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ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ،وﻗﺘﺘﻮن ﺑﺨﯿﺮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ .اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم و ﮔﺮاﻣﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺪن
اﺧﺮوی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه اﻟﺤﻤﺪﷲ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده وﻟﯽ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮن ﻋﺮض ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺪن ﻣﺎدی ﮐﻤﯽ دﭼﺎر اﺑﻬﺎم ﺷﺪم .در ﻣﺒﺎﺣﺚ ده ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺲ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ روح اﻧﺴﺎن ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و روح ﮔﺮگ ﺑﺪن ﮔﺮﮔﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اون وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎزش در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ را ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﮕﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ روح را ﻧﺪارد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﮔﺮگ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ روح و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی
ﺑﺪن ﻣﺎدر ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز روح اﻧﺴﺎﻧﯽ اون ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﻧﯿﺎ ،ﻫﯿﭻ
دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﺮزﺧﯽ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﺪ روح اﻧﺴﺎن در ﻗﻮس ﻧﺰول ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﺛﺎﺑﺘﺶ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ
در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،و در ﻫﻤﻮن ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺎدی را ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﯾﻢ و ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﺎدی ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻀﺎدی دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ ،اﮔﺮ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﯾﺪ ،اﺟﺮﺗﻮن ﺑﺎ آﻗﺎ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ )ع( ،اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪن ﻣﺎدی ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ روح در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ آن ﺑﺪﻧﯽ را ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺴﺎزد .آری! ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﻘﺶ روح ﻣﺎدر در ﺟﻨﯿﻦ و در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺪن
ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ روح ﺟﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه آن روح

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺪن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ّ
ﮐﻠﯽ در ﺷﮑﻞدادن ﺑﺪن ﺟﻨﯿﻦ ﺑﯽﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ
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