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 الّروح والعقل يظهران في اإلنسان حين والدته

 
الّسؤال: هل لإلنسان عند والدته عقل وروح؟ أم أّنهما يظهرران تردريّّيات تاعرات لنمرّوو  أو أّنره  

 ال يحصل عليهما إاّل اعد كمال نمّوو؟
 

ّم، الّواب: إّن ابتداء تكوين اإلنسان على سطح الكررة اررضرّيي يهراه تكوينره فري رحرم ار 
فالّنطفي تنهأ وتنمو في رحرم ارّم االتّردريح حتّرى الروالدة ثرّم تسرتمّر فري الّنمرو والّنهروء حتّرى تصرل 
ي الّرهد والبلوغ، ولو أّنه في دور الّطفولي يظهر للعقل والّروح آثار في اإلنسان إال أّنهما  إلى دّر

ي الب لوغ يظهر العقل والّروح فري ليسا في رتاي الكمال بل يكونان ناقصين، وعندما يصل إلى دّر
نهايي الكمال، وكذلك كان تكوين اإلنسان في رحرم العرالم فري أّول أمررو كتكروين الّنطفري، ثرّم ترّقرى 
تدريّّيات في مراتاه ونما ونهأ حّتى وصل إلى رتاي البلوغ، وحينئذ ظهر العقل والّروح في اإلنسان 

ودين أيضر ات فري بدايري تكوينره ولكّنهمرا كانرا مكنرونين ثرّم في نهايي الكمال، وكان العقل والّروح مّو
رررودان أيضرررات فررري الّنطفررري فررري عرررالم الرررّرحم، ولكّنهمرررا مكنونررران ثرررّم  ظهررررا، رّن العقرررل والرررّروح مّو
رررد فيهرررا الّهرررّرة ولكّنهرررا مكنونررري مسرررتورة، حتّرررى إذا نهرررأت ونمرررت تظهرررر  يظهرررران، كالحّاررري إذ تّو

ائنات يكون تدريّّيات ، هرذا هرو القرانون الكّلرّي اإللهرّي الّهّرة بتمامها، كذلك نهوء ونمو ّميع الك
والررّنظم الّطبيعررّي، فالحّارري ال تكررون هررّرة اوترري، وال تكررون الّنطفرري إنسررانات دفعرري واحرردة، وال يكررون 
الّماد حّرات مّرة واحدة، بل االّنهوء والّنمو االّتدريح حّتى تصل إلى حّد الكمال  فّميع الكائنات 

ّيررات قلقررت مررن مبرردئها تاّمرري كاملرري، هيررر أّن كمالهررا يظهررر االتّرردريح، والقررانون مررن كّلّيررات ّو ئ
ررود واحرردة، والّنظررام اإللهررّي واحررد فرري ّميررع الكائنررات، صررويرات كرران أم  اإللهررّي واحررد وترّقيررات الّو

كبيررات، والكررّل تحررت قرانون واحررد، ونظررام واحررد، وكرّل حّارري مررود  فيهررا مرن البدايرري ّميررع الكمرراالت 
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ود فيها من البدايي ّميع الكمراالت الّنااتّيري ولكّنهرا كانرت مقفّيري ثرّم  الّنااتّيي، فمثالت هذو الحّاي مّو
لحّارري أّوالت الّسرراّ ثررّم ارهصرران ثررّم اروراّ ثررّم البررراعم ثررّم ظهرررت اعررد االتّرردريح، مررثالت ظهررر مررن ا

رود فيهرا ارالقّوة ولرو أّنره هيرر ظراهر، وكرذلك الّنطفري  ظهر الّثمر، وكّل هرذا مرن بدايري تكوينهرا مّو
مررن البدايرري حررائ ة لّميررع الكمرراالت كررالّروح والعقررل والاصررر والّهرراّمي والذائّقرري وااالقتصررار ّميررع 

ر ظراهرة ثرّم تظهرر االتّردريح، وكرذلك قلقرت الكررة اررضرّيي مرن المبردأ مرع ّميرع القوى ولكّنها هير
عناصرها ومواّدها ومعادنها وأّ ائها وترتيبها، ولكّن ظهور كّل منها كان االّتدريح، فقد ظهر أّوالت 

ّررودة الّمرراد ثررّم الّناررات ثررّم الحيرروان ثررّم اإلنسرران، أّمررا فرري البدايرري فكانررت هررذو ارّنررا  وارنرروا  مو 
كامني في الكرة اررضّيي ثّم ظهررت االتّردريح، رّن هرذا هرو هرأن القرانون ارعظرم اإللهرّي والّنظرام 
الّطبيعررّي العمررومّي الررّذ  يحرريا بّميررع الكائنررات والكررّل تحررت حكمرره، إذا نظرررت إلررى هررذا الّنظررام 

وين، برل إّنمرا ينهرأ العمومّي رأيت أّن كّل كائن من الكائنات ال يصل إلى حّد الكمرال امّررد الّتكر
ي الكمال   وينمو االّتدريح حّتى يصل إلى دّر
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