
 
      

          

  
          

                         

من عنصرين يتكون  -يف هذه الدنيا  -اإلنسان يف كتاب اهللا تعاىل ، نرى أنَّ .. 
أنَّ النفس ال تنتمي هلذا العامل احملسوس الذي  ونرى.. سد اجلو ، النفس: أساسيني مها 

واحملكوم لقوانني املكان والزمان ، وأنها تصبح حمكومة هلذه القوانني بعد ندركه حبواسنا ، 
 : فقوله تعاىل  ..موجودة قبل اجلسد نرى أنها وحلوهلا يف اجلسد ،      

                        ] ن لنا أنَّ  ، ] ١١: األعرافبيي

  :كلبنة أوىل يف وجودها  مجيعاً البشرية كلَّها دون استثناء خلقت األنفس   

     ، َّصورها) وجعل (  هي خلق، متَّت مرحلة الحقة  -بعد ذلك  -مث  ،

   :ذا البحث بإذن اهللا تعاىل كما سنرى يف ه      ،َّجاء  - بعد ذلك  - مث



        ٢                  

   : األمر اإلهلي للمالئكة بالسجود آلدم             ..  وبالتايل
  ..األرض وجه بعد كلِّ ذلك بدأت قصة البشرية على .. 

، حيث أنفس مجيع الناس موجودة يف ذلك العامل ، ويف مرحلة عامل األنفس تلك .. 
رة يف عامل ختيريها بني أن تكون مسي: عرض اهللا تعاىل األمانة على املخلوقات ، مبعىن 

الدنيا احلسي الكثيف هذا الذي نعيش فيه ، وبني أن تكون خميرة فيه بإرادة مستقلّة وحبرية 
  ..ألمانة ، بأن متتحن بإرادة مستقلّة وحبرية محل ا أنفسنا الطاعة والعصيان ، فاختارت

                                 

                           ] ٧٢: األحزاب [   

  ..ذواا على ك العامل أشهد اهللا تعاىل هذه األنفس ويف ذل.. 
                                   

                                     

                                       

        ] ١٧٣ - ١٧٢: األعراف [    

يقة حيملها كتاب اهللا فثنائية تكوين اإلنسان من عنصري النفس واجلسد ، هي حق.. 
تناول بعضها جانب اجلسد كخلق ، واآليات الكرمية اليت تصور خلق اإلنسان تعاىل ، 

  .. كقيمة معنوية غري حسيةجانب النفس اآلخر مادي ، وتناول بعضها 
مجيع التفاسري واألحباث حصرت مجيع اآليات خبلق اجلسد ، وتعاملت .. ولألسف .. 

ترافق ذلك وخللق اجلسد ،  اخلاصة بتبيان خلق النفس على أنها تبيانٌمع اآليات الكرمية 
  ..مع اإلعراض عن جوهر دالالت اآليات الكرمية اخلاصة خبلق النفس 

عندها يف كتيب ومقااليت  توقفْ، واآليات الكرمية املتعلّقة خبلق جسد اإلنسان .. 
واليت حباجة لشرح كون املسألة املُلحة . .بشكلٍ مفصل ، وال يوجد داعٍ لتكرار ما بينته 



        ٣                  
خلطوا ا وأعرضوا  - على حد سواء  - مجيع التفاسري واألحباث للسابقني والالحقني

، واليت منها اآليات عنها ، هي تفسري اآليات الكرمية املتعلّقة بتبيان خلق نفس اإلنسان 
  :الكرمية 
                               

               ] ١: النساء [  

                         ] ٩٨: األنعام [  

                              

                                      

                                 

                     ] ١٩٠ - ١٨٩: األعراف [   

                       ] ٦: الزمر [   

   :فس مبعناها ارد تعين الذات أنَّ الن، نعلم من كتاب اهللا تعاىل ..      

               ] العبارةف،  ] ١١١: النحل :           
  ..جتادل عن ذاا وكينونتها : تعين 

 ..طبيعي كون اإلنسان يف قيمته وذاته هو عنصر النفس ، وأنَّ اجلسد ليس  وهذا أمر
يقول  ..أكثر من وعاٍء هلا ، وأداة من خالهلا تطلّ النفس على هذا العامل املادي احملسوس 

  :ر النفس بأنه يتوفّاه اهللا تعاىل يف املنام واصفاً عنصتعاىل 
                              ] ٤٢: الزمر [  

  ..خاطبه اهللا تعاىل بكونه اإلنسان ،  ناموعنصر النفس هذا الذي يتوفّاه اهللا تعاىل يف امل
                              ] ٦٠: األنعام [  



        ٤                  
هو النفس ، وعنصر اجلسد هو الوعاء املادي هلذه النفس ، فاإلنسان كقيمة وذات .. 

بعض اآليات الكرمية نرى أنَّ .. لذلك  ..، وأداةُ إطاللتها على هذا العامل املادي احملسوس 
من زاوية خطاب ترد صياغتها ، ) نفساً وجسداً ( قول اهللا تعاىل باإلنسان  يتعلَّق االيت 

 - كما قلنا  - ، فهي ، كون هذه النفس هي جوهر اإلنسان وعنصر التعقّل فيه النفس 
  ..وعاء هلا  إلنسان وكينونته ، وما اجلسد إالَّتعين ذات ا

إالَّ بكوا تصور خلق النفس  اإدراك دالالال يستقيم ، التالية قرآنية العبارات وال.. 
  :املُجردة عن اجلسد 

                      ] ١: النساء [  

                   ] ١٩٠ - ١٨٩: األعراف [   

                       ] ٦: الزمر [   

  : عبارةفال..          ختاطب مجيع البشر دون استثناء ، ويف
، لتصور مرحلة خلق مر به مجيع البشر دون استثناء ، وذلك قبل  كلِّ زمان ومكان

  :فالضمري يف كلمة  .. ملُصورة بالعبارات التالية هلااملرحلة ا     يتعلَّق بكلِّ الناس

 بالتايل فهذه العبارة القرآنية و دون استثناء ،         ترسم صورة
مرحلة أوىل خدون استثناء أنفس مجيع البشر  فيهاقَت ل ، ..  

 بعد هذه املرحلة ..         ة ، والواردةكلِّ يف  بذات احلرفي
نراها يف العبارات التالية مباشرة هلذه العبارة يف هذه مرحلة الحقة  تأيتالسابقة ،  النصوص

  [[ :النصوص            ،،            ،،       

    [[ ..  



        ٥                  
نفوس منها كلُّ  تاليت خلق، زوج هذه النفس الواحدة ) ل وجع( ق خلْ.. إذاً .. 
  من نفسٍ واحدة مجيع البشر على خلق، إنما كان مرحلةً الحقة  البشر    

    .. ةوبالتايل فإنَّ سحب العبارة القرآني          
  [[: لسالم ، وسحب العبارات القرآنية على خلق آدم عليه ا           ،،

             ،،           [[ كما  ، على خلق زوجه حواء
تذهب تفاسرينا املوروثة واملعاصرة ، ال يالمس منطق صياغة هذه النصوص القرآنية ، ال 

فليس من املعقول أن خيلق اهللا تعاىل مجيع البشر من آدم عليه  ..ال من بعيد من قريب و
يخلق منه يعود آلدم ل، وبعد ذلك إىل آخر إنسان يظهر جبسد على هذه األرض السالم 
وحصرنا أعرضنا عن صياغة هذه العبارات القرآنية ى لو حتو.. هذا مستحيل  ..حواء 
، فإنَّ البشر مل كما تذهب تفاسرينا املوروثة واملعاصرة سدي ر املادي اجلبالتصو دالالا

  ..يخلقوا من آدم عليه السالم ، إنما من آدم وحواء 
خلق اهللا تعاىل مجيع البشر من نفسٍ واحدة ، : صياغة هذه العبارات القرآنية تقول .. 

وجلميع ( ة من هذه النفس الواحد) وجعل ( مجيع البشر دون استثناء ، وبعد ذلك خلق 
وخلق ، هو الذي خلق نفساً واحدة ( : اهللا تعاىل مل يقل ف.. زوجها ) البشر دون استثناء 

وخلق ، هو الذي خلق نفساً واحدة ( : أو  ..وخلقكم منهما ، منها زوجها ) وجعل ( 
عند ذلك فقط يكون  ..كثرياً ونساء  وبثَّ منهما رجاالً، منها زوجها ) وجعل ( 

 عن ذلكمتاماً ما نراه أنَّ صياغة هذه العبارات القرآنية خمتلفة .. روث سليماً التفسري املو
  .. اختالفاً كبرياً

، يف قوله     العبارة القرآنية التفسري املوروث الذي يذهب إىل أنَّ .. 

 تعاىل           لمة وأنَّ ك ..تعين آدم عليه السالم      يف

  [[ :مباشرة  العبارات القرآنية التالية هلا          ،،        



        ٦                  

     ،،            [[  على اإلطالق  ليس سليماً ،تعين حواء ،
  . .حيث يتبين معنا ذلك يف الوقوف عند النقاط التالية 

 .. بني أيدينا ة منة من أربع كلماتعبارة قرآنيكو :        

   ، ا يف ثالثة أماكن يف كتاب اهللا تعاىلة .. ترد بالصيغة ذابذات الصيغة اللغوي
رف عطف ، ، وتتبعها جمل ، كلٌّ منها تبدأ حبوهي مجلة تامة مستقلّة يف دالالا .. متاماً 

.. وحتمل دالالت مرحلة أُخرى هلا استقالليتها عن املرحلة احملمولة ذه العبارة القرآنية 
 : كلُّ ذلك يفرض علينا أنَّ العبارة          ، احتمل الدالالت ذا

هذه الت ما بني وما يتغير يف الدال .. أماكن ورودهامجيع للمرحلة ذاا املعنية يف 
  .. بارات املختلفة التالية هلا عيعود لل، النصوص اليت ترد ا هذه العبارة 

ترد ثالث وربع كلمات ، أعبارة قرآنية مكونة من  يف كتاب اهللا تعاىل نرى.. مثالً .. 
 : هي ، مرات             ..  

                              ] آل عمران

 :١٨٥ [  
                                 ] األنبياء

 :٣٥ [  
                         ] ٥٧: العنكبوت [  

  : عبارةالأن تكون هل من املمكن ..             ، حتمل دالالت
  !!! .. اليت حتملها هي ذاا يف املكانني اآلخرين ؟الدالالت خمتلفة عن 



        ٧                  

 : العبارة القرآنية :  ود قولهما أ..         واحدة هي لبنة معىن
 )هي بذاا (  ، وال جيوز سحب دالالااليت ترد فيها النصوص كلِّ متماثلة ما بني 

  .. باجتاهات خمتلفة ما بني مرات ورودها
  :طلق ، ور بصيغة املذكَّال يرد إالَّ  تعاىل أنَّ لفظ الزوج كتاب اهللا منلوم عمي

فكلمة زوجة ال  ..زوج املرأة ، واملرأة زوج الرجل الرجل : ة والرجل ، مبعىن على املرأ
  ..وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل 

                                        
  ] ٣٧: األحزاب [ 

                                  ] ادلة١: ا [  

  ..حصراً ، وال ترد بصيغة املذكَّر والنفس ترد بصيغة املؤنث .. 
                         ] ٥٧: العنكبوت [  

  يف العبارة القرآنية..          نرى تأنيث النفس الواحدة ،
املعىن هنا : وهنا ، من املمكن ملن يذهبون أنَّ النفس الواحدة تعين آدم أن يقولوا املعنية ، 

نرى أيضاً أنَّ الضمري املتصل يف كلمة .. لكن .. يتعلَّق بذات آدم وليس بشخصه كذكر 
     ارات القرآنية التالية هلا يف العب :]]             ،،     

        ،،             [[ إىل النفس ) وجعله ( يد خلق الزوج عي
ال ميكن إغماض يتجلّى ذلك بشكلٍ ، ويف سورة األعراف  ..الواحدة كقيمة مؤنثة 

  :، بأنَّ النفس الواحدة املعنية مؤنثة ، وأنَّ زوجها مذكَّر األعني عنه 
                              

                       ............    ] ١٨٩: األعراف[   



        ٨                  

 إعادة العبارة القرآنية ..           لذات آدم عليه السالم ،
 سورة األعراف ، منستقيم يف هذه اآلية توصف بصيغة األنوثة ، ال ت أن كذات ممكن

ة وذلك ألنَّ زوج هذه النفس الواحد ،وبالتايل يف مريت ورودها يف النساء والزمر 
بصيغة املذكر ، وتوصف هذه النفس الواحدة بصيغة املؤنث ، يف واملخلوق منها ، يوصف 

فلو فرضنا جدالً أنه يف العبارة األوىل .. كامل السياق الذي يصف تفاعلهما مع بعضهما 
          ، ولو فرضنا جدالً أنَّ تعلّقت صيغة التأنيث بذات آدم

 يف العبارة يغة التذكري ص            تعود لكون الزوج ال يأيت إالّ بصيغة
فإنَّ هذا الفرض ينتهي يف العبارات التالية هلاتني .. لو فرضنا ذلك جدالً .. املذكَّر 

