
       

      

  
         

                         

               

         ] لت٥٣فص [  

، يرفع ) الكون ( يف كتابه املنشور اهللا تعاىل وسننه اليت ال تتبدل وال تتغير  نواميس.. 
جيالً بعد جيل ، وبشكلٍ تصاعدي مع تطور احلضارات الغطاء عنها للبشر اهللا تعاىل 

القرآن ( وء البشرية ، لدرجة تصل ا البشرية إىل اليقني الكامل أنَّ كتاب اهللا تعاىل املقر
بظاهر حيمل ) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل حق من عنده جلّ وعال ، كون ) الكرمي 
  ..جذور هذه النواميس وباطنها ، اللغوية  صياغته
رآن الكرمي هلا ، هو ، ورؤية محل القفاكتشاف احلقائق الكونية يف األفاق واألنفس .. 

  ..هو ذاته خالق هذا الكون  رميأنَّ مرتِّل القرآن الك تبيان للبشر



          ٢                  
لة خلق أيف سياق هذا البحث سنتناول بإذن اهللا تعاىل مسألةً هامة للغاية ، هي مس.. 

فهذه املسألة .. وكتاب اهللا تعاىل املقروء ، ور اإلنسان ، ما بني كتاب اهللا تعاىل املنش
الت كتاب اهللا تعاىل خاض ا اخلائضون بنوايا خمتلفة ، لكن بالنتيجة معظمهم أساء لدال

، إما عن غري قصد وهم حيسبون أم حيسنون صنعاً ، وإما عن قصد دف النيل من 
  ) ..القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل املقروء 

آدم  ةأيب البشريجسم خبلق مسألة خلق اإلنسان وتكاثره يف هذا العامل ، هلا تعلُّقها .. 
نتيجة أكلهما من الشجرة كقيمة خلْقية ، هلما  اجلسمي باهلبوطوزوجته ، و، عليه السالم 

الذي حيكم ا بناموس التكاثر ، وبعد ذلك هلا تعلّقه  تعاىل عن األكل منهاامها اهللا اليت
هو وريث ذلك ، ، كون اجلسم البشري الذي تسكنه أنفسنا اة يف هذا العامل حركة احلي

  ..اجلسم األول 
يف هذه األرض ، فاإلنسان  جسماًاإلنسان مل تبدأ بوجوده ما جيب علمه أنَّ قصة .. 

القرآن الكرمي ، و واجلسمون من ثنائية النفس املك -يف هذا الكون  -هو املخلوق الوحيد 
موجودون قبل سجود املالئكة آلدم ) كأنفسٍ جمردة عن هذا العامل املادي ( أننا يبين لنا 

  ..وجود عاقلٌ هو  –آنذاك  –، وأنّ وجودنا )  واجلسمآدم النفس ( عليه السالم 
           

            ] ٧٢: األحزاب [  

ن لنا أنّ اهللا تعاىل عرض األمانة على السـماوات واألرض  ورة القرآنية تبيهذه الص.. 
غـري   – ودليلنا على أنّ هـذا العـرض  .. بغية محلها  –إجباري  عرضاً غري –واجلبال 

وقد  ..      قولُه تعاىلهو  دليلنا.. بغية محل األمانة هو  –اإلجباري 
كتاب قصة الوجود أنَّ األمانة املعروضة هي خالفة اهللا تعاىل يف عامل األسباب ،  بينت يف

ية االختيار من طاعة وعصيان ، وذلك يف عامل األسباب املادية احلسـية  إعطاء حر :مبعىن 
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استثناء عامل اجلـن ،   - احلسمن التكليف يف عامل  ذه اخلصوصية -ومن هنا نرى .. 

  .. أجسامنايه امل املادة واحلس الذي تنتمي إلآخر غري ع املٍعاملكلَّف يف 
فمسألة عرض األمانة على املخلوقات وانفراد اإلنسان حبملها ، مل ترد يف كتاب اهللا .. 

  .. تعاىل إالَّ يف هذه اآلية الكرمية ، لذلك فهذه اآلية ، هي مسألة كامة
             

            ] ٥١٣ = ] ٧٢: األحزاب  =
٢٧×  ١٩   

 –محلَ األمانة ) النفس ( وبعد أن اختار اإلنسانُ  –أنّ اهللا تعاىل .. ذلك ومما يؤكِّد 
 رتل البشره سية ، بأنوامليثاق من مجيع األنفس البشري إىل عامل  من عامل األنفسأخذَ العهد

مادية ، يتوالدون ا من بعضهم بعضاً ،  أجسامٍ، ليمتحنهم عرب ) عامل اجلزئيات ( املشيئة 
لهم يف غفلـة  غرقهم يف هذا العامل املادي ، ويف التفاعل مع اجلزئيات ، جيب أالّ جيع وأنَّ

عن األمانة اليت متّ تعهدم حبملها ه..  
              

                  

               
   ] ١٧٣ – ١٧٢: األعراف [  

،                : فقوله تعاىل.. 
من الطبيعي .. لذلك .. خيتزل امليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل على بين آدم يف عامل األنفس 

      : أن تتكامل هذه العبارات القرآنية مع قوله تعاىل 
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            ]الذي يطلب اهللا تعاىل به  ] ٧:  املائدة ،
   ..ذلك امليثاق الذي أشهدهم به على أنفسهم  من بين آدم أن يتذكّروا

               ] ١٧٢: األعراف  [ 
 =٢٧١  

               
    ]٤١٣=  ] ٧:  املائدة  

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ٤١٣+  ٢٧١  
 الظهورو..             اهللا تعاىل يقول.. 

ظ ، ( هي من اجلذر     كلمةو.. بين آدم دون استثناء مجيع أفراد ظهور  هو
وهذه بعـض النصـوص   .. عال وبان وارتفع : ، ودالالت هذا اجلذر تعين ) هـ ، ر 
  ..اليت تبين ذلك القرآنية 
                ]٨:  التوبة [  

 .......             ]٤٨:  التوبة [  

            ]٩٧:  الكهف [  

             ]٤١:  الروم [  

               ]٢٦:  غافر [  

              ]٢٨:  الفتح [  

           ]١٤:  الصف [  
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ة داللية تتعلَّق جبزٍء من يمذا اجلذر اللغوي ، كقات هأما بالنسبة لورود بعض مشتقَّ.. 
تعلُّقها باصة اخل فهذا من جهة احليثية ود الفقري ،ماجلزء احلاوي للعوهو  املادي ، اجلسد

 ..مثالً .. وي الت ال خترج عن دالالت جذرها اللغ، وهي يف كلِّ احلابالسياق احمليط 
  ..يف قوله تعاىل 
              

              

       ]١٤٦:  األنعام [  
 ..يتعلَّق نرى أنَّ السياق كلَّه سياق حسي ة بالبقر والغن مادية حسيم ككائنات مادي

 هذا السياق املتعلّق حبيثية جسدية ، مل ى يففحت.. ، أعلى منطقة يف جسدها هي ظهورها 
وهذا ما نراه أيضاً يف  .......دالالت جذرها الغوي  عن   خترج كلمة 

  ..قوله تعاىل 
             

              

    ]١٣٨:  األنعام [  
  ..وكذلك يف قوله تعاىل .. 
              

              

        ]١٣ - ١٢:  الزخرف [   
  ..اىل عيف قوله ت.. لكن .. 
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           ]١٠١:  البقرة [  

من كتاب اهللا تعاىل  ماديةمن املمكن تصور املعىن بأنه حمصور مبسكهم لنسخة  هل.. 
الذي حيمله )  واالقرار به(  أم أنَّ املعىن هو إبعاد احلق.. مث قيامهم بقذفها للخلف ؟ ، 

بالتأكيد املعىن .. بعيداً عن ظاهر علمهم وما يرون به من دالالت ؟ ، كتاب اهللا تعاىل 
اق سياق معنوي يتعلَّق بقيم روحية هي كتاب يوما يؤكِّد ذلك أنَّ الس.. املراد  الثاين هو

  ..وي معه ناهللا تعاىل ، وتفاعلهم املع
  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
             

             ]١٨٧:  آل عمران [  
  ..لنعد إىل قوله تعاىل .. بعد هذا البيان .. 
              

                  

               

         ] ١٧٤ – ١٧٢: األعراف [  

إشهاد اهللا تعاىل لبين آدم على أنفسهم ، احملمول ذا النص الكرمي ، هو يف عـامل  .. 
نه عاملٌ خمتلف عن عامل خملوقة ، فضالً عن أ ويف ذلك العامل مل تكن األجسام.. األنفس 
يصـف   هو سياق   فالسياق احمليط بكلمة .. يش فيه هذا الذي نع األجساد

  ..ري مادي موقفاً يف عاملٍ معنوي غ
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        : من هنا نرى أنَّ معـىن العبـارة القرآنيـة    .. 

    وتناول حكم ووإذ : ، هو ك أقرمـن خـالل   ، ذريةَ بين آدم رب
 إىلخيرجون من عامل األنفس .. امل املادة واملكان والزمان خروجهم من عامل األنفس إىل ع

من خالل الذرية يظهرون يف هذا العامل املـادي  : مبعىن .. ، من خالل الذرية هذا العامل 
  ..ة هلذا العامل إسكان أنفسهم يف أجسامهم املنتمي، عرب احلسي 
ة توالد بين آدم يف عاملنا احلسي وإذ حكم ربك وأقر وتناول آلي: فاهللا تعاىل يقول .. 

، من خالل خروج أنفسهم من عامل األنفس الذي أشهدهم فيـه  ) ذرية بين آدم ( هذا 
مـن  : مبعـىن  .. بإسكان هذه األنفس يف أجسامها ، على هذه النفس ، إىل عامل الدنيا 

حيـث مل يكونـوا   ( خالل ظهورهم من عامل األنفس الذي أشهدهم على أنفسهم فيه 
ل أجسام تقطنها ، إىل عامنا املادي احلسي هذا ، من خال) ظاهرين يف عاملنا املادي هذا 

وجعل ناموساً لذلك ، هو مفهوم حكم وتناول وأقر  ..من خالل ذلك  ..هذه األنفس 
  ..الذرية 

هـؤالء أنفسـهم   .. فلو أخذنا على سبيل املثال ، من مل يخلَق بعد من بين آدم . .
.. ، وهو عامل غري حسي فال نشاهده وال حنسه ) عامل األنفس ( ن يف عاملها موجودة اآل

بأجسام  إىل عاملنا تباعاً ، ويظهرون يف عاملنا هؤالء خيرجون من عامل األنفس غري احلسي
ابن لفـالن ،   هذا ابن لفالن الذي هو.. بعض  مادية ، من خالل كون بعضهم من ذرية

هو دف امتحام يف هـذا العـامل   ، ) الذرية ( ر ذه اآللية وهذا الظهو..... وهكذا 
، حيث اختاروا هم يف عامل النفس قبل ظهورهم جسامهم أاملادي احلسي الذي تنتمي إليه 

يف هذا العامل ، اختاروا محل األمانة بأن ال يعصوا اهللا تعاىل حينما يظهرون يف هذا العامل 
ـ تعاىل يف هذه األرض ، وحيث أشهدهم اهللا تاحلسي ويعطون خالفة اهللا  اىل يف عـامل  ع

  ..األنفس على أنفسهم أنَّ اهللا تعاىل ربهم 
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،            العبارة القرآنية .. إذاً  ..
يف األرض ، وذلك من اىل تعهللا  بظهور أنفس مجيع البشر كخلفاءتصور احلكم اإلهلي 

تتكامل هذه العبارة القرآنية مع .. لذلك  ..نفس يف أجسام مادية نزول تلك األخالل 
  .. ] ٣٠:  البقرة[           احلكم اإلهلي 

           ]١٤٦=  ] ٣٠:  البقرة  

            ] ٢٥٣=  ]  ١٧٢: األعراف  
٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢٥٣+  ١٤٦  

        يف العبارة القرآنية    كلمة .. إذاً .. 

    ،ة  ال تعينن اليت ) املين ( أنَّ احليوانات اجلنسيتعترب البذرة اليت يتكو
أبداً .. هي املتعارف عليه بالظهر  نسان ، خترج من منطقة من اجلسماإل جسم منها الحقاً

زل اهللا تعاىل ـا مـن سـلطان ،    نأهذا القول هو مفهوم بشري حمكوم لروايات ما  ..
من خالل خلفية ثقافية كانت حتكم األجيـال  ،  افتراء وكذباً على الرسول  وضعت
  ..األوىل 
 مقدسـني ، طلَّقوا عقـوهلم  من هنا نرى كيف أنَّ عابدي أصنام التاريخ ، الذين .. 

ب اهللا روايات التاريخ اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، على حساب دالالت كتـا 
ـ  ،  مفلسةاألول لعملة  نرى أنهم الوجه ..تعاىل  هم ئأهـوا  دووجهها اآلخر هـم عاب

  ..وعصبيام ، الذين يريدون اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل من خالل تلك الروايات 
الطعن بكتاب اهللا تعاىل من خالل تفسريٍ خاطئ معتمد على املوروث ، لقوله .. إذاً  ..
، على أنَّ احليوانـات              :تعاىل 
هو طعن ساقطٌ .. خترج من منطقة من اجلسم هي املتعارف عليه بالظهر  )املين (  اجلنسية
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والطعن جيب أن يوجه .. ال أساس له ، ألنَّ دالالت هذه العبارة القرآنية ال تقول بذلك 

ثقـيالً  عبئاً ) ها بدوهي وعا( صبحت إىل الروايات املكذوبة ، والتفاسري املوروثة ، اليت أ
  ..على كتاب اهللا تعاىل 

  ..الدالالت احملمولة بقوله تعاىل .. إذاً  ..
                

