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 (3) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  الطىلىليير ناملعصىلىلني ن   الطيبىلىلن امليىلىلي نوصىلىلا اهلل  ىلىلا وآىلىلحم و،  وآىلىلحم  

 ..املطهر ن  ن الرجس تطهريا  

ثبىلي  وجىلني  إيف إثبىلي   ىليا الىل أي     -سنّة وشىليعة  - اختلف  لامء الفر قن

 يا قبل  يا الىلحمنيي الىل   نعي ىلآل ا.،..  األأواح النيطقة قبل  جسي يي الحمنينيّ ة  يف 

 ي تنياتر يف  صي أ السنّة وال يعة  إىل  ستني ا  ا طلق املثبتني،  ا ي ا العيا:  يا ال أي 

فكّلآهىلم ولّلآىلني     قبل خلق الحمنيي بىلللف   ىليم  ن  ّ، اهلل تعيىل  خرج ذأّ ة ، م 

اهلل تعيىل  ي نهم  و ىلي نني  يف بل يف بعض األخبيأ الصحيحة  نحم السنّة وال يعة   ّ، 

ُكْم َقيُلنيا َبَا ننيأ   ة،ثيأ صنعآل  و ظآ  ..(1) َوَ ْشَهحَمُيْم َ َا َ ْنُفِسِهْم َ َلْسُت بَِربِّ

لعيا ال أ  واأل ر يني األ ىلر  ونيف   بن  ثبت    اختلف  يل السنّة فيام بينهمفلقحم 

األلثر  ا إثبيتآل  وينيك  ىلن و  لكن امل هنيأ (نيا، اهلل  ليهمأض) نحم  لامء ال يعة 

ُكْم َقيُلنيا َبَا  : تلّوال  ا. ة نكر ي  تنياتر  ن الروا ىلة  ىلا املزىلي  ال  و ي   َ َلْسُت بَِربِّ

 احلقيقة..

والغىلىلرم  ىلىلن ايفىلىلنيم يف  ثىلىلل يىلىل ا املنيضىلىلنيا  فىلىليام  قىلىلني  املثبتىلىلني،  سىلىليام  يىلىلل 

 آكىلن الىلتآّلم  نهىلي  احلكآة   ّ، ينيك إشكيليي  يف العقيحمة   ني صىلة و م نىلة  ال 

 . .ي إالّ القني  بعيا ال أهلوال خمرج 

 اَل  َ ىلنْيمَ ، جيعلآل ذخىلرا  لنىلي  و  خنيتني املؤ ننإ،  نفع بآل  نسل  اهلل تبيأك وتعيىل 

 .(2)َسلِيم   بَِقْلب   اهللََ َ َتى َ نْ  إاَِل ( 88) َبننُي،َ  َواَل  َ ي    َ نَفعُ 

                                                 
 .172سورة األعراف:  (1)
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 تنبيهان ضرورّيان!!

 :التنبيآل األّو 

رس ني األحي  ث بلسينيحميي املتصىللة ملي لي، غرضني يني االستحمال  واالحتزيج  

املرفني ىلىلة  بىلىلل قىلىلحم   أجنىلىلي يف  صىلىلل األحي  ىلىلث تررىلىلة الىلىلرواة و أجىلىلي م يف ا ىلىلرح 

 فعا سبيل املثي  .. والتعحم ل بن قنيسن  هب   الصنيأة ..ي

املىلحمانن ( قىلي   قي  اإل يم ابن سعحم: حىلحمثني  ىلب بىلن وآىلحم )اإل ىليم الثقىلة الكبىلري

 ححمثني ... .

إْ، وجحم  ثلآل يف ي ا الكتيب بل يف  يّ ة لتبني    بن القنيسناأتكبني  فه ا ال   

تسىلىلهي   للبىلىليحثن واملحققىلىلن  و صىلىلي أ  يف ا آلىلىلة يىلىل   ىلىل  ب التهىلىل  ب  ي نّىلىليىلىلني 

للحىلىليفا ابىلىلن حزىلىلر العسىلىلق خ  وتىلىليأ خ بغىلىلحما  لليطيىلىلب البغىلىلحما    وسىلىلري   ىلىل م 

واأل ر يني األ ر فيام  .ة املتسيا  ليهيوغرييي  ن  صي أ الرجي  السنّي  النب ء لل يب

 لني تعيطيني ذلك يف  سينيحم  خبيأني ال يعّية إذا  ي أ  ني رضوأة..

 البيىلىليأ  بىلآل احىلىلت  ملىلي  ر ىلىلمو، تعىليىل اهلل يىلىلحمايم السىلنّة  يىلىلل  ،ّ    ضىلي   ننّبىلىلآل لىلام

   ىلا يىلني ل مهىلي  بىلآل احىلت   ىلي ولكىلني،  (م: )بحىلرف  سىللم واإل يم  (خ: )بحرف

 .للفينحمة اهل لن بن لن لر  ي ا  يف تيبعنييم  نحميم  الصحيح  راتب

  :التنبيآل الثيخ

و ي  لمم التنبيآل  ليآل   ضي   ، تصىلحيح وتضىلعيف األسىلينيحم  ىلحموأ  ىلحماأ تعىلحم ل 

الرواة وجترحيهم  وال خيفى  ّ، األنظيأ يف ي ا  تفيوتة  نىلحم  لىلامء النقىلحم واملصىلطلح  

ي  عتربونآل  ن األ لة والقرانن  ولطيملي اختلفنيا فيام يىلني  عتىلرب  نهىلي و ىلي يىلني حسب  

 ..(أضنيا، اهلل تعيىل  ليهم)ليس بآعترب 



 (5) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

وملي لي، للعبحم ا.ثم الصغري نظر فيام جيب قبنيلىلآل  ىلن القىلرانن و ىلي ال جيىلب  فىلام 

ي يىلني حّزىلة جيحم  القيأئ الكر م يف ي ا الكتيب وبقّية لتبني فإّنام يني  ي أجح  نحم  مّ 

 بين  وبن أيّب ..

إىل  فآن ذلك  بن   ا تصحيح لّل  ي  صّح  ىلن  صىلحيب اإلرىليا إذا  نعنىلنيا

  و ا حسن وأبام وثيقة لّل  ن  رو   نآل  بيرشة  مححم بىلن وآىلحم بىلن املعصنيم  

ر البمنط   وابن  يب  آري  والنزىلي،  واحلسىلن ىل يسى األشعر   و مححم بن  يب نص

 نيلني آل  و ّب بن إبراييم أضنيا، اهلل  ليهم ..بن وبنيب  وابن ق

و ن ذلك  ّ، لّل أواة ابن قنيلني آل يف الكي ل  و ىلّب بىلن إبىلراييم يف تفسىلري  يىلم 

   ثقي   نحم   برشطن ال  تسنى التفصيل فيهام ا.، ..

لام  بن   ا قنّية  بل حسن حي   وأبام تنيثيق  ن  رتىض  نىلآل الصىلحمو   ولىل ا 

وفن املعتآحم ن الىل  ن تىلرجم هلىلم الطىلنيل والنزىلي،  ىلن  و،   ي خ اإلجي ة املعر

تنيثيق  و ن ي ا القسم  ن أوى  نآل األج ء فللثروا  رشط إالّ  ر  فيآن ذلرني  ن 

 النني ن  ّ  طعن ..

و نحم    ضي   ّ، لّل إسني  يف الكتب األأبعة  بل يف  ي ىلة األصىلني  األأبعامنىلة  

 ر  فيآل  ّ  طعن  ال  نم   ن  رتبة القنيّ   ول ا  وقع فيآل أاو  إ ي   جمهني  احلي   ا

 بيلرشط     . ول ء األنّآة 

والقني  ي : املرتبة امل ككة بن احلسن والضعيف لام ال خيفى  ا  يىلل الفىلّن. 

 وغري ذلك مي ال  سعني ا.،.

  .ي لي.يت...وقبل ايفنيم ثّآة   نيأ ال  ة ال بحّم  ن رس يي
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 !!.وعددها ترتيب العوامل

 .العامل األّول: عامل األحّدية

سىلىلبحينآل ويىلىلني:  ىلىليا لىلىلي، اهلل يف األ   وا  كىلىلن  عىلىلآل ،ءي    قبىلىلل  ، خيلىلىلق اهلل 

   ال إلآل إالّ يني.ايفلق..ي سبحي،  ن لي،  تفر ا  بعظآة ج لآل وريلآل ولاملآلوتعيىل 

  ن وآحم بىلن  وآحم بن حييى ن  حم   ليآل يف النصنيص الكثرية  ي أوا  الكلين  

 ىلن  يب جعفىلر    ن وآىلحم بىلن  سىللم   ن ي يم بن سيا   ن ابن  يب  آري  احلسن

 .(1)«...وال ،ء غري   جلو لي، اهلل  م» :قي  سآعتآل  قني  

 العامل الثاني: عامل األرواح.

  شيء اهلل  بفضلآل وأمحتآل و نتآل ولطفآل  وال أاّ  مل ىليتتآل   ، خيلىلق ايفلىلق  رعىلن

  ففطريىلي لّلهىلي جسىلي األخّسىلة  ن ب األبحما،  و قنيال   نّمية جمّر ة   ن قيل أواحي  

 و، استثنيء   ا تنيحيحم   و عرفتآل و بي تآلي إذ قحم لي، لنما  خمفيي  فيلق ايفلق لك  

 تعيلت  ظآتآل وقحمأتآل.  عرف ُ 

 ن وآىلحم بىلن حييىلى   ىلن  محىلحم بىلن    حمّ   ليآل يف النصنيص الكثرية  ي أوا  الكلين 

إىل  جىليء  ّ، أجىل      ن  يب  بحم اهلل    ن صيلح بن سهلوآحم   ن ابن وبنيب  

 نىلىلي واهلل  حبىلىلك  :قىلىلي  لىلىلآل ثىلىلمّ   فسىلىللم  ليىلىلآل   ىلىلع  صىلىلحيبآل ويىلىلني    ىلىلري املىلىلؤ نن 

 !!.و تنيالك

  .«ل بت» :فقي  لآل   ري املؤ نن 

 .ث ثي   أَ فكرّ   ك و تنيالك  حبّ با واهلل إّخ  الرجل: قي 

                                                 
 . ابب صفات الذات.2، رقم: 107: 1الكايف  (1)
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خلق األأواح قبىلل  اهللَ إ،ّ  ي ي  نت لام قلت  ل بَت » :فقي  لآل   ري املؤ نن 

 .(1)«...األبحما، بللف   يم

قلت: وإسني   صحيح   ىلا األقىلل فهىلني  ىلن أوا ىلة ابىلن وبىلنيب الىل    رعىلت 

 العصيبة  ا تصحيح  ي  صّح  نآل.

 .عامل الذرالعامل الثالث: عامل األشباح = 

عىليىل  ىلّل تلكىلم األأواح  و و سّآى  يا املثي   ويني  يا ال أي وفيآل أّلىلَب اهلل ت

ي نظىلري صىلنيأة  رتا في،   بىلحماني   ثيلّيىلة   ىلن طىلن  ثىليي - يف ا آلة -النفنيس  ومهي 

 .ال يم يف املر،ة  ال و ، لآل وال  بعي  حسب قنيانن  يا الحمنيي العيجمة  ن ذلك

 حمّ   ليآل األخبيأ املتنياترة  ن طر  الفر قن سىلنة وشىليعةي وجىلل األخبىليأ التىل  

 ييي يف ي ا الكتيب  ي  يف ي ا ايفصنيص.رس ن

 .العامل الرابع: عامل الدنيا

و سّآى  يا األجسي    و  يا الفسي  فيام قي  ابن سيني   و  يا الفقحما، فىليام قىلي  

فيام ال حيىص  ىلن  صحمأ املتلهلن  و غري    و  يا اهل ك والفنيء فيام قي  القر،، الكر م

 .ا. ي  البيني 

 .امس: عامل الربزخالعامل اخل

ويني  يا  ي بعحم املني   قبل فنيء  يا الحمنيي. ولقحم قي  ري ي   ن  يل احلكآىلة 

ّ، لإلنسي، يف ي ا العيا بحم،  ثىليي لعىليا األشىلبيح  ويىلني األشىلبآل األقىلرب  إوغرييم 

 وبعض  ي استلنسنيا بآل ل لك  أؤ ة املنيتى حي  الننيم بلبحما،.

                                                 
 . ابب احلجر وعلة استالمه.3، رقم:186: 4الكايف  (1)
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  سىلعيحم بىلن احلسىلن  ىلن   مححم  ن  وآحمن   ن أوا  الكليمّي  حم   ا ذلك  ي 

 نتحىلحم  يإّنىل:  اهلل  بحم أليب قلت :قي  بصري  يب  ن   أ ة  ن  احلسن  خيآل  ن

 قني  ىللإىل  وتىللو  ا نىلة يف تر ىلى رىلخضىل طيىلنيأ حنياصىلل يف ي ّن  املؤ نن  أواح  ن

 «.طري حنياصل يف ي   ي إذ ال » : فقي  !.العرش؟ حتت

 .(1)«ا نة يف  األجسي  لهيتة  أوضة يف»:  قي  !.ي ؟ فل ن :قلت

 .قلت: إسني    نيثق صحيح

 السادس: عامل اآلخرة.العامل 

ولإلنسي،   ر واحلسيبىل يا  ي بعحم املني   بعحم فنيء الحمنيي بر تهي  ويني  يا احل 

ي    ال  عىلىلرم  ليىلىلآل الفنىلىليء (2)جسىلىلحم لزسىلىلحم  الىلىلحمنيني   لكنّىلىلآل  ثىلىليي يف يىلىل ا العىلىليا

َيىليسبحينآل: ي  واهل ك..ي ق ا َغرْيَ ُلَلاَم َنِضىلَزْت ُجُلىلنيُ ُيْم َبىلحَمْلنَيُيْم ُجُلىلني  
وغىلري  (3)

 .ذلك مّي يني  علنيم رضوأة

 .عامل اجلنة والنار  :السابعالعامل 

آىلني،  و يىلل حيىلث  يىلل ا نىلة يف ا نىلة  تنعّ  ويني  يا  ي بعحم احلرش واحلسىليب 

 .النّيأ يف النّيأ  عّ بني،

لفر قن سنة وشيعة يف بيىلي، تفيصىليل يىل ا العىليا  نيييىلك  ىلن وال حتىص  خبيأ ا

 ، ي  الكتيب الكر م النياأ ة يف ذلك.

                                                 

 . ابب آخر يف أرواح املؤمنني. مطبعة حيدري، طهران.7، رقم: 245: 3الكايف )ت: غفاري(  (1)
بشـهادة اييـة أعـال   - ننبه أن  للمعاد املثايل معنيني : أحدمها يقابل املعاد اجلسماين، والثاين ال ينافيه، وحنـن (2)
 نقصد الثاين، كما سيتفصل يف رسالتنا القادمة تداخل العوامل.  -

 .172سورة األعراف:  (3)
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 .عامل الرضوان :العامل الثامن

  ولقىلحم وأ  يف الكتىليب ة بىلام ال  علآىلآل إالّ اهلل تعىليىلويني  يا  رشف  ن  يا ا نّ 

تَِهىلي اأْلَْنىَليُأ َخيلىِلحِم َن فِيَهىلي َوَ حَم اهللَُ املُْْؤِ نَِن َواملُْْؤِ نَيِ  َجنَ الكر م:  ىلِر  ِ ىلْن حَتْ  جَتْ
ي  

 .(1) َوِأْضنَيا،  ِ َن اهللَِ َ ْلرَبُ َوَ َسيلَِن َطيَِّبة  يِف َجنَيِ  َ حْم،  

فّية  و نىلنياأ قحمسىلآل البهّيىلة  يني:  يا االبتهيج بكنني  اهلل ايفبإجيي   يا الرضنيا، و

 ّ، لّل ا نّة و ىلي فيهىلي  ىلن نعىليم  ال  عىلحم  إالّ ىل إ و رساأ ذاتآل العلّية...  ون ري فقط

 وال جمي  للبسط.بل ال قييس  لقطرة  يء يف بحيأ ي ا العيا ال  تنيي   

 .التاسع: عامل قاب قوسنيالعامل 

ا  صل إليآل  وا  ر  لعلنّي   وا  سىلآني لسىلآنّي   إالّ سىليحمني سىليحم ايفلىلق  رعىلن  

ُثىلَم  :سىلبحينآلي ولقحم قي  لبرش  رعن  وبقّية العيملنوا حم إ يم األنبييء واملرسلنوآّ 

 .( َفَكيَ، َقيَب َقنْيَسْنِ َ ْو َ ْ َنى8َ َني َفَتحَمىَل )

 !؟ي ا املقيم و ي ي  ،ثيأ  ي 

ال  سعني البسط لكن ننّبآل  ّ،  ي  قي  فيآل  جيب  ،  كني،  تزّ أا   ىلا جمآىلنيا  ىلي 

  ء لام ال خيفى.ىلعّية  وإالّ فليس ب وقنيا حم العقل القط وأ   ن  يل البيت 

ىلىلىلة  تعىلىلىليىل:  طىلىلىلني  يف قنيلىلىلىلآل للتقر ىلىلىلب فهىلىلىل ا املقىلىلىليم و َوَ ىلىلىلي َ ْأَسىلىلىلْلنَيَك إاَِل َأمْحَ

  حّزىلة  وبضىلآيآة  ّ، اهلل تعىليىل واإلط  لِْلَعيملَِنَ ويني بآقتىض إط  : لِْلَعيملَِنَ 

 نبيي  و، م بن امليء والطن ..   وجحم وآحما   
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أمحة  لكّل العنياا الثامنية امليلنيقة       سىلبب   (صلنيا  اهلل  ليآل)نبّيني   نت   ،ّ 

 إلجيي يي بإذ، اهلل تعيىل..ي فه ا بعض ،ثيأ ي ا املقيم.

 العاشر: عامل الغيب.العامل 

ي قىلىلي  تعىلىليىل: ويىلىلني  ىلىليا الكىلىلام  املطلىلىلق  ال  علآىلىلآل إالّ اهلل  سىلىلبحي،  ىلىلن تفىلىلّر  بىلىلآل

 . ...َغْيِب اَل َ ْعَلُآَهي إاَِل ُينيَ َوِ نْحَمُ  َ َفيتُِح الْ 

را   قليي  لام  ّنآل لىليس رش يىلي ي ىلرة  ليس حصىل  إىل  وننّبآل لمو ي   ّ، إنينني العنياا

إذ ا  ر  نم رش ّ   ّ، العىلنياا  رشىلة  وإّنىلام يىلني  ىلي أجىلح يف نظرنىلي القىلي  خىل   

   وة  ا لتيب اهلل الكر م .. جمآنيا  خبيأ  يل البيت 

  



 (11) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 الفرق بني األرواح واألشباح واألجساد!!

وثّآة  نياا  خىلرى غىلري  ىلي ذلرنىلي ،نفىلي   رس يىلي  يىلل احلكآىلة واملعرفىلة  بعضىلهي 

يف يىل ا التسلسل ا.نف  غري خيأجىلة  نىلآل  ال جمىلي  للبسىلط فيهىلي ييهنىلي   تضّآن  يف 

 امليترص..

وال يعة املثبتن  غري واححم  ن  لامء السنةي  لي، فام  نبغ  التلليحم  ليآل يني  ّ،  ّ  و

ينىلىليك  ىلىليملن  تعلقىلىلن بىلىلييفلق ذلىلىلروا  ّ، سىلىليام  يىلىلل املعرفىلىلة واحلكآىلىلة  لعىلىليا الىلىل أ  

 اإلنسيخ قبل خلق الحمنيي   و مهي واححم يف  رحلتن..

ذوا  لىلام ذلرنىلي املزر ة   و النفنيس النيطقىلة  ويىل    يا األأواح العيا األو :

  يي اهلل تعيىل لّلهىلي فىلر ا  فىلر ا  القيلب  فطر يملة  نمية  ن البحم،   تحرأة  ن  نمانة 

  و نني ي  نني ي    ا  عرفتآل وتنيحيحم .

وننبآل  ّ،  قنيلة األأواح املزّر ة وإ، لينت  غي رة ملقنيلة النفنيس بي تبيأ  ىلي  إالّ 

 ّنام  رتا في، بي تبيأ وجني مهىلي قبىلل خلىلق الىلحمنيي  وال   وجتىلّر  لىلل  ىلنهام  ىلن البىلحم، 

 ي   و ّنام  فطنيأا،  ا املعرفة ثيلثي   فت ّلر ي ا.ثينيذاتي  وا سحم 

 إذ األأواح ي :  قني   تزر ة  ن البحم، وا سحم ذاتي  وفع  .

  ّ ي النفنيس: فه   تزّر ة  ن البحم، وا سحم ذاتي  ال فع  .

 وال  سآح املقيم  وال غرم وأ قيتني املتنياضعة بيلتفصيل يف ي ا. 

    ىلىليا األأواح  و النفىلىلنيس بعىلىلحم  ىلىلروم البىلىلحم،  ياألشىلىلبيح ىلىليا  :الثىلىليخالعىلىليا 

 فعىليا   لست بىلربكم فقىليلنيا بىلاتعيىل:  ليهي  واألشبيح ي  الت  خنيطبت بقنيلآل 

 ال أ يني  يا  شبيح تا  يا األأواح يف النيجني  فيام بّيني ونبّن.
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: يىلني األأواح املت يصة بلبحما،  : ي  واألشبيح ييهني   ثيلّيةي إذ  عنى ال بح لغة 

  نظىلري الظىلل  يف الىلني ، واألبعىلي  و... القيلب ا سامخ لل ىليم  ىلع بعىلض ايففىليء

  وسىليليت فإ، ا  كن بىلآل خفىليء سىلآ  جسىلحما  ي وصنيأة ال يم يف املر،ة و  ثي  ذلك

 بعض البسط الحقي .

لىلق  قىلحماأ ي لىليس لىلآل لطيفىلة املزىلّر ا   وال خ :وقحم  عرّب  نآل  يل احلكآة بلّنآل

 .بنبن ي بل لثيفة املي  ي 

 : فه  األبحما، لكن  و، خفيء  وي  الحمنيني ة الفينّية.األجسي  ّ ي 

لىلام يىلني حىلي    وقنيلني يف األجسي :  و، خفيءي لعحمم خفيء الني ، واألبعىلي  فيهىلي

  األشبيح..

   و  ي     إليآلالصحيحة الكثرية النصنيص جمآنيا و ستنحميم يف ي ا التقسيم 

 .(صلنيا  اهلل  ليهم) ة  ن  يل البيتوسنعرم هلي  سيام  حي  ث الظ   النياأ 

  



 (13) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 معنى عامل الذر لغًة اصطالحًا

  :الذر يف اللغة

 حىلحّم ايففىليء  و ىلن ذلىلك: الىل ّأةيإىل   ي صغر -حسب االشتقي  الكبري   –ال أ 

  رى   و ال  رى.   وال  كي  ي ا ا مء     صغر جمء يف األشييء

ال أ  ا صىلغيأ النآىلل   فيطلق - حسب االشتقي  الصغري  - صي  ق ول لك 

بي تبيأ لثر ي وصغريي وخفينهي  ، ترى بيلعن. لىلام  طلىلق الىل أ  ىلا ذأا  الغبىليأ 

عيا ال آس لام يني ط  ليآل شاملتطي ري لصغر  وخفينآل ولثرتآلي إذ ال  رى إالّ إذا تسلّ 

 . علنيم بيلنيجحما،

ي ثىلر مولّآ   يا ال أ ب لكي يففيء  يلآل بي تبيأ شىلبحيتهم وصىلغريم وإّنام ُس 

 .بن املعنين اللغني  واالصط ح  فه ا يني وجآل املنيسبة

 املعنى االصطالحي لعامل الذر  

  يني  يا األشبيح الت  فطريي اهلل تعيىل  ا  عرفتآل وتنيحيىلحم   قبىلل خلىلق الىلحمنيي

 . قراأ ب لكثّم  خ   ليهي اإل

ىلَك تعىليىل: سبحينآل وويني  ي تضّآنآل جمآنيا قنيلآل  ِ ىلن َبنىِل  ،َ َم ِ ىلن َوإِْذ َ َخىلَ  َأبك

ُكْم َقىليُلنيْا َبىلَا َشىلِهحْمَني َ ، َتُقنيُلىلنيْا  َ َتُهْم َوَ ْشَهحَمُيْم َ َا َ نُفِسِهْم َ َلْسُت بىِلَربِّ ُظُهنيِأِيْم ُذأِّ

 . (1)َ نْيَم اْلِقَييَ ِة إَِني ُلنَي َ ْن َيَ ا َغيفِلِنَ 

نَيْأَنيُلْم ُثىلىلَم ُقْلنَىلىلي لِْلَآَ نَِكىلىلِة َوَلَقىلىلحْم َخَلْقنَىلىليُلْم ُثىلىلَم َصىلىل: عىلىليىلوقنيلىلىلآل سىلىلبحينآل وت

 (1)اْسُزحُموا ِ.َ َم َفَسَزحُموا إاَِل إِْبلِيَس َاْ َ ُكْن ِ َن الَسيِجحِم نَ 
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ظهنيأ  ّ،  -لام يني امل تهر بن  لامء السنّة وال يعة  - تن. يتن ايف  جمآنيا ف

 نميي   ن  نمانة األبحما، ّر ا  خلقي  جمبن  ، م  خلقلي، قحم  ي قبل خلق الحمني  اهلل تعيىل

بلبىلحما، املثىلي ي   شىلبيحي    َصىلنَيْأَنيُلمْ بعىلحم ذلىلك  ُثىلمَ  َوَلَقىلحْم َخَلْقنَىليُلمْ واألجسىلي  

 ..ليل أ

ففىل   ىليا الىل أ قىلي   وقحم لي، ي ا قبل األ ر بيلسزني  . م لام يىلني نىلم ا. ىلة 

َ َلْسىلُت : فلجىليبني  وخىليطبني   سىللهلمو لثر  ن ذلك خىليطبهم  َوَ ْشَهحَمُيمْ  :تعيىل

ُكْم َقيُلنيْا َبَا  خملىلني  وقىلق  قىلحمأ النيجىلني   بىلل  غىلري  تصىلنّيأ يف  عىلحموم  و وي ا بَِربِّ

ُكْم َقىليُلنيْا    ن القينلن بلّ، النيجني ..  ويف ي ا أّ   ا  ن  نكر  يا ال أ َ َلْسُت بىِلَربِّ

 ..ليس حقيقةو جمي   َبَا 
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 (15) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 مثرات إثبات عامل الذر؟!.

اإلسىل مي  ىلا     ، م يف ذلك العيا فر ا  فر ا  لّل بن أواح فطر اهلل تعيىل  األوىل:

قبل خلق الحمنيي والرتاب  بىلل    و بي تآل  وقحم لي، ي ا عرفة ايفيلق وتنيحيحم    ا 

حّتى قبل  يا الىل أ واألشىلبيح  وقىلحم تىلنياتر  نصىلنيص الفىلر قن يف يىل اي وفيىلآل  فىلع 

 .ل بهة الظلم يف فعل اهلل تعيىل

ال ىلىلق  شىلق  يف بطىلن  ّ ىلىلآل » فىلع شىلبهة ا ىلىلرب املطنيّ ىلة يف حىلحم ث النبىل :  :نيىلةالثي

رفع تنييم حصني  ال قيوة والسعي ة فإثبي   يا ال أ    «والسعيحم سعيحم يف بطن  ّ آل

الىلىلحمنيي يف  ىلىليا الىلىل أ قبىلىلل خلىلىلق ي تعلقىلىلي بيألشىلىلبيح ىلمىّلىليف بطىلىلني، األ هىلىلي ي لكىلىلنينام 

 .واألجسي  بآالف السنن

شىلق  إىل   يف بطىلني، األ هىلي  مّ و ن َثىل  هم اهلل تعيىل يف  يا ال أا  صنف الثيلثة:

ي فلقحم   ريم بحمخني  النّيأ  فلطيا  ن وسعيحم  إالّ بعحم  ، ا تحنهم ينيك يف  يا ال أ

 . طيا و ىص  ن  ىص  لام سيتفّصل

وقحم اأتل ني  ،  كني، البحث  قيأني  بن الفىلر قن  وينيك ثآرا   ظيآة غرييي  

 ..يف فصلن سنة وشيعة 

 الفصل األو :  ي أوا   يل السنة يف  يا ال أ.

 الفصل الثيخ:  ي أوا  ال يعة يف  يا ال أ.

 فعىلي   يو صىلنيلآل يف الفكىلر  فر ق حسب قنيا حم  يف النظىلر وسنعيل   رو ي  لّل 

 .ي يف ي ان ّ،   هنيأ  يل السنّة  نيافقإىل    ون ريللآصي أا 
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  ننة وشيعةاملنكرون لعامل الذر من الفريقني

آلي     ثبتىليأللثر ي فىلونفيىلآل ف  لامء  يىلل السىلنة يف إثبىلي   ىليا الىل أاخت ذلرني 

 لسىلت بىلربكم... بيمليثىلي : خلق األأواح قبل خلق األجسي   و ّني خنيطبت  ثبت 

األنآىلة وآىلحم  :   ىلنهم نآىلتهم أخطيبي  حقيقيي   وبآل جمم غري واححم  ن لبىليقيلنيا با

و مححم بن حنبل   آحم ابن حمم  واإل يم إسحي  بن أايني آل و بن نرص املرو    و بني

والبغني   والغماي...  بل  يّ ة  يل السنة  ا ي ا فيام نعلم  إالّ قليىلل  و سىلتنحميم 

 لي  .. يف ي ا  والكثرية جحّما   وينيك  ن قحم ّ ح  ّني  تنياترة األخبيأ يف إثبيتآل 

 نكرا  وجىلني  األأواح يي   يا ال أ    نيففيام نعلم ن  يل السنّة  و بر   ن خيلف

الىلنياأ ة فيىلآل تىللّو  األخبىليأ  يىلىل( فلقىلحم751) ا ني ّ ىلةابن القىليم قبل األجسي   اإل يم 

  :قي 

وصىلنيأيم  و يىلم  سىلبحينآل اسىلتيرج   ثىليهلمفي.ثيأ امل لنيأة إّنام تحم   ا  ّنآل "

آل بيلربنيبيىلة   يل السعي ة  ن  يل ال قيوة  و ّ ي خميطبتهم واستنطيقهم  وإقراأيم لىل

بنىليء  نىلآل  ىلا فهىلم  فآن قيلآل  ن السلف  فإّنام يني وشهي  م  ا  نفسهم بيلعبني  ة 

 .(1) "ت  ا خ فآلبل  لّ   وا. ة ا تحم   ا ي ا  ا. ة

 ن رع  ن الصحيبة يف  كس  ىلي قىلي  الكثرية رصحية ال ليت النصنيصتقلت: س

 .قيلنيا با ا. ة: نيييك  ن  احة متي ي   

 ىليا الىل أ ونفيىلآل  ولعىلّل امل ىلهنيأ   قحم اختلف  لامء ال يعة اإل ي ّية يف إثبي لام

وغىلري   وخىليلف املفيىلحم   ظيير حي  ال يخ الصىلحمو  امل تهر بينهم إثبيتآل  لام يني
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 (17) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

خنيطبىلت خطيبىلي  قىلحم فنفيي  يا ال أ     نفيي  ّ، األأواح  (امأضنيا، اهلل  ليه)واملرتىض 

 ..فيام قيال ام يني خطيب جمي    وإنّ قبل خلق الحمنيي حقيقيي  

 ىلن  يىلل  بام تىلنياتر -يف الفصل الثيخ  لام سيليت -ي ا   اوأّ  وققنيا  صحيبني 

  حيي  واضحي   بام ال حيتآل التلو ل وال التقحم ر. البيت 

  !!؟عامل الذر همسبب إنكار

ن فيىلآلي التنيسخ!!. وال   أ   ي  خل التنيسخ البيطل فيام نحىلل بهة   نكروإّنام  

لىلىلام  ّ، لكىلىلّل نفىلىلس  جسىلىلحما   ىلىلحموأ هبىلىلي   ي  خيصىلىلي  إذ لىلىليس  نىلىلحمني إالّ  ّ، لكىلىلّل أوح بىلىلحمن

 .ابتحماء   ن  يا األشبيح حّتى  نيم القيي ة؟! حماأييي 

 التناسخ الباطل

: يىلىلني إنكىلىليأ ا ىلماء يف احليىلىلية ا.خىلرة  وإّنىلىلام حيصىلىلل البيطىلىلل يف الرشىلانعالتنيسىلخ 

إىل  ينام  آني  املرء تنتقل أوحآل  يف نفس يىل   الىلحمنيي ا ماء يف ي   احليية الحمنييي فح

جسىلحم شىلزرة   و للىلب   و إىل  ي فقىلحم تنتقىلللني  ،خر    نآهي خبثي   و طيبي  جسحم خم

  . و إنسي،  حسب  أجة ايفبث والطيبوأ ة  

 ل ا قي   يل التنيسخ البيطل  وال   قة لآل بعيا ال أ إط قي .
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 على املكّلفني؟!!هل االعتقاد بعامل الذر واجب 

 يمّي جيب ا تقي    ا املكلفن  ال أ  ن رضوأ ي  الحم ن  وال ي ت  قيحمةليس

  مىّلي  سىلتلمم جحىلحم  ...راط والكىلنيثر و ىل اب القىلرب وىلليال تقي  بي نة والنيأ والسىل

 لفرا   و أّ ة.

يني  قيحمة اجتهي ّ ة  ال جيب  ىلا املكلىلف ا تقي يىلي  و نكريىلي  ىلن ي   و وإّنام 

 ..ء الفر قن سنة وشيعة  بام تعيطي   ن تلو ل  ال ،ء  ليآل إري ي  وقنيال  واححما   لام

ولعلىلىلك تقىلىلني : األخبىلىليأ يف  ىلىليا الىلىل أ  تىلىلنياترة  و نكىلىلر املتىلىلنياتر أا    ىلىلا اهلل 

 وأسنيلآل؟!!

ا  ا فرم تنياتر  خبيأ  يا ال أ  وي  ل لك  ا التحقيق فىليام سىلنرى  قلني: 

 تلولنييي بام ا تقحمو  سينغي   ف  إشكي . بل ييين صحموأ نكر  ححم  ن  لامء الفر ق
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 ؟!!!هل األرواح قدمية أم حادثة

وإالّ لىلمم    ّ، اهلل تعىليىل لىلي، وا  كىلن  عىلآل ،ء  قلت:  لىلم رضوأة يف األ  ىلي،

القني  بيلرش ك   ضىلف إليىلآل  ّ، جمآىلنيا األخبىليأ السىلنّية وال ىليعّية  تىلنياترة  عنىلى يف 

   ف  سبيل!!ذلك..

 واه الشيعة أنار اهلل برهانهم ما ر

 ىلن   وآحم بن حييى ي أوا  الكلين   ن  - ا سبيل املثي  ال احلرص -فآن طرقني 

 ىلن  يب    ن وآحم بن  سلم   ن ي يم بن سيا   ن ابن  يب  آري  وآحم بن احلسن

بىلام  وا  ىلم   يملىلي    وال ،ء غىلري   جىللو لي، اهلل  ىلم» :جعفر قي  سآعتآل  قني  

 .(1)«لعلآآل بآل بعحم لنينآل  فعلآآل بآل قبل لنينآل   كني،

 .يف ي اقلت: إسني   يف   ا  أجي  الصّحة  والطر   تنياترة 

  

                                                 
 . ابب صفات الذات.2قم: ، ر 107: 1( الكايف (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........20)

 

 رواه أهل السنة هداهم اهلل  ما

حىلحمثني  آىلر بىلن حفىلم بىلن قىلي :   و ن طر   يل السىلنّة  ىلي  خرجىلآل البيىليأ 

آل ن ور    ّنىلغيي   ححمثني  يب  ححمثني األ آش  ححمثني جي ع بن شحما    ن صفنيا، ب

  .(1)«لي، اهلل وا  كن ،ء غري : »النب قي  قي :   ثآل  ن  آرا، بن حصنححّم 

 قلت: األخبيأ لثرية جحما  يف ي ا املعنى  تنيأ  العلم واليقن.

 أجساد األنبياء الدنيوّية، أبدان مثالّية

نبىلل  ىلي  خرجىلآل  محىلحم بىلن ح يتسيا السنّة وال يعة  ا ي اي فآاّم أوا   يل السنّة

م  ىلا األأم اهلل  م وجل حرّ  إ،ّ »بإسني    ن  وس الصحييب قي : قي  أسني  اهلل: 

 .(2)« ، تللل  جسي  األنبييء صلنيا  اهلل  ليهم

 قلت: إسني   حسن صحيح بإريا  يل السنة.

وأوى ال ىلىليخ الصىلىلحمو  وآىلىلحم بىلىلن احلسىلىلن وقىلىلي  التقىلىل  املزلاىلىل يف الروضىلىلة: 

ن  يف القني  ليلصىلحيح  ىلن  ىلب بىلن احلسىلن والصحمو  الكلي  الصفيأ يف الصحيح

 قلىلىلنيهبم  اهلل  ىلىلم وجىلىلل خلىلىلق النبيىلىلن  ىلىلن طينىلىلة  ليىلىلن إ،ّ »قىلىلي :  ( لىلىليهام السىلىل م)

 بحمانم  وخلىلق قلىلنيب املىلؤ نن  ىلن تلىلك الطينىلة  وخلىلق  بىلحما، املىلؤ نن  ىلن  و، و

 .(3)«...ذلك  وخلق الكفيأ  ن طينة سزن

   ال  سعهي  قي ني. تنياترة  واألخبيأ يف ي ا لفظي   و  عنى

                                                 
 . دار طوق النجاة.3191، رقم: 105: 4)ت: زهري الناصر(  ( صحيح البخاري(1
 . الرسالة، بريوت.16162، رقم: 84: 26( مسند أمحد )ت: شعيب األرنؤوط( (2
 .222: 13( روضة املتقني (3



 (21) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 !!وجه تشبيه األشباح بالذر

نعيحم للتلليحم   ّ، ال ىلبح يىلني  ىلي ت ىليم ببىلحم،  ثىليّي  ىلع خفىليءي نظىلري الظىل   

وصىلىلنيأ األشىلىلييء يف املىلىلر،ة فىلىليام  قىلىلني   يىلىلل املعقىلىلني  واحلكآىلىلة  ويىلىل  بي تبىلىليأ  ىلىلن 

ني ة  اال تبيأا  خفّيىلةي إذ ال  علىلم هلىلي و ،  تعىليأف وال  ىلي ة  تعيأفىلة  لكنّهىلي  نيجىل

 بيقن..

ي واملعنىلى  ّ، هلىلي وجىلني ا  وقحم وأ  يف بعىلض األخبىليأ  ّنىلي ،ء وليسىلت ب ىلء..

 حقيقيي  تعزم  نآل قنيانن الحمنيي.

وبعبيأة  وضح  ي  ،ء  بىليلنظر لقىلنيانن العىلنياا األخىلرى لعىليا الىلرب خ  ىلث    

لىلي، فىلام ال و ّ ي  ّني ليست ب ءي فلكنيني حسب قنيانن  يا الحمنيي ي  ل لك  و  ي  

 آكن إنكيأ  يني  ّني  ت يصة  يف النيجىلني  ليسىلت  ىلحم ي   وإ،  زىلم  قىلنيانن يىل ا 

 العيا  ن حقيقتآلي يففينآل.

ي   ي   نيسبة ت بيآل  شبيح بن  ، م  نيم امليثي  بيل أي إذ يني   تق  ىلن الىل أة  

واألشىلبيح ملىلي فيهىلي  ال  رى  و ال  كىلي   ىلرى وي   صغر جمء يف األشييء  ويني خيف  

 . ن خفيء ي  ل لك.

فيل أ سنياء لي، صغيأ النآىلل   و جمنيىلي  الغبىليأ املتطىلي ر  فك مهىلي لىلام جىلمم 

 ال  رى إالّ إذا تسّلط  ليآل بعض الضنيء.. خيف   نآة اللغة ال  كي   رى   و 
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 (23) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 عالم الذر

 في مرويات أهل السنّة

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........24)

 

 من أقوال أهل السّنة يف إثبات عامل الذر 

 هـ(، يثبت عامل الذر324)م أبو احلسن األشعري اإلما

َوإِْذ َ َخىلَ  اهلل تعيىل: ومي  حم   ا بط ، قني  القحمأ ة قني  قي  يف لتيبآل اإلبينة: 

َ ىلَتُهمْ  ني  اهلل صىلا اهلل وجىليء  الروا ىلة  ىلن أسىل َأبكَك ِ ْن َبنِ  ،َ َم ِ ْن ُظُهىلنيِأِيْم ُذأِّ

فلخرج ذأ تآل  ن ظهر  لل ثىلي  الىل أ    ، م  ، اهلل  م وجل  سح ظهر» ليآل وسلم: 

َوَ ْشىلَهحَمُيْم َ ىلَا َ ْنُفِسىلِهْم آل قي  تعيىل: ألنّ  «قرأيم بنيححمانيتآل و قيم احلزة  ليهم ثمّ 

ُكْم َقيُلنيا َبَا َشِهحْمَني َ ْ، َتُقنيُلنيا َ نْيَم اْلِقَييَ ِة إَِني ُلنَي َ ْن َيىلَ ا قي  اهلل تعيىل:  َ َلْسُت بَِربِّ

  رجهم  ن ظهر ، م صا اهلل  ليآل وسلم خ مليّ   فزعل تقر ريم بنيححمانيتآل فِلَِن َغي

 ىلن بعىلحم اإلقىلراأ  ة  ليهم إذا  نكروا يف الحمنيي  ي ليننيا  رفني  يف الىل أ األو   ثىلمّ حّز 

 .(1) جححمو 

  

                                                 
 رة.. دار األنصار، القاه235)ت: فوقي ة حممود(:  ( اإلابنة يف صول الداينة(1



 (25) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 !.!على هذا هـ(456)حكاية ابن حزم اإلمجاع 

َك  َ َخَ   َوإِذْ  :يىل قي اهلل تعالفصل: قي  ابن حمم األنحملا يف لتيبآل   َبنىِل  ِ ىلن َأبك

َ َتُهمْ  ُظُهنيِأِيمْ  ِ ن ،َ مَ  ُكمْ  َ َلْسُت  َ نُفِسِهمْ  َ َا  َوَ ْشَهحَمُيمْ  ُذأِّ  َ ، َشىلِهحْمَني َبىلَا  َقىليُلنياْ  بىِلَربِّ

ْقنَىلىليُلْم ُثىلىلَم َوَلَقىلىلحْم َخلَ  :وقىلىلي  تعىلىليىل َغىلىليفِلِنَ  َيىلىلَ ا َ ىلىلنْ  ُلنَىلىلي إَِنىلىلي اْلِقَييَ ىلىلةِ  َ ىلىلنْيمَ  َتُقنيُلىلىلنياْ 

َصىلىلىلنَيْأَنيُلْم ُثىلىلىلَم ُقْلنَىلىلىلي لِْلَآَ نَِكىلىلىلِة اْسىلىلىلُزحُموا ِ.َ َم َفَسىلىلىلَزحُموا إاَِل إِْبلىِلىلىليَس َاْ َ ُكىلىلىلْن ِ ىلىلىلَن 

ولىل لك   األنفىلس :ويىل  يخلىلق األأواح رلىلة  ىلم وجىللاهلل   ،ّ  فصىلّح  الَسيِجحِم نَ 

 .«يلر  نهي اختلفاألأواح جنني  جمنحمة فام تعيأف  نهي انتلف و ي تن» : ،ّ   خرب 

و خىلىل   ىلىلم وجىلىلل  هىلىلحميي   احلسيسىلىلة العيقلىلىلة)األأواح( ويىلىل  قىلىلي  ابىلىلن حىلىلمم: 

قبىلىلل  ،  ىلىلل ر امل نكىلىلة بيلسىلىلزني  . م  ىلىلا   وشىلىلهي  ي ويىلىل  خملنيقىلىلة  صىلىلنيأة  يقلىلىلة

 ثىلمّ   واألجسىلي   ني تىل  تىلراب و ىليء   ىلحمخلهي يف األجسىلي  وقبىلل  ،ْ   ريعهم السىل م

التىل  تنيجىلب التعقيىلب  ثم :يىل ذلر ذلك بلفظةأل، اهلل تع ييي تعيىل حيث شيء قرّ 

ال املىلني    ويني الرب خ ال   ترجع إليآل  نىلحم  حيث شيء  م وجل قريي  ثمّ   واملهلة

أ  ىلن رلة بعحم ا آلة فينفيهي يف األجسي  املتنيلحمة  ىلن املنىل  املتحىلحّم  تما   بعث  نهي

ذلىلر وآىلحم بىلن وقىلحم قي  ابن حمم ،خر املطىليف:   ... ص ب الرجي  و أحيم النسيء

آل ذلىلر يىل ا القىلني  الىل   قلنىلي  بعينىلآل إسحي  بىلن أايني ىلآل  ّنىلاإل يم نرص املرو    ن 

 . ا ي ا  رع  يل العلم :وقي 

 .(1)ذلرني  ن حتى خيلف  ويني قني  ريع  يل اإلس م ابن حمم:قي  

  

                                                 
 . مكتبة اخلاجني، القاهرة.58: 4( الفصل يف امللل البن حزم (1

 ذكر ابن حزم يف بداية هذ  املسألة أن من خالف هم: عوام أهل احلديث وبعض األشعري ة.



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........26)

 

 إّنه مذهب السلف   هـ(741)قول اإلمام اخلازن 

املىل يب : را  للقينلن بعىليا الىل أىل نتص يىل(741)قي  اإل يم  ّب بن وّآحم ايفي ، 

ووأ  احلىلحم ث بىل لك   ر ن  ىلن السىللفىلألنآل   يب رهنيأ املفس ياألو  يني امليتيأ

 .(1)  ن النب  صا اهلل  ليآل وسلم

 يف العواصم هـ(840)قول ابن الوزير احلسين 

وقىلىلي  اإل ىلىليم السىلىلن  وآىلىلحم بىلىلن إبىلىلراييم ابىلىلن الىلىلني  ر بعىلىلحم  ، سىلىلي   خبىلىليأ الىلىل أ 

 ية  وىلفه   ا.ثيأ و  ثيهلي تقني  القني  بىلإخراج ذأ ىلة ، م  ىلن صىللبآل  ىلرّ ححهي: وص

َوَلىلآُل تعىليىل: سىلبحينآل  ي ذلر  ابن  بىلحم الىلرب وغىلري  يف تفسىلري قنيلىلآل    ضي  و حم   ليآل 

ي ي َوَلْري  هىلم روا إسىل م ايفلىلق للّ ىلم فسىلفإّن  (2)َ ْسَلَم َ ْن يِف الَساَمَواِ  َواأْلَْأِم َطنْي  

ي فلّ ىل بىلاهىلم: قىليلنيا: للّ   لسىلت بىلربكماهلل تعيىل ملي قي  هلم:  وقيلنيا: إ،ّ ب لك  

  .ال قيوة  فقيلني  لريي   ي  يل  و  ّ  يل السعي ة  فقيلنيا  ن  عرفة لآل طني ي  

َفَلَ ي اَلِ  َن اْسنَيَ ْ  ُوُجنيُيُهْم َ َلَفْرُتْم َبْعحَم : قنيلآل تعيىل ي  حم   ا ذلك   ضي  ومّ 

ظىلىليير  يف يىلىل ا  لىلىليفر قىلىلحم لفىلىلر بعىلىلحم إ امنىلىلآل  ويىلىل ا ال  صىلىلّح  لىلىلّل  ففيىلىلآل  ،ّ  (3) مإِ اَمنُِكىلىل

َوَلَقىلحْم َخَلْقنَىليُلْم ُثىلَم َصىلنَيْأَنيُلْم ُثىلَم تعيىل: التكليف املعلنيم لني  ول لك ظيير قنيلآل 

ني  قبل األ ر بيلسىلز  فظييريي خلق ريع املييطبن (4) ُقْلنَي لِْلَآَ نَِكِة اْسُزحُموا ِ.َ مَ 

                                                 
 . الكتب العلمي ة، بريوت.267: 2( تفسري اخلازن )ت: حممد علي شاهني( (1
 .83آل عمران:  سورة ((2
 .106( سورة آل عمران: (3
 .11( سورة األعراف: (4



 (27) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

وجمييحم  ن  صح  ..ي. م يف  يا ال أ  ويني قني  جمييحم  وقتي ة  والربيع  والضحيك

 .املفرس ن تفسريا  

« نيأوا يف  أحىليم النسىليءلقنيا يف  صىل ب الرجىلي   وُصىلُخ »ي قني  ابن  بيس: فل ّ 

ا آيع  ن ايفلق  فإ،َ  يف   نيقض ي ا  وإ، لي، احليلم صححآل  ا رشط ال يين

آل لي، يف ذلك ايفلق األو   وذلك  اخل  ويىلني ظىليير الرتتيىلب يف نّ والتصني ر مكن  

واهلل   و رتجح بىلام تقىلحمم  َخَلْقنَيُلْم ُثَم َصنَيْأَنيُلْم ُثَم ُقْلنَي لِْلَآَ نَِكِة اْسُزحُموا : قنيلآل

 ىلع  الظىليير لىلآل  خصنيصىلي  آل  نيقنيف  ال جيىلب  و ال جيىلني  تىلرك  ا  نّ   سبحينآل   لم

 .(1)ولثرة شنيايحم   آل حمم ش وذ القينل ب

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.269: 7( العواصم والقواسم)ت: شعيب األرنؤوط( (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........28)

 

 يف معامل السننهـ( 388)قول اإلمام اخلطابي 

األأواح جنىلني  جمنّىلحمة  ىلي »رشح قي  اإل يم  بني سليام، مححم بىلن وّآىلحم ايفطىلييب يف 

األجسىلي   ىلا وتقىلحم هي   لني، األأواحخبيأ  ن  بحم   عنى احلحم ث اإل: «تعيأف...

