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لقد بين القرآن الكرمي أنه حني املوت ويف املنام ، تكون األنفس البشرية خـارج  .. 
عامل الأخرجها من استرجعها فيكون قد توفّاها ، وبالتايل  أجسادها املادية ، ألنّ اهللا تعاىل

  ..فوق املادة واملكان والزمان ما إىل عامل ، احملسوس احملكوم لقوانني املكان والزمان 
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   ] ٤٢: الزمر [    )

واضح يف هذه اآلية الكرمية أنّ النفس البشرية يتوفّاها اهللا تعاىل يف منامها ، وحني .. 
الزمان الذي تسجن فيه يف قفص اجلسد ، إىل موا ، فيسترجعها من عامل املادة واملكان و

يف   ..واملكان والزمان الذي أتت منه قبل حلوهلا يف اجلسد  ةعامل ما فوق املاد وواضـح
رسلها اهللا تعاىل يف جسدها حني اليقظة ، ويف هذا بيـانٌ   هذه اآلية أنّ النفس اليت مل متتي

املُمتحن يف هذه الدنيا ، عرب سـكنها   صريح أنّ النفس هي الوعي والذات ، وهي الكيان
 يف اجلسد احلي..  
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فأصل اإلنسان هو النفس اردة عن عامل املادة واملكان والزمان ، واليت تدخل عـامل  
 ي احلية واملكان والزمان ، وختضع لقوانينه عرب اجلسد املادولـذلك فاخلطـاب   .. املاد

 ه لإلنسان ، هو خطابهالقرآين املوجإىل النفس  –يف األصل  – موج  فاإلنسانُ نفـس ،
  ..تمتحن يف وعاء اجلسد 

) uθ èδ uρ “Ï%©!$# Νà69 ©ù uθtG tƒ È≅ ø‹ ©9$$ Î/ ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ Ο çFôm t� y_ Í‘$ pκ̈]9 $$Î/ §Ν èO öΝà6 èWyè ö7 tƒ ÏµŠÏù 

#|Ó ø)ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β ( (   ] ٦٠: األنعام [   

Ν ( فكلمة.. النفس الساكنة يف اجلسد إننا نرى أنّ اخلطاب موجه إىل  à69 ©ù uθ tG tƒ ( 
والصورة القرآنية التالية .. خطاب لإلنسان كنفسٍ جمردة عن اجلسد  –كما نرى  –هي 
شري إىل هذه احلقيقة ت..  
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  فالنفس اإلنسانية هي الذات املُمتحنة يف هذه الدنيا ، وهي اليت ستحاسب يف اآلخرة 
) * tΠ öθtƒ ’ ÎAù' s? ‘≅ à2 <§øÿ tΡ ãΑ Ï‰≈ pgéB tã $pκ Å¦øÿ ¯Ρ (    ] ١١١: النحل [   

أنّ اإلنسان املُمتحن يف احلياة الدنيا ، مكونٌ من ) القدر ( د بينا يف النظرية الثانية وق
  ..عنصرين مها النفس واجلسد 

                    

 
  
  
إنّ النفس البشرية هي اليت حتس باألمل واللذّة ، وبواباا إىل هذه األحاسـيس يف   ..
وحينما تغـادر اجلسـد ، فـإنّ    .. املادة واملكان والزمان هي عناصر اجلسد احلي  عامل
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ألحاسيسها بوابات أُخرى غري هذه البوابات املادية ، ألنها تكون قد انتقلت إىل عاملٍ آخر 
  ..غري مادي 

باللذّة واألمل ، على الرغم من أنّ اجلسد مل يتعر فأثناء أحالمنا يف النوم حنس ض ألي
وحني خضوعنا للتخدير اجلراحـي ، ال حنـس    ..مؤثِّرٍ مادي يؤدي إىل تلك األحاسيس 

باألمل على الرغم من تعرض أجسادنا للعمل اجلراحي ، وسبب ذلك أنّ أنفسـنا كانـت   
أثناء التخدير خارج أجسادنا ، وحني عودا إىل هذه األجساد بعـد زوال تـأثري مـادة    

  ..أ إحساس أنفسنا باألمل التخدير ، يبد
ما نريد قولَه هو أنّ النفس يف املنام ترى دون آلية العني الضوئية ، وتسـمع دون  .. 

 ة ، وة األذن السمعية ألحاسيسنا  .......آليات املاديض اآلليوما نريد قولَه أيضاً أنّ تعر ،
، ألنَّ أنفسنا اليت حتس  يرافقه أملٌ ، الأثناء للتخدير للعمليات اجلراحية ) أعضاء جسدنا ( 

وكلُّ ذلك أدلّةٌ عقليةٌ على أنّ النفس جوهر غري مـادي ،  ..  أجسادنا تكون خارج باألمل
  ..وتتفاعل مع عامل املادة واحلس عرب اجلسد احلي الذي تسكنه 

نوم ال حنـس بالزمـان وال   ومما يؤكِّد أنّ النفس جمردةٌ عن املادة ، هو أننا أثناء ال.. 
  ..باملكان 
إنّ اجلسد احلي حبياته ونبضه وحركة مكوناته الداخلية ، ليس أكثر مـن وعـاٍء   .. 

 –ركات اإلراديـة  احلعرب  –واجلسد يعمل .. للنفس ، وآلية مادية ألحاسيسها يف الدنيا 
نّ النفس عنـدما حتـلُّ يف   باملقابل فإ.. بأمر هذه النفس ، ويستجيب لشهواا ورغباا 

فالعالقة بني  ..اجلسد تصبح حمكومةً إلطار املادة واملكان والزمان الذي ينتمي إليه اجلسد 
العالقة بني السائل والوعاء الـذي حيـوي هـذا     –إىل درجة ما  –النفس واجلسد تشبه 

فإنّ الوعاء يفـرض   قيمته الوظيفية ، السائل ، ففي حني أنّ السائل هو الذي يعطي الوعاَء
  ..على السائل شكلَه وتكوينه داخل هذا الوعاء 
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العالقة بني النفس واجلسد ، فأثناء النوم تعود النفس إىل  –أبداً  –وحنن ال ننكر .. 
والتخدير اجلراحي الذي يـؤدي إىل  .. اجلسد عند عتبة حمددة من التأثري على هذا اجلسد 

ة نضعها يف هذا اجلسد إخراج النفس من اجلسد ، هو ماد..  
ولكن هذا ال يلغي االنفصال التام بني النفس واجلسد ، اللذين ينتميان إىل عاملني .. 

