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 مسألة الّتناسخ

 
 الّسؤال: ما حقيقة مسألة الّتناسخ التي يعتقدها بعض الملل؟ 

 
الجوووووان: اّن المقمووووود مّمووووا نقووووول هووووو نن نبووووّ ن الحقيقووووة   نن ن عوووون  ووووي عقا وووود الملوووول  

 األخرى، بل لمجّرد بيان الواقع  قط ألّننا   نتعّرض لوجدان نحد و  نستحسن ا عتراض.
 

اّلوووووذ ن يعتقووووودون الّتناسووووخ علووووود قسوووووم ن: قسوووو    يعتقووووود بوووووالّثوان والعقوووووان اذًا  وووواعل  نن  
المعنوووّي ن  ووي الووّدار اوخوورة، ويوورى نّن اّنسووان بالّتناسووخ والّرجووو  الوود هووذا العووال   لقوود المجووا اة 
والمكا أة. ونّن الّنعي  والجحي  مقتمران علد هذا العال  و  يعترف بعال  آخر، وهذه الفرقة نيضوًا 

قسم ن: نحدهما يعتقد بأّن اّنسان نحيانًا  رجع الد هذا العال   ي موورة ح ووان حتّود  ورى  علد
المجووا اة الّدوود دة، وبعوود تحّملوو  العووذان األلووي   ووي العووال  الح وووانّي  رجووع الوود عووال  اّنسووان مووّرة 

وبعوود نخوورى، ويسووّمون هووذا تواسووخًا. واوخوور  وورى الّرجووو  موون عووال  اّنسووان الوود عووال  اّنسووان 
الّرجو   رى الّثوان وج اء الحياة األولد، ويسّمون هذا تناسخًا، وكال الفريق ن   يعتقد بعال  غ ور 

 هذا العال .
 

والقسووو  اوخووور مووون نهووول الّتناسوووخ يعتقووودون بالعوووال  األخوووروّي، ويعتبووورون الّتناسوووخ وسووو لة  
ا العال  والّرجو  الي  حّتد يمل للّتكامل، ألّن اّنسان يكتسن الكما ت تدريجّيًا با نتقال من هذ

الد مرك  الكمال، وبيان ذلو  نّن اّنسوان مكوّون مون المواّدة والقوّوة،  المواّدة ناقموة  وي البودء ني 
 ي الّدور األول وح نما  تكّرر مج  ها الد هذا العال  تترّقد وتحمل علد الّمفاء والّل ا ة حتد 
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رة عون الوّروي  تحّقوي   هوا بجميوع كما تو ، هوذه مسوألة تم ر دّفا ة كالمرآة، والقوّوة التّوي هوي عبوا
نهل الّتناسخ والّتواسخ ب َّّناها با ختمار، ولو نردنا الّتفمو ل لكوان ذلو  مضويعة للوقوت  فوي هوذا 
اّجمووال كفايووة، ولوويم لوود ه  د  وول و  بووراه ن عقلّيووة علوود مووّحة هووذه المسووألة بوول هووي مجوورد 

البرهوووان القوووا ع،   جووون نن ي لووون البرهوووان مووون معتقووودي تموووّور واسوووتنبال مووون القووورا ن   مووون 
الّتناسووووخ   القوووورا ن والّتمووووّور والوجوووودان، ولكوووونك  ت لبووووون مّنووووي الووووّد  ل والبووووراه ن علوووود امتنووووا  
الّتناسووخ وهووذا مووا  جوون بيانوو ، ونّول برهووان علوود ا متنووا  نّن الّطوواهر عنوووان البووا ن والملوو  موورآة 

بي للعوال  الّروحوانّي،  الحوذ اذًا نّن الّتجّلوي    تكوّرر  وي العوال  الملكوت، والعال  الجسومانّي م وا
المحسوم ألّن  ليم هنا  كا ن من الكا نات يداب  نو يماثل كا نًا آخور مون جميوع الوجووه،   يوة 
الّتوح د موجودة طاهرة  ي جميع األدياء،  لو نّن خ ا ن الوجود مل وت مون الحبوون  كّنو    تجود 

