إن من أصول العقيدة اإلسالمية اإليمان بالبعث وبالحساب والجزاء ،وبالخلود في حياة قادمة
إ ّما في الجنة أبدا ،أو في النّار أبداّ ،
وإن إنكار البعث كان حجة كفار قريش ،كما كان حجة الكفار
والمتشككين عبرر التراريف فري نبرللد للردين ،كفررا بررب العرالمين ،وجهرال بالالقرة قدر رل التري
حرردلا حرردود ،أو قياسررا للقرردرة اإللهيررة بقرردراا البشررر المحرردودة .لمررا وعرردوانا وجهررال بمرردلول
األلوليررة الحقررة ،ومررن ّ ر ّد عجررز الكررافرون عررن ةررور إمكانيررة البعررث ،ومررا يتبعررل مررن الحسرراب
والجررزاء ،وفرري التشرركي فرري هلر  ،ولررلا مررن صررلا الرردين الررل جرراء بررل األنبيرراء ،والمرسررلون،
و كامررا الحررديث عنررل فيمررا جرراء بررل النبرري الخررا د والرسررول الخررا د صررلي و وسررلد وبررار عليررل
وعليهد أجمعين
ومن أجا التأكيد علي حقيقة البعرث بعرد المروا ومرا يتبعرل مرن حسراب وجرزاء ابتردأا آيراا
القرآن الكريد باستنكار ساؤل الكافرين عنل سراؤل المنكرر لرل أو المتشرك فري إمكانيرة وقوعرل،
وألمحت بالتهديد القاطع لكا منكر أو متشك في ل الحقيقة الربانية الحاسرمةّ ،رد أوردا عرددا
من البرالين واآلياا الدالة علي كمال القدرة اإللهية في إبداع الخلق ،لكي كرون شرالدة علري ّ
أن
الخالق المبدع قادر علي إفنراء للقرل وعلري إعرادة بع رل !!! ،ولرلل أكردا سرورة القررآن الكرريد
علي حقيقة يوم البعث وألوالل ،وسمتل بأسماء متعددة ! ّرد هكرر لنرا القررآن الكرريد بعر صرور
العررلاب الررل أعرردا و بررار و عررالي للالررانين مررن الكفررار والمشررركين مررن المنكرررين لرردين و،
والمكلبين بآيا ل ،والغافلين عن حسابل ،وهل بإدلرالهد إلري جهرند وبرلم المةرير ،التري ترصرد
بهد ،و ستعد ستقبالهد وفيها من صور العلاب المهين
قال بع العلماء :إن و عالى أك ر في هكر البعرث ،وأدلترل ،ومرن القررالن التري ردل عليرل
والمعجزاا واآلياا والبرالين ،وكلل ما بعدا من الجزاء علرى األعمرال ومرن الحشرر ،والنشرر
ومررا إلررى هلر ولعررا الحكمررة مررن المبالغررة فرري هلر إقنرراع المشررركين ،وهلر ألن المشررركين مررن
العرب كانوا ينكرون أشد اإلنكار بعث األجساد ،فضال عن حساب عليها أو علاب ،فهد يقولرون-
م ا ما حكى و عنهد لد واألولون أيضا بقولل عالى(:وقرالوا إن لري إ حيا نرا الردنيا ومرا نحرن
بمبعوّين) األنعام ،29:وكلل حكى و عرنهد قولرل عرالى( :إنّهرد ألفروا آبراءلد يرالين فهرد علرى
آّارلد يهرعون) الةافاا ،70-69:فلما وجدوا آباءلد علرى لرلا األمرر الرل لرو إنكرار البعرث،

بعولد في هل  ،وحكى و عالى عرنهد قرولهد( :ألرلا متنرا وكنّرا رابرا وعأامرا ألنرا لمبعوّرون أو
آباؤنا األولون قا نعد وأنتد دالرون) الةافاا ،18-16:أ بع ون وأنرتد هليلرون مهينرون ورد
و عالى علرى هلر الكرافر الرل جراء ومعرل عأرد ميرت يفتترل وقرد صرار رميمرا فقرال :أ رزعد يرا
محمد؛ أن للا يبعث بعد أن صار رميما رابا؟ قرال( :نعرد يميتر وّ ،رد يحيير ّرد يحشرر إلرى
النّررار) فررأنزل و عررالى قولررل( :أو لررد يررر اإلنسرران أن را للقنرراا مررن نالفررة فررإها لررو لةرريد مبررين)
يم ،77:هكرا بخلقل من نالفة ،ومع هل أصبح لةيما مبيناّ ،د قال عرالى( :ويررب لنرا مر ال
ونسي للقل) يم ،78:نسي بدء للقل الل كان معدوماّ ،د للقّ ،د أوجد ،إلى آلر اآليراا التري
فيها لكيرا بالبعث وباآلياا الدالة عليل بعد البعث

فالدلريرة أنكرروا البعرث ،وقرالوا :اإلنسران ينعردم بمو رل و يكرون لرل عرود إلرى الوجرود
ري إي َحيَا ُنَرا الردنيَا نَ ُم ُ
روا َونَحيَرا َو َمرا
ولؤ ء اللين أشار إليهد القرآن الكريد بقوللَ :
(وقَالُوا َمرا يل َ
يُهلي ُكنَا إي الدل ُر َو َما لَهُد بي َللي َ يمن يعلرد إين لُرد إي يَأُنرونَ ) الجاّر ية 24:وهلرا جمهرور الفالسرفة
وأ باع المشاءين إلى أنل روحاني فقط ،ألن البدن ينعردم بةرور ل وأعرايرل ،فرال يعراد ،والرنفم
جررولر برراس سرربيا إليررل للفنرراء ،فيعررود إلررى عررالد المجرررداا لقالررع التعلقرراا بررالموا الالبيعرري.
ويللا أك ر الفالسفة إلرى إنكرار المعراد بترأويالا بعيردة ،فهرد يزعمرون أن المعراد لرو أن لتحرق
روح اإلنسان بعد مو رل برالملكوا فتكرون سرعيدة ،فتلر لري الجنرة ،أو لتحرق بالشريالان ،فتكرون
شقية ،فتل لي النّار ،أمرا أن عراد األجسرام مرن جديرد فرلا فري اعتقرادلد مرن المسرتحيالا ،فهرد
(وقَرالُوا أَ يء َها ُكنرا يعأَامرا
أو َل مرة ،ولد يتساءلون؟ َ
بلل ينكرون أن الل يحييها لو الل أنشألا َ
َو ُرفَا ا أَ يءنا لَ َمبعُوُّونَ لَ لقا َج يديدا) اإلسراء49:
ويعررد أرسررالو واحرردا مررن لررؤ ء الفالسررفة المشرراءين القرراللين أن المعرراد روحرراني ولرريم
جسماني ،ينقرا الشهرسرتاني عرن أرسرالو قولرل" :إن النفرو اإلنسرانية إها اسرتكملت قرو ي العلرد
والعما شبهت باإللل سبحانل و عالى ووصلت إلى كمالها ،وإنما لرلا التشربل بقردر الالاقرة ،يكرون
إما بحسا ا ستعداد ،وإمرا بحسرا ا جتهراد فرإها فرارس البردن ا ةرا بالروحرانيين ،وانخررط فري
سل الماللكة المقربين ،ويتد لل ا لتلاه وا بتهاج ،وليم كا اللّلة فهي جسمانية ،فإن ل الللاا
عررضُ للملترل سرآمة وكرالل ويرع
للاا نفسانية عقلية ،وللا اللّلة الجسمانية نتهي إلى حد ،ويَ ي
وقةور ،إن عدى عن الحرد المحردود ،بخرالل اللرلاا العقليرة فإنّهرا حي مرا ازدادا ازداد الشروس
والحرص والعشق إليها ،وكلل القول في اآل م النفسانية فإنّها قع بالضد مما هكرنرا ،ولرد يحقرق
المعاد إ لألنفم ،ولد ي بت حشرا و نشرا ،و انحال لهلا الرباط المحسرو مرن العرالد ،و
()1
إبالا لنأامل كما هكرا القدماء"
وكان بع العرب في الجاللية يؤمنون بوجرود الرروح بعرد مروا الجسرد ،ولكرنهد ينكررون
بعث األجساد وحشرلا ،ويزعمون إن روح المقتول بقى نوح على قبرا حتى يُؤلَل بي َرأرا ،كمرا
ال ال يلينَ َكفَرُوا لَا نَ ُدل ُكد
لو معرول في أشعارلد ،ولعا إلى لؤ ء اإلشارة في قولل عالىَ ( :وقَ َ
َعلَى َرجُا يُنَبلُ ُكد إي َها ُمزقتُد ُكا ُم َمزس إين ُكد لَفيي لَ لق َج يديد أَفت ََرى َعلَى وي َك يلبا أَم بي يل يجنةٌ بَ يا ال يلينَ
()2
الل البَ يعي يد) س بأ8-7:
يُؤ يمنُونَ بياآل يل َر ية فيي ال َع َلا ي
ب َوالض ي