متمايزين ، لكلٍّ منهما خصوصيته اخلاصة به ، مها عامل ما فوق املادة واملكان والزمـان ،  
  ..وعامل املادة واملكان والزمان 

جلسد نراها تتجلّى يف إدراكنا لألمـور واألشـياء يف   هذه الزوجية بني النفس وا.. 
  ..حياتنا ، عرب زوجني خمتلفني من اإلدراك 

هناك مسائل نتصورها ككليات جمردة ، دون أن نستطيع تصور نقيضها ،  – ] ١[ 
كرقمٍ جمرد عن أي جزئيـة  ( فعقلنا الذي يتصور االثنني .. وال بأي شكلٍ من األشكال 

ير نقيض ذلك وهو أنّ الواحد أكرب من االثـنني ،  ) ة مادمن الواحد ، ال ميكنه تصو أكرب
  ..وذلك يف ساحة الكليات اردة عن اجلزئيات املادية 

وال ميكننـا  .. للنفس اردة عن عامل اجلزئيات  –يف النهاية  –هذا التصور يتبع .. 
عامل املادة واملكـان  ( إذا أنزلنامها إىل عامل اجلزئيات  تصور هاتني املسألتني املتناقضتني إالّ

  ..فالتفّاحة الكبرية أكرب من تفّاحتني صغريتني ) .. والزمان 
اليت تنتمي إليها ) ساحة الكليات اردة عن اجلزئيات املادية ( ومن هذه الساحة .. 

ـ ( د رأينا يف النظرية الثانية وق.. النفس اردة ، تنبع اإلرادة اليت ميلكها اإلنسان  ) ر دالقَ
بالنفس اردة عن عامل املادة واملكان والزمـان ، يتجلّـى يف    ( * )كيف أنّ تعلّق اإلرادة

واحدة  كتاب اهللا تعاىل عرب عدم تعلّق مسألتني متناقضتني بإرادة..  

                                                           
ية ، وأنهـا دون  القصد واهلدف والغا: بأنها ) القَدر ( كنا قد عرفنا اإلرادة يف النظرية الثانية   ( * )

   ..األخذ باألسباب ، وتتحول إىل مشيئة بعد حتقيق اهلدف املُراد من خالل التفاعل مع األسباب املادية 
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ادة واحـدة ،  فلما كان اليسر نقيض العسر ، فإننا نرى عدم عطفهما علـى إر .. 
ß‰ƒ ( وبالتايل نرى تكرار كلمة Ì� ãƒ (  ه تعاىليف قول:  

) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9    ] ١٨٥: البقرة [   ) #$

  :وكذلك األمر بني احلرج والتطهري 
) $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yè ôfuŠ Ï9 Ν à6ø‹ n=tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9uρ ß‰ƒÌ� ãƒ öΝ ä. t� ÎdγsÜ ãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷è ÏΡ 

öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝà6̄= yès9 šχρã� ä3ô±n@ (  ] ٦: املائدة [  

  :وكذلك األمر بني السوء والرمحة .. 
) ö≅è%  tΒ # sŒ “Ï%©!$# / ä3ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏiΒ «! $# ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝä3 Î/ # ¹þθ ß™ ÷ρ r& yŠ# u‘r& ö/ ä3Î/ ZπtΗôq y‘ 4 (   ]

  ] ١٧: األحزاب 
إذا كانت املسألتان غري متناقضتني ، فمن املمكن عطفهما على إرادة واحـدة  أما .. 

بل متكاملتني ، ولذلك يمكن تعلّقهمـا  .. فالتبيان واهلداية مسألتان ليستا متناقضتني  ..
  :بإرادة واحدة 
) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# t Îit7 ãŠÏ9 öΝ ä3s9 öΝà6tƒ Ï‰öη tƒuρ z oΨ ß™ zƒÏ%©!$# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% z>θçGtƒ uρ öΝ ä3ø‹ n=tæ 3 ª! $#uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym (   ] ٢٦: النساء [  

  :وكذلك األمر بني التطهري وإمتام النعمة .. 
)  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝ ä. t� Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ (   ] ٦: املائدة [  

  :تعاىل وكذلك األمر بني إيقاع العداوة والبغضاء وبني الصد عن ذكر اهللا .. 
) $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# β r& yì Ï%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒø:$# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ 

öΝ ä.£‰ ÝÁtƒ uρ tã Ì� ø.ÏŒ «!$# Ç tã uρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθ åκtJΖ •Β (   ] ٩١: املائدة [  
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يتبعان للنفس اردة عن اجلسد وعـن عـامل   فالعقل ارد واإلرادة ، .. وهكذا .. 
  ..اجلزئيات املتناقضة 

.. اجلزئيات املادية نستطيع تصورها وتصور نقيضـها يف الوقـت ذاتـه     – ] ٢[ 
فتصورنا أنّ اخنفاض درجة احلرارة يؤدي إىل تقلّص أقطار اجلسم ، ال مينع من تصـورنا  

رارة يؤدي إىل متدد أقطار اجلسم ، فنحن نعلم أنّ وهو أنّ اخنفاض درجة احل، نقيض ذلك 
  ..مئوية ، تبدأ أقطار جسمه بالتمدد مع اخنفاض درجة احلرارة )  ٤( +املاء يف الدرجة 

هذا التصور الذي حيمل املتناقضات يف الوقت ذاته ، يتبع يف النهاية إىل تفاعل النفس 
مع عامل اجلزئيات  ) لذي ينتمي إىل عامل املتناقضاتبعد حلوهلا يف اجلسد املادي ا ( اردة

الذي حيوي املتناقضات ، وهو ذاته التصور الذي أنزلناه من ساحة الكليـات اـردة إىل   
التفّاحة الكبرية أكرب من تفّاحتني صـغريتني ،   تصورناساحة اجلزئيات املتناقضة ، حينما 

  ..الكليات عن تصور الواحد أكرب من االثنني  بعد عجز تصورنا العقلي ارد يف ساحة
ذاا  –) القدر ( كما رأينا يف النظرية الثانية  – اجلزئيات املتناقضة هذه هي وساحةُ

من املمكن ارتبـاط املشـيئة    –يف القرآن الكرمي  –فقد رأينا كيف أنه .. ساحة املشيئة 
  ..الواحدة مبسألتني متناقضتني 

و نقيض التضييق فيه ، وعلى الرغم من ذلك نرى تعلّـق هـاتني   فبسطُ الرزق ه.. 
  :املسألتني املتناقضتني مبشيئة واحدة 

) ª! $# äÝ Ý¡ö6tƒ s− ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â!$ t± o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 (   ]  ٢٦: الرعد [  

   :وكذلك األمر يف مسأليت احملو واإلثبات .. 
) (#θßs ôϑtƒ ª! $# $tΒ â!$ t± o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6ø9   ] ٣٩: الرعد [   ) #$

  :وكذلك األمر يف مسأليت التقدم والتأخر .. 
) yϑÏ9 u !$ x© óΟä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (   ] ثِّر٣٧: املد [  
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واليت تنتمي  ((تفاعل اإلرادة النابعة من النفس اردة  :ولذلك عرفنا املشيئة بأنها .. 
) اجلزئيات املتناقضـة  ( مع األسباب  ))احة الكليات اردة عن اجلزئيات املتناقضة إىل س

وبالتايل فحمل املشيئة للمتناقضات يف ) .. عامل اجلزئيات ( يف عامل املادة واملكان والزمان 
  ..الذي هو ساحة تفاعل هذه املشيئة ) عامل اجلزئيات ( الوقت ذاته ، يتبع لعامل األسباب 

  ..وهكذا نرى التوازي التام بني املعادالت التالية .. 
  

