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املقدمة
)أجوبة  سلسلة  من  اخلامس  اجلزء  هو  للقارئ  نقّدمه  الذي  الكتاب  هذا  إن 
الشبهات الكالمية(، يتضمن هذا اجلزء حتليل ونقد الشبهات املثارة حول املعاد )بام 
املؤّلف اإلجابة عىل سبعني شبهة  تبنّى  الربزخ والقيامة( واإلجابة عليها، حيث  فيه 
تقريبًا فيام خيّص: إنكار املعاد، املوت وعامل الربزخ، أقسام املعاد )من حيث اجلسامين 

والروحاين( القيامة واحلرش، اجلنة والعذاب األخروي.

يسعى املؤلف أن يعالج شبهات املعاد من وجهة نظر كالمية )الكالم الفلسفي(، 
املهم هو  أيضًا. واألمر  العرفاين  باملنهج  تتم االستعانة  الغالب لكن ربام  املنهج  وهو 
أّن جواب الشبهات كاّمً يقّدر بحسب أمهية الشبهة حيث ربام تستغرق شبهة أكثر من 
عرش صفحات. واملطالع يرى يف هذا الكتاب مضافًا إىل جواب الشبهات، آراء ونقاط 

جديدة كانت حصيلة تأمالت املؤلف ومن بنات أفكاره.

ال خيفى أمهية املوضوع عىل القارئ الكريم، إذ إّن املعاد من أركان اإلسالم، وقد 
صياغة  إعادة  حماولة  إىل  مضافًا  السابقة،  النبوات  منذ  كثية  شبهات  حوله  ُطرحت 
تلك الشبهات من جديد يف اآلونة األخية من قبل بعض املتنورين وبّثها يف مواقع 
التبيني العقالين  الكتاب هو  أّن اهلدف من هذا  التواصل االجتامعي واإلنرتنت، كام 

ملسألة املعاد ودفع الشبهات.

مزايا هذا الكتاب:

]يمتاز هذا الكتاب بعّدة أمور[:

1. كون املوضوع جديدًا: فيام خيص موضوع املعاد وتبيني مسائله، وإن تم تدوين 
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كتب وبحوث متنوعة تّم فيها اإلجابة عن بعض الشبهات، ولكن ندعي أّن التدوين 
بمثيل،  يسبق  مل  الشبهات واإلجابة عنها كالميًا وفلسفيًا،  املستقل واجلامع ملختلف 

ولذا ُيعّد هذا الكتاب هو األّول يف هذا املجال.

2. اإلبداع يف اإلجابة عن بعض الشبهات وإعطاء تقرير جديد يف مقام التبيني. 
والعذاب،  القرب،  قبيل  من  املعاد  ملسائل  التطّرق  عند  الكتاب  هذا  املؤّلف يف  حاول 
والسؤال، والرصاط، وميزان األعامل، وصحيفة األعامل...، اصطياد أفضل األجوبة 
قبيل  من  والفالسفة  العلامء  وتراث  الدينية  النصوص  يف  التأّمل  خالل  من  وأتقنها 
تم  ولذا  الطباطبائي،  العالمة  املعارص  الكبي  واملفرس  والفيلسوف  املتأهلني  صدر 
البحث يف كثي من النصوص الفلسفية والكالمية والتفسيية مع االستعانة بمختلف 
الربامج اإللكرتونية، ويف الواقع قد تّم إعطاء تقرير جديد ملختلف األجوبة املبثوثة 
الفلسفية والكالمية. مضافًا إىل هذا فإّن بعض األجوبة واآلراء من قبيل  يف الكتب 
التناسخ( من منظار املعاد  علة عدم لزوم اجتامع نفسني يف اجلسم األخروي )شبهة 
اجلسامين والروحاين، وكذلك ترميم وتكميل نظرية مال صدرا يف املعاد اجلسامين، فإّنا 

من بنات أفكار املؤّلف.

من  شبهة  سبعني  بحدود  دفتيه  بني  الكتاب  هذا  مجع  بالشبهات.  اإلحاطة   .3
خمتلف املصادر سواء كانت الكتب التارخيية القديمة أو اجلديدة، وكذلك الشبهات 

املثارة يف خمتلف املواقع اإلحلادية.

أن  مقنعة وعلمّية  أجوبة  إعطاء  مقام  املؤّلف يف  اإلجابات. حاول  التنوع يف   .4
يستعني باملنهج العقيل )الكالم، الفلسفة والعرفان( واملنهج النقيل )اآليات، الروايات 
والتاريخ( ويف الواقع قد يعطى للشبهة الواحدة عّدة أجوبة خمتلفة من وجهات نظر 
تكون  وقد  خمتلفة.  معرفية  خلفيات  من  حيمله  وما  القارئ  حاجة  تلّبي  كي  متنّوعة 

بعض اإلجابات ثمرة تأّمالت املؤلف.
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5. االستناد والتوثيق. من مزايا هذا الكتاب أّنه خيتلف عن باقي اآلثار التي تكتفي 
بذكر الشبهة وجواهبا، حيث حيتوي هذا الكتاب عىل ذكر صاحب الشبهة ومن أجاب 
الباحثني  إعانة  إىل  باألجوبة مضافًا  املصادر، وذلك لالطمئنان  توثيق  عنها وكذلك 

واملحققني يف االطالع عىل متون املصادر.

للمجمع  التابع  والدين  الكالم  قسم  يف  العلمية  للهيئة  شكري  أقّدم  اخلتام  ويف 
قاسم  األستاذ  الفاضل  الباحث  القسم  ومدير  اإلسالمي،  والفكر  للثقافة  العلمي 
كياشمشكي  الفضل  أبو  والدكتور  شاكرين  محيد  الدكتور  وكذلك  نبوي،  أخوان 

للمراجعة العلمية وإبداء بعض املالحظات التكميلية.

حممد حسن قدردان قراملكي

*   *   *



• األول ـ الروح وإثبات تجرّدها: 	

من املباحث اهلاّمة واألساسية يف بحث املعاد قضية الروح والتعّرف إليها. لذلك 
نبدأ بتعريف الروح وتبيانا من وجهات نظر خمتلفة:

كّل وجود  أنكروا  باملادة،  الوجود  تبنّوا حرص  الذين  املاديون  املادي:  التفسري  أ( 
غي مادي مثل اهلل تعاىل، وتبعًا لذلك أنكروا وجود الروح والظواهر الروحية أيضًا، 
واعتربوا أّن حقيقة اإلنسان يف وجوده املادي، وأّن اإلدراكات واملعلومات البرشية 

هي نتاج للدماغ وخالياه. وكان املاديون أكثر املؤيدين هلذه النظرة]]].

واعترب ملحدون آخرون أّن الروح »طاقة«]]].

أّما املاديون اجلدد فقد قّدموا رؤية جديدة حاولوا من خالهلا اعتبار احلياة والذهن 
وأّن  الكيميائية،  احلياة  وقوانني  للدماغ  الكهربائي  التوجيه  بمساعدة  قائمة  والفكر 

اإلنسان آلة أو جسم مرّكب ومعّقد]]].

الروح،  بوجود  أقّروا  اهلل  بوجود  املؤمنني  لطيفًا: بعض  الروح جساًم  اعتبار  ب( 
لكنّهم أنكروا جتّردها واعتربوا أّن الروح نوع من الوجود املادي، لكنّه لطيف وأرّق 

]]]-»عندما تلتقي أجزاء املادة يف زمان ومكان خاص تصبح من ذوات الروح، والروح هي أجزاء ذي الروح. 

وعندما تتغّي هذه العالقة بشّدة تصبح املاّدة دون روح. وكان البرش يف خطأ عند تناوهلم ملوضوع الروح، 
عندما اعتربوا أّنا موجود خاص، وتصّوروا أّنا ما وراء املاّدة. يف حني أّن املادّية الديالكتيكية تبحث عنها 
بام يتعّلق باملاّدة. واعتربوا أّن املاّدة تنتج الروح، وليس للروح وجود خاص، خالفًا لعقيدة امليتافيزيقيني«. 

(تقي أراين، بسكولوجية الروح: ص31ـ32).
]]]-مسعود األنصاري )روشنگر(، اهلل أكرب: ص102/ وشهريار الشيازي، أنبياء احلكمة يف مواجهة الظالم، 

إعداد هوشنگ معني زاده: ص81.
]]]-أيان باربور، العلم والدين، ترمجة هباء الدين اخلرمشاهي: صص8، 352، 357.

متهيد
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من املادي، وأّن اهلل تعاىل خلقها لتدبي بدن اإلنسان]]]. 

السائل  والزيت  واملاء  والدخان  كالنور  وجود  أّنه  اللطيف  باجلسم  ويقصدون 
الذي يستطيع النفاذ إىل األجسام األخرى لرقته. كاملاء الذي ينفذ إىل الشجرة بسهولة، 

ليصل إىل الفاكهة بعد اجتياز اجلذور واجلذوع.

الروح  وجود  أّن  املتكلمني]]]  وبعض  الفالسفة  اعترب  فيام  املجّرد:  الوجود  ج( 
إّن اإلنسان يتشّكل من عنرصين: عنرص مادي  جوهر )وجود مستقل( جمّرد]]]. أي 

هو البدن، وعنرص ما فوق الطبيعة أو جمّرد يسّمى الروح]]].

جمال  ال  لكن  ومنشئهام،  والروح  النفس  مبدأ  حـول  معروفة  آراء  ثالثة  وهناك 
لإلشارة إليها هنا]]].

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج58، صص35 و75 وما بعدها/ وج61، ص1/وحممد باقر ملكي، 

توحيد اإلمامية: ص16/ وحممد رضا إرشادي نيا، نقد وحتليل نظرية التفكيك: ص382.
]]]-العاّلمة املجليس خالف نظرية الفالسفة، واعترب أّن آراء بعض املتكلمني أمثال: الغزايل والكعبي واحلليمي 

والقايض أبو زيد الدبويس ومعمر السلمي ونوبختيان والشيخ املفيد والطويس مشاهبة آلراء الفالسفة 
)حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج7، ص52 وج58، ص 27، و97(.

املجّرد  والوجود  املفهوم  يكن  مل  وأفالطون  سقراط  قبل  القدامى  اليونان  فالسفة  أّن  إىل  اإلشارة  ]]]-جتدر 

عندهم واضحًا، لذلك كان تعبي معظمهم عن النفس تعبيًا ماديًا موهومًا. لكنّهم كام أشار )كابلستون( 
ال يمكن اعتبارهم ماديو املسلك. )كابلستون، تاريخ الفلسفة: ج1، ص34/ ولالطالع أكثر عىل آراء 

الفالسفة راجع: رضا أكربي، اخللود: ص100(.
]]]-رسائل ابن سينا: ص216/ رشح اإلشارات: ج1، ص135.

]]]-القول األّول ألفالطون وأتباعه الذين يعتقدون أّن الروح كانت يف عامل املثال قبل خلق البدن، وأضحت 

للبدن عند خلقه. )جمموعة مؤلفاته: ج2، ص632، وج4، ص2200(.
القول الثاين ألرسطو وأتباعه الذين اعتربوا أّن حدوث النفس توأم خللق البدن.

القول الثالث: لصدر املتأهلني الذي يعتقد أّن املادة بحركتها اجلوهرية والتكاملية، أي حركة املني وتكامله 
إىل جسم نبايت ثّم إىل نفس حيوانية ثّم إىل نفس إنسانية.

 )صدر املتأهلني، األسفار: ج8، صص23 و233 و244 و326(.
واجلدير ذكره هنا أّن املقصود بتجّرد النفس هو التجّرد يف مقام الذات. أّما النفس يف مقام الفعل، فإّنا 
بسبب تعّلقها باملادة )البدن( حتصل عالقة متبادلة من نوع التأثي والتأّثر، التي تناولت رشحها الكتب 

الفلسفية، وجاءت اليوم يف كتب فلسفة الذهن.
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لإلنسان هي  األساس  واملدّبر  احلاكم  أّن  الثالثة هو  لآلراء  املشرتك  الوجه  لكن 
واخلوف  واحلزن  والفرح  واإلحساس  والتعّقل  كاإلدراك  األفعال  عنها  تصدر  قّوة 
واهليجان. وبتعبي آخر، فإّن األفعال املذكورة ال تتم بأعضاء خاّصة مادّية من البدن؛ 
إّنا  بل  والطبيعة؛  املاّدة  جنس  من  ليست  القّوة  وهذه  شاملة.  بسيطة  ثابتة  بقّوة  بل 
أوسع منهام، وعنارص البدن خاضعة ألمرها. فبأمرها تتحّرك أعضاء البدن، وجيول 
الفكر وقّوة التخّيل لتسيح زوايا بعيدة، مثلها كمثل قبطان السفينة الذي يمسك بيديه 

مقود السفينة.

إشارة إىل أقسام الوجود:

قبل تبيان أدلة وجود النفس، نقّدم توضيحًا موجزًا ألقسام الوجود:

أ( الوجود املادي: وهو وجود ملموس وحمسوس لنا، وله خصائص مثل: الطول 
احلسّية  اإلشارة  وقابلية  التقسيم  وقابلية  والتغيي  واللون  واجلرم  والعرض  والعمق 

ويمتلك الُبعد الرابع أي الزمان]]].

ب( الوجود الربزخي: وهو وجود يمتلك اخلواص األربعة األوىل للامدي، إالّ أّنه 
يفتقر إىل خاصيتي اجلرم والتغيي، مثل: الصور واألشكال التي يشاهدها اإلنسان يف 

منامه.

املادي  الوجودين  خصوصيات  إىل  املفتقر  الوجود  وهو  املجّرد:  الوجود  ج( 
والعرض واحلجم واجلرم  والطول  العمق  إىل  يفتقر  إّنه وجود جمّرد  أي  والربزخي، 
والتغيي والزمان وإمكانية االنقسام. هلذا وبسبب جتّرده من اخلصوصيات تلك سّمي 

بالوجود املجّرد]]].

]]]-راجع: حممد تقي مصباح اليزدي، تعليم الفلسفة: ج2، ص132.

]]]-راجع نفس املصدر.
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الوجود،  ممكن  قسمني:  إىل  ينقسم  نفسه  املجّرد  الوجود  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر 
هو  الوجود  وواجب  واملالئكة،  العقول  عامل  هو  الوجود  ممكن  الوجود.  وواجب 

وجود اهلل تعاىل.

أدّلة وجود الروح املجّردة]]]:

نتناول فيام ييل تقريرًا موجزًا ألدّلة جتّرد الروح:

أ( األدّلة العقلية والفلسفية:

نتناول هنا تقريرًا لعّدة أدّلة عقلية وفلسفية تثبت وجود الروح املجّردة وبقائها:

1 ـ التصّور املزدوج )العلم بتفاوت الروح والبدن(:

تنقسم إدراكات اإلنسان لنفسه إىل قسمني:

القسم األّول العلم باألعضاء املادية مثل: اليد، الرجل، لون الشعر، وزن البدن، 
وطوله وعرضه. ووجود العضو املحّدد الزم يف حصول هذه املعرفة.

واحلزن،  الفرح  والشجاعة،  اخلوف  مثل:  احلاالت  ببعض  العلم  الثاين  القسم 
العلم  إىل  حيتاج  ال  العلم  هذا  حتّقق  إّن  والرفض.  الرغبة  واملحبة،  واحلنان  البغض 

بوجود أي عضو.

»البدن«  إىل  اليد  مثل  األعضاء  ينسب  األّول  القسم  يف  اإلنسان  أّن  والالفت 
فيقول: يدي. يف حني أّن إدراكات القسم الثاين ال يمكنه أن ينسبها إىل »البدن«. فال 

]]]-منكرو جتّرد الروح قسامن: امللحدون وبعض املتكلمني واإلخباريني، ومن املعارصين املذهب التفكيكي. 

القسم األّول ينكر أصل املعاد، والقسم الثاين يقّسم الوجود املادي إىل كثيف كاجلسم الدنيوي، ولطيف 
)سيأيت  اجلسامين  باملعاد  بانحصاره  يعتقدون  الذين  الروحي  املعاد  ومنكرو  األخروي.  اجلسم  كروح 
توضيح ذلك يف الصفحات الالحقة( واألدّلة التي تثبت جتّرد الروح الواردة يف املتن ترّكز بمعظمها عىل 

القسم األّول من املنكرين.
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يقول مثاًل: بدين فرح أو مبغض. كام ال يصّح أن تنسب إىل هذه اإلدراكات صفات 
اليمني  االنقسام،  والعرض،  والعمق  الطول  واجلرم،  الوزن  مثل:  املاّدة  وخواص 

واليسار. ممّا يشّكل دلياًل آخر عىل التجّرد الوجودي هلذا القسم من اإلدراكات.

إىل  تعود  األخي  القسم  حاالت  مجيع  أّن  ندرك  النسبتني  هاتني  يف  نتأّمل  عندما 
ذات مركزية واحدة، وهي ذات ختتلف عن البدن وتفوقه، وهي ما يعرّب عنها بأنا أو 
البدن وأفعاهلا.  يؤّثر عىل أعضاء  الذي  القائد والسلطان  »الروح« والتي تؤّدي دور 
إذًا، فاإلنسان مرّكب من عنرصين أو ساحتني مها »البدن املادي« و»الروح« ويشعر 

اإلنسان هبذه الثنائية ويدركها.

الفيلسوف الغريب )رينيه ديكارت( يكتب يف تقريره هلذا الربهان:

 »يف البداية نجد أّن هناك تفاوتًا عظياًم بني النفس والبدن جلهة أّن اجلسم ال يقبل 
القسمة دومًا، ذلك أليّن عندما أتأّمل يف نفيس التي تفّكر ال يمكنني أن أمّيز أجزاءها، 
بل أعترب نفيس شيئًا واحدًا وتامًا، وإيّن عىل يقني أّنه إذا قطعت يدي أو قدمي أو أي 

عضو آخر من بدين فلن ينقطع بذلك يشء من نفيس«

يمكننا  والروح(  للبدن  املزدوج  )التصّور  السالف  الفلسفي  الدليل  إلثبات 
اإلشارة إىل بحوث بعض متخّصيص األعصاب والدماغ مثل )فيلد واكنر( وسنورد 

تقريره يف املقطع الرابع.

2 ـ انطباع الكبي عىل الصغي:

يستطيع اإلنسان أن يشاهد أشياء خمتلفة كالغابة، وعندها تنطبع يف ذهنه صورة 
لوجود خارجي )معلوم بالذات(. واألمر الالفت هو أّن اإلنسان عندما يرى صورة 
ذهنية فإّنه يراها بأبعادها الواقعية واخلارجية، وليس بأبعاد وحجم مصّغر. بينام الغابة 
أو املدينة عندما ترسم يف خريطة توضع بمقاييس مصّغرة جّدًا ليطلع عليها اإلنسان 
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الواقعية.  بأبعادها  الذهنية  أّن اإلنسان يدرك األشياء بصوره  بنظرة واحدة. يف حني 
لو  بالذات،  واملعلوم  الصورة  هبا  تتعّلق  التي  القّوة  أدق  بعبارة  أو  الذهن،  كان  فلو 
املنطبعة فيها،  الكبية  كانت مادّية للزم أن تكون أوسع مساحة وحجاًم من األشياء 
ذلك ألّن حديقة مساحتها ألف مرت يستحيل وضعها يف حديقة مساحتها عرشة أمتار، 
وبام أّن ذلك حاصل مع قّوة التصّور عند اإلنسان، فهذا يؤّكد وجود )الروح( املجّردة

3 ـ ثبات الصور الذهنية:

استنادًا إىل دراسات علامء الطبيعة، فإّن كّل أعضاء البدن وخالياه وحّتى الدماغ 
تتغّي وتتبّدل مع مرور الزمان كّل سبع سنوات تقريبًا، ذلك ألّن مجيع اخلاليا بحاجة 
للغذاء، واستهالك الغذاء يستلزم االحرتاق]]]. وهذا يعني أّن القّوة احلافظة للصور 
)مرور  السابق  األصل  ويشملها  مادية  كانت  لو  للدماغ(  العصبية  )اخلاليا  الذهنية 
الذهن من أخبار وذكريات  الدماغية( ملحيت مجيع معلومات  الزمان وتلف اخلاليا 
وصور ذهنية، وملا متّكن اإلنسان بعد عّدة سنوات من استحضار ذكرياته املسموعة 
أو املرئية، يف حني أّن ما حيدث هو العكس، ذلك أّن اإلنسان يستعيد ذكرياته وصوره 
الذهنية بإرادة بسيطة من دون استخدام األدوات املادية، ورغم مرور نصف قرن أو 
والتذّكر(  )املادة  كتابه  أثبت يف  الشهي  الفرنيس  العامل  برجسن(  )هنري  عليها.  أكثر 

جتّرد الروح من خالل مسألة »التذّكر« والذاكرة.

]]]-يقول )موليشوف( يف هذا املجال: »إّن بدننا يتغّي يف كّل شهر مّرة. ويعتقد )فلورانس( أّن كّل سبعة أعوام 

تتجّدد كّل خاليا بدننا«. )قاعدة الفالح: ص84/ نقاًل عن: حممد باقر رشيعتي السبزواري، املعاد من 
وجهة نظر العقل والدين: ص239/ مرتىض مطهري، جمموعة املؤلفات: ج11، ص451(.

البدن من دماغ وغيه )طبيعة احليوان:  تغيي كّل خاليا  الشهي )ليون ديني( يؤكد عىل  الفرنيس  الروح  عامل 
ص32/ اهلورمونات: ص11(. ومن خالل بحثي يف موقع غوغل وجدت أّن كّل خاليا اجللد والعظام تتلف 
خالل فواصل زمنية خمتلفة، وأّن اخلاليا العصبية الرمادية للدماغ ال تتلف، ويبقى عددها ثابتًا، وعندما تتم 
عملية االحرتاق ترتك الذرات مكانا خلاليا مشاهبة، أي تتم عملية تغيي واستبدال. ورغم ذلك يؤكد متخصصو 
العلوم الطبية عىل عدم وحدة اجلسم عند اإلنسان بعد مرور سبع أعوام )الدكتور مسعود النارصي، دكتوراه 
.)www.sina-soft .com عليا يف األساليب العددية يف معادالت التصدير من انكلرتا، موقع أدوات سينا



المعاد 20

املدجمة  األقراص  مثل:  احلواسيب  أجهزة  أنواع  يف  هذه  أيامنا  يف  ذلك  ونشاهد 
انقضت  فإذا  معّينة،  مّدة  إىل  والصور  املعلومات  تستطيع حفظ  التي  ديسك  واهلارد 

تلك املّدة انمحت املعلومات عنها.

ردٌّ عىل شبهة:

قد يّدعي أحد أّن اخلاليا العصبية تنقل معلوماهتا إىل اخلاليا اجلديدة قبل أن تتغّي 
القديمة وتتلف.

ويف اإلجابة نقول: إّن دراسات علامء الطبيعة أثبتت أّنه حّتى عندما ختتل اخلاليا 
العصبية التي تعتربحافظة للصور الذهنية، فإّن املعلومات السابقة تبقى ثابتة وحمفوظة 
عند اإلنسان. وهذا يدّل عىل أّن من حيفظ الصور الذهنية هي الروح وليس الدماغ. 
عنوانا  مقالة  يف   ،1988 مارس   ،162 العدد  واحلياة]]]،  العلم  جملة  يف  ذلك  جاء 

»الدماغ والتذّكر« الصفحة ]]]139.

واجلواب اآلخر حول تذّكر الصور السابقة سيأيت يف الرقم اآليت.

4 ـ تذّكر الصور السابقة:

املالحظة الدقيقة األخرى هي عالوة عىل ثبات الصور الذهنية، فإّن اإلنسان قادر 
عىل تذّكر الصور الذهنية السابقة رغم مرور عّدة عقود عليها، ويمكنه أيضًا أن جيري 

مقارنة وحتليل هلا، ويشعر بالسعادة أو احلزن من استعادهتا.

السؤال هو لو كانت كّل تلك املعلومات والصور الذهنية مادية، حّتى لو رصفنا 
تذّكرنا  التي  القّوة  هي  ما  لكن  املادية(  الصور  )زوال  السابق  اإلشكال  عن  النظر 

باملعلومات السابقة؟

.Science et vie-[[[

هلنري  والروح  اجلسم  بني  العالقة  عىل  إطاللة  والتذّكر  املادة  كتاب  عىل  بياين  قيل  عيل  مقدمة  عن:  ]]]-نقاًل 

ص20. برجسن، 
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فالصور الذهنية السابقة لإلنسان هي كمحتويات األجهزة الدقيقة بحاجة ملحّرك 
وعّلة إلعادة استعراضها وقراءهتا، متامًا كجهاز قراءة األقراص املدجمة.

قد يقال إّن حمّرك الصور السابقة يف الذهن هي خاليا عصبية خاّصة عندها يطرح 
هذا السؤال: ما هي عّلة حتريك العصب اخلاص؟

فإّن كان اجلواب هي املاّدة، عندئٍذ سيستمر السؤال املتسلسل حّتى ينتهي بوجود 
قّوة فوق املادة تسّمى بالفكر واإلرادة، ويف النهاية هي »الروح«.

عىل  املجّرد(  الروحاين  )الوجود  اإلرادة  تأثي  عىل  أكدوا  الطبيعة  علامء  بعض 
نشاطات أعصاب الدماغ، أي نظرية ثنائية الفهم واإلدراك يف الساحة البرشية، فها 

هو )أيان بربور( يقّرر يف هذا املجال:

إّن ثنائية اإلدراك بني الذهن والدماغ أمر يعتقده كثي من علامء الطبيعة املتخصصني 
العصبي  النشاط  أّن  احلارضين  العلامء  كّل  أذعن  بريطانية  ندوة  ففي  األعصاب.  يف 
للدماغ يتفاعل مع عامل الذهن االفرتايض. عىل سبيل املثال، فإّن )فيلد( يقول: »هناك 
عنرص روحاين ذو ماهية متفاوتة هو الذي يسيطر عىل هذه احلركة... إّنه يشء خمتلف 

يستقر بني مراكز احلّس والنشاط الذايت يدير ويدّبر هذه الدائرة«.

ويعتقد )أكلز(: إّن إرادة اإلنسان يمكنها أن تغلق املدارات العصبية من دون أن 
تتخّطى القوانني الطبيعية. ذلك ألّن هذه الطاقة موجودة يف إطار أصل عدم حتمية 
هايزنربغ. إّنه يقول: إّما أن يكون للذهن أثره عىل حوادث الكوانتوم الواحد )ويزداد 
أثرها من خالل عمل حتريكي( أو باحتامل أكرب أن يكون هناك استبدال مستمر يف كثي 
من مثل هذه احلوادث. ويف كال االحتاملني فإّن التصّورات تغّي النشاط بسبب عامل 

»غي طبيعي«]]].

]]]-أيان بربور، العلم والدين، ترمجة هباء الدين اخلرمشاهي: ص384ـ385.
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إذا  ـ  السابق  النظر عن اإلشكال  ـ بغض  املادية  القّوة  أّن  املالحظة األخرى هي 
قامت باستعادة الصور السابقة، فإّن املقارنة بينها وإصدار األحكام حوهلا أمر خارج 

عن قدرة املادة، ما سيأيت توضيحه تباعًا.

5 ـ التنسيق بني الصور الذهنية واحلكم عليها:

إّن اإلنسان يدرك ويتصّور صور خمتلفة ومتعّددة، ثّم يصدر حكمه عليها، فيدرك 
أّن تلكام الصورتني متشاهبتني أو متباينتني أو متامثلتني أو متساويتني، أمجل أو أبشع، 

أقدم أو أحدث.

عىل فرض أّن الصورة مادية وقد خزنت يف عضو مادي خاص كالعصب، وأّنا 
كصور احلاسوب جيري إدخاهلا ثّم ختزينها ثّم عرضها عند احلاجة، فهذا يقتيض أّنا ال 
تعرف شيئًا عن غيها كام هو حال الصور واألفالم يف احلاسوب أو آلة التصوير، لكن 
كام أرشنا فإّن قّوة اإلنسان وقدرته أوسع من ذلك، حيث جيري املقارنة وإصدار األحكام 
حول موضوعني أو أكثر، وهذا دليل عىل وجود ما هو أشمل وأوسع من الدماغ واخلاليا 

العصبية، إّنا قّوة موجودة تقوم بتنسيق الصور الذهنية، وهي قّوة جمّردة]]].

مالحظة:

إّن قضية كيفية العالقة بني البدن والذهن كانت طوال القرون املتامدية جمال بحث 
وجدل بني الفالسفة، لكن خالل القرون الثالثة األخية قام علامء النفس وفالسفة 
العلم وبصورة خاّصة يف »فلسفة الذهن« قاموا بتبيان العالقة بينهام، نحيل القارىء 

الفاضل وحمّبي هذه الدراسات إىل مصادرها]]].

]]]-راجع: حممد تقي مصباح اليزدي: تعليم الفلسفة: ج2، الدرس 49.

الثاين/  املاّدة والوعي: الفصل  ]]]-جون أر سيل، الذهن والدماغ والعلم: الفصل األّول/ باول رششلند، 

جولني جينز، منشأ الوعي: الكتاب األّول/ كيت ميسلني، إطاللة عىل فلسفة الذهن/ مايكل تالبوت، 
عامل اهلولوغرافيك، ترمجة داريوش مهرجويي/ عيل عابدي الشاهرودي، اجلو والزمان يف الفيزياء/ هنري 
البحث  البياين/ فرويد،  العالقة بني اجلسم والروح، ترمجة عيل قيل  املادة والذاكرة إطاللة عىل  برغسن، 

النفيس/ جون هرمان رندل، إطاللة عىل الفلسفة: ص192/ جملة النقد والرأي: العدد 35، و36.
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6 ـ تصّور العموميات أو الكليات:

تنقسم املفاهيم التي يتصّورها اإلنسان إىل قسمني: جزئي وعام أو كيل. فاجلزئي 
الذهن يف  اللذين عندما يشاهدمها  هو وجود خاص ومتعنّي مثل: احلسن واحلسني 

اخلارج يقوم برسم صورة هلام.

مفهوم  مثل:  أقسام،  ثالثة  إىل  بدوره  وينقسم  الكيّل،  أو  العام  الثاين هو  والقسم 
اإلنسان، مفهوم العلّية واملفهوم الكيّل. ويعرّب عن األّول أّنه »معقوالت أوىل« وعن 

الثاين أّنه »معقوالت ثانية فلسفية« وعن الثالث أّنه »معقوالت ثانية منطقية«.

العموم، لكن مكان  أو  الكلّية  بقيد  اخلارج  الثالثة هذه ال وجود هلا يف  األقسام 
اتصاف القسمني األوليني مثل: »حسن إنسان« و»األلف عّلة الباء« هو عامل اخلارج، 
مع وجود فرق هو أّن عروض القسم األّول واّتصافه يف اخلارج، أّما القسم الثاين فإّن 

عروضه ذهنية واّتصافه يف اخلارج.

القسم الثالث أي املفهوم الكيّل فإّن عروضه واّتصافه يف الذهن]]].

والسؤال املطروح هنا: أين هو موطن األمر الكيّل كاإلنسان الكيّل مثاًل ما دام غي 
موجود يف اخلارج بسبب قيد كّليته؟

حلول  عند  عليه:  اإلجابة  يف  القول  ينبغي  املادي«  »الذهن  موطنه  إّن  قيل  فإن 
اجلزئية  أي  املاّدة،  خصوصية  ستأخذ  للمحل  تبعًا  فإّنا  املاّدة  يف  الذهنية  الصورة 
أّن  وبام  »الكلّية«.  وصف  مع  يتالءم  ال  ما  وهو  املعنّي،  والوضع  بالقّلة  واالّتصاف 
الذهن  عىل  منطبعة  ليست  إّنا  ذلك  من  يعلم  بكلّيته،  احتفظ  قد  الكيّل«  »اإلنسان 

املادي، إذًا فوعاء الصورة الذهنية هو أمر وقّوة جمّردة اسمها »الروح املجّردة«]]].

]]]-لالطالع أكثر راجع: حممد تقي مصباح اليزدي، تعليم الفلسفة: ج1، الدرس 15.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج8، ص261 و280ـ290.
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سيأيت تباعًا توضيح ومالحظات أخرى حول الروح وإحضار األرواح يف فصل 
»املوت وعامل الربزخ« حتت عنوان »إحضار األرواح«.

ب( الشواهد العلمية والتجريبية:

وجود  إثبات  يمكن  املختلفة  والتجريبية  العلمية  والتوجهات  األدلة  خالل  من 
يدل عىل  البدن  وفناء  املوت  بعد  الروح  بقاء  إّن  اإلنسان.  بعد موت  وبقائها  الروح 

ثنائية البدن والروح ووجود الروح يف ما فوق الطبيعة، وهذا ما نوضحه باختصار:

1 ـ االرتباط باألرواح:

لو كانت حقيقة اإلنسان ووجوده مرتبطة باملاّدة واجلسم حرصًا، للزم أن تنتهي 
مجيع معلومات اإلنسان وما يملكه بمجرد موته وتلف خاليا دماغه؛ لكن االرتباط 
هو  واألخبار  للمعلومات  وتقديمهم  أرواحهم  وإحضار  املوتى  بأرواح  واالتصال 

أفضل دليل عىل بقاء الروح بعد املوت.

القرنني  خالل  أضحى  لكنّه  قديم،  أمر  هبا  واالتصال  األرواح  مع  االرتباط 
األخيين حمط أنظار علامء جتريبيني، بحيث شّكلت يف بعض الدول احتادات علمية 
)الوسيط(  بدور  متخّصص  شخص  فيها  يقوم  األرواح«]]]  »إحضار  عنوان  حتت 
عىل  امليت  ذلك  روح  وجتيب  األسئلة،  عليه  ويطرح  حمّدد  إنسان  روح  إلحضار 
األسئلة]]]. نشي هنا إىل )دانيال دانغالس هوم( املقيم يف أميكا خالل النصف الثاين 
من القرن التاسع عرش الذي ذاع صيته يف أميكا وأوروبا. وأقّر بأعامله اخلارقة للعادة 
وتواصله مع األرواح علامء من أمثال )السي ويليام كروكس( عامل الفيزياء والكيمياء 

الربيطاين الشهي وعضو االحتاد امللكي]]].

[[[-Spirtism.

]]]-أيزنغ واتسن، الروح والعلم احلديث، ترمجة حممد رضا غفاري: ص 65 و201.

كاظمي  العابدين  زين  ترمجة  جسد،  ال  روح  اإلنسان  عبيد،  رؤوف  و252/   211 ص  املصدر:  ]]]-نفس 

ص682. ج2،  اخللخايل: 
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متواترة  روايات  عّدة  ألفت  األرواح  مع  للتواصل  وإثباتًا  املوضوع  هلذا  تقريرًا 
وكتب متعّددة، نشيهنا إىل كتاب )الروح والعلم احلديث( وكتاب )اإلنسان روح 
ال جسد( حيث جرى تسجيل ردود األرواح عىل أسئلة الوسيط؛ بل جرى تصوير 
متّثل األرواح من خالل آلة تصوير خاّصة. وخالل العقود األخية ومع تطّور العلوم 

التطبيقية استطاع املتخصصون أن حيصلوا عىل بصامت األرواح أيضًا]]].

خالل العقود اخلمسة األخية اخرتع العلامء آالت تسجيل صوت يمكنها تلقي 
األموات  أصوات  تسجيل  خالهلا  من  متكنوا  منخفضة،  برتّددات  صوتية  أمواج 
الفيزيائي،  كار  فردبرت  يورغنزن،  فريدريك  إىل:  هنا  نشي  أن  يمكننا  وتلقيها. 
وكنستانتني روديو عامل النفس. وقام )روديو( بنرش كتابه عام )1969( يف أملانيا ذكر 

فيه نتائج دراساته. يقول الدكتور ليال واتسن يف هذا املجال:

مئات  أّن  ذلك  األصوات.  هذه  وجود  صحة  حول  شك  أي  هناك  يعد  »مل   
به  قمت  ما  وهذا  األصوات،  تلك  وسجلوا  فيها  بحثوا  العامل  أنحاء  من  الباحثني 

شخصيًا أيضًا« ]]].

هذا النوع من التواصل موجود أيضًا يف أوساط املسلمني والعلامء، إذ إّن بعض 
)العاّلمة  فمثاًل  األرواح.  مع  التواصل  عرب  العلمية  مشاكلهم  بحل  يقومون  العلامء 
الطهراين( ينقل عن )العاّلمة الطباطبائي( أن أحد تالمذة أخيه )السيد حممد حسن 
بإحضار  قام  تربيز  مدينة  يف  الفلسفة  ومنها  العلوم   يدّرس  كان  الذي  الطباطبائي( 

]]]-جتدر اإلشارة إىل أّن وجود اإلنسان يمتلك جساًم مثاليًا إىل جانب بدنه، ومتكن رؤيته كصور الرؤى الليلية، 

كام أّن الروح املجّردة يمكنها أن تتمثل، وقد دّلت العلوم التطبيقية والروحية عىل وجود جسم ألطف 
البالزما )آيزنغ واتسن،  أو حياة  بالبدن األثيي  الفعيل لإلنسان، وعرّبت عنه  املادي  وأرّق من اجلسم 
الروح والعلم احلديث، ترمجة حممد رضا الغفاري: ص44/ مايكل تالبوت، عامل اهلولوغرافيك، ترمجة 
كاظمي  العابدين  زين  ترمجة  جسد،  ال  روح  اإلنسان  عبيد،  رؤوف  ص234/  مهرجويي:  داريوش 

666 و882/ نارص مكارم الشيازي، عودة األرواح/ املعاد: ص200(. اخللخايل: ص 
]]]-أيزنغ واتسن، الروح والعلم احلديث، ترمجة حممد رضا الغفاري: ص65.
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أرواح معظم العلامء من أمثال )أفالطون( و)صدر املتأهلني( وطرح عليهم األسئلة. 
وينقل العاّلمة أّن أخاه أرسل له رسالة يذكر فيها أّنه أحرض روح أبيه، وأّن أباه المه 

لعدم إهدائه جزءًا من ثواب تأليف )تفسي امليزان(.

يضيف العاّلمة ويقول: لقد تعجبت عند قراءيت الرسالة، ألّنه ال أحد يعلم بذلك 
حّتى أخي، علاًم بأيّن مل أهديه ذلك أليّن مل أعتربه عماًل هامًا، لذلك قمت فورًا بإهداء 
ثواب تأليفه لروح والدي ووالديت. وما زاد يف تعجبي أّنني قبل أن أخرب أخي بإهدائي 
ثواب ذلك لوالدّي، أرسل إيّل أخي رسالة أخرى خيربين فيها أّنه أحرض روح والدي 

ثانية، وأّنه يشكرين عىل هذه اهلدية]]].

2 ـ املوت املؤقت:

عندما يقع حادث سي أو يصاب املرء بسكتة قلبية حتصل عنده حالة غيبوبة كاملة. 
ويمكن اإلدعاء بأّن روح ذلك املرء قد غادرت بدنه، لكنّه بعد مّدة تعود إليه الروح 

ويستعيد وعيه، وتعرّب العلوم الروحية والطبية عن تلك احلالة بـ »أوتوسكويب«]]].

األمر املهم هو أّن بعض الناس يتذكرون ما جرى خالل فرتة غيبوبتهم من أمور 
مشرتكة فيقولون مثاًل: كنت أرى جسدي وبكاء احلارضين.

كتاب  أورد يف  الفلسفة،  الدكتوراه يف  نفيس حائز عىل  )ريموند مودي( طبيب   
)احلياة بعد املوت( إحصاًء هلذه احلاالت]]].

 )ميشال سابون( عامل آخر أجرى مقابالت مع )116( شخصًا من هكذا أشخاص 
طوال مخسة أعوام، ربع هؤالء حتّدثوا عن ما شاهدوه خالل إغامئهم وغيبوبتهم]]].

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، موسوعة معرفة املعاد: ج1، ص184.

Autoscopy-[[[

]]]-مايكل تالبوت، عامل اهلولوغرافيك، ترمجة داريوش مهرجوئي: ص332.

]]]-راجع: جوديت هوبر وديك تريس، عامل الدماغ املدهش: ص557 ـ 569/ أمحد الواعظي، اإلنسان يف 

ص88. اإلسالم: 
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من الواضح أّنه لو كانت حقيقة اإلنسان وقّوة إدراكه ومعرفته منحرصة يف جسمه 
وبدنه املادي، وعىل فرض أّن مجيع قوى البدن وأعضائه بام يف ذلك الدماغ واحلواس 
اخلمسة تتوّقف وتتعّطل يف حالة الغيبوبة أو األوتوسكويب، ال يوجد أي تربير لتذّكر 
من  أشمل  هي  التي  الروح  بوجود  اعتقدنا  إذا  لكن  لسالمته.  فقدانه  بعد  اإلنسان 

الوجود املادي للبدن، عندئٍذ نجد تربيرًا للحاالت املذكورة آنفًا.

الرؤيا الصادقة:

يشاهد  أو  مستقبلية،  أو  ماضية  حوادث  عىل  أحيانًا  اإلنسان  يّطلع  النوم  خالل 
أماكن تثبت له صحة ذلك ومطابقته للواقع اخلارجي فيام بعد. ولعل مثل هذه الرؤى 
حتصل لإلنسان نفسه أو لبعض أقاربه. نشي هنا إىل رؤيا مشهورة آلية اهلل العظمى 

السيد املرعيش النجفي رأى فيها الشاعر شهريار، يقول:

»توسلت لياًل أن أرى أحد أولياء اهلل يف منامي. ويف الليلة ذاهتا رأيت يف املنام أيّن 
جالس يف زاوية من مسجد الكوفة، وهناك أمياملؤمنني عيل 7 مع مجاعة. قال أمي 
املؤمنني: ائتوين بشعراء أهل البيت. فأتوه بعّدة شعراء عرب. ثم قال: ائتوين بشعراء 
قال:  عندها  الفارسية.  اللغة  شعراء  من  وعّدة  املحتشم  فجاء  أيضًا.  الفارسية  اللغة 
أين هو شهريارنا؟ فأتى شهريار. خاطب أمي املؤمنني شهريار قائاًل: أسمعنا شعرك. 

فأخذ الشاعر شهريار ينشد:

عيل أي مهاي رمحت توچه آيتي خدا را

كه به ما سوا فكندي مهـه سايـه مها را

يقول السيد املرعيش النجفي: عندما أنى شهريار قصيدته استيقظت من نومي، 
ومل أكن قد رأيت شهريار من قبل ومل أعرفه. ويف النهار سألت: هل عندنا شاعر اسمه 

شهريار؟
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قيل يل: نعم إّنه شاعر يقطن يف تربيز.

قلت هلم: ادعوه نيابة عنّي ليأيت إيّل يف قم.

ينشد  املنام  رأيته يف  الذي  الشخص  نفس  أيام جاء شهريار، فوجدته  عّدة  وبعد 
فتعّجب  رمحت(؟  مهاي  أي  )عيل  قصيدة  نظمت  متى  فسألته:   .7 املؤمنني  ألمي 
هذه  أعط  مل  أليّن  القصيدة؟  هذه  نظمت  قد  أيّن  علمت  أين  من  وسألني  شهريار 

القصيدة ألحد، ومل أحّدث أحدًا هبا.

يقول السيد املرعيش النجفي لشهريار: قبل عّدة لياٍل رأيت يف املنام أيّن يف مسجد 
البيت.  أهل  بشعراء  يأتوه  أن  فطلب  موجودًا،  كان   7 أمياملؤمنني  وأّن  الكوفة، 
الفارسية.  اللغة  بشعراء  ائتوين  املؤمنني:  أمي  قال  ثّم  العرب.  شعراء  من  مجع  فجاء 
فجاء هؤالء أيضًا. ثّم قال: أين شهريارنا؟ ائتوين بشهريار. فجئت أنت أيضًا. عندها 
قال لك: أنشد قصيدتك يا شهريار. فرشعت بإنشاد قصيدة حفظت مطلعها. فتأّثر 
شهريار كثيًا وقال: نظمت قصيديت يف الليلة الفالنية وكام ذكرت لك مل أخرب أحدًا 

بنظمي هلا.

قال السيد املرعيش النجفي: عندما ذكر شهريار تاريخ وساعة نظمه للشعر تبنّي أيّن 
قد شاهدت تلك الرؤيا يف نفس الوقت الذي أنى شهريار آخر عجز من قصيدته«.

4 ـ االسترشاف:

أضحى االسترشاف للمستقبل أو توّقع املستقبل يف الغرب املعارص فرعًا من علم 
امليتابسيشيك وإدراكات ما فوق احلس، ويؤيده علامء من أمثال: الدكتور الكسيس 

كارل]]] وهانس يورغن آيزنك]]].

]]]-راجع: الكسيس كارل، اإلنسان ذلك املوجود املجهول: ص140.

]]]-راجع: هانس يورغن آيزنك، الصحيح وغي الصحيح يف علم النفس، ترمجة إيرج آيني: ص92.
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توّقع  عىل  القدرة  يمتلكون  الناس  بعض  فإّن  املتعّددة  الوقائع  بعض  إىل  استنادًا 
ـ   1503( نوسرتداموس  تنبؤات  هناك  الغرب  ففي  القريبة.  أو  البعيدة  احلوادث 
موقعة  غي  رسالة  عىل  العثور  الباستيل،  سجن  سقوط  ومنها:  املدهشة،   )1566
لقبه اجلديد وعودته من  الثوار،  نابليون وانتصاره عىل  فرنسا، ظهور  يف خزنة ملك 
املنفى، حرب األسد الشاب )إشارة إىل القائد الشاب الفرنيس هنري الثاين( وفقأ عني 

امللك وموته بسبب العملية اجلراحية]]].

األمر الالفت أّنه نسب نبوءاته إىل نور اهلل ولطفه]]].

ويف أوساط العلامء والعرفاء املسلمني هناك نبوءات كثية منها: اإلخبار عن وفاة 
الشيخ حممد  العاّلمة األستاذ  ينقل  املثال  أو وفاة آخرين، عىل سبيل  الشخص نفسه 

تقي اجلعفري:

الدرس  الطالقاين، عطل األستاذ  املال تقي  النجف أدرس عند   »عندما كنت يف 
يف أحد األيام، وعندما أرصرت عليه أن خيربين عن السبب قال: لقد ذهب الطالقاين 
وفاته.  قرب  عن  خيربين  أّنه  أدركت  اجلملة  هذه  سمعت  أن  بمجرد  ِجالله.  وبقي 

فطلبت منه أن يعظني فقال:

تارسد دستت به خود شو كـارگر           چوفتى ازكار خواهى زد به رس]]]

هذه احلقائق هي أفضل دليل وشاهد عىل أّن حقيقة اإلنسان ال تنحرص بجسمه 
املادي، بل هناك وراء ستار هذا البدن الرتايب حقيقة اسمها »الروح« لذلك يستطيع 
اإلنسان أحيانًا أن يّطلع عىل أمور مستقبلية غيبية من خالل وجود فيه هو أبعد من 
فقط،  املادي  والدماغ  املادة  وجود  يف  منحرص  اإلنسان  أّن  نعترب  عندما  لكن  املادة. 

]]]-راجع: ريدرز داجيست بوك، عامل العجائب، ترمجة ارغوان وشهكام جوالئي: ص153 وما بعدها.

]]]-راجع: رشف الدين األعرجي، حتليل لنبوءات نوسرت داموس: ص17.

]]]-سمعت هذه القصة منه شخصيًا.
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يستطيع  قد  املادي  الدماغ  ألّن  ذلك  املذكورة،  املعلومات  تفسي  نستطيع  ال  عندئٍذ 
االحتفاظ باملعلومات السابقة، وتذكرها واستعادة تلك املعلومات، لكنّه عاجز عن 

تنبؤ املستقبل]]].

• الثاين ـ إمكانية املعاد: 	

املعاد بمعنى حياة الناس بعد املوت، وإعادة الروح إىل البدن الدنيوي هل هو أمر 
ممكن؟

عندما ندّقق يف هذا السؤال نجد فيه أمرين يمكن حتليلهام، األّول وجود الروح 
وبقائها بعد املوت. والثاين انبعاث البدن الدنيوي وعودته بعد فنائه.

حتدثنا يف البحث السابق عن إثبات جتّرد الروح، واّتضح لنا أّن الروح هي حقيقة 
جمّردة ال يفنى وجودها مع موت البدن، ذلك ألّن املوت يعني موت البدن وفساده 
هذه  تعميم  فإّن  لذا  املادة،  صفات  من  والتغّي  والفساد  الفناء  وأّن  الروح،  وليس 
عند  احلقيقة  ففي  دليل،  إىل  حيتاج  أمر  الروح«  هو  »جمرد  آخر  وجود  عىل  الصفات 
حصول املوت لن متوت الروح لنبحث يف إمكانية بقائها وحياهتا بعد املوت. كام إّن 
الروح وليس إىل إمكانية حياهتا  بقاء  أدلة إحضار أرواح األموات وغيها تشي إىل 

فقط، وقد وضحنا ذلك سابقًا.

إمكانية عودة احلياة للبدن الدنيوي:

وضع بعضهم شبهة حول عدم إمكانية عودة احلياة إىل البدن املادي يف البعث بعد 
املوت ومل يركز عىل الروح، واعترب أّن جتديد البدن اجلسامين وإحياءه )املعاد اجلسامين( 

أمر حمال. لذلك نشي هنا إىل بعض املالحظات يف نقد هذه الشبهة:

]]]-لالطالع أكثر راجع: نارص مكارم الشيازي، املعاد وعامل ما بعد املوت: ص186ـ226.
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1 ـ الروح هي حقيقة اإلنسان:

إّن حقيقة اإلنسان والركن األساس يف وجوده هي الروح وليس اجلسم املادي، 
فللروح حقيقة ثابتة طوال احلياة وبعد املوت. ونسبة البدن إىل الروح كنسبة املالبس 
إىل البدن، وإذا ما تغّيت املالبس فلن تتغّي شخصية اإلنسان. لذلك لو افرتضنا أّن 
عني بدن اإلنسان الدنيوي مل خيلق جمددًا، وأّن الروح ستحل يف بدن آخر مشابه للبدن 
الدنيوي السابق، أو حّتى حتل يف بدن آخر متفاوت عن السابق فليس هناك أي خالف 
وتباين حول حقيقة اإلنسان وبدء حياته اجلديدة يف عامل اآلخرة، كّل ما يف األمر أّن 

هذا اإلنسان سيبدأ حياته اجلديدة بزي جديد.

2 ـ إمكانية إعادة البدن الدنيوي عىل القادر املطلق:

اهلل  عىل  ممكن  أمر  وتفككه  فنائه  بعد  لإلنسان  الدنيوي  البدن  تكوين  إعادة  إّن 
القادر املطلق عىل كّل يشء، وهناك شواهد نوردها تدل عىل إمكانية ذلك:

أ( اخللق من العدم:

إّن عامل اإلمكان واملادة ومن مجلة ذلك البدن، ألّنه يتصف باإلمكان واحلدوث 
الذايت فهو مسبوق بالعدم، وخالقه ومبدعه املبارش أو غي املبارش هو اهلل. لذا، فإّن 
اهلل القادر عىل خلق البدن من العدم أو من قطرة ماء هو باألوىل قادر عىل مجع أجزائه 
املتالشية. وبعبارة أخرى، فإّن استبعاد اخللق االبتدائي للعامل وللبدن من العدم هو 
أوىل من استبعاد اخللق الثانوي ومجع أجزاء البدن. رغم أّن كال األمرين سهل عىل 

اهلل القادر املطلق.

ذكر القرآن الكريم هذه الشبهة ورّد عليها]]]:

]]]-راجع اآليات: اإلرساء 49/مريم 66/ هود 7/ الرعد 5.
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(َكام َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن) ]األعراف 29[.

َي َبناَنُه ) ]القيامة  ( َأَيَْسُب اإِلْنساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعظاَمُه * َبىل قاِدِريَن َعىل َأْن ُنَسوِّ
3ـ4[.

وهناك آية أخرى تستدل عىل قدرة اهلل املطلقة عىل خلق البدن واملعاد بخلقه تعاىل 
للساموات واألرض:

الَُّق  ُلَق ِمْثَلُهْم َبىل َوُهَو اخْلَ امواِت َواألَْرَض بِقاِدٍر َعىل َأْن َيْ (َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ
اْلَعلِيُم ) ]يس 81[.

ب( حصول اليشء أفضل دليل عىل إمكانه:

إّن أفضل دليل عىل إثبات إمكان حصول اليشء هو حصوله يف اخلارج. ورغم أّن 
أصل القيامة وإعادة إحياء األبدان يوم القيامة مل حيصل، لكن بام أّن اإلنكار واالستبعاد 
قد ركزا عىل حصول أساس إمكانية إحياء البدن الدنيوي لإلنسان وخلقه، لذا، فإّن 
حصول مثل ذلك ونظائره يثبت أصل إمكانية حصوله، ذلك ألّن حكم األمثال فيام 

جيوز وال جيوز سواء.

واألشجار  األرض  أّن  نجد  والطبيعة،  والنباتات  األعشاب  عامل  إىل  نظرنا  إذا 
لكنّها  الشتاء،  وحلول  اخلريف  فصل  بدء  مع  واحلياة  النمو  مرحلة  تفقد  والنباتات 

تستعيد حياهتا ونموها بعد بدء فصل الربيع.

الورود  هذه  كّل  عنها  خترج  كيف  امليتة  واملاء  الرتاب  مادة  يف  يومًا  فّكرنا  هل 
والنباتات واألشجار املثمرة بالفواكه املتنوعة وامللونة؟ فهل اهلل القادر عىل كّل هذه 

األعامل املدهشة عاجز عن إحياء األبدان امليتة التي حتّولت إىل تراب؟

بعض اآليات القرآنية استشهدت بعامل الطبيعة إلثبات املعاد:
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(َفاْنُظْر إىِل آثاِر َرْحَِت اهللِ َكْيَف ُيِْي األَْرَض َبْعَد َمْوِتا إِنَّ ذلَِك َلـُمْحِي امْلَْوتى َوُهَو 
َعىل ُكلِّ َشْ ٍء َقِديٌر ) ]الروم 50[. 

َرُجوَن) ]الزخرف  نا بِِه َبْلَدًة َمْيتًا َكذلَِك ُتْ امِء َمـاًء بَِقَدٍر َفَأْنرَشْ َل ِمَن السَّ (َوالَِّذي َنزَّ
.]11

الدليل الثاين عىل إمكانية حصول عودة الوجود واحلياة هو سؤال النبي إبراهيم 
7 هلل عن كيفية إحيائه املوتى، وأمر اهلل له أن يذبح أربعة من الطي، وأّن يوزع قطع 
أربعة  باسمه عىل  كّل طي  ينادي  ثّم  نقاط،  أربعة  بعد خلطها ويضعها يف  أجسادها 
السابق  لتشّكل اجلسم  النقاط األربعة وجتتمع  لتنهض أعضاء كّل طي من  مراحل، 

وتعود إليه الروح واحلياة:

َولكِْن  َبىل  قاَل  ُتْؤِمْن  َوَلْ  َأ  قاَل  اْلـَمْوتى  ُتـْحِي  َكْيَف  َأِرِن  إِْبراِهيُم َربِّ  قاَل  (َوإِْذ 
ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ  َأْرَبَعًة ِمَن الطَّرْيِ َفُصْ لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي قاَل َفُخْذ 

ُجْزءًا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعيًا َواْعَلْم َأنَّ اهللَ َعِزيٌز َحكِيٌم) ]البقرة 260[.

الدليل الثالث هو إحياء بعض األنبياء للموتى بإذن اهلل:

فمن معجزات السيد املسيح 7 إحياء املوتى: (َوُأْبِرُئ األَْكَمَه َواألَْبَرَص َوُأْحِي 
اْلـَمْوتى بِإِْذِن اهللِ ) ]آل عمران 49[. 

والنبي عزير 7 الذي تساءل عن كيفية إحياء املوتى، فأماته اهلل بقدرته مائة عام 
ثّم أحياه: (َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعىل َقْرَيٍة َوِهَي خاِوَيٌة َعىل ُعُروِشها قاَل َأنَّى ُيْيِي هِذِه اهللُ َبْعَد 

َمْوِتا َفَأماَتُه اهللُ ِماَئَة عاٍم ُثمَّ َبَعَثُه ) ]البقرة 259[.

ويف زمان نبي اهلل موسى 7 ُقتل رجل ثري، ومل ُيعرف قاتله، فأمرهم اهلل تعاىل 
بذبح بقرة، ورضب املقتول ببعض أعضاء تلك البقرة، فعاد إىل احلياة وأخربهم باسم 

قاتله:
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ُبوُه بَِبْعِضها  اَرْأُتْم فِيها َواهللُ ُمِْرٌج ما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن * َفُقْلنا اْضِ (َوإِْذ َقَتْلُتْم َنْفسًا َفادَّ
ُكْم َتْعِقُلوَن )]البقرة 72ـ73[. َكذلَِك ُيِْي اهللُ اْلـَمْوتى َوُيِريُكْم آياتِِه َلَعلَّ

مادية  رؤية  اهلل  يروا  أن   7 موسى  النبي  أصحاب  من  سبعون  طلب  وعندما 
بأعينهم، فشاهدوا النور والتجيّل اإلهلي فصعقوا وماتوا، ثّم أحياهم اهلل ثانية بطلب 

من نبّيه وكليمه موسى 7: 

اِعَقـُة َوَأْنُتْم  (َوإِْذ ُقْلُتْم يا ُموسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللَ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ
ُكْم َتْشُكُروَن) ]البقرة 55 ـ 56[. َتنُْظُروَن * ُثمَّ َبَعْثناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوتُِكْم َلَعلَّ

3 ـ اعرتاف العلم بتجّدد حياة البدن الدنيوي:

العلوم التطبيقية املختلفة مل تعد تعترب تركيب ومجع البدن الدنيوي وإعادته أمرًا 
ممتنعًا وحماالً؛ بل قامت بإثبات شبيه ذلك يف جماالت علمية خمتلفة، أسهمت يف تبيان 

املعاد اجلسامين علميًا إىل حد ما:

* أصل بقاء املادة والطاقة: خالل القرن املايض كان العلامء التطبيقيون يظنون أّن 
التغيات الكيميائية التي حتدث مثل احرتاق الشجرة يؤّدي إىل فناء بعض وجودها 
املادي، لكنّهم خالل العقود األخية أثبتوا أّن املادة ال تفنى أبدًا؛ بل تنتقل من حالة 
بعض  يعيدوا  أن  العلامء حاليًا  واستطاع  إىل طاقة]]].  النهاية  وتتحّول يف  أخرى،  إىل 

الصور املتغية إىل حالتها السابقة، وأبسطها حتويل البخار إىل ماء. 

* إمكانية جتديد احلياة: بعد تطّور العلوم الطبية استطاع املتخصصون أن يعيدوا 
آثار احلياة مليكروبات ماتت منذ ماليني السنني، حيث استطاع مثاًل الدكتور ديروسكي 

فعل ذلك من داخل صخور ملحية يف أملانيا وكندا وسيبييا الروسية]]].

إىل طاقة وسّمي  املادة  قانون حتّول  إبداع  ثّم جرى  املادة،  بقاء  قانون  اكتشف )الوازيه(  1789م  ]]]-يف عام 

)ماترياليزسيون(.
]]]-جملة رسالة اإلسالم، السنة السابعة، العدد 11: ص71 نقاًل عن: حممد باقر رشيعتي السبزواري، املعاد يف 

نظر العقل والدين: ص200.
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)أفق  كتابه  يف  أتينغر  روبرت  الدكتور  أوردها  فرضية  حاليًا  الطب  علم  ويطرح 
البقاء( تقول هذه الفرضية يمكن جتميد اإلنسان يف كبسوالت خاّصة داخل آزوت 
سائل متجمد إلحيائه بعد سنني مديدة]]]. وعليه، فإّن املوت وفساد البدن وتفّسخه 
ال يعني فناء وجوده؛ بل يعني تغّي صوره وعنارصه املختلفة]]]. وإذا كان إعادة إحياء 
املوجودات أمرًا ممكنًا للبرش بعلمهم املحدود، وهو ما حصل يف بعض األحيان، فإّن 

مجع بدن اإلنسان وإحياءه أمر ممكن وسهل عىل اخلالق القادر املطلق.

• الثالث ـ رضورة املعاد: 	

ومن اإلشكاالت املطروحة حول املعاد السؤال عن ما هي الرضورة يف حتّققه ما 
جعل اهلل خيرب عن وقوعه يف كتبه الساموية؟ ويف الرّد عىل هذا السؤال مالحظات عّدة:

1 ـ صفة احلكمة اإلهلية:

ثبت يف الفلسفة والكالم أّن اهلل يمتلك صفات كاملية منها احلكمة، ما يستدعي أن 
تكون أعامل اهلل حكيمة وذات غاية. وبام أّن اهلل كامل مطلق، لذا، فإّن غايته يف أفعاله 

هي )إيصال كّل ممكن إىل غايته(]]] ليبلغ اخللق الكامل.

إىل قسمني: كافر وظامل ومذنب، ومؤمن ومظلوم  الدنيا  الناس يف هذه  وينقسم 
وصادق ومستقيم.

ثّم  والظلم،  والذنوب  الكفر  القصية  يرتكبون يف حياهتم  اهلل برشًا  أن خيلق  أّما 

]]]-صحيفة كيهان، 1967/7/9، العدد 7178 نقاًل عن: حممد باقر رشيعتي السبزواري، املعاد يف نظر العقل 

والدين: ص201.

7: »كّل  الصادق  القرب قال اإلمام جعفر  امليت يف  الزنديق حول فساد بدن  ]]]-يف معرض رّده عىل شبهة 

ذلك يف الرتاب حمفوظ عند من ال يعزب عنه مثقال ذرة يف ظلامت األرض« )حممد باقر املجليس، بحار 
ص199(. ج3،  األنوار: 

]]]-مرتىض املطهري، املالحظات: ج7، ص107.
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هذا  مثل  فإّن  املطلوبة،  والغاية  الكامل  بلوغ  دون  وجودهم  وأساس  حياهتم  ينهي 
الفعل ال يتناسب مع صفة احلكمة اإلهلية.

وفئة أخرى تقيض حياهتا بالعبادة واالستقامة وتتحمل أنواع اآلالم والعناء ويقع 
ال  أيضًا  هذا  والكامل،  السعادة  نيل  دون  من  حياهتم  ملفات  ختتم  ثّم  الظلم،  عليها 

يتناسب مع صفة احلكمة اإلهلية.

إذًا ال بد من وجود عامل آخر اسمه »املعاد« وهو رضوري والزم من أجل حتّقق 
احلكمة اإلهلية جتاه البرش. 

رضورة  إثباهتم  يف  اإلهلية«  »الرمحة  صفة  عىل  املعارصين  بعض  استند  مالحظة: 
املعاد: 

َة َلَيْجَمَعنَُّكْم إىِل  ْحَ امواِت َواألَْرِض ُقْل هللِ َكَتَب َعىل َنْفِسِه الرَّ (ُقْل لِـَمْن ما ِف السَّ
َيْوِم اْلِقياَمِة ال َرْيَب ) ]األنعام 12[ ]]]. 

لكنّنا رصفنا النظر عن توضيحه الشرتاكه مع برهان احلكمة يف كيفية االستدالل.

2 ـ برهان احلركة:

بسبب  الدنيا  يف  يتحّقق  ال  الثابت  واملقصد  والتغيي،  احلركة  عامل  هو  الدنيا  عامل 
تالزمها مع احلركة والتغيي، لذا، فإّن مقصد اإلنسان هذا سيتحّقق يف عامل اآلخرة، 

وإالّ فإّن نظام الدنيا واإلنسان سيكون عبثًا ولغوًا]]].

]]]-راجع: عبداهلل جوادي اآلميل، عرشة مقاالت حول املبدأ واملعاد: ص289/ جعفر السبحاين، اإلهليات: 

النعم  وإفاضة  الرمحة  نفسه  عىل  أوجب  قد  تعاىل  اهلل  كان  ملا  أّنه  االستدالل  وخالصة  ص175.  ج4، 
املختلفة عىل عموم عباده، وهذا األمر مل يتحقق يف الدنيا، لذا ال بد من وجود عامل آخر لتحّقق هذا الوعد 

اإلهلي.
]]]-»األمور املتغية التي تنتهي بالفناء والبطالن وال تنتهي بالثابت يصدق عليها أنّا لعب وعبث باطل، لكن 

إذا كانت نايتها إىل غاية ومقصد عندئٍذ يصبح هلا معنى وال تعود هباًء. وبعبارة أخرى، فإّن الطبيعة التي 
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وقد أكد القرآن الكريم عىل هذا الدليل: 

ُكْم إَِلْينا ال ُتْرَجُعوَن ) ]املؤمنون 115[. (َأَفَحِسْبُتْم َأنَّام َخَلْقناُكْم َعَبثًا َوَأنَّ

3 ـ الفطرة:

احلياة  فإّن  أخرى،  وبعبارة  اخلالدة،  باحلياة  وتعّلق  حب  إنسان  كّل  فطرة  يف 
لإلنسان،  الذاتية  الغايات  ومن  فطري  أمر  والفناء  املوت  عن  واالبتعاد  الرسمدية 
لكن احلياة اخلالدة ال تتيرّس يف هذه الدنيا. ومن ناحية أخرى، فإّن اإلنسان إذا مل ينل 
غايته وفطرته هذه يف عامل اآلخرة، فإّن وجود مثل هذه الفطرة التي ال قيمة هلا تصبح 
كطباعة العملة الورقية من دون ضامنة، وهو أمر ال يليق باهلل احلكيم القـادر الفياض. 

وقد استند بعض الفالسفـة إىل هذا الربهان]]].

تقرير جديد )ضورة املتعلق اخلارجي للفطرة: التضايف(:

اإلهلية  الكامل  صفات  عىل  اعتامدًا  الفطرة  برهان  أساس  عىل  قام  السابق  التقرير 
ومن ذلك احلكمة، وهناك تقرير جديد آخر نوضحه:

توجد يف النظام الداخيل لإلنسان سلسلة من امليول والتجاذبات واإلرادة، يدفع 
اإلنسان غريزيًا لتلبيتها، حيث جيوع اإلنسان ويعطش، ولدى اإلنسان غريزة جنسية 

مع بدء مرحلة البلوغ، يسعى اإلنسان لتلبيتها، وهناك ميول أخرى.

عندما ننظر إىل الطبيعة نجد أّن عامل اخلارج يمتلك متعلق تلك امليول والرغبات 

تتغّي وتطوي املنازل دومًا... واآلخرة وامللكوت هي املقصد. وأّي سفر وحركة هلا مقصد وهدف فليس 
طي منازله عبثًا وباطاًل. أّما إذا مل يكن هناك مقصد فسيكون كعمل األطفال، والذي ال يؤمن باآلخرة 
العامل وعمله والوالدة والقتل واإلخفاء، عمله كصانع االكواز الذي يصنعها ثّم حيطمها، كّل  أّن  يرى 

يشء عنده سي وعناء وهلاث...« )مرتىض املطهري، املالحظات: ج7، ص108(.
ج2،  الدين:  أصول  يف  اليقني  علم  الكاشاين،  فيض  حمسن  ص241/  ج9،  األسفار:  املتأهلني،  ]]]-صدر 

.187 ـ  ص186  حديثًا:  األربعون  اخلميني،  املوسوي  اهلل  روح  السيد  ص837/ 



المعاد 38

غريزته  إشباع  عامل  اخلارجي  العامل  يف  البالغ  اإلنسان  جيد  فمثاًل  تأمينها،  وأساس 
اجلنسية.

الالفت أّن اإلنسان بوصوله إىل متعلق ميوله املذكورة يصل حالة اإلشباع ويقتنع 
تأمينها وأساسه  متعلق  أّن  يدرك  ميول أخرى  اإلنسان  لدى  نال مقصوده، لكن  أّنه 
املادة، كنيل الكامل املطلق الذي ال يتحقق  املادي؛ بل يف عامل ما فوق  العامل  ليس يف 
باملعشوق واملحبوب املادي، لذا، فإّن اإلنسان يبحث عن املعشوق واملحبوب املطلق، 
القسم  كان  وإذا  الكامل.  بطلب  حّسه  هو  الواقعي  ومتعلقه  ضالته  إّن  احلقيقة  يف 
من  الثاين  القسم  فإّن  اخلارجي؛  العامل  يف  جيدها  لإلنسان  الداخلية  امليول  من  األّول 
ميول اإلنسان ينبغي أن تكون كذلك، ذلك ألّن كال القسمني مها من امليول الغريزية 

لإلنسان، وهي وصف يعكس الواقع، وال يمكن الفصل بني امليول الغريزية.

وبتعبي منطقي، فإّن هناك نسبة تضايف بني العاشق واملعشوق واملحبة واملحبوب، 
وجود  يقتيض  األّول  وجود  يكون  حيث  والتحتية  الفوقية  أو  األخوين  بني  كالنسبة 
ثاٍن آخر بالفعل من سنخه. عىل هذا األساس، بام أّن اإلنسان يعشق بالفعل معشوقًا 
وحمبوبًا كاماًل، ينبغي أن يكون متعلقه أيضًا موجود يف عامل الواقع وليس يف الذهن 

فقط. أخذ هبذا التقرير واعتمده مجع من املعارصين]]].

يف هذا املجال كتب األستاذ اجلوادي اآلميل:

بني العاشق واملعشوق هناك تضايف وتالزم كالعامل واملعلوم. وحيثام كان ملفهوم 
كان  إذا  إذًا،  بالفعل.  مصداق  أيضًا  املعشوق  ملفهوم  كان  بالفعل،  مصداق  العاشق 
إليه معشوقه  الفرد مشتاقًا وعاشقًا بالفعل للكامل املحض والالحمدود، فإّن املشتاق 
أي: الكامل املحض سيكون موجودًا بالفعل، ذلك لوجود تضايف ويف النتيجة تالزم 
بني العاشق بالفعل واملعشوق بالفعل ـ والذي هو هاهنا الكامل الرصف ـ وال يمكن 

]]]-نقاًل عن: السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، األربعون حديثًا: ص156.
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بالقّوة  أو موجودًا  أساسًا  بالفعل موجودًا واملعشوق غي موجود  العاشق  يكون  أن 
فقط]]].

ما ذكرناه كان توضيحًا لعالقة التضايف بني ميل املحبة والعشق ومتعلقه. ومتكن 
االستفادة من هذا االستدالل من أجل إثبات واجب الوجود، وإلثبات وجود احلياة 
امليل  تبيان  التوضيحات تصلح يف  األخروية. عني هذه  الرسمدية  احلياة  أي  اخلالدة 
األمل  حّسه  يف  بالفعل  يمتلك  اإلنسان  ألّن  ذلك  اخلالدة،  باحلياة  واألمل  والغريزة 
إذًا البّد من حتّقق وجود نسبته األخرى، أي: وجود عامل اآلخرة  بمثل تلك احلياة، 

بوصفه الرسمدي يف عامل اخلارج لتصدق عليهام عالقة التضايف]]].

4 ـ العدالة:

واملجاهدة  العبادة  أهل  من  مؤمنة  فئة  فئتني،  إىل  ينقسم  اإلنسان  فإّن  ذكرنا  كام 
والعقاب  الثواب  يتحّقق  وال  املعايص.  ترتكب  ظاملة  وفئة  مظلومني،  يكونون  وقد 
لكال الفئتني يف الدنيا، فمثاًل املؤمن الذي قىض حياته يف االستقامة والعبادة املستمرة 
يتحّقق  كيف  باألمراض،  مبتىل  ولعله  الفقي  والعيش  الكثي  والصوم  الليل  كتهّجد 

ثوابه يف الدنيا بموته؟

وقاتل  والطغيان  املعايص  ومرتكب  والظامل  اليسء  الشخص  أخرى  ناحية  ومن 
الناس أمثال هتلر وصدام هل تتحّقق العدالة بموته؟

الطاهر والصالح واملظلوم، ويف حق  العدالة يف حق اإلنسان  فإّن تطبيق  لذلك، 

التفسي  اآلميل،  جوادي  عبداهلل  ص111/  واملعاد:  املبدأ  حول  مقاالت  عرشة  اآلميل،  جوادي  ]]]-عبداهلل 

اهلل:  إثبات  براهني  تبيني  اآلميل،  جوادي  عبداهلل  و312/  صص299  ج12،  للقرآن:  املوضوعي 
.287 ص

]]]-راجع: السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج2، ص289/ هامش اآلية 53 من سورة النحل/ 

عبداهلل جوادي اآلميل، تبيني براهني إثبات اهلل: ص284/ عبداهلل جوادي اآلميل، عرشة مقاالت حول 
املبدأ واملعاد: ص85.
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العدالة  لتطبيق  الدنيا  يتطّلب وجود عامل ما وراء  املعايص،  الظامل ومرتكب  اإلنسان 
بحق االثنني، وهو ما يتحّقق يف املعاد.

وقد استند القرآن إىل آيات عّدة هبذا الدليل]]].

5 ـ برهان احلركة:

كتب بعضهم يف تقريره هلذا الربهان:

ومنسجاًم  مرتابطًا  يبدو  واألرضية  الساموية  ظواهره  بجميع  الطبيعة  عامل  إّن 
ومتناسقًا ليشّكل وحدة حقيقية الاعتبارية. هذه الوحدة احلقيقية هي يف حركة دائمة 

وليس فيها سكون وهدوء.

وبام أّن احلركة تشّكل خروجًا من بالقّوة إىل بالفعل، أي االستعداد اخلاص للسي 
نحو كامل خاص. إذًا، ال بد من وجود هدف ومقصد للحركة. أي: إّن احلركة من 

دون هدف أمر حمال.

املقصد  ليس  األّول  اهلدف  أّن  يعني  فهذا  آخر،  مقصد  اهلدف  لذلك  كان  وإذا 
املتحّرك  هيدأ  أن  احلقيقي  اهلدف  لوازم  من  ألّن  ذلك  ومعرب،  مسار  إّنه  بل  النهائي؛ 

ويسكن عند بلوغه، وتتحّول احلركة إىل ثبات.

وعليه، فإّن ملجموع عامل احلركة هدف نائي، إذا ناله بلغ الفعلية املحض والكاملة، 
النهائي للحركة وعنده تبلغ  العامل ال تتوّقف حّتى تبلغ املقصد  إّن أصل حركة  أي: 

الثبات والسكون الدائم]]].

املجّرد لكانت حركات  الوجود  وبعبارة أخرى، لو مل يكن هناك معاد من سنخ 

]]]-ص:28/ القلم: 35/ اجلاثية: 21/ يونس: 4/ إبراهيم: 50.

]]]-راجع: عبداهلل جوادي اآلميل، عرشة مقاالت حول املبدأ واملعاد: ص289.
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عامل املاّدة من دون هدف ومقصد، وهو أمر حمال للحركة. إذًا، البد من وجود مقصد 
نائي من سنخ املجّرد لتربير حركة عامل املاّدة.

استشهد صاحب هذا الدليل بعّدة آيات قرآنية منها:

(َوإِنَّ اآلِخَرَة ِهَي داُر اْلَقراِر ) ]غافر 39[.

6 ـ جتّرد الروح:

يف الصفحات السابقة ثبت لدينا وجود الروح وجتّردها. وعىل أساس ذلك، فإّن 
»البدن«  يتلف  موته  وعند  جمّردة«  و»روح  مادي«  »بدن  أمرين  من  مرّكب  اإلنسان 
املادي فقط، ذلك ألّن التلف والفساد من لوازم الوجود املادي، أّما الروح فإّنا بسبب 
ماهيتها املجّردة فإّنا تستمر بحياهتا الدائمة ملجرد تلقيها الفيض من علل ما فوقها، 
والتي تنتهي باهلل دائم الفضل والربية. إذًا، فحياة اإلنسان تستمر ذاتيًا عرب روحه من 

دون حصول أّي خلل.

من الواضح أّن احلياة املجّردة للروح ستستمر يف عامل »الربزخ« املجّرد حّتى يوم 
القيامة، وليس يف العامل املادي.

مالحظة: استعان بعض املعارصين يف إثباهتم لرضورة املعاد برباهني أخرى مثل: 
برهان الصدق، الرمحة واحلقيقة. ال جمال الستعراضها هنا]]].

• الرابع ـ األدلة العقلية:	

إلثبات حتمية وقوع املعاد يمكننا اإلفادة من ثالثة اجتاهات عقلية ونقلية:

1 ـ االجتاه العقيل:

احلركة  العدالة،  احلكمة،  )دليل  املعاد  رضورة  إثبات  يف  السابقة  العقلية  األدلة 
وجتّرد الروح( بالرشح والتوضيح الذي مىض تثبت حتمية وقوع املعاد.

]]]-راجع: عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج4، القسم 5.
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2 ـ االجتاه العلمي والتجريبي:

العلوم  من  كان  الغرب  يف  الروحية  التحقيقات  علم  أّن  الكتاب  بداية  يف  أرشنا 
أرواح  بوجود  اإلذعان  هو  تلك  بحوثهم  نتائج  السابقة.  العقود  خالل  الرائجة 
األموات؛ بل أكثر من ذلك، أي: إحضار األرواح والتحّدث إليها وحّتى تصويرها. 

ممّا يثبت استمرار حياة اإلنسان يف عامل الربزخ بعد املوت.

3 ـ اإلجتاه النقيل:

اإلجتاه الثالث يف إثبات املعاد هو التمّسك باألخبار التي جاءتنا من ذات األحدية 
بصفاته الكاملية الالمتناهية والصدق، حيث أخرب اهلل تعاىل يف الكتب الساموية ـ ومنها 
القرآن ـ عن املعاد، بعد صدق املخرب حيصل اليقني بصدق اخلرب »القيامة«. وقد أطلق 

بعض املعارصين عىل هذا االستدالل »برهان الصدق«]]].

لكنّنا  نوردها،  لن  الكريم، وسهولة االطالع عليها  القرآن  املعاد يف  آيات  لتعّدد 
نشي إىل آية واحدة للترّبك والتي تثبت املّدعى عرب صدق املخرب: 

(اهللُ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم إىِل َيْوِم اْلِقياَمِة ال َرْيَب فِيِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللِ َحِديثًا 
) ]النساء 87[.

*   *   *

]]]  )(راجع: عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج4، القسم 5.



الفصل األول

شبهات
 منكري املعاد



• الشبهة األوىل ـ استبعاد املعاد:	

بعض الناس يعترب أّن حصول املعاد أمر مستبعد، بل وغي ممكن. فمنكرو املعاد يف 
زمن االنبياء كانوا يطرحون هذا السؤال أو الشبهة: هل يعقل أن تعود احلياة للعظام 
بعد تفّسخها؟ وواجهوا األنبياء، واعتربوا أّن احلديث عن القيامة حديث عن أسطورة 

ويشء عجيب]]]: 

لنَِي ) ]النمل 68[. (إِْن هذا إاِلَّ َأساطرُِي األَوَّ

(َأإِذا ِمْتنا َوُكنَّا ُترابًا ذلَِك َرْجٌع َبِعيٌد ) ]ق 3[.

ا َلـَمْبُعوُثوَن َخْلقًا َجِديدًا ) ]اإلرساء 49[. (َوَقاُلوا َأإِذا ُكنَّا ِعظاَمًا َوُرفاتًا َأإِنَّ

املعاد  إمكان  عن  احلديث  عند  السابق  البحث  يف  جاء  الشبهة  هذه  عىل  الرّد 
ورضورته واألدلة عليه، نحيل القارىء الفاضل إليه.

• الشبهة الثانية ـ فقدان الدليل عىل املعاد:	

اّدعى بعضهم أّن وجود القيامة هو اّدعاء رصف مل يقم أي دليل إلثباته.

جواب هذه الشبهة كسابقتها ورد يف أدلة إثبات إمكان حصول املعاد ورضورته. 
لكنّنا نكتفي هنا باستعراض ثالثة مالحظات:

ْم  ]]]-الالفت أّن بعض اآليات تقسم منكري املعاد إىل قسمني منكر هلل ومعتقد به: (َوَأْقَسُموا بِاهللِ َجْهَد َأْيامِنِ

ْقُتْم  ال َيْبَعُث اهللُ َمْن َيُموُت ) ]النحل 38[. و: (َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعىل َرُجٍل ُينَبُِّئُكْم إِذا ُمزِّ
ُكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد * َأْفرَتى َعىَل اهللِ َكِذبًا َأْم بِِه ِجنٌَّة َبِل الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة ِف اْلَعذاِب  ٍق إِنَّ ُكلَّ ُمَزَّ

الِل اْلَبِعيِد) ]سبأ 7ـ8[. َوالضَّ
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تعاىل  اهلل  حتيّل  عن  تتفّرع  وحصوله  رضورته  دليل  وبحث  املعاد  بحث  إّن  ـ   1
إثبات  بداية  ينبغي  أّنه  بمعنى  والصدق.  العدالة  احلكمة،  نظي:  الكاملية  بالصفات 

أصل وجود اهلل مع صفاته الكاملية، ثّم يأيت دور البحث يف املعاد وأدلته.

إثبات  يف  مستقل  عقيل  بدليل  نأيت  أن  نتوقع  أن  واملعقول  املنطقي  من  ليس  إذًا، 
ليس  املعاد  بحث  ألّن  ذلك  اهلل،  معرفة  يف  بحث  يسبقه  أن  دون  من  املعاد  حصول 
إّنه  بل  مستقل؛  بشكل  وإثباته  بحثه  ليجري  باهلل  االعتقاد  عن  مستقاًل  دينيًا  مفهومًا 
من لوازم االعتقاد باهلل الواجد للصفات الكاملية، والسي املنطقي يقتيض أن يبحث 

وجيري إثباته يف طول مباحث معرفة اهلل.

االعتقاد  عن  مستقل  بشكل  بحثه  فيمكن  املعاد  حصول  إمكان  أصل  بحث  أّما 
باهلل، وهذا ما حصل يف الفصل السابق حتت عنوان »إمكان املعاد«.

2 ـ إّن منكري املعاد مل يتمكنوا طوال العقود والقرون املاضية وإىل اآلن أن يأتوا 
بدليل عىل نفي املعاد وإنكاره، لذلك اكتفوا يف النهاية باستبعاده.

اجلنة وجهنم.  مواقفها، احلرش،  القيامة،  بدء  مثل:  املعاد  إّن بحث جزئيات  ـ   3
الفصول  يف  بعضها  توضيح  )سيأيت  بالعقل  وليس  الدينية  بالنصوص  تبيانا  جيري 

القادمة(.

• الشبهة الثالثة ـ تعارض القيامة مع علم معرفة الكون:	

ذكر القرآن الكريم عّدة عالمات وخصوصيات للقيامة مثل:

ا * َفكاَنْت  ِت اْلـِجباُل َبسًّ اندكاك اجلبال وحتّوهلا إىل ذّرات معلقة يف اهلواء: (َوُبسَّ
َهباًء ُمنَْبّثًا  ) ]الواقعة 5ـ6[.

امُء اْنَشقَّْت ) ]االنشقاق 1[ . وانشقاق السامء وانفطار النجوم: (إَِذا السَّ
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امُء اْنَفَطَرْت * َوإَِذا اْلَكواكُِب اْنَتَثَرْت ) ]االنفطار 1ـ2[.  و(إَِذا السَّ

ْمُس َواْلَقَمُر  )]القيامة 9[. (َوُجَِع الشَّ

علامء  بتقارير  متمسكني  إشكاهلم  طرحوا  املعارصين  وامللحدين  املنكرين  بعض 
مليار  أو  مليون  قبل  مثل: ظهورها  والكواكب  النجوم  أوصاف  والكون يف  النجوم 
عام، وعدم التغّي يف وجودها، واملسافة بني الشمس والقمر )150 مليون كيلومرت( 
أن  املمكن  غي  من  بأّنه  إشكاهلم  فيطرحون  منها،  يتشكالن  التي  املواد  يف  والتضاّد 
الشمس  بني  اجلمع  واستحالة  القدم،  منذ  ثابتة  فهي  فجأة،  والنجوم  السامء  تنشّق 

والقمر بسبب املسافة اهلائلة التي تفصلهام عن بعض]]].

بحث وحتليل:

لتحليل الشبهة املطروحة هناك مالحظات عّدة للتأمل:

1 ـ القياس الباطل:

مل يورد أصحاب هذه الشبهة أي دليل علمي أو عقيل إلثبات إدعائهم، واكتفوا 
باإلدعاء أّن حركات النجوم كانت ثابتة يف املايض، إذًا، ستبقى كذلك يف املستقبل. 
القارىء الفاضل يعلم أّن جمرد تعميم احلكم السابق عىل املستقبل من دون عّلة يعّد 
له أي  الفقهي »قياسًا« وليس  املنطقي »تشبيهًا« وحسب املصطلح  حسب املصطلح 
وعندما  ينطفيء.  لن  أّنه  يّدعي  من  وهناك  حاليًا،  املضاء  الشمع  كمثل  مثله  اعتبار، 
هناك  حني  يف  جوابًا.  يمتلك  لن  اإلدعاء؟  هذا  عىل  دليلك  هو  ما  املّدعي:  يسئل 
انقطاع  أو  كالريح  أّن عاماًل خارجيًا  أو  وتنطفيء شعلته،  الشمع  يذوب  أن  احتامل 
انطفاء  عىل  جيري  االستدالل  هذا  نفس  الشمع.  إلطفاء  يتدخالن  قد  األوكسجني 

النجوم وتالشيها، وهو ما سيد الحقًا.

]]]-مسعود األنصاري )روشنگر(، نظرة جديدة إىل القرآن: ص163ـ170.
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2 ـ توّقع العلامء ألفول النجوم:

علامء  حتقيقات  إّن  بل  املستقبل؛  يف  النجوم  وضع  ثبات  عىل  دليل  أي  يقام  مل 
النجوم والشمس. ويؤكدون  الطاقة يف  نفاد  إمكانية  تتحّدث عن  الفلك وتوقعاهتم 
أّن الفاصلة احلالية بني النجوم إذا اختّلت فستؤّثر جاذبية النجوم يف بعضها البعض 
أمر  السامء  انفطار  السامء.  انفطار  إىل  النهاية  ويف  نظمها  انيار  إىل  يؤّدي  ممّا  اآلخر، 
النظم  هيّدد  يزال  وال  كان  الساموية  والشهب  األحجار  أنواع  انفصال  إّن  بل  ممكن 
الثابتة للكواكب واألرض وسكانا. وعليه، فإّن عالمات القيامة ستكون من سنخ 
االختالط الكوين أمرًا غي حمال؛ بل هناك حوادث مشاهبة حصلت لكن بنسبة أدنى. 

فيام يأيت نستعرض بعض آراء متخصيص الفلك:

بعض متخصيص الفيزياء والفلك يعتقدون أن:

تستهلك الشمس كّل ثانية )564( مليون طن من اهليدروجني كوقود، وتنتج من 
هذا االحرتاق )560( مليون طن من اهليليوم، و)4( مليون طن املتبقية والتي تساوي 
منترشة]]].  وحرارة  نور  إىل  ثّم  طاقة  إىل  يتحّول  الذي  املستهلك  الوقود  هي   )7،0(
عام،  مليارات  عرشة  ملّدة  تشع  ستبقى  فإّنا  للوقود،  الكبية  الشمس  حاجة  ورغم 
وقد انقىض من عمرها الطويل هذا مخسة مليارات عام، لذا، فإّن الشمس تعيش اآلن 

النصف الثاين من عمرها.

إذًا، فكوكبنا األزرق )األرض( سيبقى يدور حول الشمس مخسة مليارات عام 
عظيمة  نجمة  إىل  وتتحّول  كالبالون  الشمس  ستنتفخ  عمرها  أيام  آخر  ويف  أخرى. 
وهائلة محراء اللون، وتبتلع كوكبني من منظومتها مها عطارد والزهرة، وترتفع حرارة 
األرض إىل ألف درجة سنتغراد، وتنتهي كّل آثار احلياة قبل ذلك، وتتبخر كّل مياه 

املحيطات]]].

]]]-أريك أوبالكر، الفيزياء احلديثة، ترمجة هبروز بيضائي القدياين: ص20ـ21.

]]]-نفس املصدر: ص54ـ55.
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وحول موت النجمة كتب بعض أصحاب الرأي: 

بام أّن النجوم كّلها تشّكل يف احلقيقة مولدات لالنفجارات النووية، لذا، سينتهي 
وقودها يف يوم ما، عندئٍذ ستنتفخ وتطلق غازات مضيئة كثية جّدًا من جدارها عىل 
شكل خياالت تسبح يف الفضاء، وتسّمى »ُسُحب السّيارات«. عندما ينتهي الوقود 
النووي للنجمة، فإّنا تغور برسعة وتتحّول إىل تل من الرماد الساخن جّدًا. النجوم 
النجم  بقرشة  تقذف  النجم  نواة  تنفجر  عندما  بانفجار،  حياهتا  تنهي  جّدًا  الكبية 
اخلارجية إىل الفضاء، وينرش النجم املحترض طاقته خالل عّدة ساعات فقط، وشمسنا 
تنرش طاقتها طوال مخسة ماليني عام، وهي رغم ذلك قد تضاعف نورها عّدة ماليني 

األضعاف. هذه احلالة تسّمى بالسحب املنتظمة]]].

كتب أحد أصحاب الرأي:

تفقد  األجسام  مجيع  فإّن  األنرتويب،  وأصل  للرتموديناميك  الثاين  القانون  طبق 
فيه حرارة  تتساوى  الذي  اليوم  الفناء. وعليه، سيأيت  نحو  بالتدريج وتسي  حرارهتا 

مجيع األجسام، إّنه يوم موت مجيع املوجودات واألجرام الساموية]]].

يقول السي جيمس عامل الفلك األورويب: 

خلطر  األرض  تتعّرض  حّتى  تدرجييًا  املستقبل  يف  األرض  نحو  القمر  سيقرتب 
السقوط، وعندها تتحّقق اإلرادة اإلهلية بسقوط القمر وتالشيه]]].

علامء  توقعات  وكذلك  الفلك،  علم  سنخ  من  العلمية  القوانني  مقتىض  بحسب 
علم الفلك يمكننا أن نّدعي بجرأة أّن القرآن الكريم ذكر كيفية أفول النجوم وناية 

]]]-رئيالرد وآخرين، الكون وطريق املجرات، ترمجة حممد أمني حممدي: ص25ـ26 باختصار.

]]]-مهدي بازركان، الطريق الذي ال ناية له: ص490/ مهدي بازركان، طريق التكامل: ج3، ص183.

]]]-عبد الكريم يب آزار الشيازي، مايض العلم ومستقبله: ص183.



49الفصل األول: شبهات منكري المعاد

عمرها، وبغض النظر عن هذا اإلدعاء يمكننا القول بشكل قاطع أّنه ال يوجد هتافت 
هذا  توقعات  إّن  بل  والفلك؛  اهليئة  وعلم  القرآن  يف  للقيامة  الكونية  العالمات  بني 

العلم تتامشى مع اآليات القرآنية.

3 ـ التغافل عن اهلل القادر املطلق:

باهلل  االعتقاد  ظل  يف  املعاد  مسائل  حتليل  أّن  إىل  السابقة  الشبهة  حتليل  يف  أرشنا 
املتصف بصفات كاملية المتناهية مثل: القدرة، أمر ممكن ويتحقق. وبام أّن اإلنسان 
املعتقد باملعاد يؤمن باهلل أكثر عىل أّنه هو املوجد لنظام الوجود واحلافظ له، وإذا انقطع 
نظر اللطف اإلهلي عن عامل اإلمكان فسيتحول العامل إىل الفناء]]]. لذلك، فإّن تغيي 

القوانني التي وضعها اهلل بنفسه أمر سهل عليه وبسيط.

إّن تغيي قوانني الطبيعة والترّصف هبا يف هذه الدنيا وقبل يوم القيامة أمر ممكن عىل 
اهلل تعاىل؛ بل حصل. ودليل ذلك حصول أنواع خوارق العادة باسم »املعجزة« عىل يد 
األنبياء، وخاّصة حصول معجزة من سنخ انشقاق السامء وهي معجزة انشقاق القمر 

لنبي اإلسالم حممد 9.

• الشبهة الرابعة ـ استحالة إعادة املعدوم:	

من الشبهات الضعيفة والقديمة يف مبحث املعاد: اإلدعاء أّن بدن اإلنسان إذا ما 
تلف وانعدم بعد املوت فلن يبقى منه يشء، لذلك، فإّن إعادة البدن الدنيوي أمر حمال 

فهو من قبيل إعادة املعدوم.

بحث وحتليل:

املعاد.  إمكان  عنوان  األّول حتت  الفصل  بوضوح يف  الشبهة ورد  الرد عىل هذه 

]]]-ثبت يف الفلسفة أّن وجود املمكن حيتاج يف حدوثه وبقائه إىل العلة املحدثة واملبقية، بل وأكثر من ذلك أّن 

احلكمة املتعالية برهنت أّن وجود املمكن عني الربط واحلاجة والفقر إىل واجب الوجود.
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اجلسامين.  املعاد  مبحث  يف  واملأكول  اآلكل  شبهة  نقد  عند  أكثر  توضيح  وسيأيت 
وحاصله هو:

البدن  بفساد  إّنه  القول  علينا  اجلسد.  تاليش  هو  »املعدوم«  من  املقصود  كان  إذا 
هو  فها  أخرى،  وصور  عنارص  إىل  حتّول  قد  البدن  إّن  بل  العدم،  حيصل  مل  وتالشيه 
العلم يقول إّن املاّدة ال تفنى، بل تتحّول من حالة إىل أخرى، ويف النهاية تتحّول إىل 

طاقة، ومجع العنارص املتغية للبدن أمر ممكن وسهل عىل اهلل القادر املطلق.

أّما إذا كان املقصود من »املعدوم« هو روح اإلنسان ـ وهذا أمر مستبعد ـ علينا 
القول: استنادًا إىل مباين الفالسفة فإّن الروح أمر جمّرد، ولن يصيبها أي فساد بموت 

البدن وفساده، بل سيستمر وجودها املجّرد يف عامل املثال.

واستنادًا إىل مباين املتكلمني، فإّن وجود الروح من سنخ الوجود املادي اللطيف، 
وسيستمر وجودها وحياهتا يف عامل الربزخ بعد املوت.

لطرح  جمال  ال  أي  املوت،  بعد  وبالروح  بالبدن  يلحق  عدم  أي  هناك  ليس  إذًا، 
إشكال إعادة املعدوم. 

• الشبهة الخامسة ـ تربير املعاد بالتناسخ:	

موت  بعد  تفنى  ال  اإلنسان  روح  أّن  تعتقد  والبوذية  كاهلندوسية  األديان  بعض 
اإلنسان؛ بل تنتقل إىل بدن إنسان آخر. ولعل الروح ببدنا اجلديد تتحّمل جزاء أو 

مكافأة أعامهلا السابقة، ويسّمى ذلك يف املصطلح الكالمي واألديان بالتناسخ]]].

يمكن  اإلهلية ال  العدالة واحلكمة  املعاد عن طريق صفة  تثبت  التي  فاألدلة  إذًا، 
ثواب  أو  جلزاء  وحتّملها  الدنيا،  إىل  الروح  )عودة  التناسخ  افرتاض  مع  عنها  الدفاع 

أعامهلا السابقة(.

]]]-جون بيناس، التاريخ الشامل لألديان: ص 155 و189.
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بحث وحتليل:

هناك مالحظات عّدة يف حتليل نظرية التناسخ:

1 ـ استحالة عودة املجّرد إىل املادة: 

»البدن«  مها  عنرصين  من  مرّكب  اإلنسان  أّن  ثبت  السابقة  الصفحات  يف 
و»النفس«. وتركيبهام ليس كإضافة جزء إىل جزء آخر أو إىل مركب آخر سابق كضّم 
وردة إىل باقة ورد )تركيب انضاممي( أو كأحد قوائم الطاولة )تركيب صناعي(؛ بل 
وفصل  )احليوان(  جنس  من  )اإلنسان(  نوع  كرتكيب  وطبيعي  احتادي  تركيبهام  إّن 

)الناطق(. وللتوضيح:

قد  املادة وذاهتا  فإّن جوهر  املتعالية،  للحكمة  إىل أصل احلركة اجلوهرية  استنادًا 
عجنت باحلركة، وهي يف حركة دائمة، أي تبديل القّوة إىل الفعل. كتبديل الرتبة إىل 

نبات، وتبديل النبات إىل حيوان عند تناوله له]]].

)املواد  مجادًا  كان  بداية  فاإلنسان  أيضًا.  اإلنسان  خلقة  يف  جارية  احلركة  هذه 
تتحّول  ثّم  ماء وجلد وعظم وحلم(  إىل  بدنه  تتحّول يف  والتي  يتناوهلا  التي  الغذائية 
القابلية  واكتساب  النمو  ظل  ويف  األم.  رحم  يف  تنمو  نطفة  إىل  املواد  تلك  خالصة 
الالزمة يتحّول اجلسيم إىل حيوان، أي يتحّول اجلسم النبايت للجنني إىل أمر جمّرد إثر 
حركة تكاملية جوهرية )من سنخ النفس احليوانية املجّردة( ]]]، أو استنادًا إىل النظرة 
املشهورة للحكامء فإّن اهلل تعاىل يفيض عىل اجلنني بالنفس املجّردة احليوانية يف هذه 

املرحلة.

امللفت يف هذه احلركات أّن اجلسم وتبعًا له فإّن كّل حركة ومتحرك يتشّكل من 

]]]-راجع: صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص2  وما بعدها.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج8، ص330.
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املادة  تتحّرك  التي  والقابلية  االستعداد  هي  فالقّوة  و»الفعل«.  »القّوة«  أي  حيثيتني 
نحوها كحركة اجلامد نحو النبات وحركة النبات نحو احليوانية.

)البدن(  املادة  جزئني:  من  مرّكب  بدوره  وهو  اإلنسان  هو  بحثنا  وموضوع 
والصورة )النفس(، وكام أرشنا، فإّن احتاد هذين اجلزئني بحيث اليمكن فصلهام عن 
باملادة  متعلق  جمّرد  إّنا  بل  تامًا،  جمردًا  ليست  اإلنسان  نفس  كانت  ملا  لكن  بعضهام. 
والكامل  القّوة  نحو  تسي  )البدن(  مادهتا  حلركة  تبعًا  )النفس(  الصورة  فإّن  )البدن( 

التام، أي إىل التجّرد التام واملنقطع عن املادة )الفعلية املحض دون القّوة(.

وعند نيل هذه املرحلة وحتّقق هذا اهلدف جتد نفس اإلنسان صورة مستقّلة عن 
املادة والبدن، وعندها ال تعود بحاجة إىل البدن املادي، ففي الواقع ختلع النفس رداء 

بدنا، وتتحّول إىل وجود جمّرد تاٍم إثر حركة جوهرية استكاملية.

انقطاعها عن  القيامة بعد  أّن نفس اإلنسان ترد  الساموية  الكتب  أتباع  هنا يعتقد 
عامل املادة. واستنادًا إىل رأي حكامء اإلرشاق، فإّن النفس تتعّلق يف عامل الربزخ ببدن 
أّن  يعني  فهذا  بالتناسخ  اعتقدنا  إذا  أّما  اخلالدة.  بحياهتا  ماديًا، وتستمر  مثايل وليس 
السي  مراحل  يف  القناة  هذه  عرب  وتسي  ثانية،  اجلنني  بامدة  املوت  بعد  تتعّلق  النفس 

السابقة نحو التكامل.

هذا الرجوع والتناسخ حمال، ذلك ألّن تبديل اليشء وحتّوله إىل يشء آخر يرتبط 
بوجود القابلية والقّوة، واملفروض أّن النفس بانقطاعها عن البدن تصبح فعلية حمضة 
القّوة والقابلية واحلركة. لذا، فإّن رجوعها بعد املوت إىل عامل  وفاقدة ألي نوع من 

املادة أمر غي ممكن.

وبعبارة أخرى، فإّن النفس برتكها للبدن تتحّول إىل وجود بسيط، وعودهتا ثانية 
إىل بدن آخر يستلزم تركيبًا من املادة والصورة، وال يمكن تركيب البسيط.
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2 ـ تعطيل النفس:

العلل  عرب  البدن  عىل  املجّردة  النفس  )إفاضة  املشائني  فلسفة  رأي  إىل  استنادًا 
املجّردة = روحانية حدوث تصّور النفس( يمكن ذكر جوابني آخرين عىل التناسخ.

النفس هي صورة البدن ومدّبره، وبعبارة أخرى، فإّن ماهية النفس هي الوجود 
املجّرد بقيد التعّلق والتبعية للبدن، وإذا كانت ال توجد صورة من دون مادة، فكذلك 
البدن السابق، فهذا  النفس عن  النفس من دون بدن، لذا، عندما تنفصل  ال تتحّقق 
الزمان ليس زمان تعّلقها ببدن آخر، بل هناك زمان مهام كان قصيًا فهو يشّكل فاصلة 

حّتى تلتحق النفس بالبدن اجلديد.

يف هذه الفرجة الزمنية يلزم أن تكون النفس من دون بدن ومن دون مدبرية البدن، 
يف حني أّن ماهية النفس ـ كام أرشنا ـ أن تكون بشكل دائم مع البدن وقائمة بتدبيه 
األّول  البدن  من  النفس  فيه  خترج  الذي  الزماين  الفاصل  ففي  أخرى،  وبعبارة  هو. 

لتلتحق بالبدن الثاين يلزم »تعطيل النفس«]]].

وما هو وضع األرواح عندما حيصل موت مجاعي آلالف الناس كحادثة القصف 
النووي ملدينة هيوشيام اليابانية أو الزالزل، حيث يموتون يف حلظة واحدة؟ أرواح 
هؤالء اآلالف بل وحّتى املاليني من البرش إىل أي أبدان ستتوّجه يف تلك اللحظة؟ هل 
هناك أبدان بعدد تلك النفوس؟ وإذا مل يكن هناكـ  وهذا ما تؤيده القرائنـ  فهذا يعني 

أّن كّل هذه النفوس ستبقى »معطلة« من دون أبدان.

3 ـ لزوم اجتامع نفسني ف بدن واحد:

لتلقي  مؤهاًل  يصبح  مستعدًا،  ويصبح  يتكامل  عندما  البدن  أّن  الفالسفة  يعتقد 
القابلية بالرضورة عرب علل مفارقة  النفس، وأّن إفاضة النفس إّنام حتصل بعد حتّقق 

)املجرد(.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص12.
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من ناحية ثانية، فإّنه حسب فرض التناسخ، فإّن نفسًا أخرى تتعّلق بنفس البدن، 
والزم ذلك تعّلق نفسني واجتامعهام يف بدن واحد. نفس عىل أساس اكتساب قابلية 
التناسخ]]].  أساس  الثانية عىل  والنفس  الصور،  قبل واهب  واإلفاضة هبا من  البدن 
وهذا باطل، ذلك ألّن اإلنسان حيّس يف هذه الدنيا بنفس واحدة فيه، ولو كانت عنده 

نفس سابقة ال بد أن يدرك بعضًا من معلوماهتا]]].

إذًا، فاإلنسان لديه نفس واحدة، وهي ليست النفس التناسخية؛ بل هي النفس 
احلادثة ألّول مّرة من قبل املبدأ الفّياض تعاىل]]].

4 ـ فقدان مالك وحدة النفس:

اإلنسان  ثبات  مالك  أّن  يعتقد  املعارصين  الغرب  فالسفة  أحد  هيغ(  )جون 
بأبعاد  احلضوري  بعلمه  مرتبط  الدنيوية  حياته  عمر  عقود  طوال  شخصيته  ووحدة 
وعرب  ذكرياته،  جتسيم  ذلك  خالل  من  يستطيع  بحيث  طفولته،  منذ  املختلفة  حياته 

ذلك يمكنه إثبات وحدة شخصية اإلنسان طوال سنّي عمره.

لو كانت حياة اإلنسان قائمة عىل أساس التناسخ، وكانت هناك روح تعيش يف 
ليس  األمر  أّن  الذكريات، يف حني  تتذكر بعض  أن  يستدعي ذلك  الدنيا سابقًا  هذه 

كذلك، إذًا فالتناسخ باطل]]].

التناسخ حتت عنوان  النفسني يف هامش شبهة لزوم  القادم حاًل إلشكال لزوم اجتامع  الفصل  ]]]-سأذكر يف 

املختارة. النظرية 
]]]-نفس املصدر: ج9، ص9ـ10/ رشح اإلشارات: ج2، النمط 8، ص356/ النجاة: ص189/ جمموعة 

مصنفات شيخ اإلرشاق، مقدمة وتصحيح هنري كوربان: ج1، ص500 وج2، ص216/ حسن بن 
يوسف احليّل، كشف املراد: ص285 وتعليق حسن زاده اآلميل، املسألة 20/ املال نعيام الطالقاين، منهج 

الرشاد يف معرفة املعاد: ج3، ص55 وما بعدها.
]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص10/ جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق، مقدمة وتصحيح هنري كوربان: 

ج3، صص74 و170.
]]]-جون هيغ، فلسفة الدين، ترمجة هبرام راد: ص269ـ276.
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5 ـ ضورة رجوع التناسخ إىل املعاد:

لو تركنا اإلشكاالت العقلية عىل نظرية التناسخ جانبًا، فإّن هذه النظرية ال تدعو 
إىل إنكار املعاد بشكل مطلق، ذلك ألّنه أّوالً أهل التناسخ مثلهم كمثل اهلندوس، أّن 

البرش عندما يموتون يدخل فريقني منهم املعاد مبارشة:

مع  أعىل عليني  اخللد يف  مقام  الذين حيّلون يف  والكاملني  الطاهرين  البرش  فريق 
»الربامها« ويّتحدون به، وينالون مقام الفناء حسب املصطلح العرفاين.

وفريق ثاٍن بلغ بأعامله السيئة أحّط نقطة من الرذيلة، وليس هناك أمل بخالصهم 
ونجاهتم. هؤالء بمجرد أن يموتوا سيسقطون يف أحّط املنازل إىل األبد]]]. 

أّما الناس املتوسطونـ  وهم األكثريةـ  فامذا سيحصل هلم؟ وإىل متى ستستمر هذه 
العودة وحتّمل احلياة الدنيوية من سعيدة وتعيسة؟

هؤالء من خالل كّل مراحل ذهاب النفس وعودهتا إىل البدن، ويف دورهتم املائة 
أو األلف مثاًل تصل أرواحهم إىل الطهارة الكاملة أو الشقاء والبؤس الكامل فتنتقل 

أرواحهم باملوت إىل احلياة األبدية لتستقّر يف أعىل عليني أو يف أسفل السافلني.

6 ـ التناسخ يتعارض مع احلكمة اإلهلية:

إذا جرى اإلرصار عىل التناسخ والتأكيد عىل استمرار دورة النفوس بشكٍل المتناٍه، 
أال يكون ذلك العمل خمالفًا للحكمة ومتعارضًا مع غاية اخللقة أيضًا؟ ذلك ألّن احلياة 
الدنيوية للناس املتوسطني ستكون مليئة باملشقة وأنواع اآلالم، وتدور يف تلك احللقة 
دومًا من دون أن تكون هناك نقطة واضحة وساحل نجاة هلم. لكنّه من الواضح أّن مثل 

هذا اخللق وعىل فرض أّنم األكثرية فإّنه ال يتالءم مع نظام احلكمة اإلهلية.

]]]-جونبيناس، تاريخ األديان الكامل: ص155.
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• الشبهة السادسة ـ وقوع التناسخ يف عرص األنبياء )املسخ(:	

بعض مؤيدي التناسخ إثر عجزهم عن مواجهة األدلة العقلية عىل بطالن التناسخ 
سعوا إلثباته من غي طريق العقل، متوسلني بطريق حصوله، فقالوا: »أدّل الدليل عىل 
إمكان اليشء وقوعه« واّدعوا أّنه إذا نظرنا إىل بعض اآليات وتاريخ األنبياء فسيّتضح 
لنا أّنه بأمر من اهلل تعّرض بعض البرش املنحّطني والعاصني إىل اللعنة اإلهلية، ومسخوا 

عىل شكل حيوانات أخرى مثل القرود واخلنازير: 

(ُقْل َهْل ُأَنبُِّئُكْم برَِشٍّ ِمْن ذلَِك َمُثوَبًة ِعنَْد اهللِ َمْن َلَعنَُه اهللُ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنُْهُم 
اْلِقَرَدَة َواْلـَخناِزيَر ) ]املائدة 60[. 

(َفَلامَّ َعَتْوا َعْن ما ُنُوا َعنُْه ُقْلنا َلـُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة خاِسئنَِي )]األعراف 166[.

حتليل وبحث:

فيام يأيت عّدة نقاط جديرة بالتأّمل يف بحث هذه الشبهة: 

1 ـ عدم خروج النفس من البدن:

النفس  فإّن  ويفنى  يموت  عندما  السابق  البدن  وأّن  حمال،  التناسخ  أّن  معنا  مّر 
ال  الرشط  هذا  أّن  التناسخ  يف  اإلدعاء  جرى  لكن  آخر.  بدن  يف  لتحّل  عنه  تنفصل 
يتحّقق؛ ذلك ألّن البدن السابق مل يفنى ليلزم خروج النفس. وأّن النفس تبقى يف ذلك 
اهليكل، وأّن شكله فقط هو الذي يتغّي. إذًا، فثبات البدن وعدم خروج النفس منه، 

وبذلك تنتفي مشكلة التناسخ أي تعّلق نفس واحدة ببدنني.

