املعلم األمين الحكيم سيدي وموالي اإلمام أحمد
أتقدم بفائق الشكر والتقدير إلى ِّ
الحسن (عليه السالم) الذي أتاح لي فرصة كتابة هذا البحث لنيل شهادة الدكتوراه في
معهده املبارك.
كما وأشكر كل من ساهم في إخراج هذا البحث بصورته العلمية التي هو عليها.
وأخص بالذكر إدارة املعهد املبارك ،والدكتور زكي الصبيح حيث شاركني في خوض هذه
التجربة وأبدى مالحظاته القيمة إلخراج البحث بهذه الصورة.
وال يفوتني شكر أخوتي املؤمنين الذين ساهموا بتشجيعي وبنصائحهم القيمة،
وعائلتي الكريمة حيث هيئوا لي الظروف املناسبة إلكمال البحث.
ً
سائال الباري عز وجل أن يأخذ بأيديهم ويوفقهم ملا فيه رضاه.
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سادة الخلق محمد وآل محمد (عليهم السالم)
إليكم يا نور عيني أهدي هذا البحث املتواضع
ً
ً
سائال هللا أن يتقبله مني بقبول حسن ويجعله خالصا له.

خادمكم /واثق

ُ
وص َلى ُ
الحمد هللِّ رب العاملين َ
محمد وآل محمد
هللا على
بسم هللا الرحمن الرحيم،
ٍ
ِّ
ً
َ ََ َ
وسل َم ت ْسليما.
األئمة واملهديين
ِّ
اإلنسان بطبيعته مفطور على العلم والتطلع إلى معرفة الجانب الغيبي لصفحة
وجوده ،عس ى أن يحصل على ما يرض ي دافع التعلم واملعرفة لديه ويلبي فضوله بإيجاد
ً
أجوبة شافية ملا يجول في خاطره ويعرف من أين أتى وفي أين هو والى أين يذهب ،متنقال
في رحلته بين عوالم اإلمكان.
واذا ما أراد الباحث أن يسلط الضوء على بداية رحلته الوجودية من أين؟ ُيثار في
داخله :هل إن البداية كانت في وجوده املادي املتمثل بوالدته في عالم الدنيا ،أو كان
ً
مسبوقا بوجوده في عالم آخر غيره؟
واذا انكشف له سبق وجوده في الدنيا بوجوده في عالم آخر ،ينتابه شعور البحث
عن حقيقة ذلك العالم ،وتنهال عليه األسئلة عنه :ما طبيعة ذلك العالم ،وما الدليل
املثبت له بنحو يورث اطمئنان الباحث بوجوده ،واذا ثبت انه موجود فعال ملاذا ال
نتذكره ،وما هو سبب نسياننا له ،وملاذا ال يقر به الجميع حيث أثبته قوم وأنكره آخرون،
وأين موقع ذلك العالم في سلسلة مراتب عوالم اإلمكان ،وهل انه من عوالم امللك أو
امللكوت ،وكيف كان خلق اإلنسان فيه ،وهل وجد فيه جميع الناس أو بعضهم دون
َ ً
ممتحنا بامتحان يناسب ذلك
بعض آخر ،وما الغاية والهدف من وجوده فيه ،وهل كان
العالم ،أو جرى عليه هناك ما يجري عليه في الدنيا ....إلخ ؟؟
وهذه األسئلة تبحث عن جواب يشفي غليل الباحث عن الحقيقة ،ويثريه بما
ً
ينفعه .خصوصا اذا علمنا أن أساس حياة اإلنسان في الدنيا مبني على نشأته في العالم
الذي سبقها ،حيث جرى هناك الخلق واالمتحان األول ثم نزل اإلنسان إلى عالم الدنيا
يغير
لخوض االمتحان الثاني الذي يمثل فرصة حقيقية وهبها هللا سبحانه للعبد لعله ِّ
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نتيجة االمتحان األول ،كما وان التفاضل بين العباد في درجات القرب من هللا والبعد
عنه تبارك وتعالى ،كانت وفق نتائج ذلك االمتحان.
ومن هنا تولدت أطروحة هذا البحث املوسوم بـ (النشأة األولى) علها توفر للباحث
وللساحة العلمية أجوبة مقنعة لتلك األسئلة التي تجول في خاطره ،عند إثبات تلك
النشأة بأدلة محكمة ،ونرد إشكاالت املنكرين لها ثم نبين محلها وما جرى فيها.
عنوان البحث:
" النشأة األولى" ملاذا هذا العنوان؟
ألنها ببساطة النشأة األولى لألنفس اإلنسانية في عالم الذر ،وألنها النشأة التي جرى
ُ َ
فيها أول امتحان لألنفس اإلنسانية وا ِّخذ عليهم العهد وامليثاق ،النشأة التي كنا فيها
ونسيها األعم األغلب إال من شاء هللا من خلفاءه (عليهم السالم) ،ونحن مدعوون لتذكرها
ْ ََ ُْ َ ََ َ َ َ
َ
َََ ْ َ ُ
حيث قال تعالى" :ولقد ع ِّل ْمت ُم النشأة األولى فل ْوال تذك ُرون" الواقعة.62 :
فالعنوان مأخوذ من كالم هللا تعالى في كتابه الكريم ،وهو يشير إلى النشأة األولى
لألنفس والسابقة لوجودها في عالم الدنيا .أي عالم األنفس الذي هو حقيقة عالم الذر.
موضوع البحث:
عالم الذر الذي كنا فيه ،ودلنا عليه ديننا الحنيف .إذ ذكره هللا تعالى في كتابه
الكريم ،ورسوله األمين وأهل بيته (عليهم السالم) حيث بالغوا في الحديث عنه .فالبحث
(ديني) من حيث كونه عقيدة َ
مثب َتة من الثقلين .و(إنساني) من حيث تعلقه بخلق النفس
اإلنسانية وبيان ما جرى عليها من امتحان واخذ العهد وامليثاق .فموضوعه إذن ديني
وإنساني.
هدف البحث:
يتلخص هدف هذا البحث والغاية منه بإثبات عالم الذر ودفع شبهات املنكرين له
ورد إشكاالتهم ،وبيان الفهم الصحيح له ،في قبال الفهم الخاطئ الذي حصل عند
الكثيرين ممن تعرضوا لبيانه .وبيان حقيقته وأهميته وما جرى فيه من تفاصيل ،وماله
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من دور في نشأة اإلنسان الثانية في عالم الدنيا .وبيان أن أصل آدم (عليه السالم) وبنيه
سام.
سماوي خلقوا لهدف ٍ
ً
كما وأرجو أن يكون سببا يرشد من يطلع عليه إلى تذكر النشأة األولى التي دعانا
هللا عز وجل لتذكرها بعد أن نسيها األعم األغلب بسبب االنشغال بالدنيا وما فيها
والغفلة عن هللا سبحانه وتعالى.
هيكلية البحث:
ألجل إثبات عالم الذر وبيان ما حصل فيه ،ضم البحث خمسة فصول وكل فصل
ضم مباحث رئيسية ومواضيع فرعية :
وابتدأت البيان بتوطئة في بيان معنى الذر.
ثم الفصل األول :وخصص لالستدالل على إثبات عالم الذر بأدلة من الثقلين،
وضم مبحثين:




املبحث األول :االستدالل باآليات القرآنية .وذكرت ثالثة عشر آية تدل على
عالم الذر مع ذكر ما يفسرها من كالم العترة الطاهرة.
املبحث الثاني :االستدالل بالروايات .وذكرت فيه تواتر الروايات ومبالغتها
في الحديث عن عالم الذر ثم ذكرت أقوال بعض العلماء املثبتين له.

الفصل الثاني :بعد أن ثبت عالم الذر بأدلة من الثقلين ،جعلت موضوع الفصل
الثاني :هل يمكن للعقل إثبات عالم الذر أو نفيه؟ حيث وجدت أن النافين لعالم الذر
والقائلين بعدم وجوده استندوا إلى عقولهم وآرائهم وحاكموا بها النصوص ،وألجل الرد
عليهم وبيان وقوعه في الخطأ تعرضت لبيان معنى العقل ومدار حجيته وبيان انه ميزان
يفتقر إلى األوزان القياسية الحقيقة وليس وزنأ قياسيا للحقائق ،ثم ذكرت أقوالهم
وإشكاالتهم مع الرد عليها .فضم مبحثين:



املبحث األول :في بيان معنى العقل وحجيته.
املبحث الثاني :أدلة النافين لعالم الذر.
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الفصل الثالث :بعد أن أثبتنا عالم الذر في الفصل األول ودفع شبهات املنكرين له
في الثاني ،خصص هذا الفصل للبحث عن الخلق في عالم الذر ،وبيان كيفية خلق نفس
ً
ابتداء من رفع طينته وتصويره وحتى نفخ الروح فيه .وقدمت
أبينا آدم (عليه السالم)
لهذا املبحث توطئة في بيان أن عالم الذر من عوالم امللكوت وان موقعه في السماء األولى
وليس في عالم الدنيا كما ظنه البعض.
الفصل الرابع :خصص للبحث عن كيفية خلق حواء (عليها السالم) في عالم الذر،
وخلق ذرية آدم (عليه السالم) مع ذكر األقوال في املسألة ومناقشتها وبيان القول
الصحيح .فضم مبحثين رئيسين:



املبحث األول :خلق نفس حواء.
املبحث الثاني :خلق انفس الذرية (بني آدم).

الفصل الخامس :وبعد إثبات خلق اإلنسان وكيفيته في الذر خصص هذا الفصل
َ
املمتحنين وبيان علته
للبحث عن إثبات حصول االمتحان في عالم الذر الذي نسيه اغلب
والغاية منه ونتائجه ،وقدمت له توطئة في بيان معنى االمتحان .وقد ضم هذا الفصل
مبحثين:



املبحث األول :بيان األقوال في امتحان الذر ومناقشتها.
املبحث الثاني :بيان امتحان الذر.

وبانتهاء هذه املباحث يكون بحث (النشأة األولى) قد انتهى وفي نهايته لم يبق سوى
أمرين:
 -1خاتمة تعرضت فيها لبيان أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث
وخالصته.
 -2مصادره .وقد اعتمدت على مصادر تعد من اهم املصادر املعتمدة عند
املسلمين.
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ً
وال يفوتني أن أقف شاكرا للمعلم اإللهي السيد احمد الحسن (عليه السالم) إذ
أدين له بكل كلمة حق دونتها في هذا البحث ،فلواله ما كنت ألكتب وأستدل وأناقش
وأستنتج ما انتهيت إليه في بحثي هذا الذي أبتغي به رضا هللا تبارك وتعالى.
ً
وأسال هللا سبحانه وتعالى أن يتقبله بقبول حسن ويجعله خالصا له ويكتبه
برحمته كمحاولة لبيان النشأة األولى املنسية التي دعانا سبحانه لتذكرها ،وليسهم هذا
البحث في تنبيه الغافلين عن العهد وامليثاق املأخوذ عليهم بوالية خير خلق هللا محمد وآل
محمد (عليهم السالم) وعدم تكرار الفشل والتقصير الحاصل في االمتحان السابق،
ولتكون نتيجة االمتحان الثاني في الدنيا هي الرقي نحو الكمال الحقيقي وبناء إنسانية
اإلنسان التي بها تحيى الروح في عوالم النور وترقى في درجات الكمال.

ونورد فيها أمور ثالثة:
1ـ معنى الذر لغة:
نذكر بعض كلمات اللغويين في بيان معنى الذر ،ومنها:
قال الفراهيدي (الذر :صغار النمل .والذر مصدر ذررت وهو أخذك الش يء بأطراف
أصابعك تذره ذر امللح على الخبز) (.)1
وقال الجوهري( :الذر :جمع ذرة ،وهي أصغر النمل ،ومنه سمى الرجل ذرا ،وذرية
الرجل :ولده) (.)2
َ
َ َ .
َ
الخلق في
وقال ابن منظور( :الذر :النمل األحمر الصغير ،واحدتها ذرة ..وذر هللا
َ
ُ ُ .
َ َ
األرض :نش َر ُهم والذ ِّرية ف ْع ِّلية منه ،وهي منسوبة ِّإلى الذ ِّر الذي هو النمل الصغار ،وقوله
َ
ُ ُ
ْ َ َ َ
ُ
تعالىِّ :وإذ أخذ َرب َك من بني آدم من ظهورهم ذ ِّري ِّاتهم؛ وذ ِّرية الرجلَ :ول ُده ،والجمع
الذ َ اري والذ ي ُ
ات) (.)3
ِّر
ر ِّ
وقال الرازي( :الذر جمع ذرة وهي أصغر النمل ومنه سمي الرجل ذرا وكني أبو ذر
وذرية الرجل ولده والجمع الذراري والذريات وذر الحب وامللح والدواء فرقه) (.)4

1ـ كتاب العين؛ أبي عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي .تحقيق :الدكتور مهدى املخزومي ،الدكتور إبراهيم السامرائي.
املطبعة والناشر :مؤسسه دار الهجرة .الطبعة :الثانية  1410ه .ج 8ص.175
2ـ تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجوهري .تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار .الطبعة :الرابعة 1407ه.
املطبعة والناشر :دار العلم للماليين  -بيروت .ج 2ص.663
3ـ لسان العرب .تأليف :أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري .نشر أدب الحوزة قم  -ايران.
الطبعة األولى  1405ه .ج 4ص.304
4ـ مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي .ضبطه وصححه :احمد شمس الدين .مطبعة :دار الكتب
العلمية بيروت  -لبنان .الطبعة األولى  1415ه  1994 -م .ص.122
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َ ً ََ
ْ ُ
ََ ُ َ
الخ ْل َق َ
كج َعل َيذ َرؤهم ذ ْرأ :خلق ،والش َيء :كث َره .قال هللا
وقال الزبيدي( :ذرأ هللا
َ
َ َ
ْ ُ ُ
تعالى َ"يذ َرؤك ْم فيه" أي ُيك ِّث ُركم به ومنه اشتقاق لفظ الذ ِّرية ...الذ ِّر بمعنى التفريق ،ألن
َ
َ
هللا تعالى ذر ُهم في األرض) (.)1
والخالصة مما تقدم :أن معنى الذر لغة يدور بين الصغر والتفريق أي تفريق الذرية
على صغرهم.
 .2معنى الذر اصطالحاً:
إن عالم الذر الذي يمثل النشأة األولى للنفس اإلنسانية من العوالم التي سبقت
ً
عالم الدنيا وجودا وملعرفته البد من الرجوع إلى الثقلين ،ومن دون الرجوع لهما ال يمكن
معرفة كنهه والوقوف على حقيقته ،إذ ال يمكن للعقل الوقوف على حقيقته واإلحاطة به
مذكر يرشدنا إلى
ومعرفة تفاصيل ما حصل فيه ،ألنه عالم غيبي بالنسبة لنا ،يحتاج إلى ِّ
تذكره ومن دونه يبقى ذلك العالم في طي النسيان .وعليه فمعرفة عالم الذر اصطالحا
تعني الرجوع للذكر الكريم وأهله (عليهم السالم).
وعند الرجوع للثقلين ومطالعة النصوص الدينية التي ذكرت عالم الذر وما جرى
فيه من خلق وتكوين وامتحان وتدوين واخذ مواثيق على بني آدم أجمعين ...الخ ،يتضح
للباحث أن الكالم عن عالم سابق لنشأة عالم الدنيا متقدم عليه رتبة وخلقا .فيه ذرأ
هللا انفس آدم وبنيه فـ (حقيقة عالم الذر :أنه عالم األنفس) ( .)2حيث يمثل النشأة األولى
للنفس اإلنسانية في السماء األولى أو سماء األنفس حيث خلق هللا انفس الناس فيه
حيث (إن هللا سبحانه وتعالى خلق الناس أول ما خلقهم في عالم الذر (السماء األولى أو
سماء األنفس) ،وفي هذه السماء كانت هذه األنفس اإلنسانية) (.)3

1ـ تاج العروس من جواهر القاموس؛ الزبيدي الحنفي .دراسة وتحقيق :علي شيري .مطبعة :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع 1994 .م  1414 /ه .ج 1ص.156
2ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن .الطبعة الثالثة  1431هـ  2010 -م .تحقيق :اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي .ج2
ص 62سؤال .63
3ـ عقائد اإلسالم ويليه يسألونك عن الروح؛ السيد احمد الحسن .تحقيق :اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي .الطبعة
األولى سنة 1437هـ  2016 -م .ص.276
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وإنما سمي بعالم الذر الن هللا ذرأ ذرية آدم أي أخرجهم ونشرهم .أو النهم كانوا
كالذر أي لكثرتهم أو لصغرهم .واالحتماالت كلها واردة.
وتسمية ذلك العالم بعالم الذر ،من اكثر ما اشتهر إطالقها عليه بين املتكلمين
واملفسرين واملحدثين وهي مأخوذة من قوله تعالىَ " :وإ ْذ َأ َخ َذ َرب َك ِّم ْن َبني آدم ِّم ْن ُظ ُ
ور ِّه ْم
ه
ِّ
ِّ
ِّ
ُ َُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َْ ُ ْ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ
َ
َ
ذ ِّريتهم وأشهدهم على أنف ِّس ِّهم ألست ِّبرِّبكم قالوا بلى ش ِّهدنا أن تقولوا يوم ال ِّقيام ِّة ِّإنا
ُ
َ َ
كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" (.)1
كما أن هذه التسمية وردت في العديد من الروايات التي تبين امتحان الخلق في
ذلك العالم وكيف ذرأهم هللا تعالى منها :ما روي (عن الحسين بن نعيم الصحاف قال:
سألت الصادق (عليه السالم) عن قوله( :فمنكم كافر ومنكم مؤمن) ،فقال( :عرف هللا
إيمانهم بواليتنا وكفرهم بتركها يوم اخذ عليهم امليثاق وهم في عالم الذر .)2( )..
وفي عالم الذر خلق هللا أول نفس إنسانية وهي نفس أبينا آدم (عليه السالم) خلقها
من الطينة املرفوعة من األرض والتي حوت كل ما فيها وبث فيها الروح فتكونت النفس
اإلنسانية آلدم (عليه السالم) .فـ (هللا سبحانه وتعالى بدأ خلق آدم في السماء األولى
(سماء األنفس) حيث ُ(رفعت طينة آدم من األرض إلى السماء األولى (عالم الذر) ،ثم بث
َ
ُ َ
روح اإليمان فيها فتكونت النفس اإلنسانية األولى) ( )3قال تعالى" :ال ِّذي أ ْح َس َن كل ش ْي ٍء
َخ َل َق ُه َو َب َد َأ َخ ْل َق ْاإل َ
نس ِّان ِّمن ِّط ٍين" (.)4
ِّ
وبعد أن تكونت النفس اإلنسانية األولى نفس آدم (عليه السالم) خلق هللا تعالى
منها بقدرته نفس أمنا حواء (عليها السالم) فتكونت النفس اإلنسانية الثانية( .وهكذا
تكونت النفس اإلنسانية األولى من طينة آدم املرفوعة والروح التي بثت فيها ،ثم أخذت
من هذه النفس اإلنسانية األولى نفس أخرى شقت منها بقدرة هللا سبحانه ،وهذه هي
النفس اإلنسانية الثانية أو نفس حواء (عليها السالم) زوج آدم (عليه السالم) قال تعالى:

1ـ األعراف.172 :
2ـ تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم القمي .تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب املوسوي الجزائري .الطبعة :الثالثة .سنة
الطبع :صفر  .1404الناشر :مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم – ايران .ج 2ص.371
3ـ عقائد اإلسالم .السيد احمد الحسن :ص.266
4ـ السجدة.7 :
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ََ
َََ ُ
ْ
ُ ُ ْ َ ُ ُ
َ َ َ
س َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِّم ْن ُه َما
"يا أيها الناس اتقوا ربكم ال ِّذي خلقكم ِّمن نف ٍَ
ً
ْ
ً َ ً
َ َ َ َ ُ
َ ُ َ
ان َعل ْيك ْم َر ِّقيبا") (.)1
ِّر َجاال ك ِّثيرا َو ِّن َساء َوات ُقوا الل َه ال ِّذي ت َساءلون ِّب ِّه َواأل ْر َح َام ِّإن الله ك
ثم منهما خلق هللا انفس ذريتهما فذرأ ونشر الذرية منهما فخرجوا كالذر.
وفي عالم الذر بعد خلق األنفس اإلنسانية ،امتحن هللا آدم وذريته حينما كانوا
ً
ُ َ
انفسا في السماء األولى وقبل نزولهم لعالم الدنيا وخلقهم فيه ،والدليل األساس املستند
ُ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم
َعليه في إثبات َامتحان َالذر هو قوله تعالى" :وِّإذ أخذ رب َك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
َ
ْ
َ ُ
ُ
ْ
ُ َ ُ َ َ َ
َ ْ
َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن
ُ
َ َ
َهذا غا ِّف ِّل َين" (( .)2ثم أخرجت أنفس الذرية من أنفس آدم وذريته وامتحنهم هللا في ذلك
ْ
العالم ،وكان هذا هو االمتحان األول الذي سبق االمتحان في هذا العالم الجسمانيَ " :وِّإذ
َ َ
ََ
ُ َ ُ ْ َ
ُ
َ ْ
َ َ َ َ َ
َ
ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى
أخذ رب َك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ْ
َ ُ ْ
ُ
َ َ
َ َ
ش ِّه ْدنا أن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين") (.)3
وقد وردت الكثير من الروايات التي تثبت وقوع االمتحان في الذر وتبين معناه
وحقيقته ،سواء التي وردت في بيان تفسير اآلية الكريمة املتقدمة أو التي وردت في مقام
بيان االمتحان في ذلك العالم.
ْ َ َ َ
(عن زرارة قال سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قوله تعالىَ " :وِّإذ أخذ َرب َك ِّم ْن
ُ َ ُ َ َ َ َ
ََ
ُ
َ ْ
َ َْ
َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن
ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ
ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" قال :اخرج هللا من ظهر آدم ذريته إلى يوم
القيامة فخرجوا وهم كالذر فعرفهم نفسه وأراهم نفسه ولوال ذلك ما عرف أحد ربه
ُ ْ
َ َ َ ْ َْ َ َ ُ
ْ ََ َ
ََ ْ ََْ
ض ل َي ُقولن الل ُه ق ِّل ال َح ْم ُد ِّلل ِّه
ات واألر
وذلك قوله تعالى{ :ول ِّئن َسألت ُه ْم َمن خلق السماو ِّ
ََْ َ َ َ
َب ْل أكث ُر ُه ْم ال َي ْعل ُمون") (.)4

1ـ عقائد اإلسالم .السيد احمد الحسن :ص.264
2ـ األعراف.172 :
3ـ عقائد اإلسالم .السيد احمد الحسن :ص.264
4ـ الفصول املهمة في أصول األئمة .الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي .تحقيق وإشراف :محمد بن محمد الحسين
القائيني الناشر :ملؤسسة معارف إسالمي إمام رضا (ع)  1418ه .ج 1ص.423
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ثم اخذ هللا إقرارهم وشهادتهم واستودعها عند حجر العهد وامليثاق الذي يرمز له
الحجر األسود املوجود في ركن الكعبة املشرفة في هذا العالم ليذكر الناس بعالم العهد
وامليثاق.
َ
ال ُق ْل ُت َألبي َع ْبد الله (عليه السالم) :ل َم ُجع َل ْ
اس ِّت َال ُم ْال َح َجر؟ َف َق َ
(عن ْال َح َلبي َق َ
ال:
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اق َبني آدم َد َعا ْال َح َج َر م َن ْال َجنة َف َأ َم َره َف ْال َت َق َم ْامل َيث َ
َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ
اق
ِّ
ِّ
ِّ
ِّإن الله عز وجل حيث أخذ ِّميث ِّ
ْ َ َ ُْ َ
َ
ف ُه َو َيش َه ُد ِّمل ْن َوافاه ِّبامل َواف ِّاة) (.)1
ومن ثم طويت صفحة االمتحان في عالم الذر والنشأة األولى لألنفس (وكان هذا هو
االمتحان األول الذي سبق االمتحان في هذا العالم الجسماني) (.)2
ً
ً
هذا هو (باختصار) عالم الذر .وهو (عالم حقيقي وليس وهميا وال افتراضيا) (.)3
وفيه تفاصيل أخرى يأتي التعرض لها في مطاوي البحث بحول هللا وقوته.
3ـ تسميات أخرى لعالم الذر:
عالم الذر؛ هكذا اشتهر اطالق هذا االسم عليه ،إال أن له عدة تسميات أخرى
وردت في كتاب هللا وروايات أهل البيت (عليهم السالم) نذكر منها:ـ
1ـ النشأة األولى:
َََ ْ َ ُْ ُ ْ ََ ُْ
األ َولى َف َل ْوَال َت َذك ُر َ
ون" (.)4
وهذه التسمية وردت في قوله تعالى" :ولقد ع ِّلمتم النشأة
وتمثل النشأة األولى العالم األول من عوالم الظلمة الثالث أو عوالم قوس النزول.
وهي أول نشأة للنفس اإلنسانية حيث إن األنفس خلقت في عالم الذر ،وفيها جرى
ً
االمتحان واخذ العهد وامليثاق ،ولكن األعم األغلب نسيها وال يتذكر منها شيئا.
1ـ الكافي؛ الشيخ محمد بن يعقوب الكليني .صححه وعلق عليه :علي أكبر الغفاري .الطبعة :الخامسة .سنة  1363ش.
املطبعة :چاپخانه حيدري .الناشر :دار الكتب اإلسالمية  -طهران – ايران .ج 4ص.184
2ـ عقائد اإلسالم .السيد احمد الحسن :ص.265
3ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 2ص.61
4ـ الواقعة.62 :
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2ـ عالم األنفس:
َ
ََْ
َْ
وقد ورد ذكره في قوله تعالى" :ن ُسوا الل َه فأن َس ُاه ْم أن ُف َس ُه ْم" (.)1
وقال في بيان معنى اآلية اإلمام احمد الحسن (عليه السالم)( :فإنها في عالم الذر
نزلت وإياه عنت) (.)2
ً
وقال أيضا( :وحقيقة عالم الذر :أنه عالم األنفس .)3( )..
حيث إن انفس آدم وبنيه خلقت في عالم الذر فحقيقة عالم الذر انه عالم األنفس.
3ـ عالم األظلة:
وهذه التسمية وردت في عدة روايات منها:
(عن بكير قال :قال أبو جعفر (عليه السالم) :إن هللا إذا أخذ ميثاق شيعتنا بالوالية
لنا وهم ذر يوم اخذ امليثاق على الذر باإلقرار له بالربوبية وملحمد صلى هللا عليه وآله
بالنبوة ،وعرض هللا على محمد وآله السالم أئمته الطيبين وهم أظلة ،قال :وخلقهم من
الطين التي خلق منها آدم ،قال :وخلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام ،وعرض
عليهم وعرفهم رسول هللا صلى هللا عليه وآله [و] عليا ونحن نعرفهم في لحن القول) (.)4
ولعل املراد بالظل الشخص نفسه ،أو البدن املثالي الذي يعيش فيه اإلنسان في
ذلك العالم بالقياس إلى البدن املادي ،أو أن األنفس ظل األرواح أو الحتمال آخر.
4ـ عالم العهد وامليثاق:

1ـ الحشر.19 :
2ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 2ص 62سؤال .63
3ـ املصدر نفسه :ص.62
4ـ تفسير العياش ي؛ محمد بن مسعود العياش ي .تحقيق :الحاج السيد هاشم الرسولي املحالتي .الناشر :املكتبة العلمية
اإلسالمية  -طهران .ج 1ص.180
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وذلك ألن هللا سبحانه حينما أشهد بني آدم على انفسهم وأخذ منهم العهد وامليثاق
على توحيده ووالية محمد وآل محمد (علهم السالم) وخلفاءه من األنبياء واملرسلين ثم
استودع شهادتهم عند امللك أو الحجر صاحب العهد وامليثاق.
عن الحلبي ،قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم)( :لم جعل استالم الحجر؟
فقال :إن هللا عز وجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم
امليثاق فهو يشهد ملن وافاه باملوافاة) (.)1
5ـ عالم األشباح:
كما ورد التعبير عن ذلك في عدة روايات منها:
(عن ابن محبوب ،عن أبي زكريا املوصلي  ،عن جابر ،عن أبي جعفر ،عن أبيه،
عن جده عليهم السالم ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال لعلي عليه السالم :أنت
ً
الذي احتج هللا بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحا فقال لهم :ألست بربكم؟
قالوا :بلى ،قال :ومحمد رسولي؟ قالوا :بلى ،قال :وعلي أمير املؤمنين؟ فأبى الخلق جميعا
استكبارا وعتوا عن واليتك إال نفر قليل ،وهم أقل األقلين ،وهم أصحاب اليمين) (.)2
وقد تطلق عليه تسميات أخرى غير ما ذكرناه استنادا إلى التعابير الواردة في
الروايات التي تكلمت عن عالم الذر أو ملا اصطلحوا عليه من مفردات وألفاظ.
وهذه التسميات املتعدد لعالم الذر مع إطالقها يراد بها عالم الذر إال مع وجود
قرينة تحدد استعمال اللفظ في معنى آخر.
وحينما نقول عالم الذر يعني هو النشأة األولى وهو عالم األنفس وو ..ألفاظ
متعددة تدل على معنى واحد.

1ـ الكافي؛ الكليني :ج 4ص.184
2ـ بحار األنوار؛ محمد باقر املجلس ي .تحقيق :يحيى العابدي .الطبعة :الثانية املصححة .سنة الطبع 1983 - 1403 :م.
الناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان .ج 26ص.272

وفيه مبحثان:



املبحث األول :االستدالل باآليات القرآنية.
املبحث الثاني :االستدالل بالروايات.

إن الكالم عن عالم الذر من األمور العقائدية والطريق الحق الذي نسلكه في إثباته
هو اتباع الثقلين الكتاب الكريم والعترة ففيهما تبيان لكل ش يء وقد امرنا هللا تبارك
ين َآ َم ُنوا الذ َ
وتعالى بتولي هللا والرسول وآله "إن َما َولي ُك ُم الل ُه َو َر ُس ُول ُه َوالذ َ
ين ُي ِّق ُيمو َن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُْ َ َ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
الصالة َو ُيؤتون الزكاة َو ُه ْم َر ِّاك ُعون* ومن يتول الله ورسوله وال ِّذين آمنوا ف ِّإن ِّحزب الل ِّه
َْ َ
ُه ُم الغ ِّال ُبون" ( ،)1وأوصانا الرسول األعظم (صلى هللا عليه وآله) باتباع الثقلين ،فقد
تواتر نقل حديث الثقلين عنه (صلى هللا عليه وآله) أنه قال( :إني تارك فيكم الثقلين
كتاب هللا وعترتي أهل بيتي وهما الخليفتان من بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي
الحوض) (.)2
1ـ املائدة.56 -55 :
ي
ق
2ـ كمال الدين وتمام النعمة؛ الشيخ الصدو  .تصحيح وتعليق :علي أكبر الغفار  .املطبعة والناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي
التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة .سنة الطبع :محرم الحرام 1405هـ .ص.64
الغدير؛ الشيخ األميني .الطبعة :الرابعة .املطبعة والناشر :دار الكتاب العربي  -بيروت  -لبنان .سنة الطبع 1977 :م .ج1
ص.176
مسند أحمد؛ أحمد بن حنبل .املطبعة والناشر :دار صادر  -بيروت  -لبنان .ج 3ص.14
املستدرك على الصحيحين؛ الحاكم النيسابوري .طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الشريفة .بإشراف د .يوسف عبد الرحمن
املرعشلي .دار املعرفة .بيروت – لبنان .ج 3ص.148
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ً
ً
ولعل من املعلوم أن عالم الذر ال سبيل إلى إثباته عقليا أو تجريبيا ،والسبيل
الوحيد إلثباته هو النصوص الواردة في القرآن الكريم ،وأحاديث الطاهرين (عليهم
السالم) بوصفهم الناطقين عن هللا سبحانه ،لذلك سينتظم الفصل في مبحثين هما:



األول :االستدالل باآليات القرآنية.
الثاني :االستدالل بالروايات.

يعد عالم الذر من األمور العقائدية ،التي ال تثبت إال بنص قرآني قطعي الداللة ،أو
روائي قطعي الصدور والداللة ،ولذا سيستند البحث في استدالله إلى النصوص القرآنية
املحكمة ،والروايات الصادرة عن الطاهرين (عليهم السالم).
وفي هذا املبحث سنتعرض لآليات القرآنية التي تكلمت عن عالم الذر مستدلين بها
ليثبت املطلوب .هذا من جهة .ومن جهة أخرى :ال نكتفي بذكر اآلية فقط ،بل نعضدها
بالروايات التي تحكمها وتفسرها وتبين املراد منها.
ً
واعتمادنا االستدالل بهذه الطريقة خوفا من الوقوع في محذور تفسير القرآن
بالرأي ،وهو منهي عنه .وكي ال يعترض علينا بان اآليات التي نستدل بها متشابهة وان
القران حمال وجوه فال ندري أي وجه عنت اآلية .كما أن القرآن يعرفه من خوطب به
وهم أهل البيت (عليهم السالم) حيث ال يفترق عنهم فهم األعلم بتفسيره وتأويله ومحكمه
ومتشابهه.
ُ
والنصوص القرآنية الدالة على إثبات عالم الذر كثيرة منها ما ذكر فيها عالم الذر
ُ
صراحة ومنها ما ذكر فيها موقف حصل في الذر ومنها ما أشارت إليه .وسنوردها على
ً
شكل أدلة فنذكر بعضا منها:
الدليل األول :آية االمتحان وأخذ العهد وامليثاق من بني آدم.
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ُ
َ ْ
َ َْ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم
قال تعالى" :وِّإذ أخذ رب َك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ََ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ
ُ َ ُ َ َ َ
أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" (.)1
وتعد هذه اآلية من اآليات الصريحة في إثبات عالم الذر وقد استدل بها كل من
اثبت وجود عالم الذر ( ،)2وناقش فيها كل من شكك فيه أو انكره ( ،)3فعليها مدار بحثهم
عن عالم الذر.
ُ
وهي بظاهرها تؤكد خلق بني آدم في عالم غير عالم الدنيا ،عالم خلقت فيه
األنفس قبل األبدان وجرى عليها االمتحان وأخذ الشهادة على من جرى عليهم االمتحان
وتم حفظها عند صاحب العهد وامليثاق.
فهذه اآلية تدل على إثبات وجود عالم الذر من عدة جهات:
الجهة األولى :اخذ الذرية من ظهور بني ادم ،واألخذ من بني آدم يعني األخذ من آدم
املفسرة لآلية
(عليه السالم) ألنه من نفسه خلقت انفس ذريته  ،كما أن الروايات
ِّ
تبين أن األخذ كان من آدم .يعني أن اآلية تتكلم عن بداية خلق آدم وذريته
الكريمة ِّ
فالذرية خلقت من نفس آدم ونفس آدم خلقت من الطين املرفوع وبث الروح فيه.
الجهة الثانية :انه عالم انفس وليس املراد به عالم األجسام املادي لقوله تعالى:
َ َ
َ ْ
" َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم" واآلية واضحة أنه كان عالم أنفس (.)4
الجهة الثالثة :وجود امتحان لألنفس في عاملها وهذا االمتحان تلخص بسؤال واحد:
ََ
ُ
"أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم" وكان الجواب بنحو مجمل "قالوا بلى" (.)5

1ـ األعراف.172 :
2ـ ُينظر :امليزان في تفسير القران؛ السيد الطباطبائي :ج 8ص .318سعد السعود؛ السيد ابن طاووس .ص .201األمثل في
تفسير كتاب هللا املنزل؛ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي :ج 3ص.630
3ـ ُينظر :تصحيح اعتقادات االمامية؛ الشيخ املفيد :ص .83املسائل السرورية .ص .47االمالي؛ السيد املرتض ى :ج 1ص.20
مجمع البيان؛ الطبرس ي :ج 4ص .389مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي :ج 15ص.398
4ـ ينظر :عقائد اإلسالم؛ السيد احمد الحسن :ص.269
5ـ ينظر :املصدر نفسه.

 24ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ْ
َ َ ُ
َ
ُ
فأشهدهم على انفسهم وقطع عليهم العذر "أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا
َ
غا ِّف ِّل َين" .فاالعتذار يوم الحساب بالغفلة عن االمتحان والشهادة واإلقرار بالربوية
مرفوض.
الجهة الرابعة :شهادة هللا عليهم ومالئكته وخلفائه كما ورد في الروايات وحفظ
هذه الشهادة عند الحجر الذي استودع هللا عنده مواثيق العباد ،والحجر األسود املوجود
في ركن الكعبة املشرفة يرمز له.
هذه داللة اآلية باختصار وسيأتي تفصيل الحديث عنها في مستقبل البحث.
وقد تواترت الروايات من طرق الفريقين التي تبين داللة اآلية على عالم الذر
وكيفية إخراج ذرية آدم ووقوع االمتحان فيه وحفظ مواثيق العباد ،نذكر منها:
( ..عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :إن هللا تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق
ً
ماء عذبا وماء مالحا أجاجا ،فامتزج املاءان ،فأخذ طينا من أديم األرض فعركه عركا
شديدا ،فقال ألصحاب اليمين وهم كالذر يدبون :إلى الجنة بسالم وقال ألصحاب
الشمال :إلى النار وال أبالي ،ثم قال" :ألست بربكم؟ قالوا :بلى شهدنا أن تقولوا يوم
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين" ثم أخذ امليثاق على النبيين ،فقال :ألست بربكم وأن
هذا محمد رسولي ،وأن هذا علي أمير املؤمنين؟ قالوا :بلى فثبتت لهم النبوة وأخذ امليثاق
على أولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير املؤمنين وأوصياؤه من بعده والة أمري
وخزان علمي.)1( )..
(..عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قوله تعالى" :وإذ أخذ ربك من بني آدم من
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى" إلى آخر اآلية قال :أخرج
هللا من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه وأراهم نفسه ،ولوال
ذلك لم يعرف أحد ربه قال :ألست بربكم؟ قالوا :بلى .قال :فان محمدا صلى هللا عليه
وآله وسلم عبدي ورسولي وان عليا أمير املؤمنين خليفتي وأميني) (.)2
1ـ الكافي؛ الشيخ الكليني :ج 2ص.8
2ـ تفسير فرات الكوفي  ،فرات بن إبراهيم الكوفي .تحقيق :محمد الكاظم .الطبعة :األولى .سنة الطبع 1990 - 1410 :م.
الناشر :مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي  -طهران .ص.149
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ْ َ َ َ
(..عن زرارة قال سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قوله تعالىَ " :وِّإذ أخذ َرب َك
ُ َ ُ َ َ َ َ
ََ
ُ
َ ْ
َ َْ
ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن
ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ
ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" قال :اخرج هللا من ظهر آدم ذريته إلى يوم
القيامة فخرجوا وهم كالذر فعرفهم نفسه وأراهم نفسه ولوال ذلك ما عرف أحد ربه
ُ ْ
َ َ َ ْ َْ َ َ ُ
ْ ََ َ
ََ ْ ََْ
ض ل َي ُقولن الل ُه ق ِّل ال َح ْم ُد ِّلل ِّه
ات واألر
وذلك قوله تعالى" :ول ِّئن َسألت ُه ْم َمن خلق السماو ِّ
ََْ َ َ َ
َب ْل أكث ُر ُه ْم ال َي ْعل ُمون") (.)1
ْ َ َ َ
( ..عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السالم عن قول هللا عز وجل " َوِّإذ أخذ
ََ
ُ
ُ
ُ
َ ْ
َْ
َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى" قال
ربك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ثبتت املعرفة ونسوا املوقف وسيذكرونه يوما ولوال ذلك لم يدر أحد من خالقه وال من
رازقه) (.)2
ال ُق ْل ُت َألبي َع ْبد الله عليه السالم ل َم ُجع َل ْ
اس ِّت َال ُم ْال َح َجر َف َق َ
(َ ..عن ْال َح َلبي َق َ
ال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ
ِّ ِّ
ِّ
اق َبني آدم َد َعا ْال َح َج َر م َن ْال َجنة َف َأ َم َره َف ْال َت َق َم امل َيثاقَ
وجل َح ْي ُث َأ َخ َذ م َيث َ
إن الله َعز َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُْ َ
()3
فهو يشهد ِّملن وافاه ِّباملواف ِّاة) .
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
(َ ..ع ْن َأبي َع ْب ِّد الله عليه السالم َق َ
يق ال ِّع َب ِّاد
ال ِّإن الله تبارك وتعالى ملا أخذ موا ِّث
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ
َُْ َ
َ ََ َ ُْ َ ْ
َ
()4
ُ
ْ
َ
َ
وميث ِّاقي تعاهدته ِّلتشهد ِّلي ِّباملواف ِّاة) .
أمر الحجر فالتقمها ِّولذ ِّلك يقال أمان ِّتي أديتها ِّ
( ..عن ابن عباس في قوله "وإذ أخذ ربك من بني آدم  "...اآلية .قال :خلق هللا آدم
وأخذ ميثاقه أنه ربه ،وكتب أجله ورزقه ومصيبته ،ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر
فأخذ مواثيقهم أنه ربهم ،وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم) (.)5
( ..عن ابن عباس في قوله "وإذ أخذ ربك من بني آدم "..اآلية .قال  :ملا خلق هللا آدم
أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر ،ثم سماهم بأسمائهم فقال :هذا فالن بن فالن يعمل
1ـ الفصول املهمة في أصول األئمة؛ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي .تحقيق وإشراف :محمد بن محمد الحسين
القائيني .الناشر :ملؤسسة معارف إسالمي إمام رضا (ع)  1418ه .ج 1ص.423
2ـ علل الشرائع ،الشيخ الصدوق :ج 1ص .117باب علة املعرفة والجحود.
3ـ الكافي ،الكليني :ج 4ص.184
4ـ املصدر نفسه.
5ـ الدر املنثور في التأويل باملأثور؛ عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي .طبعة دار الفكر – بيروت .موقع
التفاسير .ج 3ص.598
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كذا وكذا ،وهذا فالن بن فالن يعمل كذا وكذا ،ثم أخذ بيده قبضتين فقال :هؤالء في
الجنة وهؤالء في النار) (.)1
ً
والروايات الواردة في تفسير هذه اآلية كثيرة جدا فاقت حد التواتر ال يمكن معها
املفسرة
إنكار وجود عالم ذر حقيقي .وبالتالي من خالل داللة هذه اآلية الكريمة والروايات ِّ
لها يثبت وجود االمتحان في عالم الذر ،وثبوت االمتحان فيه هو فرع إثبات وجود عالم
الذر.
الدليل الثاني :اآليات التي ذكرت بداية خلق اإلنسان من الطين.
عند مطالعة اآليات القرآنية والتأمل فيها نجد أنها بينت أن خلق اإلنسان بدأ من
َ ْ َ َ ُ َ ْ َََ ُ ََ ََ َْ َ ْ ْ
اإلن َس ِّان ِّم ْن ِّط ٍين" (.)2
الطين ،قال تعالى" :ال ِّذي أحسن كل ش ي ٍء خلقه وبدأ خلق ِّ
َ ً َ
ُ َ
َََ ُ
ُ َْ
وقال تعالىُ " :ه َو ال ِّذي خلقك ْم ِّم ْن ِّط ٍين ثم ق َض ى أ َجال َوأ َج .ل ُم َس ىمى ِّع ْن َد ُه ثم أن ُت ْم
َ َ َ َْ َ
ََ
ََ
َت ْم َت ُر َ
ون" ( .)3وقال تعالىَ " :ف ْ
اس َت ْف ِّت ِّه ْم أ ُه ْم أشد خل ًقا أ ْم َم ْن خل ْق َنا ِّإنا خل ْق َن ُاه ْم ِّم ْن ِّط ٍين
َ
ال ِّز ٍب" (.)4
هكذا كانت بداية خلق اإلنسان من الطين ،ثم نفخ هللا فيه من روحه  ،وبعد نفخ
ْ َ َ
َ
هللا فيه من روحه امر املالئكة بالسجود له ،قال تعالى" :إ ْذ َق َ
ال َرب َك ِّلل َمال ِّئك ِّة ِّإ ِّني خ ِّال .ق
ِّ
ََ ُ َ
َ َ
َ َ َ ُْ ُ َََ ْ ُ
ُ
َ ()5
ْ
ْ
َ
وحي فقعوا له س ِّاج ِّدين" .
بش ًرا ِّمن ِّط ٍين * ف ِّإذا سويته ونفخت ِّف ِّيه ِّمن ُر ِّ
فهذه اآليات وغيرها واضحة الداللة في أن بداية خلق اإلنسان كان من طين.
وأول إنسان خلق هللا نفسه في عالم الذر هو أبونا آدم (عليه السالم) وامر املالئكة
بالسجود له وبين لهم بانه خلق آدم أول خليفة هلل كان بشرا من الطين وأمرهم بالسجود
له .وحينما تخلف إبليس عن السجود آلدم كان يحتج بانه خير منه ألنه مخلوق من النار

1ـ املصدر نفسه :ج 3ص.598
2ـ السجدة.7 :
3ـ األنعام.2 :
4ـ الصافات.11 :
 .5ص.72 - 71 :
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ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُْ َ َ َ ََ َ
ال أنا خ ْي .ر ِّم ْن ُه خل ْق َت ِّني
وآدم من الطين ،قال تعالى" :قال ما منعك أال تسجد ِّإذ أمرتك ق
َ ََ
ِّم ْن ن ٍار َوخل ْق َت ُه ِّم ْن ِّط ٍين" (.)1
إذن كانت بداية خلق اإلنسان من طين .وهذا ما عبرت عنه بعض الروايات
بالطينة املرفوعة إلى السماء األولى التي تمثل جميع ما في األرض من ماء وتراب ،فعركها
الخالق عركا ثم نفخ فيها من روحه فتكونت نفس آدم (عليه السالم) وهذا ما أوضحته
أخبار الطينة التي تعرضت للخلق في عالم الذر .نذكر منها:
َ
َ َ َ
ْ َْ
ُ َ َ
َ
اس ك ْيف ْاب ِّت َد ُاء الخل ِّق
ال ل ْو َع ِّل َم الن
1ـ (َ ..ع ْن ُز َر َارة َع ْن أ ِّبي َج ْع َف ٍر عليه السالم ق
ْ ً َ ُْ
َ َ َْ َ َ ْ َ ُْ َ ْ َْ َ َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ال ك ْن َم ًاء َعذبا أخل ْق ِّم ْن َك
َما اخ َتلف اث َن ِّان ِّإن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق ق
ُ َ
َ
َْ َ َ َ ُ ْ ً ُ ً َ ُْ
َ َ
َ
اع ِّتي وك ْن ِّملحا أ َجاجا أخل ْق ِّم ْن َك ن ِّاري وأ ْه َل َم ْع ِّص َي ِّتي ثم أ َم َر ُه َما ف ْامت َز َجا
َجن ِّتي وأهل ط
ً ْ َ
َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُْْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُْْ َ ُ َ َ َ
َْ
ض ف َع َركه
ف ِّمن ذ ِّلك صار ي ِّلد املؤ ِّمن الكا ِّفر والكا ِّفر املؤ ِّمن ثم أخذ ِّطينا ِّمن أ ِّد ِّيم األر ِّ
َ
ً َ ً َ َ
َ
َع ْركا ش ِّديدا ف ِّإذا ُه ْم كالذ ِّر َي ِّدبون.)2( )...
2ـ ( ..عن زرارة أن رجال سأل أبا جعفر عليه السالم عن قوله عز وجل وإذ اخذ
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم  ...اآلية .فقال وأبوه يسمع :حدثني أبي أن هللا عز
وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم "عليه السالم" فصب عليها املاء
العذب الفرات وتركها أربعين صباحا ثم صب عليها املاء املالح األجاج فتركها أربعين
صباحا فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركا شديدا فخرجوا كالذر من يمينه
وشماله.)3( )...
3ـ ( ..أتى أمير املؤمنين بيهودي فقال :لم سمي آدم آدم ،وحواء حواء ؟ قال :إنما
سمي آدم آدم ألنه خلق من أديم األرض  ،وذلك أن هللا تبارك وتعالى بعث جبرئيل عليه
السالم وأمره أن يأتيه من أديم األرض بأربع طينات :طينة بيضاء وطينة حمراء ،طينة
غبراء ،وطينة سوداء ،وذلك من سهلها وحزنها ،ثم أمره أن يأتيه بأربع مياه :ماء عذب ،
وماء ملح ،وماء مر ،وماء منتن ،ثم أمره أن يفرغ املاء في الطين ،وأدمه هللا بيده فلم
1ـ األعراف.12 :
2ـ الكافي للكليني :ج 2ص.7
3ـ مختصر بصائر الدرجات؛ الحسن بن سليمان الحلي .الطبعة :األولى .سنة الطبع 1950 - 1370 :م .الناشر :منشورات
املطبعة الحيدرية  -النجف األشرف .ص.151
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يفضل ش يء من الطين يحتاج إلى املاء ،وال من املاء ش يء يحتاج إلى الطين ،فجعل املاء
العذب في حلقه ،وجعل املاء املالح في عينيه ،وجعل املاء املر في أذنيه ،وجعل املاء املنتن
في أنفه ،وإنما سميت حواء حواء ألنها خلقت من الحيوان) (.)1
َ َ َ َ َ
4ـ (َ ..علي ْال َح َلبي َع ْن َأبي َع ْب ِّد الله عليه السالم َق َ
وجل ملا أ َر َاد أ ْن
ال ِّإن الله عز
ِّ ٍ
ِّ ْ ِّ َ ِّ
ُ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ ُ
َْ َ َ َ
َ ُْ َ
َ
َ
الط ِّين ثم قبض قبضة فعركها ثم فرقها ِّفرقتي ِّن ِّبي ِّده ثم
يخلق آدم ع أرسل املاء على ِّ
َ َ َ َ
ذ َرأ ُه ْم ف ِّإذا ُه ْم َي ِّدبون.)2( )..
واالحاديث التي ذكرت بدأ خلق اإلنسان من الطينة املرفوعة إلى السماء األولى
فاقت حد التواتر فيمكن القطع بصدور بعضها على األقل إن لم نقل اغلبها.
وقال السيد احمد الحسن (عليه السالم) في بيان الخلق من الطين املرفوع(ُ :رفعت
طينة آدم من األرض إلى السماء األولى (( )3عالم الذر) ،ثم بث روح اإليمان فيها فتكونت
1ـ غلل الشرائع؛ الشيخ الصدوق .منشورات املكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف 1385 .ه  1966 -م .ج 1ص.12
2ـ الكافي للكليني :ج 2ص.7
3ـ في بيان معنى الرفع قال السيد احمد الحسن( :الرفع :هو العودة خطوة أو أكثر باتجاه املبدأ أو املصدر ،وهذا يعني لو
ً
صورنا اإلنسان  -وكذلك بقية الخلق أيضا  -على أنه تجلي الالهوت في العدم القابل للوجود ،فسيكون لدينا مرتبة معينة
ً
ً
كلما ابتعدنا (معرفيا) عن مصدر التجلي ،وستكون هذه املرتبة املعينة أقل نورا وأكثر ظلمة (العدم الذي يتخللها).
ولنفرض أن عالم املادة الذي فيه أجسامنا مكون من نسبة نور قدرها  %10ونسبة ظلمة (عدم) قدرها  %90وأن كل
ً
ً
ً
خطوة يتقدمها النور باتجاه الظلمة املطلقة (العدم املطلق  -انعدام املعرفة واإلدراك) تمثل رقما واحدا صحيحا ،فيكون
الرفع خطوة واحدة لجسم مادي "كطينة آدم (عليه السالم)" هو عبارة عن نقله إلى العالم املوازي الذي نسبة النور فيه
ً
ً
 %11ونسبة الظلمة (العدم) فيه  %89أي العالم الذي سبقه .والعوالم البد أن تقسم تقسيما مثاليا؛ ألن موجدها مطلق
ً
فالبد أن تكون أقرب ما يمكن للمطلق؛ ألنها تمثل الصادر األول منه (محمد = كل العوالم) .وهذا يعني رياضيا (لتقريب
الفهم) أن شريحة التقسيم هي أصغر ما يمكن تخيله يعني يمكنك أن تتخيل أنه يوجد رقم هو أقرب رقم للصفر ،ولكن ال
ً
يمكنك معرفة هذا الرقم العشري ،فمثال لو قلت إنه ( )0.0001فإن ( )0.00001أصغر منه وهكذا سيستمر األمر إلى رقم
ً
يمكن الجزم بأنه موجود ومعرفة بعض صفاته ولكن ال يمكن معرفته أبدا ،وهذا الرقم لو وضعته في مقام أي قسمة
فسيكون ناتج القسمة هو أقرب ما يكون إلى ما ال نهاية له؛ ألن املقام في القسمة هو أقرب ما يمكن للصفر ،وهذا يعني
ً
ً
ً
ً
أننا لو قدر لنا أن نرى شخصا ُيرفع أمام أعيننا فيمكن أن نراه يختفي تدريجيا أي نرى جسما ثم شبحا ثم يختفي ،وهو في
ً
الحقيقة لم يختف أبدا بل كل ما هناك انتقل إلى عالم موازي لعاملنا وأرقى منه مرتبة باتجاه النور ،أو يمكن أن نقول :إنه
عاد باتجاه املبدأ أو املصدر خطوة أو خطوات بحسب حالة الرفع لذلك الجسم املادي ،وفي كل األحوال فإن مجموع النور
ً
والظلمة أو الوجود وعدم الوجود خارج مصدر النور أو الوجود يساوي صفرا أي ال يوجد ش يء على نحو حقيقي خارج
املصدر.
ً
ً
مثال :لنتصور مصدرا للضوء ،والضوء يتحرك منه باتجاه معين ،وكلما تقدم الضوء خطوة لألمام تكثف بعضه مكونا
ً
ً
ً
غشاء ماديا ويرشح من هذا الغشاء بعض الضوء ،وهكذا أصبح أمام مصدر الضوء عددا من األغشية التي كونها الضوء
نفسه ،ويرشح منها بعض الضوء ،وعدد األغشية هو أقرب ما يمكن إلى ما ال نهاية له ،وبين األغشية فراغ مليء بجسيمات
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َ َ
النفس اإلنسانية األولى ،ثم بثت روح القدس فيه وأمر املالئكة بالسجود له" ،ف ِّإذا
َسو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا َل ُه َساجد َ
ين" ( .)1وهكذا تكونت النفس اإلنسانية
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
()2
األولى من طينة آدم املرفوعة والروح التي بثت فيها) .
فبداية خلق اإلنسان اآلدمي كانت من الطينة املرفوعة إلى السماء األولى وبثت فيها
الروح فتكونت نفس آدم في سماء األنفس وفي عالم الذر.
وهذا يعني أن عالم الذر موجود وثابت فان إثبات رفع الطينة إليه وخلق النفس
اإلنسانية فيه فرع إثبات عالم الذر الذي وقع فيه الرفع والخلق .وبهذا يثبت املطلوب.
الدليل الثالث :اآليات التي ذكرت خلق نفس آدم وزوجته وبنيه.
ََ
َََ ُ
ُ
َ
قال تعالىَ " :يا َأي َها الن ُ
س َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها
اس ات ُقوا َربك ُم ال ِّذي خلقك ْم ِّم ْن ن ْف
ٍ
َ َْ
َ َ َُ َ
َ ْ َ َ َ َ ُْ َ َ ً َ ً َ َ ً َ ُ
األ ْ َح َام إن الل َه َك َ
َ
ان
زوجها وبث ِّمنهما ِّرجاال ك ِّثيرا و ِّنساء واتقوا الله ال ِّذي تساءلون ِّب ِّه و ر ِّ
َ ُ
َعل ْيك ْم َر ِّق ًيبا" (.)3
ُ
َََ ُ ْ ْ َْ
س َو ِّاح َد ٍة ثم َج َع َل ِّم ْن َها َز ْو َج َها.)4( "..
وقال تعالى" :خلقكم ِّمن نف ٍ
اآليات واضحة الداللة وصريحة في أن الخلق خلق انفس وليس مرادها خلق
الجسم املادي ،وحينما يرد خلق األنفس يعني أن الكالم عن عالم األنفس الذي في
السماء األولى وهو عالم الذر.
حيث خلق هللا فيه نفس آدم (عليه السالم) من الطين املرفوع إلى السماء األولى
وبث فيه الروح فتكونت نفس آدم من تركيب طينة ونفخ الروح فيها.

مضادة (عدم املادة) يساوي مجموع مادة األغشية وطاقة الضوء ،أي أن مجموع املادة والطاقة خارج مصدر الضوء
ً
يساوي صفرا أي يمكننا أن نقول :إنه ال يوجد ش يء على نحو الحقيقة خارج مصدر الضوء ).عقائد اإلسالم :ص.263
1ـ الحجر.29 :
2ـ عقائد اإلسالم؛ السيد احمد الحسن :ص.264
3ـ النساء.1 :
4ـ الزمر.6 :
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وقد بين السيد أحمد الحسن (عليه السالم) كيفية وسبب خلق األنفس اإلنسانية
في عالم الذر بقوله( :هللا سبحانه وتعالى بدأ خلق آدم في السماء األولى (سماء األنفس)،
ولكن لكي يكون آدم وذريته مؤهلين للنزول إلى األرض واالتصال باألجساد ،فالبد من رفع
الطينة للسماء األولى وخلق نفس آدم (عليه السالم) وبقية الناس منها ،فهذا أمر
ضروري؛ حيث إن الروح بثت في هذه الطينة املرفوعة وأصبحت هذه الطينة املرفوعة
هي آلة اتصال الروح بالجسد ،فالروح ال يمكن أن تمس الجسد ألنهما في  -ومن  -عاملين
مختلفين وبينهما عوالم ،فكان البد من وجود آلة لها وجود في كل مراتب التدرج والعوالم
بين السماء الجسمانية والسماء األولى وعندما يرفع الجسم يكون له هذه املراتب فله أن
يتحرك ضمن حدودها .وهكذا ،فالطينة التي رفعت (وهي تمثل كل ما في األرض) أصبح
لها هذا املجال في الحركة بين عالمي األجسام واألرواح ،أو لنقل :بين عالم األجسام عند
ً
بداية السماء األولى وصوال للتماس بالسماء الثانية ،أو لنقل :عالم األرواح عند بداية
السماء الثانية (سماء الروح ،والجنة امللكوتية).
ً
أيضا :كانت بداية خلق آدم من طين األرض ومائها؛ لتحمل نفسه التي ستخلق في
السماء األولى ما في األرض من قوة وشهوة تؤهله للتكاثر وللعيش في كل بقعة على األرض
ً
وتؤهله ليهيمن على األرض ،فأخذت املالئكة بأمر من هللا سبحانه شيئا من تراب وماء
األرض ورفع إلى السماء األولى وصب منه جسم آدم اللطيف في السماء األولى ووضع في
الجنة الدنيوية ،أي في نهاية السماء األولى أي في باب السماء امللكوتية (السماء الثانية)،
وهي أولى الجنان امللكوتية تمر عليه املالئكة) (.)1
ثم من نفس آدم خلق هللا نفس حواء .فالنفس الواحدة التي خلق منها زوجها هي
نفس آدم (عليه السالم)( .ومن ثم إن هللا سبحانه وتعالى خلق نفس حواء (عليها السالم)
َََ ُ
ْ
ُ ُ ْ َ ُ ُ
َ َ َ
س
من نفس آدم (عليه السالم) ،قال تعالى" :يا أيها الناس اتقوا ربكم ال ِّذي خلقكم ِّمن نف ٍ
ََ
ْ
ً َ ً
َ ُ َ
َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِّم ْن ُه َما ِّر َجاال ك ِّثيرا َو ِّن َساء َوات ُقوا الل َه ال ِّذي ت َساءلون ِّب ِّه
َ
ً
َ َ َ َ ُ
ان َعل ْيك ْم َر ِّقيبا") (.)2
َواأل ْر َح َام ِّإن الله ك

1ـ عقائد اإلسالم؛ السيد احمد الحسن :ص.266
2ـ املصدر نفسه :ص.268
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وقد وردت عدة روايات تبين أن حواء خلقت من آدم وهذه الروايات أن ورد فيها
تصريح على خلق النفس من النفس فهو املطلوب ،وان ورد فيها أن حواء خلقت من ادم،
فالبد أن يكون فهمنا لها على أن املراد بها أن نفس حواء خلقت من نفس ادم .وفقا
للداللة املأخوذة من اآليات القرآنية فتكون الروايات موافقة ملنطوق اآليات .ومن تلك
الروايات التي البد من حملها على أن املراد خلق النفس ال الجسم:
( ..عن أبي عبد هللا الصادق (عليه السالم) قال« :إن هللا تعالى خلق آدم من الطين
وخلق حواء من آدم) (.)1
( ..عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال  :سميت حواء حواء ألنها خلقت من حي،
قال هللا عز وجل ( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) (.)2
فاإلمام الصادق (عليه السالم) هنا يستدل باآلية الكريمة التي تقدم بيان املراد
منها وهو خلق األنفس وان نفس حواء خلقت من نفس آدم  ،كما وان قوله (عليه
السالم) "سميت حواء حواء ألنها خلقت من حي" يتبين منه أن مراده (عليه السالم) أن
حواء خلقت بعد أن بث هللا الحياة في آدم ومن املعلوم كما تقدم بيانه انه بعد رفع
الطينة وبث الروح فيها تكونت النفس اإلنسانية آلدم ودبت فيها الحياة ،فحواء خلقت
بعد حياة آدم يعني من نفس آدم  .وبذلك تكون داللة الرواية واضحة على املطلوب.
وبذلك يتضح انه من نفس آدم خلقت نفس حواء في عالم الذر.
ومن نفسيهما (آدم وحواء) خلق هللا انفس ذريتهما (ومن ثم أخرج ذريتهما وامتحنهم
ً
ْ
جميعا االمتحان األول في عالم الذر (عالم األنفس) ،وكان االمتحان بسؤال واحدَ " :وِّإذ
َ َ
ََ
ُ
ُ َ ُ ْ َ
َ َ َ
ُ
َ ْ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى
أخذ َرب َك ِّمن َب ِّني آدم ِّمن ظ ُه
ِّ
ْ
َ
َ َ َ َ ُ ْ
ُ
َ َ
َ ْ
ش ِّه ْدنا أن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" واآلية واضحة " َوأش َه َد ُه ْم َعلى

 .1قصص األنبياء؛ قطب الدين الرواندي .تحقيق :غالم رضا عرفانيان اليزدي .الناشر :مجمع البحوث اإلسالمية .الطبعة:
األولى :ص.42
ق
 .2علل الشرائع ـ الصدو  :ج 1ص.16
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َ
أ ُنف ِّس ِّه ْم" أي أنه كان عالم أنفس ،فاملتقدم في االمتحان والفائز في السباق هو من يرى
ً
ً
ويسمع أوال ويجيب أوال) (.)1
ولم تذكر النصوص الدينية أن اخذ انفس الذرية كان بنحو التناكح والتناسل كما
ً َ
في عالم الدنيا " َو َبث ِّم ْن ُه َما ِّر َجاال ك ِّث ًيرا َو ِّن َس ًاء" فعالم األنفس نشأة مختلفة عن نشأة
الدنيا.
وخلق انفس آدم وحواء وذريتهما بهذه الصورة كان في عالم األنفس وهو عالم الذر
الذي وقع فيه امتحان األنفس بعد خلقها .فيثبت بذلك أن عالم الذر الذي هو عالم
األنفس ثابت وموجود.
الدليل الرابع :إن جنة آدم في عالم األنفس.
إن الجنة التي عاش فيها آدم كانت في السماء األولى وهي عالم األنفس (عالم الذر).
ُْ
َ ً
ُ ْ
َ
ْ َ ُ َ
ْ ُ ْ َ َ َ
نت َوز ْو ُج َك ال َجنة َوكال ِّم ْن َها َرغدا َح ْيث ِّشئ ُت َما َوال
قال تعالىَ " :وقل َنا َيا آدم اسكن أ
ْ
َ َ ُ َ
َ
ت ْق َرَبا َه ِّـذ ِّه الش َج َرة ف َتكونا ِّم َن الظ ِّ ِّامل َين" (.)2
ُ ْ
ْ َ َُ َ
ََ
ْ ُ ْ َ َ َ
نت َوز ْو ُج َك ال َجنة فكال ِّم ْن َح ْيث ِّشئ ُت َما َوال ت ْق َرَبا َه ِّـذ ِّه
وقال تعالىَ " :و َيا آدم اسكن أ
َ َ ُ َ
الش َج َرة ف َتكونا ِّم َن الظ ِّ ِّامل َين" (.)3
إن الكالم عن جنة آدم ليس عن عالم اآلخرة ليكون املراد جنة الخلد التي وعدها
ً
هللا لعباده املؤمنين .وأيضا الكالم ليس عن عالم الدنيا ليكون املراد أنها بستان من
بساتينها.
بل كالمنا عن عالم الذر وعالم األنفس الذي يقع في السماء األولى ،فال تكون جنة
آدم من جنان اآلخرة وال من بساتين األرض.

 .1عقائد اإلسالم ـ السيد احمد الحسن :ص.268
2ـ البقرة.35 :
3ـ األعراف.19 :
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ولكن التعبير في بعض الروايات ( )1بانها جنة دنيوية هل يعني أنها في عالم األجسام
وفي هذه الدنيا وعلى هذه األرض املادية؟
ً
كال ،ال يعني ذلك إطالقا؛ الن السماء الدنيا تتكون من جزئين أو مرتبتين (:)2
املرتبة األولى :السماء الجسمانية وهي هذه السماء املادية الجسمانية التي فيها
األجسام واألجرام واألرض التي نعيش فيها.
املرتبة الثانية :السماء األولى وهي سماء األنفس ،وفيها خلقت أنفس آدم وحواء
وذريتهما ،وهي نفسها سماء عالم الذر.
وهنا يراد منها املرتبة الثانية أي عالم األنفس والسماء األولى وفيها جنة ادم.
فجنة آدم ورد التعبير عنها بانها جنة من جنان الدنيا ألنها موجودة في احد جزئي
السماء الدنيا أو مرتبتيها ويراد منها عالم األنفس املحل الذي خلق وعاش فيه آدم قبل
هبوطه إلى األرض ،وانها جنة حقيقية كما وصفها هللا في كتابه وليست من جنان الخلد
وال من جنان األرض ،وتقع في السماء األولى وعالم األنفس وهو عالم الذر الذي خلق فيه
نفس آدم وحواء وذريتهما.
وعاش آدم وحواء في تلك الجنة وأباح هللا لهما األكل من كل ما فيها باستثناء
ُْ
ْ َ ُ َ
ْ ُ ْ َ َ َ
نت َوز ْو ُج َك ال َجنة َوكال ِّم ْن َها
شجرة نهيا عن األكل منها ،قال تعالىَ " :وقل َنا َيا آدم اسكن أ
ْ
َ ً
ُ ْ
َ َ ُ َ
ََ
َرغدا َح ْيث ِّشئ ُت َما َوال ت ْق َرَبا َه ِّـذ ِّه الش َج َرة ف َتكونا ِّم َن الظ ِّ ِّامل َين" (.)3
ْ
َ ْ
ََ ْ ُ
َ
وقال تعالى" :ف ُقل َنا َيا آدم ِّإن َهذا َع ُد ٌّو ل َك َوِّل َز ْو ِّج َك فال ُيخ ِّر َجنك َما ِّم َن ال َجن ِّة
ََ ْ َ َ َ
ََ ْ َ
َ َ َ َ ُ َ
وع ف َيها َوَال َت ْع َرى * َو َأن َك َال َت ْظ َم ُأ ف َيها َوَال َت ْ
س ِّإل ْي ِّه
ض َحى * فوسو
ِّ
فتشقى * ِّإن لك أال تج ِّ

1ـ علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،عن الحسين بن ميسر قال :سألت أبا عبد هللا (عليه
السالم) عن جنة آدم (عليه السالم) فقال :جنة من ج نان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان اآلخرة ما
خرج منها أبدا .الكافي ـ الكليني :ج 3ص.247
2ـ ينظر عقائد اإلسالم ـ السيد احمد الحسن :حاشية ص.272
3ـ البقرة.35 :
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َ
َ
ََََ
َ
ْ
ْ ُْ
َ
َ َ
الش ْي َط ُ
ان َق َ
ال َيا آدم َه ْل أ ُدل َك َعلى ش َج َر ِّة الخل ِّد َو ُمل ٍك ال َي ْبلى * فأكال ِّم ْن َها ف َب َد ْت ل ُه َما
ْ
َ
َ َ
َ َ ْ
َس ْو ُآت ُه َما َوط ِّفقا َيخ ِّص َف ِّان َعل ْي ِّه َما ِّمن َو َر ِّق ال َجن ِّة َو َع َص ى آدم َرب ُه فغ َوى" (.)1
ً
ً
ابتداء
(فاآليات واضحة أن آدم (عليه السالم) لم يكن أرضيا ،ولم يخلق في األرض
ْ
ََ ْ ُ
ََ ْ َ
بل في الجنة في السماء األولى ،وهي غير جنة الخلد "فال ُيخ ِّر َجنك َما ِّم َن ال َجن ِّة فتشقى"،
وهذه الجنة ليست كاألرض التي يمكن أن يجوع فيها اإلنسان ويعرى ويعطش ويضحى
وتؤذيه الشمس والظروف الجوية إذا لم يعمل ويجمع الثمار أو يزرع ويصيد أو يربي
الحيوانات ويتخذ احتياطاته لدفع الضرر ،إذن هي ش يء آخر غير أرض ي) (.)2
ثم بعد أن أكال من الشجرة أخرجهما هللا من الجنة وأهبطهما إلى األرض
الجسمانية (.)3
إذن ،جنة آدم موجودة في عالم األنفس وهو عالم الذر فيثبت أن عالم الذر
موجود.
الدليل الخامس :سجود املالئكة آلدم (عليه السالم) كان في عالم الذر.
ْ َ َ
َ َ
َ
َ
َ ْ
قال تعالى" :إ ْذ َق َ
ال َرب َك ِّلل َمال ِّئك ِّة ِّإ ِّني خ ِّال .ق َبش ًرا ِّم ْن ِّط ٍين ف ِّإذا َسو ْي ُت ُه َون َفخ ُت ِّف ِّيه
ِّ
ََ َ
ُ
َ ()4
ْ
َ
وحي فق ُعوا له س ِّاج ِّدين" .
ِّمن ُر ِّ
إن األمر اإللهي بسجود املالئكة آلدم كان بعد نفخ الروح فيه وقد تقدم إثبات أن
آدم خلق في السماء األولى من الطين املرفوع وبثت فيه الروح فتكونت في عالم األنفس في
السماء األولى وبعد تكوين النفس اإلنسانية آلدم سجدت املالئكة له ،وكان هذا قبل
هبوطه إلى األرض.
فهذه اآلية تدل على أن سجود املالئكة آلدم كان في السماء وليس في األرض ،كان
في عالم األنفس وليس في عالم األجسام.
1ـ طه.121 - 117 :
2ـ عقائد اإلسالم؛ السيد احمد الحسن :ص.270
3ـ سيأتي تفصيل الكالم عن جنة ادم في الفصل الثاني من هذا البحث.
4ـ ص.72 - 71 :
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ً
َ ً
أيضا قوله تعالىَ " :وإ ْذ َ
ْ َْ
قال َرب َك ِّل ْل َمال ِّئ َك ِّة إ ِّني ِّ .
ض خ ِّل َيفة
ويدل عليه
ِّ
ِّ
جاعل ِّفي األر ِّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ َ َ ْ َ
َ َ ْ
َ ْ ُ
الد َ
س لك َ
ماء َو ن ْح ُن ن َسب ُح ب َح ْم ِّدك َو نق ِّد ُ
قال
قالوا أ تجع ُل ِّفيها من يف ِّسد ِّفيها و يس ِّفك ِّ
ِّ
ِّ
َ َ
َ َ َ
ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ َ َ َ َْ
قال أن ِّب ُئو ِّني
ِّإ ِّني أ ْعل ُم ما ال ت ْعل ُمون * َو َعل َم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على املال ِّئك ِّة ف
ُ ُ ْ َ
ُ
هؤالء إ ْن ُك ْن ُت ْم صادق َ
ب َأ ْ
حان َك ال ِّع ْل َم َلنا إال ما َعل ْم َتنا إن َك َأ ْن َت ْال َع ِّل ُ
يم
ب
س
وا
قال
*
ين
ماء
س
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َ
*قال يا آدم َأ ْنب ْئ ُه ْم ب َأ ْسمائه ْم َف َلما َأ ْن َب َأ ُه ْم ب َأسْ
قال َأ َل ْم َأ ُق ْل َل ُك ْم إ ِّني َأ ْع َلمُ
ُ
مائه ْم َ
َ
الح ِّكيم
ِّ
ِّ
َ ِّ َ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َ ْ ْ َ َْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ()1
َ
ْ
ُ
ض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون" .
غ ْي َب الس ِّ
ماوات واألر ِّ
إن امتحان املالئكة في السجود آلدم وإلقاء الحجة عليهم وتعليم آدم إياهم ،لم
يكن في عالم الدنيا بل كان في العالم الذي خلقت فيه نفس آدم وهو عالم الذر ،وبعد
توبتهم اخذ عليهم العهد وامليثاق في ذلك العالم (.)2
وأضف ملا تقدم أن سجود املالئكة آلدم كان قبل هبوطه من الجنة إلى األرض،
وهذا يعني أن السجود له كان وهو في عالم الذر .وبهذا يثبت املطلوب.
الدليل السادس :إن عالم الذر هو النشأة األولى.
َََ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََ ُْ
األ َولى َف َل ْوَال َت َذك ُر َ
ون" (.)3
قال تعالى" :ولقد ع ِّلمتم النشأة
أي كانت نشأة سابقة على نشأتكم في الدنيا ولكنكم ال تتذكرون بسبب غفلتكم
ً
وانغماسكم بالدنيا وانشغالكم بتدبير البدن ،فكان هذا سببا في نسيان نشأتكم السابقة
في عالم الذر.
في بيان داللة اآلية على أن املراد بالنشأة األولى عالم الذر قال السيد احمد الحسن
(عليه السالم)( :النشأة األولى :هي عالم الذر ،وفيها االمتحان األول ،وقد أحاط بها بنو
ً
آدم علما ،ولكنهم ملا جاءوا إلى هذا العالم حجبتهم الكثافة الجسمانية ،ثم شهواتهم
ومعاصيهم وغفلتهم عن ذكر هللا ،واألولياء من األنبياء والرسل والحجج يتذكرون هذه
النشأة ويعرفون أولياءهم فيها ،وكل من كانت فطرته نقية يتذكر هذا العالم السابق،
َ
ََْ
َْ
ويعلم حاله فيه ،ولكن عامة الناس ﴿ن ُسوا الل َه فأن َس ُاه ْم أن ُف َس ُه ْم﴾ .فبسبب غفلتهم عن
1ـ سورة البقرة.33 - 29 :
2ـ ينظر عقائد اإلسالم ـ السيد احمد الحسن :ص.264
3ـ الواقعة.62 :

 36ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ً
هللا واهتمامهم بالعالم الجسماني وانغماسهم في الشهوات ال يتذكرون شيئا عن أنفسهم
والعالم السابق الذي عاشوا فيه وحالهم فيه) (.)1
وكون عالم الذر نشأة أولى ال يعني انه أول العوالم فهو مسبوق بعوالم النور التي
هي اعلى رتبة منه.
وإنما املراد النشأة األولى والخلق األول للنفس اإلنسانية وامتحانها األول وأول
عوالم الظلمة وقوس النزول .وهو العالم املنس ي عند اكثر بني ادم.
وبذلك يتضح بأن النشأة األولى هي نشأة عالم الذر وهو املطلوب.
َ ُ ُ
ضو َن ْامل َيث َ
وفو َن ب َع ْهد الله َوَال َي ْن ُق ُ
اق" (.)2
الدليل السابع :قوله تعالى" :ال ِّذين ي
ِّ
ِّ ِّ ِّ
قد جاء في تفسيرها عن آل محمد (عليهم السالم) بان املراد بامليثاق في اآلية هو
امليثاق املأخوذ على العباد في عالم الذر بوالية محمد وآل محمد.
( ..عن أبي الحسن (عليه السالم) قال ... :ونزلت هذه اآلية في آل محمد ،وما
عاهدهم عليه ،وما أخذ عليهم من امليثاق في الذر من والية أمير املؤمنين واألئمة (عليهم
َ ُ ُ
ضو َن ْامل َ
وفو َن ب َع ْهد الله وال َي ْن ُق ُ
يثاق" اآلية ،ثم ذكر
السالم) بعده ،وهو قوله" :ال ِّذين ي
ِّ
ِّ ِّ
َ َُْ ُ َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ضون ع ْهد الله ِّمن بع ِّد ِّميثا ِّقه" يعني في أمير املؤمنين (عليه
أعداءهم ،فقال" :وال ِّذين ينق
السالم) ،وهو الذي أخذ هللا عليهم في الذر ،وأخذ عليهم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
بغدير خم ثم قالُ " :أول ِّئ َك َل ُه ُم الل ْع َن ُة َول ُه ْم ُس ُ
وء الد ِّار") (.)3
وبهذا يتضح داللة اآلية على وجود عالم الذر وهو املطلوب.
َ َ َ َ ْ
َ
ْ
َ َ ُ
الدليل الثامن :قوله تعالى" :ف َما كانوا ِّل ُيؤ ِّم ُنوا ِّب َما كذ ُبوا ِّب ِّه ِّم ْن ق ْب ُل كذ ِّل َك نط َب ُع
َع َلى ُق ُلوب ْاملُ ْع َتد َ
ين" (.)4
ِّ
ِّ
1ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 3ص.176
2ـ الرعد.20 :
3ـ البرهان في تفسير القرآن؛ السيد هاشم الحسيني البحراني .تحقيق :قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة – قم .ج3
ص.246
4ـ يونس.74 :
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والذي كذبوا به من قبل هو الوالية حينما امتحنهم هللا بها في عالم الذر ،وكذلك
كذبوا بها في عالم الدنيا .فالتكذيب القبلي بها كان في االمتحان األول حين اخذ العهد
وامليثاق على العباد.
(في تفسير علي بن إبراهيم قال :ال يؤمنون في الدنيا بما كذبوا في الذر .وهو رد على
من أنكر امليثاق في الذر األول .ثم قال حدثني أبي عن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي
ُ
َ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم
عبد هللا (عليه السالم) في قوله" :وِّإذ أخذ ربك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
 "...اآلية قلت معناه كان هذا ثم ثبت املعرفة ونسوا املوقف وسيذكرونه ولو ال ذلك لم
يدر أحد من خالقه ورازقه فمنهم من أقر بلسانه في عالم الذر ولم يؤمن في قلبه فقال
هللا تعالى" :فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل") (.)1
فتكون اآلية دالة على وجود عالم الذر.
ُ ُْ َ
َ َ
الدليل التاسع :قوله تعالىَ " :هذا ن ِّذ .ير ِّم َن النذ ِّر األولى" (.)2
هذه اآلية تدل على وجود منذرين في مرحلة متقدمة على عالم الدنيا عبر عنها
باألولى أي النشأة األولى ،كان فيها النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) من النذر األولى ،وال
يمكن تفسير اآلية بعالم الدنيا الن النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) آخر األنبياء املنذرين
فيها ،واآلية قالت األولى .فمحمد من النذر األولى في النشأة األولى وفي عالم الذر ،أما في
عالم الدنيا فكان النبي الخاتم (صلى هللا عليه وآله).
( ..عن علي بن أسباط بن علي بن معمر عن أبيه قال سألت أبا عبد هللا (عليه
ُ ُْ َ
َ َ
السالم) عن قول تعالىَ " :هذا ن ِّذ .ير ِّم َن النذ ِّر األولى" قال( :إن هللا تبارك وتعالى ملا ذرأ
الخلق في الذر األول فأقامهم صفوفا وبعث هللا محمدا فآمن به قوم و أنكره قوم فقال
ُ ُْ َ
َ َ
هللاَ " :هذا ن ِّذ .ير ِّم َن النذ ِّر األولى" ،يعني محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم تسليما) حيث
دعاهم إلى هللا عزو جل في الذر األول) (.)3

1ـ تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم القمي .تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب املوسوي الجزائري .الطبعة :الثالثة .سنة
الطبع :صفر  .1404الناشر :مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم  -ايران .ج 2ص.372
2ـ النجم.56 :
3ـ البرهان في تفسير القران :ج 5ص.210
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وبهذا يتضح داللة اآلية على وجود عالم الذر.
َََ ُ َ ُ َ
ُ ْ
الدليل العاشر :قوله تعالىُ " :ه َو ال ِّذي خلقك ْم ف ِّم ْنك ْم كا ِّف .ر َو ِّم ْنك ْم ُمؤ ِّم .ن َوالل ُه ِّب َما
َ ُ َ
ت ْع َملون َب ِّص .ير" (.)1
فقد علم هللا إيمانهم وكفرهم في عالم الذر حين امتحنهم واخذ عليهم امليثاق ،فمن
أن خلقهم من نفس واحدة علم حالهم.
(..عن الحسين بن نعيم الصحاف قال :سألت الصادق عن قوله" :فمنكم كافر
ومنكم مؤمن" ،فقال :عرف هللا إيمانهم بواليتنا وكفرهم بتركها يوم اخذ عليهم امليثاق
وهم في عالم الذر وفي صلب آدم) (.)2
فتكون اآلية دالة على عالم الذر.
الدليل الحادي عشر :اخذ امليثاق من األنبياء ومن أولي العزم منهم.
يم َو ُم َ
قوله تعالىَ " :وإ ْذ َأ َخ ْذ َنا م َن النبي َين م َيث َاق ُه ْم َوم ْن َك َوم ْن ُنوح َوإ ْب َراه َ
وس ى
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ َ ً َ
ً ()3
و ِّعيس ى اب ِّن مريم وأخذنا ِّمنهم ِّميثاقا غ ِّليظا" .
فان هللا سبحانه اخذ في عالم الذر ميثاق أولي العزم من األنبياء على والية محمد
وعلي أمير املؤمنين واألئمة من ولده وكذا اخذ منهم امليثاق باأليمان باملهدي وبه ثبت
العزم لألنبياء أولي العزم .وهذه الحقيقة مروية عن أهل البيت (عليهم السالم):
 ..( .1عن زرارة ،عن حمران ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :إن هللا تبارك
ً
وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماء عذبا وماء مالحا أجاجا ،فامتزج املاءان ،فأخذ طينا
من أديم األرض فعركه عركا شديدا ،فقال ألصحاب اليمين وهم كالذر يدبون :إلى الجنة
بسالم وقال ألصحاب الشمال :إلى النار وال أبالي ،ثم قال" :ألست بربكم"؟ قالوا :بلى
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين" ثم أخذ امليثاق على النبيين ،فقال:
ألست بربكم وأن هذا محمد رسولي ،وأن هذا علي أمير املؤمنين؟ قالوا :بلى فثبتت لهم
1ـ التغابن.2 :
2ـ تفسير القمي :ج 2ص.371
3ـ األحزاب.7 :
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النبوة وأخذ امليثاق على أولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير املؤمنين وأوصياؤه
من بعده والة أمري وخزان علمي (عليهم السالم) وأن املهدي أنتصر به لديني واظهر به
دولتي وأنتقم به من أعدائي واعبد به طوعا وكرها قالوا :أقررنا يا رب وشهدنا ،ولم
يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤالء الخمسة في املهدي ولم يكن آلدم عزم على
اإلقرار به وهو قوله عز وجل" :ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنس ي ولم نجد له عزما".)1( )..
 ..( .2عن ابن سنان ،قال :قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :أول من سبق إلى
امليثاق رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى هللا تبارك وتعالى،
وكان باملكان الذي قال له جبرئيل ملا أسري به إلى السماء :تقدم  -يا محمد  -فقد وطئت
موطئا لم يطأه ملك مقرب ،وال نبي مرسل  ،ولوال أن روحه ونفسه كانت من ذلك املكان
َ َ
َ َ
قاب ق ْو َس ْي ِّن أ ْو أ ْدنى) أي بل
ملا قدر أن يبلغه ،فكان من هللا عز وجل كما قال هللا تعالى:
أدنى ،فلما خرج األمر ،وقع من هللا إلى أوليائه (عليهم السالم) فقال الصادق (عليه
السالم) :كان امليثاق مأخوذا عليهم هلل بالربوبية ،ولرسوله بالنبوة ،وألمير املؤمنين واألئمة
باإلمامة ،فقال :ألست بربكم ،ومحمد نبيكم ،وعلي إمامكم ،واألئمة الهادون أئمتكم؟
فقالوا :بلى ،شهدنا .فقال هللا تعالى :أن تقولوا يوم القيامة  -أي لئال تقولوا يوم القيامة -
إنا كنا عن هذا غافلين .فأول ما أخذ هللا عز وجل امليثاق على األنبياء له بالربوبية ،وهو
َ
ْ َ َ ْ
(وإذ أخذنا ِّم َن الن ِّب ِّي َين ِّميثاق ُه ْم) فذكر جملة األنبياء ،ثم أبرز عز وجل أفضلهم
قولهِّ :
ْ
َ
(ومنك) يا محمد ،فقدم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ألنه أفضلهم
باألسامي ،فقالِّ :
يم ُوموس ى وع َ
(وم ْن ُنوح وإ ْبراه َ
يس ى ْاب ِّن َم ْرَي َم) فهؤالء الخمسة أفضل األنبياء ،ورسول
ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
هللا (صلى هللا عليه وآله) أفضلهم ،ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول هللا (صلى هللا عليه
ْ
وآله) على األنبياء باإليمان به ،وعلى أن ينصروا أمير املؤمنين (عليه السالم) ،فقالِّ :وإذ
ُ
َ َ َ
َ
َ َ َُْ ُ ْ ْ
جاء ُك ْم َر ُسو .ل ُم َ
وح ْك َم ٍة ُثم َ
ص ِّد .ق ِّملا َم َعك ْم)
تاب ِّ
أخذ الله ِّميثاق الن ِّب ِّيين ملا آتيتكم ِّمن ِّك ٍ
يعني رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) َل ُت ْؤم ُنن به َول َت ْن ُ
ص ُرنه يعني أمير املؤمنين (عليه
ِّ ِّ
()2
السالم) ،تخبروا أممكم بخبره ،وخبر وليه من األئمة (عليهم السالم)) .
فتكون اآلية املباركة من اآليات الدالة على وجود عالم الذر.

