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 اإلىداء                                      
 

 .-صلى اهلل عليه وسلن–اهلل  عبدً  بفً  هحهدً  البشريةً  ـً إلى هعمٌ 

لى ك   .غير هبتدعو  هتٌبعً  كؿ  ا 

لى كالدم الطٌ ك   عز  – اهللى  داعيةن ، حيحً الصٌ  اإليهافً  .... الذم زرع في نفسي جذكرى بً يٌ ا 

عٌز كجٌؿ  –الدنيا، كجعمني اهلل  الحياةً  في ىذهً  الصالحةً  وً لً عهبلن صالحان هف أعها أف أككفى  -كجؿ  

 ، كستران هف النار. طريقان لو إلى الجنةً  -

لى كالدتي الٌطٌيبةً ك  ، كالتي احتضنتني هنذ أف نفخ اهلل كعمييا أعتهدي  .... التي بيا أكبري  ا 

 قدهيؾ، كرزقني اهللي  تحتى  الجٌنةي  ركتً ، بك ، كالنفس الٌزٌكيةً الٌطاىرةً  النقيةً  ، صاحبة الٌركحً في الٌركحً 

 رًؾ.ب  

لى إخكانً ك  لى الهؤهنيفى ك  ي،ي كأخكاتً ا   .كالهؤهناتً  ا 

، كذخران لي بعدى يحسناتً  في هيزافً و يجعمى  أفٍ  -عز  كجؿ   - اهللً  إلى هبتيمةن  بحًثي ىذاأىدم 

 .ههاًتي يكـى ال ينفعي هاؿه كال بنكًف إال هىٍف أتىى اهللى بقمبو سميـ
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 الشكر والتقدير                                   

ناء فيك جدير بالثٌ  ،حصىكال تي  عدٌ بنعهو كآالئو التي ال تي  الحهد كالشكر هلل الذم أنعـ عمي  

 بخالصً  ني أتقدـي ، فإ٧براهٌم: إ چ ڦ  ڦ  ڄچ كر، انطبلقان هف قكلو تعالى: كالشٌ 

، األستاذ الدكتكر "حافظ هحهد حيدر الجعبرم" الذم ستاذم الفاضؿً تقديرم إلى أي  شكرم كعظيـً 

 ىذا العهؿي  خرجى ى حتٌ  الطيبةً  هبلحظاتوً  هف عمى رسالتي، كالذم أفادنيً  اإلشراؼً  بكؿً فني بقى شرٌ 

 ، فكاف خير األستاذ ىك كخيرثهاني سنكاتو  و عمى هدارً هف عمهً  ة لو، كالذم انتيمتي مٌ في أبيى حي 

 . الجزاءً  خيرى  يعن   اهللي  الهشرؼ، جزاهي 

 :الدكتكر فضيمةً  الهناقشةً  لجنةً  مٍ عضكى  فً يٍ الكريهى  يفً شكرم إلى األستاذى  بخالصً  أتقدـي  اكه

 هناقشةً  بقبكؿً  ايهلتفضمً عطية صدقي األطرش  :الدكتكر فضيمةً خضر عبد المطيؼ سكندؾ، ك 

 الهبلحظات عمييا. إلبداء؛ سالةً ىذه الرٌ 

 ريعةً الشٌ  كميةى  كرً بالشٌ  ، كأخص  الخميؿً  جاهعةً  عمهيٌ رح الإلى ىذا الصٌ  هكصكؿه  كشكره 

 .الهكجييكف عـى األساتذة ىـ، كنً  عـى ، الذيف كانكا لي نً ذتيا الكراـً ىا، كأساتً بعهيدً  ههثمةن 
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 البحث صممخ  

 .فً اإلسالم"دراسة مقارنة" الباطنٌة والحركات األدٌان فً واحاألر تناسخ عنوان البحث:

 د صبلح الجعبرم.يٍ يى في  إعداد الطالبة:

 حافظ هحهد حيدر الجعبرم. إشراف أ.د:

فً  الباطنٌة والحركات األدٌانتيدؼ ىذه الرسالة إلى البحث في هعتقد تناسخ األركاح في 

 ، كدراستو دراسة هقارنة.اإلسالم

 كخاتهة. ،لة عمى هقدهة، كخهسة فصكؿاشتهمت الرسا

في الهقدهة عف أسباب اختيار البحث، كأىدافو، كأىهيتو، كحدكده، كالدراسات السابقة،  ثتي تحدٌ 

 هع تكضيحي لهنيجي في البحث، كخطكاتو كهحتكاه.

في الهفيـك اإلسبلهي؛ الٌركح بهثابة هدخؿ لبياف  الفصل األولالحديث عف الدراسة ككاف  بدأتي 

ة، كعف نٌ في القرآف كالسٌ  الٌركح ، ثـ تبل ذلؾ سبعة هباحث؛ عفالٌركحبتهييد لبياف هفيكـ  فبدأ

لمجسد، كعف الٌركح بالبدف، كعف هفارقة الٌركح ؽ ، كعف تعم  الٌركح ، كعف النفس ك الٌركح ؽمٍ خى 

 األركاح بعد هفارقتيا لمجسد. تبلقي األركاح كتعارفيا، كعف هستقرٌ 

فيو تعريؼ التناسخ كنشأة نظريتو، كهكقؼ  تي نٍ لحديث فيو عف التناسخ؛ بيٌ : كاف االفصل الثاني

 اإلسبلـ هنو.

ة كالجينية اليندكسيٌ  -ة: كاف الحديث عف تناسخ األركاح في األدياف الكضعيٌ الفصل الثالث

 كالبكذية.
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الييكدية -فةاكية الهحر  : كاف الحديث عف تناسخ األركاح في األدياف السهالفصل الرابع

 .الهسيحيةك 

، كهثاؿو -ركزاإلسهاعيمية كالدٌ -كاف الحديث عف التناسخ في الحركات الباطنية :الفصل الخامس

 عمى الحركات الباطنية القائمة بتناسخ األركاح.

 كصيات. النتائج كالتٌ  سالة بأىـٌ كبعدىا ختهت الرٌ 
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Abstract 

 

nts in Islam, " A Reincarnation in religions and esoteric moveme

Comparative Study ." 

 

Prepared by :Fohyd Salah Al-Jabari . 

Jabari .-Supervisor:  Dr. : Hafiz Mohammed Haydar Al

 

The purpose of this Master Thesis is to search in the belief of the 

reincarnation of soulsreligions and esoteric movements in Islam as a 

comparative study . 

The Master Thesis included an introduction ,five chapters and a 

conclusion . 

I began to talk about the study and the first chapter was an introduction to 

explain theIslamic conceptsouls and it consists of seven sections . 

The second chapter was about reincarnation, and consists of three 

sections.  

 The third chapter was about reincarnation in humanitarian religions - 

Hinduism, Buddhism and Genetic - . 

The fourth chapter was about reincarnation of souls in monotheistic 

religions - Judaism and Christianity - . 

The fifth chapterwas about reincarnation in esoteric movements - the 

Ismaili and Druze - as an example of movements esoteric argument in 

reincarnation. 

And then I concluded my Master Thesis with the most important results 

and recommendations. 
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 المقدمة                                  

، كنعكذ باهلل هف شركر كنتكب إليو ،كنستغفره ،كنستيديو ،كنستعينو ،الحهد هلل نحهده إفٌ 

 هللً  ييًد اهلل فيك الهيتد كهف يضمؿ فمف تجد لو كليان هرشدا، الحهدي  فٍ أنفسنا كسيئات أعهالنا، هى 

 ، كأشيدي ىدانا اهللي  لكال أفٍ  ا لنيتدمى ، كها كنٌ ، كنيانا عف االبتداعً باعى تٌ نا االبلـ كرزقى الذم ىدانا لئلس

 و. ه كرسكلي دان عبدي هحهٌ  ، كأشيد أفٌ إال اهللي  ال إلوى  أفٍ 

 كبعد:

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ : تعالى هصداقان لقكلوً ف  

 والحركات   األدٌان   فً األرواح   تناسخ   بعنكاف" الهكسكهةي  الرسالةي  جاءت ىذهً   ٖٓاإلسراء:  چی  

نها في البشرم   عمى العقؿً  لـ يحجٍر  الٌركحً  سر   وً بإخفائً  اإلسبلـى  أف   " لتؤكدى فً اإلسالم   الباطنٌة ؛ كا 

ي ف طي يتخبٌ  اإلنسافى  اإلسبلـي  ، كلـ يترؾً وً إدراكً  ، كفي هجاؿً في حدكدهً  يعهؿى  لو بأفٍ  ذلؾ تكجيوه 

ـى  أعطاهي  بؿٍ  ،يوالتٌ   ىيى  الٌركحي ، ك في األرضً  لو الخبلفةى  ؽي ها يحقٌ  ، كبقدرً وً حاجتً  بقدرً  كالطاقةى  العم

رنا أخبى  - كجؿ   عز   -اهللى  و سكاه، كلكفٌ ه ال يدركي أسرارً  هفٍ  كسر   ،- كجؿ   عز   -اهللً  هف غيبً  غيبه 

ى ال حتٌ  الٌركحً ب الهتعمقةً  األهكرً  بعضى  -ـكسمٌ ى اهلل عميو صمٌ -نبيوً  ةً الكريـ، كفي سنٌ  في كتابوً 

 ، كاألديافً فةً الهحرٌ  السهاكيةً  األديافً  أصحابً  هفٍ  طى كتخبٌ  ؿ  ضى  فٍ كهى  ؛طى كيتخبٌ  البشرم   العقؿي  يضؿ  

نها حافظى الفكريةً  الفمسفاتً  ، كأصحابً الكضعيةً   عف سبيؿً  بلؿً هف الضٌ  البشرمً  عمى العقؿً  ، كا 

ف  عنو إياه أك بها أخفاهي  وي هى عم   بها ، سكاءه اهللً   أهكرً  هفٍ  أهرو  ، أك أم   الٌركحً خاض في  فٍ هى  كؿ   ، كا 

 .كأضؿ   ضؿ   ، فقدٍ  - كجؿ   عز   – يا اهللي بعمهً  ستأثرالتي ا الغيبً 



 ص

 

كاف لو أثره ك  ،اإلسبلهي   عمى العالـً  فكره دخيؿه  "األركاحً  تناسخي " هعتقدى  في أف   كالشؾ  

 حبلا  -ىـاعتقادً  بحسبً -كا فيو ، ككجدي بو كثيره هف البشرً  ، فقد دافى البشريةً  الهجتهعاتً  كبيره عمى

 ، كتحقيقان لهصالحى العقكباتً  ، كطريقان إليقاعً الٌركحً اإللًو، اليكـ اآلخًر،  -يـ عف الغيبياتً لتساؤالتً 

 ىذا الهعتقدي  ، كانتشرى شكري تي  كال حهدي ال تي  لو ىدؼه كغايةه  كافى  قاؿ بوً  فٍ هى  ، ككؿ  ةً شخصيٌ  فرديةو 

، هي بذكرى  رعى ز  فٍ هى  دى جً ال كقد كي  ، كيؼى فةً الهحرٌ  السهاكيةً  ، كفي األديافً ةً الكضعيٌ  في األديافً  كتغمغؿى 

ا، بان كقيرن صٍ غى  كه إلى اإلسبلـً أف ينسبي  ارادك أ بؿٍ  ،بذلؾ اإلسبلـً  أعداءي  ، كلـ يكتؼً هي كنشرى  وي كدعهى 

 ، كخابى اإلسبلـً  أعداءي  بذلؾ، فخاب الحفظى  اإلسبلـً  ، كلديفً لكتابوً  كتبى  - كجؿ   عز   –اهلل  كلكفٌ 

   .يـ بالفشؿً ت هحاكالتي هسعاىـ كباء

بو  القائميفى  فى و، كتبيٌ و كجكانبى هفيكهى  فى كتبيٌ  عف ىذا الهعتقدً  ثى لتتحدٌ  الرسالةي  كجاءت ىذهً 

 -عٌز كجؿٌ  – ستأثر بو اهللي عمـ افيك  ؛الغيبً  في عمـً  رةن هف الخكضً ذلؾ، هحذٌ  يـ هفٍ كغرضى 

 يا.  يا كال نعمهي يعمهي  ، لحكهةو لنفسوً 
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 موضوع البحث:

 -ة قاؿ بو هف األدياف الكضعيٌ  فٍ يتناكؿ ىذا البحث هعتقد تناسخ األركاح، كبياف هى  

ة يٌ الييكد–فة األدياف السهاكية الهحرٌ أتباع قاؿ بو هف هىٍف ، ك -ةة كالبكذيٌ ة كالجينيٌ اليندكسيٌ 

 ،، كها يتناكؿ البحث الحديث عف ىذا الهعتقد عند الحركات الباطنية القائمة بالتناسخ-ةكالهسيحيٌ 

 ركز، كدراسة ذلؾ دراسة هقارنة.ههثمة باإلسهاعيمية كالدٌ 

 البحث:اختيار أسباب  

 :اآلتيةاألسباب يعزل اختيار ىذا البحث إلى 

جاهعة -الديف في كمية الدراسات العميا  هتطمبات نيؿ درجة الهاجستير بقسـ أصكؿاستكهاؿ  .ُ

 .-الخميؿ

 الرغبة في الكتابة في ىذا الهكضكع نظرا ألىهيتو، كحاجة الناس إليو. .ِ

 ؼ عمى هعتقد تناسخ األركاح، كعرضو عرضان هكضكعيان؛ لككنو هكضكعان ىاهان هتنكعان.التعرٌ  .ّ

 الهكضكع لبياف خطكرتو. ة عرض ىذابالرغـ هف أىهيٌ ،ندرة ىذا البحث في الهكتبة اإلسبلهية .ْ

فة، كالحركات الباطنية كجكد قاسـ هشترؾ بيف األدياف الكضعية كاألدياف السهاكية الهحرٌ  .ٓ

 الهنتسبة لئلسبلـ؛ كىك القكؿ بهعتقد تناسخ األركاح.

 فٍ ، كنسبتو إلى اإلسبلـ؛ هً ىذا الهعتقد في الهجتهع اإلسبلهيٌ  هحاكلة أعداء اإلسبلـ غرسى  .ٔ

 لهعتقد في األفبلـ كالهسمسبلت كالرسـك الكرتكنية، كغيرىا.خبلؿ تجسيد ىذا ا

، فكاف البدٌ هعتقد تناسخ األركاح هعتقده باطؿه هتستٌ  .ٕ  هف الكشؼ عنو.  ر هتغمغؿه
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 أىداف البحث: 

 إلى تحقيؽ ها يأتي:البحث يدؼ ىذه ي 

 .قدان دينيان هعت كككنو سسو،التعريؼ بهعتقد تناسخ األركاح، كبياف حدكده كجكانبو كأنكاعو كأي  (ُ

كأصؿ ىذه تناسخ األركاح؛ هف حيث نشأتيا كانتشارىا،  ِٓأٌسإعطاء فكرة كاضحة عف  (ِ

 . هسألةال

فة، كالحركات الباطنية القائمة بهعتقد األدياف الكضعية، كاألدياف السهاكية الهحرٌ التعرؼ عمى  (ّ

 تناسخ األركاح كبياف غرضيـ هف ذلؾ.

 ائميف بهعتقد تناسخ األركاح.بو كاالختبلؼ بيف القإدراؾ أكجو الشٌ  (ْ

 بياف هكقؼ اإلسبلـ هف هعتقد تناسخ األركاح. (ٓ

ف بو ف هعتقد تناسخ األركاح، كالقائمك الديف الحنيؼ الذم جاء بو األنبياء ال يتضهٌ  بياف أفٌ  (ٔ

 كا عف ديف أنبيائيـ.ضمٌ  فٍ ىـ هى 

ى اإلسبلـ اس خطكرة هعتقدو كيذا عمنٌ مة، كيبيف ليحقؽ فائدة عمهيٌ  إخراج بحث عمهيٌ  (ٕ

 كالهسمهيف.

 ة البحث:أىمي  

 ة ىذا البحث هف خبلؿ النقاط اآلتية:تظير أىهيٌ  

 تحقيؽ األىداؼ سابقة الذكر. .ُ
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اإلسبلـ  الهنتسبة إلىفة، كالحركات الباطنية األدياف الكضعية، كاألدياف السهاكية الهحرٌ  فٌ أى  .ِ

 ةن قضيٌ  درسفالبحث ي ؛يةهف األىه ان كبير  ان هعتقد تناسخ األركاح، كأعطتو قدر ى لإتطرقت 

 األدياف كالحركات الباطنية.ىذه لدل  ىي هعتقد دينيٌ  ،ةن هيهٌ 

قد أعهمت العقؿ دكف فة، كالحركات الباطنية رٌ األدياف الكضعية، كاألدياف السهاكية الهح فٌ أى  .ّ

كاليكـ اآلخر  فانحرفت بذلؾ عف اإليهاف باهلل، ؛ؽ بياها يتعمٌ  الٌركحالنقؿ في هفيكهيا عف ك 

 ها فيو هف بعث كجزاء.ك 

ؽ، يتحدث عف تناسخ األركاح في هكثٌ  قة هف خبلؿ تكفير بحث عمهيٌ الفائدة العمهية الهتحقٌ  .ْ

 يسد ثغرة في الهكتبة اإلسبلهية. ا ههٌ  األدياف كالحركات الباطنية في اإلسبلـ،

 حدود البحث:

ليندكسية ا –البحث عمى بياف هعتقد تناسخ األركاح عند األدياف الكضعية اقتصر  

، كعمى الحركات الباطنية -الييكدية كالهسيحية –فة ، كاألدياف السهاكية الهحرٌ -كالجينية كالبكذية

 ، هع تعريؼو هكجزو بيذه األدياف كالحركات الباطنية، كالحديث عف أىـٌ -اإلسهاعيمية كالدركز-

 عقائدىا.

 الدراسات السابقة:  

سػػػخ األركاح فػػػي األديػػػاف كالحركػػػات الباطنيػػػة فػػػي تنا " ستقصػػػاء ليػػػذا الهكضػػػكعالبحػػػث كاالبعػػػد 

ػػٍف بحػػث ىػػذا  -حسػػب الجيػػد كاإلهكػػاف -عمػػى الشػػبكة العنكبكتيػػة، كفػػي الهكتبػػات"اإلسػػبلـ  لػػـ أجػػد هى

  كىي: بيذا الهكضكع الصمة ذات السابقة الدراسات بعض تي ي كجدٍ الهكضكع عينو، كلكنٌ 

 



 ع

 

ة التناسخ فيو الباحث عف نشأة نظريٌ ث "، تحدٌ الكيؾ األركاح" إعداد "هصطفى تناسخكتاب " .أ 

ة التناسخ، كعف النظرة في نظريٌ  كحيٌ ركيب الرٌ ث عف التٌ ؿ في ذلؾ، كتحدٌ كتطكرىا، كقد فصٌ 

 التطبيقية لمتناسخ في الحياة.

 ؼ إلى تناكؿ ىذا الهكضكع هف كجيات نظر هغايرة.  قد لفت انتباىي الدعكة هف الهؤلٌ ك 

فيو الباحث عف نشأة نظرية  تحٌدثـ، ََِٗسرم"،  رؽطاكتاب "تناسخ األركاح" إعداد " .ب 

تناسخ األركاح، كالتناسخ في العقائد اليندية، كعف هفيكـ التناسخ كأنكاعو، كأسسو، كعبلقتو 

 بالكارها، كالتناسخ عند اليندكس، كالتناسخ في البكذية، كالييكدية، ككاف ذلؾ بشكؿ هكجز. 

"هحهد أحهد الخطيب"  اإلسبلـ فيو" إعدادكتاب "تناسخ األركاح أصكلو كأثاره كحكـ  .ج 

فيو الباحث عف تعريؼ التناسخ كأنكاعو، كأصكؿ التناسخ، كانتقاؿ نظرية تحٌدث ق، ُُْْ

ؼ، كأثر التناسخ في ، كأثر التناسخ في الفرؽ كالتصكٌ التناسخ إلى الهجتهع اإلسبلهيٌ 

 ف التناسخ. الفبلسفة اإلسبلهييف، كهكقؼ اإلسبلـ هف التناسخ، كهكقؼ العمـ ه

فيو تحٌدث ـ، ُٗٔٗعند نظرية تناسخ األركاح" إعداد " هحهد ىادم هعرفة"،  كقفةكتاب " .د 

اختبلؼ الهذاىب في تناسخ األركاح، كأدلة ك الباحث عف هذىب التناسخ بيف القديـ كالحديث، 

ف الجدد، يف القداهى، كأدلة التناسخييأىؿ التناسخ عمى الرأم القديـ كشبيات التناسخي

عف استدالؿ أصحاب التناسخ بآيات تحٌدث ناقشة األدلة، كقصص تؤيد نظرية التناسخ، ك كه

 ف بطبلف التناسخ.بيٌ  هف القرآف الكريـ، ثـٌ 

عف  فيو الباحثتحٌدث ـ، ُُٗٗإعداد "سيد حسيف هكي عاهمي"، كتاب "اإلسبلـ كالتناسخ"  .ق 

اـ بلـ كهع اإلسبلـ، كعف أقسفي تاريخ الفكر البشرم قبؿ اإلس تطكر هسألة التناسخ، كأنكاعو

ف بو، كتعريؼ التناسخ بنظر القائميف بو هف الفبلسفة كالدىرية، التناسخ، كعف التناسخ كالقائمي

 ىا، كبطبلف التناسخ.كأدلتيـ كردٌ 
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يعة" إعداد الطالب "هحهد سييؿ رسالة هاجستير بعنكاف" التناسخ جذكره كتأثيره في غبلة الشٌ  .ك 

فيو الباحث تحٌدث ق، ُُْٖلقرل، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، هشتاؽ أحهد"، جاهعة أـ ا

ابئة كالهصرييف القدهاء، كأدياف هعنى التناسخ، كجذكر التناسخ في األهـ القديهة هف الصٌ  عف

فبلسفة اليكناف، كالهجكسية الهانكية، كالتناسخ عند  اليند هف البرىهية كالجينية كالبكذية، ثـٌ 

يعة الهعاصرة هف اإلسهاعيمية كالدركز كالنصيرية، كشبو غبلة الشٌ يعة، كتسربو إلى غبلة الشٌ 

 عمييا.   دٌ القائميف بالتناسخ كالرٌ 

رسالة هاجستير بعنكاف" تناسخ األركاح أصكليا كهكقؼ اإلسبلـ هنيا" إعداد الطالب " بساـ  .ز 

فيو  ثتحدٌ ـ،ُٖٗٗعبد اهلل طكالبة"، جاهعة آؿ البيت، كمية الدراسات الفقيية كالقانكنية، 

ىذه الفكرة هتأصمة في الديانات  ف  تعريؼ التناسخ كهراتبو كأصكلو التاريخية، كأى  الباحث عف

اليندية الثبلث اليندكسية كالجينية كالبكذية، كعف دخكؿ عقيدة تناسخ األركاح إلى العالـ 

 اإلسبلهي، كأثرىا في البيئة اإلسبلهية، كهكقؼ اإلسبلـ هف عقيدة التناسخ.

جستير بعنكاف" تناسخ األركاح هنشؤه، القائمكف بو كأثره في الفكر اإلسبلهي" إعداد رسالة ها .ح 

ـ،    ََِٕالطالب" سميهاف عيسى اليركط"، جاهعة البمقاء التطبيقية، كمية الدراسات العميا، 

تعريؼ التناسخ كنشأة ىذه الفكرة كتطكرىا، كأصكليا، كأثر الفكرة عمى  فيو الباحث عفتحٌدث 

لديانتيف الييكدية كالنصرانية، كأثرىا عمى الفرؽ الغالية كالفرؽ الباطنية، كأثر ىذه اتباع ا

 الفكرة عمى الفبلسفة الهسمهيف، كهكقؼ اإلسبلـ هنيا.

، كلكنيا كتابات ها كتب حكؿ ىذا الهكضكع ىك ذك قيهة عالية، كال أبخس هنو شيئنا ككؿٌ 

شؼ عف  هعتقد "تناسخ األركاح" كبيانو كىك الك ،يكهؿ بعضيا بعضا، كتيدؼ إلى ىدؼو كاحد

مت لي ىذه الدراسات هرجعان هيهان في كيفية تناكلي ليذا الهكضكع، كزيادة عمى ها لمناس، كقد شكٌ 

 الٌركحسيككف الحديث فييا عف مة، إذ عة كهفصٌ جاءت هكسٌ  دراسةىذه ال فإفٌ  ؛جاء بو الباحثكف



 ف

 

دمو  كيذا، كىذا ئتو لهكضكعو عقاقبؿ قراء فه ى يتشكؿ لدل القارئ حصفي الهفيكـ اإلسبلهي حتٌ 

ص الحديث عف تعريؼ التناسخ، كالفرؽ بينو كبيف التقهٌ  ابقة، ثـٌ ها لـ أجده في الدراسات السٌ 

الحديث عف أنكاع التناسخ كأسسو،  ابقة، ثـٌ د، كىذا ها لـ أجده في الدراسات السٌ كالعكدة لمتجسٌ 

نت ها ؿ، كبيٌ عو كهفصٌ ف "الكارها" ك"النرفانا" بشكؿو هكسٌ التناسخ كأصميا، كالحديث عهسألة كنشأة 

فة، ف عند أصحاب األدياف الكضعية، كاألدياف السهاكية الهحرٌ طمؽ عمى ىذيف الهصطمحييي 

، كاألدياف -اليندكسية كالجينية كالبكذية –كالحركات الباطنية، كقد جهعت بيف األدياف الكضعية 

مت في الحديث بهعتقد "تناسخ األركاح"، كقد فصٌ  ، القائمة-يحيةالييكدية كالهس-فةالسهاكية الهحرٌ 

م اقتصرت فيو بعض ىذه الدراسات عمى الييكدية كالهسيحية، في الكقت الذها عند كالسيٌ  ،عنو

 –ت عف الحركات الباطنية تحٌدثبعض األدياف الكضعية أك بعض األدياف السهاكية، ك 

الفرؽ بيف األدياف الكضعية،  يكٌضح، ثـ عقدت جدكالن ؿو أيضان بشكؿو هفصٌ  -اإلسهاعيمية كالدركز

ا ألبس ىذا بهعتقد "تناسخ األركاح"، ههٌ  فة كالحركات الباطنية القائمةكاألدياف السهاكية الهحرٌ 

 جيدو بشرم. النقص حميؼ كؿٌ  جديدان، هع التسميـ بأفٌ  الهكضكع ثكبان 

 منيج البحث:

الهنيجيف ب هستعينة، الهنيج الكصفيٌ  بعتي اتٌ  ؿ،لتحقيؽ أىداؼ ىذا البحث عمى الكجو األكه

ؿٌ  ،كاالستقرائيٌ  ،االستنباطيٌ   ة.رعيٌ البحكث  في الدراسات الشٌ  كها ىك حاؿ جي

 :خطوات البحث

، كذلؾ في بذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلية في القرآف الكريـ، عزك اآليات القرآنية إلى هكاضعيا .ُ

 .سالةهتف الرٌ 

  .حيحيففي غير الصٌ  عمى ها كافكالحكـ  هف الهصادر الحديثية،تخريج األحاديث النبكية  .ِ
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نقؿ الهعمكهات كاألقكاؿ كاألدلة هف الهصادر كالهراجع الهعتهدة في ىذه الدراسة، هع الحرص  .ّ

 عمى األهانة العمهية في النقؿ.

 كالحركات الباطنية األدياف،هع عرض هجهؿ لعقائد ىذه  ،إعطاء هقدهة هكجزة لكؿ فصؿ .ْ

 كهف ثـٌ  كذلؾ هف خبلؿ التعريؼ بالديانة،أك الحركة، ثـ ذكر عقائدىا بإجهاؿ،؛ سبلـفي اإل

كذلؾ هف خبلؿ االعتهاد عمى الكتب كالهصادر  ،التفصيؿ في  هعتقدىا عف تناسخ األركاح

 كالحركات الباطنية. األديافالرئيسية لتمؾ 

ـ مى كيككف ذلؾ عند ذكر العى  ،ترجهة األعبلـ الكارد ذكرىـ في الرسالة، عدا الهشيكريف هنيـ .ٓ

 ة.أكؿ هرٌ 

 سالة بشكؿ هكجز.في الرٌ ة الكارد التعريؼ بالفرؽً  .ٔ

 الهفردات الكاردة في الرسالة. ك التعريؼ بالهصطمحات  .ٕ

 لكتركنية التي يهكف االستفادة هنيا في هكضكع البحث.الرجكع إلى الهصادر الهكتبية كاإل .ٖ

 ا في خاتهة البحث.إليي إثبات النتائج كالتكصيات التي تكصمتي  .ٗ

في  -الكاردة في الرسالة-ح الفرؽ بيف األدياف كالحركات الباطنية عهؿ جدكؿ يكضٌ  .َُ

 هعتقد تناسخ األركاح.

 ؿ لمهكضكعات في أكؿ الرسالة.كضع فيرس هفصٌ  .ُُ

ره احاؿ تكر ، كاالقتصار في الهرة األكلى عند استخداهو فيالكتاب  جهيع بيانات ذكر .ُِ

الكتاب، كرقـ الجزء كالصفحة، هستخدهة حرؼ )ج( لمداللة  عمى ذكر اسـ الهؤلؼ، كاسـ

 مداللة عمى الطبعة.  لمداللة عمى الصفحة، كحرؼ )الطاء( لعمى الجزء، كحرؼ )ص( 

اديث كضع فيرس األح، ك الكارد ذكرىـ في الرسالة كضع فيرس لؤلعبلـ غير الهشيكريف .ُّ

  ي نياية الرسالة.ف لمهصادر كالهراجعالنبكية الكاردة في الرسالة، كقائهة 
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 محتوى البحث: 

 في تقسيـ ىذا البحث إلى هقدهة كخهسة فصكؿ، كخاتهة. اجتيدتي 

الهقدهة كقد تضهنت: هكضكع البحث، كأسبابو، كأىدافو، كأىهيتو، كحدكده، تناكلت بعدىا ها جاء 

 هف دراسات سابقة لهكضكع البحث، تـ انتقمت لمحديث عف هنيج البحث كخطكاتو.

 فيي عمى النحك اآلتي: ،أما الفصول

وح الفصل األول:  كفيو سبعة هباحث: ،في المفيوم اإلسالمي الر 

  في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الٌركحالهبحث األكؿ: كركد 

 الٌركح ؽي مٍ الهبحث الثاني: خى 

  الٌركح الهبحث الثالث: النفس ك

 بالبدف الٌركح ؽالهبحث الرابع: تعم  

 لمجسد الٌركحة الهبحث الخاهس: هفارق

 السادس:تبلقي األركاح كتعارفياالهبحث 

 داجساألركاح بعد هفارقتيا لؤل الهبحث السابع: هستقرٌ 

 كفيو ثبلثة هباحث:، -تعريفو ونشأتو وموقف اإلسالم منو– انرُاسخالفصل الثاني: 

 الهبحث األكؿ: التعريؼ بالتناسخ

 التناسخ هسألةالهبحث الثاني: نشأة 

 كآثاره عمى العقيدة اإلسبلهية والتناسخ هكقؼ اإلسبلـ هن :الثالثالهبحث 

 كفيو ثبلثة هباحث: ،الفصل الثالث: تناسخ األرواح في األديان الوضعية

 ةالهبحث األكؿ: اليندكسيٌ 

 الهبحث الثاني: الجينية
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 الهبحث الثالث: البكذية

 كفيو هبحثاف:، سيحية"الفصل الرابع: تناسخ األرواح في األديان السماوية "الييودية والم

 اسخ األركاح في الديانة الييكديةالهبحث األكؿ: تن

 اسخ األركاح في الديانة الهسيحيةالهبحث الثاني: تن

 كفيو هبحثاف: ،اإلسالمالفصل الخامس: تناسخ األرواح عند الحركات الباطنية في 

 الهبحث األكؿ: اإلسهاعيمية

 الهبحث الثاني: الدركز 

إلييا، باإلضافة إلى فيرس  النتائج كالتكصيات التي تكصمتي  هنت أىـٌ كقد تض الخاتمة:

 .الهصادر كالهراجعلؤلحاديث كاألعبلـ، كقائهة 

فبل يسعني في ىذا الهقاـ إال أف أحهد اهلل الذم كفقني لمكتابة في ىذا الهكضكع  ،كبعد 

تياء هف الكتابة أقكؿ: "تناسخ األركاح في األدياف كالحركات الباطنية في اإلسبلـ"، كبعد االن

كخبل كتابو هف العيب، كىذا كتابي ال يخمك هف ريبو كال  چٻ   پچ ب  بدأ كتابو فٍ سبحاف هى 

 عيب.
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 األول:الروح في المفيوم اإلسالميالفصل                   

 :، بعد التهييدكفيو سبعة هباحث 

وح  المبحث األول:                          آن الكريم والسنة النبويةفي القر ورود الر 

وحالمبحث الثاني: خ                           مق الر 

وحالمبحث الثالث: النفس و                           الر 

وحالمبحث الرابع: تعمق                          بالبدن الر 

وح                          لمجسد المبحث الخامس: مفارقة الر 

 تالقي األرواح المبحث السادس:                       

 مفارقتيا لألجساداألرواح بعد  ستقر  المبحث السابع: م                       
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يتناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف الركح في الهفيكـ اإلسبلهي ؛ كذلؾ هف خبلؿ تهييد 

مؽ خى ك  ،الكريـ كالسنة النبكيةكركد الٌركح في القرآف ريؼ لمركح لغةن كاصطبلحان، ك يتضهف تع

 هستقرٌ ك ، تبلقي األركاحك  ،هفارقة الٌركح لمجسدك ، بالبدف الٌركحتعمؽ ك  ،الٌركحالنفس ك ك ، الٌركح

 .األركاح بعد هفارقتيا لؤلجساد

 تمييد:

كحي الركح لغةن:  ن ثي  (ُ) الر   (ِ). "األٍركاحي :"الجهع ك  يذكر كييؤى

كحي ك  ياةي (ـٌ بالضٌ )الر   ،كجبريؿي  ،كالكىٍحيي  ،القرآفي "تأتي بهعنى: ك س، األىٍنفي  : ها بو حى

ـي الم ًو تعالى كأٍهريهي  ،كأٍهري الن بيك ةً  ،الن ٍفخي " :بهعنىك  -عمييها السبلـ -"كعيسى ٍك كهىمىؾه كٍجييوي  ،كحي

سىديهي كالهبلئكىةً  اإلنسافكىكىٍجًو   .   "كجى

كحي ) ةي كالر ٍحهىةي  (بالفتحالر  يحً  ،: الر احى ـي الر   .كنىسي

ٍكحاًني   كحاًني   أم: -بفتح الراء-كهىكافه رى . كالر  كحي  -الراء ضـب-طىي به  ،: ها فيو الر 

مىًؾ كالًجف   . . كالجهع:ككذلؾ الن ٍسبىةي إلى الهى ٍكحاًني كفى   (ّ)ري

هف رحهة : أىم؛  ٥٧ٌوسف:  چپ  پ   پ  ڀ  ڀٹ ٹ چ الركح بهعنى:الرحهة. ك 

ٍكحان  اهلل  سهاىاك اهلل  ٍكحى كالراحةى  ألىفٌ  ؛رى (ْ)بيا.الر 

                                                 
( بما أن موضوع هذا البحث هو "تناسخ األرواح فً األدٌان والحركات الباطنٌة فً اإلسالم"، وبما أن ٔ

الروح هً محور هذا الموضوع فكانت لها الصدارة فً هذا البحث، والحدٌث عن تناسخ األرواح الذي 
من غٌر تخلل زمان بٌن تعلقها باألول، وتعلقها  لروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر،عبارة عن تعلق ا"هو:

. -إن شاء هللا-سٌأتً بٌانه فً الفصل الثانً من الرسالة و ،"بالثانً، للتعشق الذي بٌن الروح والجسد
، ٔبً، بٌروت، ط إبراهٌم األبٌاري، دار الكتاب العر :، حققهالتعرٌفاتالجرجانً، علً بن محمد بن علً، 

 .3ٖ، ص  ه٘ٓٗٔ
 .٧ٕٙم، ص 33٘ٔمحمود خاطر، مكتبة بٌروت، :، حققهمختار الصحاحزي، محمد بن أبً بكر، ا( الرٕ
،  ه3ٔٗٔ، ٙ، مؤسسة الرسالة، بٌروت، ط القاموس المحٌطالفٌروز آبادي، مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب، ( ٖ

 .ٕٕٓص 
 .٘٘ٗ، ص ٕ، ج ٔدار صادر، بٌروت، ط  ،لسان العرب( ابن منظور، محمد بن مكرم، ٗ
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.ك  يحي عمى :أٍركاحه كأٍرياحه كًرياحه كًريىحه ةً  تجهع الر  : نىٍبته طىي بي الر اًئحى كيأتي  ،كالر ٍيحافي

  (ُ).الرزؽ :بهعنى

 الركح اصطبلحان:

كلـ يكضع  تقريبا لؤلذىاف، كلكف لـ يقؼ أحد عمى حقيقة الركح، "كحالرٌ "ؼ العمهاء عرٌ 

ف في قد بيٌ  -تعالى–اهلل  إفٌ ، حيث -تعالى–تعريؼ يحدد هاىيتيا؛ فالعمـ بيا هختص باهلل 

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چخطابو لمسائميف

كتكا هف العمـ إال قميبل، كىذا العمـ القميؿ ال يصؿ إلى درجة الكشؼ نيـ ها أي إ ٥٘اإلسراء:چی

 (ِ)لهاىية.د اعف الحقيقة، أك تحدي

اإلنساف، الراكبة عمى  فيالمطيفة العالهة الهدركة " بأنيا: (ّ)العبلّهة الجرجاني فعٌرفيا

الحيكاني، نازؿ هف عالـ األهر، تعجز العقكؿ عف إدراؾ كنيو، كتمؾ الركح قد تككف الركح 

  (ْ)."تككف هنطبقة في البدفهجردة كقد 

، كآالـ الغهـك ،الذم يدرؾ هف اإلنساف العمكـ الهعنى: "بأنيا (ٓ)اإلهان الغزالي ًعٌرفيا

 (ٔ)".كلذات األفراح

كحي اٍلهيدىب رىةي ًلٍمبىدىًف ال ًتي تيفىاًرقيوي ًباٍلهىٍكتً "بأنيا:  (ُ)ابف تيهيةًعٌرفيا  كحي  ،الر  ًىيى الر 

ةي ًفيًو كىًىيى الن ٍفسي ال ًتي تيفىاًرقيوي ًباٍلهىٍكتً  ٍنفيكخى  ِ)) ".اٍلهى

                                                 
 .ٕٕٓ، ص القاموس المحٌطالفٌروز آبادي، ( ٔ

، مكتبة القرآن، القاهرة، تحضٌر األرواح وتسخٌر الجان بٌن الحقٌقة والخرافةمجدي محمد،  ،الشهاويٕ)
   .ٔٔص
٘ـ.6ٔٙش:،أذٛجٌكٓٓ،ػٍٟذِٓكّىذٓػٍٟجٌؿٍؾحٟٔ،جٌك١ٕٟٓ،جٌكٕفٟ،٠ٚؼٍفذح١ٌٓىجٌش٠ٍفٖ)

.ٕٙٔ،ص7،وجٌئق١حءجٌطٍجظجٌؼٍذٟ،ذ١ٍٚش،ؼيؼدى انًؤنفيٍوكحٌسػٌٍّػح،


ٗ

.ٓ٘ٔ،صانرؼشيفاخ(جٌؿٍؾحٟٔ،
٘

٘ـ.ِ٘ٓ٘كّىذِٓكّىذٓجقّىجٌطْٟٛجٌشحفؼٟ،جٌّؼٍٚفذحٌغُجٌٟ،أذٛقحِىش:(

 .ٕٙٙ،صٔٔ،ؼيؼدى انًؤنفيٍوكحٌسػٌٍّػح،
ٙ

.9ٗٗ،صٗ،وجٌجٌّؼٍفس،ذ١ٍٚش،ؼإزياء ػهٕو انذيٍىذِٓكّى،(جٌغُجٌٟ،ِكّ
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هجيكلة في كنييا، هبيهة، " :الركح بأفٌ  كتاب "هنيج التربية اإلسبلهية"ي جاء فً

 (ّ)."نتائجيا ليست هجيكلة، كال هحجكبة عف اإلدراؾ كلكفٌ  غاهضة، هحجكبة عف اإلدراؾ؛

الركح جسـ هخالؼ لهاىية ىذا الجسـ الهحسكس، كىي جسـ نكراني " :(ْ)قاؿ الرازمك 

ينفذ في جكىر األعضاء،  ،ؽؽ كالتهزٌ كالتفرٌ  ،ؿؿ كالتبدٌ تحمٌ ال يقبؿ ال، ؾهتحرٌ  حيٌ  ،عمكم خفيؼ

فها داهت ىذه  ،كيسرم فييا سرياف الهاء في الكرد، كسرياف الدىف في الزيتكف، كالنار في الفحـ

بكؿ اآلثار الفائضة عمييا، هف ىذا الجسـ المطيؼ، بقي ذلؾ الجسـ األعضاء صالحة لقى 

ذا فسدت ىذه  دىا ىذه اآلثار هف الحٌس يذه األعضاء، كأفاالمطيؼ هشابكان ل كالحركة اإلرادية، كا 

األعضاء بسبب استيبلء األخبلط الغميظة عمييا، كخرجت عف قبكؿ تمؾ اآلثار فارؽ الركح 

 (ٓ)".إلى عالـ األركاح البدف، كانفصؿ

جهاع نٌ الكتاب كالسٌ  ، كعميو دؿٌ كابالصٌ كىذا القكؿ ىك : "(ٔ)قاؿ ابف القيـ ة، كا 

رحهو -كاستدؿ العبلهة ابف القيـ "، األقكاؿ سكاه باطمة ككؿٌ  كأدلة العقؿ كالفطرة، ،الصحابة

 (ٕ).عشر دليبل ستةلو بهائة ك  -اهلل

                                                                                                                                         
ٔ

أقّىذٓشٙحخجٌى٠ٓػرىجٌك١ٍُذِٓؿىجٌى٠ٓػرىجٌٓالَذٓأذِٛكّىػرىهللاذٓأذٛجٌمحُْجٌهؼٍذٓ(

٘ـ.7ٕ6ِكّىذٓجٌهؼٍذٓػٍٟذٓػرىهللاذٓض١ّ١سج١ٌٍّٕٞ،جٌكٍجٟٔجألطًجٌىِشمٟجٌكٕرٍٟ،ش:ْٕس

.7ٖ،صانرشخًح انزْثيح ألػالو آل ذيًيحج١ٌحفؼٟ،ِكّىطحٌفلٍٚجٔ،
ٕ

أٌٔٛجٌرحَ،ٚػحٍِجٌؿُجٌ،:،قممٗيدًٕع انفرأٖ(جذٓض١ّ١س،ضمٟجٌى٠ٓأذٛجٌؼرحِأقّىذٓػرىجٌك١ٍُ،

.69ٕ،ص9٘ـ،ؼٕٙٗٔ،ٖوجٌجٌٛفحء،ؽ
ٖ

.9ٖ،صٔ،ؼٙٔوجٌجٌشٍٚق،ؽ،يُٓح انرشتيح اإلسالييح(ئذٍج١ُ٘،ِكّىلطد،
ٗ

ِكّىذٓػٍّذٓجٌكٓٓذٓجٌك١ٓٓذٓػٍٟجٌط١ّٟ،جٌرىٍٞ،جٌطرٍْطحٟٔ،جٌٍجَٞ،جٌشحفؼٟ،جٌّؼٍٚف(

٘ـ.ٙٓٙذحٌفهٍجٌٍجَٞ،أذٛػرىهللا،فهٍجٌى٠ٓ،أذٛجٌّؼحٌٟ،ش:

.79،صٔٔ،ؼيؼدى انًؤنفيٍوكحٌسػٌٍّػح،
٘

،وجٌجٌىطدجٌؼ١ٍّس،ذ١ٍٚش،ؽيفاذير انغيةذٓػٍّجٌط١ّّٟجٌٍجَٞجٌشحفؼٟ،جٌٍجَٞ،فهٍجٌى٠ِٓكّى(

.7ٕ،صٕٔ٘ـ،ؼٕٔٗٔ،ٔ
ٙ

 غُ( ٌػٟ، ُُّ جٌى٠ٓجٌ ذٓق٠ٍُذِٓى٠َٟى ذٓأذٟذىٍذٓأ٠ٛخذْٓؼى أذٛػرىهللاشّّجٌى٠ِٓكّى

.ٙٓٔ،ص9ؼيؼدى انًؤنفيٍ،،٘ـ.وكحٌسػٌٍّػح7٘ٔجٌىِشمٟجٌكٕرٍٟ،جٌش١ٍٙذحذٓل١ُجٌؿ٠َٛس،ش:
7

وجٌجٌفؿٍ،في انكالو ػهٗ أسٔاذ األيٕاخ ٔاألزياءانشٔذ (جذٓل١ُجٌؿ٠َٛس،شّّجٌى٠ِٓكّىذٓأذٟذىٍ،

 .9ٕٔ،صٌٍٖ٘ٔٗٔطٍجظ،جٌمحٍ٘ز،
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عٌد رأم "الرازم" ىك عف أف اإلهاـ ابف القيـ  فضبلن  ؛ "الرازم"قكؿ كالهختار عندم 

 :لؤلسباب اآلتيةه ؿ عمى غير هفضٌ  "الرازم"تعريؼلذا فإف ، كأقاـ عميو هائة دليؿ ،الصكاب

أكثر هف التعريفات األخرل؛ كتمؾ الصفات  جاهع لبعض صفات الركحىذا  التعريؼ  أفٌ  .ُ

جنس ىذا الجسـ ليس لو كزف، أنيا  ف أفٌ فبذلؾ يتبيٌ  ؛الركح جسـ غير هحسكس :ىي

؛ أم: أنو هف األركاح مكمعي  ؛ أم: أنو في أصؿ الخمقة هف الهخمكقات النكرانية،نكراني

يسرم في ، هتحرؾ د لو هف الحركة فيكالبٌ  كالحيٌ  ،، حيٌ فميس لو ثقؿ خفيؼ العمكية،

ها  يفارؽ البدفؾ، هتحرٌ  بفعؿ أنو حيٌ  -البدف-جكىر األعضاء ، كا  إها هؤقتا عند النـك

 . لمجسد في ىذا الفصؿ إف شاء اهلل كسأتحدث عف هفارقة الركح –هفارقة أبدية عند الهكت 

نو إتقريب هفيـك الركح لؤلذىاف؛ إذ تي ذكرىا اإلهاـ الرازم: ال اليدؼ هف ىذه الصفات  أفٌ  .ِ

لبشرية، ا فيي أهر اهلل كسرٌ  ؛لـ يقؼ أحد عمى حقيقة الركح، كال يكجد تعريؼ يحدد هاىيتيا

اإلدراؾ، كهع ذلؾ لـ يستطع أحد هعرفتيا، كقد كاف ىذا التعريؼ ىك  الكعي، كسرٌ  كسرٌ 

  هف  أقرب  التعريفات إلى  األذىاف. 

ان إليو إضافة تشريؼ، كتكريـ، كىذا نابع هضاف -تعالى–الركح هخمكؽ هف هخمكقات اهلل  أفٌ  .ّ

 هف الصفات الكاردة في تعريؼ "الرازم". 

ف شاء سمبو فتنعدـ  أفٌ  .ْ الركح ىي أهر اهلل أكدعو في األبداف، إف شاء أبقاه فتظير آثاره، كا 

 آثاره.  

لنفسو، كهيها حاكؿ اإلنساف الكصكؿ  - كجؿٌ  عزٌ  –هستأثر بو اهلل  الركح عمـ غيبيٌ  أفٌ  .ٓ

، كالتي ال تخمك هف احتهاؿ إلى حقيقتو، فمف يصؿ إال لبعض الصفات الهقربة لمذىف

 الخطأ، كىذه الحقيقة نابعة هف تعريؼ "الرازم"، كتعريفات غيره هف العمهاء. 
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إال ها عمهو  ، كأنو ال يعمـيمحظاف هف خبلؿ ىذا التعريؼ عجز اإلنساف، كقصر عمهو أفٌ  .ٔ

اإلنساف ال يستطيع هعرفتيا، كىي  فإفٌ  فبالرغـ هف التصاؽ الركح بالجسد؛ إياه الخالؽ،

 أقرب ها يككف إليو.
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  في القرآن الكريم والسنة النبويةالروح : المبحث األول                   

، بو الكريـ بعدة هعافو في كتا -عالىسبحانو كت-كح في القرآف، كذكرىا اهللالرٌ  كردت

غـ هف ه عف الهادة، كبالرٌ إلى الكجكد الهنزٌ  فارتقت الركح بذلؾ، كارتفعت هف الكجكد الهادمٌ 

، ها زادتيا اتيغهكضيا، كعدـ هعرفة هاىيٌ  ، إال إنيا أطمقت في القرآف الكريـ عمى عدة هعافو

حث سأتحدث عف كركد الركح ، كفي ىذا الهبرا لؤلذىاف البشريةتمؾ الهعاني إال تشريفا، كتحيٌ 

 ، هف خبلؿ الهطمبيف اآلتييف:كركدىا في السنة النبكيةك في القرآف الكريـ، 

 طمب األول: ورود الروح في القرآن الكريمالم                      

 "الركح"كردت الركح في كتاب اهلل بخهسة هعاف، جهعيا اإلهاـ ابف القيـ في كتابو   

 كىي:

ۅ  ٹ چ  كقكلوك ، ٕ٘الشورى: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پٹ چ  كقكلو (ُ)الكحي :أكال

لها يحصؿ بو  الكحي ركحان  يى ه  كسي ، ٘ٔغافر:  چۅ   ۉ  ۉې  ې   ې   ې  ى  ى        ائ  ائ

 .هف حياة القمكب كاألركاح 

ٹ  ٹ ٹ چ القكة كالثبات كالنصرة التي يؤيد بيا هف شاء هف عباده الهؤهنيف كها ا:ثاني 

 . ٕٕالمجادلة: چ ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

ژ   ژ  ڑ          ڑ  ٹ ٹ چ  ك 3ٖٔالشعراء:  چڳ  ڳ     ڱ     ڱٹ چ  كقكلو ،جبريؿ :اثالث

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ٹ ٹچ ،كىك ركح القدس 3٧البقرة:  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   

 (ِ) .ٕٓٔالنحل:  چۆئ  

                                                 
 ( المقصود بالوحً هنا القرآن.ٔ
 .3ٓٔ، صالروحالجوزٌة،  ( ابن قٌمٕ



: 

 

كح الهذككرة في يا الرٌ نٌ إ :كقد قيؿ ،فأجيبكا بأنيا هف أهر اهلل ،الركح التي سأؿ عنيا الييكد ا:رابع

  .٥ٖالنبأ:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ٹ چ قكلو 

 . ٗالقدر:  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ    ٹ چ  في قكلو ةكح الهذككر كأنيا الرٌ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ چ  ،الهسيح ابف هريـ ا:خاهس 

 .٧ٔٔالنساء: چ ڤ ٹ  ٹ  ٹ 

ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ آدـ فمـ تقع تسهيتيا في القرآف إال بالنفس  بنيكأها أركاح    

ٻ  ٻ  ٻٻ  پ   ٹ ٹ چك ،ٕالقٌامة: چک  ک  ک  گ ٹ ٹ چ ك، ٧ٕالفجر: چٿ 

چ ٹ ٹ ك،  3ٖ األنعام: چ ۋ  ۋٹ ٹ چ  ك ،ٌٖ٘وسف: چپ  پ  پ

آل عمران:  چڻ  ں  ں  ڻچ   ٹ ٹ ،6–7جٌشّّ:چڤ  ڤ  ڦ   ڤ ٹ  ٹ  ڤ 

ٔ٥٘  
 (ُ).كأها في السنة فجاءت بمفظ النفس كالركح

پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ :في تفسير قكلو تعالى (ِ)الطبرم رقاؿ ابف جري

و كرحهتو كيقطع رجاءه هنو، إال جً رى قنط هف فى ال يى ،  ٥٧ٌوسف:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ   

أيضا. كالفرج حهةفالركح تأتي بهعنى الرٌ ،(ّ)ككينوالقكـ الذيف يجحدكف قيدرتو عمى ها شاءى ت



  

                                                 
 .3ٓٔ، صالروح( ابن قٌم الجوزٌة، ٔ
ٕ

ػٍّ،وكحٌس٘ـ.ٖٓٔ:ش،،فم١ٗ،أطٌٟٛ،ِؿطٙىِفٍٓ،ِمٍب،أذٛؾؼفٍ،ِكّىذٓؾ٠ٍٍذ٠ُ٠ٓىجٌطرٍٞ(

.7ٗٔص،9ؼ،يؼدى انًؤنفيٌٍػح،
ٖ

أقّىِكّى:،قممٗذأٔيم انمشآٌ ػٍخايغ انثياٌ (جٌطرٍٞ،أذٛؾؼفٍِكّىذٓوػ١ٍذٓغحٌدج٢ٍِٟ،

ٔٔ،ؽ،ِإْٓسجٌٍْحٌسشحوٍ، .ٕٖٕص،ٙٔؼ،ٕ٘ٓٗ



; 

 

 ني: ورود الروح في السنة النبويةالمطمب الثا

 كهنيا:، في هكاطف كثيرة في السنة النبكية الٌركحكردت 

ح األركا"يقكؿ: -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -قالت: سهعت النبيٌ  -رضي اهلل عنيا -عف عائشة .ُ

 (ِ) ".فها تعارؼ هنيا ائتمؼ كها تناكر اختمؼ (ُ)جنكد هجندة

في خرب  -ـسمٌ ى اهلل عميو ك صمٌ  -بينا أنا أهشي هع النبي :"قاؿبف هسعكد  عف عبد اهلل  .ِ

سمكه  :فقاؿ بعضيـ لبعض ،فهر بنفر هف الييكد ،هعو (ّ)الهدينة كىك يتككأ عمى عسيب

 ،ولنسألن   :فقاؿ بعضيـ ،فيو بشيء تكرىكنو ال تسألكه ال يجيء :؟ كقاؿ بعضيـعف الركح

فمها  ،إنو يكحى إليو فقهت :فقمت ،ها الركح؟ فسكت :فقاـ رجؿ هنيـ فقاؿ يا أبا القاسـ

 چوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ  :انجمى عنو فقاؿ

 .(ْ)٥٘اإلسراء: 

 -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  -: حدثنا رسكؿ اهللقاؿ -رضي اهلل عنو-عبد اهلل بف هسعكد  عف .ّ

 ،كأربعيف ليمة ،خمؽ أحدكـ يجهع في بطف أهو أربعيف يكها إفٌ  :"ادؽ الهصدكؽكىك الصٌ 

فيكتب  :ثـ يبعث إليو الهمؾ فيؤذف بأربع كمهات ،ثـ يككف هضغة هثمو، ثـ يككف عمقة هثمو

عهؿ أىؿ فإف أحدكـ ليعهؿ ب ،ثـ ينفخ فيو الركح، كشقي أـ سعيد ،كعهمو ،كأجمو ،رزقو

فيسبؽ عميو الكتاب فيعهؿ بعهؿ أىؿ النار ، ى ال يككف بينيا كبينو إال ذراعالجنة حتٌ 

                                                 
 .ٕٖٔ، ص ٖج  ،لسان العرب ابن منظور، .مجموعة :مجندة (ٔ
ٕ

:قممٗ،وجٌجذٓوػ١ٍ،ذ١ٍٚش،اندايغ انصسير انًخرصش،ِكّىذٓئّْحػ١ًأذٛػرىهللا،جٌرهحٌٞ(أنٍؾٗ

:قى٠عٌلُ،ٖٕٔٔص،ٖؼ،ألٌٚجـؾٕٛوِؿٕىزجحخذ،جألٔر١حءطحخو،7٘ٓٗٔ،ٖؽو٠دِظطفٝجٌرغح،

،وجٌجٌؿ١ًذ١ٍٚش،اندايغ انصسير،أذٛجٌك١ٍُِٓٓٓذٓجٌكؿحؼذٍُِٓٓجٌمش١ٍٞ،ج١ٌٕٓحذٌٛٞ.؛6ٖ٘ٔ

.67ٙٙ:قى٠عٌلُ،ٔٗص،6،ؼوطحخجٌرٍٚجٌظٍس،ذحخجألٌٚجـؾٕٛوِؿٕىز
ٖ
.96٘،صٔؼ،نساٌ انؼشبجذِٕٓظٌٛ،ؾ٠ٍىجٌٕهً.:ػ١ٓد(

حدٌث  ،٥٘ص  ،ٔ(، ج ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ول هللا تعالى:)باب ق، كتاب العلم، البخاريأخرجه  (ٗ

 ،٥ٕٔص ، ٥ب سؤال الٌهود النبً عن الروح، ج ، كتاب صفة القٌامة والجنة والنار، بامسلم؛ ٕ٘ٔ :رقم
 .٧ٕٖ٧ :حدٌث رقم



32 

 

ف أحدكـ ليعهؿ بعهؿ رفيدخؿ النا فيسبؽ  ،أىؿ النار حتى ها يككف بينيا كبينو إال ذراع كا 

 (ُ)".عميو الكتاب فيعهؿ عهؿ أىؿ الجنة فيدخميا 

 ،يح هف ركح اهللالرٌ " ؿ:يقك  -ـاهلل عميو كسمٌ ى صمٌ -سهعت رسكؿ اهلل  :ىريرة قاؿ يأبعف  .ْ

كاستعيذكا باهلل هف  ،كسمكا اهلل خيرىا ،كىافإذا رأيتهكىا فبل تسبٌ  ،بالعذاب يحهة كتأتبالرٌ  يتأت

 .(ِ)"شرىا

قىٍد شىؽ   ،عمى أبى سمهة -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  -دخؿ رسكؿ اهلل  :عف أـ سمهة قالت .ٓ كى

وي  ريهي فىأىٍغهىضى ري : " قىاؿى  ثيـ   ،بىصى كحى ًإذىا قيًبضى تىًبعىوي اٍلبىصى  (ّ) ."ًإف  الر 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
: حدٌث رقم ،٧ٖٕٔص  ،ٙ، كتاب التوحٌد، باب )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلٌن( ج البخاريأخرجه  (ٔ

 .٥3ٖٙ :حدٌث رقم ،ٗٗص  ،٥ج  بطن أمه فً اآلدمًكٌفٌة الخلق ، كتاب القدر،  باب مسلم؛ ٧ٓٔٙ
ٕ

وطحخج٢وجخ،،،وجٌجٌىطحخجٌؼٍذٟذ١ٍٚشسٍُ أتي دأدأذٛوجٚو١ٍّْحْذٓجألشؼع،،(أنٍؾٗجٌٓؿٓطحٟٔ

ك١ف.لحيجألٌرحٟٔ:ط،99ٓ٘:قى٠عٌلُ،6ٙٗص،ٗؼ،ذحخِح٠مٛيئيج٘حؾصج٠ٌٍف
 :حدٌث رقم ،٥ٖص  ،ٖج  ،باب فً إغماض المٌت والدعاء له إذا حضر ،، كتاب الجنائزمسلم( أخرجه ٖ

ٕٔٙ3. 
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 لمبحث الثاني: خمق الروحا                         

ىذا هعمـك ك  ،(ُ)هحدثة هخمكقة هصنكعة هربكبة هدبرة الركح أجهعت الرسؿ عمى أف

ـ باالضطرار هف دينيـ أف  ؛ كها ييعم-صمكات اهلل كسبلهو عمييـ -باالضطرار هف ديف الرسؿ 

اهلل كحده الخالؽ، ككؿ ها سكاه هخمكؽ لو، كقد  هعاد األبداف كاقع، كأفٌ  العالـ حادث، كأفٌ 

هف غير اختبلؼ بينيـ في حدكثيا كأنيا  ،انطكل عصر الصحابة كالتابعيف كتابعييـ عمى ذلؾ

 (ّ)أنيا هخمكقة. عمى اتفؽ أىؿ السنة كالجهاعةعميو ك  (ِ)هخمكقة،

 هف األدلة عمى أف الركح هخمكقة:ك 

 :هنيا ،عمى خمؽ الركح كثيرة الكريـ لقرآفا األدلة هف .أ 

ال تخصيص فيو  ىذا عاـٌ  : أفٌ كجو االستدالؿ .ٕٙالزمر: چک   ک  ک  گچ قوله تعالى: .ُ

ى اسهو؛ فاهلل تعالى فإنيا داخمة في هسهٌ  ؛بكجو ها، كال يدخؿ في ذلؾ صفات اهلل تعالى

كسهعو كبصره كجهيع  ،فعمهو كقدرتو كحياتو -ؼ بصفات الكهاؿ، ىك اإللو الهكصك 

فيك سبحانو بذاتو كصفاتو الخالؽ، كها سكاه هخمكؽ،  ؛ى اسهوداخؿ في هسهٌ  -صفاتو 

نها ىي هف هصنكعاتو.   كهعمكـ قطعا أف الركح ليست ىي اهلل، كال صفة هف صفاتو، كا 

كجو  ٔاإلنسان:  چ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې چ  كقكلو تعالى: .ِ

فإنو إنها ىك  ؛لك كانت قديهة لكاف اإلنساف لـ يزؿ شيئا هذككرا اإلنسافركح  أفٌ االستدالؿ:

 (ْ).إنساف بركحو ال ببدنو فقط

                                                 
ٔ

ٚوحٌسجٌطرحػسأقّىِكّىشحوٍ،:قممٗششذ انطسأيح في انؼميذج انسهفيح، (جٌكٕفٟ،جذٓأذٟجٌؼُ،

.ٕٔٙص،6٘ٔٗٔ،ٔؽ،ىػٛزٚجإلٌشحوٚجٌطٍؾّسفٟجٌٍتحْسجٌؼحِسإلوجٌجشجٌركٛظجٌؼ١ٍّسٚجإلفطحءٚجٌ
 .٧3ٔص  ،الروح( ابن قٌم الجوزٌة، ٕ
 . ٕٔٙص ،شرح الطحاوٌة فً العقٌدة السلفٌة( الحنفً، ابن أبً العز، ٖ
 .٥ٖٔص  ،الروح( ابن قٌم الجوزٌة، ٗ
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 كجو االستدالؿ: أفٌ ،  3مرٌم:  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے چ  كقكلو تعالى لزكريا: .ّ

لركحو كبدنو، كالركح تكصؼ  -بلـعميو السٌ  -اإلنساف اسـ لركحو كجسده، كالخطاب لزكريا

 (ُ)كاإلهساؾ كاإلرساؿ، كىذا شأف الهخمكؽ الهحدث. ،بالكفاة كالقبض

كليس الهراد ىا ىنا باألهر الطمب الذم ىك أحد  ،چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ :تعالى كقكلو .ْ

نها الهراد باألهر ىنا الهأهك  ؛أنكاع الكبلـ ر فيككف الهراد أف الركح كبلهو الذم يأهر بو، كا 

 چڈ  ڈ  ژ  چ  :كفي القرآف هنو كثير كقكلو تعالى ،عرؼ هستعهؿ في لغة العرب كىك

ها  چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ :ليس في قكلو تعالىك  ،الذم قدره كقضاه ههأهكر  :أم، ٔالنحل: 

 .(ِ)يدؿ عمى أنيا قديهة غير هخمكقة

إلى اهلل الهضاؼ  : أفٌ كجو االستدالؿ ِٗالحجر:  چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  چ  :تعالى كقكلو .ٓ

 نكعاف: تعالى

فيذه إضافة صفة  ؛ـ كالقدرة كالكبلـ كالسهع كالبصرصفات ال تقكـ بأنفسيا، كالعم األكؿ:

 كقدرتو كحياتو صفات لو، ككذا كجيو كيده سبحانو. ،إلى الهكصكؼ بيا، فعمهو ككبلهو

ه إضافة فيذ ؛كالعبد كالرسكؿ كالركح ،إضافة أعياف هنفصمة عنو، كالبيت كالناقة كالثاني:

 (ّ)هخمكؽ إلى خالقو، لكنيا إضافة تقتضي تخصيصا كتشريفا، يتهيز بيا الهضاؼ عف غيره.

 

 :هنيا ،الدالة عمى خمؽ الركح كثيرة السنةاألدلة هف  .ب 
                                                 

 . ٕٔٙص ،شرح الطحاوٌة فً العقٌدة السلفٌةالحنفً، ابن أبً العز، ٔ)
 .٥ٓٔص  ،حالرو ( ابن قٌم الجوزٌة،ٕ
 . ٕٔٙص ،شرح الطحاوٌة فً العقٌدة السلفٌة( الحنفً، ابن أبً العز، ٖ
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ففيو كصفو بالقبض،  ،(ُ")إف الركح إذا قبض تبعو البصر": -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ .ُ

  (ِ)البصر يراه. كأفٌ 

فها تعارؼ هنيا ائتمؼ كها تناكر ، األركاح جنكد هجندة" :-كسمـ صمى اهلل عميو -قاؿ .ِ

 (ْ)كالجنكد الهجندة ال تككف إال هخمكقة. ،(ّ)"اختمؼ

، (ٓ)"ىا حيف شاءإف اهلل قبض أركاحكـ حيف شاء كردٌ : "-صمى اهلل عميو كسمـ -كقاؿ .ّ

 .كصفيا بالقبض كالردٌ 

 اديث :األخرل لمركح التي ذكرت في اآليات كاألح الصفاتكهف 

تهسؾ في النكـ، ك  ،العذابك النعيـ، ك الصعكد، ك  الكفاة،ك  القبض،ك اإلرساؿ، ك اإلهساؾ، 

اإلخبار ك ، يا هف الكافرريح كنتفً ، يا هف الهؤهفريح طيبً ك  ،صفيا باإلخراج كالخركجك سؿ، كترٌ 

 كصفيا بالرجكع كالدخكؿ كالرضا، ،ي الهبلئكة ليا عند الهكتكتكفٌ  ،عف هجيئيا إلى ربيا

إلى غير ذلؾ هف  ،(ٔ)في الجنة تسرح حيث شاءت،كتأكؿ هف ثهارىا ياأنك  في الهناـ،ييا بلقتك 

 (ٕ).ككؿ ىذا شأف الهخمكؽ الهحدث ،الصفات

كلها كنت الركح هخمكقة هف جنس ال نظير لو في عالـ الهكجكدات، فإننا ال نستطيع أف 

 (ٖ)ة.نعرؼ صفاتيا ، ألف ىذه الصفات هخالفة لصفات األجساـ الهعركف

 اإلجهاع. .ج 

                                                 
 .ٓٔ، ص سبق تخرٌجه( ٔ
 .ٕٕٔ ص ،الروح( ابن قٌم الجوزٌة، ٕ

 .3، ص سبق تخرٌجه ٖ)
 .٥ٓٔ ص، الروحابن قٌم الجوزٌة،  ٗ)
 .٧ٖٖٓحدٌث رقم:، ٧ٔ٧ٕ ص ،ٙ ج ،فً المشٌئة واإلرادةاب ب  ،التوحٌدتاب ك، البخاريأخرجه  (٘
 (.ٕٕٕ-ٕٕٓ)ص، الروحابن قٌم الجوزٌة، : ٌنظر( ٙ

 .٥ٗٔ ص، المصدر السابق ٧)
القٌامة الصغرى  الٌوم اآلخر سلسلة العقٌدة فً ضوء الكتاب والسنة، عمر سلٌمان،األشقر: ٌنظر ٥)

 .٥٧ ص ،٘ ج ،م33ٔٔ ،ٖ ط عمان، دار النفائس، وعالمات القٌامة الكبرى
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ركح "ؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيهية: قا ،(1)هخمكقة الركح أفٌ  عمى اتفؽ أىؿ السنة كالجهاعة

 (ِ)".اآلدهي هبدعة باتفاؽ سمؼ األهة كأئهتيا كسائر أىؿ السنة

عميو -كعيسى ،كبنيو -عميو السبلـ-األركاح التي في آدـ خبلؼ بيف الهسمهيف أفٌ  كال

ثـ أضافيا  ،نيا كاخترعياخمقيا كأنشأىا كككٌ  ،ى آدـ كميا هخمكقة هللسكاه هف بن فٍ كهى  -السبلـ

يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ٹ ٹ چ   (ّ.)إلى نفسو كها أضاؼ إليو سائر خمقو

 . ٖٔالجاثٌة:  چخت

كر ىذا هذىب أىؿ السنة كالجهاعة، كها ذي  الركح هخمكقة، كالسيها أفٌ  أتفؽ هع القكؿ بأفٌ ك 

الركح تحهؿ هف  الركح هخمكقة، كالسيها بأفٌ  قكؿ بأفٌ ة، كأحاديث نبكية كافية لمآيات قرآنيهف 

ف كانت كيفية ىذه الصفات هخالفة لها حهمو الهخمكقات األخرل هف الصفات، كا  الصفات ها ت

الهبلئكة يطكفكف بالبيت الهعهكر، كلكف : نعمهو نحف هف الصفات، كيحضرني ىنا القكؿ بأف

ة عف أذىاننا، كصفة عبادتيا أيضا يفالهبلئكة هخمكقات غيب-لؾ الطكاؼ،نحف ال ندرؾ كيفية ذ

ألنو هشاىد بالنسبة لنا، فغياب  ؛كنحف نطكؼ بهكة كعقمنا يدرؾ ذلؾ -بت عف أذىاننايٌ غي 

 الشيء عف أبصارنا كأسهاعنا كعدـ إدراؾ عقكلنا لو ال يستمـز عدـ كجكده، فعندها نقكؿ بأفٌ 

نحف نعرؼ حقيقة الخركج، كالصعكد، كلكف ال نعرؼ كيفيتو  الركح تخرج، أك تصعد هثبل،

بالنسبة ليذا الهخمكؽ، كال يعني عدـ هعرفتنا، كقصكر عقمنا عف هعرفتيا، أنيا ليست بهخمكؽ، 

هف صفاتيا،  -تعالى–خبرنا بو يا إال ها أفالهبلئكة هخمكقات نكرانية ال نعرؼ شكميا كال حقيقت

و هف صفاتو، كال هو ربٌ البشرم إدراكو، كال يعمـ عنو إال ها عمٌ ال يستطيع العقؿ  ككذلؾ الجافٌ 

                                                 
 .ٕٔٙ،  ص شرح الطحاوٌة فً العقٌدة السلفٌةابن أبً العز،  الحنفً،ٌنظر: ( ٔ

 .ٕٙٔص  ٗ، ج مجموع الفتاوىابن تٌمٌة،  ٕ)
ٖ
 .٥ٓٔ، ص الروحابن قٌم الجوزٌة، ٌنظر:  (
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، أك أنيا ٌف أك الهبلئكة، بأنيا غير هكجكدةيستمـز هف عدـ اطبلع اإلنساف عمى حقيقة الجا

نها ىي هف هخمكقات اهلل تعالى  نا .هنا ربٌ كال نعمـ عنيا إال ها عمٌ  ،ليست بهخمكقات، كا 

رحهة كرأفة بو في الدنيا عف اإلنساف  رٌ أخفى ىذا السٌ اهلل  فٌ إ :أقكؿ كفي الختاـ   

بيا،  عرؼ  حقيقة الركح يهكف أف  ييفتفى  اإلنساف لك كلعؿ الحكهة هف إخفائو عنو أفٌ  كاآلخرة،

، أك هف الههكف أف -عٌز كجؿٌ  -هثبل، فيضؿ عف سبيؿ اهللكقد يصؿ إلى درجة عبادتيا 

 بشريتو. كأظير لئلنساف عجزه في سرٌ  ،لذلؾ أخفاىا، فربها بيا فيزىقيا بغير حؽ هثبلن  يستييف
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  المبحث الثالث: النفس والروح                           

آف الكريـ، التعريؼ، كهف حيث كركدىا في القر تحدثت فيها سبؽ عف الركح هف حيث: 

بالنفس، كالبد في عف الركح كعبلقتيا  الحديث ىذا الهبحث كيتناكؿخمقيا، كالسنة النبكية، ك 

إضافة البداية هف تعريؼ النفس، كبياف دالالت النفس في القرآف الكريـ، كبياف أنكاع النفكس، 

 عف عبلقة النفس كالركح.إلى الحديث 

 المطمب األول: تعريف النفس                  

: الركح.ك  (1)مكس.فمس، كفي س، كأى مٍ هثؿ: فى  ،جهعيا: أىٍنفيسه ك نيفيكسه   :لغةن  الن ٍفسً   الن ٍفسي

و؛ يقاؿ: خرجت نفسو كحي : الدـ. يقاؿ: سالت نفسو (ِ).أىم ري نها سي ، كالن ٍفسي  ألىفٌ  ؛ي الدـ نىٍفسان هٌ كاً 

: الجسد. كيقكلكف (ّ).الن ٍفس تخرج بخركجو بو  الهراد ألفٌ  تذكر "،أىٍنفيسو "ثبلثة  :كالن ٍفسي

 (ْ)اإلنساف.

: عىٍيفي الش ٍيًء ككينٍ  ٍكىىريهكالن ٍفسي يقاؿ: رأيت فبلنا نىٍفسىوي، كجاءني .ييؤىك دي بو ،ييو كجى

 (ٓ)بنفسو.

. (ٔ)أىٍنفاس :كالجهع، خركج الريح هف األىنؼ كالفـ، كىك كالن فىس بفتحتيف: كاحد األٍنفىاسً 

نىفيسى  و كأكرهو عندم.أحبٌ  :كىذا أنفس هالي؛ أم ييتنافس فيو، كيرغب. :أم ؛كشيء نىًفيسه 

إذا رغب فيو عمى كجو :كًنفىاسىان بالكسر ،يء: هينىافىسىةن كنىافىسى في الشٌ  هرغكبا فيو. الشيء: صار

                                                 

جٌّىطرسجٌؼ١ٍّس،ٌٍٍجفؼٟانًصثاذ انًُيش في غشية انششذ انكثيش،أقّىذِٓكّىذٓػٍٟجٌّمٍٞ،جٌف١ِٟٛٔ)

.7ٔٙص،ٕؼ،ذ١ٍٚش

ذ١ىٞ،جٌك١ٕٟٕٓ) َُّ جق،جٌٍّمّدذٍّضؼٝجٌ َّ ىذٓػرىجٌٍ ّّ ىذِٓك ّّ ذاج انؼشٔس يٍ خٕاْش ،أذٛجٌف١غِك

.ٔٙ٘ص،ٙٔؼ،وجٌجٌٙىج٠س،انمايٕس

 .ٖٖٕ ص ،ٙ ج، لسان العرب ،محمد بن مكرم ر،ابن منظو ٖ)
ٗ
.66ٙص،ٔؼ،يخراس انصساذ،ِكّىذٓأذٟذىٍ،جٌٍجَٞ
 .ٔٙ٘ص  ،ٙٔج  ،لعروس من جواهر القاموستاج ا ،الحسٌنً (٘
 .ٖٖٕص ، ٙ، ج لسان العرب، ابن منظور (ٙ
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. الهباراة في كيقاؿ: نىف سى اهلل عنو  كتىنىافىسيكا فيو؛ أم رغبكا. كنىف سى عنو تىٍنفيسا؛ أم رف و. الكـر

: كالدة الهرأة إذا كضعت فيي نيفىسىاءي. فرجيا. :أم ؛كربتو كالن ٍفسه : العىٍيفي التي  (ُ)كالن فىاسي

 ( ِ).تيًصيبي الهىًعيفى 

، كالحركة اإلرادية كالحٌس  ،الجكىر المطيؼ الحاهؿ لقكة الحياةىي  :ان صطبلحاالنفس 

ككقت النـك  ،ظاىر البدف كباطنو عفعند الهكت ينقطع ضكؤه ك ، فيي جكىر هشرؽ لمبدف

الهكت  ألفٌ  ؛لهكت هف جنس كاحدالنـك كا فثبت أفٌ  .ينقطع ضكؤه عف ظاىره دكف باطنو

 جكىر النفس بالبدف عمى ثبلثة أضرب ؽى تعم   كبذلؾ فإف ،انقطاع كمي كالنكـ انقطاع ناقص

ف انقطع  ،فيك اليقظة ةباطن ك ةالنفس عمى جهيع أجزاء البدف ظاىر إف غمب ضكء  :ىي كا 

ف انقطع ك  ،النكـيك ضكؤىا عف ظاىره فقط ف  (ّ).الهكتيك بالكمية فا 

 الثاني: دالالت النفس في القرآن المطمب                            

 أطمقت النفس في القرآف عمى:

ں  ں  ٹ ٹ چ     ٗ٘األنعام: چ ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦٹ ٹ چ . الذات اإلليية .ُ

 ٙٔٔالمائدة:  چڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ

ٿ   ٿ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٹ ٹ چ الذات اإلنسانية. .ِ

  ٕٖالمائدة: چٿ

                                                 
 .٥٥ٙص  ،ٔج  ،مختار الصحاح ،محمد بن أبً بكر، الرازي (ٔ
 .ٔٙ٘ص  ،ٙٔج  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الحسٌنً (ٕ
ٖ
ِكّى:،قممٗذ١ٍٚش،ٍوجٌجٌفىٍجٌّؼحط،انرٕليف ػهٗ يًٓاخ انرؼاسيف،ِكّىػرىجٌٍؤٚف،جٌّٕحٚٞ(

.ٕٖٔ،صانرؼشيفاخجٌؿٍؾحٟٔ،؛٠ٕظٍ:7ٓ٘ط،٘ٓٔٗٔٔؽ،ٌػٛجْجٌىج٠س
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النور: چ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىٹ ٹ چ 

ٙٔ(ُ) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ٹ ٹ چ .-عميو السبلـ – ذات آدـ .ّ

 ٔالنساء:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ 

 هنيا كخمؽ هنيا زكجيا وحكاءو كبث هنيها سائر البشر التي خمقنا اهللالنفس الهذككرة ىنا 

  (ِ)ىي آدـ ، فذات آدـ سهيت باسـ النفس في القرآف.

