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 ةـاملقدم
إن فكرة صـحيحةً واحـدة قـد تغـدو الشـمعةَ            
ة            د الظالم وتقضـي علـى حقبـة تارخييـاليت تُبد

ــة    ــةٍ خاطئـ ــاكنةٍ كاذبـ ــة، سـ ــدةٍ جامثـ دوران . "مديـ
عنــــــــد "األرض حــــــــول الشــــــــمس ال العكــــــــس

ــاليلو"و" كوبرنيكـــوس" فعـــل ذلـــك، وخلخـــل  " جـ
 .)١(إمرباطورية اجلمود والزيف والتخلّف

 

ــةٌ ربا ــةآهـ ــهِ     (:نيـ ــانُوا بِـ ــا كَـ ــنْ رســـولٍ إِلـَّ ــأْتِيهِمْ مِـ ــا يـ ــادِ مـ ــرة علَـــى الْعِبـ ــا حسـْ يـ
سْتَهْزِئُون٣٠:يس( )ي( 

 . . . كنت وأين كنت أياًعزيزي القارئ، 

 ، بكلّ معنى الكلمـة، وخمـالف      جداً مفاجئربما   و هذا الذي بني يديك، حبث جديد     
 للسـائد مـن األفكـار          خمـالف   مفاصـله وتفصـيالته،    املوروث  كـلّ   و  الرائج للمألوف

ه اسـتُلّ مِـن قـراء    ليس بقرآن كـريم،    كغيره هوطبعاً   .هنتائجكلّ  املنهج و    ة القـرآن  لكنـ 
ــمــن الطبيعــي أن   فواســتنطاقه وتثــويره،  ــ ما للمنطــق والعقــل واألخــالق  ن وجــده منافي

 فليضـــرب بـــه عـــرض ،ةســـائدال القـــرآن تفاســـريل ال يحر القـــرآن الصـــنصلـــمناقضـــاً و
إذ يضـرب   أن يعـي    أوالً  عليـه    غـريه، لكـن القـارئ      وأ فهذا أدنى ما يسـتحق هـو         احلائط،

                                                 
أيعقل أن يجن النـاس إىل هـذا احلـد،       (:  كروية األرض   مستنكراً  الكنيسة الكتانتيوس   تساءل بابا  - )١(

فيدخل  عقوهلم أن البلدان واألشجار تتدىل من اجلانب اآلخـر مـن األرض، وأن أقـدام النـاس تعلـو                  
 .٣٧٠ص ، تسطع على الغربالعربمشس ، املستشرقة زيغريد هونكه). !رؤوسهم؟
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  ثانيـاً أنّـه ال     ييعـ أن   و ! ضـرب بـه احلـائط      قـد  ملـِ  : عـرض احلـائط     الـدقيق  هبذا البحـث  
هذه املسائل    آخذٌ برأيٍ ما   مناص     أو  البحـث  هذااستقاها من  ، سواء  هـذا  ه، غـري مِـن

 .إن أراد أن يكون عاملاً باحلقيقة وليس جاهال هبا أو على هامشها

   البحث  هذا  قُلنا أن  خمالف  هـذا         ن ألِ مِومناقض فه إىل يائه للموجود السائد، لكـن
علــى العجيــب أنّــه ، بــل  هــذه املــدة كونــه ســادقــوة منطــقحجــة وال يعــين أن الســائد لــه 

عـدا أن السـائد لـيس    هـذا   أي منطق، نكبوت، ليس به بيت عليس إالّ العكس، فالسائد   
متضـــاربة وحمـــاوالت  بـــل جمموعـــة آثـــار وآراء واجتـــهادات  جممعـــاً عليـــهرأيـــاً واحـــدا

  اجلميـع  أمجـع ، وقـد     للفكـر اإلسـالمي األصـيل      هة مشو  مع بعضها  متصارعة متناقضة 
 !"ال حجة مع التناقض"أنّه وصدقوا 

 آخـر ) اجتـهاداً (، رأيا    اهلش املتناقض   إىل املوجود   أن نضيف  ذاضير واحلالُ ه  فال  
هـذا  نتـائج  ، فـإن أخطأنـا      هجي الـذي مـا طرقـوه وال حـاولوه         ، من الطريق املنـ    حمكماً

تثــوير العقــل  الــدعوة ل و مــن جهــة، املوجــود وإدانتــهانتقــادفلــم نُخطــئ  " االجتــهاد"
ــاهج نظــره ومصــادر معارفــ     ــره وإصــالح من  وإن . املقدســة وغريهــا هوالــدعوة إىل حتري

راً إىل االقتنــاع بــ مع-  إن اعتقــد هبــا القــارئ-  فلــتكن إصــابتنا وهــذا مــا نأملُــه،أصــبنا،
ة املتناقضـة، علـى العقيـدة والـدين       باملنهج الذي يحرر عقولنا من سطوة  اآلثـار الرجاليـ 

 .وعلوم الدنيا

 مـن   منسـاب منطقيـاً  البحـث  البحـث، أن أوراق  تصـفّح وهـو ي الكريم  لْيتوخّ القارئ   و
ــات للخصوصــيات  ــا   العمومي ــه ختتلــف عم ــرس ، ومفردات ــهغُ ــاد مساعــه  ذهن  ، واعت

 اعتــاد و هــي ليســت كمــا  "ســوأة ""شــجرة" "أكــل" "ذاق"فمــثال،حلّهــا ظــن كمفــاهيم  وأن
غـور  ، مـن السـطح إىل        مع تسلسل القـراءة    ينكشف شيئاً فشيئاً  س) قرآنية أو أسطورية  (

  .األعماق

 ا بــأن يكــون حــراً مــن إذا كــان لنــا أن ننصــح قارئنــا كإنســانٍ يعــول عليــه متثيــلُو
ــات ليكــون خليفــة  فالعبودي ،  اً أنجــد القــارئ وهــو ميضــي مــع البحــث ريتــذكّمــن املهــم  

ة تُعـرض بأدلّتـها           يتجرد من تقليد اآلباء،  مسـأ       ، أن املفاجئ له  ة وحبثيـ أمـام لة قرآنيـ 
 هـذه    لرشـق   وال ينربي  ها مبرتاس تقليد اآلراء املشوشة،     فال يجاهب  و فقط،  وه عقله هو، 
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ن مـ ه   بأسـهمٍ باليـةٍ يسـتلّها مِـن جعبـةٍ احتطبـها وراءه علـى ظهـرِ                 األفكار مهما اسـتفزته   
وإِذَا قِيـلَ   (ينطبق عليه قوله تعـاىل      أن  ن  أن يزكّي نفسه ويحررها م    ليكافح   بل   ،نيضاامل

 اتَّبِع ممْ ال                         لَههاؤ آبـ لَـوْ كَـاننَـا أَواءهِ آب ا علَيـْ ا أَلْفَيْنـ مـ لْ نَتَّبِـع قَـالُوا بـ لَ اللَّها أَنْزوا م
ونهْتَدال ييْئاً وش عْقِلُون١٧٠:البقرة()ي(. 

ا نـدافع   وأحـرارٍ إذا دافع منا أي مدافع فلننظر كشرفاء  ف تراثنـا  أعـن القـرآن و  :  عمـ
حلقيقــة وعــن وعينــا ورفعتنــا؟ أم عــن تقاليــدنا وأصــباغنا الــيت يعســر  اعــن الصــحيح و

 ! علينا نزعها ويهني مقامنا ومسعتنا أن نعرى منها ونضحى؟

من املؤسف جداً أن غالبية الناس ومنهم مفكّرون وعلماء أجالء إنّما يدافعون عـن              
اد العني تُخطـئ أن تـرى       ذواهتم اليت تشكّلت وانصاغت، ال عن احلقيقة اليتيمة، فال تك         

ةٌ    وعقـولٌ مـن خـوذات   وراء كلّ جدالٍ جدراً كـثرية يـتمرتس وراءهـا الرجـال          ال ألنّهـا قويـ ،
 وأعـين   وموثوقٌ هبا ومقدسة، وإن بدت كذلك وازّينت، بل ألن الغرور هو مزودهـا األول،             

 فقـد اً أم دينياً، ال يفْرق،       سواء كان غروراً علمي     بال برهان،  العاطفيبالغرور هو الوثوق    
 أن م العقلُ  يسنحدصأحياناً ببوارق نورٍ      ي   صـاحبه   إالّ أ ،   ويـألف  عكس ما يعتقد  تُربهن ن

  الدفاع عنه، وربما جعل الـدفاع عـن          اًستميتممرابطاً متشبثاً   على ما هو عليه     يظلّ  
ذلـك ألنّـا    "ة مـن أوسـع أبواهبـا،        بنيانه اهلاري دفاعاً مقدسـاً وجهـاداً إهليـاً يدخلـه اجلنـ            

 رفدوليس غري الغرور  معظم حمطّات جدالنا          إنّما ي ثباتنـا الظـاهر،     وأنا الغرور
ــا وتغيظَنــا مِــن حــرارة عواطــف النفــوس وإبائهــا    تنوذلــك لعمــري هلــو  "ونتــنفّس قو ،

 !يننا، وألمتنانعاً ألنفسنا، لد أنّنا إنّما نُحسن ص:اخلسران املبني الذي يزين لنا فيه

داً  "احلـق  "، سرتصد معه صـداً عـن سـبيل ا      رشقاً وردا فارصد أي جدال     وحشـ ،
 . الساطيةِ  كلّ خماضة"حنن" والـ ال خيفى ألصابع األنا

 

 ؟  البحثملاذا -١
بينا حاجتنـا لـوعيٍ جديـد  األمـة، علـى             -)اخللق األول  ( حبث خلق آدم    -كنا  

ــة للمنطقــة، ونظــام التعامــل مــع آيــات القــرآن   مســتوى منهجي النظــر  الــرتاث العربــي 
ــة ل  الكـــريم، و ــلّمات االعتقاديـ ــار والـــرؤى بـــل واملسـ الـــدخائل كشـــف التـــدقيق  األفكـ



 

12 

ــواطئ الدســائس والتزويــرات الــيت بــدأت بــالتوراة ثــم أمتّهــا الغــرب النــاكر للجميــل    و املُ
ا     .احلقيقـة ومـا شـابه     املنهجـة و  ة و  حتـت شـعار العلميـ      ، واملـوطّئ هلـا    لصهيونيةل ا بينـ كنـ

حاجتنا ملثل هذه البحوث كتطبيقات ومعاجلـات نُكـدس فيهـا كـلّ مرامينـا ونسـكب هبـا               
، ففـي مثـل      املـدخول  غاياتنا، بإثبات منهجية جديدة للنظـر، وحماكمـة سـبقياتنا وإرثنـا           

ث أو تقليـد أو     هذه املعاجلات حنن نقوم  احلقيقة هبدم منظومة منـاهج وطرائـق حبـ             
نظــر، وإحــالل أخــرى مكاهنــا، لزحزحــة أمتنــا أو أفــراد منــها ال أقــلّ عمــا تكلّســنا عليــه  

 .وتشرنقْنا فيه وبه

 -خلْقـاً أو معصـيةً  -ألة آدم يبـدو لوهلـة السـامع أن إعـادة البحـث  مسـ      فإذا كان  
 :ن أ، للفرد الواعي واملهتمنّا إذا استطعنافإ ال طائل منه، ترف أو عملٌ

 ونظـام تفسـري   نـا  خطأ منـهج قراءتنـا لقرآن  لىنضرب هبا مثاالً وتطبيقاً ع    -١
اً مثمرأمراًه آياته، ووضعنا البديل الستنطاقه، فكفى بذاك وحد. 

ــن -٢ ــة  كش ف آثــار وطء الــدخائل التوراتي- كــان مر ويــاً بكــلّ متوالياهتــا ســواء
 - توى املصطلحات والتسـميات    أو حتّى على مس    !إسالمياً، أو حبوثاً علميةً غربية    
 .على عقولنا وعقائدنا وتراثنا

 مـع العقـل وحقـائق العلـم      احلكـيم  فك التناقض املزعوم بني آيات القـرآن      ن -٣
 .واالكتشافات  علوم الكون والطبيعة والتاريخ واإلنسان

ة         التليـد   تصاحل مع منابع تراثنا     ن -٤ منـذ  الواحـدة   الصـحيح، تـراث هـذه األمـ
 .فهمهتبنيه و، واحرتامه و)ع (ل الرسوآدم

 نتــيح الفرصــة لكــلّ عاقــل وحــر حيــرتم عقلــه، أن خيتــرب هــذا االحــرتام          -٥
 : نفسهيحاكمو

  هو حر؟ هل

  يقبل الدليل؟ هل

 ؟ ه يبحث عن احلق ولو خالف مألوفهل
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 ولكتاهبا العزيز ونبيها الكريم أم للعادات وللرجال؟الواحدة  ينتمي لألمة هل

 مقدساته؟بعض  ئخطّتُ احلق وخينق الشمعة ألنّها تكشف زيفه وقزه يهل

٦- ذاهتــا مطلــب، ألنّهــا اللبنــة الصــحيحة   أ ثُــم معرفــة احلقيقــة حبــد ن
     و تشكيل وعينا حلقيقة وجودنا من أجـل فهـم     أساس بنائنا ومعمارنا املعر

 علـى أسـس    عمرانأيمن حنن وما دورنا  الكون كخلقٍ متميز، فأي تقدمٍ أو         
ــا األول       ــب، فخطأنـ ــيك العطـ ــاً ووشـ ــاً أو منحرفـ ــدماً بطيئـ ــينتج تقـ ــة سـ خاطئـ

مــا  أو ،نكــون أو ال نكــون: األقصــى طويلــة ناجتهــا  أخطــاء مرتاكمــةًمخّضســيرب
 . آخر-مسخاً -نكون شيئاً 

٧-   ،نا  رحلتنا قد نعثـر              ثُمأنّنا نبحث عن خلق آدم أو معصيته، لكن صحيح
ثريٍ من احلقائق احملتفّة والقواعد واجلسور املوصلة هلذه احلقيقة، بل ربمـا            على ك 

 موسـى   ملا ال ترجـو أرجـى منـك ملـا ترجـو، فـإن           كنْ"نعثر على عني احلياة أيضاً      
ا  ورجــع نبيــ  وجــلّمــه ا عــز ا فكلّ خــرج يقتــبس ألهلــه نــار   )ع(بــن عمــران  

 )١("!مرسال

ــ مــن جِ، قطعــةٌاءٍ  بنــنــةٌ، لبِ  ســلّمٍفهــي درجــةٌ مــن هيكــلٍمــةٌ، عظْرٍس خطــوة ، 
 بـدالً مـن الـركض  اتّجاهـات خاطئـة أو التطـافر        ،  مسـرية األلـف ميـل      صحيحةٌ

 .اهلواء مراوحني

  معظـم مسـالكنا العلميـة،         والزيـف  وها حنـن اليـوم، ولألسـف، نعـيش التنـاقض          
حتّى وال يسرتيح هو الذي ال يقَر  توثِّب  املواالعتقادية، والرتبوية، فإذا كان العقل السليم       

ه، ال يقـر وجـود ظـالمٍ خارجـ    لوجود جمهولٍ أمامه، فيحاول أن يقتحم الغيوب لكشفها،         
حيتضن  جوفـه الفكـرة ونقيضـها؟ هـل يرتضـي            الظالم داخله؛ بأن    فما بالَك لو كان     

                                                 
)١( -      وي عن رسول ار )ص (   وعن علي)ابـن  : ، انظـر )ع(وعن جعفـر الصـادق   ) ره( وعن عائشة )ع

ميـزان  ، حممـدي الريشـهري  ؛ ٨٣، ص ٥، ج الكلـيين، الكـا   ؛  ٥٥ ص ،١٦ ج ،تاريخ مدينة دمشق  عساكر،  
 .١٠٤١ ص،٢ ج،احلكمة
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      الدجاجة كائن أن اجح أن يظنالعقلُ الر  وأنّها كائن ،يتململ ويثور امد أيضاً، وال  ج حي
 ! النور والظالم  حيزه؟يزيل تناقضه لريسو على بر؟ هل ال يهمه اجتماعل

، وال العلـم، وال التـاريخ،    العزيـز إنّنا مع األسف  كثري من أفكارنا ال حنرتم القرآن  
ؤه، ونعـيش   ففي الوقت الذي ندعي أنّنـا محَلـة القـرآن وقُـرا       ،   أيضاً وال حنرتم عقولنا  

 قبـل مئـات اآلالف     لبشـر اآثـار    فحني يكْشـف علـى مرآنـا بقايـا           -كما يذاع -عصر العلم   
، نظـلّ نعتقـد  احلـني نفسـه بـأن             وجامعاتنـا   مدارسـنا  دروسـاً   من السنني ونتلقنها    

 املتحجـرة، وبأنّـه أيضـاً قـد مـر عليـه سـتّة أو سـبعة آالف عـامٍ          يةآدم هو أبو هذه البشر  
 إن عقال يسع هذا التناقض، ويسـمح لنفسـه التعـايش معـه، هـو عقـلٌ معطّـل                      !فقط

 بـل مِـن    واتّساعِههن كبرِ ال مِ ،لكلّ التناقضات أن متأله   ال حمالةَ   سع  تّاحلقيقة، وهو سي  
، هـل العقـل إالّ فـك التنـاقض        و، فـأين هـو ذا العقـل بعـدها؟            وعدم االعتنـاء بـه     انفراطه

 !؟والربط على شيء

بعض      ين فـكهـات املسـائل     وغـريه التنـاقض   ذاك   أهل الدمضـى مـع مـا        ،    أم بـأن
    يينؤكّده تُراثه الدي  تّحـد              ، فحسب املُلقَّنالتقليديمع أنّـه متنـاقض وخمتلـف وغـري م 

 . حلقــائق العلــم ولــو ســقطت الســماء علــى األرض  -هــذا الــبعض -  وملْ يأبــهمقوالتــه،
ــوا العكـــس   ــة فعلـ ــاء الطبيعـ ــدين  وعلمـ ــوا نصـــوص الـ ــاحوا؛ أزاحـ ــا  وارتـ ــاًوركنوهـ  جانبـ

ةٍ قد خلت وأخطأتلكلّ ذي عيننيحب وكفى، باعتبارها آراء أم قائق العلم مبصرة . 

لألسف، كالمها عطّـل عقلـه أيضـاً، ذلـك أنّهـم ملْ حيلّـوا التنـاقض بـل هربـوا منـه                       
ــدين إالّ        ــم هــل ال ــدين، ثُ ــم عــن ال ــم؟بإســقاط أحــدمها، وهــل يســتغين العل ــى !  العل ومت

عن السماء؟استقلّت األرض  

إن هــذا التنــاقض يأخــذ مســعى أبشــع حــني يصــل إىل القلــب، فــال نعــيش عنــدها    
، بـل مـا بـني عقيـدة وسـلوك، والقلـب        أو بـني نـصٍّ وواقـع   فقط تناقضاً بني فكرة وفكرة  

السليم كما يقول العارفون هـو الـذي اعتقـد صـحيحاً ومـارس  مسـلكه ذلـك املعتقـد                     
ة        رلـذلك مـن الطبيعـي جـداً أن يـد          . لصحيحا فـاق فينـا وتتـربعم الالمبدئيـأحيانـاً  . ج الن

  نضــطر هلــذا النفــاق االجتمــاعي ذاتــه خــاطئ معتقــدنا  حــد واكــب حقــائق ألنوال ي 
الظاهر الصاخبة، فليس لنا إالّ أن تكون عقيدتنا  زاوية واجلوارح تسـرح  االتّجـاه                
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 ون، ويمتحنـ  ون خـالف مـا يعتقـد      ون يدرسـ  ين الـذ  بناال ط حالُلتمام هو   املعاكس، هذا با  
ــ  تشــكيالت وينخرطــون أعمــاالً  بعــدها ون، وميتــهنون خبــالف مــا يعتقــد  نوفيجيب

 !ونمنسوجة على خالف ما يعتقد

  ضرورة، لتنظيف مسالك العقل؟ -فعال -  معرفة احلقيقة ..فهل

ة؟      املصاحلة بـني القـرآن والـرتاث وال        .  .هل تـاريخ والعلـم ملحـ       هـل هـي واجـب 
 يمليه االنتماء؟

ــل ــا   تتوقـــدآن األوان لعقولنـــا أن ..  هـ   أمـــواجٍبـــال تشـــويش لتعمـــل بكفاءهتـ
 ؟ ولقلوبنا أن تقشع عن جدراهنا اللّطخات ونكاهتا السوداء؟معاكسة

،  ال أذكـر    .. ..، منذ أن  السننيكثرية من    أن األوان قد آن منذ مئاتٍ       ..أحسب
 .ينانسِف ينا التاريخس نَفقد

 

 استذكار البحث السابق -٢
 تُبــين ةًمقاربــ، " كمــا بــدأكم تعــودون-األوللــق اخل"نــا الســابق لقــد قــدمنا  حبث
 ل مســار اخللــق البشــريبانتقــاء زوجٍ مــن أفــراد األو ،الــذي انبثــق منــه اخللــق اإلنســاني 

،  فـرداً فـرداً    انْتُقِيـا الف من السنني،    البشر اهلمجي الذي سبق آدم  الوجود مبئات اآل        
وعيـه ونظـام    ب- اآلدمـي    يحاكيل ،أي مفكّرين مبدعني يعرفان األلوهة    " آدميني"ليصنعا  

، فـتم الـدخول     ) الـذي علـى صـورة الـرب        اخلليفة( الربوبية األرضية    دور -وتدبريهقيمه  
تثبيت قوى العقل فيه    يته و تسو، و )أمشاجه (ق اجليين على هذا املخلوق    على نظام اخللْ  

ة  وحتفيزها وزيادة قدراته، ثم نفخ الـروح اإلنسـانية         انيـاخلالـدة فيـه، وجئنـا ببيـان     الرب
ـع   وسـواســع وم ـلقرآنــي فصـبــل اســتنطاقاً قرآنيــاً    علــى هــذا املنظــور  برهانــاً ،  وم 

ر وبابــل   ألــواح ســومةاملدونــوأســاطريه الصــحيح الــديين ، وبــآخر مــن تراثنــا األســاس
 )١: صورةالانظر ( . ونقوشها ومدوناهتاديات وادي النيلر وبوأوگريت ورقمها
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املالئكة الصافّة، حيث متّ ختليق ) نينماخ وأنكي(نقش تصوره السومريون عن القوى الربانية 
احني اإلنسان، ويشاهد رمز الروح الذي سينفخ  اإلنسان أعلى، الذي دائماً يرمزون له جبن

 )١: الصورة. (فقط بال هوية
 

ــق هبــذه املســألة      ــى بــل وناقشــنا بإجيــاز مــا يتعلّ الــيت هــي    مــدونات التــوراة حتّ
، وأوضحنا الصواب الذي فيهـا واخلطـأ  لفهم اإلسالمي الدارج،    ل  اخلفي الفعليصدر  امل

 املكــون  ورأينــا أن إرث.)آدم (نســان اإلالبشــر أورث االلتبــاس بــني البشــر اهلمــج و الــذي
 ــي ــري (اهلمجـ ــتوى بشـ ــان ) أردى مسـ ــان اإلنسـ ــا  ، كيـ ــو مـ ــحابإالّ هـ ــا  لاستصـ بقايـ
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، هلذا فغايـة مـا علـى اخلليفـة أن            الروحية  سابق سبق كينونتنا اإلنسانية    طورٍوحزازات  
 .)ةأمسى حالة إنساني(يقوم به، هو ذلك االنعتاق من آثار اهلمجية حنو 

 بتســــديد نــــيب ا" زيسإيــــ"الســــيدة  دشــــنتهوأتينــــا بأمثلــــة مــــن تراثنــــا فيمــــا  
 ٦٠٠٠  أكثر مـن  مصر النيل قبل) ع(إدريس  ب املعروف قرآنياً ) إخنوخ/حتوت/زهرم(

ــاه ، وآالف عــام ــه لشــجرهتم   " جلجــامش" اصــطراع رأين  مــع الفكــر العشــتاري وقطع
الفينيقــي مــع " قــدموس"و اصــطدام ا، شــون فيهــاخلبيثــة الــيت كــان الشــياطني يعشع

ــاء التــنني " ــاد    وغريهــا، مــن اهلمــج والصــقالبة،  " التــنني أو أبن ــذي أب ــوح ال و طوفــان ن
ة مـع         ة الناس،    األلوهة  سفَلَ   جحوداهلمجية ومظاهر    ة ذي القـرنني القرآنيـولعلّ قص

ــ، تنســق  اضــييــأجوج ومــأجوج أعــداء احلضــارة، وبرابــرة امل   تســار   قطــع م دابــر آث
  )٢: صورةالانظر  (.اهلمجية

 

 
 

 .قدموس العربي الفينيقي يقتل اجلنس اهلمجي املرموز له باحلية والتنين
 )٢: صورةال(
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نا  -حينها  نا  آثرة   إقناعفقط   - وكان مهلةِ   و  أبناء هذه األممتراث  هذه امللّـة  ح هـا  أن 
ءاً بـالقرآن الكـريم، وانتـهاء       يح، بـد   هو الصـح   - ونظرياته العلم واكتشافاته جميء  قبل   -

ت لـو جتـاوز   فقـط    والنيـل،    أرض العـراق  مبدونات املعابـد مـن آثـار العـرب السـابقني              
ـري   أفهــام مــا دســته أمتنــا ـر ، وا عقوهلــ لكهنــةاتــوراة  مفسـ ـا تتطهـ ختــه    ممـفر

  نا، بِولوغها  تارخياعقائده  .النقياملعر

 اإلنسـان          ال أكثر  دة واح ب منارةٍ آثرنا نص آدم(، كدعامة أوىل، هـي أن (    سـبقه بشـر
ــي "ال مــذكورون"مهــج  ــا ســبحانه     حســب التعــبري القرآن مــن ، فمــا أبلغهــا نعمــةً أن رقّان

 مـا   ، بوهبنـا   وأبـان فضـلنا    فرفع ذكرنـا  العليا  إىل كرامته     الالمذكورة حضيض البهائمية 
ا ب    ( به   نقوم باالستخالف  لَقَـدْ كَرَّمْنـمْ             واه زَقْنـررِ و ر والْبحـْ مْ فِـي الْبـاه لْنـمحو منِـي آد

              ا تَفْضِـيال لَقْنـنْ خ لْناهمْ علَـى كَـثِريٍ مِمـَّ اتِ وفَضـَّ بـالطَّي ٧٠:اإلسـراء ()مِن(   الحـظ أن ، 
ــمتّ قــد   لآلدمــيالتكــريم والتخليــقذلــك  مــن ســورة اإلســراء،  اخلطــاب تلــك  )و( نمِ
نفـوس  وملكهـا املتـوج وأمسـى       األعلـى    اإلنسـانية    سـيد  اليت أُسري إليهـا      دسة املق البقعة

 ).ص" (حممد"حبيب ا وخليفةُ ا  أرضه وروحها األكرب خالئقها 

     ــو أن ــل، هـ ــرٍ مؤجـ ــث ذاك، إىل أمـ ــة البحـ ــرنا  هنايـ ــد أشـ ــا وقـ آدم األول أبانـ
م، ولــيس هــو آدم الرســول  لــيس مبعصــو) ألــف ســنة تقريبــا٤٢ًزمنــه قبــل  (اإلنســان

، فقــطّ ليتــذكّر القــارئ هــذا األمــر  ) آالف ســنة تقريبــا٨ًزمنــه قبــل ()١()ع(املعصــوم 
 .هو يتصفّح مقالتنايستصحبه وو

ــا  ــذا البحـــث  -وهنـ ـــ   - هـ ــل قس ــة، تُزيـ ــارة ثانيـ ــب منـ ــن  سننصـ ــر مـ ن درطاً آخـ
عـين بـالتوراتيني ال     ون ، علـى إرثنـا    التـوراتيني أخطاء وخطايـا     سطْو سخام نالشبهات، مِ 

 بــل حتّــى علمــاء الكــون والطبيعــة   بأيــديهمخصــوص الكهنــة الــذين كتبــوا التــوراة فقــط 
لرتسـيخ فهمهـم الـديين القاصـر واخلـاطئ،           االتّجـاه نفسـه      واإلنسان الذين حيطبون    

ة       الـذين  علمـاء املسـلمني   بعـض   بل حتّى    مـا حبسـن نيـحـذَ   رب حـذوهم وأشـبعوا الـرتاث      و  
ون               دخلوا  اجلح   احينم الديين ر نفسه، فكلُّهم بنحوٍ أو بـآخر، قصـداً أو غفلـةً، توراتيـ

                                                 
 آدم اإلنسـان وآدم  -بـني آدمـني  :  هذا التفصيل والتوسعة  التفريق بني آدمني، يراجع فيه حبث        - )١(

 . التجديد الثقافية االجتماعية مجعية الرسول،
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ــانيون وإن كــانوا ال يشــعرون، بقصــد جتليــةاآلن  نفعــلُ ذلــك ال رب أو اكتشــافه  احلــق 
آثرنـا تـرك احلـديث عنـها        املسـألة الـيت     ،  ))ع (آدمأبينـا   معصية  (املعصية األوىل   مسألة  
 الوجــدان الــديين، ومبــا أُحيطــت بــه مــن ضــاربة ثانيــة  ن خصيصــةمبــا هلــا مِــهنــاك 
 . إطار املعقولفاقتقداسة 

نا ذلك، لنرقى بـالوعي درجـةً درجـة، غـري غـافلني أن              أخرةً بالقارئ املُستفَز    شفقف
ا                 مسألةً شائكة كآدم هي      عقد قـالدة األديـان مجيعـاً، فهـي ليسـت إرثـاً إسـالميا خاصـ

ك لإلنسـانية مجعـاء أن      بـل هـي ملـْ      -وم األمشل لإلسالم اإلنسـاني    إالّ باملفه -ومحتكَراً  
، وترجــع بــدون عصــبيات وال   إىل منبتــها بــذاك أصــلها، وتــأوِ تــعِإن تفْعــلْ تعيهــا ألنّهــا  

 ."كلّكم آلدم"قبليات إىل وحدهتا اإلنسانية اليت أصر عليها نيب الناس مجيعاً 

 ألنّها حلقات تتبـع     ،د استكمال حبث خلقه   إىل ما بع  ) ع(وأرجأنا حبث معصية آدم     
 ملـن ملْ يفهــم كيـف خلِــق آدم، أن يفهــم   بعضـها بعضــاً، بتتـابعٍ منطقــي، فـال يمكــن حبــالٍ   

ة أي سـاللةً  " شجرة"كيف عصى، والذي ملْ يؤمن بوجود        ةً مهجيـل منـها آدم،    بشـري نسـ 
يخاطَب عنـها  " شجرة"وجود  ارتكاز سر حبث اخللْق، لن يستطيع بأي حالٍ أن يفهم      

املروي الـذي   استحضار   بنا مرة أخرى إىل       حبث معصيته، وهذا يعود    ويبتلى هبا   آدم  
د البـاقر        لـو علـِ  () ع(سبق وأشرنا إليه  ذلك البحـث عـن اإلمـام حممـم كيـف   النـاس 

 ـرون ال يع          )١() ملا اختلف اثنـان    ابتدأ اخللقاس ال يعلمـون واملفس لمـون بـدليل     إذن فالنـ
ةٌ  معرفـة مـا يليهـا، سـواء                    أن الكلّ مختلف   مركزيـ فمعرفة اخللْـق، خلْـق آدم، قنطـرة ،

إىل ق بني آدم اإلنسان وآدم الرسـول، بـل          يفرت معصيته، أو الذي سيليه، من ال      حبثتاله  
 ، اليت تُعنـى باحلضـارة واللّغـات والثقافـات واألديـان            املتفرعة كلّ البحوث ما هنالك مِن    

ه     " و"آدم"إنّما تبدأ مـن معرفـة أول حـروف أجبديتـها            ن عـرف نفسـه عـرف ربـ ذا هبـ  ،"مـ
ة قَنرى صدما اختلف اثنان" ما قاله سليل النبو." 

 

                                                 
أمـا لـو علمـوا كيـف كـان          : "قـال   ) ع (الصادق؛ و حبار األنوار، عن      ٢٨٢،  ١، ج احملاسنالربقي،   - )١(

 .١٣٥، ص٢، جحبار األنوارالسي، ". بدء اخللق وأصله، ملا اختلف اثنان
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 مأساة العقل -٣
 أيعـد ! ليمسـك بذيلـه   قرونـاً   ، حني يدور حول نفسه      ترى كم خسر العالَم من جهودٍ     

إىل مـاء   " اليوريـا /البـول " آلةٍ تُحول    خرتاعارنا  ا   أعم زهراتإجنازاً إنسانياً أن نصرف     
  !متأل كلّ مكان؟و  متوفّرة، إذا كانت مياه الشربصاحل للشرب

 ونقّبـت   عقولٌ جبارة جاءت إىل منطقتنا ودرست اآلثار وتعلّمـت اللّهجـات واللّغـات            
ــةٍ خالصـــةٍ للحقيقـــة، واجتهـــدت وأضـــاعت األعمـــار واألمـــوال، ال  ا  كمـــهالتكتشـــفحملبـ

بـاحثني وآثـاريني    كقهم ولقوميتهم ولعقيدهتم، جـاءوا      ربل إخالصاً لعِ  هلا،  باديةً  تتكشف  
 عن بدايـة اخللْـق أو عـن آدم          "التوراة" لتطبيق وتصويب ما تقوله      واستشرقوا ،خنيرومؤ

ــالَم كلّــه وجغرافيتــه          ــان نــوح أو عــن أصــل الشــعوب وأصــل اللّغــات وتــاريخ الع  أو طوف
 !وحقائقه

  معادلـة  خسر اإلنسان بوضعه الرقم اخلطأ  املكـان اخلطـأ            ،للحسرةويا   ،كم
 لـن   العـالَمِ وقطـار هذه املعادلة ليس هلا حـلّ أبـداً،        : يا أيها الناس   !سير قطار اإلنسانية  

ــي،  ــن ن   ميشـ ــا ولـ ــنراوح مكاننـ ــاً سـ ــن أيضـ ــا دام إرث    توحنـ ــيئاً، مـ ــور شـ ــاه النـ ــدم جتـ قـ
 الدمغـة الـيت   إالّ  جديـداً    فلن نـرى  ها  كلّ معادالتنا،     مورقْ،  )١(اإلسرائيليات  أدمغتنا  

                                                 
 الــدارج املــألوف عــن الروايــات باعتبــاره التعــبري" اإلســرائيليات"تعــبري ) وسنســتخدم( اسـتخدمنا  - )١(

وبأقلّ دقّة " اليهوديات"املدسوسة  مصادرنا، ال باعتبار تصحيحنا له وتبنيه، وإالّ فاألصح تسميته        
، وبنو إسرائيل هـم أبنـاؤه وكـانوا    )ع(تعين أسري ا وعبده، وهو يعقوب   " إسرائيل"، إذ أن    "التوراتيات"

ــدين بشــهادة القــرآن،   ملفّقــة جتمــع الصــحيح   مســلمني موح نــوا هلــم تــوراةــا كهنــة اليهــود الــذين دو أم
باملفرتى فقد جاءوا بعقيدة الكهنـة املنحرفـة بعـد موسـى بـألف سـنة، وهـم الـذين نسـبوا لألنبيـاء مـا                          

داً          ) ع(ليس فيهم، وحاربوا عيسى      د املُرسـلني حممـفـأمره  ) ص(وحارهبم ولعنهم، وعادوا بضراوة سي
أون باألباطيـل، وحرفـوا عبـادة التوحيـد                هم. اُ جبهادهم  وجعلـوا يتنبـ الكهنة الذين افرتوا علـى ا 

 :حزقيال) ع(إىل البعل، وأساءوا لألنبياء حتّى جاهدهم قبل جميء عيسى 
)بالــر دــيكَــذَا قَــالَ السه :ــري لَــمو وحِهِــمر اءرو قَــى الــذَّاهِبِنيمــاءِ الْحــلٌ لِألَنْبِييئًاوــيــا  .وا شكَ يــاؤأَنْبِي

ةً  كَ رأُوا باطِال وعِرافَـةً    .. .صاروا كَالثَّعالِبِ فِي الْخِربِ    إِسرائِيلُ اذِبـ . الْقَـائِلُون :        لَـم بالـرو بالـر ي حـو
مسِلْهرةِ   ،يالْكَلِم اتوا إِثْبانْتَظَراطِلَةً    . وا بيؤوا رتَر أَلَم، ةٍ   وافَةٍ كَاذِببِعِر تُمتَكَلَّم، أَنَـا   :  قَائِلِنيو بالر يحو

 :، ثُم أرمياء قائال هلم، عن لسان الوحي)٧-٣: ١٣حزقيال ()لَم أَتَكَلَّم؟
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تكلّمــت  وقــد !، ولــو حشــرت علينــا اآليــات قُــبال أو تكلّمــت املــوتى معنــا  دماغنــارأينــا
الوأعمـار  أزمنـة   البشر اهلمج، وعن    أحافري  بالكشف عن   واملستحاثّات  م اآلثار     علْ  فع

 !نانظرسِرنا و و، لو استمعناحضارات اإلنسان
 

 عالَم الزيْفوهتا  كبْخطوات احلقيقة إىل  -٤
ة آدم،       الواقعة أو احلدث   ل أو قصـة اخللق األوه         ، كقص ة، لكنـهـو حقيقـة موضـوعي 

ــة،   ل إىل فكــرة، إىل صــورة ذهنيتبــدأ أوىل خطــوات الزيــف واالحنــراف قــد حــني يتحــو 
 مسافة بعيدة، هـذا      الذهنية قعة والفكرة  فبني الوا  ؟ليس هكذا دونت التوراة   و، أ بالتسلّل

، فكيــف مبــن ملْ يشــهدها؟ )واألنبيــاء شــهدوا ذلــك وحيــاً ( وتصــورهاملــن شــهد الواقعــة
 إىل لغــة  املتصــورة ذهنيــاًأمــا الزيــف الثــاني فحــني تتحــول الفكــرة !املســافة أبعــد بكــثري

ة     ك أن ينقطـع اجل وشـ ي، فهنا  هلا ثقافية مصورةٍ  كحاويةٍمعبرة   سـر بـني الواقعـة والقصـ
ف  أما الزي.احملكية إالّ ملن آتاه ا بالغة عزيزة وفصاحة نادرة بأدلّ لغات العالَم بياناً        

رد  القولنسبة  ادعاء  ف ؛الثالث واألخطر  يه القـرآن            إىل  والسـسـملسـان الشـهود، أو مـا ي 
  . أو االفرتاء"التقول على"ـ ب

) ع(تّر حتت عبـاءات الرجـال العظـام، كموسـى      التزويرات لتتس أفعىفحني تزحف   
ــد  ص(وحممـ ( ــي ــاس  ) ع(وعلـ ــن عبـ ــحاب) رض(وابـ ــان  ، أو )ره (واألصـ ــى لسـ  رواةٍعلـ

                                                                                                                        
امِرةِ حماقَـةً       ( اءِ السـفِي أَنْبِي تأَير قَدا         . ور بِي إِسـع أَضَـلُّوا شـلِ و عـأُوا بِالْب بـئِيلَتَن.       لِيم شـاءِ أُور فِـي أَنْبِيـو

   همِن رعقْشا يم تأَير . احِدوا اْلوجِعرتَّى الَ يح رفَاعِلِي الش ادِيأَي ونددشيبِالْكَذِبِ و لُكُونسيو فْسِقُوني
اءِ     .صاروا لِي كُلُّهم كَسدوم وسكَّانُها كَعمورة     . عن شرهِ  نِ األَنْبِيـ ودِ عـنالْج بكَذَا قَالَ ره ـ : لِذَلِكا نـَ ا أَه

   مهضِ              اللّعنةَذَا أُطْعِمنِفَاقٌ فِي كُـلِّ األَر جرخ لِيمشاءِ أُوردِ أَنْبِيعِن مِن لْقَمِ ألَنَّهالْع اءم قِيهِمأَسإرميـاء  )( و
أَتَسرِقُون وتَقْتُلُون وتَزنُون  .متَّكِلُون علَى كَالمِ الْكَذِبِ الَّذِي الَ ينفَعها إِنَّكُم : (، ويقول هلم)١٥-١٣: ٢٣

ا               رِفُوهـتَع ى لَـمر ةٍ أُخـ آلِهـ اءرو ونتَسِـريلِ وعلِلْب ونخِّرتُبكَذِباً و لِفُونتَحامِي فِـي          ،  و أَمـ تَقِفُـونو تَـأْتُون ثُـم
 يذَا الْبهتَقُولُونهِ ولَيمِي عبِاس عِيأُنْقِذْنَا: تِ الَّذِي د اتِ    . قَد اسـجذِهِ الر لُـوا كُـلَّ هـمتَّى تَعح.    ار لْ صـ هـ

نِكُم؟               يـوصٍ فِـي أَع لُصـ ةغَـارهِ م لَيـمِي ع بِاسـ عِيالَّذِي د تيذَا الْبفهكـذا هـي   )١١ -٨: ٧أرميـاء  ..) (ه ،
  ! وراة املؤلّفةدعاواهم  الت
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ةُ بـدورهم   مكثرين كأبي هريرة ينقل عنـهم        فويـلٌ للـذي    األكـارم  مـذاهب ورجاالهتـا   أئمـ ،
 إذْ فـتّش  واهبميعرتض ما تبثّه تلك األفعى، إذن يداس بأقدام تلك الرجـال ألنّـه دنّـس أثـ         

 ــا انــدسفكيــف  .حتتــهاعم أفعــى، جــاء متلفّعــاً بعبــاءات أولئــك العظــام بــا نقتلــع بــث
 علـوم   ت رواة هذا البـث    ثّقَ وإن و  ، التاريخ عليهم   من كلّ كذَبةِ   بريئون) ع(املقدسني، وهم   

لفـم املقـدس    ن ا  قـد خـرج مـِ       هـذا  و أذهاننا أن القول   ،   نقتلعه كيف !؟ والرجالُ الرجالِ
 كيـف   األفـاعي  أوالديـا   ): (ع ( مساهم عيسى بن مريم    حسبما  فم األفاعي  نذاك، ال مِ  
ــوا بالصـــاحلات و تتكلّأنتقـــدرون  ــتم أمـ ــرار، نـ ــإفأشـ ــنّـ ــتكلم  نْه مِـ ــلة القلـــب يـ  فضـ

    !؟)٣٤: ١٢متّى ()الفم

 ــ فــإنــة م ــن ثقــل الــدس   -  ملْ حيتمــلنكــان مثّ ــاً -ونُعــذره مِ ــاً  أن آدم كــان كائن حي 
)ر   ختليقه إنساناً، وأنّـه     تسويته و قبل  ) راًبشمـِ حتـدسـبقته مبئـات اآلالف مـن      سـاللةٍ  ن 

عبـارات   صراحة   مع تواترها وتداكّها عليه، و    الكثرية مع غ تلك األدلة    السنني، وملْ يستسِ  
  ذلك التصـويرِ   اعتضاده  ملْ يحرك ساكن   و ،هباونظمه  فيها واحنكام آياته    القرآن الكريم   
ن          اليت سبقته   مبقوالت الرتاث الواحدة    القرآني البليغ    كـان مثّـة مـ منذ آالف السنني، إن

 وعلــى  تعــاىلعلــى كــالم احتّــى ت ملْ حيتمــل ذلــك لقداســةٍ ومهيــة مبــالغٍ فيهــا، طغــَ 
ل الـنيب اخلـامت        ا الألمة عرب قروهن  تعليمه   إليـه خـرباً            لسـحيقة قبـ نـزف فإنّـا نأسـف أن ،
ولو كانت هـي     ما سنقوله هنا،      أو حيتمل  ل أن يقب  عسريٍ ن مِ ه أعسر  سيجد نّه أ ؛مزعجاً

وقـد يغـص    وسيكون عليـه عمـى أكثـر،        بل   ا وكتابه،     صداها كالم  أطلقاحلقيقة اليت   
ةً " ألنّه سـيخدش قداسـةً ثانيـةً         ا نقول مبأو يشرق    خرتعـفينـا   ،   هـي األخـرى    "م احنقنـت 
عـن  مـا يتلونـه     ك سـليمان و   لـْ على م ويتقولونه   " الكهنة توراة" ما تتلوه شياطني   من إمالءِ 

ــة آدم وعـــن معصـــيته و  ــا يتلونـــه قصـ ــاء وجغرافيتـــهم وســـالالت  علـــىمـ  ســـاللة األنبيـ
ون الْكِتَـاب       ( )١(! املوحدة الواحدة  تاريخ هذه األمة   لىعبل و  ،الشعوب كْتُبـي ذِين فَويْلٌ لِلـَّ

                                                 
كمـا    " علـى "لإلفصاح عـن موضـوع الـتالوة، ومتعـدياً بــ            " عن"متعدياً بـ   " يتلو" استعملنا الفعل    - )١(

معنـى االفـرتاء، أي افـرتى شـياطني     " يتلـو "، ليتضـمن فعـل   "ما تتلو الشياطني على ملْـك سـليمان      "اآلية  
 كتابية وقاموا بتالوهتا، وكـذلك فعلـوا  غريهـا    اإلنس على ملْك سليمان أموراً وحولوها إىل نصوص 

 .مما ذكرنا أعاله
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تْ             بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يقُولُ   ا كَتَبـ ون هذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيشْتَروا بِهِ ثَمناً قَلِيال فَويْلٌ لَهمْ مِمـَّ
كْسِبمْ مِمَّا ييْلٌ لَهوأَيْدِيهِمْ و٧٩:البقرة)(ون(. 

ه التـوراة      قـد  من املؤسف، أن كتب تفسري القرآن،     إذا كان و انتـهجت بعـض مـا تقصـ 
، إالّ أنّهـا، ومـن رمحـة ا بنـا، أتاحـت أحيانـاً نقـل         قـرآن لتفصله على مقاس عبـارات ال     

درك       خمتلفة ومتضاربة علـى اآليـة نفسـها       آراء أخرى  يـ ـال للقـارئ أنحبيـث تفـتح ا ،
 قـد يصـيب     لكثرة األقوال  تفسري اآلية، أن هذا التفسري ما هـو إالّ اجتـهاد غـري ملـزم                 

 .م الذي يقوم عليه التفسريوقد يخطئ، وتُلهمه أن يشكّك  أصل النظا

لقـارئ غـري العربـي، حـني يقـرأ       ل ه املنحـة غـري متاحـة      لكنه من املؤسف جدا، أن هذ     
  ترمجــةً واحــدة بــال خيــاراتترمجــة تفســريية للقــرآن، حيــث يكــون األغلــب وضــع مجلــة

ــة  ن  الرتمجـــات ال جيـــدها إالّ صـــورة مستنســـخة للقصـــص التوراتيـلآليـــة، واملـــتمع! 
 بالرتمجــة عــن القــرآن بأشــد مــن تضــليل القــارئ العربــي   ري العربــي مضــلّلٌفالقــارئ غــ

بالتفاسري، وليس له خيار إالّ أن يعتقـد أن مـا يقـرأه مـن رأيٍ واحـد  سـطر الرتمجـة،                       
 حـال   " املتداولـة  التـوراة "، هذا األمـر ينطبـق متامـاً علـى           هو نفسه منطوق اآلية القرآنية    
نعــرف أن ــة، أو " مصــر" كــلّ كلمــة ترمجتــها، ويكفــي أنــة" مصــريم"العربيتُرتجــم ! العربي

أو بــين ) ع(، فــأنّى للقــارئ الغربــي أن يشــكّك أن موســى   باإلجنليزيــة"Egypt"فــوراً إىل 
 )١(!؟إسرائيل ما دخلوا أرض مصر النيل باملرة وهو يقرأ الرتمجة ال األصل

  إىل  إن تُرمجت الشـجرة     القرآنية أنّى للقارئ غري العربي، أن يفهم قصة آدم       مثلما،  
"tree"  واألكل منـها ،"eating"  والسـوأة ،"their private parts"    وخيصـفان عليهمـا مـن ،

 ،"began to sew the leaves of the garden over their bodies"ورق اجلنــة 
 !؟"The Tree of Good and Evil " هـي وخصوص الشـجرة أنّهـا  ، "clothing"واللباس 

، فماذا بقي لـيقص القـرآن        من األلِف للياء   أليس هذا ما تقوله التوراة حرفياً     : تساءلفن
قصص هيمن بتصحيحٍ أو إضـافة     فيه ه احلقهيمنـ    ، لي عليـه التـوراة، والتفاسـري       ت، وقـد 

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية اختطاف جغرافيا األنبياء-نِداء السراةِ:  راجع- )١(
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 . حنن ال نعتقد أنّه ذنْب املرتمجني طبعاً، بل هو ذنب اللغـويني واملفسـرين              !!؟والرتمجات
 )٣:ورةانظر الص(

 
 

آدم وحواء عاريني، شجرة : منظر تقليدي سائد  خميلة الديانات عن املعصية، حيث جند
نبات، حية تُكلّم حواء، تفاحة  يد حواء باخلصوص، لباس من ورق الشجر، والسوأة هي 

 )٣:الصورة (!العورة اجلسدية
 

نا القـرآن    هذا اإلجيـاز، املـأزقَ املظلـم الـ        اآلن حسب   ربما يعي القارئ      ذي حبسـْ
الذي ال فكاك منه الذي أحلقناه بنصـوص الكتـاب           العالَمي فيه، والتشويه   ـانيالرب

 .املبني
 

 اـمنهجن -٥
ــدنا   ــان رائ ــة االستكشــاف أو االكتشــاف، مصــباح ا     ، وســيظلّ،األولك  مرحل

 الكتـاب  على هو املهيمنو،  الذي ال يأتيه الباطل وليس فيه اختالفقرآنه املبني املنري، و 
نكُمْ وأُوحِـي إِلَـيَّ         : ( واحلق املبني  كلّه قُلْ أَي شيْءٍ أَكْبر شهادة قُلِ اللَّه شهِيد بيْنِـي وبيـْ
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ــنْ    مــهِ و ــذِركُمْ بِ ــرْآن لِأُنْ ــذَا الْقُ ــغَه  الــدليلاملصــدر وهــذا  -مشــفوعاً  ،)١٩:األنعــام)(بلَ
ــاني ــة    -الرب ــراث األم ــذ آدم الرســول  الواحــدةمبــدونات ت خــامتهم ســيدنا إىل ) ع(، من

 ).ص(

 فهـم آيـات ا، تعتمـد علـى          كـان لنـا أيضـاً هنجنـا اخلـاص           وما يلـزم ذكـره، أنّـه        
    وعرضـها  على أقوال الرجال، ملُعايرة األقوال واحلقائق بـه ال العكـس،          حتكيم كتاب ا

     لكتاب ا على أن بناء ة باللّسـان   ه املُحكَهندستعليه ال العكس، ثُم ة احملكيـمة اخلاص
 . ال بالتخرجيات الباردةالعربي املبني

  :قوله أيضاًظلّ نقلناه باملعنى، وما نسبق أن ومما 

مثـل   املتحركـة  ال النسـبية (  الثابتـة لحقيقـة الواحـدة   ل الواصـفة القرآن  أن آيات   (
  ــاع اإلنســاني ــة أو  ) وغريهــاقضــايا االجتم ــت كوني ــة ســواء كان ــة، ال   طبيعي أو تارخيي

،  متعـددة  ليس هلا قـراءات     وصْفيٍّ كنصٍ ، كما أنّها  يمكن أنْ تدلّ على األمر وخالفه     
 فـال   هو احلقيقة وحـدها،  واحد ال أكثر،   هلا تأويلٌ   ونصوص ، فهي آيات  وال تأويالت 

 ع، واصـفة لواقـ    ، وإالّ فقـدتْ مصـداقيتها كآيـة       يمكن أنْ تُوهم بـالعكس أو تـوحي بـه         
ــيٍّ مــبني أخْفقــتْ و  وأتكــوين اإلنســان،   وأء اخلليقــة، بــدْوصــف فآيــات  .كلســانٍ عرب

حبكة قرآنيـة، هـي     ذي  آخر  أو أي موضوع    أو اجلنة والنار، أو احلساب،      معصية آدم،   
 قــت -آيــاتال حتتمــل فقــط ، لوصــف حقيقــة واحــدة ، حمكمــةٌ متجانســةٌ-وإنْ تفر

 .)١()وجهتيْن

فيمــا لقـارئ أن لنــا منــهجاً  قــراءة القـرآن الكــريم يعتمــد   مـع ضــرورة أن يلتفــت ا 
ــة مفــردة     يعتمــد  املفــردة القرآني مبــدأ الالتــرادف  ألفاظــه وحروفــه، ويتّكــئ علــى أن
، هـذا املـدى يشـمل التعينـات         )س أصـال  يسـميه ابـن فـار     ( هلا مـدى حركـي        مبينة عربية

 .)٢(اليت قسمها اللغويون جزافاً إىل حقيقة وجماز

                                                 
ــث   - )١( ــل  حبـ ــا للتأويـ ــع مفهومنـ ــور  :  راجـ ــرآن املهجـ ــرة إىل القـ ــة  هجـ ــد الثقافيـ ــة التجديـ مجعيـ ، 

 .االجتماعية
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةمفاتح القرآن والعقل:  راجع حبث-)٢(
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اخللـق   ( سـابقه الـيت مـرت     و هذا البحث سنعتمد بإذن ا الطريقـة نفسـها           
ــام،   ،)األول ــة هــذه األي   ســنجعل الفصــل األول للمــوجز إذْ  مراعــاة لــذوق القــارئ ولعجل

ع  شـرح املنـهج             ، و ، وهو احلقيقة الصادمة بال قناع     الشامل الفصـول الـيت تليـه للتوسـ
 لـرتاث العربـي   شواهد ا ب وسنختم الفصول ،   على النتائج  تفصيلية ال دالئل كتاب ا  و  

ــرين ومبو،  وحمكياتــه بأســاطريهالقــديم أثــر خيــوط التــوراة وبصــماهتا  ناقشــة آراء املفكّ
 .تأطريهاعلى على األفكار أو 

 :وسنجعل من غرضنا األساس أمرين

ه  كتـاب    صـدق إقناع القارئ امل   .١ ربـ      عـن هـذه ا      ، مبـا يقولـه كـالم ملسـألة  ا ،
تــواتر  أن تزيــل مــا رســخ  أذهاننــا مــن    العــامل عــاجزةأن أكــرب ممحــاةٍعلْمنــا ل

 كـالم ا    لـيس غـري   ف . فنشبت وفرخت   ماء التقديس  ا، فقد لقّحه  قصص األزمان 
 مـن عنـد ا،   جـاء قـد  توهمـه أنّـه   ظللْنـا ن يزيل مـا   أن  -لو استطاع  - أحرىه  نفسِ

مـع احلقيقـة العلميـة والقرآنيـة          الفـج  السافر وتناقضـه  ئه  وعدامع اختالفه الكثري    
 .والتارخيية

ة الشـاخمة وحـ        .٢ ـة، عـن            إراءة هذه األمـدة تراثهـا  أصـول املسـائل املعرفي
ثــة  املــزورين املُلونبالتلقــاء حقَــبالتّــايل و، لتنكشــف ، واإلنســان وقــواه، والكــونربهــا

  واالعتقادي أوداجنا   اليت انس  بالوباء الفكري  انسـياب الشـيطان       مجيعاً ابت ، 
 !  العروقابن آدم جمرى الدم

التفصــيل القرآنــي ملغــاور هــذه القصــة، قصــة  دقــائق  للولــوجأوالً ضــطر سنلــذا 
 فهـم   -لفـرد املـؤمن  لـدى ا  -، ملا هلا مـن ركيـزة   معصيتهاكبوهتا     و اإلنسانية األوىل 
  ه         ، ودوره  وكُنهـه  األصل اإلنسـاني وبعـامل    األكـرم    الوجـود، واالسـتخالف، ووعيـه بربـ ،

 وعن عامله واحمليط الذي     نفسهحقيقة  املالئكة، وبإبليس، ليخرج بصورة صحيحة عن       
الـيت ال تُغـين مـن احلـق التـارخيي      هـام  األوتُرهـات  واخلرافات إمالء  هو فيه، بعيداً عن     

 والعلمــي تنــا شــيئاً، وال ترفــع والقرآنــيــراًفكــراًألم ــورث نتاجــاً ســليماً وال  وال ذكْ ، وال تُ
مه ه املناط به فال ترسم له دور    .عاقبةً حسنة  وال تُرجعـه إىل العتبـة الـيت زلقـت      ليرتسـ ،

 .املصري لةَصِ و، املسريلةَصو من آدم رجلُه لنرتقي منها



 

27 

ه  القـديم خبصـوص هـذ      أمتنـاّ مـن مـدونات تراثنـا       لنـا   سنعرج ثانياً على ما تيسر      و
       جـدتو طالمسهـا إن نا    مبـا    املسألة، ونُحاول فكلنشـهد تطـابق     سـبحانه املوفّـق   أقْـدر ،

، ونرجـو مـن ا التسـديد        احلقيقة الغائبة عن أمتنا وهـي بـني يـديها أو حتـت قـدميها              
 .وغفران الزلل
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 الفصل األوّل
 موجز قصة اإلنسان األول
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  فــإن،فــال تقولــوا مبــا ال تعرفــون (
أكثرنكرون فيما تُ احلق (! 

 ١()ع(اإلمام علي( 
 

اختصام املأل األعلى-الً أو  
رفـع   ذي الـ شـهد املمـن  حسب القرآن والرتاث العربي الصحيح،      تبدأ قصة اإلنسان    

ــةً   (:ســبحانه لنــا األســتار عنــه وإِذْ قَــالَ ربــك لِلْمالئِكَــةِ إِنِّــي جاعِــلٌ فِــي الْــأَرْضِ خلِيفَ
                   سنُقَـددِكَ و بح بِحمـْ نُسـ ن فِك الـدماء ونَحـْ ا ويسـْ فِيهـ فْسِدنْ يا ملُ فِيهقَالُوا أَتَجْع

ونا ال تَعْلَمم قَالَ إِنِّي أَعْلَم ٣٠:البقرة)(لَك(. 

ــال–واحلــوار هنــا   األحــد وبــني هــذه القــوى  علــي لــيس بــني الــرب ال - عقيــدة وعقْ
 فـالرب هنـا هـو       ، بل يفعلون مـا يـؤمرون      ، ا تعاىل  إرادةين ال جيادلون       الذ ةياملالئك
ورب الرئيس األعلى   (على املالئكة العاملني    املشرف  األعلى  سيدهم   أو هو    الئكةرب امل 

 ســيد املالئكــة قصــدهم والــرتاث القــديملُغــة   "رب األربــاب"وهــو ) بلغــة اليــومالعمــل 
ا  (الواحد األحد وبني هذه القوى ألن سـبحانه         العلي  ني ا    فاحلوار ليس ب   ،املدبرة إِنَّمـ

 .)٨٢:يس)(فَيكُونأَمْره إِذَا أَراد شيْئاً أَنْ يقُولَ لَه كُنْ 

وكـان بينـهم    ) السـماوية (جاءت هذه القوى األثرييـة      ( ،يقول املندائيون  مدوناهتم   
" روهـا " فجـادل    ،) ويقصـدون بـه إبلـيس      ،اءوهي روحا إذْ كانوا يلفظون اهلـاء حـ        (" روها"

ــق هــذا اإلنســان ثــم بقــي  األرض لــيفنت ويغــوي هــذا اإلنســان        الــرب الــذي قــدر خلْ
، بعـد أن متّ خلـق هـذا الكـائن اهلائـل              أيضاً  الكريم   القرآن  يتجلّى، هذا األمر    )ويضلّه

روح مـن أمـر ا   ، وإيـداع الـ    اجلديد املتميز بعقله ليكون خليفة الرب علـى هـذه األرض          

                                                 
 .١٥٤ ص،١ ج،هنج البالغة الشريف الرضي، - )١(
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ا         (:هـسبحانالناموسي   لقوله   هـفي هـاءٍ أَمْرم ى فِـي كُـلِّ سـأَوْحففـي كـلّ     )١٢: فصـلت )(و
اآلمـر  الروحـاني    تدبره مِن أمر ا، هـو السـيد           حي، مثّة روح   مساءٍ مأهولة، كلّ كوكبٍ   

 وعـة الشمسـية   هـذه ام  باألصـح    ففي هـذه األرض، أو       .لذلك الكوكب، أو ذلك العالَم    
  وأودع ها املدبر هلـا   روحِأمرها بتشكيل نظامِها، وتعيني     سبحانه  أوحى  ،  أي هذه السماء  

وحتلقّـي االتّصـال مـع املـأل      ب  إنسـاهنا   املودعـة الـروح   هـذه   لتقـوم    ، خليفته اإلنسان  الر
ا  علــى هــذيســاكنه مــا تــدبريتــدبر أمــره وآلتَــه   ى اإلنســانلــدالعقــل يكــون األعلــى، و
صال باملنبع السماوي، لتفيض على العقل،      تّال، فالروح  اإلنسان ل     من كائنات  الكوكب

 .ليدبر من دونه

ــرب "فبعــد أن ســوى   أي يطيعــوه( أمــر املالئكــة أن يســجدوا آلدم  ، اإلنســان آدم"ال
لألســف أن كلمــة بــل  ،)١(فالســجود ال تعــين العبــادة ســجود عبــادة ولــيس) ويــأمتروا بــه

  ..شابه والصوم وما ركوع والسجودالحركات بقيت جمتزئة مقتصرة على " عبد"

ــدونِ  (:فاآليــة عْبــا لِي ــأِنْس إِلَّ ــنَّ والْ ــت الْجِ ــا خلَقْ مخلقهــم  تعــين ،)٥٦:الــذاريات)(و
 وفْــق النظــام ويعملــوا يبــدعواووا يــدبربــأن وخيــدموا ســبيله مــوالهم الــرمحن  ليطيعــوا

  مبـا يرضـي ا    بـني الكائنـات     التـوازن الطبيعـي     الذي حيفظ  ملستقيم ا الرباني وامليزان 
ا   : (  كون اإلنسانووضعه خلق هذا التوازن واالنسجام الذي  ،  سبحانه هـفَعر اءم والسـَّ

انالْمِيز ضَعوف )٧:الرمحن)(واني مبا يرضي ايحافظ على هذا التوازن الرب. 
 

 سقوط إبليس -ثانياً
مصـري هـذا اإلنسـان    ، اأمر بـ ) املالئكة املـدبرون  (ت القوى الربانية    درفبعد أن ق  
 فه عنـد اللـزوم          ،تهوقدراته ومهميكونوا حتـت تصـر فأطـاعوا   أُمروا أن ،  سـجدوا  والـرب

تَكْبرْت أَمْ كُ       (: إال إبليس  ديَّ أَسـْ بِيـ لَقْـتا خ لِمـ دج ت  قَالَ يا إِبْلِيس ما منعك أَنْ تَسـْ نـْ

                                                 
وأيضاً / أتقن/ اخرتع/ أبدع/  والفينيقي هي عمل    السرياني العربي "عبد"هي من فعل    :  العبادة - )١(

، )obedianceومنـه أٌخـذت      (نفسـه، املُطيـع   مـر    تعين األ  ديأو/أوفيد/بيدوأ/وكلمة عابد ،  أطاع/خدم
آبيـدوس  " (سني القداسـة  "ومع إضافة   ) معبد/آبيد(ولعلّه هلذا مسى ملوك وادي النيل أوىل معابدهم         

Abydos -Abidos (كما  معبد رمسيس الثاني. 
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 الِنيالْع مِـنْ طِـنيٍ               * مِن لَقْتَـهخلَقْتَنِـي مِـنْ نَـارٍ وخ ه  ،)٧٥،٧٦ :ص)(قَالَ أَنَا خيْر مِنـْ
 عــد أنّــه و بعــض املرويــاتوقــد كــان هــو أحــد املالئكــة املوجــودين للخدمــة والطاعــة، 

 وقال ابن مسـعود وابـن عبـاس ومجاعـة مـن الصـحابة وسـعيد                ،طاووس املالئكة حينها  
 قال ابـن عبـاس وكـان    ،كان إبليس رئيس املالئكة بالسماء الدنيا  "بن املسيب وآخرون    

    مــن حــي مــن املالئكــة يقــال هلــم اجلــن ان اجلنــان وكــان مــن أشــرفهم    وكــانوا خــز
ــيطانا      ــة فمســـخه ا شـ ــة األربعـ ــان مـــن أوىل األجنحـ ــادة وكـ ــا وعبـ وأكثـــرهم علمـ

خه شـيطاناً    قبـل مسـ    خملـوق  املالئكـة    أمجـل    أنّـه كـان      ذَكرواو اإلجنيل   ،  )١("رجيما
-اه شعيا موخبا إيـ إيقول النيب   ()ع ( عيسى  موعظة  و إجنيل برنابا     قبيحاً مهوالً، 

 كيف سقطت من السماء يا كوكب الصبح يا من كنـت مجـالَ         :  هبذه الكلمات  -إبليس
كربياءك به قد سقطْاملالئكة وأشرقت كالفجر، حقاً إن ٢()٣٤الفصل () لألرضت(. 

                                                 
 ".ما ورد  خلق آدم"، باب ١، جالبداية والنهاية ابن كثري، - )١(
ا الـنص املوجـود  التـوراة             يبدو أن الـنص ك    - )٢( صـوص، أمـمـا رواه برنابـا عـن أشـعياء هـو أسـلم الن

احملرف كثري منها بدايةً ثم عرب الرتمجات، فمتناقض، والدليل، هاك نُسخ ترمجاته بـالعربي، ومـرتني             
 ):١٢: ١٤أشعيا !  (باإلجنليزي، وأخرى بالعربي

)را زُهاءِ يمالس قَطْتِ مِنس فمِ؟كَياألُم ا قَاهِرضِ يإِلَى األَر تقُطِع فحِ؟ كَيبالص تة بِن( 
(How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn! How 
you are cut down to the ground, who laid the nations low!) 
(How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art 
thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!) 

ــفَر (هــذه ثــالث ترمجــات متناقضــة، وأحــدها حيتــوي كلمــة    وهــي اســم إبلــيس لــدى  ) Luciferلوسِ
 "حامِل الضياء"آلَن واتْس بـ"املسيحيني، حتّى أنّك لو تفتح أي قاموس جتدها أمامك، وقد ترمجها 

 (Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, p 41) . 
لتـدعيم  ) لوسـيفر (والغريب أن اليهود يدعون أن املسيحيني قد حرفوا الرتمجة فوضـعوا هـذه الكلمـة              

كمـا يـزعم    " ملـك بابـل   "فكرة املالك الساقط كما يعتقدون، بينما هي لدى اليهود  نصها تتكلّم عن              
أن سـياق العبـارات  الـنص املنسـوب لِإشـعياء خيـدم االتّجـاهين، فمـن أيـن وضـع                      اليهود، واحلقيقة   

ــة    ــون"لوســيفر"املرتمجــون املســيحيون كلم ــى كوكــب الزهــرة      : ؟ يجيب ــة مبعن ــة فلكي ــة روماني ــا كلم أنّه
Venusنا نالحظ ثالثة أموروهو جنم الصباح نفسه، لكن ،: 

١- فَر " أن فَر  "هـي  " لوسـ ي سـ أضــاء وأشـرق، فكهـذا كانـت هلجــة    " الـذي سـفَر  "جــة العاميـة أي  باللّه" لـِّ
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 بتــدبري األمــر مــع بــاقي املالئكــة علــى األرض قبــل وجــود آدم    كــان مــوكالفــإبليس
كـان هنـا علـى هـذا        لقـد    بل   ، وكان زعيم اجلند   ، السنني مباليني رمبا وسائر املخلوقات 

ة "يسميها الرتاث  الكوكب عدة خملوقات روحانية      موكلـة لتـدبري األمـر قبـل وجـود      " أثرييـ
ــالِ (يخاطبــه  حزقيــال و ســفْر ..كــلّ شــيء   الْكَم ــاتِم خ ــت ــلُ  ،أَنْ ــةً وكَامِ حِكْم ــآلن م 
هِ         ،  الْجمالِ ةِ اللـَّ دْنٍ جنـَّ فِـي عـ ت ة اآلهلـة   " عـربي نص ال بـال  (كُنـْ رٍ كَـرِيمٍ       ،)"جنـ جـكُـلُّ ح 
تُكزْ            ،سِتَار جـو د رْجـزَبو ضي اقُوت      عقِيق أَحْمر وياقُوت أَصْفَر وعقِيـق أَبـْ يـو ب ع ويشـْ

ــبذَهو دــرزُمو ــانمهْربقُ وأَزْر . ــوْما يتَرْصِــيعِهــوصِ وةَ صِــيغَةِ الفُصــنْعص ــأُوا فِيــكأَنْش
ِلقْتخ  ، وبالْكَر ب (أَنْتلُ   )املقر هِ       .  الْمنْبسِطُ الْمظَلـِّ لِ اللـَّ بـلَـى جع أَقَمْتُـكاآلهلـة  (و( 

أَنْــت كَامِــلٌ فِــي طُرقِــك مِــنْ يــوْم خلِقْــت  . كُنْــت بــيْن حِجــارةِ النَّــارِ تَمشَّــيْت،الْمقَــدَّسِ
إِثْم فِيك جِدتَّى و٤: انظر الصورة( .)١٤-١٢: ٢٨حزقيال ()ح( 

                                                                                                                        
نري  " اللّي سفَر"الفينيقيني الذين علّموا اإلغريق اللّغة ثم جاءت الالتينية منها، و العرب   كوكب يـ هو أي

 .، فيصلح للزهرة فعال"واتْس"الظالم، حامل الضياء، كما ترمجها 
ابـن  "، "morning starجنمـة الصـباح   "، "زهرة بنـت الصـبح  "، "فَرالذي س" أن كلّ هذه الرتمجات -٢

، هي كلّها تعين الزهرة، اليت هي جنمـة عشـتار،   "son of the morning\dawnالصباح أو الفجر 
مــا يبــدي لــك مــا ألثــر الــرتاث العربــي وعقيــدة اخلصــب القدميــة  الثقافــة واألمســاء وتــأثّر الكهنــة   

 .اليهود واملسيحيني هبا
، "هـالل بـن شـهر     "تُسـميه   " لوسـفر " أن الكتابة باللّغة املسماة بالعربية للنص نفسـه جنـد بـدالً مـن                -٣

 :ويقول املرتمجون ما هذا نصه
 In the Hebrew text the expression used to describe the Babylonian king 
before his death is Helal, son of Shahar, which can best be translated as 
"Day star, son of the Dawn." 

فاعجب هلذا التحريف، وهلذه الرتمجات الدقيقة املتناقضة فيما بينها، بـل للرتمجـة الدقيقـة األخـرية                 
ر   "و" جنمـة النـهار   "أفضـل ترمجـة هلـا       " هـالل بـن شـهر     "اليت جتعل عبارة     هـالل بـن   "لكـن   "!! ابـن الفجـ

ه عربي، وحرفه التوراتيون بدءاً ليناسب قضاياهم الشخصية احمللّية يدلّك على أن الرتاث أصل" شهر
ــا نقلتــه كهنــةُ اليهــود عنــه   ) ع(عــن إشــعيا ) ع(والسياســية، ومــا نقلــه برنابــا عــن عيســى   مم أصــح
أصح مما ينقله ) ع(عن األنبياء السابقني وعن عيسى ) ص(توراهتم، مثلما أن ما ينقله املُعقّب حممد 

 .الئف أتباعهم، ألنّه جاء من املصدر الرباني الصا نفسه ال من الرجالخ
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  للشيطان كمالكٍ قد هوى تصورهم)٤: الصورة(
 

 اخلطبة القاصعة من هنج     فيقول  ) ع(علي  ) ص(علم رسول ا    مدينة   بابأما  
 :)١(البالغة

) ثم اخترب   بذلك مالئكته املقر  املسـتكربين  ز املتواضعني منهم منْ   بني ليمي  . . . 
ُأنْولــو أراد ا ــ خيلــق آدم  رواؤه، ويبــهر العقــولَ  ضــياؤه،األبصــار خيطــف  نــورٍنْ مِ

ت ، وخلفـّ   خاضـعةً  األعنـاقُ ت لـه    لظلـّ   ولـو فعـلَ   . ه لفعـل  فـُ رْ ع األنفـاس   يأخـذُ  يبٍوطِ
 ،هلَه ببعض مـا جيهلـون أصْـ   قَا سبحانه يبتلي خلْ ولكن. البلوى فيه على املالئكة  

ا باالختبار هلم  متييز  ،ونفي   روا مبـا   تبِفـاعْ ،  ا للخيالء منـهم   ا لالستكبار عنهم، وإبعاد
 وجهـده اجلهيـد، وكـان قـد عبـد     ، ه الطويـل   أحـبط عملـَ     ا بإبليس إذْ   لِ فعْ نْكان مِ 

.  واحـدة   سـاعةٍ  رِبْـ  اآلخرة عن كِ    سين الدنيا أمْ   ن سين درى أمِ ة آالف سنة ال ي    ا ستّ 
 سبحانه ليـدخل    ، ما كان اُ   على ا مبثل معصية؟ كال      لمسْ ذا بعد إبليس ي    فمنْ
ــ اجلنــ أخــرج بــه منــها ملَ بــأمرٍ اة بشــر ــ حكْ إنْ،اكً األرض ه  أهــل الســماء وأهــل  م

ومــا بــني  ،لواحــد ِخلْنْ مِــ وبــني أحــدٍ ا  ــه هــوادة ــ  إباحــةِق ـى حر محً ه علــى مـ
 .)العاملني

                                                 
 .١٣٨، ص ٢ جهنج البالغة، الشريف الرضي، - )١(
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ك رجِـيم        (:بـه  يحصـِِ  مترد إبلـيس وعصـى       حنيف ا فَإِنـَّ جْ مِنْهـأي ) (٧٧:ص)(فَـاخْر
وإِنَّ علَيْك لَعْنتِي إِلَـى     ) ( ودار األبرار  احمللّة اآلمنة  أو    الفردوس األرضي  وهومن اجلنة   

قَالَ رب فَأَنْظِرْنِي إِلَى (،  )الطرد واحلرمان من النعمة   هي  عنة  اللّ) (٧٨:ص)(دينِيوْمِ ال 
ثُونبْعوْمِ يي)(٧٩:ص( ،)نْظَرِينالْم مِن قَالَ فَإِنَّك)(٨٠:ص.( 

 

 ، مِــن حــوارات قرآنيــةاحلــوار آنفــاً وغــريه ا أن هــذنقــول، نــالال ز، وقُلنــا : أوال
 ، عليهم الرب الذي ، بل بني     أو غريه  وتعاىل وإبليس لعنه ا   ليس بني ا سبحانه     

ر األعلـى  هم، املالك األكـرب،   معلّم هم،دسيوح األعظـم   ،  املُـدبه مـا شـئت،    .. الـر مسـ
 ا قـال  فلمـ ،    األرض إىل يـوم الـدين       ه اجلنة األرضية، وحبسـ    نهو الذي طرده مِ   ف

ــ" :أجابــه" أنظرنــي ":اللّعــني  أنّــك تلقائيــاً يعــين علــى كــلّ حــال، "ظــرينك ملــن املنْإنّ
هــو الروحــانيني  اخلــروج منــها ألن عــروج ك حمبوســاً  الــدنيا، وال ميكنــظلّســت

 كمـا   )إلْ-بـاب (بـاب ا    ،  )أبـواب السـماء   (املعـرج و   حيث   من احمللّة اآلمنة  حصرياً  
 .يقال

 

فقط " كن فيكون "؛وال يمكن إالّ أن يكونال مرد له، ، حتم،    إن أمر ا   : ثانياً
ــونإالّ وال غــري  ــان ا  ، أن يك ــو ك ــي فل ــالعل ــم ــان    ن أم ــا ك ــيس  الســجود، مل ر إبل

ــة،  يعصــي، هــذا  اإلرادة اإلهلي ــا  املشــيئة، فقــد   مبقــدوره أن ســبحانه شــاءأم 
 فمحـالٌ أن يكـون       ليطيـع مـن يطيـع ويكفـر مـن يكفـر،             أن يتصـرف باختيـاره     للعقل

وجاللــة شــأنه مــع ا مــن قبــل إبلــيس وهــو يعــرف عظمــة ا  مثــل هــذا الكــالم 
  وظـلّ سـاجداً فيهـا     ودخـان،   لـألرض وهـي نـار      أُرسِـل ل مـن    ائوأمِن   لعله بل   ،وأمره
ـلُ مِــنْ نَــارِ      ( كمــا قــال تعــاىل   )ماليــني الســنني  (يعمــل ـاه مِــنْ قَبـْ لَقْنـــانَّ خالْجو

،  ونُفــخ الــروح فيــهاســتوى آدمبعــد أن إبلــيس  نُــودي فحــني. )٢٧:احلجــر)(السَّــمومِ
كمـا قـال علـي      ،  استخف بـه وحقّـره ورفـض االمتثـال لـه          استنكر و ن وجوده و  فزع مِ 

 ةزوا خبلقـ   وقبيله اعرتهتم احلمية وغلبت عليهم الشقوة وتعـز        إبليسال  إ): (ع(
 ).النار واستوهنوا خلق الصلصال
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  سقطة آدم-ثالثاً
إبلــيس، بأنــه يــراك وال تــراه، وإنــه داوة عــ مــن  الكــرامفحــذّر آدم مــن قبــل املالئكــة

 وختــالط ، فــال تطعــه مــن اجلنــة،ه سيســتدرجك للخــروجيوســوس وخييــل وخيــوف وإنّــ
ــه فــيهم، فمكــث آدم   - غــري املُخلَّقــةالشــجرة- )اهلمجــيني( البشــر ؤالءهــســاللة   فإنّ

والـذي  ة حدث أن مر باحلوض الذي اغتسل فيه أول مـرة            ذات مر واجلنة سنني طويلة،    
ه    حـالٍ ورفْعـة،   مـن  ونسي ما هـو فيـه    ،منه وبه تذكّر كيف كان قبل اآلن       فانسـاب وزوجـ 

العــرب   كمــا يســمى لــدى   -"نــني بــردو "(  الفــردوس ارجخلــحــواء عــرب النــهر املتــدفّق    
ــمي هنــر   الســومريني وغريهــم  ــذي س ــردى"، وال ــه، و  " ب ــاً ب ســيدة، " نــني" دمشــق تيمن

 بيـث وهناك كان اخل   ،)"هذا مغتسلٌ بارد  "د، كما قال سبحانه     هو املغتسل البار  " بردو"و
 اهلمـج البـهائمي   إنـاث       داً لـه  صمرت الذي توعد أن حيتنك ذريته،       ينتظر مرتبصاً آلدم  

 ، وشــارك آدم  ذريتــه فــتم لــه مــا أراد  آدم الــذين أعــدهم إبلــيس ملالقــات ،البشــريات
طريــق آدم ضــلّ أظلمــت الــدنيا ووعليــه غضــب الــرب  و،نــه أغــويأعنــدها اكتشــف آدم 

 .العودة إىل اجلنة

)     ةرج ذِهِ الشـَّ ا هـبال تَقْرفبعضـهم قـال أنّهـا      ): ١٩:وأيضـاً األعـراف   / ٣٥:البقـرة )(و
  السـنبلة؛ مخـرة، وبعضـهم قـال إنّهـا       أو   تفاح وآخر عنـب كرمـة     والبعض  الكافور،  شجرة  
 وهــذا مــن ،)١("فروســيا"هــا شــجرة  اللغــة العربيــة القدميــة دعوو ، أو احلنطــةالقمــح

ــومرية  ــدونّات السـ ــيا" و،مـ ــرياني " فروسـ ــاموس السـ ــي القـ ــين  :  والفينيقـ ــدها تعـ جنـ
" پ" أي ينطق بواسطة الشفاه وتلفظ    ،احليوانية الشهوانية، وملا كان حرف الفاء شفوياً      

الشهوة من  آدم   فقد حذّر    ، أي الشهوانية  )٢("روسياپأمـ"تصبح   أيضاً فإهنا عند التعريف   
زت عنـها        ( ،الغريزية وهي أن ختالط هذه اهلمج بالشهوة احليوانية        فإنّك اآلن قـد متيـ

ة   فتسلّل إبليس ،)فإياك أن ختتلط هبا جنسياً   لـذلك رمـزوا إلبلـيس    (كما تتسلّل احليـ

                                                 
 .                        ٣٢٩- ٣١٦املركز، ص-تاريخ سوريا احلضاري القديم أمحد داوود، : راجع قريباً منه- )١(
)٢( - ــة، فــالبعض ينطقهــا    التعريــف  الفصــحى، ليســ " ال" إن أم"ت هــي دائمــاً  اللّهجــات العربي "

وهو إبـدال الم التعريـف ميمـا وباخلصـوص إذا حلقتـه بـاء               : السيما خلطأ نطقي يسمى الطمطمانية    
 ".إمبلى"نقول " أال بلى"و العامية بدالً من قولنا " البارحة"بدالً من " إمبارح"مثل قوهلم 
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 فأغوامها باخلُلـد وامللـك علـى شـاطئ          ،إىل حيث يرى آدم وحواء    ) باحلية  الرتاث كلّه   
وهـو أحـد األهنـار املوجـودة  جـوف      " بـردى "هـو  " نـني بـردو  "، و "Nunbirdu نني بـردو  "

ة       سـراهتا   شـبه جزيـرة العـرب     غرب  ،    )١(النافورة /األهنارثغر  /املغارة خـارج اجلنـ ،
 .األرضية آلدم

ــه و ف ــهاهلمــج أنثــى أودع  رحــم عصــى آدم رب ــة  "بذرت ــذرة  "مثــرة اخلطيئ ــ"ب  يالمِ
 مــن )العــني(بســقوط حــرف  .. )٢()Melametaea (متايــامــيال /مــيال متعايــا"/عايــاطْم
ــا" ــاطم"> --" مطْعاي ــا/اي ــا"كلمــة إن  ."متاي ــة القدميــة  " ميلون تعــين شــجرة،   العربي
تعــين هـي  و ،)melon(ومنـها جـاءت الكلمــة اإلجنليزيـة     ، تعـين الثمــرة : ى أو مـأل "يالمـِ "

-م = ""مطعايـا "و .ظلـم، أيضـاً   ل واالحنـراف وال   تعـين امليـ   " مـيال "كمـا أن     .. أيضاً تفاحة
طغْــي، ألن العــني والغــني ": طعايــا"و، أســلفنااملــيم للتعريــف بــدالً مــن الــالم كمــا  "طعايــا

ة  كالمها عـني لـدى     ة   العربيـاخلطيئـة /اإلثـم /الطغيـان /الطغـي : إذن، فهـي    )٣( السـرياني .
اعت ي الـيت شـ     وهـ  ،)نسل اخلطيئـة  /شجرة(كون   و "مثرة اخلطيئة " زرع  رمحها     فآدم

مـيال  "ومبـا أن     .علـى تنـوع صـيغه وعباراتـه        الرتاث كلّه     "ئة آدم خطي"أو  " بتفاحة آدم "
بطغيانـه   الـذي جتـاوز   عصـيان  واللامليـ  "ميال طاغيـاً " باألحرى  أوهي الطغيان   " اياطعم

ة    ذاك   ،احلدانيه   الذي أفسد خطّة االستخالف الربوح   " بذرة سني "، وشوبرنامج الر أي
   آدم، وسـقط دور  عليـه  األعظم الروح/لربغضب ا قد  ف ،ي حسب األسطورة  السماو
ــ بالبقــاء)  األربعــة العظــاماملالئكــة ( التــدبري أربــابوأمــر، ةـاخلالفــ  ةـ املقدســةـ احمللّ

                                                 
ــة آدم:  راجــع- )١( ــة االجتماعيــة قــدام الســراة حتــت أجن ــة التجديــد الثقافي أمحــد : وكــذلك. ، مجعي 

 . املركز-تاريخ سوريا احلضاري القديم: أيضاً ؛ والعرب والساميون والعربانيون، داوود
 .١٦٨ ص ،من ألواح سومر ، صامويل كرمير- )٢(
 عروبـةً عـن هلجتـه الـيت      كم قد يستغرب العربي إذا ما راجع القاموس السرياني، ليجـده ال يقـلّ             - )٣(

:  الفصحى، إليك هـذه املفـردات  " غني"السريانية تُصبح " العني"يتحدث هبا، فنموذج على أن بعض       
ــا  ! مغــارة/غطّــى، معرتــو/صــغري، عطــو/غــراب، زعــورو/عوربــو تقــرأ العــني  الكلمــات غين حــاول أن

 . واضحةكستجد عربيت
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 قـد  -  جتـاوزاً يمكـن أن يقـال    -ألهنـم و،  )١( بدالً منه  يوم الدين متام مهمتهم إىل    نفسها إل 
 .من ثم مع آدم  مع إبليس وأخفقوا

ال     دائمـاً  لقـد اتُّهمـت حـواء    :  مهـم   سؤالٌ بقي كانـت  بأنّهـا سـبب اخلطيئـة؟ فهـل فعـ 
 لكـن لـيس    ،هـي أخطـأت فعـال   ال،  ؟هلـا رئيسـاً   وسبباً مع آدم  اخلطيئة هذه حواء  

ة     بقيـت لقد  بل  ،   الطاغية هذه اخلطيئة  اء  اجلنـبعـد طـرد آدم      حـو   ،   إليـه أخرجـت   ثُـم 
 حلظةَة،  بعد مد     ه    أن تاب اهـا   وهي اليت نقلت إليـه      عليه  جلّ ذكْرى  : (كلمـات رب فَتَلَقـَّ

              الـرَّحِيم وَّاب و التـَّ هـ ه هِ إِنـَّ  كلمـات إحـدى   ، و )٣٧:البقـرة )(آدم مِنْ ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيـْ
داي فَال يضِلُّ وال    ـ فَمنِ اتَّبع ه   دىـفَإِمَّا يأْتِينَّكُمْ مِني ه   : (يـ ه هـ اليت نقلتها إلي   األمل
وكـان ذلـك    كمـا تقـول مروياتنـا،       " املزدلفـة "بعد أن ازدلفـت إليـه         ،  )١٢٣: طه)(يشْقَى
أي أن آدم أو لــك التعليمــات اجلديــدة املنقولــة  تمــن ضــمن  و،اتعلــى جبــل عرفــاللّقــاء 

هذا موجز ما دلّنا عليـه تراثنـا      .آدمي لن يدخل اجلنة مرة أخرى إال روحاً دون اجلسد         
 .)٥:انظر الصورة(  وما برهانه؟!فما هو دليل هذا املوجز؟ .املقدسوالصائب 

 

                                                 
، )١٣-١١:املرســالت)(لِيــومِ الْفَصــلِ، ألَي يــومٍ أُجلَــت،  الرســلُ أُقِّتَــتوإِذَا( جــاء  القــرآن الكــريم - )١(

ذِي معــه   (فهـم هـؤالء املالئكــة السـادة األربعــة املـدبرون، وجــاء  اإلجنيـل       الكِ الســادِسِ الـَّ لِلْمـ قَــائِال
دون      ،  »ند النهرِ الْعظِيمِ الْفُراتِ   فُك األَربعةَ الْمالئِكَةَ الْمقَيدِين عِ    «: الْبوُق عـئِكَـةُ الْمالةُ الْمعباألَر فَانْفَك

 ).١٤،١٥: ٩الرؤيا  ..)(لِلساعةِ
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 ختيل سطحي لبعض رسامي الغرب للجنة ولتلك الرموز، 
 )٥: الصورة (آدم وحواء، من الذي عصى؟: والسؤال
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 الفصل الثاني
  قرآناً-لعام لقصة اإلنسان األوحتليل 



 

42 

 



 

43 

 
 

فعليكم بكتاب ا، ففيه نبأ     (
مــن كــان قــبلكم، وحكْــم مــا بيــنكم، 

 ) وخرب ما بعدكم

 .)١(حديث شريف
 

  القصص القرآني، ومتهيد املنهج-أوالً
قبــل أن نتنــاول بــالنظر والتحليــل ألي مــن آيــات كتــاب ا، ال بــد مــن فــتح أقفــال   

مـع كتـاب ا إلينـا، وضـعها بعـض املفسـرين              كانت تقيدنا عن التعامل الصحيح       معينة
 .واملتكلّمني واللغويني، فضاعت معامل اإلحكام القرآني بني معظم قواعدهم وعقائـدهم    

القـرآن أوالً، ثـم ثانيـاً اتّبـاع نظامـه كمـا هـو               آيات  حمكمات  حلقائق   اإلذعانفال بد من    
 .)٢(مكتوب فيه باللسان العربي املبني، ليس غري

 ال مِن خارج القـرآن، بـل منـه ومـن        ينبين على مؤسسات قبلية، لكنها    جاهنا  إذن، اتّ 
 هكـذا، كـلّ كتـاب       يحمكماته، ليس هنا أوان دليلها، لكننا نكتفي بـأن طبيعـة القـرآن هـ              

علمي تارخيي سلوكي اعتقادي، ينبغي أن يتوخى الدقّة واحلقيقة  مصـطلحاته، فلـو          
اضــيات والكيميــاء، تســتخدم مصــطلحات الشــعراء واألدبــاء   كانــت كتــب الفيزيــاء والري 

وخياالهتم وجتوزاهتم لسقطت هذه الكتب والختلف  فهمها ولعسر تطبيق قوانينـها،            
ج، أو أن يكـون فيـه عـو   املُـبني   لذلك رفض القرآن. كاختالفنا  القرآن واعتساره علينا  

، وفُصــلت هلــا  إحكامــاًيعهاريــب، أو ســحر، أو شــعر، بــل قــد أُحكمــت آياتــه علــى مواضــ 

                                                 
)١( -    ،منه . ٣٤٢، ص ٣، ج هنج السعادة  الشيخ احملمودي مسـند أبـي يعلـى     أبو يعلى املوصلي،    : وقريب ،
 .٣٠٣، ص١ج
ـة  " والعقــلقــرآنمفــاتح ال ":حبــثواعــد  راجــع للمزيــد عــن هــذه الق   - )٢( ـة التجديــد الثقافيـ مجعيـ ، 

 .االجتماعية
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  سـابقاً  لقـد كـان فريـق     .  احملتملـة  تفصيال بعناية تامة، فنزل الكتاب باحلق ال باألوهـام        
الكتاب ليحسبه الناس من الكتاب، ولكنا لوينا بقواعـدنا  تُحاكي يلوون ألسنتهم بألفاظ   

ــاب ليكــون قولُ   ــاب، فــاألمر  احلــالتني ســوا    ألفــاظ الكت ــا هــو تفســري الكت ء، تضــييع ن
 .الكتاب وعدم االستماع له واإلنصات

ة خلـق       هومع أن القرآن غري معين  صلب       ة     الكـون   بسرد القصص، ال قصـ وال قصـ 
ه    وبوضـوحٍ ويسـرٍ كاحلكايـات        فصلٍ واحد،    وبتفاصيلها ، وإالّ ألتى هبا كاملةً    آدم لكنـ ،

هبداية اإلنسان   أساساً معين    فكّـر       ومن ضم ،   وتأهيله لدوره الكونين تأهيله إثارته لي
  ، أي تفتــيح وعيــه واختبــاره إلكمالــهإمتــام القطــع الناقصــة هبــدي مــن القــرآن نفســه 

الكــوني الــذي واإللْغــاز ، فمســرية اإلنســان هــي مســرية وعــي خارجــاً عــن العمــاء مراقيــه
 . ليثري  الناس دفائن عقوهلم)ص (يلفّه، لذلك جاء النيب األعظم

فًا من تلك القصص فإنّما يوردها بكلّ بساطة         حيثما أورد طر   -ي القرآن أ- إالّ أنّه 
 إالّ مـا     بال متويه وال خداع وال تزويق وال أصباغ وال حمسـنات            والتهذيب احلق والصدق 

 مــن أجــزاء واقتطاعــاتأنّهــا جمــرد حيــث و . ومجاهلــاكــان مــن بالغــة اللّغــة وفصــاحتها
ن، حتتـار    حني تـرى صـورة عـي       كنّإتار الناظر، ف  منها، فهنا حي  مهمة   اايوالقصة أو ز  

 وإذا كانـت عـني إنسـان أهـو     ؟إمتام الصورة، أهي عني إنسان، أم حيوان، غزال أم محـار          
ر الذي أتاك بالصورة مل يقصد          ضاحكعليك، بـل وال    تمويهخداعك وال  أم باكٍ؟ املصو 
 وصلْب موضوعه كحبثيؤدي غرض   و ،استثارتك من جهة  الذي ناسب   أن  ، بل   تعجيزك

،  ال أكثـر وال أقـلّ، حكمـةٌ بالغـةٌ          هو هذا املقطع من الصـورة فقـط        ،ن جهة أخرى  مِ إليك
ر وبـأحوال اإلنسـان، قـد تقطـع  النهايـة أنّهـا              وفإذا كُنت خبرياً مبا فيه الكفايـة بالصـ        

علـى  ان برهـ عني إنسانٍ ضاحكٍ، وأن حجم العني املصور يدلّ على كذا، واتّسـاع البؤبـؤ            
والظـرف الـذي أُخِـذت فيهـا الصـورة            والظلّ يدلّ أن الزاوية كذا،     أن اإلضاءة كانت كذا،   

 .هو كذا، اخل
 

 قواعد تُضلّ عن احلقيقة القرآنية -أ 
 : وجالئهاةـة القرآنيـ احلقيقدقّةفمن قواعدهم اليت تعرتك مع 
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، حتّـى    األجـالء  سلمني بني علماء امل   جدل كانت حملّ اشتباك و    :قاعدة احلقيقة وااز  
 قواعـد أصـولية   هم، مـا يهمنـا هـو سـحب     تأييداً أو نقضـاً أن البعض ألّف فيها كتباً قيمة 

، مع أنّهـا حمـلّ نـزاع بـني القـوم،            بني امل ، على كتاب ا    ملساحات أخرى  لفظية خمرتعة و
      كأصالة الظهور، والتبادر، واحلقيقة، وكأنّما كتاب ا)    هـو ك   )وإنّـه حلـق     تكليفـي تـاب

ة                ة بالعمـل بأحـد األصـول العمليـ على املكلّف إبـراء الذمـ-   احلكـم   تاحـة  إل -حـني الشـك 
 ! ؟الظاهر

ر، وال كهانـة،     يدعو القرآن أنّه ال شك فيه، وال وهـم، وال باطـل، وال شـع               حنيففي  
وليس إالّ احلق بل احلق..   

   .. يدعو إىل اكتشاف نظامه باإلنصات لهحنيو

   ..دعو إىل تدبره وفتح أقفال القلوب واألفهام يحنيو

   ..ق اإلنسان سبحانه أنّه ينطق باحلق كما أنْط يقسمحنيو

 ..لنحاول اكتشاف اللسان املبني أوالً ..  يقول أنّه بلسان عربيٍّ مبني حنيو

نبحث عن أدنـى حـدٍّ          نا ناحيةً ذهب لناه إىل كتاب شرعيالظـاهر   مـن التكليـف       وحو
و عرفنــا أن مــا يوافــق علــى املســتويين العلمــي والســلوكي، لــذي نــربئ بــه ذممنــا، بــه ا

دنا بـه         قواعدنا هو املقدار الـذي تعبـ -    اعتقـاداً وعمـال-         منـزلُ الكتـاب سـبحانه، وكـأن 
 أو !تكليــف وعبــادة وطقــوس وانقيــاد أعمــىوغايتــه كلّهــا، األمــر كلّــه، وهــم القــرآن كلّــه، 

ب أدبٍ وبالغــة، فكــلّ العبــارات فيــه جمــاز وكنايــات واســتعارات، ككــالم  حولنــاه إىل كتــا
علــى ال وأمسـى نــص أدبــي وموسـيقي، لكــن ال   ـالم بليــغٌ فعـــو كـ ـالشـعراء وخيــاالهتم، هــ 

 .حساب احلقيقة، فكلّ عباراته وألفاظه حقيقة  سياقها

عـن فهـم القـرآن     بعيـداً عموماً أن الذي يعنينا، أن من تلك القواعد اليت هتـرب بنـا             
، هي قاعـدة احلقيقـة واـاز      أو لديوانٍ بالغي   وتقزمه إىل تكليف شرعي إلبراء الذمة     

،  احلـني أن القـرآن كلّـه       )احلـذف والتقـدير واإلبـدال وغريهـا       قواعـد    مع أخواهتا من  (
ا التمثيـل فـ     ،   باملعنى الذي أكثـروا منـه      حقيقة، ال كناية فيه، وال خيال، وال جماز        نعم، أمـ

 )كـاف التشـبيه   ) (كمثـل ) (مثـل (ل صـرحياً    فإنّه يقو  أراد سبحانه التشبيه والتمثيل      إذاف
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ة والسـلوكية           ،  وغريها من متثيالت تُدرك بالصياغة     ا القـيم الروحيـ ا البالغة نعم، أمـأم
ــه         ــى أنّ ــي حــق ال مبعن ــنعم أيضــاً، فاخلطــاب القرآن ــة، ف ــة والتهذيبي ــواحي اجلمالي والن

ف أصم، بل ينبض باحلياة وباملعـاني، وقـد يتجـاوز بالعبـارات إىل مرامـي                ميكانيكي جا 
ــة،     ــة واجلمالي ــة والتهذيبي عطــي القــدر األكــرب مــن احلقيقــة  جوانبــها العلميأخــرى لي

لنــا ســبحانه لــو خلــط األمــر الــذي يظنــه اآلخــرون انصــرافاً مــن احلقيقــة إىل اــاز، ف 
 از   بني احلقي  قعنا  برزخٍ  األمور ألوولسقط اإلحكام  كتابه والشـتبه علينـا،        قة وا

 وتُـومئ إىل    تقصد معنـى  فياضةٌ  أن الكلمة املُعجزة  القرآن       -كما قُلنا -وهذا ال ينفي    
ولكـــنهم توســـعوا فجعلـــوا ألفاظـــاً تـــروقهم هـــي . معنـــى وتســـتبطن معنـــى وتـــثري معنـــى

 ثـم أكثـروا مـن اـاز حبيـث        ،)١( وأخـرى جمـازاً    احلقيقة، هبـا قاسـوا األشـياء والكلمـات        

                                                 
 الحظ أثر اإلكثار املُبالَغ مِن شواهد احلقيقة واـاز  التفسـريات، حتّـى إلنّـك سـرتى أن أكثـر         - )١(

استعماالت القرآن جمازات، بل لو استطردت لكانت كلّها، والحظ كيف جنحت باملفسر عن استنطاق             
اآليات بالنطق عنها، وإليك هذه الشواهد من كتب تفسري مشهورة، مما يقولون، مع تعليقنـا البسـيط                 

 :والسريع قباهلا، ألن األمر كلّه خارج حبثنا
فِه               ) ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة  ( جمـاز وصـ الكاذب هو اللسان على احلقيقة ونسبة الكذب إىل اإلنسـان مـن

صار األمر جمـازاً  . (از بأن وصفت الناصية فيكون جمازًا من جمازبصفةِ بعضِه، وتُجوز عن هذا ا    
 العلمية اليوم أثبتـت أنّـه حقيقـة  حقيقـة، وأن منطقـة الكـذب هـي  النواصـي               لبحوثوا!  جماز 
 !) للدماغ اجلبهي األماميالفصحتديداً، 

ر هـذه   ! (لإلنشـاء   اإلنبـات عري أنشأكم منها، فاست هي استعارة أي   ) نباتا األرضوا أنبتكم من    ( حشـ
ة مـن            عن أذهاننا   األوائل االستعارات هو الذي حجب حقيقة خلق البشر       نبتـوا بقـدرة إهليـ وأنّهم فعال 

 ). االجتماعية، مجعية التجديد الثقافية"اخللق األول"األرض نباتا، الذي بيناه  حبث 
هبـذا ال تبقـى لفظـة إالّ وحتتـاج         ! ( بعـض أناملـهم    جماز، وإمنا هم جعلوا   ) جيعلون أصابعهم  آذاهنم   (

تكلّمـت بـبعض لسـاني، مضـغت بـبعض أسـناني، ركلـت بـبعض قـدمي، صـافحت             : قبلـها " بعـض "كلمة  
، هــذا هــو الواقــع، )إذْ البيــاض ال يــرى بــه(بــبعض يــدي، مشــيت بــبعض رجلــي، نظــرت بــبعض عــيين  

 !واآلالف غريها، حاول أن ختتربه فتتأكّد بنفسك
عــن جعــل األصــابع  اآلذان مــرتني ومل يطْــرِ اقرتاحهــم أبــداً، وملْ " احلقيقــة"يــب أن القــرآن كــرر الغر

، ألن اآلذان وعمقهــا الطبيعــي هــي الــيت حــدت األصــابع، ال أنّهــم       ٧-، ونــوح١٩-يلتفتــوا،  البقــرة 
ــوا بعــض أصــاب      ــرون  جعــل بعــض األصــابع أو أكثــر، فهــم ملْ خيتــاروا أن جيعل ــوا "عهم، بــل خمي جعل

وا  (وانتهت حيث ينتهي عمق األذن ليصمها عن السمع،وحني ذكـر القـرآن العـض قـال                  " أصابعهم عضـُّ
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وملْ يقل األصابع ألن املـرء باخليـار أن يعـض أيـن شـاء، لكـن الغـيظ         ) ١١٩: آل عمران )(علَيكُم الْأَنَامِلَ 

مــا دام العــض يصــيب مقــداراً مــن  " بعــض أناملــهم"ملــاذا ملْ يقــل : جيعــل املــرء يعــض أناملــه، والســؤال 
ــة مســك الســن أو الضــرس، فاخليــار للضــرس ال       األمنلــة أيضــاً؟ للســبب اآلنــف نفســه، هــو حمدودي
لألنامــل، كمــا كــان هنــاك اخليــار لــإلذن وعمــق صــيواهنا ال لإلصــبع، ولــو قــال القــرآن كمــا اقرتحــوا     

أمل الدقّة واحلقيقة، وأينها من ركام اازات املتطشرة    الحتمل السامع العربي أن آذاهنم ملْ تُسد، فت       
 !)باان؟

جتوزٌ، أي يوم مـات، مـن وضـع املضـارع     ) ١٥:مريم)(وسالم علَيهِ يوم ولِد ويوم يموت ويوم يبعث حياً      (
ت آيتـان  مثـالٍ      مهشـ هكـذا   ! مـا أعجـب هـذا     ! (أي فكـان  " كـن فيكـون   "موضع املاضي، كقولـه تعـاىل       

اني، مجيعـاً، برميـةٍ واحـدةٍ، فيحيـى                    ظـام الربـوالنظام القرآني، والن ،ع(واحد، فاختّل اللّسان العربي (
كـلّ نفـس    (، ولكنه سـيموت مسـتقبال ألن        )وال حتسنب الذين قُتلوا  سبيل ا أمواتاً       (قُتِل وملْ ميت    
ألن " فيكــون"، و"مــات"ال " ميــوت"لــذلك قيــل ) الّ املوتــة األوىلال يــذوقون فيهــا املــوت إ(و) ذائقــة املــوت

 وتوقّـف الـزمن وانفقـد       لكـان األمـر واخللـق واحـداً       " كـان "نظام اخللـق مـازال يكـون ويتطـور، ولـو قـال              
 )!؟، فأين ما يقوله القرآن من حقيقة وما زعموه جتوزاًتراتب املوجودات

، "اسـتوعبوا "وملْ تقل   " ادخلوا"اآلية بنفسها قالت    ! (بوهاجماز، فمعلوم أهنم مل يستوع    ) ادخلوا مصر (
ــام فمــا مــن أحــد   ! فمتــى كــان الــدخول اســتيعاباً وملئــاً؟  ــاز ســيحكمنا حتّــى مــع دخــول احلمهــذا ا

 !)يستوعب احلمام فيمأله كما ميأل القميص والسروال، إالّ إذا كان بالوناً
ظـرف اخلطـاب اآلن وهـم       . (ا يتامى، فال يتْم بعد البلـوغ      جماز، أي الذين كانو   ) وآتوا اليتامى أمواهلم  (

وال (  الــيت تليهـا وضّـحت ذلـك جليــاً   ٦-وآيـة النسـاء  ! يتـامى، واألمـر باإليتـاء مسـتقبلي، فــأين اـاز؟     
 ).تَأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَن يكْبروا

تفسـري آيـة    ! (أي يقتـل مـن القتلـى      جماز ويعين القصاص فيمن سيؤولون قتلى،       ) القصاص  القتلى  (
: القصاص هي حبد ذاهتا معضلة لدى املفسرين، وهذا أحد أسباهبا، لكن السؤال البـديهي جـداً جـداً            

ــب الغُســل للميــت أو فــيمن ســيؤول ميتــاً، إذن  ! هــل القصــاص للقتيــل، أو ملــن ســيؤول قتــيال؟  وهــل كُتِ
 !)اًفلْنغسلْ مجيع الناس ألنّهم سيموتون يوم

واخلمر  هلجات عربية نـزل القـرآن هبـا هـو العنـب      ! (أي أعصر عنباً، فاخلمر جماز ) أعصر مخرا (
 )نفسه، فال داعي للمجاز من أصل إالّ بنكران وجود هلجات عربية فيه

فكأنـه نظـر إىل انفصـال الولـد جنينـاً أي الوضْـع، القـرآن ملْ                 ! (أي سيؤول كـافراً   ) وال يلدوا إالّ كافرا   (
بل يلدوا اليت تعين بروز اجليل اآلخر، بـدليل أننـا نسـأل الكـبري مـن الـذي ولـدك؟                     " يضعوا كافرا "ل  يق

 ").ولوالدي"وقال نوح مستغفراً 
)    ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنال تَمألنـه خـارج                ) ١٠٢: آل عمران )(و جماز، فالنـهي عـن املـوت نفسـه ال يصـح

 "!وال تكفروا عند موتكم" يقارنه من كفرٍ، فكأنه قال التكليف، لكنه جتوز به عما
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صــار هــو الشــائع، وصــار هنــاك جمــازٌ أقــرب وجمــاز أبعــد، وخرجــوا لــه قواعــد أيضــاً     
ل مـِ  احلقائق فإن اختلفت جمازاهتا بالقرب والبعد منـها ح         ا إذا تساوتْ  وأم(كقوهلم  

 وإن مل ختتلف  القرب والبعـد بقـي التعـارض بينـهما              ،فظ على ااز األقرب   اللّ
دب النزاع بينهم حول أصـالة      وقد   !!)ياً لتساوي حقائقها اىل أن يظهر مرجح      متساو

  حتّى حيسموا أموراً كثرية، منـها مسـألة         ىطوع له، وهذه النزاعات لن تُ     ضِاللفظ وما و ،
دوراً  ومؤامراهتــا السياســة عقيــدة القضــية التارخييــة الــيت لعبــت " كــالم ا"معنــى 

خلْـق كـالم    عدم   سيفه على من يقول ب     كمفمرة يضع احلا   - ثيتهافتعاهلا، وأزليته أو حاد   
 - ا، ومرة أخرى ينقلـب األمـر مـع تبـدل احلـاكم السياسـي وتبـدل األهـواء واملصـاحل                    

ة أم   أم تواضـع، وهـل األلفـاظ قصـدي         أصـل اللغـة هـل هـو وحـي         حتّى حيسموا أمـوراً ك    و
 !يهاعتباطية، وكلّما أردنا أن خنرج من غم نعود ف

 

 العقائد والقواعد -ب 
                      سـابق ـاز، فـإنوقد دخلـت العقائـد  تسـيري ماكينـة اخلـالف بـني احلقيقـة وا

ه          (،)١٠:الفـتح ()يد اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ   (فهم   جْهـا و يْءٍ هالِـك إِلـَّ ٨٨:القصـص ()كُـلُّ شـ(، 
 ،)٧٥:ص() تَسْجد لِما خلَقْت بِيديَّ    ما منعك أَنْ   (،)٤٢:القلم()يوْم يكْشف عنْ ساقٍ   (
ك والْملَـك   ـاء ربـ  ـوجـ  (،)٢٣:القيامـة ()ا نَـاظِرة  ـإِلَى ربهـ   (،)١٤٣ :ألعرافا()لَنْ تَرانِي (

ــ ــفًّاـصفّ ــى  (،)٢٢:الفجــر()اً صوسم ــه ــم اللَّ  وغريهــا مــن آيــات اليــد  )١٦٤:النســاء()وكَلَّ
   وجـلّ    واحلركة واحلدوث على ا ر     ، كانـت تُحكـَ     عـز الًم  ذهـن املفسـلينبثـق علـى    أو ،

ه قواعــده، الــيت هبــا يلــوى كتــاب ا بعدئــذ، أي أن األمــر جــرى معكوســاً    ضــوء اعتقــادِ
 :هكذا

 .قراءة القرآن> --القواعد > --االعتقاد 

 . مقلوباً، أيبينما كان ينبغي أن يكون األمر من اليسار إىل اليمني

                                                                                                                        
عـش مسـلماً   : وال أدري، إن كان القارئ يالحظ اإلخالل باآليـات مبثـل هـذا الكـالم أم ال، اآليـة تعـين                  (

 )فشتّان"! ال تكفر عند موتك"لتضمن موتك مسلماً، وملْ تقل 
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كناية عـن هـول الشـدة  عـرف مدرسـة اـاز، وكشـفاً                " شف عن ساق  الك"فكان  
ــذاك   !لســاق الــرمحن  فهــم مدرســة احلقيقــة    ــر ال هلــذا وال ل ــرج ال يق  . والقــرآن يتف

جـرت  نصـر ا، و   /معونـة ا  / قـوة ا   :"يـد ا  " بقـدرتي، و   :"خلقت بيـدي  "وصارت  
ــر مــِ أن يقــدر حمــذوف العــادة  ــر آلخــ  متغي بــني   ن مفس ،ــه  كــالم ا ر ليضــيف كلمت

 وكلّمـا زاد التقـدير وتُفـنن فيـه زاد احلـذق               فراغات اآليـات املتوهمـة وبـني سـطورها        
ة ربهـا       صـارت  :"إىل ربهـا "؛ فـ  الصناعة نقـرتح إىل جنـ هـا نـاظرة، ولنـا أنإىل رمحـة رب  /

ــاء ربــك"اخل، و...إىل عطــاء ربهــا / إىل ثــواب ربهــا جــك، ولعلّــه  :"وعــذاب :جــاء أمــر رب 
ر حسـب اعتقـاده بنـاء              /مبعوث ربك /نائب ربك /ربك فكّـك املفسـك، وهكـذا يرب حساب

 ويعيـد نسـجه حسـب    ليضيف مـن لبناتـه مـا يشـاء     هتك احلدود اللغوية للنص وياآليات  
  نظامـه وحسـب  وفـق   الثـاوي  الـنص   املعنـى " اكتشـاف "، فبـدالً مـن أن يمـارس         تقديره

، ليخـرج قرآنـاً نصـفه        لـيس فيـه    معنـى " اخـرتاع "مـارس   للّسان العربي ومـؤدى ألفاظـه،       ا
 الـذي ملْ يفـرط  الكتـاب مـن            عـز وجـلّ     أن ا  نـتج ، في  البشـر  كالم ا ونصفه كـالم    

،  الكتـــاب املشـــطورأضـــحى، والكتـــاب املســـطور ، ســـبحانهشـــيء قـــد فـــرط  نصـــفه
  .)٩١:احلجر()وا الْقُرْآن عِضِنيـذِين جعلُالَّ( املقتسمني الـكحا ـفأمسين

 

  واستلهام قواعدهاإلنصات لكتاب ا -ج 
تكـون عقيدتـه مـن القـرآن، لـن          يقـرأ القـرآن كمـا هـو، ولِ        إن املتتبع أللفاظ القرآن، لِ    

 م  اآليـات أعـاله لـو أن        يهمه أن يثبت شيئاً مسبقاً إالّ ما قاله القرآن، وما أيسر احلكْ           
ــرين األجــالء  ــدالً مــن   املفس ــة ب ــدركوا أن اســتعمال  عقيــدهتم   حكّمــوا اآلي اللفــظ، لي

اللفــظ  ســياقه هــو الظهــور وهــو احلقيقــة، ولــو كانــت العقيــدة الكونيــة مــأخوذة مــن   
بل ال ميكـن   -اليت ال ميكن أن تتعارض    ) وجه ا (وال  ) يد ا (القرآن ملا أشكل معنى     

 :الشـورى ()يْءلَـيْس كَمِثْلِـهِ شـ     : ( مثـل  نمـِ فيـه     األصولية احملكمات مع   - إالّ أن تنسجم  
ره إِذَا أَراد      (،  )٥١ :الشـورى (). . .ه اللَّه إِلَّا وحْيـاً    ـبشرٍ أَنْ يكَلِّم  ـوما كَان لِ   (،)١١ ا أَمـْ إِنَّمـ

     كُونكُنْ فَي قُولَ لَهيْئاً أَنْ يس()ش اللَّـ   ( ،)٨٢ :يـ وقُلْ ه  د أَحـ كُـمْ  (،  )١:االخـالص ()هإِلَهو
 .وغريها )١٦٣ :البقرة()ن الرَّحِيمـو الرَّحْمـه إِلَّا هـد ال إِلَـه واحِـإِل
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         الً واعتمــدوها خطوطــاً محــراء، ثــملــو أنّهــم  فلــو أنّهــم فتّشــوا عــن احملكمــات أو
كمـا هـي متميـزة      " ا" وبني   "رب"مفردات  مدلول  فرقوا بني    مدرسة الرتادف و   أسقطوا

لو أنّهم أعملوا النظـر  كـلّ حـرف ولفظـة  تركيـب                و القرآن،     العربية  احلقيقة 
لــو أنّهــم ألجــل أي  وآمنــوا هبندســة التعــابري والفقــرات القرآنيــة، ااآليــة وســبب وجودمهــ

اهوا  اآليـات وتـ  تلـك ملا أشكلت فكرة أو لفظ استقرأوا آيات القرآن مجيعها ذات الصلة،      
، وملـا أعملـوا    وغريهـا الكـثري   والساق  حقيقة أو جمازات ايء والرؤية والنظر واليد       

يكشـف عـن    "، ولو التفتوا إىل بناء اهول          والتقديرات احلذف واإلضافات والبدلية  
وسـاقوها عنـوة  االسـتدالل وحشـروها مـع آيـات العقيـدة               )١("الساق"ملا توهموا   " ساق

 .تنزيه أو التجسيم أو الكناية أو غري ذلك بالباأللوهة

                                                 
ت إىل مثل هذا، فلم يتم الربط بـني هـذه اآليـة              النظرة التجزيئية، وقواعد احلقيقة وااز، قاد      - )١(

يضـحى ظـاهرة،   هـذا  واالجتزاء . ، لينفتح األفق على املعنى  )٢٩:القيامة)(والْتَفَّتِ الساقُ بِالساقِ  (وآية  
راد اسـتنطاقها     العقدية مع اآليات ذات اإلشكاالت الفكرية    خصوصاً  حني يتم التعاطي     أو تلك اليت يـ ،

معنـاه اإلرسـال والتتـابع واحلـدو وهـو      " السـوق " وباختصـار؛ إن    !واطئ االكتشافات احلديثة   لت قيصرياً
عكس القيادة، فالسوق مِن خلف، واإلنسان  الدنيا قابع ومتخلّف فيهـا إالّ أنّـه يسـوق ويرسـلُ علـى                     

ن أجلُه وانتقـل إىل   كلّ حلظة نُسخةً من أعماله، من شخصيته للعالَم اآلخر، فإذا حا           ) يبث(التتابع  
يلتـف عليـه    ) كتاباً يلقاه منشورا  (، هو نفسه    )ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً   (العالَم اآلخر فكما قال تعاىل      

، فتلتف ساقه األخروية بساقه )الشمال(أو من جهة الضعف واخلسر ) اليمني(مِن جهة الربكة والقوة 
 هــي هــو، وهــذا عنــد املمــات مباشــرة، متامــاً كنســخة الـــ  الدنيويــة، صــورته الــيت بعثهــا بصــورته الــيت 

RNA    من الـ DNA     ة، ساقان متشاهبان، لذلك يقـول سـبحانها نستنسـخ مـا كُنـتم      (  اخللي إنّـا كنـ
ات إىل هـذا فقالـت           )تعملون املرويـ بعض بسـاق اآلخـرة     "، وقد أشارت سـاقُ الـدنيا تلتـف"   نوهـذا عـي ،