ال و ، ، حيث ال تأيت النفس الواحدة إالَّ مؤنثةيف اآلية اليت يف سورة األعراف العبارتني 
  ..، وذلك يف العبارات املصورة لتفاعلهما مع بعضهما كما نرى يأيت زوجها إالَّ مذكراً 

وهذا ما دفع .. فالنفس الواحدة مؤنثة مباهيتها هي ، وزوجها مذكَّر مباهيته هو .. 
 : العبارة القرآنية : بعضهم ليقول         اء ، والعبارة تعين حو

 : القرآنية             ر أيضاً ليس سليماً على .. تعين آدملكن هذا التصو
وهذا ، ألنَّ سياق اآلية كما نرى يصف النفس الواحدة وزوجها بأنهما أشركا اإلطالق ، 

ول وما وألنَّ التصوير القرآين يف خلق اإلنسان األ، ينفي كون القصة تتعلَّق بآدم وزوجه 
رافق ذلك من أحداث حىت اعتراض إبليس على السجود هلذا املخلوق األول ، كلّ ذلك 

  ..ر جاء من خالل نصوص تصور هذا املخلوق األول بصيغة املذكَّ
                          ] ٢٩: احلجر [   

بصيغة املذكَّر ، نراه اإلهلي بعد اية خلق اإلنسان األول ، حيث يأيت واخلطاب .. 
  ..يتعلَّق بآدم ، وبكون حواء زوجه 



        ٩                  

                                       

   ............                   ] ١٩ - ١٢: األعراف [   

  : كلمة      ذه نراها بصيغة اجلمع ، لتشمل مجيع املُخاطبني

 العبارة القرآنية         ات ورودهاوهذا ينفي .. يف مجيع مر

فهذه الكلمة ..هو آدم عليه السالم ، ه تعين شخصاً بعين اكو       اليت
تعين اكتمال خلق مجيع البشر ، ودون هذا اخلطاب القرآين ،  ىمن يتلقَّ كلختاطب 

 وذلك يف مرحلة اخللق املعنية بالعبارة القرآنية استثناء ،           يف
  .. مجيع مرات ورودها

 املعىن يف العبارة يعاد  حيث التفسري املوروثيف ..         إىل
ربما يتم  ،نفسٍ واحدة هي آدم عليه السالم  بدأ خلقكم من: مبعىن  ،آدم عليه السالم 

  ..االستدالل على ذلك بصياغة بعض النصوص القرآنية 
                                    

                                           

          .......   ]  ٥: احلج [   

 .......                ] ١١: الصافات [  

                         ] ٥٤: الروم [   

                     .......    ] ١١: فاطر [    

                       ......    ] ٦٧: غافر [  



        ١٠                  

 ..اهللا تعاىل يقول .. انظروا إىل هذه النصوص : ما يقولون رب : ]]       

    ،،           ،،          ،،   

    [[  ،وصيغة اجلمع ]]         ،،     ،،      

 : يف العبارة  متاثل وحتاكي صيغة اجلمع،  ]]        .. فهل خلق
أو من  ،دفعة واحدة من تراب ) الكرمية   ذه اآلياتاملخاطبني( اهللا تعاىل مجيع البشر 

 دفعة واحدة عاد إىل مجيع البشر فخلقهم من نطفة  -بعد ذلك  -، مثَّ طني دفعة واحدة 
دفعة  تبينها النصوصمن املراحل اليت  فخلقهممجيع البشر  عاد إىل -بعد ذلك  -مثَّ .. ؟ 

 : واحدة لكلِّ مرحلة                      

                 وبناء على ذلك ..  !!!؟ .. ملاذا حيق

 : لنا أن نقول         دفعة  خلق أنفس مجيع البشراكتمال تعين
ودون أنَّ أصل خلق مجيع البشر : ملاذا ال يكون املعىن ..  !!!؟ دون استثناءو ةواحد

، كما تذهب  عليه السالم) أيب البشرية ( هو من ذات واحدة هي ذات آدم ، استثناء 
  .. !!!؟مجيع تفاسرينا املوروثة واملعاصرة 

ة تذكِّر ه النصوص الكرميهذف .. املقارنة ليست سليمة على اإلطالق: نقول .. 
ويف .. لقوانني املكان والزمان  ، وحمكومٍيشهده بإجياده جسداً ، يف عاملٍ مادي اإلنسان 

أبداً .. هذا العامل املادي الذي يشهده ، ليست النطفة هي املادة األوىل يف وجوده جسداً 
مواد أوىل  النطفة اليت هي اجتماع احليوان الذكري مع البويضة األنثوية ، تكونت من.. 

د األوىل كلُّها تعود يف أصلها إىل وهذه املوا ،يف جسد األبوين ، ومل تخلق من العدم 
 لتراب ، فالغذاء الذي يتناوله اإلنسان وينبت به جسده ، ومنه تخلق البويضة واحليوانا

ايته ملواد ة وليس النطف( فالتراب  ..مجيعها أتت عن طريق التراب  الذكري ، يعود يف (
  ..، أي إنسان يف كلِّ مكان وزمان هو املادة األوىل يف خلق جسد اإلنسان 



        ١١                  
وهذا اخللق من التراب حيث ينبت جسد كلِّ إنسان يف هذه الدنيا عرب غذاٍء يعود .. 

 - هو حماكاة  ابتداء من النطفة اليت تعود مكوناا إىل التراب ، يف النهاية إىل التراب ،
 ..كمادة أوىل الذي كان من التراب ) جسد آدم ( خللق اجلسد األول  -بطريقة خمتلفة 

ق منها النطف عرب األجيال ، إىل اآلن ، كانت مادة التراب اليت تخلَ آدم عليه السالمومن 
 ..يف النهاية .. لكن .. هي احلامل هلذا اخللق ، حىت املُخاطبني ذه النصوص الكرمية 

ومن  -حنن املتلقّني خلطاب النص القرآين يف هذه الدنيا  - جسادنا املادة األوىل يف خلق أ
مبا حيمله من عناصر نأخذها عن طريق ، التراب  لوجودنا يف هذه الدنيا ، هيالبداية 
  ..غذائنا 
فاملؤمن الذي كان حياور صاحبه يف سورة الكهف ، جاء له مبقدمات حسية من .. 

ق جسد آدم عليه السالم ، كون الكافر ال يؤمن خل عاملنا ، وليس من عامل الغيب حيث
  ..أصالً بذلك الغيب 

                                 

      ] ٣٧: الكهف [  

قَت من مواد أوىل لَق من العدم ، لقد خلفالنطفة اليت جاء منها هذا الكافر ، مل تخ.. 
، كما املادي الذي ال يؤمن إالّ به  والكافر يشهد ذلك يف عاملهلتراب ، كلُّها تعود إىل ا

  : وكلمة.. أنه يشهد يف الوقت ذاته حالة النطفة ، وحالة البلوغ      يف هذا
 تعود إىل أصل خلقه من آدم الذي خلق تعين الكافر ذاته ، والاخلطاب املوجه للكافر ، 

فكيف ينطلق املؤمن يف حواره مع هذا الكافر من مقدمات ال يؤمن ا هذا  ..من تراب 
  : من هنا نرى أنَّ العبارة ....!!! .؟أصالً الكافر        ، ا املؤمن يعين

  ..يا من مادة أوىل هي التراب وجد يف عامل الدنأنَّ جسدك ، ) وفهمها الكافر ( 



        ١٢                  

 [[  القرآنية وحتى لو فرضنا أنَّ العبارات..          ،،    

      ،،        [[  تعود ألصل خلق جسد آدم الذي
لنصوص الكرمية ، قد متَّ هذا اخللق ، فإنه بالنسبة للمخاطبني ذه اوالطني كان من التراب 

مجيعهم ودون استثناء ، متَّ خلق جسد أبيهم آدم من  ..وانتهى قبل تلقّيهم هلذا اخلطاب 
   ..التراب والطني ، وانتهى ذلك متاماً ، قبل تلقّيهم هلذا اخلطاب القرآين 

  ..قوله تعاىل ب وال ميكنهم االحتجاج على ما يذهبون إليه ،.. 
                            

      ] ٢: األنعام [   

  : نرى أنَّ كلمة    ِّني هلذا اخلطاب القرآين ، فهم ختاطب مجيع البشر املتلق
لطني ، فهم مجيعاً انتهى خلقهم من ر كلُّها تعود إىل امتَّ خلق أجسادهم من عناص مجيعاً

   : طني يف اية املرحلة املُصورة بالعبارة        .. أن وبعد
اكتمل خلقهم مجيعاً يف هذه الدنيا ، تلقّوا قضاء اهللا تعاىل املنهجي بعقوهلم ووعيهم ، 

  : حيث يدركون به اآلجال عرب ربط املقدمات بنتائجها         .. ولكن
سجل يف أم الكتاب ما سبق املُمهما سيختارون ويفعلون ، يعلم اهللا تعاىل بعلمه املُ.. 

  : سيختارون ويفعلون وما سيكون         ..  

  : وحتى لو فرضنا أنَّ العبارة القرآنية ..            

                   ألصل خلق جسد آدم إالَّ تعود ال
الذي كان من الطني ، فإنه بالنسبة للمخاطبني ذه النصوص الكرمية ، قد متَّ هذا اخللق 

  ..نتهى قبل تلقّيهم هلذا اخلطاب وا



        ١٣                  
انتهاء مرحلة اخللق من : رٍ مفاده صوص الكرمية إىل تصونسحب مثل هذه الأما .. 
، دفعة واحدة لكلِّ البشر ودفعةً واحدة لكلِّ البشر ، قبل مرحلة اخللق من النطفة تراب 

 وذلك كمحاولة حملاكاة العبارة القرآنية  ..وهكذا          ..  فهذا
  ..ليس سليماً على اإلطالق 

ما جيب أن نعلمه أنَّ هذه اآليات الكرمية ، وبقرائن واضحة جلية يف ظاهر صياغتها . .
حمكوم لقوانني املكان هذا العامل و، املادة تتحدث عن اجلسد يف عاملنا عامل اللغوية ، 

 وكلُّ املفردات الواردة يف مثل هذه اآليات .. هلذه القواننيوالزمان ، فكلُّ ما فيه خيضع 
]]       ،،      ،،      ،، .......[[  َّدالالت هذه تؤكِّد أن

ويف هذه الساحة متر األجساد مبراحل خلق  ..اآليات الكرمية هي يف ساحة عامل اجلسد 
ما ما بني إنسان وآخر ، وحىت لإلنسان نفسه فإنَّ خلق جسده خيضع للزمن زمناً ختتلف 

فموضوع اخللق دفعة واحدة ليس وارداً يف عامل املكان والزمان .. ختلفة بني املراحل امل
  ..حتى للمرحلة الواحدة اليت مير ا كلُّ البشر 

 : يف العبارة وكون اخللق ..           لكلِّ البشر دفعة ، هو
 كون هذه العبارة نراه من ،ن بعيداً عن سيالن الزمان وسجن املكا، ودون استثناء واحدة 

تصور حالةً  ن كوامو ،كما سنرى  يف عاملنا الزماين املكاين هذا ، تصور حالةً ليست
 : فال توجد خلف العبارة .. واحدة مبرحلة واحدة فقط       إالَّ عبارة ،

   :هي تصور حالة واحدة مبرحلة واحدة فقط  ، واحدة تتعلَّق ا   ..    

 لسحب دالالت العبارة ، اليت ميكن أن حيتجوا ا النصوص يف ما نراه و..    

      إىل ذات فرد واحد هو آدم عليه السالم:  



        ١٤                  

                                    

                                           

          .......    ] ٥: احلج [  

 .......                ] ١١: الصافات [  

                         ] ٥٤: الروم [   

                     .......    ] ١١: فاطر [    

                       ......    ] ٦٧: غافر [  

 [[  الكلماتهو ورود ، ما نراه يف هذه النصوص      ،،      

 ،،     [[ ،  القرآينانتهى جلو متَّ كخلقٍ، بصيغتها هذه ميع املُخاطبني بالنص 
[[  : تتعلَّق ذه الكلمات.. ومن مثَّ  .. نصكلِّ يف بداية فقط رة واحدة مرودها هو و ،
       ،،        ،،     [[  ، عرب مجيع مراحل خلق اجلسد

من اخللق ، لكن  واحدةً حالةً، أي نص  لترسم عبارات،  عبارات قرآنية معطوفة عليها
  ..حل يف إطار هذه احلالة عرب مرا
ختاطبهم هذه العبارات ، ني هلذا اخلطاب اإلهلي ، ودون استثناء تلقِّفجميع البشر املُ.. 