هلل خلىلق األأواح قبىلل األجسىلي  ا ،ّ إ» : ىلا  ىلي أو  يف احلىلحم ث  الت  ي    بسىلتهي

 .(1)«بك ا ل ا  ي ي  

 ابن عبد الرب يف االنتذكار   هـ(463)قول اإلمام املالكي 

 يىلىل(:238أايني ىلآل )إ ىليم لبىلري ال ىلل، بىلن  قي  إسحي قي  يف لتيبآل االست ليأ: 

:  نفسىلهمو شىلهحميم  ىلا   سىلتنطقهمفي  ي األأواح قبل األجسىلي  رع  يل العلم  ّن 

 إنىلي لنىلي  ىلن يىل ا غىليفلن: انظىلروا  ، ال تقنيلىلنيا :فقىلي  قيلنيا بىلا  لست بربكم

آل يف الغ م الىل   قتلىلآل ايفأىل  ّنىل بححم ث  يب بن لعب  رفني ي   احت  إسحي    ضي  و

وقحم ذلرني  ي . فكي، ليفرا   ي الغ مو  ّ : بن  بيس لي،  قر ا وبل،ّ   لي، طبع ليفرا  

ذ  خىلىل  أبىلىلك  ىلىلن بنىلىل  ، م  ىلىلن ظهىلىلنيأيم وإ: للعلىلىلامء يف تلو ىلىلل قىلىلني  اهلل  ىلىلم وجىلىلل

لىلل  نيلىلني   نيلىلحم  ىلا » :وستل محىلي  بىلن سىللآة  ىلن قنيلىلآل . يف التآهيحم ذأ تهم

ويني نحىلني  ىلي   حم  ليهم  ن  ص ب ،بينهمي ا  نحمني حيث  خ  العه :فقي « الفطرة

وقىلحم   حييىلحم  نىلآل  قني  بآل وحينىلي   حيني  بن حنبل  وقحم لي،  مححم. تقحمم  ن قني  إسحي 

) ححم لتب ابن  بحم  التآهيحمالعلامء  يل األثر ا.ثيأ ال ييحمة ألقنياهلم يف تقصيني  ن 

خ   وإذ :  م وجلي  يل البحما فآنكرو، ملي قيلآل العلامء يف تلو ل قني  اهلل و  ّ الرب(  

                                                 
 . املطبعة العلمي ة، حلب.115: 4( معامل السنن للخطايب (1



 (29) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

و ىلي   ييمقط قبىلل خلقىلآل إّ ىل  ي  خ  اهلل  ن ، م وذأ تآل شيتي   :قيلنيا  أبك  ن بن  ، م

 ايىل..(1) ستيرج قط  ن ذأ ة ، م  ونآل خميطباو ي    هي ميف بطني،   خلقهم قط إالّ 

 يف الفتح  هـ(852)قال ابن حجر العسقالني 

  امل نكىلة خملنيقىلني، ويىلم  أواح قىلحم وقىلع االتفىلي   ىلا  ،ّ قي  اإل يم ابن حزر: 

وقىلحم تقىلحمم   خملنيقة وا نني  املزنحمة ال تكني، إالّ « ...األأواح جنني  جمنحمة» :وححم ث

 .(2)حآل يف لتيب األ بي ا احلحم ث ورش

  املهّآىلة  فهىليك النصىلنيص الصىلحيحة اي ا  ي تسنّى ملي ،ثر  خمترصىلني  ىلن األقىلني

 الرصحية الفصيحة يف لّل  ي ذلر ،نفي .. 

  

                                                 
 . دار الكتب العلمية، بريوت107: 3( االستذكار )ت: سامل عطا ( (1
 . دار املعرفة، بريوت.444: 13( فتح الباري (2



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........30)

 

 الذر، وبيٌص من نورإنسان يف لكّل 

 حديث أبي هريرة

  ثنىلي برشىل بىلن  نيسىلى العىلحم  مح ىليذ ب بن ححمثني  قي : يىل(405)احليلم خرج 

ب بن  بحم العم م  قيال: ثني  بنينعيم  ثنىلي ي ىليم بىلن سىلعحم   ىلن   ىلحم بىلن األسحم   و 

ملىلي خلىلق » سلم   ن  يب صيلح   ن  يب ير رة أيض اهلل  نآل  قىلي : قىلي  أسىلني  اهلل: 

 ىلنيم القيي ىلة    ثىلي  إىل  خيلقهىلي اهلل ، م  سح ظهر   فسقط  ن ظهر  لىلّل نسىلآة يىلني

  ثّم  رضهم  ا ، م  فقىلي   ن ننيأ وبيصي  إنسي،  نهم  جعل بن  ين  لّل  ال أ  ثمّ 

 .(1)... ، م:  ن يؤالء  ي أب؟!. قي : يؤالء ذأ تك

 قي  احليلم: ي ا صحيح  ا رشط  سلم  ووافقآل ال يب .

نعىليم  بىلآل  قي : ححمثني  بحم بن محيحم  قىلي : حىلحمثني  بىلني يىلىل(279)و خرجآل الرت   

 .(2)  ثلآل  وقي : ي ا ححم ث حسن صحيح

ي لقنيلىلآل:  شىلبيحي   حقيقىلة يف  ىليا الىل أبنىل  ، م وجىلني  واحلحم ث نم   ىلح يف 

وال  آكن افرتام املزىلي  يف يىل ا إط قىلي   لىلام  ّ،    بر ق وملعي،   «وبيصي   ن ننيأ»

النيبيم الننيأ  ال  ت نم إالّ  ع خلقهم ال بح ي إذ األأواح جمّر ة بإرىليا العلىلامء  

   .واملزّر   نم   ن    قيلب ننيأ   و طين 

  

                                                 
 .العلمية، بريوت.3257، رقم: 354: 2رك احلاكم )ت: مصطفى عبد القادر( ( مستد(1
 . دار الغرب اإلسالمي بريوت.3076، رقم: 117: 5)بشار عواد( ( سنن الرتمذي(2



 (31) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 عباس حديث ابن

 لر ىلب نيقنيفي  بعحّمة طر ي  نهي قنيلآل: حىلحمثني  بىلني  يىل(310)الطربّ  اإل يم  خرج 

قي : ححمثني ابن  لية   ن رش ك   ن  طىليء   (1) )وآحم بن الع ء اهلآحماخ  ثقة خ م(

 سىلح اهلل ظهىلر ، م  فيسىلتيرج  نىلآل لىلّل » ن سعيحم بن جبري   ن ابىلن  بىليس قىلي : 

 «. نيم القيي ةإىل  خيلقهي نسآة يني

 . (2) قي  اإل يم  مححم وآحم شيلر: إسني   صحيح

وآحم الطنيل )ابن نيمك  ثقىلة و خرجآل الطرب  يف تفسري  قي : ححمثن   مححم بن 

)التآيآىل   ثقىلة خ م( قىلي : حىلحمثني جر ىلر بىلن  صحمو ( قي : ححمثني احلسن بىلن وآىلحم

)البرصىلىل  ثقىلىلة م(   ىلىلن سىلىلعيحم بىلىلن  حىلىلي م)األ     ثقىلىلة خ م(   ىلىلن للثىلىلنيم بىلىلن جىلىلرب

 .(3) ثلآلري)الفقيآل ال هيحم  ثقة خ م(   ن ابن  بيس  جب

 .قلت: إسني   صحيح

و ن طر ق ،خر  خرج الطرب  قي : ححمثني ابن وليع قي : ححمثني  يب   ن أبيعة 

 .(4)بن للثنيم بن جرب  بآل قر ب  نآل

ثقة فيآل لن. وقحم  قلت: إسني   حسن  أجيلآل ثقي  سنيى سفيي، بن وليع  ويني

 ثقة.. ويني ق تنيبع بيعقنيب الحموأ

  

                                                 
 ( الذي بني القوسني، هنا ويف بقي ة الكتاب، من ا ملزيد التوضيح .(1
 . الرسالة، بريوت.15346، رقم: 228: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (2
 . الرسالة، بريوت.15338، رقم: 222: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (3
 . الرسالة، بريوت.15350، رقم: 229: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (4



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........32)

 

 اهلل تعاىل كّلم أهل الذر ُقُباًل، يف عرفة، وكّلموه 

 حديث ابن عّباس 

قىلي :  خربنىلي  بىلحم  -واللفىلا للحىليلم -و خرج الطرب    ضىلي  واحلىليلم و محىلحم 

)العيبحم ثقىلة  ىلتقن(  ثنىلي  وآحم الصينغالصآحم بن  ب بن  كرم  ببغحما   ثني جعفر بن 

احلسن  لام يف  سنحم  مححم والطرب (  ثنىلي جر ىلر  )الصحيح احلسن بن وآحم املرو  

)بن جرب البرص   ثقة صىلحمو   م(   )األ    ثقة خ م(   ن للثنيم بن جرب بن حي م

  ن النب  قي :   س)الفقيآل ال هيحم  ثقة خ م(   ن ابن  بي  ن سعيحم بن جبري

ّ ىلة   فىللخرج  ىلن صىللبآل لىلّل ذأبعرفىلة  خ  اهلل امليثي   ن ظهر ، م بنعام،   عن »

ىلَك  َ َخَ   َوإِذْ ُقُب    وقي : لّلآهم ذأ يي  فنثريم بن  حم آل ليل أ  ثّم   ،َ مَ  َبنىِل  ِ ىلن َأبك

َ ىلَتُهمْ  ُظُهىلنيِأِيمْ  ِ ن ُكمْ  َ َلْسىلُت  َ نُفِسىلِهمْ  َ ىلَا  َوَ ْشىلَهحَمُيمْ  ُذأِّ  َ ، َشىلِهحْمَني َبىلَا  َقىليُلنياْ  بىِلَربِّ

 .(1) َغيفِلِنَ  َيَ ا َ نْ  يُلنَ  إَِني اْلِقَييَ ةِ  َ نْيمَ  َتُقنيُلنياْ 

حىلحم ث صىلىلحيح اإلسىلني  وا خيرجىلىلي   : يىلىل ايىلىل(405النيسىلىليبنيأ ) قىلي  احلىليلم

 .(2)وقي  ال يب : صحيح

قي : ححمثني حسن بىلن وآىلحم  حىلحمثني يف  سنحم   يىل(241)بن حنبل و خرجآل  مححم 

 جر ر  عن  ابن حي م بآل  ثلآل. 

يين غىلري للثىلنيم فآىلن األأنىلؤوط: أجيلىلآل ثقىلي  أجىلي  ال ىلوققآل شىلعيب قي  

 .(1)أجي   سلم

                                                 
 .173-172( سورة األعراف: (1
 . العلمية، بريوت.4000، رقم: 593: 2)ت: مصطفى عبد القادر عطا(  ( مستدرك احلاكم(2



 (33) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 .(2)ا   مححم وأجيلآل أجي  الصحيح: أويىل(807)وقي  اهليثآ 

إلرىليا ي ل النبىل إىل  قلت: ال  نيفية بن املنيقنيف  ا ابن  بيس  ىلع املرفىلنيا

 .لثقة حّزة  قبنيلةا  ي ة  ا  ّ، 

 ىلا   غآضني فيتعّن للآنيقنيف حكم املرفنياي الستحيلة اط ا ابىلن  ّبىليس ولني

  عصنيم.وح  وي   األرساأ بغري 

ت ىلبيآل..ي فيلىل ّأ « ليلىل أ»    قيبلة  و، حزيب. و:« لّلآهم ُقُب   :»وقنيلآل 

  وإّ ىلي الغبىليأ املتطىلي ر الىل   ال إالّ بيفىليء إّ ي صغيأ النآل ال   ال  كي   رىفيام بّيني 

  ىلبح   ويىلنيخلقهىلم الإىل  الت بيآل بيلىل أ  إشىليأةوُ رى إالّ بلشعة ال آس الرقيقة  

 .ي ا يف التنبيهي إىل  وقحم  رشني يّ   تعرس أؤ تآلي  جسم

ححمثني  آرا، بىلن  نيسىلى )بىلن : يف تفسري  قي    هحم لآل   ضي   ي  خرجآل الطرب 

قي : ححمثني  بىلحم الىلنياأ  )بىلن سىلعيحم بىلن ذلىلنيا،   حيي، الليث  القما   الصفيأ  ثقة(

سىلللت سىلعيحم بىلن جبىلري  ىلن بىلن جىلرب قىلي :  قي : ححمثني للثىلنيم  ححم األنآة األ  م(

قىلي : سىلللت  نهىلي ابىلن  وإذ  خ  أبىلك  ىلن بنىل  ، م  ىلن ظهىلنيأيم ذأ ىلتهمقنيلآل: 

 نيم القيي ىلة إىل  خيلقهي  سح أبك ظهر ، م  فيرجت لل نسآة يني»   بيس  فقي :

 لست بىلربكم م فلخ   نياثيقهم  و شهحميم  ا  نفسه - و شيأ بيحم  -ي   بنعام، 

 .(3) قيلنيا با

    صحيح. قلت: إسني

                                                                                                                        
 . الرسالة، بريوت.2455، رقم: 267: 4( مسند أمحد)ت: شعيب األرنؤوط( (1
 . مكتبة القدسي القاهرة. 11020، رقم: 25: 7( جممع الزوائد)ت: حسام القدسي( (2
 . الرسالة، بريوت.15339، رقم: 223: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (3



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........34)

 

)بىلن إبىلراييم العبىلحم   وليىلع و عقىلنيبححمثني ابن  :قي يىل( 310)  خرج الطرب و

 الحموأق  ثقة خ م( قيال ححمثني ابن  لية )إسام يل بن إبراييم  إ يم حىليفا ثقىلة  خ م(

قي : ححمثني للثنيم بن جرب)ثقة م(  ن سعيحم بن جبري)ثقة إ يم خ م(   ن ابن  بيس  

ن  ، م  ن ظهىلنيأيم ذأ ىلتهم و شىلهحميم  ىلا  نفسىلهم وإذ  خ  أبك  ن بيف قنيلآل: 

 ؟!. لست بربكم قيلنيا با شهحمني

 ىلنيم القيي ىلة إىل  خيلقهىلي  سىلح أبىلك ظهىلر ، م  فيرجىلت لىلل نسىلآة يىلني» :قي 

فىلا الل  لست بربكم قيلنيا با شىلهحمني  يثيقهمو خ   بنعام، ي ا ال   وأاء  رفة 

 . (1)حلحم ث  عقنيب

  يين.إسني   صحيح  ا رشط ال :قلت

وي   األخبيأ  وينيك غرييي ستليت   حية فيام قلني   ن وجني يم احلقيق  قبل 

   ىلي  ىلحماخل ذلىلك  ىلن  ىليا املثىلي   و عنى  خ  امليثىلي   ىلنهم يف  رفىلي   خلق الحمنيي

  .فللبيت وجني   ثيي قبل خلق الحمنيي

 ىلي  طلقنىلي  ليىلآل إىل  لكىلن ن ىلري فقىلط..  وستليت النصىلنيص الصىلحيحة يف  ذلىلك

لكنّهىلي ذا  النيقىلت   .ي فيلعنياا وإ، تسلسلت يف الرتبة حسب رشفهي.خل العنيااتحما

 .. تحماخلة

لىلي،  سىلآع و ىلرى  ىل اب جبىليبرة قىلر ش بعىلحم  فآن ذلك  ي تنياتر  ّ، النبّ  

 .. نّي بانحز عرلة بحمأ  نحم قليب بحمأ  غي ة األ ر ا، ي ا العيا الرب خ  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.15340، رقم: 224: 13)ت: أمحد حممد شاكر ( ( تفسري الطربي (1



 (35) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

ويىل  جنّىلة  «ة  ن أ يم ا نة ي بن قرب  و نرب  أوض»: و ن ذلك قنيلآل 

لكنّهي وزنيبة  ني بسىلبب خّسىلة  ىليا الىلحمنيي    تحماخلة  ع  يملني الحمنيني    ا احلقيقة

 .فيأتقب  .  وسيليت بعض البسط.قييسي  بعيا ا نّة والرب خ

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........36)

 

 حديث هبوط آدم يف اهلند ختليط!!.

 خربني  طيء وقي : ححمثني  آرا، بن  يينة قي :  ححمثني  آر : خرج الطرب  قي 

 يبطىلآل  بن السينب   ن سعيحم بن جبري   ن ابن  بىليس قىلي :  و   ىلي  يىلبط اهلل ، م 

 ، تقىلنيم إىل  بيأنهىلي نسىلآة يىلني بحميني   أم بيهلنحم  فآسح اهلل ظهر   فلخرج  نآل لّل 

و شىلهحميم  ىلا  نفسىلهم  لسىلت بىلربكم قىليلنيا بىلا  ليهم امليثىلي : السي ة  ثّم  خ  

 .(1)ي  ن ي ا غيفلنيي ة إّني لنّ شهحمني  ، تقنيلنيا  نيم الق

وإ، وّثىلق  لكىلن  ف  إسني    طيء بىلن السىلينب الثقفىل   ويىلنيي ا  نكري ف: تقل

ختلىليط  شىلييحم ونكىليأة ي ا احلحم ث ل  وذ  و ىلي فيىلآل  ىلن   و خرآبذلروا  ّنآل اختلط 

بىلل قبىلل خلىلق السىلاموا    ا ذلكي رضوأة  ّ،  نيم ال أ قبل خلق اهلنحم والصىلن..ي

الىلىلحمنيي وقىلىلحم  ىضىلىل صىلىلحيحي   ّنىلىلآل قبىلىلل خلىلىلق  يف ييتتىلىليهام الرتابيتىلىلن..يواألأضىلىلن  

 األجسي . و

  وإ،   وال  لتفىلت إليىلآلواملييلفة  طيء حي  ال  وذبآل المبحمة: ال حيت  بام  نفر  

  وأبىلام يىلني وآىلني   ىلا  ىلي  طلقنىلي لي، ثقة فيام  حما ذلك  و ا ي ا نقي   يل السىلنّة

 .ة ليآل تحماخل العنياا  فينظر ايفيمت

  ومّي   هحم لكىلني، اهلل سىلبحينآل وتعىليىل  ىلي ن  يىلل الىل أ و ىلي نني    و، حزىليب

 ..فهيلآل  ححم ث ،خر  ن احلرب ابن  بيس 

                                                 
 ، الرسالة، بريوت.15342، رقم: 225: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ((1



 (37) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 !!اهلل نبحانه عاين أهل الذر وعاينوه

 خربني وآحم بىلن إبىلراييم بىلن يىل( يف النيسيط قي : 468النياححم  ) خرج اإل يم 

ني  بني بكر وآحم بن جعفر بن اهليىلثم    )وحم    هنيأ صحيح الساما( وآحم بن حييى

  نىلي احلسىلن بىلن )ثقة  ىليأف بيحلىلحم ث(  ني جعفر بن وآحم بىلن شىليلر)ثقة( األنبيأ 

  )ثقىلة م(   و ن للثنيم بىلن جىلربالضب   ثقة خ م()  ني جر ر)ثقة خ م( وآحم املرو  

 خ  اهلل  ىلم وجىلل امليثىلي   ىلن ظهىلر » ن سعيحم بن جبري   ن ابن  بيس   ن النب : 

آهم للّ  فنثريي بن  حم آل  ثمّ   ذأ ة ذأ يي بنعام،  عن   رفة  فلخرج  ن صلبآل لّل  ، م

 .(1)... لست بربكم قيلنيا: با : سبحينآل   فقي  عي نة      بُ قُ 

قلت: إسني   صحيح وال  قل  ن احلسن  وقحم  ىض  ي   هحم لآل  ن ابن  ّبىليس 

 .مّي يني صحيح اإلسني  صحمأ العننيا، السيبق  

الصحيحة   ّ، املعي نة يني ي   يف الفصل الثيخ يف  خبيأ  يل البيت  وسيليت

 .ف  ت يل  ال  عي نة برص و،لة   عي نة قلب وانك يف

ي فيألشبيح لام  وضحني  لثر  ن ل ال أ  شبيح  وليسنيا جمر   أواحونؤّلحم  ّ،  ي

ثيليتهىلي  ىلحمم  رة  وي : األأواح الت  أّلبت  ليهي  بحما،   ثيلّيىلة  ىلن طىلن  و عنىلى  

طىلىلرّو الفنىلىليء  ليهىلىلي  و ّنىلىلي لظىلىلّل األشىلىلييء  لىلىليس هلىلىلي و ،  و  بعىلىلي  تعرفهىلىلي قىلىلنيانن 

  حمّ   ا ي ا.. الحمنيي..!!

  

                                                 
 .  372، رقم: 425: 2الوسيط يف تفسري القرآن )ت: عبد الغين اجلمل( (1) 
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 خلقهم اهلل نبحانه أرواحًا ثّم صّورهم أشباحًا

 حديث أبي بن كعب 

)ثقىلة   ىلريبيف الكنى قىلي : حىلحمثني حييىلى بىلن حبيىلب بىلن  يىلىل(310)  خرج الحمواليب

خ م(  قىلي : حىلحمثن  )بن طرخي، التيآ  ثقة  ححمثني  عتآر بن سليام، صحمو (  قي :

)البكىلر   ثقىلة صىلحمو (   ىلن  سليام، بن طرخي، ثقة خ م(   ن الربيع بن  نس)  يب

يف قىلني  اهلل )أفيع بن  هرا، الر يح   ثقة خ م(   ىلن  يب بىلن لعىلب   أفيع  يب العيلية

َك  َ َخَ   َوإِذْ تعيىل:  َ ىلَتُهمْ  ُظُهىلنيِأِيمْ  ِ ىلن ،َ مَ  َبنىِل  ِ ىلن َأبك  َ نُفِسىلِهمْ  َ ىلَا  َوَ ْشىلَهحَمُيمْ  ُذأِّ

ُكمْ  َ َلْسُت   .(1) َغيفِلِنَ  َيَ ا َ نْ  ُلنَي إَِني اْلِقَييَ ةِ  َ نْيمَ  َتُقنيُلنياْ  َ ، َشِهحْمَني َبَا  َقيُلنياْ  بَِربِّ

 ىلنيم  إىل لىلينن لآل  ني ت  ريعي ي  ي يىلني بن لعب أضنيا، اهلل  ليآل: رعهمقي   يّب 

  فتكّلآنيا  و خىل   لىليهم العهىلحم واستنطقهم  صنّيأيم  ثّم  أواحي  فزعلهم القيي ة  

 .(2)وامليثي   و شهحميم  ا  نفسهم   لست بربكم؟!. قيلنيا: با

جعفر وآىلحم بىلن  ىلب ال ىليبيخ  وقحم  خرجآل  احليلم النيسيبنيأ  قي :  خربني  بني

جعفر  يسى بىلن  هلل بن  نيسى  ثني  بنيبيلكنيفة  ثني  مححم بن حي م الغفيأ   ثني  بيحم ا

  بحم اهلل بن  ييي،   ن الربيع بن  نس  بآل  طني   نآل. 

 .(3): صحيح اإلسني   وقي  ال يب : صحيحاحليلم قي 

أواتىلآل بثقىلي  ،خىلر ن  ىلن طىلر   قلت: ال شك يف صحة إسني  ي فلقحم تنيبع جّل 

  ة..ي  لني نعرم لبعضهي حسب احليج خرى  ال  سعني البسط فيهي ا.،

                                                 
 .173 -172سورة األعراف:(1) 
 .دار ابن حزم، بريوت.1222، رقم: 697: 2ت: أبو قتيبة( ) ( الكىن واألمساء للدواليب(2
 .العلمية، بريوت.3255، رقم: 353: 2( مستدرك احلاكم )ت: مصطفى عبد القادر( (3



 (39) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

فزعلهىلىلم  أواحىلىلي   ثىلىلّم صىلىلنّيأيم  »أضىلىلنيا، اهلل  ليىلىلآل: بىلىلن لعىلىلب وقىلىلني   يب 

 «.واستنطقهم  فتكّلآنيا  و خ   ليهم العهحم وامليثي 

  ح   ّ، اهلل تعىليىل خلىلق األأواح  وال   ثىلّم صىلنيأيي ثينيىلي ي    أّلىلب لىل أواح 

ك اسىلتنطقهي  بحماني   ثيلّيىلة  فصىليأ   شىلبيحي ي لصىلنيأ األشىلييء يف املىلر،ة  ثىلّم بعىلحم ذلىل

 سبحينآل ولّلآهي.

 الزبدة: 

 شىلبيحي   وسىليليت يىل ا  أواحي   ثّم صىلنّيأيم احلحم ث نّم يف  ّ،  يل ال أ ليننيا 

  هحم الفصيحة..ي  نتهى  احة وكّل يف الفصل ال حق ب  ن  يل بيت النبنّية 

ُقْلنَىلىلي لِْلَآَ نَِكىلىلِة َوَلَقىلىلحْم َخَلْقنَىلىليُلْم ُثىلىلَم َصىلىلنَيْأَنيُلْم ُثىلىلَم سىلىلبحينآل وتعىلىليىل: لىلىل لك قنيلىلىلآل 

 .(1) اْسُزحُموا

صىلنيأنيلم  ىلنيم  خلقنيلم يف ظهر ، م  ثىلمّ  :يىل(: قي  جمييحم489السآعيخ )قي  

فإ، قي  قينىلل: األ ىلر بسىلزني  امل نكىلة . قي  السآعيخ: امليثي   حن  خرجهم ليل أ

 قيىلب ذلىلر ايفلىلق  قلنىلي للآ نكىلة ثىلمّ  عنىلى قنيلىلآل: لي، قبىلل خلىلق بنىل  ، م  فىلام 

 !.والتصني ر؟

 . (2) ، م   ستقيم الك مإىل  وا نياب:  ا قني  جمييحم  وقني   ن  فآل

ثىلىلىلم  عنىلىلىل  األأواح   ولقىلىلىلحم خلقنىلىلىليلميىلىلىلىل(: 507ا ىلىلىلني   )وقىلىلىلي  ابىلىلىلن 

 .(3) «املعتآحم» عن  األجسي   حكي  القييض  بني  عا يف  صنيأنيلم

                                                 
 . دار الوطن، الرايض.167: 2تفسري السمعاين )ت: ايسر إبراهيم(: (1)  
 .11سورة األعراف: (2)  
 . الكتاب العريب، بريوت.104: 2 )عبد الرزاق املهدي( تفسري ابن اجلوزي(3)  
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ي األأواح   ىليا الىل أ واألشىلبيح  وقبلهىل -  ىلن  يىلل السىلنّة -و زب مىّلن  نكىلر 

يف  وحيىلىليهلم َخَلْقنَىلىليُلْم ُثىلىلَم َصىلىلنَيْأَنيُلمْ تفسىلىلري: ولىلىل ا تكّلفهىلىلم القبىلىليح جىلىلحّما  يف 

  .. صي أيم املعتآحمة  نم  يّب بن لعب الصحيح الرص ح ال     هحم لآل



 (41) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 حديث ابن عّباس

بىلن ) بىلن وآىلحم الىلنيأا   محىلحميىل(  ىلي 395 نحمة ) خرجآل اإل يم السن  الكبري ابن 

   ىلن بىلن  نيسىلف السىللآ   ثقىلة حىليفا()   ثنىلي وآىلحم بىلن إسىلام يلقة( بحم ايفيلق  ث

   ىلن ثقىلة خ م(   بىلحم امللىلك)    ىلن ابىلن جىلر  املصييص ثقىلة خ م() حزيج بن وآحم

 جبىلري   ن سعيحم بىلن بن  ينيء املك   ثقة صحمو  غري  طعني، فيآل() المبري بن  نيسى

اهلل رضب  نكبىلآل  إ،ّ »قىلي : ابن  بىليس     ن()املفرس الكبري ال هيحم  ثقة بإريا  خ م

يىلؤالء : »سىلبحينآل ة بيضيء نقية فقي لزنّ نفس خملنيقة ل األ آن فيرجت لّل )=، م( 

يأ سىلني اء  فقىلي : نسآة خملنيقة للنّىل رضب  نكبآل األ رس فيرجت لّل  ثمّ «  يل ا نة

 خىلىل   لىلىليهم  هىلىلني يم  ىلىلا اإل ىلىلام،  واملعرفىلىلة لىلىلآل  وأل ىلىلر    ثىلىلمّ « يأيىلىلؤالء  يىلىلل النّىلىل»

قنيا و رفىلىلنيا وصىلىلحّم   فلشىلىلهحميم  ىلىلا  نفسىلىلهم  هىلىلم ر  بنىلىل  ، م للّ والتصىلىلحم ق بىلىلآل وبىلىلل

 وا. و قرّ 

قي  جمييىلحم  ىلن ابىلن   آل  خرجهم  ا لفآل   ثي  ايفر  وبلغن   نّ قي  ابن  نحمة: 

 ىلىلي  بىلىلي    جيبىلىلنيا اهلل  واإلجيبىلىلة »اهلل جىلىلل و ىلىلم ملىلىلي  خىلىلرجهم قىلىلي :   بىلىليس قىلىلي : إ،ّ 

يف  هم لبيك  فل طيهىلي إبىلراييم فقيلنيا:  طعنيك اللهم  طعنيك  لبيك الل« الطي ة 

حىلن خلقىلآل. قىلي  ابىلن  بىليس:  املنيسك لبيك اللهم لبيك قي : ورضب  تن ، م 

آهىلم ثىلم   ىلي يم يف صىللبآل  فلىليس خلق ، م ثم  خرج ذأ تآل  ن ظهر   ثل الىل أ فكلّ 

 ىلنيم القيي ىلة  ويىل  إىل  خملني  خلق ويني لىلينن م وقي  أيب اهلل  ولّل قحم تكلّ   ححم إالّ 

بىلن لعىلب  ىلن أوا ىلة  خىلرى:  ت  فطر النيس  ليهىلي. قىلي  ابىلن  بىليس  و يبالفطرة ال

 .(1) استنطقهم فنطقنيا

                                                 
 . املكتبة األثري ة، ابكستان 10: 33الرد على اجلهمي ة ) حتقيق: علي الفقيهي(: (1) 
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ر   ا.،  ىلسنسىلإسني   حسن صىلحيح  وقىلحم تنيبىلع أواتىلآل  ىلن وجىلآل ،خىلر   :قلت

مىّلي  ىللبى  «آهم ثم   ي يم يف صلبآلفكلّ »واحلحم ث نم  ظيير يف  ي نحن فيآلي فقنيلآل: 

 .املزي .

 نعيد متابعة ملا رواه الزبري عن

  بآكة  ثنىلي وآىلحم ا.    ثقة()  خربني  سلم بن الفضل خرجهي ابن  نحمة قي : 

 األشعر  بني ب    ثني عبا )إ يم حيفا ثقة بصري بيحلحم ث( البن  ثام، بن إبراييم 

   ىلن جعفر بن إ يس ثقة خ م()   ثني  بني برش) ر اس بن وآحم   قبني  يف املتيبعي (

 .(2)قر ب  نآل    ن سعيحم بن جبري   ن ابن  بيس (1) م( بن  تيبة الكنحم   خ) احلكم

قلت: احلحم ث صحيح  وي ا اإلسني  قنيّ   عترب..ي سقني  شييحما  ملي أوا  المبري 

  ن سعيحم بن جبري.

لقىلني   يأسىلني  اهلل إىل  واحلحم ث ليس بآنيقنيف  ا ابن  ّبيس  بل  رفىلنيا

. وصىلنيأ برسىلني  اهلل وّآىلحم  قىلي  اهلل. وتبيىلي، القىلر،، :ابن  بىليس يف تفسىلري ا. ىلة

   هحم للرفع  ي  ىض و ليت..

  

                                                 
 وال تتومهن  أنه احلكم بن عبد امللك الضعيف؛ ألنه ال يروي عن سعيد وليس من تالمذته.  (1) 
 بة األثري ة، ابكستان . املكت10: 33الرد على اجلهمي ة ) حتقيق: علي الفقيهي(: (2) 



 (43) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 يف الذر حديث آدم وداود 

 ىلن    ىلن  ىلب بىلن   ىلحم  حىلحمثني محىلي   حىلحمثني أوح : خرجآل  مححم بن حنبل قي  

 ن ابن  بيس قي : ملي نملت ، ة الحم ن قي : قي  أسىلني  اهلل صىلا   بن  هرا،  نيسف

اهلل ملىلي خلىلق ، م  إ،ّ  يقيهلىلي ثىل    ىلرا    و   ن جححم ، م  إ،ّ » :اهلل  ليآل وسلم

  ىلنيم القيي ىلة  فزعىللإىل   ليآل الص ة والس م  سح ظهر   فلخرج  نآل  ىلي يىلني ذاأئ

قىلي : يىل ا  !. ميىلر  فقىلي     أب     بنىل  يىل ا؟  عرضهم  ليآل  فر ى فيهم أجىل   

قي :    أب     يف  آر    قي : ستني، سنة  !.ابنك  او   قي :    أب  لم  آر ؟

 ، تم حم   نت  ن  آرك  فكي،  آر ، م  لف  يم  فنييب لآل  ىلن  آىلر   ي : ال  إالّ ق

، م    و شىلهحم  ليىلآل امل نكىلة  فلىلام حأىل  فكتب اهلل  م وجل  ليآل لتيبي   أبعن  ي ي  

  آل ا حيأىل  جىلب  قىلحم بقىلى  ىلن  آىلر: إنّ ، م    تتآل امل نكة لتقبض أوحآل  فقي 

  هي البنك  او   قي :  ي فعلت وال ويبت لآل شيتي  ك قحم ويبتفقيلنيا: إنّ  . أبعني، سنة

 «.و بر  اهلل  م وجل  ليآل الكتيب  فلقيم  ليآل امل نكة

 . (1)إسني   صحيح  :قي  اإل يم  مححم وآحم شيلر

 خربني  بني  بحم اهلل وآحم بن  بحم اهلل المايىلحم  ثنىلي  محىلحم بىلن  :و خرجآل احليلم قي 

حم   ن   حم بن  سىللم   ىلن  يب صىليلح   ىلن  يب  هرا،  ثني  بني نعيم  ثني ي يم بن سع

  . ن النب   ثلآل ير رة

 . (2): صحيح اإلسني قي  احليلم

                                                 
 . دار احلديث القاهرة.3519، رقم: 470: 3( مسند أمحد )ت: أمحد حممد شاكر( (1
 . العلمية، بريوت.4132. رقم: 640: 2( مستدرك احلاكم )ت: مصطفى عبد القادر( (2
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فىلر ى فىليهم » :قلت: ويني نىلّم يف  ىليا الىل أ حقيقىلة ال جمىلي ا ي لقىلني  النبىل  

  ي يني نم يف املطلنيب.وغري ذلك مّ   « مير أج   

 بن العاص بن عمروعبد اهلل ديث ح

حىلحمثني  ني ابن ب ىليأ قىلي : حىلحمثني حييىلى بىلن سىلعيحم قىلي : خرج الطرب  قي : ححمث

َوإِْذ َ َخَ  َأبكَك ِ ن سفيي،   ن  نصنيأ   ن جمييحم   ن  بحم اهلل بن  آرو  يف قنيلآل: 

َ َتُهمْ   «.خ يم لام  لخ  امل ط  ن الر س »قي : َبنِ  ،َ َم ِ ن ُظُهنيِأِيْم ُذأِّ

يال: ححمثني جر ر   ىلن  نصىلنيأ و خرجآل   ضي  قي : ححمثني ابن وليع وابن محيحم ق

 بآل  ثلآل.

 .(1) قي  اإل يم  مححم وآحم شيلر:  ثرا،  نيقنيفي، صحيحي،

وخلىلق األشىلبيح قبىلل خلىلق  يف الىل أي،  ومهىلي ظىلييرا، قلت: إسني امهي صىلحيح

 الحمنيي.

 

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.15356، رقم: 233: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (1



 (45) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 األرواح قبل األجسادالنّص على خلق 

را    وثقىلآل محيىلحم )وآىلحم بىلن محيىلحم الىلقي : ححمثني ابن   يف تفسري   خرج الطرب 

: حىلحمثني  نيسىلى بىلن قىلي   )ثقىلة( قي : ححمثني حييى بن واضح ري ة وضعفآل ،خرو،(

)الرب   وثقآل ري ة وضعفآل ،خرو،(   ن وآحم بن لعىلب القرظ )ثقىلة خ م(   بيحمة

 قىلَر  األأواح » :قىلي   وإذ  خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهىلنيأيم ذأ ىلتهميف قنيلآل: 

لق  جسي يي  .(1) «قبَل  ، خُتْ

  .(2) نيسى  بآل  ثلآل وليع )إ يم ثقة خ م(   نابن  يب شيبة  ن اإل يم جآل و خر

صىللنيا  )ن  يىلل البيىلت  ىل قني : إسني   حسن. وقحم وأ   ن طرقني الصحيحة 

  وسيليت. ّ، الفرتة  لفي  يم  (اهلل  ليهم

  واملقصني  بىلإقراأ األأواح قبىلل األجسىلي      األشىلبيح قبىلل األجسىلي  الحمنينيّ ىلة

رضوأة  ّ، األشىلبيح ال جسىلحم هلىلي وال  ي نهي بيألأواح للآقيبلة  ع األجسي  وإّنام  رّب 

 لصىلق ،ء بىليألأواح    و ، وال  بعي  تعرفهي قنيانن الحمنيي  وإّنىلام يىل   بىلحما،  ثيليىلة

 ..فيام  وضحني وسيليت  م حم  نآل

جنىلني   حاألأوا»وننبآل  ّ، النم ال  قترص  ا ي ا  فهنيك  ي   هحم لآل لححم ث: 

 . .وسيليت رس   قر بي   .«جمنحمة

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.15376، رقم: 244: 13لطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( ( تفسري ا(1
 . الرشد الرايض.35928. رقم: 265: 7)ت: كمال احلوت(  ( مصنف ابن أيب شيبة(2
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 صلب آدمإىل  أشباح الذر تعاىلرجاعه إ

)ثقىلة إ ىليم صىلحمو   اململىل  خربني  بني  لر ي بن  يب إسحي   خرج البيهق  قي : 

  حىلحمثني  ىلثام، بىلن إ ىليم صىلحمو   سىلنحم   ىلن()    خربني  بني احلسىلن الطرانفىل  تقن(

)ا هنىل  ثقىلة  حسىلن  يلح  ححمثني  بحم اهلل بىلن صىلاإل يم الكبري الثقة الحماأ  () سعيحم

  )احلأ   ثقة احت  بآل  سلم(    ن  عيو ة بن صيلحاحلحم ث  احت  بآل البييأ (

   ن ابن  بىليس  يف )اهليشآ   ثقة صحمو  حسن احلحم ث  م(  ن  ب بن  يب طلحة

َ َتُهمْ  قنيلآل:   ؟!!.َوإِْذ َ َخَ  َأبكَك ِ ْن َبنِ  ،َ َم ِ ْن ُظُهنيِأِيْم ُذأِّ

   خرج ذأ تآل  ن صلبآل  ثل ال أ ثمّ   اهلل  م وجل خلق ، م إ،ّ : »ّبيسابن   قي 

 ىلن  خىل     ي يم يف صلبآل حتى  نيلحم لىلّل  قيلنيا: اهلل أبني  ثمّ  !.فقي  هلم:  ن أبكم؟

  .(1)  ، تقنيم السي ةإىل  ال  ما  فيهم وال  نقم  نهم   يثيقآل

 ..قلت: إسني   حسن  صحيحي ولقحم تنيبع أواتآل

 قي : ححمثني ابن نآىلريصحمو   قبني ( )ححمثني ابن وليع طرب  قي : بام  خرجآل ال

وإذ  خىلىل  أبىلىلك  ىلىلن بنىلىل  ، م  ىلىلن  :البىلىلييب ثقىلىلة()  ىلىلن نأىلىل بىلىلن  ىلىلريب  ثقىلىلة خ م()

يىلم أ ّ   خرجهم  ن ظهر ، م حتى  خ   ليهم امليثي   ثمّ » قي :  ظهنيأيم ذأ تهم

  .إسني   قني ّ  :قلت .(2) «يف صلبآل

لكن أبام   كل ليف  آكن   ّ يم يف صلب ، م  شبيحي  ويني نّم  ّ، اهلل تعيىل أ

 ..سيلتيك البيي، ؟!ذلك

                                                 
 .العبيكان، الرايض.  68، رقم: 142القضاء والقدر للبيهقي )ت: حممد آل عامر(: (1) 
 . الرسالة، بريوت.15368، رقم: 236: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (2



 (47) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

قي : ححمثني ابن فضىليل وابىلن نآىلري   :قي   ا الظيير -  ضي   -و خرج الطرب  

: قىلي  وإذ  خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهنيأيم ذأ ىلي م ن  طيء:  ن  بحم امللك  

 .(1) يم يف صلبآل خرجهم  ن ظهر ، م حتى  خ   ليهم امليثي   ثم أ

 قلت إسني   عترب  واحلحم ث نمٌّ ظيير يف لني،  يل ال أ  شبيحي ..

 !!ليف استني بني صلب  بيني ، م  :إشكي 

 لّلهم يف صلبآل  ويم  ن الكثرة بآكي،؟!!.يحموا   ليف 

نظري الظ   وصنيأ األشييء يف املر،ة  ويىل    يرضوأة  ّنم  شبيح يجنيابآل بسيط

يىل  وإ، لينىلت وجىلني ا  حقيقّيىلة جمم  يل احلكآىلة واملعرفىلة  الصنيأ والظ   فيام 

ذا  النيقت  ليست ي  ب ء تتنيوهلي قىلنيانن األبعىلي  الحمنينيّ ىلةي إذ ليسىلت هلىلي لكنّهي 

 و ا، وال  بعىلىلي  جسىلىلآّية تعرفهىلىلي الىلىلحمنيي وقنيانينهىلىلي اهليلكىلىلة  وإّنىلىلام يىلىل  رسٌّ  ىلىلن  رساأ 

لىلام   ىلهحم فكّلنىلي  يلنيم بيلنيجحما،النياححم األححم سبحينآل وتعيىل   ا  ّ،  صل ي ا  ع

صىللنيا  اهلل )لنّي يف صلب  بيني ، م  ا احلقيقىلة  لىلي نن يف جينيتىلآل الطب احلحم ث  

 !!!.؟ف   ا   ل ستغراب إط قي   ي( ليآل

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.15367، رقم: 236: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (1
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 يوم الذر اهلل تعاىل عّين أهل اجلّنة والّنار

 حديث ابن عباس

حماخ  إ يم حيفا ثقىلة )وآحم بن الع ء اهلآ لر ب  بني خرج الطرب  قي : ححمثني 

)بىلن  بىلحم الىلرمحن التآيآىل  النه ىلب  وثقىلآل  محىلحم  قي : ححمثني حييى بىلن  يسىلى  خ م(

)اإل يم سليام، بن  هرا،  ثقىلة خ م(    ن األ آش  وغري  وضعفآل ابن  عن وغري (

وإذ  ن حبيب بن  يب ثيبت )اإل يم ثقة خ م(  ن سعيحم بن جبري   ىلن ابىلن  بىليس: 

 !!؟ ن ظهنيأيم ذأ تهم  خ  أبك  ن بن  ، م

ملي خلق اهلل ، م   خ  ذأ تآل  ن ظهىلر   ثىلل الىل أ  فقىلبض قبضىلتن  فقىلي  »قي : 

 .(1)«ألصحيب اليآن: ا خلنيا ا نة بس م  وقي  لآلخر ن: ا خلنيا النّيأ وال  بيي

ظهىلنيأ  البىلحمو  املنىلت   قني : إسني   حسن صىلحيح. وال  صىللح النيقىلنيف  ىلا 

  .فراجع  ن إقراأ  يل النيأ لريي  تقّية  ملي  ّر    يلتنييم ا رب

يف لتيبنىلي لكنينآل  ن املقيحم امليّصىلمي فسىليليت لام ال  صّح النيقنيف  ا اط قآلي 

بآنّىلآل ولطفىلآل وفضىللآل  -بآىلن  آحىلنييم اهلل تعىليىل ي ا  رشوط بيلبىلحماءي     ّ، البحماء 

 ىلىلىلن   ىلىلىلنيا، األشىلىلىلقييء  ليىلىلىلحمأجهم يف   ىلىلىلنيا، السىلىلىلعحماء   و، العكىلىلىلسي  - وأمحتىلىلىلآل

 تحيلتآل..ي   هحم ألصل العننيا،..الس

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.15344، رقم: 227: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (1



 (49) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 حديث عمر بن اخلطاب

قىلي :  سعيحم ا نيير  )ثقة حىليفا م( ي  خرجآل الطرب  قي : ححمثني إبراييم بن 

وسعحم بن  بحم احلآيحم بن جعفر   ن  يلىلك   )القيا ثقة خ م( ححمثني أوح بن  بي ة

حم الىلرمحن  ن  بحم احلآيىلحم بىلن  بىل )ا مأ  ثقة  خ م( بن  نس   ن   حم بن  يب  نيسة

 ،  آىلر بىلىلن  :)ثقىلة(  ىلن  سىلىللم بىلن  سىليأ ا هنىلىل   )ثقىلة خ م( بىلن   ىلحم بىلن ايفطىلىليب

  فقي   آر: وإذ  خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهنيأيمتل  ن ي   ا. ة: ايفطيب ُس 

ق ، م ثّم  سح  ا ظهر  بيآينآل  فيستيرج  نآل اهلل خل إ،ّ »سآعت أسني  اهلل  قني : 

ة  عآلىلىلني،. ثىلىلّم  سىلىلح ظهىلىلر  بعآىلىلل  يىلىلل ا نّىلىلذأ ىلة  فقىلىلي : خلقىلىلت يىلىلؤالء للزنىلىلة  و

فقىلي  «. فيستيرج  نآل ذأ ة  فقي : خلقت يؤالء للنّيأ  وبعآل  يىلل النىليأ  عآلىلني،

إّ، اهلل إذا خلىلىلق العبىلىلحم للزنىلىلة »أجىلىلل:  ىلىلي أسىلىلني  اهلل  ففىلىليم العآىلىلل؟!. قىلىلي  النبىلىلّ : 

 ;استعآلآل بعآل  يل ا نة  حتى  آني   ا  آل  ن  آل  يل ا نة  فيحمخلآل ا نة

ى  آىلني   ىلا  آىلل  ىلن  آىلل يأ  استعآلآل بعآل  يل النّيأ  حّتىلوإذا خلق العبحم للنّ 

 .(1) « يل النّيأ  فيحمخلآل النيأ

  ححمثني  يلكقيلنيا:   وإسحي  و صعب المبري أوح  : ححمثني خرجآل  مححم قي 

 .(2)وقي   صعب:  خربخ  يلك بآل  ثلآل

 .(3)إسني   صحيح  :قي  اإل يم  مححم وآحم شيلر

                                                 
 .. الرسالة، بريوت15357، رقم: 234: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (1
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ححمثني  بني  مححم بكر بن وآحم بن محىلحما، الصىلرييف  بآىلرو  ثنىلي  :جآل احليلم قي و خر

وقىلي : صىلحيح  ىلا   بىلآل  ثلىلآل احليأ  بن  يب  سي ة  ثنىلي أوح بىلن  بىلي ة  ثنىلي  يلىلك

 . (1)رشطهام وا خيرجي  

وقىلي :   وقىلحم  خرجىلآل الرت ىل   يف سىلننآل .شنيايحم  لثىلرية  : إسني   صحيحتقل

 . (2) ي ا ححم ث حسن

لكنينىلآل ي ا   ضىلي  ال جيىلني  رش ىلي  االقتصىليأ  ليىلآل  وال األخىل  بإط قىلآلي وقلت: 

أوى  آىلر بىلن ايفطىليب نفسىلآل يىل ا املعنىلى  وسىليليت يف لتيبنىلي  رشوطي  بيلبحماء  وقىلحم 

 ..  هحم لآل  ي  تعيىل بإذ، اهلل (3)البحماء

  

                                                 
 . العلمي ة، بريوت.74، رقم: 80: 1( مستدرك احلاكم )مصطفى عبد القادر عطا( (1
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 (51) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 حديث أبي مونى األشعري

بىلحم األ ىلا بىلن ( قىلي : حىلحمثني  301وآحم ) ي  خرجآل اإل يم الفر ييب  جعفر بن 

أجيء الكلب )ثقة صىليلح(  قىلي :  )البييب ثقة خ م(  ححمثني أوح بن املسيب  بني محي 

سآعت  م حم الرقي،)ابن  بي،  ثقة يف نفسآل لن احلىلحم ث(  قىلي : سىلآعت غنىليم بىلن 

 ى:  نيس   قي : قي   بني()الكعب  لآل أؤ ة  ثقة بإريا قيس

م قبض  ىلن صىللبآل قبضىلتن  فنيقىلع إّ، اهلل  م وجل  نيم خلق ، »قي  أسني  اهلل: 

خبيىلث ب ىلىلاملآل  فقىلي : يىلىلؤالء  صىلحيب اليآىلىلن وال  بىلىليي   ب بيآينىلآل  ولىلىلّل طّيىلىل لىلّل 

يؤالء  صحيب ا نة  ويؤالء  صحيب ال ام  وال  بيي  يؤالء  صحيب النّيأ  ثىلّم 

 .(1)«  ي يم يف صلب ، م فهم  نسلني،  ا ذلك ا.،

  وسىلىليليت يف األ ىلىلر  إط قىلىلآل يىلىلنيواأل ىلىلر يف  قىلىلني : إسىلىلني   حسىلىلن يف ال ىلىلنيايحم.