وأما الفالسفة اإلسالميون فقد هلبوا إلى إنكار المعاد الحسي األلرو  ،وقرالوا إن مرا ألبررا
بل الرسا من أمر المعاد أم ال مضروبة ،لتفهيد المعراد العقلري واللّرلة واأللرد العقليرين ( )1وألرلوا
في أويا نةروص وألبرار وأحروال المعراد مرن الجنرة م را :قةرور وأنهرار ،وطيرور وّمرار فري
الجنة ،وزعموا أنها أمور معقولة قد عبر عنها األنبياء بةورة ليالية جسمانية ،من باب رنيا
للعوام بما ميرا إليرل طبراعهد ،وأ ّمرا مرا فري النّرار مرن سالسرا وأنرالل ولرز ونكرال فترليبراا
يتةررور أشرركال جسررمانية وصررور
للعرروام بمررا نزجررر عنررل طبرراعهد ،وإ ففرري العررالد العلررو
()2
جرمانية
وصار لؤ ء الفالسفة ينكرون حشر األجساد ،وينكرون العقوباا والللالل الحسية في الجنّرة
والنّررار بأنررون وأولررام واسررتبعاداا ،مررن نيررر أن يكررون معهررد برلرران قرراطع ،وزعمرروا أن مررن
()3
يعتقدون حشر األجساد فلقةور عقولهد عن فهد المعاد العقلي الروحاني
طوائف المنكرين للبعث:
إن إنكار المعاد وعدم اإليمان بالبعث أمر قديد في اريف البشرية ،ولعا الل جعا لؤ ء
النا ينكرون البعث أن عقولهد لد تةور إعادة الحياة لألجساد بعد فرقها و حللها والنا في
إنكارلد للبعث طوال
 -1الفالسفة الدلرية والالبالعية :أنكروا المبدأ والمعاد ،وزعموا أن األكوان تةرل بالبيعتها،
وجد و عدم بنفسها ،فليم لها رب يتةرل فيها كما يشاء ،با مجرد أرحام دفع وأرض بلع
ومن لؤ ء الشيوعيون ونيرلد من المالحدة ،اللين يعتقدون أن حياة إ ّ َ الدنيا
 -2طالفة من الدلرية (الدورية) :ينكرون الخالق عزوجا ،ويزعمون أن في كا ستة وّالّين
أل سنة يعود كا شيء إلى ما كان عليل ،وزعموا أن للا قد كرر مراا تنالى
 -3مشركو العرب :لؤ ء أقروا بالرب الخالق المبدئ ،ولكنهد استبعدوا البعث والمعاد ،وأن
حشر أجسادلد ،وكانوا يقولون(:إين يل َي إي ّ َمو َتُنَا األولَى َو َما نَح ُن بي ُمن َش يرينَ ) الدلان35:
 -4طالفة الفالسفة المنتسبة لإلسالم :الفارابي وابن سينا وابن رشد ونحولد ولؤ ء -كما سيأ ي
بيانل -ي بتون البعث الروحاني فقط ،وينكرون أن يبعث اإلنسان بجسدا وروحل معا ،وقد حكموا
عقولهد القاصرة عن إدرا الغيا والتسليد بل ،و ركوا الشرع ،وأللوا يتأولون نةوصل،
فضلّوا سواء السبيا ،وأيلّوا
 -5النةيرية والدروز :ولما من الفرس الباطنية الكافرة ،ولؤ ء ينسبون أنفسهد زورا وبهتانا
لإلسالم ،وقد أنكر ا البعث والقيامة ،وآمنتا بالتناسف والتقمص ،ولو انتقال الروح من جسد إلى
()1
جسد آلر( ،إنسان أو حيوان) ،واعتبر ا هل لو المعاد من النعيد أو الحساب والعلاب

لقد أنكر الفالسفة اإلسالميون أم ال الفارابي وابن سينا وابن رشد البعث الجسماني وأّبتوا
البعث الروحاني(العقالني) ،واعتبروا أن األدلة الم بتة للبعث الجسماني ما لي إ أم لة يربت
لتفهيد العوام ،وللا كما لو أريد إفهام الةبي أو العنين للة الجماع ،لد يسها هل إ بأن يم ا
للالفا باللعا وللعنين بللة األكا الاليا مع شدة الجوع ( )1واعتبروا أن" :ما ورد في الشرع،
من الةور الحسية فالقةد بل يرب األم ال لقةور اإلفهام عن در الللاا فم ا لهد ما
يفهمون" ( )2استدل الفالسفة باألدلة السابقة من القرآن والسنة لي بتوا البعث الروحاني وبالتالي
اعتمدوا عليها في إنكار البعث الجسماني ،وللل رد عليهد اإلمام الغزالي مبينا أن للا األدلة
عني عدم وجود البعث الجسماني
ُ
َ
ُ
 فاستد لهد باآلية القرآنية( :فَ َال َعلَ ُد نَفمٌ َما ألفي َي لَهُد يمن قر ية أعيُن( سورة السجدة 17:رديعلد جميع هل " ( )3ألن ما ألبرن ا و بل من النعي د قليا
عليل اإلمام الغزالي بقولل "أ
بالنسبة لما ألفاا سواء كان نعيما روحانيا أو جسمانيا
 وأم ا استد لهد بالحديث "أعددا لعب اد الةالحي ن ،ما عين رأا و أهن سمعت ولالر على قلا بشر" ،رد عليل الغزالي بقولل" :فكلل وجود للا األمور الشريفة ،يدل على
نفي نيرلا ،با الجمع بين األمرين أكما ،والموعود بل أكما األمور ،ولو ممكن ،فيجا
()4
التةديق بل على وفق الشرع"
ولما كان الفارابي وابن سينا وابن رشد من أك ر الفالسفة اإلسالميين وييحا لنأرية
المعاد ،التي تضمن إنكارلد المعاد الجسماني ،وقولهد بالمعاد الروحاني العقلي رأينا
خةيةهد بشيء من التفةيا
لقد عرض ابن يمية آراء الفالسفة ولاصة الفارابي في للا الموي وع ،وهل في معرض
حدي ل عن آراء الفالسفة في المعاد ،يقول" :ولهد في معاد النفو ّالّة أقوال ،وال الّة لكر
عن الفارابي نفسل ،أنل كان يقول ارةَ للا ،و ارةَ للا ،و ارةَ للا ،منهد من يقر بمعاد األنفم
ماللقا ،ومنهد من يقول :إنما عاد النفو العالمة دون الجاللة ،فإن العالمة بقى بالعلد ،فإن
النفم بقى ببقاء معلومها ،والجاللة التي ليم لها معلوم باس فسد ،وللا قول طالفة من أعيانهد
ولهد فيل مةنفاا ،ومنهد من ينكر معاد األنفم كما ينكر معاد األبدان ،ولو قول طوال
()5
منهد"

