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عامل الذر

بني القبول والزفض
إعداد مؤسسة القائم (ع) اإلعالمية
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املقدمة

أعوذ باهلل السميع العميـ مف الشيطاف الرجيـ
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل حق حمده كما يستحقو حمدا كثي ار والصبلة والسبلـ عمى

أشرؼ األنبيػا والمرسػميف

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) الطيبػيف الطػاىر ف وأصػحابو المنتجبػيف الػذيف

ساروا عمى نيجو القويـ.

لعل السامع يفاجأ حينما نتحدث عف أشيا أو موضوعات قد مرت بنا وقػد طواىػا الػزمف،

وكأنو يعتقد بأنو ال تأثير ليا في نطاؽ عالمو ،أف ىذه نظرة خاطئة بالتأكيد ،ومف ضػمف
تمػػؾ األمػػور ( التػػي قػػد مػػرت بنػػا فػػي الماضػػي ) ىو(عػػالـ الػػذر) ،لقػػد ظػػل ىػػذا المف ػ ذا

معػاني عميقػة ال يمكػػف ألحػد أف يسػبر أهوارىػػا مػف أجػل التنقيػػن والبحػث الف الكثيػر مػػف

الجيمة الذيف قست قموبيـ يحذروف مف الخوض فيػو لقصػورىـ عػف االىتػدا إليػو باعتبػاره

مف عالـ الغين ،والتوهل في عالـ الغين هير محمود ،لكف يا ترى إذا لـ يتناوليا العمما

بالبحػػث نظ ػ ار لتعقيػػدىا ومػػدخميتيا فػػي عمػػـ الكػػبلـ والعػػدؿ اإلليػػي إذف مػػف الػػذ يخػػوض

فييا؟

الػػذ ينكػػر الػػروح أو الػػذ يػػؤمف بػػأف الطبيعػػة ىػػي اإللػػو ،أو الػػذ يقػػوؿ بػػاف د لػػو يػػد
ورجل وعيف وهيرىا مف األمور الخارجة عف حدود العقل والعقيدة.

إف سػػبن بحثػػي بيػػذا الموضػػوع ىػػو موقػػه قػػد مػػر بػػي وىػػو إننػػي سػػألت أحػػد األشػػخاص

سؤاؿ يتعمق بنسياف النبي وفي مجاؿ العقيدة فأجابني قائبل :أف ىذا موضوع ال ينبغي أف
أتكمـ بو خوفا مف أف عقمؾ ال يستوعبو وال يدركو ،قمت لو حتى واف كاف يػؤد إلػى ذلػؾ

تحدث عنو ،قاؿ أتكمـ عف عالـ الذر وعبلقتو بالنسياف.

في الحقيقة إني لـ أكف أعرؼ الكثير مف المعمومات عف ذلؾ الموضػوع لكننػي أصػررت

عميو بالكبلـ عنو وذلؾ ألني كنت عمى ثقة تامة بأنو لف يجين الجوان الوافي ولػـ يطمػع
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عمػػى ذلػػؾ العػػالـ بصػػورة مفصػػمة ومالػػو مػػف مدخميػػة فػػي عػػالـ الػػدنيا ،فأجػػابني ولػػـ يفم ػ

الجوان.

ومف تمؾ المحظة آليت عمى نفسي أف ابحث في ذلؾ الموضػوع ،وبعػوف د تعػالى وقوتػو

قػػد كتبػػت عنػػو بمػػا يز ػل الغبػػار عػػف العقػػل العممػػي الػػذ يكػػوف أساسػػا فػػي بنػػا شخصػػية
اإلنساف وعقيدتو ،لكف ىناؾ مف يحاوؿ أف يكػوف (مفتػي العػالـ) فػي كػل شػي ولػـ يطمػع
عمى شي مف تمؾ األشيا التي يفتػي بيػا إال قمػيبل ،وتػراه يقػه فػي وجػو اإلنسػاف محػاوال

إحباط قواه الفكر ة وانكار جيوده واصفا إياىا بأنيا عمػل ال ثمػرة مػف البحػث فيػو باعتبػار
أنو أصب مف الماضي أو خوفا مف أف توجو إليو أسئمة بعيدة عف العالـ الفكر المتداوؿ
ىناؾ ولف يستطيع اإلجابػة عنيػا فمػاذا يفعػل ؟ يقػوؿ لػؾ انػؾ إنسػاف ال تسػتطيع الخػوض

فػي ىػػذه المسػػائل الكبلميػػة التػػي ليػػا مدخميػػة فػي اعتقػػاد اإلنسػػاف وفػػي إيمانػػو وكفػره فأبتعػػد
عنيا.

الحمػػد هلل إنػػي لػػـ آخػػذ بنصػػيحة واحػػد مػػف ى ػؤال الػػذيف ال يتجػػرؤوف عمػػى اإلجابػػة حتػػى

عمى البديييات خوفا مف أف تصب نظر ات وتحتاج إلى نظر وكسن ومعرفة ،ونسأؿ د

أف يتـ عمينا نعمو واف يغفر آلبائنا واخواننا وخصوصا الذيف ظممونا ،انو سميع الدعػا .

عاـ 8998ـ
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متهيد
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إف ىػػذا البحػػث ال يتحػػدث مػػع الػػذيف ينكػػروف عػػالـ األرواح أو الػػذيف ال يؤمنػػوف بػػاألمور
الغيبيػػة أو ال يؤمنػػوف بػػاهلل سػػبحانو وتعػػالى وذلػػؾ الف جػػل اعتمادنػػا عمػػى كتػػان د وسػػنة
نبيو وعمى التسميـ باألمور الغيبية التي أقرىا د في كتابو وبينيػا عػف طر ػق سػنتو ،لػذلؾ

تجػػد الفػػارؽ ىنػػا جػػوىر فػػبل يشػػكل عمينػػا أحػػد مػػنيـ ألنيػػـ يتكممػػوف فػػي مجػػاؿ ونحػػف فػػي
مجاؿ آخر ،فنحف نقوؿ كما قاؿ د تعػالىِ { :بسـِ ه ِ
الر ِحيـِ الػـِ ذلػ َؾ اْل ِك َتػبُ ال
الر ْح َم ِف ه
َّللا ه
ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الاػ َ ََ َن ِم همػب َرَزْقَنػبى ْـ يْن ِِقػن َف
يف ي ْؤ ِمنػن َف ِببْل ََْي ِػُ َني ِقيمػن َف ه
َرْي َُ فيو ىًدى لْمم هتقيف اهلذ َ
}.

إف بعض الناس الذيف تشػبعوا بالماديػات البحتػة ولػيس لػدييـ أ معرفػة بػاألمور المعنويػة
أو قست قموبيـ أو أف مجػاليـ ال يسػم ليػـ أف يعترفػوا بػأمور كثيػرة ،نرجػو ليػـ االطػبلع
عمػػى كثيػػر مػػف الثقافػػات التػػي تنػػور القمػػن والوجػػداف وتحيػػي اإلنسػػاف وتخرجػػو مػػف ظممػػة

الجيل إلى نور العمـ لكي ال يرفضوا و تحامموا عمى ىذا البحػث بشػدة باعتبػاره يػتكمـ عػف

أم ػػر عظ ػػيـ ق ػػد حص ػػل وذى ػػن وم ػػا ى ػػي الفائ ػػدة منيػ ػا ،وهيرى ػػا م ػػف األس ػػالين الجيمي ػػة
االستيزائية ،وىذا مما ينبأ عف جيميػـ فػي ىػذا المجػاؿ ،لػذلؾ يقػوؿ أميػر المػؤمنيف (عميػو

السبلـ) ( :النبس أعداء مب جيمنا)(.)1

كما أف ىناؾ حكمة تقوؿ ( :ابحث عف المعرفة الف المعرفة ال تبحث عنؾ).

إف أكثر االعتماد ىنا في ىذا المجاؿ ( عالـ الذر ) عمى البحث الروائي وذلؾ ألنو عػالـ
لـ ينيض دليمو العقمي وأوؿ دليل عميو ىو النقل وليس العقل والعقبل  ،وكذلؾ يعتبػر مػف

األمػػور الغيبيػػة التػػي لػػـ يطمػػع عمييػػا العقػػل كمػػا انػػو يمكػػف أف يكػػوف مقدمػػة لبحػػوث أخػػرى
ترتبط بيذا البحث المتواضع.

ممكف اف نكوف قد خالفنا في ىذا البحث بعض النظر ات والتفسيرات العممية كالكبلـ عف
الظ ػػل والواىم ػػة والرؤي ػػا لك ػػف نح ػػف نق ػػوؿ أف الص ػػحي ى ػػو خط ػػأ م ػػف يع ػػارض العم ػػـ وم ػػا

يتوصػل إليػو مػف مباحػث وتجػارن ،ولكػف مػع ذلػؾ فإننػا يجػن أف نػدرؾ أف العمػـ الحػديث
 -8نيج الببلهة ج 4ص44
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لػػيس اشػػرؼ مػػف الكتػػان والسػػنة الشػػر فة ،وقػػد بػػرىف عمػػى ذلػػؾ فػػي مواضػػع كثيػرة وكػػذلؾ
نقوؿ ( :كمما طاؿ العمر وطاؿ الزماف يثبت لنا ما خفي عف الوجداف ) .

إف مػف القبػي الكػػبلـ بمعارضػة الحقػػائق العمميػة التػي ال تخػػاله العقػبل لكػػف يبقػى ىنػػاؾ

شي  ،أف بعض الحقائق لـ تثبت أنيا حقائق بل نظر ات عممية والنظر ة يمكف أف تكوف

مقبولة ويمكف أف تكوف هير مقبولة.
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مب ىن عبلـ الذر
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إف ىذا المصطم استخدـ كثي ار خصوصا عند المتكمميف والمفسر ف لمقرآف ،حيػث فرضػوا
وبرىنوا عمى صػحة نظر ػاتيـ بػأف اإلنسػاف يعػيش فػي عػوالـ عػدة أو وجػد فػي م ارحػل مػف

وجوده إلى فنائو ومف ضمف ىػذه العػوالـ ( عػالـ الػذر) الػذ عػد مػف المشػكبلت الكبلميػة
بػػيف ارفػػض وقابػػل وبػػيف مصػػح لمكاتػػن األوؿ وناقػػد لنظر تػػو وبػػيف مخطػػف لػػو و ارفػػض

لنظر تو التي وضعيا.

إف عػػالـ الػػذر لػػـ يػػرد فػػي كػػبلـ األئمػػة (عمػػييـ السػػبلـ) بيػػذا االسػػـ بػػل ورد فػػي أحػػاديثيـ

كممػػة (الػػذر) فقػػط ،ولربمػػا لػػـ تكػػف محمولػػة عمػػى الحقيقػػة بػػل محمولػػة عمػػى المجػػاز كمػػا
سيبرىف عميو إف شا د .

إف تسػػمية عػػالـ الػػذر جػػا ت مػػف المفسػػر ف والمتكممػػيف عػػف طر ػػق أحاديػػث أىػػل البيػػت
ويسمى أيضػا (عػالـ االلسػت) أو (عػالـ الػروح) حيػث فرضػوا وجػود األرواح قبػل األجسػاد

وبػػدأت م ارحػػل كثي ػرة فػػي مرحمػػة الػػروح مػػف ناحيػػة مػػدخميتيا بػػالعمـ واإليمػػاف وأخػػذ العيػػد

ونقضو وهيرىا مف األمور.

ويعني باختصار أف عالـ الذر ىو ( عبلـ قد عبشو اإلنسبف حينمب كبف رنحب ب جسد

لِنائد نمابلح جمة ال يدرؾ كنييب العقل القبار).

لكف الكبلـ ىنا في وجو تسمية عالـ الذر بيذا االسـ .ىل الصحي أنيـ كانوا ذ ار ،أو

انو تشبيو مجاز .

مػػف العوامػػل المسػػاعدة عمػػى رفػػض ىػػذا العمػػـ وعػػدـ اإليمػػاف بػػو إف اإلنسػػاف كػػاف بمقػػدار

الػػذرة فكيػػه أوجػػد د عنػػده عقػػبل وكيػػه أقػػر هلل بالربوبيػػة وحفػ العيػػد أو نطػػق بػػو ،كػػل
ىذا يعتمد عمى معرفة اإلنساف بأ صورة كاف أو ما ىي حقيقتو ،الصحي أف عالـ الذر

لـ يكف اإلنساف فيو بحجـ الذرة ألنو يمػزـ كػل ىػذه األمػور لكػف تشػبييا ليػـ لكثػرتيـ بالػذر
ولػػيس كمػػا تػػوىـ أو زعػػـ بعضػػيـ بػػأنيـ كػػانوا بمقػػدار الػػذرة ،فيػػذا مػػردود الف العػػالـ الػػذ

كػػانوا يعيشػػوف فيػػو منػزه عػػف المػػادة أ انػػو عػػالـ روحػػي لػػيس فيػػو مػػادة والػػذرة مػػف صػػنه

المادة لذلؾ يحمل عمى المجاز ،وليسوا فػي الحقيقػة كالػذر لػذلؾ يػرفض تفسػير عػالـ الػذر
عمى أساس النظرة المادية.

10

ولسػػائل أف يسػػأؿ كيػػه أودع د فػػييـ عقػػوليـ ؟ كيػػه جمعيػػـ وىػػـ كثيػػروف ؟ ثػػـ مسػػألة
الكبلـ في كيفية تركيبيـ ووجود عقوليـ؟

ىػػذا كمػػو هيػػر صػػحي ألنيػػـ يعيش ػوف فػػي عػػالـ الػػروح ،وبمػػا أف الػػروح ال يعمميػػا إال د

لػػذلؾ ال يمكننػػا أف نخػػوض فػػي مسػػائل بعيػػدة عػػف صػػمن الموضػػوع ،ومػػا داـ ىػػذا الشػػي

ممكف هير مستحيل فأننا نصدؽ بو وال نرفضو ،وىذا ما نجيمو لكنو ال يتنافى مع إيماننا
بو أ إننا نؤمف بػالروح ولكننػا نجيػل تركيبيػا ونشػوؤىا ،فػأعظـ األدلػة ىػو الػدليل القرآنػي

وسوؼ يكوف البحث فيو كمقدمة لمرحمة األدلة.

الدليل القرآني :

ىنالؾ العديد مف اآليات الدالة عمى عالـ الذر والتي وردت في القرآف منيا:

أنالً :اآلية الدالة عمى ىذا العالـ بداللة صر حة وكػل الػذيف أثبتػوا ىػذا العػالـ اسػتدلوا بيػا
ػؾ ِمػ ْػف َآِنػػي آ ََد َـ ِمػ ْػف ظيػ ِ
َشػ َػي َدى ْـ
ػنرِى ْـ ذَِرهيػ َػتي ْـ َنأ ْ
وىػػي ( آيػػة الميثػػاؽ) وىػػيَ { :ناِ ْذ أ َ
َخػ َذ َرَكػ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
بمػ ِػة ِإهنػػب كهنػػب َعػ ْػف َى ػ َذا
َعَمػػأ أَْنِس ػي ْـ أََل ْسػػَ آػ َػرَِكك ْـ َقػػبلنا َآَمػػأ َش ػي ْدَنب أَ ْف َتقنل ػنا َيػ ْػنَـ اْلقَي َ
ِِ
يف}(.)4
َغبفم َ
أف ىػػذه اآليػػة تعػػد مػػف اآليػػات ذات الػػدالالت الصػػر حة كمػػا سػػوؼ نوضػػحو بفقػرة خاصػػة
وذلؾ لكثػرة الكػبلـ فييػا ونحػف لػو نظرنػا لظاىرىػا لوجػدناىا تؤكػد وجػود األرواح قبػل خمػق

األجساد وأخذ الميثاؽ اإلليي مف الناس أجمعيف.
ِ ِ
ثبنيب :قولػو تعػالى { :ن َعهمػـ آ ََدـ ْاأَسػم ه
ػبؿ أَْن ِآئػنِني
بء كم َيػب ثػ هـ َعَر َمػي ْـ َعَمػأ اْل َم َ ئ َكػة َفَق َ
َ َ َ ْ َ َ
ِِ
ِ
ِبأ ِ
يف}( )3أف ىػذه اآليػة تػدؿ عمػى أف د قػد خمػق األرواح قبػل
َس َمبء َىؤَالء ِإ ْف كْنت ْـ َابدق َ
ْ
األجساد ولكل روح اسميا المختص بيا وذلؾ الف ىذا الكبلـ الذ دار مع المبلئكػة وآدـ

كػػاف فػػي الجنػػة ولػػيس فػػي األرض ونحػػف نعمػػـ بػػأف أوؿ خمػػق إنسػػاني فػػي األرض ىػػو آدـ
 -4األعراؼ 74
 -3البقرة 38
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عمما بأف القرآف يصرح بأنو مسبوؽ بخمق ذكره في قولو تعالى{ :أَْن ِآئػنِني ِبأَسػم ِ
بء َىػؤَال ِء
ْ َ
ِِ
يف}.
ِإ ْف كْنت ْـ َابدق َ
فإف قمتـ أنيا أسما موجػودات لػيس ليػا أرواح قمنػا أف ىػذا التخصػيص باطػل وذلػؾ الف

اسـ اإلشارة (ىؤال ) يستخدـ لمعاقل مما يدؿ عمػى أف ىنػاؾ أنػاس عقػبل كػانوا قبػل خمػق
ِ ِ ِ
ِ
ػجدنا
اسػجدنا ََد َـ َف َس َ
الجسد ،قاؿ تعالىَ :
{نَلَق ْد َخَم ْقَنػبك ْـ ثػ هـ َا هػنْرَنبك ْـ ثػ هـ قْمَنػب لْم َم َ ئ َكػة ْ
الس ِ ِ
ِ
يف}(.)4
يس َل ْـ َيك ْف ِم َف ه
بجد َ
ِإهال ِإْآم َ
يوض د جل جبللة بأف خمق اإلنساف يكوف عمى مراحل ومف ضمف ىذه المراحل ىي

مرحمػػة عػػالـ ال ػػذر حيػػث اس ػػتخدـ ضػػمير الجمػػع ف ػػي { َخَم ْقَنػػػبك ْـ ثػػػ هـ َاػ هػػنْرَنبك ْـ ثػػػ هـ قْمَنػػػب
لِْمم َ ِئك ِ
ػػة} اآليػػة ،يعنػػي أننػػا خمقنػػاكـ أجمعػػيف فػػي عػػالـ الػػذر حيػػث كنػػتـ أرواحػػا ثػػـ قمنػػا
َ َ
لممبلئك ػػة أس ػػجدوا آلدـ حي ػػث أف كمم ػػة (ث ػػـ) تفي ػػد الترتي ػػن ،فيعن ػػي ذل ػػؾ أف مرتب ػػة الخم ػػق

متقدمة عمى مرتبة الصورة وكل مف الخمق والصور مقدـ عمى السجود آلدـ.
ثبلثػػب :قولػػو تعػػالىَ { :فمػػب َكػػبننا لِي ْؤ ِمنػنا ِبمػػب َكػ هذآنا ِبػ ِػو ِمػ ْػف َقْآػػل َكػ َذلِ َؾ َن ْطَبػػب َعَمػػأ قمػ ِ
ػنُ
َ
َ
ِ
يف}( )5حيث ورد في تفسير القمي عف أبي عمير عف ابف مسكاف عف أبي عبد د
اْلم ْع َتد َ
َخ َذ َرَك َؾ ِم ْف َآِني آ ََد َـ ِم ْف ظي ِ
َش َػي َدى ْـ }...
ػنرِى ْـ ذَِرهي َػتي ْـ َنأ ْ
(عميو السبلـ) في قولػوَ { :ناِ ْذ أ َ
اآليػة (قمَ معنبه كبف ىذا ثػـ ثآػَ المعرفػة ننسػنا المنقػذ نسػيذكرننو نلػن ال ذلػؾ لػـ
يدر أحد مف خبلقو نرازقو فمنيـ مف أقر آمسبنو في عبلـ الذر نلـ يؤمف في قمبو فقبؿ

هللا تعبلأ { :فمب كبننا ليؤمننا بمب كذآنا بو مف قآل})(.)6

و ؤكد اإلماـ الصادؽ (عميو السبلـ) بأف التكذين يكوف في عالـ الذر.
رابعب :قولو تعالىَ { :ى َذا َن ِذ ٌير ِم َػف الَنػذ ِر ْاأنَلػأ}( )7مػا ورد عػف القمػي قػاؿ حػدثنا عمػي
بػف عمػي عػف عمػي بػف أسػباط بػف عمػي
بف الحسيف عف أحمد بف أبي عبد د عػف
 -4األعراؼ 88
 -5يونس 74

 -6المحاسف ج 8ص448
 -7النجـ 56
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بف معمػر عػف أبيػو قػاؿ سػألت أبػا عبػد د (عميػو السػبلـ) عػف قػوؿ تعػالىَ { :ىػ َذا َن ِػذ ٌير
ِم َف الَنذ ِر ْاأنَلأ} قػاؿ( :إف هللا تبػبرؾ نتعػبلأ لمػب ذر الخمػ فػي الػذر اأنؿ فبقػبميـ
اػػِنفب نبع ػ هللا دمحما فػػنمف بػػو قػػنـ ن أنكػػره قػػنـ فقػػبؿ هللاَ { :ى ػ َذا َنػ ِػذ ٌير ِمػ َػف الَنػػذ ِر
ْاأنَلأ} ،يعني دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمب) حي دعبىـ إلأ هللا عزن جل في الذر اأنؿ)(.)8
ومف اآلية الثانية مف سورة التغابف {ىن اهل ِذي َخَمَقكـ َف ِمْنكـ َك ِ
َّللا
بفٌر َن ِمْنك ْـ م ْؤ ِم ٌف َن ه
َ
ْ
ْ
ِب َمب َت ْع َممن َف َب ِا ٌير}( )9حيث ورد عف اإلماـ الصادؽ (عميو السبلـ) أنو سئل عف ىذه
اآلية فقاؿ( :عرؼ هللا إيمبنيـ آناليتنب نكِرىـ آتركيب ينـ أخذ عمييـ الميثبؽ في
امُ آدـ نىـ ذر نهللا بمب تعممنف باير)(.)10

السنة الشريِة:

أما ما جا عف طر ق السنة الشر فة فبل يمكف حصره ىنا وذلؾ لكثرة الروايات المنقولة

عػػف العامػػة والخاصػػة نػػذكر القميػػل منيػػا فيمػػا يػػأتي حيػػث اف االسػػتدالؿ سػػيكوف بجانػػن

اختصار الف ىناؾ روايات كثيرة نقمتيا العامة والخاصة.