وبعبارة أخرى، فإّن أهّم إشكال عىل التناسخ هو رجوع النفس املجّردة ثانية إىل 
عامل املادة، وينتفي هذا اإلشكال يف املسخ بالتعريف املذكور.

2 ـ حتّول امللكات اإلنسانية إىل حيوانية:
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ألعامل  اكتساهبم  بسبب  حيوانية  نفس  إىل  حتّولت  قد  املمسوخني  الناس  نفس 
يشء،  لكّل  احلقيقية  الصورة  هي  الفلسفي  بمعناها  النفس  أّن  وبام  رذيلة،  وملكات 
وعىل هذا فإّن ذات هؤالء وحقيقتهم هي احليوانية، وقد ظهرت ملكاهتم وحقيقتهم 

الداخلية واخلفية بأمر اهلل]]].

وبتعبي آخر، فإّن صورة حيوان كالقرد قد أضيفت إىل الصورة اإلنسانية فأنتجت 
»إنسان قرد« وكّل من الصفتني ناظرة إىل جهة خاصة]]].

3 ـ إهالك نوع وإجياد نوع آخر:

اإلنسانية  تغيي  عىل  متركزتا  بل  املطلق؛  الفناء  تطرحا  مل  السابقتان  املالحظتان 
إّن  أّنه ليس هناك أي حتّول؛ بل  املسخ  وحتّوهلا إىل احليوانية. لكن يمكن اإلدعاء يف 
الذي يقع هو عبارة عن العدم أو إعدام نوع »اإلنسانية« وخلق نوع آخر وإجياده مثل 

»القرد« وعليه فليست هناك أي شائبة عىل التناسخ هبذا الفرض]]].

• الشبهة السابعة ـ عودة األمئة إىل الدنيا )الرجعة/1(:	

تعني  وهي  بالرجعة،  يعتقد  التشّيع  مذهب  فإّن  املتعّددة،  الروايات  إىل  استنادًا 
عودة مجيع األئمة أو بعضهم إىل احلياة ثانية بأبدانم الدنيوية بعد شهادة اإلمام املهدي 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(. وبعضهم مثل )أمحد أمني املرصي( اعترب أّن الرجعة 

والتناسخ أمر واحد، لذلك اهّتم الشيعة أّنم يقولون بالتناسخ]]]. 

]]]-راجع: السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج1، ص210.

]]]-نفس املصدر: ص208.

]]]-صدر املتأهلني، تفسي القرآن الكريم: ج3، ص470/ أمحد اآلشتياين، لوامع احلقايق يف أصول العقائد: 

ج2، ص47.
]]]-أمحد أمني املرصي، فجر اإلسالم: ص277.
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حتليل وبحث: 

يف حتليل النسبة بني الرجعة والتناسخ هناك مالحظات عّدة جديرة بالذكر: 

1 ـ التفاوت بني الرجعة والتناسخ:

تتفاوت الرجعة عن التناسخ بعّدة أمور هاّمة، جتيز إمكان حصول الرجعة، نشي 
إىل أمهها: 

عالقة  انقطاع  بعدم  يقول  رأي  هناك  بالبدن:  النفس  ُعلقة  انقطاع  عدم   .1 ـ   1
النفس بالبدن بشكل كامل بعد املوت. واعترب أصحابه أّن عالقة لقاء أرواح الناس 
املوتى مع أرسهم ـ وهو ما ورد يف روايات متعّددة]]] ـ من األدلة عىل صحة رأهيم]]]. 
وعىل هذا األساس فليس هناك انفصال مطلق بني النفس والبدن وعامل املادة، لذلك، 
ثانية وبشكل كامل ببدنا أمر ممكن، وليس ذلك غريبًا عن مقولة  النفس  فإّن تعّلق 
تعّلق النفس بالبدن ليلزم الوقوع بمحذور التناسخ]]]. وبعبارة أخرى، فإّن التناسخ 
املحال هو تعّلق النفس ببدن آخر وليس بالبدن السابق، وهذا القسم من التناسخ ال 

جيري يف الرجعة]]].

]]]-الكليني، فروع الكايف: ج3، ص230، باب أّن امليت يزور أهله.

]]]-راجع: السيد حممد حسني الطباطبائي، اإلنسان من البداية حّتى النهاية: ص88.

باقية  الروح بعد املوت  أّن عالقة  آبادي فيقول: »يمكن أن يقال  الشاه  ]]]-يذكر اإلمام اخلميني رأي أستاذه 

بالنسبة إىل البدن، فإّنه دار قراره ونشوئه وماّدة ظهوره. فعليه فال إشكال يف إحياء املوتى يف هذا العامل. 
ويمكن أن يقال أّن اإلحياء عبارة عن التمّثل ببدنه احليّس أو املثايل املنتقل معه يف هذا العامل كام األمر يف 
الرجعة، أي تصحيحه بأحد الوجهني« )تعليقات عىل رشح فصوص احلكم:ص174ـ175/ واملعاد: 
ص91(، ثّم يذكر اإلمام اخلميني رأي )امليداماد( يف كتاب )رس زيارة األموات( القائل ببقاء العالقة 

بني الروح والبدن بعد املوت.
كتب  ذلك  يف  التناسخ  لزوم  وعدم  الساموية  الصاعقة  حلول  بعد  موسى  النبي  رفاق  لعودة  تربيره  ]]]-يف 

فيام نحن  ـ  األبدان  يلزم ذلك، ولعّل  متعّددًا، فال  التعّلق  البدن واحدًا، وكان  »إذا كان  املتأهلني:  صدر 
فيه ـ مل تفسد بالكلية ومل خترج عن صلوح تعّلق النفس هبا«)صدر املتأهلني، تفسي القرآن الكريم، ج2، 

ص416(.
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2 ـ ا. حصول الكامل ملن يرجعون: ومن حمذورات التناسخ لزوم حركة القهقرى 
النقص والقّوة، وهذا ما يستلزم تعّلق نفس  الفعلية إىل  الرجوع من الكامل ومن  أو 

اإلنسان ببدن إنسان آخر أو حيوان.

وهذه املشكلة غي الزمة يف الرجعة، ذلك ألّنه يمكن للراجعني من املتوسطني أن 
يكتسبوا التكامل بعودهتم إىل الدنيا وإىل بدنم السابق.

أّما بالنسبة إىل اإلنسان الكامل مثل النبي 9 واألئمة فينبغي القول إّن من شأن 
هؤالء ومنزلتهم وكامهلم احلقيقي هو يف دور اهلداية والرتبية والتعليم، وباستشهادهم 
)املوت املخروم( مل ينل هؤالء العظامء هذه الغاية وكامهلم، بل ابتلوا بحركة قرسية، 
لكن هذه احلركة القرسية ليست دائمة »القرسي ال يدوم« فإّنم برجوعهم إىل احلياة 

الدنيوية تتاح هلم جمددًا فرصة حتصيل الكامل املذكور فينالونه]]]. 

من هنا، فإّن رجعة اإلنسان الكامل ليست حركة ورجوعًا نحو النقص؛ بل إّنا 
حركة حتصيل الكامل املضاعف وحركة اشتدادية]]].

]]]-يف معرض رّده عىل استحالة الرجعة بدليل رجوع ما بالفعل إىل ما بالقّوة كتب العاّلمة الطباطبائي: »إّنام 

يلزم املحال املذكور يف إحياء املوتى بعد املوت الطبيعي، وهو أن تقارن النفس البدن بعد خروجها بالقّوة 
إىل الفعل خروجًا تامًا، أّما املوت االخرتامي الذي يكون بقرس قارس كقتل أو مرض فال يستلزم حمذورًا، 
فإّن من اجلائز أن يستعد اإلنسان لكامل موجود يف زمان بعد زمان حياته الدنيوية األوىل، أو يستعّد لكامل 

رشوط بتخّلل حياة ما يف الربزخ« )السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج2، ص107(. 
األمر الالفت هو أن ظاهر عبارة العاّلمة أّن اختصاص الرجعة باالموات الذين مل يموتوا موتًا طبيعيًا 
بل موتًا اخرتاميًا. لكن رأي البعض اآلخر مثل صدر املتأهلني أّن الرجعة ختتص باإلنسان الكامل )صدر 

املتأهلني، تفسي القرآن الكريم: ج5، ص75(، فإّن الرجعة تشمل كال النوعني من املوت.
]]]-العاّلمة أبو احلسن القزويني الرفيعي قام بتبيان الرجعة باألصول الثالثة املذكورة )علقة النفس بالبدن، 

الوالية الكلية والدور الرتبوي والتعليمي للنبي واالئمة، عدم دوام احلركة القرسية( )راجع: أبو احلسن 
القزويني الرفيعي، رسالة الرجعة واملعراج/ جمموعة الرسائل واملقاالت الفلسفية، رسالة الرجعة(.
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2 ـ التمّثل املثايل:

رأي آخر يعتقد يف تفسي الرجعة أّن حياة الذين يعودون إىل الدنيا وأبدانم ليست 
مادية وجسامنية؛ بل إّنا نوع من وجود عامل املثال، أي إّنم يظهرون يف الدنيا ببدنم 
املثايل، من دون أن يفطن الناس إىل هذا األمر]]]. إذًا، فالروح تبقى بعد املوت يف قالب 
وحياة برزخية، ويف النهاية تتمثل يف الرجعة بصورة بدنا الدنيوي، كام تتمّثل املالئكة 

لألنبياء وللسيدة مريم: 

ا )]مريم 17[. (َفَأْرَسْلنا إَِلْيها ُروَحنا َفَتَمثََّل هَلا َبرَشًا َسِويًّ

فإن حرش  االحتامل،  املذكور هو يف حّد  اإلدعاء  إّن  القول  ينبغي  املجال  يف هذا 
العائدين ونرشهم مع سائر الناس، وحتّمل العذاب واآلالم اجلسدية كالقتل واجلراح 

يف احلرب يؤّيد عودهتم بأجسامهم.

3 ـ إنشاء النفس للبدن الدنيوي: 

النفس املجّردة لإلنسان الكامل يف عامل الربزخ ومن  أّن  العرفاء يعتقدون  بعض 
أّن أرواحهم تستطيع  التكوينية، بمعنى  9 واألئمة متتلك الوالية  النبي  ذلك روح 
التدخل والترّصف بشؤون العامل مثل عامل املاّدة. ومن تلك األمور خلق البدن املادي 
7 حيرض إىل  وإجياده ألنفسهم عند احلاجة؛ فمثاًل جاء يف الروايات أّن اإلمام عيل 
جانب اإلنسان املحترض، وإذا كان هناك موت مجاعي آلالف الناس فكيف سيتحّقق 
يقوم بخلق وإنشاء   7 أّنه  العرفاء  يعتقد  املثايل؟  ببدنه  حضوره عند كّل منهم ولو 

أبداٍن مثاليٍة متعّددٍة لنفسه.

ويف مسألة الرجعة أيضًا تستطيع روح اإلمام أن توجد أو ختلق بدنا الدنيوي أو 

اهلوامش  يف  ذكرها  مّر  آبادي  الشاه  الشيخ  نظرية  ص142.  املعاد:  اخلميني،  املوسوي  اهلل  روح  ]]]-السيد 

مثايل. أو  حيّس  ببدن  متمثلة  صورة  هي  املتمثلة  الصورة  أّن  ذكر  لكنّه  السابقة، 
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مثاله. ففي الرجعة املطروح ليس تعّلق النفس ببدن آخر؛ بل إجياد بدٍن جديد، لذا، 
فال مكان لشبهة التناسخ ها هنا مطلقًا]]]. 

• الشبهة الثامنة ـ حياة بعض األموات يف عرص األنبياء )الرجعة/2(: 	

يف ناية بحث التناسخ والرجعة نجري حتلياًل لبعض حاالت الرجعة استنادًا إىل 
اآليات القرآنية التي توّهم منها بعضهم تأييدها للتناسخ:

أ( رجعة العزير إىل الدنيا:

من موارد الشبهة عودة النبي العزير إىل احلياة بعد موته ملّدة ماية عام بإرادة من 
اهلل تعاىل: 

(َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعىل َقْرَيٍة َوِهَي خاِوَيٌة َعىل ُعُروِشها قاَل َأنَّى ُيْيِي هِذِه اهللُ َبْعَد َمْوِتا 
َلبِْثَت  َبْل  َيْوٍم قاَل  َبْعَض  َأْو  َيْومًا  َلبِْثُت  َلبِْثَت قاَل  َكْم  َبَعَثُه قاَل  ُثمَّ  ِماَئَة عاٍم  َفَأماَتُه اهللُ 

ِماَئَة) ]البقرة 259[.

نذكر نقاطًا عّدة يف معرض حتليل ذلك:

1. إّن ماهية التناسخ قائمة عىل خروج النفس من بدنا وتعّلقها ببدن غريب، وبام 
أّن بدن )عزير( بقي ثابتًا، لذلك ال يتحّقق يف عودته إىل احلياة التناسخ.

2. كام ذكر سابقًا فإّن الروح ال تقطع عالقتها وعلقتها مع بدنا بعد املوت باملطلق، 
خاصة روح اإلنسان الكامل الذي مل يكمل دوره الرتبوي والتعليمي. فمثل هؤالء 
ال يصدق عليهم انفصال الروح بالكامل عن البدن، لذلك ال لزوم لوجود مشكلة 

تناسخ )خروج النفس من البدن(.

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص201/ السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، 

املعاد: ص302.
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3. موت )ُعزير( مل يكن موتًا طبيعيًا، بل إّنه موت اخرتامي، ألّنه مل يكن قد أنى 
أي  الثاين  التناسخ  حمذور  من  خالية  السابق  بدنه  إىل  روحه  وعودة  التكاميل،  سيه 

حركة القهقرى والرجوع عن الكامل نحو النقص.

4. يظهر من جواب )ُعزير( غفلته عن موته ملّدة مائة عام، وأّن موته ليس من قبيل 
الربزخ؛  املوت وعامل  بموته ورؤيته ملالئكة  الشخص  أي: إحساس  املألوف،  املوت 
أو من  ثانية،  النفس واخللق وإنشائها  إعدام  بمعنى  املوت احلقيقي  نوع  بل كان من 
نوع النوم الثقيل كنوم أصحاب الكهف. وكال احلالتني خارجتني عن صورة التناسخ 

وأشكاله.

ب( عودة أصحاب النبي موسى 7 إىل احلياة:

الظاهرية،  بالعني  اهلل  برؤية  إيامنم  ربطوا  موسى  النبي  قوم  من  رجاًل  سبعون 
فواجه اهلل طلبهم هذا بردٍّ شديد، أي املوت بصاعقة ساموية، لكنّه تعاىل أعادهم إىل 

احلياة بطلب النبي موسى: 

اِعَقُة َوَأْنُتْم  (َوإِْذ ُقْلُتْم يا ُموسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللَ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ
ُكْم َتْشُكُروَن) ]البقرة 55 ـ 56[. َتنُْظُروَن * ُثمَّ َبَعْثناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوتُِكْم َلَعلَّ

هناك عّدة شبهات يف هذه احلادثة أّن روح اإلنسان خرجت من البدن الدنيوي، 
ثّم عادت إليه متنّزلة، وهو ما يشي إىل التناسخ.

هذه الشبهة كشبهة النبي عزير، والرّد عليها جاء يف الردود الثالثة التي وردت يف 
الرّد عىل شبهة النبي ُعزير، وال داعي لتكرارها.

إضافة إىل ذلك، فإّن حادثة موت قوم النبي موسى ـ كام ذكر صدر املتأهلني ـ أّنه 
بسبب رسعة 
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ما حدث، فإّن األبدان املذكورة مل تتلف بالكامل]]]. وهلذا السبب أيضًا فإّن عالقة 
النفس بالبدن أشّد من حادثة ُعزير.

ج( إحياء النبي عيسى 7 لبعض األموات:

النبي  مثل  كامل  إنسان  يد  عىل  املوتى  بعض  إحياء  جرى  احلوادث  بعض  يف 
عيسى 7 كمعجزة اإلحياء: 

ِرُج اْلـَمْوتى بِإِْذِن) ]املائدة 110[.  (َوإِْذ ُتْ

(َوُأْحيِي اْلـَمْوتى بِإِْذِن ) ]آل عمران 49[. 

فاّدعى أهل التناسخ أّن هذه األمور تؤكد صحة التناسخ، لكن بطالن هذا الظن 
جاء يف النقاط السابقة، ألّنه:

أّوالً ـ املالحظتان اللتان ذكرتا يف حتليل حادثة )ُعزير( من )ثبات البدن، وعالقة 
النفس بالبدن( جتريان عىل هذا البحث أيضًا.

ثانيًاـ  حيتمل أن يكون اإلحياء املذكور آنفًا قد حصل بالبدن املثايل، لذلك مل حيصل 
أساسًا تعّلق النفس بالبدن املادي ليكون التناسخ املحال الزمًا ها هنا.

القدسّية أن ينشىء  بأنفاسه  7 يمكنه  إّن اإلنسان الكامل كالنبي عيسى  ثالثًا ـ 
 : أّن األئمة  امليت وخيلقه )كام أرشنا سابقًا إىل  بدنًا مثاليًا أو ماديًا كبدن اإلنسان 
يمكنهم بواليتهم التكوينية أن ينشئوا آالف األبدان العائدة هلم، ليحرضوا عند آالف 

املحترضين(.

]]]-صدر املتأهلني، تفسي القرآن الكريم: ج2، ص416.
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• الشبهة التاسعة ـ املعاد الجسامين يوهم بالتناسخ:	

يف  سيحصل  التناسخ  أّن  التناسخ  أهل  ظّن  اآلتية  النصوص  إىل  سطحية  بنظرة 
القيامة ويف جهنم. فيام يأيت نحّلل الصور املطروحة:

النظرية  إىل  واستنادًا  اجلسامين،  واملعاد  التناسخ  منها  يتوهم  التي  الشبهات  من 
اهلل سبحانه وتعاىل يعيد إحياء األبدان املادية والدنيوية لإلنسان يف يوم  املشهورة أّن 
القيامة وتعود الروح إىل البدن. ويلزم ذلك عودة النفس من الوجود املجّرد )جمّردًا 
جمّرد  من  خروجها  عند  النفس  وتعطيل  املادي،  الوجود  إىل  مثاليًا(  أم  كان  عقليًا 

وتعّلقها بقالب مادي، وكالمها من أدلة استحالة التناسخ.

بحث وحتليل:

إىل  هنا  ها  نشي  لكنّنا  اجلسامين،  املعاد  حول  التفصييل  البحث  تاليًا  معنا  سيأيت 
املالحظات اآلتية:

1 ـ كام جرت اإلشارة يف حتليل شبهة الرجعة فإّن الروح ال تنقطع بصورة كاملة 
عن البدن عند املوت، بل تبقى الُعلقة بينهام، لذلك فإّن اخلروج الكامل ال يتحّقق، 
وبذلك فإّن شبهة تعّلق الروح بالبدن السابق ثانية غي مطروحة. يف حني أّن إشكال 

التناسخ يلزم عند عودة النفس إىل بدن آخر غريب، وليس ببدنا هي.

2 ـ فإن قيل إّن اهلل سبحانه وتعاىل يعيد خلق عني البدن الدنيوي يف يوم القيامة]]]، 
التناسخ  وإّن النفس تكمل مسارها )املنّعم أو املعّذب( بتعّلقها ببدنا، وإّن هذا هو 

املحال، أي خروج النفس من البدن املادي وتعّلقها ثانية ببدن مادي آخر.

القول  »أّما  التناسخ:  ماهية  عن  خيتلف  الدنيوي  بالبدن  الربزخية  الروح  تعّلق  أّن  البهائي  الشيخ  ]]]-اعترب 

بتعّلقها يف عامل آخر بأبدان مثالية مّدة الربزخ إىل أن تقوم قيامتها الكربى فتعود إىل أبدانا األولية بإذن 
مبدعها أّما بجمع أجزائها املتشّتتة أو بإجيادها من كتم العدم كام أنشأها أّول مّرة، فليس من التناسخ يف 

ص252(.  :40 احلديث  ذيل  )األربعون،  يشء« 
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ينبغي القول يف حتليل ذلك إّن القائلني بالنظرية املذكورة يعتقدون بعامل الربزخ، 
أي تعّلق النفس بعد املوت بالبدن املثايل. وبحصول القيامة يكون هذا البدن]]] املثايل 

عىل إحدى صورتني:

الصورة األوىل ـ حفظ بدنا املثايل. ففي هذا االفرتاض ال يصدق خروج النفس 
من بدنا، ففي النهاية إّن النفس تتعّلق بالبدنني ـ أحدمها من سنخ مثايل واآلخر من 
فالفلسفتني  بتدبيمها.  وتقوم  إهلية،  بقدرة  أو  القدسية  بقدرهتا  وذلك  ـ  مادي  سنخ 
اإلرشاقية واملتعالية تعتقدان أّن عامل الربزخ موجود يف الدنيا، وأّن النفس متتلك بدنًا 
مثاليًا أيضًا إىل جانب البدن املادي، وأّن مشاهدة اجلسم املثايل يف عامل الرؤيا من قبل 

اإلنسان هي دليل عىل إمكان ذلك ووقوعه.

عدم وجود بدن مثايل. عىل هذا الفرض يمكن القول إّن البدن  الصورة الثانية ـ 
املثايل ليس معدومًا؛ بل إّنه متحّول إىل بدٍن جسمي ومادي، وحسب املتكلمني فإّن 
البدن املادي اللطيف قد حتّول إىل بدن مادي كدر. ويف هذا الفرض أيضًا ال حيصل 
خروج النفس من بدنا حّتى تكون شبهة التناسخ املحال مطروحة. وبعبارة أخرى، 

فإّن التناسخ املذكور هو من القسم امللكويت وليس من امللكي وهو حمال.

يكون  اجلسامين  املعاد  فإّن  ـ  توضيحها  سيأيت  ـ  املتعالية  احلكمة  أساس  عىل  ـ   3
بإنشاء النفس مثل بدنا الدنيوي، وهو خارج عن دائرة التناسخ وعن تعطيل النفس. 

فيام يأيت نوضح ذلك باختصار:

يشي )صدر املتأهلني( خالل توضيحه للمعاد اجلسامين يف أحد عرش أصاًل]]] إىل 
أّن حقيقة أّي وجود ويشء ليست بامدته بل بصورته، وصورة اإلنسان ليست ببدنه 

]]]-الالفت هو أّن أكثر املتكلمني السابقني اعتربوا أّن النفس والبدن الربزخي ليسا جمّردين؛ بل إناّم من سنخ 

املاّدة، لكن من النوع اللطيف، وعىل هذا األساس يتحّول البدن املادي اللطيف يف القيامة إىل مادي كدر 
)حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص271(.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار األربعة: ج9، الباب 11، الفصلني 1 و2.
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بل بنفسه. والنفس بعد املوت تتعّلق بالقالب املثايل ويستمر بحياته يف عامل املثال. ويف 
القيامة تنشىء النفس بدنا اجلسامين وختلقه. فإن كانت النفس متتلك ملكات أخالقية 
أخالقية  ملكات  متتلك  النفس  كانت  وإن  منعمة،  جّيدة ومجيلة ختلق صورها مجيلة 
اآلخرة  يف  تتلذذ  النفس  إّن  احلقيقة  ويف  معّذبة.  قبيحة  صورها  ختلق  وقبيحة  رذيلة 
أو تتأمل عرب إنشائها، وهو ما يسّمى يف املصطلح الكالمي بـ »جتّسم األعامل« )سيأيت 

تفصيله يف الفصل األخي(.

خروج  هناك  وليس  اإلنسان،  بنفس  يتعّلق  فإّنه  اآلخرة  يف  حيصل  ما  فكّل  إذًا، 
للنفس وبدن أجنبي ليوجد توّهم التناسخ. 

وبعبارة أخرى، فإّن ما حيصل يف املعاد هو التناسخ امللكويت وليس امللكي، يقول 
والظهور،  اإلنشاء  صاحبة  امللكوت هي  يف  »النفس  املجال:  هذا  يف  اخلميني  اإلمام 
الصور  تلك  وتشكل  ملكاهتا،  مع  يتناسب  وبام  باطنها  طبق  صورها  تنشىء  وهي 
قوى  إّن  كام  ظهورها،  وهو  ظل  هناك  فللنفس  ومقبول...  صحيح  أمر  وهو  بدنا، 

البدن يف هذا العامل هو ظهور للنفس«]]].

املاّدة  عني  ليست  املحشورة  األبدان  مادية  فإّن  املتأهلني  صدر  نظرية  إىل  استنادًا 
بالنسبة  كالظل  هي  القيامة  أبدان  إّن  بل  واحلركة؛  للتغيي  مستعدة  لتكون  الدنيوية 

لصاحبه، فاألبدان هناك تنشأ من امللكات واألخالق وهيئات النفوس]]]. 

وبعبارة أخرى، فإّن نسبة البدن إىل النفس كنسبة الفعل إىل الفاعل، أي: إّنا نسبة 
صدورية.

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص199ـ200.

هذا  يف  القزويني  الرفيعي  العاّلمة  يقول  و227.  صص31ـ32  ج9،  األربعة:  األسفار  املتأهلني،  ]]]-صدر 

املجال: »عندما تفارق النفس بدنا العنرصي تظهر خيال بدنا الدنيوي دومًا، ألّن قّوة اخليال تبقى يف 
النفس بعد املوت، وعندما تظهر خيال بدنا يصدر عنها بدن مطابق للبدن الدنيوي« )السيد أبو احلسن 

ص83(. الفلسفية:  واملقاالت  الرسائل  جمموعة  القزويني،  الرفيعي 
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• الشبهة العارشة ـ حرش اإلنسان يف القيامة عىل صورة حيوانات:	

بعض الروايات أشارت إىل أّن هناك برشًا مذنبني حيرشون يوم القيامة عىل هيئة 
حيوانات كالقرود واخلنازير]]]، ما اعتربه أهل التناسخ تعّلق نفس إنسان مذنب ببدن 
آخر وغي بدنه، وأّنه دليل عىل التناسخ، كحرش املتكرب عىل هيئة النمل أو ما هو أدنى: 

»حيرش املتكربون يف صورة الذّر يوم القيامة«]]].

بحث وحتليل:

اجلواب عىل هذه الشبهة ورد يف السابق، ونكتفي هنا بإشارة:

مّر ذكر أّن النفس بعد املوت متتلك وجودًا مثاليًا يف عامل الربزخ، وبالتبع متتلك 
يف  النفس  بوضع  يرتبط  شقاء  أو  سعادة  من  الربزخية  احلياة  كيفية  وأّن  مثاليًا.  بدنًا 
العاصية  والنفس  منّعمة،  مجيلة  صورًا  تنشىء  والكاملة  الطاهرة  النفس  وأّن  الدنيا، 
تنشىء صورًا قبيحة معّذبة، وذلك حسب طبعها يف الدنيا )سيأيت توضيح هذا األمر 

يف الفصل األخي حتت عنوان جتّسم األعامل(.

مقتىض  حسب  الكامل  اإلنسان  فإّن  املحرش  أخرى  وبعبارة  القيامة  حصول  مع 
وصورًا  بدنًا  ينشىء  العايص  واإلنسان  مجيلة،  ًوصورًا  بدنا  ينشئ  وطبيعتها  نفسه 
قبيحة. وبام أّن الذنوب واألعامل القبيحة عىل أنواع وأقسام مثل: رشب اخلمر، الزنا، 
يوم  النفس  ظهور  وسيكون  اخلاص،  وأثرها  مقتضاها  معصية  فلكّل  الربا.  الغيبة، 

القيامة وصورهتا طبق ملكاهتا الذاتية يف الدنيا.

البهيمية«  أو  السبعية« و»الشهوية  أو  »الغضبية  يمتلك ثالثة قوى هي  فاإلنسان 
و»الشيطانية أو الومهية«، فإذا استطاع اإلنسان أن يعّدل القوى املذكورة بقّوته العقلية 

]]]-الشهرزوري، رسائل الشجرة االهلية: ص593/ قطب الدين الشيازي، رشح حكمة اإلرشاق: ص471.

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج53، ص131.
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القوى  تلك  أحدى  تغّلبت  إذا  أّما  اإلنساين،  الباطنية كظاهره  عندئٍذ تصبح صورته 
الثالث عىل إنسانيته فستتغي صورته الباطنية. مثاًل تغّلب القّوة الغضبية يقتيض ظهور 
ملكات حيوانية كالذئب والنمر، وإذا تغّلبت القّوة الشهوية ظهرت ملكات حيوانية 
كاخلنزير والبقرة واحلامر والقرد، وإذا تغّلبت القّوة الومهية ظهرت امللكات الشيطانية، 
وعندما تكتسب النفس هذه امللكات فستظهر وحترش يف يوم القيامة بقوالب وأشكال 

متناسبة معها.

وعليه، فإّن الناس حيرشون يف القيامة عىل أشكال خمتلفة من دون أن حيصل تناسخ 
حسب  بدنا  تنشىء  النفس  إّن  بل  آخر(  بدن  يف  وحلوهلا  بدنا  من  النفس  )خروج 

امللكات التي اكتسبتها]]].

يشـي )صـدر املتأهلـني( يف توضيحـه هلـذا األمـر بعـّدة روايـات منهـا احلديث 
الـدال عـىل جتّسـم رأس املأمـوم الـذي خيالف إمـام اجلامعـة يف أفعـال الصالة عىل 
شـكل رأس محـار: »مـن خالـف اإلمـام يف أفعـال الصـالة حيـرش ورأسـه رأس 
محـار«]]]. ويف حتليلـه لألمر يسـتند إىل ذات وطبـع البالهة واحلمق لوجود تناسـب 

. [[ [ بينهام

• الشبهة الحادية عرش ـ تغرّي وتبّدل أبدان الجهنميني:	

استدّل أهل التناسخ عىل شبهتهم باحرتاق أبدان أهل جهنم وتغّيها:

]]]-»إّن وجود األكوان األخروية إّنام هي من باب اإلنشاء بمجرد اجلهات الفاعلية« )صدر املتأهلني، األسفار: 

ج9، ص161/ والسيد روح اهلل املوسوي اخلميني، املعاد: ص141.
]]]-ابن حزم، املحىّل: ج4، ص61/ مسند أمحد: ج2، ص260.

]]]-»حتّول النفس من النشأة الدنيوية وصيورهتا بحسب ملكاهتا وأحواهلا مصّورة بصورة أخروية حيوانية أو 

غيها حسنة هبية نورية أو قبيحة ردية ظلامنية... هذا كّله بحسب حتّول الباطن من حقيقة اإلنسانية قّوة 
أو فعاًل إىل حقيقة أخرى هبيمية أو سبعية« )صدر املتأهلني، األسفار: ج9، صص4ـ5 و30(.
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ْلناُهْم ُجُلودًا  (إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآياتِنا َسْوَف ُنْصلِيِهْم نارًا ُكلَّام َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
ها لَِيُذوُقوا اْلَعذاَب ) ]النساء 56[. َغرْيَ

وتغّيها  النار  أهل  أبدان  تبّدل  عىل  دلياًل  الرشيفة  اآلية  هذه  التناسخ  أهل  عّد 
باستمرار، وحلول أنفسهم يف أبدان جديدة]]].

بحث وحتليل:

حصول  دون  من  البدن  جلد  يف  وتبّدل  جزئي  تغّي  عن  خترب  الرشيفة  اآلية  ـ   1
عالقة  ال  وهذا  حمرتق(  جلد  مكان  جديد  جلد  )حلول  للبدن  كامل  وزوال  تغيي 
البحث يف  ليجري  النفس والبدن  انفصال بني  ليس هناك  بالتناسخ]]]. ذلك ألنه  له 

االستحالة وإمكانية حلول النفس ببدن آخر.

2 ـ عىل فرض أّن نار جهنم بسبب حرارهتا العالية ال حترق اجللد فقط؛ بل حترق 
اجلسم كّله من حلم وعظام أيضًا، فهذا ال يعني أّن البدن قد تالشى؛ بل سيتحّول إىل 
رماد أو دخان )استنادًا إىل قانون بقاء املاّدة والطاقة فإّن املاّدة ال تفنى؛ بل تتحّول من 
صورة إىل أخرى(. فإّن اهلل سبحانه وتعاىل حسب اآلية الرصحية سيغّي ويبّدل املواد 

والعنارص املتبقية ويعيدها عىل صورة بدن.

التغّي والتبّدل يف أعضاء البدن حيصل بال فاصل؛ لذا، فال  من الواضح أّن هذا 
وجود هنا خلروج النفس من البدن وتعّلقها ببدن آخر، وال يلزم ذلك حصول تناسخ. 

3 ـ ذكرنا سابقًا أّن التناسخ حمال، أي أن خترج النفس من البدن املادي لتعود إىل 
بدن مادي آخر ثّم إىل غيه، وأن تكون هناك فرجة زمانية بني انتقاهلا )التناسخ التنزيل 

وقطب  ص593/  الربانية:  احلقايق  علوم  يف  اإلهلية  الشجرة  رسائل  الشهرزوري،  حممد  الدين  ]]]-شمس 

و571.  471 ص  اإلرشاق:  حكمة  رشح  الشيازي،  الدين 
]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص166.
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أو امللكي( لكن يف القيامة فإّن اهلل سبحانه وتعاىل يف نفس حلظة تلف البدن )حسب 
دون  من  بدنًا  للنفس  وخيلق  ينشىء  السابقتني(  املالحظتني  عن  وإغامضًا  الفرض 
وتعطيل  البدن  من  خروج  للنفس  حيصل  وال  العذاب،  النفس  لتتكبد  زمنية  فاصلة 

للنفس، ذلك ألّنه جيري إنشاء أبداٍن للنفس وخلقها من دون فاصلة.

وحيث أّن حقيقة أّي وجوٍد وشيئيته بصورته وليس بامدته، وتغّي البدن وحتّوله 
)املادة( ال حيدث أّي نقص يف حقيقة اإلنسان وثبات شخصيته، ذلك ألّن النفس تبقى 

ثابتة عىل جتّردها.

البدن  وحدة  فإّن  زمانية،  فاصلة  وجود  وعدم  البدن  تغّي  يف  التوايل  بسبب  ثانيًا 
املحروق واجلديد تبقى حمفوظة. 



الفصل الثاني

املوت 
وعامل الربزخ



املقدمة

كيفية املوت وأقسامه:

ناية  يعتربونه  فامللحدون  منه،  مفّر  ال  الذي  البرشي  التاريخ  حقائق  من  املوت 
دورة الوجود البرشي، وعند حتّققه يغلق ملف وجود اإلنسان بالكامل. يف الفصل 
األّول جرى توضيح إمكان حصول املعاد ورضورة وجوده واألدلة عىل ذلك. وال 
داعي يف هذا الفصل أن نرّد عىل هذا اإلدعاء وتوضيح أّن اإلنسان بموته ينتقل إىل عامل 

يسّمى بعامل »الربزخ« بل سنتحّدث عن املوت وأنواعه.

حقيقة املوت هي ناية دورة احلياة الدنيوية لإلنسان املركب من عنرصين: النفس 
أي  واملادي  الثاين  عنرصه  يذهب  اإلنسان  يموت  وعندما  املادي.  والبدن  املجّردة 
املوت.  حيّل  وبذلك  منه  وخترج  ومتعّلقها  حمّلها  النفس  تفقد  البدن  وبفساد  جسده، 
ومن ناحية أخرى، فإّن ماهية اإلنسان ال تكمن يف بدنه املادي؛ بل تقوم بروحه، لذا، 
فإّن موت اإلنسان يعني يف احلقيقة تغّي لباسه ومركبه من دون أن يتعّرض أصل حياته 

إىل أّي رضر.

وبتعبي فلسفي، فإّن املوت هو بداية حياة عقلية وبرزخية، ذلك ألّن النفس تسي 
يف حركة جوهرية نحو الكامل بفعلّية تامٍة ومستقلٍة عن قالب البدن املادي، وبحركة 
التفسخ  آثار  البدن  عىل  ظهرت  الزمان  مرور  ومع  البدن،  ضعف  وقّوهتا  النفس 

كضعف البرص والسمع ويباس اجللد.

وفعلية  الرشد  نحو  واحدة  باجتاهني،  اإلنسان  داخل  مستمّرتان  حركتان  هناك 
حركتها  ظّل  يف  النفس  تصل  أن  إىل  البدن  وحتّلل  القهقرى  نحو  واألخرى  النفس، 
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التكاملية إىل نقطة االستقالل عن البدن، يف هذه اللحظة حيصل موت اإلنسان]]].

أو  فاإلنسان  والنبايت.  احليواين  العاملني  يف  جتري  مشاهبة  تكاملية  حركة  وهناك 
ال  والكامل  الرشد  نقطة  إىل  يصل  عندما  الطي  بيضة  داخل  اجلنني  وكذلك  احليوان 
يمكنه االستمرار بالعيش يف رحم األم أو داخل البيضة، بل إّن بقاءه يف ذلك املحل 
يعني فساده وموته، لذلك خيرج من حميطه وفضائه هذا بحركة رسيعة ليخطو يف عامل 

جديد.

عن  تنفصل  بالكامل  نضجت  إذا  فالفاكهة  النبات،  عامل  يف  موجود  ذلك  ومثل 
الغصن هبدوء.

إذًا، فاملوت احلقيقي لإلنسان ليس دفعة واحدة؛ بل إّنه أمر تدرجيي يبدأ من نقطة 
احلركة االستكاملية للنفس وحركة حتّلل البدن، ويتحّقق املوت بالكامل عند استقالل 
النفس وخروجها الكامل من البدن. لكن العرف استخدم »املوت« مصطلحًا للحظة 

األخية من احلياة الدنيوية، وهي أّول مرحلة من احلياة األخرى.

يقول اإلمام اخلميني يف هذا املجال:

)املوت(  إدراك  واستطاع  الطبيعية،  حياته  حلظات  آخر  يف  اإلنسان  التفت  »إذا 
وكان  الطبيعية  حياته  بدء  منذ  تدرجييًا  بدء  قد  املوت  أّن  فسيى  عينية،  مشاهدة 
الطبيعة  النفس من  اليوم األّول يعملون عىل نزع  مستمرًا، وكان عامل عزرائيل منذ 
العالئق  الطبيعية أن يقطعوا آخر  النهاية ويف آخر حلظة من احلياة  يتمكنون يف  حّتى 

املتبقية مع عامل الطبيعة، وعندها ينتقل اإلنسان إىل عامل الربزخ«]]].

]]]-»إّن موت اإلنسان حيصل بعد )استقالل النفس( وليس حيصل املوت فيخرج اإلنسان من الطبيعة بعده« 

)السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص71، وج1، ص318ـ327/ واملعاد يف 
نظر اإلمام اخلميني: صص166 و173 فام بعدها(.

]]]-تقريرات الفلسفة: ج3، ص405/ وأيضًا األربعون حديثًا: ص94.



المعاد 74

بأمر اهلل، وتفسخ  البدن  توّقف أعضاء  املصطلح هو  املوت  فإّن  وبعبارة أخرى، 
اخلاليا وانقطاع عالقة النفس عن تدبي البدن )سيأيت توضيح ذلك أكثر يف تبيان أنواع 

املوت واالحتضار(.

معظم علامء علم األرواح يعتقدون بوجود نوعني من البدن عند اإلنسان أحدمها 
اإلنسان  أّن  ويعتقدون  األثيي«]]].  أو  الروحي  »البدن  واآلخر  الطبيعي«  »البدن 
يمتلك إىل جانب بدنه املادي بدنًا وقالبًا من سنخ الروح أو جساًم لطيفًا ومرنًا يشبه بدن 
اإلنسان يف املنام، وهو مرتبط بالبدن املادي عرب طرق خمتلفة كالطاقة. وتقرتب نظرة 
اإلرشاق  وفالسفة  العرفاء  نظرة  مع  خاص  بشكل  هذه  الروحية  العلوم  متخصيص 
القائلة بعامل الربزخ ووجود البدن املثايل عند اإلنسان يف الدنيا. وأّن انفصال الروح 
سنتناول  موته.  يف  يتسّبب  املادي  البدن  من  األثيي  البدن  خروج  أي:  وخروجها 
مؤقتة  صورتني  عىل  تكون  قد  للبدن  الروح  مفارقة  أّن  كيف  القادمة  الصفحات  يف 
ودائمة، الصورة األوىل هي املوت اإلرادي واالختياري، والصورة الثانية هي املوت 

األبدي واملعروف.

إذا نظرنا إىل حاالت املوت احلاصلة، يمكننا تقسيم املوت إىل األقسام اآلتية:

أ( املوت الطبيعي:

إذا قىض اإلنسان حياته الطبيعية، ويف آخر عمره االعتيادي أصبح شيخًا وحتللت 
خاليا بدنه، ويف النهاية مات بتوّقف أعضاء بدنه األصلية كالقلب والدماغ، عندئٍذ 

يقال كان موته طبيعيًا.

خالياه  قابلية  حسب  حتّدد  قد  األزل  من  اإلنسان  عمر  فإّن  أخرى،  وبعبارة 

]]]-راجع: إيزنغ واتسن، الروح والعلم احلديث، ترمجة حممد رضا الغفاري: ص44/ مايكل تالبوت، عامل 

اهلولوغرافيك، ترمجة داريوش مهرجوئي: ص228/ رؤوف عبيد، اإلنسان روح ال جسد، ترمجة زين 
العابدين كاظمي اخللخايل: ص666 و882/ ليون ديني، عامل ما بعد املوت، ترمجة حممد البصيي.
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واستعدادها، وعدم عروض موانع خاّصة. فإذا حتّقق هذا العمر كان موته طبيعيًا.

التدرجيي للبدن وتلفه وما يؤدي باإلنسان  هناك نظرتان حتّددان سبب الضعف 
إىل املوت:

تفرتض  البدن  مادية  إّن  تقول  التجربة  وعلامء  للفالسفة  املشهورة  النظرة  أ(   .1
باآلفات  واإلصابة  الزمان  بمرور  اخلاليا  وترّضر  والتفسخ  التحلل  نحو  السي 
واألمراض ما يؤدي يف النهاية إىل فساد البدن. ومع هذا الفساد تذهب قابلية تعّلق 
النفس بالبدن فتغادره، وعندئٍذ يصدق حصول املوت. متامًا كخراب املركب وتلفه، 

ومغادرة راكبه، أو كسقوط العش عن غصن الشجرة وهجر الطائر لعّشه.

هي:  املوت  عّلة  أّن  يعتقد  الذي  املتأهلني  صدر  نظرة  هي  األخرى  النظرة  أ(   .2
وبنفس  التامة،  والفعلية  التكامل  نحو  وتدرجيي  جوهري  بشكل  تتحّرك  النفس  أّن 
التوّجه يف  وقّلة  التنّزل  ذلك  ونتيجة  بالبدن،  علقتها وعالقتها  تقل  وامليزان  الدرجة 

تدبي البدن، حتى ينتهي بعدم التدبي واملوت.

وبعبارة أخرى، فإّن العلة احلقيقية للموت ليس فساد البدن وتلفه؛ بل انخفاض 
خراب  مثل  املوت،  ثّم  وتلفه  البدن  ملرض  األرضية  يوجد  ما  بالبدن  النفس  علقة 

السفينة وغرقها بسبب قّلة اهتامم القبطان أو لعدم اهتاممه هبا.

يقول صدر املتأهلني: »تتدّرج يف تكميل ذاهتا وتعمي باطنها وتقوية وجودها بإمداد 
صورهتا  يف  نقصت  واشتّدت،  املعنوي  جوهرها  قّوة  يف  ازدادت  وكلام  وعنايته،  اهلل 
الظاهرية وضعف وجودها احليّس، فإذا انتهت بسيها الذايت وحركتها اجلوهرية إىل 

عتبة باب من أبواب اآلخرة عرض هلا املوت«]]].

ب( املوت املخروم أو االخرتامي:

]]]-صدراملتأهلني، الشواهد الربوبية: ص89 و277/ صدر املتأهلني، العرشية: ص273.
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القسم اآلخر من أقسام املوت هو موت الصدفة الناتج عن عّلة خاّصة وفجائية 
كاملوت يف حادث سي أو حرب ومواجهة وإطالق رصاص أو قصف. يف هذا النوع 
فإّن  لذلك،  مراحل سيها وتكاملها،  تكمل  مل  النفس  أّن  اإلنسان  يعتقد  املوت  من 

خروج النفس من البدن يكون بسبب الرضر الالحق بالبدن.

ج( املوت اإلرادي:

يستطيع بعض من اإلنسان الكامل أن يفصل نفسه عن بدنه، فيتحقق املوت بسبب 
تلك احلالة. ويستطيع هؤالء أن يعيدوا أرواحهم إىل أبدانم. هذا املوت يعرّب عنه يف 
البدن«]]].  بـ »انسالخ  العرفاء  بـ »نضو اجللباب« ويف اصطالح  الفالسفة  اصطالح 

وحتصل هذه احلالة عند بعض العرفاء]]].

وعّلة حتّقق مثل هذا املوت هي كامل النفس وتسّلطها عىل البدن، بحيث تستطيع 
الروح من  النوم حيث خترج  إليه. ويشبهها  العودة  ثّم  ملّدة  بالكامل  البدن  تغادر  أن 
البدن طوال مّدة النوم، علاّم بأّن خروج النفس غي كامل عند النوم. ويشبهها أيضًا 
التنويم حيث يقوم الرابط بتنويم شخص يف نوم عميق يّطلع الرابط أو الوسيط خالهلا 

عىل معلومات.

بشكل  للبدن  الروح  مفارقة  عىل  املعارصون  الروحية  العلوم  متخصصو  يوافق 
مؤقت. فها هو الدكتور هورنل هارت قام عام )1952م( بإجراء اختبار عىل )155( 
متطوع لرصد خروج الروح، فتبني له أّن %30 من هؤالء حصل لدهيم ختيّل الروح 

من البدن]]].

]]]-شيخ اإلرشاق، حكمة اإلرشاق: ص400/ صدر املتأهلني، تفسي القرآن الكريم: ج6، ص233.

وجسدي  أطي  كنت  تصعد،  روحي  فشاهدت  ترّضع  حالة  يف  »كنت  قال:  اآلميل  زاده  حسن  ]]]-العاّلمة 

آقا  امليزا جواد  العرفان: ص24/ وأيضًا:  عىل األرض« )حسن حسن زاده اآلميل، اإلنسان يف عرف 
واإلسالمية(. البرشية  الفلسفة  الطهراين، 

]]]-راجع: رؤوف عبيد، اإلنسان روح ال جسد، ترمجة زين العابدين كاظمي اخللخايل: ص433.
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كام أرشنا فقد أجرى الغرب املعارص دراسات وبحوثًا متعددة يف هذا املوضوع، 
العامل  أجراها  التي  البحوث  اطمئنانًا  أفضلها وأكثرها  فإّن  الدكتور رؤوف  وحسب 
األميكي هوفارد كارنجتون بمشاركة الوسيط سيلفان ميلدون، ونرشت نتائجها يف 

كتاب خروج الروح]]].

يمتلك  إنسان  كّل  أّن  هي  املذكور  الكتاب  يف  الباحثني  هذين  دراسات  نتيجة 
جسمني: جسم مادي وآخر أثيي]]]. وأّن اجلسم األثيي استقّر داخل اجلسم املادي، 
يغادر  املوت  عند  وأّنه  األثيي.  بدنه  من  ناشئة  اإلنسان  عند  احلياة  مظاهر  كّل  وأّن 

البدن األثيي البدن الطبيعي]]].

• الشبهة األوىل ـ كيفية االحتضار وانسالخ الروح:	

إّن أّول سؤال يطرح هو حول كيفية خروج روح اإلنسان عند املوت، وقد ذكرت 
الروايات أّنه صعب أحيانًا، كام ذكرت أّنه سهل أحيانًا أخرى.

بحث وحتليل:

حلظة االحتضار هي حلظة انتقال روح اإلنسان من الدنيا إىل عامل الربزخ، ويقوم 
أو  )السعادة  جّدًا  القريب  واملستقبل  احلتمي  املوت  بتحّقق  باإلخبار  املوت  ملك 
الشقاء( وعالوة عىل هذا اإلخبار يزاح ستار حجاب املاّدة ليشاهد عامل الربزخ ومكانه 

يف ذلك العامل من قبيل اجلنة وصورها اجلميلة أو جهنم وصور العذاب املختلفة.

]]]-نفس املصدر: ص434.

رضا  حممد  ترمجة  اجلديد،  والعلم  الروح  واتسن،  آيزينغ  راجع:  أكثر  ولالطالع   Etheric doubie-[[[

اخللخايل:  كاظمي  العابدين  زين  ترمجة  جسد،  ال  روح  اإلنسان  عبيد،  رؤوف  ص44/  الغفاري: 
و882. صص666 

]]]-نفس املصدر: ص516.
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ألعامله  وامللكوتية  الباطنية  الصور  لإلنسان  يكشف  املوت  فإّن  أخرى،  وبعبارة 
ويظهرها له، فتحيط به تلك الصور، وبمجرد خروج النفس من البدن ختتفي الفاصلة 
بينه وتلك الصور. فإن كانت صور أعامله حسنة ال خياف من املوت، وإن كانت صور 
أعامله عذابًا ونارًا وحيوانات مؤذية أصابه الرعب من املوت )سيأيت توضيح ذك يف 

بحث نظرية جتّسم األعامل يف تبيان اجلزاء األخروي(.

التي كان متعلقًا هبا، ومن ناحية أخرى مشاهدة  الدنيا واألموال  من ناحية ترك 
مؤملًا  موقفًا  يشكل  الدنيا  يف  مرتاحًا  يعيش  كان  الذي  لإلنسان  املؤمل  العذاب  وضع 
جّدًا. إذا أردنا أن نورد مثاالً عىل ذلك يمكننا التشبيه بحال اإلنسان يف حلظاته األخية 
قبل وصوله إىل حبل املشنقة، حيث تسيطر عىل جسمه عالمات الرعب ويرجتف. أو 
الدنيا  ترك  فإّن  لذلك  عليه،  ويغمى  باالنيار  فيصاب  جّدًا  مؤملًا  خربًا  يسمع  عندما 

وخروج النفس من بدن هكذا إنسان أمر مرعب.

ويمكن تقسيم املوت واالحتضار إىل مرحلتني: املرحلة األوىل هي مرحلة تبّلغه 
خرب موته من قبل ملك املوت. يف هذه املرحلة يشّكل عامل الربزخ املستقبل ووضعه 
فيه، وتنكشف له الصور الباطنية ألعامله، فيتعذب يف هذه املرحلة لرتكه حمبوبه )الدنيا 
ومتعلقاهتا( وملشاهدة صور العذاب ألعامله. واملرحلة الثانية حلظة خروج النفس من 

البدن وانتقاهلا إىل عامل الربزخ، وتبدأ بتحّقق العذاب املهول ووقوعه.

ممّا ذكر سالفًا تّتضح النقاط اآلتية:

1 ـ العذاب الذي يتجّرعه اإلنسان يف هاتني املرحلتني عرّبت عنه اآليات القرآنية 
والروايات]]] بـ»سكرات املوت«: 

(َوجاَءْت َسْكَرُة اْلـَمْوِت بِاْلـَحقِّ )]ق 19[.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص204/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج78، ص237.
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2 ـ املقصود من خروج النفس من البدن هو انقطاع العلقة واالرتباط بني النفس 
والبدن، ذلك ألّن النفس بوجودها املجّرد مل تكن حمصورة داخل البدن لتخرج منه 

باملوت]]].

3ـ  اتضح من املالحظة السابقة أّن بلوغ »الروح« إىل احللقومـ  الذي ورد يف بعض 
اآليات: 

(َفَلْوال إِذا َبَلَغِت اْلـُحْلُقوَم ) ]الواقعة 83[ 

اِقَي ) ]القيامة 26[.  و(َكالَّ إِذا َبَلَغِت الرتَّ

التنفس اخلارج  إّن عالمة احلياة هو  إذ  بالكناية،  الروايات]]]، فهو  إليه  وأشارت 
من الباطن، ويصبح املوت عمليًا بانسداد املمرات اهلوائية وانقطاع النََفس وانسداد 
النفس  بني  العالقة  انقطاع  أدق  وبعبارة  ـ  النفس  بخروج  عنه  عرّب  لذلك  احللقوم، 

والبدن يف آخر حلظات الدنيا واإلرشاف عىل املوت ـ فقيل بلغت الروح احللقوم]]].

• الشبهة الثانية ـ كيفية قبض األرواح املتعددة عىل يد عزرائيل:	

جاء يف اآليات والروايات املتعددة أّن روح اإلنسان تقبض عند موته عىل يد ملك 
اسمه عزرائيل، ونتيجته املوت. يطرح هنا هذا التساؤل أو الشبهة: عندما ينتهي عمر 
آالف البرش يف نفس اللحظة ويف أماكن متباعدة من العامل من الشامل إىل اجلنوب ومن 

]]]-حيتمل أن يكون املقصود من اخلروج التدرجيي للنفس من جهة الرجلني وبرودة األطراف حّتى تصل إىل 

احللقوم والرأس هي النفس )النامية( وليست العقلية املجردة، كجفاف العشب والشجر الذي يبدأ من 
طرف خاص ويرسي.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج3، ص131/ حمسن فيض الكاشاين، علم اليقني يف أصول الدين: 

ص854. ج2، 
األمثل:  التفسي  الشيازي،  مكارم  ص138/  ج19،  امليزان:  تفسي  الطباطبائي،  حسني  حممد  ]]]-السيد 

ص279. ج23، 
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الرشق إىل الغرب، أّوالً كيف يستطيع عزرائيل التواجد يف نقاط العامل األربع يف نفس 
النووي  القصف  لو كان هؤالء يف منطقة واحدة كام حصل يف  الوقت؟ وثانيًا حّتى 
األميكي لليابان فكيف يستطيع عزرائيل أن يقبض روح كّل واحد منهم عىل حدة 

ويف نفس الوقت؟

بحث وحتليل: 

أّوالً ـ ينبغي االلتفات إىل أن عزرائيل 7 هو من مالئكة اهلل القالئل ذوي الشأن 
اخلاص، وله مكانته اهلاّمة عند اهلل تعاىل مثل جربائيل وميكائيل. وقد نسب اهلل تعاىل 

يف بعض اآليات القرآنية قبض األرواح لنفسه فقال: 

(اهللُ َيَتَوفَّ األَْنُفَس ِحنَي َمْوِتا ) ]الزمر 42[. 

ويف آيات أخرى نسب ذلك إىل املالئكة: 

اُهُم اْلـَمالئَِكُة ) ]النحل 28[.  (الَِّذيَن َتَتَوفَّ

َل بُِكْم ) ]السجدة 11[.  اُكْم َمَلُك امْلَْوِت الَِّذي ُوكِّ و(ُقْل َيَتَوفَّ

عزرائيل هو امللك املوكل واملسؤول العام عن قبض األرواح ويعمل حتت إمرته 
عدد من املالئكة يتبعون أوامر قائدهم، لذلك ال داعي حلضور نفس الشخص عند 

قبض األرواح كّلها.

فالشمس  مشاهبًا،  ماديًا  مثاالً  نذكر  فعليًا  ذلك  حصول  إمكانية  إلثبات  ـ  ثانيًا 
عندما تبّث نور أشعتها، فإّنا تشع عىل مليارات النقاط واألماكن فتضيئها بنورها يف 
نفس الوقت، أو القمر الصناعي الذي يبث يف نفس الوقت ملاليني الصحون الالقطة 

بالصوت والصورة. 

ومنهم  املالئكة  بحقيقة  اجلهل  من  بمعظمه  ناشىء  اإلشكال  هذا  إّن  ـ  ثالثًا 
يف  التواجد  علينا  يستحيل  حيث  البرش  نحن  مثلنا  امللك  أّن  نتصّور  ألّننا  عزرائيل، 
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 .)B(يعني عدم احلضور يف النقطة )A( مكانني يف نفس الوقت، فاحلضور يف النقطة
لكن املالئكة ذوو وجود جمّرد]]]، لذلك يمكنهم التواجد يف كّل نقاط العامل املادي يف 
نفس الوقت، ألّن وجودهم التجّردي حميط بعامل املاّدة. ويف النتيجة، فإّن انتزاع أرواح 
آالف البرش يف نقاط خمتلفة من العامل أمر اعتيادي عندهم، كالريح أو العاصفة التي 

تطفىء آالف الشموع يف حلظة واحدة.

• الشبهة الثالثة ـ كيفية حضور النبي واألمئة عند مئات املحترضين:	

وحسب  األئمة  وسائر   7 اإلمام  أو   9 النبي  أّن  املختلفة  الروايات  يف  جاء 
مقام املحترض حيرضون عنده، وبذلك تطرح هذه الشبهة وهي: عندما يموت املئات 
أو اإلمام  النبي  الوقت فكيف حيرض  العامل ويف نفس  نقاط خمتلفة من  أو اآلالف يف 

بجسمه أو بروحه إىل جانب اآلالف يف نفس الوقت؟

بحث وحتليل:

هناك نقطتان يف حتليل هذه الشبهة:

1 ـ متّثل الروح:

املحترض هي روحه  عند  واألئمة   9 النبي  من  الذي حيرض  أّن  الفالسفة  يقول 
املتمثلة وليس جسمه املادي، فاملحترض يشاهد يف الواقع روح املعصوم ونفسه املجّردة 
وبدنه املثايل والربزخي يف عامل امللكوت والربزخ، وهلذا، فإّن مشاهدة املعصوم خمتّصة 
باملحترض وال يدرك ذووه ذلك. كام إّن جربائيل وسائر املالئكة كانوا يتمثلون لألنبياء، 

وهو أمر خمتّص باألنبياء]]].

فإّن  والنوراين،  اللطيف  السنخ  من  لكن  ماديًا  وجودًا  املالئكة  يعتربون  العلامء  وباقي  املتكلمني  أّن  ]]]-بام 

يف  خمتلفة  أماكن  يف  وجودهم  تربير  يمكن  لذلك  الدنيوي،  املادي  الوجود  عن  خيتلف  هذا  وجودهم 
نفسه. الوقت 

]]]-صدر املتأهلني، مفاتيح الغيب: ص191، ذيل املشهد العارش/ حمسن فيض الكاشاين، علم اليقني يف أصول 

الدين: ج2، ص1043/ عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج4، صص199 و208.
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الروح الرشيفة للمعصومني بعدٍد متكّثر ويف أماكن متعّددة أمر  لذلك فإّن متّثل 
ممكن وال مانع منه.

2 ـ مشاهدة اجلسم املثايل اللطيف:

ينكر املتكلمون واملحدثون الوجود التجّردي للروح ـ كام أرشنا سابقًا ـ ويقولون 
املذكورة  الشبهة  عىل  رّدهم  ويف  املثايل«  »اجلسد  هو  ورقيق  لطيف  جسم  بوجود 
اللطيفة  املثالية  بأجسادهم  املحترضين  إىل جانب  املعصومني حيرضون  أّن  يضيفون: 

)التجّسم( وليس بأبدانم الدنيوية]]].

مئات  عند  املادي  املثايل  اجلسم  تواجد  شبهة  عىل  بدوره  يرّد  املجليس  العاّلمة 
املحترضين يف الوقت نفسه ويف أماكن متعّددة فيقول:

»يمكن أن يكون هلم أجساد مثالية كثية ملا جعل اهلل هلم من القدرة الكاملة التي 
امتازوا هبا عىل سائر البرش«]]].

• الشبهة الرابعةـ  فلسفة تشييع الجنازة وتلقني امليت وزيارة أهل القبور:	

قد يطرح سؤال أو شبهة: إذا كانت حقيقة اإلنسان هي الروح، والروح تنفصل 
عن البدن باملوت، فام هي احلكمة من التأكيد عىل تشييع اجلنازة وتلقني امليت وزيارة 

أهل القبور؟

بحث وحتليل:

هناك نقاط عّدة يف الرّد عىل هذه الشبهة:

1 ـ استمرار عالقة الروح بالبدن، وانتفاع امليت من احلاضين:

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص202.

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص202.
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نبدأ الرّد عىل هذه الشبهة ببيان أصل وجداين. إّن لنا ُعلقة وعالقة خاّصة بالبيت 
واحلي واملدينة التي ترعرعنا فيها، واملدرسة التي تعّلمنا فيها. هذه العالقة تنطبق عىل 
يأنسان  وكانا  متعّددة،  لسنني  الروح  رافق  الذي  فالبدن  والبدن.  الروح  بني  الرابطة 
جاء  لذلك  وترعاه،  معه  بعلقة  حتتفظ  البدن  الروح  ترتك  وعندما  البعض،  ببعضهام 
املرافقني  وعىل  املوت  بعد  البدن  عىل  ترشف  الروح  أّن  العرفاء  وكالم  الروايات  يف 

واملشّيعني ومراسم الدفن.

ينقل اإلمام اخلميني عن أستاذه الشاه آبادي قوله:

»إّن عالقة الروح بعد املوت باقية بالنسبة إىل البدن، فإّنه دار قراره ونشوئه وماّدة 
ظهوره«]]].

بني  العالقة  إّن  فيقول:  القبور  زيارة  ورّس  فلسفة  يبنّي  بدوره  امليداماد  املحقق 
النفس والبدن لناحيتني، عالقة صورية ومادية. ويقيض املوت عىل العالقة الصورية 

فقط وليس عىل العالقة املادية]]].

لذلك أكدت الرشيعة عىل هذه األمور ليحرض الناس يف هذه املراسم أكثر، حيث 
املشاركني  تدفع  الدينية  التعاليم  ألّن  ذلك  مبارشة،  املشاركة  هذه  من  امليت  يستفيد 
امليت بمشاهدة هذه  فترّس روح  امليت،  لروح  املغفرة  القرآن والدعاء وطلب  لتالوة 

املراسم ووصول اهلدايا.

الدفن  مراسم  جزئيات  استحباب  عىل  تؤكد  التي  الروايات  عّلة  تّتضح  هنا  من 
أذكار  من  امليت  يستفيد  حيث  امليت،  قرب  حول  للناس  والكثيف  الطويل  كاحلضور 

احلضور، ألّنم إذا تفّرقوا سينشغلون بأمور أخرى، ولن يستفيد امليت منها.

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، املعاد: ص91.

]]]-رسالة رّس زيارة أهل القبور، نقاًل عنه.
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2 ـ انتفاع املشاركني:

املشاركون يف املراسم يستفيدون أيضًا، ذلك أّن الناس بطبعهم يميلون إىل األمور 
بني  الفاصلة  لتقريب  خمتلفة  بطرق  الرشيعة  تسعى  اآلخرة.  عن  واإلبتعاد  الدنيوية 
والكفن  التشييع  مراسم  يف  للمشاركة  دفعهم  الطرق  تلك  ومن  واآلخرة،  الناس 
والدفن وزيارة أهل القبور يف أيام خاّصة، ليى الناس مقصدهم النهائي ويتذكرون 

اآلخرة والقرب، وينشغلوا بتزكية النفس.

3 ـ تكريم امليت وأصحاب العزاء:

العلة األخرى هي احرتام امليت وتقديره وتكريمه، فاملشاركة الواسعة يف مثل هذه 
املراسم تبنّي مدى احرتام اإلسالم لإلنسان حّتى بعد موته.

4 ـ تسلية ذويه:

العلة األخرى هي اهتامم اإلسالم بذوي امليت، إذ إّن املشاركة الواسعة للمعارف 
تسلية  ويشكل  العزاء  ألصحاب  والغم  احلزن  من  خيّفف  املراسم  هذه  يف  والناس 

خلواطرهم.

• الشبهة الخامسة ـ سؤال القرب )منكر ونكري(:	

حتّدثت الروايات املتعّددة عن أسئلة توّجه إىل امليت يف قربه يف الليلة األوىل. فهل 
هناك ملك أو مالئكة باسم منكر ونكي يسألون امليت املدفون يف قربه حّقًا حول اهلل 
والنبوة واإلمامة، وأّن امليت جييبهم عىل قدر إيامنه؟ وهل تكون هذه املساء لة واإلجابة 

عليها عرب إحياء بدن امليت وتكّلمه يف قربه الرتايب؟

بعض علامء الدين يفرّسون سؤال القرب وضغطة القرب عىل جسد املدفون يف القرب 
عىل أّن الروح تعود إىل اجلسد بأمر اهلل، ويؤمر امليت باإلجابة عىل أسئلة امللكني]]].

]]]-البيهقي، إثبات عذاب القرب: ص8/ احلميص الرازي، املنقذ من التقليد: ج2، ص197/ الشيخ الطويس، 

االقتصاد: ص220/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص270.
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خالل القرون املاضية طرحت شبهة عىل هذا االعتقاد تقول عندما يمأل فم امليت 
بمسحوق كالكافور وغيه، وعندما سيتحدث فسيفتح فاُه وخترج تلك املساحيق من 

فمه، لكن عندما ينبش قربه بعد عّدة أيام ال نجد أي تغيي يف فمه.

تسجيل  أجهزة  بوضع  ألّنه  ذلك  قبل،  ذي  من  أكثر  اليوم  تطرح  قد  الشبهة  هذه 
للصوت والصورة والتي تنقل أي صوت أو صورة مبارشة إىل مكان آخر، يّتضح أّنه ال 
يشاهد أي فعل أو رّد فعل مادي يصدر عن امليت يف قربه، يف حني أّن اإلدعاء هو طرح 

األسئلة عىل امليت وإجابته عليها بصورة مادية عن طريق بدن املقبور ويف قربه الرتايب. 

بحث وحتليل:

هناك عّدة نقاط قابلة للتأّمل يف حتليل هذه الشبهة:

1 ـ املقصود بالقرب هو القالب املثايل:

قبل البدء بمناقشة إمكانية سؤال امليت يف القرب علينا أّوالً حتديد ما هو املقصود 
من القرب وتعريفه. هناك فهامن هلذا املصطلح يف الروايات. النظرة األوىل هي تفسي 
القرب بالقرب الرتايب واملادي، والنظرة الثانية تفسي القرب بعامل الربزخ، وأّن الروح بعد 
خروجها من البدن املادي تتعّلق يف عامل املثال والربزخ بقالب مثايل، وتستمر حياته يف 

ذلك العامل والقالب بالعذاب أو باللذة.

اإلشكال املذكور يرد عىل أساس النظرة األوىل )القرب الرتايب( الذي يعترب أّن القرب 
والسؤال وضغطة القرب تعود إىل القرب والبدن املدفون يف القرب الرتايب، لكن إذا اعتقدنا 
بأّن املقصود من القرب هو القرب والبدن املثاليني للميت يف عامل الربزخ، عندئٍذ تصبح 

الشبهة عقيمة من أساسها]]].

]]]-كتب آية اهلل السبحاين:» القرب كام أسلفنا له معنى ظاهري وهو تلك احلفرة التي يدفن فيها، لكن ال يمكن 

بأي شكل القول بأن األحكام اخلاصة بالقرب من قبيل السؤال واجلواب والضغطة ونظائرها تعود اىل هذا 
القرب العنرصي الرتايب« )جعفر السبحاين، املنشور اخلالد: ج9، ص 236(.
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ففي حتليل الشبهة الالحقة )ضغطة القرب( سيثبت بالتفصيل أّن املقصود من القرب 
ليس القرب الرتايب، بل القرب والبدن املثاليني يف عامل الربزخ.

2 ـ إمكانية سؤال البدن املثايل:

بعد  امليت  وجواب  املالئكة  احلوار وسؤال  إىل  الرشيفة  القرآنية  اآليات  أشارت 
العايص  اإلنسان  وتتوّعد  باجلنة  املؤمن  اإلنسان  تبرّش  فاملالئكة  كلّية.  بصورة  موته 

بالنار وجهنم، وتسأل امليت الكافر عن سبب رفضه للحق: 

ُسوٍء  ِمْن  َنْعَمُل  ُكنَّا  ما  َلَم  السَّ َفَأْلَقُوا  َأْنُفِسِهْم  ظاملِِي  اْلـَمالئَِكُة  اُهُم  َتَتَوفَّ (الَِّذيَن 
]النحل  فِيها)  خالِِديَن  َجَهنََّم  َأْبواَب  َفاْدُخُلوا   * َتْعَمُلوَن  ُكنُْتْم  باِم  َعلِيٌم  اهللَ  إِنَّ  َبىل 

28ـ29[. 

بنَِي * َفَرْوٌح َوَرْياٌن َوَجنَُّة َنِعيٍم)  ]الواقعة 88ـ89[ . ا إِْن كاَن ِمَن اْلـُمَقرَّ و: (َفَأمَّ

الِّنَي * َفنُُزٌل ِمْن َحِيٍم ) ]الواقعة 92ـ94[ ]]].  بنَِي الضَّ ا إِْن كاَن ِمَن اْلـُمَكذِّ و: ( َوَأمَّ

بااللتفــات إىل املشــاكل التــي تواجــه تفســي القــرب بالقــرب الــرتايب مــن ناحيــة، 
ووجــود الروايــات التــي تفــرّس القــرب بالقالــب املثــايلـ  كــام ســيأيتـ  يبدو أّن ســؤال 
املالئكــة للميــت هــو يف احلقيقــة ســؤال لروحــه يف قالبهــا املثــايل، وليــس للبــدن 

اجلســامين.

هذا السؤال ممكن لبقاء روح امليت بعد موته ـ مّر توضيح ذلك يف بداية الكتاب ـ 
وسيقع لوجود اإلخبار العام لآليات وتفصيل الروايات.

أ( اسم املالئكة التي تطرح األسئلة »منكر« و»نكي« وأسئلتهم متنوعة وتشمل: 
التوحيد، النبوة، اإلمامة وغيها.

]]]-وكذلك: النساء/ 97، واألنعام/93، واألعراف/37، واألنفال/50.
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فإّن منكرًا ونكيًا مها مالئكة  الروايات]]]،  إىل بعض  استنادًا  املفيد  الشيخ  يقول 
العذاب، ومبرّش وبشي مها مالئكة البشارة]]].

وينبع  واقعي،  أمر  األسئلة  عىل  اإلجابة  أّن  هي  بالتأمل  اجلديرة  املالحظة  ب( 
لوجدانه. عالوة عىل  أن جييب خالفًا  اإلنسان  يستطيع  لذا، ال  اإلنسان،  من وجود 
ذلك، فإّن املالئكة التي تسأل مطلعة عىل حقيقة أعامل اإلنسان يف الدنيا، وهي تعرف 
واإلقرار  االعرتاف  أخذ  منها:  ألسباب  األسئلة  يطرحان  لكنّهام  مسبقًا،  اإلجابة 
من اإلنسان املذنب نفسه عىل ذنوبه، وتشجيع املطيعني وإدخال الرسور عليهم من 

إجاباهتم الصحيحة عىل األسئلة.

األمر اآلخر هو أّن املجرمني يعجزون عن اإلجابة بسبب ابتالئهم بأنواع العذاب. 

ج( يّتضح من األمر السابق )لوم املجرم وإقراره وتشجيع املطيع( أّن األسئلة بعد 
املوت هي نوع من املحكمة، حمكمة صغية وابتدائية )مقدمة حماكمة( لتربير العذاب 
أو الثواب يف عامل الربزخ، أّما األسئلة واملحكمة األساس فستكون يف عامل املحرش يوم 

القيامة الكربى.

3 ـ تفسري املالئكة بصورة أعامل اإلنسان:

عىل أساس النظرتني السالفتني فإّن الذي يسأل اإلنسان يف القرب مها من مالئكة اهلل. 
لكن هناك نظرة أخرى تعتقد أّن املقصود من دخول امللكني القرب هو أعامل اإلنسان 
نفسها، وأّن أعامله احلسنة تأتيه متمثلة عىل هيئة مالك مجيل ـ سّمته الروايات »مبرّشًا 

وبشيًا« ـ وأعامله القبيحة وذنوبه تأتيه عىل هيئة مالك بشع املنظر »منكرًا ونكيًا«.

اإلنسان  أعامل  من  نشأ  الذي  املالك  هو  بل  خارجيًا،  شخصًا  ليس  السائل  وأّن 

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج56، صص216 و234.

]]]-الشيخ املفيد، النكت االعتقادية: ص46/ أوائل املقاالت، تصحيح واعظ الرشندايب: ص56/ تصحيح 

االعتقادات: ص98.
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نفسه، لذا عندما تتمثل أعامله يعجز اإلنسان عن إنكار أعامله القبيحة. يف احلقيقة إّن 
النبوة واإلمامة عندما يسأل اإلنسان عن هذه  املالك املتمثل من ذنب الكفر وإنكار 

األصول الثالثة ال مناص له من اإلقرار.

هذه النظرية مستّلة من مباين الفلسفة وأصوهلا، خاّصة احلكمة املتعالية التي تعترب أّن 
األمور األخروية من برزخ وقيامة هي أمور تكوينية، وتعتقد أّن أمور اآلخرة وتعاليمها 
إّنام تتحّقق يف الدنيا ويف باطن اإلنسان، لكن حجاب الغفلة يمنع اإلنسان من مشاهدهتا.

يقول )صدر املتأهلني( يف هذا املجال:

واحلّيات  والنكي  واملنكر  والضغطة  القرب  عذاب  من  اآلخرة  أمور  مجيع  »إّن 
والعقارب وغيها هي أمور واقعة حمسوسة من شأنا أن حيّس هبا هبذه البارصة، لكن 
اهلل يف  الدنيا حلكمة ومصلحة من  دام يف  ما  اإلنسان  اهلل يف إحساس  ال رخصة من 
إخفائها عن عيون الناظرين كام يدّل عليه ظاهر بعض اآليات وصورة الروايات«]]].

وقام )الفيض الكاشاين( بتوضيح هذه النظرية بشكل أكثر شفافية فقال:

» خيطر بالبال أّن املنكر عبارة عن مجلة األعامل املنكرة التي فعلها اإلنسان يف الدنيا 
فعله  رأى  إذا  اإلنسان  يكون  أن  يبعد  وال  هلا...  مناسبة  بصورة  اآلخرة  يف  فتمّثلت 
املنكر يف تلك احلال أنكره ووّبخ نفسه عليه، فتمّثلت تلك اهليئة اإلنكارية أو مبدؤها 
من النفس بمثال مناسب لتلك النشأة. وقد علمت أّن قوى النفس ومبادىء آثارها ـ 

كاحلواس ومبادىء اللمم وغي ذلك ـ تسّمى يف الرشع باملالئكة.

ثّم إّن هذا اإلنكار من النفس، لذلك فإّن املنكر حيملها إىل أن يلتفت إىل اعتقاداهتا، 
ويفّتش عنها أهي صحيحة حسنة حّقة أم فاسدة خبيثة باطلة؟ ليظهر نجاهتا وهالكها 

ويطمئن قلبها... فكأّن املفتش عن االعتقاد إّنام هو امللكان«]]].

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص172.

]]]-حمسن فيض الكاشاين، علم اليقني يف أصول الدين: ج2، ص1083ـ1084.
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املفيد(  )الشيخ  تقسيم  إىل  اآلميل(  زاده  حسن  )األستاذ  يشي  املعارصين  ومن 
وتسمياته ملالئكة العذاب بمنكر ونكي وتسمية مالئكة النعمة بمبرّش وبشي فيقول:

العصمة  بيت  وأهل  احلق  أولياء  إشارات  من  باالستفادة  حتقيقاته  خالصة  »إّن 
بنّياته  نفسه  يصنع  إنسان  وكّل  الصنّاع،  مها  وعمله  اإلنسان  علم  إّن  هي:  والوحي 
وأقواله وأفعاله، والنفس الناطقة هي موجود جمّرد خارج عن أحكام املادة واملاديات 
لعامل الطبيعة. وامللكني ناكر ونكي أو منكر ونكي، وكذلك امللكني مبرّش وبشي مها 

جتّسم ومتّثل ألفعال اإلنسان«]]].

حسب  واملّدعي  فيها  السائل  حمكمة  أعّد  قد  اهلل  فإّن  النظرية،  هذه  أساس  عىل 
التعبي القضائي هي أعامل اإلنسان، والشاهد هي أعضاء بدنه )سيأيت بحث ذلك( 
اجلرم  يشاهد  عندما  الذي  اإلنسان  وجدان  هو  واحلاكم  والقايض  يتجّسم،  وجرمه 

والشاهد يعجز عن إنكاره ورفضه.

• الشبهة السادسة ـ القرب وعذابه:	

من الشبهات القديمة يف بحث املعاد كيفية العذاب وضغطة القرب، بمعنى هل إّن 
السؤال والعذاب املذكور يف الروايات موّجه إىل بدن امليت اجلسمي ويف قربه الرتايب، 

أم أّن املقصود هو عامل الربزخ وبدنه الربزخي؟

القرب والبحث والتحقيق  نبش  الشبهة: من خالل  الصورة األوىل تطرح هذه  يف 
إىل  مبارشة  ذلك  وتبّث  والصورة  بالصوت  تسّجل  التي  اإللكرتونية  الوسائل  عرب 
خارج القرب طوال الساعات األوىل والليلة األوىل ال تشي إىل وجود أّي أثر وحتّرك 
من سؤال القرب وعذابه. يف حني لو كانت احلوادث املذكورة من سنخ املاّدة ودنيوية 
لرآها اإلنسان وسجلتها األجهزة اخلاّصة. ونتيجة نفي التايل )أي عدم مشاهدة أي 

أثر مادي للسؤال والعذاب يف القرب( ينفي املقدم )عدم مادّية حوادث القرب(.

]]]-تعليقات عىل: اخلواجة نصي الدين الطويس، البداية والنهاية: ص134.
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وتالشى،  جسده  تلف  الذي  واملشنوق  كاملصلوب  هلم  قرب  ال  من  هناك  كذلك 
التهمته  والذي  اهلندوس(  يفعل  )كام  جسده  رماد  الرياح  ذرت  الذي  املحروق  أو 

احليوانات وأضحى جسده جزءًا من أبدانا، فكيف سيكون سؤال القرب والعذاب؟

بحث وحتليل:

اإلجابة عىل هذه الشبهة ترد عىل وجهني:

أ( التوّجه الكالمي واحلديثي:

أكثر املتكلمني واملحّدثني واملفرسين اعتربوا أّن القرب والسؤال والعذاب هو قرب 
ترايب ومادي، واعتقدوا]]] أّن امليت بعد دفنه يعيش وجييب عىل أعامله الدنيوية، فإن 

كان مذنبًا فسيعذب يف قربه الرتايب.

أّن  وأضافوا  اإلهلية،  بالقدرة  متّسكوا  املذكورة  الشبهة  عىل  رّدهم  معرض  ويف 
عذاب امليت يف القرب مادي ـ يف حني أّن اآلخرين الذين نبشوا القرب مل يشاهدوا صورة 
اهلل  عىل  ممكن  أمر  ذلك  وأّن  ـ  ذلك  والصورة  الصوت  أجهزة  تنقل  مل  كام  العذاب، 

القادر املطلق.

أمر ممكن، وقد  به(  العذاب وعدم إحساس اآلخرين  األمر )حتّمل  إّن مثل هذا 
وقـع نظيه يف الدنيا، كالعذاب الذي يعاين منه النائم يف عامل الرؤيا ـ والذي قد يرافقه 
رصاخ وتأّوه أيضًا ـ من دون أن حيّس به من ينام قربه، يف حني أّن الشخص املعّذب 

ينهض من نومه خائفًا مستوحشًا.

كذلك كاإلنسان املريض الذي يعاين من األمل الشديد، لكنّه خيفي ذلك عن أهله 

]]]-احلميص الرازي،املنقذ من التقليد: ج2، ص 200/البيهقي،إثبات عذاب القرب: ص8-9/ املحقق احليّل، 

املسلك يف أصول الدين: ص 138/ الشيخ الطويس، االقتصاد: ص220/ العالمة احليّل، كشف املراد، 
حتقيق حسن زاده اآلميل: ص424/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص270.



91الفصل الثاني: الموت وعالم البرزخ

يسمعوا  أو  األصحاب  يراه  أن  دون  من  جربائيل   9 النبي  وكمشاهدة  ما.  لعّلة 
صوته]]].

أو  كاملحرتق  له  قرب  رّدهم عىل شبهة من ال  اإلهلية يف  بالقدرة  املتكلمون  توسل 
إّن اهلل قادر عىل تبديل أي  التهمته احليوانات أو املشنوق، وقالوا  املحروق أو الذي 
جزء بقي من جسد امليت مهام كان صغيًا أو قد حتّول إىل رماد أو حّل يف حلم حيوان، 
قادر عىل إعادته عىل صورة بدن إنسان لينال عذاب قربه كام خلقه أّول مّرة من العدم 

تارة ومن قطرة املاء تارة أخرى، بل ومن خليتني أحقر من القطرة ثالثة.

تعاىل يرصف ذلك عن  اهلل  بأّن  القول  املتكلمون هو  ذكره  الذي  اآلخر  اجلواب 
أعني الناس وآذانم لئال يروا عذاب امليت وال يسمعوا رصاخه:

»الظاهر أّن اهلل تعاىل رصف أبصار العباد وأسامعهم عن مشاهدة ذلك«]]].

بحث وحتليل:

يف حتليل اجلوابني املذكورين ينبغي القول: كالمها توسل بالقدرة اإلهلية يف حل 
أّنه  اآلخر  واعترب  والقرب،  بالبدن  يترّصف  تعاىل  اهلل  أّن  أحدمها  اعترب  الشبهة، عندما 
عندما حتصل  مثاًل  القرب.  لنا عذاب  ينكشف  لئال  اإلدراكية  بحواسنا  يترّصف  تعاىل 
يمكن  وال  يتم  ال  القرب  عذاب  أّن  يعني  وهذا  الكاميات.  تترّضر  ال  القرب  ضغطة 

توضيحه إالّ بمعجزة خارقة للعادة.

عالوة عىل ذلك فإّن األدلة والشواهد الواردة ال تثبت اإلدعاء، ذلك ألنه يف مثال 

]]]-يورد اإلمام الغزايل رّده عىل شبهة عدم مشاهدة عذاب الكافر يف القرب يف ثالث )كون الصور ملكوتية، 

وكونا تشبه الرؤيا، وانقالب صفة املهلكات إىل مؤذيات( )الغزايل، إحياء علوم الدين: ج4، ص501 
فإّن  املتن  يف  اإلشارة  ستأيت  وكام  ص276(  ج6،  األنوار:  بحار  املجليس،  باقر  حممد  ص6/  وج16، 

العذاب. املّدعى أي مادية  تتناسب مع  الشواهد املذكورة ال 
]]]-البيهقي، إثبات عذاب القرب: ص9.
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صورها  يرى  اإلنسان  إّن  بل  والنار؛  احلّية  مثل  املادي  للعذاب  ومنشأ  علة  ال  املنام 
الصور  املثال ويشاهد  بعامل  املنام  يّتصل يف  اإلنسان  فإّن  الفالسفة  وبتعبي  منامه.  يف 

الربزخية، وعرب ذلك يفرح أو يعّذب.

وصورة جربائيل أيضًا ليست صورة مادية؛ بل هي صورة جمّردة، أو أّنا حسب 
املتكلمني الذين ينكرون وجود جمرد سوى اهلل، فإّن صورة جربائيل من السنخ املادي 

اللطيف وليس املادي الكدر والكثيف.

أّما بالنسبة ملثال حتّمل املريض وعدم إحساس املقربني بأمله فينبغي القول إّن إدعاء 
إّن  بل  والعذاب؛  باألمل  الشعور  يف  منحرصًا  ليس  القرب  يف  املادي  بالعذاب  القائلني 
احلّية  وجود  قبيل  من  هي  العذاب  أسباب  أّن  اعتربوا  الذين  املادي  العذاب  مدعي 
ليتمكنوا من  املادية أيضًا  القرب، عليهم أن يرّبروا األسباب  والثعبان والنار وضغطة 

تربير األمل.

ب( التوّجه الفلسفي والعرفان:

تصّدوا  املتعالية  واحلكمة  اإلرشاقية  املدرسة  أتباع  وخاّصة  والفالسفة  العرفاء 
لبحث هذه الشبهة متوسلني بنظرية وجود عامل الربزخ. ويعتقدون أّن روح اإلنسان 
تغادر جسده املادي والدنيوي بعد املوت، وتعيش يف عامل الربزخ حّتى قيام القيامة. 
ويف ذلك العامل تتعلق الروح ببدن مثايل مسؤول عن أعامله الدنيوية، فإن كان نظيفًا 
املثايل  السنخ  من  العذاب  تكّبد  عاصيًا  كان  وإن  مطمئنًا،  منعاًم  ذاك  ببدنه  عاش 

والربزخي.

وبعبارة أخرى، فإّن عذاب اإلنسان وسعادته موجودان يف نفس اإلنسان ذاهتا، 
فاألعامل احلسنة وامللكات اجلّيدة جتعل النفس فرحة وبصورة حسنة، والذنوب جتعل 
النفس بشعة وتتحّول إىل أنواع العذاب من نار وحيوانات مؤذية. وكال القسمني كان 
موجودًا يف بطن النفس قبل املوت، ومع خروج النفس من العامل املادي ارتفع حجاب 
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تقرير  ذلك يف  توضيح  )سيأيت  للنفس.  الربزخية  الصور  لإلنسان  وانكشفت  املاّدة، 
نظرية جتّسم األعامل(.

القرب يف اصطالح اآليات والروايات ليس القرب الرتايب، بل عامل الربزخ وحياته، 
وعىل هذا األساس، فإّن أنواع عذاب القرب تطال البدن الربزخي وعامله وليس البدن 

املادي وعامله.

باجلواب والتوّجه املذكور يف تفسي عذاب القرب تّتضح اإلجابة عن الشبهة.

من القائلني بالتوّجه هذا: شيخ اإلرشاق]]] وصدر املتأهلني]]] والفيض الكاشاين]]]  
والشيخ البهائي]]] والعاّلمة الطباطبائي]]] وآخرين]]].

]]]-ابن سينا، ترمجة الرسالة األضحوية: ص132.

]]]-صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية: صص276 و282/صدر املتأهلني، العرشية: ص257/ صدر املتأهلني، 

األسفار: ج9، صص218ـ219/ صدر املتأهلني، أرسار اآليات: صص174 و203/ صدر املتأهلني، 
املظاهر اإلهلية يف رس العلوم الكاملية: ص105.

]]]-حمسن فيض الكاشاين، علم اليقني يف أصول الدين: ص890.

]]]-البهائي، األربعون، ذيل احلديث 39: صص240ـ241.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج15، ص68 وج19، ص135.

]]]-حسن زاده اآلميل، التعليقات عىل: اخلواجه نصي الطويس، البداية والنهاية: صص134 و167/عبداهلل 

جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج4، صص221 و215/ جعفر السبحاين، األهليات: ج4، 
ص238/ جعفر السبحاين، املنشور اخلالد: ج9، ص236/ حممد تقي الفلسفي، املعاد من منظار الروح 

واجلسم: ج1، ص238.
تبيانه  عند  املفيد  الشيخ  فمثاًل  القول،  هذا  تظهر  أيضًا  املتكلمني  من  بعض  عبارات  ظاهر  أّن  بالذكر  اجلدير 
لكيفية عذاب القرب يشي إىل الروايات فيقول: »قد ورد بأّن اهلل تعاىل جيعل روح املؤمن يف قالب مثل قالبه 
يف الدنيا يف جنة من جنانه ينعمه فيها... والكافر جيعله يف قالب كقالبه يف الدنيا يف حمل عذاب يعاقب به« 
)الشيخ املفيد، سلسلة املؤلفات: ج7، املسائل الرسوية: صص63ـ64(. ويف مكان آخر يرّصح بتفاوت 
البدن املتعلق بالعذاب مع البدن يف القرب الرتايب: »إّن اهلل جيعل هلم أجسامًا كأجسامهم يف دار الدنيا ينعم 
مؤمنيهم فيها ويعذب كفارهم وفساقهم فيها دون أجسامهم التي يف القبور يشاهدها الناظرون تتفّرق 
وتندرس وتبىل عىل مرور األوقات، ويناهلم ذلك يف غي أماكنهم من القبور« )حممد بن حممد بن النعامن، 

أوائل املقاالت، تصحيح واعظ الرشداين: ص27ـ28(.
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يقول اإلمام اخلميني يف معرض تبيانه للقرب احلقيقي لإلنسان:

»ذلك القرب الذي يكون فيه السؤال واجلواب أو األمل والغم أو الرسور والفرح هو 
يف نشأة الربزخ وعامل املثال... فمهام بحثنا يف هذه القبور الرتابية ال نجد األفاعي. ولو 

كانت يف هذا القرب تتنّفس صباح مساء ملا نبت يف العامل عشب«]]].

ويستند إىل احلديث القائل: »القرب إّما حفرة من حفر النيان أو روضة من رياض 
اجلنة« فيقول:

النحو، والمتألت  العامل عىل هذا  ملا بقي  أبواب اجلنة عىل قرب  »لو فتح باب من 
باب  عليها  فتح  ولو  البقاء.  أحد  إحساس  حتمل  وملا  ورحيانًا،  وروحًا  عطرًا  الدنيا 
من أبواب جهنم ملا بقي أحد حّيًا بسبب اجليفة والعفونة واحلرارة وملا بقي العامل كام 

نراه... ما هذه التناقضات؟ ملاذا نحّمل الرشع أشياء ال تنطبق مع أّية آية ورواية«]]].

اجلدير بالقول حول مايض هذه النظرة أّن بعضهم من أمثال ابن حزم وابن هبية 
يف القرون اهلجرية األوىل وحسب تقرير البيهقي )م458هـ.ق( كانوا ينكرون السؤال 

والعذاب للميت يف قربه الرتايب، واعتربوا أّن السؤال والعذاب ينال روح امليت]]].

أدلة التوجه املذكور:

توضيحًا وتقريرًا لنظرة العرفاء والفالسفة يمكننا اإلشارة إىل النقاط اآلتية:

1. الروايات:

هناك روايات متعّددة ومتواترة تدل عىل أصل وجود السؤال والعذاب يف القرب. 

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص599ـ600. ويذكر يف مكان آخر أّن أحد 

مصادر الرؤية املقابلة هو قّراء الروضة احلسينية )العزاء( )نفس املصدر: ص240(.
]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص239.

]]]-البيهقي، إثبات عذاب القرب: ص9.



95الفصل الثاني: الموت وعالم البرزخ

بعض الروايات تشي إىل السؤال والعذاب وضغطة القرب بصورة مطلقة، وظاهرها 
هو القرب املادي، ويتمّسك هبذا الظاهر األّويل معظم العلامء يف القرون السالفة. لكن 

هناك روايات أخرى تفرّس معنى القرب أكثر، نشي إىل بعض منها:

1. روي عن اإلمام الصادق 7 يف تفسي الربزخ يف اآلية: ( َوِمْن َورائِِهْم َبْرَزٌخ 
إىِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن ): »الربزخ القرب، وهو الثواب والعقاب بني الدنيا واآلخرة«]]].

القرب  ليس  القرب  جعل  لكنّه  املدعى،  يوضح  ال  وهذا  بالقرب،  الربزخ  فرّس  بداية 
الرتايب؛ بل جعله الثواب أو العقاب الذي بني الدنيا واآلخرة، وهو ما يسّميه الفالسفة 

بعامل الربزخ.

7 قلقه من برزخ املؤمنني ويوضح:  2. يف رواية أخرى يبدي اإلمام الصادق 
يوم  إىل  موته  حني  منذ  »القرب  قال:  الربزخ؟  وما  قلت:  الربزخ«  يف  عليكم  »أختّوف 

القيامة«]]].

تعبي  آنفًا  أوردنا  السابق، وقد  احلديث  احلديث مشابه الستدالل  استدالل هذا 
اإلمام اخلميني يف معرض توضيحه هلذا احلديث.

3. ويشي اإلمام الصادق7 بشفافية ورصاحة إىل عامل ما بعد املوت: »فإذا قبضه 
اهلل عّزوجل صّي تلك الروح يف قالب كقالبه يف الدنيا، فيأكلون ويرشبون، فإذا قدم 

عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت يف الدنيا«]]].

ضمن تبيانه لوضع اإلنسان بعد املوت يتحّدث يف هذا احلديث عن حتّول وتغيي 
يشبهه  بل  الدنيوي؛  القالب  ليس عني  آخر،  قالب  إىل  الدنيوي  القالب  مسار وتغّي 

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص218/ احلويزي، تفسي نور الثقلني: ج3، ص553.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج3، ص242.

]]]-الكليني، فروع الكايف: ج3، ص245.



المعاد 96

املدفون يف  البدن  إىل  الروح  املادي وعودة  القرب  يتحّدث عن  الدنيا« وال  »كقالبه يف 
القرب.

الروح تتحّمل املسؤولية عن أعامهلا، وهي يف قالب جديدـ  إّما أن يكون من اجلنس 
املثايل والربزخي كام يقول الفالسفة، أو من اجلسم اللطيف كام يقول املتكلمون. لكن 

القدر املتيقن أّنه خيتلف عن القرب الرتايب.

4. سألت أبا عبداهلل 7 عن أرواح املؤمنني فقال: »يف اجلنّة عىل صور أبدانم، 
لو رأيته لقلت فالن«]]].

يف  األجساد  صفة  يف  األرواح  »إّن  قال:   7 عبداهلل  أيب  عن  بصي  أيب  عن   .5
شجرة يف اجلنة، تعارف وتساءل، فإذا قدمت الروح عىل األرواح يقول: دعوها فإّنا 

قد أفلتت من هوٍل عظيم«]]].

6. »يف روضة كهيئة األجساد يف اجلنة«]]].

وجه االستدالل هو أّن احلياة بعد موت اإلنسان ليست يف قالب مادي دنيوي؛ 
وعىل  البدن،  صورة  عىل  ذكرت:  مواصفات  وبثالث  مادي  غي  قالب  يف  هي  بل 
صفة البدن يعني هناك تشابه يف األوصاف بني البدن الدنيوي والربزخي، وأّن اهليئة 

والصورة هي عىل هيئة البدن الدنيوي وصورته.

قرب  وجود  يثبت  دلياًل  تشّكل  الثالث  الروايات  أّن  الكاشاين(  )الفيض  اعترب 
برزخي]]].

]]]-الشيخ الطويس، التهذيب: ج1، ص466.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج3، ص244.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج3، ص245/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص270.

]]]-حمسن فيض الكاشاين، علم اليقني يف أصول الدين: ج2، ص1062/ السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، 

تقريرات الفلسفة: ج3، ص600.
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2. التحليل العقيل:

ذكرت الروايات وضعيات عّدة وحاالت وخصوصيات للميت والقرب يصعب 
محلها عىل القرب الدنيوي والرتايب. وبتعبي مادي، فإّن عذاب القرب ونعيمه يتالزم مع 

جمموعة لوازم غي قابلة لاللتزام نشي إليها:

1. لو كانت الضغطة يف القرب الرتايب، للزم أن تشاهدها أجهزة التصوير، وللزم 
أيضًا أن خيتل التصوير إثر الضغطة أو أن تتلف آالت التصوير داخل القرب.

2. لو كان العذاب والنعم ماديني للزم أن تكون يف باطن األرض بعدد األموات 
)مليارات( احلدائق واجلنان أو احلفر والنيان.

3. للزم أن يكون حتت الرتاب أنواع احليوانات املتوحشة كاألفاعي ذات عرشات 
إىل  إضافة  املشاهد.  اجلميلة. وهو خالف  املالئكة  املقابل  والعقارب، ويف  الرؤوس 

منشأ إطعامهم عىل فرض النظرة املادية، وهذه مشكلة أخرى.

يقول اإلمام اخلميني يف معرض توضيحه للدليل املذكور:

أّن  الرواية  أّنه جاء يف  الثعابني رغم  نعثر عىل  فإّننا ال  القبور  »مهام بحثنا يف هذه 
للمذنب تسع وتسعون ثعبان، وأّن شّدة سّمها بحيث لو نفخت منه عىل هذا العامل ملا 
نبتت يف الدنيا كّلها أي عشبة. لو كان مكانا يف القرب وكانت تتنفس فيه من الصباح 
حّتى املساء ملا نبت يف هذا العامل أي نبات. كّل األخبار التي وردت يف باب القرب عىل 

لسان كاشفي االرسار وخمربي الغيب فهو ال يتناسب مع هذه الدنيا«]]].

يدل  قسم  ونعيمه عىل قسمني،  القرب  عذاب  حول  الواردة  الروايات  أّن  النتيجة 
املادي، وقسم آخر يدل عىل احلياة والعذاب الربزخي. لكن كام ذكرنا  العذاب  عىل 

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص600.
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القسم األّول يواجه املشاكل واملحاذير، لذلك يمكن محل داللة  فإّن ظاهر روايات 
هذه الروايات عىل املعنى الربزخي للقرب )القسم الثاين( وعىل هذا يتم مجع جمموعة 

الروايات وتبيانا.

النقطة األخرى هي إذا كان ظاهر روايات القسم األّول )احلياة والعذاب املادي( 
هو املأخوذ به وهو املناط لالعتقاد؛ للزم ذلك طرد روايات القسم الثاين، الروايات 
التي تدل عىل بدء احلياة الربزخية بعد املوت مبارشة، وتعّلق األرواح بقوالب خاّصة 

ومشاهبة لألبدان الدنيوية وليست بعينها.

بعض  مع  تتفق  وعذابه  القرب  سؤال  تفسي  يف  والعرفاء  الفالسفة  فتوّجه  إذًا، 
الروايات، كام توافق الدليل العقيل يف إثبات وجود عامل الربزخ بعد املوت، ويف نفس 

الوقت بعيدة عن املحذورات العقلية.

•  الشبهة السابعة ـ التكامل الربزخي:	

عامل الربزخ هي حياة اإلنسان يف عامل آخر يبدأ منذ املوت ويستمر حّتى قيام القيامة. 
واحلياة يف العامل هذا ليس من سنخ املادة، بل هي من سنخ الوجود املجّرد الربزخي 
واملثايل، وليست فيه خصوصيات املادة مثل: الوزن، اللون، املادة واالستعداد، لكن 

فيه شكل كصور عامل املنام.

من األسئلة والشبهات اهلاّمة: هل يوجد يف عامل الربزخ ولدى الربزخيني تكامل 
ورشد أم ال؟ األصول الفلسفية تعترب أّن التكامل معلول باملادة واالستعداد واحلركة، 
أّن الوجود الربزخي ليس ماديًا متحّركًا، لذلك ال يوجد تكامل برزخي. لكن  وبام 
من ناحية ثانية، فإّن ظاهر بعض النصوص الدينية تثبت ترقي مقامات الربزخيني عرب 
طرق خمتلفة كاإلستفادة من األعامل الدنيوية السابقة )الباقيات الصاحلات( أو أعامل 

الدنيويني وهداياهم.
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بحث وحتليل:

يف حتليل هذه الشبهة هناك نقاط جديرة بالتأّمل:

1. التفكيك بني املادي الطبيعي والربزخي )ماثلـة املنـام بالربزخ(:

بام  إىل قسمني: جمّرد وغي جمّرد.  الوجود  يقسم  الدقيق  العقيل  التأمل  من خالل 
أّن اإلنسان مادي، وقد عجن باملادة، لذلك فهو يدرك الوجود املادي بشكل أفضل. 
وللوجود املادي خواص وخصوصيات متعّددة مثل: الوزن، اجلرم أو اللون، األبعاد 

الثالثية، احلركة والتغّي، قابلية التقسيم، اليسار واليمني، يشار إليه، املكان والزمان.

أّيًا من اخلواص  يمتلك  إّن أي وجود ال  املادي، أي  املجّرد عىل عكس  الوجود 
اخلواص  بعض  يمتلك  وجود  هناك  كان  إذا  لكن  جمّردًا.  وجودًا  فسيكون  املذكورة 
ليس  الوجود  املجّرد. ومثل هذا  القسم  فلن يكون من  إىل بعضها،  املذكورة ويفتقر 
»الوجود  يسّمى  ثالث  سنخ  من  إّنه  بل  جمّرد؛  وجود  وال  معروف  مادي  بوجود 

الربزخي واملثايل«.

يبدو أّن أفضل دليل عىل إثبات وجود قسم ثالث هو وجود عامل الرؤيا. فأصل 
ووجوه  نقاط  وجود  يظهر  زواياه  يف  التأمل  لكن  به،  ومسّلم  وجداين  أمر  وجوده 
الذي  والكالم  املنام،  يف  اإلنسان  يشاهدها  التي  فالصور  املثال]]].  عامل  مع  مشرتكة 
حيّس  وقد  يسيه،  الذي  والطريق  يتناوله،  الذي  والطعام  واملاء  ويسمعه،  به  ينطق 
باالنتقال إىل مكان بعيد برسعة فائقة، وقد يشاهد أمرًا أو يسمع فينزعج أو خيجل أو 
يفرح، وقد يشاهد نارًا ويشعر باألمل الحرتاق يده، وقد ينهض من نومه فزعًا موهوالً 

ممّا شاهده، وقد يرى منامًا أّنه مرض أو أّنه تعاىف من املرض بعد عناء.

]]]-بعض الفالسفة يرون أّن عامل الرؤيا وعامل الربزخ من سنخ واحد، ويعتربون أّن األخبار الغيبية لعامل الرؤيا 

امليزان: ج11،  تفسي  الطباطبائي،  )السيد حممد حسني  النزويل  املثال  بعامل  االتصال  إّنام هي من خالل 
ص268ـ273(.
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ملّرة  ولو  إنسان  كّل  جّرهبا  وقد  وظرفها،  وعائها  يف  واقعية  هي  األمور  هذه  كّل 
هلا  ليس  املنام  يف  يراها  التي  واآلثار  الصور  أّن  هو  امللفت  لكن  حياته،  يف  واحدة 
املادة مثل االحرتاق  آثار  وزن وال لون، لكن هلا شكل وصورة وحركة، وهلا بعض 
بالنار واإلحراق واإلحساس بأمل إحرتاق اليد. لذلك، فإّن الوجود املادي ال ينحرص 

بالدنيوي الذي له وزن ولون؛ بل له شق ثاٍن]]].

عرّب بعض الفالسفة عن القسم الدنيوي بالطبيعي، وعن القسم الثاين بالربزخي 
واجلسامين]]].

باإللتفات إىل املقدمة السالفة ينبغي التدقيق بادعاء القائلني بأّن عامل الربزخ وجود 
من سنخ املادة، لكنّه ليس من النوع الدنيوي والطبيعي؛ بل من النوع األلطف واألرق 
»جسامين« وإلدراك ذلك بشكل صحيح يمكن أخذ الرؤيا كمثال]]] ـ مع اللوازم التي 

أرشنا إليها ـ وقد استخدمت اآليات والروايات هذا األسلوب أيضًا: 

َعَلْيَها  الَّتِي َقىض  َفُيْمِسُك  َمناِمها  ِف  مَتُْت  َلْ  َوالَّتِي  َمْوِتا  ِحنَي  األَْنُفَس  َيَتَوفَّ  (اهللُ 
]الزمر:  ُروَن)  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  ذلَِك آلياٍت  ِف  إِنَّ  ى  ُمَسمًّ َأَجٍل  إىِل  األُْخرى  َوُيْرِسُل  امْلَْوَت 

42[ »النوم أخو املوت«]]]. 

]]]-إّن حرص الوجود املادي بقسمني طبيعي ومثايل ليس عقليًا؛ بل يمكن العثور عىل أقسام أخرى من خالل 

التأّمل، مثل وجود اجلن الذي خلق من نار حسب ترصيح القرآن )األعراف: 12( ومادي من نوع آخر 
والذي قيل عنه إّنه »جسم لطيف« ذلك ألّن اجلن يفتقر إىل بعض خواص املادة الطبيعية، ويمتلك قدرة 
عىل أداء األفعال أكثر من اإلنسان، كام هو حال العفريت من اجلن يف قصة طلب النبي سليامن 7 إتيانه 
َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمقاِمَك َوإِنِّ َعَلْيِه  نِّ  بعرش بلقيس رسيعًا، فأجابه: ( قاَل ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ
َلَقِويٌّ َأِمنٌي ) ]النمل: 39[، وبام أّن إبليس هو من اجلن، لذلك فهو أقدر عىل الفعل والعمل )راجع: 

حممد حسن قدردان قراملكي، موسوعة الكالم اإلسالمي: ج1، مقالة إبليس(. 
]]]-حممدباقر املجليس، بحار األنوار: ج3، ص189، وج6، ص155، وج7، ص42.

]]]-راجع: املال نعيام عريف الطالقاين، منهج الرشاد يف معرفة املعاد: ج3، ص116.

]]]-حممدباقر املجليس، بحار األنوار: ج37، ص189، وج6، ص155، وج7، ص42.
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إّن مجيع صور الرؤيا وحاالهتا من قبيل: الرؤية، السامع، السي، األكل، الرشب، 
اإلحساس بالفرح واألمل، اإلحساس بالفوز يف االمتحان والتكامل، االبتالء باملرض 
والشفاء منه، القراءة، الرتبية والتعليم وغي ذلك كّلها قد حتصل لإلنسان يف عامل الربزخ.

وبإثبات املامثلة والتسانخ بني وجودي )عامل الرؤيا والربزخ( يثبت اإلمكان العقيل 
للتكامل يف عامل الربزخ أيضًا. ذلك ألّن »حكم األمثال فيام جيوز وفيام ال جيوز سواء«، 

إذًا، فوجود التكامل يف عامل الربزخ ممكن.

عىل هذا األساس، فإّن أصل الشبهة ناشىء من اجلهل بحقيقة الوجود الربزخي 
بذلك  ويقول  التكامل،  للربزخيني  يمكن  هلذا،  التام.  املجّرد  الوجود  عىل  وتطبيقه 
النفس ال حمالة، فأّما يف بقائها فال  الفالسفة مثل ابن سينا: »اجلسم رشط يف وجود 
حاجـة إليـه. ولعّلها إذا فارقتـه ومل تكــن كاملـة كـانت هلا تكميالت من دونه، إذ مل 

يكن رشطًا يف تكميلها كام هو رشط يف وجودها«]]].

وقد أخربت الروايات املختلفة عن وجود حياة وآثار مادية عىل الربزخيني من قبيل: 
تعّلم القرآن يف القرب، األكل والرشب، السي واحلركة يف الربزخ، زيارة األرسة وتفقدها 

يف أيام خاّصة، كّل يوم مجعة، كّل شهر وسنة بام يتناسب مع مقام امليت ومرتبته]]]: 

حيسن  ومل  وشيعتنا  أوليائنا  من  ماَت  »من  قوله:   7 الكاظم  اإلمام  عن  روي 
القرآن ُعلِّم يف قربه ليفع اهلل به من درجته«]]].

اإلشارات:  سينا،  ابن   /7 الفصل   ،9 املقالة  الشفاء:  إهليات  سينا،  ابن  ص81/  التعليقات:  سينا،  ]]]-ابن 

النمط 8، الفصل 17/ حسن حسن زادة اآلميل، األلف نكتة ونكتة: ذيل النكتة 637/ اخلواجة نصي 
الطويس، البداية والنهاية: ص168. علاًم بأّن حتليل وتبيني مطابقة األصول الفلسفية لبعض الفالسفة أو 

عدم مطابقتها مع هذه النظرية بحاجة إىل بحث مستقل.
]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار:ج6، ص257.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص606/ الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة: ج6، ص224/ 

حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج89، ص188.
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»إّن أرواح املؤمنني لفي شجرة من اجلنة يأكلون من طعامها ويرشبون من رشاهبا 
ويقولون رّبنا أقم الساعة لنا«]]].

2. وجود التكامل ف املجردات:

النقطـة الظريفـة األخـرى التـي تشـّكل بحثـًا فلسـفيًا رصفـًا هـو االلتفات إىل 
املجـّرد]]].  اهليـويل واحلركـة يف وجـود  القـّوة واالسـتعداد  عـدم توّقـف تكامـل 
فالتكامـل والرشـد يف الوجـودات املاديـة كالنباتـات أو حّتـى بدن اإلنسـان حتتاج 
إىل وجـود القـّوة واحلركـة، أّما يف الوجود املجـّرد كنفس اإلنسـان ـ التي هي جمّردة 
بالـذات وفاقـدة للـامّدة واحلركـة بالـرضورة ـ فـإّن تكاملهـا حيصل مـن دون ماّدة 
أو حركـة، ذلـك ألّن نفس اإلنسـان مل تكـن متتلك بدايـة أي علم وكـامل وحواس 
مخسـة وسـائر األحاسـيس، لكنّهـا مـع مـرور الزمـان ورشـد البـدن سـارت نحو 
التكامـل والتسـامي، وأضحـت متتلـك كـامالت علميـة خمتلفـة. عىل سـبيل املثال، 
فـإّن أي علـم وخاّصـة علـم معرفـة اهلل ـ وهـو علـم األمـر املجـّرد ـ يضـاف إىل 
جمـّرد آخـر أي إىل النفـس، فإّنـه يوجـب الكـامل للنفـس قطعـًا. وحصـول الكامل 
ال ينحـرص بحصـول الصـور العلميـة؛ بـل يتضاعـف بتحّقـق الصفـات وامللكات 

األخالقيـة نظـي: السـخاء والعفـة والشـجاعة وكـامالت النفس.

