةّ 
ل رلا من  مل  البارارين   يال ال  حّي حاضرل ولو انهدت البيت يراحب  با ، م لقرّ القلت ولعةّ 

مار  ويراّ  والعا    على بقاء الّروح ل ورناك دلي  آخرل رلا ال  د يضعو وي امن ويالعقليّ 
وي ااالرا ل بااا  رحياناااا ً لقةاااأل الياااد والّر ااا  ولخلاااّ  القاااوب ال  ااامانّي ل ياااالعين لعماااى واملن لراااّت 
والّل ان يبكت وامعضاء لبلى بمر  الفلا،ل وباتخلراار يقاد ينالقص ال  اد بال ّلّيا  والاّروح باا ، 

ت اخالالل ول ان حينماا يبللاى   ت يعلراهاا نقاص و   وادرا الا  الّروحانّيام لديت على حال  امراليّ 
ر ت ررا رو عنادما لليّباال  د كّل  باممرا  والعارات يحرت من يي  الاّروح ل كاالمرآة عناد ل ّ ا

 ينعكس ذعال الّذمس ييهال وت يّهر ييضها.



 وضات عبدالبهاء من مفا -من آثار حضرة عبدالبهاء  –خلود الروح )الدرس الثاني( 
 

www.oceanoflights.org 

 

 
ا رّن الاااّروح اون اااانّي لااايس باااداخ  ال  ااادل مّنااا  م اااّرد ومقاااّدس عااان و اااد  ااابق ورن  بّيّنااا 

ق الّذامس باالمرآةل لين رماا مان ذاةن ام  ااتل با  لعّلاق الاّروح بال  اد كلعّلالّلاالّدخول والخارو  ا
  ال  ادل براحّ  والخار  رّن الّروح اون انّي بحال واحدةل ت لمر  بمار  ال  ادل وت لرا ّ 

 يا لرير عليل  وت ضعيف ل ت لليل  وت حقيرةل ت خفيف  وت راييرةل يعناي ت يعلار  الاّروح ر ّ 
ر ب اااب  يلاااور ال  اااد ولاااو راااار ال  اااد  اااقيما ً ضاااعيفا ً و ةعااات امياااد  وامر ااا  للاااةثّ خلااا  وت 

 ت  ّوة الّ مأل والبرر. ل ن واخللّ وام
 

ق رّن الّروح سير ال  دل وبقا ع ليس مذروةا ً ببقاء ال  دل ب  الّروح ياي ض  ولحقّ  لا ً الّ  
كماااا يل ّلاااى ويّهااار ياااي  نهايااا  العّمااا  لااا   ااالةان ياااي عاااالت ال  ااادل وال ّلاااى نفاااولع وا لااادارع 

 رت حرمت من رذّع  الّذمس.الّذمس يي المرآة. ينلا انك رت المرآة رو ليبّ 
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