مب نقمتو الشيعة:

ػؾ ِمػ ْػف
عػػف ز اررة قػػاؿ سػػألت أبػػا عبػػد د (عميػػو السػػبلـ) عػػف قولػػو تعػػالىَ { :ناِ ْذ أ َ
َخػ َذ َرَكػ َ
َآِني آ ََد َـ ِم ْف ظي ِ
َف
نرِى ْـ ذَِرهي َتي ْـ َنأ ْ
َش َي َدى ْـ َعَمأ أَْنِ ِس ِي ْـ أََل ْسَ ِآَرَكِك ْـ َقبلنا َآَمأ َشػ ِي ْدَنب أ ْ
تقنلنا ينـ اْل ِقي ِ
ِِ
يف} قػاؿ( :اخػر هللا مػف ظيػر آدـ ذريتػو إلػأ
َ
بمة ِإهنب كهنب َع ْف َى َذا َغبفم َ
َْ َ َ َ
 -8مختصر بصائر الدرجات ص868
 -9التغابف 4
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ينـ القيبمة فخرجنا نىـ كبلذر فعرفيـ نِسو نأراىـ نِسو نلن ال ذلػؾ مػب عػرؼ أحػد
السػػمبن ِ
ِ
َّللا قػ ِػل
ض َلَيقػػنل هف ه
اَ َن ْاأَْر َ
ركػػو نذلػػؾ قنلػػو تعػػبلأَ { :نَلػػئ ْف َس ػأَْل َتي ْـ َمػ ْػف َخَم ػ َ ه َ َ
اْلحمد ِه ِ
ّلِل َآ ْل أَ ْك َثرى ْـ َال َي ْعَممن َف})(.)11
َْ
حادثة ابف الكوا مع أمير المؤمنيف عمي (عميو السبلـ)

ما ورد عف األصبغ بف نباتة ،عف عمي (عميو السبلـ) قاؿ( :أتبه اآف الكػناء فقػبؿ :يػب
أمير المؤمنيف أخآرني عف هللا تببرؾ نتعبلأ ىل كمـ أحدا مف نلػد آدـ قآػل منسػأ

فقبؿ عمي (عميو الس ـ) :قد كمـ هللا جميب خمقو آرىـ نفبجرىـ نردنا عميو الجناُ (
فثقل ذلؾ عمأ اآف الكناء) نلـ يعرفو ،فقػبؿ لػو :كيػذ كػبف ذلػؾ يػب أميػر المػؤمنيف

فقبؿ لو :أن مب تق أر كتبُ هللا إذ يقنؿ لنآيو { :ناذ أخذ ركؾ مف آني آدـ مف ظينرىـ
ذريتيـ نأشيدىـ عمأ أنِسػيـ ألسػَ آػرككـ قػبلنا آمػأ} فقػد أسػمعيـ ك مػو ،نردنا

عميو الجناُ كمب تسمب في قنؿ هللا  -يب آف الكناء – {قبلنا آمأ} فقبؿ ليـ :إني أنب
هللا ال إلو إال أنب ،نأنػب الػرحمف ،فػأقرنا لػو ببلطبعػة نالركنكيػة ،نميػز الرسػل ناأنآيػبء
ناأناػػيبء ،نأمػػر الخم ػ بطػػبعتيـ ،فػػأقرنا آػػذلؾ فػػي الميثػػبؽ ،فقبلػػَ الم ئكػػة عنػػد

إق ػرارىـ آػػذلؾ :شػػيدنب عمػػيكـ يػػب آنػػي آدـ أف تقنل ػنا يػػنـ القيبمػػة إنػػب كنػػب عػػف ىػػذا

غبفميف)(.)12

مب نقمتو العبمة :

إف ما نقموه كثير ولكف اقتصرنا عمى بعض الروايات لئبل يطوؿ البحث.

ما أخرجو عبد د بف أحمد في زوائد المسند والبييقي وجماعة عػف أبػي بػف كعػن أنػو

قاؿ في ( آية الميثػاؽ)( :جمعيـ هللا فجعميـ أرناحب في انرىـ ثـ استنطقيـ فتكممػنا
 -88الكافي ج 8ص85
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ثـ أخذ عمييـ العيد نالميثبؽ عمأ أنِسيـ :ألسَ آرككـ

قبلنا آمأ :قبؿ فأني أشيد

عميكـ السمناَ السبب نأشيد عميكـ أببكـ آدـ أف تقنلنا ينـ القيبمة أنب لـ نعمػـ آيػذا

أعممنا أنو ال الو غيري نال رُ غيػري نال تشػركنا آػي شػيئب أنػي سأرسػل إلػيكـ رسػمي
يذكرننكـ عيدي نميثبقي نأنزؿ عميكـ كتآي قبلنا :آمأ شيدنب بأنؾ ركنب نالينب ال رُ

لنػػب غيػػرؾ (ال الػػو غيػػرؾ) فػػأقرنا نرفػػب عمػػييـ آدـ ينظػػر إلػػييـ ف ػرأى الَنػػي نالِقيػػر
نحسف الانرَ ندنف ذلػؾ فقػبؿ يػب رُ لػنال سػنيَ آػيف عبػبدؾ قػبؿ :إنػي أحآآػَ أف

اشكر)(.)13

ما روى مسمـ بف يسار الجيني أف عمر بف الخطان سئل عػف ىػذه اآليػة فقػاؿ سػمعت

رسوؿ د (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) سئل عنيا فقػاؿ ( :أف هللا سػبحبنو نتعػبلأ خمػ آدـ ثػـ مسػح

ظيره فأستخر منو ذرية فقبؿ خمقَ النػبر نبعمػل أىػل النػبر يعممػنف .فقػبؿ رجػل يػب

رسنؿ هللا فِيـ العمل فقبؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمب) أف هللا إذا خم العآد لمجنة استعممو بعمل

أىػػل الجنػػة حتػػأ يمػػنَ عم ػأ عمػػل أىػػل الجنػػة فيػػدخل الجنػػة ناذا خم ػ العآػػد لمنػػبر
أستعممو بعمل أىل النبر حتأ يمنَ عمأ عمل أىل النبر فيدخمو النبر)(.)14

الدليل العقمي:

إف عالـ الروح مف أوسع العوالـ وأعمقيا فقد توصل حكما اليوناف والعرن إلى الوقوؼ
عمػػى مشػػارؼ ذلػػؾ العػػالـ دوف الخػػوض فيػػو وذلػػؾ ألنػػو عػػالـ ال يػػرى بػػالعيف وال يسػػتدؿ

عميػػو بػػدليل بػػل بآثػػاره ،أ أنػػو لػػوال آثػػاره المنبعثػػة مػػف صػػميـ اإلنسػػاف ومسػػألة المػػوت
والحياة لما صدقوا بو وال عرفوه منذ تمؾ الفترة حتى جا اإلسبلـ.

 -83الدر المنثور ج 3ص844
 -84بحار األنوار ج 5ص469
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واسػػتدؿ أيضػػا بآثػػاره ونسػػن العجػػز ألصػػحان العقػػوؿ بػػأنيـ ال يػػدركوف مػػف الػػروح إال

القمي ػػل وال يعرف ػػوف كنيي ػػا وماىيتي ػػا الف ىن ػػاؾ مقتض ػػيات متص ػػمة بمعرف ػػة ال ػػروح ولي ػػا

عبلقة بمعرفة الرن ،إذف فحينما نبحث في مثل ىذا العالـ سوؼ يكوف كل منيػا شػبييا

بػػالواقعي ألنػػو يميػػل إلػػى المثاليػػة أكثػػر مػػف ميبلنػػو إلػػى الواقعيػػة وبطبيعػػة الحػػاؿ سػػوؼ
نواجو مشاكل كثيرة.

فمػػثبل إذا أردنػػا الػػتكمـ عػػف أصػػل الخمػػق وكيػػه خمػػق د الخمػػق وىػػل كػػاف خمقيػػـ عمػى

(كػػف فيكػػوف) أو عمػػى نحػػو الواسػػطة ،والعمػػة ناقصػػة فيػػذا الكػػبلـ ي ػراد لػػو تحقيػػق لكػػف
الثابػػت مػػف ىػػذه المسػػألة ىػػو أف د أراد أف يجعػػل الحيػػاة لئلنسػػاف (الجنػػيف) وىػػو فػػي
بطف أمو يرسل لو الروح عف طر ق المبلئكة ،بيد أننا سنواجو ىنا أسئمة البد منيا:

ىل ىذه الروح كانت مخموقة أـ خمقت عند احتياج الجنيف إلييا باعتبار أنو وصل إلى

الحد المقرر المتفق عميو في السف الطبيعية وىو أربعة أشير فما فوؽ؟

والكبلـ حوؿ ىذا وىو أف العمـ الحديث بعيد كل البعد عف إدراؾ مثل ىػذه المسػائل لمػا

فييا مف حكمة ربانية وأسرار إليية والعقل قاصػر عػف إدراؾ ( الميتػافيز قي) إد اركػا كميػا
أو ش ػػبو كم ػػي ،إذف نق ػػر الرج ػػوع إل ػػى إس ػػناد الس ػػنة الش ػػر فة باعتبارى ػػا مص ػػدر الحكم ػػة
الربانيػػة ومس ػػتودع األس ػرار اإلليي ػػة وكثيػػر م ػػف الروايػػات تؤك ػػد بػػأف خم ػػق األرواح قب ػػل

األجسػػاد وأنيػػا فػػي عػػالـ ثػػاف ال نعممػػو وقػػد اسػػتدلمنا بػػالقرآف عمػػى وجػػود حيػػاة قبػػل ىػػذه

الحياة ،وحديث الرسوؿ الكر ـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) المنقولة مف قبػل العامػة والخاصػة ىػو ( أف
هللا خم اأرناح قآل اأجسبد ببلِي عبـ.)15()....

مما يشير إلى أف الروح مخموقة قبل الجسد ومقتضى الحكمػة أف السػنف المػأخوذة عػف

النبييف والقرآف تامة وقائمة مف البداية حتى نياية العالـ { سنة هللا نلف تجػد لسػنة هللا

تآدي } أو الحديث المرو عف الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) ( :أآأ هللا أف يجري اأشػيبء إال

بأسببآيب)(.)16

-85بصائر الدرجات ص807
 -86الكافي ج 8ص883
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فأف خمق األرواح قبل األجساد قر ػن جػدا مػف السػنف المقػررة حيػث نحتػاج إلػى إعطػا

فطرة ليذا اإلنسػاف وأف ىػذه الفطػرة تكػوف متدخمػة فػي عػالـ الػروح أكثػر مػف تػدخميا فػي
عالـ الجسد حيث أف الفطرة معنوية والجسد مػاد  ،وكػذلؾ تػرؾ نفحػة روحيػة أو مثاليػة

داخػػل اإلنسػػاف باعتبػػار أنػػو كػػاف يعػػيش عػػالـ ثػػاف روحػػاني لطيػػه ممػػا ينػػدر فػػي ىػػذا
العالـ.

تِسير آية الميثبؽ

َخ َذ َرَك َؾ ِم ْف َآِني آ ََد َـ ِم ْف ظي ِ
َش َي َدى ْـ َعَمأ أَْنِ ِس ِي ْـ أََل ْسَ ِآَرَِكك ْـ
نرِى ْـ ذَِرهي َتي ْـ َنأ ْ
{ َناِ ْذ أ َ
َف َتقنلنا ينـ اْل ِقيبم ِة ِإهنب كهنب ع ْف ى َذا َغ ِ
َشَر َؾ
بفمِيف أَن ْْ َتقنلنا ِإهن َمب أ ْ
َقبلنا َآَمأ َش ِي ْدَنب أ ْ
َ َ
َْ َ َ َ
آََببؤَنب ِم ْف َقْآل َنكهنب ذَِرهي ًة ِم ْف َب ْع ِد ِى ْـ أَ َفت ْيمِكَنب ِب َمب َف َع َل اْلمْب ِطمن َف}
إف في ىذه اآليات الداللة الصر حة عمػى عػالـ الػذر حيػث أوضػحت اآليػات كيفيػة أخػذ
العيػػد (الميثػػاؽ) مػػف بنػػي آدـ وسػػميت اآليػػة األول ػى بآيػػة الميثػػاؽ وذلػػؾ لػػداللتيا عمػػى

الميثػػاؽ ،والميثػػاؽ ىػػو ذلػػؾ العيػػد الػػذ أخ ػذ منػػا بػػأف نعبػػد د وال نشػػرؾ بػػو شػػيئا ،فمػػو
رجعنػػا إلػػى عػػالـ التفسػػير ونظرنػػا نظ ػرة عميقػػة عمػػا يػػدور فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة لوجػػدنا
التفاسػػير واآل ار مختمفػػة فييػػا عمػػى وجيػػيف كمػػا سنوضػ ذلػػؾ فيمػػا بعػػد والغػػرض الميػػـ

اآلف ىو تفسػير اآليػة عمػى ضػو مػا اكتمػل مػف آ ار فػي تفسػيرىا ولعػل أكثػر المفسػر ف
يشير إلى ذلؾ ال أر .

واذ أخػػذ ربػػؾ مػػف بنػػي آدـ :أخػػذ الشػػي يوجػػن انفصػػاؿ المػػأخوذ منػػو واسػػتقبللو دونػػو
بنحػػو مػػف األنحػػا وىػػو يختمػػه بػػأختبلؼ االعتب ػارات المػػأخوذة منيػػا كأخػػذ المقمػػة مػػف

الطعاـ وهيرىا ففي صميـ ىذا البحث تؤكد لنا اآلية الكر مة عػف طر ػق (واذ اخػذ) بػأف
ىناؾ شيئا قد اخذ فمف اآلخذ؟ وما ىو المأخوذ؟ ومف ىو المأخوذ منو ؟

أف اآلخذ ىو د تعالى هلالج لج بدليل اآلية { ناذ أخذ ركؾ } والمأخوذ منو {آني آدـ} ،يقوؿ
السيد

حسيف الطباطبائي ( فمجرد األخذ مػف الشػي ال يوضػ نوعػو إال ببيػاف ازئػد

لػػذلؾ أضػػاؼ د سػػبحانو إلػػى قولػػو{ :ناذ أخػػذ ركػػؾ مػػف آنػػي آدـ} الػػداؿ عمػػى تفػػر قيـ

17

وتفصػيل بعضػػيـ مػف بعػػض قولػو ( ظيػػورىـ) ليػدؿ عمػػى نػوع الفصػل واألخػذ وىػػو أخػػذ
بعض المادة منيا بحيث ال تنقص المادة المػأخوذ منيػا بحسػن صػورتيا وال تنقمػن عػف

تماميا واستقبلليا))(.)87

أال تػػرى لػػو قػػاؿ د تعػػالى مػػف ( ظيػره) يعنػػي مػػف ظيػػر آدـ لمػػزـ المحػػذور وىػػو ( أف

األخػػذ ال يتناسػػن مػػع المػػأخوذ منػػو ألنػػو محػػدود) لػػذلؾ قػػاؿ تعػػالى { :مػػػف ظيػػػنرىـ}
فيؤخذ الولد مف ظير مف يمده و ولده يعني تصو ر المعنى بأف ظيػر آدـ مصػدر أولػي

والمأخوذ منو سوؼ يكوف مستقبل عنو فيؤخذ أيضا مف ظيره فيكوف مصد ار ثانيا وىكذا
يستمر حتى يتـ األخذ مف جميع ظيور بني آدـ.

أما قولو (ذر تيـ) فذلؾ إشارة إلى المعنى المذكور حيث قاؿ ( :ذر تيـ) وفي ىػذا المفػ

داللػػة عمػػى أنيػػـ كػػانوا مصػػور ف وأحػػدىـ رأى اآلخػػر أال تػػرى لػػو قػػاؿ (ذراتيػػـ) فيػػذا ال

يدؿ عمى أنيـ مصور ف الف الذرة بما ىي معنى ال يػدؿ عمػى الصػورة ،أمػا الذر ػة فمػف

شأنيا أف تدؿ عمى الصورة ولف (الذر ة) ال يستخدـ إال عمى المصور ف.

أمػا قولػػو جػل جبللػػة {نأشػيدىـ عمػػأ أنِسػػيـ ألسػػَ آػػرككـ} يعنػي أعطػػاىـ اسػػتعدادىـ
وقابميػػاتيـ لػػو سػػأليـ ع ػػف شػػي ألجػػابوا وبع ػػدىا سػػأليـ ألسػػت بػػربكـ ؟ فأجػػابوه {آمػػػأ

شيدنب} وفي ىذا الكبلـ إشارة إلى الشيادة المعيودة بأنيا كانت شيادة لربوبيتو سبحانو
جػػل جبللػػة واعت ػراؼ بأنػػو واحػػد ال شػػر ؾ لػػو وفػػي ضػػمف ىػػذا اإلشػػياد وكػػبلـ تفصػػيمي
نوضحو فيما بعد أف شا د في فقرة (ماىية الميثاؽ).

وقد حصل خبلؼ بيف المفسػر ف :ىػل ىػذا اإلشػياد كػاف بمسػاف الحػاؿ أـ بمسػاف المقػاؿ
فمنيـ مف قاؿ بأف األخذ موجود وكنا في عالـ الذر أرواحا يعني يثبت (عالـ الذر) قاؿ
اإلشياد وبمساف المقاؿ ومف قاؿ بأف اإلشياد كاف عمى نحو المجاز وىػو بمسػاف الحػاؿ
والذ سوؼ نوضحو إف شا د.
 -87تفسير الميزاف ج 8ص306
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أما قولو تعالى { :أف تقنلنا ينـ القيبمة أنب كنب عف ىذا غبفميف } ففي ىذا المقاـ
إبطاؿ الحجة األولى التي يحتج بيا العبد عمى ربو حيث يقوؿ لو إني كنت هافبل عف

آالئؾ ومعجزاتؾ فالدنيا مميئة بالمفاسد ومغر ات الحياة التي تؤد إلى هفمة اإلنساف ؟

وقد ثبت بأف حسان الغافل باطل لذلؾ فإف ىذه حكمة مف حكـ عالـ الذر.

أما الحجة الثانية التي يحتج بيا العبد عمى خالقو ىي التقميد فإف د أبطل التقميد الذ
آببؤَنػب ِمػف َقْآػل
يعد في ىذا المقاـ نسخا لمشخصية لقولو تعػالى{ :أ َْن َتقنلنْا ِإهن َمب أ ْ
َشَر َؾ َ
َنكهنب ذَِرهي ًة َِمف َب ْع ِد ِى ْـ أَ َفت ْيمِكَنب ِب َمب َف َع َل اْلمْب ِطمن َف }(.)18
يقوؿ السيد الطباطبائي ( :لو لـ يقع ىناؾ بالنسبة إلى الذر ة أشياد وأخذ وميثاؽ كاف

الزـ في ىذه النشأة أف ال يكوف ليـ سبيل إلى معرفة الربوبية فييا أصبل وحينئذ لـ يقع

مػػنيـ معصػػية شػػرؾ ب ػل ك ػاف ذلػػؾ فعػػل آبػػائيـ ولػػيس ليػػـ إال التبعيػػة العمميػػة آلبػػائيـ
والنشو عمى شركيـ مف هير عمـ)(.)89

لكف رحمة د وسعت كل شي وىذا جز مف رحمتو لمعباد .