1ـ الكافي .الشيخ الكليني :ج 2ص.8
2ـ البرهان في تفسير القران ـ السيد هاشم البحراني :ج 4ص.419
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الدليل الثاني عشر :اخذ امليثاق من األنبياء في الذر بنصرة رسول هللا وأمير
املؤمنين.
ُ
ْ ُ
َ ََ َْ ُ ُ ْ ْ َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ
اب َو ِّحك َم ٍة ثم َج َاءك ْم
قال تعالى" :وِّإذ أخذ الله ِّميثاق الن ِّب ِّيين مل َا َ آتيتكم َ ِّمن ِّكت ٍ
َََْ ُ ُ ُ َ َ ْ َُْ ْ َ َ ُْ ْ ََ َ ُ ْ ْ َ ُ
َ ُ َ ْ ُ
َر ُسو .ل ُم َ
ص ِّري قالوا
ص ِّد .ق ِّملا َم َعك ْم ل ُتؤ ِّمنن ِّب ِّه ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذ ِّلكم ِّإ
َ ْ َ ْر َ َ َ َ ْ
اش َه ُدوا َو َأ َنا َم َع ُك ْم م َن الشاهد َ
ين" (.)1
أقر نا قال ف
ِّ ِّ
ِّ
هذه اآلية تتكلم عن اخذ امليثاق في الذر من جميع األنبياء وليس من أولي العزم
فقط كما في اآلية السابقة ،ففيها داللة على إثبات عالم الذر والعهد وامليثاق فيه.
وقد وردت في بيانها عدة روايات منها:
1ـ ( ..عن ابن مسكان ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،قال :ما بعث هللا نبيا من
لدن آدم (عليه السالم) فهلم جرا إال ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير املؤمنين (عليه السالم)
َ
َ ْ ُ
(ول َت ْن ُ
ص ُرنه) يعني أمير املؤمنين (عليه السالم) ،ثم
وهو قوله( :ل ُتؤ ِّمنن ِّبه) يعني رسول هللا
ُ
قال لهم في الذر(َ :أ َأ ْق َر ْر ُت ْم َوأ َخ ْذ ُت ْم َعلى ذل ُك ْم إ ْ
(قالوا َأ ْق َر ْرنا َ
قال) هللا
ص ِّري) أي عهدي:
ِّ ِّ
َ ْ
اش َه ُدوا َوأ َنا َم َع ُك ْم م َن الشاهد َ
ين) .وهذه مع اآلية التي في سورة األحزاب في
للمالئكة( :ف
ِّ ِّ
ِّ
ْ َ َ ْ
َُ ْ ْ َ ْ ُ
َ
َ
وح) اآلية ،واآلية التي في سورة األعراف
ومنك ِّ
قولهِّ :وإذ أخذنا ِّمن الن ِّب ِّيين ِّميثاقهم ِّ
ومن ن ٍُ
ْ ُُ
َ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ
ْ
ُ
ور ِّهم ذ ِّريتهم قد كتبت هذه الثالث آيات في
في قولهِّ :وإذ أخذ ربك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ثالث سور) (.)2
2ـ (..عن أبي حمزة الثمالي ،عن أبي جعفر الباقر (عليه السالم) ،قال :قال أمير
املؤمنين (عليه السالم) :إن هللا تبارك وتعالى أحد واحد ،تفرد في وحدانيته ،ثم تكلم
بكلمة فصارت نورا ،ثم خلق من ذلك النور محمدا (صلى هللا عليه وآله) ،وخلقني
ً
وذريتي ،ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنها هللا تعالى في ذلك النور ،وأسكنه في أبداننا،
فنحن روح هللا ،وكلماته ،وبنا احتج على خلقه ،فما زلنا في ظلة خضراء حيث ال شمس
وال قمر ،وال ليل وال نهار ،وال عين تطرف نعبده ونقدسه ونسبحه قبل أن يخلق خلقه،
وأخذ ميثاق األنبياء باإليمان والنصرة لنا ،وذلك قوله عز وجل( :وإ ْذ َأ َخ َذ الله م َ
يثاق
ِّ
ِّ
1ـ آل عمران.81 :
2ـ تفسير القمي :ج 1ص.106
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ُ َ ْ ُ
َ َ َُْ ُ ْ ْ
جاء ُك ْم َر ُسو .ل ُم َ
وح ْك َم ٍة ُثم َ
ص ِّد .ق ِّملا َم َعك ْم ل ُتؤ ِّمنن ِّبه
تاب ِّ
الن ِّب ِّيين ملا آتيتكم ِّمن ِّك ٍ
َ ْ ُ
َول َت ْن ُ
ص ُرنه) يعني (ل ُتؤ ِّمنن) بمحمد (صلى هللا عليه وآله) ولتنصرن وصيه ،فقد آمنوا
بمحمد (صلى هللا عليه وآله) ولم ينصروا وصيه  ،وسينصرونه جميعا .وإن هللا أخذ
ميثاقي مع ميثاق محمد (صلى هللا عليه وآله) بالنصرة بعضنا لبعض ،فقد نصرت
محمدا (صلى هللا عليه وآله) وجاهدت بين يديه ،وقتلت عدوه ،ووفيت هللا بما أخذ علي
من امليثاق والعهد والنصرة ملحمد (صلى هللا عليه وآله) ،ولم ينصرني أحد من أنبيائه
ورسله ،وذلك ملا قبضهم هللا إليه ،وسوف ينصرونني) (.)1
وبذلك يتضح داللتها على عالم الذر.
ََ َ ُ ُ َ َ َ
ََْ
َْ
ين ن ُسوا الل َه فأن َس ُاه ْم أن ُف َس ُه ْم
الدليل الثالث عشر :قوله تعالى" :وال تكونوا كال ِّذ
َ
ُ َ َ ُ ُ َْ
اس ُقون.)2( :
أول ِّئك هم الف ِّ
قال فيها السيد احمد الحسن( :فإنها في عالم الذر نزلت وإياه عنت) (.)3
فتكون داللة اآلية على عالم الذر.
أما كيف تدل عليه ؟
فان اإلنسان بعد والدته في هذا العالم غفل عن عالم األنفس نتيجة انشغاله
بالدنيا وزينتها وملذاتها وتدبير بدنه ورغباته وشهواته ،فصار نظره إلى األنا وانحسر في
ظلمات املادة ،فلم يرفع طرفه إلى النور ولم يلتفت هلل بل نس ي ربه رغم إرسال الرسل
ودعوتهم إلى هللا ،إال أن الكثير من بني آدم قصروا نظرهم على األنا والدنيا فهم قد نسوا
هللا وانشغلوا عنه وضيعوا الهدف الحقيقي من خلقهم ،ومن نس ي هللا ينسيه نفسه
ونشأتها في عالم األنفس وامتحانها واخذ العهد وامليثاق .وبالتالي تكون اآلية واضحة
الداللة على العالم الذي أتت منه األنفس.

1ـ البرهان في تفسير القران ـ السيد هاشم البحراني :ج 1ص.647
2ـ الحشر.19 :
3ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 2ص.62

 42ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

فاكثر الناس غفلت عن العهد وامليثاق املأخوذ عليهم في الذر وعن امتحانهم فيه
بنصرة والة أمورهم الذين تمثل بهم الدين وهم محمد وآل محمد (عليهم السالم) الذين
من واالهم فقد والى هللا ومن عاداهم عاداه ،فالدين كله متمثل بخليفة هللا الذي يمثل
هللا في الخلق وهو اإلمام في كل زمان فمن نس ي إمامه يعني نس ي هللا ومن غفل عنه غفل
عن هللا ،ومن نس ي إمامه وغفل عنه فقد غفل عن نفسه ولم يعد له حظ من الوجود في
العوالم العلوية وبذلك يتردى ليكون كاألنعام بل أضل سبيال.
وليس في ساحة هللا ظلم الحد وال إجبار على ش يء بل هللا عادل مع الجميع فقد
وهب الجميع االختيار وأعطاهم املؤهالت للرقي والتردي فصار كل إنسان حر في اختيار
النور أو الظلمة وفي النظر إلى األنا أو إليه سبحانه .فمن اختار الظلمة واالنا ونس ي هللا قد
نس ي نفسه وعاملها الذي أتت منه واالمتحان الواقع فيه والعهد وامليثاق املأخوذ عليه،
َ
وفشل في االمتحان الثاني في الدنيا ،ولو أعيد امتحانه الف مرة لكرر نفس الفشل " َول ْو
َ
ََ
َ
َ
ُردوا ل َع ُادوا ِّملا ُن ُهوا َع ْن ُه َوِّإن ُه ْم لك ِّاذ ُبون" (.)1
هذه بعض األدلة من النصوص القرآنية التي ورد تفسيرها عن آل محمد (عليهم
السالم) والتي تثبت وجود عالم األنفس وهو عالم الذر وثبت من خاللها انه عالم حقيقي
وال يمكن معها إنكاره أو التشكيك فيه.

عند االستدالل بالروايات إلثبات عقيدة فهنا نحتاج إلى الرواية التي تكون قطعية
ً
ً
الصدور وقطعية الداللة ليكون االستدالل بها علميا مثبتا لالعتقاد بهذه املسألة.
ً
ً
فما ينفعنا في املقام هو الروايات املتواترة سواء كان تواترها لفظيا أم معنويا
لتكون مورثة للقطع والعلم واليقين.
واملراد بالخبر املتواتر :هو الخبر الذي ينقله جماعة ال يمكن تواطؤهم على الكذب
وبالتالي يفيد القطع واليقين .وهذا ما ينفعنا في الداللة على أن عالم الذر حقيقة ال ريب
فيها.
1ـ األنعام.28 :
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وأي باحث منصف يطلع على الروايات الواردة في ذكر عالم الذر ويتتبعها يدرك أنها
فاقت حد التواتر بل ربما يصعب عليه إحصاؤها.
ً
وأيضا :من يطالع الروايات التي ذكرت عالم الذر وما جرى فيه وهي كثيرة جدا تعد
بالعشرات بل باملئات ال يجد رواية واحدة تبين له كل ما جرى في عالم الذر من خلق
الخلق فيه وكيفية الخلق من الطينة واخذ امليثاق عليهم واالمتحان واملوقف ودخول النار
ً
و ...الخ .بل يجد روايات متعددة كل منها اخذ جزءا وصورة من ذلك العالم ليبينه لنا.
ومنه يظهر انه ال يمكن اخذ كل رواية باستقاللها إلثبات كل ما حصل هناك مع
إثبات وجود ذلك العالم.
نعم ،من خالل الجمع بين الروايات يمكن لنا اخذ صورة أشبه باملتكاملة عن ذلك
ً
العالم وبحدود فهمنا طبعا وليس بنحو اإلحاطة التامة فهي غير متيسرة لنا( ،وسيأتي
ً
بيان تلك األحداث بالتفصيل في مستقبل البحث) ،ومن خاللها يمكن لنا أيضا إثبات
ً
ً
ً
وجود عالم الذر ،فوجود عدة روايات تنقل كل منها جانبا وحدثا وشيئا حصل في عالم
ً
الذر يعني قطعا أن عالم الذر موجود وإثبات هذه التفاصيل هي فرع ثبوت العالم الذي
حصلت فيه ،وهذا ما نريد إثباته ،واال فاين حصلت تلك األمور التي تحدثت عنها
الروايات وهي تشير إلى أنها حصلت في عالم الذر ؟
فمن الروايات ما تعرض لبيان الطينة املرفوعة وكيفية الخلق في عالم الذر ،ومنها
ما ورد في بيان االمتحان وكيفية اإلجابة واألمر بدخول النار وافتراق األنفس إلى مؤمن
وكافر ،ومنها ما تعرض لبيان العهد وامليثاق وحفظ املواثيق في الحجر ،ومنها ما ورد في
بيان جنة آدم ومعنى الشجرة التي اكل منها وكيفية الهبوط ومحله  ....الخ.
ولتسهيل األمر وتوضيح االستدالل سنقسم الروايات إلى عدة طوائف ونذكر بعض
الروايات لكل طائفة منها:
الطائفة األولى :أخبار الطينة
وهذه الطائفة ذكرت كيف بدأ خلق اإلنسان في عالم الذر من الطين املرفوع إلى
السماء األولى ،وهي كثيرة فاقت حد التواتر من حيث الداللة على كون بداية خلق آدم
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وبنيه من الطين وان اختلفت ألفاظها وداللة بعضها على بعض التفاصيل في الخلق
ُ
وكيفية اخذ الطين ومن أين أخذ ...الخ.
كما أنها ذكرت الطينة التي خلق منها آدم والطينة التي خلق منها خلفاء هللا
وشيعتهم والتي خلق منها أعدائهم واصل كل طينة منها وكيفية مزجها واختالطها وعركها
وتفاصيل أخرى كثيرة.
ونذكر منها:ـ
َ
َ َ َ
ْ َْ
ُ َ َ
َ
اس ك ْيف ْاب ِّت َد ُاء الخل ِّق َما
ال ل ْو َع ِّل َم الن
( ..عن ُز َر َارة َع ْن أ ِّبي َج ْع َف ٍر عليه السالم ق
ْ ً َ ُْ
َ َ َْ َ َ ْ َ ُْ َ ْ َْ َ َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ال ك ْن َم ًاء َعذبا أخل ْق ِّم ْن َك َجن ِّتي
اخ َتلف اث َن ِّان ِّإن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق ق
ُ َ
َ
َْ َ َ َ ُ ْ ً ُ ً َ ُْ
َ
َ َ
َ
اع ِّتي وك ْن ِّملحا أ َجاجا أخل ْق ِّم ْن َك ن ِّاري وأ ْه َل َم ْع ِّص َي ِّتي ثم أ َم َر ُه َما ف ْامت َز َجا ف ِّم ْن
وأهل ط
َْ
ً ْ َ
َ َََ َْ ً
َ َ َ َ َ ُ ُْْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُْْ َ ُ َ َ َ
ض فعركه عركا
ذ ِّلك صار ي ِّلد املؤ ِّمن الكا ِّفر والكا ِّفر َاملؤ ِّمن ثم أخذ ِّطينا ِّمن أ ِّد ِّيم األر ِّ
َ
ََ
َ
َ
َ ً َ َ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ َ ََ َ ْ َ
َْ
اب
ش ِّديدا ف ِّإذا ُه ْم ك
اب الي ِّم ِّين َ ِّإلى الجن ِّة ِّبسال ٍم وقال ألصح ِّ
الذ ِّر ي ِّدبو َن فقال ُألصح ِّ
وها َف َه ُاب َ
ص َحاب الش َمال ْاد ُخ ُل َ
ال أل ْ
الش َمال إ َلى النار َوال ُأ َبالي ُثم أ َم َر َنا ًرا َفأ ْس ِّع َر ْت َف َق َ
وها
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ َ ِّ
َْ
َْ ً ََ ً ََ َ ْ َْ ً ََ ً
ْ ُُ َ ََ َُ َ ََ َ ُ
َ
ال أل ْ
َف َق َ
اب الي ِّم ِّين ادخلوها فدخلوها فقال كو ِّني بردا وسالما فكانت بردا وسالما
صح
ِّ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َُْ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ ََ َ َ
ال َأ ْ
ص َح ُ
َف َق َ
وها فثم ث َبت ِّت
الشم ِّال يا ر ِّب أ ِّقلنا فقال قد أقلتكم فادخلوها فذهبوا فهاب
اب ِّ
َُ
َُ َ َُ
ُ ََ
َ ُ َْ
َُ َ ُ ُ
اعة وامل ْع ِّص َية  -فال َي ْس َت ِّط ُيع َهؤال ِّء أ ْن َيكونوا ِّم ْن َهؤال ِّء وال َهؤال ِّء ِّم ْن َهؤال ِّء) (.)1
الط
َ َ َ َ َ
(َ ..ع ْن إ ْب َراه َ
يم َع ْن َأبي َع ْب ِّد الله عليه السالم َق َ
وجل ملا أ َر َاد أ ْن
ال ِّإن الله عز
ِّ ِّ
ِّ
ُْ
َ
ض ًة َب َل َغتْ
ض ب َيمينه َق ْب َ
ْ
يل ع في َأول َس َ
َ
اع ٍة م ْن َي ْوم ْال ُج ُم َعة َف َقبَ
َ
َ
َ
َيخل َق آدم ع َب َعث جبرِّئ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ َ ِّ
َ
ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َْ ً َ َ َ َ ْ َ ً
َق ْب َ
ضة
ض ُته ِّم َن الس َم ِّاء الس ِّاب َع ِّة ِّإلى الس َم ِّاء الدنيا وأخذ ِّمن ك ِّل سم ٍاء تربة وقبض قب
ََ
َ ْ َُْ َ َ
َ
َ َ َ
ُ ْ
األ ْرض الساب َعة ْال ُق ْ
وجل ك ِّل َم َته
ص َوى فأ َم َر الله عز
ض الس ِّابع ِّة العليا ِّإلى
أخ َرى ِّم َن األ ْر
ِّ ِّ
ُِّ
ِّ
ََ
َْ َ َ ْ
َْ
َََ َ
ََْ َ َ َْ َ َ ُ َ َ
الط َين ِّفلق َت ْي ِّن فذ َرا ِّم َن
فأمسك الق ْبضة األولى ِّبي ِّمي ِّنه والق ْبضة األخ َرى ِّب ِّش َم ِّاله ففلق ِّ
َ
َ
َْ
األ ْرض َذ ْر ًوا َ
َ
ات َذ ْر ًوا َف َق َ
ال ِّلل ِّذي ِّب َي ِّمي ِّنه ِّم ْن َك الر ُس ُل واألن ِّب َي ُاء واأل ْو ِّص َي ُاء
ومن الس َماو ِّ
ِّ
ِّ
ََ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ََ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ُْْ َ
وق َ
ال
والص ِّد ُيقون واملؤ ِّم ُنون والسعداء ومن أ ِّريد كرامته فوجب لهم ما قال كما قال
ِّ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ ََ
َ ُ َ ْ ُ ُ ََ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
وشقوته
ِّلل ِّذي ِّب ِّشم ِّاله ِّمنك الجبارون واملش ِّركون والكا ِّف ُرون والطو ِّ
اغيت ومن أ ِّريد هوانه ِّ
ََْ ُ ََ َ ً َ
ََ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ
وذل َك َق ْو ُل الله َعز َ
وجل ِّ(إن
فوجب لهم ما قال كما ق
الطينتي ِّن خ ِّلطتا ج ِّميعا ِّ
ال ثم ِّإن ِّ
1ـ الكافي؛ للكليني :ج 2ص.7
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َ ْ
ْ
َ
ُ
َْ َ
ُ ُْْ
فال ُق ال َح ِّب والنوى) فال َحب ِّط َينة املؤ ِّم ِّن َين ال ِّتي ألقى الله َعل ْي َها َم َحب َته والن َوى ِّط َينة
هللا ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
اعدَ
ين الذ َ
ْال َكافر َ
ين نأ ْوا َع ْن كل خ ْير وإن َما ُسم َي الن َوى م ْن أ ْجل أنه نأى َع ْن كل خ ْير وت َب َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ِّ ٍ ِّ
ِّ ِّ
َْ َ
ُ ْ ُ َْ
َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َْ
َ ْ َ َ ْ َ ُْْ
ُ
َ
عنه وقال الله عز وجل يخ ِّرج الحي ِّمن امل ِّي ِّت ومخ ِّرج امل ِّي ِّت ِّمن الح ِّي فالحي املؤ ِّمن ال ِّذي
ْ
َْ
َْ
َْ
َ
ْ
ْ
َ ْ
تخ ُر ُج ِّطين ُته ِّم ْن ِّط َين ِّة الكا ِّف ِّر وامل ِّي ُت ال ِّذي َيخ ُر ُج ِّم َن ال َح ِّي ُه َو الكا ِّف ُر ال ِّذي َيخ ُر ُج ِّم ْن ِّط َين ِّة
ُْْ َ ْ َ ُْْ ُ َْ ُ ْ َ
َ
كان َم ْي ًتا َف َأ ْح َي ْيناه" َف َك َ
وجل" :أو َم ْن َ
وذل َك َق ْو ُله َعز َ
ان
املؤ ِّم ِّن فالحي املؤ ِّمن وامل ِّيت الكا ِّف ُر ِّ
َ ُْ ْ َ َ
َ
ط ط َينته َم َع ط َينة ْال َكافر َوك َ
ان َح َي ُاته ح َين َفر َق الله َعز َ
وجل َب ْي َن ُه َما ِّبك ِّل َم ِّته
ِّ
ِِّّ
ِّ ِّ
موته اخ ِّتال ِّ ِّ
َ َ
ْ َ
ْ
َْ ََْ ُ ُ
َ
َ َ ُْْ َ
َ َ َ ُ ْ ُ
ور ُويخ ِّر ُج
كذ ِّلك يخ ِّرج الله عز وجل املؤ ِّمن ِّفي ِّامليال ِّد ِّمن الظلم ِّة بعد دخ ِّوله ِّفيها ِّإلى الن ِّ
َ
َ
َ
َْ ََْ ُ ُ
وجل" :ل ُي ْنذ َر َم ْن َ
َْ َ َ
وذل َك َق ْو ُله َعز َ
كان َح ىيا
ِّ ِّ
ور ِّ
ور ِّإلى الظلم ِّة بعد دخ ِّوله ِّإلى الن ِّ
الكا ِّفر ِّمن الن ِّ
َويحق ْال َق ْو ُل َع َلى ْالكافر َ
ين") (.)1
ِّ
ِّ ِّ
ْ َ َ َ
(َ ..ع ْن ُز َر َار َة َأن َر ُج ًال َس َأ َل َأ َبا َج ْع َفر ع َع ْن َق ْول الله َجل َ
وعزِّ " :وإذ أخذ َرب َك ِّم ْن
ِّ
ٍ
ْ ُ َُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
ُ
قالوا َبلى" إ َلى آخر اآليةَ
ور ِّهم ذ ِّريتهم وأشهدهم على أنف ِّس ِّهم ألست ِّبرِّبكم
َب ِّني آدم ِّم ْن ظ ُه
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ََ
ال َوأ ُبوه َي ْس َم ُع ع َحد َثني َأبي َأن الله َعز َ
َف َق َ
وجل َق َب َ َ ْ َ ً ْ ُ َ
اب الت ْرَب ِّة ال ِّتي خل َق
ِّ
ض قبضة ِّمن تر ِّ
ِّ
َ َ َ ََْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ً
َ َْ
احا ُثم َ
صب َعل ْي َها امل َاء
ِّم ْن َها آدم ع فصب عليها املاء العذب الفرات ثم تركها أرب ِّعين صب
َْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ً ََ
ً َ ً
ُ َ َ َ َ َ
َْ
الط َينة أخذ َها ف َع َرك َها َع ْركا ش ِّديدا
امل ِّالح األجاج فت َرك َها أ ْرب ِّعين صباحا فلما اخت َم َر ِّت ِّ
ْ
َََُ ْ َ ً
َ َ ُ َ
ْ َ
يعا َأ ْن َي َق ُعوا في النار َف َد َخ َل َأ ْ
ص َحا ُب ال َي ِّم ِّين
وش َم ِّاله وأمرهم ج ِّم
فخ َرجوا كالذ ِّر ِّمن ي ِّمي ِّنه ِّ
ِّ
ِّ
ص َحا ُب الش َمال َأ ْن َي ْد ُخ ُل َ
ص َار ْت َع َل ْيه ْم َب ْر ًدا َ
َف َ
وس َال ًما َوأ َبى َأ ْ
وها) (.)2
ِّ ِّ
ِّ
وغيرها الكثير من الروايات التي دلت على هذا املعنى .سيأتي التعرض لها بالتفصيل
في مبحث خلق النفس اإلنسانية.
الطائفة الثانية:ـ أخبار االمتحان في الذر واخذ العهد وامليثاق من بني ادم.
وهذه الطائفة وردت فيها اكثر األخبار التي تحدثت عن عالم الذر لتبين انه عالم
االمتحان األول الذي دخلت فيه األنفس اإلنسانية وكيف كان السؤال والجواب ومسألة
اإلقرار بالربوبية ،وان أول من لبى هو رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ثم علي ابن أبي
طالب واألئمة من بعده (عليهم السالم) ثم األنبياء واملرسلين واملؤمنين ،وان هناك من لبى
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يلب...إلخ .ثم اخذ عليهم العهد وامليثاق .وسيأتي
بلسانه دون قلبه وهناك من كفر ولم ِّ
التعرض لها مفصال في مبحث امتحان الذر.
نذكر منها:
َ
ُ َ َ َ
ُ
ُ
(َ ..ع ْن ُز َر َ َة َع ْن ُح ْم َر َ
ال "أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا
ان َع ْن أ ِّبي َج ْع َف ٍر عليه السالم  ...ثم ق
ار
َ َ ْ َْ َُ ُ َْ َ ْ
اق َع َلى النبيينَ
يامة إنا ُكنا َع ْن هذا غافل َين" ُثم َأ َخ َذ ْامل َيث َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
بلى ش ِّهدنا أن تقولوا يوم ال ِّق ِّ ِّ
ال َأل ْس ُت ب َرب ُك ْم َوأن َه َذا ُم َحم .د َر ُسولي َوأن َه َذا َعل ٌّي َأم ُير ْاملُ ْؤم ِّن َين َق ُالوا َب َلى َف َث َب َت ْت َل ُهمُ
َف َق َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ُ
ُ
َ َ ُْْ
وع ِّل ٌّي أ ِّم ُير املؤ ِّم ِّن َين وأ ْو ِّص َياؤه
اق َعلى أ ِّولي ال َع ْز ِّم أن ِّني َربك ْم ُوم َحم .د َر ُس ِّولي
النبوة وأخذ ِّامليث
َ ُ َ
ُ ُ ْ
ُ ْ ُ َ َْ َْ
َ َْْ َْ
َ
َ
ُ
ُ
ِّم ْن َب ْع ِّده ُوالة أ ْم ِّري وخزان ِّعل ِّمي ع وأن امله ِّدي أنت ِّصر ِّبه ِّل ِّد ِّيني وأظ ِّهر ِّبه دول ِّتي وأنت ِّقم ِّبه
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ ً َ ً َ ُ َْ َ
ِّم ْن أ ْع َدا ِّئي وأ ْع َب ُد ِّبه ط ْوعا وك ْرها قالوا أق َر ْرنا َيا َر ِّب وش ِّه ْدنا ول ْم َي ْج َح ْد آدم ول ْم ُي ِّقر
ُ َ ُ
ََ َ ْ
َ
َ ُ
ْ
َْ
ُ َُ ْ َ
وه َو ق ْوله َعز
اإلق َر ِّار ِّبه
فث َبت ِّت ال َع ِّز َيمة ِّل َهؤال ِّء الخ ْم َس ِّة ِّفي امل ْه ِّد ِّي ول ْم َيك ْن آلدم َع ْز .م َعلى
ِّ
ُ َ
ََ
َ
وجلَ " :ول َق ْد َعه ْدنا إلى آدم ِّم ْن َق ْب ُل َف َن ِّس َي َول ْم َنج ْد َله َع ْز ًما" َق َ
ال ِّإن َما ُه َو فت َر َك ،ثم أ َم َر
ِّ
ِّ
ِّ
ْ ُُ َ ََ ُ َ َ
ص َحاب ْال َيمين ْاد ُخ ُل َ
ال َأل ْ
ال َأل ْ
وق َ
َنا ًرا َف ُأج َج ْت َف َق َ
وها
الش َم ِّال ادخلوها فهابوها
ص َح
اب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ً َ َ ً َ َ َ َ
َ
ْ
ال َق ْد َأ َق ْل ُت ُكمُ
ُ
الش َمال َيا َرب َأ ِّق ْل َنا َف َق َ
فدخلوها فكانت علي ِّهم بردا وسالما فقال أصحاب ِّ ِّ
ِّ
َُْ َ ْ ُُ ََ ُ َ ََ َ َ
َ ُ ْ َ ُ َْ
َ ُ ()1
اعة وال َوال َية وامل ْع ِّصية) .
وها فثم ث َبت ِّت الط
اذهبوا فادخلوا فهاب
(..عن حبيب السجستاني قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول :إن هللا عز
وجل ملا أخرج ذرية آدم عليه السالم من ظهره ليأخذ عليهم امليثاق له بالربوبية وبالنبوة
لكل نبي كان أول من أخذ عليهم امليثاق بالنبوة نبوة محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه
وآله ،ثم قال هللا جل جالله آلدم عليه السالم :انظر ماذا ترى ؟ قال :فنظر آدم إلى ذريته
وهم ذر قد ملؤا السماء فقال آدم :يا رب ما أكثر ذريتي ! وألمر ما خلقتهم ؟ فما تريد منهم
بأخذك امليثاق عليهم ؟ فقال هللا عز وجل :ليعبدونني وال يشركون بي شيئا ،ويؤمنون
برسلي و يتبعونهم ،قال آدم عليه السالم :فمالي أرى بعض الذر أعظم من بعض،
وبعضهم له نور قليل ،وبعضهم ليس له نور ؟ قال هللا عز وجل :وكذلك خلقتهم ألبلوهم
في كل حاالتهم.)2( )..
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( ..عن بكير بن أعين قال :كان أبو جعفر (عليه السالم) يقول :إن هللا أخذ ميثاق
شيعتنا بالوالية وهم ذر ،يوم أخذ امليثاق على الذر واإلقرار له بالربوبية وملحمد صلى هللا
عليه وآله بالنبوة) (.)1
(..عن زرارة ،قال :قلت ألبي جعفر (عليه السالم) :أرأيت حين أخذ هللا امليثاق على
الذر في صلب آدم (عليه السالم) ،فعرضهم على نفسه ،كانت معاينة منهم له ؟
قال :نعم ،يا زرارة ،و هم ذر بين يديه ،و أخذ عليهم بذلك امليثاق بالربوبية له ،و
ملحمد (صلى هللا عليه و آله) بالنبوة ،ثم كفل لهم باألرزاق و أنساهم رؤيته ،و أثبت في
قلوبهم معرفته ،فال بد من أن يخرج هللا إلى الدنيا كل من أخذ عليه امليثاق ،فمن جحد
ما أخذ عليه [من] امليثاق ملحمد (صلى هللا عليه و آله) لم ينفعه إقراره لربه بامليثاق ،و
من لم يجحد ميثاق محمد نفعه امليثاق لربه) (.)2
(..عن بكير ،قال :قال أبو جعفر (عليه السالم) :إن هللا أخذ ميثاق شيعتنا بالوالية
لنا وهم ذر يوم أخذ امليثاق على الذر باإلقرار له بالربوبية ،وملحمد (صلى هللا عليه و آله)
بالنبوة ،وعرض هللا على محمد (صلى هللا عليه و آله) أئمته الطيبين وهم أظلة -قال:-
خلقهم من الطينة التي خلق منها آدم -قال :-وخلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام،
وعرض عليهم وعرفهم رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) عليا (عليه السالم) ،ونحن نعرفهم
في لحن القول) (.)3
( ..قال أبو بصير قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :أخبرني عن الذر حيث أشهدهم
على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا :بلى ،وأسر بعضهم خالف ما أظهر ،فقلت :كيف علموا
القول حيث قيل لهم :ألست بربكم ؟ قال :إن هللا جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه) (.)4

1ـ الكافي؛ للكليني :ج 1ص436
2ـ البرهان في تفسير القرآن؛ السيد هاشم البحراني :ج 1ص.648
3ـ املصدر نفسه :ج 1ص.648
4ـ املصدر نفسه :ج 2ص.615
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الطائفة الثالثة :ما ورد في بيان نسيان العهد وامليثاق املأخوذ في الذر عند والدة
اإلنسان في هذا العالم.
ً
وفي هذه األخبار رد من على أنكر عالم الذر بدعوى لو كان موجودا ملا نسيناه
حيث تذكر أن اإلنسان عند والدته في عالم الدنيا ينس ى العهد وامليثاق وتبقى املعرفة
ثابتة في القلب التي تمثل فطرة هللا التي فطر الناس عليها.

()1

ْ َ َ َ
( ..عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السالم عن قول هللا عز وجل َوِّإذ أخذ َرب َك
ََ
ُ
ُ
ُ
َ ْ
َْ
ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى قال ثبتت
ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
املعرفة ونسوا املوقف وسيذكرونه يوما ولوال ذلك لم يدر أحد من خالقه وال من
رازقه)(.)2
َ
ْ ُ
َ َ
(َ ..ع ْن ُز َر َار َة ْبن َأ ْع َي َن َق َ
ال َس ِّم ْع ُت أ َبا َج ْع َف ٍر عليه السالم َي ُقو ُل ِّإذا َوق َع ِّت النط َفة
ِّ
ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ً َ ُ ُ ََ َ ً َ َْ َ َ ْ ً َ ُ ُ ُ ْ َ ً َ َْ َ َ ْ ً ُ
ِّفي الر ِّح ِّم استقرت ِّفيها أرب ِّعين يوما وتكون علقة أرب ِّعين يوما وتكون مضغة أرب ِّعين يوما ثم
ْ
ُ
ََ َْ َ َْ ََُ ُ َُ َ ْ
اخ ُل َقا َك َما ُير ُيد الله َذ َك ًرا َأ ْو ُأ ْن َثى َ
ص ِّو َراه واك ُت َبا
َي ْب َعث الله ملكي ِّن خالقي ِّن فيقال لهما
ِّ
َ َ َ َ
َ َ
َْ َ َ َ ً َْ َ ً ْ
واك ُت َبا لله ْامل َيث َ
اق ال ِّذي أخذه َعل ْيه ِّفي الذ ِّر َب ْي َن
أ َجله ِّورزقه وم ِّنيته وش ِّقيا أو س ِّعيدا
ِّ
ِّ
ْ ُ
َْ ََ ً َُ ُ َ
َ
َ
َ
َع ْي َن ْيه َفإ َذا َد َنا ُخ ُر ُ
ال له َز ِّاج .ر ف َي ْز ُج ُره ف َي ْف َز ُع
وجه ِّم ْن َبط ِّن أ ِّمه َب َعث الله ِّإليه ملكا يق
َ َ ً َ َ ْ ِّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
ْ َ ْ َ ْ ََ
()3
َ
ْ
ْ
ض يب ِّكي ِّمن زجر ِّة املل ِّك) .
فزعا فينس ى ِّامليثاق ويقع ِّإلى األر ِّ
ال ُق ْل ُت َألبي َج ْع َفر عليه السالم ُجع ْل ُت ف َد َ
َ ْ ُ َ ْ ْ
يل َأ ْو َغ ْيره َق َ
اع َ
اك
ِّ ِّ
( ..عن محم ِّد ب ِّن ِّإس َم ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
َ
الر ُج ُل َي ْد ُعو ِّل ْل ُح ْب َلى َأ ْن َي ْج َع َل الله َما في َب ْط ِّن َها َذ َك ًرا َسوي ًا َق َ
ال َي ْد ُعو َما َب ْي َنه َوب ْي َن أ ْرَب َع ِّة
ِّ
ِّ
َأ ْش ُهر َفإنه َأ ْرَبع َين َل ْي َل ًة ُن ْط َف .ة َوأ ْرَبع َين َل ْي َل ًة َع َل َق .ة َوأ ْرَبع َين َل ْي َل ًة ُم ْ
ض َغ .ة َف َذل َك َت َم ُام َأ ْرَبعةَ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ
ََ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ ْ ُْ َ َ ً َْ َ ً
َ ْ ُ ُ َْ َ ُ
أشه ٍر ثم يبعث الله ملكي ِّن خالقي ِّن فيقوال ِّن يا ر ِّب ما نخلق ذكرا أم أنثى ش ِّقيا أو س ِّعيدا
َ
َ ُ
َ َ
ال َذل َك َف َي ُق َوالن َيا َ ب َما ر ْز ُقه َوما َأ َج ُله َوما ُمد ُته َف ُي َق ُ َ َ
وميثاقه َب ْي َن َع ْين ْيه
ف ُيق ُ ِّ
ال ذ ِّلك ِّ
ِّ ر ِّ
ِّ

1ـ كالشيخ املفيد في تصحيح اعتقادات االمامية :ص .82والسيد املرتض ى في رسائله :ص .113وغيرهما ،كما سيأتي التعرض
له.
2ـ علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق :ج 1ص .117باب علة املعرفة والجحود.
3ـ املصدر نفسه :ج 6ص.16
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َ َ َ َ ً
َ
ال ُم ْن َتص ًبا في َب ْطن ُأمه َحتى إ َذا َد َنا ُخ ُر ُ
َي ْن ُظ ُر إ َل ْيه َوال َي َز ُ
وجل ِّإل ْيه َملكا
وجه َب َعث الله عز
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َ َ َ ْ ًَ ََ ْ ُ ُ َْ
ْ َ َ ()1
َ
فزجره زجرة فيخرج وينس ى ِّامليثاق) .
الطائفة الرابعة:ـ ما ورد في بيان فضل محمد وآل محمد (عليهم السالم) في
عالم الذر.
وفي هذه الطائفة بيان لسبب تفضل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وأمير املؤمنين
واألئمة من ولده (عليهم السالم) على سائر الخلق .حيث يتبين منها انهم (عليهم السالم)
أول من لبى حينما جاء السؤال (ألست بربكم) في امتحان الذر .فكانوا هم السباقين
باإلفرار بالربوبية واسرع من لبى وأجاب .فكان هذا سبب اختيارهم وتفضيلهم على غيرهم
من سائر الخلق.
( ..عن أبي عبد هللا عليه السالم قال سئل رسول هللا باي ش يء سبقت ولد آدم؟
قال :أنا أول من أقر ببلى ،إن هللا اخذ ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
قالوا بلى فكنت أول من أجاب) (.)2
(َ ..ع ْن َأبي َع ْب ِّد الله عليه السالم َأن َب ْع َ
ض ُق َرْيش َق َ
ال ِّل َر ُسو ِّل الله صلى هللا عليه
ٍ
ِّ
َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ال إني ُك ْن ُت َأو َل َم ْن َآمنَ
َ
وآله ِّبأ ِّي ش ي ٍء سبقت األن ِّبياء وأنت ب ِّعثت ِّآخرهم وخاتمهم فق ِّ ِّ
اب َح ْي ُث َأ َخ َذ الله م َيث َ
اق النبي َين َوأ ْش َه َد ُه ْم َع َلى َأ ْن ُفسه ْم َأل ْس ُت ب َرب ُكمْ
ب َربي َوأو َل َم ْن َأ َج َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ُ ِّ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
ْ
()3
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
اإلقر ِّار ِّبالله عز وجل) .
فكنت أنا أول ن ِّب ٍي قال بلى فسبقتهم ِّب ِّ
(..عن علي بن معمر ،عن أبيه قال :سألت أبا عبد هللا عليه السالم عن قول هللا
عز وجل "هذا نذير من النذر األولى" قال :إن هللا تبارك وتعالى ما ذرأ الخلق في الذر األول
فأقامهم صفوفا قدامه بعث هللا محمدا صلى هللا عليه وآله فآمن به قوم  ،وأنكره قوم ،
فقال هللا" :هذا نذير من النذر األولى" يعني به محمدا صلى هللا عليه وآله حيث دعاهم
إلى هللا عز وجل في الذر األول) (.)4

1ـ الكافي؛ الكليني :ج 6ص.16
2ـ بصائر الدرجات؛ الصفار :ص.106
3ـ الكافي ـ الكليني :ج .2ص.10
4ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.235
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( ..عن داود الرقي ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :ملا أراد هللا عز وجل أن يخلق
الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه ،ثم قال لهم :من ربكم؟ فأول من نطق رسول هللا صلى
هللا عليه وآله وأمير املؤمنين واألئمة صلوات هللا عليهم أجمعين فقالوا :أنت ربنا ،فحملهم
العلم والدين ،ثم قال للمالئكة :هؤالء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي ،وهم
املسؤولون .ثم قال لبني آدم :أقروا هلل بالربوبية ،ولهؤالء النفر بالطاعة والوالية فقالوا :
نعم ربنا أقررنا ،فقال هللا جل جالله للمالئكة :اشهدوا ،فقالت املالئكة شهدنا على أن ال
يقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين ،أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من
بعدهم أفتهلكنا بما فعل املبطلون؛ يا داود األنبياء مؤكدة عليهم في امليثاق) (.)1
الطائفة الخامسة :ما ورد في تفضيل األنبياء وأولي العزم منهم حين اخذ امليثاق
عليهم في الذر.
حيث إن سبب تفضيل األنبياء أولي العزم على غيرهم من األنبياء لسبقهم اإليمان
بنبوة محمد (صلى هللا عليه وآله) ووالية علي أمير املؤمنين وأوصيائه من بعده (عليهم
السالم) واإلقرار بوالية اإلمام املهدي (عليه السالم) وان هللا ينتصر به لدينه ويظهر به
دولته وعدله وينتقم به من أعدائه ،فثبتت لهم العزيمة باملهدي (عليه السالم) .وهذا ما
كان منهم في امتحان األنفس في عالم الذر.
َ
َ َ ُ َ َ َ
ُ
ُ
(َ ..ع ْن ُح ْم َر َ
ال( :أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى
ان َع ْن أ ِّبي َج ْع َف ٍر عليه السالم قال  ..ثم ق
يامة إنا ُكنا َع ْن هذا غافل َين) ُثم َأ َخ َذ ْامل َيث َ
َ ْ َْ َُ ُ َْ َ ْ َ
اق َع َلى النبي َين َف َق َ
ال
ِّ
ِّ ِّ
ش ِّهدنا أن تقولوا يوم ال ِّق ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ
َ
ُ َ
َ ُ َ ََ َ َ
َ
َ
َ
ُْْ
أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم وأن َهذا ُم َحم .د َر ُس ِّولي وأن َهذا َع ِّل ٌّي أ ِّم ُير املؤ ِّم ِّن َين قالوا َبلى فث َبت ْت ل ُه ُم
َ
َ
ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ُ
ُ
َ َ ُْْ
وع ِّل ٌّي أ ِّم ُير املؤ ِّم ِّن َين وأ ْو ِّص َياؤه
اق َعلى أ ِّولي ال َع ْز ِّم أن ِّني َربك ْم ُوم َحم .د َر ُس ِّولي
النبوة وأخذ ِّامليث
َ
َ
َ
َ ُ َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ِّم ْن َب ْع ِّده ُوالة أ ْم ِّري وخزان ِّعل ِّمي ع وأن امل ْه ِّدي أنت ِّص ُر ِّبه ِّل ِّد ِّيني وأظ ِّه ُر ِّبه َد ْول ِّتي وأنت ِّق ُم ِّبه
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ ً َ ً َ ُ َْ َ
ِّم ْن أ ْع َدا ِّئي وأ ْع َب ُد ِّبه ط ْوعا وك ْرها قالوا أق َر ْرنا َيا َر ِّب وش ِّه ْدنا ول ْم َي ْج َح ْد آدم ول ْم ُي ِّقر
ُ َ ُ
ََ َ ْ
َ
َ ُ
ْ
َْ
ُ َُ ْ َ
وه َو ق ْوله َعز
اإلق َر ِّار ِّبه
فث َبت ِّت ال َع ِّز َيمة ِّل َهؤال ِّء الخ ْم َس ِّة ِّفي امل ْه ِّد ِّي ول ْم َيك ْن آلدم َع ْز .م َعلى
ِّ
ُ َ
َ
ََ
َ
(ول َق ْد َعه ْدنا إلى آدم ِّم ْن َق ْب ُل َف َن ِّس َي َول ْم َنج ْد َله َع ْز ًما) َق َ
ال ِّإن َما ُه َو فت َر َك ،ثم أ َم َر
وجل:
ِّ
ِّ
ِّ
ْ ُُ َ ََ ُ َ َ
ص َحاب ْال َيمين ْاد ُخ ُل َ
َ ً َُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ال َأل ْ
وق َ
وها
الش َم ِّال ادخلوها فهابوها
اب ِّ
ِّ ِّ
ِّ
نارا فأ ِّججت فقال ألصح ِّ
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َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ُ
َف َد َخ ُل َ
وها َف َك َان ْت َع َل ْيه ْم َب ْر ًدا َ
ال َأ ْ
ص َح ُ
وس َال ًما َف َق َ
ال ق ْد أقل ُتك ُم
الشم ِّال يا ر ِّب أ ِّقلنا فق
اب ِّ
ِّ
ُ
َُْ َ ْ ُُ ََ ُ َ ََ َ َ
َ ُ ْ َ ُ َْ
اعة وال َوال َية وامل ْع ِّص َية) (.)1
وها فثم ث َبت ِّت الط
اذهبوا فادخلوا فهاب
الطائفة السادسة:ـ ما ورد في بيان حجر العهد وامليثاق.
وقد تعرضت بعض الروايات لبيان أهمية الحجر األسود املوجود في الركن العراقي
ً
من الكعبة املشرفة وكونه نزل مع آدم إلى األرض حيث كان حجرا في الجنة وكان له دور
يذكر الناس بالعهد املأخوذ عليهم ،ويشهد
حفظ مواثق العباد عند امتحان الذر ،وانه ِّ
ملن وافاه باملوافاة ،ثم يأتي يوم القيامة ليحتج عليهم .
َ .1
ال ُق ْل ُت َألبي َع ْبد الله عليه السالم ل َم ُجع َل ْ
اس ِّت َال ُم ْال َح َجر َف َق َ
(..عن ْال َح َلبي َق َ
ال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ
ِّ
ِّ
ِّ
اق َبني آدم َد َعا ْال َح َج َر م َن ْال َجنة َف َأ َم َره َف ْال َت َق َم امل َيث َ
َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ
اق
ِّ
ِّ
ِّ
ِّإن الله عز وجل حيث أخذ ِّميث ِّ
ْ َ َ ُْ َ
َ
ف ُه َو َيش َه ُد ِّمل ْن َوافاه ِّبامل َواف ِّاة) (.)2
َ َ َ
َ
َ ( .2ع ْن ُم َعاو َي َة ْبن َعمار َع ْن َأبي َع ْب ِّد الله عليه السالم َق َ
ال ِّإن الله ت َب َار َك وت َعالى ملا
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ََْ ََ َ َ َُ
ال َأ َم َانتي َأد ْي ُت َها وم َيثاقي َت َع َاه ْد ُته ل َت ْش َهدَ
ُ
أخذ موا ِّثيق ال ِّعب ِّاد أمر الحجر فالتقمها ِّولذ ِّلك يق
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُْ َ
ِّلي ِّبامل َواف ِّاة) (.)3
ال َس َأ ْل ُت َأ َبا َع ْبد الله عليه السالم َألي علة َو َ
َ ..( .3ع ْن ُب َك ْير ْبن َأ ْع َي َن َق َ
ض َع الله
ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
َُ ُ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
وألي علة ُأ ْخر َج منَ
ُ
ْ
ْ َ َ
َ
ْ
ُ
ْ
الحج َر ِّفي الرك ِّن ال ِّذي هو ِّفيه ولم يوضع ِّفي غي ِّره وأل ِّي ِّعل ٍة تقبل ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ
َ
ْ
ُ َ َ ُ ْ
ْ
َ
َ َ
َ
وال َع ْه ُد فيه َول ْم ُي َ
وض ْع ِّفي غ ْي ِّره وك ْيف الس َب ُب ِّفي ذ ِّل َك
اق ال ِّع َب ِّاد
ال َجن ِّة وأل ِّي ِّعل ٍة و ِّضع ِّميث
ِّ
َْ ََ
َ
َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ .
َ َ َ َ
ُ ْ
ضل َت ِّفي امل ْسأل ِّة
اك ف ِّإن ت َفك ِّري ِّفيه لعجب قال فقال سألت وأع
تخ ِّب ُرِّني َج َعل ِّن َي الله ِّفد
ْ َْ َْ َ َ َْ ْ ََ َ َ
َ
ُ ْ
وفر ْغ َق ْل َب َك َوأ ْ
ص ِّغ َس ْم َع َك أخ ِّب ْر َك ِّإ ْن ش َاء الله.
واستقصيت فافه ِّم الجواب ِّ

َ
ْ
ْ ُ .
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ
وه َي َج ْو َه َرة أخ ِّر َج ْت ِّم َن ال َجن ِّة ِّإلى آدم
ِّإن الله تبارك وتعالى وضع الحج َر األسود ِّ
َ َ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
ْ َ
عليه السالم ف ُو ِّض َع ْت ِّفي ذ ِّل َك الرك ِّن ِّل ِّعل ِّة ِّامليث ِّاق وذ ِّل َك أنه ملا أخذ ِّم ْن َب ِّني آدم ِّم ْن
َ
ََْ
َ
َ
ََْ َ
ُظ ُهوره ْم ُذ ي َت ُه ْم ح َين َأ َخ َذ الله َع َل ْيه ُم ْامل َيث َ
اق ِّفي ذ ِّل َك املك ِّان ِّوفي ذ ِّل َك املك ِّان ت َر َاءى ل ُه ْم
ِّ ِّ ِّر
ِّ ِّ
ِّ
ْ َ َ ََْ َْ ُ
ط الط ْي ُر َع َلى ْال َقائم عليه السالم َف َأو ُل َم ْن ُي َباي ُعه َذل َك الطائ ُر ُ
وهوَ
ومن ذ ِّلك املك ِّان يه ِّب
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
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يل َع َلى ْال َقائم ُ
يل ع وإ َلى َذل َك ْاملَ َقام ُي ْسن ُد ْال َقائ ُم َظ ْه َره ُ
وه َو ْال ُحج ُة والد ِّل ُ
والله َج ْب َرِّئ ُ
وه َو
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ ِّ ِّ
ِّ
َ
َْ ْ َ َ ْ
َ
ََْ
َ َ
َ
َ َ
اق وال َع ْه َد ال ِّذي أخذ الله
الش ِّاه ُد ِّمل ْن َوافاه ِّفي ذ ِّل َك املك ِّان والش ِّاه ُد َعلى َم ْن أدى ِّإليه ِّامليث
َ ْ ً َ َ ْ
ْ
َ َ ََ ْ َ َ ُْ َ ُ
َ َ
ْ َ
وامليث ِّاق
واال ْس ِّتال ُم ف ِّل ِّعل ِّة ال َع ْه ِّد تج ِّديدا ِّلذ ِّلك ال َع ْه ِّد ِّ
عز وجل على ال ِّعب ِّاد وأما الق ْبلة ِّ
َ ْ
َ
ً ْ
ُ
َ َ َ
َ
َ
ْ َ َ ُْ
وت ْج ِّديدا ِّلل َب ْي َع ِّة ِّل ُيؤدوا ِّإل ْيه ال َع ْه َد ال ِّذي أخذ الله َعل ْي ِّه ْم ِّفي ِّامليث ِّاق ف َيأتوه ِّفي ك ِّل َس َن ٍة
َ
َُ
َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُْ
وميث ِّاقي
ويؤدوا ِّإليه ذ ِّلك الع ْهد واألمانة اللذي ِّن أ ِّخذا عل ْي ِّهم أال ت َرى أنك تقول أمان ِّتي أديت َها ِّ
َ َ َ َ َ َ َُْ .
ْ
َ َ
ُْ َ
َ
ُ َ ْ
َ
يع ِّت َنا وال َح ِّفظ ذ ِّل َك ال َع ْه َد
ت َع َاه ْدته ِّلتش َه َد ِّلي ِّبامل َواف ِّاة َووالله َما ُيؤ ِّدي ذ ِّلك أحد غير ِّش
ْ
ْ
َ
ُ ْ ََُْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ
َ
وامل َيث َ
اق َأ َح .د َغ ْي ُر ش َ
ص ِّدق ُه ْم َويأ ِّتيه غ ْي ُر ُه ْم ف ُي ْن ِّك ُر ُه ْم
يع ِّت َنا ِّوإنهم ليأتوه فيع ِّرفهم وي
ِّ
ِّ
َ َ َ
َ ْ َ ُ ََ
َ
َ ُ ََ ُ
ْ َ
ْ َ
ْ
وعل ْي ِّه ْم والله َيش َه ُد ِّبالخ ْف ِّر
ُويك ِّذ ُب ُه ْم وذ ِّل َك أنه ل ْم َي ْح َفظ ذ ِّل َك غ ْي ُرك ْم فلك ْم والله يشهد
ََ
َ َ َ .
ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ
ْ ُ ُ
َْ َ ْ َ َ َ
اط .ق
والجح ِّ
ود والكف ِّر وهو الحجة الب ِّالغة ِّمن الله عل ْي ِّه ْم  -يوم ال ِّقيام ِّة ي ِّج ُيء وله ِّلسان ن ِّ
َ َ ْ َ ْ
َ ْ ُ َْ َ َ
وامل َيث َ
ُ َ َ ُ ْ َْ ُ َ ْ
َ
ص َ
وع ْي َنان في ُ
اق
ور ِّته األولى ي ْع ِّرفه الخلق وال ُين ِّك ُره يش َهد ِّملن وافاه وجدد ال َع ْهد ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ْ َْ ْ َ
وج َح َد َونس َي ْامل َيث َ
ْ
َْ
األ َم َانة َوي ْش َه ُد َع َلى ُكل َم ْن َأ ْن َك َر َ
اق
وامليث ِّاق وأ َد ِّاء
ِّ ِّ
ِّعنده ِّب ِّحف ِّظ العه ِّد ِّ
ِّ
ِّ
ب ْال ُك ْفر واإل ْن َكار َف َأما عل ُة َما َأ ْخ َر َجه الله م َن ْال َجنة َف َه ْل َت ْدري َما َك َ
ان ْال َح َج ُر ُق ْل ُت َال َق َ
ال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اق َك َ
ان َم َل ًكا م ْن ُع َظ َماء ْامل َالئ َكة ع ْن َد الله َف َلما َأ َخ َذ الله م َن ْامل َالئ َكة ْامل َيث َ
َك َ
ان َأو َل َم ْن َآمنَ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ ً
َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ
ينا َع َلى َجميع َخ ْلقه َف َأ ْل َق َمه ْامل َيث َ
اق َوأ ْو َد َعه ع ْندهَ
ِّبه وأقر ذ ِّلك امللك فاتخذه الله أ ِّم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ْ
ْ
َ َ َ
ُ
ْ
َ
َ
َْ
ْ َ ََْ ْ َْ َ َ ْ ُ َ ُ
َ
َ
َ
َ
اإلق َرار ِّب ِّامليث ِّاق والع ْه ِّد ال ِّذي أخذ الله عز
واستعبد الخلق أن يج ِّددوا ِّعنده ِّفي ك ِّل سن ٍة ِّ
َ ََْ ْ ُ َ ََ
ُ
ْ
ْ َ َُ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َْ
ََ
اإلق َر َار ِّفي ك ِّل َس َن ٍة
وجل علي ِّهم ثم جعله الله مع آدم ِّفي الجن ِّة يذ ِّكره ِّامليثاق ويج ِّدد ِّعنده ِّ
ْ َ ْ
َ
َ َ َ
ُ ْ َ َ ْ َ َْ
وامل َيث َ
ََ َ
اق ال ِّذي أخذ الله َعل ْيه
فلما ع َص ى آدم وأخ ِّرج ِّمن الجن ِّة أن َساه الله ال َع ْهد ِّ
َ
َ
وج َع َله َتائ ًها َح ْي َر َ
َ
وع َلى ُو ْلده ملُ َحمد ص ول َوصيه ع َ
ان َف َلما َت َ
اب الله َعلى آدم َحو َل ذ ِّل َك
ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ
ْ
ْ
ََ
ْ ََ
ُ َ ُ َْ َ َ
ُ َ َْ
ض ال ِّه ْن ِّد فلما
ض َاء ف َر َماه ِّم َن ال َجن ِّة ِّإلى آدم ع
املل َك ِّفي صور ِّة در ٍة بي
ليه السالم وهو ِّبأر ِّ
َ
َ َ ََ َ َ
َ ََ َْ َ َ َْ ُ َ
ُ ََْ
ََ َْ .
ال له َيا
وه َو ال َي ْع ِّرفه ِّبأكث َر ِّم ْن أنه َج ْو َه َرة وأنطقه الله عز وجل فق
نظر ِّإليه آنس ِّإليه
ْ َ ُ ََْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َْ
َ
آدم أتع ِّرف ِّني قال ال قال أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك ِّذكر رِّبك ثم تحول ِّإلى
َْ َ ْ َْ ُ ْ َ ُ َ َ َ
ََ
ورته التي َك َ
ُ َ
ان َم َع آدم في ْال َجن ِّة َف َق َ
اق ف َوث َب ِّإل ْيه آدم وذك َر
وامليث
ال آلدم أين العهد ِّ
ِّ
ص ِّ ِّ
َ َ َ
َ
ْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َْ ْ َ ُ
وجل ِّإلى
وامليث ِّاق ثم َحوله الله عز
اإلقرار ِّبالعه ِّد ِّ
ِّامليثاق وبكى وخضع له وقبله وجدد ِّ
َْ ً َ
ََ
َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ً َْ َ َ َ ًَ ُ ُ َ َ ََ
َ
جوهر ِّة الحج ِّر درة بيضاء صا ِّفية ت ِّض يء فحمله آدم عليه السالم على عا ِّت ِّقه ِّإجالال له
َْ ً ََ َ
يل عليه السالم َحتى َو َافى به َمك َة َف َما َز َ
ان إ َذا َأ ْع َيا َح َم َله َع ْنه َج ْب َرِّئ ُ
ال َي ْأ َن ُ
س
ِّ
وتع ِّظيما فك ِّ
َ َ َ ََ َْ ََْ َ َ ْ
َ َ ُ
َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ
ض َع ال َح َج َر
اإلق َر َار له كل َي ْو ٍم ول ْيل ٍة ثم ِّإن الله عز وجل ملا بنى الكعبة و
ِّبه ِّبمكة ويج ِّدد ِّ
َ َ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُْ
َ َ ََْ
َ َ َ
ِّفي ذ ِّلك املك ِّان ألنه تبارك وتعالى ِّحين أخذ ِّامليثاق ِّمن ول ِّد آدم أخذه ِّفي ذ ِّلك املك ِّان ِّوفي
َ
َ ْ
َ
ْ َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ
اق ول َذل َك َو َ
ض َع ِّفي ذ ِّل َك الرك ِّن ونحى آدم ِّم ْن َمك ِّان ال َب ْي ِّت ِّإلى
ذ ِّلك املك ِّان ألقم امللك ِّامليث ِّ ِّ
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ْ ََ َ َ
َ َ َ َ ََْْ َ َ ْ
َ
َ
الصفا وحواء ِّإلى املرو ِّة وو
ض َع ال َح َج َر ِّفي ذ ِّل َك الرك ِّن فلما نظ َر آدم ِّم َن الص َفا وق ْد ُو ِّض َع
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْال َح َج ُر في الر ْكن َكب َر الله َ
وهلله َومجده فلذلك َج َر ِّت السنة بالتكبير ْ
واس ِّتق َب ِّال الرك ِّن
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َْ َ َ
ْ
َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َن َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ال ِّذي ِّفيه الحجر ِّمن الصفا ف ِّإن الله أودعه ِّامليثاق والعهد دو غي ِّره ِّمن املال ِّئك ِّة ألن الله
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ْ
ُ
اق له ِّبالرُب ِّوبي ِّة و ِّمل َحم ٍد صلى هللا عليه وآله ِّبالن ُبو ِّة ِّول َع ِّل ٍي ع ِّبال َو ِّصي ِّة
عز وجل ملا أخذ ِّامليث
ْ َ ْ َ َ ُ َْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ََ َ
ْ َ َ ُ ً
ْ َ َ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ُ
ْ
اإلقر ِّار ذ ِّلك امللك لم يكن ِّف ِّيهم أشد حبا
اصطكت فرا ِّئص املال ِّئك ِّة فأول من أسرع ِّإلى ِّ
ُ
َ َ ْ
اخ َت َ ه الله م ْن َب ْينه ْم َوأ ْل َق َمه ْامل َيثاقَ
ْ
ِّمل َحم ٍد وآل محمد صلى هللا عليه وآله ِّمنه ِّولذ ِّلك ار
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ََْ
َ َ َ
ُ
ُ َ َ ُ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ . َ . َْ . َ .
اظ َرة َيش َه ُد ِّلك ِّل َم ْن َوافاه ِّإلى ذ ِّل َك املك ِّان
اطق وعين ن ِّ
وهو ي ِّجيء يوم ال ِّقيام ِّة وله ِّلسان ن ِّ
َ َ
ظ ْامل َيث َ
اق) (.)1
وح ِّف ِّ
وهناك أخبار كثيرة وردت في بيان تفاصيل األحداث التي جرت في ذلك العالم،
نقتصر على ما تقدم ذكره ففيه الكفاية وإثبات املطلوب ،ولكي ال يطول بنا املقام ويخرج
البحث عن حده.
أخبار وردت عن طرق العامة:
اضف إلى ما تقدم ذكره عن أهل بيت العصمة والطهارة فهناك أخبار وردت عن
طريق العامة في كتب التفسير والحديث وبعدة أسانيد حيث فاقت حد التواتر أيضا نذكر
بعضا منها:
(قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله ملا خلق هللا آدم مسح ظهره فسقط من ظهره
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذر ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا
من نور ثم عرضهم على آدم فقال آدم من هؤالء يا رب؟ قال هؤالء ذريتك فرأى آدم رجال
منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود يكون في آخر
األمم قال آدم كم جعلت له من العمر قال ستين سنة قال يا رب زده من عمري أربعين
سنة حتى يكون عمره مائة سنة فقال هللا عز وجل إذن يكتب ويختم فال يبدل فلما
انقض ى عمر آدم جاءه ملك املوت لقبض روحه قال آدم أو لم يبق من عمري أربعون
سنة قال له ملك املوت أو لم تجعلها ال ينك داود قال فجحد فجحدت ذريته ونس ي
ونسيت ذريته وخطأ فخطئت ذريته.
1ـ الكافي ،الكليني :ج 4ص .184وفي علل الشرائع :ج 2ص.429
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هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) (.)1
( ..عن مسلم بن يسار الجنهي أن عمر ابن الخطاب سئل عن هذه اآلية }وإذا خذ
ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين{ فقال عمر بن الخطاب سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وآله سئل عنها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :خلق هللا
آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل
الجنة يعملون ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للنار ويعمل
أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول هللا ففيم العمل فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم ان هللا إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة.
الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) (.)2
( ..عن أبي بن كعب في قول هللا عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم اآلية قال جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم
فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد وامليثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
قال فاني أشهد عليكم السماوات السبع واألرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه
السالم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه ال اله غيري وال رب غيري فال
تشركوا بي شيئا اني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي
قالوا شهدنا بأنك ربنا والهنا ال رب لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم
فرأى الغنى والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال رب لوال سويت بين عبادك قال إني
أحببت أن شكر ورأى األنبياء فيهم مشعل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في
الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى قوله عيس ى بن مريم
كان في تلك األرواح فأرسله إلى مريم فحدث عن أبي انه دخل من فيها) (.)3

1ـ املستدرك على الصحيحين؛ الحاكم النيسابوري .طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الشريفة .بإشراف د .يوسف عبد الرحمن
املرعشلي .دار املعرفة .بيروت – لبنان .ج 2ص.325
2ـ املصدر نفسه :ج 2ص.324
3ـ مسند أحمد؛ أحمد بن حنبل :ج 5ص.135
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( ..عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا عز وجل أخذ امليثاق
من ظهر آدم عليه السالم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين
يديه ثم كلمهم قبال فقال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا
عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما
فعل املبطلون) (.)1
( ..عن ابن عباس في قوله "وإذ أخذ ربك من بني آدم  "..اآلية .قال :خلق هللا آدم
وأخذ ميثاقه أنه ربه ،وكتب أجله ورزقه ومصيبته ،ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر
فأخذ مواثيقهم أنه ربهم ،وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم) (.)2
( ..عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس قال :ملا خلق هللا آدم عليه السالم أخذ
الذر ،فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم،
ميثاقه ،فمسح ظهره ،فأخذ ذريته كهيئة ِّ
()3
"وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى") .
( ..عن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :وإذ أخذ ربك
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم" قال" :أخذوا من ظهره كما يؤخذ باملشط من الرأس،
فقال لهم "ألست بربكم قالوا بلى" قالت املالئكة :شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا
عن هذا غافلين") (.)4
(..عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ملا
خلق هللا آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة" وقال
مقاتل :إن هللا مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك ثم
مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه الذر سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤالء
ذريتك)(.)5
1ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ الهيثمي .مطبعة :دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان  1408ه  1988 .م .ج 7ص.25
2ـ الدر املنثور في التأويل باملأثور؛ جالل الدين السيوطي :ج 3ص.598
3ـ جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير الطبري ،تحقيق :أحمد محمد شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة:
األولى  1420 ،هـ  2000 -م .ج 13ص.228
4ـ املصدر نفسه :ج 13ص.232
5ـ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؛ فخر الدين الرازي .دار إحياء التراث العربي  -بيروت .الطبعة :الثالثة  1420 -هـ .ج15
ص.398
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أكتفي بهذا املقدار من األخبار التي تثبت وجود عالم الذر.
فيتضح مما تقدم:
إن من يتتبع الروايات التي ذكرت عالم الذر سواء ما ورد منها في سياق تفسير آية
قرآنية ،أم جاءت في سياق مستقل ،فهي مع وفرتها وكثرتها وتواترها ،يمكن القطع بصدور
الكثير منها عن أهل البيت (عليهم السالم) ،كما أن فيها الكثير من الصحاح والحسان
واملوثقات كما وصفها السيد الجزائري بذلك حيث قال( :ومن تتبع األخبار الواردة في هذا
الباب  -يعني به األخبار الوارد في ذكر عالم الذر -وجدها مما تزيد على خمسمائة حديث
وفيها الصحاح والحسان واملوثقات) (.)1
ومع كثرتها والحال هذه ال قيمة لورود االعتراض عليها بانها أخبار آحاد أو بعضها
ضعيفة السند أو في أسانيد بعضها مجاهيل ،أو أن بعضها مرسلة أو غير ذلك من
االعتراضات السندية.
وال يصار إلى تأويلها لحرف معناها لغير ما قصد بظاهرها من التصريح بذكر عالم
الذر أو بما يدل عليه من ألفاظ ،فان التأويل مخالف للظهور وال يصار إليه مع حجية
ظهور اللفظ في معناه ،وعدم وجود محذور يمنع من األخذ بالظاهر ،لكون التأويل
مخالف للظاهر.
فمحاولة طرح األخبار الواردة في هذا الباب أو تأويلها أو صرفها ملعنى مجازي إلنكار
عالم الذر ،مما ال سبيل إليه بعد وجود هذا الكم الهائل من االحاديث التي تثبت وجود
عالم الذر بشكل صريح وواضح والتي دون ردها خرط القتاد.
وان كانت هذه األمور موجودة عند البعض ممن تعرضوا إلى ذكر األخبار الواردة في
بيان عالم الذر أو الحديث عنه .فقد نقل العالمة املجلس ي بعد ما ذكر عشرات األخبار
الواردة في بيان عالم الذر ،بعض األقوال في أخبار الذر حيث قال( :اعلم أن أخبار هذا
الباب من متشابهات األخبار ،ومعضالت اآلثار ،وألصحابنا رض ي هللا عنهم فيها مسالك.
1ـ نور البراهين في بيان أخبار السادة الطاهرين؛ السيد نعمة هللا الجزائري .تحقيق :السيد مهدي الروحاني .الطبعة الثانية
لعام  .1430مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي .ج 2ص.184
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منها :ما ذهب إليه اإلخباريون ،وهو أنا نؤمن بها مجمال ،ونعترف بالجهل عن حقيقة
معناها ،وعن أنها من أي جهة صدرت ،ونرد علمه إلى األئمة (عليهم السالم).
ومنها :أنها محمولة على التقية ملوافقتها لروايات العامة وملا ذهبت إليه األشاعرة
ً
وهم جلهم ،وملخالفتها ظاهرا ملا مر من أخبار االختيار واالستطاعة.
ومنها :أنها كناية عن علمه تعالى بما هم إليه صائرون ،فإنه تعالى ملا خلقهم مع
علمه بأحوالهم فكأنه خلقهم من طينات مختلفة.
ومنها :أنها كناية عن اختالف استعداداتهم وقابلياتهم ،وهذا أمر بين ال يمكن
إنكاره ،فإنه ال شبهة في أن النبي صلى هللا عليه وآله وأبا جهل ليسا في درجة واحدة من
االستعداد والقابلية ،وهذا ال يستلزم سقوط التكليف " فإن هللا تعالى كلف النبي صلى
هللا عليه وآله حسب ما أعطاه من االستعداد لتحصيل الكماالت ،وكلف أبا جهل حسب
ما أعطاه من ذلك ولم يكلفه ما ليس في وسعه ،ولم يجبره على ش يء من الشر والفساد.
ومنها أنه ملا كلف هللا تعالى األرواح أوال في الذر وأخذ ميثاقهم فاختاروا الخير والشر
باختيارهم في ذلك الوقت ،وتفرع اختالف الطينة على ما اختاروه باختيارهم كما دل
عليه بعض األخبار السابقة فال فساد في ذلك.
وال يخفى ما فيه وفي كثير من الوجوه السابقة ،وترك الخوض في أمثال تلك
املسائل الغامضة التي تعجز عقولنا عن اإلحاطة بكنهها أولى ،ال سيما في تلك املسألة التي
نهى أئمتنا عن الخوض فيها ،ولنذكر بعض ما ذكره في ذلك علماؤنا رضوان هللا عليهم
ومخالفوهم .)1( )..
ثم ذكر األقوال في املسألة .ويظهر من كالمه انه مقر بعالم الذر إال انه ى
فضل ترك
الخوض في تفاصيله ألنه حسب نظره من املسائل التي نهى أهل البيت (عليهم السالم)
عن الخوض فيها رحمه هللا.
وكما تقدم منا القول إن تواترها املعنوي وداللة الكثير منها صراحة على عالم الذر
كاف في رد من ناقشها لتوهين داللتها أو حاول ردها.
ٍ
1ـ بحار األنوار؛ العالمة املجلس ي :ج 5ص.261
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وفي املقابل ال توجد رواية واحدة معارضة يمكن االعتماد عليها في نفي وجود عالم
الذر.
فال مناص من االعتقاد بوجوده.
وبالتالي ثبت لنا من خالل الثقلين القران والعترة أن عالم الذر حقيقة ثابتة ال ريب
فيها ،وال مناص عن االعتقاد به واإليمان بما جرى فيه.
وهذا القول صرح به الكثير األعالم .منهم:
1ـ الشيخ الصدوق( :ويجب أن نعتقد أن هللا تعالى لم يخلق خلقا أفضل من
محمد واألئمة ،وأنهم أحب الخلق إلى هللا ،وأكرمهم عليه ،وأولهم إقرارا به ملا أخذ هللا
ميثاق النبيين "وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى" وأن هللا تعالى بعث نبيه
محمدا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى األنبياء في الذر .وأن هللا تعالى أعطى ما أعطى كل
نبي على قدر معرفته نبينا ،وسبقه إلى اإلقرار به) (.)1
قوله (ويجب أن نعتقد ....في الذر) إثبات منه لعالم الذر ووجوب االعتقاد فيه وان
العهد وامليثاق اخذ على العباد في ذلك العالم بتوحيد هللا ونبوة محمد (صلى هللا عليه
وآله).
ً
2ـ السيد الجزائري شارحا لعالم الذر ومبينا لألخبار الواردة فيه( :عالم الذر :هو
عالم األرواح تعلقت بأبدان لطيفة وخوطبت بخطاب ألست بربكم وورد عليها نوع من
التكاليف فآمنت أو كفرت وذلك العالم يسمى عالم الظالل أو عالم األشباح) (.)2
3ـ املازندراني حيث علق على األخبار الواردة في بيان االمتحان في عالم الذر:
(والحق أن اإلخراج واإلشهاد واإلقرار واخذ امليثاق باملعاني املذكورة كلها واقعة ألنه تعالى
ً
أخرجهم وخاطبهم بقوله "ألست بربكم" وأجابوا ببلى حقيقة ،وال بعد فيه؛ نظرا إلى
ً
قدرته القاهرة وأنه تعالى جعل فيهم قوة يقدرون بها على معرفة وتوحيد نظرا في آياته
1ـ االعتقادات في دين االمامية؛ الشيخ الصدوق .تحقيق :عصام عبد السيد .الطبعة :الثانية .سنة الطبع 1993 - 1414 :م.
الناشر :دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان .ص.93
2ـ نور البراهين؛ السيد نعمة هللا الجزائري :ج 1ص.159
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وعلى الخروج مما فيهم من قوة الكمال والتكميل إلى الفعل فكان خلقهم على هذا الوجه
ً
مشابها باإلخراج والعهد وامليثاق فحسن اطالق اإلخراج وامليثاق على هذا الوجه على
سبيل التمثيل .وهذا هو العهد القديم والعهد األول بل ال يبعد إطالق العهد القديم على
عمله تعالى بما فيهم من تلك القوة ،ثم إن بعضهم بعد الوجود العيني نقضوا امليثاق
وأبطلوا تلك القوة والفطرة ،وأنكروا ما أقروا به بلسان تلك القوة بحاضر لذاتهم
النفسانية والوساوس الشيطانية هذا) (.)1
فاملازندراني وأغلب املحدثين اخذوا بظاهر اآليات وما صح من الروايات في إثبات
عالم الذر.
4ـ السيد الخوئي حين إجابته على (سؤال  :1299ما يقول سيدي في قوله تعالى:
"وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم "...الخ فهل اآلية على ظاهرها أم لها باطن،
فإن بعض املفسرين استبعد أن يكون هللا قد أخرج تعالى ذرية آدم من ظهره فجعلوا
لآلية باطنا؟
جواب السيد الخوئي :ال إشكال في داللة ظاهر اآلية ،وال استبعاد فيما هو فعل هللا
القادر على كل ما هو ممكن جلت قدرته) (.)2
فالسيد الخوئي في جوابه يأخذ بحجية ظهور اآلية الكريمة ومعنى ذلك انه مقر
بوجود عالم الذر وهو ما دلت عليه اآلية الكريمة.
ً
ً
ً
5ـ السيد الطباطبائي في تفسير امليزان حيث ذكر بحثا مفصال ومطوال في عالم الذر
ونقل فيه األقوال وناقشها ونقتصر على نقل رأيه في املسألة حيث قال( :أنت إذا تدبرت
ُ
َ َ َ َ َ َ
َ
ُُ
ور ِّهم ذ ِّري َت ُهم" اآلية
هذه اآليات ثم راجعت قوله تعالى" :وِّإذ أخذ ربك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
وأجدت التدبر فيها وجدتها تشير إلى تفصيل أمر تشير هذه اآليات إلى إجماله فهي تشير إلى
1ـ شرح أصول الكافي؛ محمد صالح املازندراني .تحقيق مع تعليقات :امليرزا أبو الحسن الشعراني  /ضبط وتصحيح :السيد
علي عاشور .الطبعة :األولى .سنة الطبع 2000 - 1421 :م .املطبعة :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع.
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان .ج 8ص.17
2ـ صراط النجاة استفتاءات السيد الخوئي مع تعليقة وملحق الشيخ التبريزي .جامع مواد الكتاب :موس ى مفيد الدين عاص ي
العاملي .الناشر :دفتر نشر برگزيده املطبعة :سلمان الفارس ي .الطبعة :األولى في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .جمادي األول
 1416ه .ج1ص.463
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نشأة إنسانية سابقة فرق هللا فيها بين أفراد هذا النوع ،وميز بينهم وأشهدهم على
أنفسهم :أ لست بربكم؟ قالوا :بلى شهدنا) (.)1
ً
فهو يقر بأصل وجود عالم الذر تبعا للنصوص الدينية.
ً
فالقول بوجود عالم الذر ولزوم االعتقاد به تبعا للدليل النقلي ونصوص الثقلين
مما قال به اغلب علماء الخاصة والعامة إال من شذ وخالف منهم.
فيتضح من خالل استداللنا بنصوص الثقلين أن عالم الذر حقيقة ثابتة.

