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رحلة اخللود
ألقى مايكل التحية عىل صديقيه فور دخوله غرفة املحادثة ،فرد راجيف التحية ،بينام رد
راشد قائلاً :

مايكل :ولكن أعجب من هذه الواقعة :سقوط العب فريق بولتون موامبا خالل مباراته مع
توتنهام يف كأس االحتاد اإلنجليزي ،لقد سقط الالعب مغش ًيا عليه مصا ًبا بسكتة قلبية ،وجزم
اجلميع بموته ،إال أنه يف حالة نادرة عاد قلبه إىل العمل بعد توقف ملدة  78دقيقة ،وهذا ما عده
األطباء وفاة ملدة  78دقيقة ،مما دعا طبيب الفريق توبني إىل الترصيح متعج ًبا« :إنه أمر ال يصدق،
مل نكن نتوقع أن يتعاىف موامبا هبذا الشكل» ،لقد مات موامبا وعاد إىل احلياة مرة أخرى!

راشد :املوت هو احلقيقة الوحيدة التي يعرتف هبا ويتفق عليها كل البرش ..ولكن ،ماذا بعد
املوت؟ هل هي النهاية ،أم بعدها بداية أخرى يف (اليوم اآلخر) كام يعتقد كثري من الناس؟

راجيف :اإليامن باليوم اآلخر عقيدة أصيلة محلها اإلنسان منذ نشأته وسكناه األرض ،فقد دلت
اآلثار وشواهد التاريخ عىل أن هذه العقيدة كانت موجودة يف احلضارات القديمة ،وعرفها قدماء
املرصيني وقبائل املايا والرومان ويف وادي الرافدين ..وغريهم ..وفضلاً عن أهنا عقيدة مل يخَ ُْل
منها دين ساموي فقد عرفتها األديان الوضعية كالربمهية والبوذية والكونشيوسية والزرادشتية
والصابئة..

راشد :صحيح ما قلته ،وهذه العقيدة نادى باإليامن هبا رسول اإلسالم ،كام عرضها سائر األنبياء
والرسل عىل الناس ،وما زال اإليامن هبا رش ًطا من رشوط اإلسالم يف مجيع األزمان ،فإنه ال معنى
لإليامن باهلل وكتبه ورسله بدون هذه العقيدة.
مايكل :ولكني أالحظ أن أثر هذه العقيدة يف حياة الناس متفاوت ،كام أن قليلاً منهم من
يستحرضها يف وعيه وسلوكه.
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مثريا ..هل رأيتام مشهد وقوع موريسني العب فريق
انتظراين قليلاً ُ ..أ َج ِّهز لكام مشهدً ا ً
ليفورنو يف مباراته مع نادي بيسكارا بالدوري اإليطايل ..لقد مات بسكتة قلبية بعد أن سقط
عىل أرضية امللعب ..كانت صدمة للمشاهدين وهم يرونه حيترض ويتوقف قلبه بعد أن كان يتقد
نشا ًطا.
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مايكل :أظن أن السبب يف ذلك أن الناس يرون ويسمعون اخلطر الذي تنذر عنه صفارة
اإلنذار ،حتى وإن مل جيربوه فقد شاهدوه يف حاالت أخرى أو يف مواطن أخرى وقد يكونوا
عاينوا آثاره ،أما يف اليوم اآلخر فإنه حيول بيننا وبينه جدار املوت ،وهو ال يرتاءى ألعيننا اليوم..
وهذا ما أنشأ فرق اليقني بني احلالتني.

رتض أن اإلنسان يصل إىل احلقائق ويتيقنها بعقله وليس فقط
راشد :كالمك صحيح ،ولكن ُيف َ
بحواسه .إن سبب ضعف اليقني عند هؤالء الناس هو أهنم ال يستخدمون عني عقلهم ،فهم لو
نظروا يف األمر بإمعان وأعملوا الفكر فيه ألدركوا أن ما يرونه بأعينهم ليس أكثر يقينًا من الغائب
عن نظرهم.