زمبف نمكبف اإلشيبد

وقع خبلؼ كثير بيف الذيف أثبتوا وأقروا عالـ الذر حيف كاف ذلؾ األشياد وفي أ زمف
عمما بأنيا التحػد بصػمة قويػة سػوا كػاف األخػذ ىنػا أو ىنػاؾ مػاذا تغيػر فػي الموضػوع؟
لكنن ػػا ب ػػرهـ ذل ػػؾ س ػػننقل اآل ار الت ػػي وردت ع ػػف طر ػػق األحادي ػػث فف ػػي زم ػػاف األش ػػياد
والشيادة ىو يوـ عرفة.

عف النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) قاؿ( :اف هللا تعبلأ أخذ الميثبؽ مػف ذريػة دـ (عميػو السػ ـ)

آنعمبف ينـ عرفة فأخر مف امبو كل ذرية ذرأىب فنشرىب آيف يديو.)20()...
 -88األعراؼ 173
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وأما مكاف األشياد فيو مختمه فيو.
ِ
{ِإ هف رهككـ ه ه ِ
السمبن ِ
اس َت َنى َعَمأ اْل َعْر ِ
ش ي َدَِآر
اَ َن ْاأَْر َ
ض ِفي ِس هتة أَهي ٍ
َّللا الذي َخَم َ ه َ َ
َ
بـ ث هـ ْ
()21
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بعآدنه أَ َف َ َت َذ هكرن َف} .
يب ِإهال م ْف َب ْعد ِإ ْذنو َذلكـ ه
ْاأ َْمَر َمب م ْف َشِ ٍ
َّللا َرَكك ْـ َف ْ

كيِية االستخ ار

لقد تناوؿ الكثير ف موضوع الكيفيػة (يعنػي كيفيػة اسػتخراج الذر ػة مػف ظيػر آدـ) فوقعػوا

فػػي المحػػذور وىػػو التجسػػيـ هلل هلالج لج ،وبعضػػيـ ذكػػر آ ار بعيػػدة جػدا مثػػل مػػف قػػاؿ بػػأف د
مس ػ ظيػػر آدـ وأخػػرج ذر تػػو منػػو كميػػـ كييئػػة الػػذر ثػػـ اختمف ػوا فػػي اإلخ ػراج ،ىػػل شػػق

ظيػره وأسػػتخرجيـ مػػف بعػػض الثقػػون أرسػػا ،وكػػبل الوجيػاف بعيػػداف ألننػػا ذكرنػػا بػػأف ىػػذا

الػػذر لػػـ يكػػف جػػوى ار محسوسػػا بػػل ىػػو جػػوىر مجػػرد ولػػذلؾ ال تجػػر عمػػى ىػػذا الكػػبلـ

إشكاالت المعتزلة وهيرىـ كما سيأتي بيانو.

وأمػػا مػػا ذك ػره الػػبعض اآلخػػر فيػػو أبعػػد مػػف األوؿ حيػػث يقػػوؿ بأنػػو اسػػتخرج مػػف مسػػاـ

شعر ظيره إذ تحت كل شعرة ثقبة دقيقة يقاؿ ليا سـ مثل سـ الخيػاط فػي النفػوذ ال فػي
السعة فتخرج الذرة منيا كما يخرج العرؽ السائل.

أقػػوؿ :ال أدر مػػا الػػداعي إلػػى ىػػذا الكػػبلـ وكػػاف أولػػى ألف يػػذكر فػػي السػػنة الشػػر فة

فنتطػػرؽ لمكيفيػػة ولكنيػػا سػػكتت عنػػو ،فقػػد جػػا عػػف عمػػي أميػػر المػػؤمنيف (عميػػو السػػبلـ)

قاؿ ( :إف هللا سكَ عف أشيبء لـ يسكَ عنيب نسيبنب ف تتكمِنىب)(.)22

وأفضػل األق ػواؿ مػػا قالػػو سػػيد قطػػن فػػي تفسػػيره ( أف كيفيػػات فعػػل د سػػبحانو وتع ػالى

هيبيػػة كذاتػػو وال يممػػؾ اإلدراؾ البشػػر أف يػػدرؾ كيفيػػات فعػػل مػػف أفعػػاؿ د مػػاداـ ال
يممؾ أف يدرؾ ذات د اذ أف تصور الكيفيػة فػرع عػف تصػور الماىيػة وكػل فعػل ينسػن
إليو تعالى سبحانو مثل الذ يحكيو قولو تعالى{ :ثػ هـ اس َػتنى ِإَلػأ السػم ِ
ػبف
بء ن ِى
ػي د َخ ٌ
ْ َ
ه َ َ َ
 -48يونس 3
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َفَقبؿ َليب نلِ ْْلَر ِ ِ ِ
طنعػب أَن َكرىػب َقبَل َتػب أ ََتيَنػب َ ِ ِ
يف}
ض اْئتَيػب َ ْ ً ْ ْ ً
طػبئع َ
ْ
َ َ َ ْ
ِ
رهككػػـ ه ه ِ
السػػمبن ِ
اسػ َػت َنى َعَمػػأ اْل َعػْػر ِ
ش يػ َػدَِآر
اَ َن ْاأَْر َ
ض ِفػػي ِسػ هتة أَهيػ ٍ
َّللا الػػذي َخَمػ َ ه َ َ
َ
ػبـ ثػ هـ ْ
()24
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بعآدنه أَ َف َ َت َذ هكرن َف} ).
يب ِإهال م ْف َب ْعد ِإ ْذنو َذلكـ ه
ْاأ َْمَر َمب م ْف َشِ ٍ
َّللا َرَكك ْـ َف ْ
()23

وفػي قولػو تعػالىِ{ :إ هف

لسبف الحبؿ نلسبف المقبؿ

إذا كنػػا قػػد ركزنػػا أذىاننػػا فػػي البحػػث عػػف حقيقػػة عػػالـ الػػذر فػػأف مػػف األجػػدر بنػػا البحػػث

عف األمور المبعدة عف الحقيقة في عالـ التفسير واآل ار  ،فينػاؾ مشػاكل تمػر باإلنسػاف

الباحػػث لعمػػو يقػػع بيػػا مػػف حيػػث ال يشػػعر ،ومػػف ضػػمف المشػػاكل المبتمػػى بيػػا فػػي عػػالـ
التفسير ىو التعمق والتمركز في نقطة أو في عامل مساعد مف العوامل المساعدة عمى

التفسير وىي الببلهة والمنطق والفمسفة وهيرىا مف العموـ المساعدة لمتفسير ،لذلؾ نرى

أف األكثػر ظػػل ينظػر عمػػى عكػػس مػا كػػاف معيػودا سػػابقا ،كانػػت النظػرة الصػػحيحة ىػػي
نظرة بعيف المجاز ومف ثـ إلى عالـ الحقيقة باعتبار أف عالـ الحقيقػة القمػة القميمػة التػي

تدركو ،أو أف الباحث نفسػو يركػز جيػده عمػى عمػـ واحػد دوف العمػوـ األخػرى لػذلؾ تجػد
تفسػيره ذا اتجػاه واطػار واحػد ،فمػثبل الزمخشػر نػراه ينظػر بعػيف الببلهػة ومػف ثػـ ينظػػر

بعيف العموـ األخرى ،لذلؾ نراه يبتعد عف الحقيقة.

ومػػف ضػػمف األمػػور التػػي دخمػػت فػػي دوامػػة المفسػػر ف ىػػي (اإلشػػياد) فػػي آيػػة الميثػػاؽ،

ىل كاف عمى نحو الحقيقة يعني ( بمسػاف المقػاؿ) أو عمػى نحػو المجػاز يعنػي ( بمسػاف

الحػػاؿ) ومعنػػى الق ػوليف ىػػو أف لسػػاف الحػػاؿ ( ىػػو انكشػػاؼ المعنػػى عػػف الشػػي لداللػػة
صفة مف صفاتو وحاؿ مف أحوالو سوا شعر بو أـ ال).

كم ػػا تفصػ ػ ال ػػديار الخرب ػػة ع ػػف ح ػػاؿ س ػػاكنييا وكي ػػه لع ػػن ال ػػدىر بي ػػـ وى ػػذا الش ػػعر

مشيور عنػد خطبػا المنبػر الحسػيني حيػث أصػب كػل واحػد يعرفػو حتػى الػذ لػيس لػو
 (-43فصمت )11
 -44يونس 3
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نصين مف الثقافة مثل ( لسػاف حػاؿ العقيمػة ز نػن يقػوؿ كػذا)  ،وليػذا شػواىد كثيػرة مػف
ػبجد ه ِ ِ ِ
ِ
القػرآف قػاؿ تعػػالى{ :مػػب َك ِ
يف َعَمػػأ أَْنِ ِسػ ِي ْـ
َف َي ْعمػػرنا َم َس ِ َ
يف أ ْ
َّللا َشػػبىد َ
ػبف لْمم ْشػ ِػرك َ
َ
َع َمبلي ْـ َنِفي الهن ِبر ى ْـ َخبلِدن َف}(.)25
ِببْلك ِْ ِر أنَل ِئ َؾ َح ِب َ
ط َْ أ ْ
ػػؾ
ح ػاليـ ش ػاىد عمػػييـ بػػذلؾ ألنيػػـ قػػائميف ذلػػؾ ،وكػػذلؾ قولػػو تعػػالىَ { :ناِهنػػػو َعَمػػػأ َذلِػ َ

َل َش ِييد}(.)26

وأمػػا لسػػاف المقػػاؿ (ىػػو انكشػػاؼ المعنػػى عػػف المقػػاؿ) كقولػػو تعػػالى{ :يػػب َم ْع َشػ َػر اْل ِجػ َِػف
ِ
ِ
س أََلـ يأ ِْتكـ رس ِ
ِ
َن ِْ
ػبء َي ْػن ِمك ْـ َىػ َذا َقػبلنا
ٌ
اإل ْن ِ ْ َ ْ
ػل مػْنك ْـ َيق َاػن َف َعَم ْػيك ْـ آََيػبتي َنيْنػذرنَنك ْـ لَق َ
ِ
ػػػرْتيـ اْل َحَيػػػػبَ الػ َ
ػػػـ َكػػػػبننا
َشػػػػ ِي ْدَنب َعَمػػػػأ أَْنِ ِسػػػػَنب َن َغػ ه
ػػػدْنَيب َن َشػػػػ ِيدنا َعَمػػػػأ أَْنِسػػػػ ِي ْـ أَهنيػ ْ

ِ
يف}(.)27
َكبف ِر َ

أف الذيف التزموا بػأف اإلشػياد كػاف بمسػاف الحػاؿ أنكػروا (عػالـ الػذر) وحممػوا اآليػة عمػى

المجػ ػػاز وقػ ػػالوا أف ىػ ػػذا اإلشػ ػػياد كػ ػػاف بمسػ ػػاف الحػ ػػاؿ فػ ػػي عػ ػػالـ الػ ػػدنيا ويقػ ػػوؿ الشػ ػػي

الم ارهػػي

()48

(( أف الشػػيادة فػػي ىػػذا العػػالـ حيػػث أشػػيد د كػػل واحػػد مػػف ى ػؤال الذر ػػة

الحادثة جيبل بعد جيل عمى نفسو بما أودعو د مف هر زة واستعداد قائبل ليـ قػاؿ إرادة

وتكوف ال قوؿ ىي وتبميغ {ألسَ آرككـ} فقػالوا بمسػاف الحػاؿ ال بمسػاف المقػاؿ بمػى أنػت

ربنػػا المسػػتحق وحػػدؾ العبػػادة فػػالكبلـ مػػف قبيػػل التمثيػػل ولػػو نظػػائر فػػي الق ػرآف الكػػر ـ
وأسالين العرن كقولو تعالى{ :ث هـ اس َتنى ِإَلػأ السػم ِ
ػبؿ َل َيػب َنلِ ْػْل َْر ِ
ض
بء ن ِى
ػي د َخ ٌ
ْ َ
ػبف َفَق َ
ه َ َ َ

 -45التوبة 17
 -46العاديات7
 -47األنعاـ 130
 -48ىػػو

بػػف مصػػطفى بػػف

بػػف عبػػد المػػنعـ الم ارهػػي :

باحػث مصػػرى  ،عػػارؼ بالتفسػػير  ،مػػف دعػػاة التجديػػد واالصػػبلح ،
ممف تولوا مشيخة الجامع األزىر
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ِِ
طنعب أَن َكرىب َقبَل َتب أ ََتيَنب َ ِ ِ
يف}( )29وقولو تعالى{ :اهن َمػب َق ْنلَنػب لِ َشػي ٍء ِإ َذا أََرْدَنػبه
اْئتَيب َ ْ ً ْ ْ ً
طبئع َ
ْ
ْ
نؿ َلو ك ْف َفَيكنف}( )30وقوؿ بعض العرن :
أْ
َف َنق َ
قاؿ الجدار لموتد لـ تشقني
قاؿ سمني مف يدقني
وكذلؾ قاؿ الشاعر :أمتمف الحوض وقاؿ قطني

فيذا النوع مف المجاز واالستعارة مشيور في الكبلـ فوجن حمل الكبلـ عمييا)).
وىذا ما يذىن إليو ابف االثير والزمخشر وابف القيـ و

وجود عالـ الذر .

عبدة وهيرىـ مف أنكر

أف الصحي بعد التحقيق أف ىذا اإلشياد كاف عمى نحو الحقيقة ال المجػاز يعنػي عمػى

نحو (لساف المقاؿ) ألنو مدعوـ بػدليميف عقمػي ونقمػي ،فأمػا الػدليل النقمػي فيػو مػا ذىػن

إلي ػػو كثي ػػر م ػػف المفس ػػر ف وش ػػيودىـ كس ػػعيد اب ػػف جبي ػػر وس ػػعيد ب ػػف المس ػػين الض ػػحاؾ
وعكرمة وعف ابف عباس (رض) أف اإلشياد كاف بمساف المقاؿ(.)38

أمػػا الػػدليل العقمػػي :فػػإف كػػل شػػي نختمػػه بػػو نرجػػع بػػو إلػػى األصػػل فالحقيقيػػة أصػػل
والمجاز فرع خصوصا إذا كاف ىذا الشي هير ممتنع عقػبل وهيػر معػارض لمشػر عة
ومؤ د بأسانيد عديدة صحيحة فيذا ما يؤخذ بو عمى نحو الحقيقة وىو (لساف المقاؿ)
 -49فصمت 11
 -30النحل40

 -38أف الػػذيف قبمػوا (عػػالـ الػػذر) وأف اإلشػػياد كػػاف بمسػػاف المقػػاؿ كثيػػر ف وىػػـ محػػدثوف مػػف العامػػة
والخاصػػة كػػل مػػف جر ػػر الطبػػر ( جػػامع البيػػاف  8/9فػػي التفسػػير ( ومػػا وجػػدنا ألكثػػرىـ مػػف عيػػد
حديثيف وفي تفسير{واذ أخذ ربؾ} ىي( )70-47أربعة وعشروف حديثا عف طرؽ شي .
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وكمػػا يقػػوؿ بعضػػيـ ( إذا جػػا ني ػر د بطػػل نيػػر معقػػل) ومحتمػػل أف يكػػوف الكػػبلـ
بمساف ممكوتي كما ذىن إليو الفيض الكاشاني حيث يقوؿ(( :وال يبعد أيضا أف يكوف

ذلؾ النطق بالمساف الممكوتي في عالـ المثػالي الػذ دوف عػالـ العقػل فػإف لكػل شػي
بف اهل ِذي ِآَي ِد ِه َمَمكنَ ك َِل
ممكوتا في ذلؾ العالـ كما أشار إليو في قولو تعالى{ :فسْب َح َ
َشػػي ٍء َناَِلْيػ ِػو تْر َجع ػنف}( )32والممكػػوت بػػاطف الممػػؾ ،وىػػو كمػػو حيػػاة ،ولكػػل ذرة لسػػاف
ْ
ممكوتي نػاطق بالتسػبي والتمجيػد والتوحيػد والتحميػد وبػذلؾ المسػاف نطػق الحصػى فػي
كه النبي (صمى د عميو وآلو وسمـ تسميما) وبػو تنطػق األرض يػوـ القيامػة {َي ْن َم ِئ ٍػذ
َخَب َبرَىب} وبو تنطق الجوارح {انطقنب هللا الذي أنط كل شيء}))(.)33
ت َحَِد أ ْ

مف ىـ أاحبُ اليميف

وجػػدنا أثنػػا البحػػث أف كثي ػ ار مػػف مفسػػر الجميػػور يقولػػوف بػػأف أصػػحان اليمػػيف ىػػـ

المسػػمموف وأصػػحان الشػػماؿ ىػػـ الكػػافروف وقػػد حصػػل ىػػذا التمييػػز فػػي عػػالـ الػػذر وقػػد

برىنػوا عميػػو عػػف طر ػػق النقػػل ،لكػػف ىػػذا لػػـ يؤ ػػد بػػدليل عقمػػي الف أصػػحان اليمػػيف قػػد
ػحبُ اْلَي ِم ِ
ػيف َمػب
َا َ
تحدث عنيـ القرآف فنعتيـ وبيف مػا ليػـ مػف الجػ از  ،قػاؿ تعػالىَ { :نأ ْ
طْمػػح مْنمػ ٍ ِ
ػحبُ اْلَي ِمػ ِ
نُ
ػل َم ْمػػدند ٍْ َن َمػ ٍ
ػبء َم ْسػػك ٍ
ػيف ف ػي ِسػ ْػد ٍر َم ْخمػ ٍ
َاػ َ
أْ
ػند َنظػ ٍَ
ػند َْ ن َ ٍ َ
ِ
ِ
ِ
ش مْرف َ ِ
ػبء َف َج َعْمَنػبى هف
نع ٍة َنَال َم ْمن َ
َنَفبك َي ٍة َكث َيرٍَ َال َم ْقط َ
نعػ ٍة إهنػب أَْن َشػ ْأَنبى هف إْن َش ً
نع ٍة َنفػر ٍ َ
ِ
َا َح ِ
بُ اْلَي ِم ِ
يف}(.)34
أَْب َك ًا
بر عرًكب أَ ْتَرًابب أ ْ
أال ترى أف ىذا الجز ال ينطبق عمى كل مف شيد الشيادتيف ألنو ينافي العدؿ اإلليي

الف فػػي المسػػمميف مػػف ظمػػـ أوليػػا د ود وعػػده بالعقػػان العظػػيـ ومػػنيـ مػػف يرتكػػن
 -34يس – 83

 -33تفسير الصافي لمفيض الكاشاني ج 4ص458
 -34الواقعة 38 -47
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المحرمات و نقض عيد د و نكر والية أمير المؤمنيف لذلؾ تعيف أف يكػوف اخػص مػف

ذلؾ وىـ القمة القميمة مف الشيعة.

ومػػا رواه الحسػػف بػػف محبػػون عػػف جػػابر بػػف عبػػد د عػػف أبػػي عبػػد د (عميػػو السػػبلـ)

يؤكػػد ذلػػؾ عػػف رسػػوؿ د (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) قػػاؿ لعمػػي (عميػػو السػػبلـ)( :يػػب عمػػي أنػػَ الػػذي
أحتج هللا بؾ عمأ الخ ئ حيف أقبميـ أشببحب في اآتداعيـ فقبؿ ليـ ألسَ آرككـ

قبلنا آمأ فقبؿ ندمحم نآيكـ

قبلنا :آمأ قبؿ نعمي إمبمكـ قبؿ :فأآأ الخ ئ جميعب

عف ناليتؾ ناإلقرار بِممؾ نعتنا عنيػب اسػتكبب ار إال قمػي مػنيـ نىػـ أاػحبُ اليمػيف
نىـ أقل القميل)(.)35

وىذا يؤكد لنا بأنيـ حتى أخص مف موالي أمير المؤمنيف بل شيعة أمير المػؤمنيف ىػـ

أصحان اليميف لذلؾ ال تشمل مف نطق بمسانو وانعقد عمييا قمبو لكنو لـ يطبق بفعمو (
رن ظالـ منتسن إلى أمير المؤمنيف وىو بر

منو).

