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بعنوان : || المسخ الفكري والروحي  ||

ُهْم َعىلَٰ َمَكانَتِِهْم )  �� قال تعاىل : (َولَْو نََشآءُ لََمَسْخنَٰ

✳ أين تكمن األزمة األخالقية؟ ✳

�� ال تكمن األزمة األخالقية والروحية في صدور الذنب والخطيئة من اإلنسان، ألن من مقتضيات مسير اإلنسان األخطاء إال
َمن عصم هللا، بل تكُمن في عدم المسارعة للتصحيح والتغيير بعد وقوع الخطأ. 

�� بتعبير آخر : كل األزمة البشرية في اإلصرار والعناد والجحود والمحاددة لله تبارك وتعاىل، فإنَّ العناد داء يستعصي عىل
المعالجة. 

��االنعكاسات السلبية وردات الفعل اإللهية المهولة لم يذكرها القرآن في صرف وقوع الخطأ، بل ذكرها في قبال الجحود
والعناد.

اَسُفونَا ٱنتََقْمنَا ِمْنُهْم) يعني أغضبونا أشد الغضب.  آ ءَ ◽ قال تعاىل : (َفلَمَّ
ِسـِٔيَن) ومعنى عتوا أي استكبروا واالستكبار يتسبطن العناد ا نُُهوْا َعْنُه ُقْلنَا لَُهْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخٰ ا َعتَْوْا َعن مَّ ◽قال تعاىل : ( َفلَمَّ

واإلصرار عىل الذنب. 

✳ عقوبة المسخ ✳

�� نجد القرآن ذكر أنواع العقوبات اإللهية التي أنزلها هللا كانهيار أخير لبعض األمم لما صدر منهم اإلصرار عىل الخطيئة. 
�� من أعظم العقوبات التي ذكرها القرآن ( عقوبة الَمسخ والمسوخ) ومعنى المسخ ظهور صور خبيثة قبيحة عىل أجساد

الُعصاة. 
��قاعدة : أي موضوع يطرقه القرآن أكثر من مرة يدل ذلك عىل شدة االهتمام والعناية. 

◽قال تعاىل : (َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخنَاِزيَر) 
ِسـِٔيَن)  قال تعاىل :  ( َفُقْلنَا لَُهْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخٰ
ُهْم َعىلَٰ َمَكانَتِِهْم ) قال تعاىل :  (َولَْو نََشآءُ لََمَسْخنَٰ

�� ما معنى الَمسخ؟ 
▪ هناك صور تفسيرية حاولت شرح هذه العقوبة :

◽ الصورة األوىل : ظنَّ البعض أن معنى الَمسخ عىل صور الحيوانات أو القردة والخنازير يعني تحويل العصاة والمعاندين
إىل حيوانات ِصرفة قلبًا وقالبًا، ظاهًرا وباطنًا، يعني العاصي المشتد في عصيانه يتحول إىل قرد في ظاهره وشعوره وقلبه

وعقله. 
❌☝ هذا التفسير خاطئ، ألن المسخ عقوبة والعقوبة ال بد أن يتحسس العاصي أثرها عليه، فإذا حوله هللا إىل قرد من كل

الجهات زالت وبطلت كونها عقوبة ألنه لن يشعر بما فيه من خلقة جديدة.



◽ الصورة الثانية : أن يحولهم مسوًخا عىل صورة الحيوانات في القالب والصورة لكن شعورهم شعور اإلنسانية، أي أنهم
يدركون الوضع األول والوضع الجديد فيدخل عليهم األلم . 

❌☝ هذا الشرح أيًضا للمسخ ليس بصحيح، ألنه يشترط أنه يدرك حاله ويشعر بالِخلقة الجديدة التي هو فيها، لكن الناس
لن يعرفوا، إذا تحول إىل صورة الحيوان تماًما لن يعرف الناس أن هذا هو ذاك العاصي وأنه بعد المعصية تحول فيدخل عليه

اإلحراج والعذاب الطويل.

✅ الصورة الصحيحة من المسخ  :

�� لكي يكون المسخ عقوبة ال بد أن يشتمل عىل شرائط ثالثة : 
▪ الشرط األول : أن تظهر بواطن الروح عىل ظواهر الجسد، هناك ثالث عالئق بين الروح والمعصية :

-   قد تكون المعصية مجرد حال يمر عىل اإلنسان ويذهب وهذا ال يعاقب بالمسخ. 
- قد يداوم اإلنسان عىل المعصية مداومة بكثرة فتتحول إىل ملكة وسجية فيه، وقد يداوم أكثر فتتحول المعصية إىل جوهر

في الروح.