الذي اكتمل قبل مساعهم هلذا اخلطاب القرآين ( هم قُالقرآنية ، لتبين هلم أنهم مجيعاً مر خلْ
اليت تعود تلك املراحل  ... مثّ علقة من تراب ، مث نطفة ،: ذه املراحل ) يف حيام الدنيا 

 [[  : مجيعها حلالة خلق واحدة       ،،       ،،     [[ 
 )))كما نرى ضمن إطار حالة اخللق الواحدة  (((املُختلفة وهذه املراحل  ..متَّت وانتهت 

  [[ :الكلمات  املعطوفة علىا العبارات التالية تبينه،       ،،       ،،
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     [[  .. ا مجيع البشر ، فكلُّ هذه املراحل املخاطبني  - دون استثناء  -مر

 [[  : بالكلمات      ،،       ،،     [[ ..  بنيوال نرى 
فاهللا تعاىل مل يقل  ..تكراراً لكلمة اخللق )  ....من تراب مث نطفة مثَّ ( مراحل اخللق هذه 

، حىت تتم حماكاة  ))) .......من  خلقكممن نطفة مثَّ  خلقكممن تراب مثّ  خلقكم (((: 
 دالالت هذه العبارات القرآنية بدالالت العبارة القرآنية           ..

 [[  : الكلماتما نراه أنَّ       ،،       ،،     [[  واليت
أنَّ كلَّ البشر املخاطَبني ودون استثناء ، : ختاطب كلَّ املتلقّني هلذا اخلطاب اإلهلي ، تعين 

والذي يعنيهم مجيعاً ودون  املكتمل قبل مساعهم هلذا اخلطاب القرآين ،( مر خلقهم 
 [[  الكلماتخلق واحدة ، حتت ظالل ، كحالة ذه املراحل ) استثناء      ،،

       ،،     [[  ر ما بني مراحل هذا اخللقاليت مل تتكر يف أي ،
  ..نص من هذه النصوص كما نرى 

اكتمل ) املتلقّني هلذا اخلطاب القرآين يف هذه احلياة الدنيا ( مجيع البشر .. نعم .. 
، قبل  آخر مرحلة يف خلق أجسادهموانتهى ، من مرحلة التراب ، إىل اجلسدي خلقهم 

آخر مرحلة يف خلق فمراحل اخللق من التراب حىت .. مساعهم هلذا اخلطاب القرآين 
يف هذه جتمعها و ،بكليتها  متَّت وانتهت مسألة خلق واحدة متكاملة ، ، هي أجسادهم
 [[  : كلمة واحدةالنصوص       ،،       ،،     [[ ، مل

  ..، يف أي نص من هذه النصوص تتكرر بني مراحل هذه املسألة الواحدة 
  : العبارة ..فعلى سبيل املثال ..      يف قوله تعاىل :       

  تقابل العبارة :       يف قوله تعاىل :         

          .. وبالتايل فكلُّ العبارات :           



        ١٦                  

    نة من مراحل (((خلق واحدة  حالةهيها مكوجة ، ي لكنجها دتتعلَّق متدرر
وتعين كلَّ البشر دون استثناء ،  ))) اضع لقوانني املكان والزمانيف عاملنا اخل ابكو ،

فكما أنَّ مجيع البشر املخاطبني بالقرآن الكرمي  ..      : تقابل العبارة

   : مروا باملراحلاكتمل خلقهم و ودون استثناء           
متَّ خلقهم املخاطبني بالقرآن الكرمي مجيع البشر .. كذلك .. خماطبتهم ذه العبارة  قبل

  ..     املرحلة املصورة بالعبارة اية يف وانتهى 
حينما يريد إلقاء الضوء على مراحل مسألة اخللق ، نرى أنَّ النص القرآينَّ .. لذلك .. 

صيغة اجلمع ال نرى ، بذاا ن كل مرحلة بصفتها حالة خلق مستقلّة هذه ، حبيث يعبر ع
 [[  : دون استثناءو ، املخاطبني بالنص القرآيناليت تشمل كلَّ الناس ،        ،،

       ،،     [[ ... ما نرى الصيغ البعيدة عن خماطبة مجيع البشرإن 

: ]]        ،،      ،،      ،،      [[ ..    

                               

                                    

                                ] ١٢: املؤمنون - 
١٤ [  

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
                            

                             

                  ] ٩ - ٧: السجدة [  
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 : ، وبصيغة املفرد والغائب  أي إنسانحدث عن فالنص نراه يت..       

                               

                 ..... .ة يف عودة كلمةفهنا ال مشكل : 

     ل إنسان خملوق يف هذا العامل إىلة آدم عليه السالم ، كأوفما  ..أيب البشري
من ساللة من ماء  نسلكممن طني ، مث جعل  خلقكموبدأ : ((( نراه أنَّ اهللا تعاىل مل يقل 

والغائب ، فال الصيغة هي صيغة املفرد ))) .. من روحه  فيكمونفخ  سواكممثَّ . مهني 
 مشكلة يف إعادة النص                   

                                
  ..الم إىل أصل البشرية آدم عليه الس

إىل خماطبة البشر املتلقّني هلذا اخلطاب القرآين ، ليعنيهم  عندما انتقل النص.. لكن .. 
 نرى االنتقال إىل صيغة اجلمع مجيعاً ودون استثناء ،              

            ، ة  ، فالسمع واألبصار واألفئدةليست مسائل مادي
  ..جسدية ، إنما هي قيم معنوية ، تقتضي أن تؤدي باإلنسان ألن يشكر خالقه جلَّ وعال 

 [[ إضافة إىل كون الكلمات  ..ونعود فنقول ..       ،،       ،،

     [[  القرآين، حتمل صيغة اجلمع يف كلِّ لتشمل كلَّ املخاطبني بالنص 
مراحل مجيع عليها تعطَف  ، واحدة ص قرآين إالَّ مرةمل ترد يف أي نوزمان ومكان ، 
فإنه ،  بهبالنسبة للمخاطبني  كلُّ هذه املراحل يف أي نصاكتملت  حيثخلق اجلسد ، 

املكان  علينا أيضاً أالَّ ننسى أنَّ مسألة خلق اجلسد هي يف عامل مادي حسي خاضع لقوانني
والزمان ، وأنَّ اهللا تعاىل عندما يأيت ا كربهان على عظمة خلقه جلَّ وعال ، إنما يكون 

  ..ذلك من زاوية كوا حقائق يشهدها الشاكّون واملنكرون للخالق سبحانه وتعاىل 



        ١٨                  

                                    

                                           

          .......    ] ٥: احلج [   

 : فقوله تعاىل ..                              

    .......  ن حلقوا ، يبيي ، أنَّ النطفة اليت خا يف عاملهم احلسقيقة يشهدو
  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. منها ، أصلها التراب 

                                ] ٥٥: طه [   

، ومن طني ، من تراب : مبراحل آدم عليه السالم  مرور خلق جسدوحنن ال ننكر .. 
اليت خلقنا منها ، النطف  كونوال ننكر  ،ومن صلصال كالفخار ، ومن محأ مسنون 

حنن نقول حتى لو متَّت إعادة العبارة .. أبداً  ..من تراب نهاية إىل آدم املخلوق ال تصل يف
         هلا ةُ خلْقهة ، قصإىل شخص آدم عليه السالم ، كأب للبشري

إسقاطاتها املكانية والزمانية يف كلِّ جسد بشري ، فإنَّ ذلك ال يعطي استدالالً بأنَّ العبارة 
 القرآنية         ناهاتعود لشخص آدم ، وذلك لألسباب اليت بي..  
صياغة بعض النصوص القرآنية اليت من املمكن أن يستشهدوا ا لسحب .. إذاً .. 

 دالالت العبارة القرآنية          ، على شخص آدم عليه السالم
  : عن صياغة العبارات القرآنية  -نا كما بي -خمتلفة متاماً 
                      ] ١: النساء [  

                   ] ١٩٠ - ١٨٩: األعراف [   

                       ] ٦: الزمر [   
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 هنا ما نراه أنه بعد اخللق املعين بالعبارة ..         اية حيث
دون استثناء ، نرى عودةً البشر  نفس من نفسٍ واحدة وجلميعخلقت ا مجيع األ حالة

 : ق مجيع البشر املعين بالعبارةأُخرى تبدأ بعد اكتمال خل حالةلتبيان  ، )واجلعل ( للخلق 
        .. فعندما خياطب اهللا تعاىل البشر بالصيغة :      

اية مرحلة خ ا مجيع املخاطبني  قٍلْفهو يعين دون استثناء مر..  
                              .....    ] ٧٠: النحل [      

                       ] ٢٠: الروم [   

                        ........    ]٤٠:  الروم [   

 من هنا نرى أنَّ دالالت العبارة القرآنية ..         مجيع ، يف

  تعين خلق أنفس مجيع البشر دون استثناءالنصوص اليت ترد ا ،      ،كأنفس 
ه يف ونقول دون استثناء ، ألن ..يف عامل النفس ، وذلك قبل خلق جسد آدم عليه السالم 

ال يوجد سلطان للزمان واملكان ، فأنفس مجيع البشر خلقت يف ذلك  النفسحالة عامل 
األمانة اليت أبت باقي املخلوقات محلها ، وأشهد اهللا  -يف ذلك العامل  -ومحلت  العامل ،

وكلُّ ذلك قبل  ..تعاىل يف ذلك العامل هذه األنفس على ذاا كما يؤكِّد كتاب اهللا تعاىل 
  ..جسد آدم عليه السالم خلق 

احملسوس وغري ( صيغة اخللق يف كتاب اهللا تعاىل ، ال تأيت أبداً إالَّ لعامل اخللق .. 
، فاآليات الكرمية اليت تبين لنا تعلّق العامل احملسوس باخللق كالسماوات ) احملسوس 

ة تبين وهناك آيات كرمي.. واألرض وأجسادنا وغري ذلك ، كثرية يف كتاب اهللا تعاىل 
، بصيغة ) كأنفسنا ، وعامل املالئكة ، وعامل اجلن ( تعلّق كائنات عامل اخللق غري احملسوس 

  ..اخللق 
                   ] ٢٧: احلجر [  
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                           ] ٥١: الكهف [    

                                 

           ] ١٩: الزخرف [     

ثة نصوص كما يف سياق تفسرينا للعبارة القرآنية املتكررة بذات الصيغة يف ثال وهنا.. 
  : رأينا         ، أن نقف عند كلمة ال بد :     ،وعند 

املعنية يف هذه ، وذلك كوا ترد الزمةً لوصف هذه النفس اإلضافة الداللية هلذه الكلمة 
  ..النصوص الكرمية 

  : كلمة..    ،  ا هو، ) د و ، ح ، : ( من اجلذرالذي يعين االنفراد عم 
ل إىل صيغة أُخرى تكون وعدم التحو، وعدم مشاركة ما هو آخر ، والبينونة عنه  آخر ،

و ، (  : يف املسألة املوصوفة مبشتق من اجلذروذلك وجهاً آخر ميس انفرادها وبينونتها ، 
   ) ..ح ، د 
  : كلمةو..    تعاىل إالّ متعلّقة باهللا تعاىل ، وبالقرآن  مل ترد يف كتاب اهللا
  ..الكرمي 
                                ]٧٠: األعراف [    

                              ] ٤٦: اإلسراء [   

                           ]٤٥: الزمر [  

                             ]١١: غافر [  

                      ]٨٤: غافر [    

                                ] املمتحنة
 :٤ [    



        ٢١                  

 من هنا كانت كلمة ..      ، الذي ال شريك له يف الفرد  : تعينكاسم فاعل
، والذي ال يقبل التحول لصورة أُخرى مباينة خلصوصية هذا املسألة املوصوفة ذه الكلمة 

: ولذلك نرى أنَّ كلمة  ...    ، وذلك يف إطار وصفه بكلمة التباين واالنفراد 

      ل الذي ال يقبل التكرار ، وال الت الفردتستعمل للداللة علىحو..  

                    ] ٦١: البقرة [  

                     ] ١٦: الرعد [  

                              ] ٥١: النحل [  

فرد الذي ال يقبل التكرار ، وال اليت تستعمل للداللة على ال    وكلمة .. 
) أ ، ح ، د ( ، حيث يف اجلذر ) أ ، ح ، د ( التحول ، ختتلف كثرياً عن مشتقّات اجلذر 

م يوصف بأنه يكون من جمموعة أفراد ، كلٌّ منه.. لكن .. تتم اإلشارة إىل فرد واحد 
  ..هذه اموعة أفراد أحد 
                           ] ٤٣: النساء [  

                                 ]٦: التوبة [  

                             ] ٨٤: التوبة [  

 : عظمة الصياغة القرآنية لآلية الكرمية من هنا نرى ..                   

أفراد أحد  - ون حتيز دو - هو، وعلمه فاهللا تعاىل بوجوده وقيوميته  .. ] ١: اإلخالص [ 
 جمموعة أي وذلك كونه ال حييط به مكانٌ أو زمانٌ كباقي عناصر ،  الكونيف هذا وجود

فما من اثنني إالَّ هو .. وزمان  ، وكون وجوده حييط بكلِّ مكانعاملنا الذي نعيش فيه 
فهذه  .......وهكذا  أحدمها ، وال ثالثة إالَّ هو أحدمها ، وال أربعة إالَّ هو أحدمها ،

  الصفة     ا اخلاة املُختلفة كما رأينا عن صفة، هلا دالالص      ..  