إّن حصول هذا النوع من الكامالت للنفس اتفق عليه مجيع العلامء وال أعرف من 
احّتاده  ويف  تبيانه  كيفية  يف  هو  بل  التكامل؛  حتّقق  أصل  يف  ليس  واالختالف  ينكره. 
إىل  العرض  إضافة  قبيل  من  النفس  إىل  العلم  إضافة  تكون  هل  مثاًل:  النفس.  مع 

ص268ـ  ج6،  األنوار:  بحار  املجليس،  باقر  حممد  ص244/  ج3،  الكايف:  الكليني،  يعقوب  بن  ]]]-حممد 

الرواية تدل عىل وجود األرواح حسب الوصف املذكور يف عامل  الواردة يف ذيل  وعبارة »أقم الساعة« 
الربزخ.

]]]-من املحققني املعارصين: السيد غالم رضا الفيايض الذي طرح نظرية »احلركة يف املجردات« وقام بتبيان 

فلسفي للتكامل الربزخي للنفس )كّراس احلركة يف املجّردات، املجمع العايل للحكمة. وأيضًا: مهدي 
زنديه »تكامل النفس من املنظور العقيل« فصلية اإلهليات واحلقوق: شتاء 2005م، العدد 18(.
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املعروض ليكون التكامل يف أطوار النفس وشؤونا وليس يف ذاهتا، وبعبارة أخرى، 
يف الكامالت العرضية]]]؟

العلم  مع  النفس  تّتحد  احلقيقة  ويف  ذاهتا،  النفس  يف  تتحّقق  العلم  إضافة  إّن  أّم 
)احّتاد العاقل واملعقول( وبذلك تتكامل ذات النفس أيضًا؟

إّن كيفية التكامل الذايت للنفس تثي سؤاالً مستقاًل يف النظرية األخية، وهو: هل 
إفاضة  خالل  من  التكامل  حيصل  أم  للنفس؟  اجلوهرية  احلركة  مع  التكامل  حيصل 

الكامل هلا من قبل مقام عقيل ممّا فوق النفس؟]]].

إّن نظرية احلركة اجلوهرية أكثر تناسبًا مع التكامل الذايت، وعليه، فإّن النفس تتكامل 
يف الدنيا من خالل اكتساب األعامل اجلّيدة أو القبيحة وامللكات األخالقية وانطباعها يف 

النفس، وبعد مفارقة الدنيا تظهر لإلنسان امللكات واهليئات املذكورة وتتجىّل.

إّن تكامل اإلنسان ومساره يرتبط بملكاته النفسية، فإن كانت ملكاته تلك حسنة 
ومجيلة أّدت إىل فرحه ورسوره ونيله املراتب العليا من اجلنة، وإّن كان يمتلك الكامل 
العقل. وإن كانت ملكات نفسه سيئة  املثايل إىل  الكامل أّدى ذلك إىل حتّول اجلوهر 
وقبيحة ناله األمل وعذاب النفس واجلهل باملقام القديس. علاًم بأّن هذا العذاب يشّكل 
الرديئة  النفس  وهيئات  املعايص  يزيل  العذاب  إّن  أي  التكامل،  نحو  مسارًا  بذاته 

ويؤّدي إىل ظهور اجلوهر الفطري والطاهر للنفس ما يشّكل كامالً للنفس]]].

يشي الشاعر والعارف الشهي )موالنا( إىل احلركة التكاملية يف عامل الربزخ:

پيشه آموز كاندر آخرت

]]]-ابن سينا، إهليات الشفاء: ص329ـ330/ ابن سينا، التعليقات: ص71.

]]]-السيد حممدحسني احلسيني الطباطبائي، ناية احلكمة: املرحلة6، الفصل5، ص101.

]]]-سيأيت توضيح أكثر حول كيفية تأثي األعامل وامللكات يف النفس وحتليل شبهة العقاب األخروي.
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اندر آيد دخل كسب ومعرفت

آن جهـــان شهريست پر بازار وكسب 

تو نپندارى كه كسب اينجاست وحسب

ويقول )البهائي الالهيجي( يف هذا املجال:

»يعتقد الكثيون أّنه ال يوجد ارتقاء بعد املوت، يف حني أّن األمر ليس كذلك«]]]. 

ويقول العاّلمة الطباطبائي يف هذا املجال:

»النفس جوهر يتحّرك يف كينونته... فالنفس الناطقة بعد جتّردها من املادة وبعد 
املوت تتكامل عرب احلركة يف جوهرها، وبعد مرورها من الربزخ تصبح عىل صورة 
ُكْم َيْوَم اْلِقياَمِة ُتْبَعُثوَن  التجّرد القيامي، وترتدي رداء القيامة، ويتحّقق بذلك ( ُثمَّ إِنَّ
) كّل ذلك حيصل عرب احلركة يف اجلوهر، فام دام اإلنسان حمض مادة؛ كانت حركته يف 
املادة، وعندما أصبحت النفس ناطقة أضحت حركته اجلوهرية يف النفس الناطقة«]]].

ويقول اإلمام اخلميني أيضًا: 

»بمغادرة دار الطبيعة ال يكون التجّرد العقالين كاماًل؛ بل ال بّد من عبور الربزخ 
أيضًا باحلركة اجلوهرية وصوالً إىل التجّرد العقالين الرصف...ومن كانوا قد اكتسبوا 
يف هذا العامل مطالب عقالنية وفضائل يكون طريقهم الربزخي قصيًا، ويصلون إىل 
اجلوهرية  وحركتهم  أقرص،  الربزخي  سيهم  ويكون  أرسع،  العقالين  التجّرد  عامل 
الربزخية أرسع، ألّنم أصبحوا أكثر استعدادًا لنيل خلعة التجّرد العقالين بمساعدة 

كسب الفضائل العقالنية]]].

]]]-البهائي الالهيجي، الرسالة النورية يف عامل املثال: ص187.

]]]-السيد  حممد حسني احلسيني الطباطبائي، مهرتابان: ص238ـ239.

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص72/ السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، 

ص452ـ453. املعاد: 
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النتيجة هي:

االختياري  الفعل  ليس  وعّلته  القيامة  أو  الربزخ  عامل  يف  النفس  تكامل  مبدأ  إّن 
يف  والفعل  بالعمل  القيام  عن  عاجز  اإلنسان  ألّن  ذلك  العامل،  ذلك  يف  لإلنسان 
العميل  التكامل  التكامل الربزخي هو  أّن مقصود منكري  إذًا فاملحتمل هو  الربزخ، 

واالختياري.

من ناحية ثانية، فإّن مقصود القائلني بالتكامل يف النفس الربزخية هو أّن السبب 
يف ذلك يكمن يف العلل اآلتية:

1. إّن العامل األساس للتكامل هي النفس بملكاهتا األخالقية، فكام أرشنا فإّن 
األعامل الصاحلة الدنيوية تؤّدي إىل كامل النفس وارتقائها، واألعامل القبيحة والذنوب 

تؤّدي إىل العذاب والُبعد عن املقام اإلهلي.

2. العامل اآلخر للتكامل هو تلّقي العذاب واألمل )جزاء الذنب( من بدء املوت 
أي مع خروج النفس وحّتى يوم القيامة، ما يؤّدي إىل رفع تلّوثات النفس وكدوراهتا. 
الفطرية  النفس  وتظهر  وغبارها،  الربويب  املقام  معرفة  حجب  تسقط  ذلك  ظل  ويف 
والتوحيدية لإلنسان عيانًا، لكن هذا العامل ليس دنيويًا، بل إّنه برزخي، لكنّه من النوع 

التكويني غي االختياري.

3. من العوامل األخرى لتكامل النفس اجلهنمية هي أعامل اخلي واإلحسان التي 
عملها اإلنسان كحفر عني ماء جارية وأعامل اخلي وهدايا اآلخرين له. ينبغي القول 
يف حتليلها إّن وجود األعامل املذكورة التي يستحق اإلنسان عليها الثواب والكامل أو 
رفع العقاب وتلّوثات النفس، والتي يعرّب عنها بزيادة الثواب ورفع العقاب: (وقولوا 
حّطٌة نغفْر لكْم خطاياكْم وسنزيُد املحسننَي) ]البقرة 58[، و(للذيَن أحسنوا احلسنى 
لتنال  للنفس  اجلوهرية  احلركة  يرّسع  الزيادة  من  النوع  هذا   ،]26 ]يونس  وزيادٌة) 
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إذا  أو  النفس،  الرذيلة واحلجب عن  هيئة  تزول  والتكامل، ذلك ألّنه عندما  الكامل 
أعطي اإلنسان ثوابًا وكامالً، ستزداد األرضية املناسبة ملعرفة اهلل يف ظل ظهور الفطرة 

التوحيدية ونامئها، وهذا هو تكامل اإلنسان بعينه.

• الشبهة الثامنة ـ إمكانية العودة من الربزخ )الرجعة(:	

من األسئلة حول املوت وعامل الربزخ هو أّن أحدًا مل يعد من ذلك العامل. والشبهة 
من  وخروجها  والتالفة  النخرة  األجساد  إحياء  كيفية  حول  بعضهم  يطرحها  التي 
القائلة  اإلمامية  الشيعة  عقيدة  ينتقد  هذه  بشبهته  اآلخر  وبعضهم  املغلقة،  قبورها 

برجعة األئمة بعد حكومة املهدي املوعود.

بحث وحتليل:

يف حتليلنا هلذه الشبهة هناك نقاط جديرة باملالحظة:

1. داللة القرآن عىل وقوع الرجعة:

أشارت اآليات القرآنية املتعّددة إىل إحياء عدد من املوتى يف عهود األنبياء مثاله: 
إحياء مرافقي النبي موسى الذين طلبوا رؤية اهلل جهرة، وإحياء القتيل برضبه بعضو 
موته،  من  عام  مائة  بعد  العزير  النبي  وإحياء  موسى،  النبي  عهد  يف  البقرة  بدن  من 
وإحياء عدد من املوتى بمعجزة السيد املسيح، والتي أوردنا توضيحًا وإسنادًا هلا يف 

بداية الفصل األّول حتت عنوان إمكانية املعاد.

إضافة إىل ما أورده القرآن نرى أّن بعض العرفاء ماتوا موتًا اختياريًا، ثّم عادوا إىل 
الدنيا، وقد حتّدثنا عن ذلك بشكل إمجايل حتت عنوان املوت االختياري سابقًا. 

2. إمكانية إحياء البدن الدنيوي عىل القادر املطلق:

يف الفصل األّول ضمن بحث إمكانية حصول املعاد اّتضح أّن اهلل قادر عىل إحياء 
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البدن الرتايب املتحّلل وسهل عليه أيضًا. وأوردنا يف البحث نفسه أدّلة وشواهد عىل 
ذلك اإلدعاء )اخللق من العدم، وحصول مثل ذلك وما يشبههه وانسجامه مع العلم(.

3. العودة مع البدن املثايل:

به من  املسّلم  القول:  ينبغي  القربي واخلروج منه  البدن  حول شبهة كيفية إحياء 
الفصل األخي حتت عنوان  بّينا يف  لقد  الرجوع وليست جزئياته.  الرجعة هو أصل 
بالبدن  الرجعة يف رأي بعضهم تكون  فإّن  الرجعة،  التناسخ مع  انسجام  شبهة عدم 

املثايل والربزخي وليس بالبدن الرتايب، كتمّثل املالئكة لإلنسان عىل صورة إنسان.

4. إنشاء البدن الدنيوي:

احلياة  بإعادة  الذين  ـ  لألئمة  القدسية  األنفاس  أو  تعاىل  اهلل  إّن  يقول  آخر  رأي 
والدنيوي  املادي  اجلنس  من  وخلقها  األبدان  بإنشاء  يقومون  ـ  األموات  بعض  إىل 
آخر  دنيوي  ببدن  النفس  تتعّلق  فعندما  بنفسه،  اإلنسان  قوام  أّن  بقدرة رمحانية. وبام 
القدر ألّننا بحثناه تفصيليًا يف  فلن حيصل أي نقص يف ماهية اإلنسان. )نكتفي هبذا 

مسألة بحث التناسخ(.

• الشبهة التاسعة ـ اطالع الربزخيني عىل أهل الدنيا وكيفيته:	

األحياء  أحوال  عىل  يّطلع  امليت  اإلنسان  هل  هو:  لإلنسان  األولية  األسئلة  من 
وأمورهم، وخاّصة أقربائه؟ مثالً هل يعلم امليت ما يفعله أوالده من مستحّبات أو ذنوب؟

والسؤال الثاين هو: إذا كان يّطلع عىل أحوال أهله وأصدقائه، فهل يتأّثر حلسنها 
أو لسوئها؟

والسؤال الثالث: كيف يّطلع وما هي أدوات اإلطالع. من األمور املتناقلة يف عهد 
األئمة أّن روح امليت تزور أهلها يف أيام خاّصة كاخلميس وعىل شكل طائر؟
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روى عّدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن حمبوب عن إسحاق بن عامر 
عن أيب احلسن األّول 7 قال: سألته عن امليت يزور أهله؟ قال: »نعم« فقلت: يف كم 
يزور؟ قال: »يف اجلمعة، ويف الشهر، ويف السنة عىل قدر منزلته« فقلت: يف أّي صورة 
يأتيهم؟ قال: »يف صورة طائر لطيف يسقط عىل ُجُدرهم ويرشف عليهم فإن رآهم 

بخي فرح وإن رآهم برٍش حزن واغتّم«]]].

بحث وحتليل:

1. يّتضح من املطالب السابقة أّن الروح أمر جمرد تكمل حياهتا يف عامل الربزخ بعد 
املوت، وذكر أّن الوجود الربزخي أرشف من الوجود املادي وأكمل بسبب جتّرده عن 
بعض خواص املادة، لذلك، فإّنه يرشف عىل عامل املادة، لكن روح اإلنسان بعد املوت 
إذا ابتليت بالعذاب والنار فإّنا تعجز عن اإلطالع عىل أحوال حميطها يف عامل الربزخ 

فضاًل عن عامل الدنيا.

عن  يعجزون  العذاب  يشملهم  الذين  املذنبني  واملؤمنني  الكّفار  فإّن  هذا،  عىل 
العذاب  يف  ختفيف  وناهلم  اهلل  لطف  أدركهم  إذا  إالّ  ذوهيم،  أوضاع  عىل  اإلطالع 
مصي  عىل  اإلطالع  خاص  زمان  يف  يمكنهم  عندئٍذ  ونوعها،  ذنوهبم  مقدار  حسب 
التي حيصل عليها بعض السجناء ويف رشوط  ذوهيم. وهو يشبه يف عرصنا اإلجازة 

خاّصة كأيام األعياد أن يلتقوا ذوهيم لعّدة ساعات، أو لزيارة ذوهيم لعّدة أيام]]].

2. يف اإلجابة عن السؤال الثاين ينبغي القول إّن التأّثر والرسور والتأمّل ليس من 
خصوصيات املادة؛ بل هي من خصوصيات املوجود ذي الشعور والواعي، وبام أّن 
الطبيعي أن ترّس  روح اإلنسان يف عامل الربزخ متتلك حياة إدراكية واعية، لذا، فمن 
بمشاهدة األمور املالئمة لطبعها، وأن تغتمَّ وتتأمّل ملشاهدة ما خيالف طبعها. هلذا، فإّن 

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج3، ص230/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص257.

]]]-راجع حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج3، باب أّن امليت يزور أهله، ص203 وما يليها.
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روح امليت عندما تّطلع عىل األعامل احلسنة لذوهيا سترّس، وعندما تّطلع عىل ذنوهبم 
ستتأمل. لكن جاء يف الروايات أّن اهلل تعاىل حيجب عن روح امليت مشاهدة ذنوب ذويه 
الكافر  وإّن  يكره،  ما  ما حيّب وُيسرت عنه  أهله فيى  ليزور  املؤمن  »إّن  حّتى اليتأمل: 
ليزور أهله فيى ما يكره ويسرت عنه ما حيّب«، قال: »ومنهم من يزور كّل مجعة ومنهم 

من يزور عىل قدر عمله«]]].

الوجود  وإرشاف  للروح  املجّردة  احلقيقة  حول  وردت  التي  املطالب  من   .3
الربزخي واملثايل عىل عامل املادة يّتضح أّن كيفية إطالع الروح عىل أخبار أهل الدنيا أمر 
قائم ويرتبط بوجودهم املجّرد والربزخي. وبعبارة أخرى فإّن الروح بقالبها وبدنا 

املثايل ترجع إىل مكان ذوهيا، وتّطلع عىل أوضاعهم.

تعّلق روح امليت ببدن الطائر:

أّما حول ما ورد يف بعض الروايات من تعّلق روح املؤمن بحواصل طيور اخلرض 
وجميئها للقاء أرسها]]] ينبغي القول:

يف  وأنكروه  األئمة  نفاه  أمر  الطي  بحواصل  املؤمن  روح  تعّلق  أصل  إّن  ـ  أّوالً 
روايات عنهم، ورد عن اإلمام الصادق 7 يف معرض رّده عىل )يونس( الذي سأله 
عن هذا اإلدعاء: »ال املؤمن أكرم عىل اهلل من أن جيعل روحه يف حوصلة طي، ولكن 

يف أبدان كأبدانم«]]].

عىل هذا األساس، يعتقد بعضهم أّن الروايات الداّلة عىل تعّلق الروح بحواصل 
الطي وزيارة أهله هبذه الطريقة هي من الروايات املدسوسة واإلرسائيليات]]].

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج3، ص230/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص256.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج3، ص230/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص257.

ج6/  األنوار:  بحار  املجليس،  باقر  حممد  ص254ـ255/  ج3،  الكايف:  الكليني،  يعقوب  بن  ]]]-حممد 

و229. صص268 
]]]-جعفر السبحاين، يف ظالل التوحيد: ص452.
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ثانيًا ـ يبدو أّن املقصود بتعّلق الروح بحواصل الطي ليس الطي املادي كالعصفور 
الدنيوي؛ بل إّن املراد هو متّثل الروح بجسم لطيف، أي البدن املثايل، وألّن املخاطب 
الروح  بتعّلق  املثايل  الروح والبدن  له عن متّثل  املثايل، عرّبوا  البدن  إدراك  عاجز عن 
مصطلح  استخدام  اإلدعاء  هذا  عىل  والشاهد  ذلك.  ليدرك  الطيور  بحواصل 
»اللطيف« يف قوله »طائر لطيف« وهو ما يتناسب مع الوجود املثايل والربزخي وليس 

املادي. 

• الشبهة العارشة ـ إحضار األرواح:	

أحد األسئلة حول الروح وإمكانية إحضارها وسؤاهلا وإجابتها عىل السؤال الذي 
احلوار مع  يتم  وإذا كان ذلك ممكنًا، فكيف  الغرب.  القرون األخية يف  راج خالل 

الروح؟

بحث وحتليل:

يف حتليل هذه الشبهة هناك نقاط جديرة باملالحظة:

1. إحضار األرواح واإلتصال هبا ف املصادر الدينية:

وطرح  احلوار  بمعنى  األرواح  إحضار  حصول  أصل  أّن  بجرأة  اإلدعاء  يمكننا 
إليها  املوثوقة واملطمئن  املسائل  األموات هو من  أرواح  األسئلة وتلّقي اإلجابة من 
القبور  يمّر قرب  أّن بعضهم كان  فتاريخ األنبياء واألئمة واألولياء يشي إىل  برشيًا. 
ويكّلم األموات، فاإلمام عيل 7 مّر عىل مقربة وخاطب املوتى: »يا أهل ال إله إالّ اهلل 

كيف وجدتم كلمة ال إله إالّ اهلل؟ فهتف هاتف: وجدناها املنجية من كّل هلكة«]]].

فيها  حصل  وما  الدنيا  عن  وأخربهم  القبور  أهل   7 خاطب  آخر  مورد  ويف 

]]]-املحّدث النوري، مستدرك الوسائل: ج2، ص269.
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أمي  مّر  فأجابوه:  أخبارهم  عن  وسأهلم  ذلك،  وغي  األموال  تقسيم  من  بعدهم 
املنازل  أّن  إعلموا  املقربة والرتبة  يا أهل  »السالم عليكم  فقال:  باملقربة   7 املؤمنني 
بعدكم قد ُسكنت، وأّن األموال بعدكم قد قّسمت، وأّن األزواج بعدكم قد ُنكحت. 
فهذا خرب ما عندما فام خرب ما عندكم؟«. فأجابه هاتف من املقابر نسمع صوته وال 
نرى شخصه: عليك السالم يا أمي املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته، أّما خرب ما عندنا فقد 
وجدنا ما وعدناه، وربحنا ما قدمناه، وخرسنا ما خّلفناه. فالتفت إىل أصحابه فقال: 

»أسمعتم« قالوا: سمعنا يا أمي املؤمنني]]].

2. إحضار األرواح بقنوات خاّصة:

حتّدثنا  باألرواح  واالتصال  الروح  إثبات  بحث  ضمن  األّول  الفصل  بداية  يف 
بالتفصيل أّن هناك وقائع متعّددة دّلت عىل أصل إمكانية إحضار األرواح وحصوله، 
وعىل هذا األساس جرى تشكيل احتادات روحية يف دول متعّددة، ودّونت كتب كثية 

ترصد هذا املوضوع. وذكرنا ما حصل مع العاّلمة الطباطبائي ووالده وأخيه.

األمر املهم هو أّنه ال ينبغي األخذ باّدعاء كّل من يّدعي إحضار األرواح، ذلك 
ألّن بعضهم فتحوا دكاكني هلم ليحققوا بذلك أهدافهم، كام إّن إحضار الروح يكون 
تفصيل  ورد  وقد  احلارضة،  الروح  وأذية  املرشوع  غي  كاإلحضار  رشعًا  حمّرمًا  أمرًا 

ذلك يف استفتاءات املراجع.

3. كيفية إحضار الروح واحلوار معها:

األمر الذي يستحق التأّمل يف قضية إحضار األرواح هو كيفية اإلحضار وجزئياته.

كامل  ظّل  يف  يتم  إّنام  اهلل  وأولياء  واألئمة  األنبياء  قبل  من  األرواح  إحضار  أ( 
يريد  التي  الروح  فيشاهد  والربزخ  املثال  بعامل  نفسه  تّتصل  حيث  القدسية.  أنفسهم 

]]]-الطويس، األمايل: ص55/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج79، ص185.
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يف قالبها املثايل ويتحّدث إليها، وملا كانت هذه املشاهدة واحلوار يف عامل الربزخ ومع 
وجود مثايل، يعجز اآلخرون عن إدراكه.

األمر اآلخر إّن مرتبة قّوة روح اإلنسان الكامل وتكاملها تؤّثر يف النوع والزمان 
ومقدار عالقته مع املالئكة واجلن وأرواح األموات.

العلمية  املراكز  قبل  من  إحضارها  خالل  من  باألرواح  لالتصال  بالنسبة  ب( 
معلومات  أمتلك  ال  احلظ  حلسن  أو  لألسف  إيّن  أّوالً  القول:  ينبغي  الناس  وعاّمة 
ابتدائية عن هذا املوضوع. لكن استنادًا إىل تقارير الوسطاء الروحيني وشواهد أخرى 
التي أحرضت  الروح  أّن  يبدو  ـ  أمر غي قطعي  التقاط الصور لألرواح ـ وهو  مثل 
الروح عىل  ليتمكنوا من رؤية  تستجيب للوسيط، ويستعملون مادة )االكتوبالسام( 

هيئة جسم لطيف متجّسد حسب تعبي متخصيص العلوم الروحية]]]. 

بدن  يف  موجودة  ماّدة  هي  الروح  بالزما  أي  )سيكوبالزما(  أيضًا  وتسّمى   )ectoplasm( ]]]-اكتوبالزما 

اإلنسان احلي وهي من الظواهر الطبيعية للوسيط. استخدم هذا املصطلح للمّرة االوىل عام 1894م من 
قبل )تشارلز ريشت( عامل النفس الفرنيس. ويقول العلامء الروحيون: بإضافة هذه املادة إىل املادة األثيية 
يمكن للروح الظهور والتحّدث مع األحياء واالتصال هبم، أي إّنا حتّس مؤقتًا بحالة أرضية وحسّية، 
الصوتية  املتكلمة واألعضاء  الروح  االتصال بني  االكتوبالزما حلقة  أّن  الروحيون  العلامء  يعترب  لذلك 

املاّدة قالوا:  للوسيط. وحول خصوصيات هذه 
األبيض  بني  ولونا  املختلفة،  واأللوان  األشكال  لتقّبل  قابلية  لدهيا  خاّصة  ماّدة  هي  االكتوبالزما  إّن 
والرمادي واألسود. كثافتها كبخار املاء والرغوة. قوّية وصلبة إىل درجة أّن بعض األرواح تتمّكن من 
خالهلا رفع األجسام الثقيلة كالطاولة، عندما خترج من جسم الوسيط خترج عىل شكل دخان كثيف، ثّم 
تّتخذ شكاًل حسب إرادة األرواح وتصبح صلبة. الوقت املناسب خلروج االكتوبالزما من بدن الوسيط 
هو ظلمة الليل أو يف النور الطفيف. إعادة تلك املاّدة إىل بدن الوسيط جتري يف الظالم املطلق أو يف الضوء 
األمحر، وإالّ فسيترّضر بدن الوسيط وقد تؤّدي إىل موته )يقال إّن االكتوبالزما تتلف يف الضوء األبيض 
األنف،  الفم،  مثل:  الوسيط  بدن  منافذ  االكتوبالزما عادة من  الوسيط(. خترج  بدن  إىل  مبارشة  وتعود 
اآلذان وأحيانًا من مسامات اجللد وأقدامه. قد تأخذ االكتوبالزما مئات األشكال عند خروجها من بدن 
الوسيط، ذكرت كتب العلم الروحي وصف تلك األشكال، خترج هذه املاّدة من قلب الوسيط أو من 

فوق كتفيه أو من رجليه. عند جتزئة تلك املّادة وحتليلها تبنّي أّنا تركيب من )الصوديوم   =
=  كلورايد( و)فوسفات الكالسيوم(. لكن إىل أي حّد تستطيع هذه املادة أن توجد مثل تلك القّوة، ومدى 
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يف هذا النوع من التحضي ما حيصل هو تنّزل الروح وجتّسدها للوسيط، وهو عىل 
خالف اتصال اإلنسان الكامل حيث تصعد النفس القدسية إىل عامل املثال واألرواح.

بأصل  يؤمن  فهو  األرواح،  لتحضي  آخر  استنتاج  له  الطباطبائي  العاّلمة  ج( 
اإلحضار، لكنّه يعتقد أّن األعامل التي يقوم هبا الوسيط تقّوي نفسه وإرادته، فتحرض 
الروح وصورهتا يف قّوة املخيلة ومشاعر حواسه الباطنية والنفسية، وليس يف اخلارج، 
لذلك تبقى املشاهدة واحلوار مع الروح خمتّصة بالوسيط دون غيه. حيث يقول: »ما 
يعتقده أصحاب األرواح من حضور الروح فال دليل هلم عىل أزيد من حضورها يف 
قّوة خياهلم أو حواسهم دون اخلارج، وإالّ لرآه كّل من حرض عندهم... الروح إّنام 
حترض يف مشاعر الشخص املحرّض ال يف اخلارج منها من تأثي اإلرادة والترّصف يف 

اخليال«]]].

العجيبة؟ وخصائصها  تأثيها 
األحياء،  مع  التحّدث  من  لتتمكن  األثيي  فمها  حول  االكتوبالزما  ماّدة  جتمع  األرواح  إّن  ُيقال: 
البدن،  ولسائر  الصوت  أعضاء  ولتحريك  األشكال  وأخذ  للتجّسد  املّادة  هذه  األرواح  وتستخدم 

حوهلا. من  الطبيعية  األجسام  ولتحريك 
الفرق اهلام بني تكّلمنا وتكّلم األرواح هو أّن مجيع هذه األعامل التي تقوم هبا األرواح يف املاّدة األثيية التي 
هي ألطف تكوينيًا وأوسع أمواجًا، وعليه، فإّن جهازها الصويت األثيي يمكنه العمل يف العامل الروحي، 
لكنّه ال يمكنه العمل يف عاملنا، ألّن أقسام األعضاء الصوتية لألرواح من حيث اللطافة بشكل ال يمكنها 
الثقيل )ألّن رسعة حركة األمواج األثيية لألرواح أرسع كثيًا من رسعة األمواج  حتريك هواء عاملنا 
الطبيعية عندنا( لذلك ينبغي إجياد حالة جديدة يف جهاز الروح الصويت ختّفف من رسعة أمواجها لتصبح 
مالئمة لذبذبات أصواتنا وأمواجها. ويتحّقق ذلك من خالل الوسيط ومادة االكتوبالزما املوجودة يف 
هو:  الوسيط  باتصال  واملعتقدين  الروح  علامء  قبل  من  عليه  اإلجابة  تصعب  الذي  السؤال  لكن  بدنه. 
كيف تغطي األرواح نفسها بامدة االكتوبالزما، وكيف تتخىّل عنها بعد انتهاء جلسة احلوار واإلحضار؟

الذي  اليوم  يأيت  أن  وتوّقع  السؤال،  هذا  عىل  اإلجابة  بصعوبة  اعرتف  الروحي  العامل  فندالي(  )آرثر 
تفرّس فيه كيفية حصول هذه األمور )نقاًل عن موقع االحتاد العلمي جلامعيي إيران( وبعيدًا عن املدعني 
املذكورين فإّن فلسفة كيفية الرؤية واالتصال مع األمر املجّرد كالروح مع املاديات وكاإلنسان هي أّنا 
)هود:  ولوط  إبراهيم  النبي  مع  حدث  كام  لألنبياء،  إنسان  هيئة  عىل  املالئكة  كظهور  وتتجّسد  تتمّثل 

.)17 )مريم:  مريم  كالسيدة  الكمل  الناس  بعض  وعىل   )51 و)احلجر:  78ـ81( 
القارىء الفاضل ما ذكرناه حول تفاصيل مّدعي العلوم الروحية ليست قطعية، ذكرناها لإلطالع فقط.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج1، صص243، 245، 365.
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أخبار  بعض  وسقم  خطأ  تربير  يمكن  لذلك  أّنه  الطباطبائي  العاّلمة  ويعتقد 
الوسطاء وكيفية اّتصاهلم مع روح واحدة يف أماكن خمتلفة ومع وسطاء متعّددين. 

أّما التوضيح أكثر ملسألة الروح وحتضي األرواح فهو خارج عن موضوع الكتاب 
ووسع املؤلف، لذا، نحيل القارىء الفاضل إىل املصادر اخلاّصة]]]. 

]]]-راجع: رؤوف عبيد، اإلنسان روح ال جسد/ آيزنغ واتسن، الروح والعلم احلديث/ فريد وجدي، دائرة 

نارص  روانكاوي/  فرويد،  املوت/  بعد  ما  عامل  ديني،  ليون  ص380/  ج4،  العرشين:  القرن  معارف 
باألرواح. املعاد: ص197 واالتصال  الشيازي،  مكارم 



الفصل الثالث

املعاد اجلسامين
 أو الروحاين 
)التوجهات(



 

•  الرؤية األوىل ـ املعاد الجسامين الرصف:	

ينكرون وجود  أّنم  الشيعة والسنّة  املحّدثني واملتكلمني واملفرسين  املشهور من 
أي جمّرد سوى اهلل تعاىل، ومن مجلة ذلك الوجود التجّردي للروح، لكنّهم يعتربون 
أّن جسامنية الروح هي من نوع خاص، أي إّنا »جسم لطيف« ساٍر وجاٍر يف البدن 
كرسيان املاء يف هيكل الورد والنبات]]]. ويف ضوء ذلك فرّسوا معاد اإلنسان باملعاد 
اجلسامين. اإلخباريون ومكتب التفكيك وبعض باحثي الدين ذوي التوّجه التجريبي]]] 

املعارصين أيضًا يؤّيدون هذا التوّجه]]]، فها هو امليزا مهدي األصفهاين يقول:

»إّننا عبارة عن البدن والروح، وكالمها مادّيان وجسامن... يكون امُلعاد يف املعاد 
هو البدن باحلقيقة«]]].

التفسي الكبي: ج19، ص144/ عضد الدين األجيي، رشح املواقف: ج8، ص380/  ]]]-الفخر الرازي، 

القرطبي، تفسي القرطبي: ج10، ص24 وج15، ص262/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج58، 
مجهور  »فذهب  املجال:  هذا  يف  املتأهلني  صدر  يقول  ص104.  وج61،  ص166،  وج60،  ص35، 
اإلسالميني وعاّمة الفقهاء وأصحاب احلديث إىل أّنه جسامين فقط بناًء عىل أّن الروح عندهم جسم ساٍر 

يف البدن« )صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص165(.
من اجلدير ذكره اإلشارة إىل تعريف املتكلمني، والفهم اخلاص لألستاذ حسن زادة اآلميل الذي يعتقد أّن 
»اجلسم« يف تعريف بعض املتقدمني واملتكلمني يشء متحّقق بذاته يف مقابل العرض وأعّم من املجّرد واملاّدي 

أوَجد مغالطة اشرتاك لفظي )حسن حسن زاده اآلميل، ألف نكتة ونكتة: ص809، هامش النكتة 988(.
]]]-اعترب املهندس مهدي البازركان أّن عقيدة جتّرد الروح يونانية دخلت العامل اإلسالمي عرب الفلسفة )مرتىض 

املطهري، جمموعة املؤلفات: ج1، صص167 و471(.
واملعاد:  املبدأ  حول  تنبيهات  املرواريد،  و259/  صص251  املطالب:  ميزان  الطهراين،  جواد  ]]]-امليزا 

ص238/ تقريرات درس امليزا األصفهاين، بقلم حممود احللبي: ص214/ امليزا مهدي األصفهاين، 
أبواب اهلدى: صص7، 102، 107، 215 )نقاًل عن السيد حممود املوسوي، الدين والفكر: ص369 
امللكي،  باقر  حممد  ص331/  املتعالية:  احلكمة  يف  اجلسامين  املعاد  احلكيمي،  رضا  حممد  بعدها(/  وما 

ص18. اإلمامية:  توحيد 
الدين  املوسوي،  حممود  السيد  عن:  نقاًل  و215.  صص107  اهلدى:  أبواب  األصفهاين،  مهدي  ]]]-امليزا 

ص372ـ373. والفكر: 
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ويقول آية اهلل املرواريد يف تبيان املعاد اجلسامين:

املوت وبعد تشّتت أجزائها، ويؤلف األجزاء عىل هيئتها  بعد  »يعيد اهلل األبدان 
هذه  يف  هبا  متعّلقة  كانت  كام  األرواح  هبا  تتعّلق  ثّم  أعراضها.  يف  بتغيي  أو  األوىل 

الدنيا«]]].

إىل  الدنيوية ستعود  األبدان  نفس  فإّن  الرؤية،  إىل هذه  استنادًا  أّنه  واحلاصل هو 
عليها  وسيجري  الرقيقة،  اللطيفة  املادّية  األرواح  هبا  وستتعّلق  القيامة،  يف  احلياة 
املادي  الوجود  عني  هو  اآلخرة  لعامل  املادي  فالوجود  العقاب.  أو  الثواب  موضوع 
الدنيوي جلهة اجلوهر واملاّدة، واالختالف منحرص يف العوارض والرتكيب الصناعي 

فقط]]].

نقد ونظر:

هناك شبهات ومالحظات تطرح عىل هذه الرؤية:

1. أدلة جتّرد الروح:

أّن  ثبت  أساسها  وعىل  الروح،  جتّرد  تثبت  التي  األدّلة  أوردنا  األّول  الفصل  يف 
اجلسم  قالب  يف  سيكون  اإلنسان  معاد  وأّن  عقيل،  أو  مثايل  جمّرد  وجود  هي  الروح 

والروح وسيستمر، وسيأيت توضيح ذلك يف الصفحات اآلتية.

2. إنكار جتّرد الروح إنكار حلقيقة املعاد اجلسامن:

وتفّسخه  وزواله  بتغّيه  فإّنه  املادي،  ببدنه  حمصورة  اإلنسان  حقيقة  كانت  إذا 
بعد املوت، فلن يعود ببدن آخر هو عني البدن األّول، ذلك ألّن اجلسم مرّكب من 

]]]-املرواريد، تنبيهات حول املبدأ واملعاد: ص201.

]]]-القزويني اخلراساين، بيان الفرقان: ص580.
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عنرصين ومؤلفتني مها »املاّدة« و»الصورة« ويف الفرض املذكور، أي بزواله وتفّسخه 
وعرض  املاّدة،  بقاء  فرض  وعىل  والتكرار.  للعودة  قابلة  تعود  وال  الصورة  ختتفي 
صورة أخرى عليها، عندئٍذ فإّن الوجود الثاين لن يكون معادًا وعودًا حقيقيًا للجسم 
السابق؛ بل سيكون يف النهاية مشاهبًا له. يف حني أّن ظاهر مصطلح »املعاد« هو عودة 
الوجود واحلالة السابقة بتامم احلقيقة، وليس بمشاهبها. يقول اإلمام اخلميني يف هذا 

املجال:

األديان، ومن مجلة  كثي من رضوريات  إنكار  يستلزم  التجّرد حقيقة  إنكار  »إّن 
ذلك يستلزم إنكار املعاد. ذلك ألّنه لو كان املعاد جسامنيًا فلن يكون ذلك االعتقاد إالّ 
بقبول جتّرد النفس، ذلك ألّنه عندما حترق شجرة وتصبح رمادًا، ثّم يصنع من ذلك 
الرماد شجرة، فلن تكون عني الشجرة السابقة، نعم املاّدة واحدة، لكن يف احلقيقة هذه 
بظاهرها  اإلنسانية  اهلوية  كّل  كانت  إذا  إذًا،  عينها.  السابقة  الشجرة  ليست  الشجرة 
إذًا،  باملعاد اجلسامين غي ممكن،  القول  البدن، يصبح  ما لدهيا هو هذا  وباطنها وكّل 

القول باملعاد اجلسامين ال يكون إالّ عرب الطريق الذي يقول به اآلخوند]]].

3. إعادة املعدوم:

إعادة  يستلزم  القراءة  هبذه  اجلسامين  باملعاد  القول  أّن  السابقة  النقطة  من  يّتضح 
»املعدوم« وهذا ما سيأيت توضيحه أكثر يف ذيل الشبهات الالحقة.

نعم إّن خلق مشابه األبدان الدنيوية ممكن وسهل عىل اهلل، لكن ذلك ليس باملعاد 
اجلسامين بالقراءة املذكورة )إعادة عني البدن الدنيوي( بل بقراءة احلكمة املتعالية التي 

ستأيت يف الصفحات القادمة.

4. اإلهبام ف تعريف النفس باجلسم اللطيف:

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص54/ السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، 

.281 املعاد: 
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إضافة  بأّنه  االعتقاد  املشهور هو  إّن  املذكور:  اإلشكال  اجلواب عىل  ُيقال يف  قد 
أّن  ويعتقدون  ولطيف،  رقيق  مادي  وجود  سنخ  من  نفس  هناك  اجلسامين  البدن  إىل 
النفس عارضة عىل البدن يف هذه الدنيا، وأّنا حتافظ عىل وجودها اللطيف بعد املوت، 

وتتعّلق يف القيامة ببدنا الدنيوي ثانية: 

خمارق  يف  مرتّدد  هوائي  رقيق  جسم  إّنه  فقيل  الروح،  ماهية  يف  العلامء  »اختلف 
إّن  قيل  اهلل روحه...  قّدس  املرتىض  واختاره  املتكلمني،  أكثر  احليوان، وهو مذهب 
العلم  يتهيىء هبا املحل لوجود  التي  فيه، فقيل هو احلياة  ثّم اختلف  الروح عرض، 
النعامن  املفيد أيب عبداهلل حممد بن حممد بن  الشيخ  والقدرة واالختيار، وهو مذهب 

ريض اهلل عنه والبلخي ومجاعة من املعتزلة البغداديني«]]].

يف اإلجابة عن هذا الدفاع ينبغي القول: إذا كان املقصود من النفس اللطيفة هو 
كان  إذا  أّما  الربزخي،  املجّرد  الوجود  إىل  الواقع  يف  يعود  فذلك  الربزخي،  الوجود 
املقصود غي ذلك فينبغي القول إّن ماهية الوجود املادي اللطيف مل يتبنّي بدّقة. وأكثر 
القائلني به يتمسكون بعّدة أمثلة لتبيان مّدعاهم: الدخان والنار ونفوذمها يف الفحم، 
وبعبارة  املصباح.  فتيل  يف  الزيت  ونفوذ  والنباتات،  األشجار  هيكل  يف  املاء  ونفوذ 
أو  اجلوهر  مقولة  هي  هل  النفس  جسمية  الرؤية:  هبذه  القائلني  نسأل  إّننا  أخرى، 

العرض؟

والتأثي  االتصال  كيفية  حول  السؤال  يطرح  عندها  اجلوهر،  مقولة  كانت  فإن 
املتقابل بني اجلوهرين املستقلني )النفس والبدن( وليس هناك جواب شفاف عليه.

بعد  »النفس«  عرض  بقاء  كيفية  شبهة  تطرح  عندها  العرض،  مقولة  كانت  وإن 

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج58، ص3، وج61، ص104/ راجع: رسائل إخوان الصفا: ج3، 

صدر  و159/  صص137  ج3،  احلكمة:  عيون  رشح  الرازي،  الفخر  ص104/  وج4،  ص372، 
و318. صص45  ج8،  األسفار:  املتأهلني، 
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التناسخ، ويف حال  إشكال  يقع  آخر  ببدن  النفس  تعّلقت  وإذا  »املوت«  البدن  فساد 
مرتبطًا  العرض  بقاء  يكون  ملاذا  السؤال:  فسيطرح  النفس،  وجود  أصل  تعّلق  عدم 

ومتقّومًا بوجود املعروض.

5 ـ التغيري والفساد من لوازم املادية:

إّن الوجود املادي لطيفًا كان أو غليظًا أو كدرًا، فإّنه بسبب ذاته املادّية فإّنه ال خيلو 
القاعدة،  هذه  من  مستثناة  غي  رضبت  التي  واألمثلة  والفساد.  والتغيي  احلركة  من 
فاملاء يف هيكل الشجرة والزيت يف فتيل املصباح هو يف حال تغّي وتبّدل، إذًا، ينبغي 
أن تكون النفس بعد املوت استنادًا إىل املعادلة املذكورة متغّية ومتحّولة، يف حني أّن 

مؤيدي الرؤية املذكورة تؤكد عىل ثباهتا.

6 ـ لزوم التناسخ:

حول  السؤال  يرد  البدن،  عارضة عىل  بأّنا  يصفونا  لطيفة  النفس  بأّن  القائلون 
وضعية النفس بعد املوت، وعرض »النفس« هذا عىل أي عارض يتعّلق؟

فإّن قيل يتعّلق عىل البدن اللطيف ـ والذي هو مادي أيضًا حسب مبناهم ـ فإّن 
لزوم التناسخ ُيشكل عليه، وهذا ما جاء تفصيله يف بحث التناسخ.

7 ـ لزوم بقاء العرض دون املعروض:

إذا التزموا بأّن النفس تبقى مستقّلة حّتى القيامة )املعاد اجلسامين( ولن تتعّلق بأي 
الرؤية  مؤّيدي  فبعض  املعروض،  دون  العرض  بقاء  بكيفية  عليهم  ُيشكل  متعّلق، 

املذكورة أّكد عىل عرضية النفس.

شبهات أخرى:

واملأكول،  اآلكل  شبهة  منها:  املذكورة  الرؤية  عىل  ترد  أخرى  شبهات  وهناك 
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املعاد  شبهات  يف  توضيحها  سيد  األخروي.  العذاب  وغاية  وجهنم،  اجلنة  ومكان 
اجلسامين والروحاين.

• الرؤية الثانية ـ املعاد الروحاين )العقيل(:	

إّن أصول بعض الفلسفات ومبانيها تقتيض إنكار املعاد اجلسامين]]]. فمثاًل فالسفة 
املثايل  الوجود  وأنكروا  وجمّرد،  مادي  قسمني  إىل  الوجود  قّسموا  الذين  املشائني 
والربزخي، واعتربوا أّن البدن مادي والنفس جمّردة. فإّنم يعتقدون أّن النفس ستبقى 
بعد املوت بدليل جتّردها. ومن ناحية ثانية، فإّن البدن الدنيوي معدوم بسبب ماديته، 
وال يمكن للروح يف القيامة أن تتعّلق بالبدن أو بمتعّلق آخر ألّن ذلك يستلزم التناسخ، 
إذًا فمعاد اإلنسان سيكون بنفسه املجّردة أي: روحانيًا. يقول )صدر املتأهلني( يف هذا 

املجال:

ألّن  فقط،  عقيل  أي:  روحاين  أّنه  إىل  املشائني  وأتباع  الفالسفة  مجهور  »وذهب 
البدن ينعدم بصوره وأعراضه لقطع تعّلق النفس عنها، فال ُيعاد بشخصه تارة أخرى، 
عامل  إىل  فتعود  الفناء،  إىل  له  سبيل  ال  باٍق  جمّرد  جوهر  والنفس  ُيعاد،  ال  املعدوم  إذ 

املفارقات لقطع التعّلقات باملوت الطبيعي«]]].

اجلسامين  املعاد  يبحث مسألة  احلكمة  األوائل يف هذه  كان من  الذي  )ابن سينا( 
بتوجهني: األّول بالتذكي بأّن هناك آيات وروايات متعّددة تشي إىل املعاد اجلسامين 

وجزئياته، وعلينا ـ بوصفنا مسلمني ـ أن نصّدقها: 

»جيب أن ُيعلم أّن املعاد منه ما هو منقول من الرشع وال سبيل إىل إثباته إالّ من 
البدن  البعث، وخيات  الذي للبدن عند  النبوة، وهو  طريق الرشيعة وتصديق خرب 

]]]-راجع: السيد جالل الدين األشتياين، رشح حال املال صدرا وآرائه الفلسفية: ص110.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص165.
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ورشوره معلومة ال حيتاج إىل أن تعلم، وقد بسطت الرشيعة احلّقة التي أتانا هبا نبّينا 
وسّيدنا وموالنا حممد 9«]]].

توّجهه الثاين هو عقيل وفلسفي. حيث قّسم الناس بداية إىل ثالثة أقسام: كاملني، 
ناقصني، متوسطني وُبله )نفوس بسيطة وخالية من أي نوع من املعرفة( ويعتقد أّن 

مقام القسم األّول ومكانته أعىل من اللذة احلسّية وهي من النوع العقيل:

»وأّما األنفس املقدسة فإّنا تبعد عن مثل هذه األحوال وتّتصل بكامالهتا بالذات، 
وتنغمس يف اللذة احلقيقية، وتترّبأ عن النظر إىل ما خلفها وإىل اململكة التي كانت هلا 

كّل الترَبّي«]]].

ويصف املعاد والعذاب لإلنسان الناقص بالنوع العقيل أيضًا، وأّنه يف وعاء عامل 
النفس والتخّيل.

عجزت  للذنوب  ارتكاهبا  بسبب  ـ  فإّنا  املذنب  أي  الناقص  اإلنسان  نفس  أّما 
ـ  الساموية  باألجرام  وتعّلقت  اإلهلي،  واجلامل  العقل  بعامل  واالتصال  الصعود  عن 
الصور  إدراك  يعني  األمور  هذه  وإدراك  ذنوهبا،  وتدرك  القبيحة  أعامهلا  تتذّكر  فإّنا 
واهليئات املتضادة واملنافية لكامل النفس وتكاملها. أّوالً: إّن هذا النوع من اإلدراك 
وتذّكر العذاب واآلالم املاضية، وإدراك عامل اخلسارة املوحش يشّكل يف حد ذاته 
مرارة  تذّكر  كّلام  فيتأمل  املصائب،  بعض  به  حتل  من  مع  حيصل  كام  حمرقًا،  وأملًا  عذابًا 

مصيبته ووحشتها.

املرحلة الثانية من العذاب تكون بإدراك وتذّكر نوع خاص من العذاب املوعود يف 

منكري  إشارة  أّن  اعتربوا  املعارصين  بعض   .9 املقالة   ،4 الفصل  ص423،  الشفاء:  إهليات  سينا،  ]]]-ابن 

املعاد اجلسامين عقليًا إىل النصوص الدينية ومتّسكهم هبا للتخلص من حربة التكفي )السيد جالل الدين 
املسافر: ص88(. زاد  األشتياين، رشح عىل 

]]]-ابن سينا، إهليات الشفاء: ص432.
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الرشيعة، مثل: النار، احلّيات والعقارب التي يتخّيلها اإلنسان، بل ويشاهدها وحيّسها 
بقّوة خميلته، فيتعذب عرب ذلك. يشي )الشيخ( إىل أّن هذا النوع من العذاب هو أمر 

واقعي ـ لكنّه يف وعاء النفس املجّردة ـ وهو أقوى من احليّس: 

ال  فوقهم،  التي  اجلهة  إىل  جاذب  معني  هلم  يكن  ومل  األبدان  فارقوا  إذا  »إّنم 
كامل فيسعدوا تلك السعادة، وال شوق كامل فيشقوا تلك الشقاوة؛ بل مجيع هيئاهتم 
الساموية  املواد  من  منع  وال  األجسام،  إىل  منجذبة  األسفل،  نحو  متوجهة  النفسانية 
اعتقدته  كانت  ما  مجيع  تتخّيل  فإّنا  قالوا  فيها،  نفس  لفعل  موضوعة  تكون  أن  من 
من األحوال األخروية، وتكون اآللة يمكنها هبا التخّيل شيئًا من األجرام الساموية، 
فتشاهد مجيع ما قيل هلا يف الدنيا من أحوال القرب والبعث واخليات األخروية، وتكون 
األنفس الردّية أيضًا تشاهد العقاب بحسب ذلك املصور هلم يف الدنيا وتقاسيه، فإّن 

الصور اخليالية ليست تضعف عن احلسّية؛ بل تزداد عليها تأثيًا وصفاًء«]]].

أّما تعيني تكليف القسم الثالث أي »الُبله« الذين ليس لدهيم أي إدراك ومعرفة، 
مبنى  ألّن  ذلك  )الشيخ(  عىل  مشكل  أمر  فهو  شوق،  أي  لدهيم  ليس  ذلك  وبتبع 
العذاب أو السعادة عنده هو إدراك العذاب أو اللذة، وحسب الفرض فإّن هذا القسم 
الناس فاقد هلذا اإلدراك، لذلك يظهر )ابن سينا( عجزه عن حتديد وضع معاد  من 

القسم الثالث وكيفيته، ويكل األمر إىل اهلل سبحانه:

غي  وكانت  البدن  فارقت  إذا  فإّنا  الشوق  تكتسب  مل  التي  الُبله  النفوس  »وأّما 
مكتسبة للهيئات الردّية، صارت إىل سعة من رمحة اهلل تعاىل«]]].

وقد استند مؤيدو املعاد العقيل باآليات اآلتية التي حتّدثت عن الرجوع إىل اهلل ولن 

]]]-نفس املصدر: ص431ـ432.

]]]- نفس املصدر: ص431. ويعتقد األستاذ حسن زاده اآلميل أّن ابن سينا كان يعتقد باملعاد اجلسامين )حسن 

زاده اآلميل، رشح إهليات الشفاء: صص280، 287(.
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يكون هذا الرجوع جسميًا قطعًا:

(َوإَِلْيِه ُيْرَجُعوَن ) ]آل عمران 83[، 

ُقوا َيْومًا ُتْرَجُعوَن فِيِه إىَِل اهللِ )]البقرة 281[،  و(َواتَّ

ْجعى ) ]العلق 8[،  و(إِنَّ إىِل َربَِّك الرُّ

ا إَِلْيِه راِجُعوَن ) ]البقرة 156[،  ا هللِ َوإِنَّ و(قاُلوا إِنَّ

ُتَها النَّْفُس اْلـُمْطَمئِنَُّة * اْرِجِعي إىِل َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة *  واألكثر شفافية: (يا َأيَّ
َفاْدُخيِل ِف ِعباِدي * َواْدُخيِل َجنَّتِي )]الفجر 27ـ30[.

من الواضح أّن هذه العودة إىل اهلل لن تكون بالسي املادي واجلسمي، ذلك ألّنه 
أّوالً حمال عقيل، وثانيًا ألّنه ليس خمتّصًا بأصحاب »النفس املطمئنة«.

وال  حور  فيها  ليس  جنّة  هلل  »إّن  الرؤية:  هذه  عىل  أيضًا  الروايات  بعض  وتدل 
قصور وال لبن وال عسل؛ بل يتجىّل فيها رّبنا«]]].

بحث وحتليل:

بذكر  هنا  ها  نكتفي  الفلسفية،  املباحث  تنقيح  يستلزم  املذكورة  الرؤية  حتليل  إّن 
بعض النقاط:

1. التعارض مع النصوص الدينية:

القرآنية  النصوص  ظواهر  مع  تعارضها  هو  النظرية  هذه  عىل  إشكال  أهّم  إّن 
والروائية املتعّددة، بل مع نصوصها، والتي تدل عىل السعادة والعذاب اجلسدي يف 

املعاد، وحاشا للربهان والفلسفة أن يناقضا النصوص الدينية]]].

الواردة  العبارات  بعض  فإّن  للتوضيح  ص449.  الفلسفية:  الرسائل  جمموعة  املتأهلني،  صدر  عن:  ]]]-نقاًل 

والتفاسي. الروايات  مل نجد مصدرها يف  البحث  بعد  لكنّنا  الروايات،  إىل  نسبت 
]]]-راجع: صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص214.
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2. انحصار املعاد باإلنسان الكامل:

بام أّن )الشيخ( حرص جتّرد النفوس بالتجّرد العقيل، لذا، فإّن الزم ذلك أن يكون 
املعاد والبقاء منحرصًا بالوجود العاقل، أي باإلنسان الكامل، ذلك ألّن اآلخرين أي 
املتوسطون والبسطاء »الُبله« وفاقدو املعرفة مل ينالوا هذا الكامل، وبالتبع لن يكون هلم 
معاد]]]. ذلك ألّن الصور اجلزئية املوجودة يف خزينة خياهلم احلايل هي ملواضع مادية 
وواقعها يميل نحو جهات عامل املاّدة، لذا، ستشملها قاعدة الفساد والبوار والفناء]]].

3. الفهم املادي لقّوة اخليال:

يصفونا  فكيف  اخليال]]].  قّوة  بتجّرد  يعتقدون  ال  املشائني  وبقية  سينا  ابن  إّن 
كانت  إذا  ذلك ألّنه  املعاد؟  الرشيعة يف  من  الواردة  اجلزئيات  باملالك وموضع ختّيل 
قّوة اخليال مادّية فإّنا ستتلف بعد موت البدن وفساده، ولن تكون موجودة يف القيامة 

لتكون وسيلة للتخّيل]]].

4. التناسخ:

)الشيخ  يتوّسل  اللذة  أو  للعذاب  »الُبله«  النفوس  إدراك  لكيفية  توجيهه  ضمن 
الرئيس( بتعّلق تلك النفوس باألجرام الساموية العلوية، فيلزم ذلك إشكال التناسخ 

وهو ما قّرره املال صدرا بالتفصيل]]].

]]]-راجع: السيد جالل الدين األشتياين، رشح عىل زاد املسافر: ص40 اهلوامش.

]]]-راجع: نفس املصدر: صص92 و94. اجلدير بالذكر أّن )الشيخ( حياول تربير معاد املتوسطني ويضيف أّن 

نفوس البسطاء تتعّلق بعد املوت باألجرام الساموية وغيها وتتكامل عرب ذلك )اإلشارات، النمط 8، الفصل 
17: ج3، ص355(. وإشكال هذه النظرية هو لزوم التناسخ وكيفية ارتباط النفس واألجرام املذكورة من 

نوٍع ِعيّل أو غيه، وال جمال لتفصيل ذلك ها هنا )راجع: صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص42(.
]]]-ابن سينا، طبيعيات الشفاء: ص342، فن 6، وج2، ص167ـ171، املقالة 4، الفصل 3/ الطويس، رشح 

اإلشارات: ج2، ص331، النمط 3، الفصل 9/ صدر املتأهلني، األسفار: ج8، ص234/ السيد جالل 
الدين األشتياين، رشح حال املال صدرا وآرائه الفلسفية: ص92.

]]]-نفس املصدر: صص40 و129.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص42 وما بعدها وص210.
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5. اجلمع بني املعاد العقيل واجلسامن:

أتباع  إّن  القول  فينبغي  العقيل  املعاد  عىل  الداّلة  اآليات  إىل  لالستناد  بالنسبة  أّما 
اجلسامين  باملعاد  يعتقدون  إّنم  بل  ذلك؛  ينكرون  ال  والعقيل  اجلسامين  املعاد  نظرية 

مضافًا إىل املعاد العقيل، وإّنه يمكن اجلمع بينهام.

التي  اآليات  فإّن  عداه«  ما  ينفي  ال  اليشء  »إثبات  العقيل  األصل  ملقتىض  وبناًء 
من  اآلخر  النوع  تنفي  وليست  )الروحاين(  املعاد  من  نوعًا خاصًا  تثبت  إليها  استند 

املعاد )اجلسامين(. وهذا النوع من املعاد تثبته نصوص دينية متعّددة أخرى.

• الرؤية الثالثة ـ املعاد املثايل:	

اعتقادهم  ذلك  وعلة  بمرحلة،  املشهورة  النظرية  إىل  أقرب  اإلرشاق  فالسفة 
بوجود قسم آخر، أي »الوجود املثايل والربزخي«. وعىل أساس هذا، فإّنم يعتقدون 
أّن النفس يف القيامة ستظهر وحترش ليس عىل صورة جمّردة؛ إّنام يف قالب التعّلق بجسم 

وبدن مثايل. يقول )شيخ اإلرشاق( يف هذا املجال:

»وبه ]عامل األشباح املجّردة[ حتّقق بعث األجساد عىل ما ورد يف الرشيعة اإلسالمية 
احلّقة اإلهلية ومجيع مواعد النبوة«]]].

ويقّدم توضيحًا أكثر، فيقّسم الناس إىل ثالثة فئات:

والعملية،  النظرية  احلكمة  يف  التكامل  بلغوا  الذين  األناس  هم  األوىل  الفئة 
وختّلصوا بذلك من جسم )الصيصية( واتصلوا بعامل العقول )عامل األنوار(:

النور واحلياة،  النور األسفهيدي باإلطالع عىل احلقائق وعشق ينبوع  »وإذا جتىّل 
وتطّهر من رجس الربازخ، فإذا شاهد عامل النور املحض بعد موت البدن، ختّلص عن 
الصيصية، وانعكست عليه إرشاقات ال تتناهى من نور األنوار من غي واسطة ومع 

]]]-جمموعة مصنّفات شيخ اإلرشاق، مقدمة وتصحيح هنري كورين: ج2، ص234.
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الواسطة عىل ما سبقت اإلشارة إليه، ومن القواهر أيضًا كذا األسفهيدية الطاهرة غي 
املتناهية يف اآلزال من كل واحد واحد نوره، وما أرشق عليه من كّل واحد مرارًا ال 
تتناهى. فيلتّذ لّذة ال تتناهى. وكّل الحق يلتّذ بالسوابق ويلتّذ به السوابق، ويقع منه 

عىل غيه ومن غيه عليه أنوار ال تتناهى، وهي إرشاقات ودواير عقلية نورية«]]].

يف  أو  العملية  أو  النظرية  احلكمة  وسط  يف  بقوا  الذين  األناس  هم  الثانية  الفئة 
كليهام. هؤالء أيضًا ختلصوا من اجلسم، لكنّهم مل يبلغوا عامل العقول؛ بل بلغوا عامل 

املثال، ومتتلك نفوس هؤالء القدرة عىل إجياد أي نوع من طلبات النفس:

»والسعداء من املتوسطني والزهاد من املتنزهني قد يتخلصون إىل عامل املثال املعلقة 
التي مظهرها بعض الربازخ العلوية وهلا إجياد املثل والقّوة عىل ذلك، فيستحرض من 
ممّا  أتّم  الصور  يشتهي. وتلك  ما  الطيب وغي ذلك عىل  األطعمة والصور والسامع 
عندنا. فإّن مظاهر هذه وحواملها ناقصة وهي كاملة، وخيّلدون فيها لبقاء عالقتهم 

مع الربازخ والظلامت وعدم فساد الربازخ العلوية«]]].

الفئة الثالثة هم أناس مل يوفقوا يف سي احلكمة النظرية والعملية، وساروا يف مسار 
الذنوب والشقاء. تستمر حياة هؤالء يف عامل املثال أيضًا، لكن ليس يف عامل األنوار؛ 
بل يف عامل الظلامت حيث الصور واهليئات مظلمة ـ حسب ملكاهتم األخالقية الرذيلة 

ـ فتكتورهم، ويكون عذاهبم من هذا الطريق:

»وأّما أصحاب الشقاوة الذين كانوا »حول جهنم جثيًا«، (فأصبحوا يف ديارهم 
جاثمني). سواًء كان النقل حّقًا أو باطاًل. فإّن احلجج عىل طريف النقيض فيه ضعيفة، 
حسب  عىل  املعلقة  الصور  من  ظالل  هلا  يكون  الربزخية  الصيايص  عن  ختلصوا  إذا 

أخالقها«]]].

]]]-جمموعة مصنّفات شيخ اإلرشاق: ج2، صص223 و226.

]]]-نفس املصدر: ج2، ص230.

]]]-نفس املصدر: ص229ـ230.
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بحث وحتليل:

نشي إىل نقطتني يف حتليلنا للرؤية السالفة:

ا. مالفتها للنصوص الدينية:

واحلرش  للمعاد  إنكارها  بسبب  الدينية  النصوص  ختالف  كسابقتها  الرؤية  هذه 
خمالفتها  من  يقلل  ال  املثايل  والعامل  بالبدن  واعتقادها  واجلسمي،  الدنيوي  بالبدن 

للنصوص.

2. التناسخ:

إذا كان البدن املثايل والنفس متغايرانـ  وظاهر كالم شيخ اإلرشاق »قد يتخلصون 
إىل عامل املثال« هو كذلك أيضًا ـ عندها يطرح هذا السؤال: إذا خلق البدن املثايل وكان 
)النفس  نفسني  اجتامع  يكون  الصورة  هذه  ويف  به،  النفس  لتعّلق  ومستعدًا  جاهزًا 
إذا  أّما  الزمًا.  التناسخ  ويكون  الدنيوي(  البدن  ونفس  الصور  واهب  من  اجلديدة 
كانت االثنني واحدة، فهذا ال يلتقي مع رؤية اإلرشاقيني؛ بل يقرتب من رؤية احلكمة 

املتعالية، كام سنشي إليه الحقًا.

القراءة األخرى )املعاد اهلورقليائي(:

صحيح  غي  وخلط  برتكيب  قام  )1166ـ1241هـق(  اإلحسائي  أمحد  الشيخ 
بني عّدة مشارب وعىل رأسها املدرسة العرفانية والفلسفية والروايات، فأسس فرقة 
مدرسته]]]،  وشارحي  اإلرشاق  شيخ  املثال  عامل  بنظرية  اإلحسائي  تأّثر  الشيخية. 
وحاول حل وتبيان ثالثة مسائل كالمية عىل هذا األساس: كيفية معراج النبي 9 ]]] 

]]]-أحد األدلة عىل تأّثر اإلحسائي بحكمة اإلرشاق اقتباسه مصطلح »هور قليا« و»جابلقا« و»جابر صا« من 

تلك احلكمة )الشهرزوري، رشح حكمة اإلرشاق: صص554 و574/ قطب الدين الشيازي، رشح 
حكمة اإلرشاق: صص514، 549، 551(.

]]]-اإلحسائي يرى أّن معراج النبي 9 كان بجسم لطيف مثايل.
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ورّس طول عمر اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(]]] وكيفية املعاد. عىل 
هذا األساس، كان يعتقد أّن لإلنسان جسدين: جسد ماّدي يف القرب يفسد ويتحّلل، 
وجسد يستمر بوجوده وبقائه مع زوال اجلسد األّول، وأّن اجلسد الثاين هو من جنس 

عامل املثال، وهو اجلسد الذي حيرش يف القيامة]]].

وبظهور ضعف رؤية اإلرشاقيني يظهر ضعف قراءة اإلحسائي القائمة عليها.

• الرؤية الرابعة ـ املعاد الجسامين والروحاين:	

من  بنوعني  االعتقاد  هي  والفالسفة  واملتكلمني  املحققني  بني  املشهورة  الرؤية 
املعاد جسامين وروحاين. ومنشأ اعتقاد املتكلمني هبذه الرؤية يكمن يف اعتقاد حمققيهم 
للكالم  الطويس  الدين  نصي  اخلواجة  مزج  خالل  من  حصل  الذي  النفس،  بتجّرد 

بالفلسفة]]]. وهو يقول بنوعني من الثواب والعقاب األخروي:

واإلجالل  كالتعظيم  نفسانيان  وإّما  احلسّية،  واآلالم  كاللذات  بدنيان  إّما  »مها 
وكاخلزي واهلوان«]]].

وحاصل هذه النظرية هو: بام أن اإلنسان مكّون من ركنني ومؤلفتني مها »البدن 
بعد  تبقى  فإّنا  املجّرد  وجودها  بسبب  النفس  فإّن  املجّردة«،  و»النفس  العنرصي« 
تبّدل صوره  فإّنه رغم  البدن  أّما  القيامة.  بعينها يف  املوت، وال إشكال يف حضورها 
وأشكاله املختلفة، لكّن اهلل القادر املطلق يمكنه أن يعيد تكوين نفس البدن الدنيوي 

]]]-يعتقد اإلحسائي أّن اإلمام املهدي )عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ال يعيش ببدنه املادي والعنرصي؛ بل 

ببدن مثايل يعيش به يف عامل من املثال اسمه »جابلقا« و»جابرصا«.
]]]-أمحد اإلحسائي، رشح الزيارة اجلامعة: ج4، ص18ـ19/ جمموعة الرسائل احلكمية: ص310.

]]]-نسب العالمة احليّل جتّرد النفس إىل مشهور العلامء األوائل ومجاعة من املتكلمني مثل النوبختيني والشيخ 

املراد،  كشف  احليّل،  يوسف  بن  )حسن  االشاعرة  من  وراغب  واحلليمي  والغزايل  اإلمامية،  من  املفيد 
 .5 املعاد، املسألة  مبحث 

]]]-الطويس، قواعد العقائد: ص142/ وكذلك ملحق تلخيص املحصل: ص465.
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وحيرشه يف القيامة، وأن تتعّلق به الروح أيضًا. إذًا، فمعاد اإلنسان جسامين وروحاين.

القراءة األخرى )ماثلة البدن األخروي والدنيوي(:

بعض العلامء املعارصين ذكروا أّن املستفاد من النصوص الدينية يف املعاد اجلسامين 
هو مطلق اخللقة اجلسامنية، وليس خلق البدن األخروي من أجزاء البدن الدنيوي، 
لكن برشط الوحدة واإلشرتاك يف الصورة. وكتب األستاذ السبحاين يف هذا املجال: 
امُلعاد« مع  اإلنسان  »مماثلة  يكفي  املعاد  أّن يف  يفيدنا  والروايات  اآليات  »التدقيق يف 
تناولت  آيات  إىل  العينية. واستند  الدنيوي، وال داعي لإلرصار عىل حتقيق  اإلنسان 
امواِت َواألَْرَض بِقاِدٍر َعىل  خلق مماثل األبدان الدنيوية مثل: (َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

الَُّق اْلَعلِيُم ) ]يس 81[. ُلَق ِمْثَلُهْم َبىل َوُهَو اخْلَ َأْن َيْ

ويف تقريره لداللة اآلية يقول: »كام يالحظ أّن لفظ »مثلهم« قد استخدم يف اآلية 
وليس »عينهم«]]]. 

واستند إىل هذه الرواية: »فإذا قبضه اهلل إليه صّي تلك الروح إىل اجلنّة يف صورة 
كصورته، فيأكلون ويرشبون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت 

يف الدنيا«]]].

أن  اإلنسان، ويكفي  املعاد هو حفظ صورة  أّن حمور  يدالن عىل  والرواية  فاآلية 
دليل عىل  هناك  وليس  الدنيا.  عليها يف  كان  التي  واهليئة  الشكل  اإلنسان عىل  حيرش 
أيضًا وعىل ذلك  املعاد  منه يف  فيكون  مّرة  أّول  منه  الذي خلق  الرتاب  نفس  أّنه من 

الشكل«]]].

]]]-جعفر السبحاين، املنشور اخلالد: ج9، ص153.

)2( حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص329.  [[[

]]]-جعفر السبحاين، املنشور اخلالد: ج9، ص154.
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شبهة  حلل  رضورة  هي  كأصل  املامثلة  أّن  إىل  النظر  يلفت  )السبحاين(  بأّن  علاًم 
اآلكل واملأكول، يف حني أّنه يعتقد بالعينية يف املوارد األخرى.

شبهات املعاد اجلسامن:

من خالل حتليل وتقييم الرؤية املذكورة نطرح الشبهات اآلتية ونقوم بتحليلها:

• الشبهة األوىلـ  التفاوت اإلجاميل بني البدن املحشور والبدن الدنيوي:	

النقطة الدقيقة يف بحث املعاد اجلسامين التي ينبغي التوقف عندها هو التساؤل: أّي 
بدن دنيوي حيرش يف املعاد؟ هل هو عني البدن الدنيوي من حيث العنارص والصورة 
بدقة الذي غادرته الروح بعد أن كان قالبًا هلا، وبعبارة أخرى، هل الذي حيرش هي 

آخر املواد والعنارص والصورة املتغية واملتحّولة لبدن اإلنسان عند موته؟

عجوزًا  موته  عند  اإلنسان  كان  إذا  آخر:  سؤال  يطرح  كذلك  األمر  كان  إذا 
مريضًا ويعاين من آفة ظاهرية كالعمى أو أكتع، فهل سيحرش عىل هيئة شاب مكتمل 
األعضاء، أم عىل هيئته التي كان عليها حني موته؟ ففي الصورة األوىل التي تؤيدها 
بعض الروايات]]]. عندئٍذ ال يصدق عىل ذلك عودة البدن الدنيوي وحرشه بعينه، إاّل 

إذا حصل ترّصف يف معنى املعاد والعينية.

أم حيرش عىل هيئة كاملة ويف عمر الشباب، أي: إّن الشخص األعمى أو األكتع 
من دون يدين أو رجلني أو العجوز املتهالك يف القيامة لن حيرش عىل هيئته تلك، ولن 

يدخل اجلنة هكذا.

من ناحية أخرى، فإّن القرآن الكريم أّكد عىل وجود تفاوت بني البدن الدنيوي 
واألخروي مثل وجود نقص يف بدن املذنب الذي رأى احلق ومل يؤمن به، فيحرش يف 

القيامة أعمى العيون رغم إبصاره يف الدنيا:

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج50، ص80، وج90، ص328.
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َتنِي َأْعمى َوَقْد ُكنُْت َبِصريًا ) ]طه 125[. ( قاَل َربِّ ِلَ َحرَشْ

وعليه، ينبغي اعتامد التأويل والترصف يف ظاهر النصوص الدينية التي تؤكد عىل 
إعادة نفس أعضاء البدن الدنيوي لإلنسان وإحيائه ومجعه.

• الشبهة الثانية ـ التفاوت بني الوجودين املادي الدنيوي واألخروي 	

)تفكيك املادة والجسم(:

والفساد  والتغيي  والقابلية  االستعداد  الدنيا  يف  املادي  الوجود  خصائص  من 
والتكامل التدرجيي، وهو أصل جاٍر وساٍر يف اجلامدات والنباتات واحليوانات والبرش، 
ويف ظل ذلك يتبّدل ويتحّول إىل نبات، والنبات إىل حيوان )إثر تناول احليوان للنبات( 

واحليوان إىل إنسان، وهو ما عرّب عنه )صدر املتأهلني( باحلركة اجلوهرية.

السؤال هو: البدن الذي يعاد يف القيامة واألجسام واحليوانات املحشورة هل هي 
من الناحية املادية واآلثار واخلصائص هي عني الدنيوية أم تتفاوت معها؟

إن كان اجلواب إجيابًا؛ كان املعاد حقيقيًا وتصدق عليه عودة عني األبدان الدنيوية، 
لكن مشكلته لوازمه وتواليه، ألّن من لوازم ذلك االلتزام بخصائص املاّدة الدنيوية 
مثل: تغيي البدن وفساده وابتالئه بأنواع اآلفات واألمراض كالشيخوخة يف القيامة 

واجلنّة، وطريقة التخّلص من فضالت البدن.

أّما إذا كانت اللوازم املذكورة من املادة غي موجودة يف اآلخرة، فهذا دليل عىل 
يف  يكونا  أن  واحدة  عني  من  وخصائصهام  الشيئني  آثار  ألّن  العاملني،  بني  التفاوت 
النظامني واحد وعني واحدة أيضًا، ألّن اخلصائص هي يف الواقع معاليل وانعكاس 
السنخية  وأصل  العاملني،  يف  والعلل  الذوات  عينية  وفرض  العّلة،  ووجود  الذات 

يقتيض صدور معاليل متسانخة.
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إّن ظواهر بعض األدلة النقلية تؤكد عىل مثلية العاملني وعىل اخللقة اجلديدة يف عامل 
اآلتية  الرؤية  تبيان  مبانيه يف  توضيح ذلك وذكر  عينيتهام. سيأيت  اآلخرة وليس عىل 

)احلكمة املتعالية(.

• الشبهة الثالثة ـ شبهة اآلكل واملأكول:	

اآلتية:  الصورة  عىل  وتطرح  واملعروفة.  القديمة  الشبهات  من  هي  الشبهة  هذه 
بدن  أو عن رضورة، واستهلك  اختيار  إما عن  آخر  إنسان  بأكل حلم  إنسان  قام  إذا 
ثّم أكل إنسان آخر  التهم حيوان جسد إنسان،  إذا  اآلكل جزءًا من بدن املأكول، أو 
إذا  أو  بالواسطة،  املأكول  اإلنسان  حلم  اآلكل  جسم  واستهلك  احليوان،  ذلك  حلم 
حتّلل جسد إنسان ميت بمرور الزمان، وأصبح ترابًا، ثّم حتّول ذلك الرتاب إىل نبات، 
فأكل إنسان آخر ذلك النبات، وتكّررت تلك الدورة لتطال مئات بل آالف البرش كأن 
تلتهم احليوانات يف الغابة إنسانًا، وتستهلك أجسامها حلمه، وتتحّلل عظامه تدرجييًا 
وتصبح ترابًا ثّم نباتًا، فيأكل احليوان أو اإلنسان ذلك النبات، فيصطاد الناس تلك 

احليوانات وتأكلها.

كزرع  األعضاء  وهب  خالل  من  رواجًا  الشبهة  هذه  ازدادت  الطب  تطّور  ومع 
اجللد واللحم والقلب والكبد والكىل واليد، لكن هذه املّرة تطرح الشبهة ليس حتت 

عنوان اآلكل واملأكول، بل الواهب واملوهوب. 

والسؤال هو: العضو املزروع مع أي بدن سيحرش يوم القيامة؟ عالوة عىل ذلك، قد 
يكون أحد الطرفني واهب العضو أو متلقيه كافرًا واآلخر مؤمنًا، أو عاصيًا واآلخر مطيعًا.

جواب الشبهة:

هذه الشبهة تطال يف الدرجة األوىل القائلني باملعاد اجلسامين رصفًا. فهؤالء بسبب 
إنكارهم لتجّرد النفس رّكزوا كّل جهودهم عىل إعادة عني البدن الدنيوي، ألّنه إذا 
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جرح أصل إعادة األبدان الدنيوية يف املعاد فستضعف هذه الرؤية. ويف الدرجة الثانية 
تطال هذه الشبهة من يقول باملعاد اجلسامين والروحاين، ذلك ألّن املشهور عندهم هو 
إعادة عني البدن الدنيوي. لذلك، تصّدى الفريقني هلذه الشبهة ورّدوا عليها بالطرق 

اآلتية:

أ( ال لزوم إلعادة األجزاء كّلها )إعادة اجلزء األساس(:

البدن عند املوت؛  أّنه ال لزوم إلعادة كّل أجزاء  باملعاد اجلسامين  القائلون  يعتقد 
بل إّن خاليا اإلنسان تقّسم إىل نوعني: الثابت واألصيل واملتغّي والزائد، وأّن القسم 
األجزاء  بينام  القيامة.  يف  وسيعاد  بموته،  ينتهي  وال  دومًا  اإلنسان  مع  يبقى  األّول 
األخرى خيلقها اهلل القادر. وعليه، فإّن انتقال بعض أجزاء بدن اإلنسان إىل بدن إنسان 

آخر مع فرض بقاء اجلزء األساس ال يوجد مشكلة يف إعادة البدن.

يشي )اخلواجة نصي( يف عبارة قصية رّدًا عىل هذه الشبهة:

»وال جتب إعادة فواضل املكلف«]]].

واضعو الدليل املذكور متسكوا بالروايات أيضًا لدعم ادعائهم مثل:

»ييل كّل يشء من اإلنسان إالّ عجب الذنب«]]].

»َعْجُب الَذَنْب« عظمة بيضاء يف خارصة اإلنسان )آخر فقرة من العمود الفقري( 
وُيقال إّنا تبقى وال تتلف بموت اإلنسان]]].

ج3،  املعاد:  معرفة  يف  الرشاد  منهج  الطالقاين،  عريف  نعيام  املال  املراد/  كشف  احليل،  يوسف  بن  ]]]-حسن 

ص172/ امليزا جواد الطهراين، ميزان املطالب: ص394/ جمتبى القزويني اخلراساين، بيان الفرقان: 
ص263. واملعاد:  املبدأ  حول  تنبيهات  املرواريد،   /588  ،586 صص114،  ج3، 

]]]-صحيح البخاري: ج6/ مسند أمحد: ج2، ص499.

السابق،  القزويني يف املصدر  النطفة وليس العظم كام ذكر  املادة األصلية لإلنسان هي  أّن  ]]]-يعتقد بعضهم 

من ناحية أخرى، فإّن علامء التجربة اّدعوا أّن النطفة ال تفنى، بل جتذهبا األشياء اجلامدة أو تتحّول إىل 
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بحث وحتليل:

يف حتليل هذا الدليل ينبغي القول:

أّوالً ـ الرؤية املذكورة تشّكل نوعًا من العودة إىل املعاد يف النصوص الدينية التي 
يبدو من ظاهرها عودة مجيع أجزاء البدن وليس جزء منه بعد املوت.

امليت بعد  النتائج احلسّية ال تؤّيد هذا اإلّدعاء، ذلك ألّنه بعد فحص قرب  ـ  ثانيًا 
يعثر  مل  املذكورة  والعظام  األساس  واجلزء  تراب،  إالّعىل  فيه  يعثر  مل  السنني  مئات 
عليها، كذلك عند حصول احلرائق الكبية نجد أّنه ال يبقى من بدن اإلنسان املحرتق 

سوى مسحوق ورماد.

البدن  تغّي مجيع خاليا  يؤّكد عىل  الفيزيولوجيا  فإّن علم  كام أرشنا سابقًا  ـ  ثالثًا 
وحتّوهلا خالل شهر إىل سبعة أعوام من دون أي استثناء]]].

أّما بالنسبة إىل الروايات التي استند إليها فينبغي القول:

أّوالً ـ مل تأِت هذه الروايات يف املصادر الشيعية.

ثانيًا ـ يمكن تأويلها. لذا، فإّن بعض الفالسفة أّولوا »عجب الذنب« بأّنه »هيويل« 
فيام فرّسه آخرون بـ »النفس« وغيهم بـ »قّوة التخّيل«]]].

ب( عدم جذب كّل أجزاء املأكول ف بدن اآلكل:

بخار، ممّا يدّل عىل أّن املادة األساس لإلنسان هي النطفة التي تتحّول خالل مراحل نمو اجلنني إىل صور 
ثّم  وفاكهة،  وورق  زهر  ثّم  برعم  إىل  مراحل  عّدة  خالل  يتحّول  الذي  الشجرة  كبذر  خمتلفة  وحاالت 
يظهر يف النهاية يف احلبوب املختلفة. واملادة األساس لإلنسان أيضًا من خالل وجودها وعروض حاالهتا 

املختلفة حتافظ عىل أصل وجودها.
]]]-نارص مكارم الشيازي، املعاد والعامل بعد املوت: ص238.

]]]-املحّقق امليداماد، القبسات: ص414/ صدر املتأهلني، تفسي القرآن الكريم: ج5، ص443.
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وطرح  األساس(  اجلزء  )بقاء  املتكلمني  نظرية  الشيازي  مكارم  اهلل  آية  رفض 
نظرية جديدة، نشي إىل لّبها مع بعض اإلضافات:

7ـ8 سنوات وحتّل مكانا خاليا . 1 إّن مجيع خاليا البدن تتغّي كّل 
جديدة.

عند انتقال اخلاليا، تنقل اخلاليا السابقة اخلواص واخلصوصيات . 2
إىل اخلاليا اجلديدة.

آخر قالب وأجزاء تشّكل بدن اإلنسان عند موته هي التي جيري . 3
إحياؤها وحرشها.

هل تصّح شبهة اآلكل واملأكول بمعناها الدقيق، أي: إّن متام بدن . 4
املأكول جيذب يف بدن اآلكل؟ أي: هل يصّح أّن مجيع بدن الفرد اخلاص 

)Y( ينتقل بالكامل إىل بدن الفرد )Y( دون األبدان األخرى؟

اجلواب عىل هذا السؤال ال يعدو النفي أو اإلثبات.

امليت  حلم  بأكل  سنوات  7ـ8  طوال  قام  شخصًا  هناك  أّن  هو  األّول  الفرض 
وعظامه من دون أن يتناول أي يشء آخر حّتى املاء، عندئٍذ يمكن اإلّدعاء بأّن بدن 

امليت قد انتقل بتاممه إىل بدن اآلكل، لكن حصول ذلك حمال عرفيًا.

عالوة عىل ذلك، إذا حّللنا الفرض املذكور بدّقة أكرب يّتضح لنا أّن كّل بدن امليت 
مل ينتقل إىل بدن اآلكل، ذلك ألّنه:

أّوالً ـ قد يتخرب ماء بدن امليت وسوائله طوال 7ـ8 سنوات ويتحّول إىل بخار، من 
دون أن يدخل بدن اآلكل.

ثانيًا ـ مل جيذب بدن اآلكل كل أجزاء ما أكله، ألّن بدنه يدفع يف الساعات األوىل 
بعضها بصور خمتلفة. 
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ثالثًا ـ عالوة عىل املواد الغذائية، فإّن بدن اآلكل جذب األوكسجني من اهلواء، 
وهو ما خيدش الفرض املذكور.

قد  األجزاء  كّل  أساسًا  أو  اإلنسان  بدن  من  أقسامًا  أّن  وهو  الثاين  الفرض  أّما 
جذبت من قبل أبدان خمتلفة، وحتّولت إىل مئات األبدان، فهذا ما يمكن أن حيصل.

5. النقطة األخرى يف تبيان النظرية هي أّن كّل خلية من خاليا البدن حتمل أبعاد 
شخصية اإلنسان وخصوصياته، وعند احلاجة وحتّقق األرضية الالزمة تستطيع خلية 
واحدة أن تصنّع بقية خاليا البدن مع خواصها وخصائصها. هذا األمر أصبح أقرب 

إىل الفهم بعد تطّور علم الطب وخاّصة علم اجلينات واخلاليا اجلذعية.

وحلسن احلظ، فإّن ما يشبه ذلك حيصل أمامنا كّل يوم يف عامل النباتات كنمو قسم 
أن  دون  من  االنقسام  طريق  عن  احليوانات  بعض  وتكاثر  الرباعم،  عرب  النبات  من 
خصوصيات  مجيع  تنتقل  أن  يمكن  كيف  والتساؤل:  ذلك،  حصول  أحد  يستبعد 

شجرة أو حيوان عن طريق أخذ جزء من هيكله وتكاثره ليصبح كأصله.

اآلكل  شبهة  أّن  وهو  النظرية  مّدعي  إىل  نعود  كمقدمة  هذه  النقاط  تذّكر  بعد 
واملأكول، قد تنال من املعاد اجلسامين عندما ال يبقى من بدن املأكول أي عنرص أو ذّرة 
يف اخلارج، أي: أن جيذب بدن اآلكل كل أجزاء بدن املأكول، وعندها يقع اإلشكال 

يف حرش بدنني جسامنيني من بدن مّتحد، لكن بطالن ذلك واضح.

لكن، إذا افرتضنا أّن مجيع أجزاء بدن املأكول قد جذبت عرب أبدان خمتلفة، عندئٍذ 
أخذ خلية واحدة من أجزاء بدن املأكول ـ املجذوبة يف بدن آخر ـ يمكنها أن تنشىء 
خلية  أخذ  فإّن  أخرى،  ناحية  من  السابقة.  األمثلة  يف  معنا  ورد  كام  السابق،  البدن 
واحدة ال يوجد أي نقص يف البدن اجلسامين لآلكل، ذلك ألّن بدنه قادر عىل ترميم 

ذلك العضو.
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ترميم هذه النظرية:

متتلك هذه النظرية قابلية أكرب من حل شبهة اآلكل واملأكول ورسم املعاد اجلسامين، 
لكن النقطة املبهمة فيها هي كيفية اإلحياء العادي من خلية متبقية من البدن السابق، 
إنسان.  أو  حيوان  بدن  من  جزء  أو  نبات  أو  مجاد  هيئة  عىل  أّنا  يعلم  ال  خلية  وهي 
ويبدو  العلمية،  بالشواهد  التمّسك  عرب  لتبيانا  املذكورة  النظرية  يف  املحاولة  جرت 
إنسان حيتاج إىل  تبديل عنرص مادي، وخلية  أّن  تثبت  العلوم اجلديدة يمكنها أن  أّن 
ماليني السنني، وهو ما يتعارض مع النصوص الدينية، ذلك ألّن هذه النصوص تشي 

إىل انيار نظام عامل الطبيعة وتفّككه وإعادة إحياء أبدان البرشية كّلها دفعة واحدة.

ولرتميم هذه النظرية يمكننا القول: حلّل هذه الشبهة ال حاجة للقسم األخي منها 
)التأكيد عىل اإلحياء الطبيعي لبدن اإلنسان من عنرص أو خلية متبقية( ذلك ألّن أساس 
حصول القيامة وانفطار النظام الكوين وإعادته يتم عرب القدرة اإلهلية املطلقة، وخلق 

البدن اجلسامين لإلنسان من أجزاء أو من جزء متبٍق سيتم عرب تلك القدرة ايضًا.

وبتعبي آخر، فإّن املشكلة يف شبهة اآلكل واملأكول وجذب مجيع بدن املأكول يف 
بدن آخر ممّا يؤّدي إىل فقدان مجيع أجزاء بدن املأكول، لكن بإثبات بقاء بعض أجزاء 

بدن املأكول يمكن خلق بقية بدنه من ذلك اجلزء، ما يزيل الشبهة املذكورة.

ج( تأويل النصوص الدينية )ضورة املامثلة وليس العينية(:

خالل استعراض رؤية املتكلمني وتبيانا جرت اإلشارة إىل قراءة جديدة لبعض 
املعارصين الذين يعتقدون أّن املستفاد من النصوص الدينية حول البدن األخروي هو 
عينية البدن األخروي للدنيوي هو يف احلالة العادية وعدم وجود حمذور عقيل. لكن 
عند وجود حمذور مثل شبهة اآلكل واملأكول مع فرض حلول كّل أجزاء بدن املأكول 
يف آكل أو عّدة آكلني، يمكن اإلّدعاء أّنه يف هذه احلالة تكفي املامثلة والتشابه العيني 
عوضًا عن عينية كال البدنني يف األجزاء. ويستند )السبحاين( يف تقريره هلذه الرؤية 

باآليات التي ورد فيها احلديث عن اخللق مثل األبدان الدنيوية:
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الَُّق  ُلَق ِمْثَلُهْم َبىل َوُهَو اخْلَ امواِت َواألَْرَض بِقاِدٍر َعىل َأْن َيْ (َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ
اْلَعلِيُم )]يس 81[.

ُلَق ِمْثَلُهْم )]اإلرساء  امواِت َواألَْرَض قاِدٌر َعىل َأْن َيْ (َأَوَلْ َيَرْوا َأنَّ اهللَ الَِّذي َخَلَق السَّ
.]99

اضطراري  أصل  بعنوان  ال  الصورة  يف  والعينية  املامثلة  كفاية  إلثبات  أنه  يبدو 
بتوّجه علم  أن نستدّل  املختارة، يمكننا  الرؤية  بعنوان  املحذورة، بل  باملوارد  خاص 

اللغات واهلرمنوطيك الذي سنشي إليه الحقًا.

لغة الدين وتفسي النصوص )اهلرمنوطيك( هو من املباحث اجلديدة يف البحث 
املباحث  ومن  الدينية.  والتعاليم  الدين  تفسي  يف  خاّصة  مكانة  اليوم  وله  الديني، 
املطروحة يف هذا املجال لغة الدين وخاّصة لغة القرآن، أي: إّن لغة القرآن هل هي لغة 
عرفية أم إّنا لغة خاّصة؟ اإلجابة عىل هذا السؤال ستكون خمتلفة باختالف املدارس 
القرآن وفهمها من دون  لغة  بداللة  يعتقد  مثاًل ال  فاإلخباري  واملباين.  والتوجهات 
الروايات، يف حني أّن حجية لغة القرآن من نّصه وظاهره أمر يأخذ به العامل األصويل.

مؤيدو معرفية لغة القرآن قّدموا يف تفسيه رؤى خمتلفة مثل: اللغة العرفية، لغة 
اللغة اخلاّصة،  التلفيقية،  اللغة  اللغة األسطورية،  النموذجية،  اللغة  التأويل والرمز، 
واللغة متعّددة الساحات. فاّدعى مؤيدو اللغة العرفية أيضًا أّنه ينبغي تفسي اآليات 

حسب فهم عرف العاّمة]]].

]]]-القائلون باللغة العرفية ال ينكرون البطون والطبقات الداخلية لآليات، كام أنّم ال يعتربون اللغة العرفية 

مطلقة، وعند وجود قرينة قطعية يعدلون عن املعنى العريف، لكن مجاعة من أهل السنة )من أهل الظاهر( 
اعتربوها مطلقة، وفرّسوا كّل اآليات عىل أساس عريف، ونتيجة هلذا التوّجه قالوا برؤية اهلل يف القيامة، 
التي ختالف العقل  لكن اجلامعة املعتدلة من أهل السنة ومجيع اإلمامية عملوا عىل تأويل ظاهر اآليات 
ًا) )راجع: للمؤلف، مقالة لغة القرآن الواردة يف  ًا َصفَّ كالصفات اخلربية مثل: (َوَجاَء َربَُّك َوامللُك َصفَّ

كتاب الكالم الفلسفي(.
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عىل هذا األساس، فإّن ظاهر النصوص الدينية يدّل عىل عودة عني البدن الدنيوي، 
وظاهرها هو إحياء كّل أجزاء بدن امليت من دون نقص أو زيادة، وحرشه عىل شكله 
الدنيوي يف اآلخرة. لكنّنا أرشنا يف الصفحات السابقة إىل أّن هناك عدوالً يف الروايات 
عىل الظاهر يف بعض املوارد مثل حالة الشيخوخة ونقصان األعضاء أو إضافتها، ما 

حصل يف الواقع هو الرجوع عن الظاهر واملعنى العريف إىل التأويل ولغة أخرى.

إضافة إىل هذا التفاوت، فقد أرشنا إىل أّنه بسبب عدم جريان آثار الوجود املادي 
وخواّصه مثل: التغّي والفساد، الشيخوخة واالهرتاء، وبتبع ذلك املوت، فإّن بعضهم 
كاألستاذ املطهري يعتقدون أّن النظام اجلسامين الذي حتّدثنا عنه هو البدن األخروي؛ 

بل النظام األخروي وليس الوجود املادي.

رسم الوحدة العرفية للبدن األخروي والدنيوي:

النتيجة هي أّن املقصود الظاهر من النصوص الدينية من اإلحياء وإعادة األجساد 
ونظام الدنيا هو اإلعادة العرفية وليست اإلعادة بمعناها الدقيق والعقيل، ذلك ألّنه 
خلق  عىل  تعاىل  اهلل  قدرة  إثبات  هو  املقصود  بل  ذلك؛  عينية  عدم  توضيح  معنا  مّر 
التالفة من جديد، بمعنى أّن اهلل تعاىل قادر عىل إعادة خلق وترميم األبدان  األبدان 
البدنني  وحدة  والناس  العرف  نظر  يف  تصدق  بحيث  املتفكك،  العامل  ونظام  التالفة 

)الدنيوي واألخروي( أيضًا.

هذه الوحدة يمكن تصّورها من جهتني:

ال  األخروي  اإلنسان  ماهية  أّن  فبام  اإلنسان،  ماهية  يف  الوحدة  األوىل:  اجلهة 
بانحصار حقيقة  القول  العينية تصادق عىل  فإّن هذه  الدنيوي،  تتفاوت مع اإلنسان 

اإلنسان بـ »الروح« وعودهتا عينًا يوم القيامة.

اجلهة الثانية: وحدة البدن، فبام أّن دور البدن يف حقيقة اإلنسان هو دور صوري 
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عالوة  لإلنسان.  احلقيقي  باملعاد  يرّض  ال  بعينه  عودته  عدم  فإّن  لذا،  وظاهري، 
مثل:  حاالت  يف  اإلنسان  أجزاء  متام  عني  عودة  عدم  توضيح  تقّدم  فقد  ذلك،  عىل 
أو زيادة عضو، حلول بعض أجزاء اإلنسان يف اإلنسان  الشيخوخة، نقصان عضو 

اآلكل.

الوحدة  هي  واملعاد  األبدان  وحدة  من  الدينية  النصوص  مقصود  أّن  يبدو  إذًا، 
العرفية وليس من حيث العنارص واألجزاء، بحيث يكون البدن األخروي من حيث 
الظاهر والشكل عني البدن الدنيوي، بحيث إذا رأى اإلنسان األخروي شخصًا آخر 

حيكم بوحدته مع البدن الدنيوي.

ويؤيد هذه الرؤية ظاهر اآليات الذي يدّل عىل اخللق اجلديد يف القيامة مع التأكيد 
عىل حفظ املثلية يف العاملني واألبدان، وهو ما سيأيت يف ذيل الرؤية القادمة.

هذه الرؤية تبدو رؤية معقولة لتبيني كيفية العينية أو املثلية بني البدنني األخروي 
والدنيوي، لكن شبهة التناسخ تلقي بظالهلا عىل هذه الرؤية، ويمكن حل هذا املشكل 

بإرجاع كيفية خلق البدن املثيل األخروي إىل نظرية احلكمة املتعالية.

د( إنشاء النفس للبدن الدنيوي:

تؤكد احلكمة املتعالية عىل انحصار حقيقة اإلنسان بالروح، وتعتقد أّن الروح يف 
يوم القيامة ختلق عني الصورة اجلسامنية لبدنا وتنشئها، بحيث إذا رآه أحد يقول إّنه 
عني بدنه الدنيوي، إذًا، فاملعاد ليس عودة لعني املاّدة واجلسم الدنيوي؛ بل إّنه عودة 
شبهة  فإّن  املبنى،  هذا  أساس  وعىل  الدنيوي.  البدن  صورة  قالب  يف  النفس  حلقيقة 

اآلكل واملأكول ال تطاله]]].

ويشرتك اجلوابان األخيان عىل شبهة اآلكل واملأكول يف أّن كليهام يقول بوحدة 

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص200.
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أكثر  أّكد  السابق  اجلواب  أّن  األوىل:  نقطتني:  يتفاوتان يف  لكنّهام  ومماثلتها،  الصورة 
عىل خلق مثل البدن الدنيوي يف القيامة باالعتامد عىل القدرة اإلهلية، يف حني أّن نظرية 

احلكمة املتعالية تعيد ذلك إىل إنشاء النفس.

التفاوت الثاين يف البدن املحشور. فنظرية احلكمة املتعالية تقول إّن أجزاء البدن 
املعاد جسامنية، لكنّها فاقدة للامّدة، يف حني أّن اجلواب السابق يقول إّن البدن املحشور 

من حيث املادة والعنرص هو والبدن الدنيوي واحد أيضًا]]].

• الشبهة الرابعة ـ لزوم التناسخ:	

اجلسامين  بالبدن  النفس  )تعّلق  املشهورة  النظرية  أّن  هي  شبهة  بعضهم  ويطرح 
بجهوزية  ألّنه  ذلك  واحد،  بدن  يف  نفسني  واجتامع  التناسخ  يلزمها  ثانية(  الدنيوي 
م  النفس من اهلل أو من عّلة واهب الصور، فستقدَّ لتلقي  الدنيوي واستعداده  البدن 
نفس هلذا البدن املستعد، وعىل أساس الفرض، فإّن النفس السابقة ستتعّلق به ثانية 

أيضًا، يف حني أّن أدلة استحالة ذلك قد وردت يف الفصل الثاين.

بحث وحتليل:

الرّد عىل هذه الشبهة ورد يف فصل شبهات منكري املعاد، لذا، نكتفي هنا باإلشارة 
فقط.

أ( عدم خروج النفس من البدن بشكل كامل:

يقوم أساس شبهة التناسخ عىل خروج النفس من بدنا السابق بالكامل، يف حني 
أّن هذا الرشط ال يصدق عىل املعاد اجلسامين، ذلك ألّنه كام ذكرنا سابقًا أّن علقة النفس 
وعالقتها بالبدن ال تنقطع بالكامل، وكام ورد يف الروايات فإّن املوت هو نوع خاص 

]]]-سيأيت توضيح ذلك أكثر يف حتليل رؤية احلكمة املتعالية.
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من النوم ال تنقطع فيه معظم العالقة بني النفس والبدن.

ب( عدم توّفر الظروف الجتامع النفسني:

يكون  قد  بأّنه  النفسني  اجتامع  رّدهم عىل شبهة  الفالسفة يف معرض  ذّكر بعض 
البدن املستعد الذي أعيد إحياؤه يمتلك االستعداد والقابلية لتعّلق نفٍس خاّصة، أي 

نفسه السابقة فقط، وعندئٍذ ستتعّلق به فقط نفسه السابقة]]].

ج( خلق البدن بشكل دفعي:

القائمة  ـ  املتأهلني  بعـض العلمـاء املعارصين أرادوا أن يرّدوا علـى شبهة صدر 
املتكلمني ـ ويكون رّدهم هذا مستاًل من أسس  التناسخ عىل نظرية  إلقاء شبهة  عىل 
يكون  التناسخ  إّن  أي:  للنفس.  اجلسامين  احلدوث  نظرية  خاّصة  نفسه،  املالصدرا 
األخروي  البدن  وإّن  املشائني(  )نظرية  السابقة  النفس  بوجود  نعتقد  كنّا  إذا  الزمًا 
خلق تدرجييًا، وإّنه مستعد لتعّلق النفس، بحيث إّنه مع إمتام خلقة البدن، فإّن الروح 

اجلديدة جتتمع مع الروح السابقة يف البدن املستعد.

لكن حوادث يوم القيامة ستكون دفعية بام يف ذلك خلق البدن، وحتدث كّلها يف 
الوقت نفسه، ويف اللحظة نفسها تعود النفس السابقة إىل بدنا، عىل فرض أّنه مل ختلق 

نفس قبل ذلك لتكون منتظرة خللق البدن املستعد لتتعّلق به.

»إّن قضية املعاد دفعية وآنية كام ورد يف القرآن، وخالل حلظة وأقل من طرفة العني 
جتتمع أجزاء البدن حول بعضها. ويف هذه احلالة، فإّن البدن الئق بتعّلق نفسه فقط، 
من دون نفس مستأنفة وروح جديدة، ذلك ألّن الروح اجلديدة طبق األساس املذكور 
]جسامنية حدوث النفس[ مل ختلق قبل ذلك، ومل ختلق حلظتها؛ بل إّنا تأيت من ظل 
تعتمد قضية  املراتب إىل أكملها، ويكون ذلك ميسورًا عندما  أنزل  املادة من  تكامل 

]]]-الشهرزوري، رسائل الشجرة اإلهلية يف العلوم الربانية: صص552 و565.
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التدّرج يف اخللق يوم القيامة، لكنّنا وجدنا أّن اآليات القرآنية ترّصح بحصول ذلك 
دفعيًا ويف آٍن واحد. وبعبارة أخرى، فإّن النفس املستأنفة تظهر يف ظل احلركة والتدّرج، 
ولن توجد نفس دون ذلك. ويف هذه احلالة ال وجود لنفس تتعّلق بالبدن عند إحياء 
املوتى سوى النفس السابقة، لذا، ال وجود لشبهة اجتامع نفسني يف بدن واحد. هذه 

الشبهة طرحت عىل أساس أفكار املشائني، ومنعت من التفكر الصحيح«]]].

ويصبح  دفعيًا،  خيلق  القيامة  يف  البدن  إّن  القول  يمكن  اجلواب،  هذا  لتحليل 
فلن  جمردان،  مها  الصور«  »واهب  ومنشئها  النفس  أّن  وبام  النفس،  لتعّلق  مستعدًا 
دفعيًا  البدن  إمتام خلق  مع  فإّنه  لذا،  والتأّخر،  والتقّدم  والسبق  الزمان  تطاهلام قضية 
يفيض واهب الصور بالنفس، وتعود النفس السابقة أيضًا حسب الفرض، ما يستلزم 

اجتامع نفسني.

اجلدير بالذكر هنا، أّن )صدر املتأهلني( يعتقد أّن الرّد عىل التناسخ ليس كافيًا، وأّنه 
ينبغي األخذ بام طرحه هو حلل املشكلة:

»وهذه أيضًا شبهة قوّية عرسة احلل وصعبة الزوال عىل غي من اّطلع عىل طريقتنا 
وسلك مسلكنا. واجلواب الذي ذكروه وقّرروه يف غاية الضعف والقصور، وما تيرّس 
إىل اآلن ألحد من اإلسالميني يف حل هذا اإلشكال يشء يمكن التعويل عليه، حّتى 
»فعىل  استحالته مربهن عليها«،  أّن  مع  التناسخ،  بتجويز  القول  ارتكب  بعضهم  أّن 
إىل معرفة  الوصول  فباب  لألبدان أصعب وأشكل،  البعث واحلرش  هذا كان حتقيق 
وتوضيح  طريقتنا«]]].  يف  وذهب  منهجنا  سلك  من  عىل  إالّ  مسدود  اجلسامين  املعاد 

ذلك خارج عن اختصاص هذا املقال.

د( إرتقاء البدن نحو النفس:

]]]-جعفر السبحاين، املنشور اخلالد: ج9، ص164.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، صص205 و211.
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املال نعيام العريف الطالقاين )متوىف يف القرن 12 اهلجري( ومن الفالسفة املتأخرين 
طرح نظرية بديعة حلل مشكلة التناسخ، نشي إىل نتيجتها:

األعضاء  عىل  الرتكيب  هذا  ويرسي  حقيقي،  مرّكب  مها  والنفس  البدن  إّن  أ( 
واألجزاء.

ب( عالقة النفس والبدن متبادلة، وكالمها يؤّثر ويتأّثر باآلخر.

ج( اآلثار اخلاّصة للنفس وعالقتها تبقى بالبدن حّتى بعد املوت.

إرشاف  حتت  االستكاملية  الذاتية  بحركته  وأجزاؤه  البدن  يستمر  املوت  بعد  د( 
النفس.

أّن  مفادها  نتيجة  اىل  يصل  أن  النظرية  صاحب  يريد  املذكورة  املقدمات  ظل  يف 
أجزاء البدن من خالل حركتها التكاملية حتت إرشاف النفس ستعود وجتتمع ليحيا 
البدن السابق جمّددًا، وبعد حتّقق البدن يصعد بحركة تكاملية نحو نفسه، ال أن تتعّلق 

النفس بالبدن السابق املستعد، ليكون التناسخ الزمًا]]].

بحث وحتليل:

أ( أّول نقطة جديرة بالتأّمل يف هذه النظرية هي احلركة التكاملية للبدن املتاليش 
أنه  ويبدو  نفسها،  النفس  إرشاف  حتت  تتّم  احلركة  تلك  وأّن  بنفسه،  ليلتحق 
إّدعاء غي مربهن. وبعبارة أخرى، فإّن أجزاء البدن قد فسدت، وسيتحّول كّل 

جزء بمرور الوقت إىل صور وفعليات خمتلفة كالنباتات املختلفة واحليوان]]].

]]]-املال نعيام العريف الطالقاين، منهج الرشاد يف معرفة املعاد:ج1 املقدمة وأيضًا: ج3، ص163 فام بعدها/ 

الدين اآلشتياين، رشح عىل زاد املسافر: صص306 و329.  السيد جالل 
]]]-كتب األستاذ األشتياين يف حتليله هلذه النظرية: »عندما يموت البدن، وال يبقى لدى النفس بعد املوت 

فعلية  إىل  وحتّولت  واحلركة  واالستعداد  املاّدة  طريق  عن  احلاصلة  االنفعاالت  لقبول  استعداد  أي 
فعلية أخرى« )نفس  ماّدة مستعّدة منها تسي نحو  تنتظر؟... وكّل  رصف. ال أحد يسأل ماذا ستبقى 

ص329(. املصدر: 
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عىل فرض مجع أجزاء البدن، فكيف سيتقي البدن املادي املستعّد ويلتحق بنفسه؟ 
وإذا كان البدن سيحصل عىل الرشد املطلوب من خالل حركته اجلوهرية، فإّنه حسب 
نظرية احلكمة املتعالية ـ حيث صاحب النظرية يؤّيد ذلك ـ يبنغي أن يتحّول البدن إىل 
نفس، وإذا كان مستعدًا فقط فكيف سيتقي؟ وإذا أصبح البدن مستعدًا عندها يلزم 

اجتامع نفسني يف بدن واحد )النفس السابقة، وإفاضة نفس من قبل واهب الصور(.

ظاهر النصوص الدينية خيرب بجمع أجزاء البدن املتفّسخ واملشّتت يف الرتاب عرب 
وحركته  التدرجيي  الرشد  مرحلة  عن  احلديث  دون  من  اإلعجازية،  اإلهلية  القدرة 
العامل  العامل، وإحياء  نظام  القيامة وعالماهتا مثل مجع بساط  قرائن  إّن  بل  التكاملية؛ 

وقيامه دفعة واحدة واألبدان األخرى، خالفًا ملقدمات النظرية املذكورة.

هـ( البدن انعكاس للنفس:

تقول نظرية احلكمة املتعالية: إّن النفس ال تتعّلق بالبدن اجلسامين والدنيوي، لتربز 
شبهة التناسخ؛ بل إّن البدن واخلُلق وامللكات هي انعكاس لوجود النفس.

ونسبة البدن إىل النفس يف هذه النظرية هي كنسبة الالزم إىل امللزوم، وكنسبة الظل 
إىل صاحب الظل]]]. وعليه، فإّن البدن كان بمعّية النفس وليس متقّدمًا عليها، أو إّنه 

كان هناك بدن غريب ثم تعّلقت به النفس، لتطرح بذلك شبهة التناسخ:

فائضة  إّنا  إذ  الظل،  لذي  الظل  كلزوم  النفوس  تلك  لوازم  األبدان  تلك  »بل 
القوابل  مشاركة  غي  من  الفاعلية  اجلهات  بحسب  هلا  األّول  احلق  إبداع  بمجرد 
وجهاهتا االستعدادية، فكّل جوهر نفساين مفارق يلزم شبحًا مثاليًا ينشأ منه بحسب 
النفسانية بال مدخلية االستعدادات وحركات املواد كام يف  ملكاته وأخالقه وهيئاته 
هذا العامل شيئًا فشيئًا، وليس وجود البدن األخروي مقدمًا عىل وجود نفسه؛ بل مها 

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج2، ص376.
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معًا يف الوجود من غي ختّلل اجلعل بينهام كمعية الالزم وامللزوم والظل والشخص. 
فكام أّن الشخص وظّله ال يتقّدم أحدمها عىل اآلخر، ومل حيصل ألحدمها استعداد من 
مع  األخروية  األبدان  قياس  فهكذا  واللزوم.  التبعية  بل عىل سبيل  لوجوده؛  اآلخر 

نفوسها املتصلة هبا«]]].

وبعبارة أخرى، فإّن مشكلة التناسخ تنشأ من وجود االستعداد يف البدن لتجديد 
حياته الدنيوية، فمن ناحية وجود االستعداد يقتيض إفاضة نفس جديدة من قبل واهب 
الصور، ورجوع النفس السابقة يوجب اجتامع نفسني، لكن يف الوجود األخروي ال 
وجود لالستعداد والقابلية خاّصة يف األبدان اجلسامنية، والبدن يف شعاع النفس، لذا، 

ال وجود ألرضية تعّلق النفس ال السابقة وال اجلديدة، وهلذا ال جمال للتناسخ.

النظرية املختارة )التناسب الكّمي بني األبدان والنفوس(:

إىل جانب الردود املشهورة التي استعرضتها عىل شبهة التناسخ يف املعاد اجلسامين، 
أظّن أيّن وقعت عىل حّل للشبهة املذكورة، استعرضه ها هنا:

باإللتفات إىل تنظيم العامل، ووجود املايض التجّردي والبسيط للعامل وكّل حوادثه، 
ومن مجلة ذلك عدد الناس وبالتبع عدد األنفس، يمكننا اإلّدعاء أّن عدد الناس واألنفس 
يف النظام العلمي والقضاء والقدر اإلهلي حمّدد ومتعنّي، وقد خلق وأوجد عامل التكوين 

والقضاء العيني أيضًا عىل أساس نظام علمي وعىل القضاء والقدر العلمي اإلهلي.