الحجر اأسند يشيد عمينب

كثي ػ ار مػػف النػػاس مػػف يعتقػػد بػػأف ىػػذا الحجػػر (الحجػػر األسػػود) الموجػػود فػػي الكعبػػة ىػػو
حجػػر موضػػوع مػػف أجػػل ز نػػة الكعبػػة أو مػػف أجػػل فخامػػة الكعبػػة أو هيرىػػا مػػف األمػػور

التي تمر عمى العقل الساذج ،لكنو أعمق مف ىذا بكثير حيث يوجد فػي الحجػر األسػود
سر رباني قد استودعو د فيو وأف كثي ار مف الروايات نطقت وصرحت بيذا السر حيث
أف الحج ػػر األس ػػود ك ػػاف ممك ػػا م ػػف مبلئك ػػة الس ػػما أو ك ػػاف م ػػف ض ػػمف الش ػػيود وعن ػػد

اإلشياد ( أخذ العيد منا في عالـ الذر).

قاؿ األماـ أبو جعفر الباقر (عميو السبلـ) ( :إف هللا استندع إآػراىيـ الحجػر اأآػيض

نكبف آيبمب مف القراطيس فأسند مف خطبيب آني آدـ)(.)36

 -35بحار األنوار ج 46ص494
 -36بحار األنوار ج 96ص447
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أ أنو كاف ممكا وأنزلو د درة بيضا إلى األرض وال يص القوؿ بأنػو حجػر ال ينفػع

وال يضر ،الف عقيدتنا متصمة اتصاال كميا بػالقوانيف الربانيػة وجميػع القػوانيف موضػوعة
لمصػػال معنويػػة أو ماديػػة ،قػػاؿ تعػػالى{ :نمػػب َخَم ْقَنػػب ال هسػػمبن ِ
ض َن َمػػب َآْيَني َمػػب
اَ َن ْاأَْر َ
ََ
َ
ِ
يف}(.)37
َالع ِآ َ
وعػػف عبػػد د بػػف الحمبػػي عػػف أبػػي جعفػػر وأبػػي عبػػد د (عمييمػػا السػػبلـ) قػػاؿ( :حػػج

عمر أنؿ السنة مف الحج نىن خميِة فحج في تمؾ السنة الميبجريف ناأنابر نكبف

عمي قد حج تمؾ السنة ببلحسف نالحسيف (عمييمب الس ـ) نبعآد هللا آف جعِػر قػبؿ:

فممػب أحػرـ عآػد هللا لػبس اإل زار نالػرداء ماػآنغتيف بطػيف المشػ ثػـ أتػأ إليػو عمػػر
نىن يمآي نعميو اإل زار نالرداء نىن يسير إلػأ جنػُ عمػي (عميػو السػ ـ) فقػبؿ عمػر
مف خمِيـ مب ىذه الآدعة التي في الحرـ فبلتَِ إليو عمػي (عميػو السػ ـ) فقػبؿ لػو

يب عمر ال ينبَي أحد أف يعممنب السنة ،فقبؿ عمر :ادقَ يب أبػب الحسػف ال نهللا مػب
عممَ أنكـ ىـ ،قبؿ :فكبنَ تمؾ ناحػدَ فػي سػِر ليػـ فممػب دخمػنا مكػة طػبفنا ببلآيػَ
فأستمـ عمر الحجر نقػبؿ :أمػب نهللا أف أعمػـ أنػؾ حجػر ال تنِػب نال تمػر نلػن ال أف

رسنؿ هللا ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمب) استممؾ فقبؿ لو عمي (عميػو السػ ـ) (مػو) يػب أبػب حِػص ال
تعمل فأف رسنؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمب) لػـ يسػتمـ إال أمػر عممػو نلػن قػرأَ القػرآف فعممػَ
مف تأنيمو مب عمـ غيرؾ لعممَ أنو يمر نينِب لو عينبف نشِتبف نلسبف ذل يشػيد

لمف نافبه ببلمنافبَ فقبؿ لػو عمػر :فأنجػدني ذلػؾ فػي كتػبُ هللا يػب أبػب الحسػف فقػبؿ

عمي (عميو الس ـ) قنلو تعبلأ:
َخ َذ َرَك َؾ ِم ْف َآِني آ ََد َـ ِم ْف ظي ِ
َش َػي َدى ْـ َعَمػأ أَْنِ ِسػ ِي ْـ أََل ْسػَ ِآ َػرَِكك ْـ
ػنرِى ْـ ذَِرهي َػتي ْـ َنأ ْ
{ َناِ ْذ أ َ
َقبلنا آَمأ َش ِيدَنب أَف تقنلنا ينـ اْل ِقي ِ
ِِ
يف} فممػب أقػرنه ببلطبعػة
ْ ْ َ
بمة ِإهنب كهنب َع ْػف َىػ َذا َغػبفم َ
َ
َْ َ َ َ
بأنو الرُ نانعـ عمأ العببد نأخذ عمييـ الميثبؽ بػبلحج إلػأ آيتػو الحػراـ ثػـ خمػ هللا
رؽ أرؽ مف المبء نقبؿ لمقمـ أكتُ فنافبه الرؽ ثـ قبؿ لمحجر :أىبط ناشػيد لعبػبدي
 -37الدخاف38-
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ببلمنافػػبَ فيػػبط الحجػػر مطيعػػب ه ،يػػب عمػػر أنلػػيس إذا اسػػتممَ الحجػػر قمػػَ أمػػبنتي

أديتيب نميثبقي تعبىدتو لتشيد لي ببلمنافبَ ،فقبؿ عمر :الميـ نعـ)(.)38
وورد في الكافي بيذا المعنى عف

بف يحيى وهيػره عػف أحمػد عػف موسػى بػف عميػر

عف ابف سناف قاؿ( :أي عمة نمب هللا الحجر ببلركف الػذي ىػن فيػو نلػـ ينمػب فػي

غيره

يقآل
نأي عمة َ

نأي عمة أخػر مػف الجنػة نأي عمػة نمػب ميثػبؽ العبػبد

فيو نالعيد فيو نلػـ ينمػب فػي غيػره نكيػذ السػآُ فػي ذلػؾ تخآرنػي جعمنػي هللا

فداؾ فأف تِكيري فيو لعجُ قبؿ :فقبؿ سألَ نأعممَ في المسألة ناستمعَ فػأفيـ

الج ػناُ نفػػرغ قمبػػؾ نأا ػ سػػمعؾ إف شػػبء هللا ،أف هللا تبػػبرؾ نتعػػبلأ نمػػب الحجػػر
اأسند نىي جنىرَ أخرجَ مف الجنة إلأ آدـ فنمعَ فػي ذلػؾ الػركف لعمػة الميثػبؽ
نذلؾ أنو لمب أخذ مف آني آدـ مف ظينرىـ ذريتيـ حيف أخػذ هللا عمػييـ الميثػبؽ فػي

ذلؾ المكبف نفػي ذلػؾ المكػبف تػراءى ليػـ نفػي ذلػؾ المكػبف ييػبط الطيػر عمػأ القػبئـ

(عميو الس ـ) فػأنؿ مػف يآػدأ معػو ذلػؾ الطػبير ىػن جآرائيػل نعمػأ ذلػؾ المقػبـ يسػند
القبئـ ظيره نىن الحجة نالدليل عمػأ القػبئـ نىػن الشػبىد لمػف نافػأ فػي ذلػؾ المكػبف

نالشبىد عمأ منبدي إليو الميثبؽ نالعيػد الػذي أخػذه هللا عػز نجػل عمػأ العبػبد ،فأمػب

القآمة ناالسػت ـ فمعمػو تجديػدا لػذلؾ العيػد نالميثػبؽ فيػأتنه فػي كػل سػنة نيػؤدنا إليػو
َ
ذلؾ العيػد ناأمبنػة المػذيف أخػذ عمػييـ ،أال تػرى انػؾ تقػنؿ ( أمػبنتي أديتيػب نميثػبقي
تعبىدتػػو لتشػػيد لػػي ببلمنافػػبَ) نهللا مػػب يػػؤدي ذلػػؾ غيػػر شػػيعتنب نال حِػػذ ذلػػؾ العيػػد

نالميثػبؽ فينكػرىـ نيكػذآيـ نذلػؾ انػو لػـ يحِػذ ذلػؾ غيػركـ فمكػـ نهللا يشػيد نعمػييـ
نهللا يشيد ببلكِر نالجحند نىن الحجة الببلَة مف هللا عمييـ ينـ القيبمة يجيء نلػو

لسبف نبط نعينبف في انرتو اأنلأ تعرفو الخم نال تنكره يشيد لمػف نافػبه نجػدد

الميثبؽ نالعيد عنده يحِذ العيد نالميثبؽ ببلكِر ناإلنكبر.
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نأمب عمة مب أخرجو هللا مػف الجنػة ،فيػل تػدري مػب كػبف الحجػر قمػَ ال  ،قػبؿ :كػبف
ممكب مف عظمبء الم ئكػة عنػد هللا فممػب أخػذ هللا مػف الم ئكػة الميثػبؽ كػبف أنؿ مػف
آمف بو نأقػر ذلػؾ فأتخػذه هللا أمينػب عمػأ جميػب خمقػو فألقمػو الميثػبؽ نأندعػو عنػده

ناستعآد الخم أف يجددنا عنده في كػل سػنة اإلقػرار ببلميثػبؽ نالعيػد الػذي أخػذه هللا
عز نجل عمييـ ثـ جعمو هللا مب آدـ في الجنة يذكره الميثبؽ نيجدد عنده اإلقرار فػي

كل سنة ،فممب عاأ آدـ ركو نأخر مف الجنة أنسبه هللا العيػد نالميثػبؽ الػذي أخػذه
هللا عميػػو نعمػػأ نلػػده دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميمب) نلناػػيو عمػػي (عميػػو الس ػ ـ) نجعمػػو تبئيػػب

حيرانب فممب تبُ هللا عمأ آدـ حنؿ ذلؾ الممؾ في انرَ آيمبء فرمبه مػف الجنػة إلػأ
آدـ نىن بأرض اليند فممػب نظػر إليػو أنػس إليػو نىػن ال يعػرؼ بػأكثر مػف انػو جػنىرَ
نأنطقػػو هللا عػػز نجػػل فقػػبؿ لػػو :يػػب آدـ أتعرفنػػي قػػبؿ :ال ،قػػبؿ أجػػل اسػػتحنذ عميػػؾ

الشيطبف فأنسبؾ ذكر ركؾ ،ثـ تحنؿ إلأ انرتو التػي مػب آدـ (عميػو السػ ـ) نذكػر

الميثبؽ نحمنو نبكأ نقآمو نجدد اإلقرار ببلعيد نالميثبؽ ثـ حنلو هللا عز نجػل إلػأ
جنىرَ الحجر درَ آيمبء اػبفية تمػيء فحممػو آدـ عمػأ عبتقػو إجػ ال لػو نتعظيمػب

فكبف إذا عيب حممو عنو جآرائيل (عميو الس ـ) حتأ نافأ بو بمكة فمب زاؿ يػأنس بػو
بمكة نيجدد اإلقرار لو كل ينـ نليمة ثـ أف هللا عز نجل لمب آنأ الكعبة نمػب الحجػر
في ذلؾ المكبف أنو تببرؾ نتعبلأ حيف أخذ الميثبؽ مف نلد آدـ (عميو الس ـ) أخذه
هللا في ذلؾ المكبف القـ هللا الممؾ الميثبؽ نلذلؾ نمب في ذلؾ الركف نتنحأ أدـ مف

مكبف الآيَ إلأ الاِب نىنى إلأ المرنَ ننمب الحجر في ذلؾ المكبف فممب نظر أدـ
مػػف الاػػِب نقػػد نمػػب الحجػػر فػػي الػػركف كآػػر هللا نىممػػو نمجػػده فمػػذلؾ جػػرَ السػػنة
ببلتكآير ناستقببؿ الركف الذي فيو الحجر مػف الاػِب ،ناف هللا أندعػو العيػد نالميثػبؽ

دنف غيره مف الم ئكة الف هللا عز نجل لمب أخػذ لػو الميثػبؽ ببلركنكيػة نلػدمحم (اػمأ

هللا عميو نآلو نسمـ تسميمب) ببلنآنَ نلعمي (عميو السػ ـ) ببلناػية أاػطكَ فػرائص

الم ئكػػة فػػأنؿ مػػف أسػػرع اإلق ػرار ذلػػؾ الممػػؾ نلػػـ يكػػف فػػييـ أشػػد حبػػب لػػدمحم نآؿ دمحم
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمب) منو فمذلؾ أختبره هللا مف آينيـ نألقمو الميثبؽ نىن يجػيء يػنـ القيبمػة
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نلػػػو لسػػػبف نػػػبط نعػػػيف نػػػبظرَ يشػػػيد لكػػػل مػػػف نافػػػبه إلػػػأ ذلػػػؾ المكػػػبف نحِػػػذ

الميثبؽ)(.)39

عبلـ الذر نالقنَ الناىمة

أف مف ضمف األدلة التي يمكف أف يستدؿ بيا عمى عالـ الذر ىػي القػوة الواىمػة ،حيػث

نجد كثي ار مف األشيا التي نعرفيا ونػدركيا عػف طر ػق القػوة الواىمػة مػف أشػيا خالصػة
مػػف الماديػػات تعتبػػر مػػف عػػالـ المجػػردات ،فنصػػفيا بػػأدؽ تعابيرىػػا ونعطػػي الحػػد الكامػػل
ليا وال نستطيع أف نتصور بالواىمة شػيئا مسػتحيبل معينػا هيػر ممكػف الوجػود حتػى ولػو

بالمستقبل ،فشر ؾ البار مػثبل ال يمكننػا أف نتصػوره أو نتعقمػو أو حتػى أف نعطػي نبػذة
مختصرة بالواىمة عنو وذلؾ الف قوتنا الواىمة مقصورة عمػى مػا رأت فػي عػالـ الػذر وال

يمكف أف نعطي شيئا أكثر منو ،ولعل أحد يقوؿ فما باؿ الوثنييف وعبدة األصناـ اتخذوا
إليا ،أليس ىذا مف صميـ القوة الواىمة ؟

فنقنؿ :أف ىؤال أنفسيـ يدركوف بأنيا مػف صػنع أيػدييـ وال تممػؾ ليػـ نفعػا أو ضػ ار وال
حياة وال نشو ار وقد تكوف مف صنع الشػيطاف كمػا ورد فػي الروايػات بأنػو يػوحي ألوليائػو
بأف افعػل كػذا أو قػل كػذا ،وأجمػل وأروع مػا يوضػ ذلػؾ االرتبػاط بػيف عػالـ الػذر والقػوة

الواىمػػة ىػػو قػػوؿ األمػػاـ ز ػػف العابػػديف (عميػػو السػػبلـ) فػػي مناجػاة العػػارفيف حيػػث يقػػوؿ:

(نمب أحمأ المسير إليؾ ببأنىبـ في مسبلؾ الَينُ).

ف ػػإذا كان ػػت الواىم ػػة هي ػػر ص ػػحيحة وأني ػػا هي ػػر مح ػػدودة ف ػػبل يمك ػػف المس ػػير إل ػػى د

باألوىاـ ،عمما بأف العرفا يعتمدوف اعتمػادا كميػا عمػى تمػؾ القػوة حيػث يعتقػدوف بػادراؾ
جز مف الغين عف طر ق ىذه القوة المودعة لدى اإلنساف وال يمكف معرفة د ،ولػو ال

القوة الواىمة لما أدركنػا كثيػ ار مػف األشػيا البعيػدة عػف عػالـ الماديػات ،لػذلؾ قػاؿ األمػاـ
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الباقر (عميو السػبلـ)( :كممب ميزتمنه بأنىبمكـ في أدؽ معبنيو مخمػنؽ ماػننع مػثمكـ
مردند إليكـ)(.)40

عبلـ الذر نعبلـ اأح ـ

كثيػ ار مػف الػػذيف بحثػوا فػػي فمسػػفة األحػػبلـ لػػـ يتوصػػموا لحػػد اآلف إلػػى حقيقتيػػا أو معرفػػة
أبعادىا وأىدافيا وقد حيػرت كثيػ ار مػف عممػا الػنفس الغػربييف والشػرقييف وقػد فرضػوا ليػا
فرضيات ظنية ال تغني مف الحق شيئا.

أف أفضػػل نظر ػػة وصػػفيا فرو ػػد فػػي تفسػػير األحػػبلـ مػػع احتوائيػػا عمػػى السػػمبيات ألنػػو

(فرض أف كل األحبلـ تأتي عف طر ق ما اختزف في العقل الباطف -البلشعور.)-

حيػػث أف ىػػذه النظر ػػة يعتمػػد عمييػػا العمػػـ اعتمػػادا ال نظيػػر لػػو ولكػػنيـ لػػـ يمتفت ػوا إلػػى

شي ميـ وىو أف األحبلـ قد تكوف مستقبمية أ هير مختزنة مف عالـ الدنيا قبػل ذلػؾ
ومػػف ثػػـ رأى ىػػذه الصػورة ،لػػذا فػػأف ىػػذه الصػػورة التػػي رآىػػا ىػػي هيػر مختزنػػة مػػف عػػالـ

الدنيا قبل ذلؾ ،بل يجن عمينا فرض (األصػل القػديـ)

()48

ويعنػي مػا اختػزف فػي العقػل

البػػاطف فػػي عػػالـ الػػذر حيػػث رأى كثيػػر منػػا الصػػور التػػي قػػد تكػػوف صػػورة هيػػر واضػػحة
أ أنيػػا تكػػوف وىميػػة مػػف صػػميـ عػػالـ المجػػردات وتتحػػوؿ إلػػى صػػور مرئيػػة فػػي عػػالـ
األحبلـ أو عمى شكل رموز تشير إلى عالـ الواقع وما يحدث في عالـ الدنيا مف أشػيا

قد تكوف ترىيبية أو ترهيبية.

يقػػوؿ الػػدكتور األمر كػػي ديفيػػد بػػأف ىنػػاؾ فرضػػية يجػػن فرضػػيا وىػػي نظر ػػة األصػػل

العتيق المخزوف في العقل الباطف نحػف صػورنا ذلػؾ إلػى األصػل القػديـ باعتبػاره قصػده
هير المعنى المعيود.
 - 40بحار األنوار ج 66ص493
- 48يقوؿ الدكتور األمر كي ديفبد باف ىناؾ فرضية يجن فرضػيا

وىي نظر ة األصل العتيق المخزوف في العقل الباطف نحف صػورنا
ذلؾ إلى األصل القديـ باعتباره قصد هير المعنى المعيود
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حقيقة الظل نعبلـ الذر

كثيػ ار مػػا نػػرى الموجػػودات ونػػرى ظبلليػػا أثنػػا النيػػار حتػػى وصػػمت إلػػى حػػاؿ أصػػبحت

قضػػية واقعيػػة ال تنفػػؾ عػػف النيػػار ،فكممػػا خرجػػت الشػػمس وجػػدنا الظػػبلؿ تختمػػه فيمػػا
بينيا وأصبحت منذ زمف بعيد توقيتا لمعػرن والرومػاف واإلهر ػق ،ثػـ أتػى القػرآف وجعميػا

توقيتا لمصبلة ،ولكف يا ترى ىل خطػر ببػاؿ أحػد منػا أف ىػذه الظػبلؿ تشػير إلػى حقيقػة
مخفية و ار ذلؾ الشي الذ نراه بالنيار أو عنػد تسػميط الضػو عمػى الموجػودات أثنػا

الميػػل ،وكػػاف النػػاس األوائػػل خصوصػػا فػػي بع ػض األمػػـ اآلسػػيوية يعتقػػد بػػأف الظػػل ىػػو
(الروح) وأف إيذا الظل ىو إيذا لمروح.

حيث كانوا يحسبوف أف ظميـ جز منيـ حتى وصل الحاؿ إلى جعل قانوف يتشػا موف

منو وىو كسر المرآة.

فترجع ىذه الخرافة إلى أف اإلنساف قبل اختراع المرآة كاف ينظر بظمو عمى سػط ميػاه

األنيار والبحيرات والظل عندىـ جز مف حقيقة اإلنساف ،لقػد أعطينػا ىػذه المقدمػة لكػي
ال نكػػوف وحػػدنا الػػذيف اعتقػػدنا بػػأف الظػػل يحمػػل شػػيئا ال نعرفػػو ألننػػا سػػوؼ نثبػػت بػػأف

التفسير العممي لمظل ىو هير حقيقي بل هير واقعي.

أف العمـ الحديث (وخصوصا الفيز ا ) يقوؿ بأف الظل عبارة عف مساحة مظممة تتكػوف
خمه كل جسـ معتـ يسقط عميو ضو صادر مف مصدر واحد وقد تكوف ىػذه المنطقػة

مظممػػة تمامػػا وقػػد تتكػػوف حوليػػا منطقػػة مضػػا ة قمػػيبل تسػػمى شػػبو الظػػل ،فػػالحق معيػػـ

ألنو تفسير فيز ائي.