           ] ١٧٢: األعراف [  

نفـس ، قبـل   تبين مرحلة إشهاد اهللا تعاىل لبين آدم على أنفسهم ، يف عـامل األ .. 
إىل عاملين الذي تنتمي إليه نفس من عامل األ -عرب الذرية  -وجودهم احلسي وخروجهم 

  ..نا أجسام
، وتعليم اهللا ين آدم خلفاء يف األرض حول جعل ب، واحلوار بني اهللا تعاىل واملالئكة .. 

بل كان يف عامل األنفس ، قبل خلق جسم آدم ، وقكلُّ ذلك .. دم األمساء كلّها تعاىل آل
  ..دخوله وزوجه اجلنة 

                

                

             

                

               

             

             ] ٣٠: البقرة 
– ٣٤ [   
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والبشر كانوا .. من خيلف غريه ، ويأخذ القوامة على موضوع اخلالفة و هاخلليفة .. 

جمردةً عن عامل املادة ، وبالتايل ليسوا خلفاَء على عامل اجلزئيات  اًحىت تلك اللحظة أنفس
حىت  –يدلّ على أنّ اخلالفة          فقوله تعاىل للمالئكة.. 

  ..مل تبدأ بعد   –حظة تلك الل
         ويف تعلّق هذه املسألة بصفة الربوبيـة .. 

    ، ة حيث كلمةالربوبي     ة يف ذلك واضحةيف هـذا  .. جلي
  ) ..املادة واملكان والزمان (  التعلّق بيانٌ أنَّ موضوع اخلالفة هو يف ساحة األسباب

اخلالفة هو ذاته موضوع محل األمانة اليت عرضت على السماوات  موضوع..  اًإذ.. 
  ..واألرض واجلبال ، وهو امتالك القدرة على تسخري األسباب ودفعها باتجاه املُراد 

+ نفس ( ة اإلنسان ، يعين خالف         وقوله تعاىل.. 
اجلزئيات ، والعقل الذي يربط القدرة على إدراك فامتالك .. هللا تعاىل يف األرض )  مجس

مل يعطَ ملخلوقٍ غـري  ، ) امتالك اإلرادة واملشيئة معاً ( بني هذه اجلزئيات وبني الكليات 
ه اإلنسان يف سياق هـذا  فُهذا إضافة إىل أنه ال يوجد أي ذكْرٍ ألي خملوقٍ خيلاإلنسان ، 

 مه  .. ولذلك ..النصر لبعضهم توهربة تعين خالفة اإلنسـان  بال يأنّ هذه العبارة القرآني
  ..ملخلوقٍ آخر 

دليلٌ آخر على أنّ            وقوله تعاىل.. 
، هو هذه األسـباب  )  مجس+ نفس ( سيعطيها اهللا تعاىل لإلنسان موضوع اخلالفة اليت 

فسواٌء الفساد أم سفك الدماء ، مها مسألتان ماديتان ساحتهما هذا .. املسخرة بني أيدينا 
د اإلنسانُ ويسفك الدماء خارج إطار العامل املادي احملسوس ، فليس من املعقول أن يفِس

  ..ان ساحة املادة واملكان والزم
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     ومرتبة الوجود اليت متّ فيها احلوار بني اهللا تعاىل وبني املالئكة.. 

       ة الثانية  – هيخارج   –) القدر ( كما رأينا يف النظري
للزمن ، ألنّ الزمن وليـد املـادة    إطار املادة واملكان والزمان ، ويف هذه احلالة ال غطاء

ولذلك رأت املالئكة ما حيصل اآلن من فساد ومن سفك للدماء ، نتيجـة  .. وحركتها 
 : على سبيل االستفسار ال االحتجاج، رفع اهللا تعاىل عنها غطاء الزمن املستقبل ، فقالت 

         ..  
ويف هذه املرتبة من الوجود حيث األنفس البشرية جمردة عن عامل املـادة واملكـان   .. 

موضوع خالفـة  ( مل يكن يعلم من صفات عامل اجلزئيات ) النفس ( آدم  والزمان ، فإنَّ
.. شيئاً ، وكذلك املالئكة اليت تدرك الكليات وال تدرك اجلزئيـات  ) اإلنسان هللا تعاىل 

كلُّ املخلوقات ، ألنّ امتالك العقل إلدراك اجلزئيات واالنطالق من هذا اإلدراك وكذلك 
 ات ، خاصوهذا هـو  )  مجس+ نفس ( باإلنسان   –من بني املخلوقات  –حنو الكلي ،

  ..عطاء اهللا تعاىل ملن سيجعله خليفة له يف األرض 
هلذه اخلالفة )  مس يف اجلسقبل حلول هذه النف( فس ولذلك هيأ اهللا تعاىل آدم الن.. 

وحينمـا  ..        فعلّمه صفات األشياء وخواصها وميزاا.. 

  ..، فهذا يعين األمساَء كلّها      يقول اهللا تعاىل
ادة واملكان والزمان ، وملّا كان هذا التعليم يف عامل األنفس اردة ، ما فوق عامل امل.. 

صفات كلّ األشياء ) النفس ( فبالزمن تعلّم آدم .. فإنه بإهلامٍ من اهللا تعاىل دون أي زمنٍ 
ومن هنا ورث العقل البشري إمكانية تعلّم خـواص املـادة   ) .. مسمياا ( وخواصها 

  ..والتفاعل معها ، وإمكانية تسخريها وفق مراد النفس البشرية 
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           وقوله تعاىل .. 

   ن لنا أنّ اهللا تعاىل عرض على املالئكة األشياءاليت علّم ) أصحاب األمساء ( يبي

ويف هذا دليلٌ  ..ضحة يف تبيان ذلك وا   وكلمة  ..ها آلدم عليه السالم أمساَء
، بغيـة   األسـباب آخر على أنّ موضوع خالفة اإلنسان هللا تعاىل هو القوامة على هذه 

 راد احلقجاه معلى أنّ اهللا تعـاىل   –أيضاً  – دليلٌ آخريف هذا و.. تسخريها ودفعها بات
ىت قيام الساعة ، والـيت  رفع غطاء الزمن املستقبل ، فرأت املالئكة األشياء اليت ستكون ح

   ، حيث قالتالفساد وسفك الدماء ، اليت استفسرت عنها املالئكة  منها أعمالُ

       ..  

،                 وقوله تعاىل
، ) موضوع اخلالفة وموضوع محل األمانـة  ( اجلزئيات  إدراك يبين لنا عجز املالئكة عن

، وأنّ علـم  كجزئيـات  وبالتايل يبين لنا عدم قدرة املالئكة على إدراك صفات األشياء 
  ..املالئكة وإدراكها هو للكليات ، وبتعليم مباشر من اهللا تعاىل 

              اىلوقوله تع

             يؤكّد لنا–  
 –عرفة صفات األشياء ، والتفاعل مع اجلزئيات لالنطالق منها أنّ امتالك م –من جديد 

    حنو الكليات ، هو موضوع اخلالفة اليت أعلمها اهللا تعاىل للمالئكـة  –عقالً 

         ..  
تبين             رآنيةوالعبارة الق.. 

 غطاء غيب الزمن املستقبل أمام املالئكة ، حينما رأت أصحاب ياتلنا كشفاليت  املسم
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           مها اهللا تعاىل آلدم عليه السالمعلَّ
فما سيكون من أشياٍء ، ومن تفاعلٍ للبشر مع هذه األشياء ، هو غيب ال يعلمه إالّ اهللا ، 

  ..تعاىل ، ولو مل يرفع اهللا تعاىل عن املالئكة غطاء غيب الزمن املستقبل ، ملا رأت ذلك 
ة وكذلك خالف( ت ومحلها اإلنسان ضودليلٌ آخر على أنّ أمانة التكليف اليت عرِ.. 

، ) اجلزئيات ( هي امتالك القدرة على التفاعل مع األسباب  )إلنسان هللا تعاىل يف األرض ا
نفس ( حياً  إنساناًاً مآلدم عليه السالم بعد تسويته جس أنّ اهللا تعاىل أمر املالئكة بالسجود

  ..فيه ، وليس قبل ذلك ) الروح ( ، وبعد نفخ الصلة والقرىب من اهللا تعاىل )  مجس+ 
              ] ٢٩: احلجر [   

األمانة املعروضة أدى إىل اخلالفة ، واخلالفة واالمتحان يف محل األمانة بدأا  لُمحفَ.. 
  .. م املادة ، وبعد الدخول يف اجلسبعد هبوط النفس البشرية إىل عامل

ر اإلهلي للمالئكة بالسجود آلدم عليه السالم ، والذي هو أمر هلم بالسجود واألم.. 
وبالتايل قبل خطيئته .. ، كان قبل معصية آدم عليه السالم ) يف آدم ( بعد نفخ الروح فيه 

  ..اليت هبط ا وخرج ا من اجلنة 
يف جنة االختبار  ،الم امتحان خلليفة اهللا تعاىل يف األرض ، اُختري له آدم عليه الس أولُف
 ..وندها هلما ، هاهللا تعاىل آلدم عليه السالم ولزوجه بعدم األكل من الشجرة اليت حد ي

  ) ..عامل اجلزئيات ( هو يف احلقيقة امتحانٌ يف ساحة املادة واألسباب 
ون الصاحل يدخلهاآدم وزوجه ، ليست جنة الثواب اليت لدخوهلا واجلنة اليت اُخترب .. 

  .. قصة الوجود : وقد بينت ذلك بالتفصيل يف كتاب يف اآلخرة ، 
األمانة املعروضة ، هي ساحة املادة  اخلالفة وساحةَ على أنّ ساحةَآخر ونرى دليالً .. 

يف ( واخللقـة   اهليئةواألسباب ، أنّ هبوطَ آدم وزوجه من جنة االختبار ، هو هبوطٌ يف 
فآدم وزوجه قبل األكل من الشجرة اليت امها اهللا تعاىل عنها ) .. ي مماهية اجلانب اجلس
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   ، وبدت هلما سوءاما بعد األكل من تلك الشجرة، كانا ال تبدو هلما سوءاما 

        ] ة اليت ( فساحة االختبار ..  ] ٢٢: األعرافاجلن
( مـادي ، والنتيجـة   ) الشجرة ( مادية ، وعنصر االمتحان ) آدم وزوجه اُمتحن فيها 

  ..مادية )  مبوط يف ماهية اخللق وصفات اجلساهل
فنتيجة ملعصية آدم عليه السالم وزوجه يف جنة االختبار ، حيث ذاقا الشجرة اليت .. 

  ..ما ، فبدت هلما سوءاما ية هليجة لذلك ، تغيرت املاهية اجلسمنت.. امها ربهما عنها 
             

       ] ٢٢: األعراف [   

             

       ] ١٢١: طـه [   

هي من    ، نرى أنَّ كلمة       ويف العبارة القرآنية.. 
كِّد صحةَ ما وهذا يؤ ،) د ، ل ، ل ( وليس من اجلذر  ،) د ، ل ، و ( اجلذر اللغوي 

فالدالالت اردة .. نذهب إليه يف وصف ماهية اهلبوط الذي متّ آلدم عليه السالم وزوجِه 
يف القرآن الكرمي حتملُ معىن اهلبوط ، سواٌء كان ذلك يف ) د ، ل ، و ( للجذر اللغوي 

  :اجلانب املادي أم املعنوي 
             

        ]١٨٨ : البقرة [   

              

         ]١٩ : يوسف [  
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                   ]
  ] ١٠  – ٨ : لنجما

لشيطانُ بآدم عليه السالم وزوجه إىل املعصية هبط ا،     فبواسطة الغرور .. 

     ة هبطا كقيمة جسمتايل ذاقا الشجرة ، ف، وبالي ..  
ياق حبث عنوانه يتعلَّق خبلق ما سبق ، يف سما فائدة الغوص يف  : ربما يقول قائل.. 
قة خلق اإلنسان من ماء إدراك هذه املسائل جيعلنا ندرك حقي: نقول .. اإلنسان  جسم
ري املوروث ، واستغالل وعدم إدراكها هو ما أدى للتخبط الذي نراه يف التفس.. مهني 

  ..للطعن يف كتاب اهللا تعاىل ، خرين له اآل
ومعهما كلُّ األنفس البشرية دون استثناء نرى أنَّ آدم وزوجه يف كتاب اهللا تعاىل ، .. 

من  هما الشيطانخرجأبينما آدم وزوجه فقط  ..اجلنة  احلكم اإلهلي باهلبوط من ، تلقت
  .. هماأزلَّ نتيجة أنه، اجلنة 
              

             

                

                 

               

             ] ٣٩ - ٣٥ :البقرة [  
         [[: ، حبكم من اهللا تعاىل  هناك هبوط.. 