�� ليس كل الناس يمسخون قردة أو خنازير، لعله يمسخ عىل صورة حيوان آخر تبًعا لنوع اإلثم والمعصية التي قام بها.
ولذلك أهل المائدة ( وجعل منهم القردة والخنازير) لماذا جعل بعضهم قردة وبعضهم خنازير؟

�� روايات أهل البيت (ع) تقول جعل كبارهم خنازير لمحل الشهوة والحيوان الذي يتميز بالشهوة هو الخنزير، وجعل شبابهم
قردة ألنهم قلدوا عمل كبارهم عميانًا ألن من طبائع القرد التقليد األعمى.

▪الشرط الثاني : أن يبقى الشعور اإلنساني أنه كان إنسانًا واآلن عىل صورة الحيوان وفقد االستقامة االنسانية. 
ب هللا صورة عىل صورة، يعني أن يركب صورة القردية عىل صورة اإلنسانية فإذا رأيته هذا زيد ▪ الشرط الثالث : أن يركَّ

وهو قرد، هذا عمر وهو خنزير، فتفهم من شكله الحيوانية لكن تعرف أن أصل انسان اسمه كذا.

دت عىل هذه الشرائط.  �� كل مفسري العامة لم يلتفتوا لهذه الشرائط ولكن روايات أهل البيت أكَّ
▪ عن السجاد (ع) لما قلب هللا أهل السبت قردة، تسامعت القرى األخرى فجاؤوا ينظرون فرأوا رجالهم ونساءهم عىل
صورة القردة يموج بعضهم في بعض، فإذا نظر الرجل الناظر إىل أحد من أقربائه عرفه، فقال : أنت فالنة، فتدمع عينه

ويومئ بنفسه.

▪ الشيخ الجوادي يقول : حديث القرآن عن عقوبة المسخ تريد أن تُفهم اإلنسان أن هناك فرق بين آثار القانون الوضعي
وآثار القانون اإللهي، بين مخالفة التكليف الوضعي والتكليف اإللهي. 

�� كما أنك مختاٌر أن تدفع عن بدنك المرض أنت مختاٌر أن ترفع عن بدنك ونفسك تغير الصورة من اآلدمية إىل القردية
عبر الطاعة . 

✳ المسخ الروحي ✳

�� قد يقول قائل : صحيح أن عقوبة المسخ ذكرها القرآن الكريم وأنها وقعت بأقوام إال أن هذه العقوبة ال تثير عظة وال عبرة
في إنسان اليوم ألننا ال نراه يقع بل ذكر بعض األعالم أن هللا تعاىل كرامة لرسول هللا (ص) وألهل البيت (ع) غالبًا ال يمسخ



العصاة من هذه األمة. فما فائدة هذه اآليات؟

�� الجواب : المسخ في القرآن عىل أنواع، قد ترتفع في الدنيا عن أغلب الناس بعض األنواع ولكن هناك نوع يلحق
المعصية أينما وقعت. وهناك ثالثة أنواع من المسخ :

▪ الَمسخ الملكي  فقلنا لهم كونوا قردة 
▪ الَمسخ الملكوتي : تحول هيئات العصاة في عالم الحشر 

▪الَمسخ الروحي والفكري : في قوله تعاىل ( إِْن ُهْم إِالَّ َكاألَْنَْعاِم) ، (َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسَفاًرا) ، (َفَمثَلُُهۥ َكَمثَِل ٱْلَكْلِب) فهذا
مسخ عىل القلوب واألفكار أي عدم قدرتها عىل التشخيص والتمييز وإصابة الحق .

�� تحدث أمير المؤمنين (ع) عن أناس يقع عليهم هذا النوع من المسخ : فيقول أبتعد عن الشبهات وفيها وقع، ويقول
أعتزل البدع وبينها اضجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، ذلك ميت األحياء.

��إذا كنت تريد أن تتعامل مع إنسان معاملة تجارية تختار األمين، إذا أردت أن تصاحب إنسان تختار النظيف جسًدا، فعليك
أيًضا أن تختار إنسان غير ممسوخ فكًرا قلبًا عقالً.

��هناك أناس لو ظهر المسخ القلبي الذي يعيشونه عىل صورهم لوليت منهم فراًرا ولملئت منهم رعبًا. 

�� في روايات أهل البيت (ع) : جيء بعمر بن سعد يوم أن قتل وأنه لفي صورة قرد في عنقه سلسلة. 
�� في الكافي : ال يموت ميت من بني أمية إال ُمِسخ قرًدا. 

�� خرجت لطلب اإلصالح يعني خرجت لرفع المسخ الروحي الفكري من هذه األمة . 


