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 الّنفس الّناطقة بعد صعود األرواح

 
الّسؤؤؤ:ابم بمؤؤؤاما لقؤؤؤوا الؤؤؤّنفس الّناطقؤؤؤة بعؤؤؤد مفاررؤؤؤة األنسؤؤؤاد وصؤؤؤعود األرواح  ولنفؤؤؤر   ّن  

ة. فبمؤاما لقؤوا الؤّنفس والح ؤاة األبدّ ؤ دة بفيوضؤات روح القؤدس لقؤوا بؤالونود الحق قؤ ّ الّنفوس الم:ّيؤ
 الّناطقة لألرواح المحلنبة 

 
الؤؤؤبع   ّن النسؤؤؤد نؤؤؤوقر و ّنؤؤؤا رؤؤؤارا بالؤؤؤّماته والؤؤؤّروح عؤؤؤر  و ّنهؤؤؤا رارمؤؤؤة  النؤؤؤوايم   ؤؤؤنّ  

بنؤؤوقر البؤؤدنه بينمؤؤا  ّن الؤؤّنفس الّناطقؤؤة قؤؤ  النؤؤوقر والنسؤؤد رؤؤارا بهؤؤاه ف ؤؤو ل  ؤؤ  العؤؤر     
 النسا فنوقر الّروح باق.

 
ه  عنؤ  ل سؤت بهما النسد ثان ًا إّن الّنفس الّناطقة    الّروح اإلنسانّ ة ل س لها ر اا ح ول ّ  

دة عؤن ملؤ ه بداخل قما النسد ألّن الح وب والّدخوب من خصارص األنساا والّنفس الّناطقة منؤرّ 
وما كانت ف  األصل داخ ة ف  قؤما النسؤد حلّؤ  لحلؤاد بعؤد خرونهؤا إلؤ  مقؤّره بؤل كؤان ل ؤّروح 

لّسؤؤؤراد فيهؤؤؤا ق قؤؤؤما الّسؤؤؤراد بؤؤؤالمرآةه فحينمؤؤؤا  كمؤؤؤل صؤؤؤفاء المؤؤؤرآة  سؤؤؤط  نؤؤؤور اق بالنسؤؤؤد كلعّ ؤؤؤلعّ ؤؤؤ
ما ل ّبؤؤؤ انكسؤؤؤرت يخلفؤؤؤ  الّنؤؤؤوره فؤؤؤالّنفس الّناطقؤؤؤة فؤؤؤ  األصؤؤؤل    الؤؤؤّروح رت المؤؤؤرآة  و و  هؤؤؤره وا 

اإلنسؤؤانّ  لؤؤا لاؤؤن حالهؤؤة فؤؤ  قؤؤما النسؤؤد ولؤؤا لاؤؤن رارمؤؤة بؤؤا حلّؤؤ  لحلؤؤاد بعؤؤد لح يؤؤل قؤؤما الّلركيؤؤي 
النسدّ  إل  نوقر لقوا باه بل إّن الّنفس الّناطقة ق  النوقر والنسد رؤارا بؤاه فؤالّنفس الّناطقؤة 

ولؤؤا لحصؤؤل بواسؤؤطة قؤؤما النسؤؤده واا ؤؤة مؤؤا قنالؤؤ   ّن لعّينؤؤات الؤؤّنفس  لهؤؤا  خصؤؤّ ة مؤؤن األصؤؤل
فؤ   ى وللرّر  ولحصل ع   مرالي الامابه  و  ّنهؤا ل ؤلّ صالها ف  قما العالا للقوّ الّناطقة ول خّ 

  سفل دركات النهل محنوبة محرومة عن م اقدة آ ات هللا.
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*** 

 
اإلنسانّ     الؤّنفس الّناطقؤة بعؤد صؤعودقا  الّس:ابم ما ق  الواسطة اّلل  للرّر  بها الّروح

 من قما العالا الفان  
 
فؤؤ  العؤؤالا    ل ؤؤّروح اإلنسؤؤانّ  بعؤؤد رطؤؤ  ع رلؤؤا مؤؤن النسؤؤد الّلرابؤؤ ّ النؤؤوايم  حصؤؤل الّلرّرؤؤ 

اإللهؤؤؤّ  إّمؤؤؤا بالفضؤؤؤل الّصؤؤؤرل والموقبؤؤؤة الّراانّ ؤؤؤة  و بط ؤؤؤي الم فؤؤؤرة واألدع ؤؤؤة الخيريؤؤؤة مؤؤؤن سؤؤؤارر 
 ات الع  مة اّلل  لنر  باسما.و بسبي الخيرات والمبرّ الّنفوس اإلنسانّ ة  
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