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 التقمص ويوم القيامةاإلميان ب

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ما هي ُحجَُّتكم إلثباِت التَّقمُِّص؟ وهل تؤمُنوَن بيوِم القيامِة؟

 

!ِِص   بأنَّنا ال نؤمُن ب وِم الق ام   على اعتباِر أنَّنا نؤمُن بالتَّقمَّ   والشُُّّع  يتَِّهُمنا كلٌّ من السَُُّّّنَّ   

 بدأ ال ظ ِم الدَّالع على الَ دِل اإلهليع التَّامع يف َخلق ه .َموذلَك لُقصوِر َفهم هم هلذا اْل

 سسم  سديد  ِم القديِم ولبُسَس القم !َِص، فهو َخلُع اجلسُُُُُّّّّّ إنَّ التََّقمَّ!َِص َمْصَدُرُه َتَقمَّ!َِص، أي َلب

 بإرادة  إهل َّ  ، كما َيستبد ُل اإلنساُن ث اَبُه البال َ  بث اب  سديدة .

وينطلُق التََّقمَّ!ُِص من فكرة  أنَّ مُّا وو موسود  َيسُُُُّّّّتأ ُل أن َينقط َع عن الوسود ، وما كاَن  َ   

 يُُُّّّيََ َي ُُُّّّ ُع وال يَُُُّّّيََ ُي َلُق، كلَّ يُُُّّّيَ  بدُأ ال لميَّ: )الَمَموسود  لن َيبدَأ بالوسود ، كما يقوُل اْل

لأ ُدوَن ُمُمَتأْسُُُّّّل موَن على اعتباِر أنَُّه ين ي اإلداَد من الَ َدِم، واتَّ َذُه اْلبدُأ حاَرَبُه اْلَمَيَتأوَُّل(، ووذا اْل

 قابِل ذري ً  ل َن ي وسود  إله  للكوِن  ُمباْل

 ها إىل أنَّ وناَك مرحلتاِن يف اإلداد :تصارَعني مل َينَتب ُمولكنَّ الطَّرفني اْل

ُه ِإَذا ِإنََّما َأْمُررحلُُّ  اووىل: وي مرحلُُّ  اإلبُّداِ ، ووي مرحلُ  اإلداد  من الَ َدِم بقول ه  ت اىل: )   َماْل -

 اإلماِم قوِل ُمْبد ُ  ت اىل ُيوسُد الشَُُُّّّّيََ ال م ن يَُُُّّّيَ  بدل ِل(، فاْلا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَ ُكوُنَأَراَد يَُُّّْ    

 َييَ  م ن وي اََا َخَلَق اهلَل أنَّ َزَعَم َفَمن يَُّيَ ،  م ْن ال اويُّ اََ  َخَلَق اهلَل إنَّ: )عل نا سُّمُمهُ  الباقِر

 (.َكَ َر فقد

ِل ُقرحلُ  الثَّان ُ : وي مرحلُ  اخَللِق، فاخلالُق يوسُد الشَُُّّّيََ من الشَُُّّّيَ ، وذلَك قوله ت اىل: ) َماْل -

 (.َخال ُق ُكلع َيْيَ  َوُوَو اْلَواح ُد اْلَقهَّاُرالّلُه 

ََنَّ الْ َملميَّ اْلبدُأ ال  َمفاْل ٌ  ال َيَتَناَفى مع القواننِي اإلهل َّ   كما  تأسل موَن، وال َين ي ُمذكوُر صَُّأ 

ََنَّ الْ  ُوسود  رحلُ  السَُُُُّّّّّابقُ  ل َمرحل   اووىل، ووي اْلَمدوَن، ونَّه ال َينطبُق على اْلُملأ وسوَد اإللُّه  كما 

، بل ُتْبَدُ ال َت  ُع وال  ادعيعَمادَُّة يف ال امِل اْلَمَمَوادع، فاْلرحل   الثَّان   ، أي يف َعامِل اْلَمادَّة ، بل على اْلَماْل

السََُُُُّّّّّماَواُ  َو َيْوَم ُتَبدَُّل اَوْرُض َ ْ َر اَوْرِضَتَتأوَُّل من و  ُّ   إىل أخر،، ويف ذلَُّك ساََ قوله ت اىل: )  
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أي اجلسِم   بَِّر عنه باورِض  َ  اورِض؛َم(، كدل ل  على تبديِل اوسسُّاِم الْ َوَبَرُزوْا لّله  اْلَواح د  اْلَقهَّاِر

ب َد اجلسِم يف حال  التَّقم!ِِص، والسَّماواُ  اليت مل َيذكْر هلا َتبديًم كدل ل  على َوحدة  النَّ ِس اإلنسان َّ   

 ربُز للأساب  أماَم الواحد  الَ ظ ِم.اليت َسَت

ويف وذا يقول ال  لسُُُّّّوُا ال ظ ُم ف ثا ور): )أا أنَّ النَّ َس اإلنسُُُّّّان ََّ  ال َتموُ ، دُب أن 

