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، اْعَلْم  زِ ذا العاملَِ النَّاُسويتيِ واحلَييِ هَ  ىلُرُجوِعِه إِ أَمَّا ما َسأَْلَت َعِن الرُّوِح وَ و  الُعْنُصرِيِي

ُروٌح نبايتٌّ ُروٌح َحيواِنٌّ ُروٌح إْنساِنٌّ ُروٌح  :األَْقساِم اخلَمَسةِ  ىلِسُم إِ قَ ن ْ اته ت َ ليَّ َأنَّ الرُّوَح كُ 
يٌّ  إمياِنٌّ ُروٌح ُقدِسيٌّ    إٓلِه

 
َفرِدَ  ُن ْ

َبِعُث ِمْن اْمِتزاِج الَعناِصِر امل ِة أَمَّا الُروُح النَّبايتُّ فَ ُهَو الُقوَُّة النَّاِميُة الَِِّت تَ ن ْ
َبِعَثٌة مِن اْمِتزاِج أَمَّا الرُّوُح احلَيواِنُّ فَ ُهَو قُ وٌَّة َحسَّاسَ و واحلَراَرِة،  عاَونَِة املاِء وآلَواءِ ومُ  ٌة ُمن ْ
ًة للَمْحُسوساِت، وأَمَّا الرُّوُح اإلْنساِنُّ كَ ِر ًة يف اأَلْحشاِء ُمدْ ًة ُمتَ َولِيدَ ناِصَر َحيَّ ْمِتصاِص عَ وا
دْ باَرٌة َعِن الُقوَِّةالنَّاطِ عِ 

ُ
حُسوساِت، فهذِه اأَلْرواُح يف ِة للكُ رِكَ َقِة امل

َ
ْعُقوالِت وامل

َ
لِيياِت وامل

ُم سائِِر َمها ُحكْ ، أَلنَّ ُحكُ اُروحً  أَْهِل احلَِقيَقِة ال تُ َعدُّ ُتِب الَوْحِي وُعْرِف ِح كُ َل اْصطِ 
 ما ُهَو ُمَصرٌَّح يف لِب كَ رِي واالْنقِ وِث والت َّْغيِ واحلُدُ  ْوِن والَفسادِ ائِناِت ِمْن َحيُث الكَ الكَ 

ْوتَ دَ ﴿ :يِل َحيُث يُقولُ اإِلنِْ 
َ
ْوتدْ لِيَ  ىِع امل

َ
 ﴿ 1ى﴾ِفُنوا امل

َ
 ُهوَ  َجَسدٌ  جَلَسدِ ِمَن ا وُلودُ امل

ْوُلودُ و 
َ
يَت كاَن َحي  ِفُن ذَ دْ ي كاَن يَ نَّ الَّذِ ، واحلاُل إِ 2﴾مَن الرُّوِح فَ ُهَو الرُّوحُ  امل

َ
 اِلك امل

ْجد حَ ٍة وُروٍح َحيواِن وُروٍح انطٍق إِ ياٍة نباتِيَّ ِبَ 
َ
ِم َم ِبَْوتِِه وَعدَ كَ ْنساِن، أَمَّا املِسيُح َلُه امل

، وابجلْ ِمَن الرُّوِح اإلمياِنيِ املَلكُ  االشَّْخَص كاَن ََمُْرومً  ِلكَ َأنَّ ذَ  َحياتِِه َحيثُ  ِه ذِ مَلِة هَ ويتيِ
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ا ََتَْت االنِقَل ا ََْل إِ ا وال ُرُجوَع ٓلَ ٓلَ  ةثُة ال َعْودَ َل اأَلْرواُح الثَّ  وِث والَفساد، دُ ابِت واحلُ َّنَّ
ِة ِسيَّ اِمِل والُقوَِّة الُقدْ بارٌَة َعِن الَفيِض الشَّاِمِل والَفْوز الكَ أَمَّا الرُّوُح اإِلمياِنُّ امللكويتُّ عِ 

ْسَتِفيَضِة ِمْن َحْضَرِة احلَقاِئِق النُّورانِيَّ  ىوالتََّجلِيي الرَّْْحاِنيِ ِمْن ََشِْس احلَِقيَقِة عل
ُ
ِة امل

ْجدُ َِ  دَ ييِ ا أُ ذَ وُة الرُّوِح اإِلْنساِنيِ إِ ِه َحيَ ِة، وهذا الرُّوُح َِ الَفْردانِيَّ 
َ
ِسيُح َلُه امل

َ
 :ِه كما قاَل امل

ْوُلودُ ﴿
َ
هذا الرُّوُح َلُه َعْود وُرُجوٌع ألَنَُّه ِعبارٌَة َعْن نُوِر احَلقِي و ، 3﴾ِمَن الرُّوِح فَ ُهَو الرُّوحُ  امل

طْ 
ُ
ْجد حَ ٓلَِ  اَلِق، وَنظرً والَفيِض امل

َ
ِسيُح َلُه امل

َ
قاِم امل

َ
ْعَمدان َم بَِ كَ ذا الشَّْأِن وامل

َ
نَّ يوَحنَّا امل

ْوُعودُ ُهَو إِ 
َ
وَقدَ  يليا امل

َ
قاِم ِمْثُل السُّرُِج امل

َ
ِسيِح، وَمَثُل هذا امل

َ
ا ِمْن ِة إِ َأْن أْييتَ قَ ْبَل امل َّنَّ

شاكِ َحيُث الزُّ 
َ
ُث اإِلْشراُق وِمْن َحي ي ََتَْتِلُف وأَمَّا ِمْن َحيُث النُّوُر واِحدٌ جاجاُت وامل

ث َُّر وال اْفِتاَق، هذا وال اْخِتلَف وال َتكَ  دَ ِعباَرٌة َعِن اآلَخِر ال تَ َعدُّ  كلُّ واِحدٍ ََْل   واِحدٌ 
  )عبدالبهاء عبياس(    ُهَو احَلقُّ وما ََ ْعد احَلقِي إالَّ الضَّللُ 
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