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א 
ر حممود األستاذ الدكتو إىلأتقدم جبزيل الشكر والعرفان باجلميل 

فكان نعم املرشد  التوجيه والنصح اخلالص،الذي أعطى  ،خضرة احملترم
وتعب يف املراجعة وإبداء  على ما أعطى من وقت واملوجه املخلص

  .لتهذيب املوضوع املالحظات

يثيبه على تعبه معي طيلة مدة إعداد  أنفأرجو من اهللا العلي القدير 
ألنه كان وحبق نعم  ،على تعليمه هذه الرسالة أفضل ما يثيب معلماً

  .أكون ممن يستحق اسم الطالب أناألستاذ وأرجو من اهللا 

للدراسات  H حلوزة اإلمام اخلميين باالمتنانكما أنين أتقدم 
، D أهل البيتاليت تعلمت فيها علوم و أساتذةً،إدارةً و اإلسالمية،

ة أمام طالب املعارف احلقّأن تبقى منارةً للعلوم و وجلّ فأسأل اهللا عّز
  .D علوم أهل البيت
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تعترب مسألة املعاد واحدةً من املشاكل اليت قد شغلت فكر اإلنسان قدمياً وحديثاً، فحملها 

جيل، فيتأّمل ويتدبر ملعرفة ما وراء احلس والشهود، فيتطلع من عقيدةً وفكراً، وورثها جيالً بعد 
نافذة العقل إىل عامل ما وراء املادة، ويتحسس أفاق معرفته، وفطرته هي دافع آخر للمعرفة، فكان 
اإلنسان وما زال متعطشاً غري روي ملعرفة أبعاد املعاد، ُيثُري األسئلة وحىت الشبهات، فتارةً ُينكر 

  .كل ذلك حبسب عمق فكره وإميانه باملعادوأخرى يؤمن و
وإما العقيدة كانت وما زالت واضحة الدعوة لإلميان باملعاد، فهو ركن من أركاهنا 
واإلميان به ضرورة من ضروراته،وإنكاره كفر، ومصري صاحبه العذاب واهلوان كما وعد اهللا يف 

$ P :اآلخرة كما قال تعاىل ¨Βr& uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. (#θ ç/ ¤‹ x. uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ç› !$s) Ï9 uρ Íο t ÅzFψ $# š Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ’ Îû 

É># x‹ yè ø9 $# tβρç |Øøt èΧ ∩⊇∉∪ O ]الروم[.  

على أن الشريعة أعطت داللة واضحة على التالزم بني اإلميان باهللا واملعاد، أو املبدأ واملعاد 

P ¨β :كما يف قوله تعاىل Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#ρßŠ$ yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ š⎥⎫Ï↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ 

«! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [sÎ=≈ |¹ öΝ ßγ n=sù öΝ èδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ 

šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ O ]البقرة[.  

P øŒ :وقوله تعاىل Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡ tö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_$# # x‹≈ yδ # µ$ s# t/ $YΖÏΒ# u™ ø− ã—ö‘ $# uρ … ã& s# ÷δ r& z⎯ ÏΒ 

ÏN≡ tyϑ ¨V9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ Ν åκ÷] ÏΒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# ( tΑ$ s% ⎯ tΒuρ t x x. … çμ ãè ÏnG tΒé' sù Wξ‹ Î= s% §Ν èO ÿ… çν ” sÜ ôÊ r& 4’ n< Î) 

É># x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $# ( }§ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ yϑø9 $# ∩⊇⊄∉∪ O ]البقرة[.  

نرى الشيخ الرئيس صاحب بل لكل املوجودات  Rلإلنسان معادSأمام هذه احلقيقة الثابتة و
 قد بعثا يف النفوس املتعطشة، والقلوب الواهلة، مدرسة املشائية وبعده رائد احلكمة املتعالية،

والعقول احلائرة، أمالً ينري وحشة الطريق، ويضيء ليل الشك والشبهة بنور العقل، ويبدد أوهام 
  .؟ املنكرين ألهم مسألة كانت وما زالت وستبقى تدور يف خلد اإلنسان هل من معاد
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فكالمها أثبت مسالة جترد الروح وهي أوىل بوابات إثبات املعاد ومعها سيأيت السؤال 
  .الفطري ما مآهلا ومصرييها بعد مفارقتها بدهنا ؟

بعده عاملها ملها الربزخي، وا باقية وهلا عافكانت الرباهني قائمة على عدم فنائها، وأهن
  .األخروي ولكل أحكامه وخصائصه

 ةوكال احلكيمني حال عويص مشكالت املعاد والشبهات اليت تثار حوله، وأبقوا الثق
  .بالعقل يف منزلتها دون أن تتزعزع أو تتزلزل

  :ومن خالل اإلطاللة على مسألة املعاد ظهرت عدة أمور

كثرة األقوال يف املسائل الرئيسية فضالً عن اجلزئية منها، فالتفريعات كثرية،  :األول

لة واحدة كتجرد النفس مثالً أواألخذ والرد أكثر، فلو أراد املرء أن يأخذ مس
ن اإلشكاالت الواردة على كل قول ها ملا استوعبتها رسالة واحدة، ألبكل تفاصلي

  .ه الوريقاتورده حتتاج إىل حبث مستقل ال تسعها هذ

إن مجع أطراف املوضوع مهمةٌ صعبةٌ إالَّ من بعيد، وضمن كلياته ألن الدخول  :الثا�ي

فلذا تعمدنا . يف تفاصيله حيتاج إىل بسط مقال ورد أقوال حىت يف التعريف
إعادة  لمن قبي، االختصار قدر اإلمكان لكثري من املوضوعات ذات الصلة باملعاد

  .ا يف غري موضع وخاصة الفلسفةاملعدوم ألنه متت معاجلته

عدم البناء على رأي قطعي لدى الفالسفة، فهم يقولون رأياً حيتمل الكثري من  :الثالث

التأويل أو الشبهات أو الشك، وهذا جيعل الوصول إىل خالصة رأي ألحدهم أمر 
  .صعب للغاية

ورائد احلكمة ة قصر الباع وقلة اإلطالع والتقصري يف فهم مراد رئيس املشائي :الرابع

ن املعاجلة تأخذ مستواها األشياء جمتمعة لدي رمبا مل جتعل ماملتعالية، فهذه 
  .املطلوب
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אא 
  :ري للموضوع من ناحتنيإن سبب اختيا

  . عقائدية: األوىل
  . فكرية وإنسانية: واألخرى

اإلسالم والذي نؤمن به فإن أمر املعاد واإلميان به ضرورة من ضرورات دين : أما األوىل
ونسلّم بكل ما جاء به، ومع هذا اإلميان وضرورته جند أن أحباث املعاد العقائدية يف العصر احلديث 

ما خال كتاباً هنا أو هناك جتود به سنواٌت عجاٌف متباعدة شحت عن طرح  بل نادرةً قليلة جداً،
على أسئلة كثريٍة تطرحها وتبقى من دون  مسائل املعاد ومعاجلتها مع احتياج البشرية اليوم لإلجابة

  .جواب
فكتب العقائد احلديثة اليت تتناول أمر املعاد وبشكلٍ مناسبٍ ال تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة ُندرةً هذا إذا مل نقل بأقل من ذلك، فكل املعّول عليه هو ما كتبُه علمائنا األبرار يف سالف 

حمكماً إال ما ندر، مع العلم أن البعض جيعل ما قاله  الّزمن فتطرح نظرياهتم وال تناقش نقاشاً
  .القدماء أمٌر جيب التعبد به وعدم احلياد عن طريقتهم، فمن حييد عن آرائهم فقد حاد عن امللة

والفالسفة  ةوالبعض اآلخر أجتنب البحث يف مسألة املعاد وخاصة فلسفياً فاعترب الفلسف
جتناب عن أصنامٍ صنعت بأيٍد قرشية وجعلتها آهلتها، لذا كفٌر وإحلاد وجيب االجتناب عنهما كاال

  !!!.وجب تكفريهم والّتربي منهم، بل ولعنهم كلّما الح صبٌح أو أقبل ليلٌ 

وهذا جتنٍّ واضح ألن أولئك مل يطلعوا على ما كتبه فالسفة اإلسالم ملعاجلة عويص 
  .مشكالت املعاد واإلجابة عنها

ال تتالءم مع اخلط العام للمعاد أو مع العقيدة يف املعاد وإن كانت بني الفينة واألخرى 
على أننا جند عذراً هلؤالء الكرام أهنم أرادوا ومشروا عن سواعد اجلد واعملوا العقل ومل جيمدوه أو 

فشكر اهللا . املعاد لفهمِ جيعلوه مهمالً ال داخلة له يف األمور املشكلة، ويف أقل التقادير سعوا جبٍد
  .لتوضيح ما خفي عن األذهان أثاهبم على ما بذلوه من جهٍد وتعبٍهلم سعيهم و
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فإن مسألة املعاد ال ختص عقيدة بعينها فعندما تطرح تأيت األسئلة ملحةً على : وأما الثانية
من احلقائق اليت  نه أمام حقيقة امسها املعاد وهيأاألذهان ، فكل إنسان عاقل يدرك بفطرته 

؟ أو  طيسأل هل مويت آخر الشو فحني وسؤال عن مصريه بعد موته،وبأقل تفكري  .الحميص عنها
تصبح احلقيقة أكثر وضوحاً مع األسئلة الكثرية ؟ و هناك شيء وراء املوت ووراء هذه احلياة نأ

؟ وهل بإمكان العقل أن يقيم أدلة  اليت ُتثاُر ملعرفة النفس وما هو مصريها بعد خروجها من بدهنا
لة وغريها تتجلى يف فطرة اإلنسان ئاملعاد وحتققه وعدم إنكاره ؟ وهذه األستربهن على ضرورة 

حتركه وتدفعه للبحث عن معاده، فما من مكان وضع اإلنسان فيه قدمه إال وترك أثاراً تدل على 
، حبسب ما ومهه له ءاهتمامه باملعاد، حىت أنه توسل لذلك خبرافات كي جتعل منه خالداً ال فنا

الواسع بأمر املعاد  ، والفرس والعرب، والشرق والغرب، كل هؤالء لديهم االهتمامانففالسفة اليون
جذور الفطرة املغروسة يف أعماق اإلنسان منذ وجوده يف هذا الكون تدلل على أنه ومآل العباد، و

 أهتم بأمر املعاد وورث هذا االهتمام لألجيال، فهو ينشد البقاء واخللود، فأصبح أمر املعاد شيئاً
ضوءه أو يتراجع وهج االهتمام به على مر األيام، يتناغم هذا االهتمام  ومورثاً بني األجيال، ال خيب

  .مع جذور الفطرة، وميل اإلنسان للخلود والبقاء، وكراهية الفناء والتالشي

، فهو يتطلع حلياة الدنيا فإلنسان ُيعملُ فكره إلجياد وسائل تبقيه أطول مدة يف احلياة
، فتراه يفتش عن Aبراهيم خليل الرمحن إ، أو Aكتلك اليت عاشها نوح  مد،األ طويلة

  .ضروريات البقاء، وأدواته ومستلزماته

ىل أعلى الدرجات، الكمال والتوجه إنسان من غرائز وطبائع يطلب هبا يف اإل فما أُودع
موته، فيسأل هل ستكون عبثاً إذا مل يكن له معاد، واجلنس البشري يعيش شغفاً ملعرفة مصريه بعد 

ال  ،لهلا وال زوا ء؟ وهل هي مستمرة وأبدية ال فنا من حياة أخرى أوسع وامشل من هذه احلياة
، وما سبل تلك الدارويتزود باملعرفة عن  تعب فيها أو عناء ؟ فيتوجب عليه أن يسعى إليها حثيثاً

  .؟ وهل تنتهي هناك آالمه وتتحقق آماله ؟ النجاح للفوز هبا

ن جييب عن تلك األسئلة اخلطرية يستطيع أ ه مكنونات عقله ودفائنها، حىتفتثار لدي
  .ما يتعلق بأمر معادهخاصة بعد موته واملرتبطة مبستقبله و
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  .؟ ملاذا ابن سينا وصدر الدين الشريازي
ن كال العلمني رائدا فلسفة خمتصة به، نفضا غبار التعب عن العقول، وأنارا الطريق إ

، وأثارا من التساؤالت واإلجابة عليها مما جعل ما كتباه حموراً تها األمل ملعرفملعرفة املعاد، وبثّ
  .لنقاشٍ طويلٍ بني الفالسفة املسلمني وغريهم قبوالً ورداً

أسسا صرح معرفة املعاد على أساس عقلي حبت، وبراهني دقيقة تزيل كل  نومها اللذا
اهني على جتردها، واخلطوة التالية بقاؤها وعدم الشبهات والشكوك فأثبتا أوالً النفس الناطقة والرب

  .ا هو مصريها بعد خروجها من بدهنافناءها ، وم

، وأما اجلسماين فترك األمر للشريعة املقدسة على املعاد الروحاين wفربهن ابن سينا 
 فكانت األدلة كافية وافية ،أضاف براهني على املعاد اجلسمايننه غري أ وتبعه الشريازي على ذلك

ثاهبما يف املعاد فجزامها اهللا خرياً وأ ،منهل العارفني ودليالً للمتحريينملراد املريدين وبغية الطالبني و
  .جر العاملنيأفضل أ

لكل من  ةبعد ترمج نفكان االختيار ملا كتباه موضوع هذه الرسالة فكانت فصوهلا م
  :فصول وهي على الشكل اآليت، أربعة ومقدمة سبقتها الشيخ الرئيس والشريازي عليهما الرمحة

  :ويتضمن :الفصل األول
 .واصطالحاً املعاد لغةً :أوالً
 .أدلة املعاد :ثانياً

  .دليل احلق املطلق.١
 .دليل العدل اإلهلي.٢
 .دليل الرمحة اإلهلية.٣
 .دليل العقل.٤
 .دليل احلكمة.٥
 .دليل خلود الروح.٦
  .دليل الفطرة .٧
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، والشتراك ن أمهية على إثبات املعاد من جهةملا له م وقد مت التركيز على دليل الفطرة
، على أن بقية األدلة األخرى اليت ليل الراسخ يف النفس من جهة أخرىمجيع بين البشر هبذا الد

  .دقيق وواسع فوردت هنا بشكل خمتصرذكرت متت مناقشتها يف الكتب العقائدية بشكل 

وقد أوردنا عشرة  ،واألدلة على جتردها RالروحSإثبات النفس  ويتضمن :الفصل الثاين
ح وما اختاره ابن وخالصة األقوال يف مسألة الرو أدلة على التجرد وهي املشتركة بني احلكيمني،

إنكار معاد جسماين فقط،  معاد روحاين فقط، :ياملعاد وه، ومن مث اآلراء يف سينا والشريازي
ى ذلك ومناقشتها واختيار ابن سينا والشريازي، وأين واألدلة عل إثبات املعادين معاً، املعادين معاً،

 .اتفقا وأين اختلفا

 :على النحو التايل شبهات حول املعاد اجلسماين وهي مخسة ويتضمن :الفصل الثالث
  .التناسخ أين تقام القيامة، اجلسم الذي ال يشمله املعاد، قلة األرض، شبهة اآلكل واملأكول،
شبهة التناسخ، ولقد متت الربهنة على واملأكول، و صعبها هي شبهة اآلكلعلى أن أ

  .ومن مث إبطاله عقالً إبطال التناسخ على رأي ابن سينا والشريازي،

  : املعاد على هدى القرآن والسنة النبوية ويتضمن :الفصل الرابع
  .أمساء املعاد يف القرآن الكرمي :أوالً
  .طرق إثبات املعاد قرآنياً: ثانياً

  .إمكان وقوع. أ
  .أدلة وقوع. ب

املعاد واحلركة  ليتناو وحبثاً ،ذلك وما يترتب على وإنكاره ثار اإلميان باملعادآ :ثالثاً
  .التكاملية

، وذيلنا واردة فيها، وفهرس ترمجة األعالموأخرياً خالصة الرسالة وما نتج عن األحباث ال
  .العام ملصادر واملراجع، والفهرس، وانا باملصطلحات الفلسفية الضروريةحبث



 

 
 

 

 

  
ترمجة الشيخ الرئيس ابن سينا وصدر الدين الشريازي 

  

  .الشيخ الرئيس ابن سينا

  .ترجمة الشيخ الرئيس ابن سينا

  .حياته

  .أساتذته

  .أسلوبه في التأليف

  .آثاره ومؤلفاته

  .صدر الدين الشيرازي

  .ترجمة صدر الدين الشيرازي

  .حياته

  .أساتذته

  .أسلوبه في التأليف

  .منهجه العلمي

  .آثاره المؤلفة

 



אאאאא 

 

:= 

 

אאא 
 

ابن Sالشهري بـ، علي احلسني بن عبد اهللا بن احلسني بن علي والفيلسوف العامل أب هو
حلق امسه بعد تقلده  RالرئيسSن لقب إو، والشيخ كداللة على علو قدره يف املعرفة العلمية Rسينا

  .الوزارة
يف  نللهجرة ودف ٤٢٨عام  تهووفا، للهجرة ٣٧٠والدته عام  كانت: مولده ووفاته

  .قربه معروف حىت اليوم، مدينة مهدان

 
ومعلماً لألدب حيث كملت أحضر له والده معلماً للقرآن يف خبارى  :الطفولة والشباب

وقد أتيت على القرآن وعلى كثري من األدب حىت يقضى منه ، له عشر سنني ويقول يف ذلك
 إىلاهلند فكنت أتعلم منه مث وصل قّيم حبساب ، رجلٍ يبيع البقل إىليوجهين مث كان ، العجب

وكنت قبل ، بتعليمي اشتغلو فلسف فأنزله أيب دارناتوكان يّدعي ال، خبارى أبو عبد اهللا الناتلي
  .١إمساعيل الزاهد وكنت من أحزم السائلني إىلفيه  قدومه اشتغل بالفقه والتردد

 
ثاين ) حمموداً(وتسميه بعض املصادر اهلند تعلم على يديه حساب  - يقال - معلميهأول 

حتمل  وهي صفة يطلقها ابن سينا عليه ال -  املتفلسفS أساتذته يف الفلسفة هو أبو عبد اهللا الناتلي
Rجيابية حسنةإيف تصورنا داللة 

٢.  
ممن عرف ، بالزاهدمساعيل امللقب الفقه على يد أيب حممد إقد درس  وقيل الناتلي

  .اهللا إىلبالتصوف والعرفان واالنقطاع 

                                                 
 .٢٩٥ص م،١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، دار األندلس لبنان،/،بريوت١طيلسوف عامل، ، فجعفر.د، آل ياسني ١
  .٣١املصدر السابق، ص ٢
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א 
متيز بالدقة واملهارة والعمق والطراوة والتنسيق ومجال التأليف سلوبه سهل ممتع أ
  .١والتركيب

وأنار كثرياً من ، جوانب متعددة من الفلسفة والعلم إىلتطرق الشيخ الرئيس يف مؤلفاته 
ف يف علم املنطق وعلم الطبيعة فقد ألّ ،الفكر الفلسفي القضاي اتخالل دراس املشكالت املعقدة

  .وعلم النفس
  .ومشكالهتا املستعصية) بعد الطبيعة ما( واإلهلياتكتب يف الرياضيات 
يف  يف العلم وخاصةً أيضاًف وألّ العملية فدون رسائل متفرقة فيهاانتحى حنو الفلسفة 
  .الطب وموضوعاته نثراً وشعراً

  .فدون عليه جمموعة من الرسائل، تفسري القرآن الكرمي إىلاجته 
  .وكذلك عن اللغة وعالقتها بالفكر

  .٢املوسيقى فأبدع فيما دونه عنها وقننه إىلواجته 

 
א 

  .أيب سعيد بن أيب اخلري إىلبن سينا علي اأجوبة الشيخ الرئيس أيب  7:

  .)عشرون مسألة يف املنطق(العشرينية األجوبة عن املسائل  7;

  .)الرجز املنطقي أو القصيدة املزدوجة(أرجوزة يف املنطق  7>

  .املنطق إىلشارة مقالة يف اإل7(=

  .رسالة يف أقسام العلوم العقلية(7<

  .)يف املنطق االقضاي( ارسالة يف أنواع القضاي 7?

  .البهجة يف املنطق 7@

                                                 
 .٣٤املصدر السابق، ص ١
 .بتصرف، ٦٤نفس املصدر السابق، ص ٢
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:? 

A7 رسالة يف بيان ذوات اجلهة.  
B7 مقالة يف تعقب املوضع اجلديل.  

  .كتاب احلكمة املشرقية 97:

  .املختصر األوسط يف املنطق 7::

  .مفاتيح اخلزائن يف املنطق 7;:

  .ملوجزااملنطق  7>:

  .املوجز الصغري يف املنطق 7=:
  .)جوامع علم املنطق(صول املنطق املوجز يف أ 7<:

  .)الفصول املوجزة(النكت يف املنطق (7?:

א 
  .)بيان أسباب الرعد والربق(رسالة يف ذكر أسباب الرعد والربق (7:

  .)األجرام العلوية(رسالة يف جوهر األجسام السماوية (7;

  .رسالة يف حد اجلسم 7>
  .)قيام األرض وسط السماء( رسالة يف علة قيام األرض يف حيزها 7=

  .رسالة يف الفرق بني احلرارة الغريزية والغريبة(7<

א 
  .)القسم الثاين(أيب سعيد بن أيب اخلري  إىلأجوبة الشيخ الرئيس  7:

  .يف املعاداألضحوية  7;

  .عويصة ائليضاح براهني مستنبطة يف مسإ7(>

  .رسالة يف انفساخ الصخور املوجودة يف النفس 7=

  .)التحفة( مقالة يف حتصيل العامة أو مقالة يف احلجج العشرة 7<
  .)تأويل الرؤيا(الرؤيا تعبري  7?
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  .اجلمل من األدلة احملققة لبقاء النفس الناطقة 7@
A7)يف ماهية احلزن(احلزن وأسبابه  رسالة يف(.  

B7  مطلعها) القصيدة الغراء(القصيدة العينية يف النفس:  

  عـليك من احملل األرفع               ورقاء ذات تعزز ومتنإ تهبط
  .)مبحث عن القوى النفسانية(النفس على سنة االختصار  97:

  .)رسالة يف النفس الناطقة(رسالة يف النفس على طريق الدليل والربهان  7::
  .رسالة يف النفس الناطقة 7;:

  .)النفسكتاب مع  جوامع(رسالة يف النفس  7>:

א 
  .يف اآلالت الرصدية 7:

  .)العلوية األجرام(العلوية  اآلثاريف أسباب  7;

אא 
  .األجوبة عن املسائل العشرة7(:
  .يف التوحيداإلهلية اجلمانة  7;

  .)احلكمة الشرعية( حقائق علم التوحيد(7>

  .)الهنايةلرسالة يف النهاية وا( زمانياً احلكومة يف حجج املثبتني للماضي مبدأً 7=

  .رسالة يف خطأ أن الكمية جوهر 7<
  .عي احلكمةاين يّددبينه وبني رجل مه اإلنصافعلماء بغداد يسأهلم  إىلرسالة  7?

  .رسالة العروس 7@

אא 
  .ثبات النبوةإرسالة يف  7:

  .)واإلمثوهي غري رسالة الرب (رسالة يف األخالق  7;
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  .واإلمثكتاب الرب  7>
  .املسافرينرسالة يف تدير  7=

  .)على تصفية الباطن احلثّ( على االشتغال بالذكر رسالة يف احلثّ 7<

  .رسالة يف السياسة 7?

  .)يف ماهية الصالة(. رسالة يف الصالة 7@

A7  اإلهليكتاب الفيض.  

B7 كالم البن سينا يف املواعظ.  

אא 
  .كتاب الشفاء(7:
  .والتنبيهات اإلشاراتكتاب  7;

  .كتاب النجاة(7>

  .كتاب احلاصل واحملصول 7=

  .باللغة الفارسية) حكمة عالين(تاب وانشنامه عالين ك 7<
  .كتاب اهلداية يف احلكمة 7?

  .كتاب التعليقات7(@

A7 والطبيعيات واإلهلياتيتضمن مباحث املنطق  :كتاب عيون احلكمة.  
B7)كتاب احلكمة العروضية.  

אאאא 
  .اإلنصافكتاب  7:

  .كتاب املباحثات(7;

  .كتاب املبدأ واملعاد 7>
  .املسائل احلكميةاألجوبة عن (7=
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אא 
  .كتاب القانون يف الطب(7:

  .الطبأرجوزة يف  7;
  .)يف حفظ الصحة( الطب أرجوزة يف 7>

  .)الفصول األربعة(الطب  أرجوزة يف 7=

  .التشريع أرجوزة يف(7<
  .بقراطوصايا أ أرجوزة يف 7?

  .اجملربات أرجوزة يف(7@

A7 نصائح طبية(الوصايا  أرجوزة يف(.  
B7  القلبيةمقال يف األدوية.  

  .)مسألة طبية(رسالة يف الباه  97:

  .تدبري سيالن املين 7::

  .رسالة يف تدبري املسافرين 7;:
  .رسالة يف حفظ الصحة 7>:

  .خصب البدنرسالة يف  7=:

  .دستور طيب 7<:
  .يةنسانكتاب دفع املضار الكلية عن األبدان اإل 7?:

  . الفرج بن الطيبيبرسالة يف الرد على كتاب أ 7@:

:A7 رسالة يف شراب السكنجني.  
:B7 ومضاره املعروف بالرسالة اخلمريةومنافعه الشراب  ائلكتاب سياسة البدن وفض.  

  .)العروق املقصورة( رسالة يف الفصد 97;

  .فصول طبية 7:;

  .القولنجكتاب  7;;
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  .إسحاقأوشرح مسائل حنني بن ، مسائل حنني(7>;
  .وية املفردةدمقادير الشربات من األ(7=;

  .)لغة الفارسيةلبا(مقالة يف النص  7<;

  .اهلندباءرسالة يف  7?;

  .)والكيمياء اإلكسرييف (رسالة يف أمر مستور الصفة (7@;

;A7 رسالة يف الصفة.  