  جسد حي     +        نفس جمردة        =          اإلنسان      
  

  تفاعل مع األسباب+        إرادة             =           املشيئة        
  )   اجلزئيات (                                                             
                                                       

  امتالك التفاعل      +        امتالك التفاعل=     خالفة اإلنسان    
  مع اجلزئيات         مع الكليات            هللا تعاىل                  
  

ع أي مسألة ، يكون إرادةً بإدراك الكلية اـردة  م –يف احلياة الدنيا  –فتفاعلنا .. 
ويكون مشيئةً .. املرتبطة ذه املسألة ، عرب تصور اهلدف والقصد والغاية جتاه هذه املسألة 

لتحقيق هذه الكلية يف عامل املادة واملكان ) األسباب ( بالعمل من خالل اجلزئيات املادية 
  ..والزمان 
 كما رأينـا  –ميلك إرادةً مستقلّةً خاصةً به ، تنبع  – حياته الدنيا يف –واإلنسان .. 

وهـذه  .. من نفسه اردة عن عامل املادة واملكان والزمان  – )القَدر ( يف النظرية الثانية 
  ..ال يريده اهللا تعاىل  –أو أمراً  –يريده اهللا تعاىل ، فقد يريد شيئاً  اّاإلرادة قد ختتلف عم

) šχρß‰ƒÌ�è? uÚ t� tã $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ   ] ٦٧: األنفال [    ) 3 #$
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هذه اإلرادة املستقلّة اخلاصة بذات اإلنسان ، سواٌء اليت توافق ما يريـد  .. ولكن .. 
هل يستطيع اإلنسـان تنفيـذها يف عـامل    .. اهللا تعاىل ، أم اليت ختالف ما يريده اهللا تعاىل 

دون أن تكونَ هذه األسباب مسخرةً ) األسباب ( إرادته مع اجلزئيات  املشيئة عرب تفاعل
  .. بني يديه ) األسباب ( بالطبع ال يستطيع إالّ بتسخري اجلزئيات املادية .. بني يديه ؟ 

 .. ة خملوقةً هللا تعاىل ، وهي حباجةيات املاديف  –كما رأينا  –وملّا كانت هذه اجلزئي
عاىل حىت يعطيها حيثيات وجودها يف هذا العامل احلسي لكي تقوم فيه ، وملّا كلِّ حلظة هللا ت

مسخرةً من اهللا تعاىل لتحقيق مرادنا ، فإنّ مشـيئتنا ال  ) األسباب ( كانت هذه اجلزئيات 
عن إطار مشيئة اهللا تعاىل ، فلوال اجلزئيات املادية املسخرة بني أيدينا ، ما  –أبداً  –خترج 
الـذي  ) عامل املادة واملكان والزمان ( نا جتسيد إرادتنا إىل مشيئة يف عامل اجلزئيات استطع

  ..نمتحن فيه 
) $ tΒuρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª!   ] ٣٠: اإلنسان   [  ) 4 #$

) $ tΒuρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª! $# �> u‘ šÏϑn=≈ yè ø9   ] ٢٩: التكوير [    ) #$

، وذلك حسـب  ) النفس ، اجلسد ( آن الكرمي يشري إىل عنصري اإلنسان والقر.. 
ففي بعض املواقع يلقي القرآن الكرمي الضـوَء  .. اإلنسان هذا السياق القرآين الذي يصف 

  ..على خلق اإلنسان النفس ، ويف مواضع أُخرى يلقي الضوَء على اإلنسان اجلسد 
خلق اجلسد ، نراها بشكلٍ جلي يف الصورة إنّ مسألة خلق اإلنسان النفس ، قبل .. 

  ..القرآنية التالية 
) ô‰ s) s9 uρ öΝà6≈oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝä3≈ tΡ ö‘§θ|¹ §Ν èO $uΖ ù=è% Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 (#ρß‰àf ó™$# tΠ yŠKψ (  ]   األعراف :

١١ [   

يصف البشرية مجعاء ، فأفراد البشرية مجعاء خياطبهم اهللا   –كما نرى  –اخلطاب .. 
(ô‰s ( عاىل مبيناً هلم أنه خلقهم كأنفست s9 uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz (  .. بعد ذلك متّ إعطاء هذه

ΝèO öΝ§ ( األنفس صورها اخلاصة ا ä3≈ tΡ ö‘§θ  للمالئكةبعد ذلك أتى األمر اإلهلي ..  ) ¹|



) ùsFtϑyV¨≅Ÿ 9sγy$ 0o³|�Z# ™yθÈƒw$ (    ٩                  

Ν§ ( بالسجود آلدم عليه السالم èO $ uΖù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠ yŠKψ (  .. األمر الذي سبق وهو

(øŒÎ ( خلق اجلسد املادي آلدم uρ tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz #\� t± o0 ÏiΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ ôÏiΒ :* yϑym 

5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ*sù … çµçF ÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù  ÏΒ  Çrρ•‘ (#θãè s) sù …çµ s9 tÏ‰ Éf≈ y™ (  ]   ٢٨: احلجر 
– ٢٩ [   

‰ô ( إىل أنّ العبارة القرآنية كثريوناللقد ذهب ..  s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz ( آدم عليـه  تعين 
Ν§ ( ، وكذلك العبارة) كجسد ( السالم لوحده  èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ إنّ خلق جسد : نقول ..  ) ¹|

# ( بعد األمر اإلهلي بالسجود آلدم –كما يؤكِّد القرآن الكرمي  –آدم عليه السالم متّ  sŒ Î* sù 

… çµ çF ÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠ Ïù  ÏΒ  Çrρ •‘ (#θ ãè s) sù … çµ s9 t Ï‰ Éf≈ y™ (  .. بينما نرى أنّ هاتني العبارتني

‰ô ( بالسـجود آلدم  للمالئكةتصوران مرحلتني متّتا قبل األمر اإلهلي  s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO 

öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ ( هذا . ..ناقض متاماً ما يذهبون إليه ، وهذا ي

‰ô ( باإلضافة إىل أنّ العبارة القرآنية s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ  –كما نرى  –ترد  ) ¹|

Ν§ ( ، وأنّ العبـارة القرآنيـة  ) لتشمل البشرية مجعـاء  ( بصيغة اجلمع  èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 

(#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ ( ة بآدم عليه السالم وحده خاص..  
موجود يف عامل الكليات ، وذلك قبل والدتـه يف    – كنفس – وهكذا فاإلنسانُ.. 

وبعد موته تعود نفسه إىل عاملها ، ويبقى ) .. عامل املادة واملكان والزمان ( عامل اجلزئيات 
  ..جسده املادي يف هذا العامل ليتحلّل إىل جزئياته ، ويعود إىل التراب 

وأشار القرآن الكرمي إىل اإلنسان النفس ، كذات جمردة عن عالئق اجلسد ، وعن .. 
  ..عامل اجلزئيات 
) t,Î=äz ß≈ |¡Ρ M} $# ôÏΒ 9≅ yf tã 4 öΝ ä3ƒÍ‘'ρ é' y™ ÉL≈ tƒ# u Ÿξsù Âχθè=Éf ÷ètGó¡ n@ (  ] ٣٧: األنبياء [  
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) * ¨β Î) z≈ |¡ΣM} $# t,Î=äz %·æθè=yδ ∩⊇∪ # sŒÎ) çµ ¡¡tΒ •� ¤³9 $# $ Yãρâ“y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ ¡¡tΒ ç� ö� sƒø:$# $ ¸ãθãΖ tΒ 

  ] ٢١ -١٩: املعارج [   )
 ..  كـلّ  .. فعجلة اإلنسان ، واستعجاله ملعرفة الغيب ، وهلعه ، وجزعه من الشـر

  ..ذلك صفات سلبيةٌ ، تتبع للنفس اردة عن اجلسد املادي 
متحن يف عامل الدنيا ، يف العديد من وأشار القرآن الكرمي إىل اإلنسان اجلسد ، املُ.. 