اقِ    (ل  احلقيقة، ألن سبحانه حني قا     اقُ بِالسـ السـ الْتَفَّتاقُ       : (عقّـب مباشـرة   ) و سـئِـذٍ الْمموي ك بـإِلَـى ر (
يـوم يكشـف   (فــ  . فالساق األخرى اليت تشكّلت، أو شكّلناها  العالَم اآلخر، هـي الـيت تسـوقنا هنـاك                

ف  ، ألنّه مبجرد رحيلنا من هذا العالَ)عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون      كشـم الصاخِب، ي
      وج الثـاني                   " السـاق "لنا ما عملنـاه، أيا، الـز دة منـ السـائق  احليـاة األخـرى، النسـخة الثانيـة املتجسـ

السـائق،  /السـاق الـيت تسـوقنا   /، فيوم يكشف عن هذه النسـخة   )وجاءت كلُّ نفسٍ معها سائق وشهيد     (
ار، فـإن ملْ نكـن       واليت ال تُغادر صغرية وال كبرية إالّ أحصـتها، تكـون هـي      ة أو النـ الـيت تسـوقنا إىل اجلنـ

 وقوانينه العادلة  الدنيا، فمحالٌ أن نستطيع السـجود          ) أي الطائعني اخلاضعني  (من الساجدين   
               يسـتطيعها، ذلـك ألن ب على السباحة لنالـذي بعثنـاه    -الثـاني   " سـاقنا "له  اآلخرة، فالذي ملْ يتدر
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  العربيــة هلــا مــدى، أيهــا هــي مــن األلفــاظ ، وغري"ســاق"، "شــجرة"، "رب"إن كلمــة 
 الذي يسمح به     احلمال مداهازع إىل تعدد الوجوه  املعنى حبكم        ـتن،  متعددة التعينات 
شــجرة"لفــظ ، ف  املفــرداتاللّســان العربــي"ر والتفــرع والتشــابك، ليســت  مــن التشــج

فــاملفردة مــا دام هلــا ، للشــجرة النباتيــة حقيقــة ولشــجرة النــار أو شــجرة العائلــة جمــازاً 
  ضـمن عبـارة  م ارتصـافها  قبضـة نسـيجها النظـامي     من جهةٍ أخرى حبكـْ   مدى، فهي 

دِ املُلْقـي      ) البناء والسياق ( قصـ ف كشـ شـجرة   سـبحانه فهي ال حمالة تتيح يعـين  عـن أي  
ــ( ة  نباتيــة، بشــري ــية    هــذا املــدى  ..).ة، ناري ة معــانٍ، خاصللفظــة الواحــدة املعطيــة عــد 

ر الواقـع    وجوهٍ أو معانٍ تكـون    ،مؤطّرةٍلكن    وجوهٍ تكثريِ    اعتمدها القرآن  مناسِـبة لتغيـ
  وتــدبريهاإلنســانفكري  لــت الــيت تُــرك فيهــا مســاحةٌ كمــا هــو احلــال  اآليــات املفتوحــة 

 كـلّ     اإلنسـاني  رارالقـ جيـه   كـون صـاحلة  تو     تل ور اجتماعـه  حسب تط فيجتهد فيها   
  .)نُسميها آيات القضاء اإلنساني (كاإلدارة واالجتماع والشريعة والقانونزمنٍ آتٍ 

                                                                                                                        
 متيـبس ومـربمج وخمتـوم علـى عـدم السـجود، ولـيس السـجود  قاموسـه              -احنن وبثثناه طوال الدني   

)       ة املدعوباب اجلن جتـاز        " باب مك "مع العلم أنالواطئ واملـنخفض، مـنخفض ال ي ني أيلدى السومري
ــجدا (إالّ ســـجودا  ــوا البـــاب سـ ــبحانه بعـــدها  ))ادخلـ ــدي  (، لـــذلك يقـــول سـ ــا لَـ ــذَا مـ هـ ــه ــالَ قَرِينـ  وقَـ

تِيدا  أصـحاب الـيمني أو       )٢٣:ق)(ع فالساق السائق هو الزوج، القرين العتيد الذي نُحشـر معـه إمـ ،
 .مع أصحاب الشمال

ــه ســبحانه    ــا أن قول ــها     ) وإذا النفــوس زُوجــت (فــإذا قُلن هــو اقرتاهنــا بنســختها الثانيــة الــيت هــي نفس
 السـاق الثانيـة الـيت سـتقرتن معـه وتلتـف بـه،               الشيطانية أو الروحانية اليت كونتها حلظةً بلحظة، هـي        

فإنّنـا  هـذه احلــال إنّمـا نقـوم  الــدنيا  احلقيقـة بكتابـة كتابنــا وبثّـه فقـط، كــلّ يـوم نكتـب وكــلّ           
اقــرأ (حلظــة، أمــا  اآلخــرة، فلــيس لنــا إالّ اســتالم تلــك النســخة وقراءهتــا واالنصــياع وراء مــا نقــرأ  

ــا هــي الــنفس الــيت كتبناهــا، وبثثناهــا،     )ك حســيباكتابــك كفــى بنفســك اليــوم عليــ    ــنفس هــا هن ، وال
 .ونسخناها، الكتاب الناطق، الساق الثانية اليت ستلتف بنا، فهي احلسيب الكا

      ص(وهناك رواية مروية عن ابن مسعود عن النيب (    تُؤكّد متثّل األعمـال واملعبـودات ثـم)كشـف عنـد   ي
   كلّ ذلك عن ساق فيخر    من كان يسجد  طائع  اا ساجد،  ويبقى قوم   البقـر يريـدون      ظهورهم كصياصي 

 "دعون إىل السـجود يـوم يكشـف عـن سـاق ويـ     ) ("ع(، وأخـرى عـن أهـل بيتـه     )نالسجود فـال يسـتطيعو    
) دمج أصالب املنافقني فال يستطيعون السجود     دا و تُ  كشف فيقع املؤمنون سج    من نور ي   حجاب: قال

 .ىفكالمها يشريان إىل هذا املعن
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حمــدد املعنــى كمــا  اآليــات املتشــاهبة صــارماً   ســبحانه املُلقــيقصــدكــان  أمــا إذا
ة املعـاني،       على ، والثبات احملتاجة تأويال واحداً فقط    واحدٍ للّفظ دون بقيـ كآيـات   معنى 

آيــات القــدر  ( ومــا شــابهوحقــائق العلــوم )١(كلّهــااخللــق ومعصــية آدم وقصــص التــاريخ  
  املاضي شجرة"، كما  مثال     )والقضاء اإلهلي"  املعصية اليت ذاقها آدم وأكل منها، البـد 

، البـد أن تكـون    غـري ذلـك   أو ونسـب عائلـة شـجرة  نار أو شجرة أن تكون شجرة نبات أو    
ــومئ اآليــة باختيارهــا هــذا     احلادثــة واحــدة بشــجرة خمصوصــة، وإن كــان ال مينــع أن تُ

 . اللفظ باخلصوص إىل أغراض أخرى

، أي إن كان النص مراوِغاً مفتوحاً على مصـراعيه علـى            هذين االحتمالين أما دون   
 فــال حاجــة لوجــوده  ألنّــه جمــاز، واللفــظ حيتمــل كــلّ شــيء،، فضفاضــاً ومهلــهالالــدوام

، ال سـيما   أساساً، وال يمكن أن يصبح قنطرة لإلرشاد وداللـةً علـى اإلفهـام أو التواصـل               
 .تارخييةحوادث  قضايا علمية أو 

 

 قصة آدممفردات انعكاس املنهج على فهم  -د 
" قاذ" "لبــاس" "شــجرة"ردات لــى مفــعســنعرج قصــة آدم وجنتــه، ل تناولنــا اآلتــي 

، فــالزعم بــأن احلقيقــة فيهــا هــو مــا يتبــادر جيعــل معظــم اســتخدامات   "قــرب ""ســوءة"
ة موغلـة     ) التقعيد والتأصيل (القرآن جمازاً،  حني أن هذا        على افرتاضات ومهيـ قائم

للهيكل النبـاتي كحقيقـة،   " شجرة" القدم، غيبية، ظنية، بأن الواضع األول عين لفظ  

                                                 
ون            ( خذ مثال آية     - )١( جِعـرهِ ي إِلَيـ م لَّهـلَع م ذَاذاً إِلَّا كَـبِرياً لَهـج ملَهعهـذه آيـة تصـف       )٥٨:األنبيـاء )(فَج ،

 إالّ -من حيث كوهنا تارخيـاً –حقيقة تارخيية مضت، أي قضاء إنساني مضى، فهي ال يمكن أن تكون            
صـنام فجعلـها ترابـاً، أم كسـرها، أم فقـط جـذّ أطرافهـا وتـرك           دكّ األ ) ع(مبعنى واحد، فهل إبـراهيم      

أما اآلية كتـدبر  . املِعول على عاتق الصنم األكبر؟ البد أنّه فعلَ أمراً واحداً فقط، هذا كواقعة تارخيية      
فـت تلـك   ) ع(أن إبـراهيم  "إنساني فاستفاداهتا مفتوحـة، عرفانيـاً وسـلوكياً، فـال مـانع مينـع مـن فهـم                   

صنام  قلبه وأبقى الكبري الذي هو ا سبحانه، أو أنّه أزاح تلك األصنام أمام أعينهم ليدركوا أن             األ
مثّة كبرياً ال يمكن لإلنسان إزالته، لكن بشرط تثبيـت احلـدث التـارخيي الـذي هـو واحـد، ال حمتمـل،                       

  . ظها لتصفه، ذلك احلدث الذي جاءت اآلية بسبك ألفا"قيل وقيل"وال فضفاض، وليس 
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 للعـورة اجلسـمية، فمـن       "السـوءة " حلاسـة اللسـان، و     "الذوق"رداء والثوب، و   لل "اللباس"و
 هم هبذا؟نبأالذي 

   كالم ا واستعماله حجة بأن حجتهم ساقطة؟ أليس

   املعاجم اللغوية نقض و استخدامات البلغاء بيان؟ أليس

" ضــه بعضــاًالقــرآن يفســر بع " الســياق القرآنــي هــو الــذي حيــدد وحيكــم إذْألــيس
 والسياق أحد هذا البعض؟ 

من الذي حكم بأن احملسوس هو األصل وهو احلقيقـة، وأن عـامل املعنـى واملعقـول                 
 هو ااز؟

وعِ والْخَـوْفِ         (لقد عقّبوا على قوله تعاىل       الْجـ اس لِبـ ه ا اللـَّ ١١٢:النحـل )(فَأَذَاقَهـ( ،
ال " ذاق"ن افـرتض أن     مـ ف "!ب واملطـاعم  أنّها اسـتعارة ألن حقيقـة الـذّوق هـي  املشـار            "

اً   ٦٣وحسب اسـتقراء  عربيا " ذاق" مع أن ؟رشفعق وال ثر اللّ ألتكون إالّ    اسـتعماالً قرآنيـ 
،  وآلـة الـذّوق   بالشـيء حسـب نوعيـة احملسـوس        "ئياإلحساس احلقيقـي البـدْ    "هي  هلا،  

البــأس، (رتى ذوقَ ولــك أن تنظــر  كتــاب ا  كــلّ آيــات الــذوق الــثالث والســتّني لــ    
لباس اجلوع واخلوف، الرمحة، اخلزي، وبال األمر، السوء، العـذاب، املـوت، بـرداً وال               

مـا كنـتم تكسـبون، فتنـتكم، مـس          /ما كنتم تعملـون   /شرابا، محيم وغساق، ما كنزمت    
ــاة واملمــات، نعمــاء   ــة تتكــرر علــى  ٦٢فهنــاك ) ســقر، ضــعف احلي تلــك املعــاني  ذوق  آي

كُلّهــا عــدا نصــف آيــة جعلــت .. عــن ذوق شــيءٍ مــا بذائقــةٍ مــا، وكلّهــا احلســية، تتحــدث 
املُحتمـل  ، فالشـراب هـو الوحيـد        )اداً وال شراب  ال يذوقون فيها برْ   (للّسان نصيباً، وهي    

سانية فقط، أي أن نسبة هذه احلقيقة كما زعموا هو أقـلّ مـن واحـد           املالئم للذائقة اللّ  
 بـدالً مـن أن يلحقوهـا بأصـلها مـن             باملائـة  ا هبذا الواحد  باملائة، وعدا اآلية اليت أحلقوه    

ــة، ال احلقيقــة املتوهمــة املخرتعــة    ــا ذاقــا  (هــي اآليــة  و،احلقيقــة الســياقية واللغوي فلم
  !)الشجرة

ــا ذاقــا الشــجرة (  فــال بــأس     ): فلم ــذاق الشــجرة؟ لــو كانــت مثــرة ال نــدري كيــف تُ
ا كوهنـا      مضـْ سـها أو    حلْعضّها أو   بِ فهـل تُـذاق بلحـس جـذعها أم بقضـم            "رةشـج "غها، أمـ 

 منها؟ لذلك كان البد هلم مرة أخرى مِن شحذ مواضي تلك القواعد علـى               وهنش أجزاءٍ 



 

54 

ا ذاقـا   "أغصان هذه اآلية بالتكسري، ليقولوا أن التقدير هـو           فلمـ - الشـجرة  -مِـن "  وكـأن
ـــ   ــ" مِـــــن"ا ضـــــلّ عـــــن هـــــذه الـــ ــــي وال ال يضِـــــلُّ(و ليصـــــوبوا كالمـــــه، يونســـ بـر 

 .)٥٢:طـه()ينْسى

كـلّ مـا كـان لـه        ( فــ    ، فليس من حقيقـة وجمـاز،      "الشجرة"األمر نفسه ينطبق على     
 هو كينونة متداخلة  "الشجر" ،  )١()"شجر"أصلٌ واحد وجاءه شيء يفرقه فتفرقَ فهو        

 شــجرة، ومنــه يــة النباتبعضــها  بعــض خيــرج بعــض مِــن بعــض، منــه مسيــت الشــجرة 
 أي ليسـت النبـات هـي        ر، ومنه تتشجر األهنار، والـنريان، والعوائـل، والسـالالت،         التشاج

ا      ( وقد أخرب سبحانه عن التشـاجر فقـال          احلقيقة والباقي جمازٌ،   ـوكَ فِيمـكِّمحى ي حتـَّ
ــار الَّتِــي تُــورون(وعــن الــنريان  )٦٥:النســاء()شــجر بيْــنهمْ ــأْتُمْ أَأَنْــتُمْ أَنْ *أَفَــرأَيْتُم النَّ ش

ــجرتَها ــة( )شـ ــة )٧١،٧٢:الواقعـ ــن العائلـ ــل  و وعـ ــاللةأصـ ــة    (السـ ــجرة امللعونـ والشـ
ــرآن ــوالً أن تُلعــ  ،)٢()٦٠:اإلســراء()الق ــيس معق ــح ســبحانه     شــجرةن ول ــل وضّ ــة، ب نباتي 

      نـة مـن                  ٦١- اإلسـراء  آيـة عقيبها مباشـرةهـذه الشـجرة بـدأ هبـا إبلـيس وهـي مكو أن 
ضـرورة  أيضـاً و  ، كمـا ينبغـي       املُشوهةِ صبغةُ ا فـيهم      الشيطان نكني مِ ذرية آدم احملتن  

، مـا يعـين أن كـلّ لعـنٍ      بـذلك بـاللّعن لصـراحة اآليـة   "  القرآن "مذكورة  شجرة  أن تكون   
الشـجرة الـيت لُعنـت        "ليسـت   العبـارة   إذْ   على هـذه الشـجرة،       منصب"  القرآن "جاء  

لـيس مثّـة ملعـون    أي " الشجرة امللعونة  القرآن "بل هي   تين،  لتُلعن مرة أو مر   " القرآن
 أربعـون ، وهنـاك    هاعضـائ  مـن أ   عضـو  أو    هذه الشجرة  خليةٌ ِمن خاليا  هو  إالّ    القرآن 

وي الكـاذبني والكـافرين واملسـتكربين واملكـذّبني         ـحتـ  وأيس  ـآية لعـن  القـرآن تبـدأ بإبلـ         
واملنــتحلني واملفرتيــن، و اجلملــة كــلّ أعــداء ا      والطــاغوتيني والظــاملني واملنــافقني    

 . واملصلحنيئهوأنبيا

                                                 
 ".شجر"، مادة ١٢، جتاج العروس، حممد مرتضى الزبيدي - )١(
ر،      ): (ص( مدح نيب العـاملني      ) ع(طالب    وقد قال سيد البالغة علي بن أبي       - )٢( األُسـ ر رته خيـ أُسـ

يف الشـر ) وشجرتُه خري الشجر، أغصـانُها معتدلـة، وأمثارهـا متهدلـة، مولـده مبكّـة، وهجرتـه بطيبـة                 
يا بن اللّعني األبرت، والشـجرة     : (أيضاً للمغرية بن األخنس   ) ع(وقال  . ٦١، ص ٢، ج هنج البالغة الرضي،  

 .١٩، ص٢، جهنج البالغةالشريف الرضي، !) اليت ال أصل هلا وال فرع، أنت تكفيين؟
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   املقصود هو تلك النباتة       ) شجرة آل فالن ضاربةٌ  القدم     (فإن قُلت فمن أدراه أن
 بوجـــوب الـــيت  دار آل فـــالن، دون شـــجرة عائلتـــهم؟ أهـــي القاعـــدة الـــيت وضـــعوها   

أن املــدار ، أم  الــزعم شــجرة النبــاتاالنصــراف إىل املســمى باحلقيقــة الــيت هــي حســب 
      كُنـت ـ قـد  كمـتكلَّم  قصد املتكلّم؟ وهل تشفع أصالة احلقيقة اللفظية املزعومة إنعني ت

  !العائلة؟

 إىل  نا ليضطر ،رصوإىل احلد الذي تُ   متكافئ االحتمال   ليس  القرآن أمر متساوٍ      
ــم تطبيقهــا نســج ــة  هــذه القاعــدة ثُ ــة  القضــايا العلمي ــة والتارخيي والقضــايا املعرفي ،

ــة بتغليــب الظــن وإجــراء قاعــدة اخلــالص    ــة لــيس تكليفــاً لتــربأ الذم هنــاك القرآني بــأن 
، بل البد أن الرتكيـب والسـياق يكشـفان    حقيقة لفظية واألصالة والتقديم هلذه احلقيقة 

 بيــان للنــاس، وال هــووإالّ فــالقرآن لــيس فيــه تبيــان كــلّ شــيء، تلــك املعرفــة واحلقيقــة، 
ــا اصــطن ينبغــيف ــي عم  نــا اكتشــاف كــالم ربلنعيــد، غــري حمكمــةه مــن قواعــد عنا التخلّ

 . حنيل علم ذلك إىل الراسخني  العلم القرآني والكوني أو أنوفهمه

ــل" ذاق" :)ذاقــا الشــجرة (فزبــدة تطبيــق قاعــدهتم علــى آيــة    ســتخدم حقيقــةً فعي  
ة    ستعمل حقيقةً  تُ لفظة" الشجرة" !للذائقة اللسانية  قـديم  بت : فالنتيجـة  !للزرعـة النباتيـ 

، هـي   أن آدم وحواء تـذوقا بلسـاهنما زرعـة نبـاتٍ           واستنتجا أصالة احلقيقة على ااز،   
  !!اُ أعلَمحنطة أم كرمة أم تفّاح، 

عموماً، كثرية هي القواعد اليت أخرسـت ألفـاظ القـرآن أو أزالـت إحكامـه وعومـت                  
 قواعــد احلقيقــة واــاز، ثــم احلــذف والتقــدير إكثــار اهات، ولــيس حقائقــه بــني اشــتب

 . إالّ أحدها أيضاًواإلبدال

ــال ــذْكُوراً     ( :مثـ ــيْئاً مـ ــنْ شـ ــمْ يكُـ ــدَّهْرِ لَـ ــن الـ ــني مِـ ــانِ حِـ ــى الْأِنْسـ ــى علَـ ــلْ أَتَـ هـ( 
واحلـال أنّـه مـا      ". قـد "هنـا هـي مبعنـى       " هـل : "يقولون وما أكثر ما يقولون    ،  )١:اإلنسان(
" قـد "، وا سبحانه قـد اسـتعمل احلـرف          "قد"مبعنى  " هل"ن عربي يستعمل أو يفهم      م

إن جمـرد الظـن باإلبـدال يلغـي فكـرة           !  مئات املواضع، فما كان أيسر استخدامه هنـا        
إحكام القرآن، وجيعـل كـالم النـاس فـوق كـالم ا، وجيعـل القـرآن حمكومـاً ال حاكمـا،                      

، وجيعـل القـرآن      ووارداً جـداً   بل بأحسن منه أمـراً مستسـاغاً      وجيعل فكرة اإلتيان مبثله     



 

56 

 رهنـاء  -بعد أن كنا سـلَماً للقـرآن فقـط        -احتمالياً ومبهماً بل وتعميةً ال بياناً، ويصيرنا        
ــس احلاجــة لطبقــةٍ   ــازعني    أم ــن املفســرين املتن ــا أياملتشاكســني  م  " هــلْ "يعلّمون

 ال  آخر، وبالنهاية حتويل آيات القرآن إىل لغزٍ  عنى شيءٍ وأيها مب " قد"القرآن هي مبعنى    
  درك حلّه أحدفضـي بعـدم قابليتـه لالسـتخدام        يرين بل هنباً لـآلراء، و األخـري ياملتدب 

        ة ألنّنا سنسـري إذّاك علـى أرض ملغومـة ال نـدري أيقـد تنفجـر  وجهنـا بــ     " هـلْ  "باملر
"ر بـ    "قدقد(إىل إثبات وحتقيق استهلّ بـ    ) هل(، لينقلب السؤال املُصد .( ذرما عبعض  رب 

       ه بدالً من التفكّر  احلقيقة و السـررين أنّه ركن إىل رواية  هذا الشأن، لكناملفس
و مغــزى الروايــة، مســح حــرفني مــن كتــاب ا وأخــلّ بنظامــه الصــارم احملكــم جبــرة  

 . )١(قلم
 

 ةخصيصة منهجيالضمائر  القرآن،  -هـ 
كتـاب ا إىل    "مـن خـارج     الزاحفـة   استفحلت القداسة الدخيلة والعقيـدة املنحولـة        

ا التمييـز  ـة، ومـن أبدههـ    ـة العربيـ  ـ، بشكلٍ طمت فيه علـى حقـائق اللغـ         " وإلينا )ص(نبيه  
ى، مجـع         متكلِّ: بني الضمائر  خاطَب، غائـب، مفـرد، مثنـالتعامـل   األمـر الـذي أورث     .م، م

  يوقعنـا مـا زال   والتفاسـري   أوقـع امم، نظامه الدقيقل خلضوع امع كتاب ا من دون    
ــ عتأبـــهمل  التفاســـريف ، فـــانقالب النتـــائجالضـــمائرخلـــط ه تيـــو  ، وعـــول الضـــمائر بتنـ

 "اإلســرائيليات" علـى مــا جتــود بــه  أوعلــى عقائــدهم الســابقة " اجتيازهــا"  أصـحابها 
ووحيــه وكالمــه   العقائــد عــن ا   حقــائقتشــوهتف، التفاســري  املتفرخــةوتوابعهــا 

ــه و ــة،  عــن ومالئكت ــداً عــن      آدم والشــيطان واجلن ــا طــويال بعي ــوا فيه ــيت تكلّم ــور ال األم
االدعـاءات  بل صار كتـاب ا لـيس إالّ إمضـاء ملـا حتكيـه               االنطباق القرآني،   االحتكام و 

ــاً كـــون الواتجـــاهلف،  واالجتـــهاداتامليـــولالـــذوق وو القصـــص واخلرافـــاتو دقّـــة  متامـ
ــة  كالضــمائر(احلرفي(  ،مــن املعادلــة القرآنيــة الضــمائر و جــزءاً أصــيال أن احلــق)فيــه (

                                                 
 باآليـة،   حيتاج إىل تأملٍ دقيق وتـدبر خـاص       " هل" حماولتنا كشف بعض سر هذه اآلية، وهذه الـ          - )١(

، مجعيــة التجديــد الثقافيــة  كمــا بــدأكم تعــودون-األوللــق اخل"هــو خــارج موضــوعنا، راجعــه  حبــث 
 .االجتماعية
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ولٍ إِلَّا لِيطَـاع    ـا مِنْ رس  ـوما أَرْسلْن (ى  ـفقوله تعال  .بذاهتا وأسراراً   وحدها تشكّل معرفةً  
 تعاىل املشار إليـه     ، املتكلّم املباشر هم مالئكة الوحي، وليس ا       )٦٤:النساء)(بِإِذْنِ اللَّهِ 

 اآلية بضمري الغائب، وكالم مالئكة الوحي هو كالم ا، وهم الذين يرسلون الرسـل       
ــدوهنم بــإذن ا،  حــني أن التفاســري تقــول أن ضــمري املــتكلّم اجلمــع     ني ويتعهالبشــري

 بـدالً مـن     )بـإذن ا  (، ثـم يـتكلّم عـن نفسـه بقولـه            هو ا تعاىل، يفخّم نفسـه     ) أرسلنا(
 : فأنتج أن! بضمري الغائب تنزيهًا وتفخيماً أيضاً، يعبر عن نفسِه)بإذني أو بإذننا(

 ضمري الغائب= ضمري املتكلّم 

 املفرد= اجلمع 

 املفرد الغائب= اجلمع املتكلِّم 

 )١(!فأي لسانٍ عربيٍّ مبني يفعل هذا؟

تفـنن  ختـريج التفخيمـات       والعجيب أن بعض املفسـرين يعـي هـذا اإلشـكال ثـم ي             
ــة  ! هــذه ــو ترمجــت اآلي ــا    الشــريفةول ــةٍ أخــرى لربم ــاً إىل لغ ــزغ حرفي  للقــارئ مشــس  ب

 : املتلبدة على أذهانناغيوم العادة واالعتقادخلف  من  جلياًاإلشكال

We sent not an apostle, but to be obeyed, in accordance with the will 
of Allah 

 !القرآن هكذاوكلّ آيات 
 

 القصص القرآني، ومتهيد املعاجلة -ثانياً
ــ الســطور التاليــة نضــرب س ــاهكــلّ مــا عرفنــاه فيــه ، ناســني  واحــداًالًامث  ، وألفْن

دد    لنقـرأ الـنص القرآنـي كمـا هـو، ال كمـا               ،ومتجردين من كـلّ مـا خنتزنـه        كمـا  أو لنـا   حـ
، كمــا هــي "قــال" "قــالوا" "قلنــا "بــني - كمــا كــان ينبغــي أصــال  -مفــرقني  ســلفاً، نتــوهم

 كلّ ضمائر اجلمع والتثنية واإلفراد كما       ، وبني   اللغة واالستعمال    احلقيقة متميزة  

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةمفاتح القرآن والعقل:  للمزيد راجع- )١(
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، ختتــزل فقــط مقتطعــة مــن كتــاب ا ، ومنوذجنــا فقــرة واحــدة "اهبطــا" "اهبطــوا" 
 .آدم وحواء واجلنة وإبليس واملعصية األوىلواملالئكة قصة البداية حيث 

  :آيات سورة البقرة وحتليل عناصر القصة

 :٣٨-٣٠ من اآليات يقول تعاىل  سورة البقرة

ــلُ    -١ ــالُوا أَتَجْع ــةً قَ ــلٌ فِــي األَرْضِ خلِيفَ ــةِ إِنِّــي جاعِ ــك لِلْمالئِكَ بــالَ ر وإِذْ قَ
دِكَ       بح بِحمـْ نُسـ ن  ونُقَـدس لَـك قَـالَ    فِيها منْ يفْسِد فِيها ويسْفِك الـدماء ونَحـْ

 ونا ال تَعْلَمم ٣٠(إِنِّي أَعْلَم(.  

ــونِي         -٢ ــالَ أَنْبِئُ ــةِ فَقَ ــى الْمالئِكَ ــهمْ علَ ــمَّ عرضَ ــا ثُ كُلَّه اءــم ــم آدم األَسْ وعلَّ
 ادِقِنيالء إِنْ كُنتُمْ صؤاءِ ه٣١(بِأَسْم(.  

ــا إِ  -٣ لَن ــم ــبْحانَك ال عِلْ ــالُوا س ــيم  قَ ــيم الْحكِ ــت الْعلِ ــك أَنْ ــا إِنَّ لَّمْتَنــا ع الَّ م
)٣٢(. 

قَالَ يا آدم أَنْبِئْهمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبأَهمْ بِأَسْمائِهِمْ قَالَ أَلَـمْ أَقُـلْ لَكُـمْ                -٤
  .)٣٣( كُنتُمْ تَكْتُمون إِنِّي أَعْلَم غَيْب السَّمواتِ واألَرْضِ وأَعْلَم ما تُبْدون وما

٥-             كَـانو راسْتَكْبى وأَب وا إِالَّ إِبْلِيسدجفَس موا آلددالئِكَةِ اسْجا لِلْمإِذْ قُلْنو
 ٣٤(مِنْ الْكَافِرِين(.  

ث شِـئْتُ                    -٦ ا رغَـداً حيـْ كُـال مِنْهـةَ و ك الْجنـَّ زَوْجـو اسْكُنْ أَنْـت ما آدا يقُلْنا وم
بال تَقْرفَتَكُونَـو ةرذِهِ الشَّجـِا مـا ه ٣٥(نْ الظَّالِمِني(. 

ــوا     -٧ ــا اهْبِطُـ قُلْنـــهِ و ــا فِيـ ــا كَانَـ ــا مِمـَّ مـهجــا فَأَخْر نْهـع ــيْطَان ــا الشـَّ مـفَأَزَلَّه
لَكُمْ فِي األَرْضِ مو ودعْضٍ ععْضُكُمْ لِبإِلَى حِنيٍب تَاعمو ٣٦(سْتَقَر(.  

٨-  الرَّحِيم التَّوَّاب وه لَيْهِ إِنَّهع اتٍ فَتَابهِ كَلِمبمِنْ ر م٣٧(فَتَلَقَّى آد(.  

قُلْنا اهْبِطُوا مِنْها جمِيعاً فَإِمَّا يأْتِينَّكُمْ مِني هدى فَمنْ تَبِع هداي فَـال              -٩
 نُونحْزمْ يال هلَيْهِمْ وع وْف٣٨(خ(. 
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ــا ال ن  ــماملفــروض أنّن ــتعلّمكــي   شــيئاًعل ــا مــن التخرجيــات والتفســريات   ، ن  وال علين
 :القرآن فقطهبا كما ينطق  فلنسجل مالحظاتنا، املُمالة
 

  والعداوة األوىلاالختصام األول -أ
ــةً    (،٣٠ اآليــة   -١ ــلٌ فِــي األَرْضِ خلِيفَ ــةِ إِنِّــي جاعِ ــك لِلْمالئِكَ بــالَ ر وإِذْ قَ

ــدِكَ       ــبح بِحمْ نُس ــن ــفِك الــدماء ونَحْ ــا ويسْ فِيه ــد ــنْ يفْسِ ــا م ــلُ فِيه ــالُوا أَتَجْع قَ
             ون ا ال تَعْلَمـ مـ ي أَعْلَـم ) ص( مـتكلّم مـع الـنيب         شـخص  مثّـة  )ونُقَدس لَـك قَـالَ إِنـِّ

ــاًينقــل لــه احلــدث يقــول أمــني الــوحي، هــو الــذي) ع(، واملفــرتض أنّــه جربيــل  قرآني 
بــل ) وإذ قــال الــرب، أو ربنــا، أو ا( وملْ يقــلْ لــه  ..) قــال ربــكوإذْ) (ص(حملمــد 

 الـيت  ليعلَّمه كيف بدأت قصة خالفة اإلنسان وعالقة املالئكة به، اخلالفـة       ) ربك(
ل             ) ص(آلـت إليـه     أخـرياً    الـيت    ختمت فصـولُها،   وحى إليـه حبمـ ه اآلن وهـو يـ مـن ربـ

 .ىاألمانة الكرب

قبـل جعلـه خليفـةً هـو        ) آدم(، تصريح بأن هـذا املخلـوق         أيضاً ٣٠  اآلية    -٢
ة ـصيغــا بالـكالمهــ(اء ـا ويســفك الدمــ ـموجــود  األرض ككــائن حــي يفســد فيهــ  

، ال أنّه سوف يفسد ويسفك مستقبال، وال أنّه أفسد وسفك  املاضي             )ةاملضارع
ــات املنســوبة،     عي املرويــد ــل هــو جــنس وحشــي حاضــر   وانقضــى، كمــا ت ــهاب   حين

، ال يعرف احلمد وال التقديس وال يعي من العالَم العلوي شـيئاً ال ا وال                وموجود
هـم الـذين يسـبحون      )  يدبروهنا املوجودون أيضاً  األرض   (من دونه، إنّما املالئكة     
 .)١(وحيمدون ويقدسون

ء كُلَّها ثُمَّ عرضَهمْ علَى الْمالئِكَـةِ فَقَـالَ         وعلَّم آدم األَسْما   (،٣١ اآلية    -٣
         ادِقِني الء إِنْ كُنـتُمْ صـؤ اءِ هـم د   بـني رب    يسـتمر احلـوار    )أَنْبِئُونِي بِأَسـْ ص(حممـ (

 اعـول خليفـة   ، حيـث آدم      حسب اآلية السابقة    األرض خلالفة الرب   واملالئكة  

                                                 
الف املالئكـة حبمـدِ   لكـان مفهومهـا أن البشـر علـى خـ     ) وحنن حبمـدك نُسـبح  ( لو قالت املالئكة  - )١(

 .، فأشاروا أن البشر ال يدرون باحلمد)وحنن نُسبح حبمدك(غري ا يسبحون، أما وقد قالوا 
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لِق  األ   األرض  هو   للربأحـد البشـر   بتعديلٍ جـيين وإعـادة ختليـق    رض ألنّه خ 
 الـرب هـذا    حيـث  و فيـه، " الـروح " ثُـم نفْـخ      ،السابقني الـذين كـان بـدؤهم مـن الطـني          

) وجه ا(    ناألمساء،  علّم آدم    هو م)        لتعـد وح، وذلك بعد أننفخ فيه الر بعد أن
ات العقـل         إمكانيـ ا، ولـو سـألن    )١()املالئكة الصافّات جيناته وحتفّـزت :    كيـف علمـت

املالئكة أن اخلليفـة سـيكون أحـد البشـر؟ لقُلنـا أن اآليـة بسـياقها تقـول أن هنـاك                      
د  (مستمع   ه أحـد املالئكـة، بـل هـو             ) هـو جربيـل   (، ومـتكلَّم    )هو حممـ ملْ جيعـل نفسـ

الذين شاركوا  عملية ختليـق آدم، هـؤالء املـدبرون هـم             ) الصافّني(أحد املدبرين   
ا  (  اآليـة الـيت تلـي هـذه فصـيل املالئكـة بالسـجود آلدم              الذين سيأمرون  إِذْ قُلْنـو

موا آلددــج ــةِ اسـْ ــة   )لِلْمالئِكَـ ــدبري الطبيعـ ــل  تـ ــة تعمـ ، فهنـــاك  األرض مالئكـ
وطائعــة تعلــم عــن اجلــنس البشــري فيمــا تعلمــه أنّــه مفسِــد ويســفك دمــاء بعضــه   

احمللّــة (رهم اجلنــة األرضــية مقــ) قيــادة عليــا(وغــريه، وهنــاك روحــانيون مــدبرون 
وأحدهم جربيل، وال علْم لتلك املالئكة اخلادمة مبا        ) العرش/البيت املعمور /اآلمنة

 اجلنة من حتويل كائن بشري إىل كائن إنساني روحـاني          ) سادهتم(فعله أربابهم   
        ة(رفيع عالِم شريف، فحني نُودوا إىل املقرفة هلذا  وا بأمر جعل اخللي    تفاجأ )اجلن

ة     إنّـي جاعـل   (فعبـارة  . الكائن الذي يعرفونه بالشكل أنّه من تلك الكائنات البهيميـ
ة األرضـية             /قاهلا الـرب  )  األرض خليفة   الـذي هـبط  اجلنـ د الروحـانيالسـي

 فســد(وآدم موجــود، فلــذلك قالــتــنْ يفســد(وملْ تقــل ) أجتعــلُ فيهــا ممــا ي ( فــإن
 حوله، وصـار لـه بـنفخ         وجود كائن عاقل هناك يتم النزاع      هي اليت دلَّت على   " منْ"

، واملالئكـة الـيت سـيتم إسـجادها لـه بعدئـذٍ ال        )أي املثيل للرب  " (آدم "الروح مسمى 
ــه كالقـــديم وال مســـتواه، إالّ بعـــد امتحاهنـــا     تعلـــم بالكـــائن اجلديـــد الـــذي تظنـ

 .األمساء مع آدم

، ومعناها الـذي خيلـف أحـداً          "خليفة" وردت كلمة   اآلنفة، ،٣٠ اآلية    -٤
اإلدارة والتدبري، أي يتولّى مهامه، ال أنّه فقط يأتي بعده، ألن البعض قـالوا أن آدم                 

                                                 
ة التفاصـيل، حبـث     - )١( ل " راجـع  بقيـالسـابق علـى هـذا البحــث،    "  كمــا بـدأكم تعـودون  -اخللـق األو

 .مجعية التجديد الثقافية االجتماعية
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فـظ فلـيس معاويـة    فهذا غري صحيح من جهـة اللّ  خليفة للجن الذين أفسدوا قبله،      
 ــة،  !  فقــط ألنّــه أتــى بعــده ،)ع(خليفــة علــي ولــيس ولــيس اإلســالم خليفــة اجلاهلي

ن يمثّلـه ويشـكّل امتـداداً لـه،                     غاندي خليفة اإلستعمار ألنّه أعقبه  الـبالد، بـل مـ
، ومـا   )ص( الـنيب    اخلفوحني    الراشدين "اخللفاء"هذا ما قصده املسلمون بتسمية      

، أي يقـوم بتمثيـل ا   "السـالم عليـك يـا خليفـة ا  أرضـه         "قصدته الزيارات   
 خليفـة   و، هـ   بوضوح تـام   ، فهمتْه املالئكة   واضح بنفسه  "ةخليف"فلفظ   .وإنفاذ أمره 

ــا  ــيدها، ربهـ ــرب  األرض، سـ ــغرالـ ــئول امل، و األصـ ــة سـ ــا باحلكمـ ــن خملوقاهتـ  عـ
 ، ســيد روحــاني معصــوم هلــذا العــالَم   لنفســها، هــذا مــا طلبتــه املالئكــة  والصــالح
ــي ــفك األرضـ ــد وال يسـ ــدبر، ال يفسـ ــه ، مـ ــى منـ ــالَم ، لألدنـ ــل بعـ ــد  ومتّصـ  التحميـ

والتقديس العلوي. 

ــي جاعِـــلٌ فِـــي األَرْضِ ( ،٣٣-٣٠ ات اآليـــ -٥ ــك لِلْمالئِكَـــةِ إِنـِّ بـإِذْ قَـــالَ رو
           حـب نُسـ ـن ـفِك الــدماء ونَحـْ ـا ويسـْ فِيهـ فْسِــدـنْ ي ـا مـ ـلُ فِيهـ لِيفَــةً قَــالُوا أَتَجْعـخ

ي أَعْ      ون    بِحمْدِكَ ونُقَدس لَك قَالَ إِنـِّ ـا ال تَعْلَمـم ا    *لَـم كُلَّهـ اءم م آدم األَسـْ  وعلـَّ
                   ادِقِني الء إِنْ كُنـتُمْ صـؤ اءِ هـم  *ثُمَّ عرضَهمْ علَى الْمالئِكَـةِ فَقَـالَ أَنْبِئُـونِي بِأَسـْ

ك أَنْـت الْعلِـيم الْ                ا إِنـَّ لَّمْتَنـا عا إِالَّ ملَن ال عِلْم انَكبْحقَالُوا س   كِـيما     *ح قَـالَ يـ 
        ب ي أَعْلَـم غَيـْ آدم أَنْبِئْهمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبأَهمْ بِأَسْمائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُـمْ إِنـِّ

       ونا كُنتُمْ تَكْتُممو ونا تُبْدم أَعْلَماألَرْضِ واتِ ووالسَّم(  هذا الـرب وحـانيالر  - 
 يتحاور مع املالئكة ويقرتحون عليـه، وهـو الـذي علّـم آدم              -ة األرضية ، اجلن األرض

 أنّـي أعلـم     أمل أقـلْ لكـم    (ما يعلمون، ثم يقـول هلـم        كلَّ  األمساء وعلّم املالئكة قبله     
 كــانوا ن إذ يعــين أنّــه ســبق وقــال هلــم ذلــك فلــم ينفــع إالّ بربهــان التجربــة،) ..غيْــب

ألرض ويعلــم مــا يبــدون ومــا كــانوا يكتمــون، مشــكّكني أنّــه يعلــم غيــب الســماوات وا
    فهل هذا الرب  وحانيالر  ه اوجـلّ  نفس ؟عـز !    ا املالئكـة ال تعـرف أن وهـل أن

ده                    د كلمـةٍ منـه، وهـذا أبـاملتعال يعلم كلّ شيء  األكوان ألنّها جمر وجلّ العلي عز
  ى القرآن  موضعٍ     ! ؟ تعاىل العلم واإلميان باهدآخر بل مسمـا أعقـب هـذا    مش 

ــد    " علــىاختصــاماً بــني املــأل األ   "حلــدثا ــى لســان حمم  ســورة ) ص(هــذا، عل
ك      .. ما كَان لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمإلٍ األَعْلَى إِذْ يخْتَصِـمون         : (٧٤-٦٩:ادص بـإِذْ قَـالَ ر
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 ونَفَخْت فِيهِ مِنْ روحِي فَقَعوا       فَإِذَا سوَّيْتُه  *لِلْمالئِكَةِ إِنِّي خالِق بشراً مِنْ طِنيٍ     
 اجِدِينس لَه*        ون عـمْ أَجْم الئِكَـةُ كُلُّهـالْم دج مِـنْ       * فَسـ كَـانو رتَكْب  إِالَّ إِبْلِـيس اسـْ

١() ..الْكَافِرِين(. 

إنّـي أعلـم مـا ال       (هل ا العلي يليـق بـه أن يقـول           : بل لو اسرتسلنا  األدلّة    
اللَّــه يعْلَــم : (الــذي يليــق هــو كمــا قــال تعــاىل مخــس مــرات  كتابــه، إن )تعلمــون

   ون أَنْتُمْ ال تَعْلَمـتعـاىل،          )و فـاجلميع ال شـيء مـع ا ،       ،احلقيقـة مـع ا  صـفر  
وال يعلمون شيئاً حبضرته، ال أنّهم يعلمون شيئاً واُ يعلـم البـاقي الـذي ال يعلمـه                  

، تُشبه مقالة املخلـوقني كاألنبيـاء       ) أعلم ما ال تعلمون    إنّي(فهذه اآلية   ! خملوقاته
ــهم    ــى من ــون   (ومــن أعل ــا ال تَعْلَم ــهِ م ــن اللَّ ــم مِ ــوح  ) وأَعْلَ  لقومــه مــرة ) ع(قاهلــا ن

 .)٩٦+٨٦يوسف  ( وقاهلا يعقوب لبنيه مرتني)٦٢األعراف (

ــلوقــد ي ــا تُخاطــ     عضِ ــارئ أن املالئكــة واضــح  خطاهبــا أنّه ــى الق ب ا  عل
 "ا سـبحانه  "، فهو إشكالٌ صـحيح، فاملالئكـة تُخاطـب           وحتمده سبحانه وتُقدسه 

  الفعيفعلوه هذا الوسيط،متجاوزة يتجـاوزوا   وهذا ما ينبغي على كلّ العباد أن أن 
  تعاىل       ،الوسائط ملخاطبة ا عن أمر ا خاطبهم متثيالفهـو كلسـان      والوسيط ي 

يــا زَكَرِيَّــا إِنَّــا ( واملالئكــة الــيت نادتــه وهــو قــائم  احملــراب ، كحــال زكريــاا هلــم
 قَالَ رب أَنَّى يكُون لِي      *علْ لَه مِنْ قَبْلُ سمِياً    نُبشركَ بِغُالٍم اسْمه يحْيى لَمْ نَجْ     

    قَــدْ بـاقِراً و أَتِــي عـكَانَــتْ امْرو ـاً   غُــالم ـرِ عِتِيـ مِــنْ الْكِبـ قَــالَ   قَــالَ *لَغْــت كَــذَلِك 
 ــك بــوحي ، )٩-٧:مــريم)(. .ر ــةُ ال ــأمر ا عــن ا   مالئك ــه باســم ا وب  يخاطبون

 .)٢( يخاطب ا مباشرة بدون االلتفات للوسائطلكنه ،تعاىل كوسائط

                                                 
مـن املتشـاهبات الـيت      هـي   ..) وإذ قال ربك للمالئكـة      (إن هذه اآليات     : " املنار  قال صاحب تفسري   - )١(

 مـن ا تعـاىل، وذلـك        استشـارة أنّهـا   ا  التخاطب إمـ   ن  حبسب قانو  ال ميكن محلها على ظاهرها، ألهنا       
ا تعاىل  منهم وجدال، وذلك ال يليق بللمالئكة واعرتاض   سبحانه  منه  إخباروإماّ.  عليه تعاىلحمالٌ

ك "وتعليقنـا أن حـلّ مفـردة    !! ( "معنى القصـة لشـيء آخـر       ف   صر لذي يليق وال مبالئكته، وا   مبعنـى  " ربـ
 ).السيد املربي واآلمر األعلى، وليس ذات ا العلية، يزيل اإلشكال كلّه، وحيلّ أشباه هذه احليرات

 .ة التجديد الثقافية االجتماعية، مجعي"هجرة إىل القرآن املهجور: " للمزيد راجع حبث- )٢(
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ه إلـيهم، أو     أو لسـانُ   ، املالئكـة   ا   ه افرتاض أن هـذا الـرب وجـ        نا بإمكان -٦
 جتلّي القدرة، يـد مـن أيـدي القـدرة، املهـم أن          ، فيهم هه ومشيئتِ  أمر  وممثّلُ روح منه 

ــ)بــأمر ا تعــاىل (باشــرهــو الــذي العظــيم  هــذا الــروح اتاملخلوقــفــردٍ مِــن  لَ جع 
 أخـرى  آياتمثّة  (م األمساء كلّهاعلّ الذي "م العالِآدم" خلق منه ف ،"خليفة" ةالسابق

، مــا يعــين أنّــه  مــن روحــه  آدم"الــربا هــذ"بــنفخ بالتســوية ثــم قالــت أن ذلــك متّ 
 ). الذي هو جربيل"الروح األمني" لكن ليس )١("الروح األعظم/ عظيموحر"

ى              ( ٣٤ اآلية    -٧ أَبـ وا إِالَّ إِبْلِـيسدج فَسـ موا آلددج وإِذْ قُلْنا لِلْمالئِكَـةِ اسـْ
اسْتَكْبو   مِنْ الْكَافِرِين كَانو غائباً قبل هـذا املشـهد، ومل حيضـر إالّ           نراهإبليس   ،)ر
م هـــو   تلـــك املالئكـــة بالســـجود آلدم، وقلنـــا أن آدم اخلليفـــة العـــالِرتمِـــحـــني أُ

ضـمن  ن مـِ السـباع األذكيـاء   أرقى كـ  ،سابقاً ال واعياًاألرض، ألنّه كان كائنا وحشياً  
 نفسد ويسفكمي. 

كلّهـم سـجدوا إالّ     واملالئكـة،   ن  اآليـة تقـول أن إبلـيس مـِ         ، أيضاً ٣٤ اآلية    -٨
 بق، فـال يسـت  "مـن اجلـن  كـان   " اليت تقول أنّـه      ٥٠- الكهف بغض النظر عن آية   (هو  

 رأو طـو   فصـيلةٌ كما قالـت بعـض الروايـات        لعلّ اجلن   ف،  ئد إىل رأي سا   املرء بالقفز 
  من املالئكة مرحلي    وظيفة ورتبة ال جـنس  ما هي إالّ    " املالئكة "، بل لعلّ العكس إن 

 -إضافة ملا أسـلفناه   -، وقد أورد صاحب حميط احمليط        املُوكَلني تعين الرسل هي  و
قيل بني املالئكة واجلن عموم وخصوص فكـلّ مالئكـة جـن ولـيس كـلّ                ": "جن"عن  

 األرض طـــوال مســـتوراً غائبـــاً ووخمتفيـــاً ) جـــن(، وإبلـــيس كـــان )"جـــن مالئكـــة
 ليـأبى  ، و هـذا املشـهد بـرز     ن فقـط  اسـتُدعي للسـجود اآل    نراه  املشاهد السابقة،   

كوصـف   "شـيطان ال"إىل  ) ٣٤ اآليـة    (املفـرد   " إبلـيس "من  بعده  متحوالً  والسجود  
 .، فاعجب لدقّة القصص القرآني وإحكامه اليت ستأتي)٣٦  اآلية(واسم جنس 

؟ ال نـدري،    ) العظـيم  الـروح  ( الكـبري  املسـئول /الـرب أين ذهب    ،٣٤ اآلية    -٩
، وصــار أمــر  عــن املشــهدتــوارى  وتعليمــهياآلدمــباشــر نْفــخ الــروح  أن فبمجــرد 

                                                 
ل األثـريي العظـيم، وهـو رأس املالئكـة وعظـيمهم                - )١( وا هـذا املُرسـ ون مسـربيبوتـا -د-مـار " املندائي" ،
  .، وبعض املرويات اإلسالمية مسته الروح األعظم)أي رب األرباب، أو سيد الربوبية(
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ــادة أو والتـــدبري املباشـــرة  ــح التعـــبري-القيـ ــاً-إن صـ ــة، مجاعيـ ــة  ( عنـــد فئـ املالئكـ
ث  والناقل للحد  قرآنياً ، لكن املتكلّم  )١(اآليات عن عددهم  هذه   مل تفصح    ،)اآلمرين

                                                 
ماواتِ والْـأَرضِ جاعِـلِ الْمالئِكَـةِ         ا: ( حينما قال سبحانه على لسان الوحي      - )١( هِ فَـاطِرِ السـ د لِلـَّ مـلْح

                ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّه إِن اءشا يفِي الْخَلْقِ م زِيدي اعبرو ثُالثى وثْنةٍ منِحأُولِي أَج الس١:فاطر)(ر( ،
، أن ذاك إنّمـا هـو اإلرسـال األول      "لسـماوات واألرض  فطـره ا  "علـى   " إرسال املالئكـة  "فقد نبهنا بعطفه    

يزيـد   "، الحـظ ذيـل اآليـة       "خبلْـق ا  "هلذا الكوكب، ولكلّ الكواكب السماوية املراد تأهيلها لتُشـحن          
  ربما يظن القارئ أن األجنحة هـي مثنـى وثـالث وربـاع، مـع أنّنـا ال يمكننـا تصـور              ". اخللق ما يشاء  

يــة  ثــالث أجنحــة مســتوانا العقلــيــق  . علــى األقــل  أبعادنــا املاد ــوا أن اآليــة تتعلّــق خبلْ ــرون ظن املفس
، السـماوات ككواكـب    فسيح الكون املفطور هو املذكور" إرساهلم"املالئكة، مع أن خلْقهم ملْ يذكر بل  

رة مت      (تليق هبـم    " أجنحة"، وهم من طبيعتهم هلم      واألرض ككوكب  ات حتليـق ميسـ يـل هبـم كونيـاً      إمكانيـ
، فليس املقام مقام وصفهم وتشـريح بيولوجيـا         )، عدة حتليق وهبوط   إىل حيث شاءوا، هذا هو اجلناح     

أبداهنم فلو أراد القرآن ذلك لفصل بوضوح، لكن ما الزبـدة؟ هـل القـرآن كتـاب سـرد كمـا أهالوهـا                
، فاألجنحـة   "رسـال "مفعولـه الثـاني     ، و )املضـاف إليـه   (مفعوله األول هو املالئكـة      " جعل"التوراة ؟ ففعل    

جاعـل املالئكـة ذوي   (ليست مفعوالً ثانياً ليظنوا أن ا جعلها هكـذا وسـيزيد  أجنحتـها وإالّ لقـال            
ملـن أراد التفريـق بينـهما، إذ        " أويل"ال  " ذوي"مفعوالً ثانياً للجعل، ونقول     " ذوي أجنحة "، ليكون   )أجنحة

تفيـد الطبيعـي والـذاتي، فراجعهـا     " أُويل"شـبه بـاملُلحق واملوضـوعي، و     تفيد إضافةً من اخلارج أ    " ذوي"
ل املالئكـة رسـال      كوصـف للرسـل     " أويل أجنحـة  "فإضـافة   !  مواضع القرآن، لتتأكّد    جعـ ا تفيـد أن

نــزع /، ال أنّــه حــوهلم إىل رســلٍ بشــريني أرضــيني وكســر  جينحــون  آفــاق الكــونروحــانيني مســاويني
ــن  (ا  بعـــض اخلرافـــات، بـــل حســـبما بـــين  أجنحتـــهم كمـــ ــال ومِـ ســـةِ ر ــن الْمالئِكَـ ــطَفِي مِـ صـي ــه اللـَّ

 . )٧٥:احلج)(الناسِ
أجنحـة اثـنني أو ثالثـة أو    " ذوي"عن خلْق املالئكة ساق إىل الفهـم أن املالئكـة     هو  فالتصور بأن الكالم    

؛ هـذا مـا يقولـه املفسـرون، وال نـدري ملـاذا       "لـق يزيـد  اخل  "أربعة أو أكثر ربما تصل إىل آالف بداللـة          
، "يزيـد  اخللـق  "احلشو  تفصيل مثنى، ثالث، رباع، إذا كان الرقم مفتوحاً على ما ال هناية بعبارة   

 ! فقط، ينفتح االحتمال من اثنني إىل ما ال هناية" أجنحة"فبديهي أنّه إذا قال 
مبـا فيهـا كوكـب األرض، وهتيئتـها         ) السـماوات (كواكـب    حني أن مسـتهلّ السـورة يـتكلّم عـن فطـر ال             

خلالئق ا املتزايدة الـيت ال نعلمهـا، ومنـها اإلنسـان، وسـورة فـاطر كلّهـا حتكـي مسـرية هـذه التهيئـة                           
الكوكبية، وإعداد اإلنسان حلمل أمانة هـذا الكوكـب، والقـائمون علـى هـذه العمليـة كلّهـا منـذ البدايـة                       

ات بإناطـة ربانيـة، فيـأتون                  حتّى النهاية، ما هم إالّ     ون، الذين يضـطلعون هبـذه املهمـالرسل املالئكي 
ال تعين اثنني، ثالثـة، أربعـة، بالضـبط،         " رباع" "ثالث" "مثنى"و. فقط. جماميع مثنى، أو ثالث، أو رباع     
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  القِوى اليت معـه برفْقةِ ، فيقول فيهمالرئيسهو أحدهم، بل ولعلّه املتكلّم      ) جربيل(
) أربــاب (ادة، وهــذه اموعــة هــي ســ)للمالئكــة وإذ قُلنــا (بضــمري املــتكلّم اجلمــع

، وهنـاك مـع   ، فجربيل رب إبليس أي آمـر عليـه وسـيده           إبليس ومن ضمنها املالئكة  
كـلّ واحـد    ، يبـدو أن      وجنسـه  إبلـيس مبن فـيهم    املالئكة   سادة/ أرباب جربيل آخرون 

ــ)املــدبرات أمــراً( الســادة مــن بــأمر، ولعــلّ أم ــ خمــتص ق هــو مــن اختصــاص ر اخللْ
الـذي يقـول   ذاك  (والباقي أياديه وأعوانه )األعظم( األكرب روحانيالك  لَاملومهمات  
، عمومــاً الــذي أمــر املالئكــة )١()"مــا منعــك أن تســجد ملــا خلقــت بيــدي"إلبلــيس 

 .همأحدوجربيل ) األرباب(اآلمرين بالسجود هم جمموعة 

ا رغَـداً               ( ٣٥ اآلية    -١٠ كُـال مِنْهـةَ و ك الْجنـَّ زَوْجـو اسْكُنْ أَنْت ما آدا يقُلْنو
          الِمِني ة متّـت       ،)حيْث شِئْتُما وال تَقْربا هذِهِ الشَّجرة فَتَكُونَا مِـنْ الظـَّ هـذه العمليـ

                                                                                                                        
د   (ن، وقد يرسل    الكنهما ليسا مثنى، بل اثن    ) موسى ومعه هارون  (فقد يرسل سبحانه     عيسـى وحممـ (

خضـوعهما  (يفيـد تسـاويهما  الفعـل الـذي وقـع عليهمـا مثنـى                " فـاملثنى "ومها اثنان فحسب أيضـاً،      
، كمــا أنّــه يفيــد التــزامن بالفعــل ال التعاقــب مــع اســتقالهلما الــذاتي، لــذلك قــال تعــاىل   )لنظــام واحــد

ني لعصـمة واحـدة وتسـاويهما       ، وقـال خلضـوع الـزوجت      )٤٦:سبأ)(أَن تَقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى    (للتفكّر  
 .)٣:النساء)(..فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى( الزوجية تزامناً وعدم التبعية بينهما 
ـةقرآنصــياغة ال ال) للمــدبرين األمــر (فعلــى هــذا، نظــراً ألن ضــمري املــتكلّم      يــأتي دائمــاً مجعــاً،   يـ 

   فنستنتج أن" ني الذين حطّـوا  كوكـب األرض ليسـوا مثنـى، بـل هـم       " تدبريأرباب ال -رسل ااملالئكي
، )آن، إنليل، أنكي، نينماخ(الروايات والرتاث الديين كلّه منذ القدم لدى السومريني . إما ثالث، أو رباع  

د جـاء   ووادي النيل واإلجنيل واملروي اإلسالمي يتّفق  القول أنّهم أربعة، فهم وحدة رباعية إذن، وقـ               
ــراهيم     ــة مــع إب ــاء املــوتى للبعــث الــذي      ) ع(الرمــز هلــذه الوحــدة الرباعي ــة إحي ــه عــن كيفي إذ ســأل رب

                  ه ليتمثّـل دور الـرب سيضطلع به هؤالء املالئكة األربعة أيضـاً بـدعوة تـأتي مـن خـارجهم، فأجابـه ربـ :
لْ           ( عـاج ثُـم ك إِلَيـ نهر رِ فَصـالطَّي ةً مِنعبياً          فَخُذْ أَرع سـ ك أْتِينـي ن هـعاد ءاً ثُـمز جـ نهلٍ مِـن بـلَـى كُـلِّ جع

    كِيمح زِيزع اللَّه أَن لَماعق    !  رمـز للمالئـك األربعـة       أربعة مـن الطـري     )٢٦٠اآلية: البقرة)(وواملالئكـة تبـو
، والكعبــة حتــاذي للحســاب  اإلجنيــل مــن اجلهــات األربــع، وتُفــك املالئكــة األربعــة للحســاب أيضــاً    

 .  اجلهات األربع، وبنيت من جبال أربع
، أن السومريني قالوا بـأن الـرب        "اخللق األول " وقد رأينا  صورة سابقة مرت علينا، و حبث           - )١(
 .نينماخ وأنكي) أعوانه(هو اخلالق لإلنسان عرب يديه ) إنليل(
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ون  األربـاب "ه  ، وهذ "اجلنة" األرض،  بقعة هي       بضـمري  (تـأمر   هـي الـيت      " املربـ
ة  بالسـكن   ) حـواء ( وزوجه   آدم بعدئذٍ، تأمر   "وقُلنا ")اجلمع املتكلّم  واألكـل    اجلنـ ،

ــ ــا آدم  (ها رغــداًمن ــا ي ــة هــذه يســميها   ()وقُلن نا واجلندســي ــي ــة) ع(عل   اخلطب
 .)براردار الرغد، احمللّة اآلمنة، مقام األ:  من هنج البالغةاألوىل

ا             ( ٣٦ اآلية    -١١ قُلْنـا كَانَـا فِيـهِ و ا مِمـَّ مـهجا فَأَخْرنْهع ا الشَّيْطَانمفَأَزَلَّه
تَ            نـرى  ،)قَر ومتَـاع إِلَـى حِـنيٍ      اهْبِطُوا بعْضُكُمْ لِبعْضٍ عدو ولَكُـمْ فِـي األَرْضِ مسـْ

  :ثالثة أمور

   ) ..فأزلّهما ( عن اجلنة"إزالل" -١

  ) ..فأخرجهما مما كانا فيه ( معينن وضعٍ مِ"اًإخراج"أنتج  -٢

٣- وقُلنا اهبطوا ("إهباط" وأعقبه طرد ..(  

ــ ــة آدم وحــواءأزلّ قــام و خــرجني أول املُإبليسف الً عــن اجلننفاســةً عليــه بــدار   " أو
 أخرجهما  ثم .ما حوهلا ، أي وسوس هلما اخلروج من اجلنة إىل         " وجماورة األبرار  املقام
 إىل   بـآدم وحـواء     أنّـه أدى   فسـرونه كما ي ليس  هذه  ، و "مما كانا فيه  " م خارجها  وه هناك

 بـل يعـين أن الشـجرة املـأمورين      حسـب السـياق،  ه أوانـُ بعيدالطرد، فهذا   بفقدان النعيم   
ذلـك املكـان الـذي أزلّهمـا       حمـيط خـارج اجلنـة، هـو             بعدم االقـرتاب منـها هـي هنـاك        

ر عنـه        " الشجرة ذوق"و، فذاقا الشجرة،    إليه من اجلنة    روجِباخلالشيطان   بـهو نفسـه ع 
 وأخرجهمـا إىل وضـع آخـر         الئق كانا  وضع معين   ، أي   "مما كانا فيه  إخراجهما  ب" هنا

  . ثالثاًعقبأ الذي  من اجلنةهإهباطقرار إىل  بآدمأدى هو الذي  ،يشني هبما

عبرت آيات أخـرى عـن اإلزالل        ( السامية ميلة اجل  عن الطبيعة  هماجاخرإهو  إذن،  
ــ ــه  فـــــ ــق بقولـــــ ــع الالئـــــ ــن الوضـــــ ــا    (:اإلخراج مـــــ ــا ذَاقَـــــ ــــ ــرورٍ فَلَمـَّ ــدلَّاهما بِغُـــــ فَـــــ

ةرـة، ليـذوقا    بـاب   ، فبالثقة الزائدة زلّت أقـدامهما إىل خـارج          )٢٢:ألعرافا)(الشَّجاجلن
ه القـارئ   ) وكمـال ءاستوامسو و الئق و ليخرجا مما كانا فيه من اتّزان     الشجرة أي    وننبـ ،

سـيأتي الحقـاً     أّنا ما زلْنا نتكلّم  العموم، وإالّ فالتحديد الدقيق ملا حصل ولأللفـاظ              
 .ويتبين بالتدريج
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ــة،  هــذه الفــوارق، بــني      ــة القرآني اإلخــراج مــن  (فعلينــا أن ال نُفــرط حســب الدقّ
ــا كانــا (، وبــني اراً اختيــالــذي حــدث أوالً بالتدليــة والغــرور واإلزالل) اجلنــة اإلخــراج مم
ــتِم خب وهـــو الـــذي حـــدث خـــارج اجلنـــة ثانيـــاً) فيـــه وبـــني  آدمطيئـــةالوضْـــع الـــذي خـ ،

 . ثالثاً كعقوبة حدثالذي) اإلهباط(

 

 

 

 

 

 إخراج
 مما كانا فيه

)أكال منها(  
)ذاقا الشجرة(  

إهبـاط

خراجإ  

ن اجلنةم  

 أزلّهما عنها

دالّمها بغرور            
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، ومـن ضـمنهم جربيـل       اآلمـرون   اجلنة، األرباب  سادة،   اآلنفة ٣٦ اآلية    -١٢
" هانمِ" وملْ يقولوا (،   لآلخرين باهلبوط) بضمري اجلمع املتكلّم  (األمر  املتكلّم، أعطوا   

  ة من"أية  متواجدون  ، إذن هؤالء السادة     )وقُلنا اهبطوا  (") اجلنة األرضياجلن  ،
إىل األرض باالحنــدار   العاليــةومــن معــه  تلــك املنطقــة آدم هبــاطومنــها قــرروا إ

 .املنخفضة

١٣-  ر أمرت السادةمِ عادتبال با  ما مجاعةًن  واملدب ة حـول    ن ال  ، واهلبـوط  اجلنـ 
وقُلْنا اهْبِطُـوا بعْضُـكُمْ      ()ع (جربيل  املتكلِّمني زعيم أخبرنا، بل كما    واحداً ال اثنني  

 ودعْضٍ عواو اجلماعة ( دلّتنا،  )لِب (    املطرود هم ة  ثالثأن)  ودلّتنا  ،)على أقلّ تقدير
، )١( فئـات  أفـراد أكثـر أو   هم ليسوا ثالثـة أفـراد بـل    أنّ)  لبعض عدو  كمبعض(عبارة  

                                                 
إليهـا، فاإلضـافة لغـو، لـذلك قيـل      " مجيعـاً " إضـافة  تعـين واحـداً فقـط، وال يمكـن      " اهبط" عبارة   - )١(

ا فـردين اثنـين، أو فئتـين، ال غـري، فـإذا كـان         " اهبطـا "عبـارة   ). فاهبط منـها  (إلبليس وحده    حتتمـل إمـ
تعـين كليهمـا بوضـوح تـام ال     " اهبطـا "إليهـا، ألن  " مجيعـاً "املقصود فردين، فال يمكن أن نضيف لفظـة     

ا هبـوط كـلّ منـهما         ) اهبطـا معـاً  " (معاً"فة مفردة  شك فيه، يمكننا إضا    ن هلمـا، إمـغـاير بـني هبـوطيلن
تعين االحتمال  " اهبطا"إىل  " مجيعاً"فإذا أضفنا   . على حدة، أو هبوطهما  نفس الوقت مع بعضهما        

ــا جمِيعــاً: (الثــاني وهــو أن املخاطــب املقصــود فئتــان ال فــردان كمــا  قولــه  هبِطَــا مِنــالَ اه ــكُم قَ  بعضُ
وــد ضٍ ععــب بعضــكم "، والــدليل الثــاني بأنّهمــا فئتــان  اآليــة اآلنفــة ال فــردان، عبــارة     )١٢٣: طــه)(لِ

ا        " اهبطوا"بقي لدينا عبارة    ". بعضكما لبعض "، فلو كانا اثنين لقيل      "لبعض لوحـدها، فهـي حتتمـل إمـ
ا ثـالث فئـات               ا أكثر من ثالثة أفراد، وإمـل،            ثالثة أفراد، وإمنعـين االحتمـال األو فـأكثر، فـإذا أردنـا أن

  يـأمتروا بـاهلبوط، إذ حنـن ملْ نقـل                 " اهبطوا"فإن ة لثالثة أفـراد أنلـنعين  " اهـبط "لوحدها كافية وتام
فـاملعين هـم هـؤالء الثالثـة مجيعـاً قطعـاً، ولـو             " اهبطـوا "لنعين اثنين، بل قلنا     " اهبطا"واحداً، ومل نقل    

موجـود منطقيـاً   " مجيعـاً " هذا االحتمال لوقعت زيادة ولغواً، ألن معنى املفـردة        " مجيعاً"زدنا مفردة   
ا      "مجيعـاً " الكالم، وليس من ثغرة موجودة لنغطيهـا بتأكيـدنا بكلمـة             فـإذا أضـفنا هـذه املفـردة وكنـ ،

طهم هم أكثر مـن     حكماء نعرف اللغة، وكان تفكرينا ولغتنا واحداً، فهذا معناه أن املوجودين املراد إهبا            
كفئـة فيهـا آدم، وفئـة فيهـا     . (ثالثة أفراد أو هم ثـالث فئـات حتـوي مبجموعهـا أكثـر مـن ثالثـة أفـراد               

ا حـاالت     ). الشياطني، وفئة ثالثة فيها صنف ثالث سيأتي بعد حني         إبـدال ضـمري املثنـى بـاجلمع       (أمـ( 
قطـع فيهـا بـإرادة املثنـى لوجـود           ي  املـوارد الـيت    فقـط    يصار إليـه     ه أنّ ،بإمكاننا االفرتاض حتّى حني   ف

، مـع وجـود حكمـة هلـذا         ، حبيـث يكـون هـذا العـدول غـري مـوهم              ظرف اخلطـاب    فقطمعنيني  اثنني  
 بـدالً   "قلـوب "جبمع  ) ٤:التحريم)(إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَت قُلُوبكُما      ( كما  قوله سبحانه      العدول،
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، واملالئكـة ملْ يكونـوا خارجـاً     اليت سـجدت   املالئكةفئةُ  د  ليس من املعقول أن تُطر    و
ة     ، املعقول أن الذي اشرتك  املعصـية         أيضاً هـو الـذي     خـارج اجلنـ"ط يبعيـداً  "هـب  ،

أضــف إىل أن   يطان،آدم وحــواء والشــ : ثالثــة أشــخاص ولكــن لــيس لــدينا ســوى    
عـداوة  إذاً  والشـيطان، فهـي     ) ميثّلـه آدم وحـواء    (العداوة الطبيعية هي بني اإلنسان      

 ؟ ، أو أفراد فوق ثالثة ثالثبني جمموعاتالطبيعية ، فأين العداوة الثالثية ثنائية

  الشــيطان  "بعضــكم "و" اهبطــوا "كلمــة بإمكاننــا افــرتاض أن معــه   تُخربنــا أن
  "اجلـن "  كـان منـهم    ن صـنفه  تُبين آيات أخرى أن له أتباعاً مِ       ( من جنسه  مجاعة

ــة األوىل، و هنــج البالغــة  نيذلــك احلــ  ــه اعرتهتــم  إبلــيس الّإ":  اخلطب  وقبيل
ـــ احلميـر واســــتوهنوا خلــــق  النــــاّةزوا خبلقــــة وغلبــــت علــــيهم الشــــقوة وتعــــز

وكمـا  (ملعصـية   ، واإلنسان أيضاً علـى أبـواب تكـوين مجاعـة بعـد تلـك ا               )"الصلصال
 ( ههبطــــأف: " ذات اخلطبــــة) ع(يقــــول علــــي ـــة وتناســــل  )آدمأي إىل دار البليـ

ــأَحْتَنِكَنَّ ( لــذلك قــال إبلــيس قــبال بعلــم  ، أساســاًلتخطــيط اكــان وكمــا )"الذريــة لَ
يَّتَه٦٢:اإلسراء)(ذُر(. 

ــا أنْ نبحــث عــن ال    ــةبقــي علين ــي أيضــاً     فئ ــة الــيت هــي عــدو لآلدم  الثالث
ــ ــة الــيت     ة نفســانيةكطبيع ــة الثالث ــا هــي هــذه الفئ ــا    -، فم ــيني وكم ــا اآلدم كم

  من اجلنة؟تستطيع االقرتابما عادتْ  -)اجلن (الشياطني

قَــالَ اهْبِطَــا مِنْهــا جمِيعــاً بعْضُــكُمْ ( :  ســورة طــه بــالقولســبحانه يجيبنــا
ــنِ     فَمـ ــدى ــي هـ نَّكُمْ مِنـــأْتِي ــا يـ ــدو فَإِمـَّ عْضٍ عـــب ــلُّ وال   لِـ ــال يضِـ ــداي فَـ هـ ــع اتَّبـ 

، وجنسـان   )اهبطـا  (، إذن، الثالث فئـات هـي فئتـان  األسـاس           )١٢٣:طه)(يشْقَى

                                                                                                                        
فهم النظام القرآني يرفض حتّى هـذا، ويفـرتض أن للمـرأتين فعـال قلوبـاً                ، مع أن هنجنا ل    "قلباكما"من  

يل قلب مـع  : لوب باطنية، كما تقولب املادي الذي هو قلب واحد، بل قمجعاً حني اخلطاب، ليس القل    
، واُ سـبحانه حينمـا أراد   )على فـرض أن هـوى األب يخـالف هـوى الـزوج       (أبي وقلب آخر مع زوجي      

ة القلــب       ) القلــوب(ه البـواطن وامليـول   توحيـد هـذ   واحـد أو عزميــةٍ واحـدة، اسـتدلّ بوحدانيـ علـى هـوى
 !)٤:األحزاب)(ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِي جوفِهِ(املادي 
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، فعلينـا    حتمـاً  فقط، فالفئة الثالثة ليست من املالئكة كما قلنـا، وليسـت حيوانـات            
 بعـد  لـن نعرفهـا إالّ  ؟   هذه الفئـة    هي منأن نلحقها إما باإلنس أو باجلن ال غري، فم        

 نكمل حديثنا عن الشجرةأن. 

ــة    -١٤ ــا أن نعــي أن كلم ــن الســادة ) قُلنــا(علين ــاب (م ـه إىل   )األرب حــني تُوجـ
       فيـه، فهـي ليسـت أوامـر     لـه   طبيعة غري واعية، أو إىل خملوق واعٍ  شـأنٍ ال خيـار

، وأســباب طبيعيــة ةقضــيم ماضــية  هــي أفعــالهــي نفــاذ، أيقابلــة للمعصــية، بــل 
ــل، تت نفعـــةو مثالنـــا تكـــو ـــرات جيولوجيـتغي ران بركـــان أو زلـــزال  تلـــك ، كفـــو

اجلن واإلنس من االقرتاب معشر يدرأ طبيعي  -طبيعي أو فوق  ، أو أي تغير     املنطقة
وأَنَّا لَمسْنا (، اليت قال عنها اجلن     ، مركز القوى الربانية    املقدسة من تلك احلظرية  
دْنَاهجفَو اءباًالسَّمهشدِيداً وساً شرلِئَتْ ح٨:اجلن()ا م(.  

، وما الكالم إالّ أحد      ال تعين كالماً، فالقول ليس الكالم      ) اهْبِطُوا قُلْنا(فاآلية  
أي )  خاسـئني فقلنـا هلـم كونـوا قـردة    (مثلـها مثـل   اآليـة  ، بـل  صيغ القول وجتلّياته 

ة و لَ الدنيا حو، أظلم نافذأمر تكويينهو   طرائقهـا وأزال   اجلنـ الطريـق إليهـا،   سـد 
ــهب قاذقــة      مــن املالئكــة وش شــديد لــئ حوهلــا حــرستــدحر وأوحــش معاملهــا، وم 

 .من االقرتاب منهاواملردة الشياطني 
 

 ماهية الشجرة - ب
ث                 (،  ٣٥ اآلية    - ا رغَـداً حيـْ كُـال مِنْهـةَ و ك الْجنـَّ زَوْجـو اسْكُنْ أَنْـت ما آدا يقُلْنو 

 ــالِمِني ــنْ الظَّ ــا مِ ــذِهِ الشَّــجرة فَتَكُونَ ــا ه بال تَقْرا وــئْتُم ــا  )شِ للــزوجني اًحتــذيررأينــا كُن 
جرة       ("شـجرة "من االقرتاب مـن     اإلنسانين   ذِهِ الشـَّ ا هـ بـال تَقْرفـة      )وهـذه الشـجرة معر ، 

 : التايلسجلنعليه ف و ومشار إليها حسياً باسم اإلشارة،،بالالم

١-        علينا  اآليات السابقة ذكـر معلومـة   لشـجرة     مل مير م  فـةً لتـأتي معربـالال 
 رهـا  ذكْ  فينبغـي وجـود     أبـداً،  لغـواً حبـرفٍ   ، والقرآن ال يتكلّم      وليشار عليها  "الشجرة"
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، حلصول عهـدٍ    )١(٣٥ اآليةقبل  ها، أي    اليت ذكرتْ   قبل اآلية   فيما سبق من آيات    حتْماً
 . لنااً فيكون القرآن بيانصة ونفهم القلنا هبا

٢- لألكل، فنقولقد يتبادر للذهن أنّها شجرة :  

قـوم   لن جمهولـة، نكـرة  "شـجرة "جمـرد   أنّهـا ليسـت    ناأن هذا ال حيلّ إشـكال   :أوالً
،  األجـالء  اكما تنـازع مفسـرون     !؟ كرمة أم تني   ، شجرة حنطة أم تفّاح    هيتنازع بعدها أ  ون
ة غامضــ" شــجرة"، وجيعلــها ةفــور املع"شــجرةـ الــ"ك ينفــي أنّهــا جمــرد اختالفنــا ذاإن فــ

عروفة لـدينا حنـن قـراء     املة لدى آدم و   لومعامل أي" شجرةـ  ال "فالقرآن يؤكّد أنّها  ،  جمهولة
  . كتاب ربنا إليناهذه اآلية 

ن حيـث شـئتما إالّ مـِ      رغـداً   ال  كـُ (: صـياغة ملْ يأتِ ال هنـا وال  القـرآن كلّـه             :ثانياً
ــة الشــجرةصــبحتل" إالّ"باســتخدام أداة ) ذه الشــجرةهــ ــ املنهي  مــن جــنس ىســتثنم ال أكْ

ــ املــأكول  علــىوهــذا ( .أكْــالالشــجرة ، فهــذا الرتكيــب أوىل لــو كانــت  قبلــهاملــذكورِد الرغَ
األكل الرغد هو أكلُ بطْنٍ أيضاً       فر ض أن(!               بـل العجيـب أنّـه سـبحانه ملْ يـذكر أبـداً أي ،

ة خاليـةٌ      م األشجار  من تلك  اجلنة لتكون هذه مستثناة   عن أشجار   شيء   اجلنـ مـن   ، وكـأن 
   الـوهم   لـئال يقـع املـرء     سـبحانه    ذلـك     فعـلَ   مع أنّها مليئـةٌ باألشـجار،      ! متاماً األشجار

 وجيعلــها مــن ق هــذه الشــجرة بتلــك األشــجاراحلــ، فيقــوم بإالتفاســري فيــه تالــذي وقعــ
ة آدم ملْ يـأتِ         فقط تأمل ملاذا عند احلديث     !صنفها شـجرة عـدا هـذه     عـن جنـ أي ذكـر  ،

ة     "حتّى حني خصفا من الورق ملْ يقلْ         ة    "بـل فقـط     " من ورق شـجر اجلنـ ؟"مِـن ورق اجلنـ 
 وهذا ال يعين طبعـاً أنّـه لـيس مثّـة إخفـاء              !لناس، لتُدرك أين ذهب ا    اعجب هلذا فتأمل و 

ــراد ودقيــق   ة  اإلشــار  قرآنــي ممعصــية أب اإلنســاني عرضــها  ات اللطيفــة و لطــي
حكْمـة   فعال لكنه كتاب  عارية، فالقرآن كتاب حقائقاأللفاظ اليت تبدو بعيدة بطبيعتها   

ــة وإن    .أخــالق واحتشــام أيضــاً و ن أن حيــوز املــرء زبــدة القــرآن األخالقيــري وأهــون األم 

                                                 
ــة، يســتدعي وجــود  " الشــجرة" قــد يشــكل القــارئ، إذا كــان جمــيء  - )١( م العهديفــةً بــاأللف والــالمعر

 الذهن هبا، فينبغي أن تطّرد هذه القاعدة  كلّ اآليات الـيت تكلّمـت       عهدسابقاً  السياق أو     ذكرها  
فهـذا إشـكالٌ صـحيح، ونعـم ينبغـي ذلـك، وسـنأتي              ! عن شجرة آدم  بقية السور، إذا أتت هبا معرفة         

 .هنا" الشجرة"إذا أحرزْنا معنى الحقاً إىل حلّ كلّ تلك اآليات 
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ــر مـــن الـــذي  ــى عليـــه إدراك احلقيقـــة، فهـــذا خيـ ــتعصـ درك احلقيقـــة وفاتـــه املغـــزى يـ
  .، وربما هذا ما يشفع للتفاسري لو أحسنا الظنألخالقي ورسالتُها

الشـيء املتـداخل    أنّـه   لغـةً و احلقيقـة،      " الشـجرة "أن معنـى    أن قـدمنا     سبق   :ثالثاً
، منــه مسيــت الشــجرة اخلضــراء )١( ولــه أصــل ِمــن بعــضهبعضــه  بعــض خيــرج بعضُــ

الــنريان، وشــجرة العوائــل، شــجرة وشــجرة، ومنــه جــاء التشــاجر، ومنــه تتشــجر األهنــار، 
 .والسالالت، وشجرة احلياة

بكشــف وثيقــاً  اً ارتباطــذه الشــجرةـأن هلــإصــراراً عجيبــاً بــجنــد  القــرآن  :رابعــاً
 .عرينزع اللّباس والالسوأة و

ل فعـ فمـع ذلـك      و آدم باخلصوص، لكـن    ـه ه ـ ا علي  أن الذي عصى وتاب    :اًخامس
، ففي حـني نـرى      )فتكونا من الظاملني  ال، ذاقا،   تقربا، أكَ ال  (نائياً  ال يرتكب إالّ ث   عصية  امل

ــ نــرى خطــاب )فــرادى (ا الســكن فرديــخطــاب واألكــل منــها االقــرتاب مــن الشــجرة ي هن
آدم القرآني  أن  : نكرر وهنا ننبه القارئ أن يتجرد من سبقياته عن آدم، ف          .ثنائياًوذوقها  

ــوق    ــه هــو أول خمل ــتكلّم عن ــا امل ــتري ا إنســانيهن اهلمــج مــن البشــر خ   ــنيب ــيس آدم ال ، ول
 ، وسـيأتي دليـل ذلـك         آالف كثرية من السـنني     بعدإالّ   ظهر للوجود  ي لن الذي   املعصوم

 ، فقـولُ ا   العقيـدة والقداسـة بـالرفض     خمـزون     القارئ لئال تستفز نتقدم هبذا،   ،  هحين
 . أعلى وأجلّعز وجلّ

 مـع أنّـه     ،وال ورقـاً أبـداً    بـل   ،  اً القرآن أن للشـجرة هـذه مثـر        عبر أبداً   ملْ ي  :ساًساد
 . للخصف"ارجاملعنى الد" على  أن خيصفا منهايمكنكان 

، "بالــذوق"، ومــرة "بلقرْبــا"راً  طــو"عــدم االنتــهاء عــن الشــجرة "عبــر عــن : اًســابع
لٍ  مءلْمـِ ليعين  القرآن أتى لُغةً وأيضاً واألكل  (" منها باألكل"وأخرى   و ،يـ  عٍ  إشـباع طبـ
ي الســكّني ،غريــزيالعــرب تُســم ل األمــوال، أكــل أكْــ: و القــرآن، "آكلــة اللّحــم" حتّــى أن

 يأ(الشـيء   ، فمـا هـو هـذا         وهذا كلّه حقيقـة ال جمـاز       )الربا، تأكلون الرتاث، تأكله النار    
 ؟اًظلم وأ  معصيةً منه،، أو األكلُه أو ذوقُهبرق الذي يكون )الشجرة

                                                 
 .٥٢٧، باب الشني واجليم وما يثلّثهما، ص معجم مقاييس اللغةمحد بن فارس، أ:  انظر- )١(
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 يـأمر   وما يزال  ،هبذا الفعل آدم   غرىالشيطان هو الذي أ   القرآن يخرب أن    أن  : اًثامن
ةِ                   (  لفتنتـهم  به بنيـه   ويْكُمْ مِـنْ الْجنـَّ أَبـ جر ا أَخـْ كَمـ يْطَان نَّكُمْ الشـَّ فْتِنـال ي منِـي آدا ب يـ (

  .آلتي ذكرها ا)٢٧األعراف (

 فـنت  الشـيطان لنـا كمـا        فتنـة راف بعدم   أن ا حذّر بين آدم  سورة األع       : اًتاسع
وخيرجـان مـن     )وسـنأتي إىل معنـى اللبـاس      " (ينزعـان لباسـهما   "بعـد أن جعلـهما      نا  أبوي 

ة  نــهما عنــهاجلنـوهــي دار أم   ن أنالــذي  ( حيجــز عـن هــذا الفعــل "لبــاس التقــوى"، وعـي
أمـر   الـيت  ، وعقّـب بـذكر الفاحشـة بعـدها مباشـرة          )" الشـجرة  أن يقـرب  "مسي لدى آدم    

يــا بنِــي آدم قَــدْ أَنزلْنــا علَــيْكُمْ : (واآليــات للقــارئ املتــدبر هــي، ســبحانه بــالتقوى منــها
مْ                       لَّهـهِ لَع اتِ اللـَّ مِـنْ آيـ ذَلِـك ر اس التَّقْـوى ذَلِـك خيـْ لِبـرِيشاً ووْآتِكُمْ وارِي سواساً يلِب

ونــذَّكَّر ــنَّكُ *ي فْتِنال ي مــي آد ــا بنِ ي     نــزِعــةِ ي ــنْ الْجنَّ ــويْكُمْ مِ أَب جــر ــا أَخْ كَم ــيْطَان مْ الشَّ
ا                         ث ال تَـروْنَهمْ إِنـَّ و وقَبِيلُـه مِـنْ حيـْ اكُمْ هـر يـ ه وْآتِهِما إِنـَّ ا سـ مـهرِيا لِيمه اسـا لِبمنْهع

     ونؤْمِنال ي لِلَّذِين اءأَوْلِي اطِنيا الشَّيلْنعإِ *جا           و لَيْهـدْنَا ع جـةً قَـالُوا و لُوا فَاحِشـذَا فَع
ا ال ـى اللَّــهِ مـــون علـَ ـاءِ أَتَقُولُـــآباءنَـا واللَّــه أَمرنَـا بِهــا قُـلْ إِنَّ اللَّــه ال يــأْمر بِالْفَحْشـ    

ونات ملوضوعهاـذه اآليـي هـ، وسنأتي لتفصيل أكثر ف)٢٨-٢٦: األعراف)(تَعْلَم. 

املعصـية لألمـر    ،  )١٢١: هـطـ )(وعصى آدم ربَّه فَغَوى   ( :ه يقول ـ سبحان نلحظ أ نبل  
) ألغـوينهم أمجعـني   (عرفناها، فما هي الغواية؟ إن إبليس قد توعد بين آدم بالغوايـة             و

، فـإذن سـرت التقـوى هـو         )٤٥-٣٩سـورة احلجـر     " (املـتّقني "بــ   " الغـاوين "فقابل سـبحانه    
 وإن  حتّــى دون حــواءغــوىعصــى وان آدم وحــده هــو الــذي احلــامي مــن الغوايــة، وإذا كــ

ه واحـد    !؟دون املـرأة    وحـده  ، فما الـذي يغـوي الرجـل       نهي عنه تشاركا  امل   جوابـ  :  امـرأة
 .أخرى

  الشـجرة قـرب  آدم وحـواء بعـدم        أمـرت  )سادتُهم ( املالئكة  نالحظ أن أرباب   -٣
! ياً بعده لإلغواء بالتـذوق واألكـل      كان كاف " منهااالقرتاب  "جمرد  ربما يقال أن    ،  فقط

االقـرتاب  "ولـيس   " ب الشـجرة  قـر : "علينـا أن نلتـزم بـاللفظ القرآنـي         ال، ليس كـذلك،   
و القرآن ال جند أمراً بعـدم  ". نمِ"ليس هو اقرتاب، وال يوجد حرف اجلر   ف،  "منها

 ألمـرٍ  إالّ ، عنـه  منـهي  كـلّ األحـوال  و ،بـال قيـد وال ختصـيص     مطلقـاً    " شـيء  قرب"
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، "إالّ باليت هـي أحسـن     "نُهينا عن قرب مال اليتيم مع استثناء        حنن  إذْ  (واحد فقط   
ــا عــن قــرب الصــالة    ــت   ونُهين ــأي كــان، وهني  ب النــاس قــر  حــال ســكرة العقــول ب

الفـواحش،   قـرب لكن  . حال احليض   املساجد، أو      أو عكوف  ،صياماملعاشرة وهم   
تدور حول أمر واحـد  هي ، وال غري) ا وال تقييد هي اليت ال استثناء فيه     ىالزن وقرب

ــاً    مــن غريــزة الشــهوة  ــوا (، املعاشــرة بــاحلرام هــو القــرب املمنــوع منعــاً باتّ بال تَقْرو
احِشالْفَو)(نَى  (،  )١٥١:األنعاموا الزبال تَقْرو)( ٣٢:اإلسـراء(     ه أنقـرب "لفـظ   ، وننـو "

" ال تقرب املـاء   "سب املوضوع، فعبارة    حقيقته هي ضد البعد ال املكاني بل حب       عربياً  
         أي ال  " ال تقربـوا مـال اليتـيم      " منـه، و   ليس معناه ال جتلس قريباً منه، بل ال تشـرب

ال تقربـوا   "، و ف، فهذا سـخْ   ه بعيداً عنكم  ضعو ال أن ت    ولو كان  جيوبكم    تأكلوا منه 
ا البعـد    هـي مـن هـذا، أ      "  الشـجرة  اال تقربـ  "أي ال تلتبسوا بـه ومتارسـوه، و       " الزنى مـ

ــال   ــاني فيقـــ ــذا "املكـــ ــن كـــ ــرتب مـــ ــاىل "ال تقـــ ــال تعـــ ــنْ  : ( قـــ ــاً مِـــ ــلُّ قَرِيبـــ ــ أَوْ تَحـ
 .)٣١:الرعد)(دارِهِمْ

مــا هــي هــذه الشــجرة املعرفــة بــاأللف والــالم  :  قائمــاًلــحامل الســؤال مــازال -
 ؟)، اآلناليت هي حملّ موضوعنا فقط(البقرة سورة  آيات

 ال  ،لـدينا   تكـون معلومـةً    حتّـى راً لشـجرة    ثة، لن جتد ذكـْ    أعد قراءهتا مرة ثانية وثال    
 آدم وحـواء الـيت       اجلـنس السـابق لــ       هي شـجرة   ،ال غري فقطّ    واحدة  إالّ شجرة  لن جتد، 

 إنسـاناً ويطلَـق عليـه كـأي       يصـير  ، شـجرة الكـائن الـذي كـان قبـل أن            وحتـدرا  منها جـاءا  
   مولودٍ جديد اسـم" العـالِ  ، الـواعي  "آدماء    ،موح   جـرل ،نفـخ الـرشـجرة  هـي   ،   خليفـةً  جعـلَ ي

ة الالواعيـة    الكائنـات  )ساللة يأ( تلـك   ، الـيت تفسـد  األرض وتسـفك الـدماء           اهلمجيـ
ــا إنســانين   ســتُلّالــيت ا ــتم ختليقهم ــها لي ــاً  آدم وحــواء من ــايرين متام ــنحال هــذين   مغ وي 

  هبــااالخــتالطأي  "م قرهبــادبعــ"مــر آدم وحــواء ، فهــي الشــجرة احملرمــة الــيت أُاالمســين
 مبعنـى السـاللة،   "الشـجرة "، وقد عبر سبحانه  القرآن عن  ألنّها غري مؤنْسنة  جنسياً

ــه     أي ــه تعــاىل لنبي ــاس،  قول ــة مــن أن ــي  ( شــجرة بشــرية مكون ــةَ فِ ــجرة الْملْعونَ والشَّ
  .مضى فيما  ذلك وقد تكلّمنا عن)٦٠:اإلسراء)(الْقُرْآنِ
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 ..  ولـن   تتأنسـن  ملْالـيت     طـني  ناملخلوقة مـِ  البشرية  الساللة  أنسال   (لشجرةهذه ا 
الوحشــية   هــي الفئــة الثالثــة)إالّ إذا أجــرى عليهــا املالئكــة مــا جــرى علــى آدم وحــواء  

الفئـة الـيت اسـتخدم إبلـيس إناثهـا إلغـواء آدم،             لطبائع اإلنسان اإلهلي،    طبائعها  املُعادية  
ة أيضـاً      ن االقـرتا  م واملُبعدة ا نبحـث عنـها  سـؤالنا السـابق            الفئـة   ،  ب مـن اجلنـ الـيت كنـ 
 .املعلَّق

 السـور، مـا   بـاقي أيـن ذكْـر الشـجرة  سـياقات     :  نُجيب على اإلشكال السابق    اآلن
 معروفة؟=  دامت معرفة

أجبنـا عليهـا للتـو، و سـورة         أن شجرة آدم ذُكرت  سورة البقرة وقـد          : فاجلواب
 :  طهورةاألعراف، و س

-       ا سورة األعراف فقد ذُكرتات بـدأت بنـهي        ٤ أموال تقربـا هـذه الشـجرة      ( مـر (
 مـرات بعـدها، والـذي يعنينـا هـو وجـود إشـارة هلـا               ٣، ثم تكرر الكالم عنها      ١٩ اآلية   

، وبشرط  نفس القصة، والقصة تبدأ من اآلية       ١٩قبل اآلية األوىل اليت ذكرتْها وهي       
ــذا١١ ــجدوا       ولَ(:  هكـــ ــ ــةِ اسـْ ــا لِلْمالئِكَـــ ــ ــمَّ قُلْنـ ــوَّرْنَاكُمْ ثُـــ ــ ــمَّ صـ ــاكُمْ ثُـــ ــدْ خلَقْنـــ قَـــ
مرون وأعملوا فيهـا مشـارط التقـديم             )١١:ألعرافا)(لِآدوهذه اآلية وقف عندها املفس ،

               تصـويرهم، ثـم يفهموا خلْق مجاعة البشر، ثـم عليهم أن روالتأخري والتقديرات، إذْ عس
أول خملـوق بشـري، واآليـة واضـحة     " آدم"سجد له املالئكة، ألنّهم افرتضـوا  يؤتى بآدم لت  

ــم عــرب مراحــل ) ثــم صــورناكم(أخــذ مــدة، ) خلقنــاكم(أن خلــق الشــجرة البشــرية  أي ثُ
اخــتري ) ثــم(زمانيــة مديــدة متّ تصــويرهم  الصــورة البشــرية الــيت حنــن عليهــا اليــوم، 

لـوق املنتخـب    يعـين أن ذلـك املخ     " آدم" أُعطـي امسـاً      من تلك الشـجرة، ومبجـرد أن      ) آدم(
ال غــري، " آدم"ير إنســاناً ذا فكــر وإهلــام ووعــي ومشــيئة، فهــذا معنــى  املُعــدل املُســوى صــ

 .الكائن املفكّر املبدع املثال والصورة املصغّرة للرب، فهذا ذكْر الشجرة هنا

جرةِ         فَوسْوس إِلَيْهِ الشَّيْطَ  : (أما سورة طه فهي    - لَى شـع لُّكلْ أَده ما آدقَالَ ي ان
، وهـذه اآليـة خارجـة عـن موضـوعنا، ألنّهـا ملْ تـأتِ              )١٢٠:طـه ) (الْخُلْدِ وملْكٍ ال يبْلَى   

بالشجرة معرفة بالالم، وليس هو كالم ا بـل وسوسـة إبلـيس، يريـد أن يقـود آدم إىل                  
، فلفظها ال حيتاج إىل عهدٍ هبـا سـابق، بـل             اخللد، فتعريفها فيها   -زعم له أنّها  -شجرة  
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ــة، وخدعـــه   إىل إراءة قادمـــة، وقـــد حصـــل هـــذا حـــني دلّـــه الشـــيطان إىل خـــارج اجلنـ ،
  .)١(الحقاًوسنفصل  شجرة اخللد أكثر 

واملدهش أن ابن عباس أملح إىل أن الشجرة هذه كائن حي وحشي وعنيف، فـتمعن    
 الشجرة الـيت    نصه مِ  آدم فقبض على ناصيته وخلّ     إخراجب تعاىل جربيل     اُ أمر: (معي
قبعليــهضــت ،ــ فقــال أي  ،ي ال أرفــق مبــن عصــى ا  قــال جربيــل إنــّ ، بــيك ارفــقهــا امللَ

 فارتعد آدم ه واضطرب وذهب كالم،   عليـه   وجربيل يعاتبـه  معصـيته ويعـد د نعـم ا، 
تني فمكث فيها نصف يوم مخسـمائة  ج منها بني الصال   رِخأُ و ة ضحوة ل اجلن خِد وأُ :قال

٢() أهل الدنياعام مما يعد(!  

ــت مــن           ــع أن حــواء هــي الــيت تناول ــق اجلمي ــم يتّف ــا الســادة، ألَ ــال أّيه ــا هــذا؟ مه م
، فكيف قبضت الشجرة علـى      ثم أعطتها لزوجها آدم   ! الشجرة، أو احلية سلّمتها الثمرة    

إنّمــا لننبــه ! ؟ أنّهــا الــيت باشــرت القطــف  املزعــومآدم وهــو آخــر السلســلة وتركــت حــواء 
بـا  ثُـم،   .القارئ أن احلق وإن خفـي فظـاهر، وأن حـواء ال شـأن هلـا مبقاربـة الشـجرة                

ثــم مــا  ! حتّــى يخلّصـه جربيــل منــها؟ يدمــاآلى مــا هــذه الشــجرة الـيت تقــبض علــ : علينـا 
 :ي اإلسالمي، فهنا  املروحكاية اتّفاق القبض على آدم  الرتاث كلّه

 .تقبض على آدم) أنثى اهلمج املدفوعة بإبليس (الشجرة

 . ويخرجه مِن اجلنةجربيل يقبض على آدماملالك 

 :  الحقاً األساطري كما سنرىو

دخل   املغـارة الـيت     ن  وتطـرده مـِ   ) إنليـل (تقبض علـى آدم     ) األنوناكي(املالئكة   منـها يـ 
 .)كي أور) (املدينة املقدسة(إىل اجلنة 

 ).آدم(تقبض على النسر ) أنثى اهلمج املدفوعة بإبليس(احلية 

 

                                                 
 .شجرة اخللد وملك ال يبلى/ وهم القداسة، وقراءات مقلوبة/  الفصل الثالث- )١(
 .٥٦ ص ١ج ، زاد املسري، ابن اجلوزي  - )٢(
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  ذاهتاقرب الشجرة هو املعصية -ج
نرى ،  )فَتَلَقَّى آدم مِنْ ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيْهِ إِنَّه هو التَّوَّاب الرَّحِيم          ( ٣٧ اآلية   

ه فغـوى    وعصـى   : "بينـت ذلـك سـورة طـه        (غوىوحده يعصي وي  أن آدم    وحـده  ، و )"آدم ربـَّ
ملْ نر آيـةً    ؟  التوبة   و  فيتوب عليه، فما دور حواء  املعصية إذن        ن ربه كلماتٍ  يتلقّى مِ 

           ،أو غـوت اء عصـتحو ـ نراهـا   القرآن تقول أننُهيب كـآدم   عـن ا تلقـر ، ذاقـت)  أكلـت 
نفسها،   ،  )مِن اء ملْ   ندمت واستغفرت،   ظلمتمكن     معصيته  آدم   تُشاركْفحواليت ال ي 

 .هتْ تابعلكنها أن تُمارس إالّ ثُنائياً،

تقربـا  ال (وهـو   ،هموضـوع واضـح لـدينا     ) النـهي (ر   مبا أن األمـ    :احملير السؤالأما  
وظلمـت نفسـها،   ،   الشجرة ن مِ ذاقت، وأكلت قد  وحواء    ..؛ آلدم وحواء   لالثنني )الشجرة

 ومــا مــا عصــتمــع ذلــك  لكنهــا  .."لكمــا الشــجرةأمل أهنكمــا عــن ت"وخوطبــت مــع آدم 
عليــه اآليــات  ..فقــطوحــده ، بــل فعــل ذلــك آدم غــوت ــت ولــيس  هــذا ملخّــص مــا نص ،

 "ذوق"أمــر أشــد مــن الــذي فعلــه آدم وحــده،  "قــرب الشــجرة" فهــل . مــن عنــدناافرتاضــاً
 ؟ أيضاً آدمفعله الذي فعلته حواء و"األكل منها" والشجرة

ــاً لشــجرة " أن هنــاك يضــتقــل ال ير العوكــأنيبــدو  ــه احلــرام  هــو "قرب ــهي عن  ،املن
 . املعصـية همـا ليسـا عـين   ألنّ "األكـل منـها  " و"الـذوق "  وأنّه أكرب مـن   ، هو املعصية  ارتكابهو

دخلنـا  والصعوبة العقلية تكمن  أنّنـا نتـوهم معنـى لأللفـاظ فنحتـبس عليهـا ال أكثـر،         
ا أن القـرب هـو االقـرتاب       ر هـو هكـذا    األمـ داراً وأطفأنا علينا النور،      حـني ظننـ ،.   فـاألمر

 "تقربـا "و ("قـرب الشـجرة  " عنها هو نهيألن املعصية املكذلك، كما رمسه القرآن بدقّة،      
، أي تعاشـروهن " وال تقربـوهن "، قـال تعـاىل  الصـيام         ينا هو املعاشرة اجلنسـية    كما ب 

،  فقط"قرب الشجرة" ما هنى إالّ عن  لرب، وجند أن ا   ) هي الساللة كما بينا    "الشجرة"و
فآدم وحده هو الذي عصى بقرب الشجرة باملعاشرة، وحواء أخطـأت  دون ذلـك وملْ                

تعــصِ وتغــو.     جــون أغلــب ألنجــارٍ لــآلن  قــانون الطبيعــة فالرجــال املتزو وهــذا أمــر 
يأتي االسـتدالل   وسـ  .أن يغـويهم رجـلٌ آخـر      املُتزوجـات    النسـاء    نتُغويهم امـرأة أخـرى عـ      
 .على ذلك بالتفصيل
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 اني األول والثاناإلهباط -د
 اهْبِطُوا مِنْها جمِيعـاً     قُلْنا (ن بطبيعة احلال،  هذه اآلية     ياملفسرأكثر  لقد احتار   

            نُونحْزمْ يال هلَيْهِمْ وع وْففَال خ ايده نْ تَبِعى فَمدي هنَّكُمْ مِنأْتِيالبقـرة ()فَإِمَّا ي :
:  القائلـة  ٣٦وهـي اآليـة      (، فما هو هذا اإلهباط الثاني؟ ألَم تُعلن اآلية الـيت سـبقت            )٣٨

تَقَر ومتَـاع إِلَـى حِـنيٍ                (   نبـأَ  )وقُلْنا اهْبِطُوا بعْضُكُمْ لِبعْضٍ عدو ولَكُمْ فِـي األَرْضِ مسـْ
 الكتـاب    علـى مـا يلقيـه أهـلُ        فالذين اعتمدوا  تفسري كتـاب ا       !؟ وانتهينا إهباط آدم 

! وا كـرر كالمـه  أن اإلهبـاط واحـد،   أجـابوا عـن املعضـلة بـ       من اخرتاعاهتم وقصصـهم     
على حسب ما تفننوا فيه  التعامل مـع  ) ، أو كذا وكذاككذا وكذا (ألجل  هذا والتكرار
هــد  آيــات ااجلــوزي    .، فــارجع للتفاســري جتــد ذلــك بــال ج ســريزاد املفينقــل ابــن: 

 أحــدمها أهنــم أهبطــوا : علــى قــولني؟واختلــف العلمــاء هــل أهبطــوا مجلــة أو متفــرقني (
ن قالـه    مـ   بعينِـك   وتأكّـد   انظـر  )١() لكنهم نزلوا  بـالد متفرقـة قالـه كعـب ووهـب             مجلةً

 )ره (ابن اجلـوزي  أجابه   مماثُم  . ! يهودي أسلم ونصراني   ! ووهب كعبقاله  : أيها القارئ 
ر   إعـادة ذكـْ     " ..ىدي هـ   من مْكُ يأتين فإماا  طوا منها مجيع  بِنا اهْ لْقُ"(: ةحال للمسأل 

ة حـدمها مـن اجلنـ     أ آدم أهـبط إهبـاطني       ه أعيد ألن  م قوالن أحدمها أنّ    قد تقد  ،اهلبوط
ــن رأى  إذن . انتــهى!!)٢( ) األرضإىل والثــاني مــن الســماء  ،"الســماء" إىل علــى حســب م ،

ــةُطــارت  اإلهبــاطين آلدم نفســه، فــال عجــب أن ن، جعــل أنّهمــا إهباطــا ــه  آدم جن ال لدي
، فهنـاك إهبـاط لـديهم مـن اجلنـة           خارج السـماء أيضـاً    األرض فحسب، بل    كوكب  خارج  

                                                 
 .٥٦ ص ،١ج ،زاد املسريابن اجلوزي،   - )١(
، للطاهر بن تفسري التنوير والتحرير، والبعض قال كما  ٥٨ ص ،١ ج، سريزاد امل ،اجلوزي ابن - )٢(

فاحتمــل تكريرهــا أن يكــون ألجــل ربــط الــنظم  اآليــة القرآنيــة مــن غــري أن   : (٢٥٢،ص ٢عاشــور، ج
تفسـري  و . ثـم  احتمالـه الثـاني، أعـاد كـالم ابـن اجلـوزي نفسـه        !) تكريـر معناهـا    علـى تكـون دالـةً  
قــال االحتمــال نفســه أيضــاً ثــم اســتعان بتفســري هــذه اآليــة عــن هبــوط آدم مبــا يرويــه  ، ١جالقــرطيب، 

 قال أن التكرار هو للتأكيد، ثم نقل الرأي الثـاني            تفسريه والبيضاوي  ! مِن حمكيات " وهب بن منبه  "
 "!وهو كما ترى: "مضعفاً إياه بعبارة
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ــم إىل األرض  ــرين !إىل الســماء ث ــة ســائر املفس ــة  وأجوب  ال تبعــد عــن هــذا    هــذه اآلي
 .اجلواب إالّ بأمتارٍ أو أشبار

ــر، هــو  مــا الــذي حــدا باألوائــل قبــل آالف الســنني  ســومر وبابــل     : واألمــر احملي
 فاملصريون لديهم أنّهـا شـرق موطنـهم مـن حيـث             اجلنة أنّها أرضية،  ب اووقنيأن  ومصر،  

،  أرض اخلالـــدين ال مســـاء اخلالـــدينمسوهـــا ديلمـــونالســـومريون  وتُشـــرق الشـــمس،
ز ا  /وحقول إيل، واملزار القصي، والبيـت      رو القـرآن      )لاإليزاجـِ  (ألجـلّ احليـ بينمـا مفسـ ، ،

ــالم،  ــل اإلسـ ــماء      وأهـ ــي وراء السـ ــوق األرضـ ــة آدم املخلـ ــروا جنـ ــى طيـ ــطحوا حتّـ  شـ
ــوراة نأهــو مــِ  !الالمكــان؟ ــر الت ــوارتينياملســلمني  أو القصاصــني  أث ــالت  إخضــاع ن؟ أو مِ

ل منذ آدم؟ أو    انبتار األمة الواحدة عن تراثها األو      نه؟ أو مِ  القرآن لقواعد تأباها عباراتُ   
 . أياً كان اجلواب فمصيبتُنا تدور بني الكبرية واألكرب!من ذلك كلّه؟

قُلْنــا اهْبِطُــوا مِنْهــا ( )٣٨ اآليــة  (للتــواآلن و الــذي أُهــبط نمــإذن، : نعــود آليتنــا
 ،)مْ وال همْ يحْزنُونجمِيعاً فَإِمَّا يأْتِينَّكُمْ مِني هدى فَمنْ تَبِع هداي فَال خوْف علَيْهِ         

نــا اهبطــوا منــها لْقُ (جملــة قــعتلو ،هــذه املــرة "واو"بــدون ثانيــةً تكــرر نــداء اإلهبــاط يل
ه    : ( عليهـا  السابقة)فتلقّى آدم(ملة جلوسبباً    وواسطةً علّةً) مجيعاً مـن ربـ فتلقّـى آدم
اء متزامناً مـع إهبـاطٍ       ج  التوبة فتلقّي آدم كلمات   ،)قُلنا اهبطوا منها مجيعاً    .. كلمات
خالياً مـن  أي ،  العداء بني اجلميعمِكْحب غري مصحوبٍجاء هذه املرة    هذا اإلهباط   ثانٍ،  

ضـمانة  بآلدم ولإلنسـانية   بعـث أمـال  ت" كلمـات "بــ جاء  ، بل   ) عدو كم لبعضٍ بعضُ(عبارة  
ي ، فمن هـو الـذي أُهـبط ثـان          ولو أخطأ   عن اإلنسان  سماء وعدم انقطاع ال   جميء اهلدى 
 !؟ ناقال تباشري الرمحة واهلدىمرة من اجلنة

ة      سـلَفاً  خرجملْ يكن لدينا فيها قبال إالّ آدم وحواء، وآدم قد حسم أمره و             مـن اجلنـ 
ة            فقـط قـد تِ       ،لوحده وأُهبط بعـد معصـيته مِـن جـوار اجلنـ يـب عليـه بعـد الغوايـة         وللتـو

 هـي املُهبطـة     نة، فهل األنثـى احلـواء      اجل  ليتلقّى الكلمات خارج   ،الذي انقضى  واإلهباط
ة  ؟ إذْ ما مِن سـببٍ  اآلن ة    لبقائهـا  اجلنـ ج،      أو علـى بـاب اجلنـآدمِهـا املُخْـر عـن وحيـدة 

  هنـا، "ًمجيعـا "قائمة املُخرجني من اجلنة هنائياً بداللة استخدام مفـردة    " حواء"ولتُكمِل  
 !مع هذا اإلهباط األخري
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هنــا هــي اســتدراك علــى اجلملــة " مجيعــاً"لفظــة فهم أوالً أن نوللتأكّـد مــن ذلــك، لــِ 
ا    أمـر ي   وقلنـا أنّـه      ،"اهبطـوا  ":سادة اجلنة الروحانيون قالوا أول مرة     إذْ  ،  السابقة عـين إمـ

 وال عليهم أن يهبطوا مجيعاً بال ريـب ففإن كانوا ثالثة أفراد أو ثالث فئات،     ثالثة أفراد 
 ثـالث فئـات، فيجـوز       كانواأو  ) أربعة مثال (وا أكثر من ثالثة أفراد       كان ننّهم إ ، بيد أ  تردد

ينبغي علـى   هنا  اإلهباط،  أمر  ضمري اجلمع      ب ينقصودأحد امل أن يشك فرد أنّه ليس      
ــف الشــاكّ   تــه عباركــرر أن يمــراآل قُلنــا (" مجيعــاً"بإضــافة مفــردة   مــرة أخــرى للمتخلّ

ة أو بقـرب           ليقطـع أمـل كـ     ) مجيعاً  ..منهااهبطوا   يبقـى  اجلنـ ها أو يـدلّ   منـ  لّ آمـل أن
ــم علــى بعــض التالميــذ املشاكســني    .طريــق الــدخول إليهــا   ومثــال هــذا أن يغضــب املعلّ

يـرتدد الـبعض    لكـن    معظمهـم ج  فيخـر " اخرجـوا مـن الصـف     "فيصيح  مجيع التالميذ     
ون بـاإلخراج           ن ليس هلم يد  املشاكسة أهم معنيـة ثانيـة     فيصـيح امل    أيضـاً؟  ممعلّـم مـر

، فجملـة    ملْ يعـصِ   ن عصـى ومـ    ن، فهنا متام الباقني مـ     "قلت اخرجوا من الصف مجيعاً    "
"رة، و" اخرجوا من الصفلتُلحق املتخلّف بالسابقني" مجيعاً"مكر. 

 ــن ــاً"لفظــة لك ــأتي    " مجيع ــرآن الكــريم ت ــا  الق ــن تتبعه ــةًمل ــتعم  لال نافي ســتثناء ل
 بـل أن التـدقيق أكثـر        .يفـتح أفقـاً أرحـب     هنـا   د هـذا، فوجودهـا      ا حبـث يؤكـّ    هلـ اجلميع، و 

، والنـداء الثــاني قــال  "منــها "حـرف اجلــر  نمِــأيضــاً األول خـال  " اهبطــوا"يرينـا أن نــداء  
ز النـداء الثـاني، بـل أيضـاً         " مجيعـاً "، فلـيس فقـط      "اهبطوا منها مجيعـاً   " هـي الـيت متيـ

، لكـن نسـتبق   )١( احلديث عن جغرافية اجلنة، وهذا أمر سنفصل فيه حني  "منها"لفظة  
 ناجلـ  و  اهلمـج  بشرال آدم و  وهم هم خارج اجلنة     نإلهباط م جاء  القول بأن النداء األول     

ة    ن، والنداء الثـاني إلهبـاط مـ       مِن جنود إبليس   مجيـع  ")منـها "بداللـة   ( هـم داخـل اجلنـ ،
ــال اســتثناء      ــها ب ــه أن خيــرج،  مــن هــم داخل ــث ال يعلي ــذين أمــ   حبي ــا إالّ ال  اروبقــى فيه

ــرين  ــاهلباآلخ ــاب وب ــداء  )األربعــة (ط، أي الســادة األرب ــا" أصــحاب ن بضــمري مجــع  " قُلن
ة  نكلّهـم أُهبطـوا مـِ     آلدم   "ديناملالئكـة املسـج   "، فحواء مـع     املتكلِّم لرعايـة    خارجـاً   اجلنـ ،

ــة،      ــاب اجلن ــرة أرب ــلّاملشــروع اإلنســاني، حتــت إم  نســمع عــن   أصــناف املالئكــة الــيت  ك

                                                 
راة    : نظـر  للمزيد من التعرف على جغرافية اجلنة، ا - )١( ة آدم حتـت أقـدام السـ ة التجديـد   جنـ مجعيـ ،

 .الثقافية االجتماعية
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 مـن حفَظـة، وكتَبـة، ومعقِّبـات، ومالئكـة           اإلنسـان ب  كتـاب ا فيمـا خيـتص       وظائفها  
  . موت، وغريهم

  وأحبولةً ، عليها اًلمعصية، وحمفّز ل اً سبب "حواء"لقد افرتضت األنسوجات املتوارثة     
ة ة  إخـراج آدم مـن ا       ة البشـري  سـ  وأنّهـا سـبب التعا      األعـوج،   والضّـلع  ،لشيطانل ١(جلنـ( ،

                                                 
 هذا االتّهام حلواء جتده مسلّماً به لدى املسلمني، واملسيحيني ألنّهم نقلوه عن التوراة املزعومـة،                - )١(

ــل بــولس املــرأة خطيئــة آدم،  وحيتقرهــا تبعــاً لــذلك فيقــول   ففــي العهــد اجلديــد   ملــرأة لتــتعلم ا" :حيم
بسكوت  كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تُعلّم، وال تتسلط على الرجل، بـل تكـون  سـكوت،                      

يقــول القــديس ترتليــانو هــذا) . ١٤-٢/١١تيموثــاوس" ( يألن املــرأة أغويــت، فحصــلت  التعــد  :
ــرأة-إهنــا" ــواميس ا، مشــوهة لصــور      -أي امل ة ا  مــدخل الشــيطان إىل نفــس اإلنســان، ناقضــة لن
ألسـنت تعلمـن أن كـل واحـدة         :" ، ويقـول أيضـاً بعـد حديثـه عـن دور حـواء  اخلطيئـة األوىل                 )"الرجل(

لقـد دمـرتن مبثـل هـذه السـهولة الرجـل صـورة              ..أننت املدخل الذي يلجه الشيطان    …!منكن هي حواء ؟   
اء     من توراة الكهنـة ، و العهد القديم  سفر التكوين    "اإبلـيس خـدع حـو ة وهـي     أن الً عـرب احليـأو

ة  الشـجرة شـهي    فرأت املرأة أن الشجرة جيدة لألكل، وأهنا هبجـة للعيـون، وأن           : (اليت أقنعت آدم باألكل   
ها أيضاً معها فأكـل فانفتحـت أعينـهما، وعلمـا أهنمـا             للنظر، فأخذت من مثرها، وأكلت، وأعطت رجلَ      

املرأة اليت جعلتـها معـي      : فقال آدم ( سؤال الرب    ثم يتنصل آدم من معصيته ليتّهم حواء أمام       ) عريانان
ــم يعاقــب آدم ويــ ) تهــي أعطــتين مــن الشــجرة فأكلــْ   ــ: (ا التمهيــد مبثــل هــذ المث ك مسعــت لقــول  ألنّ

فســبحان ربــي، جعلــوا العربــة أمــام احلصــان، لكــن القــرآن !! فخطــأه أنّــه مســع لقــول امرأتــه) امرأتــك
 .نبغيالكريم يضع األمور  نصاهبا، وكما ي

اس،        /      هذا األمر نفسه يرويه املفسرون كابن كثري  تفسريه         قـال سورة األعراف، عن ابـن عبـ(!) :
فـإني  :  قـال  ،حـواء أمـرتين   : عنـها؟ قـال     من الشجرة اليت هنيتك    مل أكلت :  قيل له  ، الشجرة ا أكل آدم من   ملّ(

ة عليـك   فقيـل هلـا الرنـّ   ،ت عنـد ذلـك حـواء   فرنـّ :  قـال ،كرهاً  ال حتمل إال كرهاً وال تضع إالقد أعقبتها أن
! ألــيس هــذا مــا قالتــه التــوراة بــاحلرف، وضِــع علــى لســان ابــن عبــاس ليجــد ســوقه إلينــا؟)! وعلــى ولــدك

مـا أكـل آدم مـن الشـجرة وهـو يعقـل ولكـن               "حيلـف بـا     أنّـه كـان     سعيد بن املسيب    نُقِل عن   األعجب، ما   و
 وال تعليق على مثل هـذا اهلـرج إالّ مـا علّـق بـه                 "!ادته إليها فأكل  سقته حواء اخلمر حتى سكر فلما سكر ق       

ن سـعيد كيـف يقـول هـذا وا يقـول  صـفة مخـر                 والعجب مـِ  : "فيقولُ" الكامل  التاريخ  "ابن األثري     
 حواء،  ائمة الد ، وهو احتجاج مجيل من ابنِ األثري برأ ساحة متّهمتَنا         )" ٤٧  : الصافات )(لٌال فيها غو   ( اجلنة  

!! وتُسكر العقل، هل جتد حـواء دليـل براءهتـا مـن القـرآن أم ال؟               " غول"وال ندري لو كانت مخر اجلنة فيها        
 .  ولتكُن من الشاكرين  اخلمرهتا وجِددليل براءأن فلْتحمِد حواء ربها على 
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ــاً     ــي يعكــس األمــر متام ــام القرآن ــن اإلحك ــرِه لك ــال ؛ الرجــالوإن ك ــة  ،فع ــان مثّ  إغــواء ك
) ١١٥:طــه ()فَنسِـي ولَـمْ نَجِـدْ لَـه عزْمـاً     (، لكـن الـذي    دم آل ياتٍ بشر إناثٍشيطاني عبر   

 "حـواء " شقاء   ، وهو املتسبب    وحده "آدم" هو   )١٢١:طـه() ربَّه فَغَوى   ...وعصى(الذي  و
ــ معهــا اخلــدم، بــل واملالئكــة بعــدهبإخراجهــا مــن اجلنــة ، هصــالح أجــل ن، كرامــةً لــه ومِ

 .، وصدق ا العظيمإخفاقانكسارٍ وها بعد  اإلنسانية جناحلتتدارك التجربةُ

      وي عن النيبر كان إبليس أول منْ   )(ص(بل قد ى تغن  ،وأو ن نـاح، ملـا أكـل آدم        ل م
 وهـذه  .)١()ا هبطت حواء إىل االرض ناح لذكره ما  اجلنة ى، فلم  تغن ن الشجرة مِ

ة           اء متّ  مرحلـة الحقــة، حاملـةً معهـا رائحـة أجـواء اجلنـهبـوط حـو مــا  روايـة تُـري أن
ة         جعل الشيطان ينوح، على عكس تغنيه ملعصـية آدم           وهبوطـه املباشـر مـن خـارج اجلنـ. 