والقول األول للفارابي ،فقد هلا إليل في كتابل (آراء ألا المدينة الفايلة) ،حيث قرر أن
النفو جميعا لالدة ،فالنفو الفايلة إها فارقت أجسادلا حةلت على السعادة القةوى ،أما
النفو الشريرة الجاللة فإنها بقى بعد الموا في آ م نهاية لها بقاء نهاية لل ( )1وأما القول
ال اني لل فقد صرح بل الفارابي في كتابل السياسة المدنية ،حيث قرر أن النفو الشريرة الجاللة
نير مستكملة استكما فارس بل المادة ،حتى إها باللت المادة باللت للا النفو وانعدمت ،إه
()2
بق اء إ للنفو الكاملة
وأما القول ال الث الل ينسبل ابن يمية للفارابي-القول بإنكار معاد النفم والبدن جميعا -فقد
هلا أحد الباح ين المعاصرين بأن مةنفاا الفارابي المتوافرة بين ليم فيها ما ي بت أنل قال
بهلا القول ( )3ويمكن أن يرد على للا الباحث بالقول بأن ابن يمية رحمل و ربما قد اطلع على
مةن للفارابي لد يةلنا نحن ،كحال ك ير من المةنفاا والمؤلفاا التي ياعت ألسباب
يعلمها الباح ون في التراث اإلسالمي
 -1الفارابي وعقيدة البعث:
قال الشيف حافظ بن أحمد حكمي" :وكان الفارابي للا قبحل و يقول بالمعاد الروحاني
الج ماني ،ويخةص بالمعاد األرواح العالمة الجاللة ،ولل ملالا في هل يخال بها
()4
المسلمين والفالسفة من سلفل األقدمين ،و حما هل عنل ابن سينا ونةرا"
لقد عرض ابن يمية آراء الفالسفة ولاصة الفارابي في للا الموي وع ،وهل في معرض
حدي ل عن آراء الفالسفة في المعاد ،يقول" :ولهد في معاد النفو ّالّة أقوال ،وال الّة لكر
عن الفارابي نفسل ،أنل كان يقول ارةَ للا ،و ارةَ للا ،و ارةَ للا ،منهد من يقر بمعاد األنفم
ماللقا ،ومنهد من يقول :إنما عاد النفو العالمة دون الجاللة ،فإن العالمة بقى بالعلد ،فإن
النفم بقى ببقاء معلومها ،والجاللة التي ليم لها معلوم باس فسد ،وللا قول طالفة من أعيانهد
ولهد فيل مةنفاا ،ومنهد من ينكر معاد األنفم كما ينكر معاد األبدان ،ولو قول طوال
()5
منهد"
والقول األول للفارابي ،فقد هلا إليل في كتابل (آراء ألا المدينة الفايلة) ،حيث قر َر أن
النفو جميعا لالدةٌ ،فالنفو الفايلة إها فارقت أجسادلا حةلت على السعادة القةوى ،أما
النفو الشريرة الجاللة فإنها بقى بعد الموا في آ م نهاية لها بقاء نهاية لل ( )6وأما القول
ال اني لل فقد صرح بل الفارابي في كتابل السياسة المدنية ،حيث قرر أن النفو الشريرة الجاللة

فارس بل المادة ،حتى إها باللت المادة باللت للا النفو

نير مستكملة استكما
بق اء إ للنفو الكاملة
وأما القول ال الث الل ينسبل ابن يمية للفارابي-القول بإنكار معاد النفم والبدن جميعا -فقد
هلا أحد الباح ين المعاصرين بأن مةنفاا الفارابي المتوافرة بين ليم فيها ما ي بت أنل قال
بهلا القول ( )2ويمكن أن يٌرد على للا الباحث بالقول بأن ابن يمية رحمل و ربما قد اطلع على
مةن للفارابي لد يةلنا نحن ،كحال ك ير من المةنفاا والمؤلفاا التي ياعت ألسباب
يعلمها الباح ون في التراث اإلسالمي
()1

وانعدمت ،إه

 -2ابن سينا وعقيدة البعث:
يعد ابن سينا من الفالسفة اللين ا بعوا آراء أرسالو في البعث الروحاني وإنكار البعث
الجسماني ،با دافع عنها بكا الحجج لي بت صحتها ،وأيال إليها ما .نل محاولة للتوفيق بين
الدين والفلسفة ،لكنل لد ينجح في للا التوفيق ،إه وقع في منزلق لالير ولو إنكار البعث
الجسماني مما حدا بالعلماء للحكد بكفرا وبكفر من أنكر للا ا عتقاد
ّ
ألن العقا
ويعد الفالسفة الللة العقلية أقوى كيفية من الللة الحسية ،وأك ر كمية وأدوم وهل
يةا إلى كنل المعقول ويعقا حقيقتل ،بينما الحم يدر إ األعراض ،وألن الموجوداا
()3
ولي المعقولة نير متنالية
ويضرب ابن سينا م ال بأفضلية اللّلة العقلية على الللة الجسمانية فيقول" :أليم ألل ما
ةفون من للا القبيا – الللاا الحسية– لو المنكوحاا والمالعوماا ،وأمور جر مجرالا؟
وأنتد علمون أن المتمكن من نلبة ما ،ولو في أمر لسيم كالشالرنج والنرد ،قد يعرض لل
()4
َايلُ من للة الغلبة الولمية"
مالعوم أو منكوح فيرفضل لما يَعت َ
ويلك ر ابن س ينا أن الش جاع يستحق ر لول الموا ،ومفاجآا العالا (الخلا) عند مناجزة
()5
المبارزين لما يتوقعل من للة ا نتةار ولو بعد الموا ،للل قدم الللاا العقلية على الحسية
ولهلا يزعد ابن سينا ّ
أن وايعي الشرالع–األنبياء– ايالروا ايالرارا إلى الترنيا بال واب
والترنيا بالعقاب من لالل يرب األم لة بال واب الحسي والعقاب الحسيّ ،
ألن الجمهور
()6
يفهمون إ المحسوساا
ومن لالل دراستنا لمؤلفاا ابن سينا فإنا نراا يحاول لالل كتابا ل التفرقة بين العامة
والخاصة ،فيلمح للعامة بالقول بالبعث الجسماني ،ويةرح للخاصة بإّباا البعث الروحاني
فقط ،وقةدا من هل الوصول إلى نفي البعث الجسماني ،وإّباا الروحاني بهدل جر بع

العامة لما يعتقد ويتضح للا التفريق ويوحا جليا في كتابل "اإلشاراا والتنبيهاا" حيث يعتبر
الخاصة عارفين منزلين ،وأما العامة فهد عندا بلل
فمما قال مبالغة منل في ا حتفاء بالخاصة قولل" :والعارفون المنزلون إها ويع عنهد دور
مقارنة البدن ،وانفكوا عن الشوانا ،للةوا إلى عالد القد والسعادة ،وانتقشوا بالكمال األعلى
وحةلت لهد اللّلة العليا" ( )1ومما يويح قلة احتفالل بالعا ّمة قولل" :وأما البلل فإنهد إها نزلوا
للةوا إلى سعادة ليق بهد ،ولعلهد يستغنون فيها عن معاونة جسد يكون مويوعا لتخيالا
()2
لهد"
يقول ابن سينا في كتاب النجاة" :فقد قررنا أن حال المعاد الحقيقي وأّبتنا أن السعادة في
اآللرة بتنزيل النفم ،و نزيل النفم بتبعيدلا عن الهيلاا البدنية المضادة ألسباب السعادة ،وللا
التنزيل يحةا بألالس وملكاا ،ولي كتسا بأفعال من شأنها أن ةرل النفم عن البدن
()3
والحم ،و ُديد لكيرلا بالمعدن الل لها
وفي كتاب الشفاء :يرى ابن سينا أن المعاد على يربين-:
األول :المعاد المنقول من الشرع ولو المعاد الجسماني ،أ حشر األجساد ،وللا المعاد البدني
سبيا إلى إّبا ل إ عن طريق الشرع ،وأ ّما العقا فال يستاليع أن يقيد الدليا عليل
الثاني :المعاد المدر بالعقا ولو المعاد الروحاني ،وللا المعاد نفيل الشريعة و كلبل با
ةدقل ،ولي السعادة والشقاوة ال ابتتان بالمقاييم العقلية ( )4ويرجح ابن سينا المعاد العقلي-
الروحاني -ألن ل يعتبر أن المعاد الجسماني ما لو إ يرب أم لة لتفهيد العوام ،وإها كان ابن
()5
سينا وأيرابل ليسوا منهد ،با لد من الخواص اللين يحتاجون إلى يرب أم لة
ولقد زعد ابن سينا أن ما جاءا بل األنبياء نوعان :األول :األمور العلمية ،ومنها معرفة و
بأسمالل وصفا ل والمعاد وللا األمور لد يلكر األنبياء حقالقها ،إنما ألبروا جمهور النا بما
يتخيلونل في هل لينتفعوا بل في إقامة مةلحة دنيالد ،ليعرفوا الحق ،وللا من جنم الكلب
الجالز لمةلحة النا  ،ولد يعلمون للا المر ب ة ،فضرب وا للن ا األم ال واستعملوا الرموز
واإلشاراا ( )6يقول ابن سينا حت عنوان" :في إّب اا النب وة وكيفي ة دع وة النّبي إلى و
والميعاد"" )7(،با يجا أن يعرفهد جاللة و عالى وعأمتل برموز وأم لة ،من األشياء التي لي
عندلد عأيمة وجليلة ويلقي إليهد منل للا القدر ،أعني أنل نأير لل و شبل و شري "،