אא 
سورة ، سورة الناس، سورة الفلق، اإلخالصسورة ( تفسري بعض سور القرآن الكرمي(7:

  .)آية النور، سورة الدخان، األعلى
  .)فواتح السور(ة رسالة النريوزية يف معاين احلروف اهلجائي 7;

  .)يف خمارج الصوت(أسباب حدوث احلروف (7>

  .)التعريفات(كتاب احلدود  7=
  .١كتاب لسان العرب 7<

                                                 
  .٨٨- ٦١ص، ، فيلسوف عامل، مصدر سبق ذكرهجعفر.د ،آل ياسني ١
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אא 
 

املال (حيىي الشريازي القوامي املشهور بـ  بن إبراهيمهو املوىل صدر الدين حممد بن 
  .وبـ صدر املتأهلني) صدرا

هـ يف ١٠٥٠تويف سنة و م١٥٧١/هـ ٩٨٠أو ٩٧٩كانت والدته سنة  :مولده
  .١م١٦٤١/البصرة

 
  :ثالثة مراحل إىلميكن تقسيم حياته 

والفالسفة  آراء املتكلمنيتتبع وهو دور البحث والتلمذة  هدور :المرحلة األولى
  .ومناقشتهم

رى مدينة العبادة يف جبال كهك من ق إىلدور العزلة واالنقطاع  :المرحلة الثانية
  .مخسة عشر عاماًقم وبقي 

ويعين به األسفار  إهلياً ف كتاباًّنص :وهي دور التأليف والتدريس :المرحلة الثالثة
  .٢وهو أول كتبه بعد تلك العزلة الطويلة

 
اين واملشهور بـ هباء دحممد بن احلسني بن عبد الصمد العاملي احلارثي اهلم :البهائي. ١

واملدفون يف مشهد ) م١٦٢٢-١٥٤٧/هـ١٠٣١- ٩٥٣(الدين العاملي 
  .ومنه أخذ العلوم النقلية

 املتوىفواملعروف بـ الداماد  باديحممد باقر بن مشس الدين حممد اآلسترآ السيد>:الداماد. ٢
املدفون بالنجف األشرف وعنه أحذ العلوم ) م١٦٣١- هـ ١٠٤١(سنة 
 . العقلية

                                                 
 .٩م، ص٢٠٠٤، دار إحياء التراث العريب، ، بريوت، ١ط ،احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة ،ازي حممد بن إبراهيمالشري ١
 .٩ص، هـ١٤٢٠،إيران، قم، سالمباسدار إ ،١طاملوسوي،  بالشريازي حممد بن إبراهيم، أسرار اآليات، حتقيق حبي ٢
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א 
يف كل ما ألف  ليها جاهداًيسعى إ واحدةً ن له فكرةًالتأليف أسلوبه يف أمن ن الواضح إ

  .)أن الشرع والعقل متطابقان(تلخصها عبارته من  ماوهي 
  :ان أو طرفانءوهلذه الفكرة العميقة جز

يف  ءما جاووضع فيها كتبه الفلسفية ويستهدف هبا . تأييد العقل للشرع :الطرف األول
  .بالفلسفة اإلسالميالشرع 

 ءما جاويستهدف هبا تأييد ، ووضع فيها كتبه الدينية. تأييد الشرع للعقل :الثانيالطرف 
  .يف فلسفته بالشرع
وهذا  ،فلسفية كتبه الدينية كتباًونعد ، دينية أي كالمية فحق أن نعد كتبه الفلسفية كتباً

  .لفلسفته الدينية كانت امتداداً هن كتبأ همعنا
 .مزج بني الفلسفة والدين والتوفيق بينهما سواًء كان مصيباً أو خمطئاً األسلوبوهو هبذا 

ن كان الواضع لبذرهتا اخلواجا نصري وإ، كان صاحب مدرسة جديدة أخرى هو املؤسس هلا حقاً
  .الدين الطوسي يف التوفيق بني الفلسفة والكالم

ة اجلمع بني املشائي إىلهي الدعوة ، بل يف احلقيقة أن فيلسوفنا له مدرسة واحدة فقط
  .١واإلسالمشراقية واإل

א 
عنيه يحىت كتبه الدينية اليت ، رحه للهدف من تأليفاته لكتبه املطولة واملختصرةطمن خالل 

  .منها تطبيق الشرع على فلسفته
  .الكمال إىلمن حضيض النقص  اإلنسانواهلدف والغاية هي تعليم ارتقاء 

 زوركّ ،واحقلوثالثة كال، ثالثة منها كالدعائم واألصول: وهلذا اهلدف ستة مقاصد
  :مؤلفاته على الدعائم وهي

  .)تبياالربو(وهو فن . معرفة احلق األول وصفاته وآثاره 7:
                                                 

م، ٢٠٠٤، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ١سفار األربعة، مقدمة الشيخ املظفر، طاألالشريازي، حممد بن إبراهيم،  ١
 .١٤-١٣ص
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  .وكيفية السلوك إليه، ليه تعاىلإودرجات الصعود ، راط املستقيمصمعرفة ال(7;
  .)العلم الطبيعي(الذي هو جزء من ) علم النفس(وهو 

 ،)علم املعاد(معرفة املعاد واملرجع إليه تعاىل وأحوال الواصلني إليه وإىل دار رمحته وهو 7(>
  .وهلا تستهدف، هذه الدعائم الثالث هي حمور مؤلفاته عليها تدور

، وبالتبع يف غضون أكثر مؤلفاتهوإمنا يذكرها عرضاً ، فلم يفرد هلا تأليفاً) اللواحق(أما 
  :وهيألهنا لواحق تلك الدعائم 

ورؤساء ، وهم قواد سفر اآلخرة، معرفة املبعوثني من عند اهللا لدعوة اخللق وجناة النفس(7:
  .بل األولياء، D القوافل يعين األنبياء واألوصياء

  .وهم قطاع الطريق يف سفر اآلخرة، حكاية أقوال اجلاحدين وكشف فضائحهم 7;

، وكيفية أخذ الزاد والراحلة له، تعليم عمارة املنازل واملراحل يف ذلك السفر(7>

Rعلم األخالقSوهو الذي يسمى ، ١الدابة فوعل، واالستعداد برياضة املركب
٢.  

א 
  .)وأن العقل الفعال كل املوجودات( ،احتاد العاقل واملعقول7(:

 .اتصاف املاهية بالوجود(7;
 :وهي كما يلي، )احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية( أيضاًاألسفار األربعة ويسميها (7>

  .طبيعة الوجود وعوارضه الذاتية إىليف النظر  -وهو كما قال  -يف األمور العامة  .أ
 .يف العلم الطبيعي .ب
 .واحلكمة اإلهلية، أو املعرفة الربوبية، يف العلم اإلهلي .ج
 .)املعاد(آخر مقاماهتا وهو  إىليف علم النفس من مبدأ تكوينها  .د

ألنه يدعو له فيه بطول ، )هـ١٠٤٠(فه يف حياة أستاذه الداماد املتوىف سنة وقد ألّ
  .البقاء عند ذكره

                                                 
 .يقصد باملركب والدابة النفس ١
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وهو الرجوع، وثانيها مكان  وْداٍن إحداها املصدري من الَعمعيطلق على ثالث  :لغةً

رجوع الشيء : جسماين وروحاين والرجوع: العود، وثالثها زمان العود، ومآل الكل واحد، وهو
  .ما كان أوالً بعد مفارقته عنه إىل

واملَعاُد يقال للعوِد وللزماِن الذي يعود فيه، وقد S :عود مادةيف  قال الراغب يف املفرداتو

Rيكون للمكان الذي يعود إليه
“ (P ¨βÎ :تعاىلو سبحانه قال١ Ï% ©!$# uÚ t sù š ø‹ n=tã šχ# u™ öà) ø9 $# 

š‚ –Š !# t s9 4’ n< Î) 7Š$yè tΒ 4... ∩∇∈∪ O ]والصحيح ما أشار إليه أمري املؤمنني  ،أراد به مكة: قيل ،]القصص

A  خلقُه منها بالقوة يف ظهر آدماجلنة اليت إىلوذكره ابن عباس أن ذلك إشارة .  
فمن ، وهو واجب بالضرورة، ما بدأ منها إىلرجوع األشياء بتمام ذاهتا S :اصطالحاً

فما وجوده ذو مراتب وجهات متحدة بعضها ، الضروري أن يكون ذلك بتمام وجودها
بنفسه يف املعاد  اإلنسانفلحوق بدن ، هناك بتمام وجوده بالضرورة إىلمع بعض يرجع 

Rنشأة الكمال األخري واحلياة التامة إىلدلة بتأن النشأة م غري، ضروري
٢.  

א 
 إىلدد شيء كما يقال فالن عاد املعاد يعين العود، وهو الذي يفرض فيه بقاء شيء وجت

  .األنعام مث عاد إليهم باق وترك أي أن املنع األنعام
بعد موته حياً جلزائه على  اإلنسانعود : هو العود والرجوع، واملراد منه: وحمل الكالم

  .؟ أعماله اليت ارتكبها يف دار الدنيا باختياره
                                                 

 سوريا،، الدارالشامية، دمشق/ حتقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، ١
  .٥٩٤ص

إيران، ، ، قمكدار فد ،١األسدي، طحتقيق صباح الربيعي وعلي  اإلنسان والعقيدة، ،حممد حسنيالطباطبائي  ٢
  .١١١ص م،٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
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أما املعاد يف لغة العرب فمشتق من S :الشيخ الرئيس يف رسالته األضحوية يف املعاد يقول

 .العود
، األوىلاحلالة  إىلمث نقل . فعاد إليه هينابأو احلالة اليت كان الشيء فيه ف، املكان: وحقيقته

Rبعد املوت اإلنسانأو املوضع الذي يصري إليه 
١.  

فإن ، ومنشأً كما أن له مبدأً، ملا علمت أن لكل شيء معاداً ومرجعاSً: والشريازي يقول
Rاحلالة اليت خرج منها إىلمبعىن العود والرجوع للشيء : املعاد

٢.  

فإن ، منفصل متاماً عنه قبل احلياة األوىل، إن ما يصار إليه بعد املوتS: يقول ابن سيناو
قبل األبدان وأهنا كانت يف العامل الذي هو ثاٍن موجودة أكثر األمم جتمع على أن األرواح كانت 

 إىلوللشقي ، احليز األفضل منه؛ وهو اجلنة والعيون إىلوأن عودها إليه للسعيد ، بعد هذا العامل
Rاخلري األوحش منه؛ وهو اجلحيم والسجني

٣.  

عاملها األول الذي صدرت عنه وفارقته مدة  إىلعود النفوس البشرية  :اد هوعفامل
  .٤وهو الذي يوجد يف وقت ثاٍن، وصاحبتها البدن

אאא 
وأصل كبري يف احلكمة والعرفان ، هي ركن عظيم يف اإلميان املسألةاعلم أن هذه : يقول

، وأسناها قدراً وأعالها شأناً، وأرفعها منـزلة، وأشرفها مرتبة، وهي من أغمض العلوم وألصقها
من اهتدى إليها  قلّ، وقلب منّور بنور اهللا، إالَّ على ذي بصرية ثاقبة، وأخفاها دليالً، سبيالً اوأدقه

  .ومشاهري الفضالء املتقدمني واملتأخرين، من أكابر احلكماء السابقني والالحقني

                                                 
بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ٢حسن، ط .عاصي د: ابن سينا، األضحوية يف املعاد، حتقيق ١

  .٨٩م، ص١٩٨٧، هـ١٤٠٧
  .٦١١صم،٢٠٠٣/هـ١٤٢٤لبنان،مؤسسة التاريخ العريب،-،بريوت٣طمفاتيح الغيب، حممد بن إبراهيم،الشريازي، ٢
  .٨٩ص مصدر سبق ذكره،ابن سينا، األضحوية يف املعاد، ٣
  .،ب،ت،نإيران، قم ،١ط، شرح املصطلحات الفلسفية، قسم الكالم يف جممع البحوث اإلسالمية ٤
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وإن بلغوا جهدهم يف أحول املبدأ من التوحيد والتنـزيه يف الذات ، فأكثر الفالسفة
لكنهم قصرت أفكارهم عن درك منازل  ئض والتغريات يف األفعال واآلثاروسلب النقا، والصفات

عليه وعلى  يقتبسوا أنوار احلكمة من مشكاة نبوة هذا النيب اخلامت ألهنم مل، األشهادد ومواقف املعا
  .١والتقديس األشرف األمت األوىف، آله الصالة الكربى

  :وحتليل النص يفيدنا األمور التالية
  .إن املعاد علم شريف ودقيق وغامض. ١
 .والعرفان سواء، وهو أصل عظيم يف احلكمة. ٢
  .يف درك منازل املعاد، تقصري أكثر الفالسفة الكبار السابقني والالحقني .٣
ملن  9السيما مشكاة نبوة اخلامت ، بالوحي اإلهليعدم اهتدائهم : سبب تقصريهمو. ٤

  .٢أتى بعده منهم

:א 
  الحق المطلق دليل .١

سواه وبعبارة وال حقَّ ، أنه حٌق مطلقإن من صفات اهللا سبحانه وتعاىل 
  .الوجود الذي ال يتطرق إليه البطالن من ثالثة جهات: أخرى

  .ال يتطرق البطالن لذاته املقدسة: اجلهة األوىل
  .ال يتطرق البطالن لصفاته: اجلهة الثانية
  .ال يتطرق البطالن ألفعاله: واجلهة الثالثة

أو بدون ، كان بدون غايةأن الفعل لو : وحنن نريد التكلم من اجلهة الثالثة أي جهة الفعل
فاحلق املطلق له غايةٌ ، هدٍف فهذا معناه العبثّية وبالتايل ال يكون احلق سبحانه وتعاىل حقاً مطلقاً

  .تتمثل يف احلياة األخروية األبدية لإلنسان على أن هذه احلياة الدنيا غري أبدية والغاية، من فعله

                                                 
  .١٧٩، ص٩ج مصدر سبق ذكره،،الشريازي، األسفار١ 
 .٢٧٩ص م،٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١جامعة دمشق، ط ،نزيه، فلسفة صدر الدين الشريازي .احلسن د ٢
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فكونه حقاً مطلقاً ال . من معادموت األحياء وإحياء املوتى أي البدَّ : ويترتب على ذلك
  .١يعتريه الباطل يالزم البعث وإالَّ ملا كان حقاً مطلقاً

  العدل اإللهيدليل  .٢

فالعمل بالعدل الزم ، إنَّ من أحكام العقل العملي مسألتا التحسني والتقبيح العقليتان
، أي لزوم فعل احلسن واجتناب القبيح ،واالجتناب عن الظلم الزٌم كشيٍء قبيحكشيٍء حسن 

  .فالعمل بالعدل واجب لكلِ فاعلٍ مريٍد خمتار
والتسوية بينهما يف العقوبة ، فهم بني عبٍد طائع وآخر عاصٍ، قسمني إىلوالعباد ينقسمون 

عاقب اجلميع أو تركهم سدى من فلو أن املوىل سبحانه أثاب اجلميع أو ، العدل والعفو هو خالف
فإنه خالف : ومن جهة أخرى ،دون حشرٍ يف نشأة أخرى فإن ذلك خالف العدل هذا من جهة

ما حيكم به العقل من كون فعل املوىل سبحانه وتعاىل حسناً فالعقل هنا يستقل بأنه البّد من تفريقٍ 
ق يف هذه النشأة الدنيوية ومن حيث الثواب والعقاب ومبا أن هذا غري متحق، من حيث املصري

ويفّرق بني العاصي واملطيع ، فالبّد أن تكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها التمييز بني الفريقني
  .وهي مظهر العدل اإلهلي، وهذه النشأة هي املعاد

  الرحمة اإللهيةدليل  .٣

املعاد فرعاً لرمحته ألن اهللا سبحانه وتعاىل جعل  ،٢إن هذا املعيار مأخوذٌ من القرآن الكرمي
يوم القيامة مترتب على أنه سبحانه وتعاىل كتَب على نفسه  إىلوصورة لتلك الرمحة فجمع الناس 

أالَّ أن الفارق بني االثنني هو أن ، وذلك اليوم يوم رمحة للمؤمن وللكافر على حٍد سواء، الرمحة
لدنيا واليت شروطها متيسرة الكافر قد خسر نفسه بأن ارتكب املعاصي ألنه ترك الفرائض يف ا

ا قدمت مبفيحرم من الرمحة اإلهلية وهذا احلرمان ال يكون إالَّ ، وباستطاعة كل إنسان أن يأيت هبا
  .اهللا سبحانه وتعاىل الذي منحه االستعداد لبلوغ الكمال واخللودال من  وجنت يداه

                                                 
≡P y7Ï9: إشارة إىل قوله تعاىل ١ sŒ ¨β r'Î/ ©!$# uθèδ ‘, ysø9 $# ¨β r& uρ $ tΒ tβθããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÏμÏΡρ ßŠ ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# ¨β r& uρ ©!$# uθ èδ ’Í? yèø9 $# ç Î6x6ø9 $# ∩⊂⊃∪ O ]لقمان[.  
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الشروط واليت هي باستطاعة واملؤمن قد ربح نفسه بأن أتى بالفرائض يف دار الدنيا وحقق 
الستعداد املودع فيه لنيل لألنه حترك وفقاً  ،فهو موضع نوال الرمحة اإلهلية، كل إنسان أن يأيت هبا

وفيض ، بلوغ الكمال واخللود فمن رمحة اهللا تعاىل بعباده أن يكون هلم يوم جيتمعون فيه لنيل اجلزاء
مبجرد  اإلنسانهذه الرمحة والفيض اإلهلي ينقطع عن  ال أن، باملعاد الرمحة اإلهلية وال يكون إالَّ

  .موته
  العقلدليل  .٤

واملقدمة ، على مقدمة شرعية ومن مث حكم عقلي مترتٌب عليهاقوم إن معيار العقل ي
سبحانه وتعاىل قد وعد من خالل رساالته وكتبه من أطاعه يف دار الدنيا بالثواب مبا أن اهللا : تقول

 فهذا إخباٌر من الشرع املقدس، أيضاًوتوّعد من عصاه وخالف أمره بالعقاب أخروياً ، يف اآلخرة
  .وهذه هي املقدمة الشرعية بالوعد والوعيد

وبناًء على املقدمة الشرعية فإن العقل حكمه يصبح واضحاً جلياً بلزوم إجناز الوعد 
ومبا أن ، فالوفاء الزٌم عقلي، عنه فعل قبيحألن يف ذلك اإلجناز فعل حسٌن والتخلف ، والوعيد

الدنيا فالبدَّ من يومٍ آخر جيمع فيه الناس للوفاء بالوعد إجناز الوعد والوعيد ال يتيّسر يف هذه 
Rيقتضي وجوب البعث وجوب إيفاء الوعد واحلكمةw: Sوكما قال احملقق الطوسي ، والوعيد

١.  
وهو كاٍف يف املقام وال ، بأن حيكم بلزوم وجوب املعاد ؛وهذا ما نريده من معيار العقل

  .مزيد إيضاح وبيان إىلحيتاج 

  دليل الحكمة. ٥

  .من جهتني، جهة اخللق وجهة الفعلونتناول هذا الدليل 
ق فقط هبذه ليحقق هدفاً وهذا اهلدف ال يتحق خلق اإلنسانفإن : أما من جهة اخللق

ة األيام املمتلئة باملتاعب واهلموم واألحزان واآلالم، فلو جرد هدف خلقة احلياة الدنيا املعدود
هدفاً عبثياً، وحاشا للخالق احلكيم أن خيلق بدون  هدف خلقته من حياة آخرة أبدية لكان اإلنسان

  .هييهدف وهذا أمٌر بد

                                                 
إيران،   -قم ،١١ط زاده آملي، حتقيق وتعليق حسن حسن ،شرح جتريد االعتقاد يف كشف املراداحللي، حسن بن يوسف،  ١

  .٥٤٨ص هـ،١٤٢٧مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، 
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إن كل فعل يقوم به احلكيم ال يعود إليه بفائدة ألنه غين وبالذات ومن : ومن جهة أخرى
ملا خلق وهم عباده، فلو كانت هذه احلياة القصرية واليت فيها ألوان  فالنفع مؤداهمجيع اجلهات، 

حياة ليست ذات قيمة ال بل  لكانت اإلنساناملتاعب واملصائب هي هدف أخري وهنائي من خلق 
من دائرة العبث وجتعله يتناسق عمالً وقوالً مع فعل احلكيم هو  اإلنسانوالذي خيرج  ،يةعبثحياة 

أن تكون لديه حياة ال تنقضي وال تفىن وليس هلا هناية أمد حىت يعطى هلا قيمة فالبدَّ إذن من حياة 
ق إالَّ باحلياة اآلخرة، وهذه احلياة الدنيا أخروية ليس فيها نصٌب وال تعب وال باطل، وال يتحق

حياة أوسع  إىلطفل يف رحم أمه، والذي ينتقل كحياة تكون مقدمة للحياة اآلخرة ليس إالَّ، 
  .١وأمشل

  دليل خلود الروح. ٦

إن االعتقاد بعدم فناء الروح وبقائها بعد املوت، هو طريق موصلٌ وممّهد للمعاد، ويف 
فلو مل تكن مستقلة وكانت تبعاً لقوانني املادة فإهنا . اللتفات إىل استقالهلامسألة الروح ال بد من ا

  .سوف تفىن تبعاً لفناء اجلسد
فعلى هذا ينبغي إثبات أن الروح جوهٌر مستقل وليست أمراً مادياً، وبيان عالقتها بالبدن 

  :ضمن املقدمات التالية
  :العالقة بني الروح والبدن .أ

إن تعلق الروح بالبدن لدى اإلنسان هو نوع ارتباط واحتاد وعالقة احلميمية بينهما 
والتأثر والتأثري إجيابياً، وهذا االرتباط يعطي للروح هيمنة على البدن يف التصرف 

  .والتدبري
  :رأي العلماء اإلهليني يف الروح .ب

ختالف عن عامل املادة الروح حقيقة من احلقائق تتعلق بعامل ما وراء الطبيعة،وهلا ا
  .من ناحية الوجود والنشاط سوية، ورغم االرتباط والعالقة اليت أشرنا إليها

  :وحدة شخصية اإلنسان .ج
                                                 

 دار األمرية، لبنان،، ،بريوت٧ط حسن مكي، بقلم العاملي السبحاين،جعفر، اإلهليات على هدي الكتاب والسنة والعقل، ١
 .١٧٩-١٦٧ص خالصة األدلة على املعاد، م،٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
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كل شيء قابل للشك فيه ما عدا الشك يف وجودي، فأنا موجود وال أشك يف 
وجودي وهذا علم حضوري ال أحتاج فيه إىل اكتساب وحتصيل، فأنا حاضٌر لدى 

  .أنفصل عنها نفسي وال
  .فعلمنا بأنفسنا من أوضح الواضحات وال حيتاج إىل الدالئل والرباهني

فأنا هلا وحدة ال تتبدل من أول العمر حىت هنايته، فاألمس واليوم وغداً وقبل مخسني 
عاماً، الشخص هو هَو ومل يتحول إىل شخص آخر، فهو حيمل شخصية واحدة متتد عرب املاضي 

ووجداناً الناس يعتربوهنا شخصية واحدة من البداية حىت النهاية ال أن اإلنسان واحلاضر واملستقبل، 
  .حيمل شخصيتني

فاإلنسان حقيقة واحدة ثابتة عرب مراحل حياته كلها وهي حقيقة ليست متغرية ومتثل 
  .الوجود واألساس يف وحدة الشخصية

  دليل الفطرة. ٧

، اعتقاداً راسخاً حبقيقة من احلقائقنظر املتأمل فإن سيجد  أعماقه إىللو نظر  اإلنسانإن 
فاإلنسان يشعر بوجود ، غري هذا الوجودفاإلنسان يشعر من خالل اإلميان بأن هناك وجود آخر 

  .عامل اآلخرة وهناك يتحقق العدل اإلهلي املطلق
يف األعماق والبحث عنها ، واملسألة الفطرية هي واضحة ال تتأتى بالسماع ألهنا إدراكية

  .النفسية لإلنسان هو مظهٌر من املظاهر الصادقة للفطرة
مع مقارنة  ،وحمكمة الضمري ،والعادة والتقليد ،حب البقاء :هي اوهلا من ثالثة نقاطنونت

  .بينها وبني احملاكم الدنيوية

  حب البقاء  :النقطة األوىل
ذلك بشىت  إىلحنو بقائه خالداً أو أن يكتب له البقاء ويتوسل  دوماً يتجه اإلنسانن إ

فحبه ألوالده ألنه يرى فيهم امتداداً لبقائه ، الوسائل فهو يريد االمتداد ويكره أن يفىن وأن ميوت
  .البقاء حب فإنه يدل على مسألة غريزية معناهاوهذا أن دلَّ على شيء 

له التالشي والفناء فإن وجود هذه الغريزة يف  حييا أياماً ومن مث يكتب اإلنسانفلو كان 
  .أعماقه ستكون حالة عبثّية ال بل شيئاً يضّر به ال هدف وال غاية من وراء وجودها يف أعماقه
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فإن وجود هذه الغريزة أي حب البقاء تدل وبوضوح على أن هناك طريقاً ممكناً 
واهللا سبحانه وتعاىل حينما أودع هذه ، هاويف دار الدنيا ال يتم هذا اإلشباع لعدم أبديت، إلشباعها

أن ينبغي  أبدية لدليل واضح على أن هناك حياة خالدة اإلنسانالغريزة الفطرية واخلالدة يف أعماق 
  .ليهاإو يسعى هلا

 يف طبيعتها ودَعكيف تفىن الروح وقد أُ: بقوله w وهذا ما يعّبر عنه الفيض الكاشاين
، اًلكون الوجود خرياً صرفاً ونوراً حمض جبلتها كراهة العدم والفناء،ة الوجود والبقاء،وجعل يف بحم

فلو مل يكن هلا نشأة أخرى  وثبت وتيقن أن بقاءها ودوامها يف هذه النشأة احلسية أمر مستحيل،
واحلياة السرمدية  األبديحمبة البقاء  نجبلتها متنتقل إليها، لكان ما أرتكز يف طبايعها وأُودع يف 

  .١ئعاً عبثاً تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًباطالً ضا

  العادة والتقليد: والنقطة الثا�ية
ثقافة أية أمة فال ثبات للثقافة ألهنا تتأثر بالزمن إالَّ  التقليد يف تغّير دائم وكذاالعادة و إنَّ

فيه فمن  متجزرةً اإلنسانأعماق  يف فهي، أن األمور اليت هلا امتداد يف الزمنِ املاضي واحلاضر
وهذا ينطبق على مسألة ، يسعى للحفاظ على بقائه على مّر الزمن فبقائه دليلٌ على كونه فطري

القادمة فهي اهتماماً خاصاً على طوال دهره وحىت أنه يوّرثها لألجيال  اإلنسانواليت أوالها املعاد 
  .ل فيهمتأص فهي شيء الزٌم لكيانه، راسٌخ يف وجدانهوجذرها ، ال تنقلع من فؤاده

  حمكمة الضمري :والنقطة الثالثة
أو وجدانه وهذه احملكمة من ، حيمل بداخله حمكمة صغرية يعّبر عنها بضمريه اإلنسانأن 

فهو يفرح عندما ُيقدم على عمل فيه دفع ظلم عن ، األمور احملسوسة لدى كل فرد إنساين
  .٢قدم على عملٍ فيه ظلٌم أو حرمانلو أنه ، وباملقابل يتأمل حزناً ،تقدمي خري حملتاجنيو مظلومني

يف أعماقه ألن  اإلنسانبأن املعاد شيء يعتقده : ذلك كله نستطيع القولومن خالل 
واليت هي أمشل ، مبحكمة خالقه مبحكمة ضمريه وال يقرُّ اإلنسانفكيف يقّر ، ديدن البشرية ذلك

فاإلنسان من أعماقه يعترف بأن يف هذا الكون حمكمة عادلة ، وأدق وأوسع مما يتصوره عقل البشر
                                                 

  .٢٧٦م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦دار األمرية، / لبنان، دار القارئ ،بريوت، ١املرتضى، أنوار احلكمة، ط حممد بن الكاشاين ١

  .باستثناء من ديدنه اإلجرام والقتل ٢
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 .معاد اخلالئق يف يوم املعادتشمل مجيع البشر موقعها األنسب 
فيما  ةتلفوخمواإلنسان حياكم على أعماله اليت قام هبا يف عدة حماكم وهي حماكم متباينة 

  .اختالفاً كلياً وخاصة يف اآلثار املترتبة عنهاو بينها تبايناً

احملاكم هي البشرية العادية، وأثرها ضعيٌف يف ختفيض نسب ارتكاب اجلرائم،  وأوىل
  :ومتتاز بالضعف واالحنراف وبأشياء وأشياء وعلى العموم تتصف مبا يلي

إن احملاكم البشرية العادية ال ميكن هلا أن حتقق العدالة كاملة، نعم على حنو جزئي ويف  7:
  .و حدثت فيه لن تتكررمكان حمدد وزمنٍ حمدد، ورمبا ل

يسود يف تلك احملاكم قضاة فاسدون، وتتفشى فيها الرشوة واحملسوبيات اخلاصة  7;
  .والعامة وحىت أن األمور السياسية هلا مدخلية يف جمريات حماكم عديدة

درجة أنّ العدم خٌري من  إىلإضعاف دورها  إىلضعفها ونقصها واحنرافها وهذا يؤدي  7>
  .خلإ. .. الوجود ألهنا تصبح خاضعة لتنفيذ مآرب وأهداف منحرفة

 يستطيعون إخفاء معامل جرائمهم، أو تزييف األدلة حبيث أن القاضي ال نيإن اجملرم 7=

  .يبصر طريقه بوضوح، فتصبح القوانني عارية عن احملتوى واملضمون
  .إخل ...طويلة جداً، وتسودها الضوضاء، واخلداع واملدة اليت تقتضيها تلك احملاكم  7<

  .احلكم فيها يأيت على مراحل وقابل لالستئناف وليس حكماً قطعياً 7?
  .لشهود يتم تزويرهما فيها شهادة الشهود أو أن تردُّ 7@

A7 خلإ. .. ، وسوط، وأعواد شنق، أو حرق أوعقوباهتا عادية من سجن.  