 ،،       [[  .. بسبب عصيان آدم وزوجه لألمر  إخراجوهناك
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الشيطان نتيجة اتباعهما إلزالله هلما ( طان بذلك ، فأخرجهما اإلهلي ، حيث أزهلما الشي

  ..       : من اجلنة ) 
..  نعيم اجلنةإخراج من هنا  ، وهو) أخرج ( هو من الفعل املتعدي .. اإلخراج .. 

ار هذه ، نرى أنَّ فقط امتحنا يف جنة االختبمها ا كان آدم عليه السالم وزوجه وملَّ
، كوما اثنني         :املثنى جاء بصيغة  اإلخراج من هذه اجلنة

ج وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل التايل ، وبذات حيثية الصياغة ، حيث املُخرِ .. فقط
آدم وزوجه  مها، نَّ املُخرج ، وحيث أمن اجلنة هو الشيطان ، نتيجة افتتان اإلنسان به 

  ..فقط 
             

       ] ٢٧ :األعراف [  
مر مباشرٍ من اهللا تعاىل ن نتيجة تلقّيه ألكا، روج الشيطان من هذه اجلنة بينما خ.. 

  ..    باخلروج

                 ]
  ] ١٣ :األعراف 
                

  ] ١٨ :األعراف [ 
                ] احلجر: 

٣٥ - ٣٤ [  
                ] ٧٧ :ص 

- ٧٨ [   
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 جنة اآلخرةفالشيطان لن يدخل .. ظمة الصياغة القرآنية وإطالقَها عمن هنا نرى .. 

   بأمرٍ إهلي  )دم وزوجه اليت اُخترب فيها آ(  ألنه خرج من جنة االختبار، أبداً 
اليت ( يف حياته الدنيا ، إن عمل  ن يدخل جنة اآلخرةا اإلنسان من املمكن له أبينم.. 

نتيجة إزالل  جنة االختبارفقد خرج من .. بعيداً عن إزالل الشيطان له )  فيهايختبر 
  ..الشيطان وفتنته له 

هبوطني  -يف النص الذي بني أيدينا  -نراه الذي هو نزول بالكينونة ، اهلبوط بينما .. 
 ..نفس البشرية حبكمٍ من اهللا تعاىل كلُّ األ تلقته ية معاً ،نوية واجلسميف القيمة املع اثنني

أن يكونوا  هحالُ، ، تصور هبوطاً          : فالعبارة

 : نرى فيها كلمة ،        : والعبارة. ......متعادين فيما بينهم 

    ِّن حال املخاطبني املتلقهم مجيعاً ودون استثناء تبيني حلكم اهلبوط هذا ، بأن
  ..سيناهلم اهلبوط 

ومما يؤكِّد أنَّ مجيع البشرية دون استثناء من آدم وزوجه إىل آخر إنسان يخلق يف .. 
ا يؤكّد ذلك هو العبارات التالية مباشرة مم.. هذا العامل ، خماطبون بتلقّي حكم اهلبوط هذا 

  ..       هلذه العبارة القرآنية 

                

               

           
  ..النصني التاليني يضاً يف أوهذا ما نراه .. 
                 ]

  ] ٢٤ :األعراف 
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       ] ١٢٤ - ١٢٣ :طه [  
  ..وإبليس هو اآلخر تلقّى أمراً باهلبوط .. 
                 ]

  ] ١٣ :األعراف 
قبل أكله من الشجرة اليت اه اهللا تعاىل هو وزوجه عن آدم األول ، و جسم.. إذاً .. 

ن كل ، وكان جسمه بعيداً عفلم يكن يتغوط .. اً هابطاً مل يكن جسماألكل منها ، 
 ..نا اآلن كالبول واخلروج والقيح وكلّ اإلفرازات القذرة القذارات اليت خترج من أجسام

ية له ولزوجه رت املاهية اجلسمعاىل ، ملا تغيتلو مل يعص آدم عليه السالم وزوجه أمر اهللا و
ا ملبالتايل ، مبعىن ملا بدت هلما سوءاما ، و، وملا هبطت عن قيمتها اليت كانت عليها 

  ..ين من قذارات ااإلنس ، فنرى ما نراه مما يفرز اجلسمنا هذا اهلبوط ورثنا حنن بأجسام
بالتايل و –نتيجة هذه املعصية  –وزوجه ية آلدم وملعرفة معىن هبوط القيمة اجلسم. .

ي لبين آدم يف حيام الدنيا ، لنقارن بني إنسان ال يغتسل وال ملعرفة معىن اهلبوط اجلسم
(( دابة ما لنقارنه مع .. يقلّم أظافره وال حيلق شعرة وال يقوم بأي نوعٍ من أنواع النظافة 

)) ليست حباجة إىل كلّ ذلك  اهية جسدهة احلال بكلّ هذه األعمال ألنّ ماعقوم بطبيال ت
  .. هبوطاً من غريه اإلنسان أكثر املقارنة أنّ جسم سنجد يف هذه.. 

قبل املعصية ( آدم عليه السالم  أكمل جسمٍ بشري خلقه اهللا تعاىل هو جسم ..إذاً .. 
اين اإلنس حيث األمراض اليت تصيب اجلسم( بط اإلنساين اهلا هذا اجلسمو.. ) واهلبوط 

 أي ةأضعاف األمراض اليت تصيبما )  دابة ، إنتها الدنيوية مباهيوهذه األعضاء التناسلي ،
وهذه املعصية وهذا اهلبوط ، نتيجته اخلروج من جنة .. ...نشأت نتيجة تلك املعصية 



          ١٩                  
من خالل األعضاء التناسلية اليت  -يف هذه احلياة  - ونتيجته التوالد.. االختبار تلك 

  ..هرت نتيجة تلك املعصية ظ
مل يأت من خالل ) آدم قبل املعصية  جسم( فأكملُ جسمٍ بشري خلقه اهللا تعاىل .. 

توالد عرب أعضاء نتجت عن تلك اخلطيئة ، إنما كان نتيجةَ خلْقِ اهللا تعاىل له مباشرة من 
  .. تراب

ناموس ثابت ال يتغير وال وهذه السنة اإلهلية ، وهذه الفلسفة القرآنية املطلقة ، .. 
..  ] ٤٣: فاطر [              يتبدل 

 –ية له ، وهبوط القيمة اجلسم) ملعصية قبل ا( عليه السالم  دمآلي فالكمال اجلسم
عيسى  يف ماهية خلق جسم ندركه،  إلهليهذا الناموس ا.. نتيجة تلك املعصية  –ولذريته 

لنفسٍ تتميز عن باقي األنفس البشرية بأنها ولدت  وعاء حيث هذا اجلسم.. ه السالم علي
  ..مليئةً بالروح 
               

                ]
   ] ١٧١: النساء 
، يبين لنا أنّ نفس عيسى عليه السالم مليئة بالروح      فقوله تعاىل .. 

م عن باقي البشر دون استثناء منذ والدا ، وهذه صفةٌ تتميز ا نفس عيسى عليه السال
ولذلك ولد عليه السالم نبياً ، وآتاه اهللا تعاىل الكتاب يف ذات اللحظة اليت نفخ روحه .. 

  ..يف مرمي عليها السالم 
                 

        ] ٣٠ – ٢٩: مرمي [   
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جسماً خمتلفاً عن  –حسب الناموس اإلهلي  –هذا الكمال النفسي ، يقتضي .. 

اليت تولد نتيجةَ أعضاٍء تناسلية ، ظهرت نتيجة معصية أبينا آدم عليه السالم يف  األجسام
  .. جنة االختبار

 ٢٣( حيوان ذكري يسى عليه السالم مل يخلق من اجتماعِ ع ولذلك فجسم.. 
.. كباقي البشر لتكوين نطفة ، ، ) كروموسوم  ٢٣( أنثوية مع بويضة  )كروموسوم 

  ..وهو يف ذلك كمثلِ خلْقِ جسد آدم عليه السالم إنما خلق مباشرة من تراب ، 
                 
   ] ٥٩: آل عمران [   

ومرمي عليها السالم مل حتمل بعيسى عليه السالم كباقي اإلناث ، فمدةُ احلمل مل .. 
فة إىل البيان تتجاوز فترةً حمدودة ، ويف تتايل فاء التعقيب يف النص القرآين التايل ، إضا

، من تراب آدم عليه السالم  عليه السالم كمثلِ خلْقِ جسمعيسى  جسم اإلهلي أنّ خلق
  ..ذلك أكرب برهان على صحة ما نذهب إليه كلِّ يف .. كباقي البشر وليس من نطفة 

             

               

       ] ٢٤ – ٢٢: مرمي [   
وحىت مرمي عليها السالم ، كانت هلا خصوصيتها اليت متيزها عن باقي اإلناث ، .. 

الذي يتوسط تصوير اهللا تعاىل لقولِ أمها حني       :  فقوله تعاىل

             : وضعتها 

               
، إضافة إىل قول املالئكة        :هذا القول ..  ] ٣٦: آل عمران [ 
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            : هلا 

    ] ا  ] ٤٢: آل عمرانزها عن باقي النساء ، ويؤكّد طهارؤكّد متيي ،– 
حيث احليض نقيض الطهارة ، وهي  ((كباقي النساء  ويؤكّد أنها ال حتيض –كأنثى 

 تلكعيسى عليه السالم جسم  صوصية مهيأة حلملفهي ذه اخل)) .. طاهرة دائماً 
  ..دودة احملساعات ال

ها عليها السالم ، فقد أنبته اهللا تعاىل نباتاً حسناً من خالل رزقٍ خاص وحتى جسم.. 
رزقها إياه اُهللا تعاىل ، وكان ذلك نتيجة أن تقبلها اهللا تعاىل قبوالً حسناً ، حيث أعاذها 

  .. وذريتها من الشيطان الرجيم 
اً حيملُ أها لتحمل جسملشيطان الرجيم ، وهيها من افكونُ اهللا تعاىل أعاذها وذريت.. 

أن ينبتها  –حسب الناموس اإلهلي  –، اقتضى ) عيسى عليه السالم ( نفساً مليئةً بالروح 
ية عن باقي نساء البشر ، مباهية جسم  –عليها السالم  –نباتاً حسناً ، وأن يميزها 

  ..ونفسية 
              

             

              

                   

        ] ٣٧  – ٣٦: آل عمران [   
فالرزق الذي رزقها إياه اُهللا تعاىل ، والذي له ماهيته املختلفة عن رزق الدنيا الذي .. 

، وبكونِها ) كما رأينا ( يأكلُ منه أفراد جيلها ، له تعلّقه بكونِها متميزة عن باقي النساء 
هيخلقه اهللا  –يه السالم عيسى عل نعين جسم – أةً حلمل عيس عليه السالم ، كجسمم
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،  مع البويضة األنثوية ماع احليون الذكرياجتدون آلية جنسية ودون ، تراب تعاىل من 
آتاها اهللا تعاىل الكتاب يف  ، مليئة بالروح –نعين نفس عيسى عليه السالم  –وكنفسٍ 

  ..ا السالم مذات اللحظة اليت نفخ فيها روح عيسى يف مرمي عليه
 ..ا ييأة حلمل عيسى عليه ومم الذي رزقها إياه اُهللا تعاىل ، هو إىل أنّ الرزق شري

ال تأكل إالّ من ذلك الرزق ،   –قبل والدة عيسى عليه السالم   –السالم ، وأنها كانت 
عيسى عليه السالم من حتتها ، قال  أنها بعد أن جاءها املخاض ، ويف الوقت الذي نادها

  :         :هلا 

             

               

              

               

       ] ٢٦ – ٢٢: مرمي [   
ة حلمل كتهيئ(( فأكلها لطعامٍ خيتلف عن الرزق الذي يأتيها من عند اهللا تعاىل .. 

زق الذي آتاها إياه اُهللا تعاىل كخرقٍ هذا الطعام املختلف عن الر )) ..عيسى عليه السالم 
         أفرد جيلها يعلمهلناموس الرزق الذي 

         ساعد يف خروج عيسى عليه السالم من فرجهاي ،
ت هلا ، واليت هلا تعلّقها بالرزق الذي يأتيها من عند اهللا تعاىل ، قد ئهيفمهمتها اليت .. 

  ..  حيث والدة عيسى عليه السالم ، عند املخاض  انتهت
) مبعىن الصلة واملدد والقرىب من اهللا تعاىل ( ومرمي عليها السالم نفخ فيها من الروح .. 

   ..كوا أحصنت فرجها 
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           ] ٩١: األنبياء [   

تعود إىل اليت        يف قوله تعاىل   إنَّ كلمة  .. 
نفخ يف نفس مرمي عليها السالم  –املعين هنا  –الروح  أحصنت فرجها ، وبالتايل تؤكِّد أنَّ

 .. كوا أحصنت فرجها اهللا تعاىل أعطاها الصلة واملدد والقرىب منه جلّ وعال، مبعىن أنَّ 
الروح الذي نفخ يف نفس مرمي عليها السالم ، هو أمر آخر غري الروح الذي نفخ يف وهذا 

  ..فرجها والذي يتعلّق بعيسى عليه السالم 
         : بينما يف قوله تعاىل .. 