قوووًا و  تمووواثاًل و  تدوووابهًا مووون جميوووع الوجووووه، بووول   بوووّد مووون وجوووود  ووور  وتم  ووو  بووو ن حّبتووو ن ت اب
ب نهما، وح ث نّن برهان الّتوح د موجود  ي جميع األدياء ووحدانّية الحوي و ردانّ تو  مدوهودة  وي 
جميووع حقووا ي الكا نووات اذًا  تكووّرر الّتجلووي الواحوود ممتنووع محووال، لهووذا  الّتناسووخ ني تكوورار طهووور 

ي الواحوود  ووي هووذا العووال  بماهّ توو  ودووؤون  الّسووابقة يكووون تجّليووًا متكووّررًا وهووذا مسووتح ل وغ وور الووّرو 
ممكوون، وح ووث نّن تكوورار الّتجلووي الواحوود لكووّل كووا ن موون الكا نووات الّناسوووتّية ممتنووع محووال،  كووذل  

الّموعود تكرار الّتجلي نيضًا للكا نات الملكوتّية  وي نّي مقوا  مون المقاموات سوواء نكوان  وي قووم 
ن   ي قوم الّن ول ممتنع محال، ألّن الّناسوت م ابي للملكوت، ولكن عودة الكا نوات الّناسووتّية 
ورجوعهوووا مووون ح وووث الّنوووو  واضوووج، يعنوووي نّن األدوووجار التوووي نتوووت  وووي الّسووون ن الّسوووابقة بووواألورا  

مووار بع نهووا،  يقولووون والبووراع  واألثمووار نتووت  ووي الّسوون ن الاّلحقووة نيضووًا بتلوو  األورا  والبووراع  واألث
ذا اعترض نحد بأّن تل  األورا  والبراع  واألثمار قد تالدوت ون لوت مون عوال   هذا تكّرر الّنو ، وا 
ذًا  قوود تكووّررت،  الّنبووات الوود عووال  الجموواد ونتووت موون عووال  الجموواد الوود عووال  الّنبووات مووّرة نخوورى وا 

تالدووت وتحّللووت عناموورها المركّبووة  جوابوو  هووو نّن البووراع  واألثمووار واألورا  للعووا  الماضووي قوود 
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وتفّرقت  ي هذا الفضاء، ول  تتجّمع وتترّكن األج اء المرّكبة منهوا نورا  العوا  الماضوي وبراعمو  
ونثمووواره ولووو  تعووود بع نهوووا بعووود تحل لهوووا بووول عوووادت الّنوعّيوووة مووون ترك ووون العنامووور الجد ووودة، وكوووذل  

مرّكبووة،  لووو  رضوونا نّن هووذا الجسوو  عوواد موون  تالدوود جسوو  اّنسووان بعوود الّتحل وول وتتفووّر  نجوو اؤه ال
عووال  الجموواد نو الّنبووات مووّرة نخوورى  لوويم هووذا الجسوو  هووو بع نوو  األجوو اء المرّكوون منهووا اّنسووان 
الّسووووابي،  تلوووو  العناموووور تحّللووووت وتفّرقووووت وانتدوووورت  ووووي هووووذا الفضوووواء الواسووووع، ثوووو  ترّكبووووت موووون 

 ء مووون نجووو اء اّنسوووان الّسوووابي  وووي العنامووور نجووو اء نخووورى وموووار جسووومًا ثانيوووًا، ورّبموووا  ووودخل جووو
ترك وون اّنسووان الاّلحووي، غ وور نّن تلوو  األجوو اء لوو  تبووي  محفوطووة بتمامهووا وع نهووا بوودون  يووادة و  
نقمان حّتد تترّكن مّرة نخرى   وجد اّنسان الاّلحي من ذل  الّترك ن وا متو ا  ثو  يسوتدّل مون 