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ٹ ٹ چ .الجنس اإلنسانيإطبلؽ النفس عمى  .ْ

ىنا بهعنى: جنسيـ،  (أنفسيـجاءت ) ٌٖٙس:  چۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴     ﮵ 

ا األزكاج الهكجكدة عمى األرض، أك في الككف  ههٌ  اهلل خمؽ الهعنى أفٌ  فكأفٌ  ،أكنكعيـ

ؽ ىذا عمى عالـ : ينطب(هف أنفسيـ)ينطبؽ ىذا عمى عالـ النبات. ك تنبت األرض: 

: ينطبؽ ىذا عمى الهخمكقات األخرل الهكجكدة في (هها اليعمهكف) الحيكاف كاإلنساف،

 السهاكات كاألرض. 

 د النكـ كالههات.الشيء الذم يفارؽ الجسد عنإطبلؽ النفس عمى  .ٓ

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ  

  ٕٗالزمر:  چڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

 (ّ)٘ٗٔآل عمران: چ گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱٹ ٹ چ  

                                                 
، مركز الهندسة الوراثٌة فً القرآن وأسرار الخلق والروح والبعثعبد الحمٌد، هشام كمال، ٌنظر:  (ٔ

 .3ٗص ، مٕٕٓٓ،ٔط  ،القاهرة ،الحضارة العربٌة
 .ٓ٘، ص المصدر السابق (2

 .ٔ٘، ص در السابقالمص ٖ)
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كىك الجزء الهسؤكؿ ، لنفس الهكمفة كالعاقمة كالهحاسبةهف ا الخير كالشرإطبلؽ النفس عمى  .ٔ

ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ   ٹ ٹ چ      عف العقؿ كاإلرادة كالشيكة كالسمكؾ كالشعكر.

ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ             ٕالقٌامة:  چک  ک  ک  گ    ٹ ٹ چ     ٌٖ٘وسف:  چپ  

 ُ) ) ٧ٕالفجر: چٿ  

القرآف بنطفة  نية األكلى الهسهاة فييعند بداية خمقو "الخمية الجالجنيف إطبلؽ النفس عمى  .ٕ

س ليك  3٥األنعام: چ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ ٹ ٹ ، األهشاج"

نها الهقصكد بالنفس ىنا الخمية الج نية يالهقصكد بالنفس ىنا آدـ كها في اآليات السابقة، كا 

 اإلنسان:چى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئٹ ٹ چ األكلى التي تستقر في الرحـ"األهشاج"

(ِ) 

 المطمب الثالث: أنواع النفوس                              

 النفكس ثبلثة أنكاع:  أخبرنا الحؽ أفٌ 

     ٌٖ٘وسف:  چٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ ٹ چ      .األهارة بالسكءالنفس  (ُ

              ٕالقٌامة:  چک  ک  ک  گ    ٹ ٹ چ           المكاهة.النفس  (ِ

 ٧ٕالفجر:  چٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ        الهطهئنة.النفس  (ّ

نها الهراد أفٌ  كليس الهراد أفٌ  ىذه صفات كأحكاؿ لذات كاحدة؛  لكؿ إنساف ثبلثة نفكس، كا 

فإذا غمب عمى النفس ىكاىا بفعميا لمذنكب كالهعاصي، فيي النفس األهارة بالسكء، كالنفس 

                                                 
 .ٕ٘ص ، الهندسة الوراثٌة فً القرآن وأسرار الخلق والروح والبعثعبد الحمٌد، هشام كمال، ٌنظر: ( ٔ

 .ٗ٘، ص المصدر السابق ٕ)
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ـ أم ألنيا تمـك صاحبيا عمى الذنكب، كألنيا تتمكٌ  ؛المكاهة ىي التي تذنب كتتكب، سهيت لكاهة

 كالنفس المكاهة نكعاف:  (ُ)تردد بيف فعؿ الخير كالشر.ت

 و كهبلئكتو. عٌز كجؿٌ  لكاهة همكهة: كىي النفس الجاىمة الظالهة التي يمكهيا اهللو

لكاهة غير همكهة: كىي التي التزاؿ تمكـ صاحبيا عمى تقصيره في طاعة اهلل، هع بذلو 

 (  ِ)جيده فيذه غير همكهة.

ي التي تحب الخير كالحسنات كتريدىا، كتبغض الشر كالسيئات في ،أها النفس الهطهئنة

   (ّ)كتكره ذلؾ، كقد صار ذلؾ ليا خمقا كعادة كهمكو.

 مطمب الرابع: عالقة النفس والروحال                            

، كىؿ ىها ذات كاحدة هختمفة سأتناكؿ في ىذا الهطمب عبلقة النفس بالركح

 هختمفاف هستقبلف لكؿ هنيها ذاتو كصفاتو.الصفات،أـ أنيها شيئاف 

هى الهعركج كسٌ  ،كنفسان  ى الهقبكض كقت الهكت ككقت النكـ ركحان سهٌ  " قاؿ ابف تيهية:

 ،باعتبار لطفو كيسهى ركحان  ،باعتبار تدبيره لمبدف لكف يسهى نفسان  ؛كنفسان  بو إلى السهاء ركحان 

  (ْ)."كحان " يقتضي المطؼ كليذا تسهى الريح ر " الركح فإف لفظ

غير الهعنى الذم  ،ر بيها عف عدة هعافالركح كالنفس يعبٌ  يخ ابف تيهية أفٌ ف الشٌ بيٌ  ثـٌ 

البخار  :اليكاء الخارج هف البدف كاليكاء الداخؿ فيو، كيراد بالركح :سبؽ ذكره فيراد بالركح

اء في األطب هاهسٌ ارم في العركؽ، كىك الذم السٌ  (ٓ) هالخارج هف تجكيؼ القمب هف سكيدا

                                                 
، رسالة العقل والروح، إدارة الطباعة المنٌرٌة، مجموعة الرسائل المنٌرٌة، أحمد بن عبد الحلٌم، بن تٌمٌةا (ٔ

 .ٔٗ ص، ٕ،ج   هٖٖٗٔ ،ٔط 
 .ٗٙص  ٖج  ٕ، دار المعارف القاهرة، ط حقٌقة اإلنسانعبده، عٌسى، وٌحٌى، أحمد إسماعٌل،  (ٕ
 .ٔٗص  ،ٕ، رسالة العقل والروح، ج مجموعة الرسائل المنٌرٌة، بن تٌمٌةا (ٖ
 .3ٕٓص ، 3، ج مجموع الفتاوىابن تٌمٌة،  (ٗ
٘
)ٗ ُِ رَّطُُٗ،ٚل١ً:و  ٍِْد:ق  ٛ جٌٓٛجُوِٓجٌم  ُّٓ جُء:.جٌ َّٓٛوجء ٠ْى  جُءِٓجٌمٍ.ضظغ١ٍجٌ ٠ْى   ٛ ُّٓ ذاج جٌك١ٕٟٓ،.:ْٛجُوٖدٚجٌ

انؼشٔس ؼ ٚآنٍْٚ. 6ٕٕص،6، ِظطفٝ قممٗانًؼدى انٕسيػ،ئذٍج١ُ٘ جٌىػٛز، وجٌ جٌٍغس:، ِؿّغ

 .ٔٙٗص،ٔجٌؼٍذ١س،ؼ
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ف الشيخ أنو عصره بالركح، فيذاف الهعنياف غير الركح التي تفارؽ بالهكت التي ىي نفسو، كبيٌ 

ڤ    ڤ  ڤ  چ كقكلو تعالى:  ،قد يراد بنفس الشيء ذاتو كعينو، كىذا كثير في كتاب اهلل

، كىذا ٙٔٔالمائدة:  چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہٹ ٹ چ     ٗ٘األنعام: چ ڦ  ڦ

 (ُ).عنى النفس الذم ىك بهعنى الركحغير ه

تفارؽ البدف عند الهكت ىي  النفس كالركح التي هف كبلـ اإلهاـ ابف تيهية أفٌ يتٌضح 

نها يحدث الفرؽ كاحدة ى بالركح عند عركجيا ، فيي تسهٌ بينيا بالتسهية عند اختبلؼ العهؿ، كا 

، فالنفس كالركح عهميا فقط بالنفس عند تدبيرىا لمبدف هثبلن، أم بفعؿى كتسهٌ  لمسهاء هثبل،

 كلكف يختمؼ إطبلؽ المفظ عمييها تبعا لمعهؿ. ،شيء كاحد

ككذلؾ  ،بيا حياة البدف ألفٌ  ؛يت الركح ركحان سهٌ " :"الركح"قاؿ ابف القيـ في كتابو 

يت كسهٌ  ،لحصكؿ الحياة بيا يت النفس ركحان سهٌ ك ،  يت الريح لها يحصؿ بيا هف الحياةسهٌ 

ها هف تنفس الشيء إذا خرج ،النفيس لنفاستيا كشرفيا إها هف الشيء نفسان  فمكثرة خركجيا  ،كا 

فٌ ك  ،كدخكليا في البدف سهيت نفسا فإذا  ،فإذا استيقظ رجعت إليو ،العبد كمها ناـ خرجت هنو ا 

فالفرؽ  "ث رجعت إليوعً فإذا بي  ،ؿ خرجتئً فإذا سي  ،ف عادت إليوفً فإذا دي  ،كميان  هات خرجت خركجان 

 (ِ).لركح فرؽ بالصفات ال فرؽ بالذاتبيف النفس كا

كأها ها يؤيد اهلل  ،قبض فيي ركح كاحدة كىي النفسى كتي تكفٌ أها الركح التي تي ثـ قاؿ:" 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ  ٹ ٹ فيي ركح أخرل غير ىذه الركح كها  ،بو أكلياءه هف الركح

عباده ىي يشاء هف  فٍ ككذلؾ الركح التي يمقييا عمى هى   ٕٕالمجادلة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ

                                                 
 .3ٕٕص ، 3، ج مجموع الفتاوىابن تٌمٌة،  (ٔ
 .ٖٕٙ ، صالروحالجوزٌة،  ابن قٌمٌنظر:  (ٕ
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 :فيقاؿ ،فإنيا تسهى أيضا أركاحا ،كأها القكل التي في البدف، (ُ)غير الركح التي في البدف

ل هكدعة في البدف تهكت كن قي ىي فيذه األركاح  ،اـٌ كالركح الشٌ  ،اهعكالركح السٌ  ،الباصر الركح

 (ِ)".كىي غير الركح التي ال تهكت بهكت البدف كال تبمى كها يبمى  ،بهكت األبداف

عندها  كزاد األهر كضكحان  ،ستنتج هف كبلـ اإلهاـ ابف القيـ أنو كافؽ اإلهاـ ابف تيهيةيي 

ها يطمؽ عميو لفظ  كؿٌ  كأفٌ  ،"الفرؽ بيف النفس كالركح فرؽ بالصفات ال فرؽ بالذات قاؿ:"

 .قبض فيي ركح كاحدة كىي النفسى كتي تكفٌ الركح التي تي الركح ىك غير 

ۋ  چ  ركح.اليت عند الحشرجة كالهكت كليس بدف الهٌ التي تخرج هف النفس ىي ف

 كليس الركح. ،كالتي تذكؽ الهكت ىي النفس 3ٖاألنعام:  چۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې 

ذكقيا فت ؛تهكت ال ياكالنفس تذكؽ الهكت كلكن ٥٘ٔ آل عمران:چ  ں  ں  ڻ  ڻٹ ٹ چ 

ة بطكؿ الحياة، كباقية جكدرحمة خركجيا هف البدف، فالنفس هكجكدة قبؿ الهيبلد، كهك  الهكت ىك

كالكسكاس كالفجكر، كالطبيعة األهارة، كلمنفس  حٌ كالنفس ىي الهتيهة في القرآف بالشٌ  بعد الهكت،

 ،ر، فتكصؼ بأنيا لكاهة كهميهة كهطهئنةى كتتطيٌ كعركج ، فيي يهكف أف تتزكٌ  ؽه رى في القرآف تى 

ٹ ٹ  ٖٓٔ البقرة:چ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژٹ ٹ چ  كراضية كهرضية.

چ  ٿ   ٿ  ٹٹ ٹ چ  3الحشر:  چی  جئ  حئ  مئچ  )6ٕٔجٌٕٓحء:
ّ
كالنفس ،(

ڭ  ٹ ٹ چ  ٧3النساء: چ حت  خت  مت   ىت   يت  جثٹ ٹ چ  ، تنسب دائها إلى صاحبيا

ٹ  ،كحينها تنسب النفس إلى اهلل فتمؾ ىي الذات اإلليية ٘ٔاإلسراء: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

                                                 
 .ٕٗٙ، ص الروحالجوزٌة،  ابن قٌم (ٔ
 .ٕ٘ٙص  ،المصدر السابق(ٕ
 (.ٕٔ-3ٔص ) ،القاهرة ،دار المعارف القرآن كائن حً،محمود مصطفى،  (ٖ
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النفس اإلليية ال تتشابو هع النفس اإلنسانية إال في ك  ٥ٕآل عمران: چ ۆئ  ۈئ  ۈئٹ چ 

 ( ُ)ليس كهثمو شيء. -سبحانو كتعالى-المفظ ، فاهلل

تعاني  كال تتعذب، كال تهؿٌ  تيكل كال تضجر، كال أها الركح فبل تكسكس ، كال تشتيي كال

نها تمؾ كميا هف أحكاؿ النفس كليس الركح ،نتكاسان ىبكطا كال ا كالركح في القرآف تذكر دائها  ، كا 

، كال يذكر ليا أحكاؿ هف عذاب أك ىكل أك شيكة ية هف التقديس كالتنزيو كالتشريؼبدرجة عال

ر أكتدنس أك رفعة أك ىبكط، أكضجر أكهمؿ، كال يذكر أنيا تخرج هف الجسد أك شكؽ، أك تطيٌ 

نها تأتي دائها هنس ،، كال تنسب إلى اإلنسافأك أنيا تذكؽ الهكت ڤ   چ كبة إلى اهلل.كا 

هف اهلل، كالتجرم عمييا األحكاؿ اإلنسانية كال الصفات البشرية،  :أم،  ٕٕالمجادلة:  چڤ  ڦ

 (ِ)كليذا تكصؼ الركح بأكصاؼ عالية.

، لٌشٌح كالفجكر هثبل تنسب إلى النفسالصفات غير الهحهكدة كا أفٌ  هها سبؽ يتضح

، كهف الههكف أف نها كقعت بفعؿ اإلنسافات لمنفس إكالنفس تنسب إلى صاحبيا، كىذه الصف

، فيذه الصفات البشرية الصفات تبعا لفعؿ اإلنساف، فتكصؼ بالطهأنينة كالرٌضاىذه  ترتقيى 

، كتكصؼ إنيا تأتي دائها هنسكبة إلى اهلل، أها الركح فكحتجرم عمى النفس ال عمى الر 

 بأكصاؼ عالية.

ختبلؼ الصفات ، فإذا كانت تبعا ال كمو ىك أف تنفصؿ الهسهياتفكأف الهراد هف ذلؾ 

، فإذا ها خالطت الركح البدف فات هحهكدة كالعركج كالمطؼ كنحكه، فيي صفات الركحالص

الجسد كها  وً ، كأصبحت تكجٌ ا الصفات غير الهحهكدةييلإبت سً ى النفس كني ؽ عمييا هسهٌ طمً أي 

 الركح بريئة هف صفات النفس.  يكجو السائؽ سيارتو، ككأفٌ 
                                                 

 .ٖٕص، المصدر السابق(ٔ
 .ٕٕ، ص المصدر السابق (ٕ
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، عمى ضكء النصكص الشرعية جتياد هف العمهاءذلؾ كمو ىك ا فٌ : إأقكؿختاـ كفي ال 

 ، كاهلل تعالى أعمـ.فالعمـ فيو قميؿ
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 لمبحث الرابع: تعمق الروح بالبدنا                           

 الركح تتعمؽ بالبدف عمى خهسة أنكاع هف التعمؽ هتغايرة األحكاـ:

 -رضي اهلل عنو-عبد اهلل بف هسعكد  عف ،(ُ)أهوفي بطف  لجنيف كىكاب الركح تعمؽ األكؿ:

أحدكـ  ؽى مٍ خى  إفٌ " :ادؽ الهصدكؽكىك الصٌ  -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  -يقكؿ: حدثنا رسكؿ اهلل

ثـ  ،ثـ يككف هضغة هثمو، ثـ يككف عمقة هثمو ،كأربعيف ليمة ،يجهع في بطف أهو أربعيف يكها

ينفخ فيو  ثـٌ ، أـ سعيد كشقيٌ  ،كعهمو ،كأجمو ،فيكتب رزقو :كمهات يبعث إليو الهمؾ فيؤذف بأربع

 نفخ في الجنيف كىك في بطف أهو فتتعمؽ بو.فالركح تي  (ِ)...... الحديث".الركح

 ( ّ).الدنيابعد خركجو إلى  البدفب الركح تعمؽ :الثاني 

 -قاؿ (،ْ)ة هف كجوؽ هف كجو، كهفارقتعمؽ الركح بالبدف في حاؿ النكـ، فميا بو تعمٌ  :الثالث

 (٘)". ىا حيف شاءاهلل قبض أركاحكـ حيف شاء كردٌ  : " إفٌ -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ 

ف فارقتو كتجٌ تعمؽ الركح بالبدف في البرزخ،  الرابع:  فإنيا لـ تفارقو فراقا كميان  ،ردت عنوفإنيا كا 

عف  -رضي اهلل عنو-حدثنا سعيد عف قتادة عف أنس  (ٔ)، لبتةأبحيث ال يبقى ليا التفات إليو 

                                                 
 .٧٘، ص الروحالجوزٌة،  ابن قٌمٌنظر:  (ٔ
 .3سبق تخرٌجه، ص  (ٕ
أتم وأكمل من  بالبدن بعد خروجه إلى الدنٌاتعلق الروح إن  .٧٘ص ، الروحٌة، الجوز ابن قٌمٌنظر:  (ٖ

 ،ٖ، ط نهضة مصر ،الروح والنفس والعقل والقرٌنإبراهٌم، أحمد شوقً، ٌنظر:  تعلقها بالجنٌن فً الرحم.
 .3ٖص ، م٧ٕٓٓ

 . ٧٘، ص الروحالجوزٌة،  ابن قٌم (ٗ
٘

جٌٍٚـ٠ٚهٍؾٙحِٓجٌؿٓىئالأٔٙحضظًِطظٍسذحٌؿٓىجضظحالأغٕحءج٠ٌَٕٛمرغهللا.ْٖٔركضه٠ٍؿٗ،ص(

٠ٍو ضحِسٚضؼًّ،ٚهللاْركحٔٗ فٟق١حز جٌؿٓى ٠ّٓٝذحٌّٛشجألطغٍ؛ألْأػؼحء ِح ًٚ٘ج الٔىٌٞوٕٙٗ،

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ ،جٌٍٚـئٌٝجٌؿٓىػٕىج١ٌمظس

انشٔذ ٔانُفس ئذٍج١ُ٘،أقّىشٛلٟ،٠ٕظٍ:.ٕٗالزمر:  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  

 .9ٖ،صٔانؼمم ٔانمشيٍ
 .٧٘، ص الروحابن قٌم الجوزٌة، ٌنظر:  (ٙ
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حتى إنو  ،ي كذىب أصحابولٌ كى كتي ، ع في قبرهضً العبد إذا كي " قاؿ: -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -النبي 

 (ّ)ثالحدي( ِ)......" (ُ)ليسهع قرع نعاليـ

كال نسبة  ،بالبدفالركح  كىك أكهؿ أنكاع تعمؽ ،يكـ بعث األجساد الركح بالبدف تعمؽ: الخاهس

  (ْ).كال فسادان  كال نكهان  تعمؽ ال يقبؿ البدف هعو هكتان إنو إذ ؛ عمؽ إليوبمو هف أنكاع التلها ق

ٚ أِح –اهلل كليذا جعؿ  ،ليا عه بى كاألركاح تى  ،عمى األبداف فيي دار الدنيافي جألقىحَ

ف ا  ك  ،أحكاهو الشرعية هرتبة عمى ها يظير هف حركات المساف كالجكارح -سبحانو كتعالى

فكها تبعت  ،ليا عه بى تى  كاألبداف ،أحكاـ البرزخ عمى األركاحكجعؿ  ،أضهرت النفكس خبلفو

التي باشرت  ىيككانت  ،لتذت براحتيااك  ،فتألهت بألهيا، األركاح األبداف في أحكاـ الدنيا

التي  ىي -حينئذ–كاألركاح ، بداف األركاح في نعيهيا كعذابياأسباب النعيـ كالعذاب تبعت األ

كقياـ الناس هف قبكرىـ لدار القرار  ،كاف يكـ حشر األجساد فإذا ،(ٓ)تباشر العذاب كالنعيـ

  (ٔ).ظاىران  صار الحكـ هف النعيـ كالعذاب كغيرىها عمى األركاح كاألجساد باديان  ،كالهعاد

 

 

 

 

  
                                                 

 صوتها عند المشً. ٔ)
 ؛٧ٖٕٔ :حدٌث رقم ،٥ٗٗ ص ،ٔ ج، المٌت ٌسمع خفق النعالاب ب، الجنائزتاب ، كالبخاريأخرجه  ٕ)

  :حدٌث رقم، ٕٙٔ، ص ٥ج  ،مقعد المٌت من الجنة والنار عرضاب ب ،نعٌمها الجنة وصفةتاب ك،  مسلم
٧ٖ3ٙ. 

هذا التعلق عجٌب حٌث أن الروح تكون متعلقة بالجسد بعد موته تعلقا برزخٌا، ال ٌعلم سره إال هللا، وال  (ٖ
 .3ٖ ، صالروح والنفس والعقل والقرٌنإبراهٌم، أحمد شوقً، ٌنظر:  تعود للجسد فً الدنٌا أبدا.

ٗ
 .٧٘، ص الروحابن قٌم الجوزٌة، ٌنظر:  ( 

 .٥ٓ ص، الروحابن قٌم الجوزٌة، ٌنظر: ( ٘
ٙ

وسواطع األسرار األثرٌة لشرح  لوامع األنوار البهٌةالسفارٌنً، شمس الدٌن محمد بن أحمد بن سالم، ( 
  .ٕٔ، ص ٕ، ج  هٕٓٗٔ ،ٕط  ،دمشق ،الدرة المضٌة فً عقد الفرقة المرضٌة، مؤسسة الخافقٌن
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  المبحث الخامس: مفارقة الروح لمجسد                          

 أيضان  ، كعف هفارقتياي حاؿ النكـهفارقة الركح لمبدف فعف  يتناكؿ ىذا الهبحث الحديث

، كثىٌهة حديث عف تكٌفي األنفس بحيث ال تعكد لمحياة بعدىا ،لمبدف هفارقة كمية في حاؿ الهكت

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ٹ ٹ چ     .كأقكاؿ العمهاء فيو، كعف قابض الركح

 فتصً كي لقد  ٕٗالزمر:  چڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ 

الركح تفارؽ  في اآلية الكريهة أفٌ -عٌز كجٌؿ -، كأخبر الهكلىكاإلرساؿ ،كاإلهساؾي كح بالتكفٌ الرٌ 

، كبياف ذلؾ ضهف هطمبيف ىها: الجسد في حالتيف

  حالة الموتالمطمب األول:                             

 ( ُ).الحياة الهىٍكتي ًضد  ك ، س ككفي ككؿ  ها سىكفى فقد هاتى ال :لغةن  الهىٍكتي 

كانتقاؿ  ،كتبدؿ حاؿ ،حيمكلة بينيهاالكهفارقتو ك  ،ؽ الركح بالبدفانقطاع تعمٌ : اصطبلحان  الهىٍكتي 

 (ّ)هات قاهت قياهتو. فٍ هى  غرل ، فكؿٌ كالهكت ىك القياهة الصٌ   ،(ِ)هف دار إلى دار

كجيا ىك هفارقتيا لمجسد كخر  :هكت النفكس: ""الركح" وقاؿ اإلهاـ ابف القيـ في كتاب

ف أريد أنيا تعدـ كتضهحؿ كتصير عدهنا  ،هنو، فإف أريد بهكتيا ىذا القدر فيي ذائقة الهكت، كا 

ا فيي ال تهكت بيذا االعتبار".  (ْ)هحضن

                                                 
 .3ٓ، ص ٕج  ،لسان العرب ،ظورابن من (ٔ
التذكرة فً أحوال ، أبً عبد هللا بن أبً بكر بن فرج األنصاري الخزرجً األندلسً، القرطبًٌنظر: ( ٕ

 ،ٔ ج،   هٕ٘ٗٔ ،ٔ ط ،الرٌاض دار المنهاج، الصادق بن محمد بن إبراهٌم :، حققهالموتى وأمور اآلخرة
 .ٔٔ ص

 .ٔٔ ص ،٘ ج قٌامة الصغرى وعالمات القٌامة الكبرىال الٌوم اآلخر ،عمر سلٌمان، األشقر ٖ
 .٘ٗص، الروح( ابن قٌم الجوزٌة، ٗ
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أك ، كتبقى هعو في نعيـ يوثـ تعكد إل ،مجسد ها شاء اهلل تعالىلهفارقة الركح  تبقىك 

الصعؽ ال يمـز  خ في الصكر عمى أفٌ ف يصعؽ عند النفعذاب أبد اآلبديف؛ كىي هستثناة ههٌ 

 (ُ) .هنو الهكت، كاليبلؾ ليس هختصا بالعدـ، بؿ يتحقؽ بخركج الشيء عف حد االنتفاع بو

  : حالة النومالمطمب الثاني                         

 ؛النكـي هىٍكتان  يسهٌ ك  ،(ِ)كناهىت الشاةي ًإذا هاتىتٍ ، ، ككؿ  شيءو سكىفى فقد ناـى ضد  اليىقظة :لغةالن ٍكـ 

: غشية ثقيمة تيجـ عمى ـي ك كالنٌ  ،(ّ)تحقيقان  ألىنو يىزكؿي هعو العىٍقؿي كالحركةي، تهثيبلن كتىٍشبييان ال

                              (   ْ).القمب، فتقطعو عف الهعرفة باألشياء، لذلؾ قيؿ: الن ٍكـى أخك الهكت

 (ٓ)هعيا القكل . حالة طبيعية تتعطؿ ىك الن ٍكـ اصطبلحا:

أف  -تعالى– شاء الحؽٌ  فٍ ، كهى كالنكـ ىك الكفاة الٌصغرل، كفيو تيقبض أركاح العباد

يهسؾ ركحو في حاؿ نكهو أهسكيا، كهف شاء بقاءىا أبقاىا إلى األجؿ الذم حدده الحؽ، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ  (ٔ)كالقياـ هف النكـ ىك بعث كنشكر،

قاؿ:  -رضي اهلل عنو  - رٌ عف أبي ذك   ٓٙاألنعام:  چپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

الميـ باسهؾ أهكت " :إذا أخذ هضجعو هف الميؿ قاؿ -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  -كاف النبي"

ليو النشكر" :فإذا استيقظ قاؿ "،كأحيا  (ٕ)".الحهد هلل الذم أحيانا بعد ها أهاتنا كا 

                                                 
ٔ
أذٛجٌفؼً،جألٌْٟٛ( وجٌئق١حءجٌطٍجظ،سٔذ انًؼاَي في ذفسيش انمشآٌ انؼظيى ٔانسثغ انًثاَي،ِكّٛو

.9٘ٔص،٘ٔؼ،ذ١ٍٚش،جٌؼٍذٟ
 .3٘٘ ص ،ٕٔ ج ،لسان العرب ،( ابن منظورٕ
 . 3ٓ ص ،ٕ ج، ابق( المصدر السٖ
 .ٖٔٙ ص ،ٕ ج ،المصباح المنٌر ،الفٌومً( ٗ
 .٧ٖٔ ص ،التعرٌفات، ( الجرجانً٘

 .٘ٔص  ،٘، ج الٌوم اآلخر القٌامة الصغرى وعالمات القٌامة الكبرىعمر سلٌمان،  األشقر، ٙ)

؛ مسلم، 3ٙٙ٘ :حدٌث رقم ،ٖٖٕٓص  ،٘باب ما ٌقول إذا أصبح، ج  ، كتاب االستئذان،البخاريأخرجه  ٧)

 .٧ٕٓٙ، حدٌث رقم: ٧٥، ص ٥كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب ما ٌقول عند النوم وأخذ المضجع، ج 
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 س وأقوال العمماء فيوتوف ي األنف المطمب الثالث:                      

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ قاؿ تعالى: 

 في اآلية قكالف:ف ٕٗالزمر:  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  

، كالهرسمة هف تكفيت كفاة النكـ ،أكالن  يت كفاة الهكتكفٌ ف تي الههسكة هى  أفٌ  القكؿ األكؿ:

كتريد ركح الهيت أف ترجع إلى جسده  ،الهيت فيهسكيا ي نفستكفٌ تي كالهعنى عمى ىذا القكؿ أنو 

ي نفس النائـ في هناهيا فتمتقي ركح تكفٌ تي  كال يرسميا إلى جسدىا قبؿ يكـ القياهة، ك ،فتحبس

ثـ يرسميا إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجميا فيتكفاىا ، كركح الهيت فيتذاكراف كيتعارفاف الحي

  (ُ) .الكفاة األخرل

، فهف استكهمت هسكة كالهرسمة تكفيتا كفاة النكـ: أف كبل هف النفسيف: اله نيالقكؿ الثا

 ،كهف لـ تستكهؿ أجميا ردىا إلى جسدىا لتستكهمو ،أجميا أهسكيا عنده فبل يردىا إلى جسدىا

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ   چ ؛ كىي التي قدهيا بقكلو:تكفيت كفاة الهكت فتمؾ قسـ ثالث كأها التي

ى ذكر إهساؾ التي قضى عمييا الهكت هف ىذه األنفس التي تكفاىا اهلل تعال فإفٌ  چ ڤ

، كأها التي تكفاىا حيف لؾقضي عمييا الهكت بعد ذ ثـٌ  ،فيك سبحانو تكفاىا أكال كفاة نكـ بالنكـ

 چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ كقكلو تعالى: ،هكتيا فتمؾ لـ يصفيا بإهساؾ كال إرساؿ

فاهلل  ؛في النكـ نائهة؛ سكاء تكفاىا في اليقظة أكيقتضي أنو يهسكيا ال يرسميا كها يرسؿ ال

رساؿ األخرل، كذنـك ككفاة هكتسبحانو ذكر كفاتيف: كفاة  ، كهعمكـ أنو كر إهساؾ الهتكفاة كا 

 ،لـ يهت فٍ ت سكاء هات في النكـ أك في اليقظة، كيرسؿ نفس هى نفس هيٌ  سبحانو يهسؾ كؿٌ 

                                                 

 .ٖ٘ٗ، ص ٘، ج مجموع الفتاوىابن تٌمٌة،  ٌنظر:؛  3ٕ، صالروحالجوزٌة،  ابن قٌم ٔ)
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 ،(ُ)ات في اليقظة كهف هات في الهناـف هيتناكؿ هى   چ ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ چ فقكلو :

 شيخ اإلسبلـ ابف تيهية.  كىذا قكؿ

فاتيف: كفاة كبرل اهلل سبحانو أخبر بك  بأفٌ  ؿ ذلؾكعمٌ  األكؿ ح اإلهاـ ابف القيـ القكؿرجٌ ك 

ى عم ىقضاألكؿ : : ـ األركاح قسهيفكقس   ،، ككفاة صغرل كىي كفاة النكـكىي كفاة الهكت

ىا بقية أجؿ فردٌ  كاآلخر: لؤلركاحا عنده كىي التي تكفاىا كفاة الهكت، بالهكت فأهسكياألركاح 

 اإلهساؾ كاإلرساؿ حكهيف لمكفاتيف الهذككرتيف -سبحانو–ستكهاؿ أجميا، كجعؿ الإلى جسدىا 

فمك كاف  ـ تهت ىي التي تكفاىا في هناهيا،التي ل ، كأخبر أفٌ فيذه ههسكة، كىذه هرسمة ،أكال

فإنيا  ؛چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   چ: ى قسهيف: كفاة هكت ككفاة نـك لـ يقؿقد قسـ كفاة النـك إل

ڄ   چ، فكيؼ يقكؿ بعد ذلؾ كىك سبحانو قد أخبر أنيا لـ تهت هف حيف قبضت هاتت،

 .(ِ) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

،ال تكصؼ ثبلث أنفس: نفس قضى عمييا الهكتفي اآلية  كاستدٌؿ اإلهاـ ابف تيهية أفٌ 

ثـ كفاة الهكت كىي الههسكة، كنفس ثالثة: تكفيت  ،ت كفاة النكـكفيٌ : تي بإهساؾ كال إرساؿ، كنفس

النفس  ح القكؿ بأفٌ بف القيـ فقد رجٌ أجميا كىي الهرسمة، كأها اإلهاـ اكفاة نـك كلـ تستكهؿ 

تكفيت كفاة النـك  فٍ الهرسمة هى النفس  "، كبأفٌ كبرلالكفاة ال" ف تكفيت كفاة الهكتالههسكة هى 

، ككبل القكليف ههكناف ف لمكفاتيف الهذككرتيفا، كاإلرساؿ كاإلهساؾ ىها حكه"لغر صٌ الكفاة "ال

 بحسب أقكاؿ العمهاء.  

  
                                                 

 .ٖ٘ٗص  ، ٘، ج مجموع الفتاوىبن تٌمٌة، أ) 
 .3ٕ، ص الروحالجوزٌة،  ابن قٌم( ٕ
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 الروح ق ْبض   المطمب الرابع:                             

يتناكؿ ىذا الهطمب الحديث عف قبض الركح، كثٌهة آيات قرآنية كثيرة ذيكرت في قبض 

 الركح، كهنيا: 

  ٕٗالزمر:  چٹ     ڤ  ڤ  چ    ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ

ٔٙاألنعام:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ ٹ ٹ چ 

ٔٔالسجدة:  چی  ی    ی  ی      چ ٹ ٹ    ٧ٓالنحل:  چۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ٹ ٹ چ 

في كتابو يراد بيا  -تعالى-إذا ذكره اهلل يات ىي هف باب صيغة الجهع التي ىذه اآل  

 چڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چچ   :ه هف الهبلئكة؛ كقكلوذلؾ بجنكد أنو سبحانو يفعؿ

يقكليا الهتبكع الهطاع العظيـ  "نحف"صيغة  فإفٌ . ٙٔق:  چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  چ  ٥٘الواقعة: 

 ،كىك خالقيـ كربيـ ،يـالهبلئكة رب   الذم لو جنكد يتبعكف أهره كليس ألحد جند يطيعكنو كطاعة

 جنكد؛ الذم لو كىي في كبلـ العرب لمكاحد العظيـ ،(ُ)ناسبىنا ىك اله "نحف"فكاف لفظ 

نحف فتحنا ىذا "كها يقكؿ الهمؾ: ك . "نحف فعمنا": فإذا فعؿ أعكانو فعبل بأهره قاؿ ،يطيعكنو

يـ تهقدهفي يتكفاىا برسمو الذيف  -سبحانو -فإنو    چٹ  ٹ   ٹ    چكقكلو تعالى:  ."البمد

ككذلؾ ذكات الهبلئكة تقرب  چی  ی    ی  ی      چ  ، چ ڃ     ڃ چ :همؾ الهكت كها قاؿ

 ( 2).هف الهحتضر

"  :ؿاق -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  -النبي عف البراء بف عازب أفٌ  حديث الهشيكرالفي ك 

قباؿ هف اآلخرةان فيالعبد الهؤهف إذا كاف  إفٌ  هاء السٌ  ، نزؿ إليو هبلئكة هفى قطاع هف الدنيا كا 
                                                 

 .٧ٓ٘ ص ،٘ ج، مجموع الفتاوى، ابن تٌمٌةر: ٌنظٔ) 
 . ٥ٕٔص  ،٘ج  ،المصدر السابق ٕ)



54 

 

هف حنكط الجنة  (ُ) كحنكط ،، هعيـ كفف هف أكفاف الجنةهسالشٌ كجكىيـ  بيض الكجكه كأفٌ 

حتى يجمس عند رأسو  -عميو السبلـ-يجيء همؾ الهكت  البصر، ثـٌ  حتى يجمسكا هنو هدٌ 

يؿ كها تسيؿ إلى هغفرة هف اهلل كرضكاف" قاؿ: فتخرج تس اخرجيأيتيا النفس الطيبة " فيقكؿ:

أخذىا لـ يدعكىا في يده طرفة عيف حتى يأخذكىا فيجعمكىا ، فيأخذىا فإذا اءقٌ السٌ  يف فً القطرة هً 

كيخرج هنيا كأطيب نفحة هسؾ كجدت عمى كجو األرض،  في ذلؾ الكفف كفى ذلؾ الحنكط،

عمى هؤل هف الهبلئكة إال قالكا:ها ىذا الركح  -يعنى بيا -قاؿ: فيصعدكف بيا فبل يهركف

 (ِ)"كانكا يسهكنو بيا في الدنيافبلف بف فبلف بأحسف أسهائو التي  الطيب، فيقكلكف:

كاقعة بخمقو  ؛ ذلؾ ألنياىذه األفعاؿ إلى نفسو -كتعالى سبحانو-اهلل  كقد نسبى 

لحصكليا بيف اإلضافتيف،  يا أسبابان ل يا إلى أسبابيا إذ ىك الذم جعؿتضافا  كهشيئتو كقضائو، ك 

  (ّ)كال تناقض بيف السببيف.

، خالؽ الخمؽ -سبحانو كتعالى- فاهلل؛ كالحديث ةالجهع بيف اآلي يتضحكبذلؾ 

 إالكها أحد يهكت  ٓٙاألنعام:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ فييـ كهتك 

ك ؿى هبلئكة،بإذف اهلل كقضائو ىؤالء الهبلئكة ىـ الذيف يقبضكف ىذه األركاح  ، كاهلل سبحانو كى

يأهر جنده لهباشرة ىك اآلهر يأهر همؾ الهكت، كهمؾ الهكت  -عٌز كجٌؿ  –فاهلل ، اهلل بأهر

 الٌتكٌفي كالقبض.

  

                                                 

 .76ٕص،7ؼ،نساٌ انؼشب ،جذِٕٓظٌٛ،ِح٠هٍؾِٓجٌط١دألوفحْجٌّٛضٝٔ)
67ٕص،ٗؼ،ِإْٓسلٍؽرسجٌمحٍ٘ز،يسُذ اإلياو أزًذ تٍ زُثم،هللاقّىذٓقٕرًأذٛػرى،أجٌش١رحٟٕٔ)

ئْٕحوٖطك١ف.،6٘٘7ٔ:قى٠عٌلُ

(ٖ جٌؿ٠َٛس٠ٕظٍ: جذٓل١ُ ذٓأذٟذىٍأ٠ٛخجٌٌُػٟأذٛػرىهللا، ِكّى شفاء انؼهيم في يسائم انمعاء ،

.7ٙٔص،976َٔ،ذ١ٍٚشوجٌجٌفىٍ،ِكّىذىٌجٌى٠ٓجٌٕؼٓحٟٔجٌكٍرٟ:قممٗ، ٔانمذس ٔانسكًح ٔانرؼهيم
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 وتعارفيا المبحث السادس:تالقي األرواح                         

كها  ؟لمركح بعد قبضيا كهفارقتيا لمبدف هفارقة كمية ها الذم يحدثي  قد يسأؿ السائؿ

لقد لمبدف هف كجو كتعمقيا بو هف كجو؟   الذم يحدث ليا حاؿ إهساكيا عند النكـ كهفارقتيا

 ؼصتك ؾ كتسكف، ك كتنفصؿ، كتخرج كتجيء، كتتحرٌ  تصعد كتنزؿ، كتتصؿالركح  أفٌ  ذكرت

كىذا الهبحث يتناكؿ الحديث عف تبلقي، التكصؼ ب فيي ككذلؾكاإلهساؾ كاإلرساؿ،  بالتكفي،

 تبلقي أركاح الهكتى كاألحياء.ك  ،الهكتى ركاحتبلقي أ

 أرواح الموتىلمطمب األول: تالقي ا                         

ًضرى الهؤهف أتتو هبلئكة قاؿ -ـى اهلل عميو ك سمٌ صمٌ -النبي  عف أبي ىريرة أفٌ  : "إذا حي

غير  ا عنؾ إلى ركح اهلل كريحاف كربٌ هرضيا  اخرجي راضيةن "، فيقكلكف: الرحهة بحريرة بيضاءى 

السهاء، بو باب  انو ليناكلو بعضيـ بعضا حتى يأتك إ، فتخرج كأطيب ريح الهسؾ حتى "بافغض

د ، فيأتكف بو أركاح الهؤهنيف فميـ أشٌ "التي جاءتكـ هف األرض يحى ىذه الرٌ  ها أطيبى "فيقكلكف: 

دعكه  "يقدـ عميو فيسألكنو هاذا فعؿ فبلف؟ هاذا فعؿ فبلف؟ فيقكلكف: فرحا بو هف أحدكـ ًبغىاًئًبًو،

....الحديث" "لى أهو الياكيةذىب بو إ"قالكا:  "أها أتاكـ؟"فإذا قاؿ:  "،الدنيا ـً فإنو كاف في غٌ 

(ُ). 

كاجتهاعيـ بأركاح األحياء إذا ، كتعارفيـ ىذا الحديث عمى اجتهاع أركاح الهكتى دؿٌ 

 سؤاليـ عف حاؿ أىؿ الدنيا.، كعمى قبضت

                                                 
ٔ
جٌٕٓحتٟ( جٌٍقّٓ، ػرى أذٛ شؼ١د ذٓ قممٗيٍ انسٍُانًدرثٗ ، أقّى غىزػرى:، أذٛ ِىطد،جٌفطحـ

6ؼ،٘ٙٓٗٔ،ٕؽ،قٍد،جٌّطرٛػحشجإلْال١ِس جألٌرحٟٔ،6ٖٖٔ:قى٠عٌلُ،ٗص، ِكّىطككٗ ،

ؼ،٘٘ٔٗٔ،ِىطرسجٌّؼحٌفج٠ٌٍحع،ٔشيء يٍ فمٓٓا ٔفٕائذْا انصسيسحاألزاديث سهسهح ٔحطٍجٌى٠ٓ،

.7٘6ٕ،9ٖٓٔ:قى٠عٌلُ،9ٖٕص،ٖ
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ا هات بشر بف البراء بف هعركر لهٌ كعف يحيى بف عبد الرحهف بف أبي لبيبة، قاؿ: "

، ال يزاؿ اليالؾ ييمؾ هف بني سمهة ،رسكؿ اهللفقالت: "يا  ا شديدا،دن جٍ كى أـ بشر دت عميو جى كى 

: " -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -فقاؿ رسكؿ اهلل  "؟فيؿ يتعارؼ الهكتى؟ فأرسؿ إلى بشر بالسبلـ

، ككاف تتعارؼ الطير في رءكس الشجر"، إنيـ ليتعارفكف كها يده يا أـ بشرنفسي ب، كالذم نعـ

، فيقكؿ: "بلـيا فبلف، عميؾ السٌ "بشر، فقالت:  أـٌ ال ييمؾ ىالؾ هف بني سمهة إال جاءتو 

 ( ُ)."اقرأ عمى بشر السبلـ": ، فتقكؿ"كعميؾ"

بها ىي فيو هف كىي في شغؿ  األركاح إلى قسهيف: أركاح هعذبة: ـ ابف القيـقسٌ كقد 

تتبلقى  ،كىي األركاح الهرسمة غير الهحبكسة: كأركاح هنعهة، العذاب عف التزاكر كالتبلقي

ركح هع رفيقيا  فتككف كؿٌ ، كها يككف هف أىؿ الدنيا، ر كتتذاكر ها كاف هنيا في الدنياكتتزاك 

لدليؿ عمى كا الرفيؽ األعمى عند -عميو السبلـ-هحهدركح نبينا ف ؛الذم ىك عمى هثؿ عهميا

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ  تبلقييا كتزاكرىا قكلو تعالى:

ة ثابتة في الدنيا كىذه الهعيٌ  3ٙالنساء:  چڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

ڤ    ٹ ٹ چ ، في ىذه الدكر الثبلث أحبٌ  فٍ ء هع هى كفي دار البرزخ كفي دار الجزاء، كالهر 

كىذا يقاؿ لمركح عند  دخمي جهمتيـ، كككني هعيـ،أ :أم ٖٓ-3ٕالفجر: چڦ    ڦ  ڦڤ   ڤ  

 ،األعمى ينزؿ إلى األدنى ،كأها أركاح الهكتى فتجتهع"كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيهية:  (ِ)الهكت

  (ّ)."كاألدنى ال يصعد إلى األعمى

                                                 
ٔ

ػرىجٌمحوٌأقّىػطح،ِإْٓس:،قممٗانًُاياخذٓأذٟجٌى١ٔح،ػرىهللاذِٓكّىذٓػر١ىجٌمٍشٟأذٛذىٍ،ج(

لحيجذٓقؿٍ:"جٌكى٠عػؼ١ف"،ْٚحقٌٗشح٘ىجًآنٍػٕى.7ٔ،صٖ٘ٔٗٔ،ٔ،ؽجٌىطدجٌػمحف١س،ذ١ٍٚش

،ٔ،وجٌجٌىطدجٌؼ١ٍّس،ذ١ٍٚش،ؽانسًاعااليرُاع تاألستؼيٍ انًرثايُح جٌطرٍجٟٔ.جٌؼٓمالٟٔ،أقّىذٓػٍٟ،

.67َ،ص997ٔ

 .ٕ٘، ص الروحالجوزٌة،  ابن قٌم ٕ)

 .ٖٖٓص  ٕٗ، ج مجموع الفتاوىابن تٌمٌة،  ٖ)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=10993
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 الموتى واألحياء المطمب الثاني: تالقي أرواح                    

،تفارؽ البدف في حاؿ الن كحالرٌ  قد ذكرت فيها سبؽ أفٌ   -سبحانو كتعالى-كاهلل  ـك

ىك ت فيتذاكراف كيتعارفاف، كبذلؾ يككف النـك كالهيٌ  فتمتقي ركح الحيٌ  ،يتكفى األنفس في هناهيا

ح األحياء، أركا ضٍطمٟ، تمتقي فيو أركاح الهكتى كاألحياء كهاحمقة اتصاؿ بيف الهكت كالحياة

األركاح " يقكؿ: "-ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -النبي سهعتي "ت: قال -رضي اهلل عنيا -عف عائشةك 

في تعارفيا كتناسبيا كتشابييا  أم: (ُ)".فها تعارؼ هنيا ائتمؼ كها تناكر اختمؼ ،جنكد هجندة

 (ِ)فيها تعهمو كتحبو كتكرىو.

ت في هناهو، فيستخبره يرل الهيٌ  الحيٌ  التقاء أركاح األحياء كاألهكات، أفٌ  كقد دؿٌ 

ها أخبره ، كربٌ كها أخبر في الهاضي كالهستقبؿ، فيصادؼ خبره بها ال يعمـ الحي لهيت كيخبره ا

ـٍ بو سكاه، كربٌ  بهاؿ دفنو ، ها أخبره بديف عميو، كذكر لو شكاىدىهي كأدلتىوي الهيت في هكاف لـ يعم

أنو ع عميو أحد هف العالهيف، كأبمغ هف ىذا ، لـ يطمٌ هف ىذا أنو يخبر بها عهمو هف عهؿكأبمغي 

، فيككف كها أخبر كربها أخبره عف أهكر يقطعي الحي أنو لـ كذايخبره أنؾ تأتينا إلى كقت كذا ك 

  (ّ)يكف يعرفيا غيريهي .

كالكاقع هف  كشكاىد ىذه الهسألة كأدلتيا أكثر هف أف يحصييا إال اهلل تعالى، كالحٌس 

 ْركاح األحياء.أعدؿ الشيكد بيا، فتتبلقى أركاح األحياء كاألهكات، كها تتبلقى أ

  

                                                 
ٔ
 .9ْركضه٠ٍؿٗ،ص(
 .ٖٕ٘ص  ،٘، ج مجموع الفتاوىابن تٌمٌة،  (ٕ
 .ٖٓص  الروح،الجوزٌة،  ابن قٌم (ٖ
والبد من  .ٖٓص "الروح"بن قٌم الجوزٌة، ا أرواح الموتى فً كتاب شواهد تالقً أرواح النٌام مع ٌنظر: (ٗ

 اإلشارة إلى أن هذا األمر ٌحصل عند بعض الناس، ولٌس أمراً مضطراً ٌقع عند الكل.
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 داجساألرواح بعد مفارقتيا لأل ستقر  المبحث السابع: م                 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ  ،(ُ)ترجع األركاح بعد هفارقتيا لمجسد إلى البرزخ فيك هستقرىا

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  

األركاح هخمكقة هصكرة عاقمة، كأخذ اهلل  فٌ ح أفصٌ  172األعراف:  چڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

عيدىا كشيادتيا لو بالربكبية، ثـ أقرىا حيث شاء؛ أم في البرزخ الذم ترجع إليو عند الهكت، 

ينفخ األركاح في األجساد، ثـ يتكفاىا فترجع إلى البرزخ، فبل تزاؿ  -سبحانو كتعالى-فاهلل 

فتقـك  ا في األجساد، ثـ برجكعيا إلى البرزخ،كميا بنفخيركاح ىنالؾ حتى يتـ عدد األركاح األ

إلى أجسادىا ثانية كىي الحياة الثانية، فيحاسب الخمؽ، فريؽ - عٌز كجؿٌ  -الساعة كيعيدىا اهلل

  (ِ).في الجنة كفريؽ في السعير

كحياة البرزخ ىي الحياة التي تعيش فييا األنفس بعد هفارقتيا لؤلجساد، كقد أشير في 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  چى حياة البرزخ ىذه في قكلو تعالى:القرآف الكريـ إل

﮽  ﮾  ﮿    ﯀  ﯁         ٓٓٔ - 33المؤمنون: چۓ  ﮲  ﮳ ﮴    ﮵﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺     ﮻ ﮼ 

بيذا النعيـ أك بالعذاب رغـ عدـ كجكد  النفس أك تنعـ، كتحس   بي عذ  أثناء حياة البرزخ تي في ك 

 ( ّ)الجسد.

 

  :، فهنياتفاكت يهاكتة في هستقرىا في البرزخ أتفاكاألركاح ه

                                                 
ٔ

جالِحَجذٓجٌم١ُفٟوطحذٗ( ٌٍؿٓىػٍٝألٛجيوػ١ٍز،ؾّؼٙح جنطٍفجٌؼٍّحءفِٟٓطمٍجألٌٚجـذؼىِفحٌلطٙح

 فّٓأٌجوجْطمظحءيٌهف١ٍٍؾغئ١ٌٗ.(ٙٗٔ-ٙٔٔ)ص،"انشٔذ"
 .٧ٔٔص  الروح،الجوزٌة،  ابن قٌم ٌنظر: (ٕ
 .ٗٗٔ، ص الهندسة الوراثٌة فً القرآن وأسرار الخلق والروح والبعثعبد الحمٌد، هشام كمال،  (ٖ
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  صمكات اهلل كسبلهو عمييـ-كىي أركاح األنبياء  األعمى: في الهؤلأركاح في أعمى عمييف-

 ليمة اإلسراء.  -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  –، كىـ هتفاكتكف في هنازليـ كها رآىـ النبي 

 يداء ي أركاح بعض الشٌ : تسرح في الجنة حيث شاءت، كىأركاح في حكاصؿ طير خضر

عميو أك غيره، كها في  فو يٍ تحبس ركحو عف دخكؿ الجنة لدى  فٍ بؿ هف الشيداء هى  ال جهيعيـ،

 -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -جاء إلى النبي رجبلن  الهسند، عف هحهد بف عبد اهلل بف جحش أفٌ 

ف! يٍ قاؿ:" إال الد   ا كلىة" فمهٌ تمت في سبيؿ اهلل؟ قاؿ: "الجنٌ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، هالي إف قي 

 .(ُ)ني بو جبريؿ آنفا"سارٌ 

  س عمى باب الجنة بً صاحبكـ قد حي  كها في الحديث :" إفٌ  عمى باب الجنة هحبكسةأركاح

  (ِ).بديف كاف عميو"

يا ثـ استشيد، فقاؿ الناس:" ىنيئا التي غمٌ  (ّ)همةكحديث صاحب الشٌ  :أركاح هحبكسة في قبرىا
همة التي الشٌ  كالذم نفسي بيده إفٌ  : " كبلٌ -ـيو ك سمٌ ى اهلل عمٌ صمٌ -لو الجنة" فقاؿ رسكؿ اهلل 

 (ْ)أخذىا يـك خيبر هف الهغانـ لـ تصبيا الهقاسـ لتشتعؿ عميو نارا "
 :ـيو كسمٌ ى اهلل عمٌ صمٌ -رسكؿ اهلل  اس، أفٌ كها في حديث ابف عبٌ  أركاح  هقرىا باب الجنة- 

يخرج عمييـ رزقيـ هف الجنة ، ي قبة خضراء قاؿ: " الشيداء عمى بارؽ نير بباب الجنة ف

                                                 
ٔ

رحٟٔ،جألٌ. لحيجألٌرحٟٔإْٔحوٖؾ١ى ،9ٔٓٓٔ:قى٠عٌلُ،ٖٓ٘ص،ٗ،ؼأزًذ في يسُذِ(ٌٚجٖجإلِحَ

،٘٘ٓٗٔ،ِٕكّىٔحطٍجٌى٠ٓ،ئٌٚجءجٌغ١ًٍفٟضه٠ٍؽأقحو٠عِٕحٌجٌٓر١ً،جٌّىطدجإلْالِٟ،ذ١ٍٚش،ؽ

.9ٔ،ص٘ؼ
ٕ

طك١ف:ػٕٗطككٗجألٌرحٟٔ:لحي،9ٕٙٔٓ:قى٠عٌلُ،ٖٔص،٘ؼأزًذ في يسُذِ،(ٌٚجٖجإلِحَ

ٚجٌط١ٍ٘د،ِىطرسجٌّؼحٌف،ج٠ٌٍحع،ؽطك١فجٌطٍغ١دجألٌرحٟٔ،ِكّىٔحطٍجٌى٠ٓ،ػٍٝشٍؽجٌش١ه١ٓ.

.6ٔٓٔ،ٌل6ُٙٔ،صٕ،ؼ٘
 .ٖٗٙ، ص ٔٔابن منظور، لسان العرب، ج  ( الشملة: كساء ٌتغطى به.ٖ

، وكتاب 33ٖٖ :حدٌث رقم، ٧ٗ٘ٔص  ،ٗج  ،باب غزوة خٌبر ،، كتاب المغازيالبخاريأخرجه  ٗ)

؛ 3ٕٖٙ:حدٌث رقم  ،ٕٙٙٗص  ،ٙج   ،رض والغنماألٌمان والنذور، باب هل ٌدخل فً األٌمان والنذور األ
 :حدٌث رقم ،٧٘ص  ،ٔباب غلظ تحرٌم الغلول وأنه ال ٌدخل الجنة إال المؤمنون، ج ألٌمان، مسلم، كتاب ا

ٖٕ٘ . 
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أبدلو اهلل هف  حيثي  ،-رضي اهلل عنو-كىذا بخبلؼ جعفر بف أبى طالب (ُ)"بكرة كعشيا

 يديو جناحيف يطير بيها في الجنة حيث شاء. 

 ة، كاألنفس فيي أركاح سفمية أرضيٌ  إلى الهؤل األعمى، : لـ تعؿي أركاح هحبكسة في األرض

األنفس السهاكية، كها ال تجاهعيا في الدنيا، كالركح بعد الهفارقة تمحؽ  ة ال تجاهعاألرضيٌ 

  .بأشكاليا كأخكاتيا كأصحاب عهميا فتككف هعيـ

  كأركاح في نير الدـ تسبح فيو كتمقـ الحجارة. ،يكر الزناة كالزكاننٌ أركاح تككف في تى 

حد بؿ ركح في كا ليس لؤلركاح سعيدىا كشقييا هستقرٌ يتٌضح هف الكبلـ السابؽ أنو 

 (ِ)أعمى عمييف، كركح أرضية سفمية ال تصعد عف األرض .

ـ نقؿ أقكاؿ العمهاء هستنيرة بأقكاؿ اإلهاها كاف لي في ىذا البحث إال أف أ أقكؿ:كفي الختاـ 

كتب عف  فٍ هى  كؿ   كتب عف الركح، كقد كجدت أفٌ  فٍ ، أفضؿ هى -رحهو اهلل-العبلهة ابف القيـ 

قد استقى هف نبع عمهو، كاستنار بنكر رأيو، كها كجدت في  -رحهو اهلل- الركح بعد ابف القيـ

ها قيؿ  كؿٌ  فٌ : إ، كالبد هف القكؿ-رحهو اهلل-إال كقد نقؿ عف اإلهاـ ابف القيـ  ان كتب الركح كتاب

لقكلو  كذلؾ هصداقان التكفيؽ كعدهو، ، يحتهؿ في الركح هف كبلـ لمعمهاء ىك اجتيادم فرضيٌ 

فيذا  ٥٘اإلسراء:  چۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یوئ  وئ  چتعالى: 

الشاهؿ الغيبي  ، كىي العمـاهلل أهركاب، فالركح ىي هف القميؿ ىك الذم يحتهؿ الخطأ كالصٌ 

  .عف هعرفتوالذم يعجز اإلنساف 

 

                                                 

(
ٔ

 جإلِحَ ؼأزًذ في يسُذٌِٚجٖ قٓٓجألٌرحٟٔلحي،9ٖٕٓ:قى٠عٌلُ،ٕٙٙص،ٔ، ِكّى.: جألٌرحٟٔ،

.٘٘ٓٙ،ٌلُٙٓٙ،صٔ،ؼجٌّىطدجإلْالِٟ،جٌؿحِغجٌظغ٠ٍَٚ١حوضٗطك١فٚػؼ١فٔحطٍجٌى٠ٓ،
 . ٗٗٔ، ص الروحالجوزٌة،  ابن قٌمٌنظر:  (ٕ
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 -تعريفو ونشأتو وموقف اإلسالم منو– التناسخ الفصل الثاني:

 كفيو ثبلثة هباحث:

 : التعريف بالتناسخالمبحث األول

 مبحث الثاني: نشأة مسألة التناسخال

 وآثاره عمى العقيدة اإلسالمية والثالث: التناسخ موقف اإلسالم منالمبحث 









 

 

 

 

 

 

 



62 

 

رجاع الفكرة إلى أصميا، ، ك تعريؼ التناسخ يتناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف كالتعرؼ ا 

، الحديث عف هكقؼ اإلسبلـ هنيا ة إلىباإلضافعمى القائميف بيا، كعمى هضهكنيا كجكانبيا، 

خيمة عمى الهجتهع اإلسبلهي، كاليدؼ الكاضح كالجمي دىي فكرة  ،التناسخ كبياف أٌف هسألة

ؼ ىذه ككظٌ  ،قاؿ بيذه الفكرة كاف لو ىدؼ فٍ هى  كؿٌ ك ىك ىدـ عقيدة األهة اإلسبلهية، هنيا، 

 .الفكرة لخدهة أىدافو

 المبحث األول: التعريف بالتناسخ

: هفيكـ التناسخ هف حيث المغة كاالصطبلح، كىي ف ىذا الهبحث أربعة هطالبهٌ يتض

هف  تي ىدفٍ قد التناسخ، ك  هسألةهابيف التناسخ كالتقهص كالعكدة لمتجسد، أنكاع التناسخ، أسس 

 إعطاء صكرة كاضحة عف هفيكـ التناسخ كبياف جكانبو.إلى خبلؿ ىذا الهبحث 

 المطمب األول: مفيوم التناسخ

و نىٍسخان يءى بالشٌ خ الشٌ نسك  "،نسخ": هف لغةن اسخ التن  ،يزيمو كيككف هكانو :أىم ؛يء ينسىخي

و نىعىو (ُ)أىزالو بو. :كانتسىخى و كهى ـى شيئا هيقىاهىو ؛ أم:كنسىخى  (ِ).أزالو كغىي ره كأٍبطىمىو كأقا

و ةو كاٍنتىسىخى و طمب نسخو ،كالًكتابى نسخو كىتىبىو عف هيعارىضى نسخ  :الشيئاف اسختنك ، كاٍستىٍنسىخى

 ( ّ)تداكلت فكاف بعضيا هكاف بعض. :أحدىها اآلخر، كتناسخت األشياء

ثىةو كأ ثىةو بعد كىرى ةي في الهيراًث: هىٍكتي كىرى ـٍ كالتىناسيخي كالهيناسىخى  . صؿي الًهيراًث قائـه لـ ييٍقسى

لييا رى  ،كتىناسيخي األىٍزًهنىًة: تىداكي ةه كنيسىًخي ةه  ،أكاٍنًقراضي قىٍرفو بعد قىٍرفو آخى يىًني ةو:  ،كبىٍمدةه نىسيخى كجي

  (ْ)بىعيدةه.

                                                 

 .ٔٙص ، ٖج  ،لسان العربابن منظور،  ٔ)

 .ٕٔٙ، ص القاموس المحٌطالفٌروز آبادي،  ٕ)

 .3ٔ٧ص  ،ٕ، ج المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون،  ٖ)

 .ٕٔٙ، ص موس المحٌطالقاالفٌروز آبادي،  ٗ)
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ًت الشٌ  ٍتوي  ،هس الظ ؿكيقاؿ: نىسىخى ك  ،(ُ)وأىزالتو كأىذىبت الظٌؿ كحٌمت هحمٌ  ؛ أم:كاٍنتىسىخى

ًت الرٌ  تيانىسىخى ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ  نسخ اهلل اآليةك  ،بابيب الشٌ كنسخ الشٌ  ،(ِ)يح آثار الًديار غي رى

 نسخ الحاكـ الحكـ أك :كيقاؿ،  أزاؿ حكهيا؛ أم:   ٙٓٔالبقرة:  چپ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ  

 ( ّ)القانكف أبطمو.

تحكلت هف حاؿ ًإلى حاؿ يعني أىهر  :أىم ؛(ْ)"لـ تكف نبٌكةه ًإال  تىناسىخىت :"كفي الحديث

نكار : ىـالت ناسيًخي ةي ك  ،(ٓ)كتغاير أحكاليا ،األيهة  (ٔ)البعث. القائمكف بالتناسخ كا 

هف  ،كح بالبدف بعد الهفارقة هف بدف آخرؽ الرٌ عبارة عف تعمٌ : ىك اصطبلحان التناسخ 

  (ٕ).كح كالجسدلمتعشؽ الذم بيف الرٌ  تعمقيا باألكؿ، كتعمقيا بالثاني،غير تخمؿ زهاف بيف 

ت تنتقؿ إلى ركح الهيٌ  : عقيدة هؤداىا أفٌ في الهعجـ الكسيط بأنو تناسخ األركاحجاء ك 

شاع كقد  ،جزاء عمى سمكؾ صاحبيا الذم هات بى عذٌ أك تي  هنزلة، لتنعـى  ى أك أقؿٌ حيكاف أعم

 ( ٖ).أهرىا بيف الينكد كغيرىـ هف األهـ القديهة

  (ٗ).كح هف البدف بعد هكتو إلى بدف آخر: انتقاؿ الرٌ جاء بأنوكفي هعجـ لغة الفقياء 

  (َُ)آخر إنسانا أك حيكانا.كح بعد الهكت هف بدف إلى : انتقاؿ الرٌ كفي الهعجـ الفمسفيٌ 

                                                 

 .ٔٙص  ،ٖج  ،لسان العربابن منظور،  ٔ)
 .٥٥ٙص ، ٔ، ج مختار الصحاحالرازي،  ٕ)
 .3ٔ٧ص ، ٕ، ج المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون،  ٖ)
 .٧ٕٙ٘ :حدٌث رقم  ،ٕ٘ٔص  ،٥، كتاب الزهد والرقائق،  باب حدثنا قتٌبة بن سعٌد، ج مسلمأخرجه   ٗ)
 .ٔٙص   ٖج  ،العرب لسانابن منظور،   ٘)
 .3ٔ٧ص ، ٕ، ج المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون،  ٙ)
 .3ٖص  التعرٌفات،الجرجانً،  ٧)
 .3ٔ٧ص  ،ٕ، ج المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون، ٌنظر:  ٥)
، ٔج  ،  ه٘ٓٗٔ ،ٔط  ،لبنان ،، دار النفائسمعجم لغة الفقهاءقلعة جً، محمد، و قنٌبً، حامد صادق،  3)

 .٧ٗٔص 
 .٘٘ص  ،  هٖٓٗٔ ،القاهرة ،، المطابع األمٌرٌةالمعجم الفلسفًمجمع اللغة العربٌة،  ٓٔ)
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دكر هثؿ ها  كيحدث في كؿٌ  ،إلى ها ال نياية لو (ِ)كاألدكار (ُ)ؤلككارلتكرر  فالتناسخ

 ،الثكاب كالعقاب في ىذه الدار ال في دار أخرل ال عهؿ فييا أفٌ  ؛ أم:ها حدث في األكؿ

 (ّ)ضية.كاألعهاؿ التي نحف فييا إنها ىي أجزية عمى أعهاؿ سمفت هنا في األدكار الها

، فيككف رٌ األركاح باقية تتردد في األبداف البالية بحسب افتتاف األفعاؿ إلى الخير كالشٌ ك 

قاب عمى التردد في الثكاب هنبيا عمى القيـ عمى الخير فتحرص عمى االستكثار هنو، كفي الع

 ؛د هف األرذؿ إلى األفضؿ دكف عكسوفتبالغ في التباعد عنو، كيصير الترد ،كالهكركهالشر 

 (ْ) ألنو يحتهؿ كمييها، كيقتضي اختبلؼ الهراتب باختبلؼ األفاعيؿ.

 : لمتناسخ أفٌ  كالتعريؼ االصطبلحيٌ  يتضح هف خبلؿ التعريؼ المغكمٌ 

 قاهة شيء آخر هقاهو" التناسخ ىك إ  .داؿ الٌشيء بالٌشيء"إبزالة الٌشيء كا 

 ط بيف الهعنى المغكمٌ التراب يٌتضحكبذلؾ  انتقاؿ كتحكؿ لمركح هف بدف آلخر، :التناسخ 

 .االصطبلحيٌ الهعنى ك 

  التناسخ ىي الركح، كىي هحكر التتابع كالتداكؿ. هسألةجكىر 

  جسد. ت حياة الركح، كانتقاليا هف جسد إلى د دكراالتناسخ ىك تعدٌ  هسألةأصؿ 

  ٌأك نباتيةن كانت، أك حيكانيةن  هختمفة إنسانيةن  ان الركح الكاحدة تتناسخ أبدان أف ،.(ٓ) 

  جزاء ها عهمت في التناسخ ىك الثكاب كالعقاب الذم يقع عمى الركح،  هسألةض هف الغر

ف أساءت تي  ،نعـ؛ فإف أحسنت تي دكرة حياة سابقة ص هف نقائصيا، ب، كبذلؾ تتخمٌ عذٌ كا 
                                                 

ٔ
جٌؿٍٛ٘ٞ،ئّْحػ١ً.ٚوًوٌٚوٌٛالغٙح،:جألوٛجٌ:ؾّغوٌٛ،ٚوحٌجٌؼّحِسػٌٍٝأ٠ْٗىٌٛ٘حوٌٛج،أٞ(

،ٕ،ؼ7٘ٓٗٔ،ٗؽ،وجٌجٌؼٌٍٍُّال١٠ٓ،ذ١ٍٚش،انصساذ ذاج انهغح ٔصساذ انؼشتيحئّْحػ١ًذٓقّحو،

.6ٓ9ص
ٕ

ػحوئٌِٝ( ٚجْطىج٠ٌٓطى٠ٍذّؼٕٝئِيجؽحفقٛيجٌشٟء،ٚئِيج ٌجً ْٚ و  ٌُ ٠ ُىٚ جٌشُٟء  ٌ ج جألوٚجٌ:ؾّغوٌٚ،ٚو 

 .9ٕ٘،صٕجذِٕٓظٌٛ،ٌٓحْجٌؼٍخ،ؼجٌّٛػغجًٌٞجذطىأ ِٕٗ.
محمد سٌد كٌالنً، دار المعرفة  :ه، حققالملل والنحلالشهرستانً، محمد بن عبد الكرٌم بن أبً بكر أحمد،  ٖ)

 .ٗ٘ص  ،ٕج  ،  هٗٓٗٔ ،المعرفة بٌروت
 . 3ٔ، ص تحقٌق ما للهند من مقولة مقبولة فً العقل أو مرذولةالبٌرونً، أبً الرٌحان محمد بن أحمد،  ٗ)
 .٧ٔص  ،م33ٔٔ،ٔط  ،بٌروت ،، جروس برسالتقمص أهو حقٌقة أم خٌال؟غوش، قٌس،  ٘)
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رد عف األبداف، كتعكد إلى كتكتسب الهعرفة كالفضيمة، حتى تصؿ إلى هرحمة الكهاؿ فتتجٌ 

 ركح العمكية.األصؿ الذم جاءت هنو كىك ال

 التناسخ والتقم ص والعودة لمتجس د المطمب الثاني: بين                    

 كالعكدة لمتجسد. ،بالتقهص لمعبلقة بيف التناسخىذا الهطمب  يعرض

 :بيف التناسخ كالتقهص

ده، ة غيره: قمٌ ص شخصيٌ ، كتقهٌ (ُ)بس القهيص، تقه صان، لى صى ه  قى تى  :مغةالالتقهص في 

   ( ِ)ي سمككو كىيئتو.كحاكاه ف

ألجساد أقهصة كتقه صت الركح: انتقمت هف جسد إلى جسد آخر، كىك عمى جعؿ ا

 ( ّ)حد إلى آخر هنيا.لؤلركاح تنتقؿ هف كا

، (ْ)جديد : عكدة الهبدأ الركحي في اإلنساف إلى غبلؼ لحهيٌ االصطبلحالتقهص في 

 (ٓ)ياا.كىذا الغبلؼ يت خذ بالنسبة لئلنساف دائهان جسدان بشر 

  

                                                 
 .٧ٖٕص  ،م 3٥ٙٔ  ،٘ط  ،شرق المكتبة الشرقٌة بٌروت، دار المالمنجد األبجدي( ٔ
 .٧3٘ص  ٕ، ج المعجم الوسٌط( إبراهٌم مصطفى وآخرون، ٕ

 .٧ٖٕص  المنجد األبجدي، ٖ)
 اً ( ذكره رءوف عبٌد فً كتابه العودة للتجسد، على أنه تعرٌف لمصطلح العودة للتجسد، ولٌس تعرٌفٗ

 ٌدل على ضعف مضمون هذا المصطلح وتناقضه.  لتقمص، ومن ثم نقض التقمص، وهذا إن دل فهو
 .٘ٔ، ص التقمص أهو حقٌقة أم خٌال؟( غوش، قٌس، ٘
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 : يتضح هف خبلؿ تعريؼ التقهص أفٌ 

 بمى كيخرؽ فتستبدلو الركح جكىر خالد، كىي أزلية باقية، أها الجسد فيك قهيصيا الذم ي

 ُ))خر تنتقؿ إليو.عندئذ بقهيص آ

 ص ركح ا ينفي احتهاؿ تقهٌ خر، ههٌ ح هف جسد بشرم إلى جسد آانتقاؿ الرك  :التقهص

اإلنساف في جسـ حيكاف يتنافى كشريعة الترقي العاهة، ص اإلنساف لجسد حيكاف؛ ألف تقهٌ 

كيتنافى كشكؿ الجسد الركحي الفسيكلكجي، كيتنافى هع كظائفو، كالقكؿ بتقهص ركح 

رير في جسـ حيكاف ها ىك إالا هف قبيؿ التخكيؼ كالترىيب، كالتشبيو الشخص الشٌ 

  (ِ)كالتهثيؿ.

  ص هف الجيالة التي ىي ح بحاجة لو لمتخمٌ الغاية هف التقهص ىي االختبار كالتجربة، كالرك

، كالديهكهة ّ))فييا، فتككف بذلؾ في طريؽ التساهي كالترقي، لتصؿ إلى الصفاء كالنقاء

 (ْ)األبدية.

 هف أنكاع التناسخ. ان نكع (ٓ)اعتبار التقهص(ٔ ) 

ف ربطت بينيها الحركة، فإفٌ  يبلحظ ىنا أفٌ   الهبنى كالهعنى يفصبلف التناسخ كالتقهص، كا 

بينيها، كيجعبلنيها في اتجاىيف هختمفيف؛ فالكمهتاف تمتقياف في حركة انتقاؿ الركح هف جسد 

ليو.  إلى جسد، كتختمفاف في هادة الكسيط، ككيفية االنتقاؿ هنو كا 

                                                 
 .ٔٔص  ،مٕٔٓٓ،ٕط  ،، معرض الشوف الدائم للكتابالتقمص( طلٌع أمٌن، ٔ
ط  ،بٌروت ،، نوفلالتقمص وأسرار الحٌاة والموت فً ضوء النص والعلم واالختبار( الباشا، محمد خلٌل، ٕ
 .3ٖٔص  ،م333ٔ ،ٔ
 (.ٕٔٓ-3٥ٔ، ص )المصدر السابق( ٖ
 .ٖٗ، ص التقمص أهو حقٌقة أم خٌال؟( غوش، قٌس، ٗ
٘

لداللة على تناسخ التسامً المقتصر على اإلنسان فً  الموحدون الدروز هم من أطلق مصطلح التقمص،( 
الفصل الخامس  وسٌأتً الحدٌث عنهم فً .فهم ٌؤمنون به دون غٌره من أنواع التناسخوبذلك  جسم إنسان،
 من الرسالة.

  .ٕٗٓص  ،المصدر السابق( ٙ
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ف اعتبر التقهص نكع هف أنكاع التناسخ، إال أف انتقاؿ الركح فيو ال يككف إال هف جسد  ان كا 

خر هف النكع نفسو، كالهادة، إذ ال يسهح بتعاقب الركح إنساني آادم إنساني إلى جسد هادم ه

كبذلؾ يهكف تفسير  ،(ُ)إاٌل في إطار هادة الجنس البشرم، فبل جهاد كال نبات كال حيكاف

ص بأنو هدلكؿ لعهمية تعاقب هركبات هف نكع كاحد، كهف هادة كاحدة، اتخذتيا الركح التقهٌ 

ها اقتضى األهر، عبر الزهف الهحد د ليا، كهنذ خمقيا ا كمٌ أكعية، أك قهصانان، كراحت تتجدد فيي

 ( ِ)اهلل كأرادىا كيانان ههٌيزان.

 بيف التناسخ كالعكدة لمتجسد:

، عف طريقو تقكـ الركح، بتعزيز ارتقائيا األدبي، ىي قانكف طبيعيٌ  العكدة لمتجسد:

 ( ّ)كتصؿ إلى حاالت ساهية هف التكاهؿ الركحي.

  ـ حياة الركح هع احتهاؿ عكدتيا لمتجسد.ؼ بأنيا: دكاعرٌ كتي 

د الحيكات، أك التجسدات ر عف العكدة لمتجسد بالكالدة الثانية، أك رجعة الركح، أك تعدٌ كيعب  

تجسد الركح  عمى فكرة الكجكد السبقي الذم يعني: نطكمىذه الهصطمحات ت الهتكررة، كؿٌ 

 (ْ)البشرية هرة أخرل.

 تجسد أف:ضح هف خبلؿ تعريؼ العكدة لميتٌ 

 .الركح أزلية، كسابقة في الخمؽ عمى الجسد، فالعكدة لمتجسد ىي اعتقاد قديـ 

                                                 
 ( سٌأتً بٌان ذلك عند الحدٌث عن أنواع التناسخ.ٔ
 (.3ٔ-٥ٔ، ص )التقمص أهو حقٌقة أم خٌال؟( غوش، قٌس، ٕ
قدمه رؤوف عبٌد، منشأة  العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز،  ٌنظر:  (ٖ

أي أنه من خالل العودة للتجسد تكسب الروح الخبرة والمعرفة، فترتقً  .٘ٗص  ،رٌةاإلسكند، المعارف
 وتصل بذلك إلى التكامل الروحً.

 .(ٙٙ+٧ٔ ، ص )المصدر السابق( ٗ
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  هيبلد الركح هف جديد في العكدة لمتجسد يكسبيا الهزيد هف الخبرة كالفضيمة كهف ثـ تصؿ

 (ُ)إلى االرتقاء.