ويضي  ":وكلل يجا أن يقرر عندلد أمر المعاد على أوجل يتةورون كيفيتل و سكن إليل
نفوسهد ،ويضرب للسعادة والشقاوة أم ا م ّما يفهمونل ويتةورونل ،وأما الحق في هل فال
يلوح لهد منل إ أمرا مجمال… و بأ َ أن يشتما لالابل على رموز وإشاراا"
وعن و.يفة النبي يقول" :يجا أن يقرر عندلد -العامة -أمر المعاد على وجل يتةورون
كيفيتل و سكن إليل نفوسهد ويضرب بالسعادة والشقاوة أم ا مما يفهمون ل ويتةورون ل ،وأما
الحق في هل فال يلو ُح منل إ أم ٌر مجم ٌا ،و بأ َ أن يَشتما لالابل على رموز وإشاراا"،
ويضي قالال" :إن الفالسفة اإللهيين يرنبون في إصابة السعادة النفسية ،با إنهد يلتفتون إلى
()1
السعادة الجسمي ية وإن أعالولا
ومما كتبل للخاصة قولل" :إن كمال النفم لو خلةها من البدن جاء في رسالة أيحوية
في أمر المعاد ما يبين إنكارا للبعث الجسماني حيث يعتبر اآلياا القرآنية الدالة على البعث
الجسماني ما لي إ أم لة لتفهيد الجمهور يقول." :ال ر متن ل لا كلل أن الشرالع واردة
لخالاب الجمهور بما يفهمونلُ ،مقربا ما يفهمون ل إلى أفهامه د بالتشبيل والتم يا ،ولو كان نير
هل لما أننت الشرالع ألبتل" ( )2ويقول أيضا" :إها لد يُم ا لهد ال واب والعقاب الحقيقي البعيد
عن األفهام بما يأهر لد يرنبوا ولد يرلبوا ،وما لد يبعث أبدانهد لد يترشحوا لألمرين فوجا في
()3
حكد السياسة الشرعية قرير أمر المعاد والحساب وال واب والعقاب على للا الوجوا "
ومما يؤكد قول ابن سينا بالمعاد للنفم أو الروح فقط :أنل بعد عرض آرالل استحالة البعث
الجسماني ،قال" :فليكن للا كافيا في مناقضة الجاللين المعاد للبدن وحدا ،أو للنفم والبدن
()4
معا"
ويضي  ":فإها بَالُ َا أن يكون المعا ُد للبدن وحدا ،وبَالُ َا أن يكون للبدن والنفم جميعا ،وبَال َاُ
أن يكون للنفم على سبيا التناسف ،فالمعاد إهن للنفم وحدلا " ( )5وفي رسالتل "في سر القدر"
يعرل ابن سينا المعاد قالال" :لو عود النفو البشرية إلى عالمها" ويضي  " :يجوز أن
يكون ال واب والعقاب على ما يأنّل المتكلمون للزاني م ال بويعل في األنكال وإحراقل بالنار
مرة بعد ألرى ،وإرسال الحياا والعقارب عليل ،فإن هل فعا من يريد التشفي من عدوا
بضرر أو ألد يلحقل بتعديل عليل ،وهل محال في صفة و عالى" ( )6وفي الدعاء يقول ابن سينا:
"اسبغن عليها -أ النفم -بالتوبة العايدة بها إلى عالمها السماو  ،وعج ا لها باألوبة إلى
()7
مقامها القد  ،وأطلَع على .لما ها شمسا من العقا الفعال"

 -3ابن رشد وعقيدة البعث-:
ا بَع ابن رشد يرب ابن سينا في إنكار البعث الجسماني ،وزعد أن ما جاء في القرآن والسنة
من حديث عن أحوال البعث وما فيل من علاب ونعيد لي مجرد أم لة يربت لتفهيد العوام،
ولتقريا األمور العقلية بلكر األمور الحسية ألن أفهامهد قوى إ على فهد هل  ،وليم ما
ورد منها في الشرع حقالق ،وزعد" :أن الشريعة قسمان. :الر ومؤول ،وإن الأالر منها
فرض الجمهورّ ،
وإن المؤول لو فرض العلماء ،وأ ّما الجمهور ففريهد حملل على .الرا
( )1
و ر أويلل ،وإنل يحا للعلماء أن يفةحوا بتأويلل للجمهور
وفي كتابل " هافت التهافت" رند أنل كتبل للجمهور يكش عن معتقدا في البعث فيقول:
"وكلل األمر فيما قيا في المعاد منها لو أحث على األعمال الفايلة مما قيا في نيرلا،
وللل كان م يا المعاد لهد – أ الجمهور -باألمور الجسمانية أفضا من م يلل باألمور
()2
الروحانية"
ويزعد أن أصحاب الشرالع رأوا أن التم يا للجمهور باألشياء الحسية أشد فهيما لهد ،وأشد
حريكا من حيث الترنيا والترليا ( )3وللل يعتبر ابن رشد أن حشر األجساد وأوصال الجنة
والنار ليم سوى صور ج اء بها األنبياء للحث على العما الةالح ،والتخوي من العما
الالالح ،فيقول" :فألبروا  -أ األنبياء -أن و يعيد النفو السعيدة إلى أجساد نعد فيها الدلر
كلل بأشد المحسوساا نعيما ولو م ال الجنة ،وأنل عالى يعيد النفو الشقية إلى أجساد تأهى
فيها الدلر كلل ،بأشد المحسوساا أهى ولو م ال النّار" (ّ ّ )4د إن ابن رشد يللا إلى أن العوام
لد األك رية المقةود األول من الشرالع ،وقد د م يا المعاد لهد باألمور الجسمانية لكونهد
يفهمون إ هل  ،وألنل أك ُر حريكا لنفوسهد ،أما المعاد الروحاني فال يفهمونل و يالقي عندلد
قبو  ،ولو أقا حريكا لنفوسهد ،ولكنل أك ر قبو عند الفالسفة والمتكلمين من النا  ،ولد
()5
األقا
فرض كا إنسان لو ما أدى إليل نأرا فيها ،بعد أ
ويقول" :والحق في للا المسألة أن
َ
()6
يكون نأرا يفضي إلى إبالال األصا جملة ،ولو إنكار الوجود جملة"
وفي بع كتبل يزع ُد ابن رشد أن مسألةَ البعث لا لو جسماني وروحاني معا كما أجمع
المسلمون ،أو لو روحاني فقط كما قالت الفالسفة لو من المسالا المختلفة ،يقول" :ما جاء في
صفاا المعاد وأحوالل" ،فنقول :إن للا المسألة األمر فيها أنها المختل فيل وهل أنا نرى قوما
ينسبون أنفسهد إلى البرلان يقولون :أن الواجا حملها على .الرلا وقوم آلرون أيضا ممن
يتعاطى البرلان يتأولونها ولؤ ء يختلفون في أويلها التالفا ك يرا ويشبل أن يكونَ المخالئ
في للا المسألة من العلماء معلورا والمةيا مشكورا أو مأجورا ،وهل إها اعترل بالوجود

