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 بنو آدم يف عامل الذر

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟هل كاَن إشهاُد بين آدَم على أنفِسهم يف اْلَماضي أم يف احلاضِر

 

ُ قِّرَةِ    ُ  كٌّ  ن  الم ُ  واحلشويَّة ال يستتيع حُلجَّة  األوىل أن يفسرَوا كعفة كانة إثبات  ااخَلوةنة  َتدري ة والم

يف ق لولت تلاىل  َأَلستْت   َأنُفستت هيفْم َلىعة وةَأشتْتهةدةه ْم ذ رريَّتةه ْم ُظه وريفه ْم ن   آدةمة بةن ي ن   رةبَُّك َأخةذة )وةإيفْذ: على البشتت

 َغاف ل نية(. هةذةا عةْ  ُكنَّا إيفنَّا المق عةانةة  يةْومة تةُقوُلوام َأن شةهيفْدنةا بةَلى َلاُلوام ب َةبرُكْم

ً  على  احلجََّة ي ق عم  تلاىل فاهلُل يف أصت ب ٌّيف إثبات  س  ن  ودلَّهم علعها اهلداية  نلُة  ن  نةنةحةهم مبا البش

ٍَ ق هلم ح جََّة فً و جود ه ، التَّليعٌّيف وغرييفها ن  والتَّشبعت   التَّللُّقة بأوهاميف حماولتهميف ن  بالَّغميف نلِّعٍة، ق أو ُكف

 الضًَّليف واالحنَاف . طَقيف

اليَّبعلعَّة   ة الس نَّ أساسيف على تةدرجيعًّا كان بٌّ واحدِ ، دفلة  مل يك  جةُةاععًّا َفه م يةزعُونة أنَّ اإلشهادة

ُ َادة وأنَّ !اآلباء  أصتتً   ن  األبناء  إخَاجيف ق للخلقيف ُ نَيل ق  اإلشتتهاد  هو باإلشتتهاد ، الم الدِ  و عُلعَّة  ن  الم

 اليت َِ خًليف الفي ن   وتوحعد ه ، وجود ه  على والرباهنييف الدَّالئٌّيف ن  واحٍد كٌّر ق اهلُل فعُا أودعةت  اإلنستتانيف،

نفس ت  بفيَت ت  حسبة زةعُ هم! على شاهًدا آدمة بين ن  فٍَد كٌُّّ يكون  اإلنسانيف! وبهذا تكوي يف ق أودعةها

َِ اللدليف اإلهلير، وستتتتتتتنورد  بل ة  هذا  ُ باركة  فعت تنال ك كبريك وي ناق فكَ الفهم  الستتَّيحيُّ لةية  الم

التَّستتاتالت  على هذا لعكونة ح جَّة  لنا: فكعف ستتعةشتتهد  طفٌّك ناتة بلد والدت ت  على ربوبعَّة  اخلالقيَف وكعفة  

ًع عقلعًّاَ وكعف سعةشهد     ُْ باسميف اهلل  بٌّ كان أستعةشتهد  نة  و ل دة ن ختة هُلها شخصك و ل دة وعاشة ق بعئٍة مل تسُ

يف األخَى أو الدريانات  القدمية َ هٌّ يةجَي علعهم نا  يةلبدونة احلجَة أو الشَّجَة أو البقَةَ وناذا ع  أهٌّيف الشََّائ

ُةاذا  َمية  كان اخليا   باآلية  الكيةجَي على المُ سلُنيةَ وكعف تكون الشَّهادُِ ن  دونيف نلَفٍة وال حتقعقٍَ ول 

ُ ستقبٌّيف، فلم يقٌّْ: )سةع ْشهيفد ه م(َ يف وال الم ُةاضي ولعس باحلاض  بالم

 أصتتٌّيف  ع لغفلت ت  الذَّرر عامليف ق بت اعرتفة لد كان مبا على اإلنستتانيف تقوم  ال إنَّ زعُةهم بأنَّ احُلجََّة

ُةوضوعيف هو زعمك باطٌّك! ألنَّ نا تةحُ ُلت  الُّوح   ال يةفنى وال يةضعُ نهُا انتدَّ الزَّنان ، فالغةفلُة لعستتتتتتتْ  للُّوحيف  الم