اهلنـد وحـواء جبـدة فجـاء  طلبـها حتـى        أهبط آدم ب  (عن ابن عباس قال     بل وروي   
اجتمعا فازدلفت إليه حواء فلذلك مسيت املزدلفة وتعارفـا بعرفـات فلـذلك مسيـت          

وأهبطــت حــواء جبــدة مــن أرض  (و) عرفــات واجتمعــا جبمــع فلــذلك مسيــت مجعــا 
وجل باملصري   من اهلند يؤم البيت الذى أمره ا عز        )ع(فخرج آدم   (ورووا   ،)٢()مكة

أتــاه فطــاف بــه ونســك املناســك فــذكر أنــه التقــى هــو وحــواء بعرفــات       إليــه حتــى  
فتعارفا هبا ثم ازدلف إليها باملزدلفـة ثـم رجـع إىل اهلنـد مـع حـواء فاختـذا مغـارة                      

 .)٣()يأويان إليها  ليلهما وهنارمها

 قُلنــا أن نُــد أي أرض نــود، الــيت + اهلــاء للتعريــف ) نــد+ هـــ = هنــد (وقــد ســبق أن
أحيانـاً، وال عالقـة لشـبه القـارة اهلنديـة هبـا بـاملرة، بـل هـي                   " بـوذ /بـود "صحفت إىل   

شــرق اجلزيــرة العربيــة مــن جبــال الســروات، ونــود، هــي األرض اجلبليــة األوىل، نُــد أو   
فَخَـرج  (نُتء، بنفس املعنـى، وهـي جنـوب مكّـة، الـيت قالـت التـوراة أن قـايني نُفـي إليهـا                    

    نِ الـرَّبمِنْ لَد فِـي      قَايِني كَن سـدْنٍ      أ و رْقِيَّ عـ وهـي  ) ١٦: ٤سـفر التكـوين   )(رْضِ نُـود شـ

                                                 
 .٣١٠ص، ٧١ج، وسائل الشيعة  احلر العاملي، - )١(
الـــدر  ،الســـيوطي. ٧١ ص،١ ج،فـــتح القـــدير ،الشـــوكاني. ٨١ ص،١ ج،خ الطـــربيتـــاري ،الطـــربي - )٢(

   .٥٥ ص،١ ج،املنثور
 .٩٠ ص،١ ج،تاريخ الطربي ،الطربي - )٣(
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ات            ور الربكاني باملاء هبا  عصر نوح، وغرضنا من ذكْر هذه املرويـاألرض اليت فار التن
حسـب  ) خصـفا (أنّه لو كان آدم وحواء قد خاطا مالبسهما مع بعضـهما بعـد املعصـية،                

فال معنـى ألن يكـون آدم جنـوب مكّـة بكـذا مائـة كيلـومرت،          التفسري الدارج، وأُهبِطا معاً،     
وحــواء جبــدة، فضــال أن يكــون آدم  اهلنــد الــيت بعــد باكســتان يبعــد عــن حــواء آالف     

ما يدلُّك مرة ثانية أن هبوط آدم ليس  زمان وال  مكان هبوط حواء،            ! الكيلومرتات
 . إالّ بعــد أن تــاب ا عليــه وأهــبط لــه حــواءوأن آدم ملْ يلتــقِ بعــد املعصــية حبــواء أبــداً

 )٧، ٦ :انظر الصورة(

 

 
 

 وحنن قلنا أن حواء مل!!  عن اجلنة بعيداًآدم يقود زوجته مطروداً
 )٦: الصورة(هتبط مع آدم 
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 )٧: الصورة(خطأٌ سائد !! مالكُ يطرد الزوجني آدم وحواء معاً
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اللــهم فاجعــل نظــري فيــه عبــادة  (
وال جتعـل نظـري     .  .وقراءتي فيـه فكـرا      

 ) فيه غفلةً وال قراءتي هذراً

 دعاء عند نشر القرآن
 

سنتوغّل  هـذا الفصـل لنجيـب علـى أسـئلةٍ أعمـق لتتبـين معـالِم الصـورة بشـكلٍ                      
 جـوالت الفصـلين   نقارئ البد أنّه راكم واختزن إشكاالتٍ كثرية مـِ أوضح، ال سيما وأن ال 

 .السابقين
 

  الربنامج الذي ووري - أوالً

ــا أن هلمــا ســوءات، ألنّهمــا كانــا      اء ملْ يظنآدم وحــو ــة أن ــا نلحظــه مــن القص مم
 ــي ــتوى روحـ ــان  مسـ ــامٍيعيشـ ــوءاهتما قـــد و سـ ــتوى  ، وسـ ــذا املسـ ــهما هبـ وريـــت عنـ

  التخليقيــة الــيت رقّيــا إليهــا، إالّ أن اإلنســان البــدائي مــا زال قابعــاً فيهمــاوبالربجمــة
ل هبيميتـه وغرائـزه ليكتشـفا أن هلمـا سـوأة                 كامناً ولـن تتفعـ ،)  سـاً هلـا حاجـات     نفْأي 

ــة    ــو بطريقــة فاضــحة ال واعي ــها ول ــك، ســاللتهما   )تطلب  إالّ إذا اختلطــا بالشــجرة تل
ل      وسعى ألجل حصـوله    هذا ما أدركه الشيطان    .األوىل خلَ علـى برناجمهـا، وفعـفـد ،

ــل املُــوارفعمــةوبلغــة احلواســيب (ى الالبعض أســطر الربجمــة هــو كــ:  يومنــااإللكرتوني
، جهـاز آدم،     يعمل بكفاءة  جهاز حاسوب برنامج تشغيل       ةل واملُعطَّ ةامل اخل القدمية

أو بـاألحرى مسحنـا لـه    كّن  أحد قراصنة الربجمة األشرار متى متا أو يطلقه  ايفعلهف
 وال  غــري الئقــةيقــوم بأعمــالبعدئــذٍ  نــا، فيجعــل جهازنــاجهازنظــام الــدخول علــى ب

 .)شرعية



 

88 

 عي يقرب املسافات ويكشف األبعادالو -ثانياً
صـدر دائمـاً   مـع آدم مـن أي جهـة كانـت، كـان يت             عـن الشـجرة      ديثونالحظ أن احلـ   

ة     عين تواجدي ال  ، وهذا ) الشجرة هذه (بأداة اإلشارة  ة داخـل اجلنـ تلـك السـاللة البدائيـ  
ــوعييعــين أن بــل  ــة  يكشــف األشــياء و   الــذي فيــه آدم الــوحي/ال يقــرب املســافة، والغفل
 وحـني قـرب إبلـيس        الشـجرة،  "هـذه  " لـه  لاباعد، فحني اقرتاب الرب ووجـود الـوعي قـ         تُ

 مــع إبلــيس  اخلــارجهنــاك  ألنّهــا ، الشــجرة"هــذه " لــهلا قــ الــذي هــو النفــثبــالوحي
قيـل آلدم   بعـد طـرده وإبعـاده       ، وإبليس    الشجرة "تلكما"، وحني ابتعاد الرب قيل      املطرود

 .مع أنّه مل يره قبال"  عدوإن هذا"عنه 

ة وأرباهبـا مـع آدم                   فسقوط اليقظة والوعي، باعد األشياء، وصـار قـول سـادة اجلنـ
ا   : ( ألدرك نقـالت آدم     فقط اسم اإلشارة هذا وانتقاله     ، ولو رتّب املالحظُ   نداء بـال تَقْرو

       الِمِني جرةِ              .  . .*هذِهِ الشَّجرة فَتَكُونَا مِنْ الظـَّ ذِهِ الشـَّ نْ هـ ا عـ كُمـبا ر اكُمـا نَه قَـالَ مـو
         لَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينا لَمِـنْ النَّ       *إِالَّ أَنْ تَكُونَا م ا إِنِّي لَكُمـمهمقَاسو   اصِـحِني

ا       * لَيْهِمـخْصِـفَانِ عطَفِقَـا يا وموْآتُه ا سـمتْ لَهدب ةرورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجا بِغُرمالَّهفَد 
، )٢١ –١٩: األعـراف ()مِنْ ورقِ الْجنَّةِ ونَاداهما ربهما أَلَمْ أَنْهكُما عنْ تِلْكُما الشَّجرةِ         

وحـي  ، و الثانيـة بـدأ يتلقّـى         م  مسوه واعياً يتلقّـى وحـي املالئكـة         كان آد  ففي األوىل 
ألنّهـا  " هـذه "تُوصـف بــ   الشـجرة مـن منظـور إبلـيس     ال فقط ألن   إبليس، وهو  اجلنة،     

ــة ناحيتــه وح، وكــذلك   ، خــارج اجلناخل مــن الــريــأتي مــن الــد الــوحي صــوت بــل ألن 
، فـإذا كــان املــالك  داخل مـن األعمــاق  ومصـدرها مــن الــ الوسوسـة هــي كحـديث الــنفس  

أي نفسـها،   " هذه الشجرة "تنبعث لتقول   " الوسوسة الداخلية "فإن  " هذه الشجرة "يقول  
ــالوحي     ــاني بـ ــوحي الرمحـ ــتلط الـ ــاء(ليخـ ــيطاني) اإللقـ ــماع   الشـ ــدر السـ ــد مصـ بتوحـ 

 لفظـة  أما  .، متاماً كالرؤيا ال يدري املرء أهي حلم شيطان أم رؤيا الرمحن واالنبعاث
ة يتـذوقان منـاظر                    فة  ثـ ل الثا "الشجرة" سـقط اسـم اإلشـارة ألنّهمـا وقفـا علـى بـاب اجلنـ

جاء نـداء ربهمـا مـن       : ةرابع ال "الشجرة "السفاد البهائمي بينها، و   الشجرة وصخبها و  
 . البعيـدة والــيت متّ إبعادهـا أكثــر اآلن عـن نــواحي اجلنــة   "تلكمـا الشــجرة "داخـل اجلنــة  

، أي أن التواصـل مـع       )ألَـم أقـلْ لكمـا      (هلمـا " يقـول "ف كان الرب قبال     والحظ الفرق كي  
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إصــغاء ألنّهمــا ابتعــدا عــن " نادامهــا"الروحــانيني روحــي علــى مســتوى القلــب، ثــم صــار 
 .سمانياجل مها، إىل جهاز ومقام القُربالروح

 

 ؟م بني خروج آدم وحواءك -ثالثاً
 هـذا  كـألف سـنة،  هـو     يـوم إهلـي     لكـن  ئق، وربما دقا  اجلنةحساب  ن  ساعات مِ ربما  

لظـل آدم   فقـطّ   بعـده بسـاعة    حـواء  فلو خرجـت ما يقولُه الرتاث كلّه، والقرآن يؤكّده،   
 و بعــض ، واحلــق أن آدم ظــلّ كــثرياً قبــل أن يتــاب عليــه)١(وحدتــه وتوبتــه أربعــني ســنة

ى آدم ربَّـ  (ه ، بـدليل قولـه  سـورة طـ        أو أكثر  )٢(املرويات ثالمثائة سنة   صـعى وفَغَـو ه* 
  ر اهى      ثُمَّ اجْتَبد هـهِ و دو               *به فَتَـاب علَيـْ عْضٍ عـعْضُـكُمْ لِـبمِيعـاً با ج قَـالَ اهْبِطَـا مِنْهـ 

   ي هنَّكُمْ مِنأْتِيـفَإِمَّا ي  نْ اتَّبى فَمـد ه فـَ  ـع ايقَى     ـد  .)١٢٣-١٢١: طـه ()ال يضِـلُّ وال يشـْ
 وبشــر،    إن ــة مــن جــن عصــى أُهــبط هــو واحلشــد الــذي معــه حــول اجلن د أنآدم مبجــر

 فكيف نفهم جميء أمر اإلهباط بعد االجتباء والتوبة؟

 من اخلطأ التقديم والتأخري  اآليات كما يفعل كثري مـن املفسـرين فيتيهـون                :أوالً
 .ويتوهون

                                                 
ر   (يساوي ألـف سـنة، فالسـاعة الربانيـة          )  ساعة ٢٤( اليوم   - )١( ة /العـالَم اآلخـ تُسـاوي حاصـل    ) اجلنـ

 . سنة تقريبا٤٢ً = ٢٤ على ١٠٠٠قسمة 
  فأخرجـه   أكل آدم فيهـا مـن الشـجرة،        اليت الساعة   فهي العصر   صالةا  مأو. ): ( .ص(النيب  عن   - )٢(

 أحـب  مـن  فهي ألميتة إىل يوم القيامة واختارها   وجل ذريته هبذه الصال     فأمر ا عز  . ا من اجلنة  
    اعة سـ ال فهـي  املغـرب    صـالة  وأمـا  ،حفظها من بني الصـلوات    أ أن وأوصاني لعز وج الصلوات إىل ا

ة ائـ  فيها على آدم وكان بني مـا أكـل مـن الشـجرة وبـني مـا تـاب ا عليـه ثالمث        لعز وج تاب ا    اليت
 فصـلى آدم ثلـث ركعـات        ، سـنة مـابني العصـر والعشـاء        كـألف  يوم   اآلخرة أيام الدنيا وفى    أيامسنة من   

ث ركعـات علـى      هـذه الـثال    لعـز وجـ    فـافرتض ا     ،ركعة خلطيئته، وركعة خلطيئة حوا، وركعة لتوبتـه       
)  أن يسـتجيب ملـن دعـاه فيهـا        لعـز وجـ    فوعـدني ربـى      ، يستجاب فيهـا الـدعاء     اليت وهى الساعة    يتمأ
 ).٦٩ ص،١ج، تفسري نور الثقلني ،احلويزي(
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 املعصـية كانـت   ف،   ال من املدبرين   العقوبة الربانية، صدرت من الرب مباشرة     : ثانياً
هــو الــرب ) اجتبــاه ربــه(، والــذي تــاب واجتبــى )عصــى آدم ربــهو( للــرب أيضــاً مــن آدم

          ة هو الربوالذي وعـد اهلـدى     )قال اهبطا (نفسه، والذي أمر هببوط اجلميع من اجلن ،
 ).مين هدى(هو الرب نفسه 

، فلكــلّ فعـل رد فعــل،  إلهبـاط مبجـرد صــدور معصـية اإلنسـان صــدر قـرار ا    : ثالثـاً 
ــمْ فِــي   ( بــين ذلــك  األعــرافكأنّــه الصــدى، ــبعْضٍ عــدو ولَكُ ــكُمْ لِ ــالَ اهْبِطُــوا بعْضُ قَ

 .)٢٤: األعراف()األَرْضِ مسْتَقَر ومتَاع إِلَى حِنيٍ

ينتـه  تنفيذ هذا األمر الرباني، بيد املدبرين املباشرين، فقُسم قسمين كمـا ب           : رابعاً
دو ولَكُـمْ فِـي األَرْضِ م              : (سورة البقرة  عْضٍ عـعْضُـكُمْ لِـبا اهْبِطُـوا بقُلْنو    تَـاعمو تَقَر سـْ
ــ*إِلَــى ِحــنيٍ  قُلْنــا *ه هــو التَّــوَّاب الــرَّحِيم فَتَلَقَّــى آدم مِــنْ ربــهِ كَلِمــاتٍ فَتَــاب علَيْــهِ إِنَّ

وْف علَـيْهِمْ وال             اهْبِطُوا مِنْها جمِيعاً فَ    فَال خـ ايده نْ تَبِعى فَمدي هنَّكُمْ مِنأْتِيإِمَّا ي
ــون ــمْ يحْزنُ ل قــرار اإلهبــاط إىل صــيغة  )٣٨ -٣٦: البقــرة()هقُلنــا" الحــظ كيــف حتــو "

ــع  ــتكلِّم اجلم ــدبرون أوالً     ") آدم("أي أن اإلنســان . امل ــر هببوطــه امل العاصــي احلقيقــي أم
 ألمر الرب، ثم حينما جاء أوان تنفيذ تلقّي آدم كلمات التوبة من الـرب نفسـه متّ     تنفيذاً

، لــتُعلن كلمــات الــرب آلدم وملــن تكــون مــن ذريــة )حــواء(إهنــاء عمليــة اإلهبــاط لإلنســان 
 ).. .فمن تبع هداي (آدمية اليت هي 

 :اآلن لو راجعنا آيتنا لرأيناها واضحة

)  بَّهر مى آدصعى وى       * فَغَود هـهِ و ه فَتَـاب علَيـْ بـر اها    * ثُمَّ اجْتَب قَـالَ اهْبِطَـا مِنْهـ 
جمِيعاً بعْضُكُمْ لِبعْضٍ عدو فَإِمَّا يأْتِينَّكُمْ مِني هدى فَمنْ اتَّبع هداي فَال يضِـلُّ وال               

ــقَى  هــي مســافة تطبيــق "وهــدى"ى ـإلــ" وعصــى"ة بــني ـفاملسافــ. )١٢٣-١٢١: طــه()يشْ
ر       " قـال "لـذلك جـاءت     ". إما يأتينكم هدى  "حتّى الوعد بـ    " اهبطا" مـن دون عطـف لتُفسـ

 .أو تعلّل املعصية واالجتباء

فصدر أمر الرب العـام بإهبـاط اجلميـع،         أن آدم عصى،    : فاآليات واضحة برتتيبها  
ة             رون ما يتعلّق بآدم ومن معه  حمـيط اجلنـفَّذ منه املدبةٍ  ،  فنعلـ  وبعـد مـد ى  تـاب ا

صــدر مــن املــدبرين ال مــن  (مــع آخــر أمــروترافقــت هــذه التوبــة ، آدم وهــو خــارج اجلنــة
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ــرب ــة البــاقني  بإهبــاط )ال ــوبي العــام،  مــن اجلن ــذاً لألمــر الرب  خرجــت فيــه حــواء   تنفي
ي هـدى        "واملالئكة حتمل كلمات ربها هي       كم منـا يـأتينن مـع      ". .فإمم آدزوجهـا   ، ولتكـو

 بعـد أن أخـذ نصـيبه األول مـن آدم وشـارك              نسال، سيكون فيه للشيطان نصيب حتمـاً،      
 الشياطني أعداء ؛"كم لبعض عدوبعضُ" فتكتمل معادلة آدم  الذرية ملا عاشر اهلمج،     

، بنـو آدم     والعكـس  ، بنو آدم أعداء بعضهم البعض، بنو آدم أعداء اهلمج          والعكس املالئكة
 .ئكة وحلفـاء الشـياطني، وآخـرون أعـداء الشـياطني وحلفـاء املالئكـة               املال هم أعداء بعضُ

                 ولتميز اخلطّ الزماني للحدث  آيات سورة البقرة وطه، والفرق بني إهبـاط الـرب
 :  أمرين، الحظ الشكل التايل له برتمجته إىل إهباطين املدبرينتنفيذأمرٍ واحد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا جمِيعـاً    ،تَباه ربه فَتَاب علَيْهِ وهدى   ثُمَّ اجْ  ،وعصى آدم (إذن،   قَـالَ اهْبِطَـا مِنْهـ :( 
ــارة ــف،   ) قــال اهبطــا  (فعب ــدون حــرفِ عطْ ــة وهــي املعطوفــة ب ــرة متزامن لظــرفمفس 

ة والتـدبريات الـيت تـأتي                  ،)ثم اجتباه  وعصى( انيـن لنا حقيقـة األوامـر الرببيوهذا ي 
ف سنة، فقد جـاء األمـر بربنـامج اإلهبـاط واإلجتبـاء وبعـث        ليلة قدر ويأخذ تنفيذها أل    

فقد تكون املدة بني اإلهباطني دقـائق،       اهلدى دفعةً واحدة من الرب، ونُفَّذ على دفعتين         
، "ثُم اجتباه "ساعات، من زمن اجلنة، لكنه بزمن خارج اجلنة، الزمن الذي عبر عنه بـ              

 اجْتَباه ربه فَتَاب علَيْهِ وهدى              ثُمَّ    وعصى آدم ربَّه فَغَوى

 . .  فإماطَا مِنْها جمِيعاًـــــــــــــــــ اهْبِقَالَ

احلدث

الرب 

املدبرون
 ودعْضٍ ععْضُكُمْ لِبا اهْبِطُوا بقُلْنلَيْهِ   )..آدم (وع اتٍ فَتَابهِ كَلِمبمِنْ ر مفَتَلَقَّى آد ..

)..حواء (قُلْنا اهْبِطُوا مِنْها جمِيعاً   

           هبوط حواء             مآدهبوط اإلنسان

خــــطّ الزمـــن
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قـد تصـل سـنوات أو عشـرات         " ثُـم " عبر عنـها بــ       مدة مديدة " تلقّى"و" عصى آدم "فبني  
عنـدما قـرر املـدبرون أن       فقـط   واإلعـالن عنـه    تنفيـذه متّ  قـد    أي أن اجتباء آدم      .السنني

ــد جــاء ليصــدروا    ــاء ق ــع    -أوان االجتب ــاط اجلمي ــرب  إهب ــامج ال ــاً بربن ــرأ -والتزام  اًم
ة       نسـان املهبطـان      واجل لكلّ من بقي  اجلنـة،      اًوهنائي ياًثان اإهباطي مـن داخـل اجلنـ 

، ) هنـا  ومتثّلـه حـواء   (اإلنـس   بقايـا    و  للمشـروع اإلنسـاني     اخلادمة هذه املرة مها املالئكة   
 ولذريـة آدم  لبشـر الـذين معـه   أيضـاً ل  و)آدميمثّلـهم  (واإلهباط األول كـان للجـن واإلنـس       

و احلقيقـة مهـا    نـة، ن خـارج اجل مـِ متّ ذلـك اإلهبـاط األول    لكـن  ،اليت  رحـم اهلمـج     
 ة، الــيت هــي رتبــة ووظيفــةواملالئكــة(جنســان فقــط إنــس وجــنهــم رســالي ، "لُغــةً،  "جــن

 .))١(مستورون عنا وروحانيونأنّهم  مبعنى
 

 املالئكة األرضيون -رابعاً
ة وارتكابـه امل        نا فيما سبق، أن خبـ     خلص عصـية وإهباطـه     روج آدم مـن اجلنـ  العقـابي

هى دور املالئكة املسجدين داخـل اجلنـة، مسـتفيدين مـن قولـه سـبحانه         املفاجئ، قد انت  
       اء ولكلّ ماإلهباط الثاني الذي فيه حو ن     ة أنقُلناو" يهبطوا منها مجيعاً  "  اجلن  أن 

ــة اآلمــرون    ــذين ، اآلمــرون املــدبرون ، الســادة األربعــة  فقــطالــذي بقــي فيهــا هــم فئ ، ال
 ، وقـد  الذي نفخ  آدم)الرب(عظم وح األ الرنمِصدر سامٍ مرٍ   أل تنفيذاً وا األمر صدرأ
ر عن أنّه اآلمـر    عب  احلقيقـي   قـال " الحـظ  )قـال اهبطـا منـها مجيعـاً    " (طـه "    فعـال" ،
سورة "    األربعة  السادة  وتقسيمه على فسحة الزمن     الصارم  هذا األمر  مارس تنفيذ و

ــوا(" البقــرة ــا اهْبِطُ قُلْنبضــمري مجــع "قُلنــا" الحــظ )ا اهبطــوا منــها مجيعــاًقُلنــ(  +)و 
زعماملتكلِّم، وليس هو التفخيم كما يعادة . 

                                                 
)١( -     رووا أن   رسول ا)قال) ص :اجلن ثالثة أصنافخلق ا  :ات و عقارب و خشـاش  صنف حي

ــالريح  اهلــواء،    ــة      األرض، و صــنف ك ــق ا اإلنــس ثالث ــاب، و خل ــيهم احلســاب و العق و صــنف عل
 و هلـم آذان  -هلم قلوب ال يفقهون هبا، و هلم أعني ال يبصرون هبا         «: صنف كالبهائم قال ا   : أصناف

و جـنس أجسـادهم أجسـاد بـين آدم و أرواحهـم أرواح      »  أولئـك كاألنعـام بـل هـم أضـلّ     -ال يسمعون هبا    
١، جاجلــامع الصــغريجــالل الــدين الســيوطي، .  يــوم ال ظــل إال ظلــهالشــياطني، و صــنف  ظــل ا 

 .٢٩١، ص٦٠، جحبار األنوار؛ السي، ٢١٧ص
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ن جيـري علـيهم زمـن النظـام األرضـي           و أرضـي   خارج اجلنة  فكلّ املالئكة املسجدين  
ــنْ (، وليــل وهنــار، لــذلك يقــول ســبحانه عنــهم  ا شــروق مشــس وغروهبــنالكــوكيب، مِــ مو

ــتَكْ  ــده ال يسـْ ــرون  عِنـْ ــهِ وال يسْتَحْسِـ ــنْ عِبادتِـ عـ ونال   *بِر ــار النَّهـــلَ و ــبحون اللَّيـْ سـي 
ونفْتُرة      هم  األزمنـة السـحيقة     ، وبعضـُ  )١٩،٢٠:األنبيـاء )(يمـارس    مـن تـاريخ اإلنسـاني 
نزلـون علـى البـاقني     الـذين    ن السادة األربعة   مِ  الناس، بأمرٍ  تعليممـا يشـاءون     خارجهـا  ي  

 .)١٠٢: البقرة)( أُنْزِلَ علَى الْملَكَيْنِ بِبابِلَ هاروت وماروتوما(
 

  هل هي تابع آلدم؟،حواء -خامساً
  ما يتساءل أحداء بآدم وتسميتها دائماً         : ربإحلاق حو  كتـابع  )١("زوجك"ما السر  

 حـواء فعـال هـي       الـبعض يقـول جوابـاً أن        لرتبـة املـرأة؟     وتـأخري  هو امتهان أ؟  غري مستقلّ 
 الـذي نُفـخ فيـه مـن الـروح، وعلّـم األمسـاء كلّهـا،        هـو  تابع آلدم ألنّهـا دونـه منزلـةً، فـآدم       

، وهو الذي تاب اُ عليـه،    باالسم وأُسجِدت له املالئكة، وأنّه هو الذي خوطب مباشرة       
ينـا   لـو صـح لكـان آدم أفضـل البشـر حتّـى مـن نب       حتليـلٌ هـذا    !!وهو الذي اجتُيب بعـدها    

نُفخ فيه من الروح، وال أنّه علِّم األمسـاء كلّهـا،           ) ص(ن آية تُبين أن حممداً      ، فما مِ  )ص(
ولو صـح لتبـين أن إبلـيس أيضـاً خـري مـن حـواء، فقـد خوطـب                    . وال أُسجِدت له املالئكة   

 . باالسم أيضاًمباشرة

 علـى   اللحظـة ي وتصـرف ، بل الوع وال األفضليةإن كلّ تلك األمور ال تُعطي التميز   
 ضـوئه هـو الـذي يعطـي التميــز، ولـو عكسـنا املسـألة لرأينــا أن حـواء ربمـا كانـت أوعــى          

ــنا املســألة -، وهبــذا  مــن آدمقلــيال لــو عكس ــه، فــ  -أي ــ القرآنينفــك اإلشــكال كلّ ربز  ي
 عة النه أو ختصيصـها بـ  ، ال لتخصيصـه هبـا  تـذكره باالسـم  م اليت أُعطيـت آلدم، و القص ،

ص         ( مع هذه النعم    املؤسِفة بعدها، أن أبانا آدم     النتيجةب عقّببل لت  اليت نالتـه، ال أنّـه خـ
ا وغــوى، ومبــا أن حــواء خــارج هــذه النتــائج املــراد  عصــى ونســي وملْ جنــد لــه عزمــ)اهبــ

بـت  سـجدت هلـا املالئكـة وخوط      أُأيضـاً     املقدمـة بأنّهـا        حـواء   استحضار فإنتقريرها  

                                                 
ــةَ    (- )١( نالْج ــك جزَوو ــت ــكُن أَنْ اس مــا آد ١٩:األعــراف( و )٣٥:البقــرة)(ي( ،)   ــك ــدو لَ ــذَا ع ه إِن مــا آد ي

جِكولِز١١٧:طه)(و(  
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نعمـةً أو   ت األمساء، ال جدوى له، ألنّا بذلك نُسلِّط الضـوء علـى الشـخص اخلطـأ       وعلِّم
 . بينهما تفاضل جمالَ، وليس االُنقمةً

إن هــذا (ال آلدم خصوصــاً ) اخلليفــةاإلنســان (فعــداوة الشــيطان للجــنس اجلديــد 
 سـيكون نفـاذه إىل      - وعلـى عكـس مـا يقولـون        -، لكـن ألن الشـيطان     )عدو لك ولزوجك  

فـال  (هـو باخلصـوص   بامسـه وخطابـه   دم بأشـد مـن نفـاذه إىل حـواء اسـتدعى تنبيهـه       آ
 .)يخرجنكما من اجلنة فتشقى

 ا تعلّموح فيه وإشراقها على عقله، ذكـراً             أماألمساء فهي للكائن اجلديد ملوضع الر 
 رفضــت أن تســجد أن املالئكــة كــان أو أنثــى، وإالّ فهــل حــواء علّمــت نصــف األمســاء، و   

 كما نتصور ونتخيل وكأنّنـا         اإلسجاد ليس حركة إيقاعية جسمانية،     !المرأة أم ماذا؟  
احلركـة ضـمن نظـام    هـو  ،  واخلضـوع لـه   بل هو الوقوع حتت تصرف آخرباحة مسجد، 

 فمنـذ أن انبثـق     آلدم إالّ باعتباره أول إنسـان،     السجود   م يكن جديد يأسر املالئكة به، فل    
ا   (نوديـت املالئكـة لتنضـوي  مشـروعٍ جديـد            ) )١(وح  آدم  بـنفخ الـر   (اإلنسان   إِذْ قُلْنـو

ذ أُمِـرت     و ،)١١٦:طـه  + ٣٤:البقرة)(لِلْمالئِكَةِ اسْجدوا آلدم فَسجدوا إِالَّ إِبْلِيس أَبى       مـ
 بـةٌ  آلدم أي للمخلـوق اإلنسـاني، وطـوع برناجمـه، فكتَ           ساجدةإىل اليوم   ما زالت املالئكة    

رفَوساخل، كلّهـا    .. ونصـرة   ووحـي   حفـظ وتـوفّي     ومالئكـةُ   ومتلقّيـان   ومعقّبـات   وحفظـةٌ  ة
 لتأهيلـه الـذكّر واألنثـى علـى         مالئكة معكوفة  خدمة أو القيام على املخلوق اإلنساني        

 .، فهم ساجدون هلذا اليوم، والشيطان غري ساجد هلذا اليومالسواء

دون حـواء عصـى، وأنّـه    باخلصـوص   فألنّـه  !ى آدم باخلصـوص أما أن ا تـاب علـ     
 . دون حواء قد أُبعدألنّه فاالجتباء عكس اإلبعاد، ف!ىاجتبإياه 

قـت وأُوتيـت    أن حـواء خلّ   مـع   ،  "زوجك"فالسر  إحلاق حواء بآدم وتسميتها دائماً        
 احلقبة اليت سـبقت انبثـاق اجلـنس اإلنسـاني كانـت حقبـة               ربما ألن متاماً ما أُوتي آدم،     

، واألنثـى    بـاملعنى الـواعي    رة أسـ  نكالبهائم، وال مِ  طبيعياً  مية، أي فيها يتزاوج البشر      أمو

                                                 
عيـد  "ار املروية أحملت أن آدم خلق قبـل حـواء بأسـبوع، وأن حـواء قـد متّ ختليقهـا يـوم                       بعض اآلث  - )١(

 "! الفطْر
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ــاء، والــذكور هــ    البقــاء هم الوحيــد ســالحكــان  فحــول فقــط، والتــزاوج  مترعــى األبن
خبلْـق آدم وزوجِـه حـواء كجـنسٍ         ، و  البشـري  هملئال ينقرض جنس  غريزة فيهم   واالنتشار  

 بشــري"ــ" إنســاني ــاع عــن آن أوان د، جدي ــك االمتن ــة تل ــائن   الشــريعة احليواني ــدى الك  ل
ة  السـاكني ،  اجلديد لـيس   ا  جنسـهم ، ف ن اجلنـ لالنقـراض، ومـا       عرضـةً  احملمـي    يصـلح أن

شريعته، بل يـراد سـن نظـام األسـرة          والعشواء وجمرد اإلخصاب     املشاع واألمومية    تظلّ
ــارب و     ــزواج مــن األق ــاء وحرمــات ال ــيم    تدشــنيواحلــب واألبن ــة والق ــاهيم األخالقي املف

 الروحي والسمو د   ، أيي   نظامِتسيوكلّ هذه األمـور ال تتّكـئ إالّ         هبائمال نظام   " إله"وع ،
 وحيد، وبإفراده هو هلا أيضـاً   راد األنثى لذكرٍعلى نسف شريعة احلقبة السابقة بإفْ   

ــذلك نــرى أن الــذي ارتكــب اخلطــأ هــو آدم دون حــ      ــة، ل واء، مــا يعــين أن  الدرجــة الثاني
 التجربة جنحـت  نصـفها األفضـل، ولـو سـقطت حـواء مـع آدم لفشـلت التجربـة كلّهـا                      

، فاإلنسـانية قـد    بـدل تأجيـل اخلالفـة   بدال معـاً بغريمهـا   ، ولربما استُ  بأبشع مما حصل  
ر أنّـه    .بـالعكس أبـداً   بفساد رجلٍ وصالح امرأة، لكنها لـن متشـي          ولو عرجاء   متشي   غيـ 
ــايل آدم وخبطــأ  خــروج اجلــنس اإلنســاني مــن حملّتــه اآلمنــه صــار معرضــاً خلطــر    بالتّ
يكـون  " نصـف عشـتارية   "، فكـان اإلجـراء الوحيـد غرائزيـاً هـو إدامـة               واالنقـراض  الزوال
 لتنسل اإلنسانية أنسـاالً     رٍ واحد، ، مع خلوص الزوجة لذكَ     موعة  خمصباً رجلُفيها ال 

وبعـد انبسـاط اجلـنس اإلنسـاني     ، "تعـدد الزوجـات   " بعـدها ، األمر الـذي دعـي     شرعيني
تـرتى لتقييـد هـذه      السـماوية   ، جاءت الشرائع     كلّياً على األرض وإزاحته للجنس اهلمجي    

 هنايـة املطـاف،     )  آلدمهـا  آدم حلوائـه وحـواء    (املفقودة  رجاع شريعة اجلنة    وإاحلاالت،  
 كالســـماح لتعـــدد ي والعقـــل، تُناســـب الـــوعواإلبقـــاء علـــى حـــاالت إنســـانية اســـتثنائية 

 اجتماعيــة  إلعالــة أيتــام أو لقضــايا فقــطالزوجــات ال لقضــايا شــهوانية أو تكاثريــة بــل
 . كخامت مّلة، وهذا ما جاء به النص القرآنيروحانية حبتة وأإنسانية و

اء بــآدم بتعــبري  فســرهــو ) زوجــك( إحلــاق حــوتدشــنيالــدور الزوجــي   واألبــوي 
 علـى مفـاهيم العفّـة     الرجـل قيـام تأسـيس واجـبٍ ب  ، وتكون الزوجة لرجلٍ واحـد    ل األسرة

 حسـب تـراث  " إيـل "املسـمى بفكـر    ( املسـكن وامللـبس واملأكـل   ه وتـوفري  ،ضوالشرف والعر 
ة      )األولني ة بشـريعة     (لنسـف الشـريعة السـابقة       و،   لصـيانة بيـت الزوجيـعشـتار "املـدعو" 

 -مــن جــراء التخلّــف أو اجلهــل أو الشــهوة -الــيت ظلّــت )  كــانمــاشــريعة اإلخصــاب كيف
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ــنمحِســائدة ــاريخ  وملْ ت ــى هــذا   طــوال الت ــومحتّ ــة، وجــاءت الشــرائع  الي دة  اإلهليمتشــد 
 ملّـا انـتظم      والفاحشـة والزنـا    لدى الكائن الواعي بالسـفاح    شيئاً فشيئاً   وتسميها  حملوها  

 ــاني ــاع اإلنسـ ــر االجتمـ ــواننيأمـ ــعت القـ ــن،  ووضِـ ــا مـ ــارألنّهـ ، أو  اجلاهليـــة اجلهـــالء آثـ
 .)سنأتي لتفصيل ذلك  الرتاثو ()اململكة احليوانية ("اجلاهلية األوىل"

 على احلب واالحرتام والقيم اقائممقدسا  اًاقرتانوعياً و الزوجية أصبحت رابطةُ ف
ال واالنسـجام    والسمو، واملعاشرة بينهما تقوم على احلـب          والرتبية واالحرتاس والنواهي 

وقـت اكتمـال   اهتياجـاً   وال للنسـل   املرتبطة مبواسم التـزاوج  على احلاجة الغريزية   فقط
  أن آدم ارتكـب فيـه املعصـية  فصـل التـزاوج حيـث الربيـع          تمـل  الوقت احمل  هذاالقمر،  

  . املمالك األدنىوحيث تربج إناث
 

 السوأة والعورة -سادساً
واحـداً، حتّـى أنّـك ال تفـتح     " والعـورة " السـوأة "إن مدرسة الرتادف، جعلـت معنـى    

ب كمـا يسـموهنا حتّـى جتـد علـى اهلـامش أو                        تفسرياً كـبرياً، أو حتّـى تفاسـري اجليـ
فــأي " االسـتعمال "أو " التبــادر"، ودلــيلُهم علـى هـذا   )العـورة : الســوأة (األسـفل هكـذا   

؟ أينقـدح   "واسـوأتاه " الـذي يسـبق عنـد مساعنـا قـائال ينـدب               أو استعمال،  تبادر هذا 
؟ أونتصــوره ممســكاً مبؤخرتــه   )مِــن العانــة " (نَتَــاه اَواع ""واعورتــاه"فينــا أنّــه يعــين   

 أن  يزعمـون  املفسـرين    معظـم  أن جيـد  ليـدهش    املـرء العربـي      إن! متألّماً منها مـثال؟   
" سـوءات "بـل قـال     واحـدة   " سـوأة  "القـرآن ملْ يقـلْ    مع أن   ية،  ندلب ا "رةالعو"السوأة هي   

زْت أَنْ              (أخبرنّه حني    وأ متعددة، جـيْلَتَـا أَعا و أَخِيهِ قَالَ يـ وْأَةارِي سوي كَيْف هرِيلِي
 حتمــاً ال يعــين أن يــدفن) ٣١:املائــدة)(أَكُــون مِثْــلَ هــذَا الْغُــرابِ فَــأُوارِي ســوْأَة أَخِــي

ه   أخيـه   " جزع "األخُ بقـي بـاقي        ويدسـمتّ قـد   ل !!اجلسـم خارجـاً   أطـراف    الـرتاب وي
ــوأة(بـــني التفريـــق  ــورة( و)السـ ــةامل ب  كتـــاب ا)العـ ــاني املختلفـ ــاًعـ ــورة أيضـ  : للعـ

ــاءِ ( ـ سـاتِ النــوْر ــور)(عــ ــمْ  (، )٣١:النــ ــوْراتٍ لَكُــ ـ عـ ــالث ــور)(ثَــ ــا (، )٥٨:النــ ـ وتَنـيإِنَّ ب
ةوْر١٣:األحزاب)(ع(  يقول     ، فالقرآن قادر ة آدم  ،   أيضاً هنا" عورة" على أنلـو    قص
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ــها   !كانــت ــى أن العــورة أيضــاً ال تعــين  حقيقت اجلــزء البــدني املســتقبح كشــفه     عل
 .)١(اسرته وأ ا ينبغي املواظبة على حفظه اليتإلصابةمواضع اللغري، بل 

ــوء املــرء مــاكــلّ ،  يســيئكــلّ فعــلٍ أو حــالٍ هــي  "الســوأة" ــل مــن احرتامــه  يس  وأ ويقلّ
ت لـيس لـه        .قداسـته  وأكرامته   وامليـ   تدنيسـه    ي واحـدة هـ    إالّ سـوأة    عاريـاً كشـفه بسـواء  
للتعـبري عـن    بـاملفْرد    )٢()سـوأة أخـي   /سـوأة أخيـه   ( لذلك قيـل     ،رائحتهانبعاث   وأ وإهانته

لـه سـوءات، سـوأة الـبطن، وسـوأة الفـرج، وسـوأة اجلهـل،                فاحلي  أما  ،  سوأة واحدة فقط  
القلـب   ("القلـب " علـى  "نفسالـ "، وكلّهـا تتبـع طغيـان    غريهـا سوأة الطمع، وسوأة الذلّ، و  و

وبعبــارة أوضــح طغيــان الغرائــز علــى العقــل األعلــى  ، ) العقــلأدنــاهالــروح وأعــاله الــذي 
 .، وسنأتي الحقاً على املزيد بشأن السوأةكما حدث آلدمواستجابته هلا،

 

 غاية، وتلوث املناعة اإلنسانيةنسيان ال -سابعاً
، وقد يكون بغري قصـد للضـالل، بـل           نسيان الغاية، وعكسه الرشد    يهفالغواية  أما  
ــغايــة هــي الــيت نســفت ال "غــوى"و. باخنــداع ــن مِ ــرِق آدم  خلْ  لتكــوين ذريــة  اإلنســانيةبِكْ

ر  ) للشـيطان كٌشـر أي (جهـل وظلـم    واعية ليس فيهـا    إنسانية صفيةٍ  ظهـور  فيهـا يتعسـ  
 اخلـري   طبعـاً مـع بقـاء حريـة اإلنسـان ضـمن طـر              ،"من يفسِد فيها ويسفك الـدماء     "

إنســاناً مــن خلقــهاختيــاره ونســي الغايــة مــن " نســي"لــذلك قيــل عــن آدم أنّــه ، )٣(والشــر 

                                                 
، وتكون العورة هبذا ظـرف زمـن مواظبـة احلفـظ كمـا          معجم مقاييس اللغة  ابن فارس،   :  راجع - )١(
نّه فسـدت عـني     أل" األعور"، ومنه جاء    )بيوتنا عورة (أو ظرف مكان مواظبة احلفظ كـ       ) ثالث عورات (

 .أي أصابه بسوءٍ وبأمل" عوره"منه، ونقول بالدارج من هلجاتنا 
ا ويلَتَـى أَعجـ                          (- )٢( أَخِيـهِ قَـالَ يـ ةءو ارِي سـو يـ ف كَيـ ه رِيـضِ لِيفِـي الْـأَر ثحباباً يغُر اللَّه ثعـفَب  أَن تز
 .)٣١:املائدة)(وءة أَخِيـارِي سرابِ فَأُوـذَا الْغـلَ هـون مِثـأَكُ
أشبه بنقاء الساللة البشرية مـن  ) وبقصد التمثيل فقط  (  لو ملْ تقع املعصية األوىل، لكان األمر          - )٣(

ة لإلصـابة                        ها القابليـالسـاللة لـيس لـدي ة، لكـن هـذا ال يعـين أن ة واألمـراض الوراثيـهات اجلينيالتشو
اثية، كما ال يعين هذا أيضًا عدم بروز فرد مـن أحـد أبنـاء أو أحفـاد آدم        بأمراض غري جينية أو غري ور     

يقتحم مسألة التزاوج مع اهلمج فيتسلّل التشوه اجلـيين والـوراثي علـى سـاللة اإلنسـان مـرة أخـرى ال               
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 تكـوين ذريـة   مـن   ، حـني غـوى عـن املـراد          ، وحني غوى آدم عن هـذا      )غوىو (أولئك اهلمج 
أنثـى  ، فبمعاشـرة آدم     ذريتـه آدم    ليشـارك    إبلـيس    وجلَ،  يهبـائم   ليس فيها شركٌ   إهلية

، أي قُـدرة للـدخول علـى        ذريـة آدم، وصـار إلبلـيس ذريـة         ءاً مـن   جز إبليساهلمج، احتنك   
ا لـو كانـت السـاللة اإلنسـانية بريئـة                 وجعلهم أتباعاً له،   النفوس البشرية  أكثر بكـثري ممـ 

 لينسـل  "أنثـى اهلمـج  "فقـط علـى   " آدم" أراد أن يـدلّ      ، لذلك إبلـيس   من اجلينات اهلمجية  
 إبلـيس  "دخلـْ "كـان  هبـا  إنّمـا  ، الـيت  )لْ أدلُّك على شجرة اخللد  ه () الذرية شجرة (منها

احمليط البشري  كوجود شيطاني. 

ة     (، ففـي حمـيط احملـيط      "الزنـا "من معانيها أيضـاً     " غوى"و ة الزنيـة، وولـد غيـ الغيـ
، ولذلك نرى صدى هذه الداللة  صـرخة لـوط           )ولد زنية، وفالن لغية نقيض لرشدةٍ     

، فهـو ملْ    )٧٨:هـود )(وا اللَّه وال تُخْزونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْس مِنْكُمْ رجلٌ رشِـيد          فَاتَّقُ): (ع(
، بل يسأل عن أصوهلم، ورشيد هنا نقيض غوي، وإن كانت حتتمل            )١("أليس فيكم "يقلْ  

ح إىل األصـل    أيضـاً   كلّ معاني الرشد من قوة عقل، وهـدى، وقصـد، لكنهـا              أي ابـن    تُلمـ ،
" سـيكلوجياً  " احلالل من احلـرام، ويستبشـع الفاحشـة، فـإن ابـن الشـرفاء             حالل، يعرف 
 .ة أقرب الستبشاع الدنايا من ابن الزناو الغالب

 ه ومواعظهحني كتب الرب ملوسى  األلواح وصايا ١٤٨-١٤٥ سورة األعراف  و
روْا سـ    (، أخرب سبحانه بوجـود أنـاس        "ال تزنوا "واليت من أوىل وصاياها      دِ   إِنْ يـ بِيلَ الرشـْ

ال يتَّخِــذُوه ســبِيال وإِنْ يــروْا ســبِيلَ الغَــي يتَّخِــذُوه ســبِيال ذَلِــك بِــأَنَّهمْ كَــذَّبوا بِآياتِنــا  
ــافِلِني ــا غَ نْهكَــانُوا عو..    ــه ــيهِمْ عِجْــال جســداً لَ ــدِهِ مِــنْ حلِ ــنْ بعْ ــوْم موســى مِ ــذَ قَ  واتَّخَ

اروقوم موسى كان الز    ، ف )خ فيهم ونصوص التوراة مليئة بذكر هذه الظاهرة         إن نا يدب
 واملُطّلـع علـى سـفر     الشـرفاء، فيهم وذمها، بـل قـد نسـبت هـذه املقبحـة حتّـى ألنبيـائهم        

 من التوراة يرى تعاليم مشـددة  كـلّ أنـواع وألـوان الزنـا املشـهور                  ٢٠الالويين، الفصل   

                                                                                                                        
 . مِن رأس اهلرم بل من جوانبه هذه املرة

ملـا تبـين سـوى      " فينا فـالن  "هلم، ولو قالت    أي أنّه ينسب إليهم ومن أصو     " منا فالن " تقول العرب    - )١(
أنّه فيهم، أي موجود مثّة، ولعلّه غريب عنهم أو دخيل، فكان احملاصرون لوطـاً مـن أصـلٍ واحـد، وقـد              

 .يئس أن جيد منهم ذا منبتٍ شريف، سواء نسال أو تربيةً



 

99 

الـذي يصـف حركـة قـوم بـين            أن  سِـفْر العـدد       ويكفينـا  ،بينهم ويـراد عالجـه بضـراوة      
وأَقَام إِسْرائِيلُ فِي شِـطِّيم     (بني األقوام العربية    تنقّال  ونزوحهم  ) ع(إسرائيل مع موسى    

    ــوآب ــاتِ م نب ــع م ــون ــعْب يزْنُ ــدأَ الشَّ ــل     .وابْتَ ــتِهِنَّ فَأَكَ ــائِحِ آلِه إِىل ذَب ــعْب ــدعوْن الشَّ فَ
ــآلِهتِهِنَّ ا ــجدوا لِ سو ــعْب ــور  .لشَّ ــلِ فَغُ ــرائِيلُ بِبعْ ــب الــرَّب علــى  . وتَعلــق إِسْ ــي غَضَ فَحمِ

ع قَـالَ الـرَّب        ( : أما  سفْر هوشع    .)٣-١: ٢٥العدد  ()إِسْرائِيل وشـه الـرَّب ا كَلَّمَّلَ مأَو
عوشزِ       : لِه أَةر ذْ لِنفْسِـك امـْ بْ خـقَـدْ زَنَـتْ زِنًـى تَارِكَـةً               اذْه زِنًـى ألَنَّ األَرْض أَوْالَدنًـى و
ــاه تُخْبِــره ألَنَّ روح الزنَــى قَـــدْ     (، و)٢: ١هوشــع  )(!الــرَّبَّ  صـعو هـب شــأَلُ خ ــعْبِي يسـْ شـ

ــمْ   ــتِ إِلَهِهِ ــنْ تَحْ ــوا مِ ــلَّهمْ فَزنُ ــرائِيلُ  (، )١٢ : ٤هوشــع )(أَضَ ــح إِسْ مــدْ ج ــه قَ ــرةٍ إِنَّ  كَبقَ
 شـريعة   ،السـابقة ، فاتّخاذ العجل ليس إالّ تواصال لعبادة بعل         )١٦ : ٤هوشع  )(جامِحةٍ
الــذي هــو رمــز ) الثــور(اتّخــاذ العجــل ب ســياق اآليــات التعقيــب ، ولــذلك نــرى عشــتار

أي زنـا     " سبيل الغـي  "، فهذه الشريعة صارت     "بعل"أو  " دموزي"شريعة اخلصب، رمز    
ــا  االجتمــاعيعياملفهــوم الــوا ــاني   " الرشــد"، أم ظــام الربفهــو اإلجنــاب وفــق شــريعة الن

 . الواعيوالزواج املقدس

اليت آلدم هو التكاثر عـن غـري الطريقـة السـوية، غـري الطريقـة              " غوى"فمن دالالت   
 ، فأتى بنسلِ  )ال تقربا هذه الشجرة   (و  ) أنت وزوجك (اليت عهِد آلدم هبا، حني قيل له        

علـى  " غـوى "وهلذا نلمس خيطاً عن سبب تـأخر         .شدة، حسب حميط احمليط   غية، ال ر  
، لكنه حني عصى    ، فكان يقتضي أن يغوى آدم بإبليس أو بتلك األنثى ثم يعصي           "عصى"

) ثغـرة الشـيطان   ( أي أنتج نسال فاسـتدام الوجـود اهلمجـي           وقرب الشجرة جنسياً غوى   
ن اإلنســانيآخــر ل . دخيلــة املكــو ر وســببحــني صــده، سنر"عصــى"علــى " غــوى"تــأخ 

 .معصيتهجامحِ الرجوع إىل اجلنة بعد   طريقغوى عن الذي دون حواءنرى أن آدم 
 

  ومفرداهتا التصوير الثالثي ألحداث املعصية-ثامناً
 : القرآننصاً لنتتبع معصية حواء خطوة خطوة، كما هي مذكورة واآلن، 

ــداً   وقُلْ( : البقــرة)أ(الزاويــة  ــا رغَ كُــال مِنْهــةَ و ــك الْجنَّ زَوْجو ــت ــكُنْ أَنْ ــا آدم اسْ ــا ي ن
     ةرذِهِ الشَّجا هبال تَقْرا وشِئْتُم يْثح   ا   * فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِني نْهـع ا الشَّيْطَانمفَأَزَلَّه 
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ــكُ     ــوا بعْضُ ــا اهْبِطُ قُلْنــهِ و ــا فِي ــا كَانَ ــا مِمَّ مهجــي األَرْضِ   فَأَخْر ــمْ فِ ــدو ولَكُ عْضٍ عــب مْ لِ
إِلَــى حِــنيٍم ــاع ــهِ إِنَّــ *سْــتَقَر ومتَ ــهِ كَلِمــاتٍ فَتَــاب علَيْ بمِــنْ ر مفَتَلَقَّــى آد  التَّــوَّاب ــو ه ه

نْ تَبـِ          *الرَّحِيم ى فَمـد ي هـ نَّكُمْ مِنـأْتِي ا يـ داي فَـال    قُلْنا اهْبِطُوا مِنْها جمِيعـاً فَإِمـَّ هـ ع
نُونحْزمْ يال هلَيْهِمْ وع وْف٣٨ - ٣٥:البقرة()خ(. 

ويا آدم اسْكُنْ أَنْت وزَوْجك الْجنَّةَ فَكُال مِنْ حيْث شِـئْتُما    ( : األعراف )ب(الزاوية  
   ةرذِهِ الشَّجا هبال تَقْرو   فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِني *  ملَه سسْوا     فَو مـلَه بْدِيلِي ا الشَّيْطَان

جرةِ إِالَّ أَنْ تَكُونَـا                  ذِهِ الشـَّ نْ هـ ا عـكُمبا راكُما نَهقَالَ ما ووْآتِهِما مِنْ سمنْهع ورِيا وم
مهما إِنِّـ  *وْ تَكُونَـا مِـنْ الْخَالِـدِين   ملَكَـيْنِ أَ  قَاسـو    ا لَمِـنْ النَّاصِـحِني الَّ*ي لَكُمـا  فَــدمه

بِغُــرورٍ فَلَمَّــا ذَاقَــا الشَّــجرة بــدتْ لَهمــا ســوْآتُهما وطَفِقَــا يخْصِــفَانِ علَيْهِمــا مِــنْ ورقِ  
ا إِنَّ الشَّـ               أَقُـلْ لَكُمـةِ ورا الشَّجنْ تِلْكُما عكُما أَلَمْ أَنْهمهبا رماهنَادنَّةِ وا   الْج لَكُمـ يْطَان

ــدو مــ  عــا       *بِني مْنتَرْحــا و ــرْ لَن ــمْ تَغْفِ ــنا وإِنْ لَ ــا أَنفُس ــا ظَلَمْن بَّنــاال ر ــنْ   قَ ــونَنَّ مِ لَنكُ
الْخَاسِرِين*    لَكُـمْ فِـي األَرْضِ مو ودعْضٍ ععْضُكُمْ لِبإِلَـى     قَالَ اهْبِطُوا ب تَـاعمو تَقَر سـْ

ــا تَمو *حِــنيٍ فِيهو ــوْن ــا تَحْي ــالَ فِيه ــون قَ ــونتُ جــا تُخْر مِنْهــا  * و لْنــدْ أَنز ــا بنِــي آدم قَ ي 
اتِ ال                      مِـنْ آيـ ذَلِـك ر اس التَّقْـوى ذَلِـك خيـْ لِبـرِيشـًا ووْآتِكُمْ و ارِي سـواساً يلَيْكُمْ لِبهِ  ع لـَّ

 ونذَّكَّرمْ يلَّها أَ        *لَعكَم نَّكُمْ الشَّيْطَانفْتِنال ي منِي آدا بي     نزِعنَّةِ ييْكُمْ مِنْ الْجوأَب جخْر
عنْهمــا لِباســهما لِيرِيهمــا ســوْآتِهِما إِنَّــه يــراكُمْ هــو وقَبِيلُــه مِــنْ حيْــث ال تَــروْنَهمْ إِنَّــا  

ا     ةً قـَ  ـ وإِذَا فَعلُـوا فَاحِشـ     *ياء لِلَّذِين ال يؤْمِنون   جعلْنا الشَّياطِني أَوْلِ   لَيْهـدْنَا ع جـالُوا و
ا قُـلْ إِنَّ اللَّـ        ـآباءنَا واللَّ  نَا بِهـرأَم أْمـ   ـهال ي هـ  ـبِالْفَحْش لَـى اللَّ   ـاءِ أَتَقُولـُ  ـرع ـ  ـــ ونا ال  ـهِ م

ون٢٨- ١٩:األعراف()تَعْلَم(. 

وإِذْ * جِـدْ لَـه عزْمـاً     نَ ولَقَدْ عهِدْنَا إِلَى آدم مِنْ قَبْلُ فَنسِي ولَـمْ        ( : طه )ج(الزاوية  
 فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَك        *سجدوا إِالَّ إِبْلِيس أَبى   قُلْنا لِلْمالئِكَةِ اسْجدوا آلدم فَ    

قَى       ولِزوْجِك فَـال يخْرِجنَّ    ةِ فَتَشـْ ا مِـنْ الْجنـَّ ا          *كُمـ فِيهـ وع أَالَّ تَجـ ى   إِنَّ لَـكر  *وال تَعـْ
  أَنَّكى    وال تَضْحا وأُ فِيهلَـى    *ال تَظْمع ك  فَوسْوس إِلَيْهِ الشَّيْطَان قَالَ يا آدم هلْ أَدلـُّ
وْآتُهما وطَفِقَـا يخْصِـفَانِ             * الْخُلْدِ وملْكٍ ال يبْلَى    شجرةِ ا سـ مـتْ لَهد ا فَبـ فَـأَكَال مِنْهـ 

اه ر    * وعصى آدم ربَّه فَغَوى    ةِعلَيْهِما مِنْ ورقِ الْجنَّ    ى      ثُمَّ اجْتَبـد هـهِ و ه فَتَـاب علَيـْ بـ* 
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                       ع نْ اتَّبـ ى فَمـد ي هـ نَّكُمْ مِنـأْتِي ا يـ دو فَإِمـَّ عْضٍ عـعْضُـكُمْ لِـبمِيعـاً با جقَالَ اهْبِطَا مِنْه
 .)١٢٣ - ١١٥:طه()هداي فَال يضِلُّ وال يشْقَى

  :، وكذلك مصطلحات احلدث ثالث زوايان مِ إذاً مصورةالقصةُ

يبــدأ عــن آدم بشــكل مباشــر، فيهمــا  الكــالم  األعــراف،)ب( و البقــرة)أ(الزاويــة  -
 . فتبدأ بالكالم عن آدم فقط) ج(وعن حواء بشكل غري مباشر، أما الزاوية 

م إمــا هــو املســئول هــذا يعطينــا انطباعــاً وافيــاً أن كــلّ زاويــة تقــول أن آد : النتيجــة
 .الوحيدأنّه املباشر عن املعصية أو 

ال تَقْربــا ( املنــهي عنـه هــو   األعــراف،)ب( كمــا  الزاويـة   البقــرة)أ( الزاويـة   -
    فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِني ةرذِهِ الشَّجه (  ن  نفسـه   بالنصقابلـه  الزاويـة       . االثنتـيي )ج( 

ا  (طاعة عدومها الشيطان  اخلروج من اجلنة    هو أن املنهي عنه     طه، نَّكُمـخْرِجفَال ي
 . على موقع الشجرة باخلصوص"آدم" دلّييريد أن حيث ، )مِنْ الْجنَّةِ

ــة موجــودةكانــت) ســاللة اهلمــج ("الشــجرة"أن : النتيجــة األحنــاء  خــارج اجلن  ،
 . ويلحظهااعليهشرف بإمكان املرء أن ياجلنة من  و،احمليطة هبا

 

  دالّمها-أ
 فما هو التدلية؟" دالّمها" نلحظ فعال هو  األعراف،)ب( الزاوية  -

 : اجلواب

ــا       :  األعــراف )ب(مــن الزاويــة   ( مـتْ لَهـد بـ ةرـج ـا ذَاقَــا الشـَّ فَــدالَّهما بِغُــرورٍ فَلَمـَّ
 .سوْآتُهما

يْطَ    :  األعـراف  )ب(من الزاوية    نَُّكمْ الشـَّ فْتِنـةِ           ال ي ويْكُمْ مِـنْ الْجنـَّ أَبـ جر ا أَخـْ كَمـ ان
 .ينزِع عنْهما لِباسهما لِيرِيهما سوْآتِهِما

 ."أخرجهما نازعاً عنهما لباسهما" = "دالّمها" أن :النتيجة
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أي نزعهـا وجـذهبا     : دالّهـا ؟ ففي حمـيط احملـيط؛       "دلّى"فماذا جند  اللغة معنى      
، ودىل ودالّه بغـــرور أي أوقعـــه  مـــا أراد مـــن تغريـــره.  منحـــدراً واسرتســـل.ليخرجهـــا

فهل أحكم من وضع هذه املفردة لتصـف مجيـع مـا حصـل،              .بالشيء استقى به، وتوسل   
  :على مستوى النوايا واألفعال

ة لينحـدرا                    *  مهـا الشـيطان وجـذهبما رويـداً رويـاً إىل خـارج اجلنـاء غرفآدم وحـو
 .بعد نزعهما من لباسها

 .فأوقعهما الشيطان فيما أراد من تغريره *

 .وتوسل الشيطان بقابلية الغرور فيهما ليخدعهما عماّ كانا فيه* 

فاستقى هبما الشيطان مراده، فكـان آدم باخلصـوص دلـو الشـيطان الـذي دالّه                * 
  ).شياطني اإلنس ( قابلة لتكوينخارج اجلنة ليستقي منه نصيبه من ذرية

ــة  - ــة واسرتســال  الشــيطان جيــذهبما  األعــراف،)ب( الزاوي إىل ) دالّمهــا(  خبفّ
 .بدتْ هلما سوءاهتما› --ذاقا الشجرة › -- "الشجرة"موضع 

بــدتْ › --أكــال منــها › -- علــى الشــجرة  آدم الشــيطان يــدلّ طــه،)ج( الزاويــة  -
 .هلما سوءاهتما

رع التقــــوى د ("ينــــزع عنــــهما لباســــهما"الشــــيطان  األعــــراف، )ب( الزاويــــة  -
 .لرييهما سوآهتما› --حتى أخرجهما من اجلنة › --شيئاً فشيئاً ) واحلذر

ليبــدي هلمــا مــا  › -- أيضــاً، الشــيطان وســوس هلمــا   األعــراف)ب ( الزاويــة -
 . سوآهتمانْووري عنهما مِ

 .ارتباط الذوق أو األكل ببدو السوءات، ارتباط السبب بالنتيجة :النتيجة

 )٨: انظر الصورة( ذوق واألكل؟ـا بالـ وما عالقته؟ءاتوالسذه ـهما هي ف
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 تصور خاطئ لألكل وللشجرة!!!  الرب يوصي آدم وحواء بعدم األكل من الشجرة
 )٨: الصورة(

 

  السوءات-ب
 فعــل الشــيطان وختطيطــه، و   " إبــداء ســوآهتما هلمــا "تُفصــح اآليــات أن ــن هــو مِ

" ينـزع عنـهما لباسـهما     "الشـيطان وخطّـط لـه       احلقيقة هي نتيجـة مباشـرة لفعـلٍ فعلـه           
بعـد حـني،    " نـزع الشـيطان لباسـهما     "، وحنن وإن كُنا سنعاجل مسألة       "لرييهما سوءاهتما "

ــة العالقــة بــني هــذه         جدلي ــذوق واألكــل بعــد أســطر، إالّ أن ــا ســنعاجل مســألة ال كُن وإن
 :األجزاء ال يفهم أحدها إالّ بفهم اآلخر، ألنّنا جند
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 )يريهما سوءاهتما(يؤدي إىل ) الشيطان لباسهمانزع (

 )بدت هلما سوءاهتما(يؤدي إىل ) األكل من الشجرة(

 )بدتْ هلما سوءاهتما(يؤدي إىل ) ذوق الشجرة(

ــ إذاًءاتبــدو الســوف أي لــيس هــو انكشــاف ســوء م النــدم واالنكســار،  قســن لــيس مِ
ــهما هلمــا،   فالشــيطان ال ويظــلّ حاصــال،  بــل هــو أمــر يريــده الشــيطان أن حيصــل    فعل

وأنكـر أنّهـا    ملن ظن أن السـوأة هـي قبـيح الفعـل             ن يتعرف اإلنسان إىل خطأه،    أليخطّط  
 ، فعلــهســوء ويــرى ينــدم أن  آلدمال يريــدعــورة بدنيــة، فهــي ال هــذا وال ذاك، الشــيطان 

الــيت لنقـول الشـيطان أرى اإلنسـان ســوءاته، فالـذي يفعـل هـذا املالئكــة والضـمري، هـي         
ءات هنـــا، ليســـت  مرحلـــة الندامـــة الســـوإراءة  إذن، .تُـــوقظ املـــرء لـــريى ســـوء فعلـــه 

ــت التفاســري   (والرجــوع ــا ظن ــايل   -كم ــة )الحــظ الشــكل الت ــل  حقب  درب اخلطــأ ، ب
ومهــا  اجلنــة، فيهمــا  هتما موجــودةءا ال ســيما وأن ســو. واالحنــداروطاعــة الشــيطان

 املـربجمني و(السـادة املالئكـة املخلّقـني       واسـطة   بديـدة   بالتخليقـة اجل   عنـهما    قد ووريت و
    طبيعيـةٌ  ءات، فهـي سـو     وسيادة الروح العليـا املنفوخـة فيـه        ) الصافّني جيناته  ،نظامه

 ؟ هـي موجـودة     بـاملرة  وملْ يطعـا الشـيطان    أبداً  ولو مل خيرجا من اجلنة      حتّى  آدم وحواء   
، اها هلمــلّ مــا أراده الشــيطان، هــو إبــداؤ  وكــ، عنــهمالكنهــا غــري باديــة هلمــا بــل خمفيــة 

وعلوهــا علــى الســطح، وجميئهــا  " ظهــور الســوءات" فبمــا أن .وإخراجهــا مــن كموهنــا
أولويــة الــتفكري والشــعور، مل يكــن ليكــون إالّ بنــزع اللبــاس، ثــم باألكــل أو الــذوق مـــن           

 اـاز،   الشجرة، فهذا يعطينـا صـورة سـريعة، عـن معـاني هـذه األمـور  احلقيقـة، ال                   
، ونزعه  )التجرد للمعايل  /السمو /العصمة /التقوى /العقل(فاللباس كان لباس الروح     

ــؤدي إىل رؤيــة حاجــات البــدن، واألكــل والــذوق مــن الشــجرة، هــو النظــر إىل مشــاهد      ي
ــدي احلاجــة اجلنســية  غــري أواهنــا           ــيت تُب اجلــنس البشــري واالســتمتاع هبــا، هــي ال

وهنا، والنظر والتلذّذ بـالنظر أو اللّمـس هـو الـذوق واألكـل مـن             وتوقدها وتُوقظها من كم   
 .الشجرة
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، )بـدتْ هلمـا سـوءاهتما     : ( أنّا متعنا  دقائق احلرف القرآنـي  قولـه مـرتين            ولو
ألن املراد إبـداء السـوءات       فقط؟" بدت سوءاهتما "، ملاذا ليس    "هلما"ما فائدة   : وتساءلنا

    اء    بذلك  ألدركنا  إبداء حاجاهتما هلما، و   بل  د اإلبداء،   هلما، ال للغري، وال جمرآدم وحـو أن
كانا  غفلة عن هذه احلاجات و غنى عنها، حتّـى كشـف عـن غطائهـا إبلـيس ونـزع          

ــزاً حملّقــاً بــتفكريه  الرتكيــز    عنــهما لبــاس روحنتــهما  ، متامــاً كالــذي ينصــرف مركّ
لٍ أو نوم أو جنس أو غريها، وحـني خيـرج       شيء، فإنّه يغفل عن حاجته أي حاجة، من أك        

من حضوره التام ويفقد تركيزه تنهال عليه احلاجات وتبـدو لـه ضـاغطةً عليـه مـن كـلّ                    
، النائم أيضـاً الـذي تعـاين        "بدتْ"عنه أوالً، ثم    " ووري"، فهي أمر    )السوءاتوهي  (ناحية  

، ئماً، وهي خامدة ملْ تُـوقظ   نفسه أموراً  عامل التجرد، ال يعي حاجات بدنه ما دام نا           
وقــد يكــون صــاحبها  أحلــى حلــمٍ يعيشــه، لكنهــا مــا أن هتــبط نفســه إىل عــالَم البــدن  
ــى تســتيقظ معــه كــلّ احلاجــات، فــرتاه يهــب مــن نومــه منــتفخ املثانــة أو       فيســتيقظ حتّ

 .، ألنّها ووريت فكانت وراء شعوره هباغريها، ليقضي حوائجه اليت كانت غري بادية له

 تُذلّـه،   يمكـن أن فاإلنسان لديه القدرة على أن يعيش  نكرانٍ تـامٍّ للحاجـات الـيت     
فال تبدو له أبداً، وإنسان آخر من فرط خسارته لباس تقـواه، وضـعف عقلـه عـن ربـط                    
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دائماً باديةً لـه،  )  باإلساءة إىل صاحبهايت لب متى ما  غرائزه(هبيمة نفسه، ترى سوءاته     
ه   "نثيله ومعتلفه " بني    على تلبيتها، طواف   راسه، فهو أسريها،    هابل ال يبدو له غري     مهـ ،

، هــذا هــو  ، كــلّ ذلــك جهــاراً وبطــوالتٍ  علفهــا، يأكــل ويعاشــر ويصــارع اخلصــوم وينــام   
 . إمجاالً أيامهتفصيلُ

ة  خلارج بالتسلّلفالشيطان كشف هلما شيئني خمفيني حني أطاعاه         اجلنـ     بعـد أن ،
 .هتماءاسو -٢ )اهلمجساللة  (الشجرة -١:العصمة والطاعةنزع عنهما لباس 

 

  ؟"السوأة" و ه" الشجرةقرب"فهل 

 بــل .، آدم فعــل ذلــك وحــده) مهجــاًملْ تُعاشــرأي  (قــرب الشــجرةال، ألن حــواء مل تَ
، وهو   الشجرة )األكل من و ( أمر جرى حلواء وآلدم نتيجة ذوق      " وبدوها  السوأة انكشاف"

تُلـح  عنيفـاً  ، اشـتعلت  ") عنـهما ووري(= "غنى   كانا  غفلٍة عنها واتكما قُلنا، حاج  
تذوقا من تلـك املشـاهد املغريـة لشـجرة البشـر اهلمـج، وهبـذا        بالتلبية ولو باحلرام حني  

 فرؤيـة املنـاظر املُغريـة       ."بـدو السـوأة   "قبـل   " األكـل "و" الذوق"نُدرك سر منطقية تسلسل     
ر، ال خيتلـف  هـذا األمـر                 يشـعل فتـيال    ياً مل جنسياً والتلذّذ هبا   تتفجـ لغرائـز تريـد أن 

 .آدميان
 

 الذوق واألكل من الشجرة -ج
ــوْآتُهما   ( نـــرى  األعـــراف،)ب(  الزاويـــة - ــا سـ مـتْ لَهــد بـ ةرــج ــا الشـَّ ــا ذَاقَـ فَلَمـَّ
، ). .مــا ســوْآتُهما وطَفِقَــافَــأَكَال مِنْهــا فَبــدتْ لَه( نــرى  طــه،)ج(، و الزاويــة ). .وطَفِقَــا

  النتيجــة واحــدة بالتمــام، نســتنتج أن حــاكي قريبــاً " ذوق الشــجرة"فبمــا أناألكــل مــن "ي
من مـأكوالت   " أكل"، والغريب أنّه ما مِن      )آدم وزوجه حواء  (، وهذا فعله االثنان     "الشجرة

درك سـر      مـن حمسوسـات الفـم، وهـذا دليـلٌ آخـر ملـن               " الـذّوق "البطن، يحاكي    يـ أراد أن
 يحـاكي الـذوق إالّ بـالعني، عـني االشـتهاء، اشـتهاء الـنفس،                 أكلٍ نالتفوق القرآني، فما مِ   

الزنا زنا العني قبل زنا الفروج، وأكّده تراثنـا اإلسـالمي، فـالنفس             ) ع(لذلك عد املسيح    
 طــال وقوفُهــا   إىل إذا نظــرت وإن ،واســتمتاعها شــيء وأعجبــها فقــد ذاقــت فقــد أكلــت
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والقـرآن الكـريم حـني أراد بيـان أن أهـل          .)١(واستمتعت، وإن ملْ تفعل شيئاً سوى بـالعين       
ــن   ــارون عـــ ــار عـــ ــلّ((النـــ ــال  ))أقـــ ــة قـــ ــة رمحـــ ــرْداً وال  ( نفحـــ ــ ــا بـ ــ فِيهـ ــذُوقُون ــ ال يـ

 ).١٧٤:لبقرةا)(ما يأْكُلُون فِي بطُونِهِمْ إِالَّ النَّار ( قال، و املقابل)٢٤:النبأ)(شراباً

ــين        ــني الفعل ــدرج ب ــي  املطعومــات مســتوى الت ــين االســتعمال العرب ــد ب " ذاق "وق
ة جيـري فيهـا    أي  (ألول وهلـة وبـالفم  هـو  الطعـام  ) ذوق( بصورةٍ حسية، أن  "أكل"و عمليـ

  وتتعدى الفـم   الطعام عمليةٌ أعمق وأطول من الذّوق     ) أكلُ(، بينما   )الريق/ اللّعاب تسييل
ة واضـح،      و، وهـذا لـيس عبثـاً لغويـاً،          )لية يتم فيهـا بلْـع الريـق       عم( لـو  ف اطّـراده  القصـ

ــة علــى مســتوى اجلــنس، أو ال   فــالنظر اجلنســي  األخــرى،رغبــاتنقلنــا هــذه امليكانيكي 
ة جيعـل املـرء يبلـع              جنسـي  "ذوق"األول يسيل اللّعاب فهو      رات الذهنيـواإلطالـة بالتصـو ،

ة اجلنسـية وممارسـتها فهـو           "أكل"هو  ف )٢(لُعابه ا اإلقدام على العمليـب "جنسي، وأمقـر "
 .)٢٢٢:البقرة)(وال تَقْربوهنَّ حتَّى يطْهرْن(كما قال تعاىل 

 

 
 

للوهلة األوىل، قد أعقبـه بـدو        الشيءاإلحساس ب  الذي هو    "الذوقُ"غري أنّه إذا كان     
 اآلخرهو ) األكل(، فإن االستمتاع األطول  ) كانا ممنوعين منها    غريزة أي حرك ( السوأة

أنّه رؤيتهما قبـيح  ب" بدتْ هلما سوءاهتما"فالسؤال ملن فسر    أيضاً،   ءاتأعقبه بدو السو  

                                                 
ــلَ املــرء أن ي   - )١( ــا  شــخصٍ   وكــذلك الغِيبــة كمفهــوم أخالقــي وســلوك اجتمــاعي، إن قبِ طعن ســمع

مِـن حلـم   " أكـل "حلم أخيه، وإن قعد معهم مشاركاً ومستأنساً باحلديث فقـد  " ذاق"حمرتَمٍ غائب، فقد  
 !أخيه ميتاً

ة أن جعلـت وصـف                  - )٢( ة العربيـ لسـائل الفـم الـذي      " لُعـاب " لعلّه من عجيب أسرار هذه اللغـة الفطريـ
هو الشيء الذي يراق    " ريق"كلوجية صاحبه ومشاعره، و   بسي" تلعب"يتحرك دليال على وجود مؤثّرات      

 .لصاحبه" تروق"ألنّها ال " الريق"حني يروق للمرء أمر ما، أما حني تأتي املفزعات فيجف هذا 
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 أعقب الـذّوق  "البدو "، فهذا يورث التناقض، ألن ا تعاىل أخرب أن   )أي الندم (ما فعاله   
 بعد الذّوق مباشرة فمتى أكـال،    "ندما"انا  مرة، وأخرب أنّه أعقب األكل مرة أخرى، فإذا ك        

من انكشف لـه قبـيح فعلـه بعـد الـذّوق فقـط ال يواصـل فيـه ليسـتكثر مـن                       ! وهال توقّفا 
 !القبيح فيأكل

ال عالقـة هلـا بالنـدم، بـل     السوأة انكشاف  قد أجبناه قبل عدة ورقات، أن  :اجلواب
ــة حاجــةو بــروزهــ مبمنــوع غرائزي جــتهــي ســوأة الشــهوة فاضــحو مــذلّ وتلبيتــها  هتي ، 

 هـو نفسـه،   ،بـدو السـوأة  ظرف  هنا، اليت أزرت باحلال السامي الذي كانا فيه، ف      احلرام
إخراجهما مما كانـا فيـه، إن خـروج اإلنسـان مـن روحانيتـه هـو نفسـه بـدو سـوأة           ظرف  

ى  ، الكالم ليس عن الغرائز الطبيعية التلبيـة، بـل عـن الـ         هبيميته، وال برزخ بينهما    يت تُلبـ
 .باحلرام

، فبداهــة أن )الشـهوانية (حركــت السـوأة املخفيــة  ) النظـرة األوىل (فـإن كـان الــذوق   
 وتُبــديها ءاتســتُهيج الســو) وهــو األكــل منــها ( والتلــذّذالتســمر للنظــرة الثانيــة والثالثــة

ــا ("امليــل الغرائــزي ليطغــى  /احلاجــة/بأشــد حاالهتــا، فيحــرك الســوأة   ، "املــيال مطغاي
 " الفـاء "، ومن تأمل عدم وجـود  "ملْ جند له عزْما   "على صاحبه الذي    ) حسب الرتاث 

 بعــد األكــل  الفــاءالــيت أعقبــت الــذوق، يــتلمس بــدايات البــدو والظهــور، ووجــود  " بــدت"
حـني يـرى    لإلحكـام القرآنـي     يـرى اكتمـال هيجاهنـا، لـذلك، ينفغـر الفـم دهشـةً               " فبدت"

يمكن أن تفعله التصورات اجلنسية عن بعـد        وهو هناية ما     "أكال منها "ذكر  ي إذْسبحانه  
ه فغـوى    وعصـى آدم   " سبحانه انفـالت آدم وحـده       يعقّب من لعب بصاحبها،   كمـا    "  ربـ

  األعـراف، )ب( الزاويـة    " فلما ذاقـا  " حني قال    يذكر املعصية ال  لكنه  ،   طه )ج(الزاوية  
ــر  ــا  .بـــل يســـكت ويطـــوي األمـ ــو"إذا عرفنـ ــداء السـ ــيب ف"أةإبـ ــدينا ىقـ ــزع اللبـــاس " لـ  "نـ

 فما مها؟" اخلصف"و
 

 نزع اللباس -د
حسب اللسان العربي املبني، وقاعدة الالترادف، والنظـام القرآنـي، لـيس            " اللباس"

 واخلـوف واجلـوع     لبـاس ، والعذاب   لباس أيضاً ، والليل   ، فالثياب تُلبس فعال   "الثياب"هو  
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ــي تُلــبس، والت، لبــاس، والــزوج لبــاس  حســب مواردهــا  ، فكلُّهــا ألبســةلبــاسقــوى واحلُل
 حسـب مقـاييس اللغـة البـن         ،"لبـاس "هـي   ، وكـلّ مداخلـة وخمالطـة         اليت جـاءت   القرآنية
 القـرآن حبيـث ال      " الثيـاب "و" اللبـاس " املفـردتين    ، وقـد اسـتعمل سـبحانه كلـيت        فارس

ــك      ــرى، ويكفيـ ــع األخـ ــدمها موضـ ــع أحـ ــح وضـ ــتُمْ    (يصـ ــمْ وأَنْـ ــاس لَكُـ ــنَّ لِبـ هـ ــاس لِبـ
، واستخدم املفـردتين معـاً كقولـه        )١٠:النبأ)(وجعلْنا اللَّيْلَ لِباساً  (،  )١٨٧: البقرة)(لَهنَّ

   .)٣١:الكهف)(ويلْبسون ثِياباً خضْراً مِنْ سنْدسٍ وإِسْتَبْرقٍ(

ل  الـذوق واألكـ    -السوءات( ثالثيةل الرتابط اجلديل قد أحملنا سابقاً  حديثنا عن       
" نزع اللّبـاس  " مشهد   باس ونزعه، وبالتحقّق والتدبر     ، معنى خاطفاً للّ   ) نزع اللباس  –

ع  أن يرجـِ جعل من مهمته الشريرة الذي ،خاصةوفعلِه   الشيطان   بتحريض كاننرى أنّه   
 كـائنٍ هبيمـيٍّ كمـا كـان قبـل أن        سٍ وطنيٍ فقط بـال لبـاس الـروح،        الكائن اإلنساني إىل نفْ   

صــيــة  ر إنســاناً،ي ــاه  الزاوي ــنَّكُمْ   (مــن ســورة األعــراف   ) ب (رأين فْتِنال ي مــي آد ــا بنِ ي
ـــا          مـهرِيا لِيمـــه اســــا لِب مـنْهع نــــزِعـــةِ ي ـــويْكُمْ مِــــنْ الْجنـَّ أَبـ جـــر ـــا أَخـْ كَمـ ـــيْطَان الشـَّ

 الفتنة الـيت   فالفاعل  مجيع األشياء هو الشيطان، سواء     )٢٧: األعراف()سوْآتِهِما
الصــرف، أو اإلخــراج مــن اجلنــة، أو نــزع اللبــاس اإلنســاني واجللبــاب        اإلغــراء بهــي 

 .دعوته فكلُّها من فعل الشيطان ووسوته وإغرائه و،الرباني، أو إراءة السوءات

، فالشـيطان اسـتخدم كـلّ مـا       وممانعـة  ترينا أن األمـر حيتـاج قـوة       " نزع"وإن مفردة   
، ليزحزح آدم عن مقره وخيرج       وإقسام إصرار، وكذب، وتغرير وتأكيد   ميلك من حيلة، و   

الوســاوس هــذه ويــدفع وآدم ظــلّ يتــألّم ويتقلّــب ويصــارع ويغالــب ، )لباســه(مــن حصــنه 
 القـرآن ملْ يسـتعمل النـزع للثيـاب     أناألفكار مدة، فالنزع يعطي هذا املعنى، واحلقيقة        و
وضـع  "خلع الثياب مساها سبحانه  موضـعين  فمسألة ، )اليت هي غري اللباس قطعاً   (

فهــي جتــري علــى شــيء كــان مســتقراً ومتشــبثاً علــى وضــعه ، أمــا عمليــة النــزع "الثيــاب
 العادة جتعـل املنـزوع غريبـاً أي غـري قابـل             احلايل حبيث ال يعرف إالّ به كالطبيعي، و       

 . )١(للعودة لوضعه السابق

                                                 
، ٤٣األعــراف( " نــزع الغــلّ" القــرآن الكــريم علــى هــذا املعنــى، فـــ  " النــزع" وهبــذا نــرى تــوارد  - )١(

ــر ــا الصــراع      مينــع أصــحاب اجل ) ٤٧واحلج ــة مــن الرجــوع للوضــع الســابق الــذي كــانوا عليــه  دني ن
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ز بوضـوح إخبـار             إن الذي يدرك بديهيات أسرا    و ميـي يسـتطيع أن ،ر اللّسان العربـي
ــة     ــا مــن اجلن جــاء بعــد أن ظــلّ  ليتســلّال إىل خارجهــا،  اآليــة أن إخــراج الشــيطان ألبوين

ــبكــلّ إصــرار )  املســتمرباملضــارع(وينــزع وينــزع  "ينــزع" فهــو أمــر ن لباســهما الــواقي، مِ
ة واكتمـل خبروجهمـا        ومهـا   حصل بالتدريج    أعقبـه إراءة   ف منـها طوعيـاً،       داخـل اجلنـ

، فمــا هــو اللبــاس الــذي كــان آدم وحــواء يلبســانه ومهــا      )زائــهتيــيج الغر (ءاتالســو
 مــن اجلنــة، ليخرجــاهبمــا اإلغــراء اجلنــة، ونزعــه الشــيطان عنــهما شــيئاً فشــيئاً فــأدى 

زة يستطيع أن يكشف هلما سوءاهتما أي يريهمـا الغريـ         فقط  عنهما    ذاك اللّباس  هوبنزع
للّبـاس   وجود إما   حاالنمها  أي    مفعلة؟  وغري  مستكنةً والشهوة اليت كانت خمفية فيهما    

ه          فال سوءات مسيطرة، وإما السوءات     اللّباس قـد متّ نزعـ ال   املُذلّة املسيطرة فيعين أن ،
رمينع وال عقْلوح . 

 آيات األعراف نفسها قد أجابتإن: 

)سسْوا الشَّيْ  فَوما                   لَه قَـالَ مـا ووْآتِهِم ا مِـنْ سـ مـنْهع ورِيا و ا مـ مـلَه دِي طَان لِيبـْ
ــنْ       ــا مِــــ ــيْنِ أَوْ تَكُونَــــ ــا ملَكَــــ ــجرةِ إِالَّ أَنْ تَكُونَــــ ـــ ــذِهِ الشـَّ ـــ ــنْ هـ ـــ ــا عـ ـــ كُمـبــا ر ـــ اكُمـنَه

٢٠: األعراف()الْخَالِدِين(. 

) ةرورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجا بِغُرمالَّهافَدموْآتُها سمتْ لَهد٢٢: األعراف()ب.( 

) دالّمهــا(جــذهبما وفوسوســة الشــيطان، اقناعــه هلمــا جبــدوى وضــرورة اخلــروج،  
ة      م  تذوق طع لبالتدريج والتغرير هبما،     كـلّ ذلـك نتيجتـه كانـت     الشـهوة خـارج بـاب اجلنـ ،

                                                                                                                        
مـن أقــوام يعـين إذالهلــم بعـد العــز القــائم    ) ٢٦آل عمــران( " نــزع امللـك "فيجعلـهم إخوانــاً متقـابلني، و  

صيرت اإلنسان يؤوساً ) ٩هود( " نزع الرمحة"املشهورين به فيتعسر عليهم العز واجلاه السابقان، و
ه وملكـه وال تبيـد، و                           كفوراً ع   " نـزع النـاس   "لـى مـا حكتـه اآليـة بعـد أن ظنهـا ال تبـديل هلـا وأنّهـا حقـُّ

بريح العذاب جعلتهم أمواتاً كأعجاز خنلٍ خاوية وقد ظنوا وظن اجلميع عدم زواهلـم، وملّـا                ) ٢٠القمر(
، فقـد نُزعـت اليـد مـن     )٣٣:الشعراء(و)١٠٨:ألعرافا)(نَزع يده فَإِذَا هِي بيضَاء لِلناظِرِين  ) (ع(موسى  

؟ "نزعهـا "حالتها الطبيعية، ولكن هل يعسر على تلك اليد الرجوع حلالتها الطبيعية مـرة أخـرى، بعـد           
ــرِ ( بأنّهــا ســوف قبــل إرســاله) ع(أكّــد ملوســى نعــم يعســر، لــوال أن ا ســبحانه  غَي مِــن ضَــاءيب جتَخْــر

 والسوء عدم رجوع العضْو لطبيعتـه الصـاحل هلـا، وهكـذا        )٣٢:القصص( و )١٢:النمل( و )٢٢:طه)(سوء
 .  كلّ نزع كنزع الشعر يخرجه من طبيعته النامية وال يمكن إرجاعه مكانه
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ــة بعدئــذٍ إيقــاظ ر الســوءات ومتواليــة وظهــ  التعــويض فكمــا  .احلاجــات الكــثرية املذلّ
     كان لدينا أن ،ربز السوءات" هو الذي  "نزع اللّباس "الرياضيفكلّ تلك األمـور الـيت    ."سي

ساقها سبحانه  سورة األعراف، حني اختصرها سبحانه لبين آدم موعظـةً وحتـذيراً              
 :حيدث كالتايل" نزع الشيطان للباسنا عنا"، أي أن عملية "نزع اللباس"مساها 

، تـذوق    والسري وراء املغريات   ه، تصديقه، ترك أمر ا وهنيه، الغرور      قبول وسوست 
 .)وهو اإلعجاب والتشوق للمعصية ال االرتكاب (شجرة املعاصي

إن أحــداث قصــة آدم وبنيــه أعطتنــا مصــاديق للبــاس، ألنّهــا قصــة واحــدة، ونُــودي  
  .)١(عدم الوقوع  خطأ األبوينو  برتدي لباس التقوىاألبناء

التقـوى، هـو نفسـه حصـن ا، هـو نفسـه             االلتزام، هـو     هو نفسه    ؟ا هو اللباس  فم
هــو نفســه الربجمــة الروحيــة، هــو نفســه الثبــات  كنــف ا وحتــت أمــره والثقــة بــه،     

     احملافظـة علـى لبـاس      وأقلّ ما يسرت منه هـو       ،   سامٍ العيش  مستوى واعٍ روحيٍّ نوراني
ــة العاصــم، فــأي رجــلٍ اشــتهى    غــري     الزوجي غــري زوجــه، أو امــرأةٍ اشــتهت رجــال امــرأة

ة                تهما حينئذٍ، ومستوى اللباس األرقى مـن لبـاس الزوجيـزوجها، فقد خلعا لباس زوجي
ــرادع لصــاحبه العقــلهــو  ــا ، "التقــوىلبــاس  " ال ــأم ــة   ى لبــاس فأعل ــة الروحي ــو احلال ه

الـذي  ،  )٢٦:ألعـراف ا)(وْآتِكُمْوارِي سـ  ـي اًـلِباس(وءات  ـواري للس ـاملاس  ـهذا اللّب السامية،  
 بأنواعـه، وعـري     ن كـلّ صـوب، جـوع       مـِ  )السـوءات  (ت احلاجات املذلّة  ستيقظإذا انفقد ا  

                                                 
يصــرف الــذهن تلقائيــا إىل فعــل املعاشــرة احلــرام،    " اخلطيئــة" مــن اجلــدير بالــذكر أن تعــبري   - )١(

    ا تعـبري           وكأنّما صار اخلطأ واخلطيئة أو ل موضـوعاته هـو      " التقـوى "ل معارفه هـذا الفعـل، أمـفـأو
         ة جنـد عجبـاً أن عن معاشرات احلرام أو عالقات أو مناظر احلرام، بل أنّنا  اللغة العربيـ الكف

ة تقلـب األلـف عينـاً              " أير"تعين جامع بشهوة، و   " آر" اللهجات العربيـ ة، وكثري مِنآلة التناسل الذكري
اامعة واالشتعال واهلياج والشبق، ومن مجيع ذلـك صـار اهليـاج اجلنسـي        " أر"لفظة، والـ   هلذه ال 

ــذين يضــيفون      Eroticوالشــبق  ــق ال ــدى اإلغري ــة " ســني"، وصــار رمــز احلــب والشــهوة ل  هناي
، فانظر كيف صارت اخلطايا واآلثام هي اخلطيئة اجلنسـية الفاحشـة خصوصـاً         Erosاملفردات  

أخطــأ، ضــلّ، أثــم، زلّ، ومنــها صــيغت :  تعــينErrع ترحــل اللغــة غربــاً فصــارت  زمــنٍ الحــق مــ
Error اليوم، كانت تعين يوماً خطأ جنسي، زلل، وإثم جنسي" خطأ"، اليت مبعنى!! 
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، لذلك   وااللتزام بتعاليمه  ر، ذكْر ا  ، إنّه لباس الذكْ   بأصنافه، وظمأ وضحو بكلّ ألوانه    
ر نسـيان    بـذكْ   أي سـورة طـه، يبتـدئ املشـهد         )ج(دهش إن رأينا سبحانه  الزاوية       ال نن 

ــوْم      (آدم، وينتــهي بقولــه   ي هــر نَحْشــنْكاً و ــةً ضَ عِيشم ــه ــإِنَّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ع ضــر ــنْ أَعْ مو
ر نسياناً لآليات،  اآلية الـيت     ، ثم يسمي اإلعراض عن الذكْ     )١٢٤:طه)(الْقِيامةِ أَعْمى 

:  األوىل وحتذير اآلدمـيني ، ونالحظ بصراحة تامة  التعقيب على قصة املعصية    تليها
ن، عمـى البصـرية واحلـدس، ذهـاب نـور         ـورث عمـى الباطـ    ـر ا يـ   ـأن اإلعراض عـن ذكـْ     

  .أيضاً" اخلصف"ـ ، وسنرى بعد قليل ارتباط هذا العمى ب والتخبطالداخل

اني الـواقي    كان أساس املنفوخ  آدم    " الروح "إنوهـو روح اإلميـان      لـه   اللباس الرب ، 
  بضـرورة احلفـاظ عليـه    الـرب  ونسي عهد، ختلّى عنه آدم ونزعه،   واإلنسانية اميوالتس

الـدرع  /هـذا اللبـاس   ،   بـالزيف  اجلهالـة الغـرور و  ه وأصابه   فخسر وعي ،  ألنّه درعه الثمني  
، ألن  فصــار عرضــةً الفــرتاس الشــيطاننفســه اآليــات الــيت انســلخ منــها آدمهــو  الــواقي

    ادع           راهتـا  لكـلّ مث   بنزع هذه الروح نـزعة العقـل الـرمـن مثراهتـا قـو وااللتـزام بالعهـد      وإن 
 لدخول الشـيطان علـى جهـازه،         نفسياً وتعرى  ونور آدم   آدم ، فخبا بريق  الزوجي املقدس 

 وهبـذا  ). الـواقي الناريأو اجلدار بلغة الربجمة، احلاجز " Firewall"وول  -هي كالفاير (
، وارتباط مجيـع ذلـك بــ        "لباساً يواري السوءات  " و ،"جتوع" و ،"رىتعْ"نفهم معنى آخر لـ     

، مـن أن نقـع  بـراثن          ويقينـا العثـرات    الـذي حيفظنـا   " الـذكْر "أو  " اآليات اليت حترسنا  "
كـثري  ، وهـذا حـالُ   ، ونصري مادته حيرك خيوطنا ويتسلّى بنا دميةً لـه الشيطان يلعب بنا 

 .لشهوات واملغالبات أنّى كانت حتريكهم الغرائز واالناس مع األسف اليت خيوطُمن 

ــل  ــذي       إن ب ــا لفلســفة صــراعنا مــع الشــيطان، رجوعــاً للبحــث األول ال هــذا يقودن
الـرب  آدم، وكـان   " نـازع "، وقُلنـا إذّاك أن إبلـيس        )اخللـق األول   ( عـن خلـق آدم     قدمناه

الطينيـة،   بالصـورة  فقـط يأبى أن يرى  آدم أثراً من نفخة الروح، ويصر علـى أن يـراه            
 وال مــرة واحــدة أنّــه لــن يســجد ذكرأي جمــرد خملــوق مــادي ذي غرائــز هبائميــة، فلــم يــ

لبشـر مـن طـني، لبشـر مـن صلصـال،       لـن يسـجد     ذكَـر أنّـه  لبشر نُفخ فيه من الروح، بل     
  املخلوق البشري، ميزة الـروح الـيت        املُضاف ه للجانب السامي  فهذا استكباره، ورفضُ  

م مـن إبلـيس أن    ا، أعقبـه  األوىل ةزعـ ان امل ه، فهـذ   إنساناً وخليفةً رباً لـألرض     ناتُصير قسـ 
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 ، الــواعيدرع الــروح/كــلّ معــاني إنســانيته، أي ينــزع عنــه لبــاس   أو ذريتــهينــزع عــن آدم
 أن يـراه بعينيـه      إبلـيس  مهجـي كمـا أصـر         ليبقـى جمـرد بشـرٍ      جيعله يعـرض عـن الـذكْر،      

 برنــامج علــى - إن مســح لــه - علــى اإلنســان قــتحم، فيصــام األولاحلاقــدتين  االخت
اني     ه  يـ عريرده و جي و مشاعره والوعيه  ن أثـر الـروح    مـِ  ،مـن لباسـه الربـ/  و ،ذكْـر ا ل  ي فعـ

ــيْطَان (، احلالـــة الـــيت مساهـــا ســـبحانه  الكامنـــة فيـــهالبهائميـــة ــتَحْوذَ علَـــيْهِم الشـَّ اسـْ
 .)١٩:اادلة)(فَأَنْساهمْ ذِكْر اللَّهِ

إن ): (ع(لبدن اآلدمي قال اإلمام الصـادق       كاإلكليل حميطاً   وعن الروح كونه لباساً     
األرواح   ا    ).  وال تُواكله، وإنّما هي كُلَـلٌ للبـدن حميطـةٌ بـه             ال تُمازج البدن وقـد بينـ

ــاً )اخللـــق األول (حبـــث خلـــق آدم موالنـــا عليـ ع(ه البـــاقر والصـــادق يـــوحفيد) ع( بـــأن (
روح القُـدس، وروح اإلميـان، وروح القـوة، وروح الشـهوة،            : أن األرواح مخسـة   (أوضحوا  

ــاة  ــدرج (وروح احلي ــدن، أو امل ــون   ) أو الب ــه يــذهب النــاس وجييئ وواضــح أن . )الــذي ب
ــة األخــرية  ــاة البــدن    ،الثالث ــان    القــوة والشــهوة وحي ــة البشــرية، واالثنت هــي عمــاد احلال

اني         ألنبيـاء واملـؤمنني،     كا سان السامي  لإلن خاصةاألوليان   وح الربـوح الـيت هـي الـرفـالر 
الــيت نُفِخَــت  هــي  ،)روح اإلميــان(واألدنــى ) روح القــدس(ها األعلــى يمســتوجمــوع مب

ة ويعصـي                    خرجـه مـن اجلنـنزعها إبلـيس عنـه لي ه آدم، وهي اليت فقدها آدم بعد أن ربـ  ،
 . ثم عادت له روح اإلميان فقط فتاب

     ا حفيد اإلمام عليكـلّ   - طاويـاً املراتـب    -فاختصر  ) ع(اآلخر وهو الكاظم    ) ع(أم 
  يكـون آدم كـان          . )١(، وروح العقـل   )النفس(روح احليوان   : نتلك إىل روحي إذن آدم قبـلَ أن

فيه روح احليوان أي النفس احلية، أما الروح الـيت مِـن أمـر ا، روح العقـل، فبـها مثُـلَ                      
  وظّف جوارحه وخيرتع ويسمو       الكائنفكّر ويإنساناً جييل أذهانه وي       ن ذلـك علـيكما بي ،

 .، وشرحناها  حبث اخللق األول اخلطبة األوىل من هنج البالغة  خلق آدم) ع(
 

                                                 
، ١١٢٩، ص ٢، ج١، طميــزان احلكمــةحممــد الريشــهري، :  الروايــات  هــذه الفقــرة نُقِلــت مــن - )١(

١١٣٠. 
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  اجلنةاخلصف من ورق -هـ
ــة  - ــوْآتُهم     ( األعــراف)ب( الزاوي ــا س متْ لَهــد ب ةرــج ــا الشَّ ــا ذَاقَ ــافَلَمَّ  ا وطَفِقَ

  .)٢٢:األعراف(). .. ونَاداهما ربهما أَلَمْ أَنْهكُما  يخْصِفَانِ علَيْهِما مِنْ ورقِ الْجنَّةِ

ــة  - ــا      ( طــه)ج(و الزاوي ــوْآتُهما وطَفِقَ ــا س متْ لَهــد ــا فَب ــأَكَال مِنْه ــفَانِ  فَ يخْصِ
 .)١٢١: طه()ى آدم ربَّه فَغَوىوعص علَيْهِما مِنْ ورقِ الْجنَّةِ

 :، وال نعتجله اعتجاالًعلينا أن نتأنّى  كتاب ا العجيب هذا

  طفـت بـالواو       "وطفِقا خيصفان "مجلة  إنن  ، قد عالسـو       السـياقي ءات، بعـد بـدو 
ا حصـل    ) فضيحة الغرائز  غلبة( قد سـكت عمـ ا وقفـز إىل هـذا املشـهد   ، ما يعين أن  ،

ــا ؛تيجــة النمشــهد ــا هــو هــذا الطفــوق واخلصــف   ،"طفقــا خيصــفان " أنّهم ــذي  فم ، ال
 ؟ األعــراف)ب(كمــا  الزاويــة  " أهنكمــا عــن تلكمــا الشــجرةأملْ"نادامهــا ربهمــا بعــده 

ــة    ــر ســبحانه مجل ــه فغــوى "وملــاذا أخ ــف"، بعــد عبــارة  "وعصــى آدم رب كمــا  ،"اخلص 
 ؟ طه)ج(الزاوية 

 مـع أنّـه لـيس معطوفـاً     "السـوأة " ببـدو   أوىلمـرة " اخلصـف "لقد ربـط املفسـرون      
ــواو  الســياقين   ــل ب ــدو ال" أن اوتوهمــ، فحــني بفــاء ب   هــو انكشــاف العــورة "ســوأةب

جعال آدم وحواء، متاشيًا مع الـنص  الندم، اإلحساس باخلزي وأنّه  وأ هلما   اجلسمية
زقـان بعضـه إىل     ورق الـتني يل    ("ن أوراق األشـجار    خييطان هلما مالبس مِ    التوراتي،

بل احلـق   ،    النتيجة  األول قاد للخطأ الثاني    ظنهم     املفسرين  فخطأ !))١("بعض
، بــل منســوخٌ  وألفاظــه ملْ يكــن مثــرة حتكــيم كتــاب ا- ســبباً ونتيجــة -أن فهمهــم 

ــة  مــن نســخاً ــالنص  رواي ــوراة الــيت تقــول ب ــتْ : (الت ــا  أفَانْفَتَح لِمعــا و مهنــأعْي ما نَّه
، وملْ يفهم الكهنة    )٧: ٣التكوين  )(زِرآنْفُسِهِما م أل تِنيٍ وصنعا    وْراقَأفَخَاطَا  . عرْيانَانِ

وملْ يتصـوروا   على فرض أنّهم مسعوه من األسـاطري العربيـة،          " عريانان"ماذا يعين   إذّاك  
ي اجلسديكما  بعباراهتم فصاغوها،أكثر من العر وا على أحسن تقديرظن . 

