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ال�سيخ ح�سنني اجلّمال)1)
مقّدمة:

و�ملتكّلمن  �ملف�ّشرين  �شغلت  �لتي  �ملباحث  من  �لأعمال  جت�ّشم  مبحث  ُيعّد 
حتّقق  ينفي  من  بن  فرت�هم  �هتمامهم،  من  حّيزً�  فاأخذت  و�لعرفاء  و�لفال�شفة 
جت�ّشم �لأعمال فيحمل ظاهر �لقر�آن �لكرمي على �ملجاز، وبن موؤّيد لهذ� �لتج�ّشم.

ون�شب �خلالف يف �شفوف �ملوؤيدين �أي�شًا. فكّل منهم يفهم معنى �لتج�ّشم وفقًا 
ملبانيه ومبادئه. فمنهم من يعترب �أّن �لعمل يتحّول يف �لآخرة �إىل ج�شم، ومنهم من 
فريق  ولكّل  ر�أو� غري هذ�.  و�آخرون  عند �حل�شاب،  ينا�شبه ج�شم  �لعمل  �أّن  يعتقد 

�أدّلته �لتي يعتربها موؤّيدة لر�أيه.
ح�شن  حممد  �ل�شيد  �مليز�ن  تف�شري  �شاحب  �مل�شاألة،  هذه  يف  باع  له  ومّمن 

�لطباطبائي �لذي عالج هذ� �ملو�شوع وقّدم له فهمًا دقيقًا.
وقد ُعقد هذ� �لبحث ملعرفة ر�أيه �لذي �أودعه تف�شري �مليز�ن.

م�شطلحات البحث:
معينة،  بنتيجة  �لنف�س  من  �إذعان  �إىل  للو�شول  بحث  �أي  غمار  يف  �خلو�س  �إّن 
و�مل�شطلحات  �لت�شورية  �ملبادئ  بتبيان  �ل�شروُع  �لالزم  من  كان  لذ�  ت�شّوره!  فرُع 

1( ماج�شتري يف �لفقه و�لأ�شول، جامعة �مل�شطفى �لعاملّية.
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ري امليزان-
حتليلّية يف تف�س

جت�ّسم الأعمال -قراءة 
حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
�لأ�شا�شية لهذ� �لبحث قبل �لبدء بالعر�س و�لتحليل.

ومبا �أّن هذ� �لبحث يتمحور على جت�ّشم �لأعمال، �شار من �ملحّتم عر�س معنى 
كلٍّ من �لعمل و�لتج�ّشم وجت�ّشم �لأعمال.

العمل:- 1
 بقليل من �لتدقيق و�لتاأّمل ُيكن �لقول �إّن للعمل معنين: معنى خا�س ومعنى عام.

املعنى اخلا�س:أ. 
 يقول �لر�غب يف مفرد�ته؛ �إّن �لعمل هو »كل فعل يكون من احليوان بق�سد«)1(.
�لإن�شان  �أع�شاء  من  ي�شدر  ما  كّل  ي�شمل  �خلا�س  باملعنى  �لعمل  �إّن  �لقول  فُيمكن 

وجو�رحه، من حركات ج�شدية �أو �أقو�ل �أو نظر�ت �أو غري ذلك.

املعنى العام:ب. 
وهو �ملر�د يف بحث جت�ّشم �لأعمال، وي�شمل:

�لعمل باملعنى �خلا�س.	 
عقائد �لإن�شان و�أفكاره.	 
حالت �لإن�شان �لقلبية وملكاته �لنف�شانية.	 

�إىل  للو�شول  �إ�شارة  بو�شفه  ؛  �ل�شادق �لإمام  �ل�شتفادة من حديث  وُيكن 
هذ� �لتق�شيم. فالإمام يرى �أن �لإيان – �لذي هو حالة قلبية – عمل، فيقول

: »)...) الإميان عمل كله، والقول بع�س ذلك العمل«)2(.
و�عتبار  �لتعميم  فُيمكن  عماًل،  �لإمام  بنظر  �لقلبية  �حلالت  كانت  فاإذ� 

�لعمل �شاماًل للعقائد وللعمل باملعنى �خلا�س.

و�لد�ر  �لقلم  د�ر  د�وودي،  عدنان  �شفو�ن  حتقيق:  الكري،  القراآن  األفاظ  مفردات  �لأ�شفهاين:  �لر�غب   )1
�ل�شامية، دم�شق، بريوت، ط 1، 1416ه�/1996م، ماّدة عمل.

�لتعارف، بريوت،  �لغّفاري، ط 4، د�ر  �أكرب  الكايف، ت�شح. علي  الأ�سول من  يعقوب:  �لكليني، حممد بن   )2
1401ه�، ج2 �س 34
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التج�ّسم:- 2
اأو حّيز ويكون حم�سو�ساً، فهو  »اإّن اجل�سم عبارة عن كّل ما ي�ستقّر يف مكان 
اأعّم من اأن يكون من الإن�سان اأو احليوان اأو النبات اأو اجلماد، ولي�س فيه نظر اإىل 
كونه متخلَّياً عن الروح اأم ل كما يف اجل�سد، ول اإىل كونه على هيئة خم�سو�سة 
الكثيفة  اإىل الأج�سام  بالن�سبة  التعريف  اأّن هذا  اأم ل كما يف اجل�سم. ول يخفى 
التعريف.  عن  خارجة  فهي  واملالئكة:  كاجلّن  اللطيفة  الأج�سام  واأّما  املاّدية. 
وباعتبار ا�ستداد اجل�سمّية وظهور قّوته ت�ستّق منه اأفعال و�سيغ انتزاعّية، فيقال: 

ج�سم وج�سيم وجت�ّسم واأمثالها«)1(.

جت�ّسم الأعمال:- 3
�إن عمل �لإن�شان يف �لدنيا عر�ٌس ولي�س م�شتقاًل، فهو يقوم بالإن�شان غري منف�شل 
�لعر�شي  �لعمل  �أّن  �لأعمال،  جت�ّشم  ومعنى  باجلوهر.  �لعر�س  قيام  �شرورة  عنه؛ 
ينا�شبه ج�شم يف �لآخرة، �أو يتحّول �إىل ج�شم يوم �لقيامة، �أو �أّن ظاهره عمل عر�شي 
وباطنه �شيء له ج�شم. مبعنى �أّن هذ� �لعمل �لذي كان من لو�حق �لإن�شان، ينا�شبه 

ج�شم م�شتقل، �أو ي�شري ج�شمًا م�شتقاًل، �أو يكون باطنه ج�شمًا.
و�لبحث معقود ملعرفة ر�أي �لعالمة �لطباطبائي من جت�ّشم �لأعمال. فهل يقبل 

�لعالمة هذه �لنظرية؟ ثّم �إن قبلها، فاأّي معنى من معاين جت�ّشم �لأعمال يتبّنى؟
لذ� �شاأ�شتعر�س فر�شيات جت�ّشم �لأعمال �ملمكنة ملعرفة �ختيار �لعالمة منها.