           ] ١٢: التحرمي [  ..
يف ) كنفس مليئة بالروح ( يعين نفخ عيسى عليه السالم  –هنا  –نفخ الروح  نرى أنَّ

      قوله تعاىل يف    كلمة ف.. فرج مرمي عليها السالم 
كما هو حال نفخ الروح يف   عليها السالم ، وليس يف ذااأنّ النفخ يف فرج مرمي تؤكِّد

  ..اآلية السابقة 
تراب مباشرة ، دون لْقِ جسد عيسى عليه السالم من ونرى حكمةً عظيمةً يف كون خ

  :نطفة وبويضة كباقي البشر ، وذلك من عدة مناظري 
 –ز ح واليت ال تعرف اخلطيئة ، واليت تتمينفس عيسى عليه السالم املمتلئة بالرو – ١

 خلق دون أعضاٍء)  هلا وعاء( مجيع البشر ، ال بد هلا من جسم عن أنفس  –بذلك 
اجتماع احليون الذكري عيسى عليه السالم دون  نتجت عن اخلطيئة ، ولذلك كان جسم

  ..ىل ، ودون آلية جنسية ناجتة عن اخلطيئة األو مع البويضة األنثوية
نا اليت أجسام [الدنيوي اهلابط  لروح يعين أنها ستترك اجلسمإنَّ امتالء النفس با – ٢

تعاىل ، كما حصل يف معراج وتعرج إىل اهللا  ]تتوالد من أعضاٍء نتجت عن اخلطيئة األوىل 
النيب   حيث عرج ،  املعراجوقت ( الشريفة حينما امتألت نفسه ، إىل اهللا تعاىل  (
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مميـزٍ   ال بد هلا من جسـمٍ       دائماً املليئة بالروح ونفس عيسى..  روحاً
تعرج إىل ها وستترك جسمحىت تبقى مستقرةً يف عامل الدنيا ، وإالّ ف، نا خمتلف عن أجسام

كتـاب اهللا  خبصوصيته اليت بينها لنا ، عيسى عليه السالم  لذلك كان جسم .. اهللا تعاىل
  .. تعاىل
باقي البشر ،  املميزة عن أجسام عيسى عليه السالم ذه اخلصوصية جسم – ٣

، ففي  عودته اليت يؤكِّدها القرآن الكرميضرورة ال بد منها ملعرفة هويته عليه السالم يف 
ه املختلفة ، وبناء على ذلك يؤمن به كلُّ أهل م التعرف عليه عرب خصوصية جسميت عودته

            وقبل موته  عودته الكتاب يف

      ]نت .. ] ١٥٩:  النساءيف كتاب  وقد بي ذلك بشكلٍ جلي
   ..بني الصليب والعودة املسيح : ، ويف حبث ) حوار أكثر من جريء ( املعجزة الكربى 

هبط  خطيئة آدم عليه السالمبعد ف ،ناموس اهللا تعاىل ال يتبدل وال يتغير .. إذاً .. 
 بعد ذلك  ،واجتباه عليه ، وبعد أن تاب اهللا تعاىل ه إىل ماهية أدىن مما كان عليه جسم

  ..أتته النبوة 
             

               ] ١٢١: طه –  
١٢٢ [   

ىل فالنبوة ال تكون إالّ يف دار التكليف واالمتحان ، وهي دار خالفة اإلنسان هللا تعا.. 
  ..على هذه األرض 

، يتم ألبوي البشرية لالمتحان األول يف جنة االختبار املادية  نتيجةٌف..  وهكذا.. 
بشرية أدىن  مٍيف أجسا) عامل اجلزئيات ( حان إىل عامل االمت هبوط مجيع األنفس البشرية
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ة جسقَلْخيدخل دنيا اال.. آدم وزوجه قبل هبوطهما  ماً من ماهي متحان بامليالد ، فوج

  ..حلظة حىت قيام الساعة  وفوج خيرج منها باملوت ، وهكذا يف كلِّ
               

       ] ٣٨: البقرة [   

               

               

       ] ١٢٤  – ١٢٣: طـه [   

ه يف عاملنا هذا ، هو جسم البشري الذي نرا نصل إىل أنَّ اجلسم، لِّ ما تقدم من ك.. 
وهذا ما نقرؤه يف .. األول الذي خلقه اهللا تعاىل آلدم مباشرة من تراب  هابطٌ عن اجلسم

  ..قوله تعاىل 
             

              

        ] ٦ - ١: التني [  
  عليه السالم قبل أكله من الشجرة تشري إليه اآلية الكرمية  األول آلدم فاجلسم.. 

       ..اهلابط بعد األكل من الشجرة وظهور  واجلسم

    تشري إليه اآلية الكرمية ومرياث بين آدم هلذا اجلسد اهلابط ، السوءة ، 

   .. ة اجلسمللمؤمنني وإعادة اجلسم يف اآلخرةل دون هبوط ،  إىل ماهياألو

،            تشري إليه اآلية الكرمية 
  ..ول األ منون الذين يدخلون اجلنة ، أجسامهم أفضل حتى من اجلسمفاملؤ
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آيتني يف    كصفة لكلمة    كلمة  احلكمة من ورودمن هنا نرى .. 
  ..خلق اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا من آيات كتاب اهللا تعاىل ، تصوران 

            ] ٨: السجدة [  

         ] ٢٠: املرسالت [  
  ..واحلقري  والوضيعتعين اهلابط    فكلمة .. 

              

                  

              ] الزخرف :
٥٣ - ٥١ [  

                 

                 

         ] ١٦ -١٠ :القلم [  

الذي ، ه اهلابط جسمماهية ناجتة عن ، منها نسل اإلنسان يت جعل وكون الساللة ال.. 
  تصف املاء    ، نرى كلمة هو مرياث من اجلسم اهلابط آلدم عليه السالم 

   علت منه هذه الساللةالذي ج          .. 

     :خلق اإلنسان سر احلياة يف اً تصف املاء الذي هو أصل ونراها أيض

   ..  



          ٢٧                  

ألنَّ ..    بينما يف وصف اهللا تعاىل ألصل خلق الدواب ، مل نر كلمة .. 
  ..اإلنسان  تعرض للهبوط الذي تعرض له جسمأجسادها مل ت
                 

                    
  ] ٤٥: النور [ 

هني دون ذكر لكلمة م          ..: هنا اهللا تعاىل يقول .. 

            فالدواب اليت .. 

            ،ض أجسادهيف القيمة كما  ا هلبوطمل تتعر
أكله من الشجرة اليت اه اهللا تعاىل وزوجه عن  نتيجة، آدم عليه السالم  حصل مع جسم

  ..األكل منها 
فآدم وزوجه ليسا معنيني مبسألة اخللق من ماء مهني ، كوما خلقا قبل .. لذلك .. 

  :ففي قوله تعاىل .. هذا اهلبوط 
                  ]

  ] ٢٢ - ٢٠: املرسالت 
ومل جيعال يف  ،فلم يخلقا من ماء مهني .. ني بذلك نرى أنَّ آدم وزوجه ليسا معني.. 

  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. قرارٍ مكني ، كباقي البشر 
                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [  
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،    : بعد ذلك  ألول ،ا حيث خلق اجلسم فبعد خلق اإلنسان من طني ،.. 
جعل اهللا تعاىل نسل ي آدم وزوجه عليهما السالم ، بعد ذلك ، وبعد هبوط جسم

  ..           : اإلنسان من ساللة ماء مهني
، ) وزوجه ( فقط آدم  ء املهني ، هممن تراب مباشرة دون املا واخلق نالذيف.. 

  ..عليهم السالم ، وعيسى 
                 
    ]٥٩:  آل عمران [  

فآدم عليه السالم مل .. مثل املثل : ، مبعىن    وما نراه أنَّ اهللا تعاىل يقول  ..
  ..يوضع يف رحم امرأة لتضعه بعد ساعات ، كما حصل مع عيسى عليه السالم 

بداية خلق السماوات واألرض ، كان سلطان اهللا كتاب اهللا تعاىل ، نرى أنه يف يف .. 
  ..على املاء ) عرشه ( تعاىل 
             

        ] ٧: هود [  
  ..يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ أصل كلِّ األحياء هو املاء و.. 
             

           ]٣٠:  األنبياء [  
بواسطة املاء : ، ليكون املعىن  )اً حي لنا باملاء كلَّ شيٍءعوج( : اهللا تعاىل مل يقل .. 

،          عاىل يقول اهللا ت.. أبداً .. كلُّ شيء يصبح حياً 
   وكنا قد وقفنا عند قوله تعاىل  .....األشياء احلية جعلَت من املاء مبعىن كلُّ 
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      ..  عل منهة ، كونه األصل الذي جفاملاء إذاً هو أصل خلق كلِّ داب
  ..شيٍء حي  كلُّ

  ..يف قوله تعاىل ،      :لنعد إىل العبارة .. اآلن  ..

                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [  

                  ]
  ] ٢٢ - ٢٠: املرسالت 

ورأينا  ..   تأيت بصيغة نكرة ، وتوصف بكلمة    نراه أنَّ كلمة ما  ..

 : ، جاءت مبتدئة بكلمة           : أنَّ اآلية الكرمية

   وخلف قوله تعاىل :        ... لعبارة فا   

    آدم عليه السالم  ف بداية خلق اإلنسان ، أي خلق جسمتص..  
ا كان خلقه ال ليس هابطاً ، وملَّ) قبل معصيته ( آدم عليه السالم  وملّا كان جسم.. 

آدم األول  ، فإنَّ جسم         رج عن الناموس اإلهلي خي

ندما خلق عليس من ماء مهني ، كون اهلبوط مل يكن حاصالً و ،   خلق من 

  ..وهذا ما نراه يف قوله تعاىل ..    خلق من آدم  فجسم.. آدم األول  جسم

                 ]
  ] ٥٤: الفرقان 
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   : إنما يقول .. بصيغة تشمل كلَّ البشر  )خلقكم ( : مل يقل اهللا تعاىل .. 

    .. وذلك كقوله جلَّ وعال:  

                ] احلجر
 :٢٨ [  
             ] ٧١: ص [  

لذلك مل .. آدم عليه السالم  ختص خلق جسم،        فالعبارة.. 

 ما نراه هو كلمةو ....     : بكلمة مهنينر كلمة ماء بصيغة نكرة موصوفة 

:    .. لق منه جسمفال ، إضافة إىل  ملاء هو األساس الذي خخلقه من آدم األو
محإ مسنون حالة صلصال من وما ينتج عنهما من طني ، وما يتحول عن ذلك من ،  تراب

  ..ما سنرى بإذن اهللا تعاىل ك.. صلصال كالفخار إىل مرحلة  صوالًو، 
         يف قوله تعاىل     وكلمة.. 

   ،  رابطاً وصلة : تعين..  

              ] املؤمنون :
١٠١ [   
              

      ] ١٥٩ - ١٥٨: الصافّات [   

         يف قوله تعاىل     وكلمة 

    عل التذويب والتماهي : ، تعينف..  
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         ] ٢٠ - ١٩: احلج [  

             قوله تعاىلوما نراه يف .. 

، وليس على     : يعود على كلمة    : أنَّ الضمري اهلاء يف كلمة، 

آدم عليه السالم ، إنما  ليس جسم     فالذي جعل  ..    : كلمة

كماٍء      هذا املاء جعل  ...الذي كان أساساً يف خلق جسم آدم املاء 
  ..بعد هبوط آدم وزوجه من اجلنة باقي البشر ،  و أساس خلق أجسامه، مهني 

 ))له نسباً وصهراً وهو الذي خلق بشراً من املاء فجع(( : اهللا تعاىل مل يقل .. 
   : إنما يقول جلَّ وعال .. ليكون البشر املخلوق من املاء هنا هو حمور اجلعل 

          ماً العبارةمقد ،     على كلمة

    ليكون ،   لق منه جسمحمور اجلعل آدم عليه السالم ، هو  الذي خ
  ..ذريته  الذي تخلَق منه أجسام

عليه السالم ، قبل األول ألب البشرية آدم  الذي خلق منه اجلسم   .. إذاً .. 
آدم بذرة توالد أبناء أساساً ل) وليس خلق ( هذا املاء جعل  ..كما رأينا  هبوط هذا اجلسم

، مبعىن جعلَ ماًء مهيناً  ..آدم وزوجه كقيمة خلْقية كما رأينا  ، وذلك بعد هبوط جسم
  .. البشر أجساممن خالهلا توالد اليت ت تنتج عنه البذرةيكون أساساً 

رابطاً  مهيناً ، جعل هذا املاء ماًء: مبعىن ..       : جعله هي وماهية ..
، كمين ذكري احليوان الذكري املعروف منه  يخلقأساساً آلباء باألبناء ، وصلةً تربط ا

لماء ل) انصهاراً ( ويف الوقت ذاته جعل متاهياً وذوباناً .. كمين أنثوي البويضة املعروفة و
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الذي  األبمين انصهار عرب وذلك  ،، يف جسم ولدمها ألم ملاء املهني لا  مع ألباملهني ل

هني لألب مع مين األم الذي يخلَق من املاء املهني لألم ، وذلك يف النطفة يخلق من املاء امل
  .. املولودتكوين جسم اليت هي اخللية األوىل يف  ، 

،  ]]كروموسوم )  ٢٣( احليوان الذكري املكون من  [[املين الذكري .. إذاً .. 
حسب مها املاء املهني  ليسا،  ]]كرموسوم )  ٢٣( املكونة من  [[والبويضة األنثوية 
اء الذي نتجا عن املاء املهني ، ذلك املاء املهني الذي جعل من امل، إنما التعريف القرآين 

  :وهذا ما ينطق به قوله تعاىل .. األول للبشرية  خلق اهللا تعاىل به اجلسم
                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [  
 ..علَت من املاء املهني لَ منها النسل البالساللة اليت جعفما بني املرحلة .. شري ، ج

، هناك    واملرحلة املصورة بالعبارة ،     املصورة بالعبارة القرآنية 

  ..   مرحلة وسطى هي 
  :يف هذا النص الكرمي يف سورة السجدة ، نرى املراحل التالية .. إذاً .. 
   :آدم عليه السالم  جسمخلق هو ..    األول من  ق اجلسمخل - ١

      .. ومعلوم أنَّ كلمة    تراب + املاء : تعين..  
ق من ماء ، مل يخلَ) وكذلك جسد عيسى ( آدم األول وزوجه  جسم.. فكما قلنا .. 