واستنادًا إىل ذلك، فعندما حتيي القدرة اإلهلية البدن اجلسامين يف القيامة عينيًا كان 
أو مماثاًل، فإّنه بسبب استعداده تعود إليه النفس السابقة بسبب التناسب، مثل: العلقة 
والعالقة ببدنا بأجزائه أو بصورته. وهنا يطرح إشكال اجتامع نفسني لعودة النفس 

السابقة وتعّلق نفس جديدة بالبدن املستعّد أنشأها واهب الصور.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص31.
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أرضية  املختارة عىل عدم وجود  النظرية  تؤّكد  الشبهة  الرّد عىل هذه  يف معرض 
العلمية  اخلزانة  يف  يوجد  ال  سابقًا  املذكور  املبنى  حسب  ألّنه  جديدة،  نفس  إلنشاء 
وصقع العوامل العليا أي أثر علمي وجتّردي وبسيط عن النفس املوجودة ليقوم واهب 

الصور بإنشاء نفس جديدة اعتامدًا عىل ذلك، أو ليفيض بوجود جديد.

وبعبارة أخرى، فإّن العلة األساس واألولية لعدم لزوم التناسخ واجتامع النفسني 
ليست لعدم قابلية البدن؛ بل تعود إىل عدم إفاضة واهب الصور نفسًا جديدة، وهو 

ما يتعّلق بالنظام العلمي اإلهلي.

وبتعبي ثالث، بام أّن اهلل تعاىل مّطلع منذ األزل يف ذاته العلمية عىل كّل األمور، 
لتحّقق  األرضية  هّيأ  فقد  لذا،  التكوين،  نظام  يف  واألنفس  األبدان  عدد  ذلك  ومن 
إىل  واملجّرد  البسيط  العلمي، وسّلم وجوده  وقدره  املجموعة يف قضائه  وجود هذه 
العقول والعوامل ما دونه، لذلك، فإّن عقل واهب الصور ال يمتلك يف القيامة نفسًا 

بسيطة وجمّردة أخرى، ليقوم بإنشائها، وحيصل اجتامع نفسني يف بدن واحد.

يعني  اإلهلي  والقدر  والقضاء  العلم  ونظام  التكوين  نظام  حول  فاإلّدعاء  إذًا، 
التطابق الكامل بني هذين االثنني، أي: إّن وقائع العامل حتصل متامًا كام هو مندرج يف 

العلم اإلهلي.

عرشة  بوجود  يعلم  كريم  إنسان  مثال:  إيراد  يمكننا  الذهن  إىل  األمر  ولتقريب 
زيادة،  أو  نقص  دون  من  حمّدد  مبلغ  إىل  حيتاج  فقي  وكّل  الفالين،  املكان  يف  فقراء 
فيعطي كّل املبلغ املطلوب إىل فرد غي حمتاج ليقوم بتوزيعه عىل الفقراء العرشة، وينّفذ 
الوسيط العملية بدّقة، الوسيط ال يمكنه دفع مبلغ أكرب ألّنه حسب الفرض ال يمتلك 
ماالً منه. والفرض اآلخر يف هذا املثال هو أّن الشخص الكريم ضمن نفس الرشوط 
الفائض معلقًا من  لديه  املبلغ، ويبقى  الوسيط  فيقّسم  مبلغًا إضافيًا،  الوسيط  يعطي 

دون متعّلق.
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الدنيوية، وعدد  أنفسًا بعدد األبدان  فإّن اهلل تعاىل خلق  أيضًا  التكوين  ويف نظام 
األنفس واألبدان متطابق من دون زيادة أو نقصان.

العلمي  النظام  أّن  يعني  فهذا  جديدة،  ألنفس  الصور  واهب  بإنشاء  القول  أّما 
والقضاء والقدر اإلهلي ـ والعياذ باهلل ـ ال يتناسب مع عامل التكوين وحاجاته، وأّنه 
يقوم باإلفاضة بالوجود )النفس( من دون االلتفات إىل احلاجات والقابليات، وهذا 
القيامة  ففي  وعليه،  احلكيم.  الربوبية  ملقام  بالنسبة  ممكن  وغي  حكيم،  غي  ترّصف 
تكون األنفس حمدودة، ويكون وجودها بعدد األبدان. ومن ناحية ثانية، فإّن جتديد 
يف  الدنيوي  البدن  مع  وتشاهبه  األخروي  البدن  وعلقة  الدنيوية،  األبدان  وجود 
املناسب دون  ببدنا  تتعّلق  نفس  كّل  الصورة جيعل  تشاهبه يف  أو  العنرصية  األجزاء 

وقوع مشكلة اجتامع نفسني يف بدن واحد.

• الشبهة الخامسة ـ علّة تعلّق النفس الدنيوية بالبدن الجسامين:	

من الشبهات املطروحة عىل الرؤية املشهورة هي أّن النفس تنفصل بعد املوت عن 
القول برجوع  فإّن  بينهام أي عالقة وارتباط تكويني، لذا،  بدنا اجلسامين، وال تبقى 
النفس ثانية إىل بدنا السابق وعدم تعّلقها ببدن آخر يف القيامة هو ترجيح بال مرجح]]].

جواب هذه الشبهة يّتضح من تقرير النظرية املختارة يف الشبهة السابقة، أي: عىل 
عني  خلق  فإّن  ثانية،  ناحية  ومن  األبدان،  بعدد  القيامة  يوم  يف  أنفس  وجود  فرض 
األبدان األخروية من حيث العنارص والصورة، أو يف احلد األدنى من حيث الصورة، 
الدنيوي،  ومتعّلقها  بمركبها  ثانية  تتعّلق  أن  شعور  وذي  عاملٍ  كوجوٍد  النفس  جيعل 
ويكون هذا املرجح لتعّلق النفس به. يمكننا هنا اإلفادة من أسس املال صدرا نفسه 
ونقول: إّن النفس عندما تشاهد متعّلقها وتتصّور بقّوة خمّيلتها معلوماهتا وإدراكاهتا 

الدنيوية، فيؤّدي ذلك إىل تعّلقها وانجذاهبا نحو البدن الدنيوي.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص205ـ206.
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• الشبهة السادسة ـ مكان الجنة والنار:	

إذا كان املعاد بجميع أبعاده وأضالعه ماديًا ومن السنخ الدنيوي، وبام أّن ظاهر 
اآليات يدل عىل خلق اجلنة وجهنم بالفعل:

ْت لِْلُمتَِّقنَي )]آل عمران133[. امواُت َواألَْرُض ُأِعدَّ (َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

ْت لِْلكافِِريَن ) ]آل عمران 131[. ُقوا النَّاَر الَّتِي ُأِعدَّ (َواتَّ

هنا يطرح هذا السؤال: أين مكان اجلنة والنار اآلن؟

اجلسامين  املعاد  نظرية  عىل  شبهة  وأكرب  معضلة  الشبهة  هذه  عدَّ  املتأهلني  صدر 
للمتكلمني، وال متكن اإلجابة عليها بأصوهلم ومبانيهم]]].

سيأيت جواب هذه الشبهة يف أّول الفصل السادس، ونكتفي هنا هبذه النقطة وهي 
استنادًا إىل رؤية تفسي النظام اخلاص باآلخرة بنوع خاص ومتفاوت مع الدنيا؛ فإّن 

اجلنة وجهنم مها جتّسم أعامل اإلنسان، وموجودتان يف باطن الدنيا.

• الشبهة السابعة ـ محدودية مواد األرض، وتزايد البرش والحيوانات:	

استنادًا إىل نظرية املعاد اجلسامين، فإّن أبدان مجيع البرش واحليوانات ستجمع عينًا 
من تراب األرض وعنارصها السطحية وحترش، يف حني أّن عنارص تراب األرض منذ 
أّول اخللق وحّتى القيامة حمدودة، وأّن البرش واحليوانات قد خلقت وماتت بأعداٍد 
كبيٍة جّدًا. وإذا كانت العنارص التي تشّكلت منها أبدان البرش واحليوانات من هذه 
الكرة األرضية، بل ومن طبقاهتا السطحية، فكيف ستنشأ أبدان ال حّد هلا من مواد 

حمدودة؟

جواب الشبهة:

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص202.
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أ(  هذه الشبهة هي رصف إّدعاء أّن مواد األرض أقّل من أبدان البرش واحليوانات. 
املواد اجلامدة والنباتية غي  ارتفاع  أّن نسبة  لنا  إذا نظرنا إىل أطراف وجودنا، يّتضح 

قابلة للقياس مع ما كانت عليه وما ستكون عليه.

النسبة.  هذه  فيها  ستنعكس  درجة  إىل  سيطول  القيامة  زمان  أّن  اّدعي  إذا  ب( 
ـ  وثانيًا  تثبت صحته.  مل  إّدعاء  ذلك  إّن  ـ  أّوالً  اإلدعاء:  القول يف حتليل هذا  يمكن 
هذا الفرض يعود إىل شبهة اآلكل واملأكول، وذكرنا يف حّلها أّن وجود أي عنرص من 
البدن الدنيوي يف خلق البدن اجلسامين أمٌر كاٍف هلل القادر املطلق. ثالثًا ـ حسب ظاهر 
العامل )الكواكب( كّلها، وإعادة تكوينها  نظام  بانيار  يبدأ  القيامة  فإّن وقوع  اآليات 
جمددًا من قبل اهلل القادر. لذا، فإّن عنارص األرض وعنارص الكرات األخرى املركبة 

واملتوازنة ستتغّي نسبتها مع العنارص والنفوس لصالح العنارص.

ج( إّن جواب الشبهة عىل أساس احلكمة املتعالية شفاف أيضًا، ذلك ألّن البدن 
العنرصي الدنيوي لن حيرش أساسًا لنضطر إىل مقارنة نسبة عنارص الدنيا والنفوس.

• الشبهة الثامنة ـ عدم تربير العذاب األخروي:	

استنادًا إىل رؤية املعاد اجلسامين، فإّن اهلل تعاىل سيحيي األبدان الدنيوية للبرش يف 
القيامة، لينال املحسنون ثواهبم والعاصون عقاهبم عىل ما فعلوا. والسؤال هو: ما هي 

غاية اهلل احلكيم من جتديد األبدان وإثابة أصحاهبا أو تعذيبهم؟

جاء يف الفلسفة والكالم املنقح أّن غاية اهلل من هذا الفعل تعود إىل فعل اإلنسان 
الغاية  وتصّور  اإلنسان.  صالح  يف  الغاية  هذه  تصّب  أّن  ينبغي  لذا،  اهلل،  إىل  وليس 
أّما  والوصول،  اللذة  أنواع  املحسن  اإلنسان  ينال  أن  هي  املعاد  يف  واحلكيمة  املفيدة 
تصوير الغاية من ابتالء اإلنسان املذنب وخاّصة الكافر بالعذاب الرسمدي فهو أمر 

صعب للغاية.
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وبعبارة أخرى، ما هي غاية اهلل تعاىل من إحياء اإلنسان الكافر ورميه يف نار جهنم 
األبدية؟

هذه الشبهة ال تطال نظرية احلكمة املتعالية، ألّن ذات اإلنسان، أي نفسه وروحه 
حّية منذ البداية، وبعد موت اإلنسان تبقى حّية يف العامل اآلخر )املثال( وتنال اللذة أو 

العذاب.

أّما مسألة اإلحياء وجتديد وجود البدن، فهو كام ذكر سابقًا فهو انعكاس لوجود 
النفس، والعذاب أو اللذة لن يكونا خارجيني؛ بل إّنام من ناحية النفس ذاهتا، أي: إّن 

العذاب أو النعمة يف اآلخرة ليسا اعتباريني بل تكوينيني]]].

• الرؤية الخامسة ـ املعاد اإلخرتامي )الحكمة املتعالية(:	

يف  اإلخرتامي«  البدن  »معاد  بنظرية  عرفت  خاّصة  نظرية  املتأهلني(  )صدر  قّدم 
أثارت  املعاد اجلسامين وكيفيته، وقد  العنرصي« ضمن معاجلته ألنواع  مقابل »املعاد 
من  آخرون  وصفها  بينام  املعاد،  حقيقة  بعضهم  فاعتربها  اآلراء]]]،  من  عاصفة 

اإلخباريني وبعض العلامء املعارصين]]] خمالفة لظواهر اآليات.

مقدمات الرؤية املذكورة:

ذكرنا يف الصفحات السابقة لّب هذه النظرية أي: البدن املحشور انعكاسًا للنفس 
ومّتحدًا معها. ونشي ها هنا إىل مقدمات هذه النظرية وأصوهلا:

]]]-سيأيت توضيح الشبهة وجواهبا مفصاًل يف فصل فلسفة العذاب األخروي.

]]]-لإلطالع أكثر عىل آراء مدرسة التفكيك راجع: حممد رضا احلكيمي، املعاد اجلسامين يف احلكمة املتعالية: 

ص204، وما بعدها.
]]]-أمحد اآلشتياين، لوامع احلقائق يف أصول الدين: ص39/ حممد تقي اآلميل، درر الفوائد: ج2، ص260/ 

بحر  يف  غوص  ص83/  الفلسفية:  واملقاالت  الرسائل  جمموعة  القزويني،  الرفيعي  احلسن  أبو  السيد 
املنشور اخلالد: ج9، ص140. السبحاين،  املعرفة: ص166/ جعفر 
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لذلك . 1 اخلاص  الوجود  هو  يشء  أي  حقيقة  إّن  الوجود:  أصالة 
اليشء، وبعبارة أخرى، فإّن ما يصدر عن املبدأ الفاعل هو الوجود نفسه 

وليست ماهيته.

متتلك . 2 املوجودات  كّل  شء:  أي  لتشخص  العامل  الوجود 
لذلك  اخلاص  الوجود  عني  هو  وعاملها  هبا،  خاّصة  وشخصية  تشّخصًا 
نوعًا  منهام  واحد  كّل  امتالك  سببه  إنسانني  بني  التفاوت  فمثاًل  اليشء، 
االختالف  إىل  يؤّدي  الوجود  يف  االختالف  وهذا  الوجود،  من  خاصًا 
العوارض  يف  االختالف  فإّن  أخرى،  وبعبارة  والعوارض.  اللوازم  يف 
الوجود  يف  االختالف  سببه  والشخصية  والطول  اللون  مثل  واللوازم 
وليس العكس، لذا، فإّن تغيي العوارض واللوازم ألّي شخص ال يقيض 

عىل أصل وجوده وثبات تشّخصه.

قابلية الوجود عىل الشّدة والضعف: للوجود مراتب خمتلفة جلهة . 3
الشّدة والضعف والكامل والنقص، وهذا يؤّدي إىل االختالف أيضًا.

ضعف . 4 من  خمتلفة  مراتب  امتالك  إىل  إضافة  اجلوهرية:  احلركة 
حركة  أي:  والكامل،  األمام  نحو  وحركة  حتّوالً  للوجود  فإّن  وشّدة، 
استكاملية، ويف ظل تلك احلركة تظهر الصور املختلفة للوجود وتتكامل، 
يتحّول  النهاية  ويف  إنسان،  ثّم  حيوان  ثّم  نبات  إىل  اجلامد  جسم  ويتحّول 
أضعف جزء من الوجود املادي )القّوة واهليويل( يف اآلخرة إىل فعلية حمضة 

)جسم دون هيويل(.

كالطاولة . 5 وبقاءه،  مرّكب  أي  وجود  إّن  بالصورة:  املرّكب  قوام 
مثاًل يرتبط بصورته، لذا، إذا ترّضرت الصورة، خدشت حقيقة املرّكب.
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الوجود مقّوم لوحدة الشخصية: لكّل وجود وحدة وهوية خاّصة . 6
اليشء  وجود  أصل  ويقّومها  يؤمنها  الشخصية.  بوحدة  عنها  يعرّب  به، 
زمان  هو  الفعلية  الكثرة  عدد  يف  الشخصية  وحدة  مناط  فمثاًل  املذكور. 
التدّرج والترّصم. وقد أرشنا سابقًا إىل أّن الوجود واحلركة اجلوهرية مها 
أّن  كام  الوحدة،  مع  يتنافيان  ال  واحلركة  السي  هذا  وأّن  تكاميل،  سي  يف 
وحدة شخصية الوجود املادي واملجّرد لن يكونا واحدًا بسبب اختالفهام 

الوجودي.

النقطة األخرى هي أّن الوجود املادي للشخص كالبدن مثاًل، فإّنه بسبب ضيق 
املختلفة مثل:  وجوده وحمدوديته اليمكنه أن يكون موضوعًا للصفات والعوارض 
البياض والسواد، احلالوة وامللوحة، اللذة واألمل. لذلك، كان موضع احلواس اخلمسة 
يف البدن خمتلفًا. أّما الوجود املجّرد كالنفس، فإّنه يمتلك مراتب وآثارًا خمتلفة بسبب 
وسع وجوده وكامله. وللتوضيح فإّن وحدة شخصية النفس تبقى حمفوظة يف العوامل 

الثالثة )املادة، املثال، املجّرد( بسبب ثبات أصل وجودها.

قوام هوية البدن بالنفس: إّن هوية البدن وتشّخصه بصورته، أي . 7
البدن  أجزاء  تبّدل  مع  وتشّخصه  اإلنسان  هوية  تتغّي  فلن  لذا،  بالنفس. 
تكون  حيث  املنام  يف  احلال  هو  كام  الزمان.  مّر  عىل  وتغّيها  فسادها  أو 
صورة اإلنسان من دون بدنه، وال يؤّدي ذلك إىل إجياد خلل يف أصل هوية 

اإلنسان.

وجود قّوة املخيلة املجّردة: يمتلك اإلنسان قّوة حتتفظ بمعلوماته . 8
السابقة وتؤرشفها. هذه القّوة واخلزانة هي قّوة املخيلة واحلّس املشرتك، 

وهي وجود جمّرد من السنخ املثايل.

املخيلة . 9 قّوة  إّن  بالنفس:  قائمة  واإلدراكية  اخليالية  الصور 
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ومعلوماهتا وصورها مل حتّل يف أعضاء البدن؛ بل إّنا قائمة بالنفس )من 
نوع قيام الفعل بفاعله( ومندرجة فيها. وبعبارة أخرى، فإّن النفس حافظة 

جلميع اإلدراكات والصور السابقة يف الدنيا واآلخرة.

املادي . 10 الوجود  إّن خلق  اخليالية:  الصور  إبداع  النفس عىل  قدرة 
املاّدة كخلق  األولية ومن دون مشاركة  اخللق  يتم عىل صورتني، مرحلة 
املاّدة.  بمشاركة  اخللق  الثانية  واملرحلة  )األفالك(،  مادي  وجود  أّول 
ويعرّب عن املرحلة األوىل بـ »اإلبداع« وعن املرحلة الثانية بـ»التكوينيات 

والكائنات«.

أكثر أنفس الناس قادرة عىل حفظ الصور اإلدراكية فقط بسبب تعّلقها باجلسم 
وباحلجب الدنيوية، يف حني أّن أنفس بعض الناس الكّمل يمكنها يف بعض األحيان 
أن توجد صورها اإلدراكية يف اخلارج. وبعد املوت وحتّرر النفس من حجاب املاّدة 
يزداد كامهلا وتزداد قدرهتا، ويف ظل ذلك يستطيع اإلنسان أن يبدع صوره اخليالية يف 

اخلارج.

لإلنسان ثالثة مراتب وجودية: لإلنسان ثالثة أكوان ووجودات . 11
يف ثالثة عوامل، أي عامل املاّدة وعامل املثال وعامل العقل ـ وهو ما يسّميه أهل 
العرفان بالكون اجلامع ـ بمعنى أّن اإلنسان يكون بداية يف عامل الطبيعة، 
ثّم ينتقل بعد موته إىل عامل الربزخ، أّما دخول اإلنسان إىل عامل العقل فهو 

أمر ممكن للخواص فقط دون العوام. 

تبيان نظرية صدر املتأهلني:

بعد توضيحه للمقّدمات هذه يبدأ املالصدرا بتبيان نظريته، وخالصتها هي:

إّن حقيقة اإلنسان متقّومة بنفسه، ففي الواقع أّن البدن الدنيوي هو بحكم القابل 
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فإّن الصورة أي:  املقدمات  أيضًا، فكام ورد يف  للنفس، والنفس هي صورته  واملاّدة 
هي  النفس  فإّن  أخرى،  وبعبارة  وحقيقته،  اإلنسان  وجود  تشّكل  التي  هي  النفس 
لوازم  من  البدن  ويعّد  ووحدته،  وكامله  وضعفه  وتشّخصه  اإلنسان  وجود  عامل 

النفس، ووجود البدن وتغييه ال عالقة له يف حقيقة اإلنسان وتشّخصه ووحدته.

املادي(  )العنرص  الدنيوي  بدنا  املوت ترتك  النفس عند  فإّن  عىل هذا األساس، 
وتستمّر بحياهتا وبقائها يف قالب البدن املثايل الذي يظّللها، وتستفيد من قّوة املخيلة. 
متعّلقها  ألّن  تعّلق،  دون  من  املوت  بعد  تبقى  لن  النفس  بأّن  املتأهلني  صدر  يرّصح 

األّول والذايت هو البدن املثايل وليس البدن العنرصي.

وثالثتها  واألخروي،  واملثايل  الدنيوي  أبدان:  ثالثة  احلقيقة  يف  اإلنسان  يمتلك 
الثالثة ليست منفصلة  لوجود واحد وتطّورات وتبعية لنفس واحدة، فهذه األبدان 
عن اإلنسان؛ بل إّنا موجودة يف باطنه، وترتبط باحلركة اجلوهرية للنفس، وتتكّون 
الشّدة والضعف  بينها يف  امللكات واألخالق. واالختالف  الدنيا عن طريق  يف هذه 

والكامل والنقص، وبالتناسب مع العامل والوعاء الذي يتحّقق فيه.

بعبارة أخرى، فإّن عامل الدنيا يقتيض البدن املادي والعنرصي، وعامل الربزخ يقتيض 
البدن املثايل، وعامل اآلخرة يقتيض البدن اجلسامين، لكن من النوع اخلاص واملتفاوت 

مع الدنيوي.

النقطة الدقيقة يف معرفة نظرية احلكمة املتعالية هي أّن وجود البدن األخروي كام 
ذكرنا من قبل ليس يف اخلارج؛ بل هو يف باطن اإلنسان يف دار الدنيا. وبتعبي رصيح، 
والغفلة  احلجب  تزال  النهاية  ويف  الدنيوي،  للبدن  مصاحبًا  كان  األخروي  البدن 
حركتها  ظل  يف  قّوة  أكثر  النفس  وتصبح  للناس،  يشء  كّل  وينكشف  القيامة  يوم 
اجلوهرية]]]. وهناك ربط وثيق بني قّوة النفس وقّوة البدن األخروي وشّدته، ألّنه من 

]]]-من ذلك كيفية ووجه ضخامة اجللد واجلثة لبعض أعضاء اجلهنميني كامتداد لسان أهل الغيبة بمساحة 

مدينة الكوفة والبرصة، وكذلك قّوة بدن أهل اجلنة كامتالكهم قّوة مائة رجل يف األكل.
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لوازم النفس وتطّورها:

أعضائه  بجميع  صوريًا  حيوانًا  جوفه  ويف  وممكن  إنسان  كّل  بدن  داخل  يف  »إّن 
وأشكاله وقواه وحواّسه، هو موجود قائم بالفعل ال يموت بموت هذا البدن وهو 
املحشور يوم القيامة بصورته املناسبة ملعناه، وهو الذي يثاب ويعاقب، وليست حياته 
النفس  املرّكب عرضّية واردة عليه من اخلارج؛ وإّنام حياته كحياة  البدن  كحياة هذا 
ذاتية، وهو حيوان متوسط بني احليوان العقيل واحليوان احليّس، حيرش يف القيامة عىل 

صورة هيئات وملكات كسبتها النفس بيدها العاّملة«]]].

التفاوت بني الجسم والنظام الدنيوي واألخروي:

النقطة املهمة التي جيدر بنا ذكرها هاهنا هي التفاوت بني البدن األخروي والبدن 
الوجود  إّن  أي  الدنيا.  عن  اآلخرة  عامل  وجود  أصل  تفاوت  من  الناشىء  الدنيوي 
من  شكل  وهو  وهيويل،  قّوة  دون  من  جسم  هو  األخروي  البدن  وبتبعه  األخروي 
أشكال وجود النفس، بحيث تقوم النفس من خالل بقاء صورها اخليالية واإلدراكية 

من عامل الدنيا من عذاب ولّذة بابداع تلك الصور يف اخلارج:

بسبب  تكّونا  وال  استعداديًا،  وجودًا  وجودها  ليس  األخروية  »األبدان 
استعدادات املواد وحركاهتا وهتيؤاهتا واستكامالهتا املتدرجة احلاصلة هلا عن أسباب 

غريبة ولواحق مفارقة«]]].

الدنيا  يف  وجودها  عىل  العارضة  والتحّوالت  التغّيات  فإّن  أخرى،  وبعبارة 
طريق  عن  أخرى  ناحية  ومن  الذاتية،  القابلية  وامتالك  اهليويل  الطريق  ناحية  من 
يفقد  اهليويل والصورة، بحيث عندما  العوامل اخلارجية وتأثيها يف  حصول تدّخل 

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص227ـ228.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، صص31، 33، 267، 296، 320/ صدر املتأهلني، املبدأ واملعاد: ص337.
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اآلخرة  نظام  أّن  حني  يف  خارجية،  أسباب  توفي  إىل  استعادهتا  حتتاج  وفعلية  صورة 
ليس كذلك، فال حيتاج اهليويل بمعنى تبعيته الفعلية إىل االستعداد واحلركة والزمان 
واألسباب اخلارجية؛ بل تقوم النفس بإبداع أي صورة شاءت وخلقها حسب ذاهتا 

وملكاهتا. 

والنتيجة هي أّن األفعال األخروية تتم يف صقع النفس عرب إفاضة مبدأ فياضها 
الدنيوي  اهليويل  بني  صدرا(  )املال  ويفرق  الداخلية.  وأسباهبا  النفس  مقّومات  جلهة 

واألخروي يف تبيان كيفية القيام بالفعل يف اآلخرة، فهو يقول:

حيل  أن  منها  اآلخرة...  وهيويل  الدنيوية  الصور  هيويل  بني  الفرق  أّن  »واعلم 
هذه اهليويل ال حيّلها إالّ بعد حركة استعدادية وزمان سابق وجهات قابلية وأسباب 
خارجية بخالف املاّدة األخروية، فإّن الصور الفائضة عليها إّنام تفيض عليها من املبدأ 
اللزوم  الفاعلية عىل وجه  الداخلية وجهاهتا  املقومات واألسباب  الفياض من جهة 
عند تأّكدها... منها أّن املاّدة الدنيوية إذا أزيلت صورهتا عنها فتحتاج يف اسرتجاعها 
البياض  تارة أخرى، كصورة  للامدة هبا  تأثي من سبب خارجي مصّور  إىل استئناف 
واحلالوة وغيمها إذا حصلت يف ماّدة ثّم زالت عنها، فال يكتفي ذات القابل بذاته يف 
اسرتجاع تلك الصورة، بخالف القّوة النفسانية إذا غابت عنها الصورة احلاصلة فيها، 
فال حيتاج يف االستحضار واالسرتجاع إىل كسب جديد وحتصيل مستأنف؛ بل يكتفي 
بذاهتا ومقّوماهتا يف ذلك االستحضار، ال إىل سبب منفصل. وإليه أشي بقوله تعاىل: 
(لكّل امرىٍء منهم يومئٍذ شأٌن يغنيه) إشارة إىل أّن األسباب االتفاقية غي حاصلة 
يف ذلك العامل، وسلسلة اإلجياد منحرصة يف األمور الداخلة الناشئة من املبدأ األّول 
املحّصلة  االتفاقات واحلركات  الواقعة يف عامل  العرضيات واملعّدات اخلارجية  دون 

لالستعدادات كام قال تعاىل: (اْلـُمْلُك َيْوَمئٍِذ هللِ ) وقال: (َفال َأْنساَب َبْينَُهْم )]]]. 

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، صص176 و223ـ224.
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واستعداد  املاّدة  وجود  عىل  يعتمد  ال  اآلخرة  يف  األخروي  البدن  فتحّقق  إذًا، 
الصورة. لذلك يمكن اإلّدعاء أّن عامل اآلخرة ومن مجلته البدن األخروي هو تطّور 
وخلق جديد، لكن بام أّن حقيقة اإلنسان وتشّخصه ووحدته بنفسه، فلن تؤّثر هذه 

التطّورات وتغيي القوالب عىل عينية اإلنسان األخروي والدنيوي. 

ويف موضع آخر يستعرض )املالصدرا( اآلراء حول املعاد ويعترب أّن موقف كثي 
من احلكامء والعرفاء واملتكلمني هو أّن املعاد يكون بالبدن والنفس معًا، ثّم يتساءل: 

هل املقصود من البدن هو عني البدن الدنيوي أم مثله؟ وجييب بقوله: 

»بل كثي من اإلسالميني مال كالمهم إىل أّن البدن امُلعاد غي البدن األّول بحسب 
اخللقة والشكل، ورّبام يستدّل عليه ببعض األخبار املذكورة«]]].

ويؤكد )املالصدرا( أّن البدن األخروي ليس معلوالً للنفس حّتى يتأّخر عنها؛ بل 
إّنه الزم هلا وتابع كالظل، وجيري إنشاؤه وإبداعه من امللكات واألخالق واهليئات 

النفسانية:

»ألّنا نقول: األبدان األخروية ليس وجودها وجودًا استعداديًا، وال تكّونا بسبب 
استعدادات املواد وحركاهتا وهتيؤاهتا واستكامالهتا املتدرجة احلاصلة هلا عن أسباب 
غريبة ولواحق مفارقة؛ بل تلك األبدان لوازم تلك النفوس كلزوم الظل لذي الظل، 
إذ إّنا فائضة بمجرد إبداع احلق األّول هلا بحسب اجلهات الفاعلية من غي مشاركة 

القوابل وجهاهتا االستعدادية.

ملكاته وأخالقه  منه بحسب  ينشأ  مثاليًا  يلزم شبحًا  مفارق  نفساين  فكّل جوهر 
شيئًا  العامل  هذا  يف  كام  املواد  وحركات  االستعدادات  مدخلية  بال  النفسانية  وهيئاته 

فشيئًا.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص165ـ166.
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وليس وجود البدن األخروي مقّدمًا عىل وجود نفسه؛ بل مها معًا يف الوجود 
أّن  فكام  والشخص،  والظل  وامللزوم  الالزم  كمعية  بينهام  اجلعل  ختّلل  غي  من 
من  استعداد  ألحدمها  حيصل  ومل  اآلخر،  عىل  أحدمها  يتقّدم  ال  وظّله  الشخص 
األخروية  األبدان  قياس  فهكذا  واللزوم،  التبعية  سبيل  عىل  بل  لوجوده؛  اآلخر 

هبا«]]]. املّتصلة  نفوسها  مع 

رد صدر املتألهني عىل شبهة عدم مطابقة نظريته مع القرآن:

يف معرض رّده عىل شبهة أّن مثل هذا املعاد ال يتطابق مع املعاد القرآين الداّل عىل 
عينية متام البدن الدنيوي واألخروي، أجاب:

»فإن قلت: النصوص القرآنية داّلة عىل أّن البدن األخروي لكّل إنسان هو بعينه 
هذا البدن الدنيوي له. قلنا: نعم، ولكن من حيث الصورة ال من حيث املاّدة، ومتام 
كّل يشء بصورته ال بامّدته، أال ترى أّن البدن الشخيص لإلنسان يف هذا العامل باٍق من 
أّول عمره إىل آخره بشخصه، لكن ال من حيث ماّدته، ألّنا أبدًا يف التحّول واالنتقال 
ووجوده  هويته  حتفظ  هبا  التي  النفسانية  صورته  حيث  من  بل  والزوال؛  والتبّدل 
واألشكال  املقادير  تبّدل  مع  أعضائه  من  عضو  كّل  يف  الكالم  وكذا  وتشّخصه. 
واهليئات العارضة والكيفيات الالحقة. فالعربة يف حرش بدن اإلنسان بقاؤه بعينه من 
حيث صورته وذاته مع ماّدة مبهمة، ال من حيث ماّدته املعّينة لتبّدهلا يف كّل حني... 

جهة الوحدة يف البدن الدنيوي واألخروي هي النفس ورضب من املادة املبهمة«]]].

ويؤكد  ليثبت  املختلفة  والروائية  القرآنية  بالنصوص  املتأهلني(  )صدر  ويتمسك 
البدن  بني  التفاوت  ذلك  وبتبع  العاملني،  بني  التفاوت  أساس  عىل  القائمة  رؤيته 

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، صص31 و33/ صدر املتأهلني، املبدأ واملعاد: ص337.

]]]-نفس املصدر: ص32.
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الدنيوي واألخروي من حيث املاّدة]]]. فيشي بداية إىل بعض اآليات والروايات، ثّم 
يقّرر نظرة بعض املعارصين.

اآليات:

اآليات اآلتية تتحّدث عن تفاوت اخللقة يف العاملني، وعن اخللق اجلديد يف القيامة: 

َل َأْمثاَلُكْم َوُننِْشَئُكْم ِف  ْرنا َبْينَُكُم امْلَْوَت َوما َنْحُن بَِمْسُبوِقنَي * َعىل َأْن ُنَبدِّ (َنْحُن َقدَّ
ما ال َتْعَلُموَن ) ]الواقعة 60ـ61[.

ُكْم َلِفي  ٍق إِنَّ ْقُتْم ُكلَّ ُمَزَّ ( َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعىل َرُجٍل ُينَبُِّئُكْم إِذا ُمزِّ
َخْلٍق َجِديٍد ) ]سبأ 7[.

ا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد ) ]السجدة 10[. (َوقاُلوا َأ إِذا َضَلْلنا ِف األَْرِض َأ إِنَّ

 ( ِمْثَلُهْم  ُلَق  َيْ َأْن  َعىل  قاِدٌر  َواألَْرَض  امواِت  السَّ َخَلَق  الَِّذي  اهللَ  َأنَّ  َيَرْوا  (َأَوَلْ 
]اإلرساء 99[.

الَُّق  ُلَق ِمْثَلُهْم َبىل َوُهَو اخْلَ امواِت َواألَْرَض بِقاِدٍر َعىل َأْن َيْ (َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ
اْلَعلِيُم )]يس 81[.

سيأيت يف الصفحات القادمة توضيح أكثر لكيفية داللة آيات »خلقة املثل واجلديد« 
عىل هذا املّدعى من عبارات العاّلمة الطباطبائي يف تفسي امليزان القّيم.

الروايات:

الروايات الواردة يف بيان وصف العذاب وأهله، واجلنة وأهلها تشي إىل تفاوت 
العاملني، ونشي إىل بعضها:

]]]-نفس املصدر: ص166.
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ذكرنا فيام مىض أّن النواقص الظاهرية والبدنية لإلنسان من قبيل: نقصان األعضاء 
أو زيادهتا والشيخوخة، كّلها ترتفع يف احلرش وترّمم بصورة كامل. عالوة عىل ذلك، 
هناك روايات خمتلفة تشي إىل حرش الناس املذنبني عىل صور حيوانات خمتلفة مثل: 
القرد، اخلنزير، احلامر، النمل. يمكن االدعاء أّنا تبنّي وتفرّس كيفية املعاد وعينية البدن 

األخروي والدنيوي:

»إّنم يدخلون اجلنة شبابًا منورين« و»إّن أهل اجلنة ُجرد ُمرد«]]].

ويف أجر املحافظة عىل صالة اجلامعة: »ومن حافظ عىل اجلامعة أين كان وحيث ما 
كان مّر عىل الرصاط كالربق اخلاطف الالمع يف أّول زمرة مع السابقني، ووجهه أضوأ 

من القمر ليلة البدر«.

اجلهنميني  بل يشمل حال  اجلنة خاّصة؛  بأهل  والوجه  الشكل  تغيي  وال خيتص 
أيضًا:

»حيرُش املتكربون كأمثال الذّر، وإّن رضس الكافر مثل ُأُحد«]]].

»إّن غلظ جلد الكافر إثنان وأربعني ذراعًا، وإّن رضسه مثل أحد، وإّن جملسه من 
جهنم ما بني مّكة واملدينة«]]].

»وإّن الكافر يسحُب لسانه الفرسخ والفرسخني يتوطؤه الناس«]]].

»فخذه مثل البيضاء... مقعده من النار مسية ثالث مثل الربذة«]]].

وحول كيفية تفاوت العاملني سنتناول ذلك يف الصفحات القادمة.

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج7، ص49، وج16، ص294/ االختصاص: ص358.

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج7، ص49.

]]]-سنن الرتمذي: ج4، ص105/ كنز العامل: ج14، ص529، ح39519.

]]]-كنز العامل: ج14، ص528، ح39514.

]]]-كنز العامل: ج14، ص530، ح39521/ سنن الرتمذي: ج4، ص104، ح2703.
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العاّلمة الطباطبائي]]]:

بالبدن  املثل واجلديد  قّيد خلقة  ِمْثَلُهْم)  ُلَق  َيْ (أْن  اجلديد  للخلق  تفسيه  خالل 
لذلك  اإلنسانية.  الروح  هي  اإلنسانية  مالك  ألّن  ذلك  ويضيف:  بالنفس،  وليس 
بلحاظ  لكن  والدنيوي،  األخروي  اإلنسان  »عينية«  عن  القيامة  يف  احلديث  يمكن 

البدن، فإن البدنني الدنيوي واألخروي مثل بعضهام:

التحّلل  معرض  النشأة يف  هذه  والبدن يف  وبدن،  نفس  من  مرّكب  اإلنسان  »إّن 
فهو  أجزائه،  أحد  بانتفاء  ينتفي  واملرّكب  أجزاؤه،  يتغّي  يزال  ال  فهو  دائاًم،  والتبّدل 
يف كّل آن غيه يف اآلن السابق بشخصه، وشخصية اإلنسان حمفوظة بنفسه ـ روحه 
ـ املجّردة املنّزهة عن املاّدة والتغّيات الطارئة من قبلها املأمونة من املوت والفساد«. 

»واملتحّصل من كالمه تعاىل أّن النفس ال متوت بموت البدن، وأّنا حمفوظة حّتى 
ترجع إىل اهلل تعاىل كام تقّدم استفادته من قوله تعاىل: (َوقاُلوا َأ إِذا َضَلْلنا ِف األَْرِض َأ 
َل  اُكْم َمَلُك اْلـَمْوِت الَِّذي ُوكِّ ِْم كافُِروَن * ُقْل َيَتَوفَّ ا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهْم بِلِقاِء َرهبِّ إِنَّ
ُكْم ُتْرَجُعوَن) ]السجدة 10ـ11[ فالبدن الالحق من اإلنسان إذا اعترب  بُِكْم ُثمَّ إىِل َربِّ
بالقياس إىل البدن السابق كان مثله ال عينه، لكن اإلنسان ذا البدن الالحق إذا قيس 
إىل اإلنسان ذي البدن السابق كان عينه ال مثله، ألّن الشخصية بالنفس وهي واحدة 
بعينها. وملا كان استبعاد املرشكني يف قوهلم: (َمْن ُيْيِي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميٌم ) راجعًا إىل 
خلق البدن اجلديد من دون النفس؛ أجاب سبحانه بإثبات إمكان خلق مثلهم. وأّما 
باألبدان  اهلل  عند  املحفوظة  واألرواح  النفوس  بتعّلق  يتّم  إّنام  فهو  بأعيانم  عودهم 
املخلوقة جديدًا، فيكون األشخاص املوجودين يف الدنيا من الناس بأعيانم كام قال 

]]]-اجلدير بالذكر أّن السيد حممد رضا احلكيمي سعى يف كتابه املعاد اجلسامين يف احلكمة املتعالية ص223ـ230 

واإلمام  الطباطبائي  كالعاّلمة  معارصين  مأثرين  علامء  كالم  من  عبارات  واجتزاء  لعبارات  باختياره 
اخلميني واألستاذ املطهري أن يبنّي اّنم خيالفون نظرية املالصدرا، وهو ما يتعارض مع رصيح عباراهتم 

املتعّددة، لذلك قمنا بإدراج آراء هؤالء العلامء لدحض مدعاه، ولتبيان نظرية املالصدرا أكثر.
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امواِت َواألَْرَض َوَلْ َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ بِقاِدٍر َعىل َأْن  تعاىل: (َأَوَلْ َيَرْوا َأنَّ اهللَ الَِّذي َخَلَق السَّ
يَِي امْلَْوتى) ]األحقاف 33[ فعّلق اإلحياء عىل املوتى بأعيانم، فقال: عىل أن حييي  ُيْ

املوتى. ومل يقل: عىل أن حييي أمثال املوتى]]].

احلركة  عىل  كاملالصدرا  النفس  خلقة  تفسيه  يف  الطباطبائي  العاّلمة  ويؤكد 
التكاملية للبدن وحتّوهلا إىل نفٍس جمّردٍة، ويضيف أّن البدن األخروي نسبة إىل النفس 
كنسبة الفاكهة إىل الشجرة، وكنور املصباح إىل الزيت، بحيث تبدعه النفس يف اآلخرة:

»فالنفس بالنسبة إىل اجلسم الذي ينتهي أمره إىل إنشائها. وهو البدن الذي تنشأ 
يّتضح  بعيد. وهبذا  بوجه  الدهن  الشجرة والضوء من  الثمرة من  بمنزلة  النفس  منه 
أّول  يف  فهي  املسكة،  وتبطل  العلقة  تنقطع  باملوت  ثّم  ابتداعًا،  بالبدن  تعّلقها  كيفية 

وجودها عني البدن، ثّم متتاز باإلنشاء منه، ثّم تستقّل عنه بالكلّية«]]].

البدن والنفس كنسبة الظل إىل شاخص  ويف مكان آخر من تفسيه يصف نسبة 
اختالف  الوجود]]]. ستأيت عبارته الحقًا. ويؤكد عىل  تبعية أصل  الظل يف  صاحب 
بعض  بتحليل  يقوم  الطريق  هذا  ومن  الدنيوي،  النظام  مع  ونظامها  اآلخرة  وجود 

الشبهات ونقدها مثل: مكان اجلنة واآلخرة]]].

والسيد هادي اخلرسوشاهي]]] عنه  اجلوادي اآلميل]]]  كّل مـن االستاذ  وينقــل 

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج17، ص114.

]]]-نفس املصدر: ج1، ص352.

]]]-نفس املصدر: ج2، ص376.

]]]-نفس املصدر: ج4، ص23.

]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج5، ص247.

]]]-عندما أوقف العاّلمة الطباطبائي درس املعاد سئل: وهل يبقى بحث املعاد غي مكتمل؟ فأجاب بشكل 

خاص: كال، العكس صحيح، لكن القابليات غي كافية. )مقالة املدرسة التجزيئية تبحث عن جتزيىء 
آخر، فصلية كتاب نقد، ربيع 2003، العدد 26 و27: ص203(.
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أّن العاّلمة يعترب أّن مسائل املعاد مثل اجلسم األخروي هي من املسائل التي مل يأِت 
الزمان الذي يفهمها املجتمع البرشي لتدّرس رسميًا.

اإلمام اخلميني:

خالل تدريسه األسفار يبنّي اإلمام اخلميني املعاد اجلسامين للمالصدرا، ويوّضح 
تفاوت عامل الدنيا واآلخرة بوجود القّوة واهليويل يف الدنيا وعدم وجودمها يف اآلخرة:

»ال ضي من بقاء الصورة اجلسمية دون اهليويل، وبذهاب اهليويل ومفارقة الصورة 
اجلسمية للهيويل وبقاء الصورة اجلسمية عىل حاهلا التي كانت عليها مع اهليويل، ألّنه مل 
يكن للهيويل دخل يف الصورة اجلسمية... ففي تلك املرتبة األخية يتخىّل عن اهليويل 
بالكامل وعن آثاره ويضحي جساًم قويًا وشديدًا، ويكون يف حقيقة جسمية قد دفع 

عنه الغريب وبقي لوحده«]]].

من هنا تتضح فلسفة عدم تدريس موضوع املعاد يف الكتب الفلسفية كاألسفار، خالفًا ملا يقوله بعضهم 
أّن عدم تدريسه ناشىء من عدم القبول بنظرة املالصدرا للمعاد )حممد رضا احلكيمي، املعاد اجلسامين يف 
احلكمة املتعالية: ص224( علاًم بأّن آية اهلل جعفر السبحاين حتدث عن املقام العلمي للعاّلمة الطباطبائي 
يف شهرية كيهان الثقافية، العام السادس، ترشين الثاين 1989م، العدد 68 وقال: »كان ال يدّرس املعاد 
يأخذ  الطباطبائي كان ال  العاّلمة  املرحوم  أّن  ما استطعنا كشفه هو  السبب مطلقًا. كّل  يبنّي  أبدًا... ومل 

بمفهوم صدر املتأهلني للمعاد«.
اجلدير بالذكر أيّن سألت الشيخ السبحاين عن سبب عدم تدريس العاّلمة الطباطبائي املعاد من األسفار 
وأّنه لعدم أخذه برأي املالصدرا، وعن ما نسب إليه آنفًا، فكّذب ذلك بشكل قطعي. وذلك قبل ساعة 

من كتابة هذه السطور، بعد صالة العشاء مجاعة بتاريخ 2009/12/9.
كام إّن السيد سيدان أحد مرّوجي املذهب اإلخباري وزميل احلكيمي يف مسلكه نقل يف كتابه »الرصاط 
املستقيم« ص174 يتحّدث عن تدريس العاّلمة الطباطبائي للمعاد يف األسفار بشكل خاص نقاًل عن 

كتاب »عطف األستاذ: ص119/ وشعاع وز مهر افروخته: صص53 و86«. 
]]]-تقريرات الفلسفة: ج3، صص208 و211/ املعاد: صص294 و296. يذكر أّن عّلة قّوة اجلسم والبدن 

األخروي وشّدته، وبتبع ذلك قدرته عىل حتّمل العذاب األخروي اخلاص هو جتّرده من اهليويل وتوصيف 
البدن بظهور النفس وبروزها: »يقوم اجلسم هناك بتامم ظهور النفس، وحتيط النفس بجميع العوامل...« 

)نفس املصدر: ج3، ص214(.



المعاد 166

ويف توضيحه لألبدان الثالثة لإلنسان )الدنيوي واملثايل واألخروي( يقول:

»هذا اجلسم يتبّدل من دون املساس بشخصيته. وليس األمر كام يظّن بعضهم أّنه 
بعد املوت خترج الروح من اجلسم والبدن الدنيوي، وتدّخل يف جسم وقالب مماثل 
آخر موجود هناك. كال يف الواقع هناك جسم واحد وحقيقة واحدة وشخصية واحدة 
يف العوامل كّلها، كّل ما يف األمر أّنه عندما ينتهي سي الكامل الطبيعي عنده، وعندما 
ينزع جلده  بالكامل إىل قوى برزخية، يصبح مستقاًل، كاّنه  الطبيعية  تتبّدل كّل قواه 

وخيرج من غالفه السابق«]]].

وضمن تبيينه لكيفية املعاد والبدن اجلسامين يشي اإلمام اخلميني إىل القول بإنشاء 
وليس  النفس،  من  البدن  ظهور  هو  ذلك  من  املقصود  أّن  إىل  النظر  فيلفت  النفس، 

البدن معلول النفس، ذلك ألّنه لو كان معلوالً للزم تغايرمها:

بام  ظهورها  هو  النفس  قبل  من  املناسب  البدن  وإنشاء  النفس  فعالية  معنى  »إّن 
يناسب باطنها، وظهور اليشء نفسه، ال أن تكون هناك هوية أخرى، ألّنه لو كانت 
هناك هويتان لكانت اللذة إلحدامها واألمل لألخرى، ومل تعد اللذة واألمل واحد، كام 

إّن أملنا ولذتنا ليسا أمل العقل الفّعال ولذاته]]].

ويف معرض رفد النظرية املختارة قرآنيًا وروائيًا، اتباعًا لألسفار ينقل عّدة آيات 
وروايات ذكرناها سابقًا]]].

األستاذ املطهري:

العاملني استنادًا إىل مشيئة اهلل،  يشي الشيخ املطهري إىل تربير املحّدثني وتفاوت 

]]]-املعاد يف نظر اإلمام اخلميني: ص293/ صدر املتأهلني، األسفار: ج3، ص207.

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: ج3، ص606.

]]]-نفس املصدر: ج3، ص215ـ216.
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وينقدهم ويقول يف تبيانه للمسألة:

»إذا كانت الشيخوخة واالستهالك والقدم هنا، وليست موجودة هناك، ذلك ألّن 
النظام هو نظامني، والسنخ سنخني، والنشأة نشأتني، وليس جزافًا ما قيل إّن الوضع 
الوجود، وسنخ وجود  نوع من سنخ  العامل  هنا كذا، وهناك كذا. فسنخ وجود هذا 

ذلك العامل هو سنخ آخر من الوجود«]]].

ٌو َوَلِعٌب  ْنيا إاِلَّ هَلْ ياُة الدُّ ويستند األستاذ املطهري إىل اآلية الرشيفة: (َوما هِذِه احْلَ
64[ ليؤكد أّن حياة  )]العنكبوت  َيْعَلُموَن  َلْو كاُنوا  اْلـَحَيواُن  َي  هَلِ اَر اآلِخَرَة  َوإِنَّ الدَّ

كّل الوجودات يف اآلخرة ليست كاحلياة يف الدنيا:

العامل من تغيي، ال شيخوخة  فإّنه ليس يف ذلك  أيضًا  القرآن  »واستنادًا إىل نص 
وال إستهالك وال غيبوبة، وحّتى احلالة التي نسّميها بحالة اجلامد وانعدام احلياة فهي 
غي موجوة هناك، ألّننا نستنبط من القرآن أّن كّل يشء يف ذلك العامل هو حي وناطق 
َي اْلـَحَيواُن ) فحّتى احلجر هناك حي وذي روح، واملاء  اَر اآلِخَرَة هَلِ ومعرّب: ( َوإِنَّ الدَّ

هناك حي، والبدن هناك حي أيضًا«]]].

وضمن تعليله للتفاوت الذايت بني العاملني يقول:

»إذًا، فمسألة القيامة والدنيا ليست تكرارًا هلذا النظام، لو كان هذا النظام مكررًا 
الستحال فقدانه خلصائصه. ولو كان ذلك النظام عني هذا النظام لكان فيه الشيخوخة 

واملوت والتكليف واجلامدات واملوت وكّل ذلك«]]].

ويذكر آيتني دلياًل عىل مدعاه: 

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج4، ص789.

]]]-نفس املصدر: ص789.

]]]-نفس املصدر: ص790.
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ُل األَْرُض َغرْيَ األَْرِض ) ]إبراهيم 48[. (َيْوَم ُتَبدَّ

ا ) ]الزمر 69[. َقِت األَْرُض بِنُوِر َرهبِّ (َوَأْشَ

الدنيا وحاكمية األسباب، واآلخرة وحاكمية اإلرادة )اإلبداع(:

السببية  ونظام  العّلية  أصل  حكومة  واآلخرة  الدنيا  بني  التفاوت  أوجه  من  إّن 
يف الدنيا، حيث أّن حصول أي ظاهرة يكون مستندًا إىل عّلة خاّصة، فمثاًل إذا أراد 
اإلنسان يف الدنيا أن حيصل عىل يشء يريده كقطف فاكهة ما، عليه أن يسي يف طريق 
النفس واإلرادة. ففي اجلنة من خالل  أّما يف اآلخرة فإّن األمور تتّم عرب  األسباب. 

متنّي املؤمن وإرادته تأتيه تلك الفاكهة التي أرادها«]]].

(َوفِيها ما َتْشَتِهيِه األَْنُفُس َوَتَلذُّ األَْعنُيُ َوَأْنُتْم فِيها خالُِدوَن) ]الزخرف 71[.

التفاوت بني الجسم واملاّدة:

يشي األستاذ املطهري إىل التفاوت املهّم بني احلياة الدنيوية واألخروية من ناحية، 
وتعريف القدماء للجسم وتقسيمه إىل »وجود ذي ثالثة أبعاد وقابل للتجزئة« وإىل 
مادة »االستعداد وقابلية التغيي واحلركة« من ناحية أخرى. ويستنتج أّن ما حيصل يف 

اآلخرة ليس من سنخ املاّدة؛ بل هو من سنخ اجلسامنيات: 

فيها  لنا  إّن  أي:  جسامنية  ودنيا  مادّية.  غي  لكنّها  جسامنية  دنيًا  هي  الدنيا  »تلك 
أبعاد جسامنية، لكنّها ليست مادّية، أي: قد سلب منها  لدينا هنا  أبعادًا جسامنية كام 
شيئًا  ليكون  آخر،  شيئًا  ليكون  واالستعداد  والتغيي،  احلركة  عىل  والقّوة  االستعداد 

ويصبح شيئًا آخر.

القدر املسّلم به هو وجود حياة جسامنية يف تلك الدنيا، أّما املاّدة هبذا املعنى أم ال؟ 

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات.
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فهذا حمل اختالف. وعلينا أن نقول كال، ألّنه لو كانت املّادة هبذا املعنى لكانت اآلخرة 
دار عمل، لذا، يعلم بأّنه جسم، لكنّه ال يمكنه هناك أن يغّي نفسه أو يغّي وضعه«]]].

النفس  إىل حاكمية  يشي  اآلخرة،  األمور يف  تأدية  لكيفية  تبيانه ورشحه  وخالل 
واإلرادة، ويصف أفعال اآلخرة بأّنا نوع من اإلبداع )الفعل واخللق الدفعي مقابل 
التدرجيي واحلركة(: »ال إمكانية هناك لتغيي نفسه أو تغيي وضعه، كّل ما يوجد هناك 
هو اإلبداع، أي: إّن أي موجود يف أي مرتبة من الوجود كان، يستطيع أن يبدع األشياء 

ويوجدها حسب مرتبة وجوده، لكنّه ال يستطيع أن يغّي حاله من حال إىل آخر«]]].

تحليل وتقييم نظرية الحكمة املتعالية:

تقّدم هذه النظرية طرحًا مجياًل لوقائع اآلخرة، لكنّها حتتوي عىل نقاط مبهمة هي: 

أ( كيفية وجود اجلسم دون املاّدة:

املتأهلني هي كيفية وجود اجلسم بدون  بالتأّمل يف نظرية صدر  أّول نقطة جديرة 
قابل  أمر  اخلارج  يف  واحلركة  املاّدة  إىل  مفتقرًا  اجلسم  وجود  سيكون  فهل  املاّدة، 
للتحّقق؟]]]. وبعبارة أخرى، كيف سنفصل اجلسم األخروي عن احلركة، خاّصة عن 

احلركة اجلوهرية وهي ذاتية املاّدة واجلسم؟

من  اجلسم  أّن  يستدلون  للجسم  املاّدة  برضورة  القائلني  فإّن  فلسفي،  وبتعبي 

]]]-نفس املصدر: ص808.

]]]-نفس املصدر: ص808ـ809.

املتعالية يف قبول  املشائني واحلكمة  املذكورة طرحت عىل أساس مبنى  الشبهة  أّن  الفاضل  القارىء  ]]]-يعلم 

املاّدة واهليويل للجسم، إذ إّنم يفرقون يف اهليويل بني اجلسم الدنيوي واألخروي، لكن حسب مسلك 
أخذوا  بدورهم  إّنم  القول  ينبغي  وصورة،  ماّدة  جزئني  من  اجلسم  تركيب  ينكرون  الذين  اإلرشاقيني 
بأصل اإلمكان واالستعداد واحلركة وتغيي اجلسم، لكنّهم مل يعتربوه جزءًا مستقاًل، بل اعتربوه صورة 
جسمية. وعىل هذا الفرض ُيطرح سؤال ثاٍن: كيف تنفصل العوارض واللوازم املذكورة عن اجلسم مع 

القيامة؟ فرضية اجلسمية يف 
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وإحلاق  الوضع  املكان،  الكيف،  الكم،  مثل:  لوازم  عن  منفٍك  غي  وهو  العوارض 
الصور النوعية]]]. 

هذا االستدالل يرسي عىل اجلسم يف القيامة أيضًا، ذلك ألّن أكثر تلك اللوازم من 
املكان والوضع والشّدة والضعف واالنفعال موجودة عند البدن األخروي يف النار أو 

للتنّعم بلذائذ اجلنة، ووجودها حيتاج إىل املاّدة ألّنا حتمل القّوة واالستعداد. 

علاًم بأّن صدر املتأهلني يقول بوجود اهليويل يف اآلخرة للنفس، لكنّه يعتربه خمتلفًا 
بالعوامل  والتأّثر  واحلركة  االستعداد  إىل  مفتقر  بأّنه  ويصفه  الدنيوي،  اهليويل  عن 
اخلارجية، وقد ذكرنا عبارته سابقًا]]]. ويف هذه احلالة تطرح اإلهبامات السابقة ثانية 
وبشّدة أكثر، فكيف يمتلك اجلسم هيويل ويكون فاقدًا لالستعداد واحلركة واالنفعال 

من اخلارج؟]]]. 

واهليويل،  القّوة  أو  ماّدته  وليست  اجلسم  صورة  هي  الوجود  حقيقة  أّن  تأّكد  إذا 
فعندها أيضًا يصعب تصّور مثل الوجود املاّدي واجلسمي! ويبدو أّن هكذا وجود هو 

أشبه بالوجود املثايل من الوجود اجلسامين]]].

وحسب تقرير بعضهم ـ حسبام جاء يف تعريف اجلسم أّن املاّدة والصورة جزءان 
للجسم]]] ـ فإّن اجلسم مرّكب من جزئني، وينتفي املرّكب بانتفاء أحد أجزائه، لذا، 

]]]-ناية احلكمة، الفصل 6، املرحلة 6: ص104.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص223ـ224.

املاّدة  أّن  النقطة:  املاّدة( وأراد من ذكر هذه  ]]]-كان املالصدرا متفطنًا لسؤال )وجود الصور األخروية دون 

بمعنى الفاعل وليس االستعداد تكون بإفاضة من النفس، ليّد بذلك عىل اإلشكال، وحتليل ذلك يتطّلب 
جماالً أوسع. )صدر املتأهلني، املبدأ واملعاد: ص438/ صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية: ص327(.

املثايل.  البدن  إىل  للمالصدرا  األخروي  اجلسامين  البدن  بعودة  رّصحوا  املتعالية  احلكمة  شارحي  ]]]-بعض 

ص741(. احلكمة:  قسم  السبزواري،  منظومة  رشح  عىل  تعليقة  األشتياين،  مهدي  )امليزا 
]]]-تلخيص املحصل: ص388/ ناية احلكمة: الفصول 5 و6، املرحلة 6. اجلدير بالذكر أّن تركيب اجلسم 

من اجلزئني املذكورين ليس يف املاهية؛ بل يف مقام الوجود والتحّقق.
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بانتفاء املاّدة من اجلسم األخروي ينتفي أصل اجلسامنية أيضًا]]].

ب( حص الوجود باملاّدي واملثايل واملجّرد:

يف فلسفة املشائني ينحرص الوجود بقسمني: ماّدي وجمّرد. أّما يف فلسفة اإلرشاق 
واحلكمة املتعالية فأضيف قسم آخر اسمه »الوجود املثايل«. ويطرح هنا سؤال مفاده: 
من أي األقسام املذكورة »اجلسم الفاقد للهيويل«؟ فإن كان مادّيًا وجب أن تكون له 
آثار مادّية، وإن كان مثاليًا وجب أن تكون له آثار مثالية. إالّ إذا اّدعي وجود قسم رابع 

من الوجودات أيضًا، عندئٍذ ينبغي أن تقّرر أدلته املثبتة لتخضع للتحليل.

ج( كيفية وجود البدن اجلسامن ف صقع النفس:

يف  التأّمل  جيدر  النفس،  صقع  يف  وتصّوره  اجلسامين  البدن  وجود  تبيان  خالل 
اإلهبامات اآلتية:

النقطة األوىل املبهمة هي كيفية وجود البدن اجلسامين يف باطن النفس، ويف الدنيا؟

يبدو أّن الدليل التجريبي والشهودي مطلوب هلذا اإلدعاء، لذا ال يمكنك إثباته 
باألدلة. ومن ناحية أخرى، فإّن اإلنسان بدوره ال علم له بوجود مثل هذا البدن، لكن 
النصوص الدينية تؤكد بدورها يف النهاية عىل وجود عامل مثال وبدن مثايل مع البدن 

الدنيوي.

د( لزوم حركة القهقرى والتنزل:

يؤكد شارحو هكذا معاد أّن البدن اجلسامين يف القيامة ليس عني البدن العنرصي 
الدنيوي، وليس حملول النفس يف اآلخرة وال منشئها ـ ذكرنا عبارة اإلمام اخلميني يف 
الصفحات السابقة ـ بل إّنه ظهور وتطّور للنفس. وُيطرح هنا سؤال: النفس التي هي 

]]]-حممد رضا احلكيمي، املعاد اجلسامين يف احلكمة املتعالية: ص225ـ226.
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يف مقام الذات جمّردة فكيف تظهر وتتجىّل يف وجود جسامين ـ مهام كان فاقدًا للهيويل 
؟ ويف اإلجابة عىل ذلك هناك ثالث فرضيات: واملاّدة حسب تعريف احلكمة املتعاليةـ 

الفرض األّول ـ أن يقال إّن ظهور النفس يف البدن اجلسامين مثل جتّسم املجّردات 
األخرى، كتجّسم املالئكة لألنبياء.

ذلك  يلزم  ثانيًا  جتّساًم.  وليس  متّثل  ذلك  إّن  أّوالً  القول:  ينبغي  ذلك  حتليل  يف 
حركة القهقرى أي العودة والتنّزل من الوجود األكمل )املجّرد( إىل الوجود الناقص 
)اجلسم( يف حني أّن احلكمة املتعالية سعت إلثبات عكس ذلك، أي: إّن هذا اجلسم 

يتحّول بحركته اجلوهرية إىل وجوٍد جمّرٍد )نفس(.

الفرض الثان ـ أن يقال إّن ظهور النفس يف قالب البدن هو من نوع التمّثل.

يف حتليل ذلك ينبغي القول: إّن ذلك يعود إىل املعاد املثايل، يف حني أّن املدعى كان 
املعاد اجلسامين. 

الفرض الثالث ـ أّن البدن امُلعاد ليس ظهورًا للنفس؛ بل هو إنشاء وفعل للنفس، 
ما  وهذا  وملكاهتا]]].  ُخلقياهتا  حسب  اجلسامين  البدن  بإنشاء  النفس  تقوم  بحيث 

اخرتته وسنتحّدث حوله فيام بعد.

أّن  يعترب  العبارات  بعض  ففي  بل ومضطربة.  تبدو خمتلفة  األخروي  البدن  املالصدرا حول  عبارات  ]]]-إّن 

البدن األخروي ظهور للنفس وتطّور هلا، وكان مع البدن املادي الدنيوي كام مّر. لكن يف عبارات أخرى 
يعترب أّن البدن األخروي هو من إنشاء النفس يف اآلخرة، ويلزم ذلك فقدانه يف الدنيا وعدم وجوده مع 
البدن الدنيوي، حيث يقول: »وإّن البدن األخروي ينشأ من النفس بحسب صفاهتا، ال أّن النفس حتدث 

من املادة بحسب هيئاهتا واستعداداهتا كام يف الدنيا« )صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص200(.
ويف مكان آخر يكتب يف تبيان الفرق بني البدن الدنيوي واألخروي: »إّن أجساد هذا العامل قابلة لنفوسها 
هنا  فها  واالستلزام،  االستيجاب  سبيل  عىل  ألجسادها  فاعلة  اآلخرة  ونفوس  االستعداد،  سبيل  عىل 
ترتقي األبدان بحسب تزايد استعداداهتا إىل حدود النفس، ويف اآلخرة يتنّزل األمر إىل النفوس فينسج 
منها األبدان« )صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية: ص268/ صدر املتأهلني، مفاتيح الغيب: ص600/ 

حمسن فيض الكاشاين، أصول املعارف: ص197(.
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أّما بالنسبة إلشكال اإلمام اخلميني عىل وجود هويتني خمتلفتني، وتوّجه العذاب 
إىل البدن وتوّجه اللذة إىل النفس، فينبغي القول: إّن التربير والتبيني املقّدم عن اللّذة 
واألمل يف الدنيا يرسي نفسه يف اآلخرة بحيث يتعّلق أصل العذاب أو اللّذة بالنفس، 

فمثاًل رؤية املناظر الساّرة أو املهولة تؤّدي إىل حتريك النفس ونيل اللّذة أو األمل.

بسبب وجود هذه اإلهبامات يف رؤية احلكمة املتعالية قام بعض العلامء بإنكارها، 
وفرّسوا حقيقتها باملعاد الروحاين من السنخ املثايل، أوردنا ذلك يف هوامش أّول بحث 

احلكمة املتعالية.

د( عدم التطابق مع النصوص الدينية:

الدينية  النصوص  ظواهر  مع  تطابقها  عدم  هو  النظرية  هذه  يف  اآلخر  اإلشكال 
عىل  ظواهرها  تدل  والتي  اآلخرة،  يف  وجتديدها  الدنيوية  األبدان  إحياء  عىل  الدالة 
حتّقق البدن اجلديد يف ساحة القيامة، أّما يف نظرية صدر املتأهلني فإّن البدن املحشور يف 

القيامة كان منذ البداية مع البدن الدنيوي.

هـ( عدم داللة األدلة النقلية عىل املّدعى:

أّما بالنسبة إىل اجلزئيات املطروحة يف اآليات والروايات فينبغي القول: إّنا تدل 
بصورة كلّية عىل تفاوت وجودي بني عامل اآلخرة والدنيا، لكن عالوة عىل ذلك فإّن 
رؤية صدر املتأهلني تبنّت أيضًا )وجود بدن أخروي من نوع جسامين فاقد للامّدة كان 

مع البدن الدنيوي يف الدنيا( لكن داللة ذلك حمط بحث وتشكيك.

ورغم ذلك يبدو أّن إهبامات نظرية احلكمة املتعالية وإشكاالهتا أقل من غيها، 
الدينية،  النصوص  لظواهر  الروحاين هي يف خمالفتها  املعاد  نظرية  ذلك ألّن مشكلة 

وانحصار املعاد باإلنسان الكامل، والتناسخ. 
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تحليل نظرية املعاد املثايل و الجسامين:

أّما نظرية املعاد املثايل فإّنا تواجه مشكلة خمالفة الظواهر الدينية والتناسخ.

مشاكل  تواجه  وروحاين،  جسامين  أو  فقط  جسامين  من  اجلسامين،  املعاد  نظرية 
والدنيوي،  األخروي  الوجود  بني  التفاوت  املادية،  لوازم  من  التغيي  مثل:  متعّددة 
إعادة املعدوم، شبهة اآلكل واملأكول، مكان اجلنة والنار، التناسخ وحكمة العذاب. 

ويصعب رفع تلك اإلشكاالت، لذلك ينبغي ترميم نظرية صدر املتأهلني وإكامهلا.

الرؤية املختارة )ترميم رؤية احلكمة املتعالية وإكامهلا(:

بام أّن إشكاالت رؤية احلكمة املتعالية قليلة، يمكننا من خالل التأّمل أكثر أن نرفع 
تلك اإلشكاالت ونرمّمها:

أ( البدن األخروي هو بدن جسامن فيه ماّدة:

بفعلية  املعاد اإلخرتامي هي كيفية وجود اجلسم وحتّققه  أهّم إشكال عىل نظرية 
حمضة ورصف يف اآلخرة من دون قّوة وماّدة. أن يكون اجلسم األخروي متفاوتًا عن 
اجلسم الدنيوي وأشّد منه وأكمل، فهو أمر مقبول مع النصوص؛ لكن وجهه وعّلة 
فقدانه للقّوة واملاّدة، وإثبات ذلك حيتاج إىل دليل مل تقّدمه النظرية املذكورة. عالوة 
عىل ذلك وردت اإلشارة إىل أّن الوجود اجلسمي يف اآلخرة بدون لوازم اجلسمية مثل 

التغيي واحلركة، وهذا حمل تأّمل.

وإلثبات هذا املّدعى يمكننا القول: إّن أصل املّدعى أي: جسامنية املعاد واحلرش قد 
ثبت بالنصوص القرآنية والروائية وليس بدليل العقل، ويعترب أصلها من رضوريات 
الدين. وحول كيفية حرش البدن واملعاد ينبغي القول: ما هو معقول وقابل للتصّور 
والوقوع من معنى البدن اجلسامين هو شكله وصورته املتصّورة، أي: صورة املرّكب 
من املاّدة والصورة، أّما الصورة املدعاة يف احلكمة املتعالية )جسامنية = صورة فاقدة 
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البدن  إثبات  عدم  هي  ونتيجتها  سابقًا،  وردت  التي  اإلشكاالت  فتواجه  للامّدة( 
اجلسامين )الفاقد للامّدة( أو عىل األقل وجود إهبام فيه. لذا، فإّن الفرض القابل لتصّور 

املعاد اجلسامين هي النظرية املشهورة )البدن= املادة والصورة(.

والدليل والشاهد عىل بقاء املادية يف اآلخرة هو تغّي أبدان اجلهنميني واحرتاقها 
يف النار وترميمها ثانية:

ها لَِيُذوُقوا اْلَعذاَب إِنَّ اهللَ كاَن َعِزيزًا  ْلناُهْم ُجُلودًا َغرْيَ (ُكلَّام َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
َحكِياًم ) ]النساء 56[. 

ذلك ألّن مثل هذه التغّيات تصبح ممكنة مع فرض حتّقق املاّدةـ  وهي قابلية وقبول 
حمض ـ وهو ما يتناسب مع البدن املادي أكثر من البدن الفاقد للامّدة. وبعبارة أخرى، 
ال  واهليويل،  املادي  عنرصه  وأنكر  حمضة  بصورة  املحشور  اجلسامين  البدن  حرص  إذا 
وليس  الفعل  هو  الصورة  شأن  ألّن  البدن،  ذلك  يف  التغّيات  عروض  تربير  يمكن 
القبول واإلنفعال، وحسب الفرض، فإّن البدن األخروي فاقد أيضًا لعنرص القبول 

واإلنفعال أي املاّدة.

قد ترد شبهة عىل هذا اجلواب ومفادها أّن عدم عروض تغّيات عىل أبدان أهل 
اجلنة من هرم واستهالك هو دليل عىل تفاوت البدن األخروي عن الدنيوي. ويف الرّد 

عىل هذه الشبهة ينبغي القول:

أّوالً ـ إّن مشكلة التغّيات واالستهالك يف البدن األخروي يمكن حّلها بامتالك 
مستمر،  بشكل  البدن  ألعضاء  وترميمها  وخلقها  الفائقة،  القدرة  اآلخرة  يف  النفس 
إنشاء  القادرة عىل  فالنفس  اجلنة أي مشكلة دومًا،  املادي يف  البدن  يواجه  بحيث ال 

البدن، لدهيا القدرة أيضًا عىل حفظ كامله.

احلكمة املتعالية تسعى لتفسي عّلة استهالك البدن واملوت يف الدنيا بعدم  ثانيًا ـ 
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تعّلق الروح بالدنيا، وميلها للخروج من هيكل البدن. وعىل أساس هذا، فإّن الروح 
ببدنا يف اجلنة قد حققت ما كانت تريده يف الدنيا، وهي راضية عن حياهتا يف اجلنة، 

لذا ال داعي ألن ترتك بدنا، وبذلك لن حيصل استهالك أعضاء البدن:

»تتدرج يف تكميل ذاهتا، وتعمي باطنها، وتقوية وجودها بإمداد اهلل وعنايته، وكّلام 
وضعف  الظاهرية  صورهتا  يف  نقصت  واشتّدت،  املعنوي  جوهرها  قّوة  يف  ازدادت 
وجودها احليّس. فإذا انتهت بسيها الذايت وحركتها اجلوهرية إىل عتبة باب من أبواب 

اآلخرة، عرض هلا املوت«]]].

وبعبارة أخرى، فإّن النظرية املختارة تدعم آراء بعض املتكلمني املعارصين مثل 
البدن األخروي مع  تؤكد عىل مماثلة  والتي  البدن األخروي  السبحاين حول  اهلل  آية 

البدن الدنيوي، وأّنام متامثالن من حيث املادة والصورة.

أ( إنشاء النفس أو اهلل للبدن اجلسامن:

البدن  مثل  أو  عني  وتبدع  تنشأ  أن  اآلخرة  يف  القدسية  بقدرهتا  النفس  تستطيع 
العنرصي الدنيوي بامدته وصورته، لكن بقّوة وشّدة أكرب]]].

اعترب صدر املتأهلني أّن البدن اجلسامين يف اآلخرة هو من إنشاء النفس وحمصوهلا، 
وختلقه النفس عرب إبداعها:

»ألّنا نقول: األبدان األخروية ليس وجودها وجودًا استعداديًا، وال تكّونا بسبب 
استعدادات املواد وحركاهتا وهتيؤاهتا واستكامالهتا املتدرجة احلاصلة هلا عن أسباب 

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، صص68 و238/ صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية: ص89 و277/ صدر 

املتأهلني، العرشية: ص273.
]]]-أرشنا يف حتليل نظرية احلكمة املتعالية أّن هناك عبارات خمتلفة يف كيفية خلق البدن األخروي، ويظهر من 

بعض عبارات املالصدرا أّن إنشاء البدن يف اآلخرة يكون من النفس، وقد أوردنا ذلك )املصدر نفسه: 
ج9، ص200(.
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لذي  الظل  كلزوم  النفوس  تلك  لوازم  األبدان  تلك  بل  مفارقة؛  ولواحق  غريبة 
من  الفاعلية،  اجلهات  بحسب  هلا،  األّول  احلق  إبداع  بمجرد  فائضة  إّنا  إذ  الظل، 
مع  األخروية  األبدان  قياس  فهكذا  االستعدادية...  وجهاهتا  القوابل  مشاركة  غي 

نفوسها املّتصلة هبا«]]].

»إّن البدن األخروي ينشأ من النفس بحسب صفاهتا«]]].

يمكننا أن نقّدم االستدالل نفسه يف تكّون البدن األخروي املادي، وهو أّن النفس 
بام هلا من صفات وملكات رذيلة كانت أم قدرة قدسية يمكنها يف اآلخرة أن تنشئ 
البدن العنرصي الدنيوي بامدته وصورته لكن بقّوة وشّدة أكرب،  وتبدع عني أو مثل 

ليحرش ويعذب أو يتنعم.

هناك مقصد  الكامل،  باإلنسان  العقيل وحرصه  باملعاد  القائلني  رؤية  إىل  استنادًا 
أسمى من اجلنة اجلسامنية، ويردها أهلها عند موهتم مبارشة أو يف أّول يوم القيامة، 
من  تستفيد  الروح  إّن  القول  يمكن  أو  املتوسطني.  للناس  هي  اجلسامنية  اجلنة  وأّن 
وجودات وساحات خمتلفة، هلا شأن يف اجلنة اجلسامنية، وهلا شأن ومرتبة وظهور آخر 

يف جنة الرضوان )حمفل العقول(.

ج( البدن املثايل بدن يرافق البدن الدنيوي:

إذا بّينا وفرّسنا الوجود والبدن األخروي طبق النظرية املختارة )وجود مادي بامدة 
اإلجابة عىل اإلشكال  النفس( عندئٍذ متكن  أكرب ويف ظل  بقّوة وشّدة  لكن  وصورة 
املوّجه لرؤية املالصدرا )كيفية وجود البدن اجلسامين مع البدن العنرصي يف الدنيا( 
فنقول: إّن الذي يرافق البدن العنرصي ليس البدن اجلسامين الذي حيرش يف القيامة؛ إّنام 
البدن املثايل وامللكويت الذي أرشنا إليه سابقًا، وهو وجود يمكن التعّرف عليه وإثباته.

]]]-األسفار: ج9، ص31.

]]]-املصدر نفسه: ص200.
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د( التطابق مع النصوص الدينية:

العود واملعاد  الواردة عىل نظرية املالصدرا: عدم صدق عنوان  من اإلشكاالت 
البدن العنرصي يف  البداية هو  املرافق للنفس منذ  البدن  البدن اإلخرتامي، وأّن  عىل 
الدنيا. لكن استنادًا إىل الرؤية املختارة التي تؤكد عىل إعادة خلق عني أو مثل البدن 
)العودة(  املعاد  معنى  مع  ينسجم  ما  وذلك  والصورة.  املادة  حيث  من  العنرصي 

والتجديد واإلحياء.

النتيجة هي أيّن يف نظريتي هذه حافظت عىل أحد األسس اهلاّمة للنظرية املشهورة 
أي: حرش عني البدن العنرصي، لكنّني استعنت يف حفظ وتبيان كيفية ذلك من نظرية 
كقّوة  ذاهتا  يف  املحفوظة  الصور  إنشاء  عىل  املجّردة  النفس  قدرة  )خاّصة  املالصدرا 

املخيلة( وسيأيت توضيح ذلك أكثر يف كيفية العذاب األخروي وفلسفته.

االستنتاج:

اإلنساين، . 1 املعاد  تبيان  رأيي يف  منها  آراء  الفصل ستة  هذا  بّينا يف 
العقلية  املباين  األّول )اجلسامين فقط( وكان غي منسجم مع  الرأي  وكان 
والثالث  الروحاين(  )املعاد  الثاين  والرأي  الروح.  لتجّرد  إنكاره  بسبب 
النصوص  مع  تعارضهام  بسبب  ونقدمها  بتحليلهام  وقمنا  املثايل(  )املعاد 

الدينية التي تثبت املعاد اجلسامين.

أّن . 2 أرشنا خالل حتليل الرأي الرابع )املعاد اجلسامين والروحاين( 
تفسي  هو  واألخروي  الدنيوي  للبدن  الواقعية  بالعينية  اجلسامنية  تفسي 
ظاهري يعاين من إشكاالت متعّددة، لذا قال بعضهم يف تفسيه له بمامثلة 

البدن األخروي والدنيوي.

الرأي اخلامس يتعلق باحلكمة املتعالية التي تقول بوجود تفاوت . 3
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الدنيوي مع األخروي، وحاصل ذلك وجود  البدن والنظام  أسايس بني 
أّن  الرأي  املادة يف اآلخرة. واعترب هذا  الدنيا، وفقدان  املادة والصورة يف 

البدن املحشور هو من اخرتاع النفس، وهو فاقد للامدة.

تصّور  يف  إهبام  وجود  منها:  إشكاالت  عّدة  طرحت  الرأي  هلذا  حتلييل  خالل 
للنصوص  مطابقته  وعدم  املثايل،  املعاد  إىل  وعودته  قّوة،  دون  من  اجلسمي  الوجود 

الدينية.

يف آخر البحث تأّملت يف اآلراء وزوايا املوضوع، وتوّصلت إىل . 4
نظرية بديعة مرّكبة من قسمني:

الدنيوي، وله مادة وصورة،  البدن املحشور واألخروي هو من سنخ  أ( 
لكنّه ليس عينًا؛ بل مماثاًل له )نظرية بعض املتكلمني املعارصين(.

ب( البدن األخروي جسامين مماثل للبدن الدنيوي ينشأ وخيلق يف اآلخرة، 
إّما من قبل النفس ـ بقدرة إهلية ـ أو من قبل اهلل تعاىل مبارشة.

يبدو أّن هذه الرؤية تتوافق مع النصوص الدينية التي تثبت املعاد اجلسامين، وهي 
مصونة من اإلهبامات الواردة عىل نظرية املالصدرا كام وضحنا ذلك سابقًا.





الفصل الرابع

الشبهات املتعلقة 
بالقيامة واحلرش



األسئلة  عىل  والرّد  بالقيامة  املتعلقة  والوقائع  احلوادث  نبنّي  الفصل  هذا  ف 
والشبهات املطروحة ف هذا املجال:

• الشبهة األوىل ـ نفخ الصور:	

أّنه  عىل  »إرسافيل«  اسمه  مالك  قبل  من  الصور  نفخ  الدينية  النصوص  وصفت 
عالمة من مقدمات القيامة، بحيث ينفخ إرسافيل يف صوره مّرة واحدة، ينهار إثرها 
نظام العامل والكون، ومتوت كّل األحياء. وينفخ ثانية فيعود نظام العامل إىل النضج ثانية 

وحييى الناس واحليوانات جمّددًا وحيرشون، استعدادًا للحساب. 

حتّدثت اآليات القرآنية عن نفخ الصور بشكل مطلق تارة، ونفختني تارة أخرى، 
أي نفخة اإلماتة ونفخة االيقاظ واالستعداد:

امواِت َوَمْن ِف األَْرِض إاِلَّ َمْن شاَء اهللُ ُثمَّ ُنِفَخ  وِر َفَصِعَق َمْن ِف السَّ (َوُنِفَخ ِف الصُّ
فِيِه ُأْخرى َفإِذا ُهْم ِقياٌم َينُْظُروَن ) ]الزمر 68[.

امواِت َوَمْن ِف األَْرِض إاِّل َمْن شاَء اهللُ َوُكلٌّ  وِر َفَفِزَع َمْن ِف السَّ (َوَيْوَم ُينَْفُخ ِف الصُّ
َأَتْوُه داِخِريَن ) ]النمل 87[.

ِْم َينِْسُلوَن )]يس 51[. وِر َفإِذا ُهْم ِمَن األَْجداِث إىِل َرهبِّ (َوُنِفَخ ِف الصُّ

والسؤال املطروح هو: ما املقصود بـ »الصور« و»النفخ« فيه؟ إذا كان املقصود هو 
املعنى اللغوي والعريف للصور، أي الوسيلة اخلاّصة بالنفخ )البوق الذي كان يعّد من 
قرون احليوانات( عندئٍذ يتحّول السؤال إىل شبهة هي: أساسًا ملاذا يستخدم اهلل تلك 
الوسيلة إلماتة العامل وتدمي نظامه، ثّم إعادته وإحيائه؟ وما هو الربط والسنخ بينه 

وبني أثره )اإلماتة واإلحياء(؟
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وإذا كان املقصود ليس املعنى الظاهر؛ بل هناك معنى وحقيقة أخرى، فام هو ذلك 
املعنى؟

بحث وحتليل:

هناك نقاط عّدة نستعرضها يف حتليل مسألة النفخ يف الصور ونبّينها:

النفخة األوىل تستهدف األحياء:. 1

مقدمة للبحث ينبغي أن يّتضح لنا ما الذي حيدث يف النفخة األوىل؟ وهل املوت 
والفناء يكون خمتّصًا باألحياء ونظام العامل؟ أّم أّن مجيع املوجودات من أجسام وأرواح 

يشملها الفناء والعدم مجيعًا؟

املجليس روايات خمتلفة  العاّلمة  املذكور]]]. ذكر  السؤال  للرد عىل  هناك نظرتان 
حول هذه املسألة، ورّجح »التوقف« لكنه رّصح بأن أكثرية اإلمامية خيالفون إنعدام 

مجيع األشياء بالنفخ األول]]].

علينا  املوضوع،  هذا  يف  للروايات  الظاهري  والتعارض  االختالف  وجود  مع 
»الفزع«  ومن  أوردناها  التي  اآليات  ظاهر  من  يّتضح  اآليات.  ظواهر  إىل  العودة 
و»الصعق« أّن املقصود املبدئي من النفخة األوىل هو املوت وإماتة األحياء وانحالل 
الطبيعة إىل عامل  إذًا، فاملقصود هو اإلماتة ونقل أرواح األحياء من عامل  العامل.  نظام 
آخر. أّما النفس والروح فلن تشملهام اإلماتة واملوت والعدم، ذلك ألّن النفس أمٌر 
جمّرٌد، وإعدامها ال ينسجم مع الفلسفة واحلكمة من أصل املعاد. كام أّنه مل يقام دليل 

عىل هذا االّدعاء.

نظرية املال صدرا:

ويفرّس  املوت،  إىل  وليس  احلياة  إىل  تؤّدي  إهلية  نفخة  كّل  إّن  صدرا:  املال  يقول 

]]]-راجع: حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص321.

]]]-نفس املصدر:ص 336. 
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النفخة األوىل فيقول:

»النفخ من قبل اهلل تعاىل ال يكون إالّ إحياًء وإفاضة للروح وإنشاًء للحياة. لكن 
متوت  األوىل  فبالنفخة  سافلة،  نشأة  عن  املوت  يلزمها  عالية  نشأة  يف  احلياة  إنشاء 
بذواهتا.  ال  باحلق  قيامًا  األرواح  تقوم  الثانية  وبالنفخة  األرواح،  وحتيى  األجساد 
واعلم أّن مجيع املواد الكونية بصورها الطبيعية قابلة لإلستنارة باألرواح كالفحم يف 
استعداده لالشتعال من جهة نارية كامنة فيه، فالصور الربزخية كامنة فيها كّلها كمون 
احلرارة واحلمرة يف الفحم، واألرواح كامنة يف الصور الربزخية كّلها كمون االشتعال 
باإلماتة كزوال هيئة  الطبيعية  الصور  النفخة األوىل زالت  ففي  احلرارة.  واإلنارة يف 
الربزخية  الصور  واستعّدت  واحلرارة،  احلمرة  بحصول  للفحم  والربودة  السواد 
لقبول االستنارة باألرواح استعداد الفحم املحمّر املتسّخن لقبول االشتعال، فإذا نفخ 
إرسافيل وهو املنشىء لألرواح يف الصور نفخة ثانية تستني باألرواح البارزة القائمة 

بذاهتا كام قال تعاىل: (َفإِذا ُهْم ِقياٌم َينُْظُروَن )«]]].

نظرية العاّلمة الطباطبائي:

يف ضمن تفسيه لإلماتة واإلفناء الذي تنسبه الروايات إىل مجيع األشياء يقول:

»األخبار إّنام تدّل عىل إفناء األشياء وإماتتها بمعنى نزع الروح من كّل بدٍن ذي 
روح وقطع العلقة بني كّل نفس ومتعّلقها. وأّما إبطال األرواح وإعدام النفوس من 
التعبي  من  الروايات  بعض  يف  ما  وأّما  الروايات...  جهة  من  عليه  دليل  فال  أصلها 
بفناء األشياء، فيفرّسه ما سيأيت يف الرواية أّن املراد باإلهالك واإلفناء اإلماتة والقتل 

ونحومها« ]]].

ويستند العاّلمة الطباطبائي عىل رواية ابن سنان عن اإلمام الصادق7 وقد سأله 
]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص275ـ276.

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص326 اهلامش.
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عن معنى اآلية الرشيفة: (َوإِْن ِمْن َقْرَيٍة إاِلَّ َنْحُن ُمْهلُِكوها َقْبَل َيْوِم اْلِقياَمِة ) ]اإلرساء 
58[، قال: »هو الفناء باملوت أو غيه«، ويف رواية أخرى عنه قال: »بالقتل واملوت 

وغيه«]]]. 

النفخ  قبل  املثال  بعامل  أرواحهم  التحقت  الذين  أّن  املذكورة  املطالب  من  يّتضح 
وماتوا، وأرواحهم مستعّدة ومنتظرة للقيامة ال معنى ألن تشملهم النفخة واإلماتة، 

ألّنا حتصيل حاصل.

أّما معنى النفخة الثانية فهو إحياء األبدان املهرتئة، وتعّلق األرواح ثانية بأبدانا 
السابقة، ويبدأ ذلك بالنفخة الثانية.

املعنى احلقيقي للنفخ واإلستعاري للصور:. 2

ليس املقصود من »النفخ« و»الصور« معنامها الظاهري والعريف، أي: بث الصوت 
امللك ال  أو  العلامء يستبعدون ذلك، ألّن اهلل  القرن( وأكثر  أو  )البوق  آلة خاّصة  يف 

حيتاج إىل وسيلة مادية ودنيوية إلجياد صوت مهيب ومهول.

وذكرت بعض الروايات وصفًا وخصوصية للصور: »قرن من نور« ممّا يدّل عىل 
أّن الصور هذا ليس صورًا ماديًا ومألوفًا ومعروفًا؛ بل هو من جنس آخر، أي النور، 
إذًا،  املادي]]].  الصوت  مع  يتناسب  ال  أّنه  نعلم  لكنّنا  لنا]]].  واضحة  غي  وحقيقته 

فاملقصود من الصور معنى مستعار وليس املعنى الظاهري.

أّما ما هو املقصود بالنفخ والصوت؟ فقد عّد بعضهم أّنه قد يكون نفس الصوت 

]]]-نفس املصدر: ص329، ح12.

السبحاين،  للقرآن: ج4، صص292 و294/ جعفر  التفسي املوضوعي  ]]]-راجع: عبداهلل جوادي اآلميل، 

التفسي األمثل: ج19، ص539. الشيازي،  اإلهليات: ج4، ص239/ نارص مكارم 
]]]-يقول الفخر الرازي يف هذا املجال: »الظاهر أنّا وقعت يف اآلية عىل سبيل التشبيه، وهلذا وقع يف احلديث أّنه 

قرن من نور، والنور ال يكون حمسوسًا« )الفخر الرازي، التفسي الكبي: ج8، ص294(.
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املادي، لكن بشّدة عالية جّدًا بحيث إذا سمعه أهل األرض والسامء متّلكهم اخلوف 
والرعب وماتوا من شّدة الصوت والفزع. 

وقد ظهر للبرش اليوم مع تطّور العلوم التطبيقية التأثي العظيم للصوت، فها هي 
الطائرات احلربية يف احلروب خترق جدار الصوت ممّا يرعب املدنيني والعسكريني؛ 
القنابل  النفجار  الصوتية  األمواج  حتدثها  التي  اهلائلة  األصوات  ذلك  عىل  عالوة 
من  تل  إىل  وحتويلها  املباين  تدمي  إىل  يؤّدي  ممّا  منها،  الصوتية  وخاّصة  االعتيادية 

الرتاب، فإذا أصابت موجات قصية اإلنسان تسلبه سالمته النفسية.

وعليه، حيتمل أن يكون املقصود من النفخ هو الصوت واملوج، لكن بشّدة أكرب 
و»صعق«  »فزع«  بحالة  األحياء  تصاب  شّدته  ومن  خاص،  بنحٍو  امللك  يبّثه  بكثي 

و»موت« وينهار نظام العامل]]].

من  العامل،  نظام  إىل  الرتتيب  وإعادة  املوتى  إحياء  إىل  فتؤّدي  الثانية  النفخة  أّما 
الطبيعي أّن النفختني من ماهية وسنخ خمتلفني عن بعضهام، فاألوىل تؤّدي إىل املوت 
والثانية إىل اإلحياء. ولتوضيح املسألة نورد مثاًل: أّن بداية احرتاق اخلشب بحاجة إىل 

هواء ونسيم، لكن إذا ازداد اهلواء فسيهدد أصل وجود اخلشب.

الشواهد القرآنية للرؤية املذكورة:

استنادًا إىل قاعدة: »القرآن يفرّس بعضه بعضًا« عند استعراض اآليات التي تتناول 
حوادث القيامة يظهر أّن آيات ُأخر تؤّيد القول بمعنى صوت النفخ:

(إِْن كاَنْت إاِلَّ َصْيَحًة واِحَدًة َفإِذا ُهْم خاِمُدوَن ) ]يس 29[.

ُموَن )]يس 49[. (َما َينُْظُروَن إاِلَّ َصْيَحًة واِحَدًة َتْأُخُذُهْم َوُهْم َيِصِّ

وَن )]يس 53[. (إِْن كاَنْت إاِلَّ َصْيَحًة واِحَدًة َفإِذا ُهْم َجِيٌع َلَدْينا حُمَْضُ

]]]-نارص مكارم الشيازي، التفسي األمثل.
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تؤّكد  والتي  الصور،  نفخ  عند  حيدث  ما  وعن  القيامة  عن  تتحّدث  اآليات  هذه 
عىل الصيحة بوصفها عالمة للقيامة. الصيحة تطلق يف القرآن عىل النداء والصوت 

الساموي املخيف. وترّصح اآليات بوجود صيحة تبعث كّل الناس.

والبوق،  اجلرس  بمعنى  »الناقور«  كلامت  استعملت  الصيحة  آيات  عىل  عالوة 
و»النقر« بمعنى اللحن و»الصاخة« يف وصف عالمات القيامة، وكّلها بمعنى »نفخ 

الصور«:

(َفإِذا ُنِقَر ِف النَّاُقوِر * َفذلَِك َيْوَمئٍِذ َيْوٌم َعِسرٌي ) ]املدثر 8ـ9[.

ُة ) ]عبس 33[. اخَّ ( َفإِذا جاَءِت الصَّ

الصور  معنى  للداللة عىل  أخرى  القرآن مصطلحات  استعمل  إىل ذلك،  إضافة 
مثل: الصافة، القارعة، الزجرة]]].

املعنى املستعار للنفخ والصور:. 3

إّن اهلل  أراد باملصطلحني معنى مستعارًا. أي:  أّن اهلل تعاىل  العلامء اعتربوا  بعض 
سيعلن بدء القيامة بنفي عام. هذا العمل واإلعالن بحّد ذاته سيعب أهل األرض 
والساموات، وهناك آيات أخرى تدل عىل أّن إعالن هذا النفي وبدء القيامة سيرتافق 

مع التهاب العامل وتفّككه.

والنفخة الثانية يصدر أمر نفي آخر تكون نتيجته إحياء املوتى وإعادة انتظام العامل.

اإليقاظ  وجرس  لياًل  النوم  كجرس  النفختني  اعتبار  يمكن  التشبيه  باب  من 
واإلستعداد صباحًا يف املعسكرات. وكالنفخ يف البوق إلعالن االستعداد للحركة يف 

اجليوش. وقد يكون ذلك النفي بجرس أو مصباح خاص أو عالمة أخرى.

]]]-القارعة1، وعبس33، والصافات6.
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عدَّ )الفخر الرازي( هذا الرأي هو الرؤية الثالثة:

»النفخ والصور استعارة، واملراد منه البعث والنشور«]]].

وعّرف )العاّلمة الطباطبائي( الصور هكذا:

ال  النفخة  أو  الصيحة  فإّن  وعليه،  صيحتني...  هناك  أّن  هي  املوجودة  »احلقيقة 
تعدو كونا كلمة متيتهم ثّم حتييهم«]]].

الكلمة،  »الصور« هو وجود وحقيقة من جنس  أّن  العبارة  يبدو من ظاهر هذه 
وأوسع من بوق مادي، توجب اإلماتة واإلحياء.

بعض املعارصين محلوا »الصور« عىل معاٍن خمتلفة مثل: القدرة، العلم، القابلية، 
الرأسامل العلمي، واألجنحة املالئكية إلرسافيل]]]:

املعنى الظاهري للنفخ والصور:. 4

هذه الرؤية عىل عكس الرؤية األخية، فهي تعتقد أّن مصطلحي النفخ والصور 
الصور  يف  إرسافيل  سينفخ  القيامة  عند  إّنه  أي:  الظاهري.  بمعنامها  استخدما  قد 
)قرن يشبه البوق( بصوت مرعب. ونسب أصحاب هذه النظرة إدعاءهم إىل ظواهر 
فيه ثقوب متعّددة مثل  الذي  القرن  بـ»القرن« أي:  التي فرّست »الصور«  الروايات 
عن  التخيّل  ينبغي  ال  لذا،  ممكن،  أمر  ذلك  وقوع  أّن  بام  أخرى،  ناحية  ومن  البوق. 

ظواهر النصوص الدينية.

هذه الرؤية اختارها بعض املحّدثني واملتكلمني:

]]]-الفخر الرازي، التفسي الكبي: ج8، ص294.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، احلياة بعد املوت: ص44/ السيد حممد حسني الطباطبائي، اإلنسان من 

البداية حّتى النهاية: ص90.
]]]-السيد حممد حسني احلسيني الطهراين، معرفة املعاد: ج4، ص136.
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»وأّما الصور فيجب اإليامن به عىل ما ورد يف النصوص الرصحية«]]].

»وكيفام  بقوله:  الطالقاين(  )املال عريف  وأّيده  به  أخذ  ممّن  املتأخرين  احلكامء  ومن 
بإذن اهلل  مّرة لإلماتة ومّرة لإلحياء  بتلك اآللة  فنفخ إرسافيل ونداؤه للخالئق  كان 
تعاىل كام هو ظاهر النفخ يف الصور، ألجل ذلك ال امتناع فيه عقاًل؛ بل هو أمر ممكن 

يف ذاته، وحيث أخرب الرشع به، وجب التصديق به«]]].

لتوضيح هذه الرؤية ينبغي القول: إّن أصل اإلدعاء هو أّن وقوع مثل هذا األمر 
ممكن ومن دون حمذور عقيل، أمر ال بحث فيه، لكن يبدو:

التأكيد  ليصار  والصيحة،  الصوت  بذاته إلجياد  لـ»الصور«  ـ ال موضوعية  أّوالً 
عىل حفظ معناه الظاهري.

جنس  من  وجود  أي  »الصور«  عن  مهمة  خصوصية  الروايات  تضّمنت  ـ  ثانيًا 
النور ـ كام ذكرنا سابقًا ـ ممّا خيرجه من جنس الوجود املادي املعروف لدينا عن البوق. 
أّما  اعتيادي،  وبوق غي  قرن  أّنه  )القرن(  الصور  أّن  الداللة  هلذه  األدنى  فاحلّد  إذًا، 

كيف يصنع من النور، فهو أمر يصعب عىل اإلنسان معرفته.

والنتيجة هي: أّن املعاين األخية الثالث: أ( املعنى الظاهري للنفخ والصور. ب( 
املعنى املستعار للصور واملعنى الظاهري للنفخ. ج( املعنى املستعار للنفخ والصور. 

كّلها أمر ممكن، والقيام به امر سهل عىل اهلل القادر املطلق.

أّما االحتامل األّول )وجود بوق مادي يمتّد من السامء إىل األرض، ونفخ الصوت 
فيه( فيبدو أّنه ال يتناسب مع مقام مالك إهلي، خاّصة مع القول بتجّرده أو بجسمه 
النوراين اللطيف، ومع  وجود احتامالت أخرى تؤيدها الروايات، يمكننا اإلعراض 

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج6، ص336. وأنكر عىل الشيخ الطويس واملفيد تأويلهام الصور بجمع 

الصور، واعترب ذلك خروجًا عىل ظواهر اآليات ورصحيها.
]]]-املال نعيام العريف الطالقاين، منهج الرشاد يف معرفة املعاد: ج3، ص218.
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عنه.

أّما املعنيان األخيان وشواهدمها الدينية، فيصعب حتديد أحدمها بدّقة، لذا نرتك 
للمحّقق الفاضل أن خيتار أحدمها حسب مبانيه.

• الشبهة الثانية ـ الحرش وتعميمه عىل باقي املوجودات:	

بالنظر إىل اآليات التي سنوردها يّتضح أّن احلرش يف يوم اجلزاء الخيتص باإلنسان؛ 
بل يشمل اجلّن واحليوانات والنبات واألجسام. يمكننا هنا إدراك فلسفة حرش اجلّن 
أن  وبتبع ذلك جيب  مكّلفون،  ـ  الدينية  النصوص  ـ حسب  ما، ذلك ألّنم  إىل حٍد 
حيرشوا لينالوا ثواب أعامهلم أو عقاهبا. أّما بالنسبة إىل احليوانات فهناك سؤال حول 
الفلسفة والغاية من إعادة إحيائها، وهل سرتد احليوانات اجلنة أو النار أيضًا؟ ويرد 

سؤال آخر حول فلسفة حرش األجسام الذي ورد يف بعض األدلة النقلية.

بحث وحتليل:

جزئيات . 1 أخذ  ينبغي  أّنه  وهي  بنقطة  التذكي  ينبغي  البداية  يف 
يف  وصالحيته  العقل  سعة  أّن  ذلك  الدينية،  النصوص  من  احلرش  قضية 
يشمل  احلرش  أّن  والروايات  اآليات  من  املستفاد  حمدودة.  األمور  هذه 
املوجودات اجلامدة واحلّية وذوات األرواح من إنسان وجن وحيوان. كام 
رّصحت بعض الروايات بدخول بعض احليوانات إىل اجلنة والنار، مثاًل: 
كلب أصحاب الكهف، وناقة النبي صالح، واألنعام التي رافقت احلجاج 
إىل بيت اهلل احلرام ثالثة إىل سبعة أعوام، واحليوانات التي تعّرضت للظلم، 

ستدخل اجلنة]]].

احليوانات  مثل  للظلم  تعّرضت  التي  للحيوانات  املحرش  تعاىل يف  اهلل  وسيقتّص 

حسني  حممد  السيد  ح157/  ص641،  ج2،  الربقي:  حماسن  نادر/  باب  ص74،  األعامل:  ]]]-ثواب 

و355. صص211  النهاية:  إىل  البداية  من  اإلنسان  الطباطبائي، 
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األليفة واحليوان الذي ال قرن له ممّن ظلمه من حيوان مفرتس ذي قرن أو إنسان]]].

للدين دور يف تقديم جزئيات أكثر حول املعاد، فإّن أحد مهام الدين وبعثة األنبياء 
والنبي  باهلل  املؤمن  واإلنسان  املعاد]]].  حول  اإلنسان  عند  املعريف  املستوى  رفع  هو 

والكتاب الساموي يقبل بام ينقلونه إليه ألّنه يؤمن أّنم صادقون وواعون.

النظرة . 2 الكيفي بني  التفاوت  الظريفة يف قضية املحرش هو  النقطة 
القرآنية ونظرة املتكلمني واملحّدثني. فعلامء الدين فرّسوا احلرش باإلحياء 
من  احليوانات  ثّم  األوىل،  بالدرجة  اإلنسان  ويشمل  القيامة،  يف  واجلمع 
لكّل  أيضًا  »احلرش  الدنيا:  يف  هبم  حلق  الذي  الظلم  لرفع  العوض  باب 

حيوان له عىل األمل الذي دخل عليه، فإّنه تعاىل البّد من أن يعّوضه«]]].

يف حني أّن نظرة القرآن إىل احلرش ونوعه منحرصة يف املعنى الذي ذكرناه سابقًا؛ 
من  الكائنات  وجود  نشأة  هي  وحاصلها  املادة]]].  من  وأوسع  قدسية  نظرة  هي  بل 
املبدأ تعاىل بـ »إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«. بحيث إّن مجيع الكائنات بعد اخللقة وإمتام 
قوس النزول]]]، تتحّرك ثانية يف حركة استكاملية )كّل يشء بام يناسب قابليته( نحو اهلل 

والفناء يف املقام القديس )قوس الصعود(.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص433/ الشيخ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه: ج2، ص292، 

ح2490.
]]]-راجع: حممد حسن قدردان قراملكي، الدين اخلاتم: ص300.

]]]-الشيخ الطويس، الرسائل العرش: ص313.

]]]-أراد الكاتب هنا أن يعرّب عنها بالنظرة العرفانية، لكن يبدو أّن العرفان والعرفاء قد اقتبسوا هذا املعنى من 

اآليات.
]]]-أّول خملوق إهلي هو »الصادر األّول أو العقل األّول«، وبعبارة أخرى هي احلقيقة املحمدية، وقد استمّر 

أي  األدنى  وجزئه  باجلسم  ينتهي  حّتى  املاّدة.  املثال،  املجرد،  عوامل:  ثالثة  يف  بعدها  واإلفاضة  اخللق 
القّوة واجلسم  النزول. وتبدأ  الذي يسّمى بقوس  دائرة اخللق اإلهلي  »املادة والقّوة« وهو آخر حلقات 
واملخلوقات األخرى حركة العودة إىل اهلل والتي تسّمى بقوس الصعود. )صدر املتأهلني، األسفار: ج5، 

ص279(. وج9،  ص347 
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وهم:  حيرشون  أصناف  مخسة  أّن  هو  اآليات  ظاهر  فإّن  األساس،  هذا  عىل 
األجسام، احليوانات، اجلّن، اإلنسان، واملجردات. نشي إىل بعض تلك اآليات التي 
حتّدثت عن مجع كّل الكائنات ونرشها، من ساموات وأرض، وهي تضّم بذلك أربعة 

أصناف. تلكام اآليتني ختربان عن حرش كّل عامل املادة:

امواِت َوما ِف األَْرِض َأال إىَِل اهللِ َتِصرُي األُُموُر) ]الشورى 53[. (الَِّذي َلُه ما ِف السَّ

 ( َأَحدًا  ِمنُْهْم  ُنغاِدْر  َفَلْم  ناُهْم  َوَحرَشْ باِرَزًة  األَْرَض  َوَتَرى  باَل  اجْلِ  ُ ُنَسريِّ (َوَيْوَم 
]الكهف 47[.

َلُقوَن * َأْمواٌت َغرْيُ َأْحياٍء َوما  ُلُقوَن َشْيئًا َوُهْم ُيْ (َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ ال َيْ
اَن ُيْبَعُثوَن )]النحل 20ـ21[. َيْشُعُروَن َأيَّ

هذه اآلية تشي إىل عدم شعور األصنام بزمان البعثة، وأّن بعثهم يف القيامة يلزمه 
وجود حرش هلم. كام تؤكد اآليتني اآلتيتني عىل حرش اخللق مجيعهم وعودهتم:

(أّمْن يبدؤا اخللَق ثمَّ يعيُدُه) ]النمل 64[.

(اهللُ يبدؤا اخللَق ثمَّ يعيُدُه ثمَّ إليِه ترجعوَن) ]الروم 11[.

وخالفًا لبعض الشكوك التي يطرحها اليوم علامء التجربة والقائلون بأصالة العلم 
حول وجود اجلّن، فإّن القرآن الكريم يقول بحقيقة وجود هكذا موجود، ويؤكد عىل 

حرشهم:

نِّ َواإِلْنِس َلـُهْم ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن هِبا) ]األعراف  َهنََّم َكثرِيًا ِمَن اجْلِ (َوَلَقْد َذَرْأنا جِلَ
.]179

وَن ) ]الصافات 158[. ُْم مَلُْحَضُ نَُّة إِنَّ (َوَلَقْد َعلَِمِت اجْلِ

ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثِيًّا) ]مريم 68[. نَّ ياطنَِي ُثمَّ َلنُْحِضَ ُْم َوالشَّ نَّ (َفَو َربَِّك َلنَْحرُشَ
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وتتحّدث بعض اآليات عن حرش احليوانات:

ْت )]التكوير 5[. ( َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحرِشَ

ِف  ْطنا  َفرَّ ما  َأْمثاُلُكْم  ُأَمٌم  إاِلَّ  بَِجناَحْيِه  َيطرُِي  طائٍِر  َوال  األَْرِض  ِف  ٍة  َدابَّ ِمْن  (َوما 
وَن )]األنعام 38[. ِْم ُيْرَشُ اْلكِتاِب ِمْن َشْ ٍء ُثمَّ إىِل َرهبِّ

ويعّمم العاّلمة الطباطبائي احلرش عىل مجيع املوجودات، وجييب عىل السؤال: هل 
أعامهلم  حترض  وهل  البرش،  كحرش  أيضًا  باحلساب  مصحوبًا  احليوانات  حرش  يكون 
احلرش،  لوازم  من  ذلك  وُيعّد  باإلثبات،  جييب  يعّذبون؟  أو  ينّعمون  ذلك  وبتبع 
ويضيف أّن احلرش هيدف إىل اإلنعام عىل املستحق واالنتقام من الظامل، ويشمل هذا 

املالك أعامل احليوانات وحرشها أيضًا.

»أّما السؤال الثاين وهو أّنه: هل يامثل حرشه حرش اإلنسان، فيبعث وحترض أعامله 
وحياسب عليها، فينّعم أو يعّذب هبا؟

فجوابه أّن ذلك الزم احلرش بمعنى اجلمع بني األفراد وسوقهم إىل أمر باإلزعاج... 
عىل أّن املالك الذي يعطيه كالمه تعاىل يف حرش الناس هو القضاء الفصل بينهم فيام 

اختلفوا فيه من احلق. قال تعاىل:

َتلُِفوَن) ]السجدة 25[. (إِنَّ َربََّك ُهَو َيْفِصُل َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقياَمِة فِيام كاُنوا فِيِه َيْ

َتلُِفوَن )]آل عمران 55[. (ُثمَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْينَُكْم فِيام ُكنُْتْم فِيِه َتْ

وما سوى ذلك من اآليات، ومرجع اجلميع إىل إنعام املحسن واالنتقام من الظامل 
بظلمه... وهذان الوصفان، أعني: اإلحسان والظلم موجودان يف أعامل احليوانات 

يف اجلملة«]]].

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج7، ص76.
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نظر الفالسفة:

نشي هنا إىل نقاط قابلة للتأّمل طرحها الفالسفة يف تبيانم حلرش املوجودات:

حرش احليوانات )استقاليل وتبعي(:

ملا كان بعض الفالسفة يؤكدون أّن املعاد واحلرش سيكونان بالنفس املجّردة، وقد 
شككوا بتجّرد أنفس البسطاء و»الُبله« وبتبع ذلك أنكروا املعاد هلؤالء، واعتقدوا يف 
النهاية أّن أنفس مثل هؤالء تتعلق باألجرام الساموية، وستستمر حياهتم عربها )ورد 

سابقًا توضيح نظرية الفالسفة يف تبيان اآلراء حول املعاد الروحاين( ]]].