يكوَن هلا وسود  قبَل الوالدة ، وأن يكوَن هلا وسود  ب َد َمو   اجلسِم(، فالنَّ ُس اإلنسان َُّ  ال تأتي من 

ل َتنتقُل ُمْجد ي إىل يوِم الق ام  ، بو   يف َعطال   االنتظاِر َ ِ  اْلَموال َتغرُق ب َُّد الْ ال ُّدِم عنَُّد الوالدة ،   

من سسُُُّّّم  إىل سسُُُّّّم  ثخَر أثناََ التَّقمَّ!ِِص، ووكذا إىل أن يأتي يوم الق ام  ، َفَتْبُرُز النَّ ُس اإلنسُُُّّّان َُّ    

  زاِن.م اْل ا السَّابق   من َحَسنا   وس ع ا   ل ُتوَضَع يفللأساب  َحام لً  م ها كلَّ َما َسَنْتُه يف َتَقمََّصات ه

 

م ا ول سََُُّّتْنَب  ُ  ال ظاُم من الُقُبوِر ووي َرم  م  ل ُتَكوعَن س سُُّّْم ا قا  والسُُُّّّؤاُ  ال ي َيحُُ  َفَسسُُُّّ  

ؤاُل: أيَّ أرض  السَّلإلنسُّاِن كي ُيأاَسَب  وإن كاَن كذلَك فأيَّ سسم  َسَ تمَّ اخت اُرُه للأساب   وكأنَّما  

 تبدَُّل   َسَتربُز للأساب  أماَم الواحد  ال ظ ِم إْن كانت  اورُض َت

لكُكْم َعَلى َوَقاَل الَّذ يَن َكَ ُروا َوْل َنُدَق على أنَّ ونُّاَك َخلقًُّا سَُّديد ا لقوله  ت اىل: )   دُُّب أن نتَّ   

ق ( َيُدلَّ على َتَ دَّد  َعَمل َّ   (، فقوُلُه: )كلَّ ُمَمزَِّإنَُّكْم َل  ي َخْلق  سَُّد يد   َرسُُّل  ُيَنبعُ ُكْم ِإَذا ُمزعْقُتْم كُُّلَّ ُمَمزَّق   

!َِص، و  ، وبالتَّالي َتَ دَّد  الوالدا  ، وبالتالي َتَ دَّد  اوسسُُّّاِم، ووذا ُيثب ُت التَّقمََّمالتَّمزيِق، أي ت دَّد  اْل

َرَفْتُه َفُتَ ذَُّب َمكان ا َأل َ ْتُه ووو احل اُة الدَّن ا من َسديد ، َوَتْلَزُم َعَمًم َع و   َتل ُجَمفالنَّ ُس اإلنسان َُّ  ب َد اْل

 ب ه  ل ُشؤم ه  وَتْنَ ُم به  ل ُ ْمن ه . 

ُُ أماَم الواحد  القهَّاِر، وقد أياَر   أمَّا اخللُق اجلديُد فهو َيُدلَّ على النَّ ِس اإلنسُّان َّ   اليت َسَتق 

ََّ  عاَلم ا ثخَر َتقوُم ف ه حقا ُق اويُُُّّّ اَ  اليت ال ُتْدَرُك لذلَك ال  لسُُُّّّ وُا ال ظ م سُُُّّّقراق بقوله: )إنَّ 

َ مُلها يف وذا ال امِل، وذلَك ال اَلُم وو عاَلُم اْل  ُمُثِل واحَلَقا ِق واوفكاِر الُُّمَجرََّدة (.حَبواس نا إالَّ 

 

لنَّ َس إنَّ َخْلَق اإلنسُُُُّّّّاِن يف كلع َتَقمَّ!ِص  ي َّ أنَّ ا  أمَّا بالنِّسُُُّّّبِة ليةايِة مل التَّقمُِّص ونقوُ 

ُه ُُُّّّْ ُسُُُُّّّمو َنُُُّّّْسؤمُن َتُُُُّّّما سديد ا هلا لمختباِر والتَّجرب   وال مِل، فاْلُُُّّّ تَّ  ُذ اجلسَم قم صُُُّّّان ََّ  َتُُُّّّاإلنس

رََّد،، ووذا  ا  ها واكتمال ها، أمَّا الكافُر َفَ َتَردَّ، يف َمَهاوي الَُُُّّّوَتْرَقى ل َتأق ِق ذات ها الكامَل  ، وُبُلوِغ َص



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

3 
 

ُس ُُُّّّال َيَتَأقَُّق يف َقم !ِص  واحد  بل يف ُقمَصان عديدة ، لذلَك قال ال  لسوُا اوعظُم أرسططال س: )النَّ 

 ال َتستغَّ عن اجلسِم(.