وهي حمكمة أدق من سابقتها وتتمثل فيها بشكل  :هي حمكمة الضمري ةثانياحملكمة الو
  :وأبرز خصائص هذه احملكمة ما يلي ،مصغر حمكمة القيامة الكربى

القاضي والشاهد ومنفذ احلكم واملتفرج واحد، فالضمري هو الذي يشهد ويقضي  
  .ويصدر حكماً مث ينفذه

الغموض حني فحص األدلة، ما مل جتري هذه احملكمة بسرعة كبرية، إال إذا لفّها  
  .تزح حجب الغفلة عن القلب فبمجرد التأكد فإن احلكم يصدر قطعياً
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احلكم يتم يف مرحلة واحدة، فال ميكن أن يستأنف وال مييز بل هو حكم هنائي  
  .قطعي

هذه احملكمة حتكم باجلزاء واإلثابة أي أهنا حمكمة تشمل قضايا اجملرمني واحملسنني  
  .ء تعاقبه واحملسن تثيبهمعاً، فاملسي

عقوباهتا ليست عادية، فال سجن حقيقي، وال سوط جلد، أو أعواد شنق، أو  
ولكن عقاهبا أحياناً أقسى وأشد إيالماً حبيث أن الدنيا وما فيها سعة تضيق  ،حمرقة
  .اإلنسانعلى 

هي نوع من حمكمة يوم القيامة، وهي من حيث العظمة يف درجة عالية  ةفهذه احملكم
  :من قائل امسه يقسم هبا كما يقسم مبحكمة املعاد الكربى فيقول عّز يث أن الباري عّزحب

IωP ãΝ Å¡ ø% é& ÏΘöθ u‹ Î/ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ∩⊇∪ Iω uρ ãΝ Å¡ ø% é& Ä§ø ¨Ζ9 $$Î/ Ïπ tΒ# §θ ¯=9 $# ∩⊄∪ Ü= |¡øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM} $# ⎯ ©9 r& 

yì yϑøg ªΥ … çμ tΒ$sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n?t/ t⎦⎪Í‘Ï‰≈ s% #’ n? tã β r& y“ Èhθ |¡ Σ … çμ tΡ$ uΖt/ ∩⊆∪ O ]القيامة[.  

دنيوية وتشملها نواقص عديدة مما جيعلنا ال نستغين عن حمكمة عادلة  أيضاًوهذه احملكمة 
  :من حيث السعة لتشمل اجلميع ومن حيث الزمان زماهنا يوم املعاد وذلك لألسباب التالية

لكل إنسان، بل  ضيق غري شامل أو مستوعب) ضمريحمكمة ال(إن نطاق هذه احملكمة (7:

  .وضيقاً وإدراكه وحبسب نطاق هذا التفكري سعةً اإلنسانتتناسب مع تفكري 

ودهاٍء عالٍ خداع ضمائرهم  الدنيا أشخاصاً يستطيعون مبكرٍ وخديعٍة إن يف هذه 7;

  .وحرفها عن مسريها الطبيعي

  .ث ال يصل مسمعهيقد يكون نداء الضمري لدى بعض اجملرمني ضعيفاً حب 7>

ثالثٍة، وهي حمكمة يوم املعاد، حمكمة العدل اإلهلي،  بد من وجود حمكمٍةوالنتيجة ال
مه األمور اليت عرضت يف شأن احملاكم ويصبح اإلميان بوجودها وعدالتها أمراً ضرورياً، حتّت

  .السابقة
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  :وأبرز خصائص محكمة يوم المعاد هي

  .احملسوبيات أو ما شاكلهاأو  ،أهنا حمكمة عدلٍ إهلي، فال تتأثر بالوساطة(7:

  .قضاهتا أو قاضيها ال ينخدع بأدلة مزيفة 7;

  .مراسيم وتشريفات كما يف احملاكم الدنيوية إىلهي حمكمة ال حتتاج  7>

  .أحكامها شاملة ال تؤجل وال تؤخر، وتصدر بدقة متناهية، وبسرعة فائقة 7=
ساحة احملكمة وال ميكن سند هذه احملكمة أعمال الشخص نفسه، فأعماله حاضرة يف  7<

  .له إنكارها أو التنصل منها
، من يٍد ورجلٍ، وعنيٍ ولساٍن، وجلٍد، وحىت اإلنسانشهود هذه احملكمة أعضاء  7?

رتكبت عليها املعصية أو أُّديت عليها الطاعة، فهؤالء شهوٌد ال ميكن األرض اليت اُ
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قاضي هذه احملكمة هو اهللا العليم بكل شيء، العدلُ الذي ال يضاهي عدله عدلُ (7@

P Ïμ :، قال تعاىلعادلٍ ø‹ s9 Î) öΝ ä3ãè Å_ö tΒ $YèŠ ÏΗ sd ( y‰ ôã uρ «!$# $̂) ym 4 … çμ ¯ΡÎ) (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= sƒø: $# ¢Ο èO 
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A7  اجلزاء يف احملكمة حيدد من خالل األعمال، فإما أن يتنعم املرء بنعيم اهللا وإما أن جير

$ P :قال تعاىل١العذاب والعياذ باهللا إىل ¨Β r' sù ∅ tΒ ôM n=à) rO … çμ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ ∩∉∪ uθ ßγ sù ’ Îû 7π t±Š Ïã 

                                                 
، ٢٨٧، ب، ت،ن ، صC، دار اإلمام علي بن أيب طالب٢ط دروس يف العقيدة اإلسالمية، الشريازي،ناصر مكارم،١ 

  .بتصرف وإضافات كثرية
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 ؟ فهل ينخدع إنسانٌ له مثل هذه املعرفة واإلميان عن معادهفمع وجود هكذا حمكمة 
  .؟ سيطر عليه؟ أو جيعل الغفلة ت من املمكن له بيع ضمريه برشوة وهل

على درجة عالية من اليقظة واحليطة  اإلنسانإن اإلميان هبكذا حمكمة يف يوم املعاد جيعل 
  .الباطل واحلذر بعيداً عن الغفلة، يلتزم طريق احلق، وجيانب طريق

حقٍ يطلبه  إىلمع احملاكم الدنيوية يعيش اليأس واإلحباط، فهو ال يصل  اإلنسانبل أن 
 حياةًويضيع مع الزمن الطويل، ويبقى األمل الوحيد والنور الذي يشع على حياة املرء، وجيعلها 

، ومييز أحكامها تصدر بعدلٍ مطلق، واحلق ال يضيع ،حمكمة إهلية ذات معىن، بأن هناك يف معاده
فيها اهللا اخلبيث من الطيب، ويكرم فيها امرٌئ آمن بربه وبوعده وعدله، وُيهان فيها آخٌر كفر 

  .ربه وبوعده ووعيده بربوبية

ن بضرورة حمكمة ال تسعها هذه الدنيا، وإمنا مكاهنا احيكم ،ةميسلال والفطرة فالعقل
  .وزماهنا هو يوم املعاد



 

 

 

 

  الفصل الثا�ي
א 

ما قيل حول الروح 
  .األدلة على وجود النفس

  .دليل الحدس

  .دليل الرجل الطائر

  .دليل الوحدة

  .دليل التذكر واالستمرار

  .دليل اإلدراك

  .األدلة على تجرد النفس

  .الشواهد السمعية على التجرد

  .اآلراء في المعاد

  .األصول التي ذكرها ابن سينا على المعاد الروحاني
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  الفصل الثا�ي
א 

:א 
حلكيم  األسفاراملسلمني حول الروح استقيناها من كتاب  أعالمبعض ل أقواالًسنورد هنا 

  .شرياز
من  بأكثروال جيوز العبارة عنه ، بعلمهاهللا  هاستأثرالروح شيء w :Sابن اجلنيد  يقول

  .Rموجود

ذاته فوق عامل  أيطلبت ذايت يف الكونني فما وجدهتما S :فيقول يميزيد البسطا أبو وأما
  .Rالطبيعة وعامل املثال فيكون من املفارقات العقيلة

وهذا تصريح  وجلداً فسمى البدن قشراً، أنامن  فرأيتانسلخت من جلدي S: أيضاًوقال 
  .Rوإنيته شيء غري اجلسد اإلنسانن حرية أب

هبا  أحسَّيزيد ملا  أيبيف زاوية من زوايا قلب  تالعرش وما حواه وقع أنلو S: أيضاًوقال 
  .Rآخرن هذه السعة ليس لبدنه وال جلسم أوظاهر 

‰P ô :لقوله تعاىل األجسادقبل  األرواحخلق اهللا S: ابن عطا ويقول s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz 

Ν§.]األرواحيعين [ èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ ... ∩⊇⊇∪ O ]األعراف[.  

جوهرها من ، أنشعظيمة ال، وكمالٍ النفس بسيطة ذات شرٍف نإS: الكندي ويرى
Rكقياس ضياء الشمس من الشمس، وجل جوهر الباري عّز

١.  

ت بالربوبية نعم لوال ذلك ما أقّر: ؟ قال هي خملوقةأاز عن الروح سعيد اخلّر أبوئل ُسو
وبالروح ثبت  ،والروح هي اليت قام هبا البدن واستحق هبا اسم احلياة: قال ،بلى: حيث قالت

  .ولو مل يكن الروح كان العقل معطالً ال حجة عليه وال له، بالروح قامت احلجةو، العقل

                                                 
  .٢٧٣ب، ت، ن، ص، مصر ،حتقيق عبد اهلادي أبو ريده، القاهرة، سائل الكندي الفلسفيةر ١
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الكثيفة  باألجسامنه جسم لطيف اشتبك أ: يب حامد الغزايلأستاذ أاملعايل اجلويين أيب  رأي
  .األخضراشتباك املاء بالعود 

يف اجلسد وكذا النفوس  أعيان األرواح أن إىلالقلوب ما مييل  يف قوت: الب املكيط أبوو
  .الروح يتحرك ومن حركتها يظهر نور يف القلب يراه امللك فيلهم اخلري عند ذلك أنيذكر  ألنه

اجتمعا عقل  فإذاروح احلياة وروح املمات ، الروح روحان: سعيد القرشي أبوويرى 
به جماري  وروح احلياة ما خرجت من اجلسد يصري احلي ميتاً إذااجلسم وروح املمات هي اليت 

  .غريمهاو والشرب األكلوقوة  األنفاس

 أنكما ، والصفات املذمومة األخالقالنفس لطيفة مودعة يف القالب منها : وبعضهم قال
، الطيش والشره، أصلنيوصفاهتا من  ... والصفات احملمودة األخالقالروح لطيفة مودعة منها 

  .١وطيشها من جهلها وشرها من حرصها

  .٢جسمانية احلدوث روحانية البقاء اإلنسانن النفس اليت هي صورة أ يرى :الشريازي
  .دوث والبقاءالنفس روحانية احل نأ يرى :ابن سينا
  .روحانياً جوهراً اإلنسانن يف أ :اخلالصة

  :أربعة أقوالاملعتمد يف النفس الناطقة و
أي مادهتا حكمها حكم الطبائع : البقاءالنفس جسمانية احلدوث روحانية  أنيرى  :األولالقول 

  .ن النفس روحانية أي جمردةأة يف املادة وعاملنطب
تصل بالتكامل  أهناويف بقائها روحانية أي  ووجودها ماديةٌ أمرهافالنفس يف ابتداء 

  .التجرد والروحانية إىل

  .النفس جسمانية احلدوث والبقاء أنيرى  :والقول الثاني
  :يف النفس أقوالوهلؤالء ، د للنفسجترَّ أنه الوهذا معناه 

                                                 
  .٢٢٦.٢٨٠،ص٨الشريازي، حممد بن إبراهيم، األسفار األربعة، مصدر سبق ذكره، ج .١
   . ٢٢٣لبنان،ص . ، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت ١الشريازي، حممد بن إبراهيم، الشواهد الربوبية، ط  ٢
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  .النفس هي الروح البخاري .أ
  .النفس هي الدم .ب
س وهؤالء مل يكن بالنفَ اإلنسانها شقجرام بسيطة كروية الشكل يستنأالنفس  .ج

الكالم يف  وسيأيتعن املادية  عريةٌ اإلنسانن الروح جنبة مقدسة يف أ إىللديهم انتباه 
  .جترد الروح

  .البقاءو احلدوثالنفس روحانية  يرى أن :الثالثوالقول 
فالروح لديهم  ،املشائية ولقزه عن كل ما هو مادي وهو ـه تنالنفس عند أنأي 

  .ديها ارتباط معه وهو ارتباط طارئحتدث مع حدوث البدن ول

  .النفس روحانية احلدوث جسمانية البقاء أنيرى  :والقول الرابع
منا يصري إن النور اجملرد الروحاين أيقولون بالتناسخ وهم الذين وأصحاب هذا الرأي 

  .١وتلوث بلوث الصفات النباتية واحليوانية، ذا سكن صيصيةإ جسمانياً

لماء الكالم تتباين وع، حكماء الفلسفة أنل األقوال اليت عرضناها من خاليتبني لنا و
 فإذا، )الروح( اإلنسانسة يف اجلنبة املقدَّ هوجود هذ تثباإعلى يتفقون و هتشابت وأحيان ،آراؤهم

 تقوملة املعاد واليت أاإلثبات والربهنة على مس إىل ينطلقون من خالل ذلك فإهنماستطاعوا إثباهتا 
من الرباهني وهو بقاء الروح وخلودها  الربهان على متَّ فإذا، لة بقاء الروح وخلودهاأعلى مس

 بل هو باقٍ )مات فين( إذا اإلنسانمل يكن مع هذا معىن للقول بان ، القوية واملعتمدة إلثبات املعاد
  .خبلودها وهلا عود مع بدهنا خالٌد هببقاء روح

وقول  Rالروح جسمانية احلدوث روحانية البقاءS :احلكمة املتعالية هو قول واملهم
 .Rالروح روحانية احلدوث والبقاءS :املشائية

وسيأيت الكالم ، وهذا املعاد الزم لكليهما ال ألحدمها دون اآلخر إن للروح والبدن معاٌدو
  .هللا تعاىلاإن شاء  على املعادين معاً األدلةيف  الحقاً

                                                 
  .٧٥.٩٢م، ص٢٠٠٣، دار فراقد، ١ط ، حبوث يف علم النفس الفلسفي،عبد اهللا ،األسعد ١
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:אא 
Sنفسه  اإلنسانأفضل املعارف هو معرفة  أنعلى من مل يهمل نفسه ومل ينسها  ىال خيف

مبعرفة النفس ، وباب الغيب يفتح لنا الواجب بذاته إلثباتالطرق بل كلها  أحدىن معرفتها هي فإ
Rحتصيل السعادة األبدية معلق بإثباهتا إىلواإليقان باملعاد املفضي  ،الناطقة

١.  
 دليل الرجل الطائر،ويف إثبات وجود النفس وهي دليل احلدس، وخنتار أدلة ابن سينا 

  .دليل احلركة واإلدراكودليل التذكر واالستمرار، و دليل الوحدة،و
  دليل الحدس

فالنفس تعي  ،Rفعلت كذاS :ولهبق للبدن ةاملغايرعن ذاته  عربُُّي اإلنسانأن Sيعترب ابن سينا 
هو نتاج القوة احلدسية  مقدمات ونتائج، وإمنا أمٌر بديهٌي ال حيتاج إلثباته RاألناS اكذاهتا وإدر

 :بقوله يكون بدليل احلدس وهذا ما عرب عنه اإلدراكهذا و الذات إدراكتقوم على  اإلنسانفهوية 
S غريها، حبيث تفطن فطنة  أحوالك، بل وعلى بعض كنت صحيحاً إذانفسك وتأمل هل  إىلارجع

النائم يف نومه  إن، حىت رهذا يكون للمستبص أنهل تغفل عن وجود نفسك ؟ ما عندي  صحيحةً
Rن مل يثبت متثله لذاته يف ذكرهذاته عن ذاته وإتعزب  والسكران يف سكره ال

٢.  
أن ينبه على وجود النفس يريد S: اخلواجة نصري الدين الطوسي بقولهووضح مراد الشيخ 

الباطنة باحلواس الظاهرة  إما إدراكهوغري كامله الذي خيتل  اإلدراكالكامل  اإلنسانن اإلنسانية، بأ
Rعن وجود ذاته لال يغف يكون له مع ذلك فطنة صحيحة، أن، بشرط كالسكران مجيعاً

٣.  
  دليل الرجل الطائر

 مغايرٍ يكون بواسطة شيٍء RاألناS إدراكن أ إلثباتعبارة عن مثال ضربه ابن سينا  وهو
 مث يتأمل هل هءأعضاوهو يهوي يف اهلواء وفرق بني  أنه خلق دفعةً اإلنسانتخيل للجسد وذلك ب

 ،ذات موجودة بغض الطرف عن األعضاءفال شك وال ريب يف أن ال ،ثبات وجود ذاتهإيستطيع 
هي  مغايرة للجسد وةن يدرك وجوده بقتطيع الشخص ومبعزل عما هو حمسوس أفبهذا التجريد يس

                                                 
  .١١٥ص، ٥، جتعلقية على شرح املنظومةحسن حسن زاده، ، آملي ١
إيران،  بوستان كتاب، ، ، ، قم١الطوسي، نصري الدين ،شرح اإلشارات والتنبيهات، حتقيق حسن حسن زاده آملي،ط ٢

 .٣٧٥ص، ٢ج، هـ١٤٢٥

 .٣٧٦ص، ٢ن م، ج ٣
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، وفرض حيحة العقل واهليئةولو تومهت ذاتك قد خلقت أول خلقها صw :Sيقول .قوة النفس
أجزاءها، وال تتالمس أعضاؤها؛ بل هي منفرجة ومعلقة  رأهنا على مجلة من الوضع واهليئة ال تبص

Rإال عن ثبوت إنيتها يء، وجدهتا قد غفلت عن كل شطلق ما يف هواٍء حلظةً
١.  

غري فيها  كبفرض حالة لإلنسان ال يدر مث زاد إيضاحاSً: توضيح اخلواجة نصري الطوسي
، واشترط كونه صحيح أصالًله تذكر  نال يكوخلقه حىت  أولنه خلق ، وهو أن يتوهم أهذات

ال غري ذاته، وكونه حبيث  لئال يؤذيه مرض فيدرك حاالً ؛ليتنبه لذاته، وكونه صحيح اهليئة ؛العقل
أعضاؤه؛ لئال حيس بأعضائه، بل  سوال يالم، ؛ لئال يدرك مجلة فيحكم بأنه هيأجزاءه ريبص

: أن يقول إىل ،أو برد ، من حرٍّق أي غري حمسوس بكيفية غريبة فيهلمنفرجة ومعلقة يف هواء ط
ن مثل هذا نفسه، وظاهر أ اإلنساندراكات على اإلطالق وأوضحها هو إدراك فإذن أول اإل
Rأو برهان ، أو يثبت حبجٍةميكن أن يكتسب حبٍد أو رسم اإلدراك ال

٢.  
  دليل الوحدة

 ، فالعدم خلوه من املتناقضات والتباينلديه مزاج متنوع ومتباين والزم ذلك  اإلنسانأن 
فالقوى  ،تكون إال يف النفس يف وحدة منتظمة جامعة وهذه البد من قوة جتمع ما تناقض وتباين 

  .هي النفس تلك حيفظها ويتصرف يف البدن وأجزائه صلهلا أواحملركة واحلافظة  املدركة
جتربها على االلتئام  إمنا كاالنفكا إىلمتنازعة  أضدادألن املزاج واقع فيه وw :Sيقول 

، فكيف ة االلتئام وحافظه قبل االلتئام، وكيف ؟ وعلّما يتبع التئامها من املزاج قوة غري واالمتزاج
صل فأاالنفكاك  إىلعدم يتداعى  أووهذا االلتئام كلما يلحق اجلامع وهن  ،قبل ما بعده نال يكو

، وهذا هو اجلوهر ن تسميه بالنفساحملركة واحلافظة للمزاج شيء آخر، لك أالقوى املدركة و
R، مث يف بدنكالذي يتصرف يف أجزاء بدنك

٣.  

                                                 
 .٣٧٥، ص٢ج، ن م ١
 .٣٧٦، ص٢ج، ن م ٢
 .٣٨٩/٣٩٠، ص٢ن م، ج ٣
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وهو  اإلنسانيف  اإلراديةمصدر احلركة  ألنهواحد  شيءهو  أثبته ياجلوهر الذوهذا 
 ،موت فإن البدن سوف ينفك عنهعدم ارتباط بالبدن ملرض أو الذي إذا أصابه وهن أو ضعف أو 

R، بل هو أنت عند التحقيقفهذا اجلوهر فيك واحدS: وهذا ما أشار إليه بقوله
١.  

  دليل التذكر واالستمرار

مجيع عمرك، حىت  ، هو الذي كان موجوداًتأمل يف أنك اليوم يف نفسكS :يقول ابن سينا
ليس  وأجزاؤه، وبدنك مستمر ال شك يف ذلك فأنت ،أحوالكمما جرى من  نك تتذكر كثرياًأ

الغذاء بدل ما حتلل من  إىل اإلنسانوهلذا حيتاج  ،يف التحلل واالنتقاص أبداً، بل هو مستمراً ثابتاً
كما  !الرطب حتلل جوهر الرطب حىت فُين بكليته  ثر يفأ إذا، واحلار بحار رطن البدن فإ ،بدنه

 الغذاء مدةً اإلنسانعن  سلو حبوهلذا  ،شيءن ال يبقى منه أ ىلإنه يتحلل يوقد عليه النار دائماً فإ
يف مدة عشرين سنة مل يبَق شيء من  نّفتعلم نفسك أ ،يلة نزل وانتقص قريب من ربع بدنهقل

دن فذاتك مغايرة هلذا الب ،ك، بل مجيع عمروأنت تعلم بقاء ذلك يف هذه املدة !أجزاء بدنك 
فمن حتقق عنده هذا  ،ر النفس غائب عن احلواس واألوهامجوهن وأجزائه الظاهرة والباطنة فإ

Rفقد أدرك ما غاب عن غريه وتصوره يف نفسه حقيقياً ،الربهان
٢.  