 .تعدد الحيكات ىك طريؽ العدالة األبدية، التي ىي الكهاؿ ذاتو((ِ 

 ىك تجسد الركح البشرية هرة أخرل.ك هضهكف كاحد ى لإلتي تيدؼ تعدد الهصطمحات ا 

نيا ىي " قاؿ: إف جكىر الهسألة ىي الركح، كا  هف قاؿ: "بتناسخ األركاح يبلحظ ىنا أفٌ 

الغرض هف التناسخ ىك  هحكر التتابع كالتداكؿ، كالجسد إنها ىك كعاء لمتتابع كالتداكؿ، كأفٌ 

 حتى تصؿ إلى هرحمة الكهاؿ. الثكاب كالعقاب الذم يقع عمى الركح 

الركح تنتقؿ هف جسد إلى  ص األركاح" لـ يختمؼ هع القائميف بالتناسخ بأفٌ ف قاؿ:" بتقهٌ كهى 

ص ذلؾ بالجسد البشرم؛ فبل تنتقؿ إلى جسد حيكاف كال إلى نبات كال إلى ص  خر، كلكف خي آ

بة، ككسب تبار كالتجرً ص ىك االخ، كالغرض هف التقهٌ هسألةجهاد، كذلؾ بدافع الترقي بيذه ال

 .  ص بغير الجسد البشرمٌ ى تصؿ الركح بذلؾ إلى الكهاؿ، فيي ال تتقهٌ الهعرفة كالفضيمة حتٌ 

هحؿ النسخ ىك الجسد الترابي،  "بالعكدة لمتجسد" فقد قاؿ بأزلية الركح، كأفٌ  قاؿ: فٍ كأها هى 

ؽ القائميف بالتقهص هف حيث كبذلؾ كافؽ القائميف بالتناسخ هف حيث انتقاؿ الركح كتداكليا، ككاف

 .تخصيص انتقاؿ الركح بالجسد البشرمٌ 

البعض، هف  اص كهصطمح العكدة لمتجسد أقرب لبعضيهكبذلؾ يككف هصطمح التقهٌ 

ى جسد بشرم لإكح هف جسد بشرم هصطمح تناسخ األركاح، كذلؾ هف حيث القكؿ بانتقاؿ الرٌ 

، كأضيؽ هف حيث اقتصار انتقاؿ شرمٌ خر، كنفي احتهاؿ انتقاؿ الركح إلى غير الجسد البآ

 ، فيك أشهؿ هف كبل الهصطمحيف؛الركح عمى الجسد البشرم دكف غيره، أها هصطمح التناسخ
                                                 

 .٧ٔص  العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز،  ٌنظر:ٔ)
 .ٖٗ، ص المصدر السابق ٕ)
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ص نكع هف أنكاع التناسخ، كعمى اعتبار قرب هصطمح العكدة التقهٌ  كذلؾ عمى اعتبار أفٌ 

نها جاء الحكـ ينسحب عميو بأنو نكع هف أنكاع ال فإف   ،لمتجسد لهصطمح التقهص تناسخ، كا 

 ي.تساهي كالترقٌ مالتخصيص بالجسد البشرم ل

أصحابيا لـ يكتفكا بنقد  أفٌ  ،الهسألة التي تعٌددت فييا التسهيةكيبلحظ أيضان في ىذه 

نها كفٌ  ،بعضيـ البعض سكاء بالتخصيص أك النفي ر القائمكف بالعكدة ر بعضيـ البعض، فكفٌ كا 

نها هحؿٌ  النسخ ال هحؿٌ  فٌ كذلؾ ألى  ؛(ُ)قاؿ بتناسخ األركاح فٍ لمتجسد هى  النسخ ىك  لو ىنا، كا 

 الجسد الترابي، الذم ينفصؿ عف الركح في لحظة الكفاة، كبذلؾ كاف هف األكلى أف يطمؽ عميو

الركح تبقى دائهان، كتكاصؿ حياتيا كنشاطيا في النهك كفي تحقيؽ  كذلؾ ألفٌ  ؛"تناسخ األجساد"

   (  ِ)الذات.

ائميف الق ب هصطمح العكدة لمتجسد لهصطمح التقهص، إال أفٌ كعمى الرغـ هف قر   

هصطمح "تقهص األركاح" ىك تعبير خاطئ بدكره؛ ألنو إها أف يشير  بالعكدة لمتجسد قالكا:" إفٌ 

إلى حالة الييهنة أك االستحكاذ الركحي، كىذه ال ينبغي أف تختمط بهكضكع "العكدة لمتجسد"، 

ها أف يشير إلى تقهص أركاح الح يكانات كالنباتات، كىي عقيدة لـ يقـ عمى صحتيا أم دليؿ كا 

كها يرتبط هف فمسفات عف الركح،  نيا تتعارض هع أكلى حقائؽ العمـ الكضعيٌ إحتى اآلف، بؿ 

 (ّ)كعف الخمكد في هفيكهو الحديث.

   

 

  
                                                 

 .٧ٔص  العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،، جادو، عبد العزٌزٌنظر: ( ٔ
 ،القاهرة ،، دار الفكر العربًفً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمعبٌد، رء وف، ٌنظر:  (ٕ

 .٘ص  ،م3٧ٙٔ
 .ٙ، ص المصدر السابق( ٖ
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 المطمب الثالث: أنواع التناسخ                           

 ىي:  ،عمى أربعة هراتب ةهسألالتناسخ عند أصحاب ىذه ال

ألنو  عنو بالتكالد بيف الناس؛ ري ، كيعب  (ُ)النسخ: ىك انتقاؿ الركح إلى بدف إنساني آخر (ُ
 ينسخ 

 ."التقهص"كيطمقكف عميو هصطمح ( ّ)كىذا ها يعتقد بو الدركز( ِ)،هف شخص آلخر

 الناس بأفٍ  ، فيك يخٌص (ْ)باعالهسخ: ىك انتقاؿ الركح إلى حيكاف آخر هف البيائـ كالسٌ  (ِ

نان تككف رجعة الركح إلى بدف ، فإف كاف الشخص هحسً (ٓ)يهسخكا قردة كخنازير كفيمة

ف كاف هي  ركح اإلنساف في جسد  ، كبذلؾ تحؿٌ (ٔ)سيئان فإلى بدف حيكاف شقيحيكاف سعيد، كا 

الحيكاف الذم يناسبو في أكصافو، كيستحقو بأعهالو، فذلؾ ىك عقابو عمى ها اجترح هف 

 ( ٕ).الخطايا

، فيك (ٗ)الهقطكؼ كالهذبكح، فتتبلشى كال تعقب (ٖ)الفسخ: ىك انتقاؿ الركح إلى النبات (ّ
نها انحدرت الركح إلى النباتات(َُ)تفريؽ لمشيء كنقصو ألنيا زادت خطاياىا كلـ  ؛، كا 

 ( ُُ)الركح فسخت عف عالـ اإلنساف كالحيكاف. ألفٌ  ؛، كسهي الفسخ فسخان تزدجر هف الهسخ

                                                 
 ،حمن عمٌرة، عالم الكتبعبد الر :، حققهشرح المقاصد( التفتازانً سعد الدٌن، مسعود بن عمر بن عبد هللا، ٔ

 .ٕٖ٘ص ، ٖج ،   ه3ٔٗٔ ،ٕط  ،بٌروت
 .ٕ٘، ص تحقٌق ما للهند من مقولة مقبولة فً العقل أو مرذولة( البٌرونً، ٕ
 . ٕٔ، ص التقمص( طلٌع أمٌن، ٖ
 .ٕٖ٘ص  ،ٖ، ج شرح المقاصد( التفتازانً، ٗ
 .ٕ٘، ص ةتحقٌق ما للهند من مقولة مقبولة فً العقل أو مرذول( البٌرونً، ٘

 .٧ص   ،م3ٙ3ٔ ،ٔ، ط وقفة عند نظرٌة تناسخ األرواحمعرفة، محمد هادي،  ٙ)
جٌّٓم.9ٔٔ،صانرمًص ٔأسشاس انسياج ٔانًٕخ في ظٕء انُص ٔانؼهى ٔاالخرثاسجٌرحشح،ِكّىن١ًٍ،7)

ق١عأْجٌطٕحْمٕ٘ح١ٌّجٌٍّجوذٗجٌّٓمجٌٛجٌوفٟجٌمٍآْجٌى٠ٍُ،فٙٛال٠ىنًضكصجٌطٕحْمجٌّركٛظٕ٘ح

فٟ جٌّٓمجٌٛجٌو أِح ضٍوطْٗحذمحً" آنٍغ١ٍِح ؾٓىجً ضٍرٓٙح غُ أشرٗ، أِٚح ػٕظ٠ٍح ٘ٛ"نٍغجٌٕفّؾٓىجً

جٌمٍآْفٙٛ"ضرىيطٌٛزجٌرىِْٓشىًئٌٝشىً،ٚجٌؿٓى٘ٛجٌؿٓى،ٚئّٔحجٌّطغ١ٍ٘ٛشى١ٍ٘ٚٗىٍٗ"ف١ٍّ

 ؾٓى. ئٌٝ ؾٓى ِٓ ضكٛي ٚال ذحٌٕفّ جٔطمحي ٠ٕظٕ٘حن :ٍ ٘حوٞ، ِكّى ٔلفح ػُذ َظشيح ذُاسخ ِؼٍفس،

.ٔٔ،صاألسٔاذ
 .ٕٖ٘ص ، ٖ، ج شرح المقاصد( التفتازانً، ٥
 .ٕ٘، ص تحقٌق ما للهند من مقولة مقبولة فً العقل أو مرذولة( البٌرونً، 3

 ٔط  ،أصفهان ،محمد كاظم مكً، دار الزهراء :، حققهاإلسالم والتناسخ( عاملً، سٌد حسٌن ٌوسف مكً، ٓٔ
 .٥ٕص  ،م33ٔٔ، ٔ
 .3ٔٔ، ص التقمص وأسرار الحٌاة والموت فً ضوء النص والعلم واالختبارالباشا، محمد خلٌل، ٌنظر: ( ٔٔ
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إلى  فتحطٌ  ت في الغٌي كالجيؿ،، كذلؾ ألنيا تهاد(ُ)اؿ الركح إلى الجهادالرسخ: ىك انتق (ْ
ألنو يبقى عمى األياـ  ؛هي رسخان كسٌ  (ِ)،إلى ها شاء اهلل عالـ الجهاد، كترسخ فيو سجينةن 

 ( ّ)كيدـك كالجباؿ.
 (ْ)ج هراحؿ التناسخ هف األعمى إلى األدنى، كهف اإلنساف إلى الحيكاف.كىكذا تتدرٌ 

 مسألة التناسخسس المطمب الرابع: أ                             

 ىي: ،التناسخ هسألةالدعائـ التي تقكـ عمييا 

، خالدة ال تبمى كال (ٔ)دء ليا كال أهد، فيي قديهة أزلية أبدية، ال بى (ٓ)الركح غير قابمة لمفناء (ُ
 ( ٕ)كال تتبدؿ.

الركح  ، إذ إفٌ (ٗ)لكانت هعطمة، فالركح لك لـ تتعمؽ بالجسد (ٖ)ال تعطيؿ في الكجكد إطبلقان  (ِ
جسد عمهان جديدان بجزيئات لـ تكف  الركح بانتقاليا هف جسد إلى جسد، تستفيد هف كؿٌ 

، كينتقؿ العمـ هف عصر إلى عصر، كبذلؾ يصبح ىناؾ عمـ تراكهي بكاسطة (َُ)تعمهيا
، كىذا العمـ ال يحصؿ إال بهشاىدة األشخاص كاألنكاع، كها (ُُ)الركح ينتفع بو الجسد

اكبيا هف األفعاؿ كاألحكاؿ، حتى يحصؿ ليا في كؿ كاحد تجربة كتستفيد جديد يتن
 (ُِ)الهعرفة.

 
 
 

                                                 
 .ٕٖ٘ص  ٖ، ج شرح المقاصد( التفتازانً، ٔ
 .3ٔٔ، ص التقمص وأسرار الحٌاة والموت فً ضوء النص والعلم واالختبارالباشا، محمد خلٌل، ٌنظر:  (ٕ

 .ٕ٘، ص تحقٌق ما للهند من مقولة مقبولة فً العقل أو مرذولة، البٌرونً ٖ)
 .٥ٕ، ص اإلسالم والتناسخعاملً، سٌد حسٌن ٌوسف مكً،  ٗ)
 .ٕٗم، ص 3ٕٓٓ، ٔ، دار مشارق، ط تناسخ األرواح( سري، طارق، ٘
 .ٗٙٔ، ص وقفة عند نظرٌة تناسخ األرواح(معرفة، محمد هادي، ٙ
 .ٕٗص ، تناسخ األرواح( سري، طارق، ٧

 .ٗٙٔ، ص وقفة عند نظرٌة تناسخ األرواحمعرفة، محمد هادي،  ٥)
 .ٕٖٙ، ص ٖ، جشرح المقاصدالتفتازانً،  3)

.6ٙ،صٕ،ؼزميمح اإلَساٌ:ػرىٖ،ػ١ٓٝ،٠ٚك١ٝ،أقّىئّْحػ١ً،٠ٕظٍٓٔ)

 .ٕٗ، ص تناسخ األرواحسري، طارق،  ٔٔ)
 .3ٔ، ص قل أو مرذولةتحقٌق ما للهند من مقولة مقبولة فً العالبٌرونً،  ٕٔ)
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لذلؾ تسعى الركح  لهتهثمة في الحنيف الدائـ بينيها؛كىي ا ،عبلقة التبادؿ بيف الجسد كالركح (ّ

ف ، كذلؾ لها انطبع فييا هف الهحسكسات، كأثٌ (ُ)لبللتقاء هع الجسد ر فييا هف الهاديات، كا 

 ( ِ)ر نقاءىا.ر صفاءىا، ككدٌ اف ذلؾ التأثير عكٌ ك

 الينكد قالكا بيا اعتهادان عمى أفٌ  التناسخ أفٌ  هسألةضح هف خبلؿ عرض أسس يتٌ 

مة، ؿ، كبانتقاليا بيف األجساد يحصؿ ليا العمـ فيي غير هعطٌ الركح خالدة ال تفنى كال تتبدٌ 

 أف تفارقو حتى تعكد إلى جسد آخر. فيي ال تمبث  ،كىي هبلزهة لمجسد لحنينيا الدائـ إليو

 

 

 

 

 

  

                                                 

 .ٕٗ، ص تناسخ األرواحسري، طارق،  ٔ)
 .٥ٙ، ص ٕ، ج حقٌقة اإلنسانعبده، عٌسى، وٌحٌى، أحمد إسماعٌل،  ٕ)
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 التناسخ مسألةالمبحث الثاني: نشأة                           

سأعرض في ىذا الهبحث لمحديث عف نشأة هسألة التناسخ، كيتضهف ىذا الهبحث 

"، ك"النرفانا"، ككحدة الكجكد، كىدفي هف "الكارهاأربعة هطالب، ىي: أصؿ هسألة التناسخ، ك

 ؿ ىذا الهبحث بياف أصؿ هسألة التناسخ، كالحديث عف أىـٌ العقائد اليندية.خبل

 التناسخ مسألةأصل انًطهة األٔل:                               

أهر  هف الركح ىي لئلنساف صكرة كاضحة بأفٌ  اإلسبلـ كيعطيى  قبؿ أف يأتيى هعمكـ أنو 

اف، كيحؿ لغز ها كراء الهكت، كيعطي صكرة هف هخمكقاتو، كىي هحكر حياة اإلنس ؽه مٍ اهلل، كخى 

بعد الهكت فيو جزاء اإلنساف بالثكاب، أك العقاب عمى أعهالو في  اثن عٍ ىناؾ بى  كاضحة كجمية بأفٌ 

رتو حكؿ الركح، كها بعد اإلنساف يتخبط بيف كثير هف التساؤالت التي حيٌ كاف  ،الحياة الدنيا

تذىب تمؾ القكة التي تعطي الجسد الحركة، : أيف ضت لديوكهف األسئمة التي تهخٌ  ،الهكت

دت لديو فكرة كعندها تخرج هنو يصبح الجسد ىاهدا؟ فأصبح يبحث عف أجكبة لتساؤالتو فتكلٌ 

انتقاؿ الركح بيف األجساد، كاستدؿ عمى ذلؾ هف خبلؿ التغيرات التي تطرأ عمى اإلنساف حاؿ 

 النـك كحاؿ الهكت.

 هات االختبلؼ الكاضح بيف الجسد الحيٌ كقد استطاع اإلنساف أف يبلحظ هف عبل

ثٌهة شيئا يكهف في جسد الكائف الحي ال يكجد في الجسد الهيت، كأف حياة  كالجسد الهيت أفٌ 

ىذه القكة إذا فارقتو أخذت هعيا الحياة كالحركة،  الجسد كحركتو ترجعاف إلى قكة خفية، كافٌ 

صكر كاألشكاؿ البشرية أنو هركب هف كأدرؾ اإلنساف هف خبلؿ ها يتراءل لو كىك نائـ هف ال

، كاآلخر: طيؼ عمى صكرتو  ،كجكديف أحدىها: الجسد النائـ الذم لـ يفارؽ هكانو أثناء النـك

يراه في أحبلهو في أهاكف هتعددة، كالبد أف يككف هتشابكا بجسده في حالة اليقظة، كهنفصبل 
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ف االنفصاؿ أبديا، كبذلؾ بدأت عنو في حالة النـك انفصاال قصير الهدل، كفي حاؿ الهكت يكك 

كصؿ إدراكو إلى كجكد  ثـٌ  (ُ)عقيدة اإلنساف البدائي في الركح، كأدرؾ أنيا عمة حياتو كبقائو.

  (ِ)الركح أقكل هف الجسد. الجسد كالركح، كأنيها هتغايراف، كأفٌ 

كلئؾ أل ثٌهة عبلقة بيف أركاح الهكتى كأركاح األحياء، كأفٌ  أخذ يقنع نفسو بأفٌ  كهف ثـٌ 

فاألركاح الطيبة تساعد األحياء عمى األعهاؿ الطيبة، أٌها  عمى ىؤالء أثران سمككيان هباشران؛

 األركاح الخبيثة فإنيا تصيب األحياء باألذل كالهرض.

هف بكجكد الركح في الحيكاف كالنبات، كهف ، فآالحياة هرتبطة بالحركة كالنهك كالحظ أفٌ 

ي جسد إنساف، ككذلؾ حمكؿ ركح اإلنساف في جسد ثـ تصكر إهكاف حمكؿ ركح الحيكاف ف

، (ْ)جسران زهنيا طكيبلن  رى كاستطاعت ىذه الفكرة البدائية لنظرية التناسخ أف تعبي  ، (ّ)حيكاف

  (ٓ) .كتظير في أهـ كحضارات قديهة

إال أنو قد اختمؼ في أكؿ  ،بيف الهعتقدات كاألدياف هسألةكبالرغـ هف حضكر ىذه ال

بهفيكهيا الفمسفي، كحصرت األقكاؿ في ذلؾ بيف فبلسفة اليكناف كبيف  هسألةأهة أخذت بيذه ال

 الهصرييف القدهاء كبيف الينكد.

في –ح كثير هف هؤرخي الفمسفة اليكنانية أنيا هأخكذة فقد رجٌ  ،فبلسفة اليكنافأها 

 تناسخ األركاح يرجع لمينكد. ، كبذلؾ فإفٌ (ٔ) هف الفمسفة اليندية -األصؿ

                                                 

 (. ٔٔ-ٓٔص ) ،م3٧ٔٔ ،، منشأة المعارفتناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ٌنظر:  ٔ)
 ،ط ا ،عمان ،مكتبة األقصى، تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهالخطٌب، محمد أحمد،  ٕ)

 . ٕٔص  ، هٗٔٗٔ
 .ٔٔ، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ٌنظر: ( ٖ
 .ٖٔ، ص المصدر السابق( ٗ
 .ٖٔ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌه( الخطٌب، محمد أحمد، ٘
 . 3ٖٕص ، ٔج  ،٧ط  ،، مكتبة النهضة المصرٌةضحى اإلسالم( أمٌن، أحمد، ٙ
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هدفكعيف إلى -تناكؿ الركح تناكالن هكضكعيان  فٍ الذيف ىـ أسبؽ هى  ف القدهاءك الهصريكأها 

في هقدكر اإلنساف أف يعكد إلى  ، فقد كانكا يعتقدكف أفٌ (ُ)بعقيدتيـ في الحياة الثانية -ذلؾ

الهكت رقاد في القبر إلى أف تعكد ركح الهيت فترتدم جسدىا الفاني هف  ألفٌ  ؛الحياة بعد هكتو

تأكم إليو كها يأكم الطير إلى  (ِ)في كؿ جسـ حي تستقر قرينة كا يعتقدكف أفٌ جديد، ككان

فيك  اإلنساف يشهؿ في تككينو كائنيف ركحييف ىها )الكا( ك )البا(، فأها )الكا(: ، كأفٌ (ّ)ككره

القريف الذم يكلد هف اإلنساف في صكرة أثرية لمجسـ، كفي شكؿ أصغر هنو، كيحيا حياة 

أثناء حياتو عمى األرض، فإذا حمت باإلنساف ظاىرة الهكت فإف )الكا( ي فهنفصمة عف الجسـ 

غتذاء ة الحيكية التي يحصؿ عمييا هف االبذلؾ أف ينقؿ إليو القك  يتحد بالجسـ في القبر هحاكالن 

فإذا حدث أف  ،باألطعهة، كهف ىنا جاءت فكرة تقديـ القرابيف في القبكر ليتغذل عمييا )الكا(

غتذائو فيمؾ ىك أيضا، كلذلؾ هتنع عمى )الكا( تحقيؽ اليدؼ هف اى كبمي اتحمؿ جسـ الهتكف

 الهصريكف الهكتى. طى نٌ حى 

كأها )البا(: فيك الركح الذم يجعؿ في جسـ اإلنساف قابمية الحياة، بحيث يهكت الفرد 

إذا فارؽ جسده كانقطعت صمتو بو انقطاعا كاهبل. ككاف الهصرييكف القدهاء يهثمكف )البا( في 

هاء كمها لو رأس إنساف في حجـ صغير ييبط هف السٌ  ،كرة الهتكفى، أك عمى شكؿ طائرص

أثناء حياتو عمى األرض، فيحكـ فكؽ هكهياء الجسد في شعر بالحنيف إلى الجسد الذم أقاـ فيو 

 ( ْ)رغبة هنو في العكدة إليو.

                                                 
 .٘ٗ، ص تناسخ األرواحك، مصطفى، ( الكٌٔ
 .ٖٕ، ص التقمص( القرٌنة: صورة مصغرة للجسم نفسه،وهً ال تموت، بحسب زعم الفراعنة. طلٌع أمٌن، ٕ
 .ٖٕ، ص المصدر السابق( ٖ
 .ٙٗ، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ٌنظر: ( ٗ
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نية بثبلثة آالؼ كتقدر الهدة الزهنية الكاقعة بيف حدكث الهكت كالعكدة إلى الحياة الثا

هستيدفة اإللهاـ  ة حيكانات األرض كالبحر كالجكٍ عاـ تقريبا، تتجسد فييا الركح في أجنٌ 

ت بها بالهعمكهات، كصنكؼ الهعرفة التي تزخر بيا هياديف الحياة في عالـ الحيكاف بعد أف ألهٌ 

الركح اآلدهية  كلـ يكف ىذا التجسد عمى ىذه الصكرة هرتبطا بحياة ،(ُ)يختص بو عالـ اإلنساف

في أجنة حيكانات  أك ة حيكانات عميا ثكابا ليا،السابقة ارتباطا جزائيا، فمـ يكف تجسدىا في أجنٌ 

إنها  ،جزاء الركح عمى ها أحسنت أك أساءت في العقيدة الهصرية القديهة ألفٌ  دنيا عقابا ليا؛

لحساب أهاـ اآللية لتقضي يككف في الحياة الثانية، عندها يعكد الهتكفى إلى الحياة، كيكاجو ا

 لو، أك عميو.

بو حياتيا الثانية  فيو كتستأنؼى  كح إلى جسدىا اآلدهي لتحؿى ة تعكد الرٌ كفي نياية الهدٌ 

 ،طا هحتفظا بكيانوؿ كاندثر، أك كجدتو هحنٌ في العالـ اآلخر، فإذا لـ تجده كأف يككف قد تحمٌ 

ت فيو فحمٌ  ،صرفت عنو إلى جنيف إنسافكلكنو عمى حالتو هف الهكات فمـ تستطع التمبس بو، ان

 ( ِ)لتستأنؼ بو حياة أرضية جديدة.

فكرة تناسخ  بعد عرض نبذة عف الركح كهصيرىا عند الهصرييف القدهاء، أقكؿ: إفٌ 

 األركاح ال تعكد لمهصرييف القدهاء، كبياف ذلؾ فيها يمي:

الركح تناكالن هكضكعيان، ال يستمـز تناكؿ  فٍ أكالن: اىتهاـ الهصرييف القدهاء بالركح، كككنيـ أكؿ هى 

 قاؿ بتناسخ األركاح.  فٍ أنيـ ىـ أكؿ هى 

                                                 
 .٧ٕٔ، ص تناسخ األرواح( الكٌك، مصطفى، ٔ

 (.٧ٕٔ+ٗٔ، ص )المصدر السابق ٕ)
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ثانيان: الهدة الزهنية الكاقعة بيف حدكث الهكت كالعكدة لمحياة الثانية كالهقدرة بثبلثة آالؼ عاـ، 

ؽ الركح بالبدف بعد هفارقتيا هف بدف أخر، التي تقضي بتعمٌ هنافية ألصؿ فكرة تناسخ األركاح 

 تخمؿ زهاف بينيها، لمعشؽ الذم بيف الركح كالجسد. دكف 

جزاء الركح عمى ها أحسنت أك أساءت عند الهصرييف القدهاء، إنها ىك في الحياة  ثالثان: أفٌ 

الثانية بعد عكدة الركح لمجسد نفسو، بخبلؼ فكرة تناسخ األركاح، التي يككف جزاء الركح فييا 

قؽ الثكاب ك العقاب، كتتخمص الركح بذلؾ هف أف تتجسد بأجساد سفمية، أك عمكية فيتح

 نقائصيا. 

خر، كىذا يو نفسو ال لجسد آلإكىذا الحنيف يدفعيا لمعكدة  ،لمجسد نفسو الركح تحفٌ  رابعان: أفٌ 

هناقض لفكرة تناسخ األركاح التي تقتضي العشؽ بيف الركح كالجسد، فتصبح الركح بيف الحنيف 

 د.لجسدىا القديـ كعشقيا لمجسد الجدي

خاهسان: بقاء الركح فكؽ جسدىا حنينان لو كرغبة في العكدة إليو، هناقضه لككف الركح تذىب 

بعالـ اإلنساف، ففكرة  كتكسب الخبرة كالهعرفة فيها يختص بعالـ الحيكاف بعد إلهاهيا بها يختٌص 

 الهصرييف هتناقضة.

عنيا  نفسو، إنها ىك قصره يا بالجسد سادسان: انصراؼ الركح إلى جنيف إنساف جديد كعدـ تمبس  

نها لعدـ هقدرتيا ى لإال رغبة هنيا عمى التجسد بجسد آخر، كال تيدؼ  تحقيؽ قانكف الجزاء، كا 

الهصرييف القدهاء لـ يجدكا تفسيرا لهصير  عمى العكدة لمجسد نفسو لتحممو أك اندثاره، ككأفٌ 

لهصيرىا،  ا بذلؾ تفسيران فكجدك  ،الركح إذا ها تحمؿ جسدىا، فقالكا بتمبسيا في جنيف إنساف

 كاقتصركا بذلؾ عمى اإلنساف، كلـ يقكلكا بتجسد الركح في أجساد أخرل غير اإلنساف.  
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ف القدهاء بشكؿ طائر لو رأس إنساف، كىذا يدؿ الركح تتشكؿ كها هثؿ ليا الهصريك  سابعان: أفٌ 

هف األجساد، دىا في جسد الطائر، أك حتى تجسدىا في جسد غيره عمى تشكميا ال عمى تجسٌ 

 كذلؾ هخالؼ لفكرة التناسخ التي تقتضي التجسد ال التشكؿ. 

نيا تتشكؿ بشكؿ طائر، لقدهاء اىتهكا بالركح، كقالكا: إكبذلؾ فككف الهصرييف ا

ة الركح تتجسد بأجنٌ  فٌ الهكت رقاد في قبر، كقالكا: إ ألفٌ  ؛كاعتقدكا بعكدة اإلنساف بعد هكتو

جنيف إنساف إذا لـ تستطع التمبس بجسدىا السابؽ؛ فيذا كمو حيكانات األرض، كأنيا تحؿ في 

فكرة تناسخ األركاح  كذلؾ ألفٌ  ؛لمهصرييف القدهاءال يستمـز أف يككف أصؿ الفكرة يعكد 

، لهصرييف القدهاءبهضهكنيا الذم يطرح في ىذا البحث هختمفة عف فكرة الركح كهصيرىا عند ا

لهصرييف فالفكرة غير هتعهقة عند ا ،ييف القدهاءلهصر كعمى فرض أف يككف لمفكرة أصؿ عند ا

لهصرييف كها ىي هتعهقة عند الينكد، فقد ربطيا الينكد بقانكف الجزاء عمى خبلؼ ا القدهاء

الذيف ارتبطت الفكرة لدييـ بإلهاـ الركح بالهعمكهات فقط، كقد بادت ىذه الفكرة اآلف  القدهاء

ء آثارىـ، أها بالنسبة لمينكد فهازالت ىذه الفكرة بالرغـ هف بقا لهصرييف القدهاءبعدـ كجكد ا

، كبقاء ىذه الفكرة في هجتهعيـ كتقبميـ ليا دليؿه باقية لدييـ هرتبطة بحياتيـ إلى يكهنا ىذا

   كاؼو عمى أٌف أصؿ ىذه الفكرة يرجع إلييـ، كأٌف هنبعيا األصمي ىك اليند. 

القديهة ىي هزيج هف شعائر الينكد  ةى اليندي الدياناتً  فهف الهتفؽ عميو أفٌ  كأها الينكد

، (ِ)فقد هزج الينكد بيف قديهيـ كبيف ها عرض ليـ (ُ)بلء، كشعائر القبائؿ اآلرية،صى األي 

ئ نشً كباستقرار الغزك اآلرم في اليند، أصبح التناسخ كسيمة لتدعيـ نظاـ الطبقات الذم أي 

                                                 
 اآلرٌٌن:النبالء. .ٗٗص  ،مٕ٘ٓٓ ،ٗط  ،، نهضة مصرهللا( العقاد، عباس محمود، ٔ
ج   ، هٕٕٗٔ ،ٔط ، عمان ،، دار المناهجموسوعة األدٌان والمعتقدات القدٌمة( الساموك، سعدون محمود، ٕ
 .ٙٓٔص  ٔ
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ـ س  فقد قي  (ِ)فراد الهجتهع كيتبلشى،ى ال يذكب في باقي أحتٌ  (ُ)لمهحافظة عمى نقاء الدـ اآلرم،

 اع.نٌ ار كالصٌ جٌ ( التٌ ّ( الجند.  ِ( البراىهة.  ُىي:  ،الهجتهع اليندم إلى أربع طبقات

 الخدـ كالعبيد. (ْ

 ّ))كقد نشأ ىذا التقسيـ عمى أساس الجنس عندها التقى اآلريكف بالسكاف األصمييف،

كبذلؾ فإٌف التناسخ  هسألة شخصٌية حققت ْ) )كقد استأثر اآلريكف كالينكد بالطبقة األعمى؛

 غرضا هعينا لآلرييف، أال كىك الحفاظ عمى نقاء الدـ اآلرم، كاالستئثار بالحكـ.

لكثير هف هفارقات الحياة  هقنعان  تناسخ األركاح تفسيران  هسألةكقد كجد الينكد في 

 ان بغي ألحد أف ينافس أحديا التفاضؿ كعدـ الهساكاة بيف الناس، كبذلؾ ال ينكهشكبلتيا، كأىهٌ 

الركح  فٌ : إكقالكا ة يجني ثهار عهمو في حياة سابقة،عمى نعهتو، كاإلنساف في حياتو الحاضر 

ة بأجساد أجنٌ  ليا لمتمبٌس  في رجعتيا بعد الهكت إلى دكرات حياة جديدة تككف الفرصة سانحةن 

الركح  فٌ ألى  دكرات حياتو؛دكرة هف  في كؿٌ  صالحان  هف طبقة أعمى، بشرط أف يككف الفرد عنصران 

ابقة ليذا التمبس،  تثاب في األجساد التي تتمبس بيا، أك تعاقب حسب نكع أعهاليا في الحياة السٌ 

 ( ٓ)ر الركح عف سيئاتيا كتثاب عمى إحسانيا.كفٌ كبذلؾ تي 

( تناسخ األركاح "تجكاؿ ُتناسخ األركاح هف أىـ العقائد اليندية، كىي:  كىذا يعني أف

 (ٔ)( كحدة الكجكد.ْنطبلؽ "النرفانا".          ( اال ّ.              "الكارها"( ِ  .األركاح"

                                                 
 .٧ٔ، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ٌنظر: ( ٔ
 .ٕٗٔ، ص المصدر السابق( ٕ
 .ٕ٘ص  ،ٗج  ،مٕٓٓٓ ،ٔٔط  ،القاهرة ،، مكتبة النهضة المصرٌةأدٌان الهند الكبرىً، أحمد، ( شلبٖ
 .٧ٔ، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ٌنظر: ( ٗ

 (.3ٔ-٧ٔ، ص )المصدر السابق٘) 
 .ٓ٘ص  ،ٗ، ج أدٌان الهند الكبرى( شلبً، أحمد، ٙ
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الشيادة بكمهة  أف أصؿ فكرة التناسخ تعكد لمينكد، فكها أفٌ  يٌتضح هف الكبلـ السابؽ

اإلخبلص شعار إيهاف الهسمهيف، كالتثميث عبلهة النصرانية، كاإلسبات عبلهة الييكدية، كذلؾ 

  (ُ)حمة اليندية، فهف لـ ينتحمو لـ يؾ هنيا، كلـ يعد هف جهمتيا.مـ الن  التناسخ ع

 "الكارما"لثاني: المطمب ا                             

طمؽ عمييا:" قانكف السبب كالنتيجة"؛ أم: كيي  : تعني العهؿ، أك الفعؿ،"الكارها" 

ؾ نشاط السبب يتحهؿ ىك نفسو يحرٌ  فٍ الفعؿ، كالتقابؿ بينيها، كهى  التساكم بيف الفعؿ كردٌ 

دىها دكف اآلخر ال يكجد أح ألفٌ  كر السبب أك النتيجة بدكف اآلخر؛كال يهكف تصٌ  (ِ)النتيجة.

، فاألفعاؿ ليا نتائج كليا أسباب سابقة، كىذا ترابط (ّ)لبتة، كال يككف لو كجكد إطبلقالو هعنى أ

 ( ٓ)مى نتيجة العهؿ، أك ثهرتو.ع فيذا القانكف يدؿٌ ( ْ)بيف األسباب كالنتائج، طبيعيٌ 

  ان،كثكاب ان ىناؾ عقاب و ال فناء لمنفس الجزئية؛ ألفٌ أنٌ  إذكاب كالعقاب، قانكف الثٌ  "الكارها"ك

ها أف تندهج النفس الجزئية بالكؿ بالتناسخ فيككف العقاب بالتناسخ فإها أف تتجدد النفس ، كا 

بعهمو هف خبلؿ أفعاؿ  "الكارها"قـك قانكف كبذلؾ ي (ٔ)،الذم ال يفنى، فيككف الثكاب باالندهاج

ذا كانت أفعالو حسنة فبل شؾ أنو  اإلنساف فإذا كانت أفعالو سيئة فبل شؾ أنو سينالو العقاب، كا 

 (ٕ)سينالو الثكاب عمييا.

                                                 
ٔ

.9ٔ،صانؼمم أٔ يشرٔنحذسميك يا نهُٓذ يٍ يمٕنح يمثٕنح في جٌر١ٍٟٚٔ،٠ٕظٍ:(
 .ٖٗٓ، ص فً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلم( عبٌد، رء وف، ٕ

 (.ٖٖٔ-ٖٔٔص) العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز،  ٌنظر:ٖ)
 .ٕٔٔ، ص المصدر السابق ٗ)
 .ٖٖٔ، ص المصدر السابق ٘)
 .3ٔ، ص األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهتناسخ الخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر:  ٙ)
 .٥ٗص  العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز، ٌنظر:  ٧)



7; 

 

هبدأ الثكاب كالعقاب تعبير أرضي فيذىب أبعد هف هبدأ الثكاب كالعقاب،  "الكارها"كهبدأ 

     (ُ)فإنو ينظـ سر السمكؾ الثابت في هسيرة الحياة ىنا كىناؾ. "هاالكار "هادم، أها هبدأ 

نظاـ الككف إليي قائـ عمى العدؿ الهحض، ىذا  أفٌ  :أم ؛قانكف الجزاء "الكارها"ك  

العدؿ الذم سيقع ال هحالة إها في الحياة الحاضرة أك في الحياة القادهة، كجزاء حياةو يككف في 

ففكرة الجزاء الهحيص  (ِ)االبتبلء كها أنيا دار الجزاء كالثكاب.حياة أخرل، كاألرض ىي دار 

عنيا لتبرير اإليهاف بسيادة الخير في العالـ، كالثقة بالعدؿ اإلليي الذم يقتضي عقاب الهسيء 

ثابة الهحسف، كبالثكاب يصؿ اإلنساف إلى رحاب الحؽ كالقرب هنو كالتقرب إليو، كبذلؾ  كا 

الة هف التناسؽ كطيدة يتحقؽ فييا عمى األرض الجزاء الخالد يتصؿ بو صمة كثيقة، فتقاـ ح

 ( ّ)اإلليي هف اإلنساف.

في كاحدة هف دكرات حياتو الحمكلية فإنو سيمقى جزاء ذلؾ في  فاإلنساف إف كاف صالحان 

ف كاف طالحا فإنو سيمقى جزاءه في الدكرة الثانية أيضا.    (ْ)الدكرة الثانية، كا 

ؿ، كالكسط بيف أهريف هبالغ فييها، كىي الحقيقة الهطمقة، كىي ىي االعتدا :"الكارهاف"

، كقانكف الحياد ىذا ىك الخيط الرئيسي خصيٌ عكر الشٌ الحياد الهكضكعي الذم ال يتأثر بالشٌ 

ليس صعبا كال جافان، كال عسيران، كلكنو  "الكارها"كقانكف  (ٓ)الهتيف الذم تقكـ عميو الحياة برهتيا،

  ( ٔ)الدقة.كلكنو دقيؽ إلى أقصى حدكد 

                                                 

 .٧ٕٕ، ص التقمص وأسرار الحٌاة والموت فً ضوء النص والعلم واالختبارالباشا، محمد خلٌل،  ٔ)
، دار الندوة ن والمذاهب واألحزاب المعاصرةالموسوعة المٌسرة فً األدٌاالجهنً، مانع بن حماد،  ٕ)

 .٧ٕ٥ص ،  ٕج ،   هٕٓٗٔ،ٗط  ،العالمٌة الرٌاض
 .٥٘ص  العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،( جادو، عبد العزٌز، ٖ
 ،الرٌاض ،، مكتبة الرشددراسات فً الٌهودٌة والمسٌحٌة وأدٌان الهند( األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ٗ

ٔ  ،ٕط   .3ٕٙص ،   هٕٗٗ
 .ٕٕٔص  العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،( جادو، عبد العزٌز، ٘
 .٥ٗ، ص المصدر السابق( ٙ
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 (ِ)كيقكلكف "إنها يحصد اإلنساف ها يزرع"( ُ)ة""الهحبٌ  "الكارها"كيطمؽ الهسيحيكف عمى   

ككاف ىذا القانكف يهثؿ في القركف األكلى لمهسيحية اعتقادا كنسيا، كلكف أصبح تناسخ األركاح 

الذم يجعمو  "لكارهاا"، كهعو قانكف (ّ)قةطى رٍ فيها بعد ال يتبلءـ هع بعض األساقفة فأعمنكا أنو ىى 

 ( ْ)هقبكالن.

الظالـ قد ينتيي دكف أف يذكؽ عقاب ظمهو، فمجأ  فإفٌ  ،أساس التناسخ "الكارها"ك

بعضيـ  ، عمى الرغـ هف أفٌ "الكارها"اليندكس إلى إيجاد عقيدة التناسخ حتى ال يفر الهرء هف 

 ( ٓ)تيي بدكف أثر يذكر.األعهاؿ قد تن قد ال تؤدم دكرىا الهعيكد، كأفٌ  "الكارها" يعتقد أفٌ 

ف، ككاف التناسخ نتيجة حتهية لمقكؿ هتبلزهي فيٍ هبدأى  "الكارها"كبذلؾ كاف التناسخ ك 

، ك الهناص هنو لمعدالة الهطمقة أك (ٔ)، فيك ضابط يحكهيا كيسيطر عمييا"الكارهاب"

 ( ٕ)اإلليية.

إلى الكهاؿ عف  تتصؿ بتطكر اإلنساف الركحي اتصاالن كثيقان بغية الكصكؿ "الكارها"ك

كاف عقميان أـ عاطفيان أـ هاديان يحدث أطريؽ حيكات هتعاقبة عمى األرض، ككؿ عهؿ سكاء 

، انعكاسان هعادالن لو تهاهان، كلكف قد ال تتـ االنعكاسات أك ردكد الفعؿ في "الكارها"طبقان لقانكف 

د لفرصة الهبلئهة في تجسٌ نفس الحياة التي ارتكبت فييا األعهاؿ، بؿ تظؿ أحيانان هعمقة تتحيف ا

                                                 
 .ٕٖٔ، ص المصدر السابق( ٔ
 .٧ٕٓ، ص التقمص وأسرار الحٌاة والموت فً ضوء النص والعلم واالختبار( الباشا، محمد خلٌل، ٕ
ٌن عند المسٌحٌٌن. ( ٖ ، عالم الكتب، القاهرة، معجم اللغة العربٌة المعاصرة حمد مختار،عمر، أ بدعة فً الدِّ

 .ٖٕٗٗ، ص  ه3ٕٗٔ، ٔط 
 .ٖٗٓ، ص فً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمعبٌد، رء وف، ٌنظر: ( ٗ
 .3ٕٙ، ص دراسات فً الٌهودٌة والمسٌحٌة وأدٌان الهند( األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ٘
 .ٕٔ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهمد، ( الخطٌب، محمد أحٙ
 .3ٙٔص  التقمص أهو حقٌقة أم خٌال؟غوش، قٌس، ٌنظر: ( ٧
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تحدث األسباب نتائجيا في  دقة قانكف السببية تتطمب أفٌ  فإفٌ  لتعمف فييا عف ذاكرتيا؛آخر 

   (ُ) بب.نفس الهستكل، كفي العالـ الذم حدث فيو السٌ 

 المطمب الثالث: "النرفانا"

ائصيا كتكرار الرجعة إلى الحياة، بأف تتطير الركح هف نق "الكارها"بعد التخمص هف 

ى عمى جهيع رغباتيا، كتتكقؼ عف عهؿ الخير أك الشر، فبل يككف ىناؾ هبرر لهيبلد ضى قٍ كيي 

تنطمؽ قكاه الحيكية  فاء، ثـٌ جديد فتقؼ دكرة التناسخ كيصؿ اإلنساف إلى أعمى درجة هف الصٌ 

عكد كينة التاهة، كالخمكد الذم ال يحيث اليدكء الهطمؽ كالسٌ  "النرفانا"بعد الهكت إلى حالة 

 ( ِ)اإلنساف بعده إلى عالـ األرض عمى أم كجو هف الكجكه.

: ىي حالة الركح التي بقيت صالحة في دكرات تناسخية هتعاقبة، كلـ تعد "فالنرفانا"

 (ّ)هف الجكالف كتتحد الركح بالخالؽ. "النجاة" "النرفانا"تحتاج إلى تناسخ جديد، فيحصؿ ليا 

السكينة أك الفناء، كبينيا كبيف العدـ فرؽ كبير؛  ، كىي(ْ)كح الكميةىي ذكباف في الرٌ ك 

ألنيا كجكد يفنى في كجكد كفناء ألكاف الطيؼ في البياض الناصع الذم ليس لو لكف كىك 

، كاختصار (ٔ)نعتاؽ كالتحرر هف الحاجة إلى الكجكد، كىي حالة اال(ٓ)همتقى جهيع األلكاف

م ىك هف ضركرات النفس الشقية، التي تكلد ، كانعداـ لمتناسخ الذ(ٕ)اآلالـ باختصار التقهصات

                                                 
 .ٕٗٔص  العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،( جادو، عبد العزٌز، ٔ
 .ٕ٘، ص تناسخ األرواح( الكٌك، مصطفى، ٕ
 .ٖٓٙ، ص هودٌة والمسٌحٌة وأدٌان الهنددراسات فً الٌ( األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ٖ
 .٧ٕ، ص التقمص( طلٌع أمٌن، ٗ
 .ٓ٘، ص هللا( العقاد، عباس محمود، ٘
 .ٕٙٔص  العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،( جادو، عبد العزٌز، ٙ
 .٧ٕٗ، ص التقمص وأسرار الحٌاة والموت فً ضوء النص والعلم واالختبار( الباشا، محمد خلٌل، ٧
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ص هف األلـ تكلد فتهكت ثـ تكلد في حياة جديدة لتنتيي إلى الهكت هف جديد، كىكذا حتى تتخمٌ 

 (ُ)."النرفانا"كالشقاء فتصعد إلى 

ك"النرفانا": ىي شيء كراء الحٌس، ال يهكف تعريفيا تعريفان هفيكهان بمغة اإلنساف؛ فيي 

الرغبات كالشيكات، كانتياء كارها، كانتياء دكرات التناسخية، كىي انتياء كؿ شيء، انتياء 

العالـ اآلخر، غير عالـ التناسخ الذم تتجكؿ فيو األركاح الدنيئة، كىي الفناء التاـ لمركح 

كالجسد هعان، كىي الحالة اليادئة التي ليس ليا بداية، كال نياية، كال تتغير هع األزهاف، كىي 

  (ِ)التي خهدت فييا جهيع الشيكات كاآلالـ. حالة اليهكد البارد،

ص الهجتهع اليندم هف نزعة التشاؤـ التي غمبت عمى ىذه تخمٌ "النرفانا"كبعقيدة 

، كنجا اإلنساف هف الدكالب الدائر بالكالدة كالهكت كالتجدد في حياة بعد (ّ)الفمسفات اليندية

، حيث كاف اليدؼ األسهى لمحياة عند (ْ)كال يكلد بعد ذلؾ كال يهكت"النرفانا"حياة، فيدخؿ في 

الركح إذا خرجت هف جسـ تنتقؿ إلى جسـ  فإفٌ  األىكاء كالشيكات؛ ؽٌ اليندكس ىك التحرر هف رً 

كىك العكدة إلى أصميا "النرفانا"ى يحصؿ ليا آخر، كىكذا تظؿ هتنقمة هف جسـ إلى جسـ حتٌ 

فناء الشخصية  "النرفانا"ت كاف هف ثهرالذا  ،(ٓ)تحاد كاالتصاؿ بوو، كاالالذم صدرت عن

كاالتحاد بالجكىر الذاتي، كهف ىنا جاء إحراؽ الهكتى تخمصا هف الجسـ الهادم لتعمك الركح 

كأسهى  ىي أعمى درجاتً "النرفانا"ك العمكم، كالنار ىي إحدل هظاىر األلكىية،إلى العالـ 

                                                 
 .ٕٕ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهالخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر: ( ٔ
ٕ

، عن كتاب ٕٕ٘ص  ،البوذٌة تارٌخها وعقائدها وعالقة الصوفٌة بهانومسوك، عبد هللا مصطفى، ( 
 (. ٖٖ٘-ٖٖٗم، ص ) 3٧٧ٔ، ٖٖ، الجامعة البوذٌة،بانكوك، ط تارٌخ الدٌانة البوذٌةواشٌراٌان واروت، 

  .ٖٓٙ، ص دراسات فً الٌهودٌة والمسٌحٌة وأدٌان الهند، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمًٌنظر: ( ٖ
 .ٓ٘، ص هللا( العقاد، عباس محمود، ٗ
 .ٖٔٙ، ص دراسات فً الٌهودٌة والمسٌحٌة وأدٌان الهند، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمً( ٘
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ى عمى جهيع شيكاتو ضى قٍ ، كال يصؿ إلى ىذه الهرتبة إال بعد أف يي كبكذمٌ  ىندكسيٌ  لكؿٌ  غاياتً 

  (ُ)الحيكانية، كرغباتو الهادية كالجسدية، كيككف في النياية في هرتبة" الشيء أريده".

كانت ىذه أعمى ىذه الهعتقدات هع رغبات نفسو كيحققيا سكاء  اإلنساف بناءكينطمؽ 

ف يطير نفسو مقية في الهجتهع، عمى أالرغبات هتفقة أـ كانت غير هتفقة هع الهبادئ كالقيـ الخي 

في حياة تالية أك دكرة جديدة، كال يخسر بذلؾ سكل التأخر دكرة أك دكرتيف عف الكصكؿ إلى 

 (ِ)أك االتحاد بالركح األعظـ."النرفانا"

 دة الوجودحْ : و  رابعالمطمب ال

الكىٍحدةي: االنفراد، كالكاحد: الهنفرد بالذات في عدـ الهثؿ كالنظير، كال يجهع ىذيف 

 .-عٌز كجؿٌ  -اهلل الكصفيف ًإال

يء: الشٌ  دى جى كى كى  (ْ)العدـ. فالكجكد ضدٌ  (ّ)فيك هكجكد، ،كالكجكد: كيًجدى الشيءي عف عدىـ

 (ٓ).وي هطمكبى  دى جى كى 

  (7)اهلل تعالى كالعالـ شيء كاحد. : ىي أفٌ (ٔ)دة الكجكدحٍ كى 

                                                 

 .ٖٖٙ، ص المصدر السابق ٔ )
ٕ

   .ٕٓٔ ، صواحتناسخ األرالكٌك، مصطفى، ( 

 .ٙٗٗص   ٖ، ج لسان العربابن منظور،  ٖ)
 .ٖٔٓٔص  ٕ، ج المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون،  ٗ)
 .ٙٗٗص   ٖ، ج لسان العربابن منظور،  ٘)
، وٌكون وجوده من ذاته، وال ٌحتاج إلى شًء أصال وهو هللا عز ال ٌقبل الحدوث وال العدمواجب الوجود:  (ٙ

 . ٖٔٓٔص  ٕ، ج المعجم الوسٌطفى وآخرون، إبراهٌم مصط عز وجل.
ِح٠مرًجٌٛؾٛوٚجٌؼىَ.ِّىٓجٌٛؾٛو:

جٌٛؾٛو:ِحال٠مرًجٌٛؾٛو. ِّطٕغ ٠ٕظٍ: جٌٍقّٓذٓٔحطٍ، ػرى ػرىششذ انؼميذج انرذيشيحجٌرٍجن، ئػىجو ،

.ٕ٘ٔص،ٕٖ٘ٗٔ،ٔؽوجٌجٌطى٠ٍِس،جٌٍقّٓجٌٓى٠ّ

، ٔط  ،الرٌاض ،، مكتبة الرشدعقٌدة الصوفٌة وحدة الوجود الخفٌة القصٌر، أحمد بن عبد العزٌز، ٧)
 .٥ٕص   ، هٕٗٗٔ
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، الكثرة الظاىرة هظاىر الحقيقة الكجكدية كاحدة، كأفٌ  فكحدة الكجكد يراد بيا أفٌ 

ثمج الذم الخمؽ الظاىر ىك الحؽ الباطف، كيهكف أف نتهثؿ الهظيريف بال كتعيينات فييا؛ أم أفٌ 

الخالؽ كالهخمكؽ حقيقة كاحدة، اختمفت في  غيره، بهعنى أفٌ  ءه ىك عيف الهاء، كليس شي

دة الكجكد تجهع بيف اهلل كالعالـ، كال تعترؼ إال بكجكد حٍ كى كى  ،كاحدة في الجكىرالهظير، كىي 

  (ُ)كاحد ىك اهلل، كها عداه عرض لو.

العالهيف، ككصفيـ  دة الكجكد بإيهانيـ بإلو عظيـ ىك ربٌ حٍ كتكهف عقيدة اليندكس بكى 

، (ِ)ها سكاه هظاىر لو ليذا اإللو بها يدؿ عمى أنو الكجكد الهطمؽ، كالهكجكد الكاحد، كأفٌ 

صدر ترجع في األصؿ إلى الركح الركح الكاهنة في اإلنساف كالحيكاف إليية اله كاعتقادىـ بأفٌ 

د ، كىك هتجسٌ (ْ)كىك اإللو الهكجكد بذاتو الذم ال تدركو العقكؿ كال تدركو األبصار (ّ)،األعظـ

الكائنات حقيقة هطمقة األشياء، ك الصمة بيف اإلنساف كخالقو، كبينيها كبيف  د في كؿٌ هتجسٌ 

 (ٓ)الـ في كحدة كاهمة.فيـ يؤهنكف بالقدرة الككنية الخالقة، التي تربط الع ؛تدير الككف

 

 

 

  

                                                 

 .3ٙٔ، ص التقمص أهو حقٌقة أم خٌال؟غوش، قٌس،  ٔ)
 .٧ٙ، ص عقٌدة الصوفٌة وحدة الوجود الخفٌةالقصٌر، أحمد بن عبد العزٌز،  ٕ)
 الروح األعظم: براهما. ٖ)
 .٘ٙ، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى،  ٗ)
 .3٥ٔ، ص التقمص أهو حقٌقة أم خٌال؟( غوش، قٌس، ٘
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 وآثاره عمى العقيدة اإلسالمية والتناسخ موقف اإلسالم من الثالث:المبحث 

يتناكؿ ىذا الهبحث الحديث عف هكقؼ اإلسبلـ هف تناسخ األركاح، كآثار ىذا الهعتقد 

 عمى العقيدة اإلسبلهية؛ كذلؾ هف خبلؿ هطمبيف:  

 المطمب األول: موقف اإلسالم من التناسخ

تناسخ، كأجيدكا أنفسيـ في مدعاة التناسخ بأدلة هف القرآف الكريـ تؤيد دعكاىـ ل استدؿ

 تأكيؿ آيات القرآف الكريـ كتحهيميا هف الهعاني ها ال تحهمو، كهف أدلتيـ:

ڄ  ڄ   ڄ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ٹ ٹ چ        الدليؿ األكؿ:

 ٥ – ٙاالنفطار:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ

(أم:  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃدات نفس كاحدة، )اآلية تعني تجسٌ  و استدالليـ: أفٌ كجك 

 (ُ)عمى التكالي هف صكرة إلى أخرل.

ب ك  كرة التي ري ( أنيا الصٌ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃأها الرد عمى استدالليـ: فالهراد باآلية )

 ( ِ)ذلؾ. اإلنساف عمييا هف طكؿ أك قصر، أك حسف أك قبح، أك بياض أك سكاد، كها أشبو

، في أحسف الييئات اهنتصبن كاهلل سبحانو كتعالى جعؿ اإلنساف سكيا هعتدؿ القاهة 

مؽ النطفة عمى شكؿ قبيح هف الحيكانات الهنكرة قادر عمى خٌ  -عٌز كجؿٌ  - كاهلل كاألشكاؿ

سىف الهنظر  الخمؽ، كلكف بقدرتو كلطفو كحمهو يخمقو عمى شكؿ حسف هستقيـ هعتدؿ تاـ، حى

 (ّ)كالييئة.

                                                 
 .٥ٖٔ، ص وقفة عند نظرٌة تناسخ األرواحمعرفة، محمد هادي، ٌنظر: ( ٔ
محمد نصر و عبد  :حققه ،الفصل فً الملل واألهواء والنحلمحمد علً بن أحمد،  ،( الظاهري، ابن حزمٕ

 .ٙٙٔص  ،ٔج  ،بٌروت ،الرحمن عمٌرة، دار الجٌل
 .ٙٙٔص  ،ٔج 

ط  ،سامً سالمة، دار طٌبة :، حققهتفسٌر القرآن العظٌم( ابن كثٌر، أبو الفداء إسماعٌل بن عمر، ٖ
                                                                          (.ٖٗٗ -ٕٖٗ )، ص٥ ج   هٕٓٗٔ،ٕ
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ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٹ ٹ چ : الدليؿ الثاني

 ٔٔالشورى:  چٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ

 فيي تنٌص  ؛اآلية دليؿ كاضح عمى حقيقة التناسخ كصدؽ نظريتو كجو استدالليـ: أفٌ 

هرتبتنا هف ك  ،نسانياهلل تعالى خمؽ إناثا هف أنفسنا؛ أم: هف هستكانا اإل باعتقادىـ عمى أف  

جعميف أزكاجا لنا آدهييف، كخمؽ إناثا هف األنعاـ أم هف الحيكانات جعميف أزكاجا لنا أيضا، 

ليككف هف ذلؾ التكالد كالكثرة، فيـ قصدكا هف الهزاكجة بيف اإلنساف كالحيكاف أف يككف اإلنساف 

( ٺ  ٺٺ هير هف )، كحسبكا الض(ُ)هتناسخا في جسد حيكاف فيزاكج أنثى حيكاف هف نكعو

فبل يزاؿ اإلنساف يتزايد كتكثر أفراده تارة  ،جهيعا لنعهيٌ كبل التزاكج اإلنساني كالتزاكج ا راجعا إلى

في التزاكج اإلنساني كأخرل في التزاكج الحيكاني، ليككف الثاني عمى طكؿ األكؿ، كالنفس ىي 

ة إلى صكرة حيكانية أك بت ضهف أحكاؿ هف عميا إلى دنيا، هف صكرة إنسانيالنفس قد تقمٌ 

 ( ِ)بالعكس.

أم: هف جنسكـ (ٻ  پ   پ  پ پ  أها الرد عمى استدالليـ: فقكلو تعالى: )

( ڀ  ڀ   ڀڀ  كقكلو تعالى: ) .بل جعؿ هف جنسكـ ذكرا كأنثىنة عميكـ كتفضٌ كشكمكـ، هٌ 

م: في أ؛ أم: يخمقكـ فيو( ٺ  ٺٺ ): تعالى كقكلو أم: خمؽ لكـ هف األنعاـ ثهانية أزكاج.

ناثا، خمقا هف بعد خمؽ، كجيبل بعد ذلؾ الخمؽ عمى ىذه الصٌ  فة ال يزاؿ يذرؤكـ فيو ذككرا كا 

  (ّ)جيؿ، كنسبل بعد نسؿ، هف الناس كاألنعاـ.

                                                 
 .ٓٗ، ص تناسخ األرواح( الكٌك، مصطفى، ٔ
 .٥ٖٔ، ص وقفة عند نظرٌة تناسخ األرواح( معرفة، محمد هادي، ٕ
 .3ٗٔص  ،٧، ج تفسٌر القرآن العظٌمابن كثٌر، ٌنظر: ( ٖ
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ٻ  پ   پ  فاآلية بصدد تعداد نعـ اهلل عمى اإلنساف في ثبلث جهؿ: األكلى: )

( ڀ  ڀ   ڀڀ  ية: )( ليسكف بعضكـ إلى بعض كفي ذلؾ بقاء النسؿ. الثانپ پ 

كالتكاثر كاالزدياد  ( أم ىذا البثٌ ٺ  ٺٺ لتبقى كتتناسؿ كفي ذلؾ تهاـ هنافعكـ. الثالثة: )

في الذرية كاف في جعؿ التزاكج بينكـ، فالجهمة الثالثة إشارة إلى هنفعة التناسؿ كالتكاثر الهترتبة 

ية كانت هف هضاعفات النعهة عمى التزاكج بيف الذككر كاإلناث، فيي فائدة طبيعية كنعهة إلي

هير يرجع إلى الجعؿ في الجهمة األكلى، كبذلؾ فالضٌ  ؛األكلى كىي جعؿ التزاكج الطبيعيٌ 

 (ُ)اختصت ىذه الجهمة باإلنساف أيضا هستقمة عف الجهمة الثانية.

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ٹ ٹ چ : الدليؿ الثالث

      ٥ٕالبقرة:  چې  ى  ى  ائ  

د كاإلهاتة )االنتقاؿ(، اآلية تعني التكرر في اإلحياء؛ أم: التجسٌ  ليـ: أفٌ كجو استدال

دات ال حصر ليا حتى تنتيي باالستعداد إلى أصؿ الكجكد، فقد جاء ب ضهف تجسٌ فالنفس تتقمٌ 

د باإلحياء، كعف فترة انتقالو إلى عالـ األركاح تجسٌ  التعبير في ىذه اآلية الكريهة عف كؿٌ 

 دة إلى تجسد آخر إحياء كىكذا.   باإلهاتة، ثـ عك 

دت اإلهاتة كاإلحياء بهرتيف، كىي تعني كجكد ىذه اآلية حدٌ  فٌ عمى استدالليـ: إ دٌ أها الرٌ 

ا الحياة، فيك في ىذه تاإلنساف في عالـ األصبلب كاألرحاـ فاقدان لمشعكر كاإلحساس كىها ههيز 

أفاض عميو الحياة، الحس كالحركة لو، كال حركة ظاىرة، ثـ أحياه؛ أم:  ت الحٌس الفترة هيٌ 

كالشعكر، ثـ أهاتو؛ أم: أفقده الحس كالشعكر الظاىريف، ثـ أحياه في عالـ البرزخ: عالـ 

األركاح ليعيش ىناؾ حتى يكـ البعث كالحشر إلى اهلل تعالى، كليست في ىذه اآلية داللة عمى 
                                                 

 .3ٖٔ، ص وقفة عند نظرٌة تناسخ األرواحمعرفة، محمد هادي،  ٔ)
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لدكرات حياة  ان ال يحدد عددالتناسخ  كها أفٌ  ،(ُ)عكدة الحياة األرضية بعد هفارقتيا أصبل

اإلنساف عمى األرض كعدد هرات رجعة الركح، فتكاد أف تككف ىذه الرجعات التناسخية النياية 

يف الحجة كتقيـ عمييـ يتمـز التناسخ "الكارها"ليا، كىذه الهقارنة كحدىا بيف هفيكـ اآلية كقانكف 

  (ِ)الدليؿ.

 ،كا بأدلة هف عند أنفسيـبؿ استدلٌ  ،الكريـ دعاة التناسخ بذكر أدلة هف القرآف لـ يكتؼً ك 

 :، كهف ذلؾسأذكر طرفان هنيا

طفؿ عمى صفة كاحدة، فمهاذا يكلد ىذا  كلد كؿٌ القكؿ بعدـ التناسخ يستمـز أف يي  فٌ أ: الدليؿ األكؿ

ال فيجب أف نقكؿاأعهى، كذاؾ أعرج، كالثالث أكهو، كالرابع سميهن  الخالؽ غير  فٌ : إ، كا 

 كىذا ال يجكز في حؽ الخالؽ. ،فؿ بغير ذنبمى ىذا الطٌ تى هنصؼ، إذا ابى 

د ىك التناسخ فمهاذا يككف الرجؿ ك الرد عمييـ: إذا كاف سبب االختبلؼ في الهكل

صحيح الجسـ كالبنية عند الشباب، كعند الكيكلة ضعيفان، كعند الشيخكخة هشمكؿ اليديف، 

رزؽ؟ كأنتـ يا يي  أخرل كىك حيٌ ت فيو ركح كأعهى العينيف؟ كىؿ خرجت ركحو هف جسهو كحمٌ 

أصحاب التناسخ ال تقكلكف بتنقؿ الركح إال بعد الهكت، كأها االختبلؼ في صفات الهكلكد فيك 

 كف بذلؾ. راجع إلى الكراثة كأصحاب التناسخ يقرٌ 

 هع أنيا أزلية. ،القكؿ بعدـ التناسخ يؤدم إلى تعطيؿ األركاح فٌ : يقكلكف: إالدليؿ الثاني

 

 

                                                 

 .٧ٖٔ، ص وقفة عند نظرٌة تناسخ األرواحمعرفة، محمد هادي،  ٔ)
ا القدر من األدلة التً استدل بها دعاة التناسخ أكتفً بذكر هذ .٥ٖ، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى،  (ٕ

 ولمن أراد االستزادة فلٌرجع للمصادر التً ذكرت أنفاً.
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ألنو  ؛ىذا الدليؿ هبني عمى اعتقادىـ الفاسد كىك: أزلية الركح كالهادة الرد عمييـ:

شيء، كقادر هطمؽ  عف كؿٌ  يؤدم إلى احتياج الخالؽ إلى الركح كالهادة عند الخمؽ، كىك غنيٌ 

عمى ىذا الدليؿ القرآف  حتى في اعتقاد اليندكس"سركشكتي هاف" أم: القادر الهطمؽ. كيردٌ 

 ٥٘اإلسراء: ( ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئالكريـ بقكلو تعالى: ) 

الذيف ينكركف التناسخ كيثبتكف الثكاب كالعقاب الدائهيف في الجنة  يقكلكف: إفٌ  الدليؿ الثالث:

كالنار هقابؿ عهؿ هحدكد قميؿ، فإنو يؤدم إلى عدـ اإلنصاؼ هف اهلل، فمـز اإليهاف بالتناسخ 

 لينفكا عنو الظمـ.

 بؿ العاهؿ األساسيٌ  ،يقاساف بالزهاف كالهكاف فقطالعذاب كالثكاب ال  الرد عمييـ: إفٌ   

كاف جهيبلن أـ قبيحان، كها نراه في حياتنا الدنيكية، فكـ هف خدهات أفي ذلؾ ىك التأثير سكاء 

 بينها عهؿ ضئيؿ لو تأثير كبير عمى الهجتهع ،عظيهة يقدهيا اإلنساف بدكف أجر أك تشجيع

حد الركح الناجية تتٌ  فٌ اة التناسخ يقكلكف: إدع كها أفٌ  البشرم فيجازل العاهؿ بأعظـ أجر،

بالركح العميا، كتنعـ إلى األبد، كال ترجع هرة أخرل إلى العالـ األرضي. أكليس ىذا هف الثكاب 

 (  ُ)الدائـ هقابؿ عهؿ هحدكد؟

هتكاهؿ، فمـ يقفكا عند كاحد  كؿ   ،اإلسبلـ شريعة كعقيدة لقد أدرؾ أعداء اإلسبلـ أفٌ 

ىدـ عقيدة اليـك  هحاكليف،(ِ)هقكهاتو كأسسو يكا لهحاربة كؿٌ إنها تكجٌ  ،الديف هف هبادئ ىذا

 يكا إلى الهجتهع اإلسبلهي لتخريبو. ىدـ بقية األركاف العقائدية، كهف خبلؿ ذلؾ تكجٌ ك اآلخر، 

 

                                                 
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ( األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ٔ

 .ٙٔٔص  ،  ه٧ٔٗٔ ،ٔط  ،المدٌنة المنورة ،، دار البخاريالتصوف بها
 .ٖٖٔ، ص الغلو والفرق الغالٌة فً الحضارة اإلسالمٌة( السامرائً، عبد هللا سلوم، ٕ
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ية الهعاني كاكتسابيا، إذ أقاهيا اإلسبلـ عمى االكتساب، بينها فطرٌ  ريقرٌ  اإلسبلـ كلكف

هيا عمى فكرة التذكر التي تتذكرىا الركح هف خبلؿ تداكليا في األجساد، فنظرية التناسخ أقا

ې   ې  ې  ې  چ  الهعرفة اإلسبلهية تبطؿ التناسخ بكضكح هف خبلؿ قكؿ اهلل تعالى:

٧٥النحل:  چى  ى  ائ  ائ 
عمى  خص سابقةن أم: ليست ىناؾ عمكـ لدل الشٌ (  (1

نكع هف تجارب الحياة الدنيا، فميست  الهعرفة، كأمٌ لكف هف ألكاف  فيك يكلد دكف أمٌ  ،هيبلده

 ( ِ)دكرات حياة سابقة لمركح. -إذف–ىناؾ 

 اإلسبلـ برسـ الخطكط العريضة الكاضحة لحياة اإلنساف األرضية، ثـٌ  يى نً عي  قدك 

لهحاسبتو بعد ذلؾ عندها ينتقؿ بالهكت إلى العالـ اآلخر عالـ األركاح، فكضع دستكران لمهجتهع 

تسكؿ لو  فٍ هى  هف حساب اآلخرة لكؿٌ  نفسو ي صالحا لكؿ زهاف كهكاف، كحذر في الكقتاإلنسان

نها أكد  نفسو الخركج عمى هبادئ ىذا الدستكر، كلـ يقؿ بالتناسخ كتكرار رجعة الركح هطمقان، كا 

كأنو بعد  ،اإلنساف يحيا حياة أرضية كاحدة تأكيؿ أفٌ  في أسمكب كاضح كصريح ال يحتهؿ أمٌ 

  (ّ)صكرة هف صكر التجسد. يكرر حياتو الدنيكية عمى أمٌ الهكت ال 

بياف بعد ك   -تناسخ األركاح، التقهص، العكدة لمتجسد-الثبلثة الهصطمحات ك 

ى كالهضهكف، اختبلؼ أصحابيا في الهسهٌ  فٌ نيا كجكانبيا، كالهقارنة بينيا، تبيف أهضهك 

 كتكفيرىـ لبعضيـ البعض،هنيها لآلخر، كتناقضيـ كنقدىـ لبعضيـ البعض،  كهغالطة كؿٌ 

دراج الهبررات لعدـ إطبلؽ ىذا المفظ، أك ذاؾ، إف دؿٌ  عمى عدـ  فإنها يدؿٌ عمى شيء؛  كا 

                                                 
 .٘ٙ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌه( الخطٌب، محمد أحمد، ٔ
 .ٙٔٔ، ص تناسخ األرواح( الكٌك، مصطفى، ٕ
 .ٖٗص  ،المصدر السابق( ٖ
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بعاد الشبيات  فيهيـ ليا، كعمى ضعؼ هضهكنيا، كعمى رغبتيـ في إثبات صحة نظريتيـ كا 

.يبلبيات، كىذا كاؼ لبطبلف الهصطمحات الثبلثة جهمةن كتفصا أكقعيـ في الشٌ ههٌ  ،عنيا

نكار كجكد الخالؽ األعمى  "الكارها"كأها  سبحانو –فيي قائهة عمى أساس اإللحاد، كا 

، كبذلؾ ىي تنكر اليكـ اآلخر كها يستتبعو هف البعث كالحساب، كدخكؿ الجنة كالنار، -كتعالى

كتنفي اإليهاف بالقضاء كالقدر، كتبطؿ حرية اإلنساف كهسئكليتو في ىذه األرض، باإلضافة إلى 

ا تنفي التكبة كتكفير الذنكب، كتفسد الهجتهع، فيي تيعٌمـ الناس الكسؿ، كالتكاكؿ، كالرضا أني

     (ُ)بالظمـ، كتخدعيـ عف حقيـ في الحياة بها تطبعيـ عميو هف الٌضعؼ كاالستسبلـ.

ها يطمؽ عميو " هبدأ السببية" أك "قانكف الثكاب كالعقاب" أك "الجزاء" أك  "الكارها"قانكف ف 

لحاؽ الثكاب  يحيكف:"الهحبة"الهس كميا أسهاء لهفيكـ كاحد ىك إلحاؽ العقاب بالهسيء، كا 

قاؿ  ففي اإلسبلـ  ،نو اإلسبلـبالهحسف، عمى اختبلؼ العقاب أك الثكاب بينيا كبيف ها قد بيٌ 

فقد جعؿ اهلل تعالى ثكاب اإلحساف إحسانا،  َٔالرحهف:   چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉچ تعالى:

عاقبة الذيف  جزاء الذيف أحسنكا الحسنى، فإفٌ  كها أفٌ حسف اهلل جزاءه، ف أحسف عهمو أهٍ فى 

:   چۀ  ہ           ہ  ہ  ہ  ھ   چ ل كها قاؿ تعالى:كءأساءكا السٌ   كبذلؾ نرل أفٌ  ،َُالرـك

اإلسبلـ ديف يسر بٌيف لئلنساف ف ،الجزاء هف جنس العهؿ، كىذه سنة ثابتة ال تتبدؿ كال تتغير

إلى  ركحو تنتقؿ في حياتو الدنيا، كانو سيحاسب في حياتو اآلخرة، ال أفٌ  ه عمى أعهالوجزاء

، كال  ُْٔاألنعاـ: چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ  ىا كذلؾ لقكلو تعالى:إنساف آخر فتحاسب كتناؿ جزاء

رجحت  فٍ عهاليا فتناؿ الثكاب باالندهاج بالكؿ الذم ال يفنى، إنها جزاء هى ب عمى أأنيا تثا

                                                 
ٔ

، أضواء السلف، تارٌخها وعقائدها وعالقة الصوفٌة بهاالبوذٌة : نومسوك، عبد هللا مصطفى، ٌنظر( 
  (. ٕٙٔ -3٘ٔ، )ص  هٕٓٗٔ، ٔالرٌاض، ط 
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ديف  كبذلؾ فإفٌ  رجحت حسناتو عمى سيئاتو الجنة؛ فٍ نار جينـ، كجزاء هى  سيئاتو عمى حسناتو

يحاسب اإلنساف عمى أعهالو ىك اهلل فيك  فٍ اإلسبلـ أغنانا عف ىذه االعتقادات الباطمة، فهى 

، كال عمى عقائد سهاكية،  الحسيب، ال قانكف أخبلقي قائـ بذاتو ال يستند عمى كحي هعصـك

نها هنبعث هف ديانة كث نية فيك اعتقاد هختمؽ، فهيها كصؿ إلى درجات الدقة فيك ال يهمؾ كا 

 .أف يحاسب اإلنساف عمى تصرفاتو

كأها عقيدة "النرفانا" ىذه، فضبلن عمى أنيا هحاطة بالغهكض، فيي تتعارض هع فطرة 

النفس البشرية التي فطر اهلل الناس عمييا، كتتعارض هع التقدـ اإلنساني في كؿ الهجاالت، 

إلى عبادة القديسيف الذيف زعهكا أنيـ بمغكا "النرفانا"، كبذلؾ أصبحكا في هقاـ اإللو، فكثر كتقكد 

بذلؾ ادعاء الغيب كالتضميؿ، كالخداع، ككثر الفساد كاالنحراؼ األخبلقي في الهجتهعات، كها 

كلـ تتحقؽ  ىي فكرة خيالية ال حقيقة ليا في الكجكد،"تدعك إلى الرىبانية، "فالنرفانا "النرفانا"أٌف 

    (ُ)هف قبؿ كلف تتحقؽ هف بعد، ها داـ اإلنساف ىك اإلنساف الذم يتككف هف الركح كالجسد.

كحدة "ك "النرفانا"ك "الكارها"عمييا هف اعتقاد  يى نً عقيدة تناسخ األركاح كها بي  كيٌتضح هف

جسد إلى بداية هف انتقاؿ الركح هف  ،ىذه الهبادئ كثيقة الصمة بعضيا ببعض أفٌ  "،الكجكد

االنطبلؽ لبلتحاد بالركح األعظـ، كىي باطمة جهمةن  آخر، كهركران بقانكف الجزاء، كهف ثـٌ 

باطؿ، كها  فانتقاؿ األركاح بيف األجساد "التناسخ" ،ي عمى باطؿ فيك باطؿنً ها بي  كتفصيبل؛ ألفٌ 

فانا" التي ىي "النر  أفٌ في نكف "الكارها" باطؿ أيضا، كالشؾ يحؿ عمييا هف العذاب كالنعيـ بقا

كالتناسخ  "الكارها"أسهى ها يتطمع لو اليندكسي لينطمؽ كيتحد بالركح األعظـ، كيتخمص هف 

                                                 
ٔ

  (.٧ٕٓ -ٕٙٙص )  ،البوذٌة تارٌخها وعقائدها وعالقة الصوفٌة بهانومسوك، عبد هللا مصطفى، ٌنظر: ( 
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اإللو كاحد كها في الككف  باطمة أيضان، يعقبيا في البطبلف فكرة "كحدة الكجكد" التي اعتبرت أفٌ 

 د فييا.هظاىر لو كىك هتجسٌ 

األدياف التي  يدة بدائية كثنية تتعارض هع كؿٌ عقيدة التناسخ عق هسمـ أفٌ  ا اليجيمو أمٌ كههٌ 

 هةن اإلنساف إذا هات انتقمت ركحو إلى خالقيا سكاء كانت هنعٌ  ر أفٌ أنزليا اهلل تعالى؛ إذ كميا تقرٌ 

بة، كليا اتصاؿ بالجسد في صكرة ال يعمهيا إال اهلل، إلى أف يأتي يكـ القياهة كتعكد أك هعذٌ 

 (ُ)ار.ة أك النٌ لمهصير النيائي إها الجنٌ األركاح إلى أجسادىا لمحساب، ثـ 

التناسخ كها يتبعيا هف هعتقدات بيذه الصكرة ال تهنع فسادان كال هسألة  فٌ كىذا يعني أ

تصمح هف أحكاؿ ذكم النفكس الهريضة، بؿ قد تزيد الهنحرؼ انحرافان كتزعزع ثقة الفرد في 

 (ِ)سبيؿ إلى تجاىميا. فاعميتيا كتكجد بذلؾ ثغرة كاسعة في تركيبيا العقائدم ال

سألنا عبد اهلل عف  :عف هسركؽ قاؿكأها حديث جعؿ أركاح الشيداء في جكؼ طير، ف

 :قاؿ 3ٙٔآل عمران:  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  :ىذه اآلية

قة بالعرش تسرح ليا قناديؿ هعمٌ  رضٍ جكؼ طير خي  فيأركاحيـ  :"أها إنا قد سألنا عف ذلؾ فقاؿ

ىؿ :"فقاؿ ،بلعةيـ اطٌ مع إلييـ ربٌ فاطٌ  ،إلى تمؾ القناديؿ تأكم ثـٌ  ،ة حيث شاءتف الجنٌ ه

ففعؿ ذلؾ بيـ ثبلث  "،ة حيث شئناالجنٌ  نشتيى كنحف نسرح هفى  شيء :"أم  قالكا "،تشتيكف شيئا

ادنا أجس فيأركاحنا  نريد أف تردٌ  يا ربٌ  :"فمها رأكا أنيـ لف يترككا هف أف يسألكا قالكا ،اتهرٌ 

 (ّ.)"ليس ليـ حاجة ترككا  ا رأل أفٌ فمهٌ "، ة أخرلسبيمؾ هرٌ  فيى نقتؿ حتٌ 

يجب  كىك حؽ   ،ة الصريحةنٌ ت عميو السٌ فيك الهعنى الذم دلٌ  ان فإف كاف ىذا تناسخ

التناسخ الباطؿ ها قالو أعداء اإلسبلـ الذيف  ألفٌ   يبطمو تسهية الهسهى لو تناسخان؛اعتقاده، كال
                                                 

 . ٕ٘ٙص  ،فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وبٌان موقف اإلسالم منها( عواجً، غالب بن علً، ٔ
 .ٕٔٔ، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ٌنظر:  ٕ)
 ،ٙ، كتاب اإلمارة، باب فً بٌان أرواح الشهداء فً الجنة وأنهم أحٌاء عند ربهم ٌرزقون، ج مسلمأخرجه  ٖ)

 .33ٖٗ :حدٌث رقم ،٥ٖص 
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ال يبطمو تسهية  فيي حؽٌ  ،كحقائؽ أسهائو -عٌز كجؿٌ  -د، كصفات اهلل ينكركف الهيعا

 (ُ)ا كتجسيها.ميف ليا تركيبن الهعطٌ 

هف اإلسبلـ  كأها ها اشتهؿ عميو هف الباطؿ؛ فالتناسخ الباطؿ الذم يقكلو أعداء

الهبلحدة كغيرىـ الذيف ينكركف الهعاد، كيزعهكف أف األركاح تصير بعد هفارقة األبداف إلى 

أجناس الحيكاف كالحشرات كالطيكر التي كانت تناسبيا كتشاكميا، فإذا فارقت ىذه األبداف انتقمت 

تناسب أعهاليا فتنعـ فييا كتعذب ثـ تفارقيا كتحؿ في أبداف أخر  إلى أبداف تمؾ الحيكانات؛

ناسخ ، فيذا هعادىا عندىـ كنعيهيا كعذابيا ال هعاد ليا عندىـ غير ذلؾ، فيذا ىك التكأخبلقيا

كىك كفر باهلل كباليـك  الباطؿ الهخالؼ لها اتفؽ عميو الرسؿ كاألنبياء هف أكليـ إلى آخرىـ،

، فيذه الطائفة تقكؿ إف هستقر األركاح بعد هفارقة أبدانيا األصمية أبداف الحيكانات التي اآلخر

 (ِ).أخبثوتناسبيا كىك أبطؿ قكؿ ك 

عمى الهجتهع اإلسبلهي، كال أصؿ لو كال كبذلؾ فإف هعتقد تناسخ األركاح فكره دخيؿه 

٠ظفّينسب إلى اإلسبلـ، ك ال ٚال ، كهف قاؿ بو ىـ الحركات الباطنية الهنتسبة ػمالًلٛالً

 . -كسأعرض ذلؾ في الفصؿ الخاهس هف الرسالة–لئلسبلـ 

  

                                                 
 .ٖٗٔ، ص الروحابن قٌم الجوزٌة، ٌنظر: ( ٔ
 .ٓ٘ ، صٕ ، جلوامع األنوار البهٌة( السفارٌنً، ٕ
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 التناسخ عمى العقيدة اإلسالميةالمطمب الثاني: آثار 

دعاة  ككيؼ أفٌ  ،ناسخ إلى الهجتهع اإلسبلهيؿ التتسمٌ  يةكيفل العرض السابؽبعد 

 التناسخ كظفكا اآليات القرآنية لخدهة هصالحيـ أقكؿ إف ىدؼ دعاة التناسخ هف ذلؾ ىك:

فيـ يقكلكف:" ليس  -اليـك اآلخر-(1)ىدـ عقيدة األهة في هبدأ الهعاد كالقياهة أكالن:
نها ىي أركاح تتناسخ في الصٌ   (2)كر".قياهة كال آخرة، كا 

هعاد األركاح عند أصحاب التناسخ ىك انتقاليا بعد هفارقة األبداف إلى  أفٌ  عمكـه كه

تفارقيا،  ب، ثـٌ عذٌ أجناس الحيكاف كالحشرات كالطيكر التي تناسبيا كتشاكميا، فتنعـ فييا أك تي 

في أبداف أخر تناسب أعهاليا كأخبلقيا، كىكذا أبدا، فيذا هعادىا عندىـ، كال هعاد ليا  كتحؿٌ 

 (3).غيره

فأصحاب التناسخ ينكركف ىذا اليكـ الذم تجتهع فيو الخبلئؽ أهاـ اهلل سبحانو كتعالى 

لحسابيا عمى ها قدهت في حياتيا الدنيا، فالثكاب كالعقاب يقع عمى األركاح  في الدنيا عف 

، كبذلؾ ىـ يكفركف باليـك اآلخر. ،طريؽ التناسخ في األجساد  فبل داعي ليذا اليـك

 ـٌ هيـ فاإليهاف باليكـ اآلخر ركف هف أركاف اإليهاف، بؿ ىك العنصر الأها في اإلسبل

ؽ الهعرفة بالهصدر األكؿ الذم صدر عنو اإليهاف باهلل يحقٌ  ألفٌ  مي اإليهاف باهلل هباشرة؛الذم ي

ٹ ٹ  (4)الككف، كاإليهاف باليكـ اآلخر يحقؽ الهعرفة بالهصير الذم ينتيي إليو ىذا الكجكد.