 ..«  ي يم يف صلبآل» : ي   هحم لىلفقرة  رو يتني  ن الصي قن 

                                                 
 . أضواء السلف، السعودي ة.35، رقم: 49للفراييب )ت: عبد هللا املنصور(: ، ( القدر(1
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 حديث أبي الدرداء 

حىلىلحمثني إبىلىلراييم  قىلىلي : حىلىلحمثني اهليىلىلثم بىلىلن  خىلىلرج اإل ىلىليم البىلىلماأ يف  سىلىلنحم  قىلىلي : 

رة   ىلىلن  يب إ أ ىلىلس ىلخيأجىلىلة  قىلىلي : حىلىلحمثني سىلىلليام، بىلىلن  تبىلىلة   ىلىلن  ىلىلنينس بىلىلن  يسىلىل

 قي :   الحمأ اء أيض اهلل  نآل   ن النب  ايفنيالخ   ن  يب

خلىلق اهلل تبىليأك وتعىليىل ، م حىلن خلقىلآل  فأىلب لتفىلآل اليآنىلى  فىللخرج ذأ ىلة »

فقىلي    م احلآىلمرى فلخرج ذأ ة سىلني اء لىللّن ىلورضب لتفآل اليس  م ال أبيضيء للّن 

 «.النيأ  وال  بييإىل  ا نة  وال  بيي  وقي  لل   يف  سيأ :إىل  لل   يف  آينآل:

 ىلن يىل ا   ا اللفا إالّ هبوي ا احلحم ث ال نعلآآل  روى  ن أسني  اهلل قي  البّماأ: 

 .(1) وإسني   حسن  النيجآل هب ا اإلسني 

 .(2)وقي  اهليثآ : أوا   مححم والبماأ وأجيلآل أجي  الصحيح 
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 (53) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 ظهور األحاديث املاّرة يف اجلرب!!!. :إشكال

الفر قن  حسب تتبع  القىلي    ن تعرم هل ا اإلشكي   ن  لامء  قلت: ا  أَ 

.  فحىلحم ث .بام   ف  الغليل   ع  ّنآل  ن  لرب اإلشكيال  يف  نظني ة القضيء والقحمأ

 ..فيام أبام  قي   ابن  بيس وغري  ظيير يف ا رب وسلب االختييأ

 !!حاصل اإلشكال

 فطر اهلل تعيىل ايفلق لّلهم  ا  عرفتآل وتنيحيحم   وفيام أوا  ابن  بيس وغري   ،ّ 

رضب صىللبآل   ثىلّم بعىلحم ذلىلك  اهلل تعيىل  سح  و رضب  ظهر ، م فلخرج  يىلل ا نىلة

 !!!.؟و ظآآلوشحآآل فلخرج  يل النيأ...  وي ا يني ا رب بلحآآل  
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 جواب اإلشكال!!

إشكيال  يف ي ا إط قي   وإّنام ا تيص احلىلحم ث و ىلي  - ني القي  –ال  أى  :قلت

وال التلّ ىلل يف   لعىلحمم التىللّخ يف  قيىلق  عنىلي  يقنيف  عني    ا ري ة  ىلن  لىلامء الفىلر 

ظر ف فحنيا   وال استقصيء بقّية األخبيأ التىل  يف سىلام   فلىلني لىليننيا قىلحم فعلىلنيا ذلىلك 

و ّنىلآل  ثبىلت  ىلن  ىلي نفىلنياي   لرجح  نحميم  ّ، احلحم ث ظيير يف  كس  ىلي اسىلتظهروا

 ..تنيضيح ذلك

 فيرجىلت  األ آىلن، م   نكب رضب اهلل إ،ّ »قي  ابن  ّبيس يف احلحم ث ا.نف: 

 رضب ثىلمّ « ةيىلؤالء  يىلل ا نّىل: »سىلبحينآل فقىلي   ة بيضيء نقيىلةنفس خملنيقة للزنّ  للك 

 ثىلمّ « يأيؤالء  يل النّىل»يأ سني اء  فقي : نسآة خملنيقة للنّ  لّل  فيرجت نكبآل األ رس 

 .... خ   ليهم  هني يم

راأ ي لتيىلرج لىلّل ذأ تىلآل لإلقىلو عنى احلحم ث  ّ، اهلل تعيىل: رضب ظهىلر ، م 

طني ي    ن  آن  نكب ، م  لكن ا خيرج إالّ  يل الطي ة وا نّة  فلاّم  ىصىل البىليقني، 

 ّرة ثينية فلخرجهم  ننية    ا لراييىلة   وا خيرجنيا طني ي   رضب سبحينآل ظهر  

  وسىليليت الىلنّم  ىلا لىلىلراييتهم .. ىلنهم   ىلن شىلام   نكبىلآلي متييىلما   ىلن  يىلل اليآىلن

 لإلقراأ  فينتظر!!

َ َفَغىلرْيَ ِ  ىلِن اهللَِ َ ْبُغىلنيَ، َوَلىلآُل َ ْسىلَلَم َ ىلْن يِف  تعىليىل: يف لتىليب اهلل إرىليال  آل  حمّ   لي

ي َوإَِلْيآِل ُ ْرَجُعني،َ  ي َوَلْري   .(1)  الَساَمَواِ  َواأْلَْأِم َطنْي  

وال بحّم  ن ي ا التفسريي ملي تىلنياتر يف الفطىلرة التىل  فطىلر ايف نىلق  ليهىليي سىليام  ىلي 

قي : حىلحمثني  عىليذ بىلن ي ىليم   ححمثن  وآحم بن املثنى :صحيحآل قي  خرجآل  سلم يف 

                                                 
 .   83سورة آل عمران: (1) 



 (55) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

ححمثن   يب   ن قتي ة   ىلن  طىلرف بىلن  بىلحم اهلل بىلن ال ىليري   ىلن  يىليم بىلن محىليأ 

أيب   ىلرخ  ،   لآكىلم  ىلي   ال إ،ّ »املزيشع    ، أسني  اهلل  قي  ذا   نيم يف خطبتآل: 

لّلهىلم خلقت  بي    وإّخ ح     ي  لآن   ني   ي ا  لل  ي  نحلتآل  بحما  جهلتم  مّ 

 .(1) «... حنفيء

 ففيآل نسبة فعل ايفىلروج «فيرجت  » :وثّآة قر نة ملي قلني   وي  قني  ابن  ّبيس

نفس الّ أ و ّنم خمتيأو،  وقىلحم وأ  يف بعىلض األخبىليأ الصىلحيحة امليضىلية  ّ، اهلل إىل 

 يىلل اليآىلن  خىلروجبنسبة الفعل إليآل سبحينآل  فيرع بينهام بام ذلرني   ىلن    خرجهم

  لريي . يل ال ام   وإخراج طني ي  

إذا اّتضح ي ا  فهيك النّم  ا  ّ،  يل النّيأ  قّروا هلل تعيىل لريي   نيم ال أ  ففيآل 

  ي  آيط اللثيم يف سزي  النقض واإلبرام.. 

  

                                                 
 . إحياء الرتاث العريب، بريوت.2865. رقم: 2197: 4( صحيح مسلم )فؤاد عبد الباقي( (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........56)

 

 النّص على كراهية إقرار أهل الشمال

ثقىلة حىليفا   حماخوآىلحم بىلن العىل ء اهلآىل) ححمثني  بىلني لر ىلب  : خرج الطرب  قي 

    ىلىلن سىلىلفيي،بىلىلن ا ىلىلراح  ثقىلىلة حىلىليفا إ ىلىليم  خ م() قىلىلي   حىلىلحمثني وليىلىلع إ ىلىليم  خ م(

سليام، بن  هرا،  ثقة حيفا إ ىليم  خ )    ن األ آشالثنيأ  ثقة حيفا إ يم  خ م()

َوَلىلآُل َ ْسىلَلَم  :   ىلن ابىلن  بىليسبن جرب املك   ثقة حيفا إ يم  خ م()    ن جمييحمم(

ي َ ْن يِف الَساَموَ  ي َوَلْري   .(1)«حن  خ  امليثي »قي :  اِ  َواأْلَْأِم َطنْي  

فكىلّل  يإسني   صحيح  ا رشط ال يين  بىلل يف   ىلا  أجىلي  الصىلّحة :قلت

 أواتآل  نآة حفيظ ثقي   نحم  يل السنّة بإريا واتفي .

واحلىلىلحم ث نىلىلم   ّ، فر ىلىلق  ىلىلن ايف نىلىلق   ىلىلنيم الىلىل أ وامليثىلىلي   سىلىللآنيا هلل سىلىلبحينآل 

 يي   فيحفا ومتّسك.وتعيىل لر

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.7345، رقم: 565: 6( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (1



 (57) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 شاهد حلديث ابن عباس

القنىلي   ) ححمثني ابن وليع قي : ححمثني  آر بن طلحىلة : خرجآل الطرب    ضي  قي 

  أ اهلآحماخ  ثقة فيآل ل م  خ م( بن نم)    ن  سبيطثقة  ل ني،  أ   بيلرفض  م(

وإذ  خىلىل  أبىلىلك  ىلىلن بنىلىل  ، م  ىلىلن ظهىلىلنيأيم : م(إسىلىلام يل  ثقىلىلة إ ىلىليم )  ىلىلن السىلىلحم 

وذلىلك حىلن  قىلني  تعىليىل   تهم و شهحميم  ا  نفسهم  لست بىلربكم قىليلنيا بىلاذأ 

ي َوَلآُل َ ْسَلَم َ ْن يِف الَساَمَواِ   :ذلر  ي َوَلْري  ُقىلْل وذلك حن  قني : َواأْلَْأِم َطنْي  

حَماُلْم َ ْرَِعنَ  َزُة اْلَبيلَِغُة َفَلنْي َشيَء هَلَ  رضىلهم  ثىلي   ثىلمّ  ىلنيم  خىل   ىلنهم املي (1) َفلَِلآِل احْلُ

 .(2) « ا ، م 

حىلحمثني  آىلر   ىلن  سىلبيط   ىلن  :قىلي : حىلحمثني ابىلن وليىلع قىلي و خرجآل الطرب  

طينفىلة طىلينعن  وطينفىلة لىليأين  ىلا   طي ىلآل لست برلم قيلنيا با قي :  السحم 

 .(3)«وجآل التقية

 .(4)ليأيي   :    لريي  قي  الطرب  يف تفسري: 
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 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........58)

 

 خمتار  أهل الذر على قسمني، كالهما

 . ن  قر و سلم هلل سبحينآل وتعيىل طني ي   ويني خمتيأ :القسم األو 

 ن  قّر هلل سبحينآل وتعيىل لريي ي    لرايية  نآل وتقّية  ويني   ضىلي   القسم الثيخ:

 خمتيأ.

 ن القسآن  قحم فطر  اهلل تعيىل  ا  عرفتآل وتنيحيحم  و بي تىلآل  وال شبهة  ّ، ل   

  ا  تنياترة.  والنصنيص يف يوايفضنيا لآل

ى اهلل تعىليىل. ىلفىليام قضىل  نغري جمبنيأ و،خمتيأ يل ال أ  نيم امليثي     ،ّ وحيصلآل: 

فيىلآل  يىلني  ّنىلم  جمبنيلىلني،  ىلا التسىلليم هلل  م  ء النيحيحم الىل   ال اختيىليأ هلىلىلوإّنام ال 

 ..طني ي   و لريي  

  



 (59) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 الزبدة يف دفع اإلشكال!!

 ، فطىلريم  ىلا  عرفتىلآل بعىلحم  أا  اهلل تعىليىل  ىلن لىلّل  يىلل الىل أ  نعيحم للتلليىلحم: 

قراأ بروبّيتآل والتسليم أللنييّيتآل لإل خيرجنيا لّلهم  ن صلب ، م األ آنوتنيحيحم    ، 

 ع حتى لريي   نهم لإلقراأ  فلم خيرجنياي يل ال قيوةى  ىل صخمتيأ ن طينعن  لكن 

و قّروا ليأين  لييرجهم رب اهلل تعيىل  نكب ، م  ن جحم حم  ىلني فض خمتيألنينم 

 . ن كري

  تعيىل صنفهم يف النيجني   ال  ّ، اهللذاك الينيمالسعي ة وال قيوة   يُل  َف نَ َص تَ ل ا 

واحفظىلىلآل بإملىلىليمي فلقىلىلحم   هبىل ا املىلىلرام فتآسىلىلْك سىلعحماء وإىل  شىلىلقييء قبىلىلل اإلقىلىلراأ..ي إىل 

 ..غرقت فيآل األوييم  وحيأ  فيآل األح م

 :وزبدته

وقىلحم قىلي  اهلل تعىليىل يف اإلسىل م     فطنيأة   ا األأواح لّل  خلق اهلل تعيىل : وال  

لّلهىلم  ىلا « حنفىليءلّلهىلم خلقت  بي   »احلحم ث القحمل ال   يف صحيح  سلم: 

 .السعي ة

  ريم بييفروج  ن صلب ، م املثيي  قبل خلق الحمنيي  فيرج  يل اليآىلن  ثينيي :

 ىلن    و ىص  يل ال ام   فلخرجهم لريي   ويني متيم السىلعحماءفلقّروا هلل تعيىلطني ي  

 األشقييء  و،  ّ  جربي إذ ا آيع خمتيأ.

يف القضيء والقحمأ واألفعىلي   ي ا حيتيج لبسط لكن مليذا لرينيا اإلقراأ؟! قلت: 

 .. تقي   نآل  قي ني ا.،ي ومّي  نيسب املقيم

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........60)

 

 ، ومل يقولوا: نعم؟!!.بلىقالوا:  َمفائدة: ِل

َ ىلَتُهْم َوَ ْشىلَهحَمُيْم َ ىلَا َوإِْذ َ َخَ  َأبكَك ِ ْن َبنىِل  ،تعيىل:  نيلآلق َ َم ِ ىلْن ُظُهىلنيِأِيْم ُذأِّ

ُكْم َقىلىليُلنيا َبىلىلَا َشىلىلِهحْمَني َ ْ، َتُقنيُلىلىلنيا َ ىلىلنْيَم اْلِقَييَ ىلىلِة إَِنىلىلي ُلنَىلىلي َ ىلىلْن َيىلىلَ ا  َ ْنُفِسىلىلِهْم َ َلْسىلىلُت بىِلىلَربِّ

تسىلتعآل يف  بىلا  ّ،: قي  املفرسو، سنّة وشيعة    وة  ىلا  يىلل اللغىلة  َغيفِلِنَ 

فىليام - ف  ا ححم النياقع يف ايفطيب الىل   قىلحم  كىلني، اسىلتفهي ي  وقىلحم ال  كىلني،ي فهىل ن

 تثبت وحتقق الربنيبّية  و، لبس.  - نحن فيآل

  ّ ي: نعم  فتحتآل األ ر ني بىلّل لعىلل الغيلىلب اسىلتعامهلي يف حتقيىلق املنفىل   ويىلني 

 .(1)قيلنيا: نعم لكفروا لنيلفري ل لك وأ   ن ابن  بيس قي : 

 ا ىلنياب  كىلني،  ، جيني  يف املبسنيط: وال (أضنيا، اهلل  ليآل)نيل قي  ال يخ الط

  قىلني  إقراأا ...يوهلىل ا  كىلن وا إنكىليأا   لكي،  قيلنيا: نعم ولنيبابىل: إالّ  ي ا  ثل يف

 إقىلراأا   بىلا. لىلي،  أيم؟!.فقىلي :  لىلف  ليك ي .خر:  ليس أجل قي  إذا الفقهيء

 .(2) ،ء  بّ  لك ليس  عني  ولي، إقراأا    كن ا نعم. قي : وإ،ْ 

 تلخىلىلىل  قينىلىلىلل:  ا قىلىلىلي  وقىلىلىلي  القرطبىلىلىل   ىلىلىلن  يىلىلىلل السىلىلىلنة يف تفسىلىلىلري : ولىلىلىلني

 بعىلحم . فىلإذا و ىلي النفىل  حققىلت ،خ ي ألّنك ا ال  املعنى: لكي،   نيأا؟!.فقلت: نعم 

 .(3)  خ   قحم املعنى صيأ قلت: با 
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 (61) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 «...األرواح جنود جمّندة، ما تعارف»حديث: 

 حديث أبي هريرة

اإل يم ابن حّبي، قي :  خربني  آرا، بن  نيسىلى بىلن جميشىلع  قىلي : حىلحمثني  خرج 

بن محي   قي : ححمثني محي  بن سلآة   ن سهيل   ن  بيآل   ن  يب ير رة    بحم األ ا

اأْلَْأَواُح ُجننُي   جُمَنَحَمة   فام َتعيَأَف ِ نْهي اْنىلتَلَف  و ىلي َتنىليلَر ِ نَْهىلي »قي : قي  أسني  اهلل: 

 . «اْخَتَلَف 

 .(1)قي  شعيب األأنؤوط: إسني   صحيح  ا رشط  سلم

 حديث عائشة

 خرجآل البييأ   ن الليث   ن حييى بن سعيحم   ىلن  آىلرة   ىلن  ين ىلة أيض 

إَِ، اأْلَْأَواَح ُجنُىلني   جُمَنَىلحَمة   َفىلاَم َتَعىليَأَف ِ نَْهىلي »اهلل  نهي  قيلت: سآعت النبىل    قىلني : 

 .(2)وقي  حييى بن   نيب  ححمثن  حييى بن سعيحم هب ا  «َهي اْخَتَلَف اْنَتَلَف  َوَ ي َتنَيَلَر ِ نْ 

 قلت: إسني   صحيح  و، ل م.
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 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........62)

 

  حديث نلمان الفارني

 خرجآل احليلم قي :  خربخ وآحم بن املؤ ل  ثني الفضل بن وآحم ال ىلعراخ  ثنىلي 

سىليوأ  نعيم بن محي  املرو    بآرص  ثني الفضل بن  نيسى  ثني  بحم األ ا بىلن  يب امل

ثىلم  تيىلت سىللام، الفىليأل يف حىلحم ث لىلآل:   ن  كر ة   ن احليأ  بن  آرية  قىلي 

إَِ، اأْلَْأَواَح ُجننُي   جُمَنَحَمة   َفاَم َتَعيَأَف ِ نَْهي اْنَتَلَف  َوَ ي »فسآعتآل  قني : قي  أسني  اهلل: 

 «.َتنَيَلَر ِ نَْهي اْخَتَلَف 

 .(1)رجي قي  احليلم: ي ا ححم ث صحيح اإلسني   وا خي

ححمثني  ب بىلن  بىلحم العم ىلم  ثنىلي وآىلحم بىلن وقحم  خرجآل الطرباخ بإسني  ن قي : 

 امأ املنيصب  ثني املعيىف بن  آرا،  ثني  بحم األ ا بن  يب املسيوأ   ىلن  كر ىلة   ىلن 

احلىلىليأ  بىلىلن  آىلىلرية قىلىلي : انطلقىلىلت حىلىلن  تيىلىلت املىلىلحمانن  وإذا  نىلىلي برجىلىلل  ليىلىلآل ثيىلىليب 

  فيلتفت فنظىلر إي  فلو ىلل بيىلحم :  كينىلك  ىلي  بىلحم اهلل  خلقي،  و عآل    م  محر  عرلآل

فقلت ملن لي،  نحم :  ن ي ا الرجل؟ قيلنيا: ي ا سلام،  فحمخل بيتآل فلىلبس   فقآت

  ثم  قبل و خىل  بيىلحم  وصىليفحن  وسىليءلن   فقلىلت:  ىلي  بىلي  بىلحم اهلل   ىلي بييضي   ثييبي  

 بيىلحم  لقىلحم  ىلرف ى وال أ  تك وال  رفتن   قىلي : بىلا  والىل   نفاىلىلأ  تن  فيام  ض

أوح  أوحك حن أ  تك   لست احليأ  بن  آرية؟ فقلت: بىلا  فقىلي : سىلآعت 

األأواح جنني  جمنحمة  فام تعيأف  نهي يف اهلل انتلف  و ي تنيلر  نهي »أسني  اهلل  قني : 

 .(2)«يف اهلل اختلف
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 (63) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

واحلحم ث ثيبت  و،   نىلى لىل م.   رنيىلال  سعهي خمتص  قلت: والطر  فيآل لثرية

 ىلن   ستحمّ  بآل   هنيأ  يل السنة  ا خلق األأواح قبل الىلحمنيي وقبىلل األجسىلي وقحم ا

 .يؤالء ابن حزر العسق خ يف فتح البيأ  وغري 

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........64)

 

 !!.هو كائنجّف القلم يوم الذر مبا 

 حديث ابن عّباس

)اهل ي  وثىلق   آرا، بن  يينة خرج الطرب  قي : ححمثني ابن وليع قي : ححمثني 

سىلعيحم بىلن   ىلن )بىلن السىلينب  ثقىلة اخىلتلط بىللخرة(  طيءوينيصحمو  صيلح(   ن  

جبري   ن ابن  بيس قي :  يبط ، م حن  يبط  فآسح اهلل ظهىلر   فىللخرج  نىلآل لىلل 

وإذ  :  ثىلّم تىل  لست بربكم قىليلنيا بىلا : نيم القيي ة  ثم قي إىل  خيلقهي نسآة يني

إىل  لىلينن فزف القلم  ن  ني ت  بام يىلني خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهنيأيم ذأ تهم

 .(1) نيم القيي ة

إذ قىلحم تنيبىلع لىلل  ىلن ابىلن وليىلع  ي قني : ححم ث صحيح  ويىل ا اإلسىلني  حسىلن

 و طيءي لي.يت..

بىلن  يب قىليس    خرج قي : ححمثني ابن محيحم قي : ححمثني حكيم قي : ححمثني  آىلرو

وإذ  خىل  أبىلك  ىلن بنىل  ، م  ىلن ظهىلنيأيم  بىليس:  ن  طيء   ن سعيحم   ن ابن 

  ، م  سح ظهر  بحمحني  و خرج  ن ظهر  لىلل نسىلآة يىلنيق اهللقي : ملي خل  ذأ تهم

فىلريو،  ني تىل  جىلف قىلي :    لست بربكم قىليلنيا بىلا نيم القيي ة  فقي : إىل  خيلقهي

 .(2) نيم القيي ةإىل  لينن القلم بام يني

 املسىلعني   )السلآ  إ يم حىليفا ثقىلة(   ىلن ييأو،قي  الطرب : ححمثني  م حم بن 

 ن  ب  بن  تبة  ثقة اختلط بلخرة  ساما وليع  نآل قحم م( ) بحم الرمحن بن  بحم اهلل 
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وإذ  خىل  أبىلك  ىلن )ا مأ   ثقة(   ن سعيحم بن جبري   ن ابن  بيس:  ب  آةبن 

ولتىلب  ملي خلق اهلل ، م   خ   يثيقىلآل  ّنىلآل أبىلآل »قي :    بن  ، م  ن ظهنيأيم ذأ تهم

،جىليهلم و أ اقهىلم ليل أ  و خىل   يثىليقهم  ولتىلب   جلآل و صينبآل  واستيرج ذأ تآل

 .(1)«و صينبهم

قي : ححمثني ابن وليع قي : ححمثني  يب   ن املسىلعني      و ن طر ق ،خر  خرجآل

 خ    ن  ب بن ب  آة   ن سعيحم بن جبري   ن ابن  بيس قي : ملي خلق اهلل ، م 

  و أ اقهىلم و صىلينبهم  يثيقآل  فآسح ظهر   فلخ  ذأ تآل لهيتة ال أ  فكتب ،جيهلم

 .(2)ا  نفسهم  لست بربكم قيلنيا باو شهحميم  

  قني : احلحم ث بإسني  آل و تيبعيتآل  صحيح. 

ال  سىلىلنيا النيقىلىلنيف  ىلىلا لفظىلىلآل وال التآّسىلىلك بإط قىلىلآل  لكنينىلىلآل  -  ضىلىلي   - لكىلىلن

روف  ولقىلحم جىلّف ىلخمصم  فقضيء اهلل املكتنيب  ا نني ن: فتيأة  ىلربم وتىليأة  صىل

 ..ظن ا ييلن القلم  ا لليهام  وليس  ا املربم فقط لام يني

ي تعيىل: إذ قحم جف القلم   ضي   ا قنيلآل  إاَِل َ ْن َتيَب َو،َ َن َوَ ِآَل َ َآىل   َصىليحِل 

ا َأِحىليام    َوَلىليَ، اهللَُ َغُفىلنيأ 
ُ  اهللَُ َسىليَِّتيِ ِْم َحَسىلنَي   َك ُ َبىلحمِّ

  سىلبحينآل:وقنيلىلآل   ( 3)َفُلوَلتِ

 . ِ نْحَمُ  ُ مك اْلكَِتيِب َ ْآُحني اهللَُ َ ي َ َ يُء َوُ ْثبُِت وَ 

  ووافقنىلي طنيانىلف  ىلن (أضىلنيا، اهلل  لىليهم) اإل ي ّيىلة صحيبني و ا ي ا إريا 

..  لتيبنىلي القىلي م البىلحماءيف  - ألمهيتىلآل –إذا  ذ، اهلل تعىليىل   ا يل السنّة  وسنعرم هلىل
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غفلة  ن  حي  ىلث سىلي ة األنىليم وتييت  ح م  وشطت  فهيم    ت فيآل  قحمامفلقحم  لّ 

. .  
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 كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل الدنيا 

 بن العاص حديث عبد اهلل بن عمرو

بن  بحم اهلل بىلن  الطيير  مححم بن  آرو  خرج  سلم يف صحيحآل قي : ححمثن   بني

ايفنيالخ   ن  يب  بحم الىلرمحن احلىلبب   ىلن  يينئ رسح  ححمثني ابن ويب   خربخ  بني

لتىلب اهلل  قىلي  ر »اهلل   قىلني :  بىلن العىليص  قىلي : سىلآعت أسىلني   بحم اهلل بن  آرو

ايف نق قبىلل  ، خيلىلق السىلاموا  واألأم بيآسىلن  لىلف سىلنة  قىلي : و رشىلآل  ىلا 

 .(1)«امليء

قلىلىلت: إسىلىلني   صىلىلحيح  و، لىلىل م  وقنيلىلىلآل  رشىلىلآل  ىلىلا املىلىليء     قبىلىلل خلىلىلق 

لتقىلحم ري العلىلم بي   يف اللنيح املحفنيظ  ال  الساموا  واألأضن  ولتب اهلل املقي  ر 

   كىلىلني،  و ىلىلي ا  كىلىلن لنيلىلىلي، ليىلىلف  كىلىلني، ىلىلي  ىلىليا بىلىلام لىلىلي،  ووتعىلىليىل بحينآل إذ اهلل سىلىل

 .سبحينآل وتعيىل

  

                                                 
 .إحياء الرتاث العريب، بريوت. 2653، رقم: 2044: 4( صحيح مسلم )ت: فؤاد عبد الباقي( (1
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 يف آية الذر؟!! حديث اإلمام السجاد

 وليع )سفيي، بن وليع  ثقىلة فيىلآل لىلن(ححمثني ابن  قي :يف تفسري   خرج الطرب  

  ن  بيآل   ىلن  ىلب بىلن )النيع  ثقة  خ م(   ن جعفر  قي : ححمثني حفم بن غيي 

وإذ  خ  أبك  ىلن بنىل  ، م  ىلن ظهىلنيأيم حسن  ّنآل لي، َ ْعِمُ   و تلو  ي   ا. ة: 

 .(1) ذّأ تهم

 . قني : إسني   حسن

 يف التهىلىل  ب  (أضىلىلنيا، اهلل  ليىلىلآل)الطىلىلنيل  ال ىلىليخ -  ىلىلن طرقنىلىلي  - و خرجىلىلآل

 ن  يب  ب األشعر    ن وآحم بن  بحما بيأ   ن صفنيا،   ىلن  والكلين  يف الكييف

لىلي،  ىلّب بىلن احلسىلن : »قىلي    بحم اهلل   ن  بحمالرمحن احل اء   ن  يب  يب  آرية

َك  َ َخَ   َوإِذْ ا. ة: ال  رى بيلعم  بلسي   قر  ي      ُظُهىلنيِأِيمْ  ِ ىلن ،َ مَ  َبنِ  ِ ن َأبك

 .(2) «يأج وإ، لي،  ا صيرة صامءخ  خ   نآل امليثي  فهني فكّل ،ء

  قني : إسني   صحيح. 

 ىلنيم الىل أ  قضىليء   -يير  ّ، العىلم  ال  عيىلق  ىلي قىضىل اهلل تعىليىل ظجّب نّم  ويني

الىلىلحمنييي إذ ال ويلىلىلة سىلىلييرج..ي وفيىلىلآل ظهىلىلنيأ  ّ، اختيىلىليأ إىل  بيروجىلىلآل - حتآيىلىلي    رب ىلىلي  

جّف  ليآل القضيء يف اللنيح ينيك  ال  نيفيآل بل  وجآل   نيجم  قني  قحم العبحم ييهني  مّي 

 ايىل. .م ينيك  ا االختييأ ينيجّف القل: (أضنيا، اهلل  ليهم) بعض العلامء

لام يىلني  وضىلح  ىلن  ،   قلت: وي ا ال  نييف  لم اهلل تعيىل األ ي بينياتيم العبي 

 خيفى. 
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 اإلمجاع على أّن التقدير السابق ال مينع االختيار

ي ا  علنيم رضوأة  ن   يبني املرحنيم  لام  ّنآل ل لك  نحم رىلييري  يىلل السىلنّة  

 ة..وا خييلف إالّ املزرّب 

يىل( يف  عيأجىلآل: اتفقىلت ريىلع الكتىلب 1377) قي  اإل يم السن  حيفا احلكآ 

القحمأ السيبق ال  آنع العآل  وال  نيجىلب االتكىلي    السامو ة والسنن النبني ة   ا  ،ّ 

 واالجتهىلي   واحلىلرص  ىلا العآىلل الصىليلح  وهلىل ا ملىلي  خىلرب النبىل ّ  بل  نيجىلب ا ىلحّم 

كىلل  ىلا لتيبنىلي ف القلم هبي فقيل لآل:  فىل  نتّ وجفني   صحيبآل بسبق املقي  ر وجر يني

 .(1) «ال  ا آلنيا فكّل  يرس»ونحما العآل؟!. قي : 

ي ا  مّي ا تيص حتىلى  ىلا لثىلري العلىلامء   ىلع  ّ،  عنىلي  يف  قلت: قني  النبّ  

 ا  ء  واضح  و، خفيء..

 ر  ىلخمتىليأ   يسىل -السىلعحماء واألشىلقييء  –فآعني  بلبسط  بىليأة: ا آلىلنياي فكّلكىلم 

ر  لعآىلل ىلّلعآل الطي ة  و ن أغب  نكم  ن الطي ة  و أا  املعصية  فهني   ضىلي   يسىل

  .املعصّية  لّل ي ا بإذ، اهلل تعيىل

صىللنيا  اهلل  ليىلآل و ىلا )وسيليت تيّم البيي،  ن إ ي ني  نيسى بن جعفر الكىليظم 

 .(،بينآل

                                                 
 قيم، الدمام.. دار ابن ال954: 3( معارج القبول بشرح سل م الوصول )ت: عمر حممود( (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........70)

 

 ؟!كتابة املالئكة ما جيري على العبد يف بطن أّمه

 عيو ة   ن األ آش   ن   حم  ححمثني يني  قي : ححمثني  بني خرج الرت    قي : 

الصىلي   املصىلحمو :  بن ويب   ن  بحم اهلل بن  سعني  قىلي : حىلحمثني أسىلني  اهلل ويىلني

إّ،  ححملم جيآع خلقآل يف بطن   آل يف  أبعىلن  ني ىلي  ثىلّم  كىلني،  لقىلة  ثىلل ذلىلك  ثىلّم »

و ىلؤ ر بىللأبع   كني،  ضغة  ثل ذلىلك  ثىلم  رسىلل اهلل إليىلآل امللىلك فيىلنفخ فيىلآل الىلروح 

سعيحم  فنيال   ال إلىلآل غىلري  إّ،  حىلحملم ليعآىلل   كتب أ قآل و جلآل و آلآل وشق   و

بعآل  يل ا نة حتى  ي  كني، بينآل وبينهي إالّ ذأاا ثّم  سبق  ليآل الكتىليب فييىلتم لىلآل 

بعآل  يل النيأ فيحمخلهي  وإّ،  ححملم ليعآل بعآل  يىلل النّىليأ حتىلى  ىلي  كىلني، بينىلآل 

 «.ّم  سبق  ليآل الكتيب فييتم لآل بعآل  يل ا نة فيحمخلهيوبينهي إالّ ذأاا  ث

 .(1) قي  الرت   : ي ا ححم ث حسن صحيح

 .(2)أل آش بآل  ثلآل ن اشعبة   ن ، م   ن و خرجآل البييأ  

قلت:  صل املعنى يف ححم ث ابن  سىلعني    ىل    ىلن رضوأ ىلي    ننىلي احلنيىلف  

 ..ولرب ي   قينحم   نني املنيف  ال خ ف يف ذلك

 ىلا  ىلي قىلحمأ   البعض  ّ، اهلل تعيىل إذا لي، قحم جىلّف قلآىلآل يف اللىلنيح تسيء ن لك

لعبي   قبل مخسن  لف سنة  ن خلق الساموا   فىلام احلكآىلة  ىلن إ ىلي ة لتيبىلة تلكىلم 

 ..ي  ليس يف ي ا لغني؟!.  املقي  ر يف بطني، األ هي 

قىلحماأ   إنم قّسىلآنيا الكتىلب التىل   كتىلب فيهىليإىل  ، ن ري وقبل ا نياب  نآل نني  

 لتيبن:إىل  ايفلق
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 الكتابة على قسمني: تقدير وتدبري!!

. وي  الت  قىض هبي سبحينآل قبىلل مخسىلن  لىلف سىلنة القسم األّو : لتيبة التقحم ر

ي لكنينآل سبحينآل  يملي  بىلام لىلي،  و كىلني،  و ىلي ا  كىلن  لىلني لىلي،  ليىلف  ن خلق الحمنيي

ويف يىل ا خىل ف   لكتىليبوقىلحم  و ا يىل ا سىلبحينآل يف اللىلنيح املحفىلنيظ  و  ّم ا   كني،

 ..ال ثآرة فيآل  لفظ   نحم العلامء

ى هبىلىلي ىل. ويىل  التىلىل  قضىلىلاملحىلىلني واإلثبىلىلي    و لتيبىلىلة القسىلم الثىلىليخ: لتيبىلىلة التىلحمبري

 .سبحينآل  ا العبي  يف بطني، األ هي  يف ي   الحمنيي

فلقىلحم جىلّف القلىلم قبىلل خلىلق  يولّل  ن الكتيبن مّي قحم جىلّف  ليىلآل القلىلم :قلت

التفصيل فعليىلآل  و ن  أا   ْآُحني اهللَُ َ ي َ َ يُء َوُ ْثبُِت َوِ نْحَمُ  ُ مك اْلكَِتيِب  َ  ا: الحمنيي 

 .(1)برسيلتني يف البحماء
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 حكمة كتابة التدبري؟!!.

: ألّ، امل نكىلىلة ال تعلىلىلم يقيىلىلل يف جنياهبىلىلوا.، نىلىلليت  ىلىلنياب ال ىلىلبهة السىلىليبقة وقىلىلحم 

 ..ةبيلتقحم ر قبل  ، تعلآآل  ن اهلل تعيىلي ف  لغني ّ 

و ر   ليآل  ّ، ي ا وإ، لي، حّقي   لكنّآل ال  حمفع ال بهةي إذ  ىلي الغىلرم  ىلن لتيبىلة 

   و ي   قتهي بتقحم ر اهلل ال   ال  عزم  ،ء سبحينآل؟!.    امل نكة 

ى  ىلا غىلرييم ىلاستعصىل - أبىلام -وإ، جنيابآل بسيط رضوأّ   نحم  يل املعقىلني   

  ن  أبيب ا مم العزني    نيجم : 

فقي :  ي ي   الحمنيي وضع نظي ي  البت ء  بي   بيلنحني األلآل األتمإّ، اهلل تعيىل يف

ُكْم َ ْحَسُن َ َآ    ء   ُلىلَل  َ ْحَسىلنَ  اَلىلِ   يىلني:  ّ، اهلل تعيىل  ي رضوأةلَِيْبُلنَيُلْم َ  ك ْ،َ 

نَسي،ِ  َخْلَق  َوَبحَم َ  َخَلَقآلُ   ي جيىلر   ىلا  وإّنام   ر اهلل تعيىل امل نكة بكتيبة (1) طِن   ِ ن اإْلِ

الطىلن )=الىلحمنيي( ى  ّ، تحمبري  ىليا ىللكنينآل سبحينآل قض ،العبي  ويم يف بطني، األ هي 

َراِ  بيحم امل نكة:  فتعّن  ، تعيحم امل نكة لتيبىلة  ىلي قىلحّمأ  اهلل تعىليىل قبىلل    َ ْ را   املُْحَمبِّ

 ذلك بيآسن  لف سنة  وال بلس ببيي، ي ا وا، استحم ى بعض البسط..

 تىلىلم  ىلىلن  و، حىلىلّر وبىلىلر   واالبىلىلت ء يىلىل ا  ال  آكىلىلن تصىلىلنّيأ  ّنىلىلآل  لآىلىلل إّ، نظىلىليم 

وشآس وقآر  وجفيف و طىلر  و أا ىلة وبىل أ  وفصىلني   أبعىلة  و ىلرم وصىلّحة  

..ي إذ ليس غرم اهلل تعيىل  ن الحمنيي  يىلني جمىلر  .ومحل تسعة  شهر  وأضي ة وفطيم

تقىلحم ر والفطىلرة   و ايفلقة  لينته  األ ر بكن فيكني،  لام يني شلنآل سىلبحينآل يف  ىليا ال

بىلت ء ي استيرج لّل بن  ، م  ن صلبآل  فعة واححمةي وإّنام غرضآل ا.،  اال يا  ال أ ملّ 

 ع خلق الحمنيي  ن تراب وطىلن  تت ءمواال تحي،  ومهي ال  كنيني، إالّ بتحمبري  سبيب 
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َوُيىلنَي اَلىلِ   َخَلىلق تعىليىل: وحر وبر  وجنيا و طش و...  لىلام يىلني  طىلني  يف قنيلىلآل 

ُكىلْم َ ْحَسىلُن َ َآىل   الَس   اَمَواِ  َواألَْأَم يِف ِسَتِة َ َ يم  َوَليَ، َ ْرُشآُل َ َا املَْيء لَِيْبُلنَيُلْم َ  ك

ُكىلىلْم َ ْحَسىلىلنُ : وقنيلىلآل سىلىلبحينآل  (1) َيىلىليَة لَِيْبُلىلىلنَيُلْم َ  ك وقنيلىلىلآل   (2)اَلىلىلِ   َخَلىلىلَق املَْىلىلنْيَ  َواحْلَ

ىلىلء  تعىلىليىل:  ىلىلَن األََ ىلىلنَياِ  َواألنُفىلىلِس َوَلنَْبُلىلىلنَيَنُكْم بَِ ْ ىلىلنيِا َوَنْقىلىلم   ِّ ىلىلنيِف َواْ ُ ىلىلَن ايْفَ ِّ 

ِ الَصيبِِر نَ   .(3) َوالَثَآَراِ  َوَبرشِّ

لتكني، سلسلة األسبيب يف التحمبري  نتزة أللآل نظيم   َ َ يم   ِسَتةِ  يِف  إذ ال بحّم  ن

يفنيف واملرم ابت ء  و حسن برني   ا تحي،  تحمحرج بن املني  واحليية وا نيا وا

 .ووو...

َراِ  : تعيىلوقنيلآل  فحتىلى  جا  صحما   لسلسة  سىلبيب التىلحمبريي  (4)َ ْ را   َفيملُْحَمبِّ

سىلبحينآل آل  ىلع  ّنىل   مأانيىلل  بتنيّسطال  بيرش  إالّ قحم قىض اهلل  ّم وجل  ، املني  

ة فإّنىلي بتنيسىلط   نكىل    ويكىل ا نىلمو  األ طىليأإالّ بإذنىلآل املآيت وال ميىلت غىلري يني 

  ي تسقط  ن وأقة إالّ بإذنآل..إذ  لسحيب   ع  ّ، اهلل يني املنم يا

ي فىليهلل ال  ر ىلحم جمىلر  لتنيسيط النيح  بينآل سىلبحينآل وبىلن  نبيينىلآل وغري ذلك 

الكىلىل م  ولىلىلني لىلىلي، يىلىل ا  ىلىلرا   سىلىلبحينآل لكّلىلىلم لىلىلّل خلقىلىلآل  فضىلىل    ىلىلن األنبيىلىليء   و، 

لىلام   و كم قىليلنيا بىلا لسىلت بىلربقنيلىلآل: لام فعل يف  يا ال أ يف   بيلضبطحزيب  

 ..َ َتْينَي َطينِِعنَ فقيلتي:  و لام لّلم الساموا  واألأضن   لّلم النحل إهلي ي  

ال  تحقىلق إالّ بحزىليب ي لضعف القيبل  وخّسة  يا الحمنيي   را   يف  يا التحمبري

يُ  َوَلنْي َجَعْلنَىل   ثي : ي ي ا يني تفسري ..و بحما، و سبيب وحر وبر  و ني  وحيية و.

                                                 
 .7( سورة هود: (1
 .2( سورة امللك: (2
 .155سورة البقرة:  ((3
 .5( سورة النازعات: (4
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َعْلنَيُ  َأُج   َوَلَلَبْسنَي َ َلْيِهم َ ىلي َ ْلبُِسىلني،َ  ال  تحقىلق نظىليم ابىلت ء  لآىلل يف  إذ  َ َلكي  َ َ

 ..بغري ي اايفسيس الحمنيي  يا 

ملىليذا خلىلق اهلل تعىليىل الىلحمنيي يف سىلتة   ىليم  هب ا  نبل  ا نياب  ن السؤا  القينل: 

  واحلآىلل إذ مليذا ال تكني، مخسىلة  ىلث    وبلأبعة فصني ي  وقىض بتسعة  شهر يف احلآل

 ؟!. شهرا  

زنيابآل فيام جمم بآل  يل املعقني  واحلكآة والتفسري: ألّ، ي ا يني األلآل األتم  ف

 وال  سعني البسط ا.،.

إذ،  فتقحم ر اهلل تعيىل غري تحمبري   و ي  كتبآل اهلل تعيىل يف التقحم ر خيتلف  اّم  كتبآل 

إىل  .ي إذ  رّ   ىليا التقىلحم ر.البيطل آلصلهام واححما  ال  لتيسبحينآل يف التحمبريي وإ، لي،  

بىلام   حما  لآآل تعيىل -جمّر   لم اهلل تعيىل ال    حيط بكّل ،ء  لام    ّ ي الثيخ فآرّ   

قىلحم قىضىل اهلل تعىليىل  ينظيم  سبيب  را   نهي ابت ء العبىلي  إىل  - لي، و كني، وسيكني،

َراِ  َفي  نكة التحمبري  ، تكني، بتنيسيط   .  َ ْ را   ملُْحَمبِّ

ي ا يني السبب  ّ، اهلل تعيىل   ر امل نكة املىلحمبرا  بكتيبىلة  ىلي جيىلر   ىلا  المبحمة:

العبحم  ّرة ثينية ويني يف بطن  ّ آلي فنيجهآل  ّ، نظيم األسبيب  ذاك املنت  أللآل برني   

 ابت ء  ال  آكن حتققآل  ن  و، تنيسيط امل نكة املحمبرا . 

  نكة لتحمبري شىلؤو، خلقىلآل؟!.  سىللكي، يف جنيابىلآل  ال إىل  تعيىلويل حيتيج اهلل 

 حىلحممهي أليىلل  سعهام خمترصني ي ا..   ّلني نعرم هلام يف أسيلة  ستقلة بإذنآل تعيىلي 

ى سىلبحينآل ىلي فقضىللضيق ظرف العبي  يف تلق  الفىليض اإلهلىل  املطلىلق :قيلنيا  احلكآة

لىلىليآكن اسىلىلتقبي    ألوصىلىلييءوسىلىلينط العصىلىلآةي ليمل نكىلىلة والرسىلىلل واإجيىلىلي  وتعىلىليىل ب
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لقضىلىلينآل  ى بىل لك وال أا ّ ىلالفىليض  وفيىلآل لىل م طني ىلىللي املتىليقن  نىلآل  ّ، اهلل تعىلىليىل قضىل

  .سبحينآل

 بق ..

التنبيآل  ّ، لتيبة التحمبري  وي  الت    ر اهلل تعيىل امل نكة بكتيبة  قي  ر العبي  ويم 

فضىل   وال ىلقيء    أ ا  هي م   طر   ليهي املحني واإلثبي  يف ا.جي  واأل يف بطني، 

 نىلىلآل سىلىلبحينآل وتعىلىليىل  ويىلىل  إ طىلىليء فرصىلىلة ثينيىلىلة أليىلىلل ال ىلىلقيء  ،  كنينىلىلنيا بىلىليالبت ء 

 ..ذ، اهلل تعيىل َ   وسيليت التفصيل يف أسيلة البحماء إذاسعحماء  إذا  طي نيا  

نىلام  لثرنىلي  ىلن ذلىلر أسىليلة البىلحماء يف  ىلي نحىلن فيىلآلي لكىلني،  نظني ىلة إلام ننّبآل  ّنني 

ّية يف  فيصلهي الكربى  واححمة   ستحيل اإلمليم هبىلي إالّ بآزآني هىلي  العقيحمة اإلس  

سيام  قيحمة القضيء والقحمأ واألفعي ي فه   العقيحمة  ستحيل النيقنيف  ليهي  ىلن  و، 

 النيقنيف  ا  قيحميت ال أ والبحماء..

ونسل  اهلل تعيىل  ،  نيفقني إلنزي  أسيلة القضيء والقحمأ  لتكني،  نينىلي  يف صىلّف 

  حماء وال أ..  إّنآل سآيع جميب.أسيلت  الب
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 مبيثاق آخر غليظ!!! - يف عامل الذّر –األنبياء خّصوا 

ىلنيح   َوِ ىلن َوِ نَك  ِ يَثيَقُهمْ  النَبِيِّنَ  ِ نَ  َ َخْ َني َوإِذْ تعيىل:  صلآل يف القر،، قني  اهلل   نك

وقىلحم قىلي  جىلّل  (1)َغلِيظىلي   يَثيقىلي   ِّ  ِ ىلنُْهم َوَ َخىلْ َني َ ىلْرَ مَ  اْبىلنِ  َوِ يَسى َوُ نيَسى َوإِْبَراِييمَ 

 إّنآل لي، يف ال أ.. : و  لثريم املفرس ن

الطىلرب  قىلي : حىلحمثني القيسىلم قىلي : حىلحمثني احلسىلن قىلي :  آل خرجىل حمّ   ليىلآل  ىلي 

ححمثن  حزيج   ن  يب جعفر   ن الربيع   ن  يب العيليىلة   ىلن  يب بىلن لعىلب قىلي : 

   ة  ثم استنطقهم  و خ   ليهم امليثي نيم القييإىل  لينن رعهم  ني ت  ريعي    ي يني»

و شهحميم  ا  نفسهم  لست بربكم قيلنيا با شهحمني  ، تقنيلنيا  نيم القيي ة إنىلي لنىلي 

 ن ي ا غيفلن *  وتقنيلنيا إنام  رشك ،بيؤني  ن قبل ولني ذأ ة  ىلن بعىلحميم  فتهلكنىلي 

 . بام فعل املبطلني،

ألأضىلن السىلبع  و شىلهحم فإّخ  شهحم  لىليكم السىلآنيا  السىلبع وا»قي  سبحينآل: 

 ليكم  بيلم ، م:  ، تقنيلنيا  نيم القيي ة ا نعلم هب ا..ي ا لآنيا  ّنآل ال إلىلآل غىلري   وال 

رلنيا يب شىلىليتي   و ّخ سلأسىلىلل إلىلىليكم أسىلىل    ىلىل لرونكم  هىلىلحم  ىلأب غىلىلري   وال ت ىلىل

 .«و يثيق   وسلنم   ليكم لتب 

لنىلي غىلريك. فىللقروا لىلآل  قيلنيا: شهحمني  ّنك أبنىلي وإهلنىلي  ال أب لنىلي غىلريك  وال إلىلآل

 ني ت  بيلطي ة  وأفع  لىليهم  بىلييم ، م  فنظىلر إلىليهم  فىلر ى  ىلنهم الغنىل  والفقىلري  

 وحسن الصنيأة  و و، ذلك  فقي : أب لنيال سيو ت بينهم  قي  تعيىل: فىلإّخ  حىلّب 

  ،  شكر. 