  :وخالصة النص السينوي
مجيع  ويف ومستقبالً حاضراً ماضياً عوال ينقطالترابط النفسي يف احلياة دائم ومستمر 

  .مراحل العمر
  .حلاضرة فيه داللة على وحدة النفسالتذكر لألحوال املاضية وا
غذاء ليعوض عن حتلله ونقصانه، ال إىلحباجة  دائمٍة ، وهو بصورٍةإن البدن يف نقص وحتلل

، خبالف الذات اليت تغاير البدن منه طوال عشرين سنة شيء قال يبجزاء البدن تتغري وتتبدل حىت فأ
  .هترم أوفال تضعف 

  . فعلها عن البدن وال تفتقر إليهغنية يف، وهي النفس دائمة الشعور بوجودها
  اإلدراكدليل 

                                                 
 .٣٩٤، ص٢ن م، ج ١

 .١٧٩آل ياسني، جعفر، فيلسوف عامل، مصدر سبق ذكره، ص ٢
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من جهة، وبني فعل  اإلنسانهذا الدليل قائم على أساس وجود فارق جوهري بني فعل 
كضحكه ، ما يسّره أو يضّره، فاإلنسان يتميز بنحوين من االنفعال جتاه احليوان من جهة أخرى

 عبينما ال يستطي ،ني األشياء خريها وشرهاوتعجبه، وضجره وبكائه، أو أنه يستطيع أن يفرق ب
ن على أ ، فضالًه، واحليوان ال ميتلكتلك اإلدراك النفسي الواعيمي اإلنسانن احليوان فعل ذلك، أل

ن من خواص كمفهوم الكلي، أل ،املادية بتجريدها عن خواصها األشياء إدراكيستطيع  اإلنسان
الستعدادها جتاه أفعال  ،القدرةونفسه هي اليت متتلك هذه ، تصور املعاين اجملردة عن املادة اإلنسان

  .١ال تكون بآلة وهذه عالمة بارزة من عالمات النفس ووجودها

:אא  

اإلنسانية بعد جتردها هو وجوب بقاء النفس د ما نريده من إيراد هذه األدلة على التجر
هلا، فلو فقدته مل يضرها  ء، بل هي باقية ال فنابفناء البدن هنا ال تفىنعن األبدان، وأوانفصاهلا 
املوت تفريق ال إعدام ف اال يرد عليه تن اجلوهر البسيط ال يضره فقدان اآلالت، فاملوذلك، أل

  .ورفع
  .قليةنبعضها عقلية وبعضها  ٢اإلنسانيةجترد النفس الناطقة  على دلةاألو

  :وأما العقلية

  .اإلطالقغري جسم على  ٣جوهرهنا أ إىلظر ينطلق من النعضها بف
وهي أدلة قد اعترب فيها األشكال واألشباح واملقادير ، الربزخي هاجترد إىلظر وبعضها ين

  .ونظائرها

                                                 
 .١٧٨فيلسوف عامل،مصدر سبق ذكره، ص ، آل ياسني، جعفر ١
قواها إىل قوة  باإلنسانية حبسالنفس م،يقسم ١٩٨٥/هـ١٤٠٥اجلديدة، دار االفاق، النجاة احلسني بن عبد اهللا،،ابن سينا ٢

عاملة وقوة عاملة، وكل واحدة من القوتني تسمى عقالً باشتراك االسم، فالعاملة هي العقل العملي، والقوة العاملة هي القوة 
 .٢٠٢ص  ،النظرية أو العقل النظري

 م،٢٠٠/هـ١٤٢٤مصر، مكتبة مدبويل،. ، القاهرة ٣ط، الفلسفةملصطلحات  عبد املنعم، املعجم الشامل .احلفين د ٣
بالفارسية Sأنية الشيء وعينه ذاته، وختصيص اسم اجلوهر أمر اصطالحي، واالسم منقول من اجلوهر عند اجلمهور : وهراجل

مث قيل مقولة  ومن ،، وهي احلجارة اليت يغالون يف أمثاهنا، ووجه الشبه أن هذه مسيت جواهر لشرفها ونفاستهاRالكوهر
 .٢٦٦ص  ،اجلوهر اشرف املقوالت
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مقام معلوم يف  اإلنسانيةن ليس للنفس أمبعىن ، جتردها التام العقلي إىلظر وبعضها ين
 ،إليهليه ومقام تنتهي إتقف  خرى ليس هلا حدٌّأوبعبارة  ،وال هلا درجة معينة يف الوجود، اهلوية

ن وميكن أ ،يةة ظلّيبل هلا وحدة حقيق، هنا ليس هلا وحدة عدديةأب أيضاً املعىنويعربون عن هذا 
يف مقامها الطبيعي  اوشؤون فتارة يبحث عنه أطوارٍالنفس ملا كانت ذات  أن: وآخر ه اًبياننقدم 

وتارةً يبحث عنها من حيث جتردها ، مرتبتها النازلة البدنوأحكامها العنصرية من حيث أن 
وتارةً يبحث عنها يف مقامها اخليايل وأحكامها ، اإلطالقي أي أهنا غري جسم على اإلطالق

وتارةً يبحث عنها يف مقامها العقالين ومن ، الربزخيالربزخية واملثالية أي يبحث عن جتردها 
وتارةً يبحث عنها يف مقامها الذي هو فوق التجرد العقالين ، أحكامها يف هذا املقام جتردها العقلي

  .١ومن أحكامها يف هذا املقام أن النفس ال تقف عند حّد

البالغة على  احلججاإلطالق وننقلها من كتاب عرض لتجرد النفس الناطقة على وهنا ن
  .فقط ونعين بذلك اإلطالق أن الدليل يثبت كوهنا جوهراً غري جسم الناطقةجترد النفس 

 Rوالنفسبني الروح الفصل S اإلطالقي ننقلها من كتابوتلك األدلة اخلمسة على التجرد 
وإذ قد : حيث قال بعد إثبات كون النفس جوهراً ما هذا لفظه Rقسطا بن لوقاSتأليف الفيلسوف 

  :أن النفس ال جسم فنقولفلنبّين ، ّنا أن النفس جوهربي

، وكيفيات النفس غري حمسوسة فهي ال جسم، إن كل جسم كيفياته حمسوسة 7:

  .فإذن النفس ال جسم، وكيفيات النفس الفضائل والرذائل غري حمسوسة

والنفس ال ، وأيضاً فإن كل جسم ال خيلو أن يقع حتت احلواس إما كلها وإما بعضها 7;

 .فإذن النفس ال جسم، ها وال بعضهاتقع حتت احلواس ال كل

فإن كانت النفس جسماً فهي ، يكون متنفساً أو غري متنفسوأيضاً كل جسم إما أن 7(>

فال ميكن أن تكون النفس غري متنفسة إذا كانت جسماً ، إما متنفسة وإما غري متنفسة
أي متنفسة رجع  نأهنا حيواوإن قلنا ، وذلك أن النفس تكون ال نفس، ألنه يقع حمال

                                                 
- ١٠هـ، ص١٤٢٣إيران، بوستان كتاب، ، ، قم١آملي، حسن حسن زادة، احلجج البالغة على جترد النفس الناطقة، ط ١

 .، بتصرف١١
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، فيترقى ذلك دائماً بال هناية ،؟ القول علينا يف نفس النفس أجسم هي أم ال جسم
  .فإذن ليست النفس جسماً

وأيضاً إن كانت النفس جسماً لطيفاً فليس خيلو ذلك اجلسم من أن يكون إّما روحاً 7(=

فإن كانت كذلك فال خيلو تلك النار والروح  ،وإما ناراً، لطيفة تنتشر يف البدن كله
 إن مل يكن هلما نوع خاصّي وذلك أنه، من أن يكون هلما نوٌع خاّصي وقوة خاصية

 وإن كان هلما نوع خاصّي، أو كل روح نفساً، وقوة خاصّية لكان إذن كل نار روحاً
  .فذلك النوع هو النفس

>) فإن : كانت النفس جسماً ال خيلو جسم أن يكون إما بسيطاً وإما مركباًوأيضاً إن 7
وإن كانت النفس  ،كانت جسماً بسيطاً فهي ال حمالة نار أو ماء أو أرض أو هواء

يف خاصّي يفارق به ما يشاركه وال نوع ، بال قوة األركان جمرداً أعينأحد هذه 
كانت النفس ناراً كان كل نارٍ نفساً وإن فإن ، فإن كل ما هو من جنسه نفس، جنسه

فإن كان كذلك فكل ، وكذلك باقي األركان، كانت هواًء كان كل هواء نفساً
فإن كان اهلواء هو  ،متنفس أعين أنه ذو نفس فهوالسطقسا جسم حيوي ذلك

النفس ماًء وإن كانت  ،حيواناً وخنفامل ت الرية والعروق الضوارب والزقالنفس كان
وإن كانت النفس جسماً  ،ٌع قبيٌحوهذا من القول َشني ،ة حيواناًءكانت اآلنية اململو

  .١فإذن النفس ال جسم. مركباً فالبدن إذن نفس

الناطقة عن كتاب الفصل بني جترد النفس  البالغة على احلجج كتاب صاحبنقله  ما هذا
معاصر  ف الفيلسوف قسطا بن لوقا السوريتأليالروح والنفس وقوى النفس ومائية النفس 
ة احلكيمني دلدلة املطلقة على جترد النفس نعرض ألالكندي وثابت بن قرة وبعد عرض هذه األ

  .األخري يف مسألة الروح مهاخمتارما ون الشريازي صدر الديو الشيخ الرئيس
                                                 

النطق .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، مصر ،القاهرة ،مكتبة مدبويل٣، طاملعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،عبد املنعم .احلفين، د 
واالسطقس هو األصل، واخلوارزمي ، االسطقسات أربعة :والفارايب يقول، .العريب للكلمة اليونانية استوخييون وتعين العنصر

 .٥٨/٥٩ص ،وأفالطون أول من قال به يف حماورة طيماوس ،يسميه الركن
 .١٥.١٦حلجج البالغة على جترد النفس الناطقة، صحسن حسن زادة، ا ،آملي ١
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  ا الالزم لدى إدراك ذاتنا لذاتناحضور ذاتنا لذاتن :الدليل األول

والشريازي جعله يف كتابه  ،حث يف بيان جترد النفس اإلنسانيةوهو الدليل الثاين من املبا
  .األسفار احلجة الثانية من احلجج على جترد النفس الناطقة جترداً تاماً عقلياً

  .لنا ماهية ذاتنا الذات فإذاً ميكننا أن نعقل ذواتنا، وكل من عقل ذاتاً فله ماهية تلكأننا 
يف ذاتنا وإما أن  فال خيلو إّما أن يكون تعقلنا لذاتنا ألن صورة أخرى مساوية لذاتنا حتصل

  .يكون ألجل ذاتنا حاضرة لذاتنا
واالحتمال األول باطل ألنه يقتضي اجلمع بني املثلني، فيتعني االحتمال الثاين، وكل ما 

  .كان ذاته حاصلة لذاته قائماً بذاته
فإذاً النفس جوهر قائم بذاته، وكل جسم وجسماين غري قائم بذاته فالنفس جوهر غري 

  .جسماين

  جترد الذوات املرسلة :الثانييل الدل
إن النفس تدرك الصور العقلية املشتركة بني كثريين، وهذه تسمى املفاهيم الكلية، 
والكلي يدرك ذهناً أو ما يسمى بالوجود الذهين، فهو ليس له مقدار معني أو وضع، وإال 

تدرك  ال يصدق على كثريين خيتلفون يف املقدار والوضع، فهو جمرد عن مجيعها، والنفس
هذا الكلي فينبغي أن يكون جمرداً عن العوارض، وحمله كذلك، فالنفس كذلك إذا كان 

  .املعقول جمرداً وكان وجوده للعاقل فال بد من أن يكون هذا العاقل جمرداً

  كون فعل النفس ال انتهاء له :الدليل الثالث
يقوى  الذي ال يستطيع أنهية عكس اجلسم إن القوة العاقلة تستطيع القيام بأفعال غري متنا

إدراك ألفعال غري متناهية ومما تقوى عليه العاقلة  على أفعال متناهية، فإدراك الكلي مثالً
  .، بينما اجلسم متناِه التأثري والتأثر مدة وعدة وشّدةأيضاًاإلعداد 
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  درك النفس للصور العقلية البسيطة كالوحدة والعلة احمليطة :الدليل الرابع
رك األمر البسيط الذي حماٌك عليه القسمة كمفهوم واجب الوجود وهذه إن النفس تد

املفاهيم احلالّة يف النفس، أي وجودها فيها فلو أن النفس كانت جسماً لكانت تقبل 
االنقسام فإذا انقسمت انقسم ما فيها من مفاهيم حىت البسيطة منها فال تغدو املفاهيم 

يف  قسام وهو واضح البطالن ألن احلالاالنالبسيطة بسيطة بل مركبة واملركب يقبل 
  .احمللّ وجترده فالنفس جمردة ةالنفس بسيط وجمّرد فهذا يلزم بساط

  ناء عن املادة للنفس فعالًالِغ :سالدليل الخام
آلة،  إىلاإلدراك، فهي ال حتتاج  هذا إن النفس عندما تدرك ذاهتا فهي غنية عن املادة يف

  .بل هي غنية عن احملل، والذي هو غين عن احملل غّين يف ذاته فيلزم أن يكون جمرداً

  لزوم اإلدراك دائماً أو عدمه مطلقاً :الدليل السادس
  :لو أن النفس كانت منطبعة يف جسم فأمامها احتماالن

  .أن تكون عاقلة له دائماً :األول
  .أن تكون غري عاقلة له أصالً :الثاني

العاقلة اليت تنطبع يف املادة إما إدراكها للمحل إما بواسطة أو غري واسطة، فإذا ألن 
أدركت احملل فهي دائمة التعقل له، وهو حتماً باطل ألن العاقلة مرة تدرك احملل وأخرى 

  .تغفل عنه

أما إذا أدركت احملل بواسطة صورة من الصور فهذا يلزم اجتماع املثلني يف مادة واحدة 
  .عقلها حمللهافيمتنع ت

لو كانت القوة العقلية منطبعة يف جسم من S :ابن سينا يف االشارات والتنبيهاتيقول 
Rالتتعقله البتة لكانت دائمة التعقل له، اوكانت قلب او دماغ

١.  

                                                 
  .٨٧٥، ص ٣، جمصدر سبق ذكرهاإلشارات والتنبيهات،  الطوسي،نصري الدين،شرح ١



אאאאא 

>: 

  أن النفس مستكفية بذاهتا :الدليل السابع
أسباب خارجية، فهي ال حتتاج  إىلومعىن أن النفس مستكفية بذاهتا أي أهنا ال حتتاج 

كسبٍ جديد تعتمد فيه على سبب خارجٍ عنها، فيما  إىلالسترجاع العلم الذي اكتسبته 
خازهنا وهو غري خارج عنها خبالف اجلسم  إىلأن تلتفت  إىللو غفلت عنه، فقط حتتاج 

  .اته بل حمتاج لنفس تدّبرهفهو غري مستكف بذ

  كوهنا حبت وجود :الدليل الثامن
  .نفس جمردة عن املاهيةال

  .د عن املاهية فهو جمرد عن املادةكل جمر
  .النفس جمردة عن املادة: إذاً

  للنفس بال تزاحم كل الصور :الدليل التاسع
ات يف عامل املادة، املتزامحة واملتنافرة واملتضادة من دون دإن النفس جممع كل صور املوجو

  .أن يكون بني هذه الصور تدافع وتزاحم
كانت النفس مادية ملا حتقق اجتماع هذه املدَركات املتضادة واملتنافرة، لكنها يف فلو 

  .النفس غري متزامحة فالنفس ليست مادية
  كالل جسمها كمال فكرها :الدليل العاشر

لها تكرر بدان يكإن القوى القائمة باألS إن القوى اجلسمانية تعىي وتكلّ بكثرة األفعال
Rعلى الفور فعالً ذا اتبعت فعالًإ وخصوصاً ،االفاعيل السيما القوية

وال  والنفس ال تعي ،١
Rخبالف ما وصف وافعال القوة العاقلة قد كثرياSً تكلّ بكثرة اإلدراكات والتعقالت

٢ ،
وسبب ذلك جتردها عن وصف اجلسمانية فالنفس ليست بدناً، ألن كماهلا يف الفكر، 

  .٣كماالً للبدنوالفكر ليس كماالً للبدن، فكمال النفس ليس 

                                                 
 .٨٦٨، ص٣، جاملصدر السابق ١
  .٨٧٠ن م، ص ٢
وشرح املنظومة ، /٢١٣.٢٢٦/والنجاة البن سينا ص ٨جمن كتاب احلكمة املتعالية للشريازي، ةخالصة هذه األدلة العشر ٣

  ./١٢٦.١٦٢/ص، /٥/ج، للسبزواري
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يدرك هبا  :نسان قوة مفارقةأن لإلومما يكشف S :هلني بقولهاملتأ كما يراها صدروالخالصة 
جود هذه االمور يف النفس ولو ،والعدم وامللكة االشياء ميتنع وجودها يف اجلسم كالضدين معاً

احلركة والزمان والالهناية  أيضاًن ندرك ولنا أ ،جسامأن الوجود لشيء منها يف األن حنكم بميكننا أ
 ومن الشواهد إدراكنا للوحدة املطلقة واملعىن البسيط ،ن يكون له صورة يف املواداستحال أمما 

Rما يف اجلسم فهو منقسمكل  معلوم أنو ،العقلي
١.  

אאאא 
متطابقان يف حىت ُيعلم أن الشرع والعقل w: Sوإيراد هذه الشواهد كما يقول صدرا 

هذا املسألة كما يف سائر احلكميات، وحاشا الشريعة احلقة البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة 
Rللمعارف اليقينية الضرورية، وتباً لفلسفة تكون قوانينها غري مطابقة للكتاب والسنة

٢.  

  ن الكريمآمن القر

  :الشاهد األول
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  .٢٠٩ص  مصدر سبق ذكره، الشواهد الربوبية، ،حممد بن إبراهيم،الشريازي ١
 .٢٦١،ص٨ج  ،األربعة، مصدر سبق ذكره األسفار الشريازي، حممد بن إبراهيم، ٢
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اليت ليست جبسم وال  سبحانه ومن املعلوم أن امللكوت ليس أمراً مادياً ألنه متقوم بيده
جسماين فيكون املدرك الذي يرى امللكوت اجملرد أمراً جمرداً كذلك، فالرؤية للملكوت هي رؤية 

  .١تتناسب مع نشأة املرئي
  .بوجه الذات لفاطر السماوات A وكذلك توجه إبراهيم
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ميتة جاهلة عاجزة موجوداً ذا أي بدل وهو مادة Sعلى أنه حدث أمٌر جديد غري الذي كان سابقاً 
حياة وعلم وقدرة، فهو تلك املادة السابقة فإهنا اليت صارت إنساناً وليس هبا إذاً ال يشاركها يف 
ذات وال صفات، وإمنا له نوع احتاد وتعلق هبا مبا يستعملها يف سبيل مقاصدها استعمال ذي اآللة 

Rلآللة كالكاتب للقلم
٢.  

  ومن السنة النبوية

Rمن عرف نفسه فقد عرف ربهS: 9قوله 
٣.  

Rأعرفكم بنفسه أعرفكم بربهS: 9 وقوله
٤.  

Rمن عرف نفسه عرف ربهA :S مري املؤمننيوقول أ
٥.  

Rمن عرف نفسه فهو لغريه اعرفA :Sوقوله 
٦.  

                                                 
  .١٢٢مصدر سبق ذكره، ص، األسعد، عبد اهللا، حبوث يف علم النفس الفلسفي ١

  .٢١، ص١٥م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧لبنان، مؤسسة األعلمي، . ، بريوت١امليزان،ط الطباطبائي، حممد حسني،٢ 
  .١٦٩ص، ٦الطباطبائي، حممد حسني، امليزان، مصدر سبق ذكره، ج  ٣
  .١٦٩، ص٦املصدر السابق، ج ٤
 .٦١٠شيخ اإلسالمي، حسني، هداية العلم، ص ٥
  .٦١١ص، ن م ٦
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ورقّيه يف درجات القرب اإلهلي، فمعرفة  اإلنسانتكامل  إىلإن معرفة النفس باب يؤدي 
لرّبه وقرباً منه،  معرفة اإلنسان، وكلما تعمقت املعرفة بالنفس ازداد وعالّ النفس معرفة الرب جلّ

ة وهذا ما بينه العالم عرفة الرب سبحانه،ملفهذه النفس لو مل تكن جوهراً جمرداً ملا كانت وسيلة 
Rنفسانية ال تفك عادة من إصالح اوصافها وأعماهلالكون املعرفة الS :صاحب امليزان بقوله

١ 
تب احلكمية قلب ن مبحث النفس يف الكأواعلم S: يقول الشيخ حسن حسن زاده آملي العالمةو

طرها ذاتاً ، ألهنا مثال فاالن معرفتها مرقاة الرب ؛املباحث وقطبها وال علم اشرف من معرفتها
فويل . صفاته وأفعاله إال من هذا السبيلالرب تعاىل و وصفة وفعالً، وال طريق للوصول ملعرفة ذات

Rملن أمهل نفسه ومل يقرأ كتاب إنيته
٢.  

Rيطعمين ويسقيينفريب  دعنين اظل أS: 9وقوله 
هذه العندية اليت حيدثناعنها خامت ف ٣

قطعاً ليست مادية، ألن اهللا تعاىل منزه عن املادة ذاتاً وفعالً  9 واملرسلنياألنبياء 
  .معنوية جمردة عن املادة ولوازمها وصفة، فالعندية هنا خاصة

فقال  يا أمرياملؤمنني ؟ هل رأيت ربك: فقال ،ذعلب اليماين سأله وقد Aأمري املؤمنني 
A :عيانشاهدة المبال تدركه العيون  :فقال اه ؟رتوكيف  :قالف ى ؟أر ا العبُد مااف، 

هنا أل تكون بقوة جسمانيةوالرؤية العقلية ال ميكن أن  ٤ولكن رأته القلوب حبقائق اإلميان
 .جسم إىلجمردة واجملرد الحيتاج 

اجتمع ، وادنو منك دنو املخلصني، واخافك خمافة املوقننيوS: يليف دعاء كم Aوقوله 
Rيف جوارك مع املؤمنني

االجتماع يف جوار الرب سبحانه وتعاىل ليس الدنو و ومعلوم أن ٥
  .اجتماع معنويو دنو بل هو مادياً

                                                 
  .١٦٩امليزان، ص ١
 .٣٧٢، ص٢مصدر سبق ذكره ج ات والتنبيهات، حتقيق حسن حسن زاده آملي،نصري الدين، شرح اإلشار الطوسي، ٢
  .٥٢١ص، ١٠ج ن، ت، ب، ،إلحياء التراث Dحتقيق مؤسسة أهل البيت  العاملي، احلر، وسائل الشيعة، ٣
  .٣١١م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٢لبنان،دار املرتضى،. ،بريوت١علي بن أيب طالب، هنج البالغة،ط ٤
  .١٠٢م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧ دار القاري،لبنان، ، ، بريوت١ط ،مفاتيح اجلنان، دعاء كميل ،القمي، عباس ٥
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  المجرد بالماديارتباط 

الروحاين باملادي من املواضيع اليت حريت  ءأي الشي ،ارتباط الروح مع البدنلة ن مسأإ
لة اليت اجلسد مركب الروح واآل نأ :سالم وعلمائهم هورأي أكثر فالسفة اإلن أعلى  ،العلماء

  .الكمال واهلدف املنشود إىلتوصل الروح 

 ،ثريأثر وتعلى شكل تأ هنا عالقة االرتباطعلى أينهما بح العالقة وّضُي والشيخ الرئيس
بل عالقة  ،القة بني النفس والبدن ليس على سبيل االنطباعالعS :ة واملعلول بقولهليست عالقة العلّو

Rاالشتغال به حىت تشعر النفس بذلك البدن عن تلك النفس
١.  

يتنقل خالل عوامل بعد أن ، النفس استمرار لوجود البدنن فلديه أما صدر املتاهلني أ
مرتبة  إىلهلي من بعد وصوله لقبول الفيض اإل وبعدها يكون مستعداً ،واحليوانية اجلمادية والنباتية

  .من نوع آخر كماالً بفيفيض عليه الر ،االستواء واالعتدال
منا هي وإ ،ول وجودها غري جمردةألن النفس يف أ ،و تنافر بني النفس والبدنفال تنايف أ

ها هناية حركت إىلن تصل النفس أ إىل ،ركان حركة جوهرية تصاعدية لطلب الكمالوالبدن يتح
فة للغاية أي يف مرها ضعيفهي يف بداية أ ،بالفعل نفساًأي  التصاعدية وهي مرحلة النفس اإلنسانية

هنا يف هناية املرحلة اجلسمانية وبداية املرحلة أي أ ،و معنويةور إدراكية أفال ص مرحلة اجلسمانية
ل حركتها اجلوهرية حىت مراتب التكامل العالية من خال إىلفلها استعداد للتوصل  ،الروحانية

ومها  ،ها هنا جمموع النفس والبدن اإلنسانن أن يعلم أفما جيب w: Sبالفعل يقول  تكون روحاً
حدمها متبدل أ ،واحد ذو طرفني فكأهنما شيء ،مع اختالفهما يف املنزلة موجودات بوجود واحد

لنفس يف وجودها صار وكلما كملت ا ،صلوهو كاأل باقٍ خر ثابٌتواآل ،وهو كالفرع اثر فاٍند
Rوصار االحتاد بينهما اقوى واشد ،بالنفس صار اشد اتصاالًو ،لطفالبدن اصفى وأ

٢.  
اآلراء يف املعاد  إىلنكتفي هبذا القدر من األدلة العقلية والنقلية على التجرد لننقل الكالم 

أدلتهما واالختيار األخَير من  ،بني موقف احلكمني من هذه األقوالعلى سبيل احلصر العقلي، مث ن
  .األقوال، واهللا ويل التوفيق

                                                 
  .١٨٩مصدر سبق ذكره، ص ابن سينا، النجاة، القسم الثاين يف الطبيعيات، ١
  .٩٨مصدر سبق ذكره، ص ،٩االسفار االربعة، ج حممد بن ابراهيم، الشريازي، ٢
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البد لنا من الدخول  العقلية والنقلية على جترد النفس الناطقة، األدلةبعد التعرف على 

، وبعدها نبني موقف احلكيمني من هذه األقوال وأدلتهما على العلماء يف املعاد اراءواالطالع على 
 .ذلك

على يقنيٍ ودليلٍ ال شك فيه وال تردد، وكما يقول القرآن الكرمي  أمر املعاد إما أنه يقومو

P ...ω |= ÷ƒ u‘ Ïμ‹ Ïù 4...  ∩®∪ O ]وجد حىت  طلبها بكل جهٍدي نأ وهذه املسألة ينبغي للمرء .]آل عمران

من إنكار للمعاد أصالً، وإما  ما وقع فيه اآلخرون إىلينجّر اليقني الكامل وحىت ال  إىليتوصل 
أو أن أمر املعاد يعتريه الشك والتردد أو اإلعراض  ، اخل...وإما ،روإنكار آخثبات نوع من املعاد إل

  .عنه ومنشأ ذلك نستخلصه من كالم الشريازي

  واإلعراض عنهلشك في أمر المعاد سبب ا

إن من شك يف أمر املعاد، وأنكر بعث هذه النفوس واألجساد، والقيامة واحلشر والنشر 
والوقوف واحلساب، ووضع موازين للحسنات والسيئات، فذلك لشكوك يف نفوسهم وحرية يف 

  .قلوهبم
عدم طلبهم أوالً حقيقة جوهر النفس، وكيفية كوهنا مع هذا اجلسد : والعلة يف ذلك

  .١ يف الترابالبايل

  :وهو يرى أن أصول العلة هذه أمهها ثالثة

  .كدواعي الشهوة والغضب: شوائب الطبيعة .أ
  .تسويالت النفس األمارة بالسوء: وساوس العادة .ب
 ستهواء الشياطني من اإلنس واجلانمتابعة أهل الضالل، وا: نواميس األمثلة .ج

  .٢)علماء السوء، وأهل اجلدال واملراء(

                                                 
 .٦٢٤الغيب،مصدر سبق ذكره، صحممد بن إبراهيم، مفاتيح  ،الشريازي١ 
 .٦٢١.٦٢٢ص املصدر السابق،٢ 
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  :ناحيتني وضحنوقبل الدخول يف نوع املعاد 

سوف نورد أدلة أوردها العلماء على مسألة إثبات املعاد الروحاين فقط وهذا  :األولى
هو  هما نريد وإمنا املعاد اجلسماين أو العكس، عناه أننا إذا أثبتناه فقد منعناليس م
  .لقول بأحد املعادين ومنع اآلخرحصر اعدم 

 ةالزمهنا أدلة واقعية أوبل املراد من خالل عرض األدلة على املعادين إثباهتما معاً، 
  .لكال املعادين واهللا املستعان وهو ويل التوفيق

  .اجلسماينو بني املعاد الروحاين معرفة حمل النزاع منال بد  :الثانية
  زاعـمحل الن

 يف هذه النشأة اإلنسانيف حقيقة  بني مجهور الفالسفة واملتكلمني يكمنحمل النزاع 
  .قيقةهذه احل حول االعتقاداتو

تكمن يف جسمه وال شيء أكثر من ذلك، وهو من  اإلنسانفمن اعتقد بأن حقيقة  .أ
  .وانكر الروحاين اجلسماين ال غريبالقائلني بثبوت املعاد، فقد حصر املعاد 

وهويته هي بروحه ال جبسده، وهو من القائلني  اإلنسانومن اعتقد بأن حقيقة  .ب
  .بثبوت املعاد، فقد حصر املعاد بالروحاين ال غري وأنكر اجلسماين

األول روحاين والثاين جسماين : واحدة، ذات بعدين اإلنسانومن اعتقد بأن حقيقة  .ج
صة به، فإنه وأن البدن آلة الروح، تنجز أفعاله من خالله، فلكل من البدن والروح أحكاماً خا

يقول مبعاٍد يشمل الروح واجلسد، أي أنه قائل باملعاد الروحاين واجلسماين معاً وهو ألهل التحقيق 
  .من فالسفٍة وأهل شريعة

  اإلنكار لكال المعادين معاً :ولالرأي األ

إذا  اإلنسانباستحالة حشر النفوس واألجساد معاً وأن هذا  قد ادعى: من ينكر املعاد أن
مات فات، فال عود له وال معاد، وهؤالء قلة قليلة تشمل طائفة من الطبيعيني ومجاعة املالحدة 

هؤالء من أرذل الناس رأياً وأسخفهم S: بقوله wد عّبر عن هؤالء املال صدرا قوالدهرية و
Rمذهباً

١.  
                                                 

 .٦٩٠مصدر سبق ذكره، ص ح الغيب،يمفات حممد بن إبراهيم، ،الشريازي ١
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أن املعدوم ال يعاد فعلى ذلك ميتنع حشر املوتى  هي إنكاره دعوةً نومنهم من أنكر وضّم
  .نع حشر املوتىمبفهو وقف عاجزاً أمام هذه الدعوة فحار عقله فاستدل على دعواه 