 ٧٧ٔالبقرة: چپ  پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ چ

                                                 
، ٖط  ،بغداد، ، دار واسطالغلو والفرق الغالٌة فً الحضارة اإلسالمٌة( السامرائً، عبد هللا سلوم، ٔ

 .ٕٖٔص   ،م3٥٥ٔ
محمد محً الدٌن  :حققه مقاالت اإلسالمٌٌن واختالف المصلٌٌن،( األشعري، أبً الحسن علً بن إسماعٌل، ٕ

 .3ٔٔص  ،ٔج   ، هٔٔٗٔ ،بٌروت ،عبد الحمٌد، المكتبة العصرٌة
 .ٖٗٔ، ص الروح( ابن قٌم الجوزٌة، ٖ
 .3ٕ٘ص  ،بٌروت ،، دار الكتاب العربًالعقائد اإلسالمٌةسابق، سٌد، ٌنظر: ( ٗ
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يقؼ أصحاب التناسخ عند القكؿ  ـٍ مى فى ، (ُ)األلكىيةىدـ عقيدة األهة في هبدأ  ثانيان:

فٌ ك  ،تناسخت األركاح فيـ يقكلكف:"إفٌ ، (ِ)بتناسخ ركح اإلنساف، إنها صعدكا إلى ركح اإللو  ا 

التناسخ تقكـ عمى هبدأ قدـ النفس  هسألةف (ّ)".كانت في آدـ ثـ تناسخت -جؿ اسهو-ركح اهلل 

 (ْ)كفكرة األبدية كاألزلية ليا.

 ،إضافة أعياف هنفصمة عنو، كالبيت كالناقةالركح أضيفت إلى اهلل  فٌ إ :سبؽ القكؿ

كالعبد كالرسكؿ، فيذه إضافة هخمكؽ إلى خالقو، لكنيا إضافة تقتضي تخصيصا كتشريفا، يتهيز 

ت في آدـ كانتقمت إلى غيره هف ركح اإللو حمٌ  فٌ إ :كؿالق ، فبل يصحٌ بيا الهضاؼ عف غيره

أك النبكة لنفسو، فالركح هف خمؽ اهلل  األلكىيةقاؿ بذلؾ ادعاء  فٌ األجساد، كربها كاف ىدؼ هى 

 في عبله عف أف يككف لو هثيؿ تتناسخ ركحو فيو. -تنزه جؿ-ك

العقيدة اإلسبلهية  فبل قديـ في -عٌز كجؿٌ  -قدـ كاألبدية هف صفات اهلل الً  أفٌ كهعمكـ 

سبحانو -شيء عدا اهلل  ككؿٌ  ،، كىك األكؿ كاآلخراألبدمٌ  األزليٌ  -عٌز كجؿٌ  -إال اهلل، فيك

دـ النفس ث هخمكؽ، كهف جهمة ذلؾ النفس اإلنسانية، فبل يهكف القكؿ بقً دى حٍ ىك هي  -كتعالى

 (ٓ)كفكرة األبدية كاألزلية ليا، كها يقكؿ بيا أصحاب نظرية التناسخ.

التداخؿ بيف اهلل  فٌ قاط التكاليؼ الدينية عف اإلنساف؛ ألرتب عمى القكؿ بذلؾ إسكيتٌ 

كرة يجعؿ التكاليؼ الدينية غير ذات هكضكع، فاهلل ال يكمؼ كائنان ىك كاإلنساف عمى ىذه الصٌ 

العاقؿ فيو  الجزء الحيٌ  -شأنو جؿٌ -جزء هنو، كال ينبغي أف يمزهو أداء فريضة طالها أنو ىك 

عنو، فتبطؿ  -جؿ شأنو-ه ذلؾ تكميؼ لذاتو الهقدسة، كىك ها يتنزٌ  ألفٌ  ؛تكميفو الهفركض

                                                 
 .ٕٖٔ، ص الغلو والفرق الغالٌة فً الحضارة اإلسالمٌة( السامرائً، عبد هللا سلوم، ٔ
 .٘ٙ، ص فٌه تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم( الخطٌب، محمد أحمد، ٕ
 .٧ٙص  ،ٔج  مقاالت اإلسالمٌٌن واختالف المصلٌٌن،( األشعري، أبً الحسن علً بن إسماعٌل، ٖ
 .٘ٙ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهالخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر: ( ٗ
 .٘ٙص  ،( المصدر السابق٘
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و اإلنساف العبادة تستمـز التعدد بيف العابد كالهعبكد، فهف غير الهعقكؿ أف يتكجٌ  العبادات ألفٌ 

يان ضهنان إلى ألنو يككف في ىذه الحالة هتكجٌ  ؛رعو إليوفي صبلتو عند تضٌ  -تعالى– إلى اهلل

      ( ُ)ي لنفسو كيضرع إلييا، كىك أهر كاضح المغك.كيككف الجزء اإلليي في البدف يصمٌ  نفسو،

كانت في آدـ  -اسهو جؿٌ -ركح اهلل  "إفٌ  (ِ)ىدـ عقيدة األهة في هبدأ ختـ النبكة. ثالثان:

  (ّ)".ثـ تناسخت

ساد تناسخ في األجالركح ت فٌ ادعاء النبكة لنفسو، حيث بقكليـ إف قاؿ بذلؾ ىدؼ هى ك 

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  چ  عمييـ بقكلو تعالى: د  رى رة، كيي عاء النبكة كجعميا هستهٌ دٌ يجدكف هبرران ال

ى اهلل عميو صمٌ  -فختهت النبكة بهحهد ٓٗاألحزاب:  چەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 كاألدلة في ذلؾ كثيرة تبطؿ ادعاء أصحاب التناسخ. -ـكسمٌ 

لقبر كنعيهو."التناسخ إنها ىك عمى سبيؿ الثكاب : ىدـ عقيدة األهة في عذاب ارابعان 

 (ْ)كالعقاب".

فالثكاب كالعقاب يقع عمى األركاح  في الدنيا عف طريؽ التناسخ في األجساد، كاألركاح 

حد باإللو، كبذلؾ ينكركف الحياة ى تتٌ د في األجساد حتٌ ص هف شكائبيا عف طريؽ التجسٌ تتخمٌ 

يقكلكف بالرجعة التي ينفييا اإلسبلـ في آيات قرآنية كثيرة البرزخية كها فييا هف نعيـ كعذاب، ك 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵﮶  ﮷﮸  ٹ چ    : قكلوهنيا

 ٓٓٔ - 33المؤمنون:  چ﮹  ﮺   ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿    ﯀ ﯁       

                                                 
  .ٙ٘، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ٌنظر: ( ٔ
 .٘ٙ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهمحمد أحمد،  ( الخطٌب،ٕ
 .٧ٙص  ،ٔج  مقاالت اإلسالمٌٌن واختالف المصلٌٌن،( األشعري، أبً الحسن علً بن إسماعٌل، ٖ
 .ٙٙٔص  ،ٔ، ج الفصل فً الملل واألهواء والنحلمحمد علً بن أحمد،  ،( الظاهري، ابن حزمٗ
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ة رٌ فاآلية تبيف كيؼ قطع القرآف الكريـ أهؿ الطاهعيف في العكدة إلى الحياة الدنيا ه

جعة أهر هستحيؿ، الرٌ  فيـ هف ذلؾ أفٌ ( ليي ے   ے    ( بعد قكليـ: )﮸ ﮷  أخرل بقكلو الحاسـ: )

﯀   ﯁      چ  آلية تؤكد كجكد حياة برزخية لئلنساف بعد هكتو ينعـ بيا او چ﮾  ﮿   

ها عمى نار.يعقبيا الحساب كبعدىا إها إلى جنٌ  ب،عذٌ اإلنساف أك يي   ( ُ)ة كا 

كر بدكف ذلؾ الخطاب نعيـ أك عذاب، تصٌ إذ ال يي  يت كارد بيقيف؛الهٌ  ركح كالسؤاؿ عف

جب         حب  خب  مب            چ كح هشغكلة بصاحبيا هحبكسة لو أك عميو، كها قاؿ تعالى:الرٌ  كبذلؾ فإفٌ 

قبؿ فيو سمككان جديدان، رؼ عنو لتسكف جسدان آخر تستكال يهكف أف تنصٌ   ٥ٖالمدثر:   چىب

هف اإليهاف بالتناسخ، كاإليهاف عاقؿ أف يجهع في فكره كيبلن  كال يهكف ألمٌ يعان، خر بدككجكدان آ

يهاف بأحدىها ىها هتناقضاف تناقضان كاضحان، فاإلإذ  السؤاؿ كالعذاب؛ بها يككف بعد الهكت هفى 

 ( ِ)هظير إلنكار اآلخر.

ٹ ٹ    زخ،اىا البر كح في حياة أخرل غير الحياة الدنيا سهٌ فاإلسبلـ يقرر عذاب الرٌ 

گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ

ة أخرل بعد ب هرٌ اكالعذ  ٙٗ - ٘ٗغافر:  چڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ

 في الجنة، كؿ  بحسب عهمو. ، أك النعيـ في البرزخ، كالنعيـ بعد البعث (ّ)البعث في الجحيـ

ع عمى الركح يككف بعكدتيا إلى جسد آخر العذاب الذم يق التناسخ فتقرر أفٌ  هسألةأها 

 (ْ)في الحياة الدنيا، فالجزاء عند التناسخية يككف بتداكليا في األجساـ.

                                                 

 (  .ٖٙ-ٕٙ، ص )تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهد، الخطٌب، محمد أحمٌنظر:  ٔ)
دمشق  ،، دار الفكركبرى الٌقٌنٌات الكونٌة وجود الخالق ووظٌفة المخلوقالبوطً، محمد سعٌد رمضان،  ٕ)
 . ٖ٘ٔص ،م3٥ٕٔ، ٥ط 
 .ٗٙ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهالخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر:  ٖ)
 .ٗٙص  ،المصدر السابق ٗ)
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 كانت في آدـ ثـٌ  -اسهو جؿٌ -ركح اهلل  "إفٌ  ىدـ عقيدة األهة في الركح، خاهسان:

  (ُ)".تناسخت

، كيقع عمييا نسافت في اإلكح الهتناسخة ىي جزء هف اإللو حمٌ الرٌ  ىذا يعني أفٌ ك 

 كح ليا اختيار زهافالرٌ  كيزعـ أصحاب التناسخ بأفٌ  قاب بالتناسخ فتنتقؿ إلى الحيكاف،الع

عمى  كرىةن أف، فيي ليست هي بحسب ها تراه لهصمحتيا في ىذا الشٌ  ود الجديد كهكانالتجسٌ 

في  د الركح ىك زيادة حصيمتيا هف الخبرةاليدؼ هف تكرار تجسٌ  التناسخ في زهف هعيف، كأفٌ 

انتقاؿ صنكؼ الهعرفة كالخبرة التي تزخر بيا الركح الهتناسخة إلى ك  (ِ)هجاالت كثيرة هتنكعة،

شيئا  اإلنساف، أها في الدكرات التناسخية األخرل فبل يتذكر هبكران  الذيف أظيركا نضكجان  األطفاؿ

  (ّ).هف أحداث دكرات حياتو السابقة

 هنو.  افيي ليست جزءن  ،أضيفت إلى اهلل إضافة تشريؼكح ىي أهر اهلل الرٌ  عمى ذلؾ بأفٌ  د  رى يي 

لبتة لدكرات رر أكليس هف الهعقكؿ أف يعاقب اهلل ىذه األركاح كىي اقتباس هنو، فبل هبٌ 

فمهاذا يقع  (ْ)ألنيا ليست في حاجة إلى التطير، تيا كتناسخيا بحسب قانكف "الكارها"؛حيا

 ي جزء هف اإللو، ففي ذلؾ انتقاصه حيكاف؟ كىلى هرتبة الكيؼ ليا أف تنزؿ إعمييا العقاب؟ ك 

 لهكانتيا. 

 

  

                                                 
 .٧ٙص  ،ٔج  مقاالت اإلسالمٌٌن واختالف المصلٌٌن،( األشعري، أبً الحسن علً بن إسماعٌل، ٔ
 .٘ٔ، ص تناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ٌنظر: ( ٕ
 .(ٕٗٔ-ٔٗٔ، ص ) المصدر السابق( ٖ
 .٥ٙص  ،تناسخ األرواح( الكٌك، مصطفى، ٗ
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تعريؼ ؛ كذلؾ هف خبلؿ البكذٌيةك  ،الجينٌيةك  ،اليندكسٌيةيتناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف 

 .كتناسخ األركاح عندىا كؿ ديانة، كبياف أىـٌ عقائدىا،

 تمييد:

ة كالجينية كالبكذية، ليندكسيٌ ة، اعند أصحاب الديانات الكضعيٌ  ان ديني ان هعتقدييعٌد التناسخ 

 كالبد في ىذا الهقاـ هف تعريؼ هكجز لمديف كلؤلدياف الكضعية.

، يقاؿ: دافى بكذا ديانةلغةن الديف  اعة، كتىدىي فى بو، فيك دىي فه كهيتىدىي فه كىك الطٌ  ،: هف دافى

 (ُ)ٍأف، كالجهع أىٍدياف.كالعادة كالشٌ 

إنساف حسب  رفو كؿٌ ختبلفان كاسعان، حيث عٌ قد اختمؼ في تعريؼ الديف اصطبلحان اك 

 (ِ)زات الديف.ههيٌ  ف أىـٌ هشربو، كها يرل أنو هً 

بكؿ ها ىك عند يدعك أصحاب العقكؿ إلى قى  إلييٌ  عه ضٍ كى بأنو:  اصطبلحان  الديف ؼى ر  عي 

 (ّ).الرسكؿ

 ( ْ)رة.عائر التي تهارسيا األقكاـ بدائية كانت أك هتحضٌ كالديف: ىك الهعتقدات كالشٌ 

، كها يقتضيو اإليهاف بالذات (ٓ)اعة كالعبادةكالديف: ىك اإليهاف بذات إليية جديرة بالطٌ 

 . لقدر خيره ك شره، كاهف إيهافو بالهبلئكة، كاإليهاف بالٌرسؿ كالكتب، كاليكـ اآلخر

                                                 
 .ٙٗٔص  ٖٔ، ج لسان العرب( ابن منظور، ٔ

 ،ٔط  ،الرٌاض ،، أضواء السلفدراسات فً األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌةالخلف، سعود بن عبد العزٌز،  ٕ)
 .3ص  ، ه٥ٔٗٔ

 .ٖٗٗ، ص التوقٌف على مهمات التعارٌف( المناوي، محمد عبد الرؤوف، ٖ
 .٥ٔص  ،ٔ، ج موسوعة األدٌان والمعتقدات القدٌمة( الساموك، سعدون محمود، ٗ
 .ٕ٘ص  ،الكوٌت ،، دار القلمالدٌنحمد عبد هللا، ( دراز، م٘
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كىذا التعريؼ قصر الديف  ى عف طريؽ الكحي،قى الهيمٍ  رع اإللييٌ أيضان: بالشٌ  ؼي عر  كيي 

دكف لو فيك ديف، ها يتخذه الناس كيتعبٌ  كؿٌ  حيح أفٌ الصٌ  ف السهاكية فقط، هع أفٌ عمى األديا

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ، بدليؿ قكلو تعالى: سكاء كاف سهاكيان، أك غير سهاكمٌ 

 ٥٘آل عمران:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

مى ع دؿٌ تي تى ؼ الديف أيضان بأنو: اعتقاد قداسة ذات، كهجهكعة السمكؾ العرٌ كيي 

 الخضكع لتمؾ الذات ذيالا كحبا، كرغبةن كرىبة.

، أك -عٌز كجؿٌ  –حقان كىك اهلل  ان كىذا التعريؼ فيو شهكؿ لمهعبكد، سكاء كاف هعبكد

، كيشهؿ العبادات التي يتعبد بيا الناس - عٌز كجؿٌ  -باطبلن كىك ها سكل اهلل  ان هعبكد

كقع فيو التحريؼ  سهاكمه  ليا أصؿه  كافلهعبكداتيـ سكاء كانت سهاكية صحيحة كاإلسبلـ، أك 

كالنسخ كالييكدية كالنصرانية، أك كانت كضعية غير سهاكية األصؿ كالبكذية، كيبيف حاؿ 

العابد هف التمبس بالخضكع ذيالا كحبان لمهعبكد حاؿ العبادة، كيبيف ىدؼ العابد هف العبادة كىك 

 (ُ)هعان. ك رىبةن  ، أك رغبةن أك رىبةن  إها رغبةن 

 األدياف التي يديف بيا البشر باعتبار النظر في الهعبكد إلى قسهيف: كتنقسـ

ي في الدرجة األكلى القسـ األكؿ: أدياف تدعك إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، كى

، إال أنيا تزعـ عبادة فة اديانتيا الهحرٌ  دخؿميو الييكدية، ثـ النصرانية التي اإلسبلـ، ثـ ت لٌشرؾي

 . نيـالثبلثة أقا اهلل ذم

                                                 
 (.ٓٔ-3، ص )دراسات فً األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌة( الخلف، سعود بن عبد العزٌز، ٔ
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، كىي -عٌز كجؿٌ  -كية تدعك إلى عبادة غير اهلل رٍ ثنية شً القسـ الثاني: أدياف كى 

 ركيات القديهة كالحديثة.ة كالبكذية كغيرىا هف الش  اليندكسيٌ 

إلى قسهيف أيضان: القسـ األكؿ: أدياف  -باعتبار الهصدر في األصؿ-تنقسـ األدياف ك 

 ، كأصؿ الديف كهصدره فييا ىك اإللو؛ أم: أفٌ (ُ)ةانيٌ ة كالنصر سهاكية، كىي: اإلسبلـ كالييكديٌ 

 (ِ)يختارىـ لمتعميـ كاليداية. فٍ اهلل قد أكحى بو إلى عباده بكاسطة هى 

، كأصؿ الديف كهصدره (ّ)ركيةالقسـ الثاني: أدياف كضعية، كىي: سائر األدياف الش    

 ( ْ).اف قد كصؿ إليو بنفسواإلنس فييا ىك اإلنساف؛ أم: أفٌ 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .ٕٔ، ص دراسات فً األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌة( الخلف، سعود بن عبد العزٌز، ٔ
 .ٕ٘ص  ،ٔ، ج مةموسوعة األدٌان والمعتقدات القدٌ( الساموك، سعدون محمود، ٕ
 .ٕٔ، ص دراسات فً األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌة( الخلف، سعود بن عبد العزٌز، ٖ
 .ٕ٘ص  ،ٔ، ج موسوعة األدٌان والمعتقدات القدٌمة( الساموك، سعدون محمود، ٗ
 



:6 

 

 المبحث األول: اليندوس ية                           

: تعريؼ ، ىيثبلثة هطالب كيتضهف ،ةاليندكسيٌ الكبلـ عىف ىذا الهبحث  يتناكؿ

 ة.تناسخ األركاح في الديانة اليندكسيٌ ك  ة، كأىـٌ عقائد اليندكسٌية،اليندكسيٌ 

  ةالمطمب األول: تعريف اليندوسي                             

سأعرض في ىذا الهطمب لمحديث عف تعريؼ اليندكسٌية، كعف كتبيا، كعف طبقات 

 الهجتهع اليندكسٌي.

يف ركف حرؼ السٌ ند"، كلكف أىؿ فارس كاليكناف كانكا يغيٌ ة هف كمهة "سً ت اليندكسيٌ اشتقٌ 

عناىا: ند"، كجعمكا أيضان "استياف" كهند" فقالكا: "اليً إلى الياء، عند تجكاليـ عمى سكاحؿ "سً 

كقالكا ، -أرض اليند– أىؿ اليند الهقر، "استاف" بحذؼ الياء، فقالكا: "ىندكستاف" أم: هقرٌ 

لييا نسب دينيـ، فقالكا: اليندكسية، أك اليندككية كىي كمهة هستحدثة كافلمسٌ  ليس  ،"ىندك"، كا 

ستعهؿ كمهة ، كتأك ىندككيٌ  نسكريتية، كقالكا ألىؿ ىذا الديف: ىندكسيٌ ليا أصؿ في المغة السٌ 

، أم في حالة االالين "ىندكسيكف"، ا نفراد كالجهع، كتجهع جهع هذكر سالهن دكس لمجنس كالقـك

   (  ُ)كجهع تكسير"ىنادؾ".

، (ِ)كىك بزعهيـ إلو ،ةكيطمؽ عمييا البرىهية نسبة إلى "براىها" الذم جدد الديانة اليندكسيٌ 

، كىي هجهكعة هف العقائد قارة اليندية"" شبو ال كىي ديانة كثنية، يعتنقيا هعظـ أىؿ اليند

قبؿ الهيبلد إلى كقتنا  عشرى  مت عبر هسيرة طكيمة هف القرف الخاهسى كالعادات كالتقاليد التي تشكٌ 

                                                 
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ( األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ٔ

 .٧ٔ، ص التصوف بها
، دار الموجز فً األدٌان والمذاهب المعاصرة( القفاري، ناصر بن عبد هللا، والعقل، ناصر بن عبد الكرٌم، ٕ

 .٥ٗص  ، هٖٔٗٔ، ٔط  ،الرٌاض ،الصمٌعً
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خذة عدة آلية ة كالخمقية إلى جانب الهبادئ القانكنية كالتنظيهية هتٌ كحيٌ القيـ الرٌ  الحاضر، كتضـٌ 

 ( ُ)قة إلو، كلكؿ عهؿ أك ظاىرة إلو.بحسب األعهاؿ الهتعمقة بيا، فمكؿ هنط

ذلؾ ىك  كف أفٌ جديد، كيظنٌ  سكف كؿٌ كىي خالية هف العقيدة الرئيسية، فاليندكس يقدٌ 

ليان بصكرة البشر، زى نٍ هصمح رسكالن هي  الهطمكب كالهقصكد، كأنيـ يعتبركف كؿٌ  الن هف السهاء، كا 

بب في ذلؾ أنو ال يكجد في كالسٌ ، كلك خرج عمى بعض هعتقداتيـ إذا بقي في اإلطار اليندكسيٌ 

  ( ِ)ة فيك ىندكسي إلى األبد.فهف ينتهي إلى اليندكسيٌ  ،ة هقياس تقاس بو أهكر دينيـاليندكسيٌ 

ؿ تاريخ األدياف اسـ شخص هعيف ف، فمـ يسجٌ س هعيٌ ة هؤسٌ يٌ كال يكجد لمديانة اليندكسى 

اليند الكبرل، فالبكذية أسسيا ة، كها ىك الحاؿ في أدياف س الديانة اليندكسيٌ يقاؿ بأنو هؤسٌ 

تشكؿ الديانة ككذلؾ الكتب عبر  نكف، فقد تـٌ ؼ لهعظـ كتبيا هؤلفكف هعيٌ رى عٍ ، كال يي (ّ)"بكذا" هثبلن 

   (ْ)كميا هقدسة. ،ة عدد ىائؿ هف الكتبلميندكسيٌ ، ك هراحؿ طكيمة هف الزهف

 كتب اليندكسٌية:

،كتتألؼ هف أربعة كتب (ٓ)كالعمـ  فةالفيدا: كىي كمهة سنسكريتية هعناىا الحكهة كالهعر  .ُ

ث عف قكانيف القرابيف. كساـ فيدا، ىي: ريج فيدا، هعناىا: الدعاء الثناء. كياجكر فيدا: تتحدٌ 

 (ٔ)هعناىا: األهف كالراحة. كأتكر فيدا، هعناىا: الرقى السحرية.

 ي العمـ.األبتشاد: كهعناه: الجمكس عند الشيخ لتمقٌ  .ِ

                                                 
 .٧ٕٗص  ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة( الجهنً، مانع بن حماد، ٔ
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ، محمد ضٌاء الرحمن، ( األعظمًٕ

 (.ٙٔ-٘ٔ، ص )التصوف بها
 .ٗٔ، ص المصدر السابق( ٖ
 .٧ٕٗص  ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة( الجهنً، مانع بن حماد، ٗ
 .٧ٕٗ، ص ٕ، ج المصدر السابق( ٘
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن،  (ٙ

 (.ٕ٘-ٕٓ، ص )التصوف بها
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 ساطير األكليف.ث عف أالبراف: كتاب يتحدٌ  .ّ

ث عف تاريخ الحرب الكبرل هيا بيارت: "هيا": العظيـ، ك"بيارت": أم اليند، كتاب يتحدٌ  .ْ

 التي كقعت في اليند.

 الكيتا: عبارة عف تعميهات كنصائح. .ٓ

 ة تاريخية تشير إلى الحرب بيف الخير كالشر.راهاياف: عبارة عف قصٌ  .ٔ

 يندكس.الفيدانت: هف الكتب الفمسفية كاألخبلقية لدل ال .ٕ

 ة، كفيو طرؽ لميكجا.اليكجا فاسشتا: هف أهيات الكتب اليندكسيٌ  .ٖ

 (ُ)دىـر شاسترا: هجهكعة هف الكتب الفقيية لمديانة اليندكسية. .ٗ

ة بكجكد الطبقات في الهجتهع اليندكسي، كيقسـ الديف اليندكسيٌ  : تقرٌ الطبقات في اليندكسٌية 

لكؿ طبقة أحكاهان ككظائؼ ال تتجاكزىا، اآلرم اإلنساف حسب نسبو إلى أربع طبقات، كيضع 

 كىذه الطبقات ىي:

رؼ كالكـر بقات البشرية، كجهيع أعهاؿ الشٌ الطبقة األكلى: البراىهة، كىي أعمى الطٌ 

كىك الهصدر األعمى ليذه  -الخالؽ–د هف كجكد"براىها"كجكدىا هستهٌ  ة بيا، كذلؾ ألفٌ خاصٌ 

نكف أحكاهو ، فيـ رجاؿ الديف الذيف يبيٌ (ِ)لعمياالطائفة، كهرجعيا االتحاد كالحمكؿ في ذاتو ا

 لذلؾ ىـ أعمى الناس كخبلصة نيـ خمقكا هف رأس اإللو "براىها"؛كيذكركف قضاياه، كيزعهكف أ

ر، فالرأس في الجسـ عنكاف ذلؾ كمو، فيك عبلكة كر كرأسو الهدبٌ الجنس البشرم، كعقمو الهفٌ 

 (ّ)الجسـ كهكضع التدبير فيو.

                                                 
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ( ٔ

 . (ٕ٘-3ٕ) ، صالتصوف بها
 .٘٘،  ص المصدر السابق ٕ)
 ،  ه٥ٖ٘ٔ ،، دار الفكر العربًمحاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد، ٌنظر:  ٖ)

 .ٙٗص 
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: الكشترم "الراجبكتية" كراجبكت ىـ الرجاؿ األقكياء، ككاف أغمب همكؾ الطبقة الثانية

، كىـ الجند (ُ)اليند هنيـ، ككضع ليـ اآلريكف كظائؼ دينية كىي أشبو باألحكاـ السمطانية

كالحهاة كالغزاة كالقكة، ألنيـ هخمكقكف هف هناكب "براىها" كيديو، كهرتبتيـ دكف هرتبة البراىهة 

  ( ِ)تمييا. كىي الهرتبة التي

، (ّ)راعةجارة كالزٌ الطبقة الثالثة: الكيش، يقاؿ ليـ التكرانيكف ككانت كظيفتيـ العهؿ بالتٌ 

اإللو "براىها" في زعهيـ، كالهسافة بينيـ كبيف الطبقة التي  ف كبطفقكف هف ركبتيك كىـ هخم

 (ْ)تسبقيـ كبيرة جدان، كقريبة هف التي تمييـ.

كىـ أرذؿ الطبقات البشرية، اف اليند، هف أصؿ سكٌ الطبقة الرابعة: الشكادر، ىـ 

، كىـ الخدـ ألنيـ (ٓ)هنو بؿ ىـ أذؿٌ  ،فيـ كالحيكاف ،ف هف جهيع الخصاؿ اإلنسانيةكهجٌردك 

 (ٔ)خمقكا هف قدهي اإللو"براىها".

ىذه  ، ألنيـ يعتقدكف أفٌ (ٕ)ال يزاؿ سائدان في أنحاء اليند بقيٌ كىذا النظاـ الطٌ  

 (ٖ)فيي أبدية كال هجاؿ إلزالتيا. ،خمؽ اهللالتقسيهات ىي هف 

 

 

                                                 

فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن،  ٔ)
 .ٓٙ، ص التصوف بها

 . ٙٗ، ص ألدٌان الدٌانات القدٌمةمحاضرات فً مقارنات اأبو زهرة، محمد،  ٕ)
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن،  ٖ)

 .ٔٙ، ص التصوف بها
 . ٙٗ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،  ٌنظر:  ٗ)
فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة  فصول( األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ٘

 .٘٘، ص التصوف بها
 .ٙٗ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمة( أبو زهرة، محمد،  ٙ
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ( األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ٧

 .٘ٙ ، صالتصوف بها
 .٧ٕٙص  ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة( الجهنً، مانع بن حماد، ٥

٧ٕٙ. 



:: 

 

 طمب الثاني: أىم  عقائد اليندوسي ةالم                   

 خر:اآل كاليكـ عقائد اليندكسية كعقيدتيـ في اإللو البد هف بياف ألىـٌ 

 ا، ثـٌ كثبلثيف إلين  ى كصمت إلى ثبلثو ة: تعددت آلية اليندكس حتٌ اآللية في اليندكسيٌ  - أ

 لية في ثبلثة أقانيـ كىي:انحصرت اآل

الذم صدرت عنو جهيع األشياء، كالذم  م"براىها" كىك اإللو الخالؽ هانح الحياة، كالقك -ُ

هس التي يككف بيا الدؼء كانتعاش األحياء، كينسبكف إليو الشٌ  يرجك لطفو ككرهو جهيعي 

هف حيث ىك  ، فيك "براىها"(ُ)في زعهيـ بو األجساـ، كتجرم الحياة في الحيكاف كالنبات

 (ِ)هكجكد.

"سيفا": كىك اإللو الهخرب الهفني الذم تصفر بو األكراؽ الخضراء، كتفنى هياه األنيار،  -ِ

إلو -، (ْ)يمؾ، فيك"سيفا" هف حيث ىك ه(ّ)ألنيا عنصر هدهر هخرب ؛كينسبكف إليو النار

 .-الشر

 ، ككؿٌ هف الفناء التاـٌ في الهخمكقات ليقي العالـ  كىك اإللو الذم حؿٌ  -فشنك-"كشنك": أك -ّ

هعاني الخير كالسهك هف فيض كشنك، ككؿ الحكهاء كالصالحيف يقكهكف بالعدؿ كالصبلح 

                                                 
 .٧ٕ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمة( أبو زهرة، محمد،  ٔ
 .٧ٕٙ ص، ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة( الجهنً، مانع بن حماد، ٕ

٧ٕٙ. 
 .٧ٕ، صمحاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمة( أبو زهرة، محمد،  ٖ
 .٧ٕٙص  ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة( الجهنً، مانع بن حماد، ٗ

٧ٕٙ. 
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، (ِ)حافظهف حيث ىك  ، فيك"كشنك"(ُ)كالفضيمة، كينصركف األخيار عمى األشرار بفيض كشنك

 .-إلو الخير-

ألعظـ، كدكف ىذه اآللية كىذه اآللية الثبلثة أقانيـ إللو كاحد، كاإللو الكاحد ىك الركح ا

لى إلو كاحد، كال  كؿٌ  آلية أخرل سمطانا كقكة كعبادة، كلكفٌ  شيء يرجع إلى اآللية الثبلثة، كا 

ال  البراىهة يعتقدكف التكحيد الهطمؽ الذم يفيـ هف كمهة هف ذلؾ أفٌ  يـى فٍ أف يي  يصحٌ  التكحيد، كا 

شيء، كلكنيـ كانكا يعبدكف األكثاف،  اهلل خالؽ كؿٌ  ألنيـ كانكا يعتقدكف أفٌ  كاف العرب هكحديف؛

التكحيد الكاهؿ ىك التكحيد في العبادة  ألفٌ  اهلل كىذا ليس هف التكحيد في شيء؛لتقربيـ إلى 

فبل يكجد تكحيد  ،(ّ)هنو د البرىهي كال الجاىمي العربي شيئان كالخمؽ كاالعتقاد، كليس تكحي

ية أقبمكا عميو بكؿ جكارحيـ حتى تختفي عف بالهعنى الدقيؽ، لكنيـ إذا أقبمكا عمى إلو هف اآلل

كيعتقد الينكد ، (ْ)األرباب أك إلو اآللية اآللية األخرل، كعندىا يخاطبكنو بربٌ  أعينيـ كؿٌ 

 ت في إنساف اسهو: "كرشنة" كالتقى فيو اإللو باإلنساف، أك حؿٌ بعض آليتيـ حمٌ  أيضان أفٌ 

 ( ٓ).البلىكت في الناسكت في "كرشنة"

 (ٔ)كحدة الكجكد.ك "النرفانا"،  االنطبلؽك ، كتناسخ األركاح، الكارها"ب"كد أيضان كيعتقد الين - ب

النار في اشتعاليا تعمك  كذلؾ ألفٌ  الينكد: تحرؽ األجساد بعد الهكت؛ الحياة اآلخرة عند - ت

لذا الهستقيهات بيف السطكح كالخطكط؛  ، كالعهكد أقربعهكدمٌ  شعمتيا إلى أعمى بخطٌ 

حتراؽ إلى أعمى سائرة باتجاه عهكدم فتصعد إلى السهاء في الهمككت كح بيذا االجو الرٌ تتٌ 
                                                 

 . ٥ٕ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمة( أبو زهرة، محمد،  ٔ
 .٧ٕٙص  ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرةبن حماد،  ( الجهنً، مانعٕ

 . ٥ٕ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،   ٖ)

 .٧ٕٙص  ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرةالجهنً، مانع بن حماد،  ٗ)
 .٥ٕ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةمحمد،  أبو زهرة،  ٘)
 .٧ٕٙص  ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرةالجهنً، مانع بن حماد،  ٙ)

٧ٕٙ. 



;2 

 

 ا؛تاهن  ااألعمى في أقرب زهف، كفي حرؽ األجساد تخميص لمركح هف غبلؼ الجسـ تخميصن 

في الجسـ نقطة بيا يككف اإلنساف، كىي هتشابية في الجسـ هتصمة بو، فبل  كذلؾ ألفٌ 

كح هف الجسـ، ص الرٌ صغيرة، فعندئذ تتخمٌ  اتيا ذاتن هنو إال باحتراؽ أهشاجو كصيركر  صي م  خى تي 

إلى درجة الهبلئكة، إف كانت قد كصمت إلى  كتعمك عنو لتتصؿ بجسـ آخر أك لتسهكى 

 درجة الخبلص.

 ص الركح هف الجسـ يككف أهاهيا ثبلثة عكالـ:كعندها تتخمٌ 

عهميا تستأىؿ : العالـ األعمى، كىك عالـ الهبلئكة، تصعد إليو الركح إف كانت بأكليا 

 الصعكد إليو، كالخبلص هف الجسـ، كالسهك إلى الهمككت األعمى. 

م تعكد النفس إليو بالحمكؿ في جسـ إنساني الـ الناس، كىك العالـ الحاضر الذ: عثانييا

، إذا كانت أعهاليا في الجسـ األكؿ ال ترفعيا شرٌ  خير، كلتجتنب عهؿى  آخر لتكتسب عهؿى 

 عمى عمييف، كال تنزؿ بيا إلى أسفؿ سافميف. إلى هرتبة التقديس في أ

 ،ـ، كىك لهرتكبي الخطايا الكاقعيف في الذنكب، كليس ىناؾ جينـ كاحدة: عالـ جينٌ ثالثيا

ة بيـ بهقدار ها يتناسب هع ذنبيـ، كهقدار ها فييـ هف ـ خاصٌ أصحاب ذنب جينٌ  بؿ لكؿٌ 

  (ُ)فسكؽ عف الديف كخركج هف حظيرتو.

 (ِ)خر إنها ىك لؤلركاح ال لؤلجساد.البعث في العالـ اآل - ث

عقيدة "أفتار": كهعنى كمهة "أفتار" في المغة السنسكريتية: النزكؿ، كفي االصطبلح عند  - ج

 (ّ)إلى األرض إلصبلح الناس بصكرة البشر. بٌ الينادؾ: نزكؿ الرٌ 

                                                 
 .3ٗ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمة( أبو زهرة، محمد،  ٔ
 .ٓ٘، ص المصدر السابق( ٕ
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ، محمد ضٌاء الرحمن، ( األعظمًٖ

 .٧ٓٔ، ص التصوف بها
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 سخ األرواح في الديانة اليندوسي ةالمطمب الثالث: تنا                 

كاإلدراؾ هاداـ العمـ  ، عالـ هدرؾ تاـٌ صاؼو  خالده  البراىهة ىي جكىره  النفس في نظر

فإذا فاض عمى الجسد كاتصؿ بو اعتكر صفاؤه، كنقص عمهو، كالنفس  هنفصبلن عف الجسد؛

كتنتقؿ هف جسـ إلى جسـ، كهف ذلؾ جاء  ،عندىـ خالدة باقية ال يتطرؽ إلييا البمى، كال تبيد

 ،آخرإلى بعد الهفارقة هف بدف ؽ لمركح بالبدف ، الذم ىك تعمٌ (ُ) اعتقادىـ في تناسخ األركاح

  (ِ).كح كالجسدؽ الذم بيف الرٌ قيا باألكؿ، كتعمقيا بالثاني، لمتعشٌ ؿ زهاف بيف تعمٌ هف غير تخمٌ 

 نيـ كانكا يعتقدكف أفٌ مى الفكر اليندم، كأثرت فيو، إذ إفاستكلت عقيدة التناسخ ع

ت في هئات الشخص الكاحد قد تككف ركحو حمٌ  ف األجساـ، كأفٌ ه ددفي عى  الركح الكاحدة تحؿٌ 

 ( ّ)األجساـ قبمو.

كالركح كهادة الخمؽ أزلية، فالركح ال  بٌ الرٌ  بنى عمى اعتقاد أفٌ كعقيدة التناسخ ىذه تي 

ت في جسـ آخر، كىكذا تتنقؿ هف جسـ إلى فإنيا إذا خرجت هف جسـ حمٌ  ،تفنى فناء كاهبلن 

 (ْ)جسـ.

اإلنساف ينتقؿ هف  النفس تنتقؿ هف إنساف إلى حيكاف أك نبات، كأفٌ  كس أفٌ كيعتقد اليند

ر إنساف يتقرٌ  كؿٌ  عؼ، كأفٌ بالنسبة لمهؤىبلت كالقكة كالضٌ  أك أسكأى  حياة إلى حياة أخرل أحسفى 

ة حٌ ع بالصٌ يتهتٌ  فٍ فالبعض يصبحكف أغنياء كالبعض فقراء، كهنيـ هى  ،هصيره بالنسبة ألعهالو

يككف هف أسرة نبيمة هحترهة،  فٍ ة كالهرض، كهنيـ هى حٌ يتأرجح بيف الصٌ  فٍ يـ هى كالعافية، كهن

                                                 
 (.ٗٗ-ٖٗ، ص )محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،  ٌنظر: ( ٔ
 .3ٖ، ص التعرٌفاتالجرجانً،  ٕ
 .٘ٗ، ص دٌان الدٌانات القدٌمةمحاضرات فً مقارنات األ( أبو زهرة، محمد،  ٖ
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ( األعظمً، محمد ضٌاء الرحمن، ٗ

 .ٗٔٔ، ص التصوف بها
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بؿ ىك بالنسبة ألعهاؿ  ،كاالختبار ذلؾ ليس هف قبيؿ الحظٌ  ط الحاؿ، ككؿٌ ىك هتكسٌ  فٍ كهنيـ هى 

 ( ُ)ابقة.الشخص في حياتو السٌ 

 

نو كاف في فذلؾ أل ؛عف غيره ي رغد كبحبكحة هرتاح الباؿ ههٌيزه فالذم يعيش اآلف ف

ل عمى أحد، كالذم يعيش في طبقة أدنى ابقة شخصان صالحان ال يؤذم أحدان كال يتعدٌ حياتو السٌ 

 يرة، كلك استهرٌ ابقة شخصان فاسد السٌ فذلؾ ألنو كاف في حياتو السٌ  ؛أك في جسد عميؿ يشقى بو

كي تشعر لمذبح،  اقة، أك هعدٌ ر لؤلعهاؿ الشٌ ركحو في جسـ حيكاف هسخٌ  عمى ذلؾ فقد تحؿٌ 

 ( ِ)ي األقذار كالدنس لتحٌس بالهيانة.ف ؿو ياع كاأللـ، أك هتكحٌ ىذه الركح بالضٌ 

 :األهكر اآلتية كيعكد سبب التناسخ عند اليندكس إلى

الركح قد خرجت هف الجسـ كال تزاؿ ليا أىكاء كشيكات هرتبطة بالعالـ الهادم لـ  أفٌ  أكالن:

 تتحقؽ بعد.

هف  البدٌ إٍذ  ،كعمييا ديكف كثيرة في عبلقتيا باآلخريف ،لجسـالركح خرجت هف ا : أفٌ ثانيان 

الركح ثهار  ؽى أدائيا، فبل هناص إذان هف أف تستكفي شيكاتيا في حيكات أخرل، كأف تتذكٌ 

 أعهاليا التي قاهت بيا في حياتيا السابقة.

ف لـ يصمح ىذا ف في فالهيؿ يستمـز اإلرادة، كاإلرادة تستمـز الفعؿ في ىذا الجسد، كا 

ذا لـ تستكؼ لـ ينج اإلنساف هف تك ذا جسد غيره، فقد خمقت الهيكؿ لتستكفى، كا  رار الهكلد، كا 

زيمت الديكف فمـ يرتكب اإلنساف إثهان كلـ يقـ لئلنساف شيكة ها، كأي  اكتهمت الهيكؿ كلـ يبؽ

                                                 
 .٧ٕ، ص التقمص( طلٌع أمٌن، ٔ
 .٥ٔ، ص تناسخ األرواح( الكٌك، مصطفى، ٕ
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صت هف تكرار الهكلد، كاهتزجت "بالبراىها" سكاء بحسنة تستكجب الهثكبة نجحت ركحو كتخمٌ 

 (ُ)كاف االكتهاؿ في جسد كاحد أك أجساد هتعددة.

تنجك الركح هف العذاب الذم  -أم الكؿ–كبيذا االهتزاج أك االتحاد هع "البراىها" 

 يتجمى في الكالدة الجديدة الهتكررة.

قكة "براىهية" هطمقة، ىي ركح  ثىه ةى الذم ىك"براىها" كاإلنساف  كبيف االتحاد هع الكؿٌ 

فكس جهيعان تسهى"آتهاف"، فإذا صفت ركح اإلنساف ترجع إلى أصميا "آتهاف" األركاح، كنفس الن

 الذم ىك "براىها". ثـ تهتزج بالكؿٌ 

ها أف تندهج بالكؿٌ ألنيا إها أف تتجدٌ  ؛كال فناء لمنفس الجزئية   الذم ال  د بالتناسخ ، كا 

 (ِ)حالة االندهاج. ، كالعقاب في حالة التناسخ، ك الثكاب فيان كثكاب ان ىناؾ عقاب يفنى، ألفٌ 

ب اإلنساف عمى نفسو بحيث يكات كتغمٌ الشٌ  تفتكقٌ  -فإذا اكتهمت هيكؿ الركح كشيكاتيا

كانقطع اإلنساف عف األعهاؿ كعف عبلئؽ الدنيا كها فييا هف هبلذ  -ال يبقى لو شيكة كال هيؿ

اهتزجا "ببراىها" كعصياف، تمؾ التي تستمـز تكرار الهكلد، إذا تـ لو ذلؾ نجا هف تكرار الهكلد، ك 

، فيك اهتزاج "ببراىها" كها تندهج قطرة هف -النرفانا–كىذه الحالة التي يعبر عنيا باالنطبلؽ 

   ( ّ)الهاء بالهحيط العظيـ.

ى لى جسـ، حتٌ األجساـ هتدرجة في الرقي هف جسـ إليذا كانت األركاح تنتقؿ في 

، كتككف غير -الهبلئكة–ردة تصؿ إلى الكهاؿ الهطمؽ، كتككف في صؼ الركحانيات الهتج

 هحجكبة عف التصرؼ في السهاكات كاألرض، كتدبير الككف.
                                                 

 .ٔٙ، ص أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  ٔ)
 (.3ٔ-٥ٔ، ص )تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهٌب، محمد أحمد، الخط ٕ)
 .ٔٙ، ص أدٌان الهند الكبرى( شلبً، أحمد، ٖ
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ذا كانت الركح قد ارتكبت خطايا في أثناء حمكليا في أحد األجساـ أركست في حيكاف دكف  كا 

يعكقيا  إلى الرقي، ال هان دي تسير قي  هف سيئاتيا، ثـٌ  عف خطيئتيا، كتطيرى  رى الذم كانت فيو لتكفٌ 

ى تصؿ إلى الهمككت األعمى كذلؾ حتٌ  ر، كتستهرٌ غ أكجو إال خطايا تتأثـ بيا، ثـ تتطيٌ عف بمك 

م فتيكً  ،رد هف الغبلؼ الجسهي، كقد يككف تدرجيا إلى أدنىهع الهبلئكة في أعمى عمييف، كتتجٌ 

  ( ُ)ـ.إلى جينٌ 

بتعد ة هع األدياف السهاكية في جانب، كلكف سرعاف ها تكىنا تمتقي الديانة اليندكسيٌ 

عنيا، فنقطة االلتقاء ىي خمكد الركح كحسابيا عمى ها قدهت، كلكف األدياف السهاكية ترل 

الحساب بعد أف  الركح كائنان هستقبلن بجسـ، فيك يحاسب عمى ها ارتكب هع ىذا الجسـ، كيتـٌ 

 يعترؼ اإلنساف بأخطائو، كيذكره بيا لسانو الذم نطؽ، كيده التي اهتدت، كرجمو التي سارت،

فيناؾ  ،ةأها في اليندكسيٌ  ٕٗالنور:  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ

    ( ِ)الركح تعاقب عمى ذنب ال تعرفو كال تذكره. انقطاع تاـ بيف الدكرتيف، كهعنى ىذا أفٌ 

دة غير هعقكلة، ة تبرزىا هعقٌ ف دراسة اليندكسيٌ ال شؾ في أ: هآخذ اليندكسٌية كسقطاتييا

عمى حر كباأللفاظ الجكفاء، كىذا هأخذ يؤخذ في هستكاىا هتأثرة بالسٌ بالخرافات، كتيبط  تيتـٌ 

خذ عمييا أيضا تأثيرىا البالغ في ىبكط الهستكل االقتصادم لهعتنقييا، اليندكسٌية، كهٌها يؤ 

اـ العهؿ ال يميؽ بهكانتيا الساهية كطبقة البراىهة كطبقة الحكٌ  ألفٌ  ؛فبعض طبقاتيا ال تعهؿ

ادة كأف تسير عمى رفاىيتيـ، هيهتيا أف تخدـ السٌ  ألفٌ  ؛يا ال تعهؿكالجنكد، كبعض طبقات

 وي تعهؿ لمطبقات األربع، عمى أف نظاـ الطبقات نفسى  ـ عمييا أفٌ ى لمعهؿ طبقة كاحدة يتحتٌ كيتبقٌ 

                                                 
 (.٘ٗ-ٗٗ، ص )محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمة( أبو زهرة، محمد،  ٔ
 .ٕٙ، ص أدٌان الهند الكبرى( شلبً، أحمد، ٕ
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بؽ هف الناس هف حقكقيـ في الس   ان كحرهانو كثير  ،ة لتعطيمو لتكافؤ الفرصيعاب عمى اليندكسيٌ 

 متيـ هكاىبيـ لذلؾ.ف أىٌ ، كا  كالتفكؽ

ة السمبية العهيقة، كالتساهح الذم يصؿ إلى درجة الرضا كذلؾ يؤخذ عمى اليندكسيٌ 

 كلكف الهبالغة فيو تنقمو إلى هحيط الرذائؿ. ،فضيمة دى بالضيـ، كربها عي 

 ،ة تبكير الزكاج، فقد كاف األطفاؿ يعقد ليـ بالزكاجكهف العادات الهقيتة في اليندكسيٌ 

ذا هات الكلد ترهٌ  ،كفكىـ يحبٌ  كأصبحت كحيدة حزينة عميو، ككثيرا ها كانت  ،مت زكجتوكا 

بيا جثهاف زكجيا  رؽى شعمت ليحى الزكجة تمقي نفسيا في النار لتحرؽ نفسيا بنفس النار التي أي 

ى في حاؿ بالجسد حتٌ  ال ييتـٌ  الفكر اليندمٌ  الهيت، كفي حرؽ األجساد ىذا هيانة كقسكة، كلكفٌ 

حاؿ حهمو لمركح التي ىي هكضع االىتهاـ كالتقديس، فإىهاؿ الجسد بعد خركج  الحياة، أم في

 (ُ)الركح هنو أيسر كأسيؿ.

في اليند الحديثة حرؽ الهرأة نفسيا إثر كفاة زكجيا  ـ القانكف اليندمٌ رٌ حى أها اآلف فقد 

القراف عقد  عف ع الذم ستعيش فيو، كها هنع القانكف اليندم الحديثتفاديان لمعذاب الهتكقٌ 

 (  ِ)الشباب. لؤلطفاؿ، كال يعقد إال في سفٌ 

ب هف نفراد كاألنانية، كالفمسفة في اليندية تدريب ركحي، كىي تتطمٌ ؿ االكاليندم يفضٌ 

ر، فالعبلقة بيف الفيمسكؼ ب هنو أف يفكٌ ب نفسو كها حكلو أكثر هف أف تتطمٌ الشخص أف ييذٌ 

      افتتاف.    كبيف العالـ ليست إال عبلقة سحر ك 

                                                 

 .ٔٓٔ، ص لكبرىأدٌان الهند اشلبً، أحمد، ٔ)
 .٧ٕ3ص  ،ٕج ، الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرةالجهنً، مانع بن حماد،  ٕ)
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في جهاعة  ألنو ليس إال عضكان  ،ة، كيكاد أف يككف هيهبلن ليس لمفرد أىهية تذكر في اليندكسيٌ 

أىداؼ  إفٌ  العناية تتجو لمجهاعة ال ألفرادىا، ثـٌ  ىي بدكرىا عضك في جهاعة أكبر، ككؿٌ 

ضكء  كليس لؤلفراد كال حتى لمجهاعات أية قيهة إال في ،اليندكسية الرئيسية ىي الحالة العاهة

 الحفاظ عمى الحالة العاهة.

ة عمى اختبلؼ شيعبيا، هعالـ اليندكسيٌ  دؽ أىـٌ ة ديف غهكض كخفاء، كالصٌ كاليندكسيٌ 

ة ديف الحكهة، ة الهفتكح لمجهيع كطريؽ لمنقاء، كاليندكسيٌ كالزىد كالحرهاف طريؽ اليندكسيٌ 

 يرة.افعة خٌ ة أف تهد ثقافة العصر الحديث بعناصر نكتستطيع الحكهة في اليندكسيٌ 

ر هف أف يغيٌ  داخميٌ  ة هحتفظة بتعاليهيا، كلـ يستطع إصبلحيٌ كال تزاؿ اليندكسيٌ 

ت حركة إصبلحية جكىرىا، كال سهحت بإصبلح هف الخارج أف يقتحـ عمييا رقعتيا، فإذا ىبٌ 

ة في داخمية كالبكذية، أك جاءت هف الخارج حركة إصبلحية كاإلسبلـ كاف تأثير اليندكسيٌ 

       ( ُ)هقاكهة أكثر هف تأثرىا بيا.حركة  ال

ركجيا هف ة قالت بتناسخ األركاح كرجكع الركح بعد خاليندكسيٌ  أقكؿ: إفٌ كفي الختاـ 

الحيكانات كالحشرات كغيرىا،  في أجساد نيا تحؿٌ ى إ، حتٌ الجسـ، كانتقاليا هف جسد إلى جسد

 آخر. الركح إلى بدف إنسانيٌ كذلؾ بحسب أعهاؿ اإلنساف، فيي تقكؿ بالنسخ: الذم ىك انتقاؿ 

 باع.كتقكؿ بالهسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى حيكاف آخر هف البيائـ كالسٌ 

 كتقكؿ بالفسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى النبات. 

 كتقكؿ بالرسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى الجهادات.
                                                 

 . ٕٓٔ، ص أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  ٔ)
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 "الكارها"طان بقانكف كجعمتو هرتب ،ة تناسخ األركاح عقيدة هف عقائدىاكاعتبرت اليندكسيٌ 

"قانكف الجزاء" هبرران لكقكع العقاب  "الكارها"ف هتبلزهاف، كجعمت قانكف آعمى أساس أنيها هبد

 ئة بالهكت.يٌ عمى الهسيء، كعدـ ىركب اإلنساف هف أعهالو السٌ 

الركح أبدية سرهدية أزلية، ال تفنى كال  ة العتقادىا أفٌ إنها قالت بو اليندكسيٌ  ،وكذلؾ كمٌ 

ى بغيره هف االعتقادات؛  د كال تبمى، كليس بغريب عمييـ أف يعتقدكا بيذا االعتقاد، أك حتٌ تبي

كذلؾ لعدـ استنادىـ إلى كحي إليي يككف هرجعان ليـ، إنها كانت ديانتيـ عبارة عف هجهكعة 

انكنية كتنظيهية، كلذلؾ تعددت إلى جانب هبادئ ق ةن ركحيٌ  ان قيه هف العقائد كالعادات، تضـٌ 

ان هف ة هف عقيدة رئيسية هصدرىا كحي إليي، كخمكىا أيضلية عندىـ، فخمك اليندكسيٌ اآل

خمك كتبيا هف هؤلفيف يرجع إلييـ، جعؿ ىذه الديانة تتخبط هع هؤسس يرجع إليو فييا، بؿ ك 

غيرىا هف الديانات كالسيها النصرانية في عقيدة التثميث، كحمكؿ البلىكت في الناسكت كغيرىا، 

 كسية في عقيدة النصرانية ها يخدـ أىدافيا. فكجدت اليند

سكاءن كاف ىذا النظاـ  ،كليس ببعيد عف اليندكسية بعد ذلؾ أف تختمؽ نظاـ الطبقات

تجاىو الدعـ، كاعتباره هكقفيا  هف أصؿ الهعتقدات اليندية، أك دخيبلن عمييا، فيي إنها كاف

 يا، كذلؾ كمو لتحقيؽ أىدافيا.رىا أك تبديميهف نصكصيا الدينية التي ال يهكف تغي انصا 

الهسيء ال  ث حتى تؤكد كقكع الجزاء عمى الركح، كأفٌ بلكقالت اليندكسٌية بالعكالـ الث

ص الركح هف الشكائب العالقة بيا، تنتقؿ كبعد أف تتخمٌ  ٌر هف عقابو حتى لك لحؽ بو الهكت،يف

 لتتحد "ببراىها"، فيحدث ليا االندهاج.            
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 المبحث الثاني: الجينية                             

تناسخ عقائدىا، ك  أىـٌ  بيا، كبيافتعريؼ ال هف حيث، ةمجينيٌ يعرض ىذا الهبحث ل

 .عندىا، كقد جاء ذلؾ في عدة هطالب:األركاح 

 المطمب األول: تعريف الجينية                             

 يا، ككتبيا.يتناكؿ ىذا الهطمب الجينية تعريفيا، كهؤٌسس

البراىهة  ٌصكا أنفسيـ بكثير هف االهتيازات، كاستبدكضع البراىهة نظاـ الطبقات كخ

حدل ت ثكرتاف كبيرتاف في كجو اليندكسيٌ ىبٌ الناس هنيـ، ك  كظير تعسفيـ كطغيانيـ، فضجٌ  ة، كا 

 ( ُ)ها".ىاتيف الثكرتيف ىي الجينية التي يقكدىا "هياكيرا"، كالثانية ىي البكذية كيقكدىا "غكتا

 ،الهكلد س الخكؼ هف تكراراعمى أسهبنية  ة،ة عف اليندكسيٌ كالجينية: ىي ديانة هنشقٌ  

عكر بالقيـ كالعيب كاإلثـ كالخير قيكد الحياة، كالعيش بعيدان عف الشٌ  ر هف كؿٌ داعية إلى التحرٌ 

الحياة في  بدنية رىيبة كتأهبلت نفسية عهيقة بغية إخهاد شعمة ، كىي تقكـ عمى رياضةو رٌ كالشٌ 

 ( ِ)نفكس هعتنقييا.

نضجو عمى يد  الجينية هذىب قديـ جدان، كقد تـٌ  ف أفٌ : يرل الجينيك هؤسس الجينية

 ى ظيركات حتٌ ف هف الجينييف، ككاف جينا األكؿ اسهو "رسابيا"، كتتابع الجيناكعشري ةو أربع

و عمى ضركرة د فيدٌ س نظاهان رىبانيان ش، كقد أسٌ ، كىك الجيني الثالث كالعشركف"ناثابارسك "

الهتبتمكف الذيف التزهكا  ة: كىـ الرىباف: خاصٌ كجعؿ أتباعو قسهيف الٌرياضة الٌشاٌقة الهٌتعبة

كلـ ها كسعيـ ذلؾ، الرىبافب تقيديفيؤيدكف النظاـ ه فٍ ، كعاهة: كىـ هى ة كالحرهافاقٌ ياضة الشٌ الرٌ 

ة الجينية جعمت الرىبنة هشقٌ  ة، بؿ إفٌ تجعؿ الجينية لمرىباف اهتيازات كها فعمت اليندكسيٌ 

                                                 
  .٘ٓٔ، ص أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد، ٌنظر: (  ٔ
ص  ،ٕ، ج لمذاهب واألحزاب المعاصرةالموسوعة المٌسرة فً األدٌان وا(  الجهنً، مانع بن حماد، ٕ

٧ٕٔ. 
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"، كزاد ناثابارسك ، ثـ جاء "هياكيرا" كىك جينا الرابع كالعشركف، فاعتنؽ هبادئ "كتضحية كتكميفا

لياهو، كعبل شأنو كاشتيرت الطريقة باسهو، كي  النظاـ بمقبو، كال  ؼى عرً عمييا هف فكره كتجاربو كا 

 ( ُ)ؼ الجينية إال هنسكبة إليو.رى عٍ تي 

، أك "هاىا فيرا" ىك الجينا الهنتصر، كىك حكيـ بمغ الدرجة القصكل في ك"هياكيرا"

الهعرفة، أم العمـ في كؿ شيء، أتى إلى ىذه الدنيا ليعيد سف القكانيف بكؿ نقائصيا كطيارتيا، 

   ( ِ)بعد أف استشرل الفساد بيف الناس.

ياه، ثـ ككصا "اهياكير "الهصادر الهقدسة لدل الجينييف ىي: خطب : كتب الجينية

س اؾ الجينييف، كقد انتقؿ ىذا التراث الهقدٍ سٌ الخطب كالكصايا الهنسكبة لمهريديف كالرىباف كالن  

هف جيؿ إلى جيؿ، عف طريؽ الهشافية ثـ خيؼ ضياع ىذا التراث أك ضياع بعضو أك 

 ( ّ)تـ ذلؾ في القرف الخاهس الهيبلدم. كقد اختبلطو بغيره، فاتجيت النية إلى جهعو ككتابتو،

حدث انقساـ خطير شطر الجينية إلى فرقتيف تسهى  "اهياكير "بعد كفاة : انقساـ الجينية

الذيف اتخذكا السهاء كساء ليـ،  كىـ، هاكمٌ السٌ  مٌ إحداىها: "ديجا هبرا" أم: أصحاب الزٌ 

األبيض، كعف ىاتيف  مٌ كالهقصكد بيـ العراة، كالثانية: تسهى: "سكيترا هبرا"، أم: أصحاب الزٌ 

الفمسفة األصيمة  تعدد الفرؽ لـ يهٌس  قتيف تعددت فرؽ أخرل كثيرة غير هيهة، هع أفٌ الفر 

نها اتصؿ بأهكر كنقاط غير هيهة، كالتحدث عف تفاصيؿ  لمجينية أك العقائد الرئيسية، كا 

 ( ْ)األساطير كههارسة التقشؼ.

 

                                                 
 (.ٕٔٔ-3ٓٔ، ص )أدٌان الهند الكبرى( شلبً، أحمد، ٔ
، ص   هٗٔٗٔ، ٔ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط بوذا والفلسفة البوذٌة( ٌنظر: عوٌضة، كامل محمد، ٕ

٥٧  .  
 .٧ٔٔ، ص أدٌان الهند الكبرى( شلبً، أحمد، ٖ

 .ٕٕٔ، ص المصدر السابقٗ)
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 لمطمب الثاني: أىم عقائد الجينيةا                         

عبادة األصناـ الجينية كعقيدتيـ في اإللو كتقديس الركح عندىـ، ك  عقائد ياف ألىـٌ هف ب البدٌ 

 كغير ذلؾ هف العقائد اآلخرل، كأىهيا ها يمي:

باآللية، فاالعتراؼ باآللية قد يخمؽ  " هؤسس الجينيةهياكيرا"لـ يعترؼ الجينية ك اإللو:  - أ

لية، كقرر أنو ال يكجد ركح هف جديد طبقة براىهة أك كينة يككنكف صمة بيف الناس كاآل

ي ىذا الديف ديف إلحاد، كاتجيت الجينية إلى هٌ أكبر أك خالؽ أعظـ ليذا الككف، كهف ىنا سي 

 ا يتركب هف جسـ كركح، كأفٌ جهادن  ـا أنباتن  ـا أحيكانن  ـا كاف أهكجكد إنسانن  كؿٌ  االعتقاد بأفٌ 

خ الذم اتفقت فيو الجينية هع ركح هف ىذه األركاح خالدة هستقمة، يجرم عمييا التناس كؿٌ 

فالجينيكف ال يعتقدكف بكجكد خالؽ لمككف كهدبر لو، بؿ يعتقدكف أف الدنيا  (ُ)ة،اليندكسيٌ 

دـ الركح كالهادة، ألنيا لـ تكف نتيجة لمعبلقات التي كانت بيف الركح كالهادة، فيي قديهة قً 

مت بيذا الشكؿ شكٌ فت ،هعدكهة فأكجدىا هكجد، بؿ كانت هكجكدة هف األزؿ بشكؿ آخر

ؽ بؿ ننكر صفتو ألجؿ العبلقة الجديدة، كلكف الجينييف يقكلكف: "نحف ال ننكر كجكد الخال

كىذا ىك أساس الفكر الجيني تجاه  (ِ)كجكده ليس خارجا عف الدنيا"، ألفٌ  الخالقة كالهدبرة؛

نو يكره إتى الهبالغة في البعد عف العنؼ ح الجينية ديف هسالـ، يبالغ كؿٌ  اإللو، غير أفٌ 

ف بآلية اليندكس فيها ك قتؿ اليكاـ كالحشرات الصغيرة، كبسبب ىذه الهسالهة اعترؼ الجيني

، ككانكا في بادئ األهر يعترفكف بآلية اليندكس لميندكس، "سيفا ،شنكف ،برىها"عدا الثالكث 

ف لـ يصمكا في إ جبلليا كيحترهكنيا لمهجاهمة كالهسالهة، كلكنيـ عادكا فأجمكىا لذاتيا، كا 

                                                 
 .ٔٔٔ، ص أدٌان الهند الكبرىبً، أحمد، شل( ٔ
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمً( ٕ

  .٘٘ٔ ، صالتصوف بها
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مؽ الهسالهة الذم دفع الجينييف إلى كلكف خي  (ُ)إلى درجة اليندكس بطبيعة الحاؿ،

هف الكاجب احتراهيـ  االعتراؼ بآلية اليندكس، دعاىـ ىنا إلى االعتراؼ بالبراىهة، كأفٌ 

بؿ الهقصكد احتراـ براىهة  ،الهطمؽ، كليس هعنى ىذا كجكد طبقة براىهة في الجينية

 (ِ).اليندكس كطائفة

العقؿ البشرم يهيؿ إلى االعتراؼ بإلو، كيحتاج اإللحاد إلى أدلة أكثر هف األدلة  غير أفٌ 

 "هياكيرا"التي يحتاجيا إثبات اآللية، كهف ىنا كجد فراغ كبير في الجينية بسبب عدـ اعتراؼ 

عدكا بإلو يكهؿ بو صكرة الديف الذم دعا إليو، ككاف هف نتيجة ذلؾ أف اعتبره أتباعو إليا، بؿ 

يـ بذلؾ كانكا هتأثريف بالفكر اليندم الذم يهيؿ في الجيناكات األربعة كالعشريف آلية ليـ، كلعمٌ 

الجينية تتفؽ هع اإلسبلـ في جزء يسير يتعمؽ بركح اإلنساف، ذلؾ ىك ك  ،األكثر إلى تعدد اآللية

ف اختمؼ ركح عها عداىا، كخضكعيا لمثكاب أك العقاب لها يرتكبو صاحبيا، ك  استقبلؿ كؿٌ  ا 

عدـ كعدـ االعتراؼ باإللو استتبع عند الجينييف  اإلسبلـ هع الجينية في طريؽ الثكاب كالعقاب،

  (ّ).االعتراؼ بالطبقاتكعدـ تقديـ القرابيف،  عدـبالصبلة، ك القكؿ 

احتاج الجينيكف الذيف بدأكا حياتيـ الرىبانية إلى إلو ظاىر؛ عند الجينية: عبادة األصناـ  - ب

قدركف عمى استقرار الفكر، كدكاـ الذكر كالهراقبة، لعدـ تهكنيـ هف تركيز القمكب ألنيـ ال ي

فرقة لنحت  يت كؿٌ عمى تصكر الهعبكد، فأذف ليـ عمهاء الجينييف بنحت األصناـ، فتكجٌ 

ركرية هعبكدىا كفؽ اعتقادىا، كصارت عبادة األصناـ عند الجينييف هف األهكر الضٌ 

                                                 
 .ٔٔٔ، ص أدٌان الهند الكبرى( شلبً، أحمد، ٔ
 .ٕٔٔ، ص المصدر السابق(  ٕ
 (.ٕٔٔ-ٔٔٔ، ص ) برىأدٌان الهند الكشلبً، أحمد، ٌنظر: (  ٖ
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ي األصناـ صكرة اإللو الذم ينكركف كجكده، بؿ يصكركف كالهستحسنة، كىـ ال يصنعكف ف

 (ُ)حياة األشخاص الذيف نجت أركاحيـ هف عكدتيا إلى الدنيا. 

الحسنة عند الجينييف ىي فعؿ الخيرات كإطعاـ الهساكيف كهساعدة  :ةيئالحسنة كالسٌ  - ت

عهاؿ ها يتصؿ بالرىباف الجينييف، كأها السيئة فيي ارتكاب األية فالهحتاجيف، كبخاصٌ 

الخبيثة كالفكاحش، كأشد أنكاع الجنايات كأفظعيا لدل الجينييف ىك االعتداء عمى الحياة 

كالتناسخ في  ،يئات، هنيا الفقرنكع هف السٌ  ة لكؿٌ كالعنؼ كالتشدد، ككضعكا كفارات خاصٌ 

 (ِ)أك في قكالب الحيكانات. عساءى أشخاص تي 

قتؿ  ذلؾيستمـز  ف أف عة؛ خكفنا هالزراالعهؿ في  عرض الجينيكف عف يي تقديس الركح:  - ث

لحاؽ الضٌ   قتؿ الحيكاف، كبالتالي عمى الجيني يحـرك  (ّ)،رر بها فيو ركحبعض الديداف كا 

بهكنسة ينظؼ بيا طريقو أك هجمسو؛ خشية  الرىباف يهسؾ بعض، ك أكؿ المحكـ يحـر عميو

  كجيو يتنفسغشاء عمى  الرىباف يضع بعضيقتميا، ك أف يطأ حشرة فييا ركح فيؤذييا أك 

الركح التي  كيعتقد الجينيكف أفٌ  (ْ)،ى ال يستنشؽ أم كائف حي كىك يمتقط أنفاسوخبللو حتٌ 

صت هف العكدة، كحصمت عمى "النرفانا" بمغت درجة اإللو، كبذلؾ فإف عدد آلية م  خي 

 (ٓ)الجنييف كعدد األركاح الناجية.

                                                 
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمًٌنظر: ( ٔ

  (.ٕٙٔ-ٔٙٔ) ، صوعالقة التصوف بها
 . ٕٓ، عن األلوئً، محً الدٌن، الفلسفة الجٌنٌة، ص ٖٔٔ، ص أدٌان الهند الكبرى( شلبً، أحمد، ٕ
 .ٕٗٔ، ص  المصدر السابق( 3
 .٘ٔٔص ، المصدر السابق( ٗ
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمً ٌنظر: ( ٘

 .ٓٙٔ ، صوعالقة التصوف بها
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كر اإلثـ، كعمى العكس هف هف تصٌ يتضٌ  الشعكر بالحياء يرل الجينيكف أفٌ العيًرٌم كاالنتحار:  - ج

ناسػؾ  عكر بالحياء هعناه عدـ تصكر اإلثـ، كذلؾ زيادة في النقػاء، فعمػى كػؿٌ فعدـ الشٌ  ،ذلؾ

 يريد أف يحيا حياة بريئة هف اإلثـ أف يعيش عارينا، كيتخذ هف اليكاء كالسهاء لباسنا لو.

م الجسػػػـ؛ لعػػػدـ هػػػا يغػػػذٌ  ؿٌ عهػػػؿ، كتػػػرؾ كػػػ ي عػػػف كػػػؿٌ أهػػػا االنتحػػػار فقػػػد كػػػاف نتيجػػػة لمتخمٌػػػ

الراىب أك الراىبة لـ يبؽ لو اىتهػاـ  اإلحساس بالجكع، كلقطع الركابط بالحياة، كلمتدليؿ عمى أفٌ 

 ،ى الهػكتبيذا الجسد الفاني، فيك يجيعػو، كينتػؼ شػعره، كيعرضػو لظػكاىر الطبيعػة القاسػية حتٌػ

بػر االنتحػار غايػة أك جػائزة ال تيتػاح كقد انتشر االنتحار بالجكع بيف رىبػاف الجينيػيف قػديهنا، كيعت

تاحػة الفرصػة لبلنتحػار هعناىػا قطػع األعهػاؿ ، ة الرىباف الذيف اتبعكا النظػاـ الجينػيإال لخاصٌ  كا 

التػػي ىػػي هظنػػة إلحػػاؽ الضػػرر بػػأم كػػائف ذم ركح، كال يكػػكف ذلػػؾ إال بعػػد قضػػاء اثنػػي عشػػر 

 ( ُ).لمرىباف الجينييفاـر الهرسـك عاهنا، أك ثبلثة عشر عاهنا داخؿ الناهكس الصٌ 

ػا عجيبنػا أف يحػرص الجينيػكف بػالغ الحػرص عمػى الحيػاة لكػؿٌ  ،كلكف حشػرة  ألػيس تناقضن

هف القربات هيها قيؿ هف األسباب، فيذا إيذاء  قربةن  ان لرىباف جكعدابة، ثـ يجعمكف انتحار ا ككؿٌ 

القضػاء عمػى الحيػاة، الجينية ال تيمحػؽ األذل بأحػد كال تقػر  لئلنساف كقضاء عمى حياتو، هع أفٌ 

 (ِ)ذلؾ رغبة في الخمكد أك النجاة أك نتيجة لمخهكد كالجهكد. كانكا يفعمكف فإعمـ كال يي 

يت الجينيػة ديػف ى الهػكت؛ سػهٌ كالجػكع حتٌػ مٌ رً ا كاف أبرز ها في ىذا التنظيـ ىػك العيػهٌ كلى 

 (ّ)العرم، كديف االنتحار.

 

                                                 
 .ٙٔٔ، ص أدٌان الهند الكبرى( شلبً، أحمد، ٔ
 .٧ٔٔ، ص المصدر السابق( ٕ
 .٘ٔٔ، ص المصدر السابق( ٖ
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 رواح في الديانة الجينيةالمطمب الثالث: تناسخ األ                       

كالتناسخ،  الكارها"ب"ة، كهف ىنا قالت الجينية في فمؾ اليندكسيٌ  تسير أدياف اليند غالبان 

ؽ قانكف الجزاء أهر اعتبارم يحقٌ  "الكارها" الجينية لـ تعتقد ها اعتقده اليندكس هف أفٌ  كلكفٌ 

سخ األركاح، بؿ قالت الجينية ؿ اإلنساف تبعة أعهالو، كيجزيو عمييا عف طريؽ تناحهٌ الذم يي 

 ُكائف هادم يخالط الركح كأنو يهسؾ بتبلبيبيا أك يحيط بيا كها تحيط الشرنقة "الكارها" بأفٌ 

بالفراشة، كال سبيؿ لتحرير الركح هف ربقة ىذا الكائف إال شدة التقشؼ كالحرهاف هف الهمذات 

الركح كحياتيا حياة أبدية حرة،  هرحمة هف هراحؿ الحياة، فيذه كحدىا ىي كسيمة تحرير في كؿٌ 

يظؿ اإلنساف يكلد كيهكت حتى تطير نفسو كتنتيي  "الكارها"كلمكصكؿ إلى تخميص الركح هف 

ذ ذاؾ تقؼ دائرة عهمو كهعيا حياتو الهادية فيبقى ركحا خالدا في نعيـ خالد، كخمكد  رغباتو، كا 

"النجاة"، كىك ها يعادؿ االنطبلؽ  ى عند الجينييفسهٌ الركح في النعيـ بعد تخمصيا هف الهادة يي 

  (ِ)في البكذية. "النرفانا"ك ،ةفي اليندكسيٌ 

عف الجسـ، ينزلؽ إلى داخؿ الجسـ، كيحيط بالركح الهنيرة  أجنبيٌ  كائف هادمٌ  "الكارهاف"

  (ّ)فيحجب نكرىا بكثافتو، كها يحكط الغهد السيؼ فيحجب لهعانو.