  ..آياته الكرمية 
) uθ èδ “Ï%©!$# Ν ä3s) n=yz ÏiΒ &ÏÛ (   ] ٢: األنعام [  

) ô‰ s) s9uρ $ oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡ ¨Β (   ] ٢٦: احلجر [  

) šY n=y{ z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 7πxÿ õÜœΡ # sŒÎ* sù uθ èδ ÒΟ‹ ÅÁyz ×Î7 •Β (   ] ٤: النحل [  

) ª! $#uρ / ä3tF u;/Ρ r& zÏiΒ ÇÚö‘F{$# $ Y?$ t7 tΡ (  ] ١٧: نوح [    

) t, n=y{ z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @,n=tã (   ] ٢: العلق [  

أن نميز يف املُراد اإلهلي بـني اإلنسـان    –حينما نقرأ القرآن الكرمي  –علينا  اًإذ.. 
ره القرآن الكرمي ، حىت ال ختتلط علينا املسائل ، النفس ، وبني اإلنسان اجلسد ، متييزاً معيا

وهذا يـوازي متييزنـا بـني    .. وحىت ندرك مراد اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي إدراكاً سليماً 
اإلرادة واملشيئة ، ففي حني أنّ اإلرادة ترتبط باإلنسان النفس ، فـإنّ املشـيئة تـرتبط    

   ) ..جسد + نفس ( باإلنسان 
 ..دة ( ة وهذه الزوجيوجـد إالّ  ) جسـد حـي   + نفس جمراإلنسـان  يف ال ت ..

فاحليوانات متلك أجساداً حيةً وغريزةً فَطَرها اُهللا تعاىل عليها ، ولكنها ال متلك نفساً جمردةً 
، وبالتايل ال متلك إرادةً وال عقالً ، وبالتايل تتفاعل مع اجلزئيات فقط ، دون أن تتفاعـل  

فاعلها مع اجلزئيات من أكلٍ ومتتعٍ ، ال تستطيع أن تنطلق منه حنو إدراك فت.. مع الكليات 
  ..وراء هذه اجلزئيات  الكامنةالكليات 
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 –من بني املخلوقات  –وقد بين القرآنُ الكرمي بشكلٍ جلي أنّ النفس خاصةٌ .. 
≅ôÏΒ È ( :ففي قوله تعاىل .. باإلنسان  ô_ r& y7 Ï9≡sŒ $oΨ ö; tFŸ2 4’ n?tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) … çµ̄Ρ r& tΒ Ÿ≅ tF s% 

$ G¡øÿ tΡ Î�ö� tó Î/ C§øÿ tΡ ÷ρ r& 7Š$|¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ yϑ¯Ρ r'x6 sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ ô tΒuρ $ yδ$uŠôm r& 

!$ uΚ¯Ρ r' x6sù $ uŠôm r& }̈ $̈Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑy_ 4 (   ] ٣٢: املائدة [  .. كملو كانت الذبابةُ نفساً ، لكان ح

≅tΒ Ÿ ( فقولُه تعاىل.. ا كحكم من يقتل الناس مجيعاً من يقتلُه tFs% $ G¡øÿ tΡ (  يشملُ أي ،

$ ( :نفسٍ ، وقولُه تعاىل  yϑ¯Ρ r' x6sù Ÿ≅ tF s% }̈ $̈Ζ9$# $Yè‹ Ïϑ y_ (  ٌةخاص أنّ النفس ؤكّدي ،
  ..باإلنسان ، وبالتايل فمن يقتل إنساناً فكأنما قتل الناس مجيعاً 

$! * ( وقولُه تعاىل..  tΒuρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤øÿ tΡ 4 ¨βÎ) }§øÿ ¨Ζ9$# 8ο u‘$̈ΒV{ Ï þθ�¡9 $$ Î/ �ωÎ) $ tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘ 4 
¨βÎ) ’ În1 u‘ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه ، فاحليوان حتكمه ..  ] ٥٣: يوسف [   ) ‘§

  ..الغريزة ، وال يوجد عنده أمر بالسوء وال بغري السوء 
ôN ( وقولُه تعاىل u !%ỳ uρ ‘≅ ä. <§øÿ tΡ $yγ yè̈Β ×,Í← !$ y™ Ó‰ŠÍκ y− uρ (   ] أيضاً  –، يؤكّد  ] ٢١: ق

  ..صحةَ ما نذهب إليه ، فاحليوانات ال جتيُء يوم القيامة مع كلٍّ منها سائق وشهيد  –
  ..أما بالنسبة لعامل اجلن ، فكائناته خملوقةٌ من النار كما يؤكّد القرآن الكرمي 

) ¨β!$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø) n=yz ÏΒ ã≅ ö6 s%  ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9    ] ٢٧: احلجر [    ) #$

) t, n=yzuρ ¨β!$ yf ø9$#  ÏΒ 8l Í‘$̈Β ÏiΒ 9‘$̄Ρ (   ]  ١٥: الرمحن [   

تتبع لصفات ) اجلسد ( وصفات اجلانّ تتبع لصفات النار ، كما أنّ صفات اإلنسان 
بسرعة الضوء ، وماهية اخللق عند اجلانّ فالسرعة عند اجلانّ عاليةٌ تقارن .. الطني والتراب 

بينما السرعة عند اإلنسان هي ضمن .. تتحمل هذه السرعة ، ألنّ اجلانَّ خملوق من النار 
   عاليـة يف الفضاء بسـرعات له جسمه ، فال يستطيع اإلنسان االنطالقحدود ما يتحم )

 –، ألنّ جسـم اإلنسـان   )  مقارنةً مع سرعة الضوء ومع السرعة اليت يتحرك ا اجلانّ
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 لـه    –حينئذـراً ال يتحمر صفات اجلسم تغيل إىل طاقة ، وبالتايل تتغييقترب من التحو
  ..اإلنسان 
 ..ـة  وعامل اجلانّ عاملٌ مستقلٌّ ال ميكننا أن نقارنه بعامل اإلنسان ، ال من حيث ماهي

كما سنرى يف الفصـل  ( اخللق ، وال من حيث الصفات ، وال من حيث طبيعة التكليف 
( وما بني العالَمني توجد مقابلةٌ يف التسميات القرآنية ، ففي حني أنّ الكلمات ) .. الثاين 

) نـة  اجلن ، اجل ، اجلانّ( تصف عامل اإلنس ، فإنّ الكلمات ) اإلنسان ، اإلنس ، الناس 
 تصف عامل اجلن..  

