الرد عَلَى عقيدة (الكارما)
يف

الفلسفة اهلندوسية الباطنية

إعداد

د .أمين بن سعود العنقري



الرد عَلَى (عقيدة الكارما)
يف الفلسفة اهلندوسية الباطنية

﷽
☚ كلمة( :كارما) يراد هبا :قانون جزاء األعامل ،فاإلنسان يف اهلندوسية إن
حلا يف دورة من دورات حياته ،فإنه سيلقى جزاء ذلك يف الدورة التالية،
كان صا ً
وإذا كان فاسدً ا فإنه سيلقى جزاء ذلك يف الدورة ا َّلتِي بعدها.
☚ فـ(الكارما) تعني:
 -1لكل عمل جزاء إِ َّما يف الدنياَ ،وإِ َّما يف دورة تالية للحياة عندهم ،وهو ما
يزعمون أنه (تناسخ األرواح).
 -2أن ٰه َذا يعني عندهم بقاء الدنيا وإنكار البعث.
☚ قال ول ديورانت يف كتابه [قصة احلضارة (( :])215 – 216 /1 /3إن احلياة لدى
اهلندوس ال يمكن فهمها إِ َّال َع َل افرتاض أن كل مرحلة من مراحل وجود النَّ ْفس
تعاين العذاب أو تتمتع بالثواب جزاء وفا ًقا ،ملا وقع من النَّ ْفس يف حياة ماضية من
رذيلة أو فضيلة؛ إذ يستحيل َع َل فعل صغري أو كبري ،خري أو رشير ،أن يميض بغري
أثر؛ إن كل يشء َال ُبدَّ له من أثر يظهر ذات يوم ،ذلك هو قانون (كارما) ومعناها:
رحيام
الس َببِ َّية يف دنيا األرواح؛ فإذا قام إنسان العدل ،وكان
ً
قانون الفعل – أو قانون َّ

ت
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دون أن يقرتف خطيئة ،فيستحيل أن جييء جزاؤه يف مرحلة واحدة فانية من مراحل
احلياة ،بل يمتد نطاقه إِ َل عديد من احلياة ،يولد فيها ليكون ذا مكانة أعل وحظ
أوفر ،لو ظل َع َل فضيلته األول؛ أما إن عاش حياته عيش الرذيلة ،أعيدت والدته
يف حياة تالية منبو ًذا أو ابن عرس أو كل ًبا).
* يتفق اهلندوس مجي ًعا أن اإلله (برامهن) ال يستطيع أن يغري من قانون كارما
شي ًئاَ ،وإِن ََّام له التوجيه.
الرد َعلَى عقيدة (كارما):
 الكارما خمالف للفطرة السليمة؛ ألن اإلنسان خطاء ،والغلط مركوز فيه،
فامذا يصنع اإلنسان لينجو من املعايص والذنوب؟ فنفس اإلنسان كجسده ،كالمها
حيتاج إِ َل تطهري دائم ،فكيف حيقق ٰه َذا التكفري ،مع أن اإلنسان يف حياته -كام
يقولون -ال خيلو عن ارتكاب الذنوب؟
 زعم اهلندوس أن قانون كارما هو ا َّل ِذي يعمل يف اإلنسان ال يقبل منهم؛
قادرا
ألنه َال ُبدَّ له من منفذ ينفذه ،فيجازي عليه ،وهم مالحدة ،ال يثبتون ر ًّبا خال ًقا ً
مترص ًفا يف خلقه بام يشاء وفق علمه وحكمته.
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 عقيدة كارما تنكر أفعال ا ْل َّرب وتعطيله عن أعامله ،فيزعمون أن كارما ال
يستطيع اإلله تغيريها؛ ألنه إذا كان ال يستطيع تغيريها فمن ا َّل ِذي وضعها؟ وكيف
َّرصف؟! َف ٰه َذا هو اإلحلاد الرصيح.
يكون إهلًا وهو عاجز عن الت َ ُّ
 من مفاسد الكارما :أهنا أدت لعقيدة تناسخ األرواح ،حيث قالوا :إن
الظامل قد ينتهي دون أن يذوق عقاب ظلمه ،فأجلأ اهلندوس ذلك إِ َل إجياد عقيدة
التناسخ َحتَّى ال يفر اإلنسان من جزاء أعامله ،والتناسخ لدى اهلندوس :رجوع
الروح بعد خروجها من جسم إِ َل جسم آخر حسب األعامل ،فروح اإلنسان تنتقل
من جسمه إِ َل جسم احليوان واحلشات ،وبالعكس ،فإذا حدث املوت لإلنسان،
افنصل الروح عن البدن األريض ،وانطلق إيل عامل آخر ،يبقى فيهُ ،ث َّم يعود ٰه َذا
الكائن مسو ًقا بامليول الذاتية واألعامل السابقة (الكارما) إِ َل احلياة الدنيا ،ليتقمص
جسدً ا جديدً ا ملولود جديد ،ويبدأ دورة جديدة من دورات احلياة يف إنسان أو
حيوان ،فيسعد ويشقى بحسب ما قدم من عمل يف حياته السابقة.
انظر :أديان اهلند الكربى للدكتور أمحد شليب (ص.)63 :

ت
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ل ذلك :أن اهلندوس حيرقون أجساد أماهتم العتقادهم أن
✍ وترتب َع َ ى
جسام جديدً ا؛ ِِمَّا أ َّدى هبم إلهناء ٰه ِذه املعاناة لالحتاد مع َاملُْ ْط َلق أو
الروح تتقمص
ً
األعل) (وحدة
الروح األعل للوصول لدرجة النريفانا (االندماج مع املصدر
ى
الوجود).
أقول:

أن الكارما عقيدة كفرية هندوسية خطرية.

 كتبه/
د .أيمن بن سعود العنقري.
األستاذ املشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
بالرياض.
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