        ٢٢                  

، وتعين حالة فردية واحدة ال ) واحد ( هي مؤنث كلمة     وكلمة.. 
 نفرادواليت ال تقبل التحول لصورة أُخرى مباينة خلصوصية هذا التباين واال ،شريك معها 

تستعمل    نرى أنَّ كلمة .. لذلك  ..يف إطار املسألة املوصوفة ذه الكلمة 
  ..الذي ال يقبل التكرار ، وال التحول  الفردللداللة على 
                           ] ٣: النساء [  

                  ] ٤٨: املائدة [   

                        ] ٩٢: األنبياء [    

                           ]٣٢: لفرقان ا [    

                    ] ٢٩: يس [    

                            ] ٢٣: ص [  

التكرار ، وال الذي ال يقبل  الفرداليت تستعمل للداللة على    وكلمة .. 
، حيث يف اجلذر ) أ ، ح ، د ( التحول ، هي اُألخرى ختتلف كثرياً عن مشتقّات اجلذر 

يكون من جمموعة أفراد ، كلٌّ منهم .. لكن .. تتم اإلشارة إىل فرد واحد ) أ ، ح ، د ( 
  ..هذه اموعة أفراد يوصف بأنه أحد 

                            

                        ] ٢٠: النساء [      

                    ] ٥٢: التوبة [      

                             

                   ] ٤٢: فاطر [     
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  : يكون معىن العبارة القرآنية.. من هنا ..          و ، ه :
فريدة  خلقكم من ذات ل خمالطة بشيٍء آخر مستقلّة بكينونتها عن أيوال تقبل التحو ،

  ..هليئة أُخرى خمتلفة ومباينة 
 : بصيغة نكرة موصوفة ، هو ورود هذه النفس الواحدة .. وما نراه ..     

    ..  ؟  ذلك الكامنة خلفهي الداللة فما..  

 : يف العبارة القرآنية    : كلمة  ..         ، ليست
على منها  أجزاء) فصل ( ال تعين أنه هناك نفس حمددة بعينها ، متَّ أخذ : مبعىن .. تبعيضية 

 املسألة هي يف عامل جمرد عن قوانني.. خللق النفس الواحدة لكلِّ إنسان ، عدد البشر 
فجميع األنفس البشرية ودون استثناء ، اللبنة األوىل هلا ، هي من جنس  ..ن املكان والزما

ال شريك معها يف انفراد ، ، كحالة فردية واحدة عند مجيع البشر واحدة ، متماثلة  هيئة
   ..كينونتها ، وال تقبل التحول لصورة أُخرى مباينة خلصوصية هذا التباين واالنفراد 

مقدمات  منلكال هي اللبنة األوىل يف بناء نفس اإلنسان ، اليت ه النفس الواحدة هذف.. 
 هلا سابقٍموجود هوية عن  -يف ظاهر صياغته اللغوية يذكرها كتاب اهللا تعاىل لنا  -

، وال نستطيع بأدواتنا احلسية يف هذه الدنيا الوقوف على كنهها ،  خلقت منه محدد بذاته
 سابقة معروفة حمددة هيئةادة أو مب، أو  ة بعينهاحمدد لذاتوية حمددة علّقةً متليست فهي 

  ..فمن الطبيعي أن ترد بصيغة النكرة  .. لذلك  .. اخلقت منه
وجود القتضى ذلك ،  )خلقكم من النفس الواحدة ( ولو جاءت بصيغة املعرفة .. 

علومة وحمددة ومستقلّة عن اإلنسان كذات مهذه النفس الواحدة قبل خلق اإلنسان ، 
ووجوده ، وأنه متَّ خلق نفس واحدة من جنسها لكلِّ إنسان ، وبالتايل فهذه النفس 

هي بذاا املعروفة  -، ال تدخل املوجودة قبل خلق اللبنة األوىل لإلنسان الواحدة املفترضة 
وزوجها املخلوق  نفس واحدة ،( يف تركيب زوجي نفس اإلنسان  -واحملددة هذه 
وهذا ما ال وجود عنه ، ووجودها مستقلّة يف ذاا بالتايل تكون و، ) واعول منها 
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مفهوم النفس مل يأت إالَّ في كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ ف.. إلشارة له يف كتاب اهللا تعاىل 

  ..متعلّقاً باإلنسان ومضافاً إىل اهللا تعاىل 
 : عبارة القرآنية املعنية بالوكون هذه النفس ..         ،ًذاتا 

فريدة مستقلّة بكينونتها عن أي خمالطة بشيٍء آخر ، وال تقبل التحول هليئة أُخرى خمتلفة 
 نراها.. لذلك  ..، وال يوجد هلا سابق معلوم جلنسها متماثلة عند مجيع البشر و،  ومباينة
  : موصوفة بكلمة نكرةً   ..  

:  ذه احليثية من الصياغة  وصيغة النكرة املوصوفة..          ،
احتمال عودة املعىن  -إضافة ملا بيناه  - يف مجيع مرات ورودها يف القرآن الكرمي ، تنفي 

، مما يالً يف خلقه هناك الكثري من اآليات اليت حتمل تفصف إىل شخص آدم عليه السالم ،
  ..، ال تناسبه صيغة النكرة جتعله أمراً معلوماً 

  : العبارة القرآنية.. إذاً ..           ، ات ورودهايف مجيع مر
هذه النفس و .. شريةنفسٍ ب يف كتاب اهللا تعاىل ، تصور لنا خلق اللبنة األوىل لكلِّ

مع أي نفسٍ  - ودون أي تباين  -تتماثل البشر ،  أنفس كلِّمنها  اليت خلقتالواحدة 
. ..على عدد البشر  الواحدة لة من هذه النفسأصبح لدينا أنفس متماث: مبعىن  ... أُخرى
خلقت أنفس مجيع البشر ، كلُّ واحدة منها هي ، من ذات الكينونة الفريدة : مبعىن 

  ..صورة عن األخرى 
 آنية فالعبارة القر..          خاطب مجيع البشر دونواليت ت

 .. التكوين النفسي ألي إنسان يفاألول  هي العنصرالنفس الواحدة استثناء ، تبين أنَّ 
هذه النفس الواحدة  هي) وبالتايل يف وجوده ( اللبنة األوىل يف وجوده النفسي أنَّ : مبعىن 

قدرته  لبيان تشبيهاًاهللا تعاىل  يأيت به، هذه النفس الواحدة خلْق نرى أنَّ .. ولذلك .. 
وبالنسبة عند اهللا تعاىل  -تلف ال خي، هم ثَوبع الناس مجيعاً خلْق أنَّطلقة ، باملجلّ وعال 
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، املتماثلة عند مجيع النفس الواحدة هذه وىل لإلنسان ، وهو عن خلق اللبنة األ -لقدرته 
  ..البشر 
                        ] ٢٨: لقمان [   

هو عند اهللا تعاىل ال يكلّفه جهداً ، وال خيتلف بالنسبة ، ثهم ق البشر كلّهم وبعفخلْ.. 
 .. فس الواحدةعن خلق اللبنة األوىل يف الكيان النفسي لإلنسان ، وهو الن، له ولقدرته 

واملتماثلة عند مجيع البشر ،  لإلنساناألوىل  لق اللبنةخب أتى به اهللا تعاىل متعلِّقاًفالتشبيه 
  ..قدرة اهللا تعاىل عظمة لبيان املخاطبني ذا البيان القرآين يف كلِّ زمان ومكان ، 

كنفس وما خلقكم وال بعثكم إالّ ((  : لو جاءت هذه اآلية الكرمية بالصيغةو.. 
كنفس ((، لكانت كلمة نفس يف هذه احلالة املفترضة  ))إنَّ اهللا مسيع بصري أحدكم 
صة خمص ت، وليس) النفس الواحدة ، وزوجها ( ، تشمل النفس الكاملة  ))أحدكم 

وهذا أضعف يف تبيان قدرة اهللا تعاىل ، فالتشبيه مبا باللبنة األوىل وهي النفس الواحدة ، 
   ..ملقارنة به يف السهولة ، أبلغ يف بيان قدرة اهللا تعاىل واوأبسط ، هو أقل 
  : يف العبارة القرآنية    : الذي رأيناه من دالالت كلمةوهذا ..    

      ، ن معناة  السياقدالالت يف أيضاً يتبيالتايل هلذه العبارة القرآني..  

  [[  :ة هلذه العبارة ، هي فالعبارات التالي..             ،،     

        ،،             [[ يعود الضمري يف كلمة ، و      
 ق زوج واحدلَليس من املعقول أن يخو.. لكلِّ فرد من أفراد البشر إىل النفس الواحدة 

 من هنا نرى أنَّ العبارة القرآنية .. نفس مجيع البشر أل         تعين
بدأ خلقكم أيها البشر بعنصر النفس الواحدة ، حبيث يكون عنصر النفس الواحدة هو : 

ذاته عند اجلميع ، كلُّ نفس عنصرها األول الذي هو النفس الواحدة متماثلٌ مع عنصر 
  ..الواحدة عند باقي البشر النفس 
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 العبارة القرآنية .. إذاً ..         ن لناه لكلِّ نفسٍ  تبيمن أن
صور متماثلة  هناك: مبعىن .. هي ذاا عند باقي األنفس البشرية ، نفس واحدة نفوسنا 

  ..لفرد من هؤالء البشر  هيواحدة منها  كلُّمن النفس الواحدة  على عدد البشر ، 
وهذه النفس الواحدة جمردة مباهيتها عن الذكورة واألنوثة ، فكلُّ البشر ذكوراً .. 

  : النفس الواحدة ، كون اخلطاب اإلهلي  بعنصرأنفسهم  تتماثلكانوا أم إناثاً ،   

           ،هاً لكلِّ البشر ذكوفالنفس  ..راً كانوا أم إناثاً موج
  ..الواحدة املتماثلة عند مجيع البشر دون استثناء ، جمردة متاماً عن مسألة الذكورة واألنوثة 

 العبارة .. إذاً ..         يف النصوص التالية :  

                      ] ١: النساء [  

                   ] ١٩٠ - ١٨٩: األعراف [   

                       ] ٦: الزمر [   

.. منهم  وذلك لكلٍّنفسٍ واحدة ، من بأنَّ أصل أنفسهم هو ، ختاطب مجيع البشر .. 
  [[: والعبارات القرآنية التالية هلا مباشرة           ،،        

     ،،            [[  ، نو( ق خلْتبيزوج هذه النفس  ) لجع

  : يف كلمة فالضمري ..الواحدة منها     ة يف هذه العباراىل النفس ، يعود إت القرآني
نرى ، منها ) واعول ( املخلوق وهنا يف زوج النفس الواحدة  ..الواحدة لكلِّ إنسان 

  : تعريف اإلضافةصيغة      ...  ها املخلوقلكلِّ إنسان زوج فلكلِّ نفسٍ واحدة
  ..منها ) واعول ( 

  :يف العبارة    بينا أنَّ كلمة ..         ةليست تبعيضي ،
متماثلة عند مجيع واحدة ،  جنس هيئةوأنَّ كلَّ األنفس الواحدة خلقَت سوية ، من ، 
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البشر ، كحالة فردية واحدة ، ال شريك معها يف انفراد كينونتها ، وال تقبل التحول 

صور  هيالنفس الواحدة اليت ف ..نفراد لصورة أُخرى مباينة خلصوصية هذا التباين واال
 متماثلة متاماً على عدد البشر ، كل صورة منها لكلِّ إنسان تسمى       ،

من هذه النفس الواحدة لكلِّ إنسان ،  ..اآلن .. لنظريا عند باقي البشر كوا مماثلة متاماً 
 اهللا تعاىل منها ) وجعل ( خلق     .. ْخل ق نفسه مبرحلة أوىل فكلُّ إنسان مر ،
زوج ) ل وجع( ق خلْمتَّ  ..بعد ذلك  ..املتماثلة متاماً عند كلِّ البشر حدة النفس الواهي 
  ..، ومنها لكلِّ إنسان الواحدة  النفسهلذه 

  [[: وأيضاً هنا يف قوله تعاىل ..            ،،             

 ،،            [[  ن ( ، نرى أنَّ كلمةيف كلمة  )م      ليست
جزء من النفس الواحدة ، ) فصل ( متَّ أخذ فال ميكن سحب املعىن باتجاه أنه .. تبعيضية 

منها خلق زوجها كماد فس الواحدة هي حالة رأينا أنَّ الن، فمن جهة .. أبداً .. ة يتم
فردية واحدة ، ال شريك معها يف انفراد كينونتها ، وال تقبل التحول لصورة أُخرى مباينة 

زوج ) وجعل ( خلصوصية هذا التباين واالنفراد ، ومن جهة أُخرى هذه املرحلة خلق 
  ..النفس الواحدة ، هو يف عامل األنفس غري اخلاضع لقوانني املكان والزمان 

                               

               ] ١: النساء [  

                          ]١٨٩: ف األعرا [  

                       ] ٦: الزمر [  

   قوله تعاىل .. إذاً ..            صور  خلقمتَّ : يعين
 ..لساعة من آدم عليه السالم إىل قيام ا، على عدد أنفس البشر  واحدة هيئةمن متماثلة 



        ٢٨                  
 مماثلة لغريها عند باقي البشر ةواليت هي صوراملتماثلة الواحدة كلُّ نفسٍ من هذه األنفس و
  ..زوجها ) ل وجع( ق خلجنسها من ، 

 ..ايز أنفس البشر عن بعضها بعضاً متَّ مت -  للنفس الواحدة ذا الزوج -وهنا .. 
 ،الزوج من النفس الواحدة هذا لق خبكلِّ إنسان ، اخلاصة لحيث يبدأ تكوين اهلوية 

  : قوله تعاىلففي .. مرحلة اجلعل  بنهايةالنفسية  هذه اهلوية متايز ليكتمل
                                     

                                       

                                  

              ] ١٩٠ - ١٨٩: األعراف [  

عالقة النفس ) كما سنرى ( يف كتاب اهللا تعاىل اليت تبين حيث اآلية الوحيدة .. 
ويف الواحدة بزوجها ، وحتمل تفصيالً يف ذلك ، نرى أنَّ هوية اإلنسان يف محله لألوزار ، 

الذي يتغشى تعود إىل عنصر زوج النفس الواحدة ، تفاعل النفس مع عناصر احلياة ، 
الذي الوعاء  مراده وتسري معه يف ذلك ، وأنَّ النفس الواحدة هي فتحمل ، النفس الواحدة

مبراده املُعبر عن فهوية اإلنسان اليت يترمجها يف حياته الدنيا  ..يسكب فيه زوجها مراده 
عند هذه اآلية  -إن شاء اهللا تعاىل  -وسنقف  ..هذه اهلوية ، تتعلَّق بزوج النفس الواحدة 

   ..الكرمية بالتفصيل 
  ..أنَّ اجلعل مرحلة الحقة على اخللق ، كما هو معلوم يف كتاب اهللا تعاىل و.. 