من هنا يّتضح موقف أولئك حول حرش احليوانات، ذلك ألّن الفالسفة ينكرون 
جتّرد نفوس احليوانات، ويقولون يف النهاية بالنفس احلّساسة. ونتيجة ذلك إنكارهم 

حلرش احليوانات يف القيامة.

خيال  قّوة  لدهيا  احليوانات  بعض  أّن  يعتقدون  اآلخرين  الفالسفة  بعض  لكن 
يف  جزاءهم  وينالون  الربزخ،  عوامل  بعض  يف  حيرشوا  أن  يمكنهم  وبسببها  جمّردة، 

اآلخرة. يقول )صدر املتأهلني(:

حيوان  فكّل  بالتفصيل،  القول  هو  احلديّس  الربهان  طريق  من  ثبت  »والذي 
حمشور  املوت،  بعد  باٍق  فهو  احلساسة،  النفس  فوق  متذكرة  متخيلة  نفس  له  يكون 
إىل بعض الربازخ، غي معطل عن جمازات، ألّن العناية تأبى عن إمهال ما هو بصدد 

اإلستكامل«]]].

ويف مكان آخر يرّصحون باحلرش الربزخي للحيوانات:

]]]-ابن سينا، طبيعيات الشفاء: فن 6، املقالة 6، الفصل 4.

ج9،  األسفار:  املتأهلني،  صدر  ص142/  اآليات:  أرسار  املتأهلني،  صدر  ص285/  ]]]-العرشية: 

.255 249ـ ص



195الفصل الرابع: الشبهات المتعلقة بالقيامة والحشر

»هذه النفوس احليوانية إن كانت بالغة حّد اخليال بالفعل، غي مقترّصة عىل حّد 
حمفوظة  الربزخ،  عامل  يف  باقية  بل  تبطل؛  ال  أجسادها  فساد  عند  فهي  فقط،  احلّس 
هبوياهتا املتاميزة، حمشورة يف صورة مناسبة هليئاهتا النفسانية. وأشخاص كّل نوٍع منها 
أنواعها  بحسب  املّتفقة  هلا  املناسبة  وأعضائها  بأشكاهلا  وتشّكلها  ومتّيزها  كثرهتا  مع 
املختلفة بشخصياهتا، واصلة إىل مبدأ نوعها ورّب طلسمها، وهو من العقول النازلة 

يف الصف األخي من العقليات«]]].

عندما  لكنّه  اخليال؛  قّوة  إىل  املفتقرة  احليوانات  حرش  ابتداًء  )املالصدرا(  وينكر 
املباين  إىل  واستنادًا  استقاليل.  استقاليل وغي  إىل قسمني:  يقّسم احلرش  ذلك  يوّضح 
الفلسفية حول وجود »رّب النوع« وعقل جمّرد لكّل نوع من األنواع املادية من نبات 

وحيوان، يضيف:

»أّما النفوس احليوانية التي هي حساسة فقط، وليست ذات ختّيل وحفظ بالفعل، 
امتيازها  يبقى  ال  لكن  العقيل،  مدّبرها  إىل  ترجع  أجسادها  وفساد  موهتا  عند  فهي 
بتعّدد أجسادها؛ بل صارت كّلها موجودة بوجود  املتعّددة  الشخيص وكثرة هويتها 
بتعّدد  وتعّددت  انقسمت  واحد،  نور  أشعة  بمنزلة  ألّنا  بعقلها،  مّتصلة  واحد، 
الروازن الداخلة هي فيها، فإذا بطلت الروازن زال التعّدد بينها، ورجعت إىل وحدهتا 

التي كانت هلا عند املبدأ«]]].

املعاد  إثبات  بتوّقف  القائل  اخلميني(  )اإلمام  ومنهم  الفالسفة  مبنى  والزم 
اجلسامين عىل القول بتجّرد النفس يؤيد التفصيل املذكور، يقول اإلمام اخلميني; يف 

هذا املجال:

»إّن لنوع البرش صورًا خيالية... كافية إلثبات املعاد اجلسامين. من هنا، فإّننا نقول 

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص248ـ249.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص249.
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من  هناك  كان  وإذا  ستحرش.  فإّنا  اخليايل  التجّرد  بلغت  التي  احليوانات  حّتى  إّنه 
ينكر التجّرد بشكل مطلق، فيلزمه أن ينكر كثيًا من الرضوريات ومن مجلتها املعاد 

اجلسامين«]]].

حرش النباتات:

ويرّبر )صدر املتأهلني( حرش املوجودات النباتية باملبنى نفسه، أي: حتليل وجودها 
وعودته إىل املدّبر العقيل، فيقول:

»هلا رضب من الشعور اللميس كام يشاهد من أفاعيلها، وهلذا يستحق إطالق اسم 
السفلية، إذ هلا يف هذا الوجود  النفس عليها، فلها حرش يقرب من حرش احليوانات 
وهي  منها  ونوع  الفّعال.  املبدأ  إىل  والتقّرب  واالستكامل  الرتقي  من  قرب  الطبيعي 
ما  منها  ونوع  احليوان.  درجة  إىل  االستكامل  يف  تنتهي  احليوانية  النطف  يف  السارية 
أتّم،  حرشها  فيكون  اإلنسانية،  مقام  إىل  أخرى  خطوة  أيضًا  الدرجة  هذه  يتخّطى 
وقيامها يف القيامة أرفع، ودنّوها عند اهلل أقرب. وأّما ما سوى هذين النوعني، وهي 
فساد  عند  معادها  فيكون  النبايت،  الكامل  حتصيل  عىل  وسعيها  حركاهتا  يف  املقترصة 
أجسادها إىل مقام أنزل، وحرشها إىل مدّبر عقيل أدنى بالقياس إىل املدّبرات العقلية 

التي ألنواع احليوانات عىل تفاوت مراتبها يف الرشف العقيل«]]].

ويضيف )صدر املتأهلني(:

»ينبغي أن يعلم أّن صورة النبات إذا قطع من أصله أو جّف تسلك أّوالً إىل عامل 
الصور املقدارية بال هيويل، وينتهي منه إىل العامل العقيل كام ذكره املعلم، فإذا انتهت إىل 
ذلك العامل الصوري فتصي إّما من أشجار اجلنّة إن كانت ذات طعم جّيد كاحلالوة 

ج58،  األنوار:  بحار  املجليس،  باقر  )حممد  املجليس  العاّلمة  تلك  بعبارته  ويقصد  ص281.  ]]]-املعاد: 

.)104 ص
]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص255.
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ونحوها طّيبة الرائحة، أو من أشجار اجلحيم إن كانت رديئة الطعم مّرة املذاق كرهية 
الرائحة كشجرة الزقوم طعام األثيم، وأصول هذه األشجار تنتهي إىل سدرة املنتهى 

عندها جنة املأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى«]]].

حرش اجلوامد )اجلامدات(:

الوجود املادي اجلامدي هو من أدنى الوجودات املمكنة وعامل اخللقة اإلهلية، وقد 
أحاطت به نقيصة العدم واإلبتالء باهليويل والزمان واملكان، وبتبع ذلك يكون أبعد 

عن مقام الربوبية.

يقول )صدر املتأهلني( يف هذا املجال:

»فتذكر أّوالً أّن للوجود يف ذاته حقيقة واحدة بسيطة ال اختالف فيها إالّ بالتقّدم 
العلم  من  ذاهتا  عني  هي  التي  الكاملية  صفاهتا  مع  وهي  والنقص،  والكامل  والتأّخر 
والقدرة واإلرادة وغيها موجودة يف كّل يشء بحسبه، فهي يف الذات األحدية اإلهلية 
الوجودية  الدرجات  وآخر  الوجوه...  كّل  من  والقصور  العدم  شوب  عن  مقّدسة 
نقصانًا وقصورًا هي األجسام الطبيعية، وهي مع أّنا من حيث حصتها من الوجود 
عني العلم والقدرة واحلياة، إالّ أّنا لـاّم انترشت وتفّرقت يف األقطار املكانية واجلهات 
املادية، وتباعدت أجزاؤها يف االمتدادات الزمانية، وتعانقت مع األعدام، وامتزجت 
بالظلامت، فغابت عن أنفسها بال حضور، ونسيت ذواهتا بال شعور، وغرقت يف بحر 
اهليويل، ولن تقدر عىل التذّكر بفقدان اجلمعية احلضورية عنها يف تفرقة هذا الكون املادي 

لغيبتها عن ذاهتا ومفارقتها من حّيزها األصيل ومقامها اجلمعي وموطنها النوري.

الوجود  حقيقة  من  القليل  ونورها  الضعيف  بوجودها  لكونا  ذلك  مع  لكنّها 
وسنخ النور قابلة ألن تقبل عن عناية اهلل وإمداد فيضه رضبًا من احلياة وقسطًا من 

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص256.
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النور، ليتخلص من تسّلط العدم وقهر الظلامت، وال يلتحق بالعدم الرصف واهلالك 
البحت، وينطلق من قيد الظلامت الفاشية واحلجب الغاشية والقبور الدائرة.

التفّرق  عن  هلا  املمسكة  الصورة  هي  األزلية  الرمحة  ألبستها  صورة  كسوة  فأّول 
والسيالن، ثّم احلافظة لرتكيبها عن املسند املضاد، ثّم املواتية هلا ما يقّوهيا ويعدهيا من 
اخلارج بدالً عاّم ينقص منها بالتحليل ومكملها بام يزيدها يف اإلعظام واألحجام التي 
هبا كامهلا الشخيص، ثّم املديمة لبقائها بتوليد أمثاهلا، ثّم العناية اإلهلية عاطفة عىل املواد 
بعد هذا اإلمداد باهلداية لصورها إىل سبيل القرب واإلحتاد بتالحق االستعداد شيئًا 

فشيئًا إىل أن ترجع إىل عامل املعاد ورتبة العقل املستفاد، فهذا أصل«]]].

النقطة األخرى يف حرش النبات واجلامد أّن حرشمها كحرش احليوان يفتقر إىل القّوة 
العقل املجّرد األسمى منها.  التبعي واالندماج يف  اخليالية املجّردة من قبيل الوجود 
مثل: املياه والسواقي التي انفصلت عن البحار، ثّم تلتحق باألنار الكربى لتعود إىل 

البحر ثانية.

بعبارة أخرى، لو قلنا بوجود نفس وشعور يف جسم اجلامد أو النبات فستكون 
النفس والشعور املذكور يف قوس الصعود نحو العوامل األسمى، لكن هذا الصعود ـ 

كام أرشنا ـ سيكون اندماجيًا وتبعيًا.

أّما العنرص اجلامد أو النبات الذي حيرش جسامنيًا، فسيظهر وحيرش يف اجلنة أو النار 
حسب نوعه يف املواد والعنارص اجلسامنية.

بحث وحتليل:

يف حتليل نظرية الفالسفة هناك نقاط الفتة هي:

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، صص28 و257.
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اختصاص حرش احليوانات باحلرش الربزخي:. 1

أرشنا إىل أّن معظم الفالسفة أنكروا احلرش اجلسامين للحيوانات، وقالوا باحلرش 
وعّد  للبرش،  اجلسامين  احلرش  تبيان  يف  مشكلة  واجهوا  قد  أساسًا  ألّنم  الربزخي، 
املالصدرا أّنه يكون بإنشاء النفس املجّردة لإلنسان، وبام أّن نفس احليوان ال متتلك 
إنشاء بدنا اجلسامين، وقد  أّنا عاجزة عن  القدرة؛ لذلك فمن طريق أوىل  مثل هذه 
مّر توضيح ذلك. لكن هذا القول ومثل هذا احلرش للحيوانات ال يتناسب مع ظاهر 
به  رصح  ما  وهذا  وتعويضها.  وانتقامها  احليوانات  حرش  عىل  تدل  التي  الروايات 

العاّلمة الشعراين أيضًا]]].

معظم القائلني باملعاد اجلسامين توّسلوا بقدرة اهلل لتربير حرش احليوانات، واعتقدوا 
أّن خلق البدن الدنيوي للحيوان أمر ممكن عىل اهلل القادر املطلق. بحيث خيلق البدن 

الدنيوي للحيوان يف اآلخرة وتتعلق نفسه من عامل الربزخ.

وحول مشكلة لزوم التناسخ ينبغي القول: إّنا قابلة للحل بالبيان الذي أوردته. 
فهي  وإنسان  حيوان  من  نفسًا  متتلك  التي  املوجودات  نفوس  أّن  هو:  وحاصله 
الواحدية واألسامء اإلهلية عىل صورة  العقول وحتى مقام األحدية  موجودة يف عامل 
الدنيا )من دون نقص أو زيادة(  العدد واملقدار املوجود يف عامل  وجود بسيط بنفس 
لذلك عندما تتم خلقة البدن احليواين يف اآلخرة ال توجد نفس سوى نفسه الدنيوية 

املوجودة يف الربزخ، وبذلك ال توجد مشكلة اجتامع نفسني يف بدن واحد.

إمكانية إنشاء البدن عرب النفس احليوانية:. 2

قدرهتا  حسب  تستطيع  اإلنسان  نفس  فإّن  املتعالية(،  )احلكمة  رأي  إىل  استنادًا 
أّنه  ويبدو  الدنيوي.  بدنا  تنشىء  أن  النفس  صقع  يف  املندرجة  وصفاهتا  وملكاهتا 

]]]-هامش رشح أصول الكايف: ج10، ص187.
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يمكننا أن نجري ما يشبه هذا احلكم عىل احليوان وهبذا البيان:

فهمها  ومقدار  احليوانات  عامل  جزئيات  عىل  مطلعني  غي  البرش  نحن  ـ  أّوالً 
وشعورها لنقّدم رأيًا علميًا حول ذلك وحول مقدار قدرة أنفسها. ما نعرفه أّن نفس 
كلّية  وليست  حقيقية  قضية  إّنا  احليوان،  نوع  نفس  من  وأقوى  أكمل  اإلنسان  نوع 
وبسطاء  وناقصني  متوسطني  من  البرش  أنفس  كّل  أّن  نعترب  أن  لنستطيع  واستغراقية 
)ُبله( هي أقوى من نفس كّل احليوانات. وكيف يصدق مثل هذا احلكم يف حني أّن 
نفوس بعض البرش بقيت يف مرحلة احليوانية ألسباب خمتلفة مثل اإلعاقة الذهنية أو 
منها كام ورد يف رصيح  أدنى  بل هي  )الشهوة(  احليوانية  باألمور  املحض  االشتغال 

القرآن الكريم:

(ُأولئَِك َكاألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولئَِك ُهُم اْلغافُِلوَن )]األعراف 179[.

به يف تربير  فإّن أي تربير يطرح ملعاد مثل هؤالء جسامنيًا، يمكن األخذ  وعليه، 
حرش احليوانات جسامنيًا أيضًا.

فهي  احليوان،  عىل  اإلنسان  نفس  لسمو  الكلّية  القضية  بصورة  أخذنا  إذا  ـ  ثانيًا 
تثبت السمو وال تنفي القدرة ووجود الشعور والفهم وجتّرد نفس احليوان، ألّنه كام 
ذكرنا فإّن معلوماتنا حول نفس احليوانات هي يف حّد الصفر. عالوة عىل ذلك، فإّن 
قبله  أمر  احليوانات  لدى  ـ  واحليواين  األدنى  النوع  من  ولو  ـ  املجّردة  النفس  وجود 

الفالسفة.

تشبيه  اآليات حتّدثت بصورة حمدودة ومشّفرة عن  فإّن بعض  عالوة عىل ذلك، 
أمم احليوانات بالبرش، وأكدت عىل مسألة االشرتاك يف احلرش:

ِف  ْطنا  َفرَّ ما  َأْمثاُلُكْم  ُأَمٌم  إاِلَّ  بَِجناَحْيِه  َيطرُِي  طائٍِر  َوال  األَْرِض  ِف  ٍة  َدابَّ ِمْن  (َوما 
وَن )]األنعام 38[. ِْم ُيْرَشُ اْلكِتاِب ِمْن َشْ ٍء ُثمَّ إىِل َرهبِّ
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اكتشفها  التي  ـ  املبهم  وشعورها  احليوانات  وعي  إىل  العلمية  الشواهد  وتشي 
علامء الطبيعة والبيئة ـ وهناك شواهد من النصوص الدينية مثل: قصة اهلدهد وطيور 
أبابيل والنمل وكالم املعصومني معهم، ممّا يؤكد وجود نفس ذات شعور وفهم لدى 

احليوانات.

يمكن اعتبار مثل تلك النفس مالكًا حلرش احليوانات يف القيامة، وأنفسهم القادرة 
الفالسفة  مع  املشهور  االختالف  فإّن  أخرى،  وبعبارة  الدنيوية.  أبدانم  إنشاء  عىل 
بل  املخّيلة(  وقّوة  النفس  )جتّرد  باملالك  أي  الكربى  يف  ليس  )املالصدرا(  وخاّصة 
الصغرى وهو  فإّن اخلالف يف  وبعبارة أخرى،  احليوانات.  لدى  حول وجود مالك 

هل متتلك احليوانات املالك املذكور فوق أم ال؟

أّما  بالتفصيل،  تقول  املتعالية  واحلكمة  مطلقة،  بصورة  ينكرون  الفالسفة  أكثر 
مشهور العلامء فإّنم يعتقدون باحلرش اجلسامين جلميع احليوانات أو أكثرها من خالل 

متّسكهم بظواهر النصوص الدينية والشواهد العلمية.

العاّلمة الطباطبائي هو من مجلة القائلني باحلرش اجلسامين للحيوانات، وقد أوردنا 
كالمه سابقًا. ولتأييد مدعاه علميًا يستند إىل وجود الشعور والفهم لدى احليوانات 

من خالل الشواهد النقلية والعلمية الداّلة عىل ذلك]]].

أّن نفس اإلنسان تنشىء بدنا وباقي صورها اجلسامنية األخروية  واحلاصل هو 
نفسها  مع  بالتناسب  النفسانية  وملكاهتا  قدرهتا  حسب  النعمة  أو  العذاب  قبيل  من 
جلهة املنافرة أو املالئمة والشّدة والضعف. أّما قدرة النفس احليوانية فستكون أدنى 
بعّدة مراتب، كام أّن عذاب احليوان ونعمته ولذائذه ستكون حمدودة أيضًا وال تقاس 

مع ما هي عليه عند اإلنسان.

األمثل:  التفسي  الشيازي،  نارص مكارم  امليزان: ج7، ص77/  تفسي  الطباطبائي،  ]]]-السيد حممد حسني 

ص225. ج5، 
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حكمة العذاب واالنتقام من احليوان الظال:. 3

من  االنتقام  احليوانات هو  أسباب حرش  أحد  أن  الروايات ذكرت  أّن  إىل  أرشنا 
احليوانات املفرتسة أو الظاملة. ويربز هنا سؤاالن]]]: 

يف  ذلك  للحيوانات  كان  فهل  واختيار،  تكليف  بوجود  يرتبط  العقاب  أ( 
الدنيا؟

ب( ما هو النفع والفائدة التي تعود عىل اهلل أو احليوان املظلوم أو احليوان 
أكثر يف فلسفة  الشبهة  الظامل من إحيائه وتعذيبه؟ )سيأيت توضيح  املفرتس 

العذاب األخروي(.

جواب السؤال األّول يّتضح من املطالب السابقة يف القول بوجود نفس حيوانية 
وعقابه  احليوان  تكليف  فإّن  وعليه،  احليوانات.  لدى  وفهم  شعور  ووجود  جمّردة 
سيكون بمقدار فهمه وشعوره واختياره. عىل سبيل املثال: إذا كان احليوان املفرتس 
التهام  بدل  أو  حّي،  حيوان  بافرتاس  قام  ثّم  امليتة،  حلم  من  غذائه  تأمني  عىل  قادرًا 
حيوان واحد قام بقتل والتهام عّدة حيوانات )كام تفعل الذئاب والسباع( أو تعرض 
حليوان آخر من دون سبب، هذا العمل يعّد ظلاًم ضد حيوان آخر، وللحيوان املظلوم 

حّق الظالمة لسلب اآلخر حّقه يف احلياة.

العذاب  فلسفة  يف  سيأيت  تأّمل.  لبعض  بحاجة  فهو  الثاين  السؤال  جواب  أّما 
األخروي بالتفصيل أّن عذاب اآلخرة إّما اعتباري وتوافقي، أي: إّن اهلل تعاىل قد هّيأ 
نارًا يف مقابل الذنوب، أو إّن العذاب من النوع التكويني، أي: إّن النار والعذاب مها 

نتيجة مبارشة وعلّية ومعلولة للعمل.

واإلنسان  احليوان  عذاب  تربير  علينا  سيصعب  اعتباري،  العذاب  إّن  قلنا  إذا 

]]]-املال نعيام عريف الطالقاين، منهج الرشاد يف معرفة املعاد:ج3، ص195. 
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أّما العذاب التكويني فليست فيه مثل هذه املشكلة، ذلك ألّن العذاب الذي  أيضًا. 
يناله الفرد الظامل يف اآلخرة إنسانًا كان أو حيوانًا، فإّنه الصورة الباطنية لعمل الظلم 
العذاب  صور  بإنشاء  اخلاطىء  الفرد  يقوم  أن  أو  اآلخرة،  يف  يظهر  الذي  والذنب، 

بتذّكره لظلمه. )سيأيت توضيح ذلك مفّصاًل(.

النتيجة هي أّن نظرة الفالسفة يف إنكارهم للحرش واملعاد اجلسامين للحيوانات أو 
التفسي الربزخي لذلك، هو أمر ال يتناسب مع ظواهر النصوص الدينية. أّما التفسي 
الربزخي والعقيل لعودة النباتات واجلامدات وحرشها فهو مقبول جلهة عودة الوجود 
كّله إىل اهلل تعاىل )املبدأ( ذلك ألّن العود والصعود إىل أعىل ال يتناسب مع اجلسامنية، 

لكن النقطة اهلاّمة والظريفة هي أّنه ال ينبغي إنكار احلرش اجلسامين هلذا السبب.

• الشبهة الثالثة: فلسفة حرش العاصني عىل صور مختلفة:	

مثل:  هيئة خمتلفة  العاصني عىل  الناس  بعض  إىل حرش  الروايات  بعض  أشارت 
اخلنزير والقرد والنمل والعمي والطرش واخلرس واملقلوبني )األرجل فوق الرأس( 
هذه  بني  تكوينية  عالقة  هناك  هل  سؤال:  يطرح  وهنا  وأرجل]]].  أيٍد  دون  ومن 

األشكال وأعامل اإلنسان يف الدنيا، أّم إّنا إرادة ومشيئة إهلية رصفة؟

بحث وحتليل:

صقع  من  ناشئة  األخروية  والنعم  العذاب  بل  اإلنسان؛  بدن  أّن  سابقًا  ذكر 
بدن  من  والنور  النورانية  التجليات  هي  وظهورها  الطاهرة  النفس  فنتيجة  النفس. 
يتناسب  بدن  وامللوثة  العاصية  النفس  ظهور  ونتيجة  حسن.  ومنظر  وشباب  كامل 
مع الرذائل وامللكات الداخلية للنفس يف الدنيا. فمثاًل من غلب عىل باطنه وملكاته 

اإلنسانية القّوة الشهوانية ظهر وحرش عىل هيئة خنزير ألّنه حيوان شهواين.

صص89  ج7،  األنوار:  بحار  املجليس،  باقر  حممد  ص20/  ج5،  الكايف:  الكليني،  يعقوب  بن  ]]]-حممد 

و109.
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القّوة  وتنقسم  حمّركة.  وأخرى  إدراكية  قّوة  اإلنسان  يمتلك  أخرى،  وبعبارة 
هبيمية  قسمني:  إىل  املحّركة  القّوة  وتنقسم  ووامهة،  عاقلة  قسمني:  إىل  اإلدراكية 

)شهوية( وغضبية]]]. 

عن . 1 اإلنسان  يتمّيز  وهبا  الكليات،  إدراك  قّوة  هي  العاقلة:  القّوة 
احليوان، ويتمكن من طي مسار كامل القرب اإلهلي.

القّوة الوامهة: هي قّوة إدراك األمور اجلزئية، وهبا يتمّكن اإلنسان . 2
تنافره  التي تالئمه أو  املتناسبة مع نفسه احليوانية  من فهم األمور اجلزئية 
كالفرار من الذئب والعقرب. النقطة اهلاّمة والظريفة هي تدّخل الشيطان 
القّوة الوامهة، أي: يف حتديد املالئم واملخالف احلقيقي  وهوى النفس يف 
لإلنسان. فيسعى الشيطان والنفس اللّوامة من خالل الوسوسة أن يظهروا 
لإلنسان أّن ما يرّضه مجيل وكامل، وأّن ما يالئم كامله قبيح. لذلك ساّمها 

بعضهم القّوة الشيطانية.

القّوة البهيمية: هي القّوة التي تدفع اإلنسان وحتّركه نحو مصاحله . 3
للذة  اإلنسان بحاجته  مثاًل من خالل إحساس  املادية واحليوانية،  ولذاته 
تلك  بتأمني  أمرها  البهيمية  القّوة  تصدر  العطش،  أو  اجلوع  أو  اجلنسية 
احلاجة. اللطيف أّن هذه القّوة تصدر أوامرها وحتّرك اإلنسان لسّد حاجته 
لالستمرار بالبقاء. لكن ال شأن هلا يف االختيار وااللتزام برشوط احلالل 
القّوة  إىل  ذلك  ويعود  اإلنسان،  بكامل  مرض  أو  مفيد  هو  وما  واحلرام 

اإلدراكية )العاقلة والوامهة(.

ص218/  وج5،  ص307  ج4،  الكريم:  القرآن  تفسي  املتأهلني،  صدر  ص179/  سينا:  ابن  ]]]-رسائل 

العقل  جنود  حديث  رشح  اخلميني،  املوسوي  اهلل  روح  السيد  ص146/  الفلسفية:  الرسائل  جمموعة 
و150. صص14  حديثًا:  األربعون  اخلميني،  املوسوي  اهلل  روح  السيد  ص283/  واجلهل: 



205الفصل الرابع: الشبهات المتعلقة بالقيامة والحشر

جنسية  غريزة  من  اإلنسان  شهوات  حتصيل  هو  القّوة  هذه  عمل  إّن  احلقيقة  يف 
وسائر الغرائز األخرى، لذلك سّميت بالقّوة الشهوية، وألّنا موجودة لدى اإلنسان 
بالقّوة  لذلك سّميت  والبهائم،  احليوانات  السواء وتشّكل حمور حياة  واحليوان عىل 

البهيمية.

القّوة الغضبية: وهي قّوة دفع كّل ما ينايف ويشّكل رضرًا وخطرًا، . 4
عند  القّوة  هذه  وتربز  منهم.  واالنتقام  اآلخرين  عىل  التغّلب  قّوة  وهي 

احليوانات املتوحشة واملفرتسة كالسباع أكثر من غيها.

وعليه، إذا استطاع اإلنسان أن يسيطر عىل هذه القوى األربع، وسّلم قيادها إىل 
القّوة العاقلة لتكون هي القائد يف عقائده وسيته الدنيوية، وانقادت القوى الثالث 
الباطني،  وجوده  مع  لإلنسان  الظاهري  الوجود  يتوّحد  عندئٍذ  العاقلة،  القّوة  بأمر 
تغّلبت أي من  إذا  إنسان. لكن  وعندها حيرش اإلنسان احلقيقي يف اآلخرة عىل هيئة 
القوى الثالث عىل العقل فستصبح الصورة الباطنية لإلنسان متناسبة معها. مثاًل، إذا 
غلبت الشهوة اجلنسية عليه فسيحرش عىل هيئة خنزير، وإذا غلبت عليه القّوة الغضبية 

فسيحرش عىل هيئة حيوان مفرتس.

بني  تركيب  حيصل  قد  والغضبية(  والشهوية  )الوامهة  الثالث  الصور  جانب  إىل 
هذه القوى، فتتشّكل ثالثة صور أخرى )1. الوامهة + الشهوية 2. الوامهة + الغضبية  

3. الشهوية + الغضبية(.

والصورة السابعة هي تركيب من القوى الثالث )الوامهة + الشهوية + الغضبية( 
والصورة الثامنة هي صورة غلبة القّوة العاقلة عىل سائر القوى.

النقطة األخية يف تركيب الصور الثامن هي االختالف يف مقدار الرتكيب الكّمي 
إىل  تؤّدي  املئوية  النسبة  إّن  أي:  اآلخر،  البعض  بعضها  يف  األربع  للقوى  والكيفي 
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وجود مرّكب خاص، ممّا يشّكل سببًا يف اختالف الصورة الباطنية. هلذا، فإّن املؤمنني 
سيحرشون حسب درجات ايامنم يف صور مجيلة جّدًا وجذابة، بينام حيرش العاصون 
أشارت  لذلك،  وخميفة.  جّدًا  قبيحة  صور  يف  ومعاصيهم  كفرهم  درجات  حسب 

الروايات وأّكدت عىل حرش الناس عىل صور خمتلفة.

لكّل  واخلفية  احلقيقية  الصورة  وتظهر  واحلجاب،  الغفلة  ُسرت  اآلخرة  يف  تسقط 
ائُِر ) ]الطارق 9[. إنسان: ( َيْوَم ُتْبىَل السَّ

•  الشبهة الرابعة ـ وزن األعامل:	

حتّدثت آيات متعّددة عن وزن األعامل عرب »ميزان« يف املحرش، وعىل أساس نتيجة 
الوزن حيّدد أهل اجلنة من أهل النار:

ْت  َفُأولئَِك ُهُم اْلـُمْفلُِحوَن * َوَمْن َخفَّ َثُقَلْت َمواِزينُُه  َفَمْن  قُّ  َيْوَمئٍِذ احْلَ (َواْلَوْزُن 
وا َأْنُفَسُهْم باِم كاُنوا بِآياتِنا َيْظلُِموَن) ]األعراف 8ـ9[. َمواِزينُُه َفُأولئَِك الَِّذيَن َخِسُ

وتطرح هنا عّدة أسئلة:

القيامة؟ هل هو حسب ظاهر . 1 األعامل يف  توزين  كيف سيجري 
اآلية عرب ميزان عظيم متناسب مع القيامة؟ إن كان كذلك عندها تطرح 
سيجري  فكيف  القدماء،  قول  حسب  وتفنى  تعرض  األعامل  أّن  شبهة 

توزينها؟

من . 2 إّنا  بل  العمل؛  جنس  من  ليست  واملعايص  الثواب  بعض 
الزنا مع وجود أرضيته وسائر  الغيبة وترك  الفعل كرتك جملس  نوع ترك 

املحرمات، فكيف ستوزن، وكيف تطلق نسبة الثقل واخلفة عليها؟

هل سيتم توزين اخلفيف والثقيل من األعامل ومقايستهام، وبتبع . 3
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ذلك إذا مالت كّفة امليزان لصالح األعامل احلسنة، حيّدد مصي الشخص؟ 
وعىل هذا الفرض ما هو تكليف باقي األعامل احلسنة والسيئة؟

بحث وحتليل:

هناك عّدة نقاط يف هذه الشبهة تستحق البحث والتأّمل]]]:

وزن كّل شء بحسبه: . 1

منشأ الشبهة واإلشكال نابع من اجلمود عىل ظاهر العبارات »امليزان واملوازين = 
امليزان املادي« و»الثقل = الثقل الوزين«. حيث افرتضت الشبهة أّن اهلل تعاىل يشغل يف 
يوم القيامة ميزانًا عظياًم من اجلنس الدنيوي )ما يسّمى اليوم باسكول( ويضع يف كّفة 
األعامل احلسنة ويف الكّفة األخرى السيئات، وينتظر اهلل واإلنسان نتيجة الوزن، وهي 
توضع  كفتان،  ميزان  لكّل  الدنيا،  موازين كموازين  القيامة  »إّن يف  احلشوية:  عقيدة 

األعامل فيها«]]].

)الشيخ  ذكر  كام  املجازي  املعنى  واخلفة هو  الثقل  عبارات  املراد من  أّن  يف حني 
املفيد( يف معرض رّده ونقده ملوقف احلشوية]]].

النقطة الدقيقة يف معنى الوزن وامليزان هو املعنى احلقيقي وهو املفهوم، أي: الوزن 
واملقايسة بمعيار ومؤرّش مقبولني، وحسب املصطلح املعارص بقياسات عاملية، كأن 
ُيقال إّن متحفًا يف إنكلرتا حفظ كنموذج ملقارنة وزنة الكيلو، أو إّن الساعات تقاس 

دّقتها بساعة عاملية هي غرينتش.

]]]-للتوضيح أكثر راجع: السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج8، ص10ـ13/ صدر املتأهلني، 

ج2،  الدين:  أصول  يف  اليقني  علم  الكاشاين،  فيض  حمسن  و304/  صص9ـ296  ج9،  األسفار: 
ص91. ج6،  األمثل:  التفسي  الشيازي،  مكارم  نارص  ص1147/ 

]]]-تصحيح االعتقادات: ص114.

]]]-نفس املصدر.
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عىل هذا، فإّن ميزان أعامل اإلنسان ومؤشها هي الصورة الكاملة لذلك العمل عند 
اهلل. فمثاًل صالتنا تقاس بالصالة الكاملة ونسبتها إليها، ويعطى الوزن والعالمة عىل 
أساسها. وتقاس سائر األعامل وحّتى األعامل القلبية والعقائدية كاالعتقاد واإليامن 

باهلل وصفاته مثل التوحيد األفعايل هبذا املقياس واملؤرش.

عدم إمكانية وزن األعامل باملقاييس املادية:. 2

يف  يراعى  املالك  أّن  يبدو  والتوزين،  للوزن  املذكور  واملعنى  احلقيقة  إىل  استنادًا 
شواخص  عّدة  أو  ومعيار  شاخص  اآلخرة  يف  يوجد  إّنه  أي:  أيضًا،  اآلخرة  توزين 
لذلك  املناسب  وامليزان  املعيار  اسم  عن  نتحّدث  أن  وقبل  األعامل.  لتقييم  ومعايي 

العامل وأعامله، نبدأ باملعنى واهلدف من وزن األعامل يف اآلخرة.

تفكيك  هو  األّول:  وتوضيحهام،  أمرين  حتديد  هو  األعامل  وزن  من  املقصود 
األعامل الصاحلة من السيئات. والثاين هو حتديد الكمية والكيفية لالثنني. ولتفكيك 
احلسنات من السيئات ال بّد من وجود مالك وشواخص حمّددة، فمثاًل عبادة كالصالة 
تقاس وتقّيم بالصالة الكاملة، واإلحسان يقاس ويقّيم باإلحسان اخلاص، ويعطى 
الصالة  مع  األجزاء  بعض  يف  خمالفتها  أو  مطابقتها  بمقدار  الصالة  وقيمة  اجلزاء 
الكاملة، وكّلام كانت أقرب إىل الصالة الكاملة ُقبلت أكثر وُأدرجت يف ملف أعامل 

فاعلها، وهذا معنى ( َفَمْن َثُقَلْت َمواِزينُُه ).

أّما إذا كان العمل املذكور مرفوضًا بالكامل ال يذكر يف صحيفة حسناته؛ بل إذا 
أو داخله رياء، فقد يذكر يف صحيفة سيئاته  فيه ترك واجب ديني  العمل  كان ذلك 

ويؤّدي به إىل اخلرسان أيضًا:

وا َأْنُفَسُهْم )]األعراف 9[. ْت َمواِزينُُه َفُأولئَِك الَِّذيَن َخِسُ (َوَمْن َخفَّ

وعليه، ال يمكن قياس احلسنة من السيئة بمعيار ومقياس وميزان مادي دنيوي، 
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عمل  مع  متناسب  معيار  من  بّد  ال  بل  وتسجيلها؛  وكميتها  األعامل  كيفية  وحتديد 
اإلنسان.

النقطة األخرى التي تنفي وضع ميزان مادي يف القيامة هي تعميم وزن العقائد 
الوزن  فإّن  لذلك  مادي،  بميزان  وزنه  يستحيل  ما  وهو  املحرمات،  وترك  والنية 
التوحيد أو اإلمامة، فإّن  سيكون بمعايي وشواخص خاّصة. فمثاًل االعتقاد بأصل 
بل مؤرش مثل  املادي؛  امليزان  ليس  ميزان تشخيص اإلخالص من عدم اإلخالص 
التطابق مع احلق والدين اإلهلي من عدمه. ومعيار ترك الذنوب كرتك الزنا مثاًل هو 
االمتناع عن ذلك وكّف النفس عند وجود ظروف مالئمة الرتكاب املعصية، ويؤّثر 

يف ذلك االختالف يف سن تارك الذنب املذكور شابًا كان أو شيخًا.

النقطة األخرى هي اإلشارة إىل السوابق واستعامل معنى وزن األعامل بالكناية ما 
ورد يف الروايات من ترغيب اإلنسان أن يزن أعامله وتقييم نفسه يف الدنيا:

»عباَد اهللِ زنوا أنفسكْم مْن قبِل أْن توزنوا، وحاسبوها من قبِل أن حتاَسبوا«]]].

»حاسبوا أنفسكم قبَل أن حتاَسبوا، وزنونا قبل أْن توزنوا«]]].

يّتضح من ذلك أّن وزن األعامل ونفس اإلنسان ال يتم بوزن وأدوات مادية، بل 
معنوية.

عدم وجود موازين متعددة حسب تعميم توزين العقائد واألعامل . 3
وتروكها:

إىل  اإلنسان  عمل  تقسيم  حسب  قسمني  إىل  تنقسم  القيامة  معايي  أّن  إىل  أرشنا 
األّول  القسم  وتأثي  )جوارحي(  وبدين  طبيعي  وفعل  وقلبي،  )جوانحي(  عقائدي 

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج4، ص310.

]]]-نفس املصدر: ج67، ص73/ الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة: ج16، ص99.
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األعامل  وزن  مرحلة  اإلنسان  يبلغ  فلن  كفر  أو  رشك  هناك  كان  إذا  لذا،  أسايس، 
والتقييم: (َفال ُنِقيُم َلـُهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َوْزنًا )]الكهف 105[.

من ناحية ثانية، فإّن نفس تعّدد أعامل اإلنسان قلبيًا وبدنيًا حتت جمموعات خمتلفة 
ووجود  وضع  يقتيض  وعدل  بدقة  توزينها  ورضورة  املذكورين،  للقسمني  تابعة 
شواخص متعّددة يف القيامة، من هنا نجد أّن اهلل تعاىل قد أخرب بوجود موازين عّدة 
 ( َشْيئًا  َنْفٌس  ُتْظَلُم  َفال  اْلِقياَمِة  لَِيْوِم  اْلِقْسَط  اْلـَمواِزيَن  (َوَنَضُع  وليس ميزانًا واحدًا: 

]األنبياء 47[.

تعدادها  يمكن  ومؤرشات  معايي  هناك  املوازين؟  لتلك  املصاديق  هي  ما  لكن 
العدالة،  احلق،  مثل:  الروايات  يف  بعضها  ورد  وقد  واألعامل،  العقائد  أنواع  بعدد 

الدين، األنبياء واألئمة]]].

نتيجة الوزن:. 4

ثالثة  النتيجة  تعدو  ال  املناسبة،  باملعايي  اآلخرة  يف  وتقييمها  األعامل  وزن  بعد 
صور:

أ( غلبة احلسنات ورجحان كّفتها.

ب( غلبة السيئات.

ج( تساوي احلسنات والسيئات.

كّل صورة؟ وهل سيدخل  اإلنسان يف  تكليف  ما هو  السؤال:  هذا  يطرح  وهنا 
اجلنة بعد التقييم يف احلالة األوىل، ويدخل النار يف احلالة الثانية؟

يف هذه الصورة، خاّصة الصورة الثانية أي: ترجيح كّفة السيئات عىل احلسنات 

]]]-راجع: الفيض الكاشاين، حق اليقني: ج2، ص1148.
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تقع شبهة عدم االنسجام مع العدالة اإلهلية ومع آية (ونضع املوازين القسط) ذلك 
ألّن السيئات الكثية ال ينبغي أن تضّيع احلسنات مهام كانت قليلة.

يف اإلجابة عىل هذا السؤال ينبغي القول: إّن اآليات ناظرة إىل هذه املسألة بصورة 
كلّية للمكان األصيل للفئتني )ذوي احلسنات األكثر وذوي السيئات األكثر( أي: إّنا 
املذكور. لكن  للتوزين  العذاب يف جهنم والنعمة يف اجلنة، وهي لزوم طبيعي  حتّدد 
للجهنميني؛  القليلة  واحلسنات  اخلي  أعامل  ووضع  تكليف  تذكر  مل  السابقة  اآليات 
مسألة  يف  بحثها  سيأيت  الفاعل،  لصالح  مالحظتها  عىل  تدل  أخرى  آيات  هناك  بل 

»اإلحباط والتكفي«.

•  الشبهة الخامسة: اإلحباط والتكفري:	

صدور  بمجرد  احلسنات  كّل  ضياع  عن  تتحّدث  وروايات  متعّددة  آيات  هناك 
الصوت  رفع  واإليامن،  اإلسالم  بعد  االرتداد  الرشك،  الكفر،  مثل:  الذنوب  بعض 

عند النبي. وهو ما عرّب عنه يف املصطلح الكالمي باإلحباط:

يَن ) ]الزمر 56[. ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخْلاِسِ (َلئِْن َأْشَ

َلُه بِاْلَقْوِل  َهُروا  َتْرَفُعوا َأْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوال جَتْ ا الَِّذيَن آَمنُوا ال  َ (يا َأيُّ
َبَط َأْعامُلُكْم َوَأْنُتْم ال َتْشُعُروَن) ]احلجرات 2[. َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن حَتْ

بعض  أداء  بسبب  وحذفها  والذنوب  السيئات  زوال  عىل  أخرى  آياٌت  وأكدت 
احلسنات كالتوبة )التكفي(:

َر  ِْم َكفَّ قُّ ِمْن َرهبِّ ٍد َوُهَو احْلَ َل َعىل حُمَمَّ احِلاِت َوآَمنُوا باِم ُنزِّ (َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
َعنُْهْم َسيِّئاِتِْم َوَأْصَلَح باَلـُهْم ) ]حممد 2[.

ْر  ْمِع ذلَِك َيْوُم التَّغاُبِن َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللِ َوَيْعَمْل صاحِلًا ُيَكفِّ (َيْوَم جَيَْمُعُكْم لَِيْوِم اجْلَ
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تَِها األَْناُر خالِِديَن فِيها َأَبدًا ذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم)  ِري ِمْن حَتْ َعنُْه َسيِّئاتِِه َوُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْ
]التغابن 9[.

لكن الشبهة تأيت من ناحية اإلحباط، كيف تضيع مجيع حسنات اإلنسان وأعامل 
اخلي كّلها بسبب قيامه بذنب أسايس مثل الرشك، أو ذنب اعتيادي كرفع صوته أمام 
النبي ويستحق بذلك العذاب الرسمدي؟ وهل يتناسب اإلحباط مع العدالة والرمحة 

اإلهلية؟

ففي حالة إغالق ملف السيئات بسبب ارتكاب احلسنات )التكفي( فهذا العفو 
عن الذنوب الدينية هو )حق اهلل( وال توجد فيه مشكلة. لكن عندما يطال الذنب حق 
اآلخرين )حق الناس( كظلم الصغي أو الرسقة، فهنا يبدو التجاوز عن حق اآلخرين 

أمر مشكل.

بحث وحتليل:

هناك عّدة نقاط جديرة بالبحث والتحليل يف هذه الشبهة:

اآليات الداّلة عىل جمازات جيع األعامل:. 1

خالل  من  ما  كتاب  عىل  حكمنا  نصدر  أن  جيوز  ال  أّنه  والعقل  العقالء  حيكم 
العام  يضّم  الكتاب  هذا  كان  إذا   Yخاصًة الباقي،  وإمهال  منه  جزء  عىل  اإلطالع 
اإلحاطة  إىل  تفسيه  وحيتاج  واملتشاهبات،  واملحكامت  واملقّيد،  واملطلق  واخلاص، 

واإلرشاف عليه بالكامل.

القرآن الكريم هو كتاب ساموي نزل طوال )23( عامًا وفيه اخلصائص املذكورة:

(ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكِتاَب ِمنُْه آياٌت حُمَْكامٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكِتاِب َوُأَخُر ُمَتشاهِباٌت 
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)]آل عمران 7[، لذلك اشتهر بني املفرّسين أّن: »القرآن يفرّس بعضه بعضًا«]]].

والتكفي  لإلحباط  خمالفة  آيات  القرآن  يف  هناك  كانت  إذا  األساس،  هذا  عىل 
ذلك يضعف أصل  وبتبع  والتكفي،  اإلحباط  آيات  داللة  فستضعف  الذنوب،  عن 
الشبهة. وعندما ننظر يف آيات أخرى نجد أّن القرآن الكريم يشي؛ بل يؤكد عىل أصل 
القيامة، وعدم تضييع عمل كّل عامل، وعدم  نيل اإلنسان جزاء عمله يف  عقيل هو 

ظلم اهلل الناس أعامهلم:

]الزلزلة  َيَرُه)  ا  َشًّ ٍة  َذرَّ ِمْثقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن   )7( َيَرُه  َخرْيًا  ٍة  َذرَّ ِمْثقاَل  َيْعَمْل  (َفَمْن 
]8-7

(َوال ُنِضيُع َأْجَر اْلـُمْحِسننَِي )]يوسف 56[.

ا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل) ]الكهف  احِلاِت إِنَّ (إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
.]30

(ُثمَّ ُتَوفَّ ُكلُّ َنْفٍس ما َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُموَن )]البقرة 281[.

َيْت ُكلُّ َنْفٍس ما َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُموَن ) ]آل عمران 25[. (َوُوفِّ

(َوما كاَن اهللُ لُِيِضيَع إِيامَنُكْم إِنَّ اهللَ بِالنَّاِس َلَرُؤٌف َرِحيٌم )]البقرة 143[.

ِمْثَلها َوُهْم ال  إاِلَّ  يَِّئِة َفال جُيْزى  بِالسَّ َوَمْن جاَء  َأْمثاهِلا  َفَلُه َعرْشُ  َسنَِة  بِاحْلَ (َمْن جاَء 
ُيْظَلُموَن )]األنعام 160[.

(َأنِّ ال ُأِضيُع َعَمَل عاِمٍل ِمنُْكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنثى )]آل عمران 195[.

النتيجة هي أّن هذه اآليات تؤكد عىل جزاء كّل عمل من حسنة أو سيئة وعدم 

ج3،  امليزان:  تفسي  الطباطبائي،  حسني  حممد  السيد  ص77/  ج17،  الكبي:  التفسي  الرازي،  ]]]-الفخر 

و57. صص36 
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ليس  ألّنه  ذلك  احلسنات،  إغفال  بمعنى  اإلحباط  رّد  ذلك  ولزوم  األعامل،  تضييع 
عمل واحد؛ بل أعامل متعّددة تبطل وتضيع بسبب ارتكاب ذنب، وهو ما يتعارض 

مع ظاهر اآليات املذكورة وروحها.

آية تدل عىل امتزاج أعامل اخلري والرّش:. 2

إذا قلنا باإلحباط والتكفي فمعنى ذلك توحيد صبغة أعامل اإلنسان بعد اإلحباط 
الدنيا ذنبًا يوجب حبط كّل  إذا ارتكب اإلنسان يف  والتكفي )صدور املعصية( أي: 
ويف  ورش.  ذنوب  أعامله  مجيع  وتصبح  خي،  عمل  أي  عنده  يعود  ال  احلسنة؛  أعامله 
وتكفيها،  ذنوبه  كّل  ذهاب  توجب  بحسنة  الدنيا  يف  اإلنسان  قام  إذا  التكفي  حالة 
فتصبح كّل أعامله حسنات. يف حني أّن القرآن الكريم خيرب باختالط األعامل الصاحلة 

والطاحلة عند بعضهم واعرتافهم بذلك:

َيُتوَب  َأْن  اهللُ  َعَسى  َسيِّئًا  َوآَخَر  َعَماًل صاحِلًا  َخَلُطوا  بُِذُنوهِبِْم  ُفوا  اْعرَتَ (َوآَخُروَن 
َعَلْيِهْم إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم ) ]التوبة 102[.

عن  العفو  توكل  الرشيفة  اآلية  أّن  وهي  النقطة  هذه  يف  كامن  االستدالل  وجه 
التي تقبل خلط األعامل الصاحلة والطاحلة، وهو  التوبة واملغفرة اإلهلية  الذنوب إىل 

ما يتعارض مع اإلحباط.

يقول )العاّلمة الطباطبائي( يف هذا املجال:

»والزمه أن ال يكوَن عند اإلنسان من عمله إالّ حسنة فقط أو سيئة فقط، وهناك 
الباقي سلياًم عن  باملوازنة، وهو أن ينقص من األكثر بمقدار األقل، ويبقى  من قال 
املنايف، والزم القولني مجيعًا أن ال يكون عند اإلنسان من أعامله إالّ نوع واحد حسنة 

أو سيئة لو كان عنده يشء منهام.

َوآَخَر  بُِذُنوهِبِْم َخَلُطوا َعَماًل صاحِلًا  ُفوا  اْعرَتَ (َوآَخُروَن  ويرّدمها أّوالً قوله تعاىل: 
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َسيِّئًا َعَسى اهللُ َأْن َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم )]التوبة 102[، فإّن اآلية ظاهرة 
يف اختالف األعامل وبقائها عىل حاهلا إىل أن تلحقها توبة من اهلل سبحانه، وهو ينايف 

التحابط بأي وجه تصّوروه«]]].

حكم العقل والعقالء باستحقاق أجر املحسن ومعاقبة املجرم:. 3

بتعارض هذين القسمني من اآليات ظاهريًا، يتساقط القسامن، ويأيت دور مجعهام 
بالطرق املعتربة، ومنها الرجوع إىل مقتىض الربهان والدليل العقيل، وهو ما سنبّينه:

إّن العقل والعقالء حيكمون أّنه بمجرد صدور فعل الثواب واحلسنة، فإّن فاعله 
ويكون  واجلزاء.  التوبيخ  واملعصية  السيئة  فاعل  ويستحق  والثواب،  املدح  يستحق 
جزاء  ختفيف  يتم  النهاية  ويف  معه،  ومتناسبًا  العامل  عمل  حسب  والثواب  اجلزاء 

املجرم أو العفو عنه عند حتقق رشوط الزمة.

العقاب  أو  الثواب  استحقاق  يف  هذا  والعقالء  العقل  حكم  أّن  الواضح  من 
واملجتمع  املوىل  يقوم  خمتلفة  بأعامل  القيام  عند  لذلك  مؤقتًا.  وليس  ثابت  حكم  هو 
يتناسى الفعل اآلخر بسبب )حسنة أو  بالتوبيخ تارة وباالمتداح تارة أخرى، ال أن 
معصية( بل إّن كّل واحد من العملني يف وعائه ومكانته يقتيض العقاب أو الثواب. 
واهلل تعاىل بوصفه رئيسًا للعقل والعقالء ملتزم هبذا األصل يف اجلزاء. يقول )العاّلمة 

الطباطبائي( يف هذا املجال:

»إّن احلق أّوالً إّن اإلنسان يلحقه الثواب والعقاب من حيث االستحقاق بمجرد 
صدور الفعل املوجب له... أّنه تعاىل جرى يف مسألة تأثي األعامل عىل ما جرى عليه 
اجلزاء عىل احلسنة عىل حدة،  املجازاة، وهو  اإلنساين من طريق  املجتمع  العقالء يف 

وعىل السيئة عىل حدة«]]].

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج2، ص170/ عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي 

للقرآن: ج5، ص28.
]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج2، ص170. استثنى العاّلمة من ذلك قطع عالقة املولوية 

والعبودية. وهذا ما سنشي إليه.
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عىل هذا األساس، فإّن اهلل سيثيب اإلنسان عىل احلسنات، ويعاقبه عىل الذنوب، 
ال أن يضيع كّل حسنات الفرد بسبب ارتكابه لبعض الذنوب.

اإلحباط يوجب الظلم:. 4

أّن اإلحباط  اعتربوا  الطويس والعاّلمة احليّل(  املتكلمني ومنهم )اخلواجه  بعض 
والتكفي )االعتباري واالتفاقي( يستلزم الظلم يف حق فاعل أعامل اخلي أو الرش يف 

صور ثالث:

أعامل  كّل  وضياع  اإلحباط  بسبب  )اإلحباط(:  احلسنات  عىل  السيئات  غلبة  أ( 
اخلي يلزم اعتبار مثل هذا الشخص كمن مل يعمل أّية حسنة وفعل خي.

فإّنه  أكثر،  احلسنة  أعامله  كانت  إذا  )التكفي(:  السيئات  احلسنات عىل  غلبة  ب( 
بسبب تكفي الذنوب فستمحى كّل سيئاته، ويصبح كمن مل يرتكب ذنبًا ومعصية.

ج( تساوي احلسنات والسيئات: يف هذه احلالة تتعارض األعامل وتتحابط بنوعيها 
وختتفي، ولزوم ذلك أّن هذا الفرد كمن مل يعمل حسنة وال سيئة.

حيكم العقالء يف الفروض الثالثة املذكورة عىل خالف اللوازم، وال يتحملون أن 
يصبح اإلنسان يف الصورة )أ( كمن مل يعمل أّية حسنة؛ بل يؤكدون عىل عمله احلسن 

ويعتربون ترك إثابته ظلم لفاعله، وكذلك بالنسبة للصورة )ج(.

أّما بالنسبة للصورة )ب( فإّن املعصية مهام كانت صغية فإّن ترك املعاقبة عليها 
يعّد ظلاًم خاّصة إذا كانت تتعلق بحق الناس. يقول اخلواجه الطويس يف هذا املجال:

ذّرٍة  مثقاَل  يعمْل  (فمْن  تعاىل:  ولقوله  الظلم  الستلزامه  باطل  »اإلحباط 
خيًا يره)«]]].

]]]-حسن بن يوسف احليّل، كشف املراد: املقصد 6، املسألة 7.
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ويشي العاّلمة احليّل إىل الصور الثالث يف رشحه فيقول:

وكانت  وأطاع،  أساء  من  ألّن  الظلم،  يستلزم  أّنه  اإلحباط  بطالن  عىل  »ويدّل 
إساءته أكثر يكون بمنزلة من مل حيسن، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من مل يسئ. 

وإن تساويا يكون مساويًا ملن مل يصدر عنه أحدمها، وليس كذلك عند العقالء«]]].

التأثري التكويني للفعل ف النفس:. 5

الثواب  بني  والتوافقي  االعتباري  الفرض  عىل  مبني  املذكور  العقالء  حكم 
تكويني، وهذا  أمر  الثواب والعقاب هو  أّن  يعترب  آخر  تفسي  والعقاب، لكن هناك 

ما سنوضحه.

يف  تكوينيًا  أثرًا  يرتك  اإلنسان  عن  يصدر  فعل  أي  فإّن  النظرة،  هذه  إىل  إستنادًا 
النفس، فالعمل احلسن يوجب كامل النفس ونورانيتها، والعمل اليسء يوجب كدورة 
النفس وظلمتها. واختالف العمل يوجب اختالف النفس. فبارتكاب املعصية تتكّدر 
النفس وتصبح مظلمة، وبرتك املعصية والقيام باألعامل احلسنة واخلي تصبح النفس 
املوت )خروج  النفس وهبوطها حّتى  التكامل. ويستمّر صعود  نورانية وتسي نحو 

النفس من البدن( عندها تتوّقف حركتها.

النفس، وعالقة تقابل  الواقع تأثي أفعال اإلنسان يف  واإلحباط والتكفي هو يف 
ظلمة  إىل  تؤّدي  والذنوب  السيئة  فاألعامل  البعض.  بعضهام  يف  والرش  اخلي  أفعال 
النفس )اإلحباط( واألعامل اخلّية تؤّدي إىل نورانية النفس، وبتبع ذلك ذهاب الظلمة 
عن النفس )التكفي(. هذا التأثي املتبادل والسي الصعودي والنزويل للنفس يستمر 
حّتى املوت، وعند املوت تتوّقف هذه احلركة. أي إّنه عند حلظة املوت إذا كانت أعامل 
إىل  رذائلها، وتؤّدي  النفس عىل  تتغلب كامالت  بتبع ذلك  أكثر،  اإلنسان  اخلي عند 
سعادة اإلنسان يف عامل الربزخ والقيامة. وإذا كان العكس كانت النتيجة عىل العكس.

]]]-حسن بن يوسف احليّل، كشف املراد: املقصد 6، املسألة 7.
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بعد املوت ينقطع تأثي العمل االختياري عن اإلنسان، وتؤّثر فيه الشفاعة واملغفرة 
وحتّمل العذاب. وأشارت الروايات بدورها إىل التأثي التكويني للسيئة أو احلسنة عىل 

نفس اإلنسان، فعن أيب جعفر الباقر 7 قال:

»ما من عبد إالّ ويف قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبًا خرج يف النكتة نكتة سوداء، 
يغّطي  حّتى  السواد  ذلك  زاد  الذنوب  يف  متادى  وإن  السواد،  ذلك  ذهب  تاب  فإن 

البياض، فإذا غّطى البياض مل يرجع صاحبه إىل خي أبدًا«]]].

اعتمد )صدر املتأهلني(]]] ومن املعارصين )العاّلمة الطباطبائي( يف حتليلهم لنظرية 
اإلحباط والتكفي:

»إّنا لو سلكنا يف باب الثواب والعقاب واحلبط والتكفي، وما جيري جمراها مسلك 
التي  الصور  من  ذاته  آثار  ذاته ويف  اهلل ال حيول يف  أّن  بّيناه يف  ما  األعامل عىل  نتائج 
تصدر عنها وتقوم هبا نتائج وآثار سعيدة أو شقّية، فإذا صدر منه حسنة حصل يف ذاته 
صورة معنوية مقتضية التصافه بالثواب، وإذا صدر منه معصية فصورة معنوية تقوم 
هبا صورة العقاب، غي أّن الذات ملا كانت يف معرض التحّول والتغّي بحسب ما يطرأ 
عليها من احلسنات والسيئات، كان من املمكن أن تبطل الصورة املوجودة احلارضة 
بتبّدهلا إىل غيها، وهذا شأنا حّتى يعرضها املوت فتفارق البدن وتقف احلركة ويبطل 
التحّول واستعداده، فعند ذلك يثّبت هلا الصور وآثارها ثبوتًا ال يقبل التحّول والتغّي 

إالّ باملغفرة أو الشفاعة عىل النحو الذي بّيناه سابقًا«]]].

هذا النحو من تفسي اإلحباط والتكفي واعتباره تكوينيًا يستند إىل أفعال اإلنسان 
نفسه، يقبل به العقل والعقالء.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص273/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج7، صص332 

و361.
]]]-صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية: ص774.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج2، ص171.
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اختصاص اإلحباط بالكافر:. 6

إّن لبعض الذنوب مثل: الكفر والرشك واإلرتداد دورًا أساسًا يف مصي اإلنسان 
مؤمن(   = )رباين  متأله  قسمني:  إىل  ينقسم  اإلنسان  أّن  بمعنى  التوحيدية،  وفطرته 
وكافر )منكر ألصل اهلل أو التوحيد(. يف القسم األّول أحّس اإلنسان وأدرك وجود 
بينه وبني اهلل، وسار بحركته نحو القرب اإلهلي، وعليه، فإن صدر منه ذنب  عالقة 
كبي، فإّنه وإن أّدى إىل حصول الكدورة والظلمة العظيمة يف النفس؛ لكن ألّنه مؤمن 
باهلل حسب الفرض، فإّن ذنبه يبقى حمدودًا جيري يف ضميه أسفل النور اإلهلي، لذا، 
ال يمحو تأثيه السلبي نور التوحيد اإلهلي من فطرته، ذلك ألّن تأثي كّل ذنب سيبقى 

بمقداره.

اخلالدة  حسنته  بسبب  ذنوبه  عىل  املؤمن  اإلنسان  يتغّلب  األساس،  هذا  عىل 
العام  بمعناه  الكافر  أّما  الصادقني.  الناجني  حمفل  ويدخل  التوحيدي(  )االعتقاد 
)امللحد، املرشك، املرتد( فإّنه بسبب بعده عن مسي احلق، فإّن أعامله باطلة، وخيتّص 
اإلحباط به حسب رأي معظم علامء الدين. يقول )العاّلمة املجليس( يف هذا املجال:

»إعلم أّن املشهور بني متكلمي اإلمامية بطالن اإلحباط بالتكفي... لكن الظاهر 
من كالم املعتزلة وأكثر اإلمامية أّنم ال يعتقدون إسقاط الطاعة شيئًا من العقاب أو 
املعصية شيئًا من الثواب سوى اإلسالم واالرتداد والتوبة... احلق أّنه ال يمكن إنكار 
الكفر  الذي يموت عليه، وكذا سقوط عقاب  بالكفر الالحق  سقوط ثواب اإليامن 
باإليامن الالحق الذي يموت عليه... وأّما أن ذلك عام يف مجيع الطاعات واملعايص 

فغي معلوم«]]].

واعترب )العاّلمة الطباطبائي( أّن اإلحباط خمتص بذنوب كالكفر واإلرتداد اللذين 
ينزعان طوق العبودية واملولوية بني اإلنسان ورّبه:

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج5، ص332ـ334,
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املجتمع  يف  العقالء  عليه  جرى  ما  عىل  األعامل  تأثي  مسألة  يف  جرى  تعاىل  »إّنه 
اإلنساين من طريق املجازاة، وهو اجلزاء عىل احلسنة عىل حدة، وعىل السيئة عىل حدة، 
إالّ يف بعض السيئات من املعايص التي تقطع رابطة املولوية والعبودية من أصلها، فهو 

مورد اإلحباط«]]].

وبتخصيص اإلحباط بالكافر ترتفع الشبهة يف أعامل املؤمن، لكنّها تبقى عىل قّوهتا 
يف الكافر، وهذا ما سنبّينه.

أ( حكم عبادات الكافر:

يمكن تقسيم أعامل اإلنسان املنكر هلل إىل قسمني: العبادات، واألعامل احلسنة التي 
قام هبا عن فطرته. وكل من القسمني يمكن تبيانه بمبنيني يف تربير العذاب األخروي 
)االعتباري والتكويني( نبدأ فيام يأيت بتبيان عباداته بمبنى النظرة االعتبارية للعذاب:

يطلق عنوان الكافر عىل األقسام األربعة اآلتية:

الكافر: املنكر ألصل وجود اهلل )امللحد( ليس لديه أعامل عبادية . 1
لنبحث يف بطالنا.

املرشك: وهو من آمن بأصل وجود اهلل، لكنّه يعتقد بوجود عّدة . 2
آهلة، وألّن عبادته هلل غي حقيقية، ويعتقد املرشكون أّن إدارة العامل وتدبيه 
بيد عّدة آهلة، لذلك يعبدون تلك اآلهلة املتعّددة، ويطلبون حاجاهتم منها، 
يف  نبحث  ثّم  لنقبلها  صحيح  أصل  من  تنطلق  ال  عباداهتم  فإّن  وعليه، 

إحباطها وإبطاهلا. وحسب تعبي العرف فليطلب املرشك أجره ممّن عبده.

أهل الكتاب: إّن عبادات أتباع أهل الكتب الساموية مثل اليهودية . 3

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج2، صص170 و172.
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واملسيحية كانت معتربة ويستحقون عليها الثواب عندما كان الدين احلق 
أهل  عبادات  لكن  الكفر،  معتنقها  عىل  يطلق  وال  شك.  أي  دون  من 
الدين  اتباع  لزامًا  عليهم  كان  اجلديد  الساموي  الدين  ظهور  بعد  الكتاب 
ينقسمون  هؤالء  مثل  متعّددة.  ألسباب  لذلك  يذعنوا  مل  لكنّهم  اجلديد، 

إىل ثالثة فئات:

اجلاهل القارص وغي املّطلع.	(أ

علمه 	(أ بعد  جهله  رفع  يف  قرّص  الذي  املّطلع،  غي  املقرّص  اجلاهل 
بظهور الدين احلق.

وهوى  عناد  عن  عنه  واملعرض  احلق،  الدين  حقانية  عىل  املّطلع  ج( 
النفس.

حيتمل أن يكون إعراض الشخص املّطلع عىل حقانية الدين الساموي عن عناد مع 
اهلل، أن يكون أصل حتّقق عبادته احلقيقية )اإلخالص يف اخلضوع هلل( موضع سؤال، 
أّما عبادة اجلاهل فقد تكون مقبولة بمستوى حتّقق قصد القرب إىل اهلل، لكن لذلك 

مراتب حسب األستاذ املطهري]]].

املرتد: وضع املرتد خيتلف قلياًل عن القسمني السابقني، ذلك ألّنه . 4
أّدى العبادات مثل الصالة والصيام واحلج هلل تعاىل، ثّم ندم وخرج عن 
ذلك  اإلحباط،  ويشملها  باطلة  عباداته  الكفر.  طريق  واختار  اإلسالم، 

]]]-»من جمموع ما قلناه يف الفصلني األخيين يعلم أّن غي املسلمني ليسوا سواًء يف حتصيل األجر عىل أعامل 

اخلي. فهناك تفاوت عظيم بني غي املسلم الذي ال يعتقد باهلل وبالقيامة، وغي املسلم الذي يعتقد باهلل 
وبالقيامة لكنّه حرم من موهبة اإليامن بالنبوة. فاألّول ال يمكنه القيام بعمل مقبول عند اهلل، بينام الثاين 
القيام بعمل  فيمكنهم  الكتاب  أّما أهل  أّما األّول فغي ممكن...  يقبل، وقد يدخلون اجلنة برشوط،  قد 
صالح ولو بشكل منقوص، وحيصلون عىل النتيجة برشوط« )مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج1، 

ص312(.
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ألّن املرتد اعترب أّن كّل عباداته التي أّداها خالل فرتة إسالمه كانت أعامل 
فارغة وخاوية وباطلة، وهو نادم عىل قيامه هبا، وحكم عليها بالبطالن، 

ويف الواقع هو الذي أحبط أعامله وليس اهلل. 

ويمكننا تبيني اإلحباط بمبنى التأثي التكويني يف صوره الثالث )الكفر والرشك 
واإلرتداد(.

يف فرض الكفر والرشك، فإّن العبادات مل تؤّد بشكل صحيح وواقعي، ولن يكون 
هلا تأثي إجيايب ونوراين يف صقع النفس.

العبادية للمرتد عندما قام هبا تركت يف صقع  فإّن األعامل  ويف فرض اإلرتداد، 
الظلامت  إجياد  يف  أسايس  تأثي  نفسه  لإلرتداد  لكن  ونورانيًا،  إجيابيًا  أثرًا  النفس 
عباداته،  يرفض  أّنه  يعلن  بارتداده  املرتد  ألّن  ذلك  النفس،  يف  بالنورانية  والذهاب 
وهي خاوية ال قيمة هلا، هذه النظرة إىل األعامل هلا أثرها التكويني )البطالن( وهذا 

بالضبط هو معنى اإلحباط.

ب( حكم أعامل اخلري التي يؤّديا الكافر:

القسم الثاين أعامل الكافر )من ملحد ومرشك( اخلّية واحلسنة، والتي قام هبا عن 
الدفاع عن املظلوم  فطرة ووجدان، كبناء مدرسة أو مستشفى، مساعدة املحتاجني، 
أعامل  تبيان  يمكن  أيضًا؟  اإلحباط  سيشملها  هل  هو:  السؤال  الظاملني.  ومواجهة 
النحو  والتكويني( عىل  )االعتباري  العذاب  املتفاوتني يف  املبنيني  الكافر عىل أساس 

اآليت:

ب( يبدو أّنه ال يوجد بحث ونقاش يف أّن نفس أعامل الكافر التي . 1
يؤّدهيا بصدق وحسٍّ باطني ووجدان من عمل اخلي، وبتبع ذلك رضورة 
استحقاقه للمدح واجلزاء، ذلك ألّننا إذا كنّا نعتقد باعتبارية اجلزاء، فإّن 
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العقل والعقالء يثيبون فاعل مثل هذه األعامل باملدح والثواب. وعىل هذا 
املدح  استحقاق  يلغي  ال  واالرتداد  الكفر  حّتى  ذنٍب  أي  فإّن  األساس، 
ترّتب  فإذا  اإلبتدائي.  حتّققه  مدار  يدور  ألّنه  اخلي،  عمل  عىل  والثواب 
وصدق عنوان استحقاق األجر عىل فعٍل ما، فلن يزول أو يسلب ذلك. 
ذلك  وبموجب  وعذابه،  الكافر  ذنوب  مع  »املوازنة«  تطرح  النهاية  ويف 
)سيأيت  عذابه.  من  ينقص  الكافر  هبا  قام  التي  اخلي  أعامل  مع  بالتناسب 

بحث املوازنة(.

ب( وإذا كنّا نعتقد بتكوينية العذاب، كذلك ال يمكننا إنكار تأثي . 2
خيية األعامل املذكورة، ألّنه بعد القبول بخيية الفعل، فإّن القيام به له 

أثره اإلجيايب والنوراين عىل الصورة التكوينية ذاتيًا.

لكن يف هذه النظرية يطرح هذا السؤال: هل ارتكاب الكبائر مثل الكفر واالرتداد 
أمر عظيم ومؤّثر إىل درجة جتعله يقيض عىل كّل اآلثار النورانية ألعامل الكافر اخليية 
هو  كام  اخليية  الكافر  أعامل  عىل  اإلحباط  أصل  ليجري  النفس،  صقع  يف  املندرجة 

احلال يف العبادات؟

يبدو أّنه ال يمكننا أن نجيب عىل هذا السؤال حقيقة عرب العقل؛ لكن العقل ال 
يرى جوابًا له إالّ يف فرضني:

ال  احلالة  هذه  يف  وبركاهتا:  اخلي  أعامل  آثار  مجيع  عىل  الكفر  ذنب  غلبة  أ(  
اإلبطال  من  النوع  هذا  ذلك ألّن  اإلهلية،  العدل واحلكمة  تطرح شبهة عىل 

واإلحباط حيدث بصورة تكوينية واختيارية من قبل الكافر نفسه.

ب( عدم الغلبة: هذا الفرض يقول إّن الكفر وإن كان يدّمر أكثر أعامل اخلي 
إالّ أّن بعض أعامل اخلي تبقى حمفوظة.
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التقابل  وهذا  تكوينية،  نتيجة  هو  اخلّية  الكافر  أعامل  بعض  بقاء  فرض  إّن 
بالتناسب،  الذنوب  بعض  زوال  ونتيجته  الذنوب،  مع  املتبقي  للمقدار  والتعارض 

وختفيف عذاب الكافر.

والنتيجة يف هذا الفرض تابعة للعالقة التكوينية بني الذنب والعذاب، ما يؤّدي إىل 
ختفيف العذاب عن الكافر من دون أن توّجه الشبهة إىل اهلل]]].

• الشبهة السادسة ـ املوازنة:	

هي  أخرى  مقالة  طرحوا  بل  والتكفي،  باإلحباط  يأخذوا  مل  املتكلمني  بعض 
املوازنة، بموجب هذه املقالة جيري وزن حسنات اإلنسان وسيئاته وتقابل، وتسقط 
وعدد  عرشة،  الذنوب  عدد  كان  إذا  فمثاًل  وزنا،  بمقدار  األخرى  من  منهام  أّي 
احلسنات مخسة، تسقط احلسنات اخلمسة مقابل الذنوب اخلمسة، فتبقى يف حساب 

املذنب مخسة ذنوب فقط. وإذا كانت النسبة معاكسة تبقى احلسنات فقط يف ملفه.

النظرية  اإلحباط هذه  الواردة عىل  اإلشكاالت  تطال  املطروح هو: هل  السؤال 
أيضًا؟ )1. اآليات الداّلة عىل الثواب والعقاب عىل كّل األعامل. 2.تركيب األعامل 
القيام  بمجرد  والثواب  العقاب  استحقاق   .3 بالتوبة.  وحموها  والطاحلة  الصاحلة 

بالعمل. 4. ما يوجب الظلم. 5. التأثي التكويني يف النفس(.

الطويس  أمثال اخلواجه  الذي طرحه متكلمون  السادس هو اإلشكال  اإلشكال 
حذف  مقابل  ذنوب  خسمة  حذف  أّن  اعتربوا  أساسه  وعىل  احليّل]]].  والعاّلمة 
احلذف  نفس  يف  البحث  وليس  مرجح.  وال  مالك  دون  من  أمر  هو  حسنات  مخسة 
واإلسقاط؛ بل البحث يف اختيار اخلمسة األوىل من الذنوب أم اخلمسة الثانية، أوليس 

ذلك ترجيح بال مرجح؟

]]]-سيأيت توضيح حكم أعامل الكفار اخلّية، ورأي العلامء حوله يف شبهة أعامل الكافر اخلّية.

]]]-حسن بن يوسف احليّل، كشف املراد: املقصد 6، املسألة 7.
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ويرد عني هذا اإلشكال يف الفرض الثاين أيضًا )إسقاط الثواب بالذنوب(.

اإلشكال السابع إذا تساوى وزن الذنوب واحلسنات، واختفت مجيعًا استنادًا إىل 
فكرة املوازنة، وأصبح اإلنسان كمن ال عمل له. ما هو تكليف هكذا شخص جلهة 

اجلنة والنار؟

بحث وحتليل:

نناقش فيام يأيت اإلشكاالت السبع املذكورة:

عىل . 1 والعقاب  الثواب  عىل  الداّلة  )اآليات  األّول  اإلشكال 
املوازنة  ألّن  ذلك  املوازنة،  دون  باإلحباط  خمتص  وهو  األعامل(  كّل 
الثواب  وختفيف  ثواب،  ذاته  يف  هو  الثواب  مقابل  يف  العقاب  وختفيف 
يف مقابل الذنوب هو يف ذاته عقاب. وهذا النوع من التعامل جاٍر وساٍر 
املجرم  العقوبة عن  أيضًا، حيث ختّفف  العقالء  املجتمعات ويف سية  يف 
بسبب سيته احلسنة وقد يعفى عنه، أو قد يعزل مسؤول أو ختّفف درجته 

الرتكابه خالفًا.

اإلشكال الثاين )تركيب أعامل اإلنسان من خي ورش والعفو عنه . 2
بالتوبة( ينبغي القول إّن اآلية الداّلة عىل خلط األعامل الصاحلة بالطاحلة، 
املذنب، وهو أمر واقع.  الدنيا من قبل  تتناول خلط األعامل وتركيبها يف 
القول باملوازنة بني هذا الرتكيب ابتداًء، ويف املرحلة الثانية تفكيك األعامل 
ووزنا. وإذا كان يف ملف األعامل يف القيامة خلط بني األعامل، فهو قبل 

إجراء املوازنة، وال يتناىف معها.

أمر مقبول، . 3 العقاب(  أو  الثواب  الثالثة )استحقاق  الشبهة  أصل 
وبني  باالستحقاق،  احلكم  بني  يفّرقون  والعقالء(  )العقل  احلكامء  لكن 
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املدح  استحقاق  أصل  يصبح  بالفعل  القيام  بمجرد  إّنه  أي  احلكم.  إجراء 
والتوبيخ مرتتبًا ويبقى ثابتًا، لكن عند قيام نفس الفاعل بأعامل خمتلفة ومتضادة، 

حيكم العقل والعقالء ويرضون بمبادلة العقاب والثواب بني أفعاله.

وإذا كان الفاعل نفسه غي راٍض عن املوازنة، كأن يّدعي أّنه مستعد لتلقي العذاب 
عن ذنوبه، دون التنازل عن الثواب واألجر الذي وعده اهلل عىل حسناته؛ عندئٍذ تقع 

املشكلة حسب سية العقالء.

إىل  املجرم  نقّسم  البداية  يف  الشبهة:  عىل  اإلجابة  يمكن  أخرى  زاوية  من  لكن 
اجلنة  إىل  جهنم  من  خيرج  ثّم  عذابه،  يتلقى  املؤمن  فاملجرم  وكافر،  مؤمن  قسمني: 
ليستويف أجره فيها. أّما املجرم الكافر، إذا قلنا بعدم خلوده يف العذاب، يمكننا القول 
إّنه بعد انقطاع عذابه فسينال ثواب عمله، أّما إذا قلنا بخلود الكافر يف العذاب، عندها 
يصعب تصّور ثوابه، إالّ إذا اعتربنا أّن ثواب عمل الكافر يكون بتخفيف العذاب عنه 

أو رفعه مؤقتًا.

شبهة لزوم الظلم كانت خمتّصة باإلحباط، وال ترسي يف املوازنة . 4
مطلقًا، ذلك ألّنه ال يطرح إسقاط الثواب كّله أو العقاب كّله؛ بل ُيطرح 
جزء منه بالتناسب مع الطرف اآلخر، وهذا ما ترضاه سية العقالء أيضًا.

التأثي التكويني للفعل عىل النفس ليس دلياًل ضد املوازنة؛ بل له، . 5
ذلك ألّن أعامل اخلي والرّش تؤّثر يف بعضها البعض بمقدار سعتها ووزنا، 

ويبقى اجلزء غي املتأّثر ساملًا، وبذلك حيّدد ثواب الفاعل أو عقابه.

أي: إّننا إذا بحثنا اجلزاء األخروي عن الطريق التكويني، فسيؤّدي بنا البحث نحو 
املوازنة بمعنى التأثي التكويني واملتقابل بني نتائج أعامل اخلي والرش يف صقع النفس، 

ولن تطرح الشبهات هذه كلها.
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اإلشكال السادس )الرتجيح بال مرجح( لن يرد أيضًا، ألّنه أّوالً . 6
يمكن الوصول إىل مالك موّحد، مثاًل تسقط احلسنات املتناسبة نوعيًا مع 
الذنوب، أو احلسنات اخلمسة األخية أو احلسنات البسيطة. وثانيًا استنادًا 
إىل اعتبارية اجلزاء يف اآلخرة، فال حاجة للمالك التكويني، كمن هو مدين 
بعرشة آالف درهم لشخص آخر، ويدفع له يف املرحلة األوىل مخسة آالف، 
النصف  عنه  سقط  هل  عقليًا:  يسأل  أحد  فال  الدين،  نصف  عنه  فيسقط 
األّول أم الثاين؟ ويف املوازنة أيضًا يسقط مقدار من الذنوب أو احلسنات، 

وهو أمر مقبول عقليًا]]].

والثواب . 7 والسيئات،  احلسنات  )تساقط  السابعة  للشبهة  بالنسبة 
والعقاب عند تساوهيام( ينبغي القول إذا كنّا نبحث اجلزاء األخروي من 

زاوية تكوينية، فلن يكون هناك مثل هذه احلالة لألسباب اآلتية:

أ( غلبة الفعل األخي عىل آثار األعامل السابقة: فآخر عمل يقوم به اإلنسان 
يف الساعات األخية من حياته الدنيوية يكون له تأثي عىل أعامله السابقة. 
فإذا كان مثل الكفر واالرتداد بحّدة وشّدة بحيث تقيض عىل نتائج أعامل 
اخلي السابقة نائيًا، أو كان آخر فعل جّيد مثل التوبة والعودة إىل اإلسالم 
)الغلبة  الصورتان  فهاتان  للذنوب.  الظلامنية  اآلثار  كّل  تطهر  بحيث 

الكاملة للحسنات عىل الذنوب أو العكس( مها خارج فرض التساوي.

ب( عدم املغلوبية: إذا كان آخر فعل مؤّثرًا يف مغفرة جزء من آثار األعامل 
السابقة، ففي هذه احلالة ال يطرح بحث الغالب واملغلوب.

التكويني  التقابل  يف  اآلخر  أحدها  يغلب  ال  التي  واحلسنات  الذنوب  آثار  إّن 
حّتى للحظة املوت تبقى حتتفظ بتأثيها وآثارها يف صقع النفس، ويف ظّلها سيتعّذب 

اإلنسان بسبب ذنوبه ويلتّذ بسبب حسناته.

]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج5، ص42.
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الوزن  يف  والسيئات  احلسنات  تتساوى  أن  يمكن  هل  التساوي:  ج( 
واالعتبار، بحيث يقيض كّل منهام عىل آثار اآلخر، وتكون نتيجة ذلك خلو 

صحيفة اإلنسان من أي فعل حسن أو رشير؟

يبدو من حتليل معنى فعل اخلي وعمقه أّن هذا القسم ال يعّد افرتاضًا عمليًا، ذلك 
ألّنه إذا وضعت الذنوب والكفر والرشك واإلرتداد ـ كام أرشنا ـ فسيؤّدي ذلك إىل 
إحباط األعامل احلسنة. أّما إذا كانت الذنوب مقترصة عىل األعامل وليس عىل العقيدة 
الباطلة، ومع افرتاض وجود عقيدة توحيدية، فإّن وزن هذا العمل وقيمته ستكون 

أوسع من الذنوب، لذلك، فإّن فرض التساوي ال حيصل.

فرض  فإّن  املوازنة  خالل  امليزان  من  كّفة  أي  يف  الكفر  أو  التوحيد  كان  إذا  أي: 
التساوي حمال.

قد يطرح هنا سؤال: قد يكون هناك إنسان ال يؤمن باهلل، لكنّه غي كافر وال ينكر 
وجود اهلل؛ بل إّنه جاهل وقارص أو شاك باالثنني. يف هذه الصورة يمكن اإلدعاء أّن 
فطرة معرفة اهلل وامليل نحو اهلل موجودة يف فطرة كّل إنسان، وهذا ما يؤّدي إىل التغلب 
عىل الطرف اآلخر. وهذا املالك جاٍر يف الشك أيضًا، لكن إذا كانت كّفة الشك أكرب 

من إنكار وجود اهلل، عندئٍذ يكون ذلك العامل مؤثرًا.

(َفَمْن  وعليه، فإّن اآليات القرآنية أشارت إىل غلبة احلسنات أو غلبة السيئات: 
ْت َمواِزينُُه ) ومل ترش إىل تساوي الطرفني. َثُقَلْت َمواِزينُُه... َوَمْن َخفَّ

• الشبهة السابعة ـ صحيفة األعامل:	

أكدت اآليات املتعّددة عىل تدوين مجيع أعامل اإلنسان يف الدنيا عىل يد املالئكة 
وتقديمها إىل اإلنسان يف اآلخرة:
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ُهْم َوَنْجواُهْم َبىل َوُرُسُلنا َلَدْيِْم َيْكُتُبوَن) ]الزخرف  ا ال َنْسَمُع ِسَّ (َأْم َيَْسُبوَن َأنَّ
.]80

(َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلافِظنَِي * كِرامًا كاتِبنَِي ) ]االنفطار 10ـ11[.

وهناك آيات أخرى خترب بجزئيات أكثر، مثاًل أّن هناك ملكني أحدمها عن اليمني 
واآلخر عن الشامل مكلفني بكتابة أعامل اإلنسان:

َلَدْيِه  إاِلَّ  َقْوٍل  ِمْن  َيْلِفُظ  َقِعيٌد * ما  امِل  الشِّ َوَعِن  اْلَيِمنِي  َعِن  ياِن  اْلـُمَتَلقِّ َيَتَلقَّى  (إِْذ 
َرِقيٌب َعتِيٌد )]ق 17ـ18[.

يعطى  حيث  القيامة،  يوم  يف  األعامل  صحائف  تسليم  عن  تتحّدث  أخرى  وآية 
املؤمن صحيفته بيده اليمني، ويعطى الكافر صحيفته من خلف ظهره:

َأْهلِِه  إىِل  َوَينَْقلُِب  َيِسريًا *  ُياَسُب ِحسابًا  َفَسْوَف  بَِيِمينِِه *  كِتاَبُه  ُأوِتَ  َمْن  ا  (َفَأمَّ
ا َمْن ُأوِتَ كِتاَبُه َوراَء َظْهِرِه * َفَسْوَف َيْدُعوا ُثُبورًا * َوَيْصىل َسِعريًا)  ورًا * َوَأمَّ َمْسُ

]االنشقاق 7ـ12[.

ملك  هناك  فهل  املالئكة؟  عرب  اإلنسان  أعامل  بتدوين  املقصود  ما  هو:  السؤال 
يدّون أعاملنا بالقلم عىل ورقة، ونتسّلم ما دّونوه يف يوم القيامة حتت عنوان صحيفة 

األعامل؟

أم تعطى للمؤمن  تعّلق صحيفة األعامل يف عنق اإلنسان،  إضافة إىل ذلك: هل 
بيده اليمنى وللمذنب بيده اليرسى؟

بحث وحتليل:

األخروي  اجلزاء  حول  برؤيتني  يرتبط  وتبيينها  األعامل  صحيفة  كيفية  حتليل  إّن 
)االعتباري والتكويني( وهذا ما سنوضحه:
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حل الكتاب عىل أساس كتاب مدّون وإمكانية حصول ذلك:. 1

املالحظة األوىل هي ال إشكال عقليًا يف محل نصوص اآليات املذكورة عىل معناها 
ملكني  ووجود  ومصّورة(  ومسموعة  مكتوبة  أعامل  صحيفة  )وجود  وهو  احلقيقي 
ممكن  أمر  هو  ينكرها  لئال  القيامة  يوم  له  وتقديمها  اإلنسان  أعامل  بتدوين  مكلفني 

وسهل جّدًا عىل اهلل تعاىل.

وإعطائها  املذنب،  عنق  يف  تعليقها  أو  اليرسى  باليد  الصحيفة  إعطاء  مسألة  أّما 
للمطيع  التشجيع  من  نوع  ففيه  العايص،  من  املطيع  ليعرف  اليمنى  يده  يف  للمؤمن 
كّل  ملف  وحرّض  املحرش،  يف  حمكمة  شّكل  قد  تعاىل  اهلل  وكأّن  للعايص.  والتوبيخ 

إنسان، وتسّلم وحتفظ الصحف بطريقة خاّصة تظهر أهل السعادة من أهل الشقاء.

بام أّن معظم العلامء السابقني نظروا إىل اجلزاء األخروي نظرة اعتبارية، لذا كانت 
هذه رؤيتهم املختارة.

حل الكتاب عىل األعامل التكوينية:. 2

أّن  اعتربوا  املعارصين  املفرسين  وبعض  التكويني  باجلزاء  والقائلون  الفالسفة 
الكتاب الذي يمّثل صحيفة أعامل اإلنسان ليس دفرتًا أو كتابًا مدّونًا؛ بل هي األعامل 
وآثارها املوجودة يف صقع النفس والتي نسيها اإلنسان أو كان غافاًل عنها يف الدنيا، 

فإذا سقط حجاب املادية ظهرت أمامه جزئيات أعامله كالكتاب املصّور.

صدر املتأهلني:

تكون  واألرواح  القلوب  يف  احلاصلة  األعامل  آثار  أّن  املتأهلني(  )صدر  اعترب 
بمنزلة الرسوم والكتابات لصحيفة األعامل )احليثية القابلية( وكّتاهبا املالئكة )احليثية 

الفاعلية(:
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يف  احلاصلة  والكتابة  النقوش،  بمنزلة  واألرواح  القلوب  يف  احلاصلة  »اآلثار 
وهذه  اإِليامَن)،  ُقُلوهِبُِم  ِف  َكَتَب  (ُأولئَِك  سبحانه:  قال  كام  واأللواح  الصحائف 
النقوش  وتلك  األعامل.  صحائف  الرشيعة  لسان  يف  هلا  يقال  واألرواح  القلوب 
وكاتب،  مصّور  أي  فاعل،  إىل  تفتقر  كذلك  يقبلها،  قابل  إىل  حتتاج  كام  والصور 

فاملصّورون والكّتاب ملثل هذه الكتابة النورية هم الكرام الكاتبون«]]].

اإلمام اخلميني:

يشي اإلمام اخلميني إىل اآلية الرشيفة: (ما هِلَذا اْلكِتاِب ال ُيغاِدُر َصِغرَيًة َوال َكبرَِيًة 
إاِلَّ َأْحصاها ) ]الكهف 49[ فيقول:

من  وكانت  اإلنسان  عن  صدرت  التي  واألعامل  األفعال  أّن  هو  املقصود  »لعّل 
لوازمه الوجودية قد اجتمعت يف وجود النفس، وأثبتت يف لوح النفس... هي مالئكة 
اهلل التي تريب النفوس وهلا سمة املقومية والربوبية عىل النفوس ورّب نوعها، تسّجل 

بالكتابة التكوينية املعاليل وامللكات الصادرة عنه يف لوح نفسه«]]]. 

العاّلمة الطباطبائي:

يذكر )العاّلمة الطباطبائي( أربعة معاٍن استعملت يف القرآن ملصطلح »الكتاب«:

أ( اللوح املحفوظ املشتمل عىل مجيع حوادث الوجود.

ب( الكتاب النازل عىل األنبياء.

ج( كتاب ضبط أعامل اإلنسان.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص291.

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، املعاد: ص350/ السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تقريرات الفلسفة: 

ج3، ص443.
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د( الكتاب املدّون.

(َوَكَتْبنا َلُه ِف األَْلواِح ِمْن ُكلِّ َشْ ٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصياًل لُِكلِّ َشْ ٍء) ]األعراف 145[.

(َوَأْلَقى األَْلواَح َوَأَخَذ بَِرْأِس َأِخيِه ) ]األعراف 150[.

ِذيَن  لِلَّ ٌة  ُنْسَختِها ُهدًى َوَرْحَ َأَخَذ األَْلواَح َوِف  اْلَغَضُب  (َوَلـامَّ َسَكَت َعْن ُموَسى 
ِْم َيْرَهُبوَن ) ]األعراف 154[. ُهْم لَِرهبِّ

َأْلَزْمناُه طائَِرُه ِف ُعنُِقِه) ]اإلرساء  (َوُكلَّ إِنساٍن  ويشي )العاّلمة( إىل داللة اآلية: 
13[ عىل وضع كتاب كّل إنساٍن يف عنقه، وفرّسه بالعمل الذي لن ينفصل عن ذات 

اإلنسان، ألّن العنق جزء أصيل وحيايت لإلنسان.

»فالطائر الذي ألزمه اهلل اإلنسان يف عنقه هو عمله، ومعنى إلزامه اياه أّن اهلل قىض 
أن يقوم كّل عمل بعامله ويعود إليه خيه ورّشه ونفعه ورّضه من غي أن يفارقه إىل 

غيه«]]].

وأشار إىل اآليات الرشيفة التالية:

(َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقياَمِة كِتابًا َيْلقاُه َمنُْشورًا * اْقَرْأ كِتاَبَك َكفى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك 
َحِسيبًا ) ]اإلرساء 13ـ14[.

(َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمَْضًا َوما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء) ]آل عمران 
.]30

»إّن الكتاب يتضمن نفس األعامل بحقائقها من دون الرسوم املخطوطة عىل حّد 
الكتب املتعارف عليها بيننا يف الدنيا، فهو نفس األعامل ُيطلع اهللُ اإلنساَن عليها عيانًا، 
أّن كتاب األعامل  ) إشارة إىل  َلُه  (َوُنْخِرُج  وال حجة كالعيان... وباجلملة يف قوله: 

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج13، ص555.
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خيرجه  وإّنام  الغفلة،  حجاب  وراء  حمجوب  اإلنسان،  إدراك  عن  مستور  بحقائقها 
(يلقاُه  بقوله:  املعني  وهو  تفاصيله،  عىل  فيطلعه  القيامة،  يوم  لإلنسان  سبحانه  اهلل 

منشورًا) ]]].

لكنّه يرّصح يف مكان آخر أّن املقصود بإعطاء الكتاب باليد اليمنى أو اليرسى هو 
املعنى الكنائي. وهذا ما سنشي إليه يف الصفحات القادمة.

اجلوادي اآلميل:

أفاَد من املعنى املطلق للكتابة، وعّده أشمل من الوجود اخلطي واللفظي، لذلك 
َة )]األنعام 54[. ْحَ ُكْم َعىل َنْفِسِه الرَّ نسبه اهلل إىل نفسه: (َكَتَب َربُّ

أعامل  حيتوي  وهو  الدنيوي،  والكتاب  الدفرت  بمعنى  ليست  األعامل  »صحيفة 
الضبط، والكتابة من  الكتابة تعني  اإلنسان، وما ورد يف اآليات عن كتابة األعامل، 
مصاديق الضبط والثبت]]]... وصحيفة األعامل ليست كتابًا خطيًا أو لفظيًا، بل كتاب 

سطوره ختط باألعامل والعقائد واألخالق والسية التي لإلنسان طوال عمره«]]].

ويف موضع آخر يعّلل رضورة تفسي صحيفة األعامل بكتاب التكوين )األعامل(: 
»الوجود اللفظي أو اخلطي اعتباري، كام أّن كّل قوم يتحّدثون بلفظ خاص ويكتبون 

بخط ولغة خاّصة، لكن يف اآلخرة األمور اعتبارية«]]].

حسن زاده اآلميل:

ذكر )اآلميل( يف عّدة مؤلفات له أّن صحيفة األعامل تكوينية:

]]]-نفس املصدر: ص555ـ556.

]]]-عبداهلل اجلوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج4، ص425.

]]]-عبداهلل اجلوادي اآلميل، تفسي التسنيم: ج13، ص715.

]]]-نفس املصدر: ص687.
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»صحيفة النفس هي صحيفة األعامل، فهذه الصحيفة أعّدت من األعامل. وهذه 
]الكهف   [[[  ( َأْحصاها  إاِلَّ  َكبرَِيًة  َوال  َصِغرَيًة  ُيغاِدُر  (ال  الذي  الصحيفة هي كتابك 

.]49

مكارم الشريازي:

لفظية،  أو  خطية  األعامل  صحيفة  تكون  أن  رفضوا  األمثل  التفسي  كّتاب 
يف  املندرجة  )األعامل  التفسيين  أساس  عىل  ورشحوها  تكوينيًا،  كتابًا  واعتربوها 

النفس أو املندرجة يف عامل التكوين(:

»ال شك أّنا ليست من جنس الكتاب والدفرت والرسائل املعروفة، لذا قال بعض 
آثار  التي سجلت فيها  املفرسين إّن صحيفة األعامل ال تعدو كونا »روح اإلنسان« 

مجيع األعامل، ذلك ألّننا عند القيام بأي عمل فسيرتك أثره يف روحنا ونفسنا.

واهلواء  األرض  إىل  إضافة  اجللد  اجلسم حّتى  أعضاء  أعاملنا هي  إّن صحيفة  أو 
البدن،  ذرات  وكّل  اجلسم  يف  تؤّثر  أعاملنا  ألّن  ذلك  فيه،  العمل  أّدينا  الذي  واجلو 
الدنيا،  لنا يف هذه  اآلثار غي حمسوسة  أّن هذه  اهلواء واألرض. ورغم  وتنعكس يف 
كّل  فنرى  احلقيقة  إىل  نافذًا  نظرنا  يصبح  اليوم  ذلك  لكنّها موجودة دون شك، ويف 

تلك اآلثار ونقرأها«]]].

األستاذ املطهري أخذ هبذا الوجه كخيار ثاٍن]]].

• الشبهة الثامنة ـ تسليم صحيفة األعامل يف اليد اليمنى أو اليرسى:	

أعامل  صحيفة  أّن  تؤكد  التي  اآليات  من  عدد  السابقة  الصفحات  يف  معنا  مّر 

]]]-تعليقات عىل اخلواجه نصي الطويس، البداية والنهاية: ص131. وكذلك: دروس احتاد العاقل واملعقول.

]]]-نارص مكارم الشيازي، التفسي األمثل: ج12، ص55.

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج21، ص425.
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السعداء تعطى هلم باليد اليمنى، وصحيفة أعامل أهل جهنم تعطى هلم باليد اليرسى. 
السؤال هو: هل حيدث ذلك هبذه الصورة يف اآلخرة؟

بحث وحتليل:

يتعّلق  السؤال  هذا  جواب  أّن  السابقة  الصفحات  يف  الفاضل  للقارىء  اّتضح 
باملبنى املختار يف تفسي الكتاب وصحيفة األعامل. فالذين يفرّسون صحيفة األعامل 
بالكتاب املدّون، يعتقدون أّنه عندما يسّلم هذا الكتاب إىل اإلنسان البّد من أن يعطى 

له بيده.

اإلنسان  ليعلم  كاٍف  يكون  عندما  اإلشكال  من  وخاليًا  ممكنًا  يكون  القول  هذا 
أهل  من  كان  إن  منه  ويعرف  عليه،  اإلهلية  احلجة  وتتّم  الدنيا،  يف  أعامله  بجزئيات 

السعادة أم من أهل الشقاء.

لكن يطرح هنا سؤال أيضًا: هل يثبت هذا القول من النصوص الدينية أيضًا؟

شواهد الكناية ف معنى الكتاب وف تسليمه باليد اليمنى واليسى:

من لوازم النظرة التكوينية للكتاب وصحيفة األعامل يف اآلخرة أن حترض وتظهر 
أعامل اإلنسان بصورة واقعياهتا اخلاّصة هبا )املندرجة يف النفس وملكاهتا( وأن حترض 

يف وجود اإلنسان.

يف هذه الصورة يكون املقصود من تسليم اإلنسان أعامله بيده اليمنى أو اليرسى 
كناية عن حضور أصل وجودها إىل جانب اإلنسان، كام تدل اآلية الرشيفة عىل إلزام 
اإلنسان مجيع أعامله احلسنة والسيئة ووضعها يف عنقه أّنا ستكون مالزمة لإلنسان. 

والشواهد اآلتية تقّوي هذه النظرية.

مراعاة اللغة واملرتكزات العرفية:. 1
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ملاذا حتّدث القرآن عن إعطاء الكتاب باليد اليمنى واليرسى وتعليقه بالعنق؟

اإلجابة هي أّن كّل كاتب ومتكلم إّنام جيعل مبنى مقاله وكالمه هو فهم املخاطبني 
والقاعدة  األصل  هذا  كالمه.  غاية  فهم  من  بسهولة  ليتمكنوا  ومرتكزاهتم،  وأدهبم 

سارية عىل القرآن، بل وعىل سية مجيع األنبياء:

َ َلـُهْم ) ]إبراهيم 4[. (ما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِلِساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ

والكنايات  واألمثال  املضامني  عىل:  يشتمل  العربية  اجلزيرة  يف  السائد  واألدب 
ومرتكزات أخرى الحظتها اآليات القرآنية واستعامالهتا.

والتشاؤم  باليمني  )التفاؤل  وشامل  يمني  أصحاب  إىل  الناس  تقسيم   .1 ـ   1
عند  إىل جانبهم  التفاؤل عند ظهور طائر  الناس حينها هو  مرتكزات  باليسار(: من 
السفر، فإن كانت وجهته من يسارهم إىل يمينهم تفاءلوا باخلي، وإن كانت وجهته من 

يمينهم إىل يسارهم تشاءموا.

عالوة عىل ذلك، فإّن جهة اليمني متّثل يف ثقافة شعوبنا اليمن والربكة وهي مفضلة 
عىل اجلهة اليرسى دومًا، فيقال أجلسه إىل يمينه امتداحًا له. وعليه، فإّن اهلل تعاىل عندما 
خياطب أبناء اجلزيرة العربية ومكة كُأّم القرى، يتحّدث عن التأثي اإلجيايب والسلبي 
لألعامل يف يوم القيامة ليفهمهم ويعظهم وحيذرهم من املحكمة التي ستشكل يف يوم 
املحرش، وعودة األعامل وتسليمها ألصحاهبا، فيقسم البرش احلارضين هناك بداية إىل 
قسمني: أهل السعادة وأهل الشقاوة فيسّمي القسم األّول أصحاب اليمني وامليمنة، 

والقسم الثاين أصحاب الشامل واملشئمة: 

َأْصحاُب  ما  امْلَْشَئَمِة  َوَأْصحاُب   )8( اْلـَمْيَمنَِة  َأْصحاُب  ما  اْلـَمْيَمنَِة  (َفَأْصحاُب 
اْلـَمْشَئَمِة ) ]الواقعة 8ـ9[.

(ُكلُّ َنْفٍس باِم َكَسَبْت َرِهينٌَة * إاِلَّ َأْصحاَب اْلَيِمنِي * ِف َجنَّاٍت َيَتساَءُلوَن ) ]املدثر 
38ـ40[. 
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(ُأولئَِك َأْصحاُب اْلـَمْيَمنَِة * َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآياتِنا ُهْم َأْصحاُب اْلـَمْشَأَمِة) ]البلد 
18ـ19[. 

ليس  الشامل  وأصحاب  اليمني  أصحاب  من  اآلية  مقصود  أّن  الواضح  من 
الشقاء.  وأهل  السعادة  أهل  هم  املقصود  إّنام  اليسار؛  وعىل  اليمني  عىل  املوجودين 
للشقاة  »املشئمة«  ووصف  للسعداء  »امليمنة«  وصف  استعامل  اإلّدعاء  هذا  ويؤّيد 

واجلهنميني.

فامليمنة من اليمن والربكة، واملشأمة من الشؤم، واستعامهلام بدل »اليمني واليسار 
والشامل« يوضح أّن املراد به )اليمن والشؤم( واليمني واليسار املكاين ال عالقة له يف 

السعادة والشقاء.

2 ـ 1. الكتاب، ملف ووثائق حمكمة القيامة: وخيرب اهلل بعد ذلك عن كيفية تسليم 
نفسها  األعامل  أّن  إىل  تشي  املتعّددة  اآليات  امللف؟  هذا  هو  ما  لكن  ملفه.  اإلنسان 

يشاهدها اإلنسان ويتسلمها يف يوم القيامة، وجيازى عليها:

]الزلزلة  َيَرُه)  ا  َشًّ ٍة  َذرَّ ِمْثقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن   )7( َيَرُه  َخرْيًا  ٍة  َذرَّ ِمْثقاَل  َيْعَمْل  (َفَمْن 
7ـ8[.

سيأيت يف الفصل القادم توضيح أكثر لتكوينية اجلزاء األخروي.

بـ )صحيفة  القيامة  املستخدمة يف حمكمة  الوثائق واملستندات  يعرّب اهلل تعاىل عن 
األعامل( وما يسّمى اليوم يف املحاكم الدنيوية والعرفية بملف املتهم أو القضية. إذًا، 
فالتعبي عن أصل األعامل بالكتاب جاء من باب مراعاة الثقافة ومرتكزات املخاطبني 

والعرف الرائج عندهم.

ويف املرحلة الثالثة يشي اهلل تعاىل إىل أّن حمكمة اآلخرة ختتلف عن حمكمة الدنيا بأّن 
امللف ووثائق السعادة أو الشقاء لن تعرض عىل املستفيد وحضور املحكمة؛ بل يسّلم 
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إىل اإلنسان ليافقه دومًا؛ ألّن حقيقة اإلنسان احلارض يف يوم القيامة مرتبطة بوثيقة 
السعادة أو الشقاء )األعامل(. من هنا أشارت اآلية الكريمة إىل إلصاق الطائر وأعامل 
اإلنسان وإلزامه بعنقه: (َوُكلَّ إِنساٍن َأْلَزْمناُه طائَِرُه ِف ُعنُِقِه ) ]اإلرساء 13[، إلزامه يف 
عنقه هو كناية عن دوام التصاق العمل بصاحبه، لذلك ينبغي أن يتسّلم اإلنسان ملفه 

)الكتاب وصحيفة األعامل(.

3 ـ 1. رشف اليد اليمنى ودناءة اليد اليرسى: يف البداية نشي إىل أّن اليد اليمنى 
واليرسى هي متامًا كاجلهة اليمنى واليرسى، جاءت من الرشف والقّوة، ومن الدناءة 
والضعة لذا، كان العرب عندما يريدون اإلعالن عن حسم املعاملة وقطعيتها يمّدون 
اليد للمصافحة قساًم وعهدًا، ويمّدون اليد اليمنى ملثل هكذا اتفاق. ومن املتعارف عليه 
عندنا أن يقال مّد فالن يده اليمنى، إذًا، هناك تفضيل وترجيح لليد اليمنى عىل اليرسى. 

ينبغي  وحفظه،  أعامله  ملف  أي:  اإلهلية،  املحكمة  ملف  تسليم  لطريقة  بالنسبة 
ملفًا  هناك  أّن  وبام  بيده،  للمعني  تسليمه  هو  واألبسط  الرائج  األسلوب  إّن  القول 
يدعو للسعادة، وآخر يدعو للشقاء؛ لذلك وحسب املرتكز العريف القائل بأّن اليمن 
ويسّلم ملف  اليمنى  باليد  السعادة  يسّلم ملف  لذلك  اليسار،  والشؤم يف  اليمني  يف 
الشقاء باليد اليرسى ليمتاز أهل السعادة من أهل الشقاء يف حمكمة املحرش اإلهلي]]]. 
العرفية:  القرآن عكس ذلك ألشكل عليه بشبهة عدم استخدامه للغة  ولو استعمل 

َ َلـُهْم ) ]إبراهيم 4[.  (َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِلِساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ

]]]-اعترب العاّلمة الطباطبائي أّن أهل اليمني هم الذين عرفوا إمام زمانم يف الدنيا، ذلك ألّنه يف يوم القيامة 

تدعى كّل فئة بإمامها حسب اآلية: (َيوَم ُيْدَعى ُكلُّ ُأَناٍسٍ بِإَِماِمِهْم َفَمْن ُأوَت كَِتابُه بَِيِمْينِِه...) ]اإلرساء 
72[، لذلك حترش كّل فئة مع إمامها، فإن عرفوا يف الدنيا إمامهم احلق وثبتوا معه؛ كانوا من أهل اليمني 
كذلك  يكونوا  مل  وإن  اليمنى.  بيدهم  أعامهلم  وصحيفة  كتاهبم  يعطون  ذلك  وبتبع  كإمامهم،  والسعادة 
كانوا من العميان وأهل الشامل والعذاب: »اليمني إثبات اإلمام ألّنه كتابه يقرؤه، وإن أثبته أعطي كتابه 

بيمينه« )السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج19، ص402(.
يف هذه العبارة يعّد العاّلمة الطباطبائي أّن اإلمام هو كتاب اإلنسان، وأّنه يف حال معرفته وإثباته سيكون 

عارفه مالزمًا له، ويصبح من أهل السعادة.
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التزام كتاب كّل إنسان والتصاقه بعنقه:. 2

باليد  الظاهري )تسليم صحيفة األعامل  املذكورة عىل معناها  املضامني  إذا محلنا 
اليمنى أو اليرسى وإلزامه بالعنق( وحسب اآلية: (َوُكلَّ إِنساٍن َأْلَزْمناُه طائَِرُه ِف ُعنُِقِه 
) ]اإلرساء 13[، فإّن كّل إنسان جهنميًا كان أم جنتيًا فستعّلق صحيفة أعامله يف عنقه، 
وهو خالف اآليات الداّلة عىل إعطاء كتاب املؤمن بيده اليمنى وكتاب العايص بيده 

اليرسى من دون االلتزام بتعليقه يف العنق.

اإلهبام ف كيفية إعطاء كتايب )احلسنات والسيئات( لإلنسان:. 3

آيات عّدة تدل عىل حضور مجيع أعامل اإلنسان من حسنات وسيئات يف  هناك 
املحرش والقيامة:

ا َيَرُه) ]الزلزلة 7ـ8[. ٍة َشًّ ٍة َخرْيًا َيَرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ (َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

(َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمَْضًا ) ]آل عمران 30[.

(َوَوَجُدوا ما َعِمُلوا حاِضًا ) ]الكهف 49[.

أو  اجلزاء  بأّنا هي  اجلزاء األخروي  باعتبارية  القائلون  فرّسها  اآليات  مثل هذه 
الكتب  تسليم  هو  املقصود  كان  إذا  السؤال:  هذا  يطرح  وهنا  األعامل]]].  صحيفة 
احلسنات  بني  أعامهلم  خلطوا  الذين  حال  سيكون  فكيف  اليرسى،  أو  اليمنى  باليد 

والسيئات؟

هناك فرضان:

أ( تسليم صحيفة احلسنات باليد اليمنى، وصحيفة السيئات باليد اليرسى: 
بإحدى  الكتاب  إعطاء  عن  خترب  التي  اآليات  ظاهر  خيالف  الفرض  هذا 

]]]-لإلطالع أكثر عىل آراء املفرسين راجع كتب التفسي.
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اليدين إّما اليمني أو اليسار، وبتبع ذلك تقّسم الناس إىل فئتني: أصحاب 
اليمني وأصحاب الشامل.

حسناته  فيه  كتابًا  سيتسّلم  إنسان  كّل  واحدة:  بيد  الكتاب  تسليم  ب( 
وسيئاته، فإن غلبت احلسنات تسّلم الكتاب باليمني، وإن غلبت السيئات 

تسّلم كتابه بيساره.

إىل هذا احلد ال يبدو هناك إشكال عىل هذا الفرض، لكن السؤال: ما هو مصي 
الشخص الذي غلبت حسناته سيئاته أو عىل العكس، وهل سيكون األّول من أهل 

اجلنة واآلخر من أهل النار؟

بالعيشة  مصيه  تصف  باليمني  الكتاب  تسليم  عن  تتحّدث  التي  اآليات  ظاهر 
الراضية أي اجلنة، والتي تتحّدث عن تسليم الكتاب بالشامل تصف مصيه بالنار. يف 
حني أّن هذا احلكم ال ينسجم مع اآليات الداّلة عىل املحاسبة عىل مجيع األعامل سيئة 
كانت أم حسنة، وهذا احلكم ينسجم أكثر مع اإلحباط والتكفي الذي أخذ به املعتزلة 

وباملوازنة التي أظهرنا ضعفها يف الصفحات السابقة. 