                                                 
 . ، سورة األعرافتفسري ابن كثري: ، راجع)ره(ية منسوبة البن عباس  هذا من كالم روا- )١(
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  والشـهوات هـو هيجـان الغريـزة    "  السـوأة  بـدو "أن  باملنطق اللغوي والعقلـي     وقد بينا   
هما تــ دفعيت الــ اهليــاجحالــة ي، وهــالـيت تُلــح بالتلبيــة ولــو بطريــقٍ خمــزٍ مســيءٍ لصــاحبه 

آدم أن  بــحـني عصـفت   مبسـتوى عنيــفٍ  وأ ،مبســتوى أقـلّ كحـواء  سـواء  ، لظلـم أنفسـهما  
دم  عولرجـ لطريـق   ال    حمطّـةٍ آخر  ظهور السوأة ليس    فاً أن   أثبتنا آن ،   جهاراً يعصي والنـ  

 . طريق االحندارفاحتةَ كانعلى العكس ، بل كما تصوروا

وا أن       "نـزع اللبـاس   "بــ    حماولـةٍ ثانيـة،      " اخلصف"وربط آخرون    نـزع  (، وحـني ظنـ
وا بــأن    )اللبـاس  ي مـن الثيــاب، ظنـاب مــن هـو خياطــة ثيـ  بالتّــايل  )اخلصـف (، هـو التعــر

 بـدالً مـن     اهـا نزع الـيت     لـبس ثياهبمـا    ءا آدم وحـو    وال ندري ملـاذا ملْ يعـاوِد       !أوراق الشجر 
ادِم  لظـرف املهـولُ    وهـل ا   ؟االنشغال باخلياطة والتطريـز ومهـا عـراة        يسـمح    إذّاك  والصـ 

 !؟ من ورق األشجاربنسج ثيابٍ

 عوراهتمـا، يـرى      أنّهما انكشفت هلما   إذن فالرأيان متناقضان، ففي حني يرى األول      
.  على اخلصف أنّه نسـج للثيـاب       ت الفئتان الثاني أنّهما نزعا ثياهبما بأنفسهما، ثم اتّفق      
ة  ات قدمواألمر كلّه خيالٌ  خيال، ألنّه مركّب على م      يـة  ومهيـبعيـدة عـن السـياق    وظن

 .القرآني ونظامه

 األوىل، ملْ يـتم فيهـا       لقد رأينا الزوايا القرآنية الثالث اليت صورت مشهد املعصـية         
ة        "اخلصـف "وبـني   " نـزع اللّبـاس   "الربط أبداً بـني      موقـع عمليـ أن ـ " اخلصـف "، أياًتراتبي 

قيـام االثـنني    ب،   ومها خارج اجلنة   )سيئة هلما هيجان الغريزة املُ  (ظهور السوأة    بعد   يأتي
 الـرب  نـداء ومعـه  ،  "اخلصـف "جـاء    ثـم    ، وحـده  املعصـية ب آدم   ختصاصا و يهماظلم نفس ب

 .والتأنيبهلما الغاضب بالتلويم 

أن ، أي "اءة الســوءاتإر"ـ بــارتــبط قــد  فكمــا بينــا فيمــا ســبق " اللبــاسنــزع"أمــا 
ــة "نــزع اللّبــاس" ــة و عملي اء وتســلّلهما  بــدأت مــن اجلناختُتمــت مــع اخنــداع آدم وحــو

ــة   ـــ     (خلـــارج اجلنـ منْهع نـــزِعــةِ ي ــويْكُمْ مِـــنْ الْجنـَّ أَبـ جــر ــا  أَخـْ مـهرِيا لِيمــه اسـا لِب
 ).سوْآتِهِما
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 فما هو اخلصف من ورق اجلنة؟

أي يتتبعـوهنم، ويطـابقون     )  خيصفون أقدام القوم بأقدامهم    هؤالء(إن العرب تقول    
ــة ينبغــي علينــا أن نعــيش ذلــك املشــهد     جــل أن، وأل)١(آثــارهم  نُجيــب علــى الســؤال بدقّ

، أو نعـاجل األحـداث معاجلـات        فـراغ ، ال أن ننظّـر        حسب كلّ املقـدمات الـيت قـدمناها       
 .جزئية مشوهة تناقض املشهد الشامل

  : حسب ما قدمناه من معطياتنعيد املشهد

ة معهمـا            اء ينخـدعان بوسوسـة إبلـيس التخاطريـآدم وحو)      فسـيعلـى املسـتوى الن( 
ــة  س عليهمـــا عمليـــة( )دالّمهـــا بغـــرور(أي مـــار كمـــا مـــن اجلنـخرجنفـــنت أبـــويكم( )ي( ،

ــا         غريفي ــوم عــن الســمو واملنعــة الــيت مهــا فيه ــاً بعــد ي ــالتخلّي شــيئاً فشــيئاً ويوم همــا ب
ـة لــيطال علــى خارجهــا     اليشــوقهما  وعــود  ويــزرع فيهمــا الفضــول و  خلــروج مــن اجلنـ

، الـذي بـه كانـا       )٢( اجللباب النوراني احلصـني    "نزع هذا اللباس  "، حتّى أن اكتمل     األماني
ـة، فـ            ن أبعا يروالطبيعي ة، وميتازان حبواسٍ فوق احلـواسخرجـا  اغرتّا و داً فوق عالَم املاد

، قـدح   لشـجرة البشـرية   تلـك ا   ل  منظر اجلنس اهلمجي املتعـري     )ذاقا(من اجلنة، وهناك    
  أي مشـهدٍ جنسـي      يقدح  إىل اليوم  كما ال يزال    املُستعرة  آدم وحواء أحاسيس الشهوة    

الرباني ، لذلك جاء الشرع     من اشتهاء تلك املشاهد والرغبات    ) أكالف (  كلّ آدمي   أثَره
ــم والتحــامي عــن هــذه املــواطن وبالســرت و ب أمريــ ج احليــاء والعفــاف والتحشعــدم التــرب

 الــيت تطلــب وبــدت هلمــا ســوءاهتما وحاجاهتمــا الدونيــةغــض البصــر، وحفــظ الفــروج و
نــور البــاطن وأظلــم عــالَم الــروح وعــالَم ، ففقــدا إذّاك  مــن ممنوعــاتاإلشــباع مبــا تــوفّر

                                                 
ومنـه  . كلّ مـا طـورِق بعضُـه علـى بعـض فقـد خصِـف       ": خصف"،  حميط احمليط  قال صاحب    - )١(

 .جاء خصف النعل، حيث يطابق عليه الرقَع
كـان  (:  قـال ،"وهـب بـن منبـه    "يقبل مما اجتهد فيه األوائل، فهو كالم" للباس" إن كان من تفسري  - )٢(

 فلما أكال من الشجرة ،فروجهما ال يرى هذا عورة هذه وال هذه عورة هذا         لباس آدم وحواء نوراً على    
ة صـحيحة، لكـن             )سـورة األعـراف   /تفسري ابـن كـثري    ) (سوآهتما بدت هلما  فاللّبـاس نـور، هـذه اجلزئيـ ،

ت بـاألبيض،          ليس على العورة فقط، ولذا جنـد الـدعوة باسـتحباب لـبس الث              يـاب البـيض، وتكفـني امليـ
 .حماكاة للباس النور الطاهر الطيب
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ة العليـا،       ،   للذي اعتاد أن ينظـر بعـني الـروح         اجلنة الباطنيـ كـان      وخبـت احلـواس بعـد أن 
 املادة فتوقّـدت احلـواس   عالَم املقابل وأشرق   إىل غروب،آلَ مشرِقاً  املنري ذلك العالَم 

، عنـدها تسـمرت حـواء       ملستوى البشـري  ، فاحندرا إىل ا   للذي ينظر بعني احلدقة   املادية  
ه     ( اجلـاهر   لينتهك األمر بعصـيانه     أكثر توغّل آدم باخلصوص  مكاهنا و  ، )وعصـى آدم ربـَّ
 الغرائز، ملْ يستطيعا الرجوع إىل ما       اتأن مخدت أوار  ا  ملّ، و تلك اهلمج أنثى من   ويعاشر  

ــ ضــال طريــق العــودةألنّهمــا فقــدا النــوروكانــا عليــه،  نفهــم ، ة إىل اجلن هنــا نســتطيع أن
تْ  ( التوراة حني كتبوا عن آدم وحواء  ذلك املشهد           فهمه كهنةُ ي ملْاألمر الذي    فَانْفَتَحـ

 اجلنة،  ن لباس النور، وكسوةِ   ع يي بدن، بل عر   ال عر ،  )نَّهما عرْيانَانِ أوعلِما  عْينهما  أ
 ــدم، وكــان هــذا  مشــهد  إليهــا،ن الطريــقالــذي بــه يــرو نــا ظلمْ" لــذلك قــاال إذّاك  الن

 مـة أي جلبنـا الظلمـة علـى أنفسـنا بتعريتـها مـن لبـاس الـروح                  لْـم مِـن الظلْ    والظُ" أنفسنا
  والـذي أدى إىل املعصـية       انفتاح أعينـهما علـى هـذا العـالَم بالتشـوق           أما،  وخمالفة األمر 

 ."أعمى"جواء ، بأن يحشر املرء  تلك األ عن عالَم النور األعنيهو انغالقف

ر، للـذي  فكانت الوسـيلة الوحيـدة ملـن فقـد نـوره، ملـن نسـي اآليـات، ملـن تـرك الـذكْ                  
ا سـابقاً  تـذييل هـذه املعـاني علـى          "أعمـى "  الكابوسـي  حشر  ذلك املشهد    نـكمـا بي ،

،  ومطابقتـه  ، هي تقصي األثر    هلما ، كانت الوسيلة الوحيدة     سورة طه   املعصية األوىل 
ة   ف عل باخلصمنـهما           يهما من ورق اجلن أي وكانت األجواء مظلمة عليهما حبيث ملْ ير ،

   ر سبحانه  " أعمى"اآلخر، أيو ،كما عب "     ون رْجِعـال ياً وضِيوا ما اسْتَطَاعفـالطريق  ،"فَم 
           ع أوراق أشـجارها م ة هـو بتتبـ ـ الوحيد إىل اجلنـسـاً      سقاً وحتسوتعويضـاً   كاً ومشّـاً وتـذو 

ــور امل ــو للحظــة     فقــودللن ــذي مــا جــرب أن يكــون أعمــى ول ــةٌ مضــنيةٌ لل ومفــردة ، عملي ،
 أن )مــع عـدم اعتقادنــا لــذلك  (تفـرتض للوهلــة األوىل  "خيصــفان عليهمــا"  "عليهمـا "

 روحيـاً   "بعيـدين "، وألنّهما صارا    ومها  أسفل منها   متدلّية  أشجار اجلنة تطلّ عليهما     
 .، إذْ املناداة للبعيد ذلك الظرف بالتقريع" ا ربهمانادامه"عن الرب، وخارج اجلنة، 

، فقط يستفيد من جتاربه  عـالَم احملسـوس       " اخلصف"لقد بدأ العقل  حلظة      
الــذي هــو حفــظ (ومــن املؤســف أن غريــزة الشــهوة ابتــدأت تعمــل قبــل أن يعمــل العقــل   

ور       واملعصـية  ، فحني متّت اخلطيئة   )التجارب وح و  (، وانفقـد النـالـدالّ  ) قـوى البـاطن   الـر
على الطريق إىل اجلنة، صـار ال منـاص مـن االعتمـاد علـى أدوات االسـتدالل والقيـاس                    
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 لـذلك   ، مجـيعهم،  قوى العقل، وهذا هو اآلليـة الـيت يعمـل هبـا النـاس حاليـاً               مناشط  من  
، ولــذلك  تبعــاً للمعطيــات أو للمقــدمات أو ألدوات القيــاس أو لتــدخل األهــواء يخطئــون

ي                    املُفس الـوحي أو نُحـ صـاحب املعصـوم اً حـني غـابخطئ وخيلـط جـدالداللـة ن  عـ ر ي: 
، وألن الــروح تــدلّ اجلنــة )٤٠:النــور)(ومــنْ لَــمْ يجْعــلِ اللَّــه لَــه نُــوراً فَمــا َلــه مِــنْ نُــورٍ(

ة مفقـودة  ل ال حاجةٍ وحدها ب  ا الـذي      دليل، صارت اجلنـ وح  احلقيقـة، أمـلفقـدان الـر 
ة كموقـعٍ        الروح فليس حباجة إىل دليلٍ    ميلك   موجـود حاليـاً      يدلّه إىل اجلنـ  ، وال  جغـرا

، ولكــن مــن ذاك الــذي ميلــك الــروح ليدلّــه علــى األعمــال اخليــرة الــيت هتــدي إىل اجلنــة
 أيــن اإلنســان الــذي مــا زال حيمــل هــذه األمانــة وملْ يفــرط فيهــا بظلــمٍ أو   !ويســتعملها؟

 !جبهل؟

عتقد أن البشر حالياً ْمل يفعلوا الروح، بل فعلـوا العقـل فقـط، وهـو                 أن ي  حيق للمرء 
أدنى جهاز مرشد لديهم، لذلك غاب عنهم اإلميان بعوامل ما وراء املادة، وملْ يستطيعوا         

وصـــاروا  صـــراعٍ مـــع النظـــام الكـــوني  ، تفســـري ظـــواهر كـــثرية تســـمو علـــى عقـــوهلم 
ا شـيئاً مـن رشـحات الـروح لوصـلوا إىل كـثريٍ مـن احلقـائق                  ولـو فعلـو   والطبيعي الرباني،   

ة مـن جهـة، وبـدون      بدون   ة      جتـاوزات أخالقيـ ة واألدلّـة العقليـهـذه اجلهـود االستكشـافي
جـراء   تكون عائقاً    -إن ملْ يكن غالباً   -، اليت أحياناً     والفروض الكثرية  والقوانني املنطقية 

 .غرور صاحبها أو قصور عقله

 كانــا   حــني وأعناقهمــا وأكتافهمــاه آدم وحــواءوجــبشــرةِ  أحاســيس فمــاذا كانــت
ة الطيبـة الرائحـة الناعمـة امللمـس كـاحلرير               داعبهما ورقُ ي اجلنة منعمين؟  شـجر اجلنـ 

شـالٍ  دغـدغاتِ    مثـلَ كانـت    ؟على ما بـين سـبحانه  آيـات كـثرية          ،  واإلستربق والسندس 
 هــذه ،ذرع واألتــاف وينزلــق علــى األكقبــل األعنــاق يلفــح اخلــد وي يعبــق بــالعطريٍّحريــر

 طوال فرتة وجودمها    ذاكرته  خزهنا العقلُ قد  املُدغدغة حلظات السعادة    األحاسيس  
ة املرفّهـة  ، لكنهما ملْ يكونا حيتاجاهنا طاملا كانا  تلك األجـواء املُنعم  اجلنة  املخمليـ  

ظُلْمـة،  ب يصـدمان ألول مـرة  إذْ ،  وقسـت ت الـدنيا ، أما اآلن وقـد أظلمـ     اليت ال نقيض هلا   
 إذْ منطقيـاً مهـا يريـدان    ، فماذا ميلكان من أداةٍ للرجـوع؟ وصاروا عمياناً عراة من النور   

  ؟الرجوع إىل وكْرمها اآلمن الرغد
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  مشعتــهما الضــئيلة الوحيــدة غــري الرجــوع إىل العقــل، ميلكــان مــن جهــازٍ مرشــدال
ن الرجــوع إىل خمــزون العقــل مِــ،  لتــدبري عــالَم املــادةمــن الــروح)١("البقيــة" هــوف ،املتبقّيــة
هــي أول توظيـف للعقــل العملــي   " اخلصـف "ه الســابقة، لـذلك قُلنــا أن مســألة  تـ جترب

 )املخـزون  (املعلـوم علـى     وقياسه  اخلارج وهي مطابقة دون هدى الروح،    من  عالَم الدنيا   
 .الداخلب

ــاب ــة فب مــا اجلنرب ــف ــه حيت ــورق  بعــض مــن  ب ــي  ذلــك ال ــزاملخمل املفــروشاملتمي ، 
عنقـه   ويطابق ملمسـها علـى وجهـه و        قات ويشمها ر فاألعمى يقوم بالتقاط الو    ،اخارجه

ز األعمـى        السـابق، وهكـذا،    هـا مـع إحساسـه     تطابقبدنه ليقارن نسبة    وذراعه و  ميـكمـا ي 
 دخل اإلحساس فهذا دليـل أن املـ       عطي نفس ي  فإذا كثر وجود ورقٍ    بني األنواط بامللمس،  

خيصـــفان  "" عليهمـــا " لــــأصـــح، وهـــذا معنـــى  وشـــيك) الفردوســـيمصـــدر الـــورق(
ر لألشـجار أصـال،   ن ذكـْ  حيث ال داعي الفرتاض تدلّي األشجار عليهما، وال مِ    ،"عليهما

      سـان   علـى األرض  ، حيبوان   "ضاع  التُرب خامتُه   "بل حاهلما حال شحيحٍ أعمىيتحس 
 علـى أجـزاء جسـمهما ليسـتدعيا شـعورمها           ، ملْمسـاً  "عليهما "املتناثِر وميسحانه رق  الو

  .  )٢( ويستدالّ به على قرب اجلنة، وربما لتعويضه أيضاً،السابق

                                                 
ا            (- )١( نـيأَنْج ن مِمـ ا قَلِـيال فَلَوال كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهون عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلـَّ

مه١١٦:هود)(مِن(. 
)٢( -ــا، وال يــرى   وقــد نفــرتض أنــن كــان خارجاخل يــرى خاللَــه مالــد حبيــث أن ــة لــه ميــزةبــاب اجلن 

اخلــارج مــا بالــداخل، كــبعض املرايــا هــذه األيــام، أي هــو بــاب يســمح باتّجــاهٍ واحــدٍ للنظــر، بــل البــاب   
رى مـن الـداخل فقـط، كاملخـ                     ) كفتحة ومنفذ ( ة أنّه بـاب، بـل يـرى من اخلارج باملره حبيث ال يابئ ممو

          ة أو جــرف ة ناريـمــا جـدار خميـف أو هــوة، فهـو مــن اخلـارِج يبـدو ظاهريــاً كجـدار مصـمت وربيالسـر
بــاب باطِنــه فِيــهِ (يهــوي بــاملرء خــارج اجلبــل، جتعــل املــرء يتجنبــه ال حمالــة طبقــاً لقــانون بــاب اجلنــة  

    ذَابلِهِ الْعقِب مِن هظَاهِرةُ ومحسـته فتأكّـدت أنّـه           ، تص )١٣:احلديد)(الروراً يشتعل وحتسلو رأيت تن رو
ال يمكـن،  ! تنور يلتهب، هل يمكن لك أن تظن أنّك باقتحامك التنور ربما تلج باب اجلنة باب الرمحة؟       

أو وأنت  مغارة  جبل شاهق حملت فتحةً ال تطـلّ إالّ علـى الفضـاء خـارج اجلبـل للـرتدي  مكـانٍ            
طبعـاً ال، فـالتنور   !  هذه الفتحة وأنت تعلم أنّك سـتحلّق  اهلـواء لتـهوي وتتفتّـت؟      سحيق، فهل خترتق  

طبعاً ال . للجمل، مظهر ال يخدع به إالّ العقل ال صاحب الروح" سم اخلياط "أو تلك الفتحة، اليت هي      
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ــة     ــاب اجلن ــى ب ــيال  وحيــث أن حــواء كانــت تقــف عل ــه قل ــار أو أســفل من ــا ، بأمت  وم
 وحيث أن آدم توغّل بعيـداً       ن بعد،  مِ تشهي النظر االغرتار باخلروج و  خطيئة  مارست إالّ   
إىل املوقـع   توغّـل واحنـدر       حيث ملْ يكن  باله أنّه سريجع ليتّخـذ عالمـات،           عن اجلنة، 

 "هـو "دلّـه   إبلـيس قـد      الفـخ الـذي       اجلنة املتناثر، إىل املوقـعِ     قُورشحيح  وفيه   بعيدالذي  
عصـي ويشـقى    يعـرى و  وي باخلصـوص    "هـو "جـوع    سورة طـه لي    كما  عليه،  باخلصوص  

ــو" ــده "هـ ــوى وحـ ــم يغـ ــرد  ثـ ــمائر املفـ ــرى أالّ  (:، الحـــظ ضـ ــا وال تَعـْ فِيهـ ــوع ــال  .. تَجـ فَـ
قَى  يخْرِجنَّكُما مِنْ الْجنَّةِ     ك       .. فَتَشـْ لْ أَدلـُّ هـ ما آد ى       .. يـفَغَـو ه ى آدم ربـَّ صـعألجـلِ ،  )و 

عِ  فقد استطاعت حواء بقليل مـن اجلهـد          .. هذا وهذا    ة   ومطابقـة أثـ    والتتبـ ر ورق اجلنـ
، فبعد املعصـية ملْ يلتـقِ آدم       إىل حملّة أمنها   الرجوع ، استطاعت ) عليها اخلصف(عليها  

  .  تلك الظُّلمةحبواء، بل ضيع كلّ منهما اآلخر

 مسـرية  ذ تلـك اللّحظـة    منـ فقد بدأت   ،   هناك  املتنكِّب واملنكوب  مآدأما آدم املفجوع،    
ة   حلظـة اغـرتاره خب   بـل بـدأت منـذ        اصة بـه وحـده    اخل" فتشقى" ليجـوع  روجـه مـن اجلنـ 

 وغـوى عـن طريـق اجلنـة،          فأظلمـت دنيـاه    ،، لكنه ما شـعر هبـا إالّ اآلن        ن لباسه ويعرى مِ 
 .غوى عن أمر ربه بغواية إبليس، فغوى عن الرجوع

صـف  ر معصية آدم بعـد مجلـة اخل      أخر سبحانه ذكْ  اآلن فقط نُدرك، ونُجيب، ملاذا      
وْآتُهما وطَفِقَـا          (من طه   ) ج( الزاوية    ا سـ مـتْ لَهد ا فَبـ ا     فَأَكَال مِنْهـ لَيْهِمـخْصِـفَانِ عي

  جـرت قبـل اخلصـف    منطقيـاً  مـع أن املعصـية     )وعصى آدم ربَّه فَغَـوى    ،  مِنْ ورقِ الْجنَّةِ  
  ؟وباتّفاق مجيع املفسرين أيضاً

 بعــد اخلصــف، وملْ ينفــع اخلصــف مــن إزالــة آثــار  مــا زالــت تعمــل" غــوى"ذلــك أن 
ــم يســتفد،    ، "غــوى"و " عصــى" ــا آدم فل ــف أم اء اســتفادت مــن اخلصرفحــوموقــعفــأُخ  
ملْ ) وهـو آدم  (بعـد اخلصـف ليقـول سـبحانه أن الـذي عصـى منـهما                " املعصية والغواية "

 الـذين   ،رون جملـةً  وهـذا يخـالِف مـا يقولـه املفسـ         ينتفع خبصفه ولن يستدلّ ألنّه غـوى،        

                                                                                                                        
أي طريقـة   مينع هذا التصور من وجود تضاريس طبيعية تسمح باخلروج من اجلنة وتُعسر الدخول بـ              

 .إالّ للذي ميلك بصرية الروح فيؤذن له
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ف "ف معنى اخلصف    اراحنجعلوا نتيجة اخلصف آلدم وحواء سواء، طبعاً بعد          خْصـلي "
  . حذو النعل بالنعل اليهود مع فهم توراة-أي يطابق-تفسريهم 

ة اخلصـف ف        الوحيـد الـذي      )أي آدم  (فهو ضـلّ طريـق عودتـه إىل دار        ملْ ينتفـع بآليـ
 حيـث  ، اليت ما جرت إالّ البتعاده عن اجلنة بعيـداً      معصيته أمنه وجنته، وسبب ذلك هو    

ــفــه، فكــان ال ينفــع خصرمجعــن  فغــوىتــه الغريــزةغوأد، وأُبعــ، ابتعــد فتــه عقوب عــني 
ــة ــى عليـــه درب الرجـــوع، وســـنرى  أســـطورة   اجلنـ ــا والنســـر"، وعصـــى فتعصـ " إيتانـ

ــات بالتمــام  ــة، انطبــاق هــذه احليثي ــا ي (:البابلي ــنْ من نتــهك حــدود م"فليفقــدْ "الــرب ،
     طلـق  الطريق وال يعدْ يعرف الدرب، ولتبعدْه اجلبال عن منافـذها، والسـهم الـذي ي

يفقـد الطريـق إىل     "الحـظ    )احملرم، وجيعله أسرياً  " الرب"رعْه فخ    عليه، وليصْ  فلريتدَّ
أسـرياً   األبد، وتُبعده اجلبال عن منافذها، ألنه صرِع بوقوعه  فـخ احلـرام، فصـار             

 ."األرض

الكـثري   التنـاقض  كابدنسـ   الرتتيب الذي رتّبه القرآن نفسـه، وإنّه بغري هذا الرتتيب، 
أن أكثر التفاسري تذَر    ففوق  ، وتناقضاً مع ما يقوله القرآن،       يتم تقدميه لنا   أجزاء ما    

ــا يــز  املســلم القــارئ  مكــن، ولعــلّ وعســى، ممحتمــل ويبــني قيــل وقيــل، وي ري  مبلــبال
ــذي     ــرآن الـ ــة القـ ــائهم بالغـ ــة بادعـ ــااحلقيقـ ــديهم نفتحـ ــه لـ ــلّ ت عبارتـ ــ" لكـ تاللّعـال" 

 بعــد هــذه، فــوق هــذا فهــو يــرتك الــذهن يكابــد فــك التناقضــات بنفســه     " اليمكنــات"و
 إذا كان االثنـان  فقط" وعصى آدم " قيل   ملاذا: ، من مثل  إعطائه مقدمات سقيمة أساساً   

 )أشـجار (خيصـف عليـه مـن ورق        يسـتطيع أن    م من اجلنة ثم     كيف يطرد آد  ؟ و ارتكباها
فال ندري  فتلك طامة أعظم،    أما إذا كانت اجلنة  السماء، وأخرج آدم منها،          ! اجلنة؟

 إىل العشرات من األسئلة !كيف مارس عملية اخلصف من ورق اجلنة وأين كان معلّقاً؟         
ت ويقــدرون العبــارات واجلمــل بينــها، الــيت جعلتــهم يقــدمون ويــؤخرون  ترتيــب اآليــا

    ــة جتــرى علــى كتــاب ا ــات جراحيويتغاضــون عــن بعضــها، إىل مــا هنالــك مــن عملي
ــة وافـــق الصـــورة الـــيت  أذهـــاهنم، والـــيت معظمهـــا صـــور توراتيـســـطّحةليانظـــر ( . م

 )٩: الصورة
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وال بعدها، وقرار اإلهباط رسم آخر يخالف ما قلناه أن حواء مل تلتق بآدم ال أوان املعصية 
 )٩: الصورة(حينها جاء آلدم وحده 

 

 عـن فقـدان نـور     سٍ اليت جاءت كتعويضٍ خبْ    ،هذه" اخلصف"ة  حاوللقد دلّنا آدم مب   
وح، أناإلنســان الــري يظــلّ املــادومدركاتــهى حــدوده غارقــاً  حمــيط اجلســد ال يتعــد  
 الـيت هـي جنتـه        واحلقيقـة  حلـق  بعضها فـوق بعـض عـن ا         مرتاكمةٍ  و حجبٍ  وإمكاناته،
كـل  ألنّها تتبع الفطرة والصـفاء، ف     د   بدين حمد  قةًليست متعلّ هذه  الروحانية  و،  املنشودة
  يعـج -كمـا املسـلمني  -  والشـرق ،فيهـا بتعاليمهـا    تتشـارك     أتت هبـا ونـادت، وهـي       األديان
 .غريها وأ اهلند والصني سواء احلكماء ومني الروحانيني باملعلّ

أن ، إالّ  أبــداًقــد آب واســتقامآدم قــدس اُ روحــه وأجــزلَ عطايــاه أبونــا ان إذا كــو
خيصــف مــرة  عــن املنــهج الصــحيح راح هنتيجــة ختليــ بعــد دهــر،  مــن بــين آدماإلنســان

معرفـة الطبيعـة   ( مـا يقـع عليـه بصـره ومـا تطالـه يـداه        تلمسِبـ يبحث أخرى متخبطاً، و 
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تلــك النقطــة، لطــول لبثــه فيهــا واستعاضــته هبــا، ت  وكانــ، وملمــوس منظــورٍمــن) واملــادة
، ومعرفــة العــالَم مبعرفــة ذاتــه  عــن هنــج ذاتــه احلقيقــياحنرافــهبدايــة  التحــول ونقطــةَ

د عــن الــدرب املســتقيم الــذي كــاد  وبالتــايل شــرومكوناتــه ألن العــالَم األكــرب منطــوٍ فيــه،
      لعاجلـة  ألعمـى وراء الرغبـات ا     لـوال انقيـاده ا     ،جـد مـن ألجلـه     يوصله إىل اهلـدف الـذي و

 الـيت مل تكـن إال لتسـجن روحـه وتقيـد انطالقتـها                والـتفكري املـادي    والشهوات اجلسـدية  
 . إىل كنف اخلالقاإلنسانوصل ي الذي الربانيط املخطّأحضان حنو 

 

  زلّة حواء، ما هي؟-اًتاسع
؟ مـا    حـواء  )ال معصية (ة  ـخطيئ ما هي     :صار مبقدورنا أن نكتشف   هذا،  كلّ  فعلى  

، لكن ذاقت وأكلـت منـها، وظلمـت نفسـها      )أي ملْ تُعاشر اهلمج   (دامت ملْ تقرب الشجرة     
 وتابت؟

 القرآن يجيبنا بنفسه، أنّها ملْ تتّخذ الشيطان عدوا كما أُمِرت أن تفعـل، فأطاعـت              
همـا  ، وأصاهبا الغرور مع آدم، أزلّهما الشيطان عن اجلنة إىل خارجها حيث دلّ            الشيطان

ـة          ـل الربجمــة القدميــة البهيميـ فعــثري غرائزمهــا وي مــة ليـة احملرعلــى الشــجرة البشــري
ا كانـت فيـه مِـن حـالٍ ومعرفـةٍ وحشـمةٍ               - مـع آدم   -، أخرجهـا    ")ما ووري ("اخلاملة   ممـ 

أكلـت  و(واستواء ومسوٍّ، أقنعهما الشيطان أن هني ربهما هو  غري صـاحلهما، فـذاقت             
مِن (السوءات    الشجرة فبدت ،)   اء،            )احلاجـات املذلّـةإىل هنـا فقـط حمطّـة سـقْطة حـو ،

 .وملْ جترتئ على أكثر منها، وسنفصل أكثر مع انكشاف باقي مصطلحات احلدث

، واألفعـال املنسـوبة آلدم أو حلـواء،         )١( أحـداث اخلطيئـة واملعصـية      ولو قُمنا برتتيب  
، )طـــه-األعـــراف-البقـــرة(لقرآنـــي حســـب جممـــوع الزوايـــا الـــثالث اآلنفـــة  الـــنص ا 

 :الكتشفنا اآلتي

                                                 
حسـب  " معصـية "، ومـا اسـتقلّ بـه آدم وحـده     "خطيئـة " لقد ارتأينا أن نسمي ما فعلته حواء وآدم        - )١(

القرآني النص . 
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جـذهبما شـيئاً   ) دالّمهـا (› --وسوس هلمـا الشـيطان      :  داخل اجلنة  :املرحلة األوىل 
ة  فشيئاً باستمالة وغرور صوب الشجرة خـا     أزلّهمـا  = دلّهمـا علـى الشـجرة   › --رج اجلنـ

 ). من اجلنةأخرج أبويكم/يخرجنكما من اجلنة(عن اجلنة أي أخرجهما منها 

بـدت هلمـا    › --) أكـال منـها   و(ذاقـا الشـجرة     : على باب اجلنة خارجـاً    : املرحلة الثانية 
ظلمنـا  > --طفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة › --أخرجهما مما كانا فيه     /سوآهتما
 .أنفسنا

ــة  ــة الثالث ــة ): اخــتص هبــا آدم  (:املرحل ــه عزمــا  نســي: خــارج اجلن › -- وملْ جنــد ل
 .أُهبِط، ثُم تاب عليه وهدى› --فتشقى  = فعصى وغوى

 

فـــإذا كـــان االثنـــان  املرحلـــة الثانيـــة قـــد ذاقـــا وأكـــال فبـــدت ســـوآهتما فطفقـــا    
 خيصفان، فأين نضع معصية آدم املختصة به اليت  املرحلة الثالثة؟

األكـل، وبعـد بـدو السـوأة، هـو      /ال جند مكاناً مناسباً إالّ قبل اخلصف، بعـد الـذوق         
اً      ) املعاشـرة (ادى وعصـى مبقاربـة الشـجرة        فقط مت  عنـه نصـ البقـرة )أ(وهـو املنـهي  

 فعله آدم وملْ تفعله حواء فهي مل تعصِ األمر النصي العيين            ،)ال تقربا  ( األعراف )ب(و
، ال جنـد هلـا معصـية وال توبـة، وقـد             )تـاب ا عليهـا وهـدى      (لذلك ال جند    ) ال تقربا (

سـاقه هبـا الشـيطان إىل       ) غري خملّقة إنسـياً   (أةٍ بشريةٍ أخرى    غوى آدم وحده أُغوي بامر    
ــه إىل الشــجرة وحــده     ــك (حتفــه، ليشــقى وحــده، وإبلــيس أراد أن يدلّ ، وحــواء )هــل أدلّ

             ها أخطأت  كلّ املراحل السابقة، لذلك حيقية، ولكنوقفت دون حاجز املعصية النص
 ).ظلمنا أنفسنا(هلا أن تدعو معه تائبةً مِن خطيئات ما سبق 

   ناهــا  اهلــامش عنــد الفقــرة الســابقة   أثبتلــذلك جنــد  الروايــة الــيت ســبق أن
 فهـي  املغـرب    صـالة  وأمـا  . .): (ص(النيب   عن   ) كم بني خروج آدم وحواء     -ثالثاً(املُعنونة  

 فيها على آدم وكان بني ما أكل من الشجرة وبـني مـا        لعز وج  تاب ا    اليتساعة  ال
 سـنة مـابني   كـألف  يـوم  اآلخرة أياّم الدنيا وفى أيامة سنة من  ائ ثالمث تاب ا عليه  
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، ءاث ركعــات ركعــة خلطيئتــه، وركعــة خلطيئــة حــو  فصــلى آدم ثــال،العصــر والعشــاء
 .)١(). .وركعة لتوبته

فـآدم أخطـأ وحـواء    . فما معنـى أن يصـلّي آدم ركعـة لتوبتـه؟ لـوال معصـيته الزائـدة          
ا ركعـةٌ سـنها آدم، وهـي خطيئـة اخلـروج والـذوق واألكـل                أخطأت، ولكلِّ خطأ منه ومنـه     

ــا معصــية آدم وحــده وهــي خطيئتــه الكــربى، فجعلتــه يفــرد ركعــةً    .. .وظلــم الــنفس أم ،
 قد أرمزت إىل أن حواء      -لو صحت -وإن بعض املرويات    . مضافًة خاصة به للتوبة منها    

، فهـذا رمـز    مـن الشـجرة    )حبتين (وآدم تناول مثرتين  ) حبةً واحدة (تناولت مثرة واحدة    
طغـى ومل يقـف     ف وأخطـأ خطـأً ثانيـاً هـو عـني املعصـية،           إىل األمر نفسـه، أن آدم توغّـل         

ــاً  اإلرثعنــد حــده، لكــن املشــكلة أن أمثــال تلــك املرويــات جــاءت لتُعلّــل   ملْ نص فهــم ي
، فعلّلت األمـر ألن حـواء أكلـت         )١١:ساءالن)(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثَييْنِ    (و اآلخر جيداً ه 

 .   فسبحان ا! زوجها مثرتين فأكل، صار نصيبها النصف!" أعطت"مثرة واحدة و
 

 سر شقاء آدم وحده -عاشراً
                  واملزريـة بنظامـه، ختـالف دعواهـا بـأن ،ة لكـالم ابعض التفاسري التسـطيحي إن

فَـال  ( مجلـة      دون كالم البشر حني تقـول     كالم ا سبحانه فوق كالم البشر، فتجعله        
ــقَى  ــةِ فَتَشْ ــن الْجنَّ ــا مِ نَّكُمخْرِج١١٧: طــه)(ي( هلا "فتشــقيا"أصــلُها " فتشــقى" أنوبــد ،

 !! أي للسجعليناسب اإليقاع والقافية سبحانه 

 ،ــة ملناســبة     فســبحان ا ل احلقيقــة التارخييــد ــائق كالمــه ويب ا يفــرط  حق
ا        جـلّ وعـال    فكـأن ا  ! لصـاحل املوسـيقى والشـعر واخليـال       السجع و  شـاعر، وهـو النـ 

سـبحان  " هذا كـالم أقـلّ مـا يقـال عنـه      !!)٤١:احلاقة)(وما هو بِقَوْلِ شاعِرٍ  (ذاك بقوله   
ن     مثّـة  ذلـك ألن  ،  "ا عما يصفون   اء               مـتكـون حـو الً، وأنِـف ثانيـاً أنة أو ملْ يفهـم القصـ

 عن كـالم   انشغل بعضَهم وثالثاً ألن! أساس السوء حواء أنؤكّدقلّ والتوراة تُعلى خطأٍ أ 
  .ها فوقهكدسوا بالتنظري لقواعدهم وخترجياهتم ف

                                                 
 .٦٩ ص ،١ج ، تفسري نور الثقلني ،احلويزي - )١(
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ــا اآلخــرون الــذين ملْ يرتضــوا هــذا الكــالم، ومــع ذلــك يــرون املــرأة دون الرجــل       أم
ــاً عصــمةً  ــة هــو نفســه   وذكــاء، فقــالوا بعــد أن توهمــوا أن اخلــروج  وإميان هنــا مــن اجلن 

ــةُ هــو ألجــل الــرزق والتعــب اإلهبــاط، قــالوا أن الكــدح  همبالشــقاء م ــصآدم، فلــذلك خ
 وكأن املرأة ال تكدح، وال تشقى، وال جتوع وال تعرى، وال      سبحان ا مرة ثانية،    !!وحده

 ! تظمأ وال تضحى، باملعاني اليت يقرتحوهنا طبعاً

  هـلْ الكـدح هـو ال      ثُم       الشـقاء ضـد أن السـعادة، وهـو مـن لـوازم املعصـية           هشـقاء؟ أم 
ــد اإلهبــاط           ــل آلدم بع ــا بينــه ســبحانه  الســياق نفســه بعــد قلي ــدى كم ــة اهلُ مبخالف

قَى   : (بالعبارة نفسها عربة من جتربته  ، )١٢٣:طـه )(فَمنِ اتَّبع هداي فَـال يضِـلُّ وال يشـْ
      لتحصيل الـر حال يكـدح                !زق؟أتُرى الشقاء هنا كد الـذي يتّبـع اهلـدى عليـه أن حبيـث أن 

 ! بل يرتاح  بيته؟

ـة  بــوين ج األو كيــف أن خــر  نــا إذاً الحظ  تســلّلهما خارجهــا   ( مــن اجلنـ ب )أيســـبي 
قَى     ( ) طهكما  الزاوية ج(الشقاء آلدم دون حواء   ةِ فَتَشـْ ا مِـنْ الْجنـَّ نَّكُمـخْرِجفَـال ي(، 
وأشـرنا إىل تـوهمهم    ؛ عـدة ن نـواحٍ ع فيه املفسرون واللّغويـون، مـ      والحظنا تناقض ما وق   

ن ن ، مع أن اآليات احملكمة تُصرح أ    النهائي أن هذا اخلروج هو نفسه اإلهباط      ـ مـأه ط ب
ــة هــ  آدم م ومنعــه مــن دخــول اجلن "رون("  املالئكــةســادةــدب  املرجــوم ، ولــيس إبلــيس )املُ

، وهــذه اآليــة تقــول أن  در علــى دخوهلــا أو االقــرتاب منــها واملطــرود بعيــداً عنــها وال يقــ 
 ـ  املبثوثـة مـِ   بوسوسته- إبليس قادرعـة،      -دن باء مـن اجلنعلـى إخـراج آدم وحـو   أثبـت  ثُـم

  اء    ىغرأ ، إذْ بنجاحٍ تامٍّ هذه  قدرته  فعاليْكُمْ مِـنْ      كمـا    (للخروج منها  آدم وحوو أَبـ جر أَخـْ
هـذا أمـر    ! ؟ وختطيطـه  ل اتّفـق قـرار املالئكـة مـع فعـل إبلـيس             فه ،)٢٧:األعراف()الْجنَّةِ
خطريكبري عاءواد . 

ــ آدم         الكن ــوح أن ــا يل ــر، فكم ــك األمــور تتغي ــلّ تل ــد ك ــى ضــوء هــذا الفهــم اجلدي  عل
"ة   بل  ،  "الشابشابٍ ذكَرٍ   -آدم  ،   كلُّهم شباب  هكذا هم أصحاب اجلن تـه  مـن طبيع -أو أي 

 علـى خـالف املـرأة الـيت هبـا           ،ضـات بـألواهنن وحماسـنهن      املعرو  جنسـه  التطلّع إىل نسـاء   
ع   احلياء   هلـا كفـؤاً، وإبلـيس قـد نصـب هـذا                    ،مـن جهـة   والتمنـ تلـتمس رجـال ويكفيهـا أن 

  الذريـة فيكـون   آدم، ليشـارك   )يا آدم هل أدلّك علـى شـجرة        (الفخ آلدم باخلصوص  
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غري على  ،   بطريقة خاطئة  يينفُهم على املستوى اجل    نُطَ تبدأله نصيب من أوالد إنسيني      
ــاني امل  الرب ــه الصــف ــدل ب ــر ســلوكُ  آدم،ع ــوا   فتتعس مفتوحــاً مناخــاً هم وأخالقهــم ليكون

ؤزّهم ملآربـه  ، غـري حصـينني منـه      ،نصيبه املفروض من شـياطني اإلنـس      ل يرة  ويـأزّا  الشـر 
ــوفع" وزْ "وبالعاميـــة نقـــول( ــة صـــارت بـــنفس املعنـــى الـــيت " وِزْ"ر لُهـــا األمـ اإلجنليزيـ 

whiz(.  

ا سـتؤثّر  حـواء          وجتتاحه  إذن، فالشهوة ستسيطر على آدم       هـذا  . أكثـر بكـثري ممـ
  ة   ما حذّرت سادةفالـذي شـقي    . ، وهـذا مـا حصـل      أنـت يـا آدم    ) فتشـقى ( :آدممنه   اجلن

ودفـع الـثمن غاليـاً، حتّـى تـاب ا           خارجـاً   سنني دون حـواء     عشرات ال آدم، ودام شقاؤه    
 . حبالٍ تُعوضما كانتن خسارته عليه، لك

 

 وقراءات مقلوبة،  القداسةموهْ -عشر حادي
  

  العصمةقداسة -أ
 كـثرياً بـالبعض، حتّـى    جـنح ومجـح   هـذا املـارد العتيـد،     وما أدراك ما هـي،      القداسةُ  

   بأن لَ آدمأبانا  ظن ئه،   ،  صِم يعربغات ليغ له املسوسوأو ."عصـى  "هتـف والقـرآن ي وقام ي 
، وقـد رأينـا     )"مولويـاً " ال   كان أمراً إرشـادياً فقـط     أن النهي   ( ":صاحب القداسة  "وليق

 ثم ذهب هبم اخليال إىل   . واملنع منع   واحلرام حرام،  ر،ر أم األمأن  فداحة األمر، و  قرآنياً  
  هذا مكتوب خطَّطٌ له   على آدم  أنف   ،   وم لشأن آدم    قال  حتّى شطح البعض إعالء"   لـو أن

ــآدم ــةن الشــجرة لطــرده ا شــر طــردةٍ  مل يأكــل مِ الئمــاً لــه علــى عــدم   مــن اجلن ،
ــهتصــديق  قســـم باجـــاءه  نْ مـمســـهي !" ،ةُكيـــف فاتتـــهمال نـــدري ســـبحان االوصـــي  
عـدم تصـديق الشـيطان      ره ب وأمـ  يـة، طاببكلّ أدوات التأكيـد اخل    ) ع ( بتحذير آدم  الربانية

 لــك ولزوجــك فــال يخرجنكمــا مــن  هــذا عــدوإن "ولــو حلــف باألمســاء احلســنى كلّهــا
ألَـمْ أنْهكمـا عـن تلكمـا الشـجرة وأقـلْ لكمـا أن الشـيطان                  ":ثُـم يلومـه قـائال      !؟"اجلنة

ــ"لكمــا عــدو مــبني   خــارج القــرآن، مِــن املــزاج، والعقيــدةن، لكــن إذا كانــت اآلراء تــأتي مِ
 القـرآن   نليتهم إذْ ملْ يأتوا هبـا مـِ       فهذا شأهنا، و  ،   املوهومة والقداسة، واخليال،   املدخولة

 .قد عرضوها على القرآن على األقلّ، قبل أن يبوحوا هبا
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ــا فوجــدناها تُ     أن آدم خدعــه صــر بصــريح عبارهتــا ولقــد اســتقرأنا آيــات ا كلّه
 وعصـى، وغـوى، وارتكـب املنـهي، بـال       وفقد العزم،  نسي العهد، فالشيطان وغره وفتنه،    

سـتقرأنا روايـات الطوائـف مجيعـاً، فوجـدنا املئـات تتّفـق علـى املعصـية               ، وا  آليـة  استثناء
ــة   بكــلّ أنــواع أســاليب الكــالم  ــة واحلــروب االعتقادي ولــوال خترجيــات املــذاهب الكالمي ،

       ــاب ا ــدها باجلــدل وتوظيــف كت ــات العصــمة وتقعي ــة والسياســية، وإرادة إثب املذهبي
ة معصـية آدم وحرفتـها عـن             الروايات الصرحية، ملا تاهت األم    " تأويل"و ة  أمثـال قصـ

أرضـه   دا مهـ  فلمـ ( إحدى خطبه عن آدم      ) ع(ونذكر هنا كالماً ملوالنا علي      مسارها،  
 وأسكنه جنته وأرغـد     ،تهل جبلّ أو  وجعله ، من خلقه   خرية )ع(وأنفذ أمره اختار آدم     

 ملعصـيته   ضه التعـر   عليـ  اإلقـدام      وأعلمه أن  ،عنه فيها أكله، وأوعز إليه فيما هناه     
مبنزلته واملخاطرة،  فأقـدم           والروايـة   )١(!!.)  . علمـه   لسـابقِ   علـى مـا هنـاه عنـه موافـاة 

   ل جبلّـة            " آدم"واضحة أنعـل أوة "متّ اختياره من خلقٍ آخـر، وجـة،     "إنسـانيوأُسـكن اجلن ،
م، فهـل أوضـح مـن هـذا الكـال         ! فأقدم على املنهي، وتعرض للمعصـية، وخـاطر مبنزلتـه         

 .وللعلم فإن مجيع الروايات الصحيحة متضي على هذا النسق
 

 االستخالف -ب
جاعـلٌ  (بـدليل   البد منـه،  "األرض"أن خروج آدم إىل    :  يقول ن تلك اخلياالت م   نومِ

احملرمــة ومــا الشــجرة ، )ألزيــنن هلــم  األرض(قــول الشــيطان و)  األرض خليفــة
 ! الـذي البـد منـه ملمارسـة اخلالفـة          هلذا اإلخـراج   رباني   وتسبيب ل منها إالّ قنطرة   واألكْ

ة كلّهـا   ! املسـتتب ، بل هو الدارجوهذا لألسف مِن اآلراء الرائجة واملشهورة   العمليـ أن أي 
رِم  ،راًو دهـ غـص بدموعـه   الـذي    علـى آدم املسـكني     متثيليةٌ،   أجالء  يا قراء  دتنايا سا  وحـ 

ــداًمــن اإلجنــاب   ــى ،مدي ــن  غــدا حتّ ــاريخ مِ ــائني  الت ــرآن الكــريم   أشــهر البكّ ، وأن الق
، فقـط لتبقـى   ا، فكلّهـا ال معنـى هلـ   "تاب عليه وهدى "،"غوى "،"عصى"خيدعنا إذ يقول  
رويـات الكـثرية الـيت تقـول بغضـب ا عليـه             فضـال عـن امل    هذا  ،   آلدم القداسة املخرتعة 

 .، فال ضيرحيةً مسرلتكُن كلّهاوشدة ندامته، وضجيج املالئكة إذّاك 

                                                 
 .١٧٧، ص١، جهنج البالغة الشريف الرضي، - )١(
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، هـذا أمـر البـد        ال حمالـة   نحن معهـم علـى أن آدم سـيخرج إىل األرض          مع هـذا، فـ    و
، وإبلـيس   لو صـرب ليسـتحق هـذه اخلالفـة         ) األرض خليفة  (منه، فهذا مقتضى كونه     

 مبئـات    منـها    األرض حني قال قبل هبوط آدم       اكان يعرف أكثر منا أن آدم وجنته مه       
 كيـف سـيخرج   : بـني مـا يقولـون ونقـول       الفـارق   ولكـن  .)ن هلـم  األرض    ألزين(السنني  

مغـرراً بـه فاقـداً       أسـيخرج    ! واملفارقـة  املشـكلة تكمـن   من اجلنة إىل األرض؟ ها هنـا        آدم  
كالنسـر مقصـوص اجلنـاحني منتّــف     " ومنتحبـاً ونادمــاً  بـه مطـروداً مشـموتاً    ثـم تقـواه 

ع ويستعمر األرض وحيـول  خرج رباً عزيزاً يبدِ أم سي؟كما سيأتي  األسطورة " الريش
 هــل ســيكون ممنوعــاً عليــه ؟فيهــا، ويــدبر األمــر إىل جنــةكلّهــا  الــيت هــو ســيدها بقــاعال

ك مللـِ كون كا  أم سـي   ؟ وهـي مقـره وعاصـمة ملْكـه         منـها  منـع الـيت   تلك   ،الدخول إىل اجلنة  
 مقـره    اجلنة جعل، لي  واألقطار حناءليتفقّد رعيته  األ   متنزهاً  فيها  ن قصره   خلارج مِ ا

  ذريته كما هي مقر سادة املالئكة املدبرين لألرض اآلن؟نومقر األبرار مِ

 فلسفة االسـتخالف    لفهمهذا مفرتق الطريق بني النظرتني، بل هو مفرتق الطريق          
ل  لي ،ل البشر إنسـاناً   يومتّت عملية حت  املقصودة مذ    وملّـا ليفـة،    كوكـب األرض اخل     جعـ 

سقط  حتّى اكتمال اإلنسان ورجوع الوعي املفقود منذ آدم، فحني سقط آدم             ، بعد رصِي
ــة  اإلنســان، و رت مهمــأخ ــة "ت ــل اخلليف ــن الســنني   "   األرضجع ــاً م ــى آالف  جمــيءحتّ

 حممــدحبيبــه ، الــذي قيــل بشــأنه خلليفــة ا  الكامــل  آخــر زمــن اإلنســانيةاإلنســانِ
ــل ــف( :)ص (الكامـ ــؤالءِ      فَكَيـْ ــى هـ ــك علَـ ــا بِـ جِئْنـــهِيدٍ و ــةٍ بِشـ ــلِّ أُمـَّ ــنْ كُـ ــا مِـ إِذَا جِئْنـ 
 حمطّات الزمن ميارسون    ربالصاحلون ع العباد  ، وظهر أنبياء ا و    )٤١:النساء)(شهِيداً
  . الصاحلة املنشودة الربانيةاخلالفةَ بعض البقاع جزئياً 

ــدفـــإن إبلـــيس حـــني  ــا أَغْـــ: (توعـ بِمـ بمْ رنَّهلَـــأُغْوِيــمْ فِـــي الْـــأَرْضِ و نَّ لَهـنيْتَنِي لَـــأُزَيو
عِنيصـر  ، ملْ يكن يطمح  مثل هـذا       )٣٩:احلجر)(أَجْمالن  دماملُهـني آل  خراج  اإلبـ  لّـل ا 

ويصــرب وينتظــر   مــن اجلنــة إىل األرض، بــل كـان ســينتظر - الـرب خليفــةَاملـأمولِ كونــه  -
عسـى   و  ضـئيال،  أمـال  ،وهـم سـادة    يومـاً مـا     األرض     آدم ة ليتلقّى ذريـ   الدهورويتحين  

أمـري املالئكـة ورب   ( -أن يوقع بأبيهم ب ملْ حيلم،  بعضهمشذّاذ مِن     إغواء ولعلّ يستطيع 
  هـذه الوقعـة    -   أول فـخ     ودار مقامـه   ن علـو جنتـه    مِ) اجلديدتدبريها  مرشح  واألرض  
 !العنيفة
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ــ بصــماهتا  ب كشــفتة الربانيــة  االســتخالف الــيت واملفارقــة العجيبــة أن اخلطّ
اً،        حـني حماوالت االستخالف اجلزئـي      إبـادة القـرى الظاملـة تارخييـ   النـاس   قـد فتصـن

ا سـلفاً،        يا سادة  "العبادة" و ،لرمحن قسماً يعبد الشيطان، وآخر يعبد ا      ؛قسمين نـكمـا بي 
ـاس و   الــيت يقــوم هبــا أ    واحلركــات ليســت هــي هــذه املظــاهر     نفــس احلـــني  كثــر النـ 

 ومماثلـة   خيادعون ا والذين آمنوا ببواطنهم، بل هي الطاعة وتذليل النفس والتمهيد          
ــاً،  ،الســيد/األصــل ــد هــذا معناهــا عربي ــد ( فاملمه املُعب(  ــد ــق ا عاب ــل  لطري  ممتث

ك حـى  وإن الت ومماثلـه،  ، واملمهد لسبل الشيطان عابد للشـيطان      ومتمثِّل به  وتنسـ   وحـج 
دة الشـيطان أولئـك     ولـ ،)١(صام وحفظ القـرآن والتـوراة واإلجنيـل       ركع وسجد و  و يس عبـ

مفسـدين، بـلْ هـي      يتـهارجون   ن الذين اخرتعوا هلم طقوساً نتنة وعكفـوا عليهـا           املخبولو
 عــن اإلمــام البــاقر وحفيــده  وكمــا جــاء  املــروي الــديين تُصــيب النــاس أمجعــني،حالــةٌ

  (: أيضاً )ع(العسكري إىل نـاطقٍ   أصغى نْم           ـ   فقـد عبـده فـإن كـان النـاطقي يعـن   ؤد 
  وجلّ   ا فقدْعز  وإنْ   عبـد ،ا     فقـدْ   عـن الشـيطانِ     كـان ينطـق   ٢() الشـيطان   عبـد( ،

هـو وحـده    والتمهيد له   ده إليه بطاعته     تعهده بأبينا آدم وعه    أثبتها سبحانه منذ  حقيقةً  
ــهواتّخــاذ الشــيطان عــدوه وعــدم طا   ــه عت ، فنســي آدم هــذا العهــد وخالفــه    والتمهيــد ل

ــةِ    ( ــ ــــا مِـــــن الْجنـَّ نَّكُمـخْرِجفَـــــال ي وْجِـــــكلِزو لَـــــك وــــد ــــذَا عـ إِنَّ هـ مــــا آد ــــا يـ فَقُلْنـ
ــقَى ــه  )١١٧:طــه)(فَتَشْ ــم إىل أبنائ ـرج      (، ث ــا أَخـْ كَم ــيْطَان ــنَّكُم الشَّ فْتِنال ي مــي آد ـا بنِ يـ

 ــن ــويْكُمْ مِـ ــةِأَبـ ــرافا)( الْجنـَّ ــا  )٢٧:ألعـ ــم إلينـ ــذُوه   (، ثـ ــدو فَاتَّخِـ ــمْ عـ ــيْطَان لَكُـ إِنَّ الشـَّ
أَلَــمْ أَعْهــدْ إِلَــيْكُمْ يــا بنِــي آدم أَنْ ال (، ثــم مــع مجــع اجلميــع للحســاب )٦:فــاطر)(عــدواً

     بِنيم ودلَكُمْ ع إِنَّه وا الشَّيْطَاندد    )٦٠:يس)(تَعْبة،    ، فآدم مهإلبليس  النفس البشري
ه  فَأَتْب(، لـذلك قـال تعـاىل عنـه          ة الـيت أخلـد إليهـا      ـة اهلمجيـ  ـ األرضي مبعاشرة الشجرة  عـ

  مِن فَكَان الشَّيْطَان هـو   )العبـادة  ( فالتمهيـد  .، على ما سيأتي   )١٧٥:ألعرافا)(الْغَاوِين 
ــيالوجــه احل ــد ،   ،  لالســتخالفقيق وممه ــد ا ــة عب وآدم ســقط  هــذا  فاخلليف

                                                 
ليس العبادة هي السجود والركوع، إنّما هي طاعة الرجـال، مـن أطـاع              ): (ع(اإلمام الصادق    قال   - )١(

 .٦٦، ص٧، جمستدرك سفينة البحارعلي النمازي، ) املخلوق  معصية اخلالق فقد عبده
 . ٤٣٤، ص ٦، جالكا  الكليين، - )٢(



 

131 

، ثُـم أُدخـل بنـو آدم  هـذا االمتحـان ليظهـر مـن         أبـداً  ثُم جنح   األوىل االبتالء  بدايته  
، لتكــون نتيجــة اخلالفــة األرضــية  النهايــة للعبــاد النــاجحني،   النــاجح ومــن الســاقط

ــد" ٍذكْــر"قضــاء مكتــوب منــذ أول  : املــذكِّرين األنبيــاء" أذكــار"، و كــلِّ  بــه لإلنســانيةعهِ
)    ــاِدي ـــ ــا عِبـ ـــ رِثُهـي ــأَرْض ــذِّكْرِ أَنَّ الْــــ ــدِ الــــ ـــ ــنْ بعـْ ــورِ مِــــ ــا فِــــــي الزَّبــــ ـــ ــدْ كَتَبْنـ ولَقَــــ

ون١٠٥:األنبياء)(الصَّالِح(. 

دٍ اخلليفـة            ) ع(وهلذا نرى سـر خطـاب جربيـل          ة حممـد البشـريقرآنيـاً لسـي احملكـي
 ص(الفعلــي(، ــقــال  "بكلمــةل قــا"لــه وملْ يقــلْ " كربا" ) : ِالئِكَــةلِلْم ــكبإِذْ قَــالَ رو

 بأنّهــا مهمتــه األخــص )ص (، مــذكِّراً إيــاه)٣٠:البقــرة)(إِنِّــي جاعِــلٌ فِــي الْــأَرْضِ خلِيفَــةً
ــه وامل  ــودة ب ــزل ربــ   صــوب هــو ناملعق ــذ ن ــذ األزل، من ــرمحن (ه هلــا من ــق  )١()ال ــأمر خبل  لي

ن عجمتـه واعيـاً فيعلّمـه    ويخرجـه مـِ   ) رآنالقـ  (لـه خصيصـاً    ووضـع برناجمـه   ) اإلنسان(
ــان( ــل       )البي ــة جع ــيس أفســد خطّ ــي أن إبل ــا يل ــل  " آدم"، وســنرى فيم ــة، جبع " آدم"خليف

ــة    ــة اخلالفـ ــروج ملمارسـ ــتعجل اخلـ ــودةيسـ ــى  ( املوعـ ــك ال يبلـ ــة  )ملـ ــب اخلطّـ ، فحسـ
ه ملْ يـنجح، فـإبليس  احلق                     ل آدم ملمارسـة هـذا الـدور، ولكنـ يقـة  االحتمالية، قـد يتأهـ
كتـب  "أفسد اخلطّة االحتمالية، وملْ يفسِد اخلطّة الصارمة الـيت قـال سـبحانه بشـأهنا                

الثابتـة منـذ البدايـة      ، وأن األرض يرثها الصاحلون، أي اخلطّـة         "اللُه ألغلنب أنا ورسلي   
  داً              اقتضت دها سـيكون حممـة قاطبـة وسـيللبشـري اخلليفة احلق حـني  وذاك  ) ص(بأن
  ويل اآلية الكرمية  تأظرف  يستحق) :               ا بِـك جِئْنـهِيدٍ و ةٍ بِشـ فَكَيْف إِذَا جِئْنا مِـنْ كُـلِّ أُمـَّ

 .)٤١:النساء)(علَى هؤالءِ شهِيداً

                                                 
الَم الــروح علــى عــامل املــادة ، ولســبق عــ"رحــم"مــن الفعــل " فعــالن"علــى وزن ) رمحــن( إن مفــردة - )١(

هـو حسـب    " مـان "والروح معـروف، و   " مان-روح" "رمحن"والفكر واللغة، فهذا ال ينفي احتمال أن تكون         
العربية القدمية، املعنى، اجلوهر، اهول، الذي مساه الرتاث آمني، مينا، آمون، واملشار إليه بالسؤال              

" ن وا القمــر   "مـ مـون "، ومنـه مسـ " تعـاىل، فالــذي جـاء كوكبنـا األرض خللْــق      ألنّـه قمــر العـالَم، وهـو ا 
وضـع رجلـه   (اإلنسان ولتكليم موسى وما شابه، والـذي تقـول مروياتنـا اإلسـالمية لتقريـب الفهـم أنّـه            

فهذا جتسيم لـو كـان املقصـود منـه ا سـبحانه،             ) على صخرة بيت املقدس فمنها ارتقى إىل السماء       
 .فال شبهة)  من-روح (أما أن يكون روحاً منه
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ات أن آدم  فلذلك ما قيل مـِ   د    "ن مرويـ اه لنفسـه   ")ص(نظـر إىل مقـام حممـ فتمنـ 
 كـل مــن األ"در إىل يبـا   أن عــدم فـوات اخلالفـة وتكـوين الذريــة    علـى "صفحملـه احلـرْ  "

املقــام " هبــذا النظــر، ألن اخلالفــة الكاملــة و صــحيحهــو فوقــع  املعصــية، ، "الشــجرة
ن يفسـد، هـذا             هم املالئكة منذ احتجاج   طمأنالذي  " احملمود ة خالفـة مـبعـدم صـالحي 

       ة، بل ومل تتمه آدم باملرصـدقاً وعـدالً،       املقام ملْ يسد عيـون املال     كلمـةُ ا ئكـة بـه    فتقـر
لتُثبـت مبمارسـاهتا اخلاليـة مـن الظلـم          ) ع(مـا جـاءت األنبيـاء       إالّ حين   وحتمد صاحبه، 

ةَ حتقّـق هـذه اخلالفـة الصـاحلة، ثُـم مـأل هـذا املقـام                   بالتمـام والكمـال     واجلهل، إمكانيـ 
 أن  )استباقاً (داراً بِ ، فخروج آدم  الذي بشرت به أنبياء األمم مجيعاً     ) ص(اخلامتُ حممد   

لَ  محـاوِالً  يأتي غريه، وحرصاً علـى عـدم الفـوات،         دي احملمـود هـو            نيـ هـذا الـدور احملمـ 
املعاشرة الستجالب ذريةٍ يمارس هبا خالفته  امللك الذي ال يبلى، وهذا            بالذي أغراه   

 بعد قليل، وامللفـت أن هـذا اخلالفـة العادلـة الكاملـة املنسـجمة مـع                  مزيدهأمر سيتّضح   
ــم الســيد      الكــون، با ــة وطهــارة إنســاهنا الكامــل علــى األرض هــو حل نفتــاح قداســة اجلن

ــار منــهم         ــوم أكثــر مــن ملي ــلّ ي ــه ويقــرأه ك ــأْتِ (املســيح الــذي طالــب أتباعــه الــدعاء ب لِي
لَكُوتُكلَى األَرْضِ. مع اءِ كَذَلِكا فِي السَّمكَم شِيئَتُك١٠: ٦متّى)(.لِتَكُنْ م.( 

 

  احملرمةالشجرة -ج
وعلــى حبتــاً، تعــامال وعظيــاً " الشــجرة"مــع أيضــاً ولألســف أن الــبعض قــد تعامــل 

خالف ما ذكر ا سبحانه، الذي ملْ يذكر أبداً أن الشجرة من أشجار نبات اجلنة، بـل                 
                         ة حتّـى ليكـاد السـامع أن ملْ يذكر سـبحانه أبـداً  قصـص آدم شـيئاً عـن أشـجار اجلنـ

ة حـني                يتوهم أن ليس  جنة آدم      من شجر، حياطةٍ للعقـول أالّ تقفـز إىل أشـجار نباتيـ 
ــافزت، وهــذا أحــدها         ــزت وتق ــول قف ــن العق ــة، ولك ــر الشــجرة احملرم ــة  ذكْ الً قصحمــو

 خمالفـة األوامـر   يـردع عـن     وعظـي   إىل جمرد سـياقٍ    دهشةاخلليقة األوىل بتفاصيلها امل   
أنّـه ال   " فيقـول    ! للنـهي   رمـزٍ  جمـرد ٍت و شجرة نبـا   ل الشجرةِ جبعو،   أو اإلرشادية  املولوية

الشـجرة  مـا  يهمنا ما هي الشجرة، وليست هـي مقصـودة، بـل النـهي هـو املقصـود، و        
تُـرى   !" سـوى بتعلّـق النـهي عنـها     من أشجار اجلنة ال ختتلف عن البـاقي   واحدةإالّ  

 أم حني حتير قاله؟!  هذا الكالم؟كان سيقوللو كان يدري ما هي الشجرة، هل 
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ــ-الفحــصجمهــر حتــت  - هــذا كــالم ف ي  ــة، وتســييب ــة القرآني  جلــواهر زري بالدقّ
ة اخلليقـة األوىل، بـل إىل    طَ هذا الفهم أسهم  بعثرة قِ      ،  عقْد النظم   مفرداهتا ع قصـ
ــة، وال تكتمــل اللوحــة اللغــز إالّ مبعرفــة   عِ قطَهــمســرقة أ نايــدلّ كمــا "الشــجرة"هــا املهم 

ــة املُبدعــة الــيت حتكــي مــيالد اإلنســان    القــرآن، ال كمــا يقوهلــا ا  انيــاظ، اللوحــة الرب لوع
حتّى  " احلق خلليفةوجود ا ، وتأجل التخطيط الرباني ل    وانبثاقه من قطيع شجرة اهلمج    

احتنـاك  مـن ثـم      النسل املخلَّق بالالخملّق، و    بإغواء آدم خللط   ، جراء إفساد إبليس   "حني
هــي الســائدة اآلن  ربمــا   اهلجينــة"الشــجرة"هــذه و،  هبــذانصــيبه مــن الذريــةإبلــيس 

   .)١(العالَم كلّه
 

  شجرة اخللد وملك ال يبلى-د
وْآتِهِما وقَـالَ              (- ا مِنْ سـمنْهع ورِيا وا مملَه بْدِيلِي ا الشَّيْطَانملَه سسْوفَو

ـــا أَنْ تَكُ ـــجرةِ إِلـَّ ـــذِهِ الشـَّ ـــنْ هـ ـــا عـ كُمـبـــا ر اكُمــــا نَه مـ لَكَــــيْنِ أَوْ َتكُونَــــا مِــــنونَــــا م
٢٠:ألعرافا)(الْخَالِدِين.(  

-) سسْولْـكٍ                  فَومةِ الْخُلْـدِ ورج لَـى شـع ك لْ أَدلـُّ هـ ما آدقَالَ ي إِلَيْهِ الشَّيْطَان 
  .)١٢٠:طه)(ال يبْلَى

 التـاريخ   بـاملقلوب طـوال   ) وجعلونا نقرأها معهـم   (ا  مهنون يقرؤ هذه آيتان دأب املفسر   
كفـى  : حـد وقـف يومـاً ليقـول    جراء النظام السـائد  تفسـري آيـات كتـاب ا، ومـا أ             

  جـو    !شهـذا الغـبعرـرون حـني يدرج املفس ةِ الْخُلْـدِ  " علـى ذكـر عبـارة    ن ثـمرج شـ " أن
   يسـري الراكـب     اجلنـة لشـجرة     إن (عن أبي هريرة تقول   دة  يوحيسوقوا رواية   

، وعلـى فـرض صـحة الروايـة،      )٢()شـجرة اخللـد   ، هـي     يقطعهـا   ال ظلها مائـة عـامٍ    

                                                 
ة عـن   ) السالالت اإلنسانية( عبرت بعض الروايات واألدعية والزيارات عن أمثال األشجار          - )١( النقيـ

الشـاخمة واألرحـام    ب  األصـال كُنـت نـوراً       (..التسلّل اهلمجي، لألنبياء وأبنـاء األنبيـاء بعبـارات مثـل            
كمـا  زيـارة وارث الـيت        ) بسـك مـن مـدهلمات ثياهبـا       املطهرة، مل تنجسك اجلاهلية بأجناسها، ومل تل      

 ).ص(يزار هبا احلسني سبط النيب 
 :وراجــع مــن التفاســري . ٣٣٨، ص٢، جالســنن؛ الــدرامي، ٤٥٥، ص٢، ج املســند أمحــد بــن حنبــل، - )٢(
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م فيها، وبدليل تسـميتها     جداهل، بدليل    إليها مضافة" شجرة اخللد "أن عبارة   فيبدو  
، وال نـدري مـا ارتبـاط        "سـدرة املنتـهى   "و أخـرى    " شـجرة طـوبى   " روايات أخرى    

اليت  القـرآن علـى       قطعـاً، بـ    تسـميتها خطـأٌ   الـيت   واليت  الروايـة،     " شجرة اخللد "
 "شـجرة اخللـد  " بــ  ، فـاليت أشـار هلـا إبلـيس       ليتم حشـرها كالتفسـري     لسان الشيطان 

 داخــل هــي  وإبلـيس املطــرود ال يمكــن أن يـدلّ آدم علــى شـجرة    ،ليسـت  اجلنــة 
 قـال آلدم   سـبحانه ا، وإالّ فال معنى إلخراج آدم إن كانت الشجرة داخال، فـ   اجلنة

فجـاءت وسوسـة إبلـيس عقيـب ذلـك إلخراجـه إىل تلـك        " ما من اجلنةال خيرجنك "
ــور جــرت خــارج        لريتكــب الشــجرة، و ــك األم ــلّ تل ــم إهباطــه، فك ــاك، ث معصــيته هن
 .الفردوس

 : مفسرينقالواقد فما الذي فعله املفسرون؟ 

ما هناكما ربكما عـن هـذه الشـجرة إال    (كذباً وافرتاء  -أي الشيطان  -) وقال(.. (
ــا ملَ ) نكــيْ تكونــا ملَأن  ولــو أنكمــا أكلتمــا منــها   ،كــني أو خالــدين هــا هنــا  أي لــئال تكون

 ،)قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللـد وملـك ال يبلـى   ( كقوله  ،حلصل لكما ذلك  
وألقـى  األرض رواسـي أن متيـد         (أي لـئال تضـلوا      ) يبني ا لكـم أن تضـلوا      (كقوله  
إال أن تكونــا (بــاس وحييــى بــن أبــي كــثري يقــرآن  وكــان ابــن ع،أي لــئال متيــد بكــم) بكــم
 .)١() وقرأه اجلمهور بفتحها،بكسر الالم) كنيملِ

 :فتلخيص ما يقولونه اآلتي

                                                                                                                        
: سورة الرعد، التايل  /٤ج/سورة طه، وقد نقل الشوكاني    /٥ج/ للشوكاني وفتح القدير ،  تفسري ابن كثري  

" أكمامهـا  شجرة  اجلنة مسري مائة عام، ثياب أهل اجلنة خترج مـن           ": وما طوبى؟ قال  :  رجل فقال(
قـال  : أنـس قـال   و الباب أحاديث وآثار عن السـلف، وقـد ثبـت  الصـحيحني وغريمهـا مـن حـديث       

 وظـل ممـدود  "مائـة سـنة، اقـرأوا إن شـئتم       اجلنة شجرة يسري الراكب  ظلها ")ص(رسول ا ("
 ".شجرة اخللد"شجرة طوبى وهو الظلّ املمدود، ال الشجرة اليت مساها إبليس فهي 

وكـلّ التفاسـري الباقيـة ال ختتلـف عـن هـذا إالّ قلـيال، ومعظمـه                  . ٢١٤، ص ٢، ج التفسري ابن كثري،    - )١(
 .اختالف  الصياغة
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جرةِ إِالَّ أَنْ تَكُونَـا                ( آية األعـراف     سرف همبعضُ - ذِهِ الشـَّ نْ هـ ا عـ كُمـبا ر اكُمـا نَه مـ
      لَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِـنْ الْخَالِـدِينعـاً مـع حـرف تعليـل          " ال" وجـود    تقـدير ب) محمذوفـة، وطب

، وأتـوا  )لـئال تكونـا ملكـين   (، أو كما يعبـرون     )تكونا ملكيْن " ال "أنْ" لـِ "إالّ(، أي   "لِـ "مقدر
ـا أرادوا بــاملرةتركيبــها خيتلــف نظْمهــا وبشــواهدهم مــن آيــات    أنّهــم أضــافوا   عمـ أي ،

 !نهمفردتين  كالم ا لتصحيحه وبيا

 مـا جـاء       طـابق  لي ! بكسر الالم  "ملِكين " ..بفتْح الالم " ملَكيْن"بعض آخر، قرأ     -
ــد النتيجــة بــأن الشــيطان وعــد "األعــراف" مــع مــا جــاء   "طــه" وحنــا، وليأبوي  ــد  اخللْ

) األعـراف (، أي أنّه تعامل مـع القـرآن كالروايـات الضـعيفة، صـحح وعـدل روايـة                لْكواملُ
 )!طه( رواية على ضوء

ــق ثالــث - ــارة      فري قــد متّ " :، حــني ميــر علــى آيــات ســورة طــه، يقــول بصــريح العب
لكن يبـدو أن    !  كيف متّ تفسريها والعبارات خمتلفة جداً؟      !!"تفسريها  سورة األعراف   

ة بعبـارات أخـرى، لدرجـة أنّهـم           ى بعضـهم  ا سبحانه لـد    ن  تكـرار نفـس القصـيتفـن 
 !)اُ ال يسأم حتّى تسأموا( وشرح بعبارات أخرى أيضاًزهدوا من إعادة ال

ر موقـع         وفْقبعض آخر وقع  احلرية، حني جاء         - فسـإِالَّ (  " أو" هذه القـراءة لي
      لَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينوتكونـا (أي   ألنّه ينبغـي أن تكـون واواً فقـط        ) أَنْ تَكُونَا م(، 

 الواخللـد  بك  بآية طه اليت جتمع امللـْ      )يصححوها( و وهاشاكل أن ي  نيريدوخاصةً وأنّهم   
ــهما  ــر بين ــالبعض تُخي ــد، ف ــا أكّ ــال  أنّه ــى فع ــة  "و"مبعن ــن إقام ــام " حــرف" مِ حــرفٍ "مق

قتنعـوا أو  للوصـول إىل ختـريج مناسـب فلـم ي     وآخرون أعملوا أذهاهنم جاهدين    !!)١(آخر
 .يقنِعوا

                                                 
ة، ومنها هذه اليت تقـول       نود أن نُشري أن مبثل هذه التخرجيات اصطُنعت كثري من قواعد البالغ            - )١(

  فإنّها انطلقت من اعتمـاد نظـام خـاطئ  تفسـري اآليـات، فـاالفرتاض       "و"تأتي أحياناً مبعنى  " أو"أن ،
    أن ع وتكــرار وســجع هــو الــذي جعــل الــبعض يظــنتنــو كــالم ا ن أو تكونــا مــن  (بــأنتكونــا ملَكــي أن

ر قـراءة   فانساق ) اخللد وملْك ال يبلى   (هي نفسها   ) اخلالدين غيـن "بالنتيجة لين "إىل " ملَكـيملِكـي"  ثـم ،
 عــون اآليــات ليقيمــوا شــواهد أخــرى علــى هــذا   "و"تــأتي مبعنــى " أو"ليضــع قاعــدة أنراحــوا يتتب ثــم ،

! أيضـاً " و"هنـا مبعنـى   " أو"قـالوا  ) ٣٩:الـذّاريات )(فتـولّى بركنـه وقـال سـاحر أو جمنـون        (اخلطأ، كآيـة    
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 ة البشــريظنــونبســياق اآليــات وتركيبــها بتحكــيم الونــرى أن هــذه الطرائــق أخلّــت 
الـيت  ات ـواملتاهـ املعضـالت  هـذه  هناك قراءة أخرى حتلّ كلّ    هل  ، ف ا وقصوره اوقواعده
ه القـارئ أن غرضـنا لـيس          نعـم،    !؟ا وتُبخّرها دفعةً واحـدة    ـسببوه اسـتخراج  فقـط   وننبـ

كلّـه،  اإلنسـاني   وجودنـا  املعنى الصحيح لآلية املناسب لقصة املعصية األوىل اليت تشرح     
 هـو نظـام أعـرج        ا بل إثبات أيضاً أن النظام املوجود الذي من خالله يتم تفسري آيات           

شعلى أقلّ تقدير، ييعلى  غب كشفهااحلقيقة أكثر من أن. 

منعـاً لإلطالـة، نسـجل مالحظاتنـا مـن          وومناقشـتها،   املتباينـة    لتلك اآلراء فتجاوزاً  
 : أعالهتينين الشريفاآليت

١-  كمفهـــوم" شـــجرة اخللـــد"أن،لـــدى آدم، وإالّ قـــال الشـــيطان لـــه  موجـــود 
 ."شجرة اخللد"ـ  قبال بفآدم موعود" شجرة خلد"

٢-   وامللك الـذي    " الشيطان غري معهود لدى آدم، وإالّ لقال     " ملك ال يبلى  "أن
ة الـيت      " ملك يبلى "كلّ الذي يعرفه آدم     ف،  "ال يبلى  كـان فيهـا،     فقط، وهو ملْك اجلنـ 

اجلنة نفسها مبا فيها ال تبلى، بل متليكها لإلنسـان يبلـى شـيئاً فشـيئاً باملخالفـة،                  
وكــلّ إنســان لــه . وقــد بلــي ملــك آدم جلنتــه حتــى أُهــبِط وحــرم مــن التصــرف فيهــا

م ــك ــاب(لْـــك صـ ــيد/حسـ ــاء   ) رصـ ــادة والنمـ ــه للزيـ ــه أن يعرضـ ــة، بإمكانـ اجلنـ 
ــةُ املالئكــة كــلّ يــوم إىل مــا عمــِ   دِم فشــيئاً، فتقــْ واالســتثمار، أو للبلــى شــيئاً   ل خزن

 هباء منثوراً، فـإذا هـو قـد بلـي           جتعله من عمل حتّى ينتهي األمر به أن         اخلاسرون
ة    من   مورصيده مملكه تـه     فاجلنـفيهـا    ملـيس هلـ   و متامـاً    مخرجـت مـن ملكي رشـب  .

معـاراً  مشـروطاً  ان ملْكـاً  من النوع الذي يبلى  اجلنة، كـ       ) متليكه(فآدم كان ملْكه    
، وقطعــاً سيســتهويه أن يــزول هــذا القلــق حبيــازة ضــمان  بنــودهخمالفــة يفقــده مــع

همْ   (قولُـه تعـاىل لنـا       اليـوم    مؤمنـة    ، مثلما يطمئن كلّ نفـسٍ     "ملْكٍ ال يبلى  " سـمال ي
 جِنيــر ــا بِمخْ ــمْ مِنْه ــا ه مو ــبــا نَص ال يبلــى)٤٨:احلجــر)(فِيه مهمــا ، فهــذا ملْــك ،

ي يملّكنــا اجلنــة  فالعمــل الصــاحل هــو الــذ.ئــذٍ، لــن نُخــرج منــهايومفعلنــا  اجلنــة 
                                                                                                                        

األخرى، وصار اخلطـأ ضـارِباً ومستشـرياً  نسـيج التفسـري القرآنـي ومرتاكبـاً                 فأتلفوا معاني اآليات    
 . ضمن تطبيقات كثرية
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ــــتُمْ  (ا أبـــــداً  ملكهـــــ يبلـــــيأبـــــداً، والســـــيئ ــــا كُنـْ ــــا بِمـ وهـــــةُ أُورِثْتُم تِلْكُـــــم الْجنـَّ
لُون٤٣:ألعرافا)(تَعْم(. 

ملكيــة اخلــروج الطــوعي مــن اجلنــة هــو الــذي أفقــد آدم  خمالفــة  تلكــن ليســ
اجلنــة، بــدليل رجــوع حــواء إليهــا، بــل ممارســة درب الشــقاء، أي ارتكــاب املعصــية  

قَى       (الصرحية مبعاشرة شجرة اهلمج      ةِ فَتَشـْ ا مِـنْ الْجنـَّ نَّكُمـخْرِجفَال ي(  فمـع أن ،
ا الـذي          يكل ة منهما، وكان بإمكاهنما العـودة، أمـة اجلنبـالغَ  هما خرج، مل خترج ملكي
ما جرى على إبليس سابقاً، وهـو الـذي     ناموس  جرى عليه   قد   الرب، ف  انتهك حد و

  . الصارم على األمرستكبارأراده إبليس باخلصوص، ممارسة اال

ــهِ ( -٣ ــوس إِلَيْ ــي   ، )١()  طــه– فَوسْ ــائي العرب " وس-وس"هــذا الرتكيــب البن
ة ـاإلقناعيـ ت  اء، ككـلّ اإلحيـاءا    ـيفيد التكرار، وصوت الواو والسني يفيد اهلمس واخلف       

 ، لتسلب إرادة املستهلِك املُتلقّي بثَّها   ات الدعائية اليوم  ـا اإلعالن ـررة اليت تستعمله  ـتكامل
 هِ  (إن وس إِلَيـْ ه ذبــ الـيت رافقـت آدم واختصــت بـه جل    الشــيطانية الوسوسـة يهــ) فَوسـْ

سْوس فَو (زوجنيخارج اجلنة وارتكاب املعصية، وليست هي نفس الوسوسة العامة لل   
 كمـا    األعراف  املفسرون، كما هي ليست قبل وسوسة       كما يقول  )  األعراف  –هلما  

ر حلرفـه وخللخلـة     ة علـى مسـتوى الفكـْ       عامـ  ، فوسوسـة األعـراف،    قال بذلك الـبعض   
التفاف على املسـألة، بطـرح شـيء آخـر       بينما وسوسة طه اخلاصة آلدم،      النهي،  قرار  

ة،     فيه فائدة ومهية، ليبدو وكأنّه   األوىل . اههـا جت السـتزالله لـيس هـو الشـجرة املنهيـ
 . سلوكيانتهاكفساد فكري، والثانية إ وسوسةُ

 : ما ومستهدفهماغايتهظرف الوسوستين و -٤

ــة -أ ــعلاألوىل، كانــت الوسواســية  املرحل  وفلســفته  اإلهلــي مســألة النــهي وضْ
ــى منضــدة التســاؤل والتشــكيك  وأســبابه  ــهي واضــحاً بعــد  عل ــة ، وكــان الن م مقارب

                                                 
)١( - )              ن ا عـ كُمـبا ر اكُمـا نَه قَـالَ مـا وآتِهِمو سـ ا مِـنمهنع ورِيا وا مملَه دِيبلِي طَانيا الشملَه سوسفَو

 .)٢٠:األعراف)(ن تَكُونَا ملَكَينِ أَو تَكُونَا مِن الْخَالِدِينهذِهِ الشجرةِ إِلَّا أَ
   .)١٢٠:طه)(فَوسوس إِلَيهِ الشيطَان قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرةِ الْخُلْدِ وملْكٍ ال يبلَى (-  
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ــاً     (شــجرة اهلمــج   ــها دائم ــتكلّم عن ــفهــي الشــجرة امل ـســة آدم ـقص ســورة  واء
وحـواء كانـت تـدور علـى نفـس الشـجرة            البقرة أو األعـراف، ووسوسـة إبلـيس آلدم          

ــهي  ــوع للنـ ــواء    ). كموضـ ــى السـ ــا علـ ــيطان عليهمـ ــول الشـ ــان دخـ ــ(وكـ وقاسـمماه (
 أحـدمها بأشـد مـن اآلخـر، وهـذه        فالشيطان يغري الرجل كما يغري املرأة، ولـيس       

 ومتييــع األمــر، حتّــى أدى هبمــا  تــهما اجلنــة لتغــيري قناعجــرت ومهــا الوسوســة 
ة لكـن ال مبعاشـرة اهلمـج، فهمـا خرجـا                       لالقتناع بـاألهون وهـو بـاخلروج مـن اجلنـ

  ).أكال/ذاقا(يجربان 

ة      "وسنالحظ ارتباط مسألة     ن   " معاشرة اهلمـج خـارج اجلنـكـيْن ملَ"بالوصـفي "
ة  (، فالصفة األوىل    اجلنة  "خالدين" مـانع حقيقـي    )املالئكيـ "  مـن التـزاوج     "ذاتـي 

ــود داخــال  (، والصــفة الثانيــة لتغــاير اجلــنس نظــراً  مــع شــجرة اهلمــج   مــانع )اخلل
 . من اجلنة اخلروجإمكانية لعدمنظراً  "موضوعي "حقيقي

ا  ( النص األول    -ب مـلَه سسْوى بـا   )فَونـ ، تعـدم وألبويالال   همـا،  حـني أنكلي 
هِ   (الثـاني    النص وس إِلَيـْ آدم وحـده، وإن تعـدي     أبينـا   تعـدى بــ إىل، واخـتص ب       ) فَوسـْ
ــ ــالالم"ل الــوحي أو الوسوســة  فع ــه، عليــه أن    " ب ــوس ل املــوحى لــه أو املوس يعــين أن

، لـذلك عقّـب    )يـة ية مثال، أو اعتقادية، أو عاطف    نفس :حركة ذاتية (هو  ) ينفعل(
وْآتِهِما     (األوىل سبحانه   ا مِـنْ سـ مـنْهع ورِيا و ا مـ مـلَه بْدِيج كـلٌّ منـهما    ) لِيفيتـهي

ــا التعــدي بــاحلرف  . مــنفعال جتــاه غرائــزه  إىل"أم " حركــة () شــيئاًيفعــل(فعليــه أن
ـة أوالً، وممارســة املعصــية    كــ ويتّجــه إىل هــدفٍ  )موضــوعية اخلروج مــن اجلنـ 

ـــ" فــامللخّص أن .)١(اخلــارج ثانيــاً " إىل"هــدفها نفــس املــوحى لــه وتنتــهي عنــده، و " لِ
 . هدفها ميتد إىل خارج املوحى إليه

ا  (وهذا يرجح أيضاً أن الوسوسة األوىل        مـلَه سو ة    ) فَوسـْ متّـت ومهـا  اجلنـ
ة       حيث اإلحياء ذاتي  فقط   النفسـي  إلجـراء التغـيري       وعلى مسـتوى القناعـة الفكريـ ،
ــا  ــهِ (الوسوســة الثانيــةأم ــوس إِلَيْ آدم ورافقتــه منــذ البدايــة  ســلوك حركــت ف) فَوسْ

                                                 
ــى النحــ : ( الحــظ اآليــات، وقارهنــا - )١( ــك إِلَ بــى ر حأَووتــاً ويــالِ ب الْجِب ــن ــذِي مِ ، )٦٨:النحــل)(لِ أَنِ اتَّخِ
 .)٥:الزلزلة)(بِأَن ربك أَوحى لَها (، مع)١٩: األنعام)(وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآن لِأُنْذِركُم بِهِ(
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يصـدر إىل   اإلحياء الشيطاني حني كان     هذا  النهاية، وأقوى ما كان بث      نقطة  حتّى  
 ، حبيث متّ االسـتحواذ علـى آدم متامـاً هبـذا البـث القـوي                من ناحية أنثى اهلمج    آدم

 .ة خارج اجلنامللحاح

 وسـيلة  سـلم أ  وما هـي شـجرة اخلُلْـد؟   فكيف نقرأ النصين القرآنيني إذاً؟     -٥
 :يللتعامل الصحيح مع النصين القرآنيين ه

  -أ   .عن اآلخرمغايِر افرتاض داللة كلٍّ منهما على معنى إضا

، ألنّـه يخـلّ بـاملعنى   " ملِكـين " إىل  "ملَكـين " بتغيري    داعي تبديل القراءة   ترك -ب
مـن جهــة،  " لْـك ال يبلــى م"فـإن الـذين بــدلوا القـراءة بـدلوها لتتوافــق مـع آيــة طـه       

 إغـراء آدم مبرتبـة   اسـتطاع الشـيطان  كيـف  أن  وثانياً حلـلّ التنـاقض الـذي وجـدوه          
ــةٍ ــد أُمالئك ــديل القــراءة      تدســجِ ق ــهم، فاضــطروا لتب ــى من ــه وهــو أعل ــين" ل " ملِك

  ! خببطةٍ واحدةني اإلشكالمخادإل

بزيــادة حمــذوفين لزيــادات املتكلّفــة واحملــذوفات املفرتضــة،  ا لتخلّــي عــنا -ج
الـذي يقلـب العبـارة      " ال"وبالـذّات إذا كـان حرفـاً مثـل          مها الم التعليل، وال النافية،      

 لتُصــبِح) إِالَّ أَنْ تَكُونَــا ملَكَـيْنِ  (:اآليـة بتقــديرهم وا صـير مــا مثلرأسـاً علــى عقـب،   
 )!ا ملَكَينِتَكُونَال ن ألَإِالَّ (

، )و(مبعنـى   ) أو(م قواعـد اللسـان العربـي جبعـل األداة           هـد مِـن    جدوىوال   -د
 !"تكونا من اخلالدين أن تكونا ملكني و: " خمرتعة عبارةإلنتاج

جرةِ إِالَّ أَنْ تَكُونَـا ملَكَـيْنِ أَوْ تَكُونـَ         : (فاآلية ذِهِ الشـَّ نْ هـ ا عـكُمبا راكُما نَهقَالَ ما و
مِــنْ الْخَالِــدِين ( ــطت آيــة هنــي الــربامهــا توسعــن قــرب الشــجرة إي)وآيــة )معاشــرهتا ،

واملفروض أن إبلـيس يريـد أن يزعـزع هـذا النـهي             . )١(جذب الشيطان هلما حنو الشجرة    

                                                 
)١( - ..)         الظَّالِمِني فَتَكُونَا مِن ةرجذِهِ الشا هبال تَقْرو، سفَو         ورِيا و ا مـملَه دِيبلِي طَانيا الشملَه سو

      الْخَالِـدِين تَكُونَا مِن نِ أَولَكَيتَكُونَا م ةِ إِالَّ أَنرجذِهِ الشه نا عكُمبا راكُما نَهقَالَ ما وآتِهِموس ا مِنمهنع
اصِحِنيالن ا لَمِنا إِنِّي لَكُممهمقَاسو،ةرجا ذَاقَا الشورٍ فَلَما بِغُرمالَّهفَد (..  
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ة    (الرباني ليخرجهما من اجلنة على األقلّ حيث يوجد قطعان مهج البشر           وهي العمليـ
 . إغراء املعاشرة املطلوبةحاولة ، ثم مب")نخطوات الشيطا"قرآن اليت يسميها ال

فالذي نراه حبسب العبارة وتركيبها، اليت حتلّ مجيع تلك اإلشكاالت بال تغـيري               
قراءة اآلية وال تقدير حمذوفات، أن: 

، وأغمض  تفاسريه فيه ال  تْن الفهم الذي حش   ه مِ لو نظّف القارئ ذهن   : النص األول 
عيني       وأدار العبارة  ذهنه بصفاءٍ تام ،ةِ إِالَّ        (ه قليالرذِهِ الشَّجنْ ها عكُمبا راكُما نَهم

ــيْنِ ــا ملَكَ ــه ألول مــرةٍ يســمعها ألدرك مــا تعنيهــا مباشــرة، وســريى مــا ملْ    )أَنْ تَكُونَ ، كأنّ
 .يستطع املفسرون واملقلَّدون رؤيته

أن ال أعتقـد    (:  البشـري    جنسـهما    متشـكّكٍ  هِشبك  متحايال ،الشيطان يقول هلما  
اً موجهـاً ملـن يليـق بـه،             الـرب   بـل كـان هنـي      ،الرب هناكما أنتما عن الشجرة     هـو    و عامـ

 هحكمهم       ال لكما   للمالئكة احلقيقة موج اً أنبنفسـه  هـو   وتكليفهم ، هم نقلوه إليكما ظن 
 أو أن تكونـا مـن       أنـا ال أدري،   ون تكونا مالئكة    اللّهم إالّ أ  ما هناكما عنها     ينطبق عليكما، 

  فالفئتان ،و وضعٍ ثابتٍ ال يتناسلون    )١(اخلالدين  اجلنة الذين ال خيرجون منها      فئة  
 تستطيع اخلروج من اجلنة لكن ال تتزاوج مع شـجرة  اليت   املالئكة : باألصالة املمنوعتان

ــ والفئــة األخــ،)مــانع ذاتــي ( الخــتالف جنســهماالبشــر متــها  أو خد اجلنــةســدنة نرى مِ
 ،)مــانع موضــوعي ( بــل ممنوعــون وخالــدون فيهــا  ال خيرجــون بــاملرةوالقــائمني عليهــا

ــر بــل، لســتما مــن اخلالــدين فيهــا كمــا يبــدو لســتما مــن املالئكــة كمــا أنّكمــا اوأنتمــ شب  
 هو يفعـل    ،هذا ملخّص ما عناه إبليس    )  على األقلّ  مسموح لكما اخلروج والتنزه خارجاً    

ــةِ ( منــه مها الــربذّرالشــيء الطبيعــي الــذي حــ  ــنْ الْجنَّ ــا مِ نَّكُمخْرِجفاختصــار )فَــال ي 
ض رِ فـُ  أُخرىكائناتكين، أو من جنسٍ  إالّ أن تكونا ملَنهيالعليكما يصدق   ال (:تهعبار

لسـتما  ، وأنتمـا   أو التناسـل  اجلنة وعـدم السـماح بـاخلروج منـها        البقاء األبدي   عليها  
 .)، فلماذا ال خترجان؟كذلك

                                                 
ــذ مــثال لتقريــب الفكــرة - )١( ــدون: " خ ــاً  اآلخــرة، مالزمــون  " الولــدان املخلّ كجــنس موصــوف قرآني

 .خدمة صاحبهم ومرافقته وثابتون معه  اجلنة ال يزولون عنها
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إالّ أن   (: املُضـمن     املفتـوح  علـى السـؤال   سيجيبان  قرارة أنفسـهما      وطبعاً مها   
مهـا ليسـا    : ففعـال ) أو تكونا من اخلالدين؟   ( واآلخر   كين، أنّهما ليسا ملَ   ):تكونا ملكين؟ 

ذا أوقعهمـا  كـ ه، فيـرون  أو الـذين ال يتطـورون ويتغ  من خدم اجلنة اخلالدين عن اخلروج    
 ملعاشـرة اهلمـج،   راً بشـ لـيس مبسـموح هلـا التمثّـل      فعال  املالئكة   ألن .الشيطان وأقنعهما 

ة مالزمـة  داومـة  إالّ مبا غـري مسـموح هلـ     الئقٍوهناك مالئكة أو أجناس خ     والثبـات   اجلنـ 
ها بعدم إخـراج     آلدم وحواء بدليل أنّهما نُب     يسراًمكان  اخلروج  ف،  )١()ينالدمن اخل  (فيها

      اء رجعــتحـو ــة الشـيطان هلمـا منــها ال بعـدم اخلـروج مطلقــاً، وبـدليل أنودخلـت اجلن  ،
 . متابعني تغرير إبليسطواعيةًحني خرجا وبدليل عدم منعهما من اخلروج 

ــارة  ــها فالعب ــاحتــاكي تركيب ــون     ( قولن ــأمر التســريح، إالّ أنْ تك ــاً ب معني لســت
ويحاكيها من حيث ). ؟ أو أنْ تكون مِن املوظّفني املؤقّتني    ؟عد سن التقا  ازَتجاموظّفاً  

 :، قولـه سـبحانه     عجزهـا  " إالّ أنْ يكـون   " بــ    ثـم اسـتثناء    صدر اآلية،    الرتكيب، نفياً   
دمـاً  ةً أَوْ   ـ أَنْ يكُون ميْتَ   قُلْ ال أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَيَّ محرَّماً علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِالّ           (

 .)٢(وأشباه هذا الرتكيب حيفل به القرآن )١٤٥:األنعام(). . .اً ـمسْفُوح

ــرين  املفس ــدهموال حتســب أن ــون، فكــلّ   وح جعلــوا القــراءة هكــذا بــل حتّــى النحوي 
أعربوا فــ  ومــع األسـف، انســاقوا مــع التفســري التقليــدي، معـاجم إعــراب القــرآن الكــريم، 

                                                 
ــم، فــإن معنــى  - )١( ــد" للعلْ  البــن فــارس، ولــيس هــو  مقــاييس اللغــةزمــة، راجــع هــو الثبــات واملال" خلَ
 . مرة  كتابه١١ )خالِدِين فِيها أَبداً: (وإالّ ملا قال تعاىل" األبدية"
)٢( -  أمثلته  إليك بعض ) :     الْعِلْـم مهاءا جدِ معب إِلَّا مِن أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين تَلَفا اخ١٩:آل عمـران )(م( ،
ه      ما كَانُ ( اء              (،  )١١١:األنعـام )(وا لِيؤمِنوا إِلَّا أَن يشاء اللـَّ شـي ا أَن اه فِـي دِيـنِ الْملِـكِ إِلـَّ ذَ أَخـ أْخـلِي ا كَـان مـ

لِـي                 (،  )٧٦:يوسف)(اللَّه تُمبتَج فَاسـ تُكُمو عـد ا أَن لْطَانٍ إِلـَّ سـ مِـن كُملَـيع لِي ا كَانا  (،  )٢٢:إبـراهيم )(م مـ
هِ       كَ حيـث  ) إالّ أن تكونـا ملكـين  .. مـا هناكمـا ربكمـا    (، )٢٧:احلديـد )(تَبناها علَيهِم إِلَّا ابتِغَاء رِضْـوانِ اللـَّ

ه     فٍنـ  م  مـاضٍ  فعـلٌ فيه  اجلزء األول    فيكـون  اجلـزء الثـاني الـذي بعـد االسـتثناء     إثباتـاً   ، ينقلـب نفيـ ،
 :معنى اآليات

/ مبشــيئة ا كــان لــه أن يأخــذ أخــاه    / ة ا كــان هلــم أن يؤمنــوا   مبشــيئ/مــن بعــد العلــم اختلفــوا   
كونُكمــا : وأخــرياً/  ابتغــاء الرضــوانكتبنــا علــيهم فقــط/ باســتجابتكم لدعوتــه كــان لــه ســلطان علــيكم

 .ملكين جيعل هني الرب منطبقاً عليكما
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النافية لتكـون اآليـة مجلـة واحـدة مؤداهـا           " ما"ها مع    أداة حصر أي بإمكان إسقاط     "إالّ"
 ال واحـدة، وال      أداة استثناء منقطع، واآلية مجلتـان      "إالّ"،  حني أن     )هناكما لئال تكونا  (

 ".إالّ"مع " ما"النفي أداة  تساقط يصح  هذا الرتكيب

ةً  ترمجـة              ومع األسف،    القـرآن   نلحظ ظالل التفسـري التـوراتي كمـا أسـلفنا، جليـ 
ــة، فرتمجــة هــذه اآليــة مــن ســورة األعــراف إجنليزيــاً، تــأتي غالبــاً هبــذا       للغــات األجنبي

 : )١(الشكل

"(Your Lord only forbids you this tree so that you will not become 
two angels, or lest you both become immortal)". 

صـبحا ملَكـني، وخشـية أن تُصـبحا     الرب قد منعكما من الشـجرة لكـي ال تُ      : ومعناه
 !! خالدين

 ):باملعنى التقرييب طبعاً(بينما الرتمجة األصح ينبغي أن تكون 

"(Your Lord did not forbid you this tree, unless you are both angels, 
or ones who are kept eternally as are)". 

 

 :اآلثار السلبية للقراءة اخلاطئة

، وأثـر ذلـك      عكسـهم  ن بني ما قالـه املفسـرون قاطبـة وبـني مـا نفرتضـه              واآلن لنقار 
وعواقبه على هتك النظام القرآني، لقراءة هذا النص: 

رب عـن الشـجرة موجـود       أن هنيـاً لكمـا مـن الـ        (قالوا أن الشيطان أقنع أبوينا       -
 .) حتّى ال تُصبحا ملكني أو خالدينفعال، لكن ذلك

 مثّـةَ هنـي لكمـا عـن الشـجرة طاملـا             كـن أنّـه مل ي   (قنعهمـا   ونقول أن الشيطان أ    -
 ).أنّكما لستما ملَكين وال خالدين

                                                 
 : راجع-)١(

http://www.isgkc.org/EnglishQuran/sura7.htm. 
http://www.islamicity.com/mosque/quran/7.htm 
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املفسرون يقولون بأن الشيطان أخرب آدم بثبوت النهي، وحنن نـرى أنّـه أخـربه        -
ــر هنــيٍعــدم وجــودب ــاني، فكِّ ن ســت  رباملعصــيتي ــل وانظــر أيكون أردأ وأشــنع   وتأم

 !االفرتاضين؟

و تأمل املفسـرون فيمـا قـالوه حقّـاً، لـرأوا أن مـا نسـبوه آلدم وحـواء أشـنع مـن أي               ل
، بل فعلهما هبـذا أسـوأ مِـن          حتّى لو تزاوجا مع شجرة اهلمج      فعلٍ مهما جلّت معصيتهما   

ع      اه شخصـياً فعل إبليس أو يساويه، فـأن يعلـم املـرء أن ا هنـ      قنـي عـن شـيء يقينـاً، ثـم 
  خد ا ك عن خلودٍ   بأنعلْـك، فـيهجم علـى معصـية     عك هبذا النهي ألنّه أراد منوعـن م  

ــه د   لألمــراً وهــو متــيقّن أنّهــا معصــية ومعانــد ربة ليســت جمــرفعندئــذٍ تُصــبح القضــي ،
معصية، بـل أهوهنـا هنـا معصـية األمـر، هـي االسـتكبار اجلـريء والتطـاول علـى اآلمـر                       

 نها سـوء الظـن بـه ونسـبة الكـذب واخلـداع إليـه              العلي ال على األمر فحسب، واألشنع م      
لألسف البالغ، مع حتليلِ األمر، هـذا       !! ، فهل هذا كلُّه فعله آدم وحواء؟      وغش النصيحة 

 !، لو تنبهوالتفاسريقوله اتما 

 أو فعـال   وإن زالّهيهات ال، آدم وحواء أكـرم مـن هـذا االحنطـاط والبعـد، وأقـدس،               
 :زعمه املفسرون ملا كان ِمن معنى لآليتين اللتين تلتا بل لو صدق ما ،ما فعال

١-)    ــحِني ــن النَّاصِ ــا لَمِ ــي لَكُم ــمهما إِنِّ قَاسجــاءت بعــدها  )٢١:ألعــرافا)(و 
أُقسم با أن ا خدعكما حني هناكمـا عـن   (مباشرة، فهل مِن معنى لقائل يقول   

أُقسـم بـا أنّكمـا    (نطقي جـداً  لكن له معنى م! ؟ أي هراء وتناقض هذا؟ )الشجرة
   ن بنهي ايكما      لستما معنِيفيـده ي الذي أقرتحـ وهـذا يتوافـق مـع الروايـات       )، وأن ،

 حلـف يل بـا   إبلـيس  إنيـا جربئيـل   : ()١(اليت يسوقها املفسـرون  اعتـذار آدم   
ــ مِــأن أحــدافمــا ظننــت  ه يل ناصــحنّــأ اً ، وأيضــ)ق ا حيلــف بــا كاذبــان خلْ

ه حلـف يل   إنّرب(و)  أحداً حيلف بك كاذباًتك ما حسبت أن وعز(نادى آدم ربه    
، فهـل يناسـب      ) أحـداً مـن خلقـك حيلـف بـك إال صـادقاً              ومل أكن أعلم أن    ،بك

                                                 
  .١، جتفسري القمي؛ القمي، ٣، جتفسري فتح القدير، سورة األعراف؛ الشوكاني،  التفسريابن كثري، - )١(
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أنّه حلف يل بك  "أم،  "!خداعاًغشاً و أنّه حلف يل بك أنّك هنيتين       "هذه االعتذارات   
 . أنت؟ قرر" يشملينكنأن هنيك ملْ ي

ــا إِنَّ  . . (-٢ أَقُـــلْ لَكُمـةِ ورــج ــا الشـَّ ــنْ تِلْكُمـ ــا عـ كُمـــا أَلَـــمْ أَنْه مـهبــا ر مـاهنَادو
   بِنيم ودا علَكُم ٢٢:ألعرافا)(الشَّيْطَان(    عبارة فإن ،)   ال موضـع هلـا     ) ألَـمْ أهنكمـا

 مـن    مغشـوش   خـادعٍ   يعلمـان أنّهمـا منـهيان بنـهيٍ        -وفق هـذا الـزعم    -أيضاً، ألنّهما   
هنيـي ملْ يكـن     أن  أحقّـاً   (أو  ) لِم ظننتما ظـن السـوء بـي؟       (الرب، فينبغي أن يخاطَبا     

اني         ) صالحكما؟  حباجة إىل قارع التذكري بالنهي الربـ ا وفق رأينا فهما فعالأم ،
ــع لـــديهما بواســـطة الشـــيطان وصـــار  خاطبـــا " ال هنـــي"كــــ الـــذي متيـفخرقـــاه، في

 .بتمامها) لَمْ أهنكماأ(بصرامةٍ 

  بـل ظـال شـاكّين،   عنـهما فعـال  فاخلالصة أن آدم وحواء ملْ يتيقّنا أن النـهي سـقط       
     فاغرتَّ ( عن آدم  )ع(لذلك يقول موالنا علي عليـه بـدار املقـام، ومرافقـةِ        ه نفاسةً ه عدو   

، والشـيطان قـد     اً إذ ، فهما خرجا يجربان   ) بوهنه ه، والعزميةَ  بشكّ برار، فباع اليقني  األ 
 :أن النهي مبعاشرة الشجرة قد سقط عنهماليقنعهما نصب هلما فخّين 

 . فال يمنع عليهما االختالط هبمج شجرة البشر أنّهما ليسا ملَكين:األول

 . يستطيعان اخلروج وعدم مالزمة اجلنةغري خالدين، ف أنّهما :الثاني

ما بإمكاهنمـا اخلـروج والرجـوع، فتعـزز الشـك           جربا الثانية ورأوا فعال أنّه    كان أن   ف
 .بسقوط النهي لدى آدم فانساق إىل املعصية

ــا :الـــنص الثـــاني الثـــاني   الوسوســـة آلدم باخلصـــوصأمـ فقـــد جـــاءت  الـــنص 
جرةِ الْخُلْـدِ وملْـكٍ ال يبْلَـى           ( لَـى شـع ك لْ أَدلـُّ هـ ما آدقَالَ ي إِلَيْهِ الشَّيْطَان سسْوفَو( ،

وقُلنا أيضاً أن آدم له علْم بأمر يدعى شـجرة اخلُلـد،            " ملك ال يبلى  "وقد تكلّمنا آنفًا      
  وماذا هو موعود؟ ؟فخدعه إبليس هبذا، فماذا كان آدم يفقد

 هلـذه   أبـدي "كملـْ " اإلنسانية، ثم "خلَّدتُس" يتالمِن ذريته  النسل   "شجرة" :وابـاجل
عارة له وقـد يفقـد      يرى أن اجلنة م   هو  أسها وأصلها، واآلن    الشجرة اإلنسانية اليت هو ر    

قـد    لـه خالـدةٍ    )سـاللة  ( شـجرةٍ  إنشـاء ملكها باملخالفة وانتهاك القيود، ويرى أن مسألة        
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  ر، فضعف صربة  طـه هـو الصـرب              ه عن االنتظار لذلك     تأخ كان موضـوع سـياق القصـ
) ص( لنبيــه  ســبحانهلــى نُصــحِوعــدم االســتعجال بالتحديــد، وجــاءت القصــة تفريعــاً ع

ــلْ رب زِدْنِــي عِلْمــاً  ( ــه وقُ حْيو قْضَــى إِلَيْــكــلِ أَنْ ي ــنْ قَبْ ــالْقُرْآنِ مِ ــلْ بِ ال تَعْجــدْ  *و ولَقَ
ة     )١١٥،  ١١٤ :طـه ()عهِدْنَا إِلَى آدم مِنْ قَبْلُ فَنسِي ولَـمْ نَجِـدْ لَـه عزْمـاً              وأهنـى القصـ ،

ا يقُولُـون       ( بتكرار نصحه لنبيه   لَـى مـبِرْ ع طَبِرْ  .. فَاصـْ ، فأنـت   )قُـلْ كُـلٌّ متَـربص      .. واصـْ
تالحــظ الصــرب، واالنتظــار، والرتبــص، وقــوة العزميــة واجللَــد، وانتظــار القضــاء، وعــدم  

، فـالعزم الـذي فقـده    االستعجال باملعلومة اليت لدينا بل طلب املزيـد مـن العلـم والنضـج        
فَاصْــبِرْ كَمــا صــبر أُولُــوا (بــدليل قولــه ســبحانه وعــدم االســتعجال  آدم هــو قــوة الصــرب

 .)٣٥:حقافاأل)(الْعزْمِ مِن الرسلِ وال تَسْتَعْجِلْ لَهمْ

 علـى اخلطّـة     دم الـذي ملْ يصـبِر      الشـيطان ليحقّقهـا آل     منها دخـل  فهذه الثغرة اليت    
ا قُضِـي الْـأَمْر        (  بالتحايل عليه ووعده الكاذب    ،الربانية طويلة األمد   وقَالَ الشَّيْطَان لَمـَّ

 ليفسـد   ، فوسـوس إليـه    )٢٢:إبـراهيم )(إِنَّ اللَّه وعدكُمْ وعْد الْحق ووعدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ      
 ؛"ويلقي  أمنيته "، كما يوسوس لكلّ آدمي اليوم    )هلْ أدلُّك على طريقٍ أسرع     (اخلطّة

هل أدلّك على طريقٍ أسرع تشبع       (:ته اجلنسية ملا بعد الزواج    ساملرء ممار بدل تأجيل   ف
ك علـى طريـقٍ سـريعٍ           ( وانتظـاره  احلـالل  الرزق بدل تـوخي      د طالب ، ويعِ !)فيه؟ هـل أدلـُّ

خارج اجلنة مبلـكٍ ال     " نينربدو"د آدم باخللْد على شاطئ      فوع. وقس على ذلك  !) للربح؟
شـجرة  " منـها، فيصـبح لديـه     املُخلَّدج ليكون نسلهد، ودلّه على شجرة اهلم  يبلى وال يفقَ  

ــد ــه، واملوعــود هبــا   " اخللْ ــة ب اخلاص .    ــه ســلَفاً حســب الوسوســة األوىل، أن بعــد أن أقنع
ة                  أو معاشرة هذا النوع من البشر ممنوع فقط على املالئكة وعلى من هم حبيسـو اجلنـ

ولَكِنَّه أَخْلَـد إِلَـى     (نه عنه    وهذا ما أخربه سبحا    .، فقط )اخلالدون(على حالٍ واحد    هم  
اهوه عاتَّب١٧٦:ألعرافا)(الْأَرْضِ و(. 

فقـط  هذا ما حصل آلدم، وحيصل لكلّ آدمي، ألن الشيطان واحد، وهـذا أسـلوبه،         
 . معصيتك ستجدها هكذا إن ملْ تكن أسرع، وأكثـر جـرأة، وأقـلّ طرافـة               فكّر  مواقفِ  

 :ولو مثّلناه  حياتنا مبثال
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إذا كان مثّة أمر حرام ممنوعون من فعلـه، فكيـف حسـب التحليـل النفسـي جنـرتئ                
 البدايــة، يبقــى شــعور الصــد عنــه قويــاً ألن احلرمــة تكتســب قوهتــا مــن هيبــة  عليــه؟

ة املـأمور بـه، أي موضـوع األمـر                   النظر عـن ماهيـ ام    ). النـهي (اآلمر نفسه بغض مـع األيـ
بحـث   ن نفكّـر  موضـوع األمـر، ال هيبـة اآلمـر، ف     يضعف هـذا الشـعور، ألنّنـا صـرنا        

ـة احلرمــة، وأســباهبا،   الــيت مهمــا قويــت فلــن تســمو      وقــد نُشــكِّك فيهــا، تلــك   منطقيـ 
ا لـو وجـدنا أسـباب         نفسِه  اآلمر إلعطائنا قوة املمانعة كما تُعطيها هيبةُ      ة     ، أمـ املنـع هشـ 
 ألـيس   :ثـم نُفكّـر    . قلـيال  نصمدومع هذا فقد    . فهذه أول بدايات هتوين ارتكاب املعصية     

حـول محـى    بل سنحوم قليال مِن بعيد       حنن لن نعصي،     ؟ االقرتاب من املعصية فائدة    
    اً  وجتربـةً  مـاً إضـافياً   نا أنفسنا مـن حيازهتـا، أو علْ   املعصية، فلعلّ هناك فائدة منعوسـر

وهـذه   .املعصية ىهذه هي الدفعة اليت حنتاجها للهجوم عل      . نكتشفه، أو واجباً نقوم به    
 :خذ مثال .هي خطوات الشيطان، كما بينتها اآليتان

 .، ثم سافر)ال تفتح هذا الصندوق: (املدير قال للموظّف

 . املوظّف، ال يفكّر حتّى أن يقرتب من الصندوق: أول أسبوع

ــا  ــر: ني األســبوع الث ــه جمــرد      :يفكّ ــئال أفتحــه؟ لعلّ ــاذا يوجــد  الصــندوق ل  وم
ي وعـن بـاقي         اختبا عنـ ه اخلاصة باملدير، أو لعلّه فيه تقريرر يل، لعلّه فيه أسرار خاص

 .املوظّفني، املهم النتيجة، أن الصراع النفسي قد ينحسم لصاحل عدم فتح الصندوق

 .صار يقرتب، وينظّف الصندوق من خارجه، ويتلمس القفل:  األسبوع الثالث

يـل األعقـد؛ ومـاذا لـو كـان  الصـندوق شـيء مثـني                 يبدأ التحا :  األسبوع الرابع  
جداً، وأتـى سـارقٌ وأخـذه، ألـيس أنـا املـالم؟ أوال أكـون أنـا املـتّهم؟ ملَ ال أفـتح الصـندوق                          

، حتّى ولو كانت تقارير عني فأُقْسِـم         ووثائق بسرعة جداً ألملح ما فيه، فإن كانت أوراقاً       
ــل ســأغلق الصــندوق بســ       ــا، ب ــن أنظــر فيه ــي ل ــت ســبائك ذهــب أو    أنّ ــا إذا كان رعة، أم

جمــوهرات مــثال، فســأنقلها حتمــاً مــن الصــندوق وأخبئهــا  مكــان آمــن مــن الســراق      
، ألن قصد املـدير لـيس عـدم         والدخالء، ريثما يعود املدير ببضع أيام قبله، ألحفظها له        

 !!فتح الصندوق حرفياً بل حفظ ما  الصندوق، وهذا ما سأقوم به
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ــهِ فــتح الصــندوق، ومبجــرد فتحــه انفجــر مبــا فيــه    :  اخلــامس األســبوع وج  
 !املوظّف

ــدير ســينفجر غاضــباً  وجــه         ــاً حــني يرجــع امل ــر الصــندوق، فحتم وإذا ملْ ينفجِ
 )١٠: انظر الصورة( .نفجارانالحصل اقد ف حالة آدم أما املوظّف، 

 
 

 )١٠: الصورة(
 

  اليت تلقّاها آدم الكلمات- هـ
  ة لرصـيد آدم علـى                  ) الكلمـات (جاءت الـيت تلقّاهـا آدم أيضـاً إضـافةً أخـرى متييزيـ

حواء، أضافها حمبو متييز الرجل وتفويقه علـى املـرأة، بـال اعتبـار للحقيقـة أو حملاولـة         
معرفتــها، فكــأن األمــور كلّهــا جــاءت لتُثبــت نصــراً آلدم علــى حــواء أو العكــس، وكأنّمــا     

)ب  ودعْضٍ عاء،                )عْضُكُمْ لِبرين النبهاء أنّهـا ليسـت بـني آدم وحـومن املفس اليت أكّد عدد 
من هـذه الكلمـات، لبداهـة أنّهـا         " حواء"فغاب موقع   . يصرون على جعلها بني آدم وحواء     

مؤخرة دائماً ألنّها سبب املعصية؛ قد قطفت الثمرة وخدعت زوجها، وحـني التوبـة هـو                
ثـم أفاضـها عليهـا، كانـت واسـطة الشـر والشـيطان إىل الرجـل،            !) كلمات التوبـة  (استلم  

 !هكذا! وكان الرجل واسطة اخلري والرمحن إليها
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أحـد تلـك الكلمـات الـيت تلقّاهـا آدم أوالً، وأنّهـا الـيت                " حـواء " ماذا لو كانت     :السؤال
الـيت تلقاهـا آدم   " الكلمات "لقد ظلّت من يصدق؟! تلك الكلمات ثانياً؟" بعض"محلت له  

ــرون والــرواة االجتــهاد فيــه لكشــفها، وتشــعبت األقــوال فيهــا شــرقاً      اً، حــاول املفسســر
   ـوغرباً حبسب املذاهب الكالمي ـة، وحاصـل مجـع          ـة والروائية وحتّـى النحوية واالعتقادي

ال تفســري اآلراء كلّهــا، هــو التفســري بــالرتادف، واالســتظهار مبصــادر مــن خــارج القــرآن،  
ــة شــريفة، أو رمــوز، أو  !) كلمــات التوبــة(اللفــظ القرآنــي بــالقرآن، فـــ   هــي أمســاء خاص

لــذا فِمــن املنطقــي  ! طالســم، أو جمــل وكــالم وعبــارات، أو صــياغات أدعيــة مســتجابة  
ــاً لــن يفضــي إىل   ظهري ك كتــاب اتنــاول احللــول مــن خــارج القــرآن وتــر االســتنتاج أن

 .شيء

، فـالقرآن كـالم   )الكلمـات (لـيس هـو   ) الكـالم (ستقراء، بين لنا أن     القرآن حسب اال  
                      ، ًولـيس عيسـى كالمـا عيسى بن مـريم كلمـةٌ مـن ا ،وهو أيضاً كلمةٌ من ا ،ا

ــه هــو الكلمــات     ــهِ (والــذي ال تبــديل ل ــاتِ اللَّ لَ لِكَلِمــد بال ملَ ( ،)٣٤:األنعــام)(وــد بال م
ـــهِ(، )١١٥:ماألنعــــا)(لِكَلِماتِــــهِ ـــدِيلَ لِكَلِمــــاتِ اللـَّ ـــا )٦٤:يــــونس)(ال تَبـْ أمـ ،)كــــالم ا (

ـــ   ــه  ) ص(آخــر، فــالنيب  ) كــالم (فيســتبدل ب ــذَا أَوْ   (حــني قيــل ل ــرِ ه ــرْآنٍ غَيْ ــتِ بِقُ ائْ
لْهدمِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي     ( قال   )١٥:يونس()ب لَهدلِي أَنْ أُب كُونا يهـو   ) ١٥:يـونس ()م فـا

بأن القرآن العربـي هـو      ) كلمته(الذي يبدل كالمه لو أراد، وا ملْ يرِد ألن ا قد قال             
     أن آية القوم، وال تبديل هلذه الكلمـة، ثُـم) ا كتـب السـماء السـابقة قـد جـاء      ) كـالم 

، وشريعته  نصـوص كالمـه لليهـود بـدهلا لغريهـم مـن       )كالمِه اخلامت(غريه  القرآن   
أن تتم وأن تنفذ وأن تبقى وال يناهلا التبديل، فهي أبديـة،            ) كلمات ا (من شأن    .مماأل

ــرب، وعــود ا كلمــات لــه وال تبــديل هلــا، قراراتــه النافــذة كلمــات،        فــاخللْق كلمــات لل
 .تعاليمه األبدية كلمات

ه تائبـاً                    لربـ ر نفسـه  شـقائه، ويضـجصـبة    فما الذي تلقّاه آدم، وهو ي خـارج اجلنـ
بال حوائه، وبال مواصلةٍ من ربه، فاقِداً األمل وراجياً له  الرجعة إىل مقامه الضائع،               

لقــد أثبتنــا  حبثنــا أن آدم مبجــرد أن  ؟)منــهجاً أبــدياً) (قــراراً) (وعــداً) (خلْقــاً(أتلقّــى 
       تتلقّيه التوبة زامن عصى أُهبِط، وأن–    القرآنـي النص براً       إه - حسباطـاً ثانيـاً متـأخ

لكائنٍ إنساني ظلّ متواجداً  اجلنة بعد آدم، وسياق القصة يثبـت أن الـذي تغـوى عـن               
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ع         ) احمللّة اآلمنة (الرجوع إىل اجلنة     بعد املعصية خارجها، وملْ يستفد مِـن حمـاوالت تتبـ
ا               ")اخلصـف "وهـو   (األثر إليها    الكـائن   ، هـو آدم باخلصـوص، هـو الـذي غـوى وحـده، أمـ 

األكدية، أيضاً  " إيتانا والنسر "اآلخر حواء فرجعت إىل مقرها، وقد أكّدت هذا أسطورة          
فليفقدْ الطريق وال يعدْ يعـرف الـدرب ولتبعـدْه اجلبـال            ) الرب(منْ ينتهك حدود    (

ــات إىل أن آدم ظــلّ وحيــداً ملائــة أو أكثــر مــن      )!عــن منافــذها  مــن املروي وأشــارت كــثري 
  .يعاجل شقائه قبل أن يتعرف حبواء مرة أخرىالسنني 

ــا، وبــال حاجــة         فمــا هــي الكلمــات الــيت تلقّاهــا؟ القــرآن حســب الســياق جييبن
للتسوق خارجه لبضاعتنا؛ أن آدم تلقّى مجيع ذلك حـني قـرر الـرب مواصـلةَ عبـدِه،                  

، تلقّـى معهـا     يأنس به، هو زوجته حواء وهي أوىل الكلمات فأُعيدت له         ) خلْقاً(تلقّى  
ــود الصــاحلون      ) قــراراً( ــى أن يع ــة  األرض متاعــاً إىل حــني، عل ــدياً ببقــاء الذري أب

، )هـدى (مبجيء اهلدى آلدم وبنيه، عـرب املالئكـة         ) وعداً(منهم إىل اجلنة، تلقّى ثالثاً      
هـو  ، وأخرياً تلقّى منهجاً أبدياً ليسـتقيم عليـه   )رسلٌ مِنْكُمْ (أو عرب الرسل البشريني     

وأبنــاؤه، وظلّــت هــذه التعــاليم تعمــل  كــلّ الشــرائع ســاريةً ال تُُنســخ وال تبــديل هلــا  
   ل جيــلٍ إنســانيــه ألو ـجِدٍ وكُلُــوا        (كقول ـد كُــلِّ مسـْ ـتَكُمْ عِنـْ ـذُوا زِينـ خـ منِــي آدـا ب يـ

          رِفِني ه ال يحِـب الْمسـْ رِفُوا إِنـَّ هـذه الكلمـات   ، ومـن   )٣١:ألعـراف ا)(واشْربوا وال تُسـْ
: فعلـــى هـــذا نُعيـــد تصـــحيح املفـــاهيم .انطلـــق آدم لتشـــييد البيـــت احلـــرام  مكّـــة
ــي     ــت هــ ــا آدم ليســ ــات الــــيت تلقّاهــ ــة "الكلمــ ــات التوبــ ــل "كلمــ ــت  "، بــ ــات زامنــ كلمــ

 )١٢، ١١: انظر الصورة(".التوبة
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 )١( جغرافيا قرآنية جلنة آدم-ثاني عشر
 

  هبوط إبليس من اجلنة-أ
 ن مـِ أكثـر تـوغّال وبعـداً    مـن اجلنـة، اإلهبـاط    "اإلهباط" غري  "جواخلر"ن  أأوالً  لنعلم  

 :الحظ الشكل وقد بينا ذلك من قبل ج،واخلر
 

 
 األعراف اليت هـي السـورة الـيت فصـلت  ثناياهـا مـن                لذلك جاء القرار  سورة    

بدايتها إىل هنايتها أحوال تلك احلقبة وأشخاصها ومـا يكتنـف معـامل تلـك األمكنـة مـن                   
ة   أنّـه كـان    مباشـرة مـع      "طوباهلب"حقائق، جاء القرار إلبليس      مـع   طـب و حـني خ     اجلنـ 

قَـالَ فَـاهْبِطْ    (): جيخـر (ا  ـنهـ د م أن يطـر  بالضرورة   ما يستدعي    ، آلدم دوالسجب املالئكة
ــر فِيهــ   ــك أَنْ تَتَكَبَّ ــون لَ ــا يكُ ــا فَم مــِ ـمِنْه ــك ــاخْرجْ إِنَّ ــاغِرِينـا فَ  )١٣:ألعــرافا)(ن الصَّ

  . أوالًملْ يتم إالّ بإخراجهمن اجلنة فإهباط إبليس 

                                                 
ة، حسـبما اكتشـفت مـن خـزائن              "جنة آدم حتت أقـدام السـراة      " سنرى     - )١( خارطـة لتفاصـيل اجلنـ

 .السومريني، وأساء الباحثون واملرتمجون فهمها

 إهبـاط

خروج اجلنة
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 ، معـين ه إخراجـاً مـن اجلنـة، وال يكـون ذلـك إالّ بتصـور            إذن اإلهباط يستدعي قبلـَ    
ــور ــأن نتصـــ ــثال- كـــ ــ مرتَ-مـــ ــاً بـــ ــفعـــ ــفح  أعلـــ ــهه ســـ ــرى قمتـــ ــةٍ (  قصـــ ــ فِـــــي جنـَّ

ــةٍ الِيــ ، )١٠:الغاشــية( و)٢٢:احلاقــة)(عفــإذا قيــل لِم  ــهن  ،"اخــرج مــن القصــر : "داخل
 ه أو  سـفوح )لقصـر ا خـارج (وإن بقـي أعلـى اجلبـل    حتّى  ،فليس عليه سوى أن خيرج 

ــة العليــا قيــل لــه   القريبــة مــن القم إن يقطــع  " اهــبط مــن القصــر "، لكــن فهــذا عليــه أن
أسـفل السـفح، فـال تطـأ قدمـه          األرض املنبسـطة    إىل  خارجـاً    القصـر    من داخل املسافة  
ــل بــإبليس،   . البعيــدةلوالــوادي والســهإىل ، بــل يهــبط  بعــدهااجلبــل هــذا متامــاً مــا فُعِ

، السـتدعى   فقـط أوالً" اخـرجْ "له أقصى املدى، ولو قيل إىل فإبليس وهو  اجلنة رمي به    
 احلـروف  لعـارف بداللـة  ، وا "اهـبط "بــ  مـرة ثانيـة      عاقـب  آخر منه أشد نكـارة لي      حصول فعلٍ 

ــ." فــاخرجْ .. منــهافــاهبطْ"العربيــة يــرى جليــاً كيــف قيــل لــه    ..فــاهبط منــها"لْ لــه  وملْ يقَ
" اخـرج " إذْ تكـون كلمـة       اإلهباط واإلخـراج واحـداً    معنى  ليكون  ،  "فاخرج"حبذف فاء   " اخرج

" فـاخرج "باسـتبدال فـاء   "  واخـرج  ..فـاهبط منـها   "لْ أيضاًقَملْ ي و.حينها" اهبط"مفسرة لـ  
، بـل احلـق أن       كالعمارات احلديثة   منها جيأتي املخر  أوالً ثم    اً اجلنة مهبط  أن   ظنليبواو،  

زحنـا لفظـة    إالّ إذا أ، هبـذا التصـور    وال تسـتقيم  أيضاً  خاطئة  تغدو   "اخرجو..  منها   فاهبطْ"
 مـا  احلال األول ، ألنّه " منهاواخرج.. فاهبط "لتُقرأ هكذا   " اخرج"لنجعلها تبعاً لـ  " منها"

 .فقد خرج بالضرورة" هبط منها"دام 

إنّـــك مـــن .. ..فـــاهبط منـــها : ( ملـــاذا ملْ تكتـــفِ اآليـــة بـــالقول لـــهإذن، فعلـــى هـــذا،
 اً؟ضـمن يعـين اخلـروج   منـها  ، ما دام اهلبوط     من اآلية  )جفاخر(حبذف فعل   ) الصاغرين

  .سؤالٌ وجيه، يوجهنا إىل عجيب اإلحكام القرآني

ــه لــو قــال كــذلك ملــا عرفنــا   : فــاجلواب ــة أنّ شــيئاً)الفــردوس (عــن تضــاريس اجلن  
ة         خربنـا تُالقرآنية  العبارة  ف،  وكيفيتها اهلبـوط مـن اجلنـ ال يكـون   ) السـهل (إىل األرض    أن

ة ، أي لـيس    فقـط   من خمرجهـا   إالّ ووهادهـا األرضسـهول   مـن داخلـها إىل    مهـبطٌ للجنـ  
)             أو نفـق داخلـي ة أو سـلّميكون هلـا هـو في حتمـاً  .) إىل أسـفل اجلبـل    كأن  ن  مـِ هـا مصـعد

ـة انطــالق أو   داخلــها إىل الســماء  ـة للســماء كمنصـ كمــا أشــار  " أبــواب الســماء  ("كبوابـ
كمــا  ( إبلــيس الــذي طُــرِد مـن اجلنــة باســتكباره  عـن خــرب ســبحانه أما حســب ،)القـرآن 
ــا "، آيتنــا الــيت نــتكلّم فيهــا ١٣اآليــة  فِيه ــر ــا يكُــون لَــك أَنْ تَتَكَبَّ وأنّــه ظــلّ حبــيس )"فَم ،
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ــه ال يســتطيع النفــاذ إىل مــن هــم  املــريخ أو     (األرض هــذا العــالَم املــادي   وال يعــين أنّ
ماء اليت هي عالَم آخر يوازي هذا العالَم لكـن وفـق     وال يستطيع العروج إىل الس    !) القمر

، ألن اجلنة هي بوابة ذلك العالَم وبـاب تلـك السـماء أو نفَـق العـروج إليهـا                    قوانني أخرى 
)          ون جـعْراءِ فَظَلُّوا فِيـهِ يالسَّم اباً مِنلَيْهِمْ با علَوْ فَتَحْنوعلـى منـوال     )١٤:احلجـر )(و ،

ة        "املستكربين" نفس السورة عن     سبحانه  زعيمهم إبليس، أخرب     أنّهـم ال يـدخلون اجلنـ 
ــواب الســماء   أيضــاً كــزعيمهمأيضــاً  ــتّح هلــم أب ــا   : ( وأنّهــم ال تُف وا بِآياتِنــذَّب ــذِين كَ إِنَّ الَّ

ــةَ    ــدْخلُون الْجنَّ ال ياءِ وــم ــواب السَّ ــمْ أَبْ لَه ــتَّح ــا ال تُفَ نْهوا عرــتَكْب  )٤٠: ألعــرافا)(واسْ
وعروجـه إىل السـماء الـيت هـي           عاقـل   روحاني   كائنٍأي  صعود  فتفتّح أبواب السماء ل   

ــدٍ  عب"عــرب دخولــ آخــر " ذبــذبي ــةهميــر ــر  اجلن اهلبــوط إىل األرض ، فقــط ال غي كمــا أن  
وحتّى العبور إىل هوة جهنم هـو بـاخلروج مـن            (اجلنةباب  مير عرب اخلروج من      السفلى
ة    يهبط له أند ين أرمف،  اجلنةن داخل  إىل األرض مِ    مهبطٍ ن مِ ليسف،  )اجلنة مـن اجلنـ

 .؛ أُهبِط فلزم أن خيرجهكذا فُعل مع إبليسأوالً، منها عليه اخلروج 

ة                         وملزيد حمـلّ اجلنـ لكـي ال نـرتك القـارئ  حـرية، فـإن مـن تسـليط الضـوء قلـيال 
اور حول بقاع مكّة، كمحلّ الـنفس مـن أعضـاء    مكانياً مِن تلك اجلبال واملغ    ) دار األبرار (

البدن وعروقه، فكما أنّك ال تـرى إالّ البـدن ال الـنفس، ألن الـنفس تكمـن  بعـدٍ آخـر،                       
واجلنة العالية، هي عالية  مستواها الكوني، هـي  بعـدٍ أمسـى مـن                . فكذلك هناك 

ة األبعـاد الـيت         هذا البعد املادي املوازي هلا أو اليت حلّت فيه، إنّهـا كـ             بعض املنـاظر ثالثيـ
حتــوي منظــراً ظــاهراً وآخــراً باطنــاً وبرتكيــز معــين مســتديم تســتطيع أن تلمــح املنظــر     
الباطن بصفائه ومجاله على أن تُحـافظ علـى تركيـزك، ومبجـرد زيغانـك للحظـة جتـد                   
 نفســك تُحملــق  املنظــر الظــاهر الــذي يــراه كــلّ أحــد ببســاطه، هــذا األمــر أشــار إليــه

 وهـي  )١٨:ســبأ ()قُـرى ظَـاهِرة   (القرآن بالقرى الباطنة الـيت بـارك اُ فيهـا  مقابـل              
 . اليت نسري فيها ونعيش عيشنا املادي

أقــلّ، فــأي كــائن تزيــد كثافتــه عــن كثافــة    ) دار األبــرار(وللتقريــب لنقــلْ أن كثافــة  
اً ويرمــى بــه خــارج منــها تلقائيــ) يهــبط(فإنّــه يســقط ) أي اجلنــة(الوســط الــذي حيملــه 

قداستها، كهبوط املطـر إذا زادت كثافـةُ مائـه عـن السـحاب الـذي حيملـه، فبهـذا نفهـم                      
ا          (كيف هبط إبليس منها ومعنـى        فِيهـ ر ا يكُـون لَـك أَنْ تَتَكَبـَّ ونفهـم   )١٣:ألعـراف ا()فَمـ 
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 عــدم قدرتــه هــو وأتباعــه عــن الــدخول إليهــا وســر تســميتها بــالوادي املقــدس، وحظــرية
القـــدس، واحمللّـــة اآلمنـــة، ودار الســـالم، فـــالتكبر وهـــو تضـــخّم األنـــا يثقّـــل شخصـــية   

الــذي يضــطر اجلســم املعــافى  ) الثفــل والثقــل/كاحلــدث(صــاحبها حبيــث جيــد نفســه  
طبيعياً أن يتخلّص منه حفاظاً على سالمة أجهزته، هبـذا نعلـم أيضـاً ملـاذا قـال عيسـى                   

ىل إن يـدخل غـين   أيسـر مـن   أبـرة  إل مـن ثقـب    مـرور مجـ  نأيضـا  أقول لكـم   أو) (ع(
 ه إبراهيم          ) ٢٤: ١٩متّى  ()ملكوت انبي ُاليت أراها ا د ذلك القرآن، فملكوت اوأي

قبل أن يؤول أحد ساكنيها اآلن، هو هذا البعد اآلخر السامي الرغِـد الـذي بإمكـان     ) ع(
ويتخلّى عـن مجيـع مـا يثقلـه إىل          ) اًروحي(املرء االنتقال إليه بشرط أن يتسامى إنسانياً        

ـــقَّ أَقُــــولُ لَــــك(املــــادة واجلشــــع  اَلْحـ : الْفَلْــــس ـــى تُــــوفِي الَ تَخْــــرج مِــــنْ هنــــاكَ حتـَّ
ثقب سـورها        )٢٦: ٥مّتى  )(!األَخِري الدخول مِن إنّها كاحلديقة اليت ال يستطيع الثعلب ،

ت ركست إىل قـاع أرض احملـيط وغرقـت          إالّ إذا جاع، واإلنسان كالسفينة اليت إذا امتأل       
             نا كـبريةة، فما دامت أنفسوإذا خفّت طفت وظلّت جتوب البحر الواسع، هكذا هي اجلن

ــا (وأجرامنــا ضــخمةً كاجلمــل فلــن نســتطيع االنســياب للعبــور مــن ثقــبٍ حبجــم إبــرة    م
ـــا يـي إِلَــــى الْحدـــؤ ـــذِي يـ ـــذِين أَضْــــيق الْبــــاب وأَكْــــرب الطَّرِيــــق الـَّ ـــم الـَّ هـ قَلِيلُــــونةِ و

ــه ــى)(!يجِدونَ ــنا  )١٤: ٧متّ تتطــامن أنفس ونكــون ) نبيعهــا كمــا يقــول القــرآن (، جيــب أن
، فهـي حالـة مـن الصـفاء سـاميةٌ، تُصـبح             )ع(روحانيني بريئني كالطفل كما قال عيسـى        

ة  فيها، تؤهلك لدخول حظرية القدس، وأنت واقـف مكانـك، لتـدخل  عبـاد ا كخ                 ليـ
من خاليا جسم واحد، ومبجرد أن تلتفت حلاجاتك املادية وأنانيتك تنفصـل كانفصـال               
املولود مِن جسم أمه لتجد نفسك ملقياً على األرض الثقيلة حبكم اجلاذبية خارج أمك            

وع   (الرحيمة اليت خلِقت فيها،  وهبذا نستطيع أن نستوعب ما قيل آلدم     أَالَّ تَجـ إِنَّ لَـك
وكيف كانت اجلنة ) ١١٩،  ١١٨:طه)( وأَنَّك ال تَظْمأُ فِيها وال تَضْحى      *يها وال تَعْرى  فِ

ــه وحمــلّ خلقتــه وغــري منفصــلٍ عنــها يصــل إليــه كــلّ شــيء فيهــا بــال عنــاءٍ منــه، بــل       أم
  ــةٌ(نســتوعب التعــبري القرآنــي اوِيه ــه (وكــلّ تعــابري ) ٩:القارعــة()فَأُمملــن يــثخن ) اهلــوي

ا أخـرى، ونسـتوعب أيضـاً كـون                    وخي ه أمـ النـار (لد إىل األرض إذْ ينفصل ويسـتبدل بأمـ (
 ).أي السامية(هي من مادة األرض، أسفل عميقاً حتت اجلنة السماوية 
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  خروج آدم وهبوطه-ب
أو طُلِـب منـهما     وحواء أُخرجـا     ه ال نرى وال مرة  القرآن أنّ       أما آدم، فالعجيب أنّنا   

  أنّهمـا أُهبِطـا  والـذي نـراه    بل على العكس أُمِـرا بعـدم اخلـروج منـها،    ،اجلنةاخلروج من   
ــرب ،فقــط ــاه  الفقــرة     ملــاذا؟فكيــف و ، بــأمر ال لنرجــع إىل الســؤال الــذي ســبق وأثرن

، علـى  هل اتّفق قرار املالئكـة مـع فعـل إبلـيس    : وهو) سر شقاء آدم وحده  : حادي عشر (
    األمر كلّه متثيلي ة تواطؤ؟إخراج آدم، وكأنأخـرج "ال، ملْ يتّفق، فـإبليس   !ة عليه، وعملي "

     ة، والربآدم ذلك أل  .آدم من خارجها  " أهبط"آدم من اجلن مـن  بكلّ بساطة قـد خـرج        ن 
القــابع  أســفل بــإزالل الشــيطان  "غــرورب "تســلّلوبنفســه بكــلّ طواعيــة  ابتعــدو اجلنــة

باخللـد  لـه   ه الباطلـة     بأماني  بعد مع نفسه عن  وبوسوسته  وبإحياءاته التخاطرية   اجلبل،  
خلــق وســوي ليكــون قــد   األصــل والــيت هــ) الســاللة( والســيادة علــى الشــجرة وامللــك
، بل ملْ يكن ليخرج يمـارِس   غوياً هبا ال م  ،من كائنات أدنى    عليها وعلى غريها   اً ورب اًسيد

  .دوره وخالفته إالّ بعد أن هتلك تلك الكائنات
أيضـاً   ، فلـزم أن نعـتين بـالتفريق        بني اخلـروج واهلبـوط     التفريقذا  هب زمناالتومثلما  

ة       )اهـبط منـها   (فـ   .لوحدها) اهبط(و)  منها اهبطْ(مدلول  بني   ا  ،  ملـن كـان  اجلنـ أمـ
 . خارجها  حميط اجلنةعلى السفح أمتواجد تتكلّم عمن هو ف" اهبطْ"

 :فعلى هذا، نفهم اآليات التالية
ا اهْبِطُـوا بعْضُـكُمْ             فَأَزَلَّ( - قُلْنـا مِمَّا كَانَا فِيهِ ومهجا َفأَخْرنْهع ا الشَّيْطَانمه

تَقَر ومتَـاع إِلَـى حِـنيٍ                جمـرد  هـو   ،  )٣٦:البقـرة )(لِبعْضٍ عدو ولَكُـمْ فِـي الْـأَرْضِ مسـْ
 يبــاً مــنقراً  خارجــ علــى اجلبــلاملتواجــدين عمليــة إبعــاد شــاملة لكــلّ وهــيإهبــاط، 

 . بشر وجن، مبن فيهم آدمن، مِاجلنة
داي فَـال                 ( - هـ نْ تَبِـع فَمـ دى ي هـنَّكُمْ مِنأْتِيمِيعاً فَإِمَّا يا جا اهْبِطُوا مِنْهقُلْن

    نُونحْزمْ يال هلَيْهِمْ وع وْفـة، هـو إحلـاق مـن         )٣٨:البقرة)(خهذا إهباط من اجلن ،
ة مبـن أُخـر    بقـي   اء، واملالئكـة الـذين متّ إســجادهم      اجلنـج منـها، ويشـمل اآلن حـو



 

156 

، وهـو   )١( مع اإلنسان حيوطونه ويقومون عليه      خارجها آلدم ليكملوا مهمتهم ودورهم   
 احلقيقة إهباط للجميع، األولني واآلخرين، ال أحد يبقـى أو يـدخل أو يرجـع إىل                 

حتتـوي  " اهبطوا منـها مجيعـاً    " مركّب   ، فإن  إالّ بإذن املدبرين    جبوارها  يقيم اجلنة أو 
ة      مجيـع   ، فهي تعـم     "مجيعاً"و  " اهبطوا منها "و  " اهبطوا"على   الفئـات الـيت  اجلنـ 

، وبـاألوىل مجيـع الفئـات الـيت خارجهـا مـن إنـس         "اهبطـوا منـها   "من مالئكـة وإنـس      
   رين       "اهبطوا"وبشر وجنا "، ولذلك كان املُتكلِّم السادة املدب ت الصـيغة    ولـو كانـ    "قُلْنـ

ملْ يظـلّ   اجلميع هبط حتّـى املـدبرون، و  لتحكي أنّه أمر الرب األعلى، لكان     " قال"
ة أحدواجلن رين على عروشهايةًو خاصارتبال مدب . 