اأوًل: فر�سيات جت�ّسم الأعمال:
اأ�سا�س  على  قائمة  املادية  »احلياة  ف�  ز�ئل ل حمالة،  �لدنيا  ما يف هذه  كل  �إّن 

التبّدل والتحّول منعوتة بنعت احلركة، والتغرّي زائل نافد«)2(.
1( م�شطفوي، ح�شن: التحقيق يف كلمات القراآن الكري، ط1، وز�رة �لثقافة و�لإر�شاد �لإ�شالمي، طهر�ن، 

1417ه�، ج2، �س88.
2( �لطباطبائي، حممد ح�شن: امليزان يف تف�سري القراآن، ط 1، موؤ�ش�شة �لأعلمي، 1417ه�/1997م، ج 12 �س 
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ري امليزان-
حتليلّية يف تف�س

جت�ّسم الأعمال -قراءة 
حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
وُيكن �أن ُت�شّمى حركة �جلو�رح يف �لزمان ب� »العمل«. وهذ� يكون �لعمل باملعنى 
�خلا�س.كما ُيكن تعميم �لكالم فُيقال �إّن كّل ما يقوم به �لإن�شان يف �لزمان ُي�شّمى 

ب�»العمل«. فيكون هذ� معنى �لعمل باملعنى �لأعم.
ومبا �أّن �لعمل بق�شميه موجود يف �لدنيا، فهو ز�ئل وفاٍن ل حمالة. وُيكن �لقول 
�ن�شرم  و�إذ�  بالزو�ل.  عمله  يبد�أ  بالعمل  �لإن�شان  فيها  يبد�أ  �لتي  �للحظة  يف  �إّنه 

�لوقت و�نتهى �لعمل، �شار من �مل�شتحيل �إعادة ذلك �لعمل �لفاين.

الفر�سيات املحتملة:
يكن تقدمي فر�شيات ثالث عن جت�ّشم �لأعمال، وهي:

الفر�سية الأوىل: حتّول العمل الدنيوي اإىل ج�سم يف الآخرة:- 1
حياته،  يف  �لإن�شان  به  قام  �لذي  �لدنيوي  �لعمل  �أّن  على  �لفر�شية  هذه  تن�ّس 

�شوف يتحّول يف نهاية �ملطاف �إىل ج�شم �أخروي.
م�شتقاًل  �شار  �لإن�شان(  هو  )�ملو�شوع  مو�شوع  يف  قائمًا  كان  �لذي  �لعمل  هذ� 
قائمة  تكن  �لإن�شان مل  يوؤديها  �لتي  �ل�شالة  �إّن  �ملثال،  �شبيل  فعلى  بنف�شه.  وقائمًا 
�ل�شالة  تتحّول  �لنظرية،  قائمة مب�شّليها. وعلى �شوء هذه  بل  بنف�شها،  �لدنيا  يف 
�إىل ج�شم م�شتقّل قي �لآخرة ل يحتاج �إىل �شيء ليقوم به. ويكون �جل�شم �لأخروي 

�ملتحّول عن �لعمل �لدنيوّي جز�ًء لعمل �لإن�شان يف �لدنيا.

الفر�سية الثانية: لكّل عمٍل دنيوّي ج�سٌم اأخروّي منا�سب:- 2
يف هذه �لفر�شية، ل يتحّول �لعمل �لدنيوي �إىل �أّي ج�شم؛ فالعمل �لدنيوي فاٍن 
ولن يعود، بل هناك �أج�شام �أخروية تنا�شب كّل عمل دنيوّي. فعندما يجد �ملوؤمن يف 
�لآخرة ق�شرً� له –على �شبيل �ملثال– ي�شاأل عن هذ� �لق�شر، فُيجاب باأنه ملك هذ� 
�لق�شر ملنا�شبته لعمٍل �شالح قام به هذ� �ملوؤمن يف �لدنيا. وعندما تل�شع �حلّية يف 
تنا�شب عماًل  باأنها  فُيجاب  �ملثال– ي�شاأل عنها،  �شبيل  –على  �لكافر  �لآخرة وجه 

�شّيئًا قام به يف �لدنيا، وهكذ�.
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�أنه لكّل عمل دنيوي ج�شٌم �أخروي ينا�شبه.  ل على �شوء هذه �لفر�شية  فيتح�شّ
ومتّثل �لأج�شام �لأخروية جز�ء �لأعمال �لدنيوية �لتي قام بها �لن�شان يف حياته.

الفر�سية الثالثة: حقيقة العمل هي ج�سم:- 3
�لدنيوي  �لعمل  فحقيقة  خالدة.  حقيقة  عمل  لكّل  �أّن  �إىل  ت�شري  �لفر�شية  هذه 
�لفاين لي�شت فانية؛ لأّن ��لإن�شان عندما يقوم بعمل ما، يخلق حقيقة باقية، �شو�ء 
�شعر بذلك �أم مل ي�شعر. فال تكون �لأج�شام �لأخروية �أعماًل دنيوية متحّولة، ول تكون 

جز�ء لالأعمال �لدنيوية. �إمنا تكون �لأج�شام �لأخروية حقيقةً  لالأعمال �لدنيوية. 
لي�س  هذ�  �إّن  يقول  �أن  �لآخرة  يف  �أج�شامًا  ر�أى  �إذ�  لالإن�شان  ُيكن  ل  وعندها 
عملي. نعم، له �أن يطرح هذ� �ل�شوؤ�ل يف �لآخرة �إذ� كان �لو�قع م�شد�قًا للفر�شية 
�لأوىل. كما ل ُيكن لالإن�شان �أي�شًا �إذ� ر�أى �أج�شامًا يف �لآخرة �أن يعرت�س فينادي: 
-و�لعياذ  ربَّه  �لن�شاُن  هذ�  فيّتهم  �لدنيا!  يف  عملته  ما  ُينا�شب  ل  �جلز�ء  هذ�  �إّن 

باهلل- بالظلم.
على �شوء هذه �لنظرية، يكون لكل عمٍل حقيقة حمجوبة عن �أغلب �لنا�س، ول 
�إن�شان  كّل  فريى  �حلجب  وتزول  �لغطاء  وُيك�شف  �ل�شاعة  تقوم  عندما  �إل  يرونها 

حقيقة عمله �لذي قام به يف �لدنيا. فيكون جز�ء كّل �إن�شان عمله نف�شه.
مقام  ويف  �لأخروي.  �جل�شم  حقيقة  عن  �شوؤ�ل  �لقارئ  ذهن  على  يطر�أ  وقد 
�إّن �لآر�ء قد تعّددت يف هذ� �ملجال. لذ� �شاأكتفي بذكر ر�أي  �جلو�ب، ُيكن �لقول 

�لعالمة �لطباطبائي؛ لأّن �لبحث معقود ملعرفة ر�أيه يف جت�ّشم �لأعمال.
يعتقد �لعالمة �لطباطبائي �أّن �جل�شم �لأخروي لي�س كاجل�شم �لدنيوي؛ بل هو 
ج�شم ينا�شب �لن�شاأة �لأخروية، فهو عقيب رو�ية يذكرها ي�شري �إىل �أّن �لرو�ية »تنفي 
فيها يف  التي تظهر  الأر�سية  باجلاذبية  دنيوية حمكومة  اأج�ساماً  الأعمال  كون 

�سورة الثقل واخلّفة«)1(.