أكساخ العكاطؼ كالشيكات الحيكانية،  ىي غاية الككف، كىي التطير هف "النجاة"ك

ي عف ارتكاب ص هف قيكد الحياة، كهف تكرار الهكلد كالهكت، كىي التهسؾ بالخير، كالتخمٌ كالتخمٌ 

كىي الفكز بالسركر ، " طكر هف الكجكد يختمؼ عف أطكار الحياة الدنيا الفانيةالنجاة، ك"رٌ الشٌ 

ة كال أىداؼ ال تككف لؤلركاح الناجية هطاهع خاصٌ ، ك الخالد الذم ال يشكبو ألـ كال حزف كال ىـٌ 

                                                 
ٌَّة إذا أَْلَقْته َشران ق  ، َشران ق   و ( شرنقة: شرنق،ٔ  .٧3ٔ، ص ٓٔ. ابن منظور، لسان العرب، ج ٌقال لَسْلخ  الَح
 (.ٖٔٔ-ٕٔٔ، ص ) أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد، ٌنظر: ( ٕ
 .ٖٔٔ، ص بوذا والفلسفة البوذٌة( عوٌضة، كامل محمد، ٖ
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تستهيميا، كالشخص الناجي ليس بذم جسـ هادم، كليس بطكيؿ كال قصير، كال لكف لو، يحيط 

، هطمؽ هف جهيع القيكد، يككف دائها في سركر كطهأنينة كاستقرار كنعيـ هقيـ، هكانو يءبكؿ ش

كال تحصؿ النجاة إال بعد عبكر  ،ة سرهديةفكؽ الخبلء الككني، كليس لمنجاة نياية فيي أبدي

 كالسبيؿ إلى ،كال نجاة بالهعنى الحقيقي إال لمبشر ،الهرحمة البشرية بها فييا هف عكائؽ كهتاعب

كال بد لمنجاة كذلؾ هف قير جهيع  ،ة هف الرىبافاؽ عسير، كال يطهع فييا إال الخاصٌ النجاة" شٌ "

ال يحس الراىب بحب أك كره، كال بسركر أك حزف، الهشاعر كالعكاطؼ كالحاجات، كهؤدل ىذا أ

، كال بجكع أك عطش، كال بخير أك شر أك أهف أك نجاة،  أك برد، كال بخكؼ أك حياء، كال بحرو 

كالجيني بذلؾ يصؿ إلى حالة هف الجهكد كالخهكد كالذىكؿ فبل يشعر بها حكلو، كدليؿ ذلؾ أف 

أك  نو لك أحس بها في الحياة هف خير كشرٌ يتعرل فبل يحس بحياء كينتؼ شعره فبل يتألـ، أل

 (ُ)نظـ هتفؽ عمييا، فهعنى ىذا أنو ال يزاؿ هتعمقا بيا خاضعا لهقاييسيا، كىذا يبعده عف النجاة.

عميو أيضان أف يمتـز  "الكارها"كحتى يحصؿ الجيني عمى "النجاة" كيخمص الركح هف 

التي ال يتـ الخبلص دىـ بالجكاىر الثبلث، ى عنسهٌ ، كىي ها يي "الكارها"بكسائؿ اإلنقاذ هف ربقة 

  ( ِ)حيح.حيحة، كالسمكؾ الصٌ حيح، كالهعرفة الصٌ إال بيا، كىي: اإليهاف الصٌ 

ة، إال أنيا قد ط اليندكسيٌ فعؿ عمى تسمٌ  الجينية قاهت كردٌ  بالرغـ هف أفٌ كفي الختاـ أقكؿ: 

ليو فيو، ككجكد كتاب ة يرجع إد هؤسس لمجينيك ة كأثرت بيا أيضان، كذلؾ لكجتأثرت باليندكسيٌ 

 "الكارها"ة فيتهثؿ بالتناسخ كعمى خبلؼ اليندكسية، كأها تأثر الجينية باليندكسيٌ  يعرؼ هؤلفو،

 ة إلى أفٌ أك "االنطبلؽ" الهسهى عند الجينية "النجاة"، كيرجع تأثر الجينية باليندكسيٌ  "النرفانا"ك

بؿ ىي قد أنكرت كجكد إلو، كهف ثـ -، ىذه الديانة ديانة كضعية تخمك هف هصدر كحي إليي

                                                 
 (.٘ٔٔ-ٗٔٔ، ص )أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد، ٌنظر: ( ٔ
 .ٕٓ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌه( الخطٌب، محمد أحمد، ٕ
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 ،كحس الرٌ كذلؾ ألنيا تقدٌ  ان؛ذم ركح إلي هؤسسيا إليا، كأصبح كؿٌ  دٌ تعددت اآللية عندىا، كعي 

 ، فهف الطبيعي أف تككف عرضة لتأثير الديانات األخرل.-فالركح عندىا أبدية سرهدية

ة، كلكػػف اختمفػػت بػػو اليندكسػػيٌ  قالػػت الجينيػػة بالتناسػػخ بأنكاعػػو كأسسػػو كأسػػبابو كهػػا قالػػتلػػذا 

كػػائف هػػادم يخػػالط الػػركح كأنػػو يهسػػؾ عمػػى أنػػو  "الكارهػػا"، فيػػي أقػػرت "الكارهػػا"هعيػػا بهضػػهكف 

  "الكارهػػا" بػػأفٌ  ة التػػي تقػػرٌ بخػػبلؼ اليندكسػػيٌ بتبلبيبيػػا أك يحػػيط بيػػا كهػػا تحػػيط الشػػرنقة بالفراشػػة، 

أعهالػو، كيجزيػػو عمييػا عػػف طريػػؽ  اإلنسػاف تبعػػة حهػػؿٌ أهػر اعتبػػارم يحقػؽ قػػانكف الجػزاء الػػذم يي 

اسخ" الذم يسػتمـز قػانكف كحتى تجد الجينية نياية لحديثيا عف تكرار الهكلد "التن تناسخ األركاح،

ة ص هنػو، قالػت "بالنجػاة" كىػي تخػالؼ اليندكسػػيٌ خمٌ م تيػدؼ الجينيػة إلػى الػتٌ الػذ "الكارهػا"الجػزاء 

نهػػػا ىػػػك  ،ى فقػػػطو "النرفانػػػا"،  بالهسػػػهٌ التػػػي أسػػػهتو "االنطػػػبلؽ"، كتخػػػالؼ البكذيػػػة التػػػي أسػػػهت كا 

 ى.هضهكف كاحد ألكثر هف هسهٌ 

  



329 

 

 المبحث الثالث: البوذية                             

فعؿ عمى نظاـ الطبقات الذم كضعو  انتيى الحديث عف الجينية التي قاهت كردٌ 

ة التي قاهت مبكذيٌ لاآلف سأعرض كا أنفسيـ هف خبللو بكثير هف االهتيازات، ك البراىهة، كخصٌ 

التعريؼ هف حيث:  يا، كالحديث عن"البراىهة"فعؿ عمى نظاـ الطبقات الذم كضعو  أيضان كردٌ 

 تناسخ األركاح في الديانة البكذية.ك  ىا،عقائد أىـٌ بيا، كبياف 

 المطمب األول: تعريف البوذية                                 

  ، كأقساهيا.كتبيايا، ك سعف هؤسٌ  احديثن ك  يتناكؿ ىذا الهطمب تعريفنا لمبكذية،

بغة الدينية، ظيرت في اليند في القرف ة انتحمت الصٌ ىي فمسفة كضعيٌ  :البكذية

 جو إلى العناية باإلنساف، كها أفٌ ة كتتٌ الخاهس قبؿ الهيبلد، كانت في البداية تناىض اليندكسيٌ 

ة كالتساهح كفعؿ الخير، كبعد بالهحبٌ  ؼ كالخشكنة كنبذ الترؼ، كالهناداةصكٌ إلى التٌ  فييا دعكةن 

سيا ، كلقد غالى أتباعيا في هؤسٌ لت إلى هعتقدات باطمة، ذات طابع كثنيٌ سيا تحكٌ هكت هؤسٌ 

البكذية نظاهان أخبلقيان كهذىبان فكريان هبنيان عمى نظريات فمسفية، كتعاليهيا  عدٌ ى أل يكه، كتي حتٌ 

نها ىي أراء كعقائد في إطار   (ُ)ديني.ليست كحيان، كا 

سهان لهمقب "ببكذا"، ككمهة بكذا ليست اجكتاها" ا رتااسٍدىس البكذية ىك "هؤسٌ : س البكذيةهؤسٌ 

 (ِ)جكتاها" رتااسٍدىأصبحت تطمؽ عمهان عمى " لعمـ، كلكنيا في األصؿ تعني الحكيـ، ثـٌ 

لهعتكؼ هف كهعناه: ا "بسيكاهكني"، كهعناىا: العالـ، كيمقب أيضان (ّ)كهعناىا أيضان: الهستنير

                                                 
ص   ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرةالجهنً، مانع بن حماد، ٌنظر: ( ٔ

٧٘٥. 
  .  ٧ٙ، ص بوذا والفلسفة البوذٌةعوٌضة، كامل محمد، ٌنظر: ( ٕ
 .3ٖ، الكنٌسة األسقفٌة، القاهرة، ص ن العالمأدٌاسعٌد، حبٌب، ٌنظر: ( ٖ
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في بمدة عمى حدكد نيباؿ، ككاف هف أسرة نبيمة كفييا " ـ.ؽ َٔٓ" أسرة سكيا، كقد كلد بكذا سنة

ج في التاسعة عشرة هف هترفان في النعيـ، فاكيان في الثركة، كتزكٌ  أهيرا، كقد شبٌ   إهارة ككاف

كجو كخرج ىائهان ، كىجر ز (ُ)ى إذا بمغ التاسعة كالعشريف انصرؼ إلى الزىد كالتأهؿعهره، حتٌ 

هرٌكضان نفسو  إال بالتأهبلت تاركان هبلذىا، غير هعنيٌ  حراش كالغابات راغبان عف الدنيافي األ

ادسة كالثبلثيف هف عهره ى إذا بمغ السٌ سنيف دأبا، حتٌ  ، كأقاـ عمى ذلؾ ستٌ عمى خشكنة الحياة

ارت تمؾ الحاؿ التي نكعان هف الهعرفة قد أشرؽ في نفسو، كقذؼ بنكر في قمبو كص بأفٌ  أحٌس 

و، كانبعثكا أخذ نفسو بيا هذىبان يجب أف يدعك إليو بقكلو كعهمو، فصار لو تبلهيذ يدعكف بدعايت

كخبرىـ يذيع، كهذىبيـ ينتشر، كبكذا هف كرائيـ  هكعددىـ ين ف، كاستهرٌ في اآلفاؽ دعاة هرشدي

، فهكثت دعكتو (ّ).ـ" ؽ َْٖ"سنة ، (ِ) ى هات في الثهانيف هف عهره، حتٌ كال يهؿٌ  ال يكؿٌ 

أربعان كأربعيف سنة، نها فييا الهذىب كزاد أنصاره ككثركا كانسابكا في الببلد دعاة بالقكؿ 

  (ْ)كالعهؿ.

يت تمؾ كىك جالس تحت شجرة، فسهٌ  ؛"بكذا" فقد أشرؽأها النكر الذم أشرؽ في نفس

ميب عند ة، هثؿ هكانة الصٌ ت عند البكذييف هكانة ساهيكاحتمٌ  ،جرة بشجرة العمـ، أك الهعرفةالشٌ 

الناس إلييا،  ة يحجٌ سجرة الهقدٌ قطر شجرة كاحدة هف نكع الشٌ  كليذا زرعكا في كؿٌ  الهسيحييف؛

  (ٓ).في هناسبات هختمفة

                                                 
ٔ

شلبً، الكبر والهرم. ٌنظر:  -ٖالمرض.  -ٕالموت. -ٔإن سر انصرف "بوذا" إلى الزهد والتأمل هو: ( 
  . ٕٖٔص ، أدٌان الهند الكبرىأحمد، 

  . (ٗ٘-ٖ٘) ، صمحاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،  ٌنظر: ( ٕ
  .ٖٙٔ، ص بوذا والفلسفة البوذٌةعوٌضة، كامل محمد،  (ٖ
 . ٗ٘ ، صمحاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،  ( ٗ
  .٥ٖٔص ، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد، ٌنظر: ( ٘
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بؿ كاف هعنيان بكثرة الكصايا كاإلرشاد  ،لـ يكف بكذا هعنيان بتأليؼ الكتب: كتب البكذية

نها ينسبكنيا إلى بكذا، كقد  ،ةى لى زى نٍ سة هي تب البكذية الهقدٌ الك عكف أفٌ ف ال يدٌ ك البكذي، ك (ُ)العهمي كا 

، فعقد أتباعوظير الخبلؼ بيف  توحفظ أتباع بكذا عنو أحاديثو كخطبو كأهثالو، كلكف بعد كفا

دكا األتباع ليزيمكا أسباب الخبلؼ كليقربكا أك يكحٌ  ،"ؽ. ـ ّْٖ"سنة  أتباعو هجمسا كبيرا في

كخطبو كأهثالو هحفكظة في  بكذا ت أحاديثكظمٌ  كأتباعو، كذاعف طريؽ تحديد ها قالو ب

هف التحريؼ كاالختبلؽ في الركاية،  يءى ظير فييا شدكر يتمقاىا جيؿ عف جيؿ حتٌ الصٌ 

رأييـ عمى كتابة ىذه  كاستقرٌ  ،عهاء كالشيكخ عمى ضياع ىذا التراث فاجتهعكافخاؼ الزٌ 

قكىا بعيدة ة ليعمٌ ة خاصٌ هجهكعة في سمٌ  كؿٌ ك كضعكا  ،ثبلث هجهكعات في فكتبكىا ،الركايات

تحكم حيث  ،بلثبلؿ الثٌ يت ىذه الهجهكعات بالسٌ ه  كلذلؾ سي  ؛رر كهبالغة في تقديسياعف الضٌ 

كىذه  ،الحكايات :ة الثالثةمٌ ريعة، كتحكم السٌ الشٌ  :ة الثانيةمٌ كتحكم السٌ  ،العقائد :ة األكلىمٌ السٌ 

يت ىذه الركايات بالقانكف البالي نسبة إلى المغة هٌ كسي  ،لباليبلث يقاؿ ليا القانكف ابلؿ الثٌ السٌ 

  (ِ)نت بيا ىذه الركايات.كٌ التي دي  البالية

ك ميـ، فبكذيٌ حى أها نصكص الكتب البكذية فيي هختمفة؛ كذلؾ بسب انقساـ البكذييف في نً 

كص ؽ ببكذا كحمكؿ اإللو فيو، كنصنصكص كتبيـ عمى أكىاـ كثيرة تتعمٌ  ، اشتهمتالشهاؿ

 بكذيي الجنكب ىي األصدؽ قكالن، كاألبعد عف األكىاـ، كتنقسـ الكتب البكذية إلى ثبلثة أقساـ:

 أكليا: هجهكعة قكانيف البكذيو كهسالكيا.

 ثانييا: هجهكعة الخطب التي ألقاىا بكذا ككصاياه.

                                                 
 .ٗ٘، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،  (ٔ
  .(٥٧ٔ-٥٘ٔ) ص، أدٌان الهند الكبرىأحمد، شلبً، ٌنظر: ( ٕ
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 (ُ)ثالثيا: الكتاب الذم يحكم أصؿ الهذىب كالفكرة التي نبع هنيا.

  سـ البكذية إلى قسهيف، ىها:: تقأقساـ البكذية

، كالتربكمٌ  ى فييا الطابع األخبلقيٌ مة ببكذية بكذا، ك يتجمٌ البكذية القديهة: كىي عهيقة الصٌ  .1

–ى أيضان فرقة "ىناياف" تنكر ىذه الفرقة كجكد اهلل سهٌ ، كتي (ِ)ى الهذىب الجنكبيسهٌ كتي 

لد هف أب كأـ ا، كأنو إنساف كي كح كاإللياـ، كها تؤهف ىذه الفرقة بناسكتية بكذكالرٌ  -تعالى

كعاش كغيره هف الناس كهات، إال أنو حصؿ لو صفات عالية كصؿ فييا إلى هرتبة 

سة ، كينتشر ىذا الهذىب أك ىذه الفرقة في بكرها كتايبلند كسيبلف، ككتبيا الهقدٌ (ّ)يسدٌ القً 

  .ية قديهةهكتكبة بالمغة البالية كىي لغة ىندٌ 

ي اختمطت باآلراء كالنظريات الفمسفية كتسهى الهذىب ىي التك الجديدة:  البكذية .2

بكذا ليس لو جسـ، بؿ إنو  ى أيضان فرقة "هاىاياف" كتؤهف ىذه الفرقة أفٌ سهٌ كتي ( ْ)،هاليٌ الشٌ 

إلى عقيدة ىذه  ينضـٌ  فٍ ، كهى في الدنيا كىك اإللو األكبر األزليٌ  ان ىر اظ ـ، كظؿٌ جسٌ نكر هي 

يف كالياباف نتشر ىذا الهذىب أك ىذه الفرقة في الصٌ كي (ٓ)،"النرفانا"الفرقة يحصؿ عمى 

ندكنيسيا، ككتبيا الهقدٌ  نسكريتية، كأتباعيا أكثر هف سة هكتكبة بالمغة السٌ كالتبت كنيباؿ كا 

 .(ٔ) أتباع الهذىب الجنكبي

 

                                                 
 .٧٥، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،  ( ٌنظر: ٔ

 .٧ٙٔص ، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  ٕ)

فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمًٖ)

 .ٙٗٔ ، صوف بهاالتص

 .٧ٙٔ، ص  أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد، ٗ)

فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمً٘)

 .ٙٗٔ ، صالتصوف بها

 .٧ٙٔص، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد، ٌنظر:  ٙ)
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 كينقسـ البكذيكف إلى قسهيف: ،(ُ)عكب اآلسيكيةتنتشر البكذية بيف عدد كبير هف الشٌ ك 

كا كال يحيدكف عنيا قيد أنهمة، فقيدٌ نكف: كىؤالء يأخذكف بكؿ تعاليـ بكذا البكذيكف الهتدي (ُ

ات الحياة لذٌ  الثياب، فترككا كؿٌ  فى شً كنيا، كال يمبسكف إال خى أنفسيـ بأنكاع هف األطعهة ال يعدٌ 

 كراءىـ.   

ـ، كف هنيهتدينالذم أخذ بو ال اؽٌ لـ يطيقكا تطبيؽ الهنياج الشٌ  البكذيكف الهدنيكف: كىؤالء (ِ

ة البكذييف ليس فيو إفراط غير البكذييف ، كال شدٌ  ،فاختاركا ألنفسيـ طريقان كسطان في المذات

 (ِ).بؿ ىك كسط بيف النجديف ،فهتدينيال

فعؿ عمى نظاـ  البكذية قاهت كردٌ  أفٌ ب القكؿ سبؽ: نظاـ الطبقات عند البكذييف

 لنظاـ.هكقفيا هف ىذا ا عف ىناث تحدٌ ، كسأعند اليندكسٌية الطبقات

بقات، فقاؿ: "اعمهكا أنو كها تفقد األنيار الكبيرة أسهاءىا عندها دعا بكذا إلى إلغاء الطٌ لقد 

كيقبؿ  ،خص في النظاـبقات األربعة عندها يدخؿ الشٌ في البحر، كذلؾ تبطؿ الطٌ  تصبٌ 

  في الرىبنة يتساكل سائر البشر. ألفٌ  ؛الشريعة"، فبكذا دعا إلى الرىبنة

 عي دٍ فا عمى دخكؿ البكذية، فمـ يى ىذا االتجاه أنو جعؿ إلغاء نظاـ الطبقات هتكقٌ  كلكف يؤخذ عمى

  (ّ).اذاتي لمهساكاة في حدٌ 

ة بقات اليندكسيٌ بات لمهنبكذيف الهضطيديف في الطٌ كىذا التعميـ هف بكذا هف أعظـ الهرغ  

لو بإلغاء العكاهؿ التي ساعدت عمى نجاح بكذا ىي قك  كهف أىـٌ  ،(ْ)مدخكؿ في البكذيةل

                                                 

 .٧ٕٙص   ،ٕ، ج فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة الموسوعة المٌسرةالجهنً، مانع بن حماد، ٔ)
 . ٧ٙ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،  ( ٕ
 .3ٙٔص  ،.3ٙٔص ، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  (ٖ
سٌخٌة وعالقة فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة وال، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمً (ٗ

 .٧ٖٔ ، صالتصوف بها
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حيث كاف أغمب ها أحدثتو البكذية هف أثر في الهجتهع اإلنساني، إلغاؤىا نظاـ ، (ُ)بقاتالطٌ 

الطبقات كاعتبارىا بني اإلنساف سكاسية كأسناف الهشط يتفاضمكف في الهكاىب، كيتساككف في 

ة بة كالقدر الفرؽ بينيها بالهكى الحقكؽ، ال فرؽ بيف شخص كشخص بنسبو أك طبقتو، كلكفٌ 

كتبلقى الناس في هذىبو عند الكحدة اإلنسانية، هف  ،بقاتالفرؽ بيف الطٌ  ان كالعهؿ، فهحا بكذا إذ

كال فضؿ ألحد إال بالهعرفة كسيطرة اإلرادة اإلنسانية سيطرة  غير اعتبار لبلختبلؼ العنصرمٌ 

   (ِ)تاهة، ال تقكل المذات عمى التغمب عمييا.

الذم دعا إليو اليندكس، بؿ األساس في  العنصرمٌ ىك التفريؽ في البكذية كليس األساس 

النجاة قد تحصؿ  التفريؽ صبلحية الفرد كعدهو، كأعهالو في الحياة الهاضية، باإلضافة إلى أفٌ 

  (ّ)لفرد هف أدنى الطبقات إذا سمؾ طريؽ العشؽ كالهحبة كالهراقبة.

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  ى:بيف البشر، قاؿ تعال هبدأ عاـ  كقد ىتؼ بالهساكاة فاإلسبلـ أها 

، ٖٔالحجرات:  چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

الناس  كأفٌ  ،مؽهبدأ الخى  مىـ ع، كىي تتكمٌ كحدىـكال تنادم" الهؤهنيف"  "الناس"فاآلية تنادم 

 اهلل مىتتكمـ عألنيا لـ  ؛البكذية، ك ةبقيٍ فبل هعنى لمتفاكت كالطٌ  ،كاحدة ينحدركف هف أب كاحد كأـٌ 

ة باليند، كبالتالي سرعاف ها ضاعت سرعاف ها انهحت كذابت في اليندكسيٌ ؛ ف-عٌز كجؿٌ  –

  (ْ).إذ ربطيا بكذا بدخكؿ البكذية ؛الهساكاة

                                                 
 .ٖٗٔص ، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  (ٔ
 . ٧٥، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،   (ٕ
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمًٌنظر:  (ٖ

 .3ٖٔ ، صوعالقة التصوف بها
 .3ٙٔص ، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  (ٗ
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ة، قالكا بتساكم الناس في بقات الذم تقكـ عميو اليندكسيٌ البكذيكف الذيف حاربكا نظاـ الطٌ ك 

ى   ٹ ٹ چ عة اهلل كفطرتو التي فطر الناس عمييا، الحقكؽ كالكاجبات، كىذا ينافي شري

  ، كىي قانكف التفاضؿ بيف الخمؽ.(ُ) ٧ٔ النحل:  چ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

اهية التي شهمت الحياتيف بتعاليهو السٌ  كحانيٌ كهف ىنا يستطيع اإلسبلـ أف يهؤل الفراغ الرٌ 

بني آدـ هف  ينظر إلى األجناس، فكؿٌ ة، كال بالطبقات اليندكسيٌ  إلسبلـ ال يقرٌ االدنيا كاآلخرة، ف

  (ِ)تراب كخير الناس أتقاىـ إلى اهلل.

 لمطمب الثاني: أىم  عقائد البوذيةا                           

، سةالهقدٌ  اإللو، كالحقائؽ األربعةكعقيدتيـ في  بكذيةعقائد ال ألىـٌ  هف التعرض البدٌ 
 كغيرىا:

ة خكفان هف أف يقع هر يتحاشى الدخكؿ في هباحث األلكىيٌ كاف بكذا في أكؿ األالبكذية كاإللو:  - أ

ؼ عميو ىك ال خبلص اإلنساف هتكقٌ  ككاف يرل أفٌ  (ّ)في الهتناقضات، كيترؾ الناس حيارل،

حيح لمخبلص ليس في عالـ ريؽ الصٌ فالطٌ  (ْ)اإلنساف صانع هصيره، عمى اإللو، كيرل أفٌ 

عي بكذا أنو حصؿ لو "النرفانا" كالعمـ يدٌ كلكف كيؼ ( ٓ)إنساف، ، بؿ داخؿ نفس كؿٌ خارجيٌ 

ليو، كيضاؼ إلى ذلؾ أنو كاف يدعك الناس إلى دينو  اإلليي، كىك ال يعرؼ ربو كخالقو كا 

 بٌ في البكذية بككنيا دينان، فإف هعرفة الرٌ  ؾٌ ليخرجيـ هف الهصائب كاآلالـ، كهف ىنا كقع الشٌ 

بكذية حركة عكسية قاهت تعاند األفكار مؿ في العالـ، فعدت الكالخالؽ أساس األدياف كالهً 

                                                 
ص  ،الموجز فً األدٌان والمذاهب المعاصرةالقفاري، ناصر بن عبد هللا، والعقل، ناصر بن عبد الكرٌم،  (ٔ

٥٧. 
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمً (ٕ

   3ٖٔ ، صالتصوف بها
 .3ٖٔ ، صالمصدر السابق (ٖ
 .ٔٙٔص ، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  (ٗ
  .3٥، ص بوذا والفلسفة البوذٌة( عوٌضة، كامل محمد، ٘
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هحاربة الطبقات الهعركفة في ة في اليندكسٌية، بها طرأ عمييا هف الخرافات كالبدع، كخاصٌ 

في  البكذية -بالفعؿ–اليندكسٌية، فأراد بكذا أف يجذب ىؤالء الهنبكذيف إلى جهاعتو، كانتشرت 

 بكجكد اإللو، أـ لـ يقرٌ  بكذا أقرٌ  فى كك  بقات الهضطيدة في اليند أكثر هف غيرىا، كلكفٌ الطٌ 

 ففي ذلؾ قكالف: ،بكجكد إلو

 (ُ)بكذا ال يؤهف باإللو الخالؽ، ككاف يهنع أتباعو هف الخكض في ذلؾ. فٌ القكؿ األكؿ: إ

فقد أكدت البكذية نكراف ذات اهلل كخالؽ لمعالـ كحاكـ لؤلرض، كلكنيا لـ تنكر كجكد اآللية 

نو هرتبة، كلكنيا عبية أقكل هف اإلنساف العادم كأعمى هاآللية الشٌ  عبية، بؿ كانت ترل أفٌ الشٌ 

يس أعمى دٌ القً  عبية جزء هف عهمية التناسخ، كترل أيضان أفٌ اآللية الشٌ  ألفٌ  لـ تخمؽ العالـ؛

  ( ِ)عبية.هكانة هف اآللية الشٌ 

كاف أهران هعمكهان  ألنو بيذا؛ إال أنو لـ ييتـٌ  ،بكذا كاف يؤهف باإللو األكبر فٌ القكؿ الثاني: إ

ألنو أساس هشترؾ بيف  ؛بٌ كر الديف بدكف اإلقرار بالرٌ لدل الهجتهع اليندم، كالعقؿ ال يتصٌ 

 ( ّ)جهيع األدياف.

هنتحمي نحمتو ا، ك أكثر هنو دينيا  امقيا خي  ااجتهاعيا  اإصبلحيا  كاف هذىب بكذاالشؾ في أف 

يهنعيـ ذلؾ هف أف يجهعكا بيف عقيدتيـ  كانكا جهيعان يؤهنكف بقكة هسيطرة عمى العالـ، كلـ

 (ْ).ان أك إيجاب ان سمب األلكىيةض لمبحث في عدـ التعرٌ ى لإدفعو ذلؾ قد كهذىبو، 

                                                 
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمًٌنظر: ( ٔ

 (.ٕٗٔ-3ٖٔ) ، صوعالقة التصوف بها
  .٧٧، ص بوذا والفلسفة البوذٌةعوٌضة، كامل محمد، ( ٕ
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمًٌنظر:  (ٖ

 (.ٕٗٔ-3ٖٔ) ، صوعالقة التصوف بها
  .٧ٓ، ص محاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد، ٌنظر: ( ٗ
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 جو براىهة عصره إلى أف يصهكهاتٌ  ،كهف أجؿ إىهاؿ اإللو أك االتجاه إلى نكرانو أحيانا

بشر، ة الغرائز في العف قكٌ  ؿٌ ال يق قكمٌ  ، اتجاه نفسيٌ باإللواإليهاف  كذلؾ ألفٌ  ؛اإللحاد بكصهة

ىهاؿ ىذا االتجاه يحدث  أتباع بكذا هف بعده في اإللو،  رفكٌ  ، كهف أجؿ ىذاكاضطرابان  باكان ر إكا 

ا كاف بكذا قد ترؾ ىذا الهجاؿ خاليا، كلهٌ  ،ؼ عميوعرٌ يعهمكف عمى الكصكؿ إليو أك التٌ أخذكا ك 

ركح اهلل  ، بؿ إفٌ هحضان  إنسانان بكذا ليس  فٌ أبجو بعضيـ إلى االعتقاد فقد لعبت بيـ األىكاء، فاتٌ 

د يٌ كىذه العقيدة تشبو عقيدة الحمكؿ التي يعتنقيا بعض الهسيحييف في السٌ ، و ت بوقد حمٌ 

فٌ  و الهسيح مقية كالبلعقائدية، كعدـ تعارضيا هع آلية اليندكس، جعؿ البكذية الخي  اتجاىاتً  كا 

عمى كالئيـ آللية اليندكس، كهف ىنا بدأت البكذية كف بعكف البكذية في أخبلقيا كيظمٌ الينكد يتٌ 

ة، كبدأ البكذيكف الذيف يقكـ هذىبيـ عمى عدـ االعتراؼ باإللو تختمط في هظاىرىا باليندكسيٌ 

لذلؾ لـ تكف هظاىر البكذية خالصة ليا، بؿ كانت  ؛كيتقربكف إلييا سٌيةيعترفكف باآللية اليندك 

 (ُ)أخذت البكذية تتبلشى هف اليند شيئا فشيئا.ة، كهف ىنا خميطا هنيا كهف اليندكسيٌ 

يؤهف البكذيكف بأربع حقائؽ كيقدسكنيا، كىي الحقائؽ التي تمقاىا  الحقائؽ األربعة الهقدسة: - ب

كالحقائؽ الثبلث  (ِ)التي ىي أساس النظاـ الذم كضعو،، سةجرة الهقدٌ بكذا تحت الشٌ 

 كىذه الحقائؽ ىي:، (ّ)ىي حقائؽ نظرية، أها الرابعة فيي عهميةاألكلى 

ة أك لقاء فالكالدة كالهرض كالهكت كهتاعب الحياة هف فراؽ أحبٌ  :الحقيقة األكلى: األلـ هكجكد

 .يا تأتي باأللـكمٌ  ،أعداء

                                                 
 (.ٖٙٔ-ٕٙٔص )، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد، ر: ٌنظ( ٔ
 .٧٘ٔ، ص المصدر السابق (ٕ
 .٥ٗٔ، ص بوذا والفلسفة البوذٌةعوٌضة، كامل محمد،  (ٖ
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غبة في ي فينا الرٌ هٌ نتي ألنيا التي  ىي األلـ ؛ الشيكات كالرغبات :الحقيقة الثانية: ليذا األلـ سبب

 .عالـ هستقبؿكؽ إلى كالشٌ  ،ؾة كالتهمٌ ذٌ المٌ 

 الظهأ إلى اءكانتف ،الشيكة كيتحقؽ ذلؾ ببطبلف ،لمزكاؿ كاأللـ الحزف يةالحقيقة الثالثة: قابم

 .األشياء

كيقاؿ ليا شيعب  -(ُ)كالحزف،األلـ  كسيمة لزكاؿىي خير عب الثهاني الش   باعإتٌ الحقيقة الرابعة: 

 كىي: -ترؾ الهعاناة

 الهذككرة. قاد بالحقائؽ األربعدكف بو االعتحيح: كيقصاالعتقاد الصٌ  .ُ

 مؽ.عي في إفادة الخى الحة: كيقصدكف بيا نفي الذات، كالسٌ النية الصٌ  .ِ

 ديد: كيقصدكف بو ترؾ ها ال يعنيو، كاالشتغاؿ بها يفيده. القكؿ السٌ  .ّ

 الفعؿ الحسف: كيقصدكف بو التذكر باألجساـ الهركبة هف أجزاء نجسة. .ْ

 كافي هف القكت اليكهي.حيح: كيقصدكف بو القدر الالكسب الصٌ  .ٓ

 عي الهشككر: كيقصدكف بو القياـ باألعهاؿ النافعة.السٌ  .ٔ

 الحة: كيقصدكف بو ذكر بكذا كأحكالو كسيرتو.الذكرل الصٌ  .ٕ

حضاره في القمب، كتركيز العينيف حيحة: كيقصدكف بيا هراقبة بكذا كتذ  الهراقبة الصٌ  .ٖ كره كا 

  (ِ)عمى تهثالو.

 

                                                 
  .٧٘ٔ، ص أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد، ٌنظر: ( ٔ
خٌة وعالقة فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمً( ٕ

  (.٧ٖٔ-ٖٙٔ) ، صالتصوف بها
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غير  أثر األعهاؿ عمى هصيرنا شيئن  قاؿ بكذا: "إفٌ البكذييف: عند  "الكارها"قانكف الجزاء  - ت

، فالبكذيكف يعتقدكف أنو البد هف الجزاء عمى األعهاؿ خيران أك شران، لكنيـ (ُ)قابؿ لمنقاش"

يركف ذلؾ إنها يحدث في الحياة الدنيا، لذلؾ فيـ ينكركف البعث كالجزاء بعد الهكت يـك 

بل دليؿ كال برىاف كأنى ليـ ذلؾ، كهف الهعمكـ هف الديف القياهة، كينكركف الجنة كالنار ب

 (  ِ)أنكر البعث كالجزاء كالجنة كالنار فيك كافر. فٍ هى  ركرة أفٌ بالضٌ 

ة هف هآسييا ص لمبشريٌ بكذا ىك ابف اهلل، كىك الهخم   أفٌ  -في الجهمة–يعتقد البكذيكف  - ث

 ؿ عنيـ جهيع خطاياىـ.كآالهيا، كأنو يتحهٌ 

كىي  -بكاسطة حمكؿ ركح القدس عمى العذراء هايا د بكذا قد تـٌ تجسٌ  أفٌ يعتقد البكذيكف  - ج

 هاء، كيدعكنو نجـ بكذا.عمى كالدتو نجـ ظير في أفؽ السٌ  ، كقد دؿٌ -أهة

، كىك عندىـ ذات هف نكر غير بكذا ىك الكائف العظيـ الكاحد األزليٌ  يعتقد البكذيكف أفٌ  - ح

 طبيعية، كأنو سيحاسب األهكات عمى أعهاليـ.

 ي البكذيكف لبكذا كيعتقدكف أنو سيدخميـ الجنة.يصمٌ  - خ

ا هات صعد إلى السهاء بجسده، بعد أف أكهؿ هيهتو عمى بكذا لهٌ  يعتقد البكذيكف أفٌ  - د

  (ّ)األرض، كأنو سيرجع إلى األرض ليعيد السبلـ كالبركة إلييا.

سأتحدث عنيا كلكف ": سبؽ الحديث عف "النرفانا" في الفصؿ الثاني هف الرسالة، النرفانا" - ذ

 ىنا بكصفيا عقيدة هف عقائد البكذييف، كالتي ىي أعمى الدرجات كأسهى الغايات لكؿٌ 

 :بكذمٌ 

                                                 
  .ٖ٘ٔ، ص بوذا والفلسفة البوذٌة( عوٌضة، كامل محمد، ٔ
 .٥ٙص  ،الموجز فً األدٌان والمذاهب المعاصرة، والعقل، ناصر بن عبد الكرٌم، القفاري، ناصر( ٕ

 .٧٘3 ص  ،ٕ، ج الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرةالجهنً، مانع بن حماد، ٖ)

؛ ٧٧ٌنظر: البٌروتً، محمد بن طاهر التنٌر، العقائد الوثنٌة فً الدٌانة النصرانٌة، دار الصحوة، القاهرة، ص 
، وفً ذلك مقارنة بٌن ٘٘ ، صمحاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،  ٌنظر: 

 . -علٌه السالم–"المسٌح" أقوال البوذٌٌن فً "بوذا"، وأقوال المسٌحٌٌن فً 
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: ىي الطكر الرابع الذم يبمغو البكذم في هصارعاتو كجيكده النفسية عف "النرفانا"  

قيكد  ـ كؿٌ د، كىي الطكر الذم يبمغو الناسؾ الزاىد، بعد أف يككف قد حطٌ طريؽ اإلذالؿ كالتعب  

و يبمغ نفسو كأغبلليا، كرغب عف شيكة البقاء كالجياالت كأسباب الخديعة كاإلغراء، بعد ىذا كمٌ 

س البكذية، حيث البكذم طكر "النرفانا"، يبمغو في حياتو عمى األرض كها فعؿ "غكتاها" هؤسٌ 

 (ُ)الليا.كانت رغبة الفناء في اهلل هف الرغبات التي تاقت إلييا نفسو، كىك يهارس أساليب إذ

بلـ الهقيـ، كالقداسة الكاهمة، ذاتيا هكتان، بؿ ىي حالة في السٌ  ك"النرفانا" ليست في حدٌ 

ث بيذا الكياف شبٌ األشياء التي تغرم اإلنساف عمى التٌ  د هف األهاني كالرغبات، كهف كؿٌ كالتجرٌ 

عب ذم الش  ة البكذييف التي ينعهكف فييا بعد التطكر األدبي في الطريؽ فيي جنٌ  هستقؿ،ال

 ( ِ)بأطكارىا األربعة. يهانالثٌ 

 ؛"النرفانا" ىي: االندهاج في اهلل كالفناء فيو، فكرة غريبة غير هألكفة الفكرة السائدة أفٌ  كلكفٌ 

 ( ّ)البكذية ال تعرؼ إليان قط . كذلؾ ألفٌ 

 -رأكؿ األه-ت بهراحؿ تاريخية، فقد كاف هفيكهيا عند بكذا هرٌ  "النرفانا" كلكف يبدك أفٌ 

، -عٌز كجؿٌ -رت بالنسبة لمتفكير في اهللأنيا االندهاج في اهلل كالفناء فيو، كلكف أفكار بكذا تغيٌ 

، بؿ أنكر كجكد اإللو، كبناء عمى ىذا اإلنكار لـ تعد ىناؾ إليان  ى عف القكؿ بأفٌ فقد تخمٌ 

 :ىها ،االندهاج في اهلل، بؿ اتخذت ليا هعنييف هتبلحقيف "النرفانا"

بتطيير نفسو، كالقضاء عمى جهيع  كحانيٌ فاء الرٌ الفرد إلى أعمى درجات الصٌ  كصكؿ أكالن:

ة الباطمة التي تجعؿ الحياة بحكـ خصيٌ بعبارة أخرل فناء األغراض الشٌ  رغباتو الهادية، أك

                                                 
  .ٔٓٔ، ص أدٌان العالمسعٌد، حبٌب، ٌنظر: ( ٔ
  .ٖٓٔ، ص المصدر السابق( ٕ
 .ٔٓٔ، ص المصدر السابق( ٖ
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ا أف ينقذ حياتو عميو أف شاء هنٌ  فٍ هى  ؿٌ كي "الضركرة دنيئة أك ذليمة هركعة، كيصبح الهقياس ىك: 

 ."يخسرىا

، كهف تكرار الهكلد، بالقضاء عمى الرغبات "الكارها"و هف ربقة إنقاذ اإلنساف نفسى نيان: ثا
 .كالتكقؼ عف عهؿ الخير كالشر

كبناء عمى الهعنى الثاني  ،كىك حيٌ  "النرفانا"كبناء عمى الهعنى األكؿ يصؿ اإلنساف إلى 

  (ُ).ليا أال يعكد بشرطص هف ىذه الحياة خمٌ بالهكت كبالتٌ  "النرفانا"ترتبط 

ال يحصؿ عمى "النرفانا" إال بعد اقتبلع شيكاتو الجسدية اقتبلعان تاهان، فهف  كالبكذمٌ 

يطرة الكاهمة عمى النفس، كالبحث عف الحقيقة كالنشاط، كاليدكء كالغبطة، هككنات "النرفانا" السٌ 

  (ِ)النفس. كالتركيز كعمكٌ 

 ةيانة البوذيواح في الد  المطمب الثالث: تناسخ األر                        

ب عمى ذلؾ إنكار كجكد براىها فترتٌ  (ّ)كح كجكدان هستقبلن،لـ تؤهف البكذية بكجكد الرٌ 

كلكف سرعاف ها  ،في البداية هف اآللية الهطمؽ، فخبل الهسرح البكذمٌ  يٌ مٌ كح األعظـ كالكٌ الرٌ 

نكار البكذية كجكد الرٌ  ية في التناسخ جعؿ نظرٌ  يٌ كىك عنصر أساس ،كحاهتؤل بآلية البراىهة، كا 

أهران غاية في  -عياؾ عناصر البدف كتجه  نتيجة لتفكٌ -بكذا في دكرات الحياة كرجعة اإلنساف 

 (ْ)الغهكض كالتعقيد.

                                                 

 .٘٘ٔص ، أدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  ٔ)
فصول فً أدٌان الهند الهندوسٌة والبوذٌة والجٌنٌة والسٌخٌة وعالقة ، محمد ضٌاء الرحمن، أألعظمً( ٕ
  .٥ٖٔ ، صلتصوف بهاا
 .ٖٕ ، صتناسخ األرواحالكٌك، مصطفى، ( ٖ
  .ٕٗ( المصدر السابق، ص ٗ
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جديد، فإذا هات الثاني انتقمت إلى  هات انتقمت ركحو إلى حيٌ  فٍ هى  كيعتقد البكذيكف أفٌ 

كح تمقى جزاءىا عمى ها تعهمو هف خير ىذه الرٌ  ىـ يزعهكف أفٌ  ثالث كىكذا إلى ها النياية، ثـٌ 

  ( ُ)ميا هف جسـ إلى جسـ.أثناء تنقٌ في قاء عيـ أك الشٌ بالنٌ  أك شرٌ 

عرؼ بالنسخ، كىذا ها يي  ،ت إلى الجسد الجديد دكف إبطاءفالركح تنتقؿ هف جسد الهيٌ 

ذبح  يحتاجكف هانحيفيـ  اف كىك ها يعرؼ بالهسخ؛الركح تنتقؿ إلى جسد الحيك  كيعتقدكف بأفٌ 

حيكاف يأتكف بالكاىف فيقيـ عمى رأس الحيكاف قبؿ نحره صبلة أكثر ها يردد فييا هف أقكاؿ 

فاألركاح  حالة أحسف، أك بنكع أرقى هف نكعو؛يخمؽ ىذا الحيكاف ثانية ب رع لئللو بكذا بأفٌ ضٌ التٌ 

حيكانية ىي قهصاف  بنظر البكذية جهيعيا خالدة باقية كاألجساد جهيعيا سكاء أكانت بشرية أـ

  ( ِ)ليذه األجساـ.

ر كتصؿ كي تتطيٌ  النفس تنتقؿ هف جسد إلى جسد أرضيٌ  يؤهف بأفٌ  فٍ كهف البكذييف هى 

كلكف ىؿ يقصد بذلؾ أنيا تنتقؿ إلى عالـ  (ّ)فتنتقؿ عندئذ إلى كككب آخر."النرفانا"إلى درجة 

 سخ.بالر   جديد غير عالـ األرض؟ أـ أنيا انتقمت إلى جهاد كىك ها يعرؼ

سخ، هقصكدىـ هف ذلؾ ىك انتقاؿ الركح إلى الجهاد، كىك ها يعرؼ بالرٌ  أفٌ  كفي نظرم

 ال أنيا انتقمت إلى عالـ جديد غير عالـ األرض، كلكنيـ حصركا ذلؾ في الككاكب. 

سـ الج فإفٌ  ،، كعند هكت اإلنسافكالركح كالنفس عند البكذييف يطمؽ عمييها الجسـ الفمكيٌ 

ر كيصبح سابحان في فمكو صغيرة فكؽ الجسد األرضي، ثـ يتحرٌ  : الركح تككف كضبابةالفمكي؛ أم

ر هنو كها يككف هستعدان هستعدان لجكلة أخرل عمى األرض في قهيص غير القهيص الذم تحرٌ 

                                                 
ص  ،الموجز فً األدٌان والمذاهب المعاصرةالقفاري، ناصر بن عبد هللا، والعقل، ناصر بن عبد الكرٌم،  (ٔ

٥٧. 
 .ٖٖ، ص التقمصطلٌع أمٌن، ٌنظر:  (ٕ
 .٥ٕ، ص المصدر السابق( ٖ
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لهيتة جديدة كالتي هاتيا هف قبؿ، كبعدىا تعكد الركح إلى األرض، إال إذا كانت قد أكهمت أدكارىا 

 ت إلى درجة أنيا أصبحت ال تميؽ بيا األرض فتبقى عندئذ في العالـ الفمكيٌ قٌ فتطيرت كتن

 (ُ)اىر.الطٌ 

، كىك القهيص، فاإلنساف إذف فيطمؽ عميو الجسـ العضكمٌ  ،أها الجسد عند البكذييف

أك ركح تسكف هؤقتان في جسد هف لحـ كدـ، تفارقو هؤقتان بالنكـ كتفارقو أخيران ببل رجعة  نفسه 

  (ِ)كت.إليو باله

ر يشعي  ؾ بيا، كآالتو ل يتحرٌ كن هركب جسدم، يهمؾ قي فيك  ،عند البكذييفاإلنساف كأها 

، كيدرؾ، كىك بيذه الحكاس كالهشاعر يتصؿ ، كيمهس، كيبصر، كيسهع، كيشـٌ بيا، فيك يحٌس 

 - ، أها طبعو فيشتهؿ عمى النزعات كالكفاءات الهنتجة هف الهاضي فييبالعالـ الخارجيٌ 

ؼ إرث لو هف الحياة التي عاشيا في الهاضي، كىي التي تكيٌ  - أك قبيحةن  كانت حسنةن 

خص ليست إال سمسمة هف الحياة الداخمية لمشٌ  كذلؾ أف   ؛تو التي تبدأ بيا حياة جديدةشخصيٌ 

صت قكل الهادة غبات كالعكاطؼ، فإذا انفصمت األكاصر الهادية بالهكت تقهٌ الخياالت كالرٌ 

خص كال تزاؿ ىذه القكل هتكاصمة إف لـ يكف هاديا فنفسيا، فيسعد الشٌ ، جديدان  األكلية جسدان 

ال  جديدان  ؿ شخصان ابؽ، كالعناصر التي تشكٌ مكؾ السٌ الجديد أك يشقى حسبها تييأ لو هف السٌ 

، حتى تفنى تمؾ القكة التي تتهسؾ بيا كتدفعيا ا، كلكنيا ال تتبلشى كميتزاؿ في تبدؿ هستهرٌ 

 ( ّ).غبة في الكجكد الهنفردليست تمؾ القكة إال الرٌ ك  ،إلى الهيبلد الجديد

                                                 

  (.ٖٔ-ٖٓص )،  لتقمصاطلٌع أمٌن، ٔ) 
 .ٖٓص ،  المصدر السابق (ٕ
 .. ذكره أحمد شلبً على أنه من أقوال "بوذا"ٔ٘ٔ ، صأدٌان الهند الكبرىشلبً، أحمد،  (ٖ
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، كىذا اإلنكار ال يتبلءـ هع (ُ)كأها النفس عند البكذييف فمقد أنكر بكذا النفس اإلنسانية  

ا ينسب إلييا التناسخ، كالتناسخ ال يفيـ إال جهمة أفكار البكذية كخبلصة ها ينسب إلييا، كههٌ 

ة لو، كال ظاىرة هف ظكاىره، كبياف ف الجسـ، كليست خاصٌ ع إذا كاف لمنفس ككف قائـ هستقؿٌ 

ى يصعد في هدارج الرقي، هتنقبلن هف جسـ إلى جسـ حتٌ  التناسخ يقتضي أف يككف شيئنا ذلؾ أفٌ 

لنزكؿ في جسـ أدنى، كنحك ذلؾ، كغير جائز أف يككف ذلؾ الشيء ر عف الخطايا باأك يكفٌ 

ة ، إال إذا كاف في أحدىها خاصٌ  آخرى  سـ حيٌ في ج ألنو ال هعنى النتقاؿ جسـ حيٌ  جسهان؛

كمييها فيو الحياة، فبل بد أف يككف ذلؾ هعنى نفسيان،  ليست في األكؿ، كىي غير الحياة، ألفٌ 

 النفس غير هكجكدة، كلكفٌ  كحتى تتبلءـ فكرة التناسخ هع فكرة إنكار النفس، البد هف القكؿ بأفٌ 

تبعان لقانكف التناسخ، كىذا  إلى حيٌ  ـ، كهف حيٌ ىي التي تنتقؿ هف جسـ إلى جس ىناؾ رغبةن 

ة لمجسـ، أـ ىي أىي خاصٌ  ،غبةىذه الرٌ  ألفٌ  د، كالتناقض الكاقع؛فرض ال يهنع االعتراض الكار 

شيء غير الجسـ؟ فإف كانت شيئان غير الجسـ، فيي النفس سكاء أسهكىا رغبة أـ نفسان، كبذلؾ 

ـ إلى نقيض ها يدعكف، كييدهكف بيد ها يبنكنو م كبلهييعكد ىذا عمى أصميـ بالنقض، كيؤدٌ 

الجسـ، كالزهة هف لكازهو فكيؼ تنتقؿ  ة هف خكاٌص باليد األخرل، أها إف كانت الرغبة خاصٌ 

ة غيره؟ ذلؾ يقتضي أف ينتقؿ الجسـ هع رغبتو الخاصٌ  ة هف خكاٌص كىي خاصٌ  ،إلى جسـ آخر

 ة هف غير الهختص بيا؛هو كالخاصٌ ألنو هف غير الهعقكؿ أف يكجد البلـز هف غير همزك  بو؛

إنكار النفس يتنافى هع اعتقاد التناسخ، كالتكفيؽ بينيها يؤدم إلى أهكر ال يقبميا  لذلؾ فإفٌ 

   (ِ)العقؿ، أك يؤدم إلى ىدـ أحد األهريف اعتقاد التناسخ، أك إنكار النفس.

                                                 
 .3ٙ ، صمحاضرات فً مقارنات األدٌان الدٌانات القدٌمةأبو زهرة، محمد،   (ٔ
  .(٧ٔ-٧ٓ)ص ، المصدر السابق( ٕ
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فالككف في  مكؿ"؛ة كالهعس البكذية ىي "ناهكس العمٌ ة في تعاليـ هؤسٌ الحقيقة األساسيٌ ك 

ب هف هجهكعة صمة هتهاسكة، كهجهكعة هركبة ال انفصاـ بيف أجزائيا، كىك هركٌ نظره كحدة هتٌ 

ىائمة هف العناصر الهختمفة ال تزيد كال تنقص، بؿ يعاد تكزيعيا باستهرار، كيعاد ترتيبيا 

ة نشأت عف هجهكعة جديدة إف ىي إال عمٌ  ككضعيا بحكـ الناهكس الخاضعة لو، ككؿٌ 

ة ىذا الهجهكعة التي تقدهيا، كلكف "بكذا" لـ يقؿ شيئان عف تمؾ "العمة األكلى" الذم يدير دفٌ 

 ( ُ)أف يبحث في ىذا. قيٌ الككف، كهحظكر عمى البكذم التٌ 

مة بيف ىذه الفكرة عف العالـ، كبيف طبيعة اإلنساف في غاية الخطكرة، ككانت الصٌ 

ة، ىي الهشاعر كاألحاسيس كاآلراء كالهيكؿ عدٌ  فمئلنساف، فضبل عف كيانو الجسهاني، خكاٌص 

ف ها نسٌهيو "النفس" أك "الذات" عمى ك، تي هقترنة بالكياف الجسهانيٌ  كالقكل العقمية، كىذه الخكاٌص  ك 

ـ بكجكد " لـ يسمٌ "بكذا " شيء يدعى "الذات" أك" النفس"، كهعنى ىذا أفٌ أنو لـ يكف في عرؼ "بكذا

فات الخاضعة لناهكس ، أك الصٌ يرى إال تمؾ الهجهكعة هف الخكاٌص  دة، كلـة هكحٌ "الذات" كشخصيٌ 

ة ع هف جديد عند الهكت، كانتفاء ىذه الشخصيٌ كزٌ فات تي كالصٌ  "العمة كالهعمكؿ" كىذه الخكاٌص 

 لذات"أك "النفس" تنعدـ عند الهكت؛"ا دة يعني انعداـ الخمكد بعد الهكت، كها كاف يقاؿ إفٌ الهكحٌ 

كجكد في األصؿ، أها العناصر التي يتككف هنيا اإلنساف، فهصيرىا عند  ذلؾ ألنو لـ يكف ليا

العناصر الهككنة  ع ثانية في كجكد جديد في هجهكعة جديدة، كالهفركض أفٌ ؾ كالتجهٌ الهكت التفكٌ 

د عف ىذا الخضكع تناسؽ في لئلنساف ينبغي أف تخضع لمناهكس العاـ في الككف، كيتكلٌ 

 كذلؾ ألفٌ  د التنافر؛كالرغبات في الذات البشرية ىي التي تكلٌ  هاني  األ الهجهكعة كميا، غير أفٌ 

 ةصمت بالعالـ الخارجي، تخمؽ رغبة همحٌ اإلنساف، هف أحاسيس كهيكؿ كآراء، هتى اتٌ  خكاٌص 

رىا، كلكف "بكذا" كليا ها يبرٌ  صالحة ال غبار عمييا،  كثيران هف ىذه الرغبات كاألهانيٌ  كبذلؾ فإفٌ 

                                                 
  . ٔٓٔص  ،أدٌان العالم( سعٌد، حبٌب، ٔ
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 صالحةن  ،قد تككف صالحة، فالرغبات عنده تنشأ عف األعهاؿ غبات كاألهانيٌ الرٌ  أفٌ  ـ هطمقان سمٌ ال يي 

، كلكنيا تعهؿ عمى إقصاء النفس هف الحياة الهركزية في الككف، كعند الهكت تنتج يرةن رٌ كانت أك شً 

فإف  غبة، التي يككف قد أشبعيا اإلنساف، ككذلؾ تنتج األعهاؿ التي نشأت عنيا، كائنان جديدان،الرٌ 

يا، كقد تخمؽ بعد هكتو حيكانان شرسان ع ىذه العناصر كمٌ ة، تتجهٌ كاف لئلنساف شيكات حيكانية كحشيٌ 

   ( ُ)كحشيان.

ة الحياة األرضيٌ  ككبلىها يعتقد أفٌ  ،ف كاليندكس يؤهنكف بالتناسخكبذلؾ فإٌف البكذيي

دنيا كضعفو اتجاه الهغريات يكات كهبلذ الع بالشٌ هتٌ ميا عذاب ناتج عف رغبة اإلنساف في التٌ يتخمٌ 

ر هف الدنيكيات ئلنساف أف ينكر ذاتو كيتحرٌ ص هف عذاب الدنيا ينبغي لالدنيكية، كلكي يتخمٌ 

نفراد بنفسو كتكجيييا نحك األصمح، ؛ كذلؾ بااله إلى الكراء كتبعده عف الركحانياتدٌ تشالتي 

ة، فيصبح هف الصكفية األرضيٌ  ر هف العبلقاتؼ كيزىد كيتحرٌ فينسى دنياه نسيانان تاهان فيتقشٌ 

كراف في ؛ أم: الذكباف في الركح الكمية، بيذا فقط ينقذ نفسو هف الدٌ "النرفانا"ر بدرجة كالتحرٌ 

 ( ِ)حمقة تعاقب األجياؿ كاألدكار.

ننا نرل في الحيكاف دأ التناسخ بالهشاىدة، فقالكا:" إة هبالبكذيكف عمى صحٌ  كقد استدؿٌ    

ـ، لمتعم   لدل الحيكاف قابميةن  فإفٌ  ي اإلنساف بعض صفات الحيكاف؛ف، كفبعض صفات اإلنسا

ة لمحياة، كفي اإلنساف هيؿ إلى العزلة، كاالفتراس كاالغتياؿ، كها ذلؾ إال بتأثير ضركريٌ  كهعرفةن 

 (ّ)ًدـ ىيكمو. لو هف حيكاف عي  ةالركح اآلتي

                                                 
  (.ٕٓٔ-ٔٓٔص ) ،أدٌان العالم( سعٌد، حبٌب، ٔ
  .٧ٕ ، صالتقمصطلٌع أمٌن، ٌنظر: ( ٕ
ٖ

 ) جألورٍ،،ٕٔ،صذُاسخ األسٔاذ أصٕنّ ٔأثاسِ ٔزكى اإلسالو فيّجٌهط١د،ِكّىأقّى، ٔمالػٓذٛيج

.79،ص9٘7ٔػرىجٌمحوٌ،قحِى،ِىطرسٔٙؼسِظٍجٌمحٍ٘ز
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ال نار كأنكركا اليكـ بأنو ال بعث كال جنة ك  -كقبميـ اليندكس-كحيف اعتقد البكذيكف 

  (ُ)اآلخر، اضطركا إلى القكؿ بعقيدة تناسخ األركاح.

ة بقات في اليندكسيٌ فعؿ عمى نظاـ الطٌ  البكذية التي قاهت كردٌ  : إفٌ كفي الختاـ أقكؿ

كليا هصدر لعقائدىا،  -اإللو ىك أساس الديف أفٌ  إذ -بكجكد إلو  اختمؼ في ككنيا ديانة تقرٌ 

 أخبلقيةن  ةن إصبلحيٌ  اعتبار البكذية حركةن  ، كلكف أقكؿ: إفٌ أخبلقيةن  ةن حيٌ إصبل أك ككنيا حركةن 

ىي  تقرٌ  ان طت في اإللو بككنو هكجكدالبكذية  قد تخبٌ  كذلؾ ألفٌ  هف اعتبارىا ديانة؛ أفضؿي 

 كيؼى ف ؛بكجكده فيي إلحادية، فإذا خمت البكذية هف اإللو بكجكده، أك أنو غير هكجكد كال تقرٌ 

د كشرائع هف هصدر ديف فيو عقائ البد لكؿٍ ئد؟ كها ىك هصدر تمؾ العقائد؟ لذا يككف فييا عقا

ط بيف ككنيا ديانة أك حركة البكذية عمى ها فييا هف تخبٌ  كبالرغـ هف ذلؾ فإفٌ  يرجع إليو فييا،

 كذلؾ ألفٌ  ة؛، تبقى أفضؿ هف اليندكسيٌ بكجد إلو أك ال تقرٌ  إصبلحية، كبيف ككنيا تقرٌ 

رة،  بينها إنها ىك أشبو بأسطك  "براىها"، كاإللو هف هؤٌسس يرجع إليو فييا كسٌية خمتاليند

ؿ إليو ، بؿ ها تكصٌ األيلكىٌية عقب "ببكذا"، كبكذا لـ يدٌ ىارتا غكتاها" الهمٌ دٍ البكذية يبرز فييا "س

ؼ أك نبذ لترؼ، كنحك ذلؾ، إنها ىك هف تمقاء نفسو، بكذا هف خشكنة في العيش أك تقشٌ 

 دليؿ عمى أنو يقرٌ  -عائودٌ بحسب ا -كاالندهاج بالركح الكمية "النرفانا"إلى درجة ككصكؿ بكذا 

ال كيؼ كصؿ إلى أتباعو  وي يى ، إنها ألٌ األيلكىي ة "النرفانا"؟  كيدؿ عمى أنو لـ يدع بكجكد إلو، كا 

 بعد كفاتو.

ؽ الذم دفع الناس إلى الدخكؿ في البكذية، ىك ها دعت إليو البكذية هف أخبللعٌؿ ك 

كاف الهجتهع اليندكسي يفتقر ليا، فانتشرت البكذية بيف عدد كبير هف الناس، كلكف عدـ 

                                                 
ص  ،الموجز فً األدٌان والمذاهب المعاصرةعبد هللا، والعقل، ناصر بن عبد الكرٌم، القفاري، ناصر بن  ( ٔ

٥٧. 
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كها جاءت بو هف  ،كضكح هكقؼ البكذية هف اإللو دفع الهجتهع إلى الخمط بيف أخبلؽ البكذية

رشادات، كبيف آلية اليندكسيٌ  أف الهجتهع اإلنساني ال يخمك هف اإللو، ألف اإللو إذ  ،ةهكاعظ كا 

 أساس الديف.  ىك

سة، كككنيا غير عي أتباع بكذا أنيا هقدٌ بكذا، كال يدٌ ى لإكأها كتب البكذية فيي هنسكبة 

ل االختبلؼ في فقد كقع فييا االختبلؼ، كأدٌ  ،ال تستند إلى هصدر إلييٌ  ةو ككضعيٌ  هقدسةً 

مة ببكذا، كبكذية نصكص ىذه الكتب إلى انقساـ البكذية إلى قسهيف: بكذية قديهة عهيقة الصٌ 

ف، أها نصكصيا فات، كانقسـ البكذيكف إلى: هتدينيف، كهدنييجديدة ال تخمك هف اآلراء كالفمس

 ة كالهتفؽ عمييا كالحقائؽ األربعفهنيا ها ىك هف العقائد البكذية الهقدس ،التي جاء بيا بكذا

ة البكذييف، كبذلؾ جنٌ بكذم ك  التي ىي غاية كؿٌ  "النرفانا"هثبلن، كقانكف الجزاء كالتناسخ، ك

قالت بالتناسخ، كقانكف الجزاء  -ةة كالجينيٌ اليندكسيٌ  –ية فالبكذية كغيرىا هف الديانات اليندٌ 

نها يرجع ذلؾ "النرفانا""، كالكارها" يرجع إليو فييا،  ىذه الديانات هف هصدر إلييٌ  خمكٌ ى لإ، كا 

أتباع  فٌ أيضان بالديانة الهسيحية، إذ إذية كقد تأثرت البك رت بيا، ديانة باألخرل كتأث فأثرت كؿٌ 

 ف في الهسيح.ذا اعتقدكا بو ها اعتقده الهسيحيك بك 

فيي في  طيا في اإللو،ط البكذية في الركح كالنفس فبل يبعد كثيران عف تخبٌ كأها تخبٌ 

بكذا  أنكر قدة؟ فة أـ غير هستقمٌ غير هكجكدة؟ كىؿ الركح هستقمٌ  خبلؼ، ىؿ النفس هكجكدة أـ

 سخ األركاح الذم قالت بو البكذية؛فيدـ بذلؾ هعتقد تنا ،كح كجكدان هستقبلن، كأنكر النفسرٌ كجكد ال

في هعتقد تناسخ األركاح، كأها إنكار النفس فيك يتنافى هع  الركح ىي عنصر أساسيٌ  فٌ حيثي إ

ة خصيٌ شٌ دة، كانتفاء ىذه الة هكحٌ ـ بكجكد الذات كشخصيٌ سمٌ بكذا لـ يي  إذ أفٌ هعتقد تناسخ األركاح، 

الذم يدفع  عت البكذية أفٌ دة يعني انعداـ الخمكد بعد الهكت، كبذلؾ ال تكرار لمهكلد، كادٌ الهكحٌ 
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كالبكذية أنكرت النفس  ،غبة، كلكف الرغبة هقترنة بالنفسة أخرل إنها ىك الرٌ د هرٌ اإلنساف إلى التجسٌ 

 ة أخرل.كبذلؾ تنتفي الرغبة فبل تكرار لمهكلد هرٌ 

سكاء أكاف ىذا الجسد  ،كح تنتقؿ هف جسد إلى جسد دكف إبطاءالرٌ  أفٌ كتعتقد البكذية 

: كح إلى بدف إنساني آخر، كقالتالذم ىك انتقاؿ الرٌ  : بالنسخ، فالبكذية قالتان حيكاني ان أـإنساني

ع، كليس ببعيد عنيا القكؿ الذم ىك انتقاؿ الركح إلى حيكاف آخر هف البيائـ كالسبا بالهسخ

كح إلى الجهادات، الذم ىك انتقاؿ الرٌ  ات، كالقكؿ بالرسخكح إلى النبنتقاؿ الرٌ الذم ىك ا بالفسخ

ة بعت اليندكسيٌ سخ، كلكف يكفي أنيا اتٌ ان كاضحان عمى قكليا بالفسخ كالرٌ لـ أجد نصا ني أنٌ هع 

ف كانت في بدايتيا هعارضةن ليا، إال أفٌ  هزجكا  -كها ذكرت سابقان -أتباعيا  كدارت في فمكيا كا 

 .ة كالبكذيةالديانتيف اليندكسيٌ بيف 

كالديانة الجينية تقٌدس الٌركح،  إٌف الديانة اليندكسٌية ترل خمكد الركح كحسابيا،مقارنة: 

فالركح عندىا أبدية سرهدية، كأها الديانة البكذية فبل تؤهف بكجكد الٌركح كجكدان هستقبلن، كبذلؾ 

خركجيا هف الجسد، كانتقاليا هف جسد إلى قالت اليندكسٌية بتناسخ األركاح كرجكع الركح بعد 

جسد، حٌتى أنيا تحٌؿ في أجساد الحيكانات كالحشرات كغيرىا، كذلؾ بحسب أعهاؿ اإلنساف، 

فقالت بالنسخ، كالهسخ، كالفسخ، كالرسخ، كقالت الجينية بتناسخ األركاح كها قالت بو اليندكسٌية، 

تنتقؿ هف جسد إلى جسد دكف إبطاء، سكاء أكاف كأها البكذية فقالت بتناسخ األركاح كأٌف الٌركح 

ىذا الجسد إنسانيان أـ حيكانيان، فقالت: بالنسخ كالهسخ، دكف التطرؽ إلى الفسخ كالرسخ، 

هبرران  "الكارها"هبدآف هتبلزهاف، كجعمت قانكف  "الكارها"كاليندكسٌية اعتبرت تناسخ األركاح ك

هف أعهالو الٌسٌيئة بالهكت، كلكف الجينية  لكقكع العقاب عمى الهسيء، كعدـ ىركب اإلنساف

بخبلؼ كائف هادم يخالط الركح، عمى أنو  "الكارها"، فيي أقرت "الكارها"اختمفت هعيا بهضهكف
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كقالت البكذية بقانكف الجزاء  أهر اعتبارم يحقؽ قانكف الجزاء، "الكارها"اليندكسٌية التي تقٌر بأٌف 

األعهاؿ خيرنا أك شرنا، كذلؾ إنها يحدث في الحياة الدنيا،  الكارها"؛ ألنو البد هف الجزاء عمى"

"، حيث أف الركح بعد أف تتخمص هف االنطبلؽكقالت اليندكسٌية "بالنرفانا" كلكف تحت هصطمح "

الشكائب العالقة بيا تنتقؿ لتتحد "ببراىها" فيحدث ليا االندهاج بو، كأها الجينية فقد ىدفت إلى 

التي ىي غاية كٌؿ بكذم  "بالنرفانا"قالت "بالنجاة"، كأها البكذية فالت ، ف"الكارها"الٌتخٌمص هف

كجٌنة البكذييف، كبذلؾ فاألدياف الثبلثة قالت بالنسخ كالهسخ، كاقتصر الفسخ كالرسخ عمى 

ف اختمفت في الهسهى  اليندكسية كالجينية، كاتفقت جهيعا عمى القكؿ "بالكارها" ك"النرفانا" كا 

اءن عمى ها سبؽ ذكره، فإٌف ىذا الهعتقد باطؿ ال أصؿ لو عند األدياف فالهضهكف كاحد، كبن

 الثبلثة.
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بعض   قد أكحى بيا إلى -سبحانو–، كاهلل ، أصميا كهصدرىا اهللاألدياف السهاكية إفٌ 

رشادىـ إلى طريؽ الحؽٌ  عباده الذيف اختارىـ لتبميغ بعادىـ عف كالنٌ  الناس كىدايتيـ، كا  كر، كا 

 إذ،-ىها كقع فييها التحريؼهسيحية كمتاة كالالديانتيف الييكديٌ  لكفٌ -هة، كالظمٌ  بلؿطريؽ الضٌ 

ديف اهلل كاحد، كها جاء بو األنبياء جهيعان ىك الدعكة إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ اهلل، فها  أفٌ 

فتا، رٌ حي  هسيحيةالييكدية كال ، كدعا إليو اإلسبلـ، كلكفٌ هسيحيةدعت إليو الييكدية دعت إليو ال

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ٹ ٹ چحيث  الحفظ  -عٌز كجؿٌ –كديف اإلسبلـ كتب لو اهلل 

، ك هها كقع فيو الييكد كالنصارل هف تحريؼ في العقيدة كاف في هكضكع 3الحجر:  چڱ 

 التناسخ، كجاء الحديث في هبحثاف:

 ةاسخ األرواح في الديانة الييوديالمبحث األول: تن                     

الذم جاء بو  يف الحؽٌ فة عف الدٌ الهحرٌ طمؽ عمى الديانة أالييكدية هصطمح حادث 

نها جاء باإلسبلـ -عميو السبلـ-هكسى ف ؛-ـعميو السبل-هكسى   - لـ يجئ بالييكدية، كا 

خبلص الديف لو، كطاعتو كحدهتعالى بعبادتو الذم يعني االستسبلـ هلل ، (ُ)-بهفيكهو العاـ ، كا 

د إلى هحهٌ  آدـفيك ديف جهيع األنبياء هف لدف  (ِ)ؿ ها أهر بو في ذلؾ الكقت،كقت بفع في كؿٌ 

ڭ  ڭ  ڭ    ۓ  ڭ    چ  :بلـعف إبراىيـ عميو السٌ  - عٌز كجؿٌ  -قاؿ اهلل ، -عمييـ السبلـ-

 . ٧ٙآل عمران:  چۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ    

ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ        چ   :-ـبلعميو السٌ -عف هكسى  -عٌز كجؿٌ  -كقاؿ 

 . ٥ٌٗونس:  چں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  

                                                 
   .٧ٕ، موقع دعوة اإلسالم، ص رسائل فً األدٌان والفرق والمذاهب( الحمد، محمد بن إبراهٌم، ٔ
 .3ٕٗص ، شرح العقٌدة التدمرٌةالبراك، عبد الرحمن بن ناصر،  ( ٕ
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ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ    چ :-بلـعميو السٌ -كقاؿ عف عيسى 

فيذا ىك  ٕ٘آل عمران:  چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ 

 ( ُ)،اإلسبلـ العاـ الذم جاء بو جهيع األنبياء

 -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  - ان دو هحهٌ الذم بعث اهلل بو نبيٌ  يك:اإلسبلـ الخاص ف أها

ى اهلل صمٌ  –، فاإلسبلـ بيذا الهعنى كاالعتبار ليس عميو إال أهة هحهدشريعة القرآفف لالهتضهٌ 

 ( ِ).-ـعميو كسمٌ 

كحيد كاألصكؿ، كيختمؼ في تفصيؿ ة الشرائع بالتٌ يشترؾ هع كافٌ  كىذا اإلسبلـ الخاٌص   

 ( ْ).ان كىذا االختبلؼ ال يهنع أف يككف دينيـ كاحد (ّ)،رائعبعض الشٌ 

الذم جاء بو  يف الحؽٌ فة عف الدٌ الييكدية ديانة هحرٌ  كهف خبلؿ ها هضى يتبيف أفٌ 

  (ٓ) .-بلـعميو السٌ -هكسى 

 أكال هف الحديث عف اليكـ اآلخر عند الييكد قبؿ الحديث عف التناسخ، لبياف أفٌ  كال بدٌ 

خر، كاضطراب ا ىك اضطراب عقيدتيـ في اليكـ اآلإنه ،سخ األركاحسبب قكؿ الييكد بتنا

 طيـ في الركح، كذلؾ هف خبلؿ هطمبيف:عقيدتيـ في يكـ البعث، كتخبٌ 

 

 

  

                                                 
  .٧ٕ، ص رسائل فً األدٌان والفرق والمذاهب ( الحمد، محمد بن إبراهٌم،ٔ
 3ٕٗص ، شرح العقٌدة التدمرٌةالبراك، عبد الرحمن بن ناصر،  (ٕ
  .٧ٕ، ص رسائل فً األدٌان والفرق والمذاهبالحمد، محمد بن إبراهٌم،  (ٖ
 .٥٧ٗ، ص شرح العقٌدة التدمرٌةالبراك، عبد الرحمن بن ناصر،  (ٗ
  .٧ٕ، ص رسائل فً األدٌان والفرق والمذاهبالحمد، محمد بن إبراهٌم،  (٘
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 المطمب األول: اليوم اآلخر عند الييود

نكار فيي أقرب إلى اإل ،كد في اليكـ اآلخر هضطربة كغاهضةعقيدة الييهعمكـ أف 

صكص الكاردة عف اآلخرة بيف التكراة اف، كيرجع ذلؾ إلى اختبلؼ النٌ هنيا إلى اإلقرار كاإليه

 ( ُ)كالتمهكد.

ة كالحساب كالجنٌ  ،شكر كاليكـ اآلخرر البعث كالنٌ لقد كانت الييكدية في أصميا تقرٌ 

ة آيات هف القرآف الكريـ هاء، كقد ثبت ذلؾ في عدٌ هف السٌ  شريعتيا حيث كانت تستهدٌ  (ِ)كالنار،

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  چ  :-عميو السبلـ–في خطابو لهكسى  - ٌز كجؿٌ ع –قاؿ اهلل 

  .٘ٔطه:  چٹ     ڤ  ڤ  ڤ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ: -بلـعميو السٌ –عمى لساف هكسى  -عٌز كجؿٌ  –كقاؿ 

 . ٙ٘ٔاألعراف:  چ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ الحيف هف جنكد طالكت: عمى لساف الصٌ  - عٌز كجؿٌ  –كقاؿ  

إال ،  3ٕٗالبقرة:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک 

 .(ّ).أنيـ انحرفكا عف ىذا االعتقاد بانحرافيـ عف ديف اهلل

فقد خمت هف ذكر اليـك اآلخر كنعيهو كجحيهو، كال يكجد هف  (ْ)أها أسفار العيد القديـ

ره اإلسبلـ، ففرقة الذم يقرٌ يؤهف باليكـ اآلخر عمى النحك  فٍ ييرة هى بيف فرؽ الييكد الشٌ 

                                                 
  .٥٘ٔ، ص  هٕٗٗٔ، ٔ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط اإلسالم واألدٌان دراسة مقارنة( حلمً، مصطفى، ٔ
 ،ٔدار نهضة مصر، القاهرة، ط  األسفار المقدسة فً األدٌان السابقة لإلسالم،( وافً، علً عبد الواحد، ٕ

  .3ٕ، ص  ه٥ٖٗٔ
 .3٧ص  ،دراسات فً األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌة، سعود بن عبد العزٌز، الخلف (ٖ
هو كتاب وثٌقة الخلٌقة، وسجل تارٌخ ونبوءات وأسفار حمد وتسبٌح، وكله ٌتمركز حول هللا  ( العهد القدٌم:ٗ

صارى ال ، وهو مصطلح عند الن-علٌه السالم-وهو المٌثاق الذي أخذه هللا على موسى-األزلً وأعماله العظٌمة
، ٗترجمة تفسٌرٌة، جً.سً.سنتر، القاهرة، ط  الكتاب المقدسٌنظر: . -الٌهود، وهو فً مقابل العهد الجدٌد

 م، مقدمة الكتاب. 3٥٥ٔ
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ثابة الهتقيف تنكر قياـ األهكات، كتعتقد أفٌ  (ُ)الصدكقييف إنها يحصبلف في  ،عقاب العصاة كا 

الحيف هف األهكات سينشركف في ىذه األرض ليشترككا الصٌ  تعتقد أفٌ  (ِ)الفريسيفحياتيـ، كفرقة 

ليـ، كيدخميـ جهيعا في لينقذ الناس هف ضبل ،في همؾ الهسيح الذم سيأتي في آخر الزهف

ىؤالء سيحصؿ في الحياة الدنيا، كهيها يكف هف  ثى عٍ بى  ، أم أفٌ -عميو السبلـ-ديانة هكسى

 (ّ)ره اإلسبلـ.فإنيها تتفقاف في إنكار اليكـ اآلخر عمى النحك الذم يقرٌ  ،خبلؼ بيف الفرقتيف

ربة أدنى كقد كرد في بعض فقرات التمهكد ذكر لمجنة كالنار، كلكف في صكرة هضط

  (ْ):إلى الخرافة كاألساطير هنيا إلى الحقائؽ البعيدة، فتذكر ىذه الفقرات أف  

الحكت  أنثىة، كهأكؿ الهؤهنيف في النعيـ ىك لحـ كيٌ النعيـ ىك هأكل األركاح الزٌ "

سهيف لمغاية، أها الشراب  ان، كلحـ إكزٌ حة، كيأكمكف أيضان لحـ طير كبير لذيذ الطعـ جدٌ الههمٌ 

  (ٓ)ف النبيذ المذيذ القديـ الهعصكر ثاني يـك خميقة العالـ".فيك ه

ره التمهكد، كقد أشار القرآف بعض فرؽ الييكد كانت تذىب في عقيدتيا إلى ها يقرٌ  كيظير أفٌ 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  چ  ٹ ٹعمييا،  إلى ىذه الفرؽ كردٌ 

قالت بعض فرؽ أم: ؛  ٔٔٔالبقرة:  چۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ

                                                 
ٔ

-ػ١ٍٗجٌٓالَ-:فٍلسو١ٕ٠سٚقُخ١ْحْٟضؼٛوأطٌٛٗئٌٝلٍْٚػىزْحذمسػٍٝظٌٙٛج١ٌّٓفجٌظىٚل١١ٓ(

جٌٍّض جٌىٕٙٛض١س جٌم١حوز أػؼحء ٚجٌّىجفؼُٛٚ٘ ٚشؼحتٍٖ ذح١ٌٙىً ج١ٌٙٛو٠سرطس جٌك١ٌٍٛس ػٓ ْ

ِىطرسجٌّظطفٝجالٌىط١ٍٔٚس،،يٕسٕػح انيٕٓد ٔانيٕٓديح ٔانصٓيَٕيح ج١ٌٍّٓٞ،ػرىجٌٛ٘حخ،٠ٕظٍ:جٌٛغ١ٕس.