لكػػف التفسػػير الفمسػػفي يختمػػه عػػف ىػػذا فيجػػن أف يسػػأؿ اإلنسػػاف نفسػػو عػػف ىػػذا الظػػل

مف أيف أتى؟ وكيه يكوف عمى شكل الموجود الساقط عميو الضػو ؟ واألكثػر مػف ذلػؾ

فأف القدامى كانوا يمحقوف الظبلؿ ونظروا ليػا نظػرة أخػرى ورسػموا بمسػاعدة الظػبلؿ مػا
يسمى بالخياؿ وىي الصورة الظمية لجسـ اإلنساف بمنزلة الصورة الفوتوهرافيػة وبعضػيـ

أعتقد بأنو حقيقة ثابتة لئلنساف ،ولكػف القػرآف يػأتي ويعطػي نظر تػو التػي ىػي المصػداؽ

31

ػبء َل َج َعَمػو
ػذ َم هػد ال َِ
ػؾ َكْي َ
الحي لآلية الكر مة في قولو تعالى{ :أَل ْـ َتَر ِإَلأ َرَكِ َ
ظػ هل َنَل ْػن َش َ
سِ
بكًنب ث هـ َج َعْمَنب ه
س َعَمْي ِو َدلِي ً }(.)42
الش ْم َ
َ
فأف د هلالج لج يؤكػد فػي ىػذه اآليػة بػأف الظػل لػيس كمػا يفسػره العمػـ بػل ىػو أبعػد مػف ذلػؾ

ألف بإمكانػػو أف يجعمػػو سػػاكنا وانمػػا ىػػو فضػػل مػػف د بػػأف جعمػػو لنػػا ألمػػور كثي ػرة ذات
مصمحة ،وكػذلؾ قػد نقمػت الروايػات المؤكػدة بػأف الرسػوؿ ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما) لػـ يكػف لػو ظػل
عمما بأنو جسـ ولكف ىذه معجزة ربانية ودليل عمى أف الظل سر عظيـ.

أما الظل في ذكر أىل البيت (عميو السبلـ) فيفصمونو تفصيبل باعتبارىـ القرآف النػاطق

فقد ورد عف

بف يحيى ،عػف

صال بػف عقبػة ،عػف عبػد د بػف

بػف الحسػيف ،عػف

بػف إسػماعيل بػف بز ػع ،عػف

الجعفػر  ،عػف أبػي جعفػر (عميػو السػبلـ) ،وعػف

عقبة ،عػف أبػي جعفػر (عميػو السػبلـ) قػاؿ( :إف هللا خمػ الخمػ  ،فخمػ مػب أحػُ ممػب

أحُ نكبف مب أحُ أف خمقو مف طينة الجنة ،نخم مب أبَػض ممػب أبَػض نكػبف مػب
أبَػػض أف خمقػػو مػػف طينػػة النػػبر ،ثػػـ بعػػثيـ فػػي الظػ ؿ :فقمػػَ :نأي شػ الظػ ؿ

قػػبؿ :ألػػـ تػػر إلػػأ ظمػػؾ فػػي الشػػمس شػيء نلػػيس بشػيء ،ثػػـ بعػ هللا فػػييـ النآيػػيف
يػػدعننيـ إلػػأ اإلق ػرار بػػبه نىػػن قنلػػو{ :نلػػئف سػػألتيـ مػػف خمقيػػـ ليقنلػػنف هللا} ثػػـ

دعبىـ إال اإلقرار بػبلنآييف ،فػأقر بعمػيـ نأنكػر بعمػيـ ،ثػـ دعػبىـ إلػأ اإلقػرار بػبه
َّللا} ثػـ دعػبىـ إلػأ اإلقػرار فػأنكر
نىن قنلو تعبلأ { َنَل ِئ ْف َسػأَْل َتي ْـ َم ْػف َخَمَقي ْػـ َلَيقػنل هف ه
بعض نأقر بعض ثـ دعبىـ إلأ ناليتنب)(.)43

وعف ابف محبون عف ابف مرئان عف بكير قاؿ :كػاف أبػو جعفػر (عميػو السػبلـ) يقػوؿ:

(أف هللا تببرؾ نتعبلأ أخذ ميثبؽ شيعتنب ببلنالية لنب نىـ ينـ أخػذ الميثػبؽ عمػأ الػذر
ببإلقرار ببلركنكية نلدمحم ببلنآنَ نفرض عمأ دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمب) أمتو في الظل نىـ أظمة
نخمقيـ مف الطينة التي خم منيب آدـ نخمػ أرناح شػيعتنب قآػل أآػدانيـ بػألِي عػبـ

 -44الفرقاف 45-
 -43الكافي ج 8ص 437-436
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نعرميـ عميو نعرفيـ رسنؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمب) نعمي آف أآي طبلػُ (عميػو السػ ـ)

ننحف نعرفيـ في لحف القنؿ)(.)44

لػػذا فػػأف نظر ػػة أىػػل البيػػت (عميػػو السػػبلـ) بػػأف الظػػل لػػو عبلقػػة بعػػالـ الػػذر حينمػػا كنػػا

أرواح ب ػػبل أجس ػػاد ى ػػو أم ػػر ل ػػيس ببعي ػػد ،ب ػػل أف تفس ػػيرات م ػػف سػ ػواىـ (تفس ػػيرات العم ػػـ
الحديث) ىي واىية حيث قد بينا بأف القرآف يقوؿ بأف الظل مػف د وبإمكانػو أف يجعمػو

ساكنا.

وكذلؾ قولو تعػالى{ :م َثل اْل َجهن ِػة اهل ِتػي ن ِع َػد اْلم هتقػن َف َت ْجػرِي ِم ْػف َت ْح ِت َيػب ْاأَ ْن َيػبر أكم َيػب
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يف الهنبر}(.)45
يف ا هتَق ْنا َنع ْقَآأ اْل َكبف ِر َ
َدائ ٌـ َنظَم َيب تْم َؾ ع ْقَآأ اهلذ َ
ويعني ظميا دائـ عمما أنو لـ توجد ىناؾ شمس وال حر وقاؿ تعالى{ :ى ْـ َنأ َْزَناجي ْـ ِفي
ِظ َ ٍؿ َعَمأ ْاأََرِائ ِؾ م هت ِكئن َف}(.)46
وقاؿ د تعالى{ :نظل ممدند} فيو بذلؾ يثبت بأف الظل دائـ وممدود .وبالنتيجة فقد

ثبت قوؿ أىل البيت (عميو السبلـ) وىو الصحي  ،وقد أله

بف سناف كتابا سماه (

كتان األشباح واألظمة).

عبلـ الذر نعمـ النِس

يبحث عمما النفس عف النفس وعمميا وأمراضيا وانفعاالتيا لكنيـ يتكمموف في مجاالت

لعميػػا تكػػوف ابتدائيػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ الواسػػع ،ونسػػتطيع القػػوؿ بػػأف العمػػـ الحػػديث الػػذ

يػػدرس فػػي الجامع ػػات والكميػػات مبن ػػي عمػػى أس ػػس هيػػر قوي ػػة إلػػى ح ػػد معالجػػة جمي ػػع

المشػػاكل أو معرفػػة أس ػرار الػػنفس واألم ػراض التػػي لػػـ يوجػػد ليػػا ال أسػػـ وال رسػػـ وذلػػؾ

 -44المحاسف ج 8ص835
 -45الرعد 35-
 -46يس 56-
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ػبى ار ِمػف اْلحي ِ
ألنيـ يؤمنوف باهلل ولـ يتبعوه ،يقوؿ د تعالى{ :يعَممػن َف َ ِ
ػبَ َ
الػدْنَيب َنى ْػـ
َْ
ظ ً َ ََ
ع ِف ا ْ َ ِخرَِ ىـ َغ ِ
بفمن َف}(.)47
َ
َ ْ
فنحف نعمـ ظاىر الحياة الدنيا أصػل الظػاىر وقػد تكبرنػا وابتعػدنا عػف البػاطف والحكمػة

الت ػػي أودعيػ ػػا د تعػػػالى فػ ػػي الرس ػػوؿ الك ػػر ـ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػميما) ،فػػػنحف نقػػػوؿ لمػػػاذا ال

يبحثوف في األسس التي وضعيا د في القرآف وبمغيا الرسوؿ

(صمى د عميو وآلو

وسمـ تسميما) ،ألسنا متفقيف عمى أننا نعمـ ظػاىر الحيػاة الػدنيا؟ لمػاذا ال نعمػـ ولػو قمػيبل
مف باطف الحياة الدنيا؟

لػػذلؾ سػػوؼ تبقػػى حس ػرة فػػي قمػػون الػػذيف يسػػتكبروف ويسػػتنكفوف مػػف أخػػذ الحكمػػة مػػف

أص ػػوليا باعتب ػػار أف أح ػػدىـ دكت ػػور أو بروفس ػػور ،فكي ػػه ي ػػأتي ويس ػػأؿ عالم ػػا روحاني ػػا
مسائل ذات مساس بعممو الذ يدرسو أو يدرسو.

لنأخػذ مػثبل ظػاىرة اجتماعيػة لعػل الكثيػر منػا يمػر بيػا وىػي الحػن والػبغض مػف هيػر
سػػبن اعتيػػاد وحينمػػا تسػػأؿ عممػػا الػػنفس لمػػاذا نحػػف نح ػن بعػػض النػػاس مػػف أوؿ

نظ ػرة أو لقػػا أو بػػالعكس ،نك ػره مػػف أوؿ لقػػا أو نظ ػرة مػػع العمػػـ أننػػا لػػـ ن ػراه إال م ػرة
واحدة في حياتنا؟

فيأتيػػؾ الجػوان مػػف عممػػا الػػنفس بأنػػؾ أريػػت ذلػػؾ الشػػخص فػي ىػػذا العمػػـ واختزنػػت

صورتو ،لقػد تعػودوا عمػى اإلجابػة فػي ضػو عقػوليـ ومػا أدركػوه ،ولكػف لػو حققنػا فػي
المسػػألة وذىبنػػا إلػػى عػػالـ الروايػػات أ عػػالـ (النقػػل) نجػػده يحػػل المغػػز وبكػػل سػػيولو،
حيث يقوؿ الرسوؿ الكػر ـ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما)( :اأرناح جنػند مجنػدَ مػب تعػبرؼ منيػب

ائتمذ نمب تخبلذ منيب اختمذ)(.)48

قيػػل معنػػاه أف األرواح خمقػػت مجتمعػػة عمػػى قسػػميف مؤتمفػػة ومختمفػػة كػػالجنود التػػي

يقابػػل بعضػػيا بعضػػا ،ثػػـ فرقػػت فػػي األجسػػاد فػػإذا كػػاف االئػػتبلؼ والمؤاخػػاة أوال كػػاف

(-47الروـ)7-
 -48شرح أصوؿ الكافي  -ج  - 9ص 40 – 39
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التعػػارؼ والتػػآله بعػػد االسػػتقرار فػػي البػػدف ،واذا كػػاف التنػػاكر والتخػػاله ىنػػاؾ كػػاف
التنافر والتناكر ىنا.
ولعل الرسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) يشير ىنا إلى أف األرواح قد تعارفت أو تنػافرت فػي

عػػالـ الػػذر ،يعنػػي نحػػف قػػد رأينػػا هيرنػػا فػػي عػػالـ األرواح فمنيػػا مػػا تعارفػػت فيػػي ىنػػا
تنجذن نحو األخرى ومنيا ما تنافرت فتراىا ال تنجذن وتبغض األخرى.

و نقل عبد الرزاؽ نوفل بعض ىذه الحوادث و ؤكد بأف ىذه الحوادث ليا عبلقة بعػالـ

الذر حيث يقوؿ ( :كثي ار ما يحس اإلنساف بميػل لغيػره لػيس بسػبن العشػرة أو الرابطػة

أو المعرفػػة أو الق اربػػة إذ يميػػل إليػػو بمجػػرد النظػرة العػػابرة والمقػػا األوؿ دوف أف يسػػبق

رؤ تو ،وقد يكره هيره و نفر منو أيضا ببل سبن وال يمكف أف يجد اإلنساف أ تحميػل
لذلؾ مما نعيده أو نعرفو ،فيل يكوف سبن ذلػؾ ممارسػة اإلنسػاف لحيػاة سػابقة تركػت

أثارىػػا ،فعمػػى كػػل حػػاؿ فيػػو يحػػن ويكػره نتيجػػة حيػػاة سػػابقة أتصػػل فييػػا بغيػره وكػػذلؾ
كثي ار ما يمتقػي اإلنسػاف بغيػره فيجيػد ذاكرتػو و جتيػد فػي البحػث ليعػرؼ أيػف تبلقيػا أو

اجتمعا عمييا وتعارفا فييا وىـ بالنتيجة ال يصموف إلى أية نقطة لقا يمكف أف تكػوف
ىػػي السػػبيل إلػػى معرفػػة الحقيقػػة وتظػػل الحقيقػػة خافيػػة واألمػػر مجيػوال وىػػذا يػػدؿ عمػػى
وجود عالـ قد مرت بو الروح ورأت وتعرفت وتنفرت مف كثير مف الناس).

معنأ المنَ

تطرؽ الكثير إلى موضوع الموت وفرض لو فرضيات منيا أنو أمر عدمي ومنيػا أنػو

أمػػر وجػػود  ،فػػالمتفكر فػػي القػرآف يجػػد الحقيقػػة مصػػاهة بمعنػػى مػػف األلفػػا الربانيػػة
حي ػػث يؤك ػػد القػ ػرآف ب ػػأف مرحم ػػة الم ػػوت مقدم ػػة عم ػػى مرحم ػػة الحي ػػاة وأف الم ػػوت أم ػػر

وجود ال عدمي بل ىو عدـ مقيد ( يعني عدـ المادة والجسـ).
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أما الروح فأنيا موجودة وقد أشار القرآف ليذا المعنى في آيات كثيرة منيا قولو
ِ
ِ
َح َسف َع َم ً َنى َن اْل َع ِزيز
تعالى{ :ىن اهلذي َخَم َ اْل َم ْن ََ َناْل َحَيب ََ لَيْآم َنك ْـ أََيك ْـ أ ْ
اْل ََِنر}(.)49

بع َتَرْفَنب ِآذننكَِنب
َحَيْي َتَنب ا ْثَن َتْي ِف َف ْ
َم هتَنب ا ْثَن َتْي ِف َنأ ْ
وفي آية ثانية قولو تعالىَ { :قبلنا َرهكَنب أ َ
يل}(.)50
َف َي ْل ِإَلأ خرن ٍ ِم ْف َس ِآ ٍ
وفي آية ثالثة قولو تعالى{ :كيذ َت ْكِرن َف ِب ه ِ
َحَيبك ْـ ث هـ ي ِميتك ْـ ث هـ
ْ َ
َم َن ًاتب َفأ ْ
بّلِل َنكْنت ْـ أ ْ
ي ْحِييك ْـ ث هـ ِإَلْي ِو تْر َجعن َف}(.)51
أف ىػػذه اآليػػات تػػدؿ عمػػى خمػػق المػػوت قبػػل الحيػػاة وأنػػو أمػػر وجػػود ألنػػو ال يصػػم

خمق العدمي وكذلؾ أف معنى المػوت فػي المصػطم القرآنػي يعنػي (مرحمػة الػروح بػبل
جسد) ومعنى الحياة ( ىو وجود الروح مع الجسد) ،إال تػرى بػاف القػرآف يقػوؿ { كنػتـ

أمناتػب} فيعنػػي بػػذلؾ فػػي عػػالـ الػػذر وقػػاؿ {فأحيػػبكـ} وىػػي الحيػػاة الػػدنيا ثػػـ قػػاؿ { ثػػـ
يميػتكـ} وىػػي مرحمػة البػػرزخ ثػػـ يقػوؿ {ثػػـ يحيػػيكـ} وىػي عػػالـ القيامػة وىػػي روح مػػع

جسد فيطمق عمى عالـ البرزخ معنى الموت مع العمـ أف الروح باقيػة ،وقػد أكػد القػرآف
...ن ِم ْف َنَرِائ ِي ْـ َآْرَز ٌخ ِإَلأ َي ْنـِ يْب َعثن َف }(.)52
عمى ذلؾ فقاؿ تعالىَ { :
ففي ىذا البرزخ عذان وعقان وثوان ومجازاة وقد وردت آيػات كثيػرة عمػى ذلػؾ دلػت
عمييػػا السػػنة الشػػر فة فاآليػػة الكر مػػة{ :كيػػذ َت ْكِػػرن َف ِبػ ه ِ
َحَيػػبك ْـ ثػ هـ
ْ َ
َم َن ًاتػػب َفأ ْ
ػبّلِل َنكْنػػت ْـ أ ْ
ي ِميتك ْـ ث هـ ي ْحِييك ْـ ث هـ ِإَلْي ِو تْر َجعن َف }(.)53
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إشارة إلى عالـ الذر ،فإننا لو أنكرنا عالـ الذر فسوؼ ننكر عالـ البرزخ قاؿ تعالى:
َّللا يحِييكـ ث هـ ي ِميتكـ ث هـ يجمعكـ ِإَلأ ينـِ اْل ِقيبم ِة َال ريُ ِف ِ
ِ
يو َنَل ِك هف أَ ْك َثَر
َْ
َْ َ
ْ ََْ ْ
{ قل ه ْ ْ
َ َ
()54
الهن ِ
بس َال َي ْعَممن َف }

إذ ىناؾ حياة روحية وىي عالـ الذر وعالـ البرزخ وحياة مركبة مف روح وجسد وىي

عالـ الحياة الدنيا وعالـ القيامة .

الجناُ عف شآية الجآر

كثير منا يعرؼ معنى الجبر ولعمنا سمعنا بأف ىناؾ فرقة تسمى (المجبرة) التي تقوؿ

بأف العبد مجبور عمى أفعالو مع منافاة ذلؾ لعدلو ( سبحانو وتعالى عما يقولوف عموا
كبي ػرا) واحػػتج منكػػروا عػػالـ الػػذر بأنػػو يسػػتمزـ الجبػػر وذلػػؾ ألننػػا نقػػوؿ بػػأف د خمػػق

األرواح قبل األجساد وأعطاىا آجاليا وأرزاقيا ومصائبيا مما يسػتدعي أف الػذ يفعػل

الفع ػػل مجب ػػور عمي ػػو وذل ػػؾ الف د ى ػػو ال ػػذ أوج ػػد أرزاقيػ ػا ومص ػػائبيا وهيرى ػػا م ػػف
األمور.

أف الجوان عمى ىذه الشبية يحتاج إلى مقدمة مختصرة:
أف د عندما خمق األرواح أعطى كل روح استعدادىا وقابميتيا في عػالـ الػدنيا بحيػث

لػو سػألت ألجابيػػا ،يعنػي كػػل إنسػاف أعطػػاه مػا يكػػوف منػو فػػي عػالـ الػػدنيا .وفػي الػػدر
َخ َذ َرَك َؾ ِم ْػف َآِنػي
المنثور أشارة إلى ذلؾ بسنده إلى ابف عباس في قولو تعالىَ { :ناِ ْذ أ َ
آ ََد َـ ِم ْف ظي ِ
نرِى ْـ ذَِرهي َتي ْـ  }....قاؿ( :خم هللا تعبلأ آدـ نأخذ ميثبقو أنو ركو نكتُ
أجمػو نرزقػػو نماػػيآتو ثػػـ أخػر نلػػده مػػف ظيػػره كييئػة الػػذر فأخػػذ مػناثيقيـ ركيػػـ

نكتُ آجبليـ نأرزاقيـ نمابئآيـ)(.)55
 -54الجاثية46 -

 -55تفسير الميزاف ج 8ص348

37

وك ػػذلؾ ورد ف ػػي الص ػػحيفة الس ػػجادية ع ػػف األم ػػاـ ز ػػف العاب ػػديف (عمي ػػو الس ػػبلـ) ف ػػي

دعائ ػػو اذ ابت ػػدأ بال ػػدعا بالتمجي ػػد هلل ع ػػز وج ػػل ( :اآتػػػػدع بقدرتػػػػو الخمػػػػ اآتػػػػداعب

نأخترعيـ عمأ مشيتو اختراعب ثـ سمؾ آيـ طري إرادتو نبعػثيـ فػي سػآيل محآتػو

ال يممكنف تأخي ار عمب قدميـ إليو نال يستطيعنف تقدمب إلأ مب أخرىـ عنو ثـ مرُ
لو في الحيبَ أج منقنتب نناُ لو أمدا محدندا)

أما مسألة أفعالنا أنما قدر د لنا ما يحدث عمينا في عالـ الػذر لكػف ال يجبرنػا عمػى
فعمو بل إنما ىو عالـ الغين والشيادة يعمـ بأننا في عالـ الدنيا نفعػل كػذا وكػذا فػنحف
نعمل باختيارنا ويقع عمى طبػق مػا سػبق عممػو ،وورد عػف الرسػوؿ الكػر ـ

(صػمى

د عميػو وآلػو وسػمـ تسػميما) عػػف عبػد الػرحمف بػف قتػػادة السػممي وكػاف مػف أصػػحان

رسػػوؿ د (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) يقػػوؿ( :أف هللا تبػػبرؾ نتعػػبلأ خم ػ آدـ ثػػـ أخػػذ الخم ػ مػػف
ظيره فقبؿ ىؤالء ببلجنة نال أببلي نىػؤالء ببلنػبر نال أبػبلي فقػبؿ رجػل يػب رسػنؿ هللا

فعمأ مبذا نعمل ،قبؿ عمأ منامب القدر)(.)56

فقد فيـ الرجل مف قولو ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) ىؤال في الجنة وال أبالي وىؤال فػي النػار وال

أبػػالي الجبػػر وسػػقوط االختيػػار ،فأجابػػو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) بػػأف ىػػذا قػػدر منػػو تعػػالى وأف
أعمالنا في حيف أنا نعمميا وىي منسوبة إلينا باختيارنا تقع طبػق مػا يقػع عميػو القػدر،
وذلؾ أف د تعالى قدر ما قدر عف طر ػق اختيارنػا فػنحف نعمػل باختيارنػا ويقػع عمػى

طبػػق مػػا سػػبق عممػػو تعػػالى بأفعالنػػا فمػػـ يبطػػل بالقػػدر والعمػػـ اختيارنػػا بػػل يعنػػي تػػأثير
أرادتنا في أفعالنا أ ال جبر وال تفويض بل أمر بيف أمر ف.