تَّك ِ  عن الُُّّذَّنوب ، ولل ُُّّارا  دار  فُّاورُض إذْن داُر امتأُّان ، ووي للمؤمِن دار  للتَّمأ !ِِص وال  

جلسِم على اورِض، و)  يف وذا اُكُمستق ِم، ويف ك َل ِهما عذاُب اْلُمللتَّرقِّي ل َن ِل يرا  اهلداي   للصعراق  اْل

، (موِ ه يف وادي الدَّب هبُطَي ه يف ن س  اإلنساِن است مَُس ٌ ) (: )َماْلالنَّيبع ع سُّى  بدل ِل قوِل سُّ عدنا  

وادي  ُهنَّأن م  أبونا داوُد ما قاَل على وذا ال امِل ُقُدُُُُّّّّْصَيووادي الدَّموِ  وو احل اُة الدَّن ا لقوله ) (: )

رسُّوِل اهلل  )((: )الدَّن ا سُُّّجُن انؤمِن وسنَُّ  الكافِر(، وذلك أا  سُّ عدنا  (، ووو ما يؤيعُدُه قوُل موِ الدَّ

 ُُّّاىل: َمَلُكو   لقولُُّّه تمن الُُّّذَّنوب  وااثُُّّاِم، واالرتقُُّّاَ  إىل عُُّّامِل اْلف هُُّّا من ال ُُّّذاب  اودنى للتَّ لك!ِِص 

شَُُُّّّْهُد اإلنسُُُّّّاُن يف كلع (. ويف وذا َيَوَلُنذ يَقنَُّهْم م َن اْلَ َذاب  اَوْدَنى ُدوَن اْلَ َذاب  اَوْكَبِر َلَ لَُّهْم َيْرس ُ وَن)

 مو   ووالدة  الق امَ  الصَّغر،.

َن ِإَلى م  َقا   َيْوم  َلَمْجُموُعو ،ُقْل ِإنَّ اَووَّل نَي َوااخ ِريَن، فهي يف قول ه  ت اىل: )أمَّا الق امُ  الكرب

َلْ َس ل َوْقَ ت َها  ،ِإَذا َوَقَ ت  اْلَواق َ ُ وف هُّا ال ذاُب اوكرُب الذي أيُُُُّّّّاَر إل ه  اهلُل ت اىل بقوله: )  (،مَّْ ُلوم 

َوُكنُتْم  ،اْت َوَباَ مَّنَبثًَّفَكاَن ،اَوُبسَُُُّّّّت  اْلج َباُل َبسًُُُّّّّ  ،اَذا ُرسَّت  اْلَأْرُض َرسًِّإ ،َخاف  ٌَُُُّّّ  رَّاف َ ٌ  ،َكاذ َبٌ 

 ،ُب اْلَمشَُُّّْأَم  َوَأصَُُّّْأاُب اْلَمشَُُّّْأَم   َما َأصَُُّّْأا  ،َفَأصَُُّّْأاُب اْلَمْ َمَن   َما َأصَُُّّْأاُب اْلَمْ َمَن   ،ا َثَلاَثً َأْزَواس 

 (.ف ي َسنَّا   النَّ   ِم ،ُأْوَل  َك اْلُمَقرَُّبوَن ،وَنَوالسَّاب ُقوَن السَّاب ُق

وَنَك َعِن السَُُّّّاَع   َيسَُُّّْأُلوَتوق ُت الق ام   الكرب، ال َيْ َلُمُه إالَّ اهلُل عزَّ وسلَّ بدل ِل قوله ت اىل: )

َماَوا   َواَوْرِض اَل َتْأت  ُكْم ِإالَّ ُوَو َثُقَلْت ف ي السََّأيَّاَن ُمْرسَُّاَوا ُقْل ِإنََّما ع ْلُمَها ع نَد َربعي اَل ُيَجلِّ َها ل َوْقت َها  

كما أيُُّّاَر  (،ْ َلُموَنَيِإالَّ َبْغَتً  َيسَُُّّْأُلوَنَك َكَأنََّك َح  يٌّ َعْنَها ُقْل ِإنََّما ع ْلُمَها ع نَد الّله  َوَلك نَّ َأْكَثَر النَّاِ  اَل 

 اْلَمَم  َكُ  مَّا َذل َك اْلَ ْوُم َوت ْلَك السَُُّّّاَعُ  َفَم َيْ َلُم ب ِهَما َأَحد  َوالَ َوَأسُُّّ ٌ ) ( بقوله: )َمإىل ذلَك سُُّّ عدنا اْل

 (.الَّذ يَن ف ي السََّماَ  َواَل اال ْبُن إالَّ ااُب

  ه  ( ففور اهلُّاايُّة لهُِّل الو يُّة    وللمزيُّد حوَل م هوِم التَّقمَّ!ِِص ككُن ال ودُة إىل كتُّابي: )  

 باودلَّ   والشَّواود .ت ص ل  كامل  

 

 نكت ي ل دم اإلطال  واهلل أعلم

 الباح  الديَّ ال لوي الدكتور أمحد أديب أمحد