قواهلم بعض السفسطة من أن قدموا على إفهؤالء مجيعهم يريدون انكار املعاد ونفيه و
قل وكان عليهم التحقق من أكثر وال ألوان االستبعاد الظين الأمن  هنم استخدموا لوناًأو أ ،الكالم

  .صحة ظنوهنم بالربهان واليقني

  .محض يانـروحالمعاد  :الرأي الثاني

على هذا النوع من املعاد، أن الروح تنفصل لألبد حني املوت عن اجلسم فإذا  والدعوى
  .اخلاص هبا وهو عامل األرواح عاملها إىلانفصلت فإهنا تذهب 
فإن الروح تواصل بقائها، مثلها يف  ،فليس من عودة لديهم للمعادال مفهوم : فعلى هذا

ذلك مثل فرخٍ داخل بيضة، وجنني يف جوف أمه، فإذا ما انفصال فإهنما لن يعودا أبداً، فال الفرخ 
رحم أمه، فالروح كذلك فإذا ما خرجت من البدن  إىلداخل البيضة، وال اجلنني يعود  إىليعود 

  .فال عودة هلا له أبداً

 أن جلميع ذلك بعٌد: ؟ لقالوا ؟ واللذة واألمل ولو سئل هؤالء عن معىن الثواب والعقاب
 احملض روحاينال املعادبوهذا مذهب الفالسفة الذين قالوا  ،روحي يف عامل اآلخرة بعد املوت

  .ومنعوا املعاد اجلسماين ألن عودة اجلسم مستحيلة بعد حتلله وفناءه

  :مقدماتمن أربع  هميتألف دليلو
الصورة البدنية مصريها أن تنعدم وتتالشى عند مفارقة الروح للبدن، وهي جوهر فإذا (7:

  .مت تنعدم كل األعراض القائمة هباانعد
هذه الصورة البدنية حينما تنعدم فإهنا ال تعود بعينها وهذا ما عربوا عنه بامتناع إعادة (7;

  .املعدوم بعينه
فالذي يكون جمرداً ال يعتريه  ،وهو مغاير للبدن الفاين نه جمرد،النفس جوهر باقٍ أل 7>

  .فناٌء وال تالشٍ
  :النفس بعد فناء البدن أمام خيارات مخسةو 7=
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أن تفىن بفناء البدن، والفناء ال سبيل له للنفس، وذلك لتجردها واجملرد ال يفىن،  :األول
  .وخاصة عند من يقول بالتجرد خبالف من ينكره فهذا احتمال باطل
  .أن تبقى النفس متعلقة ببدٍن يعاْد هو عني البدن الذي فارقته يف الدنيا :الثاني
أن تبقى النفس وتتعلق ببدٍن عنصري مادي ثاٍن، غري هذا البدن الذي كانت  :الثالث

  .تتعلق به يف دار الدنيا
  .أن تبقى النفس لكنها تتعلق ببدن مثايل :الرابع

  .علق بأي بدن، سواء أكان البدن عنصرياً أو مثالياًأن تبقى النفس من دون أي ت :الخامس

واألول باطلٌ وكذلك الثالثة التالية، ما عدا اخليار األخري حيث تبقى النفس يف النشأة 
  .اآلخرة جمردة عن البدن، وهذا هو معىن املعاد الروحاين

  .فواضح ألننا قلنا بثبوت جترد النفس: أما بطالن األول
  .بعينه ملزوم إعادة املعدوفل: أما بطالن الثاين

  .للزوم التناسخ: وأما بطالن الثالث
  .١الستحالة تعلقها ببدٍن مثايل لعدم حتقق عامل املثال عند املستدل: وأما بطالن الرابع

  :ل منع املقدمات اليت قام عليهامن خال ردُّإن الدليل غري تام وُي :توضيحو �قد

  .ميكن قبوهلاأي انعدام صورة البدن، فال : أما األوىل
متنع مبا ذهب إليه أكثر املتكلمني من قوهلم جبواز إعادة املعدوم بعينه، وبعضهم : أما الثانية

  .ضرورة إعادة املعدوم بعينه إىليذهب 
َري يف تعلق النفس ببدن عنصري كالذي هلا يف النشأة األوىل وليس هذا فال ض: أما الثالثة

مل يثبت استحالته لكون البدن من إجياد النفس حبسب  تناسخاً حماالً وإمنا هو تناسخ صعودي
  .أعماهلا

على األقل عند ، فال بأس من تعلق الروح ببدن مثايلفإن عامل املثال ثابت، : لرابعةوأما ا
  .من يقول به

                                                 
  .٣٣٥نفس الفلسفي، مصدر سبق ذكره، صحبوث يف علم ال األسعد، عبد اهللا، ١
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ولو فرض صحة تلك املقدمات وأهنا تامة لكن ال ميكن قبول النتيجة اليت خيلص إليها 
من دون بدٍن يف النشأة اآلخرة ليكون معادها روحانياً فحسب وذلك الدليل وهي أن تبقى النفس 

  :لألمور التالية
أن املعاد حبسب الدليل سيكون معاداً لبعض النفوس وهي النفوس الكاملة دون غريها  7:

ن يكون هناك معاٌد للنفوس غري الكاملة لكاملتوسطة والناقصة، فمع احلصر بالروحاين ف
  .والنقلية على حشر مجيع النفوس ةن األدلة العقليوهو خالف املقطوع به م

يلزم منه تعطيل للنفوس غري الكاملة، وقد ثبت بطالن التعطيل وهو خالف احلكمة اإلهلية  7;

P óΟçF ö7Å¡ys sùr& $ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈ oΨ ø)n= yz $ ZW t7 tã öΝä3̄Ρ r&uρ $ uΖøŠ s9Î) Ÿω tβθ ãè y_öè? ∩⊇⊇∈∪ O ]منا أوهل تظنون ، ]املؤمنون

  .١نكم إلينا الترجعون ؟أعبثاً حتيون ومتوتون من غري غاية يف خلقكم و خلقناكم

أن اللذة هي الروحانية، واملادية ال يعبأ هبا العقالء لكن أكثر الناس ال : الدليل يريد القول7(>
بت أن ال اتناسبهم الغاية الروحية والعقلية، فيلزم من حصر املعاد بالروحاين التعطيل، وث

  .أكثر الناس يرون لذهتم يف اجلسديةتعطيل، ألن 

، وأن له جنبتان واحدة اإلنسانعة يواضٌح من خالل احلصر بالروحاين، عدم معرفة طب 7=

توقف أمر املعاد على حصره  وبدنية وأخرى روحية، ولكل منهما كمالٌ وجزاٌء فل
  .؟ بالروحاين، فإن العقاب والثواب املاديني على أي شيء يقعان

إنكار  كما ان ملعاد بالروحاين خيالف الشريعة احلقة اليت قالت باملعاد اجلسمايناإن حصر 7<
  .ع املقدساجلسماين، إنكاٌر للمعاد كلياً، وهو خالف ما نطق به الشر

أنه ال معىن حينئٍذ إلطالق لفظ املعاد على عود النفس خاصة ألن معىن  :ما ذكره الطالقاين7(?
خمصوصتني،  عادة على وجود خمصوص وحالٍ وصفةإلاملعاد أن يكون ما فرض متعلق ا

مث يزول عنه ذلك الوجود وتلك احلالة والصفة ثانياً، مث يعود إليه ثالثاً وهذا املعىن ال 
يتحقق ها هنا، ألن املفروض أن النفس كانت موجودة حني تعلقها بالبدن على حالٍ 

                                                 
  .٧٣ص، ١٥مصدر سبق ذكره، ج امليزان، حممد حسني، الطباطبائي، ١
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تعلقها عنه على  وزوال عنه، لكنها بعد خراب البدنوصفة خمصوصتني، مث زال تعلقها 
ذلك النحو من الوجود واحلال والصفة الذي كان حني التعلق بالبدن، وأهنا يف احلشر 

تكون على ذلك النهج الذي كان قبل، فتدرك اللذات واآلالم على حسب ما  أيضاً
  .١تقتضيه ذاهتا، وهذا ليس من معىن املعاد يف شيء

غفل عن وجود عامل آخر جسماين فيه  والعجب منه كيف: w الشريازي ما صرح به 7@

أجسام وأعراض وأشخاص جسمانية أخروية وناس آخرون، مث كيف حيمل اآليات 
  . ...والنصوص القرآنية يف أحوال املعاد على األمور الروحانية و

ولو كان األمر كذلك يف باب املعاد على ما تومهه، لزم أن يكون اهلادي للخلق والداعي 
كما قال إال هذه الظواهر اليت يقرر اليفهمون  راً ألكاذيب، فإن أجالف العرباحلق مقر إىلهلم 

واإلرشاد واالعتقاد به مناٍف لدعوى اإلميان برسالة األنبياء،  أهنا أكاذيب، وهذا خمالف للهداية
  .٢واالعتقاد حبقية القرآن

  :على المعاد الروحاني wاألصول التي ذكرها ابن سينا 
لذةً وخرياً خيصها وأذًى وشراً خيصها، مثاله لذة الغضب الظفر،  أن لكل قوة نفسانية ♦

وتشترك كلها نوعاً من الشراكة يف أن ، واحلفظ التذكر، وأذاها ما يضاده والوهم الرجاء،
الشعور مبوافقتها ومالئمتها هو اخلري واللذة اخلاصة هبا وموافق كل واحد منها بالذات 

  .اس إليه كمال بالفعل فهذا أصلٌواحلقيقة هو حصول الكمال هو بالقي

كماله أفضل وأمت، والذي كماله  عاين لكن مراتبها خمتلفة، فالذيهذه القوى تشترك بامل ♦
أكثر، والذي كماله أدوم، والذي كماله أوصل إليه وأحصل له، والذي هو يف نفسه أكمل 

وأوىف ال حمالة، وهذا ، فاللذة اليت له هي أبلغ فعالً، أفضل، والذي هو يف نفسه أشّد إدراكاً
  .أصلٌ

                                                 
 عإيران، مؤسسة الطب، ، مشهد١حتقيق رضا استادي، ط ،منهج الرشاد يف معرفة املعاد حممد نعيم بن حممد تقي، ،الطالقاين١ 

 .١٩٢ص هـ،١٤١٩والنشر التابعة لالستانة الرضوية، 
 .٥٠٢صم، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠لبنان، دار اهلادي،، ، بريوت١اد، طاملبدأ واملع حممد بن إبراهيم،، الشريازي٢ 
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حبيث يعلم أنه كائن ولذيذ وال تتصور كيفيته وال يشعر  الفعل إىلقد يكون اخلروج  ♦
بالتذاذه ما مل حيصل، وما مل يشعر به مل يشتق إليه ومل ينزع حنوه، مثل العينني، وكذلك 

توهم العاقل ظمة، فال جيب أن ياملنتحال األكمه عند الصور اجلميلة واألصم عند األحلان 
أن كل لذة فهي كما للحمار يف بطنه وفرجه، وأن املبادئ األول املقربة عن رب العاملني 
عادمة اللذة والغبطة، وأن رب العاملني ليس له يف سلطانه وخاصيته البهاء الذي له وقوته 

  .الغري املتناهية أمٌر يف غاية الفضيلة والشرف والطيب جنلُّه عن أن نسميه لذة

هذه اخلسيسة،  إىلكال بل أي نسبة تكون ملا للعالية  ،وللحمار والبهائم حالة طيبة ولذيذة ♦
ولكننا نتخيل هذا ونشاهده ومل نعرف ذلك باالستشعار بل بالقياس فحالنا عنده كحال 

  .األصم الذي مل يسمع قط يف عدم ختيل اللذة اللحنية، وهو متيقن لطيبها، وهذا أصلٌ

املالئم قد يتيسر للقوة الدراكة وهناك مانع أو شاغل للنفس فتكرهه أن الكمال واألمر  ♦
  .وتؤثر ضده عليه، كاخلائف جيد الغلبة أو اللذة فال يشعر هبما وال يستلذمها وهذا أصلٌ

بضد ما هو كماهلا وال حتس به وال تنفر عنه حىت إذا زال  ممنوةقد تكون القوة الدراكة  ♦
به مثل املمرور، وقد حيصل سبب األمل العظيم مثل غريزهتا تأذت  إىلالعائق ورجعت 

إحراق النار وتربيد الزمهرير، إال أن احلس مأوف فال يتأذى البدن به حىت تزول اآلفة 
  .١فيحس حينئٍذ باألمل العظيم

  :وبعد أن يقرر هذه األصول يقول

ة الكل والنظام إن النفس الناطقة كماهلا اخلاص هبا أن تصري عاملاً عقلياً مرتسماً فيها صور
  :إىل الكل مبتدئه من مبدأ الكل سالكة املعقول يف الكل، واخلري الفائض يف

  .اجلواهر الشريفة الروحانية املطلقة إىل 7:

  .مث الروحانية املتعلقة باألبدان(7;

  .مث األجسام العلوية هبيئاهتا وقواها 7>

                                                 
 .٤٦٢.٢٦٦صاإلهليات من الشفاء، مصدر سبق ذكره، ، ابن سينا ١
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عاملاً معقوالً موازياً للعامل مث كذلك حىت تستويف يف نفسها هيئة الوجود كله، فتنقلب 
املوجود كله مشاهدة ملا هو احلسن املطلق واخلري املطلق، واجلمال املطلق ومتحدة به، ومنتقشة 
مبثاله وهيئيته ومنخرطة يف سلكه وصائرة من جوهره، وإذا قيس هذا بالكماالت املعشوقة اليت 

إنه أفضل وأمت منها بل ال نسبة هلا : قالللقوى األخرى وجد يف املرتبة اليت حبيث يقبح معها بأن ي
  .١إليه بوجه من الوجوه فضيلة ومتاماً وكثرة وسائر ما يتم به إلذاذ املدركات مما ذكرناه

  :أما األنفس اجلاهلة
وأما األنفس اجلاهلة فإهنا كانت خرية ومل حيدث فيها : يقول ابن سينا يف املبدأ واملعاد

يل اليقني، فإهنا إذا فارقت املادة بقيت، ألن كل نفس ناطقة املعقوالت البتة على سب إىلشوق 
باقية، ومل تتأذ باهليئات املنافية، وحصل هلا السعادة الظنية، فإن رمحة اهللا واسعة واخلالص فوق 

  .اهلالك
البدن ببعض األبدان  إىلوإذا فارقوا البدن، وهم بدنيون، أمكن أن يعلقهم نوع شوقهم 

لق هبا األنفس ألهنا طالبة بالطبع، ولو تعلق هبا مل تكن إال نفساً هلا، فيجوز أن اليت من شأهنا أن تتع
يكون جرماً مساوياً، أل أن تصري هذه األنفس أنفساً لذلك اجلرم ومدبرة له فإن هذا ال ميكن، بل 

  .٢مكان التخيلإليستعمل ذلك اجلرم 
رم متولداً من اهلواء واألدخنة واألخبرة مقارناً ملزاج اجلوهر الذي يسمى روحاً اجلهذا 

، ويتخيلون أنه يكون هلم مجيع ما قيل أيضاًوأضداد هؤالء من األشرار يكون هلم الشقاوة الومهية 
  .يف السنة اليت كانت هلم من العقاب لألشرار

من جنسه وباتصال ما و له مبا هوكل صنف من أهل الشقاوة والسعادة يزداد حاله باتصا
  .به هو جنسه بعده

والسعداء احلقيقيون يتلذذون باجملاورة، ويعقل كل واحد ذاته وذات ما يتصل به، ويكون 
اتصال بعضها ببعض، ال على سبيل اتصال األجسام، فتضيق عليها األمكنة باالزدحام ولكن على 

  .٣سبيل اتصال معقول مبعقول، فيزداد فسحة باالزدحام

                                                 
 .٤٦٦ص، املصدر السابق١ 
 .١١٥إيران، مؤسسة مطالعات إسالمي دانشكاه مك كيل، ب، ت، ن، ص، ،طهران١ط ،املبدأ واملعاد، ابن سينا٢ 
 .١١٥ص، املصدر السابق٣ 
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  مصير النفوس المفارقة لألبدان

إن النفوس تتفاوت فيما بينها يف املراتب وذلك تبعاً لكماالهتا ودرجة ارتقائها، وإدراكها 
  .حلقائق األمور، والسعادة اليت حتصل عليها النفوس أمنا تكون حبسب هذه النسبة

  :فمراتب النفوس حني مفارقة األبدان منها

  :هة�فوس كاملة منز .١
وتكون هلا السعادة املطلقة حلصوهلا على كماهلا اخلاص هبا قبل مفارقتها للبدن، فهي قد 

 ،عاملاً معقوالً موازياً للعامل املوجود كلهSعرفت الوجود ومبادئه وعلله ومراتبه حىت صارت 
ومنخرطاً  ،مبثاله وهيئته ومتحداً به ومنتقشاً مشاهداً ملا هو احلق املطلق واخلري املطلق واجلمال احلق

Rيف سلكه وصائراً من جوهره
١.  

  .فهي سعادة ال تقاس بسعادة أخرى، فهي السعادة الكاملة

  :�فوس كاملة غري منزهة .٢
فهي جمردة متام التجرد، لوجود مانع مينعها عن إصابة السعادة املطلقة، النشغاهلا بالبدن 

عرضت هلا اللذة اليت تستلزم  فنسيت معشوقها كنسيان مريض الطعم احللو، فإذا فارقت البدن،
معرفتها بكماهلا، وتتأمل بسبب فقدان تلك اللذة ألن البدن كان قانعاً من ذلك اإلحساس، وال 

  .يدوم أبداً بل يزول، حينما تطهر تلك النفوس

  :�فوس �اقصة منزهة .٣
ي تلتفت أن هلا كماالً يف حياهتا لكنها مل تطلبه، بل عادته واعتقدت بأنه غري حق، فه

كماهلا لكنها مل حتصل ذلك فبعد مفارقتها للبدن تقع يف الشقاء،  إىلمسعت بأمور تكسبها شوقاً 
نتيجة تعصب، واجلحود أسوأ يف  ب الكمال وإما لديها عناٌد وجحودفهي مقصرة يف اكتسا

  .الشقاء

                                                 
  .٣٢٨، صم١٩٨٥/ـه١٤٠٥ ،، دار األفاق اجلديدةلبنان، بريوت ،١ط،النجاة، ابن سينا١ 
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  :�فوس �اقصة منزهة مل يقع عندها أن هلا كماالً أبداً .٤
فهي مل تدنس بعقائد فاسدة، ومل تعرف طريقة كماهلا، فإذا أي أهنا باقية على فطرهتا 

  .مسعت بشيء يذكرها جبنة أو نار حصل هلا شوٌق وأمل

 :أ�ه يكون هلا ذلك ومنها �فوس البلّه �فوس �اقصة منـزهة مل يقع هلا كمال وال خطر بباهلا .٥
هنا تتعذب لفراق فهي مل تكتسب شوقاً وال تعرفت على كمال فهي مفارقة نفوسهم أبداهنم فإ

  .البدن، ألهنا بدينة وال تعرف غري البدنيات

إن كانت شاعرة بأن هلا كماالً ما على اإلطالق وال زوال هلا وإن كان نقصاناً خالياً  .٦

  .من الشعور بأن هلا ذلك فلها األمل حبسب اهليئات الرديئة اليت ورثتها من عامل الطبيعة
حاهلا، أهنا ال تفىن وال تفسد بعد موهتا، بل هي  ويف كل هذه املراتب اليت هلا حبسب
  .١باقية، ذلك ألن جوهرها أقوى من جوهر البدن

وأما الروحاين فلكل واحٍد من عقله ونفسه S :املعاد الروحا�ي يف w الشريازي يأر

  معاده،  إىلعامله ومعاودة  إىلوجسمه معراٌج 

›P  ...Ïμø نفسه فإىل عامل النفوس ومأوى األرواح إىلوأما  .أما لعقله فإىل عامل العقول s9 Î) 
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  .األضداد فإىل ما ينحل إليه ويستحيلوأما جلسمه العنصري املستحيل املركب من 
احليواين الربزخي الذي هو صورة نفسه وهيئة ذاته ومثال فعله وكتاب عمله  وأما جلسمه

  .فإىل دار احلساب واجلزاء ومنزل السعداء أو جحيم األشقياء
                                                 

- ١٥٢ص، م٢٠٠١،جامعة آزاد اإلسالمية، علي عبدو، املعاد اجلسماين بني الفالسفة واملتكلمني، رسالة ماجستري، قطايا١ 
١٥٤. 
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 مثله فاألمر فيه مشتبه غري معلوم ألحٍد إىلقالبه الذي فارقه بعينه أو  إىلوأما عود الروح 
  .ح النبوةيمن العقالء والعلماء إال ملن أخذ علمه من مصاب

هذا البدن بعينه من جهة مع بطالن التناسخ وفساده  إىلفحكمنا بصحة العود ... وحنن
Rحبمد اهللا وحسن توفيقه

١.  
  الروحاني والجسماني على هدي العقل المعاد :الرأي الثالث

اإلنسان يف آخرته هو اإلنسان الذي  ومعىن أن لإلنسان معاد جسماين وآخر روحاين؛ أن
والقائلون  ،اآلخرة، ينال كلتا اللذتني معاً يف دنياه، ففي الدنيا لذة حسية وأخرى عقلية وكذلك يف

ألن شيئية الشيء Sبه هم احملققون من احلكماء والعرفاء وأعاظم متكلمي اإلمامية وهو احلق 
باطنة، اعين ما به الشيء بالفعل وهي النفس، إحدامها صورته ال: بصورته وصورة اإلنسان اثنتان

Rوثانيتهما صورته الظاهرة، وكلتامها باقيتان يف اآلخرة وهذيته حمفوظة
٢.  

  :والربهان ضمن مقدمات
  .عالقة الروح واجلسد هي عالقة االرتباط واحلميمية 7:

  .التأثري فيما بينهما تأثري إجيايب وبصورة تامة 7;

املوت يقطع العالقة واالرتباط فيما بني الروح واجلسد بشكل مؤقت، ألن املوت  7>

  .انتقالٌ من عامل إىل آخر: معناه
مقتضى العدالة اإلهلية عودة االرتباط املذكور، فلكي يتم التوصل إىل ثواب وعقاب  7=

ن تامني فذلك يتوقف على عودة االرتباط فيما بني الروح واجلسد حىت ينال اإلنسا
  .والنعم املعنوية واملادية األخروية، أو أنه يتحمل العذاب والعقاب األخرويني

عود الروح دون اجلسد أو العكس نقص يف كمال املعاد، فلو عادت الروح دون  7<

اجلسد، أو عاد اجلسد دون الروح لكان ذلك نقٌص يف كمال املعاد، وكمال املعاد ال 
  .يتم إالّ بإعادهتما معاً

                                                 
 .٧٠٣مصدر سبق ذكره، ص ،مفاتيح الغيب ،الشريازي١ 
 التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي،مركز النشر  إيران، ،قم ،٢ط حسن حسن زاده،سرح العيون يف شرح العيون،،آملي٢ 

  .٨٦٥هـ، ص١٤٢١
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  :من هذه املقدمات والنتيجة
أن العقل السليم حيكم باقتران الروح مع اجلسد يف اآلخرة كما كانا يف الدنيا  

  .ولكن بصورة أمتّ، حىت ال يكون هناك نقٌص يف املعاد

  .ويكفينا حكم العقل هذا يف املقام بإقراره باملعادين معاً 

ليات ال يطرأ والعقل أيضاً حيكم بأن اجلسد األخروي من حيث اخلصوصيات والقاب 
  .عليه التبدل والتغري أو الفناء والتالشي ألن تلك الدار دار دائمة أبدية

بدية فاملُعاد يوم املعاد هو اإلنسان بروحه وجسده لكن مبا يتالءم وتلك النشأة األ 
نقصٍ أو احتياج، فاإلنسان يتناسب مع تلك الدار وبالدرجة التامة دونَ 

 لود، واإلنسان املعاد إنسان باقٍ ودائم وخالد ويفوخصوصياهتا، من بقاٍء ودوام وخ
  .اليت ال هناية هلا وال نفاد لبقائها رد والتمام يتالءم مع دارهأعلى درجات التج

  محض معاد جسمانيال :رابعالرأي ال

الروح جسٌم لطيٌف سارٍ يف  أن: دعواهمو مجهور املتكلمني وعامة الفقهاء القائلون بهو
فاإلنسان ليس سوى هذا البدن وما يتركب  العقول بل عامل املفارقات مطلقاًوأنكروا عامل البدن 

  .منه من حلم وعظم وأعصاب وأن اللذة واألمل ينحصر يف احلسيني، فشيئة الشيء مبادته ال بصورته

  و�قده مناقشة قوهلم
 أهنالكاملة أن تبلغ غاياهتا، حيث ملعاد باجلسماين، يلزم منه تعطيل النفوس ااأن حصر  7:

  .أصلها كما مر يف الروحاين إىليف تكامل مستمر وهو الرجوع 
مسألة  إىلإنكار جترد النفس وعامل امللكوت فمن مل يستطيع إثبات جترد النفس اجنر  7;

  .١عدم اإلميان بعامل الغيب وحصر العوامل يف هذا، عامل احلس والشهادة

                                                 
  .٦٩١ص مصدر سبق ذكره،، مفاتيح الغيب، الشريازي١ 
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≡P ×β اىلجند آيات وروايات حتكي عن مآل غري مادي كقوله تع 7> uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# 

ç t9ò2 r& 4... ∩∠⊄∪ O ]التوبة[.  