نرى أنَّ خلق الذكورة واألنوثة يكون ، يف عاملنا احلسي اخلاضع للمكان والزمان .. 
  : النطفة فور تلقيح احليوان الذكري للبويضة األنثوية لتشكيل

                          ] ٤٥: النجم - 
٤٦ [   
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  : فاآلية الكرمية ..           تعين حني متىن ، مبعىن حني اجتماع ،

 فخلق الذكورة واألنوثة .. احليوان الذكري مع البويضة األنثوية لتكوين النطفة    

   ن يف حلظة التلقيح ، يكو..  
يكون يف مرحلة الحقة من ، بينما جعل الذكورة واألنوثة ، مبعىن متايزها وتبياا .. 

  :مراحل منو اجلنني داخل رحم أمه 
                                 

            ] ٣٩ - ٣٧: القيامة [   

                     .......    ] ١١: فاطر [    
سواء كان ذلك يف عامل اخللق احملسوس  ،فاجلعل هو مرحلة الحقة على اخللق .. 

  ..العامل غري احملسوس ، غري اخلاضع للزمان واملكان  اخلاضع للزمان واملكان ، أم يف
نفس لمن النفس الواحدة ، وجعله زوجاً لوجعله وهنا يف مرحلة خلق الزوج .. 

حصلنا على زوجية نفسية لكلِّ شخص ، العنصر األول كلِّ إنسان ، الواحدة اخلاصة ل
مجيع البشر دون استثناء ، أنفس  -ذا العنصر  -فيها هو النفس الواحدة حيث تتماثل 

وباجتماع هذين .. والعنصر الثاين هو زوج هذه النفس والذي مييزها عن باقي األنفس 
  ..العنصرين تتكون نفس اإلنسان كهوية متيزه عن باقي البشر 

وبني جعل ، أنَّ الفصل بني اخللق من نفس واحدة  ،وما نراه يف سورة الزمر .. 
  ..   : د كلمة زوجها منها ، جاء بورو

                                   

                               

                        ] ٦: الزمر [  



        ٣٠                  

 التريث والتراخيتفيد  يف هذه اآلية الكرمية ، حيث    هذه الكلمةورود و.. 
املباشرة  د احتمالعبوت،  )))يف عامل األنفس هي ذه احلالة فه ، ليس تراخياً زمنياً (((

 )و ( حرف العطف  يفسر داللة ،   هذا الورود  ،ا بني هاتني املرحلتني الفورية م
  يف سورة األعراف                  ، حيث حرف

فما بني اخللق  ..ملرحلة جديدة إضافة لبيان الترتيب واالنتقال ، حيتمل هذا  )و ( العطف 
حصل فيه اكتمال جعل وانتهاء مرحلة جعل زوجها منها ، تريث ، سٍ واحدة من نف

  ..الزوج كهوية مستقلّة لإلنسان 
 وهذا يشابه ورود كلمة ..     الثانية يف اآلية الكرمية :         

              .......    ]هو هنا ، حيث التراخي  ] ١١:  فاطر

 نتيجة مراحل تبينها اآليات الكرمية                     

                      ] فكلمة ..  ] ٣٩ - ٣٧: القيامة

   لعبارة يف ا :            تفيد تراخياً ما بني مرحلة تكوين النطفة ،

  وجعل األزواج ، وهذا ما نراه يف سورة القيامة            ..  

 ورود كلمة .. إذاً ..     يف سورة الزمر :             

        ،ر داللة حرف العطففسي  ) يف كلمة  )و       يف سورة

   األعراف                    ه ما بنيبأن ،
املباشرة الفورية هناك تريثٌ بعيد عن خلق النفس والواحدة واكتمال جعل زوجها منها ، 

الزوج كهوية مستقلّة لإلنسان ، بدأ خبلق زوج النفس الواحدة  حصل فيه اكتمال جعل، 
  ..من جنسها ، واكتمل جبعله من جنسها 



        ٣١                  

  : وما نراه أنَّ اية املرحلتني..                  

  : ورة بالعبارة القرآنيةانتهت قبل املرحلة املص                     

  : وبعد ذلك متَّ انتقالنا إىل عامل اجلسد ..               

            .. اخلطاب يف هذه اآلية الكرمية  وما نراه ، أنَّ كلَّ صيغ :]] 

      ،،         ،،      ،،        ،،    

    [[  خاطب كلَّ املتلقّني خلطاب اهللا تعاىلإضافة  - كلُّ ذلك ..دون استثناء ت
، بأنَّ مرحلة خلق النفس الواحدة د ما نذهب إليه يؤكِّ -يأيت من أدلّة سملا سبق و

زوجها منها ، وأيضا لكلِّ ) وجعل ( اكتملت لكلِّ البشر ، ومن مثّ بدأت مرحلة خلق 
  ..البشر 
هذه النفس الواحدة ، فإنَّ  جنسوكون زوج النفس الواحدة متَّ خلقه وجعله من .. 

يف إطار هوية نفس اإلنسان ، هو ) النفس الواحدة ، وزوجها ( اجتماع هذين العنصرين 
  ..ساسٍ هو النفس الواحدة أ، وذلك من عملية إنشاء هلذه النفس 

                               

        ] ٩٨: األنعام [  

 كلمة ..     ، وهذا اإلنشاء هو يف أصله  ختاطب مجيع البشر دون استثناء
أنه مستقر ومستودع يف هذا اإلنشاء ونتيجته ، وكينونة من نفسٍ واحدة كما رأينا ، 

النفس الواحدة ، : النفس اليت أنشأها اهللا تعاىل من هذين العنصرين : مبعىن .. الوقت ذاته 
  .. املستقر واملستودع زوجااء هي وزوجها ، كينونتها بعد اإلنش

  فكلمة..       ودالالته تدور يف إطار ) ق ، ر ، ر ( هي من اجلذر ،

 وكلمة .. ومنتهى األمر الثبات والسكون واهلدوء       هي اسم مكان أو



        ٣٢                  
نفس وهي تصف النفس الواحدة اليت هي أحد عنصري ال.. مصدر ميمي مبعىن االستقرار 

كما رأينا ، فالنفس الواحدة اليت هي مبثابة الكينونة الثابتة اليت تتماثل ا أنفس مجيع البشر 
  ..هي عنصر الثبات والسكون يف النفس البشرية ، 

 وكلمة ..        الترك ودالالته تدور يف إطار ) و ، د ، ع ( هي من اجلذر
  ..واإلعراض والتخلف عن الشيء 

                                  

      ] ٤٨: األحزاب [  

                ] ٣: الضحى [  

 وهذه الكلمة ..       هي اسم مكان من استودع..  
مكان ثباا واستقرارها ، كلُّ دابة تتحرك ، يعلم اهللا تعاىل يف كلِّ حلظة .. ولذلك .. 
        ا هلذا االستقرارومكان حركتها وتركها وهجرا ،        ..  

                                    

          ] ٦: هود [  

نرى أنَّ هنا يف مسألة وصف علم اهللا تعاىل حلال كلِّ دابة تتحرك على األرض ، .. 
 حال ثباا واستقرارها وصف بكلمة        ، ، هلا املعين ضاف املُستقريف حيث ي

 وأنَّ حال حركتها وصف بكلمة تعاىل ،  بعلم اهللا تتعلَّقإطار مسألة        
وهذه الصيغة  ..بعلم اهللا تعاىل  تتعلَّق، يف إطار مسألة حيث يضاف املُستودع املعين هلا 

 : ختتلف كثرياً عن صيغة قوله تعاىل                  

       ، واملستودع هنا مها زوجا إنشاء النفس الواحدة ، ، حيث املستقر
اإلنشاء من : مبعىن  ..نتيجة إلنشائها ، ككينونة تتكون منها هذه النفس ، وعنصراها 



        ٣٣                  
مع زوجها املخلوق واعول من جنسها ، كينونته أنه  الواحدةنفس عنصر الاجتماع 

 ومستودع ستقرمع اجتماع كينونته من : مبعىن .. قت ذاته يف الوم ة املستقرزوجي
  ..املستودع 

  : قوله تعاىل.. إذاً .. 
                                

        ] ٩٨: األنعام [  

وماهية إنشائها هو هللا تعاىل هو الذي أنشأ النفس البشرية لكلِّ البشر ، أنَّ ا: يعين  ..
تماثل به أنفس توالذي  قرار ،ستعنصر الثبات واالمزاوجة بني النفس الواحدة اليت هي 

عنصر التحول والترك  لنفس املخلوق واعول منها والذي هوزوج هذه امع كلِّ البشر ، 
تلف أنفس البشر عن ، حيث ختباتجاه الدنيا والتفاعل معها بت واالبتعاد عن العنصر الثا

الذي يعطي النفس البشرية هويتها اليت متيزها عن غريها من األنفس بعضها ذا العنصر 
  ..) إنشاؤها  ( فمن هذه الزوجية متَّ تركيب النفس البشرية ..اُألخرى 
                         ] ٩٨: األنعام [  
، ) صورته ( وهوية اإلنسان ) األنا ( تزاوج زوج النفس عرب وبإنشاء هذه النفس  ..

قد متّت تسويتها ،  - بذلك  - مع النفس الواحدة ، لتكوين النفس ، تكون النفس
، اللذين أصبحا بني فجور والتقوى ماهيتها بني شاطئي ال وتأرجحتواستقلّت هويتها ، 

  ..يديها ، وبإمكاا سلوك أي منهما 
                        ] ٨ - ٧: الشمس [   

بني شاطئني  فيهااإلنسان  وإحبار، لتبدأ بعد ذلك رحلة امتحان احلياة الدنيا .. 
  ..مراد النفس وقوة عزميتها  ، حسبمتناقضني متاماً 

                       ] ١٠ - ٩: الشمس [  



        ٣٤                  
صورة مرحلة جديدة ، تكون بعد خلق  ترسم،  النصوص الكرمية التالية.. اآلن .. 
الحقة ، وزوجها منها ) وجعل ( لق خلالواحدة ، ومرافقة كبداية يف عامل النفس النفس 

  ..خبلق أجساد موائمة لذلك يف عامل الدنيا 
                            

                              ]  ٧٢: النحل [  

                               

                         ] ٢١: الروم [  

                                 

                         ] ١١: الشورى [   

 [[ :  تانهنا العبار..              ،،      

      [[ ، خاطبيف هذا املوجودين ) ذكوراً كانوا أم إناثاً ( كلَّ البشر  انت
من ) ذكورة وأنوثة ( أزواج البشر أصل ) وجعل ( مرحلة خلق  برسم صورة، العامل 

   : بتعلَّق صيغة اخللق املعنية للمخاطبني بالنفس، وذلك أنفسهم    .. 

  : فاخللق املعين للمخاطبني    ،هو من ذوات أنفسهم :       ..
  ..لعامل اجلسد ) يف العبارات السابقة ( وكلُّ ذلك يف سياقٍ قرآينٍّ ال إشارة فيه 

مسألةُ زوجية ) النفس الواحدة ، وزوجها ( لألنفس ) وجعلت ( خلقت : مبعىن .. 
وثة من ذاا وجنسها ، حبيث يكون اإلنسان بشكلٍ عام إما من جنس الذكورة واألن

الذكور حيث الزوج املُقابل هو جنس اإلناث ، وإما من جنس اإلناث حيث يكون الزوج 
  ..فمن ذات النفس جعلت الذكورة واألنوثة .. املقابل هو جنس الذكور 



        ٣٥                  
زوجته أم أوالده من نفسه هو  وليس املعىن أنَّ الذكر احملدد بعينه ، خلقت منه.. 