                                                 
 .7( سورة األحزاب: (1
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: قىلي  اهلل .وخىلم األنبيىليء بآيثىلي  ،خىلر .قي : وفيهم األنبييء  ني ت   ثل الرسج

 َ ْرَ مَ  اْبنِ  َوِ يَسى َوُ نيَسى َوإِْبَراِييمَ  نكنيح   َوِ ن َوِ نَك  ِ يَثيَقُهمْ  النَبِيِّنَ  ِ نَ  َ َخْ َني َوإِذْ 

يَثيقي   ِ نُْهم َوَ َخْ َني  لِلىلحمِّ نِ  َوْجَهىلَك  َفىلَلقِمْ الىل    قىلني  تعىليىل ذلىلر :  ويىلني  َغلِيظي    ِّ

ْلىلِق  َتْبىلحِم َل  اَل  َ َلْيَهىلي َس النَي َفَطرَ  اَلتِ  اهللَِ فِْطَرةَ  َحنِيفي    َوَلكىِلنَ  اْلَقىليِّمُ  الىلحمِّ نُ  َذلىِلَك  اهللَِ يِفَ

نَ  َنِ  ر   َيَ اويف ذلك قي :    َ ْعَلُآني،َ  اَل  النَيسِ  َ ْلَثرَ   خىل ني  يثيقىلآل  اأْلُوىَل  النكىلُ أِ   ِّ

ىلىلنْ  ألَْلَثىلىلِرِيم َوَجىلىلحْمَني َوَ ىلىلي  ىلىلع النىلىل أ األوىل  و ىلىلن ذلىلىلك قنيلىلىلآل:  َ ْهىلىل  ِّ
 َوَجىلىلحْمَني َوإِ، حم 

 َفَزىلىلآُؤوُيم َقىلىلنْيِ ِهمْ إىل  ُأُسىلىل    َبْعىلىلحِم ِ  ِ ىلىلن َبَعْثنَىلىلي ُثىلىلمَ قنيلىلىلآل: ويىلىلني  َلَفيِسىلىلِقنَ  َ ْلَثىلىلَرُيمْ 

 . املُْْعَتىلحِم نَ  ُقلىلنيِب  َ ىلَا  َنْطَبىلعُ  َلَ لَِك  َقْبُل  ِ ن بآِلِ  َلَ ُبنياْ  باَِم  لُِيْؤِ ننُياْ  َليُننياْ  َفاَم  بِيْلَبيِّنَيِ  

 ، يف  لآآل  نيم  قّروا بآل   ن  صحم  و ن  ك ب.قي : لي

 .(1)  مححم وآحم شيلر: إسني   صحيح :قي 

ي الستحيلة اإلمليم هبىل   األرساأ  النب ّ إىل  قلت: ال خيفى  ّ، لآل حكم املرفنيا

 :صي حة ب لك..  وقنيلىلآللفصل القي م  و،  عصنيم..  وستليت طرقني الصحيحة يف ا

 و ّنىلم خملنيقىلني،  السىليبقالنىلنيأّ    ىلح يف وجىلني يم « وفيهم األنبييء  ثل الرسج»

ظىليير يف وجىلني  العبىلي  «   لرونكم  هىلحم  و يثىليق »لام  ّ، قنيلآل: قبل خلق الحمنيي  

 . ن  و، ي ا إذ ال  صحم  الت لر والت لري ا التقحم ر واملزي ي ال  ا احلقيقة 

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.15363، رقم: 239: 13( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........78)

 

 أّول خملوق أقّر هلل يوم الذر النيب حمّمد 

ر عة قي : حىلحمثني ىلال لتيبآل يف  يىل(360) ا.جر بن احلسن  خرج اإل يم وآحم 

قىلي :    بني بحم اهلل  مححم بن وآحم بىلن شىليين قىلي : حىلحمثني يىليأو، بىلن  بىلحم اهلل البىلما 

ححمثني شعيب بن حرب قي : ححمثني إبراييم بن طهام، قي : حىلحمثني بىلحم ل بىلن  يرسىلة 

النبىل   تىلى لنىلت  رة الفزىلر قىلي : سىلللتىلالعقيب   ن  بىلحم اهلل بىلن شىلقيق   ىلن  يسىل

 نبيي ؟!. 

 .(1)«نبيي  و، م بن الروح وا سحم لنُت » س م:لالنب   ليآل ا قي ف

:  قنيلىلآليف  «لي،»: و لصحيحن.اصحيح بإريا  أجيلآل أجي   إسني   قني :

 .بل ر اهلل تعيىلوجحمُ  نبيي  ي  التيّ ة ال النيقصةي واملعنى ُخلقُت  و « نبيي   لنُت »

يف السنّة:  خربخ حرب بىلن إسىلام يل  يىلىل(311) وآحم ايف   وقي  اإل يم  مححم بن

)اإل ىليم ال  ىلع  أايني ىلآلقي : قلىلت إلسىلحي   عنىل  ابىلن  )ثقة حيفا نبيل(  الكر يخ

 ي أسني  اهلل   تى لنت نبيي ؟!.  امل هنيأ  ثقة خ م(: ححم ث  يرسة الفزر قي : قلت:

يف )يني ىلآل: قبىلل  ، تىلنفخ فيىلآل    ي  عني ؟!. قي  ابن أا«و، م بن الروح وا سحم»قي : 

 .(2)«(نبيني )، م( الروح  وقحم خلق

 ّ، وحمث   يل السنّة  رب القرو،   مححم بىلن حنبىلل وغىلري   لّلهىلم أوو  إىل  و نبآل

 ىلن حىلحمو  اإلنصىليف والىلحم ن    لكىلن بعىلض احل ىلنيّ ة املىليأقن«. نبيىلي   نُت لُ »بلفا: 

  تعىليىل تىلآل املقحّمسىلةقبل بعث  النب ّ  . و قصني يم إثبي  لفرُلتبت نبيي  حرفني  إىل: 

   قنيلني،. اهلل وأسنيلآل  اّم 

                                                 
 . دار الوطن، الرايض.945، رقم: 1407: 3( الشريعة )ت: عبد هللا الدميجي( (1
 . دار الراية، الرايض.200، رقم: 188: 1( السنة للخالل )عطية الزهراين( (2
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قيلنيا ي ا ويم  م آني،  ّنم حنيبلة   ع  ّ،  محىلحم بىلن حنبىلل سىلتل  ىلن حىلحم ث: 

 ..بعحم قليلر   ىل. وسنس«جعلتك  و  النبين خلقي  »جعلتك  ّو  النبين؟!!. فقي : 
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 يف اخللق أّول النبيني  نبّينا حمّمد 

 حديث أبي هريرة

ححمثني  بني  بيحم اهلل حييى يىل( قي : 313)رجآل اإل يم وآحم بن إسحي  الرّساج  خ

بن وآحم بن السكن  ثني حبي، بن ي    ثني  بيأك بىلن فضىليلة  حىلحمثن   بيىلحم اهلل بىلن 

 آر   ن خبيب بن  بحم الرمحن   ن حفم بن  يصىلم   ىلن  يب ير ىلرة   ىلن النبىل  

رى فضىلينل بعضىلهم  ىلا بعىلض  قىلي : ملي خلق اهلل ، م خرب ، م بنيآل  فزعل  ىل»قي : 

يىلني قىلي : يىل ا ابنىلك  محىلحم   !.يف  سفلهم  فقي :  ي أب   ن ي ا؟ فر ى ننيأا سيطعي  

 .(1) «  شيفع  ويني  وّ األو  ويني ا.خر

قلت: إسىلني   صىلحيح  ىلا رشط البيىليأ   أواتىلآل  ىلا رشط ال ىليين سىلنيى 

 لآل  سلم. بيأك بن فضيلة القر،  ويني ثقة احت  بآل البييأ  وا خيرج 

    األّو  يف ايفلق وا.خر يف البعثي  حم   ليآل.. «األو  وا.خر»وقنيلآل: 

  

                                                 
 . الفاروق احلديثة للطباعة.2628. رقم: 236: 3( حديث السر اج )ت: حسني رمضان( (1



 (81) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 طريق آخر ألبي هريرة   

حىلحمثني  محىلحم بىلن : يىلىل( قىلي  410الىلرا   ) خرجآل اإل ىليم السىلن  متىليم بىلن وّآىلحم 

بىلن  بىلحم الصىلآحم القىلر، )   ثني  م حم بن وآحم)بن   نيب األسحم  ثقة  ل ني،( سليام،

)األ         ثنىلي سىلعيحم بىلن ب ىلريوآحم بن  ثام، التنىلنيخ  ثقىلة() ني ا امير  ثني  بثقة(

   ىلن )إ ىليم لبىلري و فرسىل   ىلهنيأ  ثقىلة خ م( ثنىلي قتىلي ة حيفا ثقة صيلح  قحم خيطل( 

 اهلل اهلل صىلّا  نبىل ّ     ىلن  يب ير ىلرة   ،ّ )البرص   إ يم فقيآل   ىلهنيأ ثقىلة خ م( احلسن

 .(1)«م يف البعثلق  و،خريلنت  و  النبين يف ايف»  قي : وسلم  ليآل

 قلت إسني   حسن صحيح  وثّآة طر ق ،خر  فيآل  تيبعة جّيحمة..

 طريق ثان ألبي هريرة 

 املححمثني، واملفرسو، يف تفسري ا. ة  واللفا أليب حيتم قي : حىلحمثني  بىلني آل خرج

 بكىليأبن  فني  النيصف(  ثني وآحم ثقة )اإل يم  بحم الرمحن بن  آرو  الحم  ق  أ ة 

حىلحمثن     صحمو (  ححمثني سىلعيحم بىلن ب ىلري )األ     ثقىلة حىليفا  قىلحم  ىلم()العي ب

 ىلىلن احلسىلىلن )البرصىلىل  فىلىلني   ر احلىلىليفا ثقىلىلة  خ م(ىلقتىلىلي ة )السىلىلحمول اإل ىلىليم املفسىلىل

وإذ  خىل ني  ىلن  ن  يب ير رة أيض اهلل  نآل  ن النب  يف قنيلآل تعيىل:  النيصف  خ م(

 ؟؟!ا. ة  النبين  يثيقهم و نك و ن ننيح

فبىلىلىلحمىء يب   لنىلىلت  و  النبيىلىلىلن يف ايفلىلىلىلق  و،خىلىلريم يف البعىلىلىلث: »قىلىلي  النبىلىلىل  

 .(2)«قبلهم

                                                 
 . مكتبة الرشد، الرايض.15: 2( فوائد متام الرازي )ت: محدي السلفي( (1
 . مكتبة نزار السعودي ة.17954، رقم: 3116: 9( تفسري أيب حامت (2



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........82)

 

 .وقحم تنيبع أواتآل   ضي .حسن  إسني    قبني   قني : 

 طريق ثالث ألبي هريرة

واللفىلا يىلىل( يف التهىل  ب 310الطرب  )صيحب التفسري وآل اإل يم البماأ  خرج

ني حزىليج  عنىل  ابىلن )الر ب احلىلر،  ثقىلة(  قىلي : حىلحمث قي : ححمثني  ب بن سهللآل 

) يسى بن  ييي،   جعفر الرا      ثقة خ م( قي : ححمثني  بنيىل)املصيص وآحم األ نيأ

)صحمو  قحم وثق  أ ىل   (  ن الربيع بن  نسآلثقة صحمو   بإريا  لن البعض حفظ

 يب ير ىلرة  قىلي  يف  )أفيع بن  هرا،  ثقة خ م(   ن بيلت يع(  ن  يب العيلية الر يح 

 ني ل: ححم ث املعراج الط

وجعلتىلك  ّو  النبيىلن : »... قي  النب : قي  اهلل تعيىل خميطبي  حبيبىلآل املصىلطفى

 .(1)...«لآل و وهلم  قضيي    و،خريم بعثي    خلقي  

 .(2)أجيلآل ثقي   :قي  اإل يم اهليثآ  يف املزآع

 جمم قتي ة بآعنى احلحم ث

نىلي  بىلنيي    ححمثني وآحم بن ب يأ  قي : ثني سىلليام،  قىلي : ث : خرج الطرب  قي 

 ..َوإِْذ َ َخْ َني ِ َن النَبِيَِّن ِ يَثيَقُهْم َوِ نَْك َوِ ْن ُننيح   :ي   ا. ةقي : لي، قتي ة إذا ت  

 .(3)«لي، نبّ  اهلل  ّو  النبين يف ايفلق» قي :

                                                 
 . مطبعة املدين، القاهرة. 727، رقم: 433: 1: حممد حممود شاكر( ( هتذيب اياثر للطربي )ت(1
 . مكتبة القدسي القاهرة. 235، رقم: 71: 1( جممع الزوائد (2
 . الرسالة، بريوت.213: 20( تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر (  (3



 (83) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 جزم اإلمام أمحد بن حنبل مبعنى احلديث

    ،ّ نين  ثقة إ يم حيفا()احل ناحلس خربخ وآحم بن  خرج اإل يم ايف   قي : 

ثهم قي : قر    ا  يب  بىلحم ححّم )بن   ي  القطي،  وحّم   رعنيا  ا وثيقتآل( الفضل 

قي : )جعفر بن  هرا، السبيك  ثقة ال بلس بآل( ر ىل بني النض لنية  مححم بن حنبل(:) اهلل

( آل) يسى بن  ييي،  ثقىلة صىلحمو   بإرىليا  لىلن الىلبعض حفظىل ثني  بني جعفر الرا  

  وذلر  ثل  ي سقني   ن البماأ.ححم ث األسحم   قي :  ف لر

 

قىلي    خلقىلي   : عنىل «   النبيىلن وّ : »)اإل يم ابىلن حنبىلل( الفضل: قي  ي  مححمقي  

 .(1)بآل فبحم   وإذ  خ ني  ن النبين  يثيقهم و نك و ن ننيح تعيىل: 

 هذاب هـ(283) جزم اإلمام السين إنحاق بن راهويه

ربخ حرب بىلن إسىلام يل الكر ىليخ  قىلي : قلىلت إلسىلحي  قي  اإل يم ايف  :  خ

 عن  ابن أايني آل: ححم ث  يرسة الفزر قي : قلت:  ي أسني  اهلل   تىلى لنىلت نبيىلي ؟!. 

الىلروح   يف ، م()قبل  ، تىلنفخ فيىلآل » ي  عني ؟!.قي : « و، م بن الروح وا سحم»قي : 

 .(2)« (نبيني ) وقحم خلق

جسحم قحم خلق قبل نفخ الروح يف   آحم  ح  ّ، نبيني و إسني   صحيح  ويني

 . ، م بيني 

  

                                                 
 .  دار الراية، الرايض.187: 1( السنة للخالل )ت: عطية الزهراين( (1
 . دار الراية، الرايض. 200، رقم: 187: 1للخالل ( السنة(2



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........84)

 

 انتالم احلجر يف احلّج جتديد مليثاق يوم الذر

ححمثني  بحم الصآحم بن  ب البما  ببغحما   ثني جعفر بىلن وآىلحم  : خرج احليلم قي 

بن شيلر  ثني احلسن بن  نيسى األشيب  ثني ثيبت بن  م حم   ن  بحم اهلل بن  ثام، بن 

  قىلي : قىلي  أسىلني  اهلل: (أيض اهلل  ىلنهام)بن جبري   ن ابن  بيس خثيم   ن سعيحم 

  .«إّ، هل ا احلزر لسيني  وشفتن    هحم ملن استلآآل  نيم القيي ة بحق»

 .(1)ي ا ححم ث صحيح اإلسني   وا خيرجي   ولآل شييحم صحيحقي  احليلم: 

ليس  ر  غري  ّنآلىل: وقحم أو  هل ا احلحم ث شييحم  فس رة  خرى قي  احليلمفلقحم 

  امأة بن جني ن العبحم ..   ن رشط ال يين  فإّنام ا حيتزي بليب ييأو،

وآحم  بحم اهلل بن وآحم بن  نيسى العحم    ن  صل لتيبىلآل  ثنىلي وآىلحم   خربني   بني

العحمخ  ثنىلي  بىلحم العم ىلم بىلن  بىلحم  بن صيلح الكيلين   ثني وآحم بن حييى بن  يب  آرو

 ن  يب سعيحم ايفحمأ   أيض اهلل  نىلآل  قىلي : الصآحم العآ    ن  يب ييأو، العبحم   

حززني  ع  آر بن ايفطيب  فلىلام  خىلل الطىلنياف اسىلتقبل احلزىلر  فقىلي : إّخ   لىلم 

   وال تنفع  ولنيال  خ أ  ت أسني  اهلل قبلك  ي قبلتك  ثم قبلآل.  ّنك حزر ال تّأ 

ب اهلل بكتىلي «و نفىلع إّنىلآل  ّأىل  بىلا  ىلي   ىلري املىلؤ نن» :فقي  لآل  ب بن  يب طيلب

 تبيأك وتعيىل. 

: : قي  اهلل  م وجل ّب بن  يب طيلب قي . : و  ن ذلك  ن لتيب اهلل؟! آر قي 

وإذ  خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهىلنيأيم ذأ ىلتهم  و شىلهحميم  ىلا  نفسىلهم  لسىلت 

  فقىلّرأيم بلّنىلآل الىلرب  و ّنىلم (2)...ظهىلر خلق اهلل ، م  و سح  ىلا  بربكم قيلنيا با

                                                 
 . العلمية، بريوت.1680، رقم: 628: 1( مستدرك احلاكم )مصطفى عبد القادر عطا( (1
 . أو حنوها.فاستخرج ذريته من صلبه( هيهنا سقط؛ وهو بشهادة األخبار املتقدمة وايتية: (2



 (85) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 يم و ىلنياثيقهم  ولتىلب ذلىلك يف أ   ولىلي، هلىل ا احلزىلر  ينىلي، العبيحم  و خ   هىلني

فللقآآل ذلك الر  وقي : اشهحم ملىلن وافىليك   ولسي،  فقي  لآل افتح فيك. قي : ففتح في 

 ؤتى  ىلنيم القيي ىلة بىليحلزر »بيملنيافية  نيم القيي ة  وإّخ  شهحم لسآعت أسني  اهلل قي : 

 . أ و نفع فهني« األسني   ولآل لسي، ذلق    هحم ملن  ستلآآل بيلتنيحيحم

 .(1)فقي   آر:   نيذ بيهلل  ،   يش يف قنيم لست فيهم  ي  بي حسن

...  صىلحيح  و، أ ىلب  خرجىلآل رىلإّخ   لم  ّنك حزر ال تضىلقلت: قني   آر: 

آىلنيا يف   ىلي ة  يب  ن غىلري طر ىلق  يب يىليأو،  لكىلن تكلّ بإسني  صحيح  سلم وغري   

ك صحيحة فيام نحن فيآل  ىلن  ىليا هي  ع ذلييأو،  لكنينآل  ضّعف  نحم  لثريم  لكنّ 

 .ال أ  لكثرة ال نيايحم امليضية وا.تية

ال  سعهي  ي   وثآة  خبيأ  خرى يف  ّ، احلزر  لقم بإذ، اهلل  يثي  العبي   نيم ال أ

 ..سنعرم لبعضهي يف  خبيأني الصحيحة  نحن فيآل

  

                                                 
 . العلمية، بريوت.1682رقم: ، 628: 1( مستدرك احلاكم )مصطفى عبد القادر عطا( (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........86)

 

 «ّمهيف بطن ُأ شقٌي الشقُي» حديث:

غري واححم  خبط   نياء   ىلع  ّ، األ ىلر   قني : ي ا  ن األحي  ث الت  خبط فيهي

ولقىلحم اشىلتحّم  .نبيني وآحم و،لآل الطيبىلنإىل  ى األخبيأ املسنحمةىلن استقص  رس  ن ذلك مل

لىلام   خبيأ  يل البيىلت ا  ستقم  بعحُم  العزب مّن خيم يف ي ا احلحم ث  ويني

  لىلىلمم االستقصىلىليء  يف  خطىلىلر  سىلىلللة  رفتهىلىلي  قينىلىلحم السىلىلامء  ثىلىلّم   ىلىلم انكسىلىليأ القلىلىلم

 ..وتنيقف الفهم..  واهلل املستعي،

 حديث ابن مسعود

 املثنىلىقىلي : حىلحمثني وآىلحم بىلن    خرج  يل السنّة ليبن  يب  يصم يف لتيبآل السىلنّة

ثنىلي  )اإل ىليم  فىلني  النيصىلف  خ م(  القطي،ثني حييى بن سعيحم  )الم ن ثقة ثبت خ م( 

 ىليم القىلر،  )اإل ببىلن ويىل )اإل يم سليام، بن  هىلرا،  ثقىلة خ م(  ثنىلي   ىلحم األ آش

  الصىلي   املصىلحمو  ني  بحم اهلل بن  سعني   ثني أسني  اهلل  وينيفني  النيصف خ م(  ث

 قي :

  كني،  لقة  ثل ذلىلك  ثىلمّ  آل  أبعن  ني ي   ثمّ إّ،  ححملم جيآع خلقآل يف بطن   ّ » 

 كني،  ضغة  ثل ذلك  ثّم  رسل اهلل تعيىل إليآل امللك فينفخ فيآل الروح  و ؤ ر بىللأبع 

 حىلحملم  الىل   ال إلىلآل غىلري  إ،ّ  آل  و جلآل  و آلىلآل  وشىلق   م سىلعيحم  فىلنيللام : أ ق

حتىلى  ىلي  كىلني، بينىلآل وبينهىلي إالّ ذأاا  فيسىلبق  ليىلآل الكتىليب   ليعآل  آل  يل ا نة

يأ  وإّ، الرجل ليعآل بعآل  يل النّيأ حتى  ي  كني، بينآل وبينهي فيعآل بعآل  يل النّ 

 «.ل ا نة فيحمخل ا نةإالّ ذأاا  فيسبق  ليآل الكتيب فيعآل  آل  ي

  قني : إسني  صحيح. 



 (87) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 أو ابن عمرو ،حديث ابن عمر

قي :  خربني  مححم بن  ب بن املثنى  ححمثني العبىليس بىلن  (354) خرجآل  ابن حّبي، 

النيليحم النرل  ححمثني ابن املبيأك   ن األو ا     ن أبيعة بن  م حم   ن  بحم اهلل بن 

 بن العيص(  آر )يف بعض املصي أ بن  آروالحم لآ   قي :  خلت  ا  بحم اهلل بن 

  ؟!.«ال ق   ن شق  يف بطن   آل: »فقلت: إّنم  م آني،  ّنك تقني 

إّ، اهلل خلىلق خلقىلآل »فقي : ال  حل ألححم  ك ب  ّب  سآعت أسني  اهلل  قني : 

يف ظلآة  و لقى  ليهم  ن ننيأ   فآىلن  صىليبآل  ىلن ذلىلك النىلنيأ ايتىلحمى  و ىلن  خطىلل 

 اهلل جل و  .القلم  ن  لم  جّف  فل لك  قني :« ضّل 

 .(1) إسني   صحيح :قي  شعيب األأنؤوط

وثّآة  حي  ث  خرى  ال  آني رس يي   ضيق  نهي  قي ني  و  ي  لي، فام فقآل يىل ا 

 !!.؟احلحم ث

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.6169، رقم: 43: 14( صحيح ابن حب ان )ت: األرنؤوط( (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........88)

 

 «يف بطن أّمه... من شقٌي الشقُي»فقه حديث: 

وال  آكىلىلن   ّ، يىلىل ا احلىلحم ث الرشىلىل ف  ضىلّم نظي ىلىلي  لىلي     ىلىلن العقيىلحمةيإىل  آلننّبىل

يف  -النيقنيف  ىلا  رافتىلآل لنظىليم   ىلن  و، اإلملىليم  بكىلّل  ىلي وصىللني  تفسري  بتامم   و

  وال  قىلّل  ىلن اسىلتيعيب الكىلرام  آل يل بيتسي ة األنيم  نبّيني وآحم و ن  -  ألينآل

ال  نبغ  االغرتاأ بيحلىلحم ث النياحىلحم واالثنىلن إذ ي (صلنيا  اهلل  ليهم) يّم  ي قيلني  

 ه ا اسرتواح  نه ٌّ  نآل  ويل حّلت املصينب إالّ هب ا؟!!. والث  ...ي ف

ليىلف جيىلّف شىلبهة  ظيآىلةي إذ  األذيي،  ن ي ا احلىلحم ثإىل  تبي أتو  ي  لي، فإّنآل 

لىلّل  ىلن يك ا  ع  ّ، نتيزتآل ا ربي إذ   ن اختيىليأ العبىلحم  -  ن  لم اهلل تعيىل - القلم

 للطي ة   ستطيعي  هلي  قىلي أا   ليهىلي..ي ي ا؟!!. بل  ي الحمليل  ا  ّ، العبحم لي، خمتيأا  

 الكتب؟!!.الصحف و ؤي    ا اّتبيا الرسل وت وة 

احلحم ث       ّ، السىلعي ة وال ىلقيوة  قىلحم لتبتىلي  ىلا العبىلي  يف بطىلني،  ظييرفإّ، 

 وليس قبل ذلك. األ هي   يف ي ا العيا األأيض

ى  نّي  ّ، تعلىلق ىل ضاأل  م  فلقحم   ن خطل وقع يف حفرتآل غري واححم وينيقلت: 

 :بتنيسىلىليط تعّلىلىلق تىلىلحمبري و سىلىلبيبإّنىلىلام يىلىلني   يف بطىلىلني، األ هىلىلي ال ىلىلقيوة والسىلىلعي ة 

ويم امل نكة املحمّبرو، شؤو،  يا الطن بىلإذ، أب العىليملن  فحتىلى  املحمبرا    را  

  ولىلىل ا املطىلىلر ى اهلل تعىلىليىل  ، ال  تحقىلىلق إالّ بتنيسىلىليط  مأانيىلىلل ىلاملىلىلني   قىلىلحم قضىلىل

 . .إذ الغرم ابت ء العبي  يك ا   ا  ي  رشني سيبقي   والمأا وغري ذلكي

 يف  ىلىليا الىلىل أ -  ىلىلن  لىلىلم اهلل تعىلىليىل -قىلىلحم  ىضىلىل صىلىلحيحي   ّ، القلىلىلم قىلىلحم جىلىلّف إذ 

صحيحي   ّ، اهلل تعيىل قىلحم قىلحمأ    قبل خلق األص ب واألأحيم  بل قحم  ىضوالتقحم ر

  قي  ر ايف نق قبل خلق الحمنيي بيآسن  لف سنة.
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 لق الدنيا؛ فلقد جّف القلم قبلها!!!إشكال لغوية خ

املقىلي  ر  قبىلل خلىلق الىلحمنيي سىلبحينآل وتعىليىل إذا لي، القلم قحم جّف  لىلّآىلي قحمأ اهلل 

بيآسن  لف سنة   و  نيم ال أ   ىلن  لىلم اهلل  يف  يىلل ا نّىلة السىلعحماء  و صىلحيب 

 !.  ؟الحمنيي   ليس ي ا لغنيإىل  النّيأ األشقييءي فام الغرم  ن إنماهلم
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 ع اإلشكالدف

خىلري   ىلا  بىلي  ..ي قىلي  ويىلنيتعىليىل قي  ري ة  ن العلىلامء يف  فعىلآل: ليحىلتّ  اهلل 

ُس   القينلن:  ِ نَ  أك َبرشِّ ُسلِ  َبْعحَم  ُحَزة   اهللِّ َ َا  لِلنَيسِ  َ ُكني،َ  لَِت َ  َوُ نِ ِأ نَ   ك  َوَلي،َ  الرك

 .ذلك ونحني  (1) َحكِيام   َ ِم ما   اهللُّ

ال  آنع  ن السىلقنيط يف حفىلرة ا ىلرب  نياب صحيح يف نفسآل  لكنّآل قلت: ي ا ا 

لىلىلام ال  ىلىلحمفع شىلىلبهة ظلىلىلم اهلل للعبىلىلي ي فهيتىلىلي، ال ىلىلبهتي، ال تنىلىلحمفعي، بىلىلي نياب   ىلىل    

ي رضوأة  ّ، اهلل تعىليىل قىلحم احىلتّ   ىلا العبىلي  بىلام  هلآهىلم بىلآل نيييك  ن شبهة اللغنيّ ىلة

قىلحم األقىلنيى  ّنىلآل سىلبحينآل األظهىلر بل األشىلهر وفطريم  ليآل  و، شبهةي بلبلغ حّزةي 

 و، حزىليب  واختىلربيم ففيضىلل بيىلنهم بيلعىلحم   و،  ىلنيم الىل أ ولّلآني    بي   للمّ 

 اأتييب..!!!. 

  واملقيم ال  نبغ  اإلصغيء إليآل      ّ، ا نياب إىل  ذيب بعض لبيأ  يل السنّة

ني  إالّ القىلىلال ىلىلبهي    ىلىل    ال خمىلىلرج  ىلىلن - بيختصىلىليأ - ال  سىلىلآح بيلتطني ىلىلل  لكىلىلن

  ىل   اإلشىلكي  وامللفت للنظر  ّ، ينيك  ن  لامء  يل السنّة  ن  فىلع  .حماءالبَ عقيحمة ب

 . .-  نيأ اهلل بريينم -غري  أا ة  نهم  ّنآل البحماء ال   تحمّ نت بآل ال يعة بأبام   يلبحماءب

  نم  العبي قحم  ّ، اهلل تعيىل  ينياإلشكي  يف  فع   آنيجم  ي ذلر   يل البيتف

   ن   نيا، األشقييء  ليكتىلبهم يف   ىلنيا، السىلعحماء نهمبعض  شقييحني ي ليآالحمنييإىل 

 .وال  كس

يف أسىليلتني القي  ىلة البىلحماء بيي، ي ا ببسط وتفصيل  لام  خربنيك  ىلراأا   وسيليت 

 إذا شيء اهلل.
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 كل مولود يولد على الفطرة

 خىلىلرج البيىلىليأ  قىلىلي : حىلىلحمثني  بىلىلحما،   خربنىلىلي  بىلىلحم اهلل   خربنىلىلي  ىلىلنينس   ىلىلن 

 بىلي ير ىلرة أيض اهلل  نىلآل  قىلي : قىلي   لمير    خربخ  بني سلآة بن  بىلحم الىلرمحن   ،ّ ا

 .(1) ...« نيلحم  ا الفطرة  ي  ن  نيلني  إالّ »أسني  اهلل: 

م(قىلي :  خربنىلي ابىلن   )ثقىلة األ ىلاو خرج الطرب  قي : ححمثن   نينس بىلن  بىلحم 

يبيخ ثقىلة(   ، )بىلن إ ىليس ال ىل ويب )اإل يم ثقة  خ م( قي :  خربخ الرس  بن حييىلى

)بن  سىليأ البرصىل   ثقىلة إ ىليم خ م(  حىلحمثهم  ىلن األسىلني  بىلن  احلسن بن  يب احلسن

قي : فتنيو   .رس ع  ن بن  سعحم )صحييب( قي : غمو   ع أسني  اهلل  أبع غموا 

 ي بي  »القنيم ال أ ة بعحم  ي قتلنيا املقيتلة  فبلغ ذلك أسني  اهلل  فيشتحم  ليآل  ثم قي : 

 ليسنيا  بنيء املرشلن؟!. ؟!.  فقي  أجل:  ي أسني  اهلل   «ل أ ة قنيام  تنيولني، ا

رلن..ي  ال إّني ليست نسآة تنيلحم إالّ ولحم  ىلإّ، خييألم  وال  امل » : فقي 

قىلي   «اني نرّص   اني  و ا الفطرة  فام تما   ليهي حتى  بن  نهي لسيني  فلبنيايي  نيّ 

وإذ  خىلىل  أبىلىلك  ىلىلن بنىلىل  ، م  ىلىلن قىلىلي :   بىلىلآلاحلسىلىلن: واهلل لقىلىلحم قىلىلي  اهلل ذلىلىلك يف لتي

 .(2)ظهنيأيم ذأ تهم

وحم  ثقىلة ا  ر  وينيىل قني : إسني   صحيح  أجيلآل أجي  الصحيح  سنيى الس

 .ي    ا خيرج لآل ال ييي، البييأ  و سلم يف صحيحيهامخيرجي لآل

(قىلي : بإط  سىلهل )الىلر ب وىلحم  ثقىلة و خرج الطرب  قي : ححمثن   ىلب بىلن 

)سىلعيحم بىلن   سىلعني  قي : ححمثني  بىلني )الفلسطين  ثقة  ل ني،( أبيعة ححمثني ضآرة بن
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قىلي :  (إ يس ا ر ر   ثقة خ م(   ن جني رب )بىلن سىلعيحم البليىل   ضىلعيف احلىلحم ث

)ثقة  رسل(  ابن ستة   يم قي : فقي :  ي جيبر إذا  نىلت   ي  ابن للضحيك بن  ماحم

 س و سىلتني َلىلجُم  وضعت ابنىل  يف حلىلحم   فىللبر  وجهىلآل  وحىلل  نىلآل  قىلحم   فىلإ، ابنىل 

محىلك اهلل   ىلّم  سىلل  ابنىلك   ىلن  سىلللآل ففعلت بآل ال     رخ  فلام فرغت  قلت:  ر

 إ ي ؟!.

. قلت:  ي  بىلي القيسىلم  و ىلي قي : ُ سل   ن امليثي  ال    قر بآل يف صلب ، م 

ي ا امليثي  ال    قر بآل يف صلب ، م؟!. قي : ححمثن  ابن  بيس  ّ، اهلل  سىلح صىللب 

 ىلنيم القيي ىلة  و خىل   ىلنهم امليثىلي   ، إىل  خيلقهىلي  نىلآل لىلل نسىلآة يىلني، م  فيستيرج 

 عبحمو   وال  رشلنيا بآل شيتي   وتكفل هلم بيألأ ا   فلن تقنيم السي ة حتى  نيلىلحم  ىلن 

  طى امليثي   ني ت ي فآن   أك  نهم امليثي  ا.خر فنيىف بآل نفعىلآل امليثىلي  األو   و ىلن 

صغريا  قبل  ،  ىلحمأك  امليثي  األو   و ن  ي بآل ا  نفعآل    أك امليثي  ا.خر فلم  ِف 

 .(1)امليثي  ا.خر  ي   ا امليثي  األو   ا الفطرة

 قىلىلني : ال بىلىللس بإسىلىلني   يف املتيبعىلىلي   واحلىلىلحم ثي، ظىلىلييرا، يف االختيىلىليأ وانتفىلىليء 

 .إذ افرتام ا رب  ع الفطرة  رع بن نقيضن  ويني وي ا رب  

الطنياغيىلت حتىلى الكّفىليأ واملرشىللن  بىلل  فيلفطرة  نيجني ة حتىلى  نىلحم :والمبحمة

يف ّري  ىلىلحمّ   ىلىلا يىلىل ا ىلايفىلىلري  اجىلىلرة  ىلىلن ال ىلىلإىل  واملزىلىلر ن  وال لىلىل م يف  ّنىلىلي وّرلىلىلة

 ّ، نفس الطنياغيت ا بيبرة  املزر ن يف الحمنيي وا.خىلرة   آتىلحمحني، ايفىلري  النيجحما،

 لك.فطروا  ا ذوال  عنى لآل إالّ  ّنم و يلآل  و   ني، الرّش وج و تآلي 
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 قنيلىلآل:قي  الطرب : ححمثن   نينس  قي :  خربني ابن ويب  قي : قي  ابن   حم يف 

: اإلس م ُ   خلقهم اهلل  ن ، م ريعي    قّرو، قي  فطرة اهلل الت  فطر النيس  ليهي

َ ىلَتُهْم َوَ ْشىلَهحَمُيمْ وقىلر : ب لك   ىلَك ِ ىلْن َبنىِل  ،َ َم ِ ىلْن ُظُهىلنيِأِيْم ُذأِّ َ ىلَا  َوإِْذ َ َخىلَ  َأبك

ُكْم َقيُلنيا َبَا َشِهحْمَني َليَ، النَيُس ُ َ ىلة  َواِحىلحَمة  قي : فه ا قني  اهلل: َ ْنُفِسِهْم َ َلْسُت بَِربِّ

 .(1)َفَبَعَث اهللَُ النَبِيِّنَ 

 يصىلم  قىلي : ثنىلي  و خرج الطرب  قي : ححمثن  وآىلحم بىلن  آىلرو  قىلي : ثنىلي  بىلني

  قي : ثني وأقيء  ريعي   ن ابن  يب نزىليح   يسى  وححمثن  احليأ   قي : ثني احلسن

 قي : اإلس م. فِْطَرَة اهللِ ن جمييحم 

و خرج ثيلثي  قي : ححمثني ابن وليىلع  قىلي : ثنىلي   ىلحم بىلن حبىليب   ىلن حسىلن بىلن 

 : قىلىلي فْطىلىلَرَة اهللِ اَلتىلىل  َفَطىلىلَر النَىلىليَس َ َلْيهىلىليكِر ىلىلة واقىلىلحم   ىلىلن  م ىلىلحم النحىلىلني    ىلىلن  

 .(2)اإلس م
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 رة!!تعريف الفط

 ي و  هي اهلل تعىليىل يف بنىل  ، م الت  (كةلَ املَ  و )قنية ال :-تعن  فيام  - لفطرةاتعن  

 ملعرفة ايفيلق وايفري والرّش.

والتآييىلم بىلن   سىلبحينآل وتعىليىل ايفيلق وبي آلة: فكّل نسآة  فطنيأة  ا  عرفة

سىلري قحم جبلىلت  ىلا يىل ا  ويىلني  ر ىلى احلىلحم ثن   ىل   يف تف ي يني خري و ي يني رّش  

 الفطرة بيإلس م. 

 قحّم ىلة( )واأ ة  حيلآىلة  و  حسب القنيا ىلحم املزآىلع  ليهىلي  ثّم إّ، ي   األخبيأ

 ا لّل  حي  ث ال قيوة والسعي ة و ي ظيير  ا ربي إذ    جرب  بقى أليل ال قيوة 

.  ومىّلىلي  نيسىلىلب .فىلىليحفا يو عرفىلىلة ايفىلىليلق ويىلىلم  فطىلىلنيأو،  ىلىلا التنيحيىلىلحم واإلسىلىل م

 املقيم..
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 يوم الذر نقضوا عهدهم ّنار أهل ال

 بن كعب الصحيح حديث أبّي

الطرب  قي : ححمثني القيسم قي : ححمثني احلسن قي : ححمثن  حزيج   ىلن أوى 

رعهىلم  ني تىل  ريعىلي   » يب جعفر   ن الربيع   ن  يب العيلية   ن  يب بن لعب قي : 

و شىلهحميم  ىلا  اسىلتنطقهم  و خىل   لىليهم امليثىلي   نيم القيي ىلة  ثىلمّ إىل  لينن  ي يني

 نفسهم  لست بربكم قيلنيا با شهحمني  ، تقنيلنيا  نيم القيي ة إني لني  ىلن يىل ا غىليفلن 

 ام  رشك ،بيؤني  ن قبل ولني ذأ ة  ن بعحميم  فتهلكني بام فعل املبطلىلني،تقنيلنيا إنّ  *  و

 . 

فإّخ  شهحم  لىليكم السىلآنيا  السىلبع واألأضىلن السىلبع  و شىلهحم »قي  سبحينآل: 

 م:  ، تقنيلنيا  نيم القيي ة ا نعلم هب ا..ي ا لآنيا  ّنآل ال إلىلآل غىلري   وال  ليكم  بيلم ،

رلنيا يب شىلىليتي   و ّخ سلأسىلىلل إلىلىليكم أسىلىل    ىلىل لرونكم  هىلىلحم  ىلأب غىلىلري   وال ت ىلىل

 .«و يثيق   وسلنم   ليكم لتب 

وا لىلآل فىللقرّ  ;قيلنيا: شهحمني  ّنك أبنىلي وإهلنىلي  ال أب لنىلي غىلريك  وال إلىلآل لنىلي غىلريك

 ة  وأفع  لىليهم  بىلييم ، م  فنظىلر إلىليهم  فىلر ى  ىلنهم الغنىل  والفقىلري   ني ت  بيلطي

وحسن الصنيأة  و و، ذلك  فقي : أب لنيال سيو ت بينهم  قي  تعيىل: فىلإّخ  حىلب 

 شكر.  ،  ُ 

)رىلىلع رساج(. وخىلىلم األنبيىلىليء  رجىل ني تىلىل   ثىلىلل السىلىل األنبيىلىليء قىلىلي : وفىلىليهم 

ىلنيح   َوِ ىلن َوِ نىلَك  ِ يَثىليَقُهمْ  بِيِّىلنَ النَ  ِ ىلنَ  َ َخىلْ َني َوإِذْ بآيثي  ،خىلر قىلي  اهلل:   َوإِْبىلَراِييمَ  نك

يَثيقي   ِ نُْهم َوَ َخْ َني َ ْرَ مَ  اْبنِ  َوِ يَسى َوُ نيَسى ال    قني  تعيىل ذلىلر :  ويني َغلِيظي    ِّ
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ْلىلِق  حِم َل َتبْ  اَل  َ َلْيَهي النَيَس  َفَطرَ  اَلتِ  اهللَِ فِْطَرةَ  َحنِيفي   لِلحمِّ نِ  َوْجَهَك  َفَلقِمْ   َذلىِلَك  اهللَِ يِفَ

ىلنَ  َنىلِ  ر   َيىلَ اويف ذلىلك قىلي :   َ ْعَلُآىلني،َ  اَل  النَىليسِ  َ ْلَثىلرَ  َوَلكِنَ  اْلَقيِّمُ  الحمِّ نُ   النكىلُ أِ   ِّ

ىلنْ  ألَْلَثىلِرِيم َوَجىلحْمَني َوَ ىلي  خ ني  يثيقآل  ع الن أ األوىل  و ن ذلىلك قنيلىلآل: اأْلُوىَل  ِّ  

إىل  ُأُسىل    َبْعىلحِم ِ  ِ ىلن َبَعْثنَىلي ُثىلمَ  قنيلآل تعيىل: ويني َلَفيِسِقنَ  ْلَثَرُيمْ  َ  َوَجحْمَني َوإِ، َ ْهحم  

 َ ىلَا  َنْطَبىلعُ  َلىلَ لَِك  َقْبىلُل  ِ ىلن بىِلآلِ  َلَ ُبنياْ  باَِم  لُِيْؤِ ننُياْ  َليُننياْ  َفاَم  بِيْلَبيِّنَيِ   ُؤوُيميَفَز  َقنْيِ ِهمْ 

 ب.ّروا بآل   ن  صحم  و ن  ك قي : لي، يف  لآآل  نيم  ق  املُْْعَتحِم نَ  ُقلنيِب 

 .(1)  مححم وآحم شيلر: إسني   صحيح :قي 

 خرجىلىلآل احلىلىليلم اتفىلىلق  يىلىلل السىلىلنة  ىلىلا لنينىلىلآل صىلىلحيح اإلسىلىلني ي ولقىلىلحم لىلىلت: ق

جعفر وآحم بن  ىلب  قي :  خربني  بني  والبيهق  وغريمهي واللفا للحيلمالنيسيبنيأ  

جعفىلر  هلل بن  نيسىلى  ثنىلي  بىلنيال يبيخ بيلكنيفة  ثني  مححم بن حي م الغفيأ   ثني  بيحم ا

. وقىلي : صىلحيح اإلسىلني    ثلىلآل يسى بن  بحم اهلل بن  ييي،   ن الربيع بن  نس  بآل 

 .(2)وقي  ال يب : صحيح

قلىلىلت: ويىلىلني نىلىلم   ىلىلح يف إثبىلىلي   ىلىليا الىلىل أ  وخلىلىلق األأواح النيطقىلىلة قبىلىلل 

 بىلييم وا لآل  ني ت  بيلطي ة  وأفع  لىليهم فلقرّ »و:  «استنطقهم» :سيام قنيلآل ياألجسي 

 . « ...، م  فنظر إليهم
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 (97) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 مرنل اإلمام املفسِّر أبي العالية

)ثقة(  ثني برش بن  املنيصبقي : ححمثني  ب بن حرب  (327) خرج ابن  يب حيتم 

)سىلليام،  )التآيآ   ثقة خ م(   ىلن  بيىلآل )ثقة خ(  ثني  عتآر بن سليام،  آر الميراخ

)البكىلر  ثقىلة صىلحمو (   ىلن  يب  بن طرخي، التآيآ   ثقة خ م(   ن الربيع بن  نس

و ىلىلي وجىلىلحمني ر إ ىلىليم( يف قنيلىلىلآل تعىلىليىل:ىلالعيليىلىلة )أفيىلىلع بىلىلن  هىلىلرا، الر ىلىليح   ثقىلىلة  فسىلىل

 !!.؟أللثريم  ن  هحم

 .(1)ذلك العهحم  عن   نيم  خ  امليثي  يني : بني العيلية قي 

 قني :  رسل إسني   صحيح. ويني  ليل إلثبي   يا الىل أي إذ العهىلحم ال  تصىلنيأ 

 بعهحم. نينآل  في لة بن طرفن  تي ّ  االختييأ  وإالّ فليس ينيفيآل ا ربي لك

  

                                                 
 . مكتبة نزار، السعودية.8781، رقم: 1530: 5( تفسري ابن أيب حامت )أسعد الطيب( (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........98)

 

 مرنل اإلمام املفسِّر السدي

فىليام  بن  ثام، بن حكيم )ثقىلة خ م(و خرج ابن  يب حيتم   ضي  قي :  خربني  مححم 

)بن نرصىل  القرّ،  صحمو  أ   بيلت يع(  ثني  سبيط) لتب إي  ثني  مححم بن املفضل

ر إسام يل بن  بحم الرمحن  ثقة ىلّم(   ن السحم  )اإل يم املفس اهلآحماخ  ثقة صحمو  خ

قي : ذلك  نيم  بنيا  ن قبلفام ليننيا ليؤ ننيا بام لّ  أ   بيلت يع  م(  يف قنيلآل تعيىل: 

 .(1)  خ   نهم امليثي  فآ ننيا لريي  

 قني : إسني   حسن  وقنيلآل: لريىلي ي    لراييىلة   ىلنهم.  ىلحم   ليهىلي  ىلي  خرجىلآل 

 سحم  نفسآل  ن طر ق ،خر  هب ا اللفا.الطرب   ن ال

)سىلفيي، الىلرؤال  ثقىلة وليىلع قىلي : حىلحمثني ابىلن يف تفسري   الطرب اإل يم  خرج 

   ن )القنّي   ثقة  ل ني، م( بن طلحة وقي : ححمثني  آر قبني   تكّلم يف حفظآل خ م( 

وإذ  خىلىل  أبىلىلك  ىلىلن بنىلىل  ، م  ىلىلن ظهىلىلنيأيم ذأ ىلىلتهم : قىلىلي   ىلىلن السىلىلحم    سىلىلبيط

َوَلآُل   وذلك حن  قني  تعيىل ذلر : فسهم  لست بربكم قيلنيا باو شهحميم  ا  ن

ي َوإَِلْيآِل ُ ْرَجُعني،َ  ي َوَلْري   وذلك حن  قني :   َ ْسَلَم َ ْن يِف الَسَآنَياِ  َواألْأِم َطنْي  

حَماُلْم َ ْرَِعنَ  َزُة اْلَبيلَِغُة َفَلنيَشيَء هَلَ  ثىلي   ثىلّم م اا عنىل :  ىلنيم  خىل   ىلنهقي :   َفلَِلآِل احْلُ

 .(2)  رضهم  ا ، م 
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 (99) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 مرنل اإلمام املفسِّر جماهد

و خرج الطرب    ضىلي  قىلي : حىلحمثني القيسىلم قىلي   حىلحمثني احلسىلن قىلي   حىلحمثن  

قىلي :   ي وجحمني أللثىلريم  ىلن  هىلحم...جمييحم  قنيلآل: حزيج   ن ابن جر     ن 

 .(1)وا  فنيا بآل ظهر ، م   هحم  ال    خ    ن بن  ، م  يف

  : إسني   حسن.  قني

: العلىلامءبعىلض ولقىلحم قىلي    بي تبىليأ الفطىلرة  سلم طني ي  ولريي  : وقنيلآل تعيىل

  ال  ىلا ا هىلل والكفىلر هلل وتنيحيىلحم جرب  ا املعرفىلة والتسىلليم  لنيلي، ثّآة جرب فهني

 والرشكي لظهنيأ ا. ة يف ي ا..
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 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........100)

 

 «ملا خلق له ميّسٌر كٌل: »قول النيّب

 ىلن األحي  ىلث سىليبقي   ويىلني فىليام ننيينىلي  ث الرشىل ف يىل ا احلىلحم عنى إىل   ملحني

بىلىلل امل ىلىلك    يىلىلل السىلىلنّة   ىلىلن بعىلىلض التىلىل   ىلىلحّميي  لثىلىلر العلىلىلامء  سىلىليام   الثيبتىلىلة

العني صي   وليس األ ر ل لك لني ليننيا قحم وقفنيا  ا  ىلي لىلي، تي ىلي   ىلن األحي  ىلث 

ملي لي،   ّنم ال  عرضني، بيلرشح إالّ الحظني فلقحم  ..يوآحم و،  وآحم املرو ة  ن 

  بتىلىلنيأا  يف  تنىلآل  فهىلىليك  ىلي لىلىلي، تي ىلي   نىلىلآل  ىلن  يىلىلل البيىلىلت   ىلبهام   ىلىلن  لفيظىلآل   و

 لي.يت..