 ،صربت على عذابك ياإهلي وسيدي وموالي وريب فهبينA: Sوقول موىل املوحدين 
Rفكيف أصرب على فراقك

١.  
  .ليس جسمانياً بل هو أعلى وأرقى وأشرف منزلة ومرتبة Aفالقرب الذي يريده علي 

  في تصوير المعاد الجسماني المذاهب

يكون للنفوس املتوسطة والناقصة، ألن و هو خالف بني املثبتني للمعاد اجلسماين فقط
  .الروحاين هو للنفوس الكاملة

  مذهب الشيخ ابن سينا والفارابي
جّوزا أن تتعلق نفوس املتوسطني والناقصني بعد املوت باجلرم من أفالك يعّبر عنها 

يف قبال العنصرية، أو من دخان حيث توجد أجرام متولدة من اهلواء واألدخنة، باألجسام األثريية 
  .وذلك ألن هؤالء مل يكن يشغلهم يف حياهتم الدنيا إال البدن

  :بعدة اعتراضات wاعترض صدرا 
  .لزوم التناسخ 7:

  .أن الفلك يأىب التأثر بالعلل الغربية(7;

  .عدم ما يصون اجلرم الدخاين عن التبدد والتحلل والفساد 7>

  .عدم املطابقة بينه وبني النفوس املفارقة 7=

  املعاد اجلسما�ي على حنو التناسخ
حيث تتعلق هذه النفوس بأبدان حيوانات تتناسب مع امللكات واألخالق الراسخة اليت 

... و ببدن منلة والشرهة ببدن خنزير تتعلقلتلك النفوس قبل مفارقتها ألبداهنا، فالنفس احلريصة 
  .وسيتضح بطالنه من خالل رد التناسخ ،إخل

                                                 
  .١٠١م، ص٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧لبنان، دار القاري، ، ، بريوت١ط القمي، عباس، مفاتيح اجلنان،١ 
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  مذهب فرقة من املتكلمني
لشيء آخر يت حتفظ وال تقبل أن تكون مادةً بأن هناك أجزاء ال تتجزأ من بدن امل: قالوا

النفس هبا مرة  ويف القيامة جتمع وتتصل بعد انفصال وتصور بصورة مثل الصورة السابقة مث تتعلق
  .أخرى

  �قد وتوضيح
أن شيئية الشيء مبادته ال بصورته وهو سخيف جداً للزوم أن  هو أن املبىن يف قوهلم(7:

  .كون املين إنساناً، والنواة خنلةي
هذا املذهب سيكون عرضة للشبهات اليت تثار حول املعاد اجلسماين كالتناسخ وسوف  7;

   .يأيت رّد التناسخ

  :اإلشراقمذهب شيخ 
أن الروح إذا انفصلت عن بدهنا : دعواههو بعثٌ باجلسم املثايل و املعاد اجلسماين لديه

فإهنا تستقر يف جسم لطيف للغاية يتناسب مع الزمان واملكان وال يشمله الفناء والفساد وبه تواصل 
  .اجلسم املثايلـ الروح بقائها وحياهتا، وقد اصطلحوا عليه ب

  :ـعليه ب ردُّن ُيأن هذا الكالم ميكن أغري 
واالعتراف  ،تثبت وجود هذا اجلسم املثايل حىتبراهني حكمّية  إىلهذه الدعوى حتتاج 

  .به
؟ فلو كان اجلواب بأنه  ؟ أم أنه برزخي وأخروي هذا اجلسم املثايل هل هو برزخي

هذه الناحية وهذه احلياة للروح، برزخي، فهناك من يقبل اجلسم املثايل يف الربزخ، وميكن قبوله من 
  :أما لو كان اجلواب مطلقاً أي بعد مفارقة البدن العنصري فإننا سنواجه عدة إشكاالت

  .أن املعاد شاملٌ فهو روحي وجسمي، وأن البدن بعينه املعاد يوم املعاد 7:
 ينال أن البدن الدنيوي ينتعم ويلقى الشقاء، فلو مل يعد لزم العبث ألنه ال يعود حىت 7;

  .النعيم أو الشقاء
  .مبجموعة نفساً وبدناً اإلنسانخالف ظاهر القرآن والروايات اليت تتحدث عن عود  7>
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ألنه ينكر املعاد  wإنكاٌر لركٌن عظيم من أركان اإلسالم كما يعرب صدرا  أيضاًفيه (7=
  .يناجلسما

  :ملعاد اجلسما�ي كما يراه الشريازيا
  : تعريفه

حبيث لو يراه احد يف  ،روحاً وجسداً اإلنساينالشخص  املعاد هو بعينه هذاأن املعاد يف 
اإلميان  ومن أنكر هذا فقد أنكر قطباً عظيماً من قطيب ،هذا فالن الذي كان يف الدنيا :احملشر يقول

  .فيكون كافراً عقالً وشرعاً أركانهمن  اًمعظي وركناً

وبدناً وأن تبدلت خصوصيات البدن من يف يوم املعاد هذا الشخص بعينه نفساً : احلقو
املقدار والوضع وغريمها ال يقدح يف بقاء شخصية البدن، فإن تشخص كل بدن إمنا هو ببقاء نفسه 

  .مع مادهتا وإن تبدلت خصوصيات املادة

الشريازي ضمن أصول، ففي احلكمة املتعالية كانت  هاذكرواألدلة على املعاد اجلسماين 
يف األسفار األصول و .لشواهد الربوبية سبعة، وكذلك يف بقية كتبهإحدى عشر أصالً ويف ا

  :نوجزها مبا يلي
  :األصل األول

أن الوجود يف كل شيء هو األصل يف املوجودية، واملاهية تبٌع له، وإن حقيقة كل شيء، 
  .هو حنو وجوده اخلاص به دون ماهيته وشيئيته

  : األصل الثاني

عني وجوده اخلاص، وإن الوجود والتشخص  أن تشخص كل شيء وما يتميز به هو
  .متحدان ذاتاً متغايران مفهوماً وامساً

  : األصل الثالث

إن طبيعة الوجود قابلة للشدة والضعف بنفس ذاهتا البسيطة اليت ال تركيب فيها خارجاً 
  .وال ذهناً
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  : األصل الرابع

أي وجوده اجلوهري يقبل  هجوهريتالوجود يقبل احلركة االشتدادية وإن اجلوهر يف 
  .االستمالة الذاتية

  : األصل الخامس

إن كل مركب بصورته هو ال مبادته، فالسرير سريٌر بصورته ال مبادته واملادة حاملة قوة 
  .الشيء وإمكانه وموضوعه وانفعاالته وحركاته

  : األصل السادس

واحدة ودرجة إن الوحدة الشخصية يف كل شيء وهي عني وجوده ليست على وترية 
  .واحدة

  : األصل السابع

بنفسه ال جبسده  إن هوية البدن وتشخصه إمنا يكونان بنفسه ال جبرمه، فَزيد مثالً زيٌد
  .وألجل ذلك يستمر وجوده وتشخصه ما دامت النفس باقية فيه

  : األصل الثامن

جهة من إن القوة اخليالية جوهر قائم ال يف حمل من البدن وأعضائه وال هي موجودة يف 
جهات هذا العامل الطبيعي وإمنا هي جمردة عن هذا العامل واقعة يف عامل جوهري متوسط بني 

  .املادية تالطبيعياالعاملني، عامل املفارقات العقلية، وعامل 
  : األصل التاسع

إن الصور اخليالية بل الصور اإلدراكية ليست حالّة يف موضوع النفس وال يف حمل آخر 
  .بالنفس قيام الفعل بالفاعل ال قيام املقبول بالقابل وإمنا هي قائمة

  : األصل العاشر

إن الصور املقدارية واألشكال واهليئات اجلرمية كما حتصل من الفاعل مبشاركة املادة 
القابلة حبسب استعداداهتا وانفعاالهتا كذلك قد حتصل من اجلهات الفاعلية وحيثياهتا اإلدراكية من 

من ) احلس املشترك(صورة فالصور اخليالية الصادرة من النفس بالقوة امل غري مشاركة املادة،
يالية وال يف عامل املثال لة ليست قائمة باجلرم الدماغي وال حالة يف القوة اخلواألعظام املشكّ األجرام
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  .اخلارج عن هذا العامل اهليوالين الكلي بل يف مملكة النفس وعاملها
  :شرعاألصل الحادي 

أجناس العوامل والنشئات مع كثرهتا اليت ال حتصى منحصرة يف ثالثة أدناها عامل الصور 
الطبيعية الكائنة الفاسدة، وأوسطها عامل الصور اإلدراكية احلسية اجملردة عن املادة احلاملة 

  .لإلمكانات واالستعدادات القابلة للمتضادات، وأعالها عامل الصور العقلية واملثل اإلهلية

  :الشريازي هيقولما خالصة و
ينكشف له إنّ املعاد يف املعاد جمموع  ل وتدبر يف هذه األصول والقواننيإنّ من تأم 

النفس والبدن بعينهما وشخصهما، وإن املبعوث يف القيامة هذا البدن بعيه ال بدن آخر مباين له 
إلشراقيون، فهذا هو االعتقاد عنصرياً كما ذهب إليه مجع من اإلسالميني أو مثالياً كما ذهب إليه ا

الصحيح املطابق للشريعة وامللّة املوافق للربهان واحلكمة، فمن صّدق وآمن هبذا فقد آمن بيوم 
  .١صور عن درجة العرفانقاجلزاء، وقد أصبح مؤمناً حقاً، والنقصان عن هذا اإلميان خذالن و

معاد معاد يف يوم الَن الُهذه األصول انكشف أ إذا متهدّت: ية يقولويف الشواهد الربوب
هذا الشخص بعينه نفساً وبدناً وإن تبّدل خصوصيات البدن من املقدار الوضع وغريمها ال يقدح 

وإن تبدلت  RماSيف بقاء شخصية البدن فإن تشخص كل بدن إمنا هو ببقاء نفسه مع مادة 
كثرية وقد تبدلت  خصوصيات املادة حىت إنك إذا رأيت إنساناً يف وقت سابق مث تراه بعد مدة

فال عربة بتبدل البدنية  اإلنسانأحوال جسمه مجيعاً خبصوصياهتا أمكنك أن حتكم عليه بأنه ذاك 
  .بعد احنفاظ الصورة النفسانية

إن النفوس اإلنسانية باقية بعد موت البدن الطبيعي S :فحاصل الربهان على حشر األبدان
عامل املفارقات وال التعلق بأبدان عنصرية بالتناسخ  إىلوليس للمتوسطني والناقصني درجة االرتقاء 

وال باألجرام الفلكية على أي من الوجهني اللذين أبطلنامها، وال التعطل احملض فال حمالة هلا وجود 
التجسم املادي (ال يف هذا العامل وال يف عامل التجرد احملض فهي موجودة يف عامل متوسط بني 

  .R٢)والتجرد العقلي
                                                 

 .١٧١ص، ٩مصدر سبق ذكره، ج، األسفار األربعة، الشريازي ١
  .٢٦٧ص ،مصدر سبق ذكره ،الشواهد الربوبية، الشريازي٢ 
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  :صدر الدين الشريازي داجلسد عن
S ٌإن أجساد هذا العامل قابلة لنفوسها على سبيل االستعداد ونفوس اآلخرة فاعلة

  .واالستلزامقاق ألجسادها على سبيل االستح
حدود النفوس ويف اآلخرة يتنزل األمر  إىلفهيهنا يرتقي األبدان حبسب تزايد استعداداهتا 

Rالنفوس فينسج منها األبدان إىل
١.  

 9حممد هبا سيدنا  أتىالشريعة اليت  إىلالكالم  أوكلفقد  wالشيخ الرئيس  وإما
  .وأراح عقله من إقامة دليل أو برهان على املعاد اجلسماين

  على املعاد اجلسما�يالقرآ�ية الشواهد 
، هناك ختم األفواهف ،ن الناس فيهالقرآن الكرمي عن أحوال اآلخرة وشأمن خالل حديث ا

وتكلم األيدي واألرجل بالشهادة على األعمال اليت ارتكبت يف الدنيا وهذه وتوقف اللسان، 
الشواهد ال تنسجم إالّ مع املعاد اجلسماين، فلو كان املعاد ببعد واحد وهو الروحاين فقط ملا كان 

  .يف اآلخرة أيٍد وأرجل، أو أي نوع من أنواع التكلم

ال اليت ارتكبت يف دار الدنيا، وكذلك هناك شهادة لألذن والعني واجللد على األعم أيضاً
  .محل الكتاب باليد اليمىن أو اليسرى، فهذا كله دليل على وجود جسم يف اآلخرة

أيضاً احلديث عن الوجوه املشرقني للصاحلني ويقابلها الوجوه املغربة املظلمة للمذنبني، و
  .فاملعاد إذن يتحقق من خالل إعادة اجلسم

يف األيدي واألعناق، وضحك املؤمنني من الكفار وعض  هناك أغالل وسالسل كما أن
  .الظامل على يديه حسرة وندامة

فمن خالل ما متت اإلشارة إليه ال ميكن القول أبداً بأن هذه عبارة عن كنايات أو 
الصريح أو القواعد اللغوية املسلّمة فاملعاد اجلسماين أشياء تتعارض واللفظ بجمازات أو أن تؤول 

االستعراض لبعض األدلة من القرآن الكرمي توضح وبشكل غري خفي بأنه ال بد أن  من خالل هذا
  .لروح فقطل يكون املعاد للروح وللجسد معاً ال

                                                 
  .٢٦٨صاملصدر السابق،  ١
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قصة عزير أو و ،والطيور األربعة A قصة إبراهيمك :مناذج حقيقية قرآ�ية لتحقق املعاد

  .وقصة قتيل بين إسرائيل والبقرة Aا آرمي
وهذه النماذج التارخيية اليت يذكرها القرآن الكرمي حول حتقق املعاد وهي مصاديق حقيقية 

ويتوقف االستدالل هبا واالطمئنان من صحة الوقوع وهي مناذج مذكورة ،للحياة األخروية
  .ا يف استدالل القران الكرمي هباوسوف يتم التعرض هل مشهورة ومثار حديث الناس

على حتقق املعاد اجلسماين، كبساتني اجلنة واألشجار املثمرة  دليلٌاجلنة املادية ، نعم
  .وعذاب النار كذلك من صب العذاب فوق الرؤوس وإحراق اجللود ،والفاكهة

  .اآليات تضح الصورة أكثر فأكثر وباملرور على بعض
  :إنطاق الجوارح

P tΠ :قوله تعاىل(7: öθ u‹ ø9 $# ÞΟ ÏFøƒ wΥ #’ n?tã öΝ Îγ Ïδ≡ uθøù r& !$ uΖßϑ Ïk=s3 è? uρ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ß‰ pκ ô¶ s? uρ Ν ßγ è=ã_ ö‘ r& $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

tβθ ç6 Å¡õ3 tƒ ∩∉∈∪ O ]يس[.  

;7 P tΠ öθ tƒ uρ ç|³ ós ãƒ â™ !# y‰ôã r& «! $# ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# ôΜ ßγ sù tβθ ãã y—θãƒ ∩⊇®∪ #©̈L ym # sŒ Î) $ tΒ $ yδρâ™ !% ỳ y‰ Íκ y− 

öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγ ãè ôϑ y™ öΝ èδ ã≈ |Á ö/ r& uρ Ν èδ ßŠθè=ã_ uρ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊃∪ (#θä9$ s%uρ öΝ Ïδ ÏŠθè=ß∨ Ï9 zΝ Ï9 

öΝ ›?‰Îγ x© $oΨ ø‹ n=tã ( (# þθ ä9$s% $ uΖs) sÜΡr& ª! $# ü“ Ï% ©!$# t, sÜΡr& ¨≅ ä. &™ ó©x« uθ èδ uρ öΝ ä3 s) n= s{ tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ Ïμ ø‹s9 Î) uρ 

tβθ ãè y_ö è? ∩⊄⊇∪ O ]فصلت[.  

<7 P ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ uΖ |Á ósãΚø9 $# ÏM≈ n= Ï≈ tó ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θãΖ Ïè ä9 ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ÍοtÅzFψ $#uρ öΝçλ m; uρ ë>#x‹ tã 

×Λ⎧ Ïà tã ∩⊄⊂∪ tΠöθ tƒ ß‰ pκô¶ s? öΝÍκö n= tã öΝßγ çF t⊥ Å¡ø9 r& öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r& uρ Νßγ è= ã_ö‘ r& uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ ãΝÍκ Ïjùuθ ãƒ ª!$# 

ãΝßγ oΨƒ ÏŠ ¨, ysø9$# tβθ ßϑ n= ÷è tƒ uρ ¨β r& ©!$# uθ èδ ‘, ysø9$# ß⎦⎫Î7 ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪  O ]النور[.  

: قال D عن أيب جعفر بن حممد عن جده ،ويف الروايات يف البحار عن تفسري العياشي
ختم على األفواه فال تكلم وقد تكلمت S :يف خطبة يصف هول يوم القيامة Aقال أمري املؤمنني 

Rيكتمون اهللا حديثاً األيدي وشهدت األرجل ونطقت اجللود مبا عملوا فال
١.  

                                                 
  .٣١٣ص ،٦ح ،١٦ب ،٧ج مصدر سبق ذكره،،البحار حممد باقر، اجمللسي،١ 
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  :نعيم الجنة

:7 P χ Î) ©! $# ã≅ Åzô‰ ãƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζy_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏFøt rB 

ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# šχ öθ ¯=pt ä† $ yγŠ Ïù ô⎯ ÏΒ u‘ Íρ$y™ r& ⎯ ÏΒ 5= yδ sŒ # Zσ ä9 ÷σ ä9 uρ ( öΝ ßγ ß™$t7 Ï9 uρ $ yγŠ Ïù Öƒ Ì ym ∩⊄⊂∪ O 

  .]احلج[

;7 P ¨β Î) |=≈ ys ô¹r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# tΠ öθ u‹ ø9 $# ’ Îû 9≅ äó ä© tβθ ßγÅ3≈ sù ∩∈∈∪ öΛ èε ö/ àS ã_≡ uρ ø—r& uρ ’ Îû @≅≈ n= Ïß ’ n?tã 

Å7 Í← !# u‘ F{ $# tβθ ä↔ Å3§G ãΒ ∩∈∉∪ öΝ çλ m; $ pκ Ïù ×π yγ Å3≈ sù Ν çλ m; uρ $̈Β tβθ ãã£‰ tƒ ∩∈∠∪ ÖΝ≈ n=y™ Zω öθ s% ⎯ ÏiΒ 5b> §‘ 

5ΟŠ Ïm §‘ ∩∈∇∪  O ]يس[.  

<7 P  ..!$ pκ Ïù Ö≈ pκ ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™!$ ¨Β Îö xî 9⎯ Å™# u™ .. ∩⊇∈∪ O ]حممد[.  

=7 P y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 Ν ßγ≈ oΨ ô_̈ρ y—uρ A‘θçt ¿2 &⎦⎫Ïã ∩∈⊆∪ O ]الدخان[.  

  :مثل ةكثرييات آو
 ٣٥-٣٢ اآليات ،احلجر ٤٨-٤٥ اآليات ،الرعد ٢٤-٢٢ اآليتني، املائدة ٦٥يةاآل

 ٣٥-٣٣ اآليتني ،احلج ٥٩- ٥٨- ٥٦-٥٠ اآليات ،الكهف ٣١- ٣٠ اآليتني ،النحل
  .السجدة ٣٢- ٣٠ اآليتني ،الصافات ٦١-٤٠ اآليات،فاطر

  :عذاب النار

:7 P Ν åκ ÷] Ïϑ sù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ Ν åκ ÷] ÏΒuρ ⎯ ¨Β £‰ |¹ çμ ÷Ψ tã 4 4’ s∀x. uρ tΛ ©⎝ yγ pg ¿2 # · Ïè y™ ∩∈∈∪ ¨β Î) t⎦⎪Ï%©!$# 

(#ρã x x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ t∃ ôθ y™ öΝ Íκ Î=óÁ çΡ # Y‘$tΡ $ yϑ ¯=ä. ôM pg ¾Ö mΩ Ν èδßŠθè=ã_ öΝ ßγ≈ uΖø9 £‰ t/ # ·Šθ è=ã_ $ yδ uö xî 

(#θè%ρä‹ u‹ Ï9 z># x‹ yè ø9 $# 3 χ Î) ©! $# tβ% x. # ¹“ƒ Í• tã $ VϑŠ Å3 ym ∩∈∉∪ O ]النساء[.  

;7 P  ...š⎥⎪Ï% ©!$# uρ šχρã” É∴ õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπ ÒÏ ø9 $# uρ Ÿω uρ $ pκ tΞθ à) ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν èδ÷Åe³ t7 sù 

A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ tΠ öθ tƒ 4‘ yϑ øt ä† $ yγ øŠ n=tæ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ 2” uθ õ3çG sù $pκ Í5 öΝ ßγèδ$ t6 Å_ öΝ åκ æ5θãΖ ã_ uρ 

öΝ èδ â‘θßγ àß uρ ( # x‹≈ yδ $ tΒ öΝ è?÷” t∴ Ÿ2 ö/ ä3Å¡ àΡL{ (#θè%ρä‹ sù $ tΒ ÷Λ ä⎢Ζä. šχρâ“ ÏΨ õ3 s? ∩⊂∈∪ O ]التوبة[.  
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<7 P χ Î) |N t yf x© ÏΘθ —% ¨“9 $# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yè sÛ ÉΟŠ ÏOF{ $# ∩⊆⊆∪ È≅ ôγ ßϑ ø9 $% x. ’ Í?øó tƒ ’ Îû ÈβθäÜ ç7 ø9 $# ∩⊆∈∪ 

Ç’ ø? tó x. ÉΟŠ Ïϑ ysø9 $# ∩⊆∉∪ çνρä‹è{ çνθè=ÏG ôã$$ sù 4’ n< Î) Ï™!# uθ y™ ÉΟŠ Ås pg ø:$# ∩⊆∠∪ §Ν èO (#θ™7 ß¹ s− öθ sù ⎯ Ïμ Å™ ù& u‘ ô⎯ ÏΒ 

É># x‹ tã ÉΟŠ Ïϑ ys ø9 $# ∩⊆∇∪ ø− èŒ š ¨ΡÎ) |MΡ r& â“ƒ Í“ yè ø9 $# ãΛqÌ x6 ø9 $# ∩⊆®∪ ¨β Î) # x‹≈ yδ $ tΒ Ο çFΖä. ⎯ Ïμ Î/ 

tβρ çtIôϑ s? ∩∈⊃∪ O ]الدخان[.  

=7 P  ...βÎ) uρ (#θèVŠ Éó tGó¡ o„ (#θèO$ tó ãƒ &™ !$ yϑ Î/ È≅ ôγßϑ ø9 $% x. “ Èθô± o„ oνθã_ âθø9 $# 4 š[ ø♥ Î/ Ü># u ¤³9 $# 

ôN u™!$ y™ uρ $ ¸) x s?ö ãΒ ∩⊄®∪ O ]الكهف[.  

اآليات اليت حتدثت عن جزاء اجملرمني وعقاهبم يوم القيامة، وهذه العقوبات هلا جهة  ♦
، وهذا روحياً فقط، فمعىن ذلك أن هذه العقوبات ستكون جمازيةمادية، فلو كان املعاد 

لقرآن الكرمي وقواعد اللغة املتعارفة على أننا ال ننكر غري صحيح ألنه خالف ظاهر ا
العقوبات املعنوية اليت تكون نصيب الروح، فالعقوبات تقع على الروح واجلسد، مادية 

  .ومعنوية

 على وجوههم، وكّي جباه أصحاب الدينار العذاب املادي يف جهنم كسحب اجملرمني ♦
  .والدرهم، وكذلك جنوهبم وظهورهم

احلديث عن ريح السموم، ماء احلميم، العني اآلنية، الوجوه اليت ترد اجلحيم، شجرة  ♦
  .الزقوم، شراب احلميم، كلها شواهد على املعاد اجلسماين

، واآلذان واللسان ، كاليد والرجل، واألعنياإلنساناآليات اليت تتحدث عن أعضاء  ♦
  .والوجوه، مجيعها تدل على املعاد اجلسماين

  اجلسما�ي الروايات الدالة على احلشر والبعثبعض 
كان فيما وعظ به : قال Aيف البحار عن اخلصال بسنده عن جابر عن أيب جعفر  

يا بين أن تُك يف شك من املوت فارفع عن نفسك النوم ولن S: ابنه أن قال Aلقمان 
تستطيع ذلك وإن كنت يف شك من البعث فارفع عن نفسك االنتباه ولن تستطيع فإنك 
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إذا فكرت يف هذا علمت أن نفسك بيِد غريك، وإمنا النوم مبنزلة املوت وإمنا اليقظة بعد 
Rالنوم مبنزلة البعث بعد املوت

١.  

عجبت للمتكرب الفخور كان أمس نطفة S: قال Cي بن احلسني عن الثمايل عن عل 
ملن شك يف اهللا وهو يرى اخللق والعجب كل  كل العجب وهو غداً جيفة والعجب

وليلة والعجب كل العجب ملن أنكر  كر املوت وهو يرى من ميوت كل يومالعجب ملن أن
اء ويترك دار النشأة األخرى وهو يرى األوىل والعجب كل العجب لعامر دار الفن

Rالبقاء
٢.  

رز اآلخرة حت باملوت ختتم الدنيا وبالدنياA :S ويف هنج البالغة قال أمري املؤمنني 
هلم عن القيامة  روإن اخللق ال مقص ،وتربز اجلحيم للغاوين ،وبالقيامة تزلف اجلنة للمتقني

قد شخصوا من مستقر األجداث  :قوله إىلالغاية القصوى  إىليف مضمارها  ،٣مرقلني
Rدارٍ أهلها ال يستبدلون هبا وال ينقلون عنها مصائر الغايات لكل إىلوصاروا 

٤.  

رميا على محاره ومعه تني قد تزوده وشيء من عصري، آفخرج  :Aوعن أيب عبد اهللا  
سباع الرب وسباع البحر وسباع اجلو تأكل تلك اجليف ففكر يف نفسه ساعة مث  إىلفنظر 
أّنى حييي هذه اهللا بعد موهتا، وقد أكلتهم السباع فأماته اهللا مكانه وهو قول اهللا : قال

P ÷ρ :تبارك وتعاىل r& “ É‹©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρá ãã tΑ$s% 4’̄Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ 

Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ $yγ Ï? öθ tΒ ( çμ s?$ tΒ r' sù ª!$# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO … çμ sV yè t/ ... ∩⊄∈®∪ O ]أي أحياه فلما ، ]البقرة

سلط اهللا  عزير ملاالدنيا وكان  إىلرحم اهللا بين إسرائيل وأهلك خبت نصر رّد بين إسرائيل 
خبت نصر على بين إسرائيل هرب ودخل يف عني وغاب فيها وبقي ارميا ميتاً مئة سنة مث 

                                                 
  .٤٢، ص١٣ح، باب إثبات احلشر، ٧مصدر سبق ذكره، ج ،البحار اجمللسي، ١
 .٤٢ص، ١٦جب،ت،ن، ،، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء التراثوسائل الشيعة ، حممد بن احلسن،العاملي ٢
  .مسرعني: مرقلني ٣

  .٤٧، ص٣٥ح، باب إثبات احلشر، ٧ج مصدر سبق ذكره، ،البحار اجمللسي،٤ 
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تعاىل سبحانه وفنظر فأوحى اهللا  ،١أحياه اهللا تعاىل فأول ما أحيا منه عينيه يف مثل ِغرقئ

$P  ...tΑإليه  s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Βöθ tƒ  ...O  الشمس وقد ارتفعت  إىلمث نظر

P  ...ρ: فقال r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ  ...O فقال اهللا تعاىل :P  ...≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$tã öÝàΡ$$ sù 4’ n< Î) 

š ÏΒ$yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷μ ¨Ζ |¡tF tƒ  ...O  أي مل يتغريP  ...ÝàΡ$# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$yϑ Ïm 

š n= yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö ÝàΡ$# uρ † n< Î) ÏΘ$sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθÝ¡ õ3tΡ $Vϑ ós s9 

 ...O  العظام البالية املتفطرة جتمع إليه وإىل اللحم الذي قد أكلته السباع  إىلفجعل ينظر

P  ...Ν :العظام من هيهنا وهيهنا ويلتزق هبا حىت قام وقام محاره فقال إىليتألف  n=ôãr& ¨β r& 

©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó©x« Öƒ Ï‰ s% ∩⊄∈®∪ O ]٢]البقرة.  

 إىلنظر  Aأن إبراهيم  Aتفسري القمي بسنده عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا ويف  
جيفة على ساحل البحر تأكله سباع الرب وسباع البحر مث حتمل السباع بعضها على بعض 

<P  ...øÉb :فقال Aفيأكل بعضها بعضاً فتعجب إبراهيم  u‘ ‘ ÏΡÍ‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tAöθ yϑ ø9 $# 

... O  فأخذ إبراهيمA وجلّ فقال اهللا عّز ،والغراب ،واحلمام ،والديك ،الطاووس P 

 ..£⎯ èδ ÷ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) .. O  ْأي قطعهن مث اخلط حلمهّن وفرقهن على عشرة جبال مث خذ

P.. ¢Οمناقريهن  èO £⎯ ßγ ãã÷Š $# y7 oΨ Ï? ù' tƒ $\Š ÷è y™.. O ففعل إبراهيم ،A  ذلك وفرقهن على

كل واحد  هللا تعاىل فكانت جتمع ويتألف حلمبإذن ا أجبنين :عشرة جبال مث دعاهن فقال

A P ..¨βفعند ذلك قال إبراهيم  ،A إبراهيم إىلرأسه وطارت  إىلوعظمه  r& ©! $# 

î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å3 ym ∩⊄∉⊃∪ O ]٣]البقرة.  