.9ٓٗص،َ٘،ؼٕ٘ٓٓ،ٕؽ
ٕ

ٞذطأغ١ٍجٌكؼحٌزفٍلسو١ٕ٠سٚقُخ١ْحْٟظٍٙٔط١ؿسجٌٙرٛؽجٌطى٠ٌؿٌّٟىحٔسجٌىٕٙٛشج١ٌٙٛو(جٌف١ٓ٠ٍٓ:

ج١ٕ١ٍ١ٌٙسجٌطٟضُؼٍِٟٓشأْجٌكى١ُػٍٝقٓحخجٌىح٘ٓ،٠ٍُٚؾغجٌطٍجظج١ٌٙٛوٞؾًٌُٚ٘ئٌٝجٌم١ٍٔٓجٌٍجذغ

.67ٗص،٘ؼ،انًصذس انساتك.ٚجٌػحٌعلرًج١ٌّالو
  . 3ٕ، ص األسفار المقدسة فً األدٌان السابقة لإلسالم( وافً، علً عبد الواحد، ٖ
 .ٖٓ، ص قالمصدر الساب (ٗ
، قدم له مصطفى الزرقا، وحسن ظاظا، دار الكنز المرصود فً قواعد التلمودنصر هللا، ٌوسف، ٌنظر: ( ٘

هذا الكتاب ترجمة لكتابٌن فرنسٌٌن هما: الٌهودي على حسب  .٥ٙ، ص   هٕٓٗٔ ،ٕالقلم، دمشق، ط 
 م، شارل لوران.٥ٗٓٔالتلمود، روهلنج، وكتاب تارٌخ سورٌة لسنة 
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كاف  فٍ ة إال هى صارل لف يدخؿ الجنٌ كاف ىكدان، كبعض فرؽ النٌ  فٍ ة إال هى الجنٌ  لف يدخؿى  :الييكد

ٔٔٔالبقرة:  چۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئچ  نصرانيان،
ُ)  ) 

هيها فعؿ هف الجرائـ كاآلثاـ فمف يدخؿ النار إال أياها هعدكدات،  ،كالعاصي هف الييكد

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ   ٹ ٹ چ  (ِ)زعهيـ، -تعالى–اهلل  بى ذٌ كقد كى 

ؿ ، فقد سجٌ ٥ٓالبقرة:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 (ّ)بيـ فييا.، ككذ  اعمييـ ىذه االنحرافات، كعابيـ عميي - عٌز كجؿٌ  -اهلل

 المطمب الثاني: تناسخ األرواح عند الييود

األكلى لمخميقة،  الستةاألٌياـ قت في مً في كتابيـ التمهكد بأنيا خي كح عند الييكد كردت الرٌ 

ها حهمت اهرأة كلدان، هاء، كيخرج هنيا عند المزكـ، أم كمٌ لمسٌ  ككضعيا اهلل في الهخزف العهكهيٌ 

تأكيؿ  فقرة هف التكراة ليا ستهائة ألؼ تأكيؿ، ككؿٌ  كؿٌ  كخمؽ اهلل ستهائة ألؼ ركح ييكدية، ألفٌ 

ييكدم ركح جديدة عمى  د عند كؿٌ يكـ سبت تتجدٌ  هف ىذه األركاح، كفي كؿٌ بركح  يختٌص 

رب، كتتهيز أركاح الييكد عف باقي ركحو األصمية، كىي التي تعطيو الشيية لؤلكؿ كالشٌ 

كانت أركاح الييكد  االبف جزء هف كالده، كهف ثـٌ  كها أفٌ  ،-تعالى-األركاح بأنيا جزء هف اهلل

األركاح غير الييكدية ىي أركاح شيطانية كشبيية  ألفٌ ؛ لباقي األركاح  بالنسبةعزيزة عند اهلل

نطفة غير الييكدم ىي كنطفة باقي الحيكانات، كبعد هكت الييكدم  بأركاح الحيكانات، كأفٌ 

 تخرج ركحو كتشغؿ أجساـ نسمو تخرج ركحو كتشغؿ جسهان آخر، فإذا هات أحد الجدكد هثبلن 

  (ْ)حديثي الكالدة.

                                                 
 . ٖٓ، ص األسفار المقدسة فً األدٌان السابقة لإلسالمعلً عبد الواحد،  ( وافً،ٔ
، ص الموجز فً األدٌان والمذاهب المعاصرةناصر بن عبد الكرٌم، ( القفاري،ناصر بن عبد هللا، والعقل،ٕ

ٕ٘ . 
 .3٧، ص دراسات فً األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌة( الخلف، سعود بن عبد العزٌز، ٖ
  .ٙٙ، ص الكنز المرصود فً قواعد التلمودٌوسف، ( نصر هللا، ٗ
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أركاحيـ تدخؿ بعد هكتيـ في  فإفٌ  ،كف عف دينيـ بقتميـ ييكديان د الذيف يرتدٌ الييك  أها

ة اثني عشر شيران، ثـ تعكد ب عذابان أليهان هدٌ عذٌ الحيكانات أك النباتات، ثـ تذىب إلى الجحيـ كتي 

ترجع إلى جسد الييكد بعد  في الكثنييف، ثـٌ  ثانيان كتدخؿ في الجهادات، ثـ في الحيكانات ثـٌ 

 أراد أف يككف لكؿٌ  -سبحانو كتعالى-ألنو  ؛ناسخ  فعمو اهلل رحهة بالييكدرىا، كىذا التتطيي

 ييكدم نصيب في الحياة األبدية.

ة إال الييكد، أها الجحيـ فيك هأكل كية، كال يدخؿ الجنٌ كالنعيـ ىك هأكل األركاح الزٌ 

  (ُ)يف.كالطٌ  بلـ كالعفكنةالكفار، كال نصيب ليـ فيو سكل البكاء لها فيو هف الظٌ 

أها تناسخ األركاح في الديانة الييكدية فقد كرد ذكر لو في التكراة تمهيحان، فقد جاء في 

ها يفعمو اهلل يخمد إلى األبد، ال يضاؼ عميو  "لمكالدة كقت، كلمهكت كقت. كؿٌ  (ِ)سفر الجاهعة

 (ّ)شيء أك ينقص هنو. فها كاف قببل ىك كائف اآلف، كها سيككف ىك كائف هف قبؿ"

هس تشرؽ ثـ تغرب، هسرعةن إلى " جيؿ يهضي كجيؿ يقبؿ كاألرض قائهة لؤلبد، الشٌ 

هاؿ، تدكر حكؿ هكضعيا الذم هنو طمعت، الريح تيب نحك الجنكب، ثـ تمتؼ صكب الشٌ 

ترجع الهياه إلى  في البحر، ثـٌ  نفسيا كال تمبث أف ترجع إلى هسارىا، جهيع األنيار تصبٌ 

، فبل ر عنيانيار، جهيع األشياء هرىقة، كليس في كسع الهرء أف يعبٌ الهكاف الذم جرت هنو األ

نع ، كها صي ان هع، ها ىك كائف ىك الذم سيظؿ كائنذف تهتمئ هف السٌ إعيف تشبع هف النظر، كال 

                                                 
  .٥ٙ، ص الكنز المرصود فً قواعد التلمود( نصر هللا، ٌوسف، ٔ
، الشوف شوقً داود تمرازة نقله إلى العربٌ التقمص فً الكتاب المقدس العهد الجدٌد،( جاٌمس، براٌز، ٕ

  .  ٥ص م.ٖٕٓٓالدائم للكتاب، ٌنطا، 
جاٌمس، براٌز،  (،٘ٔ: ٖ، ٗٔ: ٖ، ٕ: ٖفر الجامعة )، س٥ٓ٥تفسٌرٌة، ص ترجمة  الكتاب المقدس (ٖ

 .3ص  التقمص فً الكتاب المقدس العهد الجدٌد،
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نظر، اس، أىناؾ شيء يهكف أف يقاؿ عنو: هتحت الشٌ  جديده  ، كال شيءى عي نى صٍ يى  ىك الذم يظؿٌ 

  (ُ)جكدان هنذ العصكر التي خمت قبمنا".شيء كاف هك  ىذا جديد؟ كؿٌ 

في تنظيـ الككف  نظاـ الدائرة ىك النظاـ األساسيٌ  فيذا دليؿ عمى حقيقة التناسخ، كأفٌ 

  (ِ)بكصفو نظاهان كاهبلن هتناغهان.

كالتناسخ ليس غريبان عمى الييكدية، كذلؾ بحكـ العبلقات التي كانت قائهة بيف 

 معكا عمى الفكر اليندمٌ يككنكا قد اطٌ  ى أف عمهاء الييكد البد أفٌ العبرانييف كاليند، باإلضافة إل

ة الييكد، يحتكم عمى هعظـ التعميـ الهعركؼ عند خاصٌ  (ّ)" القبااله"كطعهكا بهفاىيهو، فكتاب 

، كيعمـ هناجاة أركاح األحياء كاألهكات، كتناسخ األركاح كترقييا في هعارج الكهاؿ في مٌ رٌ السٌ 

ب لبابؿ ، كىذا الفكر تسرٌ (ْ)ة، فالييكد كانكا يعرفكف التناسخ كيسهكنو قياهةدسياؽ حيكات هتعدٌ 

 (ٓ).هف اليند، كأخذه حاخاهات الييكد هف الهجتهع البابميٌ 

مت إلى ظيكر التناسخ في اإلسبلـ يرجع إلى عقيدة إسرائيمية تسمٌ  كقد سبؽ القكؿ أفٌ 

سمهيف كبيف أصحاب الديانات األخرل، الذم حدث بيف اله بلحـ الفكرمٌ الهسمهيف هف خبلؿ التٌ 

إلى  أنفسيا أجسادىـبفيعكدكف  ،بعض الناس بعد الهكتى لإفالييكد يقكلكف برجعة الركح 

وعزيروكاتب شريعة هكسى الذم عاد إلى الحياة بعد هكتو  (ٔ)كعندىـ الكاىف عزرا الحياة

كاستئنافو الحياة هف  فقد آهنكا برجعتو -السبلـ اعمييه-ككذلؾ ىاركف أخك هكسى بهائة عاـ

                                                 
التقمص فً الكتاب المقدس جاٌمس، براٌز، (، ٓٔ -ٗ: ٔ) ، سفر الجامعة٥ٓٙص  ،الكتاب المقدس (ٔ

 .3ص  العهد الجدٌد،
 .3، ص المصدر السابق (ٕ
موسوعة الٌهود والٌهودٌة المسٌري، عبد الوهاب، ٌنظر: اث الصوفً الٌهودي. التر( القبااله: هً ٖ

 . 3ٖ، ص ٕ، ج والصهٌونٌة
 .٥٥ٔ ، صالتقمص وأسرار الحٌاة والموت فً ضوء النص والعلم واالختبارالباشا، محمد خلٌل، ٌنظر: ( ٗ
  . ٧ٕٙم، ص 3٥٥ٔ ،٥النهضة المصرٌة، القاهرة، ط  مقارنة األدٌان الٌهودٌة،( شلبً، أحمد، ٘
ٙ
ِٓذحذً.:ػٌُج( جٌؼحتىز ج١ٌٙٛو٠س ٌت١ّجٌؿحِؼس طحوٚق، وحِ٘ٓٓأٍْز ج٠ٌّْٛٛس، وحضدجٌش٠ٍؼس جُْ

٠ٕظٍ جٌٛ٘حخ، ػرى ج١ٌٍّٓٞ، يٕسٕػح انيٕٓد ٔانيٕٓديح ٔانصٓيَٕيح: ؽ جٌمحٍ٘ز، جٌشٍٚق، وجٌ ،ٖ،

.6ٔٗ،صَٔ،ؼٕٙٓٓ
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هاء، كسيعكد فيعيد الديف صعد إلى السٌ  -بلـعميو السٌ -إلياس بيٌ النٌ  كعندىـ أفٌ  ،(ُ)جديد

   (ِ)كالقانكف.

في سبع صكر  "بختنصر"هسخ  -تعالى–اهلل  نيـ كجدكا في كتاب دانياؿ،" أفٌ إ :كقاؿ الييكد 

  (ّ)ىا هكحدان".بعثو في آخر  يا ثـٌ بو فييا كمٌ اليكائـ كالسباع، كعذٌ هف 

 أك أركاح البشر تعكد بعد الهكت إف عاجبلن  فالتناسخ عند الييكد يعني اإليهاف بأفٌ 
 هحؿٌ  كتحؿٌ ، (ْ)في جسد إنساف آخر، كىي عقيدة هرتبطة تهاهان بالفكر الحمكلي كتستقرٌ  آجبل

ر الركح كلكنيا ال  ،كىي عقيدة تستند إلى اإليهاف بخمكد الركح ،(ٓ) فكرة البعث التكحيدية تحر 
ؽ التيار الحمكلي كيتعهٌ  (ٔ)،"القب االه"هف، كتظير الفكرة أيضان كبشكؿ أكضح في تهاهان هف الزٌ 

اف هف خبلؿ تناسخ األركاح، فإذا كاف اإلنساف الثكاب كالعقاب يتهٌ  التي ترل أفٌ  "القبااله"هع 
يع  في جسد إنساف كضى  إنيا تحؿٌ يران، فرٌ ر، أها إذا كاف شً ي  ت ركحو في جسد إنساف خى خي ران، حمٌ 

، الييكدمٌ  غـ هف تبمكر فكرة الثكاب كالعقاب في الفكر الدينيٌ ى في جهاد أك حيكاف، كبالرٌ أك حتٌ 
األفكار  يضـٌ  تراكهيٌ  الييكدية تركيب جيكلكجيٌ  كذلؾ ألفٌ  ؛تستبعد األفكار األخرلإال أنيا لـ 

 (7)تيا داخؿ النسؽ الكاحد.تناقضا دكف صيرىا بحيث تتعايش ىذه األفكار بكؿٌ 
في الييكدية، كقد سادت ىذه الفكرة بيف  كفكرة تناسخ األركاح تعبير عف التيار الحمكليٌ 

الييكد كىيهنت عمى كثير هنيـ هنذ القرف السابع عشر، كهف هظاىر ذلؾ ها يفعمو األتباع عمى 

                                                 
 .ٔٗ، ص حتناسخ األرواالكٌك، مصطفى، ٌنظر: ( ٔ
  .٧ٕٓم، ص 3ٙ3ٔ، ٓٔ، دار الكتاب العربً، بٌروت، ط فجر اإلسالم( أمٌن، أحمد، ٕ
محمد الخشت، مكتبة  :حققه، الفرق بٌن الفرق وبٌان الفرقة الناجٌة منهمالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر، ( ٖ

  .ٖٕٙص ،القاهرة ،ابن سٌنا
ٗ

 فٟجٌطح٠ٌمٚجإل( ٘ٛقٍٛيجإلٌٗ جٌكٌٍٟٛ: أٚجٌفىٍ َّّكٟ، فاْوًجٌػٕحت١حشض  ف١ٙح، ٚوّٛٔٗ ٔٓحْٚجٌطر١ؼس

ضطكىوذشىًطٍد،ٚضمغج٢نٍزفٟٔٙح٠سجٌطح٠ٌموجنًجٌُِحْالنحٌؾٗ،ٟٚ٘قىظضح٠ٌهٟٚوٟٛٔفٟآْ

جٌػٛجخ أٚ جألنالل١س الضٍضرؾذحٌم١ُ أٔٙح وّح ِٓث١ٌٛٓ، ِهطحٌالأفٍجو ضىٌٚأقىجغٗقٛيشؼدٚجقى ٚجقى

 .خٚجٌؼمح
٘

ٟ٘فىٍزضفطٍعٚؾٛوئٌٗنحٌؼجٌُِحْٚجٌطر١ؼس٠ٚطؿحَّٚ٘ح،ف١طكىوف١ٙحجٌطفى١ٍ:فىٍزجٌرؼعجٌطٛق١ى٠س(

جٌطفى١ٍجألنٍٚٞذحػطرحٌٖقىغحًو١ٔٛح٠ًمغالفٟآنٍجٌُِحْٚئّٔحنحٌؾٗ،ٚال٠مطظٍػٍِٝؿّٛػسِٓجٌرشٍ

ؼمحخٌٍفٍوالٌٍؿّحػس،أٞأْجٌطفى١ٍجألنٍٚٞوْٚأنٍٜذ٠ًشًّوًجٌرشٍ،٠ٍٚضرؾضّحِحًذفىٍزجٌػٛجخٚجٌ

ئٔٓحٟٔ. ػحٌّٟ أناللٟ ئؽحٌ فٟ جٌهالص٠ىٌٚ ٌٚؤ٠س ٠ٕظٍ: جٌٛ٘حخ، ػرى يٕسٕػح انيٕٓد ج١ٌٍّٓٞ،

.97،صٕؼ،ٔانيٕٓديح ٔانصٓيَٕيح
  .3٧، ص ٕ، جالمصدر السابق( ٙ
 .ٕٓٔ، ص ٕج ،المصدر السابق (٧
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ييـ، كتيسه ى تمؾ العهمية ركحو ف إذ يمقكف أجسادىـ عميو أهبلن في أف تحؿٌ  (ُ)،قبر أبي حصيرة

 ح عمى القبر".سطٌ "شيط كح" أك "التٌ 

طيـ في هعتقد البعث، حيث يفيـ البعث عند كيرجع قكليـ بالتناسخ أيضان إلى تخبٌ 

الييكد هف خبلؿ اإلطار التكحيدم، الذم  يعني اإليهاف بعكدة الركح إلى الجسد في اليـك 

ار الحمكلي، الذم في نطاقو أشكاؿ هختمفة لفكرة اآلخر لتثاب أك تيعاقىب، أك هف خبلؿ اإلط

البعث هف بينيا اإليهاف بتناسخ األركاح، أك اإليهاف بخمكد الركح كحساب دكف بىٍعث، أك 

بعض األركاح كحدىا ىي التي تيبعىث كال ييبعىث البعض اآلخر، أك اإليهاف بأف  اإليهاف بأفٌ 

ف القداهى هف الهؤهنيف ك كلـ يكف العبرانيبيـ،  عالـ خاٌص  كف بعد الهكت فييى حٍ الهكتى يى 

نها كانكا يؤهنكف بأفٌ  اإلنساف جسد يفنى بالهكت، كالركح تذىب بعد الهكت إلى  بالبعث، كا 

ا ارتكبتو هف أفعاؿ في ىذا النظر عهٌ  هكاف هظمـ ييسه ى "شيكؿ"، حيث تبقى إلى األبد، بغٌض 

 (ِ)العالـ الدنيكم.

كتحريؼ  -عميو السبلـ -ع الديف الذم جاء بو هكسىبعد ضياكتجدر اإلشارة إلى أنو 

ة، فدخؿ هعتقد التناسخ إلى التكراة، كاف هف السيؿ أف تتغمغؿ العقائد الكثنية إلى الديانة الييكديٌ 

 الديانة الييكدية، ككجد لو دعائـ في الييكدية كهف ىذه الدعائـ: 

 ، كىيخر هضطربة كغاهضةفعقيدة الييكد في اليـك اآل ،ط الييكد في اليكـ اآلخرتخبٌ  .ُ

 نكار هنيا إلى اإلقرار كاإليهاف.أقرب إلى اإل

 ةالعصا النار لف تهٌس  ة كالنعيـ ليـ، كأفٌ الجنٌ  فٌ إار، فيـ يقكلكف ة كالنٌ في الجنٌ ط الييكد تخبٌ  .ِ

 .هعدكدة ان هنيـ إال أياه
                                                 

ٔ
٠ؼمٛخ"جٌػحٟٔ"جذِٓٓؼٛو،ِٓػٍّحءجٌمرَّحالٖ،ٌٚٗػىزِإٌفحش"66ٓٛ٘ٔ-٠ٔ6ٓ7ؼمٛخأذٛقظ١ٍز"(

ٚجٌمرَّحالٖ. جٌطٌٛجز ػٓ ٠ٕظٍ: جٌٛ٘حخ، ػرى ،يٕسٕػح انيٕٓد ٔانيٕٓديح ٔانصٓيَٕيحج١ٌٍّٓٞ، ص٘ؼ ،

ٕ6ٕ.
  .3٧، ص ٕ، جالمصدر السابق( ٕ
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ف بخمكد الركح هف آكهنيـ هى هف بتناسخ األركاح، آ فٍ فهنيـ هى ط الييكد في هعتقد البعث، تخبٌ  .ّ

بعض األركاح كحدىا ىي التي تيبعىث كال ييبعىث البعض  اإليهاف بأفٌ  كحساب دكف بىٍعث، أك

 بيـ. الهكتى يحيكف بعد الهكت في عالـ خاٌص  اآلخر، أك اإليهاف بأفٌ 

تدعـ  -سة عند الييكدكىي الكتب الهقدٌ  -كجكد نصكص في التكراة كنصكص في التمهكد  .ْ

 ىذا الهعتقد. 

فؽ هع الييكد في الركح، فقد ذكركىا في كتابيـ التمهكد بها يكافؽ أىكاءىـ، كيتٌ  طتخبٌ  .ٓ

 نزعتيـ

إلى الجحيـ  ركح الييكدم الهرتد تنتقؿ إلى الحيكاف أك النبات، ثـٌ  فٌ إقالكا حيث العنصرية، 

بعد  كدمٌ ترجع إلى جسد اليي ف، ثـٌ يإلى الكثني إلى الحيكاف، ثـٌ  تعكد إلى الجهاد، ثـٌ  ب، ثـٌ عذٌ لتي 

الذم ىك انتقاؿ الركح إلى  بالنسخ :الييكد يقكلكف ف أفٌ يٌ ر، فهف خبلؿ ىذا النص يتبأف تتطيٌ 

 بالفسخ :كح إلى حيكاف آخر، كيقكلكفبدف إنساني آخر، كيقكلكف بالهسخ: الذم ىك انتقاؿ الرٌ 

الجهاد، كلكف كح إلى الذم ىك انتقاؿ الرٌ  بالرسخ :لركح إلى النبات، كيقكلكفالذم ىك انتقاؿ ا

مؽ خٍ يي  فٍ هى  في جسد الييكدم، ككأفٌ  يارة كالنقاء تحؿٌ لغير الييكدم، كعندها تصؿ الركح إلى الطٌ 

فيو هف  ها هف أف يككف ييكديان، فيـ قالكا بالتناسخ كلكف هف خبلؿ نزعتيـ العنصرية، كأفٌ  البدٌ 

 ة هف خكاٌص النعيـ خاصٌ  ى ينعـ في الحياة األبدية، ككأفٌ خير أك رحهة إنها ىك لمييكدم حتٌ 

قاب، كىك ها يقكلكف بالتناسخ لتحقيؽ الثكاب كالع "القبااله"الييكد ال ينعـ فيو غيرىـ، كفي كتاب 

" فالثكاب لئلنساف الخي ر بحمكؿ ركحو في جسد إنساف خي ر، يعرؼ بقانكف الجزاء "الكارها

ى في جهاد أك حيكاف.   ك حتٌ رير، بحمكؿ ركحو في جسد إنساف كضيع، أكالعقاب لئلنساف الش  
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 ةاسخ األرواح في الديانة المسيحي  المبحث الثاني: تن

، -بلـعميو السٌ  –ى، نسبة إلى الهسيح ف عمى أنفسيـ ىذا الهسهٌ ك أطمؽ الهسيحيٌ 

اب، أك صارل، أك أىؿ الكتة، كأها في القرآف الكريـ فيطمؽ عمييـ النٌ كف ديانتيـ بالهسيحيٌ كيسهٌ 

، كىـ ييربكف هف ىذه التسهية، ـٌ اىـ القرآف نصارل عمى سبيؿ الذٌ كقد سهٌ  (ُ)أىؿ اإلنجيؿ،

ة، كىي تسهية ال نٌ فمـ ترد ىذه التسهية في القرآف كال في السٌ  (ِ)كف أنفسيـ بالهسيحييف،فيسهٌ 

طمؽ ى أف يي لى كٍ ألى رؾ، فاكتبديميـ التكحيد بالشٌ  -بلـعميو السٌ –تكافؽ كاقعيـ لتحريفيـ ديف الهسيح 

ا فة عهٌ طمؽ عمى الديانة الهحرٌ فالهسيحية: هصطمح حادث أي  (ّ)عمييـ نصارل، أك أىؿ الكتاب،

ىك اإلسبلـ  -بلـعميو السٌ  –، فالديف الذم جاء بو عيسى-عميو السبلـ –جاء بيا عيسى 

جاء  -بلـعميو السٌ -عيسى عمى أفٌ  ا يدؿٌ كالتكحيد، كاإلسبلـ ىك ديف جهيع األنبياء، كههٌ 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ  باإلسبلـ قكلو تعالى عف الحكارييف:

  (ْ) ٕ٘آل عمران:  چجئ  

الديف الذم  ألفٌ  بة إلى ها يطمقكنو ىـ عمى أنفسيـ؛ى الهسيحية نسهسهٌ  كقد استيخدـ

 ى قد أطمقكه ىـ عمىبرمء هف ىذا الهعتقد، فسرت هعيـ بهسها  -بلـعميو السٌ -جاء بو عيسى 

 أنفسيـ، لهحاكاة هعتقد دخيؿ عمييـ هف العقائد الكثنية.

فالهسيحية تكصؼ بأنيا  ؛ة العكدة لمتجسد، كليس بغريبى التناسخ في الهسيحيٌ يسهٌ ك 
الترادؼ في آذاف كثير هف  هتقاربتاف إلى حدٌ  "دهسيحية كتجسٌ "ككمهتا  (ٓ)دم"،"إيهاف تجسٌ 

 (ٔ)كغير هفيـك بالنسبة ليؤالء الناس.، ع هبيـد ليا كقبدكف تجسٌ  ةن هسيحيٌ  لدرجة أفٌ  الناس
                                                 

 .ٕٔٔ ص ،نصرانٌةدراسات فً األدٌان الٌهودٌة والالخلف، سعود بن عبد العزٌز، ٌنظر: ٔ)
 .ٔٙٔ، ص رسائل فً األدٌان والفرق والمذاهبالحمد، محمد بن إبراهٌم،  (ٕ
  .ٕٔٔ ص ،دراسات فً األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌةالخلف، سعود بن عبد العزٌز،  (ٖ
  . ٓٙٔ، ص رسائل فً األدٌان والفرق والمذاهب( الحمد، محمد بن إبراهٌم، ٗ
، ٔ، ترجمة نبٌل صبحً، دار القلم، الكوٌت، ط رة تجسد اإلله فً المسٌحأسطو( ه ك، جون، وآخرون، ٘

  .  ٧ٕ، ص  ه٘ٓٗٔ
 .٥ٕص  المصدر السابق، (ٙ
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 بقيٌ د، كالكجكد السٌ ف إشارات كثيرة عف عقيدة العكدة لمتجسٌ س يتضهٌ كاإلنجيؿ الهقدٌ 

 ( ُ)د، كهف ىذه اإلشارات:في بناء عقيدة العكدة لمتجسٌ  ان ههي ان لمركح الذم يعتبر عنصر 

يستعبد  ككبير ،شعبشعب يقكل عمى  ،شعباف ع هنيهاتفرٌ ي أحشائؾ أهتاف،في "

كح استطاعت هعرفة الهستقبؿ هف هعرفة الهاضي، فيها سبؽ الرٌ  كتفسير ذلؾ: أفٌ ( ِ)".لصغيرا

 ( ّ)دات.ليا هف تجسٌ 

ركع في أعهالو القديهة. هنذ األزؿ أنا ىك، خمقو، هف قبؿ الشٌ  ءً دٍ هنذ بى  بٌ "اقتناني الرٌ 

لدت جج كالينابيع الغزيرة الهياه. كي ف الم  لدت هف قبؿ أف تتكك هنذ البدء قبؿ أف تكجد األرض. كي 

تربة رض بعد، كال البرارم كال بداية إلرت الجباؿ كالتبلؿ. إذا لـ يكف قد خمؽ األهف قبؿ أف تقرٌ 

يكـ لذتو، أفيض بيجة دائهان أهاهو. هغتبطان  الهسككنة. كنت عنده صانعان هبدعان، ككنت كؿٌ 

أييا األبناء، إذ طكبى لهف يهارسكف  صغكا إليٌ اتي هع بني آدـ. أبعالهو الهسككف، كهسرٌ 

 ( ْ).طرقي. استهعكا إلى إرشادم، كككنكا حكهاء كال تتجاىمكه"

د أبيات هف شعر غاهض فقدت هعناىا، لكف إذا ذت ىذه األقكاؿ عمى أنيا هجرٌ خً أي  فإف

عف طريؽ ذاكرتيا  ث عف هصدرىا الخاٌص ؿ ركحان إنسانية تتحدٌ ت عمى أنيا تهثٌ خذً أي 

ة إلى فرحتيا عاتيا الحارٌ سطر فييا يعطي هعنى هنطقيان، بها في ذلؾ تطمٌ  كؿٌ  لبلشعكرية، فإفٌ ا

د عمى األرض، كليفتيا عمى أف تستعيد القديهة في األبدية في كنؼ خالقيا قبؿ أف تتجسٌ 

 (ٓ)باع الحكهة.تٌ رؽ اإلليية، كسهاع التعميـ، كاهكانتيا القديهة تمؾ عف طريؽ حفظ الطٌ 

                                                 
 .ٕٗص  ،فً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمعبٌد، رء وف،  (ٔ
 .ٖٕ، عدد ٕ٘، اإلصحاح ٖٔ، ص سفر التكوٌنالكتاب المقدس،  (ٕ
 . ٕٗص  ،ً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمفعبٌد، رء وف، ٌنظر:  (ٖ
 (.ٖٕ-ٕٕ، عدد )٥، اإلصحاح ٧٥ٕ، ص سفر األمثالالكتاب المقدس،  (ٗ
  .ٕ٘ص ، فً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمعبٌد، رء وف، ( ٘
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شيء.عمى أني أقكؿ لكـ: قد جاء إيميا، كلـ يعرفكه....  إيميا يأتي قببلن كيصمح كؿٌ  " إفٌ 

د الهسيح يٌ إعبلف هف السٌ  ٌص في ىذا النٌ ( ُ)،عندئذو فيـ التبلهيذ أنو كمهيـ عف يكحنا الهعهداف"

ف ي هنذ أكثر هكفٌ ا الهعهداف الذم كاف هعاصران لو ىك بنفسو إيميا الذم كاف قد تي يكحنٌ  هف أفٌ 

  ( ِ).قرنان سابقان كعشريف  ةً أربع

د الهسيح، يٌ عنيا األنبياء ككاف يؤهف بيا الييكد، كأيدىا السٌ  أى فعكدة إيميا إلى الحياة تنب  

جسهان هاديان جديدان،  ان خذا الهعهداف، هتٌ هاء عاد إلى األرض كيكحنٌ فإيميا الذم رفع إلى السٌ 

ا ، فقد كاف بيف إيميا كيكحنٌ (ّ)شكنة الهظير هثبلن ابؽ، كخده السٌ بتجسٌ  هعينةن  زاتو هظيران ههيٌ 

  (ْ)حراء.اف العزلة كاالعتكاؼ في الصٌ تشابو في الطبع، كفي الهمبس، ككاف كبلىها يحبٌ 

اعتقاد العكدة  ا ال ريب فيو تاريخيان أفٌ أنو ههٌ  خبلؿ ىذه النصكص كتفسيراتياهف يتبٌيف 

د يٌ السٌ  ألفٌ  (ٓ)؛دد الهسيح العكدة لمتجسٌ يٌ ينكر السٌ د كاف شائعان كراسخان عند الييكد، فمـ لمتجسٌ 

ر لمعكدة ر ألحكاـ الناهكس، كلـ يتنكٌ الهسيح لـ يأت لينقض الناهكس بؿ ليكهؿ، فمـ يتنكٌ 

 ( ٔ)د.لمتجسٌ 

عكدة األركاح تككف بسبب الهمؿ هف التأهؿ  د أفٌ كال يرل أصحاب عقيدة العكدة لمتجسٌ 

 العكدة تككف دائهان بهثابة عقكبة اإللو لدييا، كال يركف أفٌ  في عظهة اإللو، أك بسبب فتكر حبٌ 

عمى غرائزه التي  ادن ر كيصبح سيٌ هفركض عمى اإلنساف لكي يتطكٌ  فتكرار الكجكد األرضيٌ 

كىذا الكجكد العكدة لمتجٌسد لمتخٌمص هف الخطيئة،فيـ يقكلكف بالخميقة آدـ كسبللتو، استعبدت جدٌ 

هف ذلؾ بكثير، كلكف ىذه اإلقاهة  ط أقؿٌ كفي الهتكسٌ  ،ف هائة عاـألكثر ه ال يهتدٌ  األرضيٌ 

                                                 
 (.ٖٔ-ٔٔ، عدد )٧ٔ، اإلصحاح ٧ٕ، ص إنجٌل متىالكتاب المقدس،  (ٔ
 .٥٘ ص العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،د العزٌز، جادو، عب (ٕ
 .ٓٙ، ص المصدر السابق (ٖ
 .3ٕص  ،فً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمعبٌد، رء وف،  (ٗ
 .٧ٕ، ص المصدر السابق (٘
 .٥٥ٔص  ،رالتقمص وأسرار الحٌاة والموت فً ضوء النص والعلم واالختباالباشا، محمد خلٌل، ٌنظر: ( ٙ
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أطكؿ  هيبلتو  لذا أعطي اإلنسافي عمى الغرائز؛  صر النيائيٌ القصيرة ال تكفي لمكصكؿ إلى النٌ 

 ى هكتان، كهف الصحيح أفٌ نكهة هنيا تسهٌ  ، ككؿٌ اليكهيٌ  كـً هف النٌ  أعهؽى  كثيران، تقطعيا فترات نكـو 

ىذا النسياف هف صكر العناية  كجكد سابؽ، كلكفٌ  يككف هصحكبان بنسياف كؿٌ الكجكد البلحؽ 

ة يهكت هرة أخيرة كال ؿ التطكر، كعندها يبمغ اإلنساف هستكل الطيارة الحقٌ ألنو يسيٌ  ،اإلليية

 ( ُ)يعكد ثانية إلى الحياة عمى األرض.

كلى التي نزلت هف غيرىا عف الخطيئة األ د أضكاء أكضحى تمقي عقيدة العكدة لمتجسٌ  ك

قو تو ىك الذم سقط لتعمٌ برهٌ  ة، فالجنس اإلنسانيٌ كح إلى حياة الهادٌ ببني البشر، هف حياة الرٌ 

و كمٌ  اء ىك كناية كاضحة عف الجنس البشرمٌ ة، كالحديث عف آدـ كحكٌ يكات األرضيٌ بالشٌ 

مي الهكت ، كبحسب تعاليـ االعتقاد تهضي حقبة طكيمة جدان هف العيش الذم ييهاهتضاهنان هع

ة أك لمركح بيف الجنٌ  النيائي   عاليـ الهصيرى بحسب ىذه التٌ  دي حدً هباشرة، كالحساب األخير الذم يي 

لى أفٌ  بحسب ىذه التعاليـ -هف الجائز  ،كقت الحساب األخير يحؿٌ  النار، أك الهطير، كا 

 ( ِ)ر الركح.ر في تطكٌ أف يحدث تغيٌ  -نفسيا

د، كاستدالؿ س عف العكدة لمتجسٌ ي الكتاب الهقدٌ صكص الكاردة فف النٌ كلكف بالرغـ هى 
قد أعمنيا  -بلـعميو السٌ –د الهسيح يٌ السٌ  ة هعتقدىـ، كأفٌ أصحاب ىذه العقيدة بيا عمى صحٌ 

 بعض الهسيحييف قد أنكركا ىذا الهعتقد، ككصفكه بأنو ىرطقة، ككانكا يركف أفٌ  إال أفٌ  ،صراحة
الهطمقة في الخمؽ كاإلنشاء، كفي الثكاب كالعقاب، كفي  في إنكاره هزيدان هف اإلقرار هلل بسمطاتو

 ( ّ). تكزيع الهكاىب كاألرزاؽ، كفي حكـ الككف ببل نكاهيس كال ضكابط
أنكر ىذا الهعتقد إنها أنكره  فٌ هى  فٌ د قالكا: إأصحاب هعتقد العكدة لمتجسٌ  كلكفٌ 

 العتبارات، كهف ىذه االعتبارات: 

                                                 
 .ٖٙص  ،فً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمعبٌد، رء وف، ٌنظر:  (ٔ
 .3ٖ، ص المصدر السابق (ٕ
 .ٖٗ ص ،المصدر السابق (ٖ
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 هزيد هف الييهنة عمى أفئدة البشر؛كفؿ "ألرباب الهذاىب" الالهعتقد ي إنكار ىذا أكالن: إفٌ 

التمكيح بالنار األبدية التي قد تنتظر البشر بعد الهكت هباشرة، هختمؼ تهاهان في كقعو  ألفٌ 

عمى النفكس عف التمكيح بهجرد التطكر نحك ها ىك أسهى كأفضؿ عف طريؽ احتهاؿ العكدة 

يؿ التمكيح بالغفراف الذم بهقدكرىـ أف يهنحكه هف السٌ  ،د، ففي الحالة األكلىالهتكررة لمتجسٌ 

ة غفراف فيك هنحة التطكر الطبيعي لصاحبو فإنو إف كاف ثهٌ  ،لمهؤهنيف، أها في الحالة الثانية

 ال هنحة هف أحد البشر. 

ص هف العبكدية متخمٌ ل د إيجاد الحؿٌ هف خبلؿ عقيدة العكدة لمتجسٌ  كفقد حاكؿ الهسيحيك 

 مييـ.ضت عرً التي في 

التسميـ بيذا الهعتقد يفتح الباب كاسعان لتدخؿ هفاىيـ العمـ كالفمسفة، كآفاؽ  فٌ ثانيان: إ

ة سمطاف رجؿ د قكٌ ىذا الهعتقد ييدٌ  سع لدخكؿ ىذه الهفاىيـ، فضبلن عف أفٌ رجؿ االعتقاد ال تتٌ 

مـ، كلك لرجؿ االعتقاد ال ينازعو فيو فمسفة أك ع االعتقاد عمى النفكس، فيذا السمطاف حؽٌ 

  (ُ).ان كانت الفمسفة صادقة كالعمـ ثابت

أنو  دى جً إليو هف الناحية العمهية كالفمسفية، كي  رى ظً إذا ني  ،دهعتقد العكدة لمتجسٌ  فٌ ثالثان: إ

ى، كهعتقد ب اإللهاـ بنكاح كثيرة هف فمسفات كهف عمـك شتٌ عهيؽ الغكر بعيد األطراؼ، يتطمٌ 

 ة جكانبو.إنساف لدراستو في كافٌ  ىذا شأنو هف الهحاؿ أف تتسع آفاؽ كؿٌ 

زة "ألرباب الهذاىب" هة الههيٌ ة جهيع الهفاىيـ الهتكارثة ىي السٌ ؾ بصحٌ التهسٌ  فٌ رابعان: إ

كشؼ جديد هيها  هف خصائصيـ هقاكهة كؿٌ  فإفٌ  ر هف األهكر، كلرجاؿ العمـ أيضان؛في كثي

 ( ِ)كانت عناصره كاضحة كثابتة.

                                                 
 .٥ٖ ، صفً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمعبٌد، رء وف، ٌنظر: ( ٔ

 .٥ٖ ص ،فلسفة والعلمفً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والعبٌد، رء وف، ٕ)
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ؽ بالهذىب فاسدة تتعمٌ  ىناؾ اعتقاداتن  فٌ د، قالت إلمتجسٌ كالهسيحية التي قالت بالعكدة 

صطمح عمى كهف ىذه الهعتقدات الفاسدة ها ا -دالعكدة لمتجسٌ -بالكالدة الثانية  الرئيسي الخاٌص 

ص األركاح" كهذىب "أشقاء أك شقيقات النفس" كاالعتقاد بالعكدة االختيارية تسهيتو "تقهٌ 

ائع بيف عاهة الناس، إنها ىي هعتقدات زائفة ال الشٌ  عبيٌ الشٌ  د، فيذه الهعتقدات بهفيكهيالمتجسٌ 

تو ؽ رغبر، أك أف يحقٌ البعض لو أف يختار كأف يقرٌ  ة، كأها االعتقاد بأفٌ حٌ نصيب ليا هف الصٌ 

في ىذه الحياة  ان د ثانيان، فيك اعتقاد هف الحساسية يجعؿ اإلنساف كها لك كاف هطالبفي أف يتجسٌ 

 ( ُ)أف يهكت باختياره. في بأف يككف لو الحؽٌ 

تهاهان عف  د األرضي، بالهفيـك الهحدد الهستقؿٌ دت عقيدة العكدة لمتجسٌ جً كبذلؾ قد كي   

د عند الهسيحية فالعكدة لمتجسٌ  ،(ِ)ص أركاح الحيكانات كالنباتاتهفيكـ التناسخ، أك تقهٌ 

 اقتصرت عمى انتقاؿ الركح هف جسد إنساني إلى آخر، كىك ها يعرؼ بالنسخ. 

 ابقة، أك رؤل الرائيف، أك أمٌ ر الحيكات السٌ د عمى تذكٌ كال تعتهد هعرفة العكدة لمتجسٌ 

، كقانكف الكالدة الثانية يهكف أف نراه كىك يعهؿ هف هرجع آخر يهكف أف يككف هكضع شؾٌ 

، شيء حيٌ  كقت هع تعاقب األياـ كالميالي، كبهركر الفصكؿ األربعة، كفي كؿٌ  حكلنا في كؿٌ 

ككف، حيف الحياة كالهادة خبلؿ فترات النشاط كالخهكؿ، في الحركة كالسٌ  ف تهرٌ هكا كفي كؿٌ 

اإلقباؿ كاإلدبار، عند الذىاب كاإلياب، كاالستهرار كالتكقؼ، النهك كالفناء، كقبؿ النهك هرة 

 ؾ كؿٌ ستثنى اإلنساف هف ىذا القانكف العاـ؟ حينها يتحرٌ أخرل، فيؿ ىناؾ سبب يقتضي أف يي 

                                                 

 .٧3 ص العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز، ٔ)

 .ٓٗص  ،فً العودة للتجسد بٌن االعتقاد والفلسفة والعلمعبٌد، رء وف، ٕ)
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 ، يهكف الكشؼ إلى حدٌ (ُ)ىذه الدكرات الهنظهة هتقيدان بقانكف "العالـ الكبير" شيء ضهف حدكد

  .ِ"العالـ الصغير"ها عف أعهاؿ 

 و؛الهنتشر في الككف كمٌ  في اإلنساف كالهبدأ الركحيٌ  الهبدأ الركحيٌ  فٌ كهعمكـ أ

كف في العناصر، كذلؾ القكل كالعهميات بشأف الك فاإلنساف عالـ صغير هظير في نفسو كؿٌ 

الهكجكدات، كال  ؽ بكؿٌ ة فيها يتعمٌ حدة الركحيٌ تو الهادية هنيا كاإلليية، ىذه الفمسفة تثبت الكى تهاهيٌ 

يا، اهلل يككف في خبلؿ األشياء كمٌ  تعتبر أفٌ  بؿ، األلكىيةتعتبر الطبيعة أنيا هنفصمة عف 

 الحقيقية هتطابقةه  وً ركح اإلنساف نفسً  ات الككف الهادم، ليذا فإفٌ ذرة هف ذرٌ  هكجكد في كؿٌ 

دنيا هف الكجكد  في الجكىر، أك هع النفس الكاحدة الككنية، كفي كؿٌ  األلكىيةكهتهاثمة هع 

اإلنساف يهتمؾ جسدان طبيعيان ألجؿ  كبيذا فإفٌ  ناسبان لتمؾ الدنيا؛تهتمؾ الركح شكبلن أك جسهان ه

 ان ألجؿ العالـ الركحي، كلكفٌ حيٌ ، كجسدان رك ، كجسدان نفسيان ألجؿ العالـ النفسيٌ العالـ الهادمٌ 

ـى  في الحقيقة، لكف عدـ إدراكو ( ّ)ثبلثةو  اإلنساف ال يعرؼ الجسديف اآلخريف، فيك يقطف في عكال

، كتككف بشأنيا في كعيو الخارجي إنها ىك بسبب عدـ ترابط ىذه األجساـ عمى نحك كاؼو 

 ( ْ)ا.همكات اإلنساف العقمية الداخمية باقية كاهنة كغير هكشكؼ عني

 لذم يخضع لمكالدة الثانية؟ اكىك: ها  -سؤاؿ–د كيدكر حكؿ هصطمح العكدة لمتجسٌ 

ىذه األرض  د ليس الرجكع إلىالهقصكد بالكالدة الثانية عند أصحاب العكدة لمتجسٌ لعؿ 

ة بههيزاتيا الجسهية كالنفسية خصيٌ د ثانية كها كانت، فيذه الشٌ ألنيا ال تتجسٌ  بأنفسيـ الحالية؛

                                                 
العالم الكبٌر: هو الكون المنظور، وٌطلق علٌه "العالم الخارجً"، والعالم الصغٌر: هو اإلنسان بوصفه ( ٔ

العودة للتجسد فً جادو، عبد العزٌز، مصغرة عن العالم الكبٌر، وٌطلق علٌه " العالم الداخلً".  صورة
  . ٥ٓ صهامش  المفهوم العلمً الحدٌث،

 .3٧ ص ،المصدر السابق (ٕ
، وعالم مادي(. ٖ ًّ  ( ) عالم نفسً، وعالم روح
 (.٧ٕ-ٕٙص) التقمص فً الكتاب المقدس العهد الجدٌد،جاٌمس، براٌز، ٌنظر:  (ٗ
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بللة كالعقيدة كالجنس كالنظرة إلى الحياة ال تعكد ثانية، مية، كباالسـ الذم أطمؽ عمييا كالسٌ كالعق

كيطرح بالهكت الجسـ الترابي كال يبعث ثانية، كها ينظر إليو الهرء ىنا عمى األرض عمى أنو 

أنيا  ىذه هتهيزة تهاهان عف الجسـ الهادم كلك ة، بؿ إفٌ ركحو، ليس في حقيقة األهر ركحو الحقٌ 

ألنو فافو  ؛هصيره إلى الفناء فإفٌ  ،و، كىي ال تهكت ألنيا خالدة كأزلية، بعكس الجسـتحتمٌ 

ألنيا  ؛ف أف تككف لو نياية، أها الركح فإنيا أزلية كخالدةفإنو يتعيٌ  ،لو بداية بطبيعتو، كبسبب أفٌ 

 ( ُ)ليس ليا بداية كلف يككف ليا نياية.

نها ىك هتٌ ، ال ال هادمٌ  فالركح كائف هعنكمٌ  صؿ بالجسد كصمة يدخؿ كال يخرج، كا 

خبلؿ الدرجات  أف تهرٌ  هس بالهرآة، كالركح إف استطاعت بعكدتيا عمى ىذا العالـ الهادمٌ الشٌ 

 كتصؿ إلى الكهاؿ الهثالي، فقد يككف هف األفضؿ أف يطيؿ اهلل حياة الركح في العالـ الهادمٌ 

ف النعـ اإلليية، كلف يككف ضركريان ليا أف إلى أف تحصؿ عمى الكهاالت، كتناؿ ها تبتغي ه

تذكؽ كأس الهكت، أك أف تحرز حياة ثانية، فالعكالـ اإلليية هطمقة، سرهدية، النياية ليا، 

ىا حدكد ىي ه حدكد، كال تقيده ىذه الحياة الفانية بقيكد، كالعكالـ الركحية ال تحدٌ كاالرتقاء ال تحدٌ 

نها ىي عكدة جاألخرل، كال تقيدىا أية قيكد، فالرٌ  عة إذان ليست عكدة الجكىر أك الهاىية، كا 

نها ىي عكدة كهاالتو، كعكدة  "يسكع"ال تعني عكدة شخص  "يسكع"الصفات، كعكدة  الفعمية، كا 

، كلكنيا "إلياس"ال يعني بحاؿ العكدة الفعمية لشخص  "يحيى بف زكريا"بشخص  "إلياس"

 (ِ)."يحيى"كصفاتو ظيرت في  "إلياس"باألحرل كهاالت 

 هنيا:ك  ،"الكارها"س تشير إلى نصكص في الكتاب الهقدٌ ثٌهة  :عند الهسيحية "الكارها"

                                                 
 (.٥ٔ-٥ٓ) ص العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز،  (ٔ
 .٥ٖ ص العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز، ٌنظر:  (ٕ
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  (ُ)"بالكيؿ الذم بو تكيمكف يكاؿ لكـ"

، ف يزرع لجسده، فهف الجسد يحصد فسادان هى  فإفٌ أيضان. يحصد  فإياه ،اإلنسافها يزرعو  كؿٌ "

  (ِ)أبدية"يزرع لمركح فهف الركح يحصد حياة  ف كهى 

خذ الجسد أداة لو في اإلنساف أك الجكىر اإلليي الكاهف فيو إنها يتٌ  فٌ شؾ في أال

الركح  حيكات هتعاقبة، في هسيرة اختبار كارتقاء، لكي يستكهؿ سعادتو األزلية باستكهاؿ رقيٌ 

 ة تستتبعؼ، كىذه الحريٌ صرٌ ية التٌ عو بحرٌ عقميان كعمهيان كأدبيان، ككمها تقدـ في هدارج رقيو زاد تهتٌ 

صبلح نفسو، أعهالو، إنيا تهكٌ  مو تبعاتً تحهٌ  نو هف أف يفعؿ ها يشاء الكتساب الهعرفة كا 

عادة بنسبة عزهو كصبلبة إرادتو كسرعة تقدهو، كتحققو في ذاتو، ريؽ إلى السٌ فيختصر الطٌ 

طبيعتيا  ة بكؿٌ ببيٌ فالثكاب كالعقاب ال كجكد ليها عمى ىذا الصعيد إال في الذىف فقط، إنيا السٌ 

 ( ّ)بساطتيا.ك 

ى ص هف نقائصو كديكنو كيكتسب الفضيمة كالهعرفة، كلكف ال يتسنٌ ده يتخمٌ كاإلنساف بتجسٌ 

ة، ففي الحياة هصاعب ة الكىهيٌ ال النظريٌ  ،لو أف يصؿ إلى ذلؾ إال بالههارسة العهمية الجادة

ربة ها فييا هف هعاناة كتج في كؿٌ  يجب أف يهرٌ  كهتاعب كتباينات كأسرار ال حصر ليا،

، كثيران ها يخطئ كاختبار كجيد صادؽ دائب طكيؿ الهدل، كفي سياؽ ىذه الههارسة الطكيمة

ى الهتناقضات التي ر كينيض، كيبطئ كيسرع، كيقع في شتٌ عثٌ تككثيران ها يصيب، كي اإلنساف

ره، كصانع الحديد الذم ال يصير حدادان إال بعد هنيا ها يقدهو في هسار ترقيو كهنيا ها يؤخٌ 

ىذا  عب، كسمسمة طكيمة هف األخطاء كالحركؽ كاألذل في جسهو كيديو، كؿٌ ف هديدة هف التٌ سني

                                                 
 .٥ٖ، عدد ٙ، اإلصحاح 3ٖ، ص إنجٌل لوقاالكتاب المقدس،  (ٔ
 (. ٥-٧، عدد )ٙ، اإلصحاح ٥ٕٕ، ص الرسالة إلى مؤمنً غالطٌةالكتاب المقدس،  (ٕ
 .٧ٕٔ ص العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز،  (ٖ
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و كذلؾ، إنيا أطكار تتعاقب عمى اإلنساف في رحمة يى ى كال ثكابان إال إذا شئنا أف نسهٌ عى دٍ ال عقابان يي 

  (ُ)داكؿ بيف سرائيا كضٌرائيا.تىا، كيالحياة الطكيمة فيذكؽ حمكىا كهرٌ 

ببية يصبح عندئذو هركبان، قانكف السٌ  فإفٌ  ،تمحؽ ىذه الههارسة ضرران باآلخريفأها عندها 

ر أدبيان بنسبتيا كيتألـ، ؼ كراءىا عقابان لمهسيء كانعكاس إساءتو عميو، فيتعثٌ اإلساءة تخمٌ  أم أفٌ 

ر كالتعكيض لو، كتقدهو األدبي بنسبة صبره كيعقد عميو دينان يجب كفاؤه، كتخمؼ ثكابان لمهتضرٌ 

تعبير أرضٌي هادٌم، كهبدأ السببية هبدأ الثكاب كالعقاب ىك  عمى اإلساءة، كبذلؾ يبدك جميان أفٌ 

 ( ِ)" يذىب أبعد هف ذلؾ فينتظـ سٌر السمكؾ الثابت في هسيرة الحياة ىنا كىناؾ.الكارها"

 صات التي ينبغي أف تهر  "بالمعنة": كىي الدكرة الفسيحة هف التقهٌ  "الكارها"ى سهٌ كتي 

 ( ّ)ليا الركح قبؿ أف تستعيد الحالة اإلليية.خبل

ر عنيا في الجينية، أك ر عنيا في البكذية ، أك "النجاة" كها يعبٌ عبٌ أها "النرفانا" كها يي 

عيـ هاء"، كىي حالة النٌ ة "بالسٌ ة، فيعبر عنيا في الهسيحيٌ ر عنو في اليندكسيٌ "الخبلص" كها يعبٌ 

فالخبلص في الهسيحية ىك حرية  (ْ)ؽ هف عجمة الكالدة،اإلليية الهكتسبة بالركح، عندها تعت

كضرب أهثاال  "يسكع"كفي ذلؾ عم ـ  ،كهخمص "يسكع"ر هف عبكدية الكالدة هف جديد، كيصكٌ 

ؽ بلح" كىك األداء الكاهؿ فيها يتعمٌ ر عنو "بالصٌ د: ىك ها يعب  مكؾ الجيٌ د، كالسٌ مكؾ الجيٌ عف السٌ 

كىك كحده يهكنو أف يعتؽ الركح هف الهادة، أم الكجكد  اىر،هير الطٌ بالكاجب في نكر الضٌ 

فتحدث الكفارة: كىي اتحاد النفس اإلنسانية  (ٓ)الحيكاني، كيكقظيا إلى حقائؽ الحياة الركحية،

ة غير كحيٌ النفس الرٌ  الهطيرة هع نفسو الركحية اإلليية؛ أم: أنو يككف "نائب هناب" بهعنى أفٌ 

                                                 
 (.٧ٕٕ-٧ٕٔ)ص العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز،  (ٔ
 .٧ٕٕ، ص المصدر السابق (ٕ
 .ٙٔٔ، ص التقمص فً الكتاب المقدس العهد الجدٌدجاٌمس، براٌز،  (ٖ
 ،.ٙٔٔ، ص المصدر السابق (ٗ

 .٥ٔٔ،  ص التقمص فً الكتاب المقدس العهد الجدٌدجاٌمس، براٌز، ٌنظر: ٘) 
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صيغ هف تراب األرض، أم  ، أك  حيكانيٌ هخمكؽ إنسانيٌ صت ألجؿ النجاة هف اآلثهة تقهٌ 

 ( ُ)ر هف العناصر.تطكٌ 

د هرحمة يهكف أف يطمؽ عمييا "الكهاؿ" حيث يككف لمذاتية التي نقمت كفي العكدة لمتجسٌ 

ىناؾ قدران هعينان هف االختيار  نفسيا هف عجمة الكالدة الثانية الخيار في أف تكلد ثانيان، كها أفٌ 

ف يعيشكف اليكـ فميس ف يككنكف أقرب إلى الكهاؿ، كلكف بالنسبة لمغالبية العظهى ههٌ ليؤالء الذي

نها ىـ يكلدكف ثانية بكؿٌ  ثهة اختيار شخصيٌ   ( ِ)ها في الكمهة هف هعنى "لكارهاىـ". بالهرة، كا 

أها البعث فيك الصعكد هف حالة الكجكد السفمي إلى حالة أسهى، سكاء إذا كاف فردان 

هجهميا، أها فيها يتعمؽ بالدىر أك حقبة العالـ، فالبعث األكؿ: ىك اليقظة إلى أك السبللة ب

الجنس البشرم كمو عند قرب حقبة  الحياة الركحية خبلؿ الدكرة، أها البعث الثاني: فيك يخٌص 

د فيك هعرفة إنساف طبقا لعهمو، كأها اإليهاف بالنسبة لمعكدة لمتجسٌ  العالـ، عندها يتقاضى كؿٌ 

ر األحداث الهاضية، كالخافت الذم تحتفظ بو الركح في حالة غير هفسدة،  أم: تذكٌ ة؛ حدسيٌ 

  (ّ)ة.كحيٌ كىذا يككف بداية الحكهة الرٌ 

 كذلؾ ألفٌ  ا اقتبست ىذا الهعتقد هف الكثنية؛الهسيحية إنه هف اإلشارة إلى أفٌ  كالبدٌ 

ئدىـ الكثنية، فحهمكا إلى يف الذيف دخمكا الهسيحية لـ يستطيعكا فيهيا إال في ضكء عقايالكثن

د، د، كالعكدة لمتجسٌ الهسيحية هعتقداتيـ كأضافكا إلييا ها كجدكه هطابقان ليـ، كهنيا هعتقد التجسٌ 

 (ْ)فباتت الهسيحية ال تكصؼ إال هقترنة بو.

                                                 
 .3ٔٔص ،  التقمص فً الكتاب المقدس العهد الجدٌدجاٌمس، براٌز، ٌنظر: ( ٔ
 .٧3 ص العودة للتجسد فً المفهوم العلمً الحدٌث،جادو، عبد العزٌز،  (ٕ
 .٥ٔٔ، ص الكتاب المقدس العهد الجدٌدالتقمص فً جاٌمس، براٌز،  (ٖ
م، ص ٕٙٓٓ، ٔبٌة، القاهرة، ط ، األفاق العرتأثر المسٌحٌة باألدٌان الوضعٌةعجٌبة، أحمد، ٌنظر: ( ٗ

ٖٗٓ .  
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–الذم جاء بو عيسى  فة عف الديف الحؽٌ قالت الهسيحية الهحرٌ أقكؿ: لقد  كفي الختاـ

ة الهسيحيٌ  كذلؾ ألفٌ  ؛"دالعكدة لمتجسٌ "ى تناسخ األركاح، كلكف تحت هسهٌ  بهعتقد -بلـعميو السٌ 

اإليهاف بالهسيحية  ، كأصبح ىذا الهعتقد أساسيان فييا، كال يصحٌ دمٌ تكصؼ بأنيا إيهاف تجسٌ 

د"، كبذلؾ فإف ي هعتقد "تناسخ األركاح" "بالعكدة لمتجسٌ ه  دكف اإليهاف بيذا الهعتقد، كهف ىنا سي 

 الهسيحية:

كح بيف األجساد البشرية فقط، دكف انتقاليا إلى الحيكانات اقتصرت عمى القكؿ بانتقاؿ الرٌ  (ُ

 أك النباتات، ككيؼ تقكؿ بانتقاؿ الركح إلى الحيكاف أك النبات، كىي إنها قالت بيذا الهعتقد

فتو لخدهتيا، كبذلؾ د اإللو فيو، فقد كظٌ لمقكؿ بحمكؿ ركح اإللو في جسد الهسيح كتجسٌ 

الذم ىك انتقاؿ الركح إلى بدف إنساني آخر، كخرج بذلؾ  بالنسخ :الهسيحية قالتتككف 

 سخ.الهسخ، كالفسخ ك الرٌ 

د، هنيا ها كاف فيو أشارة ت عمى هعتقد العكدة لمتجسٌ ت نصكص في الكتاب الهقدس دلٌ جدً كي  (ِ

لهعتقد د الهسيح عف ىذا ايٌ عميو صراحة، كإعبلف السٌ  إلى ىذا الهعتقد، كهنيا ها كاف يدؿٌ 

 د إيميا في يكحنا الهعهداف.  بتجسٌ 

ة األدياف الكضعيٌ  ة هف العقائد الكثنية، فكها ذكرت سابقان أفٌ تغمغؿ ىذا الهعتقد إلى الهسيحيٌ  (ّ

 يا أيضان .فيرت تأثرت بالهسيحية، كأثٌ 

ص هف العبكدية التي خمٌ تٌ مل د، إيجاد الحؿٌ حاكلت الهسيحية هف خبلؿ عقيدة العكدة لمتجسٌ  (ْ

ص هف الييهنة عمى أفئدة البشر هف قبؿ "أرباب الهذاىب"، ككانت خمٌ عمييا، كالتٌ فرضت 

ال هنحة هف أحد  ،لصاحبو ر الطبيعيٌ الغفراف ىك هنحة التطكٌ  د أفٌ تجد في العكدة لمتجسٌ 

 البشر. ًهفى 
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ص هف سيطرة الغرائز عمى خمٌ ص هف الخطيئة، كالتٌ خمٌ متٌ ل دقالت الهسيحية بالعكدة لمتجس (ٓ

 ف. اإلنسا

ص"، كاعتبرتيها هف الهعتقدات التقهٌ "نفت الهسيحية هصطمح "تناسخ األركاح" كهصطمح  (ٔ

 ؽ بالهذىب الرئيسي الخاص بالكالدة الثانية.الفاسدة التي تتعمٌ 

عمى غرائزه،  ان يدإنها تنتقؿ لتتطكر كترتقي، كيصبح اإلنساف سٌ  ،دفي العكدة لمتجسٌ كح الرٌ  إفٌ  (ٕ

ؼ هف انتقاؿ الركح الثكاب أك العقاب، كال الهمؿ هف التأهؿ فميس بالضركرة أف يككف اليد

 و.في عظهة اإللو، أك الفتكر في حبٌ 

يارة الحقيقية، ى يبمغ اإلنساف الطٌ د ىي هف صكر العناية اإلليية، حتٌ العكدة لمتجسٌ  إفٌ  (ٖ

 كيحصؿ عمى الكهاالت.

ط ىذا الهعتقد د هف خبلؿ الظكاىر الككنية، كرباالستدالؿ عمى هعتقد العكدة لمتجسٌ  (ٗ

 غير.كالظكاىر الككنية بحياة اإلنساف الذم يعتبر العالـ الصٌ 

 ألنيا أزلية خالدة، ليس ليا بداية كلف يككف ليا نياية. ؛الركح في الهسيحية ال تهكت (َُ

في إنكاره  د إنكاران هف بعض الهسيحييف، الذيف كانكا يركف أفٌ لقي هعتقد العكدة لمتجسٌ  (ُُ

مطاتو الهطمقة في الخمؽ كاإلنشاء، كفي الثكاب كالعقاب، كفي تكزيع هف اإلقرار هلل بس هزيد

ف أثبتو ههٌ  دٌ الهكاىب كاألرزاؽ، كفي حكـ الككف ببل نكاهيس كال ضكابط، كلكف جاء الرٌ 

ة، ككجكد نصكص في الكتاب أنكره، أنيـ أنكركه لككنو ال يخدـ أىدافيـ الخاصٌ  فٍ عمى هى 

يسكع جاء ليكهؿ  ده، ككجكده في الييكدية أيضان، ألفٌ عميو كاؼو لمقكؿ بكجك  الهقدس تدؿٌ 

 الناهكس كها قالت الهسيحية.   

ي عمييا، كف س تدؿٌ جدت نصكص في الكتاب الهقدٌ قد كي فالكارها"، قالت الهسيحية "ب (ُِ

ده هف نقائصو كديكنو كيكتسب الفضيمة كالهعرفة، كلكف ال ص اإلنساف بتجسٌ يتخمٌ  "الكارها"
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ة، أها عندها لى ذلؾ إال بالههارسة العهمية الجادة ال النظرية الكىهيٌ ى لو أف يصؿ إيتسنٌ 

 ببية يصبح عندئذو هركبان، أم أفٌ قانكف السٌ  فإفٌ  ؛تمحؽ ىذه الههارسة ضرران باآلخريف

ر ؼ ثكابان لمهتضرٌ اإلساءة تخمؼ كراءىا عقابان لمهسيء كانعكاس إساءتو عميو، كتخمٌ 

ة ببيٌ ، كهبدأ السٌ هادمٌ  لثكاب كالعقاب ىك تعبير أرضيٌ هبدأ ا كبذلؾ فإفٌ  ؛كالتعكيض لو

ل أبعد هف الثكاب كأعطتيا هدن  الكارها"يذىب أبعد هف ذلؾ، فقالت الهسيحية "ب الكارها""

 كالعقاب.

هاء"، كىي حالة النعيـ اإلليية الهكتسبة رت عنيا "بالسٌ قالت الهسيحية "بالنرفانا"، كعبٌ  (ُّ

كالدة، كيطمؽ عمييا "الكهاؿ" حيث يككف لمذاتية التي نقمت بالركح، عندها تعتؽ هف عجمة ال

نان هف ىناؾ قدران هعيٌ  نفسيا هف عجمة الكالدة الثانية الخيار في أف تكلد ثانيان، كها أفٌ 

 االختيار ليؤالء الذيف يككنكف أقرب إلى الكهاؿ.

-نيا جزء هف اهللعف باقي األركاح بأ أركاح الييكد تتهيز ترل الديانة الييكدية أف مقارنة:

، األركاح غير الييكدية ىي أركاح شيطانيةك  ،عزيزة عند اهلل بالنسبة لباقي األركاح فيي -تعالى

 الركح فيك  الركح كائف هعنكٌم ال هادٌم، ال يدخؿ كال يخرج، أها الديانة الهسيحية فترل أفٌ 

 تقال دية، كالييك يايةألنيا أزلية خالدة، ليس ليا بداية كلف يككف ليا ن ؛الهسيحية ال تهكت

بكصفيا  -دالعكدة لمتجسٌ -تناسخ الب قالتفالهسيحية كأها  العنصرية، اهف خبلؿ نزعتيبالتناسخ 

ى يبمغ اإلنساف ىي هف صكر العناية اإلليية، حتٌ  "دالعكدة لمتجسٌ  "إيهاف تجسدم"؛ كذلؾ ألف"

أركاح البشر  اإليهاف بأفٌ ىك : يةالتناسخ عند الييكد، ك يارة الحقيقية، كيحصؿ عمى الكهاالتالطٌ 

بعد هكت الييكدم تخرج ف في جسد إنساف آخر، كتستقرٌ  تعكد بعد الهكت إف عاجبلن أك آجبل

يارة عندها تصؿ إلى الطٌ  حيث أف الركحبالنسخ  :فقالت الييكدية، آخر دناركحو كتشغؿ جس

ى ينعـ في ييكدم حتٌ فيو هف خير أك رحهة إنها ىك لم ها في جسد الييكدم، كأفٌ  كالنقاء تحؿٌ 
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كلكف  ،الرسخك الفسخ ، ك الهسخ: بتفالييكدية قالت بالنسخ لنزعتيا العنصرية كقال الحياة األبدية،

عمى القكؿ بانتقاؿ الركح بيف األجساد البشرية فقط،  قتصرتكأها الهسيحية فقد ا لغير الييكدم،

الهسخ، كالفسخ كلـ تفرض  ،دكف انتقاليا إلى الحيكانات أك النباتات، كبذلؾ قالت بالنسخ

كالييكدية قالت:  عمى غيرىا هف البشر الذيف ال يدينكف بالهسيحية كها فعمت الييكدية، كالرسخ

فالثكاب لئلنساف الخي ر بحمكؿ ركحو في جسد إنساف خي ر،  ؛الكارها" لتحقيؽ الثكاب كالعقابب"

 ،ى في جهاد أك حيكافك حتٌ رير، بحمكؿ ركحو في جسد إنساف كضيع، أكالعقاب لئلنساف الش  

الهسهى عندىا "بالمعنة": كىي الدكرة الفسيحة هف التقٌهصات  قالت "بالكارها"فالهسيحية كأها 

التي ينبغي أف تهٌر خبلليا الركح قبؿ أف تستعيد الحالة اإلليية، لتصؿ الركح إلى النعيـ 

قالت غير الييكديف، ك اإلليي، دكف إيقاع العقكبات القاسية التي فرضتيا الييكدية عمى 

هاء"، كىي حالة النعيـ اإلليية الهكتسبة بالركح، عندها رت عنيا "بالسٌ الهسيحية "بالنرفانا"، كعبٌ 

فالخبلص في الهسيحية ىك حرٌية هف عبكدية الكالدة هف جديد، كفي  تعتؽ هف عجمة الكالدة،

اتية التي نقمت نفسيا هف العكدة لمتجٌسد هرحمة يهكف أف يطمؽ عمييا "الكهاؿ" حيث يككف لمذ

عجمة الكالدة الثانية الخيار في أف تكلد ثانية، أها الييكدية فمـ تفرض الخيار بالكالدة الثانية إنها 

 اكتفت بأف الركح عندها تتطير تحؿ في جسد الييكدم كذلؾ لهف كاف في األصؿ ييكديان. 
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  الباطنية في اإلسالم الحركات عند: تناسخ األرواح لخامسالفصل ا            

 :، بعد التهييدافحثكفيو هب

  اإلسماعيميةالمبحث األول:                             

 الدروزالمبحث الثاني:                             
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 الهنتسبة لئلسبلـ، كالتي قالت بالتناسخ، كأىهيا؛ محركات الباطنيةلىذا الفصؿ  يعرض

كالبد أكالن هف الحديث عف هعنى الباطنية في المغة كاالصطبلح، كلقد ، كالدركز اإلسهاعيمية،

 .تحدثت عف هكقؼ اإلسبلـ هف التناسخ في الفصؿ الثاني هف الرسالة

 :تمييد

: لغة: الباطني ة ،  هف الباطف؛ كالباًطفي ًفيى فيك باًطفه : خى ، كبىطىفى ىك داًخؿي كؿ  شيءو

: ًخبلؼي الظ ٍيًر، كاٍستىٍبطىفى أٍهرىهي: كقىؼى  ذىه ًبطانةن  (ُ)عمى دىٍخمىًتو، كالبىٍطفي  :أىم ؛كأىٍبطىنىو: ات خى

ةن.  خاص 

: ًهف ـي السر  كالخفي اًت، كىك-عز  كجؿ  -أىٍسهاًء الم وً  كالباًطفي الهيٍحتىًجبي عف  ؛ أىم: عاًل

ر كال ييحيطي بو   (ِ)كىٍىـه.أىٍبصاًر الخبلًئًؽ كأىٍكىاًهيـ فبل ييٍدًركيو بىصى

 (ّ).كالباطنية: فرقة هف الشيعة تعتقد أف لمشريعة ظاىران كباطنان، كتهعف في التأكيؿ

لظكاىر  تشترؾ فيو كؿ الفرؽ كالطكائؼ التي تقكؿ بأفٌ  لقب عاـٌ  اصطبلحان: لباطني ةا

 (4)ة بكاطف، يجب األخذ بيا كترؾ الظكاىر.رعيٌ النصكص الشٌ 

ة التي تغمب عمى ىذه الفرؽ كالطكائؼ، ىي: تأكيؿ عاهٌ فة الفالقاسـ الهشترؾ أك الصٌ 

النص الظاىر بالهعنى الباطف تأكيبلن يذىب هذاىب شت ى، قد يصؿ بالهذاىب الباطني ة التي 

خارجة عف إلى حد  التناقض فيها بينيا، بحيث تيصبح الفرؽ الباطني ة  ٌص تيعًهؿ التأكيؿ في النٌ 

    (ٓ)الكفر.هف فرؽ  ةهم ة اإلسبلـ، بؿ فرق

                                                 
  .ٕٗ٘ٔ، ص القاموس المحٌط( الفٌروز آبادي، ٔ
  .3ٕٙ، ص ٖٗج  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الحسٌنً( ٕ
  .ٕٙ، ص ٔ، ج المعجم الوسٌط، ( إبراهٌم مصطفى وآخرونٖ
، أضواء السلف، الرٌاض، دراسات منهجٌة لبعض فرق الرافضة والباطنٌةصوفً، عبد القادر بن محمد،  (ٗ

 . ٔ٘، ص  هٕٙٗٔ،ٔط 
  .ٖ٘، ص دراسات منهجٌة لبعض فرق الرافضة والباطنٌة( صوفً، عبد القادر بن محمد، ٘
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 بٌ لظكاىر القرآف كاألخبار بكاطف تجرل في الظكاىر هجرل المٌ  الباطنية أفٌ قد ادعت ف

كىي عند العقبلء كاألذكياء  ،جمية اؿ األغبياء صكران يٌ كأنيا بصكرىا تكىـ عند الجي  ،هف القشر

شارات إلى حقائؽ هعينة باطف عند ف ارتقى إلى عمـ الكهى  (ُ).الباطنيةبلقبكا لذلؾ  ؛رهكز كا 

ژ  ڑ  چ  عنو التكميؼ كاستراح هف أعبائو، كىـ الهرادكف بقكلو تعالى: الباطنية، انحطٌ 

 بقكليـ: إفٌ  ،كربها هك ىكا باالستشياد عميو  ُٕٓاألعراف: چ  ڑ  ک  ک  ک      ک

ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ :اؿ الهنكريف لمباطف ىـ الذيف أيريدكا بقكلو تعالىيٌ الجي 

، كغرضيـ األقصى إبطاؿ الشرائع؛ فإنيـ إذا انتزعكا عف ٖٔالحدٌد:  چڍ    ڍ    ڇ  ڇ  

ركا عمى الحكـ بدعكل الباطف، عمى حسب ها يكجب االنسبلخ عف العقائد هكجب الظكاىر، قدً 

عصاـ يرجع إليو،  لشرعريحة، فبل يبقى قكاعد الديف؛ إذا سقطت الثقة بهكجب األلفاظ الصٌ 

 (ِ)ؿ عميو.عك  كيي 

كجكف هف أجؿ نثر رؽ التي يسمكيا الهرٌ الكسائؿ كالطٌ  جهيعي  التناسخً  نقمةى  قد استغؿٌ ل

، كهف تمؾ الطرؽ: التجارة كالبعثات التبشيرية، (ّ)التناسخ كأفكاره في الهحيط اإلسبلهي

، باإلضافة إلى (ٓ)، كالتبلحـ الفكرم بيف الهسمهيف كبيف أصحاب الديانات األخرل(ْ)كاليجرة

، إلى غيرىا (ٔ) ىـكعقائد في نقؿ أفكار أىؿ التناسخ دكر هيـٌ  هة كالنقؿ الذم كاف لودكر الترج

غيرىا هف الكسائؿ األخرل التي استخدهيا دعاة التناسخ لبث ىذه البذرة الخبيثة في الهجتهع 

 . اإلسبلهيٌ 

                                                 
ٔ

 .ٔٔػرىجٌٍقّٓذىٚٞ،وجٌجٌىطدجٌػمحف١س،جٌى٠ٛص،ص:قممٗ،فعائر انثاغُيح،أذٛقحِى،ٌغُجٌٟا(
   .ٕٔص  ،المصدر السابق( ٕ
 .ٕٖ، ص تناسخ األرواح أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌه( الخطٌب، محمد أحمد، ٖ
 .3ٕ، ص تناسخ األرواح( الكٌك، مصطفى، ٗ
 .ٔٗ، ص المصدر السابق( ٘
 .ٖٗ، ص أصوله وأثاره وحكم اإلسالم فٌهتناسخ األرواح ( الخطٌب، محمد أحمد، ٙ
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)قاؿ بيذه الضبللة في الهجتهع اإلسبلهي ىـ الس بئي ة فٍ كأكؿ هى 
ٔ
عميان  لدعكاىـ أفٌ  (

جكا لفكرة تناسخ األركاح في العالـ كهف الذيف ركٌ ، (ِ)ر إليان حيف حؿ ركح اإللو فيوصا
األركاح تنتقؿ بعد هفارقتيا األجساد إلى أجساد  أفٌ "فقد كاف يقكؿ:  (ّ)اإلسبلهي أحهد بف حائط

ف لـ تكف هف نكع األجساد التي فارقتيا، كأفٌ رى خى أي  التناسخ إنها ىك عمى سبيؿ العقاب  ، كا 
جهيع أنكاع الحيكاف هحتهؿ لمتكميؼ، فقد كمفيـ اهلل تعالى في الدار التي خمقيـ  كأفٌ ، (ْ)لثكابكا

أطاع في البعض كعصى في  فٍ يـ هى هنفأطاعو بعضيـ كعصاه بعضيـ، ك  ،خمقيـ فييا
ج إلى دار الدنيا عمى صكر هختمفة هف صكر الناس كسائر الحيكانات عمى قدر خرً أي ف ،البعض

يـ ، كهنكانت صكرتو أحسف كآالهو أقؿ  فكطاعتو أكثر  ،كانت هعصيتو أقؿ فٍ يـ هى هنك ذنكبيـ، 
األعهاؿ تنتقؿ ركحو إلى  ؛ فهسيءي (ٓ)كانت صكرتو أقبح كآالهو أكثرفكانت ذنكبو أكثر  فٍ هى 

 ارن كانت أفاعيمو كميا شٌ  فٍ أجساد البيائـ الخبيثة الهرتطهة في األقذار، كالههتينة بالذبح، أها هى 
ركحو  فإفٌ  اكانت أفاعيمو كميا خيرن  فٍ تقؿ إلى جينـ فتعذب بالنار أبد األبد، كهى ركحو تن فإفٌ 

  (ٔ)تنتقؿ إلى الجنة فتنعـ فييا أبد األبد.