األول والذي هو بداية خلق  فاجلسم.. اقي البشرية مهني ، كما هو حال أجسام ب
     كما نرى يف هذه اآلية الكرمية    خلق من ، اإلنسان 

   .. ن منوهذا الطني يتكو    ة أوىلكماد :     
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   ن ، وم   ًة أوىل أيضاكماد        

             ]وليس من  ] ٥٩:  آل عمران ،
  ..كما سنرى بإذن اهللا تعاىل ، التراب املعرف بأل التعريف 

 ..ل تني مها مسألة كاملة من هنا نرى أنَّ هاتني املادما األساس األوتني ( ، كوكماد
  ..يف خلق جسم آدم عليه السالم )  متحولتني عن مادة سابقة ريغمتمايزتني 

    =٩   ،،       =٢٩  
٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢٩+  ٩  

هيناً بعد هبوط ، أصبح ماء ماألول كما رأينا  اجلسمهذا املاء الذي خلق منه  - ٢
الذي ورثه اجلسد البشري عن  األول كقيمة خلْقية كما رأينا ، وهذا املاء املهني اجلسم
وهذا ما نراه يف هذا .. هو سر احلياة املنتقل من اآلباء إىل األبناء ، األول اهلابط  اجلسم

  ..    النص الكرمي مصوراً بالعبارة 
ينتج عنها النسل ( كساللة  البشرية سر احلياة يف األجسامل احلاملء املهني هذا املا - ٣

وهذا .. خيرج منها النسل البشري اليت ساللة األساس هلذه الهو ، عرب األجيال ) البشري 
فالساللة هي جوهر املاء املهني املتوارث .. يف هذا النص الكرمي    ما تصفه كلمة 

ولذلك نرى توازناً كامالً .. ، حيث ينتج منها النسل البشري ل يف سر احلياة عرب األجيا
   ..    وبني العبارة    بني كلمة 

    =٢٦         ،،     =٢٦  
 اجتماع احليوانينتج عن : مبعىن  ... ينتج عن نطفةوالذي النسل البشري  - ٤

، تصفه يف هذا ) كروموسوم  ٢٣( مع البويضة األنثوية ) كروموسوم  ٢٣( الذكري 
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كروموسوم  ٤٦(    فالنسل يكون من خالل  ..   النص الكرمي كلمة 

.. (              ]٤:  النحل [ ..  
  ..يف مسألة كاملة    تدخل مع كلمة     ى أنَّ كلمةنرلذلك .. 

    =٢٧  ،،     =٤٩  
٤×  ١٩=  ٧٦=  ٤٩+  ٢٧  

           : يف قوله تعاىل .. إذاً .. 

       ] نرى أنَّ كلمة ،  ]  ٨ -  ٧: السجدة    تصف األساس
البشري سر احلياة عرب ما تصفه  والذي منه ورث اجلسمآدم عليه السالم ،  املتعلِّق جبسم

لذلك من ..    ، تنتج النسل    بواسطة ،     العبارة 
  ..كلمات تكون مسألة كاملة الطبيعي أن نرى هذه ال

    =٣٥  ،     =٢٦  ،    =٢٦  ،    =٢٧  
٦×  ١٩=  ١١٤=  ٢٧+  ٢٦+  ٢٦+  ٣٥  

ال يتحدث عن ،           قوله تعاىل .. إذاً .. 
إنما ..  ةالتفاسري القدمية واحلديث معظمين الذكري واألنثوي كما ذهبت جمرد خلق امل

، كون البشر ورثوا يصور خلق النسل البشري من أصلِّ سر احلياة الذي هو املاء املهني 
    وهذا يقابل يف الدواب اخللق من املاء .. اهلابط كما رأينا  ناموس اجلسم

        ] هذا ما .. لكن يف الدواب املاء ليس مهيناً كما رأينا ..  ] ٤٥: النور
  ..نراه يف التكامل بني هاذين النصني 

            ] ١١١ = ] ٤٥: النور    
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            ]١٥٥ = ] ٨: دة السج    
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٥٥+  ١١١  

ال يعين جمرد خلق الدواب من املين          فقوله تعاىل .. 
 سر احلياة واألصل الذي خلقوهو ، الذكري واألنثوي ، إنما يعين ما هو أبعد من ذلك 

        لقوله تعاىل  وكذلك األمر بالنسبة.. هذا املين منه 

   ،احلياة لة من املاء املل النسل البشري من سالعالذي يصف ج هني الذي هو سر
  ..بعد هبوط قيمته اخللْقية ، دم أبيهم آ ه البشر عن جسمالذي ورث، اهلابط  يف اجلسم

         عاىل وهذا املعىن احملمول بقوله ت.. 

         ] ىن الذي نراه ع، ال خيتلف مع امل ]  ٨ - ٧: السجدة
  : قول اهللا تعاىليف 
                  ]

  ] ٢٢ - ٢٠: املرسالت 
 فالذي جعله اهللا تعاىل يف قرارٍ مكني ، ليس املاء املهني ، إنما ما خلق من املاء املهني.. 

ومين املرأة الذي هو ) احليوانات الذكرية وليس السائل احلامل هلا ( الذي هو مين الرجل 
، يعود على املخلوق من املاء املهني ،     كلمة فالضمري اهلاء يف..  البويضة

  ) ..كروموسوم  ٤٦( أي يعود على النطفة  ..وليس على املاء املهني 
، حيث الضمري  ] ٢١: املرسالت [        هذه اآلية الكرمية ف.. 

، وليس على املاء وهو النطفة لوق من املاء املهني يعود على املخ   يف كلمة 

: املؤمنون [          املهني كما قلنا ، تتكامل مع قوله تعاىل 
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مل ترد يف كتاب اهللا    سألة كاملة تؤكِّد هذه احلقيقة ، حيث كلمة ، يف م ] ١٣
  ..نسان إالَّ يف هاتني اآليتني الكرميتني تعاىل متعلّقة خبلق اإل

          ] ١٩٤=  ] ١٣: املؤمنون  

        ] ١٢٩=  ] ٢١: املرسالت  
١٧×  ١٩=  ٣٢٣ = ١٢٩+  ١٩٤  

  :  ولننظر يف قوله تعاىل .. 
               

                

    ] ١٠ - ٥: الطارق [  
، حتمل دعوةً من       نص الكرمي اآلية األوىل يف هذا ال.. 

، وهي كما قلنا حبواسه اهللا تعاىل لإلنسان ، لينظر يف بداية خلقه اليت يستطيع النظر إليها 
    : ، وهي ذاته ما جعله اهللا تعاىل يف قرارٍ مكني) كروموسوم  ٤٦( النطفة 

     ] وهذا ما نراه يف التوازن التايل ..   ] ٢١: املرسالت ..  
        ] ١٢٩=  ] ٢١: املرسالت  

        ] ١٢٩=  ] ٥: الطارق  

تعود على    نرى فيها أنَّ كلمة ،       اآلية الكرمية .. 

اجلسم البشري  سر احلياة الذي ورثهتصور ،      وأنَّ العبارة  اإلنسان ،
) كروموسوم  ٢٣( خلق املين الذكري  منهسر الذي لذلك ااهلابط ألبيه آدم ،  عن اجلسم

لذي هو أصل خلق اأنَّ املين الذكري واألنثوي : مبعىن ..  )كروموسوم  ٢٣(  نثويواأل
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  كون هذه العبارة .. لذلك  ..لق من ماٍء دافق خاإلنسان ، هذا األصل لإلنسان ، 

    مسألة كاملة يف : مبعىن ، عن خلق اإلنسان حتمل يف سياقها إجابة كاملة
اً عن أبال عرب األجي الدافقكسر حياة هو األصل  ، املاهية اليت خلق منها اإلنسانتبيان 

  ..نراها مسألة كاملة .. لذلك .. جد وصوالً آلدم عليه السالم 
      =٣×  ١٩=  ٥٧  

،  ] ٦: الطارق [        املعىن الذي حتمله اآلية الكرمية  ..إذاً .. 
املاء الدافق الذي هو أصل من ،  املين الذكري واألنثويعرب  خلق اإلنسان اليت تصورو

 ..هذا املعىن .. رب األجداد واآلباء عدافقاً احلياة املستمرة ، واملتوارث من آدم وزوجه 
       يتوازن مع املعىن الذي رأيناه ، الذي تصوره اآلية الكرمية 

  ..ية بينهما نراه توازناً يف القيم العدد.. هذا التوازن .. 
         ] ٩٣=  ] ٢٠: املرسالت  

        ] ٩٣=  ] ٦: الطارق  

لرأينا أننا أمام ،  ]]      ،،    [[ولو أخذنا العبارتني .. 
) عيسى عليهم السالم  سم آدم وزوجه وجسمعدا ج( ة كاملة ، فخلق اإلنسان مسأل

  .. ]]     ،،   [[: كان من ماء يتصف بصفيت 

      ] ٢٦=  ] ٢٠: املرسالت  
      ] ٥٠=  ] ٦: الطارق  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٥٠+  ٢٦  
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ا تصف كينونة املاء الذي على وزن فعيل ، كو   ويف حني أنَّ كلمة .. 
ياة ، كونه سر احلخلق منه احليوان الذكري والبويضة األنثوية ، بأنه حقري وهابط 

بصيغة اسم فاعل    نرى أنَّ كلمة .. آدم اهلابط  املتوارث عرب األجيال من جسم
فكلمة  ....... ليس كينونة ذلك املاء ، إنما حركته املستمرة من جيلٍ إىل جيلتصف  ،
    نات اإلنسانخلق منه مكوما األوىل ال تصف كينونة ذلك املاء الذي تإن ،

 ..    فما يصف كينونة ذلك املاء هو كلمة .. تصف حركة تدفّقه عرب األجيال 

 امنه تصف األساس الذي جعلت منه الساللة ، اليت جعل    لذلك فالعبارة 

 رأينامن هنا ..  ] ٨: السجدة [             : النسل 
  :يف هذه اآلية الكرمية التوازن بني العبارتني التاليتني 
     =٢٦      ،،     =٢٦  

     أنَّ عبارة  نرى فيه،       قوله تعاىل .. إذاً .. 

فقه عرب الذي تنتج منه الساللة ، والذي يستمر تد    األصل حركة تصف 
  ..األبناء  اآلباء إىل أجسام منتقالً من أجسام، األجيال 
، لتصور لنا خروج        وتأيت اآلية الكرمية .. 

وما يؤكِّد ذلك هو الضمائر  ..خروج املين املخلوق من املاء الدافق وليس ، اإلنسان 
  ..املتتالية يف هذا النص الكرمي ، اليت تعود كلّها على اإلنسان 

واضح أنه        يف قوله تعاىل    الضمري املستتر بكلمة .. 
والضمري املستتر .. املين الذكري واألنثوي  وال يعود على ذات،  يعود على اإلنسان

 ، أيضاً يعود        يف قوله تعاىل    املتعلّق بكلمة 
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تج عنه املين ين، كسر حياة ) ماء مهني دافق ( على اإلنسان ، أو مما خلق منه اإلنسان 

لى ذات املين ، وال يعود ع) كروموسوم  ٢٣( واألنثوي ) كروموسوم  ٢٣( الذكري 
املنتج  سر احلياةأو ( ن حال خلق اإلنسان تبي   فجملة  ..كري واألنثوي الذ

والضمري اهلاء يف كلمة  ..بأنه خروج من بني الصلب والترائب )  الذكري واألنثويلمين ل
    يف قول تعاىل       يعود أيضاً على اإلنسان ..

يعود أيضاً         يف قوله تعاىل    والضمري اهلاء يف كلمة 
  ..على اإلنسان 

    قول تعاىل  يف   فهل يعقَل أن الضمري اهلاء يف كلمة .. 