                                                 
  .بياض البيض: بكسر الغني ١

  .٣٥٩، ص١٤جمصدر سبق ذكره،  ،البحار اجمللسي،٢ 
إيران، ، قم، ٣اجلزائري، طالقمي، أيب احلسن بن علي بن إبراهيم، تفسري القمي، صححه وعلق عليه السيد طيب املوسوي  ٣

  .٩١ص، ١هـ، ج١٤٠٤مؤسسة دار الكتاب، 



אאאאא 

@B 

إن يف اجلنة هنراً حافتاه حوٌر نابتات فإذا مّر : قال Aعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا  
  .١املؤمن بأحدهن فأعجبته أقتلعها فأنبت اهللا عز وجل مكاهنا

إن أهل : قال Aيف البحار عن تفسري العّياشي عن مجيل بن دّراج عن أيب عبد اهللا  
  .٢اجلنة ما يتلذذون بشيء يف اجلنة أشهى عندهم من النكاح ال طعام وال شراب

أمثال هذه الروايات الدالة على املعاد اجلسماين كثرية ففي البحار بلغت الروايات مئة ومثانية عشر و
  .ة على املعاد اجلسماينوكلها دالّ باب اجلنة ونعيمها ويف باب الناررواية يف 

  
  
  

                                                 
  .١٣٤، ص٤٧٣ح/٢املصدر السابق، ج ١
  .١٣٩ص، ٥٣ح، ٢٣ب، ٨مصدر سبق ذكره، ج، اجمللسي، البحار ٢



 

 

 

 

  

  الفصل الثالث
אא 

  

  شبهة اآلكل والمأكول

  شبهة قلة األرض

  شبهة الجسم الذي ال يشمله المعاد

  القيامة شبهة أين تقام

  شبهة التناسخ

  أهمية بحث التناسخ

  إبطال التناسخ على رأي الحكيمين

  ابن سينا وإبطال التناسخ 

  الشيرازي وتوجيه التناسخ عند الحكماء

  ابن سينا والشيرازي اتفاقاً واختالفاً



אאאאאא 

A: 

   الفصل الثالث
אא 

آراء العلماء حول املعاد اجلسماين فقد أفردنا فصالً نعرض من خالله بعض نظراً ألمهية 
وهذه الشبهات بعضها  ،جلسماين فقط والترد على الروحاينتثار حول املعاد ا الشبهات اليت

ليس إالّ  دمستحكم وعويص، لكن حلها ليس باملستحيل، وبعضها قائم على جمرد الظن واالستبعا
، وشبهة التناسخ،وأمهية رّدها تصبح ملحة واملأكول لبهة الراكوأصعب هذه الشبهات هي ش

إلغالق الباب أمام من يريد إنكار يوم املعاد، وذلك من خالل ما أبداه احلكيمني من ردود، ومن 
مث توجيه كلمات احلكماء بإصرارهم على القول بالتناسخ، على أننا مل نذكر الشبهات األخرى 

ت يف كتب الفلسفة وعلم الكالم، وبعد ذلك نعرض جلهة االتفاق كإعادة املعدوم، ألهنا نوقش
 .االختالف بني ابن سينا والشريازيو

אא: 
ما أن تعاد يف بدن اآلكل أو يف بدن إغذاًء آلخر، واألجزاء املأكولة  اإلنسانبأن يصري 

كافراً واملأكول مؤمناً أو عكسه، فيلزم أن عاداً بتمامه، أو كان ل فال يكون أحدمها بعينه ُمواملأك
  .معذباً ومؤمناً اًواحد اًيكون شخص

אא 
  :الرّد األول

يتركب من أجزاٍء أصلية  اإلنسانوذلك بأن جسم : هناك من قال ببقاء األجزاء األصلية
عرض وأخرى غري أصلية، فاألجزاء األصلية هي اليت ال تتعرض لزيادة أو نقصاِن وغري األصلية ت

  .عليها تلك الزيادة والنقصان

                                                 
والشبهة من مصطلحات حالل هو أحرام، وحق هو أم باطل ؟هي االلتباس، ويف الشرع ما التبس أمره، فال يدري أ: الشبهة ١

  .املنطق، وهي التباس األمر



אאאאאא 

A; 

وهذا الكالم هو للمتكلمني واملستند فيه رواياٌت تذكر َعْجُب الذنب الذي خلق منه ابن 
  .يه ُيركب إذا أعيد خلقاً جديداًآدم وعل

  :مبا يلي شدلكن هذه النظرية خت

  ترابٍ ومن املمكن  إىلالعلوم احلديثة ال ترى فرقاً بني أجزاء اجلسم فجميعها تتحول

  .أن حتلّ مجيعها يف أجسام أخرى أيضاً

  احلريق وبه  تتحول رماداً حالَ) األجزاء األصلية(من خالل املشاهدة فإن ما أشري إليه

  .ال يتميز ما ذكروه
ال ميكن االعتماد على هذا الرأي ملا أوردناه من أمورٍ تناقض هذا الرأي : فالنتيجة
أجزاًء أصلية وأخرى غري أصلية رمبا صمدت يف زمن ولزمنٍ مل يتحقق أي  اإلنسانفالدعوى أن يف 

طروحة، كانت جواباً يف حينه على تلك الشبهة املكوهنا إجنازٍ علمي، أو رمبا يتم التعلق هبا 
  .فأخذت ذاك الصدى والقبول

  :الرد الثاني

كامنة يف روحه، فوحدته الشخصية ال تتضرر وبإمكاهنا أن حتلّ يف  اإلنسانإن شخصية 
السابق، فال مانع من أن خيلق اهللا جسماً آخر لتحل فيه الروح، فتنعم  اإلنسانجسم ما، وهو عُني 

  .نعيم اجلنة أو تتعذب بأمل الناربواسطته ب

  :من وجوه تامب غري وهذا اجلوا
  .دنيوي وهذا يلزم منه خلف العدلإن اجلسم املتنعم أو املعاقب هو غري اجلسم ال 7:

جسم حتلّ فيه ويعود الكالم من  إىلإن وحدة الشخصية باقية ال تتضرر، فال حاجة هلا  7;

  .بالروحاين ونفي املعاد اجلسماينحصر املعاد  إىلرأس 
ال تتحقق مع هذا القول، ألن اجلسم غري ) السابق اإلنسانعني (إن العينية املدعاة  7>

 .؟ اجلسم، ويبقى السؤال املعلق بدون جواب ما مصري ذلك اجلسد الدنيوي
يتعارض هذا القول مع ظاهر كثري من اآليات القرآنية الدالة على عينية العظام الرميمة  7=

 .مل تدفن فإهنا خترج يوم القيامةاليت دفنت يف القبور أو 



אאאאאא 

A< 

ال ميكن أن ترّد الشبهة كاملة نعم على مستوى واحد ميكن  أيضاًهذه النظرية : النتيجة
 .عليها، أّما كلية فال ميكن ذلك االعتماد

  .١للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: الرد الثالث
الثاين يصبح ناقصاً ألنه فقَد قسماً من  اإلنسانال ُيقال بأن جسم : قال يف رّد الشبهة

الثاين سوف يضمر، ال أنه يكون ناقصاً ألن أجزاء جسم  اإلنسانبأن جسم : تكوينه بل أن يقال
  .ا قد انتشرت يف مجيع أعضاء بدنهاألول بعد تغذي الثاين عليه اإلنسان

اته مجيع أنه ال مشكلة تذكر مع هذا القول، ألن اجلسم الصغري حيمل يف طي: ويقول
خصوصيات ذلك اجلسم الكبري ومثلَّ لذلك باملولود يف يومه األول والذي ال ميتلك إالَّ جسماً 
صغرياً، وعندما كان جنيناً كان جسمه أصغر من ذلك فنما وكرب حىت أصبح حيمل صفات 

  .شخص آخر إىلالكامل من دون أن تتبدل شخصيته ويتحول  اإلنسان

ما مصري األجزاء اليت أصبحت جزءاً : ال جواب له هوالسؤال الذي  وهو يعترف بأن
  .؟ جلسمني أو عدة أجسام إذا كان صاحبها مطيعاً واآلخر مذنباً

بأن الثواب والعقاب يتعلقان بالروح، ومثل لذلك عند إجراء عملية ختدير، : أيضاًوجييب 
أن : ريد ألن يقولوبعد جراحة ال تتأثر باستخدام املشرط احلاد، حىت لو قطع اجلسم إرباً وي

الثواب والعقاب واللذة واألمل ال خيتصان باجلسم بل اجلسم واسطة إيصال آثار الثواب والعقاب 
  .اإلنسانواللذة واألمل لروح 
نتيجة بأن املعاد اجلسماين يتحقق بني اجلسم املؤلف من العناصر املادية،  إىلوخيلص 
  .املأكول ال ختدش هبذا االستداللوشبهة اآلكل و

  :وحىت هذا اجلواب فيه ما فيه

 ؟ ؟ وما مدركها من قال أن اجلسم يضمر ومن أين تتأتى هذه الدعوى.  

 كم أن اجلسم الصغري حيمل يف طياته مجيع خصوصيات ذلك اجلسم الكبري، من قال ل

  .اهللا حيشر األجساد صغاراً
                                                 

  .٣٠٣، ص٥ج إيران، مؤسسة أيب صاحل للنشر والثقافة، ب، ت، ن،، ، قم١ط ناصر مكارم، نفحات القرآن، الشريازي،١ 



אאאאאא 

A= 

 الشيخ مكارم قالكما  اإلنسانعمر  اجلسم الذي حيشر هو آخر مرحلة من معلوم أن 

  .؟ فكيف يتفق كالمه هناك مع كالمه هنا نفسه
إذا  ولو أردنا معاجلة حقيقة هلذه املسألة فإننا نبقى يف حرية من األمر وتشتت من الفكر

ميكن حل املسألة بالرجوع ملا  ،، نعماإلنسانجلميع مراحل  الدنيا مقياساً ةبقي الكالم يأخذا حليا
وهذا ما جنده واضحاً  ،، وكذلك ما أورده الشريازيقاله املتكلمني باألجزاء األصلية وغري األصلية

ُسئل عن امليت يبلى S: قال Aموسى عن أيب عبد اهللا  ففي الكايف عن عمار بن ،يف الروايات
طينته اليت خلق منها فإهنا ال تبلى، تبقى يف نعم حىت ال يبقى له حلٌم وال عظم إالَّ : ؟ قال جسده

Rالقرب مستديرة حىت ُيخلق منها كما خلق أول مرة
١.  

  :ورواية أخرى تثبت املعاد اجلسماين وترد على شبهة اآلكل واملأكول
أىن له بالبعث والبدنُ قد ُبلَي واألعضاء A :Sأنه قال الزنديق للصادق : ففي االحتجاج

ه سباعها، وعضو بأخرى متزقّه وعضو قد صار تراباً بين به مع الطني ؟ فعضٌو تأكل قد تفرقت
إن الذي أنشأه من غري شيء، وصوره على غري مثال كان سبق إليه قادٌر : Aقال ، ! حائط

يريد تأكيد القدرة اإلهلية يف اخللق واإلعادة  A وواضح هنا أن اإلمام - على أن يعيده كما بدأه
إن الروح مقيمة يف مكاهنا، روح احملسن يف ضياء : Aقال . أوضح يل ذلك: قال الزنديق -  معاً

وهنا تفصيل واضح  -وفسحة، وروح املسيء يف ضيقٍ وظلمة، والبدن يصُري تراباً كما منه خلق 
ه السباع واهلّوام من وما تقذف -  ملصري الروح وبأهنا باقية ال فناء هلا، والفناء إمنا يعرض للبدن

أكلته ومزقّته كل ذلك يف التراب حمفوظ عند من ال يعزب عنه مثقال ذرٍة يف  أجوافها، فما
أن هناك شيء  إىلشري ر الرواية يوواضح أن شط -ظلمات األرض ويعلم عدد األشياء ووزهنا 

وأن تراب الروحانيني مبنـزلة الذهب من التراب إذا غسل باملاء، والزبد من اللنب  -  يبقى حمفوظاً
Rفيجتمع تراب كل قالبٍ فينتقل بإذن اهللا ال ينكر من نفسه شيئاًض، ـإذا خم

وواضح أن  -.٢
من جهة وأنه ال ينكر من نفسه شيئاً، فال هو  اإلنسانجتميع ذّرات بدن  إىلالرواية يشري  رشط

  .- ضامر احلجم وال صغريُه
                                                 

، طهران ،١ط صححه وعلق عليه علي أكرب الغفاري، الفروع من الكايف، أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق، ،الكليين ١
 .٤٣، ص٧مصدر سبق ذكره، ج ،البحارو، ٢٥١، ص٣، جهـ١٤١٨باعة والنشر، سوة للطاألدار ، إيران

 .٩٧ص، ٢، جالحتجاج، عن ا٣٧، ص٧مصدر سبق ذكره، ج، البحار اجمللسي، ٢



אאאאאא 

A> 

  الشيرازي الشبهة على رأي ردُّ

ببدنه فكل ما يتعلق به نفسه هو بعينه بدنه من أنّ تشخص كل إنسان إمنا يكون بنفسه ال 
كما ن بعينه وال يلزم أن يكون غري مبدل الوجود واهلوية ي كان، فإذا رآه أحد يقول هذا فالالذ

  .ال يلزم أن يكون مشوه اخللق
دث من النفس حبسب صفاهتا ال أن النفس حت خروي ينشأ منالبدن األ: وبعبارة أخرى

  .١داداهتا كما يف الدنيااملادة حبسب هيئاهتا واستع
والتحقيق أن األبدان األخروية مسلوٌب عنها كثري من لوازم هذه األبدان فإن بدن اآلخرة 

كضوء واقع على جدار،  يف هذا البدنكظلٍ الزم للروح أو كعكس يرى يف مرآة كما أن الروح 
  .٢أو كصور منقوشة يف قرطاس

א: 
كمية  إىليوم املعاد سوف يتحولون  إىلإن ماليني البشر سابقني والحقني : هاخالصتو

  .رة األرضية إلعادة هؤالء مجيعاًكبرية من تراب فمن الصعب حينها أن يكفي تراب الك
  .حجام صغرية جداً وهو غري معقولبأن األ: إالَّ أن يقال

אא: 
  .مسني سنة أو أقل أو أكثر بقليليل الواحد ما يقرب من اخلمن احملتمل أن يكون عمر اجل

خللقهم فعلى هذا يكفي كيلو متر مكعب واحد من التراب خللق مثانية أجيال أي يكفي 
  .ملدة أربعة قرون تقريباً

كل ألفني ومخسمائة كيلو متر مكعب من التراب تكفي خللق عدٍد من البشر ملدة 
ف كيلو متر مكعب ملدة أربعة ماليني سنة حنتاج لعشرة آالمقدارها مليون سنة وخللقهم 

  .من التراب فقط
فالتراب املتخلف من مجيع البشر على مر التأريخ هو كمية ضئيلة جداً ال تقدر بأكثر من 

 .وهي تكون يف بلد صغري ،متر مكعبرقعة صغرية من األرض تبلغ مساحتها ألف كيلو 
                                                 

 .١٧٤ص٩، جاألربعةاألسفارحممد بن إبراهيم،الشريازي، ١
 .٢٨٠املصدر السابق، ص ٢



אאאאאא 

A? 

  .ء مل يكلفوا أنفسهم عناء احلسابهؤال إن هذه الشبهة رجم بالغيب ألن

ميكن حلها، وهي أهنا شبهة مستحكمة ال  هذه الشبهة جمرد استبعاد ظين ال وواضح إن
  .ابرهانٌ عقلي على إثباهت جمرد إدعاء مل يقم 

فال ميكن التعويل على هذه الشبهة من أي جهة، إالَّ أن يكون مرادهم نفي املعاد 
إساءته فهي لنفي  إذا أردنا وإما ،بأقواهلم ين إن أردنا أن حنسن الظناجلسماين وإثبات املعاد الروحا

  .املعادين معاً

אאא: 
يتبدل ويتغري دائماً فخالياه متوت وحتل مكاهنا أخرى وعرب مرور  اإلنسانمبا أن جسم 

سبعني سنة فإنه يتبدل  اإلنسانفإذا كان عمر  اإلنسانسبع من السنني تتبدل مجيع اخلاليا لدى 
  .عشر مرات

ضخم جداً، أم  اإلنسانفما هو املعاد من هذه األجسام العشرة، فهل تعاد مجيعها فيصبح 
  .جسام يكون له املعاد يف املعادأنه ال يعاد إالَّ جسم واحد، وعلى هذا فأي من هذه األ

  :الجواب

، وهذا )يبعث من يف القبور(لكرمي إن الذي يبعث هو اجلسم األخري متشياً مع القرآن ا
اجلسم األخري حيمل مجيع صفات وخصوصيات تلك األجسام، ألن اخلاليا اليت متوت تعطي صفاهتا 

  .وهذا أصبح أمراً علمياً معروفاً. وخصائصها للخاليا اجلديدة اليت حلت مكاهنا
  .يع اخلصوصيات واألوصاف السابقةفاجلسم اخلري حيمل عصارة مج

م ال يتناىف مع حشر املؤمنني على هيئة شباب وهذا يشبه عملية مجع تراب لبنة وهذا الكال
  .١بالية ووضعها يف قالب جديد لتصبح لبنة جديدة

 إىل التفتنابأن خصوصيات أجساد عامل اآلخرة تتوافق مع تلك النشأة، فإذا  أيضاًونضيف 
  .الدنيا وأجساد اآلخرة عرفنا اخلالف بني خصوصيات أجساد اختالف النشأتني،

                                                 
 .٣١٢-٣١١، ص٥ج مصدر سبق ذكره،نفحات القرآن، ،ناصر مكارم الشريازي،١ 



אאאאאא 

A@ 

א: 
يف مكان  من مضى منهم واحلاضرين واآلتني مستقبالً ،إذا أريد مجع الناس :لوالشبهة تقو

  .واحد فلن يكون هناك مكان على األرض يتسع لكل هؤالء

  :والجواب على هذه الشبهة سهل

فال ضيق يف  - مع حسن الظن هبم - الشبهة القول باملعاد الروحاين  أصحاب أراد إذا .أ
  .األرواحعامل 

ن الكرمي الذي يقول بتغري كل عامل آيوجد يف الشبهة غفلة واضحة عن صريح القر .ب
 النشأةخيتلف عن هذه  اآلخرةن عامل أو،خلإ.. .و وأرضهالوجود من مشسه وقمره 

  .ألهنا سوف تتبدل وتتغري األرضذات تكون لن  فاألرض ،ومكوناهتا
ن ثلثي الكرة األرضية أولو تنزلنا أكثر فنقول حىت هذه األرض تكفي ألنه من املعلوم  .ج

فلو غيضت حبارها  ،ماء والثلث الباقي يابسة وهي مع ذلك تتسع ملليارات البشر
  .ستكون كافية فإهنا حتماً ،وحميطاهتا وأهنارها

א: 

يقال نسخِت الريُح آثار الديار، ونسخت الشمس الظل، ونسَخ : مبعىن اإلزالة :لغةً
  .أي نقله وكتبه حرفاً حبرف: نسخ الكتاب: مبعىن النقل فيقال أيضاًويأيت ،الشيُب الشباب
  أزالته : نسخت الشمس الظل وانتسخته :نسخ مادة يفاجلوهري قال 

  .غريهتا :ونسخت الريح أثار الديار
  .، وانتسخته، واستنسخته كله مبعىنالكتابونسخت 

  .١اسم املنتسخ منه: والنسخة بالضم

، أي اله به وأداله والشيء ينسخ نسخاً، أزنسخ به، ينسخه، وانتسخه: والزبيدي قال
  .انهيزيله ويكون مك

                                                 
  .٤٣٣ص ،١، جم١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار العلم للماليني ،لبنان، بريوت ،١ط لصحاح،ا ،اجلوهري إمساعيل بن محاد ١
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أزالته، واملعىن أذهبت الظل وحلت : نسخت الشمس الظل وانتسخته: والعرب تقول
  .حمله، وهو جماز
ونسخت الريح آثار  ،ونسخه غريه ،مكان وهو هو إىل نمن مكا نقل الشيء: والنسخ

 ، وهي طائفة تقول بتناسخومنه الفرقة التناسخية، ، وأقام شيئاً مقامهأبطله: غريهتا، ونسخه: الديار
  .١ن ال بعثاألرواح وأ

بدٍن آخر يف هذه النشأة، فإذا مات البدن  إىلالتناسخ هو انتقال النفس من بدٍن  :اصطالحاً
ون بدنَ إنسان أو حيواٍن ثالث، وهكذا بال توقف أبداً، والبدن املنتقل إليه قد يك إىلالثاين انتقلت 

  .٢النباتية اخلليةبأو احليوان أو  اإلنسانوطريق االنتقال غالباً هو التعلق جبنني ، أو نبات

אאא: 
انتقالُ نفسٍ من : أحدها ،اسخ عندنا يتصور على ثالثة أحناءإن التنS: يقول حكيم شرياز

حيوان آخر أو غري  إىلبدٍن مباين له منفصل يف هذه النشأة بأن ميوت حيوان وينتقل نفسه  إىلبدٍن 
  .أو العكس وهذا مستحيل بالربهان األشرف، إىلحيوان سواء كان من األخس 

بدٍن أخروي مناسب لصفاهتا وأخالقها املكتسبة  إىللنفس من هذا البدن انتقال ا: وثانيها
وهذا أمٌر حمقق عند أئمة الكشف ، آلخرة بصورة ما غلبت عليها صفاتهيف الدنيا فيظهر يف ا

وهلذا قيل ما من مذهبٍ إالَّ وللتناسخ فيه قدم ، منقول من أرباب الشرايع وامللل والشهود ثابت
  .ورد يف القرآن الكرمي من آيات كثرية يف هذا الباب راسخ، وعليه حيمل ما

صورة ما ينقلب إليه  إىلما ميسخ الباطن وينقلب الظاهر من صورته اليت كانت : وثالثها
لى شكل ما هو صفٍة من حيوان الباطن لغلبة القوة النفسانية حىت صارت تغّير املزاج واهليئة ع

  .آخر
لبت شقوة نفوسهم وضعفت قوة عقوهلم ومسخ جايز بل واقٌع يف قومٍ غ أيضاًوهذا 

Rالبواطن قد كثر يف هذا الزمان
٣.  
                                                 

، دار الفكر، بريوت ،١ط، علي شريي: الزبيدي، حمب الدين أيب فيض السيد احلسيين الو اسطي احلنفي، تاج العروس، ت ١
 .٣١٩، ص٤ج، م١٩٩٤/هـ ١٤١٤، لبنان

  .٢٩٩ص، ٤السبحاين، جعفر، اإلهليات، مصدر سبق ذكره، ج٢ 
 .٢٣٣الشريازي، الشواهد الربوبية، مصدر سبق ذكره، ص٣ 
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א: 
تتأتى أمهية حبث التناسخ ورّده من خالل إغالق طريق فيما لو فتحت فإن من ينكر  7:

خروية فما مل تسد هذه الطريق فإن النشأة األ ،نافياً النشأة الثانية األخروية املعاد سالك من خالهلا
  .ال تثبت وال يثبت املعاد

اً للتعقيد واإلهبام، واالحنراف عن إذا بقيت هذه الطريق مشرعةً فإهنا ستصبح معرب 7;
  .شبه أساطري وخرافات ال وجود هلاالصواب، والتقول بأقاويل ت

يف نشأة  اإلنسانإذا ثبت التناسخ فمع كون اهللا حكيماً وعليماً، فال حاجة ملعاقبة  7>
  .عن طريق التناسخوذلك أخرى ألنه من املمكن معاقبته يف هذه النشأة دون املعاد 

فارقت البدن فهي  إذان النفس أل ،معىن التعطيل الباطل إىلن القول بالتناسخ يؤول إ 7=
بدن طبيعي كبدن  إىل أو األخروية األشباحعامل املثال عامل  إىل أو ،عامل العقل إىلن تنتقل أ إما

اثنان منهما باطالن  :أربعةفاالحتماالت  ،تصري معطلة عن تدبري نفساين أو ،حيوان من هذا العامل
هو واآلخر  ،يف الوجود لوال معط ،ةًوال متأثر عليه مؤثرةً كون النفس بناًءت ومها التعطيل حيث ال

ما إذا كانت يف عامل العقل أوبدن طبيعي آخر للزوم اجتماع نفسني على بدن واحد  إىلانتقال 
  .١واملثال فال حمذور يف ذلك

كماله وغايته فلو ترددت النفس  إىلخمالفة العناية اإلهلية واملقتضية إيصال كل موجود  7<

  .٢هبا وهو خالف العناية اإلهلية قيف األجساد كما يف التناسخ كانت ممنوعة عن الكمال الالئ

  :أقسام التناسخ من باب اإلشارة
  .وهو ممتنع) النسخ(ان آخر ويسمى الروح ترتبط ببدن إنس :التقسيم األول
  ).املسخ(والغنم واخلنزير ويسمى  خروج الروح لتتعلق ببدن حيوان كالبقر :التقسيم الثاني
  ).الرسخ(ق ببدن مجاد ويسمى خروج الروح لتتعل :التقسيم الثالث
  ).الفسخ(وح لتتعلق بنباٍت ويسمى خروج الر :التقسيم الرابع

                                                 
  .٢١٠ص مصدر سبق ذكره، حبوث يف علم النفس الفلسفي، ، عبد اهللا،األسعد ١

 .١٠٠، ص٩الشريازي، حممد بن إبراهيم، األسفار األربعة، مصدر سبق ذكره، ج٢ 
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بدن إنسان نزويل من  إىلبدن حيوان مث  إىلمن مرحلة النبات  :ولها تقسيٌم آخر صعودي
  .مجاد إىلنبات  إىلحيوان 

 ،وبنحو االنفصالمث هذه األقسام هلا تقسيم آخر بنحو االتصال  ،فاألقسام تصبح مثانية
فاجملموع مثانية . و الربوزوهلا تقسيم آخر بنحو النقل وحنو التمثل وحن ،فتصبح األقسام ستة عشر

والذي يأيت على الذهن التناسخ الذي قام يف غاية الدقة، فالسؤال املطروح ، فالتمييز وأربعني قسماً
  .؟ التناسخ الذي قام الدليل على وقوعه من أيها األخرأو  ؟ الدليل على استحالته من أي األقسام

אא: 
 تعلق الروح بعد مفارقة بدهنا ببدن آخر قبل النشأة: وه التناسخ الباطل املقصود منو

  .اآلخرة

אwא: 
إن النفس حادثٌه حبدوث البدن ال قبله بزماٍن، حيث تفاض هذه النفس احلاوية : يقول

  .؟ القابلية فِلَم املهلةعلى البدن عند كماله ومتامه، فإذا كان الفاعل تام الفاعلية، والقابل تام 
ابليته، واألخرى فلو أن بدنَ جنني متَّ فإنه يفاض عليه نفسان؛ واحدةٌ مبقتضى صالحيته وق