1( �لطباطبائي، م. �س، ج 8 �س 17
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ري امليزان-
حتليلّية يف تف�س

جت�ّسم الأعمال -قراءة 
حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
ثانياً: راأي العالمة الطباطبائي يف جت�ّسم الأعمال: 

نظرة العالمة الطباطبائي اإىل اآيات جت�ّسم الأعمال:- 1
يرى �لعالمة �لطباطبائي �أّن بع�س �لآيات تدّل على �لتج�شيم، فكان يعّلق عليها 
�أّن �جلز�ء هو  �لآيات  لبع�س  �أخرى، كان يكتب يف �شرحه  �إليها. ومن جهة  وي�شري 
�لعمل نف�شه، فاإذ� كان �جلز�ء هو �لعمل نف�شه، فهذ� يعني -بدوً�- �أّن �لعالمة يتبّنى 
ر�أي  ��شتخال�س  على  ُتعينان  �لآيات  من  �لطائفتن  هاتن  ولأّن  �لثالثة.  �لفر�شية 
�لعالمة بدّقة، �شاأ�شتعر�س بع�س �لآيات �لد�لة على جت�ّشم �لأعمال وبع�شها �لد�ل 

على �أّن �جلز�ء هو �لعمل نف�شه.

الطائفة الأوىل: اآيات ظاهرة يف جت�ّسم الأعمال:أ. 
َقِلياًل 	  َثَمناً  ِبِه  وَن  َوَي�ْسَتُ اْلِكَتاِب  ِمَن  اهلُل  اأَْنَزَل  َما  َيْكُتُموَن  الَِّذيَن  {اإِنَّ 

يِهْم  اأُوَلِئَك َما َياأُْكُلوَن يِف ُبُطوِنِهْم اإَِل َوَل ُيَكلُِّمُهُم اهلُل َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَل ُيَزكِّ
َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم})1(.

يقول �لعالمة: »يف الآية من الدللة على جت�ّسم الأعمال وحتّقق نتائجها ما ل 
يخفى، فاإّنه تعاىل ذكر اأوًل اأّن اختيارهم الثمن القليل على ما اأنزل اهلل هو اأكل 
النار يف بطونهم، ثم بدل اختيار الكتمان واأخذ الثمن على بيان ما اأنزل اهلل يف 
الآية التالية من اختيار ال�ساللة على الهدى، ثم من اختيار العذاب على املغفرة، 
ثم ختمها بقوله: فما اأ�سربهم على النار، والذي كان منهم ظاهراً هو الإدامة 

للكتمان والبقاء عليها، فافهم«)2(.
َناًرا 	  ُبُطوِنِهْم  يِف  َياأُْكُلوَن  ا  َ اإِنَّ ُظْلًما  اْلَيَتاَمى  اأَْمَواَل  َياأُْكُلوَن  الَِّذيَن  {اإِنَّ 

لَْوَن �َسِعرًيا})3(. َو�َسَي�سْ
�لغفلة عن معنى جت�ّشم  �لآية على �ملجاز هو جّر�ء  �أّن حمل هذه  يرى �لعالمة 

�لأعمال. و�حلال �أّن هذه �لآية مّما يدّل على جت�ّشم �لأعمال)4(.
1( �شورة �لبقرة، �لآية: 174

2( �لطباطبائي، م. �س، ج1 �س 426
3( �شورة �لن�شاء، �لآية: 10

4( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج4 �س 210
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ًرا َوَما َعِملَْت ِمن �ُسَوٍء})1(.	  �سَ ْ ا َعِملَْت ِمْن َخرْيٍ حمحُّ ُد ُكلحُّ َنْف�ٍس مَّ {َيْوَم جَتِ
�إمنا يتّم �لإح�شار يف ما هو موجود غائب. ومبا �أّن �هلل تعاىل �شوف ُيح�شر هذه 
�لآية  �لبطالن. فهذه  �أّنها موجودة حمفوظة عن  �لقيامة، فهذ� يعني  �لأعمال يوم 

-بنظر �لعالمة- هي من �لآيات �لد�لة على جت�ّشم �لأعمال)2(.
{َواإِنَّ َجَهنََّم مَلُِحيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن})3(.	 

�إحاطة فعلّية ل ��شتقبالية، وبالتايل فهذه  �أّن هذه �لإحاطة  حيث يرى �لعالمة 
�لآية تندرج يف �إطار �لآيات �لتي تدّل على جت�ّشم �لأعمال)4(.

ا الَِّذيَن �َسُقواْ َفِفي النَّاِر َلُهْم ِفيَها َزِفرٌي َو�َسِهيٌق})5(.	  {َفاأَمَّ
�ملجرمن. وهذ�  فتعّذب  �لنار  ب�شورة  تت�شّور  �ل�شيطان  ولية  �أّن  �لعالمة  يرى 

م�شتفاد من �لآيات �لد�لة على جت�ّشم �لأعمال)6(.
َك اأََحًدا})7(.	  ًرا َوَل َيْظِلُم َربحُّ {َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحا�سِ

فاحلا�شر هو �لعمل نف�شه، و�لآية تدّل على جت�ّشم �لأعمال)8(.
{َمْن اأَْعَر�َس َعْنُه َفاإِنَُّه َيْحِمُل َيْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزًرا * َخاِلِديَن ِفيِه َو�َساَء َلُهْم 	 

َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحْمال})9(.
وهي »من �أو�شح �لآيات دللة على �أّن �لإن�شان �إمّنا يعّذب بعمله ويخّلد فيه، وهو 

جت�ّشم �لأعمال«)10(.
ا َك�َسُبوا َوُهَو َواِقٌع ِبِهْم})11(.	  امِلنَِي ُم�ْسِفِقنَي ِمَّ {َتَرى الظَّ

م�شاف  تاأويل  �إىل  حاجة  ول  �لأعمال،  جت�ّشم  يف  �لظاهرة  �لآيات  من  وهي 

1( �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 30
2( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 3 �س 180

3( �شورة �لتوبة، �لآية: 49
4( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج9 �س 316

5( �شورة هود، �لآية: 106
6( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 11 �س 29

7( �شورة �لكهف، �لآية: 49
8( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 13 �س 325

9( �شورة، طه، �لآيتان: 101-100.
10( �لطباطبائي، م. �س، ج 14 �س 208

11( �شورة �ل�شورى، �لآية: 22
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جت�ّسم الأعمال -قراءة 
حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
حمذوف تقديره »م�سفقني من وبال ما ك�سبوا«)1(.