في وجودا ،إها كان التأويا

يؤد

و أول فيها نحوا من أنحاء التأويا ،أعنى في صفة المعاد
()1
إلى نفي الوجود"
وينتهي ابن رشد إلى إّباا البعث الروحاني ،وإنكار الجسماني وأن ا عتقاداا التي وردا
بها الشرالع في أمور اآللرة ،وإن لد يتناولها البرلان العقلي ،والفالسفة لد يتعريوا لها ،فإنها
أحث على األعمال الفايلة مما قيا في نيرلا ،وللل كان م يا المعاد لهد (أ للنا ) باألمور
الجسمانية أفضا من م يلل باألمور الروحانية
معتمد الفالسفة في إّبا هد للبعث الروحاني دون الجسماني-:
ٌ
َ
يربت
إن
إنكار الفالسفة لبعث األجساد وسالر أمور المعاد ،وقولهد إن كا هل أم لة ُ
َ
لعوام الخلق لتفهيد ال واب والعقاب الروحانيين ،ولما أعلى ر بة من الجسمانية وأنهد قالوا :أن
ي
النفم بقى بعد الموا بقاء سرمديا :إما في للة يحيط الوص ُ بها لعأمها ،وأما في ألد
َ
ُ
يحيط الوص بل لعأمتل ّد قد يكون هل األل ُد مخلدا ،وقد ينمي على طول الزمان ّد تفاوا
طبقاا النا في درجاا األلد والللة فاو ا نير محةور ،كما يتفاو ون في المرا ا الدنيوية
وللا ها فاو ا نير محةور والللة السرمدية للنفو الكاملة اللكية ،واأللد السرمد للنفو
الناقةة الملالخة واأللد المنقضي للنفو الكاملة الملالخة ،فال نال السعادة الماللقة إ بالكمال
والتزكية والالهارة ،والكمال بالعلد ،واللكاء بالعما
إذاً إن إنكار الفالسفة البعث الجسماني مبني أمرين-:
 -1نظرة فلسفية لماهية اإلنسان-:
قرر للا النأرة أن اإلنسان جسد وروح ،وأن الجسد مادة ك يفة مألمة ،أما الروح فهي
نور ،ولمها العلد والمعرفة ،والروح في البداية بحاجة إلى الجسد لتساعدلا حواسل المتةلة
بالكون ا ةا مباشرا ،حيث نقلها من حالة ا ستعداد للمعرفة إلى المعرفة بالفعا ،ولكن الروح
بعد هل ةب ُح في استغناء عن للا الجسد ،وهل بعد حةيلها المعرفة والعلد ،أ أن الروح
ةاحا الجسد إلى حد محدودّ ّ ،د تخل ص من ل ،ول ي رقى لكونها جولر يتفك و
()2
يتحلا ،فهي فنى
 -2اللّذة العقلية أفضل من اللّذة الجسمانية-:
إن الفالسفة يرفعون من شأن الللة العقلية ،ويبرلنون على أنها أفض ُا من الللة الجسمانية في
اآللرة ،ويزعمون أن الللة العقلية ليست وايحة في الدنيا ،لتعلقها بالبدن وشهوا ل ،بحيث كون
النفم أسيرة البدن ،أما إها انفةلت نفم اإلنسان عن البدن فإن النفم تنبل لكمالها في السعادة
()3
بعد أن كانت نير منتبهة لها بسبا انشغالها بالبدن
ويزعد لؤ ء الفالسفة أن كمال الروح الخاص بها لو أن ةير عالما عقليا مر سما فيل صورة
الكا والنأام المعقول في الكا ،والخير الفال في الكا ،سالكة الجوالر الشريفة الروحانية
الماللقةّ ،د الروحانية المتعلقة نوعا ما باألبدانّ ،د األجسام العلوية بهيلا ها وقوالا حتى ستوفي
في نفسها ليلة الوجود كلل فتنقلاُ عالما معقو ( )4ويزعد ابن سينا أن وايعي الشرالع في

الترنيا والترليا ايالروا أن يقولوا أن السعادة األلروية كون بالللة الحسية ،والشقاوة
()1
األلروية باأللد الحسي وهل لتقريا الفهد للنا
ُ
أشرل من الللاا الجسمانية
ويبر ُر لؤ ء الفالسفة موقفهد للا باعتبار أن الللاا العقلية
لسببين-:
أولهما :أن حال الماللكة أشرل من حال السباع والخنازير ومن البهالد ،وليست له ا للاا
جسمانية كالجماع واألكا والشرب ،وإنما لها للة الشعور بكمالها وجمالها
ثانيهما :إن اإلنسان قد يؤّر الللاا العقلية على الجسمية ،حيث أن من يتمكن من نلبل عدوا
والشما ة بل يهجر في حةيلها ماله األنكحة واألطعمة وبهلا كون الللاا العقلية األلروية
أفضا من الللاا الجسمية والدنيوية ( )2واستدلوا على هل بق ول و عزوجا( :فَال َعلَ ُد نَفمٌ َما
أُلفي َي لَهُد يمن قُر ية أَعيُن) سورة السجدة 17:وبقول الرسول صلى و عليل وسلد" :قال و
عالى" :أعددا لعباد الةالحين ،ما عين رأا و أهن سمعت ،و لالر على قلا
()3
بشر"
أدلة المنكرين البعث الجسماني-:
بلل ابن سينا من لالل مؤلفا ل جهدا كبيرا كي ي بت أن اآل م والللاا التي حةا لإلنسان
لي للنفم فقط وأما الحم فال عالقة لل بها ويدل ُا ابن سينا على إنكارا للبعث الجسماني ،ولالأ
القاللين بالمعاد الجسماني والروحي بعدة أوجل ،منها-:
 -1إن المادة الموجودة للكالناا كفي أشخاص الكالناا المايية إها بع ت "ولو رد النفم
إلى بدن إنساني من أي ية مادة كانت ،وأ راب ا فق محال من وجهين :أحدلما أن المواد القابلة
للكون والفساد محةورة في مقعّر فل القمر يمكن عليها مزيد ،ولي متنالية ،واألنفم
المفارقة لألبدان نير متنالية ،فال في بها ،وال اني أن التراب يقبا دبير النفم ما بقي رابا،
()4
با بد أن متزج العناصر امتزاجا يضالي امتزاج النالفة"
 -2إن السعادة الحقيقية لإلنسان توفر لل عند وجود نفسل في بدنل ،كما أن الللاا البدنية نير
الللاا الحقيقية النفسية العقلية ،بحيث إن جها النفم في البدن يعد عقوبة لها ،وأن األمور
الواردة في الشرالع إها أللا على .الرلا لزمها أمور محالة شنيعة ومن هل عودة المجلوع
والمقالوعة يدا في الجهاد في سبيا و عالى على صور ل للا ،وللا قبيح جدا
ٌ
حرث
 -3إنل يجوز القول بالبعث الجسماني ،ألن األبدان بعد مو ها ةير رابا ،وللا التراب
وزر ٌ
ع ،والزرع ألرج مختل األطعمة التي أكلت ج ث ألرى ،والتلالت صور للا اإلنسان
بةورة إنسان آلر ،وبالتالي يستحيا بحث مادة كانت حاملة لةور ي إنسانين في وقتين
مختلفين ،دون أن يكون هل البعث لهما معا في وقت واحد وبال قسمة ،وم ا للا التناسف الل

يجا إنكارا وعدم القول بل (" )1و قدير العود إلى األبدان يعدو ّالّة أقسام :إما أن يقال:
اإلنسان عبارة عن البدن والحياة التي لي عرض قالد بل ،ومعنى الموا انقالاع الحياة ،فتنعدم
والبدن ينعدم أيضا وإ ّما أن يقال ّ
إن النّفم موجود ،ويبقى بعد الموا ،ولكن يرد البدن األول
بجمع ل األجزاء بعينها وإما أن يقال :يرد النفم إلى بدن ،سواء كان من ل األجزاء أو من
نيرلا ،ويكون العالد لو هل اإلنسان من حيث إن النّفم لي ل النفم ،فأما المادة فال التفاا
لها وللا األقسام ال الّة باطلة :ألن األول إيجاد لم ا ما كان ،إعادة لعين ما كان وال اني:
ولو قرير بقاء النفم وردا إلى هل البدن بعينل ،باطا ألنل لو عاد لكان هل عودا إلى دبير
البدن بعد مفارقتل ،وللا محال ،ألن بدن الميت ينحا رابا أو أكلل الديدان والاليور ويستحيا
()2
دما وبخارا ولواء ،ويمتزج بهواء العالد وبخارا ومالل امتزاجا يبعد انتزاعل واستخالصل"

المبحث الثالث
نقض مزاعم المنكرين للبعث الجسماني
يمكن مناقشة المنكرين للبعث الجسماني من لالل الوجوا التالية-:
أوالً :بيـان فساد المنهج الذي اعتمدوه في إنكار البعث الجسماني ،ويتمثل ذلك بما يلي-:
 -1اعتمادلد على المنهج العقلي المجرد عن الوحي ،ولو منهج المناطقة والفالسفة في أمور
الغيا ،ومعلوم ّ
أن أمور الغيا يجا ا عتماد فيها على الوحي وحدا ،ألنّل نيا عن الحم
والمشالدة فحكموا عقولهد القاصرة عن إدرا الغيا والتسليد بل ،و ركوا الشرع ،وأللوا
يتأولون نةوصل ،فضلّوا سواء السبيا ،وأيلوا
 -2جاوزوا المحسوساا ولي مدار حكد العقا إلى الغيبياا ،إه استخدموا العقا في الحكد على
الغيبياا ،والتي ليست من دالرة التةاصل ،با و.يفة العقا التدبر والتسليد للوحي
 -3لقد رفعوا العقا فوس مكانة حيث جعلوا يبحث في كا شيء ،حتى في األمور التي يعجز
العقا عن البحث فيها ،ولي األمور الغيبية التي قع حت الحوا  ،وإنما يؤك ُد إّبا ها الوحي
اإللهي
 -4جعلوا العقا المنقالع عن الوحي أساسا لفهد القرآن الكريد في أمور عالقة لل بها،
والةواب أن العقا ملزم بأن يتبع ما جاء في القرآن والسنة