 خرج  مححم قي : ححمثني  بني  عيو ة  ححمثني األ آش   ن سىلعحم بىلن  بيىلحمة   ىلن 

لىلي، أسىلني  اهلل ذا   ىلنيم »  قىلي : بىلن  يب طيلىلب  يب  بحم الرمحن السىللآ    ىلن  ىلبّ 

وقىلحم  ت بآل  قي : فرفع أ سآل فقىلي :  ىلي  ىلنكم  ىلن نفىلس إال    ويف  حم   ني   نكجيلسي  

ا آلىلنيا  : »قي  !.فلم نعآل؟قي : فقيلنيا:  ي أسني  اهلل  «  لم  نمهلي  ن ا نة والنيأ

 .«ملي خلق لآل  يرس   فكلٌّ 

 .(1)قي  شعيب األأنؤوط: إسني   صحيح  ا رشط ال يين 

قىلحم ختىلّبط ام ذلرني لثريا   مىّلي ل «ملي خلق لآل  يرس   ا آلنيا  فكلٌّ »: قلت: قنيلآل 

ىل  ىلا  ّ، اهلل تعىليىل:  فيآل غري واححم  ن العلامءي فلقحم تنيمهنيا  ّ،  عنىلى احلىلحم ث  قترص 

  رّس  يل ا نة لعآل ايفري  ويف املقيبل  رّس  يل النّيأ لعآل الرش.

قلىلىلت: يىلىل ا التفسىلىلري وإ، لىلىلي، صىلىلحيحي  يف نفسىلىلآل  إالّ  ّ، االقتصىلىليأ  ليىلىلآل وا  

تفسري  يل ا رب النييف الختيىليأ العبىلي ..ي لكىلن ال خىلري يف  ىلرام لىلّل  سييفي إذ يني

                                                 
 . الرسالة، بريوت.621، رقم: 56: 2( مسند أمحد )ت: األرنؤوط( (1



 (101) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

ظىليم فهيك  ىلي  آىليط اللثىليم  ىلن بيىلي، العِ  يل م  ال  صحمأ  ن  يل البيت الكرام 

 ..سي ة األنيم 

 هلذا احلديث  تفسري إمامنا مونى الكاظم 

 بىلن وآىلحم بىلن  محىلحم بىلن وآحم  ب  بني الرش ف ححمثنيقي :   خرج الصحمو  

 :قىلي   طيلىلب  يب بىلن  ىلب بىلن احلسىلن بىلن  ب بن احلسن بن احلسن بن اهلل  بحم

  يب بىلن وآىلحم  ىلن  شىليذا، بن الفضل  ن  النيسيبنيأ  قتيبة ابن وآحم بن  ب ححمثني

 : اهلل أسىلني  قىلني   عنىلى  ن جعفر بن  نيسى احلسن  بي سللت: قي    آري

  ؟!.  آل نبط يف سعحم  ن والسعيحم   آل بطن يف شق   ن ال ق »

  األشىلقييء   ىلام  سىليعآل آل ّنىل آل ّ ىل بطن يف ويني اهلل  لم  ن ال ق » : فقي 

 .«السعحماء   ام  سيعآل آل نّ  آل  ّ  بطن يف ويني اهلل  لم  ن والسعيحم

  ؟!.«اهلل خلق ملي  يرس   فكل   ا آلنيا: » آلقنيل  عنى فام :لآل قلت

 وا  ليعبىلحمو  إلنىلسوا ا ىلن خلىلق وجىلل  ىلم اهلل إ،ّ » :إ ي نىلي الكىليظم  فقي 

نَ  َخَلْقُت  َوَ ي: وجل  م قنيلآل وذلك ليعصني   خيلقهم نَس  اْ ِ   (1)لَِيْعُبىلحُمو،ِ  إاَِل  َواإْلِ

 .(2) «اهلحمى  ا العآى استحب ملن فيلني ل لآل  خلق ملي ل    فيرّس 

العبىلي ة والطي ىلة   يرّسىلا، ي ويني نىلّم   ىلح فصىليح  ّ،  قني : إسني   صحيح

 ي إذ..لام حسب  يل ا هل عحماء  ال ل شقييء لام للس
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 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........102)

 

 ب من تيسريين  التيسري مرّك

 ير لّل  بي    شىلقيهم وسىلعيحميم  لطي تىلآل و بي تىلآلىلّاهلل تعيىل  س األّو :التيسري 

ىلنَ  َخَلْقىلُت  َوَ ىليتعيىل: لقنيلآل  نىلَس  اْ ِ ظىليير  ىلن اسىلتحمال   ويىلني  لَِيْعُبىلحُمو،ِ  إاَِل  َواإْلِ

ف  ا ربي السىلتحيلة تكليىلف اهلل  بىلي    بيلعبىلي ة . والغرم  نآل ن نيالني الكيظم 

 .ويم جمبنيأو،  ا الكفر وال قيوة

التيسري للآعصية ملن اختيأيي  ن األشقييءي فيملعصىلية وإ، لينىلت  الثيخ:التيسري 

  -التفني ض فينتفى   سلطينآلال خترج  ن   تعيىلآل بيختييأ العبحم  لكنّهي ال تقع إالّ بإذن

 القيي ة.  نيمإىل   - األّ ةقني  قحمأّ ة ي    ويني

 ىلن  ّ، اهلل تعىليىل   قلت: جمآني هام يني تفسري احلحم ث  ال  ي تق عّر  نىلآل األبىلحما،

وجىلرب   ي يني ظلىلم   ىلحىل  مّ أليل النّيأ  ن  و، وني وال بحماءل قيوة فقط ار ىلّ سقحم 

ُ  اهللُ َسيَِّتيِ ِْم َحَسىلنَ الت  فيهي: وتك  ب لعرشا  ا. ي  قبيح   وغرييىلي    ي   ُ َبحمِّ

 . .لنيا  لبريا  تعيىل اهلل  ن ذلك  

  



 (103) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 !!كلمة اإلمام السّني ابن حجر العسقالني يف هذا

 صل   وي ا احلحم ث :يىل( يف قنيلآل852العسق خ )ولقحم  جي  اإل يم ابن حزر 

 أل،ّ  يوفيىلىلآل أ   ىلىلا ا رب ىلىلة  السىلىلعي ة وال ىلىلقيء بتقىلىلحم ر اهلل القىلىلحم م أليىلىلل السىلىلنة يف  ،ّ 

وال  ىلليت اإلنسىلي، ال ىلء بطر ىلق    ن لىلر  ا رب ال  كني، إالّ  أل،ّ  يربالتيسري ضحم ا 

هىلي قىلحم لكنّ   ويف  حي  ث ي ا البيب  ،  فعي  العبىلي  وإ، صىلحمأ   ىلنهم...  التيسري

 .(1) حيي   بط ، قني  القحمأ ةففيهي  يسبق  لم اهلل بنيقني هي بتقحم ر 

ح ابىلىلن حزىلىلر ر  لىلىلام ّ  ىلّقلىلىلت: ويىلىلني   ىلىلح فىلىليام قلنىلىلي ي إذ نفىلىلس لفىلىلا  سىلىل

 العسق خ   نف  ا رب نينيي ي فتآّسك.

ثىلّم االنتصىليأ   ولىل ا قسىلآ  التفىلني ض  آل  ىلا قسىلآنويف تبيي،  عنى ا رب و نّ 

تضيق  نآل بعىلض األفهىليم  إالّ  ىلن اغىلرتف   ل  ر بن األ ر ن  بسط ال حيتآلآل املقيم

ي    يف يىلىلآل..  ولعلنىلي نكتىلىلب ف   يىلىلل البيىلت الكىلىلرام غرفىلة  ىلىلن بحىلر سىلىلي ة األنىليم

  . .ذ، اهلل تعيىل َ   أسيلة  نيجمة إذا سينل القضيء والقحمأ  
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 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........104)

 

  



 (105) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 عالم الذر

 أنار هللا برهانهمفي مرويات الشيعة 

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........106)

 

 ّ، بعض  لامنني قحم  نكر  يا الىل أي بآعنىلى  ّنىلآل  نكىلر خلىلق إىل  البحم  ن اإلشيأة

لقهىلي سىلبحينآل  ىلع األجسىلي  يف يىل   خ  - فيام قىليلنيا –األأواح قبل خلق الحمنيي  وإّنام 

 الحمنيي..  فه ا  عنى اإلنكيأ  ف   نرصف ذينك لغري . 

 منكر لعامل الذر، وعّلة ذلك!! (رضوان اهلل عليه) الشيخ املفيد

 ، م ذأ ة بل،ّ  جيء  الت  األخبيأ فلّ ي :( ليآل وطيب ثرا تعيىل أضنيا، اهلل )قي  

  التنيسيية  خبيأ  ن فه  وايفلقرّ  العهحم  ليهم فلخ  فنطقنيا  ال أ يف استنطقنيا 

 .بيلبيطل... احلق و مجنيا فيهي خلطنيا وقحم

َوإِْذ َ َخَ  َأبكَك ِ ىلْن َبنىِل  ،َ َم ِ ىلْن ُظُهىلنيِأِيْم : اسآآل تبيأك بقنيلآل  تعلق تعلق فإ،

ُكْم َقيُلنيا َبَا َشهِ  َ َتُهْم َوَ ْشَهحَمُيْم َ َا َ ْنُفِسِهْم َ َلْسُت بَِربِّ حْمَني َ ْ، َتُقنيُلىلنيا َ ىلنْيَم اْلِقَييَ ىلِة ُذأِّ

 التنيسىلىلخ  يىلىلل أوا   ىلىلي حتقىلىلق القىلىلني   ايىلىل بظىلىليير فظىلىلنّ   إَِنىلىلي ُلنَىلىلي َ ىلىلْن َيىلىلَ ا َغىلىليفِلِنَ 

 !!.نيطقن  حييء ليننيا مو ّن  وخطيهبم  ال أ ة إنطي  يف والعي ة واحل ني ة

 جمىلىلي  يىلىلني يمىّلىل لنظينريىلىلي ياللغىلىلة يف املزىلىلي   ىلىلن ا. ىلىلة يىلىل   ،ّ إ : نىلىلآل فىلىلي نياب 

 ، م ظهىلر  ىلن خيرج  كلف لّل   ن  خ  وتعيىل تبيأك اهلل  ،ّ : فيهي واملعنى واستعيأة 

  ىلا الصىلنعة بآثىليأ و لىلآل   قلىلآل  لآل حيث  ن يبربنيبيتآل  ليآل العهحم  ذأ تآل وظهنيأ

 يىلني فىل لك   ليىلآل بنعآىلآل  نىلآل العبىلي ة  ستحق  آل  به ال  ححمثآل وحمثي   لآل و ،ّ  ححموثآل 

 تعىليىل اهلل بىلل،ّ   نفسىلهم  ىلا هلىلم إشىلهي   يىلني فىليهم الصىلنعة و،ثىليأ  ىلنهم  العهحم  خ 

 .(1) ....أهبم

  

                                                 
 .  دار املفيد.46)ت: صائب عبد احلميد(:  ( املسائل السروي ة للمفيد(1
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 الشيخ الطوني  رّد

 وخىل ف الظىليير  خ ف : وي ا- بعحم  ، رس  ا رتاضي  املنكر ن -  قي 

 ،إو بىلا قىلي :  ىلن قىلني   ىلنشىلهحمني قىليلنيا: الكىلّل  أل،ّ  ياملفرسىل ن ريىلع  ليآل  ي

 إخبىليأا   ذلىلك  كىلني، فكيىلف ذلىلر  هلي جير ا امل نكة  ،ّ   ا ال هي ة ليفية يف اختلفنيا

 .(1)  نهم

 على املنكرين (قدس نره) رد صدر املتأهلني

قي  يف لتيبآل العرشّية: للنفس ا.  ّية ليننينة سيبقة  ا البحم،...  والروا ي  يف 

ى لثىلىلرة  حتىلىلى  ّ، ليننينىلىلة األأواح قبىلىلل ىليىلىل ا البىلىليب  ىلىلن طىلىلر   صىلىلحيبني ال حتصىلىل

 .(2)(أضنيا، اهلل  ليهم)ت  ن رضوأ ي    يب اإل ي ّية لين  األجسي 

 

 على املنكرين (رضوان اهلل عليه)رّد احلّر العاملي 

 التنياتر  ححم جتيو   قحم جحما   لثرية ذلك يف : األحي  ث(أضنيا، اهلل  ليآل)قي  

 املتكّلآن بعض  نكريي وأبام احلحم ث  لتب ريع يف  نيجني ة ححم ث  لف  ا تم حم

 تعزم ال بل جنيابآل  األحي  ث  ن  ظهر  تيم غري  ظن  ضعيف حمليللي  صحيبني  ن

 .(3)  املتنياترة والروا ي  القر،نية ا. ي   قيوم ف   األطفي  جنيابآل  ن

                                                 
 .30: 5( التبيان للطوسي (1
 .23( العرشي ة لصدر املتأهلني:(2
 امل الذر. نكني، قم. . ابب: هللا كلف اخللق يف ع425: 1( الفصول املهم ة )ت: حممد القائيين( (3
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 على املنكرين رد العالمة اجمللسي

 تلىلك بل ثىلي  املستفيضىلة واألخبىليأ ا. ي  ظنياير طرح: (أضنيا، اهلل  ليآل)قي  

 فىليام تل لت ولني الحم ن   نآة و ا اهلل  ا جر ة    سييفةال والنيجني  الضعيفة الحمالنل

  ،ّ  لعرفىلت  الىلنياأ ة اال رتاضىلي   ن  ليهي  ر  و ي   النلهم  ن ذلكإىل   حم نييم

 األخبىليأ تلىلك طىلرح  آكىلن فكيىلف  واحىلحم خرب طرح  ا االجرتاء  آكن ال بل ثيهلي

  ىلا الحمالىلة األخبىليأ وأ نىلي  وقىلحم وبل ثيهلىلي  هبىلي الكر آة ا. ة لظيير املنيافقة  الكثرية

بحىليأ ) الكبىلري لتيبنىلي  ىلن والعىليا السىلامء لتىليب يف األجسىلي   ا األأواح خلق تقحمم

 .(1) ينيك  ليهي وتكلآني األننياأ(

 حبصول التواتر املعنوي تصريح صاحب امليزان 

  ىلن  ىلحمة  ىلن  و نيصنيلة  نيقنيفة  الروا ة يف لام ال أ ححم ث أوى وقحم: قي 

 بىلن اهلل و بىلحم  ايفطىليب بىلن و آر   بيس وابن   لعبّ   اهلل أسني   صحيب

   سىلعني  بىلن اهلل و بىلحم  ايفىلحمأ  سعيحم و يب    ي ة و يب  ير رة و يب  وسلام،   آر

  .األشعر   نيسى و يب  و عيو ة  و نس  الحمأ اء و يب  قتي ة بن الرمحي، و بحم

 وجعفىلر  ب ىل بىلن ووآىلحم  احلسن بن و ب   ب  ن ال يعة طر   ن أو  لام

 بىلن  ب  ن   ضي   السنة  يل طر  و ن    العسكر   ب بن واحلسن  وآحم بن

  ، البعيىلحم  ىلن فليس ..يلثرية بطر    وآحم بن وجعفر   ب بن ووآحم  احلسن

 .(2) املعنني  تنياتر   ى حّم 

                                                 
 . 267: 5. حبار األنوار 44: 7( مرآة العقول(1
 .329: 8( امليزان يف تفسري القرآن (2
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 يثبت عامل الذر   الشيخ الصدوق

 األأواح ي  ي ّن   النفنيس يف ا تقي ني:  تقي ا يف اال أضنيا، اهلل تعيىل  ليآل قي 

 سىلبحينآل اهلل  بىلحما  ىلي   وّ  إ،ّ » : النبىل  لقىلني  ياألو  ايفلىلق يو ّنىل  احليية هبي الت 

 سىلينر ذلىلك بعىلحم خلىلق ثىلمّ  بتنيحيىلحم   فلنطقهىلي  املطهرة املقحمسة النفنيس ي   وتعيىل

 .(1) «خلقآل

 ا تعىليىل اهلل ،ّ    عتقىلحم  ، وجيىلب: يف اهلحما ىلة (أضنيا، اهلل تعيىل  ليىلآل)لام قحم قي  

  حب مو ّن   ( ليهم اهلل صلنيا ) األنآة بعحم  و ن  وآحم  ن  فضل خلقي   خيلق

 يف النبيىلن  يثىلي  اهلل  خىل  ملىلي بآل إقراأا   و وهلم  ليآل  و لر هم وجل  م اهللإىل  ايفلق

   األنبيىليء وبعىلحميم .بىلا قىليلنيا بىلربكم  لسىلت:  نفسهم  ا و شهحميم ال أ 

  ىلا نب  لّل    طى  ي   طى اهلل و ،ّ  ال أ  يف  األنبييءإىل   نبيآل بعث اهلل و ،ّ 

 .(2) بآل اإلقراأإىل  وسبقآل   نبيني  عرفتآل قحمأ

 رد التقي اجمللسي على املعتزلة املنكرين

  الربقىل  ذلريىلي التىل  املتنياترة األخبيأ  ن ذلك غريإىل  :(أضنيا، اهلل  ليآل)قي  

 لىلام أ يي  آكن ال الت  لآل ي   نيافقة وي    (نهم  اهلل أيض) والكلين   والصفيأ

َك  َ َخَ   وإِذْ  :تعيىل قي  َ َتُهمْ  ُظُهنيِأِيمْ  ِ نْ  ،َ مَ  َبنِ  ِ نْ  َأبك  َ ْنُفِسىلِهمْ  َ ا وَ ْشَهحَمُيمْ  ُذأِّ

ُكمْ  َ َلْسُت   وقنيلىلآل غىليفِلِنَ  يىل ا َ ىلنْ  ُلنَي إَِني اْلِقييَ ةِ  َ نْيمَ  َتُقنيُلنيا َ ،ْ  َشِهحْمني َبا قيُلنيا بَِربِّ

 .النَبِيِّنَ  ِ يثيَ   اهلل َ َخَ   وإِذْ : تعيىل

                                                 
 .دار املفيد.47)ت: عصام السيد(:  ( اعتقادات اإلمامي ة للشيخ الصدوق(1

 . اعتماد، قم.26: اهلداية للصدوق(2) 
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 يالكثىلىلرية واألخبىلىليأ ا. ىلىلي  أ إىل   - اهلل لعىلىلنهم - املعتملىلىلة  ىلىلن ري ىلىلة فىلىل يب

 وتقىلحمم  وا ىلن وامل نكة املزر ا  وجني  ونفنيا البيطلة  الضعيفة لعقنيهلم ملييلفتهي

 الرشىلىل ك وجىلىلني  و سىلىلتلمم  التنيسىلىلخ يىلىلل   ىلىل يب ذلىلىلك بىلىلل،ّ  األبىلىلحما،   ىلىلا األأواح

 . (1)الر   ن  قبح بتلو    واألخبيأ ا. ي  لنياو وّ  التزر   يف ج لآل جّل  للبيأ 

 ىلن قلت: املعتملىلة املعنّيىلني، بىليللعن   ىل يب انقىلرم  ويىلم غىلري  عتملىلة اليىلنيم 

 .  (2)- يحمايم اهلل - خنيانني املسلآنإ

  ردنا على إنكار الشيخ املفيد 

ام  نكر وجني  األأواح إنّ  (أضنيا، اهلل  ليآل)ح  ّ، شيخ   يخيني املفيحم قلت: واض

   نكر  ىليا ا جيحم هلي خمرجي  فلاّم التنيسخ  يف األوانل املعتملة شبهة  قبل األبحما،  لطرو

 !.!ال أ

قبىلل   ي إذ إثبي   يا ال أي    وجىلني  األأواح(طّيب اهلل ثرا )وي ا  زيب  نآل 

يحمة التنيسخ البيطلة يف ،ء  بحما ي رضوأة  ّ، التنيسىلخ الىل   خلق الحمنيي  ليس  ن  ق

 القيي ة وا نّة والنيأ..البعث وإنكيأ إىل   رعت الرشانع  ا بط نآل يني  ي  ّ ى

بىلحم، إىل  الىلروح اإلنسىلينّية  ىلن بعىلحم املىلني  انتقىلي  بإجيي : يىلني البيطل التنيسخإذ 

ط حآل  فىل   حسب ص حآل  و و حينيا،  و شزر  يف نفس ي   الحمنيي    إنسي، ،خر

 ة وال نيأ.وال جنّ   وال ،خرة نحميم قيي ة 

                                                 
 .224: 13روضة املتقني (1) 
 بني هؤالء املعتزلة امللعونون وابقي فرق املعتزلة فانتظر.سيأيت عن قريب الفرق (2) 
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ي وال   أ   ي   قتىلآل رانع  ا بط نآلىلال    رعت ال  التنيسخ البيطل ي ا يني

 بعيا ال أ وخلق األأواح قبل األجسي .

 قىلىليلنيا: إّ، الرشىلوأ خيأجىلىلة  ىلىلن سىلىللطي، اهلل وقحمأتىلىلآل وننبىلآل  ّ، املعتملىلىلة امللعىلىلنينن

يىلني  ىلن ي وليفام قلبني ي ا الكفري فنتيزتآل وجني   صحمأ ثي، غري اهلل  سبحينآلوإأا تآل 

أ الرشوأ  تعيىل اهلل  ن ي ا  لنيا  لبىلريا ي وهلىل ا وأ  فىليهم الىلنم النبىلني  وصحم لذ، ب

إذ املزىلنيس  قنيلىلني،  «القحمأّ ة جمىلنيس يىل   األّ ىلة»املتنياتر  نحم الفر قن سنة وشيعة: 

 ا.خر ايفريا .بإهلني واححم تصحمأ  نآل الرشوأ  و

 تعىليىل  اهلل سىللطي،  ىلن خيأجىلة روأىلال   ،ّ  للام م يف فليس الينيم   عتملة و  ي

 اهلل بىلإذ، تقىلع روأىلال ىل  ،ّ  قىليلني   ىلي غي ىلة سبحينآل  إذنآل  و،  ن العبحم  ن تقع  ني  و

 .. الحم ن  ن خروجهم  نيجب ال لكنآل  نهم  لبري خطل وي ا  بقيء   ال ححموثي   تعيىل

  فهىلىليك األخبىلىليأ الصىلىلحيحة الرصىلىلحية الفصىلىليحة  ىلىلن  يىلىلل بيىلىلت إذا اتضىلىلح يىلىل ا

  و ّ، األأواح خلقىلىلت قبىلىلل األجسىلىلي يف إثبىلىلي   ىلىليا الىلىل أ   الطهىلىليأة والعصىلىلآة 

  رس نىلي ىلا  ىلي  ىلّر مىّلي ..  ى   عنىل و  ي  و لثريي  خرجآل  يل السىلنة يف  سىلينيحميم لفظىل

 ك ا.يت  ن  يل البيتي فهيمّي لي   ،  كني،  تنياترا   نحميم  بعزيلة يف الفصل األّو 

 .يف  سينل . 
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 املسألة األوىل

 معاينة اخللق لربهم يوم الذر

 صحيح زرارة عن الباقر 

أوى الكلين   ن  ب بن إبراييم   ن  بيآل   ن ابىلن  يب  آىلري   ىلن ابىلن  ذ نىلة  

حنفىليء هلل غىلري :قىلي : سىلللتآل  ىلن قىلني  اهلل  ىلم وجىلل  ن  أاأة   ن  يب جعفر 

ْلىلِق  َتْبىلحِم َل  اَل  َ َلْيَهىلي النَىليَس  َفَطرَ  اَلتِ  ن الفطرة : احلنيفية ي  ق رلن بآلىل    يِفَ

 فطريم  ا املعرفة بآل. اهللَِ

  ىلن ، م بنىل   ىلن أبىلك  خىل  وإذ :وجىلل  ىلم اهلل قىلني   ىلن وسىلللتآل : أاأة قي 

 . با قيلنيا بربكم  لست  نفسهم  ا و شهحميم ذأ تهم ظهنيأيم

 فعىلرفهم  ليلىل أ فيرجىلنيا  القيي ىلة  نيمإىل  ذأ تآل ، م ظهر  ن  خرج: » قي 

 لىلّل  : اهلل أسىلني  قىلي » :وقىلي   «أبىلآل  حىلحم  عىلرف ا ذلىلك ولىلنيال آل نفس و أايم

 ولىلتن :قنيلىلآل لىل لك خيلقىلآل  وجل  م اهلل بل،ّ  املعرفة  عن  الفطرة   ا  نيلحم  نيلني 

 .(1)  اهلل ليقنيلن واألأم الساموا  خلق  ن سللتهم

 األ  م. ححم  و،   نى ل م  ن   حسن صحيح قني : إسني   

األبىلىلحمي إذ إىل  نىلىلّم ظىلىليير يف نفىلىل  ا ىلىلرب «فطىلىلريم  ىلىلا املعرفىلىلة بىلىلآل» :وقنيلىلىلآل  

افرتام  ّ، اهلل تعيىل  جرب الكيفر  ا الكفر بآل   ع  ّنآل سىلبحينآل فطىلريم  ىلا  عرفتىلآل 

 الكفىلر وتنيحيحم   وي  للزآع بن النقيضن  ول ا يني وي  للسفآلي إذ إجبيأيم  ا

                                                 
 . ابب فطرة اخللق على التوحيد.3. رقم: 13: 2الكايف (1) 
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ويىلني وىلي  يف فعىلل اهلل احلكىليم  سىلفآل    و بي تىلآل و عرفتىلآل آل فطريم  ا تنيحيحم ع  نّ 

 العليم سبحينآل.

نم   ح يف النيجني  احلقيقىل  ال التقىلحم ر  لبنىل  ، م  « و أايم نفسآل»وقنيلآل: 

 ر ح. ىلن  نكر  يا ال أ  ع ي ا النم الصحيح الصمّ  و زب  

ىلنك يفوا قلبأؤ ة الرؤ ة ييهني ننّبآل  ّ، و ي السىلتحيلة الثىليخ فىليام  بآلىلة  ال برص 

 .قر بي . وسيليت  «نفسآل» :بحم «  أايم صنعآل» :بلفا قحم وأ بل  علنيم رضوأةي  يني

 خر لزرارة عن الصادق آصحيح  

  أاج  بىلن ريىلل  ىلن   ىلنيب  بىلن فضىليلآل  ن  بيآل   ن خرج الربق  يف املحيسن 

  ىلن ، م بنىل   ىلن أبىلك  خىل  وإذ: تعىليىل اهلل قني  يف  اهلل  بحم  يب  ن  أاأة   ن

 ؟!.  نفسهم  ا و شهحميم ذأ تهم ظهنيأيم

 صىلحموأيم  يف قىلراأاإل و ثبت املعي نة فلنسييم هلل   عي نة ذلك لي،» : قي  

  ىلىلن لتهملسىلىل ولىلتن : اهلل قىلىلني  ويىلىلني أا قىلآل  وال خيلقىلىلآل  حىلىلحم    ىلرف  ىلىلي ذلىلىلك ولىلنيال

 .(1)  اهلل ليقنيلن خلقهم

 ىلحمّ   يفىليام قلنىليواملعي نة   عي نىلة قلىلب وانك ىليف  إسني   حسن صحيح.  قني :

 .. ليآل

  

                                                 
 .  ابب بدء اخللق.411، رقم: 281: 1( احملاسن للربقي (1
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 معترب أبي بصري عن الصادق 

  قىلي : ححمثني  ب بن  مححم بن وآحم بن  آرا، الىلحمقي   :وأوى الصحمو  

)األسىلحم  ثقىلة(  قىلي : حىلحمثني  نيسىلى بىلن  آىلرا،  الكنييفححمثني وآحم بن  يب  بحم اهلل 

)ثقة بيلتنيثيق العىليم(   ىلن   بن  م حم الننيفب)ثقة بيلتنيثيق العيم(   ن احلسن النيع 

 خىلربخ  ىلن اهلل  ىلم  :ري  قىلي : قلىلت أليب  بىلحم اهلل بن  يب محمة   ىلن  يب بصىل  بّ 

 وجل يل  را  املؤ نني،  نيم القيي ة؟!.

 فقلت:  تى!.«. نعم  وقحم أ و  قبل  نيم القيي ة: »قي 

ت الرؤ ىلة بيلقلىلب ...  وليسىل لست بربكم قيلنيا باحن قي  هلم: : »قي 

 .(1)«ليلرؤ ة بيلعن  تعيىل اهلل  ام  صفآل امل بهني، وامللححمو،

قلت: إسني   قنيّ   عترب  بل صىلحيح  ىلا األقىلنيىي فقىلحم يء  صىلحيبني ا  ىلرووا 

   ىلا األظهىلر األقىلنيى  - لعنىلآل اهلل -بعىلحم انحرافىلآل  ن بن  يب محمة البطينن    ن  بّ 

 . ف حا!!

نىلّم  ّ، أؤ ىلة اهلل رب ايفىللام  ّ، قبل األجسي .  واحلحم ث ظيير يف وجني  األأواح

 سبحينآل و عي نتآل  إّنام ي  بيلقلب ال بي.لة البرصّ ة  ف  ترتبك.

وهبىليء   و قنيى  ،  كني، املقصني : أؤ ة صنع اهلل وقحمأتآل  و عي نىلة نىلنيأ  ظآتىلآل

 ج لآل..ي  حمّ   ليآل  ي سيليت يف املسللة ا.تية.. 

 .. لعبي    نيم ال أ لثريةواألخبيأ يف تران  اهلل تعيىل

                                                 
 توحيد الصدوق. ابب ما جاء يف الرؤية.(1) 



 (115) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

قىلي : قىلي     نهي  ي أوا  الكلين  بإسني  صحيح  ا األقنيى  ن بكري بىلن   ىلن

    نىلىلحم احلزىلىلر األسىلىلني  يف الكعبىلىلة « ويف ذلىلىلك املكىلىلي، تىلىلراءى هلىلىلم» :الصىلىلي   

 املقحّمسة  وسيليت حتت  ننيا، ححم ث جي ع.

  .بفيأتق  وسيليت  ي  حمّ   ا  ي نحن فيآل يف املسللة الثيلثة

وقحم تقحّمم يف الفصل األّو   ثلىلآل  ىلن ابىلن  بىليس وغىلري  بلسىلينيحم جيىلي   فتىل لر 

 .. حمّ   ليآل   ضي  ووارع..  

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........116)

 

 يف الذرحديث آدم وداود 

 ىلن    ىلن خلىلف بىلن محىلي    ىلن  بيىلآل  الربق  ن  مححم   عحمةالأوى الكلين   ن 

 و    ىلن   ىلي تقىلني :قي  سل  ابن شرب ة القييض الصي    : بحم اهلل بن سني، قي 

 ؟!.لتيب لتب يف األأم

يف    ىلىلرم العىلىلنذأ تىلآل  جىلل  ىلىلرم  ىلىلا ، م و اهلل  ىلىلم نعىلىلم إ،ّ »: قىلي  

إىل  فلىلام انتهىلى  فكىليفرا   ولىليفرا    فآؤ نىلي   و ؤ ني    فآلكي   لكي   و  فنبيي   نبيي    صنيأ ال أ

جىلل و فىللوحى اهلل  ىلم ؟!. ن ي ا ال   نبلتآل ولر تآل وقرص   آىلر  :قي   او  

  آت األأ ا قّسىلو   قىلحم لتبىلت ا.جىلي وإّخ   ا ابنك  او   آر   أبعني، سىلنةإليآل ي 

 ىلن  آىلرك  حلقىلت  جعلت لآل شيتي   فإ،ْ    ثبت و نحم   م الكتيبو و ني  وني  ي  شيء

جىلل و فقي  اهلل  ىلم . ي أب قحم جعلت لآل  ن  آر  ستن سنة متيم املينة، م: قي   .لآل

 فكتبىلنيا  ليىلآل لتيبىلي   .آل سينسىلىفإّنىل آل لتيبي  التبنيا  لي:  يكينيل و لك املني و  ربنيل

 لىلك املىلني  فقىلي    تىلي   حأ  ، م النيفية فلامّ   وختآني  بلجنحتهم  ن طينة  لين

قحم بق   ىلن ، م: قي   .جتت ألقبض أوحك :قي  ؟!. ي  لك املني   ي جيء بك :، م

ل ونم   ليىلآل جربنيىل .ك جعلتهي البنك  او إنّ  لك املني : فقي   . آر  ستني، سنة

  .«و خرج لآل الكتيب

املحم ني،  فآن  جل ذلك إذا خرج الصك  ا املحم ني، ذّ  » :فقي   بني  بحم اهلل 

 .(1) «فقبض أوحآل

 .إسني   صحيح  و، ل م. ويني نم يف املعي نة :قلت

                                                 
 ( الكايف . ابب أول صك كتب يف األرض.(1



 (117) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 املسألة الثانية

 !!!يف الذر والفطرةأخبار ناداتنا 

 صحيح زرارة عن الباقر 

أمحىلآل ) يب   يف لتيبىلآل التنيحيىلحم قىلي : حىلحمثني (آلأضنيا، اهلل  ليىل)  خرج  الصحمو 

ووآحم بىلن احلسىلن بىلن  يب    قي : ححمثني سعحم بن  بحم اهلل   ن إبراييم بن ييشم(اهلل

ايفطيب و عقنيب بن  م حم ريعي    ن ابن  يب  آري   ن ابىلن  ذ نىلة   ىلن  أاأة   ىلن 

و ىلن  حنفيء هلل غري  رشلن بىلآلوجل: قي : سللتآل  ن قني  اهلل  م   يب جعفر 

فطىلريم اهلل  ىلا   الت  فطىلر اهلل النىليس  ليهىليي  الفطرة  : »احلنيفية؟!. فقي 

 «.املعرفة

  ىلن ، م بن   ن أبك  خ  وإذا :وجل  م اهلل قني   ن وسللتآل:   أاأة قي 

 ليلىل أ  فيرجىلنيا القيي ىلة  ىلنيمإىل  آلذأ تىل ، م ظهىلر  ىلن  خىلرج» : قي  ظهنيأيم

:  اهلل أسىلني  قىلي  :وقىلي  أبىلآل   حىلحم  عرف ا ذلك ولنيال  صنعآل و أايم فعرفهم

: قنيلىلآل فىل لك  خيلقآل وجل  م اهلل بل،ّ  املعرفة  ا  عن . الفطرة  ا  نيلحم  نيلني  لل

 .(1) اهلل ليقنيلن واألأم الساموا  خلق  ن سللتهم ولتن

  قني : إسني   صحيح  و، ل م. 

                                                 
 . ابب معىن استوى على العرش.331دوق: التوحيد الص(1) 



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........118)

 

 ّنىلم خرجىلنيا نىلم ...«  ىلنيم القيي ىلةإىل   خرج  ىلن ظهىلر ، م ذأ تىلآل: »وقنيلآل

تفسىلري جىلّب ملىلي أوا  « و أايم صنعآل»لّلهم  فعة واححمة قبل خلق األجسي . وقنيلآل: 

فهني إّ ي تصحيف وإّ ي  ّ، املعنىلى  أايىلم  «و أايم نفسآل» :يف املسللة األوىل  أاأة 

 .ثيأ  ظآتآل،

 صحيح عبد اهلل بن ننان عن الصادق 

وآحم بن  يسى   ىلن  ىلنينس    خرج الكلين  يف الكييف  ن  ب بن إبراييم   ن

وجىلل: قىلي : سىلللتآل  ىلن قىلني  اهلل  ىلم   ىلن  بىلحم اهلل بىلن سىلني،   ىلن  يب  بىلحم اهلل 

 ؟!.تلك الفطرة  ي فطر  اهلل الت  فطر النيس  ليهي

َوإِْذ :ي  اإلس مي فطريم اهلل حن  خ   يثيقهم  ا التنيحيحمي قي » : قي  

ُكْم َ َخَ  َأبكَك ِ ْن َبنِ  ،َ َم ِ ْن ظُ  َ َتُهْم َوَ ْشىلَهحَمُيْم َ ىلَا َ ْنُفِسىلِهْم َ َلْسىلُت بىِلَربِّ ُهنيِأِيْم ُذأِّ

 .(1)وفيآل املؤ ن والكيفرَقيُلنيا َبَا َشِهحْمَني

 قني : إسني   حسن صحيح  أجيلآل ثقي   و، ل م  لكن ينيك  ن تكّلىلم فىليام 

  وال ( لىليهام أضنيا، اهلل)الرمحن بن  بحم   سنحم  وآحم بن  يسى اليقطين   ن  نينس

 بّينة يف ي ا.

صىلّح يف  خبيأنىلي   ضىلي   ّ، الفطىلرة   لىلام قىلحم وايفرب نّم  ّ، الفطرة يىل  اإلسىل م

التنيحيىلحم ايفىليلم الىل   جىليء بىلآل ، م  تعن  التنيحيحمي رضوأة  ّ، حقيقة اإلسىل م يىلني

 ...ي  حمّ   ليآل. وننيح وإبراييم ووّآحم

                                                 
 . ابب فطرة اخللق على التوحيد.2، رقم: 12: 2( الكايف (1



 (119) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 ن ابن  يب  آىلري   ىلن ي ىليم  ن  ب بن إبراييم   ن  بيآل   الكلين   ي  خرجآل

؟!!. فطىلرة اهلل التىل  فطىلر النىليس  ليهىلي :قىلي  قلىلت بن سيا   ن  يب  بىلحم اهلل 

 .(1)«حيحمالتني: »قي 

 .وال  نيفية قني : إسني   حسن صحيح حّزة  و، ل م. 

  

                                                 
 . ابب فطرة اخللق على التوحيد.1، رقم: 12: 2( الكايف (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........120)

 

 ..على التوحيد مجيعًااهلل فطر اخللق 

  ىلب  ىلن  وبىلنيب ابىلن  ن  وآحم بن  مححم  ن  حييى بن وآحم حم   ليآل  ي أوا  

 اهلل فطىلرة» :وجىلل  ىلم اهلل قىلني   ن  اهلل  بحم  بي سللت :قي   أاأة  ن  أنيب بن

 ؟!.  ليهي النيس فطر الت 

 .(1)«التنيحيحم  ا ريعي   فطريم» :قي 

 .قلت: إسني   صحيح  و، ل م

ال بعضهم  و، و عرفة الرّب   ا التنيحيحم قيطبة بن  ، م  ويني نم  ّ، اهلل فطر

الجىلىلتاما  يوال ىلىلقيوة  ىلىلا الكفىلىلربعضىلىلهم اهلل  جىلىلرب  ر  فىلىل  جمىلىلي  الفىلىلرتام  ،ّ ،خىلىل

 حي .املالنقيضن 

  

                                                 
 . ابب فطرة اخللق على التوحيد.2، رقم: 12: 2( الكايف (1



 (121) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 ؟!!! معنى الفطرة يف أخبارهم

  هبىلي قىلنّية( جمعنيلىلة يف ذا  اإلنسىلي،)وأ  يف  خبيأني الصحيحة  ّ، الفطرة  لكىلة 

اإلسىل مي   وى  ّنىلي التنيحيىلحم ىلوال  نييف  ي  ضو ي يني خري ورّش. تعيىل  خيلقآل  عرف 

رضوأة  ّ، الع قة بينهام ي    قة السبب بيلنتيزةي فبهىل   القىلنّية  عىلرف العبىلحم أّبىلآل 

ليكني،  ا التنيحيحم واإلس م  فصّح إط   السبب ينىلي  لىلام صىلّح إطىل   النتيزىلة 

 حمّ   ا جعل ي   القنية  ووإأا ة السبب ينيك   ا  ي تقّرأ يف  لنيم املعيخ والبيي،ي 

 تكني ني ..

 ن  ب   ن  بيآل   ن ابن  يب  آري   ن بعض  صحيبني  ن  الكلين  ي  خرجآل 

جعىلل :»ليىلف  جىليبنيا ويىلم ذأ؟!!. قىلي   :  يب بصري قي  قلىلت أليب  بىلحم اهلل

 . (1)«فيهم  ي إذا سلهلم  جيبني ي  عن  يف امليثي 

 قني : إسني   حسن صحيح حّزةي لإلرىليا  ىلا  ّ، ابىلن  يب  آىلري ال  ىلرو  إالّ 

 ة  نيييك  ن لنينآل  ن  صحيب اإلريا  ا تصحيح  ي  صّح  نآل.  ن ثق

نىلم يف ا عىلل التكىلني ن  للفطىلرةي ويىل ا  «جعل فيهم  ي إذا سلهلم: »وقنيلآل

 ستنحم  لامء العقيحمة يف تعر ف الفطىلرة   و  لىلامء احلكآىلة فىليام اصىلطلحنيا  ليىلآل:  يني

 ..ي لكنينآل جمعنيال  بي عل التكني ن العقل الفطر 

الت   و  هي اهلل تعيىل  - امللكة  و - : ي  القنّية-واللفا ي - الفطرة افلقحم  ّرفني

 و عرفة ايفري والرش واحلسن والقبيح.  يف  بي   تكني ني ي ملعرفتآل

                                                 
 . ابب كيف أجابوا وهم ذر.1، رقم: 12: 2( الكايف (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........122)

 

  الصىلي   بضىلآيآة جىلنياب اإل ىليم« ليىلف  جىليبنيا ويىلم ذأ» وسؤا   يب بصري:

نيا ريعىلي  و ّ، ايف نىلق  ني ىل اك اسىلتنطق    نم   ح يف وجني   يا ال أ حقيقىلة

 طيب اهلل أ سآل)لام افرتم ال يخ املفيحم ( جمي ا  = )تقحم را  ال فلجيبنيا بر تهم  حقيقة 

 .(الرش ف

  



 (123) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 املسألة الثالثة

 ثبوت املعرفة والفطرة، ونسيان املوقف يوم الذر

 موثق ابن فضال

  بكىلري  ىلن ابىلن   خرج الربق   ن  بيآل   ن ابن فضي  احلسن بن  ب بن فضي 

َبنىِل  ،َ َم ِ ىلْن  َوإِْذ َ َخَ  َأبكَك ِ ن : ن قني  اهلل سللت  بي  بحم اهلل  :ي  ن  أاأة ق

ُكْم قيُلنيا َبا َ َتُهْم وَ ْشَهحَمُيْم َ ا َ ْنُفِسِهْم َ  َلْسُت بَِربِّ   .ُظُهنيِأِيْم ُذأِّ

ثبتت املعرفة يف قلنيهبم ونسىلنيا املنيقىلف  سىلي لرونآل  ني ىلي   ىلي  ولىلنيال »: قي  

 .(1)«أ  ححم  ن خيلقآل وال  ن أا قآلذلك ا  حم

  بضىلآيآة ا. ىلة« نسىلنيا املنيقىلف: »قنيلآل   قني : إسني    نيّثق بل ليلصحيح.

 ..  هحم لآل العبي  لإلقراأيوقف فيآل قبل خلق الحمنيي    نّم يف وجني   نيقف

  

                                                 
 .  ابب جوامع التوحيد.224، رقم: 241: 1سن للربقي احملا(1) 



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........124)

 

 صحيح ابن مسكان 

 ىلىلن ابىلىلن    ىلىلن ابىلىلن  يب  آىلىلري  وحىلىلحمثن   يب :قىلىلي   ىلىلب بىلىلن بىلىلراييم القآىلىل  

خىل  أبىلك  ىلن بنىل  ، م  ىلن ظهىلنيأيم ذأ ىلتهم  وإذ :  بىلحم اهلل  ن  يب    سكي،

  عي نة لي، ي ا؟!.  قلت: بالست بربكم قيلنيا   نفسهم  واشهحميم  ا

ولىلنيال ذلىلك ا  ىلحمأ   نعم  فثبتت املعرفة ونسنيا املنيقىلف وسىلي لرونآل»: قي  

فىلام »بآل فقىلي  اهلل:  ن خيلقآل وأا قآل  فآنهم  ن  قر بلسينآل يف ال أ  وا  ؤ ن بقل  ححم  

  .(1)«ليننيا ليؤ ننيا بام ل بنيا بآل  ن قبل

 قلت: إسني   حسن صحيح. 

 لّلآل لآل!. و ّنآل ليس  وثآة ل م يف نسبة التفسري لعّب بن إبراييم 

أضىلنيا، اهلل )قلت: با  لكن ال  نبغ  الك م فيام  سنحم   ّب بن إبراييم القّآىل  

 . .ثن   يب. فه ا ثيبت.   هحم ملي نحن فيآليف التفسري بقنيلآل: ححم (تعيىل  ليآل

  

                                                 
 . مؤسسة دار الكتاب، قم.248: 1تفسري القمي (1) 



 (125) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

  سن ابن جوين العبدي عن الصادقح

 الغىلحم ر  يىلحم  آىلل  ىلن نىل لر  فىليام فصىللوقي  السيحم ابن طىليووس يف اإلقبىلي : 

 وأوا  ذلىلر  يمىّل  املتصىللة بيألسىلينيحم ذلىلك فآىلن  سني اإل بصحيح أو ني  يمّ  السعيحم 

  ىلن الرقىل   لثىلري بىلن  او   ىلن سني،  بن وآحم  ن  لتيبآل يف الطرا    ب بن وآحم

 ..العبحم  ييأو،  يب جني ن بن  امأة

 أوا  فىليام الىلنعام،  بن وآحم بن وآحم املفيحم ال يخإىل  -   ضي   - سني نيإب وأو ني 

 يف  اهلل  بىلحم  يب  ىلا  خلىلت :قىلي    ضىلي العبىلحم  ييأو،  يب جني ن بن  امأة  ن

 : فقي  صينام   فنيجحمتآل احلزة  ذ   ن  رش الثي ن الينيم

 مومتىّل  نحمال فيآل هلم اهلل  لآل إذ املؤ نن   ا حر تآل اهلل  ظم  نيم الينيم ي ا ،ّ إ»

 إذ األو   ايفلىلىلق يف والعهىلىلحم امليثىلىلي   ىلىلن  لىلىليهم  خىلىل   ىلىلي هلىلىلم وجىلىلحم  النعآىلىلة   لىلىليهم

 الىل  ن االنكىليأ  يىلل  ىلن جيعلهىلم وا  نآل  للقبني  ووفقهم املنيقف  ذلك اهلل  نسييم

 «.  جححموا

 صىلني آل فىلإ،ّ  ي م وجىلل اهلل شكر وصنيمي ورسوأ وفرح  يحم  نيم آلإنّ : »قي و

 .(1)احلحم ث .احلرم... األشهر  ن شهرا   ستن  عحم 

 ّ، حىلحم ث الغىلحم ر جتحم ىلحم  نىلم قلت: لآل  لثر  ن طر ق  بعضهي صحيح. ويىلني

ولىلآل شىلييحم  ىلن  للآيثي  ال    خ   اهلل تعيىل  ا بن  ، م يف ايفلق األو ي    الىل أ.