أمورا يكون انتظار رؤيتها أو جتربتها هالكًا عىل صاحبها؛ ألهنا ال حتتمل إال
ثم إن هناك ً
شخصا حتدى آخر قائلاً إنه يستطيع إلقاء نفسه من فوق بناية
املرور هبا مرة واحدة؛ فلو أن
ً
شاهقة دون أن يصاب بأذى ،وقال له اآلخر فلنجرب! فإهنا ستكون التجربة األوىل واألخرية
املجرب ،فليس هبذه التجربة نثبت صحة هذا الزعم أو خطئه ،ولكن بإعامل
وتكون هناية هذا
ِّ
العقل وبالنظر يف السوابق واملتشاهبات يمكننا الوصول إىل النتيجة املتوقعة للتجربة بدون
خوضها.
راجيف :إذن ،علينا لكي نصل إىل هذا اليقني أن نربهن عىل هذه العقيدة باألدلة العقلية
وبالنظائر العلمية.

راشد :ال مانع من ذلك ،ولكني أقول إن الدليل األكرب يف ذلك هو الثقة يف صدق َمن أخربنا
بذلك ،وهو اهلل تعاىل عىل لسان رسله ،وهذا هو مقتىض اإليامن به سبحانه ،فهو أعلم منا
وأحرص منا عىل ما ينفعنا ويصلحنا.
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راشد :هذا صحيح؛ فالناس مجي ًعا يعرتفون بذلك عىل مستوى العقيدة النظرية ،ولكن قليلاً
منهم من يستحرض تلك العقيدة حية يف الواقع ..وشاهد ذلك :أننا إذا ختيلنا انطالق صفارة
اإلنذار معلنة عن غارة جوية خالل أيام احلرب ..فإن املتوقع والطبيعي أن تصبح الشوارع خالية
من املارة واحلركة ،حتى أنه من ال يفعل ذلك يقال عنه أبله أو جمنون ..فإذا كان ذلك يف شأن
صغري يف الدنيا ،فام بالنا بخطر أكرب وأهم من هذا اخلطر ..خطر يعتقد الناس أنه سيحدث حتماً ،
َ
وأنذر به خالق هذا الكون تبارك وتعاىل ،وأعلنه عىل لسان مجيع رسله ،لقد كان املنطقي أن تكون
استجابتهم هلذا اإلنذار اإلهلي أكرب وأشد.
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أما ما طلبته من أدلة عقلية ونظائر علمية ،فإنه كثري ..أذكر منها اآليت:

احلجة األوىل :االحتجاج باإلبداء عىل اإلعادة ،ومفادها :أننا إذا كنا مقرين بأن اهلل تعاىل
خلقنا أول مرة ،فإن الذي خلقنا يف املرة األوىل من العدم بقادر عىل إحيائنا مرة أخرى بعد
املوت؛ بل إن إمكان حدوث احلياة األخرى أقوى (نظر ًّيا) من إمكان احلياة األوىل..

احلجة الثالثة :تقليب املخلوقات ،موت فحياة ثم موت فحياة ،فمن احلبة اجلامدة الصامء
خترج نبتة غضة خرضاء تزهر وتثمر ،ثم تعطي هذه النبتة احلية حبو ًبا جامدة ال تنمو ،ومن
الطيور احلية النامية خيرج البيض امليت ،ومن هذا البيض خترج الطيور احلية املتحركة مرة أخرى،
فاحلياة كامنة فيام نظنه جامدً ا ميتًا ..وهكذا اإلنسان ومجيع احليوانات.

احلجة الرابعة :مشاهدة ظاهرة البعث يف حياة اإلنسان واحليوان والنبات ،فجسم اإلنسان
العادي يتألف من  260.000.000.000.000.000خلية ،تتغري يف كل ثانية ،فهي
تنقص برسعة ،وهذا النقص يعوضه الغذاء؛ إذن فاجلسم اإلنساين يغري نفسه بنفسه باستمرار
كالنهر اجلاري ،وهكذا جسمنا خيضع لعملية تغيري مستمرة ،حتى إنه يأيت وقت ال تبقى فيه أي
خلية قديمة يف اجلسم ..تتكرر هذه العملية يف الشباب والطفولة برسعة ،بينام تستمر هبدوء يف
الكهولة ..وهذا التغيري حيدث بمعدل مرة كل عرش سنوات.

