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 حكمة ظهور الّروح في الجسد

 
 الّسؤال: ما حكمة وجود الّروح في الجسد؟ 

 
الجواب: حكمة ظهور الّروح في الجسد هيي نّن اليّروح اساسيااّي ود رية رحمااّ ية نجيب نن  

تسيينر فييي جم ييا المراتييبر اّن سيينرها وحركتهييا فييي جم ييا مراتييب الوجييود  كييون سييب ا    تسييابها 
نّن إاسيييااا   سييينر فيييي ااخيييال ي الملتففييية ولتاّايييد فيييي الممالييي  المتريييّددة باظييياي ال ميييا تر ميييث   ليييو 

وترتنب   شّ  نّن ذل  نؤّدي إلى كسب ال مالر اّاه  شاهد ملتفف البفدان والمااظر والممالي ر 
و ّطفييا عفييى شييؤون سيياور اامييي ونحوالهييار و حيي ي عفمييا  بجيراف يية البفييدان وليير   ييااوا المماليي  

و ّطفييا عفييى عييادات الّشييروب ونل خهييا وتاالنييدها وليير  اتيياو  المداّ يية ورخييّي الر ييرر  وبييداورهار
و اف عفى س اسة الحكومات ومادرة كّد ممف ة وكفاءتهار وكذل  روح اساسيان عايدما تسينر فيي 
مراتيييب الوجيييود وتايييال كيييّد رت ييية وماييياير   شيييّ  نّاهيييا ت تسيييب ال ميييا ت حتّيييى وهيييي فيييي الّرت ييية 

وفض   عن هذا فإّاه نجب نن تظهر آثار كما ت الّروح في هذا الرالي حّتى  ح د الجسمااّ ةر 
ال ون عفى اتاو  غنر متااه ةر وتحّد الّروح في جسد اساسان وتتجّفيى الفنوضيات اسلهّ يةر ميث   
ن لييي تفييا  نجييب نن  سييطا شييرام الّشييمر عفييى اارا لتترّبييى ال اواييات اارضييّ ة  حرارتهييار وا 

ارتها وتسيطا  ششيّرتها عفيى اارا لظّفيت  يرندا  جيرنا  دون اميّو وح ياةر وكيذل  إذا الّشمر  حر 
لي تظهر كما ت الّروح في هذا الرالي   نر عالما  ظفمااّ ا  حنوااّ ا  محضا ر ول ين  ظهيور اليّروح 

نر هييذا الرييالي اورااّ ييا ر فكمييا نّن روح اساسييان هييي سييبب ح يياة جسييد ر فييي اله كييد الجسييمااّي   يي
فكذل  الرالي  مانلة الجسيد واساسيان  مانلية روحيهو ففيو  اساسيان وظهيور كميا ت اليّروح وتجّفيي 
نايييوار الرايييد فيييي هيييذا الريييالي ل اايييت اليييّدا ا جسيييدا  بيييدون روحر وكيييذل  هيييذا الريييالي  مانلييية الّشيييجر 
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الّثمرر ففو  الّثمر ل ان الّشجر عد ي الفاودةر وفض   عن ذل  فإّن هذ  الراا ر واساسان  مانلة 
وااجناء وهذا الّتركنيب فيي جسيي اساسيان إّاميا تجيذب اليّروح وتريّد ميااط سيا  لهيار في  بيّد إذا  مين 
ر ظهيييور اليييّروح ر ومثفهيييا فيييي ذلييي  كمثيييد الميييرآة الّ ييياف ة اّلتيييي   بيييّد ونّاهيييا تجيييذب نشيييّرة الّشيييم

وتستضيء وتظهر فنها ا اركاسات الرظ مةر  رايي ليو اجتمريت هيذ  الراا ير ال واّ ية وترّكبيت 
عفييى الييّاظي الّطب رييّي فييي كمييال استاييان ل ييارت ميايياط ر الييّروحر ولتجّفييى الييّروح فنهييا بجم ييا 

ت يا  ال ما تر ف   اال في هذا المااي  رد ذل  ما لنوي تانل شرام الّشمر في الميرآة؟ اّن ا ر 
يير ت المييرآة  ض  بيينن حايياوش ااشيي اء سييواء ن ييان روحااّ ييا  ني جسييمااّ ا   اتضييي ذليي ر وهييو نّاييه إذا و 
 حنث تاابد الّشمر لظهر شرام الّشمر فنهار وهكيذا لّميا تترّكيب الراا ير وتمتين  عفيى نشير  

 وi(وذلك تقدير العزيز العليماظي وترتنب ونسفوب تظهر روح اساسان وتتجّفى فنها )
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