كأتحدث اآلف عف أبرز الحركات الباطنية القائمة بهعتقد تناسخ األركاح، كىها: 

 اإلسهاعيمية كالدركز، كذلؾ هف خبلؿ الهبحثيف اآلتييف: 

  

                                                 
ٌَّة هم أتباع عبد هللا بن سبأ الٌهودي، وهو من أهل صنعاء، أمه سوداء، أظهر اإلسالم زمان عثمان  (ٔ بئ السَّ

صلى هللا –وقد تنقل فً بلدان المسلمٌن ٌحاول إضاللهم، وكان ٌقول برجعة محمد  -رضً هللا عنه–بن عفان 

صلّى –وأّن محمداً  ٥٘القصص:  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ وله تعالى:استناداً لق-علٌه وسلم

، دار تارٌخ األمم والملوكالطبري، محمد بن جرٌر، . -علٌه السالم-أحّق بالرجوع من عٌسى-هللا علٌه وسلّم
 .٧ٗٙص  ،ٕج  ، ه٧ٓٗٔ ،ٔبٌروت ط  ،الكتب العلمٌة

. ظهر فً دولة ٖٕٙ، ص ق وبٌان الفرقة الناجٌة منهمالفرق بٌن الفر( البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، ٕ
اإلسالم صنفان قاال بالتناسخ هما:من جملة القدرٌة أحمد بن خابط، ومن جملة الرافضٌة الغالٌة:البٌانٌة 

ص ، المصدر السابقوالجناحٌة، والخطابٌة، والرواندٌة، كلها قالت بتناسخ روح اإلله فً األئمة بزعمهم.
ٕٖٙ. 

قدٌم، ومحدث، والمسٌح هو الذي  إن للعالم إلهان: قال: حائط زعٌم فرقة الحائطٌة، معتزلً،( أحمد بن ٖ
. قد ورد ذكر أسمه فً ٧3ص  ،ٔج  ،لوامع األنوار البهٌةالسفارٌنً، ٌنظر: ٌحاسب الناس فً اآلخرة. 

 بأحمد بن خابط. بعض الكتب
 .ٙٙٔص  ،ٔ، ج األهواء والنحلالفصل فً الملل وابن حزم، محمد علً بن أحمد،  ،( الظاهريٗ
 .3٘ص  ،ٔ، ج الملل والنحل( الشهرستانً، محمد بن عبد الكرٌم بن أبً بكر أحمد، ٘
 .ٙٙٔص ، ٔ، ج الفصل فً الملل واألهواء والنحلابن حزم ، محمد علً بن أحمد،  ،( الظاهريٙ
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اإلسماعيميةل: المبحث األو  

 مية،عقائد اإلسهاعي : تعريؼ اإلسهاعيمية، كأىـٌ ، ىيثبلثة هطالبإلى ىذا الهبحث  ينقسـ

 تناسخ األركاح عند اإلسهاعيمية.ك 

 المطمب األول: تعريف اإلسماعيمية                             

 (ُ)،االعتداؿأكثر هف هيميا إلى  يعة التي جنحت إلى الغمكٌ اإلسهاعيمية هف فرؽ الشٌ 

رؽ الكبرل التي انتسبت إلى التشيع كانتشرت بدعكاه، كأصبحت فيها بعد فرقة كتعتبر هف الفً 

 يعية التي تهثؿ الغمكٌ ، كىي كبرل الفرؽ الشٌ (ِ)"اإلثنا عشرية"يعة اإلهاهية كبرل تنافس الشٌ 

يت هٌ هية، كسي ؿ كذلؾ فرؽ الغبلة الخارجة عف فرؽ األهة اإلسبليع، كتهثٌ شٌ الباطني في التٌ 

يو سكاء هات بإهاهتو بعد أب القائمة، (ّ)ادؽباإلسهاعيمية النتسابيا إلى إسهاعيؿ بف جعفر الصٌ 

  (ْ).هكتو في حياة أبيو أك بعد

فض، بها ينطكم عميو هف أفكار خطيرة، فيـ الرٌ  لحهميـ هعتقدى  (ٓ)كاإلسهاعيمية رافضة

  (ٔ)رافضة، كباطنية، كشيعة إهاهية.

                                                 
 .ٖٔ، ص  ه ٔٔٗٔ، ٥ط  ، الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة،إسالم بال مذاهب( الشكعة، مصطفى، ٔ
ٕ

(جالغٕحػش٠ٍس:ُ٘جالِح١ِس،٠ٚمحيٌُٙ:"جالغٕحػش٠ٍس"ٌىػٛجُ٘أْجإلِحَجٌّٕطظٍِكّىجٌّٙىٞذٓجٌكٓٓ

جٌرغىجوٞ،ػرىجٌمحٍ٘ذ٠ٕٓظٍ:.-ٌػٟهللاػٕٗ-جٌؼٓىٍٞ،٘ٛجٌػحٟٔػشٍِٓٔٓرٗئٌٝػٍٝذٓأذٟؽحٌد

.ٗٙ،انُاخيح يُٓىانفشق تيٍ انفشق ٔتياٌ انفشلح ؽحٍ٘،
تارٌخ الدعوة غالب، مصطفى، ٌنظر:  .٥٘ٔ، وقٌل أنه توفً سنة  هٓٔٔ( إسماعٌل بن جعفر الصادق، ولد ٖ

 .٧ٖٔم، ص 3ٙ٘ٔ، ٕ، دار األندلس، بٌروت، ط اإلسماعٌلٌة
 . 3٘ٔ، ص ٔ، ج  هٕٕٗٔ، ٔ، دار الفضٌلة، الرٌاض، ط أصول اإلسماعٌلٌة( السلومً، سلٌمان عبد هللا، ٗ
٘

طٍٝهللا–ُِٚ٘ؿّؼْٛػٍٝأْجٌٕرٟ-ٌػٟهللاػّٕٙح-(جٌٍجفؼس:ُ٘ج٠ًٌٌٓفؼٛجئِحِسأذٟذىٍٚػٍّ

ٚجْأوػٍ-ٌػٟهللاػٕٗ-ٔضػٍٝجْطهالفػٍٝذٓأذٟؽحٌد-ػ١ٍٍُْٗٚ ٚجظٍٙيٌهٚأػٍٕٗ، ذحّْٗ،

جألشؼٍٞ،أذٛجٌكٓٓػٍٟذٓظٍ:٠ٕ.-طٍٝهللاػ١ٍٍُْٗٚ–جٌظكحذسػٍٛجذطٍوُٙجاللطىجءذٗذؼىٚفحٖجٌٕرٟ

.69،صٔ،ؼيماالخ اإلساليييٍ ٔاخرالف انًصهيٍئّْحػ١ً،
 .٥ٖ، ص دراسات منهجٌة لبعض فرق الرافضة والباطنٌة( صوفً، عبد القادر بن محمد، ٙ
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هف  بنو إسهاعيؿ، ككاف ذلؾ بنص  ا (ُ)ادؽاإلهاـ بعد جعفر الصٌ  أفٌ اعيمية اإلسه تقرٌ ك 

اهتو هف هعمى إ ٌص قبمو إال أنيـ أعهمكا النٌ غـ هف أنو هات كلكنو هات قبمو، كبالرٌ  ،أبيو جعفر

لذم يقكلو اإلهاـ ا ٌص إعهاؿ النٌ  فإفٌ  ؛ذا النص أف تبقى اإلهاهة في عقبوبعده، ككاف إعهاؿ ى

كال  ،رع تهاهان، يجب إعهالياكذلؾ ألنيـ يعتبركف أقكاؿ اإلهاـ كنصكص الشٌ  ؛هالوأكلى هف إى

  (ِ)يسكغ إىهاليا.

، (ْ)رهدينيةخ، كالية  هٌ رً ، كالخي (ّ)رهطيةالباطنية، كالقراهطة، كالقي   :ألقاب اإلسهاعيمية

 (ٗ).لقب سبب ، كلكؿٌ (ٖ)، كالتعميهية(ٕ)، كالهحهرة(ٔ)، كالبابكية(ٓ)ةبعيٌ كاإلسهاعيمية، كالسٌ 

 ب الثاني: أىم عقائد اإلسماعيميةالمطم                       

 خر:كاليـك اآل النبكة،الكحي، ك كعقيدتيـ في اهلل ك  اإلسهاعميةعقائد  هف بياف ألىـٌ  البدٌ 

ى باسـ، كىـ بذلؾ سهٌ اهلل ال يكصؼ بكصؼ، كال يي  بأفٌ  تعتقداإلسهاعمية عقيدتيـ في اهلل: - أ

البعد عف  لقرآف كالسنة، كهؤكلكف بتأكيبلت فاسدة باردة كاسدة، بعيدة كؿٌ هخالفكف صريح ا

                                                 
غالب، مصطفى، ٌنظر: . ه٥ٗٔ، وتوفً  ه٥ٖعبد هللا جعفر بن محمد الباقر،المعروف بالصادق، ولد سنة  (ٔ

 .ٕٖٔ، ص تارٌخ الدعوة اإلسماعٌلٌة
فً السٌاسة والعقائد وتارٌخ المذاهب الفقهٌة، دار الفكر  تارٌخ المذاهب اإلسالمٌة( أبو زهرة، محمد، ٕ

  .٘ٔالعربً، القاهرة، ص 
ٖ
ٔٓرسئٌٌٝؾ٠ًمحيٌٗ"قّىجْلٍِؾ"( ذٙح ٌمرٛج وحْجقىوػحضُٙفٟجالذطىجء،فحْطؿحخٌٗفٟجٌمٍجِطس:

 ضٌٗؾحي،فّٓٛجلٍجِطسٚلٍِط١س.وػٛ
ٗ

 ئٌٝؽٟذٓحؽجٌطى١ٍ( ٌجؾغ فحٔٗ ئٌٝقحطًًِ٘رُٙ؛ ٔٓرس ذٙح ٌمرٛج جٌشٍعػٓجٌه١ٍِس: فٚقؾأػرحء

جٌّٓطًٍجٌّطؼرى٠ٓ، جٌشٟء ٠ٕرةػٓ أػؿّٟ ٌفع ٚنٍَ: جًٌٍجشٚؽٍدجٌشٙٛجش، ئضرحع جٌٕحِػٍٝ ٚض١ٍٓؾ

 جٌّٓططحخ،ج٠ًٌٍٞضحـجإلٔٓحْ.
٘
أنٍجٌٓرؼ( ٛ٘ جٌٓحذغ ئٌٝ جالٔطٙحء ٚأْ ْرؼس، جإلِحِس أوٚجٌ أْ جػطمحوُ٘ أقىّ٘ح: أل٠ٍِٓ: ذٙح ٌمرٛج ١س:

جٌىٌٚ،ٚ٘ٛجٌٍّجوذحٌم١حِس،ٚأْضؼحلدًٖ٘جالوٚجٌالآنٌٍٙحلؾ.ٚجٌػحٟٔ:لٌُٛٙ:ئْضىجذ١ٍجٌؼحٌُجٌٓفٍٟأٞ

ال٘حَقً،غُجٌّشطٍٞ،غُج٠ٌٍّم،غُجٌشّّ،غُِح٠ك٠ِٛٗمؼٍفٍهجٌمٍّ،ِٕٛؽسذحٌىٛجودجٌٓرؼس،جٌطٟأػ

جٌٍُ٘ز،غُػطحٌو،غُجٌمٍّ،ًٚ٘ججًٌّ٘دِٓطٍقٍِِٓكىزجٌّٕؿ١ّٓ.
ٙ

جٌرحذى١س:جٌُْطحتفسُِٕٙ،ذح٠ؼٛجٌؾال٠محيٌٗ:"ذحذهجٌهٍِٟ".(
7

 حٌُ٘.جٌّكٍّز:ٌمرٛجذٙحألُٔٙطرغٛججٌػ١حخذحٌكٍّزأ٠حَذحذه،ٌٚرٓٛ٘حٚوحْيٌهشؼ(
6

 جٌطؼ١ّ١ٍس( : ًِج٘رُٙ ألِْرىأ ذٙح جٌهٍك،ٚئذطحيضظٍفجٌؼمٛي،جٌٍأٞئذطحيٌمرٛج جٌطؼ١ٍُِٓئٌٝٚوػٛز

 .(7ٔ-ٕٔ)ص،فعائر انثاغُيح،أذٛقحِى،ٌغُجٌٟايُظش:  .جٌطؼ١ٍُئالٚجٔٗالِىٌنٌٍؼٍَٛ،جٌّؼظَٛجإلِحَ
  .ٔٔ ص، المصدر السابق( 3



383 

 

هنطكقيا كهفيكهيا، سالككف هسمؾ الكثنييف كالهجكس، كجاعمكف اإللو الكاحد آلية هتعددة، 

ديف، قائمكف بالكاحد الههتنع كجكده، هكابركف هجادلكف الكاحد أربابا هتفرقيف هتعدٌ  بٌ كالرٌ 

هلل أسهاؤه الحسنى كصفاتو التي تميؽ بشأنو إذ الهثبتة  ء اهلل كصفاتوالقرآف، بأسها آياتً 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  :-عٌز كجٌؿ  –كجبللو، كها يقكؿ اهلل 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  چ  ٹ ٹ    . ك٥ٓٔاألعراف:  چچڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ

﮳     ﮲      ﮶   ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮴  ﮵  

﮸   ﮹ ﯁            ﮷  ﯀    ﮿   ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾ 

الحشر:  چ                               ڭ      ڭ       ڭ

ٕٕ - ٕٗ (ُ).    

اإلسهاعيمية ىك تجريد اهلل عف  دكلكف اإلسهاعيمية يقكلكف عكس ذلؾ، فالتكحيد عن
إال عمى العقؿ األكؿ، أك  مؽ في العالـ العمكمٌ أسهاءه ال تط فات، كأفٌ جهيع األسهاء كالصٌ 

ليس بهكجكد  -عٌز كجؿٌ  –اهلل  عمى الناطؽ كاألساس كاإلهاـ، كأفٌ  فميٌ السابؽ، كفي العالـ السٌ 
.   ( ِ)كال هعدـك

ابؽ، أك القمـ ىك إلو، كالعقؿ األكؿ، أك الهبدع األكؿ، أك الهكجكد األكؿ، أك السٌ 

فات، ال اهلل تبارؾ كتعالى، كالبارم كغيرىا هف الصٌ ر،كالهصكٌ ،زاؽكهتصؼ بصفات الخالؽ، كالرٌ 

الهعبر  كح، كالعقؿ العاشر، ككذلؾ النبيٌ المٌ التالي، أك ككذلؾ العقؿ الثاني، أك الهكجكد الثاني، أك 

ار، كىؤالء ال اهلل الكاحد القيٌ آلية اإلسهاعيمية،فيؤالء هاـ، ، األساس، كاإلعنو بالناطؽ، كالكصيٌ 

اؽ، كالسهيع، كالعميـ في القرآف الهجيد زٌ ر، كالرٌ ر عنيـ باهلل كالخالؽ، كالبارئ، كالهصكٌ ف عبٌ الذي

                                                 
  . ٧ٖٕم، ص 3٥٧ٔ، إدارة ترجمان السنة، باكستان، إلسماعٌلٌة تارٌخ وعقائدا( ظهٌر، إحسان إلهً، ٔ
 .٧٧ٕ، ص المصدر السابق (ٕ
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كحيد عند اإلسهاعيمية ىك اتصاؼ الخمؽ بأكصاؼ اهلل، كتسهية الهخمكؽ فالتٌ كالفرقاف الحهيد، 

 (ُ)ا يقكؿ الظالهكف عمكان كبيران.تعالى اهلل عهٌ  –بأسهائو الحسنى 

م تعالى : "إنا ال نقكؿ ىك هكجكد، كال ال هكجكد، كال عالـ كال جاىؿ، فقالكا في البار 

  .كال قادر كال عاجز"

ي يقتضي شركة بينو كبيف سائر الهكجكدات، "إف اإلثبات الحقيقٌ : فاتكقالكا في الصٌ   

بؿ  ،في الجية التي أطمقنا عميو، كذلؾ تشبيو، فمـ يكف الحكـ باإلثبات الهطمؽ كالنفي الهطمؽ

فات كلذلؾ فيـ نفاة الصٌ ، إلو الهتقابميف، كخالؽ الهتخاصهيف، كالحاكـ بيف الهتضاديف"ىك 

 (ِ)فات.حقيقة، هعطمة الذات عف جهيع الصٌ 

ف تقكـ عمى اعتباريف، األكؿ: تجريد اهلل تعالى يكبذلؾ فإف هعرفة اهلل عند اإلسهاعيمي

 تعالى يعني عندىـ هعرفة حدكده تكحيد اهلل ا يقكلكف، كنفي أسهائو كصفاتو، كالثاني: أفٌ عهٌ 

  (ّ)فقط.

حدىها أ أفٌ  إال ،بإلييف قديهيف ال أكؿ لكجكدىها هف حيث الزهافاإلسهاعيمية: قالت ك 

ابؽ خمؽ العالـ بكاسطة السٌ  فٌ أك  ؛التالي :كاسـ الهعمكؿ ،ابؽالسٌ  :ةكاسـ العمٌ  ،ة لكجكد الثانيعمٌ 

 ،األكؿ ىك التاـ بالفعؿ أفٌ كيزعهكف ، نفسان  :الثانيك  ،عقبل األكؿ:ى سهٌ كقد يي  ،ال بنفسو ،التالي

ها لبسكا عمى العكاـ هستدليف بآيات هف القرآف كربٌ  ،هعمكؿ ألنو ؛ناقص إليو باإلضافةكالثاني 

ىذه إشارة  أفٌ كزعهكا  ٕٖالزخرف:  چۋ  ۋ  چ ك ، 3الحجر:  چڳ  ڳ  ڳ  چ :كقكلو تعالى ،عميو

ابؽ هف السٌ  إلىإشارة  ٔاألعلى:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ؿ:قا كلذلؾ ،جهع ال يصدر عف كاحد إلى

 هاكربٌ  ،لها انتظـ إطبلؽ األعمى ،لو العمك أيضان  ،هعو إليا آخر أفٌ كلكال  األعمى،نو إفاإللييف، 
                                                 

  (.٥3ٕ-٥٥ٕص ) ،اإلسماعٌلٌة تارٌخ وعقائد( ظهٌر، إحسان إلهً، ٔ
  .3ٖٔ، ص ٔج  ،الملل والنحلالشهرستانً، ( ٕ
  .3٘، ص  هٙٓٗٔ، ٔة الثقافٌة، بٌروت، ط ، المكتبالعقائد الباطنٌة وحكم اإلسالم فٌها( طعٌمة، صابر، ٖ
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القمـ هفيد كالمكح هستفيد هتأثر،  فٌ إف ؛، كاألكؿ: ىك القمـ"اىها باسـ القمـ كالمكحرع سهٌ الشٌ " :قالكا

، كىك الذم خمؽ اهلل بو "رعاسـ التالي قدر في لساف الشٌ "ستفيد، كربها قالكا: كالهفيد فكؽ اله

  (ُ) 3ٗالقمر:  چحت  خت      مت  ىت  يت   چ   :العالـ حيث قاؿ

كالكجكد سببو، فبل ىك  يالعدـ نف فٌ إكد كال عدـ، فال يكصؼ بكج "ابؽالسٌ " :قالكاك 

، كال ىك هعمكـ كال ىك هجيكؿ، كال  ىك هكصكؼ كال غير هكصكؼ، هكجكد كال ىك هعدـك

نفي الصانع؛ فإنيـ لك ى لإعكف في الجهمة جهيع األساهي هنتفية عنو، ككأنيـ يتطمٌ  كزعهكا أفٌ 

لـ يقبؿ هنيـ، بؿ هنعكا الناس هف تسهيتو هكجكدان، كىك عيف النفي هع  "،إنو هعدكـ" :قالكا

ى تهيؿ القمكب ا هناقضو تشبييان حتٌ كٍ سه  ا ىذا النفي تنزييان، ك كٍ قكا فسه  تغيير العبارة؛ لكنيـ تحذٌ 

ابؽ: كجكده ليس هسبكقان بعدـ زهاني، بؿ حدث هف السٌ  :أم "؛العالـ قديـ"قالكا:  إلى قبكلو، ثـٌ 

الفاشية جزئياتيا في ىذه  "النفس الكمية "كىك أكؿ هبدع، كحدث هف الهبدع األكؿ "التالي"

ة، كهف سككنيا البركدة؛ ثـ تكلد هنيها الرطكبة األبداف الهركبة، كتكلد هف حركة النفس الحرار 

كىي: النار كاليكاء كالهاء  ،األربع( ِ)األيٍسطيقيٌساتدت هف ىذه الكيفيات كاليبكسة؛ ثـ تكلٌ 

فإف زاد قربيا هف االعتداؿ،  ،كاألرض، ثـ إذا اهتزجت عمى اعتداؿ ناقص حدثت هنيا الهعادف

د ازداد قربان تكلٌ  الحيكاف، فإفٌ   دف زاد تكلٌ ا  بات، ك د هنيا النكانيدـ صرفية التضاد هنيا تكلٌ 

 (ّ).اإلنساف، كىك هنتيى االعتداؿ

هف الثنكية كالهجكس في القكؿ باإللييف، هع  ؽه رى تى سٍ ك كفر هي  ،كىذا ظاىر البطبلف

 :ابؽ كالتالي"؛ إلى ضبلؿ هنتزع هف كبلـ الفبلسفة في قكليـتبديؿ عبارة: "النكر كالظمهة" "بالسٌ 

نو الهبدأ األكؿ عمٌ  إفٌ  ة لكجكد العقؿ عمى سبيؿ المزكـ عنو، ال عمى سبيؿ القصد كاالختيار، كا 
                                                 

 .٥ٖص  ،فضائح الباطنٌة، أبو حامد ،لغزالًا (ٔ
ٕ

حش( ّٓ طُمُ ْْ :ٌفع٠ٛٔحٟٔذّؼٕٝجألطً،ٚضّٓٝجٌؼٕحطٍجألٌذغجٌطٟٟ٘:جٌّحءٚجألٌعٚجٌٙٛجءٚجٌٕحٌ،جألُ

.9ٖ،صانرؼشيفاخؾحٟٔ،جٌؿٍجْطمٓحش؛ألٔٙحأطٛيجٌٍّورحشجٌطٟٟ٘جٌك١ٛجٔحشٚجٌٕرحضحشٚجٌّؼحوْ.
 .3ٖص  ،فضائح الباطنٌة، أبو حامد ،لغزالًا (ٖ
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يا بعض مىبعضيا ع يعتهدقديهة  حصؿ هف ذاتو بغير كاسطة سكاه، فيـ يثبتكف هكجكداتو 

فمؾ عمى عقؿ هف تمؾ العقكؿ، في خبط ليـ  كنيا عقكالن، كيحيمكف كجكد كؿٌ كيسهٌ  ،اآلخر

 (ُ)طكيؿ.

لمعالـ  أىؿ اإلسبلـ يعتقدكف أفٌ  ؿ بإلييف يكجب التكفير ال هحالة؛ ألنيـ عرفكا أفٌ فالقك 

سكؿ الرٌ  ان، ليس كهثمو شيء، كأفٌ ريدان هتكمهان، سهيعان بصيران حيٌ صانعان كاحدان، قادران عالهان، هي 

ة لجنٌ ها جاء بو هف الحشر كالنشر، كالقياهة كا صادؽ في كؿٌ  -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ - ان دهحهٌ 

ف رآىا كفران فيك كافر ال هحالة، ة الديف، فهٌ كالنار، كىذه االعتقادات ىي التي تدكر عمييا صحٌ 

نكار الحشر كالنشر، ا حي إلى ىذا شيء ههٌ  نضاؼا فإفً  كي هف هعتقداتيـ هف إثبات إلييف، كا 

 فٍ هً  أك يـصدر هن ،كاحد هف ىذه الهعتقدات هكجب لمتكفير ة كالنار كالقياهة، فكؿٌ كجحكد الجنٌ 

 (ِ)غيرىـ.

رضي اهلل –بف أبي طالب  ضركرة كجكد اإلهاـ الهعصكـ، الهنصكص عميو، هف نسؿ عميٌ  - ب

عمى اإلهاـ يجب أف يككف هف اإلهاـ الذم سبقو، بحيث تتسمسؿ اإلهاهة  ٌص ، كالنٌ -عنو

 ( ّ)األب عمى إهاهة ابنو. في األعقاب، أم أف ينٌص 

 ْ))ؿ هف العقؿ، كقبمو العقؿ هف أهر باريو.سك الكحي عندىـ ىك ها قبمتو نفس الرٌ  - ت

لهعجزات، كتزعـ أنيا هف قبؿ تجحد اإلسهاعيمية النبكة كتنكر ا: النبكة عند اإلسهاعيمية - ث

 النبيٌ ، ف(ٓ)ف كقعت بو لمتاليابؽ عمى قمب هى ، كالنبكة هادة ترد عف السٌ سـذة كالطبلالٌشعك 

                                                 
  .ٓٗ، ص  فضائح الباطنٌة، أبو حامد ،لغزالًا( ٔ
  .ٔ٘ٔ، ص المصدر السابق( ٕ
  .3ٗ، ص تارٌخ الدعوة اإلسماعٌلٌة( غالب، مصطفى، ٖ
، ٕعز الدٌن للطباعة، بٌروت، ط تامر عارف،  :، حققه، تاج العقائد ومعدن الفوائدالولٌد، علً بن محمد (ٗ

 .٧ٗ، ص  هٖٓٗٔ

، منقول من كتاب قواعد آل محمد، صححه بٌان مذهب الباطنٌة وبطالنهالدٌلمً، محمد بن الحسن، ٌنظر:  ٘)

  . ٖ٘شروطمان، مكتبة المعارف، الرٌاض، ص -ر
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ها  (ُ)،التالي قكة قدسية صافيةعندىـ عبارة عف شخص، فاضت عميو هف السابؽ بكاسطة 

نو هعجز لهعرفتو بخكاص األشياء كطبائعيا، كيطعنكف في : إإنها يقاؿ عنو ،يأتي هنو

كيسهكنو زعيـ  -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ -دكخصكصان هحهٌ  -صمكات اهلل عمييـ–األنبياء 

 ( ِ)األهة الهنككسة.

عف  اسهاعيمية في اليكـ اآلخر بعيدن هعتقد اإل ييعدٌ : عند اإلسهاعيمية -الهعاد–اليكـ اآلخر  - ج

يا هبنية عمى هعتقدات تعاليـ اإلسبلـ الهقتبسة هف القرآف الكريـ كالسنة، فهعتقداتيـ كمٌ 

قد اتفقكا فيـ (ّ)اليندكس كالهجكس، كالييكد كالفبلسفة الهبلحدة، كالقائميف بالتناسخ كالحمكؿ،

 ،شاىد في الدنيا هف تعاقب الميؿ كالنيارىذا النظاـ اله فٌ أك  ،عف آخرىـ عمى إنكار القياهة

صـر أبد نيد الحيكانات الكتكلٌ ،د النباتكتكل   إنساف،كالنطفة هف  ،هف نطفة اإلنسافكحصكؿ 

إنيا رهز " :كقالكا ،لكا القياهةكٌ كأى  أجساهيها،يتصكر انعداـ كاألرض ال كاتً االسه فٌ أك  ؛الدىر

ها قاؿ كربٌ  "،ر لؤلهررع الهغيٌ ابع الناسخ لمشٌ ك السٌ كى ،هافكقياـ قائـ الزٌ ، إلى خركج اإلهاـ

سبب هف  أك ،العالـ تبدال كميا بطكفاف عاـ أحكاؿؿ تتبدٌ  ،لمفمؾ أدكارا كمية إفٌ  :بعضيـ

 ،بو األنبياء جاءها فأنكركاالهعاد  كأها،فهعنى القياهة انقضاء دكرنا الذم نحف فيو ،األسباب

 يءهعنى الهعاد عكد كؿ ش :كلكف قالكا،كال الجنة كالنار لؤلجساد،كلـ يثبتكا الحشر كالنشر 

كىك  ،الجسهاني هنو أها ،الجسهانيك هتركب هف العالـ الركحاني  كاإلنساف ،أصمو إلى

الجسد كيعكد  فينحؿٌ  ،كداء كالبمغـ كالدـفراء كالسٌ الصٌ  األربعة: األخبلطب هف فهتركٌ  ،جسده

كيصير الدـ  كداء ترابان كتصير السٌ  ؛راء فتصير ناران فأها الصٌ ؛ الطبيعة العالية إلىخمط  كؿٌ 

كىك النفس الهدركة  ،كأها الركحاني ،-كذلؾ ىك هعاد الجسد-كيصير البمغـ هاء  ؛ىكاءن 

                                                 
 .ٓٗ ص ،فضائح الباطنٌة، أبو حامد ،لغزالًا (ٔ
 .ٖ٘، ص وبطالنهبٌان مذهب الباطنٌة  الدٌلمً، (ٕ
  .٥ٔٗ، ص تارٌخ الدعوة اإلسماعٌلٌة( غالب، مصطفى، ٖ
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ت بهجانبة اليكل يى كٌ كزي  ،صفيت بالهكاظبة عمى العبادات إف فإنيا اإلنساف،العاقمة هف 

اتحدت عند هفارقة  ،مقاة هف األئهة اليداةيت بغذاء العمكـ كالهعارؼ الهتذ  كغي  ،يكاتكالشٌ 

كلذلؾ  ؛كطنيا األصمي إلىبالعالـ الركحاني الذم هنو انفصاليا كتسعد بالعكد  ،الجسـ

ليو كقع الرهز بقصٌ  ،ةكىي الجنٌ  ٥ٕالفجر:  چٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  چ  ،سهي رجكعان  ة آدـ كا 

 باآلخرة، إليياثـ عكده  ،نيالعالـ السفبل إلىكككنو في الجنة ثـ انفصالو عنيا كنزكلو 

 كها أفٌ  ،إذ بو خبلصيا هف ضيؽ الجسد كالعالـ الجسهاني ؛كهاؿ النفس بهكتيا أفٌ كزعهكا 

 ،كالنطفة كاإلنساف ،فضاء العالـ إلىالنطفة في الخبلص هف ظمهات الرحـ كالخركج 

فإذا  ،صتتخمٌ ت فيو صارت بالحقيقة كاهمة ك ذى فً فإذا نى  ،كالهعرفة كالغذاء ،كالعالـ كالرحـ

باكتساب العمكـ هف األئهة كسمكؾ طرقيا الهفيدة  ،العمكـ الركحانية ضً لفيٍ  تٍ استعدٌ 

ككمها ازدادت النفس عف  ،كظير ليا ها لـ يظير ،بإرشادىـ استكهمت عند هفارقة الجسد

ككذلؾ إذا ركدت الحكاس بالنكـ  ،ازدادت لمعمكـ الركحانية استعدادان  عدان ات بي يٌ عالـ الحسٌ 

عف  يإها بعينو فيغن ،كاستشعرت ها سيظير في الهستقبؿ ،اطمعت عمى عالـ الغيب

كفيو يظير عمـ ها لـ يكف في  ،خك الهكتأالتعبير فالنكـ  إلىبهثاؿ فيحتاج  أك ،رالهعبٌ 

كىذا لمنفكس التي  ،لـ تخطر عمى قمب بشر في الحياة أهكرفكذا الهكت تنكشؼ  ،اليقظة

، بيعةفأها النفكس الهنككسة الهغهكرة في عالـ الطٌ  ،كالعمهية ياضة العهميةستيا الرٌ قدٌ 

عمى هعنى  ،بد الدىر في النارأتبقى  فإنيا ؛عف رشدىا هف األئهة الهعصكهيف الهعرضة

فبل  كاألسقاـض فييا لؤللـ فبل تزاؿ تتعرٌ  ،تبقى في العالـ الجسهاني تتناسخيا األبداف أنيا

ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  ذلؾكل ،إال كيتمقاىا آخر تفارؽ جسدان 

نها ،كىك بعينو هذىب الفبلسفة ،فيذا هذىبيـ في الهعاد،  ٙ٘النساء:  چ ڳ شاع فييـ  كا 
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لمثنكية  فصار أكثر هذىبيـ هكافقان  ،لها انتدب لنصرة هذىبيـ جهاعة هف الثنكية كالفبلسفة

يذه التأكيبلت انتزاع كغرضيـ ب ،يعة في الظاىركافض كالشٌ كلمرٌ  ،كالفبلسفة في الباطف

كا بو ذي كىى  أكىهكهها  ثـٌ  ،ىبةغبة كالرٌ ى تبطؿ بو الرٌ ؽ حتٌ مٌ ف نفكس الخى هالهعتقدات الظاىرة 

  (ُ).كال يؤثر في ترغيب كترىيب ،ال يفيـ في نفسو

 : تناسخ األرواح عند اإلسماعيميةالمطمب الثالث                    

شيء إلى جنسو، فالركح  كرجكع كؿٌ  قة الركح لمجسداإلسهاعيمية بهفار  ؿ عندالهكت يؤكٌ 

ت إلى فإف كانت صالحة هؤهنة انضهٌ  الركحانية كتسبح في تمؾ العكالـ؛تصعد إلى العكالـ 

ف كانت غير ذلؾ رجعت إلى العكالـ السفمية كأصبحت تظير في النفكس  ،العقكؿ اإلبداعية، كا 

  (ِ)كغيرىا. ياطيف كاليكاـٌ كالشٌ  ريرة هف الجفٌ الش  

ال تناـ كال تهكت كال تفسد؛ إذ ىي تخصيص لمبشر دكف  عند اإلسهاعيمية -الركح–النفس ك 

نيو، كىي تفنى، ألنيا الكراثة هف آدـ في بمت ال تهكت، كال عً دات العالـ بأسرىا، كقد جي هكلٌ 

  (ّ)ـك الذم ال يهكت، كال يفنى، كال يناـ.القيٌ  ة الحيٌ عطيٌ 

فالثكاب عمى كجييف: ثكاب أدنى؛ فها كصفو اهلل تعالى  سهاعيمية:كأها الثكاب كالعقاب عند اإل

األشربة، إشارة في الثكاب األدنى إلى ها يحصؿ  هف األنيار الجارية كالحكر كاألطعهة ك

األنيار أهثاؿ ها يجرم هف العمهاء هف  لمنفكس هف الفكائد العمهية في الدعكة التأكيمية، فكأفٌ 

 تفيدييـ.   نشر الفكائد العمهية في هس

في عالـ الطبيعة عف تصكره،  فٍ كثكاب أكبر: ىك ها ال سبيؿ إلى كصفو كها تقصر عقكؿ هى 

تقريبان، هع ككف ذلؾ في  ر ذات عالـ الحٌس عف تصكٌ  ر الجنيف الكائف في بطف األـٌ كها يقصي 

                                                 
  (. ٙٗ-ٗٗص ) ،فضائح الباطنٌة، أبو حامد ،لغزالًا( ٔ
 .٘ٔٙص  ،أصول اإلسماعٌلٌةالسلومً، سلٌمان عبد هللا، ( ٕ
  .٥ٙٔ، ص ، تاج العقائد ومعدن الفوائد( الولٌد، علً بن محمدٖ
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 رؼ كالفضؿ عف النسبة إلى ىذا.البعد األبعد بالشٌ 

ككؾ ك ها يدخؿ عمى النفكس الهخالفة لمحؽ هف الشٌ كالعقاب عمى كجييف: عقاب أدنى؛ كى 

كالتبس  ،بيا هف األلـ عند االستفياهات كالسؤاالت، إذا سهعت آم الكتاب بيات، كها يحؿٌ كالشٌ 

تو، كعجائب هكضكعاتو اكاب، كنظرت في هختمؼ آياتو كتفاكت عبار عمييا فيو نيج الصٌ 

هشكمة، كتارة  طالبة حؿٌ  ـ، فيي تارة تيبٌ بلتبلطهت بيا أهكاج الشككؾ، كرهت بيا الحيرة كالظٌ 

ناًدس كتخٌمدىاؿ هف آالـ تجحد كحينان تخهد، فيي تتعجٌ  ى ييجـ عمييا الهكت، بلـ حتٌ الظٌ  (ُ)حى

كىي أغفؿ ها كانت عنو.  

، كيككف حصكؿ العقاب  ، كحضكر األجؿ الهحتـك كأها العقاب األكبر: فيك اليكـ الهعمـك

كالعقاب ال سبيؿ إلى كصفو؛ ألٌف أكؿ ذلؾ كأىكنو أنيـ ييذبحكف كها  (2)األكبر عند قياـ القائـ،

ـٌ يستأنؼ ليـ عقاب ال سبيؿ إلى عبارتو  تذبح الٌضحايا، كييطرحكف عمى كجكه الٌصحراء، ث

   (ّ)ليكلو، كككنو هحجكبنا أسراري أكلياء اهلل تعالى.

ب في غيرىا هف ك  رى يي  نساف، ثـٌ في النسكخية  في صكرة اإل بي ك  رى يي  اإلسهاعيميةكالهؤهف عند 

ب في صكرة اإلنسانية ك  رى ب في الهسكخية ال يي ك  األدكار، كأها الكافر إذا ري  صكرة اإلنساف في كؿٌ 

نها يي  ى يرد في صكرة باع كالكحكش، حتٌ كرة البييهية، ككذلؾ في صكرة السٌ ب في الصٌ ك  رى أصبلن، كا 

نو اهلل فقد أهٌ  ،يف، كال يرد في صكرة اإلنساف، أها الهؤهفيستكحش هنيا، كىذا دأبو كديدنو أبد اآلبد

                                                 
ٔ
ذحٌى ( ِْٕىِ، جٌِك ٕحِوِ: ٗق  ُِ ظال أٚجشطىَّ أ ْظٍُ  : ًُ ج١ٌٍ  ِ ْٕى  ض ك   ٚ  ُّظٍُِ، جٌ ًُ ج١ٌٍ :ٍ  ذاج انؼشٔس يٍ،جٌُذ١ىٞ.ْٓ

.ٔٙ٘،ص٘ٔ،ؼخٕاْش انمايٕس
وهو متم دور  -صلى هللا علٌه وسلم-القائم هو محمد بن إسماعٌل، وٌعده اإلسماعٌلٌة ناسخاً لشرٌعة محمد (ٕ

صلى هللا علٌه -بقٌامه قامت قٌامة الشرٌعة التً جاء بها محمد الناطق السادس حسب زعم اإلسماعٌلٌة، و
  .٧ٗٗ، ص اإلسماعٌلٌة تارٌخ وعقائدظهٌر، إحسان إلهً،  .-وسلم

  .ٕٕٙص  ،أصول اإلسماعٌلٌةالسلومً، سلٌمان عبد هللا، ( ٖ
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دخؿ في الهسكخية ال يرد في  فٍ هى  باع أك غير ذلؾ، فإف  ب في صكرة البيائـ، أك السٌ ك  رى أف ال يي 

  (ُ)اإلنسانية.

ظمـ ذاتو كيبقى شبيو فإنو تي  ،بذا سهع الدعكة كلـ يستجإعند اإلسهاعيمية كغير الهؤهف 

مهة كالكحشة، فتطمب اس، كتبقى نفسو هحتارة تطمب الخبلص، فبل تجد إال الظٌ الحيكاف الحسٌ 

الجسد فترجع إليو لتأنس بو، فتجده قد تمؼ فيكل في الرياح كفي الهكاضع النجسة، فإذا كافقت 

ىـ  كىك الذم يقاؿ لو الجنكف، كالجفٌ  ،فإنو يدخؿ فيو كيصرعو ،إنسانان خبيثان، هظمهان ذاتو

شة التي كهأكاىـ الهكاضع الخبيثة، كالنفس الهتكحٌ  (ِ)عكة،ة لمهخالفيف ألىؿ الدٌ كر الخبيثالصٌ 

كتصير ىي كأبناء جنسيا بخاران خبيثان، ثـ يرتفع ذلؾ  ،جسد خبيث تكافقو تتبلشى تصرع كؿٌ 

ينيؿ ذلؾ البخار هطران في  ديد، ثـٌ البخار سحابان فتمفحو حرارة األثير فتبقى في العذاب الشٌ 

قضكا بنقمو إلى  يبقى في العذاب األليـ ألؼ عاـ، ثـٌ  خر، ثـٌ يصير إلى الصٌ  ثـٌ  ،ةرضو خبيثأ

فإذا ذلؾ يقؼ ألؼ عاـ،  إلى صكر خسيسة كالكبلب كالخنازير، كفي كؿٌ  ثـٌ  ،حاالت هختمفة

هطران هجهكدان  كهؿ عذابيا رجعت تتبلشى، أك ترد بخاران هجهكدان فيشربيا شعاع القهر، ثـ ينيؿٌ 

ذل بو حيكاف هجهكد، فيصير في ظيره هاءن هجهكدة فينبت نباتان هجهكدان، فيتغٌ في أرضو 

لفية فيصير ف الهجهكد، فيتغذل بو القاهة األفيضعيا في رحـ حيكاف هجهكد، فترجع في الحيكا

و إنسانان، ذكران أك أنثى ليا في ظيره هاءن فيكاقع الهرأة فيكثبو في رحهيا فيصير جنينان، فتضع

ال انتكست عمى أعقابيا، كنكسيا أنيا تتمؼ  هااستجابت عند فإفً  ةه؛قاهةه الفي تسهع الدعكة كا 

                                                 
  .   ٕٕٔمصطفى غالب، دار األندلس، بٌروت، ص  :، حققهالهفت الشرٌف( الجعفً، المفضل بن عمر، ٔ
ٕ

ې  ې  ې   ې  ٹ ٹ چ  ٌمىٟٔٓجإلّْحػ١ٍ١سأْجٌؿٓؽٛجتف؛فُّٕٙجٌّإُِِْٕٕٛٚٙجٌىحفٍْٚ،(

ذظالـجٌكحيفٟشأْأٔفُٓٙٚفٟجٌّٛطفْٛ"ٚأٔحِٕحجٌظحٌكْٛ"؛أٞ: ،ٔٔالجن:  چەئ  ەئ   ائ  ى  ىائ

ّسالئٌٝجٌشٍٚجٌفٓحووّحِ٘ٛؼحٍِطُِٙغغ١ٍُ٘جٌّحتٍْٛئٌٝجٌه١ٍٚجٌظالـقٓرّحضمطؼ١ٗجٌفطٍزج١ٌٍٓ

سٔذ انًؼاَي في جألٌْٟٛ،ِكّٛوأذٛجٌفؼً، ِمطؼٝجٌٕفِٛجٌش٠ٍٍز،"ِٕٚحوْٚيٌه"؛أٞ:لَٛوْٚيٌه.

.66،ص9ٕ،ؼذفسيش انمشآٌ انؼظيى ٔانسثغ انًثاَي
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ترجع إلى الهعدف كتقاسي  ترجع إلى النبات، ثـٌ  كتيشهيا األفبلؾ، فترجع إلى الحيكاف، ثـٌ 

   (ُ)يككف لو ذرة عقؿ كنقؿ. فٍ العذاب هثؿ األكؿ كأعظـ، كفساد ىذا ظاىر عقبل كنقبل عند هى 

هحبكسة في األبداف أبد الدىر، كالبدف  -زعهيـ عمى حدٌ –هخالفيف لئلسهاعيمية فأركاح ال

  (ِ)ض لمعذاب، كعذابيا انتقاليا هف بدف إلى آخر.ىك القبر، كىي في ىذا القبر تتعرٌ 

أك  إنها ىي عندىـ بهثابة هعابر ،كر التي تتبلحؽ عمى ركح الهعاندالصٌ  كعمى ذلؾ فإفٌ 

ى يكـ الديف الذم ىك عندىـ يـك قائـ ف عنادىـ، كيبقى ذلؾ حتٌ صكا هى يتخمٌ برازخ ليـ حتٌ 

 (ّ)القياهة.

ة الهعتقدات التي تدؿ عمى قكؿ كنظرية الدكر التي تقكؿ بيا اإلسهاعيمية، ىي هف جهم

دكر  سهاعيمية تؤهف بكجكد دكرات هتعاقبة ليذا العالـ، في كؿٌ اإل سهاعيمية بالتناسخ، فإفٌ اإل

ابع، افتتح دكران جديدان، كصار ناطقان، كعمى ىذا فإذا جاء السٌ  ،ستة ةه أئهٌ ك  ككصي   ناطؽه  نبي  

، -خالؽ ىذا العالـ عمى زعهيـ–هف نكر العقؿ الكمي  اقك مً ئهة خي األنبياء كاأل األساس آهنكا أفٌ 

آدـ ىك نكح،  نيـ اعتبركا أفٌ إى األدكار، حتٌ  ىذا النكر يتسمسؿ باألنبياء كاألئهة في كؿٌ  كأفٌ 

، كىكذا، فيذه النظرية تقكـ عمى -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ –د ىك هكسى، كعيسى ىك هحهٌ  كنكح

ـ دكر بنفس ظيكرى التناسخ، فقد جعمت األنبياء شخصان كاحدان ككذلؾ األئهة، يظيركف في كؿٌ 

خر تفنى أجساهيـ كتبقى أركاحيـ تتعاقب عمى أجساـ آفي الدكر الذم سبقو، أم بهعنى 

  (ْ)هذىب التناسخ.أخرل، كىذا بعينو 

                                                 
  (. 3ٖ-٥ٖ، ص )بٌان مذهب الباطنٌة وبطالنه ( الدٌلمً،ٔ
  .3ٔٔ ، صدراسات منهجٌة لبعض فرق الرافضة والباطنٌة، صوفً، عبد القادر بن محمد( ٕ

 .ٖٗٔ، ص العقائد الباطنٌة وحكم اإلسالم فٌهاطعٌمة، صابر،  ٖ)
، مكتبة األقصى، الحركات الباطنٌة فً العالم اإلسالمً عقائدها وحكم اإلسالم فٌها( الخطٌب، محمد أحمد، ٗ

  . ٕٔٔ، ص  هٙٓٗٔ، ٕعمان، ط 
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أٌف ىذه الهعتقدات  رؽ الباطنية،هف خبلؿ النظر في تفاصيؿ الهعتقدات عند الفً ييبلحظ 

ة كالبكذية، ابقة، كاليندكسيٌ كيًجدت نتيجة تسر ب بعض األفكار الدخيمة هف تمؾ الديانات السٌ 

جيبلن، أك بغرض فة كالييكدية، إلى طكائؼى هف الهسمهيف؛ حهمكىا كالديانات السهاكية الهحرٌ 

أعداء  عمى أفٌ  ا الن اس إلى اعتناقيا، كىي بهجهكعيا تدؿٌ كٍ عى عف في الديف، كتبن كىا، كدى الطٌ 

 ىـهف هعتقداتيـ عمى آراء الفرؽ الباطنية كأفكار  كاضحةن  اإلسبلـ قد ترككا بصهاتو 

  (ُ).يـكهعتقدات

نسبت إلى إسهاعيؿ بف جعفر  يعة الباطنية،اإلسهاعيمية هف فرؽ الشٌ  أقكؿ: إفٌ كفي الختاـ 

دة، ى باسـ، كقد جعمت اإللو الكاحد آلية هتعدٌ سهٌ اهلل ال يكصؼ بكصؼ، كال يي  ادؽ، تعتقد أفٌ الصٌ 

فات، فيـ نفاة الكاحد أربابان هتفرقيف، كالتكحيد عندىـ ىك تجريد اهلل هف جهيع األسهاء كالصٌ  بٌ كالرٌ 

بف  ، هف نسؿ عميٌ ٌص هاهة عند اإلسهاعيمية بالنٌ فات، كاإلمة الذات عف جهيع الصٌ فات، هعط  الصٌ 

فالقياهة  ة كتنكر الهعجزات، كتنكر القياهة،، كاإلسهاعيمية تجحد النبك -رضي اهلل عنو -أبي طالب

، كعند عكدة الركح كركحانيٌ  هاف، كالهعاد عند اإلسهاعيمية جسهانيٌ بهفيكهيا ىي رهز لقياـ قائـ الزٌ 

 ،يكات، الهغذية بالعمـك كالهعارؼ الهتمقاة هف األئهة اليداةمشٌ لبة جنٌ الهكاظبة عمى العبادات الهت

جكع الذم تككف كىذا ىك الرٌ  ،تتحد بالعالـ الركحاني، الذم هنو انفصاليا فترجع إلى عالهيا األصمي

ى تبقى ة، كاإلسهاعيمية قالت بالتناسخ هف هنطمؽ القكؿ باإلهاهة الهنصكص عمييا حتٌ بو الجنٌ 

كيككف ذلؾ لمهؤهف بعقائد اإلسهاعيمية،  ،-رضي اهلل عنو–نسؿ عمي بف أبي طالب هحصكرة في 

عف هذىب  عرضي التخكيؼ لهف يي إلى ككانت تيدؼ بذلؾ  ،كقالت بالتناسخ لغير الهؤهف

ؿ في األبداف، كاإلسهاعيمية قالت "بالنرفانا" كذلؾ هف خبلؿ كذلؾ ببقاء ركحو تتنقٌ  ،اإلسهاعيمية

                                                 
ٔ

ِؿٍس،أثش انًهم ٔانُسم انمذيًح في تؼط انفشق انًُرسثح إنٗ اإلسالوجٌمحوٌذِٓكّى،طٛفٟ،ػرى٠ٕظٍ:(

.7ٗص،٘ـٕٗٗٔ،ٕ٘ٔجٌؼىو،جٌؿحِؼسجإلْال١ِسذحٌّى٠ٕسجٌٌّٕٛز
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عالهيا الركحاني الهنفصمة هنو، كىي أركاح األئهة، كأركاح الهؤهنيف بعقائد كح في حاد الرٌ اتٌ 

التي ال ترجع ة، اإلسهاعيمية، فيي بعد كسب الهعرفة كالعمـك تصؿ إلى ىذه الدرجة كىي درجة الجنٌ 

ة في الدعكة التأكيمية، أها بعدىا كتبقى في عالهيا الركحاني، كقد حصؿ ليا الثكاب بالفكائد العمهيٌ 

عالـ الجسهاني لركح الهعرضة عف األئهة الهعصكهيف، الهخالفة لعقائد اإلسهاعيمية ، فتبقى في الا

العقاب في قانكف  أفٌ  إذ، "الكارها"ة لقانكف األبداف لتناؿ عقابيا، كىي بيذا الهفيـك هشابي تتناسخ

ف، كالعقاب ال يقتصر لمنفس يككف بتناسخيا في األبداف، كىذا عند اإلسهاعيمية لغير الهؤه "الكارها"

نها يككف بعدـ هعرفتيا نيج الصٌ  كاب في آم الكتاب، كها يدخؿ النفس هف عمى التناسخ فقط، كا 

هاف، كيبقى غير الهؤهف بعقائد بيات، ثـ يحصؿ ليا العقاب األكبر بقياـ قائـ الزٌ ؾ كالشٌ الشٌ 

الهؤهف بعقائد اإلسهاعيمية  ب في صكر اإلنسانية، أهاك  رى اإلسهاعيمية في صكرة الهسكخية، كال يي 

ت اإلسهاعيمية نفسيا فيبقى في صكرة النسكخية كىي صكرة اإلنساف كال ينتقؿ لغيرىا، فقد خصٌ 

اإلسهاعيمية  بصكرة اإلنسانية، كأها غيرىا فيك في صكرة الحيكانات كالنباتات كالجهادات، كبذلؾ فإفٌ 

الذم ىك  بالهسخر، كىذا لمهؤهف، كقالت قالت بالنسخ الذم ىك انتقاؿ الركح إلى بدف إنساني آخ

 ا، كىذا لغير الهؤهف هع بقاء كؿ  هنيـباع، كغيرىانتقاؿ الركح إلى حيكاف آخر هف البيائـ كالسٌ 

قاؿ الركح إلى الجهادات، الذم ىك انت اإلسهاعيمية بالرسخبصكرتو النسكخية، أك الهسكخية، كقالت 

ت، كذلؾ لغير الهؤهف، كيبقى غير الهؤهف يتنقؿ بيف الذم ىك انتقاؿ الركح إلى النبا كبالفسخ

الحيكانات كالنباتات كالجهادات حتى يصؿ إلى اإلنسانية إذا سهع الدعكة اإلسهاعيمية كآهف بيا 

ذا لـ يستهع الدعكة يبقى يتنقؿ بيف األبداف بصكرة  فيبقى بالنسكخية في صكرة اإلنساف، كا 

كالركح تتعرض فيو لمعذاب النتقاليا بيف األبداف،  ،لقبرالهسكخية، فالبدف عند اإلسهاعيمية ىك ا

ف، كال شٌؾ أٌف ها ذكر كٌمو هخالؼه لمعقيدة اإلسبلهية جهمةن هاى يقكـ قائـ الزٌ كتبقى كذلؾ حتٌ 

   كتفصيبلن.
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روزالد  المبحث الثاني:   
 أىـٌ ك  ،دركزثبلثة هطالب: تعريؼ الو فيك  ،ركزعف الدٌ  في ىذا الهبحث يدكر الحديث

 تناسخ األركاح عند الدركز.عقائد الدركز، ك 

 المطمب األول: تعريف الدروز                              

كز الثكب، فارسي هعٌربالدركز لغة : كاحد ديري   (ُ).: الد ٍرزي

  (ِ).درز كنية الدنيا كنعيـ الدنيا كلذاتيا، كأـٌ  ،هكضع الخياطة :رزالدٌ ك 

كزه  كيطمؽ عمى القي  ٍئباف بنات الد ري   .ؿ كالص 

: ًزٍئًبري الثٌ  كز، كبنك دىٍرزو كالد ٍرزي الخياطكف  :كب كهاؤه، كىك دىخيؿ، كجهعو: ديري

  (ْ).رزاط نسبة إلى الدٌ الخيٌ : الدرزمٌ ك  (ّ)،كالحاكىةي 

 بف أىهىةو تيساعيكأىكالدي دىٍرزىةى: الغىٍكغاءي، كالعرب تقكؿ لمد ًعي  ىك ابف دىٍرزىةى، كذلؾ ًإذا كاف ا  

  (ٓ)فجاءت بو هف الهيساعاة كال يعرؼ لو أىب، كيقاؿ ىؤالء أىكالد دىٍرزىة: لمس ٍفمىة كالس قىاطً  

قت عف اإلسهاعيمية في عصرىا كائؼ الباطنية التي انشٌ ركز: ىي هف الطٌ الدٌ فرقة 

ف (ٔ)العبيدم كانت لـ تخالفيا ، كاتخذت ليا هبادئ هخالفة في ظاىرىا لهبادئ اإلسهاعيمية، كا 

 ( ٕ)في جكىرىا.

                                                 

 .٥ٖٗ، ص ٘، ج لسان العربابن منظور،  ٔ)

 .٧3ٕ، ص ٔ، ج المعجم الوسٌطإبراهٌم مصطفى وآخرون، ٕ)
 .٥ٖٗ، ص ٘، ج لسان العرب( ابن منظور، ٖ
  .٧3ٕ، ص ٔ، ج المعجم الوسٌط( إبراهٌم مصطفى وآخرون، ٗ

 .٥ٖٗ، ص ٘، ج لسان العربابن منظور، ٘)
، بدعوى أنه من نسل آل البٌت،  ه3ٕٙاستطاع عبٌد هللا المهدي أن ٌؤسس الدولة العبٌدٌة فً المغرب عام  (ٙ

الحركات الباطنٌة فً العالم محمد أحمد، الخطٌب،  حٌث استطاعت هذه الدولة أن توطد أركانها هناك.
 .ٕٓٓ، ص اإلسالمً عقائدها وحكم اإلسالم فٌها

 .33ٔ، ص المصدر السابق( ٧
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فالدركز فرقة إسهاعيمية اتسهت بطابع الباطنية حيث أخفكا عقيدتيـ عف غيرىـ هف 

تذاع، كيحصركف عمى  كا هنطكيف عمى أنفسيـ، ينأكف بعقيدتيـ أفالفرؽ اإلسبلهية، كظمٌ 

 ( ُ)عرؼ بيف سائر الناس.اعتقادىـ أف يشيع كي

ؿ العربية التي ىاجرت هف الجزيرة العربية في الجاىمية كالدركز يزعهكف أنيـ هف القبائ

إلى كادم تيـ في ببلد الشاـ، كاعتنقكا اإلسبلـ ىناؾ، كلكف الهذىب اإلسهاعيمي انتشر بينيـ 

في سرعة استجابتيـ  كبيره  أثره  بعد ذلؾ في أياـ الدكلة العبيدية، ككاف العتناقيـ ىذا الهذىبى 

  (ِ)ركز.لهذىب الدٌ 

ف" كىك كيطمقكف عمى أنفسيـ اسـ "الهكحدك  كا بيذا المقب،كف أف يمقبٌ يحبٌ  كالدركز ال

 (ّ)سة.االسـ الذم عرفكا بو في كتبيـ الهقدٌ 

هعناىا  الذم يعبده الهؤهنكف، كلكفٌ  - عٌز كجؿٌ  –كىذه التسهية ال تعني تكحيد اهلل 

عاة الباطنية، كىك كتنسب طائفة الدركز إلى أحد د( ٓ)ا،بأهرى (ْ)اإلخبلص في تكحيد الحاكـ

كىك هف أصؿ فارسي كيعرؼ "بنشتكيف"، كاف أكؿ  (ٔ)رزم"د بف إسهاعيؿ، كيقاؿ لو: "الدٌ هحهٌ 

                                                 
 .3ٕ٘ص  ،إسالم بال مذاهبالشكعة، مصطفى،  (ٔ
 .33ٔ، ص الحركات الباطنٌة فً العالم اإلسالمً عقائدها وحكم اإلسالم فٌها( الخطٌب، محمد أحمد، ٕ
 .  ٥م، ص 3ٕٙٔ، دار المعارف، مصر، طائفة الدروز تارٌخها وعقائدهامل، ( حسٌن، محمد كاٖ
ٗ

جٌكحوُذأٍِهللإِظٌٛجذُٓٔجٌ"جٌؼ٠ُُذحهلل"جذِٓؼى"جٌّؼٌُى٠ٓهللا"جذٓئّْحػ١ًذِٓكّىجٌؼر١ىٞ(

ٔٔٗٛفْٟٕس،ض7ٖ٘٘،ِٓنٍفحءجٌىٌٚسجٌفحؽ١ّسذّظٍ،ٌٚىْٕسجألؽٛجٌجٌفحؽّٟ،أذٛػٍٝ،ِطأٌٗ،غ٠ٍد

 .ٖ٘ٓ،ص7،ؼاألػالوجٌٌُوٍٟ،.٘
، المكتبة العصرٌة فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وبٌان موقف اإلسالم منهاعواجً، غالب بن علً، ( ٘

  .ٓٓٙ، ص  ه ٕٕٗٔ، ٗالذهبٌة، جدة، ط 
ٙ

َٞ"ًٟٚ٘٘ذؼُجٌىجيْٚىْٛجٌٍجء،أَذفطفجٌىجي( ٌْ ٚجٌٍجءو١ٍّٙح؟ٚلىجنطٍفجٌّإٌنْٛفٌٟفظس"ُو

،َٞ  ٌ ذفطفجٌىجي-يٌهإْٔ٘حنشهظ١ٓجٌضرؾوًِّٕٙحذحٌىٌٍَْٚرحًأٚئ٠ؿحذحً،فٕٙحنِكّىذٓئّْحػ١ًجٌىَّ

جٌٍجء ٚفطف جٌط١ُ،-جٌّشىوز فٟٚجو ً٘ج ذًّ٘رٗ ذشٍ ٚلى ذأٍِهللاجٌفحؽّٟ، جٌكحوُ ٌطأ١ٌٗ جٌىجػ١ٓ أقى ٛ٘ٚ ،

ٛ١ِ ٌٗ ٚوحٔص ٌٍىٌَٚ، جألٚي "جٌّٛؽٓ جٌّؼٍٚفذحُْ ٛ٘ٚ لطٍٖٛ، جٌىٌَٚ ئْ ٠ٚمحي ِؿ١ْٛس، ٠ٙٛو٠س ي

"َٞ ٌْ أذِٕٛظٌٛ"أٔٛشطى١ٓجٌىُّ ٕٚ٘حنشهضآنٍجّْٗ ،"َٞ  ٌ ْٚىْٛ–ٔشطى١ٓجٌىَّ جٌىجيجٌّشىوز ذؼُ

جألن١ٍوْٚجألٚي،ِٚحَجيجٌىٌَٚ-جٌٍجء جٌكحوُذأٍِهللا،٠ٚمحيأْجٌطحتفسضٕٓدئًٌٝ٘ج ،ٚ٘ٛأقىلٛجو

قط .ٕٓٙص،إسالو تال يزاْةجٌشىؼس،ِظطفٝ،٠ٕظٍ:ٝج٠َٛ١ٌٍؼْٕٛ"ٔشطى١ٓ"٠ٚؿٍْٛ"أٔٛشطى١ٓ".

(.ٕ٘،7ٖ،ٖٙ،ص)انذسٔص ظاْشْى ٔتاغُٓىػٓوطحخ،جٌُػرٟ،ِكّىػٍٟ،
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ككاف أحد أركاف القكة الخفية الييكدية التي تعهؿ لمكيد في  (ُ)لكىية الحاكـ،هف أعمف أ

و، رغـ أنيـ فالتؼ الدركز حكلو كاعتنقكا هذىبو، كانتسبكا إلى اسه( ِ)النصرانية كاإلسبلـ،

    (ْ)ق. َُْقتؿ "نشتكيف الدرزم" سنة  (ّ)يكرىكنو في الكقت الحاضر،

 روزعقائد الد   المطمب الثاني: أىم                          

 تتٌمخص عقيدة الٌدركز في األصكؿ التالية: 

صفات  كرة اإلنسانية لئللو، كيعطكنو كؿٌ الحاكـ ىك الصٌ  ركز أفٌ يعتقد الدٌ ألكىية الحاكـ:  - أ

ه عف الههثكؿ كالهثؿ كالهتعالي عف هد الهنزٌ اهلل تعالى؛ فيصفكنو بأنو األحد الفرد الصٌ 

، الفعؿ إبداعو كالفكر إحداثو كالقديـ سمطانو، األسهاء لحدكده الجنس كالشكؿ، كهكلى الكؿٌ 

فات لعبيده، كيذىبكف إلى أنو ال يشبو الجسهانييف، كال يدرؾ بكىـ كال يدخؿ في كالصٌ 

ر لمحاكـ دكر، كنتيجة ليذا التصكٌ خفي الصٌ اطر كالفيـ، كأنو يعمـ خائنة األعيف كها تي الخك 

  (ٓ)أهكرىـ باعتباره إليان. هكف إليو كؿٌ ركز إليو بالعبادة، كيسمٌ و الدٌ يتكجٌ 

ت بو كاتخذت صكرتو، كىذا ىك كح اإلليية حمٌ الرٌ  ، كلكفٌ رفالحاكـ ليس إنسانان كباقي البش

  (ٔ).لهذىب كعهاده الجكىرمٌ في الكاقع أساس ا

بهثياؽ " عرؼ عندىـاعة فيها يي و لو بالعبادة كالطٌ ر لمحاكـ كالتكجٌ صكٌ كقد أثبت الدركز ىذا التٌ 

                                                 
  .3ٙ٘، ص فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وبٌان موقف اإلسالم منها( عواجً، غالب بن علً، ٔ

"الخوارج والشٌعة"، مركز الملك فٌصل دراسة عن الفرق فً تارٌخ المسلمٌنأحمد،  جلً، أحمد محمد ٕ)

 ٖٕٙ، ص  هٙٓٗٔ، ٔللدراسات والبحوث اإلسالمٌة، ط 
، ص الحركات الباطنٌة فً العالم اإلسالمً عقائدها وحكم اإلسالم فٌهاالخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر: ( ٖ

ٔ33. 
  .ٗٔٔ ص م،3ٙ٘ٔ، دار المعارف، مصر، حٌدمذهب الدروز والتو( النجار، عبد هلل، ٗ
 . ٧ٕٓ، ص دراسة عن الفرق فً تارٌخ المسلمٌن( جلً، أحمد محمد أحمد، ٘
، ٖ، مكتبة الخانً، القاهرة، ط الحاكم بأمر هللا وأسرار الدعوة الفاطمٌة: عنان، محمد عبد هللا، ٌنظر( ٙ

 . 3ٕٙ، ص  هٗٓٗٔ
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مت عمى هكالنا تككٌ الهيثاؽ:"  كنٌص  (ُ)يدخؿ ديانتيـ، فٍ هى  خذ عمى كؿ  كي الزهاف"، كالذم يي  كليٌ 

فبلف بف فبلف، إقراران أكجبو عمى  كالعدد. أقرٌ ه عف األزكاج هد، الهنزٌ الحاكـ األحد، الفرد الصٌ 

هف عقمو كبدنو، كجكاز أهره، طائعنا غير هكره كال هجبر.  نفسو، كأشيد بو عمى ركحو، في صحة  

يا عمى أصناؼ اختبلفاتيا، أ هف جهيع الهذاىب كالهقاالت كاألدياف كاالعتقادات، كمٌ أنو قد تبرٌ 

، كالطاعة ىي العبادة، كأنو ال يشرؾ  -جٌؿ ذكره-الحاكـ كأنو ال يعرؼ شيئان غير طاعة هكالنا 

ـ ركحو كجسهو كهالو ككلده كجهيع ها في عبادتو أحدنا هضى أك حضر أك ينتظر، كأنو قد سمٌ 

، كرضي بجهيع أحكاهو لو كعميو، غير هعترض كال هنكر  -جٌؿ ذكره-يهمكو لهكالنا الحاكـ 

الذم كتبو  -جٌؿ ذكره-ع عف ديف هكالنا الحاكـ كهتى رج ،هلشيء هف أفعالو ساءه ذلؾ أـ سرٌ 

عمى نفسو كأشيد بو عمى ركحو، أك أشار بو إلى غيره، أك خالؼ شيئان هف أكاهره. كاف بريئا هف 

 ،-جٌؿ ذكره-العمي  مالعقكبة هف البار  البارم الهعبكد، كاحتـر اإًلفادة هف جهيع الحدكد، كاستحؽٌ 

  -جٌؿ ذكره-هاـ هكجكد إال هكالنا الحاكـإهعبكد، كال في األرض هاء إلو أف ليس في السٌ  أقرٌ  فٍ كهى 

 ( ِ)."ديف الفائزيفكاف هف الهكحٌ 

، الحذرى  ، أك لو أب أك كلد، "فالحذرى ، أك أبك عميٌ ينفكف عف الحاكـ أنو ابف العزيز كالدركز

 -سػػبحانو–ا هكالنػػ ألفٌ  ؛: ابػػف العزيػز، أك أبػػك عمػيٌ  -جػٌؿ ذكػػره-هكالنػػا  فٌ إأف يقػكؿ كاحػػد هػنيـ 

عصر كزهاف يظير في صكرة بشرية كصفة هرئية كيؼ يشػاء حيػث يشػاء...، كىػك  ىك في كؿ  

نها يتغيٌ ره الدىكر كال األعكاـ كال الشٌ سبحانو ال تغيٌ  ر عميكـ بها فيػو صػبلح شػأنكـ، كىػك يكر، كا 

ڳ         چ  يشػاءتظيػر هػف القػكة إلػى الفعػؿ كهػا   -جػٌؿ ذكػره-فة ال غير، كأفعالػو تغيير االسـ كالصٌ 

                                                 
  .٧ٕٓ، ص ن الفرق فً تارٌخ المسلمٌندراسة ع: جلً، أحمد محمد أحمد، ٌنظر( ٔ
، ص  ه3ٓٗٔ، ٖ، دار عالم الكتب، الرٌاض، ط عقٌدة الدروز عرض ونقد: الخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر( ٕ

ٔٔ٥. 



39: 

 

ػػ ،صػػر فػػي صػػكرة ال يشػػغمو شػػأف عػػف شػػأفع أم كػػؿٌ ،3ٕالرررحمن:  چڳ      ڳ  ڳ  ڱ   قػػاؿ  فٍ كأهػػا هى

، أك أشػػػار إليػػػو ـ قدرتػػػو كنقػػػؿ عظهتػػػو إلػػػى األهيػػػر عمػػػيٌ ، سػػػمٌ  -جػػػٌؿ ذكػػػره-هكالنػػػا  كاعتقػػػد بػػػأفٌ 

ػ، فى -سػبحانو–بالهعنكية فقد أشػرؾ بهكالنػا  هنػو  ؿٍ يسػتقلع عنػو ك فميرجػ ،هػنكـ يعتقػد ىػذا القػكؿ فٍ هى

س اسهو هف ذلؾ ...، كال يجكز ألحد يشرؾ في عبادتو ابنان كيقدٌ   -جٌؿ ذكره-الهكلى  كيستغفرً 

جػػٌؿ -فيػػو إال بعػػد أف يظيػػر هكالنػػا   -جػػٌؿ ذكػػره-كال أبػػان، كال يشػػير إلػػى حجػػاب يحتجػػب هكالنػػا 

ينا لحكهػػػػو فػػػػي لقضػػػػائو كال عاصػػػػ أهػػػػره، كيجعػػػػؿ فػػػػيهف يشػػػػاء حكهتػػػػو، فحينئػػػػذ ال هػػػػردٌ   -ذكػػػػره

 ( ُ)."أرضو

اإًللػػػو الهعبػػػكد اتخػػػذ لػػػو فػػػي األدكار الهاضػػػية صػػػكران ناسػػػكتية أخػػػرل،  كالػػػدركز يعتقػػػدكف أفٌ 

ػا أفٌ  اإًللػو الهعبػكد قػد أظيػر ناسػكتو فػي ىػذه  ىػذه األدكار كانػت سػبعة أدكار كأفٌ  كيعتقدكف أيضن

ظيػػػكر –ىػػػكت بالناسػػػكت ، كالهقػػػاـ األخيػػػر هػػػف ظيػػػكر البل(ِ)األدكار عشػػػر هػػػرات أك" هقاهػػػات"

 بعػػد ذلػػؾ عمػػى كػػؿٌ  الهعبػػكد غضػػب ألفٌ  (ّ)كػػاف الظيػػكر األخيػػر هػػف ظيػػكر الهعبػػكد، –الحػػاكـ 

يف" الٌصػ ى" سػدٌ كر الهسهٌ ديف؟! كلذلؾ أغمؽ باب دعكتو، فغاب إلى داخؿ السٌ خمقو هاعدا الهكحٌ 

  (ْ)يظير يـك الديف. ليبقى إلى أف يشاء، ثـٌ 

دة، كيعػػيش بػػأهر اهلل" ىػػك عنػػد الػػدركز بشػػر فػػي األعػػيف الهجػػرٌ "الحػػاكـ  و أفٌ كهعنػػى ىػػذا كمٌػػ

                                                 
ٔ

 ٠ٕظٍ( أقّى، ِكّى جٌهط١د، صػميذج انذسٔص ػشض َٔمذ: ، فٟ.ٖٕٔ، "جٌرالؽٚجٌٕٙح٠س ػٌْٓحٌس

جٌطٛق١ى"قُّزذٓػٍٟذٓأقّى.
المقامات الناسوتٌة التً ظهر فٌها المعبود، وهً الظهورات أو التجلٌات، وهً . ٖٓٔ، صصدر السابقالم( ٕ

 -ٗهـ .  ٕٕٓأبو زكرٌا: ظهر فً وقت السماء الثالثة سنة  -ٖالبار .  -ٕالعلً .  -ٔفً نفس الوقت إمامات :
القائم: كان طفالً استودعه  -ٙ. الم عل: ظهر فً وقت السماء الخامسة-٘علٌا: ظهر فً وقت السماء الرابعة 

هـ، وكان سعٌد فً العشرٌن  ٥ٕٓمع سر إمامته أبوه المعل برعاٌة سعٌد المهدي الملقب بـ " عبٌد هللا" سنة 
هـ ،  ٥ٖٓهـ ، ثم إلى شمال أفرٌقٌة سنة  ٥3ٕمن عمره، هرب بالقائم من وجه العباسٌٌن إلى مصر سنة 

هـ ، ثم المعز من سنة  ٖٔٗإلى سنة  ٖٖٗمنصور الذي حكم من سنة وهو مؤسس الدولة الفاطمٌة . تاله ال
ا، ذاتاً واحدة .  ٖ٘ٙإلى سنة  ٖٔٗ ًٌّ  ٖ٘ٙالعزٌز : من سنة  -٧هـ ، وهما مع القائم ٌعتبرون فً المذهب روح

 .3٘ص  ،مذهب الدروز والتوحٌدالنجار، عبد هلل، ٌنظر: هـ ، وأخًٌرا الحاكم المنصور.  ٥ٖٙإلى سنة 
 .ٖٖٔ، ص مصدر السابقال( ٖ
 .3ٓٔ، ص طائفة الدروز تارٌخها وعقائدها:  حسٌن، محمد كامل، ٌنظر( ٗ
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اإللػػو الهعبػػكد  كهػػا يعػػيش غيػػره هػػف البشػػر، ذلػػؾ عنػػد الػػذيف ال يعرفػػكف حقيقتػػو فيػػذىبكف إلػػى أفٌ 

 اىا الناس "الحاكـ بأهر اهلل"، هثؿ ها يتخذ اإلنساف ثيابو فيرتدييا ثـٌ اتخذ لنفسو صكرة إنسية سهٌ 

ككػذلؾ اإللػو س هف يرتدييا كال تشػبيو فػي شػيء، الثياب ليست هف جنيطرحيا كيرتدم غيرىا، ك 

كرة كرة التػػي اتخػػذىا كالىػػي شػػبيية بػػو، كىػػك يظيػػر فػػي ىػػذه الٌصػػالهعبػػكد لػػيس هػػف جػػنس الٌصػػ

 ( ُ)خرل.و اتخذ صكرة ناسكتية تختمؼ عف األعصر طير في الناسكتية الهتغيرة، ففي كؿٌ 

 كىي: ،كز خهسةالحدكد الدينية عند الدر  الحدكد الخهسة: - ب

ة العمػػػؿ، هػػػاف، عمٌػػابؽ الحقيقػػي، عػػيف الزٌ ، اإلرادة، ذك هعػػة، الٌسػػػيٌ أكالن: "العقػػؿ"، العقػػؿ الكمٌػػػ

 طمقت عمى حهزة بف عمي بف أحهد.األهر، اإلهاـ، الباب، ىذه األلقاب أي 

فكة ة اإلهاـ، داعي اإلهاـ، صػة، الهشيئة، ذك هٌصة، التالي، حجٌ ميٌ ثانيان: "النفس"، النفس الكٌ 

الهستجيبيف، ىرهس، أخنكخ، إدريس، يكحنا، أطمقت عمى "الهجتبى" إسهاعيؿ بف هحهد بف 

 إبراىيـ.  ، أبيحاهد التهيهيٌ 

فارة كالكػػػػبلـ، بشػػػػير ثالثػػػػان: "الكمهػػػػة"، الجنػػػػاح، الجنػػػػاح الربػػػػاني، سػػػػفير القػػػػدرة، صػػػػاحب الٌسػػػػ

د بػػف كىػػب القرشػػي، الهرتضػػى" هحهػػطمقػػت عمػػى "الهػػؤهنيف، كمهػػتيـ العميػػا، داعػػي القػػائـ، أي 

 عبد اهلل.     أبي

ة القػائـ، اليػام األعظػـ، الجنػاح األيهػف، ابؽ، بػاب حٌجػغير، الباب السٌ ابؽ"، الصٌ رابعان: "السٌ 

 الخير. هة بف عبد الكىاب الساهيٌرٌل، أبيأطمقت عمى "الهصطفى" سبل

 الهقتنػػي" بيػػاءخاهسػػان: "التػػالي"، الجنػػاح األيسػػر، رابػػع الحػػدكد، آخػػر الحػػدكد، أطمقػػت عمػػى "

 الحسف. الديف، عمي بف أحهد السهكقي، أبي

جهيػػػع ىػػػؤالء هشٌخصػػػكف أك ههٌثمػػػكف، لػػػيس فػػػي زهػػػف الحػػػاكـ كحسػػػب، بػػػؿ فػػػي جهيػػػع 

                                                 
 ٙٓٔ، ص طائفة الدروز تارٌخها وعقائدها:  حسٌن، محمد كامل، ٌنظر( ٔ



3:2 

 

 (ُ)صكف الثكب البشرم كسائر البشر، دكف أف يعرفيـ الناس.العصكر؛ بهعنى أنيـ يتقهٌ 

لػيس فيػو هػكت لػؤلركاح،  إذ ؛قياهػة اليكـ اآلخر فػي الهػذىب الػدرزم لػيس يػكـ اليكـ اآلخر: - ت

يػـك الحسػاب أك  بػؿ إفٌ  ،كال قياهة ليػا، كال بعػث؛ فػاألركاح ال تهػكت لتبعػث، كال تنػاـ لتػكقظ

إذ يبمػػغ التكحيػػد غايتػػو هػػف االنتصػػار هػػف العقائػػد  ؛حػػؿ األركاح كتطكرىػػاالدينكنػػة نيايػػة هرا

  (ِ)الشركية، كينتيي االنتقاؿ كالهركر في األقهصة الهادية.