َيُهْم اأَْعَماَلُهْم َوُهْم َل ُيْظلَُموَن})2(.	  ا َعِمُلوا َوِلُيَوفِّ َّ {َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت مِّ
فمعنى �لتوفية يف هذه �لآية هو �إعطاوؤهم �لعمل نف�شه، وهذه �لآية -ح�شب ر�أي 

�لعالمة- د�لة على جت�ّشم �لأعمال)3(.
َجاَرُة})4(.	  َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُقوا اأَنُف�َسُكْم َواأَْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّا�ُس َواحْلِ {َيا اأَيحُّ

ف�»املراد بالنار نار جهنم، وكون النا�س املعّذبني فيها وقوداً لها؛ معناه ا�ستعال 
النا�س فيها باأنف�سهم؛ كما يف قوله تعاىل: {ُثمَّ يِف النَّاِر ُي�ْسَجُروَن}«)5(، فينا�شب 
َها الَِّذيَن َكَفُروا َل َتْعَتِذُروا اْلَيْوَم  جت�ّشم �لأعمال، كما هو ظاهر �لآية �لتالية: {َيا اأَيحُّ

َزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})6(«)7(. ا جُتْ َ اإِنَّ
َزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})8(.	  ا جُتْ َ َها الَِّذيَن َكَفُروا َل َتْعَتِذُروا اْلَيْوَم اإِنَّ {َيا اأَيحُّ
ْغاَلًل َو�َسِعرًيا * اإِنَّ اْلأَْبَراَر َي�ْسَرُبوَن ِمن 	  {اإِنَّا اأَْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن �َساَل�ِساَل َواأَ

َكاأْ�ٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا})9(.
ويرّجح �لعالمة �أن تكون �لآيتان م�شوقتن على م�شلك جت�ّشم �لأعمال، وت�شفان 

حقيقة �لإيفاء بالنذر و�إطعام �لطعام لوجه �هلل تعاىل.
ْوا اأَْعَماَلُهْم})10(.	  ُدُر النَّا�ُس اأَ�ْسَتاًتا لِّرُيَ {َيْوَمِئٍذ َي�سْ

فقد حتمل هذه �لآية على جت�ّشم �لأعمال)11(.
ا َيَرُه})12(.	  ٍة �َسرًّ ا َيَرُه * َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة َخرْيً {َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

1( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 18 �س 42
2( �شورة �لأحقاف، �لآية: 19

3( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 18 �س 209
4( �شورة �لتحرمي، �لآية: 6
5( �شورة �ملوؤمن، �لآية : 72
6( �شورة �لتحرمي، �لآية 7

7( �لطباطبائي، م. �س، ج 19 �س 334
8( �شورة �لتحرمي، �لآية: 7

9( �شورة �لدهر، �لآيتان: 4 و5
10( �شورة �لزلزلة، �لآية: 6

11( �لطباطبائي، م. �س، ج 20 �س 343
12( �شورة �لزلزلة، �لآيتان: 7و8
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حيث �إّن �إر�ءة �لأعمال تدل ّ على جت�ّشم �لأعمال)1(.
ا َكاُنوا ِبِه َي�ْسَتْهِزوؤُون})2(.	  {َوَبَدا َلُهْم �َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَق ِبِهم مَّ

وهي من �لآيات �لد�ّلة على متّثل �لأعمال)3(.  

الآيات الظاهرة يف اأّن اجلزاء يوم اجلزاء هو العمل نف�سه:ب. 
َزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})4(.	  ا جُتْ َ {َل َتْعَتِذُروا اْلَيْوَم اإِنَّ
ا َك�َسَبْت})5(.	  ى ُكلحُّ َنْف�ٍس مَّ {ُثمَّ ُتَوفَّ
َجاَرُة})6(.	  {َفاتَُّقواْ النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّا�ُس َواحْلِ
َباِنَيَة})7(.	  {َفْلَيْدُع َناِدَيه * �َسَنْدُع الزَّ
ًرا َوَما َعِملَْت ِمن �ُسَوٍء})8(.	  �سَ ْ ا َعِملَْت ِمْن َخرْيٍ حمحُّ ُد ُكلحُّ َنْف�ٍس مَّ {َيْوَم جَتِ
{َما َياأُْكُلوَن يِف ُبُطوِنِهْم اإِلَّ النَّاَر})9(.	 
ا َياأُْكُلوَن يِف ُبُطوِنِهْم َناًرا})10(.	  َ {اإِنَّ
َزْوَن اإِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})11(.	  {َوَما جُتْ
َزْوَن اإِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})12(.	  {َفاْلَيْوَم َل ُتْظلَُم َنْف�ٌس �َسْيًئا َوَل جُتْ
َزْوَن اإِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})13(.	  {َهْل جُتْ
ا َك�َسَبْت})14(.	  َزى ُكلحُّ َنْف�ٍس مِبَ {اْلَيْوَم جُتْ
{اْقَراأْ َكَتاَبَك َكَفى ِبَنْف�ِسَك اْلَيْوَم َعلَْيَك َح�ِسيًبا})15(.	 

1( �لطباطبائي، م.�س، ج 20 �س 343
2( �شورة �جلاثية، �لآية: 33

3( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 18 �س 183
4( �شورة �لتحرمي، �لآية: 7

5( �شورة �لبقرة. �لآية: 281
6( �شورة �لبقرة، �لآية: 23

7( �شورة �لعلق، �لآية: 18
8( �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 28

9( �شورة �لبقرة، �لآية: 169
10( �شورة �لن�شاء، �لآية: 10

11( �شورة �ل�شافات، �لآية: 39
12( �شورة ي�س، �لآية: 54
13( �شورة �لنمل، �لآية: 9

14( �شورة �ملوؤمنون، �لآية: 17
15( �شورة �لإ�شر�ء، �لآية: 14
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جت�ّسم الأعمال -قراءة 
حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
الروؤية الأّولّية التقريبّية التمهيدّية للعالمة الطباطبائي يف جت�ّسم الأعمال:- 2

يرت�ءى للقارئ هنا �أّن �لعالمة يرى للعمل �لدنيوي �أثرً� يف �لآخرة. ول ي�شتطيع 
�لقارئ �أن يجزم هل �لأثر هو �لعمل نف�شه �أم �أمر مغاير له؟ فمثاًل عندما ي�شل �إىل 
ْوا اأَْعَماَلُهْم}، يرّدد �لعالمة  ُدُر النَّا�ُس اأَ�ْسَتاًتا لِّرُيَ تف�شري قوله تعاىل: {َيْوَمِئٍذ َي�سْ