نقِة مب المبدييف

ىن ػػاؾ م ػػذىن ي ػػؤمف بالم ػػادة ويعتبرى ػػا أس ػػاس وأص ػػل الموج ػػودات ،و نك ػػر وج ػػود د
سبحانو وتعػالى فػي بعػض المػذاىن حتػى الػروح رهػـ وجػود أثارىػا التػي أصػبحت مػف
 -56الدر المنثور ج 3ص845
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المشػػكبلت التػػي يعػػاني منيػا كثيػػر مػػف النػػاس حتػػى المػػادييف كالماركسػػي وهيػػرىـ مػػف
أصحان المذاىن الضالة ،فنحف نر د أف نطبق عمييـ قاعدة ( ألزموىـ بمػا ألزمػوا بػو

أنفسيـ) ،وحينما نسأؿ أصحان المادة ما ىػو تفسػيركـ لؤلحػبلـ؟ يقػوؿ وبكػل صػراحة
بأف ىذا الذ يراه أثنا المناـ أنما ىو خز ف العمل الباطف قد اختزنو مػف عػالـ الػدنيا

مف مشاكل وقضايا وفرح وحزف وهيرىا مف األمور.

وطبعا ىذا ال أر يرجع إلى العالـ النفساني (فرو ػد) فػنحف اآلف يمكننػا أف نثبػت بػأف

الروح موجودة واف كانت في عالـ ثاف( ،إف الدراسات الحديثة تؤكد بأف الجنيف داخل
رحػػـ أمػػو يحمػػـ وىنػػاؾ رسػػومات عديػػدة أمكػػف تسػػجيميا لحركػػة الم ػ ) ،أذف فمػػف أيػػف

اختزف العقل الباطف (العقل البلواعي) تمؾ األشيا واألمور.

إف ىذا مما يؤكد بأف روح الجنيف قػد كانػت فػي عػالـ ثػاف واختزنػت مػا مػرت بػو فػي

العقل البػاطف حممػت بػو داخػل جػوؼ األـ ،وكػذلؾ مػف األشػيا المقػررة فػي العػالـ أف
الناسبلت وىي خبليا الوراثة التي تحف سجل اإلنساف وتكمف فييػا خصػائص األفػراد
وىـ خبليا في األصبلن.

أف ىذه الناسبلت التي تحف سجل ثبلثة مبلييف مف البشر وتكمف فييا خصائصػيـ

كميا وال يز د حجميا عمى سنتمتر مكعن أو ما يساو مل قمع مف أقماع الخياطة،
أف د الػػذ وضػػع كػػل ىػػذه األشػػيا الدقيقػػة أال يمكنػػو أف ينشػػف الػػروح وأف أمػره كػػف

فيكوف.

تنبسخ اأرناح

إف ىػػذه النظر ػػة خاطئػػة وباطمػػة قػػد طرحيػػا وأتػػى بيػػا أصػػحان العقائػػد الفاسػػدة وذوو
المصال الدنيوية الذيف سيطروا عمى أفكار الناس باأللفا

الرنانة والمعػاني الخبلبػة

وهػػايتيـ األساسػػية مػػف ىػػذه النظر ػة نفػػي العقػػان والحسػػان عػػف اإلنسػػاف لكػػي يبق ػوا

يخوضوف في الدنيا مف دوف الخضوع إلى قانوف رباني ،و نعمػوف بيػا و بثػوف الفسػاد

فػي األرض وىػي تنػافي حتػى الضػرور ات التػػي أثبتيػا وأشػار إلييػا العمػـ والػديف وىػػي
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ليسػػت موضػػوع بحثنػػا ،لكػػف وج ػدنا فػػي بعػػض الكتػػن بػػأف الػػذيف ينكػػروف عػػالـ الػػذر
يقولػوف نحػف لػو اعترفنػا بػو ألزمنػػا االعتػراؼ بتناسػ األرواح مثػل المعتزلػة وابػف القػػيـ

وهيرىا.

وممخػػص ىػػذه النظر ػػة (إف الػػنفس ال ت ػزاؿ تنتقػػل ضػػمف األجسػػاد ىابطػػة وصػػاعدة)

يعني أنيـ يقولػوف بػأف الػروح إذا خرجػت مػف اإلنسػاف تػدخل فػي جسػد إنسػاف ثػاف أو
حيواف أو نبات.

قػػاؿ مجػػدد الفمسػػفة فػػي القػػرف الحػػاد عشػػر فػػي كتابػػو المبػػدأ والمعػػاد (( أذا انتقمػػت

الػنفس اإلنسػانية إلػى بػدف إنسػاف سػمي ذلػؾ نسػخا واذا انتقمػت إلػى بػدف حيػواف سػػمي
مسػػخا واذا انتقمػػت إلػػى النبػػات أو إلػػى الجمػػاد سػػمي الرس ػ )) وىػػذا قػػوؿ مػػف قػػاؿ بػػو

أصػػحان مػػذاىن قديمػػة ،وقػػد رد عمػػييـ وفنػػد أدلػػتيـ ف ػي تفسػػيره الشػػيراز وكثيػػر مػػف
القدامى والجػدد وأف ىػذه النظر ػة ىػي نفػي لمعقػان والحسػان

()57

عػف اإلنسػاف ،وعػالـ

الذر عمى عكسيا فيو يثبت بأف الروح تنتقل إلى الحياة الثانية وىي الحياة البرزخية.
فتختمه الغايات الف هاية عالـ الذر عمى عكس هاية تناس األرواح وكذلؾ تناس

األرواح يعتمد اعتمادا كميا عمى تعدد البدف في عالـ الدنيا وىناؾ في عالـ الذر ال
يوجد تعدد البدف لذلؾ ال يمزـ مف أقر بعالـ الذر االعتراؼ بيذه النظر ة.

عبلـ الذر في نظر عممبء السنة

يقوؿ سيد قطن في كتابو ( في ظبلؿ القرآف):

((إف الكيػاف البشػر ليػرتعش مػف أعماقػو وىػو يتأمػل ىػذا المشػيد ال ارئػع البػاىر الفر ػد
وىو يتمثل بالػذر السػابع وفػي كػل خميػة حيػاة وفػي كػل خميػة اسػتعداد كػامف ومػف كػل

خميػػة كػػائف إنسػػاني مكتمػػل الصػػفات ينتظػػر األذف لػػو بالنمػػا والظيػػور فػػي الصػػورة
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المكنونػػة لػػو فػػي ضػػمير الوجػػود المجيػػوؿ ويقطػػع عمػػى نفسػػو العيػػد والميثػػاؽ قبػػل أف

يعود إلى حيز الوجود المعموـ)).

قاؿ الطرطوشي  :في الميثاؽ الذ أخذه د مف بني آدـ عمى أنفسيـ (( أف ىذا

العيد يمزـ البشر واف كانوا ال يذكرونو في ىذه اآلية كما يمزـ اطبلؽ مف شيد عميو
وقد نسيو )).
يقػػوؿ

بػػف عمػػي الشػػوكاني فػػي كتابػػو ( فػػت الغػػدير) (( :إف د سػػبحانو لمػػا خمػػق

آدـ مسػ عمػػى ظيػره فأسػػتخرج منػػو ذر تػػو وأخػػذ عمػػييـ العيػػد وىػؤال عػػالـ الػػذر وىػػذا
ىو الحق الذ ال ينبغي العدوؿ عنو وال المصير إلػى هيػره لثبوتػو مرفوعػا إلػى النبػي

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما) وموقوفػػا عمػػى هيػره مػػف الصػػحابة وال نمجػػأ لمسػػير إلػػى المجػػاز واذا

جا نير د بطل نير العقل )).

يقػػوؿ صػػديق حسػػف خػػاف فػػي كتابػػو ( فػػت البيػػاف فػػي ال ػرد عمػػى الػػذيف ينكػػروف عػػالـ

ال ػ ػػذر ) (( :أف اآلي ػ ػػة ليس ػ ػػت م ػ ػػف قبي ػ ػػل المج ػ ػػاز والكناي ػ ػػة لنس ػ ػػندىا هلل ال ػ ػػذ أب ػ ػػرز
المعػػدومات مػػف أرحػػاـ العػػدـ وال شػػي فػػي قدرتػػو شػػي العػػدـ فمػػا عمينػػا إال األيمػػاف

بعالـ الذر وما لـ تصل لو أفيامنا فنكمو إليو ونسألو أف ييدينا لموقوؼ عميو )).
يقوؿ عبد الرحمف بف

الثعالبي في تفسير آية الميثاؽ (( قد تواترت األحاديػث فػي

تفسير ىذه اآلية عف النبي

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما) أف د عز وجل استخرج مػف ظيػر آدـ

(عميو السبلـ) نسـ بنسمة كالذر )).

ويقػػوؿ ((إف الكفػرة لػػو لػػـ يأخػػذ د عمػػييـ عيػػد وال جػػا ىـ رسػػوؿ مػػذكر بمػػا تضػػمنو

العيد مف توحيد د وعبادتو لكانت ليـ حجتاف أحداىا أف يقولوا كنا عػف ىػذا هػافميف

واألخرى كنا تبعا ألسػبلفنا فكيػه نيمػؾ والػذنن إنمػا ىػو ممػف طػرؽ لنػا وأضػمنا فوقػع
شيادة بعضيـ عمى بعض وشيادة المبلئكة عمييـ لتنقطع منيـ ىذه الحجة)) .
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عبلـ الذر في نظر عممبء الانفية

أف لمصػػوفية مػػا يشػػغل قمػػوبيـ مػػف حػػن د والشػػوؽ إلػػى لقػػا ه والحنػػيف إلػػى حيػػاة المػػؤل

األعمى ليـ في ذلؾ أشعار لكنيـ يسػمعوف هيػر ذلػؾ مػف أشػواؽ القمػون وعػف الوصػاؿ
ومقامات القرن فينزلوف ما يسػمعوف عمػى أحػواليـ ومواجيػدىـ وحنػيف أرواحيػـ وىػذا مػا

يسمونو بػ(السماع) ولو عندىـ شأف كبير بل لػو فمسػفة وميتافيز قيػا ولػو آدان وكػل ذلػؾ

أس ػػطورة ف ػػي كت ػػبيـ حي ػػث يفس ػػروف (الس ػػماع) أن ػػو ل ػػيس مج ػػرد محب ػػة ألنغ ػػاـ والح ػػاف
تصػػاحن حػػاؿ المر ػػد وال مجػػرد استحض ػار لحػػاؿ مػػف السػػنية أو (اسػػتجماـ مػػف تعػػن

الوقت وتنفس ألربان) .بمعنى التمطيه لما يعانيو المر ػد وانمػا يسػتند إلػى شػي أعمػق
مف ذلؾ بكثير.

ويسػػتدؿ الصػػوفية عمػػى ى ػػذا بػػأف األرواح كانػػت موجػػودة قب ػػل األجسػػاد فػػي عػػالـ ث ػػاف

ويقولوف أف ىذا ورد في القرآف ( اف د حينما خاطن األرواح في األزؿ وأشيدىـ عمى
ػؾ ِمػ ْػف َآِنػػي آ ََد َـ ِمػ ْػف ظيػ ِ
َشػ َػي َدى ْـ َعَمػػأ
ػنرِى ْـ ذَِرهيػ َػتي ْـ َنأ ْ
أنفسػػيـ بربوبيتػػو) { َناِ ْذ أ َ
َخ ػ َذ َرَكػ َ
أَْنِ ِس ِيـ أََلسَ ِآرِككـ َقبلنا آَمأ َش ِيدَنب أَف تقنلنا ينـ اْل ِقي ِ
ِِ
يف}.
ْ ْ َ
بمة ِإهنب كهنب َع ْف َى َذا َغبفم َ
َ
ْ ْ ََ ْ
َْ َ َ َ
وعمى أساس ىذه اآلية قاؿ بعض العمما مف المتكمميف ومف الصوفية أف المعرفة بػاهلل
تعػػالى مغروس ػػة فػػي األرواح وأف األدل ػػة التػػي تواجين ػػا فػػي حياتن ػػا عبػػارة ع ػػف إظيارى ػػا

وتفصػػيل وتصػػديق ،ولمصػػوفية عمػػى أسػػاس ىػػذه اآليػػة أيضػػا رأييػػـ فػػي السػػماع :سػػئل

الجنيد (( :ما باؿ اإلنساف يكػوف ىادئػا فػإذا سػمع السػماع اضػطرن ؟ فقػاؿ :أف د لمػا

خاطػػن الػػذر (يعنػػي األرواح عمػػى صػػورة يرمػػز ليػػا بالػػذر) فػػي الميثػػاؽ األوؿ بقولػػو {

ألسػَ آػرككـ قػبلنا آمػأ} اسػتفرهت عذوبػة سػماع الكػبلـ لػؤلرواح فممػا سػمعوا السػػماع
حوليـ ذكر ذلؾ)).
فيقوؿ أبو

رويـ بف أحمد (( أف القوـ سمعوا الذكر األوؿ حيف خاطبيـ بقولو

{ألسَ آرككـ} فكمف ذلؾ في أسرارىـ كما كمف كوف ذلؾ في عقوليـ فمما سمعوا

42

ظيرت كوامف أسرارىـ فانزعجوا كما ظيرت كوامف عقوليـ عند إخبار الحق ليـ عف
ذلؾ فصدقوا )).

وىذا المعنى ال يزاؿ يتردد عند شع ار الصوفية مف عرن وفرس وترؾ مثل (سعد

الشيراز  ،ابف الفارض جبلؿ الديف الرومي ،العسكر الشاعر التركي)
لست ازازؿ جمعاف دربكوش
بفر جاد قالوا :بمى درقروش

وقولػػو تعػػالى {ألسػػَ آػػرككـ} فػػي أذانيػػـ مػػف األزؿ فيػػـ ذكػػرىـ يقولػػوف بمػػى فكػػأف حمػػاؿ
الصوت أو النغـ وما يعبر عنو شي في عالـ أولي يذكر السامع بما كاف ىناؾ ولذلؾ

لما سئل ذو النوف المصر  :عف الصػوت الحسػف قػاؿ :مخاطبػات واشػارات أودعيػا د
تعػػالى لكػػل طيػػن وطيبػػة ،ولمػػا سػػئل عػػف السػػماع قػػاؿ (( :وأراد حػػق يػػزعج القمػػون إلػػى

الحق)) فمف أصغي إليو بحق تحقق ومف أصغى إليو بغش (أ بيوى) تزندؽ.

ورو عػػف ذ النػػوف أيضػػا أنػػو سػػئل عػػف ذلػػؾ ىػػل تػػذكر قػػاؿ :كأنػػو اآلف فػػي أذنػػي
وحاصل الكبلـ أف عمما الصوفية يعترفوف بيذا العالـ.

عبلـ الذر في نظر الِمسِة

يسمى عالـ الذر في الفمسفة بػ(عالـ المثل) وكثير مف فبلسفة اليوناف واإلسػبلـ القػدامى

والجػػدد يعتبػػروف بالمثػػل ،حيػػث أف بعضػػيـ يعتبرونيػػا مبػػدأ المعرفػػة ويعتقػػدوف وجودىػػا
ومف ىؤال الفبلسفة – افبلطوف ،حيث يعتقد أفبلطػوف بػػ( المثػل) ويقػوؿ(( :أف الحقيقػة

وكل المحسوسات ما ىي إال مظاىر ليا)).

وبقي زمنا طويبل في نقاش مع الفبلسفة (عف عالـ المثل) لكي يعرؼ ما ىي الحقػائق

التي تسمى بالمثل فيو يعتقد أف المثػل مػف الحقػائق الخالػدة والصػورة المجػردة فػي عػالـ
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اآللػػة ،وىػػي ال تفسػػد ولكنيػػا أزليػػة أبديػػة والػػذ يفسػػد و ػػزوؿ ىػػو الكػػائف المحسػػوس

()58

ومعنى ذلؾ أنو يوجد عالـ فوؽ ىذا العالـ ىو عالـ الصورة المجردة واألمثمػة عمػى ىػذه

الصورة ىي اإلنسانية فيي خالدة ال تتبدؿ وال تتغير.

أما اإلنساف الذ نراه فيو كل يوـ عمى حػاؿ ويعتبػر أفبلطػوف أف ىػذه النفػوس البشػر ة
مخموقػػة منػػذ البػػد ومسػػتقرة فػػي الكواكػػن والقػػدر ينزليػػا عمػػى الت ػوالي لتتجػػدد باألجسػػاـ

والصػػالحة مني ػػا تس ػػتقر بع ػػد ف ػػي الكواك ػػن ،وكػػذلؾ يعتب ػػر أفبلط ػػوف ب ػػأف المث ػػل أس ػػاس

لنظر ػ ػػة المعرفػ ػػة عنػ ػػد اإلنسػ ػػاف حيػ ػػث يقػ ػػوؿ (( :أف المعػ ػػاني الكميػ ػػة ال يمكػ ػػف إدراكيػ ػػا
بالحواس إنما يكوف إدراكيا بالعقل وحده فالجمػاؿ والقػب مػثبل ىمػا معنيػاف نػدركيما فػي

أشيا كثيرة مختمفة في مظاىرىا وأشكاليا ،فأف األشيا ال يشترؾ في الجماؿ أو القب ،
وليسػػت حواسػػنا ىػػي المدركػػة ليػػذا االشػػتراؾ إنمػػا عقولنػػا ،حيػػث إنيػػا تقابػػل وتقػػارف بػػيف
األشيا المشتركة لكف لكي تقدر عقولنا عمى ىذه المقابمة والمقارنة البد أف تكوف لػدييا

فكرة سابقة عف الجماؿ والقب .

أف ى ػ ػ ػػذه المع ػ ػ ػػاني الكمي ػ ػ ػػة لي ػ ػ ػػا وج ػ ػ ػػود حقيق ػ ػ ػػي و ار عقولن ػ ػ ػػا وى ػ ػ ػػذه ى ػ ػ ػػي ((المث ػ ػ ػػل-
.)59()) LESIDEES

وحينمػا يتطػػرؽ أفبلطػوف إلػػى النسػياف والتػػذكر يقػوؿ (( :أف نفوسػػنا قبػل حمػػوؿ األجسػػاـ
كانت تعيش في (عالـ المثل) فمما حممت في األجساـ نسيت عالـ المثل بعض النسياف

ولكف إذا وقع نظرنا عمى معنى كمي كالجمػاؿ والقػب تػذكرت مثالػو (فأدركػت) بالمقارنػة
مػػا فػػي األشػػيا مػػف جمػػاؿ وقػػب فػػالعمـ ىػػو تػػذكر (لممثػػل) والجيػػل (نسػػياف) ليػػا ومػػا

التجارن في الحياة الدنيا إال وسيمة لتنبيو العقوؿ وتذكيرىا بما عرفتو في عالـ المثل)).