   وهل يعقل أنَّ الضمري ! .. !!!!!!السائل احلامل للحيوان الذكري ؟يعود إىل

يعود إىل السائل         يف قوله تعاىل    اهلاء يف كلمة 
أو إىل  ىل اإلنسان ،ائر كما نرى تعود إكل الضم ! ..!!!!!!احلامل للحيوان الذكري ؟

ماء مهني دافق ( احلياة املتوارث  سر ( خلق، عرب األجيالمنه املين الذكري  الذي ي )٢٣ 
  ..، وليس السائل احلامل للحيوان الذكري ) كروموسوم  ٢٣( واألنثوي ) كروموسوم 

وليس من ) ، ر ، ج  خ( نراها بصيغة املضارع ، ومن اجلذر    وكلمة .. 
 -هي هذه و ..فاخلروج من الشيء هو االنتقال منه إىل غريه ) .. خ ، ل ، ق ( اجلذر 

متبوعة    مجيع العبارات القرآنية احلاملة لكلمة  -إضافة للعبارة قيد البحث 
  ..بكلمة من 
               

     ]٧٤:  البقرة [  
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          ] ١٠٠: النساء [  

               

               ] ٦٩: النحل [  

                

     ] ٤٣: النور [  

             

          ] ٤٨: الروم [  
                 

      ] ٢: سبأ [  

             

         ] ٢٢ - ١٩: الرمحن [  

            ] ٤: احلديد [  

  ..ينتقل من املكان الذي هو فيه إىل مكان آخر : تعين     فالعبارة  ..

، نرى أنَّ اخلروج        ويف اآلية اليت بني أيدينا .. 
أنه ليس املستمر املتدفِّق خالل األجيال أباً عن جد حىت آدم وزوجه عليهما السالم ، نرى 

  : إنما هو خروج من بينهما .. خروجاً من الصلب ، وليس خروجاً من الترائب 

     ..  وهذا يشابه قوله تعاىل..  
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     ] ٦٦: النحل [  
يستخلص : ىن عمب ..وال من الدم ، إنما من بينهما ، رث فاللنب ال خيرج ال من الف.. 

  ..من بينهما 
هي اسم صفة ، وليست اسم ذات لعضوٍ حمدد    أنَّ كلمة نرى كما .. 

   ..   ة وكذلك كلم.. بعينه 
 الكثريونالتفسري املوروث ، ويطبل ويزمر به  فيهاخلطأ التفسريي األكرب الذي وقع  ..

، واستغله أعداء ممن حيسبون أنفسهم أوصياء على كتاب اهللا تعاىل ، على الفضائيات 
الصلب هو الظهر ،  هذا اخلطأ هو القول بأنَّ، لإلساءة لكتاب اهللا تعاىل اىل عكتاب اهللا ت

أنَّ : يعين        والترائب هي الصدر ، وأنَّ قوله تعاىل 
املين الذكري خيرج من ظهر اإلنسان ، أو خيرج مما بني الظهر والصدر ، وأنَّ املين األنثوي 

أنَّ احليوان املنوي الذكري خيرج يف الوقت الذي ثبت به علمياً .. خيرج من صدر املرأة 
هذا  جهلهموالطامة الكربى أنهم يستشهدون على  .. من اخلصيتني وليس من الظهر

  ..ظلماً وعدواناً  تنسب للرسول ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، بأحاديث 
(( (ذهب إىل أنَّ اخلصيتني واملبيض حاول تربير ذلك ، فوهناك من املعاصرين من .. 

نتة والبويضة األنثوية حيث تقد هبطا من منطقة هي بني العمود ))) ج احليوانات الذكري ،
: مبعىن .. واألضالع ، وذلك يف مرحلة تكون اجلنني يف بطن أمه ) على جانبيه ( الفقري 

ود ما بني العممنطقة احلدبة التناسلية يف ، أصلهما من  لألمواملبيض لألب ، أنَّ اخلصيتني 
أنَّ : مبعىن ..  اً يف بطن أمهكلّ منهما جنيناألبوان الفقري والصدر ، حينما كان هذان 

أصل كلٍّ من اخلصية واملبيض ، يف النشأة اجلنينية لألبوين ، تكون يف ظهري األبوين ما 
 اجرفاخلصية .. إىل مكاا املعلوم منهما بني العمود الفقري واألضالع ، مثّ اجر كلٌّ 
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.. وكلّ ذلك يف مرحلة اجلنني لألبوين .. إىل كيس الصفن ، واملبيض إىل حوض املرأة 

ن ميف حياة اإلنسان بعد وضعه ، تبقى تغذية اخلصية واملبيض  -كما قالوا  -ومع ذلك 
  ..ا قاله بعض املعاصرين خمتصر ملهذا ملخص .. يف احلالة اجلنينية حيث أصلهما 

الناتج عن خطأ تفسريي وعدم الوقوف على حقيقة الدالالت هذا التربير .. لكن .. 
أنَّ املين الذكري للرجل ، علمية احملمولة بصياغة العبارات القرآنية ، ال تسعفه حقيقة 

فكون .. من اخلصيتني ، وكذلك البويضة من املبيض ) حني خروجه ( البالغ خيرج 
يف تربير ما  هميسعفمن مكان آخر ، ال )  يف احلالة اجلنينية( اخلصيتني واملبيض قد هاجرا 

أثناء خروج املن الذكري واألنثوي منهما ، ) اخلصيتني واملبيض ( ألنهما .. يذهبون إليه 
  ..ال يكونان ما بني العمود الفقري والصدر 

     بناء على مذهبهم التفسريي القائل بأنَّ املعين بقوله تعاىل .. 

   ، هو املين الذكري واألنثوي ، فإنَّ املين الذكري واألنثوي حني خروجه
خيرج من اخلصيتني واملبيض ، وليس مما بني العمود الفقري واألضالع ، فدالالت كلمة 

    فيما يذهبون إليه أبداً ال تسعفهم..  

ات ورودها يف كتاب اهللا تعاىل إىل مجيع مر بالنظر( رأينا    هذه الكلمة  .. 
،  منهلمكان الذي يغادر ل،  تصف مغادرة املعين باخلروجكيف أنها ) متبوعة بكلمة من 

الذي أو أصل جميئه إىل هذا املكان ، وال تصف أصل خلقه من هذا املكان حني خروجه 
من اخلصيتني واملبيض ) خروجه أثناء ( واملين الذكري واألنثوي خيرج  ..يتم منه اخلروج 

هو ) املكان األخري الذي تركه وغادره ( أنَّ خروجه : ، مبعىن ، مبعىن يظهر ويغادر منهما 
وال عالقة لذلك باملكان الذي هاجرت منه اخلصيتان واملبيض ، ..  واملبيض نياخلصيتمن 

ق من بني خل( : ومل يقل        : فاهللا تعاىل يقول 
  .. )الصلب والترائب 



          ٤٣                  

، ال بد من العودة إىل مشتقّات    للوقوف على حقيقة معىن كلمة .. 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ص ، ل ، ب ( اجلذر 
ه وتثبيت ع اإلنسانوض :يف كتاب اهللا تعاىل ) صلَب ( الفعل الثالثي  دالالتمن .. 
من  اخلروج :أي .. أداة ثابتة حىت ينتقلَ إىل احلياة اُألخرى من على هذه األداة على 

ال يستطيع االنفكاك على أداة ثابتة  التثبيتن خاللِ م، احلياة الدنيا إىل احلياة اُألخرى 
  ..نها ع

احليـاة  هو األداةُ الثابتةُ اليت خيرج من خاللها املصلوب إىل :  فالصليب.. من هنا .. 
) ص ، ل ، ب ( ويف هذا اإلطارِ من املعىن تفهم دالالت مشتقّات اجلذر .. ...األخرى 

  : قوله تعاىليف 
               

      ] ١٥٧: النساء [   

             

            ] ٤١: يوسف [    

تعين املوت على الصليب دون تأثريٍ ) صلَب ( ويف حني أنَّ دالالت الفعل الثالثي .. 
أنَّ الصليب كان البدايةَ للخروجِ من الدنيا ، فمن على الصليب يبدأُ : خارجي ، مبعىن 

.. املصلوب خروجه من الدنيا حنو اآلخرة ، ال قبل ذلك ، دون أي مؤثِّرٍ خارجي مفتعل 
، تعين ابتداَء مقدمات اخلروج ) صلَّب ( ي يف الوقت ذاته ، نرى أنَّ دالالت الفعل الرباع

من الدنيا قبل الوضعِ على الصليب من خالل التعذيب وفعل مقدمات القتل ، مثَّ يأيت 
الصليب ليكونَ النهايةَ للمصلوب ، حيث خيرج املصلوب من الدنيا من خاللِ هذا 

.. إضافةً لوضعه على الصليب الصليب نتيجةَ أفعال التعذيب اليت تعرض هلا قبل الصلب ، 
  :يقولُ تعاىل واصفاً قولَ فرعون للسحرة 



          ٤٤                  

            ] األعراف :
١٢٤ [    

دي تعين الوضع على الصليب بعد قطع األي    :فالكلمة القرآنية .. 
هو بسبب قطعِ األيدي  –يف هذه احلالة  –واألرجل من خالف ، فاملوت على الصليب 

واآليتان الكرميتان .. واألرجل من خالف ومن مثّ بسببِ الترك على الصليب حىت املوت 
  :التاليتان تؤكِّدان هذه احلقيقة 

               

           

      ] ٧١: طه [    

               

          ] ٤٩: الشعراء [      

     نرى العبارة القرآنية، يف سورة طه )  ٧١( ويف اآلية .. 

  وذلك بورود كلمة     وال ميكن لكلمة )على ( وليس كلمة ،     أن
، ويف هذا دليلٌ على أنَّ الصلب ال يعين جمرد الوضع على  )على ( تكون مبعىن كلمة 

     إنما يعين املوت من على الصليب ، فالعبارة القرآنية، الصليب 

  ًتعين املوت صلبا     م حماطني يف جذوعوذلك من خالل كو

  ..      النخل

  :يف قوله تعاىل     ويف ذات السياق نفهم كلمةَ.. 



          ٤٥                  

              

              

            ] ٣٣: املائدة [    

معىن كون الصليبِ بدايةَ ) صلَب ( وهكذا ففي حني  حتمل دالالت الفعل الثالثي .. 
حتمل معـىن  ) صلَّب ( خروجِ املصلوب إىل احلياة اآلخرة ، فإنَّ دالالت الفعل الرباعي 

كون الصليبِ ايةَ خروجِ املصلوب إىل احلياة اآلخرة ، ألنَّ مقدمات موت املصـلوب  
  ..خالل التعذيب وفعل كلِّ ما يودي إىل املوت قبل الوضع على الصليب  كانت من

دد يف جسم كان حموليست اسم ذات مل، اسم صفة    ا كانت كلمة وملَّ.. 
( واستقراء من دالالت اجلذر ..  ومن خالل ربطها بالسياق القرآين احمليط ا ..اإلنسان 

للصـفات   اخلطّ الثابت احلامـل : تعين  هاأن نرى ..تعاىل  يف كتاب اهللا) ص ، ل ، ب 
عليه السالم إىل األجداد إىل اآلباء إىل األبناء ، والذي من خالله خيـرج   املتوارثة من آدم

إىل عامل الدنيا ، الذي هو العامل  ) كما رأينا سر احلياة الدافق عرب األجيال عرب(  اإلنسانُ
  ..ة ما قبل خروج اإلنسان إىل الدنيا اآلخر بالنسبة ملرحل

            :يف قوله تعاىل .. إذاً .. 

               

         ] ١٠ - ٥: الطارق [  
تصف خروج ،         :نرى أنَّ اآليةَ الكرميةَ .. 

من ،  ، وذلك )املاء الدافق كسر للحياة يخلَق منه املين الذكري واألنثوي أو ( اإلنسان 
عليه السالم  ، واملمتد من آدم    : هوللصفات الوراثية الذي  اخلطِّ الثابت بني

اليت حيملُها اإلنسان خارج ، إليه ، وبني الصفات املختلفة املكتسبة والطفرات الطارئة 



          ٤٦                  

الذي خرج إىل الدنيا من خالله ، وبالتايل توصف هذه الصفات     : حمورِ

، أي بالضعف والتفتت وعدم الثبات ،    بـ فرات الطارئة كتسبة والطامل
وذلك مقارنةً مع الصفات اليت حيملها اإلنسانُ من حمور الصلْبِ الذي خرج من خالله إىل 

ودالالت هذا اجلذر ، ) ت ، ر ، ب ( هي من اجلذر    فكلمة  ..الدنيا 
  ..والضعف والتفتت واللني النعومة :  اهللا تعاىلكما سنرى بإذن  تعين

فالصلْب هو اخلطُّ الثابت املمتد من آدم عليه السالم إىل اإلنسان ، حيثُ .. وهكذا .. 
 أُخرى اإلنسان خيرج ه إىل حياةأداةٌ ثابتةٌ ) احلياة الدنيا ( من خالل متاماً كما أنَّ الصليب ،

ها املصلوبمن خالل اُألخرى  خيرج عليه من احلياة الدنيا إىل احلياة..  
وملا كان لكلِّ إنسان صلْبه الذي خيرج منه أوالده إىل الدنيا ، فإنَّ ملختلف البشرِ .. 