من هذا نستنتج أن تغري اجلسم املادي الظاهري مستمر ،ولكن اإلنسان يف الداخل ال يتغري:
علمه ،عاداته ،حافظته ،أمانيه ،أفكاره ..تبقى كلها كام كانت .ولو كان اإلنسان يفنى بفناء اجلسم
لكان لزا ًما أن يتأثر عىل األقل بفناء اخلاليا وتغريها الكامل ..وهذا يؤكد أن احلياة اإلنسانية يشء
آخر غري اجلسم ،وهي باقية رغم تغري اجلسم وفنائه بفناء اخلاليا بصفة مستمرة.
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احلجة الثانية :استحالة املواد واألشياء من حالة إىل أخرى ومن طبيعة إىل أخرى ،وقد رضب
القرآن لذلك مثالاً يمكن جتربته من كل الناس ،وهو إخراج النار من الشجر األخرض ،فالذي
خيرج اليشء من ضده ،وتنقاد له مواد املخلوقات وال تستعيص عليه ،يمكنه أن حييي العظام وهي
رميم.
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احلجة اخلامسة :يشري العلم احلديث إىل أن أجهزة الكون تقوم بتسجيل كامل لكل أعامل
رشا ،وفق ما ُس ِّجل
خريا كانت أو ًّ
اإلنسان ،فمن أهم أهداف اآلخرة :املجازاة عىل أعامل الدنيا ً
عىل اإلنسان ،وهو يشمل :النية ،والقول ،والعمل ..والشواهد العلمية تثبت أن هذه األبعاد ال
تذهب سدً ى؛ بل يمكن استدعاؤها واسرتجاعها بعد انتهائها:

أما القول :فإن العلم احلديث يثبت أن األصوات التي نسمعها عبارة عن موجات يف اهلواء،
وقد ثبت قط ًعا أن هذه املوجات تبقى يف األثري بعد حدوثها أول مرة ،ومن املمكن سامعها مرة
أخرى حتى بعد مرور قرون عليها ،وإن مل يتمكن العلامء من تطبيق ذلك عمل ًّيا حتى اآلن ،وهذا
يثبت أن كل ما ينطق به اإلنسان فهو مسجل عليه.

أما مسألة العمل ،فتصدق بصورة مدهشة إمكان حدوث اآلخرة؛ فالعلم احلديث يثبت أن
مجيع حركاتنا وأعاملنا يف الضوء أو الظالم موجودة يف الفضاء يف حالة الصور ،ومن املمكن يف
أي حلظة جتميع هذه الصور؛ فاألجسام جامدة كانت أو متحركة تصدر عنها حرارة بصفة دائمة،
وهي بدورها تعكس أشكال األجسام وأبعادها ،وقد اخترُ ِ عت آلة دقيقة لتصوير املوجات
احلرارية التي خترج عن أي كائن ،لكن هذه اآلالت ال تستطيع تصوير املوجات احلرارية إال
خالل ساعات قليلة من وقوع احلدث.

مايكل :إذا سلمنا بحتمية وقوع اليوم اآلخر ،وعرفنا مكانته يف اإلسالم ،فام أهم معامل هذه
العقيدة فيه؟

كثريا عام جاء يف معظم الديانات األخرى،
راشد :تفاصيل هذه العقيدة يف اإلسالم ختتلف ً
ولكن عمو ًما يمكن إمجال هذه العقيدة يف:
 )1أن اهلل سيمحو هذا العامل ،وكل ما فيه من اخلالئق ،يف يوم يعرف بيوم القيامة.

 )2ثم حيييهم – سبحانه وتعاىل – مرة أخرى ،وجيمعهم بني يديه ،وذلك هو احلرش أو البعث.

 )3ثم يقدم إىل حمكمة إالهية كل ما يكون الناس قد كسبوه من خري أو رش يف حياهتم الدنيا،
بدون نقص وال زيادة.
173

ﺣوارات-اﻟﺳﻌﺎدة-رﺣﻠﺔ-اﻟﺧﻠودhttps://www.path-2-happiness.com/ar/

فاألفكار أو النوايا التي ختطر عىل بالنا وننساها ..نراها خالل النوم أو نتكلم عنها يف حاالت
اهليسرتيا أو اجلنون دون أن ندري ،وهذا يثبت قطع ًّيا أن العقل أو احلافظة ليست تلك التي نشعر
ونحس هبا فحسب ،وإنام هناك أطراف أخرى من هذه احلافظة ال نشعر هبا ،وهي ذات وجود
مستقل ،وأثبت العلم أننا غري قادرين عىل حموها.
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 )4واهلل تعاىل يزن لكل واحد من البرش أعامله الصاحلة والسيئة ،فمن رجحت كفة أعامله
الصاحلة غفر له ،ومن رجحت كفة أعامله السيئة عاقبه.
 )5والذين يغفر هلم يدخلون اجلنة ،والذين يعاقبهم يدخلون النار.
راجيف :حقيقة ،األمر جد خطري.
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