 ..ة اخللق بني عاملي اإلنس واجلنـة اخللـق ويف     واستقالليليست فقـط يف ماهي ،
فاجلانّ خملوق من .. اخللق زمنِ الصفات ويف طبيعة التكليف ، إنما تتعدى إىل الترتيب يف 

  ..النار قبل اإلنسان الذي خلق فيما بعد 
) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗxq 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∉∪ ¨β !$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% 

ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9    ] ٢٧  – ٢٦: احلجر [   ) #$

وهذا االستقالل يف اخللق ليس فقط يف الدنيا ، إنما سيستمر يف اآلخرة ، فاجلانُّ .. 
  ..سيبقى جاناً ، واإلنس سيبقى إنساً 

) tΑ$s% (#θè=äz÷Š$# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ν à6Î=ö6 s% z ÏiΒ Çd Éfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ( (   ]
  ] ٣٨: األعراف 
) tΑ$s%uρ tÏ%©! $# (#ρã� xÿ Ÿ2 !$uΖ −/ u‘ $tΡ Í‘r& Èø s%©!$# $tΡ �ξ |Êr& z ÏΒ Çd Ågø:$# Ä§Ρ M} $# uρ $ yϑßγù=yè øgwΥ |M øt rB 

$ uΖ ÏΒ#y‰ ø%r& $tΡθä3u‹ Ï9 zÏΒ tÎ=xÿ ó™ F{$# (   ] ٢٩: فصلت [  

) £Íκ� Ïù ßN≡ u�ÅÇ≈ s% Å∃ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٥٦: الرمحن [  

) óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) öΝßγ n=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٧٤: الرمحن [  
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 ..ة عبارةً عن  وملّا كان جسموملّا كانت الذر ، اتناً يف النهاية من ذراإلنسان مكو
ذرة ، فإنّ حترير الطاقـة مـن ذرات جسـم    طاقة مختزلة يف حيز املكان الذي تشغله ال

بينما يف عامل ) .. النار ( اإلنسان يعين حتويلَ هذا اجلسم من حالة الوقود إىل حالة الطاقة 
اجلن نرى أنّ ماهية اخللق هي أصالً من النار ، وبالتايل ال ميكن اعتبار اجلانّ وقوداً ، ألنه 

قة يصورها القرآن الكرمي يف الصورتني القـرآنيتني  هذه احلقي.. طاقةٌ من النار  –أصالً  –
  ..التاليتني 
) (#θà) ¨?$$ sù u‘$̈Ζ9 $# ÉL©9 $# $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# äο u‘$yf Ås ø9$# uρ ( (   ]  ٢٤ :البقرة [  

) (# þθè% ö/ ä3 |¡àÿΡr& ö/ ä3‹ Î=÷δ r&uρ # Y‘$tΡ $ yδ ßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏtø:$# uρ (    ] ٦: التحرمي [  

لكـان  ، ) وقودها اجلن والناس واحلجـارة  ( على الشكل  القرآينُّأتى النص فلو .. 
 ، ولتناىف ذلك مـع اآليـات  ) نار ( خملوقاً من ماهية الوقود الذي يتحول إىل طاقة اجلانُّ 

  ..الكرمية اليت تؤكِّد أنّ اجلانّ خملوق من النار 
ني يف اخللـق والصـفات وطبيعـة    وما بني عاملي اإلنس واجلن ، كعاملني مستقلّ.. 

فمـا هـو   .. التكليف ، يربز مفهوم الشيطان الذي يتعلّق ذين العاملني على حد سواء 
  ..وما عالقته بعاملي اإلنس واجلن ؟ .. الشيطان ؟ 

إنّ املالئكة ككائنات نورانية هلا وجودها وعاملها املستقلّ ، هي كائنات ال تعصي .. 
أما املالئكة كصفة تعين االنصياع الكاملَ ألمرِ اهللا تعاىل وعدم عصيانه ، ..  اهللا تعاىل أبداً

  ..تقابلها صفة الشيطان اليت تعين التمرد على أمر اهللا تعاىل ، وعصيانه ف
الشيطان هذه متثّلها مئة باملئة إبليس ، الفرد الذي ينتمي إىل عامل اجلـن ،   وصفةُ.. 

فعصيان اهللا تعاىل يف حضـرته  .. ذه الصفة متصفاً بصفة املالئكة والذي كان قبل متثّله هل
  ..ومن موقع صفة املالئكة ، يعين متثّل صفة الشيطان متثّالً كامالً 
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 ..ه حىت تلك اللحظة اليت أمرولكن ، من أفراد عامل اجلن فرد أنّ إبليس اُهللا ال شك 
، كان يتصف بصفة املالئكة ، ألنه مل يعصِ  تعاىل ا املالئكة بالسجود آلدم عليه السالم

  ..اَهللا تعاىل أبداً قبل ذلك ، بدليل أنّ اهللا تعاىل استثناه من املالئكة 
) øŒÎ) uρ $uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# tΠ yŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉf ø9 $# t, |¡xÿ sù ôtã 

Ì� øΒr& ÿÏµÎn/ u‘ 3 (    ] ٥٠: الكهف [   

,t ( قوله تعاىلف..  |¡ xÿ sù ô tã Ì� øΒ r& ÿ Ïµ În/ u‘ 3 (  كان قبل هذه املعصية ليس يؤكِّد أنّ إبليس
.. فاسقاً عن أمر ربه ، وبالتايل منصاعاً ألمر اهللا تعاىل ، وبالتايل متصفاً بصـفة املالئكـة   

  ..املالئكة  وبعد معصيته هذه اتصف بصفة الشيطان ، اليت تناقض متاماً صفة
مسألةٌ نراهـا نتيجـةً    –بعد معصيته  –ومتثّل إبليس لصفة الشيطان متثّالً كامالً .. 

  ..طبيعيةً ، وذلك وفق منظارين 
  ة ( إبليس ينتمي إىل عامل اجلنة الناريويف عاملـه  ) .. عامل املاهي

ة بني ماهييت الـنفس واجلسـد ،   الزوجي –كما توجد عند عامل اإلنس  –هذا ال توجد 
وبالتايل فاملشيئة اليت ميتلكها اإلنسان واليت متكّنه من التفاعل مع اجلزئيات ، عرب تسـخري  

فما هـو  .. ، غري موجودة عند عامل اجلن اهللا تعاىل لألسباب بني يديه لتحقيق مراد نفسه 
هو اإلرادة اليت ال تتحو إىل  –يف احلياة الـدنيا   –ل موجود يف ذوات كائنات عامل اجلن

التفاعل مع الكليات ، دون التفاعـل مـع    على فكائنات عامل اجلن متلك قدرةً.. مشيئة 
  ..اجلزئيات 
فال يوجد نص قرآينٌّ يبـين  ..  بشكلٍ جلي وعظمة البيان اإلهلي تبين هذه احلقيقة.. 