 -58ىذه شطحة مف شطحات افبلطوف حيث أنو في ىػذه العبػارة

يشير إلى مبدأ (تناس االرواح)

 -59مف افبلطوف إلى ابف سينا(جميل صمبيا)
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الِبراآي

يعتقد الفارابي أف النفس ىي صورة الجسد وىي منفصمة عف العقل الذ يسميو (صػورة

النفس) و ػذىن أبػو نصػر إلػى أف عمميػة التفكيػر قضػية مػا ورائيػة حيػث يشػير ويصػرح
بوجود المثػل فػي العقػل الفعػاؿ كمػا يفيػـ مػف قولػو ((ويفضػي عميػو معقػوالف مػف طبعيػا
وجوىرىا هير متصمة بمادة ))

فيذه المقوالت ال تجد أحد مف فبلسػفة اإلسػبلـ يػذكرىا (إال مػف شػذ) سػوا آمػف بنظر ػة

الفػػيض أو أنكػػر ،وبػػذلؾ نجػػد الفػػارابي يػػؤمف بوجػػود المثػػل فػػي العقػػل اإلليػػي وقػػد حػػاوؿ
التوفيق بيف آ ار أفبلطوف وأرسطو بالمثل حيث قػاؿ (( :إذا كػاف المبػدع األوؿ موجػودا
ليػػذا الكػػوف بجميػػع مػػا فيػػو فواجػػن أف يكػػوف عنػػده صػػور مػػا ير ػػد إيجػػاده فػػي ذاتػػو ولػوال
وجود المثل في العقل اإلليي لما كاف لو مثاؿ ينحو نحوه فيما يفعمو و بدعو)).

وقد زعـ بأف المعمـ األوؿ أرسطو يػؤمف بوجػود المثػل عمػى نحػو االنفصػاؿ عػف العقػل

لكنو لـ يثبت ىذا حيث أف أرسطو قد خاله أفبلطوف(.)60

الشيرازي

يقوؿ المبل صدر الشيراز في الجز الثػاني مػف السػفر األوؿ مػف كتػان األسػفار ((بػأف

لكػػل نػػوع مػػف أن ػواع الكائنػػات أف ػرادا عدديػػة فمنيػػا األف ػراد المشػػاىدة والتػػي يعػػرض عمييػػا

الفسػػاد والعػػدـ ومنيػػا فػػرد واحػػد تػػاـ كامػػل يوجػػد فػػي عػػالـ الجبػػروت اإلبػػداع أ عػػالـ مػػا
و ار المادة ،وىذا الفرد الكامل ال يفتقر إلى شي وال يتبدؿ وىو األصل ،والمبػدأ السػائد

أفراد النوع التي تفسد وتزوؿ)).

يعني يقسػـ المػبل صػدر الشػيراز العػالـ إلػى عػالميف عػالـ عقمػي وىػو عػالـ المجػردات

العقمية والعالـ الحسي وىو عالـ المادة والخمق ،وليذا يكوف عالـ المجردات ىو حاصل

القضا اإلليي المتمثل بالصورة العقمية الكميػة وكػذلؾ يقػوؿ (( :ومػف التحقػق أف صػور
 -60قصة اإليماف نديـ الجسر
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جميع ما أوجده د مف ابتدا العالي إلى آخره منبثة فييا عمى وجو بسيط عقمي مقدس

عف شائبة الكثرة وتحصيل ذلؾ األنتقاس ىو صورة القضا ))(.)68

عبلـ الذر في نظرَ عممبء الشيعة

يقػػوؿ الشػػي الفػػيض الكاشػػاني فػػي تصػػو ر معنػػى آيػػة وأخػػذ العيػػد منػػا فػػي عػػالـ الػػذر

((ذلؾ حيف كانت أنفسيـ فػي أصػبلن آبػائيـ العقميػة ومعػادنيـ األصػمية ،شػاىدىـ وىػـ
حقايق فػي تمػؾ الحقػايق وعبػر عػف تمػؾ اآلبػا بػالظيور ألف كػل واحػد ظيػر أو مظيػر

لطائفػػة مػػف النفػػوس أو ظػػاىر عنػػدىا كونػػو صػػورة عقميػػة نور ػػة ظػػاىرة بػػذاتيا وأشػػيدىـ

عمػػى أنفسػػيـ أ أعطػػاىـ فػػي تمػػؾ النشػػأة اإلدراكيػػة العقميػػة شػػيود ذواتيػػـ العقميػػة وىػػو
يػػأتييـ النور ػػة فكػػانوا بتمػػؾ القػػوى العقميػػة يسػػمعوف خطػػان (ألسػػت بػربكـ) كمػػا يسػػمعوف
خطان في دار الدنيا فيذه القوى البدنية ،وقالوا بالسنة تمؾ العقوؿ بمى :أنػت ربنػا الػذ
أعطيتنا وجودا قدسيا وربانيا سمعنا كبلمؾ وأجبنا خطابؾ))(.)64

يقػػوؿ الشػػي أحمػػد األحسػػائي فػػي إحػػدى رسػػائمو حيػػث أنػػو قػػد ربػػط بػػيف فضػػل د عمػػى
عبػػاده وبػػيف مػػا مػػر عمػػى اإلنسػػاف واىتدائػػو إلػػى الص ػراط المسػػتقيـ ومسػػألة العمػػـ الػػذ

يحممػػو اإلنسػػاف (( :أف العمػػـ قػػد عػػرض عمينػػا فػػي (عػػالـ الػػذر) فػػبل يقبػل أحػػد شػػيئا مػػف

العموـ إال قبمو ىناؾ وأما المعمموف في الدنيا فأنيـ في الحقيقة منبيوف لممتعمـ عمػى مػا
هفل عنو ومذكروف لػو مػا نسػيو ،أال تػرى انػؾ إذا أخبػرؾ معممػؾ بمسػائل ال تقبػل منيػا

إال ما أدركتو أو أدركؾ اآلف فرع عمى إدراكؾ في عالـ الذر )).
وىػػو معنػػى قػػوؿ األمػػاـ جعفػػر بػػف

قمنكيـ ننسنا المنقذ.)63()....

 -68عالـ الجبروت

البػػاقر (عمييمػػا السػػبلـ) ( تثآػػَ المعرفػػة فػػي

-64تفسير الصافي ج 4ص458
 -63المحاسف ج 8ص448
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منقذ الشيخ المِيد (قدس سره) مف عبلـ الذر

قد ينقػل كثيػر مػف المػؤلفيف أ ار العممػا بخصػوص عػالـ الػذر مػف ناحيػة قبولػو ورفضػو

و ذكر الشي المفيد بأنو مف قسـ الرافضيف لو وىذا نقل جيبل بكبلـ الشي المفيػد ،الف
الشػػي المحقػػق والثابػػت عنػػو بأنػػو ي ػرفض أنطػػاؽ الذر ػػة وأنيػػـ تكمم ػوا بكػػبلـ اآلدميػػيف

حينمػػا كػػانوا عمػػى ىيئػػة الػػذر ىػػذا مػػا ورد فػػي أجوبػػة المسػػائل المرويػػة وكػػاف الج ػوان

بػػالنص اآلتػػي (( :وأمػػا الحػػديث فػػي إخ ػراج الذر ػػة مػػف صػػمن آدـ (عميػػو السػػبلـ) عمػػى
صػػورة الػػذر فقػػد جػػا الحػػديث بػػذلؾ عمػػى اخػػتبلؼ ألفاظػػو ومعانيػػو والصػػحي أنػػو اخػػرج
الذر ة مف ظيره كالذر فمؤل بيـ األفػق وجعػل عمػى بعضػيـ نػو ار ال يشػوبو ظممػة وعمػى

بعضيـ ظممة ال يشوبيا نػور وعمػى بعضػيـ نػو ار وظممػة ،فممػا رآىػـ آدـ (عميػو السػبلـ)
عجن مف كثرتيـ ومما عمييـ مف النور والظممة فقاؿ :يا رن ما ىػؤال ؟ فقػاؿ د عػز

وجػػل :ىػؤال ذر تػػؾ ير ػػد تعر فػػو كثػرتيـ وامػػتبل اآلفػػاؽ بيػػـ وأف نسػػمو يكػػوف فػػي الكثػرة

كالذر الذ رآه ليعرفو قدرتو وبشره بأتصاؿ نسمو وكثرتيـ))(.)64

حتى يصل إلى مرحمة الرفض فػي ضػمف الموضػوع (( وأمػا األخبػار التػي جػا ت بػأف

ذر ة آدـ استنطقوا في الذر فنطقػوا فأخػذ عمػييـ العيػد فػأقروا فيػي مػف أخبػار التناسػخية

وقػػد خمط ػوا فييػػا ومزج ػوا الحػػق بالباطػػل والمعتمػػد مػػف إخ ػراج الذر ػػة مػػا ذكرنػػا دوف مػػا

ينطق القوؿ بو))(.)65

اذف الشػػي المفيػػد لػػـ ينكػػر عػػالـ الػػذر بػػل أنػػو يثبتػػو ولكػػف ىػػو ينكػػر جػػز منػػو وىػػو

إنط ػػاؽ الذر ػػة وى ػػـ ( ذر) وى ػػذا ش ػػي ممك ػػف وذل ػػؾ الف القػ ػرآف ي ػػنص عم ػػى إنط ػػاؽ
األشيا الغير القابمػة لئلنطػاؽ مثػل اليػد والرجػل وهيرىػا مػف األمػور بػل أف كػل شػي
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لو قابميػة النطػق وىػذا تفيمػو مػف قضػية كميػة فػي القػرآف حكايػة عػف عػالـ اآلخػرة كمػا
في قولو تعالىَ{ :ي ْنَـ َت ْش َيد َعَمْي ِي ْـ أَْل ِسَنتي ْـ َنأَْي ِدي ِي ْـ َنأَْرجمي ْـ ِب َمب َكبننا َي ْع َممن َف}(.)66
{نَقبلنا لِجم ِ
ط َ ك هل
طَقَنب ه
َّللا اهل ِذي أَْن َ
ند ِى ْـ لِ َـ َش ِي ْدت ْـ َعَمْيَنب َقبلنا أَْن َ
وفي قولو تعالىَ :
َشي ٍء َنى َن َخَمَقك ْـ أ هَن َؿ َمهرٍَ َناَِلْي ِو تْر َجعن َف}(.)67
ْ
فإف (الذ أنطق كل شي ) قضية كمية فالذ يكوف في عالـ اآلخرة ممكف أف يكػوف
فػػي عػػالـ الػػذر وذلػػؾ لممشػػابية بػػيف العػػالميف وىمػػا مػػف عػػالـ الغيػػن ولػػيس مػػف عػػالـ
الشػػيادة ،فكػػل شػػي يػػدؿ عميػػو الػػدليل ال ينكػػر إذا لػػـ تحػػط بػػو خبػ ار ،وبعػػض األقػواؿ
تفيد بأف د عز وجل عمـ مف عندىـ بأنيـ لو كانوا في الدنيا لكانوا مؤمنيف فيدخميـ

الجنة واف كانوا مشركيف أدخميـ النار ،ولكػف ىػذا الكػبلـ بعيػد عػف أحكػاـ د الف د
وضع قػوانيف وأسػػس لمنػاس واف ال يعاقػن إال المسػي وال يثيػن إال المحسػف و تحػنف

و تمطه عمى المؤمنيف برحمتو الواسعة.

فنحف لماذا ال نقوؿ بأف الحسػان يكػوف عمػى حػاليـ وشػيادتيـ بالميثػاؽ األوؿ ( يعنػي

الحسػان بمقتضػى األشػػياد واألقػرار واأليمػػاف بػاهلل بالعػالـ األوؿ ( عػػالـ الػذر) حيػػث أف

األطفاؿ الذيف قالوا ( أنت ربنا ال الو إال أنت وحدؾ ال شر ؾ لؾ ونشيد أف
ورسولؾ وأف أىل بيت

ا عبدؾ

أمنائؾ وأوليائؾ ) يدخموف الجنة ،والذ لـ يشيد ولـ يقػر هلل

بالربوبيػػة ولمرسػػوؿ بالرسػػالة واألئمػػة بالطاعػػة ال يػػدخل الجنػػة بػػل يػػدخل النػػار وال يجػػر

ىنا اإلجبار والظمـ مف د الف د حينما كمميـ بالذر أودع عندىـ استعدادىـ نفسو لػو
كانوا في عالـ الدنيا ) وىذا الحكـ مختص باألطفاؿ فقط.

منبقشة آراء الرافميف لعبلـ الذر
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لقد أنكر بعض العمما والفرؽ ( نظر ة عػالـ الػذر) وناقشػوا اآليػة عمػى أنيػا مػف بػان

المجػػاز واألمػػارة فحممػوا الكػػبلـ والشػػيادة واألخػػذ عمػػى انػػو كػػاف فػػي عػػالـ الػػدنيا ال فػػي
عػػالـ اآلخ ػرة وسػػوؼ نػػذكر بعػػض األدلػػة التػػي يسػػتدلوف بيػػا عمػػى إنكػػار عػػالـ الػػذر

ومنيـ المعتزلة.

المعتزلػة:

أورد المعتزلة بعض األدلة عمى إنكار ( عالـ الذر ) سوؼ نوردىا ونناقشيا ومنيا:

أف الخطان الذ كاف موجودا في آية الميثاؽ كاف عمى صيغة الجمع حيث قاؿ تعالى

(ظيورىـ) و(ذر تيـ ) وانتـ تقولوف بأف األخذ كاف مف آدـ نفسو ،لو كاف األخذ مف
آدـ لماذا لـ يقل مف ظيره أو مف ذر تو؟

الجوان عمى ذلؾ ىو:

أف ىذا األخذ الذ كػاف مػف قبػل د مػف ظيػر آدـ لػـ يكػف عمػى نحػو ( أخػراج الذر ػة

كميـ مػف ظيػر آدـ بػل عمػى نحػو أخػراج الذر ػة األولػى مػف ظيػر آدـ ومػف ظيػور ىػذه

الذر ة اخرج د الذر ػة الثانيػة وىكػذا ، )..فيصػ أف يكػوف آدـ مرجػع اإلخػراج وىػذا مػا
ذىن إليو الكثيػر مػف المفسػر ف حيػث يقػوؿ السػيد الطباطبػائي (( أف األخػذ كػاؼ وحػده
في الداللة عميو فأف فرض بني آدـ فرض إخراجيـ مف صمن آدـ مػف هيػر حاجػة إلػى

مؤونػ ػػة ازئػ ػػدة ثػ ػػـ إخ ػ ػراج ذر ػ ػػتيـ مػ ػػف ظيػ ػػورىـ بػ ػػإخراج أوالد األوالد مػ ػػف صػ ػػمن األوالد
وىكذا.)68())..

وكػذلؾ اسػػتخدـ صػفة الجمػػع ليػػدؿ عمػى نػػوع الفعػػل واألخػذ ألنػػو لػػو قػاؿ ( :مػػف ظيػره)

لقالػػت المعتزلػػة وكيػػه يص ػ ىػػذا ؟ ف ػإف ظيػػر آدـ ال يتسػػع ليػػـ و ػػنقص منػػو فػػبل تػػتـ

صػػورتو ،لػػذلؾ اسػػتخدـ صػػفة الجمػػع والبيػػاف أخػػذ مػػف بعػػض المػػادة بحيػػث ال تػػنقص
المادة المأخوذ منيا بحسن صورتيا.
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اآف القيـ الجنزية

يذكر ابف القيـ الجوز ة في كتان (الروح) عدة أدلة عمى إنكار عالـ الذر منيا:

 )8بما انو أخبر أف حكمة ىذا األشياد ىي أقامة الحجة عمػييـ لػئبل يقولػوا يػوـ القيامػة

إنػا كنػػا عػف ىػػذا هػافميف والحجػػة عمػػييـ بالرسػل والفطػرة التػي فطػػروا عمييػا كمػػا قػػاؿ د
بس عَمأ ه ِ
ِ
تعالى{ :رس مب َِش ِريف نمْن ِذ ِر ِ
َّللا
ػبف ه
َّللا ح هج ٌة َب ْع َد َ
الرس ِػل َنَك َ
َ
يف لَئ َيكن َف لمهن ِ َ
َ َ َ
ع ِز ًا ِ
يمب}(. )69
َ
يز َحك ً
أف الكػػبلـ ال ػػذ يتط ػػرؽ إليػػو اب ػػف الق ػػيـ الجوز ػػة م ػػردود ألن ػػو بػػرهـ ك ػػوف أق ػػاـ الحج ػػة

بػػالفطرة لكػػف كيػػه أودع د الفطػرة حيػػث أف وجػود عػػالـ الػػذر سػػبن فػػي وجػػود الفطػرة،

ق ػػاؿ د تع ػػالى{ :حنِػػػبء غيػػػر مشػػػركيف} وأم ػػا الرس ػػل في ػػـ م ػػذكر ف ،أم ػػا ت ػػرى أف د
ػػَ
س ػػبحانو وتع ػػالى يق ػػوؿ لرس ػػولو األعظ ػػـ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما) ف ػػي قول ػػو { َفػػػ َذ َِكْر ِإهن َمػػػب أَْنػ َ
م َذ َِكٌرَ،ل ْس ََ َعَمْي ِي ْـ ِبم َسْي ِط ٍر}(.)70
ويضػػيه ابػػف القػػيـ :فمػػو كانػػت الػػروح موجػػودة قبػػل البػػدف لكانػػت عالمػػة حسػػية ناطقػػة

عاقمػة فممػا تعمقػػت بالبػدف سػمبت ذلػػؾ كمػو ثػـ حػػدث ليػا شػعور وعمػػـ وعقػل شػيئا فشػػيئا،
وىػػذا لػػو كػػاف صػػحيحا لكػػاف مػػف أعجػػن األمػػور أف تكػػوف الػػروح كاممػػة عاقمػػة ثػػـ تعػػود

ناقصة ضعيفة جاىمة ثـ تعود بعد ذلؾ إلى عقميا وقوتيا ،فأف في العقل والنقل والفطرة
َخػػرجكـ ِمػػف بطػػن ِف أ هميػ ِ
ػبتك ْـ َال َت ْعَممػػن َف
مػػا يػػدؿ عمػػى ىػػذا وقػػد قػػاؿ د تعػػالىَ { :ن ه
َّللا أ ْ َ َ ْ ْ
َ
الس ْم َب َن ْاأَْب َا َبر َن ْاأَ ْف ِئ َد ََ َل َعهمك ْـ َت ْشكرن َف}(.)71
َشْيًئب َن َج َع َل َلكـ ه

الجوان عمى ذلؾ:
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أف قػػدرة د سػػبحانو وتعػػالى هيػػر محػػددة ويمكػػف أف يجعػػل د الػػروح ال تعمػػـ شػػيئا عنػد

مجيئيػا إلػى عػالـ الػدنيا ( يجعميػا مػع األسػبان والمسػببات ) لكػي يكػوف األجػر والثػوان
والعقػػان والج ػ از جار ػػا وال عجػػن ليػػذا األمػػر وىػػذا مػػا دؿ عميػػو العقػػل والنقػػل والفط ػرة،

وأما إذا تعجن ابف القيـ الجوز ة مف ىذا فمماذا ال يتعجن مػف أف اإلنسػاف يولػد ناقصػا

عقمو جاىبل ثـ يصب عالما وبعد ىذا العمـ يصب جاىبل و نقص عقمو ،حيػث قػاؿ د
ِ
َّللا َخَمَقك ْـ ث هـ َي َت َنهفبك ْـ َن ِمْنك ْـ َم ْف ي َػرَد ِإَلػأ أَْرَذ ِؿ اْلعم ِػر لِك
تعالىَ { :ن ه
ػي ال َي ْعَم َػـ َب ْع َػد عْمػـٍ
َ ْ
َشػػيًئب ِإ هف ه ِ
ػيـ َقػ ِػد ٌير}( )74فػػأف اإلنسػػاف كػػاف جػػاىبل ثػػـ عالمػػا ثػػـ بػػدأ بالتنػػاقص فػػي
ْ
َّللا َعمػ ٌ
َ
ِ
ػػف بطػػػن ِف
مرحمػػة الش ػيخوخة وىػػذا م ػػا يثبتػػو العمػػـ وأم ػػا قولػػو تعػػالىَ { :ن ه
َّللا أ ْ
َخػ َػػر َجك ْـ مػ ْ
الس ْم َب َن ْاأَْب َا َبر َناأ ْف ِئ َد ََ َل َعهمك ْـ َت ْشكرنف}(.)73
أ هم َي ِبتك ْـ ال َت ْعَممن َف َشْيًئب َن َج َع َل َلكـ ه
َخرجكـ ِمف بطػن ِف أ همي ِ
ػبتك ْـ ال َت ْعَممػن َف َش ْػيًئب} أف ىػذه اآليػة تػردع
وقولو تعالىَ { :ن ه
َّللا أ ْ َ َ ْ ْ
َ

ىؤال الػذيف تركػوا الكسػن والنظػر والػتعمـ وقػالوا بػأف العمػـ اليػاـ وال يجػن عمينػا الػتعمـ،

وكذلؾ بأف تفضػل د عمينػا بمػا منحنػا مػف قػوة حفػ وتعمػـ ،ويعنػي فػي مصػطم العمػـ
الحالي بأف العمـ كسبي يحتاج إلى كسن ونظر ومعرفة.