1ـ امليزان في تفسير القران؛ السيد محمد حسين الطباطبائي .منشورات جماعة املدرسين في الحوزة العلمية في قم املقدسة.
ج 8ص.318

وفيه مبحثان:



املبحث األول :في بيان معنى العقل وحجيته.
املبحث الثاني :أدلة النافين لعالم الذر.

1ـ بيان معنى العقل:
ً
أ -معنى العقل لغة:
ذكر اللغويون للعقل عدة معان منها( :العقل :ضد ُ
الح ْمق) ( )1و(العقل :نقيض
ِّ
ٍ
ُ
َْ ُ َ
َْ
()2
ُ
وسمي َ
األمورُ .
ْ
الع ْقلُ
الح ْجر والنهى ِّضد الحمق ..والعقل :التثبت في
الجهل)  .و(العق ُلِّ :
ِّ
صاحبه عن الت َورط في املَهالك َأي َي ْحبسه ،وقيلَ :
َع ْق ًال َألنه َي ْ
َ
الع ْق ُل هو التمييز الذي
ل
ق
ع
ِّ
ِّ
ِّ
َْ
َ
ُ َ .
ُ
َ
وق ْلب.
.
اإلنسان من سائر الحيوان ،ويقال ِّ :ل ُفالن قلب عقولِّ ،ولسان سؤول،
به يتميز ِّ
َ َْ ُ َْ ً َ
َ ُ .ل َ َ َ .
ْ
()3
َ
ُ
َ
بصفات
عقو ف ِّهم؛ وعقل الش يء يع ِّقله عقال :ف ِّهمه)  .و(العقل :ال ِّعلم  ..أو هو ال ِّعلم
ِّ
1ـ املخصص؛ علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلس ي املعروف بابن سيده .تحقيق :لجنة إحياء التراث العربي .مطبعة :
دار التراث العربي .بيروت ـ لبنان .ج 1ق 3ص.15
2ـ العين؛ الفراهيدي :ج 1ص.159
3ـ لسان العرب؛ ابن منظور :ج 11ص.458

 62ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
بخير الخ َيرْين وشر الشرْين ،أو
بحها،
ِّ
وكمالها ون ِّ
ِّ
سنها وق ِّ
األشياء من ح ِّ
قصانها ،أو هو ال ِّعلم ِّ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ َ .
ُ
ُ
الذه ِّن يكون
جتم ٍ
عة في ِّ
عان م ِّ
سن ،ومل ٍ
مطلق ٍ
ألمور أو لقو ٍة بها يكون التمييز بين الق ِّبح والح ِّ
َ
َ َ
ْ
َ
اض واملَصالحْ َ َ َ ،
مات ْ
األغر ُ
المه) (.)1
ودة
يس َت ِّتب بها
ُبمق ِّد ٍ
ِّ
ولهيئ ٍة مح ُم ٍ
لإلنسان في ح َركا ِّته وك ِّ
ِّ
ويتخلص من كلماتهم أن العقل لغة يفيد معاني عديدة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

انه يقابل الجهل والحمق تقابل النقيضين أو الضدين.
الح ْجر والنهى.
ِّ
ُ
َ
التثبت في األمور.
َ
َ ْ
َ
َ
هالك.
يح ِّبس صاحبه عن التورط في امل ِّ
اإلنسان من سائر الحيوان.
به يتميز ِّ
هو العلم أو الفهم.
ُ
ُ
ُ
هو ال ِّع ُ
قصانها.
بحها،
لم بصفا ِّت
ِّ
وكمالها ون ِّ
ِّ
سنها وق ِّ
األشياء من ح ِّ
َ
َ
ُ
بخير الخ َيرْين وشر الشرْين .أو التمييز بين مطلق األمور.
هو ال ِّعلم ِّ

وهي كما ترى ال يوجد بينها بيان جامع مانع يمكن الركون إليه في بيان معنى العقل،
بل كل منها اقتصر على النظر لجانب من املعنى واغفل جانب آخر.
ب -معنى العقل عند األصوليين:
إن العقل ينقسم عندهم إلى عقل نظري وعقل عملي (واملراد بالعقل النظري:
ُ
إدراك ما ينبغي أن يعلم; أي إدراك األمور التي لها واقع .واملراد بالعقل العملي :حكم
العقل بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو ال ينبغي) (.)2
وذكر بعضهم( :إن العقل النظري إدراك ملا هو واقع .والعقل العملي إدراك ملا ينبغي
أن يقع) (.)3
1ـ تاج العروس؛ الزبيدي :ج 15ص.405
2ـ العقل والبلوغ (عند االمامية)؛ حسين كريمي القمي .الطبعة :االولى 1381ش .املطبعة والناشر :انتشارات دانشگاه  -قم.
ص .79وأصول الفقه؛ محمد رضا املظفر :ج 2ص.278
3ـ بحوث في علم األصول؛ تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر؛ السيد محمود الشاهرودي .الطبعة الثالثة  2005م.
ً
الناشر :مؤسسة دائرة املعارف الفقه اإلسالمي طبقا ملذهب أهل البيت (ع) .ج 4ص120
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ولهم كالم طويل ومناقشات حول هذا املوضوع ،ومدار وموضوعات حجية الدليل
العقلي ومدركاته وما يستقل به وما ال يستقل  ...الخ.
ج -معنى العقل في الروايات:
معان للعقل وردت في كلمات أهل البيت (عليهم السالم) نذكر منها:
قد ذكروا عدة ٍ
َْ َ َ َ.
اع َة ْبن م ْه َر َ
ان َق َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
(ع ْن َس َم َ
1ـ َ
اعة
وعنده جم
ال كنت ِّعند أ ِّبي ع ْب ِّد الله عليه السالم ِّ
ِّ ِّ
ْ َْ ََ َ َ
ْ ُ ْ
ْ ْ
َ
اع ِّرفوا ال َع ْق َل
ال أ ُبو َع ْب ِّد الله عليه السالم
ِّم ْن َم َو ِّاليه ف َج َرى ِّذك ُر ال َع ْق ِّل والجه ِّل فق
ْ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ََْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ
اك ال ن ْع ِّرف ِّإال َما َعرف َت َنا
وجنده والجهل وجنده تهتدوا قال سماعة فقلت ج ِّعلت ِّفد
وه َو َأو ُل َخ ْلق منَ
وجل َخ َل َق ْال َع ْق َل ُ
ال َأ ُبو َع ْبد الله عليه السالم إن الله َعز َ
َف َق َ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
َ
ال َله َأ ْقب ْل َف َأ ْق َب َل َف َق َ
ال َله َأ ْدب ْر َف َأ ْد َب َر ُثم َق َ
وحا ِّني َين َع ْن َيمين ْال َع ْرش ِّم ْن ُنوره َف َق َ
ال
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الر ِّ
ِّ
ِّ
َْ َ َ ُ ََ ْ
َ
َ َ ََ
َْ ً
ً َ
َ
ال ثم خل َق ال َج ْه َل ِّم َن
الله ت َب َار َك وت َعالى خل ْق ُت َك خلقا َع ِّظيما وكر ْم ُت َك َعلى َج ِّم ِّيع خل ِّقي ق
ُ
ْ
ُْ َ ً َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ ََ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ
اس َتك َب ْر َت
ال َب ْح ِّر األ َج ِّاج ظلما ِّنيا فقال له أد ِّبر فأدبر ثم قال له أق ِّبل فلم يق ِّبل فقال له
ََ
فل َع َنه) (.)1
واملراد بالعقل هنا املخلوق النوراني األول خير الخلق محمد (صلى هللا عليه وآله)
وخال من أي
و(كان االمتحان األول للعقل األول أو محمد في عالم العقل بسيط
ٍ
تفاصيل ،وهو أدبر فأدبر ،أقبل فأقبل) (.)2
َ َ َ
َ َ ُْ َ
ْ
2ـ َ
(ع ْن َب ْعض َأ ْ
ال قل ُت له َما ال َع ْق ُل
ص َح ِّاب َنا َرف َعه ِّإلى أ ِّبي َع ْب ِّد الله عليه السالم ق
ِّ
ْ َ ُ ْ
واك ُتس َب به ْالج َن ُ
َق َ
ان.)3( )..
ال َما ُع ِّب َد ِّبه الرحمن
ِّ ِّ ِّ
ْ
ْ
ْ ْ ُ
َ َ ُ ْ
َ َ َُ َ ْ
اإلن َس ِّان ال َع ْق ُل وال َع ْق ُل ِّم ْنه ال ِّفط َنة
3ـ (قال أبو عب ِّد الله عليه السالم ِّدعامة ِّ
ْ
ْ
ُ ْ ْ
وال َف ْه ُم وال ِّح ْفظ وال ِّعل ُم.)4( )...

1ـ الكافي؛ الكليني :ج 1ص.20
2ـ ش يء من تفسير سورة الفاتحة؛ السيد احمد الحسن .إصدارات انصار اإلمام املهدي .الطبعة الثانية 1431هـ  2010 -م.
ص.38
3ـ الكافي؛ الكليني :ج .1ص.11
4ـ املصدر نفسه :ص.25
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4ـ ذكر السيد احمد الحسن (عليه السالم) أن (العقل الحقيقي هو ما في السماء
السابعة الكلية) ( ،)1ويسمى عالم العقل وقال في بيانه( :العالم العقلي :وهو العالم
الثالث ،أشرف من عالم امللكوت وهو عالم كلي ،املوجودات فيه مستغرقة بعضها في
بعض ،وال تنافي بينها ،كما هو الحال في عالمي امللكوت وامللك وغاية اإلنسان هي الوصول
إلى هذا العالم ،والغرض من هذا الوصول هو معرفة هللا سبحانه وتعالى) (.)2
د -املعنى املراد بيانه في هذا املبحث :إن العقل (هو القوة املفكرة املودعة في كل
إنسان ،املوجودة عند الصالح والطالح واملؤمن والكافر) (.)3
فهو مصطلح لوصف القدرة على التفكير والتمييز بين األشياء وإدراكها وقوة التفكير
والفهم والتحليل واالستنتاج وفق البيانات املخزنة في الدماغ الذي يعتبر آلة الذكاء لدى
اإلنسان .وبهذا املعنى تسمى القوة املفكرة لدى اإلنسان بالعقل .وهو موجود عند كل
إنسان بغض النظر عن اعتقاده وإيمانه وكفره.
ً
والقوة املفكرة عند اإلنسان بهذا املعنى تسمى عقال من باب مجاراة االستعمال
اللفظي عند الناس وإال هو في الحقيقة ظل العقل وليس معناه الحقيقي بل هو صورته
ولذا يسمى به ،آلن العقل الحقيقي هو ما في السماء السابعة املسماة سماء العقل الكلية
التي ال تنافي فيها.
وهذا ما ذكره السيد احمد الحسن بقوله( :والبد من لفت االنتباه أننا هنا مجاراة
لالستخدام اللفظي نسمي ظل العقل عند اإلنسان بالعقل ،باعتبار أنه صورته ويصح أن
نسميه به ،وإال فالعقل الحقيقي هو ما في السماء السابعة الكلية.)4( ).
فبلوغ عالم العقل الحقيقي واالتصاف به هو العالم املطلوب أن يرتقي له اإلنسان
ً
بإيمانه وعمله الصالح ليكون مؤهال لخالفة هللا في األرض وحمل الرسالة اإللهية ،وهو
املقام والحق املطلوب من بني آدم الوصول واالرتقاء إليه حيث اودع هللا فيه القابلية
ََ َ
لذلك فشرفه بالعقل وكرمه وفضله على سائر خلقه ،قال تعالىَ " :ولق ْد كر ْم َنا َب ِّني آدم
1ـ عقائد اإلسالم ،السيد احمد الحسن :ص .15حاشية.
2ـ ش يء من تفسير سورة الفاتحة؛ السيد احمد الحسن :ص.33
3ـ عقائد اإلسالم؛ السيد احمد الحسن :ص.174
4ـ املصدر نفسه :ص 15حاشية.
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ْ
ْ
َو َح َمل َن ُاه ْم ِّفي ال َب ِّر
َ
ً (.)1
ت ْف ِّضيال"

ََ
َ ْ
َ َ
َ
َ ْ ْ ََََْ ُ
ات َوفضل َن ُاه ْم َعلى ك ِّث ٍير ِّمم ْن خل ْق َنا
وال َبح ِّر ورزقناه ْم ِّمن الط ِّي َب ِّ

أما قوة التفكير والتمييز بين الحق والباطل والخير والشر املودعة لدى كل إنسان
فهي صورة لذلك العقل وظله ،وبهذه القوة املفكرة يمكن لإلنسان أن يرتقي في عوالم
النور إن ادرك الحق وأتبعه وميزه عن الباطل ليجتنبه حسب املدركات التي يتغدى بها
العقل ويستنتج منها.
ثم إن هذا املعنى للعقل هو ما اعتبروه من مصادر التشريع في األحكام والعقيدة،
كدليل مضاف للثقلين الكتاب والسنة ،وجعلوا من مخرجاته الدليل العقلي الذي
اختلفوا في وضع تعريف له.
ً
قال الشيخ محمد رضا املظفر في بيان الدليل العقلي( :الذي يصلح ان يكون مرادا
من الدليل العقلي املقابل للكتاب والسنة هو :كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم
الشرعي .وبعبارة ثانية  :كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي.
وقد صرح بهذا املعنى جماعة من املتأخرين) (.)2
وقال السيد محمد باقر الصدر في بيان الدليل العقلي( :الدليل العقلي كل قضية
يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي) (.)3
وكالمهم في كون الدليل العقلي له دخل في استنباط األحكام التشريعية ،يأتي
ً
أيضا على أصول املعتقدات وما يتفرع عليها.
واالن لنرى هل يمكن للعقل أن يكون دليال مع الثقلين وله مدخل في عملية
االستنباط أو ال؟
سيتضح جواب ذلك من خالل املبحث اآلتي.
1ـ اإلسراء.70 :
2ـ أصول الفقه؛ الشيخ محمد رضا املظفر .املطبعة والناشر :دار التفسير(اسماعيليان) .الطبعة :الثالثة .سنة الطبع:
1420هـ .ج .3:ص.125:
3ـ دروس في علم األصول ،السيد محمد باقر الصدر .طبع ونشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم
املقدسة .الطبعة :الخامسة .سنة الطبع1418 :ه .ج 2الحلقة 3ص.202
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2ـ العقل كاشف للنتائج وال يوجدها من العدم:

بعد أن عرفنا أن العقل قوة مفكرة يتبين لنا انه يفكر ويدرك َ
املدركات املوجودة
ِّ
ً
سلفا أي إن هنالك أشياء أو نتائج موجودة لكنها غائبة عنه ولم يكن يدركها وحينما
التفت إليها ادركها.
َ
املوجدة
وبتعبير آخر :إن العقل يكشف عن وجود املدركات املرهونة بأسبابها وعللها ِّ
لها .وهذا يعني انه كاشف عن وجودها .ال انه يوجدها من العدم ليكون علة وجودها.
وكون العقل كاشف للمدركات دونما فرق بين األمور البديهية والنظرية من حيث
الكاشفية .إنما الفرق في طريقة التفكير واإلدراك.
فالعقل ال يحتاج إلى جهد ومزيد نظر في ادراك البديهيات ألنها من الثوابت مثل
ً
ً
معرفة أن الش يء ال يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت .واستحالة اجتماع النقيضين
وارتفاعهما في وقت واحد.
ً
وفي األمور النظرية كاملعادالت الرياضية والتركيبات الكيميائية مثال يحتاج إلى جهد
ومزيد نظر للكشف عن نتائجها.
ً
وفي الحالتين ال يختلف العقل في كونه كاشفا.
َ
واملدركات ليست خاضعة له في
فاذا كان حال العقل انه قوة تفكير وادراك
إيجادها ،إذن صار العقل بمثابة امليزان ،وامليزان يحتاج إلى وزن قياس ي ومعيار ثابت كي
يؤدي عمله في الكشف عنها ،فامليزان بدون وزن قياس ي ال يؤدي غرضه وال يحقق النتائج
املرجوة منه ومعرفة َ
املدركات .وليس العقل هو الوزن القياس ي الصحيح لتعرف من
خالله صحة النتائج التي يدركها.
3ـ العقل ميزان وليس وزناً قياساً:

أي إن العقل يحتاج إلى أوزان قياسية ومعايير توضع في كفة يزن بها َ
املدركات
املوضوعة في الكفة األخرى ليتمكن من وزنها ألن دوره هو امليزان.
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وهذه حقيقة مهمة ينبغي االلتفات إليها وعدم الغفلة عنها ملعرفة الدور الصحيح
للعقل في عملية التفكير واإلدراك.
وفي بيان ذلك قال السيد احمد الحسن( :وهنا البد من تشخيص وتحديد أمر مهم
البد أن يرافقنا في أي موضع نريد إقحام العقل فيه ،وهو أن العقل ميزان وليس أوزان.
فالعقل يقايس املعلومات التي تعطى له ويبين ما فيها ،وثقله وخفته أو حتى عدمه وعدم
قيمته .ولهذا ولكي تتحقق مهمة العقل بصورة صحيحة ،البد من وجود أوزان قياسية
حقيقية ثابتة يقينية ،لكي تكون املرجع في املوازنة .وإال فسيكون ما يوضع في إحدى كفتي
امليزان أو العقل مجرد وهم ال يمت للحقيقة بصلة ،فتكون النتيجة الخلوص إلى نتائج
خاطئة .ولألسف هذا أمر واقع ومنتشر بشكل واسع سواء على مستوى العقيدة أم
التشريع) (.)1
فالعقل كي يؤدي دوره في عملية التفكير واإلدراك يحتاج إلى أن يأخذ دوره
ً
ً
وموصال إلى اكتشاف الحقائق ،ودوره هو امليزان وفيه كفتان األولى
الصحيح ليكون منتجا
ِّ
فيها َ
املدركات والثانية فيها األوزان القياسية .واألوزان البد أن تكون صحيحة وحقائق
ويدرك من خاللها النتائج الحقة فان لها الدور املهم
ثابتة كي ينتج العقل نتائج صحيحةِّ ،
في ترتب نتائج اإلدراك العقلي وتمييز الحق من الباطل والصح من الخطأ والحسن من
القبيح ،أما لو كانت األوزان غير صحيحة فان العقل سيصل إلى نتائج خاطئة تبعا ملا
وضعه في كفة األوزان فيقع في الخطأ( .العقل ميزان ،وبالتالي فهو يحتاج إلى وزن أو معيار
قياس ي ليقايس به بقية األشياء ويميز حسنها وقبحهاْ ،
فإن توفر املعيار القياس ي للعقل في
أن يميز فيه الحق من الباطل والحسن من القبيحْ ،
أمر ما ،تمكن العقل ْ
وإن لم يتوفر
ٍ
املعيار القياس ي لم يتمكن العقل من تمييز الحسن من القبيح والحق من الباطل ،ولهذا
يقع الخطأ في تمييز الحق والباطل من الناس في كثير من األحيان) (.)2
4ـ من هو واضع األوزان القياسية ؟

إن واضع األوزان القياسية الحقيقية الثابتة اليقينية والتي يعتمد عليها العقل في
ً
ً
ومميزا بينها وغرضه من
الوصول إلى نتائج حقة توافقها ،البد أن يكون عارفا باألوزان ِّ
1ـ عقائد اإلسالم .السيد احمد الحسن :ص.15
2ـ ينظر املصدر نفسه :ص.274
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ً
حريصا على هداية من يوزن بها َ
املدركات .فالبد
وضعها الهداية والوصول إلى الحق لكونه
ِّ
ً
ً
ً
ً
أن يكون خاليا من الجهل والنقص ،فيكون علما ال جهل فيه ،نورا ال ظلمة فيه ،وكماال
ً
ال نقص فيه ،عاملا بجميع الحقائق والخالئق ومبدأها ومآلها .وهذا هو الالهوت املطلق
هللا تبارك وتعالى  .فهو وحده العارف بالحقائق جميعها.
أما من يقول إن الواضع لألوزان القياسية غيره تبارك وتعالى أي أنها من وضع
العقل اإلنساني فيلزم إما أن يقول إن العقل وضعها باالستقالل ومؤدى ذلك إلى القول
بأن العقل الهوت مطلق.
ً
ً
ً
أو أن يقول انه وضعها مع هللا فيجعل هلل شريكا تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
هذا إن كان يقول بان األوزان القياسية البد أن تكون حقيقية ثابتة يقينية ليصح
أن تسمى بذلك.
وإما إن أراد أي وزن يضعه عقله القاصر ،فسيكون ما يوضع في إحدى كفتي
ً
ً
امليزان أو العقل مجرد وهم ال يمت للحقيقة بصلة ،وليس وزنا حقيقيا .فتكون النتيجة
الخلوص إلى نتائج خاطئة ألنها ُبنيت على مقدمات خاطئةْ .
فإن لم يتوفر املعيار القياس ي
لم يتمكن العقل من تمييز الحسن من القبيح ،والحق من الباطل ،ولهذا يقع الخطأ في
تمييز الحق والباطل من الناس في كثير من األحيان .ولألسف هذا أمر واقع ومنتشر بشكل
واسع سواء على مستوى العقيدة أم التشريع.
وبذلك يتضح أن واضع األوزان القياسية الحقيقة اليقينية الثابتة التي تؤدي إلى
نتائج حقة هو خالق العقل واألوزان وكل ش يء وهو هللا تبارك وتعالى( .وال يمكن ألحد أن
ً
يدعي  -فضال عن ادعاء هذا لكل الناس  -أنه يمتلك كل املعايير القياسية؛ ألن هذا معناه
أنه يعرف حقائق كل األشياء ومآلها وما يحيط بها وبكل أحوالها ،وهذا ما ال يمكن ْ
أن
يكون لغير هللا سبحانه وتعالى) (.)1
وبعد أن عرفنا واضعها يأتي السؤال عن األوزان.

1ـ عقائد اإلسالم .السيد احمد الحسن :ص.174
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5ـ ما هي األوزان الحقيقية الثابتة اليقينية ؟

البد أن تكون هكذا أوزان ال يضل من اتبعها والتزم بها ،فال بد أن تكون من هللا
نبيه الذي ال ينطق عن الهوى بل
وعن هللا .وهذا ما بينه هللا تبارك وتعالى على لسان ِّ
كالمه وحي يوحى ،في حديث الثقلين املتواتر في كتب الفرق اإلسالمية .حيث قال( :اني
تارك فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي
وقد أنبأني اللطيف الخبير انهما ال يفترقان حتى يردا علي الحوض) (.)1
فكتاب هللا يهدي للتي هي أقوم والى الحق والطريق املستقيم وعاصم ملن اعتصم
به .ومعه الكتاب الناطق املتمثل بالنبي األعظم وعترته املعصومين وما يصدر عنهم من
قول وفعل وتقرير .وال يفترق احدهما عن اآلخر وال ُيتمسك بأحدهما دون اآلخر .فهما معا
سبيل هداية من الضالل .وقد وضع هللا الوزن القياس ي الصحيح في األمور الدينية من
بين جميع َ
املدركات وهما الكتاب والعترة أي الثقلين معا من دون تفريق بينهما وهذا ما
أراده هللا تعالى.
قد يقال :إن كتاب هللا عاصم من الضالل واحتوى على الحقائق ألنه من هللا
تبارك وتعالى محفوظ من التزوير والوضع فما يكون فيه من آيات تمثل أوزانا قياسية
صحيحة .لكن العترة بشر ويحتاجون إلى أوزان قياسية فكيف يكونوا هم األوزان مع
كتاب هللا؟
وجوابه :انهم معصومون مكرمون مطهرون من الدنس والرجس ال يأتيهم الباطل وال
يصدر عنهم فهم خلفاء هللا في أرضه ومستودع علمه وحكمته .فما يصدر عنهم فهو من
هللا.
وكل خلفاء هللا الذين بعثهم في الناس لم يبعثهم حتى اكمل عقولهم وارتقوا إلى
سماء العقل الكلية فصاروا هم صورة هللا .وسيدهم محمد (صلى هللا عليه وآله) الذي
مثل العقل التام الكامل .العقل الكامل ال يخطأ الن األوزان القياسية واملدركات مودعة
يمثل الوزن القياس ي وبعقله يزن َ
املدركات واألوزان.
بصفحة وجوده .فخليفة هللا ِّ
1ـ معالم املدرستين؛ السيد مرتض ى العسكري .املطبعة والناشر :مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان.
سنة الطبع1410 :هـ  1990 -م .ج 1ص.360
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ْ
ال َر ُسو ُل الله (صلى هللا عليه وآله)َ :ما َق َس َم الله ل ْلع َباد َش ْي ًئا َأ ْف َ
( َق َ
ض َل ِّم َن ال َع ْق ِّل
ِّ ِّ ِّ
َ
ْ
َ
ُ ُ
ض ُل م ْن َس َهر ْال َجاهل وإ َق َام ُة ْال َعاقل َأ ْف َ
َف َن ْو ُم ْال َعاقل َأ ْف َ
وص ال َج ِّاه ِّل وال َب َعث
ض ُل ِّم ْن شخ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ً َ َ ُ ً
وال َحتى َي ْس َت ْكم َل ْال َع ْق َل َوي ُكو َن َع ْق ُله َأ ْف َ
ض َل م ْن َجميع ُع ُقول ُأمته وماَ
الله ن ِّبيا وال رس
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين َوما َأدى ْال َع ْبدُ
ضم ُر النبي (صلى هللا عليه وآله) في َن ْفسه َأ ْف َ
ُ ْ
اجت َهاد ْاملُ ْج َتهد َ
ض ُل من ْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ي ِّ
ِّ
ِّ
َ ْ
ين في َف ْ
ض الله َحتى َع َق َل َع ْنه َوال َب َل َغ َجم ُيع ْال َعابد َ
َف َرا ِّئ َ
ض ِّل ِّع َب َاد ِّت ِّه ْم َما َبل َغ ال َعا ِّق ُل
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ َ
ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َْ َ
َ َ َ
اب) ).(1
اب ال ِّذين قال الله تعالى :وما يتذكر ِّإال أولو األلب ِّ
والعقالء هم أولو األلب ِّ
والنصوص القرآنية والروائية على وجوب الرجوع ألهل البيت والتمسك بهم
وسؤالهم كثيرة.
(عن أبي جعفر (عليه السالم) في قول هللا عز وجل" :فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال
تعلمون" قال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) :الذكر أنا ،واألئمة أهل الذكر وقوله
عز وجل" :وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون" قال أبو جعفر (عليه السالم) :نحن
قومه ،ونحن املسؤولون) (.)2
فمن لم يرجع للثقلين فال يتبع إال الوهم.
6ـ من عرف األوزان وواضعها هل يمكن أن يقع في الخطأ ؟

بعد أن تبين لنا أن هللا تبارك وتعالى هو واضع األوزان الحقيقية وقد بينها في كتابه
الكريم الذي هو تبيان لكل ش يء بمعية العترة الطاهرة الذين ال يفترقون عن الكتاب
وتبيانه عندهم ،فمن عرف األوزان وواضعها هل يقع عقله في الخطأ ؟
قال السيد احمد الحسن( :فالذين ال يميزون الحسن من القبح أو الحق من
الباطل لديهم أحد األسباب التالية:
ً
 -فهم إما فاقدون للميزان ،وهؤالء هم املجانين واملختلون عقليا ،وهؤالء معذورون.

1ـ الكافي  -الكليني :ج 1ص.12
2ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ الحر العاملي .تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث .الطبعة
الثانية 2003م .ج 27ص.63
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 أو أنهم فاقدون للمعايير القياسية ،وهؤالء هم الذين ال يهتمون لتحصيل الحقومعرفة املعايير القياسية املتاحة لتمييز الحق من الباطل ،أو أنهم يطلبون الحق بجهل
وضعف ادراك أو بسفاهة ،أي أنهم يطلبونه بألسنتهم دون تعلم وبحث دقيق وحقيقي
ملعرفة املعايير القياسية للمقايسة ملعرفة الحق من الباطل ،ومن هؤالء فئة الضالين.
 أو أنهم يمتلكون امليزان ويعرفون املعايير القياسية أو مطلعون عليها ،ولكنهم رغمً
هذا يتجنبون املقايسة ملعرفة الحق من الباطل والحسن من القبح طلبا للبقاء في الباطل
الذي هم عليه ونصرة له ،ومن هؤالء فئة املغضوب عليهم) (.)1
وبالتالي فالوقوع في الخطأ ممكن ووارد كما تبين من كالمه (عليه السالم) ،أما عدم
الوقوع في الخطأ في اإلدراك العقلي فهو أمر نسبي تابع ملقدار امتالك امليزان العقلي
ومعرفة املعايير القياسية واألوزان الحقيقية الثابتة ومقدار االطالع عليها واملقايسة ملعرفة
ً
الحق من الباطل والحسن من القبح طلبا للحق والبقاء فيه ومالزمته والسير معه ملن أراد
أن يكون من الالحقين بالثقلين.
ً
أما من فارقهم فيكون على غير الهدى فال تزيده سرعة السير إال بعدا.
(عن طلحة بن زيد قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول :العامل على غير
ً
بصيرة كالسائر على غير الطريق ،ال يزيده سرعة السير إال بعدا) (.)2
7ـ القول بأن العقل من مصادر التشريع باطل

ً
ً ً
جعل العقل مصدرا ثالثا من مصادر التشريع مضافا للثقلين (الكتاب والعترة) مما
قالت به العامة قبل الخاصة ألنهم بعد التحاق رسول هللا بالرفيق األعلى لم يرجعوا
للعترة الطاهرة واعرضوا عنهم وكانوا بحاجة إلى بيان األحكام فقام بعضهم بتأليف
قواعد عقلية استنبطوا منها األحكام في العقائد والتشريع.

 .1عقائد اإلسالم .السيد احمد الحسن :ص.174
 .2وسائل الشيعة (مؤسسة آل البيت)؛ الحر العاملي :ج 27ص.24
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وتبعهم على ذلك بعض الشيعة بعد طول الغيبة الكبرى حتى صار القول بالتشريع
ً
العقلي امر مسلم بين الكثير منهم وخصوصا املتأخرين منهم وان اختلفوا في تفاصيل
القواعد العقلية.
()1

حتى قال الكثير منهم مقولتهم املشهورة( :كل ما حكم به العقل حكم به الشرع)
ً
يريدون للشارع املقدس أن يتبع عقولهم بدال من التسليم لشرع هللا واتباعه .وال اعرف في
حال اختالف آرائهم العقلية وما أكثرها مع من سيكون الشارع ،فحينها ُ
كل منهم سيجر
النار إلى قرصه.
ولم يكتفوا بالقول بهذه املالزمة ،بل قالوا إن الشارع البد أن يوافق العقالء في ما
تطابقوا عليه ويحكم بحكمهم وعدوه منهم ،رغم اعترافهم بأنه خالق العقل .حيث قالوا:
(إن تطابق آراء العقالء بما هم عقالء في القضايا املشهورة العملية التي نسميها "اآلراء
املحمودة" والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف به الحكم الشرعي ،ألن الشارع
من العقالء  -بل رئيسهم وهو خالق العقل  -فالبد أن يحكم بحكمهم) (( .)2إن الشارع من
العقالء بل رئيسهم فهو متحد املسلك معهم) (.)3
ويمكننا القول :إن القول بان العقل من مصادر التشريع قول باطل كما اتضح مما
تقدم .كما وان العقل ليس له حق االستقالل في التحسين والتقبيح كما تعارف عند
العدلية من املعتزلة واالمامية.
وبذلك يتضح أن العقل ال يمكنه أن يستقل في معرفة حسن األشياء وقبحها
بشكل مطلق وال في أي ش يء آخر ،ألنه قاصر عن ادراك الحقائق بنحو االستقالل ،وال بد
له من الرجوع إلى واضع األوزان والى املعايير الحقيقة ليتمكن من أداء دوره بشكل
صحيح ويتمكن من معرفة الحسن والقبح ،والحق والباطل ،والتمسك بالحق الذي يمثل
ً
املعيار الحقيقي باألخذ من الثقلين وعدم التقدم عليهم في القول والعمل .وخصوصا ما
يتعلق بالتشريع في العقائد واألحكام فان منبعها من الثقلين فمنهم ترد وعنهم تؤخذ فهذا
هو الدين القويم.
1ـ أصول الفقه ـ الشيخ املظفر :ج 2ص .264وغيره من كتب األصول األخرى.
2ـ املصدر نفسه :ج 3ص.104
 .3املصدر نفسه :ج 4ص.291
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أما من ذهب إلى أن العقل من مصادر التشريع فبطالن قوله واضح كما تقدم
فجل دين هللا عن أن يصاب بالعقول الناقصة واآلراء املتبعة التي نصبت نفسها من
نفسها لتنازع هللا في شريعته وتحكم بغير حكمه.
َ
ُ
قال تعالىَ " :و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َما َأ ْن َز َل الل ُه َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون" " َو َم ْن ل ْم َي ْحك ْم ِّب َما
ِّ
ِّ
ِّ
ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ُ َُ َ َ ُ ُ ْ
َ
ُ َ ()1
َْ َ َ ُ َُ َ َ ُ ُ
اسقون" .
أنزل الله فأول ِّئك هم الظ ِّاملون" "ومن لم يحكم ِّبما أنزل الله فأول ِّئك هم الف ِّ
( ..عن أبي عبد هللا (عليه السالم) :الحكم حكمان :حكم هللا عز وجل ،وحكم
الجاهلية ،فمن أخطأ حكم هللا حكم بحكم الجاهلية) (.)2
(..الحسن بن علي العسكري (عليه السالم) في (التفسير املنسوب له) عن آبائه ،عن
النبي (صلى هللا عليه وآله)  -في حديث  -قال :أتدرون متى يتوفر على املستمع والقارئ
هذه املثوبات العظيمة؟ إذا لم (يقل في والقرآن برأيه) ،ولم يجف عنه ،ولم يستأكل به،
ولم يراء به ،وقال :عليكم بالقرآن فانه الشفاء النافع ،والدواء املبارك ،عصمة ملن
تمسك به ونجاة ملن اتبعه ثم قال :أتدرون من املتمسك به الذي يتمسكه ينال هذا
الشرف العظيم؟ هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت وعن وسايطنا السفراء
عنا إلى شيعتنا ،ال عن آراء املجادلين ،فأما من قال في القرآن برأيه فان اتفق له مصادفة
صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله ،وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ
مقعده من النار) (.)3
وقال السيد احمد الحسن ..( :معرفة حسن وقبح األشياء كلها بشكل مطلق ال
ً
يمكن ْ
أن يكون عقليا ،بلى العقل كما بينت متى توفرت له األوزان القياسية تمكن من
التمييز .ولهذا فالقول بأن العقل مشرع قول باطل؛ ألنه يساوي القول بتعدد الالهوت
املطلق سبحانه وتعالى عما يصفون) (.)4

1ـ املائدة :اآليات .47 .45 .44
2ـ الكافي ـ الكليني :ج 7ص.407
3ـ وسائل الشيعة (مؤسسة آل البيت) .الحر العاملي :ج 27ص.35
4ـ عقائد اإلسالم :ص.174
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ألن القول بأن العقل له حق التشريع يعني انه عارف بجميع املصالح واملفاسد
ومحيط بالحق والباطل وان علمه غير محدود وكماله ال نقص فيه وهذه صفات الالهوت
املطلق.
ولهذا فالقول بذلك باطل .إذن ،من ال يأخذ دينه عمن نصبهم هللا دالئل على
شريعته فمصيره التخبط في العشواء.
وال يذهبن من يطلع على ما قدمناه بأننا ندعو إلى تجميد العقل والتفكير واإلدراك،
بل بالعكس فقد حثنا هللا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكذا النبي وآله فيما ورد عنهم
على التفكر والتدبر وتعقل األمور وفق املنهج الصحيح كما أسلفنا.
والكالم في موضوع حجية الدليل العقلي طويل مترامي األطراف نكتفي بهذا
االختصار ألنه ما ينفعنا في موضع الحاجة وبه تبين الحال لكل باحث منصف.
8ـ هل يمكن للعقل إثبات وجود عالم الذر أو نفيه ؟

قد تبين مما تقدم بأن العقل ليس له حق االستقالل في التشريع وإنما هو تابع ال
متبوع ،تابع للمعايير القياسية الصحيحة التي رسم خطها وأوضحها الدين اإللهي القويم
ً
املتمثل بالثقلين معا.
وعليه ،فوفق هذا املنهج يمكن للعقل أن يثبت وجود عالم الذر ويدرك ذلك وفق
املعايير الحقيقية الصحيحة الثابتة اليقينية وهي اآليات القرآنية التي احكم تفسيرها أهل
البيت (عليهم السالم) والروايات املتواترة عنهم ،وقد تقدم الكالم عنها بشكل مفصل في
الفصل األول من هذا البحث .
وعالم الذر بالنسبة لنا عالم غيبي فما لنا إال التعبد بما جاء به الشرع .وبما أن
ً
الشرع قد حكم بوجود عالم الذر فالعقل تبعا له يحكم بذلك.
أما من جعل من عقله القاصر مصدرا لألحكام في قبال الثقلين وأعطى لنفسه حق
تأويل اآلية وتضعيف الرواية فقد أدى به عقله إلى إنكار وجود عالم الذر بل وأشكل على
من قال بوجوده  .وهذا ما قال به بعض السنة والشيعة .
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ومن هنا سوف نتعرض ألقوالهم وإشكاالتهم ونرد عليها في املبحث اآلتي.

إن القائلين بعدم وجود عالم الذر ذكروا عدة أدلة تسند ما ذهبوا إليه وفي
الحقيقة هي ال تعدو كونها إشكاالت نتيجة لفهم غير صحيح لآليات والروايات الواردة في
هذا املقام حيث قادتهم عقولهم القاصرة إلى القول بالرأي املخالف للحق .ويبقى اإلشكال
ال يعدو كونه إشكاال وال ينقض اصل الدليل.
واملعتمد في إثبات العقائد أو نفيها ،ليس فهم فالن أو فالن ،فلعل املتكلم أراد شيئا
ً
وعناه وفهم منه السامع أو املتلقي شيئا آخر غير ما قصده وما عناه ،لذا يكون من
الضروري الرجوع في الفهم الصحيح املراد واملقصود من اآليات إلى من خوطب بها من
أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السالم) كي ال تزل قدم بعد ثبوتها وتنحرف في
معتقداتها عن جادة الحق ،وان كان للعقل دور فدوره اتباع الثقلين وعدم الوقوف في
الطرف املقابل لهما.
وقد استدل النافين لعالم الذر من السنة والشيعة بجملة من األدلة ،أبرزها ما
ذكره املعتزلة ( ،)1حيث إن املعروف عن املذهب املعتزلي القول بعدم وجود عالم الذر،
وقد ساقوا عدة أدلة وحجج إلثبات قولهم ذكرها غير واحد من املفسرين واملحدثين،
وتبعهم على ذلك من وافقهم الرأي.
ً
وقد ذكر الفخر الرازي عددا من تلك الحجج في تفسيره ،إذ يقول:

1ـ قد ذكر مؤرخو الفرق أسبابا مختلفة لتسمية املعتزلة بهذا االسم  ،يمكن إرجاعها إلى اثنين ،أولهما :اعتزال واصل بن
عطاء ،مجلس أستاذه الحسن البصري ،ملخالفته بعض آرائه االعتقادية ،وخاصة في مرتكب الكبيرة ،إذا مات من غير توبة.
وقد ذكر البغدادي أن عمرو بن عبيد ،كان من املؤيدين لواصل في الرأي ،فاعتزل الحسن معه .أما الدينوري في عيون
األخبار ،فهو ينسب حركة االعتزال هذه ملجلس الحسن إلى عمرو بن عبيد وجماعة ،من دون أن يذكر اسم واصل بن
عطاء .ثانيهما :دعواهم التي ادعوها ،من أنهم اعتزلوا فرقتي الضاللة :الخوارج وأهل الحديث .هذا ،ويمكن أن يشكل
السببان سببا واحدا ،هو أن واصل بن عطاء ،أو عمرو بن عبيد ،أو هما معا بعد أن خالفا كال من أهل الحديث  -ومنهم
الحسن البصري – والخوارج الرأي في مرتكب الكبيرة ،اعتزال كلتا الفئتين وكونا مدرستهما الجديدة ،فسموا باملعتزلة .ينظر
دراسات في العقيدة اإلسالمية ،محمد جعفر شمس الدين :ص.42
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(أما املعتزلة :فقد أطبقوا على أنه ال يجوز تفسير هذه اآلية بهذا الوجه ( .)1واحتجوا
على فساد هذا القول بوجوه:
َ
ُُ
ور ِّه ْم} ال شك أن قوله{ِّ :من
الحجة األولى :لهم قالوا َ :قوله{ِّ :من ب ِّنى ءآدم ِّمن ظه ِّ
ْ َ َ
ُُ
ور ِّه ْم} بدل من قوله {َ :وِّإذ أخذ} فيكون املعنى :وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم .وعلى
ظه ِّ
ً
هذا التقدير :فلم يذكر هللا تعالى أنه أخذ من ظهر آدم شيئا.
ً
الحجة الثانية :أنه لو كان املراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئا من الذرية ملا
ُُ
ور ِّه ْم} بل كان يجب أن يقول :من ظهره ،ألن آدم ليس له إال ظهر واحد،
قالِّ { :من ظه ِّ
ُ
وكذلك قوله{ :ذري َت ُهم} لو كان آدم لقال ذريته.
َ َ ْ َ َ َ َُ
ءاباؤنا من
الحجة الثالثة :أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالواِّ { :إنما أشرك
ً
قبل} وهذا الكالم يليق بأوالد آدم ،ألنه عليه السالم ما كان مشركا.
الحجة الرابعة :إن أخذ امليثاق ال يمكن إال من العاقل ،فلو أخذ هللا امليثاق من
أولئك الذر لكانوا عقالء ،ولو كانوا عقالء وأعطوا ذلك امليثاق حال عقلهم لوجب أن
1ـ املراد بهذا الوجه هو ما ذكره الرازي بقوله (وفي تفسير هذه اآلية قوالن :األول :وهو مذهب املفسرين وأهل األثر ما روى
مسلم بن يسار الجنهي أن عمر رض ي هللا عنه سئل عن هذه اآلية فقال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عنها
فقال« :إن هللا سبحانه وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل الجنة
يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل يا رسول هللا
ففيم العمل؟ فقال عليه الصالة والسالم« :إن هللا إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل
من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل
النار فيدخله هللا النار» وعن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ملا خلق هللا آدم مسح
ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة» وقال مقاتل« :إن هللا مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه
ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه الذر سوداء كهيئة الذر فقال يآدم هؤالء ذريتك .
ََ
ُ َ ُ ْ
ثم قال لهم  { :أل ْس َت ِّب َربك ْم قالوا بلى } فقال للبيض هؤالء في الجنة برحمتي وهم أصحاب اليمين  ،وقال للسود هؤالء في
ً
النار وال أبالي وهم أصحاب الشمال وأصحاب املشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم» ،فأهل القبول محبوسون حتى
َ
َ
ْ
َ
ْ
يخرج أهل امليثاق كلهم من أصالب الرجال  ،وأرحام النساء  .وقال تعالى فيمن نقض العهد األول َ{و َما َو َجدنا ألكث ِّر ِّهم م ْن
َع ْه ٍد} [األعراف ]102 :وهذا القول قد ذهب إليه كثير من قدماء املفسرين كسعيد بن املسيب ،وسعيد بن جبير ،والضحاك،
ً
وعكرة ،والكلبي ،وعن ابن عباس رض ي هللا عنهما :أنه أبصر آدم في ذريته قوما لهم نور .فقال يا رب من هم؟ فقال األنبياء،
ً
ً
ورأى واحدا هو أشدهم نورا فقال من هو؟ قال داود  ،قال فكم عمره قال سبعون سنة قال آدم :هو قليل قد وهبته من
عمري أربعين سنة ،وكان عمر آدم ألف سنة  ،فلما تم عمر آدم تسعمائة وستين سنة أتاه ملك املوت ليقبض روحه،
ً
فقال بقي من أجلي أربعون سنة ،فقال :ألست قد وهبته من ابنك داود؟ فقال ما كنت ألجعل ألحد من أجلي شيئا ،فعند
ذلك كتب لكل نفس أجلها) مفاتيح الغيب :ج 15ص.398

النشأة األوىل ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــ 77

يتذكروا في هذا الوقت أنهم أعطوا امليثاق قبل دخولهم في هذا العالم؛ ألن اإلنسان إذا
ً ً
ً
وقعت له واقعة عظيمة مهيبة فإنه ال يجوز مع كونه عاقال أن ينساها نسيانا كليا ال
ً
يتذكر منها شيئا ال بالقليل وال بالكثير ،وبهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ .فإنا نقول لو
كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه األجساد في أجساد أخرى لوجب أن نتذكر اآلن أنا
ً
كنا قبل هذا الجسد في جسد آخر ،وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطال.
فإذا كان اعتمادنا في إبطال التناسخ ليس إال على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم
في هذه املسألة ،وجب القول بمقتضاه ،فلو جاز أن يقال إنا في وقت امليثاق أعطينا
ً
ً
العهد وامليثاق مع أنا في هذا الوقت ال نتذكر شيئا منه ،فلم ال يجوز أيضا أن يقال إنا
ً
كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنا في هذا البدن ال نتذكر شيئا من تلك األحوال.
وبالجملة فال فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فإن لم يبعد التزام هذا
ً
القول لم يبعد أيضا التزام مذهب التناسخ.
الحجة الخامسة :أن جميع الخلق الذين خلقهم هللا من أوالد آدم عدد عظيم
ً
ً
وكثرة كثيرة ،فاملجموع الحاصل من تلك الذرات يبلغ مبلغا عظيما في الحجمية واملقدار
وصلب آدم على صغره يبعد أن يتسع لذلك املجموع.
الحجة السادسة :أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم  ،إذ لو لم يكن
ً
ً
ً
كذلك لم يبعد في كل ذرة من ذرات الهباء أن يكون عاقال فاهما مصنفا للتصانيف
الكثيرة في العلوم الدقيقة .وفتح هذا الباب يفض ي إلى التزام الجهاالت .وإذا ثبت أن
ً
ً
البنية شرط لحصول الحياة ،فكل واحد من تلك الذرات ال يمكن أن يكون عاملا فاهما
ً
عاقال؛ إال إذا حصلت له قدرة من البنية واللحمية والدمية  ،وإذا كان كذلك فمجموع
تلك األشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أول تخليق آدم إلى آخر قيام القيامة ال
تحويهم عرصة الدنيا ،فكيف يمكن أن يقال إنهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب
آدم عليه السالم؟
الحجة السابعة :قالوا هذا امليثاق إما أن يكون قد أخذه هللا منهم في ذلك الوقت
ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت ،أو ليصير حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا.
واألول باطل النعقاد اإلجماع على أن بسبب ذلك القدر من امليثاق ال يصيرون مستحقين
للثواب والعقاب واملدح والذم وال يجوز أن يكون املطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم
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عند دخولهم في دار الدنيا ألنهم ملا لم يذكروا ذلك امليثاق في الدنيا فكيف يصير ذلك
حجة عليهم في التمسك باإليمان؟
الحجة الثامنة :قال الكعبي :إن حال أولئك الذرية ال يكون أعلى في الفهم والعلم
من حال األطفال ،وملا لم يكن توجيه التكليف على الطفل  ،فكيف يمكن توجيهه على
أولئك الذوات؟
الحجة التاسعة :أن أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر
أو ما كانوا كذلك  ،فإن كان األول كانوا مكلفين ال محالة وإنما يبقون مكلفين إذا عرفوا
هللا باالستدالل ولو كانوا كذلك ملا امتازت أحوالهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه
الحياة الدنيا ،فلو افتقر التكليف في الدنيا إلى سبق ذلك امليثاق الفتقر التكليف في وقت
ذلك امليثاق إلى سبق ميثاق آخر ولزم التسلسل وهو محال .وأما الثاني :وهو أن يقال إنهم
في وقت ذلك امليثاق ما كانوا كاملي العقول وال كاملي القدر ،فحينئذ يمتنع توجيه
الخطاب والتكليف عليهم.
َْ ُ
ُ
ُ
الحجة العاشرة :قوله تعالى{ :فل َينظ ِّر اإلنسان ِّمم خ ِّل َق * خ ِّل َق ِّمن ماء َدا ِّف ٍق}
[الطارق ]6 ،5 :ولو كانت تلك الذرات عقالء فاهمين كاملين ،لكانوا موجودين قبل هذا املاء
ً
الدافق وال معنى لإلنسان إال ذلك الش يء فحينئذ ال يكون اإلنسان مخلوقا من املاء
الدافق وذلك رد لنص القرآن.
فإن قالوا :لم ال يجوز أن يقال إنه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند
امليثاق ثم أزال عقله وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم األم وأخرجه إلى
هذه الحياة.
ً
قلنا :هذا باطل ألنه لو كان األمر كذلك ملا كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل
ً
االبتداء بل يجب أن يكون خلقا على سبيل اإلعادة .وأجمع املسلمون على أن خلقه من
النطفة هو الخلق املبتدأ فدل هذا على أن ما ذكرتموه باطل.
الحجة الحادية عشرة :هي أن تلك الذرات إما أن يقال هي عين هؤالء الناس أو
غيرهم والقول الثاني باطل باإلجماع ،بقي القول األول .فنقول :إما أن يقال إنهم بقوا
فهماء عقالء قادرين حال ما كانوا نطفة وعلقة ومضغة أو ما بقوا كذلك واألول باطل
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ببديهة العقل .والثاني :يقتض ي أن يقال اإلنسان حصل له الحياة أربع مرات :أولها وقت
امليثاق ،وثانيها في الدنيا ،وثالثها في القبر ،ورابعها في القيامة .وأنه حصل له املوت ثالث
مرات .موت بعد الحياة الحاصلة في امليثاق األول ،وموت في الدنيا ،وموت في القبر ،وهذا
َ
َ َ
العدد مخالف للعدد املذكور في قوله تعالى{َ :رب َنا أ َمت َنا اثنتين َوأ ْح َي ْيت َنا اثنتين}.
ََ ََ
الحجة الثانية عشرة :قوله تعالى{َ :ولق ْد خل ْق َنا اإلنسان ِّمن ساللة من ِّط ٍين} فلو
ً
كان القول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو اإلنسان ألنه هو املكلف املخاطب املثاب
املعاقب ،وذلك باطل .ألن ذلك الذر غير مخلوق من النطفة ،والعلقة ،واملضغة ،ونص
ََ ََ
الكتاب دليل على أن اإلنسان مخلوق من النطفة والعلقة  ،وهو قوله تعالى{َ :ولق ْد خل ْق َنا
َْ
ُ
َََ
اإلنسان ِّمن ساللة من ِّط ٍين} وقوله{ :ق ِّت َل اإلنسان َما أك َف َر ُه * ِّم ْن أي ش يء خلق ُه * ِّمن
ْ َََ
نط َف ٍة خلق ُه}.
فهذه جملة الوجوه املذكورة في بيان أن هذا القول ضعيف) (.)1
هذه جملة األدلة والحجج التي طرحها املعتزلة لنفي وجود عالم الذر ،وقال
ببعضها بعض أعالم الشيعة في نفيهم لعالم الذر كالشيخ املفيد والسيد املرتض ى
وغيرهما ،وتوجد أقوال وإشكاالت أخرى قال بها غيرهم لكنها تتفق مع بعض ما ذكروه
معنى ومضمونا وسيأتي ذكرها.
وهذه الحجج أو األدلة هي في الحقيقة إشكاالت وشبهات أوردوها للقول بنفي عالم
الذر .وإنما عبرت عنها بأنها شبهات ألنها اشتبهت بالحق ،وكانت نتيجة أعمال العقل في
ً
فهم النص واتباع املنهج الظني الذي ال يغني من الحق شيئا.
ويمكن تقرير أهم ما ذكروه من شبهات في نفيهم لعالم الذر والرد عليهم على النحو
اآلتي:
ً
الشبهة األولى :لو كان عالم الذر موجودا وعشنا فيه ملا نسيناه ؟

1ـ مفاتيح الغيب؛ الرازي :ج 15ص.398
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من أهم اإلشكاالت التي تطرح لنفي وجود عالم الذر هو هذا اإلشكال :لو كان عالم
الذر موجودا وعشنا فيه ،لبقي في ذاكرتنا وملا نسيناه ،والحال انا قد نسيناه وال نذكر منه
شيئا ،وبالتالي فهو غير موجود.
وهذا اإلشكال قالت به املعتزلة كما تقدم نقله:
(إن أخذ امليثاق ال يمكن إال من العاقل  ،فلو أخذ هللا امليثاق من أولئك الذر لكانوا
عقالء ،ولو كانوا عقالء وأعطوا ذلك امليثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا
الوقت أنهم أعطوا امليثاق قبل دخولهم في هذا العالم؛ ألن اإلنسان إذا وقعت له واقعة
ً
ً ً
ً
عظيمة مهيبة فإنه ال يجوز مع كونه عاقال أن ينساها نسيانا كليا ال يتذكر منها شيئا ال
بالقليل وال بالكثير.)1( )..
ً
وقال به تبعا لهم الشيخ املفيد (رحمه هللا) ..( :وليس األمر كما ظنه أصحاب
التناسخ ودخلت الشبهة فيه على حشوية الشيعة فتوهموا أن الذوات الفعالة املأمورة
واملنهية كانت مخلوقة في الذر تتعارف وتعقل وتفهم وتنطق ،ثم خلق هللا لها أجسادا من
بعد ذلك فركبها فيها ،ولو كان ذلك كذلك لكنا نعرف نحن ما كنا عليه ،وإذا ذكرنا به
ذكرناه وال يخفى علينا الحال فيه ،أال ترى أن من نشأ ببلد من البالد فأقام فيه حوال ثم
انتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خفي عليه لسهوه عنه فذكر به ذكره ،ولوال
أن األمر كذلك لجاز أن يولد إنسان منا ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثم
ينتقل إلى مصر آخر فينس ى حاله ببغداد وال يذكر منها شيئا ،وإن ذكر به وعدد عليه
عالمات حاله ومكانه ونشوئه أنكرها ،وهذا ما ال يذهب إليه عاقل ،وكذا ما كان ينبغي
ملن ال معرفة له بحقائق األمور أن يتكلم فيها على خبط عشواء) (.)2
وكالمه واضح في اإلشكال على وجود عالم الذر فقوله( :ولو كان ذلك كذلك لكنا
نعرف نحن ما كنا عليه ،وإذا ذكرنا به ذكرناه وال يخفى علينا الحال فيه ...وهذا ما ال
يذهب إليه عاقل ،)..يعني أن عالم الذر لو كنا قد عشنا فيه وجرى ما جرى علينا لكنا
نذكره ولكنا نسيناه إذن هو غير موجود ولو كان موجودا ملا نسيناه .فاإلشكال منه واضح.
1ـ املصدر نفسه.
2ـ تصحيح اعتقادات االمامية؛ الشيخ املفيد .تحقيق :حسين درگاهي الطبعة :الثانية .سنة الطبع 1993 - 1414 :م .الناشر:
دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان .ص.82
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ً
وأيضا :يفهم ذلك من كالم السيد املرتض ى الوارد في رسائله حينما أجاب على
سؤال يتعلق بمسألة الذر وحقيقته( :وقد دلت األدلة أن هللا تعالى ال يكلف إال البالغين
الكاملين العقول ،وال يخاطب إال من يفهم عند الخطاب .وهذه الجملة تدل على أن من
روى أنه خوطب في الذر وأخذت عنه املعارف ،فأقر قوم ،وأنكر قوم كان عاقال كامال
مكلفا .ألنه لو كان بغير هذه الصفة لم يحسن خطابه ،وال جاز أن يقر ،وال أن ينكر .ولو
كان عاقال كامال لوجب أن يذكر الناس ما جرى في تلك الحال من الخطاب واإلقرار
واإلنكار ،ألن من املحال أن ينس ي جميع الخلق ذلك ،حتى ال يذكروا وال يذكره بعضهم.
هذا ما جرت العادات به ،ولوال صحة هذا األصل لجوز العاقل منا أن يكون أقام في بلد
من البلدان متصرفا ،وهو كامل عاقل ثم نس ي ذلك كله ،مع تطاول العهد ،حتى ال يذكر
من أحواله تلك شيئا .وإنما لم نذكر ما جرى منا وإنا في حال الطفولية  ،لفقد كمال
العقل في تلك الحال به من تخلل أحوال عدم وموت من تلك الحال وأحوالنا هذه
ويجعلونه سببا في عدم الذكر غير صحيح ،ألن اعتراض العدم أو املوت بين األحوال ال
يوجب النسيان بجميع ما جرى مع كمال العقل .)1( )..
جواب الشبهة األولى:
ً
أوال :من الغريب أن يصدر مثل هذا من الشيخ املفيد والسيد املرتض ى ،فكالمهما
وكذا كالم املعتزلة ال يصمد أمام اآليات والروايات الواردة من الفريقين في إثبات عالم
الذر.
إن قيل :إن اآليات قابلة للتأويل كما أنها ليست محكمة ولم تصرح بتسمية عالم
الذر .قلت:
1ـ أن التأويل خالف الظاهر وحجية الظهور من األمور املسلم بها إال اذا وجد ما
يوجب حمل اآلية على خالف ظاهرها من القرائن.

1ـ رسائل الشريف املرتض ى .تحقيق وتقديم :السيد أحمد الحسيني .إعداد :السيد مهدي الرجائي .سنة الطبع .1405 :
املطبعة :مطبعة سيد الشهداء – قم .الناشر :دار القرآن الكريم – قم .ج1ص.113
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2ـ ال يحق ألحد التأويل إال اذا كان من الراسخين بالعلم الذين أودعهم هللا أسرار
ُ َ َ
ْ ْ
ُ
ُ َ
َ َ َ َْ ُ َْ َ ُ
ُ َ
اسخون ِّفي ال ِّعل ِّم َي ُقولون آ َمنا ِّب ِّه ك ٌّل ِّم ْن ِّع ْن ِّد
كتابه املجيد "وما يعلم تأ ِّويله ِّإال الله والر ِّ
َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َْ َ
اب" (.)1
رِّبنا وما يذكر ِّإال أولو األلب ِّ
وقد ورد عن آل محمد (عليهم السالم) ما يفوق حد التواتر في بيان أن العديد من
اآليات القرآنية ذكرت عالم الذر وتعرضت لبيان ما جرى فيه من أحداث.
3ـ دعوى كون اآليات ليست محكمة من دون دليل ،بل الدليل على أحكامها قائم
وهو الروايات الواردة عن النبي واله (عليهم السالم) في بيان معنى اآليات وداللتها على
عالم الذر.
ً
فان قيل :إن الروايات نحتاج إلى إثبات صحتها سندا وعدم ما يعارض داللتها
ليمكن االعتماد عليها.
ً
قلت :إن البحث السندي إنما يصار إليه في أخبار اآلحاد ،وأما مع تواترها لفظا أو
تولد العلم
معنى أو إجماال فال يصار إلى البحث السندي وال ينظر إليه ،الن داللتها ِّ
واليقين ،ومن املعلوم أن العقيدة تثبت بالخبر املتواتر ،وقد تظافرت وتواترت الروايات
ً
من طرق الفريقين في إثبات وجود عالم الذر ،هذا مضافا إلى عدم وجود ما يعارضها وان
وجد املعارض فهو ال يصمد أمامها.
إذن ،اإلشكال غير ناهض أمام اآليات املحكمة والروايات املتواترة.
ً
ثانيا :إن دعوى عدم وجود عالم الذر بسبب نسيانه ال يمكن قبولها ،فهل كل ما
تم نسيانه ال نقر بوجوده ؟ فكثير من األشياء في عالم الدنيا حصلت أو تحصل معنا
ونغفل عنها أو نسيناها لكن مع ذلك نقر بوجودها وال ننكرها ،واال لو أن كل ما نسيناه
نقول بعدم وجوده لوصل بنا الحال إلى نفي الكثير من الثوابت حين نسيانها في هذا
العالم ،وهذا ما ال يقول به عاقل.
بل ال دليل على استحالة نسيان بعض العوالم في بعض آخر .وال دليل على
استحالة نسيان ما جرى في عالم سابق في عالم الحق له.
1ـ آل عمران.7 :
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ً
ثالثا :وردت بعض الروايات التي تبين أن عالم الذر واالمتحان واخذ العهد فيه
منس ي ،منها:
ْ َ َ َ
1ـ ( ..عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول هللا عز وجل َوِّإذ أخذ
ََ
ُ
ُ
ُ
َ ْ
َْ
َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى قال
ربك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ثبتت املعرفة ونسوا املوقف وسيذكرونه يوما ولو ال ذلك لم يدر أحد من خالقه وال من
رازقه) (.)1
ْ َ َ َ
2ـ ( ..عن ابن مسكان عن أبي عبد هللا (عليه السالم) في قولهَ " :وِّإذ أخذ َرب َك ِّم ْن
ُ
َ ْ
َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم  .."...معناه كان هذا ثم ثبت املعرفة ونسوا املوقف
ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
وسيذكرونه ولو ال ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه فمنهم من أقر بلسانه في عالم الذر
ولم يؤمن في قلبه فقال هللا تعالى" :فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل") (.)2
فالنسيان واقع إذن ،ومن مهام إرسال أولياء هللا في هذا العالم تذكير الناس بالعهد
وامليثاق املأخوذ عليهم في عالم الذر وتذكيرهم بالنشأة األولى واالمتحان الذي جرى فيها.
ً
رابعا :إن عالم الذر لم يغفل عنه الجميع ،نعم هو عالم نسيه الغافلون
واملتغافلون بسبب االنشغال بعالم الدنيا وملذاتها وشهواتها والغفلة عن هللا عز وجل
َ
ََْ
َْ
ونسيانه ،وهذا هو حال عامة الناس "ن ُسوا الل َه فأن َس ُاه ْم أن ُف َس ُه ْم" وهذه اآلية تبين حال
من نس ي عالم الذر فان سبب نسيانه هو نسيان هللا عز وجل.
فاألنفس إذن أقرت باإللهية واعترفت بالربوبية في ذلك العالم ،إال أنها لظلمة
العالقة البدنية نسيت موالها فإذا عادت إلى نفسها متخلصة من ظلمة األنا وكثافة
الجسم واالنغماس في الشهوات وامللذات املادية لعرفت ربها وتذكرت امليثاق املأخوذ في
ذلك العالم وما جرى من االمتحان فيه.
نعم ،لم ينسه أولياء هللا وخلفائه النهم لم ينسوا هللا ونسبة النور متوقدة في
ويذكرون الناس به بمشيئة هللا
نفوسهم الطاهرة فهم يذكرونه ويذكرون العهد وامليثاق ِّ
وقدرته ويعرفون وليهم من عدوهم اعتمادا على اخذ امليثاق والعهد منهم.
1ـ علل الشرائع .الشيخ الصدوق :ج 1ص .117باب علة املعرفة والجحود.
2ـ تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم القمي :ج 2ص.372
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وفي رد إشكال نسيان عالم الذر قال اإلمام احمد الحسن (عليه السالم)( :عالم
ً
ً
الذر عالم حقيقي وليس وهميا وال افتراضيا ،وإنما نسيه الغافلون واملتغافلون ،ولم ينسه
األنبياء واملرسلون واألوصياء ،بل هم يتذكرونه ويعرفونه ويعرفون أولياءهم فيه
ويميزونهم في هذه الحياة الدنيا ،فعلي بن أبي طالب سيد األوصياء يقول ما معناه( :إني
ال أعرفك) ملن قال له :أني من شيعتك .فسبحان هللا الشيخ املفيد رحمه هللا وأعلى هللا
مقامه الشريف يقول( :لو كان ملا نسيناه) ،فها أنتم تغفلون عن املرآة إذا نظرتم إلى
صورتكم فيها ،سبحان هللا إذا كنتم تغفلون عما بين أيديكم وأمام أبصاركم فال ترونه،
فغفلتكم عن عالم الذر أولى وأحجى .ثم إن أهل البيت (عليهم السالم) بالغوا في الحديث
َ
عن هذا العالم  ،فال أرى إنكاره إال عن جهل داخ َل منكريه ،ويا ليتهم أعرضوا عن
َ
ََْ
الحديث فيه ملا اشتبه عليهم علمه ،و يا ليتهم التفتوا إلى قوله تعالى" :ن ُسوا الل َه فأن َس ُاه ْم
َْ
أن ُف َس ُه ْم" ،فإنها في عالم الذر نزلت وإياه عنت) (.)1
وفي موضع آخر قال السيد احمد الحسن (عليه السالم)( :النشأة األولى :هي عالم
ً
الذر ،وفيها االمتحان األول ،وقد أحاط بها بنو آدم علما ،ولكنهم ملا جاءوا إلى هذا العالم
حجبتهم الكثافة الجسمانية ،ثم شهواتهم ومعاصيهم وغفلتهم عن ذكر هللا ،واألولياء من
األنبياء والرسل والحجج يتذكرون هذه النشأة ويعرفون أولياءهم فيها ،وكل من كانت
َ
فطرته نقية يتذكر هذا العالم السابق ،ويعلم حاله فيه ،ولكن عامة الناس "ن ُسوا الل َه
ََْ
َْ
فأن َس ُاه ْم أن ُف َس ُه ْم" فبسبب غفلتهم عن هللا واهتمامهم بالعالم الجسماني وانغماسهم في
ً
الشهوات ال يتذكرون شيئا عن أنفسهم والعالم السابق الذي عاشوا فيه وحالهم فيه)(.)2
وأجاب السيد الطباطبائي عن هذه الشبهة بقوله( :إن نسيان املوقف وخصوصياته
ال يضر بتمام الحجة وإنما املضر نسيان أصل امليثاق وزوال معرفة وحدانية الرب تعالى
وهو غير منس ي وال زائل عن النفس وذلك يكفي في تمام الحجة أال ترى أنك إذا أردت أن
تأخذ ميثاقا من زيد فدعوته إليك وأدخلته بيتك ،وأجلسته مجلس الكرامة ثم بشرته
وأنذرته ما استطعت ،ولم تزل به حتى أرضيته فأعطاك العهد وأخذت منه امليثاق فهو

1ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 2ص.111
2ـ املتشابهات ،السيد احمد الحسن :ج 3ص.176
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مأخوذ بميثاقه ما دام ذاكرا ألصله وإن نس ي حضوره عندك ودخوله بيتك وجميع ما
جرى بينك وبينه وقت أخذ امليثاق غير أصل العهد) (.)1
ُ
ولعل مراده من عدم نسيان اصل امليثاق أي الفطرة التي ف ِّط َر اإلنسان عليها وهي
التوحيد ،فان كل مولود يولد على الفطرة فيذكر ربه وخالقه ورازقه ويوحده ،وهذا غير
منس ي وال زائل عن النفس .إنما املنس ي هو املوقف وكيفية اخذ امليثاق والعهد وبقية
التفاصيل الحادثة في ذلك العالم.
ً
ولكن هذا الجواب خاص وليس عاما للجميع وال يشمل عامة الناس .فالذين
يتذكرون اصل امليثاق هم من كانت فطرتهم نقية ولم يلوثها بدنس املعاص ي واالبتعاد
عن هللا .فـ (كل من كانت فطرته نقية يتذكر هذا العالم السابق ،ويعلم حاله فيه ،ولكن
َ
ََْ
َْ
عامة الناس "ن ُسوا الل َه فأن َس ُاه ْم أن ُف َس ُه ْم" فبسبب غفلتهم عن هللا واهتمامهم بالعالم
ً
الجسماني وانغماسهم في الشهوات ال يتذكرون شيئا عن أنفسهم والعالم السابق الذي
عاشوا فيه وحالهم فيه) (.)2
فعامة الناس لم يقتصر نسيانهم على تفاصيل ما جرى في عالم الذر بل تعدى إلى
نسيان اصل امليثاق والعهد  .ومع ذلك فهو ال يضر في ثبوت عالم الذر ووجوده حقيقة.
وقال الفخر الرازي في رد اإلشكال( :أما الوجه األول :من الوجوه العقلية املذكورة،
وهو أنه لو صح القول بأخذ هذا امليثاق لوجب أن نتذكره اآلن .قلنا :خالق العلم
بحصول األحوال املاضية هو هللا تعالى ألن هذه العلوم عقلية ضرورية .والعلوم الضرورية
خالقها هو هللا تعالى ،وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن يخلقها .فإن قالوا :فإذا جوزتم
هذا ،فجوزوا أن يقال :إن قبل هذا البدن كنا في أبدان أخرى على سبيل التناسخ وإن
كنا ال نتذكر اآلن أحوال تلك األبدان قلنا :الفرق بين األمرين ظاهر وذلك ألنا إذا كنا في
ً
أبدان أخرى ،وبقينا فيها سنين ودهورا ،امتنع في مجرى العادة نسيانها ،أما أخذ هذا
امليثاق إنما حصل في أسرع زمان ،وأقل وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه ،والفرق
الظاهر حاكم بصحة هذا الفرق ،ألن اإلنسان إذا بقي على العمل الواحد سنين كثيرة

1ـ امليزان في تفسير القران؛ العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي :ج 8ص.327
2ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 3ص.176
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يمتنع أن ينساه ،أما إذا مارس العمل الواحد لحظة واحدة فقد ينساه ،فقد ظهر
الفرق.)1( )..
فالرازي يعزي سبب النسيان إلى سرعة الزمن وقلة الوقت في اخذ امليثاق لذا ال
يبعد نسيانه.
أقول :من أين له العلم بسرعة الزمن وقلة وقت االمتحان الذي جرى في ذلك
العالم وما حصل فيه من أحداث بينتها اآليات والروايات ،فلم يرد في آية وال رواية من
تلك التي تعرضت لبيان عالم الذر ذكر سرعة الزمن أو قلة الوقت .فال سبيل له بالعلم
بذلك ودون إثباته خرط القتاد.
كما أن كالمه يقتض ي أن عالم الذر خاضع للزمان .والحال أن الزمان هو من
خصائص عالم الدنيا .
فما صدر من الرازي ما ذاك إال لقصر نظره على هذا العالم وانسه فيه وقياس
عالم الذر عليه.
الشبهة الثانية :إن إخراج الذرية من ظهر آدم أم من ظهور ذريته ؟
وهذه الشبهة من جملة ما ذكره املعتزلة حيث قالوا:
(قوله {من َبنى ءآدم من ُظ ُه ْ
ُُ
ور ِّه ْم} يدل من قوله:
ِّ
ِّ ِّ
ور ِّهم} ال شك أن قوله{ِّ :من ظه ِّ
ِّ
ْ َ َ َ
َ{وِّإذ أخذ} فيكون املعنى :وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم .وعلى هذا التقدير :فلم يذكر
ً
هللا تعالى أنه أخذ من ظهر آدم شيئا) (.)2
ً
(أنه لو كان املراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئا من الذرية ملا قال{ِّ :من
ُُ
ور ِّه ْم} بل كان يجب أن يقول :من ظهره ،ألن آدم ليس له إال ظهر واحد ،وكذلك قوله:
ظه ِّ
ُ
{ذري َت ُهم} لو كان آدم لقال ذريته) (.)3

1ـ مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي :ج 15ص.401
2ـ مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي :ج 15ص.398
3ـ املصدر نفسه.
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توضيح املراد من هذه الشبهة:
إن منشأ هذه الشبهة هو :أن اآلية الكريمة يفهم منها بان الذرية خرجت من ظهور
ُُ
ور ِّه ْم} وليست من ظهر آدم ،فلو كانت خارجة من ظهر
بني آدم حيث قال تعالى ِّ{من ظه ِّ
آدم لقال (من ظهره) فالذرية خارجة من ظهور ذريته ولذلك ذكرهم بالجمع بقوله
ُ
{ذري َت ُهم} ولو كانت منسوبة آلدم لقال ذريته باملفرد وليس بالجمع.
إذن ظاهر ألفاظ اآلية الكريمة أن الذرية لم تخرج من ظهر آدم وحده  .بينما ورد
في االحاديث بان الذرية أخرجت من صلب آدم ومن تلك االحاديث:
ْ َ َ َ
(عن زرارة قال سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قوله تعالىَ " :وِّإذ أخذ َرب َك ِّم ْن
ُ َ ُ َ َ َ َ
ََ
ُ
َ ْ
َ َْ
َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن
ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ
ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" قال :اخرج هللا من ظهر آدم ذريته إلى يوم
القيامة فخرجوا وهم كالذر فعرفهم نفسه وأراهم نفسه ولوال ذلك ما عرف أحد ربه
ُ ْ
َ َ َ ْ َْ َ َ ُ
ْ ََ َ
ََ ْ ََْ
ض ل َي ُقولن الل ُه ق ِّل ال َح ْم ُد ِّلل ِّه
ات واألر
وذلك قوله تعالى" :ول ِّئن َسألت ُه ْم َمن خلق السماو ِّ
ََْ َ َ َ
َب ْل أكث ُر ُه ْم ال َي ْعل ُمون") (.)1
(..عن ابن عباس في قوله "وإذ أخذ ربك من بني آدم  ". . .اآلية .قال :خلق هللا آدم
وأخذ ميثاقه أنه ربه ،وكتب أجله ورزقه ومصيبته ،ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر
فأخذ مواثيقهم أنه ربهم ،وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم) (.)2
(..عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « :ملا خلق هللا آدم مسح
ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة » وقال مقاتل « :إن هللا مسح
صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك ثم مسح صفحة ظهره
اليسرى فخرج منه الذر سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤالء ذريتك) (.)3
وبالتالي يحصل تعارض بين ظاهر اآلية واالحاديث التي بينتها .فعدوا ذلك من
اإلشكاالت على القول بوجود عالم الذر.
1ـ الفصول املهمة؛ الحر العاملي :ج 1ص 423ح.5
2ـ الدر املنثور؛ السيوطي :ج 3ص.598
3ـ مفاتيح الغيب؛ الرازي :ج 15ص.398
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جواب الشبهة الثانية:
لو لم يفهم املستشكل أن خلق الذرية كان من آدم (عليه السالم) من نفس اآلية
(حيث إن اخذ الذرية من بني آدم يعني األخذ من ادم) ،فليعرف أن كالم هللا يفسر
اس ات ُقوا َ ب ُك ُم الذي َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْ
بعضه بعضا فلو نظر إلى قوله تعالىَ " :يا َأي َها الن ُ
س
ف
ر
ِّ
ِّ
ٍ
ََ
ً َ
َ ُ َ
َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِّم ْن ُه َما ِّر َجاال ك ِّث ًيرا َو ِّن َس ًاء َوات ُقوا الل َه ال ِّذي ت َس َاءلون ِّب ِّه
َْ
َ َ َ َ ُ
ان َعل ْيك ْم َر ِّق ًيبا" ( )1فاآلية واضحة الداللة بان الخلق بدأ بنفس واحدة
َواأل ْر َح َام ِّإن الله ك
وهي نفس آدم (عليه السالم) .وقد ذكرنا سابقا بان نفس آدم خلقت من الطينة املرفوعة
إلى السماء األولى ثم بثت الروح فيها فتكونت نفس آدم  ،ثم خلق منها زوجها أي حواء
ً
ً
ونساء ،أي أنفس الذرية من بني ادم .وبالتالي فهي تفسر
(عليها السالم) ثم بث منهما رجاال
لنا كيفية استخراج الذرية من ظهر آدم وحواء في عالم األنفس كما هو ظاهر اآلية .وليس
ً
الكالم فيها عن عالم املادة والتناسل والتكاثر فيه بل الكالم عن عالم األنفس .هذا أوال.
ً
وثانيا :ال يوجد تعارض بين اآلية والروايات املبينة لها فان من يفهم القران هو من
خوطب به ونزل على صدره وهو نبي هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) ثم اودع علمه إلى
خلفائه املعصومين (عليهم السالم) .فحينما تتظافر الروايات في بيان معنى اآلية وتفسيرها
وتوضيح املراد منها فهذا يعني أن ما بينته الروايات هو املقصود منها ال ما اشكلوا به على
اآلية .وقد تواترت الروايات من الفريقين بان الذرية أخرجت من صلب آدم (عليه
السالم) وعلى سبيل املثال باإلضافة إلى ما تقدم منها في بيان اإلشكال نذكر منها:
(عن زرارة ،عن أبي جعفر عليه السالم  ...قال زرارة :وسألته عن قول هللا " :وإذ
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم " اآلية قال :أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة
فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم صنعه و لوال ذلك لم يعرف أحد ربه.)2( )...
(عن حبيب السجستاني قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول :إن هللا عز وجل
ملا أخرج ذرية آدم عليه السالم من ظهره ليأخذ عليهم امليثاق له بالربوبية وبالنبوة لكل
نبي كان أول من أخذ عليهم امليثاق بالنبوة نبوة محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله،
ثم قال هللا جل جالله آلدم عليه السالم :انظر ماذا ترى ؟ قال :فنظر آدم إلى ذريته وهم
1ـ النساء.1 :
2ـ بحار األنوار للعالمة املجلس ي :ج3ص.279
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ذر قد ملؤا السماء فقال آدم :يا رب ما أكثر ذريتي! وألمر ما خلقتهم ؟ فما تريد منهم
ً
بأخذك امليثاق عليهم؟ فقال هللا عز وجل :ليعبدونني وال يشركون بي شيئا ،ويؤمنون
برسلي و يتبعونهم ،قال آدم عليه السالم :فمالي أرى بعض الذر أعظم من بعض،
وبعضهم له نور قليل ،وبعضهم ليس له نور ؟ قال هللا عز وجل :وكذلك خلقتهم ألبلوهم
في كل حاالتهم.)1( )..
( ..عن ابن عباس قال :ملا أهبط آدم عليه السالم حين أهبط بدحناء ،فمسح هللا
ظهره فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ،ثم قال :ألست بربكم؟ قالوا :بلى.
فيومئذ جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة) (.)2
( ..عن ابن عباس في قوله "وإذ أخذ ربك من بني آدم  "...اآلية .قال :ملا خلق هللا
آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر ،ثم سماهم بأسمائهم فقال :هذا فالن بن فالن
يعمل كذا وكذا ،وهذا فالن بن فالن يعمل كذا وكذا ،ثم أخذ بيده قبضتين فقال :هؤالء
في الجنة وهؤالء في النار) (.)3
وغيرها الكثير من الروايات الواردة من طرق الفريقين ،التي بينت معنى اآلية
الكريمة وفسرتها وان الذرية أخرجت من ظهر ادم ،لم نذكرها خشية اإلطالة.
ومحل الشاهد من هذه الروايات هو أن الذرية خرجت من ظهر آدم (عليه السالم)
أما كيفية اإلخراج فمسكوت عنه فيها .وسيأتي مزيد توضيح لهذا األمر حينما نتحدث عن
الخلق في عالم الذر.
إذن ،التعارض املوهوم إنما هو في ذهن املستشكل على اآلية الكريمة واال فال
إشكال في البين.
ردود أخرى على اإلشكال نذكر منها:

1ـ املصدر نفسه :ج 5ص.226
2ـ الدر املنثور في التأويل باملأثور :ج 3ص.598
3ـ املصدر نفسه :ج 3ص.598
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أجاب الرازي عنه بقوله( :أن الداللة على إخراج أوالده لصلبه من صلبه من ناحية
الخبر كما أن الداللة على إخراج أوالد أوالده من أصالب آبائهم من ناحية اآلية فبمجموع
اآلية والخبر تتم الداللة على املجموع) (.)1
فقد جعل مدلول اآلية القرآنية ش يء ومدلول الروايات ش يء آخر .وجوابه هذا
يجعل اإلشكال متحكما عليه  ،فجوابه عين ما أراده املستشكل كما أوضحناه .إال إذا كان
مراده أن مجموع داللة اآلية والخبر فيكون املعنى أن الخبر في مقام تفسير اآلية الكريمة
وبيان معناها.
أجاب عنه الطباطبائي بقوله( :أن هللا أخرج أوالد آدم لصلبه من صلبه ثم أوالدهم
من أصالبهم ثم أوالد أوالدهم من أصالب أوالدهم حتى ينتهي إلى آخرهم نظير ما يجري
عليه األمر في هذه النشأة الدنيوية التي هي نشأة التوالد والتناسل) ).)2
فكالمه هذا ناتج عن قصور فهمه لنشأة عالم الذر حيث قاس خروج الذرية على
ً
يورد دليال يثبت مدعاه.
التناسل الحاصل في هذه الحياة الدنيا ،وأنى له إثبات ذلك .فلم ِّ
والحال أن عالم الذر في حقيقته عالم آخر مختلف من حيث النشأة والتفاصيل .هذا
ً
مضافا إلى أن ما ورد في اآلية الكريمة والروايات املبينة لها لم يذكر هذا الفهم بل وال
يساعد عليه .فرده مردود عليه.
نعم يكفيه أن يكون كالمه محتمال ليثبت عدم تمامية اإلشكال.
الشبهة الثالثة :إن التعليل بشرك اآلباء ال ينطبق على أبناء ادم.
َ َ ْ َ َ َ َُ
ءاباؤنا من قبل" وهذا
(أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالواِّ " :إنما أشرك
ً
الكالم يليق بأوالد آدم ،ألنه عليه السالم ما كان مشركا ) (.)3
وتقرير اإلشكال يكون بالنحو اآلتي:

1ـ مفاتيح الغيب .الفخر الرازي :ج 15ص.398
2ـ امليزان في تفسير القران :ج 8ص.327
3ـ مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي :ج 15ص.399
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إن هللا تبارك وتعالى حينما اخرج الذرية واخذ عليهم امليثاق ثم أخبر بأنه إنما فعل
َُ
بهم ذلك لئال يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا "إن َما َأ َ
شر َك َآباؤنا ِّمن
ِّ
َ ُ َُ ُ ً
َ
عد ِّهم" اآلية ،وهذا يقتض ي أن يكون لهم آباء مشركون فال يتناول
ق
بل وكنا ذ ِّرية ِّمن ب ِّ
ً
ً
ظاهر اآلية أوالد آدم لصلبه ألن أباهم آدم لم يكن مشركا بل كان مؤمنا.
إذن ،اآلية خاصة ببعض بني آدم غير عامة لجميعهم فإنها ال تشمل آدم وولده
لصلبه ،وجميع املؤمنين ،ومن املشركين من ليس له آباء مشركون بل تختص باملشركين
الذين لهم سلف مشرك .فتفسير اآلية بعالم الذر ينافي قولهم ـ كما في اآلية "إن َما َأ َ
شر َك
ِّ
َُ
َآباؤنا" لداللته على وجود آباء لهم مشركين ،وهو ينافي وجود الجميع هناك بوجود واحد
جمعي (.)1
جواب الشبهة الثالثة:
إن جميع الخلق في عالم الذر جرى عليهم االمتحان فشمل االمتحان آدم وجميع
ذريته دون استثناء ألحد ،فمنهم من لبى على اختالف درجات التلبية ،ومنهم من أبى،
فكان هذا االمتحان األول .ثم أوجد هللا تعالى آدم وبنيه في هذا العالم املادي الدنيوي
ً
إلجراء االمتحان الثاني وأعطاهم فرصة ثانية حقيقية للفوز والنجاح وليس امتحانا
ً
شكليا ،فهي فرصة ثانية وهبها الكريم لخلقه ليفوز فيها الخاسرون باالمتحان األول ،ولئال
يحتج البعض على خالقه ويقول :لو أعطيتنا فرصة ثانية لفزنا باالمتحان ،ولتكون الحجة
البالغة هلل على جميع خلقه .
وهذا ما بينه السيد أحمد الحسن (عليه السالم) بقوله( :نحن بني آدم أنزلنا هللا
إلى هذا العالم الدنيوي الظلماني لالمتحان الثاني ،وحجبنا باألجساد وأنسانا ما كنا فيه
من االمتحان األول في عالم الذر الذي سبق وكنا فيه .وفي عالم الذر تحدد حال كل منا
فأشقى األشقياء من قصر نظره على نفسه فلم َير إال األنا ،والفائز بالسباق صلوات هللا
عليه وعلى آله َمن قصر نظره على ربه ولم يلتفت إلى نفسه ملا تجلى لنا هللا سبحانه .قال
ََ
ُ
ُ
َ ْ
َ َْ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم
تعالى" :وِّإذ أخذ رب َك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ
َ ُ َ َ َ
قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" ،وبين هذين املقامين
1ـ ينظر :امليزان في تفسير القران :ج 8ص.327
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ترتب بقية بني آدم .ولم يكن هذا االمتحان الثاني إال ليحتج هللا على الناس ولئال يقول
ُ
أحد لم نعط فرصة ثانية ،ولم يكن هذا االمتحان الثاني إال لكرم هللا سبحانه وتعالى،
ً
ً
وسيكون هناك امتحان ثالث ملن محض اإليمان محضا وملن محض الكفر محضا؛ ألن
ً ً
ثواب أولياء هللا عظيم وعقاب أعداء هللا شديد فيدخلون امتحانا ثالثا لبيان أن نتيجتهم
َ
َ َ
َ
ََ
َ
َ
َ ُ ْ َ
هي هيَ " ،ب ْل َب َدا ل ُه ْم َما كانوا ُيخ ُفون ِّم ْن ق ْب ُل َول ْو ُردوا ل َع ُادوا ِّملا ُن ُهوا َع ْن ُه َوِّإن ُه ْم لك ِّاذ ُبون"،
ولتتم حجة هللا على الخلق بتفضيل أوليائه واالنتقام من أعدائه (الذين محضوا اإليمان
والذين محضوا الكفر) ،فال ُيقل أحد ِّل َم أعطيت هؤالء هذا املقام العظيمِّ ،ول َم عذبت
ً
هؤالء هذا العذاب الذي لم تعذبه أحدا من العاملين؟؟ وهم مع تكرر الفرص التي
َ
َْ
أعطاهم هللا ومع أن هللا أعاد امتحانهم لن يكتفوا بل سيقولونَ " :رب َنا أ َمت َنا اثن َت ْي ِّن
َ
َ ُ
ََ ْ َََْ ََْْ َ َْ ْ ُ ُ
وج ِّم ْن َس ِّب ٍيل" ،وهللا حذر الناس أن تكون
اعت َرف َنا ِّبذن ِّوب َنا ف َه ْل ِّإلى خ ُر
وأحييتنا اثنتي ِّن ف
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ
يب فأصدق َوأك ْن ِّم َن
عاقبتهم بعد املوت الندم ،وهذا القول" :ر ِّب لوال أخرت ِّني ِّإلى أج ٍل ق ِّر ٍ
الص ِّال ِّح َين") (.)1
ففي حياة بني آدم يوجد اكثر من امتحان وفرصة للفوز والنجاة ولكن الكثير منهم
ً
ً
في كل مرة يكرر الخسارة والفشل سواء كان أبوه مؤمنا أم مشركا ،وبعد هذه االمتحانات
يأتي يوم املحشر وتقوم القيامة فمن كفر ال يقبل منه االعتذار بان كفره كان بسبب
الغفلة أو شرك اآلباء.
ً
فالخالق سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا ووهبهم حق االختيار فالعاقل الحر عليه
ً
أن يبحث عن الحق فان كان مطابقا ملا وجد عليه آباءه أقام عليه وبنى اعتقاده فيه،
وان كان مخالفا ملا وجد عليه آباءه ترك اعتقادهم واعتنق الحق ،أما من يجدهم على
عقيدة باطلة فيتبعها من دون أن يجهد نفسه ويبحث عنها ثم يموت عليها ويأتي يوم
القيامة ليعتذر بانه وجد آباءه على أمة فهو على آثارهم سائر ومن املتبعين لهم ،فعذره
غير مقبول لتبرير فشله املتكرر في االمتحان.

1ـ الجواب املنير عبر األثير؛ السيد أحمد الحسن .تحقيق :اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي (ع) .الطبعة األولى لسنة
2010م .ج 2ص.71

النشأة األوىل ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــ 93

وبذلك يتضح رد اإلشكال فعدم شمول اآلية ألوالد آدم من صلبه بل ولكثير من
املؤمنين الذين آبائهم مؤمنون أيضا لعدم وجود آباء مشركين لهم فال يضر شيئا ألن مراد
اآلية غير ما فهمه املعترضون ،وبالتالي فاإلشكال مندفع.
الشبهة الرابعة :إن صلب آدم ال يتسع لجميع ذرات أبنائه.
(أن جميع الخلق الذين خلقهم هللا من أوالد آدم عدد عظيم وكثرة كثيرة،
ً
ً
فاملجموع الحاصل من تلك الذرات يبلغ مبلغا عظيما في الحجمية واملقدار وصلب آدم
على صغره يبعد أن يتسع لذلك املجموع ) (.)1
جواب الشبهة الرابعة:
إن اإلشكال مبني على التصور املادي لجسم آدم وذرات بنيه فتوهموا ضيق املحل
عن االتساع لحمل الجميع.
والحال أن الخلق هناك مختلف عما نحن عليه هنا في عالم املادة ،فآدم (عليه
ُ
السالم) كان في عالم الذر والسماء األولى نفسا خلقت من طينة مرفوعة ونفخ فيها من
ُ
الروح فتكونت نفس آدم (عليه السالم) ،ثم من نفسه خلقت نفس أمنا حواء (عليها
السالم) ثم أخرج هللا منهما ذريتهما في عالم الذر وعالم األنفس ثم جرى عليهم االمتحان.
هكذا كان ابتداء خلق آدم وزوجته وذريتهما .فالنشأة والخلق هناك مختلف عما عليه
الحال هنا .وسيأتي مزيد توضيح عن ذلك حينما نتكلم عن الخلق في عالم الذر من هذا
البحث بحول هللا وقوته.
الشبهة الخامسة :إن بداية خلق اإلنسان من ماء دافق فاين كانت الذرات.
َْ ُ
ُ
ُ
(قوله تعالى" :فل َينظ ِّر اإلنسان ِّمم خ ِّل َق * خ ِّل َق ِّمن ماء َدا ِّف ٍق" ولو كانت تلك الذرات
عقالء فاهمين كاملين ،لكانوا موجودين قبل هذا املاء الدافق وال معنى لإلنسان إال ذلك
ً
الش يء فحينئذ ال يكون اإلنسان مخلوقا من املاء الدافق وذلك رد لنص القرآن) (.)2

1ـ مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي :ج 15ص.399
2ـ مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي :ج 15ص.401
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جواب الشبهة الخامسة:
هذا اإلشكال مبني على أن هذه اآلية تتكلم عن بداية خلق اإلنسان في عالم الذر
ولو تدبرناها وقرأناها كاملة مع اآلية التي بعدها التضح املعنى قال تعالى " َف ْل َي ْن ُظر ْاإل ْن َس ُ
ان
ِّ ِّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ِّمم خ ِّل َق * خ ِّل َق ِّم ْن َم ٍاء َدا ِّف ٍق * َيخ ُر ُج ِّم ْن َب ْي ِّن الصل ِّب َوالت َرا ِّئ ِّب" (.)1
فاآلية التي بعدها توضح معناها وان هذا الخلق لإلنسان حصل في عالم الدنيا ،إذ
فيه يحصل تالقح مائي الرجل واملرأة .فاإلنسان مخلوق من ماء دافق في عالم الدنيا .أما
في عالم الذر فلم يثبت أن األنفس نتاج تالقح مائي الزوج والزوجة ،فلو راجعنا اآليات
التي تكلمت عن بداية خلق اإلنسان لعرفنا أن بداية خلق النفس اإلنسانية كان من
الطين.
َ ْ َ َ ُ َ ْ َََ ُ ََ ََ َْ َ ْ ْ
اإلن َس ِّان ِّم ْن ِّط ٍين" ( ،)2وهي
قال تعالى" :ال ِّذي أحسن كل ش ي ٍء خلقه وبدأ خلق ِّ
صريحة في أن بداية خلق اإلنسان من الطين وليس من تالقح النطفة والبيضة.
َ ً َ
ُ َ
َََ ُ
ُ َْ
وقال تعالىُ " :ه َو ال ِّذي خلقك ْم ِّم ْن ِّط ٍين ثم ق َض ى أ َجال َوأ َج .ل ُم َس ىمى ِّع ْن َد ُه ثم أن ُت ْم
َت ْم َت ُر َ
ون" (.)3
َ َ َ َْ َ
َ
ََ
ََ
وقال تعالىَ " :ف ْ
اس َت ْف ِّت ِّه ْم أ ُه ْم أشد خل ًقا أ ْم َم ْن خل ْق َنا ِّإنا خل ْق َن ُاه ْم ِّم ْن ِّط ٍين ال ِّز ٍب"(.)4
فهذه اآليات وغيرها واضحة الداللة في أن بداية خلق اإلنسان من طين .بل من
املعلوم أن أول من خلق في عالم الذر هو أبينا آدم (عليه السالم) وامر هللا املالئكة
بالسجود له وبين لهم بان خلق آدم أول خليفة هلل كان من الطين قال تعالى" :إ ْذ َق َ
ال
ِّ
َ ب َك ل ْل َم َالئ َكة إني َخال .ق َب َش ًرا م ْن طين * َفإ َذا َسو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا َلهُ
ِّ
ِّ
ر ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ٍ
ِّ
َساجد َ
ين" (.)5
ِّ ِّ

1ـ سورة الطارق5 :ـ.7
2ـ السجدة.7 :
3ـ األنعام.2 :
4ـ الصافات.11 :
5ـ سورة ص.72 - 71 :
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إذن ،صار من الواضح أن بداية خلق اإلنسان من طين وفي اآلية السابقة بيان
َ
َ
ملرحلة الخلق األخرى بعد الطين وهي نفخ الروح بعد التسوية " ِّإ ِّني خ ِّال .ق َبش ًرا ِّم ْن ِّط ٍين.
َفإ َذا َسو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا َل ُه َساجد َ
ين" وهذا ما عبرت عنه بعض
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الروايات بالطينة املرفوع إلى السماء األولى فعركها الخالق عركا ثم نفخ فيها من روحه
فتكونت نفس آدم وهذا ما أوضحته أخبار الطينة والتي تعرضت للخلق في عالم الذر.
فخلق اإلنسان من الطين املرفوع حصل في عالم الذر حيث النفس اإلنسانية
كانت ،وخلقه من نطفة حصل في عالم الدنيا فتكون الجسم املادي وحيا باتصاله
بالنفس التي تدبره ،والفرق بين الخلقين والعاملين والنشأتين واضح.
وبذلك اتضح أن االعتقاد بهذا اإلشكال مخالف لصريح القران الكريم ،وليس من
خالفه راد لنص القران.
الشبهة السادسة :إن حال الذرية كحال األطفال فكيف يتوجه لهم التكليف.
(إن حال أولئك الذرية ال يكون أعلى في الفهم والعلم من حال األطفال ،وملا لم يكن
توجيه التكليف على الطفل  ،فكيف يمكن توجيهه على أولئك الذوات؟) (.)1
جواب الشبهة السادسة:
إن الشبهة متولدة من فهم الذر بمعنى الذوات الصغيرة الحجم أو كما في بعض
معانيها اللغوية أن الذر صغار النمل واذا كانت صغيرة فإدراكها ضعيف كادراك الطفل
وبما أن الطفل ال يتوجه له تكليف ومرفوع عنه القلم لضعف إدراكه كذلك حال ذرية
آدم في عالم الذر.
فكما ذكروا أن معنى الذر صغار النمل كذلك ذكروا أن معناه التفريق أي تفريق
الذريةِّ ،فل َم تقصر نظرك على معنى وتغض بصرك عن املعنى اآلخر ؟
والحق انه لو كانت الذوات في الذر غير عاقلة وحالها حال األطفال فمن املعيب على
الحكيم أن يوجه لها التكليف ويدخلها في االمتحان ويأخذ عليها العهد وامليثاق .فإن هللا
1ـ مفاتيح الغيب؛ فخر الدين الرازي :ج 15ص.400
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تعالى ال يكلف إال العقالء املدركين ،وال يخاطب إال من يفهم عند الخطاب .وعليه فمن
خوطب في عالم الذر وجرى عليه االمتحان ،فأقر قوم ،وأنكر قوم كان عاقال فاهما مدركا.
ألنه لو كان بغير هذه الصفة لم يحسن خطابه ،وال جاز أن يقر ،وال أن ينكر ،وال يؤخذ
عنه العهد وامليثاق ُويشهد عليه.
ولكن صريح اآلية القرآنية بان هللا قد اخذ عليهم العهد وامليثاق واشهدهم على
انفسهم وعلى نتيجتهم في االمتحان وهذا يعني انهم كانوا عقالء مدركين وان هللا قد من
عليهم بقابليات تجعلهم مؤهلين لدخول االمتحان والخوض فيه في عالم الذر وانهم كانوا
عقالء فاهمين مدركين وبذلك يكونوا مكلفين ،واملكلف ليس كالطفل.
فقياسهم مع الفوارق بل ال يصح القياس هنا.
وقد صرحت بعض االحاديث بان الخلق في عالم الذر كانوا عقالء فاهمين وان هللا
سبحانه الزمهم العقل.
(..حج عمر بن الخطاب في إمرته ،فلما افتتح الطواف حاذى الحجر األسود
فاستلمه وقبله ،وقال :أقبلك وإني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولكن كان رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) بك حفيا ،ولوال أني رأيته يقبلك ما قبلتك .قال :وكان في القوم
الحجيج علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،فقال« :بلى ،وهللا إنه ليضر وينفع» .فقال :وبم
[قلت] ذلك ،يا أبا الحسن؟ قال« :بكتاب هللا تعالى» .قال :أشهد أنك لذو علم بكتاب هللا
ْ َ َ َ
تعالى ،فأين ذلك من الكتاب ؟ قال« :قول هللا عز وجلِّ " :وإذ أخذ َرب َك ِّم ْن َب ِّني آدم ِّم ْن
ََ
ُ
ُ
ُ
َ
َ ْ
َْ
ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم وأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا" وأخبرك أن هللا
ظه ِّ
سبحانه ملا خلق آدم مسح ظهره ،فاستخرج ذريته من صلبه في هيئة الذر ،فألزمهم
العقل وقررهم أنه الرب وأنهم العبيد ،فأقروا له بالربوبية وشهدوا على أنفسهم
بالعبودية ،وهللا عز وجل يعلم أنهم في ذلك في منازل مختلفة ،فكتب أسماء عبيده في
رق ،وكان لهذا الحجر يومئذ عينان وشفتان ولسان ،فقال :افتح فاك  -قال  :-ففتح فاه
فألقمه ذلك الرق.)1( )...

1ـ االمالي؛ الشيخ الطوس ي .تحقيق :قسم الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة .الطبعة :األولى .سنة الطبع .1414 :الناشر:
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع  -قم .ج 2ص.90
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فقوله (عليه السالم) فألزمهم العقل يعني أن األنفس كانت عاقلة تعرف الجواب
اذا ُسئلت.
وفي رواية أخرى..( :عن أبي بصير قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :أخبرني
عن الذر حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا :بلى ،وأسر بعضهم خالف ما
أظهر ،فقلت :كيف علموا القول حيث قيل لهم :ألست بربكم؟ قال :إن هللا جعل فيهم
ما إذا سألهم أجابوه) (.)1
فقوله (عليه السالم)( :إن هللا جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه) أي أن الخالق
جعلهم مؤهلين لدخول االمتحان األول في عالم الذر وأعطاهم املؤهالت لذلك من العقل
والفهم واإلدراك ووهبهم القابليات وإمكانية اإلجابة عن السؤال وخوض االمتحان في ذلك
العالم.
ُ
ثم إن عالم الذر عالم خلقت فيه األنفس وليس عالم مادة كعالم الدنيا فالقياس
ليس في محله.
إذن ،منشأ الشبهة ناتج عن قصور ادراك صاحبها ومن قال بها معه في فهم عالم
الذر وليس الن الذوات في الذر قاصرة عن الفهم واإلدراك.
الشبهة السابعة :ما ذكره الفخر الرازي في تفسير آية العهد وامليثاق حيث ذكر
قولين في تفسيرها القول األول إثبات وجود عالم الذر تبعا لظاهر اآلية القرآنية واألخبار
الواردة في تفسيرها وهو مذهب املفسرين واملحدثين .ثم نقل القول الثاني الذي نسبه
ألصحاب النظر وأرباب املعقوالت أي املتبعين للدليل العقلي حيث قال( :القول الثاني :في
تفسير هذه اآلية قول أصحاب النظر وأرباب املعقوالت :أنه تعالى أخرج الذرية وهم األوالد
من أصالب آبائهم وذلك اإلخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها هللا تعالى في أرحام األمهات،
ً
ً
ً
ً
وجعلها علقة ،ثم مضغة ،ثم جعلهم بشرا سويا ،وخلقا كامال ثم أشهدهم على أنفسهم
بما ركب فيهم من دالئل وحدانيته ،وعجائب خلقه ،وغرائب صنعه .فباإلشهاد صاروا
كأنهم قالوا بلى  ،وإن لم يكن هناك قول باللسان ،ولذلك نظائر منها قوله تعالىَ " :ف َق َ
ال
َ ً َ َ ً َ َ ََ َ
َ
َ ُ َ
َل َها َوِّل َأل ْ
ض ائتيا ط ْوعا أ ْو ك ْرها قال َتا أت ْي َنا طا ِّئ ِّع َين" ومنها قوله تعالىِّ " :إن َما ق ْول َنا ِّلش ْىء ِّإذا
ر
ِّ
1ـ البرهان في تفسير القران :ج 2ص.615
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َ َ َ
َ ُ َ ُ ُ
أ َر ْدن ُاه أن ن ُقو َل ل ُه ك ْن ف َيكون" وقول العرب :قال الجدار للوتد لم تشقني  ...قال سل من
يدقني ...فهذا النوع من املجاز واالستعارة مشهور في الكالم ،فوجب حمل الكالم عليه.
فهذا هو الكالم في تقرير هذين القولين ،وهذا القول الثاني ال طعن فيه البتة ،وبتقدير أن
ً
يصح هذا القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول األول .إنما الكالم في أن القول األول
هل يصح أم ال؟ ..الخ) (.(1
جواب الشبهة السابعة:
إن الرازي يصف القول الثاني في املسألة بأنه (ال طعن فيه البتة ،وبتقدير أن يصح
ً
هذا القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول األول) ،وكالمه هذا يدل بظاهره على انه
يؤيد هذا القول ويرى انه ال يتنافى مع القول بوجود عالم الذر.
والحال أنه ال ينسجم مع حقيقة عالم الذر كما ويلزم عليه اإلشكال والطعن.
فالقول بأن الذرية خرجت بالتناسل والتناكح وان الخلق بدأ من النطفة ثم املرور
ً
ً
بمراحل تكون وخلق الجنين في رحم األم إلى حين والدته وجعله بشرا سويا ،يحتمل أحد
معنيين:
األول :إن الخلق في عالم الذر كالخلق في عالم الدنيا .وهذا املعنى لم يرد في
النصوص ما يثبته ،بل هو مخالف للنص الديني الذي يثبت أن الخلق في عالم الذر كان
من الطين املرفوع إلى السماء األولى ثم بثت فيه الروح فتكونت النفس اإلنسانية .كما أنه
لم يرد ما يدل على أن الذرية خرجت بالتناكح والتناسل بين اآلباء واألمهات .فإثباته
يفتقر إلى الدليل.
الثاني :إن عالم الذر ال وجود له وان آية العهد وامليثاق تتكلم عن نشأة بني آدم
وامتحانهم في عالم الدنيا .وهذا املعنى يخلص إلى نفي عالم الذر.
فكال املعنيين لكالمهم في بيان خلق اإلنسان حسب منطوق اآلية الكريمة غير
مقبول ،ألنه مخالف ملا دل بالقطع واليقين على وجود نشأة سابقة لبني آدم في عالم
ً
الذر .هذا أوال.
1ـ مفاتيح الغيب ـ الفخر الرازي :ج 15ص.403
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ً
وثانيا :قولهم في بيان االمتحان وأخذ العهد وامليثاق (ثم أشهدهم على أنفسهم بما
ركب فيهم من دالئل وحدانيته ،وعجائب خلقه ،وغرائب صنعه .فباإلشهاد صاروا كأنهم
قالوا بلى ،وإن لم يكن هناك قول باللسان).
وهذا يعني أن االمتحان الحقيقي في الذر ال وجود له .فلم يرد السؤال ألست
ً
بربكم ،ولم يقولوا بلى .وإنما عرفوا أن لهم ربا يؤوبون إليه من خالل ما وجدوه من
عجائب صنعه فيهم وما ركب فيهم من دالئل وحدانيته .فحسب قولهم إن نور الوحدانية
متوقد في قلوبهم وبذلك عرفوا ربهم .وبهذه املعرفة كأنهم بقلوبهم قالوا بلى نعرف ربنا من
دون أن ينطقوا بش يء.
والقول بهذا يعني حمل اآلية على املعنى املجازي دون الحقيقي وطرح عشرات
النصوص واألخبار التي تحدثت عن االمتحان في الذر والسؤال والجواب واخذ العهد
وامليثاق .وهذا املعنى املفروض أن ال يصدر عن أصحاب النظر واملعقوالت ،ألنهم يبحثون
ً
عن حقائق األشياء واملعاني املرادة من األلفاظ حقيقة ،وال يحملونها على املعنى املجازي.
فحمل اآلية على معناها املجازي مع وجود عشرات األخبار التي دلت على إرادة
املعنى الحقيقي منها مما ال داعي إليه.
كما أن تشبيههم قول (بلى) في اآلية الكريمة ،بقول السموات واألرض كما ورد
وبالحوض وغيره من باب االستعارة وإرادة املعنى املجازي وقياس اإلنسان عليها ،غير
صحيح ،وذلك ألن هذه الذوات غير عاقلة وقولها بمعنى الفعل أو شاهد الحال أو ما ينبأ
عنه واقع حالها ،قياسها مع حال اإلنسان الذي تميز عنها بعدة أمور منها العقل فحاله في
النطق غير حالها وبالتالي يكون القياس مع الفارق .وهو مما يأباه أهل النظر واملعقوالت
فال أدري كيف قبلوه هنا.
وبالتالي يتضح بأن هذا القول يقود قائليه إلى إنكار وجود عالم الذر الحقيقي .وال
يكون هذا القول ال طعن فيه البتة كما وصفه الرازي ،بل اإلشكال والطعن مستحكم
عليه البتة.
الشبهة الثامنة :إن عالم الذر ورد بخبر الواحد وهو غير حجة في األمور العقائدية.
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ُ
وممن قال بذلك السيد محمد باقر الصدر حيث ن ِّس َب له القول بنفي عالم الذر
كما جاء ذلك في جواب استفتاء ُو ِّجه له( :ما رأيكم الشريف في عالم الذر واألرواح بمعنى
خلق األرواح قبل األجساد كما هو مفاد بعض األخبار؟
الجواب( :الصدر) لم يثبت عندنا لسببين :األول :سبب روائي ،أنه ورد بخبر الواحد
وأخبار اآلحاد ليست حجة عندنا في غير األمور التشريعية.
الثاني :سبب فلسفي ،وذلك ألن القول بعالم الذر يتعارض مع نظرية العلماء
ً
حدوثا وروحانيتها ً
بقاء ،أي تطورها من أصل مادي إلى
القائلة بجسمانية أو مادية الروح
()1
وجود روحي ،كما لم يثبت عالم الذر عند السيد املرتض ى كما ورد في أماليه) .
ومما يصحح نسبة هذا الكالم له ما ذكره في كتابه فلسفتنا ،في معرض رده على
نظرية أفالطون االستذكارية القائلة بوجود النفس قبل البدن في عالم اسمى من عالم
املادةـ وأن النفس ليس لها وجود متقدم على وجود البدن في عالم املادة ،فقال( :النفس
ً
ً
في مفهومها الفلسفي املعقول ليست شيئا موجودا بصورة مجردة قبل وجود البدن ،بل
هي نتاج حركة جوهرية في املادة ،تبدأ النفس بها مادية متصفة بخصائص املادة
ً
ً
وخاضعة لقوانينها ،وتصبح بالحركة والتكامل وجودا مجردا ال يتصف بصفاتها وال
ً
يخضع لقوانينها وان كان خاضعا لقوانين الوجود العامة؛ فإن هذا املفهوم الفلسفي عن
النفس هو املفهوم الوحيد  ....إلخ) (.)2
فكالمه هذا يطابق ما ذكره في السبب الثاني في جواب االستفتاء .فيكون السيد
الصدر من القائلين بنفي عالم الذر.
وقال بذلك من سبقه كالشيخ املفيد ( )3والسيد املرتض ى (( )4رحمهما هللا) وغيرهما.

1ـ موقع مركز العترة للدراسات والبحوثhttp://www.aletra.org/subject.php?id=1443 .
2ـ فلسفتنا؛ السيد محمد باقر الصدر .مطبعة دار التعارف للمطبوعات .الطبعة :الثالثة سنة 2009م .ص.101 :
3ـ ينظر املسائل السروية؛ الشيخ املفيد .تحقيق :صائب عبد الحميد .الطبعة :الثانية .سنة الطبع 1993 - 1414 :م.الناشر :
دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان .ص.47
4ـ ينظر رسائل الشريف املرتض ى .تحقيق وتقديم :السيد أحمد الحسيني .إعداد :السيد مهدي الرجائي .سنة الطبع.1405 :
املطبعة :سيد الشهداء – قم .الناشر :دار القرآن الكريم – قم .ج 1ص.113
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جواب الشبهة الثامنة:
ً
إن األخبار الواردة في بيان عالم الذر وما جرى فيه تقدم الحديث عنها مفصال ،وقد
فاقت حد التواتر املعنوي كما تقدم .وكثير منها واضحة املعنى جلية ،كما أنها موافقة
املحدثين
للقرآن الكريم ،أعني اآليات التي وردت في بيان عالم الذر .وقد صرح الكثير من
ِّ
واملفسرين باعتبارها وانها مورثة للقطع واليقين ،وهذا يعني قطعا أن بعضها إن لم نقل
ِّ
كلها صادرة عن معدن العصمة والطهارة ،فردها يعني الرد على قائلها على من امرنا
باألخذ عنهم وطاعتهم وقد نهينا عن رد حديثهم (عليهم السالم) إال ما خالف كتاب هللا
فهو زخرف أو ما خالف املجمع عليه واملشهور بين األصحاب وغيرها من القرائن املذكورة
في األخذ بالحديث أو رده أو الجمع بين االحاديث املختلفة (.)1
فدعوى كون األخبار التي ذكرت عالم الذر أخبار آحاد مردودة ،والقائل بها إما انه
لم يطلع على األخبار ،فيكون إنكاره عن جهل بها .أو أنه اطلع عليها لكنه أنكر داللتها
لتأثره بالدليل العقلي النابع عن النظريات الفلسفية املخالفة ملباني القرآن والعترة في
املعتقدات التي نؤمن بها كمسلمين ،فتكون دعواه اجتهاد وإعمال الرأي مقابل النص.
ً
هذا بالنسبة للسبب األول الذي ذكره الصدر في جوابه تبعا ملن سبقه.
وأما السبب الثاني وهو االستناد إلى الدليل الفلسفي القاض ي بنفي تقدم النفس
على البدن املادي كما بينه .فإن الفالسفة أنفسهم لم يتفقوا على نفي تقدم النفس على
ً
البدن .مثال أفالطون الذي يعد من أساطين الفالسفة القدماء ومن املؤسسين لها ،يؤمن
بتقدم النفس على البدن وان لها عاملها اللطيف الخاص بها .وكذا غيره من الفالسفة
اآلخرين .فاملسألة خالفية بين الفالسفة.
والنص الديني حاكم بتقدم النفس على البدن وان األنفس مخلوقة في عالم الذر
قبل خلق األجسام في عالم الدنيا.
وبذلك يتضح أن ما ذكره في نفي عالم الذر غير ناهض ،والدليل قائم على خالفه.

1ـ ينظر وسائل الشيعة ج 27الباب  9وجوه الجمع بين االحاديث املختلفة .طبعة مؤسسة آل البيت إلحياء التراث.
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هذه أهم شبهات وحجج املنكرين لعالم الذر وقد تبين أنها إشكاالت وشبهات ال أكثر
فهي ال تنهض أمام األدلة املتقدمة في إثبات عالم الذر.
وأما بقية حججهم وإشكاالتهم فقد اتضح الرد عليها مما تقدم وسيأتي مزيد بيان
في األبحاث الالحقة .فهي مبنية على فهم مغلوط لحقائق األمور ،وملا ورد من اآليات
واملأثور ،وقصور في فهم وادراك عالم الذر ،وتشبيه لذلك العالم بعاملنا الذي نعيش فيه
(عالم الدنيا) ألنسهم باملادة  ....الخ.
وهذا كله نتيجة اتباع الدليل العقلي القاصر واالستنتاجات املخالفة للنص.
فهذه الحجج في الحقيقة هي اجتهاد في مقابل النص .ودين هللا ال يصاب بالعقول
الناقصة واآلراء املبتدعة.
وبعد ردها وبيان حالها من الوهن والضعف يبقى الدليل املتمثل بالنصوص
ً
الدينية وحكم العقل وفق األوزان الصحيحة ،حاكما بوجود عالم الذر وكونه حقيقة
ثابتة.

بعدما تقدم الكالم في إثبات وجود عالم الذر وانه عالم حقيقي واقعي نأتي اآلن
لبيان بعض ما حصل في عالم الذر من خلق األنفس وامتحانها .وقبل الدخول في
التفاصيل نوجد اإلجابة عن السؤال اآلتي :أين يقع عالم الذر؟ وهل هو عالم مادي أو
مجرد عن املادة؟ وهل انه من عوالم امللك أو امللكوت؟
ألن اغلب من اشكل على عالم الذر وأنكر وجوده ،حصل عندهم خلط وعدم تمييز
بين النشأتين (النشأة األولى والدنيا) فأودى ببضعهم ذلك إلى القول بعدم وجود النشأة
األولى في الذر .وحتى بعض من قالوا بوجود عالم الذر لم يتعرضوا لبيان أن عالم الذر في
أي عوالم الخلق وجد ،اعني في أي سماء منها وهذا ديدن األعم األغلب منهم.
نعم ،قد تعرض بعضهم لبيان ذلك ،لكنهم توهموا وجوده في نفس عالم الدنيا
ُ
(واخت ِّلف في املوضع الذي
فأخطأوا الصواب .كما نقل البعض بعض أقوالهم حيث قال:
أخذ فيه امليثاق حين أخرجوا على أربعة أقوال  :فقال ابن عباس :ببطن نعمان ،واد إلى
جنب عرفة .و (روي) عنه أن ذلك برهبا  -أرض بالهند  -الذي هبط فيه آدم (عليه
السالم) .وقال يحيى بن سالم قال ابن عباس في هذه اآلية :أهبط هللا آدم بالهند ،ثم
مسح على ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ،ثم قال" :ألست بربكم

 104ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

قالوا بلى شهدنا" قال يحيى قال الحسن :ثم أعادهم في صلب آدم عليه السالم .وقال
الكلبي :بين مكة والطائف .وقال السدي :في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة إليها) (.)1
فمن كالمهم يتضح كونهم يخلدون إلى فهم أن عالم الذر عبارة عن مرحلة مر بها
اإلنسان في عالم الدنيا.
وحاول الطبطبائي بيان موقع النشأة األولى بقوله( :موقع تلك النشأة "األولى" وهذه
َ
ُ َ ُ ُ
النشأة "الدنيا" في تفرعها عليها موقعا كن ويكون في قوله تعالى" :أن نقول له كن ف َيكون".
ويتبين بذلك أن هذه النشأة اإلنسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة أخرى إنسانية هي هي
بعينها.)2( )...
كما ويرى أن النشأة األولى تمثل ملكوت عالم الدنيا وانها نشأة إنسانية سابقة فرق
هللا فيها بين أفراد هذا النوع ،وميز بينهم وأشهدهم على أنفسهم.)3( ...
لكن امللكوت عالم واسع فلم يوضح في أي سماء ملكوتية وال في أي عالم منه،
فكالمه ينتابه الغموض وعدم توضيح املراد بشكل دقيق.
وفي مقام اإلجابة عن السؤال (أين يقع عالم الذر) يمكن أن نقول:
حينما يكون الكالم عن الخلق في عالم الذر فمعناه انا نتكلم عن نشأة إنسانية
سابقة على نشأتها في عالم الدنيا ،فيها تم خلق النفس اإلنسانية وجرى عليها االمتحان
وتفاصيل أخرى ،وال يعني ذلك أن عالم الذر هو نفسه وذاته عالم الدنيا .كما انه ال يعني
ً
أن عالم الذر هو أول عوالم الخلق وجودا ،وأول وجود للمخلوقات ،بل هو مسبوق
بعوالم أخرى اعلى منه مرتبة وارفع مقاما واسمى درجة ،ولكل عالم أصل وحقيقة تتجلى
ً
في العالم األعلى منه صعودا في ترتيب العوالم ،كما انه ملحوق بعالم الدنيا .وسوف
َ
نتعرض لبيان ترتيب العوالم ومن ثم يتضح لنا موقع عالم الذر بينها.

1ـ ينظر الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ القرطبي .املطبعة :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -لبنان .الناشر :مؤسسة
التاريخ العربي .بيروت .الطبعة :الثانية .سنة الطبع1405 :هـ .ج 7ص.316
2ـ تفسير امليزان؛ الطباطبائي :ج 8ص.319
3ـ ينظر تفسير امليزان؛ الطباطبائي :ج 8ص.319
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فترتيب العوالم يكون على النحو اآلتي (:)1
عالم امللك :وهو هذا العالم الجسماني املادي الذي نعيش فيه وهو أدنى العوالم
مرتبة ويتكون من املادة والصورة ،واملادة شبيهة بالعدم ليس لها حظ من الوجود إال
قابليتها واستعدادها للوجود .فهي في حد االستواء بين الوجود والعدم ولذا قيل إنها
مظهر لها يكون له دور إخراجها من حد االستواء إلى الوجود،
شبيهة بالعدم ،وتفتقر إلى ِّ
والصورة لها دور
تقوم املادة
املظهر للمادة ،فاملادة
ِّ
متقومة بالصورة .والصورة التي ِّ
ِّ
وتظهرها هي الصورة امللكوتية كما سيتضح.
عالم امللكوت :وهو عالم مثالي مجرد عن املادة وهو اشرف مرتبة من العالم
الجسماني ومسيطر عليه ومتصرف فيه ،ولكل جسم في عالم امللك والشهادة صورة في
عالم امللكوت تمثل حقيقته وتكون اصله الذي منه ظهر في هذا العالم.
ويبدأ امللكوت بالسماء األولى وينتهي عند السابعة سماء العقل ،فهو املتمثل
بالسموات الست املثالية وفي كل سماء منه حقيقة واصل السماء التي دونها ومنها تجلت
وأوجدت.
عالم العقل :وهو عالم كلي نوراني ،وهو عالم كلي فيه اصل امللكوت ،والعقل تجلى
في امللكوت ،فامللكوت هو صورة العقل وظله وامللكوت ظهر منه فهو مهيمن عليه.
ويعبر عن السموات السبع أي الست املثالية وسماء العقل بعالم العرش العظيم.
فيمكن القول إن العرش العظيم هو السماوات السبع .ويحيط بالعرش العظيم أو
السماوات السبع الكرس ي وهو أوسع منه فقد وسع الكرس ي السموات واألرض وهو أوسع
َ َ َ َْ
ُ
ُ
َ
األ ْر َ
ض" ( .)2ويحيط بالكرس ي وما دونه العرش األعظم ثم
ات و
منها "و ِّس َع ك ْر ِّسيه السماو ِّ
سرادق العرش األعظم (.)3
وكل عالم منها محيط بما دونه ومهيمن عليه وأوسع منه ،وكل ما في العالم األدنى
موجود في العالم األعلى منه وكلما صعدت رتبة العالم كلما قلت التفاصيل فيه وزادت
1ـ ينظر ش يء من تفسير الفاتحة؛ السيد احمد الحسن :ص.35
2ـ البقرة.255 :
3ـ ينظر ش يء من تفسير سورة الفاتحة؛ السيد احمد الحسن :ص.36
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سعته ،فالتفاصيل املوجودة في عالم امللك وان كان انعكاسا ملا في السماء األولى ،إال أن
ما في السماء األولى هو اقل تفاصيل مما هنا .وهكذا تقل التفاصيل في العوالم العلوية
حتى تصل إلى السماء السابعة سماء العقل الكلية الخالية من التفاصيل الجزئية بل هي
عالم النور والوحدة الذي أفاض الوجود على ما دونه من العوالم .وهكذا حتى تصل إلى
ما فوق العقل صعودا فتصل إلى مرتبة ليس فيها إال النقطة الحاوية لكل ش يء بإذن هللا
ومن النقطة ظهر وتجلى كل خير في جميع العوالم وأفيضت تفاصيل وإجمال كل عالم
بحسبه.
ً
وينبغي أن نعرف بأن ترتيب العوالم وجودا يبدأ من العالي إلى الداني فالعرش قبل
الكرس ي ،وبعده الكرس ي ثم السماوات السبع.
والسماء السابعة متقدمة على السماوات الست امللكوتية املثالية الن امللكوت ظهر
من العالم النوراني العقلي الذي سبقه وجودا ورتبة.
ً
ً
والسموات الست امللكوتية أيضا مترتبة وجودا رتبيا فيما بينها؛ تبدأ بالسماء
َ
ُ
ََ ََ َ َُ
السادسة نزوال إلى السماء األولى ،قال تعالىَ " :ولق ْد خل ْق َنا ف ْوقك ْم َس ْب َع ط َرا ِّئ َق َو َما كنا َع ِّن
ْ َْ َ
الخل ِّق غا ِّف ِّل َين" ( )1والسبع طرائق هي السماوات السبع؛ الست امللكوتية وسماء العقل
السابعة.
ثم عالم الدنيا بما فيه من أجسام وأجرام وسماء وارض ..وهو ادنى العوالم.
والسماء الدنيا تبدأ من هذا العالم الجسماني وتنتهي في أول العالم امللكوتي أي
السماء األولى .أي أن ادنى السماوات هي واحدة لها وجهان؛ وجه باتجاه امللكوت (السماء
األولى) ووجه باتجاه الدنيا (السماء الجسمانية) ،فالسماء الدنيا هي باب السماء األولى.
وللتوضيح اكثر :إن (السماء الدنيا تتكون من جزئين أو مرتبتين وهما :السماء
الجسمانية وهي هذه السماء املادية الجسمانية التي فيها املجرات والشموس واألقمار
واألرض التي نعيش فيها ،والسماء األولى وهي سماء األنفس ،وفيها خلق آدم ،وفيها الجنة

1ـ املؤمنون.17 :

النشأة األوىل ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ـــــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــ 107

الدنيوية التي وضع فيها آدم وحواء أول خلقهما قبل أن ينزال إلى األرض بعد املعصية،
والسماء األولى هي نفسها سماء عالم الذر) (.)1
ومحط نظر هللا ليس عالم األجسام ،فقد ورد ما مضمونه أن هللا لم ينظر إلى عالم
األجسام مذ خلقه .إنما محط االهتمام من نهاية عالم األجسام وهذه النهاية تمثل
السماء األولى.
وفي السماء األولى يقع عالم الذر وعالم الرجعة أيضا وفي السماء األولى خلقت
األنفس فهي سماء وعالم األنفس.
إذن ،يقع عالم الذر وهو عالم األنفس في السماء األولى وهي نهاية السماء الدنيا.
وفي بيان ذلك قال السيد احمد الحسن( :ويجب مالحظة أن السماء األولى هي نهاية
السماء الدنيا ،أي إن السماء الدنيا تبدأ في هذا العالم الجسماني ،وتنتهي في أول العالم
امللكوتي الروحاني ،أي إن نهايتها حلقة وصل ،ونهايتها أو حلقة الوصل هي السماء األولى،
في الزيارة الجامعة …" :وحجج هللا على أهل الدنيا واآلخرة واألولى …" .وفي القرآنَ " :و ُه َو
َ
ُْ َ ْ
َ ْ
َ
ََ
َ ْ ْ َ ُ
الل ُه ال ِّإل َه ِّإال ُه َو ل ُه ال َح ْم ُد ِّفي األولى َواآل ِّخ َر ِّة َول ُه ال ُحك ُم َوِّإل ْي ِّه ت ْر َج ُعون" .وقال تعالىَ " :ولق ْد
َ ُْ ُ ََْ ُْ
األ َولى َف َل ْوال َت َذك ُر َ
ون" .وفي األولى عاملا :الذر والرجعة ،وفيها األنفس ،فاهلل
ع ِّلمتم النشأة
سبحانه وتعالى لم ينظر إلى عالم األجسام منذ أن خلقه كما قال رسول هللا ،إنما محط
االهتمام يبدأ من نهاية عالم األجسام ،وهي نهاية السماء الدنيا ،وهذه النهاية هي السماء
األولى) (.)2
فعالم الذر من عوالم الظلمة التي هي عوالم قوس النزول ،إذ أن هنالك تقسيم
للعوالم إلى قسمين يمثالن رحلة النفس اإلنسانية .وهما قوس النزول املتمثل بعالم الذر
وعالم الدنيا وعالم الرجعة وهي عوالم الظلمة ،وقوس الصعود وهي قبل الفناء ،والفناء،
والعودة بعد الفناء .وهي عوالم النور .وقد بين السيد احمد الحسن (عليه السالم) ذلك
َََ ُ ْ ْ َْ
س
حينما ُسئل بهذا السؤال( :ما هي الظلمات
الثالث في قوله َتعالى" :خلقكم ِّمن نف ٍ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ
ُ ُ
َُ
ُ
َو ِّاح َد ٍة ثم َج َع َل ِّم ْن َها َز ْو َج َها َوأ ْن َز َل لك ْم ِّم َن األ ْن َع ِّام ث َما ِّن َية أ ْز َو ٍاج َي ْخل ُقك ْم ِّفي ُبطو ِّن
1ـ عقائد اإلسالم؛ السيد احمد الحسن :ص .272حاشية.
2ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 4ص.280
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ََ
َ
ُ َ ْ ُْ
َْ
ُُ َ َ
َ ُ
ُ ُ َْ ً ْ َ
الث ذ ِّلك ُم الل ُه َربك ْم ل ُه املل ُك ال ِّإل َه ِّإال ُه َو فأنى
ات ث ٍ
أم َها ِّتك ْم خلقا ِّمن ب ْع ِّد خل ٍق ِّفي ظلم ٍ
ُ ْ ُ َ
ص َرفون") (.)1
ت
فكان جوابه (عليه السالم)( :هي :ظلمة الذر ،وظلمة الدنيا ،وظلمة الرجعة ،وهي
عوالم قوس النـزول .وعوالم قوس الصعود هي األنوار الثالثة وهي :قبل الفناء ،والفناء،
والعودة بعد الفناء .وهي مراتب محمد (صلى هللا عليه وآله) الثالثة قبل فتح الحجاب،
وبعد فتح الحجاب ،وبعد عودة الحجاب .فهو يخفق بين الفناء في الذات اإللهية فال يبقى
إال هللا الواحد القهار ،وبين عودته إلى األنا والشخصية.
وهذه املراتب الستة في قوس الصعود والنزول تمثل كل الوجود ،وتجلي النور في
الظلمة وظهور املوجودات بالنور في الظلمات ،وهي واو النزول .و واو الصعود تشير إلى
الستة أيام والست مراتب.
( ) واو النـزول ( .و ) واو الصعود.
والدائرة في رأس الواو تدل على الحيرة في قوس الصعود وهي الحيرة في النور؛ لعدم
إدراك ومعرفة النور التام الذي ال ظلمة فيه ،وهو هللا سبحانه وتعالى معرفة تامة
وكاملة ،فتكون مراتب قوس الصعود هي :قبل الفتح ،وبعد الفتح والفناء ،والثالثة هي
العودة إلى األنا والشخصية بعد الفناء.
ُ
أما الحيرة في الظلمة ألنها في أدنى مراتبها ال تدرك وال ُيحصل منها ش يء ،بل هي
ظلمة وعدم ليس لها حظ من الوجود إال قابليتها للوجود ،وهذه هي حقيقة املادة ظلمة
وعدم ال ُيحصل منها ش يء ،وال ُيعرف منها ش يء  ،لوال تجلي الصورة امللكوتية فيها
وإظهارها لها.
فتكون مراتب قوس النزول هي :عالم الذر ،ثم النزول إلى ظلمة املادة ،ثم الصعود
في قيامة القائم حتى الوصول إلى الرجعة ،وهي املرتبة الثالثة ،وهذه هي صورة قوس
النـزول والصعود:

1ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 4ص.264
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وباجتماعهما وتداخلهما يتحصل كل الوجود من بدايته إلى نهايته ،وهو محمد
(صلى هللا عليه وآله) (.)1

فعوالم قوس النزول هي عوالم االمتحان الثالثة فاالمتحان األول كان في عالم الذر
والثاني في الدنيا وهما عامان لجميع بني آدم وهناك امتحان ثالث في عالم الرجعة وهذا
األخير ليس عام للجميع بل يدخل فيه من محض اإليمان ومن محض الكفر (.)2
وهذه هي الظلمات الثالث التي يمر بها اإلنسان وفي كل منها امتحان ونشأة خاصة
به.

1ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 4ص.264
2ـ ينظر الرجعة ثالث أيام هللا الكبرى؛ السيد احمد الحسن .إعداد :عالء السالم .إصدارات انصار اإلمام املهدي عليه
السالم .الطبعة األولى 1433هـ.
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ً
وعالم الذر متقدم عليها نشأة وامتحانا فهو النشأة األولى.
َََ ْ َ ُْ ُ ْ ََ ُْ
األ َولى َف َل ْوَال َت َذك ُر َ
ون" ( )1هي نشأة
فالنشأة األولى في قوله تعالى" :ولقد ع ِّلمتم النشأة
األنفس في عالم الذر التي حصلت في السماء األولى .وكونها أولى يعني توجد نشأة ثانية التي
تمثل عالم األجسام ونشأة الحياة الدنيا فالقران يذكر من هم في النشأة الثانية الدنيا إلى
االلتفات إلى وجود نشأة أولى ألنفسهم قبل أبدانهم املادية قد عاشوا فيها لو كانوا غير
غافلين عنها لتذكروها " َف َل ْوَال َت َذك ُر َ
ون" ومن أسباب الغفلة وعدم التذكر هو انشغالهم
بتدبير البدن وشهوات الدنيا فنسوا هللا فأنساهم انفسهم ونشأة األنفس األولى ،فلو أن
الناس سعوا إلى هللا لذكرهم بها حينها يرفع حجب الظلمة عنهم وتكشف حقائق امللكوت
ُ
كما كشفت ألنبياء هللا وأوليائه.
ُ ُْ َ
َ َ
وقوله تعالىَ " :هذا ن ِّذ .ير ِّم َن النذ ِّر األولى" ( )2أي كون محمد ص نذيرا في عالم الذر
في السماء األولى حيث دعاهم لتوحيد هللا عز وجل وكان حجة هللا على العباد في ذلك
العالم هو واله الطيبون الطاهرون كما ورد في الزيارة الجامعة .." :وحجج هللا على أهل
الدنيا واآلخرة واألولى" ( ،)3واملراد باألولى يوم اخذ امليثاق على العباد في الذر بواليتهم بعد
الشهادة هلل بالربوبية .فاالمتحان األول واخذ العهد وامليثاق حصل في عالم الذر في
السماء األولى وليس في هذه النشأة املادية.
َ
َ َ
ُْ َ ْ
َ ْ
َ ْ ْ
قال تعالىَ " :و ُه َو الل ُه ال ِّإل َه ِّإال ُه َو ل ُه ال َح ْم ُد ِّفي األولى َواآل ِّخ َر ِّة َول ُه ال ُحك ُم َوِّإل ْي ِّه
َ
ُ
ت ْر َج ُعون" (.)4
وبذلك اتضح لنا أن عالم الذر يقع في السماء األولى وهي سماء األنفس وكما
أوضحنا سابقا بان عالم الذر هو عالم األنفس وليس عالم األجسام املادية الدنيوية.
اذا اتضح أن عالم الذر من عوالم امللكوت؛ نأتي إلى بيان ما حصل فيه من خلق
نفس آدم وحواء وذريتهما واالمتحان وأخذ العهد وامليثاق .نستقرأ التفاصيل ونستدل
عليها ونبين األقوال فيها ونناقشها ونثبت القول الصحيح منها.
1ـ الواقعة.62 :
2ـ النجم.56 :
3ـ جامع احاديث الشيعة؛ السيد حسين البروجردي .املطبعة العلمية  -قم  1399ه  -ق .ج .12ص.298
4ـ القصص.70 :
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وهذا ما نتعرض له في البحوث اآلتية.

خلق اإلنسان:

َ
ََ
إن معنى خل َق( :اب ِّتداع الش يء على ِّمثال لم ُيسبق ِّإليه وكل ش يء خلقه هللا فهو
َ
َ
َ
َ
ُم ْب َت ِّدئه على غير مثال ُسبق ِّإليه أال له الخلق واألمر تبارك هللا أحسن الخالقين  ...الخلق
َ
في كالم العرب على وجهين َأحدهما اإل ْنشاء على مثال َأ ْب َ
دعه واآلخر التقدير ...وخلق هللا
ِّ
َ
ً َ
ََ
ْ َْ ً
ُ
بعد َأنْ
قاَ :أ ْح َد َثه َ
()1
َ
ُ
الش يء َيخلقه خلقا أحدثه بعد أن لم يكن)  .و(وخلق هللا الش يء خل
ْ ُ
َْ َْ َ َْ ُ
َ َُ ْ
ََ َ ُ َْ َ َْ َ َ ُ
الحك َمة) (.)2
ل ْم يكن  ...وخلق هللا الخلق :أوجده على تق ِّد ٍير أوجبته ِّ
فأحدث هللا النفس اإلنسانية بعد أن لم تكن وأوجدها بقدرته وتدبيره وتقديره
وفق ما توجبه حكمته فابتدأ خلقها وإيجادها في النشأة األولى السابقة على وجود
اإلنسان في نشأة الدنيا.
أما كيف ابتدأ هللا تبارك وتعالى خلقها في تلك النشأة وذلك العالم؟
عند مطالعة النصوص الدينية والتأمل فيها نجد أنها بينت أن خلق اإلنسان في
َ ْ َ َ ُ َ ْ َََ ُ ََ ََ َْ َ ْ ْ
اإلن َس ِّان ِّم ْن
عالم الذر بدأ من الطين ،قال تعالى" :ال ِّذي أحسن كل ش ي ٍء خلقه وبدأ خلق ِّ
ُ َ َ َ ًَ ََ َ  َ ُ .ى ْ َ ُ ُ
َََ ُ
ِّط ٍين" ( ،)3وقال تعالىُ " :ه َو ال ِّذي خلقك ْم ِّم ْن ِّط ٍين ثم قض ى أجال وأجل مسمى ِّعنده ثم
ْ
َأ ْن ُت ْم َت ْم َت ُر َ
ون" ( ،)4وبعد أن نفخ هللا فيه من روحه امر املالئكة بالسجود له قال تعالىِّ " :إذ
ََ َ
َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ .
َ َ َ ُْ ُ َََ ْ ُ
ْ
ْ
وحي فق ُعوا ل ُه
ق
ال َربك ِّلل َمال ِّئك ِّة ِّإ ِّني خ ِّالق بش ًرا ِّمن ِّط ٍين ف ِّإذا سويته ونفخت ِّف ِّيه ِّمن ُر ِّ
َ ()5
َس ِّاج ِّدين"  ،فمرتبة نفخ الروح جاءت بعد مرتبة الخلق من الطين.

1ـ لسان العرب؛ ابن منظور :ج 10ص.85
2ـ تاج العروس؛ الزبيدي :ج 13ص.136
3ـ السجدة.7 :
4ـ األنعام.2 :
5ـ ص.72 - 71 :
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وبين مرتبتي الخلق من الطين ونفخ الروح توجد مرتبة برزخية وهي التصوير ،قال
ْ َ َ
َ
تعالىَ " :و َل َق ْد َخ َل ْق َن ُاك ْم ُثم َ
صو ْر َن ُاك ْم ُثم ُق ْل َنا ل ْل َم َالئ َكة ْ
يس ل ْم
اس ُج ُدوا ِّآلدم ف َس َج ُدوا ِّإال ِّإب ِّل
ِّ ِّ ِّ
َي ُك ْن م َن الساجد َ
ين" (.)1
ِّ ِّ
ِّ
ومن الواضح أن سجود املالئكة آلدم ورفض إبليس له كان في عالم الذر .فمورد
اآليات اآلنفة الذكر الخلق في النشأة األولى وليس في عالم الدنيا.
يتبين من ذلك أن خلق اإلنسان في عالم الذر كان على ثالثة مراتب:
 )1الخلق من الطين.
 )2التصوير .وهو املرتبة البرزخية.
 )3نفخ الروح.
وإنما عبرت عنها بثالث مراتب ألجل التوضيح وتفصيل البيان وإال فان هللا تعالى
خلق النفس اإلنسانية من الطينة املرفوعة ثم بث فيها من روحه ،وأما التصوير فيمكن
التعبير عنه بأنه مرتبة برزخية بين رفع الطين ونفخ الروح.
ومن هنا سنتعرض إلى بيان املراتب الثالث كما ورد في اآليات القرآنية والروايات
التي بينت ذلك.
املرتبة األولى :خلق اإلنسان من الطين
إن اآليات القرآنية اآلنفة الذكر واضحة الداللة بظاهرها على أن بداية خلق
اإلنسان من الطين وكما ذكرنا سابقا بان املراد بها الخلق في عالم الذر وليس في عالم
الدنيا .فخلق جسم اإلنسان البيولوجي في هذا العالم يختلف عن خلق نفسه في عالم
الذر.
وقد وردت العديد من الروايات رواها الشيعة والسنة فاقت حد التواتر املعنوي،
تبين أن اصل خلق اإلنسان في عالم الذر كان من الطين املرفوع .وسوف نتعرض لذكر
بعضها.
1ـ األعراف.11 :
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أخبار الطينة:
وهي كثيرة فاقت حد التواتر على اختالف أسانيدها .وأعني بتواترها أنها متواترة من
حيث املعنى والداللة على أن بداية خلق آدم وبنيه من الطين وان اختلفت ألفاظها.
ُ
وداللة بعضها على بعض التفاصيل في الخلق وكيفية اخذ الطين ومن أين أخذ ...الخ.
ُ
كما أنها تعرضت لذكر الطينة التي خ ِّل َق منها آدم والطينة التي خلق منها خلفاء هللا
وشيعتهم والتي خلق منها أعداؤهم واصل كل طينة منها وكيفية مزجها واختالطها وعركها
وتفاصيل أخرى كثيرة.
وعلى الرغم من اختالف بعض التفاصيل املذكورة فيها على نحو الجزئية إال أن
كثرتها تورث االطمئنان والعلم بصدور بعضها عن املعصومين (عليهم السالم) ،وموافقة
هذا البعض لكتاب هللا كاف في صحة داللتها على املطلوب.
وهي كثيرة نذكر منها:
َ
َ َ َ
ْ َْ
ُ َ َ
َ
اس ك ْيف ْاب ِّت َد ُاء الخل ِّق َما
ال ل ْو َع ِّل َم الن
(َ ..ع ْن ُز َر َارة َع ْن أ ِّبي َج ْع َف ٍر عليه السالم ق
ْ ً َ ُْ
َ َ َْ َ َ ْ َ ُْ َ ْ َْ َ َ َ ُ
ْ َ َ ْ
ال ك ْن َم ًاء َعذبا أخل ْق ِّم ْن َك َجن ِّتي
اخ َتلف اث َن ِّان ِّإن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق ق
ُ َ
َ
َْ َ َ َ ُ ْ ً ُ ً َ ُْ
َ
َ َ
َ
اع ِّتي وك ْن ِّملحا أ َجاجا أخل ْق ِّم ْن َك ن ِّاري وأ ْه َل َم ْع ِّص َي ِّتي ثم أ َم َر ُه َما ف ْامت َز َجا ف ِّم ْن
وأهل ط
َْ
ً ْ َ
َ َََ َْ ً
َ َ َ َ َ ُ ُْْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُْْ َ ُ َ َ َ
ض فعركه عركا
ذ ِّلك صار ي ِّلد املؤ ِّمن الكا ِّفر والكا ِّفر املؤ ِّمن ثم أخذ ِّطينا ِّمن أ ِّد ِّيم األر ِّ
َ
َ ً َ َ
َ
ش ِّديدا ف ِّإذا ُه ْم كالذ ِّر َي ِّدبون .)1( )...
َ َ َ َ َ ُْ
َ
(َ ..ع ْن َأبي َع ْب ِّد الله عليه السالم َق َ
وجل ملا أ َر َاد أ ْن َيخل َق آدم ع َب َعث
ال ِّإن الله عز
ِّ
ض ًة َب َل َغ ْت َق ْب َ
ض ب َيمينه َق ْب َ
َْ
يل ع في َأول َس َ
اع ٍة م ْن َي ْوم ْال ُج ُم َعة َف َق َ
َ
ض ُته ِّم َن الس َم ِّاء
ب
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
جب َرِّئ َ ِّ ِّ
ِّ
َ َ
َ
َ َْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َْ ً َ َ َ َ ْ َ ً ُ ْ َ
ض
الس ِّابع ِّة ِّإلى السم ِّاء َالدنيا وأخذ ِّمن ك ِّل سم َ ٍاء تربة وقبض قبضة أ َخرى ِّمن األر ِّ
َ َ َ ََ َ ْ َ َ َْْ َ َ
َ
الساب َعة ْال ُع ْل َيا إ َلى األ ْرض الساب َعة ْال ُق ْ
ضة
ص َوى فأ َم َر الله عز وجل ك ِّلمته فأمسك القب
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ
ِّْ َ ْ َ َ ِّ ُ
ُ َ
َََ
ْ
َ
األ ْرض َذ ْر ًوا ومنَ
َ
َ
َ
الطين ِّفلقتي ِّن فذرا ِّمن
األولى ِّبي ِّمي ِّنه والقبضة األخرى ِّب ِّشم ِّاله ففلق ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ َ
ُ
َ
َْ َ ُ َْ َ ُ
الس َم َاو ِّ َ ْ ً َ َ َ
والص ِّد ُيقو َن واملُ ْؤ ِّم ُنو َن
ات ذروا فقال ِّلل ِّذي ِّبي ِّمي ِّنه ِّمنك الرس ُل واألن ِّبياء واألو ِّصياء ِّ
ََ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ََ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
وق َ
ال ِّلل ِّذي ِّب ِّش َم ِّاله ِّم ْن َك
والسعداء ومن أ ِّريد كرامته فوجب لهم ما قال كما قال
1ـ الكافي للكليني :ج 2ص.7
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َ ُْ ْ ُ َ ْ َ
َ ُ َ ْ ُ ُ ََ َ
َ
ْ َ
وش ْق َو َته َف َو َج َب َل ُه ْم َما َق َ
ال
الجب ُارون واملش ِّركون والكا ِّف ُرون والطو ِّ
اغيت ومن أ ِّريد هوانه ِّ
ْ
َ َ َ َ ُ
َ َ
ََْ ُ ََ َ ً َ َ َ ْ ُ
فال ُق ال َح ِّب
كما ق
الطينتي ِّن خ ِّلطتا ج ِّميعا وذ ِّلك قول الله عز وجل " ِّإن هللا ِّ
ال ثم ِّإن ِّ
ين الذينَ
والنوى" َف ْال َحب ط َين ُة ْاملُ ْؤمن َين التي َأ ْل َقى الله َع َل ْي َها َم َحب َته والن َوى ط َين ُة ْال َكافر َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َن َأ ْوا َع ْن ُكل َخ ْير وإن َما ُس ِّم َي النوى ِّمن أجل أنه نأى عن كل خير وت َباعد عنه وق َ
ال الله عز
ِّ
ِّ ٍ
ِّ ٍ ِّ
وجل ُي ْخر ُج ْال َحي م َن ْاملَيت ُوم ْخر ُج ْاملَيت م َن ْال َحي َف ْال َحي ْاملُ ْؤم ُن الذي َت ْخ ُر ُج ط َين ُته منْ
َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ْ
ْ
َْ
َْ
َْ
ْ
ْ
ُْْ
ِّط َين ِّة الكا ِّف ِّر وامل ِّي ُت ال ِّذي َيخ ُر ُج ِّم َن ال َح ِّي ُه َو الكا ِّف ُر ال ِّذي َيخ ُر ُج ِّم ْن ِّط َين ِّة املؤ ِّم ِّن فال َحي
َ ْ َ ً ََ
ََ َ ُ ْ َ َ
ُْْ ُ َْ ُ ْ َ
َ
وذل َك َق ْو ُله َعز َ
ان َم ْوته اخ ِّتالط
كان َم ْيتا فأ ْح َي ْيناه" فك
وجل" :أومن
املؤ ِّمن وامل ِّيت الكا ِّف ُر ِّ
َ
َ َ
ْ
ط َينته َم َع ط َينة ْال َكافر َوك َ
ان َح َي ُاته ح َين َفر َق الله َعز َ
وجل َب ْي َن ُه َما ِّبك ِّل َم ِّته كذ ِّل َك ُيخ ِّر ُج الله
ِّ
ِّ ِّ
ْ ِّ ِّ ْ ِّ ِّ
َ
َ َ
َ
ْ
ُ ْ ُ َْ
َ َ ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ور ِّإلى
ور ويخ ِّرج الكا ِّفر ِّمن الن ِّ
عز وجل املؤ ِّمن ِّفي ِّامليال ِّد ِّمن الظلم ِّة بعد دخ ِّوله ِّفيها ِّإلى الن ِّ
َْ ْ ُ ََ
َ
الظ ْل َمة َب ْع َد ُد ُخوله إ َلى النور و َذل َك َق ْو ُله َعز َ
وجلِّ " :ل ُي ْن ِّذ َر َم ْن كان َح ىيا َوي ِّحق القول على
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ْ
َ ()1
الكا ِّف ِّرين") .
ْ َ َ َ
(َ ..ع ْن ُز َر َار َة َأن َر ُج ًال َس َأ َل َأ َبا َج ْع َفر ع َع ْن َق ْول الله َجل َ
وعزِّ " :وإذ أخذ َرب َك ِّم ْن
ِّ
ٍ
ْ ُ َُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
ُ
قالوا َبلى" إ َلى آخر اآليةَ
ور ِّهم ذ ِّريتهم وأشهدهم على أنف ِّس ِّهم ألست ِّبرِّبكم
َب ِّني آدم ِّم ْن ظ ُه
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ض َق ْب َ
ال َوأ ُبوه َي ْس َم ُع عليه السالم َحد َثني َأبي َأن الله َعز َ
وجل َق َب َ
َف َق َ
ض ًة ِّم ْن ُت َ
اب الت ْرَب ِّة
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ََ
َ َ َ ََْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ ً
ص َباحا
ال ِّتي خل َق ِّم ْن َها آدم عليه السالم فصب عليها املاء العذب الفرات ثم تركها أرب ِّعين
ُ َ ََ َْ َْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ً ََ
ُ َ َ َ
َْ
الط َينة أخذ َها
ثم صب عل ْي َها امل َاء امل ِّالح األجاج فت َرك َها أ ْرب ِّعين صباحا فلما اخت َم َر ِّت ِّ
َ
َ َ َ َ ً َ ً َ َ ُ َ
ً َ َ
ْ َ
وش َم ِّاله وأ َم َر ُه ْم َج ِّميعا أ ْن َيق ُعوا ِّفي الن ِّار
فع َرك َها ع ْركا ش ِّديدا فخ َرجوا كالذ ِّر ِّمن ي ِّمي ِّنه ِّ
اب الش َمال َأ ْن َي ْد ُخ ُل َ
ص َار ْت َع َل ْيه ْم َب ْر ًدا َ
اب ْال َيمين َف َ
وس َال ًما َوأ َبى َأ ْ
َف َد َخ َل َأ ْ
ص َح ُ
ص َح ُ
وها)(.)2
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
( ..عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :إن هللا عز وجل خلق املؤمن من طينة
الجنة ،وخلق الكافر من طينة النار ،وقال :إذا أراد هللا بعبد خيرا طيب روحه وجسده،
فال يسمع شيئا من الخير إال عرفه ،وال يسمع شيئا من املنكر إال أنكره .قال :وسمعته
يقول :الطينات ثالث :طينة األنبياء ،واملؤمن من تلك الطينة إال أن األنبياء هم من
صفوتها هم األصل ولهم فضلهم ،واملؤمنون الفرع من طين الزب كذلك ،ال يفرق هللا عز
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2ـ املصدر نفسه.
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وجل بينهم وبين شيعتهم ،وقال  :طينة الناصب من حمأ مسنون ،وأما املستضعفون فمن
تراب ،ال يتحول مؤمن عن إيمانه ،وال ناصب عن نصبه ،وهلل املشية فيهم) (.)1
( ..عن علي بن الحسين عليه السالم قال إن هللا تعالى خلق النبيين من طينة
عليين قلوبهم وأبدانهم وخلق قلوب املؤمنين من تلك الطينة وخلق أبدان املؤمنين من
دون ذلك وخلق الكفار من طينة سجين قلوبهم وأبدانهم فخلط بين الطينتين فمن هذا
يلد املؤمن الكافر ويلد الكافر املؤمن ومن هيهنا يصيب املؤمن السيئة ومن هيهنا يصيب
الكافر الحسنة فقلوب املؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا
منه) (.)2
( ..عن أبي جعفر وأبى عبد هللا عليه السالم قال إن هللا خلق محمدا من طينة من
جوهرة تحت العرش وانه كان لطينة نضح فجبل طينة أمير املؤمنين عليه السالم من
نضح طينة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وكان لطينة أمير املؤمنين عليه السالم نضح
فجبل طينتنا من فضل طينة أمير املؤمنين عليه السالم وكانت لطينتنا نضح فجبل طينة
شيعتنا من نضح طينتنا فقلوبهم تحن إلينا وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على
الولد ونحن خير لهم وهم خير لنا ورسول هللا صلى هللا عليه وآله لنا خير ونحن له
خير)(.)3
( ..ابن سالم أنه سأل النبي صلى هللا عليه وآله عن آدم لم سمي آدم؟ قال :ألنه
خلق من طين األرض وأديمها ،قال :فآدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال :بل
من الطين كله ،ولو خلق من طين واحد ملا عرف الناس بعضهم بعضا ،وكانوا على صورة
واحدة ،قال :فلهم في الدنيا مثل؟ قال :التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أشقر وفيه
أغبر وفيه أحمر وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لين وفيه أصهب،
فلذلك صار الناس فيهم لين وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود
على ألوان التراب.)4( )..
1ـ بحار األنوار :ج 64ص.82
2ـ بصائر الدرجات؛ محمد بن الحسن الصفار ،تحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :الحاج ميرزا حسن كوچه باغي .سنة الطبع:
 .1404املطبعة  :مطبعة األحمدي  -طهران .الناشر :منشورات األعلمي  -طهران .ج 1ص.37
3ـ بصائر الدرجات؛ محمد بن الحسن الصفار :ج1ص.39
4ـ بحار األنوار؛ املجلس ي :ج 11ص.101
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( ..أتى أمير املؤمنين بيهودي فقال :لم سمي آدم آدم ،وحواء حواء ؟ قال :إنما سمي
آدم آدم ألنه خلق من أديم األرض ،وذلك أن هللا تبارك وتعالى بعث جبرئيل عليه السالم
وأمره أن يأتيه من أديم األرض بأربع طينات :طينة بيضاء وطينة حمراء ،طينة غبراء،
وطينة سوداء ،وذلك من سهلها وحزنها ،ثم أمره أن يأتيه بأربع مياه :ماء عذب ،وماء
ملح ،وماء مر ،وماء منتن ،ثم أمره أن يفرغ املاء في الطين ،وأدمه هللا بيده فلم يفضل
ش ئ من الطين يحتاج إلى املاء ،وال من املاء ش يء يحتاج إلى الطين ،فجعل املاء العذب في
حلقه ،وجعل املاء املالح في عينيه ،وجعل املاء املر في اذنيه ،وجعل املاء املنتن في أنفه،
وإنما سميت حواء حواء ألنها خلقت من الحيوان) (.)1
نكتفي بهذا القدر من الروايات واال فهي كثيرة في هذا الباب وردت بطرق وافرة
وأسانيد متكاثرة .وهي كما ترى متفقة على أن اصل الخلق من الطين لكنها من حيث
النظر األولي إليها وحسب الظاهر قد يفهم منها أنها مختلفة في جزئيات التفاصيل املذكورة
فيها .واال ففي حقيقتها ال يوجد فيها اختالف وإنما االختالف في الفهم ،وهذا االختالف في
تفاصيل اخذ الطينة جعل القوم يختلفون فيها بين راد لها وآخذ بها فاختلفت أقوالهم في
أخبار الطينة على وجوه.
وقفة مع األقوال في أخبار الطينة:
ً
ً
ذكروا وجوها وأقواال عديدة في ما فهموه من األخبار الواردة في بيان كيفية خلق
اإلنسان من الطين .نذكر منها:
ً
ً
 .1إنها أخبار آحاد ال توجب علما وال عمال فيجب ردها وطرحها سيما وهي مخالفة
للكتاب الكريم والسنة القطعية وإجماع االمامية واألدلة العقلية والبراهين القطعية (.)2
ويرد عليه :إن األخبار الواردة في بيان ابتداء الخلق في عالم الذر من الطينة قد
ً
فاقت حد التواتر فقد نقل الكثير منها أعالم االمامية والعامة أيضا ،فمن الغريب أن
يصرح البعض ويصفها بانها أخبار آحاد ،وهذا دليل إما على عدم اطالعه عليها فلم

1ـ علل الشرائع ـ الصدوق :ص.12
2ـ مصابيح األنوار في حل مشكالت األخبار؛ السيد عبد هللا شبر .مخطوط .ج 1ص.11
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يستقرأ األخبار الواردة في هذا املجال .أو على عدم فهمه لها فأراد ردها وأيسر طريق هو
ً
ً
الطعن بأسانيدها أو وصفها باآلحاد التي ال توجب علما وال عمال.
كما أنها موافقة للقرآن الكريم في بيان ابتداء خلق اإلنسان من الطين فال ترد
والحال هذه.
ثم أين اإلجماع املدعى والكثير من علماء االمامية من محدثين ومفسرين نقلوها
واعتمدوا عليها .فهذا اإلجماع ال دليل عليه بل منقوض بإجماع االمامية على القول بها
فيوجد إجماع يخالفه.
وأما األدلة العقلية فقد قدمنا الكالم في الفصل الثاني من هذا البحث على أن
العقل تابع للثقلين في األمور الغيبية ،مثل إثبات عالم الذر والتفاصيل التي وقعت فيه.
كما أن الحديث في نفي هكذا أمور يعد رجما بالغيب ،فأنى للعقل أن يحيط بتفاصيل
عالم غيبي بالنسبة لنا اعني عالم الذر .وكيف له نفيه أو نفي ما حصل فيه.
وأجاب عنه السيد عبد هللا شبر بقوله( :إن هذه األخبار قد رواها العلماء األعالم في
جوامعهم العظام بأسانيد عديدة وطرق سديدة وال يبعد أن تكون من املتواترات معنى
فال معنى لطرحها وردها بل البد من توجيهها وقد رواها ثقة اإلسالم في الكافي بطرق شتى
ومتون عديدة والشيخ في األمالي والبرقي في املحاسن والصدوق في العلل وعلي بن إبراهيم
والعياش ي في تفسيريهما والصفار في بصائر الدرجات وغيرهم في غيرها بأسانيد وافرة وطرق
متكاثرة بل األولى حينئذ أن يقال إن هذه األخبار متشابهة يجب الوقوف عندها ورد أمرها
وتسليمه إليهم عليهم السالم فأن كالمهم عليهم السالم كالقرآن ينقسم إلى محكم
ً
ً
ومتشابه كما ورد عنهم عليهم السالم إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما
كمحكمه فردوا متشابهها إلى محكمها وال تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا) (.)1
 .2إنها محمولة على التقية ملوافقتها لروايات العامة وملا ذهب إليه األشاعرة وهم
جلهم وملخالفتها أخبار االختيار واالستطاعة املعلومة من طريقتهم (عليهم السالم) (.)2

1ـ مصابيح األنوار في حل مشكالت األخبار؛ السيد عبد هللا شبر :ج 1ص.11
2ـ املصدر نفسه.
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ويرد عليه :أين التقية في املقام وآل محمد (عليهم السالم) يبينون فضائلهم وعلو
منزلتهم .وان أعداءهم خلقوا من طينة اصلها في النار أو في بعض طبقاتها كالسجين .فهذا
مناف للتقية.
ٍ
أما كونها توافق ما ذهب إليه األشاعرة وبالتالي نطرح ما وافق العامة .فصحيح أن
ترك ما خالف العامة ُيعمل به من باب أن الرشد في خالفهم ،لكن ليس مطلقا .فهذا غير
ً
مقبول على إطالقه .ألن بعضا من عقائد العامة يشتركون فيها مع االمامية .فهل يوافق
القائل على طرح املشتركات من العقائد؟ فهذا القول ضعفه واضح.
 .3إنها كناية عن علمه تعالى بما هم إليه صائرون فأنه تعالى ملا خلقهم مع علمه
بأحوالهم فكأنه تعالى خلقهم من طينات مختلفة (.)1
وفيه :صريح األخبار يدل على وجود امر فعلي تحقق وخلق من الطين حصل ،ولم
يرد فيها أدنى إشارة للتشبيه أو الكناية .وهذا ال ينافي علمه تعالى بما هم صائرون إليه.
 .4إنها كناية عن اختالف استعدادهم وتفاوت قابلياتهم (.)2
وهذا أمر ِّبين ال يمكن إنكاره إذ ال شبهة في إن النبي (صلى هللا عليه وآله) وأبا جهل
ليسا في درجة واحدة من االستعداد والقابلية وهذا ال يستلزم سقوط التكليف فإن هللا
تعالى كلف النبي (صلى هللا عليه وآله) حسبما أعطاه من االستعداد لتحصيل الكماالت
وكلف أبا جهل بما أعطاه من ذلك ولم يكلفه ما ليس في وسعه ولم يجبره على ش يء من
الشر والفساد.
 .5إن أخبار الطينة تستلزم أن تكون السعادة والشقاء الزمين حتميين لإلنسان،
ومعه ال يكون أحدهما اختياريا لإلنسان وهو الجبر الباطل (.)3
وفيه :لو امعنا النظر في أخبار الطينة لوجدنا أنها ال تقول بالجبر بل معناها أن هللا
سبحانه وتعالى عالم بحقائق األمور ماضيها وحاضرها ومستقبلها وال تخفى عليه خافية.
1ـ املصدر نفسه.
2ـ املصدر نفسه.
3ـ بحار األنوار؛ املجلس ي :ج 64ص.83
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فقد علم اختيار كل فرد ويسر أمره وفق اختياره. ،
فكل ميسر ملا خلق له .فيسر للمؤمن
كل ش يء ألنه اختار اإليمان أو الن هللا علم منه قبل خلقه في الذر انه سيختار اإليمان
باهلل وبخلفائه فيسر له ما يتعلق باختياره ابتداء من طينته وصورته ونفسه  ...الخ .وكذا
الحال بالنسبة للكافر فأفاض عليه بمنه وعدله كل ما يحتاج إليه .فاين الجبر في املقام.
ً
وسيأتي بيان ذلك مفصال حين حديثنا عن خلق الذرية في مستقبل البحث بحول هللا
وقوته.
وأجاب عنه املجلس ي( :أن اقتضاء الطينة للسعادة أو الشقاء ليس من قبل نفسها
بل من قبل حكمه تعالى وقضائه ما قض ى من سعادة وشقاء ،فيرجع اإلشكال إلى سبق
قضاء السعادة الشقاء في حق اإلنسان قبل أن يخلق ،وأن ذلك يستلزم الجبر ،والجواب
أن القضاء متعلق بصدور الفعل عن اختيار العبد ،فهو فعل اختياري في عين أنه حتمي
الوقوع ،ولم يتعلق بالفعل سواء اختاره العبد أو لم يختره حتى يلزم منه بطالن
االختيار)(.)1
 .6إن غاية ما يلزم من الخلق من الطينتين امليل واملحبة ملا يقتضيه كل منهما من
خير وشر باالختيار وذلك ال يستلزم الجبر سيما بعد تصريحه (عليه السالم) بخلط
ً
الطينتين املوجب لتدافع الطبيعتين والوقوف على حد االعتدال بحيث يصير املؤمن قادرا
ً
على السيئة والكافر قادرا على الحسنة ويؤيده قوله عليه السالم في بعض أخبار هذا
الباب فقلوب املؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه (.)2
ً
وظاهره أن ذلك الخلط واملزج صار سببا ملجرد امليل ال أنه رفع القدرة واالختيار
وصار علة لإلجبار ،ولعل الحكمة واملصلحة في مزج الطينتين إظهار قدرته تعالى في إخراج
ً
الكافر من املؤمن وبالعكس دفعا لتوهم استنادهم إلى الطبائع أو رحمته تعالى في فساق
املؤمنين بغفران ذنوبهم أو تعيش املؤمنين في دولة الكافرين إذ لو لم تكن رابطة االختالط
ولم يكن لهم رأفة وأخالق حسنة كانوا كلهم بمنزلة الشياطين فلم يتخلص أحد من
بطشهم أو لوقوع املؤمن بين الخوف والرجاء حيث ال يعلم أن الغالب فيه الخير أو الشر

1ـ املصدر نفسه :ج 64ص.83
2ـ مصابيح األنوار في حل مشكالت األخبار؛ السيد عبد هللا شبر :ج 1ص.11
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أو رفع العجب عنه بفعل الطاعات أو الرجوع إليه تعالى في حفظ نفسه من املعاص ي أو
غير ذلك من الحكم واملصالح التي لم تدركها عقولنا القاصرة وإفهامنا الفاترة.
 .7ما اعتمده أكثر األصحاب وعولوا عليه في هذا الباب وهو أن ذلك منزل على
العلم اإللهي فأنه تعالى ملا خلق األرواح كلها قابلة للخير والشر وقادرة على فعلها وعلم أن
بعضها يعود إلى الخير املحض وهو اإليمان وبعضها يعود إلى الشر املحض وهو الكفر
باختيارها عاملها هذه املعاملة كالخلق من الطينة الطيبة أو الخبيثة فحيث علم هللا من
زيد أنه يختار الخير واإليمان البتة ولو لم يخلق من طينة طيبة خلقه منها وملا علم من
ً
ً
عمرو أنه يختار الشر والكفر البتة خلقه من طينة خبيثة لطفا باألول وتسهيال عليه
ً
وإكراما له ملا علم من حسن نيته وعمله وبالعكس في الثاني وعلم هللا ليس بعلة لصدور
األفعال وهذا معنى جيد تنطبق عليه أكثر أخبار الباب ويستنبط من أخبارهم (عليهم
السالم) كما أشير إليه في الحديث املذكور بقوله (عليه السالم) حكاية عنه تعالى :أنا
ً
املطلع على قلوب عبادي ال أحيف وال أظلم وال ألزم أحدا إال ما عرفته منه قبل أن
أخلقه .ويستفاد ذلك من أخبار أخر ذكرها يفض ي إلى التطويل (.)1
هذه خالصة األقوال املذكورة في أخبار الطينة ،وهي كما ترى مبنية على فهم
القائل ملا ورد في الروايات ،وبعضها يحتاج إلى تقويم إذ كان نظره لجانب من الروايات
وغض النظر عن الجانب اآلخر.
وما يهمنا اآلن هو انه من خالل ما ورد في الثقلين يتبين لنا أن بداية خلق اإلنسان
في النشأة األولى كانت من التراب املختلط باملاء املعبر عنه بعد خلطه بـ (الطين) الذي
يمثل كل ما في األرض من أنواع التراب واملاء على اختالفها .وبهذا يثبت أن ابتداء خلق
اإلنسان في ذاك العالم كانت من الطين املرفوع.
أما ملاذا كانت بداية خلق اإلنسان من الطين املرفوع إلى السماء؟ وما هو معنى رفع
الطينة ؟
فهذا ما سنتعرض لبيانه.