أصل هوية الذكورة واألنوثة يف عامل األنفس ، حيث تخلَق أوالً خبلق .. أبداً .. بالذات 
زوج النفس الواحدة منها كما سنرى يف سورة النساء ، مثّ تكتمل جبعلها ، كما هو يف 

ك يف عامل الدنيا ، تخلق األجساد املوائمة لذل.. وبعد ذلك .. سوريت األعراف والزمر 
، مثَّ تكتمل جعالً ) يف سورة النساء ( وذلك كمواءمة مقابلة خللقها يف عامل األنفس 

  ) ..يف سوريت األعراف والزمر ( كمواءمة جلعلها يف عامل األنفس 
  [[ : تني القرآنيفصياغة العبارتني ..           ،،    

         [[  ، وسياقهما السابق هلما ،متاماً عن صياغة العبارة  خمتلف

 :                      .......    ] ١١: فاطر [ ..  
مجيع البشر  هويةتفرز اللغوية  أنَّ صياغتها: خالصة القول يف هذه اآليات الكرمية .. 

 .. الذكورة واألنوثة صنفني اثنني ، مها حالتاما بني  -يف عامل األنفس كما سنرى  -
عرب جسد مادي ) من الذكور كانت أم من اإلناث ( تتم مواءمة لكلِّ نفس  ..وبعد ذلك 

الذكورة (  يةالزوجمن هذه ، حيث جعل اهللا تعاىل لنا يخلق ألجلها يف هذه الدنيا 
  :بنني وحفدة  بينها مودة ورمحة ، وجعل منهماجعل سكناً ، و) واألنوثة 

]]                                

         ،،                         

       [[  ..  
يف هذه احلياة  وبثّنا وتكاثرنا ، يف ناموسه يتم خلقنا وهذا اجلعل لألزواج من أنفسنا.. 
 : الدنيا                            .. 

  : فالعبارة        من خالل يف هذه احلياة الدنيا ، خيلقكم ويبثّكم : تعين
 : ، عرب تزاوجكم وإجناب البنني واحلفدة ) الذكورة واألنوثة ( ناموس الزوجية   



        ٣٦                  

                          .. وهذا

 : التكاثر  ا يتمخالهلمن يوازي تكاثر األنعام اليت خلقت أيضاً من أزواج ،      

                         ..  
 ..كلِّ واحد نة من هذين العنصرين  الرجال والنساء ، نفسالنفس ( منهم مكو

جعل الزوجية متَّ  ،نشأة من هذين العنصرين من هذه الزوجية املُو ..) الواحدة ، وزوجها 
خلق من خالل .. بعد ذلك و .. وية يف عامل النفسجزٍء من اهلك )ذكورة وأنوثة ( 

.. بثّهم يف هذه احلياة الدنيا يتم تكاثر البشر و الذكورة واألنوثة ،هلذه مة ئمواأجساد 
  ..وهذا ما يصوره قوله تعاىل 

                               

                                      

       ] ١: النساء [  
مادام : وهنا سنخرج قليالً عن سياق البحث ، لنجيب على استفسارٍ حمتمل هو .. 

اجلنس الثالث يف هذا النص األمر يتعلَّق ببثّ الذكورة واألنوثة يف عاملنا ، فلماذا ال نرى 
  ..فلماذا مل تذكَر ؟ .. أال تتم والدات كهذه احلالة ؟ .. ؟  ونهما يسمكوهو اخلنثى 

   : أنَّ العبارة القرآنية،  )أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ( : لقد بينت يف حبث .. 

               يف قوله تعاىل                   

                                    ] الشورى :

لتبين لنا أنَّ احلالة املعنية هنا ، هي املقابل والبديل للحالة    تبدأ بكلمة  ، ] ٥٠ - ٤٩

 يف اآلية السابقة الطبيعية املُصورة                    ،
املولود ، جسد وأنها حالة مزاوجة بني الذكورة واألنوثة كصفات ذكرية وأنثوية يف ذات 



        ٣٧                  
حممولة ( وكبديل للحالتني املذكورتني يف العبارتني السابقتني ، نتيجة وجود جينات 

هة غري قادرة على التمايز الطبيعي لألعضاء اجلنسية للجنني ، أو مشو) وموسومات بالكر
وجود خلل هرموين نتيجة محل األم وما تتناوله من غذاء ودواء ، فتحدث عيوب يف سري 

( مرحلة متايز األعضاء اجلنسية للجنني ، فتختلط الذكورة باألنوثة ، وتكون هناك حاالت 
يف ذات املولود مبيض وخصية  ، كوجودنوثة معاً الذكورة واأل اجهازيجمع فيها ) نادرة 

 -اختالط لدى املولود  لكال اجلنسني ، فيكون هناك ، وكوجود أعضاء تناسلية ظاهرة
وما يؤكِّد ذلك هو ..  ما بني األعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية - الذي ميثل هذه احلالة

 ورود كلمة      مة دون كل     .. ا فحاالت اخلنثى ليست نتيجةلكو
حالة طبيعية حممولة وية النفس يف عامل األنفس ، إمنّا نتيجة خلل هرموين أو جيين ناتج 

  ..عن عامل اجلسد 
  :وما نراه يف قوله تعاىل 

                                   

                  ] ٥٠ - ٤٩: الشورى [  

 : أنَّ العقم جاء بصيغة اجلعل ومتعلِّقاً باملشيئة ..              ،
واملرأة ، ويتناول اجلنني أيضاً ، فاحتماالت  يتناول الزوجني الرجلوهذا ناتج عن كونه 

العقم واردة يف كلِّ املراحل ، ابتداء من تكون النطفة حىت على كامل مراحل حياة 
مبعىن .. مهما كانت ال خترج عن عاملنا املادي وكلُّ أسباب العقم .. اإلنسان بعد والدته 

 نفس ، وذلك نراه بورود كلمة ليسا جنساً يتم حتديده يف عامل األالعقم واخلنثى :    

  حلالة اخلنثى               كبديل عن األنوثة والذكورة نتيجة خلل يف

 ونراه بصيغة اجلعل والتعلّق باملشيئة يف حالة العقم عامل اجلسد ،        

     ..  



        ٣٨                  
، ومكررة مرة  لة الذكورة واألنوثة نرى صيغة اهلبة متعلّقة باملشيئةبينما يف مسأ.. 
  :ومرة للذكورة ، لألنوثة                     ..  ويف

قبل خلق اجلسد ، وهذا  النفسيةأنَّ أصل الذكورة واألنوثة هو يف املاهية  إىل إشارةذلك 
  [[ : اليت تتكرر للذكورة واألنوثة يهب ما نراه يف كلمة    ،،    [[ .. 

واليت تتكرر  يشاءحيث تشري إىل ذلك كلمة ، جسد موائم لذلك  يتم خلْقوبعد ذلك 
  [[ : للذكورة واألنوثةأيضاً          ،،       [[ ..  

نرى أنَّ اهلبة ) و ، هـ ، ب ( كتاب اهللا تعاىل وبالنظر إىل مشتقّات اجلذر يف .. 
إلناث من ااهللا تعاىل  ما يهبهوداللة  ..الية عن اَألعواضِ واَألغْراض العطية اخل: هي 

قبل خلق األجساد املوائمة لإلناث والذكور  تتعلَّق مبرحلة ما، وكذلك الذكور للوالدين 
  :ك هو قوله تعاىل وما يؤكد ذل ..

                                

                               ] األنبياء :
٩٠ [  

 فالعبارة ..           رأدون  - تصو مرحلة سابقة على  -دىن شك

 املرحلة املصورة بالعبارة التالية هلا              ..  وإصالح زوج زكريا

 من هنا نرى أنَّ الصيغة .. هو مقدمة تسبق محل زوجه بيحىي ، عليه السالم      
فيحىي هو .. القرار اإلهلي مبنح حيىي لزكريا ، وذلك قبل محله يف رحم أمه  صدور: تعين 

قبل لقاء زكريا ، متَّ وهبه لزكريا ، )  واليت منها صفة الذكورة( اليت متيزه ذاته ويته 
  .. حيث محلت بيحىي، بزوجه 



        ٣٩                  

  : من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية..                  

    ، ة هذهويتهما اجلنسي هو قبل خلق األجساد املوائمة ، فمنح اإلناث والذكور
  .. لذلك ، وبعد ذلك ويف عامل املشيئة يتم خلق األجساد املوائمة لإلناث والذكور 

حالة مع أنها ( يف اآلية األوىل من سورة النساء عدم ورود حالة اخلنثى .. إذاً .. 
حيث يؤكِّد أنَّّ أصل الذكورة واألنوثة هو يف عامل األنفس ، ) موجودة يف عامل اجلسد 

هلذه الذكورة واألنوثة بأجساد ، وما يتم يف عامل اجلسد هو مواءمة ذكورة وأنوثة فقط 
نتج حالة يمما ، هذا املادي خلل يف عاملنا ود إىل يعوحالة اخلنثى مردها .. مادية يف عاملنا 

  ..كما بينا اخلنثى 
  ..لنعد إىل اآلية الكرمية .. 
                               

                                      

       ] ١: النساء [  

 العبارة القرآنية ..            خاطب ات ة يف كلِّ زمانلبشري
ربهم  يتقوابأن كلُّ جيلٍ يتلقّى هذا اخلطاب ما دام موجوداً يف احلياة الدنيا ، ومكان ، 

 والعبارة القرآنية .. جلَّ وعال            نرى صيغتها ،

    [[: والزمر  األعرافيف سوريت الواردتني مطابقة متاماً هلا يف اآليتني    

       ،،         [[  فهي ترسم صورة ،
تبين فضل اهللا تعاىل على هؤالء الناس ، بأنه هو ل ذات املرحلة يف تلك اآليتني الكرميتني ،

منهم بدأ ، فكلٌّ من أوجدهم ، حيث العنصر األول يف وجودهم هو النفس الواحدة 
  ..وجوده بالنفس الواحدة كما رأينا 



        ٤٠                  

 العبارة القرآنية يف و..            الضمري يف كلمة يعود      إىل

 ، حيث هذه العبارة لكلِّ إنسان  النفس الواحدة            نبياملرحلة ت
  .. من جنسها كما بينانفسٍ واحدة لكلِّ إنسان ،  زوج كلِّوهي خلق ، الثانية 
  : لق لزوج النفس الواحدةنرى صيغة اخل.. ويف هذه اآلية الكرمية ..      

     ، ني اآلخرينل كما هو حال النصالصورة من جهة ، لتكتمل دون صيغة اجلع
( مرحلة اخللق أوالً : ، ومها يف عامل األنفس مرحليت إجياد زوج النفس الواحدة  يف بيان

ولبيان حقيقة مفادها  ..) راف والزمر يف سوريت األع( ، واجلعل ثانياً ) يف سورة النساء 
بدأت مع خلق زوج النفس ، األنوثة والذكورة كهوية نفسية تتعلَّق بصورة النفس أنَّ 

  .. من جهة أُخرى ، لتكتمل مبرحلة اجلعلالواحدة 
فزوج النفس الواحدة الذي خلق منها ، مثُّ جعل منها ، حيمل هوية اإلنسان ، مبا .. 

حيث بدأت هوية الذكورة واألنوثة خبلق زوج النفس رة واألنوثة ، يف ذلك الذكو
هذا كلُّه يف عامل .. الواحدة ، ومتايزت واكتملت بنهاية مرحلة جعل زوج النفس الواحدة 

النفس الواحدة ، وزوجها ( بعد ذلك ومن هذه الثنائية .. النفس قبل وجود اجلسد 
مواءمة أجساد هلذه الثنائية ، حيث يتم بثّ الرجال ، تتم يف عامل الدنيا ) املخلوق منها 

( يتكون من هوية نفسية حتمل الذكورة أو األنوثة الذين كلُّ واحد منهم  والنساء ،
، ومن جسد موائمٍ هلذه الذكورة واألنوثة ) املوهوبة يف عامل األنفس قل خلق األجساد 

  ..يتم خلقه يف عاملنا املادي هذا 
 : معنا النظر يف قوله تعاىل لو أ..                   