تَقَر ومتَـاع إِلَـى                   ( - دو ولَكُـمْ فِـي الْـأَرْضِ مسـْ عْضٍ عـعْضُـكُمْ لِـبقَالَ اهْبِطُوا ب
 . املنحدر من جن وإنس أعلىن هو خارج اجلنة م، تشمل )٢٤:ألعرافا)(حِنيٍ

- )           دى ي هـ نَّكُمْ مِنـأْتِي ا يـ دو فَإِمـَّ عْضٍ عـعْضُـكُمْ لِـبمِيعـاً با جقَالَ اهْبِطَا مِنْه
ــقَى    ــلُّ وال يشْ ــال يضِ ــداي فَ ه ــع ــنِ اتَّب ــة خمتصــرة، )١٢٣:طــه)(فَم  طــوت ، هــذه آي

 :ر أعالمها ألن هناك اهباط، وهناك اهباط منهامرحليت اإلهباط بذك
ة والشـياطني                   : اإلهباط بعـد املعصـية، نـال آدم والبشـر الـذين معـه خـارج اجلنـ

 .احمليطني باجلنة الذين متردوا عن السجود مع زعيمهم
بعـد معصـية آدم مبـدة وبعـد     ، ثـم     أوالً نال إبليس لعـدم السـجود     : اهلبوط منها 

 .حواء واملالئكة اليت أُسجِدت من اجلنة إهباطه نال اإلهباط

                                                 
ي هـدى    "و " بعضـكم لـبعض عـدو   "كيف ينطبق خطاب    :   فإن قيل   - )١( كم منـا يـأتين علـى مالئكـة   " إمـ

 أهبطوا، وهم معصومون فأي هدى هلم؟
من اجلنة إىل األرض    ) املُسجدة فقط (أن اخلطاب للرب ال للمدبرين، وقرار إهباط املالئكة         : باجلوا

أما الذي هم عدو له فهـو جـنس الشـياطني، كالمهـا     . ألن دورهم مرهون باإلنسان الذي أُهبط بدوره    
ألنفـال أن الشـيطان   يتصارعان هذا يلهم اإلنسان اخلري وذلك الشر، وقد بين هذا سبحانه  سورة ا             

دى ا كتعـاليم وأوامِـر فإنّـه          . للمؤمنني" مالئكة مردفني "للمشركني، والرب أرسل    " جاراً"صار   ا هـأم
يأتي للجميع، حتّى للمالئكـة، و هـذا الصـنف مـن املالئكـة الـذي يسـتلم مـاذا قـال الـرب مـن الـذي                          

ــروا قولــه تعــاىل   ال(أعــاله مــن حقــائق، فس ــع ــن  وال تَنفَ ع عــز ــه حتَّــى إِذَا فُ ــن أَذِن لَ إِالَّ لِم هــد ةُ عِنــفَاعش
الْكَبِري لِيالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م ٢٣:سبأ)(قُلُوبِهِم.( 
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ا    "اهبطـا "ألنّهـا تشـمل     " اهبطـا منـها   "  فاختصار اجلميع    لوحـدها  " اهبطـا "، أمـ
ة         " اهبطوا "، بدليل تكرارها  البقرة    "اهبطا منها "فال تشمل    الً ملـن هـو خـارج اجلنـأو

  ن  " اهبطـا "وضـمري االثـنني      .للـذين هـم بداخلـها      ثانياً" اهبطوا منها "ثملـتعين فئتـي :
ــة    ــة مســتورة خفي ــاجلن(فئ ــهم  واملالئكــة أي املســتورونك ــة  ) املُســجدون من ــة مادي ، وفئ

كمـا بـين     ، وكالمها موعودان مبجـيء الرسـل إلـيهم مـن الـرب            )كاإلنس والبشر (ظاهرة  
لٌ مِـنْكُ        : (سبحانه  قولـه    سـأْتِكُمْ ر الْـأِنْسِ أَلَـمْ يـو الْجِـن ر عْشـا م لَـيْكُمْ   يـع ون قُصـمْ ي

أما املالئكة املدبرون فهم جنس آخر خالق غري هذين اجلنسـين            .)١٣٠: األنعام)(آياتِي
ونالحـظ   . موقعـه  " قـال اهبطـا   "املأمورين باهلبوط، لذلك كان األمر الرباني األعلـى         

  ل   أنالذين فاعل القور عنهم عاملرتمجـون ووسـا   هـم )"ا اهبطـوا نلقُ"(ب   ئط أوامِـر الـرب 
ون ، فالسـادة )"اهبطـا قـال  " ،"قال اهبطوا "( ر عنه عبنفسه امل  هـم أولـو األمـر      األثرييـ 

 . العلي سبحانهالروح األعظم، الذي هو من أمرِ االرب ، ينفّذون أمر هذه املسألة
 اهلبوط+ اخلروج منها = اهلبوط منها : فملخّص النتيجة

 

 
 



 

158 

 عريفات املفاهيم ملخّص ت-ثالث عشر
 :نُلخّص تعريفات ما مر علينا من تعريفات ملفاهيم قصة املعصية األوىل

 هــي شــجرة بشــرية، أي ســاللة ذكيــة غــري واعيــة، منــها متّ اختيــار  :الشــجرة -
ــا، في ليزوجــين  ــاد خلقهم ــرب، روح اإلميــان     ع ــا ونفــخ روح ال حــوال بتســوية جيناهتم

 . )١( آدم وحواء اإلنسان؛:كائن اخلليفة  األرضوالوعي، فيهما، يحوال إىل ال

فــالتزاوج مــع اهلمــج ينــتج  أي مقاربــة تلــك الســاللة جنســياً، :ب الشــجرةقــرْ -
 .، وجيعل الصفّة اجلينية مشوهة ويضمر أثر الروحنصف إنسان أو أقلّقابلية ل

ات قبـول   هو االستمتاع النفسي برؤيتها واألنس هبـا وهـو بـداي       :ق الشجرة ذوْ -
 .)سيالن اللّعاب( وقبول معاشرهتا مذاقها

ــل مــن الشــجرة   - ــذّذ با :األك ــك الســاللة،    الشــتهاء هــو التل  اجلنســي جتــاه تل
زنا (و) بلْع اللّعاب ( واالهتياج  هذه احملاكات الغرائزية اجلنسية   وحماكاة حركاهتا 

 .)النظر

                                                 
ة نفخهـا، فـال أحـد يسـتطيع الكـالم                    - )١( وح وكيفيـة الـر هـذا،   من املناسب القول أنّنا جنهـل ماهيـ 

ي                (بعد أن بين القرآن حمدودية ما أُوتينا  هذا احلقل            بـرِ ر أَمـ مِـن وحوحِ قُـلْ الـرالـر ن عـ أَلُونَك سـيو
     الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيال مِن ا أُوتِيتُمم٨٥:اإلسراء)(و(        وح، من إبـداع ومشـاعر ومسـونستطيع أن نلمس آثار الر ،

ا مـا دمنـا  مرتبـة         .. وتشـوق للمعـايل والكمـال        وأخالق وتطـور ونبـوغ     فـال نسـتطيع   " العقـل "اخل، لكنـ
كشــف مــا هــو  درجــة أمســى وأعلــى، فكيفيــة نفــخ الــرب الــروح ال يمكننــا تصــورها، وال جتســيمها، 
ور ارتبطـت بالكـائن األرضـي، لنقـل مثّـة ومـيض كـوني سـامٍ              نة من عالَم النـكينونة معي سوى القول أن

ــق بــه اآلدمــي، ويرثــه كــلّ آدمــي، كيــف؟ ال نــدري، فكيــف نُفِخــت الــروح  حــواء؟ هــل مــن الــرب      م علّ
هـل متّ  . مباشرة؟ ممكن ألنّا ال منلك تصوراً للرب وال كيفية نفخ الرب الروح أبواسـطة املـدبرين أم ال             

ن نفـخ  مـريم روح عيسـى              مكن أيضاً ألنّهم هم مـرين؟ هذا مهـل  ). ونفخنـا فيهـا مـن روحنـا    (باملدب
ومزجهـا مـع طينـة أنثـى املخلـوق اهلمجـي؟ ممكـن أيضـاً لقولـه             ) الذي جهـز قـبال    (بأخذ عينة من آدم     

ات؟ ممكـن       )هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنها زَوجها لِيسكُن إِلَيها          (تعاىل   هل بكلّ الكيفيـ ،
 . تتعارضأيضاً فهي ال
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ــة - ل مــن داخلــها  :اخلــروج مــن اجلنباهبــا املنيــع إىل عــرببالتســلّل  هــو التحــو 
 .، وقد فعله آدم وحواء طوعاً خبديعة الشيطان هلماخارجها

لٌ فعـاله                 : فَأَخْرجهما مِمَّا كَانَا فِيهِ    - ـة، بـل هـو فعـليس هـو اخلـروج مـن اجلن
ــة أنّهمــا       ــة، وهــي تشــرح بدقّ ــر الشــيطان  بعــد تســلّلهما وخروجهمــا مــن اجلن بتغري

ــ( ـــخرجـ ـــا عـــن اتّزاهنمـ ــاـا وحشمتهمـ ــابقـ واستوائهمـ ــذوقان )١()ا السـ ــيرمها يـ  فصـ
، فكـلّ   )معاشرة السـاللة  (ويأكالن من الشجرة ثم يعصي آدم األمر فيقرب الشجرة          

 .، قد انسلخا منه هناك وخرجا منهمسوٍّ كانا فيه وكلّ عصمةٍ وعلمٍ ووقار

ــة - ــة العاليــة  هــو اخلــروج مــن:اهلبــوط مــن اجلن الً اجلناهلبــوط ،أو علــى  ثــم
وأيضـاً للمالئكـة   (، وقد جرى حلواء نحدر النازل من خارجها إىل السهول القريبة   امل

 .)هم بدهراملُسجدين، وإلبليس قبل

 خارج اجلنة ال داخلـها، وعليـه    اًمتواجدكان   معناه أن املرء     :)جمرداً( اهلبوط -
ــة   ــهول القريبـ ــدر مـــن أعلـــى إىل السـ ــد جـــرى أن ينحـ ــهمج" اإلهبـــاط"، وقـ  آلدم وللـ

 . من دخوهلاني خارج اجلنة ممنوعكانواياطني الذين وللش

 الـــذي كـــان يغلّـــف آدم وحـــواء، وكانـــا  للـــنفس الروحـــيدرع هـــو الـــ:اللّبـــاس -
ملتبسين به ويتعامالن به، احلالة الروحية الواعيـة، درعهمـا الـواقي مـن الشـيطان،         

دبر أمـوره بالعقـل فقـط، والقليـل                والذي حني فُقِد صار اإلنسـان يـ   ن عصـم ا ممـ 

                                                 
ليس بالضرورة أن يكون من حيزٍ مكاني، فنقـول خرجـت املـرأة مـن عـدهتا،             ) خرج من ( إن تعبري    - )١(

من الظلمات إىل ( مرات عن إخراج الناس ٧من نفاسها، وخرج الرجلُ من طوره، وقد أورد اُ تعاىل  
، وهـي   )١١:، الطـالق  ٩:، احلديـد  ٤٣:زاب، األحـ  ٥:، إبـراهيم  ١:، إبـراهيم  ١٦:، املائدة ٢٥٧:البقرة)(النور

 .حاالت معنوية؛ عقلية أو نفسية
ا   (ومبنطق املقابلة مبا أمر ا وما أغرى إبليس بعكسِه، وضعت اآليات النقاط على احلروف                ا يـقُلْنو

يطَان   ) ٣٥(ا مِن الظَّالِمِني  وال تَقْربا هذِهِ الشجرة فَتَكُونَ..آدم اسكُن أَنْت وزَوجك الْجنةَ     ا الشـ مـفَأَزَلَّه
ال تقربـا هـذه     (، و )أزلّهمـا الشـيطان عنـها     (أفسـدها   ) اسكن اجلنة  ..) (عنها فَأَخرجهما مِما كَانَا فِيهِ    

 ). فأخرجهما مما كانا فيه(بدأ إفسادها بـ ) الشجرة
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ا البـاقون             رع، أمـيقـوم جزئيـاً مبقامـه،       "لبـاس التقـوى   "فــ من يصل لتفعيل هـذا الـد 
 ).روح اإلميان(وهو مقدمه لتحصيل لباس اجلنة 

رويـداً رويـداً، ليسرتسـال منحـدرين مـن          خارجاً  ما مِن مكاهنما    جذهب :دالّمها -
ة          مـا تعطّـش أل    ) كالـدلْو (اجلنة، فيسـتقي الشـيطان هبمـا         يـة آدميـجلـه مـن إجيـاد ذر

 . لهمحتنكة

ــه انتــهك القــانون بعــدم قــرب الشــجرة، أي  املباشــر عصــى األمــر  : عصــى -  أنّ
والشرعي ف عاشر  والطبيعية بآدم فقطساللة اهلمجصنوهي خاص ،. 

ــة  ،  أوالً التخليــق اإلنســاني  معنــى نســيان غايــة يتُعطــ: غــوى - وحصــول عملي
 ة   "شادسرتاال"قدان جهاز   وف،   ثانياً إغواء جنسياخلي إىل اجلنوهو ، وأخرياً    ثالثاً  الد

 ربانيـاً   مسـموحٍ غـري    و  مشرعٍ  غري  خمتلطٌ توليد نسل غوي غري رشيد أي نسلٌ      أمهها  
 .لإلنسان الواعي بتكوينه

هي احلاجـات املذلّـة الـيت تسـوء صـاحبها، فلـيس اجلـنس واألكـل                 : السوْءات -
سـوءات إالّ إذا ضـغطت علـى صـاحبها لتلبيتـها بطريقـة غـري                ودخول احلمام، مـن ال    

واعية وغري حمتشمة، أي بطريقة حرام أو غري الئقة، فهي الغرائز وامليول إن طغـت               
 .حسب الرتاث" ميال مطغايا"على العقل، هي 

بصرية ( تعويضية عن فقدان نور الباطن        قياسية هو عملية عقلية  : اخلصف -
آدم ليعـودا إىل    حـواء و  ، صـار إليهـا      لية مبطابقة اآلثار للمتابعـة    ، وهي استدال  )الروح

ة وآثارهـا ليسـتدالّ طريـق الرجـوع،                 س ورق اجلنـة بعد اخلطيئة واملعصية، بتلماجلن
 . ألنّه الذي عصىفنجحت حواء وما فلح آدم بل غوى
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كــن مِــن عــادة املــرء أن يســأل إذا مل ي(
مــاذا أرى  هــذا الشــيء؟ فــإني ال  : نفســه

 )أستطيع أنْ أفعل له شيئاً

 )احلكيم الصيين كونفوشيوس(
 

ــم بكــلّ اآليــات      ذات العالقــة  الشــريفةلــيس مبســتطاع اإلنســان الفــرد اليــوم أن يل
 اليـوم  تاحـة ، مع أن آليات البحث والتنقيـب م     كالذي حنن فيه    ومتداخل مبوضوعٍ شائكٍ 

، إالّ أن هذا ليس كلّ شيء، فهناك حـس رهيـف              محداً ال مثيل له     اًمبا يستحق محد  
ال ظــاهر ) العمـق (ينبغـي التـوفّر عليــه، ال ندعيـه، وإملــام بـالقرآن علــى مسـتوى التأويــل      

ــرم القدســي لكتــاب ا  مثلنــاالتفســري، وهــذا كفيــلٌ باإلطاحــة بــأي باحــثٍ     خــارج احلَ
 صــريح اآليــات الــيت اعرتضــتنا منبئــةً عــن ارتباطهــا ال، لــيس بوســعنا إالّ اقتنــاصتعــاىل

 لرتكيـب  ضـرورية    مبوضوع قصة املعصية، واملُفصحة بشكلٍ أكيد ألبصارنا بأنّها قطعـةٌ         
 ال جيـدي    الـيت اللّوحة الكاملة لتلك اخلارطة األوىل، فكانت هذه اآليات التالية أحدها،           

  :، التغاضي عنها اليت نرومهااحلقيقةَ

)            لَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتمْ عهدأَشْهمْ ويَّتَهورِهِمْ ذُرمِنْ ظُه منِي آدمِنْ ب كبذَ رإِذْ أَخو
ذَا غَـافِلِني     بِربكُمْ قَالُوا بلَى شهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يوْم الْقِيامةِ إِنَّا كُ          نْ هـأَوْ تَقُولُـوا    *نَّا ع 

دِهِمْ أَفَتُهْلِكُ                 إِ ةً مِـنْ بعـْ ا ذُريـَّ لُ وكُنـَّ ركَ آباؤنَـا مِـنْ قَبـْ لَ الْمبْطِلُـون    نَّما أَشـْ ا فَعـ ا بِمـ نـ* 
      ون رْجِعـمْ ي لَّهـلَعاتِ ولُ اآلينُفَص كَذَلِكو *              لَخ ا فَانسـ اتِنـآي اه ذِي آتَيْنـ أَ الـَّ لَـيْهِمْ نَبـاتْـلُ عو

ــه الشَّــيْمِنْهــا فَأَتْ عبمِــنْ الْغَــاوِين ــان ــه أَخْلَــد إِلَــى  *طَان فَكَ ــا ولَكِنَّ بِه ــاه فَعْنا لَرــوْ شِــئْن  ولَ
األَرْضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ علَيْهِ يلْهثْ أَوْ تَتْركْه يلْهثْ ذَلِـك مثَـلُ                 

الْقَوْمِ الَّذِينونتَفَكَّرمْ يلَّهلَع صصْ الْقَصا فَاقْصاتِنوا بِآي١٧٦ - ١٧٢:األعراف() كَذَّب(. 
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، كانـــت مثـــار نـــزاع طويـــل ملْ ينتِـــه لـــآلن بـــني املفســـرين  هـــذه اآليـــات :التفصـــيل
  ور هلا حم  ومذاهبهم، ونرى أنني مفصلي الً نية  :، أويـة     وفيه متّ    ؛إشهاد الربوبيإشـهاد ذر

ة   هـذه الشـهادة ب    موقف األجيال من وعي     ، ورسم   بين آدم  ة الربوبيـ وتنشـيطها  وحدانيـ ،. 
 .نبأ الذي انسلخ من اآليات: اًنيثا

قـه وتسـويته    إن سورة األعراف ختتصر مسرية تاريخ هذا الكوكب األرضي منذ خلْ          
وهتيئته، للمخلوق البشري الذي سيأتي  حينه، ثم ترينـا بالتفصـيل مرحلـة اصـطفاء                

اً   من أولئك البشر الـذين متّ خلقهـم         )  وحواء آدم ( اآلدمي  األول الزوج عـرب زمـن    بيولوجيـ
   تصويرهم أي ة  يواحل أخذهم الصورة    مديد ثملكـائن املبـدع   سـتهالل ا  املناسبة ال ي.   فـتم 

ة   ،"فـرادى  " علـى حـدة،    كلٍّل هذين العريسني،    استقبا اً   وختليقهمـا إنسـاناً      ،  اجلنـبـدء
ة متامـاً    نفس النسخة بآدم، ثم من     اء، كمـا توضّـح آيـات األعـراف          اجلينيـمتّ ختليـق حـو 

ــاً  ــكُن       (أيضــ ـ ــا لِيسـْ ـ هـــا زَوْج ـ ــلَ مِنْهـ ـ عـجةٍ وــد ــسٍ واحِــ ــنْ نَفْــ ــمْ مِــ ــذِي خلَقَكُــ ـ ــو الـَّ ـ هـ
، من نفس الشـفرة اإلنسـانية الـيت بـرمج هبـا آدم متّ ختليـق حـواء           )١٨٩:ألعرافا)(إِلَيْها

ــة  ليقــع االنســجام  ــلّ ناحي ــهما  ك ــاً   بين ــم عمــدت املالئكــة   . جســدياً ونفســياً وروحي  ث
ــيناولــة تأهيــلحمل ــة اجلســيمة، لكــن  املخلــوقين الغضّ خلــلٌ وقــع بإفســاد إبلــيس   للمهم 

 املعصـية وملْ يكتمـل التأهيـل، فـأُهبط اإلنسـان األول             فحصـلت وعجلة آدم وقلّـة عزمـه       
  خديجٍ كإنسانٍ لكن، أُهبِطَ)فتشقى( عليه اآلن     اليت صارت أشق   لألرض للقيام باملهمة  

 "سـادة املالئكـة  "وبقي تدبري األرض  يد " جعْل اخلليفة " فتأخرت مسألة    غري مكتمل 
 هـو حمضـن   ) املسـتقر واملتـاع إىل حـني      (، ليكون الزمن الباقي املديـد  األرض         الكرام
اً لـألرض وخليفـةَ          إنضاجِ يته ليعود ربـهذا اإلنسان وذر  ا        كلمـةُ ا جاعـلٌ    (، لتـتم

 .قاً وعدالً فيه صد)األرض خليفة

 هبـم   بدأت السورة ختطّ التعاليم الربانية اليت تأتي من رسل ا املالئكيني املنوطِ           
ل، ثـم سـردت تـاريخ الرسـل     وائـ  اإلنسان ليأخذ دوره الكوني بـدءاً مـن بـين آدم األ     تأهيلُ

 يتالبهيميــة الــالشـرك أو  قــوامهم  االنتــهاض مـن حضــيض  البشـريني التــالني وتلكّـؤ أ  
ــل ــذٍ     اإلنســان، وتعطــي حملــاتٍ ا منــهانتُشِ  مــن النهايــة والســاعة واحلســاب، ليبــدأ بعدئ

 . من السورة،  آخر آية آخر، واهول لدينا اآلننيٍّ كورٍ دومشوارلإلنسان املكتمِل 
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 رســـولهــو غــري آدم ال  ) آدم(ول  أن اإلنســان األ ذكرنـــاســبق أن   :احــرتاس مســبق  
 إالّ  ، بال ريبٍ وال عوج    ، فآدم األول غري معصوم والقرآن شاهد على ذلك        )١()ع(املعصوم  

مْ فِـي األَرْضِ           : ( والشيطان أقسـم   ا عِوجاً، يبغوهنملن   نَّ لَهـن يْتَنِي ألزَيـا أَغْـو بِمـ بقَـالَ ر
ــني وأل ــوِينَّهمْ أَجْمعِـ ــ إِالَّ عِ*غْـ بـ ــني ــنْهمْ الْمخْلَصِـ ـــ *ادكَ مِـ ــالَ ه ــيَّ   قَـ ــراطٌ علَـ ذَا صِـ

ــتَقِيم ـــ ــنْ    *مسـْ ــك مِــــ ـــ عـــنْ اتَّب ـــ إِالَّ مـ ــلْطَان ـــ ــيْهِمْ سـ ــك علَــــ ــيْس لَــــ ــادِي لَــــ  إِنَّ عِبــــ
ر()الْغَاوِين٤٢ -٣٩:احلج(    وجـلّ    ، فا عزأيضـاً عليـه اللّعنـةُ   الشـيطان  كـذا  ، وخبِـر ي :

تســلّط  هــلْ، و منــهم، لــيس إلبلــيس ســلطان علــيهم، إالّ الغــاوينأن عبــاد ا املخلصــني
، والعبـــاد املخلَصـــون "غــوى " وا أخـــرب أن آدم قـــد !؟ســـوى إبلــيس وأخرجـــه  آدم علــى 

ــاىل      ــرب تعـــ ــا أخـــ ــاء كمـــ ــاهم األنبيـــ ــه أرقـــ ــ ــفنبيـ ــا    (:)ع (يوســـ ــنْ عِبادِنَـــ ــه مِـــ ــ إِنـَّ
ــني ــان     (..)ع (، و موســى الــنيب )٢٤:يوســف)(الْمخْلَصِ ــان مخْلَصــاً وكَ ــه كَ ــى إِنَّ وسم
ــاً  ــوالً نَبِي ســريم)(ر ــن      )٥١:م ــاجني م ــاعهم الن ــاء وأتب ــل األنبي ، و ســورة الصــافات جع

 ).صنيعباد ا املخلَ(اهلالك 

ا                        العصـمة مالزمـة لألنبيـاء منـذ والدهتـم، أمـ يقـول أن ن ضِ مـعاً هذا، علـى فـرطب
ن يقـول أن العصـمة لي          تكـون منحـةً منـذ الـوالدة بـل هـي                 على رأي مـ سـت بالضـرورة أن

 ال   واالجتبـاء  بااهدة واالكتساب فبإمكاننا تصـور عصـمةٍ آلدم بعـد املعصـية والتوبـة             
 نبوتـه لنفسِـه وألهلِـه مبعنـى اتّصـاله بعـالَم الغيـب واملالئكـة وتسـديده                   ناقبلها، وتصـور  

 .فهذا أوضح من كلّ الواضحات

  :  قــال ؟  يــا رســول ا كــم الرســل منــهم : قلــت(  : ل الــنيبســأوقــد روى أبــو ذر أنــه 
   قال  .  غفري ثلثمائة وثالثة عشر جم  :         آدم، وشـيث، ونـوح،    : ون يـا أبـا ذر أربعـة سـرياني 

     ـ  وخنوخ وهو إدريس، وهـو أول خملـوق واعٍ مـن            ،  )٢() بقلـم  ن خـطّ  ل مفـآدم اإلنسـان أو
ة    جـاءت بعـد حـني       لسريانية هلجـة     وا ! وإىل من؟  جنسه، فكيف يكون رسوالً؟    مـن العربيـ

                                                 
ة      آدم اإلنسـان وآدم الرسـول      -بني آدمني :  زيادة هذا البحث، راجعه      - )١( ة التجديـد الثقافيـ مجعيـ ،

 .االجتماعية
 .٢٤٦، ص٢، جالدر املنثور السيوطي، - )٢(
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             ة إالّ بعد دهر، مـا مل يكـن املـتكلَّمالقدمية، فكيف يكون آدم سريانياً، وملْ تأتِ السرياني 
ةا ال آدم أب)ع(رسولَ  العنه هو آدماإلنساني . 

 

  إشهاد الربوبية-أوالً
 

  األلوهةوعْي -أ
؟  وعــوامل ملكوتــه ، وتعــي حقــائق اإللــه  هــل البــهائم تعقــل ا  : لــو ســألنا ســؤاالً  

 تسري وفق نظام، وعقلها خيدم غريزهتا فحسب، وال تفكّـر         ال، هي مسخّرة   :اجلواب
درك         حسـاب  و  بعث هلاإله وال  خلود وال  عوامل أخرى وال           فقـط الكـائن الـواعي يـ ،

، ال يــنقص هــا املربوبــة فيــه، بــوعيٍ مجعــيٍّ ال فــردي، ال يزيــد و      تعــي نظام هــي  .هــذا
هذه احلركة اهلادفة املرسومة هلا ضمن        نظامها هو تسبيحها،      )تذبذهبا (فانتظامها

  .)ال بالكُره الذي ضد احلب ( النعدام االختياره سجودها بالكَريهنظامها 

ة    ك احليـوان يومـاً، مل يكـن مـذكوراً،        ل، كـان كـذ     واعٍ اإلنسان ككائنٍ  د نفـس حيـجمـر
،  ألنّـه نظامـه وطبيعتـه  قـانون البقـاء     أو سفك فليس عليـه عقوبـة  بال روح، إن أفسد    

وفـق  والغرائـز   وإن مات فليس عليـه بعـث وال حسـاب، يهلكـه الـدهر وتنتظمـه الطبيعـة                   
 .، وعقلُه مسخَّر هلذاشريعتها

فمــا الــذي نقلنــا مــن ذلــك احلضــيض إىل هــذا الــوعي، وعــي البحــث عــن اخلــالق، 
والتميز والتفرد، واألخالق، وشغف    ،   األشياء ، وفلسفة طلقة امل واجلدل، وطلب احلقيقة  

وطلب الكمال، واإلحساس بضـرورة اخللـود والبحـث         االطّالع كربٍّ على كلّ املوجودات،      
هناك أمـر    ؟املُطلقاإلحاطة و  و عن سره، وحماولة تصور النظام الكوني واهلدف والغاية       

علــى ، )١( العــارمجنــا علــى هــذا الشــعور رممتّ زرعــه فينــا مجيعــاً منــذ التخليــق األول، ب 

                                                 
للتــدليل علــى حصــول عمليــة غــرس أوىل، " برنــامج"و" بــرمج" اســتخدمنا وسنســتخدم مصــطلح - )١(

 جــوهر الــنفس ال يمكــن إزالتــها ) أحاســيس.. علــوم (تــدوين، نظــام أويل، توثيــق، تثبيــت ضــرورات 
اإلنسانية، تكون مبثابة احلس الطبيعـي الـداخلي واملـذكّر املُضـمر لـه والشـاهد املسـتقيم دائمـاً، هـذه           

متّـت علـى مسـتويي الوجـود اإلنسـاني، النفسـي املعنـوي واجلـيين املـادي، فكـّل أمـر                      ) التدوين(الكتابة  
 .معنوي البد له انعكاس مادي  اإلنسان كمرآةٍ له
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الواحـد األحـد،    سـر    الوصـول إىل      وتـوقِ   والفقـر إىل املُطلـق،     اإلحساس هبيمنة الربوبية،  
   حت بنا أحداثمهما طو  احلياة وإفساد   مشـاغباهتا، فهنـاك حلظـات ضـعفٍ        ها وأمـواج  

 وعظــيمٍ ذي  ســطوة،وانكســار وتأمــل وتفكــري هتــز وجــداننا تُشــعرنا باالنتمــاء لكــبريٍ ذي 
. مـن ديـوان الوجـود    املُفـزِع   ألن نعمل صاحلاً، خوفاً من احملو       ويستفزنا   يفزعنا   إحاطة،

، فكلّنـا   علينـا الصحبة وتقاليد اآلباء وأخطاء اآلخرينآثار مبشاجب تربيراً مهما تعلّقنا  
هــذا  .اليــني بعــده املاليــني قبلــه واملهتْــلفعيشــعر أنّــه مــدان، والبــد أن يــدان خلطــأه ولــو 

ل  داخلنـا  حلظـات الفـزع مـِ              اُملوجِـع      ن اخلطيئـة،    اإلحساس الذي يتفعـ هـذا النـداء
 فعــل برنــامج اإلشــهاد الربــوبي األول، يســري  جيناتنــا،  برجمــة    نهــو مــِ املُحــذِّر، 

ل عــن اخلــري فــال يســتطيع أحــد أن يقــول أنّــه غفَــ .انفســنســر أالوعينــا،  عقولنــا،  
ألنّـه  ذلـك  ه، ن أبويـ كاً وفساداً وشروراً مِعن تعاليم الرب يوم احلساب، أو أنّه ورث شر  و

على بديهةِ سلَفاً    دخيلته  مربمج   وحمـاطٌ بـه،          أنّه عاقلٌ خمتار وحماسـب وأنّه مربوب 
ــ مِــن كيــف تــربر أنّــك ملْ تكــن تــدري، وهنــاك نأْمــةٌ قــد أوخزتــك يومــاً   .ن دون تفصــيلمِ

كيــف هتــرب مــن نفســك، ومرصــاد ! هــذا خطــأٌ يــا فــالن؟: ، قائلــةً لــكســجلتوداخلــك 
                  ل كـلّ الذبـذبات الـيت ذكّرتـكسـجف الكذب مغروزٌ  داخلك، وصندوقك األسـود يكش

 ! مواقف السوء فلم تستجِب؟
 

 ؟ فينامتى متّت هذه الربجمة -ب
 أنظمتـهم   وحتكـيم هم،  بعيداً عن متاهات التفاسـري ونزاعـاهتم حسـب عقائـد          : أوالً

  :البين، نلحظ جبالء أنالدقيق لسياق القرآني لفقطّ  إعماالًاملذهبية واللغوية، و

  .  ال من آدم"ين آدمب" نهو مِ )توثيق إشهادها (لربجمتهاأخذ الذرية  -١

  ." يوْم الْقِيامِة"إىل  هو  الزمين الربنامجمدى -٢

ا   . . . ("اآلباء والذرية "توالية   هو م  عمل الربنامج  أماكن -٣ آباؤنَا مِنْ قَبْلُ وكُنـَّ
  .)ذُريَّةً مِنْ بعْدِهِمْ

  ة      هذا ي إنانيمبالمح اخلطّة الرب اليت ابتـدأت   ) اخلمسني ألف سنة  (ذكّرنا مباشرة
اس يـوم    تنتهي بسـ  آدم، و أول إنسـان  بإجياد يـة إذاً متّ بعـ   القيامـة نهايـة النـذُ الذر د ، فأخـ
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، ما يعين أن الربنامج هذا صاحلٌ إىل يوم القيامـة   لتكوين الناس كنقطة بداية إهباط آدم 
  امليثـاق هـذا لـه ارتبـاطٌ        ذُ، فأخـ  الصالحيةظرف  ، وهو الذي عبرنا عنه باملدى أو        فقط

  مسـتقر األرض، كمـا        مـادي  ، كوجـودٍ  "يـوم القيامـة   " إىل   "بعـد آدم  "بالوجود اإلنسـاني    
   ر عليية    " عن ظرفه  )ع(عبة وتناسل الذرفهو لـيس  هذا العالَم ال غريه  هو  ،  "دار البلي ،

ــنا حســب ســريورهتا             ــا نفوس ــت فيه ــوالَم كان ــل هــذا الوجــود مــن ع ــاطٌ مبــا قب ــه ارتب ل
       لنا هبا وليست ة، ال علْمريالشـريفة  حملّ موضوعنا وال هي  سياق اآليـات       هي  التطو 

ذا امليثــاق املــأخوذ ال ارتبــاط لــه بعــوالِم وأزمنــة مــا بعــد    ، مثلمــا  املقابــل أن هــ أيضــاً
 .القيل والقيلودهاليز مصائد  لتحاشي هذا أمر مهم .القيامة

 

  اجلنة  آدم وحواء   فيها يتم الشروع ملْ  برجمة الذرية   الذي يظهر أن    إن  : ثانياً
 سـواء علـى    بالكلّيـة واً آخـر ، ألن املسار اإلنساني لوال املعصية كـان سـينحو حنـ       كمورِّثين

وحتّــى حمــيض املــرأة الــذي هــو بــل اجلســمانية اجلينيــة والطبيعــة  وأمســتوى التناســل 
"ما   "أذىة لـآلن       مـن    مـوروث ربحـني أُ     .تلـك احلقبـة املمتـد ة      هـبِط  لكـن آدم إىل دار البليـ 

ــا أنّــه وتناســل الذريــة،  متّ إم"تعزيــز"أو  "ضــخ ")insert or boost(  الربنــامج  هــذا
 علـى الطريقـة   لـوق ن اإلنسـان املخ مـِ ظهـر  هـي أول نتـاج   الـيت    و ،)بين آدم (الذرية األوىل   

ة     أي من ذكرٍ وأنثى،    التناسلية الطبيعية  انيـة التخليقيـة  ال الطريقة الرب بتحويـل   اخلاصـ 
ة لـوعي اإلنسـاني بال    أكيدٍ ل ، فلضمان   مهجٍ بالغٍ إىل إنسان    ز ، متّ   ربوبيـالربنـامج   هـذا    غـر

 ل عـريـة حامـلِ  (ض اجليــل األوخطّــط الذرشـرعياً علــى شــرعة   ) م كـان جــيال ســواء 
ة  مـن    (نتاج املعصية من   أو آخر    ،)من آدم وحواء   (اإلله أنّهـم      ،)آدم واهلمجيـ مجيعـاً   املهـم

 ).بين آدم(من أفراد 
 

 ؟ وما الذرية؟ما هو األخذ من الظهور -ج
 ــهــذه الربجمــة إن ة التوحيدي    أو اجلــيين هلــا ارتباطــاً بالرتكيــب العضــوي يبــدو أن ،

 نْمِــــ(، أو خاليــــا اجلــــذع، اســــتقاء مــــن عبــــارة )اجلذريــــة(للخلــــق، كاخلاليــــا األوىل 
ــ( أو أن .، هــذا احتمــالٌ أول)١()ظهــورهم تعــين بكــلّ بســاطة أنّهــا برجمــةٌ ) ن ظهــورهممِ

                                                 
)١( -  عجِــزٍ للــنيبمــن علمــاء املســلمني األكــارم، أشــاروا إىل حــديث م كــثري )عــن عظْمــة  أســفل ) ص
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ــلْ بغــري شــعورٍ منــهم     ــن أمــامهم، ب ــت ال مِ ــ(متّ بــاب اخللفــي كمــا نقــول، وبلغــة    النأي مِ
ولَيْس الْبِر بِـأَنْ    ( كما قال تعاىل      خفيةً همئ، أي مِن ورا   ))BackDoor(الربجمة  يومنا    

 .)١٨٩:البقرة()تَأْتُوا الْبيوت مِنْ ظُهورِها

 القرآن  ) إذْ(أي أنّه  مرحلة تارخيية متّ هذا احلدث، و        ) إذْ(فاآلية تبدأ باألداة    
، ونـرى  الكائنـات الواعيـة    مسـرية   حمـددة لتقـف عنـد نقطـة زمانيـة       بنـا دائمـاً     ق  تنطل

  :كثرياً منها تتعلّق بقصة اآلدمي منذ خلقه بشراً، حتّى جعله إنساناً، فاقرأ

 .)٣٠: البقرة)(وإِذْ قَالَ ربك لِلْمالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلِيفَةً(
 .)٣٤: البقرة)(لْمالئِكَةِ اسْجدوا لِآدموإِذْ قُلْنا لِ(
 .)٢٨: احلجر)(وإِذْ قَالَ ربك لِلْمالئِكَةِ إِنِّي خالِق بشراً مِنْ صلْصالٍ(
)موا لِآددالئِكَةِ اسْجا لِلْمإِذْ قُلْن٦١: اإلسراء)(و(. 
 .)٥٠: الكهف)(ا إِلَّا إِبْلِيسوإِذْ قُلْنا لِلْمالئِكَةِ اسْجدوا لِآدم فَسجدو(
 .)١١٦:طه)(وإِذْ قُلْنا لِلْمالئِكَةِ اسْجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبْلِيس أَبى(

ـهدهمْ علَــى          : (فاآليــة ـتَهمْ وأَشـْ ـك مِــنْ بنِــي آدم مِــنْ ظُهــورِهِمْ ذُريـَّ بــذَ ر إِذْ أَخـو
،  أحداث مـا بعـد مرحلـة الوجـود اآلدمـي، وبالضـبط               جتري  هذا النسق   ) أَنفُسِهِمْ

األول من أبناء آدم، إذ متّ برجمـة        الوليد  ،  زمن اجليل اإلنساني       مباشرة بعد اإلهباط 
 يوماً ما خالية مـن هـذا   الوعي بالربوبية  مورثات أبناء آدم األوائل، لكيال خترج ذريةٌ    

ــاً كالب   ــامج، فيعــودوا جمــربين وراثي ــة بــين آدم     الربن ــلّ ذري ــهائميني، فك شــر الســابقني الب
ــة ورقابتـــها،    كلّفـــني بـــوعي خـــالقهم وباإلحســـاس هبيمنـــة الربوبيـصـــاروا واعـــني وم

                                                                                                                        
ب الـذنَب   "، تُسـمى    )العصـعص (ر فقـار الظهـر      آخِ  العجز   جـت، واكتشـف            "ع وأنّهـا ال تفنـى مـن امليـ ،

. لة تنظـيم خلـق اجلـنني   العلم أنّهـا اخلـيط األويل والعقـدة األوليـة واملـنظّم األول الـذي يعـزى لـه مسـأ              
   البخـاري والنسـائي وأبـو داود وابـن ماجـه          الذي أثبته العلـم والواقـع، كمـا أخرجـه           ) ص(وحديث النيب

كـل ابـن آدم تأكلـه     ( ونقلـه صـاحب قـاموس حمـيط احملـيط أيضـاً              وأمحد  املسند ومالـك  املوطـأ       
  ومسـلم ومالـك  املوطـأ وأبـو     البخـاري وآخـر أورده   ) ب الذنب، منه خلق، ومنـه يركـب       األرض إال عج 
ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من اإلنسان شيء إال بلـي إال       (داود والنسائي 

ب الـذنَب ومنـه يركـب اخللـق يـوم القيامـة                 عظم واحد وهو عجـ(        وافـق حبثنـا السـابقوهـذا ي ،)   اخللـق
 . ألرض حيث نبتت البشر األوائل كاحلشيش من طني ا)األول
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 ، فطــري،فــاإلقرار بــالرب وراثــي .)١("ال تبــديل خللــق ا"، و كفطــرةٍجينــاهتم املوروثــة
   اختيـا    واألم أعتى العتاة، والشركُ    حتّى لو كان األب موقف يـأتي مـن التقليـد أو مـن          ري 
اعوجاج نفسي أي. 

فهو مع الشاهدين احلاضـرين أي مـع ذريـة بـين آدم بعـد      )٢()أنْ تقولوا(أما خطاب  
 كـانوا مشـركي    آيات القرآن سـواء نخروجها للحياة، مع الذين يسمعون هذا اخلطاب مِ 

ر ضـمري اخلطـاب          درك     ، حتّـى أ    مـن غائـب ملُخاطَـب      مكّة أم حنن، بدليل تغيـ القـارئ يـ ن
   . متاماً أنّه أحد املخاطَبني

 ؟ كلّ الناسهلْ هي" تهمذري: "واآلن

ات  ( كما أخرب عن اآلخرة حـني جيتمـع اجلميـع            "ذرياهتم" وإالّ لقال سبحانه     ال، جنـَّ
، ودعـاء املالئكـة     )٢٣: الرعد)(عدْنٍ يدْخلُونَها ومنْ صلَح مِنْ آبائِهِمْ وأَزْواجِهِمْ وذُريَّاتِهِمْ       

ــمْ      : (أيضــاً ــائِهِمْ وأَزْواجِهِ ــنْ آب ــلَح مِ ــنْ ص ممْ وــدْتَه عــي و ــدْنٍ الَّتِ ــاتِ ع ــمْ جنَّ أَدْخِلْهــا و بَّنر
، بـدليل    املُـزامِن   بالنسـبة للموجـود    "اآلبـاء " يقابـل     مفهـوم  "الذريـة "ـ   فـ  ،)٨ :غـافر )(وذُريَّاتِهِمْ

ا                املقابلة  اآلية نفسها،    يـة مـا تنحـدر منـوتقـول قـواميس      فاآلبـاء مـا ننحـدر منـهم، والذر 
النطفـة، فهـي    ثـال    لـو قربناهـا مب     "الذريـة " أن   الوجـه الثـاني،   و هـذا وجـه،      .اللغة أنّها النسل  

" نُطفتـك  "، الصاعد فاعل والنازل مفعول، فلو قُلت إلنسانٍ ما         ونازالً اًصاعد: تأخذ بعدين 
، ؤهق منـها أبنـا    خلـَ  ي منـه خرجـت    منـها، أو تعـين نُطفـةً      هـو   ق  خلـِ الـيت    نطفةالفهي تعين إما    

  . هكذا أيضاً"الذرية"و. هلفاألوىل فاعلة له، والثانية مفعولة 

 اهـا  معن مبعنـى اخلليقـة، يقـرتب     " ذريئـة "اليت أصلها   " ذرية"الذي جاءت منه    " ذرأ"و
 )املخلِّقـة  ( الفاعلـة   البذور النقية  هيإذاً  فالذرية  أي نقّى، وبذر،    " ذرى/ذرى"اللغوي من   

ذُريَّــةَ مــنْ حملْنــا مــع (، وهبــذا نفهــم آيــة ، هــي األصــول لألنفــس احليــة لغريهــااملُنتجــة

                                                 
)١( -)                  ينالـد هِ ذَلِـك دِيلَ لِخَلْـقِ اللـَّ ا ال تَبـ هـلَيع اسالن اللَّهِ الَّتِي فَطَر تنِيفاً فِطْرينِ حلِلد كهجو فَأَقِم

ونلَمعاسِ ال يالن أَكْثَر لَكِنو م٣٠:الروم)(الْقَي(. 
)٢( -)      نِي آدب مِن كبذَ رإِذْ أَخلَـى              وقَـالُوا ب كُمببِـر تأَلَس لَى أَنْفُسِهِمع مهدهأَشو متَهيذُر ورِهِمظُه مِن م

ذَا غَافِلِنيه نا عةِ إِنَّا كُنامالْقِي موتَقُولُوا ي نَا أَنهِد١٧٢:ألعرافا) (ش( . 
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 )٤١:يــس)()١(وآيــةٌ لَهــمْ أَنَّــا حملْنــا ذُريَّــتَهمْ فِــي الْفُلْــكِ الْمشْــحونِ() ٣:اإلســراء)(نُــوحٍ
 بأنّــه محــل ذريتــهم  الفلــك  احملمديــة أيــام البعثــةفكيــف يخاطــب ســبحانه أهــل مكّــة

ام الطوفـان            لَهم بـأكثر مـن    املشحون، الـذي هـو فُلـك نـوح أيـ؟ كـان   مـن السـنني  ٣٥٠٠ قـب
نطـف الـيت منـها      ال"و وضـعنا كلمـة       لكننا ل  .!)أسالفهم (األوىل أن يقول أنّه محل آباءهم     

، حيـث الذريـة هنـا هـي        املُـراد التّضـح   لتقريب الفهـم فقـط      " ذريتهم"مكان كلمة   " خلقوا
 قد حملت مـع نـوح       ، اهلمجية ةكإلنسانية اخلالية من شر   انسل   ل  واألصول البذور النقية 

ــة، الضــيقةألنــاس هــذه املنطقــة العربيــة  الربانيــة  لــئال تبطــل املعرفــة الــيت تُحــيط مبكّ
ذو هــو و) ع( أيــام نــوح الــذي استشــرى "الشــرك النســلي" بغلبــة الســوية وتغــبش الفطــرة

ا               ( "لشرك االعتقادي ا"ضن   حمل أكثرقابلية   لُ وكُنـَّ ركَ آباؤنَـا مِـنْ قَبـْ ا أَشـْ أَوْ تَقُولُـوا إِنَّمـ
      بْطِلُونلَ الْما فَعا بِمعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنيَّةً مِنْ ب١٧٣:األعراف()ذُر(  ل شرك  النسل   ، وأو

    ية ونقاوهتا     هبذا املعنى فعله آدم األول فأبطل بفعله صفاء الذر.   فكان من الرمحةِ إعادة 
  . األوىل من بنيهتركيز العهد األول  الذرية

 

  ملاذا ذرية بين آدم ال ذرية آدم؟-د
أُولَئِك الَّذِين أَنْعم اللَّه علَيْهِمْ مِـن       (كما قال مرة    " ذرية آدم "ملاذا مل يقل سبحانه     

نيالنَّبِي     مةِ آد ك     : ملـاذا اآليـة ليسـت      :بعبـارةٍ أخـرى   . )٥٨:مـريم ()٢() مِـنْ ذُريـَّ وإذ أخـذ ربـ 
 !؟"ذريتهم.. من بين آدم "ن  بدالً مِ،"ه آدم ذريتَنمِ"

                                                 
ــــه فِـــــي الْفُلْـــــكِ     فَأَنْجي( الفلـــــك املشـــــحون هـــــو فلـــــك نـــــوح لقولـــــه تعـــــاىل       - )١( عـم ــــن مـو ـــــاهن

أو " آبـاءهم "، بكلمـة    "يـس "هنا  آيـة     " ذريتَهم"،  ولو استبدل سبحانه كلمة       )١١٩:الشعراء)(الْمشحونِ
ها لـن  ألعطت قريباً من املعنى املراد، لكن) وآيةٌ لَهم أَنَّا حملْنا ذُريتَهم فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ       " (أسالفَهم"

ة                     مع نوح اليت منها كان االنتشار  هذه البقعة، كانت نقيـ مِلتآباءهم أو أصوهلم اليت ح تدلّ على أن
 !خالية من شرك اهلمجية، بل، أما كان هذا علّة اإلغراق بالطوفان يومها؟

ان األول، علـى مـا   ال آدم اإلنسـ ) ع( مع التنويه إىل أن آدم املـذكور  هـذه اآليـة هـو آدم الرسـول                 - )٢(
 .سنبينه  حبثه
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ه وأطـاع الشـيطان، الشـيطان قـد دخـل علـى                 : باختصاراجلواب   آدم عصى ربـ ألن
ــد أول ، )"فنســـي..  آدم عهـــدْنا إىل"(الربنـــامج النفســـي آلدم وأنســـاه أمـــوراً  فهنـــاك عهـ

وهـذه األمـور لـو ظلّـت متوارثـة تبعـاً لنزعـات آدم األول، لكـان          مأخوذ علـى آدم فنسـيه،       
نـا هـذا اخللـل، أو قلّـدناهم ومل           ورثْ )١(حيق للذراري أن يقولوا أنّـا ذريـة آبائنـا املشـركني           

 برنـــامج آدم وجـــب يكـــن لـــدينا  برناجمنـــا مـــا ينـــا التقليـــد الباطـــل، فحـــني فســـد
ه   ألنّه برنامج اإلنسانية كلّها مبن فيهم األنبيـاء، لكـن متّ إصـالح             أو تعزيزه    إصالحه

ــا يلْقِـــي (عمـــال بقاعـــدة  آدم  بنيـــه نالنســـخة الثانيـــة املتفرعـــة مِـــ مـ ــه ــخ اللـَّ نْسـفَي
وضـع  ) الصـبغيات (ملورثـات  ، علـى مسـتوى ا    )٥٢:احلـج )(الشَّيْطَان ثُمَّ يحْكِم اللَّه آياتِهِ    

 .اليت ال تبديل خللق ا فيها، اإلقرار بالربوبية العليا" صبغة ا"فيها 
 

التخطيط اإلهلي كان يقتضي من آدم وحواء أن يبقيا           ألن  : واجلواب بالتفصيل 
آدم  شــيئاً فشــيئاً  آالف الســنني، اجلنــة وال خيرجــا منــها، حتّــى هتلَــك شــجرة اهلمــج 

ومارس أمراً  ،  )١١:اإلسراء)(وكَان الْأِنْسان عجوالً  (  قبل أوانه  تعجل وخرج من اجلنة   اس
 عملْ يد   دزوه وملْ            حسب التخطيط   له وملْ ي سر حني يستعجل اخلروج مِـن عشـكفرخ الن 

يكتمل جناحه فحتماً سيسقط وال ندري هل بإمكانه توريث أبنائـه بعدئـذٍ القـدرة علـى                 
 ألنّـه  ملْ يكتمل برناجمه لتوريث ذريته كلّ الوعي املطلوب بالربوبية،       فآدم  ،  م ال الطريان أ 

الطبيعـي   وبعـدما عصـى جـاء القـرار          ه إنشاء ذرية وال اخلروج لألرض،     ملْ يكن مراد من   
ة (بإهباطه خارج املصنع الرباني      آدم حـني      ، هـذا مـن جهـة   ، )اجلنـ ومـن جهـةٍ ثانيـة فـإن

ــة و وح تســلّل خــارج اجلنفاحنســر عنــه)اللبــاس (ارتكــب املعصــية، قــد خســر رداء الــر ، 
 الــيت كانــت   أيضــاًحســب طبيعــة األرض آنــذاك اجلــو الكــوني لعــلّو، ه احلصــنيدرعــ
 أنتج حقال  ،دورهتا  موقعها  ارة    حسب   يالشمسالنشاط  و عصرٍ جليدي    حقب

                                                 
)١( -     ه ضرورة أنالئـم          " الشرك" ننباعتقاديـاً، إالّ أنّـه ي كاً    أيضـاً هنا مع أنّه يأخـذ معنـىيكـون شـر أن 

ة املناسِـبة           إلدخـال وإشـراك غـري الـزوج أو         ،  )وهـو اللبـاس اآلخـر أيضـاً       (سلوكياً بـاخلروج عـن الزوجيـ
، )أو النطـف لـو قربنـا الفهـم      ( لذلك نرى اآليـة تـتكلّم علـى مسـتوى الـذراري                العالقة اجلنسية،   الزوجة

ة،      )٣:النـور )(الزانِي ال ينكِح إِلَّا زَانِيةً أَو مشرِكَةً      (وهبذا نفهم آية     احتملـت العقائديـ حيـث املشـركة هنـا وإن ،
 !لفّعةً بسبعِ جالبيب سودفإنّها  الصميم أي مشركةٍ مع زوجها غريه ولو كانت متدينةً مت
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 غــري مالئــم خلــروج اآلدمــي ، يــة أنــودي بالذرض ملوجــات مــن الطاقــة  مــا ســوف يتتعــر 
مــن آدم فاقــد الــروح ف ،)الربنــامج املخبــوء (  األصــالبالســلبية علــى مســتوى النطفــة

ن واملرسـل سـيكون   يشوه خلقة ا السامية، وإن من تلـك الذريـة           قد  ،  ومن الكون املوبوء  
نــامج وتطهــري براملفقــودة إعــادة شــحن تلــك الطاقــات عــالج املســألة بن، فوجــب ووالنبيــ

ا وقع فيه من دخول شيطانيية ممآياته، ويغلقها عن الشيطانالذر ُحكم الي ،. 

 مـن  " آدم بـين "، كـون    وكـون باملعصـية نسـال     واعتجـل األمـر      سبق   عالوة على أن آدم   
 إعادة برجمة آدم تغين ألنّه أتى بذريـة خطـأً، ثُـم سـيكون نسـال مـع        فلم يعد،تلك اهلمج 

ر الذريـة      حواء أيضـاً،   ن        فجبـنـة والـيت سـتتكواملتكو          ،بـل هـو املنطقـي هـو األوىل واألهـم 
ــه فتوجيــة فحســب، وآدم   القــرارــاني إذاً إلصــالح الذر ــا خالبقــي  الرب مــن برنــامج يــاًإم 

  الشـامل علـى كـلّ املسـتويات        هالتوريث الصحيح السـتعجال خروجـه فلـم يكتمـل ختليقـُ           
     ات اخلالفـة األرضـيلٍ       (ة  لكلّ مهم جـمِـنْ ع ان الْأِنْسـ لِـقإبلـيس     )٣٧:االنبيـاء ()خ أو أن ،

 ، كحـال كـلّ نُسـخ الـربامج األولّيـة           العليـا  قد أوقع فيه اخللل حـني أخـرج آدم مـن آدميتـه            
ــها بالتجربــةعــادةكشــف نقصمــن تــدراك هــذا اخللــل .  مــا تكــون ناقصــة وي فكــان البــد

ــه ال عــودة آل    ــة، حيــث أنّ وعــاد إليهــا بعــد موتــه  دم إليهــا  حياتــه خــارج مصــنع اجلن   ،
ينبغـي تـدارك اخللـل  خـارج مورثـات آدم إذ أنّـه هـو الـذي تسـبب بـإتالف نســخته أو           

املرشحون ليكونـوا   املولودين من آدم مباشرة،     " بين آدم "بعدم رسوخها فيه، فليس سوى      
ة    "جيل توريث    ات اإلقرار والـوعي بالربوبيـالربنـامج  ( نية كلّهـا، لإلنسـا " برنامج أساسي
ــري  ــنْ يمحــى   الفطْ ــد ول الــذي لــن يفس ــواعي ــن تشــوه جــيين أو    ال  مهمــا حصــل مِ

ــال         ــر أجيـ ــاً عبـْ ــاخه توريثـ ــره واستنسـ ــيتم نشْـ ــاء وسـ ــدى اآلبـ ــوي لـ ــلوكي أو تربـ سـ
فقط اجليل األول وضِع فيه ثم جاءنا وراثةً، متاماً كالروح فقط نُفخـت               ،  )اإلنسانية

 ) علـى برنـامج     األعلى الروح/أو قُلْ يدخل الرب    ( فكان يأخذ الرب   نا وراثة، آدم ثم جاءت  
ــدٍ  ــلّ ولي ــه ول   ك ــه،   كــلّ ا جديــد آلدم لتعــديل برناجمــه اجلــيين ل ــة الــيت ســتنحدر من لذري

، ليتوثّـــق فـــيهم صـــبغية اإلقـــرار "بـــين آدم وذريتـــهم"عائـــدة علـــى االثـــنني ) وأشـــهدهم(
  املــادي   شــقّها أن يكــون توضّــعيحتمــلن زواهلــا، وتوثيقهــا حبيــث ال ميكــ(بالربوبيــة 

 .)جينات العقل نفسه
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ــاس كـــم امـــنت ســـبحانه علـــى عبـــاده، وحـــاط الذريـــة   هبـــذا اإلشـــهاد فلـــو درى النـ
، واستحيوا مـن    لئال يضلّوا، لشكروا هذه اليد احلانية ليل هنار       التأكيدي على فطرهتم،    

 .نيمسدي النعم، وما كان أكثرهم فاسق
 

 ؟  الذريةكيف أخذ الرب -هـ
 الـيت  "أخـذ " املستفاد مـن كلمـة    لكن . واخلفية ال علْم لنا بطرائق الرب الالحمدودة     

 يوافـق نسـبة    أنّـه عه والتصرف فيه ووقوعه حتت سـلطان اليـد،         الشيء ومج  قبضتعين  
ة صـار حتـت تصـرف الـرب           نظام جه، فكأن اجلهاز إىل مربمِ  خضوع   يـمـا   فعـل بـه    ي  الذر 

ذ هـو تصـرف حمـض إلعـادة     ، فهـذا األخـ   وتعـاليم  ، مـن أسـطر    مـا شـاء   فيه  شاء ويكتب   
  نفسـه   فـإن اإلنسـان    ، وال عجـب   .تقويتـها أو  وتنشـيطها    حتفيزهـا    وأالربجمة أو تعديلها    

 ذا النظـام لتعديلـه  جزء من الشق املـادي هلـ  استطاع باهلندسة اجلينية الدخول على   قد  
 أو اختيـار الشـريك      واإلنسان أيضاً بسلوكه اجلنسي اخلاطئ أياً كان      ،  )يةاملدونة اجلين (

قـد قُلنـا أن    يبث خلال على املستوى اجليين  الذرية، وهـذا مـا      اجلنسي اخلاطئ فإنّه  
                 ات الشـريفة عـن الـنيب وهلـذا جـاءت املرويـ ،ةي  ) ع(وأهـل بيتـه     ) ص(آدم فعله مـربتـوخ

   ر الننعلـم           هذا اجلانب بتخي دها وبناء األجواء السليمة لسالمتها، ويكفينـا أنطف وتعه
 حـني  أن جمرد تفكري الزوج حني املعاشرة  غـري زوجتـه بشـهوةِ أُخـرى، أو تفكـري املـرأة             

ــاً ســلبياً تفكــريســواء كــان، املعاشــرة أو احلمــل أو الوضــع ي ، لــه انعكــاس اً أو إجيابيمــاد
 تستطيع الولـوج   ثانيًاوالفريوسات ة للجنني املتخلّق؛ر اجلينيمصاحب  تدوين األسط  

  قـادر ملـن أتـاح لـه    من جهة ثالثة والشيطان ، وهذا أمر معلوم طبياً؛  لتشويهه  أيضاً عليه
 ثـم قـد      لالستحواذ علـى صـاحبه     )الشق النفسي منه   (، الدخول على هذا الربنامج    وأَذِن

 املقـدار (، إالّ الصـبغة     )مسخ(لال خلْقياً   ينعكس ذلك على الشق املادي نفسه فيحدث خ       
 ومثب ،فيها  فال تبديل خللْ  ) ت الشهادة الفطري املوكلـة باإلنسـان    الكرام  واملالئكة  ؛  ق ا

  ألنّهــا أربــاب ختليقــه،،)Administrators ( بــال إذنتــدخل علــى هــذا الربنــامج اجلــيين 
علـى   م احليـاة واملـوت والبعـث   مـنظِّ  أن )اخللـق األول  (وقد قدمنا آنفاً  حبث خلق آدم   

ــامج، اديالصــعيد املــ  ــة الشــريفة    ،كربن ــواة النطفــة األوىل، مــن اآلي ــن  (موجــود  ن نَحْ
       مْ تَبْدِيالا أَمْثَالَهدَّلْنا بإِذَا شِئْنمْ وهدْنَا أَسْردشمْ واهلَقْنفهذا موقـع   )٢٨:اإلنسان)(خ ،
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ــر" ــدود "أسـْ ــان املشـ ــريه اإلنسـ ــ، ملصـ ــلة      واألسـ ــة أو سلسـ ــه رابطـ ــو نفسـ ــربط هـ ر أو الـ
اني   ( املوت ك وملَ ".إنسان"إيه، اخلاصة بكلّ    .إن.الدي ر  كوجهٍ ربـدب يـدخل علـى هـذا      ) مـ 

 . راهس به وي، وال أحد مينعه أو حي وفاعليتهالربنامج لتعطيل حيويته

 "رشـد أسـ   "بــ    بقيامـه ،   األخـري  حني أخذ امليثاق األول، هو هبذا النحو      هكذا الرب،   ف
ة  اإلنسـان، فكـلّ ذرةٍ  اإلنسـان                 ، بالرب كلّ وليد  وتوثيقه من داخل كلّ جزيئة حيويـ 

 ألنّــه لــيس اإلنســان "بلــى"تشــهد حباجتــه وانشــداده للــرب، قائلــةً علــى مســتوى اجلــذر 
ربمِج أعلـى           ك خالياه وال نظامه بل هناك مـحردير    )حكـيم أمسـى    (الذي ي ـديره ويـها ي ،

بقـوةٍ أكـرب   شـعورياً  قرارتـه    يـوقن  إنسـاني إالّ ويعـرتف، وإن كـابر، أنّـه       وما مِن موجـودٍ   
ــا أنّــه يحبهــا، أو ربمــا يأملــها، أو   يعــرف مــا هــي وإن ملْمنــه تــتحكّم  املوجــودات فإم ،

هِد   نطـق بـه  تمـاً  ح و هـذا، خيافها ويرتعد منـها، الكـلُّ يـدري       وشـ  الغـرور  لـو مسـح دهـان  
   .ع رداء الكربياءوخلَ

 

 ، وموقعه الشهادةنامج برمكونات -و
 :هال كشفنا عن مكونات هذا الربنامج اجليين وما فيه من ثوابت

د، وحنــن قُلنــا أن مــن املعلــوم طبيــاً، أن أكــرب عضــو  اجلســم البشــري، هــو اجللــْ   
ي أنّـه موجـود  نـواة         علـى املسـتوى اجلـيين، أ        مركـوزٌ  ،هذا" برنامج اإلشهاد بالربوبية  "

ة الـيت  جسـم اإلنسـان، والـيت حيـوي اجللـد كـثرياً                    ائـة ألـف   كلّ خلية من امل    مليـار خليـ 
ه               (منها، فحني نقرأ قوله تعاىل       ا اللـَّ ا قَـالُوا أَنْطَقَنـ لَيْنـهِدْتُمْ ع شـ لُـودِهِمْ لِـمقَالُوا لِجو

ــمْ   ــو خلَقَكُ هــيْءٍ و ــلَّ ش ــق كُ ــرَّةٍالَّــذِي أَنْطَ اجللــود تشــهد، )٢١:فصــلت)(أَوَّلَ م نــرى أن ،
اخلاليـا  تلـك   سـتغراب مـن نطـق       اال بعـدم وتنطق مبعلومات سجلت فيها، ونرى اإلشارة       

، فالربنامج الذي منه ختلّق اإلنسان     )وهو خلقكم أول مرة   (ال بعبارة   حني احلساب معلَّ  
ربنـامج الـذي ال اسـتغراب  اسـتنطاقه           هـو ال   "املُـنظِم األول   "أول مـرة،  ) إيـه .إن.دي(الـ  
ةة ألنّـه فيهـا مجيعـاً            أخرى مر خليـ مـن أي  .               وهـذا مـا يقـوم بـه العلمـاء اآلن ملعرفـة سـر

خارطة اجلينوم البشري. 
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ــارة    ــهِمْ  (واســتيحاء مــن عب ــى أَنْفُسِ ــهدهمْ علَ ــرى أن ا قــد غــرز شــاهداً   )أَشْ ، ن
 الشـاهد التسـجيلي لألعمـال، لكـن يبـدو أن فكرهتمـا              داخلياً أولياً بالربوبية، وهذا غري    

رة  )Read only(ة ـ غـري قابلـة للكتابـ   برجمة واحد، سوى أن األول ومقرمها والثانيـة متغيـ ، 
)Read & Write( .       ّعلـى كـل هذا الشاهد الذي أُقيم على الـنفس، هـو مبثابـة شـهادة ا

  ــداء ا ــ)الضــمري( اخلفــي نفــس، صــبغة ا، ن ر ا، مقــام ا  كــلّ نفــس، فهــو   ، ذكْ
،  جبينات العقل مرتبطٌ حملّه توقّع  مستوى عقلي واعٍ، لذلك قلنا سابقاً أن امل         يتحرك

 . البيولوجياه مستو

  ظر أنة توضُّع الربنامج  شفرة جينـات اإلنسـان ا          ونُلفت النكـلّ  لكامنـة  فرضي  
، وكمـا  )البيولـوجي (هو على املستوى املادي نّما إ فعال، "كتاب حفيظ "الذي هو   وخلية،  

، حيــث يتّصــل العالَمــان وحيــث )١( تُقابلــها  عــالَم الــروح عــالَم املــادة هنــاك نُســخةٌ
وح      عالَمة له انعكاس  عالَم الرفس ( املادة توضُّع آخر       )الناإلنسـان أو    "سنفـْ "، فثم 
ــةهالتــه ج   احمليطــة بــه، حتــتفظ بســج  الالمرئيلّه الكامــل أيضــاً، الســجلّ الثابــت املــربم

، كمــا قــدمنا آنفــاً، وقــد بــين ســبحانه هــذا العــالَم النفســي   معــهاألول، والســجلّ املتغيــر
 يحــيط باجلســم،  آيــات كــثرية، هــي خــارج  حيــويالالمرئــي، الــذي هــو غــالف طاقــة

 . )٢(حبثنا

                                                 
ة مفردتـي           - )١( وح، والثـاني        "القـرآن "و" الكتـاب " هذه الثنائيـة، تُحـاكي ثنائيـل نـزل علـى الـرفـاألو ،

، فهـذا النظـام أو الـديوان أو         )املعنـى واللغـة، القلـب والقالـب، وحـي ونُطـق           (العقل، فكان الكتاب مثنـى      
 شـفرته   ) البيولـوجي (اني هنـا، هـو علـى املسـتوى املـادي            أيضـاً أو السـجلّ اإلنسـ      " الكتاب احلفـيظ  "

اجلينية، وهو على املسـتوى الروحـي  هالتـه احمليطـة بالبـدن املـادي والـيت ال شـأن للعلـم التجـرييب              
 . هبا

ؤ     (،  )٨١:البقـرة )(بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَـت بِـهِ خطِيئَتُـه         : ( مثل - )٢( ى الْمـتَـر مو اتِ   يـ مِنـؤالْمو مِنِني
ــانِهِممبِأَيو ــدِيهِمأَي نــيب مهى نُــورــعسمــا يعــين أنّــه  العــالَم اآلخــر ســيكون منظــوراً، )١٢:احلديــد)(ي ،

ــى،       ــافرون  الظلمـــــات، و عمـــ ــاالتُهم النـــــوراء، والكـــ ــؤمنني هـــ ــى قُلُـــــوبِهِم   (وللمـــ ــــا علَـــ لْنـعجو
ا لَـه نُـوراً يمشِـي         (،  )٦:الفتح)(يهِم دائِرة السوءِ  علَ(،  )٤٦:اإلسراء)(أَكِنةً لْنـعجو اه نـييتاً فَأَحيم كَان نمأَو

، وهذا اإلحياء لـيس إحيـاء مـن    )١٢٢: األنعام)(بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِجٍ مِنها   
 اخل .. .موت جسدي بل من موتٍ روحي. 
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ــا حمتــوى هــذا الربنــامج، فبإمكاننــا التعــرف عليــه مــ  ن العبــارة املختزلــة أم) ألســت
 .، أربع كلمات لكن صياغتها وتركيبتها تُعطي الكثري)١()بربكم؟ قالوا بلى

ك؟ فهذا معناه أنّك ستطلب منه أمراً، هـذا معنـاه      ألست حبيب : حني تقول لشخص  
ا  . و معنـاه أنّـك أحـد أحبائـه أيضـاً      أنّه يعمل خبالف هذه احلقيقة أو يشك فيها، وهـ          أمـ

ه الوحيـد         : قول له حني ت  حببيبك؟ فهذا معناه أّنك أنت حبيبـ هـذه فائـدة دخـول      . ألست
الباء على اخلرب املنفي. 

: تصور رجال تتعامل معه على مدار الساعة، و كلّ ساعة يتّصـل بـك ليقـول لـك                  
أنا حبيب ن ك الوحيد؟ فماذا تراه يعين؟ألستيعين أمري: 

أن يقنعك بأنّـه حبيبـك الوحيـد، كـلّ سـاعة            وهو أنّه ألجل    : أمراً من عنده   -١
يعطيك هدية، نعمة، عطية، خري، ويدفع عنك ما تكره، ويريك العجائب والفنـون،             
، ويرســل لــك مــن يأخــذ بيــدك، لــذا يتّصــل ليعــرف هــل وقــع هــذا  عينــك شــيئاً 

 ؟رجتىوأقنعك أنّه الوحيد احملبوب املُ

، أو   بدلَـه  تفتّش عـن حبيـب آخـر      جلهلِك   وهو أنّك صرت  :  أمراً من عندك   -٢
ــاً،    ــم ال تشـــكره، أو ال حتبـــه، أو ال تـــذكره، أو تعاديـــه وتتّخـــذ غـــريه أنيسـ تتلقّـــى ثُـ

فيتّصـل بـك ليـذكّرك بأنّـك لـن جتـد أبـداً              . الصدمات من خيانات األحبة املزيفني    
 .لكخالِص آخر غريه يكون لك كما هو 

 بقُّـ  تر : هذين األمرين  وحده، يستدعي ) ألست بربكم (لذلك فإن السطر الربجمي     
د      اعتنـاء  اإلنسانِ ه بـه، وتغمـ واهلـدى وإرسـال الرسـل منـه، لـذلك يقـول             هالنعم منـ  ه بـ   ربـ 
ذَا                      : (تعاىل وْمِكُمْ هـ يـ ونَكُمْ لِقَـاءذِر اتِي وينـْ لَـيْكُمْ آيـع ون قُصـلٌ مِـنْكُمْ ي سـأْتِكُمْ ر أَلَـمْ يـ

                                                 
خارج الكلمات ألنّهـا تغذيـة   " شهدنا"، لكن نرى أن )ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا( العبارة هي    - )١(

، فـاملعنى أن الـرب جعـل        ) شـهدنا  – ألست بربكم؟ قـالوا بلـى        –وأشهدهم على أنفسهم    (مرتدة لعبارة   
جة إىل رب واإلقرار بـه، جعـل فـيهم          منهم وفيهم على أنفسهم شاهداً داخلياً يشهد على أنفسهم احلا         

ط فتعين أن الربنـامج اسـتقر مكانـه وت    " شهدنا"برنامج الشهادة وهو املرموز له باألربع كلمات، أما          نشـ 
 .وقام يعمل تلقائياً هبذه الشهادة املربجمة
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ل كيـف تُفعـ   " شـهدنا علـى أنفسـنا     "، فالحـظ    )١٣٠:األنعـام )( أَنْفُسِنا قَالُوا شهِدْنَا علَى  
ــذكريات بالرســل وغريهــ   ــامج  االت ــى أنفســهم  "برن ــذلك نالحــظ هــذه   "أشــهدهم عل ، ل
ــا  (هــي الــيت شــرعت ألن يقــال هلــم   األوائــل الربجمــة األوىل  بــين آدم   ــي آدم إِمَّ ــا بنِ ي

اتِي     يأْتِينَّكُمْ رسلٌ مِـنْكُمْ يقُ     لَـيْكُمْ آيـع ون الرسـل  املـذكِّرين ك  ، فإتيـان    )٣٥:ألعـراف ا)(صـ
ه علينـا   لٍ مِن الرب يستعرض به نفسـ      فعهو تفعيل للشعور املربمج ذاتياً فينا عن ترقّب         

 بـل ا   قِ نعـن يـدٍ رحيمـةٍ مـِ       الـدؤوب    هحبثـ ملُ اإلنساني والتوقُّع و   ، فاأل )ألست بربكم (
نتشلنا وترينا آياتـه وتـدلّنا عليـه وهتـدينا وتعلّمنـا وتوفّقنـا، هـو            لتتأخذ بأيدينا    الرمحن

امن صميم الفطرة، برجمةٌ فينا على مستوى الضرورة إرثي. 

 ل  خالياه األوىل  ( األوىل  على مستوى جينات النطفة    فاإلنسان مربمجواملُنظِّم األو  (
ــب الْأِنْســـان أَ(مبعرفـــةِ أن الـــرب ال يدعـــه ســـدى،  حْسـأَيـــدىكَ ستْـــرنْ ي،*  ــك أَلَـــمْ يـ

ــةً ــرِع علــى أن ا ســيج مــربم؛)٣٧، ٣٦: القيامــة)(نُطْفَ نفس هــذا  ض ه دائمــاً إليــه، ألن
ــول         غــرض ــه  شــيء ليق ــى ال جيهل ــلّ شــيء، حتّ ــه  ك ــى ل ــه إنســاناً، ويتجلّ  خلقت
ه وجهـ     ) بلى: (ضمريه هأينمـا وجـ       ص(، وكمـا قـال سـبطُ رسـول ا ( احلسـني   علـي بـن 

إهلـي علمـت بـاختالف اآلثـار وتـنقّالت األطـوار        ( دعائه بعرفةوسيد العارفني    )ع(
مـربمج  فهـو    ؛)أن مرادك مني أنْ تتعرف إيل  كلّ شـيء حتـى ال أجهلـك  شـيء                 

       رِها للواحـد املسـتحقكـم   "حسـب داللـة البـاء    (على حصر الربوبية وقصبــ رب ألسـت(" ،
 وهـذا هـو بـذرة الضـمري الـديين املوجـود       حقّها من األنـداد الزائفـة،      مست ونفيها عن غري  

 يشعر بوخز هذا الربنامج الكامن، وعنـد         وأنكر، فإن له حلظاتٍ    عتا كلّ إنسان مهما     
        دة       االحتضار تُبلى السرائر، وليس من إنسان إالّ ويرجع ي صغي إىل هذه النـداءات املكمـ

 لفرعــون مريضــةً علــى شــفتيه الــذابلتين، امســع ) بلــى( آخــر حلظــات عمــره ليقــول  
ـى إِذَا أَدْركَــه الْغَــرقُ قَــالَ   ( ـت:حتـَّ رب ) ألســت بــربكم (بــل . !، فمــا بالــك بغــريه؟  ) آمنـْ

 علـــى وعـــيِ ضـــرورةِ وجـــودِ نظـــامٍ شـــاملٍ حمـــيطٍ جبميـــع   برجمـــت اإلنســـاناجلميـــع، 
 ها منــه املخلوقــات ومــدكــم(دو)رب ، جعلتْــهـمربم بـــ  (لــى االســتثارة  عاجـ"ـت  ألن ")ألسـْ

 ــه مقــر ــرين   . بــه مــن جــذوره يكتشــفه ألنّ  وإّال فمــا الــذي أقــض مضــاجع العلمــاء واملفكّ
والفالسفة والباحثني والعارفني ليصحروا  رحالهتم الفكرية طلباً للحقـائق الناظمـة            

 !؟ ومحفَّزون، لوال أنّهم مربجمون ومستفَزون واملُفسرة لهللوجود
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برجمــتكــلّ شــيء،   اإلنســان  ــة رؤيــة اــاستحضــارِو علــى إمكاني ه مــن أي رِ ذكْ
    ينسـجم مـع              حتّـى ال شـيء؛       شيء، وغزوه القلوب مـن برجمـت اإلنسـان علـى شـغفه ألن

واحـدة، برجمتـه علـى حـب التنـاغم والنظـام والوحـدة،        ) بلى(الكائنات كلّها ويتناغم     
والنشوزةواالنزعاج من الفوضى والعبثي .  

، ومـن إثبـات    أوىلمـن جهـة  " قـالوا "اجلمـع    " واو"و" ربكـم "اجلمـع     " مـيم "ومن  
ــة مــن جهــةٍ ثانيــة،  " بلــى"وإقــرار " رب"وحــدة  ــة هــذه  /فالشــفرة اجليني الصــبغة الربوبي

إقــراراً : ن مكــرريناملكونــة مــن أربــع كلمــات، حتــوي إقــراري) ألســت بــربكم؟ قــالوا بلــى(
، وإقـراراً بانتمـائهم     )الكونية/األخوة اإلنسانية  ( أفقياً  لبعضهم البعض  "ميعاجل"بانتماء  

 ):سطرين(وهي تضم مركّبني  ).األخوة الدينية ( عمودياً"لرب واحد"

 . ألست بربكم-١
 . قالوا بلى-٢

 كلّها وقد    هذه هي قصة الرب واإلنسان     ،)بلى (، وحنن جنيب  )ألست (الرب يسأل 
، هو يسـتثري     لنتعرف إليه    دروبنا وحنن حناول حلّها     ه، هو يرمي بألغاز   يهابرمجنا عل 

مــرادك منــي أنْ تتعــرف إيل  كــلّ شــيء حتّــى ال  (عقولنــا وحنــن نفكّــر لنصــل إليــه
 .لتفصيل لنكمل ااحملور الثاني لآليةواآلن نأتي إىل . )أجهلك  شيء

 

 نبأ الذي انسلخ من اآليات -اًنيثا
يْطَان فَكَـان مِـنْ                   واتْلُ  ( ه الشـَّ عـا فَأَتْب مِنْهـ لَخ ا فَانسـ اتِنـآي اه أَ الَّذِي آتَيْنـلَيْهِمْ نَبع

ثَـلِ                     *الْغَاوِينكَم ثَلُـهفَم اهو هـ ع اتَّبـإِلَـى األَرْضِ و أَخْلَـد ه ا ولَكِنـَّ بِهـ اهفَعْنا لَرلَوْ شِئْنو 
ا              الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ علَ    اتِنـوا بِآيكَـذَّب ذِين ثْ ذَلِـك مثَـلُ الْقَـوْمِ الـَّ لْهـي كْـهثْ أَوْ تَتْر لْهـيْهِ ي

   ونتَفَكَرمْ يلَّهلَع صصْ الْقَصفمـا عالقـة هـذه اآليـات       . )١٧٦،  ١٧٥: األعـراف ()فَاقْص 
مبا سبق؟سياقيا  

ضـع صـفحات مِـن ضـرورة        حبذا أن يستذكر القارئ الكريم ما قـدمناه قبـل ب           :أوالً
املعصــوم عــن اخلطايــا، ) ع(التفريــق بــني آدم اإلنســان غــري املعصــوم وبــني آدم الرســول  
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 ومقدســـاته ، ال بســـبقياته وعاطفتـــه فقـــط بذهنـــه،ليبقـــى معنـــا ومـــع القـــرآن العزيـــز
 .املوهومة

ك فَـال   كِتَـاب أُنـزِلَ إِلَيْـ     (من املفيد أن نذكر أن سـورة األعـراف بـدأت بقوهلـا              : ثانياً
    مِنْه جردْرِكَ حكُنْ فِي صج مـن                  )يل ينبغـي أالّ نتحـرالـذي يقولـه الكتـاب املُنـز فـاحلق ،

ــازع         ــالقرآن أالّ يشــعر  صــدره حــرج مــن حقائقــه وإن ن ــى اآلخــذ ب ــه، وينبغــي عل قول
 .موروثه واعتقاده

  بنيه  عشرين آيـ           سورة األعراف إن ة آدم ثمـلة،   ، استهلّت حديثها عن قصة مفص
ريبــاً مــن قحبيــث لــن جتــد هــذا املقــدار القصصــي عــن آدم إالّ فيهــا، ثــم أعــادت األمــر  

 .ختامها، هبذه اآليات أعاله عن بين آدم وإشهاد الذرية

ه الـرب إىل بـين آدم بـدالً مـن آدم              ،ينتهي السرد القرآني من بين آدم وذريتهم       وتوجـ 
ــال اإل " صــبغة ا"لتثبيــت   آدم التخطــيط بطــلنســانية كلّهــا، بعــد أن أ  جينــات أجي
اآلمــرون (، آدم الــذي احتضــنته ســادة اجلنــة الــذي لــه ولذريتــه  اتّجــاهٍ معــينالربــاني 
ة       )األرباب سـيطرة الطبـائع والغرائـز   حيـث  (، ورفعوه من حضـيض البهائميـ والالوعـي ( 

ــم األ   ســيادةإىل عــامل ال ــون رب هــذه األرض وخليفــة ا، وعلّ ــا وغلــب   ، ليك مســاء كلّه
اربـطْ   = "آتينـاه آياتنـا   (املالئكة  علمه، وجعلوا له مسـات األربـاب وعالمـات السـادة              

 شــيئاً فشــيئاً  الروحــي، لكنــه خلــع رداء مســوه)كمــا  األســاطري" عليــه صــورة األربــاب
ن  مـ  "فانسلخ"،   من اجلنة  ويوماً بعد يوم، حتّى صار يجادل املالئكة اليت ختدمه ليخرج         

 انيا سابقاً       (لباسه الربا كـان           )نزع عنه الشيطان لباسه كما بين انسـلخ مـن علمـه وممـ ،
 إىلوليتلقّفــه بالكامــل فيوقعــه   خارجــاً  "ليتبعــه الشــيطان "فيــه مــن عجائــب وآيــات،    

 ،)أي شــجرة اخللــد(فيهــا بذريــة غــري مســموحٍ هبــا " اخللــد" ليطلــب "األرض"حضــيض 
 بتلـك املعاشـرة احملرمـة،    فيعصي ربه، ه بعقلتعصفيت ة ال  تلك اللّحظ   "اتّبع هواه "و

 ى أبينــا آدم، كــان لــدغــري الشــرعي ســابقاً" الغــاوين" وقــد عرفنــا تكــوين نســل ،ويغــوى
هبـواه   معهـم، أو أن يهـوي    يرفعونـه اآلمـرين   الروحانيني  خياران أن يكون خامس السادة      

، وصار حتّى لو منع من اخلـروج       ، فاختار الثاني  الشيطان الذي هوى قبله   حيث   األرض
 ومحلـــوا عليـــه، إن منعـــوه ودفعـــوه "شـــجرة اخللـــد" وراء اخلديعـــة هلـــثيتمـــرد، ألنّـــه 
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ات      وشأنه ظلّ يلهث للخروج، وإن تركوه     عن اخلروج    حبسوهلي خرج، حتّـى أنّـه  املرويـ 
 البـهائم ال    دعـوه، إنّمـا تُـذاد     " واأن املالئكة حينما مهت أن تـذود آدم عـن الشـجرة نُـود             

 ."من أوتي عقال يذود به نفسه

ه أنّنـا علينـا أن                          ربما حتمـل، فننبـالقـارئ أنّـا بالغنـا  آدم ونسـبنا لـه مـا ال ي يظن 
ــه   نتجــرد مــن القداســات الزائفــة   ــا نقول ــيس م ــا األول ول ــحنا أن آدم  فهــي مانعن ، ووضّ

،  بعــد معصــيته عليــه واجتبــاه، وأن آدم اإلنســان تــاب ا)ع(رســول اإلنسـان غــري آدم ال 
 غاليـاً،   جتعلـه يـدفع الـثمن    وسـقطةٌ وهذا ال يعين أالّ يكون هناك  حياة اإلنسان لوثةٌ      

 ينوهــم خــري القــرون) ص(أملْ يكــن كبــار صــحابة رســول االــد علــيهم أركــان وقامــت  
ــه   ــل جميئ ور واهلــدى والتوبــة   ) ص (آمثــني وهلــم جهــاالت قبــالن ــيهم ب  هلــم وســطوعه عل

 فـإن كـان   )آدمـي  (الكالم على آدم اإلنسان هو الكالم على كـلّ إنسـان        ثُم أن    !واالجتباء؟
 ولغريه  كلّ يوم      هذه السطور  ، فلمؤلِّف  واجتُيب آلدم سقطةٌ واحدة  عمره غُفِرت له      

 املثـال ألن أكثـر النـاس        أبي اإلنسـانية  ، لذلك يضـرب ا بـ      سقطات ال يدرى تُغفَر أم ال     
رهم البشري احليواني ليلهثوا بطبيعتهم، كمـا حـدث     ن إنسانيتهم ويعودون إىل طو    ينسو

سـبعني   طـوال     ألـف سـاعة، أي     ٦٠٠ لنـاس غريه من ا  حيدث ل يبقى  ، و  واحدة آلدم لساعة 
، وقد ندم آدم وبكى عشرات السـنني علـى خطـأ سـاعة،               طول عمرهم العاقل   هيسنة،  

 !السننيعشرات أخطاء ر كبائِلكن الناس ال تبكي ساعة واحدة على 

ه ه عند معصية آدم نـاداه       نّأجاء فى احلديث    وقد   آدم ال جتـزع مـن قـوىل       ايـ ": ربـ 
ــها ا"لــك  ــها ولكــن انــزل   " خــرج من  ي نفســك مــن أجلــ  ذلّأ واألرض إىلفلــك خلقت

يـا  ،  مرة أخـرى إليها ألدخلك ليها تعالَإ و إيلك   حتى إذا زاد شوقُ    حبيوانكسر فى   
فقــال،  أعصــمك؟ قــال آدم نعــمأن تتمنــى آدم كنــت" :يــا آدم إذا عصــمتك وعصــمت 

 وعلـى   ؟د وعلى من أتـود    بكرمي؟وعلى من أتفضل    ؟  بنيك فعلى من أجود برمحتى    
يـا آدم   ،   هبـا علينـا    ي مـن طاعـة تـراء      إلينـا   أحب إلينا به   يا آدم ذنب تذلّ   ؟  من أغفر 

 ــالغ   إذاً، لــيس معنــ  ." مــن تســبيح املــرائيني إلينــا أنــني املــذنبني أحــب ى هــذا أن نُب
 معصية آدم، بل هو بكْر اخلليقة اإلنسانية، الذي خاض جتربـة املشـيئة والعلـم والـوعي            
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واالختيار بال سابق خربةٍ وال مثالٍ يحتذى وال خربة، فأطاع دهراً وعصـى مـرة ثـم تـاب                   
 .)١()ابونائني التواء وخري اخلطّ ابن آدم خطّكلُّ(كما قال نيب األمة أبداً، و
ال يحابي أحـداً، بـل يريـد مـن بـين آدم             يرحم ويتوب على اجلميع، لكنه أيضاً       ا  ف

ــيهم، ونصــح    ــا أالّ يفتننا جهــرةأن يأخــذوا الــدرس مــن أب ــا،   ن  الشــيطان كمــا فعــل  أبوين
، "يقــص احلــق، وهــو أحكــم احلــاكمني  "فســبحانه وملصــلحة اإلنســان وهلدايتــه وتعليمــه   

ــا   ــرون     وطبعــاً كرامــة أبين األمســاء، وقامــت املــأثورات واملفس ــم آدم أرمــزت اآليــات وملْ تُس
  وهـو صـحيح  وجـه،    ، أبـي اإلنسـانية األول     بطمس معامل اآلية صـيانةً لقداسـة أبينـا آدم         

، وقـالوا  )ع(عاصرت موسى " بلعام بن باعورا  "تُدعى   توراتيةفقالوا أن اآليات  شخصية      
 عامر بـن النعمـان بـن صـيفي         يأب الصلت الشاعر، وقيل أنّها        أنّها نزلت  أمية بن أبي     

كـلّ إنسـان أنعـم ا       صـاحلةً ل  ، واحلـق أنّهـا نزلـت        صحت  لو ، فهذه كلّها انطباقات   الراهب
 . الشيطانسيطرةعليه بالعلم والعقل وقاده طبعه وهواه إىل االستسالم للغريزة و

  بـراثن الشـيطان      ه حلظـات سـقوط    حمدد   لكن اآليات أساساً تتكلّم عن شخصٍ     
ة مفـردة صـارت         وكيفية ذلك، وهلا ارتباط بالسياق،       نبـأ " واقعة تارخييـ"     تلـى   ينبغـي أني

فعــه فحملــها دهــراً ثــم طرحهــا جانبــاً   رت الــيت جــاءت لانســلخ مــن اآليــاتيــذاع للعــربة، و
 ذا الشخص احملدد؟، فمن هو ه اآليات الرفيعة منخٍوى وانسال اهلغلبةِ  ساعةِعصفِ

ولــو اسرتســل .  فعــل ذلــك، ثــم تــاب نآدم أول مــال نــذهب بعيــداً، ميينــاً أو مشــاالً،  
 أن سورة األعراف نفسها قد قدمت أوسع      لوجد) الذي هو القص  : األثر(ليتتبع  القارئ  

 . منذ بدايتهاقصٍّ عن آدم ومعصيته وحتذير بنيه
 

 :عناصر القصة

 .لتالوة القص والنبأ وا-١
 . منهاه اآليات وانسالخهؤايتإ -٢
 .اإلتْباع واالتّباع -٣
 .مثل الكلب -٤

                                                 
 .٧٠، ص٤ ج،سننالالرتمذي ؛ ١٩٨، ص٣ ج،سندامل  بن حنبل،أمحد - )١(
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 القص، والنبأ، والتالوة -أ
ــة ــة  مثّ ــة   ل إشــارة مهم ــه ســبحانه  هنايــة القص ــمْ  (قول لَّهلَع ــص ــصْ الْقَص فَاقْص
ونتَفَكَّريتفكّـر اجل              )ي ة، هلا ذيول  القـرآن، وغايتـها أنغايـة   وميـع، وهـ   ، فهي إذن قص 

ة ينبغـي أن تكـون موجـودة  القـرآن، و              )جعله مفكّراً (خلق اإلنسان    تُتلـى "، هذا القصـ" 
، فأين هو هذا النبأ الـذي علينـا أن          )واتْلُ علَيْهِمْ نَبأَ الَّذِي آتَيْناه آياتِنا     (بدليل البداية   

 ع؟ ، وهو قصة هلا تفاري) ال من املروياتأي من القرآن(نتلوه 

لَخ  (طبعاً ال ميكن أن تكون هذه الفقرة هي املراد تالوهتا وقصها فقط وهي            فَانسـ
     مِنْ الْغَاوِين فَكَان الشَّيْطَان هعا فَأَتْبإِلَـى               *مِنْه أَخْلَـد ه ا ولَكِنـَّ بِهـ اه فَعْنـا لَرلَـوْ شِـئْنو 

ثْ             األَرْضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْ      لْهـي كْـهثْ أَوْ تَتْر لْهـهِ ي ن أل،  )كَلْـبِ إِنْ تَحْمِـلْ علَيـْ
 :  هكذاتؤولسالعبارة 

فـأين  )  قصصه  عليهم نبأ الذي فعل كذا وكذا ومل يفعل كذا وكذا، فاقصص           واتلُ(
ه صـ  هـو صـلة املوصـول، وأيـن قص         "الـذي "هو النبـأ الـذي علينـا أن نتلـوه إذ أن مـا بعـد                 

 لنقصها؟

 :مثالف ،"إذْ"املراد تالوته باألداة النبأ  القرآن، انفصال جند 

 .)٢٧:املائدة)(قرباواتْلُ علَيْهِمْ نَبأَ ابْنيْ آدم بِالْحق إِذْ (

 .)٧١:يونس)( نَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَواتُْل علَيْهِمْ(

)اهِيمأَ إِبْرلَيْهِمْ نَباتْلُ ع٦٩:الشعراء)( إذْ قالو(. 

 : ذكْراً لـ  القرآنمثّةهذه تُثبت أن آيتنا ف

  تالوة-٣           نبأ-٢     قصة-١

 

أو غـريه؟ ال ملْ     " بلعـام "نبأً، وتاله علينا قرآناً، عـن       ) ص (ألمةفهل قص علينا نبي ا    
 وإالّ ملا اختلفوا  تعيني صـاحب ) ص(ليست عن رسول ا " بلعام"يفعل، بل أن رواية   

فـال يوجـد     !أن الرواية ال ُتتلى   عن  فضال  هذا  ،  "أبي عامر "و" أمية"و  " بلعام"ني  القصة ب 
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ة آدم يثبـت فيهـا القـرآن                   )١("بلعام" القرآن    وجـد إالّ قصـوال غريه لنتلو عنه شيئاً، ال ي 
كلّ ألفاظ هذا النبأ املراد تالوة قصصه، وهذه القصة هي باكورة األمثلة البشرية كلّهـا          

ذلــك مثــل القــوم الــذين  (هلــوى لــذلك يقــول  هنايتــها جــل اي عــن اهلــدى أل التخلّــ
لـه ومِـن   يكون مثال لإلنسانية، يؤتى بـه مـن أول تـاريخ فع    كي  ل" مثل"الـ، و )كذّبوا بآياتنا 

 .أبرز أبطال فعله، ال من وسط التاريخ أو مِن مغموريه الذين ملْ يسمع أحد هبم

 وألن"ــة " القــصــع اآلثــارنــاهمع العربيأيضــاً" صــاصالقِ"، ومنــه جــاء  تتب فقــص ،
ـع آثــار   أن القصــص، أي  ــات املشــاهد األوىل وظروفهــا جنــدها     ) أخبــار (تتبـآدم وحيثي

ــه ــها أي ، و وتُتلــىمنثــورة  القــرآن كلّ عهــا بقصالتــاريخ و أنفســنا جنــد أيضــاً بتتب 
نسـان كلّـه، وهـذا مـا أدى باملسـيحية       تعمـل  مسـرية اإل  ،آثارها باقية بارزة لكلّ متفكّر    

ــع  ) ع(أن تفــرتض أن عيســى   ــةخجــاء لرف  عــن كاهــل البشــرية، وهــو صــحيح      آدمطيئ
مبا فيهم آدم بعدما اجتبـاه      - واملصلحني   باملعنى الذي نفهمه ال الذي يقال فكلُّ األنبياء       

، نسان مرة أخـرى ل هذه اخلطيئة لينطق الروح القدس  اإلامثأ جاءوا لرفع آثار  -ربه
وغريه من اهولني فال أثـر لـه ال فينـا وال  التـاريخ وال  القـرآن وال                      " بلعام"أما  

وه بأنفسـهم     (اسـتلفه مـن اليهـود     ، ولوال أن الـبعض      الرتاث الصحيح  ذكـره علـى     و )أو دسـ
هامش اآلية هذه ملا مسع به أحد. 

 

                                                 
الذي كان كاهنـاً مسـتجاب      " بلعام بن باعورا  " شخصية توراتية  التفسري مثل        املرجح أن دخول   - )١(

ة أن شـعب بـين إسـرائيل مبـارك وال                زبدة القصـ ألن ،اليهودي عم، هو من أثَر الدسالدعوة حسب الز
ة، وتسـويق تـاريخ اليهـ                   معه وحيميه مهما زنا وأفسد كمـا تقـول القصـ ا مكن حربه وال لعنه ألنود ي

نفسـه، فهـم يقولـون      ) ع(وتسطري بل أسطرة مالحم لقـومٍ كـان مـوقفُهم خمزيـاً وجبانـاً مـع موسـى                   
، فـأراد الـدعاء   "!)آتينـاه آياتنـا  "وهـو تفسـري   (كان ميلـك االسـم األعظـم    " بلعام"التفسري أن هذا الرجل  

 حكاية تُشـبه نسـيان      على موسى وقوم اإلسرائيليني، فانسلخ من لسانه االسم األعظم ونساه، أي هي           
لدخول مغارة الكنز، مع أن االنسالخ هو نزع حيدث بالتدريج ال دفعةً       " افتح يا مسسم  "علي بابا كلمة    

ــذي انســلخ مــن اآليــات، ال            ــول أن الشــخص هــو ال ــاً فيق ــرآن يعكــس األمــر متام ــع أن الق واحــدة، وم
هذا أقلّ وأعجل ما يمكـن أن       ! ن لسانه م" انسلخت"، هي اليت سقطت، عفواً      "اآليات"، عفواً   "الكلمات"

 .يقال نقداً ألمثال هذه املرويات املخالِفة لنص القرآن املبني
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  منهاهانسالخ اآليات وهؤايتإ -ب
 بــينبالتــدريج، كمــا و نــزع شــيء مــن شــيء يغطيــه هــو اللســان العربــي " الســلخ"

 غشــاء نــور الغــالف اجلــوي شــيئاً )يســلَخ ( املغــرب كيــف ينتــزعمحــرةتعــاىل خمــرباً عــن 
ــى ي  ــيئاً حتّــ ــرفشــ ـــمْ       ( الليــــل ظهــ ــإِذَا هـ ــار فَــ ـ النَّهـ ــه ـ ـــلَخ مِنـْ ــلُ نَسـْ ـ ــمْ اللَّيـْ ـ ــةٌ لَهـ ـ آيـو

ونظْلِم٣٧:يس)(م(  أن ه وحيميـه مبثابـة             ، أي غطيـي د هـذا الشـخص كـان عليـه شـيءعٍر 
  ي         له، ونزع نفسمالشـيطان       "آياتُنا"ه منه شيئاً فشيئاً، هذا الشيء هنا س رأينـا أن وقد ،

ظــلّ ينــزع وينــزع عــن آدم لباســه الروحــاني حتّــى انســلخ مــن اللبــاس متامــاً فخــرج مــن   
  ! روايات القصاصني؟مهقرتحتْ اعلى أحد ممن" السلخ" فهل يصدق هذا .اجلنة

االنسـالخ مـن   "شيئاً فشيئاً يعزى هنـاك للشـيطان، ويقابلـه    " نزع اللّباس"لكن فعل   
ــات ــل آدم اإلنســان، فلمــاذا اختلــف الفاعــل مــع اخــتالف التســمية؟      " اآلي ــذي هــو فع  ال

  . آيات آدم مِن)أي أُعطي باّان وهو  مكانه (لنذهب أوالً فنتحرى ماذا أوتي

 هي العالمـات، الـدالئل، اإلشـارات، اإلرشـادات، الـرباهني، الـيت تـدلّ علـى                  :اآليات
ــابوت (أمــرٍ أو شــخصٍ مــا، قــال القــرآن    ــأْتِيكُم التَّ ــهِ أَنْ ي ــةَ ملْكِ إتيــان  )٢٤٨:البقــرة()آي

دالئل على وحدانية ا وعلـى صـدق   " نآآيات القر"التابوت عالمة على ملك طالوت، و 
 .سويالصراط الو  احلقوعلى) ص(ول الرس

 : آدم فوق مستوى املالئكة حبيث ال يعصي أبداًمسوية قابلعلى دالّة آيات  :أوالً

ـي جاعِــلٌ فِــي األَرْضِ خلِيفَــةً       ( ـك لِلْمالئِكَــةِ إِنـِّ بـإِذْ قَــالَ رهــو األوىل منــها   .)  .و 
خبالفة الرب. 

 هو األعلم منها باألمساء     ).  .ها ثُمَّ عرضَهمْ علَى الْمالئِكَةِ    وعلَّم آدم األَسْماء كُلَّ   (
 .مبا عرضه الرب من مناذج مستقبلية فند به زعمهم أن اإلنسان غري صاحل للخالفة

 .هي اليت سجدت له ال العكس) وإِذْ قُلْنا لِلْمالئِكَةِ اسْجدوا آلدم فَسجدوا(

 فيـه، وتعليمـه األمسـاء كلّهـا، وبيـان فضـله             هوحردم، ونفخ   لم يكن متييز الرب آل    فأ
 .ه أنّه يراد رفْع علىعند املالئكة، وإسجادهم له، آياتٍ

 : عدم تصديقه منطقياً آلدم، فينبغي اخلاصةآيات دالّة على عداوة إبليس :ثانيا
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لِــيس أَبــى واسْــتَكْبر وكَــان مِــنْ قُلْنــا لِلْمالئِكَــةِ اسْــجدوا آلدم فَســجدوا إِالَّ إِبْ وإِذْ(
ه)الْكَافِرِينعياناً شهدها آدم أمام . 

 . شهدها آدم)قَالَ أَنَا خيْر مِنْه خلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وخلَقْتَه مِنْ طِنيٍ(

)                   وْمِ الْقِي لَـيَّ لَـئِنْ أَخَّرْتَنِـي إِلَـى يـع ت ذِي كَرَّمـْ ذَا الـَّ هـ أَيْتَـكةِ ألَحْتَـنِكَنَّ    قَالَ أَر امـ
إِالَّ قَلِيال يَّتَهشري بـ  شهدها آدم)ذُراحتقاراً آلدم" هذا"، وإبليس ي. 