�إر�ءة �لأعمال بن كونها �إر�ءة جز�ء �لعمل وبن كونها م�شاهدة للعمل نف�شه)1(.
ْي�َس ِلاْلإِن�َساِن اإِلَّ َما �َسَعى}، يرى �لعالمة  ويف مو�شع �آخر، يف قوله تعاىل: {َواأَن لَّ
�أّن �لإن�شان ل يلك »ملكاً يعود اإليه اأثره من خري اأو �سر اأو نفع اأو �سّر حقيقة اإل 
ما جّد فيه من عمل، فله ما قام بفعله بنف�سه. فاأّما ما قام به غريه من عمل فال 

يلحق بالإن�سان اأثره خرياً اأو �سّراً«)2(.
�لنا�س  �أّن  �لعالمة  يرى  َتْعَمُلوَن}،  ُكنُتْم  َما  َزْوَن  جُتْ ا  َ تعاىل: {اإِنَّ قوله  وعند 

يجزون بتبعات ما كانو� يعملون)3(.
ويف مو�شع �آخر يرى �أّن ما �شي�شتقبل �لإن�شان من خري �أو �شر؛ كجنة �أو نار �إمّنا 

هو جز�ء ملا عمله يف �لدنيا)4(.
وتر�ه من ناحية �أخرى يقول: »بني العمل واجلزاء رابطة حقيقّية وراء الرابطة 
الو�سعّية العتبارّية التي بينهما عند اأهل الجتماع، ويجري عليها ظاهر تعليمه 
تعاىل«)5(، و»بني العمل وجزائه -كيف كان- نوع من املماثلة وامل�سانخة ولو تقريباً، 
وعلى ذلك يجري كالمه تعاىل اأي�ساً كما هو ظاهر اأمثال قوله تعاىل {ِلَيْجِزَي الَِّذيَن 

�ْسَنى}«)6(. ا َعِمُلوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن اأَْح�َسُنوا ِباحْلُ وا مِبَ اأَ�َساوؤُ
�أثرً� يوم �لقيامة، و�أّن �لإن�شان ل  �أّن للعمل  فيرت�ءى للقارئ من خالل ما ذكر 
يلك حقيقًة �إل ما يعود �إليه من �أثر ذلك �لعمل. كما ُيكن للقارئ �أن يفهم بدوً� 

1( �لطباطبائي، م. �س، ج 20 �س 394-393
2( م. ن، ج 11 �س 47
3( م. ن، ج 19 �س 11

4( م. ن، ج 1 �س 95
5( م. ن، ج 6 �س 378 
6( م. ن، ج 6 �س 361
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يوؤّيد  ل  �لعالمة  �أّن  فيتوّهم  للعمل.  مغاير  �جلز�ء  �أّن  �لعالمة  كالم  مطالعة  عند 
�لفر�شّية �لثالثة.

الروؤية املعّمقة للعالمة الطباطبائي يف جت�ّسم الأعمال:- 3
ولعّل  �لدقيق.  �لعالمة  ر�أي  بال�شرورة عن  �لتقريبّية  �لأّولّية  �لروؤية  تعرّب  ل  قد 
ل �لقارئ �إىل فهم روؤيته �ملعّمقة، فهو  �لعالمة كان يريد �أن يتدّرج يف طرحه ليو�شِ
يّتكل على نباهة �لقارئ ودّقة مالحظته من جهة، ومن جهة �أخرى فهو ل يريد �أن 

يعّمق �ملطالب د�ئمًا.
يف هذه �لروؤية، ترى �لعالمة يدفع �أوًل �لتوّهم �لذي ُيكن �أن يح�شل من �لروؤية 
ر�أيه  يطرح  ثّم  �لعمل،  ر�أيه يف  تبيان  �حلّل عرب  ويعطي  �لإ�شكال  ويحّل  �ملتو�ّشطة، 

بالن�شبة �إىل �جلز�ء.

دفع التوّهم:
يرى �لقارئ �أّن �لعالمة تارة يقول �إّن �جلز�ء مغاير للعمل، و�أخرى ي�شّرح باأّن 
�جلز�ء هو �لعمل نف�شه. ومن جهة �أخرى ير�ه تارة يقول �إّن للعمل �أثرً� يف �لآخرة، 

و�أخرى يقول �إّن هذ� �لعمل مالزم للعامل �إىل يوم �لقيامة.
يف  تناٍف  �أو  تهافت  بوجود  فيعتقد  �لعالمة،  كالم  من  �لقارئ  يتوّهم  ل  فحتى 
اأّن  اأن تتوّهم  كالمه، تنّبه �لعالمة فحّذر �لقارئ من ذلك �لتهافت؛ قائاًل: »اإياك 

الوجهني متنافيان«)1(.

حّل الإ�سكال:
يحل ّ  �أن  �ملنا�شب  من  �شار  �ملرت�ءى،  و�لتنايف  �لتهافت  �لعالمة  نفى  �أن  بعد 

�لإ�شكال، فيعلم �لقارئ �شبب طرح �لروؤية �ملتو�ّشطة.
باب  من  مطروحة  �لتمهيدية  �لأّولّية  �لروؤية  �أّن  �لعالمة  يرى  �حلّل  مقام  ففي 
تقريب �ملطالب �إىل �أفهام عاّمة �لنا�س. فرت�ه يقول: »اإياك اأن تتوّهم اأّن الوجهني 

1( م. ن، ج 1 �س 95
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ري امليزان-
حتليلّية يف تف�س

جت�ّسم الأعمال -قراءة 
حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
متنافيان، فاإّن احلقائق اإّنا تقّرب اإىل الأفهام بالأمثال امل�سروبة؛ كما ين�ّس على 

ذلك القراآن الكري«)1(.
  ويف مو�شع �آخر ي�شري �لعالمة �إىل هذه �لنكتة -�أي �لتقريب �إىل �لأفهام- حيث 
كمجازاة  اجلزاء؛  يف  املوجودة  العجيبة  الأحكام  يعّلل  الكري  »القراآن  �إّن  يقول 
يف  املوجودة  العقالنّية  بالقوانني  حها  ويو�سّ �سّراً،  اأو  بفعل غريه خرياً  الإن�سان 
ظرف الجتماع ويف �سطح الأفهام العاّمة، واإْن كانت -ح�سب احلقيقة- ذات نظام 
العقالنّية حم�سورة على احلياة  الأحكام الجتماعّية  غري نظام احل�ّس، وكانت 

الدنيا، و�سينك�سف على الإن�سان ما هو م�ستور عنه، يوم تبلى ال�سرائر«)2(.
يف هذ� �لكالم �إ�شارة و��شحة �إىل �أّن قانون �جلز�ء يوم �لقيامة هو غري �ملوجود 

يف هذه �لدنيا.
وهكذ� يكون �لعالمة قد منع �لقارئ من �أن يتوّهم �أّن �لروؤية �لأّولّية �لتمهيدّية 
متنافية مع �لروؤية �ملعّمقة، و�أخربه باأّنها كانت من باب ت�شهيل �ملطالب؛ لإي�شالها 

�إىل �أذهان عاّمة �لنا�س، و�أّن ر�أيه يف �مل�شاألة موَدٌع يف �لروؤية �ملعّمقة.

