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بعنوان : || الَمْسخ الجسماني والبدني  ||

�� قال تعاىل : (َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخنَاِزيَر)

ث القرآن الكريم عن المسخ بنوعيه : الصوري البندي، المسخ القلبي الباطني، ويجب أن ندرك أن المسخ يمكن أن �� تحدَّ
يتولد من األعمال الفاسدة ومن العقائد الباطلة. وقال العلماء أن المسخ المولد عن األعمال ممكن الزوال بعد التوبة، وليس

كذلك المسخ التي ينولد من العقائد الباطلة فإن زواله صعب جًدا لرسوخ العقائد واألفكار في القلب. 

�� بيَّن أئمة أهل البيت أنَّ المسخ الذي وقع في أهل السبت ما كان نسًخا ألجل العقائد وإنما ألجل األعمال والمعاصي
الجوارحية. فروى الكليني عن الباقر (ع) أنه قال : احتبسوا الحيتان يوم السبت وأكلوها فغضب هللا عليهم من غير أن يكونوا

قد أشركوا بالرحمن أو شكوا بما جاء به موسى.
�� يقول اإلمام السجاد (ع) : إنهم أغضبوا هللا بصيد السمك فمسخهم، فما ترى حال من قتل ذرية رسول هللا وهتك

حريمه؟

✳إشكاليات حول المسخ ✳

�� إشكال : هناك مجموعة من أهل العقائد الفاسدة تسمى "التناسخية" وقالوا هناك أدلة من القرآن تدل عىل التناسخ وهي
آيات المسخ، ألن التناسخ هو َعود روح إنسان ميت إىل جسد حي، ومعنى المسخ حلول روح حي في بدن حيوان. فكيف

تقولون المسخ حق والتناسخ باطل؟

�� تتكون عقيدة التناسخ من أمرين 
◽ األمر األول : قالوا إنَّ الحياة التي نعيشها هي عبارة عن تكرر َعود األرواح، فكلما مات ميت ينتهي بدنه وروحه تتعلق

بنطفة جنين سيولد، والَمعاد في الدنيا ألن الروح تعود
◽ األمر الثاني : قالوا إن مات الميت من أهل الشر تعود روحه للتلبس ولكن ال يتلبَّس بإنسان وإنما بنطفة حيوان، إن كان
شره كبيًرا تلبس بنطفة حيوان مشوه، إن كان شره قليالً تلبس بنطفة جنين لكن في عائلة أدون من عائلته في الدور األول،
وإن كان مؤمنًا فإن روحه تعود بعد الموت لتتلبس بنطفة جنين أرقى وأزكى من عائلته وهكذا. وقالوا إنَّ الحياة أبدية فالنار
والجنة فيها، معنى النار أن تعود الروح لتتلبس بما هو أخس، ومعنى الجنة أن تعود الروح لتتلبس بما هو أعىل وأفضل.

�� لديهم مصطلحات " نسخ، مسخ، فسخ، رسخ" 
▪إذا عادت الروح لتتعلق بنطفة إنسان فهذا نسخ. 

▪ إذا عادت الروح لتتعلق بنطفة حيوان فهذا مسخ . 
▪إذا عادت الروح لتتعلق بنبات فهذا فسخ. 
▪إذا عادت الروح لتتعلق بجماد فهذا رسخ. 

واألعمال هي التي تحدد أين تتعلق الروح من جديد. 



✳ بين المسخ والتناسخ ✳
هناك فروق بين المسخ والتناسخ 

◽ الفرق األول : المسخ هو ظهور جواهر وأحوال الروح عىل نفس البدن العاصي، فنلبس البدن اللباس الداخلي وليس
لباس من الخارج، أما في التناسخ فروح تُلبس أبدان إىل ما ال نهاية. فالمسخ تلبس عىل تلبس أما التناسخ فهو خلع ولبس. 

◽ الفرق الثاني : في المسخ هوية اإلنسان محفوظة وإنما باطنه يظهر عىل خارجه، لكن في التناسخ فالهوية ضائعة، اليوم
هو في بدن وفي عائلة وغًدا في بدن وعائلة أخرى أو في بدن حيوان أو نبات. 

✳ براهين بطالن التناسخ ✳
؟ لماذا التناسخ باطالً

�� مسألة : هل أنَّ التركيب بين الروح والبدن تركيب صناعي كيميائي أو تركيب طبيعي تطوري؟ هل روح الجنين روح
شاب؟ هل يمكن أن تركب روح شيخ في جسد جنين؟

�� جواب المسألة :

◽ من قال بالمسخ افترض أن األرواح التي ماتت لها فعلية يعني شباب أو كبار بالسن، فكيف يعودون ليتعلقوا بنطف أجنة؟
ستكون الروح روح شاب والجسد جسد جنين.

◽ التركيب ليس صناعي بل الروح والجسد في حركة جوهرية تتحول.

�� إذا كانت أرواحنا تعلقت بأبدان وكانت في أسر سابقة، لماذا ال نتذكر ما كنا فيه؟

❌ فمن هنا نفهم أنَّ التناسخ باطل وكل األدلة الفلسفية تشهد عىل بطالنه أما المسخ فحق.

◽ سأل المأمنون اإلمام الرضا (ع) : يا ابن رسول هللا ماذا تقول في أهل التناسخ؟قال : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله ألنه
ينكر الجنة والنار. قال : ماذا تقول في المسخ؟ قال (ع) : المسخ حقيقة في القرآن فالله مسخ أقواًما ألفعالهم فعاشوا ثالثة

أيام ثم أهلكهم، وما تراه من المسوخ اآلن إنما هم أمثالهم وليسوا مواليد منهم.

�� فالقرود والخنازير اآلن ليسوا متولدين ممن مسخوا، ألن الذين مسخوا لم يتوالدوا.

�� يقول السيد السبزواري في "مواهب الرحمن" : 
عى أهل العرفان عليه المشاهدة والَعيان. إن تجسم الَملكات أثبته البرهان وادَّ

روا باالستغفار كي ال تفضحكم روائح الذنوب.  ��ورد في الرواية : تعطَّ
فالذنوب لها روائح، والمعاصي لها انعكاسات عىل بدن اإلنسان، وإذا لم تظهر في العامة فهناك من يراها.

اج قردة �� ألم يقف أبو بصير مع الباقر (ع) فيقول له : ما أكثر الحجيج. فأخذ اإلمام عينه ومسح عليه ونظر وإذا بالحجَّ
وخنازير. قال له : قل ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج.

�� لو افترضنا اإلشكال الذي قاله رشيد رضا صاحب تفسير المنار : لو فسرنا آيات المسخ بالمسخ الصوري ال تكون لتلك
اآليات أي عظة وال عبرة، ألن الناس اآلن يعلمون أنه ال يقع مسخ.



�� نقول له : حتى لو لم يقع مسخ فتلك اآليات فيها أكبر العبرة والعظة، فالعقوبات عىل قسمين : 
- دنيوية تصنع بمواد الدنيا. 

- عقوبات اآلخرة. 
فالمسخ في األصل عقوبة أخروية، والذي حصل في أهل السبت أن العقوبة األخروية تجلت في عالم الدنيا، فآيات المسخ

تريد أن تقول أن هذه عقوبتك في اآلخرة، فتأتي إىل القيامة وهللا يحتج عليك وال يمكن االعتذار.

�� فعلينا بقدر اإلمكان أن نسعى للصور المالئكية قلبًا وقلبًا وذلك مرهون باألعمال الصالحة والعقائد الحقة.