 )4لو كانت الروح موجودة قبل األجساد وىي ما ىي عميو اآلف مف طين وخبث وكفر
وشػػر لكػػاف ذلػػؾ ثابتػػا ليػػا قبػػل األعمػػاؿ وىػػي إنمػػا اكتسػػبت ىػػذه الصػػفات والييئػػات مػػف
أعماليػػا التػػي سػػعت فػػي طمبيػػا واسػػتعانت عمييػػا بالبػػدف فكيػػه تتصػػه بتمػػؾ الصػػفات
والييئات قبل قياميا باألبداف التي عممت بيا تمؾ األعماؿ.

َّللا َي ْعَمـ َمب َت ْح ِمل ك َل أْن َثأ َن َمػب
إف العمـ هير محدود بزماف أو مكاف فقاؿ د تعػالى { :ه
َت َِػػيض ْاأَْر َحػػبـ َن َمػػب َتػ ْػزَداد َنك ػ َل َشػػي ٍء ِعْنػ َػده ِب ِم ْقػ َػد ٍار}( )74وقولػػو تعػػالىَ {:عػػبلِـ اْل ََْيػ ِػُ
ْ
الش َي َبد َِ اْل َك ِآير اْلم َت َع ِ
َن ه
بؿ}(.)75
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 -75الرعد9 -
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أما مف جية نص اآلية فقد ناقشنا بيا المعتزلة وابف القيـ الجوز ػة فػي الفقػرات السػابقة

ومسألة (عالـ الذر) وىو ما استدؿ عميو مف الكتان والسنة والعمـ الحديث والفمسػفة فػبل
يجن نقضو.

 )3أنو تعالى حكا في آية الميثاؽ عف تمؾ الذر ة بأنيـ يقولوف {أنمب أشرؾ آببؤنب مف

قآل} وىذا الكبلـ ال يميق بأوالد آدـ (عميو السبلـ) الف منيـ مف لـ يكف مشركا.

أف ىذه الحجة واىية الف اآلية ليست في المقاـ اإلخبار بالقضية الكمية حتى نقػوؿ ىػذا

ال يميػػق بػػل م ػراد اآليػػة أف د هلالج لج إنمػػا فعػػل ذلػػؾ لػػئبل يقػػوؿ المشػػركوف يػػوـ القيامػػة إنمػػا
أشػػرؾ آباؤنػػا وىػػي فػػي مقػػاـ أبطػػاؿ التقمػػد كمػػا وضػػحنا فػػي الفقػرات السػػابقة ،ويعنػػي لػػو
دخمنا في المنطق لقمنا أف ىذا مف بان ( مطمق القوؿ) ال ( القوؿ المطمق).

 )4أف البنية شرط لحصػوؿ الحيػاة والعقػل والفيػـ ،إذ لػو لػـ يكػف كػذلؾ لػـ يبعػد فػي كػل

ذرة مػف الػذ ارت أف يكػوف عػاقبل فاىمػا مصػػنفا لمتصػانيه وىػذا البػان يثبػت عمييػا كثيػػر

مف الجياالت واذا ثبت أف البنية شرط لحصػوؿ الحيػاة فػبل يمكػف أف تكػوف ىػذه الػذرات

فاىمة عاقمة.

إف ىػػذا الكػػبلـ مػػردود الف اإلنسػػاف فػػي (عػػالـ البػػرزخ) يكػػوف بػػبل بنيػػة وال كميػػة فكيػػه
تكوف حياتو وصر القرآف يقوؿَ { :ن ِمف َنَرِائ ِيـ َآْرَز ٌخ ِإَلأ َي ْنـِ يْب َعثن َف }( )76وما حاؿ
الشيدا الذيف قاؿ د تعالى بصددىـ أنيػـ أحيػا عممػا بأنػو ال بنيػة وال كميػة وال أدميػة
يل ه ِ
ِ
يف ق ِتمػػػنا ِفػػػي سػػػ ِآ ِ
ػػبء ِعْنػ َػػد َرَِك ِيػ ْػػـ
ػػل أ ْ
قػػاؿ تعػػالىَ { :نال َت ْح َسػ َػػآ هف اهلػػػذ َ
َحَيػ ٌ
َم َن ًاتػػػب َآػ ْ
َ
َّللا أ ْ
يْرَزقن َف}( )77واذا ثبت ىذا فوجودىـ في عالـ الػذر بػبل كميػة وآدميػة هيػر ممتنػع فػأرتفع
األشكاؿ.

 )5قػػاؿ الكعبػػي أف حػػاؿ تمػػؾ الذر ػػة لػػيس بأفضػػل مػػف حػػاؿ األطفػػاؿ مػػف ناحيػػة الفيػػـ
والعمـ لما لـ يكف توجيو التكميه إلى الطفل فكيه يمكف توجييو إلى تمؾ الذرات.

 -76المؤمنوف800
 -77آؿ عمراف169
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أجان الزجاج (( لـ يجػد أف يػؤتي د النمػل العقػل كمػا قػاؿ د تعػالى{ :قبَل ْػَ َن ْمَمػ ٌة َيػب
()78
أََييػػػب الهنمػػػل ْادخمػػػنا مسػ ِ
ػػبكَنك ْـ ال َي ْح ِط َمػػػهنك ْـ سػػػَمْي َمبف َنجنػػػنده َنىػ ْػػـ ال َي ْشػػػعرن َف }
َ
ََ
ْ
َتْيَنػػب
بف َنك ػ ا آ َ
وأعطػػى الجبػػاؿ الفيػػـ حتػػى يسػػبحف كمػػا قػػاؿ تعػػالىَ { :ف َِ هي ْمَن َ
بىػػب س ػَمْي َم َ
ِِ
ند اْل ِجببؿ يسَِب ْح َف نال ه
ِ
يف }( )79وكمػا أعطػى
طْيَر َنكهنب َفػبعم َ
َ
ح ْك ًمب َنعْم ًمب َن َس هخْرَنب َم َب َدان َ َ َ َ
د العقل لمبعير حتى سػجد لمرسػوؿ ولمنخمػة حتػى سػمعت وانقػادت حيػث دعيػت فكػذلؾ
ىذا ممكف.

لكف نحف ىنا نسػأؿ الكعبػي :مػف أيػف عرفػت أف تمػؾ الذر ػة ال تكػوف أعمػى فيمػا وعممػا

مػػف حػػاؿ األطفػػاؿ؟ واذا ثبػػت ىػػذا فأنػػو يعمػػـ ويعػػرؼ مصػػير كػػل إنسػػاف ويعمػػـ شػػقييـ
وسعيدىـ ومؤمنيـ وكافرىـ وفي الحديث عف الرسػوؿ الكػر ـ

( صػمى د عميػو وآلػو

وسمـ تسميما) ( :الشقي شقي في بطف أمو نالسعيد سعيد في بطف أمو)(.)80

إذف فػػنحف نقػػوؿ البػػف القػػيـ أف د فػػي الكتػػان والسػػنة الشػػر فة قػػد وصػػه األرواح قبػػل
حموليا بأجساد وقياميا بأعمػاؿ الشػقاوة والسػعادة واذا كػاف إليػؾ الػذ تعبػده وتطيعػو ال

يعمػػـ وال يعػػرؼ مصػػير اإلنسػػاف أو انػػو اذا هػػان عػػف ىػػذا المكػػاف ال يعمػػـ مػػا يػػدور فيػػو

ألنو مجسـ.

فينػا ال يجػػر كبلمػؾ مػع الػذيف يقػػروف بعػالـ الػػذر الف إلييػـ لػػيس بجسػـ يعمػػـ الجيػػر
ِ
السمبن ِ
اَ َن ْاأَْر ِ
ض َج َع َل َلك ْـ ِم ْف أَْنِ ِسك ْـ
وما أخفى هير محدود بزماف أو مكػاف { َفبطر ه َ َ
ِ ِ
الس ِميب اْلَب ِاير}(.)81
س َك ِم ْثمِ ِو َش ْي ٌء َنى َن ه
اجب َن ِم َف ْاأَ ْن َعبـِ أ َْزَن ً
أ َْزَن ً
اجب َي ْذَرؤك ْـ فيو َلْي َ
ِ
نؿ َلو ك ْف َفَيكنف}(.)82
َمره ِإ َذا أََرَاد َشْيًئب أ ْ
َف َيق َ
وقادر عمى كل شي { :إهن َمب أ ْ
 -78النمل-مف اآلية 18
 -79األنبيا 79

 -80التوحيد لمصدوؽ ص356
 -88الشورى11
 -84يس 82
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مب الشيخ دمحم جناد مَنية

مػػف ضػػمف النػػاكر ف لػػ( عػالـ الػػذر) الشػػي

جػواد مغنيػػة الػػذ يعتبػػر عمػػـ مػػف أعػػبلـ

الشيعة وقد وجدنا في تفسيره الكاشه عنػدما يتطػرؽ إلػى تفسػير سػورة األعػراؼ فػي آيػة

الميثاؽ يقوؿ (( نحف مع الذيف يؤمنوف بعالـ الذر أف أجابوا عػف ىػذه التسػاؤالت  :أيػف
جمع د ىذه الذر ة؟ ىل جمعيا في ىذه األرض أو في هيرىا؟ وىل تسػع ىػذه األرض

لي ػػـ جميع ػػا ؟ ولنف ػػرض أني ػػا اتس ػػعت ألني ػػـ ك ػػانوا عم ػػى ىيئ ػػة ال ػػذر في ػػل ك ػػاف آدـ م ػػف

الضخامة بحيث يستوعن كل ما خرج منو مباشػرة وبالواسػطة إلػى يػوـ يبعثػوف؟ ثػـ ىػل

يتػػذكر واحػػد مػػف الحجػػـ الػػذ يفػػوؽ عػػدد الرمػػل؟ ىػػل يتػػذكر واحػػد فقػػط الخطػػان الػػذ

أعطػػاه د مشػػافية واف كػػاف أنسػػاه طػػوؿ العيػػد فكيػػه يحػػتج د عميػػو بشػػي ال يتػػذكره

ىذا مف جية العقل ،أما مف جية نص اآلية فأنو يدؿ عمى عكس عالـ الػذر الػذ أخػذ

مف صػمن آدـ األوؿ الف د سػبحانو وتعػالى قػاؿ { :أخػذ ركػؾ مػف آنػي آدـ} ولػـ يقػل

مػػف آدـ مػػع العمػػـ أف ابػػف آدـ يقػػاؿ لػػو آدمػػي وال يقػػاؿ آلدـ األوؿ أبػػف آدـ وكػػذلؾ قػػاؿ

{مف ظينرىـ} ولـ يقػل مػف ظيػره وقػاؿ {نذريػتيـ} ولػـ يقػل مػف ذر تػو ،ىػذا إال أف د
تعالى قاؿ في اآلية الثانية أنو فعل ذلؾ لػئبل يحػتج عميػو أحػد بشػرؾ اآلبػا مػع أف أوؿ

مف أشرؾ ال مبرر الحتجاجو بشرؾ أبيػو الف المفػروض أف أبػاه لػـ يشػرؾ واف دؿ ىػذا
عمى أف العيػد قػد أخػذ مػف كػل واحػد مسػتقبل بحػد وجػوده جسػما بػل وبعػده شػدة إد اركػو،

ونحػ ػف ال نفي ػػـ معن ػػى لي ػػذا العي ػػد الم ػػأخوذ م ػػف اإلنس ػػاف هلل تع ػػالى إال ب ػػالفطرة وهر ػ ػزة

االستعداد التي أودعيا د في كل عاقل)).

أف بعض التساؤالت التي طرحيا الشي قد تكوف مرت بنا أثنا البحث وىذه األدلػة مػف
الش ػػي بأن ػػو ينك ػػر وج ػػود (ع ػػالـ ال ػػذر) ف ػػي بداي ػػة الك ػػبلـ ،ف ػػي ح ػػيف أف روايػ ػات العام ػػة
والخاصػة دلػت عمػى وجػود ىػذا العػالـ وىػي مسػندة ومحققػة مػف التػي طرحػت سػابقا فػػي

طيات ىذا البحػث المتقػدـ ذكػره ،أمػا سػؤاؿ الشػي عػف تحديػد المكػاف :فنقػوؿ أف الجيػل

فػػي تحديػػد المكػػاف ال يػػؤد إلػػى رفػػض ىػػذه النظر ػػة حيػػث لػػو ضػربنا مػػثبل ( كثيػػر مػػف
الناس يعطي عيدا أو عقدا في حياتو اليومية في مكاف هير محدد لكنو بعد مدة ينسػى

54

ذلؾ المكاف ،لكف العيػد والعقػد الزـ) لػذلؾ يقػوؿ األمػاـ جعفػر الصػادؽ (عميػو السػبلـ):

(تثآَ المعرفة في قمنكيـ ننسنا المنقذ).
وأما كيه يتسع ليـ المكاف لو كاف كذلؾ؟

نقوؿ كيه يتسع ليـ المكاف في البعث يوـ القيامة فيـ نفس العدد؟ أف قػدرة د تعػالى

كف فيكوف.

وأما مسػألة أنيػـ كػانوا عمػى ىيئػة الػذر فيػذا هيػر صػحي  ،الف الػذرة ىنػا متكونػة مػف (

البروتونػػات وااللكترونػػات ) بػػل تشػػبييا ليػػـ لكثػرتيـ بالػػذر فمػػذلؾ ال يجػػر كػػبلـ الشػػي

ىنػػا ومسػػألة اتسػػاع ظيػػر آدـ لػػو كػػبلـ فػػأف المقصػػود مػػف بنػػي آدـ ل ػيس ذلػػؾ الجسػػـ

المتميز الذ يتكوف مف المحمية والجمية أو أنو ( جوىر متميز) بل ىو اإلنساف النفس

الناطقة وىي جوىر هير متميز عدا المتأخر ف ،لذلؾ ال تجر كيفية األتساع.

أما تػذكر اإلنسػاف لعػالـ الػذر فيػذا أمػر مفػروغ عنػو ألنػو بػأمر مػف د تعػالى ومحتمػل

أف يكوف إنشا مف د تعالى لحكمة ربانية (هلل الحكمة البالغة).

وأما مسألة التػذكر فيػي ممكنػة حيػث نقػل فػي كتػن العامػة أنػو كػاف يقػوؿ إنػي ألتػذكر

ذلؾ العيػد والخطػان ،وأمػا كيفيػة احتجػاج د تعػالى عمػى العبػاد بشػي ال يتػذكره فػأف

االحتجاج مف د تعالى عمى عبده عمى أىل الميثاؽ ال عمػى الموقػه ونحػف نقػوؿ كمػا
قاؿ األماـ جعفر الصادؽ ( عميو السبلـ) ( :ثآتَ المعرفة ننسنا المنقذ).

والحمد هلل أوال وآخ ار ربنا ثبتنا بالقوؿ الصادؽ والعمل الصال انؾ نعـ المجين وانؾ
ارحـ الراحميف وصمى د عمى خير خمقو

.

وعمى آلو الطيبيف الطاىر ف وسمـ تسميما
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األثر العلمي للسيد القحطاني
رهـ صغر سنو إال أف مف عرفو وجده بح ار مف العمـ ولو
رؤية خاصة ونظر ات عممية في الكثير مف العموـ كعموـ

القرآف والحديث والتأو ل والطن والفمسفة والمنطق والعموـ
الطبيعية وكاف أكثر اىتمامو في قضية اإلماـ الميد

(عميو السبلـ).

ولو باع في تأو ل الرؤيا واألحاديث والقرآف وعمـ التوسـ

ولو الكثير مف المخطوطات التي لـ يتمكف مف نشرىا في
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حينيا حتى تمه البعض منيا وضاع فقاـ بتمقينيا
لتبلميذه ودعاىـ إلى الكتابة والتأليه فشمروا عف

سواعدىـ مف أجل خدمة قضية اإلماـ الميد وتفانوا في
إيصاؿ ىذا العمـ إلى جميور المسمميف فجزاىـ د خير

الج از  ،فصدر في حينيا مف تحت أيد ىؤال التبلمذة

المؤلفات الغز رة التي تنـ عف الفيض اإلليي الذ حضى
بو السيد وقد كتبت ىذه الكتن عمى كثرتيا والتي بمغت

ما يقارن األربعوف كتابا والتي كتبت في وقت قياسي

حيث لـ تستغرؽ كتابتيا سوى شير ف وذلؾ قبل أربعة
سنوات مف تار طبع ىذا الكتان ،وقد تـ جمع أكثر

تمؾ الكتن وعمى شكل مختصر عمى شكل موسوعتيف

وقد أرتأينا أف تكوف بيذا المحتوى والتناسق مف أجل

سيولة تداوليا وجعل خصوصية لموضوعاتيا فكانت

موسوعة القائـ مختصة بتعر ه الناس بإماميـ وتحيطيـ
بحركتو المباركة وشخصيات عصر الظيور والكثير مف

األبحاث الخاصة بيذا المجاؿ وقد سبقتيا الموسوعة

القرآنية والتي شممت األبحاث التي تعنى بعموـ القرآف
والتأو ل والنظر ات القرآنية وأسرار القرآف وهيرىا مف

المواضيع الخاصة بيذا المجاؿ وستأتي لمقارئ الكر ـ

كتن أخرى فيما لـ يدخل ضمف الموسوعتيف مف أبحاث
ومؤلفات والتي يجد القارئ في طياتيا ما يسد رمقو مف

العموـ التي تقرن إليو معرفتو بإماـ زمانو أرواحنا لتران

مقدمو الفدا .
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مب كتُ مف فكر السيد أآي عآد هللا
الحسيف القحطبني
 -8كتان نظر ة تجزئة القرآف
 -4كتان نظر ة نجدد القرآف
 -3كتان نظر ة رفع القرآف
 -4كتان الوراثة في القرآف
 -5عمـ المنطق في القرآف
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 -6كتان الرجعة الروحية

 -7اطروحة رجعة الحسيف (ع)
 -8اطروحة رجعة المسي عيسى بف مر ـ (ع)
 -9عالـ الذر بيف القبوؿ والرفض
 -80كتان عمـ التوسـ
 -88كتان عمـ األبجد

 -84كتان المشابية بيف الدا والدوا
 -83سمسمة التأو ل المعاصر ج8
 -84سمسمة التأو ل المعاصر ج4
 -85سمسمة التأو ل المعاصر ج3
 -86كتان اليماني

 -87كتان دابة األرض
 -88الصيحة في مفيوميا العممي

 -89كتان صاحن ىذا األمر

 -40ابو سفياف في عصر الظيور
 -48اطروحة الدجاؿ
 -44النفس الزكية

 -43األوس والخزرج في عصر الظيور
 -44الكوفة مكة الميد

 -45خراساف مدينة الميد

 -46الميد يدعو إلى إسبلـ جديد
 -47ويسألونؾ عف الرجعة

 -48فرؽ الضبللة في عصر الظيور الشر ه
 -49مائة وعشروف عبلمة متحققة
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 -30عالـ الذر (بيف القبوؿ والرفض)

 -38الشييد الصدر يوحنا القرف العشر ف

 -34حركة الشييد الصدر الحركة الصغرى لئلماـ
الميد (ع)

 -33الحسد في مفيومو العممي

 -34العشائر ودورىا في قضية اإلماـ الميد (ع)

 -35المعقوؿ والبلمعقوؿ في سيرة الميد المنتظر

 -36السػ ػػيد القحطػ ػػاني ينػ ػػاقش السػ ػػيد الخػ ػػوئي فػ ػػي السػ ػػنف
اإلليية .

 -37السيد القحطاني يناقش السيد كماؿ الحيدر
 -38السيد القحطاني يناقش الشي عمي الكوراني
 -39اإلماـ الميد إرىابي في نظر أمر كا

 -40المرأة ودورىا في قضية اإلماـ الميد (ع)

فهرس
ما ىو عالـ الذر.........................................

الدليل القرآني........................................

السنة الشر فة..............................................
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ما نقمتو الشيعة...........................................

ما نقمتو العامة .............................................

الدليل العقمي.................................................
تفسير آية الميثاؽ..........................................
زماف ومكاف اإلشياد.....................................

كيفية االستخراج ........................................

لساف الحاؿ ولساف المقاؿ.................................
مف ىـ أصحان اليميف.....................................
مع الشي

جواد مغنية..............................