ثالثاً: حقيقة الأعمال:
م وحّل �إ�شكالّيته، �شار من  بعد �أن قام �لعالمة �لطباطبائي بدفع �لتوّهم �ملتقدِّ
�ل�شورة  فتّت�شح  �لعمل،  ر�أيه يف  تبيان  �أن يطرح �حلّل؛ وذلك عن طريق  �ملنا�شب 

�أمام كّل من �أر�د �أن ينهل من منري �حلقيقة.
يرى �لعالمة �أّن للعمل عند �شدوره ظاهرً� وحقيقة. وقد يعرّب �أحيانًا عن هذه 

�حلقيقة بالباطن. 
�أّما ظاهر �لعمل فهو �لعمل �لو�قع يف ظرف �لزمان، �أي �لعمل �ملت�شّرم �ملنعوت 
دون  بفئة  ة  خمت�شّ روؤيته  تكون  �أن  دون  من  �لدنيا  هذه  يف  �لنا�س  وير�ه  بالزو�ل. 
دنيوّي،  �أمر  عن  متحّولة  لي�شت  �شابقًا-  ورد  -كما  فهي  �لعمل  حقيقة  �أّما  �أخرى. 

1( م. ن، ج 1 �س 95
2( م. ن، ج 2 �س 180
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بل �إّنها توجد عند �شدور �لعمل. وهذ� ما ي�شري �إليه �لعالمة عندما ي�شل �إىل قوله 
َيْلَقاُه  ِكَتاًبا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُه  َوُنْخِرُج  ُعُنِقِه  اأَْلَزْمَناُه َطاآِئَرُه يِف  اإِن�َساٍن  تعاىل: {َوُكلَّ 
َمن�ُسوًرا})1(، فريى �لعالمة �أّن �لكتاب �لذي يلقاه �لإن�شان من�شورً� هو �لعمل نف�شه 
�لذي عمله. ومن �للطيف �أّن �هلل �شبحانه قال: {َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا}، 
كان  �لعمل  �أّن  �أحد  يتوّهم  ل  »نخرجه« حتى  يقل:  ومل  �لطائر،  عن  �لكتاب  ففّرق 
طائرً�، ثم حتّول يوم �لقيامة �إىل كتاب، �أو يتوّهم �أّن �لطائر م�شتور غري خارج قبل 
يوم �لقيامة، فال يالئم كونه مالزمًا لالإن�شان يف عنقة؛ كما يف قوله تعاىل: {َوُكلَّ 

ْلَزْمَناُه َطاآِئَرُه يِف ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمن�ُسوًرا})2(. اإِن�َساٍن اأَ
�لقيامة.  يوم  �إىل  متج�ّشمة  حمفوظة  تبقى  �لعمل  حقيقة  �أّن  ذلك  �إىل  �أ�شف 
ًرا})3( ��شتخدم  �سَ ْ ِمْن َخرْيٍ حمحُّ َعِملَْت  ا  َنْف�ٍس مَّ ُكلحُّ  ُد  ففي قوله تعاىل: {َيْوَم جَتِ
�لأعمال  �أّن  يعني  وهذ�  غائب.  موجود  �إح�شار  �إىل  �إ�شارة  حا�شرً�،  دون  حم�شرً� 
تبقى موجودة، فهي حمفوظة ويح�شرها �هلل تعاىل)4(، وطريقة �حلفظ تكون عرب 

�لتج�شيم.
ويرى  لالإن�شان من حن �شدوره.  يبقى مالزمًا  �لباطن  �أو هذ�  وهذه �حلقيقة 
يِف  َطاآِئَرُه  اأَْلَزْمَناُه  اإِن�َساٍن  {َوُكلَّ  تعاىل:  قوله  معنى  هي  �ملالزمة  هذه  �أّن  �لعالمة 
ُعُنِقِه}. فالطائر يف �لآية �لكرية هو �لعمل. و��شتعمال �لعنق دون �شائر �لأع�شاء؛ 
لأّن �لعنق ل يفارق �لإن�شان ما د�م حّيًا، بخالف �شائر �لأع�شاء. فاإّن �ليد �أو �لرجل 
قد تقطع وتفارق �لإن�شان ويبقى �لإن�شان حّيًا. لذ� جعل �لإلز�م يف �لعنق للدللة على 

�ملالزمة �لد�ئمة)5(.
�أعمالهم، فاإّن روؤية بو�طن �لأعمال  و�إذ� كان كّل �لنا�س يرون يف �لدنيا ظاهر 
�شهد�ء  باملوؤمنن  و�ملق�شود  و�ملوؤمنن.  ور�شوله  تعاىل  باهلل  ة  خمت�شّ �لدنيا  يف 

1( �شورة �لإ�شر�ء، �لآية: 13.
2( �لطباطبائي، م. �س، ج 13 �س 56-55

3( �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 30.
4( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 3 �س 181-180

5( ر�جع: م. ن، ج 13 �س 55-54
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حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
�لأعمال ل عاّمة �ملوؤمنن)1(. �أو بعبارة �أخرى: �إّن ما عمله �لنا�س »من خري اأو �سّر 
فاإّن حقيقته م�سهودة هلل عامل الغيب وال�سهادة، ثّم لر�سوله واملوؤمنني يف الدنيا، 

ثّم لكم اأنف�سكم معا�سر العاملني يوم القيامة«)2(.
قبل  �لدنيا  يف  �أعمالهم  حقيقة  فريون  مقام  �إىل  �لنا�س  بع�س  ي�شل  قد  نعم، 
�لآخرة. �أّما يف �لآخرة، ف�شوف يرى كّل �لنا�س حقائق �أعمالهم، كما يقول �لعالمة: 
عملكم«)3(.  حقيقة  فرييكم  القيامة  يوم  وال�سهادة  الغيب  عامل  اإىل  ترّدون  »ثم 

فُيطِلع �هلل تعاىل �لإن�شان يوم �لقيامة على نف�س �أعماله عيانًا، ول حّجة كالعيان.
�لأعمال  حقائق  بع�س  �إىل  �لطباطبائّي  �لعالمة  �أ�شار  �لتو�شيح،  من  وللمزيد 
�مل�شتفادة من �لقر�آن �لكرمي. وبذلك ُيظهر لنا دّقة روؤيته على �ل�شعيدين �لنظرّي 

و�لتطبيقّي. ومن تلك �حلقائق �لتي �أ�شار �إليها:

حقيقة التعّلق بالدنيا:- 1
بعد �أن ذهب �لعالمة �إىل �أّن لكّل عمل حقيقة، �أ�شار �إىل �أّن حقيقة �لتعّلق بالدنيا 
اآيات جت�ّسم الأعمال كون العذاب مّثاًل للتعّلق  هو �لعذ�ب، فقال: »اإّن مقت�سى 

بالدنيا والتوّجه نحوها«)4(.
حقيقة ولية اهلل تعاىل وولية ال�سيطان:- 2

يرى �لعالمة �أّن حقيقة �لدخول يف ولية �هلل تعاىل هي دخول �جلنة، و�أّن حقيقة 
�لدخول يف ولية �ل�شيطان هي دخول �لنار. فيقول: »اإّن ولية اهلل هي التي تظهر 
جّنة يف الآخرة يتنّعم فيها ال�سعداء، وولية ال�سيطان هي التي تت�سّور ب�سورة النار 
فتعّذب املجرمني يوم القيامة؛ كما تفيده الآيات الداّلة على جت�ّسم الأعمال«)5(.