تربير العاّلمة الطباطبائي:

يقّدم العاّلمة الطباطبائي ثالثة تفاسي أو تربيرات يف اعتباره لليد اليمنى واليرسى 
كناية: »املقصود من اليمني والشامل مها اجلنبتان القوية والضعيفة لإلنسان أو اليدين 
املقصود  أّن  البدهيي  ومن  والشقاء،  السعادة  بجنبتي  أو  اجلنبتني،  بتلكام  املرتبطتني 

ليست اليدان اليمنى واليرسى كام يتصّور أهل الظاهر وغيهم«]]].

استعامل »بيمينه« بدل »ليمينه«:. 4

هنا  الباء  ومعنى  و(بِِشاَملِِه)   ( بَِيِمينِِه  كِتاَبُه  ُأوِتَ   ) اآلية:  تعبي  هو  األّول  دليله 

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، اإلنسان من البداية وحّتى النهاية: ص131.
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فسيكون  اليمنى  يده  وبسبب  بواسطة  كتابه  أعطي  »من  أي  الواسطة،  أو  السببية 
حسابه رسيعًا وسهاًل« ونوع عبارة »بيمينه« يدل عىل أّن كتاب املؤمنني بسبب يدهم 
أصحاب  من  كانوا  وألّنم  وميمنتهم،  سعادهتم  بسبب  كتاهبم  إعطاء  أي  اليمنى، 
امليمنة فسيقدم هلم الكتاب عن اليمني، كناية عن مقامهم ومكانتهم السامية. ويعطى 
اليرسى، أي إعطائهم كتاهبم بسبب شقائهم  اليسار بسبب يدهم  الكفار عن  كتاب 
وكونم من أصحاب الشامل. وال يعني أّن املؤمنني سيعطون كتاهبم بيدهم اليمنى. 
وإالّ لكانت اآلية هكذا: أويت كتابه ليمينه، والالم تعني ألجل، أي سيعطى الكتاب 

بيدهم اليمنى، يف حني أّن اآلية ليست كذلك]]]. 

قسم »وراء ظهره«:. 5

الدليل اآلخر الذي أورده العاّلمة الطباطبائي هي اآلية الرشيفة التي استعاضت 
عن اليد اليسار أو الشامل بتعبي آخر: (َمْن ُأوِتَ كِتاَبُه َوراَء َظْهِرِه) ]اإلنشقاق 10[، 

فيقول:

بَِيِمينِِه *  كِتاَبُه  ُأوِتَ  َمْن  ا  (َفَأمَّ الرشيفة:  اآليات  املطلب هي  »والشاهد عىل هذا 
ا َمْن ُأوِتَ كِتاَبُه َوراَء  ورًا * َوَأمَّ َفَسْوَف ُياَسُب ِحسابًا َيِسريًا * َوَينَْقلُِب إىِل َأْهلِِه َمْسُ
ظهره  وراء  عبارة  واستعملت  7ـ11[،  ]اإلنشقاق  ُثُبورًا)  َيْدُعوا  َفَسْوَف   * َظْهِرِه 
بدل الشامل، وهو دليل عىل أّن املقصود ليست اليد اليرسى، ألّن وراء ظهره ال تعني 

ذلك]]].

آية ( َيْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأناٍس بِإِماِمِهْم ):. 6

الدليل الثالث الذي أورده العاّلمة هو االستفادة من معنى الباء السببية يف اآلية: 
َوال  ْم  كِتاهَبُ َيْقَرُؤَن  َفُأولئَِك  بَِيِمينِِه  كِتاَبُه  ُأوِتَ  َفَمْن  بِإِماِمِهْم  ُأناٍس  ُكلَّ  َنْدُعوا  (َيْوَم 

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، اإلنسان من البداية وحّتى النهاية: ص 132.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، اإلنسان من البداية وحّتى النهاية: ص131ـ132.
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ُيْظَلُموَن َفتِياًل * َوَمْن كاَن ِف هِذِه َأْعمى َفُهَو ِف اآلِخَرِة َأْعمى َوَأَضلُّ َسبِياًل) ]اإلرساء 
71ـ72[.

ويوضح العاّلمة الطباطبائي فيقول:

»يف هذه اآلية يقول: إّنه تعاىل يدعوهم بإمامهم، ومل يقل إلمامهم أو إىل إمامهم، 
ٍة  ُأمَّ (ُكلُّ  فقال:  املقصودة  هي  الوساطة  تكن  مل  عندما  »إىل«  لفظة  استعمل  حني  يف 
بأمر  نفيهم  تعني  باإلمام  الدعوة  فإّن  )بكتاهبا(. وعليه،  يقل  )ومل  ا  كِتاهِبَ إىِل  ُتْدعى 

إمامهم، وهو غي الدعوة إىل الكتاب«]]].

ويؤكد )العاّلمة( أّن املراد من اليمني هو اليمن والربكة وإمام احلق، واملراد من 
اليد  املقصود  وليس  والشقاء.  والشؤم  والالمباركة  الاليمن  هو  الشامل  أو  اليسار 
لذكرها  جمال  ال  فرضيته،  إلثبات  ُأخر  شواهد  )العاّلمة(  وذكر  واليرسى.  اليمنى 

ها هنا. 

7. النظام األخروي تكويني:

ينسجم  اليرسى  أو  اليمنى  باليد  وتسليمها  املدونة  بالصحيفة  الكتاب  تفسي  إّن 
مع النظام الدنيوي ألّن حماكمها اعتبارية، أّما نظام اآلخرة، وحساهبا وجزاؤها فهو 
للتعاليم  واالعتباري  الظاهري  التفسي  مع  يتالءم  ال  ما  وهو  التكويني،  السنخ  من 
وصورهتا  اإلنسان  أعامل  هي  الكتاب  من  املقصود  كان  لو  ألّنه  ذلك  األخروية، 
ووجه  إنسان،  بيد  االعامل  تلك  كّل  تسليم  طريقة  تبيان  لكان  القيامة،  يف  املتجسمة 
فلسفة ذلك أمر غي ممكن. وقد أرشنا يف الصفحة السابقة إمجاليًا إىل تكوينية اجلزاء 

األخروي، وسيأيت تفصيل ذلك يف الفصل القادم. 

]]]-نفس املصدر: ص132.



243الفصل الرابع: الشبهات المتعلقة بالقيامة والحشر

• الشبهة التاسعة ـ كيفية تكلم أعضاء البدن وشهادتها:	

حتّدث القرآن الكريم يف آيات عّدة عن وجود شهود يف يوم القيامة مثل: اهلل تعاىل، 
األنبياء، املالئكة:

(َفإَِلْينا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ اهللُ َشِهيٌد َعىل ما َيْفَعُلوَن )]يونس 46[.

(َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلافِظنَِي * كِرامًا كاتِبنَِي * َيْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن) ]االنفطار 10ـ12[.

(َوَيْوَم اْلِقياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيدًا ) ]النساء 159[.

ومن الشهود: أعضاء بدن اإلنسان مثل: اليد، الرجل، العني، اجللد فكّلها تنطق 
بأمر اهلل حسب رصيح اآليات:

(َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسنَُتُهْم َوَأْيِديِْم َوَأْرُجُلُهْم باِم كاُنوا َيْعَمُلوَن) ]النور 24[.

ُمنا َأْيِديِْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم )]يس 65[. (اْلَيْوَم َنْختُِم َعىل َأْفواِهِهْم َوُتَكلِّ

(َحتَّى إِذا ما جاُؤها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َوَأْبصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم باِم كاُنوا َيْعَمُلوَن 

ُلوِدِهْم ِلَ َشِهْدُتْم َعَلْينا قاُلوا َأْنَطَقنَا اهللُ الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ َشْ ٍء َوُهَو َخَلَقُكْم  * َوقاُلوا جِلُ
ٍة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن) ]فصلت 20ـ21[. َل َمرَّ َأوَّ

يعرفون  عندما  ألّنم  ذلك،  وكيفية  اجلامد  اجلسم  تكلم  إمكانية  حول  الشبهة 
اإلنسان يف الدنيا، يقّسمونه إىل جزئني: نفس ذات شعور ووعي، وبدن فاقد لإلدراك 
ذلك  من  أكثر  بل  شعور؛  ذات  البدن  أجزاء  مجيع  أّن  فيبدو  اآلخرة  يف  أّما  والعلم. 

تصبح قادرة عىل التكّلم أيضًا. وهو ما ال يتالءم مع عنوان اجلامد.

يف  الدنيوي  البدن  عني  )عودة  اجلسامين  املعاد  لوازم  من  فإّن  ذلك،  عىل  عالوة 
البدن  ألن  ذلك  التكّلم،  عن  وعجزهم  وأعضائه  البدن  شعور  عدم  هو  اآلخرة( 
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أيضًا،  واملعاد كذلك  املحشور  البدن  تكون صورة  أن  وينبغي  للعلم،  فاقد  الدنيوي 
لتصدق عليه العينية.

إشارة إىل اآلراء:

هناك آراء عّدة حول كيفية تكّلم أعضاء البدن يف يوم القيامة:

1. النطق بقدرة اهلل:

العلم والشعور.  أّنا فاقدة لصفة  العلامء عند توصيفهم للجوامد يعتقدون  أكثر 
وأّن أعضاء البدن مشمولة هبذا احلكم، وأّن تكلمها يف يوم القيامة سيكون بقدرة اهلل 
تعاىل الذي سيمنحها تلك القدرة، فيخلق فيها القّوة والبنية التي متّكنها من النطق. 

وطرح املفرّسون ثالثة وجوه من النطق خالل تفسيهم لآليات املتعلقة به:

»أحدها: أّن اهلل تعاىل يبنيها بنية يمّكنهم النطق هبا والكالم من جهتها. الثاين: أن 
يفعل اهلل تعاىل يف هذه البنية كالمًا يتضمن الشهادة، فكأّنا هي الناطقة. والثالث: أن 

جيعل فيها عالمة تقوم مقام النطق بالشهادة«]]].

مثال ذلك: املعجزات التي حصلت لألنبياء كتسبيح احلجر واحلىص بأمر النبي 9.

2. إجياد النطق ف األعضاء عرب اهلل:

أّن اهلل ال يترّصف يف أعضاء البدن؛ بل إّنه ينطق العضو بإجياد النطق فيه، فيبدو يف 
الظاهر أّن العضو يتكّلم.

3. النطق كناية:

هذا اجلواب عىل خالف اجلوابني السابقني اللذين محال النطق عىل معناه الظاهري، 

]]]-الشيخ الطويس، التبيان يف تفسي القرآن: ج7، ص423.
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فاعترب أّن النطق ليس ظاهريًا؛ بل فرّسه كناية، أي إّن اهلل تعاىل خيلق يف أعضاء البدن 
وتقوم  النطق  يشبه  بام  العالمة  هذه  وتفيد  السؤال،  عىل  جوابًا  تظهر  خاّصة  عالمة 

مقامه.

بحث وحتليل:

العالّمة الطباطبائي خالل حتليله هلذه الردود الثالث يشي إىل نقطة دقيقة يف معنى 
الشهادة:

»وشـهادة األعضـاء أو القـوى يوم القيامـة ذكرهـا وإخبارها ما حتملتـه يف الدنيا 
مـن معصيـة صاحبهـا، فهـي شـهادة أداء ملـا حتملتـه. أو التحّمـل يف الدنيـا حـني 
العمـل. كـام لـو جعـل اهلل هلا شـعورًا ونطقـًا يـوم القيامـة، فعلمـت ثّم أخـربت بام 
علمتـه، أو أوجـد اهلل عندهـا صوتـًا يفيـد معنـى اإلخبار من غي شـعور منهـا به، مل 
يصـدق عليـه الشـهادة، وال متّت بذلـك عىل العبد املنكـر حجة وهو ظاهـر، وبذلك 
يفسـد قـول بعضهـم: إّن اهلل خيلـق يـوم القيامـة لألعضاء علـاًم وقدرة عـىل الكالم، 
فتخـرب بمعـايص صاحبهـا وهو شـهادهتا. وقـول بعضهم: إّنـه خيلق عندهـا أصواتًا 
يف صـورة كالم مدلوله الشـهادة. وكذا قـول بعضهم: إّن معنى الشـهادة داللة احلال 

عىل صـدور معصيـة كذائية منهـم«]]].

4. النطق والشهادة احلقيقية لألعضاء:

نطق  أّنه  عىل  وشهادهتا  اإلنسان  أعضاء  نطق  فرّسوا  والفالسفة  املفرّسين  بعض 
حقيقي وشهادة حقيقية، وتوضيح ذلك بالنقاط اآلتية:

أ( إمكان العلم ف اجلوامد:

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج17، ص378.
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العرفاء وأكثر الفالسفة املسلمني يعتقدون أّن كّل املوجودات من إنسان وحيوان 
ونبات ومجاد متتلك شعورًا ومعرفة إهلية]]].

الصوت  وأمواج  النور  وجود  مثل:  خمتلفة،  مراتب  واإلدراك  الشعور  هلذا  لكن 
برتّددات  أّن اإلنسان يسمع األصوات  الدقيقة هي  النقطة  املختلفة.  الرتّددات  ذات 
حمّددة، وهو عاجز عن سامع ترّددات األصوات األدنى واألعىل، يف حني أّن بعض 
احليوانات تسمع تلك األمواج. ينقل أّن القرود تسمع حركة طبقات األرض، فتعلم 

بحصول الزالزل قبل ظهورها عىل السطح، فتغادر منطقة اخلطر. 

وبام أّن معرفة النوع اإلنساين وشعوره حمدودة باملعارف ذات العرض املشرتك، هلذا 
فإّن اإلنسان عاجز عن معرفة املعارف التي ما دونه مثل: وجود النبات واجلامد. والتي 
الكامل.  اإلنسان  احلكم  هذا  من  ويستثنى  كاملالئكة.  املجّرد  الوجود  مثل:  فوقه  ما 
وعليه ليس هناك دليل عىل فقدان املعرفة والعلم عند سائر املوجودات األخرى؛ بل 

تبقى يف حد اإلمكان.

اعرتاف بعض علامء الفيزياء بوجود الوعي عند املادة:

فيزياء  علامء  بعض  أدرك  للذرة(  املركزية  )النواة  الكوانتوم  فيزياء  تطّور  مع 
الفيزيائي  بوهم(  )ديفيد  فمثاًل  واجلوامد.  املادة  يف  ورسيانه  وعي  وجود  الكوانتوم 
عند  الوعي  بوجود  ورّصح  أّكد  لندن  بجامعة  الكوانتوم  فيزياء  يف  والبارز  املعارص 
الذرات النووية، واعترب أّن تقسيم العامل إىل موجود حي وآخر غي حي ال معنى له]]].

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج1، ص118 و ج7، صص153 و235/ السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي 

مثل حمي  والعرفاء  املتأهلني  مثل صدر  الفالسفة  بني  الرأي  اختالف يف  امليزان: ج17، ص381. هناك 
الدين ابن العريب حول كيفية وجود املعرفة يف اجلوامد. صدر املتأهلني يعترب أّن منشأ معرفة اجلوامد هو 
العقل ورب النوع املرتبط هبا، حّتى إذا انقطعت العلقة املذكورة فقد اجلامد املعرفة. أّما العرفاء فقد عّدوا 

أّن املعرفة ممتزجة بذات اجلوامد.
]]]-نقل مايكل تالبوت نظرية )بوهم( فقال: »يعتقد بوهم أّن هناك وعيًا وإدراكًا دقيقًا لدى املادة مع األجسام 
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ب( تأييد العلم لضبط وحفظ اآلثار واالنعكاسات املادية ف اجلوامد:

هل  السؤال:  هذا  حينها  وطرحنا  قرون،  ثالثة  قبل  ما  إىل  العودة  لنا  تسنّت  لو 
يمكن تسجيل الصوت والصورة لإلنسان ولسائر احلوادث يف رشيط تسجيل وفيلم 
أو قرص مدمج؟ فسنسمع جوابًا بالنفي. لكن اليوم مع تطّور العلم التطبيقي اّتضح 
أّن املادة ذات احلجم الصغي يمكنها أن ختّزن مئات بل آالف الصور واألفالم، وأن 

تعيد عرضها بعد سنوات كام هي.

األمواج الصوتية واملصّورة يمكن ختزينها يف املادة، لكن اإلنسان كان عاجزًا قبل 
ثالثة قرون عن إعادة عرضها، واليوم بعد أن حصل اإلنسان عىل هذه التقنية يكتشف 
يف  املخزنة  األصوات  باستعادة  عنده  األمل  ويزداد  ونظامًا،  جديدًا  جهازًا  يوم  كّل 

األشياء من القرون املاضية.

اكتشف علامء الفيزياء خالل العقود املاضية وجود ذاكرة يف بعض األجسام، أي 
إّن األجسام إضافة إىل ردود الفعل التي تصدرها يف مقابل الفعل، فإّنا متتلك ذكاًء 
وذاكرة متّكنها من العودة إىل شكلها السابق بعد تغّيه. وأطلق علامء الفيزياء وصف 
بوهلر(  )ويليام  الدكتور  اكتشف  عندما  حصلت  األوىل  املرة  عليها.  الذكية«  »املواد 
 .[[[»55 »نيتنيول  معدن  1960م  عام  ويل(  )فردريك  الشهي  الفيزيائي  بمساعدة 

املتكّونة منها، وهناك عالمة عميقة قائمة عىل نظم غي مسترت، ففي كّل ذرات املادة وعي وإدراك بدرجات 
البالزما لبعض خصائص األشياء احلّية... ويقول بوهم: حّتى احلصاة  خمتلفة، ولعل ذلك بسبب محل 

فهي حّية بنحو خاص« )مايكل تالبوت، عامل اهللوغرافيك، ترمجة داريوش مهرجوئي: ص66ـ67(.
]]]-رضا باكنجاد، أّول جامعة وآخرنبي: ج4، ص32/ نقاًل عن: حممد باقر رشيعتي السبزواري، املعاد يف 

العقل والدين: ص256. نظر 
من األمور األخرى التي تثبت صحة هذا االدعاء قصة اإلبريق املرصي، فعندما عثر يف مرص عىل إبريق   
فخار مصنّع قبل مخسة آالف عام ونقله إىل متحف بريطاين، وبينام كان اخلرباء منشغلون بدراسة اجلوانب 

الفنية كانوا يديرونه عىل جهاز، فصدرت    =
أّن صانعه كان  مفادها  بنتيجة  والتحقيق خرجوا  البحث  مّدة من  برتّدد خاص، وبعد  منه أصوات غناء     =
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واليوم يستخدم الفيزيائيون هذه التقنية بشكل واسع يف جمال صناعة خاليا العظام يف 
علم معاجلة العظام والكسور، واألسالك النورية الذكية نيتينول يف تقنية االتصاالت.

عال اهلولوغرافيك:

يف  الوعي  وجود  عن  الكشف  مهمة  ونظرياته  وتقنياته  اهلولوغرافيك  علم  توىّل 
املادة، وختزين احلوادث فيها، واستعادهتا، وبموجب ذلك، فإّن أصغر يشء يف العامل 
طوال  اخلوارق  ذوي  من  الناس  بعض  واستطاع  كّله.  العامل  معلومات  عىل  حيتوي 
التاريخ أن يشاهدوا حوادث ذلك الزمان كفيلم ثالثي األبعاد من خالل الرتكيز عىل 

جسم حمّدد]]].

احلديثة،  العلمية  االكتشافات  عن  بعيدًا  وتأّمل  دقة  نظرة  الطبيعة  إىل  نظرنا  إذا 
واملباين  األصول  ختزين  بل  املعلومات؛  ختزين  عىل  وقدرة  معرفة  هناك  أّن  فسنجد 
جني  مثل  جّدًا  صغية  ذرة  يف  بل  اجلسم؛  يف  املستقبيل  للجسم  واملصيية  احلياتية 
الظاهري  السلوك  كليات  خزنت  قد  اجلني  هذا  ففي  اإلنسان.  عند  الكروموزم 
وتظهر  االبن،  هو  مستقبيل  إنسان  والد  باسم  وتفاصيله  اإلنسان  وشكل  والباطني 

تلك الصفات املخزنة عىل املولود طوال األشهر والسنوات تدرجييًا.

أو إذا نظرنا إىل بذرة شجرة أو وردة، نجد أّن مجيع صفات تلك الشجرة أو الوردة 
قد أودعت فيها، لتظهر فيام بعد يف الشجرة اجلديدة أو الوردة اجلديدة.

يديره بنفس هذه الرسعة وكان يغني، وعندما أدير بنفس الرسعة لكن باإلجتاه املعاكس صدر عنه ذلك 
نفسه. الصوت 

يشبه  دوار  جهاز  عىل  املاء  كوز  وضعوا  إّنم  تقول  أجنبية  مقالة  عن  البازركان  مهدي  املهندس  ونقل   
الكوز، هذه اخلطوط هي  أوجدهتا خشبة صانع  التي  الدقيقة  الصوت من اخلطوط  الغرامافون فخرج 
التي كانت ختزن تلك األصوات. )مهدي بازركان، الطريق الذي عربناه: ص124/ مرتىض املطهري، 

ص325(. ج1،  املؤلفات:  جمموعة 
]]]-سيأيت توضيح ذلك يف الفصل األخي خالل بحث جتّسم األعامل يف نظر العلم التطبيقي.
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والصوت  واخلواص  الصفات  ختزين  وقابلية  شعورًا  للجامد  أّن  يبدو  وعليه، 
والصورة واآلثار، لكن اإلنسان مل يصل إىل تلك التقنية حاليًا، لكنّها سهلة وممكنة عىل 
اهلل القادراملطلق وخالق الوجود كّله، ويف القيامة جيعل تلك القابلية ظاهرة وفعلية يف 

أعضاء بدن اإلنسان، فتبدي كّل ما حفظته وخزنته من أعامل اإلنسان.

ج( داللة األدلة النقلية عىل وجود العلم ف اجلامد:

بعد اإلشارة إىل إمكانية وجود املعرفة لدى اجلامد يف نظر العقل والعلم، نستعرض 
حصول ذلك يف املنظار النقيل:

تشي األدلة النقلية عىل وجود املعرفة والشعور ورسايتهام يف مجيع األشياء، واآلية 
التالية رصحية وشفافة يف إثبات املّدعى:

بَِحْمِدِه  ُيَسبُِّح  إاِلَّ  ِمْن َشْ ٍء  َوإِْن  فِيِهنَّ  َوَمْن  َواألَْرُض  ْبُع  السَّ امواُت  السَّ َلُه  (ُتَسبُِّح 
ُه كاَن َحلِياًم َغُفورًا )]اإلرساء 44[. َولكِْن ال َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ

النقطة الدقيقة هي أّن الدالئل املذكورة تؤكد بشفافية أّن اإلنسان ال يدرك شعور 
نفي  يمكن  بل  املعرفة؛  عدم  عىل  دلياًل  ليس  هذا  اإلدراك  عدم  لكن  وعلمه،  اجلامد 

وجود معرفة وشعور لدى اجلامد بنفس رتبة اإلنسان.

واجلامد  اإلنسان  يف  اجلاري  والعلم  واختالفها  الشعور  مراتب  تعّدد  خالل  من 
لنا حقيقته وملسنا  لبانت  للجامد شعور  لو كان  تقول  التي  الشبهة  يظهر ضعف هذه 
املوجودة يف  واآلثار  املعرفة  ندرك سوى  أّننا ال  اإلشارة  جرت  كام  ذلك ألّنه  آثاره، 
رتبتنا، وبسبب جهلنا ألصل املعرفة عند اجلوامد نجهل آثارها املعرفية أيضًا، وجهل 

األثر ليس دلياًل عىل عدم وجوده]]]..

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج17، ص382.
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األدلة والشواهد عىل وجود الوعي عند أعضاء البدن:

اإلنسان،  بدن  أعضاء  ذلك  ومن  اجلامد  عند  والشعور  العلم  وجود  اتضاح  بعد 
اّتضحت مسألة نطقها وتكّلمها، ذلك ألّننا عندما عرفنا أّن اجلامد ومن ذلك أعضاء 
البدن يف الدنيا مّطلع عىل أعاملنا وسلوكنا، وأّن هذه املعرفة ختزن يف جسمها اجلامد، 
ذلك  ونتيجة  قراءهتا،  وإعادة  استخراجها  ويمكن   »YYYY« املعلومايت  التعبي  وحسب 
أّن أعضاء البدن تكون يف يوم القيامة كاملواقع اإللكرتونية تفتح كّل ملفاتنا وأعاملنا 
وتعرضها، وهو النطق احلقيقي، ذلك ألّن النطق والكالم بوصفه مصطلحًا هو عبارة 
ذلك  تقّوي  اآلتية  والشواهد  الضمي.  يف  ما  إظهار  أو  الباطني  املحتوى  إظهار  عن 

وتدعمه:

أ( معنى الشهادة:

الشهادة  معنى  أّن  سابقًا  ذكر  الشهادة،  معنى  دّقة  هو  الوجه  هذا  عىل  دليل  أّول 
يرتبط باإلدراك والتحّمل الواعي ألصل الفعل الذي يشهد عليه. وبالنسبة إىل هذا 
البحث فإّن شهادة األعضاء إّنام تكون باملعنى الدقيق للكلمة عندما تكون األعضاء 

شاهدة عىل أعامل اإلنسان يف الدنيا، وهذا فرع من وجود العلم يف األعضاء.

ب( اعرتاض اإلنسان عىل شهادة األعضاء:

الدليل اآلخر هو ظاهر اآليات التي خترب بنطق األعضاء وتكّلمها وشهادهتا. ومن 
مجلة ذلك أّن اإلنسان يعرتض عىل شهادهتا، فتجيب األعضاء عليه:

ُلوِدِهْم ِلَ َشِهْدُتْم َعَلْينا قاُلوا َأْنَطَقنَا اهللُ الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ َشْ ٍء )]فصلت  (َوقاُلوا جِلُ
.]21

ويعلم من اعرتاض اإلنسان أّن األعضاء تشهد حقيقة ضّده، ما يدفعه لالعرتاض 
عليها.
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ج( قبول شهادة األعضاء:

النقطة األخرى هي قبول شهادة األعضاء، وهو دليل آخر عىل حصول الشهادة.

د( نسبة اإلنطاق إىل اهلل:

الدليل اآلخر هو أّن األعضاء تؤكد أّن نطقها أي: إظهار األمر الباطني والشهادة 
ضد اإلنسان وإعادة تصوير أعامل اإلنسان يف يوم القيامة إّنام هو بأمر إهلي. واإلنطاق 

واإللزام بالنطق هو من أجل كشف أمر باطني وإظهاره.

هـ( وجود النطق عند كّل األشياء:

األمر اآلخر الذي ورد يف اآلية السابقة هو تربير األعضاء لنطقها وشهادهتا ضد 
صاحبها هو بتأكيدها أّن كّل األشياء ستنطق بقدرة إهلية.

و( وجود احلياة ف كّل وجود أخروي:

مّر معنا يف فصل تبيان اآلراء حول املعاد اجلسامين، ويف رأي احلكمة املتعالية ورد 
بالتفصيل أّن أصل الوجود األخروي خيتلف عن الوجود الدنيوي، نحيل القارىء إىل 
ذلك الفصل. وأحد وجوه االختالف هي مسألة وجود احلياة ورسيانا يف األجسام 

األخروية]]] حسب اآلية اآلتية:

كاُنوا  َلْو  َيواُن  احْلَ َي  هَلِ اآلِخَرَة  اَر  الدَّ َوإِنَّ  َوَلِعٌب  ٌو  هَلْ إاِلَّ  ْنيا  الدُّ ياُة  احْلَ هِذِه  (َوما 
َيْعَلُموَن)]]] ]العنكبوت 64[.

تتحّدث اآلية هذه بشفافية عن احلياة األخرى التي تشمل أعضاء البدن أيضًا. ووجود 

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج4، ص790.

]]]-اآلية تركز عىل اآلخرة وإثبات حياهتا، ومن الواضح أّن إثبات اليشء ال يعني نفي ما عداه، أي عدم وجود 

حياة يف املوجودات الدنيوية، ذلك ألّن اآليات األخرى أثبتت حياة اجلامد. الفرق هو أّن حياة اجلامد أمر 
جمهول عندنا يف الدنيا لكنّه سيكون أكثر ظهورًا يف اآلخرة، لذلك أكدت اآلية عىل احلياة األخروية.
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احلياة بدوره يتفّرع عنه وجود العلم والشعور، وهو ما يكفي للشهادة بشكل كامل.

مالحظة: 

يّتضح من املطالب السابقة كيفية شهادة الشهود اآلخرين كاألماكن واألزمنة]]]:

(إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم باِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن ) ]لقامن 15[.

ُث َأْخباَرها * بَِأنَّ َربََّك َأْوحى هَلا ) ]الزلزلة 4ـ5[. دِّ (َيْوَمئٍِذ حُتَ

وحاصله أّن كّل هؤالء الشهود حيرشون يوم القيامة ليشهدوا عىل أعامل اإلنسان 
يف الدنيا، ملا لدهيم من شعور وعلم، وملا خّزن فيهم من معلومات.

•  الشبهة العارشة: الرصاط جرس أدق من الشعرة وأحّد من السيف:	

حتّدثت عّدة آيات عن وجود طريق ورصاط فوق جهنم يسقط عنه أهل النار أو 
ينحرفون عنه، فيسقطون يف جهنم: 

وا الَِّذيَن َظَلُموا َوَأْزواَجُهْم َوما كاُنوا َيْعُبُدوَن * ِمْن ُدوِن اهللِ َفاْهُدوُهْم إىِل  (اْحرُشُ
ُْم َمْسُؤُلوَن )]الصافات22ـ24[. ِصاِط اْلـَجِحيِم * َوِقُفوُهْم إِنَّ

َقْوا َوَنَذُر  ي الَِّذيَن اتَّ ُننَجِّ (َوإِْن ِمنُْكْم إاِلَّ واِرُدها كاَن َعىل َربَِّك َحْتاًم َمْقِضيًّا * ُثمَّ 
الظَّاملنَِِي فِيها ِجثِيًّا )]مريم 70ـ71[.

وأشارت الروايات إىل تفاصيل ذلك اجلرس والرصاط عىل جهنم، ويدل ظاهرها 
عىل وجود جرس فوق جهنم أو داخلها، وأّن هذا اجلرس أدق من الشعرة وأحّد من 

السيف، وأّن عىل مجيع البرش عبوره]]].

أّما الشبهة والسؤال فهو: أّوالً ـ هل وضع اهلل جرسًا فوق جهنم ليشّكل معربًا إىل 

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص455/ والسيد حممد حسني الطباطبائي، اإلنسان من البداية 

إىل النهاية: ص152.
]]]-راجع: حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج8، الباب22، ص64 وما بعدها.
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اجلنة؟ وثانيًا ـ هل عرض ذلك اجلرس أدّق من الشعرة وأحّد من السيف؟

وإذا كان الرّد باإلجياب، فتطرح أسئلة أخرى مثل: ملاذا يمّر طريق اجلنة من النار؟ 
إىل احرتاق حّتى  الطريق، وسيؤدي ذلك  يردوا هذا  أن  ويف هذه احلالة عىل اجلميع 
من ال ذنب له. ثّم هل يستطيع أحد أن يميش فوق طريق أو جرٍس هبذه اخلصوصيات 

)أدّق من الشعرة وأحّد من السيف(؟

بحث وحتليل:

هناك نقاط عّدة لتوضيح هذه األسئلة والرّد عليها:

1. التفسري الظاهري واملادي للصاط ووصفه:

والقنطرة  القرآن، واجلرس  الرصاط يف  واملفرّسين]]] محلوا معنى  املتكلمني  بعض 
عند  النار  وأهل  الكفار  أّن  واعتقدوا  واملادي]]].  الظاهري  املعنى  عىل  الروايات  يف 
من  وأحّد  الشعرة  من  )أدّق  اجلرس  هذا  خصوصيتي  فإّن  الرصاط،  عىل  عبورهم 
السيف( وتوقفهم عليه بسبب احلساب واإلجابة عىل األسئلة حسب اآلية: (َوِقُفوُهْم 

ُْم َمْسُؤُلوَن ) سيؤّدي هبم إىل السقوط يف جهنم. إِنَّ

لكن عند عبور أهل اجلنّة فسيصبح الرصاط عريضًا ويسهل العبور عليه بسبب 
حسناهتم، ويمّرون فوقه كالربق والرعد من دون تأخي.

]]]-بام أّنه ليس لدّي استقراء جلميع آراء املتكلمني والفالسفة لذلك مل أستخدم مصطلح كّل أو أكثر؛ بل إّن 

اختالف وعدم  دلياًل عىل وجود  يشّكل  ـ  ـ سيمّر ذكرمها  الدين  قدماء علامء  بني  رائجني  رأيني  وجود 
املعاد:  املسلمني )سيدان،  اتفق عليه علامء  األّول  الرأي  بأّن  اتفاق، ذلك خالفًا إلدعاء بعضهم  وجود 

ص91ـ95(.
ص32/  األخبار:  معاين  الصدوق،  الشيخ  ص70/  اإلمامية:  دين  يف  االعتقادات  الصدوق،  ]]]-الشيخ 

االعتقادات:  تصحيح  ص79/  الرشندايب:  واعظ  تصحيح  املقاالت،  أوائل  نعامن،  بن  حممد  بن  حممد 
الشيخ  ص108/  ج5،  املفيد:  الشيخ  مؤلفات  سلسلة  ص49/  الصدوق:  عقائد  رشح  ص108/ 
نصي  اخلواجه  ص530/  الذخية:  املرتىض،  السيد  ص222/  االعتقادات:  يف  االقتصاد  الطويس، 

ص33. والنهاية:  البداية  الطويس، 
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حسب الروايات وأعامل الناس يمكن تقسيمهم إىل ثالثة أقسام:

القسم األّول هم املعصومون والذين ال ذنب هلم، هؤالء حسب الروايات يعربون 
الرصاط كالربق اخلاطف.

العبور،  يف  فيتأخرون  متوسط،  بمستوى  ذنوب  لدهيم  الذين  الثاين  القسم 
ويتكبدون العذاب بام يتناسب مع حجم ذنوهبم وثقلها.

القسم الثالث هم الذين ذنوهبم ثقيلة كالكفر والرشك فيسقطون يف جهنم.

2. تأويل وصف الصاط:

يأخذ )الشيخ املفيد( باملعنى الظاهري واملادي للرصاط، لكنّه يعترب أّن وصفه بأّنه 
الروايات  إّن  أي  والتشبيه.  الكناية  منه  املقصود  السيف  من  وأحّد  الشعرة  من  أدّق 
الكفار، لذلك جرى توصيفه  سعت إىل تشبيه ومتثيل خطر ذلك اجلرس وهوله عىل 

هبذا الشكل:

»واملراد بذلك أّنه ال يثبت لكافر قدم عىل الرصاط يوم القيامة من شّدة ما يلحقهم 
هو  الذي  اليشء  عىل  يميش  كالذي  عليه  يمشون  فهم  وخماوفها،  القيامة  أهوال  من 
أدّق من الشعرة وأحّد من السيف، وهذا مثل مرضوب ملا يلحق الكافر من الشّدة يف 
عبوره الرصاط، وهو طريق إىل اجلنة وطريق إىل النار يسي العبد منه إىل اجلنة، ويرى 

من أهوال النار«]]].

نظرة إىل الرأيني:

الرأيان املذكوران حيمالن الرصاط عىل املعنى الظاهري، أي: عىل . 1

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج8، ص70ـ71/ تصحيح االعتقادات: ص89. بعد استعراضه لرأي 

الشيخ املفيد يعترب الشيخ املجليس أن تأويل املفيد غي الزم، وأّن تأويل الظواهر الكثية من دون رضورة 
غي جائز.
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وجود جرس مادي فوق جهنم، هو أمر ممكن، وأّن وجود الذنوب يؤّدي 
السقوط  إىل  أو حّتى  والنار،  العذاب  وبتبع ذلك حتمل  التوقف عليه  إىل 
الروايات يمّرون عليه  الذين ال ذنب هلم فإّنم حسب  أّما  يف نار جهنم. 

بالربق اخلاطف خلفتهم وامتالكهم احلسنات.

ويعود دليل هذين الرأيني وصحتهام إىل املبنى االعتباري للجزاء . 2
األخروي. وسيأيت يف الفصل القادم البحث يف صحة ذلك أو سقمه خالل 

تبيان نظرية فلسفة اجلزاء األخروي.

حّلل بعض العرفاء فلسفة وجود جرس عىل جهنم، واعتربوا أّن . 3
ال فائدة منها. فالسيد حيدر اآلميل العارف الشيعي الشهي فرّس الرصاط 

بالتوحيد فقال:

»واحلق أّن اجلرس املمدود هو التوحيد املمتد عىل متن جهنم الرشك وظلامته التي 
الرصاط  عىل  العبور  أّن  منصف  لبيب  عاقل  كّل  يعرف  وأيضًا  احلقيقية.  النار  هي 
املوعود عىل الوجه الذي هو مقّرر يف أوهام العوام بأّنه )جرس ممدود عىل متن جهنم( 
ليس فيه فائدة، ألّن العابرين عليه إّما أن يكونوا من األنبياء واألولياء واملؤمنني أو ال. 
فإن كانوا منهم، فهم من أهل اجلنة، فال حيتاجون إىل العبور عليه، ألّن عبورهم ال 
يزيد شيئًا يف ثواهبم وال يف درجتهم. وإن كانوا )العابرون( غيهم فهم إّما أن يكونوا 
كفارًا أو ال. فإن كانوا منهم، فهم أيضًا ال حيتاجون إىل العبور عليه، ألّنم من أهل 
النار، وعبورهم ال ينقص شيئًا من عذاهبم. وأّما إن كان )العابر عىل الرصاط( مؤمنًا 
فاسقًا غي تائب وال مشّفع يف حّقه، فال بّد له أيضًا من النار، فال فائدة يف عبوره عليه. 
فتثبت هبذه الدالئل العقلية أّن الرصاط املستقيم هو التوحيد احلقيقي املتقّدم ذكره ال 

غي، وهذا هو املطلوب«]]].

]]]-السيد حيدر اآلميل، جامع األرسار: ص95ـ96.
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فإّن وجود جرس ظاهري ووضعه  أيضًا،  أّن اهلل تعاىل حكيم وأفعاله حكيمة  بام 
فوق جهنم أمُر غي حكيم، لذلك ال بّد من تفسي ذلك وتأويله.

3. التفسري باحلجج واألدلة:

الظاهري  )املعنى  املختارة  رؤيتهم  األخية  القرون  متكلمي  معظم  استعرض 
قّلة  أو  القائل  يدل عىل ضعف ذلك  ممّا  آخرون«  »قيل« و»قال  بـ  مقرونة  للرصاط( 
والرباهني  باحلجج واألدلة  الرصاط  تفسي  يتبنّى  آخر  قوالً  بذلك، وذكروا  القائلني 
التي تثبت حقانية الدين وتعاليمه. واعتمد تعبي »قيل« أيضًا يف بعض املصادر مقرونًا 
املحّقق  يقول  فمثاًل  اآلخر،  الرأي  الظاهري )اجلرس( ودّعم  بمعناه  الرصاط  بتفسي 

احليّل: 

إّنه جرس يمّر عليه إىل اجلنة، وهذا ممكن. غي أّن  »والرصاط طريق احلق، وقيل 
التأويل األّول يدل عليه قوله تعاىل: ( إِنََّك مَلَِن اْلـُمْرَسلنَِي * َعىل ِصاٍط ُمْسَتِقيٍم ) 

أي عىل دين احلق«]]].

وكتب )فاضل املقداد(:

»فقيل جرس بني اجلنة والنار يمّر عليه«]]].

يف حتليل ذلك ينبغي اإلشارة إىل أّن اآليات والروايات الناظرة إىل الرصاط تقّسمه 
أخروي.  قسم  وإىل  واألئمة(  األنبياء  والرشيعة،  الدين  )التوحيد،  دنيوي  قسم  إىل 
مبنى  دون  ومن  الظاهر  خالف  هو  الدنيوي  عىل  وتفسيه  األخروي  القسم  ومحل 
ودليل. فضاًل عن ذلك، فإّن وجود الروايات املتعّددة نّصت أّن الرصاط هو الرصاط 

األخروي، وهو ما يضعف النظرة السابقة.

]]]-املحّقق احليّل: املسلك يف أصول الدين: ص140.

]]]-فاضل املقداد، اللوامع اإلهلية: ص426.
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الدنيوي  الرصاط  تثبيت  هو  والروايات  اآليات  مقتىض  فإّن  أخرى،  وبعبارة 
اإلمكان،  عند  بينهام  اجلمع  بل  اآلخر؛  وطرد  أحدمها  إثبات  وليس  واألخروي، 

وسيأيت توضيح ذلك يف الرقم مخسة.

4. تفسري الصاط باملعايص: 

بعض املؤلفات الكالمية فرّست الرصاط باألعامل الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ 
يف يوم القيامة، وكأّن اإلنسان املذنب يمّر عليها، ويتأّخر فيها بسبب كثرة الذنوب: 

»قيل هو األعامل الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ هبا كأّنه يمّر عليها ويطول املرور 
عليها بكثرهتا ويقّل بقّلتـها«]]].

هذه الرؤية أيضًا حرصية، ألّنا تنفي الرصاط الدنيوي)التوحيد، الدين، الرشيعة 
واالدالء عليها( وهو ما يستفاد من ظاهر اآليات والروايات. عالوة عىل ذلك، فإّن 
اآليات  لظاهر  مناٍف  والذنوب  الرديئة  باألعامل  وحرصه  املستقيم  الرصاط  تفسي 
اجلميع  عىل  ينبغي  بحيث  اجلميع،  عىل  األخروي  الرصاط  تعّمم  التي  والروايات 

العبور منه.

5. تفسري الصاط بأعامل اإلنسان وظهورها ف اآلخرة:

بعض الفالسفة والعرفاء فرّسوا الرصاط بنظرة عرفانية، نشي إىل حاصلها: يعتقد 
هؤالء أّن نفس اإلنسان يف مسي عودهتا إىل اهلل هي يف حال سي وحركة، هذا السي 
وتلك احلركة حيتاجان إىل رصاط. والتوحيد والرشيعة وهداهتا يعني األنبياء واألئمة 

يشّكلون حركة اإلنسان يف اخلارج. هذا الطريق هو مسار خارجي وكيّل. 

»واحلّق أّن اجلرس املمدود هو التوحيد املمتد عىل متن جهنم الرشك وظلامته«]]].

]]]-فاضل املقداد، اللوامع اإلهلية: ص426.

]]]-السيد حيدر اآلميل، جامع األرسار: ص95.
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قسيم  وهو  دنيوي،  رصاط  هو  للروايات  تبعًا  الرصاط  هذا  أّن  آخرون  واعترب 
الرصاط األخروي]]].

مساره  يف  نفسه  يضع  بأن  نفسه  باإلنسان  يرتبط  األخروي  والرصاط  الطريق 
القّوتني  أي:  اإلنسان،  قّويت  بإكامل  الرصاط  هذا  مثل  يف  الدخول  ويتعّلق  وعليه. 
أن  املعرفة  مقام  ويف  والعقلية  النظرية  قّوته  ظّل  يف  اإلنسان  وعىل  والعملية.  العقلية 
يتعّرف بداية عىل أصل الرصاط املستقيم بجميع أبعاده وأضالعه، وهو أمر صعب. 
معرفة حقيقته  أّن  التشبيه:  باب  من  القول  يمكن  لذا  املعرفة درجات خمتلفة،  وهلذه 

أصعب من السي عىل جاّدة أدّق من الشعرة.

وطّيه  فيه  السي  ويكون  معرفته،  بعد  املستقيم  الرصاط  طي  هي  الثانية  املرحلة 
من  النفس  يمنع  أن  العميل  العقل  وعىل  والعملية.  العقلية  بالقّوة  ميسورًا  عمليًا 
وتعديلها،  والفكرية  والشهوية  الغضبية  القّوة  انحرافات  ومن  والتفريط  اإلفراط 
لتتزّين باألخالق والكامالت اخلالدة، ويمنعها من السقوط يف هّوة الذنوب والنار. 
شّبهته  وقد  كامل،  بنحو  صعب  وهو  وتعديل،  عميل  جانب  فيه  الطريق  هذا  طي 
الروايات بأحّد من السيف، ألّن اإلنسان بمجرد أن يغفل وال يلتفت سيخرج عن 
مسار اإلعتدال، ويقع يف مصيدة التفريط أو اإلفراط، كالسيف احلاّد الذي يقطع يد 

اإلنسان برمشة عني.

وبعبارة أخرى، فإّن لّب االختالف يف اجلوابني املذكورين يعود إىل اختالف املبنى 
يف رشح العذاب األخروي. والقائلون بأّن العذاب األخروي اعتباري يعتقدون أّن 
اهلل تعاىل قد خلق جهنم يف القيامة، ونصب فوقها جرسًا وجعله معربًا إىل اجلنة حسبام 

ورد سابقًا.

]]]-فاضل املقداد، اللوامع اإلهلية: ص426/ املال نعيام عريف الطالقاين، منهج الرشاد يف معرفة املعاد: ج3، 

ص222. وسيأيت أّن الرصاط األخروي ظهوره أخروي، لكن منشأه ومبدأه دنيوي.
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من ناحية ثانية، فإّن القائلني بأّن العذاب تكويني يعتقدون أّن جهنم واجلنة مها 
أعامل اإلنسان، واألعامل هي التي تصنعهام، وإذا كان هناك من جرس فوق جهنم فإّن 

صنعه ووضعه وكيفيته تعود إىل أعامل اإلنسان.

أشي  وقد  أعامله.  هي  لإلنسان  الواقعي  والرصاط  الطريق  فإّن  الصورة  هبذه 
سابقًا إىل أّن الذنوب تتمّثل بالنار والعذاب، واحلسنات تتمّثل بصوراللذائذ والنعم 
قد  هذه  وجهنم  وجهنم،  والنار  والسيئات  واحلسنات  املستقيم  الرصاط  الدنيا.  يف 
الدنيا. وللتخلص من جهنم والوصول إىل اجلنة ال  أحاطت بذات اإلنسان يف هذه 
ليست  القيامة  فإّن جهنم يف  بّد من وجود جرس، هذا اجلرس هي احلسنات. وعليه، 
اعتبارية بل تكوينية، وهي الصورة املتمثلة للسيئات. ويف الناحية األخرى توجد اجلنة 
وهي عبارة عن احلسنات. وليتمكن اإلنسان من بلوغ مقصده األساس )اجلنة( عليه 
النار، والسبيل إىل ذلك هي أعامل اإلنسان  يتغلب عىل  أن  أن يعرب من جهنم، أي: 
النار. ويعود  السقوط يف  ينجينا من  الذي  بمنزلة اجلرس  فقط، ودورها هو  الصاحلة 
تاريخ بناء هذا اجلرس إىل ما قبل اآلخرة، أي: إىل الدنيا وحياة اإلنسان الذي حييك 

خيوط جرس نجاته يف صقع نفسه بأعامله احلسنة يف الدنيا.

املسافة  السائر،  الطريق،  أركان:  أربعة  إىل  بحاجة  احلركة  أّن  ذكر  ممّا  يّتضح 
الطريق هي أعامل اإلنسان، والسائر هو اإلنسان،  إّن  واملتحّرك، وكّلها واحد. أي: 
واملسافة هي أبعاد أعامله وحجمها ووزنا، واملتحّرك هي نفس اإلنسان التي تتحّرك 

حركة استكاملية نحو نيل املقصد اإلهلي.

وإذا كان هناك إرصار عىل وجود جهنم يف اآلخرة، وأّن عليها جرس ممدود، يمكن 
القول جمددًا: باألعامل الصاحلة يصبح عبور اإلنسان عىل ذلك اجلرس سهاًل ورسيعًا 

كالربق، ويصبح عرضه أكرب )ورد توضيح ذلك يف اجلواب األّول(.
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دليل هذه الرؤية:

هي  القيامة(  يف  وظهورها  اإلنسان  بأعامل  الرصاط  )تفسي  األخية  الرؤية  أدلة 
نفس أدلة تكوينية العذاب األخروي التي وردت موجزة يف نقد الشبهات السابقة، 
القادم. فضاًل عن ذلك، هناك روايات تشي إىل وجود  الفصل  وسيأيت تفصيلها يف 

الرصاط يف الدنيا، نكتفي بإيراد واحدة منها: روي عن اإلمام احلسن 7 قوله: 

»والرصاط املستقيم هو رصاطان رصاط يف الدنيا ورصاط يف اآلخرة، فأّما الطريق 
املستقيم يف الدنيا، فهو ما قرّص عن الغلو، وارتفع عن التقصي، واستقام فلم يعدل إىل 
يشء من الباطل. والطريق اآلخر طريق املؤمنني إىل اجلنة الذي هو مستقيم ال يعدلون 

عن اجلنة إىل النار وال إىل غي النار سوى اجلنة«]]].

نذكر هنا آراء بعض القائلني هبذه الرؤية:

صدر املتأهلني:

يشي صدر املتأهلني إىل دور العقل النظري والعميل يف تشكيل الرصاط يف الدنيا 
وعبوره، ويؤكد أّن هذا الرصاط إّنام يظهر يف اآلخرة، فيستفيد منه كّل إنسان حسب 

شّدة يقينه وأعامله]]]. 

أّما صورته احلقيقية فهي صورة اهلداية واألعامل الدنيوية الصاحلة التي يصنعها 
اإلنسان:

»إعلم أّن الرصاط املستقيم كام قيل الذي أوصلك إىل اجلنة هو صورة اهلدي الذي 
أنشأته لنفسك ما دمت يف عامل الطبيعة من األعامل القلبية واألحوال، والتحقيق أّنه عند 
كشف الغطاء ورفع احلجاب يظهر لك أّن النفس اإلنسانية السعيدة صورة رصاط اهلل 

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج8، ص71.

]]]-صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية:ص288.
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املستقيم، وله حدود ومراتب إذا سلكه سالك متدرجًا عىل حدوده ومقاماته أوصله 
غائبة عن  األخروية  األمور  الدار كسائر  فهو يف هذه  اجلنة،  داخاًل يف  رّبه  إىل جوار 
األبصار مستورة عىل احلواس، فإذا انكشف الغطاء باملوت، ورفع احلجاب عن عني 
قلبك تشاهده، ويمّد لك يوم القيامة كجرس حمسـوس عىل متن جهنـم، أّوله املوقف 
صنعتك  أّنه  وتعرف  يشاهده،  من  ذلك  يعرف  اجلنة،  أبواب  من  باب  عىل  وآخره 

وبناؤك، وتعلم حينئٍذ أّنه كان يف الدنيا جرسًا ممدودًا عىل متن جهنم طبيعتك«]]].

الفيض الكاشان:

تبيني  يف  املالصدرا  عبارات  من  واستلهم  بالروايات،  الكاشاين  الفيض  متّسك 
املّدعى]]].

املعاصون:

إىل  نشي  التفسي،  هذا  أّيدوا  ومتكلمني  وعرفاء  فالسفة  من  املعارصين  أكثر 
اآلميل]]]  واجلوادي  اآلميل]]]  زاده  وحسن  اخلميني]]]  واإلمام  الطباطبائي]]]  العاّلمة 

وجعفر سبحاين]]].

مالحظة:

]]]-صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية: ص289.

]]]-حمسن فيض الكاشاين، علم اليقني: ج2، ص1179.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، اإلنسان من البداية حّتى النهاية: ص118.

إنسان  ولكّل  العامل،  ذلك  يف  باطنه  ويظهر  جهنم،  متن  عىل  الرصاط  ويعرب  املستقيم،  الرصاط  يف  ]]]-»كّلنا 

ص338(. اخلميني:  اإلمام  نظر  يف  )املعاد  اآلن«  عليه  ويسي  به  اخلاص  رصاطه 
والنهاية:  البداية  الطويس،  نصي  اخلواجه  و84/   81 رقم  ونكتة:  نكتة  ألف  اآلميل،  زاده  حسن  ]]]-حسن 

ص129.
]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج5، ص216.

]]]-جعفر السبحاين، املنشور اخلالد: ج9، ص348.
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نار  يف  السقوط  من  اإلنسان  وينجي  الرصاط  جرس  يضع  الذي  أّن  إىل  أرشنا 
جهنم هي حسنات اإلنسان يف الدنيا. قد تطرح شبهة أّن الروايات أّكدت عىل دور 
شفاعة النبي 9 واألئمة :، ووجود جواز عبور من النبي 9 أو أمي املؤمنني 

عيل 7 ]]]. وهو ما ال يتناسب مع املطلب السابق.

إىل نوع  أيضًا  يعود  العبور  الشفاعة وصدور جواز  أّن أصل  ونقول يف اجلواب: 
أعامل اإلنسان، وسيأيت توضيحه يف بحث الشفاعة.

شبهات الشفاعة:

أخربت اآليات والروايات املختلفة عن وجود الشفاعة )العفو عن الذنوب أو زيادة 
األجر لبعض الناس( يف يوم القيامة، ويقوم بالشفاعة اهلل تعاىل أو اإلنسان الكامل مثل: 

األنبياء، األئمة، الشهداء. ورغم األخذ بأصل الشفاعة تطرح الشبهات اآلتية:

• الشبهة الحادية عرش ـ الشفاعة عمل فيه متييز:	

أّمته،  لبعض   9 األعظم  الرسول  يشفع  فمثاًل  بعضهم،  تطال  الشفاعة  أّن  بام 
ويشفع أمي املؤمنني عيل 7 لبعض شيعته وينّجيهم من العذاب، بينام يرتك اآلخرون 
يف جهنم حلاهلم، وهذا عمل فيه متييز وفيه واسطة حسب تعبي الناس أو متييز ديني 

ومذهبي، وهو ما ال ينبغي أن يكون موجودًا يف حمكمة العدل اإلهلي يف القيامة.

بحث وحتليل:

اعتبارية  مباٍن متفاوتة يف  املذكورة سيكون خمتلفًا بسبب وجود  الشبهة  الرّد عىل 
اجلزاء األخروي أو تكوينيته.

أ( الرّد عىل الشبهة عىل أساس اعتبارية اجلزاء األخروي:

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج8، ص66.
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نحّلل الشبهة بداية عىل أساس االعتبارية:

1. توّقف الشفاعة عىل االستحقاق:

حقوق  وتضييع  واالنحياز  والواسطة  التمييز  تعادل  الشفاعة  أّن  بعضهم  يظن 
اآلخرين. ويظّن بعض العوام أّن كسب رىض اهلل وغفران الذنوب أمر صعب، لذا 
يتوسلون بالشفعاء. وبسبب هذا الفهم اخلاطىء للشفاعة يشكك منكرو اهلل بالعدل 
والربويب.  العبادي  التوحيد  مع  تتعارض  الشفاعة  أّن  التشّيع  خمالفو  ويعترب  اإلهلي، 
نابع من عدم اإلدراك الصحيح ملعنى الشفاعة. نشي ها هنا إىل  لكن هذا اإلشكال 

معناها الصحيح:

الثواب  بإعطاء  الذنوب، وأحيانًا  لغفران  ـ  ـ بوصفها مصطلحًا  الشفاعة  تعّرف 
بالشفاعة عىل  القائلون  والدرجة، لكنّها ليست مطلقة من دون قيد ورشط. ويؤكد 
وجود االستحقاق وأرضية الشفاعة لدى الشخص املشفوع له، بمعنى أّن الشفاعة ال 
تطال مجيع الناس؛ بل بعضهم لكن ليس بشكل اعتباطي ومن دون رشوط وأهلية؛ 

بل البّد من امتالك األهلية واللياقة:

»حقيقة الشفاعة وفائدهتا طلب إسقاط العقاب عن مستحق«]]].

مثاًل الطالب الذي يرتكب خطأ صغيًا ألّول مّرة، أو إذا كانت عالماته عىل احلافة 
كام يقال، ويكون بحاجة لعالمة أو عالمتني، فإّنه يطلب من معلمه أو من له مكانة أن 
يساعده. أو املجرم الذي ارتكب جرمًا خطأ أو يف حالة غضب، وليس جمرمًا حمرتفًا، 
ونادم حقيقة ممّا ارتكبه فرتاه يطلب من املظلوم وغريمه أو من القايض أن يعفو عنه، 

أو خيّفف من عقوبته.

لسبب  العفو  يكون  أخرى  حالة  ويف  املقرص.  أهلية  إىل  يشيان  املثاالن  هذان 

]]]-السيد املرتىض، رسائل املرتىض: ج2، ص273.
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اعتباري، أي ألّن املخطىء ينتسب إىل شخصية حمرتمة أو مكان حمرتم نافع، مثاًل ابن 
املعلم أو األستاذ، أو ابن خّي أو بطل وطني. ويرتكب جرمًا أو خطأ ألّول مّرة.

أو  املستحق  للطالب  عالمات  عّدة  إعطاء  أو  الطالب  عن  العفو  األمثلة  هذه  يف 
ختفيف احلكم عن اجلرم الصادر عن النافع تعتربه املحكمة أمرًا عقالئيًا مقبوالً. الشاهد 
عىل ذلك واملؤّيد له سية العقالء ووجود قاعدة العفو والتخفيف يف معظم حماكم العامل.

يقّسم  فمثاًل  واألهلية،  اللياقة  أساس  عىل  تتّم  القيامة  يوم  يف  الشفاعات  كّل 
العقوبة وزيادة  والتخفيف يف  العفو  ويتم  عّدة،  إىل درجات  القيامة  يوم  املذنبون يف 
األجر عىل أساس وزن احلسنات والسيئات، فيعفى عن ذوي السيئات القليلة رسيعًا. 
ويعفى عن األتباع احلقيقيني لألنبياء واألئمة كأمي املؤمنني عيل 7 واإلمام احلسني 
7 أرسع من الذين مل يتبعوهم أو مل يعرفوهم. وكذلك الكفار الذين قاموا بأعامل 

اخلي يف الدنيا فسيشملهم ختفيف العقوبة أو العفو أكثر من غيهم. 

اجلميع  عىل  ومفيض  فاعلية  وعّلة  كشافع  اهلل  من  واملغفرة  العفو  إعطاء  إّن  أي: 
بالتساوي وعىل السوية، لكنّه يف القيام بذلك وحتّققه فإّنه عالوة عىل كونه عّلة فاعلية، 
فإّن حتّقق عّلة القابلية ومقدماهتا رشط أيضًا]]]. فتلّقي الشفاعة من اهلل وباقي الشفعاء 

]]]-سأل أحدهم عامل دين عن عّلة كّل هذا الثواب واملغفرة ملن حيرض عزاء اإلمام احلسني 7 والبكاء عليه. 

فأجابه: افرتض أّن هناك ملكًا علق يف صحراء، وبعد مشّقة وإرشاف عىل اهلالك ويأس كامل استطاع 
العثور عىل كوخ إلنسان ال يمتلك إالّ نعجة يعتاش عىل حليبها. عندما رأى الوضع املؤسف لضيفه قام 
الرجل بصفته  الطعام وحتّسن وضعه، عندها أخرب  الضيف  فتناول  بذبح نعجته وقّدم شواءها لضيفه، 

بمكافأة. ووعده 
أليس من واجب امللك أن يكاىفء الرجل بأضعاف قيمة النعجة؟ فأجاب السائل: نعم عليه أن يكافئه   
بعّدة أضعافها. فأجابه العامل: لو كافأه امللك بقيمة ألف شاة فهو قليل، ذلك ألّن ضيفه قد قّدم له كّل ما 

يملك بإخالص ودون توّقع ليحفظ روح          =
=      ضيفه املجهول، وخرس كّل ما لديه، لذا عىل امللك أن يقّدم له كّل ما يملك ألّنه أنجاه.

اإلمام احلسني 7 خالل ثورته قّدم كل ما يملك من مال وأرواح وأهل بيت وحّتى ابنه الرضيع من   
عظيم. بجزاء  مسيته  ويكمل  ذكراه  حييي  من  وكاىفء  كافأه  تعاىل  اهلل  فإّن  لذلك،  اإلهلي،  الدين  حفظ  أجل 
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هذه  وجود  بمستوى  فإّنه  هلذا،  له،  املشفوع  الشخص  يف  ولياقة  قابلية  عّلة  تتطلب 
سيحرم  الالزمة  اللياقة  إىل  اإلفتقار  وعند  اإلهلية،  الشفاعة  رمحة  أمطار  تنزل  اللياقة 
اإلنسان من االستفادة من الفيض اإلهلي، متامًا كنتيجة املطر الذي هيطل عىل األرض 
الزراعية واألرض املاحلة والصخور بنفس املستوى، فستكون رغم تساوهيا مفيدة يف 

مكان ومرّضة يف أخرى أو غي نافعة.

2. تقسيم الشفاعة إىل مقبولة ومردودة:

ممّا ذكر يمكن تقسيم الشفاعة كليًا إىل قسمني:

وتعرّبعنها  الشفاعة،  إلعطاء  القابلية  عّلة  ولديه  املؤهل،  املشفوع  تطال  شفاعة 
)الشفاعة  القابلية  علة  اىل  املفتقر  املشفوع  وشفاعة  والعادلة.  الصحيحة  بالشفاعة 

املردودة وغي العادلة( ونتيجتها عدم شموله بالشفاعة.

من الواضح أّن شفاعة الشفعاء من اهلل واألنبياء واألئمة جتري وترسي عىل القسم 
األّول، بينام القسم الثاين ال تشمله شفاعة أي شافع ال اهلل وال املعصومني، ألّنه يفتقر 

إىل األرضية وعّلة القابلية وعّلة الفاعلية]]].

من هنا يتضح مقصود اآليات التي يدل بعضها عىل وجود الشفاعة والشفعاء يف 
القيامة، وينفي بعضها اآلخر وجود الشفاعة. فالتي تثبت وجودها تنبىء عن الشفاعة 

املقبولة، والتي تنفي وجودها تنبىء عن الشفاعة املردودة.

ب( جواب الشبهة القائمة عىل أساس تكوينية اجلزاء األخروي:

فيام يأيت نبنّي نقد الشبهة القائمة عىل أساس تكوينية اجلزاء األخروي:

الشفاعة مرتبطة بملكات اإلنسان وتكميلها:

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج1، ص246ـ261.
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جرت اإلشارة يف مواضع متعّددة من الكتاب أّن أكثر الفالسفة والعرفاء فرّسوا 
العذاب والثواب األخروي عىل أّنه تكويني وليس اعتباريًا، وعىل هذا األساس فإّن 

الشفاعة تنال املبنى املذكور.

اإلنسان  صميم  من  وينبع  يأيت  اآلخرة  يف  والعذاب  الثواب  أّن  هؤالء  ويعتقد 
سيئة  أو  حسنة  من  اإلنسان  أعامل  أّن  سابقًا  وذكر  وجوده.  خارج  من  وليس  وذاته 
امللكات  هذه  وهيئات،  ملكات  إىل  املامرسة  مع  تتحّول  النفس  صقع  يف  وتسجيلها 
امللكات واهليئات  فإّن  دقيقة،  النعم األخروية. وبعبارة  أو  العذاب  واهليئات تشّكل 

تتجّسم عذابًا أو تنعاًم.

فاألعامل احلسنة من قبيل: الصالة واإلحسان إىل الغي وحمبة الناس وعىل رأس 
ذلك اإلنسان الكامل كاألنبياء واألئمة : تتمّثل بصور مجيلة، وينجو حاملها النجاة 

من النار بمقدار عمله وبالتناسب معه.

ذات الشخص املشفوع تتحّول بعمل الشفاعة )ظهور امللكات احلسنة( وتصبح 
أكمل، وبسبب تغّي املوضوع ال يشمله العذاب، ال أّن املوضوع السابق يبقى نفسه، 
لكنّه حكم متوّقف، عىل خالف القول باعتبارية العذاب والشفاعة حيث ال حيدث 
املشفوع  فإّن خروج  تعبي علامء األصول،  املشفوع. وحسب  أو حتّول يف ذات  تغّي 
من حكم العقاب يكون عىل أساس مبنى اعتبارية الشفاعة من باب التخصيص وعىل 

أساس تكوينيتها ومن باب التخّصص]]].

لتوضيح ذلك أكثر واإلطالع عىل القائلني هبذا األساس، نشي إىل بعض آرائهم:

صدر املتأهلني:

وامللكات  باآلثار  منحرصة  األخروية  واللوازم  اآلثار  أّن  املتأهلني(  )صدر  يبنّي 

]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، تفسي تسنيم: ج4، ص263ـ264.



267الفصل الرابع: الشبهات المتعلقة بالقيامة والحشر

التوحيد  صورة  مثل  باطنية  صور  وجود  هو  العذاب  صور  ارتفاع  وسبب  النفسية، 
واإلمامة: 

»بل إّنام يرتفع عنها ما هو نقص جلوهر فطرهتا اإلنسانية كاهليئات املظلمة والصور 
املؤذية املكتسبة التي تؤملها وتعّذهبا، لكن ال بامنع خارجي ومعّد خارج عن ذاهتا كام 
يف الدنيا، فإّن اآلخرة ـ كام علمت ـ ليست بدار إعداد واستعداد من خارج؛ بل بامنع 

ورافع داخيل هو نور التوحيد ولوازمه من النبوة واإلمامة واملعاد«]]]. 

نفسه  من  إليه  يصل  إّنام  فهو  أحد،  كّل  إىل  واآلالم  اللذات  من  يصل  ما  »فكّل 
بوسيلة ذاته من جهة العلل الذاتية، ال من جهة األسباب العرضية والعلل االتفاقية 
األَْسباُب  هِبُِم  (َوَتَقطََّعْت  تعاىل:  قال  القيامة،  يوم  مسلوبة  منقطعة  لكونا  الكونية، 
واألسباب  القيامة،  يف  مسلوبة  واالتفاقية  العرضية  األسباب   ...]166 )]البقرة 

الذاتية الداخلية ثابتة«.

الشفيع  أّن  )املالصدرا(  يرّصح  األخروية  لألمور  التكويني  لألصل  تبيينه  وبعد 
وهي  النبي،  مثل  وحمبته  الشفيع  صورة  من  النفس  يف  املندرجة  اهليئة  هي  احلقيقي 

توجب جذب نور الرمحة اإلهلية واستحقاقها والنجاة من العذاب:

وأمور  ذاتية  أسباب  إىل  يرجع  القيامة  يوم  الشفاعة  باب  يف  ورد  ما  مجيع  »إّن 
برسالته  بحقيقته واالعرتاف  اإليامن  أّن  الرسول9 شفيعًا  فإّن معنى كون  داخلية، 
النار، واملؤّثر يف  النفس، هبا يستحق لنور الرمحة والنجاة من عذاب  يوجب هيئة يف 
أمرًا منفصاًل عن  9، وليست  به  العارفة  النفس  النبي احلاصلة يف  الشفاعة صورة 

ذات املؤمن. وكذا احلال يف سائر الشفعاء واألخاّلء يوم الدين«]]].

أّن  ويعترب  للشفاعة،  والنافية  املثبتة  اآليات  بجمع  يقوم  األساس،  هذا  وعىل 

]]]-السيد جالل الدين األشتياين، رشح زاد املسافر: ص341.

]]]-صدر املتأهلني، تفسي القرآن الكريم: ج3، ص323.



المعاد 268

مقصود اآليات املثبتة هي الشفاعة الواقعة يف صقع النفس عرب امللكات احلسنة. وأّن 
مقصود اآليات النافية هي الشفاعة عرب العلل اخلارجية والعرضية]]].

الفيض الكاشان:

توّسط  أو  بواسطة  الذنوب  مغفرة  بأّنا  العلامء  بعض  عن  نقاًل  الشفاعة  عّرف 
املقربني من مقام الربوبية، وذّكر يف تبيانا أّنه يف حال وجود عالقة متينة بني اإلنسان 
لفقدان  الذكر، واحلزن واالغتامم  التبعية، كثرة  املحبة،  الدنيا مثل: شّدة  والشفيع يف 
القلب،  يف  النورانية  توجب  األعامل  هذه  ميرّسة.  الشفاعة  تصبح  الدنيا  يف  الشفيع 

وبتبع ذلك املغفرة وازدياد الدرجة والقرب اإلهلي:

»فإّن ذلك كّله يصي سببًا لتنوير القلب والقرب من اهلل عّز وجل، ومها بعينهام 
مغفرة للذنوب وزيادة يف الدرجات. وإّنام حصال بوسيلة ذلك الشفيع، بل بوسيلة 
قربه من اهلل عّز وجل، وهذا معنى اإلذن من اهلل، فلو مل تكن هذه املناسبة ملا حتّققت 

اإلذن ومل حتصل الشفاعة«]]].

العاّلمة الطباطبائي:

اعترب أّن اجلزاء األخروي تكويني، وفرّس شفاعة الشفعاء عىل أّنا ترّصف نفس 
اإلنسان الكامل كالنبي يف نفوس الضعفاء واملحتاجني للشفاعة )املشفوعني( والتي 

تؤّدي إىل ذهاب اهليئات الرذيلة والظلامنية والعذابية من نفس املشفوع:

»فبعض النفوس وهي النفوس التامة الكاملة كنفوس األنبياء : وخاّصة من 
هو يف أرقى درجات الكامل والفعلية وساطة يف زوال اهليئات الشقّية الردّية القرسّية 
الشفاعة  هي  وهذه  قرسًا،  لزمها  إذا  السعداء  من  دونم  ومن  الضعفاء،  نفوس  من 

اخلاّصة بأصحاب الذنوب«]]].

]]]-نفس املصدر: ص322.

]]]-حمسن فيض الكاشاين، علم اليقني يف أصول الدين: ج2، ص1197.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج1، ص183ـ184.
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ويفرّس الشفاعة يف مكان آخر بأّنا تبديل ذنوب املشفوع باحلسنات، ما يؤّدي إىل 
تغّي موضوع )اإلنسان املذنب( إىل موضوع آخر )اإلنسان املحسن الذي ال ذنب له( 

ويرتفع العقاب]]].

طبيعة  إّن  إذ  وسالمته،  البدن  صحة  إىل  )العاّلمة(  يشي  أكثر  توضيحه  وخالل 
البدن هي قدرته عىل الدفاع عن نفسه يف مواجهة األمراض وامليكروبات، لكنّه حيتاج 
أحيانًا إىل أدوية خارجية لتقّوي مقاومة خاليا البدن، ويف كلتا احلالتني فإّن املقاومة 

من فعل البدن نفسه]]].

األستاذ املطهري:

حتّدث العاّلمة املطهري يف كتابه القيم )العدل اإلهلي( عن الشفاعة بلغة واضحة 
دليل  يرّد  ومل  فيها.  الفالسفة  آراء  يورد  أن  دون  من  قارئ،  كّل  تناسب  وبسيطة 

املالصدرا؛ بل قال بصعوبة املسألة:

يعّمم  فهو  احلديد...  سورة  تفسي  يف  والعلمي  اللطيف  بيانه  املتأهلني  »لصدر 
الذاتية  الغايات  ومسألة  االتفاقية  والعلل  الذاتية  العلل  مسألة  ويطرح  البحث، 
والغايات بالعرض، ويدخل البحث يف كيفية تعيني العلل االتفاقية ملصي يشء يف هذا 
العامل أحيانًا )العامل الذي ال خيتّص باملجتمع البرشي( أو حيرم شيئًا ما من الوصول 
إىل الغاية الذاتية، ويصل إىل الغاية بالعرض فقط، لكن عامل اآلخرة بعيد عن تأثيات 
العلل اإلتفاقية. وبام أّن مستوى البحث عاٍل جّدًا، نمتنع عن رشحه وبسطه، ونحيل 

أهل الفضل إىل بيان صدر املتأهلني يف مواضع خمتلفة من تفسيه«]]].

السيد جالل الدين األشتيان:

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، اإلنسان من البداية إىل النهاية: ص174.

]]]-نفس املصدر، ص175.

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج1، ص262.
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»الشفاعة ثابت مسّلم... فالشفاعة نتيجة ألسباب وعلل ذاتية وداخلة يف وجود 
الشخص املشفوع له«]]].

األستاذ جوادي اآلميل:

يتصّدى الشيخ اآلميل يف تفسيه بالتفصيل والرشح للشفاعة وأقسامها، وخالل 
رشحه للشفاعة التكوينية يقول إّنا تصبح ممكنة بصورتني: »تكميل قابلية املشفوع« 
أحيانًا،  املشفوع  قابلية  تكميل  دور  الشفيع  ويؤّدي  الفاعلية«  العّلة  فاعلية  و»بسط 

وبسط اإلفاضة اإلهلية يف أحيان أخرى]]].

ويعترب أّن الشفاعة تغّي وحتّول يف نفس املشفوع، وخروجه من شمول العقاب هو 
من باب التخّصص وليس التخصيص]]].

وحول ما إذا كانت الشفاعة يف اآلخرة تكوينية واعتبارية أيضًا، يؤكد )اآلميل( أّن 
هناك آيات كثية تطرح الشفاعة الترشيعية أيضًا، لكنّه بعد ذلك مبارشة يقول:

»لكن قد ُيقال إّن ظهور الشفاعة يف املعاد يعود إىل الشفاعة التكوينية أيضًا، ذلك 
ألّن اآلخرة هي دار تكوين وليست دار اعتبار واتفاق، وأّن جزاء اآلخرة هو جزاء 

تكويني وليس اتفاقيًا«]]].

ويف مكان آخر ينفي النظام االعتباري الدنيوي يف اآلخرة، ويعترب أّن مباين احلكمة 
والعرفان مصونة يف هذه املقولة من أي قدح ونقد]]].

]]]-السيد جالل الدين اآلشتياين، رشح عىل زاد املسافر: ص343/ الفيض الكاشاين، مقدمة أصول املعارف: 

ص359.
]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، تفسي تسنيم: ج4، صص210 و212.

من  القابل  فيه  خيّلص  بعمل  يقوم  الشفيع  إّن  أي:  القابل،  لقابلية  تتميم  احلقيقة  يف  هي  الشفاعة  ]]]-»ماهية 

منه  يسلب  بحيث  املجرم  يف  وحتّول  تغيي  إجياد  تعني  الشفاعة  النصاب...  كامل  إىل  به  ويصل  النقص 
ص263ـ264(. املصدر:  )نفس  وشموله«  اجلزاء  قانون  من  ختّصصًا  وخيرجه  اجلزاء،  استحقاق 

]]]-نفس املصدر: ص218.

]]]-نفس املصدر: ص278ـ280.
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النتيجة وما حصل:

احلاصل هو أّن شفاعة اهلل وسائر الشفعاء ستكون عىل أساس وجود عّلة القابلية 
فستزداد  أكثر،  اإلنسان  احلسنة عند  امللكات  كانت  وإذا  الشفيع.  الشفاعة يف  وأرضية 
أرضية الشفاعة أيضًا. وإذا كان اإلنسان يف الدنيا عىل عالقة أو حمبة خاّصة بإنسان كامل 
ويلتزم  دومًا  فيذكره   7 احلسني  واإلمام   7 عيل  املؤمنني  أمي  أو  حممد9  كالنبي 
بنصائحه ووصاياه، أو يشارك يف مراسم العزاء عىل اإلمام احلسني 7 مثاًل، فستؤّثر هذه 
األعامل يف صقع النفس، وتتحّول إىل ملكات حسنة، وستظهر يوم القيامة عىل هيئة صور 
مجيلة ترافقه، وتقيض عىل امللكات وصور العذاب أو تضعفها، وبذلك ُيقال لقد شفع له 

اإلمام احلسني 7. يف احلقيقة الشفيع هي أعامل اإلنسان يف الدنيا لإلمام احلسني 7.

بعنايته،  املشفوع  سيشمل  القيامة  يف  الشفيع  إّن  القول  يمكن  أخرى،  وبعبارة 
أمي  حب  فمثاًل  الشفيع،  شفاعة  مع  متناسبة  ملكات  وجود  هو  ذلك  رشط  لكن 
املؤمنني 7 أو حّب اإلمام احلسني 7 يوجب اخللق التكويني للملكات والصور 
اجلميلة والنورانية يف النفس، وبتبع ذلك يصبح ذلك الفرد يف القيامة يمتلك أرضية 

أكثر لإلستفادة من عنايات ذينك اإلمامني اهلاممني.

جذبه  كان  كّلام  املغناطيس  كقطب  هي  ونورانيتها  النفس  ملكات  إّن  احلقيقة  يف 
أقوى استطاع أن جيذب قطع احلديد أكثر. والنفس كّلام كانت أقرب إىل اهلل وإىل باقي 
الكامل  اإلنسان  وبركات  اإلهلي  الفيض  نحوها  النسبة  بنفس  فستجذب  الشفعاء 

بصورة تكوينية.

عىل أساس هذه النظرة إىل الشفاعة، فليست الشفاعة خروج املشفوع من حكم 
ظل  يف  بل  التكويني؛  واجلزاء  املوىل  حكم  وتوّقف  التخصيص  باب  من  العذاب 
تعبي  وحسب  اجلزاء،  حكم  موضوع  من  وخترجه  املشفوع  قابلية  ترتّقى  الشفاعة 

األصوليني فإّن اخلروج هو من باب التخّصص وليس التخصيص]]].

]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، تفسي تسنيم: ج4، ص264.



المعاد 272

النكتة الدقيقة األخرى هي أّن إفاضة الفيض ومغفرة اهلل وشفاعة الشفعاء واحدة 
الشفعاء  رمحة  جذب  وأهلية  قابلية  لدهيم  ليست  الناس  بعض  لكن  الناس،  لكّل 
قابليته  النباتات كّل حسب  قابليتهم ضعيفة، كاملطر عندما تستفيد منه  أو  ونورهم، 

وسعته.

• الشبهة الثانية عرش ـ الشفاعة توجب التجرؤ والعصيان:	

يظن بعضهم أّن وجود الشفاعة والوعد هبا يف اآلخرة يدفع اإلنسان املذنب إىل 
التجري عىل ارتكاب املعايص. فالوعد بعفو اهلل وشفاعة املعصومني وسائر الشفعاء 

يزيد من أمل اإلنسان بغفران ذنوبه، ويمّهد األرضية الرتكاب الذنوب.

بحث وحتليل:

1. توّقف الشفاعة عىل وجود املقتىض واالستعداد: يّتضح جواب هذه الشبهة من 
وينقسامن  ليسا مطلقني،  والشفاعة  العذاب  فإّن  االعتباري،  املبنى  ما ذكر. وحسب 
إىل صحيح ومردود. أرشنا إىل أّن الشفاعة الصحيحة واملقبولة ترتبط بوجود قابلية 
استحقاق  سيمتلك  هل  اإلنسان  يدري  ال  أّنه  وبام  املشفوع.  ضمي  يف  واستحقاق 
القيامة أم ال، لذلك عليه أن يبني عىل أساس عدم استحقاقه للشفاعة،  الشفاعة يف 

وبتبع ذلك ال يتجرأ عىل ارتكاب الذنوب. 

كذلك استنادًا إىل مبنى تكوينية الشفاعة يظهر ضعف الشبهة السابقة، ذلك ألّنه 
لتتمّكن من  لتتحّقق الشفاعة جيب أن متتلك ذات اإلنسان ملكات وهيئات نورانية 

جذب النور واملغفرة اإلهلية للشفعاء نحوها. 

وبعبارة أخرى، عىل اإلنسان أن يكون يف الدنيا يف مسار بّث أنوار الفيض اإلهلي 
والنجاح،  النصاب  حّد  عالماته  تبلغ  ومل  احتاج  إذا  حّتى  احلسنة،  أعامله  خالل  من 
يمكنه أن يبلغ املرتبة األعىل من خالل تأثي الشفاعة، وتسخي الشفيع يف النفس. يف 
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احلقيقة أّن الشفاعة يف كال املبنيني تؤّدي دور الدفع الرباعي وليس دور جهاز التعشيق 
)الغيار(.

2. اجلهل بمتعلقات الشفاعة: خالل طرح الشبهة افرتض أّن اهلل تعاىل منذ البداية 
قد وعد بالعفو والشفاعة يف كّل الذنوب بصورة قطعية، يف حني أّن النصوص الدينية 
ال تفيد ذلك أبدًا ألقوم بارتكاب الذنب وأنا مرتاح؛ بل خترب النصوص ببقاء موارد 

الشفاعة خفية]]].

فيهم  تتوّفر  للذين  الذنوب  بمغفرة  والوعد  الشفاعة  األمل:  تزرع  الشفاعة   .3
الرشوط ممّن ارتكبوا املعايص طوال عمرهم، تعيد األمل هلم ومتنحهم النشاط واحلياة 
السعيد، فتكون كاكتشاف عالج ملرض عضال والذي يعطي األمل  الطيبة واملصي 
األمل  هذا  فإّن  للشفاعة  اخلاّصة  الرشوط  بسبب  لكن  واعد]]].  بمستقبل  للمرىض 
ليس مطلقًا وال يكون من طرف واحد، ليؤّدي إىل التجري، ذلك ألّن الدين بتعاليمه 

حيافظ عىل اإلنسان بني اخلوف والرجاء.

إىل  أن يصل  قبل  اإلنسان  أّن  اآلخر هو  الرّد  الربزخ:  عال  العذاب ف  4. وجود 
القيامة والشفاعة املوعودة، سيبقى ملّدة مديدة يف عامل الربزخ ويتكّبد أنواع العذاب 
ولن تنفعه الشفاعة املوعودة، إذًا أمام اإلنسان املجرم يف العامل اآلخر أنواع العذاب 
التجري عىل  اإلنسان من  يمنع  بعد موته مبارشة، ووجود هكذا وضع  تنتظره  التي 

الذنب بذريعة الشفاعة.

تذكري:

ال  إّنم  إذ  الشفاعة،  حلقيقة  الناس  لعوام  اخلاطىء  الفهم  أنكر  ال  أنا  احلقيقة  يف 
يلتفتون إىل رضورة وجود رشوط وقابلية لدى املشفوع من ناحية، وغلو يف الشفعاء 

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج68، ص176.

]]]-عبداهلل جوادي اآلميل: تفسي تسنيم: ج4، ص270.



المعاد 274

من ناحية أخرى، ويعتقدون أّنم سينالون الشفاعة. لذا، قد تغلب كّفة األمل واملغفرة 
عندهم عىل كّفة اخلوف ما يؤّدي إىل جتّرهيم. لكن ذلك اإلشكال ال يطال أصل الدين، 

بل هو بحث يف الثغرات، وعىل علامء الدين أن يبّينوا للناس تعاليم الدين الواقعية.

• الشبهة الثالثة عرش ـ الشفاعة توجب ترك الجزاء العادل:	

الشفاعة يف املذنب تؤّدي إىل رفع العقاب والعذاب عنه. وهنا يطرح هذا السؤال 
وهو: هل أصل عقاب املجرم أمر عادل أم ظامل؟

وينسب  عادل،  فعل  ترك  إىل  يؤّدي  بالشفاعة  تركه  فإّن  عدالً،  العقاب  كان  إذا 
وكال  اهلل،  إىل  الظلم  نسبة  ذلك  فيلزم  ظلاًم،  العقاب  كان  وإذا  الشفيع.  إىل  الظلم 

اللزومني باطل، ونتيجتهام بطالن الشفاعة.

بحث وحتليل:

يف هذه الشبهة جرى حرص حكم الفعل بصفتي العدل والظلم، يف حني أّن هناك 
صورة ثالثة هي »الفضل واإلحسان« بمعنى أّن عقاب املجرم هو عني العدل، لكن 
العفو عنه ليس ظلاًم؛ بل هو إحسان وفضل ناشىء من جود صاحب احلق وكرمه. 
هذا الفهم واملعرفة البسيطة جاريان يف الدنيا أيضًا، وعادة ما يذكر العفو عن املذنب 
أولياء  عفو  هو  لذلك  البارز  واملصداق  واملديح،  بالتمجيد  احلق  صاحب  قبل  من 

املقتول عن حّقهم يف القصاص.

وبعبارة منطقية، فإّن القضية املنفصلة املذكورة )الشفاعة عدل أو ظلم( ترتبط بأّن 
العدل والظلم نقيضان، والنقيضان كاإلنسان وغي اإلنسان ال جيتمعان وال يرتفعان.

يف حـني أّن نسـبتهام هـي نسـبة التضـاد أو العـدم وامللكـة]]]. ولزومـه إمـكان 

اإلنسان  مثل  به،  اإلتصاف  قابلية  يمتلك  الذي  اليشء  إىل  ينسب  واإلبصار  العمى  مثل  وملكه  ]]]-العدم 

ال  وتغاير  اختالف  فهو  والسواد،  كالبياض  التضاد  أّما  أعمى.  للجدار  ُيقال  ال  لذا  والبصي،  األعمى 
يرتفعان. لكنّهام  جيتمعان 
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ثالـث  لـون  مثـل سـواد جسـم وبياضـه، ووجـود  ثالـث  رفعهـام ووجـود شـق 
كالسـمرة.

بالنسبة للبحث، فإّن رفع صفتي العدل والظلم أمر ممكن. وقد أرشنا إىل وجود 
وصف ثالث هو الفضل واإلحسان]]].

الشفاعة ف الربزخ أو القيامة؟

بعد اتضاح صحة الشفاعة وجرح شبهاهتا، يطرح بعضهم سؤاالً: هل ستتحّقق 
الشفاعة يف القيامة، أم تقع يف عامل الربزخ أيضًا؟

سأل  من  عن  روي  القيامة.  يف  الشفاعة  وقوع  عىل  الروايات  بعض  ظاهر  يدل 
اإلمام الصادق 7:

قال: قلت أليب عبداهلل 7: إيّن سمعتك وأنت تقول كّل شيعتنا يف اجلنّة عىل ما 
كان فيهم. قال: »صدْقُتَك كّلهم واهلل يف اجلنّة« قال: قلت جعلت فداك إّن الذنوب 
كثية كبار. فقال: »أّما يف القيامة فكلكم يف اجلنة بشفاعة النبي املطاع أو ويص النبي، 
ولكنّي واهلل أختّوف عليكم يف الربزخ« قلت: وما الربزخ؟ قال: »القرب منذ حني موته 

إىل يوم القيامة«]]].

من ناحية ثانية، هناك روايات أخرى خترب بنجاة بعض املذنبني من عذاب الربزخ 
كالعذاب عند االحتضار والقرب:

قال رسول اهلل 9: »حّبي وحّب أهل بيتي نافٌع يف سبعة مواطن أهواهلّن عظيمة: 
امليزان،  الكتاب، وعند احلساب، وعند  النشور، وعند  القرب، وعند  الوفاة، ويف  عند 

وعند الرصاط«]]].

]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، تفسي تسنيم: ج4، ص265.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج23، ص423.

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج27، ص158.
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من خالل تبيني ومجع هذين القسمني من األخبار يمكننا اإلشارة إىل مجاعتني: 

أ( ستكون الشفاعة األساس وبسعة خاّصة يف القيامة، لكن كام ورد معنا، 
أرضية  املشفوع  امتالك  إىل  حيتاج  ووقوعه  تكويني،  عمل  الشفاعة  فإّن 
الشفاعة  أصبحت  قليلة  املشفوع  ذنوب  كانت  إذا  لذا،  الزمة.  تكوينية 
يف عامل الربزخ ممكنة، لكن سيكون زمان شفاعته متفاوتًا، ويف حال عدم 
حسب  )القيامة(  البعيد  املستقبل  إىل  شفاعته  تتحّول  األرضية  وجود 

استحقاقه للشفاعة.

ب(  وهناك جمموعة أخرى برأيي تناهلا الشفاعة اإلمجالية يف عامل الربزخ 
أيضًا )بمعنى ختفيف العذاب من دون النجاة املطلقة منه ودخول اجلنة( 

أّما الشفاعة الكاملة أي: النجاة من أصل العذاب فستقع يف القيامة.

واجلدير بالذكر أّن املجموعتني قد جتتمعان، فبالنظر إىل مصالح املشفوع )اإلنسان 
يف  شفاعة  بعضهم  ينال  وظروفه  الشفاعة(  أرضية  يمتلك  الذي  الكافر  أو  املؤمن 
الربزخ، وبعض آخر يف القيامة. أو ينال بعض شفاعة فرد يف الربزخ، وبعض شفاعة 

يف القيامة.

األمر اآلخر هو هذا اجلهل يبقي اإلنسان بني اخلوف والرجاء، بحيث ال يطمئن 
إىل الشفاعة بعد املوت مبارشة، فال يتجرأ وال يقلل من التوسل، وال يتوقع العذاب 
األليم بصورة قطعية بعد االحتضار مبارشة، ألّنه قد تناله الشفاعة بعد موته مبارشة.



الفصل الخامس

اجلنة والنار



• الشبهة األوىل ـ مكان الجّنة والنار:	

اآلخرة  قبل  خملوقتني  كانتا  فإن  مكانام،  عن  هو  والنار  اجلنّة  حول  سؤال  أّول 
والقيامة كام ورد يف القرآن بأفعال املايض املتعّددة]]]. فأين مها يف هذا العامل؟

جواب الشبهة:

نجيب عىل السؤال األّول من الشبهة من منظاري )املتكلمني واحلكمة املتعالية(:

أ( مكان بعيد عن اإلنسان:

ثبت اليوم يف علم النجوم وجود سعة المتناهية من الفضاء الذي يضّم النجوم 
والكواكب التي ال تعّد وال حتىص عىل مسافات وفواصل بماليني السنني الضوئية، 

يرى اإلنسان أنوارها من بعد ماليني السنني من دون أن يعلم شيئًا عن عاملها.

وعىل هذا األساس، قد يقول قائل باملعاد اجلسامين متوساًل بالقدرة اإلهلية املطلقة: 
إّن مكان اجلنّة والنار هو يف الكواكب البعيدة عن األفق اإلنساين، وإّن اهلل تعاىل قد 
أوجد بقدرته الظروف املالئمة للحياة البرشية فيها، أو سيوجدها، لكن بام أّن شبهة 
تذكر هذه  مل  لذلك  البطلموسية،  اهليئة  قائمة عىل  اجلهات  بعامل حمّدد  العامل  انحصار 

الشبهة ال يف تقريرها وال يف جواهبا.

ب( عدم خلق اجلنّة والنار فعاًل:

أبو هاشم والقايض عبد اجلبار.  أمثال:  املعتزلة  املتكلمني ومنهم مجع من  بعض 

ُقوا  ]]]-األفعال املاضية مثل: »أعّدت«و»أعتدنا«و»أعّد« و»أزلفت« قد وردت مكّررة يف آيات عديدة مثل (َواتَّ

النَّاَر اّلتِي ُأِعّدْت لِْلَكافِِرْيَن)]آل عمران131، والبقرة24، وآل عمران 133، والكهف 102، والفتح6[ 
والتي يدل ظاهرها عىل حتّقق فعل اجلنّة والنار.
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يعتقدون أّن اجلنّة والنار املوعودتني يف القيامة مل ختلقا اآلن، وستخلقان يف القيامة من 
قبل اهلل تعاىل]]].

ويف معرض تربيرهم الستعامل األفعال املاضية التي يدل ظاهرها عىل اخللق الفعيل 
اعتربوا أّن استخدام فعل املايض جائز عرفًا وشائع يف احلديث عن احلوادث املستقبلية 
القطعية، مثاًل: يعد الكريم والسخي بأمٍر ما فيقول: جائزة غذائك جاهزة أو جّهزت، 
رغم أّن الغداء غي موجود عند كالمه ووعده. وقد استعمل اهلل تعاىل صيغة الفعل 
املايض يف اآليات املذكورة بسبب قطعية الثواب والعقاب يف القيامة وتأكيدًا لتحّققه.

ج( اجلنّة والنار انعكاس لتجّسم أعامل النفس:

استنادًا إىل نظرية صدر املتأهلني، فإّن مادة املعاد اجلسامين ختتلف عن املادة الدنيوية. 
ومّر معنا أّن عامل اآلخرة فاقد للامدة الفلسفية )القّوة واهليويل( وأّن املعاد احلقيقي هو 
نفس اإلنسان وأخالقه وأعامله وحركاته، وتقوم النفس بتجسيمها عىل هيئة عذاب 
أو لذائذ. أي: إّن اجلنّة والنار من السنخ املثايل وامللكويت موجودتني يف باطن اإلنسان، 

لكن اإلنسان غافل عنهام بسبب احلجب الدنيوية كام ورد يف القرآن الكريم: 

َك اْلَيْوَم َحِديٌد) ]ق 22[. (َلَقْد ُكنَْت ِف َغْفَلٍة ِمْن هذا َفَكَشْفنا َعنَْك ِغطاَءَك َفَبَصُ

تقرير آخر:

الوجود  عن  يتفاوت  األخروي  العامل  وجود  فإّن  املذكورة،  النظرية  إىل  استنادًا 
قّوة  يمتلك يف وجوده  للهيويل  فقدانه  بسبب  الدنيوي ويغايره، والوجود األخروي 
وكامالً أكثر، ووجودًا أوسع وأسمى من الوجود الدنيوي، لذلك ال تشمله أحكامه 
مثاًل  املتعّددة،  املادية  الوجودات  معلول  املكان  ألّن  ذلك  املكان،  لزوم  ذلك  ومن 
وجود كرتني عىل مكانني من الطاولة، فمن هذه اهليئة وإمكانية انتقاهلام وعدم مجعهام 

]]]-سعد الدين التفتازاين، رشح املقاصد: ج2، ص220/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج8، ص206.
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يف نقطة واحدة ومكان واحد ينتزع املكان]]]. فإذا افرتضنا حمااًل أّن كّل العامل والوجود 
منحرص يف كرة واحدة، عندها ال يمكن السؤال عن مكان تلك الكرة، ذلك ألّنه ليس 

هناك وجود مادي خارجها ليكون ذلك الوجود مكانًا الستقرارها.

لتقريب األمر أكثر نرضب مثاالً رياضيًا: 5=2+3 ال حتتاج إىل مكان خاص.

العنرصي  الوجود  مع  يتفاوت  اجلسامين  املعاد  فإّن  املتعالية،  احلكمة  وحسب 
والدنيوي، ومن ناحية أخرى، فهو من سنخ الوجود النفيس ويف ظل وجوده، لذلك 
ال ينبغي البحث عن مكان مادي له يف الدنيا، بل إّن مكانه موجود يف الباطن ويف نفس 

اإلنسان، وسعته متعّينة حسب أخالق النفس وملكاهتا:

الدنيا،  أّن للجنّة والنار مكانًا من جنس أمكنة هذه  »إّن حجتكم هذه مبنية عىل 
لكن أصل إثبات املكان عىل هذا الوجه للجنّة والنار باطل، فالشبهة منهدمة األساس 
اآلخرة  عامل  أّن  إليه  اإلشارة  مضت  ما  حسب  ذلك  يوّضح  وممّا  األصل،  منحسمة 
كام  مكان،  يف  يكون  ال  شأنه  هذا  كان  وما  جوهره،  من  يشء  عنه  خيرج  ال  تاٌم  عامل 
ليس ملجموع هذا العامل أيضًا مكان يمكن أن يقع إليه إشارة وضعية من خارجه أو 

داخله«]]].

ضمن تبيانم للمسألة، رضب بعض املعارصين مثاًل: موطن العلوم واملعلومات 
البرشية، فموطنها ليس يف اخلارج؛ بل يف باطن اإلنسان، وال يمكن حتديد مكان هلا]]].

صدر  نظرية  تقرير  يف  جاء  الذي  اجلسامين  املعاد  عن  املختار  الرأي  إىل  استنادًا 
جسامين  اآلخرة  يف  والعذاب  واجلنّة  البدن  فإّن  اجلسامين،  املعاد  مبحث  يف  املتأهلني 

]]]-راجع: صدراملتأهلني، األسفار: ج4، ص39/ ناية احلكمة، الفصل14، املرحلة 6.

صدر  و444/  ص379  واملعاد:  املبدأ  املتأهلني،  ص201ـ202/صدر  ج9،  األسفار:  املتأهلني،  ]]]-صدر 

و299. صص272  الربوبية:  الشواهد  املتأهلني، 
]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج5، ص242.
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ومن إنشاءات النفس، وسيتم يف القيامة. أّما اجلنّة والنار الربزخيان فهام من إنشاءات 
النفس يف هذه الدنيا، لكنّه يتحّقق من السنخ املثايل وليس املادي.

• الشبهة الثانية ـ فلسفة الخلق املسبق للجّنة والنار:	

أكثر علامء األشاعرة والشيعة يقولون بخلق اجلنّة والنار قبل القيامة أي بالتزامن 
والنار  اجلنّة  اهلل  خلق  ملاذا  السؤال:  هذا  يطرح  وهنا  املادية.  الدنيا  حياتنا  وجود  مع 
املاديتني يف القيامة رغم وجود عامل الربزخ وتوّقف الناس يف جنّة الربزخ وجهنمه؟ 

وهل خلقهام عمل لغو والعياذ باهلل؟

بحث وحتليل:

نقطتني  إىل  هنا  ونشي  السابقة،  الصفحات  يف  ورد  ممّا  السؤال  جواب  يّتضح 
أساسيتني عىل أساس وجود مبنيني لكيفية وجود اجلنّة والنار:

أ( استنادًا إىل مبنى املتكلمني )اعتبارية اجلزاء األخروي( فإّن اهلل قد خلق 
اجلنّة والنار وأوجد تشويقًا وحافزًا مضاعفًا للمؤمنني واملذنبني الكتساب 
الثواب وجتنّب العقاب، متامًا كاملعلم الذي جّهز اجلائزة ووضعها يف مرأى 

الطالب لتشجيعهم.

النقطة األخرى هي وجود العّلة عند اهلل وعدم وجود املانع أيضًا، ويف هذه احلالة 
)وجود العّلة وفقدان املانع( يتحّقق املعلول. أّما ما هي العّلة الغائية لذلك؟ إحدى 
العلل هو ما ذكر من تشجيع للناس وهتديد، كام إّن جهل اإلنسان بالعّلة واهلدف ليس 

دلياًل عىل العدم]]].

ب( استنادًا إىل مبنى احلكمة املتعالية، فإّن اجلنّة والنار الزم تكويني لعمل 

]]]-جعفر السبحاين، املنشور اخلالد: ج9، ص372.
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ومعه.  العمل  خالل  من  ذاتيًا  العذاب  أو  النعمة  تتحّقق  بحيث  اإلنسان 
فاجلنّة والنار مها يف الواقع الصورة الباطنية لعمل اإلنسان، وليستا منفصلتني 
عن عمل اإلنسان، من دون التوّقف عند خلق اجلنّة أو جهنم سابقًا أو يف 

املستقبل، ألّن هذا السؤال ينتفي تلقائيًا، فهو كالسؤال ملاذا رقم 4 مزدوج؟

• الشبهة الثالثة ـ فلسفة األبواب املتعّددة للجّنة والنار:	

َأْبواَب  (َفاْدُخُلوا  والنار:  للجنّة  متعّددة  أبواب  وجود  عن  الكريم  القرآن  أخرب 
َجَهنََّم خالِِديَن فِيها ) ]النحل 29[.

وذكرت آية أخرى وجود سبعة أبواب جلهنم: (َوإِنَّ َجَهنََّم َلـَمْوِعُدُهْم َأْجَِعنَي * 
َلـها َسْبَعُة َأْبواٍب لُِكلِّ باٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم) ]احلجر 43ـ44[.

وذكرت الروايات ثامنية أبواب للجنّة]]]. ويطرح هنا سؤاالن:

هل املقصود من العدد )8 للجنّة و7 جلهنم( هو املفهوم احلقيقي أ( 
له أو املقصود هو اإلشارة التي تعّدد األبواب وتنّوعها؟

واملمّرات؟ ب(  املداخل  هي  هل  األبواب؟  من  املقصود  هو  ما 
اجلنّة  تعّدد  هو  املقصود  أّن  أّم  عددها؟  فلسفة  هي  فام  كذلك  كانت  وإن 
والنار وتنّوعهام من حيث الكامل والنقصان، وهل للجنّة والنار مقامات 

ودرجات خمتلفة؟

بحث وحتليل:

اجلواب عىل الشبهة يرتبط بتبيان معنى »الباب« يف جهنم واجلنّة، وهناك تفاسي 
متعّددة، نذكرها بإمجال:

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج24، ص380 وج27، ص101.
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أ( حل الباب وعدده عىل املعنى الظاهري:

أي  القيامة،  مع  املتناسب  والكبي  احلقيقي  باملمر  الباب  فرّسوا  العلامء  مشهور 
املدخل واملعرب، واعتقدوا بأّن تعّددها بسبب تقسيم أهل اجلنّة إىل ثامنية فئات حسب 
فئة  كّل  قّسمت  ثّم  خاّصة.  لفئة  باب  كّل  وخّصص  أعامهلم،  ونوع  إيامنم  درجة 
والصاحلني  لألنبياء  األبواب  بعض  فكانت  جمموعات.  عّدة  إىل  الثامنية  الفئات  من 
والشهداء والصائمني هلم العبور والدخول منها. وهكذا األمر بالنسبة ألبواب جهنم 
السبعة. إذًا، ففي القيامة هناك ثامنية أبواب للجنّة وسبعة أبواب جلهنم وعىل كّل منها 

الئحة بأسامء حمّددة.

ب( تفسري الباب باختالف مراتب اجلنّة والنار وتنّوعها:

الباب ليس املدخل وباب الدخول؛ بل  أّن املقصود من  بعض املفرسين اعتربوا 
تنّوع مقامات اجلنّة والنار واختالفها، حيث تقسم كّل منهام بداية إىل سبعة درجات 
لتعّدد  نتيجة  التنّوع  وهذا  عّدة،  جمموعات  إىل  ونوع  درجة  كّل  تقّسم  ثّم  وأنواع، 

درجات املؤمنني واملذنبني واختالفها. 

الطباطبائي(  )العاّلمة  )مل يذكر  َأْبواٍب  َسْبَعُة  (َلـها  ضمن تفسيه لآلية الرشيفة 
بصورة شفافة وحمّددة ما هو املقصود من الباب، بل ذكر معنيني للباب )باب الدخول 

وتنّوع الطبقات(:

)مل يبنّي سبحانه يف  ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم  َأْبواٍب لُِكلِّ باٍب  (لـَها َسْبَعُة  »قوله تعاىل 
يشء من رصيح كالمه ما هو املراد هبذه األبواب، أهي كأبواب احليطان مداخل هتدي 
اجلميع إىل عرصة واحدة، أم هي طبقات ودركات ختتلف يف نوع العذاب وشّدته؟«]]].

وقّوى املعنى الثاين بآيات أخرى:

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج12، ص170.
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النار كقوله تعاىل:  الثاين من متفرقات آيات  البعيد أن يستفاد املعنى  »وليس من 
(َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا إىِل َجَهنََّم ُزَمرًا َحتَّى إِذا جاُؤها ُفتَِحْت َأْبواهُبا )]الزمر 71[ إىل 
أن قال: (ِقيَل اْدُخُلوا َأْبواَب َجَهنََّم خالِِديَن فِيها) ]الزمر 72[، وقوله: (إِنَّ اْلـُمنافِِقنَي 

ْرِك األَْسَفِل ِمَن النَّاِر ) ]النساء 145[ إىل غي ذلك من اآليات. ِف الدَّ

فإّن ظاهره أّن نفس اجلزء مقسوم موّزع عىل الباب، وهذا إّنام يالئم الباب بمعنى 
الطبقة دون الباب بمعنى املدخل.. وعىل هذا فكون جهنم هلا سبعة أبواٍب هو كون 
انقسام  أقسامًا حسب  نوٍع  كّل  انقسام  ثّم  أنواع،  إىل سبعة  متنّوع  فيها  املعّد  العذاب 

اجلزء الداخل املاكث فيه«]]].

وذكر )العاّلمة( وجهًا ثالثًا ملعنى الباب، سيد يف الرقم اآليت.

تنّوع أصل  أبواب اجلنّة هو  أّن املقصود من تعّدد  )األستاذ املطهري( بدوره عّد 
أهل اجلنّة من حيث الدرجة وليس الطبقة]]].

ج( تفسري الباب بقوى معرفة اإلنسان وأعامهلا:

يعتقد بعض الفالسفة أّن املقصود من أبواب اجلنّة والنار ليس الباب الظاهري؛ 
بل الطريق واملمر للوصول إىل اجلنّة أو النار وهي عبارة عن: احلواس اخلمسة )حاّسة 
الوهم  قّوة  باطنيتني مها:  قّوتني  إىل  السمع والنظر واللمس والشم والذوق( إضافة 

واخليال لدى اإلنسان.

يرتبط اإلنسان مع عامله من خالل هذه احلواس أو القوى السبع، وينّظم أعامله 
الذنب ويعمل  بلسانه ويقول الصدق والكذب ويرتكب  يتكّلم  وينفذها هبا، فمثاًل 

الواجب واملستحب، لذلك يشّكل لسانه طريقًا ومدخاًل إىل اجلنّة أو النار.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج12، ص170.

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج24، ص451.
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هذه القوى السبع أو الطرق واألبواب السبع تكون خطرة إذا مل ترافقها قّوة أخرى 
أيضًا  العقل  اإلنسان  أعطى  تعاىل  اهلل  لكن  فيها،  اخلطأ  احتامل  ويزداد  »العقل«  هي 

حّتى إذا أفاد منه بشكل صحيح اختار الطريق السليم طريق السعادة أي اجلنّة.

النار  عىل هذا األساس، فإّن القوى السبع مشرتكة يف طي الطريق نحو اجلنّة أو 
الثامنة أي: العقل فهو يرشد اإلنسان  أّما القّوة  وترتبط بنوع استفادة اإلنسان منها، 
إىل اجلنّة، هلذا كانت أبواب جهنم سبعة وأبواب اجلنّة ثامنية ألّن دور العقل منحرص 

يف اهلداية إىل اجلنّة.

وصدر  سينا  ابن  منهم  وتقريرها  املذكورة  الرؤية  بتبيان  الفالسفة  من  عدد  قام 
املتأهلني، ومن املعارصين حسن زاده اآلميل:

»وأّما ما بلغ النبي حممد عن رّبه )عّز وجل( أّن للنار سبعة أبواب وللجنّة ثامنية 
أبواب فإذ قد علم أّن األشياء املدركة إّما مدركة للجزئيات كاحلواس الظاهرة وهي 
مخسة، وإدراكها الصور مع املواد. أو مدركة متصّورة بغي مواد كخزانة احلواس املساّمة 
باخليال وقّوة حاكمة عليها حكاًم غي واجب وهو الوهم، وقّوة حاكمة حكاًم واجبًا 
الرسمدية  السعادة  إىل  أّدت  مجلة؛  الثامنية  اجتمعت  فإذا  ثامنية،  فذلك  العقل.  وهو 
الشقاوة  إىل  أّدت  بالثامن؛  إالّ  تستتّم  ال  منها  سبعة  حصل  وإن  اجلنّة،  يف  والدخول 
الرسمدية. واملستعمل يف اللغات أّن اليشء املؤّدي إىل اليشء يسّمى بابًا له، فالسبعة 

املؤّدية إىل النار سّميت أبوابًا هلا، والثامنية املؤّدية إىل اجلنّة سّميت أبوابًا هلا«]]].

»أبواب اجلنان كام قيل هي املشاعر احليوانية التي هبا تدرك عامل امللك وهي سبعة: 
احلواس الظاهرة، واحلاستان الباطنيتان ومها الوهم واخليال. أحدمها مدرك الصور 
ليست  الباطنية  القوى  من  الباقية  والثالثة  وغيها.  كاألماين  املعاين  مدرك  واآلخر 
إطالق  أّن  واحلق  واملسرتجعة.  واملترصفة  كاحلافظة  اإلدراك  عىل  معينة  بل  مدركة؛ 

]]]-تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات: ص132. الرسالة السادسة يف إثبات النبوات.
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أبواب اجلنان عىل هذه املشاعر ليس عىل احلقيقة؛ بل برضب من التجّوز البعيد ألّن 
باب الدار إذا ما فتح، فتح إليها وبه يقع الدخول فيها بال مهلة، وما هي إالّ احلواس 
املحشورة مع النفس الباقية معها، فإّن للنفس يف ذاهتا سمعًا وبرصًا وشاًم وذوقًا وملسًا 
وختّياًل وومهًا، وهي وحمسوساهتا من أهل اجلنّة إن مل حيجبها سٌد وحجاب، ال هذه 
عقلها  ويسّخر  اهلوى  تتبع  نفٍس  وكّل  الباطلة،  الفانية  وحمسوساهتا  الدائرة  احلواس 
من  كّل  )فيكون  َهواُه  إهَِلُه  َذ  َ اتَّ َمِن  (َأَفَرَأْيَت  والشيطان  اهلوى  ويستخدمها  الشهوة 
أبواب  من  وبابًا  الشهوات،  وانقياد  اهلوى  طاعة  أسباب  من  سببًا  السبعة  املشاعر 
الوقوع يف اهللكات... فكّل مشعر من هذه املشاعر بمثابة باب من أبواب جهنم هلا 

سبعة أبواب لكّل باب منهم جزء مقسوم«]]].

