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 الحياة األبدّية والّدخول في الملكوت

 
إّنكككككل عنكككككال عكككككن الحيكككككاة األبدّيكككككة والكككككّدخول فكككككي الملككككككوت  وال كككككوا  إّن الملككككككوت فكككككي  

االصككح ا الّاككا رّق يلككال لككء الّنككماء لكككّن  ككها عحبيككر وعوككبيء ال حليلككة وال وا كك   ألّن الملكككوت 
 و عالم روحانّي وعالم رحمانّي ومركز ليس بمكان وال  نم بّل  و ملّدس عن الّزمان والمكان  

الّنككلحنة اهلهّيككة وم ككّرد عككن ال نككم وال نككمانّيات ومنككّزا ملككّدس عككن  و ككام عككالم اهننككان  ألّن 
الّعحديكككد فكككي المككككان مكككن خصكككاوا األ نكككام ال األرواا  والمككككان والّزمكككان محيحكككان بال نكككد ال 

 بالحلل والّروا 
 

في موض  صكيير يوكيل وكبرمن مكن األرأ ال  كثكر فاناروا إّن  نم اهننان لء مكان  
مككن هلككل  ولكككّن الككّروا والحلككل اهننككانّي ينككير فككي  ميكك  الممالككل واأل ككاليم  بككل فككي  ككها الفضككاء 
الّنماوّق الّهق ال يعنا ى  ومحكي  بككّل مكا فكي الككون  ويكعوكي مكا فكي الّحبلكات الحليكا ومكا ككان 

هككا حّيككز وال مكككان  واألرأ والّنككماء بالّننككبة للككّروا علككى بحككد ال يعنككا ى  هلككل ألّن الككّروا لككيس ل
نككواء  ألّن لهككا فككي كليهمككا اكعوككافات ولكككّن ال نككم محصككور فككي مكككان وال علككم لككء بمككا  علككى حككدّ 
 نواا 
 

و ّما الحياة فهي على  نمين: حياة ال نم وحياة الّروا   ّما الحيكاة ال نكمانّية فهكي عبكارة  
وا فهكككي عبكككارة عكككن الحيكككاة الملكوعّيكككة  والو كككود الملككككوعّي  كككو عكككن حيكككاة ال نكككد  و ّمكككا حيكككاة الكككرّ 

ن ككان  االنعفاضة من الّروا اهلهّي و و االنعحاش من نفحات روا اللدس  فالحيكاة ال نكمانّية وا 
ين عكككدم صكككر  ومكككوت محلكككا  مكككث   إّن اهننكككان لهكككا و كككود ّيكككر  ّنهكككا عنكككد الملّدنكككين الّروحكككانيّ 
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ن مو ود و ها الح ر  يضا  مو ود   ولكن  ين و كود اهننكان مكن و كود  كها الح كرج فكالح ر وا 
كككككان مو ككككودا  ولكككككّن و ككككودا عككككدم بالّننككككبة لو ككككود اهننككككان  والملصككككود مككككن الحيككككاة األبدّيككككة  ككككو 

وا اللكككدس كمكككا ينكككعفيأ الكككورد مكككن فصكككل الّر يككك  ال ديكككد وننكككماعء رّ الكككاالنعفاضكككة مكككن فكككيأ 
ل لككء حيككاة وكانككت الحيككاة  مادّيككة  لكّنككء نككال حيككاة ونفحاعككء  فككاناروا إّن  ككها الككورد كككان فككي األوّ 

 ديدة حينما  دم مونم الّر يك  وفاضكت نكحاوبء و وكر ت ومنكء الّنورانّيكة بحرارعهكا فاصكب  عحكرا  
 بالّننبة إلى الحياة الّثانّية  ي ممات  ىفي نهاية الّحراوة والّلحافة  فحياة  ها الورد األول

 
والملصد  ّن الحياة الملكوعّية  ي حياة الّروا و ي حيكاة  بدّيكة منز كة عكن الّزمكان والمككان  

كالّروا اهننانّية اّلعي ال مكان لها  ألّنل لو بحثت في  نكم اهننكان مكا و كدت للكّروا مكانكا  وال 
ا  كها الّوكمس كعحلّ  ا بهها ال نمدة ال مكان لها  بدا   لكن لها عحلّ مو حا  خاصا   ألّن الّروا م رّ 

ا بهككا  فحككالم الملكككوت علككى  ككها المنككوال بهككها المككرآة  فلككيس للّوككمس مكككان بككالمرآة ولكككن لهككا عحّلكك
ملّدس عن كّل ما يرى بالحين  و يدرل بيير كا مكن الحكواس كالّنكم  والّوكم والكّهّو والّلمكس  فهكها 

إّنككل لككو بحثككت فككي  نككم الحلككل المو ككود والمنككّلم بو ككودا فككي اهننككان  يككن مكانككء مككن  نككمءج 
اهننان بالحين والّنم  وناور الحواس ال ع د ويوا  بينما  و مو ود  إها  ليس للحلل مككان ولككن 

ا بالللككك   وككككهلل   فككككهلل الملككككوت  والمحّبكككة  يضكككا  ال مككككان لهكككا بكككل لهكككا عحّلكككلكككء ع  كككة بكككالم ّ 
ملكوت فهو بمحّبة هللا واالنلحكا  ا باهننان   ّما الّدخول في الالملكوت ليس لء مكان بل لء عحلّ 

 والّعلديس والّعنزمء  ويكون بالّصدّ والّصفاء والوفاء واالنعلامة والّعضحية 
 

ّ  وحككيّ     لكككّن  ككاالء الككّهين  ككم مامنككون  بككدقّ  إها  اعضكك  مككن  ككها البيانككات  ّن اهننككان بككا
الّنفوس المحع بكة عكن الحكّا مك   بة يحني  بدّية   ّما عللون هللا ومو نون بء فحياعهم حيّ باهلل ويحبّ 

ة والّافكر  يضكا  ة وبالّننبة لحياة المامنين عدم  مث   إّن الحين حّيك ّن لهم حياة لكّنها حياة المانيّ 
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حّي ولكّن حياة الّافر بالّننبة لحياة الحين عدم  و ها الح ر لء و ود واهننكان  يضكا  لكء و كود  
نان عدم وليس لكء و كود  ألّنكء إها عكوفي اهننكان وع وكى ولكّن و ود الح ر بالّننبة لو ود اهن

 نككمء وصككار محككدوما  فصّنككء يصككير  مككادا  كككالح ر والعّككرا   إها  صككار مككن الواضكك   ّن الو ككود 
ن كان و ودا  ولكّنء عدم بالّننبة إلى الو ود اهننانّي  وكهلل الّنفوس المحع بكة عكن  ال مادقّ  وا 

ن كككان لهككا مككن و ككود فككي  ولكككّنهم محككدومون ومفلككودون   ككها الحككالم وفككي الحككالم األخككروقّ الحككّا وا 
 بالّننبة للو ود اللدنّي الحاوزمن بء  بناء ملكوت هللا 
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