 -5أويا نةوص القرآن والسنة بعيدا عن اللسان العربي المبين ،وبعيدا عن أقوال النبي صلى
و عليل وسلد وفهد السل الةالح ،با لؤ ء الفالسفة على الهوى المجرد والخيال الفلسفي
الل حاكوا فيل فكير وليال الفالسفة أسا ل هد من فالسفة اليونان
ّ -5
إن قول الفالسفة بأن الأالر من نةوص المعاد لو لالاب الجمهور والعامة حتى يةا
أحدلد إلى معرفة الحقيقة مناق لما بينل الرسول صلى و عليل وسلد ،ويؤد إلى أن يسقط
المرء عنل طاعة أمرا ،ويسوغ لل كليا لبرا ،ومن المعلوم لعامة المسلمين ّ
أن قول لؤ ء
الفالسفة الباطنية الل يتضمن مخالفة الرسول صلى و عليل وسلد فيما ألبر بل عليل السالم في
المعاد -م ا قولهد قام الدليا العقلي على نفي المعاد ماللقا ،أو نفي األكا والشرب والنكاح ونحو
هل في الجنة ،أو على نفي معاد البدن -معلوم الفساد بالضرورة من دين اإلسالم ولو لد يكن
المعاد حقا لزم إما جحد كون الرسول ألبر بل وإما جحد صدقل فيما ألبر وكاللما ممتنع ،وإ
()1
فمن علد أن الرسول ألبر بل وعلد أنل يخبر إ بحق َعلي َد بالضرورة أن المعاد حق
إن ا هام األنبياء بالكلب على الجمهور لو مرن المعلروم مرن الردين با يرالرار بالالنرل ،برا
لو من الكفر الةريح ،فالفالسفة لد يقدروا و عالى حق قدرا ،ولد يقردروا رسرولل عليرل السرالم
حق قدرا ،وفتحوا الباب على مةراعيل لكا الزنادقة والملحدة إلنكار كرا مرا جراءا برل األنبيراء
والمرسلون من العقالد والشرالع بحجة ّ
أن .والرلا نير مرادة ،وإنما وردا على سبيا التم يا
والتخييا
ا أَ يم ا خَ َل يعن َد
ال ألو َيَن َما َو َولَدا أَطلَ َع الغَي َ
 -6قال و عالى( :أَفَ َرأَيتَ ال يل َكفَ َر بيآيَا ينَا َوقَ َ
ب َم ّدا َون يَرُّلُ َما يَقُو ُل َويَأ يينَا فَردا َوا خَ ُلوا
الرح َم ين عَهدا َكال َسنَكتُاُ َما يَقُو ُل َونَ ُمد لَلُ يمنَ ال َع َلا ي
ي ّدا أَلَد َ َر أَنا أَر َسلنَا
ون وي آليهَة ليَ ُكونُوا لَهُد يع ّزا َكال َسيَكفُرُونَ بي يعبَا َد ي يهد َويَ ُكونُونَ َعلَي يهد ي
يمن ُد ي
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
اطينَ َعلى ال َكافي يرينَ َ ُؤزلُد أزا فال َع َجا َعلي يهد إين َما نَعُد لهُد َعدا يَو َم نَحش ُر ال ُمتقيينَ إيلى
الشيَ ي
ُ
َ
َ
َ
َ
الرح َم ين َوفدا َونَسُو ُ
س ال ُمج ير يمينَ إيلى َجهَن َد يوردا يَمليكونَ الشفا َعة إي َم ين ا خَ ل يعن َد الرح َم ين
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
اواا يَتَفالرنَ يمنلُ َو َن َشق األرضُ
عَهدا َوقَالُوا ا خَ َل الرح َم ُن َولدا لقد يجلتد َشيلا إي ّدا َ َكا ُد الس َم َ
َو يَخر ال يجبَا ُل لَ ّدا أَن َدعَوا ليلرح َم ين َولَدا َو َما يَنبَ يغي ليلرح َم ين أَن يَت يخ َل َولَدا إين ُكا َمن فيي
ةالُد َوعَدلُد َع ّدا َو ُكلهُد آ يي يل يَو َم القييَا َم ية فَردا)
ض إي آ يي الرح َم ين عَبدا لَقَد أَح َ
اوا ي
الس َم َ
ا َواألَر ي
()2
سورة مريد ،95-77:هكر سبحانل للا الكالم في الرد على من أنكر المعاد
ثانياً :إن إنكار الفالسفة للبعث الجسرماني فرإن فيرل كرلياٌ .رال ٌر لةرريح القررآن الكرريد والسرنة
النبوية ،و كلياٌ لمرا ا فقرت عليرل دعروة الرسرا علريهد السرالم ،ونزلرت برل الكترا السرماوية ،وقرد
جاءا ك ير من النةوص الكريمة التي ردل بكرا صرراحة علرى البعرث الجسرماني ،وأن العرلاب
في اآللرة والنعيد فيها إنما لو للروح والجسد معا وقد قال عالى) :إين ال يلينَ َكفَرُوا بيآيَا ينَا َسولَ
اب إين ّ
َزيررزا
رجت ُجلُررو ُدلُد بَرردلنَالُد ُجلُررودا نَي َرلَررا لييَ ر ُلوقُوا ال َع ر َل َ
َضر َ
نُة رليي يهد نَررارا ُكل َمررا ن ي
وَ َكررانَ ع ي
َح يكيما) النساء ،56:وقال عزوجرا) :إين الر يلينَ َكرلبُوا بيآيَا ينَرا َواسرتَكبَرُوا عَنهَرا َ ُفَرت ُح لَهُرد أَب َروابُ
رررررز
السرررررر َماء َو َ يَررررررد ُللُونَ ال َجنررررررةَ َحتررررررى يَلير َ
رررررج ال َج َمرررررر ُا فيرررررري َسررررررد ال يخيَر ي
ررررراط َو َكرررررر َللي َ نَجر ي

ررر يمينَ ( األعرررال 40:وقررال سرربحانلَ ( :والرر يلينَ َكفَرررُوا َو َكررلبُوا بيآيَا ينَررا فَأُولَليرر َ لَهُررد عَرر َلابٌ
ال ُمج ي
م يه ٌ
ين( الحج 57:يقول ابن أبي العز الحنفي :اإليمان بالمعاد مما دل عليل الكتاب والسنة ،والعقا
والفالرة السليمة ،فألبر و سبحانل عنل في كتابل العزيز ،وأقرام الردليا عليرل ،ورد علرى منكريرل
()1
في نالا سور القرآن
ثالثاً :ضمن إنكار البعث عاليال ألسماء و وصفا ل ومقتضالا ،وإنكارا لعلد و عرالى وقدر رل
وحكمتل .قال و عالى) :أَفَ َح يسبتُد أَن َما لَ لَقنَا ُكد َعبَ ا َوأَن ُكد إيلَينَا ُر َجعُونَ فَتَ َعالَى وُ ال َملي ُ ال َحق
ش ال َك ير ييد( المؤمنون .116-115:يقول ابن القيد الجوز عن للا اآلياا:
إيلَلَ إي لُ َو َرب ال َعر ي
"فجعرا كمررال ملكرل ،وكونررل سربحانل الحررق ،وكونرل إلررل إ لرو ،وكونررل رب العررش المسررتلزم
لربوبيتل لكا ما دونل ،مربالال لرلل الأرن الباطرا ،والحكرد الكراهب إلرى أن قرال ابرن القريد" :فرإن
ملكل الحق يستلزم أمرا ونهيل ،وّوابل وعقابل ،وكلل يستلزم إرسال رسلل ،وإنزال كتبل ،وبعث
المعاد ليوم يجزى فيل المحسن بإحسانل والمسيء بإساء ل ،فمن أنكر هل فقرد أنكرر حقيقرة ملكرل،
ولد ي بت لل المل الحق ،وللل كان منكرا للل كافرا بربل ،وإن زعد أنل يُق ّر بةانع العالد ،فلرد
()2
يؤمن بالمل الحق الموصول بةفاا الجالل ،والمستحق لنعوا الكمال
ويقول في مويع آلر :ولو سبحانل يقرر المعاد بلكر كمال علمل ،وكمال قدر ل ،وكمال
حكمتلّ ،
فإن شبل المنكرين لل كلها عود إلى ّالّة أنواع-:
أحدهما :التالط أجزالهد بأجزاء األرض على وجل يتميز ،و يحةا معها ميز شخص عن
تعلق بلل  .الثالث :أن هل أمر فالدة فيل ،أو إنما الحكمة
شخص .الثاني :أن القدرة
اقتضت دوام للا النوع اإلنساني شيلا بعد شيء ،لكلا أبدا كلما ماا جيا ،للفل جيا آلر ،فأما
أن يميت النوع اإلنساني كللّ ،د يحييل بعد هل  ،فال حكمة في هل  ،فجاءا برالين المعاد في
القرآن مبنية على ّالّة أصول-:
أحدهما :قرير كمال علد الرب سبحانل ،كما قال في جواب من قالَ ( :من يُحييي ال يعأَا َم َولي َي
َر يمي ٌد قُا يُحيييهَا ال يل أَن َشأَلَا أَو َل َمرة َولُ َو بي ُكا لَ لق َعليي ٌد) يم ،79-78:وقال( :قَد َعليمنَا َما
َنقُصُ األَرضُ يمنهُد) س4:
ق
ض بيقَا يدر َعلَى أَن يَخلُ َ
م ال يل لَ لَ َ
ا َواألَر َ
الثاني :قرير كمال قدر ل ،لقولل( :أَ َولَي َ
اوا ي
ق الس َم َ
يم لَهُد( يم ،81:وقولل ):بَلَى قَا يد يرينَ َعلَى أَن ن َسو َ بَنَانَلُ( القيامة ،4:وقوللَ ( :هلي َ بيأَن وَ لُ َو
ال َحق َوأَنلُ يُحييي ال َمو َى َوأَنلُ َعلَى ُكا َشيء قَ يدي ٌر( الحج.6:
ض َو َما بَينَهُ َما يعبي ينَ ) الدلان،38:
ا َواألَر َ
اوا ي
الثالث :كمال حكمتل ،كقوللَ ( :و َما لَ لَقنَا الس َم َ
َ
َ
اطال) ص ،27:وقولل( :أفَ َح يسبتُد أن َما لَ لَقنَا ُكد
وقوللَ ) :و َما لَ لَقنَا الس َماء َواألَر َ
ض َو َما بَينَهُ َما بَ ي
ُر َجعُونَ ) المؤمنون 115:ولهلا كان الةواب أن المعاد معلو ٌم بالعقا مع
َعبَ ا َوأَن ُكد إيلَينَا