لّدخص األّول نفس  الّدخص الثّواني وبنواء ذل  علد نّن هذا الجس  قد عاد بتما  نج ا   ومار ا
 ر وبعد الموت رجع بذات  الد هذا العال .علي  قد حمل الّتكّرر، والّروي بع ن  كالجس  عاد وتكرّ 

 
ولو نقول نّن هذا الّتناسخ هو للحمول علد الكمال حّتد تكتسن الماّدة مفاءها وتم ر  

 هووذا نيضووًا تمووّور محووض، ألّنوو  علوود  وورض دووّفا ة  تسوو ع ندووعة الووّروي   هووا بمنتهوود الكمووال، 
الّتسلي  بذل   ال يمكن تغ  ر الماهّية  ي الّتجدد والعوود، ألّن جووهر الوّنقص   يمول الود حقيقوة 
الكموووال بوووالّرجو  والعوووود، و  يمووو ر الّطوووال  الّمووورف بوووالعود والّرجوووو  ممووودر الّنوووور، و  تمووو ر 

لماهّيووة الّناسوووتّية حقيقووة ملكوتّيووة بووالعودة والّرجووو ، حقيقووة العجوو  قوودرة وقووّوة بالّرجعووة، و  تكووون ا
ودجرة الّ ّقو  مهما تكّررت   تع ي ثمرًا حلوًا، والّدجرة الّ ّ بة مهما عادت   تثمر  اكهوة موّرة، 
اذًا تبوو َّن نّن تكوورار الّرجووو  الوود عووال  الّناسوووت    ووورث الكمووال، ولوويم لهووذا الّتمووّور برهووان و  

عوون ن كووار ونوهووا ، بوول موودار حمووول الكمووال  ووي الحقيقووة هووو  وويض الخووالي.  دل وول  هووو عبووارة
وحضرات الّث ومو ّ  ن يعتقودون نّن اّنسوان  رجوع ويعوود  وي قووم الّموعود كوّرات وموّرات حتّود 
يموول الوود المركوو  األعلوود، و ووي ذلوو  المقووا  تموو ر الموواّدة كووالمرآة الّمووا ية وتسوو ع   هووا ننوووار 
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ل الووّذاتّي، والحووال نّنوو  موون المسووّل  لوودى الموودّقق ن  ووي المسووا ل ويحموول الكموواالووّروي بنهاّيووة القووّوة 
اّلهّيووة نّن العوووال  الجسوومانّية تنتهووي بنهايووة قوووم الّنوو ول، ونّن مقووا  اّنسووان نهايووة قوووم الّنوو ول 
وبدايووة قوووم الّمووعود المقابوول للمركوو  األعلوود، ونّن قوووم الّمووعود موون بدا توو  الوود نها توو  مراتوون 

عون قووم الّنو ول باّبودا  وعون قووم الّموعود بوا خترا ، وينتهوي قووم الّنو ول  روحانّية، ويعّبور
بالجسمانّيات وقوم الّمعود بالّروحانّيات،  ورنم البركوار    رجوع القهقورى عنود رسو  الوّدا رة ألّن 
ّ  اختووّل نطووا  الووّدا رة، و ضوواًل عوون هووذا  كّنوو  لوو يم ذلوو   نووا ي الحركووة الّ بيعّيووة والووّنط  اّلهّيووة وا 

للعووال  الّناسوووتي قوودر وم ّيووة حتّوود  تمّنوود اّنسووان بعوود نجاتوو  موون هووذا القفووص نن يقووع  ووي هووذا 
الّدووور  موووّرة نخووورى، بووول اّنموووا يطهووور اسوووتعداد اّنسوووان وقابلّ تووو  عيانوووًا بالّسووو ر  وووي مراتووون الوجوووود 