)       وْجِكلِزو لَك ودذَا عإِنَّ ه ما آدا يصـادق  ) فَقُلْن خرب  ه رين مجيعـاً        موجـمـن املـدب 
 إىل لإلشـارة ) هذا(يد، توك) إن(توجيه مباشر باالسم،    ) يا آدم (بكلّ أدوات التوكيد    

 .الختصاصثانٍ لتأكيد ) ولزوجك(لالختصاص، ) عدو لك(التعيني، ب إبليس

)  ــبِني م وــد ــا ع لَكُم ــيْطَان ــد أن عــداوة   ) + لكمــا( تقــديم ).إِنَّ الشَّ الم الصــلة، يفي
 .إبليس خاصة لإلنسان

 باإلضالل وطرده   ألَم يكن عدم سجود إبليس آلدم وتوعده للجنس اآلدمي والذّرية         
ــة ورمجــه، وعهــد املــدبرين واملالئكــة آلدم بشــديد عــداوة إبلــيس لــه ولزوجــه،     مــن اجلن

ــة        ــه، عالمــات وأدلّ ــه وطاعت ــاه مــن االغــرتار ب ــات(وحتــذيرهم إي ــه مــن   ) آي ــة متنع كافي
 تصديقه ومتابعته؟

ة     لـزوم   آيات دالّة علـى عـدم        :ثالثاً الـيت هـي حمـلّ سـكنه وأمنـه          اخلـروج مـن اجلنـ ، 
 :ه االغرتار بوعدم

 )فَال يخْرِجنَّكُما مِنْ الْجنَّةِ فَتَشْقَى(

رى        ( ا وال تَعـْ فِيهـ وعأَالَّ تَج ى          ،إِنَّ لَكال تَضْـحا و أُ فِيهـ ال تَظْمـ ك  ومـع هـذا     ) وأَنـَّ
 )!ىيا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرةِ الْخُلْدِ وملْكٍ ال يبْلَ(تصديق كانت فالنتيجة 

 ومع هـذا    )وقُلْنا يا آدم اسْكُنْ أَنْت وزَوْجك الْجنَّةَ وكُال مِنْها رغَداً حيْث شِئْتُما           (
 ).فَأَزَلَّهما الشَّيْطَان عنْها(فالنتيجة 
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ألَم تكن حياة اجلنة الرغيدة، املكتفية من احلوائج، ثم النصائح الربانية واملالئكية       
بعدم مفارقتها، واتّخاذها سكناً، آيات متنع من التطلّع إىل غريها كملْـك ومكـان              املؤكِّدة  

 يخلد إليه؟

 :حبال) معاشرة اهلمج(آيات صرحية  النهي عن قرب الشجرة  :رابعاً

)      فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِني ةرذِهِ الشَّجا هبال تَقْرن     ) وتيوالنتيجـة  أكّـدها سـبحانه مـر 
 .) آدم ربَّه فَغَوىوعصى(

)      ــبِني م وــد ــا ع لَكُم ــيْطَان ــا إِنَّ الشَّ ــلْ لَكُم ــجرةِ وأَقُ ــا الشَّ ــنْ تِلْكُم ــا ع كُمــمْ أَنْه  )أَلَ
 .)ما نَهاكُما ربكُما عنْ هذِهِ الشَّجرةِ ( بنفي النهيوالنتيجة أنّهما صدقا قول عدومها

ــال أيضــاً بـــ  ألَــم يكــن بيــان النــهي عــن ال  تكونــا مــن "شــجرة واضــحاً؟ بــل وجــاء معلَّ
ــا    "الظــاملني ــي موالن ــين عل ــا ب ــا هنــاه    ()ع(؟ وكم ــه فيم ــز إلي ــه وأوع ــه أن،عن    وأعلم
 !)١()مبنزلته  ملعصيته واملخاطرةض عليه التعراإلقدام

   ــن أن ــدا عـ ــذا عـ ــرف"هـ ــات " أشـ ــذه اآليـ ــا هـ ــيت أوتيهـ ــدبرين    الـ ــات املـ ــي مسـ ، هـ
ــرتاث  الروحــانيني ــرب  : " املــروي(، كمــا هــو  ال ــى صــورة ال ــق عل ولــدى ، "أن آدم خل
، لــذلك يقــول املــدبرون مــن مالئكــة الــوحي   ") عليــه صــورة األربــاب ربــط: "الســومريني

أي مساتنا، وهذه اآليات وحدها من شأهنا أن ترفعه        " آتيناه آياتنا "بضمري مجع املتكلِّم    
ن ال يريـد إالّ      )رفَعْناه بِها ولَكِنَّه أَخْلَد   ولَوْ شِئْنا لَ  (لو أراد    الرفعة ال تكون جبرب مـ لكن ،
 !غيرها

ز ومسـو، آيـات       (فاآلن، صار لدينا جمموعة من أربعة أصناف من اآليات           آيات متيـ
ة وعـدم اسـتبداهلا، آيـات علـى        ضـرورة    عداوة الشـيطان، آيـات علـى         تبين مالزمـة اجلنـ

؟ نعـم ختلّـى عنـها        عـن اآليـات    ، فهل ختلّى آدم   )ي وعدم املخاطرة والتعدي   االلتزام بالنه 
، فقــد ختلّــى عــن تســاميه شــيئا فشــيئاً، وختلّــى عــن عداوتــه إلبلــيس    كلّهــا، وبالتــدريج

وصــار يســمع لوساوســه كالنصــائح، وختلّــى عــن اجلنــة موطنــاً وســكناً وشــغف فضُــولُه  
واتْلُ علَيْهِمْ نَبأَ الَّذِي آتَيْناه     (.. . صىخبارجها، وأخرياً أسقط هني مقاربة الشجرة وع      

                                                 
 .١٧٧، ص١، جهنج البالغة الشريف الرضي، - )١(
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لُ فَنسِـي ولَـمْ نَجِـدْ            ( وهي نفسها    .)فَانسلَخ مِنْها ،  آياتِنا ولَقَدْ عهِدْنَا إِلَـى آدم مِـنْ قَبـْ
ــه عزْمــاً   وعهــدنا إليــه مســئوليةً أمرنــاه فلــم يــأمتِر وصــبرناه فلــم يصــرب   )١١٥:طـــه()لَ
، هـو االنسـالخ الـذي قـال بشـأنه علـي             نسيها وتركها وفـرط فيهـا وخـاطر هبـا          ف ومنزلةً

 .)١(!) بوهنه بشكِّه، والعزميةَفباع اليقني): (ع(

      آيـات ( مـن جهـة آدم تٌـدعى         ، إالّ أنّهـا   )اللبـاس (وهـي   ) اآليـات (اآلن نُدرك ملـاذا أن (
ــة الشــيطان تُ   ــات طاقــة حتــيط بالعقــل والق  ،)لبــاس (ســمىومــن جه ــب اآلي .  اآلدمــيل

 :، الحظ الشكل اإلنسانيةتُحيط بالنفس واللباس طاقة

 
ــميت  فس"ــات ــها، م حــني انســلخ آدم  "آي ــات ن ــا آي ، وعالمــات آلدم،  وحــده آلدمألنّه

 ،وقناعات آلدم، وتعليمات وإرشادات وبراهني وأدلّـة آلدم، وال شـأن إلبلـيس هبـا كآيـات                
 اللبـاس بنـزع    ، لكن إبليس يريد أن خيرتق النفس البشرية        آدم ق بعقل وروح  فاآليات تتعلّ 

 تصــد) إميــانأي (، فطاملــا هنــاك قناعــات  الــنفس واجلســدحــول الــذي نســجتْه اآليــات
ــيس ــاك إبل ــاس ليعــرى       ) لبــاس( فهن ــزع هــذا اللب ــاحلرب الشــيطانية تقتضــي ن واقٍ، ف
ــاً للفــريوس الشــيطاني   صــاحب ــذه ويصــري مخرتق ــتحكّم ال ــروم ال   إدارة الشــخص ي ي

                                                 
 .٢٢، ص١، جهنج البالغة الشريف الرضي، - )١(

اآليات 
 )الروحي(

 اللباس 
 )النفسي(

 اإلنسان
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رت سـقطت دروع                  قناعاته ومتـى مـا تغيـ ر املرءغياملُختَرق، لذلك فالشيطان يوسوس لي
     د أنـاً )انســلخ آدم مــن اآليــات  (املقاومــة، فــال نعجــب أنّــه مبجــر نــزع عنــه  ( أي  روحيـ

 اً )هالشيطان لباسل             ، نفسي ملـي عليـه فعـأن يصـطاده الشـيطان وي املعصـية    صار سهال 
ــأَ الَّــذِي (، )أتبعــه الشــيطان، فكــان مــن الغــاوين (خــارج اجلنــة ويغــوى لَــيْهِمْ نَباتْــلُ عو

  .)فَانسلَخ مِنْها فَأَتْبعه الشَّيْطَان فَكَان مِنْ الْغَاوِين، آتَيْناه آياتِنا
 

 باعتْإلباع واتّالا -ج
هلــوى، أم إتْبــاع الشــيطان، وهــذه هــي أيهمــا حصــل أســبق اتّبــاع ا: لــو ســألنا ســؤاالً

واتْلُ علَيْهِمْ نَبأَ الَّذِي آتَيْناه آياتِنا فَانسلَخ مِنْها فَأَتْبعه الشَّيْطَان فَكَان مِـنْ             : (اآليات
 ا     *الْغَـاوِينــوه ع اتَّبـإِلَــى األَرْضِ و أَخْلَـد لَكِنَّــها و بِهـ ــاهفَعْنا لَرلَــوْ شِـئْنو األعــراف()ه :

 لظـــن ظـــانٍّ أن إتبـــاع الشـــيطان وقـــع أوالً حســـب ترتيـــب اآليـــة، هـــذا غـــري )١٧٦، ١٧٥
 .صحيح

ن املـدبرين  مـن اآليـات، أل    بعـد   فيـه  حـاٍل آلدم ملْ ينسـلخ     عـن   إن اآلية الثانية تُخبِـر      
 مـع  اآليـات مـا زالـت إذّاك موجـودة        أن  أي  ( كان لديهم خيار رفعه هبـا        الكرام يقولون أنّه  

 حصـل  )فاتّباع اهلوى( إىل األرض،    نكبابنفسه من اال  آدم  لكن بشرط إيقاف    ) صاحبها
 .أوالً وأدى بآدم إىل اخلروج من اجلنة إىل األرض موعوداً وعد غرور باخللْد فيها

ى      فحصـل بعـد االنسـالخ مـ       ) إتْباع الشيطان (أما   ن اآليـات متامـاً، األمـر الـذي مسـ
ــا كانــا فيــه فأخر( القــرآن مقدماتــه ــا قبــل ) ينــزع عنــهما لباســهما(و) جهمــا مم نكمــا بي

 وكيف ينسـلخ املـرء مـن اآليـات          )إتباع الشيطان ( ولقد احتارت التفاسري  معنى       .قليل
؟ ثم يتبعه الشيطان؟ أليس املفـروض أن الشـيطان هـو الـذي تسـبب  انسـالخه عنـها                    

ا أو غـريه، ملْ يسـتطيعوا أن يقولـوا          وحني أرادوا تطبيقها على شخصية بلعـام بـن بـاعور          
مكّيـة ال  ) األعـراف (كيف انسلخ من اآليـات، وكيـف أتبعـه الشـيطان، فضـال أن السـورة             

ة كلّهـا         القصـ ات املقرتحة، والبعض هرب مـن تعـيني أحـد وقـال أنعالقة هلا بالشخصي
 وقعـت   أحـداثٍ متثيل غري واقع، مع أن ا سبحانه يقـول أنّهـا قصـة، ونبـأ، ويخـرب عـن                    

بــنفس " بِــعبــع، اتَّبــع، تَأتْ" والــبعض أعمــل ســكّني الــرتادف فقــال أن  ! وجــزاءاتومشــاعر
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وانشغالنا بـالتفريق يخرجنـا عـن املـراد، لكـن كفـى بكتـاب ا              ! املعنى، أي أعقب وحلق   
 .هادياً على العكس

، أو  ) ثاقـب  فأتْبعـه شـهاب   (، كقوله تعـاىل     )ه وحلق هأعقب(ما معناها فعال    إ": هأتبع"
ة       . يستجيب ألوامره  )صيره له تابِعاً  ( مبعنى القصـ ن تصـحة      وعلى املعنيـي القصـ بـل إن ،

) نـاه لرفع( و، باخلصوص ال غريال تصح مبفرداهتا وحيثياهتا إالّ على ما جرى على آدم         
ــد(وضــدها  ــة الــيت     )  إىل األرضأخل ــة العالي ــة اجلن ــاً جغرافي ــان تُناســبان متام مفردت

ع          ا األرض، أسفله منـي مكـن أنأوالشـيطان ال يتبِـع  نعـن   أحـدًا، فكيـف يعجـز      يالحـق / ي 
ال  !؟بعـد " اآليـات "ملْ ينسـلخ مـن   لـآلن  اللحاق به ألنّـه     يقدر على    فال قد اتّبع هواه     أحدٍ
ــعصــمةٍ    األرض أحــد ــة، ن الشــيطانمِ ــاء  كهــذي احلال ــى األنبي ــهم  حتّ   يقــرتب من

 كـان   عـن شـخصٍ   القرآنـي   النبـأ   ، هـذا    ستعيذون منـه ويدحرونـه    يحارهبم ويحاربونه وي  و
 بآيـات   ، ال يسـتطيع الشـيطان االقـرتاب منـه ألنّـه متسـلِّح             تُرعـب إبلـيس    حمروساً بآيات 

 األرض الــيت الشــيطان ســيدها بعــد، هــذا الشــخص  وملْ تطــأ األرض رجــال)املــدبرين(
  إلخراجــه مــن مكمنــههلــوى فيــه فوســوس لــه الشــيطان عــن بعــد مبــا يحــرك ا الشــرير،

طلّـــع إىل اخلــروج مــن مأمنـــه   ، فتاحملــروس بالصــواعق والشـــهب والرجــوم للشــياطني    
األرض خــارج اجلنــة اآلمنــة، فــاتّبع هــواه ســهول  اخلُلــد  يريــد شــجرةيلــهث ، احلريــز

، اعدته، فقيد أيدي املدبرين عن مسـ      يرفَعفوال يريد أن يمنع     خرج  يلهث لي   وأخذ )أوالً(
 وصـار  االنسالخ من آيـات احلراسـة والرفعـة،   بمتّ نزع اللباس كامال،    حتّى  ا أن خرج    مف

  اســتطاع الشــيطان القاتلــة هنــا وفقــط هنــا،  هــذه اللّحظــة عاريــاً ملخــاطِر األعــداء، 
) تابعـاً (ه واصطاده وصيره  ب حلق) فأتبعه( أن يفرتسه،    املُبعد عن تلك البنانة احملظورة    

وتلـك  ) فكان من الغـاوين   (تها، يملي عليه ما يفعل، فما الذي فعل؟ اآلية تُجيب           له حلظ 
 .، األمر نفسه)وعصى آدم ربه، فغوى (يباليت  سورة طه جت

يْطَان فَكَـان مِـنْ                  (  ه الشـَّ عـا فَأَتْب مِنْهـ لَخ ا فَانسـاتِنآي اهأَ الَّذِي آتَيْنلَيْهِمْ نَباتْلُ عو
واه فَمثَلُـه كَمثَـلِ                  *ن  الْغَاِوي هـ ع اتَّبـإِلَـى األَرْضِ و أَخْلَد لَكِنَّها وبِه اهفَعْنا لَرلَوْ شِئْنو 

ا                  اتِنـوا بِآيكَـذَّب ذِين ثْ ذَلِـك مثَـلُ الْقَـوْمِ الـَّ لْهـي كْـهثْ أَوْ تَتْر لْهـلَيْهِ يالْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ ع
ــص ــصْ الْقَصـ فَاقْصـ ونــر ــمْ يتَفَكـَّ لَّهـــا  * لَع اتِنـوا بِآيــذَّب ــذِين كَـ ــوْم الـَّ ــثَال الْقَـ مـ ـــاءس 

ونظْلِممْ كَانُوا يهأَنفُس١٧٧ _١٧٥: األعراف()و(. 
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 أن نزيــل عقَــد احلبــال املتشــابكة للــذين يتصــفّحون التفاســري، ونُعيــد اآليــات   بقــي
ها، فقـد متّ اخللْـط بـني الشـخص صـاحب          حطـب األمـور علـى بعضـ        تُ ملنطقيتها حتّى ال  

 فنشـري سـريعاً، مـا دمنـا لسـنا       وجعِلـوا واحـداً،   النبأ، والكلب، والقـوم املكـذّبني باآليـات،       
 :بصدد التفسري، إىل ترتيب منطقي لآليات

ة        نبأ   مثّة -١ تلـى كقصـرون (عـن شـخص آتـاه        القرآن يمـن املالئكـة    املـدب  (
 ...آياهتم فانسلخ منها 

 كــان باإلمكــان رفعــه هبــا   -قبــل أن ينســلخ مــن اآليــات   –لشــخص  اذلــك -٢
 .بشرط أن ال يقطع صلته متاماً باآليات، ويتّبع فقط هواه

 اآليـات الـيت ترفعـه، وأصـر علـى         التخلّي عن  قد أصر على      الشخص ذلك -٣
  مِـن طريقـة ملنعـه مـن االحنـدار، ال اآليـات              تـك   ومل .واه فقط بال مدبرين   التعلّق هب 
جديه قطعاً تُعادتجديه، وال الرتك ي. 

ــرقُ  منــها  أو االنســالخُ اآليــاتهــذا الشــخص، وهــو  هــذه احلالــة،  -٤ ال يفْ
 .، أي انطبق عليه مثَلٌ ينطبق على كثريين يكون قد متثّل،لديه

 احليـــوان الالهـــث الـــذي ال يمكـــن إيقـــاف هلثـــه، ال بـــالزجر   مثلُـــه كمثـــل -٥
 ).على هواه(، وال بالرتك )اآليات(

ذَلِـك مثَـلُ    (اً هذا املثلُ للحيـوان الالهـث ينطبـق علـى كـثريين أيضـاً،                طبع -٦
وأتــى هلــم بآيــات ) ص( الــذين صــاحبوا دعــوة الــنيب )الْقَــوْمِ الَّــذِين كَــذَّبوا بِآياتِنــا

وهـذا غـري صـاحب    (التوحيد والعز وآيات القرآن والعلم لريفعهـم هبـم، فكـذّبوا هبـا              
 ).قدمياًالنبأ الذي انسلخ من اآليات 

ل صـاحب اآليـات، مثـل الكلـب، مثـل            الذي بني الثالثة، مثَ    أما املثلُ السيء   -٧
القوم الذين كذّبوا، فهو املثل الثالث، هو أسوأ منوذج موجود وحاضر حينما كانـت              

ــذِين كَـــذَّبوا (تُتلـــى هـــذه اآليـــات املكّيـــة  عصـــر الرســـالة  ــثَال الْقَـــوْم الـَّ مـ ـــاءس
 ).بِآياتِنا
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 عـن اآليـات ميضـي مـع هـواه            كان يعذر سادة املالئكة  ترك املنسلخِ       إذا -٨
  ــزه، و تــر شــأنه ومتي غم مــن كرامتــه علــيهم وعلــوــه مــن  بــالر ك الكلــب يلــهث ألنّ

 اليت كذّبت بآيات النبوة واليت هي     ) النماذج األخرية (طبيعته، فإن هذا املثَل األخري      
 ،أســـوأ مـــثالكهفـــالربلـــذلك عقّـــبتـــهمرفعون أنفســـهم وســـرخي م أعـــذر  تـــر  

ــة   ســبحانه ــهمالســياق هناي ــون    (عن هعْمــانِهِمْ ي ــي طُغْي ــذَرهمْ فِ ياإلعــراف()و :
١٨٦(. 

  

 ل الكلب مثَ-د
ة قـد تُفـاقم مـن إنكـار هـذا               انتباه  وأخرياً، نُلفت    لـة العاطفيـاملُخي القـارئ الكـريم أن

 أو حنـن   فلـذا ال تليـق بـآدم،   لخ من اآليـات كلبـاً،  الرأي، فتتوهم أن اآلية مست الذي انس 
 فهـذه مبالغـة عاطفيـة، أول مـا تُـزري بآيـات الكتـاب املـبني                  !صيرنا هبذا الرأي آدم كلباً    

   الذي هو لغة تواصلنا    ونظامه، وثانياً باللسان العربي   احلقيقة أو  قيمة  خص ب ، وثالثاً تُر
 .ة واستباقات جاهز  مزادات انفعاليةبطلبها

، )هـذا مِثْـلُ ذاك  (مساوياً لــ  )  هذا كمثَل ذاك  مثَلُ( جعل   ن مِ نابعخاطئ    تصور مثّة
  أمثـالٌ  األسـلوب األول  فه بعـض التفاسـري،      تـ وهذا كفيل بتشويه كثري من اآليـات كمـا فعل         

 ة  وليست يضرهبا اال جيـده القـارئ مناسـباً       ، فكمـا     كاألسلوب الثـاني    تشبيهات فردي
يومه هكذا يبدأ أن:  

ة         أسـرعْ ( قـائال     الذي أنفـق مـال شـقائه عليـه          العجوز يخاطب أباه ( يـا أبـي يـا حبـ 
مناديـاً    حـارس املدرسـة    يصل إىل مدرسـة ابنتـه فيسـلّم علـى         ثُم  ،  ) فقد تأخرنا  ،القمح

 )يا كلـب   ( منه مناديا إياه    وهبها ته اليت  اسرتد هب  ه ل صديقاً يلقى هناك  و )يا كلب  (إياه
ه ال يـزال     تـوا  الصـالة تعلّـم الـذي   السـيارة و  الصغري  ه ابن ينصح ل يتوجه ثم   أيضاً، لكنـ
يعـده   صديقاً لهلقى ي و الطريق، )يا كلب (ويسميهل ة السجود املعتدِكيفي   يخطئ
يــا ( أيضــاً ه لتســتقبله زوجتــه فيحييهــا بيتــ، ثــم يــؤوب إىل)يــا رحيانــة (حييــهي ومنافقـاً 
ب بـه قـائالً     ف مـن حملّتـه    م ضـالّ  عـالِ بفيتفاجأ  يدقّ بعدها جرس الباب     و ،)رحيانة رحـي 
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خـرج  (العـالِم الضـالّ تنهـد قـائال         ذاك  ، وملّا خرج    )سراج ويا مصباح   ياحياك تفضّل   (
 .)احلمار

فعـل كـلّ     لي  حيوانـات  حقْـل فما حكاية ألغاز هـذه القصـة، فهـل صـاحبنا يعـيش                
 :ا ذلك بأن بل ربما فسر لن،الك؟ هذا

مثَــلُ الَّــذِين ينْفِقُــون أَمْــوالَهمْ فِــي ســبِيلِ (قولــه تعــاىل لكــان قولــه ألبيــه  -
 .)٢٦١:البقرة)(اللَّهِ كَمثَلِ حبَّةٍ أَنْبتَتْ سبْع سنابِلَ

مثــل احلــارس األمــني  (مسعهــا تقــولحكمــة  علــى قولــه للحــارس تعويــلٌ -
 .)مثل الكلب الذي يذود الذئاب عن الغنم

ــروى عــن الــنيب    - ــه لقــول ي   العائــد) (ص(قولــه لصــديقه املســرتجع هبتَ
 .)١( )ئه  قيْه كالكلب يعودتِبهِ

-   قولــه البنــه الصــغري الــذي ملْ يــن اعتــدلوا  ) (ص( الســجود لقولــه  حسِ
 .)٢() كالكلب ذراعيهِكم وهو باسطٌ أحدالسجود وال يسجدْ

 املنــافق الــذي يقــرأ القــرآن مثــل ()ص(قــول نــيب ا لصــديقه املنــافق ل -
 .)٣() رحيها طيب وطعمها مرةكمثل الرحيان

 فهنــا  )٤()املــرأة رحيانــة وليســت بقهرمانــة    ()ص(نيب الــقــول لزوجتــه ل -
 .ن لضعفه البدني، وأعاله لطعمه املر ورائحته احلسناالتمثيل بالرحي

                                                 
ســنن  ،؛ الرتمــذي٦٥ص ،٥ج ،صــحيح مســلم ؛ مســلم،١٣٤ص ،٣ج ،صــحيح البخــاري البخــاري، - )١(

 . ٧٩٧، ٢ج ،الرتمذي
 .١١٣ ص،٢ ج،سنن البيهقي البيهقي، - )٢(
 .٢٨٣٨، ص٤، جميزان احلكمةحممدي الريشهري، . ٢٠٧، ص٦، جصحيح البخاري البخاري، - )٣(
 .٥٦، ص٣ ، جهنج البالغة الشريف الرضي، - )٤(
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م علـّ مثـل الـذي ي    : ()ص( قـول نـيب ا    للعامل الناشر للعلْم مع ضـاللته ل       -
مثـل  (و أخـرى  ) حـرق نفسـه    السـراج يضـئ للنـاس وي       لُاخلري وال يعمل به مثـَ     

 .  )١()املصباح

ه، فيدور  ار فتندلق أقتاب    الن  ملقى العالِ ي): (ص(للعالِم الضالّ لقوله     -
  .أمعاؤه: ، وأقتابه)٢()به كما يدور احلمار  الرحا

لسـان التواصـل    بو  أ ،ن العربـي   اللسـا  يليق بـأداء  " الذكي"ما فعله هذا    فهل   -
 . طبعاً ال!اإلنساني؟

اآلية تقـول أن اإلنسـان كـلّ         !؟، أو كالكلب  كلب" آدم" أن   - أو قُلنا  - فمتى قالت اآلية  
 قـد يسـتويل عليـه       -وبالـذّات حنـن  كـثريٍ مـن أحوالِنـا           - إنسان سواء كان آدم أو غـريه      

غرض    صبح مهووساً   أو رغبةٌ   أو هوى أو فكرةيبيع الغايل ألجلها والرخيص، إىل      هبا    في
الزجـر أو  كـان  أي أسـلوب سـواء   ، متاماً كما ال ينفـع  زجر وال  ال ينفع معه ال هجر درجةٍ
عـن جعلـه يتوقّـف عـن        ) وهـو الكلـب   (لكائن احليواني الذي يعرفه اجلميـع       ذاك   ل جراهل

الـيت  املسـتحوذة   تلـك احلالـة   نا ثلُفم،  وتربيده طريقة تنفّسهاألنّهذلك ،  بلسانه اللهث
الشـيب  ال يجدي معها شيء كمثل الكلب حني يلهث ال جيدي إليقاف هلثه شيء وكمثـل              

وكمثل القارئ الذي ال يقنع إالّ مبا  دماغـه إن            الرأس إن تركته أو قلعته فسيبقى،        
شــأن أوســعته أمثلــةً وتوضــيحاً لــن يقتنــع وإن تركــت الشــرح لــن يقتنــع، واألمثلــة هبــذا ال 

 ،لب، وال حارس املدرسة األمني كلـب   سجوده ك  يغلطفليس آدم كلباً، وال الذي      كثرية،  
   سرتجع صدقته كلبنـا  أو رغباتنا وال حنن كلُّنـا إن اسـتولت علينـا بعـض هواجسـ       ،وال م 

مـن  وجِـدت    بل هي متثـيالت لألحـوال ال لألشـخاص، ملناسـبة             !!اً كالب نُصبح .. أحياناً
 وانسـالخه   ، واسـتحواذها  واملناسـبة هنـا هـي طغيـان حالـة علـى صـاحبها             زاوية معينة،   

 .يتطبع عليه وبه أأن يتّصف له مما أُريد يل وتنصله ابالتّ

                                                 
 .٢٨٤١ ص ،٤ ج ،ميزان احلكمة ،حممدي الريشهري - )١(
 .١٥٢، صمنية املريد الشهيد الثاني، - )٢(
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ــب   ــة   ، وال ضــير،فلْيتشــبه اإلنســان بالكل ــا أُوكِــل  حراســتهمداوم  ، لصــاحبه ومل
   ده، لكـ        وإخالصـه  ،  وفائـه    صـديقه  وشراسته على عـدون ال  هلثـه    ،  طاعتـه لسـي 

ــه ــه     )١(وحرصـ ــه وعوائـ ــه، ال  نباحـ ــه وإقعائـ ــة جلوسـ ــه، ال  طريقـ ــه قيئـ  ، ال  أكلـ
 .وهريره

 

                                                 
أي تعلّـق بالشـيء وحـرص عليـه، لـذلك نُسـب احلـرص إىل                " كلـب "جـاءت مـن     " كلب" لعلّ تسمية    - )١(

أي التعلّـق هـي الـيت       " كـالب /كلـب "الكلب، وحرصـه هـذا هـو الـذي جعلـه وفيـا لصـاحبه، هـذه الكلمـة                    
 .ي تعلّق بـأ) كلف(، وأيضاً قريب منها بإبدال الفاء بالباء )Clip(صارت  الغرب 
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 الفصل اخلامس
 اجلنس اآلدمي تكوناً وانتشاراً
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ــنْ ضــاللة زُخرفــتْ بآيــةٍ مــن   ( كــمْ مِ
كتاب ا، كما يزخـرف الـدرهم النحـاس         

 )بالفضّة املموهة

 )١())ع(صادق اإلمام ال(
 

 من هو آدم؟ وكيف جاءت ذريته؟ -أوالً
  وأرجأنـا إجابتـه بالتفصـيل إىل حمطّـة         )اخللق األول (هذا السؤال سألناه  حبث      

 : ، ومما قُلناه هناك اآلتيهذا البحث

 فـرد، وحـواء   رجـلٍ امسـاً ل  جـنس جديـد، ولـيس       مـا هـو إالّ       "آدم "ن يقول بـأن    م مثّة
ورأي آخـر يقـول بـل مهـا فـردان       ؛ جـنس جديـد وليسـت واحـدة    ه هـي أيضـا  زوجـ وأنثـاه  

ل  صف اجلينات  هذا احلقيقة إن عملية التدخو ؛وال أحد معهما فقط آدم وحواء    
  ــود ــائدا وموجــــ ــائن البشــــــري الــــــذي كــــــان ســــ  ا لرفعــــــه عــــــن طريــــــق صــــــف الكــــ

 الواحــدةأمتنــا راث  تُــوثّقــهموروثاتــه  صــفّة جديــدة متميــزة كمــا ي/جيناتــه/صــبغياته
وقعنـا   هـذا سـوف ي      ألن ، واحد فقـط   ا على فردٍ  مل يكن مقتصر  )  الكريم القرآنيؤكّده  و(

 فكيـف تكـاثرا؟ هـل مـا أجنبـاه           ة وامـرأة واحـد    اً واحد  رجال املخلوق إذا كان    : إشكالية 
 كما تقـول     ثم تناكح األخوة بعضها بعض؟     من الذكور واإلناث مها البداية؟     مهامن أوالد 

ا  بطـن ذكـر  ناً وكانت تلد  كلّولدت أربعني بطْحواء (ار املدسوسة من أن     بعض اآلث 
أمـر مهـول، مـن      هـذا    )!!خرآ بطن بأنثى من بطن      ر كلّ ج ذكَ  يزو )ع(دم  آوأنثى، وكان   

خطرية، وانزالقة عظيمة  أوىل     ية  إشكالية    نسانسيوقع اإل بقايا اهلمجية البدائية،    

                                                 
 .٢٦٩، ص١، جميزان احلكمة حممد الريشهري، - )١(
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ــاً   ، هبـــذاأذنال يـــوا ســـبحانه عتباهتـــا،  روحانيـ ــاناً عـــاقال ــر ختليقـــه آدم إنسـ وال سـ
مثـل هـذا    سـبحانه   إذْ كيـف حيـرم      ! متسامياً عن الطور اهلمجي يسمح هبـذا أو يليـق بـه           

 ن أخــذ هبــذا الــرأي  تنــاقض عســري   هــذا يوقــع مــ !؟ ولــو اضــطراراً النكــاح ويبــدأ بــه 
أخالقي ثم ،وتشريعي وتارخيي وفلسفي اعتقادي.  

 أي ؟مهــا جــنس ال فــردان  " حــواء "و" آدم"، أن صــحيح هــو الإذن هــل الــرأي األول  
،  وإن تلفّـع بالصـواب     ،الكـ  !رجـاالً ونسـاء   من بذور الطـني     كالبشر األوائل الذين خرجوا     

 كفـردين بشـريني،     -قبـل أن يكونـا آدم وحـواء        - إذ أن آدم وحواء      إالّ أنّه ليس باحلقيقة،   
، )الكــوثر ( إىل أن وصــال حــوض الــتطهري  )األَردن(املــاء " ورد"عــرب اســتدرجا الــدخول  

 ثم ما لبثا أن  واجلاهلية األوىل،هنالك اغتسال أول غسل يطهرمها من دنس اهلمجية       و
هذه اآليـة  ، و)٢٢:الفجر)(وجاء ربك والْملَك صفّاً صفّاً (: حاطتهما املالئكة الصافّات  

، إال إنّها أيضـا صـورة البدايـة،     فعال هي صورة النهاية؛ةمعين  هلا خصوصية ،بالتحديد
وهكُمْ            ( :٢٩-  األعـراف   اه املوقـف نـر     هذا صدى جـوا و أَقِيمـطِ و ي بِالْقِسـْ بـر ر قُـلْ أَمـ

           ونود أَكُمْ تَعـد ا بـكَم ينالد لَه خْلِصِنيم وهادْعسْجِدٍ وكُلِّ م مـع  ، فالبدايـة كانـت      )عِنْد
هــو مــا أخــربه ســبحانه   العــودة بــاملوت كــذلك، و ، و"فــرادى"اآلدم واحلــواء، فــرداً فــرداً،  

)       اءرــاكُمْ و ـ وَّلْنـــا خ ـ كْتُمْ مـــر ــرَّةٍ وتَــ ـ ــاكُمْ أَوَّلَ مـ ـ لَقْنـــا خ ـ ى كَمـادــر ــا فُــ ــدْ جِئْتُمونَــ ولَقَــ
املالئكـة  / التـدبري  ب، والتشبيه هو بِمجيئهم فرادى إىل مقـر أربـا         )٩٤: األنعام()ظُهورِكُمْ

 حـني دخـل ذانِـك       )مـرة أول  (حيث جنة آدم واجلبل العظيم، فهذ ايء يتكرر مـرتين؛           
مركــز املالئكــة، وكانــت صــافّةً صــفّاً وبينــها ) فــرادى(الكائنــان البشــران كــال علــى حــدة 

ويا ونُفِـخ فيهمـا مـن ا                 وح العظـيم، فسـاملسئول عنها وهو الـر وح وأُطلـق   الربعليهمـا   لـر 
فلــيس هــو  ،نــص اآليــةحســب  ،اــيء بعــد مــوت اإلنســان  )ثــاني مــرة(وآدم، وحــواء؛ 

ول وراء       ال يـ  فـ  ،ظرف احملشر الذي يأتي فيه اجلميع      مـا خـ ظهـره إالّ بـاملوت،      رتك أحـد 
فتأتي تلـك النفـوس البشـرية إىل نفْـس املكـان، مقـر املالئكـة، نفسـاً نفسـاً، كلّمـا ماتـت                        

 ذهبت وح نُفِـخ                    نفساسـتحقّت الـر واملالئكـة، فتُحاسـب فـإن ض علـى الـربهناك لتُعـر 
 .  أو مكابدته، وإالّ حرِمت وطُرِحت  نار الربزخ وأُلبِستْهافيها

هــذا خلْــق اإلنســانية األوىل ال البشــرية األوىل، وهــو الــذي كــان قــرب احلــوض    
ينماخ وإنگي بشـأن خلْـق اإلنسـان متّـت            وهذا يدلُّك مرة ثانية أن أسطورة ن      . اجلنة
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ـة حيــث املالئكــة الصــافون وحيــث احلــوض       ون  "األبســو"اجلنـيه الســومريســمكمــا ي . 
مــن فيهمــا ثــم نُفــخ وســويا وعــدال  صــفّا الفــردالبدايـة كانــت مــع اآلدم الفــرد واحلــواء  ف

األنثى الوحيـدة الـيت     لكن حواء ليست هي     ."اإلنسان" وحتوال إىل كائنٍ آخر هو       .. الروح
اإلنسـان، لكـن   " آدم"متّ نقلها من الطور اهلمجي إىل الطور اإلنسـاني، هـي الوحيـدة مـع           

     عتصن ة قدلت (القدرة اإلهليت وعدة مبعصـي       ) سو ها بعد إهبـاط آدم مـن اجلنـته، غري
 دلّ القـرآن     خصيصاً ليتزوجهما أبناء آدم وهم ذكـور، وقـد         هذه النساء اإلنسيات خلِّقن   

فكيــف دلّنــا القــرآن والــرتاث الــديين  .)١()علــى هــذا وكــذلك بعــض املــأثورات الصــحيحة
 لألمة الواحدة على هذا األمر؟

 

 بنو آدم واللباس والريش -ثانياً
ــة خلــق آدم ومعصــيته،     استعرضــت آيــات ســورة األعــراف بالتفصــيل، قص بعــد أن

 : لبين آدم، فنقرأانتقلت لبدايات احلقبة اإلنسانية  األرض،

)         لَكُمْ فِـي األَرْضِ مو ودعْضٍ ععْضُكُمْ لِبإِلَـى حِـنيٍ       قَالَ اهْبِطُوا ب تَـاعمو تَقَر  *سـْ
  ــون جــا تُخْر مِنْهو ــون ــا تَموتُ فِيهو ــوْن ــا تَحْي ــالَ فِيه ــيْكُمْ  *قَ ــا علَ لْنــدْ أَنز ــا بنِــي آدم قَ ي 

وْآتِكُ    ارِي سـواساً يلِب                   هِ لَع اتِ اللـَّ مِـنْ آيـ ذَلِـك ر اس التَّقْـوى ذَلِـك خيـْ لِبـرِيشـاً ومْ  مْ و لَّهـ
ونــذَّكَّر ي*       ــزِع ــةِ ين ــنْ الْجنَّ ــويْكُمْ مِ أَب جــر ــا أَخْ كَم ــيْطَان ــنَّكُمْ الشَّ فْتِنال ي مــي آد ــا بنِ ي 

ــ ه يــراكُمْ هــو وقَبِيلُــه مِــنْ حيْــث ال تَــروْنَهمْ إِنَّــا عنْهمــا لِباســهما لِيرِيهمــا ســوْآتِهِما إِنَّ
وإِذَا فَعلُــوا فَاحِشــةً قَــالُوا وجــدنَا علَيهــا  *يــاء لِلَّــذِين ال يؤْمِنــونجعلْنــا الشَّــياطِني أَوْلِ

قُلْ  *لَى اللَّهِ ما ال تَعلَمون    فَحشاءِ أَتَقُولُون ع  آباءنَا واللَّه أَمرنَا بِها قُلْ إِن اللَّه ال يأْمر بِالْ         
ا                         كَمـ ينالـد لَـه خْلِصِـنيم وه عـادجٍِد و سـكُـلِّ م د عِنـ كُموه جـوا و أَقِيمـطِ و ي بِالْقِسـبر رأَم

 ونودتَع أَكُمدالضَّاللَةُ إِ   *ب هِملَيع قفَرِيقاً حى ودفَرِيقاً ه     اء لِيـأَو اطِنيي اتَّخَـذُوا الشـ منَّه
ونَتــدهم ــمأَنَّه ونــبسحيونِ اللَّــهِ ود سْــجِدٍ *مِــنكُــلِّ م ــتَكُمْ عِنْــدــذُوا زِينخ منِــي آدــا بي 

رج   قُلْ من حرم زِينةَ *نَّه ال يحِب الْمسْرِفِني وكُلُوا واشْربوا وال تُسْرِفُوا إِ     اللَّهِ الَّتِـي أَخـ 
ةِ                    امـالْقِي مو ةً يـ الِصـا خنْياةِ الـد يـوا فِي الْحنآم لِلَّذِين زْقِ قُلْ هِيالر اتِ مِنبالطَّيادِهِ ولِعِب

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية كما بدأكم تعودون–اخللق األول :  راجع حبث- )١(
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 مِنها وما بطَن     قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر       * اآلياتِ لِقَومٍ يعلَمون   كَذَلِك نُفَصلُ 
                تَقُولُـوا ع أَنلْطَاناً و لْ بِهِ سـزني ا لَمرِكُوا بِاللَّهِ متُش أَنو قرِ الْحبِغَي غْيالْبو اإلِثْمهِ    و لَـى اللـَّ

 ونلَما ال تَعم*      ةً واع سـ ونتَأْخِر سـال ي م لُهـأَج اء لٌ فَـإِذَا جـ ةٍ أَجـلِكُلِّ أُمو  ونتَقْدِم سـال ي* 
لَح فَـال                         نْ اتَّقَـى وأَصـْ اتِي فَمـ لَـيْكُمْ آيـع ون قُصـلٌ مِـنْكُمْ ي سـنَّكُمْ رأْتِي ا يـ يا بنِـي آدم إِمـَّ

 ع وْفخ   نُونحْزمْ يال هاتِـهِ          *لَيْهِمْ وبِآي كَـذَّب هِ كَـذِباً أَو فَمن أَظْلَم مِمن افْتَـرى علَـى اللـَّ
                     ا كُنـتُم مـ ن قَـالُوا أَيـ منَهو لُنا يتَوفـَّ سـر متْهاء تَّى إِذَا جـالْكِتَابِ ح مِن مهنَصِيب مالُهني لَئِكُأو

هِدوا علَـى أَنْفُسِـهِ                شـا و نـونِ اللَّهِ قَـالُوا ضَـلُّوا عد مِن ونعتَد    كَـانُوا كَـافِرِين م أَنَّهـ قَـالَ  *م 
ت                         ادخلُ نـةٌ لَع أُمـ لَـتخا د ارِ كُلَّمـ اإلِنـسِ فِـي النـو الْجِـن مِـن لِكُمقَب مِن لَتخ مٍ قَدوا فِي أُم

                       الءِ أَضَـلُّونَا فَـآتِهِمؤ ا هـ نـبر م ألُوالهـ ماهر أُخـ مِيعـاً قَالَـتا ج كُـوا فِيهـارتَّى إِذَا ادا حتَهأُخ
فاً مِنذَاباً ضِععونلَمال تَع لَكِنو فارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِع٣٨ - ٢٤:األعراف)( الن(. 

عجيبةٌ هذه اآليات، وعجيب سر آيات األعراف كلّها، وتناسقها العجيب ووحدهتا،      
ة آدم وإهباطـه                       ة مـا بعـد جنـعلينا بإجيـاز تـاريخ احلالـة اإلنسـاني لقد بدأ القرآن يقص

ر قــارئ اآليـات حـني يقصــر أن       . احلســابوحـواء إىل األرض حتّـى يـوم    لوهلـة قـد يتحيـ
يرى ترابطا، وربما يتوه  النقالت فال يكـاد يمسـك خبـيط املوضـوع، فيتـوهم تشـعب                   
ــة متفرعــة، مــع أن موضــوعها واحــد ال غــري، هــو      اآليــات وتشــطّرها علــى مواضــيع مج

ودون  كَما(موضوع اإلنسان األول وكذا األخري، عبرت عنها مجلة   أَكُمْ تَعـد فـالغرض  ) بـ ،
، عــودة اخلليفــة اإلهلــي، عــودة رب هــذه األرض، هــو غــرض       )اآلدمــي(هــو عــودة آدم  

التجربــة اإلنســانية  األرض، تكــوين بنيــة بشــرية ربانيــة خملصــة هــي خاليــا املخلــوق  
دى   (، أرباب األرض، هي املعبر عنها باآليـة         "آدم"اخلليفة   ة     ليعـودوا  )فَِريقـاً هـ إىل اجلنـ 

 .وإىل املقام املفقود

         ض لتفسري هذه اآليات أنن تعرم ما ظناس، لـو أراد          " بين آدم "رب فيها هـم كـلّ النـ
اس    (القرآن أن يعين الناس كلّهم لقال        ا النـَّ هـا أَية  مواضـع            )يفقـد قاهلـا عشـرين مـر 

 مـرات، أربـع مـرات هنـا بـالتوايل            إالّ مخس  )يا بنِي آدم  (اطبهم  عدة،  حني أنّه ملْ خي     
يـوم احلسـاب،  حمضـر أبينـا آدم، الـذي هـو بـذرة،                ) يـس (، وواحدة     )األعراف(  

ال خــالف أن اآليــات تصــلح إلرشــاد كــلّ آدمــي،    .وأصــل، وأب مجيــع النــاس احملاســبني 
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. نُريدهاولكننا نريد أن نعرف احلقيقة، ال أن نستفيد املوعظة فقط، احلقيقة العلمية             
 فمن هم بنو آدم املخاطبون هنا مباشرة؟

،  أوالً ثـم أبنـاء أبنـائهم وأحفـادهم         إنّهم اجليل األول لإلنسانية، أبناء آدم املباشرون      
ا بنِـي   : ( تسلسل النـداءات، تقـول  اليت ختمتالبذرة األوىل لألمم، ودليلنا هو رابع آية         يـ

اتِي     آدم إِمَّا يأْتِينَّكُمْ رسلٌ مِنْ     لَـيْكُمْ آيـع ونقُصهـو  ، فاجليـل املخاطـب هبـذه اآليـة     )كُمْ ي
سل، بشر ألول مرة باحتمال اسـتئناف هـدى السـماء عـرب            جيلُ ما قبل مرحلة الر    قطْعاً  

الـيت تلقّاهـا    ) الكلمـات (ابتعاث رسلٍ بشريني، وهذه اآليـة تـوازي  مضـموهنا البشـارة              
ـــ هم  احلقيقــــةآدم بعــــد اإلهبــــاط، وهــــي لبنيــــه ومــــد بعـ ـــي ( ن نَّكُمْ مِنــــأْتِي ـــا يـ فَإِمـَّ

دى١٢٣:طه( وأيضاً )٣٨: البقرة)(ه(  بنفس النص )آدم         )١ وهـذا يفيـد  التأكيـد أن ، - 
اإلنسان األول هو غري آدم الرسول، فاألنبياء معصومون عن مثـل خطيئـة آدم اإلنسـان،                

تي إالّ بعـد مـدة، ويسـتطيع املـرء أن يلمـح             ملْ يـأت بعـد ولـن يـأ          البشـريني  وزمان الرسـل  
ــيال آخــر، إذ جيــد    ــداءات  -دل ــارة  -بعــد تلــك الن ــتْ : (  حــديث حســاب األمــم، عب قَالَ

ة األخـرية الـيت بـدأت بـالنيب اخلـامت         " أخرى"، فـ )أُخْراهمْ ألُوالهمْ  ص(األمـم هـي األمـ (
، ) كتبناهــا بــاخلطّ اخلفيــف والــيت (وهــي املخاطَبــة باآليــات املتخلّلــة بــني آيــات النــداء   

ة أبنـاء آدم ومـا احنـدر منـها، املُخاطَبـة بـاألربع نـداءات                    " أوالهم"و يـا بـين آدم   (هـي أمـ( 
إذن، فمـع أن املعـين بالنـداء هـم جيـل اإلنسـانية األول،                .)واليت أثبتناها باخلطّ الثقيل   (

ة اإلنسـان        قصـ أن زمـانٍ كـان      -غري يـه  أصـوهلا واحـدة،        واحـدة، والوصـايا إل     - أي
والنتيجة واحدة، واألغراض واحدة، لـذا قـام القـرآن باختصـار التـاريخ كلّـه رجوعـاً إىل                   

ــة، خبلــط نقطــة الصــفر      ــة(اإلنســان األول حيــث أوىل الوصــايا الرباني ، بنقطــة )البداي
واخلامتة تبدأ من زمـن نـزول القـرآن  عصـر الرسـالة إىل عصـرنا                 )(اخلامتة(الوحي  
 .)الراهن

                                                 
ي هـدى       ( وإن كانت آية     - )١( كم منـا يـأتين فإمـ (     مـن أعـم)       كم رسـلٌ مـنكما يـأتين الثانيـة تعـين      )إمـ ألن ،

 واألوىل تشـمل الرسـل البشـريني والرسـل املالئكـيني، فمرحلـة اآليـة األوىل أسـبق مـن                   رسال بشـريني،  
تأهــل (متــى مــا تأهــل اجليــل اإلنســاني حلمــل الرســالة  : مرحلــة اآليــة الثانيــة، فقيــل لألجيــال األوىل

 .قد تُبتعث منه رسلٌ) للعصمة
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ة          ) بين آدم (إن مناداة    هما من اجلنـاهبطـوا بعضـكم   (جاء بعد آية قرار إهباط أبوي
 ة    : (، وبداللة خماطبته هلم   )لبعض عدوفكلّ اآليات الـيت     )كما أخرج أبويكم من اجلن ،

 حــالَ بــدء  ثــم أحفــاده ومــن يلــيهمكانــت ألوالد آدم) يــا بــين آدم(ســقناها والــيت تبــدأ بـــ 
ــان عصـــر الرســـالة  التـــاريخ اإلنســـاني، وكـــلّ اآليـــات الـــيت ختلّلـــت بينـــها هـــي آيـــات إبـ 

ــدليل وجــود  )وعصــرنا( ــلْ(، ب ــنيب  ) ق ــلٍ لرســالته  ) (ص(اآلمــرة لل ــلّ حام ــرد )ولك ، أن ي
   اهلدى ليس بدعاً بل هو البداية      : دعوات فريق الضاللة، قائال كلّ ما يـأمر      واألصل أن ،

ة عصرنا، فقد أُمر به أبناء آدم منذ خرج من          أو جاهلي ) ص( أمة حممد    به ا جاهليةَ  
لقد بدأت التعاليم الربانية هذه اليت جاء هبا حممد منذ بدء اإلنسانية مع أبنـاء               اجلنة،  

 ملـا جـاء ألبنـاء آدم مـن               آدم وأحفاده،    فجاءت اآليات بعـرضٍ بـديع ترسـم الـنص احلـر
ع  )املعاصـرة  (ه القـرآن مـن نـص      ، وما يقابله مما توسع ب     )الرتاث ( منذ القدم  جهة توسـ ،

القرآن بالتعاليم تطبيقاً للعبارة األخرية اليت عهِدت لبين آدم وفتحـت طريـق الزيـادة      
اتِي         يا بين آدم  (التشريع والتفصيل    لَـيْكُمْ آيـع ونقُصلٌ مِنْكُمْ يسنَّكُمْ رأْتِيفهـذا  ) إِمَّا ي ، 

ا      هو -أي هذه اآليات وهذا اإلخبار     - رسـولٍ منـ ص( التطبيق املباشر لقص (  آيـاتِ ا
 .علينا

ــارخيي األول   ــالنص الت ــي ف ــات (القــديم الرتاث ، وهــي )١()٣٥ + ٣١ + ٢٧ + ٢٦اآلي
 : ثالثة آيته ال خنتار منه مثال"يا بين آدم"اليت تبدأ بنداء 

جِدٍ وكُلُـوا                 ( د كُـلِّ مسـْ تَكُمْ عِنـْ ذُوا زِينـ خـ منِـي آدا بال        ي ه رِفُوا إِنـَّ ربوا وال تُسـْ واشـْ
 سْرِفِنيالْم حِبه،               ). يد ذاك وبعـ ل الـنص فقابله القرآن مبـا ختلّلـه مـن آيـات شـارحة قبـ

                                                 
  : هي فقط اآليات التارخيية اليت خوطب هبا جيل اإلنسانية األوىل- )١(
اتِ                          - آيـ مِـن ذَلِـك ر يـخ ى ذَلِـكالتَّقْـو اس لِبـرِيشاً وو آتِكُموارِي سواساً يلِب كُملَيا علْنأَنز قَد منِي آدا بي

 ونذَّكَّري ملَّه٢٦(اللَّهِ لَع ( 
بويُكم مِن الْجنةِ ينزِع عنهما لِباسهما لِيرِيهما سوآتِهِما    يا بنِي آدم ال يفْتِننكُم الشيطَان كَما أَخرج أَ         -

 ونمِنؤال ي لِلَّذِين اءلِيأَو اطِنييا الشلْنعإِنَّا ج منَهوال تَر ثيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ٢٧(إِنَّه(  
 )٣١(كُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُوا واشربوا وال تُسرِفُوا إِنَّه ال يحِب الْمسرِفِني يا بنِي آدم خذُوا زِينتَ  -
وف علَـيهِم وال                           - فَـال خـ لَح أَصـاتَّقَـى و ن اتِي فَمـ آيـ كُملَيع ونقُصي كُملٌ مِنسر كُمنأْتِيا يإِم منِي آدا بي

حي مه نُون٣٥(ز( 
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 وهو االعتـدال  كـلّ شـيء         )قُلْ أَمر ربي بِالْقِسْطِ   : (بنصوصٍ معاصرة مكافئة، بقوله   
هِ الَّتِـي            (بقولـه   و. وإعطاء كلّ أمرٍ حقّـه، مـن أكـل وشـرب وغـريه             ةَ اللـَّ زِينـ رَّم نْ حـ قُـلْ مـ

جِدٍ      ..قُلْ  (و قوله   ) أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِنْ الرزْقِ     د كُـلِّ مسـْ وهكُمْ عِنـْ جـوا وأَقِيمو (
فهذه النصوص الثالثة تتّكئ بالتمـام علـى الـنص اآلدمـي األول  كـون هـذا األمـر هـو                      

شربه أن يبقى البدايع لة، فحريفصلنهايةفيه إىل ا  وي. 
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  النص  لذراري  نزلالذي  التارخيي 
 )جيل اإلنسانية األول(آدم 

ــيلييْنمـــا قابلـــه مـــن نصـــ   يْن تفصـ
 ) امللّة اخلامتةنزال ( معاصرين

ــلِّ    ــد كُـ عِنـ ــتَكُم ــذُوا زِينـ خـ منِـــي آدــا ب يـ
  وا وبراشكُلُوا وجِدٍ وسرِفُوا إِ م ال تُسـ  ه نـَّ

رِفِنيسالْم حِب٣١(ال ي( 

 

ــلْ -١ ــوا  قُـــ ــطِ وأَقِيمـــ ــ ــــي بِالْقِسـ بـر ــر ــ أَمـ 
     ــوه ــجِدٍ وادعـــ ــ ســـلِّ م ــد كُـــ ــ عِنـ كُمــوه ــ جـو

الد لَه خْلِصِنيمونودتَع أَكُمدا بكَم ٢٩(ين( 

ــرج قُـــلْ -٢ ــهِ الَّتِـــي أَخـ ــةَ اللـَّ زِينـ مــر حـ ــن مـ 
          ذِين لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِ قُـلْ هِـي لِلـَّ
 مـــو ـــةً يـ الِصـا خنْيــــاةِ الــــديــــوا فِــــي الْحنآم

ــلُ  ــ نُفَصـ ــذَلِك ــةِ كَـــ ــ امـمٍ الْقِيــو ــاتِ لِقَـــ  اآليـــ
ونلَمع٣٢(ي( 

 

لنصني واختبار لغتهما ومضامينهما وأشخاصهما، نستطيع رسم معالَم        اومبقارنة  
، وال متنــع ، وكيــف جنــد الــدعوة للتــزين مبطلــق مــا يــزين   لحقــب التارخييــة وتطورهــا ل

العبادة وال االلتزام للتزين بل ينبغي التزين بكلّ ما يزين خـارج العبـادة مـن عقـل وخلُـق                    
 ونـرى  العصـر    وإباحـة األكـل والشـراب املعتـدل،        وأدب ولباس ومظهر وشكل وسالح،    

 علـــى حســـاب  للزينـــة وللطيبـــات عشـــوائيةحترميـــاتشـــار تعقّـــد اتمـــع وانتاألخـــري 
 .)كَما بدأَكُمْ تَعودون(األصول من إخالص وأخالق، أصول نادى هبا  

فإذا كان اجلاهلون يقابلون ا بشينهم وحيجون عراة مثال أو بالعقائد الفاسدة اليت             
مـا  (وع األول، بـأن يأخـذ زينتـه         تشينهم كعقالء، فا قد أمـر منـذ البدايـة اإلنسـان املصـن             

عند كلّ مسجد، كلّما توجه ، بعقلٍ يزينه، بلبـاسٍ يزينـه، برائحـةٍ تزينـه، بـأخالقٍ                  ) يزينه
ه والبهيمـة                   فصار اإلنسان أمـام ربـ دى اف هرتزينه، بوقارٍ يزينه، فما الذي بدا حتّى ح

  !ا لإلنسانية منذ بدئها؟ أو صار قاسياً متشنجاً يحرم كلّ ما أحلّه !سواء؟

، ويقولـون أنّهـم   )الزنـا (فعلى هذا، نصلُ إىل تشنيع القرآن علـيهم فعلـهم الفاحشـة      
ــداً     حمم الــوحي يــأمر هبــا، والعجيــب أن أمــر ا ص(وجــدوا آبــاءهم عليهــا، وأن ( بــأن
 عن اآلبـاء    يقول أن ا ال يأمر بالفحشاء، بل حرم الفحشاء، ويرتك القرآن أمر الدفاع            
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فــأين جنــد هــذا  اإلســقاط التــارخيي  الــنص اآلدمــي األول؟  ! أنّهــم فعلــوا فاحشــة
وأين هي الفاحشة وحترميها؟ وأين ما ظهر منها وأين ما بطـن؟ وأيـن خطـأ اآلبـاء غـري                    

 املُتطرق له قرآناً؟

ا بنِـي آدم قَـدْ أَنز       (ليس لدينا إالّ النداءان األول والثاني ومهـا          ا يـ اسـاً     لْنـلَـيْكُمْ لِبع
ذَّكَّرون   يوارِي سوْآتِكُمْ ورِيشاً ولِباس التَّقْوى ذَلِك خيْر ذَلِك مِنْ آياتِ ال           مْ يـلَّهلَّهِ لَع* 

ا           مـنْهع نزِعنَّةِ ييْكُمْ مِنْ الْجوأَب جا أَخْركَم نَّكُمْ الشَّيْطَانفْتِنال ي منِي آدا با  يمه اسـلِب
فهي تشرح خطأ اآلباء املُغْفَل، وتأمرهم بعدم طاعة الشيطان           ) .  .لِيرِيهما سوْآتِهِما 

لوهلــة فاتّخــذ التــاريخ  " آدم وحــواء"هــذه املســألة بفقــدان التقــوى كمــا فقــدها األبــوان    
ه ا        جمـراه الـذي أحبـ غري اإلنساني جمرى ه هلمـا  لـربإىل فـآدم خدعـه الشـيطان   .  وأعـد 

الظـاهرة، وحـواء إىل الفاحشـة الباطنـة، بعـد أن اسـتدرجهما لينـزع                و  الباطنة الفاحشة
، فســقطت زينتُهمــا وظهــر ، لبــاس الــروحعنــهما لبــاس الــوعي واليقظــة والســمو والعلــم

ــدت ســوآتُهما (شــينهما  ــوى،      )ب ــم والعقــل والتق ــاء والعل ــرء لبــاس احلي ــزع امل ، فحــني ين
 .سوء ال حمالةما ين اإلله، وسريتكب سيخرج من جنة الطاعة وحص

 أبناء آدم،  علىواآلن، ما هو اللباس الذي أنزله ا        .   .اللباس املواري للسوءات  
  وما هو الريش؟

قبــل أن نُجيــب، علينــا أن نعلــم أن اللّبــاس والــريش، كليهمــا ال ينفعــان إالّ برهــةً  
احلاجـة الـيت تضـطر املـرء إىل     لسـوأة هـي   مواراة سوءات من فقـد تقـواه، وقـد قُلنـا أن ا     

 علـى عقلـه، هـي احلاجـات الـيت تُذلّـه وتـزري بـه                 ت إن طغـ   إليـه لتلبيتـها   فعل ما يسـيء     
 .  ماديدون لباسولو التقوى وحدها تنفع . وتُحقّره حال تلبيتها بطريق اخلطأ

ش "وربطاً ملصري األبناء باآلباء، فآدم كـان لديـه كـلّ مـا               ة مـن أكْـل      بـه  ا   " يرتيـ جلنـ
كائنـاً مـا كـان معنـى اللبـاس، وقـد       (، وكـان لديـه لبـاس    )كائناً ما كان األكـل (رغد ونعيم   

  ملتفـتٍ  غـري  حني كـان آدم   ،  ) كدرعٍ بيضاويٍ نوارني يحيط به     يروحأثر  قدمنا معناه أنّه    
ــاً بلبــاس اليقظــة  غرائــزإىل  ــدس "ه، ألن حياتــه روحانيــة حمضــة مرتدي  الــذي ("روح القُ

أٌ لـه       )أو روح اإلميـان   " لبـاس التقـوى   "ومسـتواه األدنـى     سيسمى بقيتـه بعدئـذ       هيـفهـو م ،
رى    (اهليمنة على احلاجات البدنية والنفسية       ا وال تَعـْ فِيهـ وعأَالَّ َتج ال   *إِنَّ لَك ك وأَنـَّ
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لُـه الرغـد     فأكْ ، فهذا له ألنّـه ضـمن سـلطانه،        )١١٩،  ١١٨: طه()تَظْمأُ فِيها وال تَضْحى   
، باالحتيـاج للمـادة،   صـف مرحلـة اخل معارف وحقائق واستكشاف وعلم ونـور، وملْ يبـدأ        

  الروحـي  له سرتاً مادياً إالّ بعد املعصـية خـارج اجلنـة، فحـني خلـع لبـاس التقـوى           واتّخذ
 .بدت له حاجاته وسوءاتُه كلّها

ال فإذا كان آدم وحواء اجلـنس العاقـل املُلـهم املُفكّـر،              فعـ    اخلصـف (  العقـل العملـي( 
 بعد املعصية وبعد االلتفات إىل احلاجات وبعـد  اً مادياً نسجا هلما لباس  بالضرورة أن ي  ف

رؤية ما عليه شجرة البشر اآلخرين من عريٍ فاضـحٍ مخجـلٍ هلمـا فـانبثق فيهمـا إذّاك                   
 .ةٍ كالبهائمالضمري األخالقي ومفهوم احلياء والسرت، فأوىل أن يكون أبناؤمها غري عرا

أي (نستطيع القول أن ا قد امنت على بـين آدم بتعلـيمهم كيـف يـوارون سـوءاهتم                   
اً كانـت             وهنـا بالطريقـة احملرتمـة      حاجاهتم اليت تـذلّهم أو متتـهن كرامتـهم أيـلبليبقـى  )  وي

ولــيس أحــدها تعليمــه تعــاليم  ) ولقــد كرمنــا بــين آدم(ابــن آدم مكرمــاً كمــا قــال تعــاىل  
، ولبس الثياب الساترة، واملسـكن الـذي يظلّهـم،    )املرحاض (ب، كاتّخاذ بيت اخلالء  اآلدا

مـن أجـزاء احليوانـات والنباتـات        ) الثيـاب والبيـوت   (ودلّهم على موارد هذه املصـنوعات       
ملـن قرأهـا منفصـلة، والـريش هـو مـا       " ريشـاً "وهذا مـا تُـومئ لـه كلمـة       (إلصالح حاهلم،   

، هــذا التعلــيم بينــه ســبحانه بالتفصــيل  ســورة   )احلــاليرتيــش بــه ويتقــوى لتحســني  
ــاً        (النحــل  ــامِ بيوت ــودِ األَنْع ــنْ جلُ ــمْ مِ ــلَ لَكُ عجــكَناً و ــوتِكُمْ س يــنْ ب ــمْ مِ ــلَ لَكُ عج ــه واللَّ

ــا وأَشْــ       ارِهأَوْبا وافِهــو ــنْ أَصْ ــامتِكُمْ ومِ ــوْم إِقَ يــنِكُمْ و ــوْم ظَعْ ا يــتَخِفُّونَه ــاً عارِها تَسْ أَثَاث
الِ أَكْنانـاً                 *ومتَاعاً إِلَى حِنيٍ   لَ لَكُـمْ مِـنْ الْجِبـ عـجظِالالً و لَقلَ لَكُمْ مِمَّا خعج اللَّهو 

تِم نِعْمتَـه علَـيْكُمْ                     يـ كُمْ كَـذَلِك أْسـابِيلَ تَقِـيكُمْ بر سـرَّ و ابِيلَ تَقِيكُمْ الْحـرلَ لَكُمْ سعجو
  .)٨١، ٨٠: النحل()كُمْ تُسْلِمونلَعلَّ

ابتــداء بأعالهــا وهــو  " لبــاس"فكــلّ شــيء يســرت حاجــةً تســوء وُتــذلّ وتفضــح، هــو   
، مـاذا يفعـل املـرء؟ هـل يفقـد            املادي وعـدم تـوفّره      لكن مع فقْد اللباس    .يالروحالنسك  

ال مسـكن هـل   بـ " يعـرى " هـل يأكـل حلـم أخيـه؟ مـن      لٍوال مِن أكـْ   " جيوع"تقواه أيضاً؟ من    
؟ من اشتعلت غريزتُه وال جيد زوجاً له هل يزنـي ببهيمـةٍ              أو يتيم  يغتصب أرض مسكني  

؟ هل يزني شاهراً ظاهراً أو بالعني وتوقِ النفس باطناً؟       أو مبا حرم عليه    أو بامرأة غريه  
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و أ(لــذلك تُوصــيهم اآليــة أن لبــاس التقــوى خــري، وهــذا اللبــاس ملْ يــتم إنزالــه  أم مــاذا؟ 
لبــاس  "الحــظ أن كلمــة  (اآلن ألنّــه معلــوم لــدى األبــوين مِــن التعليمــة األوىل      ) تعليمــه
جاءت مرفوعة، ألنّها غري معطوفة على اللباس الذي أُنزل، بل على كلّ إنسـان             " التقوى

ــمو مهتــه     علمــه وإميانــه وس انيــة مســتفيداً مــنــا جــاءه مــن التعــاليم الرب ينســجه مم أن
ــة فصــار مــذكوراً  وحمبتــه خلالقــ أ أبــداً )ه الــذي رفعــه مــن حضــيض البهيمييتــهي ولــن ،

 إالّ باحملافظة على مقدماته وأدنى      ، لباس العالَم اآلخر احلقيقي،    اسرتجاع لباس الروح  
ــه هــــــو   ــال تعــــــاىل   " لبــــــاس التقــــــوى "مراتبــــ ـــــك   (لــــــذلك قــــ بـر ـــــد والْــــــآخِرة عِنـْ

تَّقِني٣٥:الزخرف)(لِلْم(. 

ه ال شـعورياً            ف" ريشاً"أما   يقرأ اآلية جيد نفسه يتوجـ نأنّهـا  منسـاقاً بالتقليـد     كلّ م
 :تُحدد ثالثة أشياء

ــواري ســوءاتكم  "  -١ ٣ " ريشــاً "-٢" لباســاً ي-" ــاس ، ملْ يتوّقــف أحــد  " التقــوىلب
 هل هذا صحيح؟ أهي ثالثة أشياء حقّاً؟: ليسأل

ــو ســألنا هــل    ــام    " الــريش"ل ــواري الســوءات؟ اإلحك ــا ي ــي يقــول مم ال، وإالّ : القرآن
 ). يواريان سوءاتكم/أنزلنا عليكم لباساً وريشاً يواري: (جلاءت اآلية هكذا

ثاني األشياء املفصلة لبين آدم  اآليـة،  " الريش"إذا كان : نعود إىل السؤال السابق   
باس التقـوى  أنزلنا عليكم ريشاً، ولباساً يواري سوءاتكم، ول   : (فلماذا ملْ تأْتِ اآليةُ هكذا    

؟ فهذا التسلسلُ أسلم ليتم االستدراك بلباس التقوى علـى لبـاس املـواراة بـال            )ذلك خري 
لبـاس  " علـى  اًهو فعال تعقيب" لباس التقوى"فإذا كان كلّ ذهن يعلم أن      .  بالريش فاصل
الـيت  الوسـط،   " الـريش "، حتّـى أن أي قـارئ يلغـي تلقائيـاً مـن ذهنـه مشـاغبة         "املواراة

سـتدرك علـى لبـاس املـواراة، فهـذا دليـل أن اآليـة ال تـتكلّم إالّ            يدرك أن لباس التقوى ي    و
يواري السوءات ويسد   ) بأنواع كثرية (عن شيء واحد هو اللّباس فقط، مثّة لباس مادي          

ة أن         ) التقوى(احلاجات، ومثّة لباس آخر معنوي       األمـ يفعل الفعل نفسه، وكما أخرب نـيب
 وإالّ علـى قــوي ،ي أو املعنــويــا اللّبــاس املــاديســتعمل إم ج أو يصــوم، أييتــزو الشــهوة أن 
عد فإنّه إنمالتقوى قد ينساق للزنا بالعني أو بالفرج الزوج أو فقد . 

 :فاآلية برتكيبها تُشبه اآليات
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 : جعل لغايتين فالبيت)١٢٥:البقرة)(َإِذْ جعلْنا الْبيْت مثَابةً لِلنَّاسِ وأَمْناًو(

 . أمناً-٢ ، مثابةً-١

، )٦٤:النحـل )( أَنْزلْنا علَيْك الْكِتَاب إِلَّا لِتُبين لَهم الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وهدى   وما(
 :فالكتاب أُنزل بوظيفتني

 .  هدى-٢، للتبيني -١

)لَقَدو          ثَال مـاتٍ و نـيباتٍ م ا إِلَيْكُمْ آيـلْنوْعِظَـةً             أَنْزملَـوْا مِـنْ قَـبْلِكُمْ وخ ذِين مِـن الـَّ
تَّقِنيأُنزلت)٣٤:النور)(لِلْم آيات ،: 

   )اِألحكام ( مبينات-١

   من األولني تُحاكي وتُماثل واقعهماً قصص-٢

  . موعظة للمتّقني-٣
 :فعليه

وْآتِكُمْ ورِيشـاً            ( ارِي سـو اسـاً يـلَـيْكُمْ لِبا ع لْنـي   هنـاك نـوع     ) قَدْ أَنزاأللبسـة مـن   مـاد 
 :املنزلة، له وظيفتان

  .ريشاً -٢، موارياً السوءات -١

بـل صـفة     "لباسـاً "ليست معطوفـة علـى      " ريشاً"فـ  .  لباساً موارياً، ولباساً ريشاً    أي ،
 يـدفع  فهـو لبـاس   ".مواريـاً "ثانية عطفاً على الصفة األوىل للجملة الفعلية اليت معناهـا         

للخـري مـن جهـة أخـرى        ويسـدده    يقويـه ، و )يـواري سـوءات   ( جهـة    السوء عن صاحبه من   
 ).ريش(

، وصــفتُه "يــواري الســوءات"صــفته األوىل أنّــه " لبــاس"إذن، املُنــزل شــيء واحــد هــو 
يرتيش به، ومعنى الريش  العربية، هو ما يصلح بـه احلـال ويتقـوى               " ريش"الثانية أنّه   

 لينطلق إىل هدفـه فـال ينحـرف، فهـذا اللبـاس، أو              به، والسهم حني يكسى بالريش إنّما     
    صـلح حـالَهم        هذا النوع من اللباس املُنزي أبنـاء آدم ويقـوواري السوءات مـن جهـة، ويل ي

 ويعينهم  االنطالق ملهامهم وأهدافهم، فما هو؟
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 تعلـيمهم لـبس  : ، مثـل كلّ ما كان هذا شأنه فقد أُنزل إلـيهم إنـزاالً ماديـاً أو كتعلـيم     
املالئـم  ) السـلوكي واألخالقـي   (الثياب احملرتمة الواقية، وإنشاء املساكن، ووضع النظـام         

            الذي يستظلّ به الفرد اآلدمي ويأمن، وغري ذاك من لبـاس صـناعي   أو اجتمـاعي  .  لكـن
 ماذا عن اللباس املادي الذي أُنزل فما هو؟  

" لباسـاً "، ولفظـة    "ي سـوءاهتم   يـوار  لباسـا "ما دام ا يخربنا أنّه أنزل على بـين آدم           
كـثرية ال واحـدة، وإن أسـوأ حاجـة وأشـدها هـي حاجـة                " سـوءاتكم "نكرة تفيد اجلنس، و   

ة                   اء، والقصـله زوجاً هي حـو إبليس الذي اصطاد به أباهم آدم مع أن اجلنس، وهي فخ
ومهـا    -واحدة وأصداء املعصية األوىل ترتدد، أمعقولٌ أن ا سبحانه ميتحن األبناء            

 بأشــد مــن أبيهمــا صــفوته مــن البشــر، وضــع   -األرض  شــباك الشــيطان وبــال أزواج
، وحظــي بتحــذيرٍ  وأطهرهــااجلنــة، ونُفــخ فيــه الــروح  أمتّ وعيــه، وقُــرن مــع أكمــل زوجــة 

مــا فعــل فتنكشــف لــه  ففعــل  آدم غفــلم بالتعــاليم، ومــع ذلــك متواصــلٍ مــن املالئكــة، وأُكــرِ 
وتُغويه امرأة من البشر غري العاقل، ثم يأتي القُرآن ليخربنا أنّه           ) أي سوءاته (حاجاته املذلّة   

أنزل لباساً يواري سوءات األبناء، فماذا عـن سـوءة احلاجـة إىل زوج، أيعاشـرون إنـاث ذاك                   
   مـت عليهمـا؟ كيـف سـيتّقون الفاحشـة الـيت              ) الشجرة(البشر اهلمجيرهـا  انزلـق في  وقد ح

دارت قصة املعصية األوىل حوهلا؟ بل كيف       اليت  ؟ و "وجدنا عليها آباءنا  "تجوا  اآلباء لئال حي  
؟ وكيـف ميـنت     ، حسبما يلوح  سوى أبناء ذكور   أول دفعةٍ    ستأتي ذُرية آدم، وهو ليس لديه       

الرغبة حترقهم؟سبحانه بأنّه وارى سو ءات األبناء بأحد األلبسة اليت أنزهلا، مع أن 

 أن ا قد خلّق من بعض أولئـك البشـر، نسـاء كحـواء، مخلّقـاتٍ             البد من  :اجلواب
إنسياتٍ، لسن مِن بنات آدم، بل جرى عليهن ما جرى على آدم وحواء مـن تعـديل جـيين                   

 لباس أُنزل ليـواري سـوءات األبنـاء، كمـا أخـرب سـبحانه               -بل أهم -ونفخ روح، وهن أحد     
نَّ      ه، نِسائِكُمْ(..عن مثل هذا اللباس     لَهـ اس أَنْـتُمْ لِبـلَكُـمْ و اس ١٨٧:البقـرة )(نَّ لِبـ(  هـن 

ياً"حلاجة األبناء من جهة و    " موارياً" "لباساً: "كُنقومن ) "ريشًا"(لألبناء على الطاعة    " م
اآلن، ألن " ريشــاً"علــى " لبــاس التقــوى"لــذلك نــرى انســياب التعقيــب بـــ   . جهــة أُخــرى

بناء،  مواراة السوءات أمر، بينمـا وظيفتـهن  تقويـة    وظيفة هؤالء النساء كلباس لأل 
ــاء ومعونتــهم  االنــدفاع ملهــامهم و تســديدهم ومشــاركتهم  قضــايا املعرفــة      األبن

 . هو ما يستجلب نسج لباس التقوى الرباني فردياً وأسرياً والعمرانواإلميان
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   مصاديقه هو تلك النساء اإل      " لباساً"ونقول أن اتمن أهماملُخلّقـات خصيصـاً     نسي 
، ملا قدمنا من ترابط اآليـات، وبـدليل أن ا بعـد أن نـادى              لتكوين الذرية اإلنسانية   هلم

يا بنِـي آدم ال   (: بدون عطفاألبناء بأنّه قد أنزل عليهم هذا اللباس، أوصاهم مباشرة    
ويْكُمْ مِـنْ        أَبـ جا أَخْركَم نَّكُمْ الشَّيْطَانفْتِنا        يمه اسـا لِب مـنْهع نـزِعةِ ي ، فلقـد كـان     ) الْجنـَّ

أبواكما ميلك كلّ منهما اآلخر، حيظى بزوجه، ولكن مل يغن ذلك األب عن اخلـروج مـن                 
سه اآلخر األمسى انزع لبقد دام   ما الزوجي إىل غريه مما حرم عليه من أزواج       " لباسه"

، وبـدليل التعقيـب     )لـدى األبنـاء   " اس التقـوى  لبـ "الـذي يمثّلـه اآلن       ("الروحي"واألعصم  
ــا   : (ثانيــة بــالقول مباشــرة  ــا آباءنَ لَيْهــدْنَا ع جــالُوا و ــةً قَ ــوا فَاحِش ، فاملوضــوع )وإِذَا فَعلُ

مرتابط، فضال أنّه إذا ما جئنا ألول خملوق وقلنا لـه، سـيأتيك مـن ذريتـك رسـلٌ، فهـذا                     
 أم هــذه تكــونه يســتلزم أن نكــون أعطينــاه زوجــةً  حتمــاً، وبــدورإشــارة أنّــه ســينتج ذريــةً

يــا بنِــي آدم إِمَّــا : (الذريــة املوعــودة، هــذا بالضــبط مــا قالــه ا لــبين آدم  رابــع نــداء
 ).يأْتِينَّكُمْ رسلٌ مِنْكُمْ

ــرض علــى بــين آدم بداللــة     ــيْكُمْ لِباســاً (هــذا اللبــاس قــد فُ ــا علَ لْنــدْ أَنز ولــيس ) قَ
 خلِقـن هلـم     ألنّهـن  وليس هلم منـاص إذّاك مـن االقـرتان بتلـك النسـاء املُخلّقـات                 ،)إليكم(

خاصة، فانصرافهم عنهن إىل غريهن حرام وظلم مـن جهـتني، االنصـراف عنـهن حـرام              
 فر ألنّهنالبـاقي غريهـن                ض حـرام ألن إذّاك  نـازلٌ علـيهم، واالنصـراف إىل غريهـن    هـن 

  مة مِناتاهل (الشجرة احملرمن      )مجي الـذي وقـع فيـه    "بـاس نـزع اللّ  "، االنصراف هو نوع 
) لباسـهما الروحـي   نـزع   بعـد   (األبوان حني كان آدم لبـاس حـواء وحـواء لباسـه، ففسـخا               

ينــزع عنــهما لباســهما ليريهمــا (هــذا اللبــاس الزوجــي، واشــتهى كــلّ منــهما غــري زوجــه  
 )١(. منهما ظلَم نفسه وظلم نصفَه اآلخر فكلّ)ظَلَمْنا أَنْفُسنا(، لذلك قاال )سوءاهتما

                                                 
جرة فَتَكُونَـا        (وقوله تعاىل   ) ظلمنا أنفسنا ( ينبغي التمييز بني قول آدم وحواء        - )١( ذِهِ الشـ ا هـبال تَقْرو

 الظَّالِمِني كانـا كالمهـا ذاقـا     )مِن فليس إقرارمها بظلم أنفسهما إقراراً بأنّهما قد قربا الشـجرة، وإن ،
   ــها، ذلــك ألن ــا أ(وأكــال من ــاً مــن   ) نفســناظلمن ، فالــذي ذاق الشــجرة احملرمــة   )الظــاملني(أخــف جرم

كالمهـا سـيعودان علـى نفـس        ) فأخرجتـه حاجتـه عـن اتّزانـه       (والـذي أكـل     ) الشهوة إىل تلـك السـاللة     (
يقــرب (، أمــا الــذي )ظلمنــا أنفســنا(مرتكبــهما بالضــرر وإن زاد فعلــى الــزوج العشــري، فيناســبه تعــبري  
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عموماً، هبذا اللباس الزوجي بدأت الذرية اإلنسانية قويةً كما أرادهـا سـبحانه، لـذلك       
نـرى انتســاب هـذه الذريــة إىل بـين آدم باخلصــوص ال إىل آدم  قولـه  ســورة األعــراف     

،  كما بيناه سابقاً )١٧٢:ألعرافا)(رِهِمْ ذُريَّتَهمْ وإِذْ أَخذَ ربك مِنْ بنِي آدم مِنْ ظُهو       (أيضاً  
ه لـيس كافيـاً لعـدم          "سـوءات "الـذي يـواري     " لباسـاً "وهبذا اللبـاس تكتمـل دائـرة         األبنـاء، لكنـ 

،  املتـوافرات الوقوع  براثن الشيطان واإلغراء بفعل الفاحشة مع أولئك اإلناث البشـريات           
،  وكثريهـا لـن يتـوب     ، وكمـا سـتفعل األجيـالُ الالحقـة         أبـداً  بكما فعل األب مرة قـبال ثـم تـا         

) حسب املروي" قابيل"، الذي قتل أخاه للسبب ذاته ( غري املباشرينوكما فعل أحد أبناء آدم
أنّـه ملْ يكـن مـن املـتّقني         ) ٢٧ سـورة املائـدة      (الذي خلع لباس التقوى وأخرب عنه سبحانه        

ــل ا منــه  خبــالف أخيــه املتنــازع معــه الــذي ال   لتواجــد و. تــزم التقــوى والتــزم زوجــه فتقب
أبــرز مظاهرهــا هــذا  التقوى  عــرف تلــك احلقبــة  اجلــنس اهلمجــي وإناثــه العاريــات، فــ  

الســاللة البشــرية /هــو اتّقــاء غضــب ا  معاشــرة الشــجرة " لبــاس التقــوى"، واملفهــوم
 وأكثـر     فتياتُهنا  بلدٍ إباحي تعرى      ، مثلما أنّنا لو ك    )غري املؤنسنة /غري املُخلّقة (املتخلّفة  
فاملعنى األول إن مل يكـن املنطقـي والوحيـد، هـو            ) اتّقوا ا (، وخوطبنا    والطرقات الشوارع

  .معهن احلضيض االحرتاس من الرغبة إليهن أو االنفالت 

ــة   التوحيــد والوصــايا اإلهلي أخــرى أن ةن لنــا مــربــيواوهــذا ي ــة  وأخــالق الســمو لعفّ
كمـا  - ا دينـه ت اخرتعأن اإلنسانية قدال ت منذ آدم ال أنّها تطورت، و    ، قد بدأ  واالعتدال

ــرين واحمللّلــني التــارخييني  مــن ظــواهر الطبيعــة كشــعورٍ   - املعاصــرينيقــول بعــض املفكّ
فالــدين بــدأ مــع اإلنســان، وكــان رجــلُ الــدين هــو اإلنســان نفســه، حــني كــان    .)١(فطــري

                                                                                                                        
الذرية أيضاً وكـلّ الـذراري الـيت تـأتي مـن هـذه             ) أي جنى على  (ملعاشرة فقد ظلَم    اهلمجية با ) الشجرة

الذين تزاوجوا مـع اهلمـج، أو تنـاكحوا خـارج حـدود شـريعة               " الظاملني"الساللة، فسينضاف إىل قائمة     
  ،أنّهم سيكونون، بل علِم إبليس أيضاً أنّهم سـيكونون، فلـذلك ملْ         " الظاملني"الرب يقـل  الذين علِم الرب 

خاليـة إالّ ملـن تعـدى       ) الظاملني(، والقرآن ال يطلق وصف      "فتكونا مِن الظاملني  "بل قال   " فتكونا ظاملين "
 .  على الغري، ال على من ظلم نفسه فقط

، بــل علــى اجلــنس  )بــين آدم وحــواء(هــذا الــرأي لــه وجــه لكــن ال علــى اجلــنس اإلنســاني الصــرف      - )١(
د                     اإلنساني اهلمجي، وه   ر، واخـتلط اجلنسـان، ومل يعـة، ومـأل األرض وتطـو و الـذي تولّـد مـن آدم واهلمجيـ

 . من ا باالستقامة، الكلّ أناس مكلّفون وعقالء ومخاطبون)بنو آدم(األمر يفرق اآلن بينهما، فالكلّ 
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و            والتزاماً فطرياً  سانياً فرضاً إن  الدين ،ـ  لقـرب خـروج اإلنسـان مـن مصـنع الـربه متاس
ة  ، لذا جند هذه الرائحةريدبت وأرباب ال األطهاربعامل املالئكة  ة مع القوى العلويـالروحي 
 اخلانقـة الـيت تسـحق         أساطري األولني، أما اآلن فلـيس إالّ املاديـةُ           رائجةً وروح التدين 

 . من جهة أخرىدون الناس مجيعاًلرجالٍ  لقشور الدين ، واحتكارعظام الروح من جهة

اً ألبنـاء             ين بعـد أن جـاء نقيـه الدوإنّنا بقراءتنا الحتجاجه سبحانه عليهم على تشو
، فينقّيـه الـرب برسـولٍ آخـر، فيتشـوه           آدم، ويتشوه فينقّيه الرب برسولٍ جديد، فيتشـوه       

 فيحـتج علـيهم     )اللَّه أَمرنَا بِها  : (الظُلم، حتّى يقال  ويرتكب به الفواحش به وتضييقات      
ون          ()قُلْ إِنَّ اللَّه ال يأْمر بِالْفَحْشاءِ     ( ا ال تَعْلَمـ هِ مـ رَّم      ) (أَتَقُولُون علَـى اللـَّ نْ حـ قُـلْ مـ

 إن  ، وحقائق تـوراة موسـى؟      املعطاء  الذي حرف حقائق القرآن    نم: نتساءلل،  )زِينةَ اللَّهِ 
، فصــادروا حقائقــه  "أورثــوا الكتــاب "و" أوتــوا الكتــاب "أصــابع االتّهــام تُشــري إىل الــذين   

بأفهــامهم وهــو حتريــف الكــالم عــن مواضــعه الصــحيحة، ونصــبوا مــن أنفســهم آهلــةً        
               وكـالم ،س مـن دون كـالم اتُقد هم وآراؤهم وقواعدهم باتتسةً جديدة، وتفسريمقد

ــه احلق  ــا غــاب نص إم ــر    ا ــه ممنوعــاً مــن اللّمــس والتبص ــل نص يقــي كــالتوراة، أو تعطّ
والتدبر واالكتشاف كالقرآن الشريف، فما خير مِن الدين ليحيي اإلنسان ويطلق عقلـه             
 اســتقامة، ومــا شــر مــن الــدين ليقتــل اإلنســان وخينــق مواهبــه ويضــلّه عــن الســبيل،  

تقام وبالظلمة إن تشوه، يسـتعمله ا هلدايـة         الدين سالح ذو حدين، يأتي بالنور إن اس       
، )لكم دينكم، ويل دينِ   (اإلنسان، والشيطان كذلك إلغواء اإلنسان، وهلذا حكى القرآن         

فما توعد اُ أحداً توعده أصحاب الدين من حتريفه وطمس معامله، وأالّ يستأثروا به              
ــه    ــتأكلوا بـ ــه، يسـ ــتأكلوا بـ ــا، أو يسـ ــه، أو يطمروهـ ــوهلم،  وحبقائقـ ــاس، وعقـ ــاع النـ  أمسـ

ومــدائحهم، والوجاهــة والســمعة والزعامــة والطاعــة والتقــديس بالباطــل، ومــع األســف  
 !هذا حال كثريٍ من أدعياء الدين يومنا

أن أبــا اإلنســانية مجعــاء آدم، اإلنســان ومنــذ البدايــة، " التقــوى" ســبحانه ركّــزلقــد 
 تكــن يومــاً، ولــن ، والتقــوى مل الــرب مرشــح خليفــةكــانالعاقــل، املــرتدي بلبــاس التقــوى 

ــةً وحليــةً وانثنــاء صــدرٍ   اً متماوتــة، وشــفاه حركــاتٍتكــون، بذابلــة، وســبحةً وخامتــاً وج 
ــبٍ وغــرور وإحســاس بالتقــدس والعلــو علــى اآلخــرين،      جظــاهراً ينطــوي باطنــاً علــى ع

ــي واألعجمــي،      األفغــاني، لألمريكــي والتقــوى حتــدث لألبــيض واألســود، متاحــةٌ للعرب
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كما قـال   مشاع للعاملني،   هي لبين آدم مجيعاً،      عباد ا،    عامةللمتصدين باسم الدين ول   
 ).إن أكرمكم عند ا أتقاكم) (ص(نيب األمة 

ه سـبحانه منـذ البدايـة، أبـا اإلنسـانية مجعـاء آدم، فيمـا حكـاه نـيب الـدين                         فلقد نبـ
ــ): (ص(اخلــامت  ــ  تعــاىل آدمم اُعلَّ ــفــةٍ حرْفألْ ــ مِ ــ : رف وقــال لــهن احلِ  لولــدك لْ قُ

ــدنيا هبــذه احلــِ    ملْ إنْ : يتــكوذر ــد ر تصــربوا فــاطلبوا ال ــإنف وال تطلبوهــا بال  ين، ف
ين يل وحدي خالصا، ويـلٌ     الد    ملـن طلـب   ه مـن    )١()  لـه لٌ ويْـ ،ين الـدنيا بالـد مـا أفزعـ ،

   !هتديد لو درى حقيقته املنتحلون

  بيي يتـه، كمـا       هذا املرويل ألبنـاء آدم وذراألو أخرى حقيقة النـداء اإلهلـي ةن لنا مر
                ه مل يكن ميلك الوسائل، وإنجد عاملاً ومفكّراً وله لغة، لكنجد واإلنسان منذ و ن أنبيي

 تطور اإلنسان وبرهـاهنم أن الشـعب العربـي الـذي              زعم  ونبعض علماء الغرب يشكّك   
ة                 متف بنى األهرام كـان    قـاً علينـا إنسـانياً وحضـارياً وعلميـاً بـالنظر إىل وسـائله العمليـو

  .والتقنية املتاحة آنذاك
 

  املرويو أبناء آدم  الرتاث -ثالثاً
لقد كانت هذه إشكالية  الرتاث الـديين، وبـاحلق هـي إشـكالية ملـن ملْ يرجـع إىل                    

خ اإلنســاني وفــق املُخطّــط  نــص مســاوي، وعــول علــى اجتــهاده القاصــر  فهــم التــاري   
 .اإلهلي، فالبعض اقرتب من احلقيقة وآخرون شذّوا عنها، وآخرون شطحوا بعيداً

 يرجعـون  كـثريٍ مـن تعـاليمهم      وهم قـوم موحـدون     ني الصابئة املندائي  فيحكى عن 
ــا أســطورة زواج بنــات آدم   (:)ع(إىل صــحف آدم الرســول وشــيث وإدريــس   مــن ) ع(أم

لدين الصـابئ املنـدائي قـد خـالف األديـان األخـرى  هـذا التأويـل،                  إخواهنن، فإن ا  
بـأنّهن مل يتـزوجن إخـوهتن، حبسـب      : أكّـد .. ففي حماضرة للباحث غضـبان الرومـي        

) عـامل العهـد  (العقيدة املندائية، إمنا أمر ا بنقل بنـات آدم إىل عـامل آخـر يسـمى              
ــذكور      ــامل املـ ــن العـ ــات مـ ــيء بفتيـ ــاك، وجـ ــزوجن هنـ ــذا  فيتـ ــاء آدم، وهبـ ــزوجن أبنـ تـ

                                                 
 .٢٠٧٧، ص٣، جميزان احلكمة؛ حممدي الريشهري، ٢٠٦، ص١٠، جكنز العمال املتّقي اهلندي، - )١(
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ختلّــص الــدين الصــابئ مــن أســطورة الــزواج مــن األخــوات، ألن الــدين    ) االنتقــال(
  )١().الصابئ يعتربه حمرما

بدايـةً،    جنـد؟  مـاذا وقصصـهم   لـدى طوائـف املسـلمني       لو طالعنا كتب الروايات     أما  
مـن   صـحة كـثري     -وشـك كـثريٍ مـن علمـاء الروايـة والدرايـة مـن املسـلمني                - مع شـكّنا  

     كـثرياً منـها        ) ع(أو الصحابة أو أهل بيته      ) ص(الروايات املنسوبة إىل النيب ما وأنال سـي
ا لـو فتّشـنا  ثناياهـا           ش النقـل، لكنـات أو مشـوعليهم أو خمتلط باإلسرائيلي مدسوس

 هـذا   حبثاً عن السمني بني الغـث، السـتطعنا أن نسـتلّ منـها بعـض العبـارات الـيت تُؤكّـد                    
 : املعنى، فمثال جند  كتب قصص األنبياء، نقال عن تلك املرويات

- )على آدم حوراء يقال هلا ناعمة  صورة إنسي ةأهبط ا .( 

 ). ثم ولد آلدم هابيل فلما أدرك أهبط ا إىل آدم حوراء وامسها نزلة( -

ة مـن اجلنـ   إن ا عـز وجـل أنـزل حـوراء           ( )ع(  اإلمام جعفـر الصـادق     عنو -
  إىل آدم فزو   منج اآلخر   جها أحد ابنيه وتزو فمـا كـان مـن       ، فولدتا مجيعـا    اجلن 

حسن خلق فهو من احلوراء وما كان فـيهم مـن سـوء اخللـق               الناس من مجال و   
 هنــا ال ميكــن إالّ أن يكــون "نااجلــ"، طبعــاً، ال يشــك عاقــلٌ أن )٢()فمــن بنــت اجلــان

، ولــيس  املُختفــي  املغــارات والكهــوف العاقــلالنــوع البشــري اآلخــر الوحشــي غــري 
 . )٣(اجلن املخلوق من نار

 فأهبط ا إلـيهم  ، آدم ملا ولد له أربعة ذكورإن: ( قال)ع( وعن أبيه الباقر  -
، واحلـور العـني     )ج كـل واحـد منـهم واحـدة فتوالـدوا           فـزو  ،أربعة من احلـور العـني     

هــي املغــارة، " أور"أو " حــور" ألن وف،أصــلهن مــن فتيــات اهلمــج الالتــي يســكن الكهــ 

                                                 
 .   ١٦٥، ص املندائيون الصابئةحممد اجلزائري، :  نقال عن- )١(
 .١٠٣، ص١، جعلل الشرائع الصدوق، -)٢(
ات الـيت تُصـدر خشخشـة وهتتـز وختتفـي          - )٣( ن القرآن نوعاً من احليـبي ،وعن هذا املعنى من اجلان 

ات         ، فقال تعـاىل  عصـا موسـى الـيت حت           "جان" املغارات، لذلك تُسمى      لـت ملثـل هـذه احليـأَلْـقِ  (وو
 .)١٠:النمل)(عصاكَ فَلَما رآها تَهتَز كَأَنَّها جان ولَّى مدبِراً
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ة    أُخذن إىل    التعـديل اجلـيين ونفـخ الـروح       املالئكة الصافّات  اجلنـ وأُجـري علـيهن 
 .واألنسنة ثم أهبطن

هذا يعين أن الرواة قد علموا بالفكرة بأن مثّـة ختليقـاً آخـر غـري الـذي جـرى علـى                      
اهلن علــى أبنــاء آدم الــذكور، وال يهمنــا آدم وحــواء، علــى بشــريات، متّ تأنيســهن، ثــم إنــز 

" هابيــل" أن اســم حســب، وأكمــا فهــموصــاغ العبــارة العــدد فكــلّ راوي فهمهــا وســردها  
ظناً منـهم أن هـذا خيـدم الشـرح  الروايـة، فـتم               للتوضيح  كان يضيفه الرواة    " قابيل"و

نُسـجلها، أن الروايـات   لكـن فائـدة أخـرى نُضـيفها و     .اخللط  التاريخ، على ما سنبينه    
       أثبتت وجوداً للتزاوج مع اجلـنس اهلمجـي)  مـن ج اآلخـر    وتـزو  أل رجـلٌ  سـ وقـد    ). اجلـن 

 ا إن:  يقولـون أناسـا  عندنا    فإن )ع (ن ذرية آدم   كيف بدأ النسل مِ    ):ع(جعفر الصادق   
أصله مـن    هذه اخللق كلهم      يزوج بناته من بنيه، وأن      أن )ع(تبارك وتعاىل أوحى إىل آدم      

ســبحان ا وتعــاىل عــن ذلــك علــوا كــبريا،    (: )ع(الصــادق قــال واألخــوات، ف اإلخــوة
 جعـل أصـل صـفوة خلقـه وأحبائـه وأنبيائـه             وجـلّ   ا عـز   نأ :يقول من يقـول هـذا     

ورسله واملؤمنني واملسلمني واملسلمات من حرام، ومل يكن له من القدرة ما خيلقهم           
ثم سـئل   : قال زرارة   . )الطيب؟وى احلالل والطهر    من احلالل، وقد أخذ ميثاقهم عل     

 خلـق حـواء مـن       وجـلّ   ا عـز   إن:  عنـدنا يقولـون    أناسـا  إن:  عن خلق حواء وقيل له     )ع(
يقـول مـن    ! سبحان ا وتعاىل عن ذلك علوا كبريا      (: ، قال األقصى األيسرضلع آدم   
 مـن    آلدم زوجـةً    ا تبارك وتعـاىل مل يكـن لـه مـن القـدرة مـا خيلـق                 نأ: يقول هذا 

 آدم كــان إن:  إىل الكــالم يقــول مــن أهــل التشــنيع ســبيالمٍغــري ضــلعه، وجعــل ملــتكلِّ
 .)هلؤالء؟ حكم ا بيننا وبينهم ا إذا كانت من ضلعه، ماه بعضًينكح بعضُ

 ومــع هــذا، فــالرواة  روايــة صــرحية  نبــذ هــذه اخلرافــات واملدسوســات،تلــك إذاً
إىل اجلهـل   ) ع(وآل بيته، فهـو علـى حـد نسـبتهم           ) ص(لنيب  ينسبون املتناقض  كالم ا    

ا يؤسـف أن الـرواة أنفسـهم قـد                بكتاب ا وقد نزل فيهم وإلـيهم       ممـ نسـبوا   ومنـهم، إن
 أن آدم زوج أبنـاءه مـن   :)أيضـاً ) ع(الرضـا  علـي  وإىل ) (ع(علي بن احلسـني  السجاد  إىل  
  . بعد ذلكاألخواتم ا نكاح ثم حر: بناته
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فقــال لــه القرشــيمتســائال  :علــلــدامها؟ قــالفأو فقــال ،نعــم: )ع( بــن احلســني ي 
القرشي : لُفهذا فع    وس اليوم، فقال عليع( بن احلسني  ا( :ـوس إمنـا فعلـوا    إنا 

ذلك بعد التحريم من ا! 

قد خلق زوجةَ   ،ال تنكر هذا  : )ع( قال علي بن احلسني      ثم آدم منه ثم  أليس ا 
 !!هم، ثم أنزل ا التحريم بعد ذلكعها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائحلّأ

لإلزراء هبـم أو لتسـويغ تلـك    ) ص(على أهل بيت النيب ومكذوبة فهذه رواية مدسوسة  
أعـاله؟  ) ع(، وإالّ فمـا الـذي استبشـعه الصـادق           الدخائل التوراتية علـى لسـان هـذه السـادة         

 .كانا قائليه) ع(أو حفيده الرضا ) ع(ن جده السجاد يعلم أويشنع على قولٍ أيستبشع 

أنــزل بعــد العصــر  يــوم اخلمــيس حــوراء مــن اجلنــة  (: أيضــاً)ع( الصــادق وقــال
 فأمر ا عز وجل آدم أنْ يزوجها من شـيث فزوجهـا منـه، ثـم نـزل بعـد       "ركةب"امسها  

وجـلّ آدم أنْ يزوجهـا       فـأمر ا عـز       "منزلـة "العصر من الغد حوراء من اجلنة امسهـا         
منْ يافـث فزوجهـا منـه فولـد لشـيث غـالم وولـد ليافـث جاريـة، فـأمر ا عزوجـل آدم                         
حني أدركا أنْ يزوج بنت يافـث مـن ابـن شـيث، ففعـل ذلـك فولـد الصـفوة مـن النبـيني                     

  .)١()واملرسلني من نسلهما، ومعاذ ا أن ذلك على ما قالوا مِنْ اإلخوة واألخوات

 آخـرين   بنـاء أنّه ال شـأن لقابيـل وهابيـل بالنسـل اإلنسـاني بـل أل              هذه الرواية    بينتْ
ق بكيفيتـها              ر، وأم يدعون شيث ويافث    إنزال حـوراء مـن اجلنـة، وهـي الطريقـة الـيت خلـِّ

ــلة  حبــث  آدم وحــواء، جلــي  الروايــة بــني "، وإن كنــا ســنعرض فرضــية أخــرى مفص
 ."آدمني

 

  املُخلَّقاملُخلّق وغري -رابعاً
اكُمْ مِـنْ تُـرابٍ ثُـمَّ مِـنْ                ( لَقْنـا خ ثِ فَإِنـَّ بٍ مِـن الْبعـْ يا أَيها النَّاس إِنْ كُنْتُمْ فِـي ريـْ

ــر فِــي     ــمْ ونُقِ ــين لَكُ بــةٍ لِن ــرِ مخَلَّقَ ــةٍ وغَيْ ــغَةٍ مخَلَّقَ ــنْ مضْ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ علَقَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ نُطْفَ

                                                 
، حبـار األنـوار   أعـاله الصـحيحة واملكذوبـة نقلناهـا مـن السـي،             ) ع( الروايات عـن أهـل البيـت         - )١(

 .٢٢٦-٢٢١، ص ١١جزء 
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  ا نَشامِ ممِـنْكُمْ                    الْأَرْحدَّكُمْ و ثُـمَّ لِتَبْلُغُـوا أَشـ كُمْ طِفْـالثُـمَّ نُخْـرِج ىم سـلٍ م إِلَى أَجـ اء
يْئاً وتَـرى                        دِ عِلْـمٍ شـ نْ بعـْ مـ عْلَـمرِ لِكَـيْال ي مـإِلَـى أَرْذَلِ الْع در نْ يـ مِنْكُمْ مـفَّى وتَونْ يم

   ــا ع لْنـفَـــإِذَا أَنْز ةامِـــده تَـــتْ مِـــنْ كُـــلِّ زَوْجٍ       الْـــأَرْضأَنْبـــتْ وبراهْتَـــزَّتْ و ـــاءــا الْم لَيْهـ
 .)٥:احلج)(بهِيجٍ

وصـفت مبخلقـة وغـري      قـد   يبدو حسب اللغة والضبط القرآني أن املضـغة         إن الذي   
قــة،  ال أن مثــة مضــغة خملّ وذلــك حســب املعنــى الســياقي للعبــارة،خملّقــة  آن واحــد،

ق، ألن                ، وال أن  )١( غري خملَّقة   أخرى ومضغة قط هـو غـري املخلـَّ ق، والسـ  اجلـنني هـو املخلـَّ
ن       اآلية هو  كالم اً خملوقـ  كـان  مـع مـ           ت،       خطـابٍ  مـن هـذه املبـادئ، وال مِـن مـع سـقطٍ ميـ 

  ؟  آنكيف تكون املضغة حتوي صفيت التخليق وغري التخليق: السؤالف

طــو أن ،ــز املعــالِمنني  تلــك املرر كتلــة اجلــيقــول علمــاء الطــبحلــة يبــدو متمي  
 غري مصنفة بعد، فهـي  بـرزخ         ةً، أي أن الكتلة كامل     أخرى أجزاء وغري متميٍّز  أجزاء    

، خملّــق وغــري هــو مصـنف وغــري مصــنف، مســتو وغـري مســتو   .بـني التخليــق والالختليــق 
ــق، متشــابه وغــري متشــابه   ــزةحلظــةإنّهــا إذاً  .خملّ رؤيــة ل للنظــر و مــن اللّحظــات،  متمي

 مـا يمكـن أن   ، حتـولِ )In Action( ومشـاهدة آثـار القـدرة اخلالقـة وهـي تعمـل       التحول
، ال عضْو   ال شيء إىل شيء، أو ال صورة إىل صورة          عبور وانتقال  تا إىل حي، أو    مي بقىي

 يـدك طـني، تريـد أن تعمـل منـه إنسـاناً فابتـدأت             " خزاف"وكأنّك كـ  .اخل ...إىل عضو 
يل، وصــنعت الصــدر والــذراعني والــرأس، أمــا اجلــزء الســفلي فلــم تُشــكّل عمليــة التشــك

مشـكّل وغـري   : معامله بعد بل بقي عجني طني،  تلك اللحظة، هذا الطور، نُطلـق عليـه            
 )١٣: انظر الصورة( ".خملَّق وغري مخلّق"مشكّل، 

                                                 
ــه تعــاىل  - )١( ــنوانٍ   ( فــإن أشــكل الــبعض بقول ــر صِ غَيو انوــن ــلٌ صِ ــه نوعــان  ) ٤:الرعــد)(ونَخِي علــى أنّ

منفصالن من النخيل ال نوع واحد، وافقناهم، ألن الوصف فيما إذا كـان يـدور علـى موصـوف مفـرد،                     
أن النخيـل صـنوان وغـري صـنوان، أي خنـالت مـن أصـل واحـد                 : هنـا مجـع، واحملصـلة     " النخيـل "وكلمة  

= " غري صـنوان  " خنالت+ "صنوان  " خنالت: "، وجمموع )غري صنوان (ست كذلك   وخنالت لي ) صنوان(
فهنــا ) خنلــةٌ صــنو وغــري صــنو(، فنتيجــة العبــارة صــحيحة، أمــا لــو قُلنــا "خنيــل صــنوان وغــري صــنوان

 !املشكلة
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مل يتخلّق بعد، طور املضغة، يتخلّق من ناحية الرأس، وجزؤه السفلي ) embryo(جنني 
 )١٣: الصورة( وتتشابه  هذا الطور أجنة الكائنات

  

ــمْ  ( ــين لَكُ بــةٍ لِن ــرِ مخَلَّقَ ــةٍ وغَيْ " لنبــين لكــم "وقــع العبــارة اللُّغــز  معجيــب، )مخَلَّقَ
لماذا جاءت ف، باعتجالا هنفسروقاموا يمباشرة واليت جتاوزها املُفسرون أو   املُعقَّب هبا   

، ) كـذا وكـذا   لنبـين لكـم   (؟ إن افرتاض وجودِ حمذوف      ذّات  هذا املوقع العجيب    نا بال ه
 خــارج اآليــة ينــا هندســة القــرآن املســتغين بنفســه أو مفعــول نبحــث عــن حتديــده مــن

 هو لنفي الريب املـذكور  بدايـة اآليـة كمنطلـق هلـا وكمحـور                 فالتبني. والبليغةِ عباراتُه 
 ".تبينانظر لتفهاك من كذا إن كُنت  ريب : "لمرء، فيقال ل ملوضوعهاارتكاز

فهــذه املرحلــة التحوليــة مــن الالمخلَّــق إىل املُخلّــق، هــي مرحلــة إخــراج املوجــودات  
املتميزة عن طورها السابق، هذا ما ينطبـق متامـاً علـى البشـر اهلمـج حلظـة االشـتغال                    

ة            هو غري خملّـق إنسـاناً، اآلن  عمليـ ة    - ختليقـه    عليه، قبال هـو خملّـق     - طـني اجلنـ 
هـذا املشـهد هـو      ". أنشـأناه خلقـاً آخـر     "وغري خملّق، بعد االنتهاء منه هو خملّق مسـتوٍ،          
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حلظة التبيني املعنية، هي اللحظة اليت رآها ذاك النيب الذي سأل إحيـاء املـوتى، فـأري                 
 :املخلّق، لـذلك تبـدأ اآليـة      محاره الرميم يتخلّق أمام ناظره، انطالقاً مِن غري املخلّق إىل           

ثِ      ( اكُمْ مِـنْ تُـرابٍ        (: سـبحانه  ، ثـم قـال    )إِنْ كُنْتُمْ فِي ريْبٍ مِن الْبعـْ لَقْنـا خ فهنـاك   )فَإِنـَّ
مـا  (حقبة حتويل الرتاب إىل بشر قبل هـذه املراحـل كلّهـا، لكـنهم ملْْ يشـهدوها ليتبينـوا          

إىل الطـور الرمحـي باملقـدار الـذي     فـزة   ، وهناك مرحلة الق   )خلْق أنفسهم .  . .أشهدهتم  
 ٤حيـث حجـم اجلـنني       ( مشهد املضغة القابل للرؤيـة لنتبـين         يمكن رؤيته وهو يعمل،     

ة حـني يـرى                  )سم تقريباً  ن هـذه اإلمكانيـيتبـي املعـاد أن فبصورة مصغّرة يستطيع منكِر ،
ق ليلتحـق بـاملخلَّق ويصـري كائنـاً حيـ                 اً خملّقـاً مصـنفاً، كأنّـه       كيف يتخلّـق اجلـزء الالمخلـَّ

  . عظيممن طني، يعالَج على يد خزاف ماهر) تصويره(يرى خلْق اإلنسان 

  : هنا ألمرينفالتبيني

 ، مـن اجلـزء غـري املخلـوق         وأعضاء جديدة   خلْق جديد  نشوءتبيني إمكانية    -١
 منـه،   اًقـ خلّتمأمام الناظر، هو كاخللْق من الرتاب الذي ال حيملُ مالمح ما سيأتي             

ــأْ يــذْهِبْكُمْ (لــذلك قــال ســبحانه بعــد أربــع آيــات  ســياق اخلطــاب نفســه   شإِنْ ي
، فهي العملية نفسـها، إذْهـاب طـور وإتيـان بطـور جديـد علـى                 )ويأْتِ بِخَلْقٍ جدِيدٍ  

 .أنقاضهركامه و

 تبني أن القدرة الربانية سبق وخلقتهم من تراب، من مادة مغايرة، فلذلك             -٢
لْينظروا هذه اللحظة، كيف تتحول مضغة املادة الّلحمية غري املخلّقة إىل أعضـاء              ف

 ا عــن التخليــق فتعــود املــادة ه أيــدي القــدرةرفــعتخملّقــة، فتكــون جــنني إنســان، أو  
ألصــلها وتُلفــظ مــن اجلســم دمــاً، لــذلك قــال ســبحانه بعــدها علــى لســان مالئكــة  

فما كلّ مضـغة تتحـول بكاملـها        ،  ) فِي الَْأرْحامِ ما نَشاء    لِنبين لَكُمْ ونُقِر  (التخليق  
          ـاني إىل خملّقــة وتعــرب ذلــك الــربزخ مــن ال خملّقــة إىل خملّقــة إالّ تبعــاً لقــانون ربـ

هـذه املرحلـة احلرجـة الـيت يكـون فيهـا       ) ص(، وقد بين نيب الدين والعلم  )املشيئة(
ذا وقعتْ النطفةُ  الرحم بعـث ا        إ(اجلنني البشري بني العدم والوجود بقوله       

غــري خملَّقــة جمتــها  : يــا رب خملَّقــة أو غــري خملَّقــة؟ فــإنْ قــال  : ملَكــاً، فقــال
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ر     .)١()الـرَّحْم دمـاً   مـن فسـ هـذه   بالسـقْط هـو باعتبـار    "غـري خملّقـة  " ولـذلك فـإن
 . ال أكثر، واملآل االستثنائيالنتيجة

  :لتايلا" اخللق األول :حبث"لقد قدمنا  

 :  أن خلق البشر اهلمج، قد مر  طورين-١

  .  بداية اخللق البشري)اإلنشاء من األرض( خلْقه من تراب - أ

 ). األرحاماإلنشاء  ( التزاوج اجلنسي بعد دهر خلقه من نطفة-ب

 :  أن خلق آدم وحواء، قد مر  طورين-٢

 . السابقنيلّ البشر كك)اإلنشاء من األرحام( تولّدا من نطفة - أ

 . أُعيد تعديلهما  طني اجلنة-ب

 )حسـب العـادة  لـآلن و (، وهـم النـاس، يـتم    )البشر اإلنسان(أن خلق بين آدم      -٣
، ولـيس مـن تـراب، إالّ باعتبـار أصـولنا تارخييـاً أو مكوناتنـا               نطفـة  األرحـام    المن  

 بـاألداة  هنّهـا تُعـدد مراحلـ   عن األصل التارخيي، ألأساساً طبيعياً، لكن اآلية تتحدث     
"ثُم". 