حقيقة الإيفاء بالنذر واإطعام الطعام لوجه اهلل:- 3
ِمَزاُجَها  َكاَن  �ٍس  َكاأْ ِمن  َي�ْسَرُبوَن  اْلأَْبَراَر  �لآيتان: {اإِنَّ  تكون  �أن  �لعالمة  يرّجح 

1( ر�جع: م. ن، ج 9 �س 393-392
2( م. ن، ج 9 �س 393
3( م. ن، ج 9 �س 393

4( م. ن، ج 15 �س 216
5( م. ن، ج 11 �س 29



11 ال���������������س�������ن�������ة 
32 ال��������������ع��������������دد 
�سيف - خريف 2015 م

23

م��������ل��������ف ال��������ع��������دد

ُروَنَها َتْفِجرًيا})1( م�شوقتن على م�شلك  ِ ُيَفجِّ َكاُفوًرا * َعْيًنا َي�ْسَرُب ِبَها ِعَباُد اهللَّ
�لطعام  و�إطعام  بالنذر  �لإيفاء  حقيقة  ت�شفان  �أّنهما  يعني  وهذ�  �لأعمال.  جت�ّشم 
تعاىل:  قوله  يف  ذكرهما  �لو�رد  �لبيت  �أهل  لوجه �هلل تعاىل �ل�شادرين من 
َعاَم  الطَّ َوُيْطِعُموَن   * ُم�ْسَتِطرًيا  ُه  �َسرحُّ َكاَن  َيْوًما  َوَيَخاُفوَن  ِبالنَّْذِر  {ُيوُفوَن 
ِمنُكْم  ُنِريُد  َل   ِ اهللَّ ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  ا  َ اإِنَّ  * َواأَ�ِسرًيا  َوَيِتيًما  ِم�ْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعلَى 

�ُسُكوًرا})2(. َوَل  َجَزاء 
فالإيفاء بالنذر و�إطعام �لطعام -ح�شب باطنهما- هما �شرب من كاأ�س مز�جها 

من كافور من عن ل يز�ل يفّجرها عباد �هلل باأعمالهم �ل�شاحلة.
فالعمل �لو�حد له ظهور يف �لدنيا وله حقيقة يف �لآخرة. وهذه �حلقيقة تتكّون 
وتتحّقق عند �شدور �لعمل. ويوؤّيد ذلك ظاهر قوله »ي�سربون« و »ي�سرب بها«. فاهلل 
تعاىل مل يدخل �ل�شن على هذين �لفعلن للدللة على �مل�شتقبل، فلم يقل »�سي�سربون« 
�إّن وقوع قوله »يوفون، يخافون، يطعمون« متعاقبة يف �شياق  ثّم  و»�سي�سرب بها«. 

و�حد)3(.
وبعد هذ� �لعر�س، ُيكن �أن ُي�شتخل�س �أّن �لعالمة يعتقد بتج�ّشم �لأعمال بعد 
�أّنه يرى �أّن لكّل عمل من  �أن ثبت عنده عدم �متناع متّثل �لأعمال)4(. ومعنى ذلك 
فال  و�لفناء،  بالزو�ل  مو�شوف  �لظاهر  وباطنًا؛  ظاهرً�  �لإن�شان  من  �شدوره  حن 
يتحّول يوم �لقيامة �إىل �أّي �شيء، كما ل ينا�شبه �أّي �شيء ج�شمّي يف �لآخرة، و�لباطن 
�أعماله  فالإن�شان ي�شنع حقيقة  �أبدً�.  لالإن�شان  و�ملالزمة  �لباقية  �لعمل  هو حقيقة 
وباطنه منذ �لبد�ية، لكّن هذ� �لباطن يظّل م�شتورً� عن �إدر�كه وحمجوبًا عنه ور�ء 
حجاب �لغفلة �إىل �أن ُيطِلعه �هلل تعاىل عليه يوم �لقيامة. ويظهر بالتايل �أّن �لعالمة 

يتبّنى �لفر�شّية �لثالثة.

1( �شورة �لإن�شان، �لآيات: 6-5-4
2( �شورة �لإن�شان، �لآيات: 9-8-7

3( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 13 �س 55-54-53
4( ر�جع: م. ن، ج 8 �س 17
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جت�ّسم الأعمال -قراءة 
حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
رابعاً: الآثار املتّتبة على القول بتج�ّسم الأعمال:

ع على �لقول بتج�ّشم �لأعمال جمموعة من �لآثار؛ وهي: ُيكن �أن ُيفرَّ
معنى اجلزاء:- 1

�أثر  بناء على ر�أي �لعالمة �لطباطبائي يف جت�ّشم �لأعمال، ل يعود �جلز�ء هو 
�لعمل �أو ما يتحّول �إليه �لعمل. بل �إّن فهم �جلز�ء يتغرّي وي�شري �جلز�ء هو �لعمل 

نف�شه.
فنعيم �ملوؤمن هو عمله �ل�شالح، وعذ�ب �لكافر هو عمله �ل�شيء. وهذ� ما ي�شري 
َها الَِّذيَن َكَفُروا َل َتْعَتِذُروا اْلَيْوَم  �إليه �لعالمة عندما ي�شل �إىل قوله تعاىل: {َيا اأَيحُّ
َزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})1(، حيث يرى �أّن عذ�ب �لكافرين هو عملهم �ل�شيء  ا جُتْ َ اإِنَّ

نف�شه �لذي عملوه يف �لدنيا)2(.
فحقيقة �لعمل قد تكون جّنة �أو نارً�، »فلي�س لالإن�سان اإل ما هّياأه من ههنا، كما 

: )كما تعي�سون متوتون، وكما متوتون تبعثون)«)3(. عن النبي

انتفاء الظلم:- 2
َزْوَن َما ُكنُتْم  ا جُتْ َ اإِنَّ اْلَيْوَم  َتْعَتِذُروا  َها الَِّذيَن َكَفُروا َل  اأَيحُّ يف قوله تعاىل: {َيا 
يكون  وبه  نف�شه،  �لعمل  هو  �لقيامة  يوم  �حلا�شر  �أّن  �لعالمة  يرى  َتْعَمُلوَن})4(، 
َك اأََحًدا})5( ُفِهَم �أّن �نتفاء �لظلم  �جلز�ء. وملّا عّقب �هلل تعاىل بقوله: {َوَل َيْظِلُم َربحُّ
بناًء على �لقول بتج�ّشم �لأعمال يكون �أو�شح؛ لأّن �جلز�ء هو عمل �لإن�شان نف�شه ول 