 ة.. طر   يل السنّ 
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 شاهد حلديث العبدي من طرق أهل السّنة  

بيطيل:  خربني  بني الفىلتح بىلن  ىلب لتيبآل األ( يف يىل543)قي  ا ني جيخ النيصب  

بن  بيحم اهلل   خربني  بني  طيء  بحم الرمحن بن وآحم بن  بحم الىلرمحن ا ىلنيير   قىلي : 

ني نرصىل حسىلنني، ححمثني  بني  عيذ ال ي   بحم الرمحن بن وآحم بن  ل ني،  قي : ححمثني  بىل

بن  نيسى بن   نيب ا  ي  ببغحما   قي : ححمثني  ب بن سىلعيحم الىلر ب  قىلي : حىلحمثني 

ضآرة بن أبيعة القر،   ن ابن شنيذب   ن  طر النيأا    ن شىلهر بىلن حنيشىلب  

 ىلن صىليم  ىلنيم ثىلام،  رشىلة  ىلن ذ  احلزىلة لتىلب لىلآل » ن  يب ير رة   ن النب   قي : 

  ثّم  خ  النب  صا اهلل  ليآل وسىللم بيىلحم  ىلب «  ويني  نيم غحم ر خمصييم ستن شهرا  

 ىلن »  فقىليلنيا: بىلا  ىلي أسىلني  اهلل  قىلي : « لست  وىل بىليملؤ نن»بن  يب طيلب  فقي : 

بىلخ بىلخ لىلك  ىلي ابىلن  يب طيلىلب    فقي  لآل  آر بن ايفطىليب: «لنت  نيال  فعب  نيال 

ْلَآْلىلُت َلُكىلْم اْلَيىلنْيَم  َ : وجىلل ىلم قي : فلنم  اهلل  صبحت  نيال  و نيىل لل  سلم  

 َغىلرْيَ 
ِ  نَُكْم َوَ مْتَْآُت َ َلْيُكْم نِْعَآتِ  َوَأِضيُت َلُكُم اإِلْسَ َم ِ  ني  َفَآِن اْضُطَر يِف خَمَْآَصة 

ْثم  َفىلإَِ، اهللَّ َغُفىلنيأ  َأِحىليم   ِ  إلِّ
ر ن  ىلن ىلو ىلن صىليم  ىلنيم سىلبع و  ىل: »قىلي  (1) ُ َتَزينِف 

 «. نيم نم  جرب ل  ا وآحم برسيلتآل أجب  لتب لآل ستن شهرا  يني  و  

قي  ا ني جيخ: ي ا ححم ث بيطل  ا  رو   ن  يب ير رة إالّ شهر بىلن حنيشىلب  

وال  نآل إالّ  طر النيأا   قي   بني احلسن القيأىء: سىلآعت  آىلر بىلن  ىلب   قىلني : ا 

 سآع حييى بن سعيحم  حيحم   ن شهر ب ء قط  وقي   عىليذ بىلن  عىليذ: سىلللت ابىلن 

 ايىل. .(2)بن حنيشب؟!.فقي :  نكر احلحم ث  ني،  ن شهر

                                                 
 .3( سورة املائدة:  (1
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قي :  خربنىلي  بىلني بكىلر  محىلحم بىلن وآىلحم بىلن  (483) قني : وقحم  خرجآل ابن املغي ي 

طيوا، قي : ححمثني  بني احلسن  محىلحم بىلن احلسىلن ابىلن السىلامك قىلي : حىلحمثني  بىلني وآىلحم 

 . (1)بآل  ثلآل  الر بجعفر بن وآحم بن نصري ايفلحم   ححمثني  ب بن سعيحم بن قتيبة 

يف األ يي ايفآيسية: ححمثني القىلييض  بىلني القيسىلم  ىلب بىلن  (499)وقي  ا رجيخ 

املحسن بن  ب التننيخ   إ  ء  قىلي : حىلحمثني  بىلني حفىلم  آىلر بىلن  محىلحم بىلن  ىلثام، 

النيا ا  قي : ححمثني  مححم بن  بحم اهلل بن سيا  قي : ححمثني  ىلب بىلن سىلعيحم الرقىل . ح 

يسم  قي : وححمثني  بني احلسن  ب بن  بحم اهلل بن قي  السيحم: وححمثني  القييض  بني الق

ر حب ىلني، بىلن   ىلنيب ىلوآحم بن  بيحم المجيج ال ىلييحم النبيىلل  قىلي : حىلحمثني  بىلني النصىل

 .(2)بآل  ثلآل  الر ب()احل    قي : ححمثني  ب بن سعيحم ال ي   

:  خربني  بني  عيذ ال ىلي  بىلن  بىلحم قي  يىل(576)السلف  لام قحم  خرجآل  بني طيير 

ر حب ني، بن  نيسى بن   نيب ايف    ببغحما   ني  ب ىلهلرو   هبي  ثني  بني نصالرمحن ا

 .(3)بآل قر ب  نآل الر ب بن سعيحم

را،  قىلي :  خربنىلي ىلو خرج ايفطيب قي :  خربني  بحم اهلل بن  ب بن وآحم بن ب ىل

 ب بن  آر احليفا  قي : ححمثني  بني نرص حب ني، بن  نيسى بن   نيب ايف    قي : 

 بآل  ثلآل.  الر ب ن سعيحمححمثني  ب ب

  بىلآل  اشتهر ي ا احلحم ث  ن أوا ة حب ني،  ولي،  قىلي : إنىلآل تفىلرّ  قي  ايفطيب:

وقىلىلحم تيبعىلىلآل  ليىلىلآل  محىلىلحم بىلىلن  بىلىلحم اهلل بىلىلن النىلىلري  فىلىلروا   ىلىلن  ىلىلب بىلىلن سىلىلعيحم   خربنيىلىلآل 
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 . الكتب العلمية، ت: حممد امساعيل.716، رقم: 192: 1األمايل اخلميسية  ( (2
 . على ترقيم الشاملة، والكتاب خمطوط.36حكاايت السلفي:  ( (3



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........128)

 

األ ير   قي : ححمثني وآحم بن  بحم اهلل ابن  خ   يآ   قي : ححمثني  مححم بن  بحم اهلل 

العبيس بن سيا بن  هرا، املعروف بيبن النري  إ  ء  قىلي : حىلحمثني  ىلب بن  مححم بن 

قي : ححمثني ضآرة بن أبيعة   ن ابن شنيذب   ن  طر    الر ب() بن سعيحم ال ي  

 .(1) ن شهر بن حنيشب   ن  يب ير رة  قي : وذلر  ثل  ي تقحمم  و نحني  

إىل  و ىلن فنيقىلآل  (: وي ا ححم ث ال جيني  االحتزيج بآليىل597)قي  ابن ا ني   

 قلت:    حب ني، فآن فنيقآل. .(2) يب ير رة ضعفيء

 إسناد حديث أبي هريرة 

الر ب  حتى ال  ليت  تنطىلع  تنيلىلحم   طعىلن إىل   قني : إّنام  لثرني  ن رس  الطر 

يف اإلسني  إليآل  فيلطر ق إليآل ال شبهة فيآل وال لىل م  وإنىلاّم وقىلع الكىل م فىليآن بعىلحم ي 

  ومهىلي ثقتىلي،  خىلرج هلىلام البيىليأ  و سىللم وشهر بىلن حنيشىلب  ن  يف  طر النيأا  

 .و صحيب السنن  وال  سعني البسط ا.،

. وقي  (3)و ّ ي الر ب  ب بن سعيحمي فقحم قي  ال يب :  تثبت يف   ر  للّنآل صحمو 

. ويف تررىلة ابىلن  يب محلىلة نىلّم يىلىل. ا(4)ابن حزر  عّلقي : ويني ابن  يب محلة ال   تقىلحمم 

 : ابن حزر قين   

 ي ر  ويني  ب بن سعيحم الر ب  شيخ ضآرة بن أبيعة. ىل ب بن  يب مَحَلة  َ ُبني نص

  وا خيىلرج لىلآل صىليلح األ ىلرا.، تكلم فيآل  ويىلني إىل    وال أ  ت  ححما   لآت بآل بلسي  
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  انتهىلى  وإذا لىلي، ثقىلة وا  ىلتكلم فيىلآل  حىلحم  ىلع ثقتىلآل ححم  ن  صحيب الكتب الستة 

 ..انتهى ل م ابن حزر  بحروفآل(1)يف الضعفيء خييطب ال يب ( ) لر  فكيف تَ 

وإّنام رس ني  لحمفع  آة تفر  ال ىليعة بنقىلل   قلت: اإلسني  حسن يف  قل التقي  ر

 .سيام املنيىل  ّب     ثي  ي   الفضينل يف  يل البيت
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 املسألة الرابعة

 ، قبل خلق الدنيايثاقاحلجر األنود املألقم اهلل 

 الصادق  صحيح معاوية بن عمار عن

وآحم بىلن إسىلام يل  ىلن الفضىلل بىلن و ححمثن   ب بن إبراييم بن ييشم  ن  بيآل

إّ، اهلل »قىلي :   ن ابن  يب  آري  ن  عيو ة بن  امأ  ن  يب  بحم اهلل   شيذا، ريعي  

  ينت     تهىلي  :ل لك  قي و احلزر فيلتقآهيي تبيأك وتعيىل ملي  خ   نياثيق العبي     رَ 

 .(1)«لت هحم ي بيملنيافية و يثيق  تعييحمتآلي

 :بّن جمآ تآلقلت: إسني   صحيح.  

  صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق

 حىلحمثن  :قي   ( نآل اهلل أيض)  يب ححمثنيو ن طر ق ،خر  خرجآل الصحمو  قي : 

  يب بىلن وآىلحم بىلن  محىلحم  ىلن  ايفطىليب  يب ابن احلسن بن وآحم  ن  اهلل  بحم بن سعحم

  بىلحم  يب  ىلن   عفىلنيأ  يب بىلن اهلل  بحم  ن  ايفثعآ   آرو بن الكر م  بحم  ن  رىلنص

 و ىلي  هنىلييي تلفنا امليثي  يف  نهي تعيأف فام  حم جمنّ  جنني   األأواح إ،ّ » :قي   اهلل

 لىلآل إ،ّ  واهلل   ىلي األسىلني   احلزىلر يىل ا يف يىلنياختلىلف ييهنىلي..ي   امليثىلي  يف  نهىلي تنيلر

 املزىلر ن ولكىلن  اللىلبن  ىلن بييضىلي    شىلحم لىلي، ولقىلحم  ذلقي   ولسيني   وفام   و ذنن لعينن

 .(2) «ترو،  ي لآثل فبلغ  واملنيفقن  ستلآنينآل

                                                 
 ابب احلجر وعلة استالمه.. 1، رقم:184: 4الكايف  ((1
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 .(1)قي  املزلا يف أوضة املتقن: إسني    نيّثق

 معتربة حبيب األزدي عن الصادق 

بن     ن وآحم بحم اهللبن  ححمثني  يب قي : ححمثني سعحمقي :    خرج الصحمو 

حبيىلب ري   ن احلسن بن  يب العىل ء   ىلن احلسن بن  يب ايفطيب   ن جعفر بن ب 

قىلي : حىلحمثن   )بن برش األ     حكى ال يب  السن   ن الك  قي : لي،  سىلتقيام (

إّ، اهلل تبيأك وتعيىل  خ   يثي  العبي  ويم  ظّلة قبل »قي :   بحم اهللالثقة   ن  يب 

إِْذ َ َخَ  َأبكَك ِ ن وَ ..ي ختلفانتلف  و ي تنيلر  نهي ااملي    فام تعيأف  ن األأواح 

ُكْم َقىليُلنيْا... َ َتُهْم َوَ ْشَهحَمُيْم َ َا َ نُفِسىلِهْم َ َلْسىلُت بىِلَربِّ فآىلن َبنِ  ،َ َم ِ ن ُظُهنيِأِيْم ُذأِّ

 .(2)«جيء  األلفة يييني  و ن  نكر   ني ت  جيء خ فآل يي يني  ت   نيلآل سبحينآل    قرّ 

  قني : إسني   قنيّ   عترب  ينيك  ن صححآل. 

   قبل خلق األصىل ب واألأحىليمي لتنيقىلف صىلحم  املىلي   « قبل املي  »وقنيلآل: 

 خيفى.لام يني  ظهر  ن  ،  ا األأحيم 

 الذر وامليثاق واحلجر األنودحديث جامع يف 

أوى الكلين   ن وآحم بن حييىلى وغىلري    ىلن وآىلحم بىلن  محىلحم   ىلن  نيسىلى بىلن 

)خيلىلحم بىلن   سىلعيحم القىلامط ن ابن سني، )وآىلحم المايىلر ( ن  يب  آر)بن بم ع ثقة(

قىلي : سىلللت  بىلي  بىلحم اهلل  )ثقة  ن األج ء ايفىلنياص( سعيحم ثقة(   ن بكري بن   ن

ن الىل   يىلني فيىلآل  وا  نيضىلع يف غىلري   وألّ  ة وضع اهلل احلزر يف الىلرل: أل   لّ 
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 ّلة تقّبل  وألّ   لة  خرج  ن ا نة  وألّ   ّلة وضع  يثي  العبي  والعهىلحم فيىلآل  وا 

يف غري   وليف السىلبب يف ذلىلك ختىلربخ جعلنىل  اهلل فىلحماكي فىلإّ، تفكىلر  فيىلآل  نيضع 

 لعزب؟!!!.

سىلللت و  ضىللت يف املسىلللة  واستقصىليت  فىليفهم ا ىلنياب  وفىلرا :»فقي 

إ، اهلل تبىلىليأك وتعىلىليىل..ي وضىلىلع احلزىلىلر  قلبىلىلك  و صىلىلغ سىلىلآعك  خىلىلربك إ، شىلىليء اهلل

ذلك الرلن لعّلىلة  فنيضعت يف ، م إىل  األسني   وي : جنييرة  خرجت  ن ا نة

 ..امليثي 

وذلك  ّنآل ملي  خ   ن بن  ، م  ن ظهنيأيم ذأ تهم حن  خىل  اهلل  لىليهم امليثىلي  

  و ن ذلك املكي،  بط الطىلري  ىلا القىلينم تراءى هلميف ذلك املكي،  ويف ذلك املكي، 

  وإىل ذلىلك املقىليم  سىلنحم   فلو   ىلن  بي عىلآل ذلىلك الطىلينر ويىلني واهلل جربنيىلل 

هر   ويني احلزة والحمليل  ا القينم  ويني ال ييحم ملن وافي  يف ذلىلك املكىلي،  القينم ظ

 ..وال ييحم  ا  ن   ى إليآل امليثي   والعهحم ال    خ  اهلل  م وجل  ا العبي 

و ّ ىلىلي القبلىلىلة واالسىلىلت مي فلعلىلىلة العهىلىلحم جتحم ىلىلحما  لىلىل لك العهىلىلحم وامليثىلىلي   وجتحم ىلىلحما  

 ..  ليهم يف امليثي للبيعةي ليؤ وا إليآل العهحم ال    خ  اهلل

فيلتني  يف لّل سنة و ؤّ وا إليآل ذلك العهحم واأل ينة الل  ن  خ ا  ليهم   ال تىلرى 

وواهلل  ي  ؤ   ذلىلك  لت هحم ي بيملنيافية  يو يثيق  تعييحمتآل    ينت     تهي : ّنك تقني 

غىلري شىليعتني  وإّنىلم ليىلىللتني   غىلري شىليعتني  وال حفىلىلا ذلىلك العهىلحم وامليثىلي   حىلىلحم    حىلحم  

فيعرفهم و صىلحمقهم  و لتيىلآل غىلرييم فينكىلريم و كىل هبمي وذلىلك  ّنىلآل ا حيفىلا ذلىلك 

غريلم  فلكم واهلل   هحم  و ليهم واهلل   هحم بييففر وا حني  والكفر  ويني احلزىلة 

 ..البيلغة  ن اهلل  ليهم
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 نيم القيي ة  جي ء ولآل لسي، نىليطق  و ينىلي، يف صىلنيأتآل األوىل  عرفىلآل ايفلىلق وال 

العهىلحم وامليثىلي   نىلحم   بحفىلا العهىلحم وامليثىلي   و  اء   َ حَم وافىلي  وَجىل  هحم ملىلن    نكر 

األ ينة  و  هحم  ا لل  ن  نكر وجححم ونا امليثي   بيلكفر واإلنكيأي فلّ ي  ّلة  ي 

 ؟!. « خرجآل اهلل  ن ا نة فهل تحمأ   ي لي، احلزر

 : ال.بكري بن   ن()الراو   قلت

 نحم اهلل  فلام  خ  اهلل  ن امل نكة امليثي   لي،  َلكي   ن  ظامء امل نكة :»قي 

لي،  ّو   ن ، ن بآل و قر ذلك امللك  فيخت   اهلل   يني   ا ريع خلقآل  فللقآآل امليثي   

و و  آل  نحم   واستعبحم ايفلق  ، جيحم وا  نىلحم  يف لىلّل سىلنة اإلقىلراأ بيمليثىلي  والعهىلحم 

يف ا نّىلة   ىل لر  امليثىلي  وجيىلحم  ال    خ  اهلل  م وجل  ليهم  ثّم جعلىلآل اهلل  ىلع ، م 

 .. نحم  اإلقراأ يف لّل سنة

فلام  ىص ، م وُ خرج  ن ا نىلة   نسىلي  اهلل العهىلحم وامليثىلي  الىل    خىل  اهلل  ليىلآل 

 ..وجعلآل تينهي  حريا، ولنيصيآل  و ا ولحم  ملحآحم 

إىل  فلام تيب اهلل  ا ، م حني  ذلك امللك يف صنيأة  أة بيضيء  فر ىلي   ىلن ا نىلة

  ويني بىللأم اهلنىلحم  فلىلام نظىلر إليىلآل ،نىلس إليىلآل ويىلني ال  عرفىلآل بىلللثر  ىلن  ّنىلآل م ، 

 ..جنييرة

و نطقآل اهلل  م وجل  فقي  لآل:  ي ، م  تعرفن ؟!. قىلي : ال. قىلي :  جىلل اسىلتحنيذ 

صىلنيأتآل التىل  لىلي،  ىلع ، م يف ا نىلة  إىل   ليك ال يطي، فلنسيك ذلر أبك  ثّم حتىلني 

 . فقي  . م:   ن العهحم وامليثي ؟!

نيثب إليىلآل ، م وذلىلر امليثىلي  وبكىلى وخضىلع لىلآل وقّبلىلآل  وجىلحم  اإلقىلراأ بيلعهىلحم ف

 ء فحآلىلآل ىلجنييرة احلزر   أة بيضيء صيفية تضإىل  وامليثي   ثم حنيلآل اهلل  م وجل
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  حتىلى  ا  يتقآل إج ال لآل وتعظىليام   فكىلي، إذا   يىلي محلىلآل  نىلآل جربنيىلل  ، م 

 ..حم  اإلقراأ لآل لل  نيم وليلةواىف بآل  كة  فام  ا   لنس بآل بآكة وجي

ثّم إّ، اهلل  م وجل ملي بنى الكعبة وضع احلزر يف ذلك املكي،ي ألّنآل تبيأك وتعىليىل 

حىلىلن  خىلىل  امليثىلىلي   ىلىلن ولىلىلحم ، م  خىلىل   يف ذلىلىلك املكىلىلي،  ويف ذلىلىلك املكىلىلي،  لقىلىلم امللىلىلك 

 الصىلفي  وحىلنياءإىل   كي، البيت امليثي   ول لك وضع يف ذلك الرلن  ونّحى ، م  ن

املروة  ووضع احلزر يف ذلك الرلن  فلام نظر ، م  ىلن الصىلفي وقىلحم وضىلع احلزىلر ىل إ

 ي فل لك جر  السنة بيلتكبري واستقبي  الرلن ال   لآل وجمحّم  اهلل ويلّ يف الرلن  لرّب 

 ..فيآل احلزر  ن الصفي

فإّ، اهلل  و  آل امليثي  والعهحم  و، غري   ىلن امل نكىلةي أل، اهلل  ىلم وجىلل ملىلي  خىل  

اصىلىلطّكت فىلىلرانم   بيلنيصىلىلية بىلىليلنبنية ولعىلىلب    لىلىلآل بيلربنيبيىلىلة وملحآىلىلحم امليثىلىلي

اإلقراأ  ذلك امللك  ا  كن فيهم  شىلحم حبىلي  ملحآىلحم و،  إىل  امل نكةي فلو   ن  رسا

 نآلي ول لك اختيأ  اهلل  ن بينهم  و لقآآل امليثي   ويىلني جيىل ء  ىلنيم القيي ىلة  وآحم 

 .(1)«ذلك املكي، وحفا امليثي إىل  افي ولآل لسي، نيطق و ن نيظرة    هحم لكل  ن و

حّتىلى قلت: إسني   صحيح  ا األظهر األقنيى  أجيلىلآل ثقىلي   نيثقىلني، لّلهىلم  

 ل م  رجنيح ال  أ. الماير ..ي ففيآل بن سني، وّآحم 

  ويف و ّنىلآل قبىلل خلىلق الىلحمنييواحلحم ث نم ظيير يف  ىليا الىل أ والعهىلحم وامليثىلي  

 .بعض فقراتآل نظر ال حيتآلآل  قي ني

                                                 
 . ابب احلجر وعلة استالمه.3، رقم:186: 4الكايف  ((1
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 حديث جامع آخر ،صحيح حبيب

 ىلن    ىلن  محىلحم بىلن وآىلحم و ىلب بىلن إبىلراييم   خرج الكلين   ن وآحم بن حييى

قي  سآعت    ن حبيب السزستيخ   ن ي يم بن سيا   ن احلسن بن وبنيب   بيآل

ليلخىل     ىلن ظهىلر  اهلل  ىلم وجىلل ملىلي  خىلرج ذأ ىلة ، م  إ،ّ » : قىلني   بي جعفىلر 

فكىلي،  و   ىلن  خىل  لىلآل  لىليهم امليثىلي    نبىل  لآل وبيلنبنية لكىلّل   ليهم امليثي  بيلربنيبية

فنظىلر  :قي  ؟!.انظر  ي ذا ترى :ثم قي  اهلل  م وجل . م بنبنيتآل وآحم بن  بحم اهلل 

   ىلي أب  ىلي  لثىلر ذأ تىل  :قىلحم  لتىلنيا السىلامء قىلي  ، م   ذأ تآل ويىلم ذأإىل  ، م 

 !.مفام تر حم  نهم بلخ ك امليثي   ليه  وأل ر  ي خلقتهم

  و ؤ نىلىلىلني، برسىلىلىلب  رلني، يب شىلىلىليتي  ىل عبىلىلىلحمونن  ال   ىلىلىل» :قىلىلىلي  اهلل  ىلىلىلم وجىلىلىلل

  فىلىلام ي  أى بعىلىلض الىلىل أ   ظىلىلم  ىلىلن بعىلىلض  أب  ىلىلي»: قىلىلي  ، م . «و تبعىلىلنينم

فقي  اهلل  م  ؟!.«وبعضهم ليس لآل ننيأ  وبعضهم لآل ننيأ قليل  وبعضهم لآل ننيأ لثري

فتىللذ، ي    ي أب» : قي  ، م. «ألبلنييم يف لل حيال م يل لك خلقتهم» :وجل

وطبيعتىلك   أوحك  ىلن أوحىل  م فإ،ّ تكلّ » :قي  اهلل  م وجل ؟!.«يف الك م فلتكلم

وقىلىلحمأ   لنىلت خلقىلتهم  ىلا  ثىلي  واحىلحم فلىلني   ىلي أب» :قىلي  ، م. «خىل ف لينىلنينت 

و أ ا    و  ىلىلامأ واحىلىلحمة  و لىلىلنيا، واحىلىلحمة  وجبلىلىلة واحىلىلحمة  وطبيعىلىلة واحىلىلحمة  واحىلىلحم

وال اخت ف يف   وال تبيغض  وا  كن بينهم حتيسحم  ا  بغ بعضهم  ا بعض  سنياء

 ؟!.«،ء  ن األشييء

فت  ىلي ال  لىلم وبضعف طبيعتك تكلّ    ي ، م بروح  نطقت» :قي  اهلل  م وجل

فىليهم   ىلوبآ ىليتت   آضىل  بعلآىل  خيلفىلت بىلن خلقهىلم  و نىلي ايفىليلق العىليا  لك بآل

 خلقىلت ا ىلن واإلنىلس امإنّ   ال تبحم ل يفلق   وإىل تحمبري  وتقحم ر  صينرو،    ر 
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وخلقىلت   ملن  طي ن  و بحمخ  نهم واتبىلع أسىلب وال  بىليي  وخلقت ا نة  ليعبحمو،

وخلقتك وخلقت ذأ تك  ن غىلري   النيأ ملن لفر يب و صيخ وا  تبع أسب وال  بيي

يف  ام خلقتك وخلقتهم ألبلنيك و بلنييم   كم  حسن  آىل   وإنّ   فيقة يب إليك وإليهم

فل لك خلقىلت الىلحمنيي وا.خىلرة واحليىلية واملىلني     حييتكم وقبل ميتكميف   اأ الحمنيي

ول لك  أ   يف تقحم ر  وتحمبري  وبعلآ  النيفىل    والطي ة واملعصية وا نة والنيأ

خيلفىلت بىلن صىلنيأيم و جسىلي هم و لىلنيانم و  امأيىلم و أ اقهىلم وطىلي تهم   فيهم

القصىلري والطني ىلل فزعلت  نهم ال ق  والسىلعيحم والبصىلري واأل آىلى و  و عصيتهم

وا آيىلىلل والىلىلحم يم والعىلىليا وا ييىلىلل والغنىلىل  والفقىلىلري واملطيىلىلع والعىلىلي  والصىلىلحيح 

  الىل   بىلآل العييىلةإىل  و ىلن ال  ييىلة بىلآل فينظىلر الصىلحيح  و ىلن بىلآل الم ينىلة  والسقيم

فيىلحم نيخ و سىلللن   ،   الصىلحيحإىل  العييىلة و نظىلر الىل   بىلآل  فيحآحمخ  ا  يفيتىلآل

الفقىلري فيحآىلحمخ إىل  و نظىلر الغنىل   فلثيبآل جم ىلل  طىلين   و صرب  ا ب ن     يفيآل

الكىلىليفر إىل  و نظىلىلر املىلىلؤ ن  الغنىلىل  فيىلىلحم نيخ و سىلىلللن إىل  و نظىلىلر الفقىلىلري  و  ىلىلكرخ

  وفيام   يفيهم  فل لك خلقتهم ألبلنييم يف الرساء والأاء يفيحآحمخ  ا  ي يحم تآل

وي  ،   يضىل ريىلع   لك القي أو ني اهلل امل  وفيام   نعهم  وفيام   طيهم  وفيام  بتليهم

و قحمم  ن ذلىلك    ي شتتإىل  وي  ،  غري  ن ذلك  ي شتت   ي قحمأ   ا  ي  بر 

  فعل و نىلي و ني اهلل الفعي  ملي  أ حم ال  سل   اّم   و ؤخر  ن ذلك  ي قحم ت   ي  خر 

 .(1)« سل  خلق   ام يم في لني،

 .(2)قي  املزلا يف  ر،ة العقني : إسني   حسن
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فيحفظىلآل فإّنىلآل  ىلن   ويني نّم حيني  تصيأ ح تثبت  لثر  سينل  يا الىل أ :قلت

 ّ،  يل السنة أووا نحني   ن الصحييب الكبري  يب بن إىل  ون ري  لنني  العلم واملعرفة

 . ن ي ا الكتيب ى يف الفصل األو ىلوقحم  ض  (أضنيا، اهلل  ليآل)لعب 

 (مه اهللعّظ)أهل السنة يف احلجر بعض مرويات 

ححمثني وآحم بىلن  يب  آىلر قىلي : ثنىلي سىلفيي،  قي : يىل( 272)يم الفيله   خرج اإل 

لقىلحم نىلم  احلزىلر »بحم اهلل بن  آرو بن العيص قىلي :  ن ابن جر     ن  طيء   ن  

 ىلي  سىلآل   آل  ن  أجيس ا ييليىلة و نزيسىلهي ن الفضة  ولنيال  ي  ّس  آل  شحم بييضي  وإنّ 

 .(1) «بر  ذو  يية بعيية إالّ 

 .قلت: إسني   صحيح

وححمثني المبري بن  يب بكر قىلي : حىلحمثن  محىلمة و خرج اإل يم الفيله    ضي  قي : 

)إ ي نىلي الصىلي    بىلن وآىلحمبن  تبة اللهب  قي : ححمثن  وآحم بن  آرا،   ن جعفىلر 

فقي  لآل أجىلل:  ىلي  بىلي  بآكة( )إ ي ني البيقر قي : لنت  ع  يب وآحم بن  ب  (

  !.جعفر  ي بحمء خلق ي ا الرلن؟

 لسىلت بىلربكم قىليلنيا: لبنىل  ، م: ة قىلي  اهلل تبيأك وتعيىل ملي خلىلق ا نّىل ،ّ إ»قي : 

  ر القلىلم فيسىلتآحم  ىلن ذلىلك  مبحم  ثمّ  حا  ن العسل  و لن  ن ال فلجرى نرا   با

 لقىلم ذلىلك الكتىليب يىل ا   ىلنيم القيي ىلة  ثىلمّ إىل  النهر  فكتب إقراأيم  و ي يىلني لىلينن

  «ني   هحم  ا إقراأيم بيل   ليننيا  قروا بآلام ياحلزر  فه ا االست م ال   ترى إنّ 

                                                 
 . دار خضر بريوت.19، رقم: 85: 1أخبار مكة للفاكهي )ت: الدهيش(  ((1
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اللهم   ينت  »استلم الرلن قي :  ولي،  يب إذا (:)إ ي ني الصي    جعفرقي  

 .(1)«   تهي  و يثيق  وفيت بآل  لي هحم ي  نحمك بيلنيفيء

  

                                                 
 . دار خضر بريوت.10، رقم: 85: 1أخبار مكة للفاكهي )ت: الدهيش(  ((1



 (139) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 املسألة اخلامسة

 هلل تعاىل احلّجة على العباد يف الذر قبل الدنيا

 صحيح رفاعة النخاس

 ق   ن  بيآل   ن  مححم بن وآىلحم بىلن  يب نرصىل   ىلن أفي ىلة بىلن  نيسىلى خرج الرب

ىلَك ِ ىلْن َبنىِل  ،َ َم ِ ىلىلْن تعىلىليىل:يف قىلني  اهلل   ىلن  يب  بىلحم اهلل   النيىليس َوإِْذ َ َخىلَ  َأبك

ُكْم قيُلنيا َبا َ َتُهْم وَ ْشَهحَمُيْم َ ا َ ْنُفِسِهْم َ َلْسُت بَِربِّ نعم..ي » :قي   ُظُهنيِأِيْم ُذأِّ

 .(1)«قبض  حم   احلّزة  ا ريع خلقآلي  خ يم  نيم  خ  امليثي  يك اهلل

 .   ال أ ب قني : إسني   صحيح

يير  ّ، العبىلىلي  لىلىليننيا خمتىلىليأ ن  ىلىلنيم الىلىل أ  وإالّ لينىلىلت احلّزىلىلة لغىلىلنيا ي احلىلىلحم ث ظىلىلو

عىلىلحمم الصىلىلحم   ي ليف حىلىلي  لنينىلىلآل جمبىلىلنيأا   قهىلىلنيأا   تّ   ليىلىلآلال حُيىلىل  رضوأة  ّ، املزبىلىلنيأ

ملىلىلي      ىلىلا  عرفتىلىلآل واّتبىلىليا أسىلىللآل«  خىلىل يم»وقنيلىلىلآل:   واللغنيّ ىلىلةلّسىلىلفآل نيييىلىلك  ىلىلن ا

 .استيرجهم  ن ظهر ، م 

 فراجع.. ي..وينيك طر   خرى  ضت يف املسينل املمبنيأة

  

                                                 
 . ابب  جوامع التوحيد.128، رقم: 242: 1احملاسن للربقي  ((1
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 سادنةاملسألة ال

 األرواح أقرت هلل قبل األجساد بألفي عام

   صحيح بكري بن أعني

بىلن أنىليب   ىلن بكىلري   ن  بأوى الربق  يف املحيسن   ن احلسن بن وبنيب  

ويم إّ، اهلل  خ   يثي  شيعتني بيلنيال ة لني » قني :  جعفر   بني لي، قي :  بن   ن

بيلنبنية  و رم    وملحآحم قراأ لآل بيلربنيبيةواإل -  نيم  خ  امليثي   ا ال أ -ذأ 

اهلل  ا وآحم   تىلآل يف الطىلن ويىلم  ظّلىلة  وخلقهىلم  ىلن الطينىلة التىل  خلىلق  نهىلي ، م  

فهم أسىلني  اهلل هلل  أواح شيعتني قبل  بحمانم بللف   يم  و رضهم  ليآل و ىلرّ وخلق ا

 .«فهم يف حلن القني فهم  ليي  ونحن نعرّ و رّ 

البصينر قي : ححمثني  مححم بن وآحم ووآىلحم  يف (أضنيا، اهلل  ليآل)الصّفيأ  آل خرج

 .(1)بآل  ثلآل  بن احلسن ريعي    ن احلسن بن وبنيب

   لىلّل «  ىلنيم  خىل  امليثىلي   ىلا الىل أ»وقنيلآل:    و، ل م  قني : إسني   صحيح

لآقىلحماأ العىليم األأيض    ال أ   ع التنبيآل  ْ، ليس  قحماأ العيم  ىلنيم الىل أ يف احلسىليب

و،َ  يمّ  َسنَة   َلَلْلِف  َأبَِّك  ِ نحَم  َ نْي ي   َوإِ،َ قنيانن العيملن الخت ف     هحم لآل.. َتُعحمك

                                                 
 . ابب األئمة يعرفون ما رأوا يف امليثاق.109بصائر الدرجات:  ((1
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 صحيح أو مصّحح احلسن بن حمبوب 

 ن وآحم بن حييى   ن  مححم بن وآحم   ن ابن وبنيب   ىلن   آل الكلين  خرج ي 

 ىلع  ويىلني    ري املؤ نن إىل  جيء  ّ، أج      ن  يب  بحم اهلل   صيلح بن سهل

 !!. ني واهلل  حبك و تنيالك :قي  لآل ثمّ   فسلم  ليآل   صحيبآل

  .«ل بت» :فقي  لآل   ري املؤ نن 

 .ث ثي   أَ فكرّ   ك و تنيالك  حبّ با واهلل إّخ  الرجل: قي 

خلق األأواح قبىلل  اهللَ إ،ّ  ي ي  نت لام قلت  ل بَت » :فقي  لآل   ري املؤ نن 

  فنياهلل  ي أ  ت أوحك فيآن  ىلرم ي رم  ليني املحب لني ثمّ   األبحما، بللف   يم

 .(1)فسكت الرجل  نحم ذلك وا  راجعآل ؟!.«فل ن لنت

ني،  وال  قىلل  ىلن إرىليا العصىليبة  ىلا ي أجيلآل ثقي   نيثققلت: إسني   صحيح

 .تصحيح  ي  صّح  ن احلسن 

 ىلي حيصىللآل  )أضىلنيا، اهلل  ليىلآل(قي   لم الطينفة يف وقتآل السيحم  ب الطبيطبىلين  

  ىلىلا إلرىلىليا العصىلىليبة  نىلىلآل  وبىلىلنيب بىلىلن احلسىلىلن بروا ىلىلة نزىلىلرب  الىلىلراو  ضىلىلعف : ،ّ 

 ىلىلن ابىلىلن  . وصىلىليلح بىلىلن سىلىلهل  نيثىلىلق  و ىلىلي وأ  يف تليينىلىلآل(2) نىلىلآل  صىلىلح  ىلىلي تصىلىلحيح

وغىلري   ويىلني  الغضينر   ليس ب ءي لعحمم ثبني  ذلك  لام جمم السيحم ايفىلنين  

 احلق احلقيق بيالتبيا. 

وننبآل  ّنآل قحم اختلط  ا بعض األ  م  ّ، صيلح بن سهل ال    ىلرو   نىلآل ابىلن 

وبنيب لام يف الروا ة       يني  ينآل صيلح بن وآحم بن سهل اهلآحماخ  ويىل ا سىلهني 

                                                 
 . ابب احلجر وعلة استالمه.3، رقم:186: 4الكايف  ((1
 . جامعة املدرسني، قم.459: 9رايض املسائل  ((2
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لىلام يىلني جىلّب   رو   نآل ابن وبنيب   ن  صحيب إ ي ني الصىلي     نهمي فيل  

 غري . واضح  و ّ ي صيلح اهلآحماخ فآن  صحيب إ ي ني ا نيا  

جىلني   ىليا الىل أ  ونىلم   ىلح يف  «...خلق األأواح قبل األبحما،»: وقنيلآل 

 و ّ،  اهلل تعيىل خلق األأواح قبل  يا الحمنيي والطن بللف   يم. 

يىلىل ا الىلىلنم الصىلىلحيح   ىلىليم يصىلىلآحم  بقىلىلى  لتلو ىلىلل ملنكىلىلر  الىلىل أ ولعآىلىلر   ّ  

 !!؟..الفصيح الرص ح
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 املسألة السابعة

 خلق األشباح بعد األرواح قبل خلق الدنيا

 ّ، اهلل تعىليىل اسىلتني ا  لام قحم بي،  أواح واألشبيح واألجسي ي ى الفر  بن األىل ض

ر   أواحىلي ي ويىل  النفىلنيس جمآنيا األخبىليأ املعتىلربة  قىلحم خلىلق ايفلىلق يف  بتىلحم    ىلإىل 

 للك ي ا قبل خلق الحمنيي..والعيقلة املزرّ ة  ن األبحما،  ثّم  شبيحي ..  

 ّ، ي ا التقسيم ال  آكن استحصيلآل  ن  و، استقصيء  يم  وإملىليم تىليم إىل  وننبآل

ي فىلىل   سىلىلنيا ايفىلىلنيم يف يىلىل ا خىلىل   بآزآىلىلنيا  ىلىلي وأ   ىلىلن املطهىلىلر ن الكىلىلرام 

 ستطل البحما و ف ني ايفبط إالّ هب ا..احلحم ث واحلحم ثني إذ ا ت

 يوقحم  ىض  ي  حم   ا سبق خلق األأواح  ا األشبيح  و نىلآل قبىلل خلىلق الىلحمنيي

الصفيأ بإسني  صحيح  ن بكري بن   ن  ن  يب  بىلحم  ن فآن ذلك  ي رس ني  ،نفي   

 ىلنيم  خىل   -إّ، اهلل  خىل   يثىلي  شىليعتني بيلنيال ىلة لنىلي ويىلم ذأ »قي :  اهلل الصي   

بيلنبنية  و ىلرم اهلل  ىلا وآىلحم  واالقراأ لآل بيلربنيبية  وملحآحم  -يثي   ا ال أامل

 أواح   وخلقهم  ن الطينة التىل  خلىلق  نهىلي ، م  وخلىلق اهلل ويم  ظّلةتآل يف الطن   ّ 

 .«...بللف   يم شيعتني قبل  بحمانم

 «يف الطن ويم  ظّلة»فه ا النم   ح يف خلق األشبيح بعحم األأواحي للنم: 

ى يف  عتىلربة ىللام  ّنآل نم  ّ، األأواح خملنيقة قبل  بحماني بللف   يم..    هحم لآل  ىلي  ضىل

إّ، اهلل تبىليأك وتعىليىل  خىل   يثىلي  العبىلي  ويىلم »قي : حبيب األ     ن الصي   

 ..«ختلفانتلف  و ي تنيلر  نهي ا ظّلة قبل املي    فام تعيأف  ن األأواح 
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    «ويىلىلم  ظّلىلىلة» :فقنيلىلىلآل  يا، املثيليىلىلةظىلىليير يف األشىلىلبيح واألبىلىلحمنىلىلم  ويىلىلني 

.  لىلام .   قبىلل خلىلق الىلحمنيي «قبىلل املىلي  »: ليلظ   ويني  عنى ال بح. وقنيلىلآل 

 ..  هحم لآل

 معتربة عبد اهلل بن سنان

   ىلن بعىلض  صىلحيبني   ن وآىلحم بىلن خيلىلحم   مححم بن وآحم ي أوا  الكلين   ن 

 ألأى بعىلض علىلت فىلحماك إّخ ج :قلىلت أليب  بىلحم اهلل  : ن  بحم اهلل بن سىلني، قىلي 

و أى  ىلن خيلفنىلي   شىلحم حما   ل لك غىلام   فلغتمك    صحيبني  عرت آل النم  واحلحمة والطيش

  ؟!.حسن السآت

كن قىلل حسىلن لو  السآت سآت الطر ق فإ،ّ  يال تقل حسن السآت: قي  

 بىلحم قىلي    سياميم يف وجنييهم  ن  ثر السىلزني  : قني جل و اهلل  م فإ،ّ  يالسيامء

 !!.فلغتم ل لك  ولآل وقيأ  فلأا  حسن السيامء :قلتسني،: اهلل بن 

وملي أ  ت  ن حسن سىليامء  ىلن   ال تغتم ملي أ  ت  ن نم   صحيبك»: قي  

فىلرقهام  ثىلمّ   خلىلق تلىلك الطينتىلن  تعىليىل ملىلي  أا   ، خيلىلق ، مو اهلل تبيأك إ،ّ  يخيلفك

  بآنملىلة الىل أ  سىلعى ي  فكيننيا خلق  بإذخ لنيننيا خلقي   :فرقتن فقي  ألصحيب اليآن

ثىلم أفىلع هلىلم   بآنملة ال أ  ىلحمأج فكيننيا خلقي    بإذخ لنيننيا خلقي   :وقي  أليل ال ام 

ثىلم اتبعىلآل  ولىلني العىلمم  ىلن   فكي،  و   ن  خلهي وآحم   فقي  ا خلنييي بإذخ نيأا  

 :فقىليلنيا   خلنييىلي بىلإذخ  :ثم قي  ألصحيب ال ام   و وصييؤيم و تبي هم  الرسل

ا  .خرجىلنيا بىلإذخ  ىلن النىليأ  :فقىلي  ألصىلحيب اليآىلن .فعصنيا  ني لتحرقنيأبني خلقت

 أبني نىلرى :فلام أ،يم  صحيب ال ام  قيلنيا  وا تؤثر فيهم  ثرا    تكلم النيأ  نهم للام  

فلىلام  نىلنيا   قىلحم  قلىلتكم في خلنييىلي :قىلي  . صحيبني قحم سلآنيا فلقلنىلي و رنىلي بيلىلحمخني 

فعصىلنيا فىلل ريم   ال صىلرب لنىلي  ىلا االحىلرتا   ي أبني :و صيهبم النيي  أجعنيا فقيلنيا
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لىلل ذلىلك  طيعىلني،  و  ر  ولتىلك ث ثىلي    لل ذلك  عصني، و رجعني،  بيلحمخني  ث ثي  

فآىلن لىلي،  ىلن يىلؤالء ال  :قي  .بإذخ فيلق  نآل ، م لنيننيا طيني   :فقي  هلم .وخيرجني،

و ىلي أ  ىلت  ىلن نىلم    و ىلن لىلي،  ىلن يىلؤالء ال  كىلني،  ىلن يىلؤالء   كني،  ن يؤالء

و ىلي أ  ىلت  ىلن حسىلن   فآام  صيهبم  ن لطخ  صحيب ال ىلام   ك وخلقهم صحيب

 .(1)«ووقيأيم فآام  صيهبم  ن لطخ  صحيب اليآن  سيامء  ن خيلفكم

 (أضنيا، اهلل  ليهم)بنى  لبعض لبيأ  لامنني بل ثّآة  قلت: إسني   قنيّ   عترب  

 .فراجع ويني املحقق احلّب  صحح  ثلآل  

و ّ، األ ر  نيم الىل أ بىلحمخني    ألشبيح قبل خلق الحمنييويف النم ظهنيأ يف خلق ا

لام  ّ،  خ  امليثىلي   ىلن النىليس ويىلم ذأ    النيأ قحم تعلق بيألشبيح ال األأواح املزر ة

 .قحم تعلق بلشبيحهم  ال  أواحهم املزّر ة فقط..

 ..وجمآنيا النصنيص امليضية نيطقة ب لك

  

                                                 
 . ابب زايدة وقوع التكليف األول.7: 2الكايف ( (1
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 الذر هم األشباح وليس األرواح 

 ىلن  محىلحم بىلن وآىلحم بىلن  يب    ىلن  بيىلآل   ب بن إبراييم    نأوى الكلين  

اهلل  إ،ّ » :قىلي   ن  يب  بحم اهلل    ن وآحم بن  ب احللب    ن  بي، بن  ثام،  نرص

 قبض قبضة فعرلهىلي ثىلمّ  ثمّ    أسل امليء  ا الطن جل ملي  أا   ، خيلق ، م و  م

فىلل ر  يىلل ال ىلام   ،   م نىليأا  أفع هلىل ثمّ   فرقهي فرقتن بيحم  ثم ذأ يم فإذا يم  حمبني،

  ىلر  يىلل اليآىلن  ،  ىلحمخلنييي  ثىلمّ   فلىلم  ىلحمخلنييي   حمخلنييي ف يبنيا إليهىلي فهيبنييىلي

فلام أ ى ذلك   وس  ي   يأ فكينت  ليهم بر ا  فل ر اهلل جل و م النّ   ف يبنيا فحمخلنييي

يهىلي وا ف يبنيا فقىلي نيا  ل   خلنييي  :قي  هلم ثمّ   أبني  قلني فلقيهلم : يل ال ام  قيلنيا

  .، م  وخلق  نهي فل ي يم طيني     حمخلنييي

فلن  ستطيع يؤالء  ،  كنيننيا  ىلن يىلؤالء وال يىلؤالء  ،  :وقي   بني  بحم اهلل 

فىل لك  ييأ   ىلن  خىلل تلىلك النّىل وّ  أسني  اهلل  فريو،  ،ّ  :قي  . كنيننيا  ن يؤالء

 .(1)إ، لي، للرمحن ولحم فلني  و  العيبحم ن  ّم وجل:قنيلآل 

ي   صحيح يف   ا  أجىلي  الصىلحة. ويىلني نىلم ظىليير  ّ، الىل أ يىلم قلت: إسن

سىليام بضىلآيآة   «ذأ يىلم فىلإذا يىلم  ىلحمبني،»: األشبيح ال األأواح املزّر ةي لقنيلىلآل 

ر خلقىلىلنيا ىلفهىلىلني ظىلىليير  ّ، الب ىلىل  «وخلىلىلق  نهىلىلي ، م  فل ىلىلي يم طينىلىلي  »: قنيلىلىلآل 

النيأ  فتصنفنيا قبل خلق الحمنيي  ثم ا تحنهم بحمخني   ثيي  شبيحي ي     ظلة   ن طن 

  شق  وسعيحم  ثّم بعحم ذلىلك خلىلق اهلل تعىليىل ، م خلقىلي   نيني ىلي  إىل  بيختييأيموقت اك 

 ..  هحم لآل

                                                 
 . ابب زايدة وقوع التكليف األول.7: 2الكايف ( (1
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 صحيح احلسن بن حمبوب 

  خربنىلي :قىلي   وآحم بن املظفر  خربخ :قي   وآحم بن وآحم  خربنيقي  الطنيل: 

 اهليشىلآ    نيسىلى بىلن وآحم بن  مححم ححمثني :قي   الثل   يب بن  مححم بن وآحم بكر  بني

حييى   يب  ن وبنيب  بن احلسن  ن  بيآل   ن المأاأ   اهلل  بحم بن وآحم ححمثني: قي 

  يب  ىلن )ثقىلة  ىلن ايفىلنياص(  جيبر  ن  ) ن األخييأ لآل فضل و  ن( املنيصب  لر ي

 اهلل احىلت  الىل    نىلت» :لعىلبّ  قي   اهلل أسني   ،ّ    جحم   ن   بيآل  ن  جعفر

. بىلا: نياقىليل بىلربكم  لسىلت: هلىلم فقىلي    شبيحي    قي هم حيث لقايف ابتحمانآل يف بك

 ايفلىلق فىللبى ؟!.وصىلي  طيلىلب  يب بىلن و ب :قي  .با :قيلنيا !.أسنيي؟ ووآحم :قي 

  صىلحيب ويم القليل   قل ويم قليل  نفر إالّ  وال تك  ن و تنيا   استكبيأا   إالّ  ريعي  

 .(1)«اليآن

  ىلن وجىلآل تصىلحيح  تسىليء ملبتحمنن . ولعّل بعض اصحيححسن قلت: إسني   

 !!. ؟اإلسني 

 رو ىلي  ابىلن وبىلنيب صىلحيح يف  طر ق ال يخ الطنيل لكّل ّ، إ قلني  ي  نيجم :

  نيييك  ن لىلني، ابىلن وبىلنيب  ىلن محموحني، الفهرست  وَ ْن بعحم ابن وبنيب ثقي 

 و نيسب املقيم  ، نعرم.. صحيب اإلرياي فيإلسني  صحيح  ا النيجهن.  

  

                                                 
 مؤسسة البعثة، قم. . 233للطوسي:  ،األمايل (1) 
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 ...َلَقد َخَلْقَناُكْم ثمَّ صورناكم ثمََّوتفسري: 

 َوَلَقحم َخَلْقنَيُلْم ثَم صنيأنيلم ثَم ُقْلنَي لْلَآَ نَكة اسزحموا .َ م فسزحمواقنيلآل تعيىل: 

األأواح املزّر ة املفطنيأة  ا التنيحيىلحم و عرفىلة  ّ، اهلل تعيىل خلق ظيير فيام قلني   ن 

حيىلث أّلىلب سىلبحينآل  ليهىلي  بىلحماني      شىلبيحي  ايفيلق  ثّم بعحم ذلك صنيأيي اهلل تعىليىل

بىلل قبىلل  ، خيلىلق اهلل    ثيلّية  ولل ي ا قبل  ،  ل ر اهلل تعيىل امل نكة بيلسىلزني  . م

تعيىل ، م خلقي   نيني ي   ن طىلن  لىلام يىلني   ىلح جمآىلنيا ا. ىلة وصىلحيح الروا ىلة بىلل 

 .  .الروا ي 

اهلل  م وجىلل ملىلي  إ،ّ »: قي  حسبني  نهي صحيحة احللب  امليضية  ن الصي   

فرقهىلي  قىلبض قبضىلة فعرلهىلي ثىلمّ  ثىلمّ    أسىلل املىليء  ىلا الطىلن   أا   ، خيلق ، م 

 .     «وخلق  نهي ، م  فل ي يم طيني   ...  فإذا يم  حمبني، ذأ يم فرقتن بيحم  ثمّ 

و  تحم العزب  ن قني  بعض العلامء: إّ، يف ا. ة تقحم م وتىللخري  و ّ، املقصىلني  

نيلم وصنيأنيلم يف بطني،   هيتكم. ي ا  ي قيلنيا  وال نىلحمأ   ىلن   ىلن فقط يني: خلق

جيؤوا هب ا التربا   ع  ّ،  احة ظىليير ا. ىلة وصىلحيح الروا ىلة يف  كىلس  ىلي قىليلنيا 

 ..متي ي  

قىلىلني  الىلىلبعض  ّ،  ىلىلن خلقهىلىلم وصىلىلنيأيم اهلل تعىلىليىل قبىلىلل   و  زىلىلب  ىلىلن يىلىلؤالء

 .السزني  . م يم خلق ليسنيا  ن البرش

وال حزىلة  ىلن سىلنة    ّنم ا ّني ل ا قيلنيا  ن  و، بريي، إىل وقحم ذيب بعضهم

 . . و بيي،
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 املسألة الثامنة 

 امتحان األشباح بدخول الّنار يف الذر

خ   النصنيص الصحيحة املتقحم ة  ن طر  الفر قن  و لثرني القني   وضحني 

 علآىلآل  ثىلّم بعىلحم ذلىلك بىلام ال   ّ، اهلل تعيىل خلق األأواح ففطريي  ا  عرفتآل وتنيحيحم 

إالّ يني سبحينآل  خلق تعيلت قحمأتآل   بحماني   ثيلية  لىلتلكم األأواح  أّلبهىلي  ليهىلي  بىلل 

القيلب ا سىلامخ املثىليي  :حبسهي فيهي حلكآة االبت ءي لتضحى  شبيحي ي إذ ال بح يني

 . ذاتي   ال فع    للآزر ا 

 قىليلنيا بىلا  لست بربكم :واألشبيح ي  الت  خيطبهي اهلل تعيىل  نيم ال أ بقنيلآل

 ..وليس جمر  األأواح  وقحم لي، ي ا قبل خلق الحمنيي..ي  حمّ   ليآل

 صحيح احلليب عن الصادق 

   ىلن  محىلحم بىلن وآىلحم بىلن  يب نرصىل   ن  بيآل   ب بن إبراييمأوى الكلين    ن 

 اهلل  ىلم إ،ّ » :قىلي   ىلن  يب  بىلحم اهلل    ن وآحم بن  ب احللبىل    ن  بي، بن  ثام،

 ثىلمّ   قىلبض قبضىلة فعرلهىلي ثىلمّ    أسل امليء  ىلا الطىلن  ، خيلق ، م جل ملي  أا  و

فىلل ر  يىلل ال ىلام   ،   أفع هلم نىليأا   ثمّ   ثم ذأ يم فإذا يم  حمبني،  فرقهي فرقتن بيحم 

    ىلر  يىلل اليآىلن  ،  ىلحمخلنييي ثىلمّ   فلىلم  ىلحمخلنييي   حمخلنييي ف يبنيا إليهي فهيبنييي

فلام أ ى ذلك   وس  ي   أ فكينت  ليهم بر ا  يالنّ  و مّ  فل ر اهلل جّل   ف يبنيا فحمخلنييي

فىل يبنيا فقىلي نيا  ليهىلي وا   ا خلنييىلي :قي  هلم أبني  قلني فلقيهلم ثمّ  : يل ال ام  قيلنيا

 .(1) «وخلق  نهي ، م  فل ي يم طيني     حمخلنييي
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قلت: إسني   صحيح يف   ا  أجىلي  الصىلحة  أجيلىلآل  جىل ء الفرقىلة  و لىلامء 

 ة.الطينفة  وثقية العصيب

ويني نّم  ّ،  يل ال أ  يف النيقت ال    خ  اهلل تعيىل  لىليهم امليثىلي   ا  كنينىلنيا 

 أواحي  جمّر ة وحسب ليمل نكة  بل  شبيح      أواح يف  بحما،  ن طن  غي ة األ ر 

  ّنآل طن  ثيي  ليس  نرص ي  لطن الحمنيي..