ُ تةنةق تتتتَلة  ق نةَقانات ها نتعجَة الذُّنو   واخليايا، ألنَّ اهلَل ال ية لم  أحدً  ن   االثَّابتة  إنَُّا هي َغفلُة النَّفتتتتتتتتسيف الم
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بعئٍة  نٍة، ووالدِ  نةولوٍد آخَة ق بعئٍة كافٍَِ، ووالدِ  ثالٍث قاخللقيف، وإالَّ فُةا هو سبب  والدِ  نةولوٍد ق بعئٍة ن ؤن

ُِ تال تلَف  ع  اهلل  شعًئا، فأيُّ دلعٌٍّ  ُ قِّرَة ُ واحلشويَُّة قدرن ت  الم ليف اإلهلير ق خلق ت  إْن ع  اللداخَلوةنُة َتدُّونة والم

ُْعةاًنععسى املسعح  )ع(: ) أنكَوا نا حٌِّّة ق عاَلميف الذَّرر ولد لالة سعردنا النَّيبُّ ُةا َكانةْ  َلُكْم خةي عٌَّة اَلْو ُكْنت ْم ع   (ََل

 وَِّ ،بت واإللَاريف باأللوهعَّة  والوالية  والنُّب باإلميانيف اللهدة علعهم أخذة وذرأ الربايا اخللقة خلقة عندنا فاهلُل

 لى أنفس هم،ع اللهدة وَلَيلوا بذلك، َفشةهيفد وا اللاَلُنية،هوة ر ُّ  إال إلتة ال الذي اهلُل بأنَّت على أنفس هم وأشهدةهم

ُ وحردي ة، وحجَّة  ن  اهلل  على المُ شَكنية والكافَي ة اهلل  ن  حجَّة  ذلك لعكونة  ع  نحَفونية عندنا للُؤنننية الم

 ت  والتَّليعٌّيفعقعدِ  التَّشتتبع وبستتعيَِ  احلقر، ع  بالغفلة  االحتجاجة ذلَك بلد يستتتيعلونة فً التَّوحعد ، خط 

 .علعهم

فُتةا كان ن  أهٌّيف اإلميانيف والعقنييف إالَّ اإللَار  الِّتتتتَّادق  الدَّائم  بهذا اللهد ، وأنَّا الذي  كفَوا فعةنكثونة  

يف علعنا سًن ت : )   ليفوَّاأل رويفلذَّا ننذ اللهدة ألنَّهم شتةهيفد وا احلقَّ وأنكَوه، وسعستُُّ إنكار هم أبًدا لقوليف اإلناميف البال

 بةَلى" َلاُلوام ب َةبرُكْم َلْس  َأ َأنُفس هيفْم عةَلى وةَأشْتهةدةه مْ  ذ رريَّتةه ْم ُظه وريفه ْم ن   آدةمة بةن ي ن   رةبَُّك َأخةذة "وةإيفْذهم كفَة اوبدةأ

 فاستحالة نيٍق رييفبغ ،ال :ه حد ج ل هم بلعس إ هني: نلم، ولالةكَةولالوا ن  ،اًهكَةن  كرب هم األبلعس إهم وعُلل : ض فقالة

 .(ب  عَُان نوسىسعردنا  جٌّ ع  ََّسةأكُا  نا لالة ََّسةأو ،اًردةوَك ظلُة 

  نا رواه عنت أهٌّ  اللُِّة  )ع(، ون  ذلَك حتدَّثة الذي الذَّرر وحن   كللويرنية ن ِّرييرنية نقُّ بوجود  عاَلميف

 وليُّ ي عل :ة اجلنَّ على با   نكتو ك) ( أنَّت لال:ص)اهلل  رسوليف ع  األنِّاري )ع(جابَ ب  عبد اهلل ستعردنا  

وهو عنت  ى اهلَلَقلأن ية ه ََّ  سة، نةي عاٍمبألَف واألرضيف ُاوات السَّ خلقيف لبٌّة ررعلى الذَّ ه وعهدة ت واليتة ت ، أخْذاهلل 

 .ائي(فهم أولعائي وخلفائي وأحبَّ ت رتتةا وع تًّعلع ولَّتةعةلمَف راٍض

 

 نكتفي للدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين الللوي الدكتور أمحد أديب أمحد