أعامل  عىل  أي:  املشاعر،  هذه  خمارج  عىل  اآلخرين  الفالسفة  بعض  رّكز  بينام 
اإلنسان وقالوا بأّن املقصود من أبواب اجلنّة وأبواب النار هي أعامل اإلنسان من خي 
ورش، فهي التي تقود اإلنسان مبارشة إىل اجلنّة أو النار. فها هو )ابن اهلروي( املتوىف يف 
القرن احلادي عرش والذي رشح حكمة اإلرشاق يرّصح أّن املراد من األبواب السبعة 

جلهنم املعايص]]]. 

األبواب  اختالف  بتفسي  القائلة  نظريته  أوردنا  الذي  الطباطبائي(  )العاّلمة 
ومعلول  مرهون  العذاب  اختالف  أّن  يؤكد  اجلنّة،  وكامل  جهنم  عذاب  باختالف 

باختالف أعامل اإلنسان ونتيجة ذلك كان تقسيم الذنوب عمومًا إىل سبعة أقسام:

وكذا  أقسام،  سبعة  إىل  فيها  للدخول  املوجبة  املعايص  انقسام  يستدعي  »وذلك 
انقسام الطرق املؤدية واألسباب الداعية إىل تلك املعايص ذاك االنقسام«]]].

املتأهلني،  صدر  ص218/  اآليات:  أرسار  املتأهلني،  صدر  ص670/  الغيب:  مفاتيح  املتأهلني،  ]]]-صدر 

ص330. ج9،  األسفار: 
]]]-ترمجة ورشح حكمة اإلرشاق: ص155.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج12، ص170.
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وبنّي أّن إطالق عنوان الباب عىل األسباب هو أمر رائج يف العرف القرآين:

»وكثيًا ما يسّمى يف األمور املختلفة األنواع كّل نوع بابًا، كام يقال: أبواب اخلي 
)]األنعام  َأْبواَب ُكلِّ َشْ ٍء  َعَلْيِهْم  (َفَتْحنا  الرمحة. قال تعاىل:  الرّش وأبواب  وأبواب 
44[، ورّبام سّميت أسباب اليشء وطرق الوصول إليه أبوابًا كأبواب الرزق ألنواع 

املكاسب واملعامالت«]]].

أبواب  من  باٌب  اجلهاد  »إّن  الفعل:  عىل  الباب  عنوان  الروايات  واستعملت 
اجلنّة«]]].

د( حل األبواب وعددها عىل الكناية واملبالغة:

بل  الظاهري؛  املعنى  ليس  األبواب  من  املقصود  أّن  املعارصين  بعض  اعتقد 
استعمل  قد  القرآن  وأّن  وممّرات،  أبواب  حقيقة  جلهنم  يكون  فلن  وعليه،  الكناية، 
والنار. فكتب األستاذ  اجلنّة  لتعريف  املادي  مادية ومأنوسة لإلنسان  أدوات وطرقًا 

اجلوادي اآلميل:

»ألّن اإلنسان العنرصي يدرك ويفهم باألدوات املادية والعنرص، وللمحسوسات 
واملجسامت عنده دور فّعال وأساس، ممّا يقّربه إىل اهلدف؛ لذلك، فإّن القرآن استعمل 
املعقول.  إىل  خالهلا  من  ليصل  معه،  احلوار  يف  املحسوسة  واآلالت  األدوات  هذه 
وللدخول إىل مكان خاص ال بّد من سلوك بابه وطريقه للوصول إىل املقصد، لذلك 

رسم القرآن أبوابًا للجنّة ومستقبلني«]]].

األستاذ مكارم الشيازي وبقية مؤلفي التفسي األمثل قالوا بإطالق عنوان الباب 

]]]-نفس املصدر.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج5، ص4/ حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج34، صص54 و64.

]]]-عبداهلل جوادي اآلميل، التفسي املوضوعي للقرآن: ج5، ص284.
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عىل األعامل وطرق الوصول إىل اجلنّة والنار، واحتملوا وجود طرق إىل اجلنّة والنار 
غي الثامنية والسبعة، وأّن إطالق العدد عىل أبواب اجلنّة والنار يف النصوص الدينية 

جاء من باب املبالغة، وإالّ فهناك أبواٌب وطرق كثية]]].

تقييم اآلراء:

التفسي األّول )احلمل عىل املعنى الظاهري( إّنه يتناسب مع املبنى . 1
يتصّور  املبنى  هذا  يف  عذاب.  أو  نعمة  من  األخروي  للجزاء  االعتباري 
مستقٍل  عامل  يف  النار  أو  اجلنّة  باسم  كبي  وجسامين  مادي  مكان  وجود 
وخارج عن اإلنسان، البّد من أن يكون هذا املكان كاألماكن الدنيوية له 

بوابات ومداخل.

الرأي مقبول يف هذا احلّد، لكن مشكلته صحة أصل مبناه أو سقمه، ذلك  هذا 
ألّنه إذا فرّس العذاب والنعمة بالصورة الباطنية ألعامل اإلنسان، ففي الواقع ستكون 
اجلنّة والنار مالزمتني لإلنسان، وبعبارة أدق تشكالن صورة اإلنسان وظّله، وليستا 
بعيدتني عن اإلنسان ليحتاج إىل باب أو مدخل للدخول إليهام. سيأيت تفصيل ذلك يف 

نقد شبهة العذاب األخروي.

مصطلح . 2 أّن  اإلّدعاء  يمكننا  السابق  اإلشكال  عن  النظر  بغض 
السبب  أيضًا  ويعني  واملورد،  املدخل  يعني  العرف  يف  واملدخل«  »الباب 
والطريق والسبيل للوصول إىل الغاية؛ فمثاًل ُيقال الطريق إىل مكة املكرمة 
أو مدخل مكة املكرمة هو املوقع اجلغرايف الفالين، كام ُيقال السبيل إليها 
هو احلصول عىل سمة احلج أو العمرة ورشاء تذكرة السفر. وكال املعنيني 

صحيح وحقيقي.

]]]-نارص مكارم الشيازي، التفسي األمثل: ج10، ص195 وج11، صص74 و77 وج20، ص177.
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وعليه، يبدو أّنه يمكن اجلمع بني التفسيين )محل الباب عىل اختالف الدرجات 
فيمكن  وأعامله(  لإلنسان  املعرفية  القوى  عىل  ومحله  واجلنّة،  جهنم  يف  والطبقات 
إطالق املعنيني واستعامهلام. لكن ال بّد من تشخيص أحد املعنيني بالنظر إىل القرائن 
والشواهد، فمثاًل عندما يؤمر أهل النار بدخول باب جهنم يف القيامة: (ِقيَل اْدُخُلوا 
بالرشوع  األمر  أو  إليها،  الدخول  طريق  هو  فاملقصود   .]72 )]الزمر  َجَهنََّم  َأْبواَب 

بالدخول فيها.

والنار  اجلنّة  اختالف طبقات  يتناىف مع  الباب ال  النوع من  أّن هذا  الواضح  من 
ودرجاهتام. كذلك عىل العكس منه، أي إّن داللة اآلية عىل استعامل مصطلح »الباب« 
عىل اختالف طبقات جهنم كام استدّل عىل ذلك العاّلمة الطباطبائي يف تفسيه لآلية 
(َلـها َسْبَعُة َأْبواٍب لُِكلِّ باٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم) ]احلجر 43ـ44[، ال يتعارض مع 

استخدام »الباب« عىل معناه الظاهري.

الثالث )قوى معرفة  املعنى  أو اجلنّة« يف  أّن استعامل »باب جهنم  يّتضح  ممّا ذكر 
اإلنسان وأعامله( يمكن مجعه مع املعنيني السابقني.

يمكننا . 3 والنار  اجلنّة  يف  األخروي  اجلزاء  تكوينية  بمبنى  باألخذ 
هّيأ  وذنوبه  القبيحة  بأعامله  اإلنسان  إّن  أي:  للباب،  الثالث  املعاين  تبيان 
احلساب يف  وانتهاء  القيامة  هو  فيها  لنفسه جهناًم حقيقية، وزمان دخوله 
التي  جهنم  باب  بدخول  العايص  اإلنسان  يؤمر  األثناء  هذه  يف  اآلخرة. 
أنشأها، واملقصود هو أصل الدخول، وعبارة الباب جاءت بمعنى الكناية.

األمر اآلخر هو أّن عذاب جهنم اإلنسان ستكون متناسبة يف شّدهتا وضعفها مع 
نوع أعامل اإلنسان كالتعّدي عىل مال اليتيم وما سوى ذلك. وقد أّججت نار جهنم 
اإلنسان بقواه املعرفية، وبتبع ذلك بمعاصيه، فشّكلت قواه املعرفية وأعامله يف الدنيا 

أبواب جهنم يف اآلخرة.
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• الشبهة الرابعة ـ فلسفة جهنم والعذاب األخروي:	

عذاب اآلخرة أو جهنم بالشّدة والوصف الذي توّعد اهلل به العاصني من مؤمنني 
وكافرين، تطرح أسئلة ختطر عىل بال الناس. ذلك ألّن العقاب الدنيوي يكون عادة من 
أجل أهداف منها: التشّفي، تربية املجرم وإصالحه، ليعترب اآلخرون، إحقاق احلق، 
استباقية وردعية. لذلك هذه األسئلة نفسها تطرح حول العذاب األخروي: ملاذا أعّد 
اهلل تعاىل مثل هذا اجلزاء الشديد يف اآلخرة؟ وما هي فلسفته وهدفه واجلدوى منه]]]؟

بحث وحتليل:

يمكن نقد هذه الشبهة بالتوجهني )اعتبارية العذاب األخروي وتكوينيته( ونبدأ 
بأدلة التوّجه األّول يف تربيره وتبيينه لعذاب اآلخرة:

ـ  التوّجه األّول ـ تربير العذاب األخروي عىل أساس اعتبارية الجزاء: 

قّدم القائلون باعتبارية عذاب اآلخرة أدلة تبنّي فلسفة ذلك ودّونوها، نشي هنا 
إىل أمهها:

1. العذاب مقتىض العدل اإللهي:

بإجراء  التمّسك  هو  الناس  وعاّمة  املفكرين  معظم  ببال  خيطر  جواب  أبسط  إّن 
]]]-موريس ميرتلينغ الفيلسوف البلجيكي الشهي يقول حول العقالئية اجلزاء األخروي: »أعتقد أّن اإلهانة 

به،  مرتبطة  جهنم  أّن  يتصّور  كان  البدائي  البرش  جهنم.  خلق  قد  اهلل  بأّن  القول  هي  اهلل  إىل  توّجه  التي 
أّن أكرب مذاهب العامل  الرذائل واحلقارات واحلقد والضغينة والتوحش ناشئة من جهنم. كام  وأّن مجيع 
وأفضلها مل تستطع التخلص من قبضة تصّور جهنم، لذلك أقّرت بوجودها، )موريس ميرتلينغ، املعرب 

الكبي، ترمجة ذبيح اهلل منصوري وفرامرز برزكر: ص155(.
برتراند راسل أشهر فالسفة القرن احلارض يقول يف هذا املجال:»أعتقد أّن هذه العقيدة بأّن جهنم هي   
نوع من جمازاة العاصني هي عقيدة ظاملة، هذه العقيدة هي التي نرشت الظلم يف الدنيا والتعذيب عىل 
مدى األجيال والقوميات، وإذا اعتربتم أّن املسيح املذكور يف اإلنجيل هو الذي ابتكر هذا النوع من 
س.أ.  ترمجة  مسيحيًا،  لست  ملاذا  راسل،  )برتراند  إذًا«  ذلك  عن  املسؤول  اعتباره  يمكنكم  األفكار، 

ص33(. الطاهري: 
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أعامهلم يف اآلخرة،  املجرمون والظاملون جزاء  ينال  أن  ينبغي  الظامل.  العدالة يف حق 
الظاملني يف اآلخرة من دون  إذا ترك اهلل  إذًا،  املظلومني منهم.  انتقام  يتحّقق  وبذلك 
عقاب فسيد إشكال عىل صفة عدالته، ذلك ألّنه تعاىل قال: (َوَنَضُع املَواِزيَن اْلِقْسَط 

لَِيْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا )]األنبياء 47[.

من  والعقاب  اهلل،  فضل  من  »الثواب  فقال:  عدالة  اجلزاء  عّد  الطويس  املحّقق 
عدله«]]].

الكمباين]]]  والسيد  التفتــازاين]]]  الدين  وسعـد  األجيي]]]  الدين  عضد  القـايض 
اعتربوا العذاب اإلهلي عدالً.

بحث وحتليل:

هناك نقاط عّدة يف حتليل هذه النظرية:

أ( عدم داللة العدالة عىل اجلزاء: علينا بداية أن نعّرف العدل اإلهلي ليكون واضحًا 
لنا إذا ما استعاض اهلل عن جمازاة الظامل يوم القيامة بإعطاء املظلوم حّقه من حّق الظامل، 
أم ال؟  وعدالً  قسطًا  ذلك  فهل سيكون  وأعطاه حّقه،  بحر رمحته  من  تفّضل  إذا  أو 
بنظرة إىل تعريف اللغويني ملفهوم العدل ندرك أّن أغلبهم اعترب العدل »جعل اليشء 
يف موضعه« أو »إعطاء كّل ذي حّق حّقه« من دون أي إفراط أو تفريط. أي: التعريف 

نفسه الذي أشار إليه أمي املؤمنني عيل 7: »العدل يضع األمور مواضعها«]]].

مواجهة  اإلهلي يف  العدل  األشداء عن  املدافعني  من  املعتزيل  اجلبار  عبد  القايض 

]]]-اخلواجه نصي الطويس، البداية والنهاية: ص71.

]]]-عضد الدين األجيي، رشح املواقف: ج8، ص304.

]]]-سعد الدين التفتازاين، رشح املقاصد: ج5، ص125.

]]]-السيد الكمباين، ناية الدراية: ج1، ص179 اهلامش.

]]]-نج البالغة: احلكمة 437.
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األشاعرة يقول: »عندما نصف اهلل بالعدل واحلكمة، فإّننا نقصد أّن اهلل ال يقوم بعمل 
قبيح، وال يريد ذلك، وال خيّل بواجب، وكّل أفعاله تعاىل حسنة ومجيلة«]]].

الفعل  يرتكب  ال  الذي  عىل  احلكيم  العادل  عبارة  »تطلق  املفيد:  الشيخ  يقول 
القبيح وال يرتك الواجب«]]].

من هذه التعاريف يعلم أّن الذي أّكد عليه املتكلمون يف تعريفهم للعدل اإلهلي هو 
عبارة عن أّن اهلل ال يفعل القبيح أبدًا، ومجيع أفعاله حسنة ومجيلة. بوجود هذا التعريف، 
العادل حق  اهلل  أن ال يضيع  املظلوم هو  الدفاع عن حق  العقل يف  يؤكد عليه  ما  فإّن 
املظلوم، وأن حيكم لصالح املظلوم بأّي نحٍو كان، وللقيام بذلك يستطيع اهلل أن يعطي 
املظلوم من حسنات الظامل )فيقاّص الظامل باألخذ من حسناته بام يتناسب مع ظلمه( وأّن 

جيرب للمظلوم حّقه من لطفه الالمتناهي من دون أن ينقص من حسنات الظامل.

يف كال احلالتني ال ينقص من حّق املظلوم يشء، ليّدعي أحد عدم رعاية اهلل تعاىل 
العدالة، خاّصة اّنه مهام ازداد عذاب الظامل يف القيامة فلن ينتفع املظلوم بذلك، لذلك 
ال داعي لإلرصار عىل معاقبة اهلل للظامل وتعذيبه. أي: إّننا ال نسّلم هنا بصغرى القياس 
أي: إّن العدل اإلهلي يقتيض جمازاة الظامل؛ بل إّن العدالة تتطلب إحقاق حّق املظلوم، 
وليس الفعل واجلزاء الذي لن ينفع املظلوم. لعّل متكلمي اإلمامية يف مقابل املعتزلة 
التفتوا إىل هذا األمر الدقيق أّن العذاب األخروي ال يقوم عىل أساس الدليل العقيل.

)ابن نوبخت( يعّد من قدماء متكلمي اإلمامية، يقول يف هذا املجال:

»ال يمكن للعقل لوحده أن حيكم بالعقاب واجلزاء، ذلك ألّن العقل عاجز عن 
دون وجود  املعصية ومن  ارتكاب  )بمجرد  الدنيا  املجرمني يف هذه  بمجازاة  احلكم 

دليل موّجه(« ]]].

]]]-القايض عبد اجلبار، رشح األصول اخلمسة: ص301.

]]]-حسن بن يوسف احليّل، أنوار امللكوت: ص105.

]]]-ابن نوبخت، الياقوت يف علم الكالم: ص63.
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وبعبارة أخرى، ال ينبغي رّد اجلزاء باجلزاء إالّ إذا أجرب اإلنسان عىل ذلك.

ب( عدم إحقاق احلق بالعقاب: كام بّينا من قبل، فإّن تعذيب الظامل واملجرم لن 
يعود عىل املظلوم بأّي نفٍع وثمرة ليشكل عىل عدم تنفيذ العقوبة بضياع حق املظلوم، 
وعدم تالئمه مع العدل اإلهلي. عىل هذا األساس، فإّن اجلزاء األخروي ال حيّق احلّق 
وحّتى لو كان جزاًء من دون دافع مقبول ومرّبر فهو ال يتناسب مع صفة اجلود والرمحة 

اإلهلية الالمتناهية. )سيأيت توضيح ذلك(.

النظرية هو عجزها عن  اإلشكال اآلخر عىل هذه  تبيان جزاء حق اهلل:  ج( عدم 
تبيان جزاء من مل يرتكب ظلاًم ضد شخص آخر، لتجري العدالة عليه؛ بل جزاء من 
باهلل، ويعرّب عنه بحق اهلل. وكالذي  يتعّلق  ممّا  الصيام  بالتكليف كالصالة و  يعمل  مل 
ارتكب الذنوب مثل: رشب اخلمر، النظر إىل غي املحارم، ترك الصالة والصيام، من 
دون أن يلحق الرضر بأحد ليّدعي عليه بإحقاق حق أو تشّفي خاطر أو طرح شكوى 

يف حمكمة العدل اإلهلية.

د( عدم تناسب اجلزاء مع اجلرم: لو غضضنا النظر عن اإلشكاالت السابقة كّلها، 
واعتربنا أّن اجلزاء والعذاب اإلهلي أمرين ال مفّر منهام، فستطال الشبهة خصوصيات 
اجلزاء األخروي وأوصافه اخلاّصة جلهة املّدة والشّدة بام ال يتناسب مع اجلرم ويزيد 

عن حّد إحقاق احلق للمظلوم.

إذا كان ال بّد من الدفاع عن العدل اإلهلي ينبغي أن يكون هذا الدفاع عامًا ويشمل 
واجلزاء  العذاب  أنواع  اإلنسان  ينال  أن  اإلهلية  العدالة  تقتيض  فهل  الدعوى.  طريف 

اإلهلي ملّدة آالف بل ماليني السنني بسبب ارتكابه جلرم وذنب حمدود؟

الكبار  للمجرمني  األبدي  أو  الكبي  العذاب  عّلة  أّن  البعض  بذهن  خيطر  قد 
االستمرار  هي  الراسخة  ونّيتهم  قصدهم  الّن  ذلك  نّيتهم،  سوء  بسبب  والكفار 
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ال  ألّنه  ذلك  املذكورة،  الشبهة  يرفع  ال  اجلواب  هذا  لكن  دومًا.  الذنوب  بارتكاب 
يمكن احلكم عىل الشخص باجلزاء املؤّبد بسبب قصده ونّيته إلرتكاب الذنب دومًا، 

ألّن ذلك يشّكل قصاصًا قبل اجلريمة، وهو ما ال ينسجم مع الشأن اإلهلي.

وقد ورد يف الروايات مثل هذا التعبي الذي يشي إىل جتّسم األعامل وتبديل فطرة 
اإلنسان الكافر وجوهره، سيأيت توضيح ذلك يف الفصل القادم.

2. عدم مساءلة الله:

العقليني، ويعتربون كّل األفعال اإلهلية حسنًا  األشاعرة ينكرون احلسن والقبح 
حّسنه  ما  »احلُسن  العدل:  عني  فهو  اهلل  عن  صادر  فعل  كّل  أّن  ويعتقدون  رشعيًا، 

الشارع والقبيح ما قّبحه«.

من ناحية أخرى، فإّن األفعال اإلهلية ال غاية هلا وال دافع، ويعتقدون بعدم جواز 
طرح األسئلة حول األفعال اإلهلية واملساءلة: »ال ُيسأل عاّم يفعل« واستنادًا إىل هذين 
األصلني يرى األشاعرة أّن اجلزاء اإلهلي هو عني العدل و احلسن، وبام أّنه ليس هلل يف 
أفعاله دافع؛ لذا، فإّن السؤال عن سبب اجلزاء هو سؤال باطل، فكّل ما يصدر عن 

امللك فهو حسن.

اجلزاء؟  فلامذا  ومصي،  قدر  هناك  كان  إذا  السؤال:  عىل  الرازي(  )الفخر  يرّد 
ويقول:

أّنه كذلك فالسؤال  »إّنه سؤال باطل، ألّن اجلزاء بحّد ذاته جزء من القدر، وبام 
عن عّلته باطل«]]].

وبسبب ابتعادها عن مصادر احلكمة ومنابعها طرحت مدرسة األشاعرة نظريات 

]]]-راجع: اخلواجه نصي الدين الطويس، رشح اإلشارات، مع حوايش الفخر الرازي: آخر النمط 7، ص85.



295الفصل الخامس: الجنة والنار

عجيبة، فمثاًل اجلرجاين )م618 هـ.ق( ينكر استحقاق املحسنني للثواب واجلزاء]]]. 
وبنفس الطريقة ينكر استحقاق املجرمني العقوبة. أّما )الفضل بن روزهبان(]]] فقال 

بجواز العقاب وأي نوع من العذاب من اهلل حّتى لو مل يرتكب اإلنسان ذنبًا.

رغم أّنه ال جمال هنا لبحث موضوع »احلسن والقبح العقليني« وكذلك »وجود 
الغرض من األفعال اإلهلية« لكن ال بّد من اإلشارة هنا إىل أّنه بإنكار احلسن والقبح 
النبوة وأساس  إثبات  العقليني ال يثبت احلسن والقبح الرشعيني؛ بل ينال ذلك من 
الرشيعة أيضًا، بحيث ال يبقى جمال للبحوث الفرعية كفلسفة اجلزاء اإلهلي للبحث 

يف معقوليته. 

يف هذه املسألة سّلم األشاعرة إلشكال. فالفخر الرازي ضمن اعرتافه به أشار إىل 
أّنه ال يمكن إقامة الدليل وتربير جزاء أعامل اإلنسان من خالل القول باحلسن والقبح 

العقليني، خاّصة العذاب األبدي للكفار من قبل اهلل]]].

3. العقاب هو غاية التكليف:

تقتيض  اإلهلية  احلكمة  أّن  يعتقدون  فإّنم  اإلمامية  متكلمي  وبعض  املعتزلة  أّما 
وجود غاية وهدف هلل احلكيم من األوامر والتكاليف التي كّلف اإلنسان هبا يف الدنيا، 
وإالّ لكان جعل التكليف وما يلزمه من تعب وعناء للعباد فعل عبث، وهو حمال أن 
يصدر عن احلكيم. وعليه، فإّن غاية اهلل وهدفه من جعل التكاليف هو إثابة الشخص 

املطيع ومعاقبة الفرد املجرم.

يقول )القايض عبد اجلبار( يف هذا املجال:

]]]-عضد الدين اإلجيي، رشح املواقف: ج8، ص304.

]]]-راجع: حممد حسني املظفر، دالئل الصدق: ج1، ص254.

]]]-الفخر الرازي، املطالب العالية: ج3، ص323.
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من  بّد  ال  إذًا  عليها.  ونّبهنا  واملحرمات،  الواجبات  من  جمموعة  لنا  اهلل  »وضع 
استحقاق  هي  الغاية  تلك  عليه،  وتنبيهنا  التكليف  وضع  من  وغاية  سبب  وجود 

الرضر والعقاب«]]].

القيامة ثواب وعقاب للمطيعني  أّنه لو مل يكن يف  الرازي( أيضًا  ويعتقد )الفخر 
ونقل  منها]]].  طائل  ال  عبث  اإلهلية  والتكاليف  الدنيا  احلياة  لكانت  والعاصني 

)التفتازاين( و)القايض األجيي( كالمًا مشاهبًا.

التكاليف  تربير  يف  نقاش  أي  هناك  ليس  نقول:  اإلستدالل  هذا  عىل  اإلجابة  يف 
لينال العبد متام أجره وثوابه، وبذلك خيرج الفعل والتكليف اإلهلي من حالة العبث 

ويوصف باحلكمة لوجود هذا الغرض واهلدف. 

أّما اإلدعاء بأّن عىل اهلل أن يعّذب عبده ألّنه عصاه فهو ادعاء من دون دليل، ذلك 
أّن الدليل يثبت رضورة وجود غاية يف التكاليف اإلهلية، ويتأّمن ذلك بوجود الثواب 
طبق  فإّنه  هذا،  عىل  عالوة  العايص.  جمازاة  رضورة  يثبت  ال  لكنّه  للمطيع،  واألجر 
فإّن  واملفاسد«  املصالح  تتبع  والنواهي  »األوامر  أيضًا  املّدعي  به  يقبل  الذي  األصل 
إحدى الغايات والدوافع اإلهلية من النواهي واألوامر هي توعية املكّلف عىل مصالح 
التكليف يف الدنيا واجتناب املفاسد وآثارها املخربة. لكن إذا ُطرح إشكال أّنه لوال 
وجود اجلزاء والعقاب عىل الذنوب ألضحى معظم الناس عصاة، لكن هذا ال يرتبط 

بالدليل املذكور، بل يرتبط بدليل آخر سنشي له فيام يأيت:

4. العقاب يضمن إجراء التكليف:

بعض متكلمي املعتزلة واإلمامية يستدلون عىل أّنه إذا أحّس أفراد أّنم إذا ارتكبوا 
أي ذنب وجرم يف الدنيا فإّنم لن يتعّرضوا للمساءلة واملقاصة والعقاب، فسيتكبون 

]]]-القايض عبد اجلبار، رشح األصول اخلمسة: ص69.

]]]-الفخر الرازي، األربعني.
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اجلرائم من دون أي خوف وترّدد، ممّا هييىء األرضية لسيطرة املجرمني واألقوياء عىل 
الضعفاء والصاحلني يف املجتمع، ممّا سيثي الفوىض ورواج الظلم يف املجتمع؛ لذلك 

نستنتج أّن وجود العقاب األخروي أمر الزم إلجياد النظم والعدالة يف املجتمع.

)القايض عضد الدين األجيي( قّدم نظرية املعتزلة بقوله: »إذا علم املذنب أّنه لن 
يعاقب عىل جرمه، فسيؤّدي ذلك إىل استمراره ومداومة املذنب عىل الذنب«]]].

ويقول )ابن سينا( يف هذا املجال: »خلف الوعيد يتناىف مع احلكمة اإلهلية، ويؤّدي 
إىل عصيان اهلل وعدم االهتامم بالتهديد اإلهلي«]]].

ويقول )العاّلمة احليّل(:

»لو مل يكن هناك عقاب وجزاء لكان التمهيد الرتكاب فعل القبيح، ألّنه يوجد 
فينا نحن البرش امليل واجلنوح نحو ارتكاب الذنب، وإذا جزم اإلنسان بعدم وجود 

العقاب؛ فسينجّر نحو الذنب بإرادة ودون إرادة، واإلغراء بالقبيح قبيح«]]].

من أجل حتليل النظرية املذكورة ينبغي القول إّن هذه النظرية تتشّكل من قسمني: 
عىل  التعّدي  قبيل:  من  اجلزاء،  وجود  لعدم  الدنيوية  باآلثار  يتعّلق  األّول  القسم 
حقوق اآلخرين والعصيان والفوىض يف املجتمع. والقسم الثاين يتعّلق بعدم االمتثال 

بالتكاليف الدينية.

جواب القسم األول:

أوالً ـ ال يمكن القبول بأّنه يف حالة عدم وجود العقاب األخروي فسينترش الظلم 
والوجدان  العقل  قّوة  البرش  يف  أوجد  اهلل  ألّن  البرشي،  املجتمع  يف  واالضطراب 

]]]-عضد الدين األجيي، رشح املواقف: ج8، ص304.

]]]-اخلواجه نصي الدين الطويس، رشح اإلشارات، مع حوايش الفخر الرازي: نمط 3، ص239.

]]]-حسن بن يوسف احليّل، نج احلق وكشف الصدق: ص377.
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يديروا عجلة  أن  البرش  ويستطيع  االجتامعي،  واحلّس  احلقيقة  املحبة وطلب  وفطرة 
من  اخلوف  املجال  هذا  يف  رضوريًا  وليس  األمور،  هبذه  بالتمّسك  جّيدًا  جمتمعهم 
اجلزاء األخروي. والدليل والشاهد عىل ذلك وضع املجتمعات غي املتدينة او غي 
املعتقدة باملعاد، فمثاًل الصني بنفوسها األكثر من مليار إنسان، ورغم عدم االعتقاد 
باملعاد وباجلزاء األخروي قد وفقوا إلدارة بالدهم؛ حّتى أضحت من الدول املتقدمة 
الظلم«]]]  مع  يبقى  وال  الكفر  مع  يبقى  »امللك  رواية:  ولعل  العامل]]].  يف  والصناعية 

تشي إىل هذه احلالة وهذا املّدعى.

ثانيًا ـ إّن العقوبات التي وضعت ألصغر الذنوب ال تتناسب مع اإلدعاء املذكور.

التكاليف الرشعية، فهناك نقاط  الثاين، أي: عدم االمتثال إىل  أما جواب القسم 
عّدة تطرح يف التحليل واإلجابة:

إذا ما تأّملنا وتعّمقنا يف كيفية الضامنة اإلجرائية للتكليف فسنصل . 1
إىل نتيجة مفادها أّن الضامن اإلجرائي للتكليف ليس اجلزاء يف اآلخرة؛ 
كرارًا جتاه  الدينية  النصوص  الوارد يف  بالعذاب  والوعيد  التهديد  بل هو 
املذنبني. ألّن العذاب واجلزاء ال ينزال بالشخص املجرم واملذنب بمجرد 
فعله احلرام ليمنعه خوفه من نزول مثل هذا العذاب عن ارتكاب الذنب، 
وترك  واملعايص  املحارم  ارتكاب  عن  اإلنسان  يردع  الذي  فإّن  وعليه، 
الواجبات اإلهلية، ويمكن أن يشّكل ضامنًا إجرائيًا للتكليف هو الوعيد 
الذين اطلعوا  اإلهلي. ويؤّيد هذا اإلدعاء عدم ارتكاب املعايص من قبل 

عىل ذلك الوعيد وخصوصياته.

أّما أن يعذب اهلل الشخص املخطىء يف يوم البعث الذي يعجز عن جربان مافات، 

%42-]]] من الشعب الصيني ال يعتنق أي دين و%28 يعتنقون أديان حملية و%18 بوذيني و%21 سائر األديان.
]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج75، ص331.
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فهذا لن يشّكل الضامن اإلجرائي، ذلك ألّنه مل يبق حينها جمال للتكليف واالمتثال. 
عناية  إىل  حيتاج  القيامة  يوم  يف  اإلهلي  العقاب  من  والنجاة  اخلالص  فإّن  هنا،  من 
فرصة  هناك  لكن  االبتدائية،  املرحلة  يف  االمتحان  يف  ابنه  سقط  أب  مثاله:  خاّصة. 
خلوض امتحان آخر، فيعاقبه ليأخذ العربة وينجح يف االمتحان الثاين. يف هذه احلالة 
تعّد معاقبة األب البنه ضامنة إجرائية للنجاح. لكن هذا املثال نفسه إذا كان الطالب 
يقّدم لالمتحان النهائي، وال يوجد امتحان بديل آخر، عندئٍذ لن يشّكل عقاب األب 

البنه ضامنة إجرائية وعربة.

املذنبني؟ هنا يمكن  ما هو هدف اهلل من معاقبة  القبيل.  وجزاء اآلخرة من هذا 
القول إّن مورد البحث من قبيل: »ما قصد مل يقع، وما وقع مل يقصد« أّن ما يقصده 
من  اآلخرة  يف  يقع  وما  الدنيا،  يف  تتحّقق  مل  اإلجرائية(  )الضامنة  ويّدعيه  الشخص 

اجلزاء ال يمكنه أن يكون ضامنة إجرائية.

التكاليف . 2 يطيعون ويؤّدون  الناس ال  فإّن مجيع  عالوة عىل هذا، 
لن  الناس  من  فئتان  هناك  بل  وجهنم؛  اجلزاء  من  خوفهم  بسبب  اإلهلية 
ينحرفوا عن اجلادة الصواب حّتى لو تكن هناك جهنم، الفئة األوىل الذين 
عبدوا اهلل جتارة لنيل اجلنة، والفئة األخرى األحرار الذين عبدوا اهلل حّبًا 

واطاعوه رغبة وشوقًا.

عالوة عىل ذلك، فحّتى الفئة التي عبدته خوفًا، متتلك الوجدان والفطرة السليمة 
التي تشّدهم نحو اخليات.

من . 3 هناك  أّن  نجد  فإّننا  إهلي،  عقاب  بوجود  سّلمنا  لو  وحّتى 
يرتكب الذنوب، فيرتك الصالة والصيام مثاًل. أراد اهلل أن يبلغ عباده قمم 
ارتقاه  من  الذي  كالسّلم  للتكاليف،  امتثاهلم  خالل  من  الرفيعة  السعادة 
ينال منازل السعادة.  الوايف والسعادة، ومن مل يرتقه فلن  بلغ منزل احلظ 
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ليس السؤال املطروح: ملاذا يعطي اهلل جنة اخللد ملن ارتقى ذلك السّلم؛ بل 
السؤال واإلشكال األساس هو: ملاذا يبعث اهلل الناس الذين تقاعسوا ومل 
يستفيدوا من اللطف اإلهلي ويرتقوا سّلم الكامل ليعذهبم بشّتى أصناف 

العذاب الذي ال حُيتمل؟

أن . 4 ينبغي  ولو سّلمنا برضورة وجود جزاء أخروي بشكل عام، 
يكون ذلك اجلزاء بمقدار الرضورة ومتناسبًا مع اجلرم والذنب؛ لكن كام 
أرشنا سابقًا فإّن خصوصيات اجلزاء األخروي التي وردت يف النصوص 
الدينية ال تتناسب مع اجلرم ومقدار الرضورة؛ بل أكرب بكثي من الذنب 
أساس  تربيره عىل  بحيث يصعب  الدنيا،  املجرم يف  ارتكبه  الذي  واجلرم 

اعتبارية اجلزاء األخروي.

5 . الجزاء مقتىض الوعيد اإللهي:

الوفاء  أّن  كام  وواجب،  الزم  بالوعد  والعمل  الوفاء  أّن  يعترب  االعتزال  مذهب 
والعمل بالوعيد والتهديد الزم أيضًا بالنسبة نفسها، وأّن الوعيد الذي جاء يف الكتاب 
والسنّة بالعذاب واجلزاء اإلهلي للمجرمني واملتخلفني إّنام جاء لئال يكون هناك خلف 

للوعيد وكذب وما يوجب الذنب.

إّن ملسألة الوعد والوعيد يف مذهب املعتزلة قيمة واعتبارًا إىل درجة جعلوا هذا 
األصل إىل جانب أصوهلم اخلمسة.

يقول )القايض عبد اجلبار( أحد شخصيات هذا املذهب املعروفني:

بوعده  اهلل  وسيعمل  بالعذاب،  املسيئني  وتوّعد  بالثواب،  املحسنني  اهلل  »وعد 
ووعيده، وال جيوز أن خيلف وعده، ألّنه الكذب وفعل قبيح. أّما ملاذا ال يرتكب اهلل 

الفعل القبيح، فألّنه يعلم بقبحه، وهو غني عن فعله«]]].

]]]-القايض عبد اجلبار، رشح األصول اخلمسة: ص135.
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ويذكر )القايض( اآلية الرشيفة: (ما يبّدُل القوُل لديَّ وما أنا بظاّلٍم للعبيِد) ]ق 
29[ كشاهد عىل ذلك.

ويقول )ابن سينا( يف تعليله للجزاء:

اإلهلية  احلكمة  يف  التهديد  وتصديق  بالوعيد  العمل  ألّن  اجلزاء  إجراء  كان  »إّنام 
واجبًا، ذلك ألّن خلف الوعيد يوجب جتّري العصاة وينايف حكمة اخللق«]]].

واعترب )املحّقق امليداماد( أيضًا أّن اإلخالل بالوعيد من نواقض احلكمة اإلهلية:

»إّن لزوم الوفاء بالتهديد والوعيد من العوامل الرادعة للمذنبني، وخلف الوعيد 
مناٍف للحكمة«]]].

وقال بعض املعارصين أيضًا بوجوب العمل بالوعيد وقبح التخّلف عنه، فرّبروا 
اجلزاء األخروي وصّححوه:

»إّن التهديد واإلنذار باجلزاء يشّكل ضامنة إجرائية من ناحية، كام إّن العمل بالوعيد 
أمر رضوري لدفع أي قبح عن ذات اهلل. هذه هي فلسفة حتّقق جهنم وجزائها«]]].

األمر اهلام يف النظرية املذكورة هو اعتبار عدم العمل بالوعيد كذبًا وقبحًا. ففي 
معرض رّده عىل إشكال انتفاء دواعي العمل بالوعيد يف اآلخرة يقول: 

باهلل  والعياذ  الكذب  ويقول  القبيح  يرتكب  احلكيم  اهلل  أّن  الكالم  هذا  »يلزم 
ويتخّلف عن وعده، فيتحّدث عن جزاء املسيئني، بل ويقسم عىل فعل ذلك، ثّم ال 
يقوم بذلك عمليًا، وهذا عمل قبيح ال يليق بذات اهلل املقدسة؛ بل ال يفعله أي فرٍد 

مهذٍب وحكيم«.

]]]-اخلواجه نصي الدين الطويس، رشح اإلشارات، مع حوايش الفخر الرازي: ص239.

]]]-املحّقق امليداماد، القبسات: القبس 1، ص437.

]]]-نارص مكارم الشيازي، رسالة القرآن: ج6، ص412.
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اجلواب:

املتواتر يف  والتهديد  الوعيد  أي يف وجود  املدعى،  املعتزلة يف صغرى  نوافق  إّننا 
الكتاب والسنّة. لكن حمل البحث والنقاش هو استنتاج اجلزاء من هذا الوعيد، وكّل 
إنسان يمكنه أن يرجع إىل وجدانه وعقله ليستنتج أّن العمل بالوعيد ليس واجبًا يف كّل 
احلاالت؛ ذلك ألّن العقل حيكم بأّن املوىل له العمل بالوعيد إذا ختّلف العبد، وله أيضًا 
اختيار العفو والغفران. عىل أي حال ينبغي بحث حكم العمل بالوعيد ودراسته من 
جهات خمتلفة، مثاًل إذا كان العمل بالوعيد وجمازاة الفرد اخلاطىء موجبًا إلصالحه، 
عندئٍذ ال شك بحسنه، أّما إذا كان العمل بالوعيد ليس له أي أثر عىل الشخص املجرم 
وال عىل غيه؛ بل هو للعذاب والعقاب فقط، عندها فإّن العقل والعقالء ال حيكامن 

بحسنه؛ بل حيكامن بأولوية العفو أيضًا.

بعض اآليات القرآنية تؤّيد حكم العقل أيضًا، كام جاء يف قصة نذر النبي أيوب 
أن يرضب زوجته مائة جلدة، أمره اهلل باملداراة وأن جيمع مائة خشبة صغية أو مجع 

العلف يف ربطة واحدة ليفي بذلك نذره.

روي عن رسول اهلل 9 قوله: 

»من وعده اهلل عىل عمٍل ثوابًا فهو منجز له، ومن أوعده عىل عمٍل عقابًا فهو فيه 
باخليار«]]]. 

يقول )أرسطو( يف هذا املجال:

وهتديدك  وعيدك  أّما  قبيح،  الوعد  خلف  ألّن  ذلك  هبا،  بالوفاء  وعودك  »زين 
فاقرنه بالعفو والسامح، ألّن ذلك عمل مجيل وحمط افتخار«]]].

]]]-راجع: التوحيد للصدوق: الباب 16 )األمر والنهي( ص604/ وحممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج5، 

ص334.
]]]-هادي السبزواري، جمموعة الرسائل، تعليق ومقدمة وتصحيح السيد جالل الدين األشتياين: ص335.
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بالغنى واجلود  املّتصف  تعاىل  اهلل  إىل  بالنسبة  العفو  فإّن حسن  عالوة عىل ذلك، 
ابن  الدين  العارف )حميي  فإّن  لذلك  املوايل،  بمراتب من سائر  أوىل  املطلقة  والرمحة 
العريب( خيالف وجود مرجح الوفاء بالوعيد يف اآلخرة؛ بل عىل عكس ذلك، أي: إّنه 

يقول بوجود مرجح العفو اإلهلي]]].

نقل ونقد: 

بعض املعارصين]]] يعتقدون أّن اهلل تعاىل مل يعد املؤمنني والكفار بالعفو واملغفرة 
القيامة  بالعفو يف  إذًا فالعمل  بالعفو  أّن اهلل وعد  بام  لُيقال  السعة  لكّل ذنوهبم وهبذه 

واجب، لذا ال دليل عىل رضورة العفو اإلهلي، ويستطيع اهلل أن يعاقب بدل العفو.

ال  ذلك  فإّن  الكيل،  العفو  وجوب  بعدم  أي  املسألة،  بصغرى  قبلنا  إذا  أّننا  يبدو 
رضورة  عىل  دليل  لدينا  ليس  أّنه  صحيح  أخرى،  وبعبارة  اإلهلي.  العقاب  يصّحح 

العفو؛ لكن ليس لدينا دليل أيضًا عىل لزوم العقاب.

6. العقاب لطف إلهي:

بعض متكلمي اإلمامية اعتربوا أّن العقاب األخروي يقع حتت جمموعة لطف اهلل 
تعاىل يف حق عباده. ذلك ألّن العقاب يؤّدي إىل الطاعة والتقّرب من اهلل، وإذا مل يكن 
هناك لطف وجزاء لتامدى العباد بارتكاب الذنوب حّتى تتالشى عالقة العبودية بني 

املخلوق واخلالق، ممّا يوجب اهلالك األبدي للبرش.

يقول )اخلواجه نصي الدين الطويس( يف هذا املجال:

»إّن اإلنسان بارتكابه للذنب وتركه للواجب يستحق العقاب واملذمة، ذلك ألّن 
العقاب يستلزم اللطف اإلهلي«]]].

]]]-حميي الدين ابن عريب، فصوص احلكم: الفص السابع، ص94.

]]]-دروس األستاذ اجلوادي اآلميل يف رشح الفصوص: آخر الفص7 )بتاريخ 13/ 2/ 1988م(.

]]]-حسن بن يوسف احليّل، كشف املراد )مبحث املعاد(: املسألة 4، ص408.
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ويقول )العاّلمة احليّل( يف تبيان اإلستدالل املذكور:

»الدليل عىل أّن العقاب لطف هو إذا كان الشخص املكلف عاملًا فإّنه إذا ارتكب 
معصية فسيستحق العقوبة. ويف هذه احلالة سيمتنع عن ارتكاب املعصية ويقرتب من 

أداء الطاعة«]]].

ويف مكان آخر يذكر )العاّلمة احليّل( هذا التعليل نفسه]]].

ووصف )املحّقق امليداماد( العقوبة اإلهلية أّنا من مصاديق الرمحة]]].

وقال )العاّلمة الشعراين( أيضًا:

يف  أّن  املكّلف  علم  إذا  ألّنه  ذلك  اللطف.  بل  االنتقام؛  ليس  العقاب  فائدة  »إّن 
الطاعة ثواب، وليس عىل املعصية يشء، ملا أطاع«]]].

بحث وحتليل:

اإلجرائية  الضامنة  )أي  الرابع  اجلواب  إىل  تعود  اجلواب  هلذا  العاّمة  الروح 
للتكليف( والفرق املهم بني النظريتني متعلق بلطفية أصل العقاب، ولذا، فإّن حتّقق 
أصل العقاب رضوري وواجب. ويّتضح ضعف هذه النظرية من املطالب السابقة، 
ذلك ألّن أساس تقّرب العبد هو الوعد والوعيد اإلهليني، وليس اجلزاء. لذلك يبدو 
أّن لطفية أصل العقاب األخروي غي معقول من هذه اجلهة، يف املكان الذي يعجز فيه 

العبد عن كّل طرق جربان ماضيه، فكيف يكون عقابه حينها عن لطف؟

للعبد،  النفيس  التلّوث  يزيل  العذاب  أّن  هو  اللطف  مؤيدي  مراد  كان  إذا  أّما 

]]]-نفس املصدر.

]]]-حسن بن يوسف احليّل، نج احلق وكشف الصدق: ص377.

]]]-املحّقق امليداماد، القبسات: القبس 10، ص460.

]]]-أبو احلسن الشعراين، ترمجة ورشح كشف املراد: ص573.
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اللطف،  معنى  يتحّقق  وبذلك  العذاب،  من  املذنب  ينجو  الرذيلة  الصفات  وبزوال 
ففي هذه احلالة ينبغي القول: إّن هذا الكالم ال يستفاد من كلامت املعتقدين بالنظرية 

املذكورة )سيأيت بحث هذه النظرية بالتفصيل(.

عالوة عىل ذلك، حّتى لو غّضينا النظر عن اإلشكال املذكور، والتزمنا بلطفية العقاب 
األخروي، فإّن للطفية العقاب رشط وهو أّن ما يعّد لطفًا بحق العبد ينبغي أن ال يؤّدي 
إىل إيذائه وإحلاق الرضر به، أو يف احلّد األدنى إذا كان املتلطف مضطرًا للطف أن يكون 
لطفه ال يؤّدي إىل رضر؛ ففي هذه احلالة جيب أن تكون مصلحة هذا اللطف ومنفعته 
جتاه العبد أكرب من الرضر املرتتب عليه، وإالّ فلن يكون لطفًا. مثاًل إذا أعلن الشخص 
املنعم أّن كّل من حيرض يف املكان اخلطر واملهول الفالين، فإيّن سأتلطف به وأحسن إليه 
قليالً، فإّن أي عاقل سيعترب إعالنه ذاك فاقدًا للطف. لكن إذا كان الرضر املقابل أي 
املعايص أكرب بعّدة أضعاف من الرضر الذي سيلحقه من العقاب األخروي، عندها 
يتحّقق أصل اللطف. هلذا، فإّن اهلل تعاىل وضع العقاب األخروي املتضمن إيذاء العبد 
واإلرضار به لينجو اإلنسان املكلف يف هذه الدنيا من االبتالء بالرضر الفائق للحّد. 
وبتعبي آخر، ينبغي أن يشّكل العقاب األخروي دفع األفسد واألكثر رضرًا بالفاسد 
والرضر، يف حني أّن الواقع هو عكس ذلك، أي: إّن الفساد والرضر الذي يلحق بالعبد 

من العقاب األخروي ال يقاس أبدًا بأرضار ارتكاب املعايص. 

تفطن )املحقق الكمباين( إىل هذا األمر خالل رّده عىل استدالل )املال عيل النجفي 
النهاوندي( القائل بأّن العذاب األخروي هو من باب دفع األفسد بالفاسد، فقال:

»الزم الوعيد اإلهلي إبتالء العبد بالعقاب األخروي الذي مفسدته تعادل أضعاف 
مفاسد املحرمات الدنيوية وترك مصاحلها. إذًا ال يمكن أن يكون العذاب األخروي 

من باب دفع األفسد بالفاسد؛ بل إّن احلقيقة هي عكس ذلك«]]].

]]]-الكمباين، ناية الدراية: ج1، ص178/ راجع: الكمباين، بحوث يف األصول: ص56.
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ويقول يف استدالله عىل نظريته:

»وضعت العقوبات األخروية كعامل رادٍع لإلنسان عن فعل القبيح، فإذا اعتربت 
لطفًا وإحسانًا يف حق العبد، فسيستلزم أن ال يكون رضرها أكثر من رضر ومفسدة 

فعل القبيح يف الدنيا، يف حني أّن الواقع عكس ذلك«]]].

واألمر اآلخر هو اإلشكال األكثر إحلاحًا عىل لطفية العذاب األخروي األبدي للكفار 
واملرشكني، هذا العذاب األبدي الرسمدي كيف يكون لطفًا يف حق الشخص املعّذب؟

7. الجزاء مقتىض املعصية:

يسند بعض املفكرين املسلمني اجلزاء األخروي إىل نفس ارتكاب فعل املعصية، 
املنعم واحلقيقي بدل  العبد طريق العصيان والطغيان ملواله  إذا اختار  أّنه  ويعتقدون 
مع  املتناسب  واجلزاء  العقاب  يستحق  العبد  هذا  مثل  فإّن  واالنقياد،  الطاعة  طريق 
جرمه. إذًا، فنفس ارتكاب اجلرم يكفي يف جمازاة الشخص املجرم وال لزوم لداٍع آخر.

يقول )السيد املرتىض( يف هذا املجال:

»إّن املالك الذي يستحق اإلنسان عليه العقاب هو نفس املالك الذي استحق عليه 
الذم والتوبيخ، وهو ارتكاب فعل القبيح وترك الواجب«]]].

كتب )اآلخوند اخلراساين( يف الكفاية:

لإلنسان،  االختياري  الفعل  معلول  هي  التي  واملعصية  للكفر  تابع  العقاب  »إّن 
والتي تنبع من الشقاء الذايت لإلنسان«]]].

]]]-نفس املصدر.

]]]-السيد املرتىض، الذخية: ص295.

]]]-حممد كاظم األخوند اخلراساين، كفاية األصول: ج2، ص100.



307الفصل الخامس: الجنة والنار

وحتّدث )أفالطون( يف عّدة مواضع من مؤلفاته عن اجلزاء األخروي، ومن مجلة 
ذلك قوله:

»أليس علينا القبول أّن اآلهلة تسعد أحباهبا، إالّ إذا ابتيل هؤالء بالعقوبة التي ال بّد 
منها بسبب الذنوب التي ارتكبوها يف حياهتم الدنيا«]]].

بحث وحتليل:

علينا أن نذعن أّن املوضوع األساس للبحث هو استحقاق اجلزاء أو عدمه، لنقّدم 
األدلة عىل إثباته أو نفيه. يبدو أّن مجيع العقالء قد أمجعوا أّن أصل استحقاق الشخص 
العقاب  دوافع  النزاع واالختالف هو يف  أساس  لكن  بدهيي.  أمر  للعقوبة  املتخلف 
ما  لكن  املداراة.  بدل  املعصية  عىل  العقوبة  ورّجح  اختار  قد  املوىل  وأّن  ورضورته، 
هو العامل واملرجح الذي جعل موىل كاهلل الرحيم والرؤوف أن خيتار العقاب وأشّد 
اجلزاء بدل العفو؟ وبعبارة أخرى، هل استحقاق العقوبة رشط الزم يف أصل اجلزاء 
وليس رشطها التام، لذا، فإّن العالقة بني الذنب واجلزاء هي يف حّد االقتضاء والعّلة 

الناقصة، وعىل املّدعي إقامة الدليل ويثبت أّنا رشط تام وليست رشطًا ناقصًا.

يقول )املحّقق الكمباين( حول هذه النقطة الدقيقة:

يكون  عندما  خاّصة  باختياره،  الرضر  أو  املعصية  ارتكاب  عىل  العبد  إقدام  »إّن 
اللوم  عليه  العبد  يستحق  وحده،  العبد  عىل  الرضر  يعود  حيث  اهلل  حق  يف  ذلك 
والتوبيخ وليس مصّححًا للجزاء. أّما العقاب اإلهلي فإّنه يكون صحيحًا عندما يكون 

لطفًا وحسنًا لإلنسان، يف حني أّن األمر ليس كذلك«]]].

ويقول )املال عيل النجفي النهاوندي(:

]]]-أفالطون، دورة املؤلفات: ج2، ص1276/ أفالطون، اجلمهور: العدد 613.

]]]-الكمباين، بحوث يف األصول: ص65ـ66.
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»رغم أّن عصيان املالك واخلالق هو عمل قبيح وظامل، لكن جمازاة العبد بعد حتّقق 
العصيان أمر غي حممود أيضًا، إالّ إذا تضمن اجلزاء نفعًا ومصلحة«]]].

نشي إىل )آية اهلل العظمى املرعيش النجفي( من بني العلامء املعارصين الذين مّيزوا 
بني استحقاق العقوبة ووجوب العقاب، فكتب يف تعليقه القّيم عىل كتاب )إحقاق 

احلق وإزهاق الباطل(:

»إّن مذهب العدلية يقول بعدم وجوب ولزوم ترتب اجلزاء عىل املجرم؛ بل يفتي 
باستحقاق ذلك، ومعلوم أّنه ال يستنتج من االستحقاق أبدًا لزوم وجوب العقاب. 

إذًا ال ينبغي احلديث عن وجوب اجلزاء«]]].

8. العقاب مقتىض العبودية واملولوية:

استدل بعض احلكامء واملتكلمني يف معرض تربيرهم للجزاء اإلهلي هبذا النحو: بام 
أّن اهلل الواحد اخلالق املالك واملوىل احلقيقي للناس، لذلك يمكنه بسط اليد والترّصف 
للاملك  املطلقة  والسلطة  احلكومة  هذه  يؤّيد  والعقل  يشاء،  كيف  وسلطانه  ملكه  يف 

احلقيقي.

َوإِْن  ِعباُدَك  ُْم  َفإِنَّ ْم  هْبُ ُتَعذِّ (إِْن  الرشيفة:  اآلية  إىل  الطباطبائي(  )العاّلمة  ويستند 
َتْغِفْر َلـُهْم َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلـَحكِيُم ) ]املائدة 118[ فيقول:

فمن  وغالمًا،  عبدًا  يمتلك  املوىل  كان  إذا  وهو  عقليًا  تعلياًل  تبنّي  اآلية  »هذه 
حّر  اهلل  »إّن  يعاقبه«  وأن  أراد،  نحٍو  بأّي  به  يترّصف  أن  يستطيع  أّنه  العقل  مسّلامت 
الترّصف املطلق بعباده دون أن يطال املقام الربويب أي قبح وذم عقيل وغي عقيل، ذلك 
ألّن القبح والذم يطال الفاعل إذا ترّصف يف غي ملكه، وعندئٍذ يقف بوجهه العقل 

]]]-عيل النجفي النهاوندي، ترشيح األصول: ص210.

]]]-راجع: السيد نور اهلل الشوشرتي، إحقاق احلق وإزهاق الباطل: ج1، ص273.



309الفصل الخامس: الجنة والنار

والقانون أو أّي سنّة رائجة وحيكم بقبح ذلك. لكن إذا ترّصف املوىل بملكه املطلق 
فلن يطاله أي توبيخ وتقبيح«]]].

خالصة كالمه هي أّن السنة واملشيئة اإلهلية تعّلقت بأن يترّصف مع عباده باملحبة، 
وفعله،  اهلل  حكم  من  حيّد  ما  يوجد  وال  بعباده،  والرؤوف  العزيز  احلاكم  كترّصف 
وليست  تعاىل  اهلل  ألفعال  حمكومة  هي  والعقلية  املنطقية  واألصول  القواعد  فحّتى 
اهلل عىل وجوب عمٍل  قوانني جترب  أن يضع  أعجز من  العميل  والعقل  حاكمة عليه. 
كالعدل أو حرام عمٍل كالظلم. ألّنه إذا كان ذلك ملزمًا، وكان هناك عقل، فسيطرح 
حكمه  يف  يلحظ  فالعقل  التحريم«.  أو  »بالوجوب  العقل  حكم  كيفية  حول  سؤال 
فالعقل  إذًا  بالفعل،  املتعلقة  واملفاسد  املصالح  قبيل  من  اخلارجية  األمور  بالرضورة 
ليس حاكاًم وملزمًا مستقاًل وواقعيًا. لكن لو افرتضنا أّن امللزم احلقيقي هي املصلحة 
وباألفعال  باخلارج  حتاًم  تنتهي  املصلحة  أّن  هو  اإلشكال  فسيكون  للفعل،  احلقيقية 
الفرض ليس منتجًا للمّدعى، لكن لو قيل  بالذات اإلهلية، وهذا  النهاية  اإلهلية ويف 
وغي  االعتبارية  واملفاسد  املصالح  إىل  باإللتفات  والقبح  باحلسن  حيكم  العقل  إّن 
دون  ومن  بذاته  احلكم  يستطيع  ال  العقل  أّن  هو  اإلشكال  يكون  عندها  احلقيقية، 

مالحظة املوجهات اخلارجية]]].

اجلواب:

ليست هناك أّية شبهة وبحث يف القدرة املطلقة واملالكية احلقيقية الوحيدة هلل، ذلك 
ألّن اهلل تعاىل واجب الوجود، وكّل الكائنات ممكنة الوجود وهي حمتاجة ومرتبطة يف 
وجودها بوجود واجب الوجود. ومن ناحية أخرى، فإّن الذات اإلهلية فّعالة ملا تشاء. 
لكن الكالم هو يف جواز متام األفعال املتصّورة يف األذهان وصّحتها عقليًا، وعىل هذا 

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج6، ص339.

]]]-نفس املصدر: ج7، ص59. ولالطالع أكثر راجع: ج4، ص97 وج8، صص53 و58 وج14، ص94.
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هل يمكن هلل أن خيلق إنسانًا ويعطيه نفسًا لطيفة، ثّم يعّرضه ألشّد اجلزاء والعذاب؟ 
الدنيا بتعب وعناء ومشّقة، لكنّهم  الذين أطاعوه يف هذه  الناس  وهل يمكن تصّور 

عصوه بعض اليشء، فهل سيعاقبهم ملجرد أّنم عباده؟

اإلنسان  عن  قبيح،  القبيح  فعل  أّن  يعتقدون  العقليني  والقبح  باحلسن  القائلون 
القبيح،  الفعل  يرتكب  أن  لإلنسان  ينبغي  ال  أّنه  فكام  املطلق.  القادر  عن  أو  صدر 
فكذلك اهلل. فالناس بسبب الدوافع املختلفة ألفعاهلم قد يرتكبون فعاًل قبيحًا أحيانًا، 
لكن دوافع ارتكاب فعل القبيح ممتنعة عن اهلل مطلقًا، لذلك، فإّن اهلل ال يفعل القبيح 
مطلقًا، وحكم العقل العميل هذا هو ثمرة فحص وتدقيق العقل النظري يف صفات 
اهلل تعاىل واستنتاج هلا. وبعبارة أخرى، فإّن أحكامًا من قبيل: وجوب إرسال الرسل، 
وقاعدة اللطف، وامتناع تكليف ما ال يطاق، وإثابة العبد املطيع التي ينسبها العقل 
إىل الذات اإلهلية من باب أّن لديه حكم الكاشفية واالستنساخ وليس حكم اإلجياب 
واألمرية. وبعبارة أخرى، فإّن الوجوب الذي ينسبه العقل إىل اهلل يف هذه األحكام هو 

وجوب كالمي و»عنه« وليس وجوبًا فقهيًا و»عليه«.

إذا جرى اإلرصار عىل اإلّدعاء املذكور، واعتربنا أّن اهلل سيعّذب الذين مل يرتكبوا 
الذنوب رغم أّن العقل يرفض ذلك، وإخراج تلك العبارة من إنكار احلسن والقبح 
العقليني، وهو ما تنّبه له )العاّلمة( وسعى إىل حّله، لكن يبدو أّن جهده املشكور غي 

مقبول]]].

بالتأّمل والدّقة يف كال القسمني من الوجوب يّتضح أّن اإلشكاالت التي أوردها 
التوايل  العقليني غي مقبولة، وأّن  الطباطبائي( عىل مؤيدي احلسن والقبح  )العاّلمة 
واللوازم املّدعاة من قبيل املقهورية والتأّثر اإلهلي غي الزم أيضًا. لكن ينبغي القول 
رّدًا عىل استدالل )العاّلمة( حول كيفية حكم العقل باإلجياب والتحريم يف أفعال اهلل 

]]]-راجع: تعليقات العاّلمة عىل األسفار: ج7، ص86.
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العقل يف هذا احلكم ليست املصلحة احلقيقية للفعل وال مصلحته  إّن دعامة  تعاىل: 
االعتبارية؛ بل كام بّينا فإّن العقل بعد السي والتّتبع يف الصفات اإلهلية وصل إىل هذا 
االستنتاج، وعليه، يبدو أّنه ال يمكننا املوافقة عىل إدعاء )العاّلمة( حول جواز عقاب 
اهلل جلميع عباده حّتى من مل يرتكب خطأ. علاًم بأّن العاّلمة يعتقد بعدم عقاب املطيعني 
واملحسنني من قبل اهلل تعاىل، لكنّه ينسب ذلك إىل سنّة اهلل وعادته، ويعتقد أّن السنّة 
ال  والعزيز،  الرؤوف  احلاكم  كعالقة  عباده  مع  اهلل  عالقة  تكون  بأن  تعّلقت  اإلهلية 

كعالقة احلاكم املستبد والظامل، ويقول يف هذا املجال:

»إّن السنّة التكوينية قائمة عىل هذا األصل، وهو إذا عرضت األفعال اإلهلية عىل 
العقل فسيصفها مجيعًا بصفة العدالة، وال يستطيع العقل أن جيد عنوان الظلم واجلور 

يف أفعال اهلل تعاىل أبدًا«]]]. ويف مكان آخر يقول:

»إّن اهلل تعاىل الذي وضع الرشائع والقوانني يتعامل معنا كحاكم مقتدر وعزيز، 
لذلك ال يصدر حكاًم فينا إالّ إذا كان بحجة ومصلحة«]]].

اآلية  مؤيدًا، ألّن  تشّكل عندنا  اّدعائه فال  )العاّلمة( يف  التي متّسك هبا  اآلية  أّما 
ال تصّحح العقاب للعبد املدعى فقط؛ بل يعود الضمي فيها »تعّذهبم« و»إّنم« عىل 
املسيحيني املرشكني، ومصّحح اجلزاء اإلهلي وموضوعه مرّكب من قيدين: العبودية 

واملعصية.

يقول )السيد نور اهلل التسرتي( يف هذا املجال:

»إّننا ال نعترب أّن اهلل قد ذكر العبودية وحدها مالكًا للجزاء، ألّن إضافة )عبادك( 
هي إضافة عهدية. لذلك مل يقل اهلل )عبادًا لك( أو )عبدك( إذًا فمراد اآلية هو يا رب 

هؤالء عبادك املذنبون واملكذبون«.
]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج4، ص97.

]]]-نفس املصدر: ص58.
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عالوة عىل ذلك، فلو قبلنا بمثل هذا اإلدعاء، أي: إّن اهلل »يفعل ما يشاء« فإّن هذا الكالم 
تتناىف مع وجود غرض ودافع ومرجح  العبارة ـ ال  واحلكمة اإلهلية ـ وهي مفهوم تلك 

لألفعال اإلهلية. لذا، يبقى السؤال عن الدافع اإلهلي من اجلزاء األخروي قائاًم بقّوة.

األمر اآلخر هو أّن بعض اآليات تعترب أّن عذاب األبرياء أمر بعيد عن شأن اهلل 
ومنزلته، وتصف ذلك باجلزاء الظامل وغي العادل: (َوما كاَن َربَُّك لُِيْهلَِك اْلُقرى بُِظْلٍم 
الدنيوي للمصلح ظلاًم، فكيف  117[ يعترب اهلل اإلهالك  )]هود  ُمْصلُِحوَن  َوَأْهُلها 
بالعذاب األخروي الذي يفوقه بأضعاف مضاعفة. وعليه، فإّن مثل هذه اآلية تفرّس 
اآليات املخالفة وتبّينها، ويمكن محل اآليات املخالفة عىل هذه اآلية. أكثر متكلمي 
اإلمامية وعلامئها يعتقدون بعدم جواز عذاب غي املجرم، نشي هنا إىل بعض أقواهلم:

)الشيخ املفيد( من املتكلمني الشيعة الكبار يقول:

»اهلل عادل كريم، وال يعّذب أحدًا دون استحقاق، وهذا هو مذهب أهل التوحيد 
عدا جهم صفوان واجلبائي«]]].

عىل  رّده  معرض  يف  قال  السابع  القرن  أوائل  املتوىف  الرازي(  احلميص  )العاّلمة 
العذاب دون استحقاق: 

نفع جيرب  دون  يكون  عندما  استحقاق وال سابق جرم  دون  بالغي  »إّن اإلرضار 
الرضر أو يدفع الرضر األكرب فهو ظلم. كام إّنه بعنوان فعل عبث أمر قبيح«]]].

التجويز  أيضًا  خيالف  اإلسالم  عامل  يف  الشهي  العارف  عريب(  ابن  الدين  )حميي 
املطلق لتعذيب العباد، ويعتربه خمالفًا لصفة احلكمة اإلهلية ]]].

]]]- حممد بن حممد بن نعامن، أوائل املقاالت، تصحيح واهتامم واعظ الرشداين: ص28.

]]]-احلميص الرازي، املنقذ من التقليد: ج1، ص199.

]]]-حميي الدين ابن عريب، فصوص احلكم: الفص الشيثي، ج1، ص276.
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)القيرصي( بدوره كتب رّدًا عىل من يعتقد بالعقاب اإلهلي املطلق:

أّن اهلل تعاىل يقوم بفعل دون  »هؤالء مل يقفوا عىل حقيقة )القدر( ورّسه، وظنّوا 
حكمة، لذلك أجازوا تعذيب مستحق الرمحة، واإلنعام اىل مستحق العذاب. تعاىل 

اهلل عن ذلك علوًا كبيًا«.

)احلكيم السبزواري( أشار اىل اختالف نظرية األشاعرة مع العدلية، وقال يف هذا 
املجال:

»إذا أمر اهلل بعبده املؤمن العابد والزاهد إىل النار، وبعبده الكافر املرشك إىل اجلنّة، 
فال إشكال يف ذلك عند أصحاب األشاعرة، لكن مذهب التحقيق يرفض ذلك، ذلك 

ألّنه توجد عالقة تكوينية بني األعامل والثواب والعقاب«]]]. 

9. العقاب ظهور ألسامء الله:

الوجود  أّن  ويعتقدون  الوجودية،  الوحدة  مرشب  أهل  اإلسالم  عرفاء  كان  ملا 
متتلك  أّنا  نتصّور  التي  األشياء  بقية  وأّن  الوجود،  واجب  ذات  يف  ومنحرص  واحد 
وجودًا، وقد ارتدت يف نظرنا لباس الوجود، هي يف احلقيقة ظهور وجتٍل لوجود اهلل. 
يتحّقق  ما  وكّل  أيضًا،  والعقاب  الثواب  قضية  حتّل  الطريق  هبذا  أّنه  العرفاء  ويعتقد 
ملقام  الغيبية، وظهور  العوامل  ملاهيات وحقائق  كّله ظهور ومظهر  املادة  دائرة عامل  يف 
الواحدية. وبعبارة أخرى، فإّن كّل ما يتحّقق يف عامل الدنيا والناسوت فأصله موجود 
يف العامل العلوي، وتتنّزل هذه األصول حسب اقتضاء األعيان املختلفة. فمثاًل مقتىض 
اسم »الرمحن« هو الفضل اإلهلي والثواب والعفو، كام إّن مقتىض اسم »القاهر« هو 

شديد االنتقام وديان العقاب والعذاب.

ومن اختالف األسامء اإلهلية كان وجود اجلنّة والنار، أّما كيفية جتيّل هذه األسامء 

]]]-راجع: صدر املتأهلني، األسفار: ج7، ص84 )حاشية السبزواري(.
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عىل العباد، فإّنه يعود إىل اختالف استعداد ذواهتم، فمثاًل اإلنسان الذي يمتلك طينة 
»الرمحن« والفضل اإلهلي، واإلنسان  ذاته وعينه تقتيض جتيّل اسم  فإّن  نقّية وطاهرة 
وبام  والديان«.  »القاهر  اسم  جتيّل  تقتيض  ذاته  فإّن  وملّوثًا،  سيئًا  طبعًا  يمتلك  الذي 
أّن اهلل رمحن وأهل اجلود واإلنعام، فإّنه جييب باإلجياب كّل طلب حسب نوعه، وال 

يبخل بفيضه عىل املحتاجني.

)حميي الدين ابن عريب( العارف الشهي يقول يف هذا املجال:

»إّن رّس وباطن اجلزاء هو جتيّل األسامء اإلهلية يف مرآة وجود احلق تعاىل، وما يصل 
إىل املمكنات هو ما أعطاه اهلل لذواهتم يف األعيان الثابتة، واختالف صور املمكنات 
خمتلف  اإلهلية  االسامء  جتيّل  ّفإّن  لذا،  أيضًا،  أحواهلم  اختالف  معلول  العامل  هذا  يف 

أيضًا«]]].

ويقول )عبد الرزاق الكاشاين(:

»إذا انقاد املكلف إىل اهلل فسيستدعي حالة من اجلزاء يسّمى جتّليها بـ)الثواب(، 
وإذا اختار طريق العصيان فسيستدعي حالة من اجلزاء يسّمى جتّليها بـ)العقاب(. عىل 

أي حال فكّل ما ينال العبد من رّبه فهو مقتىض حاله«]]].

املتأخرين  ومن  الكالم.  نطيل  لئال  نذكره  لن  مشابه  كالم  العرفاء  ولسائر 
أيضًا)الكمباين(]]] و)اآللويس( ]]] يميلون إىل هذه النظرية.

]]]-حميي الدين ابن عريب، فصوص احلكم: الفص 8، ج2، ص96.

]]]-عبد الرزاق الكاشاين، رشح الفصوص: ص128/ مؤيد الدين جندي، رشح فصوص احلكم: ص390.

]]]-الكمباين، ناية الدراية: ج1، ص179 )اهلوامش(.

]]]-تفسي روح املعاين: ج1، ص138.
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بحث وحتليل:

يف حتليل نظرية العرفاء هناك نقاط عّدة قابلة للدّقة والتأّمل:

 عند التدقيق يف هذه النظرية نجد أّن نظرية العرفاء تعود بشكل أ( 
ما إىل نظرية املتكلمني التي تقول باستحقاق املذنبني للعقوبة، لكن العرفاء 
كال  فإّن  حال،  أي  عىل  واألعيان.  الذوات  اختالف  من  ذلك  استنتجوا 
الطائفتني ترى عّلة العقاب واحدة. فاملتكلمني يرون أّن استحقاق العايص 
الشقي مستحق ومظهر لألسامء  الفرد  أّن  يرون  باجلزاء، والعرفاء  تسّبب 
هذه  يطال  السابقة  النظرية  طال  الذي  اإلشكال  فإّن  لذلك،  اجلاللية. 
النظرية أيضًا، أي: هل عالقة اجلرم واملعصية بظهور أسامء املنتقم والديان 
اإلهلية )العقاب( هي عالقة تكوينية وعيّلّ ومعلول، أم هي عالقة اعتبارية 
االعتبارية  الرؤية  من  فستخرج  تكوينية  العالقة  كانت  فإن  واتفاقية؟ 
ويكون هلا جواب آخر سيأيت توضيحه. أّما إذا كانت العالقة اعتبارية ففي 
هذه احلالة ال بّد من دليل ومرجح لتجيّل اسم الدّيان والعقاب بحق عبٍد 

خاص.

10. العقاب مظهر للتصفية ولتطهري النفس: 

إّن  املعايص، أي:  تلّوثات  النفس من  العقاب تصفية  دافع  أّن  العرفاء عّد  بعض 
منزلتها  فقدت  قد  الرذيلة  الصفات  واكتساب  للمعايص  بارتكاهبا  اإلنسانية  النفس 
يف مقام الربوبية، لذلك ال بّد هلا لتنال مقام الربوبية الرفيع من أن تتعّذب ملّدة بأنواع 
الزواجر والعذاب اجلهنمي لتتمّكن بذلك من إزالة ظلامت تلّوثات الصفات الرذيلة 
من النفس اإلنسانية، لذلك، فإّن اإلنسان يف اآلخرة إذا أراد أن يتخّلص من الظلامت 

الناشئة من ذنوبه، فليس أمامه سوى حتّمل العذاب اإلهلي.
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واعترب )امليداماد( أيضًا أّن غاية اجلزاء األخروي هي تصفية النفس وتطهيها]]]. 
يقول تلميذه )صدر املتأهلني( يف هذا املجال:

»يعّذب اهلل املذنب ردحًا من الزمان ليتعاىف من مرضه ويعود إىل فطرته األوىل«]]].

ومن بني املتكلمني وضع )ابن قيم اجلوزية( رشحًا يف هذا املجال، حيث يقول:

»إّن اهلل ال يعّذب املذنب تشفيًا؛ بل يعّذبه لتطهيه وتنقيته ولتشمله الرمحة. إذًا، 
فالعذاب مصلحة ولطف إهلي بحق املذنب حّتى لو حتّمل أسوأ العذاب«]]].

ويقول اإلمام اخلميني أيضًا:

بالنسبة  الشفاء اإلهلي  فإّن دار اجلحيم دار  التعذيب ليس شقاًء يف احلقيقة،  »بل 
إىل العصاة من املوحدين قطعًا خللوصهم فيها عن األمراض النفسانية والكدورات 

الظلامنية«.

ويف موضع آخر يقول:

يف  سبب  ألّنا  التوحيد،  ألهل  اإلهلية  الرمحة  صورة  حقيقة  هي  جهنم  نار  »إّن 
الظالمية  اهليئات  عىل  العذاب  يقيض  حيث  العالية،  الكامالت  إىل  املذنبني  وصول 

والرذائل النفسية التي هي معلول املعصية، فيصبحون جاهزين للشفاعة«]]].

]]]-القبسات:ص460.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص347.

]]]-ابن قيم، حادي األرواح إىل بالد األفراح: ص258.

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تعليقات عىل رشح الفصوص، الفص اإلبراهيمي: ص121. والفص 

اهلودي: ص164.
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بحث وحتليل:

أّنه من السنخ االعتباري أ(  إذا كان هذا اجلواب يرّبر العذاب عىل 
والتوافقي فستطاله اإلشكاالت السابقة أيضًا، وإذا ُعّد العذاب والتطهي 
من السنخ التكويني، ينبغي القول: إّن هذا التحليل يشّكل جزءًا من مفاد 

نظرية جتّسم األعامل الذي سنشي له فيام بعد.

بالنظر إىل النقاط املذكورة يبدو أّن الُبعد املطهر للعذاب األخروي ال يمكنه أن 
يكون مصّححًا للعقاب أيضًا. يقول أحد العلامء املعارصين يف هذا املجال:

»عىل أي أساس نقول إّن عذاب القيامة من أجل التطهي والتزكية؟... إّن نفس 
دخول جهنم واخللود فيها ال يمكن أن يكون أبدًا عّلة للتطهي والتزكية«]]].

األبدي ب(  للعذاب  منطقي  حتليل  تقديم  عن  النظرية  هذه  تعجز 
للكفار واملرشكني عمومًا. ذلك ألّنه ال يوجد تصّور جنّة للكفار حّتى ُيقال 
إّن عقاهبم هو مقدمة لبلوغ الكامالت الالحقة. إالّ إذا اعتقدنا بعدم خلود 
عذاب الكفار واملرشكني، والتزمنا بتبّدل العذاب بالعذاب، وهي النظرية 
التي اختارها معظم العرفاء ومنهم )حميي الدين ابن عريب( و)القيرصي(.

علامء  نظريات  من  لعرٍش  األخروي  اجلزاء  فلسفة  وناقشنا  بينّا  قد  نكون  هنا  إىل 
أّية  اعتبارية اجلزاء، أي ال توجد  أكثرها هو  املشرتك بني  الوجه  أّن  املسلمني، وتبنّي 

عالقة حقيقية وتكوينية بني معايص اإلنسان واجلزاء اإلهلي.

تقّدم تربيرًا واضحًا وعقالئيًا لعقاب  أن  النظريات ال يمكنها  أّن مثل هذه  ثبت 
العذاب، طريق يمكننا  اعتبارية هذا  البحث عن طريق آخر غي  ينبغي  لذا  اآلخرة، 
أن حتّل  نظرية تستطيع  ليشّكل  اجلليلة،  الكريم والسنّة  القرآن  استنباطه بسهولة من 

]]]-السيد حممد حسني احلسيني الطهراين، معرفة املعاد: ج10، ص367.
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العذاب  شبهة  أي  املشائني  وحكامء  سينا(  )ابن  أمثال  حّلها  عن  عجز  التي  العقدة 
اجلسامين.

)ابن سينا( عندما يصل إىل بحث العذاب اجلسامين حيرص قبوله له بالدليل النقيل 
ويقول:

»أّما إذا كان العذاب غي العذاب العقالئي فيكون مبدؤه خارجيًا، وإثباته خارج 
عن وسع العقل«]]].

)اخلواجه الطويس( يقول يف رشحه للعبارة هذه:

السامع  إالّ عرب  املشهور غي ممكن  العذاب اجلسامين  إثبات  الشيخ هو  »إّن قصد 
والنقل فقط«]]].

وعجز حكامء املشائني بدورهم عن حّل الشبهة املذكورة تبعًا للشيخ الرئيس]]].

11. العقاب تشٍف لخاطر املظلوم:

قد ُيقال إّن العذاب األخروي هو لتشّفي املظلوم عىل ما حلقه من ظلم واضطهاد. 

يف حتليل هذا اجلواب ينبغي القول:

]]]-اخلواجه نصي الدين الطويس، رشح اإلشارات، مع حوايش الفخر الرازي: النمط 7، ص85.

]]]-نفس املصدر.

]]]-السيد جالل الدين اآلشتياين أحد الفالسفة املعارصين يقول يف هذا املجال: »استنادًا إىل أصول املشائني 

أّن معظم  وبام  الروحاين.  والتلذذ  والتنعم  العقيل  العذاب  اآلخرة منحرصان يف  واللذة يف  العذاب  فإّن 
ذكره  ما  عىل  نقاشات  ترد  لذلك  التاّمة،  الرتوحن  ومرتبة  العقالئي  التجّرد  مقام  إىل  تصل  ال  النفوس 
هؤالء األعاظم... كام أّن اهليئات والقشور الناشئة عن القوى اجلزئية للنفس والقائمة بمقام اخليال وقّوة 
الدين اآلشتياين،  املادّية اجلزئية، كلها تنعدم بعد املوت« )السيد جالل  البدن والقوى  التخّيل، وبتبعها 

املتأهلني: ص105(. رشح عىل زاد املسافر لصدر 
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أّوالً ـ إّن الدافع املذكور حمال أن يكون يف ذات الباري تعاىل، ألّن اهلل املتعايل ال 
يمتلك قلبًا كقلب اإلنسان فيحرتق قلبه من شّدة الظلم وجينح لالنتقام والقصاص. 
أّما تشّفي املظلوم فال معنى له يوم القيامة، ذلك ألّن مفهوم احلقد أو البغض ال معنى 

له يف القيامة.

يقول)الشيخ املطهري( يف هذا املجال:

عن  حديث  ال  اآلخرة  يف  لكن  لإلنتقام.  هي  الدنيوي  اجلزاء  فلسفة  كانت  »إذا 
يفّكر  يقول وانفساه، وكّل واحد  الذي كّل  اليوم  يأيت  السنني،  مليارات  فبعد  ذلك، 
بذّرة سعادة لنفسه، فمن الذي سيفّكر باإلنتقام ممّن ظلمه يف الدنيا، ال جمال لذلك«]]].

ثانيًا ـ قد يكون هذا الدافع موجودًا جتاه حق الناس، لكنّه عاجز عن تربير حقوق 
اهلل كرتك الصالة والصوم.

ـ  التوّجه الثاين ـ تكوينية العذاب األخروي:

أصل  تكوينية  توّجه  هو  وتبيينهام  اآلخرة  وعذاب  جهنم  تربير  يف  الثاين  التوّجه 
العذاب. جرت اإلشارة يف أماكن متعّددة من هذا الكتاب إىل أّن العذاب األخروي 
ليس معّدًا من قبل، وال هو واٍد من نار حيرق اإلنسان املذنب، بل إّن نار جهنم تنشأ 
من الباطن، أي من األعامل القبيحة لإلنسان، أي: إّن املعلول تكويني، وبعبارة أدّق 
القيامة وحتيط  الذنب وانعكاسه بصورة تكوينية وذاتية ستشتعل يف يوم  فإّن صورة 

باملذنب.

إّن لزوم العذاب للذنب هو كلزوم الزوجية للعدد أربعة وامللوحة للملح واحلالوة 
للعسل، وكام أّنه ال أحد يسأل عن عّلة زوجية العدد أربعة، لذلك ال أحد يسأل عن 
عّلة عذاب فعل املعصية، ذلك ألّن لزوم عمل الذنب وصورته الباطنية والذاتية هي 

]]]-مرتىض املطهري، املعاد: صص28 و38.
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والفعل  العمل  ونار  به،  ومعجونة  صدوره  حلظة  من  الذنب  ترافق  وهي  العذاب، 
ووقوعها،  عروضها  عّلة  عن  السؤال  ليجري  وعمله  اإلنسان  عىل  عارضة  ليست 

وحسب قول الفالسفة: »الذايت ال يعّلل«.

اجلزاء هو مقتىض جتّسم األعامل:

لقد أرشنا إىل أّن القرآن الكريم أشار يف آيات عّدة إىل حضور نفس أعامل اإلنسان 
يف عامل القيامة، ونسب عذاب اآلخرة وجزاءها إىل األعامل نفسها. نشي هنا إىل بعض 

تلك اآليات:

َزْوَن ما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن) ]التحريم 7[. ا الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْعَتِذُروا اْلَيْوَم إِنَّام جُتْ َ (يا َأيُّ

ا َيَرُه)  ]الزلزلة 7ـ8[. ٍة َشًّ ٍة َخرْيًا َيَرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ (َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

إذا ضّمينا هذه اآلية إىل اآليات الداّلة عىل جمازاة اإلنسان بمقابلته بأعامله، تّتضح 
لنا تكوينية اجلزاء.

(اْلَيْوَم جُتْزى ُكلُّ َنْفٍس باِم َكَسَبْت ) ]غافر 17[.

يسند اهلل يف هذه اآلية أصل اجلزاء إىل فعل اإلنسان وما اكتسبه يف الدنيا.

َزْوَن إاِلَّ ما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن )]يس 54[. يف هذه اآلية يشي اهلل إىل انحصار  (َوال جُتْ
اجلزاء األخروي بالتكويني، وهذا ما سنبحثه.

(إِنَّام َيْأُكُلوَن ِف ُبُطوِنِْم نارًا )]النساء 10[.

التي هي وسيلة  النار  أكل  احلقيقة  يشّكل يف  احلرام  مال  أكل  أّن  تعاىل  اهلل  اعترب 
اجلزاء.

وهناك عرشات اآليات التي ال جمال الستعراضها هنا. ومن بني الروايات املتعّددة 
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يف هذا املجال نورد روايتني كنموذج: 

يتجّسم شخص  امليت يف قربه  أّنه عندما يوضع   9 الرسول األعظم  روي عن 
أمامه، فيسأله امليت: من أنت؟ فيجيبه: »كنُت عملَك فبقيُت معَك«]]].

يف  قالئد  األعامل  »وصارت   :7 السجاد  احلسني  بن  عيل  اإلمام  عن  وروي 
األعناق«]]].

هناك تقريران خمتلفان حول كيفية املجازاة واملكافأة عرب األعامل بني مؤيدي هذه 
نظرًا ألمهيتها يف  اجلزاء  تكوينية  نظرية  القادم عىل رشح  الفصل  النظرية، سنطلع يف 
اجلزاء  لتكوينية  املوافقة  اآليات  وسنذكر  األخروي،  باجلزاء  املتعلقة  الشبهات  رفع 

واملخالفة.

مؤيدو الجزاء التكويني:

بسبب أمهية البحث نتناول هنا تقريرًا لبعض اآلراء املؤيدة لتكوينية اجلزاء:

يقول شيخ اإلرشاق يف هذا املجال:

»إّن اجلزاء األخروي يكون بسبب امللكات الرذيلة واهليئات الظالمية يف النفس، 
وال عالقة له بمنتقم خارجي«]]].

ويشّبه اجلزاء األخروي بآالم الشخص املريض وأوجاعه التي تنشأ عن الطبيعة 
غي السليمة دون غيها.

ويقول )صدر املتأهلني(:

]]]-الكايف: ج3، ص240.

]]]-الصحيفة السجادية: الدعاء 42.

]]]-جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق، مقدمة وتصحيح هنري كربان:ج1، ص473.
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»ال شك أّن الثواب والعقاب يف اآلخرة هو بسبب نفس األعامل احلسنة والسيئة، 
وليس بأي سبب آخر«]]].

ويقول يف مكان آخر:

»توجد يف القرآن آيات كثية تدل عىل أّن كّل ما يالقيه اإلنسان يف القيامة هو من 
أنواع النعم يف اجلنة وعذاب جهنم )كاألفاعي والعقارب( كّلها صور واقعية لألعامل 

وآثارها«]]].

ويقول احلكيم السبزواري: 

»إّن أصل العذاب ليس من غرض خارجي؛ بل إّنه الزم لفعل الشخص نفسه. 
فكّل ملكة وخصلة تشّكل روحًا للصور الربزخية املثالية واألخروية متناسبة معها«]]].

ويقول الشهيد املطهري: »إّن للجزاء األخروي عالقة تكوينية أقوى مع الذنوب، 
هي عالقة العمل واجلزاء يف اآلخرة، ليست توافقية كالنوع األّول، وليست من نوع 
عالقة العّلة واملعلول كالنوع الثاين؛ بل هي يف درجة أعىل، إّنا عالقة العينية واالحتاد 

احلاكمة«]]].

وننهي البحث بكالم لإلمام اخلميني:

فيه عذاب نعجز عن فهمه وهو من األعامل نفسها، ليس كام  »هناك مكان آخر 
حيصل هنا حيث يأيت جالد من اخلارج ليعذب«]]].

]]]-راجع: صدر املتأهلني، تفسي القرآن الكريم: ج5، ص187/ صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص295.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص295.

]]]-هادي السبزواري، جمموعة الرسائل، تعليق ومقدمة وتصحيح السيد جالل الدين اآلشتياين: ص332.

]]]-مرتىض املطهري، العدل اإلهلي: ص219.

وج17،  ص18،  وج15،  ص279  ج6،  النور:  صحيفة  اخلميني،  املوسوي  اهلل  روح  السيد  ]]]-راجع: 

.22 احلديث  ص360،  حديثًا:  واألربعون  ص128/ 
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• الشبهة الخامسة ـ كيفية العذاب األخروي )تجّسم األعامل(:	

وال  اعتباريًا  ليس  األخروي  جهنم  عذاب  فإّن  التكوينية،  النظرة  أساس  عىل 
هو  الفلسفي  التعبي  وحسب  واملعلول،  والعّلة  التكوين  سنخ  من  هو  بل  توافقيًا؛ 
الصورة واالنعكاس الباطني لعمل معصية اإلنسان. يطرح هنا هذا السؤال: األعامل 
تكوينية  لتتجّسم بصورة  منها  أثر  يبق  قد زالت وفنت، ومل  الدنيا  املادية لإلنسان يف 
وتعّذب فاعلها. وبعبارة أخرى: كيف يمكن رسم عذاب اآلخرة عىل أساس مبنى 

النظرة التكوينية؟

بحث وحتليل:

قّدم القائلون بالرؤية التكوينية تقريرين نبينهام فيام يأيت:

التقرير األّول ـ درج أثر الفعل يف النفس وتسجيله:

عند القيام بأي فعل يف الدنيا من حسن أو قبيح يظهر أثر ذلك الفعل وخاصيته يف 
صقع نفس اإلنسانـ  وهو جوهر جمّرد وفّعالـ  ويكون هذا األثر وتلك اهليئة يف النفس 
بداية عىل هيئة حالة مؤقتة قابلة للزوال، لكن عند تكرار ذلك العمل واملداومة عليه 
يصبح أثره وهيئته عىل شكل ملكة وكيفية ثابتة وراسخة وباقية، ويف بعض األحيان 

خيرج أثر الفعل من شكل امللكة ويصبح عىل شكل جوهرة ثانوية غي قابلة للزوال.

العذاب واجلزاء حسب نوع  تتبّدل إىل أقسام  الرذيلة هذه  النفس وهيئاهتا  صور 
الرذيلة، ويف عامل اآلخرة تشاهد النفس أفعاهلا وتدركها، فتتعّذب وتتأمل.

دور النفس ف جتّسم العذاب:

يف  أساسيًا  دورًا  ويؤّدي  األعامل  جتّسم  نظرية  يف  املوجود  واألساس  املهم  األمر 
إجياد  يف  الواسعة  اإلنسانية  النفس  قدرة  إىل  والتفّطن  االلتفات  هو  وإثباهتا  تبيانا 
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الصور احلسنة واملوحشة، ذلك ألّن النفس اإلنسانية هي خليفة اهلل ومظهر صفات 
كامله، ومن مجلة تلك الصفات القدرة واخلالقية التي جاء فيها: »من عرف نفسه فقد 

عرف رّبه«.

بااللتفات إىل هذا األمر اهلام نذكر نقاطًا عّدة كمقدمة لتبيان نظرية جتّسم األعامل 
وإثباهتا:

النقطة األوىل ـ جتّرد النفس:

النفس نستنتج  للنفس وجتّردها. وبتجّرد  املادي  بّد من اإلذعان باجلوهر غي  ال 
أّن اإلنسان ال يفنى باملوت؛ بل ينتقل من نشأة إىل أخرى، مع االحتفاظ بكّل اآلثار 
وامللكات املوجودة يف صقع النفس. فكام أّن اإلنسان يتذّكر يف الدنيا احلوادث اجلميلة 
واملّرة السابقة، فإّن نفس اإلنسان تتذّكر يف اآلخرة أفعاهلا احلسنة والقبيحة. وقد بينّا 

يف الفصل األّول أدلة جتّرد النفس بالتفصيل.

النقطة الثانية ـ ارتباط النفس باخلارج:

متبادلة من  بدن وطبيعة، وهي عالقة  اخلارج من  النفس وعامل  بني  هناك عالقة 
والبدن  وتديره،  لسلطتها  خاضعًا  وجتعله  بالبدن  تؤّثر  فالنفس  والتأّثر،  التأثي  قبيل 
واخلارج يؤّثران يف النفس أيضًا. فمثاًل عندما يسمع اإلنسان بخرب مفاجىء ساٍر، فإّنه 
هييج إىل درجة أّنه قد يفقد السيطرة لشّدة فرحه فيقوم بأعامل ال إرادية. وكذلك عندما 
يسمع بخرب مفاجىء مهول ومؤسف. ويف كال احلالتني فإّن منشأ التأثي هو ذلك اخلرب 

واأللفاظ واألصوات املادية، ولكٍل منها آثاره اخلاّصة.

املادية  األعامل  عىل  املجّردة  النفس  تأثي  بوضوح  نشاهد  املذكور  املثال  يف 
واملاديات، فمثاًل بعد أن تعلم النفس باحلادثة املؤملة املفاجئة تتوّتر وتغضب ما يؤّدي 
إىل ارتفاع ضغط الدم وامحرار الوجه وارتفاع حرارة البدن وغي ذلك وكّل تلك هي 
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من خواص املاديات، والعّلة واملسّبب لكّل تلك اآلثار غي الطبيعية للبدن هي تلك 
الصفة النفسية واملجّردة لإلنسان، أي الغضب. يقول )صدر املتأهلني( يف هذا املجال:

»إّن لكلِّ صفٍة راسخٍة أو ملكٍة نفسانيٍة ظهورًا خاّصًا يف كلِّ موطٍن ونشأة، فقد يكون 
لصورة واحدة آثار خمتلفة ومواطن خمتلفة«]]]، ثّم يشي إىل مثال الغضب الذي وضحناه.

البرشي.  املجتمع  أساس  تشّكل  اخلارج  وعامل  النفس  بني  الوثيقة  العالقة  هذه 
ولوال تأّثر النفس باخلارج ملا استطاع اإلنسان أن يصبح فنانًا أو حمرتفًا كخطاط ورسام 
البرشية.  النفس من اخلارج أصل من األصول  انفعال  فإّن  لذا،  تكرار ومترين.  بعد 

يقول )صدر املتأهلني( يف هذا املجال:

»كّل من يقوم بعمٍل ما أو ينطق بكالٍم ما فسيظهر من ذلك يف نفسه أثرًا وحالة 
قلبية تبقى ملّدة، ويف حال التكرار واملداومة ترتسخ وتتحّول إىل ملكات ال تزول«]]].

النقطة الثالثة ـ التلّذذ والتأل من الصورة العلمية:

وحرسته  اإلنسان  لذة  عّلة  ويف  باخلارج  اإلنسان  علم  كيفية  إىل  بتأّمل  نظرنا  إذا 
من اخلارج فسنشاهد أّن الباعث لرسور اإلنسان وإعجابه عند مشاهدته للوحة رسم 
إّن  بل  اإلنسان؛  مادي من  فاصل  التي هي عىل  اخلارجية  املحسوسة  اللوحة  ليست 
الباعث احلقيقي هو العلم والصورة الذهنية التي جّسمها اإلنسان يف نفسه عن تلك 
اللوحة. وعندما يشاهد اإلنسان حادثًا مؤملًا يتأذى وينزعج كقتل والديه أمام عينيه، 
فإّن حقيقة العّلة القريبة واألساسية لعذاب النفس هي علم النفس بمعلوهلا. لكن ال 
يمكن إنكار العّلة اإلعدادية للواقعة املحسوسة اخلارجية، إالّ أّن دورها يقترص عىل 
اإلعداد والعّلة البعيدة، وما يسّمى يف الفلسفة باملعلوم الثاين وبالعرض. والنتيجة هي 

أّن اإلنسان يفرح أو يتأّذى من املعلوم وصورته الذهنية.
]]]-صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية:ص329.

]]]-صدراملتأهلني، األسفار: ج9، ص290 وج7، ص82.
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يقول )صدر املتأهلني( يف هذا املجال:

وهي  اخلارجية،  اآلثار  تنشىء  النفسانية  وامللكات  واألخالق  التصّورات  »إّن 
الشخص  وجه  واصفرار  خجله،  عند  الشخص  وجه  كامحرار  كثيًا،  حتدث  مسألة 

املريض وهكذا«]]].

النقطة الرابعة ـ جتّرد قّوة اخليال:

الذهنية باملحسوسات اخلارجية، يمكنه بعد غياب  يتأثر اإلنسان عرب صوره  كام 
املحسوس اخلارجي أن جيّسمه ثانية يف قّوة خياله، فيفرح من مشاهدة صورته اخليالية 
أو حيزن. فعندما يتذّكر الشخص بعد مّدة صورة موت والديه فإّنه يتأّذى بشّدة من 
تصّور ومتثيل  بالسعادة من  يشعر  والعاشق  احلادثة.  لتلك  اخليالية  الصورة  مشاهدة 

الصورة اخليالية ملعشوقه، ويعيش العشق أحيانًا مع تلك الصورة.

النقطة اخلامسة ـ قدرة النفس:

من خالل القدرة املأخوذة من النفخة اإلهلية تستطيع النفس اإلنسانية أن تترّصف 
تكوينيًا يف األمور اخلارجية. نشي ها هنا اىل موارد من قدرة النفس ممّا أثبتته العلوم 

التطبيقية:

اختبار شاقول رشول: هذا االختبار أثبت أّن نفس اإلنسان قادرة عىل  أ( 
إجياد صورها الذهنية يف اخلارج من دون استخدام اإلمكانات املادية. )رشول( عامل 
العينني  وأغمضنا  شاقوالً،  أخذنا  إذا  أّننا  أثبتت  متعّددة  اختبارات  أجرى  تطبيقي 
وختّيلنا أّن ذلك الشاقول يتحّرك من اليسار إىل اليمني أو من اليمني إىل اليسار أو من 
األمام إىل اخللف، وقوينا ختيلنا ذاك، ثّم فتحنا عينينا بعد دقيقة فسنرى أّن الشاقول 

]]]-العرشية: ص249.
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يتحّرك يف االجتاه املتصّور]]].

األشياء  حتريك  عىل  النفس  لقدرة  بالنسبة  بالنفس:  األشياء  حتريك  ب( 
حيث  اهلند،  مرتاضو  مثاله:  املادية  القدرة  استعامل  دون  ومن  النفس  عرب  البعيدة 
يتمّكن املرتاض أن يوقف قطارًا من خالل تركيز الذهن واإلرادة ومن دون تدّخل 

القوى. أو يذيب برمياًل معدنيًا بنظرة.

أن  املجال  هذا  يف  املتخصصون  يستطيع  ُبعد:  عن  األفكار  قراءة  ج( 
يقرأوا أفكار اآلخر من دون تدّخل القوى املادية، أو حيّددوا رقم صفحة من كتاب 
لوحة  رقم  حيّدد  شخصًا  شاهدت  آذربيجان  جلمهورية  زياريت  خالل  وموضوعها. 

السّيارة من خالل سامع صوت السّيارة من بعيد فقط.

خيربون  أشخاص  فيها  البرشية  املجتمعات  معظم  باملغيبات:  اإلخبار  د( 
باملغيبات وما قد حيدث يف املستقبل. يقول )آيزنغ(:

»ال يمكننا التعامي عن وجود أشخاص يمتلكون قدرة ذهنية متّكنهم من توّقع 
حوادث تقع يف املستقبل القريب«]]]. 

طي األرض: قام بعض العرفاء بطي مسافات بعيدة جّدًا خالل حلظات،  هـ( 
فام هي حقيقة ذلك ورّسه؟ هذا ما يتطّلب جماالً آخر الستعراضه.

النقطة السادسة ـ وجود الطاقة الكهربائية ف البدن:

احلرارة تنتج عن وجود طاقة كهربائية )حركة اإللكرتونات = الكهرباء( فاملصباح 
ييضء عند اتصاله بالكهرباء أو بعدد من اإللكرتونات، فينتج من تلك الطاقة حرارة. 
هذه الطاقة موجودة يف كّل األجسام ومنها بدن اإلنسان. عىل سبيل املثال: إذا سار 

]]]-عيل أكرب سيايس، علم النفس الرتبوي: ص176.

]]]-هانس يورغن آيزنغ: الصحيح واخلطأ يف علم النفس، ترمجة آيرج آيني: ص192.
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شخص باحتكاك شديد عىل املوكيت فستنتقل الطاقة الكهربائية )اإللكرتونات( من 
تلك  تنتقل  كاحلديد  هادئًا  جساًم  الشخص  ذلك  يلمس  وعندما  البدن،  إىل  املوكيت 
الطاقة الكهربائية إىل احلديد، فيشاهد اإلنسان حركة االنتقال تلك عىل شكل رشارة 
حرارية  قّوة  يوجد  أن  يمكنه  لإلنسان  املادي  البدن  أّن  يتبنّي  ذلك  من  هبا.  وحيّس 

وكهربائية ونارية.

أّن يف كّل  بالقول  النووية  الفيزياء  املذكور من منظار علم  تبيان اإلّدعاء  ويمكن 
جسم ويشء مادي ومن ذلك بدن اإلنسان هناك ذرات، وكّل ذرة تنقسم إىل ثالثة 
واإللكرتون  اإلجيابية(  )الشحنة  والربوتون  اخلاملة(  )الشحنة  النيرتون  هي  أجزاء 
النواة  دورانية حول  فائقة جّدًا حركة  اإللكرتون برسعة  يتحّرك  السالبة(.  )الشحنة 
الطاقة  توجد  ودورانه  اإللكرتون  حركة  والنيرتون(،  )الربوتون  للذرة  املركزية 
اجلسمني  احتكاك  مثل:  بسيطة  وبطرق  وحرارة.  نور  من  عنها  ينتج  وما  الكهربائية 
تنتج إلكرتونات الذرة حرارة ورضبات قابلة للتفكك، ويف هذه احلالة خيتل توازن 
اإللكرتونات،  يتلقى  باملوكيت  اإلنسان  قدم  احتكاك  وعند  والربوتون.  اإللكرتون 

وعند اّتصاله ومالمسته لألجسام اهلادئة يفرغ تلك اإللكرتونات فيها.

الذرة عندما ينخفض عدد اإللكرتونات فيها تصبح طاقتها إجيابية أو سلبية، لكن 
الربوتونات ال تنفصل عنها بسهولة، ويعمل اليوم عىل تقليل عددها واألهم من ذلك 
الترّصف هبا بعد تطّور الفيزياء النووية وذلك عرب اإلغناء وشق نواة الربوتون الذي أّدى 
إىل اخرتاع القنبلة النووية التي حتوي طاقة كهربائية وتنتج انفجارًا هائالً يفوق التصّور.

الترّصف  خالل  من  النفس  عرب  اآلخرة  يف  اجلسدي  العذاب  يكون  أن  وحيتمل 
انفجار ونار هائلة ما  البدن ما يؤّدي إىل  يف الربوتونات واإللكرتونات املوجودة يف 
جيعل اإلنسان يتعذب يف جهنمه الداخلية، لذلك ال ينبغي استبعاد نظرية إنتاج النار 
والعذاب يف بدن اإلنسان ونفسه يف القيامة. أّما القول بأّن البدن اجلسامين لإلنسان ال 
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يستطيع حتّمل مثل ذلك العذاب والنار، نقول لقد جاء يف تقرير املعاد اجلسامين لصدر 
املتأهلني أّن البدن اجلسامين األخروي يتفاوت مع البدن الدنيوي.

توضيح أكثر لكيفية العذاب:

بعد النقاط واملطالب املذكورة يبدو أّن تبديل آثار النفس وملكاهتا إىل صور نارية 
أمر غي مستبعد؛ بل موافق حلكم العقل، وهذا ما سنبّينه:

أ( مشاهدة أعامله القبيحة:

النفسانية مع جوهر  امللكات  أّول قسم من إدعاء نظرية جتّسم األعامل هو احتاد 
النفس املجرد )كيفية تأثي األخالق وامللكات يف النفس قد مّر معنا سابقًا(، فالشخص 
الذي مل يرتكب أّي جرم، يكون ارتكاب أّول جرم أمرًا صعبًا عليه، لكن بعد تكرار 
الرمحة، حّتى هتون عليه اجلرائم والقتل  العنف وانعدام  العمل تظهر يف طينته ملكة 

فيام بعد.

وأّول عذاب ستتكّبده النفس يف القيامة من ذاهتا هو علمها وتصّورها للمعايص 
واألعامل الشنيعة التي ارتكبتها يف الدنيا، وبام أّن امللكات الرذيلة قد احّتدت مع نفس 
اإلنسان، فسيشاهد أعامله دومًا، ويشكل ذلك عذابًا له. كام سيشاهده األنبياء واألئمة 
األطهار ومن ظلم حّقهم واعتدى عليهم، ممّا يضاعف عذابه الطالع الغي عىل حاله.

يقول عامل األرواح الفرنيس )ليون ديني( حول تأثي الذنوب يف النفس:

صادرًا  كان  فإن  روحه،  يف  ينعكس  الشخص  عن  يصدر  فكر  أو  عمل  أي  »إّن 
النفس واألفكار الشيطانية فسيؤّدي انعكاسه عىل الروح ظلمة وكدورة،  عن هوى 

وبعبارة أخرى كّلام تكّررت الكبائر سيؤّدي إىل غلظة وكدورة يف شبح الروح«]]].

]]]-ليون ديني، عامل ما بعد املوت، ترمجة حممد بصيي: ص122.
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وحول كيفية العذاب احلاصل من مشاهدة الذنوب يف اآلخرة يقول: »إّن جتّسم 
جّدًا  صعبًا  عذابًا  حقيقة  سيشكل  لألفراد  املاضية  احلياة  وسوابق  األعامل  مناظر 

لألرواح. ويصبح وضعهم حينها صعبًا جّدًا ومأساوي«]]].

 ب( النفس تلق العذاب:

كّلام كانت عالقة النفس وتعّلقها باملادة واملاديات أقل؛ كانت قدرهتا وخالقيتها 
أكرب، ألّن النفوس يف عامل اآلخرة ال عالقة هلا باملاديات من السنخ الدنيوي، لذلك 
بمحض  فإّنا  وحسنة  نورانية  وهيئات  صفات  هلا  نفٍس  وكل  أكرب.  اخلالقية  قدرهتا 
تصّورها ألي نوع من الصور اجلميلة ونعم اجلنة فستخلقها مبارشة، فتجد أمامها ما 

تصّورته:

(َوُهْم ِف َما اْشَتَهْت َأْنُفُسُهْم خالُِدوَن )]األنبياء 102[.

(َوَلُكْم فِيها ما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم )]فصلت 31[.

اإلنسان الذي امتزج جوهره باألخالق واهليئات احلسنة وأصبحت طبعه، فألّنه 
إناء  )كّل  خملدًا  نعمها  جانب  إىل  فسيكون  اجلنة،  ونعم  اجلميلة  الصور  دائاًم  يتذّكر 

بالذي فيه ينضح(.

بالرذيلة فسيبقى يف اآلخرة يف  أّما اإلنسان الذي لّوث نفسه بمعاصيه، وكّدرها 
نار جهنم واألفاعي والعقارب اجلهنمية،  الوعيد اإلهلي مثل:  حالة خوف دائم من 
وكّلام تصّور أعامله أحاط به العذاب والنار اإلهلية. بمجرد أن تتصّور نفس اإلنسان 
الشقي هذه الصور املهولة، وكانت نفسه ذات خالقية عالية فستبادر نفسه إىل خلق 

هذه الصور خارج الذهن، ويبتىل بأنواع العذاب.

]]]-نفس املصدر.
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الشاهد عىل ذلك أّن بعض من شاهدوا حادثًا مهوالً وشّكل فيهم عقدة خوف 
والعذاب  الرعب.  من  احلالة  تلك  تصيبهم  احلادث  تصّوروا  كّلام  نجدهم  خاّصة، 
الذهنية  النار  صورة  تتحّول  أن  عجبًا  وليس  القبيل،  هذا  من  اآلخرة  يف  اجلسمي 
للمجرم إىل نار واقعية عرب قدرة النفس. وكام أّن اخلشبة اجلافة تشتعل أحيانًا يف يد 
بعض الناس من الطاقة الكهربائية التي يف أبدانم، فإّن الصور الذهنية للنار تتحّول 
إىل نار حقيقية أيضًا. وحسب التعبي الفلسفي، فإّن الوجود قد يأخذ أشكاالً خمتلفة 
طبق احلركة اجلوهرية، وإثر اشتداد احلركة اجلوهرية يتحّول الوجود املادي إىل وجود 
جمّرد، كنطفة اإلنسان التي تتحّول إىل وجود جمّرد )نفس(. وعليه فإّن تبديل وحركة 
قسم من املادة )الصورة العرضية والذهنية للنار( إىل مادة أخرى )الصورة اجلوهرية 

واإلحساس بالنار( هي ممكنة باألوىل.

بااللتفات إىل آثار أصل احلركة اجلوهرية االشتدادية يقول )صدر املتأهلني(:

أو  النفس إىل صور جوهرية  تتحّول يف  النفسانية  امللكات  أّن  لدينا هو  ثبت  »ما 
ذواٍت قائمة وفّعالة«]]].

التقرير الثاين ـ عذاب الصور الباطنية وامللكوتية للعمل:

القائلون هبذه الرؤية يعتقدون بوجود شكلني أو صورتني لكّل عمٍل دنيوي يقوم 
به اإلنسان: الصورة األوىل هي الصورة الظاهرية واملادية للعمل كالغيبة وأكل مال 
اليتيم أو كالصالة والصيام. والصورة الثانية هي الصورة الباطنية وامللكوتية لألعامل 
احلقيقية  والصورة  امليتة،  أكل  هي  للغيبة  احلقيقية  الصورة  فمثاًل  حاليًا.  عنّا  اخلافية 
ألكل مال اليتيم هي أكل النار، والصورة احلقيقية للصيام هو عبور نار جهنم بسالمة 

وهكذا...

احليّس األخروي  العذاب  كيفية  أّنني يف تصوير  بالذكر  اجلدير  املتأهلني، األسفار: ج9، ص293.  ]]]-صدر 

1986/1/5م. بتاريخ  اآلميل  اجلوادي  لألستاذ  األسفار  درس  تقريرات  من  استفدت 
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بعض الناس األتقياء املتحّررين من القيود يستطيعون من خالل هتذيب نفوسهم 
أن يروا الصور احلقيقية وامللكوتية لألعامل.

األعامل  آثار  بتجّسم  األعامل  جتّسم  من  مقصودهم  فرّسوا  هذا  التقرير  مؤيدو 
وملكاهتا يف صقع النفس، وليس جتّسم االعامل املادية الظاهرية ومتّثلها. يقول )صدر 

املتأهلني( حول بقاء أعامل اإلنسان:

»ما دام الكالم والعمل موجود يف عامل احلركات واملواد اإلمكانية، فلن يكون هلا 
بقاء وثبات«]]].

ويقول يف معرض رفضه لعّلية األعامل املادية للثواب والعقاب األخروي:

»إذا كان منشأ الثواب والعذاب هو نفس العمل أو الكالم، وبام أّنام زائلني، فيلزم 
ذلك أن يبقى املعلول دون وجود عّلته، وهذا غي صحيح«]]].