                        َّة، لرأينا أنالعبارة القرآني : 

         ،  ترد بصيغة مطابقة متاماً لورودها يف سوريت األعراف
 بأنَّ اللبنة األوىل يف وجودهم هيبني بتقوى اهللا تعاىل ، تذكِّر هؤالء الناس املُطالَوالزمر ، و



        ٤١                  
يف بداية العبارة  )و ( وحرف العطف .. اليت يتماثلون مجيعاً ا كما رأينا النفس الواحدة 

 التالية هلا           مل ا، ينقلنا ملرحلة جديدة ، لكن دون أن خنرج من ع
  .. غري احلسيالنفس 
 : فالضمريان يف كلميت ..         ، يتعلّقان بالنفس الواحدة ، وليس بأي

 وهذا يؤكِّد أنَّ العبارة القرآنية  ،أمرٍ آخر           ر لنا مرحلة تصو
التصوير الداليل من  ، ولكن دون أن خيرججلميع البشر جديدة تالية خللق النفس الواحدة 

  :التالية  ويتأكَّد معنا ذلك بالوقوف عند النقاط ..عامل النفس 
 صيغة اخللق  - ١           نا انتقلنادون اجلعل ، ليست دليالً على أن

فاللبنة األوىل لإلنسان خلقت من نفسٍ واحدة .. أبداً .. عامل األجساد  ذه العبارة إىل
  ..كما تؤكِّد العبارة السابقة هلا مباشرة ، واألنفس جاءت بصيغة اخللق 

                           ] ٥١: الكهف [  

                            ] األعراف :
١١ [   

 فصيغة اخللق دون اجلعل يف العبارة القرآنية ..            ًليست دليال
  ..على أننا انتقلنا ا إىل عامل األجساد 

 العبارة  - ٢        ر خلق اللبنة األوىل جلميع البشرواليت تصو
ألنَّ آدم ال ميكن أن تعين خلقاً ألنفس البشر من نفس آدم ، من نفس واحدة كما رأينا ، 

ذاته حىت مرحلة التصوير الداليل هلذه العبارة القرآنية ، مل يكن موجوداً كهوية نفسية متيزه 
 : ، ففي العبارة ) ة قد خلق منها وج نفسه الواحدمل يكن ز(      

   ل يف تكوين النفساية مرحلة خلق العنصر األو مل خيرج التصوير اإلهلي من
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 : البشرية وهو النفس الواحدة ، والعطف يف العبارة التالية هلا            هو
يف حال ألول ، وال ميكن أن يكون عطفاً على نفسٍ كاملة ، إالَّ عطف على هذا العنصر ا

 دالالت العبارة القرآنية  سحب        يف سورة النساء ، جاهبات
يف سوريت األعراف والزمر ، وهذا خروج على منهجية هي ذاا خمالف متاماً لدالالا 

  ..اهللا تعاىل البحث السليم يف كتاب 
 خلف هذه العبارة  مقدرة مفترضة القول بأنه هناك مرحلة - ٣     

   اليت هي حسب ( لنفسه الواحدة  خلق جسد آدم من مواءمته: ، مفادها

 ، لتأيت العبارة التالية هلا  )املوروث نفس كاملة          ر خلق لتصو
أنَّ النفس الواحدة : مفاده فرض  على مبين التصورهذا .. سد ذلك اجلحواء من جسد 

فيها  يتممرحلة وسطى ، وعلى فرض ) وزوجها ، نفس واحدة ( هنا هي نفس كاملة 
دون ما بني هاتني العبارتني القرآنيتني املتتاليتني ، عامل اجلسد ، االنتقال من عامل النفس إىل 

ربط الضمريين يف العبارة وعلى، ال من قريب وال من بعيد إشارة لذلك  أي :     

         ذه املرحلة املُفترضة..  على اإلطالق ومنطقاً وهذا ال جيوز لغة..  

  : العبارتان القرآنيتان املتتاليتان.. إذاً ..             

     ، نان لنامن مراحل إنشاء النفس املرحلة األوىل والثانية تبي..  
: يف العبارة القرآنية التالية للعبارتني السابقتني مباشرة  )و ( حرف العطف .. اآلن .. 
                لة اجلديدة لكن هذه املرح ..ينقلنا ملرحلة أُخرى

ايتها يف عامل الدنيا ، حيث الرجال والنساء مها كلمتان يف هذه العبارة القرآنية تشريان 
  ..إىل ذلك 



        ٤٣                  
حيث اهلوية اخلاصة اليت تشمل فيما ( فمن النفس الواحدة ، وزوجها املخلوق منها .. 

ة واألنوثة اخلاصة بكل إنسان ، وحيث صفة الذكور والذكورةتشمل متايز صفة األنوثة 
نفس واحدة ، وزوجها املخلوق ال( من هذه الزوجية  ،) بدأت خبلق زوج النفس الواحدة 

كلٌّ منها حيوي نفساً  ،يف أجساد بشرية متَّ نزول مجيع البشر ذكوراً كانوا أم إناثاً ) منها 
فساً وي نه حيجسد، ال أم النساء ، كلٌّ منهم فسواٌء الرج ..مكونة من هذين الزوجني 

  ..كما رأينا ) نفس واحدة ، وزوجها ( مكونةً من زوجي النفس 
زوج هذه النفس منها ، ) ل عجو( خلق اخللق من النفس الواحدة ، و: املرحلتان و.. 

مبعىن صورا اخلاصة ا واليت ( ذلك الزوج الذي يعطي اهلوية اخلاصة لكلِّ نفسٍ بشرية 
زها عن باقي النفوس متي (ل  .. هاتان املرحلتان ..رأينا  كمامتّتا قبل خلق اجلسد األو )

  ) ..دم عليه السالم جسد آ
                               

            ] ١١: األعراف [   

  فكلمة..     وكلمة.. لق من نفسٍ واحدة تقابل اخل       
تقابل خلق زوج النفس الواحدة وجعله ، حيث تبدأ صورة اإلنسان وهويته املميزة خبلق 

ألنَّ العبارة ، وكلُّ ذلك متَّ قبل خلق جسد آدم  ..زوج النفس الواحدة ، وتنتهي جبعله 
 القرآنية                   ، ر مرحلة األمر اإلهلي للمالئكةتصو

  ..بالسجود آلدم ، ذلك األمر الذي كان قبل خلق جسد آدم 
                                 

                      ] ٢٩: احلجر [   



        ٤٤                  
 :الكرمية  فاآلية .....كان قبل خلق جسده ، األمر اإلهلي للمالئكة بالسجود آلدم .. 
                         يكتمل خلق  حينما: تعين

  .. آدم إنساناً كامالً نفساً وجسداً ، وبعد نفخ الروح فيه ، اسجدوا له
زوج النفس الواحدة ، املخلوق واعول منها ، هو اهلوية اخلاصة لكلِّ إنسان .. إذاً  ..

  : بكلمة وهو املعينمتيزه عن غريه من البشر ، واليت ،        هو و، كما رأينا
وبإطاللة ، بعدم الثبات وعدم االستقرار املتعلِّق والنفس البشرية ، املتحول يف جلانب ا

هو املعين  بينما عنصر النفس الواحدة..  الدنيا والتفاعل معهاالنفس البشرية على عامل 
  :بكلمة      دهو جانب الثبات واالستقرار ، وعما تفرضه نواميس  والتجر
، وهو اجلانب الذي يكون وعاًء للروح والفطرة النقية اليت فطر اهللا  لى النفسالدنيا ع

  ..تعاىل الناس عليها 
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  ..ل خلق النفس البشرية هي كالتايل فمراح.. 
غريها عند متاماً يطابق  ، هانم ، كلٌّواحدة متماثلة عند مجيع البشر  نفسٍق خلْ - ١

  ..باقي البشر 
حيث مرحلة خلق هذا .. زوج هلذه النفس الواحدة ، منها ) وجعل ( خلق  -  ٢

زوج الحقة وموصوفة ومرحلة جعل هذا ال..  ] ١: النساء [ الزوج سابقة وموصوفة يف 
 ..  ] ٦: الزمر [   ، ]  ١٨٩: األعراف [ : يف 

( جعلت األزواج  ،) وزوجها  حدة ،النفس الوا: بزوجيها ( من هذه األنفس  - ٣
مواءمة أجساد هلا عرب  خالل التدبري الذي جعله اهللا تعاىل ، ومن ) ..واألنوثة ، الذكورة 
  .. واحلفدة ، ويتم بثُّ البشر يف هذه األرض يتم خلق البنني ،املادي يف عاملنا 
النفس الواحدة ، وزوجها املخلوق ( والتجاذب والتنافر ما بني زوجي النفس .. 

، حيس به اإلنسان يف صراعه الداخلي مع أي قضية تواجهه من قضايا ) واعول منها 
قوة (  للثبات والتجرد عن اهلوى احلاملةقوة ال: احلياة ، وذلك بني قوتني خمتلفتني ، مها 

هوية األنا ( تفاعل النفس البشرية مع عامل الدنيا من جهة ، وقوة  )الفطرة اإلنسانية 
  ..من جهة أُخرى ، ) ومرادها 

لتأثري  نرى صورةً هلا إسقاطاا يف كلِّ زمان ومكان ،النص الكرمي التايل ،  ويف ..
وذلك بتصوير حالة ، بشكلٍ عام  النفس البشريةداخل ،  زوج النفس الواحدة عليها

ها ويصبغ عليها ، الواحدةا ، وكيف يؤثِّر زوج النفس هللتفاعل بني النفس الواحدة وزوج
  ..بلون مراده 
                                     

                                       

                                  



        ٤٦                  

                                   

             ] ١٩٢ - ١٨٩: األعراف [  

نصاً حرفياً من تفسري الرازي  -كنموذج من تفاسرينا املوروثة  -وفيما يلي اقتطع  ..
تفسري هذه املسألة  فيما خيص:  

]] }{}

{}

{}{





     

      

}     {  



[[ ..  انتهى االقتباس..  
على هذا التفسري الفاسد ، فيقول وباحلرف  لريد - بكالم رائع  -ويتابع الرازي .. 
  :الواحد 
   :واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه  [[

  :}{

  .  
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   [[ ..  انتهى
  ..االقتباس 

الذي تكرهه املشايخ ألنه يفعل  (بعد هذا التفنيد الرائع للرازي .. لألسف .. لكن .. 
، ال نرى تفسرياً منسجماً مع صياغة ) مقارنة مع غريه من املفسرين إىل درجة ما عقله 

م أالسابقني تفاسري يف مجيع تفاسرينا دون استثناء ، سواء وذلك هذه العبارات القرآنية ، 
  ..املعاصرين 

  ..ر ما وصلنا إليه يف هذا البحث اآلن للنظر إىل هذا النص الكرمي من منظا.. 
                                     

                                       

                                  

                                   

             ] ١٩٢ - ١٨٩: األعراف [  

  العبارات القرآنية ..                   
، ومرحلة ) وعاء الروح ( مرحلة خلق النفس الواحدة املستقرة الثابتة : بينا أنها تعين 

  ) ..صورته ( املتعلِّق وية اإلنسان ) األنا ( و جانب جعل زوجها منها وه
  : العبارة القرآنية..          بالعنصر الثاين  نرى أنَّ الفاعل فيها يتعلَّق

  : للنفس      عول منها  -كما رأينا  -الذي هوزوجها املخلوق وا ..
فإنَّ وباألنا وهوية اإلنسان ، ،  وحتوالاالدنيا بومتعلّقاً ، راً فكون هذا العنصر ليس مستق



        ٤٩                  
بقوله  -كما رأينا  - صالحه يكون بالسكن إىل النفس الواحدة اليت وصفها القرآن الكرمي 

 :        ا وعاًء للروح ، وثابتةالت عامل الدنيا، كودة عن حتووجمر ..  

 : وقوله تعاىل ..          ، ن لناة املتعلِّق باألنا ( تغطية زوج النفس يبيوهوي
على تأثري ة إحاطة عنصر زوج النفس وتغطيته كحال: مبعىن .. للنفس الواحدة )  اإلنسان

  ..) األنا ( زوج النفس ، وصبغ النفس الواحدة مبراد النفس الواحدة 
 وكلمة ..       ا  ، )، ش ، ي  غ( كمشتق من اجلذرال تسعفهم دالال

 إِذا تغشية الشيَء غَشيت..  الغطاُء الغشاُءف.. فيما ذهبوا إليه ، من أنها تعين لقاء الزوجية 
  :قوله تعاىل  هومن..  البسه إِذا الشيء وغَشي .. غَطَّاه إِذا تغشيةً وغَشاه..  غَطَّيته
                               

  ] ٩: يس [ 

 فما نراه أنَّ كلمة ..        ناتعيناً(  غطاًء وضعم  ، عليهم)  سد حيطي
  ..حبيث أصبحوا ال يبصرون  من بني أيديهم ومن خلفهم ،

  :ومنه قوله تعاىل ..  يسمع وال يرى ال كَي ا تغطَّى : ا وتغشى ابهثي واستغشى.. 
                               

                      ] ٥: هود [   

                                   

             ] ٧: نوح [  

 هللا تعاىل ، يرى أنهايف كتاب ا)  غ ، ش ، ي( ومن ينظر يف مشتقّات اجلذر ..  
 لقاء - من األوجه وال بأي وجه  - تدور يف إطار التغطية واإلحاطة ، وال تعىن أبداً 

  ..الزوجية 



        ٥٠                  

 العبارة القرآنية ..            ن لنامكمن ( الواحدة محل النفس تبي
األنا ( نتيجة لتغشي زوج النفس حلمل هو افهذا  ) ..األنا ( ملراد زوج النفس  )االستقرار 

  عليها)                   عليهاوبالتايل فرض مراد األنا  ،
  ..هلذا املُراد  هاومحل

صبغٌ محل الروح ، هو األنا على جانب الثبات واالستقرار ووعاء مراد وتغشي .. 
، كونه يبدأ الواحدة حلمل يبدأ خفيفاً يف النفس وهذا ا .. للنفس الواحدة بلون مراد األنا

  .. عليها كمراد وخاطربرجحان إرادة األنا 
تجتازه ف، تتفاعل معه ، هلذا احلمل اخلفيف الواحدة بعد محل النفس .. اآلن .. 