يف حـني  ..  مشيئةً ميلك )متثّالً كامالً  الذي متثّل صفته إبليس(  عامل اجلن والشيطانأنّ 
  ..يبين لنا القرآن الكرمي أنّ للشيطان إرادة 

) ß‰ƒÌ� ãƒ uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# β r& öΝ ßγ̄=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ (    ] ٦٠: النساء [  
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) $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# β r& yì Ï%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒø:$# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ 

öΝ ä.£‰ ÝÁtƒ uρ tã Ì� ø.ÏŒ «!$# Ç tã uρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθ åκtJΖ •Β (   ] ٩١: املائدة [  

الذي ينتمي إليـه اجلسـد ، والـذي    ) عامل اجلزئيات ( عامل املتناقضات  فصفةُ.. 
الـيت  ( هذه الصفة تستخدمه النفس البشرية يف حتقيق إرادا الواحدة بأسباب متناقضة ، 

( اإلنسان هي سبب جعل حتقيق إرادة ) ختتلف عن صفة عامل النار الذي ينتمي إليه اجلانّ 
  .. اجلانّاملتناقضات يف الوقت ذاته ، مقارنةً مع حتقيق إرادة  أقرب إىل) يف عامل األسباب 

ـ  ..  ( راب وهذا االختالف بني صفة عامل النار بالنسبة للجانّ ، وبني صفة عـامل الت
بالنسبة للجسد احلاوي للنفس البشرية ، يقتضي مسألةً أُخـرى  ) عامل اجلزئيات املتناقضة 

فالنفس البشرية ذات جمردةٌ عن الزمان واملكان ، ختضع .. توصل إىل النتيجة السابقة ذاا 
امل النار مقارنةً مع ع( لقانون الزمان واملكان الثقيل كثرياً  –حني مزاوجتها مع اجلسد  –
، وبالتايل فإمكانية التراجع عن اخلطأ ، أو الدخول يف اخلطأ ، مسألةٌ فرصتها يف الظهور ) 

  ..أكرب بكثري مما هي يف عامل اجلانّ 
كما هو احلال يف ازدواجيـة   –بينما يف عامل اجلانّ ، ال ازدواجية من عاملني خمتلفني 

أكثر شفافية ، وأكثر بعداً عن التحرك بـني   ماهية اخللقو –النفس واجلسد عند اإلنسان 
املتناقضات ، حيث ال مشيئة أصالً ، وبالتايل أكثر بعداً عن التراجع يف متثّل اخلطأ والصح 

فالفرد من عامل اجلن فرصته يف التراجع عن اخلطأ والعكس ، أقلّ مما هي عند اإلنسان ، .. 
هو مبسافة ه يف جانيب اخلري والشرا هي عند اإلنسان  وغوصأوسع مم..  

 .. ز خلق اجلنة اليت متية األكثر شفافيمقارنةً مع خلـق اإلنسـان   ( وهذه املاهي ( ،
فاملعصية يف عامل اجلن تعطي .. تقتضي شفافيةً أكرب ومسافةً أقلّ ما بني املقدمات والنتائج 
 أقلّ شفافية كعاملنا ، ألنّ املُـراد  يف جانب الشر متثّالً لصفة الشيطان أكرب مما هو يف عاملٍ

 ةمعنوي دة  –كقيمةرة اأم للنفس البشري أقرب بكـثري إىل   –سواٌء للذات من عامل اجلن
  ..املاهية النارية ، مقارنةً مع املاهية الترابية 
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  مشيئة تتبع لإلنسان                 األسباب املادية            إرادة تتبع للنفس اردة 
  نفساً وجسداً   الكثيفة                        عن عامل اجلزئيات                       
  
  

      
  تسخري للجزئيات               تفاعل مع اجلزئيات   إدراك للكليات                   

  لتحقيق الكليات                                                                                         
  

 
  
  
  

  الذات النارية يف عامل اجلن                                   إرادة الذات يف عامل اجلن       
  
  
  تفاعل مع الكليات              إدراك الكليات                                    

    

 
هذه احلقيقة يف املقارنة بني عاملي اإلنس واجلن ، نراها واضحةً متامـاً يف رحلـة   .. 

فإبليس يف عامل الكليات والذي كان يتصف .. إبليس من صفة املالئكة إىل صفة الشيطان 
حقيقة املعصية ، وبالتايل نقلته معصيته هللا بصفة املالئكة ، كان أقرب ما يكون إىل معرفة 

تعاىل من صفة املالئكة إىل صفة الشيطان نقلةً واحدةً ، بل وإىل متثّل صفة الشيطان متـثّالً  
  ..كامالً ال رجعة فيه ، بدليل طرده ائياً من رمحة اهللا تعاىل 
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رق اخللق بـني  من هنا نرى أنّ فارق التكليف بني عاملي اإلنس واجلن ، يتبع لفا.. 
العاملني ، ولالزدواجية بني النفس واجلسد اليت يتصف ا اإلنسان ، وغري املوجودة عنـد  

  ..اجلان 
  ..وهذا الفارق يف ماهية اخللق بني عاملي اإلنس واجلن ، أشار إليه القرآن الكرمي .. 
) È,ø9 r& uρ x8$ |Átã 4 $ £ϑn=sù $yδ# u u‘ •” tIöκ sE $ pκ̈Ξ r(x. Aβ!%ỳ 4’ ¯<uρ # \�Î/ ô‰ ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 (   ] ١٠: النمل [  

) ÷β r&uρ È,ø9 r& x8$|Á tã ( $£ϑn= sù $ yδ# u u‘ •” tI öκ sE $ pκ ¨Ξr(x. Aβ !%ỳ 4’ ¯<uρ #\� Î/ ô‰ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 (    ] القصص :
٣١ [   

،  فاهتزاز عصا موسى عليه السالم حبيثية أدت به إىل أن يولّي مدبراً ومل يعقّـب .. 
شبهه اهللا تعاىل باملاهية النارية لعامل اجلن ، من زاوية رؤيتنا حملاولة تشكّلها املادي يف عاملنا 

فاجلانُّ ال يستطيع أن يتخلّى عن طبيعته النارية ، وإن حاول التشكّل يف عاملنا الكثيف .. 
  ..مادياً 

( آخر ، هو تشكّل املالئكة ومسألة عدم التخلّي عن ماهية اخللق ، نراها يف معيارٍ .. 
فاملالئكة هلا ماهيتها اخلاصة ا ، وال تفقد ماهيتها .. يف عاملنا املادي ) ككائنات نورانية 

  ..حىت وإن تشكّلت بصور عاملنا املادي 
) ô‰ s) s9 uρ ôN u!%ỳ !$ uΖ è=ß™â‘ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 2” u� ô³ç6 ø9$$ Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 β r& u !%ỳ 

@≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym ∩∉∪ $¬Η s>sù !# u u‘ öΝ åκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ÅÁ s? Ïµø‹ s9 Î) öΝèδ t� Å6 tΡ }§y_ ÷ρ r&uρ öΝåκ ÷] ÏΒ Zπxÿ‹ Åz 4 (#θä9$s% Ÿω 
ô# y‚ s? !$̄Ρ Î) !$ uΖ ù=Å™ö‘é& 4’ n<Î) ÏΘöθ s% 7Þθ ä9 (   ] ٧٠ - ٦٩: هود [   