1ـ مصابيح األنوار في حل مشكالت األخبار؛ السيد عبد هللا شبر :ج .1ص11
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ملاذا كانت بداية خلق اإلنسان من الطين ؟
لكي تتضح اإلجابة على هذا السؤال نود بيان اآلتي:
إن هللا سبحانه وتعالى خلق آدم ليكون خليفة له في أرضه .قال تعالى{َ :وإ ْذ َق َ
ال
ِّ
َ َْ .
َ ْ َ َ
َ ً
األ ْ
ض خ ِّل َيفة  .)1( }..وهذه الحقيقية بينتها روايات أهل البيت
اعل ِّفي
ر
َربك ِّلل َمال ِّئك ِّة ِّإ ِّني ج ِّ
ِّ
أيضا.
(..عن أمير املؤمنين عليه السالم قال :إن هللا تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده
 ...قال "اني جاعل في األرض خليفة" يكون حجة لي في األرض على خلقي فقالت املالئكة
سبحانك "أتجعل فيها من يفسد فيها" كما أفسد بنو الجان ...قال عز وجل "اني اعلم ما
ال تعلمون" اني أريد أن أخلق خلقا بيدي واجعل من ذريته أنبياء ومرسلين وعبادا
صالحين أئمة مهتدين واجعلهم خلفاء على خلقي في أرض ي ينهونهم عن معصيتي
وينذرونهم من عذابي ويهدونهم إلى طاعتي ويسلكون بهم طريق سبيلي وأجعلهم لي حجة
عليهم.)2( )..
فآدم خلق ليكون خليفة هلل في األرض .أما ملاذا رفعت طينته إلى السماء فخلق
هناك ثم نزل إلى األرض ولم يخلق في األرض مباشرة ؟
فهذا ما بينه السيد احمد الحسن (عليه السالم) ببيان لم يسبقه إليه سابق حيث
َ
ْ
األ ْن ُفس)ْ ،
ولكن لكي يكون
قال( :هللا سبحانه وتعالى بدأ خلق آدم في السماء األولى (سماء
آدم وذريته مؤهلين للنزول إلى األرض واالتصال باألجساد ،فال بد من رفع الطينة للسماء
ْ
وخلق نفس آدم (عليه السالم) وبقية الناس منها ،فهذا .
أمر ضروري حيث إن الروح
األولى
ُبثت في هذه الطينة املرفوعة وأصبحت هذه الطينة املرفوعة هي آلة اتصال الروح
بالجسد ،فالروح ال يمكن أن تمس الجسد ألنهما في  -ومن  -عاملين مختلفين وبينهما
آلة لها وجود في كل مراتب التدرج والعوالم بين السماء
عوالم ،فكان ال بد من وجود ٍ
الجسمانية والسماء األولى وعندما ُيرفع الجسم يكون له هذه املراتب فله أن يتحرك
ضمن حدودها .وهكذا ،فالطينة التي ُرفعت (وهي تمثل كل ما في األرض) أصبح لها هذا
1ـ البقرة.30 :
2ـ تفسير القمي :ج 1ص.37

 122ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

املجال في الحركة بين عالمي األجسام واألرواح ،أو ِّل َن ُقل :بين عالم األجسام عند بداية
ً
السماء األولى وصوال للتماس بالسماء الثانية ،أو ِّل َن ُقل :عالم األرواح عند بداية السماء
الثانية (سماء الروح ،والجنة امللكوتية).
ً
أيضا :كانت بداية خلق آدم من طين األرض ومائها لتحمل َن ْف َسه التي ُ
ستخلق في
وشهوة تؤهله للتكاثر وللعيش في كل بقعة على األرض
قوة
ٍ
السماء األولى ما في األرض من ٍ
ً
وتؤهله ليهيمن على األرض ،فأخذت املالئكة بأمر من هللا سبحانه شيئا من تراب وماء
األرض ُورفع إلى السماء األولى ُ
وصب منه جسم آدم اللطيف في السماء األولى ُوو ِّضع في
ِّ
الجنة ُ
ْ
الدنيوية ،أي في نهاية السماء األولى أي في باب السماء امللكوتية (السماء الثانية)،
وهي ْأولى الجنان امللكوتية تمر عليه املالئكة) (.)1
ويمكن اإلفادة من كالمه (عليه السالم) بأن رفع الطينة كان لسببين متالزمين:
السبب األول :إن الجسم املادي الدنيوي غير متقوم بنفسه الن املادة ليس لها حظ
من الوجود إال قابليتها للوجود ولكي يوجد البد أن تبث فيه الحياة ،ولكي تبث فيه الحياة
البد من نفخ الروح فيه .فالروح هي التي تدير الجسد وتدبر أمره .ولكن الروح والجسم
من عاملين مختلفين فالروح من العالم امللكوتي ووجودها في السماء الثانية وهي من عالم
مجرد من املادة ،والجسم اإلنساني من املادة ووجوده في عالم الدنيا .إذن ال يمكن بث
الروح في الجسم مباشرة لقصور في القابل ال في الفاعل .وعليه فالبد من وجود واسطة
بين الروح والجسم تكون قابلة الن تبث فيها الحياة من الروح وقابلة لالتصال بالبدن
املادي وهي النفس اإلنسانية.
ولكي تخلق النفس اإلنسانية تحتاج إلى رفع طينة من األرض إلى السماء األولى
املثالية ثم تنفخ فيها الروح ومن هنا تعلم أن النفس اإلنسانية خلقت من تركيب طينة
مرفوعة وروح.
كما أن بين السماء امللكوتية وعالم الدنيا عدة عوالم وبتعبير تسامحي لنقل مراتب
فلكي تتمكن الروح من االتصال بالبدن البد أن تمر من خالل تلك العوالم ،فكان لرفع
1ـ وهم اإللحاد؛ السيد أحمد الحسن .إصدارات انصار اإلمام املهدي عليه السالم .الطبعة األولى .عام 2013م .مطبعة نجمة
الصباح .ص.143
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الطينة الدور املهم في أن تمر أثناء اقترابها من مصدرها بجميع تلك العوالم التي تقع بين
عالمي امللك وامللكوت فيكون لها وجود متسلسل بين جميع تلك املراتب فتتمكن من
الحركة فيها وفق الحدود املرسومة لها.
وبذلك تبين أن سبب رفع الطينة إلى السماء األولى كي تنفخ فيها الروح لتخلق
النفس ،والنفس هي التي تدير الجسم املادي لإلنسان في هذا العالم مرورا بالعوالم
الواقعة بينهما فكان البد من رفع الطينة.
السبب الثاني :إن اإلنسان األرض ي كي يعيش في األرض ويتكاثر يحتاج إلى قوة
وشهوة بها يأكل ويشرب ويتكاثر ويتمكن من العيش في أي بقعة من األرض ويهيمن عليها،
وهذه الشهوة من طبائع الجسم املادي ووجودها في عالم الدنيا ،فلكي تكون هذه
الشهوات في مصدر بث الحياة واستمراريتها في النوع اإلنساني واملصدر هو النفس ،فالبد
من جعلها في النفس حين خلقها فصار البد من رفع الطينة من عالم املادة إلى السماء
األولى وعالم خلق األنفس.
فمن املاء والتراب املرفوع ُ
صب جسد آدم املثالي اللطيف في السماء األولى ُوو ِّضع
في الجنة امللكوتية وجعلت فيه الطبائع والشهوات.
وقد ورد بيان ذلك في بعض الروايات .ففي تكملة الرواية التي نقلناها أعاله عن
ً
أمير املؤمنين حيث يكمل قائال:
(ثم امر هللا املالئكة األربعة الشمال والجنوب والصبا والدبور أن يجولوا على هذه
الساللة من الطين فأمرؤها (أي هذبوها وطيبوها) وأنشئوها ثم انزوها (أي تصلبت
واشتدت) وجزوها وفصلوها واجروا فيها الطبائع األربعة الريح والدم واملرة والبلغم
فجالت املالئكة عليها وهي الشمال والجنوب والصبا والدبور واجروا فيها الطبائع األربعة،
الريح في الطبائع األربعة من البدن من ناحية الشمال والبلغم في الطبائع األربعة من
ناحية الصبا واملرة في الطبائع األربعة من ناحية الدبور والدم في الطبائع األربعة من
ناحية الجنوب ،قال فاستفلت النسمة وكمل البدن فلزمه من ناحية الريح حب النساء
وطول األمل والحرص ،ولزمه من ناحية البلغم حب الطعام والشراب والبر والحلم
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والرفق ،ولزمه من ناحية املرة الحب والغضب والسفه والشيطنة والتجبر والتمرد
والعجلة ،ولزمه من ناحية الدم حب الفساد واللذات وركوب املحارم والشهوات) (.)1
وبذلك تتضح اإلجابة عن سبب رفع الطينة إلى السماء األولى .ثم نأتي لبيان معنى
رفع الطينة إلى السماء األولى.
معنى رفع الطينة من األرض إلى السماء األولى:
املراد بالرفع هنا رفع تجلي وظهور وليس رفع تجافي .فليس املراد أن الطينة
ً
املرفوعة هي نفس طينة األرض بما هي مادية انتقلت إلى السماء األولى تاركة مكانها ،فهذا
ً
غير مراد قطعا .الن املادة بما هي مادة ليس لها قابلية الوجود في السماء األولى ألنها من
عالم مختلف له خصائصه التي تمنعه من الدخول لعالم آخر ليس للمادة فيه نصيب
من الوجود.
بل املراد هنا هو التجلي أي االرتقاء إلى مرتبة اعلى بحسب مقامها وبتعبير آخر هو
العروج نحو األعلى خطوة أو اكثر باتجاه املبدأ .فالطينة املرفوعة رفع تجلي؛ يعني أن لها
وجود في العالم الذي رفعت منه ولم تنعدم في عاملها ،ألن الرفع قد يفهم منه أنها
ً
اقتطعت من هذا العالم ولم يبق لها وجود ،والتجلي يجعل لها وجودا في العالم الذي
رفعت منه ،فالرفع دال على االنتقال صعودا ،والتجلي دال على أن االنتقال لم يؤدي إلى
انعدامها من العالم الذي نقلت أو رفعت منه.
فاملخلوقات املادية لها وجود مقامي في العوالم العلوية .
(كل بحسبه) ،منه تجلت
وظهرت في العوالم الظلمانية ،فالطينة لها وجود في امللكوت يناسب ذلك العالم فحينما
ترفع يعني أنها تقترب من مصدر النور الذي أفاضها ومنه تجلت ،وكلما اقتربت من
مصدرها وتجلت في العوالم العلوية كلما زادت نسبة نورانيتها وقلت ظلمانيتها.
فرفع الطينة أو التراب واملاء إلى عالم املثال يعني اقترابه من مصدر وجوده
ومفيضه ،ووجوده هناك ليس وجودا ماديا بل مثاليا يناسب العالم املثالي في السماء
األولى ،حتى بعد خلق اإلنسان منه هناك بقي مثاليا .
1ـ تفسير القمي :ج 1ص.41
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وفي بيان معنى رفع الطينة أو تراب األرض إلى السماء األولى قال السيد احمد
الحسن (عليه السالم)( :الرفع :هو العودة خطوة أو أكثر باتجاه املبدأ أو املصدر ،وهذا
ً
يعني لو صورنا اإلنسان  -كما بقية الخلق أيضا  -على أنه تجلي الالهوت في العدم القابل
ً
للوجود ،فسيكون لدينا مرتبة معينة كلما ابتعدنا (معرفيا) عن مصدر التجلي ،وستكون
ً
هذه املرتبة املعينة أقل نورا وأكثر ظلمة (العدم الذي يتخللها).
ولنفرض أن عالم املادة الذي فيه أجسامنا مكون من نسبة نور قدرها %10
ونسبة ظلمة (عدم) قدرها  %90وأن كل خطوة يتقدمها النور باتجاه الظلمة املطلقة
ً
ً
ً
(العدم املطلق  -انعدام املعرفة واإلدراك) تمثل رقما واحدا صحيحا ،فيكون الرفع خطوة
واحدة لجسم مادي "كطينة آدم (عليه السالم)" وهو عبارة عن نقله إلى العالم املوازي
الذي نسبة النور فيه  %11ونسبة الظلمة (العدم) فيه  %89أي العالم الذي سبقه.
ً
ً
والعوالم البد أن تقسم تقسيما مثاليا؛ ألن موجدها مطلق فالبد أن تكون أقرب ما
ً
يمكن للمطلق؛ ألنها تمثل الصادر األول منه (محمد = كل العوالم) .وهذا يعني رياضيا
(لتقريب الفهم) أن شريحة التقسيم هي أصغر ما يمكن تخيله يعني يمكنك أن تتخيل
أنه يوجد رقم هو أقرب رقم للصفر ،ولكن ال يمكنك معرفة هذا الرقم العشري
ً
( ،)decimal numberفمثال لو قلت إنه ( )0.0001فإن ( )0.00001أصغر منه وهكذا
سيستمر األمر إلى رقم يمكن الجزم بأنه موجود ومعرفة بعض صفاته ولكن ال يمكن
ً
معرفته أبدا ،وهذا الرقم لو وضعته في مقام أي قسمة فسيكون ناتج القسمة هو أقرب
ما يكون إلى ما ال نهاية له؛ ألن املقام في القسمة هو أقرب ما يمكن للصفر ،وهذا يعني
ً
ً
أننا لو قدر لنا أن نرى شخصا ُيرفع أمام أعيننا فيمكن أن نراه يختفي تدريجيا أي نرى
ً
ً
ً
جسما ثم شبحا ثم يختفي ،وهو في الحقيقة لم يختف أبدا بل كل ما هناك انتقل إلى
مواز لعاملنا وأرقى منه مرتبة باتجاه النور ،أو يمكن أن نقول :إنه عاد باتجاه املبدأ أو
عالم ٍ
املصدر خطوة أو خطوات بحسب حالة الرفع لذلك الجسم املادي ،وفي كل األحوال فإن
مجموع النور والظلمة أو الوجود وعدم الوجود خارج مصدر النور أو الوجود يساوي
ً
صفرا أي ال يوجد ش يء على نحو حقيقي خارج املصدر.
ً
مثال :لنتصور مصدرا للضوء ،والضوء يتحرك منه باتجاه معين ،وكلما تقدم
ً
ً
ً
غشاء ماديا ويرشح من هذا الغشاء بعض
الضوء خطوة لألمام تكثف بعضه مكونا
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ً
الضوء ،وهكذا أصبح أمام مصدر الضوء عددا من األغشية التي كونها الضوء نفسه،
ويرشح منها بعض الضوء ،وعدد األغشية هو أقرب ما يمكن إلى ما ال نهاية له ،وبين
األغشية فراغ ملئ بجسيمات مضادة (عدم املادة) يساوي مجموع األغشية وطاقة
ً
الضوء ،أي أن مجموع املادة والطاقة خارج مصدر الضوء يساوي صفرا أي يمكننا أن
نقول :إنه ال يوجد ش يء على نحو الحقيقة خارج مصدر الضوء) (.)1
ومعنى الرفع هذا الذي بينه (عليه السالم) لم يسبقه احد إلى بيانه .وبه توضح
معنى رفع الطينة التي خلقت منها األنفس في السماء األول وعالم الذر بأنه رفع تجلي
ورجوع إلى املصدر.
وبعد أن تبين لنا معنى رفع الطين وسببه وان الطينة رفعت للسماء األولى ننتقل
اآلن إلى بيان تصوير طينة اإلنسان ومعناه.
املرتبة الثانية :تصوير اإلنسان
بعد رفع الطينة وصب قالبها املثالي واشتدادها تأتي املرتبة الثانية (التصوير) كما
َ ْ َْ َ ْ
ُ َ َ ُ
ََ َ
َ
ض ِّبال َح ِّق
ورد في اآلية الكريمة" :ثم
ات واألر
صو ْرناك ْم" ،وقال تعالى" :خلق الس َماو ِّ
َ َ َ َُ ُ َْ
َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َْ
ُ
ُ ()2
األ ْرضَ
وصوركم فأحسن صوركم وِّإلي ِّه امل ِّصير"  ،وقال تعالى" :الله ال ِّذي جعل لكم
َ َ ً َ َ َ َ ً َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ ََ ََ ُ
َ
ات َذ ِّل ُك ُم الل ُه َرب ُكمْ
قرارا والسماء ِّبناء وصوركم فأحسن
ص َو َرك ْم ورزقك ْم ِّمن الط ِّي َب ِّ
ْ َ
َ
ف َت َب َار َك الل ُه َرب ال َع ِّامل َين" (.)3
فاهلل سبحانه وتعالى صور اإلنسان فأحسن تصويره.
وقد ورد في بعض الروايات ذكر تصوير أبينا آدم قبل نفخ الروح فيه في عالم الذر:
(عن أبي عبدهللا الصادق (عليه السالم) قال :كانت املالئكة تمر بآدم (عليه السالم)
ْ
أي بصورته وهو ُملقى في الجنة من طين فتقول :ألمر ما خلقت) (.)4
1ـ وهم اإللحاد؛ السيد أحمد الحسن :ص.149
2ـ التغابن.3 :
3ـ غافر.64 :
4ـ قصص األنبياء؛ قطب الدين الرواندي :ص.41
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(قال أبو جعفر (عليه السالم) :فخلق هللا آدم فبقي أربعين سنة مصورا فكان يمر
به إبليس اللعين فيقول ألمر ما خلقت) (.)1
ً
إذن هللا سبحانه صور آدم وصور بنيه أيضا وأحسن تلك الصور .فما هو معنى
تصوير هللا آلدم وبنيه؟
مرة يكون فهم املراد بالصورة هو الصورة الجسمية املادية لإلنسان في هذا العالم،
وأخرى يراد بها صورة مثالية لطينته املرفوعة في السماء األولى كما يفهم من كون آدم
ً
بقي مصورا في الجنة ،وثالثة يكون املراد صورة النفس اإلنسانية التي تجلت فيها روح
القدس.
فالبد من بيان املعنى املراد من التصوير ليتضح لنا املراد من تصوير اإلنسان في
النشأة األولى الذي احسنه هللا تعالى حيث خلقه على صورته.
معنى أن هللا خلق آدم على صورته
ورد هذا التعبير في التوراة  26"( :وقال هللا نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا "27
فخلق هللا اإلنسان على صورته ،على صورة هللا خلقه ً
ذكرا وأنثى خلقهم") (.)2
ً
وفي بعض األخبار املروية عند الشيعة والسنة أيضا وبأسانيد وطرق مختلفة.
َ َ
َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ
َ
ََ
ال َسأل ُت أ َبا َج ْع َف ٍر ع َعما َي ْر ُوون أن الله خل َق آدم َعلى
(..عن محم ِّد ب ِّن مس ِّل ٍم ق
ْ َ
ُ َ ََ َ َ ُ َ.َ ُْ َ .ََ ْ ُ .
ْ
َ
َ
واخ َت َار َها َع َلى َسائر الصورَ
صور ِّته فقالِّ :هي صورة محدثة مخلوقة واصطفاها الله
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َ َ َ َ َ َْ ََْ َ َْ
ُْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ
َ
وح إلى َن ْف ِّسه ف َق َ
ال"َ :ب ْي ِّت َي"
املخت ِّلف ِّة فأضافها ِّإلى نف ِّسه كما أضاف الكعبة ِّإلى نف ِّسه والر ِّ
ََ ْ ُ
ْ
وحي) (.)3
"ونفخت ِّفيه ِّمن ُر ِّ
(عن الحسين بن خالد ،قال :قلت للرضا عليه السالم :يا ابن رسول هللا إن الناس
يروون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال  :إن هللا خلق آدم على صورته،
1ـ تفسير العياش ي :ج 1ص.41
2ـ الكتاب املقدس ـ العهد القديم -سفر التكوين -اإلصحاح .27:1
3ـ الكافي  -الكليني :ج 1ص.134
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فقال :قاتلهم هللا ،لقد حذفوا أول الحديث ،إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم مر
برجلين يتسابان ،فسمع أحدهما يقول لصاحبه :قبح هللا وجهك ووجه من يشبهك ،فقال
صلى هللا عليه وآله وسلم :يا عبد هللا ال تقل هذا ألخيك ،فإن هللا عز وجل خلق آدم على
صورته) (.)1
ُ ََْ َ َ َ َ َ ََ
روى البخاري ومسلمَ :
(ع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َع ْن النبي َ
ال( :خل َق
صلى الله علي ِّه وسلم ،ق
ِّ
ِّ
ِّ
َ ُ َ
ََ ُ َ ُ ُ
َ
َن َ ً َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
ال :اذ َه ْب ،ف َس ِّل ْم َعلى أول ِّئ َك الن َف ِّر
ور ِّت ِّه طول ُه ِّستو ِّذراعا فلما خلقه ق
الل ُه آدم على ص
م ْن ْاملَالئ َكة ُج ُل ْ َ .
ال :الس ُ
اس َتم ْع َما ُي َحي َون َك َفإن َها َت ِّحي ُت َك َو َت ِّحي ُة ُذري ِّت َكَ ،ف َق َ
الم
ِّ ِّ
ِّ
وس ف ِّ
ِّ
ِّ
ََْ ُ ْ َ َ ُ
َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ََ
ََ ُ ُ ََ ْ َ ُ
ُ ََْ َ ََ ْ َ ُ
عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورحمة الل ِّه فزادوه ورحمة الل ِّه فكل من يدخل الجنة على
ص َ
ُ
ور ِّة آدم َف َل ْم َي َز ْل ْال َخ ْل ُق َي ْن ُق ُ
ص َب ْع ُد َحتى اآلن) (.)2
وقد اختلفوا في بيان املراد من هذه االحاديث .فبعض قال بالتجسيم كالوهابية.
حيث قالوا بأن هللا حسب فهمهم له وجه وله يد ورجل ويجلس على كرس ي له أطيط...
الخ من عقائدهم الفاسدة (.)3
والبعض اآلخر من العامة والشيعة ردوا هذه االحاديث ألنها حسب قولهم يلزم منها
التجسيم.
وبعضهم حاول تأويلها على وجوه ،كما فعل قال السيد املرتض ى (رحمه هللا) حيث
قال( :فإن قيل :ما معنى الخبر املروي عن النبي صلى هللا عليه وآله أنه قال :إن هللا خلق
آدم على صورته؟ أوليس ظاهر هذا الخبر يقتض ي التشبيه وأن له تعالى عن ذلك صورة؟
قلنا :قد قيل في تأويل هذا الخبر إن الهاء في "صورته" إذا صح هذا الخبر راجعة إلى
آدم عليه السالم ،دون هللا تعالى فكان املعنى أنه تعالى خلقه على الصورة التي قبض
عليها فإن حاله لم يتغير في الصورة بزيادة وال نقصان كما يتغير أحوال البشر.
1ـ التوحيد؛ الشيخ الصدوق .تصحيح وتعليق  :السيد هاشم الحسيني الطهراني .الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
لجماعة املدرسين بقم املشرفة .ص.153
ي
2ـ صحيح البخاري؛ أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن املغيرة بن بردزبة البخار الجعفي 1401 .ه  1981 -م.
دار الفكر .بيروت ـ لبنان .ج 7ص .136والجامع الصحيح؛ أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري
طبعة مصححة .مطبعة :دار الفكر بيروت لبنان .رقم الحديث (.)2841
3ـ ينظر فتاوى اللجنة الدائمة؛ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .جمع وترتيب :أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
الناشر :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع  -الرياض .ج 2ص.376
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وذكر وجه ثان وهو على أن تكون الهاء راجعة إلى هللا تعالى ،ويكون املعنى أنه خلقه
على الصورة التي اختارها واجتباها الن الش يء قد يضاف على هذا الوجه إلى مختاره
ومصطفاه.
وذكر أيضا وجه ثالث وهو أن هذا الكالم خرج على سبب معروف الن الزهري روي
عن الحسن أنه كان يقول :مر رسول هللا صلى هللا عليه وآله برجل من األنصار وهو
يضرب وجه غالم له ويقول :قبح هللا وجهك ووجه من تشبهه ،فقال النبي صلى هللا عليه
وآله :بئس ما قلت ،فإن هللا خلق آدم عليه صورته ،يعني صورة املضروب.
ويمكن في الخبر وجه رابع وهو أن يكون املراد أن هللا تعالى خلق آدم وخلق صورته
لينتفي بذلك الشك في أن تأليفه من فعل غيره الن التأليف من جنس مقدور البشر،
والجواهر وما شاكلها من األجناس املخصوصة من األعراض هي التي يتفرد القديم تعالى
بالقدرة عليها ،فيمكن قبل النظر أن يكون الجواهر من فعله وتأليفها من فعل غيره
فكأنه عليه السالم أخبر بهذه الفائدة الجليلة وهو أن جوهر آدم وتأليفه من فعل هللا
تعالى.
ويمكن وجه خامس وهو أن يكون املعنى أن هللا أنشأه على هذه الصورة التي
شوهد عليها على سبيل االبتداء ،وإنه لم ينتقل إليها ويتدرج كما جرت العادة في البشر.
وكل هذه الوجوه جائز في معنى الخبر وهللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وآله أعلم
باملراد) (.)1
إن االشتباه الذي وقع فيه الكثير هو الفهم الخاطئ للمعنى املراد حيث انهم قصروا
نظرهم على أن املراد هو الصورة الجسمانية آلدم فوقع بعضهم في شبهة التجسيم ومن
أراد التخلص منها فتصور أن التوجيه الصحيح إما برد هذه االحاديث أو بتأويلها بوجوه
تتناسب مع فهم أن املراد صورة آدم الجسمانية ،وهذه الوجوه واألقوال في فهم الحديث
لم تصل إلى بيان املراد من خلق اإلنسان على صورة هللا تبارك وتعالى.

1ـ تنزيه األنبياء؛ السيد املرتض ى .الناشر :انتشارات الشريف املرتض ى .متوفى 436هـ .الطبعة األولى سنة 1376هـ ش  .مطبعة:
أميرـ قم .ص.176
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بيان معنى تصوير اإلنسان على صورة هللا
صورة هللا ليس املراد بها الشكل أو الصورة الجسمانية أو املثالية؛ تتجسد بنحو
معين من التصوير ،فالقول بذلك يلزم منه التشبيه والتجسيم تعالى هللا عن ذلك علوا
كبيرا.
بل املراد بها أسماء هللا وصفاته .حيث جعل هللا سبحانه لإلنسان القابلية ليكون
حامال لتلك األسماء ومتخلقا بها على وفق ما أعطى النفس اإلنسانية التي نفخ فيها من
روحه من مؤهالت فطرية ،فوعاء النفس اإلنسانية الفطري كبير يؤهله الن يكون متخلقا
بأخالق هللا ومظهرا ألسماء هللا بل وتتجلى فيه.
فاهلل سبحانه وتعالى خلق اإلنسان في احسن تقويم أي أعطاه القابليات ليكون
متخلقا بأخالق هللا حتى يصل إلى مقام أن يكون صورة هللا في الخلق فتتجلى فيه أسماء
ُ
ظهرا ألسماء هللا في الخلق حتى يصل إلى مقام الخالفة
هللا ،فاإلنسان مفطور ليكون م ِّ
اإللهية ويكون هللا في الخلق.
وان ى
ضيع حظه وتردى فيمكنه أن يعود إلى اسفل سافلين ،فيكون أسوأ حاال من
الحيوانات.
ََ ْ َََْ ْ َ َ َ
َ
ان ِّفي أ ْح َس ِّن ت ْق ِّو ٍيم"
اإلنس
وفي بيان ذلك قال السيد احمد الحسن"( :لقد خلقنا ِّ
أحسن تقويم ال يعني الشكل والقدرة الجسمانية ،أحسن تقويم أي أن اإلنسان خلق
على صورة هللا ،وصورة هللا ليست صورة جسمانية أو مثالية ،صورة هللا أي تجلي أسماء
هللا ،فمعنى أن اإلنسان مخلوق على صورة هللا أي أنه مفطور ُليظهر أسماء هللا في الخلق
ويكون هللا في الخلق ،كل إنسان مؤهل ليكون هكذا أهلته روح القدس املتجلية في
ُ
النفس اإلنسانية ،ولكن هناك من يضيعون حظهم فيعودون إلى أصلهم باختيارهم" :ق ْل
ََٰ
َ
َ
ُ ً
ْ َ
َ
َُ ُ َ
َه ْل أن ِّب ُئك ْم ِّبش ٍر ِّم ْن ذ ِّل َك َمث َوبة ِّع ْن َد الل ِّه َم ْن ل َع َن ُه الل ُه َوغ ِّض َب َعل ْي ِّه َو َج َع َل ِّم ْن ُه ُم ال ِّق َر َدة
ُ
ْ َ
اغ َ
وت ُأ ََٰولئ َك َش ٌّر َم َك ًانا َو َأ َ
ضل َع ْن َس َو ِّاء الس ِّب ِّيل" هذه هي الحقيقة،
َوالخ َن ِّاز َير َو َع َب َد الط
ِّ
هللا أعطى اإلنسان ،كل إنسان ،املفتاح الرئيس ي الذي يفتح كل األبواب والذي يثبت
ً
إنسانيته ،فيمكنه أن يفتح األبواب واحدا بعد اآلخر لينتقل من نور إلى نور أعظم منه
ً
حتى يصل إلى مواجهة النور الذي ال ظلمة فيه ،ويمكنه أيضا بكل بساطة أن يلقي
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املفتاح إلى األرض ويعود إلى حيوانيته وبهيميته والتي بها يمس ي يساوي القرد كما في النص
ْ
القرآني َ(و َج َع َل ِّم ْن ُه ُم ال ِّق َر َدة)) (.)1
ثم إنه لو تدبرنا قول اإلمام الباقر (عليه السالم) املتقدم (هي :صورة ،محدثة،
مخلوقة واصطفاها هللا واختارها على سائر الصور املختلفة ،فأضافها إلى نفسه) ،فنجده
يصف الصورة بانها محدثة مخلوقة ،فيتضح لنا أن املراد بصورة هللا ليس صورة الذات
ََ
ََ
محدثة
محدثة كي تكون لها صورة شكلية متجسدة ،فكونها
اإللهية الن الذات ليست
مخلوقة ال يقول به احد من العقالء  ،فاهلل هو الخالق املصور احدث األشياء وابدعها
وأوجدها من العدم.
إذن ،صورة هللا التي صور عليها آدم ليس املراد بها الذات اإللهية ،بل يعني بها احد
خلقه فالصورة تتصف بانها (محدثة) أي ليست قديمة (مخلوقة) تصريح بان املراد احد
خلق هللا ،وهذا املخلوق يتميز عن غيره باالصطفاء أي اصطفاه من مجموعة ،واالختيار
على سائر الخلق فله املرتبة االسمى واألعظم من بينهم ،فمن هو املخلوق الذي يمثل
صورة هللا؟
نجد بيان معنى صورة هللا في قول اإلمام احمد الحسن( :وصورة هللا التي خلق
عليها آدم هو محمد (صلى هللا عليه وآله)؛ ألنه املخلوق األول والتجلي األول والظهور
األول في الخلق وخليفة هللا الحقيقي  ،ومعنى أنه صورة هللا أي إنه ظهور وتجلي الالهوت
في الخلق ،فمحمد (صلى هللا عليه وآله) هو صورة الالهوت املطلق في الخلق فمن أراد
معرفة الالهوت املطلق يعرفه بصورته في الخلق أو هللا في الخلق محمد (صلى هللا عليه
وآله)) (.)2
فالذات اإللهية تجلت وظهرت للخلق بمحمد (صلى هللا عليه وآله) فهو املخلوق
األول والصادر األول الذي خلقه هللا تبارك وتعالى ثم خلق من نوره كل خير .ثم إن هللا
واجه خلقه باإلنسان الكامل محمد فصار صورة هللا التي واجه بها جميع خلقه فمحمد
هو صورة هللا املخلوقة املحدثة املختارة املصطفاة على جميع خلقه ،محمد املختار
1ـ وهم اإللحاد؛ السيد احمد الحسن :ص.140
2ـ التوحيدـ السيد احمد الحسن .تحقيق :اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي عليه السالم .الطبعة األولى1431هـ  2010 -م
ص.41
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املصطفى من بين الخلق ليكون افضل خلق هللا واكرمهم عليه بل ارتقى ليكون هللا في
الخلق .
(عن اإلمام الرضا عن آبائه عليهم السالم ،عن أمير املؤمنين عليه السالم ،قال:
ً
قال رسـول هللا صلى هللا عليه وآله( :ما خلق هللا خلقا أفضل مني ،وال أكرم عليه مني،
قال علي عليه السالم :فقلت :يا رسول هللا فأنت أفضل أم جبرائيل ؟ فقال :يا علي ،إن
هللا تبارك وتعالى فضل أنبيائه املرسلين على مالئكته املقربين ،وفضلني على جميع النبيين
واملرسلين ،والفضل بعدي لك يا علي ولألئمة من بعدك ،وأن املالئكة لخدامنا وخدام
محبينا ،يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين
آمنوا بواليتنا ،يا علي لوال نحن ما خلق هللا آدم وال حواء وال الجنة وال النار وال السماء وال
األرض ،فكيف ال نكون أفضل من املالئكة ،وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه
وتهليله تقديسه؛ ألن أول ما خلق هللا عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده،
ً
ً
ثم خلق املالئكة ،فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرنا ،فسبحنا؛ لتعلم
املالئكة إنا خلق مخلوقون ،وأنه منـزه عن صفاتنا ،فسبحت املالئكة بتسبيحنا ونزهته
عن صفاتنا .فلما شاهدوا عظم شأننا ،هللنا؛ لتعلم املالئكة أن ال إله إال هللا ،وإنا عبيد
ُ
ولسنا بآلهة يجب أن تعبد معه أو دونه ،فقالوا :ال إله إال هللا .فلما شاهدوا كبر محلنا،
[كبرنا] لتعلم املالئكة أن هللا أكبر من أن ينال عظم املحل إال به .فلما شاهدوا ما جعله
هللا لنا من العز والقوة ،قلنا :ال حول وال قوة إال باهلل؛ لتعلم املالئكة أن ال حول لنا وال
قوة إال باهلل .فلما شاهدوا ما أنعم هللا به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة ،قلنا:
الحمد هلل؛ لتعلم املالئكة ما يحق هلل تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته ،فقالت
املالئكة :الحمد هلل .فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد هللا وتسبيحه وتهليله وتحميده
وتمجيده .ثم إن هللا تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر املالئكة بالسجود له؛
ً
ً
ً
تعظيما لنا وإكراما ،وكان سجودهم هلل عز وجل عبودية ،وآلدم إكراما وطاعة؛ لكوننا في
صلبه .فكيف ال نكون أفضل من املالئكة وقد سجدوا آلدم كلهم أجمعون .وإنه ملا عرج
مثنى مثنى ،وأقام ً
بي إلى السماء أذن جبرائيل ً
مثنى مثنى ،ثم قال لي :تقدم يا محمد،
فقلت له :يا جبرائيل أتقدم عليك؟ فقال :نعم؛ ألن هللا تبارك وتعالى فضل أنبيائه على
مالئكته أجمعين ،وفضلك خاصة .فتقدمت فصليت بهم وال فخر .فلما انتهيت إلى حجب
النور قال لي جبرائيل :تقدم يا محمد ،وتخلف عني ،فقلت :يا جبرائيل في مثل هذا
املوضع تفارقني؟ فقال :يا محمد إن انتهاء حدي الذي وضعني هللا عز وجل فيه إلى هذا
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املكان ،فإن تجاوزته احترقت أجنحتي؛ بتعدي حدود ربي جل جالله ،فزج بي في النور
زجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء هللا من علو ملكه ،فنوديت يا محمد .فقلت :لبيك ربي
وسعديك تباركت وتعاليت ،فنوديت :يا محمد أنت عبدي ،وأنا ربك ،فإياي فأعبد وعلي
فتوكل ،فأنك نوري في عبادي ،ورسولي إلى خلقي ،وحجتي على بريتي ،لك وملن اتبعك
خلقت جنتي ،وملن خالفك خلقت ناري ،وألوصيائك أوجبت كرامتي  ،ولشيعتهم أوجبت
ثوابي .فقلت :يا رب ومن أوصيائي؟ فنوديت :يا محمد أوصيائك املكتوبون على ساق
ً
عرش ي ،فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جالله إلى ساق العرش ،فرأيت إثنا عشر نورا ،في
كل نور سطر أخضر عليه أسم وص ي من أوصيائي ،أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم
مهدي أمتي  ،فقلت :يا رب هؤالء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت :يا محمد هؤالء أوليائي
وأصفيائي ،وحججي بعدك على بريتي ،وهم أوصياؤك وخلفاؤك ،وخير خلقي بعدك.
وعزتي وجاللي ألظهرن بهم ديني ،وألعلين بهم كلمتي ،وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي،
وألمكننه مشارق األرض ومغاربها ،وألسخرن له الرياح ،وألذللن له السحاب الصعاب،
وألرقينه في األسباب ،وألنصرنه بجندي ،وألمدنه بمالئكتي ،حتى تعلو دعوتي ،ويجتمع
الخلق على توحيدي ،ثم ألديمن ملكه وألداولن األيام بين أوليائي إلى يوم القيامة) (.)1
فمحمد هو صورة هللا ووجه هللا وهو هللا في الخلق ،لكن اتصافه باأللوهية مقيد
بنقصه وحاجته إلى هللا املطلق (فأصبح محمد (صلى هللا عليه وآله) وهو صورة هللا
سبحانه وتعالى ووجه هللا سبحانه تعالى هو هللا في الخلق ،ولكن الفرق بين اتصاف
محمد (صلى هللا عليه وآله) بصفة األلوهية وبين ألوهيته سبحانه وتعالى أن اتصاف
محمد (صلى هللا عليه وآله) بصفة األلوهية مقيد بالنقص واالحتياج إليه سبحانه
وتعالى ،وألوهيته سبحانه وتعالى ألوهية مطلقة ولهذا جاء هذا الوصف الصمد أي الذي
ال ثغرة فيه وال نقص فيه لتسبيحه وتنزيهه ،ولبيان أن ألوهيته سبحانه وتعالى منزهة
مسبحة ال ثغرة فيها وال نقص فيها) (.)2
وبذلك يتضح لنا أن الكالم عن نفس آدم فنفسه التي تجلت فيها الروح ،خلقها
هللا على صورته ،وليس املراد صورة آدم الجسمانية أو املثالية.

1ـ علل الشرائع :ج 1ص ،5عنه بحار األنوار :ج 18ص.345
2ـ التوحيد ـ السيد احمد الحسن :ص.30
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فالبد من التفريق بين صورة آدم النفسية التي خلقها هللا على صورته ،وصورة
طينته املرفوعة املثالية في السماء األولى ،وصورته الجسمية املادية في عالم الدنيا ،وال
يحصل الخلط بينها.
ً
واتضح أيضا بان معنى أن هللا خلق آدم على صورته أي على صورة محمد (صلى
هللا عليه وآله) الذي يمثل هللا في الخلق ،وفق ما أعطى هللا نفس آدم من استعداد
فطري بعد تجلي روح القدس في نفسه ليكون قادرا على تجلي صفات هللا فيه.
وبذلك اتضح معنى تصوير اإلنسان بعد خلقه من الطين املرفوع وبتمامه ننتقل إلى
بيان املرتبة الثالثة نفخ الروح فيه.
املرتبة الثالثة :نفخ الروح (خلق النفس اإلنسانية)
ََْ
س َو َما َسو َاها" (.)1
قال تعالى" :ونف ٍ
األنفس عاملها السماء األولى فيه تمت تسويتها وتركيبها وخلقها من الطينة املرفوعة
ْ َ َ
َ َ
َ
َ
والروح التي نفخت فيها .قال تعالى" :إ ْذ َق َ
ال َرب َك ِّلل َمال ِّئك ِّة ِّإ ِّني خ ِّال .ق َبش ًرا ِّم ْن ِّط ٍين * ف ِّإذا
ِّ
ََ ُ َ
َ ُْ ُ َََ ْ ُ
ُ
َ ()2
ْ
َ
وحي فقعوا له س ِّاج ِّدين"  .فبعد رفع الطينة التي تشمل جميع
سويته ونفخت ِّف ِّيه ِّمن ُر ِّ
ما في األرض وصب قالب آدم املثالي في السماء األولى (عالم الذر) ،بث هللا سبحانه روح
اإليمان فيها فتكونت النفس اإلنسانية األولى ،نفس أبينا آدم (عليه السالم) فكانت روح
اإليمان هي سبب حياة النفس .ثم بثت روح القدس فيه وأمر املالئكة بالسجود له (.)3
وقد ذكرنا في سبب رفع الطينة إلى السماء األولى أن الرفع كان لسببين احدهما أن
خلق النفس اإلنسانية كان نتيجة رفع الطينة ونفخ الروح فيها الن الروح كي تدبر الجسد
املادي ال يمكن أن تتصل به مباشرة الن الروح عاملها امللكوت ويبدأ بالسماء الثانية
والجسم مادي دنيوي ،فالروح والجسم في ومن عاملين مختلفين وبينهما عوالم ،فكان البد
من واسطة بينهما هذه الواسطة يكون لها دور االلة التي تربط بين الروح والجسم أي
آلة لها وجود في كل مراتب التدرج
بين عالمي امللك وامللكوت وبتعبير آخر (ال بد من وجود ٍ
1ـ الشمس.7 :
2ـ ص.72 :
3ـ ينظر عقائد اإلسالم؛ السيد احمد الحسن :ص.264
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والعوالم بين السماء الجسمانية والسماء األولى) ( .)1وهذا الوجود في مراتب التدرج تحقق
من خالل رفع الطينة فكان لها وجود فيها يسمح للنفس بتدبير الجسم في هذا العالم
مرورا بمراتب التدرج والعوالم التي بين عالمي امللك وامللكوت.
ُ
فاإلنسان خلق في عالم الذر لينزل إلى األرض ويعيش فيها ويتكاثر فيحتاج إلى قوة
وشهوة بها يأكل ويشرب ويتكاثر ويتمكن من العيش في أي بقعة من األرض ويهيمن عليها،
وهذه الشهوة والقوة من طبائع الجسم املادي ووجودها في عالم الدنيا ،فلكي تكون هذه
الشهوات في مصدر بث الحياة في البدن وهو النفس فالبد من جعلها في النفس حين
خلقها فصار البد من رفع الطينة من عالم املادة إلى السماء األولى وعالم خلق األنفس.
فالنفس اإلنسانية يظهر فيها شيئان :يظهر فيها الشهوات والقوى املادية ،وهي من
آثار الطين املرفوع الداخل في تركيبة النفس .ويظهر فيها روح اإليمان التي هي سبب حياة
النفس ،وروح القدس وهي سبب السجود لخليفة هللا آدم (عليه السالم) .وهما من آثار
الروح التي بثت في الطين املرفوع .فالنفس تظهر فيها آثار الطين من جهة وآثار الروح من
جهة أخرى (.)2
وبآثار الطين من الشهوة والقوة يتمكن اإلنسان من العيش على األرض والهيمنة
عليها والتناكح والتناسل واألكل والشرب ...الخ مما يحتاج إليه في حياته على األرض بعد
نزول نفسه وارتباطها بجسم مادي .فهما من آثار الطين ويعبر عنهما بروح القوة وروح
الشهوة وتضاف لها روح الحياة ،وهذه األرواح الثالثة هي عبارة عن حيثيات للنفس
اإلنسانية ومحركات لها بصورة عامة ،أي لكل نفس إنسانية وليس إلنسان دون آخر.
فكل إنسان له نفس واحدة وليست متعددة .وهذه النفس تتصف بصفات األرواح
الثالثة وهي مودعة فيها.
وبآثار الروح يمكن لإلنسان أن يرتقي ويعرج في مراتب الكمال والرقي حيث العوالم
العلوية .إذ الروح هي سبب حياة النفس فلو لم تبث وتنفخ في الطينة ملا تكونت النفس،
فالنفس بمثابة مرآة منعكسة فيها روح اإليمان وروح القدس أو الحقيقة التي على

1ـ وهم اإللحاد؛ السيد احمد الحسن :ص.143
2ـ ينظر عقائد اإلسالم؛ اإلمام احمد الحسن :ص.272
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أن يصير إليها ،وهذه هي الفطرة اإلنسانية التي تحثه إلى ْ
اإلنسان ْ
أن يرتقي ليصل إلى
أعلى مقام إنساني.
وهذا هو معنى الفطرة اإلنسانية التي فطر هللا الناس عليها حيث وجدت في النفس
اإلنسانية نتيجة انعكاس روح اإليمان وروح القدس في النفس ،فالفطرة من آثار الروح
وهي التي تحث النفس على التوحيد والرقي إلى امللكوت وعالم األرواح والى اعلى مقام
إنساني في سماء العقل (.)1
ومنه يتضح معنى أن كل مولود يولد على الفطرة .ومعنى أن هللا فطر الناس على
التوحيد .يعني أن هللا فطر اإلنسان على اإليمان به وبخلفائه نتيجة لكون نفسه تعكس
ً
ً
ً
قابال لالرتقاء والوصول
روح اإليمان وروح القدس فهذا ما يجعل اإلنسان مؤمنا موحدا
إلى اعلى مقامات املعرفة بربه وطاعة أوليائه الن معرفة هللا ال تتم إال بهم فمن عرفهم
عرف هللا ومن جهلهم جهل هللا.
ومن خالل ذلك نعلم أن كل نفس إنسانية تحمل األرواح الثالثة من دون فرق بين
إنسان وآخر مؤمن أو غيره ،خليفة هللا أو غيره ،فالجميع لهم هذه املحركات أو الحيثيات
أو الصفات أو األرواح الثالثة (روح الحياة وروح القوة وروح الشهوة).
أما روح اإليمان فمحلها يبدأ من السماء الثانية عالم األرواح ،وهي ليست موجودة
ومقترنة مع جميع األنفس بل اقترانها بالنفس يعتمد على اإليمان وعلى الرقي في مراتبه.
فالنفس اذا ارتقت إلى السماء الثانية تقترن بها روح اإليمان واإليمان على مراتب
ومستويات.
أما روح القدس فتقترن بالنفس اذا ارتقت إلى السماء السابعة وروح القدس أيضا
درجات ومراتب أيد هللا بها أولياءه (عليهم السالم).
َْ َ
َ َ َ َُْ ُ َ ْ ْ ْ
َ َُْ
ْ ََُ َ ْ َ َْ
اإل َم ِّام ِّب َما ِّفي أقط ِّار
َ (ع ِّن املفض ِّل ب ِّن عمر عن أ ِّبي عب ِّد الل ِّه ع قال :سألته عن ِّعل ِّم ِّ
َ َ
َ
ْاأل ْرض َو ُه َو في َب ْي ِّت ِّه ُم ْر ًخى َع َل ْي ِّه ِّس ْت ُر ُه َف َق َ
ال َيا ُم َفض ُل ِّإن الل َه ت َب َار َك َوت َعالى َج َع َل ِّفي الن ِّب ِّي
ِّ
ِّ
َْ َ
َ ْ َ َ ََْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ُْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
خمسة أرو ٍاح روح الحي ِّاة ف ِّب ِّه دب ودرج وروح القو ِّة ف ِّب ِّه نهض وجاهد وروح الشهو ِّة ف ِّب ِّه
1ـ عقائد اإلسالم ـ اإلمام احمد الحسن :ص.276
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َ َ َ ْ ََ َُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ
َ
َََ
ََ َ َ
اإليم ِّان ف ِّب ِّه آمن وعدل ور
وح ال ُق ُد ِّس ف ِّب ِّه َح َم َل
أك َل وش ِّر َب وأتى ِّ
النساء ِّمن الحال ِّل وروح ِّ
َ
ََْ َ ُ ُ ُْ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ ُ ْ
َ ْ
ُ َ َ َ ُ َ
اإلم ِّام ور
وح ال ُق ُد ِّس ال َي َن ُام َوال َيغ ُف ُل
النبوة ف ِّإذا ق ِّبض َالن ِّبي انت َقل روح القد ِّس فصار ِّإلى ِّ
وح ْال ُق ُدس َك َ
َوَال َي ْل ُهو َوَال َي ْز ُهو َو ْاأل ْرَب َع ُة ْاأل ْر َواح َت َن ُام َو َت ْغ ُف ُل َو َت ْز ُهو َو َت ْل ُهو َو ُر ُ
ان َي َرى ِّب ِّه) (.)1
ِّ
ِّ
والكالم في هذا األمر قد يطول بنا فمن شاء االستزادة ومعرفة تفاصيل اكثر يطلبه
في مضانه (.)2
ومما تقدم اتضح :أن خلق النفس اإلنسانية في عالم الذر يختلف عن خلقها في
عالم الدنيا وان وجودها في الدنيا متأخر رتبة عن وجودها وخلقها في الذر .فبداية خلق
النفس اإلنسانية خلق سماوي وفي نشأة مختلفة عن نشأة الدنيا ومتقدمة عليها .حيث
رفعت الطينة ثم نفخت فيها روح الحياة فتكونت نفس أبينا آدم (عليه السالم) .وهي أول
نفس إنسانية خلقها الباري عز وجل في النشأة األولى ثم منها خلق هللا نفس أمنا حواء
ومنهما بث الذرية.
وان آدم املخلوق في عالم الذر خلق من غير أب وأم هناك حيث ال وجود للتناسل
الدنيوي في ذلك العالم .أما في عالم الدنيا فطريقة خلق اإلنسان مختلفة لوجود نظام
يحكم هذا العالم يقتض ي والدة اإلنسان عن طريق التناكح والتناسل ومرور البيضة
امللقحة بالنطفة بمراحل في رحم األم ثم بعدها يولد في هذا العالم.
وهذا الفهم الذي ذكرناه يوضح الكثير من األمور ويرفع االلتباس الذي وقع فيه
اغلب الدينيون الذين يصرون على أن آدم خلق في عالم الدنيا من الطين ثم صب قالبه
وبعدها نفخ هللا فيه من روحه .وان اآليات التي تتكلم عن بداية خلق اإلنسان من الطين
املراد منها خلق آدم في هذا العالم املادي من الطين.
فمنشأ االلتباس والفهم الخاطئ الذي وقعوا فيه وصار منشأ النزاع بينهم وبين
علماء التطور وأصحاب نظرية النشوء واالرتقاء ،هو عدم تفرقتهم بين خلق آدم في الذر
وخلقه في الدنيا.
وبتدبر وفهم ما بيناه يرتفع االلتباس بالفهم.
1ـ الكافي  -الكليني :ج 1ص.272
2ـ ينظر عقائد اإلسالم؛ السيد احمد الحسن :ص 267وما بعدها .وهم اإللحاد؛ السيد احمد الحسن :ص 143وما بعدها.
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هذا ما يتعلق بخلق اإلنسان في عالم الذر.

لم يرد ذكر اسم حواء في القرآن الكريم ،وإنما ورد فيه ذكر زوجة آدم  ،والتصريح
باسمها ورد في الروايات وبينت سبب تسميتها بذلك ألنها خلقت من حي.
وفي بيان خلق حواء زوج آدم (عليهما السالم) وردت عدة آيات منها:
ََ
َََ ُ
ُ
َ
قوله تعالىَ " :يا َأي َها الن ُ
س َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها
اس ات ُقوا َربك ُم ال ِّذي خلقك ْم ِّم ْن ن ْف
ٍ
َ َْ
ً َ
َ ُ َ
األ ْ َح َام إن الل َه َك َ
ان
َز ْو َج َها َو َبث ِّم ْن ُه َما ِّر َجاال ك ِّث ًيرا َو ِّن َس ًاء َوات ُقوا الل َه ال ِّذي ت َس َاءلون ِّب ِّه و
ر
ِّ
ُ
َََ ُ ْ ْ َْ
َ َ ْ ُ ْ َ ً ()1
س َو ِّاح َد ٍة ثم َج َع َل ِّم ْن َها َز ْو َج َها.)2( "..
عليكم ر ِّقيبا"  ،وقوله تعالى" :خلقكم ِّمن نف ٍ
فالنفس الواحدة التي خلق منها زوجها هي نفس آدم (عليه السالم) وهذا ما قال به
أكثر املفسرين من العامة والخاصة.
أما كيف خلق هللا منها زوجها هل من نفسه أو من فاضل طينته أو من جسده أو
من ضلع من أضالعه؟ فهذا ما حصل فيه االختالف بينهم .وسننقل بعض أقوال السنة
والشيعة وآرائهم في هذه املسألة.

1ـ النساء.1 :
2ـ الزمر.6 :
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أقوال بعض السنة في خلق حواء:

قد اتفقوا على أن املراد بزوج آدم هي حواء .ولكنهم اختلفوا في كون حواء مخلوقة
من آدم على قولين :
القول األول :وهو الذي عليه األكثرون أنه ملا خلق هللا آدم ألقى عليه النوم ،ثم
خلق حواء من ضلع من أضالعه ،فلما استيقظ رآها ومال اليها وألفها ،ألنها كانت
مخلوقة من جزء من أجزائه .واحتجوا عليه بخبر يروونه عن النبي (صلى هللا عليه وآله)
وسلم" :إن املرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج
استمتعت بها" (.)1
ومن القائلين به:
 .1الزمخشري ،حيث قال( :شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها ،وهي أنه أنشأها
من تراب وخلق زوجها حواء من ضلع من أضالعها) (.)2
 .2ابن كثير"( :وخلق منها زوجها" وهي حواء عليها السالم خلقت من ضلعه األيسر
من خلقه وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه) (.)3
 .3السمعاني ( :سميت حواء؛ ألنها خلقت من حي  ...أن هللا تعالى خلق حواء من
ضلع آلدم في جنبه األيسر يسمى 'القصيراء') (.)4

1ـ ينظر التفسير الكبيرـ الفخر الرازي :ج 9ص.161
ي
2ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل؛ الزمخشر  .املطبعة والناشر :شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاهم  -خلفاء .سنة الطبع - 1385 :
 1966م .ج 1ص.369
3ـ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرش ي الدمشقي .تقديم :يوسف عبد الرحمن
املرعشلي .سنة الطبع 1992 - 1412 :م .املطبعة والناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان .ج1
ص.458
4ـ تفسير السمعاني؛ أبو املظفر منصور بن محمد السمعاني .تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم .الطبعة:
األولى .سنة الطبع 1997 - 1418 :م .املطبعة :السعودية  -دار الوطن – الرياض .الناشر :دار الوطن  -الرياض .ج1
ص.293
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وغيرهم .إذن أغلب العامة ذهبوا إلى أن حواء خلقت من جسم آدم من احد
أضالعه وان املرأة إنما سميت بحواء ألنها خلقت من ضلع من أضالع آدم فكانت مخلوقة
من ش يء حي .ونقلوا بذلك احاديث في صحاحهم وتفاسيرهم وعليه جمهورهم.
وما ذهب إليه أكثر العامة مذكور في التوراة أيضا 21( :فأوقع الرب االله سباتا على
آدم فنام .فاخذ واحدة من أضالعه ومال مكانها لحما 22 .وبنى الرب االله الضلع التي
أخذها من آدم امرأة واحضرها إلى ادم 23 .فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامي ولحم
من لحمي .هذه تدعى امرأة ألنها من امرأ أخذت 24 .لذلك يترك الرجل أباه وامه ويلتصق
بامرأته ويكونان جسدا واحدا) (.)1
ورغم اتفاقهم على اصل هذا القول وكون حواء خلقت من احد أضالع آدم لكنهم
اختلفوا في تعيين أي ضلع هو؟ هل هو قصيراء أضالعه ،أو من خلف آدم األيسر ،أو من
أسفل األضالع دون تحديد كونه األيسر أو األيمن (.)2
ويرد عليه :إن هذا القول مبني على فهم مادي لخلق حواء من آدم .فيظهر من
كالمهم انهم فهموا أن آدم بعد وجوده املادي في عالم الدنيا خلقت منه حواء .أو فهموا
أن عالم الذر وقع في عالم الدنيا .وهذا الفهم يخالف حقيقة عالم الذر وخلق نفس آدم
وحواء فيه.
فهذا القول مخالف لصريح القران الكريم حيث قال تعالى (من أنفسكم) ولم يقل
من أجسامكم أو أضالعكم ،ومن املعلوم أن النفس غير الجسم املادي كما تقدم بيانه
خال من املادة ،كما أن النفس ليس فيها أضالع كالجسم  .فقولهم هذا مبني على
فعاملها ٍ
أن حواء خلقت من جسم آدم وليس من نفسه فهو مبني على تصور مادي وجهل بعالم
ً
خلق األنفس املجرد عن املادة ،فظاهر اآلية يبين فساد هذا القول .هذا أوال.
ً
وثانيا :إن ما نقلوه من احاديث تثبت أن حواء خلقت من احد أضالع آدم .فهذه
االحاديث كلها مخالفة لظاهر اآليات القرآنية وبالتالي ال يمكن قبولها فكل ما خالف

1ـ الكتاب املقدس  -سفر التكوين االصحاح الثاني 21ـ.24
2ـ ينظر الدر املنثور في تفسير القران باملأثور :ج 3ص.30
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القران فهو زخرف القول ال يؤخذ به .وان ثبت عندهم صحة صدورها فال بد من تأويلها
وال يؤخذ بظاهرها .فال تنفعهم كثرة االحاديث مع مخالفتها لكتاب هللا بظاهرها.
ً
وثالثا :وردت روايات عن أهل بيت النبي (صلى هللا عليه وآله) تبين فساد هذا
القول وترد عليه .منها:
( ..عن زرارة قال  :سئل أبو عبد هللا عليه السالم ....قال زرارة  :ثم سئل "ع" عن
خلق حواء وقيل له إن أناسا عندنا يقولون إن هللا عز وجل خلق حواء من ضلع آدم
األيسر األقص ى؟ قال :سبحان هللا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ،أيقول من يقول هذا إن
هللا تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق آلدم زوجته من غير ضلعه  ،وجعل
ملتكلم من أهل التشنيع سبيال إلى الكالم ،يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت
من ضلعه ما لهؤالء حكم هللا بيننا وبينهم ،ثم قال إن هللا تبارك وتعالى ملا خلق آدم من
الطين وأمر املالئكة فسجدوا له ألقى عليه السبات ثم أبتدع له خلقا ،ثم جعلها في
موضع النقرة التي بين وركيه ،وذلك لكي تكون املرأة تبعا للرجل ،فأقبلت تتحرك فانتبه
لتحركها فلما انتبه نوديت أن تنحى عنه فلما نظر إلى إليها نظر إلى خلق حسن تشبه
صورته غير أنها أنثى فكلمها فكلمته بلغته ،فقال لها من أنت؟ فقالت خلق خلقني هللا
كما ترى ،فقال آدم عند ذلك يا رب من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر
إليه؟ فقال هللا هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر ألمرك؟
قال :نعم يا رب ولك بذلك الحمد والشكر ما بقيت ،فقال هللا تبارك وتعالى فاخطبها إلى
فإنها أمتي وقد تصلح أيضا للشهوة ،وألقى هللا عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك املعرفة،
فقال يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال رضائي أن تعلمها معالم ديني،
فقال ذلك لك يا رب أن شئت ذلك ،قال :قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك،
فقال :أقبلي ،فقالت بل أنت فاقبل إلي ،فأمر هللا عز وجل آدم أن يقوم إليها فقام ،ولوال
ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى خطبن على أنفسهن ،فهذه قصة حواء
صلوات هللا عليها) (.)1
وسيأتي ذكر مزيد روايات تبين ضعف هذا القول .فال يمكن قبوله.

1ـ علل الشرائع ـ الصدوق :ج 1ص.17
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القول الثاني :إن حواء خلقت من جنس آدم أي من التراب ،فلما ثبت أنه تعالى
ً
ً
قادر على خلق آدم من التراب كان قادرا أيضا على خلق حواء من التراب ،وإذا كان األمر
كذلك ،فأي فائدة في خلقها من ضلع من أضالع آدم (.)1
وهذا القول مال إليه القليل منهم كأبي مسلم األصفهاني( :أن املراد من قوله:
َ
ََ
ُ
َُ
" َوخل َق ِّم ْن َها َز ْو َج َها" أي من جنسها وهو كقوله تعالى" :وهللا َج َع َل لك ْم م ْن أ ُنف ِّسك ْم
ً َ
َ
ً
ْ َ
أ ْز َواجا" وكقولهِّ " :إذ َب َعث ِّف ِّيه ْم َر ُسوال م ْن أ ُنف ِّس ِّه ْم") (.)2
ولم يرتضه الكثير منهم ،ورد عليه بعضهم ( ،)3ألنه مخالف ملا نطقت به األخبار
املروية على القول األول.
ويرد عليه :انه مخالف لظاهر اآلية حيث قال تعالى (من أنفسكم) ولم يقل من
التراب أو من جنسكم.
هذا ما يخص من قال من العامة في كيفية خلق أمنا حواء من آدم (عليهما
السالم).
أقوال بعض الشيعة في خلق حواء:

وأما أقوال الشيعة في مسألة خلق حواء (عليها السالم) فهي مختلفة أيضا نذكر
منها:
القول األول :أن حواء خلقت من اسفل أضالع آدم .ومن القائلين به:
 .1علي بن إبراهيم القمي...( :حواء برأها هللا من أسفل أضالعه) (.)4

1ـ ينظر :التفسير الكبيرـ الفخر الرازي :ج 9ص.161
2ـ ينظر :املصدر نفسه.
3ـ ينظر :روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني ،شهاب الدين محمود ابن عبدهللا الحسيني األلوس ي .موقع
التفاسير .ج 3ص.399
4ـ تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم القمي :ج 1ص.130
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 .2الشيخ الطبرس ي( :أنشأها من تراب وخلق حواء من ضلع من أضالعها) (.)1
 .3فتح هللا الكاشاني ...( :وخلق منه زوجها  -وهي أمكم حواء  -من ضلع من
أضالعه) (.)2
ويرد عليه ما أوردناه على من قال به من العامة.
ُ
القول الثاني :أنها خلقت من فاضل طينة آدم.
وقالوا بصحة الروايات التي ذكرت أن حواء مخلوقة من ضلع آدم والبد من تأويلها
على أن املراد فاضل طينته وليس ضلعه الجسماني .ومن القائلين به:
 .1الشيخ الصدوق ..( :فإنه روي أنه عز وجل خلق من طينتها زوجها  ..والخبر الذي
روي أن حواء خلقت من ضلع آدم األيسر صحيح ومعناه من الطينة التي فضلت من
ضلعه األيسر) (.)3
 .2الشيخ يوسف البحراني( :والخبر الذي روي أن حواء خلقت من ضلع آدم األيسر
صحيح  ،ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه األيسر ،فلذلك صارت أضالع الرجل
أنقص من أضالع النساء بضلع) ( .)4وهذا القول غير صحيح لتساوي أضالع الرجل واملرأة.
 .3الفيض الكاشاني( :ما ورد أنها خلقت من ضلعه األيسر إشارة إلى أن الجهة
الجسمانية الحيوانية في النساء أقوى منها في الرجال والجهة الروحانية امللكية بالعكس
من ذلك وذلك ألن اليمين مما يكنى به عن عالم امللكوت الروحاني والشمال مما يكنى به
عن عالم امللك الجسماني فالطين عبارة عن مادة الجسم واليمين عبارة عن مادة الروح
وال ملك إال بملكوت وهذا هو املعني بقوله وكلتا يديه يمين فالضلع األيسر املنقوص من
1ـ تفسير جوامع الجامع؛ الطبرس ي :ج 1ص.368
2ـ زبدة التفاسير؛ املال فتح هللا الكاشاني .تحقيق :مؤسسة املعارف .الطبعة :األولى .سنة الطبع .1423 :املطبعة :پاسدار
إسالم .الناشر :مؤسسة املعارف اإلسالمية  -قم – ايران .ج .2:ص.6:
3ـ من ال يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق .تصحيح وتعليق :علي أكبر الغفاري .الطبعة :الثانية .سنة الطبع .1404 :املطبعة
والناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة .ج 3ص.381
4ـ الحدائق الناضرة؛ الشيخ يوسف البحراني .املطبعة والناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم
املشرفة.ج.23ص5:
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آدم كناية عن بعض الشهوات التي تنشؤ من غلبة الجسمية التي هي من عالم الخلق وهي
فضلة طينة املستنبط من باطنه التي صارت من مادة لخلق حواء فنبه في الحديث على
أنه جهة امللكوت واألمر في الرجال أقوى من جهة امللك والخلق وبالعكس منهما في النساء
فان الظاهر عنوان الباطن وهذا هو السر في هذا النقص في أبدان الرجال باإلضافة إلى
النساء وأسرار هللا ال ينالها إال أهل السر فالتكذيب في كالم املعصومين إنما يرجع إلى ما
فهمه العامة من حمله على الظاهر دون أصل الحديث) (.)1
ويرد عليه :إن هذا القول يستند على امرين:
 .1كون حواء خلقت من فاضل طينة آدم.
 .2قبول كونها خلقت من ضلع آدم مع تأويل الضلع بمعنى فاضل الطينة.
أما األمر األول فان القول به ال يمكن األخذ به على إطالقه ،كما انه ال يوصل إلى
بيان معنى خلق وإحياء نفس حواء؛ ألنه ناظر إلى جنبة الطينة فقط واغفل عن جانب
بث الحياة في الطينة .كما وان صريح القران الكريم يشير إلى أن خلق نفس حواء كان من
نفس ادم .وبالتالي يمكن القول (على نحو االحتمال) :صحيح أن الروايات قالت بذلك
وهي مروية عن أهل البيت (عليه السالم) إال أنها اقص ى ما تثبته أن طينة حواء أخذت
من فاضل طينة آدم املرفوعة إلى السماء األولى .لكنها لم تتكلم عن جانب آخر مهم وهو
كيف بثت الحياة في نفس حواء فهذا الجانب مسكوت عنه في الرواية.
وقد تقدم بيان أن النفس اإلنسانية تكونت من الطينة املرفوعة التي حوت جميع
ما في األرض من ماء وتراب ثم تصورت ثم نفخ فيها من روحه فدبت وحيت ،وهذا ما
ً
حصل في خلق نفس آدم (عليه السالم) .وحواء أيضا مخلوقة من طينة مرفوعة ،لكن
هل أن نفس الروح التي بثت في آدم هي التي بثت فيها الحياة فكان خلقها كخلق آدم
بنحو االستقالل؟ أم بثت فيها الحياة من روح زوجها آدم ؟ فهذا الجانب لم تتعرض له
الرواية أو لنقل انه مسكوت عنه فيها.
1ـ التفسير الصافي؛ الفيض الكاشاني  .تحقيق :صححه وقدم له وعلق عليه العالمة الشيخ حسين األعلمي .سنة الطبع:
رمضان 1416م .املطبعة :مؤسسة الهادي  -قم املقدسة .الناشر :مكتبة الصدر  -طهران .ج .1ص .414وينظر الوافي ـ
ً
الفيض الكاشاني :ج 21ص .22حيث ذكر تأويال آخر يقرب من هذا.
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ً
فالقول بأن حواء خلقت من فاضل طينة آدم ليس تاما على إطالقه وال يثبت كل
املطلوب بل يثبت ً
جزء منه ،فيحتاج إلى تتمة وبيان.
أما األمر الثاني فيرد عليه:
ً
أوال :إن الحكم بصحة الروايات القائلة بأن حواء مخلوقة من ضلع آدم ...إن كان
املراد صحتها السندية ،فكم من رواية صحيحة السند ولكن ال يؤخذ بها من حيث
الداللة إن تعارضت مع الحقائق الدينية أو العلمية.
وان كان املراد صحة داللتها ،فهذا مردود عليهم وذلك ألن داللتها مخالفة لظاهر
ً
القرآن الكريم كما تقدم ،وأيضا مخالفة ملا صح من الروايات التي قالت بكذبها ،ووجود
املعارض لها ( )1ومعه فمن غير الصحيح األخذ بما نهى أهل البيت عن األخذ به .يضاف
إلى ذلك موافقتها للعامة.
ً
ثانيا :إن التأويل هنا مخالف لظاهر الرواية ،وال داعي للركون ملا خالف الظهور.
والتأويل ال يؤخذ به إال مع وجود ما يقوم حجيته ليكون حجة قبال الظهور ،ولم يذكروا
دليال يمكن الركون إليه في تقويم حجية ما ذكروه من تأويل للرواية.
ً
ثالثا :إن هذا القول مخالف بظاهره للقرآن الكريم وملا وافق داللته وصح من
الروايات الصادرة عن العترة.
إن قلت :توجد عندنا روايات عن أهل البيت تقول بما قالت به العامة بأن حواء
خلقت من ضلع آدم .كاملروي "عن أمير املؤمنين (عليه السالم) قال :خلقت حواء من
ً
قصيرا جنب آدم  -والقصيرا هو الضلع األصغر  -وأبدل هللا مكانه لحما" ( .)2وغيره .فقبول
هذا القول لكونه مروي عندنا.
قلت :ليس كل ما بين أيدينا من روايات نحكم بصحته .فكثير منها لم يسلم من
املعارض لها أو انه لم يقم على حجيته ما يستند إليه من قرائن .ويكفي القول أما

1ـ ينظر علل الشرائع ـ الصدوق :ج 1ص.17
2ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 11ص.116

النشأة األوىل ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــ 147

بمخالفتها للقران وملا صح من الروايات التي تعارضها .وإما ملوافقتها العامة ،أو إن اصروا
على قبولها يمكن القول أنها محمولة على التقية ملوافقتها العامة.
يضاف إلى ذلك :إن أضالع الرجل ال نقص فيها ومساوية لعدد أضالع املرأة ،وهذا
ً
ثابت علميا.
ً
فهذه الروايات ال يمكن قبولها إطالقا .ومعه يثبت عدم صحة هذا القول.
ُ
القول الثالث :إن حواء خلقت من جنس آدم أي اإلنسانية .ومن القائلين به:
 .1ناصر مكارم الشيرازي ....( :أن هللا سبحانه خلق زوجة آدم من جنسه أي جنس
البشر) (.)1
 .2السيد الطباطبائي ..( :ظاهر الجملة أعني قوله وخلق منها زوجها أنها بيان لكون
زوجها من نوعها بالتماثل) (.)2
 .3محمد جواد مغنية..( :أي من جنسها هو إنسان وهي أيضا إنسان) (.)3
ً
ويرد عليه :انه لم يضف شيئا ،فمن الواضح أن كالهما إنسان .لكن الكالم كيف
خلقت حواء .فهذا األمر لم يوضحه ولم يستدل عليه أصحاب هذا القول.
فتبين مما تقدم:
إن خلق حواء من آدم متفق عليه في األعم األغلب ،ولكن في كيفية خلق حواء منه
اشتهر بينهم قوالن:

1ـ األمثل في تفسير كتاب هللا املنزل؛ ناصر مكارم الشيرازي .مكتبة أهل البيت االلكترونية .ج 3ص.80
2ـ امليزان في تفسير القرآن؛ الطباطبائي :ج .4ص.136
3ـ التفسير املبين؛ محمد جواد مغنية .الطبعة :الثانية1983 - 1403 .م .املطبعة والناشر :مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي.
ص .97وله قول آخر .ينظر التفسير الكاشف؛ محمد جواد مغنية .الطبعة :الثالثة .املطبعة والناشر :دار العلم للماليين -
بيروت  -لبنان .سنة الطبع :تموز (يوليو) 1980م .ج 2ص.244
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ُ
األول :إنها خلقت من ضلع من أضالع ادم .وهو ما ذهب إليه العامة .وافقهم عليه
بعض الشيعة مع تأويل الروايات.
الثاني :إنها خلقت من فاضل طينة ادم .وهذا ما ذهب إليه أغلب الشيعة.
ُ
ونضيف لهما قول ثالث :إنها خلقت من نفس ادم .وهو القول املختار والذي قام
الدليل عليه.
خلق نفس حواء من نفس آدم:

املختار هو القول بأن نفس حواء خلقت من نفس آدم .ويدل عليه:
ََ
ً
َََ ُ ْ ْ َْ
ُ ُ َ ُ ُ
َ َ َ
س َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها
أوال :قوله تعالى" :يا أيها الناس اتقوا ربكم ال ِّذي خلقكم ِّمن نف ٍَ
َز ْو َج َها َو َبث م ْن ُه َما َج ًاال َكث ًيرا َون َس ًاء َوات ُقوا الل َه الذي َت َس َاء ُلو َن به َو ْاأل ْ َح َام إن الل َه َك َ
ان
ِّر
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ر ِّ
َ َ ْ ُ ْ َ ً ()1
عليكم ر ِّقيبا"  ،فاآلية صريحة وواضحة في أن الكالم عن عالم األنفس وليس عن
الطينة أو األجسام( .خلقكم من نفس واحدة) .فانه بعد بث الروح في الطينة املرفوعة
تكونت نفس آدم (عليه السالم) ومنها أي من نفسه خلقت نفس حواء .فالكالم واضح في
أن الخلق كان نفس من نفس وليس طينة من طينة كما فهمه البعض .وقوله تعالى:
ََ
( َوخل َق ِّم ْن َها َز ْو َج َها) أي من جنسها وبما أن الجنس هناك هو النفس فخلق حواء كان من
نفس آدم.
وقد قال السيد احمد الحسن (عليه السالم) في بيان داللة اآلية على هذا املعنى..( :
ومن ثم إن هللا سبحانه وتعالى خلق نفس حواء (عليها السالم) من نفس آدم (عليه
ََ
َََ ُ
ْ
ُ ُ ْ َ ُ ُ
َ َ َ
س َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها
السالم) ،قال تعالى" :يا أيها الناس اتقوا ربكم ال ِّذي خلقكم ِّمن نف ٍَ
َ َ ُ
ْ
ً َ ً
اءلو َن به َواأل ْ َح َام إن الل َه َك َ
ان
َز ْو َج َها َو َبث ِّم ْن ُه َما ِّر َجاال ك ِّثيرا َو ِّن َساء َوات ُقوا الل َه ال ِّذي تس
ِّ ِّ ر ِّ
ً
َ ُ
َعل ْيك ْم َر ِّقيبا") ( ،)2فالخلق كان في عالم األنفس وخلق نفس من نفس أي حواء من آدم.