�شنع يف ذلك لأحد)6(.
وي�شري �لعالمة �إىل هذه �لفائدة -�أي�شًا- عندما ي�شل �إىل قوله -تعاىل-: {َهْل 

1( �شورة �لتحرمي، �لية: 7.
2( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 19 �س 350

3( �لإح�شائي، �بن �أبي جمهور: عوايل الالآيل العزيزية يف الأحاديث الدينية، حت�. �آقا جمتبى �لعر�قي، ط1، 
موؤ�ش�شة �شيد �ل�شهد�ء، قم، 1405ه�/1985م، ج4، �س73

4( �شورة �لتحرمي، �لآية: 7.
5( �شورة �لكهف، �لية: 49

6( ر�جع: م. ن، ج 13 �س 321
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َزْوَن اإِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})1(، فال�شتفهام �إنكارّي، و�ملعنى �أّنه »لي�س جزاوؤكم  جُتْ
اإل نف�س العمل الذي عملتموه، ظهر لكم فلزمكم، فال ظلم يف اجلزاء ول  هذا 

جور يف احلكم«)2(.
�أخرى تظهر هذه �لنتيجة �ملرتّتبة على فهم �لعالمة لتج�ّشم �لأعمال.  �آية  ويف 
َزْوَن اإِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن})3(،  ففي قوله تعاىل: {َفاْلَيْوَم َل ُتْظلَُم َنْف�ٌس �َسْيًئا َوَل جُتْ
�لتف�شريي،  �لعطف  قبيل  »ول جتزون« هو من  تعاىل:  قوله  �أّن  �لعالمة  يرى  حيث 
وقوله تعاىل: {َفاْلَيْوَم َل ُتْظلَُم َنْف�ٌس �َسْيًئا} هو يف �حلقيقة برهان قاطع على �نتفاء 
�لظلم؛ لأّنه يدّل على �أّن �جلز�ء يومئذ هو �لعمل نف�شه. وبالتايل ل يكن �أن ُيت�شّور 
�لعامل نف�س  و�إعطاء  �ل�شيء يف غري مو�شعه،  بعد ذلك ظلٌم؛ لأّن �لظلم هو و�شع 

عمله وحتميله �إياه لهو و�شع �ل�شيء يف مو�شعه)4(.

انتفاء احلاجة ملبحث العدل الإلهي:- 3
هذ�  فُيطرح  للعمل.  مغايرً�  �جلز�ء  كان  �إذ�  ُيطرح  �للهي  �لعدل  مبحث  �إّن 
�ملقّد�شة عن  �لإلهّية  �ل�شاحة  ولتنزيه  و�لعمل،  �لتنا�شب بن �جلز�ء  �ملبحث ملعرفة 

�لظلم و�جلور جتاه عباده.
�لظلم، وهو عينه  �نتفاء  �لأعمال هو  لتج�ّشم  �لعالمة  فالأثر �ملرتّتب على فهم 
�ملُر�د من مبحث �لعدل �لإلهي، وهو �لقول باأّنه ل ُيكن حمل �لظلم على �هلل تعاىل 

يف ق�شية موجبة.
�لعدل  بحث  �لنهماك يف  �لأذهان من  ُيريح  �لأعمال  �لعالمة يف جت�ّشم  فر�أي 

�لإلهي، وُيعن على توفري �لطاقات �لفكرية ملباحث �أهّم و�أعمق.

الأثر التبوّي:- 4
�إّن من يعتقد مب�شاألة جت�ّشم �لأعمال على �شوء فهم �لعالمة، ويلتفت �إىل �أّن كّل 

1( �شورة �لنمل، �لآية: 90.
2( �لطباطبائي، م. �س، ج 15 �س 406

3( �شورة ي�س، �لآية: 54.
4( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج 17 �س 101-100
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ري امليزان-
حتليلّية يف تف�س

جت�ّسم الأعمال -قراءة 
حقيقة 

جلّمال
ني ا

ال�سيخ ح�سن
ما يعمله ههنا �شيالزمه يف �لآخرة، �شوف يعود �إىل �أعماله �لدنيوية فري�قبها. فَمْن 
ِمَن �لنا�س يحب �أن تالزمه �لنري�ن و�لأفاعي و�لعقارب؟ وَمْن منهم ل يحب �أن يكون 

حمفوفًا باحلور �لعن و�لأنهار �ملتنّوعة و�للذ�ئذ �لعديدة؟
�آخر يف  �إن�شانًا  ليكون  �ملرء  يدفع  �لأعمال  لتج�ّشم  �لعالمة  تبّني فهم  فاإّن  �إذً�، 
هي  �أعماله  حقيقة  تكون  �أن  خ�شية  �أعماله  يف  ويدّقق  ت�شّرفاته  فرُي�قب  �أفعاله، 

�ل�شقاوة �لأبدّية.

خامتة:
ن�َساَن  لقد خلق �هلل -�شبحانه- �لإن�شان على �أح�شن ما يكن: {َلَقْد َخلَْقَنا اْلإِ
يِف اأَْح�َسِن َتْقِوٍي})1(، وهّياأ له كّل �لأ�شباب �إىل �أن �أو�شله �إىل هذ� �لعامل: {َوَنْف�ٍس 
اَها * َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها})2(؛ حيث �أعطاه حّجة د�خلّية: {ِفْطَرَت  َوَما �َسوَّ
يُن اْلَقيُِّم})3(، ثّم �أر�شل  ِ َذِلَك الدِّ ْلِق اهللَّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَْيَها َل َتْبِديَل خِلَ اهللَّ
قال  �ل�شماوّية؛  �لر�شالت  له  و�أنزل  و�لأو�شياء  �لأنبياء  من  �لآلف  ع�شر�ت  �إليه 
ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُقوَم النَّا�ُس  َناِت َواأَ -تعاىل-: {لَقْد اأَْر�َسْلَنا ُر�ُسلََنا ِباْلَبيِّ
ا  ِبيَل اإِمَّ ِباْلِق�ْسِط})4(، ثّم جعله حّرً� يفعل ما يريد؛ قال -تعاىل-: {اإِنَّا َهَدْيَناُه ال�سَّ
ا َكُفوًرا})5( ليبني باختياره وجوده يوم �لقيامة، فنحن يف كّل �آن وحلظة،  مَّ �َساِكًرا َواإِ
ويف كّل �شغرية وكبرية، ويف كل �عتقاد وعمل، نبني نفو�شنا ووجودنا يوم �لقيامة، 

فاأيّ علم وعمل �شنختار؟ وكيف �شنبني هذ� �لوجود؟!

1( �شورة �لتن، �لآية: 4.
2( �شورة �ل�شم�س، �لآيتان: 7و8

3( �شورة �لروم، �لآية: 30.
4( �شورة �حلديد، �لآية: 25.

5( �شورة �لإن�شان، �لآية: 3