$ ( :ففي قوله تعاىل  ¬Η s> sù !# u u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ èδ t� Å6 tΡ }§ y_ ÷ρ r& uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹ Åz 4 ( 
، عن ماهية خلقِ ) املالئكة ( ، نرى إدراك إبراهيم عليه السالم لتمايز ماهية خلْقِ ضيوفه 

  ..غريهم من ضيوفه البشر 
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ة السـالم  ويبين اُهللا تعاىل هذا الفارق بني املاهيتني من خالل اختالف صيغة خماطب.. 
 ( :وما بني إبراهيم عليه السـالم  ) ضيوف إبراهيم عليه السالم ( املتبادلة ما بني املالئكة 

(#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ( (  .. فهم قالوا: ) $ Vϑ≈ n= y™ ( (  وهو قال ،: ) ÖΝ≈ n= y™ ( (  ..  وهنـا
متاماً ، تصويراً مطلقاً يتعلّـق  تكمن عظمةُ الصياغة القرآنية اليت تصور األحداث كما هي 

  .. بعظمة القائل سبحانه وتعاىل
≈ÖΝ ( فإبراهيم عليه السالم رد عليهم قائالً..  n= y™ ( (  علـيكم ، أو   : ، مبعىن سـالم :

 ه عليه السالم نطق هذه الكلمة.. أمري سالمأي أن ) ÖΝ≈ n= y™ ( (  ًتها كما هي متاماحبرفي ..
بوه بتحية السالم ، مل خياطبوه بنطق هذه احلـروف ذاـا ، فقـد    بينما هم حينما خاط

فقوله تعاىل الـذي يصـف صـيغةَ    .. خاطبوه مباهية تعطيه السالم والطمأنينة واهلدوء 
θ#) ( خماطبتهم ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( (  هم أعطوه الطمأنينة واألمان مبا حيمـل لـه   : ، حيملُ معىنأن
  ..السالم 

  :يضاً يف قوله تعاىل وهذه املسألة وردت أ
) øŒÎ) (#θè=yz yŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈n= y™ ×Π öθs% tβρã� s3Ψ •Β  (  ] ٢٥: الذريات [   

  :وخاطبه ضيوفه من املالئكة ذه الطريقة مرة أُخرى .. 
) øŒÎ) (#θè=yz yŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ tΑ$ s% $ ¯ΡÎ) öΝ ä3Ζ ÏΒ tβθ è=Å_uρ (   ] ٥٢: احلجر [   

، حينما صـور   مسألة متايز املاهية بني عامل اخللق والعوامل األخرىوقد بين اهللا تعاىل 
  ..إىل مرمي عليها السالم ) الروح األمني ( لنا إرسال جربيل عليه السالم 

) !$ oΨ ù=y™ö‘r' sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨VyϑtF sù $yγ s9 # Z� |³o0 $ wƒÈθ y™ (    ] ١٧: مرمي [  

≅Ÿ ( :تامـاً  فالتمثّل هنا كان بشرياً ..  ¨V yϑ tF sù $ yγ s9 # Z� |³ o0 $ wƒ Èθ y™ (    ولـيس كتشـكّل ،
 ..املالئكة بالصور البشرية حينما أتت إبراهيم عليه السالم وأوجس منهم خيفةً كما رأينا 
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≅ ( :فكلمة  ¨V yϑ tF sù (   ة ، وال تعين أبـداً التحـومن الصورة البشري ل إىل ، تعين االقتراب
  ..املاهية البشرية 

والسامري بفتنته اليت قام ا يف بين إسرائيل ، إنما بصر مـا مل يبصـره غـريه ،    .. 
فالقبضةُ اليت قَبضها من أثرِ الرسول كماهية تنتمي للعوامل اُألخرى ، هلا معجزتها وماهيتها 

  ..يشه من فُتنوا بفتنته املتميزة عن ماهية عامل اخللق احملسوس الذي يع
) yl t� ÷zr' sù öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã #Y‰ |¡ y_ … ã&©! Ö‘# uθ äz (#θä9$s) sù !# x‹≈ yδ öΝ à6ßγ≈ s9Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4y›θãΒ zÅ¤ oΨ sù 

................. tΑ$s% $ yϑsù š� ç7ôÜ y{ ‘“Ì� Ïϑ≈ |¡≈ tƒ ∩∈∪ tΑ$ s% ßN ÷�ÝÇ o0 $ yϑÎ/ öΝ s9 (#ρç� ÝÇö7 tƒ Ïµ Î/ 

àM ôÒ t6s) sù ZπŸÒ ö6s% ôÏiΒ Ì� rOr& ÉΑθß™ §�9 $# $yγ è? õ‹t7 oΨ sù š� Ï9≡x‹ Ÿ2uρ ôM s9 §θ y™ ’ Í< Å¤ øÿ tΡ (   ]  ٨٨: طـه 
– ٩٦ [   

وهكذا فاالنتقال من مرتبة من مراتب الوجود إىل مرتبة أُخرى ، يؤدي إىل تغيـر  .. 
مـن  فباالنتقال .. ماهية النواميس اليت تنضبط وفقها مكونات كلّ مرتبة من هذه املراتب 

إىل املاهية النارية األكثر شفافية عند اجلانّ ، يتم االبتعاد عند اإلنسان اهية الترابية الكثيفة امل
، مما يؤدي إىل اتساعٍ أكـرب بـني   ) عامل اجلزئيات ( عن قانون الزمان واملكان الكثيف 

 قلّل كـثرياً   –ن بالنسبة لعامل اجلا –وإنّ عدم امتالك املشيئة .. رأسي حمور اخلري والشري
اتواخلري يف ذلك العامل ، ألنّ اجلزئي عيـق   من فرملة قوى الشراً   –كحواجز تنسـبي– 

يف عامل اجلانِّ  حتقيق موجودة املُراد ، غري..  
  إرادة قوى الشر                       إرادة قوى اخلري                

  
  
                         ( + )                                       )-  (  

  ) الصفة الشيطانية )                                  ( الصفة املالئكية ( 
  حواجز اجلزئيات يف طريق حتقيق كليات اإلرادة :                        
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  رادة قوى الشرإ                      إرادة قوى اخلري                 
  
  

  ) - ) (الصفة الشيطانية (    )                      ئكية الصفة املال) (  + (
 

  

هذا االتساع ما بني اييت حمور قوى اخلري والشر بالنسبة لعامل اجلن مقارنةً مـع  .. 
ة عامل اجلنة ماهيا ، نتيجة شفافيبالنسبة لعامل اإلنس ، ونتيجـة   عامل اإلنس ، لإلرادة ذا

نراه اتسـاعاً  .. عدم وجود حواجز اجلزئيات أمام حتقيق املُراد كما هو عند عامل اإلنس 
، ويف اجلانب اإلجيايب فقط ، ) األكثر شفافية من عامل اجلن ( كامالً بالنسبة لعامل املالئكة 

  ..ألنّ املالئكة ال متلك إرادة شريرة 
 

 
  

  ( + )  
  ُإبليس متثّالً كامالً لصفة الشيطان ، نراه من منظارٍ آخـر  متثُّل

ن ، هو طرده طرداً ائياً من رمحة اهللا تعاىل ، وتوعده بـإغواء البشـرية إىل يـوم الـدي    
 احتمالٍ لتوبته وعودته إىل احلق واستحالة أي..  