  .مبقتضى التناسخ
ال جيد بني  اإلنسانن إبل  وهذا خمالف ملنطق العقل،. واحدنفسان لبدٍن : فتكون النتيجة

  .نكحُت، سافرت: واحدة فبها يقول جنبيه إالَّ نفساً
القتضى  جنس ما كانت فيه فمستحيلٌ، وإالّوأن التناسخ يف أجسام من  :wويقول 

ليس جيب  كل مزاجٍ نفساً تفيض إليه، وقارنتها النفس املستنسخة، فكان حليواٍن واحد نفسان مث
وال أن يكون عدد الكائنات من األجسام، عدد ما يقارهنا من النفوس،  ،أن يتصل كل فناٍء بكوٍن

  .١وال تكون عدة نفوسٍ مفارقة، تستحق بدناً واحداً فتتصل به أو تتدافع عنه متمانعة
  .احلجة األوىل... وإالّ القتضى : قولهبيان 

  .احلجة الثانية ... مث ليس جيب
  :لقد أورد على إبطال التناسخ حجتني

                                                 
 .١٠٠٠.١٠٠١، النمط الثامن، ص٣مصدر سبق ذكره، ج ،والتنبيهات شرح اإلشارات الدين،الطوسي، نصري ١ 
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أن يقال ملا ثبت أن هتيؤ األبدان يوجب إفاضة النفوس من العلل املفارقة، ثبت  :إحداهما
 ،ا فرضنا أن نفساً تناسختها أبدانأن كل مزاجٍ بدين حيدث فإمنا حيدث معه نفس لذلك البدن، فإذ

واحد  احلادثة معه فكان حينئٍذ حليواٍن: املستنسخة، والثانية: كان للبدن املستنسخ نفسان إحدامها
وتتصرف فيه، وكل حيواٍن يشعر بشيء واحد  ،نفسان وهو حمالٌ، ألن النفس هي اليت تدبر البدن

يدّبر بدنه، ويتصرف فيه، وإن كان هناك نفس أخرى ال يشعر هبا، وال هي بذاهتا، وال تتصرف يف 
  .هذا خلٌف. ن، فال تكون نفساً لهالبدن فال يكون هلا عالقة مع ذلك البد

إما أن تتصل بالبدن الثاين، حال فساد البدن : النفس املستنسخة: أن يقال :ثانيةوالحجة ال
  .به قبله بزماٍن، أو بعده بزمان األول، أو تتصل

فإما أن يكون البدن الثاين قد  - أي حالة فساد البدن -فإن اتصلت به يف تلك احلالة 
  . تلك احلالة، أو يكون حدث قبلهحدث يف

فإما أن يكون عدد النفوس املفارقة، وعدد األبدان : لك احلالةوإن كان قد حدث يف ت
  .ن عدد النفوس أكثر، أو يكون أقلاملفارقة يف مجيع األوقات متساوية، أو يكو

أن  أيضاًجيب أن يتصل كل فناء بدن بكون بدٍن آخر، وجيب : وعلى التقدير األول
  .االن، فضالً عن أن يكون واجبنييكون عدد الكائنات من األبدان عدد الفاسدات منها، ومها حم

تكون النفوس اجملتمعة على بدن واحد إّما متشاهبة يف ) األكثر: (وعلى التقدير الثاين
إما اتصال الكل به، فيكون لبدٍن : يقتضي) متشابه(استحقاق االتصال به، أو خمتلفة، واألول 

  .حٍد نفوس كثرية، وقد مّر بطالنهاو
ول وقد فرضناها وأما أن تتدافع وتتمانع فيبقى الكل غري متصل ببدن بعد فساد البدن األ

  .هذا خلٌف. متصلة
  .البعض غري متصلة، ويعود اخللُف يقتضي اتصال البعض وبقاء): خمتلفة(والثاين 

نفٌس واحدة بأبدان أكثر من واحد إما أن تتصل ): األقل(وعلى التقدير الثالث ال خيلو 
  .واحد هو بعينه غريه، وهذا حمال حىت يكون حيوان

  .حمال أيضاًأو يبقى بعض األبدان املستعدة للنفس بال نفس وهو 
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ويلزم منه . أو تتصل بعض النفوس ببعض األبدان وحتدث للبعض اآلخر نفوٌس أخر
وهو ترجيح بال (بعض من غري أولوية  اتصال تلك النفوس ببعض األبدان دون: أحدمها :حماالن
  .املستحقة دون بعض من غري أولويةحدوث النفس لبعض األبدان : والثاين) مرجح

وإن اتصلت النفس املفارقة ببدن قد حدث مثل حالة املفارقة، فذلك البدن ال خيلو إما أن 
وعلى الثاين اتصال نفسني ببدن واحد : يكون ذا نفس أخرى، أو ال يكون، ويلزم على األول

وأما إن اتصلت النفس املفارقة بعد املفارقة بزماٍن، فجواز  ،جود بدن مستعٍد للنفس معطلٍ عنهاو
وتعلق به (ول بالتناسخ الق إىلكونه معطالً يف زمان يقتضي جواز ذلك يف سائر األزمنة، وال حنتاج 

  ).بدن آخر
حدوث مزاج مستعد، أو مل يكن إما أن يكون اتصاهلا ببدن موقوفاً على : وأيضاً ال خيلو

  .ملزاج، وتعود احملاالت املذكورةويلزم على األول حدوث نفس أخرى مع حدوث ذلك ا
وعلى الثاين أن يتخصص اتصاله بزمان دون زمان مع تساوي األزمنة بالنسبة إليها، وهو 

  .١حمالٌ وها هنا قد متت احلجة الثانية

אw: 
  .يستحق حدوث نفس لهكل بدن  7:
  .آخر إىلن تنتقل من بدن أوليس هلا  دهذه النفس ال تتعد 7;

لو و وتتصرف ببدنه بشكل فردي، هنا واحدةبنفسه أ ذاتياً ن كل إنسان يشعر شعوراًإ 7>

  .كان هناك نفسان ملا أدرك الوحدة الشعورية اليت تعمل بشكل وحدوي

אאא: 
وحنن بفضل اهللا وإهلامه علمنا بربهان قوي على نفي  :يف إبطاله بوجه عرشي wيقول 

  .الصعود كان بطريق النـزول أو التناسخ مطلقاً سواًء
وهو إنّ النفس كما علمت مراراً هلا تعلق ذايت بالبدن، والتركيب بينهما تركيب طبيعي 
احتادي، وإنّ النفس يف أول حدوثها أمر بالقوة يف كل ما هلا من األحوال وكذا البدن، وهلا يف كل 
وقت شأن آخر من الشؤون الذاتية بإزاء سن الصبا والطفولية والشباب والشيخوخة واهلرم 

                                                 
 .١٠٠٤ص ،٢جمصدر سبق ذكره، شرح اإلشارات والتنبيهات،  الطوسي، نصري الدين،١ 
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الفعل، ودرجات القوة والفعل يف كل نفس معينة بإزاء  إىلومها معاً خيرجان من القوة . اوغريه
  .ها البديندرجات القوة يف بدهنا اخلاص به مادام تعلق
الفعل يف مدة حياهتا اجلسماين، وهلا حبسب األفعال  إىل وما نفس إالَّ وخترج من القوة

سواًء كان يف ] الوجود[والتحصل يف الوجوب واألعمال حسنة كانت أو سيئة ضرب من الفعلية 
السعادة أو الشقاء، فإذا صارت بالفعل يف نوع من األنواع استحال صريورهتا تارة أخرى يف حّد 

متام اخللقة نطفة وعلقة، ألن هذه  إىلالقوة احملضة، كما استحال صريورة احليوان بعد بلوغه 
طبعٍ أو إرادة أو اتفاق، فلو تعلقت نفٌس منسلخة  احلركة جوهرية ذاتية ال ميكن خالفها بقسرٍ أو

ببدن آخر عند كونه جنيناً أو غري ذلك يلزم كون احدمها بالقوة واآلخر بالفعل، وكون الشيء مبا 
هو بالفعل بالقوة وذلك ممتنٌع ألن التركيب بينهما طبيعي احتادي، والتركيب الطبيعي يستحيل بني 

  .١قوةأمرين أحدمها بالفعل واآلخر بال

  :وبيان دليله ضمن مقدمات
تعلق النفس بالبدن هو تعلق ذايت وليس تعلقاً عرضياً، وهذا أمٌر مأخوذ يف هوية النفس  .أ

  .فبينها وبني مادهتا نوع احتاد. فال يكون الشيء نفساً من دون تعلق ببدٍن يدبره
  .ال االنضماميالطبيعي االحتادي  التركيب فيما بني البدن والنفس على حنو التركيب .ب

فمع فناء أحدمها فال يبقى هذا املركب، والنفس إمنا حتتاج البدن حدوثاً يف مرحلة من 
فاحلاجة للبدن ليست حاجة مرحلة تكاملية ال حاجة فيها للبدن،  إىلاملراحل مث تصل 

 .دائمية
 إىلوهذه احلركة مترافقة من حني القوة : لكل من النفس والبدن معاً حركة جوهرية .ج

  .وهي نتيجة االحتاد فيما بينهما الفعل،
وعلى سبيل  الفعل إىلفكل واحد يتحرك باحلركة اجلوهرية االستكمالية من القوة 

  .درجة أعلى إىلدرجة إالَّ وترتقي النفس معه  إىلالبدن  فال يتعاىلالتكافؤ 
ة لكن حبسب تلك النشأو اإلنسانالبدن احملشور هو البدن املتكامل مع : فعلى هذا

  .اك ولكن بوجوده األعلى واملرتقيفهذا البدن هو ذ ،وينسجم معها
                                                 

 .٦-٥، ص٩مصدر سبق ذكره، ج الشريازي، األسفار األربعة، ١
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وفعلية، ومراتب من القوة الفعلية  قوة لكل من النفس والبدن: بناًء على أصالة الوجود .د
فبناًء على احلركة اجلوهرية، وحيث أن التركيب احتادي فيما بينهما تكون القوة يف 
كل منهما بإزاء اآلخر وكذلك الفعلية، فال ميكن ألحدمها أن يكون بالقوة واآلخر 

التركيب مرتبة، خترج إليها النفس، ألن  إىلبالفعلية أو بالعكس، فعندما خيرج البدن 
احتادي فيستحيل أن يكون أحدمها بالقوة والثاين بالفعلية فالنفس خبروج البدن من 

  .الفعلية إىل أيضاًالفعلية قد خرجت  إىلالقوة 

فالبدن كان يف مرتبة عندما كان جنيناً وعندما يكون طفالً يكون يف مرتبة أخرى ويف 
  .ك تقطع هذه املراتبوالنفس كذل، مرحلة الشباب مث الكهولة يف مرتبة أخرى

اه االبتعاد عن اهللا إذا كانت باجتاه اهللا فهي السعادة، وإذا كانت باجت: فاحلركة اجلوهرية
فلو أن نفساً خرجت عن بدن من فعلية ما، وتعلقت ببدن آخر ال فعلية له يلزم منه  ،فهي الشقاوة

ألن التكافؤ منعدم لنفس والبدن احتاد أمرين ال يتصور االحتاد فيما بينهما، خاصة من قبيل احتاد ا
  .بني املتحدين

إن النفس يف أول الكون درجتها درجة طبيعية، مث يترقى : ويقول يف الشواهد الربوبية
شيئاً فشيئاً حسب استكماالت املادة حىت جياوز درجة النبات واحليوان، فالنفس مىت حصلت هلا 

  .١ضة واالستعدادالقوة احمل إىلفعلية مما فيستحيل أن يرجع تارة أخرى 

إن البدن إذا حصل له مزاج يستحق من الواهب : يقول أيضاًويف بيان استحالة التناسخ 
وهنا يتوافق مع ابن  ،٢نفساً فإذا فارقته نفٌس مستنسخة كانت لبدٍن واحد نفسان والوجدان يكذبه

  .سينا يف رّد التناسخ

من املبدأ ألن اجلود تام،  إذا كمل استعداد البدن حلدوث النفس فإهنا تفاض عليهف
  .شرط هو صالحية القابل وهو حاصلٌوالفيض عاٌم، وال

                                                 
 .٢٣٤ص مصدر سبق ذكره، الشواهد الربوبية، الشريازي، ١
 .٢٣٥املصدر السابق، ص ٢
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فالالزم اجتماع نفسني على بدٍن واحد وهو باطلٌ،  أيضاًفلو تعلق به نفٌس مستنسخة 
  :ألن كل شخص جيد ذاته واحد ال اثنني، وهذا ما أشار إليه صاحب املنظومة

  تناسخاً قد أبطال صيصيةلزوم اجتماع نفسني على           
  ١ال تقتضي التنازل العنايةومع وصول األنفس لغاية      

ما هو بالقوة ألن احلركة حركة  إىلبأن يرجع ما بالفعل : القوة حمالٌ إىلفرجوع النفس 
الفعل إمنا يتم باحلركة اجلوهرية،  إىلجوهرية ذاتية ال ميكن خالفها، فخروج الشيء من القوة 

لفعل غريها بالقوة، فلو رجع لكان غريه، ألن املوجود بالقوة شيء وبالفعل فالذات اليت هي با
مجرة من النار،  إىلفالفحم بعد احلركة يتحول  ،الفحم والنار: اً خمتلفان، مثالهشيء آخر فهما ذات

لو رجعت نفس لبدٍن وعلى ذلك  ،لفحم فهي ليست هي، بل هي شيء آخرا إىلفلو رجعت النار 
عقالً وإّما  فالرجوع إما أنه مستحيلٌ ،ليست ذات النفس وإمنا هي شيء آخربعد خروجها، فهي 
  .أنه مل يقع خارجاً

حالتها األوىل يرد عليه حمذور ما أصبح بالفعل عاد بالقوة  إىلفرجوع النفس  :والخالصة
  .عقالً وهو حمالٌ

يريد أن يتحد بالبدن ولكل منهما قوة وفعلية ومها وإّما أن ما لفعل يبقى بالفعل ولكنه 
، فإذا كان أحدمها بالقوة واآلخر بالفعل وأرادت أن تتحد النفس بالبدن فيلزم قوة وفعلية متكافئان

  .أيضاًعقالً  أن يكون أحد املتحدين بالقوة واآلخر بالفعل وهو حمالٌ
ما  إىلالفعل ال يرجع  إىلوصل اليت اقتضت أنه إذا صار الشيء و: خالف العناية اإلهلية

  .بالقوة

אאאא  

بدن  إىلانتقال نفس من بدٍن : إن التناسخ عندنا يتصور على ثالثة أحناء، أحدها: يقول
حيواٍن آخر أو غري حيوان سواء  إىلمباين له منفصلٌ يف هذه النشأة بأن ميوت حيوان وينتقل نفسه 

  .األشرف أو العكس وهذا مستحيل بالربهان إىلكان من األخس 
                                                 

 .١٨٨، ص٥ج ،هـ١٤٢٢،قم،نشر ناب،١تصحيح وتعليق حسن زاده آملي، ط شرح املنظومة، مال هادي، السبزواري،١ 
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بدن أخروي مناسب لصفاهتا وأخالقها املكتسبة  إىلانتقال النفس من هذا البدن : وثانيها
  .يف الدنيا فيطهر يف اآلخرة بصورة ما غلبت عليها صفاته

وامللل وهلذا  أرباب الشرايع أئمة الكشف والشهود ثابت منقول من عندوهذا أمٌر حمقق 
رآن من آيات كثرية يف من مذهب إالَّ وللتناسخ فيه قدم راسخ، وعليه حيمل ما ورد يف الق قيل ما

  .هذا الباب

من إصرارهم على  ... من احلكماءمن سبقه حلكمة كأفالطون ووما نقل عن أساطني ا
شرون عليها ليت حيمذهب التناسخ هو هبذا املعىن ملا شاهدوا ببصايرهم بواطن النفوس والصور ا

‰P ..(#ρß حسب نياهتم وأعماهلم ỳ uρuρ $ tΒ (#θè=Ïϑ tã # ZÅÑ% tn 3 ..∩⊆®∪ O ]كيف  أيضاًوشاهدوا  .]الكهف

حيصل يف الدنيا للنفوس ملكات نفسانية لتكرر أعمال جسمانية يناسبها حني يصدر عنها األعمال 
ور صفاهتم من جهة تلك امللكات بسهولة صرحوا القول بالتناسخ ومعناه حشر النفوس على ص

P ..öΝ :الغالبة كقوله تعاىل èδ çà³ øt wΥ uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4’ n? tã öΝ Îγ Ïδθã_ ãρ ..∩®∠∪ O ]أي على صور  .]اإلسراء
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نياهتم، حيشر حيشر الناس على وجوه خمتلفة، حيشر الناس على : 9ويف احلديث عنه 
شون متوتون، وكما تنامون بعض الناس على صورة حيسن عندها القردة واخلنازير، كما تعي

  .تبعثون

فهذا مسخ البواطن أن يكون قلبه قلب ذئب وصورته صورة إنسان، واهللا العاصم من 
  .١هذه القواصم

                                                 
 .٢٣٣شواهد الربوبية، صال الشريازي، ١
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:אאwאא 
الرئيس املعاد اجلسماين وبغض النظر عمن أهتمه هذه التهمة ومن  خأنكر الشي هل

  .وما قاله العلماء يف الدفاع عنه ثانياً اخترنا كالمه أوالً أنناعلى .يكون
 إال إثباته إىلاملعاد منه ما هو منقول من الشرع وال سبيل  إنw: Sالشيخ الرئيس يقول 

ن أ إىل جال حتتاه معلمة وخرياته وشرور، للبدن ذيوهو ال ،الشريعة وتصديق خرب النبوة من طريق
حال السعادة والشقاوة  9هبا سيدنا وموالنا حممد  أتاناوقد بسطت الشريعة احلقة اليت  ،تعلم

Rاليت حبسب البدن
١.  

إن من بني املدافعني عن الشيخ الرئيس وأنه مل ينكر املعاد اجلسماين هو صدر الدين 
وللشيخ الرئيس إشارة خفية يف آخر إهليات S :٢اهلداية األثريية الشريازي حيث قال يف شرحه على

فإن الصور اخليالية ليست تضعف عن احلسية بل : وجه صحة املعاد اجلسماين بقوله إىلالشفاء 
Rتزداد عليها تأثرياً وصفاًء كما يشاهد يف املنام

٣.  

نه مل ينكر املعاد اجلسماين وحاشاه عن أ سالرئيوالظاهر من كتب الشيخ S :أيضاًيقول و
عن بيانه الشريعة احلقة  أغنانااجلسماين فقد  أمانه قال فإ ،نه مل حيصل بالبيان والربهانأ إالذلك 
  .R٤ 9هبا سيدنا حممد  أتىاليت 

ابن سينا مل يستطع حل مسألة املعاد  :يف كتاب املعاد يقول Hرأي اإلمام اخلميين 
إن إلثبات املرتبة الربزخية يف النفس دخالً تاماً S: ذلك بقوله H اإلمام اخلمييناجلسماين ويعلل 

من بني املشكالت اليت واجهها الشيخ عجزُه عن : أن يقول إىل...  يف إثبات املعاد اجلسماين
على إثبات املعاد  لإثبات املعاد اجلسماين جلميع أفراد النوع اإلنساين واقتصر دليله يف هذا اجملا

Rالذين حازوا على املرتبة العقلية جلسماين للكملا
٥.  

                                                 
  .٤٦٠ص ،اإلهليات من الشفاء ،ابن سينا ١

  .٣٧٧ص، شرح اهلداية األثريية ،الشريازي ٢
  .ثامن يف املعادفصل ، املقالة التاسعة ٣
  .٥٠٢ص، املبدأ واملعاد، مال صدرا ٤
  .٢٩٨ص، اإلمام اخلميين، املعاد ٥
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املعاد اجلسماين لغالبية الناس وخيصصه بأفراد قالئل حازوا على مرتبة  نراه تارة ينكر
تعميم احلكم بوجود القوة العقلية لدى اجلميع وبذلك يثبت  إىلالتجرد العقلي، ونراه أخرى يعَمُد 

إن أكثر الناس قادرون على األقل من : املعاد اجلسماين ألكثر الناس، صائغاً برهانه بالشكل التايل
أو ) أن الكل أعظم من اجلزء(أو القضايا األولية من قبيل ) الكل(م وأو مفه) الشيء(انتزاع مفهوم 

Sء مساوٍ لذلك الشيءمساوي املساوي لشيR ونظائرها.  

وكون هؤالء يتعقلون هذه األمور األولية دليل على امتالكهم قوة عاقلة، فعيه نثبت هلم 
  .١املعاد اجلسماين من هذا الطريق

واعلم أن الشيخ الرئيس يف الفصل السابع من تاسعة إهليات S :حسن حسن زاده آملي
األسفار يف ذلك  بأن لإلنسان معادين مجيعاً وعلى التحقيق نظره ونظر صاح إىلالشفاء، ذهب 

واحد ال ختالف بينهما إال أن الشيخ أوجز يف بيانه وحققه على سبيل الرمز والسر وال يهتدي إليه 
Rإال املتوغل املتغلغل الفائض يف كلماته الشريفة

٢.  

بني  أوالاحلكيم هو ضرورة الفصل  أرادهن البعد الذي إS :يقول لدكتور جعفر آل ياسنيا
  .ما يسمى الربزخ أومرحلة العامل الوسيط  :مرحلتني يف البعث مها

  .القيامةما يسمى ب أو خراآلومرحلة اليوم 
تدبر لفهمها  كثري إىل جوال حتتا ،وضحت املشكلة اجلدلية ابينهممت هذا الفصل  فإذا

 ،وسعادهتا أو شقائها املرحلي ،فاألوىل منهما حديث عن انفصال النفس عن بدهنا :اهباواستيع
 ،بعد تطهر لإلنسان ذاته ،مرحلة اليوم اآلخر إىلوالثانية متثل ما سيتأدى عن طريقها يف الوصول 

Rاألبصار هوعودته روحا خالصا أو مركبا تركيبا جديدا ال تدرك ،اإلنسانأيا كان هذا 
٣.  

نه مل ينكر املعاد سينا فإاملشائني ابن الشيخ رئيس  وإماS :السبزواري يف منظومتهيقول و
Rالشفاء إهلياتنه مل حيققه بالربهان كما يظهر ملن نظر يف أ إالحاشاه عن ذلك 

٤.  
                                                 

  .٢٩٩ص، اإلمام اخلميين، املعاد ١

  .٢٦٨ص، ٥٩عني ال ،حسن حسن زاده آملي، شرح عيون املسائل ٢
  .١٩٥ص، جعفر آل ياسني ،فيلسوف عامل ٣
  .٩٢ص، ٢ج، فلسفي حممد تقي، املعاد بني الروح واجلسد ٤
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على املعاد  عقلياً دليالً كال منتل بأننان ابن سينا صرح يف الشفاء إS :الطهراين فيقول وإما
الرسول الصادق  إلخبار نه مسلم شرعاًأ إال ،الدليل عليه بالربهان إقامةاجلسماين وال ميكننا 

 ،بثبوته عن طريق الشرع نا من منكري املعاد اجلسماين بل إنه اقّرفليس ابن سي ،به 9املصدق 
يق تصديق الشرع وكذلك من طر ،نه قبل بثبوت املعاد النفساين من طريق الربهان والقياسكما أ
Rالنبوة وإخبار

١.  

ن الدليل العلمي والعقلي أ إىلن ابن سينا انتهى إS :يقول wوالشهيد مرتضى املطهري 
إما املعاد اجلسماين فال ميكننا الكشف عنه عن طريق العقل و املعاد الروحاين فقط إىليرشدنا 
Rفما أعظم إميان ابن سينا بالنيب 9ا نؤمن به ألنه اخرب به الصادق ولكنن

٢.  

 ألنهاملعاد اجلسماين  رال ينك wن ابن سينا أليها هي إواخلالصة اليت ميكن الوصول 
لكنه سجل على  ،مفروغ عنها يف الشرع بأهناالبدنية  إىلوشقاء وأشار  ن للبدن سعادةًبأيعترف 

 راسخاً ن حيقق دليالًبأ واضٌح البعث الروحي وهدفه بٌني إىلمييل  بأنه وصرحياً واضحاً نفسه موقفاً
وجر  ،أنكره كما يزعم البعض ال ،على املعاد اجلسماين عقلياً وبأنه مل يقم دليالً ،على خلود الروح

  .خرينوخاصة إذا مل يكن نتيجة لفهم اآل والعياذ باهللا من التعصب يف الرأي الكالم لتكفري الشيخ

אאאאא 
  :فيما يلي صاملعاد يتلخيف مسألة  ن بني ابن سينا وصدر الدين الشريازي اتفاقاً واختالفاًإ

  االتفاق

وهي أدلة مازالت  وأقام األدلة العقلية على ذلك ا قال بتجرد النفس الناطقةكالمه •
  .املتكلمنيا جلّ الفالسفة وكبار ويعول عليه احىت اليوم تتمتع بقوهتا ومتانته

ن ابن سينا اعترف باملعاد أ األمرغاية  باملعاد وبنوعيه الروحاين واجلسماين انيعترف •
الربهان العقلي على املعاد  وأقام ،عن طريق الشريعة املقدسة اجلسماين تعبداً

  .على كال املعادين أدلة أقامما الشريازي فقد أ ،الروحاين
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والشريازي أحكمه وأضاف إليه  ،وخاصة الروحاين الدليل العقلي على املعاد ااحكم •
  .كشف متمماً كل اجلهات يف الدليلاحلدس والعرفان وال

مشرعة للسالكني غاية ما ن الطريق والسبيل أكالمها خيتار أن لإلنسان تكامالً و •
 .طريق التكاملوا أن يسلك عليهم هو

  .وآخرةً دنياً اًأخالقو اًسلوك اإلنسانبأن للمعاد أثره يف هتذيب  كالمها يقر •
كالمها حيذر من إنكار املعاد وأن من أنكره رّد دعوة األنبياء وترّتب على ذلك  •

 .إنكاٌر للربوبية
 كذلكالشريازي يعتمد الدليل الشرعي تعبداً و ابن سينا يف إثبات املعاد اجلسماين •

  .بالدليل العقلي يقترن ويعتضدلكنه 
الشريازي يدافع عن و ويورد األدلة العقلية على بطالنه هوال يقركالمها يرد التناسخ  •

كلماهتم مبا يتناسب والشريعة ويوجه  ،الذين يصرون على التناسخ احلكماء
  .هو التناسخ الباطل ءحلكماا مل يكن قصد نهوأ ،املقدسة

  االختالف 

متمرس ابن سينا أوجز دليل املعاد اجلسماين وأشار إليه إشارة خفّية ال يعرفها إالَّ  •
أثبت من خالهلا أدلة عقلية  ازي أقام أصوالً وثبتها وهيبإشارته، وكلماته، والشري

  .د اجلسمايناملعا
ابن سينا سلك إقامة الربهان على املعاد الروحاين دون غريه، والشريازي أقام  •

  .على الروحاين واجلسماين معاً الربهان وأضاف إليه احلدس والكشف والعرفان
احلدوث  ةنيجسما :روحانية احلدوث والبقاء، والشريازي :يف النفس ابن سينا •

  .روحانية البقاء
 الوعند الشريازي  ،والبدن عند ابن سينا هي عالقة التأثر والتأثري ني النفسالعالقة ب •

 .انفكاك بينهما بل النفس استمرار لوجود البدن
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