 ..كينونة كاملة هلا حيثياا من االكتمال بوذلك ، كحملٍ خفيف  ومعتادةً عليهمستمرة 
  و ما تصوره العبارة القرآنيةوهذا ه بلونه ،تصبغ  : مبعىن      .... . يفتغش

 : بلون األناالواجدة الثابتة أدى إىل أن تتلون النفس  ، عنصر الفطرة النقيةعلى ) األنا ( 
                  ى إىل أن تعربهالواحدة النفس، وهذا أد 

   : كحالة هلا حيثياا املكتملة كحمل خفيفوتعيشه            

   ..  

 وكون كلمة ..     هي مفعول مطلق         وكون هذا ،

فّة احلمل مصدراً موصوفاً باخل            ، إضافة إىل دالالت العبارة

  لقرآنية ا        حيث الضمري يف كلمة ،      يتعلَّق باحلمل اخلفيف ..
عن حقيقة دالالت هذا النص الكرمي ، من كون بعيداً التفسري التارخيي  جيعل منكلُّ ذلك 

  ..احلمل جنيناً محلته حواء 
يؤدي إىل الواحدة النفس بعبور هذا احلمل اخلفيف وتراكمه يف االستمرار .. اآلن .. 

حتمل محالً ثقيالً نتيجة تراكم األمحال اخلفيفة ، كوا أصبحت إثقال هذه النفس 



        ٥١                  
إىل إثقال احلامل هلذا  ي، هو حمل ، تراكمه يؤد فاختيار مراد الدنيا ..واالستمرار ا 

  .. احلمل 
                                      ] ١٨: فاطر [     

) األنا ( بعد أن أثقلت النفس الواحدة نتيجة تغشيها من قبل زوجها .. وهنا .. 
تكون مع بالتايل و ،) األنا ( سارت يف موكب زوجها  تكون قدغها مبراد األنا ، وصب

  ..يف قضية هذا احلمل الثقيل ) األنا ( زوجها 
عليها ) األنا ( بعد أن أثقلت النفس باحلمل الذي محلته نتيجة تغشي زوجها .. إذاً .. 

إىل اهللا تعاىل ربهما  نفإنها وزوجها ينتظران نتيجة هذا احلمل الثقيل ، ولذلك يتوجها، 
ه إن صاحلاً ، وأن) الذي محلته نتيجة تغشي زوجها عليها ( هذا املراد نتيجة بالدعاء جلعل 

  ..من الشاكرين ) وزوجها ، النفس الواحدة ( آتامها اهللا تعاىل ربهما صاحلاً سيكونان 
                                ..  

 كلمة إنَّ ..     ا ذه الصيغة اليت ترد ،فساد التفسري املوروث من  تؤكِّد
  .. الشيء وزنه  فمثقال ..أساسه 
                                              

  ] ٨ - ٧: الزلزلة [ 
ب على واألثقال أتت يف كتاب اهللا تعاىل مبعىن املتاع من زاوية كونه وزناً يصع.. 

  ..اإلنسان محله 
                             

         ] ٧: النحل [  
األثقال عندما يتعلَّق األمر بالنفس كقيمة معنوية جمردة عن املادة ، فإنَّ .. لكن .. 
  ..عىن الذنوب تكون مب



        ٥٢                  

                                

     ] ١٣: العنكبوت [   
 .. ها مبعىن األوزار فاألثقال هنا ال شكأن..  
                                  

            ] ٢٥: النحل [    

، تصبح ) حيث أثقل فعل رباعي متعدي باهلمز ( ل بذنوا لذلك فالنفس عندما تثقَ ..
  ..) لة اسم مفعول من أثقل حيث مثقَ( لة مثقَ
                                      ] ١٨: فاطر [     

عليها من أوزار ، هو عملية ) كقيمة معنوية غري مادية ( ما جتلبه النفس .. إذاً  ..
  ) ..ثقل  من الثالثي( وليس عملية ثقل ) من الرباعي أثقل ( إثقال هلذه النفس 

للموازين ،  - جاء متعلّقاً بالنفس  -يف كتاب اهللا تعاىل ) ثقل ( ثالثي فعل الفال.. 
  ) ..أثقل ( ونراه بصورة إجيابية ، على العكس من الرباعي 

                     ] ٨: األعراف [  
                     ] ١٠٢: املؤمنون [  
                       ] ٧ -  ٦: القارعة [  

يصف ،  )أثقل ( رباعي اسم املفعول للفعل ال أنَّبينما نرى يف كتاب اهللا تعاىل .. 
  .. لإلنسان اجلانب السليب بالنسبة

                                      ] ١٨: فاطر [  

                      ] ٤٠: الطور [  

                     ] ٤٦: القلم [  



        ٥٣                  

 أنَّ قوله تعاىل .. من هنا نرى ..                       

        ةال ميكن أن تكون فيه العبارة القرآني        مبعىن
حواء وأصبح كبري الوزن يعيق حركتها ، كما يزعم يف مجيع فلما كرب اجلنني يف بطن 
  .. تفاسرينا املوروثة واحلديثة

بسبب تغشيها من  - فكون الثقل نقيض اخلفّة ، وكون النفس الواحدة محلت .. 
وتراكم هذا احلمل اخلفيف إىل أن أثقلت نتيجته بازدياد محالً خفيفاً ،  -) األنا ( زوجها 

 الصياغة القرآنية بورود كلمة  نرى عظمةوزرها ،      ةيف هذه العبارة القرآني..  

 بذاا وكينونتها  فالنفس الواحدة ، هي..     ي جانب األناعليها نتيجة تغش
،  يمة معنوية سلبية متلّكت النفساألمر يتعلَّق بق.. إذاً  ..، وتراكم مراد األنا فيها 

اللتجاء إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، بطلب الدعاء كي يتم اخلروج من هذا وجعلتها حباجة ل
  ..احلال 
 املثىن احملمول يف العبارة القرآنية و ..         يدلُّ على أنَّ الدعاء جاء

أنهما حباجة لتوفيق اهللا تعاىل  فقد أيقنا، ) النفس الواحدة ، وزوجها ( من عنصري النفس 
  ..محايته ، وأنَّ النتيجة الصاحلة هي بيد اهللا تعاىل و

 كلمة ..      ةيف العبارة القرآني         ة ، تفيد ربطرابطة ، وحيني
هذه اجلملة بالسياق السابق ، وتفيد يف الوقت ذاته معىن حني أثقلت ، وكال املعنيني 

 : وما نراه أنَّ املُخاطب بالدعاء .. ة ذه الكلمة متكامالن يف تصوير الداللة احملمول  

     حيث لفظ اجلاللة ،     مفعول به ، وكلمة       فما .. بدل
  ..احلكمة من توجيه الدعاء ملقامي اإللوهية والربوبية يف الوقت ذاته ؟ 

  ق بصفة اإللوهيةالنفس الواحدة أقرب إىل التعلّ ..    اوعاء  - كما رأينا  -كو
تتعلَّقان بصفة ) صورة اإلنسان وهويته ( الروح يف النفس البشرية ، وهي وزوجها 



        ٥٤                  

 الربوبية       مهما كان معتقده ( وتسخري أسباب احلياة له ، كون معاش اإلنسان
األصل ، وهي اليت أثقلت  وكون النفس الواحدة هي ...يتعلَّق بصفة الربوبية هللا تعاىل ) 

 باحلمل ، نرى تقدمي صفة اإللوهية       ..  

  :عاء النفس الواحدة وزوجها هو ود..             

     .. د النفس الواحدة وزوجهابأن يكونا من الشاكرين ، وما نراه هو تعه
النفس الواحدة ، وزوجها ( مآهلما  إن كان: مبعىن .. اهللا تعاىل ربهما صاحلاً ، إن آتامها 

  ..، فإنهما سيكونان من الشاكرين بعفو اهللا تعاىل ومغفرته وعطائه  صاحلاً ،) 
 ويف ورود كلمة ..      ة من الصياغةذه احليثي ، بكلمة ولدودون تعلّق  ،

فالنص مل  ..فساد التفسري املوروث من أساسه  ، ما يؤكِّدليه أو أي صيغة أُخرى تشري إ
،  ) ولئن جعلته صاحلاً: ( أو  ) .. ولئن آتيتنا ولداً صاحلاًً( صيغة يأت على سبيل املثال بال

املطلوب يف الدعاء من اهللا تعاىل ، أمر آخر غري ما فالصالح ) .. ولئن كان صاحلاً ( أو 
  ..ذاما لزوجي النفس اٌء مراد من اهللا تعاىل هو عطو ، ثقلت به النفسأ

  : والعبارات القرآنية..                      

                                     

       نة لنا  تبيبعدما تأخذ مرادها من اهللا ، ) بالشرك ( نكوص النفس البشري
  ..وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف مكان آخر  ...تعاىل 
                                  

      ] ٦٥: العنكبوت [  

 [[ والكلمات ..     ،،      ،،    [[  ى ، بصيغة نراهااملثن

   [[ فهذا النص..  ]) األنا ( النفس الواحدة ، وزوجها  [ :ني بالزوج كوا تتعلَّق



        ٥٥                  

                                 

                                   

                             [[  ر خلق النفسصوي
) األنا ( نتيجة تغشي زوج  النفس الشرك وكيف يلوث ل زوجها منها ،عوج الواحدة ،

.. هلا إسقاطاا النسبية يف أي نفس  ، وذلك بصورة عامةلنفس الواحدة ، فيها على ا
    ..ي النفس ليتعلّق بزوج، أيت بصيغة املثنى ، يلذلك فاخلطاب كما نرى 

   : واجلمع وما نراه أنَّ بداية النص هي بصيغة املُخاطب..        

     لقت أنفسهمناها، كون مجيع البشر خة اليت بيليس كلُّ  ..لكن  .. باآللي
يث تصل ، حب) وعاء الروح ( البشر يطغى يف نفوسهم زوج األنا على النفس الواحدة 

نرى صيغة الغائب واملثنى يف النص .. لذلك .. النفس الواحدة وزوجها إىل حالة الشرك 
) وعاء الروح ( لنفس الواحدة على ا) سان صورة اإلن( لتغشي زوج األنا املُصور 

  ..املشتركة بني مجيع البشر 
                                      

                                    

                          
عليها ، واالنتقال إىل ساحة ) األنا ( ان زوج النفس الواحدة كون طغي وأيضاً.. 
نرى اية اآلية الكرمية بصيغة الغائب .. لذلك .. ليس حاصالً عند مجيع البشر ، الشرك 

  ..واجلمع ، لتشمل مجيع البشر الذين تطغى فيهم األنا على الفطرة النقية 
                                 

                   



        ٥٦                  
وصيغة اجلمع هذه ، واليت تصف الشرك يف كلِّ زمان ومكان ، تنسف التفسري .. 

 شركني عامة ، وليسامل يصف شرككما نرى حيمل النص بياناً ف، املوروث من أساسه 
كثرية تبين فساد التفسري املوروث ، منها ما تعرضنا له  أُموروهناك .. خاصاً بآدم وزوجه 

 ورود كلمة  ..هذه األمور من .. يف سياق هذا البحث ، ومنها ما مل نتعرض له     

  يف العبارة القرآنية              ن كلمة دو )فلو كانت ..  )ن م
 -على األقل  -صحيحة ، لكان  واخلاصة ذا النصالتفاسري املوروثة  الواردة يفالقصة 

 دون كلمة  )من ( قد وردت كلمة    ..  ومعلوم ، فإبليس كفرد مكلَّف ممتحن
 وليس كلمة  )من ( تناسبه يف هذا النص الكرمي كلمة     ..  

، حيث كلّ  هفيهلا تعرضنا  اليت الكرميةاآليات تفسري هذا البحث ول سياق من خال.. 
ألول مرة منذ نزول القرآن  عرضكشف جديد ي -بفضل اهللا تعاىل  -هذه التفاسري 

نهجية علمية سليمة يف تدبر آيات كتاب اهللا املوروث ملكيف أنَّ عدم إتباع نرى ، الكرمي 
وإىل عدم رؤية احلق ، شويه الدالالت اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، يؤدي إىل تتعاىل 

: من هنا نقول  ..، وبالنتيجة يؤدي إىل اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل والنواميس اليت يبينها 
ل ملنهج اهللا تعاىل  العدور والتفكّر يف آياتهو ، األوكتابه الكرمي ، وتقدمي  حماربة التدب

، يخ كأصنام ، يتم فرض أقواهلم وختيالم على دالالت كتاب اهللا تعاىل رجاالت التار
  ..وخداع الناس وسوقهم كقطيع خلف تلك األصنام 

 
 