) tΑ$ s% ól ã�÷z$# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρâ õ‹ tΒ # Y‘θ ãmô‰ ¨Β ( (    ] ١٨: األعراف [  

) ¨βV| øΒV{ tΛ © yγ y_ y7Ζ ÏΒ £ϑÏΒuρ y7 yèÎ7 s? öΝ åκ÷] ÏΒ tÏè uΗødr& (   ] ٨٥: ص [  

مفتوحةٌ حىت أمـام أكثـر    )يف عامل اإلنس (  ويف الوقت ذاته نرى أنّ إمكانية التوبة
حىت فرعون أعلن تراجعه يف اللحظة األخرية ، ولكنها اللحظـة الـيت ال   فالناس معصية ، 

٠  
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تنفع فيها التوبة ، وهي ذاا اللحظة قبيل ترك النفس البشرية للجسد املادي الذي تمتحن 
  ..خالله يف حياا الدنيا 

) #̈L ym !# sŒÎ) çµ Ÿ2u‘÷Š r& ä−t� tó ø9$# tΑ$ s% àMΖ tΒ#u … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) ü“Ï%©!$# ôM uΖ tΒ# u Ïµ Î/ (# þθ ãΖ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) O$tΡ r& uρ zÏΒ tÏϑÎ=ó¡ ßϑø9$# ∩⊃∪ z≈ t↔ø9 !#u ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ ö6 s% |MΖä. uρ z ÏΒ tÏ‰ Å¡øÿ ßϑø9$# (    ]
  ] ٩١ – ٩٠: يونس 

لدنيا ، حيث تركه اهللا تعاىل ووجود إبليس الذي يتمثّل صفة الشيطان ، يف هذه ا.. 
إىل يوم البعث ، هو من أجل امتحان اهللا تعاىل للبشر ، عرب تفاعلهم مع غواية إبلـيس ،  

حماولته إبعادهم عن صراط اهللا تعاىل املستقيم ، وليس من أجل امتحانه هو ، فمصريه ومع 
امهم مبنهج اهللا تعاىل هم والتزحمسوم ، وليس كمصري أفراد عاملي اإلنس واجلن املرتبط بعمل

يف القرآن الكرمي ، ومشتقاا من هنا نستشف حقيقة التناظر بني ورود كلمة الشيطان .. 
فيه ، حيث ترد كلمة الشيطان ومشتقّاا يف كتـاب  ومشتقاا وبني ورود كلمة املالئكة 

  ..مرة )  ٨٨( كلمة املالئكة ومشتقّاا ترد أيضاً  وتردمرة ، )  ٨٨( اهللا تعاىل 
وكلمة إبليس هي اسم الذات هلذا الفرد ، بدليل أنّ اهللا تعاىل حينما خاطبه بأداة .. 

  ..النداء خاطبه ذا االسم بالذات 
) tΑ$ s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 s9 �ωr& tβθ ä3s? yì tΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9   ] ٣٢: احلجر [   ) #$

) tΑ$ s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àfó¡ n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰ u‹ Î/ ( (   ]٧٥ : ص [  

كما  – ، والنفس البشرية) غري مادية ( فصفة الشيطان هي صفةٌ معنويةٌ .. وهكذا 
ولذلك فعظمة البيان اإلهلي تبين لنا أنّ مسأليت التسـويل  .. جمردةٌ عن املادة أيضاً  –رأينا 

طـان إالّ بالشـيطان وبـالنفس    ال ترتب –كمسألتني معنويتني غري ماديتني  –والوسوسة 
ال ينتميان إىل عامل املادة الكثيف الـذي  ) الشيطان والنفس البشرية  (البشرية ، فكالمها  
  ..وها هي مجيع مشتقّات هاتني املسألتني يف القرآن الكرمي .. تنتمي إليه أجسادنا 

) }̈ uθó™ uθ sù $ yϑçλm; ß≈ sÜ ø‹   ] ٢٠: األعراف [  ) ¤±9$#
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) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3 Ý¡àÿΡ r& # \� øΒr& ( (    ] ١٨: يوسف [  

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3 Ý¡àÿΡ r& # X�ö∆ r& ( (    ] ٨٣: يوسف [  

) š�Ï9≡ x‹Ÿ2 uρ ôM s9 §θy™ ’ Í< Å¤ øÿtΡ   (  ]  ٩٦: طـه [  

) šZuθ ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9   ] ١٢٠: طـه [     ) #$

) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ öΝ ßγ s9 4’ n?øΒr& uρ óΟ ßγ s9 (   ] ٢٥: حممد [  

) ô‰ s) s9uρ $ uΖ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟ n=÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθè?  ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿ tΡ ( (    ] ١٦: ق [  

) ٠٠٠٠٠ ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθ ó™uθ ø9$# Ä¨$̈Ψ sƒø:$# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â¨ Èθó™ uθãƒ † Îû Í‘ρß‰ ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪ 

zÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# Ä¨$̈Ψ9 $# uρ (    ] ٦  – ٤: الناس [   

أنّ الوجـود يف   –) احلق املطلـق  ( كما رأينا يف النظرية الثالثة  –وهكذا نرى .. 
  :املراتب التالية  يتكون من) خملوق وغري خملوق ( الكون 
وهو وجود مطلق غري حمكومٍ للمكان والزمان ، : الذات اإلهلية وصفاا   – ] ١[ 

  ..وحاكم للزمان واملكان 
وهو وجود غري حمكومٍ للمكـان  ) : كالروح والقرآن الكرمي ( عامل األمر  – ] ٢[ 

  ..ليس حاكماً للمكان والزمان  ويف الوقت ذاتهوالزمان ، 
  :وينقسم إىل قسمني : عامل اخللق   – ] ٣[ 
، وعلى الرغم مـن أنـه   ) كالنفس البشرية ( وجود خملوق غري حمسوس  – ]أ [ 

ملكان والزمان ، إالّ أنه خيضع للمكان والزمان حينما يؤطَّر جبزئيات املـادة يف  متحرر من ا
  .. املادة واملكان والزمانعامل 

وجود خملوق حمسوس ، وهو وجود حمكوم لقوانني املكـان والزمـان ،    – ] ب[ 
  ..كأجسادنا املادية 
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  الوجود       لذات اإلهلية            ا وجود حاكم            الوجود                    
  وصفاا                        املطلق    للمكان والزمان        املطلق                    

  
  

  عامل األمر                     وجود غري حاكم وغري                                   تعلّق بصفات          
  حمكوم للمكان والزمان                                                                                  اهللا تعاىل      

  
  املادة واملكان والزمان عامل ما فوق                                               

                                                                                                        
  عامل اخللق                        إدراك للكليات          
  وجود خملوق                  وجود قابل حلكم           

  غري حمسوس       املكان والزمان                         
  
  
  عامل املادة                جود خملوقوتفاعل مع         وجود حمكوم               
واملكان والزمان                                                         حمسوس للمكان والزمان              اجلزئيات        

  

  
 