1ـ النساء.1 :
2ـ عقائد اإلسالم :ص.268
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َ
ً
َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ ََْ ً َ ُ
ثانيا :قوله تعالى "و ِّمن آيا ِّت ِّه أن خلق لكم ِّمن أنف ِّسكم أزو
اجا ِّلت ْسك ُنوا ِّإل ْي َها َو َج َع َل
َب ْي َن ُك ْم َم َود ًة َو َر ْح َم ًة إن في َذل َك َ َآل َيات ل َق ْوم َي َت َفك ُر َ
ون" ( ،)1وهذه اآلية داللتها صريحة
ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ ٍ
أيضا على أن الكالم عن عالم األنفس .وتضيف اآلية وجود علة نافعة للزوج وزوجته
َ
ً
ُ
َ ُ
ً
نتيجة خلق نفس الزوجة من نفس زوجهاِّ " :لت ْسك ُنوا ِّإل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َنك ْم َم َودة َو َر ْح َمة".
فالسكن إليها ما كان ليأتي لو خلقت الزوجة بنحو االستقالل ،وكذا املودة بينهما
ُ
والرحمة .فاملرأة تهوى زوجها وهو يهواها ألنهما معا زوج مكتمل رغم االختالف بينهما في
بعض األمور الجزئية البسيطة ،فعالقة املودة واملحبة والرأفة والرحمة املتبادلة بينهما
فطرية توجد بوجود النفس وال تحتاج إلى كسب وتعلم .وهذه األمور حصلت نتيجة خلق
نفس حواء من ادم.
قال السيد احمد الحسن (عليه السالم) في بيان ذلك( :لم يخلق هللا نفس حواء
باستقالل كما خلق نفس آدم (عليه السالم) وذلك ليكون بينهم مودة ورحمة فتكون
املودة أو الحب والطاعة موجه من حواء إلى آدم والرحمة موجه من آدم إلى حواء َ"و ِّم ْن
ُ َ
َ
َ
ً
ُ
ً َ ُ
َ ََ َُ
ً
َآيا ِّت ِّه أ ْن خل َق لكم ِّم ْن أ ُنف ِّسك ْم أ ْز َواجا ِّلت ْسك ُنوا ِّإل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َنكم م َودة َو َر ْح َمة ِّإن ِّفي
َذل َك َآل َيات ل َق ْوم َي َت َفك ُر َ
ون") (.)2
ِّ
ٍ ِّ ٍ
ً
ثالثا :وردت عدة روايات تبين أن حواء خلقت من ادم ،فالبد أن يكون فهمنا لها
على أن املراد بها أن نفس حواء خلقت من نفس آدم .وفقا للداللة املأخوذة من اآليات
القرآنية فتكون الروايات موافقة ملنطوق اآليات .ومن تلك الروايات التي البد من حملها
على أن املراد خلق النفس ال الجسم:
(عن أبي بصير عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :سميت املرأة مرأة ألنها خلقت
من املرء يعنى خلقت حواء من آدم) (.)3

1ـ الروم.21 :
2ـ وهم اإللحاد ـ السيد احمد الحسن :ص.144
3ـ تفسير نور الثقلين؛ الشيخ عبد علي بن جمعة العروس ي الحويزي .تصحيح وتعليق :السيد هاشم الرسولي املحالتي.
الطبعة :الرابعة .سنة الطبع 1370 - 1412 :ش .املطبعة :مؤسسة إسماعيليان .الناشر :مؤسسة إسماعيليان للطباعة
والنشر والتوزيع  -قم .ج 1ص.439
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(عن أبي علي الواسطي ،قال :قال أبو عبد هللا (عليه السالم)« :إن هللا خلق آدم
(عليه السالم) من املاء والطين ،فهمة ابن آدم في املاء والطين  ،وإن هللا خلق حواء من
آدم (عليه السالم) ،فهمة النساء في الرجال) (.)1
(عن أبي بصير عن أبي عبد هللا "عليه السالم" قال :سميت حواء حواء ألنها خلقت
من حي ،قال هللا عز وجل ( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) (.)2
فاإلمام الصادق (عليه السالم) هنا يستدل باآلية الكريمة التي تقدم بيان املراد
منها خلق األنفس وان نفس حواء خلقت من نفس ادم ،كما وأن قوله (عليه السالم):
(سميت حواء حواء ألنها خلقت من حي) يتبين منه أن مراده (عليه السالم) أن حواء
خلقت بعد أن بث هللا الحياة في آدم ومن املعلوم كما تقدم بيانه أن الحياة إنما حصلت
لنفس آدم بعد رفع الطينة وبث الروح فيها احتيت وتكونت النفس اإلنسانية ألبينا آدم،
فحواء خلقت بعد حياة آدم يعني من نفس ادم .وبذلك تكون داللة الرواية واضحة على
املطلوب .ومثلها في الداللة روايات أخرى لم نذكرها خشية اإلطالة.
وبذلك يتضح انه من نفس آدم خلقت نفس حواء في عالم الذر.
ويمكن القول :إن هذا القول الذي اخترناه وأثبتناه يثبت جانب خلق نفس حواء
ً
وبث الحياة فيها .فيكون متعرضا للجانب الذي لم تذكره الروايات التي تعرضت لجنبة
أخذ طينة حواء من فاضل طينة آدم .وهللا العالم.

بعد أن خلق هللا تعالى نفس آدم من الطين املرفوع إلى السماء األولى وبث فيها من
روحه فتكونت نفسه ثم من نفس آدم خلق نفس حواء بعد ذلك اخرج هللا ذريتهما وهذا
َََ ُ
ُ
ما دلت عليه اآليات القرآنية كقوله تعالىَ " :يا َأي َها الن ُ
اس ات ُقوا َربك ُم ال ِّذي خلقك ْم ِّم ْن
ََ
ً َ
َ ُ َ
َْ
س َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِّم ْن ُه َما ِّر َجاال ك ِّث ًيرا َو ِّن َس ًاء َوات ُقوا الل َه ال ِّذي ت َس َاءلون ِّب ِّه
نف ٍ

1ـ تفسير العياش ي :ج 1ص.215
2ـ علل الشرائع ـ الصدوق :ج 1ص.16
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َْ
َ َ َ َ ُ
ان َعل ْيك ْم َر ِّق ًيبا" ( .)1فالكالم عن عالم األنفس وذرية آدم وخلق
َواأل ْر َح َام ِّإن الله ك
ْ َ َ َ
نفوسهم ونشرهم فيه ثم دخولهم في االمتحان قال تعالىَ " :وِّإذ أخذ َرب َك ِّمن َب ِّني آدم ِّمن
َ َ
ََ
ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
ُ
َ ْ
ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أن ت ُقولوا َي ْو َم
ظه ِّ
ْ
ُ
َ َ
ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" ( .)2وأخذ الذرية من الظهور بمعنى خلقهم ونشرهم
َ َ
َ ْ
وتفريقهم ،ومن ثم جرى امتحانهم َ ".وأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم" فيه داللة واضحة على أن
اخذ الذرية واالمتحان حصل في عالم األنفس وليس في عالم الدنيا كما فهمه البعض
حينما اشكلوا على عالم الذر.
وقفة مع األقوال في خلق الذرية في الذر:

قدمنا الكالم في اآلية القرآنية اآلنفة الذكر وكونها ظاهرة الداللة على أن الخلق
املراد ذكره فيها متعلق بعالم الذر ألنه خلق أنفس ،ال الخلق في عالم الدنيا .حيث ذكرت
خلق نفس آدم وخلق نفس حواء منها ،ثم منهما أي من نفسيهما حصل خلق وبث الذرية
ومعنى البث هو النشر والخلق والتفريق ،كما ذكر معناه الشيخ الطوس ي حيث قال (بث:
نشر ،يقال :بث هللا الخلق) (( .)3البث تفريق ونشر) ( .)4والنشر والتفريق يقتض ي املعنى
الدفعي أي أن هللا سبحانه خلق جميع أنفس ذرية آدم وحواء منها بنحو النشر والتفريق .
ووحدة سياق اآلية تدل على أن الخلق في عالم األنفس.
وال يوجد ما يدل على أن خلق جميع بني آدم وحواء حصل عن طريق التوالد
ً
والتناسل والتدرج في إخراجهم جيال بعد جيل.
وبعض املفسرين لهذه اآلية تكلموا عن كيفية خلق نفس آدم وكيف خلق هللا منها
حواء؛ وظاهر كالمهم أنهم يعنون الخلق في عالم الذر وينقلون الروايات الدالة على ذلك.
ً
ثم حينما تعرضوا لبيان قوله تعالى (وبث منهما رجاال) يتغير كالمهم وكأنهم فهموا تغير
سياق اآلية إلى الكالم عن الخلق في النشأة املادية الدنيوية .فيذكرون أن الذرية خرجت
بالتوالد والتناسل .وهذا ديدن أغلبهم .ونستعرض أقوال بعضهم في تفسير اآلية املباركة:
1ـ النساء.1 :
2ـ األعراف.172 :
 .3التبيان في تفسير القرآن ـ الطوس ي :ج 3ص.99
4ـ املصدر نفسه :ج 5ص.359
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الشيخ الطبرس ي( :وبث منهما ...أي نشر وفرق من هاتين النفسين على وجه
التناسل) (.)1
واملال فتح هللا الكاشاني...( :نشر من تلك النفس والزوج املخلوقة منها ...وهذا بيان
لكيفية تولدهم منهما ) (.)2
والبيضاوي ...( :بيان لكيفية تولدهم منهما  ،واملعنى ونشر من تلك النفس والزوج
املخلوقة منها بنين وبنات كثيرة) (.)3
ً
وقال به أيضا علي الحائري الطهراني( )4والفيروز آبادي ( )5وغيرهم.
فهذه جملة من أقوالهم إن دلت على ش يء فإنما تدل على أن من صرح بكون خلق
يفرق بين النشأة األولى والدنيا
بني آدم حصل عن طريق التوالد والتناسل .فهو أما لم ِّ
وتصور أن الخلق فيهما بنفس الكيفية .أو توهم كون املراد منها الخلق في عالم الدنيا.
وهذا حال من اقتحم تفسير القرآن برأيه.
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم
ونفس الكالم يأتي في
تفسيرهم لقوله تعالى" :وِّإذ أخذ رب َك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ ْ
َ
َ
َ َْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْست ِّب َرِّبك ْم قالوا بلى ش ِّهدنا أن تقولوا ي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا
ُ
َ َ
كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" (.)6
إن اآلية تتكلم عن بداية خلق ذرية بني آدم فالذرية خلقت بنحو األخذ املباشر من
نفس آدم وبضم البيان املتقدم في اآلية السابقة ( وبث منها) يتبين أن األخذ والبث بنحو
من الخلق والنشر واإليجاد للذرية كان من الزوجين آدم وحواء (عليهما السالم) .وال يوجد
في اآلية ما يدل على أن الذرية أخذت بنحو التوالد والتناسل.
1ـ تفسير مجمع البيان ـ الطبرس ي :ج 3ص.8
2ـ زبدة التفاسير ـ املال فتح هللا الكاشاني :ج 2ص.6
3ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل املعروف بتفسير البيضاوي .ناصر الدين أبي الخير عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي
الشافعي البيضاوي .إعداد وتقديم :محمد عبد الرحمن املرعشلي .الطبعة األولى 1418ه  1998 -م .املطبعة والناشر :دار
إحياء التراث العربي  -مؤسسة التاريخ العربي بيروت -لبنان .ج 2ص.58
4ـ ينظر تفسير مقتنيات الدرر .مير سيد علي الحائري الطهراني .سنة الطبع 1337 :ش .املطبعة :الحيدري بطهران .الناشر:
الشيخ محمد اآلخوندي مدير دار الكتب اإلسالمية .ج 3ص.41
5ـ ينظر تنوير املقباس من تفسير ابن عباس؛ الفيروز آبادي .املطبعة والناشر :دار الكتب العلمية .الناشر ـ لبنان .ص.64
6ـ األعراف.172 :
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ومع داللة حجية ظهور اآلية املباركة على ذلك إال أن املفسرين اختلفوا في بيان
كيفية األخذ في اآلية وذهب اغلبهم إلى انه تم بنحو التوالد .وننقل بعض أقوالهم في
تفسير اآلية املباركة:
السيد الطباطبائي ..( :أن هللا أخرج أوالد آدم لصلبه من صلبه ثم أوالدهم من
أصالبهم ثم أوالد أوالدهم من أصالب أوالدهم حتى ينتهي إلى آخرهم نظير ما يجري عليه
األمر في هذه النشأة الدنيوية التي هي نشأة التوالد والتناسل) (.)1
محمد صالح املازندراني ..( :املراد بأخذ الذرية من ظهورهم أخرجهم من أصالبهم
نسال بعد نسل) (.)2
والشيخ الطبرس ي ..( :إن املراد باآلية أن هللا سبحانه أخرج بني آدم من أصالب
آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ،ثم رقاهم درجة بعد درجة وعلقة ثم مضغة ثم أنشأ كال منهم
بشرا سويا.)3( )..
والواحدي( :خرج هللا تعالى ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد
األبناء من اآلباء وجميع ذلك أخرجه من صلب آدم مثل الذر) (.)4
وكذا فتح هللا الكاشاني ( )5والسمرقندي ( )6والبيضاوي ( )7وغيرهم.

1ـ امليزان في تفسير القران :ج 8ص.327
2ـ شرح أصول الكافي ـ محمد صالح املازندراني :ج 8ص.17
3ـ تفسير مجمع البيان ـ الطبرس ي :ج 4ص.291
4ـ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير الواحدي)؛ الواحدي النيسابوري .تحقيق :صفوان عدنان داوودي .الطبعة :األولى.
سنة الطبع  .1415 :املطبعة :دمشق ,بيروت  -دار القلم ,الدار الشامية .الناشر :دار القلم  ,الدار الشامية .ج 1ص.420
5ـ ينظر زبدة التفاسير ـ املال فتح هللا الكاشاني .ج 2ص .622ومثله في القول :التفسير الصافي .املولى محسن امللقب ب " الفيض
الكاشاني" .تحقيق :صححه وقدم له وعلق عليه العالمة الشيخ حسين األعلمي .الطبعة :الثانية .سنة الطبع :رمضان
 1374 - 1416ش .املطبعة :مؤسسة الهادي  -قم املقدسة .الناشر :مكتبة الصدر  -طهران .ج 2ص .250ومثله :تفسير
غريب القرآن .الشيخ فخر الدين الطريحي .تحقيق وتعليق :محمد كاظم الطريحي .املطبعة والناشر :انتشارات زاهدي  -قم.
ص.217
6ـ ينظر تفسير السمرقندي؛ أبو الليث السمرقندي .تحقيق :د .محمود مطرجي .املطبعة :بيروت  -دار الفكر .الناشر :دار الفكر
ج 1ص.578
ي
7ـ ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاو  :ج 3ص.41
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ويتضح من كلماتهم في تفسير اآليتين انهم يقولون :إن خلق ذرية آدم وحواء في عالم
الذر كان بنحو التوالد والتناسل ،أو بالنحو الذي يحصل فيه التكاثر في عالم الدنيا.
ويرد عليه:
إن أصحاب هذا القول قد حصل عندهم خلط ولم يفرقوا بين النشأتين األولى
والدنيا ،وبين إخراج ذرية آدم فيهما ،وبين القوانين الحاكمة على كل نشأة منهما .وهذا
الخلط نتج عنه أن حملوا النصوص التي تعرضت لذكر إخراج ذرية آدم على أن املراد
منها ما يتعلق بالنشأة الدنيا ،ومن يراجع كالمهم في تفسير اآليات التي ذكرناها في املقام
يجد انهم بعد ذكر إخراج ذرية آدم أو بثهم منه وزوجه وطريقة تفسيرهم ،يرى انهم
عطفوا عليه كالمهم عن طريقة زواج أبناء آدم األرض ي وهل انهم تزوجوا أخواتهم أم
نزلت لهم حوريات من الجنة أم غير ذلك .وهذا يبين للباحث أن االشتباه والخلط في
الفهم حاصل عندهم.
املبينة لآليات التي تكلمت عن
لكن نجد النصوص القرآنية والروائية الصحيحة ِّ
خلق الذرية في السماء األولى وعالم الذر ال يوجد فيها ذكر للتزاوج والتناسل لبني آدم
وإخراجهم جيال بعد جيل  .بل تجد ذكر إخراج الذرية وبثها ونشرها من آدم وحواء،
فنفوس ذريته بثت وخلقت وجعلت من نفسه ونفس زوجته.
وفي آية العهد يحتمل (وهللا العالم) أن مفردة (ظهورهم) قد تعني جعلهم شيئا في
السماء األولى بعد أن لم يكن لهم وجود فيها وال شيئية ،فأخذ ربهم من شيئيتهم ذريتهم.
فالذرية هي عقب الشيئية ،وال ذر بال شيئية .وهذا دال على أن الحدث واقع في غير هذا
العالم املادي املحكوم بالزمان واملكان وقوانين تحده ،ولو كان في هذا العالم نحتاج إلى
دليل على حشر الخلق منذ الزمن املاض ي والحاضر واملستقبل كلهم في يوم أرض ي واحد
وامتحانهم فيه ،وهذا محال في هذا العالم ألنه يناقض مواصفات الزمن فيه ،فاليوم هنا
محكوم بتعاقب الليل والنهار ،وهو غير ممتد ،في حين أن اليوم في العوالم األخرى له
ً
امتدادات بحسبها ،لذلك يسمى يوما ولكنه ليس اليوم األرض ي.

النشأة األوىل ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ـــــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 155

والنص القرآني ليس فيه ادنى إشارة إلى كون إخراج الذرية كان بنحو التوالد
والتناسل الدنيوي ،وبالتالي فال يمكن حمل ما ورد في بيان عالم الذر على ما هو دنيوي
ملجرد فهم الداللة العرفية للنص.
فهذه اآلراء التفسيرية للخلق في الذر منقوضة كونها اعتمدت النظر إلى األلفاظ
ودالالتها العرفية عندهم ،ولم ينظروا إلى أن القرآن كان صريحا في استعمال مفردة (بث
منهما) في اآلية ،ولم يستعمل مثال (ولد منهما) أو ما يشير إلى عملية التناسل دنيويا وكونها
عينها حصلت في الذر.
وهذا الفهم (فهم املفسرين) للنص فيه بيان واضح على عدم قدرة الناس على فهم
عالم الذر من دون أن يتلقوا هذا األمر من املعلم اإللهي املكلف ببيان القرآن ،والذي
تبعد عقول الرجال عن إصابة معانيه وتفسيره.
َ ْ َْ َ َْ ُ
َ َُ َ
ف فيه ْاث َنان إال َوله َأ ْ
ص .ل ِّفي
(قال أبو ع ْب ِّد الله (عليه السالم) :ما ِّمن أم ٍر يخت ِّل ِّ
ِّ ِّ
َ
َ َ َ ْ َ َُْ ُ ُ ُ ُ
الر َج ِّال) (.)1
ِّكت ِّ
اب الله عز وجل ول ِّكن ال تبلغه عقول ِّ
فال يمكن قبول تفسيرهم لكيفية إخراج الذرية في عالم الذر بنحو التناسل
والتناكح واألنساب والترتب جيال بعد جيل ،فكالمهم يتناسب مع وجود آدم األرض ي
وذريته في عالم الدنيا وال يتناسب مع عالم األنفس في النشأة األولى.
وبذلك يتضح أن ما تقدم ذكره من نصوص قرآنية املراد منها إثبات أن خلق الذرية
في عالم األنفس ،كان بنحو البث والنشر الدفعي في نشأة أولى لها قوانينها وأحكامها
الخاصة .وقد احكم تفسيرها أهل الذكر (عليهم السالم) وبينوا أن املراد منها الخلق في
عالم الذر السابق للخلق في عالم الدنيا.
(..عن أبي عبد هللا عليه السالم قوله تعالى" :وإذ أخذ ربك من بني آدم من
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى" إلى آخر اآلية قال :أخرج

1ـ الكافي؛ الكليني :ج 1ص.60
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هللا من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه وأراهم نفسه ،ولوال
ذلك لم يعرف أحد ربه.)1( )...
ْ َ َ َ
(..عن زرارة قال سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن قوله تعالىَ " :وِّإذ أخذ َرب َك
ُ َ ُ َ َ َ َ
ََ
ُ
َ ْ
َ َْ
ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن
ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ
ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين} قال :اخرج هللا من ظهر آدم ذريته إلى يوم
القيامة فخرجوا وهم كالذر فعرفهم نفسه وأراهم نفسه ولوال ذلك ما عرف أحد ربه
ُ ْ
َ َ َ ْ َْ َ َ ُ
ْ ََ َ
ََ ْ ََْ
ض ل َي ُقولن الل ُه ق ِّل ال َح ْم ُد ِّلل ِّه
ات واألر
وذلك قوله تعالى{ :ول ِّئن َسألت ُه ْم َمن خلق السماو ِّ
ََْ َ َ َ
َب ْل أكث ُر ُه ْم ال َي ْعل ُمون") (.)2
وفي أخبار العامة ما يدل على هذا املعنى:
(..عن ابن عباس في قوله { وإذ أخذ ربك من بني آدم  .}. .قال :خلق هللا آدم وأخذ
ميثاقه أنه ربه ،وكتب أجله ورزقه ومصيبته ،ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ
مواثيقهم أنه ربهم ،وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم) (.)3
(..عن ابن عباس في قوله {وإذ أخذ ربك من بني آدم  }...اآلية .قال :ملا خلق هللا آدم
أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر ،ثم سماهم بأسمائهم.)4( )...
وهذه النصوص وغيرها الكثير صريحة الداللة على أن إخراجهم كالذر فيه بيان
واضح على وجودهم جميعا بعد اإلخراج بالوجود الدفعي ،وكونهم ذر فيه إشارة إلى
كثرتهم وانتشارهم ،وهذا ليس فيه ادنى إشارة إلى تناسل األجيال وتزاوجها هناك
وخروجهم بالتدريج كما في عالم الدنيا .فالخلق في عالم الذر خلق أنفس جرى وفق
النظام والقانون الخاص بذاك العالم وال يقاس على عالم الدنيا التي جرى فيها نظام
التناكح والتناسل واألنساب فلكل عالم نظامه الذي يسير عليه وقانون يحكمه.

1ـ تفسير فرات الكوفي ـ فرات بن إبراهيم الكوفي .تحقيق :محمد الكاظم .الطبعة :األولى .سنة الطبع 1990 - 1410 :م.
الناشر :مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي – طهران .ص.149
2ـ الفصول املهمة في أصول األئمة؛ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي :ج 1ص.423
3ـ الدر املنثور في التأويل باملأثور .السيوطي :ج 3ص.598
4ـ املصدر نفسه :ج 3ص.598
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فاآليات والروايات ال توافق فهم املفسرين كما تبين ذلك من مما تقدم ،وانها
تتكلم عن آدم وذريته في عالم األنفس وليس في عالم الدنيا .والفرق بين العاملين واضح
العاملين بتفسيره؛
ملن تدبر واتبع الحق الذي نطق به الكتاب الحكيم وبينه أهل الذكر ِّ
محمد وآل محمد (عليهم السالم).
عالقة ذرية آدم بالطينة المرفوعة

تقدم الكالم عن أن بداية خلق النفس اإلنسانية كانت من الطينة املرفوعة من
األرض إلى السماء األولى وهذه الطينة حوت جميع ما في األرض من أنواع التراب واملاء وان
الرفع بمعنى التجلي والعود إلى املبدأ واالقتراب من املصدر ،وليس بمعنى التجافي .وان
رفع الطينة إلى السماء األولى كان لسببين متالزمين:
السبب األول :إن الجسم املادي الدنيوي غير متقوم بنفسه الن املادة ليس لها حظ
من الوجود إال قابليتها للوجود ولكي يوجد البد أن تبث فيه الحياة ،ولكي تبث فيه الحياة
البد من نفخ الروح فيه .فالروح هي التي تدير الجسد وتدبر أمره .ولكن الروح والجسم
من عاملين مختلفين فالروح من العالم امللكوتي ووجودها في السماء الثانية وهي من عالم
مجرد من املادة ،والجسم اإلنساني من املادة ووجوده في عالم الدنيا .إذن ،ال يمكن بث
الروح في الجسم مباشرة لقصور في القابل ال في الفاعل.
ومن هنا البد من وجود واسطة بين الروح والجسم تكون قابلة الن تبث فيها الحياة
من الروح وقابلة لالتصال بالبدن املادي وهي النفس اإلنسانية.
ولكي تخلق النفس اإلنسانية تحتاج إلى رفع طينة من األرض إلى السماء األولى
املثالية ثم تنفخ فيها الروح ومن هنا تعلم أن النفس اإلنسانية خلقت من تركيب طينة
مرفوعة نفخت فيها الروح.
كما أن بين السماء امللكوتية وعالم الدنيا عدة عوالم وبتعبير تسامحي لنقل مراتب
فلكي تتمكن الروح من االتصال بالبدن البد أن تمر من خالل تلك العوالم فكان لرفع
الطينة الدور املهم في أن تمر أثناء اقترابها من مصدرها بجميع تلك العوالم التي تقع بين
عالمي امللك وامللكوت فيكون لها وجود متسلسل بين جميع تلك املراتب فتتمكن من
الحركة فيها وفق الحدود املرسومة لها.
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وبذلك تبين أن سبب رفع الطينة إلى السماء األولى كي تنفخ فيها الروح لتخلق
النفس ،والنفس هي التي تدير الجسم املادي لإلنسان في هذا العالم مرورا بالعوالم
الواقعة بينهما فكان البد من رفع الطينة.
السبب الثاني :إن اإلنسان األرض ي كي يعيش في األرض ويتكاثر يحتاج إلى قوة
وشهوة بها يأكل ويشرب ويتكاثر ويتمكن من العيش في أي بقعة من األرض ويهيمن عليها،
وهذه الشهوة من طبائع الجسم املادي ووجودها في عالم الدنيا ،فلكي تكون هذه
الشهوات في مصدر بث الحياة واستمراريتها في النوع اإلنساني واملصدر هو النفس ،فالبد
من جعلها في النفس حين خلقها فصار البد من رفع الطينة من عالم املادة إلى السماء
األولى وعالم خلق األنفس.
فمن املاء والتراب املرفوع ُ
صب جسد آدم املثالي اللطيف في السماء األولى ُوو ِّضع
في الجنة امللكوتية وجعلت فيه الطبائع والشهوات.ثم نفخ هللا فيه من روحه فتكونت
النفس اإلنسانية ألبينا آدم (عليه السالم) ثم من نفسه تكونت نفس زوجته ومنهما بث
هللا بنيهما.
وعالقة الطينة بالنفس ال تقتصر على أبينا آدم فقط ،بل تشمله وزوجته وجميع
ذريته من دون فرق بينهم ،فما دام لهم أبدان تديرها األرواح عن طريق األنفس فهذا
ً
ً
يعني أن لهم انفسا وللطينة دخل في خلق كل نفس إنسانية كما تقدم بيان ذلك مفصال.
وللطينة تأثير على النفس وهذا التأثير راجع الختيار اإلنسان من حيث اإليمان أو
الكفر ،واإلقرار بالوالية أو إنكارها ،وارتكاب املعاص ي واجتنابها .والطبائع والشهوات
وغيرها من األمور التي تتعلق بحياة اإلنسان .ويمكن القول انه بحسب اختيار النفس
ً
املعلوم مسبقا قبل خلقها فكان لهذا االختيار دخل في تحديد نوع الطينة املرفوعة التي
تخلق النفس منها فلالختيار الدور األساس في تحديد الطينة التي يصب منها قالبها
النفس ي.
وهذا ما صرحت به الكثير من الروايات الواردة في بيان عالقة الطينة بالنفس
اإلنسانية .وان األنبياء واألئمة (عليهم السالم) خلقوا من اطهر وأطيب طينة وخلق
املؤمنون من فاضلها أو من طينة دونها في الفضل ،بينما الكافر خلق من اردى طينة
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وخلق أشياعه من طينة من سنخها أو من دونها ،وان لخلق الطينة الدور في مسألة
الطاعة واملعصية وحسن األفعال وقبحها وكيف يصدر الحسن من الكافر والقبيح من
املؤمن وتفاصيل أخرى كثيرة في حياة اإلنسان على هذه األرض متعلقة بمسألة خلق
النفس من الطين في عالم الذر.
َ َ ََ
َ
(..ع ْن َعلي ْبن ْال ُح َس ْين ع َق َ
وجل خل َق الن ِّب ِّي َين ِّم ْن ِّط َين ِّة ِّع ِّل ِّي َين
الِّ :إن الله عز
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َْ َ
ُُ َُ ْ َْ َ َُ ْ َ
ُْْ
وب ْاملُ ْؤمن َين م ْن ت ْل َك الط َينة َ
وخ َل َق ُق ُل َ
وج َع َل خل َق أ ْب َد ِّان املؤ ِّم ِّن َين ِّم ْن
قلوبهم وأبدانهم
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ُُ َُ ْ َْ َ َُ ْ َ َ َ َ
ََْ َ ْ َ َ
ُ َ َ ََ َ ُْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
الطينتي ِّن  -ف ِّمن هذا
دو ِّن ذ ِّلك وخلق الكفار ِّمن ِّطين ِّة ِّس ِّج ٍين قلوبهم وأبدانهم فخلط بين ِّ
ََ
َيل ُد ْاملُ ْؤم ُن ْال َكاف َر َويل ُد ْال َكاف ُر ْاملُ ْؤم َن وم ْن َه ُاه َنا ُيص ُ ْ ُ ْ ُ
وم ْن َه ُاه َنا ُيص ُ
يب
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يب املؤ ِّمن الس ِّيئة ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ ُ
َ َ ُ ُ ْ ُُ ُ ْ َ َ َ
ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُْْ َ َ
ُ
الكا ِّفر الحسنة فقلوب املؤ ِّم ِّنين ت ِّحن ِّإلى ما خ ِّلقوا ِّمنه وقلوب الكا ِّف ِّرين ت ِّحن ِّإلى ما خ ِّلقوا
ِّم ْنه) (.)1
ْ
ََ
َ َ َ َ ُْْ
(َ ..ع ْن َأبي َع ْب ِّد الله ع َق َ
وجل خل َق املؤ ِّم َن ِّم ْن ِّط َين ِّة ال َجن ِّة وخل َق
الِّ :إن الله عز
ِّ
َ َ َ َ
َ َ َ ََ
َْ َْ ً َ
َْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
الكا ِّف َر ِّم ْن ِّط َين ِّة الن ِّار وقال ِّإذا أراد الله عز وجل ِّبعب ٍد خيرا طيب روحه وجسده فال
ال َ
َي ْس َم ُع َش ْي ًئا ِّم َن ْال َخ ْير إال َع َر َفه َوال َي ْس َم ُع َش ْي ًئا ِّم َن ْاملُ ْن َكر إال َأ ْن َك َره َق َ
وس ِّم ْع ُته َي ُقو ُل
ِّ ِّ
َ ِّ ِّ َ
ُْْ ُ ْ ْ
َ ُ َ َ َْ ُ َ .
َ
َ
األ ْنب َي َاء ُه ْم م ْن َ
َ
ص ْف َو ِّت َها ُهمُ
الطينات ثالث ِّطينة األن ِّبي ِّاء واملؤ ِّمن ِّمن ِّتلك ِّ
ِّ
ِّ
الطين ِّة ِّإال أن ِّ
َ ْ ُ َُ ْ َ ُُْ ْ ْ
واملُ ْؤم ُنو َن ْال َف ْر ُع م ْن طين َالزب َك َذل َك َال ُي َفر ُق الله َعز َ
وجل َب ْي َن ُهمْ
األصل ولهم فضلهم
ِّ ِّ ٍ ِّ ٍ ِّ
ِّ
ِّ
َ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ
َ ْ َ َ َُ
َْ َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
اب ال
وبين ِّشيع ِّت ِّهم وقال ِّطينة الن ِّ
اص ِّب ِّمن حم ٍأ مسنو ٍن وأما املستضعفون ف ِّمن تر ٍ
َْ َ ُ
َي َت َحو ُل ُم ْؤم .ن َع ْن إ َيمانه َوال َناص .ب َع ْن َن ْ
ص ِّبه ِّولله امل ِّشيئة ِّف ِّيه ْم) (.)2
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ َ َََ
(َ ..ع ْن َأبي َح ْم َز َة الث َمالي َق َ
وعز خلق َنا ِّم ْن
ال َس ِّم ْع ُت أ َبا َج ْع َف ٍر ع َي ُقو ُلِّ :إن الله جل
ِّ ِّ
َ َ
َ ِّ َ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َُ ْ ْ ُ ن َ َ ُ
َ
َ
وق ُل ُوب ُهمْ
َ
أ ْعلى ِّع ِّل ِّيين وخلق قلوب ِّشيع ِّتنا ِّمما خلقنا ِّمنه وخلق أبدانهم ِّمن دو ِّ ذ ِّلك
َ َ َ
ُ ََ
ََ َ
ُ
َ َ ُ َ
تاب األ ْبر ِّار ل ِّفي ِّع ِّل ِّي َين
اآلية "كال ِّإن ِّك
َت ْه ِّوي ِّإل ْي َنا ألن َها خ ِّلق ْت ِّمما خ ِّل ْق َنا ِّم ْنه ثم تال َه ِّذه
َُْ َ َ َ
َ
َ
ْ . َُْ .
َ
وما َأ ْد َ
وخ َل َق ُق ُل َ
وب
وم َيش َه ُده املقرُبون" وخل َق َع ُدونا ِّم ْن ِّس ِّج ٍين
اك ما ِّع ِّليون ِّكتاب مرق
ر
َ َ َ ُ ْ ْ َْ َ َُ ْ ْ ُ ن َ َ َ ُ ُ ُُ ْ َْ ي َْ ْ َ َ ُ َ
ْ
ش َ
يع ِّت ِّه ْم ِّمما خلقهم ِّمنه وأبدانهم ِّمن دو ِّ ذ ِّلك فقلوبهم ته ِّو ِّإلي ِّهم ألنها خ ِّلقت ِّمما
ِّ
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الفجار َلفي سجين وما َأ ْد َ
تاب ُ
ُخل ُقوا م ْنه ُثم َت َال َهذه َ
اآلي َةَ " :كال إن ِّك َ
اك ما ِّسج .ين ِّك .
تاب
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ
َ ُْ َ ُْ َ َْ . َْ .
َ ()1
مرقوم ويل يوم ِّئ ٍذ ِّللمك ِّذ ِّبين") .
والروايات في بيان هذا املعنى كثيرة منقولة بطرق كثيرة وأسانيد وفيرة تواتر معناها
ً
ً
ومضمونها .وقد نقلنا سابقا بعضا منها.
ولتوضيح معنى ما ورد فيها أقول :ذكرنا سابقا أن الطينة املرفوعة من األرض إلى
السماء األولى حوت جميع ما في األرض من أنواع التراب واملاء ثم خلط التراب واملاء
فامتزجت جميع األنواع فكانت الطينة املرفوعة مزيج مختلط فيه جميع عناصر التراب
واملاء وأنواعهما إذ فيها الطينة الطيبة والطينة السبخة ،واملاء العذب واملالح األجاج ...
الخ .وعلى أساس هذا االختالف صار اختالف األلوان والطبائع والشهوات والرغائب وسائر
املتعلقات املادية الدنيوية ،هذا من جانب .ومن جانب آخر صار اختالف درجات اإليمان
والكفر واإلقرار واإلنكار والتسليم والجحود وارتكاب املحارم واجتنابها وعمل الحسن
والقبيح وسائر ما يتعلق بالعوالم العلوية ودرجات الرقي والتسافل فيها وما يتعلق بحياة
اإلنسان املستقبلية في العوالم االخروية .ومن هذا يتضح بأن للطينة الدور في خلق
النفس وما يترتب على ذلك من االمتحان ونتائجه التي تحدد دور اإلنسان في وجوده في
عالم الذر وفي الدنيا وعاقبته في العوالم االخروية ودرجات الرقي والتسافل فيها.
ثم إن معنى الرفع تقدم بيانه بأنه رفع تجلي بمعنى العود إلى املبدأ والرجوع إلى
املصدر وللتوضيح اكثر أقول :إن الرجوع إلى املصدر ال يعني العود إلى السماء األولى فقط
التي فيها عالم الذر .بل يتعدى ذلك ليكون الرجوع إلى املصدر والرفع إلى السماوات التي
فوقها حتى السماء السابعة فشمل الرفع واخذ الطينة من األرض املرور بجميع
السماوات السبع وجميع األرضين السبع من األرض األولى وما دونها نزوال إلى األرض
السابعة ،وهذا يعني أن الطينة املرفوعة مثلت كل ما في األرضين وعادت إلى كل مبدأ
ومصدر له عالقة بها ودور في خلقها وإيجادها.
ال إن الله َعز َ
وجل َملا َأ َر َاد َأ ْن َي ْخ ُل َق آدم ع َب َع َث َج ْب َرِّئ َ
(َ ..ع ْن َأبي َع ْب ِّد الله ع َق َ
يل ع
ِّ
ِّ
ض ًة َب َل َغ ْت َق ْب َ
ض ب َيمينه َق ْب َ
في َأول َس َ
ض ُته م َن الس َم ِّاء السابعةَ
اع ٍة م ْن َي ْوم ْال ُج ُم َعة َف َقبَ
َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
1ـ املصدر نفسه.
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َ
َ
ْ ْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َْ ً َ َ َ َ ْ َ ً ُ ْ
ض الس ِّاب َع ِّة ال ُعل َيا
ِّإلى الس َم ِّاء الدنيا وأخذ ِّمن ك ِّل سم ٍاء تربة وقبض قب
ضة أخ َرى ِّم َن األ ْر
ِّ
ََ
َ َ
َ َ َ َ َ ََْ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ
األ ْرض الساب َعة ْال ُق ْ
ضة األولى ِّب َي ِّمي ِّنه
ص َوى فأ َم َر الله عز وجل ك ِّلمته فأمسك القب
ِّإلى
ِّ ِّ
ِّ
ُ
ْ
َ َََ
َ
َ َ َْ ً
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ً
ْ
َ
َ
َ
َ
ات ذروا
ومن السماو ِّ
والق ْبضة األخ َرى ِّب ِّشم ِّاله ففلق ِّ
ض ذروا ِّ
الطين ِّفلقت َي ِّن فذرا ِّمن األر ِّ
َ ُْْ َ
ْ َ
ُ
َ
َْ َ ُ ْ َ ُ
ََ َ
والص ِّد ُيقون واملؤ ِّم ُنون والس َع َد ُاء َوم ْن
فقال ِّلل ِّذي ِّبي ِّمي ِّنه ِّمنك الرس ُل واألن ِّبياء واألو ِّصياء ِّ
ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ُ ُ َ َ ََ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
وق َ
ون واملُ ْش ِّركو َن
ال ِّلل ِّذي ِّب ِّش َم ِّاله ِّمنك الجبار
أ ِّريد كرامته فوجب لهم ما قال كما قال
َْ
ْ ََ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ ُ َ ْ ُ ُ ََ َ
َ
وشقوته فوجب لهم ما قال كما قال ثم ِّإن
والكا ِّف ُرون والطو ِّ
اغيت ومن أ ِّريد هوانه ِّ
َ ْ
ْ
َ َ
ََْ ُ ََ َ ً َ َ َ ْ ُ
فال ُق ال َح ِّب والنوى" فال َحب
الطينتي ِّن خ ِّلطتا ج ِّميعا وذ ِّلك قول الله عز وجل " ِّإن هللا ِّ
ِّ
ين الذ َ
ط َين ُة ْاملُ ْؤمن َين التي َأ ْل َقى الله َع َل ْي َها َم َحب َته والن َوى ط َين ُة ْال َكافر َ
ين َن َأ ْوا َع ْن ُكل َخيرْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ِّ ِّ
ْ َ ْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ
وجل ُي ْخر ُج ْالحيَ
ال الله َعز َ
َ
ُ
َ
وق َ
َ
ِّوإنما س ِّمي النوى ِّمن أج ِّل أنه نأى عن ك ِّل خي ٍر وتباعد عنه
َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ِّ ْ
ُ ْ ُ َْ
َ َْ
واملَيتُ
َ ْ َ َ ْ َ ُْْ ُ
ِّمن امل ِّي ِّت ومخ ِّرج امل ِّي ِّت ِّمن الح ِّي فالحي املؤ ِّمن ال ِّذي تخرج ِّطينته ِّمن ِّطين ِّة الكا ِّف ِّر ِّ
ْ
َْ
َْ
َْ
ْ
ْ
ُْْ َ ْ ُْْ
ال ِّذي َيخ ُر ُج ِّم َن ال َح ِّي ُه َو الكا ِّف ُر ال ِّذي َيخ ُر ُج ِّم ْن ِّط َين ِّة املؤ ِّم ِّن فال َحي املؤ ِّم ُن وامل ِّي ُت الكا ِّف ُر
ً ََ
َ
ََ َ ُ ْ َ َ َ
أوم ْن َ
وذل َك َق ْو ُله َعز َ
وجلَ " :
ان َم ْوته اخ ِّتالط ِّطين ِّته َم َع ِّط َين ِّة
كان َم ْيتا فأ ْح َي ْيناه" فك
ِّ
َ
َ َ
ْ
َ َ ُْْ
ْال َكافر َوك َ
ان َح َي ُاته ح َين َفر َق الله َعز َ
وجل املؤ ِّم َن
وجل َب ْي َن ُه َما ِّبك ِّل َم ِّته كذ ِّل َك ُيخ ِّر ُج الله عز
ِّ
ِّ ِّ
في ْامل َيالد م َن الظ ْل َمة َب ْع َد ُد ُخوله ف َيها إ َلى النور ُوي ْخر ُج ْال َكاف َر م َن النور إ َلى الظ ْل َمة َب ْعدَ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
َْ ْ ُ ََ ْ
َ َ َ ُْ
ُ ُ
َ
ْ
َ ()1
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ى
ور وذ ِّلك قوله عز وجلِّ " :لين ِّذر من كان حيا وي ِّحق القول على الكا ِّف ِّرين") .
دخ ِّوله ِّإلى الن ِّ
فمن هذه الرواية والروايات األخرى التي وردت بنفس املعنى يتضح أن الطينة
املرفوعة حوت جميع ما في األرضين السبع وعند رفعها ورجوعها إلى مبدأها رجعت إلى
كل مبدأ ومصدر لها في كل سماء من السماوات السبع  .وفي هذا بيان ملعنى الروايات التي
ذكرت أن طينة أهل البيت (عليهم السالم) أخذت من تحت العرش أو من عليين أو من
السماء السابعة أو من الجنة على اختالف األلفاظ الواردة في الروايات .فمعناه أن
طينتهم كانت من أعلى مبدأ رفعت له الطينة فكانت افضلها واشرفها وأطيبها ،ومن
فاضلها أو من دونها خلق هللا شيعتهم .
وان الكافر خلق من طينة من سجين أو من النار أو من حمأ مسنون على اختالف
األلفاظ الواردة في بيان اصل طينته .معناه طينتهم أخذت من اسفل ارض وأسبخها
وأدونها .ومن فاضلها أو من دونها خلق أولياؤه .فقلوب كل منهم تحن إلى بعض والى ما
خلقوا منه.
1ـ الكافي للكليني :ج 2ص.6
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(عن علي بن الحسين عليه السالم أنه قال قد اخذ هللا ميثاق شيعتنا معنا على
واليتنا ال يزيدون وال ينقصون أن هللا خلقنا من طينة عليين وخلق شيعتنا من طينة
أسفل من ذلك وخلق عدونا من طينة سجين وخلق أوليائهم من طينة أسفل من
ذلك)(.)1
(عن أبي عبد هللا عليه الصالة والسالم قال إن هللا عز وجل خلقنا من عليين
وخلق محبينا من دون ما خلقنا منه وخلق عدونا من سجين وخلق محبيهم مما خلقهم
منه فلذلك يهوى كل إلى كل) (.)2
(عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :إن هللا عز وجل خلق محمدا صلى هللا عليه
وآله وعترته من طينة العرش فال ينقص منهم واحد وال يزيد منهم واحد) (.)3
(عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :إن هللا خلق املؤمن من طينة الجنة ،وخلق
الكافر من طينة النار) (.)4
هكذا إذن تكلمت النصوص عن رفع الطينة ومقاماتها وكيفية أخذها من مصدرها
ورجوعها في الرفع إلى مبدئها وخلق األنفس منها.
بهذا البيان يتضح انه ال تعارض بين الروايات التي تكلمت عن رفع الطينة وعودها
إلى اصلها وما يتعلق بطينة األنبياء وشيعتهم وكون طينتهم من الجنة .والكافرين
وأشياعهم وكون طينتهم من النار .فهذا باعتبار عود الطينة إلى مصدرها الذي أخذت
منه .وأما الروايات التي ذكرت اخذ الطينة من تراب األرض وماءها فهي تتكلم عن الطينة
قبل رفعها وعودها إلى مبدأها .وكالهما صحيح وواضح الداللة .فال تعارض وال اختالف
بين الروايات التي تكلمت عن الخلق من الطينة املرفوعة في عالم الذر .ومن توهم وجود
تعارض بينها فإنما التعارض في ذهنه القاصر عن فهم الحقيقة وإدراكها .ومن توهم
تشابه الروايات فإنما تشابهت على من يجهلها.

1ـ بصائر الدرجات ـ الصفار :ص.38
2ـ املصدر نفسه :ص.36
3ـ املصدر نفسه :ص.38
4ـ الفصول املهمة ـ الحر العاملي :ج 1ص.419
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اختالط طينة المؤمن والكافر:

بقي ش يء يحتاج إلى بيان وهو مسألة امتزاج واختالط طينة املؤمن والكافر املذكورة
في النصوص التي تعرضت لبيان بداية خلق اإلنسان من الطينة املرفوعة.
َ
َ َ َ
ْ َْ
ْ َ َ
ُ َ َ
َ
اس ك ْيف ْاب ِّت َد ُاء الخل ِّق َما اخ َتلف
ال :ل ْو َع ِّل َم الن
(َ ..ع ْن ُز َر َارة َع ْن أ ِّبي َج ْع َف ٍر ع ق
َ
ْ ً َ ُْ
َ َ َْ َ َْ َ ُْ َ ْ َْ َ َ َ ُ
ْ
ال ك ْن َم ًاء َعذبا أخل ْق ِّم ْن َك َجن ِّتي وأ ْه َل
اث َن ِّان ِّإن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق ق
ُ َ
َ
ُ ْ ً ُ ً َ ُْ
َ
َ
َ َ
َ
َط َ
اع ِّتي وك ْن ِّملحا أ َجاجا أخل ْق ِّم ْن َك ن ِّاري وأ ْه َل َم ْع ِّص َي ِّتي ثم أ َم َر ُه َما ف ْامت َز َجا ف ِّم ْن ذ ِّل َك
َْ
ْ َ ُْْ
ُْْ
َ
ص َار َي ِّل ُد املؤ ِّم ُن الكا ِّف َر والكا ِّف ُر املؤ ِّم َن .)1( )..
فليس كل املؤمنين خلقوا من طينة خالصة من الشوائب ولم تسلم من االختالط
بطينة الكافر وال كل كافر خلق من طينة خبيثة خالية من لطائف الطينة الطيبة .فاألعم
الغالب نال نصيبا من طينة اآلخر وهذا ما حصل عند اختالط الطينة وامتزاجها .وهذا
ً
االختالط ولد أثارا كثيرة على حياتهم وسيرهم في دنيا االمتحان .منها إن املؤمن يولد من
الكافر والكافر من املؤمن .وان األعمال الحسنة تصدر من الكافر والسيئة من املؤمن .وان
ُ
الكافر يصنع املعروف واملؤمن يصنع املنكر .وخلق كريم يتخلق به الكافر واملؤمن يتخلق
بخلق مذموم .وهكذا فصارت بعض املساوئ تصدر من املؤمنين وبعض املحاسن تصدر
من الكافرين رغم أن ما يصدر من كل منهما ليس من سنخه وال يتناسب مع مبدأه
باإليمان أو الكفر .ومن هنا تجد أن النصوص بينت أن سبب ذلك هو من خلط ومزج
الطينة التي خلقت منها انفسهم في الذر.
َ
َ َ ُْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ََ َ
(َ ..ع ْب ُد الله ْب ُن َك ْي َس َ
اك أنا َم ْوال َك -
ان َع ْن أ ِّبي َع ْب ِّد الله ع قال قلت له ج ِّعلت ِّفد
ْ ُ َْ َ َ َ َ َ
َ ُ ََ ْ ُ َ َْ َ ََ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُْ َ
ال قل ُت له ِّإ ِّني
ال أما النسب فأع ِّرفه وأما أنت فلست أع ِّرفك ق
َع ْب ُد الله بن كيسان ق
َ َ َُ َ ُ
ُ َ ُ
اس في َ
ُوِّل ْد ُت ب ْال َج َبل َون َش ْأ ُت في َأ ْرض َفار َ
ات وغ ْي ِّر ذ ِّل َك فأخ ِّالط
التج َار ِّ
س ِّوإن ِّني أخ ِّالط الن َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الر ُج َل َف َأ َرى َله ُح ْس َن الس ْمت ُ
وح ْس َن ْال ُخ ُلق َوك ْث َر َة َأ َم َان ٍة ُثم ُأ َف ِّت ُشه َف َأ َت َبي ُنه َع ْن َع َد َاو ِّت ُكمْ
ِّ
ِّ
ُ َ ُ
وء ْال ُخ ُلق و ِّقل َة َأ َم َان ٍة َوز َعار ًة ُثم ُأ َف ِّت ُشه َف َأ َت َبي ُنه َع ْن َوَال َي ِّت ُكمْ
ط الر ُج َل َف َأ َرى م ْنه ُس َ
وأخ ِّال
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ال لي َأما َعل ْم َت َيا ْاب َن ك ْي َس َ
ان أن الله َعز َ
َف َك ْيف َيكون ذ ِّل َك ف َق َ
وجل أخذ ِّط َينة ِّم َن
ِّ
ِّ
َ َ
َ ََ َُ َ َ ً
ً
يعا ُثم َن َز َع َهذه م ْن َهذه َ
ْ َ
وه ِّذه ِّم ْن َه ِّذه ف َما َرأ ْي َت ِّم ْن
وط َينة ِّم َن الن ِّار فخلطهما ج ِّم
ِّ
الجن ِّة ِّ
ِّ ِّ
ُ َ َ َ َ
وح ْسن الس ْمت َفمما َمس ْت ُه ْم م ْن ط َينة ْال َجنة ُ
وح ْسن ْال ُخ ُلق ُ
األ َم َانة ُ
وه ْم
أول ِّئك ِّمن
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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َ
َ
َُ
َُ ُ َ َ
ْ ُُ
َ
ُ
األ َم َانة ُ
وء الخل ِّق والز َعار ِّة ف ِّمما
ودون ِّإلى َما خ ِّل ُقوا ِّم ْنه َوما َرأ ْي َت ِّم ْن َهؤال ِّء ِّم ْن ِّقل ِّة
يع
وس ِّ
ِّ
ُ ْ َ ُ ُ َن َ َ ُ
ُ
َ
ْ ()1
َمس ْت ُه ْم ِّم ْن ِّطين ِّة الن ِّار وهم يعودو ِّإلى ما خ ِّلقوا ِّمنه) .
( ..عن إسحاق القمي قال :دخلت على أبي جعفر الباقر عليه السالم .....فقلت له:
جعلت فداك أخبرني عن الناصب لكم يظهر بش يء أبدا؟ قال :ال .قلت :جعلت فداك فقد
أرى املؤمن املوحد الذي يقول بقولي ويدين هللا بواليتكم وليس بيني وبينه خالف يشرب
املسكر ،ويزني ،ويلوط ،وآتيه في حاجة واحدة فأصيبه معبس الوجه ،كامح اللون ،ثقيال
في حاجتي ،بطيئا فيها; وقد أرى الناصب املخالف ملا أنا عليه ويعرفني بذلك فآتيه في
حاجة فأصيبه طلق الوجه ،حسن البشر ،متسرعا في حاجتي ،فرحا بها ،يحب قضاءها،
كثير الصالة ،كثير الصوم ،كثير الصدقة ،يؤدي الزكاة ،ويستودع فيؤدي األمانة !
قال :يا إسحاق ليس تدرون من أين أوتيتم ؟ قلت :ال وهللا  ،جعلت فداك إال أن
تخبرني ،فقال :يا إسحاق إن هللا عز وجل ملا كان متفردا بالوحدانية ابتدأ األشياء ال من
ش يء ،فأجرى املاء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليها ،ثم نضب املاء
عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين ،وهي طينتنا أهل البيت ،ثم قبض قبضة من
أسفل ذلك الطينة ،وهي طينة شيعتنا ،ثم اصطفانا لنفسه ،فلو أن طينة شيعتنا تركت
كما تركت طينتنا ملا زنى أحد منهم ،وال سرق ،وال الط ،وال شرب املسكر ،وال اكتسب
شيئا مما ذكرت ،ولكن هللا عز وجل أجرى املاء املالح على أرض ملعونة سبعة أيام وليا
لها ،ثم نضب املاء عنها; ثم قبض قبضة ،وهي طينة ملعونة من حمأ مسنون ،وهي طينة
خبال ،وهي طينة أعدائنا ،فلو أن هللا عز وجل ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق
اآلدميين ،ولم يقروا بالشهادتين ،ولم يصوموا ،ولم يصلوا ،ولم يزكوا ،ولم يحجوا البيت،
ولم تروا أحدا منهم بحسن خلق ،ولكن هللا تبارك وتعالى جمع الطينتين طينتكم وطينتهم
فخلطهما وعركهما عرك األديم ،ومزجهما باملائين فما رأيت من أخيك من شر لفظ أو زنا،
أو ش يء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره ،فليس من جوهريته وال من إيمانه ،إنما هو
بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت; وما رأيت من الناصب من حسن وجه
وحسن خلق ،أو صوم ،أو صالة أو حج بيت ،أو صدقة ،أو معروف فليس من جوهريته،
إنما تلك األفاعيل من مسحة اإليمان اكتسبها وهو اكتساب مسحة اإليمان .قلت :جعلت
فداك فإذا كان يوم القيامة فمه؟ قال لي :يا إسحاق أيجمع هللا الخير والشر في موضع
1ـ الكافي ـ الكليني :ج 2ص.3
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واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع هللا عز وجل مسحة اإليمان منهم فردها إلى شيعتنا ،ونزع
مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردها على أعدائنا ،وعاد كل ش يء إلى
عنصره األول الذي منه ابتدأ; أما رأيت الشمس إذا هي بدت أال ترى لها شعاعا زاجرا
متصال بها أو بائنا منها؟ قلت :جعلت فداك الشمس إذا هي غربت بدا إليها الشعاع كما
بدا منها ،ولو كان بائنا منها ملا بدا إليها .قال :نعم يا إسحاق كل ش يء يعود إلى جوهره
الذي منه بدا ،قلت :جعلت فداك تؤخذ حسناتهم فترد إلينا؟ وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم؟
قال :إي وهللا الذي ال إله إال هو; قلت :جعلت فداك أجدها في كتاب هللا عز وجل؟ قال:
نعم يا إسحاق; قلت :في أي مكان؟ قال لي :يا إسحاق أما تتلو هذه اآلية؟ " أولئك الذين
يبدل هللا سيئاتهم حسنات وكان هللا غفورا رحيما " فلم يبدل هللا سيئاتهم حسنات إال
لكم وهللا يبدل لكم) (.)1
فمن يتتبع كالم أهل البيت (عليهم السالم) في هذا املجال ،يفهم الكثير من األمور
ويدرك الكثير من الحقائق التي تزيد في اإليمان والعلم واملعرفة .فهذا البيان الذي تقدم
في الرواية يحل لنا ما يشكل به البعض من كونهم ال يؤمنون بالحق وال يتبعونه؛ لديهم
أخالق وحسن تعامل ِّوبشر وجه وسماحة ظاهر وصدق حديث وأداء أمانة  ...الخ رغم أن
عقيدتهم غير صحيحة .بينما بعض املؤمنين يفعل القبائح ويسرق ويكذب ويخون األمانة
وال يلتزم بالعهد وامليثاق  ...الخ رغم أن املؤمن بالخصوص على الحق ويتبع كتاب هللا
وخلفاءه ويؤمن بالثقلين .فبعض األفعال واألخالق التي تصدر من كل من املؤمن والكافر
ال تتناسب مع سنخ إيمانه وال تعاليم دينه .فتبين أن منشأ ذلك ومرجعه ملا حصل في
عالم الذر من جراء امتزاج طينة املؤمن والكافر قبل خلق انفسهم في النشأة األولى.
ورافقتهم آثاره في عالم الدنيا فصارت الحسنة تصدر من الكافر وبعض أفعال الخير،
والسيئة من املؤمن وبعض أفعال الشر .وسائر األمور األخرى التي نعيشها ونراها في
املجتمع البشري .وهي ليست من جوهرية وال سنخ كل منهما وال تتناسب مع حالهما .ورغم
صدور هذه األفعال من كل منهما إال انه يبقى الكافر على كفره واملؤمن على إيمانه إال من
شاء هللا له الهداية ختم له بالحسنى بعد أن كان كافرا .ومن ختم له بسوء العاقبة
والكفر بعد أن كان مؤمنا .وحتى مسألة حسن العاقبة وسوئها لها عالقة بمسألة الطينة
فمن كان مؤمنا ولكنه ختم حياته بالكفر فسبب إيمانه السابق على الكفر من مسحة
1ـ علل الشرائع ـ الصدوق :ج 2ص .491و بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.247
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اإليمان التي اكتسبها من اختالط طينته بالطينة الطيبة للمؤمنين .ومن كان كافرا ثم ختم
حياته باإليمان .فان كفره السابق على إيمانه كان بسبب مسحة الكفر التي اكتسبها من
مزج طينته مع الطينة الخبيثة للكافرين.
ُ
َ
فكل معتقد وفعل وخلق حسن أو قبيح تراه على شخص ال يتناسب وحاله فاعرف
أن مرجعه إلى اختالط الطينة التي خلقت منها األنفس في عالم الذر.
ُ
ويوم القيامة يرجع كل معتقد وخلق وفعل إلى اصله ويلحق بجوهريته فتبدل
سيئات املؤمنين إلى حسنات ويكون عمل الكافرين ً
هباء منثورا.
شبهة الجبر:

قد اشتبه البعض (بعض من اشتبهت عليه أخبار الطينة) نتيجة فهم خاطئ ملا ورد
في األخبار التي ذكرت بداية خلق اإلنسان من الطين الطيب أو الخبيث فتولد عندهم
القول( :إن أخبار الطينة تستلزم أن تكون السعادة والشقاء الزمين حتميين لإلنسان،
ومعه ال يكون أحدهما اختياريا لإلنسان وهو الجبر الباطل) (.)1
جواب الشبهة:
يمكن القول :إن منشأ الشبهة أمران:
األول :قد ورد أن املؤمن خلق من طينة طيبة والكافر من طينة خبيثة ،قبل خلق
نفسه ،فيلزم اتصافه بالكفر حال خلقه أو باإليمان .وهذا يعني انه مجبر على إيمانه أو
كفره في عالم الذر .وحاله ثابت حين تكوين نطفته في رحم امه كما روي (أن السعيد
سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه) ( .)2ويصاحبه الحال بعد والدته في أزمان
تواجده وحياته في عالم الدنيا إلى حين موته .هكذا جرت مشيئة الخالق سبحانه فال
ُيسأل عما يفعل وهم ُيسألون.

1ـ ينظر بحار األنوار؛ املجلس ي :ج 64ص.83
2ـ شرح اصول الكافي؛ املازندراني :ج 1ص.222
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الثاني :ال يمكن لكل منهما تغيير نتيجة االمتحان في كال النشأتين األولى والدنيا ولو
أعيد له االمتحان الف مرة لكانت النتيجة املالزمة لخلقه من إيمان أو كفر ثابتة ال
تختلف وال تتخلف.
( ....عن فضيل بن الزبير عن أبي جعفر عليه السالم قال :يا فضيل أما علمت أن
رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال :إنا أهل بيت خلقنا من عليين وخلق قلوبنا من الذي
خلقنا منه وخلق شيعتنا من أسفل من ذلك وخلق قلوب شيعتنا منه وان عدونا خلقوا
من سجين وخلق قلوبهم من الذي خلقوا منه وخلق شيعتهم من أسفل من ذلك وخلق
قلوب شيعتهم مما خلقوا منه فهل يستطيع أحد من أهل عليين أن يكون من أهل سجين
وهل يستطيع أهل سجين أن يكونوا من أهل عليين) (.)1
واألخبار الواردة في بيان هذين األمرين كثيرة بطرق مختلفة وال يمكن إنكارها كما
وانها ظاهرة في بيان الجبر واإللجاء ملن اشتبهت عليه ولم يتدبرها ،فال محيص عن قبولها
والقول بان االختيار ال معنى له معها وأن اإلنسان مجبر على كل ما يصدر منه.
وفي الحقيقة :إن هللا سبحانه وتعالى عالم بالخلق وبما هم صائرون إليه ،عالم
بحالهم ومآلهم قبل إيجادهم وخلقهم .ى
فيسر لهم ما علم انهم سيختارونه من اإليمان
والكفر وسائر ما يتعلق بوجودهم في النشأتين األولى والدنيا وحتى الختام .واألخبار الواردة
في هذا املجال التي وقعت محل إشكال ،إنما هي في مقام بيان علمه بالناس وحالهم قبل
خلقهم وما سينتهي إليه مآلهم.
ً
ابتداء من الطينة التي خلق منها في
فمن علم هللا إيمانه أو كفره أعطاه كل ما يريد
عالم الذر وسهل له سبل الطاعة واملعصية .فخلق النفس اإلنسانية من طينة طيبة أو
خبيثة هو من جملة أسباب تيسير سبل الطاعة واملعصية فهيأ لكل ما يتناسب وسنخ
اختياره ،فمن اختار اإليمان باهلل سبحانه وتعالى وخلفاءه (عليهم السالم) والتخلق بمكارم
األخالق وإتيان األفعال الحسنة فحاله يتناسب مع طينة عليين ألهليتها لصدور األفعال
الجميلة منها فهي تتناسب وسنخ اختيار املؤمن فلذا خلق منها .ومن اختار الكفر باهلل
سبحانه وتعالى وخلفاءه (عليهم السالم) والتخلق بمساوئ األخالق وأرذلها وفعل املنكر
1ـ بصائر الدرجات ـ الصفار :ص.38
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والفواحش ،فحاله يتناسب مع طينة سجين ألهليتها لصدور هذه األفعال منها فهي
تتناسب وسنخ اختيار الكافر .وأما خلط الطينتين فيلزم منه إمكان صدور األثرين وإن
كان سبب أحدهما أقوى من اآلخر حسب حال اإلنسان من اإليمان والكفر ،فاملخلوق
من الطينتين يأتي بما يناسبهما من األفعال باختياره .وهذا ال ينتهي إلى حد اإللجاء وسلب
االختيار فال يلزم الجبر.
ثم إن كل نفس خلقها وسواها هللا عز وجل ألهمها سبل الطاعة واملعصية ومنحها
َ َ َْ
َ
حق االختيار .قال تعالىَ " :و َن ْفس َو َما َسو َاها * َف َأ ْل َه َم َها ُف ُج َ
ور َها َوت ْق َو َاها * ق ْد أفل َح َم ْن
ٍ
َ ()1
َزك َاها * َو َق ْد َخ َ
اب َم ْن َدساها"  .وحق االختيار واضح في اآلية املباركة لكل نفس إنسانية
من دون فرق فمن اختيار تزكيتها فقد فاز وافلح ومن دسها واخمد نور اإليمان باختياره
الكفر فقد خاب وخسر.
ثم بعد وجود اإلنسان في عالم الدنيا وصيرورته في رحم امه فال يزول العلم اإللهي
بحقائق األمور من معرفة حاله ومآله فالسعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن
أمه ألن هللا سبحانه علم سعادة كل إنسان اختار اإليمان وامتثال التكاليف في دار الدنيا
وثباته على منهج الحق وسلوكه فيه .وعلم شقاوة كل إنسان اختار الكفر ومعصية هللا
وسلوكه سبيل الطاغوت وثباته عليه .فهذا إخبار غيبي من هللا بمعرفة حال كل مولود
وما هو صائر إليه وبيان خاتمته من السعادة أو الشقاء وفق ما هو ثابت في علمه تعالى
األزلي.
(..عن محمد بن أبي عمير ،قال :سألت أبا الحسن موس ى بن جعفر عليهما السالم
عن معنى قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله" :الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من
سعد في بطن أمه" فقال :الشقي من علم هللا وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال
األشقياء والسعيد من علم هللا وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء ،قلت له:
فما معنى قوله صلى هللا عليه وآله" :اعملوا فكل ميسر ملا خلق هللا"؟ فقال :إن هللا عز
وجل خلق الجن واإلنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه ،وذلك قوله عز وجل" :وما خلقت

1ـ سورة الشمس7 :ـ.10
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الجن واإلنس إال ليعبدون" فيسر كال ملا خلق له ،فالويل ملن استحب العمى على
الهدى)(.)1
( ..عن أبي عبد هللا عليه السالم ،قال :إن هللا عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم
صائرون إليه ،وأمرهم ونهاهم ،فما أمرهم به من ش يء فقد جعل لهم السبيل إلى األخذ
به ،وما نهاهم عنه من ش يء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ،وال يكونوا آخذين وال تاركين
إال بإذن هللا) (.)2
فال ظلم في ساحة هللا ولم يجبر الباري سبحانه احد من الناس على ش يء منذ
ابتداء الخلق والى يوم الدين كما ولم يفوض لهم األمر كله إنما هي منزلة بين املنزلتين وامر
بين األمرين فال جبر وال تفويض بل لإلنسان حق االختيار وباختياره ال يخرج عن حكم هللا
ً
ً
وسلطانه تبارك وتعالى علوا كبيرا.
( ..عن سليمان بن جعفر الجعفري ،عن أبي الحسن الرضا عليه السالم ،قال :ذكر
عنده الجبر والتفويض ،فقال :أال أعطيكم في هذا أصال ال تختلفون فيه وال تخاصمون
عليه أحدا إال كسرتموه ،قلنا :إن رأيت ذلك ،فقال :إن هللا عز وجل لم يطع بإكراه ،ولم
يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكه ،هو املالك ملا ملكهم ،والقادر على ما أقدرهم عليه،
فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن هللا عنها صادا وال منها مانعا وإن ائتمروا بمعصيته
فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه،
ثم قال عليه السالم :من يضبط حدود هذا الكالم فقد خصم من خالفه) (.)3
عالقة النفس بالنطفة النفسية

في عالم األنفس تختص كل نفس بصورة نوعية تميزها عن غيرها من انفس ذرية
بني ادم ،يمكن التعبير عنها للتوضيح بالجسد املثالي للنفس .وهذه الصورة هي من اثر
الطينة املرفوعة إلى السماء األولى التي لها وجود بين جميع املراتب والعوالم بين األرض
والسماء األولى ،ويعبر عنها بالنطفة النفسية ،وهذه النطفة كما أن لها دور في تشخيص
1ـ التوحيد ـ الصدوق :ص.356
2ـ التوحيد ـ الصدوق :ص.357
3ـ التوحيد ـ الصدوق :ص.361
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النفس في عالم الذر وتميزها عن غيرها ،كذلك لها دور في خلق اإلنسان وتكوينه في عالم
الدنيا.
إن تكاثر بني آدم في عالم الدنيا يأتي في مرتبة متأخرة عن عالم الذر حيث تنزل منه
نطفهم النفسية حاملة معها صورة اإلنسان لتكون وعاء يمهد لنزول النفس.
والنطفة النفسية املتكونة من الطينة املرفوعة والتي تمثل الصورة املثالية للنفس
اإلنسانية هي غير النطفة املادية النازلة من الرجل ،فالنطف النفسية تنزل من عالم الذر
متصلة بالنطفة املادية التي مقرها في ظهر الرجل فتكون مالزمة لها بنحو التالزم
الوجودي وليس املكاني ألنها ليست مادية .ثم تنزل من الرجل مع نطفته إلى رحم املرأة
عند تالقح البيضة والنطفة املادية في الرحم لتفيض الصورة النوعية على املادة فيكون
للمادة حظ من الوجود .أما نفس النطفة املادية فهي في الحقيقة عدم قابل للوجود ال
غير.
(فالحالة الطبيعية أن النطفة املادية الجسمانية متصلة بالنطفة النفسية،
ً
والنفس تلحق النطفة النفسية وتتصل بها عند الشهر الرابع من الحمل تقريبا) (.)1
فالنطفة النفسية تنزل من عالم الذر من سماء األنفس وتهيأ الصورة الجسمانية
لنزول النفس وتعلقها بها وولوجها فيها ،ولذا تجد أن الجنين في بطن امه تمر عليه عدة
أسابيع لتلج فيه النفس أو كما يعبر (ولجت فيه الروح) حينما يصل عمره في بطن امه
أربعة اشهر أما قبلها فهو يتشكل كجسم مادي وتكون له صورة هذه الصورة حقيقتها
أنها تشكلت بسبب النطفة النفسية.
( ..عن زرارة عن أبي جعفر عليه السالم قال :إن هللا عز وجل إذا أراد أن يخلق
النطفة التي مما أخذ عليها امليثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها في الرحم
حرك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضائي
النافذ وقدري ،فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما ،ثم
تصير علقة أربعين يوما ،ثم تصير مضغة أربعين يوما ،ثم تصير لحما تجري فيه عروق
مشتبكة ،ثم يبعث هللا ملكين خالقين في األرحام ما يشاء هللا فيقتحمان في بطن املرأة
1ـ الجواب املنير عبر األثير ـ السيد احمد الحسن :ج 2ص.77
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من فم املرأة فيصالن إلى الرحم وفيها الروح القديمة املنقولة في أصالب الرجال وأرحام
النساء فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح
وجميع ما في البطن بإذن هللا ثم يوحي هللا إلى امللكين اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ
أمري واشترطا لي البداء فيما تكتبان فيقوالن :يا رب ما نكتب؟ فيوحي هللا إليهما أن ارفعا
رؤوسكما إلى رأس أمه فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمه فينظران فيه
فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقيا أو سعيدا وجميع شأنه.)1( )...
والرواية واضحة الداللة على أن خلق في الدنيا اإلنسان منسوب إلى النطفة
النفسية (أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها امليثاق) والتي اخذ عليها امليثاق هي
النفس في عالم األنفس والنطفة النفسية مالزمة للنفس .ثم تنزل النفس اإلنسانية
ليحيى الجنين الذي في الرحم (فينفخان فيها روح الحياة والبقاء) .وهذه النطفة باقية في
اإلنسان ما بقيت النفس فيه فهي تمثل الصورة النوعية للنفس اإلنسانية املالزمة لها.
وبعد موت اإلنسان وخروج النفس تخرج النطفة النفسية منه ألنها متعلقة
بالنفس والنفس متعلقة بها أيضا وهما من عالم واحد عالم األنفس وهو عالم الذر.
ويبين السيد احمد الحسن (عليه السالم) عالقة النطفة النفسية بالنفس ونزولها
لعالم الدنيا ..( :وحقيقة عالم الذر :أنه عالم األنفس وهو في هذه السماء الدنيا ،وتنزل
منه إلى األرض نطف بني آدم ،فإذا نمت النطفة بعد أن أخذت طريقها إلى وعائها وتهيأت
الصورة الجسمانية لولوج النفس إليها ،ولجت النفس في تلك الصورة الجسمانية
وتعلقت بالنطفة التي نزلت منها ،فإذا مات اإلنسان خرجت منه تلك النطفة مرة أخرى
من فمه أو من أي مكان آخر مع خروج نفسه من جسمه ،وبقيت هذه النطفة متعلقة
بالنفس اإلنسانية ،فالنفس متعلقة بالنطفة والنطفة متعلقة بالنفس وهما من عالم
واحد وهو عالم الذر أو عالم األنفس ،فإذا نزلت النطفة إلى األرض تبعتها النفس ،وإذا
َ
ُ
الجسم تبعتها النطفة) (.)2
النفس
فارقت

1ـ الكافي ـ الكليني :ج 3ص.13
2ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 2ص.61

 172ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

فالنطفة النفسية مالزمة للنفس تنزل لتمهيد نزول النفس فتكون كالوعاء الحافظ
لها .وتفارق جسم اإلنسان بعد موته فتخرج منه عند خروج نفسه ولذا ورد عنهم (عليهم
السالم) أن اإلنسان اذا مات يجنب أو يخرج منه املني الذي خلق منه.
( ..عن اإلمام الرضا عليه السالم ... :علة غسل امليت ألنه يطهر وينظف  ....وعلة
أخرى انه يخرج منه املني الذي خلق منه فيجنب فيكون غسله له) (.)1
(وقد روي عن بعض األئمة عليهم السالم انه قال :ليس من ميت يموت إال خرجت
منه الجنابة فلذلك وجب الغسل) (.)2
فالجنابة تحصل بسبب خروج النطفة واملراد هنا ليس النطفة املادية بل الجنابة
هنا تعبير عن حدث النفس بخروج النطفة النفسية حين املوت حيث تفارق النطفة
النفسية الجسم املادي وترجع إلى عاملها تبعا للنفس.
فاإلنسان في عالم الدنيا لم يخلق من املادة (النطفة املنوية) فقط لوال نزول
النطفة النفسية .في عالم الدنيا ،اإلنسان خلق من النطفة النفسية التي أفاضت
الوجود على النطفة املادية ولوال نزولها ملا انخلق اإلنسان من النطفة املادية.
بل إن النطفة النفسية لوحدها كافية في خلق اإلنسان وتكوينه في رحم امه من
دون حاجة إلى نطفة الرجل املادية كما حصل في خلق نبي هللا عيس ى ابن مريم (عليه
السالم) من غير أب.
ً
قال السيد احمد الحسن (عليه السالم) في بيان ذلك ..( :ليس ضروريا أن تتعلق
النطفة النازلة من عالم الذر بالنطفة املنوية ليوجد اإلنسان في هذا العالم الجسماني،
كما ترى هذا بوضوح في نطفة عيس ى (عليه السالم) ،فلم تتعلق بنطفة منوية ،بل هي
نفخت إلى رحم مريم (عليها السالم) مباشرة) (.)3

1ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ الحر العاملي :ج 2ص.478
 .2علل الشرائع  -الصدوق :ج 1ص.268
3ـ الجواب املنير عبر األثير ـ السيد احمد الحسن :ج 2ص.77
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واكثر من ذلك أن النطفة النفسية يمكن أن تتجسد في عالم الدنيا من دون حاجة
ً
للمرور بالرحم ويكون لها آثار في هذا العالم قبل والدة اإلنسان فيه وبعد موته أيضا.
ُ
فآدم (عليه السالم) بعد ما اهبط من الجنة إلى األرض كان يسيح في األرض يؤدي
بعض األعمال كما ورد ذلك عن أهل البيت (عليهم السالم) كما سيأتي بيانه في محله.
ويمكن أن يتجسد اإلنسان في عالم الدنيا بعد موته وخروج نفسه كما حصل مع
َ َ .
َ َ
َ َ
نبي هللا عزير وحصل ويحصل مع غيره .قال تعالى" :أ ْو كال ِّذي َمر َعلى ق ْرَي ٍة َو ِّه َي خ ِّاو َية َعلى
ُُ َ َ َ َ
ُ َ ْ َ َ ْ َ َََ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ ْ
ال ك ْم ل ِّبث َت
ال أنى ُي ْح ِّيي َه ِّذ ِّه الله بعد مو ِّتها فأماته الله ِّمئة ع ٍام ثم بعثه ق
وشها ق
عر ِّ
َ َ َ ْ ُ َْ ً َْ َ ْ َ َْ َ
ال َب ْل َلب ْث َت م َئ َة َعام َف ْان ُظ ْر إ َلى َط َعام َك َو َش َراب َك َل ْم َي َت َسنهْ
َ
قال ل ِّبثت يوما أو بعض يو ٍم ق
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
ً
ْ
َ
َ
َو ْان ُظ ْر إ َلى ح َمار َك َول َن ْج َع َل َك َآ َية للناس َو ْانظ ْر إلى العظام ك ْيف ُننش ُز َها ثم نك ُس َ
وها ل ْح ًما
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ َ ِّ َ َ ْ َ ُ َ
َ ََ ُ َ ْ َ
)1( .
فلما تبين له قال أعلم أن الله على ك ِّل ش ي ٍء ق ِّدير" .
قال السيد احمد الحسن (عليه السالم)( :فيمكن أن يتجسد اإلنسان في هذا
العالم الجسماني قبل أن يدخل إليه لالمتحان (أي قبل أن يولد فيه) ،وكذا يمكن بعد
أن ينتهي امتحانه (أي بعد موته) ،فكم من ميت بعثه هللا بعد موته والقرآن شاهد على
ذلك .والنفس هي هي والنطفة هي هي ،أما الصورة الجسمانية فربما نفسها أو يتبدل
بعضها أو كلها) (.)2
فالنطفة النفسية تمثل صورة النفس وبها يكون تصوير الجسم في هذا العالم،
وحينما تتغير الصورة الجسمانية حيث تموت بعض الخاليا وتحيا أخرى مكانها يتغير
شكل اإلنسان املادي بتقدمه بالعمر لكن ال تتغير نفس اإلنسان ،وال صورته النفسية بل
تبقى النفس وصورتها خالية من التغير الشكلي ،فبها حياة اإلنسان الجسمانية في هذا
العالم.
واألمر ليس مقتصرا على اإلنسان بل جميع املخلوقات في العالم الجسماني نزلت
صورها من العوالم العلوية وبها تشكلت أجسامها املادية ولوال نزول الصور ملا كان لها

1ـ البقرة.259 :
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وجود الن املادة ليس لها حظ من الوجود إال قابليتها للوجود والصور النوعية هي املؤثرة
في إيجادها وتصويرها وقولبتها وإفاضة الوجود عليها.
وقد تسأل هل كل من يخلق في عالم الدنيا يعني انه مخلوق في الذر قبل ذلك وله
نفس حتى السقط الذي لم تلجه الروح؟
ْ
َ ََ ُ
ُ
وجوابه في قوله تعالىَ " :يا َأي َها الن ُ
اس ِّإ ْن ك ْن ُت ْم ِّفي َرْي ٍب ِّم َن ال َب ْع ِّث ف ِّإنا خل ْق َناك ْم ِّم ْن
ََ ُ
ُ ْ ُ
َُ ُ
ْ ُ ْ َ َ َ َ
َُ ُ
َ َ
ضغ ٍة ُمخلق ٍة َوغ ْي ِّر ُمخلق ٍة ِّل ُن َب ِّي َن لك ْم َون ِّقر ِّفي
اب ثم ِّم ْن نط َف ٍة ثم ِّم ْن َعلق ٍة ثم ِّمن م
تر ٍ
ْ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ى ُ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ً
()1
األرح ِّام ما نشاء ِّإلى أج ٍل مسمى ثم نخ ِّرجكم ِّطفال. "..
ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ
َ َ
ضغ ٍة ُمخلق ٍة َوغ ْي ِّر ُمخلق ٍة" فيه اإلجابة فقد ورد في تفسيره
فقوله تعالى" :ثم ِّمن م
َ
َ
عن أهل البيت عليهم السالم أن معنى ُمخلق ٍة أي املخلوقة في عالم الذر والتي نفخت فيها
َ
َ َ
النفس وجرى عليها االمتحانَ .وغ ْي ِّر ُمخلق ٍة أي لم تخلق في عالم الذر ولم ينفخ فيها
النفس ،بل بدا هلل فيهم وال يسألون عن العهد وامليثاق.
( ..عن سالم "بن سدير" عن أبي جعفر "عليه السالم" في قول هللا عز وجل مخلقة
وغير مخلقة قال املخلقة الذر الذين خلقهم هللا من صلب آدم وحوا واخذ عليهم امليثاق
ثم أجراهم في أصالب الرجال وأرحام النساء وهم الذين يخرجون إلى الدنيا حتى يسألوا
عن امليثاق .وأما قوله وغير مخلقة فهو كل نسمة لم يخلقهم هللا من صلب آدم "ع" حين
خلق الذر واخذ عليهم امليثاق ومنهم النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه روح
الحياة والبقاء وما يموت في بطن أمه قبل األربعة أشهر وهم الذين لم ينفخ فيهم روح
الحياة والبقاء قال فهؤالء قال هللا عز وجل وغير مختلفة وهم الذين ال يسألون عن
امليثاق وإنما هم خلق بد هللا فيهم فخلقهم في األصالب واألرحام) (.)2
فالسقط قبل ولوج الروح هم خلق بدا هلل فيهم فخلقهم في األصالب واألرحام ولم
يكن لهم وجود في عالم الذر ،وهللا غالب على أمره.