ّدّر نو بووالفيض األبوودّي   بووالّتكّرر والّرجووو ،  كووّل مووا كموون  ووي هووذا الّموودف سووواء نكووان موون الوو
الخ ف يطهر للعيان عندما يفتج  اه مّرة واحدة، وهذا الّنبات عندما  نبت مّرة اّما نن يأتي بدوو  
نو ورد و  حاجة الد نن  نبت مّرة نخرى، و ضاًل عون هوذا  وكّن الّسو ر والحركوة  وي العووال  علود 

ة للوّنط  والوضوع الّ بيعوّي خّط مستقي   بي الّنط  الّ بيعّية هما سبن الوجود ونّما الحركة المنا يو
 هووي سووبن العوود ، ورجووو  الووّروي بعوود الّمووعود منوواف للحركووة الّ بيعّيووة ومخووال  للووّنط  اّلهّيووة، 
ولهذا  حمول الوجود بالّرجو  ممتنع محال، مثل  كمثل اّنسان اّلذي  رجع الد عال  الّرح  موّرة 

 نخرى بعد خالم  من .
 

ناسوخ والّتواسوخ، يحسوبون الجسو  طر وًا والوّروي مطرو وًا، انطروا ما نوهد تموّورات نهول التّ  
كالماء  ي الكأم يفرغ من كأم ويعود  ي كأم آخر،  هذا الّتمّور ملعبوة موبيانّية  موا نضو ي 
مجال تمّوره  موع نّن الوّروي مون المجوّردات لويم لهوا دخوول و  خورو ، وغايوة موا هنالو  نّن لهوا 

آة،  لووو نّن الووّروي تق ووع مراتبهووا وتحموول علوود الكمووال الووّذاتّي تعّلقووًا بالجسوود كتعّلووي الّدوومم بووالمر 
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بتكووّرر رجوعهووا الوود العووال  الجسوومانّي لكووان األولوود لهووا نن يمووّد   حياتهووا  ووي العووال  الجسوومانّي 
 حّتد تكتسن الكما ت والف وضات و  ل و  ّذاقتها كأم الهال  وحمول الحياة الّثانية.

 
من بعض الّتناسخّ  ن اّلذ ن تمّوروا نّن الوجود قامر علد هوذا  وهذه الفكرة ناد ة نمالً  

العال  الفاني وننكروا العوال  اّلهّية، ب نما العوال  اّلهّية   تتناهد،  لو نّن العوال  اّلهّية تنتهوي 
بهذا العال  الجسمانّي لكوان اّ جواد عبثوًا بول لموار الوجوود ملعبوة موبيانّية، اذ تكوون نت جوة هوذه 

لكا نات اّلتي   تتناهد وجود اّنسان الذي هوو ندورف الكا نوات، وهوو نيضوًا يغودو ويوروي نّياموًا ا
معووودودة  وووي هوووذه الوووّدار الفانيوووة ل نوووال المكا وووأة  يكمووول الكوووّل  وووي الّنهايوووة وينتهوووي اّ جووواد اّلهوووّي 

نّية و  يكوون لهوا و  وتنتهي وتكمل الكا نات الموجودة اّلتي   تتناهد ح ن ذ تتعّ ل األلوهّية الّربا
ّّل ال ببّ   لألسووماء والّمووفات اّلهّيووة تووأث ر  ووي هووذه الكا نووات الّروحانّيووة الموجووودة  ّّكببّ  "سببانار 

، وهكووذا كانووت عقووول  السووفة الّسوول  القاموورة كب لم وووم وغ ووره موون اّلووذ ن كووانوا iعّمببا فوبب  ر"
ة األرضووّية ووجووود الفضوواء يعتقوودون ويتمووّورون نّن عووال  الحيوواة والوجووود محمووور  ووي هووذه الكوور 

 الذي    تناهد محمور  ي  بقات الّسموات الّتسع وكّلها  ارغة خالّية.
 