الشرع ،وأن كمال الرب عالى وكمال أسمالل وصفا ل قتضيل و وجبل ،وأنل من ّزا عما يقولل
()1
منكروا ،كما ين ّزا كمالل عن سالر العيوب والنقالص"
رابعـاً :إنكار البعث فيل سوء .ن باهلل عزوجا ،كما قال ابن القيد :ومن .ن أنل لن يجمع عبيدا
بعد مو هد لل واب والعقاب في دار يجاز المحسن فيها بإحسانل ،والمسيء بإساء ل ،ويبيّن
لخلقل حقيقة ما التلفوا فيل ويأهر للعالمين كلهد صدقل ،وصدس رسلل ،وأن أعداءا كانوا لد
الكاهبين ،فقد .ن بل .ن السوء .وسوء الأن باهلل عالى هنا عأيد ،وعقابل شديد ،وقال ابن
ب
القيد أيضا :ولد يجئ في القرآن وعيد أعأد من وعيد من .ن بل .ن السوء .قال عالىَ ( :ويُ َعل َ
ا الأانينَ بياهللي َ.ن السو يء َعلَي يهد دَالي َرةُ السو يء
ا َوال ُمش ير يكينَ َوال ُمش ير َكا ي
ال ُمنَافيقيينَ َوال ُمنَافيقَا ي
()2
َ
َ
َ
ةيرا( الفتح6:
َض َ
ا وُ َعلَي يهد َول َعنَهُد َوأعَد لهُد َجهَن َد َو َساءا َم ي
َون ي
ّ
خامسا ً :ا هامهد األنبياء والمرسلين بأنهد يلجلون إلى الكلب من أجا فهيد جمهور المسلمين بما
أع ّدا و عالى لهد من النعيد ،وما أعدا للكفار والمجرمين من الجحيد يقول ابن يمية " :ريا
أن للا الل هكرا لو من أصول الفالسفة القرامالة الباطنية في ردلد ما ألبر بل الرسول من
المعاد ونيرا إلى أم ال مضروبة ،لكن ألا الملا يعلمون با يالرار أن للا باطا وأن للا
()3
نسبة لألنبياء إلى الكلب الةريح"
يقول شيف اإلسالم ابن يمية" :ومعلوم أن للا نسبة للرسول إلى التلبيم وعدم البيان ،با إلى
كتمان الحق وإيالل الخلق ،با إلى التكلد بكالم يعرل حقل من باطلل ،ولهلا كان حقيقة
أمرلد اإلعراض عن الكتاب والرسول فال يستفيدون من كتاب و وسنة رسولل شيلا وصار
هل الكالم سببا للشر بينهد والفتن والعداوة والبغضاء ،مع ما فيل عندلد من فساد العقا والدين،
فحقيقة أمرلد أنّل أفسد دينهد ودنيالد ،وللا مناق ٌ لقولهد إنل أعقا الخلق وأكملهد أو من أعقلهد
وأكملهد ،وأنل قةد العدل ومةلحة دنيالد ،فهد مع قولهد المتضمن للكفر واإللحاد يقولون قو
()4
مختلفا يؤف عنل من أف  ،متناق ناية التناق فاسد ناية الفساد"
سادسا" :إن في إنكار البعث الجسماني إبالال لعقيدة ال واب والعقاب في اإلسالم
سابعـاً :إن في إنكار البعث الجسماني كليا لجملة من أحوال يوم القيامة :كالبعث ،والنشر
والحشر ،والحساب ،والةراط ،والميزان ،والحوض ،وك ّا ما ألبر و عالى عنل م ّما يكون في
يوم القيامة
ثامنـاً :إن أقوال الفالسفة :إن الجنة والنار وما فيهما من ألوان النعيد والعلاب لي أم ال يربت
لتقريا الفكرة إلى أهلان العوام ولتفهيمهد يحتما إ الكفر ،لكونل كليا صريح لعشراا من
النةوص الدينية التي وصفت الجنة والنّار -وما فيهما من أنواع النعيد الحسي ،وجملة من أنواع
العلاب الحسي -بما يحتما التأويا ،وكا ما ألبر و عالى بل فهو دالا في قدر ل عالى ،وقد
ألبر بل عزوجا ،وإها أمكن أويا للا النةوص مع ك ر ها وصريح ألفا.ها وعبارا ها ،وما
دل عليل من المعاني فإنل يمكن أويا نيرلا من الحقالق

َةلُح

تاسعـاً :إن األدلة التي هكرلا ابن س ينا إلنك ار المع اد الجس ماني والية متهافتة،
لالحتجاج فيما هلا إليل ،ومن أدلتل-:
()1
أ -قولل" :أن المادة الموجودة للكالناا في بأشخاص الكالناا الخالية إها بع ت"
الجواب :إن استد لل مبني على قولل بقدم العالد وإنكارا وجود حوادث متعاقبة -وقد سبق أن
أباللنا وبينا فسادا– ومعلوم عند المسلمين أن العالد حادث ،والحوادث فيل متعاقبة ّ ّد يقال بن
في باألشخاص؟ ولماها الحجر
سينا :من الل أحاط علما بأن الم ادة الموجودة للكالناا
على قدرة وإرادة الخالق وحكمتل ،ولا يعجزا عزوجا أن يخلق ويوجد لكا مادة نفسا ،أو لكا
نفم مادة ،إن النفو ليست بأك ر من المواد الموجودة
()2
ب -قولل" :إن الفعا اإللهي واحد يتبدل عن مجراا المضروب لل"
الجواب :إن للا الدليا كسابقل مبني على اعتقاد قدم العالد ّد ّ
إن الفعا اإللهي راجع إلى إرادة
و وقدر ل ،وفعلل عزوجا ومفعولل ليم واحدا يتبدل ،فلقد ألبرنا عزوجا عن بدل
السماواا واألرض ،وألبرنا رسولل صلى و عليل وسلد ّ
أن النا يبع ون شبابا وعلى صورة
أبيهد آدمّ ،
وأن المؤمنين منهد يتنعمون في الجنة بأجسام نير أجسامهد في الدنيا ،من حيث
أشكالهد وأطوالهدّ ،
وأن طرس النعيد وكيفيا ل نير التي في الدنيا
ج" -إن السعادة الحقيقية لإلنسان يضادلا وجود نفسل في بدنل ،وأن الللاا البدنية نير الللاا
()3
الحقيقية ،وأن النفم في البدن عقوبة لل"
الجواب :للا القول يتضمن كليا الشرع الل ألبر عن جملة من الللاا الحسية في الجنة،
ويتضمن الرجد بالغيا ،إه كي عرل أن النفم إها فارقت البدن كانت لل ها أكما ،إن الشرع
لد يخبر بلل  ،با ألبر بخالف ل ،ولد يجرب ابن سينا و نيرا من الفالسفة السعاد ين الدنيوية
واأللروية ليحكما بخالل هل ّ ،د إن الللة النفسية باجتماعها مع الللة الجسمية لي األفضا
واألكما
إن قديم العقا في أمور الغيا ومساللل أمر مستنكر ،والمؤمن الةادس يؤمن إيمانا جازما
بعالد الغيا كما ألبر عنل الشرع الحكيد ،وعلى عقلل أن يسلّد بلل  ،وأن يخوض فيل ،فحدود
العقا تجاوز الواقع المشالد ،إلى عالد الغيا إ بمقدار ما أهن بل الشرع ،ولقد ألبرنا الشرع
بجملة من أحكام الغيا وعوالمل ،وعلينا أن نخوض فيها ،وأن نتعمق في بح ها ،وإ فقد
جاوزنا حد التسليد واإليمان
د -إن ما ألبر بل الشرع من البعث إها الل على حقيقتل و.الرا ،لزم منل محال وأمور
شنيعة )4(،وهل بعث المجلوع والمسلوخ والمقالوع يدا في سبيا و على صور ل ل  ،وللا
( )5
قبيح
الجواب :إن المحال والشنيع من األمور إنكار ما ألبر بالشرع من لالل التالعا بالنةوص
أويال و عاليالّ ،د إنَ و عالى يعي ُد اإلنسان على أحسن صورة ،فلو بٌتي َرا يد إنسان في سبيا