1ـ الحج.5 :
2ـ مختصر بصائر الدرجات .الشيخ حسن بن سليمان الحلي .الطبعة األولى .منشورات املطبعة الحيدرية في النجف 1370ه -
 1950م .ص .169والكافي ـ الكليني :ج 6ص.12
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وبهذا تتضح عالقة النفس بالنطفة النفسية في عالم الذر وعالم الدنيا ،وعالقة
النطفة النفسية بالنطفة املادية ودورها في وجود اإلنسان في عالم الدنيا.
ً
ومن خالله اتضح أيضا بأن وجود اإلنسان ووالدته في عالم الدنيا ال يمثل أول
وجود لإلنسان في عوالم الظلمة وقوس النزول ،وال امتحانه في الدنيا هو أول امتحان
ُ
جرى عليه .بل خلق اإلنسان في نشأة سابقة على العالم الجسماني ولذلك العالم
خصائصه ولوازمه وهي تختلف عن النشأة في عالم الدنيا ،وجرى عليه االمتحان األول في
عالم الذر ،والذي نحن فيه هو االمتحان الثاني (.)1

1ـ ينظر الجواب املنير عبر األثير ـ السيد احمد الحسن :ج 2ص.77

بعد أن تقدم الكالم عن إثبات وجود عالم الذر وانه عالم حقيقي وفق ما بينته
النصوص ,وان عالم الذر يقع في السماء األولى وانه النشأة األولى التي سبقت نشأة
اإلنسان في عالم الدنيا وانه أول عوالم قوس النزول ،وكيف بدأ خلق النفس األولى نفس
َ
أبينا آدم من الطينة املرفوعة ثم بثت فيها الروح ،ومن ثم خلقت نفس حواء من نفس
آدم وخلقت ذريته .نتعرض اآلن إلى بيان االمتحان الذي حصل في عالم الذر.
االمتحان هو طريق لبلوغ الغاية باستحقاق من خالل التعلم والعمل بما تعلم
واإلخالص في العمل لجهة التعلم ،أو الفشل في بلوغها بسبب التهاون في التعلم والتقاعس
عن العمل ،والتقصير بحق جهة التعلم ،وهكذا يكون املرء أمام حال من حالين؛ إما أنه
عرف الغاية وسعى لها سعيها ،أو انشغل بوجوده ونفسه وضيع ما خلق من أجله ،ومن
ً
ثم تكون النتيجة املتحصلة هي ثمرة اختيار الفرد ،ولم يكن مقهورا عليها أو مفوضة إليه،
بل امر بين امرين.
َ
املمتحن واختباره لغرض الوقوف على واقع حاله
واالمتحان هو استعالم حال
وحقيقته مخبره .هذا هو معنى االمتحان على نحو العموم.
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ثم إن هللا سبحانه وتعالى خلق الخلق ألجل غاية سامية " َو َما َخ َل ْق ُت ْالجن َو ْاإل ْن َ
س
ِّ
ِّ
ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدو ِّن" ( )1واملراد بالعبادة هي املعرفة.
( ..عن جميل بن دراج عن أبي عبد هللا "عليه السالم" قال :سألته عن قول هللا عز
وجل" :وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون" قال :خلقهم للعبادة قلت :خاصة أم عامة؟
قال :ال ،بل عامة) (.)2
وبين لخلقه سبل الوصول إلى املعرفة بالحجج الباطنة والظاهرة ،وبالدالئل
الواضحات والبينات ،وأيدهم باالستعداد والقابليات ،وارشدهم إلى كون معرفته تعالى ال
تتم إال من خالل معرفة خلفائه (عليهم السالم) وطاعتهم والتسليم لهم ،فهم صورته التي
واجه بها خلقه  .فامتحن الخلق بهم فمن أقر بهم ولبى لهم فهو مقر بالتوحيد واملعرفة
وله الجزاء األوفى ،ومن انكرهم وجحد واليتهم فقد خاب وتردى.
ً
واستعالم هللا تعالى لحال عباده من خالل امتحانهم ليس ألنه لم يكن عاملا بواقع
ً
ً
حالهم ومخبرهم تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا ،بل إن غايته من االمتحان هو إيقاف
اإلنسان على واقع حاله ،وكي ال تكون له حجة على هللا ،وتكون الحجة البالغة هلل تبارك
وتعالى.
ً
واالمتحان الذي جرى في النشأة األولى "عالم الذر" كان شامال للذر أجمعهم،
ً
فشمل جميع األنفس اإلنسانية السماوية ،وكأن هللا تبارك وتعالى حشرهم جميعا في
موقف واحد ،ثم سألهم ألست بركم؟ فكانت تلبيتهم متفاوتة في سرعة اإلجابة ،وعلى
أساسها تم التفاضل بينهم في درجات القرب وتفضيل بعضهم على بعض ،وتم اختيار
الرسل واألنبياء واألئمة واملؤمنين بهم ...الخ .واشهدهم هللا على انفسهم واخذ عليهم
العهد وامليثاق.
ً
وهذا ما سيتم بيانه مفصال في هذا الفصل من البحث.

1ـ الذاريات.56 :
ق
2ـ علل الشرائع ـ الصدو  :ج 1ص.14
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نتعرض في هذا املبحث إلى بيان األقوال في االمتحان الذي حصل في عالم الذر
ومناقشتها وبيان القول الذي يوافق النص الديني ،وما يتعلق بذلك.
األقوال في امتحان بني آدم في عالم الذر:

ُ
َ ْ
َ َْ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم
قال تعالى" :وِّإذ أخذ ربك َ ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ََ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ
ُ َ ُ َ َ َ
أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" ( .)1هذا
كاف في إثبات وقوع االمتحان في عالم الذر واخذ العهد وامليثاق.
النص القرآني لوحده ٍ
والروايات التي فسرته بشكل واضح ال يقبل اللبس واالشتباه تبين حقيقة االمتحان الذي
تتحدث عنه اآلية الكريمة.
وعلى الرغم من صراحتها واآليات األخرى الواردة في بيان اخذ العهد وامليثاق من بني
آدم في عالم الذر إال أن بعضهم اختلفوا وتشتت أقوالهم في اإلذعان لهذه الحقيقة
الثابتة.
وبعد أن تقدم الكالم على اختالف املفسرين واملتكلمين وغيرهم في إثبات وجود
عالم الذر ،هنا أيضا قد اختلفوا تبعا ملا تقدم ،في وقوع االمتحان في عالم الذر وعدمه،
وهل انه امتحان حقيقي أو ال ،وهل شمل الجميع أو البعض؟ فتعددت أقوالهم في هذا
املقام.
وبعد مراجعة كلماتهم تكون األقوال في امتحان الذر:
القول األول :نفي وجود امتحان في عالم الذر؛ وان ما تعنيه اآليات والروايات هو
االمتحان في عالم الدنيا فمن ينظر في صنائع هللا وبديع خلقه يقر في نفسه بوجود هللا
فيقول (بلى) إن هللا موجود فالخلق يدل على الخالق .وان بني آدم ولدوا على الفطرة
يحملون االستعداد للمعرفة .وما ورد في اآلية إنما هو على سبيل املجاز والكناية .فال
وجود لالمتحان في عالم الذر إذ لو كان ملا نسيناه.

1ـ األعراف.172 :
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وأشكلوا بجملة من اإلشكاالت على من يقول بأن االمتحان سبق في الذر على بني
آدم .وأولوا النصوص إلى ما يناسب مذهبهم وادعوا أن اآليات في مقام التشبيه والتمثيل.
واشكلوا على من يقول بوقوع االمتحان في الذر.
وهذا ما قال به املعتزلة كما تقدم نقل أقوالهم ومناقشتها .وقال بما يوافق معناه
آخرون وان اختلفت تفسيراتهم وتعابيرهم اللفظية .ننقل كلمات بعضهم:
 الزمخشري( :قوله "ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا" من باب التمثيل والتخييل،ومعنى ذلك أنه نصب لهم األدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم
التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضاللة والهدى ،فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم
وقال لهم :ألست بربكم ،وكأنهم قالوا :بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا
بوحدانيتك) (.)1
 السيد املرتض ى( :إن هللا تعالى ملا خلق الخلق وركبهم تركيبا وأراهم اآلياتوالدالئل والعبر في أنفسهم وفي غيرهم ،يدل الناظر فيها املتأمل لها على معرفة هللا وإلهيته
ووحدانيته ووجوب عبادته وطاعته ،جاز أن يجعل تسخيرها له وحصولها على هذه
الصفات الدالة على ما ذكرناه إقرارا منها بالوحدانية ووجوب العبادة...الخ) (.)2
والبيضاوي ( ،)3والشيخ املفيد ( ،)4والشيخ الطبرس ي ( ،)5وفتح هللا الكاشاني (،)6
والفيض الكاشاني ( ،)7وغيرهم.

1ـ تفسير الكشاف ـ الزمخشري :ج 2ص.139
2ـ رسائل الشريف املرتض ى :ج 1ص.113
ي
3ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل املعروف بتفسير البيضاو  :ج 3ص.41
4ـ تفسير القرآن املجيد .املؤلف :الشيخ املفيد .تحقيق :السيد محمد علي أيازي .الطبعة :األولى .سنة الطبع 1382 - 1424 :
ش .املطبعة :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي .الناشر :مؤسسة بوستان كتاب قم (مركز النشر التابع ملكتب اإلعالم
اإلسالمي) .ص .222واملسائل السرورية ـ املفيد :ص.48
5ـ تفسير جوامع الجامع .الشيخ الطبرس ي .تحقيق :مؤسسة النشر اإلسالمي .الطبعة :األولى .سنة الطبع .1418 :الناشر:
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة .ج 1ص.719
6ـ زبدة التفاسير .املال فتح هللا الكاشاني .تحقيق  :مؤسسة املعارف .الطبعة :األولى .سنة الطبع .1423 :املطبعة :پاسدار
اسالم .الناشر :مؤسسة املعارف اإلسالمية  -قم  -ايران .ج .2:ص.633:
7ـ التفسير االصفى ـ الفيض الكاشاني :ج 1ص.411
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كلماتهم هذه تدل على مذهبهم في نفي وقوع االمتحان بنحو الحقيقة في عالم الذر،
وهو متفرع على القول بعدم وجود عالم الذر.
ويرد عليه:
 .1إن اآلية الكريمة في مقام بيان حدث واقعي حقيقي سابق على نشأة الدنيا (إذ
اخذ ربك) فظرف حصل فيه فعل األخذ ومض ى للوجود الجمعي لبني آدم ،كما أن اآلية
صريحة الداللة على وجود خطاب من الرب للذر (ألست بربكم) وجواب فعلي منهم
بقولهم (بلى) وإشهادهم على أنفسهم ،وإشهاد عليهم ،وعدم قبول اعتذارهم بالغفلة أو
شرك اآلباء .فهذا يدل على وجود محاورة حصلت بنحو الحقيقة .وهذا املعنى دلت عليه
روايات كثيرة ال مناص من األخذ بها.
وفي املقابل ال يوجد دليل أو رواية تدل على كون الخطاب في اآلية بنحو التشبيه
والتمثيل .كما ال يوجد في اآلية أي إشارة للتمثيل أو التشبيه كي يفهم منها املعنى الذي
ذكروه.
 .2إن هذا القول مبني على القول بنفي وجود عالم الذر بنحو الحقيقية .وان وجود
اإلنسان واالمتحان منحصر بعالم الدنيا وال وجود لالمتحان في غير هذه الدار ،ولذلك
ً
يجد الباحث أن تفسيرهم لآلية ينطبق مع عالم الدنيا .وقد اثبتنا سابقا باألدلة القطعية
وجود عالم الذر ووجود االمتحان فيه بنحو الحقيقة .وان وجود اإلنسان في الدنيا
مسبوق بوجوده في النشأة األولى.
 .3إن السيد املرتض ى يرى أن ما حصل هو مسألة نظر في العبر والدالئل ،ومفردة
العبر دالة على أن هناك أحداث سابقة وقعت تؤخذ منها العبرة ،وتلك األحداث البد أن
ً
ً
تكون امتحان أيضا ،وإال ملاذا تقع؟ هل تقع هكذا عبثا ،إذ املعروف أن العبر تؤخذ من
امتحان سابق وقع ألناس ،والناظر بعدهم يستخلص العبرة من ذلك الحدث (االمتحان)،
ً
ً
َ
فهو هنا يقع في الخلط ويتوهم العاملين (الذر والدنيا أو امللك وامللكوت) عاملا واحدا ،وكأنه
هذا العالم حسب ،وامللكوت غير امللك ،ولذا يستغرب الباحث كيف فات السيد املرتض ى
استحضار تلك األدلة على وجود عوالم أخرى غير عالم الدنيا واملادة !
فهذا القول مجرد فهم ظني ال دليل عليه بل قام الدليل على خالفه.
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القول الثاني :إن السؤال والجواب في اآلية املباركة ،أو العهد املذكور؛ عهد فطري،
وما يزال كل منا يحس بآثاره في أعماق روحه ،وكما يعبر عنه علماء النفس ب "الشعور
الديني" الذي هو من اإلحساسات األصيلة في العقل الباطني لإلنسان .وهذا اإلحساس
يقود اإلنسان على امتداد التأريخ البشري إلى "طريق" معرفة هللا .ومع وجود هذا
اإلحساس أو الفطرة ال يمكن التذرع بأن آباءنا كانوا عبدة لألصنام ونحن على آثارهم
مقتدون ! فطرة هللا التي فطر الناس عليها (.)1
ً
ويرد عليه :إن هذا القول؛ ارجع االمتحان إلى الفطرة متكلفا بيان أن املراد من
عالم الذر هو عالم االستعداد والكفاءات ،وان العهد املأخوذ هو عهد الفطرة والتكوين
والخلق .فعند خروج أبناء آدم من أصالب آبائهم إلى أرحام األمهات ،وهم نطف ال تعدو
الذرات الصغار ،وهبهم هللا االستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية ،وأودع ذلك السر
اإللهي في ذاتهم وفطرتهم بصورة إحساس داخلي ،كما أودعه في عقولهم وأفكارهم بشكل
حقيقة واعية بنفسها .فبناء على هذا ،فإن جميع أبناء البشر يحملون روح التوحيد ،وما
أخذه هللا من عهد منهم أو سؤاله إياهم :ألست بربكم ؟ كان بلسان التكوين والخلق ،وما
أجابوه كان باللسان ذاته .وبالتالي فال وجود المتحان الذر.
ً
والفطرة في حقيقتها (كما بينها سابقا) هي انعكاس نور وأثر روح اإليمان وروح
القدس في النفس اإلنسانية والحقيقة التي تحث النفس اإلنسانية على الرقي ليصل إلى
اعلى مقام إنساني سامي .فالفطرة من آثار الروح وهي التي تحث النفس على التوحيد
والرقي إلى امللكوت وعالم األرواح والى اعلى مقام إنساني في سماء العقل ( .)2فهي موجودة
بوجود النفس وقبل امتحان الذر ،إذ أن االمتحان للذر حصل بعد خلق األنفس كما
تشير اآلية لذلك.
فأين هذا مما ورد من السؤال وقول بلى واإلشهاد الذي حصل في امتحان النفس
َ ُ َ
اإلنسانية في عالم الذر( .قالوا َبلى) فيه داللة واضحة وصريحة على استنطاق نفوسهم
وقولهم ،ال كما توهمه البعض من أن املراد بالقول هو االستعداد الفطري ،فاالستعداد

1ـ ينظر :األمثل في تفسير كتاب هللا املنزل؛ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي :ج 5ص.290
2ـ ينظر :عقائد اإلسالم ـ اإلمام احمد الحسن :ص.272
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والقابلية على القول غير القول .بينما اآلية تصرح بانهم قالوا وفرق بين االستعداد
والفعل فاالستعداد سابق للفعل وليس نفسه.
وقد وردت بعض الروايات تشير إلى أن هللا سبحانه اودع في نفوس بني آدم الفطرة.
وهذه الروايات فهم منها البعض أن االمتحان كان بحسب الفطرة واالستعداد والقابلية.
ولكنه ال تعارض الروايات التي تثبت وجود االمتحان بنحو السؤال والجواب .فيؤخذ من
كل منهما داللته الخاصة.
وهذا القول ربما أراد القائل به التخلص من اإلشكاالت التي ساقها منكرو عالم
الذر واخذ العهد فلجأ إلى قول يخالف ما يجب عليه أن يتعبد به.
القول الثالث :إن االمتحان كان في عالم الذر ولكنه لم يجر على الجميع وإنما
جرى على بعض وهذا البعض هم الذين خلقوا في عالم الذر إذ لم يخلق فيه الجميع،
فيكون االمتحان في الذر مختصا بقوم خلقهم هللا وأشهدهم على أنفسهم بعد أن أكمل
عقولهم وأجابوه ب (بلى) ،وهم اليوم يذكرونه وال يغفلون عنه ،وال يكون ذلك عاما في
جميع العقالء (.)1
ويرد عليه :يحتمل أن القائل به قصر امتحان الذر على أولئك ألنه فهم أن كل من
قال (بلى) فهو مؤمن واقع في ساحة رضا هللا ،فقد فهم من اآلية أن قوله (بلى) يعني هو
للملبين وهم املؤمنون .وال يكون كذلك غير أولئك الصفوة ،أما من دونهم فهم لم
امتحان ِّ
يكونوا من أهل ذلك املوقف ألن حالهم اليوم يكشف عن أنهم لم يقولوا بلى ،فلم يكونوا
ضمن الذر.
ولكنه لم يلتفت لآليات األخرى التي هي في مقام التذكير باالمتحان في عالم الذر
ََ َ َ َْ ََْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َْ ََْ ُ ْ ََ
اس ِّق َين" ( )2وقوله
مثل قوله تعالى" :وما وجدنا ِّألكث ِّر ِّهم ِّمن ع ْه ٍد وِّإن وجدنا أكث َرهم لف ِّ

1ـ ينظر :التبيان في تفسير القرآن؛ الشيخ الطوس ي تحقيق :تحقيق وتصحيح :أحمد حبيب قصير العاملي .الطبعة :األولى .سنة
الطبع .1409 :املطبعة :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي .الناشر :مكتب اإلعالم اإلسالمي .ج 5ص.27
2ـ األعراف.102 :
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ً
ْ
َ ُ
تعالىَ " :و َما كانوا ِّل ُيؤ ِّم ُنوا" ( ،)1وأيضا النصوص الروائية التي فسرت آية العهد أشارت
للعموم الجمعي في امتحان الذر.
فهذا القول فيه تخصيص للدليل من دون
مخصص متصل أو منفصل والدليل
ِّ
على خالفه.
القول الرابع :إن االمتحان جرى على البعض وهم الذين خلقوا في الذر وليس على
الجميع .وذلك الن عالم الذر لم يخلق فيه الجميع بل إنه تعالى إنما عنى بذلك جماعة
من ذرية آدم ،خلقهم وأكمل عقولهم ،وقررهم بمعرفته ،وبما يجب من طاعته ،فأقروا
بذلك ،وأشهدهم على أنفسهم به ،وال يدخل جميعهم فيه ،فلم يدخل املؤمن وال بني آدم
لصلبه.
أما كون املؤمن لم يدخل فيه ،ألن هللا تعالى بين أن هؤالء املأخوذ ميثاقهم ،كان
َ َ ُ
ُ
َ
َ ْ
َ َُ
لهم سلف في الشرك قال تعالى بعد آية العهد "أ ْو ت ُقولوا ِّإن َما أش َر َك آ َباؤنا ِّم ْن ق ْب ُل َوكنا
َ
ََ ُ
ُ ً
ُْ ُ َ
ذ ِّرية ِّم ْن َب ْع ِّد ِّه ْم أف ُت ْه ِّلك َنا ِّب َما ف َع َل امل ْب ِّطلون" ( )2واملؤمن لم يسلك سبيل املشركين فال
يعتذر بهذا العذر وهذا يعني انه لم يؤخذ منه العهد وامليثاق.
ْ
ولم يدخل ولد آدم لصلبه ،ألن ولد آدم لصلبه لم يؤخذوا من ظهور بني آدم " َوِّإذ
ُ
َ َ َ
ُ
أخذ َرب َك ِّم ْن َب ِّني آدم ِّم ْن ظ ُهو ِّر ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم" فالخطاب ال يشملهم ،فقد خرجوا من ذلك(.)3
ويرد عليه :إن القائل به أخذ ببعض الكتاب ولم يأخذ بالبعض اآلخر منه ،فاآلية
ً
ذكرت وجود قوم قالوا بلى وقطعا هؤالء من املؤمنين إن لم نقل كلهم ال أقل بعضهم
كانوا مؤمنين.
كما أن القول بأن األخذ من بني آدم ال يعني األخذ من آدم غير صائب ،إذ أن
املفسرة لآلية أوضحت املراد وأن اخذ الذرية كان من آدم وقد تقدم ذكر بعض
الروايات ِّ
منها.
1ـ يونس.13 :
2ـ األعراف.173 :
3ـ تفسير مجمع البيان؛ الشيخ الطبرس ي .تحقيق وتعليق :لجنة من العلماء واملحققين األخصائيين .الطبعة :األولى .سنة
الطبع 1995 - 1415 :م الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بيروت – لبنان .ج 4ص.390
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مخصص كسابقه.
وهذا القول تخصيص لعموم اآلية من دون ِّ
عند مالحظة الباحث لحال هذه األقوال يدرك حقيقة أن القرآن أبعد ما يكون عن
عقول الرجال ،وأن من أراد فهم القرآن عليه الرجوع ألهل الذكر وسؤالهم واألخذ منهم
فهم من خوطبوا بالقرآن وعلمه وتفسيره عندهم وهم محمد وآل محمد (عليهم الصالة
والسالم).
القول الخامس :ما قام الدليل عليه
بعد أن خلق هللا نفس آدم ومنها نفس حواء ثم أنفس ذريتهما امتحنهم جميعا فكان
ً
االمتحان شموليا آلدم وجميع من خرج من ظهره فسألهم وأجابوه واشهدهم على انفسهم
ألست بركم قالوا بلى "على تفصيل يأتي بيانه" واخذ عليهم العهد وامليثاق.
ً
وان هذا االمتحان كان في النشأة األولى السابقة على نشأة الدنيا .كان امتحانا
لألنفس قبل نزولها إلى الدنيا ثم في عالم الدنيا يتكرر االمتحان السابق ،والفرق بين
االمتحانين كالفرق بين النشأتين يتحد فيها من حيث األصل ويفترق من حيث التفاصيل
حسب ما يناسب كل عالم منهما.
وهذا القول هو مذهب الثقلين وعليه اغلب علماء الفريقين .ويدل عليه الكثير من
اآليات التي احكم تفسيرها أهل البيت (عليهم السالم) وكذا الروايات التي تواتر معاناها
ً
ورواها الفريقان .ونذكر بعضا من اآليات والروايات الدالة على إثبات وقوع االمتحان في
عالم الذر:
َ
ُ
َ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى
1ـ َ قوله تعالى" :وِّإذ أخذ ربك َ ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
َ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ
ُ َ ُ َ َ َ
َْ
أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" (.)1
هذه اآلية كافية في إثبات االمتحان في الذر وانه امتحان في عالم األنفس شمل
الجميع ولم يرد استثناء للبعض من هذا االمتحان سواء كانوا مؤمنين أو مشركين فال
دليل على شمول االمتحان لبعض دون آخر ،كما انه ال دليل على استثناء بعض دون

1ـ األعراف.172 :
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بعض آخر .فتخصيص عموم الدليل (بشمول االمتحان لبعض املؤمنين أو لبعض
املشركين) من دون مخصص متصل أو منفصل.
َ ْ
َ َْ
َ(وأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم) :يدل على انه عالم انفس وليس في عالم الدنيا كما
توهمه البعض.
َ ُ َ
(قالوا َبلى) :وهنا داللة واضحة وصريحة على استنطاق نفوسهم وقولهم.
وبالتالي من خالل هذه اآلية القرآنية يمكن إثبات امتحان الخلق في عالم الذر
وعالم األنفس في السماء األولى وانه امتحان فعلي حقيقي قد شمل الجميع من دون
استثناء.
قال السيد احمد الحسن (عليه السالم) في بيان االمتحان األول ..( :ومن ثم أخرج
ً
ذريتهما "أي آدم وحواء" وامتحنهم جميعا االمتحان األول في عالم الذر (عالم األنفس)،
ُ
َ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ
َ
ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم
وكان َاالمتحان َ بسؤال واحد" :وِّإذ أخذ ربك ِّم َن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
َ
ْ
َ
َ ُ ْ
َ
ُ
ُ َ ُ ْ َ َ َ
َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا
َ َ
َ
َ ْ
غا ِّف ِّل َين" واآلية واضحة " َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم" أي أنه كان عالم أنفس ،فاملتقدم في
ً
ً
االمتحان والفائز في السباق هو من يرى ويسمع أوال ويجيب أوال) (.)1
والروايات التي تثبت وقوع االمتحان واإلقرار في الذر كثيرة فاقت حد التواتر منها:
( ..عن أبي جعفر عليه السالم قال :إن هللا تبارك وتعالى حيث خلق الخلق  ...قال:
"ألست بربكم؟ قالوا :بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين" ثم أخذ
امليثاق على النبيين ،فقال :ألست بربكم وأن هذا محمد رسولي ،وأن هذا علي أمير
املؤمنين؟ قالوا :بلى فثبتت لهم النبوة وأخذ امليثاق على أولي العزم أنني ربكم ومحمد
رسولي وعلي أمير املؤمنين وأوصياؤه من بعده والة أمري وخزان علمي.)2( )..

1ـ عقائد اإلسالم ـ السيد احمد الحسن :ص.269
2ـ الكافي .الشيخ الكليني :ج 2ص.8
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(..عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله  ...ملا خلق هللا آدم عليه الصالة والسالم أخرج ذريته من ظهره مثل الذر ،قال:
فأخذ ميثاقهم فقال :ألست بربكم؟ قالوا :بلى ،قال :فأشهدهم على أنفسهم .)1( )...
(عن أبي عبد هللا عليه السالم قوله تعالى" :وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا :بلى" إلى آخر اآلية قال :أخرج هللا من
ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه وأراهم نفسه ،ولوال ذلك لم
ً
يعرف أحد ربه قال :ألست بربكم؟ قالوا :بلى .قال :فان محمدا صلى هللا عليه وآله وسلم
ً
عبدي ورسولي وان عليا أمير املؤمنين خليفتي وأميني) (.)2
ً
وروى السنة أخبارا كثيرة أيضا في إثبات وبيان وقوع االمتحان في عالم الذر وقد
فاقت حد التواتر كما منها:
( ..عن ابن عباس ،قال :ملا خلق هللا آدم عليه السالم أخذ ميثاقه ،فمسح ظهره،
فأخذ ذريته كهيئة الذر ،فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم ،وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى) (.)3
ُ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم" قال :إن
( ..عن ابن عباس قوله " ِّوإذ أخذ ربك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
هللا خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر فقال لهم :من ربكم؟ قالوا هللا ربنا ،ثم
أعادهم في صلبه حتى يولد كل من أخذ ميثاقه ،ال يزاد فيهم وال ينقص منهم إلى أن تقوم
الساعة) (.)4
هذه بعض الروايات التي تثبت أن مراد اآلية هو امتحان الذر في عالم األنفس .وقد
تقدم نقل الكثير من الروايات في املباحث السابقة.

1ـ تفسير فرات الكوفي :ص.148
2ـ تفسير فرات الكوفي :ص.149
ي
3ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن .محمد بن جرير الطبر  .تقديم :الشيخ خليل امليس ،ضبط وتوثيق وتخريج :صدقي
جميل العطار .سنة الطبع 1995 - 1415 :م .املطبعة والناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان .ج9
ص.149
4ـ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم) .ابن أبي حاتم الرازي .تحقيق :أسعد محمد الطبيب .املطبعة والناشر  :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .ج .5ص.1614
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َ ُ
َ ُ َ ُ َ
ُ
2ـ قوله تعالىُ " :ه َو ال ِّذي َخل َقك ْم ف ِّم ْنك ْم كا ِّف .ر َو ِّم ْنك ْم ُم ْؤ ِّم .ن َوالل ُه ِّب َما ت ْع َملو َن
َب ِّص .ير"(.)1
فقد علم هللا إيمانهم وكفرهم في عالم الذر حين امتحنهم واخذ عليهم امليثاق
،فعلمه بحالهم حين خلقهم في عالم األنفس واختبرهم فيه .وهذا املعنى تدل عليه
الروايات الواردة في تفسير اآلية.
(عن الحسين بن نعيم الصحاف قال :سألت الصادق عن قوله( :فمنكم كافر
ومنكم مؤمن) ،فقال :عرف هللا إيمانهم بواليتنا وكفرهم بتركها يوم اخذ عليهم امليثاق
وهم في عالم الذر وفي صلب آدم) (.)2
ُ ُْ َ
َ َ
3ـ قوله تعالىَ " :هذا ن ِّذ .ير ِّم َن النذ ِّر األولى" ( )3هذه اآلية تدل على وجود منذرين في
مرحلة متقدمة على عالم الدنيا عبر عنها باألولى أي النشأة األولى ،كان فيها النبي محمد
(صلى هللا عليه وآله) من النذر األولى ،وال يمكن تفسير اآلية بعالم الدنيا الن محمد (صلى
هللا عليه وآله) آخر األنبياء املنذرين فيها واآلية قالت األولى .فمحمد من النذر األولى في
النشأة األولى وفي عالم الذر ،أما في عالم الدنيا فكان النبي الخاتم.
( ..عن علي بن أسباط بن علي بن معمر عن أبيه قال سألت أبا عبد هللا (عليه
ُ ُْ َ
َ َ
السالم) عن قول تعالىَ " :هذا ن ِّذ .ير ِّم َن النذ ِّر األولى" قال :إن هللا تبارك وتعالى ملا ذرأ الخلق
َ
في الذر األول فأقامهم صفوفا وبعث هللا محمدا فآمن به قوم وأنكره قوم فقال هللاَ " :هذا
ُ ُْ َ
َن ِّذ .ير ِّم َن النذ ِّر األولى" ،يعني محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) حيث دعاهم إلى هللا عزو
جل في الذر األول) (.)4
فإيمان قوم به وكفر آخرون وقع في االمتحان الذي جرى في عالم الذر.
نكتفي بهذا القدر من النصوص الدينية التي تثبت وقوع االمتحان في عالم الذر وقد
تقدم نقل الكثير منها في إثبات عالم الذر وفي البحوث السابقة.
1ـ التغابن.2 :
2ـ تفسير القمي :ج 2ص.371
3ـ النجم.56 :
4ـ البرهان في تفسير القران :ج 5ص.210
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وملزمة ومعها يجب اإلذعان للقول
وبذلك يتضح أن األدلة واضحة ومحكمة
ٍ
بجريان االمتحان في عالم الذر واستنطاقهم واخذ العهد وامليثاق بنحو الفعل والحقيقة ال
بنحو التقدير والتمثيل.
ً
قد يشكل البعض قائال :إن حال الذرية في عالم الذر كحال األطفال في الدنيا فهم
ليسوا بمكلفين فكيف يتوجه لهم التكليف ويتم امتحانهم ()1؟
وجوابه :إن الشبهة متولدة من فهم الذر بمعنى الذوات الصغيرة الحجم أو كما في
بعض معانيها اللغوية أن الذر صغار النمل واذا كانت صغيرة فإدراكها ضعيف كادراك
الطفل وبما أن الطفل ال يتوجه له تكليف ومرفوع عنه القلم لضعف إدراكه كذلك حال
ذرية آدم في عالم الذر.
فكما ذكروا أن معنى الذر صغار النمل كذلك ذكروا أن معناه التفريق أي تفريق
الذرية فلما تقصر نظرك على معنى وتغض بصرك عن املعنى اآلخر؟
وحتى لو كانت الذوات صغيرة الحجم فال يمتنع كونها عاقلة ومكلفة ,إذ لو كانت
الذوات في الذر غير عاقلة وحالها حال األطفال فمن املعيب على الحكيم أن يوجه لها
التكليف ويدخلها في االمتحان ويأخذ عليها العهد وامليثاق .فإن هللا تعالى ال يكلف إال
املدركين ،وال يخاطب إال من يفهم الخطاب .وعليه فمن خوطب في عالم الذر
العقالء ِّ
ً
وجرى عليه االمتحان ،فأقر قوم ،وأنكر قوم .كان عاقال فاهما مد ِّركا .ألنه لو كان بغير
هذه الصفة لم يحسن خطابه ،وال جاز أن يقر ،وال أن ينكر ،وال يؤخذ عنه العهد
وامليثاق ُويشهد عليه نفسه واملالئكة وو ..الخ.
ولكن صريح اآلية القرآنية بان هللا قد اخذ عليهم العهد وامليثاق واشهدهم على
انفسهم وعلى نتيجتهم في االمتحان وهذا يعني انهم كانوا عقالء مدركين وان هللا قد من
عليهم بقابليات تجعلهم مؤهلين لدخول االمتحان والخوض فيه في عالم الذر ومنها تعرف
انهم كانوا عقالء فاهمين مدركين وبذلك يكونوا مكلفين ،واملكلف ليس كالطفل.
1ـ ينظر :مفاتيح الغيب ـ الفخر الرازي :ج15ص .399وأجوبة املسائل املهنائية؛ العالمة الحلي .سنة الطبع .1401 :املطبعة:
الخيام – قم .ص.141
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فقياسهم هنا قياس مع الفوارق؛ بل ال يصح القياس هنا من اصل الفتقاره لوجه
الشبه الذي ُيقاس عليه.
وقد صرحت بعض االحاديث بان الخلق في عالم الذر كانوا عقالء فاهمين وان هللا
سبحانه الزمهم العقل فقد نقل الشيخ الطوس ي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال:
( ..حج عمر بن الخطاب في إمرته ،فلما افتتح الطواف حاذى الحجر األسود
فاستلمه وقبله ،وقال :أقبلك وإني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولكن كان رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) بك حفيا ،ولوال أني رأيته يقبلك ما قبلتك .قال :وكان في القوم
الحجيج علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،فقال« :بلى ،وهللا إنه ليضر وينفع» .فقال :وبم
[قلت] ذلك ،يا أبا الحسن؟ قال« :بكتاب هللا تعالى».
قال :أشهد أنك لذو علم بكتاب هللا تعالى ،فأين ذلك من الكتاب؟ قال« :قول هللا
ََ
ُ
َ ْ
َْ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم وأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت
عز وجلِّ " :وإذ أخذ ربك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ُ
ُ
َ
ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا" وأخبرك أن هللا سبحانه ملا خلق آدم مسح ظهره ،فاستخرج
ذريته من صلبه في هيئة الذر ،فألزمهم العقل وقررهم أنه الرب وأنهم العبيد  ،فأقروا له
بالربوبية وشهدوا على أنفسهم بالعبودية ،وهللا عز وجل يعلم أنهم في ذلك في منازل
مختلفة ،فكتب أسماء عبيده في رق ،وكان لهذا الحجر يومئذ عينان وشفتان ولسان،
فقال :افتح فاك  -قال  : -ففتح فاه فألقمه ذلك الرق.)1( )...
الحظ في هذه الرواية يقول اإلمام (عليه السالم)( :في هيئة الذر ،فألزمهم العقل)
يعني انهم عقالء فاهمين للخطاب ويحسنون الجواب وجرى عليهم التكليف .وان كانت
هيئتهم كالذر من حيث الكثرة أو الصغر.
وفي رواية أخرى :عن أبي بصير قال( :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :أخبرني عن
الذر حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا :بلى ،وأسر بعضهم خالف ما أظهر،
فقلت :كيف علموا القول حيث قيل لهم :ألست بربكم؟ قال :إن هللا جعل فيهم ما إذا
سألهم أجابوه) (.)2
1ـ االمالي .الشيخ الطوس ي :ج 2ص90
2ـ البرهان في تفسير القران :ج 2ص.615
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فقوله (عليه السالم)( :إن هللا جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه) أي أن الخالق
جعلهم مؤهلين لدخول االمتحان األول في عالم الذر وأعطاهم املؤهالت لذلك من العقل
والفهم واإلدراك ووهبهم القابليات وإمكانية اإلجابة عن السؤال وخوض االمتحان في ذلك
العالم.
ُ
ثم إن عالم الذر هو عالم خلقت فيه األنفس وليس عالم مادة كعالم الدنيا
فالقياس ليس في محله.
إذن ،منشأ الشبهة ناتج عن قصور ادراك من قال بها في فهم عالم الذر وليس الن
الذوات في الذر قاصرة عن الفهم واإلدراك.
وهناك شبهات أخرى على االمتحان واخذ العهد في الذر تقدم ذكرها والرد عليها
سابقا.
ً
وبالتالي فالقول بوقوع االمتحان بنحو الحقيقة في عالم الذر هو القول الحق تعبدا
بما ورد في الكتاب الكريم وما روي عن النبي وآله (عليهم السالم).

إن بيان كيفية االمتحان الذي حصل في عالم الذر والوقوف على تفاصيل األحداث
التي جرت فيه ال يمكن للباحث معرفتها واإلحاطة بها أو بش يء منها بكنه عقله ،ألنه بحث
العالم بها ،فالبد أن نرجع إلى الثقلين في
عن أمور غيبية والبحث عنها يستلزم الرجوع إلى ِّ
ً
التعامل مع البحث عنها استنادا إلى أن هناك تفاصيل ما جرى في االمتحان ال يعلمها إال
واملذكر الذي من دونه يبقى علمنا بالنشأة طي
حجج هللا (عليهم السالم) ،فهم أهل الذكر
ِّ
النسيان .وال يمكن ألحد دونهم الزعم أنه يبلغ ذلك بكنه عقله.
وعند الرجوع ملا روي عنهم (عليهم السالم) في بيان ذلك االمتحان يمكن اإلفادة منها
أن االمتحان كان عبارة عن أمرين إلهيين كانا موضوع االختبار األول قولي حيث ورد
ً
السؤال (ألست بربكم) وأراد منهم الجواب .والثاني فعلي حيث أجج نارا وأمرهم بدخولها
وأراد منهم االمتثال الفعلي العملي بدخولها.

 192ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

وللتوضيح يمكن التعبير عن األمرين بأن كل منهما كان عبارة عن امتحان واختبار
لألنفس ،فهما في الحقيقة وبنحو التفصيل كانا عبارة عن امتحانين وتفصيلهما كاآلتي:
االمتحان األول :اإلقرار بالربوبية

عند الرجوع للنص القرآني نجد أن االمتحان في عالم الذر وقع بشكل إجمالي ليس
فيه تفاصيل كما هو في حياتنا الدنيا وتمثل االمتحان باإلقرار بالربوبية هلل عز وجل ثم
اشهدهم على انفسهم ولم يبق عذر ملعتذر بالغفلة أو شرك اآلباء .وذلك ما ورد في قوله
ََ
ُ
ُ
ْ َ َ َ
ُ
َ ْ
َ َْ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم
تعالىَ " :وِّإذ أخذ َرب َك ِّم ْن َب ِّني آدم ِّم ْن ظ ُه
ِّ
َ َ ُ
ْ
َ ُ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ َ
َ ْ
قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين* أ ْو ت ُقولوا ِّإن َما أش َر َك
َ
ََ ُ
ُ ُ ً
َ
ُْ ُ َ
َ َُ
آ َباؤنا ِّم ْن ق ْب ُل َوكنا ذ ِّرية ِّم ْن َب ْع ِّد ِّه ْم أف ُت ْه ِّلك َنا ِّب َما ف َع َل امل ْب ِّطلون" (.)1
وهنا ترد التساؤالت التالية :إن كلمة (قالوا بلى) هل تعني أن الجميع لبوا ولم
يتخلف عن اإلجابة أي احد؟ أو أن بعضهم لبى دون بعض؟ فتكون القضية هنا مهملة
واملهملة في قوة الجزئية.
ثم إن الذين لبوا هل لبى الجميع في وقت واحد (أقول ذلك لتقريب الفكرة واال
فعالم الذر ال يوجد فيه زمان بل الزمان من مختصات العالم املادي)؟ أو حصل تفاوت
بينهم في سرعة اإلجابة؟
وأيضا الذين لبوا هل جميعهم لبوا بألسنتهم وقلوبهم؟ أو هناك من اقر بلسانه
دون قلبه؟
هذه األسئلة ترد باعتبار أن ما جرى في الذر من امتحان يجري في االمتحان الثاني
في عالم الدنيا فتتفاوت درجات اإليمان والكفر والنفاق ..وهكذا.
ويمكن القول انه لم تكن إجابة من قالوا بلى في وقت واحد ،فمنهم من بادر ومنهم
يلب.
من تأخر ،ومنهم من قالها بلسانه ولم يؤمن قلبه ومنهم من لم ِّ

1ـ األعراف172 :ـ.173
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ومنه تعلم أن كلمة (قالوا بلى) ليس املراد منها العموم أي أن الجميع قالوا بلى .بل
القضية هنا غير مسورة بكل أو بعض فهي مهملة ،وكما يقول املناطقة إن القضية
املهملة في قوة الجزئية .وكأن الكالم هكذا (قال بعضهم بلى) أما البعض اآلخر فمسكوت
عنه في اآلية ،نعم أفدناه من الروايات التي تحدثت عن االمتحان وانقسام الناس فيه
بين ملب ومنكر.
وقد بينت بعض الروايات الواردة عن النبي واله (عليهم السالم) أن السباق في
املضمار كان هو خير الخلق وسيدهم محمد (صلى هللا عليه وآله) وأمير املؤمنين واألئمة
من ولده (عليهم السالم) فكان من ضمن االمتحان اإلقرار بنبوة محمد (صلى هللا عليه
وآله) ووالية أمير املؤمنين واألئمة (عليهم السالم) .ثم األنبياء واملرسلون واملؤمنون وهكذا
حسب درجات إيمانهم.
َ
1ـ انقسام املمت َحنين إلى جماعات
يمكن القول انه عندما صدر السؤال من املولى (ألست بربكم) انقسم املوجودون
إلى جماعات:
الجماعة األولى :من قالوا بلى قبل أن يصل السؤال إلى أسماعهم .حيث رأوا النور
من وراء الحجب ،وهؤالء هم الذين خرقوا حجب النور ووصلوا إلى معدن العظمة،
وتـنقسم هذه املجموعة إلى جماعات عديدة بحسب عدد الحجب التي رأوا من ورائها
النور.
وكان سيد هذه الجماعة والفائز بالسباق خير خلق هللا محمد (صلى هللا عليه وآله)
( ..عن أبي عبد هللا عليه السالم قال سئل رسول هللا باي ش يء سبقت ولد آدم؟
قال :إنا أول من أقر ببلى إن هللا اخذ ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم
قالوا بلى فكنت أول من أجاب) (.)1
(َ ..ع ْن
َْ
َْ
األن ِّب َي َاء وأن َت

َ َ
َأبي َع ْب ِّد الله ع َأن َب ْع َ
ض ُق َرْيش َق َ
ال ِّل َر ُسو ِّل الله ص ِّبأ ِّي ش ْي ٍء َس َب ْق َت
ٍ
ِّ
ُ ْ َ َُ ْ َ
ال إ ِّني ُك ْن ُت َأو َل َم ْن َآم َن ب َربي َوأو َل َم ْن َأ َجابَ
وخ َات َم ُه ْم َف َق َ
ب ِّعثت ِّآخرهم
ِّ
ِّ ِّ

1ـ بصائر الدرجات ـ الصفار :ص.106
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َح ْي ُث َأ َخ َذ الله م َيث َ
اق النبي َين َوأ ْش َه َد ُه ْم َع َلى َأ ْن ُف ِّسه ْم َأل ْس ُت ب َرب ُك ْم َف ُك ْن ُت َأ َنا َأو َل َنبي َق َ
ال
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
ْ
()1
َ
َ
ََ َ َ َ ْ ُُ ْ
َ
اإلقر ِّار ِّبالله عز وجل) .
بلى فسبقتهم ِّب ِّ
وفي روايات أخرى أجاب معه نفسه علي واألئمة من ولده (عليه السالم) فنالوا
شرف األسبقية مع النبي األعظم وفضل هللا تعالى على غيرهم من سائر الخلق.
( ..عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :ملا أراد هللا عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم
ونشرهم بين يديه ،ثم قال لهم :من ربكم؟ فأول من نطق رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وأمير املؤمنين واألئمة صلوات هللا عليهم أجمعين فقالوا :أنت ربنا ،فحملهم العلم
والدين ،ثم قال للمالئكة :هؤالء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي ،وهم املسؤولون .ثم
قال لبني آدم :أقروا هلل بالربوبية ،ولهؤالء النفر بالطاعة والوالية فقالوا :نعم ربنا أقررنا،
فقال هللا جل جالله للمالئكة :اشهدوا ،فقالت املالئكة شهدنا على أن ال يقولوا غدا إنا
كنا عن هذا غافلين ،أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا
بما فعل املبطلون; يا داود األنبياء مؤكدة عليهم في امليثاق) (.)2
كان محمد واله هم السباقون في املضمار والفائزون باالمتحان فكانوا أهال الن
يحملهم هللا العلم والدين وجعلهم خزان علمه وتراجمة وحيه ومستودع حكمته ومهبط
وحيه ،وفضلهم على سائر الخلق أجمعين وقرن طاعتهم بطاعته ومعصيتهم بمعصيته
صلوات هللا عليهم أجمعين.
استحقوا الفضل بقصرهم نظرهم على جهة الفيض اإللهي وتعلقت أرواحهم باملأل
األعلى ولم يلتفتوا لغيره فكانوا هم الفائزين.
ثم اقر من بعدهم األنبياء واملرسلون مع تفاوت في سرعة اإلجابة وتفاضل في
الدرجات( .األنبياء واملرسلون واألئمة (عليهم السالم) من الجماعة األولى ،وقد رأوا النور
ً
ً
من وراء الحجب؛ ألنهم لم يلتفتوا يمينا أو شماال ،بل تعلقت أرواحهم باملأل األعلى،
وقصروا نظرهم على جهة الفيض اإللهي ،فلم يغفلوا عن هللا سبحانه وتعالى ،وهم
ً
(عليهم السالم) أيضا درجات ،فمنهم من ركز كل وجوده في النظر إلى جهة الفيض اإللهي،
1ـ الكافي ـ الكليني :ج .2ص.10
2ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.244
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َ
ُ
ومنهم من هو أقل من ذلك ،وكل واحد منهم (عليهم السالم) أعطي بحسب ما أعطى،
ورأى من آيات ربه بحسب ما سعى بالنظر لها) (.)1
فصارت الجماعة األولى هم خلفاء هللا في أرضه وحججه على عباده وجعل طاعتهم
فرض على الخالئق أجمعين.
ً
ُ
ً
ثم إن هللا سبحانه وتعالى بعث محمدا في ذلك العالم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى هللا
ً ً
وسراجا منيرا ،وفرض طاعته على جميع من كان في عالم الذر.
( ..عن علي بن معمر ،عن أبيه قال :سألت أبا عبد هللا عليه السالم عن قول هللا
عز وجل "هذا نذير من النذر األولى" قال :إن هللا تبارك وتعالى ما ذرأ الخلق في الذر األول
فأقامهم صفوفا قدامه بعث هللا محمدا صلى هللا عليه وآله فآمن به قوم ،وأنكره قوم،
فقال هللا" :هذا نذير من النذر األولى" يعني به محمدا صلى هللا عليه وآله حيث دعاهم
إلى هللا عز وجل في الذر األول) (.)2
وأول من امن به وصدقه الصديق األكبر علي بن أبي طالب (عليه السالم):
( ..عن أبي جعفر عليه السالم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله إن أمتي
عرضت على عند امليثاق وكان أول من امن بي وصدقني علي ،وكان أول من امن بي
وصدقني حيث بعثت فهو الصديق األكبر) (.)3
ً
ً
ومنذرا في ذلك العالم وعند
فكان سيد الكائنات محمد (صلى هللا عليه وآله) نبيا ِّ
بعثته كان أول املؤمنين به علي (عليه السالم) في النشأتين األولى والدنيا .فامر هللا الخلق
بطاعة رسوله وواليته ووالية أمير املؤمنين علي (عليه السالم).
( ..عن أبي جعفر عن أبيه عن جده (عليهم السالم) :إن رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) قال لعلي (عليه السالم) :أنت الذي احتج هللا بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم
ً
أشباحا ،فقال لهم :ألست بربكم؟ قالوا :بلى ،قال :محمد رسول هللا؟ قالوا :بلى .قال:
1ـ ينظر :املتشابهات ـ السيد احمد الحسن :ج 1ص 41س.17
2ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.235
3ـ بصائر الدرجات :ص.101
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ً
ً
ً
وعلي أمير املؤمنين؟ فأبى الخلق كلهم جميعا إال استكبارا وعتوا عن واليتك إال نفر قليل
وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمين) (.)1
فالقليل لبى لعلي (عليه السالم) بل اقل القليل ،أما األعم األغلب فهم املستكبرون
املنكرون لواليته (عليه السالم) ،وكما كذبوه هناك كذبوه هنا في عالم الدنيا وانكروا
ََ
واليته رغم النص اإللهي عليه فاالمتحان هو هو في العاملين والنتيجة ال تكاد تتبدل أو
تتغير.
ويظهر من بعض الروايات أن هللا امر الخلق بطاعة األئمة من ولد أمير املؤمنين
ُ
سيظهر به أمره
وانهم أوصياء محمد ثم خص بالذكر املهدي (عليه السالم) وان هللا
ِّ
وينتصر به لدينه.
وبما أن كالمنا الزال في الجماعة األولى فيتبين أن األنبياء (عليهم السالم) وهم من
هذه الجماعة كانوا أول من لبى واقر بتوحيد هللا عز وجل كذلك اقروا وامنوا وصدقوا
بنبوة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ووالية أمير املؤمنين (عليه السالم) واألئمة من ولده
واخذ هللا ميثاقهم بذلك .ثم امر هللا الخلق بطاعة محمد وآل محمد والنبيين.
ََ َ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ ْ َْ َ ُ
...ثم َأ َخ َذ ْامل َيث َ
(َ ..ع ْن َأبي َج ْع َفر ع َق َ
اق
ال ِّإن الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق
ِّ
ٍ
َ َ َ َ ٌّ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ
َ َ َ ِّ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ
.
َ
ُ
ُ
َ
َعلى الن ِّب ِّيين فقال ألست ِّبرِّبكم وأن هذا محمد رس ِّولي وأن هذا ع ِّلي أ ِّمير املؤ ِّم ِّنين قالوا
َ َ
َ
ََ َ َََ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ْ
ُ
وع ِّل ٌّي أ ِّم ُير
اق َعلى أ ِّولي ال َع ْز ِّم أن ِّني َربك ْم ُوم َحم .د َر ُس ِّولي
بلى فثبتت لهم النبوة وأخذ ِّامليث
ُْْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َُ ُ َ ْ ي ُ
وخز ُ
ان ِّع ْل ِّمي ع َوأن ْاملَ ْه ِّدي َأ ْن َت ِّص ُر به ِّل ِّديني ُوأ ْظهرُ
املؤ ِّم ِّنين وأو ِّصياؤه ِّمن بع ِّده والة أم ِّر
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ
َ ْ َ َْ
َ
ُ
ً
ً
َ
َ
ْ
َ
َ َْ
ِّبه َد ْول ِّتي وأن َت ِّق ُم ِّبه ِّم ْن أ ْع َدا ِّئي وأ ْع َب ُد ِّبه ط ْوعا وك ْرها قالوا أق َر ْرنا َيا َر ِّب وش ِّهدنا ولم
َ
ََ َ ْ
َ
َ ُ
َْ
ُ َُ ْ َ
َي ْج َح ْد آدم ول ْم ُي ِّقر فث َبت ِّت ال َع ِّزي َمة ِّل َهؤال ِّء الخ ْم َس ِّة ِّفي امل ْه ِّد ِّي ول ْم َيك ْن آلدم َع ْز .م َعلى
اإل ْق َرار به ُ
وه َو َق ْو ُله َعز َ
وجلَ " :ول َق ْد َعه ْدنا إلى آدم ِّم ْن َق ْب ُل َف َن ِّس َي َول ْم َنج ْد َله َع ْز ًما" َق َ
ال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َ ُ ِّ َ ِّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ً َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ْ ُُ َ ََ ُ َ َ
َ
ْ
َ
وقالَ
الشم ِّال ادخلوها فهابوها
اب ِّ
ِّإ َنما هو فترك ،ثم أمر نارا فأ ِّججت فقال ألصح ِّ
َ
َ
ً
َ
َ
وها َف َد َخ ُل َ
ص َحاب ْال َيمين ْاد ُخ ُل َ
َ
اب الش َمال ياَ
َ
ال أ ْ
أل ْ
صح ُ
وها َف َك َان ْت َع َل ْيه ْم َب ْر ًدا وسالما فق َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ

1ـ بحار األنوار :ج 24ص.2
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َُ ْ َ ُ
َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َُْ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُُ ََ ُ َ ََ َ َ
اعة وال َوال َية
وها فثم ث َبت ِّت الط
ر ِّب أ ِّقلنا فقال قد أقلتكم اذهبوا فادخلوا فهاب
ُ
َْ
وامل ْع ِّص َية)(.)1
فالنبيون بما انهم أول من اقروا بتوحيد هللا وقالوا بلى بعد رسوله وأوصيائه ،
فكانوا أول من اخذ هللا عليهم العهد وامليثاق بنصرة ووالية رسول هللا وأوصيائه والقائم
املهدي (عليه السالم) ،فمن هنا ثبتت لهم النبوة وفضلوا على غيرهم.
أي أن سبب تفضيلهم وبعثهم أنبياء أمران:
األول :سبقهم في قول بلى حيث إن بصائرهم متوجهة إلى الفيض اإللهي ونور
العظمة وأرواحهم معلقة باملأل األعلى فخرقت أسماعهم حجب النور وسمعت النداء قبل
وصوله إلى عالم الذر .
الثاني :إيمانهم بمن سبقوهم بالتلبية ومن لهم الفضل والشرف على جميع الخلق.
فكانوا أول من اخذ هللا ميثاقهم بنصرة رسول هللا واهل بيته فأشهدهم على
َ ََ ََْ ُ ُ ْ ْ َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ
اب
انفسهم وشهد هللا عليهم .قال تعالى" :وِّإذ أخذ الله ِّميثاق الن ِّب ِّيين َ َملا آتيتكمَ ِّمن ِّكت ٍ
َ ُْ َ
َ ُ َ ْ ُ
َََْ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ
َوح ْك َمة ُثم َج َاء ُك ْم َر ُسو .ل ُم َ
ال أأق َر ْرت ْم َوأخذت ْم َعلى
ص ِّد .ق ِّملا َم َعك ْم ل ُتؤ ِّمنن ِّب ِّه ولتنصرنه ق
ِّ ٍ
َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ ُ َََ َ َ ُ
َ ()2
َ
ْ
ذ ِّلكم ِّإص ِّري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم ِّمن الش ِّاه ِّدين"  .فاستحقوا بفضل
هللا ومنه أن يكونوا أنبياء ينبؤون عن الغيب ويحملون الرسالة ويخلفون هللا في أرضه،
فبعثهم هللا إلى خلقه في النشأتين الذر والدنيا ،ففرض طاعتهم على الخلق كما فرض
طاعة رسول هللا محمد وآل محمد عليهم وعلى سائر خلقه ثم اخذ هللا ميثاق بني آدم في
الذر على والية جميع أنبيائه ورسله.
َ
َ َ َ َ ْ
السج ْس َتا ِّني َق َ
وجل ملا أخ َر َج
ال َس ِّم ْع ُت أ َبا َج ْع َف ٍر ع َي ُقو ُل ِّإن الله عز
(َ ..ع ْن َح ِّب
يب ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ُ ُ َ ََ َ َ
َ
ُذ ي َة آدم ع م ْن َظ ْهره ل َي ْأ ُخ َذ َع َل ْيه ُم ْامل َيث َ
ان أو َل َم ْن
اق ِّبالرُب ِّوبي ِّة له ِّوبالنبو ِّة ِّلك ِّل ن ِّب ٍي فك
ِّر
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ْ
َ
َ
ْ ُْ َ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ال الله عز َ
َأ َخذ له عل ْيه ُم ِّامليثاق بن ُبو ِّته ُمحمد ْبن ع ْب ِّد الله ص ثم ق َ
وجل آلدم انظر ما ذا
ِّ
ِّ
ال َف َن َظ َر آدم (عليه السالم) إ َلى ُذريته ُ
ال آدم ع َيا َرب ماَ
وه ْم َذ ٌّر َق ْد َم َل ُئوا الس َم َاء َق َ
َت َرى َق َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
1ـ الكافي ـ الكليني :ج 2ص.8
2ـ آل عمران.81 :
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َ
ََْ ُ
وأل ْمر َما َخ َل ْق َت ُه ْم َف َما ُتر ُيد م ْن ُه ْم ب َأ ْخذ َك ْامل َيث َ
ال الله َعز َ
اق َع َل ْيه ْم َق َ
وجل
أكث َر ذ ِّري ِّتي
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
َ ً ْ َ
َ َ ْ ُ َ
َي ْع ُب ُدون ِّني ال ُيش ِّركون ِّبي ش ْيئا ُويؤ ِّم ُنون ِّب ُر ُس ِّلي َويت ِّب ُع َون ُه ْم .)1( )..
فقدم اخذ العهد بنبوة محمد ثم بعده األنبياء الن محمد أول من امن بربه ولبى
يم َو ُم َ
قبل سائر األنبياءَ " .وإ ْذ َأ َخ ْذ َنا م َن النبي َين م َيث َاق ُه ْم َوم ْن َك َوم ْن ُنوح َوإ ْب َراه َ
وس ى
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ َ ً َ
ً ()2
و ِّعيس ى اب ِّن مريم وأخذنا ِّمنهم ِّميثاقا غ ِّليظا"  .وهذا امليثاق في عالم الذر مأخوذ من
جميع األنبياء وليس ممن ذكرتهم اآلية فقط ،وقدم ذكر محمد عليهم ألنه السابق في
العهد وامليثاق والتلبية عليهم  .وإنما خصهم هللا بالذكر النهم حملة العرش من األنبياء،
وفضلوا بانهم حملة الرساالت السماوية وانهم أولوا العزم من الرسل.
ََ َ ْ
ُ َُ ْ َ
ومعنى انهم أولوا العزم بينته الرواية املتقدمة "فث َبت ِّت ال َع ِّز َيمة ِّل َهؤال ِّء الخ ْم َس ِّة ِّفي
َْ
امل ْه ِّد ِّي" حيث اقروا باملهدي قائم آل محمد الذي ينتصر هللا به لدينه ويظهر به دولته
وينتقم به من أعدائه ُ
فيعبد به طوعا وكرها.
قد تقول :حينما امن األنبياء باألئمة فقد امنوا باملهدي ألنه من ضمنهم فلماذا
عرض هللا عليهم اإليمان باملهدي بعد اإليمان برسول هللا واألئمة (عليهم السالم)؟
قلت :املهدي املذكور هنا غير اإلمام املهدي محمد بن الحسن فاملراد به املهدي
األول من املهديين االثني عشر من ذرية اإلمام املهدي (عليه السالم) ففيه بعد األئمة تقع
الغربلة والتمحيص وهو الذي يشيد أركان دولة العدل اإللهي ويقض ي على ممالك
الشيطان وحكم الطواغيت ،فلذا افرد ذكره وعرضت على األنبياء واليته (.)3
وعليه فاألنبياء وان كانوا من الجماعة األولى في السبق لتلبية النداء إال انهم على
مراتب وبينهم تفاضل وهذا ما تقدم ذكره من كون الجماعة األولى على درجات (فمنهم من
ركز كل وجوده في النظر إلى جهة الفيض اإللهي ،ومنهم من هو أقل من ذلك ،وكل واحد
َ
ُ
منهم (عليهم السالم) أعطي بحسب ما أعطى ،ورأى من آيات ربه بحسب ما سعى بالنظر
لها).
1ـ الكافي ـ الكليني :ج 2ص.8
2ـ األحزاب7 :
3ـ ينظر رسالة في وحدة شخصية املهدي األول والقائم واليماني؛ عالء السالم .إصدارات انصار اإلمام املهدي .الطبعة
االولى1433هـ.
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ض ُه ْم َع َلى َب ْعض م ْن ُهم من َكل َم الل ُه َو َر َف َع َب ْع َ
قال تعالى" :ت ْل َك الر ُس ُل َفض ْل َنا َب ْع َ
ض ُه ْم
ِّ
ٍ ِّ
ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ُ
ُ
()1
ُ
ُ
وح القد ِّس . " ...
درج ٍ
ات وآتينا ِّعيس ى ابن مريم الب ِّين ِّ
ات وأيدناه ِّبر ِّ
فيتلخص مما تقدم :إن هذه الجماعة هم أول امل ِّلبين قبل وصول النداء لعالم
األنفس ،حيث رأوا النداء من خلف حجب النور فلبت أرواحهم قبل نفوسهم ،الن
أرواحهم معلقة باملأل األعلى .وهم على درجات حسب السبق في التلبية ،فأولهم محمد
وعلي واألئمة من آل محمد (عليهم السالم) .ثم األنبياء على تفاوت بينهم في الدرجات.
ثم ُع ِّرضت والية محمد وآل محمد على الخلق فأول من امن بها هو أول من لبى هلل
بعد النبي األعظم وآلة ،وهم األنبياء واملرسلون وخاصة املؤمنين على تفاضل بينهم أيضا.
ثم ُب ِّعث األنبياء إلى الذر فمنهم من صدقهم ومنهم من كذبهم فكان اإليمان بهم على
درجات أيضا.
وإنما نقول هكذا من باب التوضيح واال قد يكون النداء واحدا فيه جميع هذه
التفاصيل مطوية.
وأصحاب هذه الجماعة هم املقربون الذين اكمل هللا عقولهم أي ارتقت أرواحهم
إلى السماء السابعة عالم العقل ،وأيدهم بروح القدس ،وهم األحرار الذين يعبدون هللا
ألنه أهل للعبادة.
الجماعة الثانية :هم الذين رأوا النور بعد أن اخترق الحجب ،فأجابوا بـ (بلى) بعد
أن وصل السؤال إلى أسماعهم.
ً
وأيضا تنقسم هذه الجماعة إلى جماعات عديدة بحسب سرعة السماع واإلجابة.
وهم أيضا من جماعة األحرار .وإنما لم يكونوا كالجماعة األولى الن انشغالهم بأنفسهم
اكثر من نظرهم للمأل األعلى ومعدن العظمة والنور.
فعند سماعهم النداء أجابوا فامنوا باهلل وبمن امن به عز وجل من األنبياء
واملرسلين واألئمة (عليهم السالم) .فكانوا من شيعتهم في عالم الذر.
1ـ البقرة.253 :
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( ..عن أبي عبد هللا عليه السالم قال إن هللا جعل لنا شيعة فجعلهم من نوره
وصبغهم في رحمته واخذ ميثاقهم لنا بالوالية على معرفته يوم عرفهم نفسه فهو املتقبل
من محسنهم املتجاوز عن مسيئهم من لم يلق هللا ما هو عليه لم يتقبل منه حسنة ولم
يتجاوز عنه سيئة) (.)1
( ..عن الحسين بن نعيم الصحاف قال :سألت الصادق عليه السالم عن قوله:
"فمنكم كافر ومنكم مؤمن" فقال :عرف هللا عز وجل إيمانهم بواليتنا  ،وكفرهم بتركها
يوم أخذ عليهم امليثاق وهم ذر .)2( )...
ُ
فأصل اإليمان مرتكز على اإليمان والتصديق بمحمد وآل محمد .فهؤالء اقروا
بألسنتهم وقالوا بلى وقلوبهم مطمئنة باإليمان.
الجماعة الثالثة :الذين قالوا (بلى) بعد سماع كلمة (بلى) من غيرهم .وهم جماعة
امللبين لبوا بعدهم.
العبيد .وإنما لم يسمعوا النشغالهم بأنفسهم وحينما سمعوا أصوات ِّ
فضجيج التلبية ايقظهم من غفلتهم.
الجماعة الرابعة :جماعة املنافقين .قالوا (بلى) ولكن في قلوبهم شك مما سمعوا.
ْ
اس َم ْن َي ُقو ُل َآمنا ِّبالل ِّه َو ِّبال َي ْو ِّم
فيظهرون اإليمان ويستبطنون الكفر .قال تعالىَ " :و ِّم َن الن
ِّ
َ
ْ
َْ
ْاآلخر َو َما ُه ْم ب ُم ْؤمن َين* ُي َخاد ُعو َن الل َه َوالذ َ
ين َآم ُنوا َو َما َيخ َد ُعون ِّإال أن ُف َس ُه ْم َو َما
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ُُ ْ َ َ َ َ . َ . َ َ ْ ََُ ً َ َ ُ ُ ُ َ َ َ .
ْ
ُ
َ
َ ْ ُ َ ()3
ُ
َيش ُعرون * ِّفي قل ِّوب ِّهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أ ِّليم ِّبما كانوا يك ِّذبون"
فالخبث في قلوبهم املريضة بمعاداة أولياء هللا ،خالف ما يظهرونه من اإليمان .فزادهم
هللا مرضا لنفوسهم الخبيثة بناء على اختيارهم للكفر في الواقع وتكذيبهم بأولياء هللا.
وهؤالء في الحقيقة هم كافرون وان كانوا يتظاهرون باإليمان فاهلل سبحانه مطلع
على واقع حالهم ومحط نظره النفوس وليس ظاهر القول فكانت عاقبتهم جهنم التي
تظهر لهم حقيقة اعتقادهم وسوء أعمالهم وما تخفي سرائرهم من خبث وتكذيب وكفر.

1ـ بصائر الدرجات :ص.100
2ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.235
3ـ البقرة 8 :ـ .10
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(..قال أبو بصير :قلت ألبي عبد هللا عليه السالم أخبرني عن الذر وحيث أشهدهم
على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا :بلى ،وأسر بعضهم خالف ما أظهر .)1( )..
وقد ورد أن بعض من ادعى اإليمان بأمير املؤمنين في عالم الدنيا انكر (عليه
السالم) ذلك عليه ألنه لم يكن من املؤمنين في عالم الذر حينما عرض إيمان الخالئق
على آل محمد (عليهم السالم) وان كان بالظاهر يدعي ذلك.
( ..عن أبى عبد هللا عليه السالم إن رجال جاء إلى أمير املؤمنين وهو مع أصحابه
فسلم عليه ثم قال إنا وهللا أحبك وأتوالك فقال له أمير املؤمنين ما أنت كما قلت ويلك
إن هللا خلق األرواح قبل األبدان بألفي عام ثم عرض علينا املحب لنا فو هللا ما رأيت
روحك فيمن عرض علينا فأين كنت قال فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه) (.)2
الجماعة الخامسة :جماعة الكافرين .وهم الذين لم يقولوا (بلى) .وهؤالء قد
قصروا نظرهم على انفسهم وعلى الظلمات ولم يلتفتوا إلى النور قط .ولم يعيروا اهتماما
للنداء اإللهي فصموا آذانهم عن سماعه فهم في الظلمات يترددون وفي الحقيقة هؤالء
أماتوا نور الفطرة وحياة النفس فهم أموات غير أحياء ولكن ال يشعرون ليس لهم من
اإلنسانية حظ فقد خسروها باختيارهم فلم تبق لهم إال البهيمية الحيوانية فهم أضل
َ ْ ْ َُ ْ ُُ َ .
َ َ َ ْ َ ََْ َ َ َ َ ً َ ْ
وب ال َي ْف َق ُهو َن
س لهم قل
ن
اإل
و
ن
ج
ال
من األنعام .قال تعالى" :ولقد ذرأنا ِّلجهنم ك ِّثيرا ِّمن
ِّ
ِّ
َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ُ َِّ َ ُ َ ْ َ َ . َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ .
َ
ِّبها ولهم أعين ال يب ِّصرون ِّبها ولهم آذان ال يسمعون ِّبها أول ِّئك كاألنع ِّام بل هم أضل
ُ َ
َْ ُ َ
أول ِّئ َك ُه ُم الغا ِّفلون" (.)3
وهذا هو اختيارهم فلم يجبرهم هللا على ش يء ولكنهم اختاروا اإلعراض عن هللا
وخلفائه وإنكار ما أتوا به وقصر النظر على الظلمة فعمت قلوبهم عن رؤية النور فهم في
َ ََْ
َ َ ْ َ
َْ
ََ
الظلمات خالدون" .لق ْد َحق الق ْو ُل َعلى أكث ِّر ِّه ْم ف ُه ْم ال ُيؤ ِّم ُنون" ( )4ولألسف كان هذا
اختيار األعم األغلب فصاروا حطب جهنم التي أظهرت لهم حقائق أعمالهم وسوء
اختيارهم ليس إال .ولو أعيد لهم االمتحان الف مرة لكانت النتيجة ذاتها ال تتغير أو تتبدل
1ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.258
2ـ بصائر الدرجات ـ الصفار :ص.106
3ـ األعراف.179 :
4ـ يس.7 :
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َ
َ
ََ
َ
َ
" َول ْو ُردوا ل َع ُادوا ِّملا ُن ُهوا َع ْن ُه َوِّإن ُه ْم لك ِّاذ ُبون" ( )1لذا حينما أعيد امتحانهم في الدنيا كانت
النتيجة متطابقة مع امتحان الذر  ،فجبلت نفوسهم على اإلنكار واالستكبار والكفر
َ ََْ َ
َ ْ َ
َ َ ُ
والعداوة هلل وألوليائهَ " .و َس َو .اء َعل ْي ِّه ْم أأنذ ْرَت ُه ْم أ ْم ل ْم ت ْن ِّذ ْر ُه ْم ال ُيؤ ِّم ُنون" ( )2فلو ارسل لهم
هللا الف رسول ولو أعيد امتحانهم الف مرة فهم ال يؤمنون أبدا.
فهذه الجماعة هم جماعة الكافرين الذين لم يلبوا في عالم الذر وحينما يعاد
امتحانهم في الدنيا يختاروا الكفر أيضا سواء منهم من جاءهم رسول ليذكرهم بالعهد
وامليثاق لعلهم يغيرون النتيجة ويرتقون أم من لم يأتهم رسول ولم تطأ أقدامهم ارض
الرسالة .لذا تجد أن بعض الناس في الدنيا لم يرسل هللا اليهم رسله وأنبياءه ألنه علم
َ َ
َ ََ
َ
َ
منهم الكفر واإلعراض عن الرسل " َول ْو َع ِّل َم الل ُه ِّف ِّيه ْم خ ْي ًرا أل ْس َم َع ُه ْم َول ْو أ ْس َم َع ُه ْم ل َت َول ْوا
َُ ْ ُ ْ ُ َ
ضون" (.)3
وهم مع ِّر
ْ ََ ُْ َ ََ
ََ
وهذا ما بينه اإلمام احمد الحسن حيث قالَ "( :ولق ْد َع ِّل ْم ُت ُم النشأة األولى فل ْوال
ْ َ َ َ
َت َذك ُر َ
ون" ،أي إنكم كنتم في عالم الذر مخلوقين وأمتحنكم هللاَ " :وِّإذ أخذ َرب َك ِّم ْن َب ِّني
ََ
ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
ُ
ُ
َ ْ
َ َْ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أ ْن ت ُقولوا
آدم ِّم ْن ظ ُه
ِّ
َ َ ُ
ْ
ُ ُ ً
َ
ُ
َ َ
َ ْ
َُ
َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين * أ ْو ت ُقولوا ِّإن َما أش َر َك َآباؤنا ِّم ْن ق ْب ُل َوكنا ذ ِّرية ِّم ْن
َ
ََ ُ
ُْ ُ َ
َب ْع ِّد ِّه ْم أف ُت ْه ِّلك َنا ِّب َما ف َع َل امل ْب ِّطلون" .وهذه اآلية فيها رد على من يقول ما ذنب من لم
يصل إليه اإلسالم ولم يبلغ برساالت السماء كمن عاش في مجاهل أفريقيا أو في أطراف
األرض أو في أرض بعيدة عن أرض املرسلين ،والرد أن اآلية األولى تثبت أن الناس تم
امتحانهم وكل أخذ مقامه وتبين حاله واستحقاقه ،واآلية الثانية تبين أنهم غير معذورين
باتباع ضالل آبائهم في هذه األرض أو أنهم عاشوا في أرض لم يطأها نبي ولم يصل لها
الحق ولم يبلغهم به أحد؛ ألن هللا يقول لهم إني امتحنتكم في عالم الذر وعلمت حالكم
ََ ُ
ُ ُ ً
َ
َ ْ
َُ
واستحقاقكم ،فال تقولواِّ " :إن َما أش َر َك َآباؤنا ِّم ْن ق ْب ُل َوكنا ذ ِّرية ِّم ْن َب ْع ِّد ِّه ْم أف ُت ْه ِّلك َنا ِّب َما
ْ ُ
َ
ف َع َل املُ ْب ِّطلو َن" ،أي :إن هللا يقول لهم أنا أعلم أنه لو جاءكم األنبياء واألوصياء واملرسلون
َ
َ ً
وبلغكم برساالت السماء املبلغون ملا آمنتم وملا صدقتمَ " ،ول ْو َع ِّل َم الل ُه ِّف ِّيه ْم خ ْيرا

1ـ األنعام28 :
2ـ يس.10 :
3ـ األنفال.23 :
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َ ْ َ َُ ْ ََْ َ ْ َ َُ ْ َََ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ضون" ،أما من يقول فلماذا لم يسووا مع الكفار
ألسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مع ِّر
في أرض الرساالت في إيصال البالغ ؟
ً
فالرد إن تبليغ هؤالء فضل على من ال يقبل الفضل وال يستحقه ،وأنت تعلم علما
ً
ً
مسبقا أنه ال يقبله يقينا فعرضه عليه تحصيل حاصل وبالتالي فال يضر أن تعرضه على
بعضهم لبيان أن الباقي كهؤالء الذين عرض عليهم الحق فلم يقبلوه ،فالعرض على
ُ ُ ً
َ
َ ْ
َُ
بعضهم إلتمام الحجة ،وإنه ال عذر ملن يقولِّ " :إن َما أش َر َك َآباؤنا ِّم ْن ق ْب ُل َوكنا ذ ِّرية ِّم ْن
َب ْع ِّد ِّه ْم"؛ ألن نظرائهم عرض عليهم الحق فاختاروا ضالل آبائهم على هدى املرسلين:
َ َ ُ
َ
ال ُم ْت َر ُف َ
" َو َك َذ ِّل َك َما َأ ْر َس ْل َنا ِّم ْن َق ْب ِّل َك في َق ْرَي ٍة ِّم ْن َن ِّذير إال َق َ
وها ِّإنا َو َج ْدنا َآب َاءنا َعلى أم ٍة
ِّ
ٍ ِّ
َ ْ َ ُ
َ َ
َ
َ َ َْ
َوِّإنا َعلى آث ِّار ِّه ْم ُم ْق َت ُدون" بل جعلوا ضالل آبائهم هو الهدى والحق" :بل قالوا ِّإنا وجدنا
َ َ ُ
َ َ
َ
َآب َاءنا َعلى أم ٍة َوِّإنا َعلى آث ِّار ِّه ْم ُم ْه َت ُدون") (.)1
فاالمتحان األول في عالم الذر عم كل بني ادم ،واالمتحان الثاني في الدنيا استثنى
من التبليغ املجموعة األخيرة التي اختارت أن تسكن في أماكن نائية عن ارض الرساالت،
فضال عن أن االمتحان الثاني جاء ليكشف نفاق املنافقين في الجواب ،ليكون االمتحان
الثالث في الرجعة فيه بيان واضح لقيمة اإليمان على الكفر حين أخسأ هللا الكافرين
وأذلهم بأيدي املؤمنين واثبت علو كعبهم عليهم ،فحيا من حي عن بينة وهلك من هلك
عن بينة.
خالصة القول:
تبين مما تقدم وجود امتحان في عالم الذر وان االمتحان حصل باإلقرار بالربوبية
والنبوة واإلمامة .ثم إن اإلقرار واإلجابة لم تكن من الجميع بنفس املستوى منهم من
تقدم ومنهم من تأخر فكانوا جماعات انقسموا بحسب إجابتهم فبعض لبى قبل سماع
النداء حيث اخترقت أبصارهم حجب النور ورأوا النور وبعض لبى حين سماع النداء،
وبعض بقي صامتا بعد سماع النداء اإللهي ثم لبى ألنه سمع التلبية ممن سبقوا،
وهنالك قسم في قلوبهم شك مما سمعوا رغم انهم قالو بلى وهم املنافقون .وقسم آخر
احجموا عن اإلجابة ولم يلبوا وهم الكافرون.
1ـ الجواب املنير عبر األثير ـ السيد احمد الحسن :ج 2ص.14
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وانقسام َ
املمت َحنين في عالم الذر إلى الجماعات الخمسة ذكره السيد احمد الحسن
ً
(عليه السالم) قائال ( :ملا نشر هللا سبحانه وتعالى بني آدم بين يديه سبحانه وخاطبهم…" :
ََ
ُ
أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم …" انقسموا إلى جماعات بحسب إجابتهم:
الجماعة األولى :هم الذين رأوا النور من وراء الحجب ،فأجابوا بـ (بلى) قبل أن
يصل السؤال إلى أسماعهم .وتـنقسم هذه املجموعة إلى جماعات عديدة بحسب عدد
الحجب التي رأوا من ورائها النور .وهؤالء هم الذين خرقوا حجب النور ووصلوا إلى
معدن العظمة....
والجماعة الثانية :هم الذين رأوا النور بعد أن اخترق الحجب ،فأجابوا بـ (بلى) بعد
ً
أن وصل السؤال إلى أسماعهم .وأيضا تنقسم هذه الجماعة إلى جماعات عديدة بحسب
سرعة السماع واإلجابة ،وهاتان الجماعتان هم :األحرار.
ثم تأتي جماعة العبيد :وهم الذين قالوا (بلى) بعد سماع كلمة (بلى) من غيرهم.
ثم جماعة املنافقين :قالوا (بلى) ،ولكن في قلوبهم شك مما سمعوا.
ثم جماعة الكافرين :وهم الذين لم يقولوا "بلى") (.)1
فهذه التفاصيل وما جرى في االمتحان في عالم الذر ال يعلمها إال حجج هللا (عليهم
السالم) ،وال يمكن ألحد الزعم أنه يبلغ ذلك بكنه عقله .وحتى اآلية الكريمة "ولقد علمتم
املذكر الذي من دونه
النشأة األولى فلوال تذكرون" فهي دالة داللة واضحة على وجود ِّ
يبقى علمنا بالنشأة األولى طي النسيان.
ً
قال السيد احمد الحسن (عليه السالم)( :عالم الذر عالم حقيقي وليس وهميا وال
ً
افتراضيا ،وإنما نسيه الغافلون واملتغافلون ،ولم ينسه األنبياء واملرسلون واألوصياء
(عليهم السالم) ،بل هم يتذكرونه ويعرفونه ويعرفون أولياءهم فيه ويميزونهم في هذه
الحياة الدنيا .)2( )...