  .. أصالبهم اليت تلتقي مجيعها عند آدم عليه السالم ، واليت خيرج منها أوالدهم 

         

          

             

             ]
    ] ٢٣: النساء 

املين روج يعين خ       اجلزم بأنَّ قوله تعاىل .. إذاً .. 
بني الظهر والصدر ، هو جهلٌ بدالالت كتاب اهللا تعاىل ،  من) كروموسوم  ٢٣( 

وبالتايل هو إساءة لكتاب اهللا تعاىل ، سواء كان ذلك عن قصد ، أو عن  ..وبثوابت العلم 



          ٤٧                  
كما اسم اهللا تعاىل بوسواء كان من جيزم بذلك معترباً نفسه ناطقاً رمسياً  ..غري قصد 

  ..، أم قادحاً يف كتاب اهللا تعاىل م يتوهم بعضه

وليس هلذا اجلذر يف كتاب اهللا  ،) د ، ف ، ق ( هي من اجلذر    وكلمة .. 
عرب األجيال إىل  ونراها اسم فاعل ، فالدفق مستمر ،أي مشتق ، إالَّ هذه الكلمة تعاىل 

كري واالنثوي ، مستمر يف تواصله ملين الذاالذي يخلق منه املهني فاملاء  .....قيام الساعة 
  ..جيال إىل قيام الساعة عرب األكسرٍ للحياة ) دفقه ( 

 تصور خلق اجلسم، ماء مهني ودافق  يف كتاب اهللا تعاىل ، عبارت اخللق من.. إذاً .. 
اهلابط آلدم وزوجه بعد أكلهما من  اجلسم املتوارث مناحلياة  من سر، البشري اهلابط 

    وعبارة اخللق من املاء .. ا كل منهاىل عن األعيت امها اهللا تالشجرة ال

    ة  تصف كما رأينا خلق اجلسمل آلدم قبل هبوطة كقيمة خلْقياألو ..
  ..يف معيارة معجزة إحدى الكُبر ولذلك نرى يف كتاب اهللا تعاىل تكامل هذه العبارات 

          ] ١٣٤ = ] ٥٤: الفرقان   

             ] ١٥٥ = ] ٨: السجدة    

          ] ٩٣ = ] ٢٠: املرسالت       

         ] ٩٣ = ] ٦: الطارق  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٩٣+  ٩٣+  ١٥٥+  ١٣٤  
وصلنا إىل نتيجة ، أنَّ املاء املهني والدافق املعين يف كتاب اهللا .. من كلِّ ما سبق .. 
عن جد ، من سر التكاثر الذي جعله اهللا تعاىل ما ينتقل عرب أجساد البشر أباً ، هو تعاىل 



          ٤٨                  
جسم الذي هو اللبنة األوىل يف خلق ذلك املين الذكري واألنثوي ، ق منه املين أصالً يخلَ
  ..اإلنسان 

  ..نثوي ذُكر يف كتاب اهللا تعاىل يف اآليات التالية املين الذكري واأل.. 

            ]٥٩ - ٥٨: الواقعة [  
            ]٤٦ - ٤٥: النجم [  
                

       ]٣٨ - ٦٣:  القيامة [  
هي  ]]    ،،     ،،     ،،   [[وهذه الكلمات .. 

.. ودالالت هذا اجلذر تدور يف إطار مجع الرغبة وطلبها ) .. م ، ن ، ي ( من اجلذر 
  .. واألهواء اليت تطلبها الذات وتريدهاالذاتية  الرغباتهي  فاألماين

             ]٧٨: البقرة [  
                 

        ]١١١:  البقرة [  

             ] ١٤: احلديد [  

           ] ١٢٣: النساء [  

 ..رغبه لذاته وأراده وطلبه ، ى الشيء ومتن..  



          ٤٩                  

               

              

     ] ٩٥ - ٩٤: البقرة [  
               ] ٣٢: النساء [  
                
.......    ] ٥٢: احلج [  

 ..يطلبهلرييده و به بأمرٍرغَّ،  اآلخرى ومن ..  

        

              

            ] ١٢٠ - ١١٩: النساء [  
تكون من خالل اجلمع برغبة بني الذكر ، النشأة األوىل لإلنسان من هنا نرى أنَّ .. 

وفور .. واألنثى ، حيث املين الذكري واإلنثوي يجمعان ذه الرغبة ، فتتكون النطفة 
  ..دد جنس املولود ، ذكراً كان أم أنثى ، وهذا ما نقرؤه يف قوله تعاىل اجتماعهما يتح

               

   ] ٤٧ - ٤٥: النجم [  
ما تتكون جبمع رغبيت من نطفة حين: تعين       فاآلية الكرمية .. 

مع  )كروموسوم  ٢٣(  أي باجتماع احليوان الذكري ..    نثى الذكر واأل
وحني ذلك تبدأ النشأة األوىل ، وفور تكوين هذه ..  )كروموسوم  ٢٣(  البويضة األنثوية



          ٥٠                  
جنس املولود  دحديت ،كروموسوم )  ٤٦( لتصبح النطفة من عنصريها الذكري واألنثوي 

  ..األنثوية فالنطفة كما نرى هي اجتماع احليوان الذكري مع البويضة  ..
وهذا املين الذي مينيه اإلنسان عرب طبيعته اجلنسية ، هو من خلق اهللا تعاىل ، وهو .. 

يريد اهللا تعاىل منا أن تكون  هذه النشأة األوىل ،.. وىل اليت يعلمها اإلنسان بداية النشأة األ
    ..اآلخرة  للنشأةتذكرة 

              

               

        ] ٦٢ - ٥٨: الواقعة [  
  ..يف قوله تعاىل  ين للمين ، وللنطفة ، يتجلّى معناهذا املعىن القرآ ..

                

              

       ]٤٠ - ٣٦:  القيامة [  
، وهي      يجمع برغبة) وأنثوي ذكري ( فالنطفة تتكون من مين .. 

وكنا قد رأينا أنَّ ..          :بداية النشأة األوىل لإلنسان 
 ٤٦( يكون ببداية اخللق الذي هو تكوين النطفة جنس اجلنني بالذكورة واألنوثة حتديد 

 ٢٣( مع البويضة ) كروموسوم  ٢٣(  الذكري من اجتماع احليوان) كروموسوم 
النجم [              ) :كروموسوم 

 :٤٦ - ٤٥ [ ..  



          ٥١                  

،       : نرى أنه بعد تكوين النطفة .. يف سورة القيامة هنا .. 

   : هناك مرحلة هي  .. بعد ذلك.. حيث يتحدد جنس املولود ببداية اخللق 

   هي مرحلة ، وبعد ذلك هناك :      .. تتمايز .. بعد ذلك

      : نني األنثىاألعضاء اجلنسية ما بني اجلنني الذكر واجل
   ..عنه بكلمة الكرمي ر القرآن وهذا عب    .. بينما عند حتديد جنس

        املولود نرى أنَّ التعبري جاء بصيغة اخللق 

    ..  

            ة الكرميةيف اآليسابقاً ويف حني رأينا .. 

  ..   تتكامل مع كلمة    أنَّ كلمة  ، ] ٨: السجدة [ 

     =٢٧  ،،     =٤٩  
٤×  ١٩=  ٧٦=  ٤٩+  ٢٧  

،  ] ٣٧:  القيامة[           يف العبارة القرآنية أيضاً نرى .. 

  ..    تتكامل مع العبارة القرآنية    أنَّ كلمة 
    =٤٩ ،،       =٢٧  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٢٧+  ٤٩  
  ..التوازن التايل  نرى وبالتايل

    =٢٧    ،،       =٢٧  



          ٥٢                  

له اهللا تعاىل ع، ج     :خالل ، الذي يكون من    : فالنسل .. 

   : يف قوله تعاىل  نراهوهذا هو ما ..      : من،     : من

         ]حيث املاء املهني ليس السائل احلامل  .. ] ٨: لسجدة ا
اهلابط ، والذي  املتوارث من اجلسمللمين كما اعتقدوا ، وليس املين ، إنما هو سر احلياة 

، الذي يبدأ بالنطفة ، اليت هي اجتماع املين  لمنه جعلت الساللة ، اليت منها جعل النس
  ..الذكري واألنثوي 

بق إالَّ س، مل يالنطفة ب املتعلِّقأنَّ خلْق اإلنسان كتاب اهللا تعاىل  يفنرى .. لذلك  ..
اليت هي    ـ تبدأ ب) موسوم كرو ٤٦( مبرحلة التراب والطني ، فبداية اإلنسان 

 ٢٣( مع مين املرأة الذي هو البويضة ) كروموسوم  ٢٣( ماع مين الرجل اجت
 يتعلَّقوصف اخللق من تراب ومن طني املعلوم أنَّ  ومن ..    : ) كروموسوم 

،    وهذه النصوص القرآنية احلاملة لكلمة  .....آدم أيب البشرية جسم خبلق 
  ..مرة يف كتاب اهللا تعاىل )  ١٢( حيث ترد 

             ]٤:  النحل [  
             ]٣٧:  الكهف [  

                ]٥:  احلج [  
                

     .......    ]١٤ - ١٢:  املؤمنون [  

                ]١١:  فاطر [  



          ٥٣                  

                ]٧٧:  يس [   
                ]٦٧:  غافر [  

             ]٤٦ - ٤٥:  النجم [  

              ]٣٧ - ٣٦:  القيامة [  
            ]٢:  اإلنسان [  
              ]١٩ - ١٨:  عبس [  

النطفة من  صفت،  ] ٢:  اإلنسان[       :ت العبارة القرآنية ملّا كانو.. 
وهي الصيغة الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل  ، نثويواألللمين الذكري  اًزاوية كوا اختالط

  .. مسألة كاملة فإننا نراها ..املصورة لذلك 
     =٥×  ١٩=  ٩٥  

من  عند صيغ اخللق ،عند مراحل ما قبل خلق النطفة فقط نقف ويف هذا البحث ،  ..
 اهللا تعاىل بالفخار هيشبهومن صلصال   مسنون إمحمن  صلصالومن  ، طني، ومن تراب 

 دم عليهآ جسم( ول البشري األ لَّ هذه الصيغ تتعلَّق خبلق اجلسملنرى كيف أنَّ ك.. 
  ..البشري لذلك  وبعد ذلك وراثة اجلسم، ) السالم 
ك واللني وعدم الضعف والتفكّوالنعومة : تعين ) ت ، ر ، ب ( مشتقّات اجلذر .. 

،    تقابل كلمة    وكنا قد رأينا كيف أنَّ كلمة .. التماسك 
خط الصفة الوراثي اآليت عن مام أ، لتعين احلاالت الطارئة من الطفرات الضعيفة واملفكَّكة 

  ..طريق الصلب من آدم عليه السالم إىل اإلنسان 



          ٥٤                  

               

    ] ٧ - ٥: الطارق [  
يف  انراه، ، وعدم الثبات تماسك وعدم ال، والنعومة ، والتفكّك ، صفة الضعف و.. 
  ..يف قوله تعاىل    كلمة 

             

              

              

     ]٢٦٤:  البقرة [  
  ..وله تعاىل يف ق   : فقر شديد ، نراها يف كلمة كوهذه الصفة من الضعف 

                 

             ] ١٦ - ١١: البلد [   

  ..يف قوله تعاىل    نراها يف كلمة  ، ني وعدم القساوةوصفة النعومة والل.. 

             ]٣٢ - ٣١: النبأ [    

  ..يف قوله تعاىل  ]]     ،،   [[ونراها أيضاً يف كلميت .. 

               ]
  ] ٥٣ - ٥٢:  ص

             ]٣٧ - ٣٥: الواقعة [   



          ٥٥                  

حمددة بعينها ، كما يتخيل الكثريون رد اسم ذات ملواد ليست جم   فكلمة .. 
تسمى ، كة وغري املترابطة والناعمة ال شك أنَّ املواد الناعمة على وجهة األرض ، املفكّ.. 
    .. كلمة .. لكن     تصف جانب التفكّك والنعومة وعدم التماسك

ليس من .. لذلك  ..املوجودة فوق سطح األرض املوصوفة واللني والضعف يف املواد 
املصادفة أن ترد يف كتاب اهللا تعاىل مرة واحدة ، لتصف هذه املواد املفكّكة الناعمة غري 

  ..املتماسكة على وجه األرض 

                 

          ]٥٩:  النحل [  

مبعىن  ..   ال ترد هذه الكلمة إالَّ نكرة  يف وصف خلق اإلنسان ،.. لكن .. 
( هذا ال يعين أننا نقول بأنَّ جسم آدم عليه السالم و.. من ضعف ولني وعدم متاسك : 

أنَّ .. ما نعنيه .. أبداً .. ال يدخل فيه عنصر التراب املعروف ) عده البشري من ب واجلسم
تتصف باللني والنعومة واملواد اليت دخلت يف تركيب جسمه هي من مواد األرض ، 

ه ، حيث هناك املاء كما نعلم ، والذي جعلت من تركيبة جسموالتفكّك ، وهي جزء 
  ..منه احلياة 

من تراب ، وعيسى عليهما السالم وزوجه م هللا تعاىل خلق آدأنَّ ا وكنا قد بينا.. 
كوم ورثوا هذا ، هم أجساممباشرة ، وليس كباقي البشر الذين تدخل عناصر التراب يف 

  ..األول ، فيدخل التراب يف أجسامهم من خالل غذائهم  عن اجلسم

                 
    ]٥٩:  آل عمران [  



          ٥٦                  
مباشرة من تراب ، بينما باقي البشر  خلقواالسالم  وعيسى عليهموزوجه آدم .. 
من تراب من خالل ساللة من ماء مهني ، لتدخل عناصر التراب يف أجسامهم من خلقوا 

  ..خالل غذائهم 
نية اليت يبين اهللا تعاىل فيها أنه خلق البشر من تراب ، لذلك نرى أنَّ النصوص القرآ.. 