 أبدان األشباح من طني مثالي

ي    ال  طىلىلر   ليىلىلآل الفنىلىليء واهلىلىل ك لثيفىلىلي   و عنىلىلى لنينىلىلآل  ثيليىلىلي : لىلىليس خسيسىلىلي  

 ّ، نعىليم اإلنسىلي، إىل  والفسي   لام يني حي  طن الحمنييي فهني بي  ببقيء الروح  ون ري

 و   ابآل يف قرب  بعحم املني    تعّلق بآزآنيا أوحآل وبحمنآل املثيي  وليس أوحىلآل فقىلط 

  تعلىلق بىلآل فهىل ا ييلىلك  ىلت ش ال  لام تنييم بعض العلىلامءي   ىلي العنرصىل  الىلحمنيني 

ء   :النعيم وال الع اب  بل ال  آكن ي ا يف  يا  ي بعحم املىلني ي لقنيلىلآل تعىليىل ُلىللك َ،ْ

 ..لّل ،ء يف  يا الحمنيي ييلك  ت شملقصني  وا  َييلِك  إاَِل َوْجَهآلُ 

  قىلة بلجسىلي يم   يل ألبحما،  يىلل القبىلنيأ املثيليىلة يف نعىليم القىلرب و  ابىلآللكن 

 !!.؟أ يام    و  حم ي  لام  قني  الف سفةالحمنينيّ ة الت   ضحت 
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 !!عالقة بدن اإلنسان املثالي جبسده الدنيوي

خبثي  وطيبي     جسي  بن  ، م يف ي   الحمنييتفيو  بكّل تلليحمي ف بينهام متيم الع قة

والنتيزىلة ترّتب املعلني   ىلا العّلىلة   ل أ نيم ا بحمانم املثيلّية خبث وطيب  رتتب  ا 

صىلنيأيم و جسىلي هم  خيلفت بىلن» قحم  ىض يف حسن حبيب السزستيخ:ول ا السبب  

 .يف  يا ال أ قبل خلق الحمنييفيام اّتضح  وقحم لي، ي ا  «و لنيانم

هبىلىل ا  نىلىلحمفع تىلىلنييم ا ىلىلرب  نىلىلحم العىلىلنيام يف قىلىلنيهلم: ملىلىليذا خلقنىلىل  اهلل تعىلىليىل هبىلىل   

ي ُ علىلم خبيث وذاك طّيب؟!. وغري ذلىلك مىّلالبحم، األوصيف وليس بتلك  ومليذا ي ا 

 جنيابآل مّي  ملحني إليآل.

 تعّلىلىلق بىلىليلنفنيس املصىلىلنّيأة بلبىلىلحماني   ىلىل اب القىلىلرب ونعيآىلىلآل ،ّ إإىل  وتلىلىلمم اإلشىلىليأة

املثيلية  ال الحمنينيّ ة الفينية املعحمو ةي فيملعي  ا سامخ حيصل ببحم، املثىلي  الىل   ا ُ عىلحمم 

سىلي  يف  نمانىلة ا سىلحم  ن   نيم ال أ حتى  نيم ا نّة  و النىليأي غي ىلة األ ىلر  ّنىلآل لىلي، وبني

الحمنيني  الفيخ  لكن يل تنقطع الع قة بن بحم، املثىلي  وبىلن ا سىلحم الىلحمنيني  الفىليخ 

 بعحم  ني  اإلنسي،؟!.

 وبعبيأة  خرى: يل سيتحرأ بحم، املثي   ن الحمنيني   نحم املني  متي ي ؟!. 

 فيآل بسط ال حيتآلآل املقيم.

الفسىلي  والعىلحممي ل   ال  طر   ليآل  ّ، املقصني  ببحم، املثي  يني ا - تلليحما   - وننّبآل

َيىلي: تعيىلقنيلآل  لام يف ا َغرْيَ يىل ا يىلني  ولىليس ُلَلاَم َنِضَزْت ُجُلنيُ ُيْم َبحَمْلنَيُيْم ُجُلىلني  

 حي   جسي  الحمنييي ف  تتنيمهّن  ي ال جيني !!.
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 !!مثال للطني املثالي وأبدان املثال

ي فىلإّ، ء والصىلحم قن ال  سعني التفصيل يف ي ا  لكىلن حسىلبني  جسىلي  األنبيىلي

 . بحمانم يف  يا ال أ ويف ي   الحمنيي ي  ي  وإ، اختلف الظرف

وقحم تسيا  لامء الفر قن سنّة وشيعة  ن  ّ، اهلل تعيىل حّرم  ا األأم  ، تللىلل 

 جسي  األنبييءي لعظيم حر تهم  ا اهلل تعيىل..  وخترجيآل  ي قلني   ن لني،  جسي يم 

ني تضىلىلآنت بعىلىلض ايفصىلىلينم الحمنينيّ ىلة ملسىلىلينية واقىلىلع الىلىلحمنيي املقحمسىلة  ثيلّيىلىلة حتىلىلى لىل

 .     .بسبب التكليف

و ن األ ثلة النياضحة ملي  لي،  ثيليي  ال  فنى وال  فسىلحم   ىليء احليىلية الىل   رشب 

 ىلي شىليء إىل  بق  حيي  ،الف السىلنن - فيام أو  - ي فبآل(صلنيا  اهلل  ليآل) نآل ايفأ 

   .ا األأم ليحلزر األسني   ظآآل اهلل..اهلل  واأل ر يني األ ر يف بعض  ي  

 ي تنياتر  ن طر  الفر قن  ّ، اهلل تعيىل لّرم جعفر الطييأ  -  ضي   - و ن األ ثلة

 بزنيحن  طري هبام  ع امل نكة  فكل ي ا خلق  ثيي ال  فنىلى وال (صلنيا  اهلل  ليآل)

 ..وال تنهض قنيانن الحمنيي لتفسري    فسحم

مل نكىلة وإ، لينىلت  أواحىلي  جمىلر ة  ىلن قنيالىلب البىلحم،  ّ، اإىل  وال بلس بيإلشيأة

..ي قىلي   عىليا التىلحمبري ا الوا سحم  لكنّهي يف  يا التحمبري ذا   بحما،  ثيلية  سينية هل

ى إِْبَراِييمَ  ُأُسُلنَي َجيَءْ   َوَلَقحْم تعيىل: اهلل  ي َقيُلنيا بِيْلُبرْشَ  َ ،ْ  َلبىِلَث  َفىلاَم  َسىلَ م   َقىليَ   َسَ   

 ِخيَفىلة   ِ ىلنُْهمْ  َوَ ْوَجىلَس  َنكىِلَرُيمْ  إَِلْيىلآلِ  َتِصُل  اَل  َ ْ حِمَ ُمْ  َأَ ى َفَلاَم  (69) َحنِي    ل  بِِعْز  َجيءَ 

ْف  اَل  َقيُلنيا   .(1) ُلنيط   َقنْيمِ إىل  ُ ْأِسْلنَي إَِني خَتَ
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 ..وينيك نصنيص  خرى  ويني نم   ح يف متثلهم بلبحما،  ثيلّية

 عن الصادق  صحيح زرارة 

   ن  ب بن إبراييم   ن  بيآل   ن ابىلن  يب  آىلري   ىلن ابىلن  ذ نىلة  أوى الكلين

وإذ  خىل  أبىلك  ىلن و ىلم:  ن قني  اهلل جل   ن  أاأة  ّ، أجّ  سل   بي جعفر 

فقىلي  بن  ، م  ن ظهنيأيم ذأ تهم و شهحميم  ا  نفسهم   لست بربكم قيلنيا بىلا

 قي :   ححمثن   يب ( ليهام الس م)و بني   سآع 

   فصىلّب م وجل قبض قبضة  ن تراب الرتبة التىل  خلىلق  نهىلي ، م ّ، اهلل  إ»

 ليهي امليء الع ب الفىلرا   ثىلّم ترلهىلي  أبعىلن صىلبيحي   ثىلّم صىلّب  ليهىلي املىليء املىليلح 

األجيج فرتلهي  أبعن صبيحي   فلام اختآر  الطينىلة  خىل يي فعرلهىلي  رلىلي  شىلحم حما   

 قعنيا يف النّىليأ  فىلحمخل  صىلحيب فيرجنيا ليل أ  ن  آينآل وشاملآل  و  ريم ريعي   ، 

 .(1)«و بى  صحيب ال ام   ،  حمخلنييي اليآن فصيأ   ليهم بر ا  وس  ي  

  و،   نى ل م.  إسني   حسن صحيح : قني 

فلىلىلام اختآىلىلر  الطينىلىلة  خىلىل يي فعرلهىلىلي  رلىلىلي  شىلىلحم حما   فيرجىلىلنيا » : وقنيلىلىلآل

اح )النفىلىلنيس قنيالىلىلب جسىلىلامنّية لىلىل أو  ىلىلح  يف  ّ،  يىلىلل الىلىل أ  شىلىلبيح      «ليلىلىل أ

ليهي  بحما،  ثيلّية  وقىلحم اتضىلح  ّنىلي خملنيقىلة النيطقة(  وي   القنيالب ي  الت   طلق  

  ن طن  ثيي..
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 صحيح آخر لزرارة عن الصادق 

 ) مححم بن إ أ س القآ   ثقة جليل القىلحمأ( األشعر أوى الكلين   ن  يب  ب 

)بىلن بم ىلع  ثقىلة   يل   ىلن وآىلحم بىلن إسىلام)العطيأ ثقة جليل القىلحمأ( ووآحم بن حييى

)بن المبري  ثقة جليل القحمأ   ن  صحيب ا ىلنيا ( بن احلكم     ن  بّ جليل القحمأ(

)ثقة  ظيم املقيم ال  سىلل   ىلن  ن  أاأة  )األمحر ثقة جليل القحمأ(  ن  بي، بن  ثام،

 لم النيس ليف ابتحماء ايفلق  ي اختلىلف اثنىلي،..ي  لني»قي :   ن  يب جعفر  ثلآل( 

م وجل قبل  ، خيلق ايفلىلق قىلي : لىلن  ىليء  ىل بي    خلىلق  نىلك جنتىل  و يىلل إّ، اهلل  

طي ت   ولن  لحي   جيجي   خلق  نك نىليأ  و يىلل  عصىليت   ثىلّم   رمهىلي في تمجىليي 

فآن ذلك صيأ  لحم املؤ ن الكىليفر والكىليفر املىلؤ ن  ثىلّم  خىل  طينىلي   ىلن    ىلم األأم 

ا نىلة بسىل م  إىل  اليآىلن يبفقي  ألصح  لآل  رلي  شحم حما  فإذا يم ليل أ  حمبني،فعرّ 

النىليأ وال  بىليي  ثىلّم   ىلر نىليأا  فلسىلعر  فقىلي  ألصىلحيب إىل  وقي  ألصحيب ال ام 

ا خلنييي فهيبنييي  فقي  ألصحيب اليآن ا خلنييىلي فىلحمخلنييي فقىلي : لىلنيخ  :ال ام 

نىلي؟!!. فقىلي  لْ فقىلي   صىلحيب ال ىلام   ىلي أب  قِ   وس  ي   فكينت بىلر ا  وسىل  ي   بر ا  

حم  قلتكم في خلنييي  فىل يبنيا فهيبنييىلي  فىلثّم ثبتىلت الطي ىلة واملعصىلية  فىل  سبحينآل: ق

 .(1) ستطيع يؤالء  ،  كنيننيا  ن يؤالء  وال يؤالء  ن يؤالء

 .. و، ل م  قني : إسني   صحيح

ال  نىلييف  «ف   ستطيع يىلؤالء  ،  كنينىلنيا  ىلن يىلؤالء...» : ع التنبيآل  ّ، قنيلآل

 -  ن  لم اهلل تعيىل -القلم ي  نيا   ، جيّف سعحماءإىل  انق ب حي  بعض األشقييء

 . ا ي ا   و، العكس
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يف أسىليلة البىلحماء لنىلي إذا  ذ،  سيليت البسىلط ا يف الفصل األو   ويإىل  قحم  رشنيو

  .اهلل تعيىل

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........156)

 

 ثبوت الطاعة واملعصية يف عامل الذر

 ىلن  ىلب بىلن    ىلن  محىلحم بىلن وآىلحم  وآحم بن حييىلى ن   أوى الكلين  يف الكييف

اهلل  إ،ّ » :قىلي   ىلن  يب جعفىلر    ىلن محىلرا،   ىلن  أاأة   ن  او  العزىلب  حلكما

  فىلي تمج املىليءا،   جيجىلي    يحلىلي   و ىليء    ىل بي   خلق  يء    خلق ايفلق تبيأك وتعيىل حن

فقي  ألصحيب اليآن ويم ليل أ   شحم حما   لآل  رلي   ن    م األأم فعرّ  فلخ  طيني  

   :ثىلم قىلي  .النىليأ وال  بىلييإىل  :ألصىلحيب ال ىلام وقىلي   .ة بسىل ما نّىلإىل  : حمبني،

 خىل   ثمّ   با شهحمني  ، تقنيلنيا  نيم القيي ة إني لني  ن ي ا غيفلن  لست بربكم قيلنيا

يىل ا  ىلب   ىلري  ي ا وآحم أسىلنيي و ،ّ  و ،ّ    لست بربكم :امليثي   ا النبين فقي 

ن  أبكم ووآحم    ا  وي العمم  نّ و خ  امليثي .فثبتت هلم النبنية قيلنيا بااملؤ نن 

  وخىلما،  لآىل    و وصىلييؤ   ىلن بعىلحم  والة   ىلر   و ب   ري املؤ نن  أسنيي

و  بىلحم بىلآل   و نىلتقم بىلآل  ىلن   ىلحمان   و ظهىلر بىلآل  ولتىل   بآل لحم ن  رىلاملهحم   نتص و ،ّ 

فثبتىلت العم آىلة   ا جيحىلحم ، م وا  قىلرو  شىلهحمنيو  قرأني  ي أب :قيلنيا .ولريي   طني ي  

 :جىللو ويني قنيلىلآل  ىلم ..يوا  كن . م  مم  ا اإلقراأ بآل  هلؤالء ايفآسة يف املهحم 

   ر نيأا   ثمّ    ام يني فرتكإنّ  :قي  ، م  ن قبل فنا وا نزحم لآل  م ي  إىل  ولقحم  هحمني

 :وقىلىلي  ألصىلىلحيب اليآىلىلن .فهيبنييىلىلي   خلنييىلىلي : فلجزىلىلت فقىلىلي  ألصىلىلحيب ال ىلىلام 

 ىلي أب  :فقىلي   صىلحيب ال ىلام   وسىل  ي   ر ا  فكينىلت  لىليهم بىل   خلنييي فحمخلنييي 

ثبتىلىلت الطي ىلىلة والنيال ىلىلة  فىلىلثمّ   فهيبنييىلىلي  اذيبىلىلنيا فىلىلي خلنيا  قىلىلحم  قلىلىلتكم :فقىلىلي  . قلنىلىلي

 .(1)«واملعصية

 قي  التق  املزلا يف أوضة املتقن: حسن ليلصحيح.
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قلت: إسني   قنيّ   عترب  أجيلىلآل ثقىلي  سىلنيى  او  العزىلب  فلىلم  نيثقىلآل  حىلحم  

تفيحم لنينآل إ ي يىلي  مىلحموحي  غىلري  طعىلني، فيىلآل. لكنّهىلي  ىلا امل ىلهنيأ  ال  لكن ثآة قرانن

  ىلتنهض إل أاج ححم ثآل يف قسم احلسن فضىل    ىلن الصىلحيح  ولعىلّل التقىل  املزلسىل

 بنى تعحم ل  ا وقف  ا  ي ا نقف  ليآل  ن قرانن القنية..ي أبام  (أضنيا، اهلل  ليآل)

آل طعن  ويني  بنى حسىلن التم ىلآل بعىلض أوى  نآل األج ء  وا  ر  في   ن لي، إ ي يي  

 .يفهمي ف(أضنيا، اهلل  ليهم)لبيأ  لامء الطينفة 
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 املسألة التانعة 

 أبدانإىل  عّلة احتياج أرواح البشر

 اهلل أيض) الىلحمقي   آىلرا، بىلن وآىلحم بىلن  محىلحم بن  ب ححمثني: قي  الصحمو  

 ري ىلة(  ممويني   ىلا  ىلن التنيثيىلق لىلام جىلجليل القحمأ  ترىض  نآل الصحمو   ) ( نآل

 ححمثني: قي  )وآحم بن جعفر األسحم   ثقة(  الكنييف اهلل  بحم  يب بن وآحم ححمثني :قي 

)ثآة  ايفما    نيب بن سليام، بن جعفر ححمثني :قي   )ثقة(الرب ك  إسام يل بن وآحم

 اهلل  بىلحم أليب قلىلت: قىلي  )ثقىلة(  اهليشىلآ  الفضل بن اهلل  بحم ححمثني: قي تصحيف( 

  لكنيتىلىلآل يف لنينىلىلي بعىلىلحم األبىلىلحما، يف األأواح وتعىلىليىل تبىلىليأك اهلل جعىلىلل  لىلىلة أل : 

  !.؟وّل   أفع يف األ ا

  و لنييىلي رشفهىلي يف األأواح  ،ّ   لىلمَ  وتعىليىل تبىليأك اهلل إ،ّ » :الصي    فقي 

 فزعلهىلي وجىلل   ىلم  ونىلآل الربنيبيىلة   ىلنيىإىل   لثريىلي نىلما  حيهلىلي  ىلا ترلىلت  تى

 و حىلنيج  هبىلي وأمحىلة هلىلي نظىلرا   يالتقىلحم ر ابتىلحماء يف هلىلي قىلحمأيي التىل  األبىلحما، يف بقحمأتآل

   أجىلي  بعىلض فىلني  بعضىلهي وأفىلع  بعض  ا بعضهي قو لّ   (1)بعضإىل  بعضهي

   نىل أ ن  برشىل ن حززىلآل  لىليهم واخت   أسلآل إليهم وبعث  ببعض بعضهي ولفى

 ونصىلب  هبىلي تعبحميم الت  بيألننياا  ملعبني يم والتنياضع  العبني  ة بتعيط   ل رونم

 يف و ثنيبىلىلي  العيجىلىلل يف و ثنيبىلىلي   ا.جىلل يف و قنيبىلىلي  ل العيجىلىل يف بىلىلي  قني هلىلم

 املعىلىليش بطلىلىلب موليىلىل هلّ   رىلال ىلىل يف و ميىلىلحميم  ايفىلىلري يف بىلىل لك لريغىلىلبهم يا.جىلىلل
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 (159) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

   بي تىلآل  ىلا و قبلىلنيا  خملنيقىلني، و بىلي    ربنيبىلني، م ّنىل بىل لك فيعلآىلنيا يواملكيسب

 .« بحق هلم ليس  يإىل  مواالن  ن و ل ننيا  ايفلحم وجنة  األبحم نعيم ب لك فيستحقنيا

  ىلىلنهم لعبىلىلي   نظىلىلرا    حسىلىلن وتعىلىليىل تبىلىليأك اهلل إ،ّ  الفضىلىلل ابىلىلن  ىلىلي» : قىلىلي  ثىلىلم

 قىلحم ملىلن  ىلنهم  ،ّ  حتىلى  غري   ا للعلني وبي   إالّ  فيهم ترى ال ك نّ  ترى  ال  ألنفسهم

  ىلن و ىلنهم  حقهىلي بغىلري النبنية   نيىإىل  نما قحم  ن و نهم  الربنيبية   نيىإىل  نما

 والعزىلم الىلنقم  ىلن  نفسىلهم يف  ىلرو،  ىلي  ىلع  حقهي بغري اإل ي ة   نيىإىل  انم قحم

 هلىلىلم الغيلىلىلب واملىلىلني    لىلىليهم املتنيوبىلىلة وا.الم  والفقىلىلر واحليجىلىلة واملهينىلىلة والضىلىلعف

 األصىللح إالّ  لعبىلي    فعىلل ال وتعىليىل تبىليأك اهلل إ،ّ  الفضىلل ابىلن  ي   آيعهم والقيير

  .(1)« ظلآني،  نفسهم يسالنّ  ولكن شيتي   النيس  ظلم وال  هلم

 .  (2)وسي  احلحم ث     الفضل  بنا  نليلصحيح  القني  ويف : ىلقي   املزلس

  :قلت: إسني   حسن صحيح  ا األقنيى  وثّآة   را، يف اإلسني      

األو : الىلىلحمقي  شىلىليخ الصىلىلحمو   ظىلىليم املنملىلىلةي فلقىلىلحم تىلىلرىّض  نىلىلآل الصىلىلحمو   

  ظىلم  أجىلة  ىلن  (أضىلنيا، اهلل  لىليهم) والرتيض فيام جىلمم طينفىلة  ىلن لبىليأ  لامننىلي

 .التنيثيق  وليس ببعيحم

 بىلن سليام، بن جعفرالثيخ: حيتآل وقنيا تصحيف يف اإلسني ي فلقحم وأ      : 

) ىلر    سىلليام، بن جعفر:  -لكن يف نسية  خرى  ن لتيب التنيحيحم - ايفما    نيب

ة( واملقىليم ال  سىلآح )إبراييم بن  ثام، بن   ىلي   ثقىل ايفما    نيب  يب  ن بن ثقتن( 

                                                 
 . مؤسسة النشر اإلسالمي، قم.403التوحيد للصدوق )ت: هاشم الطهراين(:  ((1
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 و ا تبىليأ  ال   وسىليع لتصىلحيح اإلسىلني  بيلتفصيل  لكن  ا ل  التقحم ر ن فيملزي 

 .. قل

 ..وجتحمأ اإلشيأة إىل

  



 (161) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 هل للمخلوقات كالشمس واجلبال، نفوس؟!!!.

 الصىلي   بي  بىلحم اهلل ى  ي أوا  الكلين   ن بكري بن   ن قي  سللت ىلقلت:  ض

 .!؟«األسني   ي لي، احلزر»: 

لي،  َلكي   ن  ظامء امل نكة  نحم اهلل  فلام  خ  اهلل  ن امل نكة امليثي   :»قي 

لىلىلي،  ّو   ىلىلن ، ىلىلن بىلىلآل و قىلىلر ذلىلىلك امللىلىلك  فيختىلىل   اهلل   ينىلىلي   ىلىلا ريىلىلع خلقىلىلآل  فللقآىلىلآل 

 ....امليثي 

. وااللتقىليم  ىلا  ىلي اسىلتظهرني  واسىلتقني ني   وينىليك غىلري : إسني   صحيح تقل

يف ذا  اللىلحمخ : انطبيا العلىلم واملعرفة  عني  فيام قي   يل احلكآة ت بيآل واستعيأة..ي

وبعبىليأة احلزر املقحّمسةي تكني ني  بي عىلل اإلهلىل ي ليلعقىلل الفطىلر  يف ذا  اإلنسىلي،ي 

 وققي  للننيا وص   لآل.. ي نيجمة: لعروم الفصل  ا ا نس  روضي  ذاتّيي  

 يملىلة  ونفىلس قحمسىلّية جمىلّر ة  ذا  ساموّ ةأوح  وي  فللحزر  ّظآآل اهلل تعيىل  

ى اهلل تعيىل  ، جيعلهي يف ي ا احلزر املّقحمس   ا  نىلنيا  جعىلل األنفىلس ىل عّظآة  قض

  و ا  ننيا  جعل ذا  ال ىلآس والقآىلر و ظم البرشّ ة العيقلة يف بحم،  ن حلم و م

 ويك ا  ا  ي قىض اهلل وقحّمأ.   يف بحم،  تنيي 

ي فيمل نكىلىلة: يىلىل  الىلىل وا  ي  نابىلىلحم  نكىلىلة ويف املقيبىلىلل: ا جيعىلىلل سىلىلبحينآل لىلىل وا  امل

 - لىل    وبعضىلي   –العيملة  لام  لحمنّيي  بي عل التكني ن   نم  اهلل ذوا ي  ن البحم،  لكنّهي 

ىلي َب ىلَفَلْأَسْلنَي إَِلْيَهي أُ التآثل بآل  قتحمأة بإذ، اهلل  ا  غىلري و  ي  َسىلنِي ّ  ا  رىلَوَحنَي َفَتَآَثىلَل هَلَ

 .ذلك  ن ا. ي  الرصحية

 ّ،  ثىلل ال ىلآس والقآىلر وغىلرييم  هل ا ا  ستبعحم غري واحىلحم  ىلن  يىلل احلكآىلة 

  ىلر  بطي ىلة    و نفنيس قحمسّية ذوا    نكّيةإّ ي ...  ي  ا بي  واألنيأواحلزر و
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ىلي َولىِلْ َْأِم  : ن القضيء..ي مّي استحملنيا بىلآل هلىل ا  قنيلىلآل تعىليىل اهلل هب ا النحني َفَقىليَ  هَلَ

ي َ وْ  ي َقيَلَتي َ َتْينَي َطينِِعنَ  اْنتَِيي َطنْي    .َلْري 

 فرتام  ّني ذاو   يملةا ن  و، وتقر بآل: استحيلة خميطبة الساموا  واألأضن 

يِب َ َعآُل  َوَلَقحْم ،َتْينَي َ اُووَ  ِ نَي َفْض   َ يوتعيىل: و ن ذلك قنيلآل سبحينآل   يقلة  ِجَبيُ  َ وِّ

ُتَسىلبُِّح َلىلآُل الَسىلاَمَواُ  الَسىلْبُع لىلآل سىلبحينآل وتعىليىل: والك م يني الكىل م يف قني َوالَطرْيَ 

 إاَِل ُ َسبُِّح بَِحْآحِمِ  َوَلكِْن اَل َتْفَقُهنيَ، َتْسبِيَحُهمْ 
ء   .َواأْلَْأُم َوَ ْن فِيِهَن َوإِْ، ِ ْن َ،ْ

 سىلكن »يف طىلر  الفىلر قن:  ومّي استحملنيا بآل ل لك   ضي   ي تنياتر  ىلن النبىل  

   و ىلن ذلىلك حنىلن ا ىل ا وتسىلبيح احلىصىل بىلن جتف جبل  ححم حتتآل ملي اأ « ححم

 . حم آل املقحمستن وغري ذلك مّي يني  علنيم رضوأة  ن  عيجم  

 عرسىل افىلرتام غىلري   واهلل  فعىلل يف يىلني احلىلّق الىل    - نصىليف ىلا اإل –وي ا 

الفضىلل العظىليم. والبسىلط يف يىل ا طني ىلل  ال  العم ىلم احلكىليم  ذو  لكآل  ي   يء ويني

 .ضيق  ي نحن فيآلآل  سع

  



 (163) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 املسألة العاشرة  

 قبل خلق اخللقنوٍر  شباَحأ البيت  أهُلكان 

بل قبلآل   ا   يف ال أ (صلنيا  اهلل  ليآل)ال بحّم  ن التنبيآل  ا  ّ،  شبيح بن  ، م 

 :قسآن

  وي   بحما، بن  ، م املثيلية قبل خلق الحمنيي  ويىل   شبيح الطنالقسم األّو : 

الصىلي   إ ي نىلي الصحيح الكثرية يف ي اي لصحيح احللب   ىلن  ن طن  وقحم  ضت 

 !!.فت ّلر «وخلق  نهي ، م  فل ي يم طيني  » :

  قبىلل خلىلق ايفلىلق    ويىل   بىلحما،  يىلل البيىلت  شبيح الننيأ :القسم الثيخ

 وي  ليست  ن طن  بل ي  ظّل ننيأ اهلل تعيىل. 

نيجىلني ة قبىلل خلىلق ، م  ّ،  شىلبيح  يىلل البيىلت املقحّمسىلة   وقحم  رع  صىلحيبني 

 ..قبل خلق ايفلق  ال   لم يف ذلك خ في    

املنكر لعيا الىل أ  سىلّلم وجىلني   شىلبيحهم املعّظآىلة قبىلل  فحّتى ال يخ املفيحم 

خلق ايفلق  لكنّآل ذلر  ّني جمّر   شبيح غري  تصفة بيحلييةي    ي  جمر   بحما، ننيأّ ىلة 

  لق  أواحهم املقحّمسة بعحم خلىلق ، م هليتي م املقحمّسة  و، أوح  و حيية  وإّنام خ

    ي  ن قبيل: يف ي ا.. و رّ     ح األخبيأ الصحيحة املسنحمة  نهم 
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 صحيح جابر اجلعفي 

احلسىلن   ىلن وآىلحم بىلن  بىلحم اهلل   ىلن وآىلحم بىلن سىلني،   ىلن أوى الكلين   ىلن 

  خلىلق    ىلياهلل  وّ   ي جىليبر إ،ّ : » املفضل   ن جيبر بن  م حم قي  قي  ي  بنيجعفر

قلىلت و ىلي  .«بن  حم  اهلل ننيأ    شبيَح فكيننيا  يو رتتآل اهلحماة املهتحم ن   خلق وآحما  

  ؟!.األشبيح

ولي،  ؤ حما  بروح واحىلحمة ويىل     بحما، ننيأانية ب   أواح  الننيأ ظّل » :قي  

  ول لك خلقهم حلىلامء  لىلامء بىلرأة  صىلفييء  فبآل لي،  عبحم اهلل و رتتآل  أوح القحمس

و صىللني، الصىلىللنيا    يلصىل ة والصىلىلنيم والسىلزني  والتسىلبيح والتهليىلىلل عبىلحمو، اهلل ب

 .(1)«وحيزني، و صني ني،

قلت: إسني   صحيح  ا األظهر األقنيى  أجيلآل  نيثقني، بىلل ثقىلي . وا  نفىلر  

 ..لام سيتبّن وآحم واملفضلي فلقحم تنيبعي 
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 (165) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 قبل آدم احلديث نصٌّ يف خلق أرواحهم 

  بحما، ننيأانية بىل   أواح »: ني  البيقر قلّ، بفيعزل لعّل بعض البسطيء  غرّت 

إذ تتّآىلة قىلني   يخطىلل شىلنيع نيويىل !!قبل خلىلق ، م    نف  وجني   أواحهم  «

 عبىلىلحم اهلل فبىلىلآل لىلىلي،   أوح القىلىلحمسولىلىلي،  ؤ ىلىلحما  بىلىلروح واحىلىلحمة ويىلىل   »: البىلىليقر 

 ..«و رتتآل

  لينت  أواحىلي  قحمسىلّية يف  بىلحما،  ىلن نىلنيأ  ويني نّم  ّ، ذوا   يل البيت 

 « بىلحما، ننيأانيىلة بىل   أواح»: اهلل تعيىل  قبل خلق ايفلىلق  واملقصىلني  بقنيلىلآل تعبحم 

وأوح الغضب وغريمهي  وسىلنبن يىل ا   األأواح احلينيانية الحمنينيّ ة..ي لروح ال هنية

 ىلع  ّ،   يىل ا (أضىلنيا، اهلل  ليىلآل).  و زب ليف  فىلني  شىلييني املفيىلحم .،خر املسللة

 ..كن ال  صآة إالّ أليلهيأوح القحمس بكّل  احة   ل النم  ثبت هلم 

والروح القحمس  أوح  جمّر ة  فيم اهلل  ليهي  ن لحمنآل  لام   فيهىلي تعظىليم ايفىليلق 

  تعيىل  وال   وتحمبري   ر  يف ايفلق ثينيي   وال جمي  للبسط.  

 صحيح أبي محزة الثمالي 

)بىلن حييىلى   مححم بن وآحم  ن  )العطيأ ثقة( حييى بن  خرجآل الكلين    ن وآحم

 سىلعيحم  يب  ىلن  جليىلل( )بن  يب ايفطىليب ثقىلة احلسن بن وآحم  ن  ألشعر   ثقة(ا

)بن  يب املقحمام   ثيبت بن  آرو ) بي    نيثق بيلتنيثيق العيم ال  قل(   ن العصفنيأ 

  ىلب سىلآعت :قي  اهلل  ليآل( أضنيا،)الثامي  محمة  يب  ن  ثقة بيلتنيثيق العيم ال  قل(

 نىلنيأ  ىلن  ولىلحم   ىلن  رشىل و حىلحم و ليىلي   وآىلحما   خلىلق اهلل إ،ّ » : قىلني   احلسن بن
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 اهلل    سىلىلبحني،ايفلىلىلق خلىلىلق قبىلىلل  عبحمونىلآل  نىلىلنيأ  ضىلىلييء يف  شىلىلبيحي   فلقىلىلي هم ظآتىلآل  

 .(1)« اهلل أسني  ولحم  ن األنآة ويم  و قحمسنينآل

العصىلفنيأ   ا  قلت: إسني   جّيحم  وينيك  ي  لمم حتقيقآل يف حىلي  العصىلفر   و

الرجل  ثقة  ىلن األجىل ءي ال  سىلعآل خمترصىلني  فلريجىلل  أ  ن تعرم لآل  خ صتآل  ّ، 

 ملقيم ،خر.

 معترب املفّضل        

 ىلن وآىلحم بىلن  ىلب بىلن    ىلن سىلهل بىلن   ىلي   بىلن وآىلحم  ىلبّ أوى الكلين   ن 

ليف لنتم حيث  قلت أليب  بحم اهلل  : ن املفضل قي   ي  ن  ب بن محّ   إبراييم

 ؟!.لنتم يف األظلة

  يف ظلىلة خأىلاء  غرينىلي ي  نىلحم أبنىلي لىليس  نىلحم   حىلحم  لنّ    ي  فضل» :فقي  

حتى بىلحما   وال ذ  أوح غريني  بو ي  ن  لك  قرّ   حم نآّز و لآلنلّ و سآلنقحّم و حآلنسبّ 

 نى  لم ذلك  ثمّ   فيلق  ي شيء ليف شيء  ن امل نكة وغرييم  لآل يف خلق األشييء

 .(2)«إليني

  .فرتقلت: احلحم ث صحيح بغري   وي ا اإلسني   عتربي لعحمم ال

 صحيح احلسن بن حمبوب 

  خىلىلربخ :قىلىلي   وآىلىلحم بىلىلن وآىلىلحم  خربنىلىلييف األ ىلىليي:  الطىلىلنيل  ىضىلىل  ىلىلي أوا  

  محىلحم حىلحمثني :قىلي   الىلثل   يب بن  مححم بن وآحم بكر  بني  خربني :قي   وآحم بن املظفر

  ىلن  بيىلآل   ىلن الىلمأاأ   اهلل  بحم بن وآحم ححمثني: قي  اهليشآ    نيسى بن وآحم بن
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 (167) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

  ىلن  ) ن األخيىليأ لىلآل فضىلل و  ىلن( املنيصب  لر يحييى   يب  ن وبنيب  بن احلسن

  اهلل أسىلني   ،ّ    جحم   ن   بيآل  ن  جعفر  يب  ن )ثقة  ن ايفنياص(  جيبر

: هلم فقي    شبيحي    قي هم حيث ايفلق ابتحمانآل يف بك اهلل احت  ال    نت: »لعبّ  قي 

  يب بىلن و ىلب: قىلي  .بىلا: قىليلنيا !.أسىلنيي؟ ووآىلحم: قىلي . بىلا: قي  بربكم  لست

 قليىلل  نفىلر إالّ  وال تىلك  ىلن و تىلنيا   اسىلتكبيأا   إالّ  ريعىلي   ايفلق فلبى ؟!.وصي  طيلب

 .(1)«اليآن  صحيب ويم  القليل  قل ويم

   وقحم  ىض بيي، وجآل التصحيح.صحيححسن قلت: إسني   

   قوي الثمالي عن الباقر

 ن وآىلحم بىلن   بن وآحم بن خيلحم  ن  مححم   حمة  ن  صحيبنيأوى الكلين   ن 

 ىلن  نيالنىلي  يب جعفىلر البىليقر يف    ىلن  يب محىلمة الىلثامي   ىلن وآىلحم بىلن الفضىليل   ىلب

خلقىلىلآل   ىلىلن اهلل جىلىلل و ىلىلم خلىلىلق خلقىلىلي   وحيىلىلك  ىلىلي قتىلىلي ة إ،ّ » :حىلىلحم ث قتىلىلي ة قىلىلي  

 ا خلقآل فهم  وتي  يف  أضآل قنيام بل ر  نزبيء يف  لآىلآل اصىلطفييم  فزعلهم حززي  

 .(2) «  ن  آن  رشآل قبل خلقآل  ظلة

 .(3) قنيّ  ليلصحيح :قي  التق  املزلا يف الروضة

و لرب الظن  نحم   يىلني   تيقن  ن يني وآحم بن  بّ  قلت: أجيلآل ثقي   لكن ا 

  وإالّ فيإلسىلني  ويني محموح  حمحي   عتحما  بآل ال  نىلم  ححم ثىلآل  ىلن أتبىلة احلسىلن  القآ 

 بام تقحمم ولني إريال . ضعيف  لكن  ا ل  التقحم ر ن  فيملتن  عترب

  

                                                 
 . مؤسسة البعثة، قم. 233: األمايل للطوسي (1) 
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 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........168)

 

 زيارة اجلامعة بإنناد صحيح..؛ فيها ذكر أشباحهم 

 الىلحمقي   آىلرا، بىلن وآىلحم بىلن  محىلحم بىلن  ىلب حىلحمثني :قىلي   خرج الصىلحمو  

 إبراييم بن واحلسن  النيأا   بحم بن و ب  السنيخ  مححم بن ووآحم  ( نآل اهلل أيض)

 احلسىلن و بىلني الكىلنييف اهلل  بىلحم يب  بىلن وآىلحم حىلحمثني :قيلنيا  املكتب ي يم بن  مححم بن

 بىلن  نيسىلى حىلحمثني: قىلي  الرب كىل  املكىل  إسىلام يل بىلن وآىلحم حىلحمثني :قىليلنيا األسحم 

 بىلن وآىلحم بىلن جعفىلر بىلن  نيسىلى بن  ب بن وآحم بن لعب قلت :قي  النيع   آرا،

 بليغىلي    قنيلىلآل قنيال   اهلل أسني  ابن  ي  لآن  : طيلب  يب بن  ب بن احلسن بن  ب

 ؟!. نكم واححما    أ  اإذ لي    

  ىلا و نىلت  ال ىلهي تن شىلهحماو فقىلف  البيبإىل     إذا: »اهلي    فقي 

 قلىلي     ىلشِ ا ثىلمّ    ىلرة ث ثىلن  لىلرب اهلل: وقىلل فقىلف القىلرب وأ  ىلت  خلت فإذا  غسل

   رة ث ثن وجل  م اهلل ولرّب  قف ثمّ   خطيك بن وقيأْب   والنيقيأ السكينة و ليك

 :قل ثم تكبرية ةين  متيم   رة  أبعن اهلل ولرب القرب  ن  ،ا ثمّ 

سىلىليَلِة  َوخُمَْتَلىلىلَف املَْ نَِكىلىلِة   َ لَسىلىل ُم َ َلىلىلْيُكْم  ىلىلي ا ْيىلىلَل َبْيىلىلِت النكُبىلىلنَيِة  َوَ نْيِضىلىلَع الرِّ

ْأواَحُكْم َوُننيَأُلْم  َ َ،  َ ى  َوجيأ  َلُكْم فيام َبِقَى  وَ ىلْشَهحُم َاَ، ي ا سيبِق  َلُكْم فيام َ ض َ ....

ْنىلنياأا  َفَزَعَلُكىلْم  َ َخَلَقُكىلُم اهللُ ينََتُكْم واِححَمة   طيَبْت َوَطُهىلَرْ  َبْعُضىلهي ِ ىلْن َبْعىلض  َوط

َفىلَع َوُ ىلْ َلَر فيَهىلي ِذَ، اهللُ َاْ، ُترْ  َ َحّتى َ َن َ َلْيني بُِكْم  َفَزَعَلُكْم ىف ُبُيىلني   بَِعْرِشآِل ُوْحِمقنَ 

 .(1)ىل ،خر الم يأة الرش فةإ....اْسُآآلُ 

قلىلىلت: إسىلىلني   حسىلىلن صىلىلحيح  أجيلىلىلآل ثقىلىلي   و، لىلىل م. و نيسىلىلى بىلىلن  آىلىلرا، 

 أوى  نآل األج ء  و، طعن.  النيع  ثقة  وّثقآل  ّب بن إبراييم
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 (169) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

وال بحّم  ن التنبيآل  ا  ّنىلآل وأ  يف بعىلض املصىلي أ:  نيسىلى بىلن  بىلحم اهلل النيعىل   

يعىل ي تصحيف  نيسى بن  آرا، الن -   واملرو   نآل والطبقةب هي ة الراو –ويني 

 .إالّ فيام نحن فيآل  ن احتام  التصحيف  إذ ال وجني  البن  بحم اهلل يف لتب الرجي 

   وإ،  بيت فهام طر قي،  نيييىلك  ىلن االنزبىليأ بعآىلل الطينفىلة جىلي   بعىلحم جيىلل

 بل ي  ل لك..  للّني  ن الأوأّ ي 

ولني تنيسيني لّل يىل ا  فثّآىلة قر نىلة قيطعىلة  ىلا صىلّحة الصىلحموأي ويىل  اسىلتحيلة 

     .وأيي  ن غري املعصنيم صحم

 

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........170)

 

 جزم الشيخ املفيد بصّحة حديث أشباح النور

 أسىلني   ىلن   بيىلآل  ىلن   يب حىلحمثن  : احلسىلن بن  ب قي قي  املفيحم جي  ي : 

 نقىلل قىلحم اهلل لىلي، إذ  صلبآل  ن سيطعي   الننيأ أ ى ملي ، م إ،ّ   اهلل  بي   ي» :قي   اهلل

  ىلي يف أب  ىلي :فقي  األشبيح  تبن وا الننيأ ىأ    ظهرإىل  العرش ذأوة  ن  شبيحني

إىل   ىلر، بقىليا  رشف  ىلن نقلىلتهم  شىلبيح  نىلنياأ :وجل  م اهلل قي  !.األننياأ؟ ي  

  .األشبيح لتلك و يء   لنت إذ لك  بيلسزني  امل نكة   ر  ول لك ظهرك 

  !.ي؟ بينتهي لني أب  ي :، م فقي 

 ننيأ (خ ، أفع) ووقع  ، م فنظر  لعرشا ذأوةإىل  ، م  ي  نظر: وجل  م اهلل فقي 

 يف التىل   شىلبيحني  نىلنياأ صىلنيأ فيىلآل فىلينطبع العىلرش  ذأوة  ىلا ، م ظهىلر  ن  شبيحني

 يىل    ىلي أب  ىلي فقي  . شبيحني فر ى الصيفية  املر،ة يف نسي،اإل وجآل  نطبع لام ظهر 

 وآىلحم يىل ا  وبر ىلييت خ نقىل   فضل األشبيح ي   ، م  ي: »تعيىل اهلل قي  !.األشبيح؟

 العىلب و نىلي   ىلب ويىل ا. اسىلآ   ىلن اسىلام   لىلآل شىلققت   فعىليي يف احلآيحم املحآني  و ني

 واألأم  السىلاموا  فىليطر و نىلي  فيطآىلة ويىل    .اسآ   ن اسام   لآل شققت  العظيم

 و  ىلينهم  عىلرت م  ىلام  وليىلين  وفىليطم  قضىلين  فصل  نيم أمحت   ن   حمان  فيطم

 شىلققت  املزآىلل املحسىلن و نىلي احلسىلنو احلسىلن وي ا،. اسآ   ن اسام هلي شققت

   طىل   وهبىلم ،خىل  هبىلم بر تىل   ولىلرام  خليقت  خييأ يؤالء ..ي سآى  ن  سآيهام

 إيّ  فىليجعلهم  اييىلة  يتىلك وإذا ، م  ىلي .هبىلم إيّ  ْل فتنيّسىل   ثيىلب وهبىلم    يقب وهبم

 سىلين    هبىلم  أ  وال  ، ىل    هبم  خيب ال  ، حقي   قسام    ىلنفس  ا ،ليت فإخ  شفعيءك

(1). 
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 (171) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

قلت: إسىلني   صىلحيح   ىلمم ال ىليخ املفيىلحم  بىلل قىلحم  ح بيلصىلحة يف  سىلينلآل 

 ..ي قحم جيء   ن طر ق الثقي و ّن  - لام سيليت قر بي   – الرسوّ ة

 

 صّحح اإلسني  و نكر خلق  أواحهم  املفيحم 

 الروا ىلة األشىلبيح حىلحم ث  ىلن والصىلحيحروّ ة: ىلقي  ال يخ املفيحم يف املسينل الس

 فسىلل  ننيأيىلي   لآع  شبيحي   العرش  ا أ ى  ، م بل،ّ » :لثقي ا  ن جيء  الت 

 واحلسىلن وفيطآىلة املىلؤ نن و  ىلري اهلل أسىلني   شبيح ي ّن : إليآل فلوحى   نهي تعيىل اهلل

 وال  خلقىلآل  ىلي أ،يىلي التىل  األشىلبيح لىلنيال  ، و  لآىلآل ( لىليهم اهلل صلنيا ) واحلسن

  «. أضي   وال سامء   خلق

  ىلىلا آل ّلىلىل  ،  . م والصىلىلنيأ األشىلىلبيح  ىلىلن عىلىليىلت اهلل  ظهىلىلر  فىلىليام والنيجىلىلآل

  طىلي تهم  ىلن  فرتضىلآل ملىلي و قحم ىلة هلىلم إجىل ال   ذلىلك وجعىلل وتبزىليلهم  تعظيآهم

 صىلنيأا   احلىلي  تلىلك يف  كنيننيا وا  هبم إالّ  تتم ال والحمنيي الحم ن  صيلح  ،  ا و لي   

  ىلا تىلحم   رش ةالب يف صنيأيم  ثل  ا صنيأا   لينت هيلكنّ   نيطقة  أواحي   وال ويية 

 الىلحم ن ننيأ  ا  حم   ليهم جعلآل ال   والننيأ اهليتة   ن املستقبل يف  ليآل  كنينني،  ي

  .بحززهم احلق وضييء  هبم

 تىليب ملىلي  ، م و ، العىلرش   ا ذاك إذ  كتنيبة لينت  سامءيم  ،ّ  أو  وقحم

  .بآلفلجي  نحم  وولهم   ليآل بحقهم سللآل  تنيبتآل بقبني  ونيجي   وجل  م اهللإىل 



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........172)

 

 أوا  وقىلحم املعقىلني   للرشىلا  ضىلي  وال  العقىلني  يف  نكىلر غىلري ويىل اقي  املفيحم: 

 واهلل إنكىليأ  إىل  طر ىلق وال  احلىلق طينفة لروا تآل وسلم  املل نينني، الثقي  الصيحلني،

 .(1)التنيفيق وي

 !!.الرّد على الشيخ املفيد 

سىلىلآل طّيىلىلب اهلل أ )حقيقىلىلة   ىلىلتحم العزىلىلب  ىلىلن إنكىلىليأ شىلىليخ   ىلىليخيني  املفيىلىلحم 

   كنينىلنيا وا  :  قبل خلق الحمنيي  يف قنيلىلآل ا.نىلف  وجني   أواح األنآة (ر فىلال 

 .نيطقة  أواحي   وال  ويية صنيأا   احلي  تلك يف 

صىللنيا  اهلل ) ّ، وآىلحما  و،  وآىلحم  ::  ع  احة النميني  قني  ي ا  :قلت

 !.! ليننيا  ؤ حم ن بروح القحمس   عبحمو، اهلل قبل خلق ، م  ( ليهم
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 (173) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 التأييد بروح القدس؟!!!. معنى

 .. ستحم   بيي، ذلك بعض اإلشيأة ال   ة

  وللتنيضىلىليح: فحيىلىلنام  قىلىلني  املنيطقىلىلة يف تعر ىلىلف اإلنسىلىلي، بلّنىلىلآل: حيىلىلنيا، نىلىليطق

فآقصني يم بلّنآل حينيا، ذو نفس نيطقة. وي ا يف ا آلة  نطبق  ا  يل البيت وبقية 

ف  ىلا  يىلل البيىلت قبىلل  يل العصآة بعحم خلق الحمنيي  لكن يل  نطبىلق يىل ا التعر ىل

 بيلنظر لكنينم  شبيحي   ن ننيأ؟!.  ايفلق

قلني بكّل تلليحم: لّ ي رضوأة  حمم وجني  جنس احلينيانّية قبل خلق ايفلق  فلىلم 

 بق إالّ لنينم  نىلنياأا   ؤ ىلحم ن بىلروح القىلحمس  ولىليس  عنىلى التل يىلحم بىلروح القىلحمس  

نهام  بىلل يىلني احتىلي  انضامم أوح القحمس ألشبيحهم الننيأّ ة بحيىلث  آكىلن الفصىلل بيىل

 .بينهامي ليحتي  النيطقّية  ع احلينيانّية يف اإلنسي،ي ال  آكن فصل  ححممهي  ن ا.خر

المبحمة: أوح القحمس  ذا   احتحم   ع  شبيح الننيأ  ليحتي  ا نس  ع الفصل يف 

 األننياا..ي نظري احتي  النيطقّية  ع احلينيانّية يف اإلنسي،..