1ـ املتشابهات؛ ـالسيد احمد الحسن :ج 1ص 41س.17
2ـ املتشابهات؛ السيد احمد الحسن :ج 2ص 111س.63
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ومنهم (عليهم السالم) عرفنا أن محور اإليمان والرقي في عالم الذر كان يدور حول
اإلقرار بالربوبية هلل والوالية ملحمد آل محمد (عليهم السالم) فمن آمن بهم آمن باهلل ومن
لم يؤمن بهم فقد كفر باهلل ،ومن عرفهم عرف هللا ومن جهلهم جهل هللا.
( ..عن زرارة قال :قلت ألبي جعفر عليه السالم :أرأيت حين أخذ هللا امليثاق على
الذر في صلب آدم فعرضهم على نفسه كانت معاينة منهم له؟ قال :نعم يا زرارة وهم ذر
بين يديه وأخذ عليهم بذلك امليثاق بالربوبية [له] وملحمد صلى هللا عليه وآله بالنبوة ،ثم
كفل لهم باألرزاق وأنساهم رؤيته وأثبت في قلوبهم معرفته ،فال بد من أن يخرج هللا إلى
الدنيا كل من أخذ عليه امليثاق ،فمن جحد مما اخذ عليه امليثاق ملحمد عليه السالم
وآله لم ينفعه إقراره لربه بامليثاق ،ومن لم يجحد ميثاق محمد صلى هللا عليه وآله نفعه
امليثاق لربه) (.)1
( ..عن أبي هاشم الجعفري قال :كنت عند أبي محمد عليه السالم فسأله محمد
بن صالح األرمني عن قول هللا" :وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا" قال أبو محمد عليه السالم ثبتت املعرفة
ونسوا ذلك املوقف وسيذكرونه ،ولوال ذلك لم يدر أحد من خالقه وال من رازقه; قال أبو
هاشم :فجعلت أتعجب في نفس ي من عظيم ما أعطى هللا وليه وجزيل ما حمله ،فأقبل
أبو محمد علي فقال :األمر أعجب مما عجبت منه يا أبا هاشم وأعظم! ما ظنك بقوم من
عرفهم عرف هللا ،ومن أنكرهم أنكر هللا؟ فال مؤمن إال وهو بهم مصدق وبمعرفتهم
موقن)(.)2
( ..عن أبي جعفر عليه السالم قال إن هللا خلق الخلق فخلق من أحب مما أحب
وكان أحب أن يخلقه من طينة الجنة وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض أن
يخلقه من طينة النار ثم بعثهم في الظالل قال قلت أي ش ئ الظالل قال ألم تر إذا ظلل
في الشمس ش ئ وليس بش ئ ثم بعث فيهم النبيين يدعونهم إلى اإلقرار باهلل وهو قوله ولئن
سألتهم من خلقهم ليقولن هللا ثم دعاهم إلى اإلقرار بالنبيين فاقر بعضهم وأنكر بعضهم

1ـ تفسير العياش ي :ج 1ص.181
2ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.260
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ثم دعاهم إلى واليتنا فاقر وهللا بها من أحبب وأنكرها من أبغض وهو قوله فما كانوا
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ثم قال أبو جعفر عليه السالم كان التكذيب ثمة) (.)1
ُ
وعرضت والية الخلق على رسول هللا واهل بيتهم فهم يعرفون محبهم ومبغضهم من
يوم اخذ هللا امليثاق على العباد في الذر ،ويميزونهم في هذه الحياة الدنيا.
( ..عن بكير قال :كان أبو جعفر عليه السالم يقول :إن هللا تبارك وتعالى أخذ ميثاق
شيعتنا بالوالية لنا وهم ذر يوم أخذ امليثاق على الذر باالقرار له بالربوبية ،وملحمد
بالنبوة ،وعرض على محمد صلى هللا عليه وآله أمته في الظل وهم أظلة ،وخلقهم من
الطينة التي خلق منها آدم وخلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام ،وعرضهم عليه،
وعرفهم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السالم ونحن نعرفهم في
لحن القول) (.)2
( ..عن جابر عن أبي جعفر عليه السالم قال إن هللا اخذ ميثاق شيعتنا من صلب
آدم فنعرف بذلك حب املحب وان أظهر خالف ذلك بلسانه ونعرف بغض املبغض وان
أظهر حبنا أهل البيت) (.)3
2ـ أشهدهم على انفسهم:
شهادة هللا على عمل العباد امر معلوم لكل مؤمن باهلل تعالى فال تخفى عليه خافية
َ ً
َ
"إن الل َه َع َلى ُكل َش ْيء َشه .
يد} (َ{ )4وك َفى ِّبالل ِّه ش ِّهيدا" ( ،)5وكذا املالئكة ورسول هللا واهل
ِّ
ِّ
ٍ ِّ
َ َ َ َ َ ََْ ُ ْ ُ ً َ َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ
بيته من الشهداء على أعمال الخالئق "وكذ ِّلك جعلناكم أمة وسطا ِّلتكونوا شهداء على
الناس َو َي ُكو َن الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
يدا" ( .)6فالشهداء على العمل متعددون سواء في عالم
ِّ
ِّ

1ـ بصائر الدرجات :ص.100
2ـ بحار األنوار ـ املجلس ي .ج 5ص.251
3ـ بصائر الدرجات .ص.110
4ـ الحج.17 :
5ـ النساء.79 :
6ـ البقرة.143 :
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الدنيا أم في عالم الذر فيوجد عمل يشهدون عليه ،وحتى اإلنسان يكون شاهدا على
نفسه "إن في َذل َك َلذ ْك َرى ملَ ْن َك َ
ان َل ُه َق ْل .ب َأ ْو َأ ْل َقى الس ْم َع َو ُه َو َشه .
يد" (.)1
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يلب .في
وفي الذر أيضا شهد اإلنسان على نفسه انه كان ممن لبى هلل وألوليائه أو لم ِّ
ََ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ُ ْ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ َ
الحالتين هو شاهد على نفسه "وأشهدهم على أنف ِّس ِّهم ألست ِّبرِّبكم قالوا بلى ش ِّهدنا"
على انفسهم فيه داللة واضحة انه عالم انفس .فاإلنسان شاهد على نفسه بما قدمت
في عالم األنفس ،ويمكن أن نقول إن النفس اإلنسانية شهدت على حالها من أي
الجماعات الخمس كانت وهذه الشهادة ُسجلت في كتابه النفس ي الذي سيقرأه يوم يلقى
ْ ْ
ْ
َ
َ
ربه "اق َرأ ِّك َت َاب َك ك َفى ِّب َن ْف ِّس َك ال َي ْو َم َعل ْي َك َح ِّس ًيبا" (.)2
َ َ
ََ
ُ َ ُ ْ َ
َ ْ
فكل نفس شهدت على حالها " َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى
َ َ
ش ِّه ْدنا} وليست الشهادة ملن قالوا بلى فقط وال تشمل غيرهم .بل الخطاب عام لجميع
ْ
َ َ ُ
املكلفين في الذر ،فالجميع شهد على نفسه لذا أعقبه بخطاب" :أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة
َ َ ُ
ُ ُ ً
َ
ُ
َ َ
َ ْ
َُ
ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين * أ ْو ت ُقولوا ِّإن َما أش َر َك َآباؤنا ِّم ْن ق ْب ُل َوكنا ذ ِّرية ِّم ْن َب ْع ِّد ِّه ْم
َ
ََ ُ
ُْ ُ َ
أف ُت ْه ِّلك َنا ِّب َما ف َع َل امل ْب ِّطلون" ( )3فاالعتذار بالغفلة أو شرك اآلباء واتباعهم غير مقبول ،ألن
امتحانهم في الذر لم يكن فيه غفلة وال آباء مشركون فالجميع وصلهم الخطاب اإللهي.
َ
َ َ
{ش ِّه ْدنا} :أما أن يكون معناها راجع للمخاطبين أي أن األنفس قالت بلى شهدنا.
ً
فتكون الشهادة على األنفس ملن قالوا بلى فقط ،ويلزم منه أيضا تكرار شهادة النفس.
أو أن يكون املراد بها شهادة هللا ومالئكته وأنبيائه واألئمة (عليهم السالم) على
َ
ْ
َ َ َ َ ُ
َ
ُ
املخاطبين فتكون شهادتهم على الجميع .ش ِّه ْدنا أ ْن ت ُقولوا َي ْو َم ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا
َ
غا ِّف ِّل َين.
وهذا االحتمال هو األرجح وعليه دلت الروايات حيث تذكر أن هللا سبحانه اخذ
شهادة العباد ثم وضعها في حجر العهد وامليثاق.

1ـ ق.37 :
2ـ اإلسراء.14 :
3ـ األعراف 172 :ـ .173
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ال ُق ْل ُت َألبي َع ْبد الله عليه السالم ل َم ُجع َل ْ
اس ِّت َال ُم ْال َح َجر َف َق َ
(َ ..عن ْال َح َلبي َق َ
ال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ
ِّ ِّ
ِّ
اق َبني آدم َد َعا ْال َح َج َر م َن ْال َجنة َف َأ َم َره َف ْال َت َق َم امل َيثاقَ
وجل َح ْي ُث َأ َخ َذ م َيث َ
إن الله َعز َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُْ َ
()1
فهو يشهد ِّملن وافاه ِّباملواف ِّاة. ).
فنتيجة االمتحان في الذر شهد عليها هللا ومالئكته وخلفائه ثم استودعها هللا عند
حجر العهد وامليثاق الذي الحجر األسود املوجود في ركن الكعبة فهو يشهد ملن وافاه
باملوافاة .
َ َ َ
َ
ْ
(..عن ُم َعاو َي َة ْبن َعمار َع ْن َأبي َع ْب ِّد الله عليه السالم َق َ
الِّ :إن الله ت َب َار َك وت َعالى ملا
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ
ُ َ ْ
َأ َخ َذ َم َواث َ
يق ْالع َباد َأ َم َر ْال َح َج َر َف ْال َت َق َم َها ول َذل َك ُي َق ُ َ َ َ َ ْ ُ
وميث ِّاقي ت َع َاه ْدته ِّلتش َه َد
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال أمان ِّتي أديت َها ِّ
ُْ َ
()2
ِّلي ِّبامل َواف ِّاة) .
والحجر األسود هو نفسه الحجر الذي كان في الجنة نزل مع آدم (عليه السالم) إلى
واملذكر لهم
يمثل دور الحجة على العباد،
ِّ
عالم الدنيا وهو حجر العهد وامليثاق الذي ِّ
بالعهد املأخوذ عليهم في عالم الذر.
ً
وكان لونه اشد بياضا من الثلج وإنما اسود في عالم الدنيا بسبب ذنوب العباد
ومعاصيهم .ويوم القيامة يجيء ليشهد على الخلق وهو في صورته األولى التي كان عليها في
النشأة األولى السابقة لعالم الدنيا.
()3

وقد ورد في كالم أهل البيت (عليهم السالم) االهتمام به وتعظيمه وبيان حقيقته
وفي ذكرها يطول بنا املقام اكتفي بذكر هذه الرواية:

ْ
ْ
ال َس َأ ْل ُت َأ َبا َع ْبد الله ع َألي علة َو َ
(َ ..ع ْن ُب َك ْير ْبن َأ ْع َي َن َق َ
ض َع الله ال َح َج َر ِّفي الرك ِّن
ِّ ِّ ٍ
ِّ
َ
َُ ُ َ
َ ْ ِّ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ
ُ ْ َ َ ْ
َ
وألي علة ُوضعَ
َُ
ال ِّذي هو ِّفيه ولم يوضع ِّفي غي ِّره وأل ِّي ِّعل ٍة تقبل وأل ِّي ِّعل ٍة أخ ِّرج ِّمن الجن ِّة ِّ ِّ ٍ ِّ
ْ
َ ُ ْ
َ
َ َ
َ
َ ُ ْ
وال َع ْه ُد فيه َول ْم ُي َ
وض ْع ِّفي غ ْي ِّره وك ْيف الس َب ُب ِّفي ذ ِّل َك تخ ِّب ُرِّني َج َعل ِّن َي الله
اق ال ِّع َب ِّاد
ِّميث
ِّ
َْ ْ ََ
َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ .
َ َ َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ
َ
َ
َ
ِّفداك ف ِّإن تفك ِّري ِّفيه لعجب قال فقال سألت وأعضلت ِّفي املسأل ِّة واستقصيت فافه ِّم
ْ ََ َ َ
َ
ُ ْ
وفر ْغ َق ْل َب َك َوأ ْ
ص ِّغ َس ْم َع َك أخ ِّب ْر َك ِّإ ْن ش َاء الله.
الجواب ِّ
1ـ الكافي ،الكليني :ج 4ص.184
2ـ املصدر نفسه.
3ـ ينظر التوحيد؛ السيد احمد الحسن :ص.145
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َ
ْ
ْ ُ .
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ
وه َي َج ْو َه َرة أخ ِّر َج ْت ِّم َن ال َجن ِّة ِّإلى آدم ع
ِّإن الله تبارك وتعالى وضع الحج َر األسود ِّ
َ َ ْ
ُ
ْ َ
َُ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم
فو ِّض َعت ِّفي ذ ِّلك الرك ِّن ِّل ِّعل ِّة ِّامليث ِّاق وذ ِّلك أنه ملا أخذ ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ََْ
َ َ ََْ
َ
َ َ َ
ََ ُ ْ َ َ
َ َ ََْ َ َ َ ْ
وم ْن ذ ِّل َك املكا ِّن
ِّحين أخذ الله عل ْي ِّهم ِّامليثاق ِّفي ذ ِّلك املك ِّان ِّوفي ذ ِّلك املك ِّان ت َراءى ل ُهم ِّ
َْ ُ
َ َ
ط الط ْي ُر َع َلى ْال َقائم ع َف َأو ُل َم ْن ُي َباي ُعه َذل َك الطائ ُر ُ
وه َو والله َج ْب َرِّئ ُ
يل ع ِّوإلى ذ ِّل َك
يه ِّب
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
وه َو الشاه ُد ملَ ْن َو َافاه في َذلكَ
ُ
يل َع َلى ْال َقائم ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
ْاملَقام يس ِّند القا ِّئم ظ ْه َره وهو الحجة والد ِّل ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ ََ ْ َ َ
ُ ََ َ ْ َ
َْ ْ َ َ ْ
ََْ
َ َ َ
َ
َ
ْ
املك ِّان والش ِّاهد على من أدى ِّإليه ِّامليثاق والعهد ال ِّذي أخذ الله عز وجل على ال ِّعب ِّاد وأما
َ
ً ْ
ُْ َُ
َ َ
ْ َْ َ ْ ً َ َ ْ َْ ْ َ
َ
َ
وامليث ِّاق وت ْج ِّديدا ِّلل َب ْي َع ِّة ِّل ُيؤدوا ِّإل ْيه
واال ْس ِّتال ُم ف ِّل ِّعل ِّة العه ِّد تج ِّديدا ِّلذ ِّلك العه ِّد ِّ
الق ْبلة ِّ
ْ
ْ
َ
َ ََ
َ َ
ُ
َ َ َ
َ
ْ َ َ ُْ
ال َع ْه َد ال ِّذي أخذ الله َعل ْي ِّه ْم ِّفي ِّامليث ِّاق ف َيأتوه ِّفي ك ِّل َس َن ٍة ُويؤدوا ِّإل ْيه ذ ِّل َك ال َع ْه َد واأل َمانة
ُْ َ
َ َ
ُ َ ْ
َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُْ
وميث ِّاقي ت َع َاه ْدته ِّلتش َه َد ِّلي ِّبامل َواف ِّاة
اللذي ِّن أ ِّخذا عل ْي ِّهم أال ت َرى أنك تقول أمان ِّتي أديت َها ِّ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َُْ .
َ
وامل َيث َ
اق َأ َح .د َغ ْي ُر ش َ
يع ِّت َنا
َووالله َما ُيؤ ِّدي ذ ِّلك أحد غير ِّش
يع ِّتنا وال ح ِّفظ ذ ِّلك ال َع ْهد ِّ
ِّ
ْ
َ َ َ
ْ
َ
َ
ُ ْ ََُْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ
َ
ص ِّدق ُه ْم َويأ ِّتيه غ ْي ُر ُه ْم ف ُي ْن ِّك ُر ُه ْم ُويك ِّذ ُب ُه ْم وذ ِّل َك أنه ل ْم َي ْح َفظ
ِّوإنهم ليأتوه فيع ِّرفهم وي
ْ
ْ
َ
ُْْ َُ ْ ُ ُ
َ َ َْ ُ ََ ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ ُ
ود والكف ِّر وهو الحجة
ذ ِّلك غي ُرك ْم فلك ْم والله يش َهد وعل ْي ِّه ْم والله يش َهد ِّبالخف ِّر والجح ِّ
ُ َ
ْال َبال َغ ُة م َن الله َع َل ْيه ْم َ -ي ْو َم ْالق َي َامة َيج ُيء َوله ل َس .
ان َناط .ق َ
ص َ
وع ْي َنان في ُ
ور ِّته األولى
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ ْ ُ ْ َْ ُ َ ُْ ُ َ ْ َ ُ َْ َ َ
ْ ْ َْ ْ َ
َ َ ْ َْ َ ْ َ
َ
َ
ْ
وامليث ِّاق
وامليثاق ِّعنده ِّب ِّحف ِّظ العه ِّد ِّ
يع ِّرفه الخلق وال ين ِّكره يشهد ِّملن وافاه وجدد العهد ِّ
َ
َ
وج َح َد َونس َي ْامل َيث َ
األ َم َانة َوي ْش َه ُد َع َلى ُكل َم ْن َأ ْن َك َر َ
اق ب ْال ُك ْفر واإل ْن َكار َف َأما عل ُة ماَ
وأ َد ِّاء
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُْ ُ َ َ َ َ َ َ ً
َْ َ
َ ْ
ان َملكا ِّم ْن ُعظ َم ِّاء املال ِّئك ِّة
أخ َر َجه الله ِّمن الجن ِّة فهل تد ِّري ما كان الحجر قلت ال قال ك
َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ ََ َ َ َ
ََ َ
ََ َ َ َ
ان أو َل َم ْن َآم َن ِّبه وأقر ذ ِّل َك املل ُك فاتخذه
ِّع ْن َد الله فلما أخذ الله ِّمن املال ِّئك ِّة ِّامليثاق ك
ْ َْ َ
َ ً
ينا َع َلى َجميع َخ ْلقه َف َأ ْل َق َمه ْامل َيث َ
اق َوأ ْو َد َعه ع ْن َده ْ
واس َت ْع َب َد الخل َق أ ْن ُي َج ِّد ُدوا
الله أ ِّم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ع ْن َده في كل َسنة اإلق َر َار بامليثاق وال َع ْهد الذي أخذ الله َعز َ
وجل َعل ْي ِّه ْم ثم َج َعله الله َم َع
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ
ِّ ِّ ِّ
آدم في ْال َجنة ُي َذك ُره ْامل َيث َ
اق ُوي َجد ُد ع ْن َده اإل ْق َر َار في ُكل َس َنة َف َلما َع َص ى آدم ُوأ ْخر َج منَ
ِّ ِّ ِّ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ َ ِّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ َْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
وامليثاق ال ِّذي أخذ الله عليه وعلى ول ِّده ِّملحم ٍد ص ِّولو ِّص ِّيه ع
الجن ِّة أنساه الله العهد ِّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اب الله على آدم حول ذلك امللك في ُ
وج َع َله َت ِّائ ًها َح ْي َرا َن َف َلما َت َ
صور ِّة در ٍة ب ْيض َاء ف َر َماه
ِّ
ِّ
َ
ْ ْ ََ َ ََ َْ َ َ َْ ُ َ
ُ ََْ
م َن ْال َجنة إ َلى آدم ع ُ
وه َو ب َأ ْ
وه َو ال َي ْع ِّرفه ِّبأكث َر ِّم ْن أنه
ض ال ِّهن ِّد فلما نظر ِّإليه آنس ِّإليه
ر
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اس َت ْح َو َذ َع َل ْيكَ
َج ْو َه َر .ة َوأ ْن َط َقه الله َعز َ
ال َأ َج ْل ْ
ال َال َق َ
ال َله َيا آدم َأت ْعر ُفني َق َ
وجل َف َق َ
ِّ ِّ
َ
ْ َ ََ
َ
ان َف َأ ْن َس َ
الش ْي َط ُ
َ
ص َ
َ
اك ذ ْك َر َرب َك ُثم َت َحو َل إ َلى ُ
َ
ور ِّته ال ِّتي كان مع آدم ِّفي الجن ِّة فقال آلدم
ِّ
ِّ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َِّ َ
َََ ْ َ َ ََ
َ ََ َ َ َ َ َ ْ
ْ
اإلق َر َار
د
د
وج
ه
ل
ب
وق
ه
ل
ع
ض
وخ
ى
ك
وب
اق
يث
امل
ر
ك
وذ
آدم
ه
ي
ل
وامليثاق فوثب ِّإ
ِّ
أين العهد ِّ
ِّ
ْ َْ ْ َ ُ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ً َْ َ َ َ ًَ ُ ُ َ َ ََ
وامليث ِّاق ثم حوله الله عز وجل ِّإلى جوهر ِّة الحج ِّر درة بيضاء صا ِّفية ت ِّض يء فحمله
ِّبالعه ِّد ِّ
َْ ً َ َ ْ ً َ َ َ َ َ َْ َ ََ َْ ََْ ُ َ َ َ
َ
َ َ
آدم ع َعلى َعا ِّت ِّقه ِّإجالال له وتع ِّظيما فكان ِّإذا أعيا حمله عنه جبرِّئيل ع حتى وافى ِّبه مكة
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َ َ َ
َْ َ
َ َ ُ
َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ
َف َما َز َ
ال َي ْأ َن ُ
وجل ملا َب َنى الك ْع َبة
اإلق َر َار له كل َي ْو ٍم ول ْيل ٍة ثم ِّإن الله عز
س ِّبه ِّبمكة ويج ِّدد
ِّ
ْ
َ
َ َ َ
ض َع ْال َح َج َر في َذل َك ْاملَ َكان َألنه َت َب َ َك َوت َع َالى ح َين َأ َخ َذ ْامل َيث َ
َو َ
اق ِّم ْن ُول ِّد آدم أخذه ِّفي ذ ِّل َك
ار
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ ِّ
َ
ََْ
َ
ْ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ
اق ول َذل َك َو َ
ض َع ِّفي ذ ِّل َك الرك ِّن ونحى آدم ِّم ْن َمك ِّان
املك ِّان ِّوفي ذ ِّلك املك ِّان ألقم امللك ِّامليث ِّ ِّ
ْ ََ َ َ
َ
َ َ َ َ ََْْ َ َ ْ
ْ
َ
ال َب ْي ِّت ِّإلى الصفا وحواء ِّإلى املرو ِّة وو
ض َع ال َح َج َر ِّفي ذ ِّل َك الرك ِّن فلما نظ َر آدم ِّم َن الص َفا
َ
وق ْد ُوض َع ْال َح َج ُر في الر ْكن َكب َر الله َ
وهل َله َومج َده َفل َذل َك َج َر ِّت السن ُة بالت ْكبير ْ
واس ِّت ْق َب ِّال
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َْ َ َ ْ َ َ ْ
ْ
َْ َ
َ
ْ
َ َ
اق وال َع ْه َد ُدون غ ْي ِّره ِّم َن املال ِّئك ِّة
الرك ِّن ال ِّذي ِّفيه ال َح َج ُر ِّم َن الص َفا ف ِّإن الله أودعه ِّامليث
َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ْ
ُ
اق له ِّبالرُب ِّوبي ِّة و ِّمل َحم ٍد ص ِّبالن ُبو ِّة ِّول َع ِّل ٍي ع ِّبال َو ِّصي ِّة
ألن الله عز وجل ملا أخذ ِّامليث
َ
ْ َ ْ َ َ ُ َْ َ ََ
َ
ً
ْ ََ َ ُ
ْ َ
َ َ
اإلق َر ِّار ذ ِّل َك املل ُك ل ْم َيك ْن ِّف ِّيه ْم أشد ُحبا
ص املال ِّئك ِّة فأو ُل َم ْن أ ْس َر َع ِّإلى
اصطكت فرا ِّئ
ِّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ملُ َحمد وآل محمد ص م ْنه ولذل َك اخ َت َ ه الله م ْن َب ْينه ْم وأل َق َمه امليث َ
اق ُ
وه َو َي ِّج ُيء َي ْو َم
ار
ِّ
ِّ ٍ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ َ
ْ َ َ َ َ ََْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ . َ َ . َْ . َ .
اظرة يشهد ِّلك ِّل من وافاه ِّإلى ذ ِّلك املك ِّان وح ِّفظ
اطق وعين ن ِّ
ال ِّقيام ِّة وله ِّلسان ن ِّ
ْامل َيث َ
اق)(.)1
ِّ
االمتحان الثاني :دخول النار في عالم الذر

توجد بعض الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السالم) تذكر وقوع أنفس الذر
في امتحان آخر غير ما تقدم ذكره ،وهذا االمتحان عبارة عن فعل وليس قوال وهو دخول
النار.
ً
وكما قلنا سابقا إن االمتحان الذي جرى على األنفس في عالم الذر كان عبارة عن
امرين األمر األول اإلقرار بالربوبية والنبوة والوالية والثاني هو األمر بدخول النار ولعل هذا
األمر هو تطبيق عملي للطاعة والتسليم وقبول األمر اإللهي ليتخبر هللا املطيع من
العاص ي.
وقد يكون االمتحان واحدا حصل فيه السؤال واملطلوب من املخاطبين اإلجابة ثم
صار اإلمهال وإعطاء فرصة ثانية ليتميز املطيع من العاص ي والسابق من الالحق .وهللا
العالم.
وهذا االمتحان أو اإلمهال أو الفرصة أو األمر الثاني ما شئت فعبر ،ورد بيانه في
الروايات حيث ذكرت أن هللا سبحانه بعد أن رفع الطينة إلى السماء األولى وخلق آدم
1ـ الكافي ،الكليني :ج 4ص .184وفي علل الشرائع :ج 2ص.429
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بعد نفخ الروح في الطينة فخلق نفس آدم ومنها انفس بنيه ،ثم سجر نارا وامر بني آدم في
عالم الذر ان يدخلوها فمن دخلها كان من املؤمنين ومن أصحاب اليمين ،ومن هابها ولم
يدخلها كان من أصحاب الشمال املكذبين والعاصين ألمره تبارك وتعالى.
والروايات التي تذكر هذا األمر كثيرة وردت بأسانيد مختلفة يمكن من خالل إثبات
ً
ذلك .ننقل بعضا منها:
1ـ (علي الحلبي عن أبي عبد هللا عليه السالم قال إن هللا عز وجل ملا أراد أن يخلق
آدم "ع" أرسل املاء على الطين ثم قبض قبضة فعركها ثم فرقها فرقتين بيده ثم ذراهم
فإذا هم يدبون ثم رفع لهم نارا فامر أهل الشمال أن يدخلوها فذهبوا إليها فهابوها ولم
يدخلوها ثم امر أهل اليمين أن يدخلوها فذهبوا فدخلوها فامر هللا عز وجل النار فكانت
عليهم بردا وسالما فلما رأي ذلك أهل الشمال قالوا يا رب أقلنا فأقالهم ثم قال لهم
ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوها .فيرون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله أول
من دخل تلك النار فذلك قوله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين) (.)1
2ـ ( ..عن زرارة ،عن أبي جعفر عليه السالم قال :لو علم الناس كيف كان ابتداء
الخلق ملا اختلف اثنان .فقال :إن هللا تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال  ...ثم أمر
نارا فأسعرت فقال ألصحاب الشمال :ادخلوها ،فهابوها وقال ألصحاب اليمين:
ادخلوها ،فدخلوها :فقال كوني بردا وسالما فكانت بردا وسالما؛ فقال أصحاب الشمال:
يا رب أقلنا ،فقال :قد أقلتكم فادخلوها ،فذهبوا فهابوها ،فثم ثبتت الطاعة واملعصية،
فال يستطيع هؤالء أن يكونوا من هؤالء وال هؤالء أن يكونوا من هؤالء) (.)2
3ـ ( ..عن زرارة أن رجال سأل أبا جعفر عليه السالم عن قول هللا عز وجل" :وإذ
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى"
إلى آخر اآلية فقال وأبوه يسمع عليهما السالم حدثني أبي أن هللا عز وجل قبض ق بضة
من تراب التربة التي خلق منها آدم عليه السالم فصب عليها املاء العذب الفرات ثم تركها
أربعين صباحا ،ثم صب عليها املاء املالح األجاج فتركها أربعين صباحا ،فلما اختمرت
الطينة أخذها فعركها عركا شديدا فخرجوا كالذر من يمينه وشماله وأمرهم جميعا أن
1ـ مختصر بصائر الدرجات.151 :
2ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.253
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يقعوا في النار ،فدخل أصحاب اليمين ،فصارت عليهم بردا وسالما وأبى أصحاب الشمال
أن يدخلوها) (.)1
4ـ (..عن زرارة ،عن حمران ،عن أبي جعفر عليه السالم قال :إن هللا تبارك وتعالى
حيث خلق الخلق خلق ماء عذبا وماء مالحا أجاجا ،فامتزج املاءان ،فأخذ طينا من أديم
األرض فعركه عركا شديدا ،فقال ألصحاب اليمين وهم كالذر يدبون :إلى الجنة بسالم
وقال ألصحاب الشمال :إلى النار وال أبالي ،ثم قال" :ألست بربكم ؟ قالوا :بلى شهدنا أن
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين" ،ثم أخذ امليثاق على النبيين ،فقال :ألست
بربكم وأن هذا محمد رسولي ،وأن هذا علي أمير املؤمنين؟ قالوا :بلى فثبتت لهم النبوة
وأخذ امليثاق على أولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير املؤمنين وأوصياؤه من
بعده والة أمري وخزان علمي عليهم السالم وأن املهدي أنتصر به لديني واظهر به دولتي
وأنتقم به من أعدائي واعبد به طوعا وكرها قالوا :أقررنا يا رب وشهدنا ،ولم يجحد آدم
ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤالء الخمسة في املهدي ولم يكن آلدم عزم على اإلقرار به وهو
قوله عز وجل" :ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنس ي ولم نجد له عزما" قال :إنما هو :فترك
ثم أمر نارا فأججت فقال ألصحاب الشمال :ادخلوها فهابوها ،وقال ألصحاب اليمين:
ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم بردا وسالما ،فقال أصحاب الشمال :يا رب أقلنا ،فقال:
قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها ،فهابوها ،فثم ثبتت الطاعة والوالية واملعصية) (.)2
5ـ ( ..عن ابن أذينة عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :كنا عنده فذكرنا رجال من
أصحابنا فقلنا :فيه حدة ،فقال :من عالمة املؤمن أن تكون فيه حدة ،قال :فقلنا له :إن
عامة أصحابنا فيهم حدة; فقال :إن هللا تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب
اليمين  -وأنتم هم -أن يدخلوا النار فدخلوها فأصابهم وهج فالحدة من ذلك الوهج ،وأمر
أصحاب الشمال  -وهم مخالفوهم  -أن يدخلوا النار فلم يفعلوا فمن ثم لهم سمت ولهم
وقار) (.)3
هذه الروايات وغيرها الكثير لم نذكرها خشيت اإلطالة وتقدم ذكر بعضها في
مطاوي البحث .وردت بنفس املضمون فيمكن من خاللها إثبات وجود امتحان آخر لم
1ـ الكافي ـ الكليني :ج 2ص.7
2ـ الكافي ـ الكليني :ج 2ص.8
3ـ بحار األنوار ـ املجلس ي :ج 5ص.241
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َ
املمتحنين فيه قول بلى ولم يتوجه لهم سؤال ليجيبوا عليه .فكان االختبار
ُيطلب من
بالفعل وهو الدخول إلى النار ،وفي هذا االمتحان انقسموا إلى قسمين ال ثالث لهما فمن
دخل إلى النار كان من الفائزين املؤمنين امللبين بفعلهم ومن أصحاب اليمين ،ومن هاب
النار ورفض دخولها كان من الخاسرين املكذبين ومن أصحاب الشمال ،ومن طلب منهم
فرصة أخرى كانت له ولكنه أعاد نفس النتيجة .فمن دخل تلك النار في الذر كانت
عاقبته الجنة ومن أبى كانت عاقبته النار .هذه هي نتيجة االمتحان بدخول النار.
ثم إن في الرواية املتقدمة ورد بيان ملاذا تكون في املؤمن حدة في طبعه .فكان
جواب اإلمام هو وجود اثر دخول النار وحرارة وهجها في نفس املؤمن (أن يدخلوا النار
فدخلوها فأصابهم وهج فالحدة من ذلك الوهج) فبقي اثر النار مصاحبا لنفسه حتى في
عالم الدنيا.
واالن يرد هذا السؤال  :هل كان امتحان األنفس بدخول النار قبل االمتحان بقول
بلى وشهادتهم على انفسهم أم بعده؟
وجوابه  :ال يمكنني الجزم والقطع بنحو اليقين بتقدم االمتحان بدخول النار على
امتحان التلبية أو تأخره عنه .ولكن توجد بعض الروايات تشير إلى أن هذا االمتحان صار
بعد االمتحان بالتلبية .كالرواية رقم ( )4التي نقلناها في إثبات االمتحان بدخول النار.
والرواية التالية:
( ..عن عثمان بن عيس ى عن بعض أصحابه عنه قال :إن هللا قال للماء :كن عذبا
فراتا أخلق منك جنتي وأهل طاعتي ،وقال للماء كن ملحا أجاجا أخلق منك ناري وأهل
معصيتي ،فأجرى املائين على الطين ،ثم قبض قبضة بهذه وهي يمين ،فخلقهم خلقا
كالذر ،ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وعليكم طاعتي؟ قالوا بلى فقال للنار:
كوني نارا ،فإذا نار تأجج وقال لهم :قعوا فيها ،فمنهم من أسرع ومنهم من أبطأ في السعي،
ومنهم من لم يبرح مجلسه ،فلما وجدوا حرها رجعوا فلم يدخلها أحد منهم ،ثم قبض
قبضة بهذه فخلقهم خلقا مثل الذر مثل أولئك ثم أشهدهم علي أنفسهم مثل ما أشهد
اآلخرين ،ثم قال لهم :قعوا في هذه النار ،فمنهم من أبطأ [ومنهم من أسرع] ومنهم من مر
بطرف العين ،فوقعوا فيها كلهم ،فقال :أخرجوا منها ساملين ،فخرجوا لم يصبهم ش يء
وقال اآلخرون :يا ربنا أقلنا نفعل كما فعلوا ،قال :قد أقلتكم ،فمنهم من أسرع في السعي
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ومنهم من أبطأ ومنهم من لم يبرح مجلسه مثل ما صنعوا في املرة األولى ،فذلك قوله" :ولو
ردوا لعادوا ملا نهوا عنه وانهم لكاذبون") (.)1
حيث ورد فيها أن األمر بدخول النار متأخر عن األمر بالتلبية .وبالتالي يمكن القول
بنحو االحتمال أن هذا االمتحان الثاني وقع في عالم الذر بعد االمتحان األول.
وفي الحقيقة البحث عن هكذا أمور غيبية بالنسبة لنا حصلت وانطوت وغلب
عليها النسيان ،ال يمكننا معرفة تفاصيلها إال بالرجوع إلى أهل الذكر (عليهم السالم)
فعندهم أحكامها وبيان ما تشابه علينا منها.
تنبيهان:

وبعد بيان امتحان األنفس في عالم الذر تجدر اإلشارة إلى امرين والتنبيه عليهما:
1ـ ملاذا االمتحان في الذر ثم يعاد في الدنيا ؟
إن عوالم قوس النزول وهي عالم الذر والدنيا والرجعة هي عوالم االمتحان  ،حيث
ً
جرى امتحان بني آدم أجمع في الذر ثم ُيعاد لهم االمتحان جميعا في الدنيا ،وفي الرجعة
ُيعاد االمتحان لبعضهم وهم من محض اإليمان ومن محض الكفر .هذا هو حال العوالم
الثالثة.
وهنا يرد هذا السؤال :ملاذا امتحن هللا عباده في النشأة األولى في عالم الذر ثم
يكرر امتحانهم في عالم الدنيا ويكرر ثالثة لبعض منهم في الرجعة ؟ أال يكفي امتحان
ُ
واحد تقرر على وفقه النتائج؟
ْ
ََ
يجاب عن هذا السؤال :بأن هللا خلقهم ملعرفته ،قال تعالىَ " :و َما خل ْق ُت ال ِّجن
َو ْاإل ْن َ
س ِّإال ِّل َي ْع ُب ُدو ِّن" ( )2حيث إن املراد بالعبادة هي املعرفة فاهلل سبحانه وتعالى امتحن
ِّ
الخلق بمعرفته ،وهذا جواب للسؤال بشقيه فخلقهم في الذر ملعرفته وخلقهم في الدنيا
ملعرفته أيضا وسيتكرر االمتحان لبعض خلقه في الرجعة .وبما أن معرفته تعالى ال تتم إال
1ـ تفسير العياش ي .ج .1ص359
2ـ الذاريات.56 :
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من خالل معرفة خلفاءه في أرضه إذن كي تعرف هللا البد من معرفة إمام زمانك فمعرفته
معرفة هللا وطاعته طاعة هللا.
وهذا الجواب عام يبين علة خلق الخلق بصورة عامة .وعموميته مذكورة في
الروايات:
( ..عن جميل بن دراج عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :سألته عن قول هللا عز
وجل" :وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون" قال :خلقهم للعبادة قلت :خاصة أم عامة؟
قال :ال ،بل عامة) (.)1
وهناك جواب آخر ذكره اإلمام الصادق يبين فيه علة االمتحان في الدنيا وملاذا انزل
هللا األرواح في األبدان.
( ..عبد هللا بن الفضل الهاشمي قال قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :ألي علة
جعل هللا عز وجل األرواح في األبدان بعد كونها في ملكوته األعلى في أرفع محل ؟
فقال (عليه السالم) :إن هللا تبارك و تعالى علم أن األرواح في شرفها وعلوها متى ما
تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل فجعلها بقدرته في األبدان
ً
التي قدر لها في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة بها وأحوج بعضها إلى بعض وعلق بعضها
على بعض ورفع بعضها على بعض في الدنيا ورفع بعضها فوق بعض درجات في اآلخرة
وكفى بعضها ببعض وبعث إليهم رسله واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين يأمرون
بتعاطي العبودية والتواضع ملعبودهم باألنواع التي تعبدهم بها ونصب لهم عقوبات في
العاجل وعقوبات في اآلجل ومثوبات في العاجل ومثوبات في اآلجل ليرغبهم بذلك في الخير
ويزيدهم في الشر وليدلهم بطلب املعاش واملكاسب فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون وعباد
مخلوقون ويقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم األبد وجنة الخلد ويأمنوا من الفزع
إلى ما ليس لهم بحق .ثم قال (عليه السالم) :يا ابن الفضل إن هللا تبارك وتعالى أحسن
ً
ً
نظرا لعباده منهم ألنفسهم أال ترى أنك ال ترى فيهم إال محبا للعلو على غيره حتى يكون
منهم ملن قد نزع إلى دعوى الربوبية ومنهم من قد نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها ومنهم
من قد نزع إلى دعوى اإلمامة بغير حقها وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز
1ـ علل الشرائع ـ الصدوق .ج 1ص.14
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والضعف واملهانة والحاجة والفقر واآلالم واملناوبة عليهم واملوت الغالب لهم والقاهر
لجمعهم يا ابن الفضل إن هللا تبارك وتعالى ال يفعل بعباده إال األصلح لهم وال يظلم
ً
الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) (.)1
وهذا جواب خاص بنزول األرواح إلى عالم الدنيا وامتحانها بجعلها في األبدان
لتدرك نقصها وحاجتها إلى الرب الكامل الذي ال نقص فيه .وال غنى لهم عن املعرفة بربهم
وعبادته.
ولكن االمتحان في الدنيا متأخر رتبة عن امتحان األنفس في عالم الذر كما وان
النتيجة التي جنيت هناك ستتحقق هنا فيبقى السؤال ملاذا كان االمتحان في الذر ثم
تكرر في الدنيا؟
ولكن يبقى السؤال عن امتحان الذر ملاذا ثم ملاذا تكرر االمتحان في الدنيا وقد
يتكرر للبعض في الرجعة أي ملاذا االمتحانات تتكرر في عوالم قوس النزول مع أن هللا
سبحانه عالم بالنتيجة ؟
ً
هنا نحتاج إلى جواب يوافق الحكمة واملنطق والعقل ويكون مقنعا ،وهذا ما أجاب
به السيد احمد الحسن (عليه السالم) حيث قال( :إن إعطاء الفرصة حقيقي وليس
ً
وهميا ،فاهلل سبحانه قد أعطى للخلق فرصة حقيقية لتغيير النتيجة ْ
إن كانت سيئة في
الذر ،ولكن ألن حقائقهم منكرة وخبيثة تكرر نفس النتيجة ،أي أن الحكمة هي أن هللا
كريم رؤوف رحيم ،وهذه الفرصة األخرى هي ظهور لفضله ولكرمه ورحمته سبحانه،
إضافة إلى ما بينه اإلمام الصادق (عليه السالم) في أن انزال األرواح في هذا العالم
الجسماني الضيق هو ليظهر لها ضعفها من خالل ضيقه وقيوده ،وإضافة إلى ما بينته
ً
ً
من علة الرجعة ،وأيضا هناك علة بينها هللا سبحانه وتعالى هي أيضا متعلقة برحمته
وكرمه ،وهي أنه يعلم أنهم سيطلبون فرصة ثانية وبالتالي قدم لهم هذه الفرصة قبل ْ
أن
يطلبوها ،فمع هذا التكرار وهذا الكرم منه سبحانه تجدهم يطلبون في اآلخرة ْ
أن يعاد

1ـ علل الشرائع  -الصدوق :ج 1ص.15
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َ
ً َ ُ
امتحانهم ،ويطلبون فرصة أخرى غير الفرص التي منحت لهم سابقا" :قالوا َرب َنا أ َمت َنا
ََْْ ََ ْ َََْ ََْْ َ ََْ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ
وج ِّمن َس ِّب ٍيل") (.)1
اثنتي ِّن وأحييتنا اثنتي ِّن فاعترفنا ِّبذن ِّوبنا فهل ِّإلى خر ٍ
فيتبين من ذلك أن االمتحان إنما يتكرر لكرم هللا وفضله ورحمته بعبادة فيعطيهم
فرصة حقيقية للنجاح وتغيير النتيجة فامتحنهم في الذر ثم انزلهم إلى الدنيا وامتحنهم،
لكن الكثير منهم لم يستغل الفرصة ويغير نتيجته بل يقع في نفس الخطأ .هذا من جهة.
ومن جهة أخرى إن هللا سبحانه يعلم بانهم سيحتجون بطلب فرصة ثانية لذا
امتحنهم في الذر قبل الدنيا حتى اذا جاؤوا يوم القيامة يحتجون بانهم لم يعطوا فرصة
للنجاح في غير الذر ،يأتيهم الجواب لقد أعطيتكم فرصة في الذر ثم كررتها في الدنيا
ُ
ولكنكم باختياركم كررتم نفس النتيجة فتكون الحجة البالغة هلل .بل لو ق ِّدر وأعطاهم
َ
َ
َ
هللا مائة فرصة لخرجوا بنفس النتيجة قال تعالىَ " :ول ْو ُردوا ل َع ُادوا ِّملا ُن ُهوا َع ْن ُه َوِّإن ُه ْم
ََ
َ
لك ِّاذ ُبون" (.)2
2ـ األعمال العبادية في الذر:
بعد أن خلق هللا انفس بني آدم في عالم الذر وامتحنهم وأعطاهم الفرصة لعبادته
ومعرفته وطاعته ووهبهم حق االختيار في ذلك واودع فيهم الفطرة التي تدلهم على
توحيده ،ثم شاء هللا أن ينزلهم لعالم الدنيا ويعيد لهم االمتحان ووهبهم ما يعينهم
وأعطاهم حق االختيار أيضا ،وفي الدنيا (االمتحان الثاني) فرض هللا على عباده طاعته
وطاعة خلفاءهم وعبادات أمرهم بأدائها كالصالة والصيام والحج والزكاة والجهاد ...الخ.
السؤال هنا :أن عالم الذر هو عالم االمتحان األول لبني آدم ،ولكن هل كانت تلبية
ً
العباد عند االستشهاد "ألست بربكم" بعد عمل منهم ،أم كان عاملا لبيان النتائج فقط
والعمل هنا في عالم الدنيا؟ وهل فرض هللا في الذر العبادات كالصالة والصيام ،...أم ال؟
وجوابه :إن اإلنسان في عالم الدنيا نفسه مشغولة بتدبير البدن فجعل هللا هذه
العبادات لتتوجه النفس إلى االنشغال باهلل  ،فالصالة تمثل صلة العبد بربه وعروج
روحه نحو املأل األعلى لتنشغل بباريها وتتوجه إلى القبلة الحقيقة ،والصيام هو ترك
1ـ عقائد اإلسالم ـ السيد احمد الحسن :ص.253
2ـ األنعام.28 :
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الشهوات وامللذات والصوم عن األنا والتوجه هلل عز وجل ،والحج هو التوجه هلل وتذكر
العهد وامليثاق ومواالة ولي هللا ،والخمس والزكاة انفاق املال في سبيل هللا ألنه من زينة
الدنيا التي تشغل اإلنسان فيقدمه بين يدي هللا والجهاد هو بذل النفس هلل ...وهكذا
تجد أن الغاية من العبادات هي التوجه هلل تعالى وتذكره وعدم الغفلة عنه .فكان األمر
في الحياة الدنيا بسبب انشغال النفس بتدبير البدن ،فالعبادات لقطع صلة النفس بهذا
العالم والتوجه للعالم اآلخر ـ
أما في الذر فال يوجد بدن لتنشغل به النفس وبتدبير احتياجاته وتكون مسجونة
فيه إلشباع رغباته ،فاملوجود هو النفس فكانت هذه العبادة مطوية بتوجه النفس هلل عز
وجل ،وأيضا لكل عالم ما يناسبه من عبادة فتوجه النفس هلل في الدنيا عن طريق هذه
العبادات وغيرها ،وفي عالم اآلخرة ستكون هناك عبادات تناسبه ،وفي الذر وجدت عبادة
تناسب ذلك العالم وتناسب االمتحان فيه وهي توحيد هللا واإلقرار بربوبيته وبوالية
ُ
محمد وآل محمد (عليهم السالم) وترك لإلنسان االختيار بين األنا وهو فإما أن يقصر
نظره على نفسه ويغفل عن هللا ،أو يلتفت هلل ويغفل عن نفسه وبينهما مراتب حسب
التوجه والغفلة عن هللا عز وجل .هكذا كانت العبادة في الذر.
وقد بين السيد احمد الحسن (عليه السالم) العمل والعبادة في عالم الذر ببيان
واضح تفرد به حيث فقال ..( :هل يشترط فيه طول املدة أو تعدده؟ هل يكفي أن يكون
ً
ً
ً
عمال عباديا واحدا هو الصالة وهو الصيام وهو الذكر وهو الزكاة وهو الدعاء وهو الحج
وهو كل العبادات؟ ألم يقل رسول هللا لعلي :يا علي تفكر ساعة خير من عبادة ألف عام؟
ْ َ َ َ
فالعمل واضح في عالم الذر بينته اآلية بكل وضوحَ " :وِّإذ أخذ َرب َك ِّمن َب ِّني آدم ِّمن
َ َ
ََ
ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
ُ
َ ْ
ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم أل ْس ُت ِّب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِّه ْدنا أن ت ُقولوا َي ْو َم
ظه ِّ
ْ
ُ
َ َ
ال ِّق َي َام ِّة ِّإنا كنا َع ْن َهذا غا ِّف ِّل َين" ،وأشهدهم على أنفسهم .اآلن في هذه الدنيا في هذا
االمتحان ،هل يوجد شاهد على األعمال ؟ أليس الرسول شاهد ،أليس حجة هللا شاهد،
َ
ْ ْ َ
َ ً
َ
ً
أليس املالئكة الكاتبون شهودا ،أليس " َوك َفى ِّبالل ِّه ش ِّهيدا" ،أليس "اق َرأ ك َت َاب َك ك َفى
ْ
َ
ً
ِّب َن ْف ِّس َك ال َي ْو َم َعل ْي َك َح ِّسيبا" .فاإلنسان شاهد على نفسه ونفسه ستكون حسابه،
َ َ
ْ
َ
ً
َ
ْ ْ َ
َ ْ
" َوأش َه َد ُه ْم َعلى أ ُنف ِّس ِّه ْم"" ،اق َرأ ك َت َاب َك ك َفى ِّب َن ْف ِّس َك ال َي ْو َم َعل ْي َك َح ِّسيبا" ،أما كيف
ً
ستكون نفسه حسابه فهذا أمر آخر ،ولكن نحن اآلن في كونه شاهدا على نفسه ،يشهد
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َ
على ماذا ،أليس على ما شهد عليه رسول هللا ،وحجة هللا ،واملالئكة ،وهللا سبحانه " َوك َفى
َ ً
ِّبالل ِّه ش ِّهيدا" ؟
ُ
إذن ،فهناك عمل في هذه اآلية َ " -وإ ْذ َأ َخ َذ َ ب َ
َ
ُُ
ور ِّه ْم ذ ِّري َت ُه ْم
ر
ك ِّمن ب ِّني آدم ِّمن ظه ِّ
ِّ
َو َأ ْش َه َد ُه ْم َع َلى َأ ُنفسه ْم َأ َل ْس ُت ب َرب ُك ْم َق ُال ْوا َب َلى َشه ْد َنا َأن َت ُق ُول ْوا َي ْو َم ْالق َي َامة إنا ُكنا َعنْ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َ َ
َهذا غا ِّف ِّل َين"  -أشهدهم هللا عليه.
أنت في هذه الدنيا نفسك مشغولة بتدبير بدنك ،لهذا كانت هذه العبادات ُلتمنع
النفس عن االنشغال بالبدن ُ
ولتوجه إلى االنشغال باهلل ،انظر في عبادات اإلسالم بحسب
ظاهرها ستجدها في هذا ،ال تأكل ال تشرب ،اترك الشهوات ،هذه عبادة الصيام وهي
ً
واضحة أنها منع للنفس عن االنشغال بالبدن  ،وغيرها أيضا .الحج انظر فيه  ،الصالة
كذلك ،كلها في أمرين :قطع صلة بهذا العالم وتوجيه إلى العالم اآلخر ،وذكر هللا
واالنشغال باهلل.
اآلن ،إذا خرجنا من هذا العالم هل يمكن أن تبقى العبادات نفسها ؟ أكيد أن من
غير الصحيح أن نفرض صور عبادات في هذا العالم على عالم آخر لسببين؛ األول :عدم
الحاجة ،والثاني :أن العالم اآلخر غير مؤهل لنصبها فيه أو لنؤديها فيه ،أي نكون كمن
ً
يقول أنا ذاهب إلى الصحراء ألمارس السباحة .وفي عالم الذر مثال عدم الحاجة؛ ألن
الجسد املادي الذي تنشغل به النفس غير موجود .أما عدم أهلية عالم الذر لعبادات
هذا العالم الجسماني فهو أمر بين.
ً
إذن ،فاآلن أصبح الجواب واضحا وهو أن االمتحان نفسه ،وهو واحد في هذا
العالم وعالم الذر وعالم الرجعة ،ولو قدر هللا أن يمتحن الناس ألف مرة سيمتحنهم
نفس االمتحان؛ ألن علة الخلق واحدة وهي املعرفة ،نعم تفاصيل االمتحان تختلف لعلة
اختالف العوالم ،فالصالة والصيام والحج والزكاة و ..و ..و  ..جميعها كانت في الذر
ً
ً
وامتحننا هللا بها ولكن بحسب ذلك العالم ،فالصالة كانت شيئا واحدا وهي أن أركز
نظري على ما يصدر عنه سبحانه ،والصيام كان ألغي نفس ي ،والحج كان أن أسير إليه
ً
وأطوف ببابه سبحانه منتظرا أمره ،والزكاة أن أعطيه نفس ي أن أنحر نفس ي بين يديه
بمحاربة األنا  ،.....وهكذا.
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كل هذا العمل هل تتصور يحتاج ملدة طويلة مع العلم أن عالم الذر ليس فيه زمن
وال حتى مكان ،أم تتصور أنه يحتاج ليكون في أكثر من حدث؟ وهل لو أنه جمع في حدث
ً
ً ً
واحد ال يكون عمال مثال ؟! أكيد أنه سيكون عمال ولو جمع في حدث واحد) (.)1

1ـ مع العبد الصالح؛ السيد احمد الحسنـ إعداد عالء السالم .إصدارات انصار اإلمام املهدي .الطبعة األولى 1431هـ .ج1
ص.70

إن الغرض من هذا البحث هو إثبات عالم الذر ونشأة األنفس اإلنسانية في نشأة
سابقة على عالم الدنيا ،وبيان ما جرى فيه من الخلق واالمتحان ،وإبراز الفهم الصحيح
لذلك العالم وتلك النشأة ،ورد ما يعارضه .فان ابرز النتائج التي توصل إليها البحث
يمكن تلخيصها باآلتي:
1ـ إن النشأة األولى للنفس اإلنسانية كانت في عالم الذر (عالم األنفس) ومنه بدأت
مسيرتها في عوالم الظلمة أو عوالم قوس النزول (عالم الذر ،عالم الدنيا ،عالم الرجعة).
ووجودها فيه متقدم على وجودها في عالم الدنيا .وهو عالم ملكوتي مثالي في السماء
األولى وليس في العالم املادي الدنيوي كما ظنه البعض.
2ـ إن عالم الذر حقيقة ثابتة في الثقلين ،دلت عليه الكثير من آيات الذكر الحكيم
ذكرنا منها ثالثة عشرة آية ،مع بيان تفسيرها بالروايات ،وقد احكم أهل البيت (عليهم
السالم) داللتها عليه.
ثم استدللنا بما تواتر من الروايات الصريحة الداللة على عالم الذر  .فقد بالغ نبي
الرحمة وآله (عليهم السالم) في الحديث عنه وبيان ما جرى فيه بنحو يوجب علينا
االعتقاد به وال يمكن إنكاره.
3ـ نفى وجود عالم الذر وأنكره بعض العلماء من السنة والشيعة ،مستدلين بأدلة
وحجج ،وأوردوا عليه إشكاالت .وقد تبين من خالل مناقشتها وردها أنها في حقيقتها ال
تعدوا كونها شبهات في مقابل الحقيقة الثابتة التي ال غبار عليها وال مناص من قبولها
ً
واإلقرار بها .وقد تبين أن منشأ إشكاالتهم هو اتباع الدليل العقلي الظني وجعله وزنا
ً
قياسيا قبال الثقلين ،وتأويل اآليات وتضعيف ورد الروايات .فذكرنا أن العقل إنما هو
ميزان يفتقر إلى األوزان القياسية الصحيحة التي مع مراعاتها ينتج العقل نتائج حقة
توافق الحق الذي علينا اتباعه .وان الدليل العقلي مثبت لعالم الذر ولزوم االعتقاد به
ألنه تابع للثقلين الذين يمثالن األوزان القياسية الصحيحة للعقل .كما أن اإليمان بذلك
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العالم واالعتقاد بوجوده نابع من اإليمان بالغيب وتعبد العاقل بالنص الديني املثبت له،
وال مجال معه إلعمال الرأي والظنون واالجتهاد وإهمال النص أو صرفه عن معناه.
4ـ إن خلق النفس اإلنسانية في عالم الذر كان من الطينة املرفوعة إلى السماء
األولى ثم نفخت فيها روح اإليمان فتكونت أول نفس إنسانية سماوية وهي نفس آدم
َ
(عليه السالم) .ثم نفخت فيه روح القدس فكانت سببا لسجود املالئكة آلدم (عليه
السالم).
وبينا معنى رفع الطينة وانه رفع تجلي بمعنى الرجوع إلى املبدأ واالقتراب من
املصدر .وكذا سبب رفع الطينة إلى السماء األولى ،وأنه كان لسببين تكلمنا عنهما
بالتفصيل.
كما تبين أن خلق آدم (عليه السالم) من غير أب وأم كان في عالم الذر حيث النشأة
األولى للنفس اإلنسانية ،وليس في عالم الدنيا كما ظنه اغلب املتدينين ،أما خلق آدم في
عالم الدنيا فكان حسب نظام هذا العالم املادي .وبمعرفة الفرق بين النشأتين وخلق
اإلنسان فيهما يرتفع االلتباس واألخذ والرد الحاصل بين العلم والدين ،إذ أن ما اثبته
العلم من كون خلق آدم نتاج تطوري في عالم الدنيا وفق قوانين نظرية النشوء واالرتقاء
وما تقتضيه طبيعة هذا العالم املادي ،ال يتعارض مع النص الديني.
فالدين اثبت أن خلق آدم في عالم الذر كان خلق نفس ي وفق نظام ذلك العالم
امللكوتي حيث ال وجود للتناسل من األبوين فيه ،وان الخالق ابتدع خلق النفس
اإلنسانية األولى من تركيب طينة مرفوعة نفخ فيها من روحه.
بينما في عالم الدنيا الذي نزل إليه آدم (وكان مسبوق بآدميين قبله كما دلت عليه
الروايات) كان وجوده حسب نظام الطبيعة الذي يقتض ي آنذاك والدة اإلنسان عن
ً
طريق التناسل مرورا بمراحل نمو الجنين في رحم األم وحتى والدته .وهذا امر مهم ينبغي
االلتفات إليه.
5ـ تبين من خالل البحث أن تصوير آدم (عليه السالم) في عالم الذر على صورة هللا
ً
ً
ً
كان تصويرا نفسيا ،بمعنى خلقه بنحو يكون قادرا على التخلق بأخالق هللا وحمل صفاته
ً
وإظهارها لخلقه ،ليكون مؤهال لنيل شرف الخالفة اإللهية .وان معنى أن هللا خلق آدم
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على صورته أي على صورة محمد (صلى هللا عليه وآله) املخلوق األكمل الذي يمثل هللا
في الخلق ،وفق ما أعطى هللا نفس آدم من استعداد فطري بعد تجلي روح القدس في
نفسه ليكون قادرا على تجلي صفات هللا فيه .وهذا هو سبب تفضيله وتكريمه على
املالئكة والجن وغيرهم من سائر املخلوقات.
وهذا املعنى ينفي القول بالتجسيم أو التشبيه الذي ذهب إليه البعض ،كما ال
حاجة معه إلى تأويل النصوص الواردة بهذا املعنى كما فعله البعض اآلخر.
6ـ بعد أن خلق هللا تعالى نفس آدم (عليه السالم) خلق من نفسه نفس زوجه
حواء (عليها السالم) وليس من احد أضالعه كما قال بذلك البعض ،أو من فاضل طينته
فقط كما ذهب إليه آخرون .ألن الخلق هناك خلق نفس ي ،خلق نفس من نفس وليس
بنحو االستقالل .حيث اشتق له نفس من نفسه ليكون بينهما مودة ورحمة.
ثم من نفسيهما خلق هللا الذرية جميعا بنحو البث والنشر واإلخراج ،ال بنحو
التناسل والتناكح كما ظنه البعض.
ً
7ـ بعد أن خلق هللا آدم وزوجته وبث منهما الذرية ،امتحنهم جميعا ،وكان االمتحان
َ
املمتحنين إلى جماعات ،فمنهم من
بسؤال واحد حيث خاطبهم (ألست بربكم) فأنقسم
لبى بقلبه ولسانه وامللبين على مراتب وجمعات ،ومنهم من أقر بلسانه وانكر بقلبه ومنهم
يلب .وعلى أساس نتائج هذا االمتحان انقسم الناس إلى أنبياء ورسل مع
من أبى ولم ِّ
تفضيل بعضهم على بعض ،ومؤمنين وبينهم درجاته وتفاضل ،ومنافقين وكفار.
ثم أشهدهم هللا على انفسهم وأشهد عليهم مالئكته ورسله واستودع عهودهم عند
أحد خلقه املكرمين املعبر عنه بحجر العهد وامليثاق.
8ـ وبعد أن طويت صفحة االمتحان ودونت النتائج ،أسكن هللا آدم وزوجته في
الجنة التي في السماء األولى ،وأباح لهما ما فيها واستثنى من ذلك الشجرة التي تمثل علم
محمد وآل محمد (عليهم السالم) ،فنهاهما عن األكل منها ،لكن وسوس لهما الشيطان
فأكال منها ،فأهبطهما هللا إلى األرض الدنيوي وبقيا فيها بنحو يناسب وجودهما فيها ،إلى
ما شاء هللا .حتى حان موعد والدتهما في هذا العالم وبدأت مسيرتهما في الحياة الدنيا،
وتحققت مشيئة الرب سبحانه بجعل أول خليفة له في هذه األرض ،ونزلت نفوس بني
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آدم إلى عالم الدنيا بنحو ما تقتضيه هذه النشأة ونظامها املادي القاض ي بتناسل األجيال
جيال بعد جيل لخوض االمتحان الثاني في هذا العالم.
ً
ً
ً
ً
والحمد هلل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا.
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للمطبوعات  -بيروت  -لبنان.
 -29تفسير مقتنيات الدرر؛ مير سيد علي الحائري الطهراني .ت .1353 :سنة الطبع1337 :
ش .املطبعة :الحيدري بطهران .الناشر :الشيخ محمد اآلخوندي مدير دار الكتب
اإلسالمية.
 -30تفسير نور الثقلين؛ الشيخ عبد علي بن جمعة العروس ي الحويزي .ت .1112 :تصحيح
وتعليق :السيد هاشم الرسولي املحالتي .الطبعة :الرابعة .سنة الطبع1370 - 1412 :
ش .املطبعة :مؤسسة إسماعيليان .الناشر :مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر
والتوزيع  -قم.
 -31تنزيه األنبياء؛ السيد املرتض ى .الناشر :انتشارات الشريف املرتض ى .ت436 :هـ .
الطبعة األولى سنة 1376هـ ش .مطبعة :أميرـ قم.
 -32تنوير املقباس من تفسير ابن عباس؛ الفيروز آبادي .ت .817 :املطبعة والناشر :دار
الكتب العلمية .الناشر ـ لبنان.
 -33التوحيد؛ السيد احمد الحسن .تحقيق :اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي عليه
السالم .الطبعة األولى1431هـ  2010 -م.
 -34التوحيد؛ الشيخ الصدوق .ت .381 :تصحيح وتعليق :السيد هاشم الحسيني
الطهراني .الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
 -35جامع احاديث الشيعة؛ السيد حسين البروجردي .املطبعة العلمية  -قم  1399ه -
ق.
 -36جامع البيان عن تأويل آي القرآن .محمد بن جرير الطبري .ت .310 :تقديم :الشيخ
خليل امليس  /ضبط وتوثيق وتخريج :صدقي جميل العطار .سنة الطبع- 1415 :
 1995م .املطبعة والناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان.
 -37جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ،ت 310 :هـ تحقيق:
أحمد محمد شاكر .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م.
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 -38الجامع الصحيح؛ أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري
طبعة مصححة .مطبعة :دار الفكر بيروت لبنان.
 -39الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ القرطبي .املطبعة :دار إحياء التراث العربي -
بيروت  -لبنان .الناشر :مؤسسة التاريخ العربي .بيروت .الطبعة :الثانية .سنة الطبع:
1405هـ.
 -40الجواب املنير عبر األثير؛ السيد أحمد الحسن .تحقيق :اللجنة العلمية ألنصار اإلمام
املهدي (عليه السالم) .الطبعة األولى سنة 2010م.
 -41الحدائق الناضرة؛ الشيخ يوسف البحراني .املطبعة والناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي
التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
 -42الدر املنثور في التأويل باملأثور؛ عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي.
طبعة دار الفكر – بيروت .موقع التفاسير.
 -43دراسات في العقيدة اإلسالمية ،محمد جعفر شمس الدين .مكتبة أهل البيت
االلكترونية.
 -44دروس في علم األصول ،السيد محمد باقر الصدر .طبع ونشر :مؤسسة النشر
اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املقدسة .الطبعة :الخامسة .سنة الطبع :
1418ه.
 -45الرجعة ثالث أيام هللا الكبرى؛ السيد احمد الحسن .إعداد :عالء السالم .إصدارات
انصار اإلمام املهدي عليه السالم .الطبعة االولى1433هـ .
 -46رسالة في وحدة شخصية املهدي األول والقائم واليماني؛ عالء السالم .إصدارات
انصار اإلمام املهدي .الطبعة االولى1433هـ.
 -47رسائل الشريف املرتض ى .تحقيق وتقديم :السيد أحمد الحسيني .إعداد :السيد مهدي
الرجائي .سنة الطبع.1405 :املطبعة :سيد الشهداء  -قم .الناشر :دار القرآن الكريم -
قم.
 -48رسائل الشريف املرتض ى .تحقيق وتقديم :السيد أحمد الحسيني .إعداد :السيد مهدي
الرجائي .سنة الطبع .1405 :املطبعة :مطبعة سيد الشهداء  -قم .الناشر :دار القرآن
الكريم  -قم.

 230ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ــ ـ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية
 -49روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني ،شهاب الدين محمود ابن عبدهللا
الحسيني األلوس ي .موقع التفاسير.
 -50زبدة التفاسير؛ املال فتح هللا الكاشاني .تحقيق :مؤسسة املعارف .الطبعة :األولى .سنة
الطبع .1423 :املطبعة :پاسدار اسالم .الناشر :مؤسسة املعارف اإلسالمية  -قم -
ايران.
 -51سعد السعود؛ السيد ابن طاووس متوفى 664هـ .سنة الطبع 1363 :املطبعة  :أمير-
قم .الناشر :منشورات الرض ى  -قم.
 -52شرح أصول الكافي؛ محمد صالح املازندراني .ت .1081 :تحقيق مع تعليقات :امليرزا أبو
الحسن الشعراني  /ضبط وتصحيح :السيد علي عاشور .الطبعة :األولى .سنة الطبع:
 2000 - 1421م .املطبعة :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع .الناشر:
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان.
 -53ش يء من تفسير سورة الفاتحة؛ السيد احمد الحسن .إصدارات انصار اإلمام املهدي.
الطبعة الثانية1431هـ  2010 -م.
 -54صحيح البخاري؛ أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن املغيرة بن بردزبة
البخاري الجعفي 1401 .ه  1981 -م .دار الفكر .بيروت ـ لبنان.
 -55صراط النجاة استفتاءات السيد الخوئي مع تعليقة وملحق الشيخ التبريزي .جامع
مواد الكتاب :موس ى مفيد الدين عاص ي العاملي .الناشر :دفتر نشر برگزيده املطبعة:
سلمان الفارس ي .الطبعة :األولى في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .جمادي األول 1416
ه.
 -56عقائد اإلسالم ويليه يسألونك عن الروح؛ السيد احمد الحسن .تحقيق :اللجنة
العلمية ألنصار اإلمام املهدي .الطبعة األولى سنة 1437هـ  2016 -م.
 -57العقل والبلوغ (عند االمامية)؛ حسين كريمي القمي .الطبعة :االولى 1381ش .املطبعة
والناشر :انتشارات دانشگاه  -قم .ص.79
 -58علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن موس ى بن
بابويه القمي ره .ت 381 :ه .منشورات املكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف 1385 .ه
 1966 -م.

النشأة األوىل ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــ 231
 -59الغدير؛ الشيخ األميني .الطبعة  :الرابعة .املطبعة والناشر :دار الكتاب العربي  -بيروت
 لبنان .سنة الطبع 1977 :م. -60فتاوى اللجنة الدائمة؛ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .جمع وترتيب :أحمد
بن عبد الرزاق الدويش .الناشر :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة
العامة للطبع -الرياض.
 -61الفصول املهمة في أصول األئمة؛ تأليف الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي .ت:
 1104ه .تحقيق وإشراف :محمد بن محمد الحسين القائيني الناشر :ملؤسسة معارف
إسالمي إمام رضا (ع)  1418ه.
 -62فلسفتنا؛ السيد محمد باقر الصدر .مطبعة دار التعارف للمطبوعات .الطبعة :الثالثة
سنة 2009م.
 -63قصص األنبياء؛ قطب الدين بن سعد بن هبة هللا الرواندي .تحقيق :غالم رضا
عرفانيان اليزدي .الناشر :مجمع البحوث اإلسالمية .الطبعة :األولى .سنة الطبع:
 1376 - 1418ش املطبعة :مؤسسة الهادي.
 -64الكافي؛ الشيخ محمد بن يعقوب الكليني .ت329 :هـ .صححه وعلق عليه :علي أكبر
الغفاري .الطبعة :الخامسة .سنة  1363ش .املطبعة :چاپخانه حيدري .الناشر :دار
الكتب اإلسالمية  -طهران – ايران.
 -65كتاب العين؛ أبي عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي .ت175 :ه .تحقيق :الدكتور
مهدى املخزومي ،الدكتور إبراهيم السامرائي .املطبعة والناشر :مؤسسه دار الهجرة.
الطبعة :الثانية  1410ه.
 -66الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل؛ الزمخشري.
املطبعة والناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،عباس
ومحمد محمود الحلبي وشركاهم  -خلفاء .سنة الطبع 1966 - 1385 :م.
 -67كمال الدين وتمام النعمة؛ الشيخ الصدوق .تصحيح وتعليق :علي أكبر الغفاري.
املطبعة والناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
سنة الطبع :محرم الحرام 1405هـ.
 -68لسان العرب؛ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري.
ت711 :هـ .نشر أدب الحوزة قم  -ايران .الطبعة األولى  1405ه.
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 -69املتشابهات؛ السيد احمد الحسن .الطبعة الثالثة  1431هـ  2010 -م .تحقيق :اللجنة
العلمية ألنصار اإلمام املهدي عليه السالم.
 -70مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .ت.807 :
مطبعة :دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان  1408ه  1988 .م.
 -71مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي .ت721 :هـ  .ضبطه
وصححه :احمد شمس الدين .مطبعة :دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان .الطبعة
األولى  1415ه  1994 -م.
 -72مختصر بصائر الدرجات؛ الحسن بن سليمان الحلي .الطبعة :األولى .سنة الطبع:
 1950 - 1370م .الناشر :منشورات املطبعة الحيدرية  -النجف األشرف.
 -73املخصص؛ علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلس ي املعروف بابن سيده  .ت:
458هـ تحقيق :لجنة إحياء التراث العربي .مطبعة :دار التراث العربي .بيروت ـ لبنان.
 -74املسائل السروية؛ الشيخ املفيد .تحقيق :صائب عبد الحميد .الطبعة :الثانية .سنة
الطبع 1993 - 1414 :م .الناشر :دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت -
لبنان.
 -75املستدرك على الصحيحين؛ الحافظ أبي عبد هللا الحاكم النيسابوري .طبعة مزيدة
بفهرس األحاديث الشريفة .بإشراف د .يوسف عبد الرحمن املرعشلي .دار املعرفة.
بيروت – لبنان.
 -76مسند أحمد ؛ اإلمام أحمد بن حنبل .املطبعة والناشر  :دار صادر  -بيروت  -لبنان.
 -77مصابيح األنوار في حل مشكالت األخبار؛ السيد عبد هللا شبر .مخطوط .
 -78مع العبد الصالح؛ السيد احمد الحسن .إعداد :عالء السالم .إصدارات انصار اإلمام
املهدي عليه السالم .الطبعة األولى 1431هـ.
 -79معالم املدرستين؛ السيد مرتض ى العسكري .املطبعة والناشر :مؤسسة النعمان
للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنان .سنة الطبع1410 :هـ  1990 -م.
 -80مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير؛ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي.
دار إحياء التراث العربي  -بيروت .الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.
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 -81من ال يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق .تصحيح وتعليق :علي أكبر الغفاري .الطبعة:
الثانية .سنة الطبع .1404 :املطبعة والناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة
املدرسين بقم املشرفة.
 -82موقع مركز العترة للدراسات والبحوث:
http://www.aletra.org/subject.php?id=1443
 -83امليزان في تفسير القران؛ السيد محمد حسين الطباطبائي .ت 1402 :هـ منشورات
جماعة املدرسين في الحوزة العلمية في قم املقدسة.
 -84نور البراهين في بيان أخبار السادة الطاهرين؛ السيد نعمة هللا الجزائري .تحقيق:
السيد مهدي الروحاني .الطبعة الثانية لعام  .1430مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي.
 -85الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير الواحدي)؛ الواحدي النيسابوري .الوفاة.468 :
تحقيق :صفوان عدنان داوودي .الطبعة :األولى .سنة الطبع .1415 :املطبعة :دمشق,
بيروت  -دار القلم ,الدار الشامية .الناشر :دار القلم ,الدار الشامية.
 -86وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.
ت 1104 :ه .تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث .الطبعة الثانية
2003م.
 -87وهم اإللحاد؛ السيد أحمد الحسن .إصدارات أنصار اإلمام املهدي عليه السالم.
الطبعة األولى .عام 2013م .مطبعة نجمة الصباح.