ين خلق جسد آدم عليه السالم كأب للبشرية ، ومن مثَّ وراثة البشر لناموس اخللق هذا ، عت
من خالل ، ليكون تعلّقهم باخللق من تراب  ،من خالل ساللة من ماء مهني كما رأينا 

  ..لذي هو يف النهاية من مكونات تراب األرض األول ، وعرب طعامهم ا وراثتهم للجسم

               

       ]٣٧:  الكهف [   

                

              ]٥:  احلج [  
              ]٢٠:  الروم [  
                ]١١:  فاطر [  
                ]٦٧:  غافر [  

ول األ لعبارات القرآنية املصورة جلوهر خلق اجلسمويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ ا.. 
  ..هي مسألة كاملة ذلك ، حيث ورث اجلسم البشري ، من تراب 

           ] ١٤١ = ] ٥٩: آل عمران  

        ] ٨٢ = ] ٣٧: الكهف  

         ] ١٠٧ = ] ٥: احلج   



          ٥٧                  

           ] ١٢٧ = ] ٢٠: الروم  

         ] ١٠٣ = ] ١١: فاطر  

          ] ١٢٤ = ] ٦٧: غافر  

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤= ١٢٤+  ١٠٣+  ١٢٧+  ١٠٧+  ٨٢+  ١٤١  
س من الطني من طني ولي ..يراً باخللق من طني أُخرى نرى تصو قرآنية ويف نصوص.. 

كان من تراب وليس من التراب ، ومبا أنَّ  -كما رأينا  -األول  ، فبما أنَّ خلق اجلسم
من املاء ) كباقي الكائنات احلية ( الطني هو مزج التراب مع املاء ، وآدم عليه السالم خلق 

ول ومن بعده مرياث هذا الناموس ألبنائه األ أنَّ القرآن الكرمي يصف خلق اجلسم، نرى 
 ]]    ، ،   [[ فالوصف جاء بكلمة) .. طني = تراب + املاء ( بالصفة 

  ) ..الطني ( وليس بكلمة 

          .......    ] ٢: األنعام [  

              ] ١٢: األعراف [  

            ] ٦١: اإلسراء [  

           ] ١٢: املؤمنون [  

               ] ٧: السجدة [  

         ] ١١: الصافّات [  
              ] ٧١: ص [  

               ] ٧٦: ص [  



          ٥٨                  
ما  ذاتكوا ليست من  ،رسلت عذاباً من اهللا تعاىل حتى احلجارة املسومة اليت أُ.. 

  ..   مزج التراب واملاء ، نراها وصفت بكلمة نراه حبواسنا من 

               

      ] ٣٤ - ٣٢: الذاريات [  

، مبعىن التراب    أوقد عليه هامان ليجعل صرحاً لفرعون ، هو  ما.. لكن .. 
  .. ممزوجاً باملاء ، املعروف  ذاته

              

             

    ] ٣٨: القصص [   

فة بأل التعريف ، نراها أيضاً يف الطني الذي كان يستخدمه املعروهذه الصيغة .. 
  ..عيسى عليه السالم يف خلقه بإذن اهللا تعاىل للطري 

               

              ] ٤٩: آل عمران [   

                 ] املائدة
 :١١٠ [  

لذلك .. ممزوجاً باملاء  ذاتهب فما كان يستخدمه عيسى عليه السالم هو هذا الترا.. 
  ..معرفة بأل التعريف     نرى ورود كلمة 



          ٥٩                  
أبيهم  وس خلق جسمذريته كمرياث لنام جسم آدم األول ومن بعده أجسام.. إذاً .. 

        عرب ساللة يتوارثوا ، خلق من املاء كما رأينا 

         ] وهذا املاء عندما ميتزج بتراب ..  ] ٥٤: الفرقان ،
يكون طيناً ، ولذلك رأينا نصوصاً قرآنية تصور اخللق من تراب ، ونصوصاً قرآنية تصور 

،    وكلمة    وكنا قد رأينا التكامل بني كلمة  ..اخللق من طني 
  ..كما رأينا ) آدم  جسم( األول  تني يف خلق اجلسمتني األساسيادكوما امل

    =٩      ،،    =٢٩  
٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢٩+  ٩  

لق ية اليت تلقي الضوء على جوهر اخلويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ العبارات القرآن.. 
  ..مسألة كاملة من طني ، هي 

          ] ١٣٠ = ] ٢: األنعام  

        ] ١٠١ = ] ١٢: األعراف    

          ] ١٦١ = ] ٦١: اإلسراء     

            ] ١٧٧ = ] ١٢: املؤمنون  

          ] ١٣٤ = ] ٧: السجدة  

          ] ١٣٣ = ] ١١: الصافات  

          ] ١٢٧ = ] ٧١: ص   

        ] ١٠١ = ] ٧٦ :ص    



          ٦٠                  
١٠٦٤ = ١٠١+  ١٢٧+  ١٣٣+  ١٣٤+  ١٧٧+  ١٦١+  ١٠١+  ١٣٠  =

٥٦×  ١٩  
ذه ورة ، يصف مسألة مميزة هي الوحيدة املذك    وكون اخللق من .. 

لق من طني ، نرى أنَّ العبارة ، وتصور تفصيالً يف هذا اخلاحليثية يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..، وحدها مسألة كاملة  لذلكة القرآنية احلامل

           ] ٧×  ١٩=  ١٣٣ = ] ١١: الصافات  
لق منهما ختني اللتني اآليات الكرمية اليت وقفنا عندها تتناول املاد.. اآلن حىت .. 
لكن هذه .. ناً عهما مع بعضهما طيمجج األول ، ومها املاء ، وتراب ، حيث ينت اجلسم

،    ر عنها القرآن الكرمي بكلمة تراب ، واليت عب+ املاء : املادة املركَّبة من 

احلامل الننت باتجاه ،     ممنهجٍ سريعٍ إىل حتولٍ -يف عملية اخللق  -  تعرضت

تؤخذ مادة اخللق :  مبعىن ..يف بداية تكون الصلصال ، وذلك    املختلفة للرائحة 
  .. قبل اكتمال حتولهحيث يكون نتناً ،  ملرحلة من استعجال حالة الصلصالايف هذه 
قبل أوان  وتكون، منتنة تكون جزءاً من مرحلة الصلصال تغير سريعة  حالةهناك .. 

حيث يكون الصلصال يف بداية حتوله وقبل اكتمال هذا التحول ..  حتولهاكتمال مرحلة 
مبعىن  ..       : القرآن الكرمي بالعبارةيصفها  احلالةهذه .. اً نتن

 :والتغير التحول  بنهج احملكوم،     : من حالة الننت،     : يخلق من :

   ..  
من محإ من مرحلة مستقلّة  خلقاًنصوصاً تبين لنا لذلك ال نرى يف كتاب اهللا تعاىل .. 
نراها تصور احلمإ املسنون ، فجميع النصوص احلاملة للخلق من محإ مسنون ..  مسنون



          ٦١                  

يف سياقها إالَّ متعلّقة     فلم ترد العبارة .. الصلصال  يتحول منهاكحالة 

  ..       : وذلك بالصيغة ..   بكلمة 
 قبل اكتمال حتوله يف بداية تكون مرحلة الصلصال ، هذه احلالة السريعة من التحول .. 

   : لعبارة القرآنيةاتصورها حيث تؤخذ مادة الصلصال قبل أوان اكتمال حتوهلا ، ، 

      ] لشيء قبل أوانه هي طلب ا.. فالعجلة  .. ] ٣٣: األنبياء ..
من هناك مرحلة  .. مبعىن... وهذه العجلة ، هي يف مرحلة الصلصال قبل أوان اكتماله 

من : التغير السريع املننت من الصلصال قبل اكتمال حتوله ، مبعىن من حالة تكون اخللق 
 ، وذلك يف طريق حتول هذا الصلصال إىل     طلب حالته قبل اكتماهلا 

  ..    حالته 

:  أنَّ اهللا تعاىل مل يقل، نرى         : ويف العبارة القرآنية.. 
خلق اإلنسان يف ( : أو  )خلق اإلنسان على عجل ( : ، أو  )خلق اإلنسان عجوالً ( 

يف فاخللق املعين ..         :هللا تعاىل يقول ا ..أبداً . . )عجل 

من كما رأينا تؤخذ     ر سريع حالة تغي    : هو هذه العبارة القرآنية
  .. حتولهاكتمال الصلصال قبل أوان 

ال نرى يف كتاب اهللا تعاىل نصاً يصور مرحلةً مستقلّةً من اخللق من .. وكما قلنا .. 
، كما هو احلال يف اخللق من املاء ، ومن تراب ، ومن طني ، ومن وحده ن محإ مسنو

النصوص القرآنية اليت تصف اخللق من محإ مسنون تتعلَّق جميع ف ..صلصال كالفخار 
  ..      بالصلصال 



          ٦٢                  
اليت يتم فيها اخللق هذه احلالة قرآنية تصور  ثالثة نصوصيف كتاب اهللا تعاىل نرى .. 

الصلصال  حتولقبل أوان اكتمال ؤخذ املادة من حالة الصلصال املنتنة تمن عجل ، حيث 
سواء لكلمة ، النكرة صيغة  ورود ونرى يف هذه النصوص ..كالفخار وصوالً حلالته 

على غرار ورود كلميت تراب وطني بصيغة ، وذلك مسنون  إأم للعبارة مح، صلصال 
   ونرى أنَّ هذه النصوص تتكامل مع العبارة القرآنية  ..ما رأينا النكرة ك

    ..  

            ] ٢١٧ = ] ٢٦: احلجر  

            ] ٢٠٠ = ] ٢٧: احلجر  

              ]٣٣: احلجر [ 
= ٢٩٩  

        ] ١٠١ = ] ٣٣: األنبياء  

٤٣×  ١٩=  ٨١٧=  ١٠١+  ٢٩٩+  ٢٠٠+  ٢١٧  
ترد مستقلّة يف كتاب اهللا ) بعد اكتماله ( لق من صلصال وما نراه أنَّ مرحلة اخل.. 
 ..تراب ومن طني ومن محأ مسنون  شأا شأن اخللق من، ونراها ترد بصيغة النكرة تعاىل 
بعد ( مرحلة اخللق من صلصال و.. . نراه بصيغة املعرفة   املشبه به .. لكن 

 ..، كمسألة كاملة كتاب اهللا تعاىل ترد مرة واحدة يف ) اكتمال حتوله 

         ] ٩×  ١٩=  ١٧١ = ] ١٤: الرمحن   
ل جعواخللق من .. واخللق من طني .. واخللق من تراب .. اخللق من املاء .. إذاً .. 

صلصال واخللق من وله ، املادة من حالة الصلصال املنتنة قبل أوان اكتمال حت هتؤخذ في



          ٦٣                  
نا اليت وتصوير حلقيقة أجسام.. األول  كلُّ ذلك تصوير ملراحل خلق اجلسم..  كالفخار

  ..ورثت هذا الناموس من خالل ساللة وراثية كما بينا 
فاهللا تعاىل .. األول ألبينا آدم  رآنية هي غيب بالنسبة خللق اجلسمهذه احلقائق الق.. 
  ..يقول 
             

     ] ٥١: الكهف [   
علمنا هذه املراحل ، ) القرآن الكرمي ( من خالل كتاب اهللا تعاىل املقروء .. لكن .. 

الكون الذي ( اب اهللا تعاىل املنشور ومن خالل كت.. آدم عليه السالم  من خلق جسم
 ولو نظرنا إىل جسم.. عكس احلياة  فاملوت.. نرى إشارة إىل هذه املراحل ) نعيش فيه 

  ..األول متاماً  خه عكس مراحل خلق اجلسملرأينا أنه يسري يف تفس ، من ميوت بيننا
بعد املوت ، الذي هو أول مرحلة  )خروجاً ائياً (  فخروج النفس من اجلسم.. 

  ..، والذي هو آخر مرحلة يف اخللق بعد اكتمال خلقه  سمالنفس يف اجل سكنقابل ي
  ..    يقابل مرحلة ..  وتصلّب اجلسم.. 
يقابل .. منه الكريهة وائح روخروج ال لجسملنتان إمن ، مباشرة ذلك ما يتبعه و.. 
  ..       مرحلة
يقابل .. ) تراب + املاء ( ومها كما رأينا ، إىل عنصريه األساسيني  موحتلّل اجلس.. 
  ..    اخللق مرحلة 

  وهذا ما يقابل اخللق .. ويبقى تراب األرض فيها ، املاء  يتبخر.. يف النهاية و.. 

   ، واخللق    ..  



          ٦٤                  
أبينا آدم عليه السالم ، موجودة يف كتاب اهللا تعاىل  صة اخللق األول جلسمفق.. 
 ) ..الكون ( وموجودة أيضاً يف كتاب اهللا تعاىل املنشور ) .. القرآن الكرمي ( املقروء 

  ..ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. لكن 

 
 