 وبإجيي : 

 .حينيا، + نيطقق الحمنيي: ححّم اإلنسي، بعحم خل

 ححّم املعصنيم: حينيا، + نيطق + ذو أوح قحمسّية.

 .. ّ ي قبل خلق الحمنيي يف  يا ال أ

 شبح طن +  يقل نيطق فطر ي . :فححم اإلنسي،

 شبح ننيأ  + ذو أوح قحمسّية.  :وححّم  يل البيت

    ضيف إليآل.. ا.نفةو ستنحم  ي ذلرني  جمآنيا النصنيص 



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........174)

 

   ىلن احلسىلن بىلن سىلعيحم   ن  مححم بن وآحم  وآحم بن حييى ي أوا  الكلين   ن 

قي   بىلني  بىلحم  : ن جيبر ا عف  قي    ن إبراييم بن  آر اليامخ   ن محي  بن  يسى

 اهلل تبىليأك وتعىليىل خلىلق ايفلىلق ث ثىلة  صىلنيف ويىلني قىلني  اهلل  ىلم  ي جيبر إ،ّ  :اهلل 

ىلىلي َثَ َثىلىلة  ): جىلىللو ( 8املَْْيَآنَىلىلِة َ ىلىلي َ ْصىلىلَحيُب املَْْيَآنَىلىلِة )( َفَلْصىلىلَحيُب 7َوُلنْىلىلُتْم َ ْ َواج 

فيلسىليبقني، يىلم  ( َوالَسىليبُِقنيَ، الَسىليبُِقني،َ 9َوَ ْصَحيُب املَْْ َلَ ِة َ ي َ ْصىلَحيُب املَْْ ىلَلَ ِة )

  ىلىلحميم بىلىلروح :  أواح جعىلىلل فىلىليهم مخسىلىلة  خلقىلىلآل وخيصىلىلة اهلل  ىلىلن  أسىلىلل اهلل 

و  ىلحميم   جىلل، فبآل خيفنيا اهلل  ىلم وروح اإل ام حميم ب و  فبآل  رفنيا األشييء  القحمس

 و  حميم بروح ال هنية فبآل اشتهنيا طي ىلة اهلل  ىلم  بروح القنية فبآل قحمأوا  ا طي ة اهلل

  جييتىلني،و وجعل فيهم أوح املحمأج ال   بىلآل  ىل يب النىليس  وجل ولرينيا  عصيتآل

وجعىلل فىليهم أوح   وجعل يف املؤ نن و صحيب امليآنة أوح اإل ىلام، فبىلآل خىليفنيا اهلل

وجعل   نية فبآل قحمأوا  ا طي ة اهلل وجعل فيهم أوح ال هنية فبآل اشتهنيا طي ة اهللالق

 .(1) « جييتني،و فيهم أوح املحمأج ال   بآل   يب النيس

  .واألخبيأ يف ي ا لثرية ال  سعهي  قي ني  إسني   صحيح :قلت

نّم فيام قلني   ن  ّنآل  اخل يف  ييّية  «... أوح القحمسجعل فيهم »: وقنيلآل 

 ملعصنيم لحمخني  النيطقية يف اإلنسي،. ا

  

                                                 
 .. ابب االرواح اليت يف االئمة 272: 1الكايف  ( (1



 (175) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 املسألة احلادية عشرة  

 ّ يوم الذرمن أقّر أول  النيب 

 صحيح احلليب عن الصادق 

 ن  مححم بىلن وآىلحم بىلن  يب    ن  بيآل   ب بن إبراييم ىض  ي أوا  الكلين    ن 

 الصىلي    ىلن  يب  بىلحم اهلل    ىلن وآىلحم بىلن  ىلب احللبىل    ن  بي، بن  ثام،  نرص

  :قي 

قبض قبضىلة  ثمّ    أسل امليء  ا الطن جل ملي  أا   ، خيلق ، م و اهلل  م إ،ّ »

فل ر  يل   أفع هلم نيأا   ثمّ   ني،ثم ذأ يم فإذا يم  حمبّ   فرقهي فرقتن بيحم  ثمّ   فعرلهي

  ىلر  يىلل اليآىلن  ،  ثىلمّ   فلىلم  ىلحمخلنييي  ال ام   ،  حمخلنييي ف يبنيا إليهىلي فهيبنييىلي

فلىلام   س  ي  و يأ فكينت  ليهم بر ا   م النّ و فل ر اهلل جل  حمخلنييي حمخلنييي ف يبنيا ف

فىل يبنيا فقىلي نيا   ا خلنييىلي :قي  هلم أبني  قلني فلقيهلم ثمّ  :أ ى ذلك  يل ال ام  قيلنيا

  .«وخلق  نهي ، م  فل ي يم طيني     ليهي وا  حمخلنييي

 يىلؤالء  ، فلن  ستطيع يؤالء  ،  كنيننيا  ىلن يىلؤالء وال :وقي   بني  بحم اهلل 

فىل لك  ييأ   ىلن  خىلل تلىلك النّىل وّ  أسني  اهلل  فريو،  ،ّ  :قي  . كنيننيا  ن يؤالء

 .(1)إ، لي، للرمحن ولحم فلني  و  العيبحم ن وجل: ّم قنيلآل 

قلت: بّيني إسني   صحيح يف   ا  أجي  الصحة  أجيلآل  ج ء الفرقة  و لامء 

 ..الطينفة  وثقية العصيبةي   هحم لآل

                                                 
 . ابب زايدة وقوع التكليف األول.7: 2الكايف ( (1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........176)

 

 لرقيصحيح داود ا

ي   خرجآل الكلين  يف الكييف قي : ححمثني وآحم بن احلسىلن   ىلن سىلهل بىلن   ىل  ي 

 بن لثري  ن  او  الرق ..  ن ابن وبنيب   ن  بحم الرمحن

و خرجآل الصحمو  يف التنيحيحم قىلي : حىلحمثني  ىلب بىلن  محىلحم بىلن وآىلحم بىلن  آىلرا، 

بىلن إسىلام يل  الحمقي  أمحآل اهلل  قي : ححمثني وآحم بىلن  يب  بىلحم اهلل الكىلنييف   ىلن وآىلحم

نرص الكنحم   قي : ححمثن  سهل بن   ىلي   الرب ك   قي : ححمثني ج  ي، بن نرص  بني

 ..ا.    بآل

بىلن  نيسىلى بىلن املتنيلىلل قىلي :  وقحم تيبعآل الصىلحمو  يف العلىلل قىلي : حىلحمثني وآىلحم

بىلن وآىلحم   ىلن احلسىلن بىلن وبىلنيب   ىلن  بن جعفر احلآري   ن  مححم  بحم اهللححمثني 

  ىلم وجىلل: ملىلي  أا  اهلل قىلي  بىلحم اهلل و  الرق    ن  يب بحمالرمحن بن لثري   ن  ا

 خلقهم ونرشيم بن  حم آل ثّم قي  هلم  ن أبكم؟!.  أل، خيلق ايفلق

 (صىللنيا   لىليهم  رعىلن)و  ري املؤ نن واألنآة  فلّو   ن نطق أسني  اهلل 

 نت أبني  فحآلهىلم العلىلم والىلحم ن  ثىلّم قىلي  للآ نكىلة: يىلؤالء محلىلة   نىل  »فقيلنيا: 

هلل بيلربنيبيىلىلة  لآىلىل  و  نىلىلين  يف خلقىلىل  ويىلىلم املسىلىلتنيلني،. ثىلىلّم قيىلىلل لبنىلىل  ، م  قىلىلرواو 

 قرأنىلىلي. فقىلىلي  اهلل جىلىلل ج لىلىلآل  وهلىلىلؤالء النفىلىلر بيلطي ىلىلة والنيال ىلىلة فقىلىليلنيا: نعىلىلم أبنىلىلي 

إَِنىلي ُلنَىلي َ ىلْن َيىلَ ا  للآ نكة: اشهحموا. فقيلت امل نكة: شهحمني  ا  ، ال  قنيلنيا غحما  

َ ة  ِ ْن َبْعحِمِيْم َ َفُتْهلُِكنَي   قنيلنيا  وَغيفِلِنَ  َك ،َبيُؤَني ِ ْن َقْبُل َوُلنَي ُذأِّ َ ْو َتُقنيُلنيا إَِناَم َ رْشَ

 .(1)   األنبييء  ؤلحمة  ليهم يف امليثي  او  ي باَِم َفَعَل املُْْبطُِلني،َ 

                                                 
. ابب معىن اسـتوى علـى 1، رقم: 319. ابب العرش والكرسي. توحيد الصدوق: 7، رقم: 95: 1الكايف  ((1
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 (177) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

ا   قني : صحيح  وإسني  الكلين  صحيح  ا األأجىلح  ىلن وثيقىلة سىلهل  ويىلني

الصىلحمو ي فيحلىلحم ث  لىلل  محىلحم بىلن وآىلحم يف طر ىلق  - فيام انبل  -حم تيبعآل  نفر  فلق

 سيام  ع  ي   هحم لآل.. .بإسني  آل صحيح   و،   نى ل م

  احلسن بن حمبوبمصحح صحيح أو 

  محىلحم  ن  صحيبني   ن  حمة ن   -  ضي   -( أضنيا، اهلل  ليآل)الكلين   خرجآل 

 بعىلض ،ّ إ»قىلي :   اهلل  بحم يب   ن سهل بن صيلح  ن  وبنيب بنا  ن  وآحم بن

 ،خىلىلىلريم بعثىلىلت و نىلىلت األنبيىلىلىليء سىلىلبقت ء، بىلىلل  : اهلل لرسىلىلىلني  قىلىلي  قىلىلر ش

  !.وخيمتهم؟

  يثىلي  اهلل  خىل  حىلن  جىليب  ىلن و و   بىلريب ، ىلن  ن  و  لنت إّخ » : قي 

  با قي  نب   و   ني فكنت با قيلنيا بربكم  لست  نفسهم  ا و شهحميم النبين

 .(1) «بيهلل راأبيإلق فسبقتهم

 قني : إسني   حسن صحيح  ا األظهر األقنيى..ي أجيلآل ثقي  سنيى صيلح    

ال  - يف  صىلني  لتىليبيهام –بن سىلهل  أوى لىلآل ابىلن قنيلني ىلآل و ىلب بىلن إبىلراييم  ومهىلي 

 رو ي، إالّ  ن شيع  ثقة  لام قحم أوا   نىلآل   ىل   احلسىلن بىلن وبىلنيب  وقىلحم  رعىلت 

 ..ذلك .   هحم لآل  حما العصيبة  ا تصحيح  ي  صّح  نآل

 ي أوا  الكلين   ن وآحم بن حييى   ن وآحم بن احلسن   ن  ب بن إسام يل  

 ىلن  ثقىلة  ىلا األظهىلر  وثقىلآل القآىل () ن وآحم بن إسام يل   ن سعحما، بن  سىللم 

قي  سىلتل أسىلني  اهلل   ن  يب  بحم اهلل  اهلآحماخ ثقة  ا األظهر()صيلح بن سهل 

 م؟!.بل  ،ء سبقت ولحم ،  

                                                 
 . ابب مولد النيب.441: 1الكايف  ((1



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........178)

 

بىلىلريبي إّ، اهلل  خىلىل   يثىلىلي  النبيىلىلن و شىلىلهحميم  ىلىلا  إّخ  ّو   ىلىلن  قىلىلرّ : »قىلىلي 

 «. نفسهم  لست بربكم قيلنيا با. فكنت  و   ن  جيب

  قلت: صحيح  وي ا اإلسني  قنيّ   عترب.

 ..وقحم  ىض  ي أوا   يل السنة يف ي ا بلسينيحم جيي 

  



 (179) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 املسألة الثانية عشرة 

 حلسابالشيعة يف عاملي الذر وا فضل

بن جبلىلة   ىلن  عيو ىلة   بحم اهلل خرج الصّفيأ قي : ححمثني وآحم بن احلسن   ن 

 ىلّب لقىلحم   ىلي : »قىلي  أسىلني  اهلل  :قىلي  بن  امأ   ن جعفر  ن  بيآل  ن جىلحم  

 أواحىلىلي  قبىلىلل  ، خيلىلىلق   ّ تىلىل  يف الطىلىلن حتىلىلى أ  ىلىلت صىلىلغرييم ولبىلىلرييم   ثلىلىلت ي

 نبىل  اهلل   خ  ىلي»فقي   ب: «. كموب يعتك فيستغفر  لاألجسي   وإّخ  رأ  بك 

 «!!!.فيهم

نعم  ي  ّب  خترج  نت وشىليعتك  ىلن قبىلنيأيم ووجىلنييكم لىليلقآر »قي  النب : 

ليلة البحمأ  وقحم فرجىلت  ىلنكم ال ىلحمانحم  وذيبىلت  ىلنكم األحىلما،  تسىلتظلني، حتىلت 

ختىليفني، وحيىلم، النىليس وال حتمنىلني،  وتنيضىلع لكىلم  ينىلحمة  العرش  خييف النىليس وال

 .(1)«حلسيبوالنيس يف ا

   يف  ىلىلنيم « يف الطىلىلن: » قىلىلني : إسىلىلني   صىلىلحيح   و،   نىلىلى لىلىل م. وقنيلىلىلآل

 .الحمنينيّ ة  نيم ال أ  قبل خلق األجسي  الطن  ويني

و خرج   ضي  قي : ححمثني  مححم بن وآحم و عقنيب بن  م حم   ن احلسىلن بىلن  ىلّب 

ي  النبىل : قىلي : قىل   بىلحم اهللبن فضي    ن  يب ريلة   ن وآحم بن احللب   ن  يب 

 سامنهم لّلهي لام  لم ، م االسامء لّلهي  فآّر  و لآن     ت  يف الطن إّ، اهلل  ثل ي»

 إّ، أيب و ىلىلحمخ يف شىلىليعة  ىلىلبّ  وشىلىليعتآل..ي  صىلىلحيب الرا ىلىلي   فيسىلىلتغفر  لعىلىلب يب

                                                 
 .. ابب يف رسول هللا 5، رقم: 107بصائر الدرجات:  ((1
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 غىلي أ  ال املغفرة  نهم ملن ، ن واتقىلى »أسني  اهلل و يي ؟!!. قي :  قيل  ي«. خصلة

 .(1)«لبرية وهلم تبحم  السيتي  حسني   نهم صغرية وال

قي : ححمثني العبىليس   و خرجآل  ن طر ق ،خر  قني : إسني    نيّثق  بيبن فّضي .

 جعفىلر   ىلن  يب   ىلن ابىلن خربىلنيذ  بن  عروف   ن محي  بن  يسىلى   ىلن حر ىلم

 .(2) ثلآل

 ال  سعهي املقيم.  تنياترة  عنى   قني : إسني   صحيح. واألخبيأ 

و،  اختصىلىليص ال ىلىليعة « بىلىلحم  السىلىليتي  حسىلىلني وهلىلىلم ت»: قنيلىلىلآلظىلىليير و

 السعي ةي فتحمّبر.إىل  ال قيوة بنعآة وني  سنيايم

 ن ابىلن    ن ابن وبنيب   ن  مححم بن وآحم  وآحم بن حييىوأوى الكلين   ن 

اهلل  خ   يثىلي  شىليعتني  إ،ّ » : قني  لي،  بني جعفر  :بكري بن   ن قي   ن  أنيب

 مليثىلي   ىلا الىل أ بىليإلقراأ لىلآل بيلربنيبيىلة وملحآىلحم  نيم  خىل  ا  بيلنيال ة لني ويم ذأ

وخلقهىلم  ىلن     تآل يف الطن ويم  ظلىلة و رم اهلل جل و م  ا وآحم   بيلنبنية

  وخلىلىلق اهلل  أواح شىلىليعتني قبىلىلل  بىلىلحمانم بىلىلللف   ىلىليم  الطينىلىلة التىلىل  خلىلىلق  نهىلىلي ، م

ونحىلىلن نعىلىلرفهم يف حلىلىلن    ىلىلرفهم  ليىلىلي  و و ىلىلرفهم أسىلىلني  اهلل   و رضىلىلهم  ليىلىلآل

 .(3)«لقني ا

  خرجآل الربق  والصفيأ.  قلت:  ىض  ّ، إسني   صحيح
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 (181) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 داخل العواملتيف  خامتة

 إشكال أخذ امليثاق بعرفة، واألرض مل ختلق بعد؟!!!. 

 ىلع  ّ، «  خ  اهلل امليثي   ن ظهىلر ، م  بىلنعام،   عنىل  بعرفىلة: »املقصني  بقنيلآل 

يا غري الفيخ  فلعرفة  الكعبة  قرب  ي  حماخل ذلك  ن املكي، يف العالحمنيي ا ختلق بعحم: 

النب   لرب ء  البيت املعآنيأ  احلزر األسني ...  وجني  حقيقىل   قىلحّمس قبىلل خلىلق 

ر  الفيخي نظري وجني  الروح قبل البحم، يف اإلنسي،..  فلقحم صّح  و، ىلالرتاب العنص

الىل     نم   ن ا نّة  ويك ا قىلرب النبىل قحم  (قحمسآل اهلل تعيىل)شبهة  ّ، احلزر األسني  

  والكىلّل  يف الفرضىلن  «...أوضة  ن أ ىليم ا نّىلة» :- لام ثبت يف الصحيح - يني

خلق  ي ّ   لكن تتفيو  قنيانن لّل  نهام بحسب العيا الت  ي  فيآلي فقنيانن  ي ّ ة 

غرييىلي يف الىلحمنيي  ويىل  غريمهىلي يف الىلرب خ  ويىل  غىلري   قرب النب  يف  يا الىل أ وا نّىلة

ويك ا لّل  ي خلق اهلل تعيىل  والبسط خيرجني  ن املقصني   لكن  الث ثة  نيم القيي ة 

 حسبني ي ا املثي ..

    عني  و  ثلتآل يف الرشاتحماخل العنياا

 خرج البييأ  قي : ححمثني  بحم اهلل بن  نيسف   خربني  يلك   ىلن  بىلحم اهلل بىلن 

أسىلني  اهلل   يب بكر   ن  بي  بن متيم   ن  بحم اهلل بىلن   ىلحم املىلي خ أيض اهلل  نىلآل:  ،ّ 

 .(1)«و نرب  أوضة  ن أ يم ا نة و قرب   ي بن بيت  »قي : 

 ىلن   ووآحم بن إسىلام يل   ن  بيآل   ب بن إبراييمو خرجآل الكلين  قي : ححمثني 

 ىلن  عيو ىلة بىلن  ىلامأ قىلي :    ن ابن  يب  آري وصفنيا، بن حييىلى  الفضل بن شيذا،
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فينىلت املنىلرب في سىلحآل  رب النبىل  إذا فرغت  ن الحم يء  نحم ق» :قي   بني بحم اهلل 

بيحمك وخ  بر ينتيآل  ومهي السف وا،  وا سح  ينيك ووجهك بآل فإّنآل  قي  إّنآل شىلفيء 

قىلي :  ىلي  العن  وقم  نحم   فيمححم اهلل و ثن  ليآل  وسل حيجتكي فإّ، أسىلني  اهلل 

 .(1)«بن  نرب  وبيت  أوضة  ن أ يم ا نة و نرب   ا تر ة  ن ترا ا نة

 سبيلآل سبيل  قطني ي  الصحموأ.   ّ ةاألاحلحم ث بلفظآل  صحيح بإريا   قني :

ى والىلرتاب ىلإالّ احلصىل   ّ، المانىلر ال جيىلحم يف قىلرب النبىل  :بىلآلوتقر ب االستحمال  

 ّ، ا نّىلة  -  ضىلي   -املقحمسني  ع القطع بلّنآل أوضىلة  ىلن أ ىليم ا نّىلة  و ىلع القطىلع 

 ي ا؟!!. ني،  كخملنيقة قبل خلق الرتاب واألص ب واألأحيم  فكيف 

ال  نيص إالّ القني  بتحماخل العنياا   يا ا نّىلة امليلىلني   ىلنيم الىل أ  و ىليا الىلحمنيي 

الفيخ  وال  قل  ن التحماخل فيام لي،  ن قبيل  سزحم النبىل   لنيفىلي،  لىلرب ء  وا   

 .( ّظآهي اهلل ريعي  )الس م  نر الفرا  و..  

 نىلحم  يىلل القبلىلة سىلنّة  -والىلرب خ اب ومّي  حمّ   ا التحماخل قطعي  بن  يمل  الرت

ى و سىلىلآع  اخ  عىلىل يب يف الىلىلحمنيي لىلىلي،  ىلىلر ويىلىلني    ىلىلي تىلىلنياتر  ّ، النبىلىل  - وشىلىليعة

بعيىلحم بىلحمأ  نىلحم  (لعىلنهم اهلل)الرب خ يف قبنيأيمي و نآل سىلام آل  ىل اب جبىليبرة قىلر ش 

 . خمتلفي، -  يا الحمنيي و يا الرب خ -العيملن القليب  ي ا  ع  ّ، 

الرتاب ال   نحن فيآل ا.،  تحماخل  ىلع  ىليا الىل أ وا نّىلة  لىلام  وحيصلآل:  ّ،  يا

 ّنآل  تحماخل  ع  يا الرب خ  غي ة األ ر انحزيب ي   العنياا  نّي..ي ليست بآنك فة 

 ..أليلهي   إالّ متي ي  

                                                 
 . ابب املنرب والروضة.1، رقم: 553: 4الكايف ( (1
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ولىلىليس بعىلىلحم املعىلىلراج الرشىلىل ف  ىلىلن  ثىلىلي  لتىلىلحماخل العىلىلنياا الث ثىلىلة  ا نىلىلة والىلىلرتاب 

فيآل    اب  يل الع اب ونعيم  يىلل النعىليم  لىلام قىلحم أ ى والرب خي فلقحم أ ى النب  

  سيام ، م ونىلنيح و نيسىلى و يسىلى وإبىلراييم  بىلل قىلحم  األنبييء والرسل ولّلآهم

 تىلىلنعام، يف   أ ى احلآىلىلمة وجعفىلىلر الطيىلىليأ وأ  يف صىلىلحيح الفىلىلر قن  ّ، النبىلىل  

صّا ليلة اإلرساء يف الحمنيي  بل قحم ثبت  تنياترا   ّنآل   ي ي ا ويني(1)ا نّة  ا احلقيقة

 يف األقىص   ع  ّنم يف  يا ،خر   رشف  ن  يا الرتاب الفيخ ي ا. بيألنبييء 

والقرب  ن  جا األ ثلة  ا تحماخل العنيااي فيلعنيام  ظنني،  ّ، القرب الرتايب الىل   

ونكىلىلري  ىلىلي  لتيىلىلآل  نكىلىلر  الىلىل   حتصىلىلل فيىلىلآل ضىلىلغطة القىلىلرب  ويىلىلني  ىلىلني ا فيىلىلآل امليىلىلت  يىلىلني

النّيأ...  وي ا جهل  طبق  ويني ي تنفتح إليآل بيب  ن ا نة  و  (يهامصلنيا  اهلل  ل)

وخطل  ستب عي رضوأة  ّ، قنيانن  يا الرتاب  قنيانينني  غري جيأ ة  ىلا اإلنسىلي، يف 

 . يا الرب خ  ال يف االبتحماء وال يف النيسط وال يف االنتهيء  بل  ستحيل جر يني

وة القىلر،،  نىلحميي ووو  إذا لينىلت لىليس فام فينىلحمة   ىليأة القبىلنيأ  وتىل وقحم تقني : 

 ؟!!ي 

قلنىلىلي: بىلىلل يىلىل  يىلىل  بي تبىلىليأ التىلىلحماخل  وليسىلىلت يىلىل  بي تبىلىليأ التغىلىلي ر..ي فيحلقيقىلىلة 

الرب خّية للقرب   نطني ة  تحماخلىلة  ىلع القىلرب الىلرتايب الىل   نىلموأ ي بيلضىلبط لتىلحماخل 

ة ووا   السىل م احلقيقة ا نّتّية  ع اهليتة الرتابّية لقرب النب  املقحّمس ولىلرب ء والكنيفىل

غي ىلىلة األ ىلىلر  ّ، يىلىل   احلقيقىلىلة  وزنيبىلىلة  نّىلىليي الفىلىلرتا   .و.. وقبىلنيأ  يىلىلل العصىلىلآة

قنيانن العيملن  نظري  اإلنسي،ي فحقيقتآل ليسىلت بحمنىلآل   ىلع  ّننىلي ال نىلرى  نىلآل إالّ بحمنىلآل 

                                                 
منني، تفـتح لـه ابب ال يدخل أحد اجلن ة أو النار قبل احلساب، لكن تواتر أن من حمض اإلميـان حمضـاً مـن املـؤ  ((1

 من اجلنة إىل قرب ، أوسع مما بني السماوات واألرضني، وكذا من حمض الكفر حمضاً.
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فىليام قىضىل اهلل  هليآنتآل  ا قنيانن العيملن لليهامي  رامهي الفيخي بي ف املعصنيمي فهني

 ي  حم   ليآل   وة  ا  ي  ىض..      تعيىل

بىلللثر  - يف الكييف والتهىل  ب  وغريمهىلي يف غريمهىلي -وال يخ ي  خرجآل الكلين  

  ( لىليهام السىل م)  ىلن  ىلّب والصىلي   - حسنة بآزآني هي صحيحة  و -طر ق ن 

  ي ابن نبيتآل لني»ل صبغ بن نبيتة ومهي يف جّبينة النزف: واللفا لبعضهي: قي   ّب 

النزىلف( حلقىلىلي  حلقىلىلي   يف يىلىل   )وا   السىلىل م= ىلف لكىلىلم أللفيىلىلتم  أواح املىلؤ نن ل

    بريىلني  أوح لىلّل  تماوأو، و تححمثني،  إّ، يف ي ا الظهر أوح لّل  ؤ ن  وبىلنيا

 .(1)«ليفر

وقحم أوى  يل السنّة  واللفا لعبحم الر ا    ن ابن  يينىلة   ىلن  يب الطفيىلل   ىلن 

ويىلىل  بتىلىلر يف بريىلىلني  جتتآىلىلع فيىلىلآل  أواح  رش بتىلىلر يف النىلىليس بلهىلىلني  »قىلىلي :   ىلىلب

 .(2) «الكفيأ

إىل   قني : إسني   صحيح  ا رشط ال يين. وتقر ب االسىلتحمال   ّننىلي إذا ذيبنىلي

يف اليآن  ال نزىلحم شىليتي   ىلن األأواح  يينىلي    ىلع الت  بريني    والنزف وا   س م 

 ىليمل   ابي  والقطع بنيجني يي حقيقةي فيتعّن احلآل  ا تحماخل  يمل  الىلرب خ والىلرت

  .و... وبيت اهلل احلرام  ا نّة والرتاب لام يف قرب النب  ولرب ء

 

قحمسىلّية  حقيقىلة .. .  احلزىلر األسىلعحمويك ا قرب النبىل   لىلرب ء  والمبحمة: فلعرفة

قبلآل  فيهىلي  خىل  امليثىلي   ىلن بنىل  ، م. ويىل   تحماخلىلة  جنّتّية   نيجني ة يف  يا ال أ  و

 ايب  فيحفا. بقحمأة اهلل  ع  يملني الرت

                                                 
 . ففيه جمموع الطرق اليت جيزم معها بثبوت اخلرب.632: 25انظر الوايف للفيض الكاشاين  ((1
 . اجمللس العلمي اهلند.9118، رقم: 115: 5)ت: حبيب األعظمي(  مصنف عبد الرزاق( (2
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 ا  ّ، إ فيء  حّقآل ال  تحّصل هب ا اإلجيي   ففيىلآل   بسىلي  لثىلرية   لم هىلي بسىلط 

 ..طني ل  ال  سعهي ي ا امليترص..ي حسبني

  قي :  خربني ابىلن بن  بحم األ ا  ثقة م() نينس ي  خرجآل الطرب  قي : ححمثن  

 يىلحم بىلن قىليسحىلحمثن  مح  ثقىلة خ م() قي   قي  جر ىلر بىلن حىلي م إ يم ثقة خ م()ويب 

لىلىلي،  نيضىلىلع البيىلىلت  ىلىلا املىلىليء قبىلىلل  ، خيلىلىلق اهلل »   ىلىلن جمييىلىلحم قىلىلي : األ ىلىلرج ثقىلىلة خ م()

 .(1)«السآنيا  واألأم   ثل المْبحمة البيضيء  و ن حتتآل  حيت األأم

 .. قني :  رسل إسني   صحيح  ا رشط  سلم    هحم لآل

ع الميىلراخ  حىلحمثني  بىلني  عىلا  حىلحمثني  بىلني الربيىل خرج  بني ال يخ األصفهيخ قي : 

ححمثني  عقنيب  ححمثني حفم   ن  كر ة   ىلن ابىلن  بىليس  أيض اهلل  ىلنهام  قىلي : 

وضع البيت يف امليء  ا  أبعىلة  ألىلي، قبىلل  ، ختلىلق الىلحمنيي بىلللف  سىلنة  ثىلم  حيىلت »

 .(2) «األأم حتت البيت

 ..أجيلآل ثقي  قحم تنيبعنيا  قلت: إسني   صحيح

بىلآل  ثلىلآل  و قر ىلب  ثني  عقنيب القآ ححمثني ابن محيحم قي   ححمالطرب  قي :   خرج

 .(3)  نآل

 .وآحم بن محيحم الرا    وّثق وضّعف يسني  حسنصحيح  وي ا اإل قني : 

  

                                                 
 الرسالة، بريوت. 2044، رقم: 60: 3تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر ( ((1
 . دار العاصمة، الرايض.1381: 4العظمة )ت: رضاء إدريس(  ((2

 الرسالة، بريوت. 2046، رقم: 60: 3)ت: أمحد حممد شاكر ( تفسري الطربي (3)
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 أين بقّية أهل الذر اآلن؟!!!

اّتضح  ّ، اهلل سبحينآل وتعيىل  بنيء  ىلا أ     ىلهنيأ الفىلر قن سىلنّة وشىليعة  قىلحم 

أضن بك ا  لىلف سىلنة   ىلا خلق البرش  رعن يف  نيم ال أ قبل خلق الساموا  واأل

  ي  ر يف  خبيأ الفر قن الصحيحة..

الىلحمنيي     ا  نملىلنيا  ىلن  صىل ب إىل  لكن بقىل  سىلؤا : فهىلؤالء الىل  ن ا  نملىلنيا

 ا.بيء و نعقحموا  نرص ي  يف األأحيم    ن يم ا.،؟!!

 ي  النيا يف  يا الىل أ بنىليء   ىلي  طلقنىلي  ليىلآل تىلحماخل العىلنياا  ونظىلرييم  يىلل  :قلني

الحمنيي  فبعضهم ال حق احلّ   يني ا.، يف الحمنيي  والسىليبق املّيىلت يف الىلرب خ  ولنىلي يف 

 نسل  اهلل تعيىل إمتي هي إّنآل سآيع جميب..  تحماخل العنياا أسيلة بسطت يف ي ا

الىلحمنيي قبىلل غىلري   إىل  لكن ثّآة سؤا :  ي ال   ححّم  السيبق  ن  يل ال أ لينم 

إذ  ا  ّ   عييأ قىضىل اهلل تعىليىل هبىل ا  بآعنىلى  ىلي  نميىلآل وال حق ال   ا  نم  بعحمي 

 سبحينآل  ن الظلم وا ربّ ة؟!!!

 تحىلي، الىل ّأ  املعتىلربة التىل  أوايىلي الفر قىلي،ي جمآل جنيابآل اّتضح  ن  خبىليأ اال

فلقحم ا تحن اهلل تعيىل ايف نق  نيم ال أ بحمخني  النيأي فهنيك جّرانآل تفيوتت  أجىلي  

 بحمايم  و   ي، نموهلم  و نسيهبم  صىل بي  و أحي ىلي   خبثىلي  النّيس و قي ي م  وحتى 

 وطيبي  .. 
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ي ا  ي سآح بآل احلي    ن  نيجم املقي   جمّر ا   ىلن البسىلط يف قيلىلآل والقىلي   وإالّ 

فإ فيء حّق ي ا املنيضنيا ا ليل  تتقي   نآل النيأ قي  امليضية  وال تنهض بآل األ يم 

لىلىلنيال  ّ، بعىلىلض  يىلىلل الفضىلىلل الصىلىليحلن نىلىلنيوا الق نىلىلل التىلىل  طني نييىلىلي يف حتر ىلىلر   و

لكىلي، لنىلي شىلل، ،خىلر يف التىلحمقيق والتحقيىلق   وقصىلحموا بىلّرا   وتعّزلىلنيا خىلريا    ص حي  

  ع  ي نحن  ليآل  ن ضعف وقصنيأ..  واالستقصيء

   .و،خر   نياني  ْ، احلآحم هلل أّب العيملن

  



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........188)

 

  



 (189) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 احملتوياتفهرنت 

 4 .................................................. !!رضوأّ ي، تنبيهي،

 6 ................................................!!.و حم يي العنياا ترتيب

 6 ............................................ .األححّم ة  يا: األّو  لعياا

 6 ............................................ .األأواح  يا: الثيخ العيا

 7 ............................... .ال أ  يا=  األشبيح  يا: الثيلث العيا

 7 .............................................. .الحمنيي  يا: الرابع العيا

 7 ........................................... .الرب خ  يا: ايفي س العيا

 8 .......................................... .ا.خرة  يا: السي س العيا

 8 ....................................... . والنيأ ا نة  يا: السيبع العيا

 9 .......................................... .الرضنيا،  يا: الثي ن العيا

 9 ....................................... .نيسنق قيب  يا: التيسع العيا

 10 .......................................... .الغيب  يا: العيرش العيا

 11 .............................. !!واألجسي  واألشبيح األأواح بن الفر 

 13 ............................................. اصط حي   لغة   ال أ  يا  عنى

 13 ...................................................... :اللغة يف ال أ

 13 ....................................... ال أ لعيا االصط ح  املعنى
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 15 ............................................ !.ال أ؟  يا إثبي  ثآرا 

 16 ........................... وشيعة سنة الفر قن  ن ال أ لعيا املنكرو،

 17 ........................................!!ال أ؟  يا إنكيأيم سبب

 17 .................................................... البيطل التنيسخ

 18 ........................ !!املكّلفن؟  ا واجب ال أ بعيا اال تقي  يل

 19 ........................................ !!!حي ثة؟  م قحم آة األأواح يل

 19 ........................................ بريينم اهلل  نيأ ال يعة أوا   ي

 20 ......................................... اهلل يحمايم السنة  يل أوا   ي

 20 ..................................  ثيلّية  بحما، الحمنينيّ ة  األنبييء  جسي 

 21 ........................................... !!بيل أ األشبيح ت بيآل وجآل

 24.................................... ال أ  يا إثبي  يف السنّة  يل  قنيا   ن

 24.................. ال أ  يا  ثبت  (يىل324) األشعر  احلسن  بني اإل يم

 25 ......................... !!.ي ا  ا( يىل456) اإلريا حمم ابن حكي ة

 26 ....................... السلف   يب إّنآل(  يىل741) ي ،ايف اإل يم قني 

 26 ........................ العنياصم يف( يىل840) احلسن  الني  ر ابن قني 

 28 ........................... السنن  عيا يف( يىل388) طييبايف اإل يم قني 

 28 ............... االست ليأ يف الرب  بحم ابن(  يىل463) امليلك  اإل يم قني 
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 29 ............................ الفتح يف( يىل852) العسق خ حزر ابن قي 

 30 ....................................... ننيأ  ن وبيم   ال أ  يف إنسي، لكّل 

 30 ..................................................... ير رة  يب ححم ث

 31 .....................................................  بيس ابن ححم ث

 32 ............................ ولّلآني   رفة  يف ُقُب    ال أ  يل لّلم تعيىل اهلل

 32 ...............................................   ّبيس ابن ححم ث

 36 ....................................... !!.ختليط اهلنحم يف ، م يبنيط ححم ث

 37 ..................................... !!و ي نني  ال أ  يل  ي ن سبحينآل اهلل

 38 ...........................  شبيحي   صنّيأيم ثمّ   أواحي   سبحينآل اهلل خلقهم

 38 ...................................................لعب بن  يب ححم ث

 39 ............................................................. :المبحمة

 41 .....................................................  ّبيس ابن ححم ث

 42 ......................................... سعيحم  ن المبري أوا  ملي  تيبعة

 43 ......................................... ال أ يف  و او  ، م ححم ث

 44 ................................... العيص بن  آرو بن اهلل  بحم ححم ث

 45 .................................... األجسي  قبل األأواح خلق  ا النّم 

 46 ................................... ، م صلب إىل ال أ  شبيح تعيىل إأجي آل
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 48................................... ال أ  نيم والنّيأ ا نّة  يل  ّن  تعيىل اهلل

 48.....................................................  بيس ابن ححم ث

 49............................................... ايفطيب بن  آر ححم ث

 51 .......................................... األشعر   نيسى  يب ححم ث

 52 ................................................... الحمأ اء  يب ححم ث

 53 .............................. !!!.ا رب يف امليّأة األحي  ث ظهنيأ: إشكي 

 53 ...................................................... !!اإلشكي  حيصل

 54.................................................... !!اإلشكي  جنياب

 56 ......................................ال ام   يل إقراأ لرايية  ا النّم 

 57 .............................................  بيس ابن حلحم ث شييحم

 58 ................................... خمتيأ ل مهي قسآن   ا ال أ  يل

 59 ............................................. !!اإلشكي   فع يف المبحمة

 59 ........................................................... :و بحمتآل

َ : فينحمة  60 ............................ !!.نعم؟:  قنيلنيا وا  با: قيلنيا ِا

 61 ............................ ...«تعيأف  ي جمنحّمة  جنني  األأواح: »ححم ث

 61 ..................................................... ير رة  يب ححم ث

 61 ........................................................  ين ة ححم ث



 (193) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 62 ...........................................  الفيأل سلام، ححم ث

 64 ....................................... !!.لينن يني بام ال أ  نيم القلم جّف 

 64 .....................................................  ّبيس ابن ححم ث

 67 ........................................ الحمنيي قبل ايف نق  قي  ر اهلل لتب

 67 ................................... العيص بن  آرو بن اهلل  بحم ححم ث

 68 ............................... !!ال أ؟  ة، يف السزي  اإل يم ححم ث

 69 ........................... االختييأ  آنع ال السيبق التقحم ر  ،ّ   ا اإلريا

 70 ............................ ! ّ آل؟ بطن يف العبحم  ا جير   ي امل نكة لتيبة

 71 .................................... !!وتحمبري تقحم ر: قسآن  ا الكتيبة

 72 ............................................... !!.التحمبري؟ لتيبة حكآة

 76 ...................... !!!غليا ،خر بآيثي  - ال أّ   يا يف – خّصنيا نبييءاأل

 78 ............................... ال أ  نيم هلل  قرّ  خملني   ّو   وّآحم النب 

 80 ............................... ايفلق يف  النبين  ّو   حموآّ  نبّيني

 80 ..................................................... ير رة  يب ححم ث

 81 ................................................. ير رة أليب ،خر طر ق

 81 .................................................. ير رة أليب ثي، طر ق

 82 ................................................ ير رة أليب ثيلث طر ق



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........194)

 

 83 ............................. احلحم ث بآعنى حنبل بن  مححم اإل يم جمم

 83 ................... هب ا( يىل283) أايني آل بن إسحي  السن  اإل يم جمم

 84............................... ال أ  نيم مليثي  جتحم حم احلّ   يف احلزر است م

 86 ...................................... «ُ ّ آل بطن يف شق    ال ق ُ : »ححم ث

 86 ...................................................  سعني  ابن ححم ث

 87 ........................................  آرو ابن  و  آر  ابن ححم ث

 88 ............................ ...« ّ آل بطن يف شق     ن ال ق ُ : »ححم ث فقآل

 89 ................... !!!قبلهي القلم جّف  فلقحم الحمنييي خلق لغني ة إشكي 

 90 ........................................................ إلشكي ا  فع

 91 .............................................. الفطرة  ا  نيلحم  نيلني  لل

 94...................................................... !!الفطرة تعر ف

 95 ....................................... ال أ  نيم  هحميم نقضنيا النّيأ  يل

 95 ........................................ الصحيح لعب بن  يبّ  ححم ث

 97 ........................................ العيلية  يب املفرسِّ  اإل يم  رسل

 98 ........................................... السحم  املفرسِّ  اإل يم  رسل

 99 ............................................ جمييحم املفرسِّ  اإل يم  رسل

 100 ................................. «لآل خلق ملي  يرّس   لل  : »النبّ   قني 



 (195) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 101 ........................ احلحم ث هل ا  الكيظم  نيسى إ ي ني تفسري

 102 .......................................... تيسري ن  ن  رّلب التيسري

 103 ..................... !!ي ا يف عسق خال حزر ابن السنّ  اإل يم للآة

 106 .........!!ذلك و ّلة ال أ  لعيا  نكر(  ليآل اهلل أضنيا،) املفيحم ال يخ

 107 ...............................................  الطنيل ال يخ أ ّ 

 107 .......................... املنكر ن  ا( رس  قحمس) املتلهلن صحمأ أ 

 107 ...................... املنكر ن  ا(  ليآل اهلل أضنيا،) العي ب احلرّ  أ ّ 

 108 .................................. املنكر ن  ا املزلا الع  ة أ 

 108 ................... املعنني  التنياتر بحصني  امليما، صيحب ترص ح

 109 ................................. ال أ  يا  ثبت  الصحمو  ال يخ

 109 ............................... املنكر ن املعتملة  ا املزلا التق  أ 

 110 ......................................  املفيحم ال يخ إنكيأ  ا أ ني

 112 .......................................................... األوىل املسللة

 112 ............................................ ال أ  نيم لرهبم ايفلق  عي نة

 112 ........................................  البيقر  ن  أاأة صحيح

 113 ................................  الصي    ن لمأاأة ،خر صحيح

 114 ....................................  الصي    ن بصري  يب  عترب



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........196)

 

 116 ........................................ ال أ يف و او  ، م ححم ث

 117 ........................................................... الثينية املسللة

 117 ................................ !!!والفطرة ال أ يف سي اتني  خبيأ

 117 ........................................  البيقر  ن  أاأة صحيح

 118 ...........................  الصي    ن سني، بن اهلل  بحم صحيح

 120 ................................... ..التنيحيحم  ا ريعي   ايفلق فطر اهلل

 121 .................................. !!!؟  خبيأيم يف الفطرة  عنى

 123 ........................................................... الثيلثة املسللة

 123 ......................... ال أ  نيم املنيقف ونسيي، والفطرة  املعرفة ثبني 

 123 ..................................................... فضي  ابن  نيثق

 124 .................................................  سكي، ابن صحيح

 125 ...........................  الصي    ن العبحم  جني ن ابن حسن

 126 ........................... السنّة  يل  طر  ن العبحم  حلحم ث شييحم

 128 ........................................... ير رة  يب ححم ث إسني 

 130 ....................................................... الرابعة املسللة

 130 ....................... الحمنيي خلق قبل امليثي   األسني  احلزر اهلل  لقم

 130 ..........................  الصي    ن  امأ بن  عيو ة صحيح



 (197) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 130 ...........................  لصي  ا  ن  عفنيأ  يب ابن صحيح

 131 ...........................  الصي    ن األ    حبيب  عتربة

 131 ........................ األسني  واحلزر وامليثي  ال أ يف جي ع ححم ث

 135 .................................. ،خر جي ع ححم ث حبيب  صحيح

 137 ................... (اهلل  ّظآآل) احلزر يف السنة  يل  رو ي  بعض

 139 ...................................................... ي سةايف املسللة

 139 .......................... الحمنيي قبل ال أ يف العبي   ا احلّزة تعيىل هلل

 139 ........................................... النييس أفي ة صحيح

 140 ..................................................... السي سة املسللة

 140 ............................  يم بللف  األجسي  قبل هلل  قر  األأواح

 140 .......................................    ن بن بكري صحيح

 141 ........................  وبنيب بن احلسن  صّحح  و صحيح

 143 ...................................................... السيبعة املسللة

 143 ........................... الحمنيي خلق قبل األأواح بعحم األشبيح خلق

 144 ........................................... سني، بن اهلل  بحم  عتربة

 146 ..................................... األأواح وليس األشبيح يم ال أ

 147 ...................................  وبنيب بن احلسن صحيح



 هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ   .................(  .........198)

 

 148 ........................ ...ثمَ  صنيأنيلم ثمَ  َخَلْقنَيُلمْ  َوَلَقحم: تفسري

 149 ........................................................ الثي نة املسللة

 149 ................................. ال أ يف النّيأ بحمخني  شبيحاأل ا تحي،

 149 ..................................  الصي    ن احللب  صحيح

 150 ......................................  ثيي طن  ن األشبيح  بحما،

 151 .......................... !!الحمنيني  بزسحم  املثيي اإلنسي، بحم،   قة

 152 ..................................... !!املثي  و بحما، املثيي للطن  ثي 

 153 .............................    الصي  ن   أاأة صحيح

 154 .............................  الصي    ن لمأاأة ،خر صحيح

 156 ................................... ال أ  يا يف واملعصية الطي ة ثبني 

 158 ...................................................... التيسعة املسللة

 158 ....................................  بحما، إىل البرش  أواح احتييج  ّلة

 161 .................... !!!.نفنيس؟ وا بي   ليل آس للآيلنيقي  يل

 163 ...................................................... العيرشة املسللة

 163 ..................... ايفلق خلق قبل ننيأ    شبيَح   البيت  يُل  لي،

 164 ........................................   عف ا جيبر صحيح

 165 .....................  ، م قبل  أواحهم خلق يف نمٌّ  احلحم ث



 (199) ............................هل كان اإلنسان خملوقاً قبل الدنيا رعامل الذ  

 

 165 .......................................  الثامي محمة  يب صحيح

 166 .................................................... املفّضل  عترب

 166 ...................................  وبنيب بن احلسن صحيح

 167 ........................................   البيقر  ن الثامي قني 

 168 .............   شبيحهم ذلر فيهي ي..صحيح بإسني  ا ي عة   يأة

 170 ........................ الننيأ  شبيح ححم ث بصّحة املفيحم ال يخ جمم

 172 ........................................ !!. املفيحم ال يخ  ا الر ّ 

 173 ..................................... !!!.القحمس؟ بروح التل يحم  عنى

 175 .................................................  رشة احلي  ة املسللة

 175 ..................................... ال أّ   نيم  قرّ   ن  و   النب 

 175 ..................................  الصي    ن احللب  صحيح

 176 ............................................... الرق   او  صحيح

 177 ............................. وبنيب بن احلسن صحح   و صحيح

 179 ..................................................  رشة الثينية املسللة

 179 ................................ واحلسيب ال أ  يمل  يف ال يعة فضل

 181 ................................................. العنياا تحماخل يف خيمتة

 181 ................ !!!.بعحم؟ ختلق ا واألأم بعرفة  امليثي   خ  إشكي 
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 186 .......................................... !!!ا.،؟ ال أ  يل بقّية   ن

 189 .................................................... املحتني ي  فهرست

 
 