ثـم  " الرتابي"وهذه اآلية جاءت تُعلن عن النشأة البشرية اليت زامنت مرحلة التخلّق        
غـري  " أو تُومئ له، بأنّه كان يوماً ما ليس إالّ خملوقاً بشرياً،             لإلنسان" لتبين"،  "الرمحي"

لتُخلّقـه إنسـاناً   تـدبري، بـأمر ا،      كإنسان، ثم تدخلت مالئكة التخليق، وأربـاب ال       " خملّق
 إنسـاني، وثانيهمـا غـري       أحـدمها خملـوقٌ   :  بشـريان  جنسـان )  آدم زمـن (فلدينا   . اجلنة 

، "إنســاني وغــري إنســاني"إنســاني، فــأي تــزاوج بينــهما ســينتج خملوقــاً ثالثــاً هــو خملــوق 
 .وفّر  العالَم اليوم املت-حسب املرجح-لنوعوهذا هو اإنسانياً، " خملّق وغري خملَّق"

قائمــة " املخلّــق وغــري املخلّــق" بتزاوجــه بــاهلمج أبقــى حالــة )وآدم أولُّهــم (اإلنســانف
 أن يعــربوا مــن الالخملّــق إىل )اإلنســان غــري اإلنســان (وأدامهــا، فكــان لزامــاً علــى البشــر

                                                 
 .١٣٣، ص١، جفتح الباري ابن حجر، - )١(
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ر بشـريته إىل إنسـانيته، وأكثـرهم ارتـدوا علـى أعقـ                   م، فعـادوا   اهباملخلّق، والقليل قـد عبـ
رِ  ( تعاىلأملحهذا  مثل  كاألنعام أو أضلّ، و      شـنَذِيراً لِلْب*     تَقَـدَّممِـنْكُمْ أَنْ ي اء نْ شـ لِمـ 

 تَأَخَّرم   )٣٧،  ٣٦:املدثر)(أَوْ يفالتقد ،  ر هـو            يتمة لإلنسـانية، والتـأخبـالعبور مـن البشـري
نــزع لبــاس الــروح  هلمجيــة واإلخالد إىل األرض والبقــاء  طــور البشــرية احملضــة وا بــ
ت         (يومئذٍ أن   إنكار اإلله وترك القيم، األمر الذي سيفضي        و ا لَيْتَنِـي كُنـْ يـ قُولُ الْكَـافِري

مـن اهلمجيـة إىل اإلنسـانية هـو فلسـفة           لكـلّ نفـسٍ       التـام  ، هـذا العبـور    )٤٠: النبأ)(تُراباً
ــى حــني، هــو ظــرف النقاهــة و      ــأخري  األرض حتّ ــرزخ الت ــرالتطب ــار   ه ــلء خي ، وهــو م

  .ادر عليه وله األجر والرفعة  إجنازهاإلنسان وق
 

 :عوج بن عناق

 أيضاً شخصية ترتنّح بني احلقيقة واخليـال تُـدعى          رافاتوجند  الرتاث و اخل    
ى             "أوج بن عناق  /عوج" ونُسجت حوهلا اخليـاالت واخلرافـات، واحتملتـها التـوراة، ومسـ ،

ة البـدن، وزاد                )١("بين عناق "قوماً منها    شـة قويـة باغيـة باطشـة متوحجعلوهـا شخصـي ،
مبحاولـة  ) ع(اخليال فيها كثرياً مـن البـهارات، متتـد مـن عصـر آدم لتُـزامن عصـر نـوح                     

حيـث جـاء تعـبري      ) ع(تلك الشخصية التعلّق بالسفينة إلغراقها، ثم حتّى عصـر موسـى            
 األقــوام اجلســيمة القويــة الشــكيمة  كتعــبري عــن التــوراة  مواضــع عــدة" بنــو عنــاق"
 ، يا تُرى؟"األسطورة"حلّ لغز هذه افرتاض ، فما هو )١١: ٣راجع التثنية (

                                                 
أهـل املـدن واحلصـون، الـذين ذكـرهتم      أو العمـاليق، وهـم أقـوام العـرب     " اجلبـابرة " وهذا خبالف - )١(

 :التوراة كما  النص التايل
رون وكل مجاعة بـين  اوه  موسىإىلتوا أفساروا حتى   يوماأربعني بعد األرضثم رجعوا من جتسس (
خـربوه  أو .رضألاجلماعة وأروهـم مثـر ا   ىل كلإليهما خربا وإ قادش وردوا إىل برية فاران إىلسرائيل إ

 أنغـري   . تفـيض لبنـا وعسـال وهـذا مثرهـا     إهنـا  وحقـا  إليهـا  أرسـلتنا  اليت األرض إىلوقالوا قد ذهبنا 
 .هنـاك  عنـاق   قـد رأينـا بـين    وأيضـا .معتـز واملـدن حصـينة عظيمـة جـدا      األرضالشـعب السـاكن    

والكنعـانيون   موريـون سـاكنون  اجلبـل   ألرض اجلنوب واحلّثيون واليبوسيون واأالعمالقة ساكنون  
 ).٢٩-٢٥: ١٣ سفر العدد ()األَردن البحر وعلى جانب ساكنون عند
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املتابع اللبيب، الذي أدرك من القرآن قصة آدم ومعصيته األوىل ومقاربته الشجرة            
تلـك  ساللة اهلمج، ميكنه أن يتصور أن مثّـة نسـال آلدم مـن              ) الساللة البشرية األخرى  (

األنثى، وباعتبار أن تلك األنثى بال هوية كالبهائم، فال اسم هلا، لكن ابنها هـو ابـن آدم،                  
  نطفـة خملّقـة وأخـرى غـري      البشر اإلنسان والبشـر اهلمـج،  "عناق"فهو إنسان هجني من 

، فاجلنس السائد جينياً هو اإلنسان      ")بين آدم "أي  (خملّقة، لكنه يعد  ديوان اإلنسان       
ونظـراً إىل أن املعاشـرة احملرمـة الـيت اجرتحهـا            . يفما كان التزاوج بني هذين اجلنسني     ك

   طاغيـا بلـغ        " مـيال متعايـا   "أو  " مـيال مطغايـا    "املخالفة" أوج"آدم بلغت بالسـريانية، مـيال
اني، فـالثمرة هـي          " عِوج"أنّه  ، و "األوج" والعنـاق   "عنـاق "بـن   " عـوج /أوج"عن السـبيل الربـ ،

مثـرة  " "تفّاحة آدم " "مثرة املعصية "اشرة ليس إالّ، وهو تعبري آخر لتعابري حماكية         هو املع 
املخالفــة، " أوج" " عنــاق" الــذي متخّــض مــن هــذا الـــ فهــذا الوليــد". الشــجرة احملرمــة
 "اجلــني"نتشــر ارتبــى مــع ســاللته املتوحشــة وبيئتــه، وبتزاوجــه  ، ف"عــوج"حيمــل بــذرة الـــ

 هم، متّ طـرد ةقويـ ال ذوي األبـدان  نيتوحشـ امل جنسـه السـابق   ، لكـن  فيهم دااإلنساني وس 
مــن جــوار اجلنــة بعــد املعصــية، ثــم بالطوفــان أُبيــد معظمــه  املنطقــة، لــذا نســمع    

ــوح وحماولتــهم إغــراق     عــن  دونات الرتاثيــة واخلرافــات املــ ــق هــذا اجلــنس بقــارب ن تعلّ
  .السفينة

سائداً لـدى العصـاة علـى طـول اخلـطّ        ظلّ  لكن تزاوج اإلنسان بنساء ذاك الصنف       
ليولّد جنساً إنسانياً عاقال فيه من التوحش والبطش، التزاوج الذي تُطلق عليه التـوراة              

بـين  "، فنتاجه يستحق أن تسميه أسـطورة التـوراة          "بنات الناس "و" أبناء ا "أنّه يتم بني    
رمز ملن  " عوج بن عناق  "، إذن   ، ألنّهم هكذا تولّدوا، من شهوة فقط ال قانون أسرة         "عناق

       املُخلّق(يتولّد من سفاح بني املُخلوق اإلنساني (         شوبـني إنـاث اآلخـر املتـوح) البشـري(، 
 لـذلك وصـفت   ،بل هو كلّ نتاج يأتي من نكاح جيري وفق الطريقـة اهلمجيـة ال الربانيـة          

راضـي،  بعض القصص أنّه طويلٌ جدا وحني يستلقي ميتد إىل مسـافة شاسـعة علـى األ               
، واليوم عاملُنـا يغـص بأبنـاء الــ           ال فرد واحد كما يتخيل      املفسد ذلك ألنّه أمةٌ من البشر    

  ."عوج بن عناق"
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حتّى اجلهات األربع اليت تشعبتْ أسهمها منطلقـةً        
خواهتا، فإن سحبها إىل الـوراء   رحلةٍ ال تدري أي بأ  

القهقــرى، يفــرض عليهــا أنْ تتقــاطع  نقطــة، هــي      
املركـــز األم، هكـــذا هـــي الشـــعوب، اللغـــات، واألســـاطري 

 )يْن ما تَكُونُوا يأْتِ بِكُم اللَّه جمِيعاًأَ(

 )١٤٨:البقرة(
 

 ، وإخالصــاً للقــارئ، أن هــذا الفصــل بقــدر مــا هــو ممتــع      القــوْلمــن املناســب 
ــز و، هــو وغريــب ــه  ملغِ ــى مســتوى جــذر   يحــاوِل أنْ صــعب، ألنّ ــة عل هايســرب القص 

ــارخيي ــة   التـ ــات املخزونـ ــطورة واحملكيـ ــث األسـ ــات و ، حيـ ــات اخلرافـ ــراف  ومطبـ احنـ
ها لـ ، وتفكيـك مدالي  وإنْ حترفـت أصـواتُها  غـة  يعتمـد علـى اللّ    ، وألنّه فصـلٌ   اخلياالت

ــة بــالرجوع إىل أصــوهلا القدميــة كلــهج   ــةاللفظي قابلــة للفهــمات عربي  علــى ، بنــاء
ة أصالة ال اعتقادنا ب  يـة ال عربيـلٌ   كـلّ اللـهجات القدميـة، وألنّـه         ل عام يبـتين علـى    فصـْ

، ذلـك أن أكثـر      هبـا ) علـى األغلـب   (مفاهيم ومسميات غريبة ال عهْد للقـارئ املسـلم          
التــاريخ املســلمني قــد انــبرتوا بثقافــة املــذاهب عــن ثقافــة القــرآن األوىل، وانــبرتوا ب 

"ــل القــدم    " اإلســالمي ــد موغِ ــة اي ــاريخ األم ــا ســ ، وعــن ت يتم تناوهلــا بشــكلٍ  ألنّه
 ومبعاجلة ختتلف جـذرياً عـن حتّـى الـذين كتبـوا  األسـاطري أو       سريع،ضي أو   ومْ

ــا خطــأً،   ــذّين حلّلوه ــق (لقــارئ فمــن حــق ا  ال هم غــري املتعمــن ــا أنْ )  أو غــري ال علين
ه الرفعـةَ   لنتوخى  إنّما   رفقاً به، مع أنّا      إىل الذي يليه   تجاوز هذا الفصل  ب ننصحه
والوعيفقأساساً ال الر .  
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تُرى هل حكت أساطري األولني شـيئاً عـن معصـية أب اإلنسـانية؟ هـل كـانوا                  واآلن،  
 !يتّصلون جبذورهم وبداياهتم، أم أن هذا الفضل خنتص وحدنا به؟

، وقــد )١( ملمحـاً عامــا عـن األسـاطري   )ألولاخللـق ا  (لقـد قـدمنا  حبـث خلــق آدم   
، "زبــر األولّــني "و " الصــحف األوىل"نوهنــا إىل إشــارة القــرآن إليهــا كاشــتقاقات مــن      

ــاً، وقضــايا األخــالق   واتّفــاق مضــامينها  قضــايا التوحيــد والبعــث واحلســاب اعتقادي
هم حـــني والقـــيم والعـــدل اجتماعيـــاً، مـــع رســـاالت الرســـل، بـــاعرتاف املشـــركني أنفســـ  

 ".أساطري األولني"يطابقون ما جييء به رسلُ ا من مقوالت مع 

أولئك اآلباء األولون الذين انتشروا كذراري ألبناء آدم، مـن شـبه اجلزيـرة العربيـة،              
ــة مــن        ــة املبارك ــودة، حيــث األرض املقدســة، والبقع ــة املفق ــامخني ألرض اجلن ــوا مت وبق

عـات والقـرى حـول املركـز األول الـذي ظلّـوا يتيمنـون        ، وراحـوا ينشـئون التجم   )٢(الشجرة
بأمســاء أهنــاره وجبالــه ووديانــه وينشــروهنا مشــاالً  الشــام أو جنوبــاً حيــث الــيمن أو    

                                                 
 واملعلِّمـني    القدمية، وصـدق مضـامينها، وارتباطهـا بالسـماء         مة للتوسع  دراسة أثر أساطري األ      - )١(

 مجعيـة  ، توثيـق حضـاري    األسـطورة  :، كمعلمٍ تراثي ينبغي احرتامه وفهم مفاتيحه، يراجع حبث        األوائل
 . تماعيةالتجديد الثقافية االج

ي أَنَـا          (- )٢( ى إِنـِّ وسـا م يـ ةِ أَنرجالش كَةِ مِناربةِ الْمقْعنِ فِي الْبمادِ الْأَياطِئِ الْوش مِن ا نُودِيا أَتَاهفَلَم
ــالَمِني الْع بر ــه ، وهــو  اجلغرافيــا )الطــور(، هــذا نــداء ملوســى علــى جبــل الــرب   )٣٠:القصــص)(اللَّ

ــارة    نفســها،  ــرة، ومقصــدنا هــو عب ــجرةِ  ( شــبه اجلزي الش ــن ــةِ مِ ــةِ الْمباركَ قْعفمعنــى الشــجرة  )الْب ،
احلقيقي وإن كان جمهوالً وحيتمل أنّها شجرة النار كوهنا معرفةً وإلشـارة موسـى  اآليـة الـيت قبلـها          

فَلَما جاءها نُودِي أَن بورِكَ من فِـي    ( ولسماعه النداء    )أَو جذْوةٍ مِن النارِ لَعلَّكُم تَصطَلُون     (بقوله ألهله   
اني               )٨:النمل)(النارِ ومن حولَها   الربـ فالبقعة املباركة من الشجرة، هي البقعة اليت يصدر منـها النـداء 

 تُــوميء إىل ومــع هــذا إالّ أن اآليــة قــد). بيانيــة" مِــن"هبــذا االحتمــال تكــون . (مــن شــجرة ناريــة تلتــهب
، "طُهــر"و" قُــدس"تضــمن معنــى " بــورك"القضــية التارخييــة الــيت موضــوعنا بصــددها، وهــي أن فعــل  

 وادي طوى، قد طُهرت مـن شـجرة الظـاملني واملفسـدين             ) ع(فتكون تلك البقعة اليت حلّ هبا موسى        
وىل الـيت نُفـي إبلـيس واهلمـج والعصـاة      ابتداء من الشياطني مروراً باهلمج، فهي من البقاع املقدسة األ      

 ..).، أي املُقدسة واملطهرة مِن"املباركة"متعلّقة بالفعل املتضمن  " مِن"وهبذا االحتمال تكون . (عنها
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 العــراقغربــاً حيــث وادي النيــل وســواحل أفريقيــا الشــمالية والشــرقية، أو شــرقاً حيــث 
 اآلن(وساحل اخلليج العربي.( 

 اكتشفوا كنوزاً علميةً ال تُقدر بثمن من آثار تلـك األقـوام             لقد تفاجأ اآلثاريون حني   
مدفونة  نينوى ونِپور وأوگاريت وماري وبالد النيل، ولو وضـعها القـارئ أمامـه، مـع               
ــم      ــة وحِكَ جيــد ثقافتــه فيهــا مســكوبةً؛ مــن روحاني جتــاوزه ســالمة ترمجاهتــا، هلالــه أن

درك ارتبــاط األمــة الواحــدة الوثيــق وأخــالق وتعــاليم وقصــص وشــرائع واعتقــادات، وأل
جبذورها، وارتباطها بالسماء من جهةٍ أخرى، كما أكّدت السماء ذلك ألبينا آدم ولبنيـه              

لٌ مِـنْكُمْ      (منذ البداية أنّها لن تنقطع عن تعليمنا وهتذيبنا         سـنَُّكمْ رأْتِي ا يـ يا بنِـي آدم إِمـَّ
علَّــم الْأِنْســان مــا لَــمْ (، بضــمانة الــرمحن الــذي )٣٥:ألعــرافا)(يقُصــون علَــيْكُمْ آيــاتِي

 .)٥:العلق)(يعْلَمْ

ة أبـيهم آدم واحتفظـت مبعاملهـا وتعاليمهـا؟              لِّم األوائل قصـقطعـاً نعـم، وقـد       فهل ع
يا بنِـي آدم ال  (تكفّل القرآن باإلجابة حني نقل لنا أنّه قد وجه يوماً ما خطاباً لبين آدم     

ــنَّكُ فْتِنــا     ي مهرِيا لِيمــه اســا لِب منْهع ــزِع ــةِ ينْ ــن الْجنَّ ــويْكُمْ مِ أَب جــر ــا َأخْ كَم ــيْطَان م الشَّ
    ــاء أَوْلِي اطِنيــي ــا الشَّ لْنعــا ج ــروْنَهمْ إِنَّ ــث ال تَ ــنْ حيْ ــه مِ ــو وقَبِيلُ اكُمْ هــر ي ــه ــوْآتِهِما إِنَّ س

 ونؤْمِنال ي ة كاملـة يعرفوهنـا   )٢٧:عـراف ألا) (لِلَّذِين نوهـا لنـا، أو      .، فالقصـهـل دو لكـن
 ؟)ملحمي/قصصي/أدبي/شعري(سطّروها  قالبٍ أسطوري رمزيٍّ 

ة        : املنطق يقول  خالفـة األرض، وأجبديـ ة األوىل حتتـوي أس القصـ ينبغي ذلك، ألن
ــافاة املالئكـــ    ــرب، ومصـ ــاليم الـ ــك بتعـ ــرورة التمسـ ــام، وضـ ــد بالنظـ ــها، التقيـ ة وتقديسـ

ــة، والصــالح واألخــالق،       ــزواج، والتوب وخمالفــة الشــيطان، وقــانون األســرة، وقدســية ال
تَكُمْ     (لـوص التقـديس     وتوقّي الشقاء واآلفات، وإقامـة املعابـد وخ        ذُوا زِينـ خـ منِـي آدا ب يـ

جِدٍ    ، وصـراع القـوى اهولـة مـن مالئكـة وشـياطني علـى               )٣١:ألعـراف ا()عِنْد كُلِّ مسـْ
جيـه اإلنسـان وصـياغة مشـاعره، أليسـت هــذه األمـور هـي عمـاد كـلّ أسـاطريهم ملــن           تو

 يطّلع عليها؟

حتماً ينبغي تسطري مثـل هـذه القصـة، لكـن بصـورة رمزيـة، رمزيـةً                 : فاملنطق يقول 
 أوهلـم، الـذين هـم سـبب وجـود اإلنسـانية وتعليمهـا العلـوم         احرتاماً لآلباء األفاضل وآدم  
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واحلقيقـة أن   .مـر الـذي يقدسـه األوائـل مثلمـا ينبغـي أن نفعـل حنـن          وهتذيبها أيضاً، األ  
ة           ب أو التورية الـيت اسـتخدمها القـرآن الكـريم بالصـياغة الراقيـأسلوب الرتميز املؤد
                   ـة، لكـنـة، باأللفـاظ املهذّبـة والرمزيكلّ جوانبه، هو األسلوب األمثل  مثل هـذه القص

 .ليس على حساب احلقيقة

ما دام القرآن سطّرها فحتماً سطّرها األوائل، ألن ا ضمن          : نطق يعلن أيضاً  وامل
ة اإلنسـانية واحـدة والنـاس               قصـ ة اخلامتـة فقـط، وألنتعليم اإلنسان كلّه ال إنسان األم
كانوا أمةً واحدة، وأن أصلهم واحـد، ومهمتـهم واحـدة، واحنـرافهم واحـد، وحسـاهبم                   

 .بغي أن يكون الدرس األول واحداً للجميعاألخري هو واحد، فين
 

 *ةالتنبه ملزالق الرتمجات االستشراقي 
للقارئ احلصيف أن حيكم بنفسه إن كان األوائل فعال سطّروا القصة أو ملْ يفعلوا         

ــا        ــر عليهــا، أو ملْ ميــن علين ــى مــا ســنقدم، أو ربمــا ســطّروها وملْ نعث ــاء عل " الغــرب"بن
ــأة      برتمجتــها بعــد  خبمعظــم آثــار منطقتنــا م كمــا أُخفــي الكــثري، حيــث أن فأُخفيــت 

ــة أصـــال، ! مراكـــزهم وجامعـــاهتم ومتـــاحفهم ونســـتوردها بلغتـــهم وكأنّهـــا ليســـت عربيـ
 .فضاعت معاملُها اللغوية والثقافية من فرط عمليات التحويل والتحوير

 :و هذا يشكو أحد مفكّرينا العرب بقوله

ن العرب، أو ذنب لغتنـا إذا كانـت لغـات املستشـرقني ال حتتـوي علـى              وما ذنبنا حن  (
ــروف ــزة: حـ ــا  ... ح، ض، ط، ظ، ذ، ح، ع ، اهلمـ ــود إلينـ ــر"ليعـ ــول   " نطـ ــد أن يتحـ بعـ
فـألن  "  ش -إينمـا إيلـي   "والـيت كتبـت هكـذا أصـال         " حينمـا  األعلـى    "و" نـرت "عقوهلم  

ــوي حــرف     ــ"يرتمجــون " ح"لغــات املستشــرقني ال حتت ــا   Enumaإىل " احينم ــود إلين وتع
فتمـوت   Ntr" نـرت "إىل  ) النـاظر /أي احلارِس الرقيب والناطر   " (نطر"، ويرتمجون   "إينما"

 لغـاهتم يرتمجـون أعلـى       " ع"وبسبب عدم وجود حـرف      " ت"لتقف بدالً منها الـ   " ط"الـ  
 وتعــود Ardيرتمجــون أرض إىل " ض"، وبســبب عــدم وجــود  "إيلــي" وتعــود إلينــا Iliإىل 
" إميـيس "يرتمجون محـص إىل     " ص"و" ح"وألن لغاهتم ال حتتوي على      " أرد"ينا مشوهة   إل

Emis       فتعود إلينا إمييس، ومحاة تصبحEmat  دمياشـكي  " دمشق"إميات وDimashki 
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ونتلقفها غريبة عن لغتنا، ألننا نتناول ما يعطوننا إياه كمقدس غري قابـل للنقـاش أوال،                
ــا العربيــة حــق املعرفــة عــرب تطورهــا     وألننــا مل هنيــئ الكــوادر العلم  يــة الــيت تعــرف لغتن

: ، لكـين فوجئـت ومنـذ سـنوات عنـدما قـرأت            ..التارخيي واألمثلة على ذلك كـثرية جـداً         
وملـاذا  : وقلـت  ذهـين    " حينمـا  األعلـى    "وترمجتها للعربية تعـين     " إينوما إيلي شي  "

هتــا عربيــة فصــحى خالصــة   ، أليســت العبــارة حبــد ذا "وترمجتــها إىل العربيــة "يكتبــون 
يفهمها أي عربي أينما كان شريطة إعادة احلـروف املشـوهة علـى أيـدٍ جاهلـة بلغتنـا أو                   

 )١(!!!)قاصدة تشويهها إىل وضعها السليم؟

ــا احلضــاري، أن كــثرياً مــن      ونُ ــا الثقــا ووعين ــاً حبالن ضــيف أمــراً آخــر نــراه مزري
) التحــوير(نــاء النظــر  صــحة الرتمجــة  متنــاويل أســاطري أمتنــا ال يكلِّفــون أنفســهم ع  

املُصدر لنا من الغرب عن أساطرينا ومتون مدوناتنا، ألنّا نأخذ ترمجـاهتم واجتـهاداهتم         
 احتماالت معناها كعلْمٍ ذي وثاقة، فالوثاقة فقـط  اآلراء الـيت صـدرت  الغـرب،                  

               ع أن يلفـى حتّـى طلبـة جامعـاهتم وأكـادميي هم يناقشـون تلـك اآلراء    بينما يسـتغرب املتتبـ
ــات مغــايرة لنصــوص ســومر وأرض      الــيت اســتوردناها ويــأتون برتمجــات أخــرى وبنظري
النيــل، ويقــدمون األطروحــات  هــذا ويبــدلون مــا اســتحكم مــن افرتاضــات ويطــورون   

واحلمـد    ! وينظِّرون، فلماذا حنن متفرجون ونقَلةٌ فقط، أليس لـدينا الـدماغ واللّغـة؟            
  وصـول بضـاعتنا إلينـا      " سـيناريو "قرآننا حافظ على وجوده هبذه اللغـة، وإالّ لـو كـان             أن

إزا جـا  (، )Eza ja nasrallah walfath( اليـوم إالّ  هعلـى منـوال تلـك املـدونات ملـا قرأنـا      
فال ندري هل هناك نسر قد جاء أو جاع، ولن نصل إىل مرادنا  آيـة     ) نسراالّه ولْفاث 

 )! إذا جاء نصر ا والفتح(ية إالّ بعسرٍ شديد، أنّها  آ٦٠٠٠من أكثر من 

وعلــى هــذا املنــوال، نــود أن نُلفــت االنتبــاه إىل أن الكلمــة الــيت ترمجهــا املعتنــون          
، وباعتبار وجود سبقية لـدى املرتمجـني اآلثـاريني أن           " جنر -ذي"كانت  " آهلة"باألساطري  

ــددي اآلهلــة و    ــانوا متع ــة ك ــا  املنطق ــم وإن ملْ    آباءن ــيني وغريهــا مــن سفاســف، فه وثن
ة للكلمـة تلـك، لكـنهم مبـا أنّهـم وجـدوها                      ة واللفظيـها ولآلن الداللـة الصـوتييعرفوا يوم

الــيت ) Deity(كبادئــة أمــام أمســاء تلــك القــوى الربانيــة، فرتمجوهــا حســب الســياق إىل  

                                                 
 .١٠٦، ص ١ج،  االنرتبولوجية املعرفية العربية-عودة التاريخ ،مجال الدين اخلضّور - )١(
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ة عن اإلجنليزيـة الـيت احتفظـت    أيضاً، ثُم من عرب األساطري مرة ثاني   " رب"و" إله"تعين  
بألواح أساطري منطقتنـا، عرهبـا مرتمجونـا العـرب ولألسـف كمـا العـادة مـن دون رجـوع                     

بينما لدى جامعات الغرب ما زال البعض يضعها كما هي          "! آهلة"ألصل املتون إىل كلمة     
 وملْ حيسـموا معناهـا بعـد، فمـا هـي هـذه الكلمـة، لـو                ) dingir(من دون تأويـل ويكتبـها       

 !أُعطينا إجازة التفكري، كما يعطى طلبةُ الغرب؟

وهـي أيضـاً اسـم علَـمٍ ألرض مكّـة      ، )أي املنشـأ (األصـل  " جنـر " معـاني  جنـد أن مـن  
فيــا تــرى ذي جنــر . جنوبــاً أيضــاً" جنــران"، ونــرى )١(واملدينــة مــن وســط منطقــة الســراة

إمـا أنّهـا صـاحب األصـل،     اليت ترمجها املرتمجون أنّها أرباب أو آهلـة، مـا تعـين؟           ) دِجنر(
ــي، أو   ــراة"ســيد مكــة، أو املكّ قــون واملســئولون   " الســون أنفســهم أي الكبــار واخلال لويالع

ــل عــن صــياغة األشــياء وإنشــاء أصــوهلا، إذ      ــر"األوائ ــةً هــو الصــناعة واإلنشــاء   " جنْ لُغ
مـن  ومـا حوهلـا     " مكـة "، ومـن    )٢(أيضـاً " النحـت "والتسوية، وحبسب اللهجة الكنعانية هو      

أرض السراة متّ تسوية األرض، والكائنات، ثـم البشـر، ثـم اإلنسـان، ثـم انطلقـت بعثـات                    
األنبياء منها، فاخلطّة الربانية وأيادي التسوية والنحـت والصـقل والتهـذيب والصـياغة              

و األســطر اإلجنليزيــة . وبعثــات األنبيــاء واملعلّمــني كانــت تنطلــق مــن هنــاك  ) النجــر(
   حسب مـا كتبوهـا، أو   ) مسو(حسب اجتهادهم، قد تعين السماء " دِجنر"التالية جند أن

ــو" ــة" وهــو )٣("إلْ/إل ــة  ) وســائط التــدبري /األســباب(أي ســبب وواســطة  " علّ واأللوهي
الفكر اإلسالمي. 

 

                                                 
)١( - ،٨٨٠، ص يطحميط احمل بطرس البستاني. 
 .٤٣٣، صاللغة الكنعانية حييى عبابنة، - )٢(

(3)  - The Sumerian word for `god' is dingir, Akkadian ilu. The sign to 
represent this, is the same as AN `heaven', and also used as a 
determinative (classifier) attached to the name of the deity to indicate 
his/her divine nature. In transcription the sign is represented with a d 
from dingir in superscript, liked Enlil. It is not pronounced. 
http://www.crystalinks.com/meso.html 
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The ancient Sumerian sign "dingir" (Figure A) is found on clay 
tablets in the Uruk IV period (3300-3200 BCE) and comprises one 
element of the earliest known writing system in the world. On the Uruk 
IV tags it signifies "sky" or "god" and was apparently pronounced "AN" 
or "DINGIR". In Old Akkadian it was pronounced "šamû", meaning 
"sky", or "ilu" -- "god", and was used as a determinative sign next to the 
names of deities, denoting divinity )١(.  

 

 

 

 

 
 

رمز دجنر باألكادي 

 

ــةٍ        ــع صــوجلانات أو مطــارق ملوكي ــارة عــن أرب ــر  (يالحــظ أن الشــكل عب رمــز اآلمِ
 اليـد   جمتمعةٍ على بعضٍ كوضع الفرسـان السـيف علـى السـيف، أو املتحـالِفني              ") هامِر"

ة    (وهو رمز مع األرباب لدى األوائل       ) يد ا فوق أيديهم   (على اليد    جممـع األلوهيـ
، وهبذا يماط اللثام عما عجز عن معرفته مفسرو الغرب، حيث الـبعض          )كما  التوراة  

، )٢(ظنها جنمة كالنياشني الفخرية، وآخـر عـدها جمـرد رمـزٍ اعتبـاطي لإلشـارة لآلهلـة         
ة  ) مالئـك (ربـع صـوجلانات، أي أربعـة أربـاب مـدبرين، أربعـة ملـوك                بينما هي أ   روحانيـ
، )آن، إنليل، إيا، نانـا    (رب الروح األعلى، ولدى السومريني عرفوا بـ        " آن/إيل"حتت إمرة   

                                                 
 :راجع للمزيد -)١(

http://www.sitchiniswrong.com/Disciple william_henry.htm 
جمـرد عالمـة   " dingir" راجع أعاله، الفقرة اإلجنليزية مـا قبـل السـابقة  اهلـامش، عـن كـون           - )٢(

انير عن مظهر ربت هبا تُعبوبادئة غري مصو. 
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صـار هلـا    " نانـا "مثـل   ) صـفات (ثم تبدت هـذه األمسـاء  وظـائف أقـلّ فنشـأت أمسـاء                
) نمــو، مــامي، نينمــاح، ثــم عشــتار    ، ني)گأســا-كــور-نــني(ســاج -هــور-نــني(أوصــاف 

، وحـرك أولئـك املـدبرون قـوى         "آشور"و" مردوخ"صار  " إنليل"و" إنگي"صار  " حيا/إيا"و
، وبـرزت نـواتج جديـدة ومسـميات لتلـك           "مشس/مشش"الذي صار   " أوتو"الطبيعة مثل   

-گـي -شأر" (أرشـكيجال "، "أدد"، "بعـل "، "دموزي"القوى واملظاهر واملخلوقات الوليدة     
األرض اجلليـل، إذ أن الكتابـة حينـها كانـت مـن              )قـاع (عـرش   = جـلّ -قِيع-عرش= گلْ  

وغريها، ولوال القدسية اليت أحاطها األوائل مبظاهر الطبيعة        ) ... دون أدوات التعريف  
ــة واالنتســـاب     ــالقوى الربانيـ ــة بـ ــة املرتبطـ ــا، لنظـــرهتم اإلميانيـــة العميقـ واحرتامهـــم هلـ

مكــاهنم صــياغة كــلّ تلــك األمســاء  موضــوع علمــي واحــد بســيطٍ ال الروحــي، لكــان بإ
يزيد على صفحة واحدة، لكن إذّاك سـتزول معـالِم القداسـة ويضـمحل بريـق الـروح            

 .تلك اللغة الناضحة باألسرار

ــٍة         ــن كهن ــاك اســتغالل وإضــاللٌ مِ ــيس هن ــاً، هــذا ال يعــين أن ل ) رجــال ديــن (طبع
وب وانتكاسـات اعتقاديـة، ملـن يـأتي بعـد تلـك املـدونات               منحرفني، وبالدة حصلت للشع   

األصلية بقرون، فيكون منتحال، ويضيف  الرتاث تدويناً ونشراً ما ليس منه، ويصـير    
د، فهـذا حصـل وحيصـل                   ـة، أوثانـاً تُعبـانية والربتلك األمساء ورموز تلك القوى الطبيعي

لـى يـد الصـناع األوائـل أصـحاب الصـياغة            وما زال حيصـل لكـلّ ديـنٍ وتعلـيم، لكـن ال ع             
ا       داوس اليوم، ال من الـ     " زرادشت"األوىل، فما نستهجنه قراءة عن       ين األصـل بـل ممـ

ــل       ــه العقـ ــتهجنه وميجـ ــا نسـ ــذلك مـ ــه، وكـ ــيف فيـ ــة"أُضـ ة"أو " اليهوديـــيحي أو " املسـ
" غـالني لني وا املُبطلني واجلـاهل  "هو من إضافات وتشويهات وانتحال وحتريف       " اإلسالم"

         ون، كما  حديث النيباحلقيقي كـل   نْحيمـل هـذا العلـم مـِ       ): (ص(متى غاب العلماء 
 . )١() الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلنيه؛ ينفون عنه حتريف عدولُخلفٍ

ــفها  حبــث   للــق اخل"عمومــاً، ســنبدأ فصــلنا بأســطورة مشــهورة ذكْرنــا نصاألو "
 :ياقية، ملتابعة جزئها الثاني املعتين باملعصية األوىلونُعيده لضرورة س

                                                 
؛ ٣١، ص١، جاملوضــوعات؛ ابــن اجلــوزي، ٣٧٢، صاملستصــفىالغــزايل، :  أكثــر مــن مصــدر، منــها- )١(

 .١٧٦، ص١، جكنز العمالاملتّقي اهلندي، 
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  )١("عندما رسم اآلهلة املدينة " أسطورة-أوالً
، والتعــبري األنســب كــان )٢(هــي مــن ترمجــة النــاقلني" اآلهلــة"ســبق أن قُلنــا أن كلمــة 

بإمكــان ترمجتــها إىل عبــارات  " عنــدما رســم اآلهلــة املدينــة "، فعبــارة "األربــاب/القــوى"
 :حتمالية كثرية هيا

 : ...عندما

 ..أسس /وضع/فصل/صاغ/شيد/هندس/خطّط: رسم

ــة ــاب :اآلهلـ ــوى/األربـ ــدبرون/القـ ــة/املـ ــادة/املالئكـ ــون/السـ ون/األثرييـــاني  /الروحـ
 ..ملوك السماء  /العلْويون

 .تعين أقام، بنى، سكن، بات": مدن" حيث -املسكن/البناء/املقام/ البيت:املدينة

ــك اال  ــدو مناســبة     فمــن تل ــات الرتاكيــب الــيت تب  .حتمــاالت نســتطيع أن خنــرج مبئ
، والـذي هـو متامـاً       ) األول -املقـام / البيـت  - املـدبرون  - وضـع  -حينمـا (وبإمكاننا اختيـار    

ــرآن   ــول الق ــالَمِني      (ق لِلْع ــدى هــاً و ــةَ مبارك ــذِي بِبكَّ ــاسِ لَلَّ ــع لِلنَّ ــتٍ وضِ آل )(إِنَّ أَوَّلَ بيْ
، آدم حينها، وهو مقام إبـراهيم         )٣(والذي هو نفسه جنة سكنى اخلليفة     ،  )٩٦:عمران

اس  األرض بعـد ممـاهتم، كـان هـذا أول بيـت مقـدس                       أرواح أبرار النـ زمنٍ آخر، ومقر
ــدين، هــذا البيــت هــو   )٤(يســجد  فيــه، بيــت روحــاني أُنــزِل مــن الســماء    مــزار املوح ،

                                                 
أســطورة إيتانــا " هــذا الــنص اآلخــر لــه تكملــة، حتّــى أن األســطورة نفســها يطلــق عليهــا الــبعض    - )١(

 ".والنسر
  .وقد شرحناها قبل قليل، "جنر. ذي"كانت " آهلة" إن الكلمة اليت ترمجها املعتنون باألساطري - )٢(
نـداء السـراة    : ة االجتماعية، وأيضـاً   ، مجعية التجديد الثقافي   حتت أقدام السراة  -جنة آدم :  راجع - )٣(
 .  ، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية اختطاف جغرافيا األنبياء-
، حيــث  "إينمركــار ورب أراتــا  "رة ؛ و أســطو ٦٢ص، مــن ألــواح ســومر   صــمويل كرميــر،    : راجــع-)٤(
حيـث  "  عركـار  -م"هـي   " مركـار "أو أن   (كـور اجلبـل     = رب، كار /سيد= حارس، مر /عني=إين" إينمركار"

امليم األوىل للتعريف، والراء األخـرية لصـياغة اسـم الفاعـل كمـا ورثتـها اإلجنليزيـة اليـوم، أي املعـارِك                       
األربـاب فيمـا بينـها، بـني القـوة احلارسـة جلبـل النـور العظـيم                  /احملارِب البطل، تتخاطب هـذه القـوى      
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وهـو  (ملسكن، لـذلك جنـد ترتيلـة لـنصٍّ آخـر تُقـرأ للـرب        املعنية  النص وهو ا   " املدينة"
 :)١() مسمى السومريني" إنليل"

 .  . .ذات مظهر يبعث اخلوف والرهبة ) نيبور" (نفر"مدينة 

 . ) .اجلبل العظيم(هي املزار حيث يسكن األب " نفر"

 الذي يعلو" إيكور"منصة الربكة واخلري  معبد 

 طهرالطود الشامخ، املوضع امل

 األب إنليل) اجلبل العظيم(أمريه 

 ، املزار السامي)٢("اإليكور"فقد أقام عرشه على منصة 

                                                                                                                        
 ":إنانا"، وقوة اخلصب الكوني "إينماركار"

 (Let Aratta build a temple brought down from heaven).  
 (http://www.piney.com/BabEnAratta.html): راجع موقع

، هـو جبـل النـور، وفيـه املعبـد واملـزار القصـي        "أراتـا "فواضح أن األسـطورة تُحـاكي البـدء، حيـث جبـل          
 بنـدا جـد جلجـامش    هـذا هـو اجلبـل املقـدس الـذي رحـل إليـه لوجـال              " أراتـا "الذي أُنزل من السماء، و    

 : )ار-عرك-م-سيد املعاركني إين( واالستعانة مبدد لطلب نصرة األربابرحلته البطولية 
A third epic, Lugalbanda and Enmerkar, tells of the heroic journey to 
Aratta made by Lugalbanda in the service of Enmerkar. 
(http://www.piney.com/BabGloss.html).   

أي " أرى"و" أرات-أر"، ولعلّهـا مكونـة مـن مقطعـني         "أرارات"هذا، هو اجلبل الذي مسته التوراة       " أراتا"و
هــي حــور أي " أور"و" أور أرات" أو هــو .اشــتعل، اتّقــد، فهــو اجلبــل الربكــاني، جبــل النــار، أرات املتوقّــد 

 واأللف، والتـاء والـدال حسـب اللـهجات     بإبدال العني" عراد"والبعض يقول أنّها    (مغاور السكن، وأرات    
ــلّ . جبــل الربكــان ): القدميــة ، كمــا صــارت   "أرض"هــي حتــويرات صــوتية مــن   " عــرد"أو " أرت"ولع

  ".  Earthإرث" "أرت"اإلجنليزية اليوم 
 .٦٣ ص ، أساطري آرام-امليثولوجيا السورية  وديع بشور،:  نسخة النص مأخوذة من-  )١(
ة /هي أشـجار الفـردوس  : حيث إيك" أور-إيك"مركّبة من " إيكور"مة  لعلّ كل -)٢( هـي حـور   : وأور. اجلنـ

أي إحجـور  " ورْگحإ"كمـا يمكـن أن تكـون        ". املسكن الفردوسي "مغارة، فاموع يعين    /وغور، أي بيت  
أو .  عباراهتـا أي املكان احملجور واملمنوع والقاصي وغري املُدرك واخلفي، متاماً كما تصـفه الرتتيلـة         
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 . . .املعبد الذي ال تُرد وال تُبدل نواميسه املقدسة، مثل السماء 
 ما من أحد يستطيع إدراكها" العمق"إن نواميسه املقدسة كنواميس 

  ..ي كسمت السماءوقلب املعبد كاملزار القاصي وسر خف
 بيت إنليل، إنّه جبل اخلري العميم

 بيت الالزورد، املسكن السامي الذي يبعث الرعب  القلوب" إيكور"الـ 
 . . .إن رهبته وخشيته لتُضاهيان السماء 

ة وسـددهتم،                   انيـالعجيب آلبائنا القدماء الـذين اعتنـت هبـم اليـد الرب هذا النص إن
هـي تلـك املدينـة الـيت  سـهل جنـوب       " ورپـ ني"ح باألسـرار، وليسـت   لَيعج بالعلوم وينضـ  

العـراق اخلصـيب، كمــا يظـن املرتمجـون فليســت تلـك مـزاراً ســامياً قصـياً وليسـت هــي         
ــة آدم         ــل العظــيم حيــث جن ــل هــي اجلب ــة، ب ــاً وال تبعــث الرعــب والرهب  )١(جــبال عظيم

، والقـارئ  )الذي نفخ فيه من روحـه ) إنليل(أيضاً ألنّه على صورة الرب    " إنليل"املسمى  (
للنص يدرك ببساطة أن املقصود هو مكان سامٍ جدا ومهيب جداً وقصي جـداً، يسـمى                

امليـــاه املقدســـة، فـــنالحظ أن " نـــافورة"واخلصـــيب وفيـــه " الـــوفري"، وهـــو املكـــان "نفـــر"
ال معصية  أي مسجد وبيت طاعة حمضة ال كبر و       " معبد"، و "مزار"هي نفسها   " املدينة"

ــه   ــه، وأنّ ــارة . ســامٍ" مســكن"، و"بيــت"، و"جبــل"في ــزار القاصــي وســر خفــي   "وإن عب امل
" املســـجد األقصـــى"تســـتدعي  الـــذهن فـــوراًً مســـمى قرآنيـــاً هـــو " كســـمت الســـماء

ــة أيضــاً وعلــى ذلــك اجلبــل والطــود الشــامخ، الــذي       واألصــل، الــذي  اجلن احلقيقــي
  ".     البحر املسجور"وأسفله " ت املعموروالبي.. الطور "يذكّرنا بـ 

 

 
                                                                                                                        

تعــين اجلبــل، " كــور"؛ إذْ )"EKUR "Mountain-house(كــور، بيــت اجلبــل-هــي كمــا تُرتجــم إي
 .أي األحياء السكّانية، مكان احلياة، جممع سكين، والنص يقول هذا أيضاً" حي"="إي"و
)١( - آخر يرينا أن ة حتديداً " نفر/نيبور" ونصهي اجلن) لـق اإلنسـان    الوقت الذي ملْ يكن قدخ

 وديـع بشـور،     ")إنليـل "مأهولـة باآلهلـة فقـط، كـان فتاهـا هـو الـرب               " نفـر "بعد، ويوم كانـت مدينـة       
" نفـر "، فالكالم هنا عن اجلنة قبل وجود اإلنسان، فهي ليست إذاً مدينة             ٧٣، ص   امليثولوجيا السورية 

 .بضع عشرات ألف من السننيجنوب العراق اليت بنيت بأيدي ذرية اإلنسان بعد خروجه من اجلنة ب
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 فماذا عن تلك األسطورة؟* 
إيتانـا  "أو  " عنـدما رسـم اآلهلـة املدينـة       (" السـومرية     هلـذه األسـطورة    نصإن أقدم   

 وعثـر عليـه فـى    ،)م. ق١٦٠٠ -٢٠٠٠( مـن العصـر البـابلى القـديم        ناوصـل قد   ")والنسْر
آخر من العصر اآلشـوري     منه   ما وصلنا نص  موقع مدينة سوسة العاصمة العيالمية، ك     

 بعــل مــن نينــوى يعــود  ثالــث مــن مكتبــة آشــور بــين، ونــص)م. ق١٠٠٠-١٦٠٠ (الوســيط
،  األكثر اكتماال ووضـوحاً مـن بـني تلـك النصـوص             وهو النص  ،للقرن السابع قبل امليالد   

ي أن  أ.م. ق٢٦٠٠وإن بعــض املــؤرخني أوصــل شــواهد هــذه األســطورة ومضــامينها إىل 
ل       ٢٠ قرنـاً إىل   ١٣أكثـر مـن     " مكتوبـةً "األسطورة دامـت     اً قبـا شـفوي علَـم، أمـقرنـاً فيمـا ي 

 . ذلك كم دامت؟ فا أعلم

وعلى خالف الذين قرأوها بعني تارخيية أو أدبية أو جزئية عابرة، أو لتمرير فهـم               
ويعنـون أنّهـم غـري       ()١(أو حتليلٍ معين على السـومريني الـذين زعمـوا أنّهـم غـري سـاميني               

فكانت شواهدهم من هذه األسطورة وغريها بالتعلّق برتمجات خاطئة ملفـردة أو            ) عرب
 . )٢(أللفاظ وعبارات منها، وخالفاً للذين ظنوا أنّها أسطورة تشويقية أو خرافية

   لـني، الـذين           -بإجياز شديد  -سنحاول حننم ما تقوله األسطورة، ببسـاطة األوفه 
يب العهــد باإلنســانية األوىل، وكانــت احلقــائق واالعتقــادات والطبيعــة تشــغل   كــانوا قــري

            مساحة أذهاهنم، ال االفرتاضات وال التنظريات وال االجتهادات، وال حتّى األدب الشعيب
ــم        ــاع الســوي والنظــام املالئ ــيم االجتم ــدين وتعل ــبٍ خيــدم الســلوك وال ــانوا  .إالّ كقال وك

                                                 
سـاميني  كـوهنم غـري      السومريون غري سـاميني فعـال، لكـن ال علـى النحـو املزعـوم، فهـم يقصـدون                     -)١(

أنّهم غري عرب أي ليسوا من هذه املنطقـة، بنـاء علـى التقسـيم االستشـراقي االسـتعماري بعـد تعمـيم                       
 سـام وحـام ويافـث، لكـن احلقـائق تُكـذّهبم إذْ       ؛وحفكرة توراة الكهنة وأن الناس مجيعـاً هـم مـن أبنـاء نـ        

 ).ع(السومريون قبل سام، وهم عرب، وليس الناس مجيعهم أبناء نوح 
 البعض عدها خرافة لعسر تفسريها لديـه وعـدم وجـود تـرابط بـني جزئيهـا، وبإمكانـك أن تعثـر                  -)٢(

 إدزارد، قـــاموس اآلهلـــة .علـــى مثـــل هـــذا الـــرأي لـــدى بعـــض املرتمجـــني الغـــربيني مثلمـــا هـــو لـــدى د 
 ،٢٥١، صسـومر أسـطورة وملحمـة   ، ، وقد أوردها أيضـاً فاضـل عبـد الواحـد علـي     ٦٠ ص   ،واألساطري

 . ضمن فرع القصة اخلرافية
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ا  حياهتا حسب حمسوساهتم، كانوا بعيدين عن التجريد         يجسدون الفكرة ويموقعوهن  
ألنّه يسمو عن الطبيعة، وهم يريدون أن يعيشوا الطبيعة، فأمسـاء ا احلسـنى تتّخـذ                
لــديهم تشخّصــات طبيعيــة لتنــاول الفكــرة، فــاللطيف قــد يجســد بــاهلواء، والــرحيم قــد 

د لـديهم بالرعـد والـرب               جسـد بـاألم، واملعاقـب قـد يجسق، وسـنلفى  هـذه األسـطورة        ي
وهي تقوم مقام القيـوم، الشـهيد، القـائم علـى كـلّ نفـس مبـا كسـبت،                   ) مشش(الشمس  

                         الـذي أينمـا نـولّي جنـده، الكاشـف بنـوره لكـلّ خـبء، هكـذا ينبغـي أن العادل، وجـه ا
 .نفهم ترميزاهتم لئال جنحف هبم

رينيـه البـات، سلسـلة    (ب وحنن سننقل النص، الذي هو عن ترمجة غربية، من كتا     
ــب فــراس الســواح، وســومر       ) األســاطري الســورية  ــة  كت ــا هــو موجــود بنســخ قريب كم

، كمــا  اهلــامش، وموجــودة جمملــة  كتــب أخــرى كمــا  ٢٥١أســطورة وملحمــة ص 
 وغريهـا مـن مصـادر، بـل يسـتطيع املـرء العثـور عليهـا                   ٢٢٧امليثولوجيا السـورية ص     
 ):ETANA MYTH(ة إيتانا اإلنرتنيت باسم أسطور

 

  : النص األول-أ

 . . .وضع اآلهلة خمطّط املدينة

 . . .وأسس اآلهلة املدينة

 . .. وضع اآلهلةُ أساساهتا

ــق(  ــي     : التعلي ــي جاعــلٌ  األرض  "مضــمون األســطورة يحــاكي املشــهد القرآن إنّ
 قـدمنا أعـاله، بعـد       ، واملدينة هي اجلنة األرضـية املهيئـة للخليفـة األرضـي كمـا             "خليفة

استقرار األرض بكلّ موجوداهتـا وأساسـاهتا الـيت هيأهتـا املالئكـة املـدبرون، وهـي الـيت                   
 " أربـاب "أو " قِـوى "ونـرى أن الرتمجـة املُثلـى واألصـح كانـت      " آهلـة "تنقلها الرتاجم أنّهم  

مـام أسـطر   النص السالف واآلتي و كلّ النصوص، أما تعليقنا على الباقي فسنضعه أ        
 )النص، بإجياز مبالغ فيه
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ــددو    ــاكي حمــ ــار أنونــ ــة الكبــ واآلهلــ
  األقدار

املالئكة األطهار، يحددون  األقـدار      /السادة األنقياء : )١(أنوناكي(
 ")يوم القدر" 

ــة األرضـــية املقدســـة /جممـــع املالئكـــة(تذاكروا وهم  امع بشأن البالد األربـــاب، حيـــث اجلنـ
 )األرض:  هيدواملركز، والبال

مـع آهلـة الكـون الـذين خيلقـون كـلّ       
 شكل

املــدبرون مــن ســادة املالئكــة الــذين خلقــوا األرض وهيأوهــا،   (
 ) بإذن اوخلقوا الكائنات

مهيبــــة كانــــت االجييجــــو  نظــــر 
 البشر

منــذ القــدم، " حجــيج"اجلــن الزائــرة األرض -صــنف املالئكــة(
 ")أجيج"وهي متأججة 

اني، رأس السـنة،         ( ر عيد رأس السنةلقد حددوا للبش ء اليـوم الربـل، يـوم القـدر،        ٢٥بدكـانون األو 
 )٢()بداية اإلنسان

 )موجود، لكن كبهائم ذكية، دون خليفة وملك" البشر(" دون أنْ يعينوا ملكاً حيكمهم

  فلم يكن حتى ذلك الزمان
 عقل مفكّر مـدبر، يصـلح       ملْ يوجد، وال حضارة، وال    " آدم"أي  ( من عمرةٍ أو إكليلٍ

 )لتاجٍ وعرش

  وال من صوجلان مرصع بالالزورد
وال مِـن عــرش قـد أقــيم حتـى ذلــك    

  احلني
 ) املدبر، اخلليفة رمزالعرش هو(

وكـــــان اآلهلـــــة الســـــبعة يوصـــــدون  
 األبواب وراء البشر

البشــر فصــيل غــري مــذكور لــدى املالئكــة وال يؤبــه لــه، وال        (
 )اتّصال معه

                                                 
ة، أي األصـول،    / أنقيـاء، فهـي أنقيـاء الـذات    /نقـي : ذات، نـاكي /أنـا : أنو: ناكي- أنو- )١( الـذوات النقيـ

 . مبادئ الضرورات
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية عيد اخلليقة-ليلة القدر  : حبث راجع- )٢(
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  اكن املأهولةو األم

  
البشر مل يدخلوا اجلنة املأهولة باملالئكة، ليس بعد، إنّما بـدأ    ( كانوا يوصدون األبواب

 )ذلك بآدم فقط

ــية   ( وكان االجييجي حييطون باملدينة ــة األرضـ ــون باجلنـ ــة يحيطـ ــة املتأججـ ــماوية /املالئكـ السـ
 ")وامللك على أرجائها"

  و هذه احلالة
ب  إجيـــاد راعٍ كانـــت عشـــتار ترغـــ

   للبشر
 )كقوة واضح، ألنّه نسل بشري" عشتار"هو اخلليفة، ودور (

هـي قـوة اخلصـب، والتخليـق، والنسـل، هـي            " عشتار أو أنينا  (" فكانت تفتّش عن ملك للبالد
 )إحدى فعاليات املالئكة الصافّة

ــا" وترغــــب  ــاد ملــــك  " أنينــ  إجيــ
    البالد

) حــث لــألرض الزاهيــة، والطبيعــة تب" عــني الســماء"مبعنــى أن
 )األرضية، عن ملِكها

   التحري" إنليل"فأخذ 
أي بني املالئكة إن كانوا يصلحون كخليفـة ومـدبرين والعـرش        ( عن عروشٍ  السماء

 ))١(هو املدبر

  ففتّش  كل مكان عن عرش امللك
ألنـــه مل يكـــن بعـــد مـــن ملـــك      

 )١(البالد
لتُـودع    " أن روحاً أُحضِر من عـالَم األنـوار       : "يقول املندائيون (

 )آدم الكامل

                                                 
ة املبينـة          - )١( رة إالّ باعتسـار وتكلّـف وجمافـاة للعربيـ هبذا نستطيع تفسري كثري مـن اآليـات غـري املفسـ 

ةٌ        (مثل   انِيـئِـذٍ ثَمموي مقَهفَـو كبر شرمِلُ عحي١٧:احلاقـة )(و(  ،)    ر ذِي مـ ةٌ         أَو كَالـَّ اوِيـخ هِـيةٍ و يـلَـى قَرع 
 فعروشها هم أهلها املدبرون هلا وتقوم هبم،  هذه اآلية و الـيت مثلـها                )٢٥٩:البقرة)(علَى عروشِها 

 ). ٤٥احلج (و ) ٤٢الكهف (
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ل اخلالفـة             ( وعندئذ نزلت امللكية من السموات وح من السماء وبـأمرِ جعـالروح نزل بالر إنليل رب
 ) أحد البشر

مــن البشــر ســيخلق إنســاناً ملكــاً لــألرض، ونســله ســيكونون   (    فقرر إنليل أن خيلق ملكاً للبالد
 )ا ومدبريهاأرباهب

لــدى املرتمجــني هـــي   " آهلــة "قــدمنا أن الصــواب لكــلّ كلمـــة    ( .....وآهلة البالد
 ")مدبرون"أو " أرباب"

 

  : النص الثاني-ب

 فتح النسر فمه وقال للحية

 تعايل نتصاحل حنن االثنني

 ولنكن شريكني أنت وأنا

 فتحت احلية فاهها وقالت للنسر

 )الشمس(" مشش "تعال إذن نعقد صلحاً أمام

 ولتكن هناك عقوبة شديدة ملن خيلّ بالعقد

 وليكن لنا حنن االثنني مبثابة حمرم من قبل اآلهلة 

 تعال ننهض ونتسلّق اجلبل

 ولنقسم باجلحيم أن نبقى أصدقاء

 :وعندئذ أقسما اليمني أمام مشش

 منْ منا خيل بقسم مشش

                                                                                                                        
ومل يكن قد ظهر بعد بـني الكائنـات مـن    : ( عن هذه احلقبةمسخ الكائنات يقول أوفيد  كتاب - )١(

. طابع اآلهلة، وكان جديراً بأن ميلك الذكاء اخلارق الذي يتيح له أن يكون سيد سـائر اخلليقـة              اتّسم ب 
 ). ثم كان أن خلق اإلنسان



 

243 

 فليقدمه مشش إىل يد اجلالد

 شمن منا ينتهك حدود مش

 فليفقدْ الطريق وال يعدْ يعرف الدرب

 ولتبعدْه اجلبال عن منافذها

 والسهم الذي يطلق فلريتد عليه

 وليصرعْه فخ مشش احملرم، وجيعله أسرياً

 وملا أقسما باجلحيم أمام مشش

 وبعد أن هنضا وتسلقا اجلبل

 ولّدا سوية وسوية ولّدا

 راخهاوكان ذلك  ظلّ شجرة صفصاف حيث وضعتْ احلية ف

 بينما وضع النسر فراخه فوقها

 و يوم من األيام بينما كل واحد منهما يراقب الكواسر

 وعندما كان النسر يأتي بصيد من الثريان أو احلمار الوحشي

 كانت احلية تأكل مع فراخها من هذا الصيد

 وعندما كانت احلية جتلب من صيد العنز الربي أو الغزالن

  من هذا الصيدكان النسر يأكل مع فراخه

 وعندما كان النسر جيلب من صيد فهود الصحراء ومن حيوانات الرب

 كان النسر وفراخه يأكلون بدورهم منها

 فالنسر واحلالة هذه كانت له حصةٌ من الغذاء

 كربت فراخه وأصبحت بالغة
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 وبعد أن كربت فراخ النسر ومنت أجنحتها

 راودت النسر أفكار سيئة

 فكار السيئةوبعد أنْ راودته األ

 قرر أن يلتهم صغار حليفته

 :ففتح النسر فاه وقال لصغاره

 إني سألْتهم صغار احلية

 وحتى أفلت من غضب احلية

 سأصعد إىل السموات وأستقر فيها

 ولن أحطّ بعدها على رؤوس الشجر آلكل من مثارها

 فانربى أصغر الفراخ وكان أذكاهم

 قائال ألبيه النسر 

 لها ألن شبكة مشش ستنال منكيا أبت ال تأك

 إن لعنة مشش ستطرحك وتأسرك

 إن منْ ينتهك حرمة مشش

 فإن مشش حييله إىل يد اجلالدين

 ولكن النسر مل يصْغ إىل كالم ابنه

 وما كان منه إال أن نزل والتهم فراخ احلية

  املساء عند املغيب عادت احليةحاملةً بعض اللحم

 ووضعته قرب جحرها

  فرأت عشها قد اختفىوتطلّعت



 

245 

 فاحننت ولكنها مل جتد فراخها

 فبأظافرها فلحت األرض

 وارتفع الغبار من العش وغطى السماء

 وبعدها نامت احلية وهي تبكي

 رت دموعها أمام مشش ماهن

 

 

 قائلة 

 لقد وثقت بك يا مشش البطل 

 اقةإنّي قدمت إىل النسر كل تقدمات الصد

 ألنّي خفت من قسمك واحرتمته

 ومل أفكّر باألذى جتاه صديقي

)١٤: الصورة(النسر واحلية والشجرة 



 

246 

 أما هو فقد بقي عشه سليماً وأما أنا فعشي خرب

 إن عش احلية أصبح مكان التوجعات

 فراخه بقيت سليمة بينما فراخي فقدت

 لقد نزل والْتهم ذرييت

 إن املصيبة اليت أحاقت بي، نعم يا مشش، إنّك تدركها

  شبكتك باحلقيقة سعة األرضفإذا كانت

 وحبالك ملء السموات الواسعة

 فيجب أالّ يفلت النسر من شبكتك

 إنه صانع الشر واخلطيئة

 فلما مسع مشش شكاوي احلية

 :فتح مشش فاه وقال

 اسلكي هذا الطريق الذي جيتاز اجلبل

 ومن أجلك قتلت ثوراً وحشياً

 فافتحي جنبه واثقيب بطنه

 واستقري  بطنه

 ذ، فإن مجيع طيور السماء تنزل لتأكل من حلمهوعندئ

 ويكون النسر قد أتى ليأكل من حلمه

 دون أن يدرك الشقاء الذي سيحلّ به

 ومن اللّحم فإنّه سيفتّش عن الرخص

 فيقرتب من الدهن الذي يغطي األحشاء
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 وعندما يلج أمسكي جبناحيه 

 اقطعي ريشه ورفلته

 وانزعي جناحيه واطرحيه  جحر

 وت من اجلوع والعطشحيث مي

 وكما قال هلا البطل مشش

 ذهبت احلية واجتازت اجلبل

 وعندما وصلت إىل الثور الوحشي

 فتحت جنبه، ثم ثقبت بطنه واستقرت فيه

 وعندما أتت مجيع الطيور

 وحطّت لتأكل اللحم

 فلو كان النسر على علم مبا سيصيبه

 المتنع عن أكل اللّحم مع مجاعة الطري

  فتح فاه وقال لفراخهبيد أن النسر

 هيا ننزل ونأكل حنن أيضاً من حلم الثور الوحشي

 فقال أصغر فراخه وهو األذكى 

 :قال هذه الكلمات ألبيه

 رمبا كانت احلية كامنةً  جوف الثور! ال تنزل يا أبت

 :ولكن النسر مل يأبه له فقال

سأنزل وآكل من حلم الثور الوحشي 

 كيف ميكن للحية أن تأكلين
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 نّه مل يصغ إىل فراخه ومل يصغ إىل ما قاله ابنهإ
فنزل وحطّ فوق الثور الوحشي 

 و املرة األوىل دقّق النسر  اللحم
 لريى كل شيء أمامه وخلفه

 وبالدرجة األوىل دقّق  اللّحم
 فتّش كل ما ميكن أن يكون أمامه وخلفه
 وأخذ يتقدم خطوة خطوة وبكل حيطة

 ذي يغطي األحشاءحتى وصل إىل الدهن ال
 وعندما دخل تعلّقت احلية جبناحيه 

 ففتح النسر فاه وقال للحية
 اشفقي علي وسأقدم لك هدية لو كنت خطيبيت

 :غري أن احلية فتحت فمها وقالت
 إذا ختليت عنك فبماذا أجيب مشش  األعايل

 إن نتائج عقابك سرتتد علي
 العقاب الذي أنا بالتأكيد سأفرضه عليك

 كان منها إال قطعت ريشه ورفلتهوما 
 ونزعت جناحيه وطرحته  جحر

 حيث ميوت من اجلوع والعطش
 :و كل يوم كان النسر يتضرع إىل مشش ويقول

 هل حقاً سأموت من اجلوع  هذا اجلحر
 من يعرف أنّي أُسام هنا من قصاصك

 أنا النسر دعين أعيش
 وإىل األبد سأجمد امسك
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 :رفتح مشش فاه وقال للنس
حت قليبأنت كنت سيئاً، لقد قر 

حمظور حرمة اآلهلة وكلّلقد انتهكت  
 !ت على املوت فلن أقرتب منك أشرفْإذاوحتى 

 )١٥: انظر الصورة( . يساعدكإنساناًولكن ال فسأرسل لك 
 

 
 

 ) آدمصطاداهلمجية ت/تسيطر على العقلالغريزة (احلية تقبض على النسر 
 )١٥: الصورة(
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عبة تُتاخم اخلرافـة، حبكـت  تفاصـيلها، حتّـى بـدت وكأنّهـا تصـلح                 أسطورة متش 
ــا حصـــل فعـــال حيـــث صـــيغت هـــذه األســـطورة     فقـــطّ ملســـرحيات األطفـــال، وهـــذا مـ

ولقد احتار الباحثون جداً  النص الثاني اآلنـف، ومـدى عالقتـه              .ملسرحيات األطفال 
اني، وملــاذا عطفــت بعــده مباشــرة،   بــاألول عــن تصــميم األربــاب املدينــة أو املركــز الربــ   

ــتان غــري متجانســتين، فمــا        ــى قــالوا أنّهمــا قص فمعظمهــم يــئس مــن إجيــاد رابــط، حتّ
ارتباط تنصيب ملـك للـبالد، خليفـة للبشـر، حيـث جممـع املالئكـة والـرب إنليـل، بنسـر                   

 وحية حتت ظلّ شجرة؟

انيـة مقحمـة بغـرض      وآخرون اجتهدوا  مغازٍ مفرتضة بعيدة، والبعض قال أن الث         
التفســري الــذى يــرى فــى قصــة " فــراس الســواح"التشــويق، وقــد اســتبعد املفكـّـر األســتاذ 

احلي     ـ       ة والنسر حكاية ذات طابع تشويقىة الرئيسـة    مت إدماجها فى السياق العام للقص
 التالزم الطويل بني القصتني فى مجيع النصوص التى      أن فرأى. ألغراض أدبية حمضة  

 . استبعاد هذا التفسريإىل األسطورة، وعرب أكثر من ألف عام، يدفعنا وصلتنا من

ويعــذَر أولئــك البــاحثون فعــال، ألن مســألة إجيــاد رابــطٍ هــو أمــر عســري حتمــاً بــال   
األوىل كـاليت أوردنـا ال   ) القصة(تكلَّف فج بل هو مستحيل بالفعل، ما ملْ تتفسر الفقرة           

ية كمفـاتيح، مـن أنّهـا تـتكلّم عـن                  كالذي أوردوا، ومـا ملْ يتنبـ       ه إىل بعـض العبـارات النصـ
اخلليفة ملكاً على األرض ووارثاً هلـا،  ذلـك املوضـع املهيـب              ) آدم(خلق اإلنسان األول    

، وإن كان مـن تلمـيح   "كيش"ال  مدينة    (حيث جممع األرباب واجلنة األرضية املقدسة       
، ذلك أن األسطورة هي     ")١(تبيئتها"واقعها و فلتشخيص الفكرة وتفعيل    " كيش"على أنّها   

                                                 
هــو جعــل الشــيء متكيفــاً مــع البيئــة اجلديــدة املنقــول هلــا، وهبــا ميكــن احملافظــة علــى    :  التبيئــة- )١(

، باستخدام أمساء البيئة اجلديـدة، كمـا كـان    عناصر القصة من جهة وتسهيلها للعامة من جهة أخرى 
 السـومرية " أنانـا "وكمـا كانـت   .  آشـور  " آشور" بابل، و  " مردوخ" املالحم السومرية، صار     " إنليل"
األنثـى   ("أنتـا "، و)العنايـة  (األوجاريتيـة السـورية  " عنـاة "، و)مشـيعة العـرتة   (البابليـة " عشتار"،  )العينان(

األم(   ةا" إيزيس" ثُمملصري)   ارة ى "، و )احلازية البصـة " أفروديـت "لـدى عـرب اجلزيـرة، و      " العـز اإلغريقيـ 
، وكـان رمزهـا   ، لكن الدور ومسات الشخصية هـو نفسـه    )فانوس (اليونانية" فينوس"، و )أنف الروض (

 رمـز الشـعلة والعـني السـاهرة حلراسـة احليـاة وإبقـاء جـذوة احلـب،         " الزهرة"جنمة الصباح واملساء أو   
 .فهي قوة احلب واخلصب والتزاوج واحلياة والغرائز واجلمال والنور
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             ،سـة، والبيـت، واألسـرة، والـزواج، والـرية متعالية، فاملدينـة مقدثقافة شعبية ال خنبوي
ــدين اإلنســان وربطــه        ــا عناصــر متْ ــة، كلّهــا مقدســات ألنّه والزراعــة، والنظــام، وامللوكي

 .هلية ومبفهوم اخلالفة والتمكنيخبارطة القوى اإل

ة (تي الفقـرة    فتأ ح، لتكشـف عـن طبيعـة هـذا املخلـوق                ) القصـالثانيـة حسـبما نُـرج
ة         ث، فجاءت بقصـاجلديد الذي اختري ملِكاً بأمر السماء، وتركيبه السيكلوجي اُملستحد
مشــوقة مرمــوزة أشــبه باخلرافــة، وبتفاصــيل مضــافة للحبــك القصصــي، ولتحكــي هبــا  

العقــل (نســاني الغــض، بــني شــقٍّ رفيــعٍ فيــه   الصــراع األول الــذي اعتمــل  التكــوين اإل 
الذي لـه اهليمنـة ويسـتطيع أن يحلّـق بصـاحبه  األعـايل               )  النسر الروحاني  –والذكاء  

ــه  احلضــيض، والشــق اآلخــر دانٍ      ــنفْس (ويرفعــه إىل الســماء أو يهــوي ب ــة –ال احلي 
ة "حباجتها وغرائزهـا وعفويتـها،      ) األرضية رمـزاً أل    " فاحليـ جـاءت  ة   "ي فهـي  " نفـسٍ حيـ

نفــس حــواء مــرة، نفــس آدم مــرة ثانيــة، نفــس إبلــيس مــرة ثالثــة، هــي بإطالقهــا مركّــب  
 ".النفس احلية"

اجلبـل وسـكنهما      " صـعود آدم وحـواء    "ففي التعاهد األول بني النسر واحلية هو        
كـلّ واحـد مـع      ، وأكلهما الرغد كلّ يوم، حسـب التعـبري القرآنـي،            "الوارفة الظالل "اجلنة  

ة هـي نفسـها،                    . (شريكه وكلّ واحد مع نفسه     اء هلـا نسـر أيضـاً هـو عقلـها، وهلـا حيـحـو
، ونالحـظ أنّهمـا يقسـمان بـاجلحيم ألن          ) خطـأ آدم   لكنها خارج القصة ألنّها ملْ تُخطـئ      

ــين القــرآن، ويســميه         ــة ســور، كمــا ب ــل، ويفصــله عــن اجلن اجلحــيم هنــاك أســفل اجلب
ثـم بـدأ آدم بكسـر    .)الـيت جتـول   (النار املُحيطـة أو أي النار اجلليلة، " جال-رنا"البابليون  

هــذه الشــراكة وهــذا التــوازن الروحــي- النفســي)العلــوي-العاقــل(، فظلــم آدم )الســفلي (
ة             ) احلية(النفس   اء معـه، فاحليـهلـا نفسـه وثانيهـا نفـس حـوالـنفس  -وهي شريكته، أو 

 . السامي اإلنسان -الطبيعية، والنسر 

ــن           ــات م ــه صــار يقت ــة، أي أنّ ــراخ احلي ــل ف ــنحطّ ليأك جنــد أن اإلنســان الســامي ي
يفـرخ  "مـن إبلـيس ألنّـه       ) أفكارهـا (الغرائز، مما تُفرخه النفس، وقد يكون فـراخ الـنفس           

) العقـل (النسـر    -حسـب التوجيـه النبـوي، فحـني أكـل السـامي           "  صدر اآلدمي أفكاره   
ة -فراخ الدانيالنفس (احلي (أخلّ بالتوازن النفسي والسالم األبدي. 
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أي الضمري وهو آخر عنقود العقل وأصغر أبنائـه، وأذكـاهم ألنّـه     (بينما فرخُ النسر    
ــد ســيفقد ) مشــش(وأن املنتــهك حلــدود الرقيــب  "، "ال تفعــل"يهتــف بــه ) دائمــاً متوقّ

لسهم الـذي يطلـق   الطريق وال يعود يعرف الدرب، ولتبعده اجلبال عن منافذها، وا    
، وهذا بالضبط وبالتمام مـا سيحصـل آلدم حـني احنـدر عقلُـه ليقتـات مـن           "يرتد عليه 

ة             ية إهليـغـري مشـوبة    ) مسائيـة (غرائز النفس وفراخها، األمر الذي حرمه من تكوين ذر
ــه بأكلــه احملــرم مــن الغرائــز ســيجعله ملَكــاً      ــة مــن حــواء، وهــو صــار يعتقــد أنّ بالبهائمي

سأصعد إىل السموات وأستقر فيها، ولن أحـطّ بعـدها علـى رؤوس الشـجر            (مساوياً  
يكـون ملَكـاً   "، وهذا بالتمام أيضاً وعد إبلـيس لـه كمـا بينـه القـرآن أن         )آلكل من مثارها  

 .)١("يصعد حيث شاء، أو يكون من اخلالدين ال حيتاج األكل

ــة؟ أي الشــمس بالــذّات دون بــاقي القــوى الرامــزة لل " مشــش"وملــاذا  انيصــفات الرب
ــا يقولـــه   ــرأ مـ ــع أنّهـــم ": (كرميـــر"لنقـ ــومريني-والواقـ ــة  -أي السـ ــدة آهلـ ــوا عـ قـــد خصـ 

. )٢(")أوتـو "باإلشراف على النظام األخالقي بكونه وظيفتهم األساسية، كاإلله الشـمس           
 . النسر أخالقية ال غري-آدم"إذن خطيئة 

، عوقــب "واخلطيئــة الشــر صــانع"ليصــبح هــو ) النســر(فحــني احنــدر آدم العاقــل 
ــة نفســـها، أي مـــن الـــنفس مطلقـــاً، ومـــن    شـــبكة األرض "بالطبيعـــة نفســـها، مـــن احليـ

ة وخـارج وكْـره ومأمنـه، وهـذه املـرة الـنفس                    "الواسعة ة (، باسـتدراجه خـارج اجلنـ احليـ (
ة -الـنفس "النسر، هـذه    -ليفرتسها آدم ) طُعماً(تأتي خمتبئة  جلد ثور       هـي اآلن   " احليـ

ياده ط سـاق آلدم أنثـى هبائميـة ليعاشـرها وهـو يضـمر لـه الشـر الصـ                   )٣(هر إلبليس متظ

                                                 
 هــذا الــرأي مــن إميــاء اآليــة ال مــن ظاهرهــا، مــن مفهومهــا ال منطوقهــا، وإالّ فظاهرهــا حســب   - )١(

 .السياق قد بيناه  الفصل الثالث، خبالف ما قاله املفسرون قاطبة
 .١٩٣، ص من ألواح سومر  صامويل كرمير، -)٢(
ــ(  لقــد حفــل كــالم األنبيــاء برتميــز إبلــيس باحليــة -)٣( ة القدميــة الــذي هــو فقــبض علــى التــنني احلي

فأعطيـت  (، وعن النسر أنّه الروح أو التسديد والعقل )٢ : ٢٠رؤيا)( سنةألف والشيطان وقيده   إبليس
ا وزمانني ونصف زمان     زمانً ربى موضعها حيث تُ   إىل الربية   إىلاملرأة جناحي النسر العظيم لكي تطري       

  ).١٤: ١٢رؤيا ()من وجه احلية
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، فهـبط   )والثور كـان دائمـاً رمـز اإلخصـاب        (وحبسه  األرض بعيداً عن جنته ومسوه،        
ة ليقتـات مـن الغرائـز، و          ه من اجلنـمـع  " أخـلّ بالعقـد  "إىل اإلخصاب، إىل اللّحم، من علو

، "أكـل مـن اللحـم وفـتّش عـن الـرخص           "، و   "من قبـل اآلهلـة    حمرم  "حواء، وارتكب الـ    
، أوصــاف دقيقــة ال "حتــى وصــل إىل الــدهن الــذي يغطــي األحشــاء وعنــدما دخــل   "

 !ختفى، حلالة استيالء الغريزة اجلنسية وإيقاعها

 علــى علــم مبــا سيصــيبه المتنــع عــن أكــل اللّحــم مــع     )آدم(فلــو كــان النســر  "
ك            مع أولئك البشريني  " مجاعة الطري  خرجنـاهلمج، وقالت له املالئكة الـيت ختدمـه ال ي 

ه خـرج ونـزل وأكـل، وحذّرتـه بوصـاياها كمـا يخـرب الـرتاث                  الشيطان منها فتشـقى، ولكنـ
ال تنـزل يـا   "، وجنـد هنـا   "إياك أن خترج إىل هؤالء البشر فإن إبليس خيتبئ لك فـيهم        "

النسـر أصـر، وخدعـه غـروره        -، لكـن آدم   "رمبا كانت احلية كامنة  جوف الثور      ! أبت
سأنزل وآكل من حلـم الثـور الوحشـي، كيـف ميكـن للحيـة               "فعصى وأكل منها وغوى،     

ألنّه أخلد إىل غرائزها، وجـرى عليـه القـانون      " فاصطادته شبكة األرض   "،  !"أن تأكلين 
  دْ يعـرف الـدرب،           "اإلهلـي أن نْ منـا ينتـهك حـدود مشـش، فليفقـد الطريـق وال يعـ مـ

 ال يــدلّ -دون حــواء-فصــار آدم بعــد هــذا االنتــهاك   " بــال عــن منافــذها ولتبعــده اجل
 .طريق الرجوع إىل اجلنة وأُهبط وأُبعِد عن منافذ تلك اجلبال املقدسة

 بوضــوح عــن عقــاب آدم بســجنه     -حســبما ســيأتي -ثــم ســيتكلّم بــاقي الــنص 
تصـف ضـجيجه    الـيت تـراه وتـرى مسـكنته، و        ) الشـمس (األرض، وشكواه لعدالة السماء     

وبكاءه وتضرعاته اليومية رغبةً  العودة للتحليق  األعايل حيث املقام األول املفقود       
جناحيه أي صِالته الروحيـة الـيت تقطّعـت بـاملأل األعلـى، فصـار        " ريش" اجلنة وفقدانه    

 الـذي   من أوىل مهمات آدم، ليعود كائناً سامياً يطري  السماء، أن حيفـظ قـانون الزوجيـة                
ــة    ــاليم الســماوية (انتهكــه، وجيلــب النبت ــة    ) التع ة، ال مهجيــة صــاحلة إنســاني إلجنــاب ذري

، وصـار علـى كـلّ    )وكلّهـم مـن أبنائـه   (هجينة، مع حواء فقط، وعليه أن يعلّـم ذلـك اآلخـرين      
                         إنسان عاقل وهـو النسـر  هنايـة املطـاف يـروم هـذه الرفعـة  جـوار املالئكـة األبـرار أن

، فــوق )ميثّلــهم إتانــا(كرســول الســماء، يرفــع النــاس واحملتــاجني والســائلني واآلتــني   يكــون 
مـن بوابـة السـماء      " مسـوات آنـو   "إىل عـامل السـمو      ) واخفض جناحك للمؤمنني  (جناحيه  

ة الـيت هـي        ) بيت اآلهلة ( هـذا            "  بـاب إيـلِ    -بابِـل "وهي اجلنـ كمـا يقولـون، وال ميـر بـاب ا
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يـا صـديقي إن السـموات رائعـة، تعـال           ( احلفـاظ علـى الـدعوة          السمو والنجاة إالّ عـرب    
" القداســـة الزوجيـــة واألســـرة "، وعـــرب احلفـــاظ علـــى)"آنـــو"ألهنـــض بـــك إىل مســـوات 

 .فقط" ساللة مساويني شرعيني/إجناب أبناء"واإلصرار على 

ــه األســطورة     ــدو، ملخّــص مــا تقول ــة   . هــذا، حســبما يب والــيت صــارت تُتلــى كحكاي
ــة أ يـــة الصـــاحلة، وباعتنـــاء الســـماء   ملوكيـشـــبه بتعويـــذة هلـــم، وكـــدعاءٍ اللتمـــاس الذر

 .بتسديدهم، مع أن تفاصيلها الدقيقة كما رأينا تنوء بأمرٍ عظيم

هو آدم نفسه، ألنّه أول ملوك األرض، كما يخرب النص          " إيتانا"وإن أول معنى لرمز     
ريـة الصـاحلة مـن حـواء  األرض،         بإجنـاب الذ  ) إيتـان /إيـذان (األول، فكان يريد اإلذن     

) النســر(بعــد تلــك اخلطيئــة الــيت حرفــت مســار اإلنســانية كلّهــا، حتّــى تــاب ا عليــه    
وهــي كلمــات التوبــة  " العصــافري"، وقــدمت لــه الســماء  "احلجــر"وأخرجــه مــن العقوبــة  

ه كلمـات فتـاب عليـه          ( مِـن مشـش   -فتنـاول النسـر العصـافري       ) = (فتلقّى آدم من ربـ- 
، ثـم كـان مطلوبـه إجنـاب الذريـة الصـاحلة، ونعلـم هبـذا ملـاذا تـأخر سـن                  )عاد قـواه  واست

ــه بقــي  العقوبــة ردحــاً و الندامــة زمنــاً طــويال، حتّــى ســأل الذريــة     إجنــاب آدم، ألنّ
اكشف يل عن النبتة اليت تؤدي إىل اإلجناب، أزحْ عن كـاهلي هـذا الثقـل           (الصاحلة  

 ).واجعل يل امساً

رتميـــز يـــدلّنا أن اإلنســـان لـــيس لـــه هنـــوض إىل األعـــايل وإىل الســـماء إّال  وهـــذا ال
، فإذا كان عقله حبيس الرغبات أو العقوبات فعليه أوالً أن يطلق            )نسره(بواسطة عقله   

العقــل ويفــك هــذا األســر ويسرتضــي الســماء بــالعهود علــى األعمــال الصــاحلة، وإالّ          
 .ليق ووصولفالسماء ال تُصغي ملن ليس له وسيلة حت

مرة ومرتين،  صعوده للسـماء، ونـرى النسـر يتلقّفـه     " إيتانا"ولذلك نرى، سقوط    
فليس له شـيء يوصـله      ) عقله(متى ما سقط نسره     ) إيتانا(املرة بعد املرة، ألن اإلنسان      

للســماء ويرفعــه، وســقوك العقــل هــو بقناعتــه بالباطــل والغــرور كمــا فعــل آدم بقناعتــه   
النسر، فإنّه يعـرف اخلطـأ والصـح، مـا يعـين أنّـه              -، أما إذا ملْ يسقط العقل     بقول إبليس 

قادر على التحليق، فقد يسقط صاحبه غري عامد  خطيئةٍ معينة وعقله يعلـم أن مـا                 
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. )١(نسـره معـه  /يفعله خطأ وعن هوى، فهذا ال تنقطع عنه يد اإلله أن ترفعـه ألن عقلـه             
 )١٦: انظر الصورة(

 

 
 

 )١٦: الصورة( كادييني إليتانا حيمله النسرنقوش األ
 

كمـا   – قد جعلت من شخص إتانا كائناً إنساناً مسـتقال ثالثـاً             -عمداً-واألسطورة  
 :  لسببني-فصلت بني النسر واحلية

 ألن هنا يربز أول معلَمٍ لظهور اإلنسان األرضي خـارج اجلنـة، بتشـخّص آدم                :األول
 . ا حصل مع التوبة متاماً حيث تعرف آدم حلواء مرة أخرىوزوجه حواء، وهذا إنّم

ولكــلّ زوج صــاحل  " إتانــا" ليكــون رمــز :الثــاني ،ــانيــاً لكــلّ خليفــة رب امتــداداً تارخيي
ــه الصــاحلة مــن     ــب ذريت ــأتي، أن يطل ــاب ا"مــن " الســماء"ي ــه فقــط،   " ب وعــرب تعاليم

                                                 
  قارن صورة النسر احمللّق بصديقه، والعقـل الـذي حيمـلُ صـاحبه ويرفعـه ويسـمو بـه  الـرتاث                    -)١(

إنّمــا يرتفــع العبــاد غــداً  الــدرجات ) (ص(اإلســالمي، مالحظــاً مــا حتتــه خــطّ، إذْ يقــول نــيب األمــة 
إنّما يدرك اخلري كلّه بالعقل، وال دين ملن ال ) (ص(، وقوله )در عقوهلموينالون الزلفى من رهبم على ق   

أفضـل حـظّ الرجـل عقلـه، إن     ) (ع(، وقول علـي  )لكلّ شيء مطية ومطية املرء العقل   (، وقوله   )عقل له 
 ).  وما بعدها٢٠٣٢، ص ميزان احلكمةحممد الريشهري، .. (، وغريها)ذلّ أعزه، وإن سقط رفعه
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تارخيي يخاطب العقل العلمي، مبقدار مـا       فاألسطورة ال تريد أن تقص احلادثة كمؤرخ        
فـــاقرأ . تريـــد أن تُنـــاجي الـــروح والوجـــدان باملوعظـــة وتُبقـــي فائـــدة الـــدرس لألجيـــال

 : التكملة

  يتوسل إىل مشش كل يوم)١(وكان إيتانا

 أيها السيد تلفظ بأمرٍ من أجلي

 امنحين نبتة اإلجناب

 اكشف يل عن النبتة اليت تساعد على اإلجناب

 ع عن محلي واجعل يل امساًارف

 :فتح مشش فاه وقال إليتانا

 امش  هذا الدرب واجتز اجلبل

 انظر اىل ثقب وانظر إىل ما  داخله

 ففي داخله يوجد نسر

 إنه هو الذي يكشف لك عن نبتة اإلجناب

 وكما قال البطل اإلله مشش 

 أخذ إيتانا طريقه واجتاز اجلبل

                                                 
)١(-  تسمية الرجل       مل ي دعى               " إيتانا"طلعنا الباحثون سر ل ملـوك سـاللة كـيش كـان يـأو ع أن سوى تتبـ
، وال نشــك  هــذه املعلومــة، لكــن بــدالً مــن حتويــل كامــل األســطورة علــى امللــك، ملــاذا ملْ يكــن  "إيتانــا"

      ال           " إيتانا"العكس، فاألسطورة ال تُخرب بأن ته للسـماء، فلـيس     ملك، بـل ال ميلـك قـدرة اإلجنـاب، وتوسـ
، هل هو أصله    "إيتانا"فيها هبرجة ملوكية، فتبقى املسألة مرهونة باملختصني باللّغات، ليتتبعوا االسم           

حيـث متّ تأثيـث   " أت/أث"أي أعطى؟ هل هـو مـن   " آتى"أو " أتى"من الفعل " إتيانا"؟ هل هو من  "إيذانا"
و النسـب والصـهر الـذي بـه تتولّـد الشـعوب،             وهـ " خـنت /حـنت "جناح النسر بالريش؟ هل هو من الفعل        

إيتـان  " = إيثـان "حيث " الثاني"أم هي ببساطة تعين منها وزعموا أنّها يونانية؟     " إثين"واليت جاء تسمية    
 ..اإلنسان الثاني، اآلدمي الثاني=
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 رأى الثقب ونظر إىل ما  داخله

 فرأى فيه نسراً مقعداً

 وهذا ما دبره مشش أخرياً من أجله

 :فتح النسر فمه وقال لشمش سيده

 إذا أخرجتين من هذا احلجر

 وإذا قدمت يل عصافري واستعدت قواي

 فسأعمل كل ما يقوله

 شرط أن يقوم بكل ما أقوله له

 وبناء على أمر البطل، أخرجه إيتانا من احلجر

 واستعاد قواهفتناول النسر العصافري 

 وعندئذ فتح النسر فمه قائال إليتانا

 أنت إذن، قل يل ملاذا أتيت إىل هنا

 :فتح إيتانا فمه وقال للنسر

 "نبتة االجناب" يا صديقي أعطين 

 اكشف يل عن النبتة اليت تؤدي إىل اإلجناب

 أزح عن كاهلي هذا الثقل واجعل يل امساً 

 "إليتانا"قال النسر 

 موات رائعةيا صديقي إن الس

 "أنو" تعال ألهنض بك إىل مسوات 

 ألصق صدرك بصدري
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 وضع يدك على طرف جناحي

 . .  .وطوق بذراعيك أعلى اجلناح

 وبعد أن صعدا إىل مسوات آنو

 اجتازا باب آنو وأنليل وإيا

 اخل. .... فسجد النسر وإيتانا معاً

  . . .ق بك إىل أعلى من هذا  السماءسأحلّ

 )أيْ إيتانا (وبعد فرسخني سقط

 )١٧: انظر الصورة( اخل.... وسرعان ما هبط النسر والتقفه فوق ظهره 
 

 
 

رسم ختيلي ألسطورة إيتانا فوق النسر، حتليق الروح بصاحبها لرتيه العوالِم الالمرئية له 
 )١٧:الصورة (.ككائن أرضي
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  بالد النيل" يريس وسيت وحورسأوز" أسطورة -ثانياً
ت االنتباه، أن أمساء أبطال األساطري وشخصياهتا الفاعله، تبدو متحركةً          أوالً، نُلف 

 :على ثالث مستويات على األقلّ

، حيــث مظــاهر الطبيعــة وقواهــا  )قصــة الكــون(الكــوني ) األول(املســتوى  -١
 ).القوى الربانية(املُحركة 

ــة اإلنســان(اإلنســاني البــدئي ) الثــاني(املســتوى  -٢ قــة، ، وتشــكّل اخللي)قص
 .حيث آدم اإلنسان وذريته وقصصهم

ــر ) الثالـــث(املســـتوى  -٣ ــة احلضـــارة(املعاصـ حيـــث تـــاريخ احلضـــارة )قصـ ،
 .صاحبة األسطورة وأبطاهلا وملوكها ومعلّميها

ــاً       ــى  القصــص مجيع ــوني،   (فســنجد أن االســم الواحــد يتجلّ ــة الوجــود الك قص
ملسـتويات واالنتقـال الرمـزي مـن        ، وختتلط األمور بالتماهي بني ا     )واإلنساني، واملعاشي 

مستوى آلخر، وهذا ما أربك مفسري األساطري، وأورث الظنـون بـأن تلـك الشخصـيات                
آهلة تُعبد، قياساً حبضارة اإلغريـق وكـذلك مبشـركي العـرب واألمـم الـذين فعـال ألّهـوا                    

  .جبهلهم تلك األمساء

   ــت دأب الشــعوب قــد ــاً، ال خيفــى أن ــوطّن"وثاني ــاريخ اإلنســاني  فيهــا" تُ  قَصــص الت
  ة األصـل                     )املستوى الثاني (البدئي قصـ اس، ألن نيـا النـكـلُّ شـعبٍ أنّـه أصـلُ د هبذا ظـن ،

سيقت للتداول مركبةً على شـخوص أبطـال وقديسـي تـاريخ ذلـك الشـعب أو ذاك، فـال                    
 نوحــاً"عجــب أن "  القــرآن قــد ــه"مــع أن قَعوــرا  " م ــا ن ــرة العــرب، إالّ أنّ ه موجــوداً  جزي

كمــواطنٍ لــدى الســومريني، ثــم البــابليني، ولــدى اهلنــود أيضــاً، بــل وعنــد قبائــل أمريكــا   
 وثيقــة تارخييــة كلّهــا تُمركــز بطــل الطوفــان ٣٣الالتينيــة كــذلك، بــل هنــاك ال أقــلّ مــن 

لديها، حلقيقة أن الشعوب صارت تتّخذ من أمساء آبائها األوائل أمساء لتلك القصص              
رمـزاً آلدم  بابـل، ولـدى اإلغريـق متـاهى      " إيتانا"ية املُوحاة أو العكس، كما رأينا     الربان

الفينيقي مـع بدايـة اخلليقـة اإلنسـانية وصـيروه           " زيوس"وهو  " ضيا=ضيو  /زيو"السيد  
ــةٍ وحضـــارة وتعلـــيم، فالتـــاريخ   مدنيـ د ربال جمـــر ــاً فعـــال علـــى مســـتوى األمســـاء -ربـ
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 يبــدأ لــديها مــن أصــول آبائهــا، وكــذلك العــرب، بــدأوا بــآدم  -والشخصــيات علــى األقــلّ
ونصبوه بداية للتاريخ اإلنساني، ألنّهم اندثر لديهم ما قبله عـدا عـن عـدم               ) ع(الرسول  

 . بزوغ التدوين بعد، والبداية بآدم الرسول صحيح كحضارة، لكنه غري صحيحٍ كتاريخ

ـــ      ــدأوا بـ ــد بـ ــل فقـ ــرب وادي النيـ ــا عـ ــوط"أمـ ــة " (Tehuty/Thoth/حتـ ذو اإلحاطـ
أخ : أخنــوخ/وإدريــس املُــدرس/معلّــم الرمــز" هرمــز"باألســرار، وهــو لــدى شــعوبٍ أخــرى 

، فقـد بـدأوا بـإدريس    )اإلناخة أي معلِّم التوطني من وسائل اسـتقرار ومتـدن واسـتيطان          
مع إيزيس وأوزيريس فعال وكحقيقـة تارخييـة، إذْ كـان هلـؤالء الثالثـة فعـال فضـلٌ علـى                   

لَ األلـف اخلـامس قبـل                   ا مصـر قبـ  سـوا حضـارةة، وأسلعالَم بنشرهم العلوم اإلنساني
املـــيالد وعلّمـــوا النـــاس الزراعـــة هنـــاك واملالحـــة والكتابـــة واحلســـاب والفلـــك واملهـــن  
اس بعـد دهـورٍ                    النـ ة وتدشـني األسـرة والنظـام االجتمـاعي، لكـنذ اهلمجية ونبالصناعي

وبني أصول اخللق مـن جهـة أوىل وبدايـة          ) أمسائها(خصيات  مديدة ماهوا بني تلك الش    
مـع القـوة اخلصـبية األوىل       " إيزيس"التاريخ العالَمي اإلنساني من جهةٍ أخرى، فتماهت        

بــدالً " فينــوس"و" أفروديــت"مثلمــا جســد اإلغريــق ) عشــتار/إينانــا/أنــات(مــرة، العنايــة 
 نــوت"أبنــاء لـــ ) أو نفســيس(ثــيس منــها، فبعــد أن كــان أوزيــريس، وســيت، وإيــزيس، ونف 

Nut " ل واملــاء البــدئي األو أي" جِــبGeb " األرض كمنشــأ لقِــوى اخلليقــة وهــذا  (أي
، متظهــرت تلــك األمســاء مــرة أخــرى مــع بدايــة اخللــق اإلنســاني  )مســتوى قصــة الكــون

ــة األوىل وصــراع اإلنســان        ــة اخلطيئ ة أخــرى، هــي قصــة أســطوري فكــانوا أبطــاالً لقص
 )٢٧ - ١٨: انظر الصورة( ).مستوى قصة اإلنسان ()١()سيت(والشيطان ) أوزيريس(

 

 

 

                                                 
ين  عـدا مـا بـ   - بإمكان الرجوع إىل هذه األساطري وشخصياهتا وما ننقله مـن تعليقـاتٍ مقتبسـة                - )١(

إىل املوقع اإللكرتوني-بشكلٍ خاص : 
 http://www.egyptianmyths.net/section-myths.htm 
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 )١٨: الصورة(  Isis إيزيس  )١٩ :الصورة( osiris أوزيريس 
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) اإلحاطـة (ذو احلـوْط    : حوط-ت/حتوت
) إدريـــس(العلـــوم  الـــذي علّـــم الكتابـــة ودرس 

 )٢٠:الصورة) (هرموز(ووضع الرموز 

 )٢١:لصورةا (seth  شيط /سيت



 

263 

  
 )٢٣: الصورة(إيزيس وابنها حورس  )٢٢: الصورة (hathor حور -حت

 
احلـارس  ) حـورس (يسـاراً، وحـر     ) إدريس(حتوط   )٢٤: الصورة( sekmet شكمت /سخمت

 )٢٥: الصورة(مييناً
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 )٢٧: الصورة( حور-حورس وزوجته حت )٢٦: الصورة( anubis أنوبيس 

 

 إىل  ربمــاهلــا تــاريخ يرجــع" أوزيــرس"فعــال شخصــيةً تُــدعى فاخلالصــة أن هنــاك 
ــدعى   ٥٠٠٠أكثــر مــن  ــة " إيــزيس" ســنة قبــل املــيالد ولــه زوجــة تُ جــابوا األقطــار العربي 

    حـني تتمـاهى ثانيـاً    ) أوزيـرس وإيـزس  ( الشخصـيتان  ، هاتان"إدريس"كمعلّمني مع النيب
ة             القصـ  اتشخصـي ة األوىل تلـجة اإلنسـاني وحـني   "نفتـيس "و" سـيث " مثـل    مع القصـ ،

خصــب " أدونــيس/بعــل" "أوزيــرس"تتمــاهي مــرة ثالثــة مــع قــوى الكــون والطبيعــة يمثِّــل   
ع وميـوت وهـو               لـدى البـابليني، وبالتّـايل تٌمثّـل        " متـوز "الزروع لـدى السـوريني الـذي يقطـَّ

ــه  ــزيس"زوجتـ ــاة    " إيـ ــوة اخلصـــب واحليـ ــه، قـ ــةَ لـ ــوة الباعثـ ـــ (القـ ــتار، عن ــا، عشـ اة، إنانـ
 ).اخل. ..فينوس 

للرب، ) صنائِع(أبناء )  اخللْق (ملخّص قصة األسطورة أن أربع شخصيات إخوة        
الشــيطان احلاســد ألخيــه  " ســيت"، و"إيــزيس"الصــاحل، وزوجتــه الصــاحلة  " أوزيــريس"

         نـة رفيقـة     " نفثـيس "الصاحل واملُبغض لزوجتـه الصـاحلة، ثـمالشـيطان مـن    " سـيت "املتلو
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 غياب زوجته ليعاشرها هي بدالً مـن زوجتـه  سـكْرةِ            " أوزيريس"غرت  جهة واليت أ  
أوصـال زوجهـا    " أوزيـريس "، ثـم مللمـت      "ألوزيـريس " "سـيت "عقله، وكان هـذا سـبب قتـل         

" رع"الـيت اعتنـى هبـا الـرب     " حـورس "وأحيته بكلمات ربانية سـحرية وأتـت منـه بالذريـة            
 .رير بعد صراع مريرالش" سيت"على " حورس"وانتصرت الذرية 

" أُسـري "يصـارع أخـاه     " سـت "إن  (ويوجز صاحب كتاب املرياث العظيم القصة بقوله        
عنه حتّى  ) إيزى" (إيسة"ويصرعه، فتبحث   " .. جب أت "على ملكية أرض الرب     ) أوزير(

ر "مقتـوالً فتُحييـه مؤقّتـاً كـي يولـدها           " نديت"جتده     صـارع        " حـالـذي يكـرب بسـرعة وي
ــادئ الكـــون   "ســـت" ــرياً إىل مبـ ــكوه أخـ ــم يشـ ــة، ثـ ة جانبيـــراعات أســـطوري األربـــاب :  صـ

السابقني، وعندها يسـتعيد حقّـه بامللكيـة، أي بالسـيادة علـى احليـاة البشـرية  أرض                   
١().الرب( 

حيـث آدم وأبنـاء آدم، وهـو        " نـودي "، و "نود"يذكّرنا بأرض   " نُتء/نُد"مؤنّث  " نديت"و
الـربوز األرضـي أو اجلبلـي، والنـد التـلّ املرتفـع               " نُتء= نُد  "اة  اجلبل ومرتفعات السر  

وسـتُلفظ  " نَهـض "أرض جبلية مرتفعـة، واألرض الغليظـة تُسـمى          " نُت/نُد"، فـ   )٢(السماء
ة اليـوم      ة والغربيـبالسرياني" أدواة التعريـف  هلجـات العـرب     . أيضـاً " نَـد وإذا علمنـا أن

وإن لُفِظــت  (، املــيم، اهلــاء   )واء لُفظــت تــاء أو دال أو زاي  ســ (الــالم، الــذال   : هــي أربــع  
، الـيت مبعنـى األرض      )النـون والتـاء   (أو  ) النون والدال ( فسندرك كيف من جذر      )٣(،)ألفاً

                                                 
 .١٧٩، ص املرياث العظيم أمحد يوسف داؤد، - )١(
 .٩٦٢، صمقاييس اللغة ابن فارس، - )٢(
ــال- )٣( ــرء : الم التعريــف:  مث ــيم التعريــف -امل ــارح أي البارحــة  :  م ــيت صــارت    –امب  ذال وهــي ال

املـأخوذة  " العربيـة " اهلـاء وجتـد اللغـة    -اإلجنليزية وغريها واستخدمها العرب مبعنى ذو ومبعنـى الـذي   
ل    : مـن اللهجـة الكنعانيـة مليئـة هبـا لـآلن       هيكـل أي الـذي جــلّ،   /هدقلــة أي الدقلـة وهـي النخلـة، هِگـ

ي القليـل، وكلمـة         : أي الـ ذا، املشار إليه، هرشـف      اجلليل، هذا    الرشـف والتحسـ"ت     " رنأي صـاح وصـو
أي املُصوت، الصائح، النادب، البكاء،     " رن-هـ"، فبإضافة هاء التعريف     "رِنگ"اليت صارت باإلجنليزية    

ــة الـــيت لـــدى الغـــرب  " هـــرن"ومنـــه جـــاء  العاميـ"Horn" ت، ومنـــه جـــاء تســـمية ، وهـــو البـــوق املُصـــو
أي املصوت والنادب واملُذكّر والنذير  قومه، بل وما زلنا  العاميـة نسـتخدم اهلـاء                  " هاران/هارون"
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حيــث الــالم للتعريــف لــألرض، " La-ndلَنــد "الغليظــة أو املرتفعــة، صــارت لــدى الغــرب 
، )ر مــن الفينيقــيني أو ســالالهتمأرض النجــاة ملــن جــاب البحــ " لنــد-إنــج"وهبــذا تكــون (
ــميت   .حيــث املــيم للتعريــف، للمرتفعــات  "  Mo-nt منــت"و فاهلــاء " هنــد"ومــن ذلــك س

 .)١("نُد"للتعريف، أي األرض، تيمناً باألرض اخلصيبة األوىل 

فرجوعاً لألسطورة، لو تأمل املتأمل مـع جتـاوزه عناصـر التشـويق ومـع فـك رمـوز            
القداسة والربوبية اليت كان العرب األوائـل يضـيفوهنا           " سني "األسطورة، ومع حذْفنا  

ــة غلبـــة الشـــيطان  علـــى آدم ) ســـيت/شـــيط(ختـــام األمســـاء، ملـــا رآهـــا إالّ حتكـــي قصـ
 وأراد أن يكـون مكانـه،       )٢(، حني حسده كما تقول األسـطورة      )أوزير(وزير الرب   /اخلليفة

 للشر، حتّـى أنّـه ملْ يولَـد بصـورة     ذو العيون احلمراء هو جتسيد ومتثيل  " شيط/سيت"و
ــه وخــرج    أم ــم ــاً رح ــة بــل مــزق جانب القــارئ قــد وعــى هــذا الرتميــز   )٣(طبيعي أرجــو أن ،

إنّه ببداهةٍ ترميز النفصال إبليس عن العالَم األم الذي احتضنه، ومتزيقِه           ! وانكشف له 
لن خروجــه شــيطاناً، ليولَــد عــالَمِ النقــاء الــذي كــان يرفــلُ فيــه مســبحاً ســابِحاً، لِيســتع  

 لِد قبل " أوزير"كشيطان بعد والدة آدم، لذلك نرى أنسيت"و." 

ــيت  ــد ســ ــيط /فعمــ ــمونه  (شــ ــا يســ ــرور كمــ ــل  ) رب الشــ ــةٍ لقتــ ــر"إىل حيلــ " أوزيــ
بإخراجه مِن فُسحة ما هو فيه وإدخاله  تابوتٍ زاهٍ مغرٍ ثُم اإليصـادِ        ) روحياً/معنوياً(

ــها   عليـــه، وهـــذا متثيـــل   إلخـــراج الشـــيطان آدم بعـــد تغريـــره إىل ســـجن الـــدنيا وظلمتـ

                                                                                                                        
 .فنقول هالكتاب، هالرجال أي هذا الرجال

، مجعيــة التجديــد  بعــد فطــري وارتبــاط كــوني-اللســان العربــي:  ملزيــد مــن حبــث اللغــات راجــع - )١(
 .الثقافية االجتماعية

(2)  -  But "Set" the Evil One, their brother, envied "Osiris" and hated 
"Isis" 

رمـز  (وبغـض إيـزيس   )   دميرمـز آل  (، حسـد أوزيـريس      )يرمز للشـيطان  (أي أن أخامها سيت الشرير      (
 ".إن هذا عدو لك ولزوجك"، يذكّر هذا بآية حتذير آدم من الشيطان )حلواء

(3)  - Seth was evil since birth, because he ripped himself from his 
mother's womb by tearing through her side. Seth was the embodiment of 
evil. He was depicted with red eyes and hair. 
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ــة       ــة حبكاي ــذكّرنا مــرة ثاني ــة، هــذا ي ســر"وخســارته فســيح اجلناألســطورة " آدم/الن 
ــة وأغلقــت عليـــه احلفـــرة لـــدى     الســابقة لـــدى شـــعبٍ آخـــر، الــذي قبضـــت عليـــه احليـ

ــارة   بعدئـــذٍ اســـتُنقذ بزوج " أوزيـــر"ثُـــم حتكـــي كيـــف أن   . البـــابليني ئـــة البصـتـــه املتنب
أي الرعايــة الربانيــة، " رع"متثــيال حلــواء الــيت متلــك ســر النطــق باســم  ) حيــزى/إيــزى(

" أوزيـر "جاءت له بكالم الرب املقدس فأحيته، وكيف أن الشيطان قبلُ قـد وزّع أعضـاء           
وأن زوجتـه   ،  )أي أدى به إىل تشتيت ذراريه بتلك املعصية الطاغية        ( األرض بعد قتله     

   وهــذا ال (أخفــاه وضــاع  البحــر  " ســيت"ملْ تعثــر علــى العضــو اجلنســي لزوجهــا ألن
جـاءت بكلماهتـا السـحرية الكاملـة ومجعـت         ) إيـزيس : عفواً(، لكن حواء    )حاجة لتفسريه 

ــة     ــه مــدة كافي ــا وأحيت ــة  (أوصــال زوجه ــة واملراجع ــي كلمــات التوب ــه  ) بتلقّ إلجنــاب وريث
وهـذا صـحيح   " أوزيـر "أخ  األسطورة هو " سيت" كما نلحظ أن     .)١()حورس/احلارس(

ة نفسـها لـذلك قـال            ألنّهما كلي  انيـة الربعـن أخيـه      " شـيط /سـيت "هما خملوقان بالقو
 ).أنا خري منه، خلقتين من نار وخلقته من طني(العبودية واخللْق 

جلـي أنّـه رمـز      و" Nephthys/Ne-bet-hetنفـس   /نِفْث"أما الشخصية الرابعة فهي     
، هـي الـنفس مطلقـاً بغرائزهـا،     )األنثـى البشـرية  : مثـالٌ ألحـده  (جلـنس املخلـوق النفسـاني    

فأحيانــاً هــي عــدوة صــاحبها وختونــه، وأحيانــاً صــديقتُه، فلــذلك جتعلــها األســطورة أختــاً 
األنثـــى " نفْـــس"أي تلـــك الــــ (، وعاشـــرت )٢(ونظريتَـــه" ســـيث"للجميـــع، وقرينـــةً للشـــيطان 

وولـدت  " إيـزيس "بعد أن أذهبت عقْلَه وأغوتـه وتـراءت لـه بصـورة زوجتـه               " أوزير) "مجيةاهل
لـيس لـه    " سـيت "إالّ أن   " سـيت "قرينـةُ   " نِفْـس "فالرمز أيضاً بسـيطٌ فمـع أن         ".أنوبيس"منه  

لتكـوين ذريـة   " أوزيـر " "نفـس "أوالد منها ألنّه ليس من جنسها ماديـاً، بـل عاشـرت تلـك  الــ             
، فكالمهــا )امليــل الطــاغي، والشــهوة اجلاحمــة، حســب الســومريني " مطعايــا-مــيال"ذريــة (

                                                 
(1)  - (whereupon Isis brought Osiris back to life long enough to get 
pregnant with his son) 
http://www.usc.edu/dept/LAS/wsrp/educational_site/uscarc/isis.shtml 
(2)  - Nephthys was considered to be Seth's counterpart and wife. She was 
always associated with him. Even so, she was depicted as the loyal friend 
and sister to Isis 
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ـفني " نفــس"أي معاشــرته " أوزيــر"بشــران، وهــذا الفعــل مــن     ســيت " انقضــاض هــو إسـ "
 .، فاحلكايةُ مهما ذهبت وجئت، نفسها)معنوياً(الشيطان عليه وقتله 

لموتى، املسئولِ عـن حتنـيطهم     هذا، كالعادة، صار له متاهٍ آخر كمالكٍ ل       " أنوبيس"و
واملسئول عن تلقّي الروح السـماوي، ثـم مراقبـة ميـزان احلسـاب، فهـذا متـاهٍ آخـر علـى                     

" اإلنابـة "أي  " أنّـب  + إنابـة "أي  " أنـوبي "، وهو يوافـق اسـم       "القوى املالئكية "مستوى عالَم   
الوظيفة الـيت   لكن هذه    .النفس على ما فرطت   " تأنيب"إىل الرب، باإلماتة واحلساب، و    

درك السـر     " أنوبيس"متاهى هبا مرة أخرى    نا لنـية اخلطيئـة، لَتـدفعكان ميثّل ذر بعد أن
البشـري احلقيقـي، املـذكِّر    " أنـوبي "واحلكمة ودقّة الذين أسسوا تلـك األسـاطري، ليكـون          

ي باإلنابة واحلساب وشـرف هبـة الـروح الـيت تلقّاهـا مـن آدم بتحويلـه مـن كـائنٍ نفسـان                      
)السماء) بشري دة مبنحها روحنفسٍ جمر وإحيائه هبا كما حتيا أي إىل آخر إنساني. 

، فـإذا   "Heru/Hor/Horus /حـورس "أما الشخصـية السادسـة  األسـطورة فهـي           
ــر"كانــت ســني اخلتــام للقداســة، فهــو   أي الكــائن اإلنســاني ذو املشــيئة والــذي عليــه  " ح

طان والغرائـز، وإن كانــت السـني أصــلية، فهـو الرقيــب    انتـزاع حريتـه مــن اسـتعباد الشــي   
احلريـة واالسـتخالف، لـئال يسـتعبد بالشـيطان فيفقـدها،            ) الروح(احلارس على أمانة    

ة إذاً الــيت احتفظـت بنقاوهتــا     يــة اإلهليـاء/إيـزيس "هـو الذرتبحـث عــن   " حــو حـني ذهبــت
ــه    ــا لتســتنقذه مــن موت ــاً (زوجه ــوي طبع ــد ذاك)املعن  ليخــرج باملعاشــرة الشــرعية   ، وبع

       املنتظِر احلُر ن إىل الوجود هذا املخلوق اإلنسانين احلبيبيجيحـورس /احلـارس "للزو" ،
أي ميثّـل ذريـة آدم وحـواء الفعليـة، فعلـى ابـن              " آدم/أوزيـريس "و" حـواء /إيزيس"وهو ابن   

ــراً مــن الشــرك والشــ " حــارس/حــورس"آدم أن يكــون  ــة، حيــة اآلدميك الشــيطاني للذرر
 . )١(الشاطّ حنقاً وحسداً ألخيه اإلنسان" شيط/سيت"

ــر      متضــي األســطورة لتســوق جــوالت صــراعٍ بينــهما، وينتصــر ح حــورس"وفعــال "
ــيط   ــي شـ ــيت"وينفـ ــة     " سـ ــه بزعامـ ــاب معـ ــع األربـ ــوف جممـ ــد وقـ ــة بعـ أي " رع" الربيـ

مـع  " حـر "تقول أيضاً أن صـراع     الربانية، لكن األسطورة    " الرعاية"الرب، أو قل    /الراعي

                                                 
(1)  - "Set" was filled with evil and jealousy 
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ــة،      " شــيط" ــالَم إالّ هبــذه املدافع ــاً وال يكــون خــالص الع ــا زال قائم ــة  (م فهــي إذن معرك
 !).اإلنسان والشيطان

ة بـني       لشـعبِ مصـرِ النيـل وبـني آدم            " أوزيـريس "وختتلط القصـ اني كـأبٍ ربـ الفعلـي
خ اإلنسـاني  مصـر النيـل يبـدأ     األول كأبٍ لإلنسـانية مجعـاء، ألنّـه كمـا قُلنـا أن التـاري       

وفتــاح كقـوة ربانيــة  (بـأوزيريس فيتّحـد لــديهم بشـخص آدم، فكــان آدم فـاتح اإلنسـانية      
" أوزيـريس "، بـل وتبـدى      )أوزيـريس (متماهياً مع فاتح اإلنسانية  مصر       )  Ptah يدعى

) أوزيـر -سـكر -فتـاح (، وظـن املرتمجـون أنّهـا ثالثـة آهلـة            "سكَر" شخصية ثالثة تُدعى     
ة اإلنسـان           )١(اندجمت  واحد كالثالوث املسيحي     ة لقصـوملْ يدروا أنّها رموز تقديسـي ،

" فتــاح"مــع " أوزيــر"مــن أولــه آلخــره تتمــاهي مــع األصــل اجلغــرا لإلنســان، فتمــاهي    
ــة  " فتــاح"ال " (أي آدم"اإلنســانية  انيــة  )اخللــق، وهــو القــدرة الرب ى الســتقدام إحداثيأد ،

ة "سكَر" األول إىل الذاكرة وهو      املركز د  )٢(، وهو جبل من سراة شبه اجلزيرة العربيـ أحـ ،
الحقـاً،  " أوزيـرس /أوزير"معامل البقعة اليت كان فيها آدم كأصل، وحيث دفِن فعال فيها            

ودليــل آخــر أنّهــم اســتهلّوا بــأوزيريس متثــيال عــن آدم األول أب اخلليقــة اإلنســانية، هــو 
ــور  )٣( أوزيــريس اخلــامس والعشــرين مــن ديســمرب  جعلــهم مــيالد ومــا هــو إالّ مولــد الن ،

   ــاني وبــزوغ الطفــل الرب ،ــق آدم(اإلهلــي ــاه    )خلْ ــة الواحــدة ومس األم ره تــراثوالــذي كــر ،

                                                 
(1)  - Sokar (Seker) was the primary god of the Memphite funeral cult and 
its nearby burial grounds and tomb sites. He was seen as a manifestation 
of the resurrected Osiris, and in later dynasties he was combined with 
Ptah and Osiris into one deity, Ptah-Sokar-Osiris. 
(http://touregypt.net/godsofegypt/seker.htm). 