و فإن و قاد ٌر على إعاد ها لل يوم القيامة ،وقد جلت حكمتل على بعث المقالوعة يدا في سبيا
و يوم القيامة على للا الةورة لتكون لل وسا ُم شرل وعز ،يراا أمام الخاللق جميعا ،وأما
المتكبرون فيبع ل و عالى على صورة اللر ،ويالألد النا بأقدامهد إله لهد والنّكال بهد أمام
الخاللق جزاء وفاقا لما كانوا عليل في الدنيا
ل  -وأما زعمل بأن اإلنسان ستنتقا أجزاؤا عبر غل الحيوان والنباا فضا اإلنسان وبدنل،
األرض ُمللَت بج ث المو ى ،و غلى منها
أكا إنسان إنسانا فمن الل سيبعث ،وأن
َ
وأنل لو َ
األشجار ،وعلى األشجار غلى الحيوان ،وعلى الحيوان غلى إنسان آلر ،فكي يكون بعث
( )1
لألبدان؟
ُ
الجواب :إن قدرة و عزوجا ق أمامها العقباا التي هكرلا ابن سيناّ ،د إن اإلنسان فيل
أجزاء أصلية باقية في أو يل العمر إلى آلرا ،والمعاد يكون لألجزاء األصلية الباقية ،ولي في
األكا فضا ،واإلنسان باس مدة عمرا ،وأجزاء الغلاء توارد عليل و زول عنل ( )2وعن أبي
األرض إ عجا اللنا منل ينبت،
لريرة عن النبي صلى و عليل وسلد قال" :كا ابن آدم أكلل
َ
ويرسا و ماء الحياة ،فينبتون فيل نباا الخضر ،حتى إها ألرجت األجساد أرسا و األرواح،
()3
وكان كا روح أسر َع إلى صاحبل من الالرلّ ،د ينفف في الةور فإها لد قيام ينأرون"
حكم اإلسالم في منكر البعث الجسماني:
إن القرآن الكريد حكد على منكر البعث بالكفر ،وحبط العما والخلود في النّار ،قال
ا َرب يهد َوليقَالي يل فَ َحبيالَت أَع َمالُهُد فَ َال نُقيي ُد لَهُد يَو َم القييَا َم ية َوزنا)
عالى(:أولل ال يلينَ َكفَرُوا بيآيَا ي
عالى(:وإين َع َجا فَ َع َجاٌ قَولُهُد أَلي َلا ُكنا ُ َرابا أَلينا لَفيي لَ لق َج يديد
سورة الكه  ،105:وقال
َ
أُولَلي َ ال يلينَ َكفَرُوا بي َرب يهد َوأُولَلي َ األَن َال ُل فيي أَعنَاقي يهد َوأُولَلي َ أَص َحابُ النّار لد فييهَا لَ الي ُدونَ )
سورة الرعد( 5:زَ َع َد ال يلينَ َكفَرُوا أَن لَن يُب َع ُوا قُا بَلَى َو َربي لَتُب َع ُن ُّد لَتُنَب ُؤن بي َما َع يملتُد َو َهلي َ
َعلَى وي يَ يسيرٌ) التغابن7:
يقول ابن حزم الأالر " :من أنكر إحياء العأام واألجساد يوم القيامة ،وأنكر البعث
()4
فخارج عن دين اإلسالم بال لالل من أحد من األلمة"

ويقول أبو حامد الغزالي" :فيجا كفير من يغير الأالر بغير برلان قاطع كالل ينكر
حشر األجساد ،وينكر العقوباا الح ّسيّة في اآللرة بأنون وأولام ،واستبعاداا من نير برلان
قاطع ،فيجا كفي ُرا قالعيا ،إه برلانَ على استحال ية رد األرواح إلى األجساد ،وهكر هل
()1
عأيد الضرر في الدين ،فيجا كفير كا من علق بل"
يقول الشوكاني" :الحاصا أن للا (أ  :المعاد) أمر ا فقت عليل الشرالع ،ونالقت بل كتا
و عز وجا سابقها و حقها ،و الابقت عليل الرسا أولهد وآلرلد ،ولد يخال فيل أح ٌد منهد،
ولكلا ا فق على هل أ باع جميع األنبياء من ألا الملا ،ولد يسمع عن أحد منهد أنل أنكر هل
قط ،ولكنل .هر رج ٌا من اليهود زنديق ،يقال لل :موسى بن ميمون اليهود األندلسي؛ فوقع منل
كال ٌم في إنكار المعاد ،والتل كالمل في هل  ،فتارة ي بتل ،و ارة ينفيلّ ،د للا الزنديق لد ينكر
ماللق المعاد ،إنما أنكر بعد سليمل للمعاد أن يكون فيل للاا حسية جسمانية ،با للاا عقلية
روحانيةّ ،د لقى عنل من لو شبيل بل من ألا اإلسالم كابن سينا فقلدا ،ونقا عنل ما يفيد أنل لد
ا في الشرالع السابقة على الشريعة اإلسالمية إّباا المعاد ،و قليدا للل اليهود الملعون
يأ ي
()2
الزنديق ،مع أن اليهود قد أنكروا عليل للا المقالة ولعنوا وسموا كافرا".
يقول شيف اإلسالم ابن يمية" :يجا كفير من يُغير الأالر بغير برلان قاطع كالل ينكر
حشر األجساد ،وينكر العقوباا الحسية في اآللرة ،بأنون وأولام واستبعاداا من نير برلان
قاطع فيجا كفيرا قالعا ،إه برلانَ على استحالة رد األرواح إلى األجساد ،ورد هل عأيد
الضرر في الدين ،فيجا كفير كا من علق بل ،ولو مللا أك ر الفالسفة" ( )3ويضي  ":وأما
إّباا المعاد بنوع عقلي مع نفي اآل م والللاا الحسية وإّباا الةانع مع نفي علمل بتفاصيا
األمور ،فهي زندقة مقيدة بنوع اعترال بةدس األنبياء ،و.الر .ني ،والعلد عند و أن لؤ ء
لد المرادون بقولل صلى و عليل وسلد" :ستفترس أمتي نيفا وسبعين فرقة كلهد في الجنة إ
()4
الزنادقة"
إهن منكرو البعث الجسماني يحكد بكفرلد وزندقتهد ،ألنّهد بإنكارلد جسمانية البعث
ينكرون الك ير من اآلياا القرآنية التي قرر و بت عقيدة البعث الجسماني ،وما بعدا من النعيد
الحسي في الجنة أو العلاب الحسي في النار ومنل اإليمان بالبعث والحشر والحساب ووزن
األعمال واإليمان بالجنة بأنها دار النعيد للمؤمنين لالدين فيها أبدا بأرواحهد وأجسادلد
واإليمان بالنار بأنها للكافرين لالدين فيها أبدا بأرواحهد وأجسادلد ،وللا من األمور المعلومة
بالدين بالضرورة ،التي يُعد إنكارلا كفرا يخرج صاحبل من الملة نسأل و عالى العفو والعافية