ليكـ يظير الهعبكد "الحاكـ بأهر اهلل" في الصكرة الناسكتية ، كىك اليكـ الذم كفي ىذا ا

لكا الهخالفكف أف يتحكٌ  الهذاىب كاألدياف، كيضطرٌ  يظير فيو هذىب عقيدة التكحيد عمى كؿٌ 

يؼ، كتاريخ ىذا اليكـ أهر هجيكؿ، كلكف سيككف ذلؾ في شير جهادل أك السٌ  عف دينيـ بحدٌ 

ة كال يعدلكف بيف خصيٌ ا اليكـ: ىك عندها يرل الهمكؾ حسب أىكائيـ الشٌ رجب، كعبلهة قرب ىذ

ط الهسيحيكف كالييكد عمى الببلد، كيستسمـ الناس إلى اآلثاـ كالفساد كاآلراء الرعية، كيتسمٌ 

شعبو كأهتو كدينو، كيضع نفسو تحت  ؾ شخص هف ذرية اإًلهاهة يعهؿ ضدٌ الفاسدة، كيتهمٌ 

 ( ّ)ذلؾ هف عبلهات الساعة التي يذكركنيا. سمطاف الهخادعيف، إلى غير

 كينقسـ الناس يـك البعث إلى أربع فرؽ :

  (ْ)اـ.مطاف، كهنيـ الكزراء كالحكٌ ديف، كىـ الفرقة الناجية، كسيككف ليـ السٌ أكالن: فرقة الهكحٌ 

 اىر، كىـ الهسمهكف كالييكد.ثانيان: أىؿ الظٌ 

 يعة.صارل كالشٌ ثالثان: أىؿ الباطف، كىـ النٌ 

  (ٓ)ركز.اؿ الدٌ كف، كىـ جيٌ رابعان: الهرتدٌ 

                                                 
 .٧ٖٔ ص ،مذهب الدروز والتوحٌد: النجار، عبد هلل، ٌنظر( ٔ
 . ٧3، ص المصدر السابق(ٕ
 .ٕٗٔ، ص ئفة الدروز تارٌخها وعقائدهاطا: حسٌن، محمد كامل، ٌنظر( ٖ
 .ٕ٘ٔ، ص المصدر السابق( ٗ
 .ٙ٘ٔ، ص عقٌدة الدروز عرض ونقد: الخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر( ٘
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  ديف.فرؽ ىالكة، كأصحابيا عبيد لمهكحٌ  كىذه الفرؽ الثبلث

تزداد درجتو في ف ،في األجساد اإلنساف راتكر  يككف في الثكاب: الثكاب كالعقاب عند الدركز

هف  "؛ كىك حدٌ "الهكاسر العمكـ الدينية كارتفاعو هف درجة إلى درجة إلى أف يبمغ إلى درجة حدٌ 

هف  حدكد الديف فيزيد في هالو كينبسط في الديف هف درجة إلى درجة، إلى أف يبمغ أرقى حدٌ 

، عمى هقدار تكاهميا، كتبمغ هف (ِ)يٌ الحة بالعقؿ الكمٌ ؿ األركاح الصٌ تصٌ ت ثـٌ  (ُ)،حدكد الديف

 .الطير درجة الكهاؿ، كذلؾ ىك الثكاب يـك الحساب، كىك نياية النيايات

 عمىالعذاب الكاقع ك  (ّ)،عف بمكغ تمؾ الهراتب كالغايات ىك عذاب التقصير :قابالعك 

ة هعيشتو كعهى قمبو في نقمتو هف درجة عالية إلى درجة دكنيا هف درجات الديف، كقمٌ باإًلنساف 

مو هف جسد إلى جسد بتناسخ ركحو في األجساد، كىك كمها تنتقؿ ركحو تنقٌ  دينو كدنياه، كيستهرٌ 

  (ْ)هنزلتو الدينية. ى جسد، تقؿٌ هف جسد إل

كجكد الجنة كالنار، كها يعتقد بيا الهسمهكف،  الدركز ينكر :عند الدركز ارة كالنٌ الجنٌ 
ىي تكحيد الخالؽ، كثهارىا  زف الدرك يدة عند الهكحٌ الجنٌ ف (ٓ)كيسخركف هف القائميف بيها،

، تذىب العقيدة الدرزية في اليـك دٌ فإلى ىذا الح (ٔ)،رٌ الهعرفة الحقيقية، كالجحيـ ىك الجيؿ كالشٌ 
اآلخر، كفي الثكاب كالعقاب، فيي ال تؤهف بالغيبيات كترفضيا جهيعيا، كليذا فيـ ينكركف 

 كياطيف ىـ هخالف، كالشٌ رزمٌ ، فالهبلئكة في نظرىـ ىـ أتباع الهذىب الدٌ كجكد الهبلئكة كالجفٌ 
                  (ٕ)ىذه العقيدة.

  

                                                 
 .ٕ٘ٔ، ص طائفة الدروز تارٌخها وعقائدها: حسٌن، محمد كامل، ٌنظر( ٔ
ٕ

.7ٖٔص،انذسٔص ٔانرٕزيذ يزْة:جٌٕؿحٌ،ػرىهلل،٠ٕظٍجٌؼمًجٌىٍٟ:أؽٍكػٍٝقُّزذٓػٍٟذٓأقّى.(
 .٥ٔص  ،مذهب الدروز والتوحٌد: النجار، عبد هلل، ( ٌنظرٖ
 .ٕ٘ٔ، ص طائفة الدروز تارٌخها وعقائدها: حسٌن، محمد كامل، ٌنظر( ٗ
 .٥٘ٔ، ص عقٌدة الدروز عرض ونقد: الخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر( ٘
 .٧3 ص ،مذهب الدروز والتوحٌد: النجار، عبد هلل، ٌنظر( ٙ
 .3٘ٔ، ص عقٌدة الدروز عرض ونقد: الخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر( ٧
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 اسخ األرواح عند الد روزلثالث: تنالمطمب ا

ناسخ، كلكنيـ يطمقكف قكليـ بالتٌ  -ركز آنفة الذكر كبشكؿ جميٌ هف خبلؿ عقائد الدٌ -يٌتضح 

أكالن هف بياف النفس كالجسد كالركح عند الدركز، كهف ثـ  ص"، كالبدٌ عميو هصطمح "التقهٌ 

 ص عندىـ. الحديث عف التقهٌ 

ريفة؛ هنفعؿ؛ كىك العقؿ الهتحد بالنفس الشٌ بة هف جكىر فاعؿ غير النفس عند الدركز هركٌ 

كاء، ة، الهكجكدة في اإلنساف كالحيكاف عمى السٌ ة البييهيٌ يٌ أم: غير النفس الحيكانية، الحسٌ 

كر، فيي افة، قابمة لمصٌ ألنيا عاقمة، عالهة حٌية، شفٌ  فة؛كجكىر فاعؿ كهنفعؿ؛ كىك النفس الشري

لعرض، الذم ينفعؿ كليس بفاعؿ؛ كىك الجسـ الذم بة هف اكهركٌ  ،تقبؿ الجيؿ كها تقبؿ العقؿ

  (ُ)في إراداتيا كىيكٌياتيا. -األعضاء أك أجزاء الجسـ–تستخدهو الجكارح 

كالنفس إذا عدهت التذكار بالعمكـ الركحانية، الذم ىك غذاؤىا هالت إلى الجيؿ، لغمبة 

لعمكـ اإلليية، ككانت قابمة لها ة، أها إذا لـ تعدـ رياضة الحكهة، كغذاء اة البييهيٌ يٌ النفس الحسٌ 

  ( ِ)حد بيا هف آثار العقؿ تجكىرت كصفت كلحقت بعالهيا.يتٌ 

كالجسد في عقيدة التكحيد كلغتيا الهجازية ثكب لمركح، قهيص في اصطبلح الهذىب، 

، أك صو الركح عند الكالدة، كتنتقؿ هنو بالهكت فكران إلى جسدو هكلكد، دكف تهييز جنسيٌ تتقهٌ 

هكت تخمع بو الثكب البالي كتمبس ثكبان جديدان، إلى نياية  بعد كؿٌ  ، كتظؿٌ أك هكانيٌ ، عنصرمٌ 

  (ّ).األجياؿ

 

                                                 
 .٧٘ ص ،مذهب الدروز والتوحٌد( النجار، عبد هلل، ٔ
 . ٥٘، ص المصدر السابق( ٕ
 .ٕٙ، ص المصدر السابق (ٖ
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ز الجنس، فالذكر ص في عقيدة الدركز يهيٌ التقهٌ  ص" فقد جاء أفٌ أها في كتاب "التقهٌ ك 

 عمى اضطراب فإنو يدؿٌ ىذا عمى شيء،  إف دؿٌ ف( ُ)،يخمؽ ذكران كاألنثى تعكد أنثى كها كانت

ىذا  بب في ذلؾ أفٌ االضطراب كاالختبلؼ في جزيئاتو، كالسٌ  الدركز في ىذا الهعتقد، كهف ثـٌ 

 بأف يقع فيو االضطراب كاالختبلؼ.   فبل شؾٌ  ،، ال يستند إلى كحي إلييالهعتقد كضعيٌ 

هف نكره الركحاني، كىي هحدكدة هعدكدة " يٌ ت بعد "العقؿ الكمٌ مقً كاألركاح عند الدركز خي 

، ال تزيد كال تنقص عمى هدل األجياؿ، كاألجساد ال تقكـ هف القبكر بعد هكتيا كها عند اهلل

، ديف إلى الهكحديفاألركاح تنتقؿ إلى أجساد جديدة بالكالدة، أركاح الهكحٌ  كانت قبؿ هكتيا، فإفٌ 

 رٌ لشٌ كاهؿ، أك الفساد كاطيير كالتٌ صفية كالتٌ هاٌرة في أدكار التٌ كأركاح الهشركيف إلى الهشركيف، 

  (ِ)كالعذاب.

 ؛اإلنساف إذا انتيت حياتو كصعدت ركحو ص بهعنى أفٌ فالدركز يؤهنكف بعقيدة التقهٌ 

ص فإنيا ال تذىب إلى الحياة البرزخية الهعترؼ بيا عند الهذاىب اإلسبلهية، كلكنيا تتقهٌ 

 ( ّ)ص طفمة كليدة.ص طفبلن كليدان، كركح الهرأة تتقهٌ ركح الرجؿ تتقهٌ ف هكلكدان جديدان؛

 إلى جسـ بشرم آخر، باعتبار أفٌ  : انتقاؿ النفس هف جسـ بشرمٌ ىكركز الدٌ عند ص التقهٌ ف

، كيصيبو البمى، فتنتقؿ النفس إلى قهيص -الجسـ–النفس لدييـ ال تهكت، بؿ يهكت قهيصيا 

الجسد ىك الذم يهكت، بينها النفس تبقى  كهف ىنا ينطمؽ الدركز في اإليهاف بأفٌ ( ْ)،آخر

 (ٓ)خالدة.

 

                                                 
 .3ٔ، ص التقمص: طلٌع أمٌن، ٌنظر( ٔ
 .٧٘ ص ،مذهب الدروز والتوحٌد( النجار، عبد هلل، ٕ
 .ٖٔٓ، ص إسالم بال مذاهب( الشكعة، مصطفى، ٖ
 .ٖٙٔ، ص عقٌدة الدروز عرض ونقد: الخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر( ٗ
م، ص 33ٗٔ، ٕ، المركز العربً، بٌروت، ط تارٌخ المسلمٌن الموحدٌن الدروز( زهر الدٌن، صالح، ٘

ٙٔ. 
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في  "الهسخ"تنكر  عقيدة التكحيد "؛ كذلؾ ألفٌ صالتقهٌ  "الدركز لفظة التناسخ بػ قد استبدؿٌ ك 

ى ال يفيـ هف التناسخ عقاب األركاح الخاطئة فحتٌ  ،ان ، كتنفيو نفينا قاطعان صريحان التناسخ إنكار 

أقساـ الهسخ هف  ألفٌ  كرت لفظ "التناسخ"؛بتناسخيا؛ أم: هسخيا في أجساد الحيكانات، أن

انتقاؿ األركاح إلى  –، ك"الفسخ" -أم انتقاؿ األركاح إلى النباتات –التناسخ، كىك ك"الرسخ" 

الدركز يعتقدكف بالهسخ الهجازم  كلكفٌ  (ُ)، ال هكضع ليا جهيعان في ىذه العقيدة،-الجهاد

 (ِ)الهعنكم، الذم يقصد هنو التحقير.

 أه جى رٍ العقاب هي  ف  إذ إليا،  ان همٍ لى جسـ حيكاف ظي في انتقاليا إ ألفٌ  ؿ إلى حيكاف؛كالركح ال تنتق

بينها تككف  ،ر في هختمؼ أدكار الحياة، كقد تككف صالحة في دكركىي تهٌ  ،إلى يـك الديف

قان إلى أف ينصب يبقى هعمٌ  خاطئة في دكر آخر، كحسابيا عمى ها فعمت هف خيرو أك شرٌ 

ذا  ( ّ)رجحت سيئاتيا كاف ليا العقاب. الهيزاف، فإذا رجحت حسناتيا كاف ليا الثكاب، كا 

هف ىذا ك كف بانتقاؿ النفس اإلنسانية إلى جسد غير إنساني، كالدركز ال يعترفكف كال يقرٌ 

هييز الهنظار يأخذ اليـك اآلخر هعناه كقيهتو الحقيقية، هف خبلؿ النفس العاقمة القادرة عمى التٌ 

كبذلؾ فيـ ،ى نياية األجياؿالتكحيد هستهر حتٌ في عقيدة  كحيٌ ، ألف التغيير الرٌ رٌ بيف الخير كالشٌ 

إذ ال  عني إبطاؿ الحساب في اليـك اآلخر؛سخ كالهسخ؛ ألف قبكليـ بيا يال يعتقدكف بالفسخ كالرٌ 

حساب الركح كعقابيا  هع "الهسخ"؛ ألفٌ  حسابه  عقؿ هحاسبة غير العاقؿ الهدرؾ، كال يصحٌ يي 

كعمى ىذا األساس قاهت نظرية  (ْ)ركاح،عمى قاعدة العدؿ اإلليي في هحاسبة األ هبنيٌ 

                                                 
 .ٔٙ ص ،مذهب الدروز والتوحٌد: النجار، عبد هلل، ٌنظر( ٔ
 .ٓٙ، ص المصدر السابق( ٕ
ٖ

َ،9ٙٔٔ،ٔ،لىِِٗكّىأذٛشمٍج،وجٌجألٔىٌّ،ذ١رٍٚش،ؽأصم انًٕزذيٍ انذسٔص ٔأصٕنٓى١ٍغأ١ِٓ،(ؽ

.99ص

 .ٔٙ، ص تارٌخ المسلمٌن الموحدٌن الدروز( زهر الدٌن، صالح، ٗ
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بعد هركرىا في في هحاسبة األركاح  عمى قاعدة العدؿ اإللييٌ  الثكاب كالعقاب يى نً ص، كبي التقهٌ 

طكليا، بحيث يهنحيا الدىر ىا، كقصرىا ك الدىر الطكيؿ، ال في هدل حياة كاحدة، بخيرىا كشرٌ 

عادالن عمى هجهكع  ان ؿ، لكي تحاسب حسابدٌ بر، كاالهتحاف كالتٌ طكٌ الطكيؿ فرص االكتساب كالتٌ 

، ال عبلقة ليا باالختبار كاالهتحاف، غير كاعية هبيهةن  ت، فبل تككف األركاح كياناتو سبها ك

 يتاح لبعضيا هثبلن هدل حياة كاحدة طكيمة تنطكم عمى جهيع احتهاالت التكبة أك العصياف، ثـٌ 

ىا سكل أياـ أك سنيف هعدكدة، حرهت فييا تعتبر هساكية ألركاح لـ تر نكر الحياة هع أجساد

ات اإلنسانية ظيكران هتكاصبلن، خصيٌ فرص االختبار الكاعي كاإلرادة التي تختار، كتظير الشٌ 

بصكر أك حاالت هختمفة حسب استحقاقيا في أدكار قضت الحكهة اإلليية أف تككف هختبران 

العقاب كالثكاب في آخر األدكار يـك  لؤلركاح، كاهتحانان التحادىا بالعقؿ، كسبيبلن طكيبلن إلى

 ( ُ)الحساب.

ص ككاف لذا كاف التقهٌ  كانت الحياة هقتصرة عمى جيؿ كاحد؛كال يهكف أف يستقيـ العدؿ إذا 

في جهيع األدكار ليظير جكىر نفسو كتنكشؼ  د األجياؿ، ككاف عمى اإلنساف أف يهرٌ تعدٌ 

فيستقيـ العدؿ، كالعدؿ صفة هف صفات عناصرىا كتنجمي دخائميا، كعندئذ يهكف الحكـ عميو 

النفس في هختمؼ األدكار لكي يككف الحكـ عمييا صحيحان  ، فيجب أف تهرٌ - عٌز كجؿٌ  –اهلل 

ارتبطت  -عند الدركز-ص فعقيدة التقهٌ  (ِ)،يكـ الدينكنة، كبيذه النظرية يستقيـ العدؿ اإللييٌ 

 (ّ).بفكرة العدؿ اإللييٌ 

 

                                                 
 (.ٖٙ -ٕٙص ) ،مذهب الدروز والتوحٌدالنجار، عبد هلل، ٌنظر: ( ٔ
 .٥ٔ، ص التقمص( طلٌع أمٌن، ٕ
 . ٥ٖٙ، ص إسالم بال مذاهبلشكعة، مصطفى، : اٌنظر( ٖ
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نتقاؿ النفس هف حالة إلى حالة في األجياؿ الهتعاقبة ىك اختبار ا كعقيدة أىؿ التكحيد بأفٌ 

ركؼ الحياتية ىي عقيدة هنطقية، تنسجـ هع االعتقاد بيكـ الدينكنة، كاهتحاف ليا في جهيع الظٌ 

  (ُ)كبالثكاب كالعقاب الهكعد بيها.

إلى درجة،  كالركح في أدكار انتقاليا تكتسب هف الهعرفة كالعمكـ الركحية ها ينقميا هف درجة

مةن ليا، كىذا هنتيى الرفعة الركحية ى تبمغ درجة اإلهاهة، إذا كانت هؤىٌ في هراقي التكاهؿ حتٌ 

ص الهقصكد هنو بمكغ الكهاؿ الهتصمة باإلهاهة، أعمى هراتب الديف في آخر أدكار التقهٌ 

لتجارب هاف، بانتظار ىذه الغاية هف ااإلنساني، بالتطكر في سمسمة هتكاصمة هف حمقات الزٌ 

كاالهتحانات كاالختبارات تككف األركاح عمى قدر اتصاليا بالحقائؽ قد بمغت هنازؿ األنكار، 

لتظير في هجد انتصارىا األخير، هشتركة في هكاكب الخمكد، كبيذا يككف االنطبلؽ كاالتحاد 

كح طريقان رٌ رج الالدركز ال يركف في تدٌ  ص" فقد جاء أفٌ أها في كتاب "التقهٌ ( ِ)،"يٌ "بالعقؿ الكمٌ 

 (  ّ)إلى الكهاؿ أك اإلهاهة، بؿ اختباران كاهتحانان.

 عمى اضطراب الدركز في ىذا الهعتقد، كهف ثـٌ عمى شيء، فإنها يدٌؿ  فيذا أيضان إف دؿٌ 

االضطراب كاالختبلؼ في جزيئاتو، فبل يكجد إجهاع هف أصحاب الهذىب نفسو عمى ها 

 . يٌ يقكلكف بو، كىذا ضعؼ فيو، كعيبه كاضحه جم

ائؿ في إناء ي السٌ كح بسائؿ يحتاج إلى إناء يضبطو، فإذا كسر فبلبد هف تمقٌ ركز الرٌ و الدٌ شب  كيي 

ركح أحدىـ إذا فارقت الجسـ انتقمت فكران إلى جسـ آخر تحفظ  غيره لئبل يضيع، كعمى ىذا فإفٌ 

كهف ىنا ب، فيو، كفي نقمتيا الجديدة ترجع عمى نفس الهذىب الذم كانت عميو أيان كاف الهذى

                                                 
 . 3ٔص  التقمصطلٌع أمٌن، : ٌنظر( ٔ
 .ٖٙ ص ،مذهب الدروز والتوحٌد: النجار، عبد هلل، ٌنظر( ٕ
 .3ٔ، ص التقمص: طلٌع أمٌن، ٌنظر( ٖ
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في عدـ قبكؿ الدركز لغيرىـ أف يدخمكا في هذىبيـ، كعدـ اعترافيـ بأحد هنيـ يخرج  رٌ يعرؼ السٌ 

صيا الجديد ستعكد عمى ركحو في نقمتيا أك تقهٌ  ؛ ألفٌ طائعه هختاره  ى كلك تركو كىك حيٌ عنو حتٌ 

احيـ سترجع إلى أرك  فبل فائدة إذان هف دخكؿ اآلخريف في هذىبيـ؛ ألفٌ  ،نفس الهذىب الدرزم

 ( ُ)هذاىبيـ القديهة ثانية إذا هاتكا.

يخالفيا  هىفٍ  ص هحصكر بالنقاط الجكىرية اآلتية، ككؿٌ ركز لجية التقهٌ إيهاف الدٌ  كأخيران فإفٌ 

 ىك خارج عف عقيدة الدركز، كىذه النقاط ىي:

  ٌيهاف يشهؿ جهيع الهكحٌ ص حقيقة عمهيٌ التقه  ديف.ة كعقيدة كا 

  ٌفالذكر يبقى ذكران، كاألنثى تعكد أنثى. ،الجنسيفز بيف ص يهيٌ التقه 

  الركح بسرعة كدكف إبطاء هف الجسد الفاني إلى الجسد الجديد.انتقاؿ 

  ٌكح في أدكار حياتية هختمفة ىك في سبيؿ االختبار كاالهتحاف، كليس ص كهركر الرٌ التقه

 لمتنقية كالتطيير كالكصكؿ إلى اإلهاهة أك الكهاؿ.

 فٌ إص هف أنكاع انتقاؿ الركح التي يعتقد بيا سكاىـ، كيقكلكف بغير التقهٌ  الدركز ال يعتقدكف 

هنيـ إلى الفريؽ  ص يعكد كؿٌ تكحيد كأىؿ تنزيؿ، كأىؿ تأكيؿ، كفي التقهٌ أىؿ  الهؤهنيف

 ( ِ)الذم ىك فيو أصبلن.

ا بالنٌ كبسبب اعتقاد الدركز بالتقهٌ  كح حيف الرٌ  كالنطؽ ىك: أفٌ  (ّ)طؽ؛ص، يعتقدكف أيضن

ابؽ، يعني في الجسـ الذم نتقؿ هف جسد إلى جسد تحهؿ هعمكهات عف دكرىا في الجيؿ السٌ ت

ث أك تنطؽ بها تذكره هف كقائع عف كانت تتقهصو قبؿ قهيصيا الحالي، كفي ىذه الحالة تتحدٌ 

                                                 
 .ٕ٘ٙ، ص فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وبٌان موقف اإلسالم منها( عواجً، غالب بن علً، ٔ
 .3ٔ، ص التقمص، ( طلٌع أمٌنٕ
 .ٓٗٔ، ص عقٌدة الدروز عرض ونقد: الخطٌب، محمد أحمد، ٌنظر( ٖ
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  (ُ)حياتيا السابقة.

ص"، "التقهٌ  ىهعتقد "تناسخ األركاح" كلكف تحت هسهٌ عكا باتٌ ركز الدٌ أقكؿ: إٌف كفي الختاـ  

 الدركز: كبذلؾ فإفٌ  ا لو ضكابط كحدكد؛ككضعك 

 ص".ا هصطمح " تناسخ األركاح" كقالكا بهصطمح "التقهٌ كٍ نفى  (ُ

اقتصركا عمى القكؿ بالنسخ، أم انتقاؿ األركاح بيف األجساد البشرية فقط، كىـ بذلؾ  (ِ

 ة في القكؿ.شابيكا الهسيحيٌ 

 . الهجازمٌ  الهعنكمٌ  سخ، كقالكا بالهسخالهسخ كالفسخ كالرٌ  كاأنكر  (ّ

                                                 
ٔ

 ِظطفٝ، جٌشىؼس، ٠ٚؼطرٍ٘ح.ٖٔٓص،إسالو تال يزاْة( ًٖ٘ "جٌٕطك" ٠ٕفٟٔظ٠ٍس جٌىٌَِٚٓ ئِْٓ

ِٚٓ.9ٙصيزْة انذسٔص ٔانرٕزيذ"،نٍجفحشًِْٚٓؼجٌؼحِس،ُِٕٚٙجألْطحيػرىهللاجٌٕؿحٌفٟوطحذٗ:"

جٌكٍوحشجٌرحؽ١ٕسجٌمحتٍسذحٌطٕحْمجٌٕظ٠ٍ١س،ق١عضؼطمىأْجألٌٚجـوحٔصذغ١ٍأؾٓحو٘ح٠َٛجألظٍس،غُ٘رطص

جٌم١ّض٘ٛ ئٌٝجألٌعٚأٌرٓصوًٌٚـل١ّظٙح،الضٍرعأْضٕطمًِٕٗق٠ٓ١رٍٝئٌٝل١ّضأنٍ،ًٚ٘ج

قٓدئ٠ّحًْ٘ججٌشهضذى٠حٔطُٙأٚوفٍٖجٌؿُٓجٌرشٍٞ،فحٌٍٚـضطمّضغٛذحًآنٍ،ًٚ٘ججٌػٛخ٠ىْٛػٍٝ

جٌى١ٔحػٍٝقٓدجٌطٍجو١د فٟجٌؿٕسٚجٌٕحٌٚئّٔحفًٟٖ٘ ف٠ٍُْٙٚأْجٌػٛجخٚجٌؼمحخ١ٌٓح ذٙح،ٚػًٍٝ٘ج

ٚجٌطمّظحشجٌٕحْٛض١سٚجٌّٓٛن١سجٌطٟضظ١دجٌٍٚـ،ْٚردلٌُٛٙذحٌطٕحْم٘ٛػىَئ٠ّحُٔٙذ١َٛجٌم١حِس،ٚال=

ذحٌكٓحخٚجٌؿُجءفٟ ٌٚىٓجٌّإِٓجٌٕظ١ٍٞالج٢نٍز. لحٌصذحٌٕٓمٚجٌّٓمٚجٌفٓمٚجٌٍْم، ٚجٌٕظ٠ٍ١س

٠ظ١رِٗٓمأٚفٓمأٌْٚم،ئّٔحضظ١دٚضمغػٍٝجٌىحفٍغ١ٍجٌٕظ١ٍٞ؛فحٌٕظ١ٍٞال٠ٍٓؾهللاػ١ٍٗيذف

ج٠ًٌٞؼًخهللاٌ ٚقٗذأْٚاللطًٚالييٚالضؼدٚالٔظد،ذًوًيٌهِؼٍٚفػٕٗئٌٝجٌىحفٍجٌؿحقى،

٠ؿؼٍٙحضكًفٟوًشٟء،نحٌفطٌٛزجإلٔٓح١ٔسِٓذمٍٚغُٕٚئذًٚوٚجخٚ٘ٛجَٚقشٍجشٚوًيٌٞٚـ

فأ١ٌٚحءهللاٚأضرحػُٙجٌّإ١ِٕٓنٍظُٙهللآِجٌّٓٛن١س،ٚؾؼًيٌهػمٛذسألػىجتُٙوخٚوٌؼٚيذفٚلطً،

جٌمحت جٌؼًجخجألورٍفًٌهػٕىل١حَ ٌٗ،١ٌّٚػًجذٗئالٚيٌه٘ٛجٌؼًجخجألؤٝ،ٚأِح فرىْجٌٕظ١ٍْٞؿٕحً ،ُ

ٚذًٖٙجٌؼم١ىزٔفٓٙح٠طه١ً،ذ٠ًط١مٓ،ِحوحْفًٟ٘ججٌرىْ،فايجأنٍؾٗهللإِٗػحوئٌِٝحِٕٗذىأئٌٌٝٔٛهللا.

جٌٕظ١ٍٞأٍِٔٗفٟأؾ١حي،١ٍّْٚفٟأؾ١حيالقىٚوٌّرىتٙحٚالٌّٕطٙح٘ح،فالذؼعٚالؾٕسٚالٔحٌ،ٚئّٔح

ٛذسفٟجالٔطمحيِٓجألؤٝئٌٝجألػٍٝ،وّحأْجٌؼمٛذسِؿٍوجٌٙرٛؽِٓجألػٍٝئٌٝجألْفًٌٍِٚجًذّهطٍفجٌّػ

جٌشىؼس،ِظطفٝ،٠ٕظٍ:جٌطرحق،ِٓجإلٔٓحْئٌٝجٌك١ٛجْئٌٝجٌكشٍجشئٌٝجٌٕرحشئٌٝجأللًجٌٚجألقؿحٌ.

7ٖٙص،إسالو تال يزاْة . ٠ٕظٍ: أقّى، ِكّى ثاغُيح في انؼانى اإلساليي ػمائذْا انسشكاخ انجٌهط١د،

فشق يؼاصشج ذُسة إنٗ اإلسالو ٔتياٌ يٕلف ػٛجؾٟ،غحٌدذٓػٍٟ،٠ٕظٍ:.ٖ٘٘،صٔزكى اإلسالو فيٓا

٠ٕظٍ:.66،9ٕ،صغائفح انذسٔص ذاسيخٓا ٔػمائذْاق١ٓٓ،ِكّىوحًِ،٠ٕظٍ:.9ٙ٘،صاإلسالو يُٓا

،اإلسالو في يٕاخٓح انثاغُيحأذٛج١ٌٙػُ،٠ٕظٍ:.7ٙ،ٙٙ،٘ٙ،صانٓفد انششيفجٌؿؼفٟ،جٌّفؼًذٓػٍّ،

.6ٙٔ،ص٘٘ٓٗٔ،ٔوجٌجٌظكٛز،ِظٍ،ؽ

ِٚٛلفجإلْالَِٕٙح"، ج١ٌٓىذٓحَؽٛجٌرسفٌْٟحٌطٗ"ضٕحْمجألٌٚجـأطٌٛٙح جٌمحو٠ح١ٔسفمىضكىظػٕٙح أِح

"ئْأض جٌفٍلسال٠مٍْٚطٍجقسذفىٍزػٍٝأٔٙحِٓجٌكٍوحشجٌرحؽ١ٕسجٌمحتٍسذطٕحْمجألٌٚجـفمحي: رحعًٖ٘

جٌّ جٌمحو٠ح١ٔس َػ١ُ ٚضؼح١ٌُ ألٛجي ِٓنالي ٠شطُ ٌٚىٓ جألٌٚجـ، ذطٕحْمج١ٍَضٕحْم لٌٛٗ جٌمحو٠حٟٔ"، "أقّى

جألٌٚجـ"،ٚلىضكىظػٕٙحأ٠ؼحًج١ٌٓى١ٍّْحْجٌٍٙٚؽفٌْٟحٌطٗ"ضٕحْمجألٌٚجـِٕشإٖٚجٌمحتٍْٛذٗٚأغٍٖ

جإلْالِٟ"، جٌفىٍ فٟ ػٕٙح. ضكىظ لى ؽٛجٌرس ذٓحَ أْ جػطرحٌ ٠ٕظٍ:ػٍٝ ذٓحَ، ذُاسخ األسٔاذ ؽٛجٌرس،

.7ٖ،صأصٕنٓا ٔيٕلف اإلسالو يُٓا
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التي تقكـ عمى  "الكارها، كبذلؾ فيـ يقكلكف "بقالكا بالتقهص هف هنطمؽ قاعدة العدؿ اإللييٌ  (ْ

 الهحض. العدؿ اإللييٌ 

 كح فتبقى خالدة. أها الرٌ  ،الجسد عند الدركز ىك عبارة عف قهيص لمركح، كىك الذم يهكت (ٓ

يكـ الدينكنة، كاإلناء الذم يحفظ  حفظ في جسد إلىهف أف تي  دٌ بي الركح عند الدركز ال  (ٔ

 ائؿ.السٌ 

 ى يأخذ يـك الديف قيهتو كهعناه.إلى يكـ الديف، حتٌ  أه جى رٍ العقاب عند الدركز هي  (ٕ

 لبلكتساب كالتطكر، كاالهتحاف كاالختبار. قابمة -النسخفي  –فرصة ثٌهة  (ٖ

نثى كاأل ان ز بيف الجنس؛ فالذكر يكلد ذكر ص يهيٌ التقهٌ  اضطراب القكؿ عند الدركز في أفٌ  (ٗ

 .تكلد أنثى، بيف هثبت لذلؾ كناؼو 

 الركح عند الدركز هحدكدة هعدكدة، ال تزيد كال تنقص. (َُ

 فٌ ص بمكغ الكهاؿ اإلنساني؛ حيث إالهقصكد هف التقهٌ  اضطراب القكؿ عندىـ بأفٌ  (ُُ

د تتحٌ  ى تبمغ درجة اإلهاهة، كهف ثـٌ الركح تنتقؿ هف درجة إلى درجة في هراحؿ التكاهؿ حتٌ 

ة، كبيف القكؿ يٌ كبذلؾ فيـ يقكلكف "بالنرفانا" التي ىي الذكباف في الركح الكمٌ  ؛يٌ الكمٌ  بالعقؿ

رج الركح طريقان إلى الكهاؿ الهقصكد هف التقهص االختبار كاالهتحاف، كال يركف في تدٌ  بأفٌ 

 أك اإلهاهة.

ز ال رك الدٌ  كح في تنقميا بيف األجساد البشرية تبقى عمى نفس الهذىب، لذلؾ فإفٌ الرٌ  (ُِ

 يقبمكف دخكؿ غيرىـ إلى هذىبيـ، كال يعترفكف بأحد يخرج هنو.

الركح حيف تنتقؿ هف جسد إلى جسد  أفٌ اضطراب الدركز في هعتقد النطؽ؛ كىك  (ُّ

صو قبؿ ابؽ، يعني في الجسـ الذم كانت تتقهٌ تحهؿ هعمكهات عف دكرىا في الجيؿ السٌ 

  .اؼو نبيف هثبت لذلؾ ك  قهيصيا الحالي،
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أٌف فرقة الدركز قد ضٌمت عندها خاضت في هعتقدو غيبٌي استأثر بعمهو عبلـي كبيذا يٌتضح 

، كتخٌبطت في الٌضبلؿ، كاضطربت في ىذا الهعتقد أشٌد اضطراب حٌتى -عٌز كجٌؿ  -الغيكب

إٌف الدركز قد اضطربكا في هعتقد "التقٌهص" كها يسٌهكنو بيف ضكابط هفيكهو كالغرض هنو 

يو يكقع االضطراب بينيـ؛ ألنو هعتقد كضعٌي ال يىهيت  لمٌشرع بصمة، كأىدافو، كىذا هٌها الشؾ ف

ڇ  ڍ  ٹ ٹ چ   قريب كال هف بعيد، كأختـ كبلهي بحهد اهلل عمى نعهة اإلسبلـ، ال هف 

 ٕٖالبقرة:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      

عند الدركز فيي الركح ال تناـ كال تهكت كال تفسد، أها  عند اإلسهاعيميةالركح : مقارنة

بالتناسخ هف هنطمؽ القكؿ باإلهاهة  اإلسهاعيمية كقد قالت هحدكدة هعدكدة، ال تزيد كال تنقص،

كأها ، -رضي اهلل عنو–الهنصكص عمييا حٌتى تبقى هحصكرة في نسؿ عمٌي بف أبي طالب 

ذ إٌف الركح هف هنطمؽ بمكغ الكهاؿ اإلنساني؛ إ -التقٌهص-الٌدركز فقالكا بهعتقد تناسخ األركاح 

ـٌ تٌتحد بالعقؿ  تنتقؿ هف درجة إلى درجة في هراحؿ التكاهؿ حٌتى تبمغ درجة اإلهاهة، كهف ث

كقالت اإلسهاعيمية بالنسخ لمهؤهف بعقائدىا، كبالهسخ كالفسخ كالرسخ، كىذا لغير الهؤهف الكمي، 

ركا عمى القكؿ كأها الدركز فاقتص بعقائدىا، كىـ بذلؾ شابيكا الييكد في نزعتيـ العنصرية،

بالنسخ، أم انتقاؿ األركاح بيف األجساد البشرية فقط، كىـ بذلؾ شابيكا الهسيحٌية في القكؿ، 

كقالت اإلسهاعيمية "بالكارها"، حيث إٌف العقاب لمنفس يككف كأنكركا الهسخ كالفسخ كالٌرسخ، 

 "الثكاب كالعقاب "الكارهاكأها عند الدركز فبني  بتناسخيا في األبداف، كىذا لغير الهؤهف بعقائدىا،

عندىـ عمى قاعدة العدؿ اإلليٌي الهحض؛ فالركح ال تنتقؿ إلى حيكاف؛ ألٌف في انتقاليا إلى جسد 

كقالت اإلسهاعيمية "بالنرفانا" كذلؾ هف خبلؿ اتحاد الركح في عالهيا الركحاني  ليا، حيكاف ظمـه 

ئد اإلسهاعيمية، فيي بعد كسب الهعرفة الهنفصمة هنو، كىي أركاح األئهة، كأركاح الهؤهنيف بعقا
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كالعمكـ تصؿ إلى ىذه الدرجة كىي درجة الجٌنة، كالتي ال ترجع بعدىا كتبقى في عالهيا 

كأها الدركز فيـ يقكلكف الركحاني، كقد حصؿ ليا الثكاب بالفكائد العمهية في الدعكة التأكيمية، 

في النسخ فرصة لبلكتساب كالتطكر، كاالهتحاف "بالنرفانا" التي ىي الذكباف في الركح الكمية؛ ألٌف 

ـٌ تٌتحد   بالعقؿ الكمي. الركح كاالختبار كهف ث
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 جدول فروق                                    
قيا ؿ زهاف بيف تعمٌ هف غير تخمٌ  ،بعد الهفارقة هف بدف آخرىك تعمؽ لمركح بالبدف  التناسخ:

 .كح كالجسدؽ الذم بيف الرٌ بالثاني، لمتعشٌ قيا باألكؿ، كتعمٌ 

 معتقد التناسخ                        الديانة أو الحركة الباطنية

 ةاليندكسيٌ 

 

ركجيا هف بتناسخ األركاح كرجكع الركح بعد خ ةاليندكسيٌ  قالت

في أجساد  نيا تحؿٌ ى إ، حتٌ الجسـ، كانتقاليا هف جسد إلى جسد

ىا، كذلؾ بحسب أعهاؿ اإلنساف، الحيكانات كالحشرات كغير 

 فيي تقكؿ بالنسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى بدف إنساني آخر.

كتقكؿ بالهسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى حيكاف آخر هف 

كتقكؿ بالفسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى  باع.البيائـ كالسٌ 

 النبات. 

 كح إلى الجهادات.كتقكؿ بالرسخ: الذم ىك انتقاؿ الرٌ  

ة تناسخ األركاح كاعتبرت اليندكسيٌ  ""بالكارها ةاليندكسيٌ  قالتك 

أساس أنيها هبدآف عمى  "الكارها"بقانكف  هرتبطةعقيدة 

"قانكف الجزاء" هبرران لكقكع  "الكارها"كجعمت قانكف هتبلزهاف، 

ئة يٌ العقاب عمى الهسيء، كعدـ ىركب اإلنساف هف أعهالو السٌ 

 بالهكت.

 ".االنطبلؽلنرفانا" كلكف تحت هصطمح ""با ةاليندكسيٌ  قالتك 
كها قالت  ،قالت الجينية بتناسخ األركاح بأنكاعو كأسسو كأسبابو الجينية

الذم ىك انتقاؿ الركح إلى بدف بالنسخ:  فقالت ،ةبو اليندكسيٌ 



3;5 

 

بالهسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى حيكاف  قالتك ،إنساني آخر

  آخر هف البيائـ كالسباع.

 لذم ىك انتقاؿ الركح إلى النبات.: ابالفسخ قالتك 

 سخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى الجهادات.بالرٌ  قالتك 

 .يخالط الركح كائف هادمٌ  كبأنيا الكارها""ب :قالت الجينيةك 

التي ىي  "النجاة""بالنرفانا"، كلكف تحت هصطمح قالت الجينية ك 

  .صيا هف الهادةخمكد الركح في النعيـ بعد تخمٌ 

 البكذية

 

ؿ الركح هف جسد إلى انتقالذم ىك ابالتناسخ،  البكذيةقالت 

 ان.حيكاني ان أـسكاء أكاف ىذا الجسد إنساني ،جسد دكف إبطاء

. قالت بالنسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى بدف إنساني آخرف 

 لى الحيكاف.كقالت بالهسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إ

 مى قكؿ البكذيةفمـ أجد نٌصان كاضحان ع أها الرسخ كالفسخ 

ة كدارت في بالفسخ كالرسخ، كلكف يكفي أنيا اتبعت اليندكسيٌ 

ميس ببعيد عنيا القكؿ بالفسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح ف فمكيا

سخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى كالقكؿ بالرٌ ، إلى النبات

 .الجهادات

هف الجزاء عمى  البدٌ  ألنو ؛"الكارهاقانكف الجزاء"ب البكذيةكقالت 

 .ذلؾ إنها يحدث في الحياة الدنياك ان، عهاؿ خيران أك شرٌ األ

 االندهاج في اهلل كالفناء فيو التي ىيالنرفانا" ب" البكذيةقالت 
 كالتي ىي غاية كٌؿ بكذم كجٌنة البكذييف.
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أركاح البشر  اإليهاف بأفٌ  الذم يعني عندىـالتناسخ قاؿ الييكد ب الييكدية

التناسخ يسٌهكف الييكد ك  ،جبلن تعكد بعد الهكت إف عاجبلن أك آ

 تخرج ركحو كتشغؿ جسهان آخر، كبعد هكت الييكدمٌ ، قياهة

نتقؿ فت الهرتدٌ  ركح الييكدمٌ  أها في جسد إنساف آخر، كتستقرٌ 

تعكد إلى  ب، ثـٌ إلى الجحيـ لتعذٌ  إلى الحيكاف أك النبات، ثـٌ 

 ترجع إلى جسد إلى الكثنيف، ثـٌ  إلى الحيكاف، ثـٌ  الجهاد، ثـٌ 

الييكد يقكلكف بالنسخ: الذم ف كبذلؾر، بعد أف تتطيٌ  الييكدمٌ 

 .انتقاؿ الركح إلى بدف إنساني آخرىك 

 .م ىك انتقاؿ الركح إلى حيكاف آخركيقكلكف بالهسخ: الذ

 .إلى النبات كيقكلكف بالفسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح

كلكف لغير ،الذم ىك انتقاؿ الركح إلى الجهادكيقكلكف بالرسخ: 

في جسد  يارة كالنقاء تحؿٌ ، كعندها تصؿ الركح إلى الطٌ ييكدمٌ ال

 .الييكدمٌ 

قاب، كىك ها يقكلكف بالتناسخ لتحقيؽ الثكاب كالع كالييكد إنها

فالثكاب لئلنساف الخي ر بحمكؿ  ،"عرؼ بقانكف الجزاء "الكارهايي 

رير، بحمكؿ ركحو في جسد إنساف خي ر، كالعقاب لئلنساف الش  

، ى في جهاد أك حيكافإنساف كضيع، أك حتٌ  ركحو في جسد

أراد  -سبحانو كتعالى-ألنو  ؛التناسخ فعمو اهلل رحهة بالييكدك 

 .أف يككف لكؿ ييكدم نصيب في الحياة األبدية
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العكدة " ىتناسخ األركاح، كلكف تحت هسهٌ بقالت الهسيحية  الهسيحية

نفت الهسيحية هصطمح "تناسخ األركاح" كهصطمح ك  "دلمتجسٌ 

ؽ ص"، كاعتبرتيها هف الهعتقدات الفاسدة التي تتعمٌ التقهٌ "

 بالكالدة الثانية. بالهذىب الرئيسي الخاٌص 

عمى القكؿ بانتقاؿ الركح بيف األجساد الهسيحية  اقتصرتك 

البشرية فقط، دكف انتقاليا إلى الحيكانات أك النباتات، كبذلؾ 

لى بدف تككف الهسيحية قالت بالنسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إ

 إنساني آخر، كخرج بذلؾ الهسخ، كالفسخ ك الرسخ.

ف الثكاب أبعد ه كأعطتيا هدلن  الكارها"قالت الهسيحية "بك 

"بالمعنة": كىي الدكرة الفسيحة عندىا  "الكارها"ى سهٌ كتي ، كالعقاب

خبلليا الركح قبؿ أف تستعيد  صات التي ينبغي أف تهرٌ هف التقهٌ 

 .الحالة اإلليية

هاء"، كىي حالة رت عنيا "بالسٌ ية "بالنرفانا"، كعبٌ قالت الهسيحك 

 النعيـ اإلليية الهكتسبة بالركح، عندها تعتؽ هف عجمة الكالدة،

 ة هف عبكدية الكالدة هف جديد،فالخبلص في الهسيحية ىك حريٌ 

د هرحمة يهكف أف يطمؽ عمييا "الكهاؿ" حيث كفي العكدة لمتجسٌ 

مة الكالدة الثانية الخيار يككف لمذاتية التي نقمت نفسيا هف عج

 ة.في أف تكلد ثاني
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بالتناسخ هف هنطمؽ القكؿ باإلهاهة  اإلسهاعيمية قالت اإلسهاعيمية

بف أبي  ى تبقى هحصكرة في نسؿ عميٌ الهنصكص عمييا حتٌ 

كيككف ذلؾ لمهؤهف بعقائد  -رضي اهلل عنو–طالب 

ؾ اإلسهاعيمية، كقالت بالتناسخ لغير الهؤهف ككانت تيدؼ بذل

كذلؾ ببقاء  ،عرض عف هذىب اإلسهاعيميةالتخكيؼ لهف يي إلى 

ركحو تتنقؿ في األبداف، فاألركاح الهخالفة لعقائد اإلسهاعيمية 

 تبقى في العالـ الجسهاني تتناسخ األبداف لتناؿ عقابيا.

بالنسخ الذم ىك انتقاؿ الركح إلى  كبذلؾ فإٌف اإلسهاعيمية قالت

ف بعقائد اإلسهاعيمية، كقالت آخر، كىذا لمهؤه بدف إنسانيٌ 

بالهسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح إلى حيكاف آخر هف البيائـ 

باع، كغيرىا، كىذا لغير الهؤهف، كقالت بالرسخ: الذم ىك كالسٌ 

انتقاؿ الركح إلى الجهادات، كبالفسخ: الذم ىك انتقاؿ الركح 

 إلى النبات، كذلؾ لغير الهؤهف بعقائد اإلسهاعيمية.

العقاب في  فٌ الكارها"، حيث إسهاعيمية بقانكف "كقالت اإل 
 " لمنفس يككف بتناسخيا في األبداف، كىذا عندالكارهاقانكف "

اإلسهاعيمية لغير الهؤهف، كيبقى غير الهؤهف بعقائد 
اإلسهاعيمية يتنقؿ بيف األبداف في الحيكانات كالنباتات 

انية، ب في صكر اإلنسكٌ رى كالجهادات في صكرة الهسكخية، كال يي 
إال إذا سهع الدعكة اإلسهاعيمية كآهف بيا فيبقى بالنسكخية في 

 صكرة اإلنساف.
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"بالنرفانا" كذلؾ هف خبلؿ اتحاد الركح في  كقالت اإلسهاعيمية

عالهيا الركحاني الهنفصمة هنو، كىي أركاح األئهة، كأركاح 

الهؤهنيف بعقائد اإلسهاعيمية، فيي بعد كسب الهعرفة كالعمـك 

ة، كالتي ال ترجع بعدىا ىذه الدرجة كىي درجة الجنٌ  تصؿ إلى

كتبقى في عالهيا الركحاني، كقد حصؿ ليا الثكاب بالفكائد 

 العمهية في الدعكة التأكيمية.

ى ركز بهعتقد "تناسخ األركاح" كلكف تحت هسهٌ قاؿ الدٌ  الدركز

 ص""التقهٌ 

آخر،  إلى جسـ بشرمٌ  انتقاؿ النفس هف جسـ بشرمٌ الذم ىك: 
-الجسـ–النفس لدييـ ال تهكت، بؿ يهكت قهيصيا  عتبار أفٌ با
 كيصيبو البمى، فتنتقؿ النفس إلى قهيص آخر. ،
عقيدة  "؛ كذلؾ ألفٌ صالتقهٌ "الدركز لفظة التناسخ بػقد استبدؿ ك 

، كتنفيو نفينا ان صريحان في التناسخ إنكار  "الهسخ"تنكر  التكحيد

ألركاح الخاطئة ى ال يفيـ هف التناسخ عقاب افحتٌ  ،ان قاطع

نكرت لفظ بتناسخيا؛ أم: هسخيا في أجساد الحيكانات، أ

أم  –الهسخ هف أقساـ التناسخ، كىك ك"الرسخ"  ألفٌ  "التناسخ"؛

انتقاؿ األركاح إلى  –، ك"الفسخ" -انتقاؿ األركاح إلى النباتات

، ال هكضع ليا جهيعان في ىذه العقيدة، كلكف الدركز -الجهاد

 ، الذم يقصد هنو التحقير.الهعنكمٌ  هجازمٌ يعتقدكف بالهسخ ال

أم انتقاؿ األركاح بيف كؿ بالنسخ،عمى القالدركز  اقتصر كبذلؾ
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فالركح ـ بذلؾ شابيكا الهسيحية في القكؿ، ة ، كىاألجساد البشريٌ 

 ،ليا ان في انتقاليا إلى جسـ حيكاف ظمه ألفٌ  ؛ال تنتقؿ إلى حيكاف

 كقالكا بالهسخ الهعنكمٌ أنكر الدركز الهسخ كالفسخ كالرسخ، ك 

 . الهجازمٌ 

ص هف هنطمؽ قاعدة بالتقهٌ فيـ قالكا  ،"الكارها"بكقاؿ الدركز 

التي تقكـ عمى  "الكارها، كبذلؾ فيـ يقكلكف "بالعدؿ اإللييٌ 

 الهحض. العدؿ اإللييٌ 

في النسخ فرصة لبلكتساب كالتطكر،  ؛ ألفٌ "بالنرفانا"كقالكا 

ص بمكغ الكهاؿ هف التقهٌ  الهقصكد، ك كاالهتحاف كاالختبار

الركح تنتقؿ هف درجة إلى درجة في هراحؿ  فٌ اإلنساني؛ إذ إ

حد بالعقؿ الكمي، تتٌ  ى تبمغ درجة اإلهاهة، كهف ثـٌ التكاهؿ حتٌ 

 .كبذلؾ فيـ يقكلكف "بالنرفانا" التي ىي الذكباف في الركح الكمية
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 الخاتمة

قني لمكتابة في ىذا الحات، الحهد هلل الذم أليهني ككفٌ الصٌ  الحهد هلل الذم بنعهتو تتـٌ 

ها أنو هكضكع الهكضكع "تناسخ األركاح في األدياف كالحركات الباطنية في اإلسبلـ"، كالسيٌ 

ؤاؿ عنيا، كهف خبلؿ دراستي ات دكف السٌ ان في عمـ العقائد كىك اإليهاف بالغيبيٌ هٌ يخدـ جانبان هي

 :  آلتيةيا في النقاط امي جهً أي  ،لو تكصمت إلى هجهكعة هف النتائج

التناسخ ىك  هسألةأصؿ لركح؛ ألنيا هحكر التتابع كالتداكؿ، ك ا كالتناسخ ى هسألةجكىر  (ُ

 د. سى جى ى لإجسد د دكرات حياة الركح، كانتقاليا هف تعدٌ 

 ، أك جهادات.إنسانية كانت، أك حيكانية، أك نباتية هختمفةن  االركح الكاحدة تتناسخ أبدانن  فٌ إ (ِ

جزاء ها عهمت في التناسخ ىك الثكاب كالعقاب الذم يقع عمى الركح،  هسألةالغرض هف  (ّ

ف أساءت تي نعٌ دكرة حياة سابقة؛ فإف أحسنت تي   .بعذٌ ـ كا 

ييكدم  ىك الذم أدخؿ بذرة ىذا الهعتقد إلى الباطنية، ككاف ييدؼ هف إٌف عبد اهلل بف سبأ ال (ْ

خبلؿ ذلؾ إلى ىدـ اإلسبلـ هف الداخؿ، فالحركات الباطنية الهنتهية لئلسبلـ ىي التي 

 قالت بيذا الهعتقد.

إٌف أصؿ فكرة التناسخ يعكد لمينكد، فقد استيًغٌؿ ككسيمة لتدعيـ نظاـ الٌطبقات في الهجتهع  (ٓ

نها دخؿ إلى األدياف الٌسهاكٌية عندها كقع  اليندم، كليس لو أصؿ في األدياف السهاكية، كا 

 فييا التحريؼ. 

هف الخرافات  ر العقؿ البشرمٌ اإلسبلـ حرٌ إٌف اإلسبلـ يرفض ىذه الفكرة رفضان قاطعان؛ ف (ٔ

ة، كحافظ عمى الهسمهيف بحفظ الديف هف كاألساطير التي غرقت بيا األدياف الكضعيٌ 

 كلـ يقـ عمى ىذه الفكرة أم دليؿ عقمٌي أك نقمٌي. ،كالتبديؿ التحريؼ
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هجيء ىذا الهعتقد نتيجة لمتفكير اإلنساني القاصر في البحث عف الغيبٌيات التي استأثر  (ٕ

 لنفسو. -عٌز كجٌؿ  -بيا الحٌؽ 

هف األدياف الكضعٌية، أك األدياف السهاكية الهحٌرفة، أك  قاؿ بيذا الهعتقد فٍ هى  كؿٌ  أفٌ  (ٖ

 . غرضو ها تحقيؽً ى لإكاف ييدؼ ركات الباطنية، الح

، كعدـ الخكض -عٌز كجؿٌ  –أىهية اإليهاف بالغيب كالكقكؼ عند حدكد ها أخبرنا بو اهلل (ٗ

 فيها ىك أبعد هف ذلؾ.

 كأكصي  باآلتي:                               ،مت إليياالتي تكصٌ كالهمحكظات النتائج  كانت ىذه أىـٌ   

ع اإلسبلهي اتجاه أعداء الديف كها يحاكلكف نشره هف هعتقدات تيدؼ إلى تكعية الهجته .ُ

 ىدـ أركاف اإلسبلـ.

االىتهاـ بكتابة أبحاث تخدـ ىذا الهكضكع كالكتابة تحت عنكاف "التناسخ عرض كنقد"،  .ِ

كف كال أعداء اإلسبلـ ال يكمٌ  ها أفٌ ، كالسيٌ خطكرة ىذا الهعتقد عمى الهجتهع اإلسبلهيٌ كذلؾ ل

 ف هف هحاربتو.ك يهمٌ 

–، كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى سٌيد الهرسميف هحٌهد كآخر دعكانا أف الحهد هلل رٌب العالهيف

 .-صٌمى اهلل عميو كسٌمـ
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 فيرس األحاديث                                    
 رقم الصفحة طرف الحديث                          الرقم

 37 ة في قبة خضراء ...". باب الجنٌ يداء عمى بارؽ نير ب" الشٌ   .1

2.   ."... ري كحى ًإذىا قيًبضى تىًبعىوي اٍلبىصى  12 " ًإف  الر 
 13 اهلل قبض أركاحكـ حيف شاء... ".  " إفٌ   .3
 9 خمؽ أحدكـ يجهع في بطف أهو أربعيف يكها..."  " إفٌ   .4

 9 ـ...." ى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  -" بينا أنا أهشي هع النبي  .5

 37 همة التي أخذىا يـك خيبر... " الشٌ  كالذم نفسي بيده إفٌ  " كبلٌ   .6

 28 باسهؾ أهكت كأحيا...".  "إذا أخذ هضجعو هف الميؿ قاؿ:" الميـٌ   .7
ًضرى الهؤهف أتتو هبلئكة الرٌ   .8  33 . حهة بحريرة بيضاء.... ""إذا حي
 73 قة بالعرش،... ".ضر ليا قناديؿ هعمٌ "أركاحيـ في جكؼ طير خي   .9

 9 دة فها تعارؼ هنيا ائتمؼ...". كاح جنكد هجنٌ "األر   .12

 12 حهة كتأتى بالعذاب، ...". "الريح هف ركح اهلل، تأتى بالرٌ   .11

 26 ي كذىب أصحابو..." كل  "العبد إذا كضع في قبره، كتي   .12
 13 الركح إذا قبض تبعو البصر...".  "إفٌ   .13

 37 صاحبكـ قد حبس عمى باب الجنة...". "إفٌ   .14
 34 ". .…بشر بف البراء بف هعركر "لها هات   .15
 32 .." العبد الهؤهف إذا كاف في انقطاع هف الدنيا "إفٌ   .16
 41 لـ تكف نبٌكةه ًإال  تىناسىخىت" "  .17
 37 يا رسكؿ اهلل، هالي إف قتمت في سبيؿ اهلل؟ قاؿ: "الجنة" ...."."  .18
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 فيرس األعالم                                    
 الصفحة االسـ                         الرقـ

 ّ ابف تيهية                                    .ُ

 ةالجكزيٌ  ابف قيـٌ                      .ِ

 

ْ 

 ُّٖ أبك حصيرة                     .ّ

 ُٗٓ ادؽ إسهاعيؿ بف جعفر الصٌ               .ْ

 ّ الجرجاني                      .ٓ

 َُٔ ادؽ ر الصٌ جعف                    .ٔ

    ُٕٓ  الحاكـ بأهر اهلل                   .ٕ

 ْ ازم الرٌ                       .ٖ

 ُّٔ عزرا                      .ٗ

 ّ  الغزالي                     .َُ

 القائـ                     .ُُ

 

ُٖٔ 
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 راجع المو  المصادر                                   

 ريـ.القرآف الك (ُ
 ، )د.هجهع المغة العربية :، دار الدعكة، حققوالمعجم الوسيطإبراىيـ هصطفى كآخركف،  (ِ

 ط(. 
 .ُٔ، دار الشركؽ، ط منيج التربية اإلسالميةإبراىيـ، هحهد قطب،  (ّ
عبد القادر  :، حققوالمناماتابف أبي الدنيا، عبد اهلل بف هحهد بف عبيد القرشي أبك بكر،  (ْ

 .  ىُُّْ، ُالثقافية ، بيركت، ط أحهد عطا، هؤسسة الكتب 
أنكر الباز،  :، حققومجموع الفتاوىابف تيهية، تقي الديف أبك العباس أحهد بف عبد الحميـ،  (ٓ

 ىػ. ُِْٔ، ّكعاهر الجزار، دار الكفاء، ط 
 . ىُّّْ، ُ، رسالة العقؿ كالركح، إدارة الطباعة الهنيرية، ط مجموعة الرسائل المنيرية

الروح في الكالم عمى أرواح األموات شهس الديف هحهد بف أبي بكر، ابف قيـ الجكزية،  (ٔ
 ط(. ، )د.، دار الفجر لمتراث، القاىرةواألحياء

هحهد بدر الديف  :حققوشفاء العميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعميل، 
  .ـُٖٕٗ ط(، )د. بيركت، ،النعساني الحمبي، دار الفكر

ساهي سبلهة، دار  :، حققوتفسير القرآن العظيمعيؿ بف عهر، ابف كثير، أبك الفداء إسها (ٕ
 .  ىَُِْ ،ِ طيبة، ط

 .ُط، بيركت ،دار صادر، لسان العرب ،هحهد بف هكـر، ابف هنظكر (ٖ
في السياسة كالعقائد كتاريخ الهذاىب الفقيية،  تاريخ المذاىب اإلسالميةأبك زىرة، هحهد،  (ٗ

 ط(. )د. ،دار الفكر العربي، القاىرة
 . ىُّٖٓط( ، )د. ، دار الفكر العربي،رات في مقارنات األديان الديانات القديمةمحاض

 ـ. ََِٕ،  ّ، نيضة هصر، ط الروح والنفس والعقل والقرينأحهد شكقي،  (َُ
 . ىُِْٗ، ُ، عالـ الكتب، القاىرة، ط معجم المغة العربية المعاصرة أحهد هختار، (ُُ
 :حققو اإلسالميين واختالف المصميين،مقاالت الحسف عمي بف إسهاعيؿ،  كاألشعرم، أب (ُِ

 . ىُُُْط(، )د. ي الديف عبد الحهيد، الهكتبة العصرية، بيركت،يهحهد هح
سمسمة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة اليوم اآلخر القيامة عهر سميهاف،  األشقر، (ُّ

 ـ.ُُٗٗ، ّ، دار النفائس، عهاف ط الصغرى وعالمات القيامة الكبرى
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، هكتبة دراسات في الييودية والمسيحية وأديان اليندالرحهف،  األعظهي، هحهد ضياء (ُْ
ُ ، ِالرشد الرياض، ط   . ىِْْ

، دار ة والسيخية وعالقة التصوف بياة والبوذية والجيني  فصول في أديان اليند اليندوسي  
 . ىُُْٕ، ُالبخارم، الهدينة الهنكرة، ط 

، وشيء من فقييا وفوائدىا سمسمة األحاديث الصحيحةاأللباني، هحهد ناصر الديف،  (ُٓ
 .  ىُُْٓ ط(، )د. هكتبة الهعارؼ الرياض،

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياأللكسي، هحهكد أبك الفضؿ،  (ُٔ
 .ط( )د. ،دار إحياء التراث العربي، بيركت

 .ٕ، هكتبة النيضة الهصرية، ط ضحى اإلسالمأهيف، أحهد،  (ُٕ
 ـ.ُٗٔٗ، َُالعربي، بيركت، ط  ، دار الكتابفجر اإلسالم

، التقمص وأسرار الحياة والموت في ضوء النص والعمم واالختبارالباشا، هحهد خميؿ،  (ُٖ
 ـ.ُٗٗٗ، ُنكفؿ، بيركت، ط 

، دار ابف كثير، الجامع الصحيح المختصرهحهد بف إسهاعيؿ أبك عبداهلل، البخارم،  (ُٗ
 . ىَُْٕ، ّديب هصطفى البغا، ط  :بيركت، حققو

، إعداد عبد الرحهف السديس، دار شرح العقيدة التدمريةعبد الرحهف بف ناصر،  البراؾ، (َِ
 .  ىُِّْ، ُالتدهرية، ط 

 :، حققوالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منيمالبغدادم، عبد القاىر بف طاىر،  (ُِ
 .ط( )د. ،هحهد الخشت، هكتبة ابف سينا، القاىرة

، يات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخموقكبرى اليقينالبكطي، هحهد سعيد رهضاف،  (ِِ
 ـ.ُِٖٗ، ٖدار الفكر، دهشؽ ط 

، دار الصحكة، العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةالبيركتي، هحهد بف طاىر التنير،  (ِّ
 .ط( ،)د.القاىرة

تحقيق ما لميند من مقولة مقبولة في العقل أو البيركني، أبي الريحاف هحهد بف أحهد،  (ِْ
  (.ط ،)د.مرذولة
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عبد الرحهف  :، حققوشرح المقاصدالتفتازاني سعد الديف، هسعكد بف عهر بف عبد اهلل،  (ِٓ
 .  ىُُْٗ، ِعهيرة، عالـ الكتب، بيركت، ط 

قدهو رؤكؼ عبيد،  العودة لمتجسد في المفيوم العممي الحديث،جادك، عبد العزيز،  (ِٔ
 .ط( ، )د.هنشأة الهعارؼ، اإلسكندرية

نقمو إلى العربية شكقي داكد  لكتاب المقدس العيد الجديد،التقمص في اجايهس، برايز،  (ِٕ
 ـ.ََِّ ط(، )د. تهراز، الشكؼ الدائـ لمكتاب، ينطا،

 :، حققوبيركت، دار الكتاب العربي ،التعريفات، عمي بف هحهد بف عمي ،الجرجاني (ِٖ
 . ىَُْٓ ،ُ ط، إبراىيـ األبيارم

غالب، دار األندلس، هصطفى  :، حققواليفت الشريفالجعفي، الهفضؿ بف عهر،  (ِٗ
 .ط( )د. ،بيركت

"الخكارج كالشيعة"، هركز دراسة عن الفرق في تاريخ المسممينجمي، أحهد هحهد أحهد،  (َّ
 . ىَُْٔ، ُالهمؾ فيصؿ لمدراسات كالبحكث اإلسبلهية، ط 

، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرةالجيني، هانع بف حهاد،  (ُّ
 . ىَُِْ،ْلهية الرياض، ط دار الندكة العا

، دار العمـ لمهبلييف، الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةالجكىرم، إسهاعيؿ بف حهاد،  (ِّ
 . ىَُْٕ، ْبيركت، ط 

 ط(، )د.، دار الهعارؼ، هصر،طائفة الدروز تاريخيا وعقائدىاحسيف، هحهد كاهؿ،  (ّّ
 ـ.ُِٔٗ

تاج مٌقب بهرتضى الز بيدم، الحسيني، أبك الفيض هحٌهد بف هحٌهد بف عبد الرٌزاؽ، اله (ّْ
 .ط( ،)د.، دار اليدايةالعروس من جواىر القاموس

، ُ، دار الكتب العمهية، بيركت، ط اإلسالم واألديان دراسة مقارنةحمهي، هصطفى،  (ّٓ
 . ىُِْْ

 ، هكقع دعكة اإلسبلـ.رسائل في األديان والفرق والمذاىبالحهد، هحهد بف إبراىيـ،  (ّٔ
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أحهد هحهد شاكر،  :حققوح الطحاوية في العقيدة السمفية، شر الحنفي، ابف أبي العز،  (ّٕ
ككالة الطباعة كالترجهة في الرئاسة العاهة إلدارات البحكث العمهية كاإلفتاء كالدعكة 

 .  ىُُْٖ ،ُكاإلرشاد، ط 
الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي عقائدىا وحكم اإلسالم الخطيب، هحهد أحهد،  (ّٖ

 .  ىَُْٔ، ِاف، ط ، هكتبة األقصى، عهفييا
 . ىُُْْ، هكتبة األقصى، عهاف، ط ا، تناسخ األرواح أصولو وأثاره وحكم اإلسالم فيو

 . ىَُْٗ، ّ، دار عالـ الكتب، الرياض، ط عقيدة الدروز عرض ونقد
، أضكاء السمؼ، دراسات في األديان الييودية والنصرانيةالخمؼ، سعكد بف عبد العزيز،  (ّٗ

 . ىُُْٖ، ُالرياض، ط 
 .ط( )د. ،، دار القمـ، الككيتالديندراز، هحهد عبد اهلل،  (َْ
، هنقكؿ هف كتاب قكاعد آؿ بيان مذىب الباطنية وبطالنوالديمهي، هحهد بف الحسف،  (ُْ

 شركطهاف، هكتبة الهعارؼ، الرياض.-هحهد، صححو ر
، لبناف، كتبة بيركته، هحهكد خاطر، حققو: مختار الصحاح، هحهد بف أبي بكر، زماالر  (ِْ

 ـ.ُٓٗٗ ،يدةجد ط
، دار الكتب العمهية، مفاتيح الغيبالرازم، فخر الديف هحهد بف عهر التهيهي الشافعي،  (ّْ

 ىػ.ُُِْ، ُبيركت، ط 
، ِ، الهركز العربي، بيركت، ط تاريخ المسممين الموحدين الدروززىر الديف، صالح،  (ْْ

 ـ.ُْٗٗ
 .(ط )د. ،، دار الكتاب العربي، بيركتالعقائد اإلسالميةسابؽ، سيد،  (ْٓ

ْٔ)  ، ، دار كاسط، الغمو والفرق الغالية في الحضارة اإلسالميةالساهرائي، عبد اهلل سمـك
 ـ.ُٖٖٗ، ّبغداد، ط 

، دار الهناىج، عهاف، موسوعة األديان والمعتقدات القديمةالساهكؾ، سعدكف هحهكد،  (ْٕ
 . ىُِِْ، ُط 

 ربي بيركت.، دار الكتاب العسنن أبي داودالسجستاني، أبك داكد سميهاف بف األشعث،  (ْٖ
 ـ.ََِٗ، ُ، دار هشارؽ، ط تناسخ األرواحسرم، طارؽ،  (ْٗ
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 .ط( ،)د.، الكنيسة األسقفية، القاىرةأديان العالمسعيد، حبيب،  (َٓ
كسكاطع األسرار  لوامع األنوار البييةالسفاريني، شهس الديف هحهد بف أحهد بف سالـ،  (ُٓ

، ِخافقيف، دهشؽ، ط األثرية لشرح الدرة الهضية في عقد الفرقة الهرضية، هؤسسة ال
 . ىَُِْ

 . ىُِِْ، ُ، دار الفضيمة، الرياض، طأصول اإلسماعيميةالسمكهي، سميهاف عبد اهلل،  (ِٓ
 . ىُُُْ، ٖ، الدار الهصرية المبنانية، القاىرة، ط إسالم بال مذاىبالشكعة، هصطفى،  (ّٓ
 ـ.َََِ، ُُ، النيضة الهصرية، القاىرة، ط أديان اليند الكبرىشمبي، أحهد،  (ْٓ

 ـ.ُٖٖٗ، ٖالنيضة الهصرية، القاىرة، ط  رنة األديان الييودية،مقا
هكتبة ، تحضير األرواح وتسخير الجان بين الحقيقة والخرافة ،هجدم هحهد، الشياكم (ٓٓ

 .  ىَُْٗط(،  )د. ،القاىرة، القرآف
هحهد سيد  :، حققوالممل والنحلالشيرستاني، هحهد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحهد،  (ٔٓ

 .  ىَُْْ ط(، )د.الهعرفة بيركت، كيبلني، دار
، هؤسسة قرطبة مسند اإلمام أحمد بن حنبلالشيباني، أحهد بف حنبؿ أبك عبد اهلل،  (ٕٓ

 .ط( ،)د.القاىرة
أثر الممل والنحل القديمة في بعض الفرق المنتسبة إلى صكفي، عبد القادر بف هحهد،  (ٖٓ

 ىػ.ُِْْ، ُِٓ، هجمة الجاهعة اإلسبلهية بالهدينة الهنكرة، العدداإلسالم
، أضكاء السمؼ، الرياض، ط دراسات منيجية لبعض فرق الرافضة والباطنية (ٗٓ

 . ىُِْٔ،ُ
جامع البيان عن الطبرم، أبك جعفر هحهد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلهمي،  (َٔ

ُ  ُأحهد هحهد شاكر، هؤسسة الرسالة، ط  :، حققوتأويل القرآن  . ىَِْ
 . ىَُْٕ، ُتب العمهية، بيركت ط ، دار الكتاريخ األمم والمموك

، ُ، الهكتبة الثقافية، بيركت، ط العقائد الباطنية وحكم اإلسالم فيياطعيهة، صابر،  (ُٔ
 . ىَُْٔ

، قدهو هحهد أبك شقرا، دار األندلس، أصل الموحدين الدروز وأصوليمطميع أهيف،  (ِٔ
 ـ.ُُٔٗ، ُبيركت، ط 

 ـ.ََُِ ،ِ ، هعرض الشكؼ الدائـ لمكتاب، طالتقمص
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، هحهد عمي بف أحهد،  (ّٔ  :، حققوالفصل في الممل واألىواء والنحلالظاىرم، ابف حـز
 .ط( )د. ،هحهد نصر ك عبد الرحهف عهيرة، دار الجيؿ، بيركت

 ط(، )د.، إدارة ترجهاف السنة، باكستاف،اإلسماعيمية تاريخ وعقائدظيير، إحساف إليي،  (ْٔ
ـ.ُٕٖٗ  

، في القرآن وأسرار الخمق والروح والبعثاليندسة الوراثية عبد الحهيد، ىشاـ كهاؿ،  (ٓٔ
 ـ.ََِِ ،ُ هركز الحضارة العربية، القاىرة، ط

 . ِ، دار الهعارؼ القاىرة، ط حقيقة اإلنسانعبده، عيسى، كيحيى، أحهد إسهاعيؿ،  (ٔٔ
، دار الفكر العربي، في العودة لمتجسد بين االعتقاد والفمسفة والعممعبيد، رءيكؼ،  (ٕٔ

 .ـُٕٔٗ ط(، )د. القاىرة،
، ُ، األفاؽ العربية، القاىرة، طتأثر المسيحية باألديان الوضعيةعجيبة، أحهد،  (ٖٔ

 ـ.ََِٔ
، دار الكتب العمهية، االمتناع باألربعين المتباينة السماعالعسقبلني، أحهد بف عمي،  (ٗٔ

 ـ.ُٕٗٗ، ُبيركت، ط 
 ـ.ََِٓ، ْ، نيضة هصر، ط اهللالعقاد، عباس هحهكد،  (َٕ
، هكتبة الخاني، القاىرة، م بأمر اهلل وأسرار الدعوة الفاطميةالحاكعناف، هحهد عبد اهلل،  (ُٕ

 . ىَُْْ، ّط 
، فرق معاصرة تنسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منياعكاجي، غالب بف عمي،  (ِٕ

 . ىُِِْ، ْالهكتبة العصرية الذىبية، جدة، ط 
، ُ تب العمهية، بيركت، ط، دار الكبوذا والفمسفة البوذيةعكيضة، كاهؿ هحهد،  (ّٕ

    ىُُْْ
 ـ.ُٓٔٗ، ِ، دار األندلس، بيركت، ط تاريخ الدعوة اإلسماعيميةغالب، هصطفى،  (ْٕ
عبد الرحهف بدكم، دار  :، حققوفضائح الباطنية، هحهد بف هحهد أبك حاهد ،لغزاليا (ٕٓ

 .ط( )د. ،الكتب الثقافية، الككيت
 .ط( )د. ،، دار الهعرفة، بيركتإحياء عموم الدين

 ـ.ُُٗٗ ،ُ ، جركس برس، بيركت، طو حقيقة أم خيال؟التقمص أىغكش، قيس،  (ٕٔ
، هؤسسة الرسالة، بيركت، القاموس المحيطالفيركز آبادم، هجد الديف هحهد بف يعقكب،  (ٕٕ

 . ىُُْٗ، ٔط 
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 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيكهي، أحهد بف هحهد بف عمي الهقرم،  (ٖٕ
 .ط( ،)د.بيركت  ،لمرافعي، الهكتبة العمهية

التذكرة في طبي، أبي عبد اهلل بف أبي بكر بف فرج األنصارم الخزرجي األندلسي، القر  (ٕٗ
الصادؽ بف هحهد بف إبراىيـ، دار الهنياج، الرياض،  :، حققوأحوال الموتى وأمور اآلخرة

 .   ىُِْٓ،  ُط 
، هكتبة الرشد، عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفيةالقصير، أحهد بف عبد العزيز،  (َٖ

 . ىُِْْ، ُالرياض، ط 
الموجز في األديان والمذاىب القفارم، ناصر بف عبد اهلل، كالعقؿ، ناصر بف عبد الكريـ،  (ُٖ

 . ىُُّْ، ُ، دار الصهيعي، الرياض، ط المعاصرة
، دار النفائس،  لبناف، ط معجم لغة الفقياءقمعة جي، هحهد، ك قنيبي، حاهد صادؽ،  (ِٖ

 . ىَُْٓ، ُ
 ـ.ُٖٖٗ، ْسي.سنتر، القاىرة، ط ترجهة تفسيرية، جي. الكتاب المقدس (ّٖ
 .ط( )د. ،، دار إحياء التراث العربي، بيركتمعجم المؤلفينكحالة عهر رضا،  (ْٖ
 ـ. ُُٕٗط(، )د.، هنشأة الهعارؼ،تناسخ األرواحالكيؾ، هصطفى،  (ٖٓ
 .  ىَُّْ ط(، )د.، الهطابع األهيرية، القاىرة،المعجم الفمسفيهجهع المغة العربية،  (ٖٔ
 .ط( ،)د.دار الهعارؼ، القاىرة كائن حي، القرآنهحهكد هصطفى،  (ٕٖ
، دار الشركؽ، القاىرة، موسوعة الييود والييودية والصييونيةالهسيرم، عبد الكىاب،  (ٖٖ

 ـ.ََِٔ، ّط 
 ـ.ََِٓ، ِ، هكتبة الهصطفى االلكتركنية، ط موسوعة الييود والييودية والصييونية

 ـ.ُٗٔٗ ،ُ، ط وقفة عند نظرية تناسخ األرواحهعرفة، هحهد ىادم،  (ٖٗ
، دار الفكر الهعاصر، التوقيف عمى ميمات التعاريفالهناكم، هحهد عبد الرؤكؼ،  (َٗ

    .  ى َُُْ، ُهحهد رضكاف الداية، ط  :بيركت، حققو
 ـ.ُٖٔٗ ،ٓ، دار الهشرؽ الهكتبة الشرقية بيركت، ط المنجد األبجدي (ُٗ
 ـ.ُٓٔٗ ،ط( )د. ، دار الهعارؼ، هصر،مذىب الدروز والتوحيدالنجار، عبد هلل،  (ِٗ
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عبد الفتاح أبك  :، حققو، المجتبى من السننالنسائي، أحهد بف شعيب أبك عبد الرحهف (ّٗ
 . ىَُْٔ، ِغدة، هكتب الهطبكعات اإلسبلهية، حمب، ط 

، قدـ لو هصطفى الزرقا، كحسف الكنز المرصود في قواعد التممودنصر اهلل، يكسؼ،  (ْٗ
 . ىَُِْ، ِظاظا، دار القمـ، دهشؽ، ط 

، أضكاء البوذية تاريخيا وعقائدىا وعالقة الصوفية بيااهلل هصطفى،  نكهسكؾ، عبد (ٓٗ
 . ىَُِْ، ُالسمؼ، الرياض، ط 

الهسهى  الجامع الصحيحأبك الحسيف هسمـ بف الحجاج بف هسمـ القشيرم،  النيسابكرم، (ٔٗ
 .ط( ،)د.صحيح هسمـ، دار الجيؿ بيركت

نبيؿ صبحي، دار القمـ، ، ترجهة أسطورة تجسد اإللو في المسيحًىؾ، جكف، كآخركف،  (ٕٗ
 .  ىَُْٓ، ُالككيت، ط 

دار نيضة  األسفار المقدسة في األديان السابقة لإلسالم،كافي، عمي عبد الكاحد،  (ٖٗ
 . ىُّْٖ، ُهصر، القاىرة، ط 

تاهر عارؼ، عز الديف  :، حققو، تاج العقائد ومعدن الفوائدالكليد، عمي بف هحهد (ٗٗ
 .ِلمطباعة، بيركت، ط 

 .ط( )د. ،الترجمة الذىبية ألعالم آل تيميةالح قركاش، اليافعي، هحهد ص (ََُ
 

 

 