النظرية من جتّسم األعامل؟ فإّن اجلواب موجود يف  أّما ما هو مراد مؤيدي هذه 
أقواهلم ونظرياهتم التي أوردناها سابقًا. لكنّنا نشي هنا إىل كالم أحد العلامء املعارصين 

يف تنقيحه للبحث:

النفس،  صقع  وتقّررها يف  األعامل  نتيجة  األعامل هو حتّقق  جتّسم  من  »املقصود 
أي  األجسام،  إىل  تنتقل  الدنيوية  مرتبتهام  عىل  حمافظة  واألعراض  األعامل  وليست 

تتحّول بذاهتا إىل أجسام، ذلك ألّن هذا التجايف حمال مطلقًا«]]].

ويقول يف مكان آخر: 

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص290 وج7، ص82.

]]]-نفس املصدر: ج9، ص293.

]]]-حسن زاده اآلميل، دروس احتاد العاقل واملعقول: ص390.
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التمّثل  أّنم عرّبوا عن  أن نقول:  بالروح، إالّ  القائمة  »ال معنى لتجّسم األعامل 
األعراض  من جتّسم  قصد  إذا  نفسه،  التمّثل  هو  التجّسم  إّن  احلقيقة  ويف  بالتجّسم، 

صفات األعامل«]]].

يوم  يف  األعامل  جتّسم  بموضوع  يرتبط  ال  جوهر  إىل  العرض  تبّدل  فبحث  إذًا، 
املواضيع  القيامة تظهر أعامل اإلنسان بصورة أخرى، وكثي من  القيامة، ويف ساحة 
أخرى  اآلخرة بصورة  تتجّسم يف  فإّنا  دنيوية،  الدنيا صورة خاّصة  هلا يف  كان  التي 

وتنكشف]]].

وعليه، فإّن طوال قرون عّدة أشكل فيها املفرسون واملتكلمون يف عاملنا اإلسالمي 
إّن األعامل أعراض فانية، كان  عىل جتّسم األعامل وحضورها، وقالوا يف تفاسيهم 

منشأ إشكاهلم هو عدم إدراكهم الصحيح لنظرية جتّسم األعامل.

العلوم التطبيقية وجتّسم األعامل:

أكدت العلوم التطبيقية املعارصة عىل بقاء املادة واملاديات وعدم زواهلا، فحسب 
األصل األّول للرتموديناميك، فإّن املادة ال تفنى مطلقًا؛ بل تتحّول إىل مادة أخرى، 
أو تصبح طاقة؛ أي هيئة تراكم املادة، وعىل العكس أي: إّن الطاقة تتحّول إىل مادة]]].

من نتائج القانون املذكور إمكانية تصوير اللحظات السابقة]]].

وبعيدًا عن العلوم التطبيقية، فإّن أحد معضالت الفلسفة هو زوال املادة وفنائها. 
بعض العلامء يعتقدون أّن فناء املادة أمر غي معقول، فها هو موريس مرتلينغ يقول:

]]]-حسن حسن زاده اآلميل، نصوص احلكم: ص384.

]]]-نوري اهلمداين، جملة حارس اإلسالم: العدد 84.

]]]-مهدي البازركان، الطريق الذي طوي: ص204.

]]]-صحيفة كيهان، العام 1969 نقاًل عن: نارص مكارم الشيازي، التفسي األمثل: ج2، ص102.
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مرآة  تنعكس عىل  والنهار  الليل  أّن تصّوراتنا طوال ساعات  ننسى  أن ال  »علينا 
العامل، ولن يتوّقف سي التصّور هذا، ولن متحى آثاره«]]].

قبل  من  اهلولوغرافيك«  »عامل  سّميت  نظرية  طرحت  األخية  العقود  خالل 
املتخّصص يف  بيام(  بيار  و)كارل  الكوانتوم  فيزيائي  بوهم(  )ديفيد  عاملني مها  أكرب 

فيسيولوجيا األعصاب، وبموجب هذه النظرية فإّنه:

»مل خيتِف املايض بالكامل؛ بل ال يزال يف قوالب يطاهلا اإلدراك البرشي... فالزمان 
أن  حياول  بل  الوجود؛  من  خيتفي  ال  لكنّه  املايض،  من  جزءًا  ويصبح  ينطوي  احلايل 

يسترت ثانية يف مستودع خزانة النظم«]]].

وتسترت،  وأجزائه  عنارصه  يف  تتمركز  وحوادثه  كّله  العامل  أّن  تؤكد  النظرية  هذه 
الظروف متكن مشاهدة  تلك  توّفرت  فإذا  إىل ظروف خاّصة،  قراءهتا  إعادة  وحتتاج 
احلوادث السابقة كفيلم ثالثي األبعاد. وقد حتّققت هذه الظروف لبعض الناس عىل 

مّر التاريخ. 

عام  استطاع  األصل  الرويس  البولندي  أوسوويكي(  )اسطفان  املثال  سبيل  عىل 
عليها،  جرى  وما  الدقيقة  مواصفاهتا  تقديم  القديمة  اآلثار  عىل  بالرتكيز  1935م 
ويضيف أّنه عندما يرّكز عىل يشء يمكنه أن يشاهد كفيلم كّل احلوادث التي جرت 
عليه واألقوام التي كانت وطريقة عيشهم. ومن أخباره اللطيفة قوله إّن اإلنسان يف 

العرص احلجري كان يستخدم مصباح الزيت، وهذا ما أّكده علامء اآلثار فيام بعد]]].

بكّل  خيرب  أن  األشياء  ملس  خالل  من  يمكنه  شاحنة  سائق  مكمولن(  )جورج 
خصائصها مثل )اسطفان(.

]]]-موريس مرتلينغ، البعث: ص102.

]]]-مايكل تالبوت، عامل اهلولوغرافيك، ترمجة داريوش مهرجوئي: ص275.

]]]-نفس املصدر: ص273.
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مؤسسة  ومعاون  تورنتو  جامعة  يف  اإلنسانية  العلوم  أستاذ  أمرسون(  )نورمان 
علوم األرض بكندا، كان يشكك بداية باختبارات )مولن( وبعد البحث أكدها]]].

ويقول أحد املعارصين:

حلظة  يف  ولو  الذرة  بمقدار  ولو  صغيًا  كان  مهام  العامل  يف  يتحّقق  يشء  أّي  »إّن 
واحدة، فلن يبطل يف تلك اللحظة. نعم قد يفنى يف وقت آخر، لكن هذا الفناء ليس 
حقيقة تلك الذرة يف زمانا األّول، وعليه، فإّن عمل اإلنسان الذي يؤّديه سيبقى ثابتًا 

يف عامل الدهر وظرف التكوين وال يفنى«]]].

وعليه، فإّن اآليات التي تدل عىل حضور األعامل املادية لإلنسان نفسها يف القيامة 
ال  لذلك  عليها،  وشواهد  يؤّيدها  ما  لدهيا  بل  والعقلية؛  التطبيقية  العلوم  ختالف  ال 
املادية يف اآلخرة وحضورها. بعض  إعادة األعامل  الداّلة عىل  اآليات  لتأويل  داعي 
علامء اإلسالم يقولون بإعادة نفس األعامل املادية يف اآلخرة وحضورها. فالسيد عيل 

خان شارح الصحيفة السجادية يقول عن وزن األعامل:

»القول احلق هو أّن األعامل نفسها توزن، وليست صحيفة األعامل«]]].

)األستاذ اجلوادي اآلميل( يقول حول مشاهدة عني العمل الدنيوي يف اآلخرة:

»يشاهد اإلنسان كّل عمل قام به، فيى متنه وعينه، وال يكتفى بجزاء العمل؛ بل 
جيد العمل نفسه«]]].

]]]-نفس املصدر: ص274.

]]]-السيد حممد احلسيني الطهراين، معرفة املعاد: ج10، ص362.

]]]-السيد عيل خان، رياض السالكني: ج5، ص209.

درسه  يف  األستاذ  أّن  بالذكر  اجلدير  ص209.  للقرآن:ج1،  املوضوعي  التفسي  اآلميل،  جوادي  ]]]-عبداهلل 

األسفار بتاريخ 1985/12/29م قال بزوال األعامل املادية وأكد أّن آثار األعامل املادية حمفوظة يف صقع 
النفس.
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وحول التشبيه واحلمل عىل املجاز آليات حضور األعامل يف اآلخرة يقول:

»جيد اإلنسان كّل أعامله. ليس ذلك تشبيهًا ليقال كأّنه يرى كّل أعامله حارضة؛ 
بل العمل نفسه حيرض. لذا، ال يمكنه اإلنكار، فيى ساحة قيامه بذلك العمل جمسمة 

أمامه، وتتمثل له تلك احلال التي ارتكب فيها ذلك العمل«]]].

لألعامل  وامللكوتية  الباطنية  الصور  وجود  بمعنى  األعامل  جتّسم  نظرية  دليل 
منحرصة بشهود الناس الذين بلغوا الكامل وجتربتهم، ممّن وفقوا إىل مشاهدة الصور 
الواقعية للناس والصور الواقعية ألعامهلم من خالل الشهود وعني البصية. نشي يف 
7 وتعجّبه من  الباقر  هذا الباب إىل سؤال )أيب بصي( أحد أصحاب اإلمام حممد 

كثرة احلجاج يف مراسم احلج وجواب اإلمام عليه:

قال أبو بصي للباقر 7: ما أكثر احلجيج وأعظم الضجيج؟ فقال: »بل ما أكثر 
الضجيج وأقل احلجيج. أحتّب أن تعلم صدق ما أقوله وتراه عيانًا؟« فمسح بيده عىل 
عينيه ودعا بدعوات، فعاد بصيًا فقال: »أنظر يا أبا بصي إىل احلجيج« قال: فنظرت 

فإذا أكثر الناس قردة وخنازير، واملؤمن بينهم مثل الكوكب الالمع يف الظلامء]]].

هذا هو طريق الشهود، والعني التي ال ترى إالّ الظواهر بعيدة عن ذلك كّل البعد، 
لذا نحيل القارىء إلمتام هذا البحث إىل مقاالت أهل املعرفة وإشاراهتم]]]. 

شبهات جتّسم األعامل:

أرشنا سابقًا إىل أّن أهم تربير لعذاب اآلخرة هي نظرية جتّسم األعامل، لكن هناك 

]]]-نفس املصدر: ص211.

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج46، ص261.

]]]-آية اهلل امللكويت من املراجع  املعارصين نقل: خالل إقامتي يف النجف األرشف كان أحد تالمذيت متفّرغًا 

للعبادة والتهجد يف شهر رمضان املبارك، ويف آخر شهر رمضان انفتحت عني بصيته فقال يل: إيّن أرى 
بعض الناس عىل هيئة حيوانات. وفيام بعد زالت منه هذه احلالة.
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شبهات تطال هذه النظرية، نحّلل فيام يأيت أمهها:

• الشبهة السادسة ـ عدم التفاوت التكويني بني عمل الخري والرش: 	

املال  وأكل  اليتيم  مال  أكل  بني  الفرق  ما  هو:  إشكال  بعضهم  بذهن  خيطر  قد 
يأكل  فمثاًل  بعضهام،  وعني  واحد  واملاهية  املادة  حيث  من  أّنام  حني  يف  الشخيص؟ 
اإلنسان تفاحته فليست هناك نار وال أكل نار، لكنّه عندما يأكل تفاحة ليتيم فهو يأكل 

النار يف احلقيقة، فام هو املالك لوجود النار يف الثانية وعدم وجوده يف األوىل؟ 

اجلواب: هناك فرق مهم قد أغفله السائل كليًا، وهو وجود القرار والنية املخالفة 
للشخص املجرم ملواله ومدّبره. هذا النوع من إرادة املخالفة يميز بني فعلني متشاهبني يف 
الظاهر. فاإلرادة والعزم عىل املخالفة عند الشخص املرتكب ترتك أثرها اليسء يف صقع 
النفس، وتؤّدي إىل ظهور النار. يمكننا القول إّن دور النية يف إشعال نار األعامل واملعايص 
هو كدور الرشارة يف إشعال خمزن البارود. لذلك أكدت الروايات كثيًا عىل النية ودورها 

يف قبول األعامل ورّدها، وكمالك للعذاب األبدي: »وبام يف الصدور جتازى العباد«]]].

عىل هذا األساس، أفتى الفقهاء العظام أّنه إذا ارتكب املكّلف ذنبًا عن غي عمٍد 
الشخص  ألّن  واضح،  ذلك  وسبب  األخروي،  اجلزاء  أو  العقاب  عليه  ينال  فلن 
الظالمية  باهليئة  وتتلّوث  نفسه  تكدر  مل  لذلك  املوىل،  خمالفة  ينوي  يكن  مل  اجلاهل 
ليستحق العقاب. فكام أّن خمزن البارود لن يتحّول إىل نار مشتعلة ما مل تصله رشارة 

ونار، فكذلك األعامل السيئة دون نية وإرادة ذنب لن تؤّدي إىل اجلزاء.

•  الشبهة السابعة ـ عدم تصّور تجّسم الذنوب العدمية:	

إّن جتّسم األعامل وحتّوهلا إىل صور مهولة أمر قابل للتصّور يف الذنوب التي تشّكل 
التي ليست هلا جنبة وجودية؛ بل هي عدم حمض كرتك  الذنوب  أّما  فعاًل ووجودًا، 

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج31، ص500.
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الصالة والصيام التي ليس فيها أفعال وجودية لتتجّسم وتتمّثل بصور أخرى. لذلك 
يبدو أّن جتّسم األعامل يف هذا النوع من الذنوب أمر غي معقول، وال بّد من االعتقاد 

فيها باجلزاء االعتباري والتوافقي.

اجلواب:

يّتضح جواب هذا اإلشكال من اجلواب السابق. ألّنه حسب الظاهر ويف النظرة 
اإلبتدائية فإّن املجرم مل يرتكب أي فعل، لكنّه ختلف عن تكليف املوىل وإطاعة أمره 
هذا  فإّن  لذلك،  املخالفة.  نفسه  يف  وقّرر  امتثال،  وقدرة  كاملني  ووعي  علم  عن 

الشخص قام بفعٍل اسمه إرادة املعصية، وهو قابل للتجّسم بصورة عذاٍب ناري.

• الشبهة الثامنة ـ جهل اإلنسان بعذابه الباطني:	

صقع  يف  موجودة  هي  للمعايص  السيئة  اآلثار  فإّن  األعامل،  جتّسم  نظرية  طبق 
األعامل  آثار  إىل  الدنيا  هذه  يف  الناس  يلتفت  ال  ملاذا  هو:  والسؤال  بالفعل.  النفس 

وصورها وجتّسمها؟ 

اجلواب:

فيه،  وغرقها  املاديات  بعامل  اخلاّصة  وعالقتها  ارتباطها  بسبب  اإلنسان  نفس  إّن 
يصبح وجود عامل املادة حجابًا ومانعًا لإلحساس بصور العذاب األخروي املهولة. 
فالعذاب عبارة عن إدراك غي املالئم للنفس واملنافر هلا. ومن مل يصل إيامنه ومعرفته 
إىل درجة من الكامل ليدرك حقيقة أّن أكل مال اليتيم هو أكل للنار؛ بل يعترب ذلك 
عماًل مألوفًا واستيالءًا عىل أموال اآلخرين وأخذ ثروة سائبة، فكيف يمكنه أن يدرك 

تضاّدها مع الطبع واجلبّلة اإلنسانية؟

لكن عندما تزال حجب الدنيا، ويقف اإلنسان عىل حقيقة هذه املسائل، عندها 
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سيدرك العذاب الواقعي لالعامل. يقول )ليون ديني( يف هذا املجال: 

»إّننا خالل حياتنا ال نستطيع أن نرى بعني املادة انعكاس األعامل يف الروح ونطلع 
عليه، لكن عندما تتحّرر الروح من البدن، عندها تظهر مندرجات صحيفة األعامل 
الروح  أّن  درجة  إىل  وموثقة  صحيحة  واملندرجات  املدّونات  تلك  القادم،  واملصي 

تعجز عن إنكار صحتها وأصالتها«]]].

ويقول )صدر املتأهلني(:

»عندما تقوم القيامة ويأيت وقتها يرّكز اإلنسان بنظره وأحاسيسه عىل نفسه لفراغه 
من املشاغل الدنيوية واحلسّية، ويلتفت إىل صحيفة الباطن ولوح ضميه، وهذا هو 
املراد من اآلية: (وإذا الصحف نرشت) عندئٍذ كّل من كان غافاًل عن أحوال نفسه 
وحساب حسناته وسيئاته يقول عند زوال حجبه وحضور ذاته ومطالعة صفحات 
َعِمُلوا  ما  َوَوَجُدوا  َأْحصاها  إاِلَّ  َكبرَِيًة  َوال  َصِغرَيًة  ُيغاِدُر  ال  اْلكِتاِب  هِلَذا  (ما  كتابه: 

حاِضًا )...«]]].

الواقعية:  أعامله  اإلنسان حول غفلته عن صورة  اهلل خياطب  أّن  ذلك  وأهم من 
َك اْلَيْوَم َحِديٌد ) ]ق 22[.  (َلَقْد ُكنَْت ِف َغْفَلٍة ِمْن هذا َفَكَشْفنا َعنَْك ِغطاَءَك َفَبَصُ

ويستعمل مصطلح الغفلة عند وجود واقعية ال يلتفت إليها اإلنسان وال يتفطن 
الغطاء،  الواقعية ألعامله، فكشف اهلل عنه  الصور  ملّدة عن  هلا، فكان اإلنسان غافاًل 

فعلم بالواقع اخلايف للوجود.

• الشبهة التاسعة ـ املنافاة مع الشفاعة والتوبة والعفو:	

استنادًا إىل نظرية جتّسم األعامل فإّن منشأ العقاب األخروي هي الصفات السيئة 

]]]-ليون ديني، عامل ما بعد املوت، ترمجة حممد بصيي: ص119.

]]]-صدر املتأهلني، األسفار: ج9، ص293.
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واآلثار الكالمية للنفس، وأّن العالقة التكوينية والعّلة واملعلول بني العمل والعقاب 
هي احلاكمة؛ بل إّن هذه العالقة هي أقوى من عالقة العّلة باملعلول، فهناك بني العمل 
واجلزاء عالقة عينية واحتاد. فإذا كان األمر كذلك فكيف نرّبر ونفرّس قضايا الشفاعة 

والعفو والتوبة التي تعّد من رضوريات األديان اإلهلية؟

اجلواب:

هذه  ألّن  ذلك  األعامل،  جتّسم  نظرية  مع  والتوبة  والعفو  الشفاعة  تتعارض  ال 
األمور ليست خارج دائرة التكوين، ويمكن تفسيها وتربيرها طبق قانون العّلّية.

أ( التوبة: عندما يرتكب اإلنسان فعل املعصية، وتتلّوث نفسه وتتكّدر بالرذائل 
واخلبائث، يمكنه أن يصفي نفسه من تلك اهليئات والتلوثات، بحيث يشطب ذنوبه 

ويتخذ القرار والعزم القوي عىل جربان ما فاته.

هذا التغيي والتحّول يف النفس يؤّدي إىل حمو آثارالرذيلة والذنوب، لذا جاء يف 
الروايات إذا تاب اإلنسان توبة نصوحًا يقبل اهلل توبته مهام كانت ذنوبه عظيمة. لكن 

املشكلة هي يف الشخص املذنب هل يوفق إىل التوبة النصوح أم ال.

ملفهوم  الصحيح  املعنى  إدراك  عدم  من  ناشىء  اإلشكال  هذا  الشفاعة:  ب( 
الشفاعة. فهناك من يظن أّن الشفاعة هي أمر اعتباري وتوافقي من دون أي رشط، 
فتواجههم هذه الشبهة. ولو علموا باملعنى الواقعي للشفاعة وأّنا عبارة عن استفادة 
الشافع من اقتدار نفسه عىل حمو امللكات واهليئات الظالمية وتدميها لنفس املرتكب، 
منشأ  عىل  يقيض  الشافع  الشخص  فإّن  لذا،  الشبهة.  هذه  مثل  واجهتهم  ملا  عندئٍذ 
اجلزاء، أي يقيض عىل اهليئات الرذيلة لنفس املذنب، فينجيه بذلك من النار والعذاب.

عندئٍذ  املألوف،  احلد  من  أكثر  للمذنب  النفسانية  والتلوثات  اهليئات  كانت  فإن 
العذاب.  إنقاذه من  االعتياديون عن  الشفعة  أقوى، ويعجز  إىل شافع  املذنب  حيتاج 
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تشملهم شفاعة  نار جهنم، وال  والكفار يف  للمرشكني  األبدي  املستقر  كان  هنا  من 
الشفعاء.

شبهات بعض املعاصين:

من  فرع  مها  األخروي  اجلزاء  وتكوينية  األعامل  بتجّسم  القول  أّن  مّر  ممّا  يّتضح 
القبول بأصل العّلّية يف عامل اإلمكان والطبيعة، لذلك، فإّن من خيالف العّلّية ال يمكنه 
العّلّية  أّن أصل  يعتربون  العّلّية  األعامل، ولعل بعض خمالفي  بنظرية جتّسم  يقبل  أن 
لإلدراك  خمالف  ـ  الرسول  وسنّة  اهلل  كتاب  من  املستفاَدين  ـ  األعامل  جتّسم  ونظرية 

اخلالص للتدّين؛ بل وأساس للعلامنية يف الدنيا واآلخرة.

لبعض  منه  اتباعًا  العّلّية  أصل  هاجم  الذي  الكّتاب  أحد  رسوش(  )الدكتور 
املطلقة  القدرة  يتالءم مع  العّلّية ال  أّن أصل  املتكلمني األشاعرة كالغزايل]]]، واعترب 
العظام  األنبياء  تعاليم  مقابل  يف  اليونان  فالسفة  تعاليم  من  جزء  وأّنه  وفاعليته،  هلل 
والعرفاء، ويستنتج يف النهاية أّن قبول العّلّية يستلزم ظهور املذهب العلامين )حذف 

اهلل يف الطبيعة(.

وبعد إضعافه للعّلّية يذكر أحد مصاديقها وهو القول بتكوينية اجلزاء األخروي 
العلامنية يف  مبدأ  يعتربه  أّنه  الدينية، واألهم  للتعاليم  )جتّسم األعامل( ويعتربه خمالفًا 
اآلخرة، ويذكر عّدة إشكاالت وتواٍل باطل عىل هذه النظرية. لكنّنا للتعّرف أكثرعىل 

نظريته وحتليلها بشكل أوضح ننقل عني كالمه، ثّم نرّد عليه:

• الشبهة العارشة ـ ظهور العلامنية:	

العلامنية هي ابن للفلسفة العقالنية امليتافيزيقية، فمنذ أن قام الفالسفة )وأقدمهم 
إطاراملفاهيم  يف  رشحه  إىل  سعوا  أي  العامل،  نظام  بفلسفة  اليونانيون(  الفالسفة 

]]]-راجع: حممد الغزايل، هتافت الفالسفة: ص67.
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امليتافيزيقية، فتحوا الباب أمام الفكر العلامين، أي إبعاد اهلل عن العامل، وتفسي أمور 
املفاهيم  والقدر، وجعلوا بعض  والترّصف  املشيئة  وتبيانا بشكل مستقٍل عن  العامل 
)االستحقاق(  مفهوم  امليتافيزيقيون  فأبعد  وحمتوى.  معنى  دون  من  اخلالصة  الدينية 
وطرحوا مفهوم )الذات والطبيعة( هلذه الغاية. وتسويق )االستحقاق( وجعله )علّيًا( 

هو مكمل ملادية الفالسفة وتبعًا جلهدهم البليغ يف )عوملة( الفكر«]]].

هناك عّدة نقاط يف الرّد عىل هذا الكالم:

فالسفة  إنتاج  من  مها  األخروي  اجلزاء  تكوينية  وبتبعها  املادية  أّن  اعترب  لقد  أ( 
اليونان، يف حني أّنام ممّا أّيده القرآن املجيد والروايات النبوية وأحاديث أهل البيت 
وأكدوه، وقد مّر معنا تبيان املذهب املادي يف كتاب أصل العّلّية يف الفلسفة والكالم]]] 

وجتّسم األعامل.

ب(  بالنسبة الدعائه بأّن أساس والدة العلامنية من أصل العّلّية وجتّسم األعامل يف 
اآلخرة. ال بّد يف البداية من أن نوّضح معنى ذلك ومفهومه لئال تبقى أي نقطة إهبام 
يف التحليل والنقد، ذلك ألّن للعلامنية معاين متعّددة، وقد أشار بنفسه هلا يف مقالته 
منها  مراده  إىل  أشار  قد  املحرتم  الناقد  فإّن  هنا،  العلامنية  ملفهوم  بالنسبة  أّما  تلك]]]. 

بقوله:

املشيئة  عن  مستقٍل  بشكٍل  وتبيينها  العامل  أمور  وتفسي  العامل،  عن  اهلل  »إبعاد 
والترّصف والتقدير اإلهلي«]]].

أّما قوله بتكوينية العذاب يف القيامة يعني استبعاد اهلل عن العامل، فإّن ضعف قوله 

]]]-»معنى ومبنى العلامنية«، كيان: العدد 26، ص12.

]]]-راجع: حممد حسن قدردان القراملكي، أصل العّلّية يف الفلسفة والكالم: ص30 وما بعدها.

]]]-لالطالع أكثر راجع: حممد حسن قدردان القراملكي، العلامنية يف املسيحية واإلسالم، الفصل األّول.

]]]-جملة كيان: العدد 26، ص11.
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يّتضح من التأّمل ثانية يف التفريق بني العلل الطولية والعرضية. وتوضيحه: أّن حركة 
العامل يف الدنيا واآلخرة تتّم عىل أساس العلل والوسائط والطبائع، واهلل سبحانه هو 
التفويض اإلهلي  أّن  الذي منح تلك الوسائط هذا االستعداد والقدرة. وامللفت هنا 
صالحياته  املفّوض  يفقد  بحيث  الغي،  إىل  الدنيا  يف  وتفويضها  السلطة  كنقل  ليس 
عىل  هلل  األساس  الدور  عىل  حيافظ  اإلهلي  التفويض  إّن  بل  للغي؛  تفويضها  بمجرد 

الشكلني اآلتيني:

األّول ـ احلاجة اإلمكانية والفقر الوجودي لكّل ممكن الوجود إىل ذات واجب 
الوجود.

سلسلة  سياق  يف  يأيت  والعّلة  الفاعل  عن  األثر  صدور  أو  بالفعل  القيام  ـ  الثان 
األصل  إىل  واستنادًا  العلل،  عّلة  إىل  تعود  وكّلها  اإلمكانية،  واملعلوالت  العلل 
الفلسفي: »كّل عرٍض ينتهي بالذات« فإّن مجيع األفعال واالنفعاالت الصادرة تنتهي 

يف سلسلة املمكنات إىل عّلة العلل، أي إىل وجود الباري تعاىل.

أّما إذا أرّص أحد عىل أّن تدبي العامل يتّم بواسطة العلل اإلهلية مبارشة ومن دون 
واسطة، وأّن دور العلل واألسباب أمر ظاهري فقط، أي ما يشبه نظرية »العادة« عند 
األشاعرة، والكاتب املحرتم ال خيفي ميله إليها، عندئٍذ تطال نظريته تلك إشكاالت 
ال تدفع، منها أن عىل أصحاب هذه الرؤية أن يرّبروا اآليات والروايات الداّلة عىل 
التفويض  عىل  تؤكد  التي  والروايات  اآليات  تلك  اإلمكان،  عامل  يف  السببية  وجود 
وفاعلية املالئكة واإلنسان والطبائع. كام يطرح عليها جمددًا إشكال »اجلرب واالختيار« 
وبتبع ذلك مسألة الثواب والعقاب. وهي إشكاالت عجز عن حّلها وفك حلقاهتا 
الضائعة كبار متكلمي األشاعرة حّتى بعد ضّمهم لنظرية »الكسب« وقال ببطالنا 

علامء األشاعرة املعارصين أمثال )حممد عبده(]]] و)الشيخ الشلتوت(]]].

]]]-راجع: حممد عبده، رسالة التوحيد: ص59ـ62.

]]]-راجع: الشيخ شلتوت، التفسي: ص240ـ242.
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العامل  أمور  تقدير  عن  اهلل  دور  إبعاد  العلامنية  من  املراد  كان  إذا  أخرى،  وبعبارة 
عرب الوسائط واألسباب، وهو ما أراده اهلل، وال خوف من القبول به، بل إّن القبول 
به وإدراكه يعني »اإلدراك اخلالص للتدّين« وليس عكس ذلك. إّن اإلدراك اخلالص 
للتدّين حيكم علينا القول بتويف األنفس عرب مالئكة كعزرائيل، وبوجود شفعاء سوى 
بإدراك بعض  العظامء  أنبياء وأولياء وشهداء يف اآلخرة، بحيث يقوم هؤالء  اهلل من 
املعّرضني للهالك وختليصهم من اهلالك. وأن نقول بأّن اهلل قد وّكل مسؤولني يف الدنيا 

واآلخرة من املالئكة، وأمور أخرى كثية جّدًا يعجز هذا املقال عن إحصائها.

ـ  العلامنية  بذور  نثر  الذي  هو  تعاىل  اهلل  بأّن  هنا  القول  يمكن  تعبيه]]]  وحسب 
باملفهوم املذكور ـ يف مزرعة كبية تضّم املالئكة والبرش والطبائع.

• الشبهة الحادية عرش ـ تحديد السلطة األخروية لله )رجوع الجزاء 	

االعتباري إىل التكويني(:

»إذا تنّزلت عالقة البرش مع الثواب والعقاب األخروي إىل العالقة العّلّية، عندها 
سيختفي مفهوم االستحقاق، ويتحطم من أساسه النظام األخالقي والقضائي الذي 
يرتّبع اهلل يف صدره، ويصبح الكالم عن أّن اهلل يثيب عىل العمل الفالين ويعاقب عىل 
العمل الفالين وأّن املحسن يستحق الثواب وامليسء يستحق العقاب يصبح كالمًا ال 

طائل منه وتتحّول املقوالت االعتبارية إىل مقوالت حقيقية«]]].

اجلواب:

إّن نظرية جتّسم األعامل ال تتناىف مع استحقاق الثواب أو العذاب؛ بل إّنا مرتبة 
أعىل، ذلك ألّن اإلنسان يرتكب فعاًل مع علمه بالطاعة أو املعصية وآثارمها التكوينية، 

]]]-راجع: عبد الكريم رسوش، الرصاطات املستقيمة، كيان: العدد36. 

]]]-راجع: عبد الكريم رسوش، الرصاطات املستقيمة، كيان: العدد36.
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ويفعل ذلك عن عمد واختيار، فيستحق اجلزاء املتناسب مع ذلك الفعل؛ بل يوجد 
ذلك اجلزاء، عندها يكون وصول اجلزاء هلكذا فاعل حّقه.

والعقاب  للثواب  وامليسء  املحسن  استحقاق  عن  احلديث  »إّن  الناقد  قول  أّما 
يصبح كالمًا ال طائل منه« فليس واضحًا املقصود منه. فإن كان املراد من اإلستحقاق 
أّول  سيكون  وسقمه  ذلك  صحة  فإّن  خارجي،  فاعل  عرب  االعتباري  اجلزاء  ترّتب 

الكالم، فاألدلة التي مّرت معنا مل تستطع تربيراعتبارية اجلزاء.

قد  األخروي  اجلزاء  اعتبارية  ومؤيدي  املحرتم  الكاتب  أّن  يبدو  أخرى،  وبعبارة 
تصّوروا مسبقًا أّن اجلزاء األخروي هو اعتباري كاجلزاء الدنيوي، وتصّوروا الوضع يف 
القيامة عىل هذا الشكل: جهنم وجندها واهلل تعاىل كقايض للقضاة من جهة، واملجرمون 
من جهة أخرى. وبام أّن جتّسم األعامل ال يتالءم مع هذا التصّور، أطلقوا رصختهم أّن 
النظام األخالقي والقضائي سيدّمر. يف حني أّن مؤيدي هذه الفرضية عليهم بداية أن 

يثبتوا صحة ذلك طبق مقولة: »العرش ثم النقش« ثّم يظهروا تأملهم للنيل منها.

من اجلدير هنا التذكي بأمر وهو أّن القائلني بتكوينية اجلزاء األخروي يؤكدون عىل 
تكوينية اجلزاء جلهة العقاب والعذاب، لكنّهم ال ينفون كون بعض اجلزاء والثواب 
املصطلح  يف  يسّمى  وما  وعفوه  اهلل  فضل  من  ينشأ  اعتباري  اآلخر  وبعضه  تكوينيًا 
بحق  اخلاص  »العفو  لوجود  بالقلق  داعي لإلحساس  بالتفّضل، وعليه ال  الكالمي 

املحسنني« واعتبار ذلك منافيًا لإلدراك اخلالص للتدين.

• الشبهة الثانية عرشـ عدم التالءم مع الحسن والقبح:	

وبسبب  للجزاء،  »مستحق«  الفاعل  أّن  نعترب  العمل  »قبح«  بسبب  »إّننا 
العّلّية  مفهوم  نضع  عندما  لكن  للثواب.  مستحق  الفاعل  أّن  نعترب  العمل  »حسن« 
الفضيلة  وختتفي  منهام،  طائل  ال  والقبح  احلسن  يصبح  عندئٍذ  االستحقاق،  مكان 
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وحسنه  الفاعل  لسوء  أثر  من  يبقى  وال  و»معلوهلا«...  »العّلة«  وتبقى  والرذيلة، 
وسوء الفعل«]]].

وتنقيح  والقبح«  »احلسن  موضوع  تبيان  عىل  املذكور  الكالم  عىل  الرّد  يتوّقف 
مالك احلكم بمدح الفاعل أو ذّمه، وينبغي القول باإلمجال: إّن مالك استحقاق اجلزاء 
واحلديث عن توبيخ الفاعل أو ذّمه ال يرتبط بقبح العمل فقط؛ بل بالظروف واألمور 
آخر،  حمذور  وجود  وعدم  حسنه،  أو  عمله  بقبح  الفاعل  وعلم  كاالختيار  األخرى 

لتبلغ املجازاة واملدح والذم للفاعل مقام الفعلية باجتامع تلك الرشوط.

إّن التأّمل يف نظرية جتّسم األعامل ترشدنا إىل وجود كّل املالكات املذكورة، ذلك 
الفعل وقدرته عىل  بقبح  املعصية مع علمه  ينوي ويعزم عىل  العايص  الشخص  ألّن 
تركه، وكذلك الشخص املحسن يقّرر القيام بالفعل احلسن عن علم واختيار ورغم 
للفاعل  واملدح  والثواب  والذم  اجلزاء  ترتيب  مالك  فإّن  الفرضني  كال  ويف  املشقة. 
موجود ومتحّقق، هذا برصف النظر عن تكوينية اجلزاء والثواب أو اعتباريته، لكن 

يمكن احلكم بحسنه وفضيلته أو قبحه ورذيلته.

أّما بالنسبة إىل االستدالل عىل أّن »الذي سيبقى هي العّلة ومعلوهلا فقط« فينبغي 
القول: إّن وجود العّلة )العمل احلسن أو املعصية( ووجود املعلول )العقاب والثواب( 
ال ينال أبدًا من حسن الفعل والفاعل وقبحهام، أّما وجود العّلة فليس بحاجة للبيان، 

ذلك ألّن الطرفني يريان أّن العّلة هي مقتىض احلسن والقبح وليست منافية هلام.

عىل  هو  بالفعل  قيامه  عند  الفاعل  الشخص  أّن  بام  ُيقال  فقد  املعلول  وجود  أّما 
األخروية،  نتيجته  بسبب  تركه  أو  للفعل  أداؤه  فسيكون  العقاب،  أو  بالثواب  يقني 
لذلك سيكون الدافع للفاعل دافعًا ماديًا وغي أخالقي، لذلك ال يمكن احلكم بمدح 

الفاعل. سيّتضح الرّد عىل هذا اإلشكال يف حتليل اإلشكال القادم.

]]]-راجع: عبد الكريم رسوش، الرصاطات املستقيمة، كيان: العدد36، ص21.
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• 	:)utilitarianism( الشبهة الثالثة عرش ـ بروز أصالة الربح

والعّلية  االستحقاق،  مكان  اإلجياب  وضعت  التي  الفلسفة  من  الطريقة  »هذه 
البرش  تعّلم  أوليست  األخالق؟  دنيوية  نحو  الطريق  تفتح  أليست  األخالق،  مكان 
أن يفّكروا بالعواقب ومعلوالت األفعال اهلنيئة واملنغصة بدل الرتكيز عىل التكليف 
ومعنى  الفوائد  حساب  لصالح  والتكليف  الواجب  تشطب  أوليست  األخالقي؟ 
العلامنية اجلديدة، من خالل  الذي سلكته أخالق  الطريق  أليس ذلك هو  األفعال؟ 
طرح فوائد األعامل ولّذاهتا )أصالة الربح( وكشف عالقتها بالنحو العقيل والتطبيقي، 
واملجرم  مرضًا  اجلرم  واعتبار  اإلهلي،  الفكر  من  وفارغة  عارية  األخالق  جيعل  ما 
مريضًا واملجازاة تأديبًا وعالجًا، واختفاء حسن الفعل والفاعل وقبحهام، واحلديث 

فقط عن الربح واخلسارة يف األفعال«]]].

عند حتليل هذا النقد نشي إىل جوابني جواب حل وجواب نقض:

جواب احلل:

نستفيد يف هذا اجلواب من حديث نوراين ألمي املؤمنني عيل 7 حيث يقول:  

»إّن قومًا عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، وإّن قومًا عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة 
العبيد، وإّن قومًا عبدوا اهلل شكرًا فتلك عبادة األحرار«]]].

األمر املهم والدقيق هنا هو مطلوبية العبادة وصحتها يف القسمني األخيين عند 
اهلل والقرآن املجيد، بحيث أّن اهلل يطلب من عباده االمتثال إىل األوامر اإلهلية وعدم 
من  ونعيمها  اجلنّة  اآلخرة  يف  للمطيعني  أعّد  ألّنه  املستقيم  الرصاط  عن  االنحراف 
نَُّة الَّتِي  حور وقصور وغلامن، وتوّعد العاصني بجهنم وأنواع العذاب: ( َوتِْلَك اجْلَ

]]]-راجع: عبد الكريم رسوش، الرصاطات املستقيمة، كيان: العدد36.

]]]-نج البالغة، صبحي الصالح، احلكمة 237/ وفيض اإلسالم: احلكمة 229.
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َتْأُكُلوَن * إِنَّ امْلُْجِرِمنَي ِف  ُأوِرْثُتُموها باِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن * َلُكْم فِيها فاكَِهٌة َكثرَِيٌة ِمنْها 
َعذاِب َجَهنََّم خالُِدوَن )]الزخرف 72ـ74[.

إّن رّس هذه املصادقة من اهلل تعاىل عىل صحة عبادة التجار والعبيد فهو واضح، ذلك 
ألّن اهلل تعاىل عاّلم الغيوب وهو مطلع عىل اختالف إمكانات الناس، ويعلم أّن بعض 
الناس بالوعد والبعض اآلخر بالوعيد يمكنهم التخلص من حبائل الشيطان، لذلك 

نجد أّن القرآن الكريم استعمل لغة الدعوة إىل اإليامن والقرب اإلهلي بطرق خمتلفة.

النتيجة هي أّن الفئات الثالث تطيع اهلل رغم أّن الداعي واملحفز خمتلف، ورغم أّن 
الفرق بني عبادة األحرار والعبادتني »التجار والعبيد« هو كالفرق بني الثرى والثريا، 

لكن اهلل يقبل ذلك.

وعليه، فإّن الفئات الثالث تعمل »بالتكليف األخالقي واإلهلي« وال يمكننا اهتام 
أي من تلك الفئات بالعدول عن الواجب والتكليف وحذف الفكر اإلهلي من ساحة 
األخالق، ألّنم جعلوا اهلل هدفًا لعبادهتم، كام أّن وجود املحفزين اآلخرين يضاعف 

من التكليف األخالقي، ويشكل ضامنة تنفيذية له أيضًا.

املتواترة  والروايات  القرآنية  اآليات  يرّبر  أن  فعليه  إدعائه  املدعي عىل  أرّص  وإذا 
تعبيه  وحسب  )الرضر(  النار  من  وحتّذره  )الربح(  باجلنّة  دومًا  اإلنسان  تذّكر  التي 

ترّوج ألخالق العلامنية اجلديدة وأصالة الربح.

جواب النقض:

إذا افرتضنا أّننا نقبل بإشكال لزوم أصالة الربح يف تكوينية اجلزاء، يبدو أّن نفس 
هذا اإلشكال يطال اعتبارية اجلزاء أيضًا، ذلك ألّنه ال فرق بني القول بتكوينية الثواب 
والعقاب أو اعتباريتهام جلهة وجوب ولزوم ترّتب الثواب والعقاب. ويف كال احلالتني 
يكون الفاعل للفعل احلسن متيقنًا من احلصول عىل األجر األخروي، رغم أّن مبنى 
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األّول هو احلصول عىل األجر عرب طريق التكوين، ومبنى الثاين هو حصول األجر 
وكان  للمستقبل  وحساب  فكر  هناك  كان  وإذا  اإلهلي.  والوعد  االعتبار  طريق  عرب 
ذلك مؤّسس لنظرية »أصالة الربح« فهو ال خيتّص بنظرية »تكوينية اجلزاء األخروي« 
إذا  الناقد نفسه. إالّ  يؤّيدها  التي  أيضًا نظرية »اعتبارية اجلزاء األخروي«  بل يشمل 
اّدعى أّن العمل بالوعد هو كالعمل بالوعيد غي الزم وال واجب عىل اهلل تعاىل، كقول 
األشاعرة الذي ينفي أي وجوب عىل اهلل حّتى الوجوب الكالمي )الوجوب عنه(. يف 
حني أّن األشاعرة أنفسهم أّكدوا أّن عادة اهلل هي العمل بالوعد وعدم التخّلف عنه، 
ومن هنا فإّن الشخص املحسن متيقن بحصول الربح عىل فعله يف القيامة حّتى عىل 

املذهب األشعري.

نتيجة البحث وخالصته:

يبدو  نظرية جتّسم األعامل  التي طرحت حول  املطالب والشواهد  إىل  بااللتفات 
عن  عارية  وتربيره  األخروي  اجلزاء  تصحيح  يف  موفقة  نظرية  هي  النظرية  هذه  أّن 
اآلخرة  يف  اجلسامين  اجلزاء  تبيني  يمكن  النظرية  هذه  خالل  من  العقيل.  االستبعاد 
وتربيره، وهو اجلزاء الذي عجز )الشيخ الرئيس( عن تبيانه، وقبله عىل أساس الدليل 

السمعي فقط.

لنظرية جتّسم األعامل ال  الكامل  التبيان  بأّن  ينبغي اإلذعان  البحث  يف ناية هذا 
يتيرّس بالتعّقل املحض، ذلك ألّن العقل عاجز عن تبيان كّل جوانب األمور األخروية، 

وال بّد من السي يف هذا الطريق بالعقل والشهود معًا.

• الشبهة الرابعة عرش ـ عذاب الكفار وأتباع األديان األخرى:	

للمذنبني  جهنم  أي:  األخروي،  العذاب  شمول  عىل  اعرتاض  وال  بحث  ال 
العام،  بمعناه  للكافر  العذاب  شمول  يف  والشبهة  السؤال  لكن  والكفار.  املسلمني 
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أي اتباع الديانات األخرى أو الذين ال يتبعون أي دين، الناس الذين مل يطلعوا عىل 
كاملسيحية،  السابق  الدين  عىل  وبقوا  به،  يستيقنوا  ومل  كاإلسالم  احلق  الدين  حقانية 
البداية دينًا، لكنّهم يف كال احلالتني كانوا ملتزمني باألصول  الذين مل خيتاروا منذ  أو 
دائم؟  أم  مؤقت  عذاهبم  وهل  اآلخرة؟  عذاب  سيطاهلم  فهل  والفطرية.  األخالقية 
وإذا كان الرّد باإلجياب فهل يتالءم ذلك مع العدالة اإلهلية جتاه إنسان حسب فرض 
علمه ومعرفته مل يصل إىل نتيجة يف اختيار دين أو مذهب، وبقي عىل رشيعته السابقة 

فهل سيعاقب ويعّذب؟

بحث وحتليل:

هناك عّدة نقاط نوردها يف حتليل هذه الشبهة:

األّول ـ الفصل بني الكافر املقّص والقاص )املستضعف فكريًا(:

معظم املفكرين املسلمني من فقهاء ومتكلمني عّرفوا الكافر بمعناه العام، أي غي 
املسلم. لكن موضوع عذاب اآلخرة ومالكه ليس عنوان الكفر والكافر؛ بل الكافر 

اخلاص، فقّسموا الكافر إىل قسمني: قارص ومقرّص]]].

بل  اإلسالم؛  بحقانية  جهله  يف  يقرّص  مل  الذي  اإلنسان  هو  القارص  من  املقصود 
بسبب  أّنه  أو  إليه،  يوّفق  مل  لكنّه  احلّقة،  الرشيعة  عىل  للتعّرف  جهده  قصارى  بذل 
أو  املنسوخة  الرشيعة  نتيجة أخرى )حقانية  إىل  اخلطأ وترتيب مقدمات خطأ وصل 
الباطلة( وقد سّمي يف املصطلح القرآين والروائي باملستضعف الفكري، وهو ما سيأيت 

توضيحه أكثر الحقًا باألدلة القرآنية والروائية.

واملقصود من املقرّص هو الذي مل يّتبع الدين احلق عمدًا، ومل يبذل جهدًا ملعرفته، 
املفكرين  أكثر  نفس.  وهوى  عناد  عن  يلتزمه  ومل  به  يؤمن  مل  لكنّه  ملعرفته  ُوّفق  أو 

]]]-لالطالع أكثر راجع: حممد حسن قدردان قراملكي، الكالم الفلسفي: فصل الكافر املسلم واملسلم الكافر.
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وليس  املقرّص«  »الكافر  هو  وموضوعه  اآلخرة  عذاب  مالك  أّن  يعتقدون  املسلمني 
القارص واملستضعف الفكري. لكن هناك اختالف نظر يف حتديد املصداق، وال جمال 
الفقهاء واملفكرين  آراء بعض  إىل  املسألة نشي  أمهية  لتفصيل ذلك. لكن بسبب  هنا 

املعارصين:

اإلمام اخلميني: 

»هناك فئة تؤمن بأديان أخرى، وقضوا أعامرهم يف ذلك املسلك، وعملوا بظواهره، 
ومل يعتقدوا بوجود دين آخر غي دينهم. فال يستبعد أن تدخل هذه الفئة اجلنّة.

املسلمون من ستة،  أبواب يدخل  للجنّة سبعة  أعّد  تعاىل  أّن اهلل  ورد يف رواياتنا 
ويدخل غي املسلمني من الباب اآلخر.

إذًا، ال يمكن القول أّن الذي مل يقرّص، ومل يسمع سوى ما فهم، أو إذا سمع لكنّه 
كان يعتقد بام سمعه من أبويه بحيث كان ال حيتمل صحة غيه، فعمل بذلك فقط، ال 

يمكننا القول إّنه سيدخل جهنم«]]].

آية اهلل اخلوئي:

إّنه كسائر الفقهاء يعترب أّن الكفر الفقهي يشمل »الكافر اجلاهل« لكنّه يقول بعذر 
اجلاهل وعدم تعذيبه: »إّن إنكارها أو اجلهل هبا يقتيض احلكم بكفر جاهلها أو منكرها 

وإن مل يستحق لذلك العقاب الستناد جهله إىل قصوره وكونه من املستضعفني«]]].

العاّلمة الطباطبائي:

متّسك باآلية: (ال ُيَكلُِّف اهللُ َنْفسًا إاِلَّ ُوْسَعها ) وقال:

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، األربعون حديثًا: ص304/ السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، املعاد: 

ص399.
]]]-آية اهلل السيد أبو القاسم اخلوئي، التنقيح، كتاب الطهارة: ج2، ص58.
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إىل  مستند  غي  جهله  كان  وإذا  اإلنسان...  وسع  يف  ليس  عنه  املغفول  »فاألمر 
له  اختياره أوجبت  بل إىل عوامل خارجة عن  أو يف يشء من مقدماته،  فيه  تقصيه 
اجلهل أو الغفلة أو ترك العمل؛ مل يستند الرشك إىل اختياره، ومل يعد فاعاًل للمعصية 

متعّمدًا يف املخالفة، مستكربًا عن احلق جاهاًل«]]].

»اإلسالم هو التسليم للحق الذي هو حق االعتقاد وحق العمل. وبعبارة أخرى، 
هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية يف املعارف واألحكام، والكفر بآيات اهلل 
هو الكفر بعد البيان بغيًا... إّن اجلهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس 

فيه صنع لإلنسان اجلاهل، كان عذرًا عند اهلل سبحانه«]]].

الشهيد املطهري:

الكفر  بني  بالفرق  وقال  الكفر،  موضوع  املختلفة  مؤلفاته  يف  )املطهري(  تناول 
»الكافر  بني  بالفرق  متعّددة  مواضع  يف  وأكد  )الفقهي(  الظاهري  والكفر  احلقيقي 

اجلاهل القارص« و»املعاند«:

»إّن األمر القّيم يف الواقع هو اإلسالم الواقعي، وهو أن يسّلم اإلنسان قلبيًا أمام 
احلقيقة، وأن يفتح باب قلبه أمام احلقيقة، وأن يقبل باحلق ويعمل به. فإذا كان هناك 
يكن  ومل  اإلسالم،  حقيقة  عنه  كتمت  ما  ألسباب  لكنّه  التسليم،  صفة  يمتلك  من 

مقرّصًا يف هذا املجال؛ فلن يعّذبه اهلل أبدًا، وسيكون من الناجني من النار«]]].

ويعتقد املفّكر الشهيد أّن الكفر يكون عن عناد وتغطية احلقيقة عن عمد، لذلك 
فطري«  »مسلم  هو  بل  كافرًا؛  ليس  املسيحي  العامل  »ديكارت«  أمثال  أّن  يعتقد  فإّنه 

ويقول:

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج5، ص52.

]]]-السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج2، ص120.

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات، ج1، العدل اإلهلي: ص293.
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عن  يبحث  ال  فالكافر  معاندين،  ليسوا  ألّنم  بالكفرة،  هؤالء  تسمية  يمكن  »ال 
احلقيقة، أّما هؤالء فليسوا يف مقام التعمية عىل احلقيقة. ماهية الكفر هي العناد وامليل 
نحو تعمية احلقيقة. هؤالء »مسلمون بالفطرة« ورغم أّننا ال نستطيع إطالق اسم املسلم 
عليهم، لكن ال يصّح أن نسّميهم كفرة، ذلك ألّن تقابل املسلم والكافر هو ليس من 

قبيل تقابل اإلجياب والسلب وال العدم وامللكة؛ بل هو من نوع تقابل الضّدين«]]].

وحول املسيحيني يعتقد )العاّلمة املطهري( أّن كثيًا منهم مؤمنون وأهل تقوى، 
وألّنم غي مقرّصين يدخلون اجلنة:

»إذا نظرت إىل املسيحية املحّرفة، وذهبت إىل القرى واملدن، فهل جتد أّن كّل أب 
وراهب إنسان فاسد ويسء؟ واهلل إّن هناك %70 أو %80 منهم أناس ذوو أحاسيس 
وطهارة،  وتقوى  بصدق  ومريم  املسيح  باسم  الناس  يدعون  وصفاء  وتقوى  وإيامن 

وليسوا مقرّصين، وسيدخلون اجلنّة، ورهبانم يدخلون اجلنّة«]]].

ويقول يف مكان آخر:

ماليني  العرشة  من  دعك  السوفيايت.  االحتاد  يف  حّتى  البرش  فطرة  هي  »هكذا 
مليونًا  وتسعني  مائة  فإّن  املستغفلني،  من  نصفهم  ولعل  احلزب(  )أعضاء  شيوعي 
آخر هم أناس عىل الفطرة، أي إّنم مسلمون فطريون، مسلمون بالفطرة، أي: أناس 

ساملون«]]].

األستاذ حممد تقي اجلعفري:

يقني  لديه  أّن  إّما  قسمني:  عىل  هم  دينية  عقائد  أية  لدهيم  ليست  الذين  »أولئك 

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات، ج1، العدل اإلهلي: ص294.

]]]-نفس املصدر: ج3، ص439.

]]]-نفس املصدر: ص427.
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بصدق إدعاء الدين، لكنّه ال يعمل بأوامره وتعاليمه، ويف هذه احلالة سيكون مذنبًا 
التصديق هذا ال يعدو حالتني:  أّنه مل يصّدق أساسًا بادعاء األديان. وعدم  حتاًم، أو 
أّما أّنه ال هيتم باحلّس الديني، وهو من أمهل أحاسيسه دون حتقيق، ويعّد مذنبًا. وإّما 
يغفل  مل  أّنه  نتيجة، رشط  إىل  مل يصل  لكنّه  فيه،  الدين، وبحث  بادعاء  مهتاًم  كان  إذا 
ويتسامح يف بحثه. فلن يكون مذنبًا، ألّن اهلل لن يعترب من يعجز عن تشخيص احلقيقة 

مسؤوالً«]]].

وحول املسيحيني يقول:

»من الثابت أّن عاّمة املسيحيني حيملون يف أذهانم مفهومًا عن اهلل أيضًا ويميلون 
القطعي  احلكم  يصّح  ال  ولذلك  إليهم.  تقّرهبم  بأعامل  ويقومون  إليه  والتوّجه  إليه 

برشكهم«]]].

وحول توحيدية آراء املفكرين والعلامء املسيحيني يقول األستاذ اجلعفري:

والفلسفة،  األدب  جمال  يف  ـ  الفئة  هذه  وكالم  عقائد  عن  عرفناه  ما  »حسب 
وخاّصة خالل فرتة ما بعد الرنسانس ـ فإّن أكثر مفكرهيم ومن يمتلك رشدًا معنويًا 
يف القضايا الفلسفية والدينية هم »موحدون« وإّما أّنم ينكرون التثليث أو يتغاضون 

عنه ويعتربونه خارج حد اإلدراك«]]].

األستاذ السبحان:

يقول األستاذ السبحاين:

»حكم العقاب بحكم العقل خمتٌص باملقرّص واملتمكن من املعرفة. وأّما غي املتمكن 

]]]-حممد تقي اجلعفري، خالصة أفكار راسل: ص92.

]]]-حممد تقي اجلعفري، رشح نج البالغة: ج2، ص52.

]]]-نفس املصدر.
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فعقابه قبيح عقاًل ومرفوع رشعًا... واجلاهل القارص من أقسام املستضعف«]]].

أدلة عدم تعذيب الكافر القاص:

نبنّي ها هنا باختصار أدلة هذه الرؤية:

القرآن:. 1

بنّي اهلل تعاىل يف آيات متعّددة رشوط وخصوصيات العقاب وأي جزاء أخروي، 
أبرز هذه الرشوط مها رشطي »العقاب بعد البيان« و»العقاب عىل التكليف املقدور« 

نذكر فيام يأيت بعض اآليات:

ا ـ ا. قبح العقاب بال بيان:

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً) ]اإلرساء 15[. (َوما ُكنَّا ُمَعذِّ

يف هذه اآلية ربط اهلل تعاىل برصاحة أي عذاب ببعثة الرسول وإقامة احلجة، وأكد 
أّن أي جزاء سيكون بعد البيان واإلبالغ. هذه اآلية تشي يف احلقيقة إىل األصل العقيل 

املرتكز يف أذهان مجيع الناس واملعروف بأصل »قبح العقاب بال بيان«.

(وما كاَن ربَُّك مهلَك القرى حّتى يبعَث يف أمها رسوالً) ]القصص 59[.

هذه اآلية كسابقتها جعلت اهلالك واجلزاء موقوفًا عىل إرسال الرسل.

(َتكاُد مَتَيَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلَّام ُأْلِقَي فِيها َفْوٌج َسَأَلـُهْم َخَزَنُتها َأ َلْ َيْأتُِكْم َنِذيٌر * قاُلوا 
َكبرٍِي)  َضالٍل  ِف  إاِلَّ  َأْنُتْم  إِْن  َشْ ٍء  ِمْن  اهللُ  َل  َنزَّ ما  َوُقْلنا  ْبنا  َفَكذَّ َنِذيٌر  جاَءنا  َقْد  َبىل 

]امللك 8ـ9[.

تسأهلم  بالنار  املوجلة  املالئكة  فإّن  جهنم  إىل  فوج  دخل  كّلام  هو  اآلية  هذه  مفاد 

]]]-جعفر السبحاين، اإليامن والكفر: ص99.
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وليعرتف  بيان«  بال  »العقاب  بحصول  أحد  يتوّهم  لئال  وإبالغه  الرسول  بعثة  عن 
اجلهنميون بذلك ويشيون إىل تكذيبهم وعنادهم. ويف اآليات األخرى أيضًا يعرتف 
فيها املجرمون  يّدعي  آية  الرسل. وال توجد  املجرمني كّلهم بوجود احلجة وإرسال 

بعدم وجود »البيان« و»احلّجة«.

1 ـ 2. قبح معاقبة العاجز:

(ال ُيَكلُِّف اهللُ َنْفسًا إاِلَّ ُوْسَعها ) ]البقرة 286[.

اإلهلي  بالتكليف  العلم  ألّن  ذلك  أيضًا،  واضح  اآلية  هبذه  اإلستدالل  تقرير 
ومعرفته رشطه األّول هو »الوسع« وألّن »الكافر اجلاهل والقارص والغافل« ال يعرف 
اآلية  املتقدمني هبذه  استند )اجلاحظ( من  العذاب. وقد  يطاله  بالتكليف، لذلك لن 

الرشيفة]]]. ومن املعارصين )العاّلمة الطباطبائي( استدل هبذه اآلية]]]:

اُهُم امْلَالئَِكُة ظاملِِي َأْنُفِسِهْم قاُلوا فِيَم ُكنُْتْم قاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف  (إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ
األَْرِض قاُلوا َأ َلْ َتُكْن َأْرُض اهللِ واِسَعًة َفُتهاِجُروا فِيها َفُأولئَِك َمْأواُهْم َجَهنَُّم َوساَءْت 
َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َوال  َواْلِوْلداِن ال  َوالنِّساِء  جاِل  الرِّ ِمَن  امْلُْسَتْضَعِفنَي  إاِلَّ  َمِصريًا )97( 

َتُدوَن َسبِياًل) ]النساء 97ـ98[. َيْ

من  هلم  دينًا  خيتاروا  مل  الذين  املستضعفني  برصاحة  الرشيفة  اآلية  هذه  تستثني 
الناس  عوام  إّنم  ذلك،  تبنّي  نفسها  اآلية  املستضعف؟  هو  من  لكن  النار،  دخول 
الذين يعانون من أنواع املشاكل ألسباب متعّددة، وعجزوا عن إجياد حل هلم واختيار 

الرصاط املستقيم.

نشي فيام يأيت إىل بعض الروايات التي وّضحت من هم املستضعفون:

]]]-عضد الدين األجيي، رشح املواقف: ج8، ص308.

]]]-راجع: السيد حممد حسني الطباطبائي، تفسي امليزان: ج5، ص52.
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2. الروايات:

تبنّي الروايات أّن العذاب مرفوع عن الكافر اجلاهل القارص، ونشي إىل تقريرين 
واستداللني:

1 ـ 2. تفسري الكفر باجلحود:

خالل تفسيهم وحتليلهم للكفر أشار األئمة األطهار يف بعض الروايات إىل أّن 
الكفر ليس كّل كفر وجهل بمقام الربوبية؛ بل هو »اجلحود« و»إنكار رّس املعرفة«:

7 قوله: »كلُّ يشٍء جيّره اإلقرار والتسليم فهو اإليامن،  روي عن اإلمام الباقر 
وكّل يشء جيّره اإلنكار واجلحود فهو الكفر«]]].

وعندما سئل اإلمام الكاظم 7 عن تقّدم الكفر والرشك قال: »الكفر أقدم وهو 
اجلحود. قال اهلل )عّز وجل(: (إاِلَّ إِْبلِيَس َأبى َواْسَتْكرَبَ َوكاَن ِمَن اْلكافِِريَن ) ]]]«.

ووجه أقدمية الكفر جاءت من كفر إبليس الذي عىص أمر اهلل السجود آلدم رغم 
معرفته بمقام األلوهية إالّ أّنه أنكره]]].

مل  جيحدوا  ومل  وقفوا  جهلوا  إذا  العباد  أّن  »لو   :7 الصادق  اإلمام  عن  روي 
يكفروا«]]].

أبا عبداهلل ما تقول  يا  أبو بصي فقال:  7... فدخل عليه  كنت عند أيب عبداهلل 
فيمن شك يف اهلل؟ فقال: »كافر يا أبا حممد« قال: فشّك يف رسول اهلل؟ فقال: »كافر« 

ثّم التفت إىل زرارة فقال: »إّنام يكفر إذا جحد«]]].

هذه الروايات تدل عىل أّن مالك العذاب هو الكفر عن وعي وجلاجة.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص387.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص379.

]]]-نفس املصدر: ص95.

]]]-الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة، أبواب مقدمة العبادات: ج1، ص21.

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص399. 
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2 ـ 2. إجياد حلقة ثالثة بني اإليامن والكفر:

قّسم الناس ابتداًء إىل قسمني: مؤمن وكافر، لكن النبع الزالل للمعرفة الدينية، أي 
األئمة األطهار من أهل البيت النبوي لدهيم رأي آخر ودقيق يف هذا املجال. فأوصياء 
اإليامن  بدائريت  تنحرص  مل  دوائر  الناس  فقّسموا  القرآنية  اآليات  استلهموا من  النبي 
الفئة رغم  الضالل« هذه  و»أهل  »املستضعف«  ثالثة هي  بحلقة  بل جاءوا  والكفر؛ 
أّنم ال يبلغون مستوى السائرين احلقيقيني يف طريق اإليامن، إالّ أّنم ليسوا مع الكفار 
الذين اختاروا جهنم مأوى هلم، بل إّن مأوى هؤالء هو موضع ما دون املؤمنني، وعرّب 

عنه يف بعض الروايات بـ »األعراف« نشي فيام يأيت إىل بعض تلك األخبار:

بعد تقسيمه الناس إىل عّدة أصناف قال اإلمام الصادق 7:

»الناس عىل سّت فرق يؤولون كّلهم إىل ثالث فرق: اإليامن والكفروالضالل. 
وهم أهل الوعدين الذين وعدهم اهلل اجلنّة والنار، املؤمنون والكافرون واملستضعفون 
بذنوهبم خلطوا عماًل  يتوب عليهم، واملعرتفون  وإّما  يعّذهبم  إّما  واملرجون ألمراهلل 

صاحلًا وآخر سيئًا، وأهل األعراف«]]].

والكافر  املؤمن  بفئتني:  الناس  حرص  البارز   7 الصادق  اإلمام  تلميذ  )زرارة( 
متمسكًا باآلية الرشيفة: (ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُْكْم كافٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمٌن ) ]التغابن 2[.

لكن اإلمام 7 يرفض نظريته تلك، ويشي إىل وجود »املستضعفني« و»األعراف« 
يف كتاب اهلل، وهم يف احلقيقة وسط بني اإليامن والكفر، فيقول: »واهلل ما هم بمؤمنني 

وال كافرين«]]].

يف  )زرارة(  عند  والتطّرف  اخلطأ  لعّلة  تبيينه  هو  اإلمام  كالم  يف  جّدًا  اهلام  األمر 

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف: ج2، ص382.

]]]-نفس املصدر: ص402.
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تعميم الكفر عىل مجيع اجلاهلني باإلمامة، فيشي اإلمام إىل عاملني مها الشباب واحلقد 
عند املخالفني، ويذّكر )زرارة( بقوله: »إن كربت رجعت وحتللت عنك عقدك«.

ويف رواية أخرى يسأل اإلمام الصادق زرارة عن معيار التويل والترّبي من الناس، 
فقال له زرارة: من كان معنا نتواله ونحّبه، ومن كان خمالفًا لنا نتربىء منه ونقليه.

لكن اإلمام حّذره وأشار إىل وجود فئة ثالثة: »يا زرارة قول اهلل أصدق من قولك، 
املؤلفة  أين  األعراف؟  أصحاب  أين  سيئًا؟  وآخر  صاحلًا  خلطواعماًل  الذين  فأين 

قلوهبم؟«]]].

يشي الراوي أّن أصوات املباحثة ارتفعت إشارة إىل أّنا مسألة مهمة ودقيقة كان 
عىل أمثال )زرارة( التدّبر فيها أكثر.

ويف تفسيه للمستضعف يقول اإلمام الباقر 7: »ال يستطيعون حيلة فيدخلوا 
يف الكفر، وال هيتدون فيدخلوا يف اإليامن، فليس هم من الكفر واإليامن يف يشء«]]].

وضمن تفسيه للمستضعف قال )سامعة( تلميذ اإلمام الصادق 7: هم ليسوا 
باملؤمنني وال الكفار]]].

معظم املحّدثني واملفرسين بتبع اآليات والروايات أشاروا إىل وجود حلقة وسط 
بني الكفر واإليامن هم »املستضعفون«. بينام أراد بعضهم التقييد أو التأويل للنصوص 

الواردة، ال جمال هنا الستعراض آرائهم.

الرواية األخرى ما ورد يف دعاء كميل العرفاين ألمياملؤمنني عيل7:

»فباليقني أقطع لوال ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخالد 

]]]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف:  ج3، ص92.

]]]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار: ج9، ص162.

]]]-نفس املصدر: ص163.
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معانديك جلعلت النار كّلها بردًا وسالمًا، وما كان ألحد فيها مقّرًا وال مقامًا، لكنّك 
تقّدست أسامؤك أقسمت أن متألها من الكافرين، من اجلنّة والناس أجعني، وأن تّلد 

فيها املعاندين«]]].

ومن املعارصين استند السيد هاشم احلسيني الطهراين يف تعليقه عىل التجريد عىل 
هذا اجلزء من دعاء كميل]]].

3. الدليل العقيل:

واملعرفة  للعلم  فرعًا  واملجازاة  العقاب  من  نوع  أّي  أّن  يعترب  بدوره  العقل 
والتكليف، وبتبع ذلك العناد واالستنكاف عن أداء التكليف، رشط أن يكون العبد 

غي مقرٍص يف معرفة التكليف، وليس جاهاًل قارصًا وال عاملًا مقرصًا.

العقل يدرك حكم »قبح العقاب بال بيان« الذي أرشنا إليه سابقًا، وهو ما أّيدته 
اآليات والروايات وأمضاه الشارع املقدس.

أجوبة بعض الشبهات:

بالنسبة لداللة الروايات عىل هذا املّدعى هناك شبهات نوردها وننقدها:

1. إطالق عنوان الكافر عىل الشاك والغافل واجلاهل:

واجلاهل  والغافل  الشاك  اعتربت  الروايات  بعض  أّن  اإلشكال  هذا  يتوّهم  قد 
كافرًا أيضًا، ويتبنّي من تلك الروايات أّن الكفر ال خيتص باجلحود؛ بل يشمل الشاك 

واجلاهل.

يف الرّد ينبغي القول إّن الروايات العاّمة واملطلقة تقيد بالروايات اخلاّصة واملقّيدة، 

]]]-عباس القمي، مفاتيح اجلنان، دعاء كميل.

]]]-توضيح املراد: ص8ـ27/ لالطالع أكثر راجع: مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج2، ص320.
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أي إّن الروايات التي تعترب الشاك واجلاهل والغافل كافرًا، فإّن املراد من تعبي الكافر 
فيها هو الكافر الذي لديه القدرة واإلمكانية عىل اختيار طريق اإليامن، لكنّه ألسباب 
منها التقاعس وعدم أداء التكليف مل يرد اخلروج من مرحلة الشك والغفلة واجلهل.

)األستاذ السبحاين( اعترب أّن اجلاهل القارص وغي املتمكن خارج عنوان الكافر 
يف املصطلح القرآين والروائي، ويقول حول الرواية الداّلة عىل كفر الشاك واجلاهل 

والقارص: 

آية  استمّرا يكون  إذا  الشك واجلحد  فإّن  املتمكن،  إىل  ناظرة  الروايات  »إّن هذه 
التسامح يف التحقيق والتقصي يف طلب احلقيقة«]]].

النقطة الثانية تربير )اإلمام اخلميني( حيث جعل فرقًا بني الكفر الواقعي واحلكم 
بالكفر )التكفي(:

»ما يف ما بعض الروايات ممّا يوهم خالف ذلك ال بّد من توجيهه، ولعّل املراد أّنه 
ال حيكم بكفره إالّ مع اجلحود، ومن املمكن أن يكون )يكفر( من التفعيل مبنيًا عىل 
املفعول؛ بل هو مقتىض اجلمع بني صدرها وذيلها ومقتىض اجلمع بينهام وبني غيها 

ممّا حكم فيه بكفر الشاك«]]].

هو  واجلاهل  الشاك  الشخص  أّن  هي  املطلقة  الروايات  توجيه  يف  الثالثة  النقطة 
بحكم الكافر بالنسبة لألحكام الفقهية كالطهارة واإلرث وحلّية الذبح، لكن بالنسبة 
للعذاب اإلهلي أي الكفر احلقيقي فإّن الروايات ال ترى ذلك، وملعرفة حكمها يف هذا 
املجال ينبغي الرجوع إىل أدلة أخرى، وقد ذكرنا الدليل القرآين فيام مىض، وسنورد 

الدليل العقيل بالتفصيل فيام سيأيت.

]]]-جعفر السبحاين، اإليامن والكفر: ص98.

]]]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، الطهارة: ج3، ص314.
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2. موضوع العذاب األخروي هو مطلق الكافر:

الشبهة الثانية هي أّن بعض اآليات والروايات ذكرت موضوع العذاب األخروي 
عىل مطلق الكفار:

اٌر ُأولئَِك َعَلْيِهْم َلْعنَُة اهللِ )]البقرة 161[. (إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوماُتوا َوُهْم ُكفَّ

(إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآياِت اهللِ َلـُهْم َعذاٌب َشِديٌد )]آل عمران 4[.

جواب هذا اإلشكال يّتضح من اجلواب السابق أيضًا، ذلك ألّنه يمكن القول إّن 
هذه اآليات والروايات مطلقة، ويمكن تقييدها وختصيصها بالكافر املعاند واملقرص 

بآيات أخرى:

ُبوا بِآياتِنا ُأولئَِك َأْصحاُب النَّاِر )]البقرة 39[. (َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ

ِحيِم )]املائدة 10[. ُبوا بِآياتِنا ُأولئَِك َأْصحاُب اجْلَ (َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ

إّن معظم اآليات املطلقة السابقة تقيد هبذه اآليات، ذلك ألّن قيد )وكذبوا( هو 
قيد تأكيدي للذين )كفروا( أو قيد حقيقي وتأسييس، ويف كال احلالتني يتوّقف عذاب 

جهنم عىل التكذيب والعناد.

يكتب أحد العلامء املعارصين يف هذا املجال:

أو من مصاديق  املستضعفني  الكفار عن جهل هم يف حكم  أّن  نعلم  أن  »ينبغي 
معرفة  عن  للحق  يسّلموا  ومل  يؤمنوا  مل  الذين  تشمل  العذاب  وآيات  املستضعفني، 
التي  باآليات  تقّيد  الذين كفروا  العذاب عىل  التي تطلق  وعناد وجلاجة... واآليات 

ختصص«.

عالوة عىل االلتزام بالتقييد والتخصيص لآليات املطلقة يمكن إعطاء جواب آخر 
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لآليات املطلقة بالذين كفروا، وهو أّن الذين )كفروا( هي مجلة فعلية حّتى لو ذكرت 
التي  الفعلية  اجلملة  العنادي وعن معرفة، ذلك ألّن  للكفر  باإلطالق، وفيها ظهور 
فاعل  الفعل عن  الشعور واملختار، يدل ظاهرها عىل صدور  الفاعل ذي  إىل  تنسب 
وعن قصد ووعي. واملراد من الذين )كفروا( يف اآلية هم الكفار الذين اختاروا الكفر 

عن قصد وإرادة.

يقول )السيد حممود الطالقاين( يف هذا املجال:

باالستمرار،  وتشعر  واإلرادة  االختيار  إىل  تستند  )كفروا(  الفعلية  اجلملة  »إّن 
وتشي إىل أناس اختاروا الكفر وأرّصوا عليه، دون أولئك الذين هم كالبهائم يف غفلة 

وجهل، وال الذين هم يف شك ابتدائي أو شٍك استمراري«]]].

3. اختصاص التقييد باجلاهل والشاك املسلم:

اإلشكال الثالث طرحه الفقيه املتبحر )الشيخ رضا اهلمداين( عندما اعترب أّن الكفر 
باجلحود  الكفر  تقّيد  التي  للروايات  بالنسبة  أّما  واجلاهل،  للشاك  جامع  عنوان  هو 
إذا جهلوا وقفوا ومل جيحدوا مل يكفروا« فهو  إذا جحد، والناس  »إّنام يكفر  كرواية: 
اإلسالم،  دخلوا  الذين  املسلمون  هم  وخماطبها  الروايات  هذه  موضوع  أّن  يعتقد 

فاعرتضهم شك وشبهة، وليس مطلق الكفار والناس:

»فال يبعد أن يكون املراد به أّن الناس املعروضني باإلسالم، املعرتفني بالشهادتني... 
وليس املراد بمثل هذه الروايات من مل يتدين بدين اإلسالم، ومل يلتزم رشايعه متعذرًا 

بجهله باحلال ليس بكافر«]]].

يف الرّد عىل )املحّقق اهلمداين( ينبغي التذكي أّنه إذا رصفنا النظر عن تنقيح املناط 

]]]-السيد حممود الطالقاين، تفسي نور من القرآن: ج1، ص64.

]]]-السيد رضا اهلمداين، كتاب الطهارة: ص563.
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أّن  قاطع  برضس  أيضًا  اإلدعاء  يمكننا  ال  وإعاممها،  املذكورة  الروايات  وإطالقات 
املتعّددة  والروايات  اآليات  ألّن  ذلك  كافر،  املسلم  غي  والشاك  اجلاهل  الشخص 
تدل يف الظاهر؛ بل بالنص يف نفي كفر اجلاهل والشاك وعذاهبام، وتعتربهم يف عداد 

املستضعفني الذين مل يتعرض هلم الفقيه الكبي.

الثان ـ تبيان عذاب الكافر باملبنى التكويني للعذاب:

املوجودين  املبنيني  مع  تنسجم  القارص  الكافر  لعذاب  نفيها  يف  السابقة  املطالب 
تبيينها  ويمكن  للعذاب،  التكويني  واملبنى  االعتباري  املبنى  أي  اآلخرة  عذاب  يف 

وتربيرها، لكن عدم التعذيب باملبنى التكويني يمكن تبيينه أيضًا عرب الطرق اآلتية:

أرشنا يف مواضع عّدة من الكتاب إىل أّن العذاب معلول ومرهون، وبتعبي أدّق أّن 
الصورة الباطنية للعمل النفساين لإلنسان املذنب مؤمنًا كان أم غي مؤمن عند تكراره 
وحتّوله إىل ملكة يلّوث النفس ويكّدرها. وأّن شّدة العذاب وضعفه هلام عالقة مبارشة 
وتكوينية مع عمل اجلرم. إذًا، فعذاب اإلنسان يف يوم القيامة ويف عامل الربزخ أيضًا 

ليس اعتباريًا وحمرضًا من قبل؛ بل إّنه صورة تكوينية لعمل الذنب.

القارص جلهة كفره وعدم  الكافر  الفرض أي  أّن موضوع  بام  عىل هذا األساس، 
إيامنه بالدين احلق، مل يرتكب العصيان واملعصية عن علم ومعرفة، ومل يلحق بالنفس 
تلّوث وغبار، وبتبع ذلك ال ينتج من هذه الناحية العذاب بشكل تكويني. لكن هذا 
الكافر هل لديه حسنات وأعامل خي يستحق عليها اجلنّة، وهل لديه ذنوب أخرى 

كالظلم يستحق عليها جهنم أم ال؟ ستأيت اإلجابة عن ذلك يف الصفحات القادمة.

• الشبهة الخامسة عرش ـ أعامل الخري للكافر:	

من الشبهات القديمة واملطروحة: ما هو مصي أعامل اخلي وتكليفها التي يقوم هبا 
الكفار يف الدنيا؟ مثاًل الكافر مثل )حاتم الطائي( الذي كان يساعد الفقراء، أو الكافر 

مثل )أديسون( الذي قام باخرتاعات مفيدة للبرشية.
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السؤال هو: هل سيلقى بمثل هؤالء يف النار رغم كّل أعامل اخلي التي قاموا هبا يف 
الدنيا؟ فإن كان اجلواب نعم، عندها يطرح سؤال آخر: هل سُيفيد هؤالء من أعامل 

اخلي التي قاموا هبا وكيف؟

بحث وحتليل:

هناك نقطة ينبغي التأّمل فيها خالل مناقشة هذه الشبهة:

لكّل عمل وفعل وجهان وصورتان، أحدمها الفعل نفسه وذاته بقطع النظر عن 
فاعله كمساعدة الفقي وبناء املبنى. والوجه الثاين هو نّية الفاعل ودافعه.

املذكورين:  الوجهني  ومجال  حسن  هو  باحلسن  الفعل  فاعل  اّتصاف  رشط  إّن 
العمل ونيته. أي أن يكون الفعل حسنًا وخيًا كاإلحسان إىل الفقي وفتح الطريق. 
وأن تكون نية الفاعل ودافعه لفعل اخلي حسنًا وخيًا. فمثاًل نية الفاعل من مساعدة 
الفقي ليس خداعه أو الرياء؛ بل املساعدة لنظيه من عباد اهلل، وأسمى من ذلك هدفه 

رضا اهلل، يف هذه احلالة يّتصف فاعل الفعل بـ »حسن الفاعل«.

أّما يف حالة كان الفعل خيًا، لكن الفاعل يفتقر إىل نية اخلي يف فعله، كمساعدة 
اآلخرين بدوافع نفسانية، عندها ُيقال »حسن الفعل« دون »حسن الفاعل« يف هذه 

احلالة ال يمدح الفاعل عىل فعل اخلي وال يناله ثواب.

الروح]]].  إىل  البدن  بنسبة  والفاعل  الفعل  حسن  نسبة  شّبه  املطهري(  )األستاذ 
فحسن الفعل يكفي لتسجيل الفعل يف ملف حمسني املجتمع وخّييه والتاريخ، ذلك 
ألّن التاريخ واملجتمع ال يسألون عن النية والدافع لبناء املدرسة أو املستشفى. لكن 
إحراز  فينبغي  واألعامل  اإلهلي  امللف  ويف  اإلنسان  ملف  يف  الفاعل  اسم  لتسجيل 

حسن الفاعل وروح الفعل.

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج1، ص307.
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رشطا اتصاف الفعل والفاعل باحلسن يشكالن القاعدة يف حتليل أفعال كل فاعل 
مسلاًم كان أو غي مسلم. عىل هذا األساس، يمكننا حتليل عمل الكافر فنقول: إذا كان 
فعل الكافر فعل خي وحسن، وكانت دوافعه خّية، مثاًل الشيوعي )الكافر واجلاهل 
باهلل من سنخ القصور( وقام بفعل خي وكانت نيته خدمة الناس، وقام بذلك إتباعًا 
الفعل يّتصف بمالكي حسن  املنفعة، مثل هذا  الباطنية، فاخرتع جهازًا عام  لفطرته 
الفعل )احلسن الفعيل والفاعيل( وبتبع ذلك يقبله اهلل تعاىل، استنادًا إىل إطالق الوعد 
ٍة َخرْيًا َيَرُه )7(  اإلهلي باجلزاء ثوابًا وعقابًا عىل كّل خي ورش: (َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ
ا َيَرُه ) ]الزلزلة 7ـ8[ و: (إِنَّ اهللَ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلـُمْحِسننَِي  ٍة َشًّ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

)]التوبة 120[، وهو ساٍر عىل هذا البحث. 

يشي )األستاذ املطهري( إىل اآليات املذكورة ويناقش هل يكفي حسن الفاعلية 
بينهام  الفرق  ويذكر  ال؟  أم  واملعاد  باهلل  اإليامن  دون  من  اآلخرين  وحب  اخلي  ونية 

فيقول:

أّنه إذا كان العمل هيدف إىل اإلحسان وخدمة الناس، وقام به  »إّننا نعتقد جدّيًا 
الفاعل بدافع إنساين ال يتساوى مع العمل الذي دافعه شخيص. علاًم بأّن اهلل تعاىل ال 

يدع فاعله دون أجر.

لكنّه  مرشك،  أّنه  رغم  الطائي  حاتم  أمثال  املرشك  أّن  األحاديث  بعض  يف  ورد 
بسبب أعامل اخلي التي قام هبا يف الدنيا فلن يعّذب، أو سيخّفف عنه العذاب. هذا ما 

يستفاد من الروايات الكثية املوجودة«]]].

ويذكر )األستاذ املطهري( عّدة روايات يف إثبات فرضيته، ثّم يشي إىل أمر دقيق 
جّدًا وشامخ وهو أّن ضامئر هؤالء حتمل نورًا إهليًا: 

]]]-مرتىض املطهري، جمموعة املؤلفات: ج1، ص307.
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فرض  وعىل  اهلل،  معرفة  من  نورًا  أناس  ضامئرهكذا  أعامق  يف  إّن  القول  »ينبغي 
وإنكارهم هو  الضمي،  بذلك يف عمق  يقّرون  لكنّهم  بألسنتهم،  ينكرون ذلك  أّنم 
إنكار ملوهوم تصّوروه مكان اهلل، وبإنكارهم ملوهوم آخر تصّوروه بدل العودة إىل اهلل 

والقيامة، ليس إنكارًا هلل واملعاد احلقيقي.

إّن حّبهم للخي والعدل واإلحسان ألّنه خي وعدل وإحسان من دون أي شائبة 
هو دليل عىل حّبهم لذات اجلميل عىل اإلطالق، وعليه، فليس بعيدًا أن ال حيرش مثل 

هؤالء مع الكفار، رغم أّنم منكرون باللسان. واهلل أعلم«]]].

استنادًا إىل القاعدة املذكورة ال يمكننا إصدار حكم قطعي حول مصاديق الكفار 
من خّيين أو أفراد جمهولني كاملسلمني، ونقول إّنم من أهل اجلنّة أو من أهل النار، 
ذلك ألّن إحراز الركن الثاين واملكمل التصاف حسن الفعل وصحته أي النية والدافع 

القلبي أمر غي ممكن أو صعب.

إذا كان عمل اخلي لإلنسان املسلم  أّنه  لكن يمكن االدعاء بصورة مجلة رشطية 
والكافر مقرونًا بحسن الفاعل أيضًا، فسيكون له أجر. لكن ال يتسنّى لآلخرين معرفة 
وزن أعامل اخلي والرش، وبتبع ذلك احلكم له باجلنّة أو النار. لذلك كام أّنه ال يمكننا 
أن نحّدد مصي املسلم الفالين يف اجلنّة أو النار، كذلك اليمكننا اإلدعاء حتاًم أّن أمثال 

أديسون وباستور يف اجلنّة أوالنار.

كيفية تأثري أعامل اخلري عىل الكفار:

القيامة؟  يف  مصيه  حتديد  يف  الكافر  هبا  يقوم  التي  اخلي  أعامل  دور  هو  ما  لكن 
األعامل«  »وزن  عناوين  حتت  القيامة  فصل  يف  ذلك  عىل  التفصييل  اجلواب  معنا  مّر 
و»اإلحباط والتكفي« و»املوازنة«. لكن هل تنجي أعامل الكافر اخلّية نجاته الكاملة 

من جهنم؟ سيأيت جواب ذلك يف حتليل الشبهة الالحقة.

]]]-نفس املصدر: ص309.
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•  الشبهة السادسة عرش ـ العذاب األبدي للكافر:	

القسم  ومقرّص.  قارص،  جاهل  قسامن:  الكافر  أّن  السابقة  الصفحات  يف  ذكرنا 
األّول أي اجلاهل القارص هو حسب الرأي املشهور هو من أهل النجاة، وقد يكون 
من أهل اجلنّة أيضًا. أّما احلديث عن الكافر املقرّص الذي مل يؤمن عن عناد وجلاجة 

مع اهلل أو النبي، فإّن اآليات والروايات اعتربت مكان هؤالء جهنم، واخللود فيها.

الشبهة التي يطرحها بعضهم هي أّنه ال إشكـال يف أصل عقـاب الكـافر بسبب 
طغيانه وعصيانه هلل، لكن العذاب األبدي الرسمدي غي مربر عقليًا، ألّنه البّد من 
وجود تناسب وعدالة بني اجلرم واجلزاء عليه. فرغم عظم ذنب الكافر، لكنّه يبقى 

حمدودًا ومؤقتًا، يف حني أّن عذابه رسمدي وغي حمدود.

يطرحها  الغرب  ويف  الشبهة،  هذه  طرحوا  من  هم  العرفاء  اإلسالمي  العامل  يف 
بعض الفالسفة املعارصين مثل: هيوم، راسل، روسو، هابز، موريس مرتلينغ، شالير 

ماخر]]].

بحث وحتليل:

نكتفي ببيان نقطتني يف حتليل هذه الشبهة:

1. تأثري استمرار الكفر ف النفس:

هو  واجلرم  العمل  بني  التناسب  أّن  األخروي  العذاب  باعتبارية  القائلون  يعتقد 
حسب نوع اجلرم وشّدته وليس حسب زمانه. فمثاًل جزاء جرم القتل والرسقة والزنا 
أقّر  وقد  األمد،  وطويل  املؤبد  السجن  أو  القصاص  هو  ـ  حلظة  يف  حيصل  الذي  ـ 

الغربيون أنفسهم السجن املؤبد.

]]]-راجع: جون هيغ، فلسفة الدين، ترمجة هبرام راد: ص105.
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وعليه، بام أّن نوع جرم الكفر عن علم وعناد مع اهلل اخلالق هو جرم كبي جّدًا قد 
امتزج مع طينة اإلنسان الكافر، وجعل منه موجودًا سيئًا جّدًا، لذا، فإّن منزل هكذا 

إنسان هي النار األبدية.

وحسب تعبي )األستاذ جوادي اآلميل( فإّن اجلرم والعذاب األبدي ال يستند إىل 
جوارح اإلنسان وبدنه وفعله؛ بل إىل عقيدته وأعامله القلبية. فذنب الكفر قد غّطى 
عىل عقيدة الكافر وقلبه، وألّن عقيدة كفر الكافر ثابتة يف نفسه، واملعلول الثابت يعني 

نيل العذاب األبدي.

ويضيف )األستاذ اآلميل(:

فإّن  لذا،  أبدي،  النفس  املجّردة اخلالدة، ووجود  النفس  الذنب قد لّوث  أّن  »بام 
عذابه سيكون أبديًا أيضًا«]]].

وهبذه  أفضل  بشكل  اخلالد  العذاب  تبيان  يمكن  للعذاب  التكوينية  بالنظرة 
الصورة:

عند ارتكاب أي ذنب حيصل أثر تكويني مكّدر وظلامين يف نفس اإلنسان، وبتعبي 
آخر حتصل »حالة« أي نقطة سوداء وصفة يف نفس اإلنسان لكنّها مؤقتة وعابرة، فإن 
قام اإلنسان بعدها بعمل حسنة، حتصل مواجهة وجتاذب بني الفعلني قد يؤّدي ذلك 
إىل حمو أثر فعل الذنب. لكن إذا ازدادت معايص اإلنسان وتراكمت عندئٍذ يتحّول 
األثر التكويني والنفيس للذنب من صورة مؤقتة وعابرة إىل صورة مستمرة ودائمة، 

وهو ما يعرّب عنه بمصطلح »امللكة«. 

ومثاله  اخلالد،  أثره  له  مستمر  وأمر  دائمة  القلبية  األعامل  لكن  ومؤقتة،  حمدودة  اجلوارح  أعامل  أّن  ]]]-رغم 

ومن  عقيدته  من  تنبع  اإلنسان  فسية  وأساسه،  حمورالعمل  هو  واإليامن  العقيدة  إّن  نعم  الشيطان... 
روحه، وروحه ال تتبع للزمان والتاريخ... فالروح ال تعرف الشباب والشيخوخة واملائة عام واألشهر. 
الروح املجردة ال متوت أبدًا؛ بل هي أمر ثابت ال تعرف الشباب واهلرم، لذلك ينبغي أن يكون عذاهبا 

ص496ـ498(. ج5،  للقرآن:  املوضوعي  التفسي  اآلميل،  جوادي  ثابتًا)عبداهلل 
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إذا أصبحت »ملكة الكفر« ثابتة وباقية يف نفس اإلنسان طوال حياته، ومل خيرته 
التوحيدية وختتفي، وتظهر مكانا  نفسه وفطرته  تتكّدر  عندئٍذ  التوبة،  الكافر طريق 

صورة نوعية جديدة »حيوانية«.

النفس  مع  واحّتد  »ملكة«  أصبح  والكفر  وثابتة،  جمّردة  اإلنسان  نفس  أّن  وبام 
وامتزج معها ومل يعد حالة عرضية؛ بل شّكل صورة حيوانية جديدة »مادهتا« النفس 
معها  وتّتحد  »كصورة«  امللكة  سرتافق  »كامدة«  النفس  فإّن  لذا،  الكفر؛  و»صورهتا« 
عىل الدوام وإىل األبد، وسيكون األثر التكويني هلا أي العذاب مرافقًا ومّتحدًا معها، 

ونتيجة ذلك العذاب الرسمدي اخلالد]]].

2. تربير العذاب األبدي وتأويله:

اعترب بعض العرفاء واملعارصين أّن عذاب اخللد يتناىف مع مباين الفطرة التوحيدية 
وسعة الرمحة اإلهلية والعقل، وقاموا بتربيره، وعىل رأسهم بعض العرفاء.

 .3 2. فناء جهنم وأهلها.  ومن خالل تقريرات خمتلفة )1. اخلروج من جهنم. 
منح قّوة الصرب ونسيان العـذاب. 4. العـذاب املمزوج بالنعمــة. 5. حتويل العذاب 
إىل عذب وحلو. 6. اخللود النوعي( سعوا إىل تقرير العذاب الرسمدي. لكن حتقيق 
هذه التقريرات وتوضيحها واستعراض أدلة هذه الرؤية ومناقشتها بحاجة إىل جمال 

مستقل، سنتابعه يف مؤلف آخر]]]. 

عىل هذا إذا كان هناك من يلتزم هبذا املبنى والرؤية، فلن تبقى أية شبهة.

]]]-للتوضيح أكثر راجع: عبداهلل جوادي اآلميل، تفسي تسنيم: ج8، ص397/ مرتىض املطهري، جمموعة 

ص230. ج1،  املؤلفات: 
]]]-حممد حسن قدردان قراملكي، ملاذا جهنم؟ فصل جهنم األبدية.
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مالحظة: 

بعد إثبات عذاب اآلخرة جلامعة، تطرح أسئلة حول عّلة خلق اإلنسان املذنب، 
وفلسفة خلق الكافر املخّلد يف جهنم، قد بينّا الردود واألجوبة عليها وعىل شبهات 
الذي  اإلهلي«  »العدل  الكالمية  الشبهات  أجوبة  السادس  الدفرت  يف  اإلهلية  العدالة 

سينرش قريبًا. 
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87. اخلوئي، السيد أبو القاسم؛ التنقيح؛ كتاب الطهارة؛ قم: دار اهلادي.
88. دين، لئون؛ عامل پس از مرگ؛ ترمجة حممد بصيي؛ طهران: مؤسسة مطبوعايت عطايي.
نرش  واملرجاين؛  اخللخايل  حاشية  العضدية؛  العقائد  رشح  الدين؛  جالل  الدواين،   .89

العثامنية، 1316ش.
انتشارات  طهران:  كاوياين؛  ورضا  لطفي  حسن  حممد  ترمجة  أفالطون؛  آثار  دورة   .90

اخلوارزمي، 1366ش.
91. راسل، برتراند؛ چرا مسيحي نيستم؛ ترمجة س. ألف. طاهري؛ طهران: انشارات دريا، 

1354ش.
92. رسائل أخوان الصفا؛ قم: دفرت تبليغات إسالمي، 1405ق.

93. رفيعي القزويني، السيد أبو احلسن؛ جهان پس از مرگ؛ قزوين: نرش حديث امروز، 
1379ش.

إسالم،  نرش  طهران:  معرفت؛  بحر  در  غويص  احلسن؛  أبو  السيد  القزويني،  رفيعي   .94
1376ش.

فلسفي؛ طهران: نرش  أبو احلسن؛ جمموعة رسائل ومقاالت  السيد  القزويني،  95. رفيعي 
الزهراء، 1367ش.
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96. روانكاوي فُرويد؛ جملة نقد ونظر؛ رقم 35 و36، خريف وشتاء 1383ش.
طهران:  جواليي؛  وشهكام  أرغوان  ترمجة  عجايب؛  جهان  بوك،  داجيست  ريدرز   .97

انتشارات جويا، 1374ش.
98. السبحاين، جعفر؛ اإلهليات؛ املركز العاملي للدراسات اإلسالمية، 1413ق.

السالم(،  )عليه  الصادق  اإلمام  مؤسسة  قم:  والكفر؛  اإليامن  جعفر؛  السبحاين،   .99
1385ش.

100. السبحاين، جعفر؛ يف ظالل التوحيد؛ طهران: دار مشعر، 1379ش.
طهران،  جامعة  حبيبي؛  نجفقيل  حتقيق  احلسنى؛  األسامء  رشح  هادي؛  السبزواري،   .101

1372ش.
الدين  جالل  السيد  وتصحيح  مقدمة  تعليق،  رسائل؛  جمموعة  هادي،  السبزواري،   .102

اآلشتياين؛ طهران: أنجمن إسالمي حكمت وفلسفة إيران، 1360ش.
103. رسوش، عبد الكريم؛ رصاط هاي مستقيم؛ كيان؛ رقم 36.

104. سلسلة مؤلفات الشيخ املفيد؛ مؤمتر الشيخ املفيد؛ قم 1414ق.
طهران،  جامعة  تربيت؛  حلاظ  أز  روانشنايس  يا  النفس  علم  أكرب؛  عيل  سيايس،   .105

1331ش.
106. السيد عليخان، رياض السالكني؛ قم: دفرت انتشارات إسالمي، 1415ق.

107. السيد املرتىض؛ رسائل الرشيف املرتىض؛ قم: دار القرآن الكريم، 1405ق.
وحتقيقات  مطالعات  مركز  قم:  دواين؛  أمي  ترمجة  وعلم؛  مغز  ذهن،  جان؛  سيل،   .108

إسالمي، 1382ش.
109. السيوطي، جالل الدين؛ تفسي الدر املنثور؛ مرص: األنوار املحمدية.

110. الشاهرودي، عيل العابدي؛ فضا وزمان در فيزيك؛ قم: إرشاق، 1380ش.
كتاب،  بوستان  قم:  ودين؛  عقل  نگاه  در  معاد  باقر؛  حممد  السبزواري،  الرشيعتي   .111

1380ش.
إسالمية،  كتابفرويش  طهران:  املراد؛  كشف  ورشح  ترمجة  احلسن؛  أبو  الشعراين،   .112

1398ق.
113. شلتوت، حممود؛ تفسي القرآن الكريم؛ طهران: املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 

اإلسالمية؛ 1379ش.
114. شلتوت، حممود؛ اإلسالم عقيدة ورشيعة؛ القاهرة: دار القلم.
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115. الشوشرتي، جعفر؛ فوائد املشاهد؛ شياز: كتابفرويش علمية إسالمية.
116. الشهرزوري، شمس الدين حممد؛ رسائل الشجرة اإلهلية يف علوم احلقايق الربانية؛ 

طهران: مؤسسة پژوهيش حكمت وفلسفة إيران، 1383ش.
117. الشيازي، شهريار؛ پيامربان خرد در پيكار با تاريكي ها؛ به كوشش هوشنگ معني 

زادة. 
ومفاخر  آثار  أنجمن  طهران:  اإلرشاق؛  حكمة  رشح  الدين؛  قطب  الشيازي،   .118

فرهنگي، 1383ش.
119. صدر املتأهلني، حممد بن إبراهيم؛ أرسار اآليات؛ قم: نرش حبيب، 1378ش.

120. صدر املتأهلني، حممد بن إبراهيم؛ األسفار األربعة؛ قم: مكتبة املصطفوي، 1368ش.
121. صدر املتأهلني، حممد بن إبراهيم؛ الشواهد الربوبية؛ مع تعليقات السبزواري؛ طهران: 

مركز نرش دانشگاهي.
122. صدر املتأهلني، حممد بن إبراهيم؛ العرشية؛ تصحيح وترمجة غالحمسن آهني؛ طهران: 

انتشارات موىل، 1361ش.
إيران،  فلسفة  أنجمن  طهران:  واملعاد؛  املبدأ  إبراهيم؛  بن  حممد  املتأهلني،  صدر   .123

1354ش.
124. صدر املتأهلني، حممد بن إبراهيم؛ املظاهر اإلهلية يف أرس العلوم الكاملية؛ طهران: بنياد 

حكمت إسالمي صدرا، 1378ش.
بيدار،  انتشارات  قم:  الكريم؛  القرآن  تفسي  إبراهيم؛  بن  حممد  املتأهلني،  صدر   .125

1403ق.
126. صدر املتأهلني، حممد بن إبراهيم؛ زاد املسافر؛ مع رشح السيد جالل الدين اآلشتياين؛ 

طهران: أنجمن حكمت وفلسفة، 1359ش.
العريب،  التاريخ  بيوت: مؤسسة  الغيب؛  مفاتيح  إبراهيم؛  بن  املتأهلني، حممد  127. صدر 

1999م.
128. الصدوق؛ االعتقادات يف دين اإلمامية؛ قم: مؤسسة بعثت، 1417ق.

129. الصدوق؛ معاين األخبار؛ قم: انتشارات إسالمي، 1361ش.
130. الصدوق، حممد بن عيل؛ التوحيد؛ قم: دفرت انتشارات إسالمي، 1398ق.

131. صديق حسن خان؛ تفسي فتح البيان؛ باهتامم عبد املحي عيل حمفوظ، القاهرة.
132. الطالقاين، السيد حممود؛ پرتوي أز قرآن؛ طهران: رشكت سهامي انتشار.
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صادق  وتعليقات  ترمجة  أنجام؛  تا  آغاز  أز  إنسان  حسني؛  حممد  السيد  الطباطبائي،   .133
الرجياين؛ طهران: الزهراء، 1381ش.

إسالمي،  انتشارات  قم:  مرگ،  از  پس  حيات  حسني؛  حممد  السيد  الطباطبائي،   .134
1362ش.

135. الطهراين، ميزا جواد؛ ميزان املطالب؛ قم: مؤسسة در راه حق، 1374ش.
ستون،  چهل  منشورات  طهران:  الرشاد؛  طريق  إىل  اهلادي  االقتصاد  الطويس؛   .136

1400ق.
137. الطويس؛ األمايل؛ قم: دار الثقافة، 1414ق.

138. الطويس؛ التهذيب؛ طهران: دار الكتب اإلسالمية، 1364ش.
139. الطويس؛ الرسائل العرش؛ قم: انتشارات إسالمي، 1363ش.

140. الطويس، اخلواجة نصي الدين؛ آغاز وأنجام جهان؛ مع تعليقات حسن حسن زادة 
اآلميل؛ طهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت إرشاد، 1366ش.

141. الطويس، اخلواجة نصي الدين؛ تلخيص املحصل؛ بيوت: دار األضواء، 1985م.
قم:  الرازي؛  الفخر  حوايش  مع  اإلشارات؛  رشح  الدين؛  نصي  اخلواجة  الطويس،   .142

مكتبة آية اهلل املرعيش النجفي، 1403ق.
143. الطويس، اخلواجة نصي الدين؛ نقد املحصل؛ بيوت: دار األضواء، 1405ق.
144. عبد الرحيم؛ نج البصية يا نامه هاي حائري؛ باهتامم أبو تراب إهدائي؛ آراك.

145. عبده، حممد؛ رسالة التوحيد؛ القاهرة: اهليئة املرصية، 2005م.
146. عبده، حممد وحممد رشيد رضا؛ تفسي املنار؛ مكتبة القاهرة، 1379ق.

147. عبيد الرؤوف؛ إنسان روح است نه جسد؛ ترمجة زين العابدين الكاظمي اخللخايل؛ 
طهران: دنياي كتاب، 1375ش.

148. العريف الطالقاين، مال نعيام؛ منهج الرشاد يف معرفة املعاد؛ مشهد: اآلستانة الرضوية، 
1419ق.

انتشارات إسالمي،  149. علم اهلدى، السيد املرتىض؛ الذخية يف علم الكالم؛ قم: دفرت 
1411ق.

الفضل بني أهل األهواء والنحل؛ بيوت: دار  150. عيل بن أمحد )ابن حزم األندليس(؛ 
املعرفة، 1359ق.

انتشارات  دفرت  قم:  األصول؛  علم  يف  بحوث  حسني؛  حممد  األصفهاين،  الغروي   .151
إسالمي، 1409ق.
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152. الغروي األصفهاين، حممد حسني؛ ناية الدراية؛ قم: مطبعة الطباطبائي.

153. الغزايل، حممد؛ األربعني يف أصول الدين؛ بيوت: دار اآلفاق، 1978م.

154. الغزايل، حممد؛ االقتصاد يف االعتقادات؛ بيوت: دار األمانة، 1388ق.
155. الغزايل، حممد؛ املضنون به عىل غي أهله؛ مرص: املطبعة امليمنية، 1309ق.

156. الغزايل، حممد؛ هتافت الفالسفة؛ بيوت.
157. الفخر الرازي، حممد بن عمر؛ التفسي الكبي؛ طهران: دار الكتب العلمية.

158. الفخر الرازي، حممد بن عمر؛ املطالب العالية؛ قم: انتشارات الريض، 1407ق.
159. فصلنامة كتاب نقد؛ هبار 1382ش، رقم 26 و27.

العلمية  املكتبة  طهران:  البيان؛  جممع  تفسي  الطربيس(:  )الشيخ  احلسن  بن  فضل   .160
اإلسالمية.

161. الفيض الكاشاين، حمسن؛ أصول املعارف؛ مقدمة السيد جالل الدين اآلشتياين؛ قم: 
مركز انتشارات دفرت تبليغات إسالمي، 1409ق.

بيدار،  انتشارات  قم:  الدين؛  أصول  يف  اليقني  علم  حمسن؛  الكاشاين،  الفيض   .162
1377ش.

163. القايض عبد اجلبار؛ رشح األصول اخلمسة؛ وهبة، مرص، 1384ق.
پژوهشگاه  انتشارات  آيني خاتم؛ طهران: سازمان  قراملكي، حممد حسن؛  164. قدردان 

فرهنگ وأنديشة إسالمي، 1386ش.
165. قدردان قراملكي، حممد حسن؛ إبليس؛ مقالة دانشنامه كالم إسالمي، قم: مؤسسة 

اإلمام الصادق، 1388ش.
166. قدردان قراملكي، حممد حسن؛ أصل عليت در فلسفة وكالم؛ قم: بوستان كتاب، 

1375ش.
167. قدردان قراملكي، حممد حسن؛ جهنم چرا؟؛ بوستان كتاب قم، 1377ش.

بوستان  قم:  وإسالم؛  مسيحيت  در  سكوالريزم  حسن؛  حممد  قراملكي،  قدردان   .168
كتاب، 1378ش.

169. قدردان قراملكي، حممد حسن؛ كالم فلسفي؛ قم: نرش وثوق، 1383ش.
170. القرييش، السيد عيل أكرب؛ قاموس قرآن؛ طهران: دار الكتب اإلسالمية، 1354ش.

مشهد  اليزدي،  واعظ  اهلل  عبد  نرش  الفرقان؛  بيان  جمتبى؛  اخلراساين،  القزويني،   .171
1338ش.
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172. القزويني الرفيعي، أبو احلسن؛ رسالة رجعت ومعراج؛ قم: نرش طه، 1368ش.
اليزدي،  زاده  واعظ  اهلل  عبد  نرش  مشهد:  الفرقان؛  بيان  جمتبى؛  الشيخ  القزويني،   .173

1370ق.
174. القيرصي، داود؛ رشح فصوص احلكم؛ طهران: انتشارات أنوار اهلدى، 1416ق.

175. كارل، ألكسيس؛ إنسان موجود ناشناخته؛ ترمجة عناية اهلل شكيباپور، طهران: دنياي 
كتاب، 1384ش.

176. الكاشاين، عبد الرزاق؛ رشح فصوص احلكم؛ مرص: احللبي، 1378ق.
177. كاشف الغطاء، جعفر؛ الفردوس األعىل؛ مع تعليقات حممد عيل القايض الطباطبائي؛ 

تربيز، 1372ق.
املصطفوي؛  جواد  السيد  ورشح  ترمجة  الكايف؛  أصول  يعقوب؛  بن  حممد  الكليني،   .178

طهران: أهل البيت.
179. الكليني، حممد بن يعقوب؛ الكايف؛ طهران: دار الكتب اإلسالمية، 1365ش.

180. كيان )جملة(؛ رقم 26 و36.
181. الالهيجي، عبد الرزاق؛ گوهر مراد؛ مقدمة وتصحيح زين العابدين قرباين الالهيجي؛ 

طهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وإرشاد إسالمي، 1372ش.
الشعراين؛  احلسن  أبو  هوامش  مع  الكايف؛  أصول  رشح  صالح؛  مال  املازندراين،   .182

طهران: املكتبة اإلسالمية.
183. مرتلينگ، موريس؛ دروازه بزرگ؛ ترمجة ذبيح اهلل منصوري وفرامرز برزگر؛ طهران: 

كانون معرفت، 1337ش.
184. مرتلينگ، موريس؛ رستاخيز؛ ترمجة فرامرز برزگر؛ طهران: معرفت، 1370ش.

185. املجليس، حممد باقر؛ بحار األنوار؛ بيوت: مؤسسة الوفاء، 1403ق.
186. املجليس، حممد باقر؛ مرآة العقول؛ طهران: دار الكتب اإلسالمية، 1370ش.

أنجمن  187. جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق؛ مقدمة وتصحيح هانري كربن؛ طهران: 
شاهنشاهي إيران، 1355ش.

188. مرواريد؛ تنبيهات حول املبدأ واملعاد؛ مشهد: بنياد پژوهشهاي إسالمي، 1418ق.
إسالمي،  تبليغات  سازمان  طهران:  فلسفة؛  آموزش  تقي؛  حممد  اليزدي،  املصباح   .189

1378ش.
190. املطهري، مرتىض؛ عدل إهلي؛ قم: انتشارات إسالمي.
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191. املطهري، مرتىض؛ معاد؛ طهران: انتشارات صدرا، 1374ش.
192. املظفر، حممد حسن؛ دالئل الصدق؛ قم: كتابفرويش بصييت، 1395ق.

193. )معنا ومبناي سكوالريزم(؛ كيان؛ رقم 26.
194. املفيد، حممد بن حممد بن النعامن؛ االعتقادات؛ بيوت: دار املفيد، 1414ق.

195. املفيد، حممد بن حممد بن النعامن؛ أوائل املقاالت؛ تصحيح واهتامم واعظ چرندايب؛ 
تربيز: مكتبة رسوش، 1364ق.

196. مقداد، الفاضل؛ اللوامع اإلهلية؛ مع تعليقات الشهيد القايض الطباطبائي؛ تربيز: نرش 
شفق، 1396ق.

كنگره  منشورات  قم:  اجلديد؛  الرشح  اإلهليات  عىل  احلاشية  األردبييل؛  املقدس   .197
بزرگداشت حمقق اردبييل، 1375ش.

198. املكارم الشيازي، نارص؛ پيام قرآن؛ قم: مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب، 1374ش.
املؤمنني،  أمي  مدرسة  انتشارات  قم:  قرآن؛  پيام  تفسي  نارص؛  الشيازي،  املكارم   .199

1370ش.
200. املكارم الشيازي، نارص؛ تفسي نمونه؛ قم: دار الكتب اإلسالمية.

201. املكارم الشيازي، نارص؛ عود أرواح وارتباط با أرواح؛ قم: نسل جوان، 1349ش.

202. املكارم الشيازي، نارص؛ معاد وجهان پس از مرگ؛ قم: انتشارات رسور، 1384ش.
203. امللكي، حممد باقر؛ توحيد اإلمامية؛ طهران: وزارت إرشاد، 1415ق.

مؤسسة  قم:  الفصوص؛  رشح  عىل  تعليقات  اهلل؛  روح  السيد  اخلميني،  املوسوي   .204
پاسدار إسالم، 1410ق.

األردبييل؛  الغني  عبد  السيد  فلسفة؛  تقريرات  اهلل؛  روح  السيد  اخلميني،  املوسوي   .205
طهران: مؤسسة تنظيم ونرش آثار إمام، 1385ش.

206. املوسوي اخلميني، السيد روح اهلل؛ چهل حديث؛ طهران: مؤسسة تنظيم ونرش آثار 
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