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 الّروح والعقل والّنفس

 
 الّسؤال: ما الفرق بين العقل والّروح والّنفس؟ 

 
  ّّ ّّ وروح  نسووان ّّ وروح حيوووان : روح نيوواي الجوووا : بّيّنووا موون ّبوول اّن اسرواح امسووو انوووّا

ّّ والّروح القدس.  وروح  يمان
 

ّّ فهّ القّوة الّناميو اّليّ يحصل من يأثير سائر   الكائنات فّ الحّيو. اّما الّروح الّنياي
 

ّّ فهوووّ القوووّوة الجامعوووو الحّساسوووو اّليوووّ ييحّقووو  مووون ير يووو  العناصووور   واّموووا الوووّروح الحيووووان
واميزاجهوواو وعنوودما ينحووّل تووكا الّير يوو  يفنوو  ينووي القووّوة وينمحووّ ايضوواسو مثنهووا  مثوول تووكا الّسوورا  

ّنوول تووكا الّير يوو  يعنووّ ييفووّرق الووّكي يضووّء ياجيموواّ الفييوول والووّدتن والّنووار وير يبهوواو وعنوودما ييح
 اسجزاء المرّ يو عن يعضها ينطفئ تكا الّسرا  ايضاس.

 
ّّ اّليّ يمياز بها اإلنسان عن الحيوان فهّ ينوي الوّنفس الّناطقووو وتوكان   اّما الّروح اإلنسان

ّّ والّنفس الّناطقو تما عنوان شّء واحدو وتكه الوّروح اّليوّ يعور  ف فوّ االسمان اي الّروح اإلنسان
طقووووو محيطووووو يسووووائر الكائنوووواتو ويكشوووو  حقووووائ  اسشووووياء يقوووودر اصووووطلح الفلسووووفو يووووالّنفس الّنا

االسوويطاعو اليشوورّ وو ويّطنووخ عنوو  اووواّت المم نووات ويأثيرتوواو و يفّيووو الموجووودات واصائصووهاو 
ّّ ال يّطنووخ عنوو  الحقووائ  الّلتويّيووو واسسوورار اإللهّيوووو  ووالمرآة  ولكّنهووا  كا لووي يؤّ وود يووالّروح اإليمووان

ّفافو فإّنها محياجو  ل  اسنوارو فوإكا لوي يسوطخ اشوّعو الّشومس عنيهوا ال مهما يكن صافيو لطيفو ش
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و الّروح يمنزلوو الّسورا  والعقول  ّّ يم نها اكيشاف اسسرار اإللهّيوو اّما العقل فهو ّّوة الّروح اإلنسان
ل يمنزلووو اسنوووار الّسوواطعو موون الّسوورا و الووّروح يمنزلووو الّشووجر والعقوول يمثايووو الّثموورو فالعقوول  مووا

ّّ لها.  الّروح وصفيها الّلزمو لها  شعاّ الّشمس اللزي الّكاي
 

ن  ان مايصراس غيور اّنوك  امول واف    فعنوي ي ان يفّ وروا فوّ كلوي وسويّطنعون  فهكا البيان وا 
 عن  يفصينك  ن شاء هللا.
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