 ووانطروا الوود نّي درجووة كانووت ن كوواره  محوودودة وعقوووله  ضووعيفة، واون يطووّن الّتناسووخّ ون  
 ن نيضووووًا نّن العوووووال  اّلهّيووووة محمووووورة  ووووي عوووووال  الّتمووووّور اّنسووووانّي، بوووول اّن بعووووض الّتناسووووخ ّ 

كالووّدرو  والّنموو رّية  تمووّورون نّن الوجووود محمووور  ووي هووذا العووال  الجسوومانّي،  مووا هووذا الّتمووّور 
الجاهلّي؟ موع نّن العوال  الجسومانّي  وي هوذا الكوون اّلهوّي اّلوذي  بودو  وي نهايوة الجموال والعطموة 

 ووي العوووال  الّروحانّيووة والكمووال  يوو  األجوورا  الّنورانّيووة التووي   تتنوواهد،   جوون اذًا نن نمعوون الّنطوور 
اّلهّية التي هي نمل األسام لنعرف الود نّي درجوة هوي غ ور محودودة وغ ور متناهّيوة  واعتبروا 

 يا نولي األبمار.
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ولنرجووع الوود موضوووعنا وهووو نّن الّرجعووة مووذكورة  ووي الكتوون المقّدسووة والّمووح  اّلهّيووة،  

ّتناسخ، ألّن ما قمود بو  ننبيواء   مون الّرجعوة ولكّن الجاهل ن ل   هتدوا الد معان ها وطّنوا نّنها ال
ليم رجو  الّذات بل رجو  الّمفات، ني ليم رجوو  المطهور بول رجوو  الكموا ت،  فوي اّنج ول 
يقووول نّن يح وود بوون  كريووا هووو حضوورة ا لّيووا،  لوويم المووراد موون هووذا البيووان رجووو  الووّنفم الّنا قووة 

لمووراد هووو نّن كمووا ت حضوورة ا لّيووا ومووفات  ودخمووّية حضوورة ا لّيووا  ووي جسوود حضوورة يح وود، بوول ا
تجّلت وطهورت  وي حضورة يح ود، بواألمم كوان  وي هوذا المحفول سورا  مضويء،  وكذا نوقودنا  وي 

األموم، وكوذل  المواء الوذي كوان  جوري مون  الّل لة القادمة سوراجًا آخور  كّنوا نقوول قود نضواء سورا 
عنو   وي جريانو  الثّواني نّن هوذا المواء هوو  نبو  ث  انق ع  كّن  ح نموا  جوري موّرة نخورى  كّنوا نقوول 

عوو ن ذلوو  الموواء وقوود جوورى مووّرة نخوورى، وهووذا الّسوورا  بع نوو  هووو ذلوو  الّسوورا ، وكووذل   ووي الّربيووع 
الماضي تفّتج الورد ون نعت األ هار والّرياح ن وكانت  ي  الفواك  الّلذ وذة الّ عو ،  وكذا جواء الّربيوع 

وعوادت تلو  األ هوار والّريواح ن وطهورت تلو  الفواكو  الّلذ وذة، القاد   كّنا نقول قد رجوع ذلو  الوورد 
ولوويم المقمووود موون هووذا البيووان نّن األجوو اء التووي ترّكوون منهووا الووورد  ووي العووا  الماضووي ترّكبووت 
بع نهووا بعوود الّتحل وول مووّرة نخوورى وعووادت ورجعووت، بوول المووراد هووو نّن تلوو  الّل ا ووة والمالحووة والّلووون 

اّلتووي كانووت  ووي ورد العووا  الماضووي واضووحة مدووهودة بع نهووا  ووي ورد هووذا البووديع والّرا حووة الّ  بووة 
 العا .
 

والخالمة نّن المقمود هو الّتداب  والّتماثل ب ن هذا الورد وذا  الورد، وهذه هوي الّرجعوة  
 ووي كتووان اّيقووان  iiالمووذكورة  ووي الّمووح  اّلهّيووة، وهووذا المعنوود مفّموول مدووروي بووالقل  األعلوود

 د تّ لعوا علد حقا ي األسرار اّلهّية وعلي  الّتحّية والّثناء. ارجعوا الي  حتّ 
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