، وهـو  "سـكر /شـكر "، وجبل محومة أو احلمـة، وجبـل   )ص( حديث لرسول ا   " شكَر" وسمي   - )٢(
كار لدى الفينيقيني، وأشكار لدى بابـل وسـومر، وملزيـد التعـرف             يقع بالقرب من أُحد رفيدة، صار أس      

، ومـا   ٤٠٤-٣٩٩ املركـز ص     -تـاريخ سـوريا احلضـاري القـديم       على معامله راجع ما كتبـه أمحـد داوود،          
 .١٣-١٢ لفؤاد محزة، صتاريخ عسرينقله عن هاشم النعيمي، وعن محد اجلاسر،  

 http://www.yahweh.com/booklets/Xmas/Xmas.htm:  راجع- )٣(
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تيمنـاً  ) ع(وصار حيتفل به املسيحيون بعدئذ على أنّه مولد عيسـى           " ليلة القدر "القرآن  
 .)١(به، وهو األمر ذاك نفسه

ة أخـرى حيـث اتّحـد هـذه املـرة آدم الرسـول                         وهذا بالتمام مـا جنـده  بقـاع عربيـ
               نتـه العـربنوه  تـوراهتم ودول لدى عربِ اجلزيرة ومنهم بنو إسرائيل كما دوبآدم األو

أما لدى الفرس فقـد اتّحـد       ". بني آدمني " شجرة األنساب، وهذا أمر حلّلناه  حبث         
بـآدم أيضـاً فقـالوا     " جيـومرث "هم ومؤسس وجودهم  تلك البقعـة        جدهم األعلى وملك  

الــذي يحتَمــل أن معنــى " زرادشــت"وهــذا مــا ذكــره . )٢(!أن جيــومرث هــو آدم أبــو البشــر
أهرمـان  "، حني مناظرته لعلماء فارش املشـركني والـوثنيني، فقـال أن           "اإلرادة-ذو"امسه  

، وأهرمـان هـو روح الشـر        )٣("ور بـين آدم   قتل كيومرد أول البشر، والـذي منـه ظهـرت بـذ           
وقد حلّلنا هذه الكلمـة سـابقاً أنّهـا ذي          " ديفلس"وهي مثل   " ديفا"وله أعوان   ) الشيطان(

، وواضـــح أن هــذا القتـــل هــو قتـــل روح آدم باســتزالله وإخســـاره    )٤()األبالســة (إبــالس  
 .، فالقصة تتكرر")مرت-جيو" ("مرد-كيو"مقامه، وآدم أبو الناس هو 

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية عيد اخلليقة-ليلة القدر:  راجع حبث- )١(
 ،١٢ ص،١ ج،اريخ الطـربي تـ ؛ الطـربي،  ١٥ ص،فهرست ابـن النـديم  ،  البغداديابن النديم:  انظر- )٢(

ــعودي، ١٣٢ص، ١٠٤ص، ٩٨ص ــه ؛ واملســ ــرافالتنبيــ ــد أن . ٧٥ ص،واإلشــ ــو"وأعتقــ ــرت-جيــ  أن" مــ
ع (گيو هي گيع  /جيو ن أنّهـا تسـمية سـكّان جبـال، حيـث السـهول          ) قِيـبـيأي قيعـان األرض، وهـذا ي

جاءت جيولـوجي، أي لغـة األرض وأسـرارها،         " جيو"هي القاع، وهم سريان جبال السراة العرب، ومن         
هـو السـيد   " ارمـ /مر"، و"مرأ"بالفارسية أي الرجل والبطل، والعربية      " مرد"وصارت بعدئذ   " مرت"أما  

والبعل والشريف، وما زال يضاف كلقب لرجال الدين املسيحي ومنـه مـاري أيضـاً، ولعلّهـا جـاءت مـن                     
سـيد  "أساساً الذي منه تشعب األمر واألمـري  اجلـذور القدميـة، فالـذي يبـدو أن معنـاه                    " أمر"الفعل  
 ".البقاع

 .٢٩٩، صقصة الديانات سليمان مظهر، - )٣(
قالوا أنّها من اإلبالس أي اليأس، وهذا معقول، لكـن ال يعـين أن إبلـيس منـذ وجِـد كـان                      " سإبلي "- )٤(

بـه  القـرآن منـذ متـرد         " إبلـيس "امسه إبليس، وهذا ما صار يشكل على البعض، بل لقد اقرتن اسـم              
شــروع جعــل م(أن جيــد لــه موضــعاً  املشــروع الربــاني املُســتحدث ) يــئس(علــى األمــر ال قبــل، كأنّــه 

ثم زاد وتكبر وانـتفخ وطغـى وحتـول إىل شـيطان رجـيم، فلـم يسـمه القـرآن  أحـداثِ                       ) خليفة بشري 
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) أو آدم" (أوزيـريس " لتسرد بعد موت   عرب وادي النيل  ثُم، تُواصلُ أسطورة قُدامى     
ــه         ــيم منتظــراً ذريت ــوتى حيــث يق ــر األرواح وعــالَم امل ــه إىل دار األمــن ومق تدشــني رحلت

، حبربٍ ال هـوادة     "حورس"وشعبه حلساهبم، وتُسجل توصية األبِ املُعلِّم األخرية ألبنائه         
ما أنبلَ مـا تنـوون فعلـه مـع          ): "أبناءه(، حني يسأل األب ابنه      "سيت"طان  فيهما مع الشي  

وأن احلرب . )١("حناربه بضراوة وننتقم منه جزاء ملا فعل  أبوينا     : الشيطان؟ فيقولون 
مـرة ثانيـة إىل األرض   " أوزيـريس "هذه لن تنتهي على مسـتوى املـادة والـروح حتّـى يعـود             

 س"فيــذبححــور) "ــون األحــرار احلــر اس احلقيقي ( مبحضــرِ الشــفيع  " ســيت"الشــيطان
 .)٢("أوزير"

ــرا -حِـــت(بقـــي أن نـــذكر شخصـــية أخـــرى تُـــدعى  حـHat-hor /Het-Hert/Het-

heru()علّمـــة " خـــت"هـــي " حـــت"، و)٣أي أخـــت ومســـاندة وقرينـــة ومعينـــة وصـــاحبة وم
ر "هـو   " رح"، أما   "أخت"ومازالت راهبات النصارى وناشرات الدين يدعون        السـالف  " حـ

= حره  -خت( احلرية، املشيئة،    )٤("حرة/حرت/حرا"هذا من جهة، وهي     ) حورس(ذكره  

                                                                                                                        
ويوم تَقُوم  (أربع مرات ال اعتباطاً كقوله      " أبلس"بعدئذٍ إالّ شيطاناً، وقد أكّد سبحانه أصل هذا الفعل          

   ون رِمـجالْم لِسبةُ ياعهنـا الكهنـةُ  التـوراة                 ، هـذه  )١٢:الـروم )(السة هـي الـيت دو دي( اللفظـة العربيـ-
، )دي هــي ذي مبعنــى الــذي وهــذا واضــح فلــيس إالّ الم التعريــف مضــافة، أي الــذي أبلــس    ) (أبــولُس

ــاً أن الســني النهائيــة كانــت زائــدة  " ديــابول"، ثــمDi-abolos( (صــارت بالالتينيــة  حبــذف الســني ظن
 )!Devil(ل ي.ي، واليت تُسمى اآلن دالفاء، باإلقالب بني الباء ولو.يحسب عادة اإلغريق، ثم د

(1)  - One day "Osiris" said to the boy: "Tell me, what is the noblest thing 
that a man can do?"  
And "Horus" answered: "To avenge his father and mother for the evil 
done to them." 
(2)  - And after this the spirit of "Osiris" passed into Amenti to rule over 
the dead until the last great battle, when "Horus" should slay "Set" and 
"Osiris" would return to earth once more. 
(3)  - http://www.egyptianmyths.net/hathor.htm 
&http://touregypt.net/godsofegypt/hathor.htm 

ــر "- )٤( يفرتضــها " ح ــور(تعــين املغــارة " أور"أو " حــور"أيضــاً، و" حــور"الــبعض ــة، ولــدينا  )غُ واجلن ،
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ت                  صاحبة مشيئة وإرادة، كما نقـول أخـو احللـم، أي صـاحب احللْـم، وأخـو اجلهـل، وأخـ
) حتحـورا (يقولـون أن هـذه الشخصـية        . ، فهي معلّمـة وناشـرة احلريـة اإلنسـانية         )الكرم

كحال اجلميع، وكانت بدايتها شرسة متعطّشة للدم ولوهنا        " رع"ة من الرب    كانت خملوق 
املفضّل األمحر، وتقتل الرجال، سلّطها الرب على الرجال الـذين يعصـونه، كـان امسهـا                

والتـاء للتأنيــث وفسـروا االسـم مبعنــى    )١()Sekhmetشـكمت  /ســخمت(أو اسـم جنسـها   
الـــيت فســـرها (لّيـــاً للقـــوة  احلـــروب  حتّـــى صـــارت جت)٢(الشراســـة والقـــوة والتـــدمري

يومـاً وأذهـب عقلـها فـأزال        " رع"، حتّـى أن اسـتدرجها الـرب         ")إهلـة احلـرب   "املرتمجون بــ  
ــل          ــدت مث وع ،ــة واحلــب ــا احلــب فأصــبحت ســيدة اجلمــال والرقّ توحشــها وغــرز فيه

هــذه " شــكمت"و ".حــورس"، وصــارت ســيدة لــألرض إىل جانــب الســيد  "حــواء/إيــزيس"
-نفـر "، مـع أن األسـطورة تقـول أن          )٣("مت-نفر"، وولدت   "إفتاح"يقولون أنّها كانت قرينة     

 . )١(ليس له أب وال أم بل ولد من زهرة اللوتس املائية" مت

                                                                                                                        
ة، أي                      " احلور"الرتاث اإلسالمي    أبنـاء آدم أُنـزل علـيهم حوريـات مـن اجلنـ علينـا أن مـر ة، وقـداجلن 

ة ثُـم أُنـزلن خارجهـا، فيصـدق علـيهن تعـبري       بشريات من سكنة الكهـوف متّ تعديلـهن إنسـانياً  اجلنـ            
 .أيضاً، أي احلوريات" حور-خت"
مـن معانيهـا   : مـن معانيهـا الفاسـد والـننت واألسـود والغلـيظ والفجـور والضـغينة، وشـكم               :  سخم - )١(

" سـكمت "، ولفـظ    )٤٧٨، ص   ٤٠١، ص حميط احمليط بطرس البستاني،   : راجع(األَنوف الذي ال ينقاد     
 . أيضاً وهو الوباء واملرض" قمتس"غري بعيد عن 

(2)  - Sekhmet's capacity for destruction is well-documented. In one story, 
Ra sends her to punish those mortals who have forgotten him and she 
ends up nearly destroying the entire human race. Only the cleverness of 
Ra  stops her rampage before it consumes every living thing. her husband 
Ptah  and their eldest child 
Nefertem.(http://touregypt.net/godsofegypt/sekhmet.htm) 

فهـي نثـور أي خصـيبة كـثرية         " نثرت املـرأة  "، نقول   ٨٧٨، ص   حميط احمليط البستاني،  " نثر/نفر "- )٣(
بالداللـة  " نثـر /نفـر "ولعـلّ أصـل   . منـها " نـاثورة /نـافورة "لهجات القدمية كانت فـاء، و الولد، والثاء  ال  

 القـاموس  " نيفـر " أن  ٣٦٤املركز، ص   -تاريخ سوريا احلضاري  احلرفية هو كما، يقول أمحد داوود،       
ا زلنـا  ومـ . الوفرة واخلصب، فهي قوة اخلصب واالنتشار" فر"، )القوة الفعالة(الربة " ني= "السرياني  
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فهذه الرموز ال تضحى صعبةً إالّ على الذي يسفّل علوم القوم ويظنهم يخرفون أو              
هبــا علــى بدايــة اخللــق ألي جــنس، باعتبــار أن  يهرفــون، فزهــرة اللــوتس كــانوا يرمــزون  

اخللية احلية األوىل تكونت  املاء كما حكى القرآن، كزهرة اللوطس ومنه جاءت كلمة              
أي الرغبة الذاتية واحلب وااللتصاق واالندماج، وكيفية بداية اخللق أنّـه  املـاء     " لوط"

ة األوىل الـيت قـدحت زنـاد           هـو جتلّـي     " فتـاح "أمر أثبته العلم اليوم فقـط، و       انيـة الربالقـو
        ة       " افتـاح "خلق الكائنات، ومبعيار البزوغ البشري فـإن هـي رمـز حلقبـة اإلنسـان احليويـ

" مت-نفـر "األوىل  الدهر املنسي، أي طوره البشري اهلمجـي الـذي افتـتح بـه وجـوده، و         
كشـريعة  (جية الالواعية هو اخلصب التام احملض، أي الطبيعة الصارمة ودورهتا التزاو        

، هـذا بالتمـام هـو حـال الطـور البشـري األول الـذي هـو علـى                    )عشتار  الفكر البـابلي    
ـــ   ــالكَره ال بـــالطّوع، فـ كانـــت مـــن هـــذا اجلـــنس البـــدائي  " شـــكمت"عقيـــدة اخلصـــب بـ

 ").العشتاري مفهومياً"

وصــارت بتــدخل " ســخمت/شــكمت"إذن، فهــذه الشخصــية الــيت كانــت  األصــل  
ــة  ال انيـــة الرب ــت"رعايـ ــر-خـ ــد     "حـ ــاحلرف الواحـ ــي بـ ــل، فهـ ــرحٍ طويـ ــاج إىل شـ ، ال حتتـ

وبالتفصــيل الــدقيق حتكــي بــالرمز عــن جــنس إنــاث البشــر األول اهلمجــي اخلــايل مــن   
رمزت األسطورة هلـن بنسـبتهن إىل   (الروح الذي انبثق مع بداية افتتاح اجلنس البشري       

مالئكــة التــدبري " (الرعايــة الربانيــة" "رع"جتهن يــد ، ثُــم اســتدر")رع"أوالً ولــيس " إفتــاح"
، فأُنْعِم عليهن بتحويلهن إىل إنسيات واعيات يعـرفن احلـب واجلمـال         )والتعديل واخللق 

واألنسنة واالجتماع واإلبـداع، ولـيكن سـادة لـألرض مـع أبنـاء آدم األحـرار أويل املشـيئة                 
 ثانية ما أثبتناه مِن طريقـة خلـق حـواء وآدم،      هذا يؤكّد لنا مرة   . حراس الذرية ) حر(

فصـيلة  (، بتدخل اليد الربانية وانتخاب زوجـين مـن اهلمـج            "األوللق  اخل"حبثنا السابق   
 . ، لتصنع من املخلوق الالمذكور إنساناً مذكوراً سامياً")شكمت"الـ 

                                                                                                                        
 .الثراء بأنّه الوفرة واالمتالء والسعة" ثر"نفهم 

(1)  - According to myth, he (Nefertem) had no father and no mother, 
instead being born from a lotus blossom. 
http://touregypt.net/godsofegypt/nefertem.htm 
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ة سـواء علـى       ثم ظلّت هذه األمساء األسـطورية ووفقـاً لـدالالهتا تتمظهـر  كـ               لّ قصـ
مستوى العالَم العلوي بني قوى الطبيعة وقـوانني اخلصـب، أو  مسـتوى العـالَم اإلنسـاني                  
األول الذي اختفت معاملُه وضاعت أمساء أشخاصه احلقيقيني، لكن احتُفظ مبالمح تلـك             

ــروف      ــاء املقدســـني املعـ ــاريخ اآلبـ ــوءة  تـ ــة خمبـ ــح رمزيـ ــةً مبالمـ ني القصـــص األوىل طريـ
  .   لتبقى ذُخراً لألجيال اإلنسانية، تُخربها بأصلها الرباني والروحي األول" تأسطرت"و
 

  سومر وبابلمدونات -ثالثاً
 ال يمكننا الدخول  فهم أساطري أو مدونات سومر من دون فهم مفاتيحهـا،               :أوالً

 من الـتخمني  الفـراغ   وإن من مفاتيحها معرفةَ هوية الشعب الذي أنتجها، ولغته بدالً       
مبعنــى دخيــل علــى املنطقــة مــن خارجهــا، وتــربز تلــك املفــاتيح    !" ال ســامياً"أو جعلــه 

أجلى ظهورِها   األمساء؛ أمساء املواقع واملواضـيع والشخصـيات، هـذا املفـاتيح الـيت                 
 . هبا تُفك شفرة األسطورة الرمز إىل معنى

ــاً ــط   :ثانيــ ــي األســ ــق حمكــ ــي أن نُلحــ ــة الــــيت     ينبغــ ــتويات الثالثــ ــد املســ  ورة بأحــ
ــى ال تضــلّ بوصــلتُنا أمــام خارطــات األســاطري        استعرضــناها  النقطــة الســابقة، حتّ

 . املتشابكة بأمسائها املُشرتكة ضمن املستويات الثالثة

هذان أمران مهمان ينبغي عدم الغفلة عنهما، وإالّ وقعنا فيما وقـع فيـه املرتمجـون                
إن الـذين تعـاملوا  كـثري مـن األحيـان،          .ومدوناتنا، جبهلٍ أو بعمد   الغربيون ألساطرينا   

هبــذه النظــرة، لتفســري تلــك األســاطري مل يفهموهــا ألنّهــم ملْ يفهمــوا ثقافــة شــعبها وملْ    
ة األمسـاء          تـه وال عربيـسلّموا بعربيتها (يهوهـا غـري التوجيـه الـذي ألجلـه           )سـريانيفوج ،

نــاس علــى التفســري هــم الــذين ولــدت هــذه األســطورة    قامــت ودونــت، ذلــك أن أقــدر ال 
بثقافتـــهم وبلغتـــهم ويـــدركون الرتميـــز املســـتخدم، فحـــني يـــتم اخللـــط بـــني أســـطورات  
احلقــائق التعليميــة، واملــدونات الــيت لتــاريخ امللــوك ومالمحهــا وأخبــار مــدهنا، لتــداخل    

صـبح األمـر شـائكاً    ، ي)١(املفردات املشـرتكة واألمسـاء والرمـوز ووحـدة الصـياغة األدبيـة       

                                                 
، بفصـل الكتابـات   ) إدريـس  –إخنـوخ الـنيب     ( هذا األمر هو الـذي حـدا بـإيزيس بإرشـاد حتحـوت               - )١(
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هــذا مــا حــدا  . علــى الباحــث، فــإن فــك كلمــات األســطورة شــيء وتفســريها أمــر آخــر     
ســوى أنّهــا خلــق إلــه القمــر  ") ســني"نطفــة "/ Suenســني "بــذرة (بالبــاحثني أن ال يــروا 

، مـع   ) وما بعدها  ١٦٣راجع من ألواح سومر ص      (ووالدته، وأنّها أسطورة بشرية طريفة      
وا القمـر               " سني"ذلك إذْ   أنّها تعين غري     لكن ليس القمـر هـذا، فقـد مسـ تعين القمر فعال

ة األرض ودوراهنـا حـول                   " قمرا" فلكـيٍّ مـتقن يعـرف كرويـ حني أرادوا، وتكلّموا عنه بعلـم
 آالف سنة، بوصـفٍ ال يقـلّ عـن آخـر مـا وصـلت إليـه         ٤٠٠٠الشمس ومنازل القمر قبل     

ة      ) ا(النور اإلهلـي    ، وإنّما عنوا بسني،     )١(العلوم احلديثة  وصـار  " سـنا "الـذي  العربيـ
ذرت  اإلنسـان الـيت كـان                      "sun" اإلجنليزية    هـي الـروح الـيت بـ ور اإلهلـي وبـذرة النـ ،

على آدم وحـواء عـدم التفـريط هبـا باالحنـدار إىل املسـتوى البشـري الالواعـي، هـذا مـا                    
، وإالّ كانـت املواليـد بشـريةً        ) السـومرية  نينليـل لــِ إينليـل  األسـطورة        (قالته حواء آلدم    

ة "األعلـى /بـدالً مـن السـماء     ) أي األرضـي  (مقدراً هلا أن تعيش  العامل األسـفل          اجلنـ" ،
فإن الكائن الروحـاني هـو الـذي يسـتحق الصـعود، والكـائن الغرائـزي خيلـد إىل األرض                    

 ).رة النورالبذرة اإلهلية، بذرة سني، بذ(وال يرفع ألنّه دنّس الروح 
 

 )اإلنسانية/الروحانية(إنليل واإلنليلية  -أ
 ؟"إنليل"، فمن هو "إنليل"سنستعرض امساً واحداً هو 

املالئكـة يتكـون مـن      ) أي سـادة  (، رئيسـها، وجممـع أربـاب        "جممـع األربـاب   "هو روح   
ــاهم القـــرآ    الـــذين مسـ ،ــاني رون األمـــر الربـــدب دون املصـــائر، أي يـحـــدن أربعـــة، وهـــم ي

وأكّده القرآن الكريم والرتاث اإلسالمي املروي، فإنليل لـدى السـومريني           " املدبرات أمرا "

                                                                                                                        
الشعبية عن الكتابات املقدسة، لئال خيتلط التاريخ بالدين، والالمقدس باملقدس، والوهم باحلقـائق،             

خلطـــوا القـــرآن وأقـــوال النبـــوة األمـــر الـــذي وقـــع فيـــه املســـلمون أيضـــاً، وكـــلّ أصـــحاب امللـــل، حـــني  
 .باجتهاداهتم أو األسوأ بتقوالت مدسوسة

ــة  - )١( ــيش " راجــع ملحم ــثال   " إينومــا إيل ــوح اخلــامس  مصــادرها، م ــور،  : اللّ امليثولوجيــا وديــع بش
 :، أو٢٠٨ ص السورية، أساطري آرام،

http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/classic/enuma.htm#5 
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: عـني /أي عني لــ إيـل، إيـن   " ايل-لِ-إين"السريان الشرقيني الذين كُتِبت العني ألفاً، هي        
" إيـل "هو ا، فهـو عنايـة ا، عـني ا، ا         " إيل"هو رقيب ومسئول ومعين وعناية، و     

الـرب، وصـارت السـيد والسـيدة تُلفـظ لـدى            /السـيد / احلـاني " حـانو /آنـو "الذي مسـوه    
ــني     ــا إىل الصـ ــن أوربـ ــاً مـ ــرقاً وغربـ ــعوب شـ ــانو(الشـ ــو/حـ ــانو/آن/آنـ ــون/هـ ــا/هـ حنـ /

، فإنليـل عـني الـرب، سـيد املالئكـة،           )إذْ اخلاء حاء  بعض الكلمات     .. خانُم  /هانِم/آنّا
فمــن أســطورة  . ت، وأصــل كــلّ حــي، كــلّ ذي نفــسٍ وروح  الــروح األعظــم، ســيد النســما  

" إنليـل "الـذي وهـب لـه    ) ع(أي ذي الصـدارة، وهـو نـوح    " زيو سـدرا "الطوفان على لسان  
وظهـر  .. فانتشر  " نفْس األرض "و" نفْس السماء "بِـ  " إنليل"و" آن"فاه  (احلياة اخلالِدة   

 )٢٨: انظر الصورة(.)١()النبات والزرع وارتفع

 
 الذي سمي آدم به، ويالحظ هالة الروح حوله) الرب(إنليل 

 )٢٨: الصورة(

                                                 
 .٢٥٨، ص من ألواح سومر صمويل كرمير، - )١(
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ة الواحـدة لرأينـا           و وعنايتـه    " (إنليـل "لو توغّلنا  ثقافات األمـ هـو الـذي    ) عـني ا
ذِي خلَـق         ( قام بفصل السماء عن األرض، ومهد هـذا الكوكـب للحيـاة            ه الـَّ إِنَّ ربَّكُـم اللـَّ

، هـذا  )٣:يونس)( األمْرض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى علَى الْعرْشِ يدبرالسَّماواتِ والْأَرْ 
وا             نه الكهنة  مستهلّ سفر التكوين التـوراتي، ومسـإنليـل "ما دو) "  يـاهوا ) "جتلّـي ا" ،

وبدا هذا واضحاً  إمخـاد بـراكني األرض وخلـق اليابسـة منـها، الـرباكني الـيت مسوهـا             
ــات ســامة وحارقــة، فلــدى الســومريني كــان   تنــانني  د  " إنليــل"وحيمــن قضــى علــى متــر

                ون قُـدرةى البـابلي الطبيعة وأفنى تنانني البحر ليبزع السالم والسكينة  العـالَم، ومسـ
اه اآلشـوريون     "مـردوغ /مـردوخ "ا هذه اليت مردغـت ورضّـخت الطبيعـة الثـائرة             ومسـ ،

لـدى الفينيقـيني    ) عني ا وعنايتـه   " (عناة"، و "الثور"يد  أي الس " هاثور"وغريهم  " آشور"
ــر أَنْـــت( ):١٧-١٣: ٧٤(، و املـــزامري)عنـــاة والبعـــل(لـــق  ملحمـــة اخل ــقَقْت الْبحـْ شـ 

ــك ــاهِ  . بِقُوَّتِ ــى الْمِي ــانِنيِ علَ التَّن وسؤر ــرْت كَس.   ــان ــت رؤوس لَوِياثَ ــت رضَضْ ــه . أَنْ جعلْتَ
ــةِ  طَعا ــلِ الْبريَّ ــعْبِ ألَهْ ــيْال   .مــاً لِلشَّ ســاً و ــرْت عيْن ــت فَجَّ ــةَ   . أَنْ ائِمــاراً د أَنْه ــت ــت يبَّسْ أَنْ

لُ          .الْجريانِ ار ولَـك أَيْضـاً اللَّيـْ النَّهـ لَـك .       مْس ور والشـَّ النـ أْت بْت كُـلَّ       .َأنْـت هيـَّ نَصـ أَنْـت
   . ) والشتَاء أَنْت خلَقْتَهماالصَّيْف. تُخُومِ األَرْضِ

   انية املضطلعة     هو" إنليل"كما أنة الرباإلنسان ووضـع     باخللق واليت خلقت     القو
ــة " بيـــت ا"ولـــه معبـــد ، ا وســـبيلهيـــده املعـــول للعمـــل وخدمـــة  ل بيـــت،  اجلنـأو

 :اخلصيبة ذات النافورة

 ) العظيماجلبل (هي املزار حيث يسكن األب " نفر"

 الذي يعلو" إيكور "منصة الربكة واخلري  معبد

 الطود الشامخ، املوضع املطهر

 األب إنليل) اجلبل العظيمأي أمري (أمريه 

هبـذا الفهـم    .وهو عـني ا فـيهم، وروح الـرب    " إنليل"فنرى أن أمري جممع املدبرين      
               عـزى لعِنايـة ااحليـاة ي كلّ ما له عالقـة بسـر د     )إينليـل " (عـني إيـل   "  نرى أنفهـو سـي ،

هـو  ) إينليل= إيل  -لِ-إين" (عني إيل "وباعتبار أن   . أيضاً) ومنها اهلواء (النسمات مجيعاً   
ــروح      ــان الــــ ــخ  اإلنســــ ــذي نفــــ ــطة الــــ ــرب   )روح ا(الواســــ ــيال للــــ ــون مثــــ ، ليكــــ
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" لإنليـ "حبسب التسميات لدى الشعوب، فصار اإلنسـان هـو          " ا/آن/إيلوس/إيلو/إيل"
مصغَّراً، أي عـني  فيمـا حتـت يديـه، ومبعنـى آخـر خليفـةً للـرب علـى األرض، لـذلك                       

هــو الــذي اختــار مــن البشــر ملكــاً للــبالد، أي خلّــق " إنليــل"أن " إيتانــا"جنــد  أســطورة 
ة "فــ   .اإلنسان اخلليفة، نفَخ الروح فيـه، صـيره إنلـيال آخـر  حميطـه           التعـيني  /اإلنليليـ

رين بـإذن               " اإلهليدب رئاسة تدبري مـ ،متثيلُ الرب ،مع تدبرييجم أي  لعني ا ،وصف
ة الــيت تُعــزي اخللــق إىل  .اجــاءت بنســختها "يــل.ل.إيــن"فملحمــة اخلليقــة الســومري ،

، وملْ )حينمــا أوالً(،  ملحمــة اإلينومــا إيلــيش "مــردوخ"البابليــة لتســمه باســم آخــر لــه 
ــر ح  ففــي الفقــرة  تــرتك القــارئ يتحي ،ى مــردوخ  ١٤٥تّــى قلــيالســممــن اللــوح الســابع ي 

، وهنــاك )املالئكــة/األربــاب(، فإنليــل إذن وصــف، فهنــاك إنليــل اآلهلــة  )١(اآلهلــة" إنليــل"
 . فاإلنليلية مسات وصبغة. قطعاًالبشر " إنليل"

   إنليل"فنستنتج أن "     ،ومسـتوى بشـري ،ن، مسـتوى مسـاويمضى على مستويي اسم
، )٢(ه وصف مشرتك بني اإلنسان والرب، فكلّ نيب أو معلّم رباني للحضـارة هـو إنليـل              ألنّ

 .ألنّه خليفة للرب مبا امتلك من إبداع الروح

مسات تتعلّق بالروح، من تدبري وعدل وعلم، فهي        ) اليت هي رقابة إهلية   (فاإلنليلية  
طوفان على البشر حني اسـتولت     هو مصدر قرار ال   " إنليل"سر األنسنة لذا جند املظهر      

ة وضـيعوا اإلنسـانية         اه اليهـود   ) أسـطورة أتراحاسـيس   (عليهم اهلمجيـ يـاهو "، ومسـ" ،
نفسـه،  " إنليـل "نـداء للغائـب إشـارة  العلـي، واألقـرب أنّهـا تعـين           " يا هو "وهذه حتتمل   

ــوا، أي هــواء   لــذلك نــرى كــل  أيضــاً،" إنليــل"نســمة، فهــو .. روح .. ريــح .. الــروح، يــا ه 
ــاً مــع اإلنســان، كحــال إنليــل األســاطري وكمــدبرات         ــه مماس ــوا جيعل هِلي ــوراتي وصــف ت

 .املالئكة القرآنية
                                                 

 . ٧٨، ص  ديانات الشرق األوسط-سلسلة األساطري السورية رينيه البات، - )١(
(2)  - Without Enlil, the great mountain, no cities would be built, no 
settlements founded  
No stalls would be built, no sheepfold established، No king would be 
raised, no high priest born..." (Kramer, S. N. History begins at Sumer, 
1981, pg. 92) 
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     مــة شــريعته أنعلــن  مقدمحــورابي ي داه ) آن ومــردوخ(ونقــرأ أنـة "زو باإلنليليـ "
السـومريني  زودا أصحاب الشـرائع مـن ملـوك         " آن وإنليل "، وكذلك   )١(ليسوس البشر هبا  

 .)٢(واألكديني ليقيموا العدل والرفاه ونشر اخلُلق املتسامي
 

 
                                                 

 .١٠٢، ص قاموس اآلهلة واألساطريإدزارد، .  د- )١(
هـو  " إنليـل ! "وكان اإللـه  : ، حيث يقول  ١٧٣، وأيضاً ص  ١٩٣، ص   من ألواح سومر   صمويل كرمير،    - )٢(

كان يعد إهلاً محسناً    " إنليل"وأن  .. وينظر إليه بعني الرضا،     " صوجلانه"لك ويعطيه   الذي يعلن اسم امل   
ــق أهــم العناصــر املنتجــة  الكــون        ــدبري وخل ــه ت ــًا ويعــزى إلي ــع البشــر   .. رحيم ويعنــى بســالمة مجي

 .وخريهم

)ا(إيل   

 الربوبية
En عني 

عِنانا
 (نينليل)

إنكي

  
Heaحيا

-ل-عني
 إيل

 (إينليل)

جممع املدبرين الروحانيني 
الرباعي 

ننليل قوى مقرتنة مع 
 إنليل
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" الـروح "احلقيقي ذلك املدعو  الرتاث الـديين        " أنليل"فسيد املالئكة املدبرين هو     
تَنــزَّلُ ) (أي روح امــع الربــاني التــدبريي(الــذي ينــزل مــع املالئكــة كــأمريٍ وســيدٍ فيهــا 

رٍ          ا   . )٤:القـدر )(الْمالئِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِمْ مِنْ كُـلِّ أَمـْ إنليـل "أمـ "   آدم(اإلنسـاني (
 .فحني فسد أُهبِط من اجلنة

ــة   ـــرو أســـاطري ســـومر وبابـــل كيـــف تولّـــدت القـــوى الطبيعيـالـــيت (وملْ يفهـــم مفس
ا خطـأ ذلـك     " آهلة"ترمجوها   نـوبي (   املالئكـة      " إنليـل "، فــ    "ليـل إن"مـن هـو رب)  هـاآمِر أي (

آهلـة األرض تسـجد لـه    " .. إنليـل ("ألنّه الروح العظيم فهـو سـيدها ومعلّمهـا ومسـئوهلا         
" إنليــل"وبــاألوىل، ملْ يفهمــوا كيــف أن . )١()خشــية ورهبــة، وتتــذلّل آهلــة الســماء أمامــه

وهـي األرض، فـإنّهم     ) قيع" (گي"وهي السماء، و  " آن"يولَد  نص آخر من أبوين مها        
ــوا      ــوالدة البشــرية، مثلمــا جعل ــوالدة إالّ ال ــه(ال يفهمــون مــن ال  ! مــردوخ ابــن اإلهلــة !اإلل

، فمــردوخ ذا املُكنــة واملكانــة أي القــدرة" دامكينــا"ومــردوخ هــو إنليــل نفســه و) !!دامكينــا
اقـب والعلّيـة والتجلّـي،     للقدرة ليس إالّ، فالسومريون يعنـون بالتولّـد التسـبب والتع         جتلٍّ

فإنليل هو نسمة الروح أصل حيـاة اإلنسـان، وهـو يحـاكي نسـمة اهلـواء الـذي هـو أصـل           
حياة الكائنات، الذي تشكّل بعد تكّون الغالف الغازي كواقٍ عن أشعة الشـمس الضـارة،               

أي مــع عــدم لفــظ ) گِيــا/گِــي(وبعــد تشــكّل يابســة األرض وحبرهــا، جــاء اهلــواء مــن  
ع "ن  العني، مـِ   تبخّـر ميـاه األرض ونفـث دخـان وخبـار وهبـاء براكينـها                (األرض  " قِيـ مِـن (

لــه، وهــو الــذي عبــر عنــه ) آن(هــذا مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى حجــز الســماء املتأينــة 
 أي  )٢("حينما فصل إنليل السماء عن األرض     " "إنليل والفأس "السومريون  أسطورة    

ــر عنــه تراثنــا اإلســالمي   بــاهلواء املتشــكّل وفيــه األكســجني،   ــنْ كــبس  ( والــذي عب يــا م
 .)٣()األرض على املاء وسد اهلواء بالسماء

                                                 
 .١٧٥، صمن ألواح سومر صمويل كرمير، - )١(
ــواح ســومر   صــمويل كرميــر،  - )٢( ــور،   ١٦٣-١٦٠، صمــن أل ــع بش ــا الســورية، ، وأيضــاً ودي  امليثولوجي

 .٦٥ص
وأيضـاً،  . ٥٠٤، ٢٤٤، ٧٩، صمصباح املتهجدالطوسي، : يوم عرفة) ع( من دعاء اإلمام احلسني  - )٣(

وأيضـــاً، بـــاقر . ٢١٠،  ص٨٣، ج١٥٤، ص٨٧، ج١٨، ص٩٢، ج٢٢٠، ص٩٥، جحبـــار األنـــوارالســـي، 
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علـى أنّـه ينبغـي أنْ نؤكّـد هبـذا الصـدد أن املعنـى                 (١٦٧ومع أن كرمير يقول ص      
احلقيقي املؤكّد جلملة أسطر منها ال يزال غري واضح، ومن اجلائز أن مغزى هـذا               

، وهـذا متامـاً مـا حصـل، طبعـاً هـذا مـع        )ور  آخـر األمـر  اجلزء من األسطورة سيح 
ــة " أســطرة"تســليمنا بصــحة الرتمجــة أوالً، وبصــحة الرتتيــب ثانيــاً، بــل وبســالمة    القص

جبوانبها الكاملة غري مبتورة ثالثاً، وأعتقد أن كلّ تلك األمور غري مسـلَّم هبـا بـل العكـس      
 .هو الصحيح

" إنليـل " "إنليلـين "منـهم، هـو اخللـط بـني         " كرميـر "وفأول خطأ وقـع فيـه املرتمجـون         
  ة         " إنليل"و) آدم(البشري ة الرمزيـوهذا ما حداه للقول تعقيباً على القص ،هـذه  : (اإلهلي

ورتْ هبـا                 ة أو صفة التشبيه اليت صـاً الصفة البشرين لنا تصويراً جلياألسطورة تُبي
ة وأعلمها وأحكمها يعد بشراً  هيئتـه        اآلهلة السومرية، فقد كان حتّى أقوى اآلهل      

ــون باألحاســيس والعواطــف البشــرية  .. وأفكــاره وأعمالــه، وكــان اآلهلــة كالبشــر   حيس
  قــه علــى   ) وفــيهم أيضــاً صــفات الضــعف البشــريإنليــل"الكــالم صــحيح حينمــا نُطب "

ن مل الــرب، فمــا ذنــب الســومريني إن كــان املرتمجــو   " إنليــل"البشــري وهــو آدم، ال علــى  
ثُم راحـوا يشـكلون إشـكاالت عقيمـة ال حـلّ هلـا، حتّـى وصـلوا إىل أن                ! يفقهوا ما دونوه؟  

ملْ " "ملْ تدرْ خبلد املفكِّرين السـومريني     "هذه اإلشكاالت العلمية اليت افرتضوها طبعاً       
 هـذا  ، وهي فعال ملْ تدر خبلدهم أبداً ألنّهم ليس هلم ارتباط بكلّ           )١("تدرْ خبلدهم أبداً  

ففـي الوقـت الـذي يثبـت         !الذي تُرجم وحرف وأُسيء فهمه عنهم، وملْ يطرأ علـى بـاهلم           
 :كرب أعلى ممجد" إنليل"املُرتمجون تأكيدات السومريني على مقام 

 ..  هو أمريها األول، و األرض هو عظيمها وكبريها )٢( السماء

 ..هو ربها العظيم " األنوناكي"وبني 

                                                                                                                        
، وقــد ٥٣٦، ص٦ جتــاريخ الطــربي،والطــربي، . ١٧٤، ص١ج، حيــاة اإلمــام احلســني شــريف القرشــي، 

 .نسبه هلارون الرشيد
 .١٧٠، صمن ألواح سومر صمويل كرمير، - )١(
" األيكور" يقصدون بالسماء هنا املقر السماوي الشاهق الذي ملْ يفهمه املرتمجون أيضاً، ومسوه              - )٢(

 . جبل السماء واألرض
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ما يقــدر املصــائر وهــو  جاللــه ورهبتــه، فــال جيــرؤ إلــه علــى أنْ ينظــر   وعنــد
 .)١(إليه

             قون أنصـدأي املالئكـة، طـردوا     " األنونـاكي "ومع هـذا فسـرتى كرميـر واملرتمجـني ي
وملْ يكلِّفوا أنفسهم عناء فهـم املسـألة، فهـل يقـع أولئـك              !! الرب من مقر األرباب   " إنليل"

 رفيــعٍ بــل بــاهِر،  هــذا    املــدونون األوائــل  الــذين كــانوا علــى مســتوى حضــاري وثقــا
التناقض الرخيص الضحل؟ الذي حلُّه بسيطٌ جدًا؛ مع افرتاض وجـود مصـداقٍ آخـر لــ          

أي اجلنـة، لفعلـةٍ منافيـةٍ       " املـدبرين /األربـاب "بشري وهو آدم، سـيطرد مـن مقـر          " إنليل"
 :فعلَها، هو تدنيس الروح

-يتمشــى  كــي" إنليــل"كــان 
 ..أور 

ــع غــور = أور -كــي( ــارة، خــارج  =قي أرض املغ
 ).اجلنة، واليت مسوها مدينة هي عدن

   ــام ــةُ العظـــــــ ــد اآلهلـــــــ عمـــــــ
 مبجموعتهم اخلمسني

 )أي املالئكة(

واآلهلــة الــذين بيــدهم تقــدير 
 املصائر، سبعتُهم     

ون          ( رون األثرييـاملالئكـة، وهـم املـدب سادة أي
 )ئينيلدى املندا

 الــ   " إنليل"أن قبضوا على    
 "       أور-كي"

 ):وقالوا له(

ــا " ــق، " إنليــــل"يــ ــا الفاســ أيهــ
 اخرج من املدينة،

 

نونــــــــــامنِر "اخــــــــــرجْ يــــــــــا "
Nunamnir"  ،ــع ــا اخلليــ ــا أيهــ ، يــ
 .)٢("من املدينة

 

                                                 
 .١٧٧، صرمن ألواح سوم صمويل كرمير، - )١(
 .١٦٦، صألواح سومر صمويل كرمير، من - )٢(
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، كمــا رأينــا  تراثنــا جربيــل  )البشــري طبعــاً" (إنليــل"فنــرى املالئكــة تقــبض علــى  
  . على آدم ويخرجه، فهو تراث واحديقبض

    االفرتاض بأن إنليل"إن "       كما تعين مثيل الرب آدم(تعين الرب(     أيضاً، الذي عميـت 
تائـهٍ  أذهان املرتمجني أن يلحظوه، هو الذي يتّسق مع أي حتليـلٍ جمـرد، وإالّ فـأي عقـلٍ                    

ة سـيخرج منـها بتناقضـات               أو   أمـ ل مقـوالتِ أي ة حسـب التحليـل امللتـوي،        ملتوٍ يحلـِّ مجـ
ه        (ويكفينا مثـاالً مطابقـاً قولُـه سـبحانه           قِي ربـَّ دكُما فَيسـْ ا أَحـ جْنِ أَمـَّ يِ السـاحِب ا صـ يـ

ــراً حتليــل أولئــك املرتمجــني، ملــا  " ماكينــة"، فلــو أدخلنــا هــذه اآليــة   )٤١:يوســف)(خمْ
وألبـــدوا ) القـــوم" ملِـــك "وهـــو هنـــا(تســـتوعب اإلهلـــي والبشـــري " رب"فهمـــوا أن كلمـــة 

اندهاشهم وإشكاالهتم كيف رب السماء واألرض الـذي يحـرم اخلمـر ويعاقِـب عليـه وال          
 !حيتاج لألكل والشرب، يسقَى مخراً؟

مــن أربــاب العــامل األســفل، مــن  !" أربــاب"بثالثــة " ننليــل"فلــم يفهمــوا كيــف محلــت  
الشرعيني مـن   ) إنليل(يسوا إالّ أبناء آدم     هذه املرة، فهذه الثالثة ل    " آدم"الذي هو   " إنليل"

وهـم سـادة األرض حينـها وممثّلـو ا وبدايـة السـادة األنقيـاء البشـريين                  ) ننليـل (حواء  
: أنـــــو" نـــــاكي-األنـــــو"علـــــى غـــــرار (ســـــواء كـــــانوا  فـــــرتات متعاقبـــــة أو متباعـــــدة 

 ).ر املالئكة األطها،نقي، وهم الذوات النقية: الذات، نَكي/السيد/األنا

، فسـنتعامل    احلقيقـي  فينقلون مـن ترمجـة األسـطورة الـيت لـيس بـني يـدينا نصـها                
نفسـه، فسـطورها ركيكـةٌ ومتناقضـة ومغلّـب عليهـا            " كرميـر "معها كمحتمل، كما تعامل     

والذي  اختالفات كثرية،    اها  كلّ النسخ املرتمجة فرأيت     نار املُرتجم نفسه، ولقد تتبع    فكْ
 :يهمنا فقرتين منها

 

 دىننليل على ضفّة بر: املشهد األول
" ننليــل"مأهولــةً باآلهلــة فقــط، تُوصـي املــرأة العجــوز أم  " نفـر "حينمـا كانــت مدينــة  

 :ابنتها، قائلةً هلا) Nunbarshegunu" (نان بارشيجونو"املُسماة 

 .. ارى الصا أيتُها املرأة، اغتسلي (



 

284 

 "ربدونن"على شاطئ هنر الـ " ننليل"متشي يا 
 فإن ذا العيْنيْن املشرقتيْن، إن السيد ذا العينيْن النيرتيْن

 ذا العيْنيْن اجلميلتيْن سرياك" إنليل"، األب "اجلبل العظيم"
 الذي يقدر املصائر، ذا العينيْن اجلملتيْن .. إن الراعي 

 )١()وسيعانقُك ويقبلُك سرياك
ا، ومتشـيها علـى هنـر النينـربدو واغتسـاهلا           وينتهي السرد، بطاعة تلـك الفتـاة ألمهـ        

الـذي أشـار    " ذات املغتسل البـارد   "نني بردو، أي     .ورؤية إنليل إياها ومن ثم اغتصابه هلا      
 النـهر الـذي شـهد اخلطيئـة         ، هـو  "بـردى "، و )هذا مغتسلٌ بارد وشراب   (القرآن إىل مثله    

عـن أمـرِ القـوى    " إنليـل  "ذلـك النهـر فسـق     األوىل عند قدامى السومريني، أي على ضفّة        
وا  وطـرد  عليـه ، فغضـب األربـاب   كما سـيأتي "ميال متعايا"فزرع  رحم املرأة    الربانية،  

 .بينا للتو من اجلنة كما "إنليل"

وبدايةً ينبغي لنا أن نُوضِّح أمراً، أنّا نظن ظناً معتداً به، أن كلّ النصوص اليت أتـت            
 إنّمـا هـي نصـوص طقسـية  مسـألة الـزواج، لتعلـيم املـرأة                  البشـرية، " ننليـل " رعلى ذكْ 

ــاملركز األول وباملعاشــرة       ــا طقســياً ب ــا، وربطه ــة عليه ــاة املقبل ــةوتشــويقها للحي الزوجي  
ليلـة  "ت بذرة اإلنسانية، وال نستغرب أن يشرع غسلٌ قبـل      استهلّاإلنسانية األوىل، حيث    

ة        " الدخلة يها، لتأكيـد قصـف األنثـى بإنليـل     كما نُسـمتعـر) وهـذا  )آدم(أو إنليـل  ) الـرب ،
 :حيتاج إىل قليلٍ من الشرح

دعى            مثّة مكاناً خصيباً يـ ح بالدقّة أنشر ،هذا النص ي  " نفـر "إنم مـن   )٢("نِفـر "سـ
ا ذاك             نـة األرضـية نفسـها، كمـا بيالوفرة، وقد شرحناه خالل هذا البحث، وأنّه اجلن

مــن " نفــر"بقة، وأنّهــا موضــع املــدبرين واملالئكــة، وأن الــدخول إىل  أســطورة إيتانــا الســا
. املغتسـل البـارد  " بـردى "اخلارج يتم عرب متابعة األهنار اخلارجة من اجلنة وأحدها هنـر         

 )٢٩: انظر الصورة (تسلّلت هناك ؟أطاعت أمها وفمن هي املرأة اليت 

                                                 
 .١٦٥صن ألواح سومر،  صمويل كرمير، م- )١(
 . فر، سيدة اخلصب، ومنه جاءت نافورة-عني الوفرة، ني"= نِفر"- )٢(
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رة عن هذا الرتميز، فتصف الطبيعة باألنثى، وتُسميها مازالت الناس إىل هذا اليوم ملْ حتِدْ شع
 )٢٩: الصورة(ي كثري من ترميز الدنيا باملرأة األم، و تراثنا اإلسالم-الطبيعة

 

ة  اإن هذه األم أم رمزية، وهنا هي الطبيعة بالتحديد، كمـ  اإلجنليزيـ  )mother 

nature(     ـر  -نــان "، الــيت رمــزوا هلــا باســم ١("وشــيجون  -بـ(  الربايــا أم أي ،) املخلوقــات (

                                                 
ــان  "- )١( ــر-ن ــان":  شــجونو- ب ــة واألم ومــا زال      : ن ــة واملعتني دة والربــثرياً، وهــي الســي ــرناها ك فس

تعين بر أي اخلارج، وبرية مِن برأ، أي اخلليقة        : بر.  تُسمى األم الكربى وأصل العائلة نانا، نينا       العامية
ة                 " بـر "ومنـها صـار     (والكائنات   ث أي والدة  اإلجنليزيـة، ومنـها جـاءت بِـرمبعنـى ابـن  السـرياني .(

ة الـيت كانـت         سيدة بر الشجن،  "تعين سجن، وشجن أي حزن، فلعلّ معناه        : شِجنو الفصيلة اهلمجيـ أي 
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ــها الــيت قُلنــا  املبحــث القرآنــي أنّهــا    )غــري املختــارة (الســجينة  الشــجرة"، وهــي نفس "
البشرية، ساللة البشر الطبيعي الالواعي املُكره بال مشيئة، وهي نفسها اليت سـتُدعى             

، وقـالوا أنّهـا زوجـة       لدى بابل والتوراتيني، وسـنذكرها  الفصـل السـابع         " ليليت"جنس  
    هذا الصنف من اإلنـاث هـو زوج آدم األوىل، وقولُهم نصفُه صحيح ونصفه خاطئ، فإن

ق ليصـبح           ) الذّكَر(طبيعي آلدم    بـل حينمـا    " آدم"لـه اسـم     " آدميـاً "فعال لكـن قبـل أن يخلـَّ
ل ملْ يعرفـوه،  كان مثلهن نكرة الواعياً، والكهنـة وأهـل التلمـود ملْ يقصـدوا هـذا قطْعـاً بـ                  

يــة البرِ(مــن ) الشــجرة الالواعيــة(مــن ) ليليــت(والوجــه اخلــاطئ، أن مثّــة أنثــى مــن جــنس  
، لكنهـا ملْ تكـن أول زوجـة آلدم قبـل خلْـق زوجـه         ")نـان بـار شـيجونو     "الفاقدة حرية املشيئة    

 آدم كـون   بل هي أول عشريٍ جنسي، فإنّهم أُعلِمـوا أن       -كما فهموا ونسجوا اخلياالت   -حواء  
ة  -إنسانية"ذريةً   مهجيـ "             إالّ بـأن يرتـأوا حـال اء، فلـمعـرب حـو قبـل تكـوين النسـل اإلنسـاني

يصيروا تلك األنثى اهلمجية زوجاً آلدم قبل زمنِ خلق حواء، والذي أعمـاهم عـن احلقيقـة                 
ة زاحفـ                  ة حيـ ع واحليـطوا فيها جبعـل الشـجرة شـجرة زرثانية تور ة وغريهـا،   هو أنسوجات

بينما قصة املعصية غري امللفّقة تضع النقاط على احلروف؛ أن آدم ومع وجود حواء عصى 
علــى شــاطئ ) مــن جــنس الشــجرة الالواعيــة) (حيــة(ربــه فخــرج مــن اجلنــة وعاشــر أنثــى 

                  إهباطـه ومِـن بعـدِ مـد قـرار لذلك اتّخذ الـرب ،مؤنسنةٍ كامال يةً غرين منها ذردى، وكوةٍ بر
 .تاب عليه فأهبطَ له زوجه حواء ليكونا نسال إنسانياً خالصاً صاحلاً

ة نسـوية حتـث األنثـى علـى التعـرض لزوجهـا ليبـذر فيهـا بـذرة                     فاألسطورة تعليميـ
 : مرتين-كأصلٍ-النسل اإلنساني، وهذا جرى 

ــرة األوىل ــة    : امل ــرأة العجــوز  (أن شــجرة الســاللة البشــرية الطبيعي ــة امل أي الطبيع
 شــيجونو- بــار-نــان"الســائدة مثَّــت ("حــواء هــي أمالقــب ) ــةرمزي الغريــزة، الشــجرة، : أم

ــة عــرب متابعــة شــاطيء هنــر بــردى، حيــث       )الطبيعــة قادهتــا بإحيــاء غرائــزي إىل اجلن ،
كــزوج لإلنســان " إنســانة"يريــد صــناعة " الــروح-إنليــل"، أي حيــث الــرب "الــروح-إنليــل"

                                                                                                                        
، واألقرب أن  "بر الشجن "اليت سيهبطها آدم بعد خسارته جنته الوارفة لتُصبح له          ) األرض(تسود الرب   

احلبيسة املُكرهة اليت ال حرية هلا وال مشيئة، فالكائن الالواعي مسـخَّر     -الربِية-أم) نان بار شيجونو  (
 ).شجونو-بار(يعة هي سيدة البشر الالواعي، هي أم الربايا الالخمتارة تُحركه الغرائز فقط، فالطب
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ة،   ، فالبد "آدم-ليلإن"الروحاني   من استدراج تلك األنثى إىل اجلبل العظيم، إىل مغارة اجلنـ 
، املأهولـة         " نفـر " لتصـل إىل     )ن البـاردة  نـا العي ("نـان بـردو   "عرب هنر    ع الصـا نـافورة النبـ أي

ــاب  ــزاً باالتّصــال        ) املالئكــة(باألرب ـر عنــه رم ــادة ختليقهــا، املعبـ املنتظــرين لتطهريهــا وإع
ونفــخ الــروح، والســيد ذو  " تقــدير املصــائر "هــو  احلقيقــة صــف اجلينــات و  والتقبيــل، و

     ن، اجلميلتني، هو ربرتية (العينني املشرقتني، النية/قوفيه عينان  " حوض التطهري،    )فعالي
 )أوتونافشـتيم /(فـم األهنـار حيـث أُخِـذ نـوح         /ثغـر "ألنّه فم وثغـر     (عانقها وقبلها   " نضّاختان
 تقلّبت فيه والمس مجيع جسمها ودخل فيها وغمرها، وهـذا مـا حيـدث               ، ألنّها )بعد وفاته 

 .قبل دخوهلم اجلنة" احلوض"للمؤمنني  احلياة األخرى يتطهرون  
    ا اغتصاب الرباء البشـرية  القـارب أثنـاء سـريه             -لننليـل " الروح-إنليل"أمحـو

 كأي كائن    مذعورة وهي خائفة  )قبل أن تكون حواء    (ا جرى على حواء   رمز مل النهر، فهو   
  إلنسـانٍ   لألطبـاق الطـائرة    كما يصور اآلن  خطف الكائنـات الفضـائية        (حي  غرائزي  

ر       وإجراء العمليات عليه، أو خطفنا ألي حيوان من الغابة للتجارب          ما عبـأو للتحسـني، ي 
ة           )عنه باغتصاب  اء  حاضـنة مائيـلِّـ     /، فهي مراحل ختليـق حـوة كـاليت خ ق فيهـا   طينيـ

بـزرع بـذرة اإللـه    "الصـافّة حتّـى انتـهت    " تقـدير املصـائر  "آدم قبلَهـا بفـرتة، أمـام مالئكـة     
 . )١(، أي بنفخ الروح"سني

، )٢(نوحمددو األقدار اخلمسـ ) األنا النقية " (ناكي-األنو"أما األرباب العظام الكبار     
 الســماء  مالئكـةُ منـه  تنـزل كـلّ ألــف سـنة   ي الـزمن اإلنســاني الـذي   إىل رمـز أيضـاً  فهـي ت 
لقد "آدم،  -، فهي تنزل مخسني مرة ابتداء من خلق اإلنسان         واألرض إلنسانلن  واملتعهد

  . األرضسيد/، مولد رب)٣(هو بداية املولد اإلنساني" حددوا للبشر عيد رأس السنة
ــار الــيت تقــدر املصــائر ف   )اآلهلــة(و ــام  هــو  الســبعةُ الســبعة الكب ــرقم املقــدس الت ال

مباشــرون وهــم املعروفــون  الــرتاث وثالثــة غــري مباشــرين وهــو     منــهم  أربعــة ؛لخلــقل

                                                 
 .١٦٥، صمن ألواح سومر صمويل كرمير، - )١(
 -رينيـه البـات، سلسـلة األسـاطري السـورية         : ، وكـذلك  ١٦٦، ص صمويل كرمير، مـن ألـواح سـومر        - )٢(

 .٣٤٩ديانات الشرق األوسط، ص 
 .ة التجديد الثقافية االجتماعية، مجعي عيد اخلليقة-ليلة القدر  - )٣(
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يحاكي القوى األربع املادية املاء والرتاب والنار واهلواء، والثالثة الروحية الـنفس والعقـل       
 األنوناكي فمنهم املالئكة الذين خرجوا مع آدم من اجلنـة وأُسـجدوا    )آهلة(والروح، وأما   

ــه و ــذٍ طــوافني     هم حــبعضــل ــهم صــاروا بعدئ ــة األرضــية، ومن اس اجلنحــول ) حجــيج(ر
ــة( فيــه لتــدبرياســادة /أربــاباإلنســان وحــول البيــت املعمــور بــاألرواح بوجــود    اجلن  (

أي خملوقـــات " أجـــيج"أيضـــاً فهـــم ) املســـتورين(وهـــي تشـــمل اجلـــن " حجـــيج-إجيـــيج"
بار األرض كعبـة هـذا الكـون        منهم مالئكة جمموعتنا الشمسية باعت    يبدو أن   متأججة، و 

)الشمســي ( ريــه، فهــم حجــيجومركــز مدب)ــات إىل األرض) إِجيجــيوهــذا مــا هلــم حج ،
بينتـــه املرويـــات اإلســـالمية أيضـــاً بطـــواف املالئكـــة حـــول البيـــت املعمـــور  الســـماء، 

، اجلبـل العظـيم، جبـل السـماء     "نِفـر "ليست الفضـاء بـل املكـان السـامي،      " هنا"والسماء  
ا  (حـرس هلـذا املكـان السـامي         ) إجـيج (ض، وأكّد القـرآن هـذه احلقيقـة بوجـود           واألر وأَنـَّ

" عـرش التـدبري   "، وأن   )٨:اجلن)(لَمسْنا السَّماء فَوجدْنَاها ملِئَتْ حرساً شدِيداً وشهباً      
د        ( هو  اجلنة     حتف به مالئكة احلجيج   الذي   ذِي صـ هِ الـَّ د لِلـَّ ده   وقَالُوا الْحمـْ قَنا وعـْ

                 امِلِني الْعـ ر اء فَـنِعْم أَجـْ نَشـ ث ةِ حيـْ وَّأُ مِـنْ الْجنـَّ نَتَبـ ا األَرْضثَنأَوْرالئِكَـةَ     ،وى الْمتَـرو 
 .)٧٥-٧٤: الزمر)(حافِّني مِنْ حوْلِ الْعرْشِ

ــا  عنــدما تُســمع  الســماء كلماتــك، خيــر اإلجييجــي    ( عشــتار-ومــن نــص إنان
ـل األنونــاكي األرض أمامــك     صــاغرين،  قبـع  األرض كلماتــك، يوعنــدما تُســم(" ،

آهلـة األرض تسـجد خشـيةً ورهبـة، وتتـذلّل آهلـة السـماء        (وأيضاً نفس الكالم إلنليـل      
دوي صـوتك  السـماوات فـإن اإلجييجـي           " (سـني "إىل  ، واألمر نفسـه     )١()أمامه وإذْ يـ

 .)٢()نوناكي يقبلون األرضيسجدون، وإذ يدوي صوتك  األرض فإن األ

احلـب  ) وسـائط (خطأً هي قـوى     ) آهلة(فهذه القوى الربانية، اليت دائماً يرتمجوهنا       
واجلمال والرمحة والروح واحلياة، هلا وجود أثريي، نُسميها  تراثنـا اإلسـالمي سـادة                

            رين، وهي اليت تأمتر بأمرها أعواهنا مـن املالئكـة سـواءمالئكـة موجـودة     املالئكة، املدب 
 ).  األرض(، أو خارجها )السماء( اجلنة 

                                                 
 .٦٢ وديع بشور، امليثولوجيا السورية، أساطري آرام، ص - )١(
 .٣٣٣ ديانات الشرق األوسط، ص -رينيه البات، سلسلة األساطري السورية - )٢(
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هــو دخــول أنثــى ثانيــة بــنفس الطريقــة، بإحيــاء غرائــزي، ولكنهــا ملْ  : املــرة الثانيــة
بعـد خروجـه مـن      " آدم-إنليـل "تُخلَّق إنساناً ولَم يؤذن هلا الـدخول  اجلنـة، بـل وافاهـا               

فعصى ربه وعاشرها، وهو مـا بينـه نـص املشـهد            اجلنة بإحياءات وتغريرات شيطانية،     
الثاني، كحوارٍ بني آدم وحواء وقد خرجا على باب اجلنة ليطال خارجهـا، وبـدت امليـول                 

ــى آدم باخلصــوص    ــة عل ــة    )الســوأة(اجلنســية الطاغي ــى الثاني ــك األنث ، حــني شــاهد تل
 .على شطّ النهر) الشجرة( العارية املتربجة

 

 مطعايا، ذرية اخلطيئة -يالم: املشهد الثاني
     دتي حقّاً فدعي يـدي تلمـسإذا كُنتِ سي

 وجنتك  
 )هذا كالم آدم مع حواء(

ــة  ــرة   "ســــني"إن نطفــ ــة الزاهــ ، الذريــ
 رمحي

هذا رد حواء تُنازعه أن هذا خالف بذرة        (
 )الروح

 )كررت ذلك ومتنعت(الذرية الزاهرة  رمحي" سني"إن بذرة 

ذن ذريـــــة ســـــيدي تصـــــعد إىل  فـــــدعي إ
 السماء  األعلى

هــــذا رد آدم بتخلّيــــه عــــن زكــــاة الــــروح، (
 )الربانية" إنليل"وبذرة 

ولتكُن النتيجة أن يصنع ذريـةً تـذهب إىل         ( ولتذهب ذرييت إىل األرض السفلى
أسفل، ال يهم( 

ــد فأخلـــد إىل األرض، إىل الشـــجرة ( لتذهب ذرييت بدالً من ذرية سيدي اخللْـ
 )"األنثى الثانية"

ــد     ( إىل األرض اليت  أسفَل ــاً يبقــى، عن ــها نســال، وملك ليصــنع من
 !)النهر خارِج اجلنة

ن           هحواء أعال (  " .. .. ..إنليل"فاضّجع معها  ن، فمـع مـتيعـت مـرقـد متن 
 ) األرض األسفل؟" إنليل"اضّجع 
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 !)حقاً إىل شرح هذاسنأتي ال( .)١("متايا-ميال"زرع  رمحها بذرة و

              ة، تُعلِّم الفتاة عدم الصـدةً تعليمياألسطورة ما زالت نسوي وهكذا نرى بوضوح، أن
عن زوجها، ألنّه مثّة إناث متربجات قد يسلبنه منها، فتأتي املآسي والويالت على بيـت           

لصـيانة  الزوجية، ويذهب النسلُ سدى، فهي قد وظَّفت املعصية األوىل أفضل توظيـف            
 .احلياة الزوجية

اإلنســان وهبوطَــه قــد " إنليــل-آدم"وقــد بينــت لنــا تلــك املدونــة القدميــة أن خــروج  
 رمحهـا   ) ببـذرة سـني   (، وحتكي أن حواء ما زلّـت وأنّهـا احتفظـت            "ننليل -حواء"سبق  

ــات اإلنســانية   ( ــاء روحهــا، واجلين ــا وال ا    )أي نق ــم تُلــوث اإلنســانية الــيت فيه لنســل ، فل
الذي أخضعتْه الرغبـة    " آدم-إنليل"، وما وجد    )الذرية الزاهرة " سني"نطفة  (املكتوب هلا   

ة (ليعاشر امرأة بشرية أخـرى  " إىل األرض اليت  أسفل  "إالّ االحندار   ) السوأة( احليـ (
ــزرع  رمحهــا بــذرة      ــا"بعــد صــد اإلنســانة حــواء، وي ــة  "ميالمتاي ، وهــي بــذرة اخلطيئ

 ؟"Mela-mtaea متايا -ميال"ما هي ف .األوىل

دوهنا         - ميال Melamtaeaلقد دوهنا صمويل كرمير هكذا       ه راح يـغـري متعايا، لكـن
Meslamtaea)علـى أنّهـا لقـب    " ميالمتايـا "متعايا، وقـام املرتمجـون يشـرحون      - مسال )٢

 مواقـع  و األسـاطري  كـلّ كتـب   ) ١٦٨ص  من ألواح سـومر،     (إله العامل األسفل    " نارجال"
" النـار احمليطـة باخلـاطئني     "هـي   " جـال -نـار " اليت شرحت هذا اللّفـظ، و      الشبكة العاملية 

" نارجـال "أي عظُـم، فبهـذا      " جـلّ "، أو مِـن     )مِـن اجلَـوالن   (دار وأحـاط    ": جـال "نفسها، إذْ   
، وامسـه   ) الـرتاث اإلسـالمي    " مالـك النـار   ("املشـرفة عليهـا     ) الرب(هي النار أو القوة     

 وآلـة  )٤()Scorched earth(، ويصفونه بـاألرض احملروقـة   )٣("Erra/إرى"اهر لديهم الظ

                                                 
، و بعض الرتمجـات  ١٦٨، ص ديانات الشرق األوسط-سلسلة األساطري السورية   رينيه البات،    - )١(
 "مسالمتاي"، وبعضها ""ميال متعايا" رحم املرأة وزرع "

(2)  - http://www.piney.com/BabBibleParal.html. 
(3)  - http://www.piney-2.com/BabGloss.html. 

فهـي  ) ق(والكـاف إبـدال مـن       ) ر.ك.س(اليت مبعنى يحـرق ويلفـح، جـذرها         ) Scorch( إن كلمة    - )٤(
ة       اليت بنفس املعنـى، وتُنطـق ح      ) سقر( الـيت تقـرب نطقـاً مِـن        ) سـگر (و) سـكر (سـب اللـهجات العربيـ
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 العربيــة يعــين " ورى و أرى"إذاً، وحنــن نعلــم أن فعــل " الســعري"التــدمري والعــذاب فهــو 
 ". سعرها"أوقد النار وأشعلها وأججها و

 :مفهومني" السفلي /العامل األسفل"وبالنتيجة، فإن لـ

جلجــامش، وبرديــات  ح األرض، كمــا  ملحمــةـمــا حتــت سطــ " األســفل" -١
قدامى املصريني، وهو عامل األرواح وما بعد املوت واحلساب، فالنـار هـي  هـذا                

 .العامل األسفل فعال، هي البحر املسجور حتت جبل الطور، من جبال السراة

٢-" ــفلي نــة الــيت  آدم مــن اجل-وهــو مــا يــأتي  ســياق هبــوط إنليــل  " الس
اجلبل املرتفع إىل السفوح األرضية والرباري، وهذا هو العامل األسـفل هنـا، فأبنـاء       
آدم الثالثــة هــم ســادة العــامل األســفل خــارج اجلنــة  بــدء اإلنســانية، والــيت هــي    

 .)١(األرض املستخلفون فيها ليعمروها
 

 "مطعايا -مِسال"أو " مطعايا -ميال/متعايا -ميال" -ب
  ب  " ميل "هيبالنطق السرياني " يالم"فإن بالفصحى، وهو امليل واالحنراف والتنكـُّ

، فإن التاء والطاء واحدة لـدى سـومر بـل لـدى املرتمجـني               "مطعايا/متعايا"و .عن الدرب 
 حـــر العـــني والغـــني  الفصـــحى، قابـــلالغــربيني أيضـــاً، كمـــا أن العـــني الســـريانية ت 

  هــي أداة تعريــف، كــالالم الفصــحى، إذن-هنــا-ألوىل ، واملــيم ا"مطغايــا"هــي " مطعايــا"
االحنــراف الــذي جــاوز احلــد  " امليــل الطــاغي"الطــاغي، فــالتعبري معنــاه  " مطغايــا "هــي

وطغى على عقل صاحبه، وهو نفسه الذي عبر عنـه القـرآن ببـدو السـوءات والعصـيان                  
ــا الــذين   ). البشــريإنليــل(وعــدم العــزم ونســيان العهــد، لــدى آدم     مِســال"كتبوهــا أم-

                                                                                                                        
 .بدورها وتفيد معنى قريباً) سگر(اليت تُنطق أيضاً ) سجر(
 حيــث يــتكلم فيــه عــن اهلاويــة أو العــامل األســفل وهــو األرض بالنســبة   ٣١  حزقيــال راجــع ســفر- )١(

           انيـة    " إنليـل /دمآ"للجنة، وهؤالء األبنـاء آلدم هـو تكملـة األسـطورة الـيت فيهـا أنص شخصـيات ربتقمـ
= زو"  زو-نينـا "أي " نينـازو "هـو   "  مطعايـا  -مـيال "منه، وكانت الذرية الثانيـة بعـد        " ننليل/حواء"لتحمل  

ضو، سـيدة الضـوء، فهـي ذريـة شـرعية  األرض ال كمـا يقـول املرتمجـون واملفسـرون أنّهـا ذريـة غـري              
 .١٠٩، صمتون سومر؛ خزعل املاجدي، ١٦٩، صمرمن ألواح سوصمويل كرمير، : راجع. شرعية
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، فــإن  وغريهــا لــآلن زايــاً وســيناً لــدى ســومر أحيانــاً، فــإن الــذال والثــاء تُلفــظ"مطعايــا
 :تؤول إىل أحد أمرين" مسال"

، فهو املثيل الطاغي، وهو يصف الذرية املتولّدة ذرية اخلطيئـة، أنّهـا             مثال= مسال  
 ".طاغية"اإلنسان لكن " مثيلة"

ــة  مــذال= مســال ــة وهــي الســوءة     ، وهــي املذلّ ــة الطاغي ــة، أي احلاجــة املذلّ الطاغي
 .    نفسها والشهوة اجلاحمة اليت تُخرج صاحبها عن االتّزان واالستقامة واحلالل

  ــال مطعايــا (فالنتيجــة أن امليـــول الطاغيــة اجلارفـــة ونتائجهـــا  هـــي) مـــيال أو مسـ 
إنّهــا ي آدمــي، ف التشــوهات واخلطايــا ومثراهتــا الــيت مــن اجــرتاح اآلدمــي أ      الوخيمــة،

مــنْ كَســب ســيئَةً وأَحاطَــتْ بِــهِ خطِيئَتُــه (ســتحيق بــاملرء حــني تتكــاثر، حتّــى حتــيط بـــِ 
ــارِ  فتتجلّــى لــه  اآلخــرة النــار احمليطــة أو اجلليلــة  )٨١:البقــرة)(فَأُولَئِــك أَصْــحاب النَّ

السـفلي الـذي هـو األرض       أيضاً لكنه غري العالَم     " العامل األسفل "وهي حيث   ) جال-نار(
 .واحلياة اليت نعيش فيها

 

 ننليل وحواء وسود -ج
م  "أغيتومـال  " آخر هـو   عرِفَت باسم " ننليل" أن    األساطري ينقل مرتمجو  ثالـث   ، وباسـ 

 لـــ أن مثّــة أمــا أخــرى، كمــا ينقلــون )١("شــيجونو-بــار-نــان"ابنــة و" هايــا"ابنــة " ســود "هــو
 الـيت نقلـت اإلنسـان    أنّهـا  الكتب والعلوم والقلم وربة، اً أيض "Nisabaنيسابا  "هي  " سود"

وإعطائهــا لقــب " ســود"لـــ " إنليــل"مــن التــوحش إىل املدنيــة، ويســردون أســطورة خطبــة  
 بالطبيعـة واحلقـول واحملاصـيل مينحهـا       )ننليـل /سـود ( الزوجـة    ، ثـم حـني تعـتين      "ننليل"

 ،هبذه الزجيـة   بالعيد األكرب إلنليل     ، وأن الزوجين حيتفالن   "شيجونو-بار-نان"لقب أمها   
ــا   ــول هلــا زوجه ــة بالشــارات،       (:ويق ــواح مزين ــة وســأمنحك األل ــن الكتاب ســأمنحك ف

القلم، احملاسبة، علم احلساب، وحبل املسـاحة، وأوتـاد القيـاس، وشـرائطه، وطريقـة               

                                                 
ــور، - )١( ة  وديــع بشإجنيــل ســومر خزعــل املاجــدي،  : ؛ وللتفصــيل راجــع ٨٦، صامليثولوجيــا الســوري ،

 .٢٧-١٩ص
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ــوات والســدود      ــزارع، وختطــيط القن ــى مــن   .. تثبيــت حــدود امل وســتوزّعني األرض عل
 التداخل، الذي ملْ يتعن أحـد قـطُّ مِـن مرتمجـي األسـاطري      فماذا يعين كلّ هذا   ! )يزرعها

 ؟أو ناقليها بفكّه أو متييزه وشرحه

م     آبائنـا   شيد باملستوى احلضاري والثقا لدى      نُإنّنا   :أوالً األوائـل، حيـث املـرأة تُعلـَّ
 . وبناءٍ تقدميحضاري وهلا دور حيوي مشارِك  كلّ جمال  املدنيةمجيع هذه األمور

ــاً   هــذه األســطورة و كــلّ أســطورة، فاألمســاء ليســت هــي أمســاء أصــل     : ثاني
احلقيقـي  اللغـة     " اسـم "وهـذا معنـى     ( مبقدار ما هي مسـات هلـا         احلدث وشخصياته 

ــرآن ــك        )والق ــيت هــي هلجــة تل ــت بالســريانية ال ــال، ُنطِقَ ، وهــي مظــاهر ووظــائف وأفع
آدم ( اإلنسانية األوىل ال يعرف من أمسائِها على احلقيقـة سـوى            الشعوب، وإالّ فالقصة  

للحقبـة  ) مسـة (مبعنى ا فهذا اسـم      " يل/إل/إيل"، فمثال أن كلّ ما كان الحقتُه        )وحوا
 .السريانية القدمية اليت ربما بدأت قبل أكثر من عشرة آالف عام

بــل بإعــادة ) ننليــل(وزوجتــه ) نليــلإ(واضــح أن القصــة ال تتعلّــق بــآدم األول : ثالثًــا
 لــه ارتبــاط باإلنســانية واحلضــارة رمــزٍ،الــذكرى واالحتفــاء بــذكرى الــزواج األول كعيــد  

 أو أهل بيتـه  مناسـبات والدة طفـل         ) ص( كما نتبارك بقراءة مولد النيب       إنّه،  والتعليم
ة زواج     أو أهـل بيتـه مـع وفـاة أحـدنا، أو             ) ص(وفـاة الـنيب     ل، أو إقامة عزاء     لنا سـرد قصـ

  ص(النيب (      أو ابنته فاطمه من علي)ة      .  مناسبة زواج أحـدنا    ) ع وإالّ فلـيس  القصـ
ت قبـل  إنّما ظهر يت أناس وحقول وقنوات ومزارع وفن كتابة ال )حيث آدم وحواء   (األوىل

 يحـاكي " إنليـل األول  "هـذا الـزواج املقـدس علـى سـنة           .  قبل امليالد   سنة فقط  عدة آالف 
 ).ص(زواج كلّ مسلم ومسلمة على سنة النيب األكرم 

ات األسـطورة نـرى أن            :رابعا ننليـل  "م املخطوبـةَ  تُعلِّـ " يسـابا ن" باالطّالع علـى حيثيـ "
ــوق زوجهــا  ـة، والتعّطــر، واملداعبــة، وإجنــاب        اآلتــيحق وكيفيــة تقــديس بيــت الزوجيـ ،

نـــة واألحجـــار والفواكـــه واأللبـــان قـــدم اهلـــدايا الثمي" إنليـــل"كيـــف أن نـــرى ، و..األوالد 
ة للـزواج              ة تعليميـسياق هذه األسـاطري، طقسـي ؤكِّد أنملخطوبته، ما ي   هنـا  " ننليـل "، وأن

 .)يحاكوهنما بآدم وحواء( مقدمين على الزواج  إنسانين وشابةجمرد شاب" إنليل"و
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اه قــبال أنّــه الــذي ترمجنــ" شــيجونو -بــار -نــان"إن تلقيــب الــزوج لزوجتــه : خامســاً
أي سيدة الطبيعـة املُسـخّرة، يوافـق بالتمـام، سـياقها هنـا، إذ               ) السجينة-الربايا-سيدة(

 احلقــول واحلصــاد واالعتنــاء   تــدبريمــنالزوجــة أنّهــا تســتحق هــذا اللّقــب إذا متكّنــت   
 .باحملاصيل، أي سخّرت الطبيعة

ــة األوىل  األ: سادســـاً ون مبعـــالِم القصـالـــزوج " إنليـــل"مســـاء، احـــتفظ الســـومري
الزوجـة اإلنسـانة األوىل، الـيت أطلقـوا عليهـا أيضـاً هنـا         " ننليـل "اإلنساني وقـد عرفنـاه،      

 فبــدالً مــن ."شــيجونو-بــار-نــان"ابنــة و" هايــا"ابنــة " ســود"باســم عرِفــت ، و"أغيتومــال"
ة   ثقافة جمتقوالً على  الفارغة)آهلة(كلمة  ترديد  اجلري وراء اخلرافة واإلكثار من       تمعيـ

 :تقليدية واضحة، لِم ال نضع النقاط على حروفها

، إغاثة من ا، وحـواء فعـال        )ا(إيل  =  من، إلْ  =إغاثة، م = أغيتو" إل -م-أغيتو"
 .)تلقّي الكلمات (أُهبطت بعد مدة إغاثةً من ا آلدم

النفس بالروح،  ، وهو احلياة، وهنا هو حياة       "إيا/حيا"حيا، والذي يسمونه    "= هايا"
 :أما حياة البدن بالنفس احلية فنجده 

" حيـاة الـروح    " أي نتـاج   ، وقد شرحناها، فبهذا حواء هي ابنـة       "شيجونو -بار -نان"
 ).يةالبشر(اليت هي الطبيعة " حياة النفس"و) إلنسانيةا(

 "سـاد "، وأيضـاً مـن      مائـل إىل السـواد    أي  " أحـوى "هـي حـواء، الحـظ االسـم         ": سود"
 .يسود سوداً، فهي السيدة

 نيسـابا، هـي عربيـة، نسـابة،         !"اإلهلـة "هذه الكلمة اليت صـدروها بلفظـة        ": نيسابا"
  لُهــا، هــي اخلطّابــة واملُعلَّمــة الــيت تــرى املناســبوتعمــل املناســب وتُناســب بــني  وهــذا فع 

ق  ، وتُ واحلُبوتُعلّمهم ما يبقي هذا التناسب   وتُوائِم بني القلوب    األزواج   دون العقود وتُوثـِّ
 اإلنسان جمتمعياً وبشـكلٍ     ها القلم، فأخرجت  ظة على األنساب وكان رمز    األبناء كمحافِ 

ــة  ش إىل املدنيــه  فعلــيٍّ مــن التــوح ــذكّرنا متامــاً مبــا فعلتْ ـ ، فــ مصــر" إيــزيس" وهــذا ي
ذه العـادة   عصرية آنذاك، ومـا زالـت هـ       ) ننليل(هي أم رمزية لكلّ فتاة خمطوبة       " نسابة"

 .وهذا الدور موجوداً  بعض جمتمعاتنا



 

295 

 )Myth Of Anzu(سو  -  أسطورة آن-د
ــا  حبــث    ــق األول(لقــد مــر علين عــن نظــام الطبيعــة  التناســل املســمى    ) اخلل

 وكيف بدأ حتول جلجامش األمري البابلي، عن هـذا النظـام البشـري الغرائـزي     ) عشتار(
نظاماً آخر هو   )) األسرة والنظام (مسئول القيد   = كيدو  أن( وأرسى مع املصلح     اإلباحي،

شـجرة  ، شـجرة عشـتار  ) اخللـب  (ع شـجرة قطـَ  نظـام اإلنسـانية الـواعي، ف     )ا/إيـل (نظام  
ة كمـا        هنر  اخلصب الطبيعي اليت ابتدأت مع اخلليقة األوىل مع ترقرق           الفـرات خـارج اجلنـ

دت شــجرة   ،)إنانــا وشـجرة اخلــالوب (تقـول أسـطورة    خبيثـة بالنســبة ملسـتوى اإلنســان   وعـ
 "إنانـا /العنايـة  "  سبيل التطور اإلنساني، أرادت    وعقبةً ،نحى الرساالت ملرقة  ا مف الواعي،

، هذه هـي املرحلـة نفسـها الـيت ظهـر فيهـا دور للفكـر        "أوروك"قطْعها من مدينة جلجامش     
سليالن ة واملذعن ألُط       الواعيامللتزم بقوانني األسرة واألبو    خضوع إنانـا   -متثيلياً -رها، أي 

فنجـد   . الشـريعة الباليـة     ورفضه لتلـك    هلا جللجامش، بعد فشلها  إغوائه، وبعد إهانته      
يقـوم  ) القدرة احمليطة =حوطو  /أوتو(أن جلجامش وائتماراً لنداء إهلي من رب الشمس         

ياطني    أسـفلها والشـ    ) الغرائـز " (احليـة "بقطع تلـك الشـجرة اخلبيثـة الـيت سـكنت            
ــة     ــل احليـ ــامش وقتـ ــا جلجـ ــا، فقطعهـ ــطها وأعالهـ ــز(وسـ ــن  ) الغرائـ ــكنتها مـ ــر سـ وبعثـ

طـائر  (شـرد    إىل اخلرائـب املهجـورة، و      )سنشرحها الحقاً بالتفصـيل   : ليليت(باحيات  اإل
ـو بالعاميــة أي الســوء   - وفراخــه"Zu"الــزو هــذه الشــريعة  أبالســةوهــم  -)  طــائر السـ 

عـني سـو    ( لقد كان السومريون دقـيقني جـداً حـني قـالوا             . شردهم إىل اجلبال   -وكهاهنا
Anzu(سو؟ -، فما هو الـ آن 

املدونـة علـى ثالثـة ألـواح قبـل أكثـر مـن        ) Myth Of Anzu(سو -نتقول أسطورة آ
 نظــر   ) عــني ســوء" (ســو-آن"أربعــة آالف ســنة، أن ،ب مــن الــربــة ومقــر طــائر  اجلن

 His lordly crown, his(، وإىل ردائـه الربـوبي   باحلسـد إىل إنليـل وإىل تـاج ملوكيتـه    

robe of divinity(  ى إنليـل وخيلـع رداءه الربـوبي         ، فمـاذا فعـل؟لقـد انتظـر ريثمـا يتعـر
وتاجه امللـوكي ويسـتحم  مـاء الـتطهري، ليسـرق منـه لـوح األقـدار الـذي يـتحكّم بـه                   

 Anzu has disrupted the kingship(فأفسـد خطّـة رعايـة البشـر     ! مصـائر األربـاب  

that I designated! ( استوىل عليها من إنليل بعد أن)They designate for you the 

entire shepherding of peoples  !(    أو مــالك رب يســتحم ــاً ال معنــى ألن طبع
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، )تغميـد  =تعميـد  (حوض التطهري الذي هو شأن إنساني توارثته الديانات كلّها فسمته          
، األمر واحد لـدى اجلميـع معنـاه االرمتـاس  مـاء              )غسل(،  )تطهر(،  )ابغص =صابئ  (

  املـتكلَّم عنـه  ا أن إنليـل   أيقنـ ، و  واملرتمجـني  لو صححنا خطأ املفسرين   طاهر أو مقدس، ف   
قبل ختليقـه ليكـون آدم،      ) حوض األردن ( الذي اغتسل      البشري، آدم، " إنليل"هذا هو   

فيه وتذكّر احلالة اهلمجية السابقة اليت كان فيها، قبـل          ومر يوماً ما باحلوض واغتسل      
 ما تقوله هذه األسطورة هو بالتمـام والكمـال          ن يكون  أل تسلّله خلارج اجلنة واصطياده،   

 ؟ هذا البحث سطّرناهما 

ن فـتح بـاب          )Anzuعـني سـو     (فـإبليس أو    بلى،   ئات "، رمـز مــة، هـو    " السـيواإلباحي
، رمزوا له على شكل طائر ألن أصله مع املالئكة يطـري،            حصل لإلنسان " سوء"أصل كلّ   

ونظـرةِ  ) عـني سـوء   ( بــ    -كمـا تقـول األسـطورة حرفيـاً       -حني كان طاووس اجلنة، فنظـر       
ومتنى  قلبه امللوكية مكانه، وأراد سرقة ردائه الربـوبي منـه وتغـيري              ) إنليل(حسدٍ إىل   

بسـرقة لـوح    ) آدم خليفة الرب املفـرتض    البشريني طبعاً من أبناء     (مصائر أرباب األرض    
ة عـرب أنثـى اهلمـج              وأحد جتلياهتا (األقدار   يـة اآلدميـق إبليس الذرنة اجلينات، سرمدو  (

  ــرب ــوْمِ      (تنفيــذاً لتحديــه لل ــى ي ــرْتَنِ إِلَ ــئِنْ أَخَّ ــيَّ لَ ــت علَ ــذِي كَرَّمْ ــذَا الَّ ه ــك ــالَ أَرأَيْتَ قَ
ــةِ لَــأَحْتَنِكَنَّ ذُرامالْقِيإِلَّــا قَلِــيال ومتّــت لــه بعــد انتظــارٍ طويــل تلــك  . )٦٢:ســراءاإل()يَّتَــه
وهـو حـوض األَردن الـذي       (ونزل يستحم  مـاء الـتطهري        ) إنليل(الفرصة، حينما تعرى    
ينـزع عنـهما   (، بعد أن نزع عن رأسه تاج امللوكية ورداء الربوبية )انساب منه إىل اخلارج  

وقـرر  ) آنـو (غضـب الـرب األعلـى       ). ، حسـب العبـارة القرآنيـة      لباسهما، انسلخ من آياتنا   
وهـو  ) Ninurtaنورتـا    -نـني (بالنار ورمجه عقابـاً لـه، بواسـطة         ) إبليس/عني سو (رشق  

اجلبل الناري القاذف احمليط باجلنة، فصـارت منـذ ذاك حرمـاً آمنـاً حمظـوراً إالّ علـى                   
أصـحاب  = نورتـا    -نـني (هب املالئكـة    األراوح الطاهرة تُدحر الشياطني بعيـداً عنـها بشـ         

) عـني سـو   (وكانت األسطورة حتكي صراع املالئكة والشياطني       ). النار والشهب القاذقة  
، وكانـت   )الروحنة واإلنسانية (ليعودوا إىل أحضان إنليل     ) مصائر البشر (على اسرتجاع   

اذها مـن   الرسل وامللوك الصاحلون هم رأس حربة هذا الصراع لقيادة البشرية باسـتنق           
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هـذا ملخّـص األسـطورة      . احتناك الشيطان إىل اجلنة الستعادة مصائرها من مصـائده        
 )٣٠: انظر الصورة( .)١(ملن يقرأها

                                                 
(1)  - His eyes would gaze at the trappings of Enlil-power; 
His lordly crown, his robe of divinity, 
The Tablet of Destinies in his hands, Anzu gazed, 
And fixed his purpose, to usurp the Enlil-power. 
Anzu often gazed at Duranki´s god, father of the gods, 
And fixed his purpose to usurp the Enlil-power. 
' I shall take the gods´ Tablet of Destinies for myself, 
And control the orders for all athe gods, 
And shall possess the throne and be master of the rites! 
I shall direct every one of the Igigi!' 
He plotted opposition in his heart 
And at the chamber´s entrance from which he often gazed,  
He waited for the start of the day. 
While Enlil was bathing in the holy water, 
Stripped and with his crown laid down on the throne,  
He gained the Tablet of Destinies for himself, 
Took away the Enlil-power. Rites were abandoned, 
………. 
Anzu has disrupted the kingship that I designated! 
He has obtained for himself the Tablet of Destinies [ ] 
He has robbed Enlil; he rejected your father, 
http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/ninurta/mythanzu.htm 
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 )له وجه الشيطان) (سو -آن(رمز طائر عني السو 
 )٣٠: الصورة(

 

 )١(املُرتمجون وتشويه تراث التوحيد -هـ
ل         لألسف، إن كلّ كتب األساطري املعربة والعرب       ل جبعـة، اجنرفـت وراء اخلطـأ األوي

، وإنّه من االجحاف بثقافةٍ سويةٍ هذا مستُها وبيانُهـا أن           "آهلة"كلّ تلك األمساء والرموز     
ومرتمجو الرقُم واأللواح اآلخرون ومن أخذ عنـهم خطـأً؛          " كرمير"يعتقد فيها عالِم مثلُ     

لقـد كـان للسـومريني       (١٧١قـول ص  أن ديانة السومريني تنضـح وتعـج بتعـدد اآلهلـة في           
، واحلقيقـة أن املرتمجـني واملفسـرين هـم     )م مئات مـن اآلهلـة    .من أهل األلف الثالث ق    
 فعقيدة تعج بـاألخالق واحلِكَـم الرفيعـة واملُثُـل وشـرائع العـدل               الذين أخطأوا  الفهم،   

ع نصوصـها     (والتكافل   ة         ) )٢(ملـن تتبـ ة وخرافيـ مكـن أن تكـون وثنيـولـو قـرأوا القـرآن       ،ال ي 

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةالتوحيد عقيدة األمة منذ آدم:  راجع- )١(
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةثيق حضارياألسطورة تو:  راجع- )٢(
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ـك : "يقـــول للســـاقي الســجني ) ع(ورأوا يوســف   وهـــو يقصـــد ملكـــه "اذكرْنـــي عنـــد ربـ ،
ألن أبــاكم واحــد الــذي    ) (ع(فرعــون، لظنــوا أن يوســف مشــركٌ، أو قــول عيســى      

لظنوا بوالدة البشـر مـن اإللـه الواحـد الصـمد، أو قـول املـزامري                 ) ٢٣:٩ ىمت)(السماوات
ــنفس امل  ــوراة بـــ ــى  التـــ ــع ا (عنـــ ــائم  جممـــ ــة، ا قـــ ــ ــة  أللوهيـ ــط اآلهلـــ  وســـ

): ع(فها هنا آهلة أيضـاً أو قـول دعـاء يـروى عـن اإلمـام الصـادق                  ) ٨٢:١مورمز)(يقضي
ل كـ  من بشفائك اشفين السادة سيد ويا امللوك ملك ويا اآلهلة وإله األرباب   ربيا  (

 ..)١()قبضتك  أتقلب عبدكني فإ وسقم داء

يستشــعرها كــلّ مــؤمن موحــد  اعتقــاده، " أربــاب"ية مــن كلمــة وكمــا أن احلساســ
حيث ال رب حقيقي إالّ ا تعاىل، فاإلله كذلك فال إله إالّ ا، ضمن القـرآن االثنتـين            

ـأْمركُمْ أَنْ تَتَّخِـــذُوا الْمالئِكَـــةَ والنَّبِـــيني أَرْبابـــاً  (قطعــاً ألي التبـــاس، فكمـــا جـــاء   ال يـو
أْمأَي     ونسْلِمإِذْ أَنْتُمْ م عْدكُمْ بِالْكُفْرِ بمْ      (،  )٨٠:آل عمران )(رانَه هْبـرمْ وهار اتَّخَـذُوا أَحْبـ

ا          أَرْباباً مِنْ دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابْن مرْيم وما أُمِروا إِلَّا لِيعْبدوا إِلَهـاً واحِـداً ال إِلَـه إِلـَّ
لْنا مِـنْ قَبْلِـك مِـنْ           ( جاء أيضاً    )٣١:التوبة)(ا يشْرِكُون هو سبْحانَه عمَّ   نْ أَرْسـ اسْأَلْ مـو

      وندعْبةً ينِ آلِهونِ الرَّحْما مِنْ دلْنعا أَجلِنسفعلى املستوى العقائدي    )٤٥:الزخرف)(ر ،
 كـريم وال    واحلقيقي، ال رب وال إله، بـل وال حميـي وال مميـت وال رازق، بـل وال حـي وال                    

ــي      علــى مســتوى املثيــل، تتّســع اللغــة لتســمية املرب تعــاىل، لكــن قــدير وال عــامل، إالّ ا
واملباشـر للرعايــة واملســئول ربــاً، كــرب األســرة ورب العمــل ولــذلك قــال يوســف لســاقي  

 ، وقوله عن سيده الذي آواه فال جيدر به خيانتـه  )٤٢:يوسف)(اذْكُرْنِي عِنْد ربك  (امللك  
)          ونالظَّالِم فْلِحال ي إِنَّه ايثْوم ني أَحْسبر اذَ اللَّهِ إِنَّهعولـو كـان     )٢٣:يوسف)(قَالَ م ،

ـي، الــذي أحســن مثــواي    (للــزم أن يقــول  " ا"يعــين  ربـ وملــا أتــى بوصــف   ). معــاذ ا
حقــة  الوصــف الالئــق بالتعــدي علــى حــق الغــري، ولــذلك عقّــب  فــرتةٍ ال " الظــاملون"

ـــــة  القصـ)  ـــــد ـــــدِي َكيـْ ـــــه ال يهـْ ـــــبِ وأَنَّ اللـَّ ـــــه بِالْغَيـْ ـــــي لَــــــمْ أَخنـْ ذَلِــــــك لِــــــيعْلَم أَنـِّ
هذه املفردة    )٥٢:يوسف)(الْخَائِنِني ،"أطلقها العرب على كلّ من له مكانة عالية،        " الرب

ــم، ورســول، وملــك، ورئــيس، لــذلك نقــرأ  اإلجنيــل   ــوع: (كمعلِّ سي ــت ــا فَالْتَفَ مهنَظَرو 

                                                 
، الكليين، - )١(  .٥٧٦، ص٢ جأصول الكا
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ــا مــالَ لَه ــانِ فَقَ عتْبــانِ؟«: ي ــاذَا تَطْلُب ــاالَ» م ــريه(ربــي «: فَقَ ــذِي تَفْسِ ــم: الَّ ــا معلِّ ي ( ــن أَيْ
 .أيضاً) لُغةً(، فاملعلِّم والرسول رب )٣٨: ١يوحنا )(»تَمْكُث؟

السـومريون  إذن، هي كلمات دارجة، ال يخطئ  فهمها إّال من أتى من خارجها، ف             
وهـي  ( اللغة   ا ألنفسهم وألجياهلم الذين يعرفون    ملْ يكتبوها لنا مبعزلٍ عنهم، هم كتبوه      

، والـذين  )هلجة عربية عامية كُتبت كمـا تُنطـق بـدون حركـات أي سـاكنة بـدون تصـويت         
ور لـو وقـع              سيتعلّموهنا بدورهم على أيـدي معّلمـيهم مـن كهنـة املعابـد باخلصـوص، تصـ

ــة أو تعليمــات برجمــة   بــني يــديك تعــالي  ــة، أو الكيميائيــة، أو النووي م  اهلندســة اجليني
ــة، فــإن كــان لــيس عســرياً عليــك اليــوم أن تُحوهلــا إىل ألفــاظ صــوتية وتعــرف    كمبيوتري
أيضاً معاني مفرداهتا، فهل تسـتطيع فهمهـا مـن دون خمـتص  ذلـك العلْـم املسـطور؟                    

   .فهذا هذا

ــد لأللوهــة وطقــوس الركــوع والســجود    " بــدع"فالــذي ال يفهــم مــن كلمــة    إالّ التعب
والتذلّل، وليس اخلدمة أو الطاعة أو احلب أو االرتبـاط أو الشـغف بـالتفكري  الشـيء       

د "مِـن   (، ولـيس التسـخري والتهيئـة        "املعبود" عبـ("       جازمـاً أن عبـد  "و" عبـد منـاف   "، حلـتم
س فـيهم أحنـاف وال موحـدون،        كلّهـم مشـركون لـي     " عبـد الـدار   "و" عبد املطّلب "و" مشس

ور             ضـاف مـن تصـعلـى مـا ي الفهم والتفسري، هذا عالوة  الرتمجة ثم إنّما الذنب ذنب
، وبأهـل   )ع(سابق، وأعين بالتصـور السـابق الفكـرة السـائدة بـأن التوحيـد بـدأ مبوسـى                   

ــةٌ كــربى     ــم وخطيئ هبــت فــأين ذ! التــوراة، والعــرب خــالل التــاريخ كانــت وثنيــةّ، هــذا وه
 !األنبياء والناس منذ آدم األول؟

زت املالئكـة الـيت تقـف وراء ظـواهر الطبيعـة                 قدامى العرب، مل تُخطئ حني ميـ إن
" وســائط"و" قــوانني"و" أســباباً"كمــا نُســميها اليــوم " أربابــاً"وقواهــا وقوانينــها بتســميتها 

ــا جيــب أن فــاألمر واحــد، مفــاده أن هلــا الســلطان " رســل ربانيــة"و" جتلّيــات"و  علينــا وأنّ
 .خنضع هلا ونطيعها ألنّها قوانني ونُظُم، ويلحقنا اهلالك متى متردنا عليها وعصيناها           

إنّهـم ملْ يتوسـلوا هلـا بالعبـادة والتوحيـد، وال باالعتقـاد مبشـاركتها اإللـه الواحـد كحــال          
اً مالكـًا هـو رب      الوثنيني املشركني ذوي الضحالة والعناد، بل كانوا يعرفون أن هلـا مـدبر            

عل املالئكة رسـال،  جا/مسبب األسباب/ نسميه اليوم رب األسباب(األرباب، إله اآلهلة   
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ــاً   ).األمــر واحــد ــن هــو مفــرتض الطاعــة ربخطئــوا حــني جعلــوا كــلّ موحنــن )لُغــةً(ملْ ي ،
وا أمـري   تُسـوغ هلـم أن يسـم      -الـيت يفهموهنـا هـم     -، فلغتـهم    "مربيـاً "نسميه اليـوم معلّمـا و     

اجلند رباً، واملعلّم، وامللك، والقاضـي، واملشـرع، أربابـاً، هـم ال يعنـون أن هـذه األصـناف         
كائنات غري بشرية، وال أنّهم غري خملـوقني فيسـتحقّون العبـادة والتأليـه، بـل عنـوا أنّهـم                    

  ملْ الدينيــةفضــال أن اللغــة .يســتحقّون التبجيــل والطاعــة واإلذعــان وخالفــة ا فــيهم
  فالصــوم كانــت تعــين الصــمت قبــل أن يصــادرها االســتعمالُ تتخصــص مفرداهتــا بعــد،

  آخر األمم وامللـل      لتتمحض) رب، إله ( من املفردة    حساسيةٌإذّاك   تنشأ   الشرعي، وملّا 
فـا رب، واملـدبرون أربـاب،    ك الذي عصف باألمم بعدئذٍ،   قطعاً لدابر الشر    وحده 

، "ا نـور  (":  أرباب، وساسة املدينة أرباب، وهذا كما حنن نقول اليـوم          وقوانني الطبيعة 
الشـمس، والـوحي نـور، والنبـوة نـور          نـور   والشمس نور، والقمر نور، ونور القمر مـن         

د                 والنيب نور، والعقلُ نور، واملالئكة من نور، واملصباح نور، والعلْم نور، والشـمعة تُولـِّ
ــل عقيــدتنا مــن كالمنــا  اجلملــة   فتصــور لــو جــاء بعــد زمــ  ). النــور ن مــن أراد أن يحلّ

الســابقة، لتوصــل بــأن املالئكــة الــيت مــن نــور هــي بنــات ا ألنّــه النــور، ثــم ألخــرب بأنّــا  
نعتقد أن ا له أنداد وإخوة كثريون ابتداء من املصباح وصوالً للشمس، وألشـكل كيـف                

مثلـها، والسـتنتج بالسـخف نفسـه أنّنــا     ) هلـاً إ(أن القمـر هـو ابـن للشـمس ثـم صـار نـوراً        
  ا الشــمعة هــي أم ــور   ســبحانهنقــول أن ــدت الن ــا ولّ ــت   !  ألنّه ــل هــذه الرتّهــات متّ مبث

معاجلة الكثري من تراث املعلّمني األوائل فأجحفنا  حقّهـم وجحـدنا فضـلهم، وصـرنا                
 .نكرر ما يقال لنا مستَورداً بشأهنم

اً كانـت أربابـاً، إنّمـا           فاألوائل مسوا عناصر ا    الفاعلة أيـ لطبيعة واالجتماع اإلنساني
مِن دقيق فهمهم ومن احرتامهم للنواميس ولقـوانني الطبيعـة واالجتمـاع، ال مِـن سـخف                 
عقوهلم وسفههم، بل احلقائق اليت كانوا هم عليها لـو التـزم النـاس هبـا اليـوم ملـا تاهـت                     

ــا أنفســنا  انســجام أفضــل     مــع بعضــنا، ومــع الطبيعــة، ومــع الكــون    البشــرية وأللفين
١(ونواميسه، ومع خالقنا العلي(. 

 

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةالتوحيد عقيدة األمة منذ آدم:  راجع- )١(
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  أوروبا، لدى اإلغريق والكلتينيأساطري -رابعاً
لقد ارحتل الفينيقيون األوائل وجابوا العالَم وبنـوا احلضـارة مـنطلقني مـن حـوض                

ــة احمليطــة بشــبه جزيــرة العــرب، فــأطلقوا ع      لــى البحــر املتوســط ومــن املنافــذ البحري
األماكن أمساءها ومحلـوا تعـاليمهم وثقافتـهم وعلـومهم حيثمـا حلّـوا، ولقـد رأينـا كيـف                    

إنّين أنا امللـك أوزريـس الـذي أدار احلـب  أحنـاء              (قال أوزيريس مبا حفِر على قربه       
اخلاويـة وحتـى منـاطق الشـمال إىل منـابع الـدانوب        األرض كلّها حتـى بقـاع اهلنـد      

ولـدت جنينـا مـن بيضـة مجيلـة       االبن األكـرب لقرونـو، وقـد   ثم إىل احمليط، إنّين أنا      
، )أمجعــني مــا وجدتُــه شــريفة، لــيس  العــامل مكــان مل أبلغــه وقــد منحــت النــاس 

ة طغـت         ني على ما فيها من خياالت جاحمة وإضـافات خرافيـع ألساطري الفينيقيواملتتب
 :ومنثّل هلذا مبحطّتينعلى أصوهلا لن يعدم أن جيد إشارات على هذه اآلثار األوىل، 

ــة أن     : اإلغريـــق -١ نقـــرأ  األســـاطري اليونانيـ بريســـوس "ألـــيس عجيبـــاً أن
Perseus " زيــوس "ابــنZeus!) ")ـاه   ) )١ هــو الــذي ذبــح   " هِــرمس"وبســيفٍ قلّــده إيـ

 وكانت هذه حبسب األسـطورة وحشـاً أنثـى مجيلـة وشـعرها              )٢("Medusaامليدوسا  "
ر       حيات وأفـاعي وكـان النـاظر       ل إىل حجـكهـذا،         . )٣(! إليهـا يتحـو د أمـر وجـعـاً ال يطب

                                                 
 اليت جـاء امسهـا  " أوروبا" زيوس شخصية آمورية حقيقية، وأحد من هلم الفضل  بناء حضارة      - )١(

اليت خطفها زيوس وتزوجها، لكن اإلغريق    ) باآلموري" أوروبا"تُلفظ  " (عروبة"من اسم األمرية العربية     
" زيـو "يلفـظ  (الذين ابتدأ تارخيُهم هبذه احملطّة، متـاهى لـديهم البشـري بـاإلهلي فصـار السـيد ضـياء                    

وتقول األسطورة  ! األصولربا لألرباب ويستخدم امسه وشخصه  ميثولوجيا التكوين و        ) بالسرياني
" أُحـد "وهي اجلبال الـيت تُسـمى   (، وهو جبل إحدا "إيدا"جبل  قضى مرحلة شبابه بني الرعاة فوقأنّه 

 ). اجلزيرة العربية
حيــث املــيم قــدمياً أداة ربــط  الكنعانيــة مبعنــى الــذي وأل     "  س-إدو-م" أقــرب حتليــل لكلمــة  - )٢(

" إدو"بية تأتي بداية الفواعل واملفاعيل والظـروف واملصـادر وغريهـا، و           تعريف أيضاً، وهي أيضاً كالعر    
فالدال والذال واحدة قدمياً واللهجات السريانية خيتم مفردها بالواو، والسني ظلّ يضيفها       " أذى"هو  

ال، فــ     " األذى"أو  " املؤذيـة "اإلغريق كخامتة لكلّ األمساء اعتباطاً، فهـي         لُهـا فعـة  ال" مـؤذٍ "وهـذا فع عربيـ
 .سريانياً" ميدو"
 .٢٠١ -١٦٤، صمعجم األساطري ماكس شابريو، - )٣(
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ــة        ــة واإلضــافات احلكواتي نا عــن املبالغــات اخلرافيــو تغاضــي لكــن مــا يعــين هــذا؟ ل
وتلمسنا الرمز، للَحظْنا توافقاً للفكر الذي ارهتنت به تلك املرحلة، مـن وجـود إنـاث                

باحليات، والفكر املستقيم يدعو    مجيل مغْرٍ يسكن املغارات يرمز له       " مهجي"جنس  
معلّـم الرمـوز واألمثـال وهـو     " هـرمس "إىل عدم التزاوج هبـن، وهلـذا نعلـم سـر سـيف        

 ع(إدريــس الــنيب( انتــهك هــذا القــانون وكــان لــه أبنــاء غــري    " زيــوس"، ففــي حــني أن
على عكسِ أبيه حافظ على هذا القانون       ) Perseفارس  (شرعيني كثريون، فإن ابنه     

أي قتَـل غرائـزه     " امليدوسـا "إىل املؤذيـات    " الشـهوة "صم بالشريعة الربانية وذبح     واعت
وجاء الوعظ جلياً  متثيل أن الناظر إليها يتحـول          . )٣١: انظر الصورة  (احليوانية

ــه يفضــي بــه     ــه تســفيل باإلنســان ومنــافٍ لروحنتــه الشــريفة ألنّ ــر، ذلــك ألنّ إىل حج
ه التعـبري القرآنـي           ) احلجـر (لسيطرة خلقتـه الطينيـة       أخلَـد إىل  "عليـه، أي هـو نفسـ

فهــم إنّمــا ! ، وبظهــور املســيحية متّ نقــل هــذا العمــل البطــويل إىل القديســني"األرض
، إىل مثيـل اخلطيئـة األوىل، الـيت         )السوأة" (املؤذية"قتلوا الرغبة البدنية إىل الشهوة      
أي ليمنـــع مـــن ممارســـة ، )أي مـــن املعصـــية األوىل(جـــاء املســـيح لـــتطهريهم منـــها 

  .أشباهها، ال ألن عليهم إثم آدم كما تصوروا

أن آدم بعد املعصية أراد قطـع عضـو ذكورتـه،           " برنابا"بل لقد ورد  إجنيل      
مــا يــدلّك أن أصــل املعصــية جنســية وأن اخلتــان ســنة لتخفيــف مقتضــى شــبق      

ــاب ٢٣الشــهوة، ففــي الفصــل    ــراه    (، ب ــع إب ــد ا م ــان وعه ــة أصــل اخلت يم ولعن
إنه ملا أكل آدم اإلنسـان األول الطعـام الـذي هنـاه ا              :  حينئذ قال يسوع   ): "..الغلف

تـا  : "عنه  الفردوس خمدوعا من الشيطان عصى جسده الروح، فأقسـم قـائال            
ليقطعـه  ) أي عضـوه اجلنسـي    (، فكسر شظية من صخر وأمسك جسـده         "ألقطعنك

لقــد أقســمت بــا أن  : " علــى ذلــك، فأجــاب حبــد الشــظية، فوبخــه املــالك جربيــل  
 ".فقطعها) أي غُلفة الذَّكَر(، حينئذ أراه املالك زائدة جسده "أقطعه فال أكون حانثاً

بل قد ورد  اآلثار اإلسالمية أن غسل يوم اجلمعة هو للتطهر من معصية 
 .آدم، والكلّ يعلم ما لعالقة الغسل بأفعال اجلنس أو خطاياها
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على اإلباحة واهلمجية املرموز له بأنثى ميدوسا ) فارس( يبين كيف تغلّب بريوس متثال
 )٣١: الصورة(وقطع رأسها) املؤذية(
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 اإلسكندنافيون األوائل الذين مألوا مشال أوربا وجابوا البحار،         :النورديون -٢
نـهم  الـيت جعلـهم التقسـيم االسـتعماري العنصـري شـعوباً هنـدو أوربيـة، ملْ تعـزب ع         

، كـوهنم محلـةً أيضـاً ملـا جـاد بـه             )١(هذه احلقيقة، وظلّت تفوح من ظـالل أسـاطريهم        
الفينيقيون علـى شـعوب أوربـا وتعلـيمهم ركـوب البحـر، ففـي أسـاطري النـورديني الـذين                     
أخــذوا عــن الفينيقــيني، وطبعــاً حنــن ال يهمنــا القصــص الــيت حيكوهنــا وصــدقها مــن     

ا تشكيل عقيدة وأمنـاط سـلوك لـدى أقوامهـا حسـب         خرافتها، ألنّها قصص كان غايته    
بيئتهم الباردة وثقافتـهم وحمـيطهم وأعـدائهم، بـل الـذي يهمنـا متركـز أمسـاء أصـوهلم                    
ة هبـم، فـاألمر كمـا لـو اكتشـفنا                    اهتم اخلاصـ ات األوىل  حمكيـسات والشخصـيواملقد

ليست من لغات البشر،    قبيلة تسكن  القمر، وأردنا أن نعرف أصلها، فرأينا أن لغتها            
لكن أمساءهم وأمساء معاملهم، مكّة وجدة ويثرب وحممـد وهنـد وفـاطم ومحـزة وعلـي            

 :فلنقرأ! وعمر وليلى، فهل سنشك بعدئذٍ  أصوهلم القدمية، منشأ ثقافتهم؟

In the middle of Asgard lies the plain of Idavoll (or Ida) where the 
Aesir meet to decide important issues. There the gods assemble in the 
hall of Gladsheim and the goddesses in the hall of Vingolf. The gods 
also meet daily at the Well of Urd, beneath the Asgard root of the ash 
tree Yggdrasil )٢(.  

حيــث أربــاب " إيــدا"تُوجــد ســاحة " أســكارد" وســط الـــ : والرتمجــة باختصــار
، واألربـاب   "أُلـف  -إينـگ  -ف"، والربات  فناء     "شِم -جالد"يلتقون،  فِناء    " آسري"

ــوى األرواح   ــا  مث ـــ  " أســكار"يلتقــون يومي حتــت جــذور شــجرة  " أرد"عنــد ينبــوع ال
 ".إيل-گراس"الدردار، 

                                                 
 : لالطّالع على أساطريهم يراجع املواقع- )١(

http://www.ugcs.caltech.edu/~cherryne/mythology.html 
http://www.dickinson.edu/~eddyb/mythology/review_notes.html 
http://www.thorshof.org/edda.htm 
(2)  - http://home.swipnet.se/heathen/mythology/a/asgard.html 
http://nebulosa.patser.net/files/projects/library/nm/nine-worlds.html 
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 لـيس هلـا     هلم لننظر  هذه الكلمات الـيت جنـد أن كـلّ كلماهتـا املسـتخدمة والـيت                 
 :ترمجة باإلجنليزية، هي كلمات عربية اللهجة، لآلتي

" زيـوس "وهو نفسه الذي مر علينا  مـوطن         .  هو جبل حيدا، أحد    :Idaإيدا   -
وإىل اليـوم جنـد جبـل       . األول، حني رعى أغنامـه، مـوطن اآلرامـيني  جزيـرة العـرب             

 ).قية حيدا، إيداالذي دعي بالفيني(يقع بالقرب من أُحد رفيدة " سكر/شكر"

أي " أوزيــر" إن كانــت مــأخوذة مــن آمــوريي مشــال أفريقيــا فهــو   :Aesirأســري  -
ر /إزْر(شفيع قومه حامل األمانـة والعهـد         ر   /إصـ كلّهـا مبعنـى الرابطـة والعهـد       = أسـ( ،

الوزير، الشفيع واملتعهد، فلكلّ قوم نذير أو وزير أو شفيع مسه ما شئت، فهناك عدة               
) أسـري (حيث تُلفظ   ) أثري(وإن كانت مأخوذة من الفينيقيني عموماً، فهي         ".أوزير"من  

ــة، قــوى األربــاب، أو قــل األرواح النورانيــة، ومــن اللفــظ     أيضــاً، وهــي الكائنــات األثريي
ألن األثــري عربيــاً هــو ) the chosen ones(معنــى املُفضّــل واحملبــوب واملختــار " أثــري"

 .ريههذا، الذي أُوثِر وفُضِّل على غ

 هي مساء االدين، املكافحني، الصابرين، وللعلم       :Gladsheimشِم   -جالد -
مبعنى املصارع جاءت من املُجالدة والتجلّـد،      ) Gladiator(فإن جالدييتور اإلجنليزية    

ــة القدميـــة " شِـــم"و رتمجوهنـــا ســـاحة األبطـــال  . هـــي مســـاء باللـــهجات العربيـوهـــم ي
الد = مساء االدين "السامية، ونراها واضحة بالعربية    أي احملـلّ السـامي   " شـم -جـ

 .للصابرين

ــگ - ڤ - ــف  -إنْ ــگ   .  ال:Vingolfأُل ــف، إين ــا ســيأتي ذال للتعري ــى، : اء كم أنق
إلْف، األلفة النقية، وهذا حال أصحاب اجلنة واإللفة النقية بال غلّ بني أرواحها كما              

 )١("!الصداقة"وهم يرتمجوهنا بالتقريب بـ . حكى القرآن

                                                 
: باتـاال ( هذه املعالِم جنـدها أيضـاً لـدى أسـاطري اهلنـود شـرقاً بتحـويرات صـوتية قريبـة، فنقـرأ                     - )١(

، وحيرسـه   "أسـوراس "، مسـكن    "باتـاال "، إن   "مـريو "فلي، يقـع حتـت جبـل        اإلقليم األدنـى مـن العـالَم السـ        
أي بيـت ا، وجبـل      ) أال-بـات : (، فاملعالِم نفسـها   ١٩٨ماكس شابريو، معجم األساطري، ص      ") ناغاس"
أي اإلمداد والتزويـد واملـرية، ولـدى       " مد"أي جبل املرية، الزاد، املدد، اجلبل األول املزدهر، جبل          " مريو"
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 هــو حــوض األَردن، قلــب الــوِرد، الكــوثر،   :Well of Urd" أرد"ينبــوع ال  -
ة (احللّة اآلمنة    فهـل أفصـح وأوضـح مـن هـذا؟ وينقـل معجـم األسـاطري معنـاه                 ) اجلنـ :

ة " Yggdrasilاأليكغدراسـيل  "ينبوع أورد يجدد املياه اليت هبـا جتعـل شـجرة         ( ١()حيـ(. 
 )٣٢: انظر الصورة(

 

                                                                                                                        
وه جبـل   سـو  إيـا  "مر مسـEa/ Hea حيـا "     وه بيـت ا جبـل اخلـري    إنليـل، إنّـه   بيـت "جبـل احليـاة، ومسـ

ــيم ــد    "العمـ ــر واحـ ــد، أمـ ــرية، واملُـ ــيم، واملـ ــري العمـ ــل اخلـ ــاً   . ، فجبـ ــوه أيضـ ــذي مسـ ــو الـ ــد"وهـ ــد -نُـ إِمـ
Nudimmud "    املعروف عربيا ب ،جبل املُد دد-يگ (أرض منلحظ سني القدا   ). غامد: م سـة    ثُم

ــة، وجنــد أن   " أســور"وهــي " أســوراس"خامتــة  ــات األثريي ــري، الكائن ــاال/بيــت ا"أث هــذا حيرســه  " بات
ى     "أنگـي "أي األنقيـاء، املُنتقَـون، القـوة املسـماة لـدى سـومر              " نقـى /نگى" وهو  " ناغاس" والـيت مسـ ،

أنكى  " الـ   شعبInca/شعب األنقياء،      " أنقى عاً، أيامسه انتساباً هلا تب     وجعـل   )األربـاب ( شعب الـرب ،
) اخلارطـة (، كمـا هـي العالمـة        "بكـو -مكو"مقره أعلى اجلبال  البريو ومسى مدينته اليت بني قمتين           

، وكمـا هـي أرض املركـز  القـرآن           )مكو و بكـو   (اليت أعطتها القوى جللجامش  أسطورة جلجامش        
 .)مجعية التجديد الثقافية االجتماعية جنة آدم حتت أقدام السراة، :راجع ()مكّة و بكّة(
 .٢٦٧، ٢٥٧، صمعجم األساطري ماكس شابريو، - )١(
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وقد حاطه املالئكة األربعة ) حوض الكوثر() well-of-urd (يلي يصور نبع األردنرسم خت
 )٣٢: الصورة( حلراسته

ومــن (إيــل، شــجر غــرس ا  -غْــراس- هــي إيــك:Yggdrasilاإليكْغدراســيل  -
إيلزيـه  -شـانز "، الفردوس، اليت يسـموهنا  ))١("Grass"غْراس جاءت غْراس اإلجنليزية    

Champs-Élysées "  بالفرنســي ويرتمجوهنــا حقــول إيــل)Elysian Fields .( وللعلــم
فإن ملحمة جلجامش حوت الوصف نفسه هلذه الشجرة واحلـوض املـائي حيـث بيـت               

 )٣٣: انظر الصورة()٢(.القوى الربانية  جبل مركز األرض

                                                 
ة        " سومر" ولدى - )١( ة الـيت أوجـدت احليـاة النباتيـ انيـة الربدعـوا القـو)Ninurta or Ningirsu( ،

لغرس، فــ غـرس،     هـي القـوة املعتنيـة بـا       : غِرسـو -وهي املعتنيـة بـالنور، وهـو األزهـار، ونـني          : نورتا-نني
 .غَراس، كلمة عربية قدمية  كلّ اللهجات

(2)  - The centre of the earth was located in a place where the holy house 
of the gods is situated, a land into the heart whereof man hath not 
penetrated, a place underneath the overshadowing world-tree and beside 
the full waters (Gilgamesh Epic). 
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 )٣٣: الصورة ()اجلنة اليت غرسها ا(إيل  -غراس -اإليك

 

مثوى األرباب وموطن األبطـال       :  ويرتجم أن أسكارد   )١()AsGard" (أسكار" -
مـدخل أرواح األبـرار،   " شكر/سكر"هو جبل   . )٢()نروجيية(امليثولوجيا اإلسكندينافية   

      وسنرى الحقاً أن ،گارد  "إىل املقرGard "  ة/گار"هيگار "  من قـر/     ،قـرو أي مقـر
، وهــي امللفوظــة "گــارت/قــرت") الكنعانيــة(جممــع، ومنــه قريــة، وباللهجــة القدميــة  

"درگ "              األبـرار، وأن ة ألنّهـا جممـع ومقـر أس  "أي حديقة وجنـAs "  أيضـاً    " أش"أو

                                                 
ــة : a (skàr) (ة(شــكار  - )١( ــة  ال ،  قطعــة مــن أرض حمروث مــن الســومرية  " إشــكاره"لهجــة األكدي

تظهـر  . حمققة  األكدية من الفرتة األكدية القدمية      ) عمل منجز ( )اش كَار ( es-garوتكتب  . اشكَار
عــدها  اللــهجات بو) حقــل(ســومري،  األراميــة مــن اشــكارا الكلمــة األكديــة إشــكارو، الــيت أصــلها 

ل "مبعنى ) كار(وما زالت  .  السورية ) شكارا(و.  اللهجة العراقية    ) شكار(العربية على شكل     عمـ "
 . العامية والفارسية

 .٥٢، صمعجم األساطري ماكس شابريو، - )٢(
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هو املقـر األصـل، األسـاس    " گارد-أس"العربية مبعنى األساس، األصل، القاعدة، فـ  
ــابليون      ــه الب ــة، وهــو يحــاكي مــا قال ل، قاعــدة اجلنعنــدما وضــع األربــاب امل "األو قــر

ــة/األول ــه   " املدين ــة القــرآن الكــريم أنّ ــع للنــاس "ومقال " قــر-أس"فهــو " أول بيــت وضِ
أيضــاً، " قــر -س"وهنــاك أصــل اجلحــيم حيــث مقــر النفــوس اخلبيثــة  ) شــكر/ســكر(

ونزيدك من الشعر بيتـاً فهـم يسـمون          .وبينهما باب وحاجز كما أوضح القرآن الكريم      
ة       مكان انتظار األرواح الصـاحلة ا      لـيت هـي اجلنـ)Alhalla(      كمـا  " احللّـة "، وهـذه تعـين

ونزيـدك أيضـاً أن الـذي يأخـذ بأيـديهم ليدخلـهم              .يسميها تراثنا العربي واإلسـالمي    
ة اخللـود هـي            " ودعـ "، أليس هـي     "أودِن"اجلنة   ربـ أي الكـبري احلكـيم؟ وأن"Idun "  هـي

 Niflheim is the world of the" (نفلـيم "ويسمون عامل األمـوات أرض  ! إذاً؟" عدن"

dead !(              ،ى  هلجـات العـربسـمه حرفياً مـا ينـزل /نسـل /نثـل /نفَـل "أليس هو نفس "
 .مبعنى احندر وسقط وهوى، فهي أرض اهلاوين، اهلاوية
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-أيك(، وشجر غرس ا )نفليم(، وأسفلها اهلاوية )ميدجارد(صورة تعبر عن اجلنة األرضية 
 )٣٤ :الصورة ()إيل-غراس
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 :أما األمساء الباقية  األسطورة

 مـوطن عمالقـة اجلليـد والصـخور، يقـع             :)١()Jotunheim(هـيم   -آن -جت -
گــارد -مِــد)Midgard( يــر-يــم-م"، ويقــع فيــه بئــر) "Mimir( ــك"، حتــت شــجرةأي-

، فمـاذا  )ويرتجـم بأنّـه الثـورة    " (ثاريم"يحكم بواسطة   " هيم-آن-جت"، والـ   "إيل-غراس
إنّهم يتكلّمون عن املـوطن األصـل، عـن جبـال السـراة، وهـي عمالقـة الصـخور،            !؟نرى

 اني  -واجلليد على قممها، الواقعة  مِدالرب املد املدد املعونة، اإلجنـاء،  (گارد مقر
أرض املـدد،  وسـط      " غامِـد "أو  " مـد -گي"واليت يسميها عرب اجلزيرة     ) اخلالص

والــيت فيهــا موقــع الــيم . )٢()تعــين وســط" ميــد" كلمــة ومنــها صــارت(األرض وســرهتا 
ة ا       )األبسـو (الـذي غـار حتـت األرض        " ير -يم -م"األول   إيـل -غـراس (، حتـت جنـ( ،

ــا    ــال الشــاهقة حيكمه ــاريم "وهــذه اجلب ــيم    " Thrymث ــة بــال ترمجــة، وامل وهــي عربي
فلمــاذا . ئيــة أيضــاًاألخــرية للجمــع  اللــهجات القدميــة، أي الثورانــات الربكانيــة واملا 

نعرفهـا  " آن"األخـرية للجمـع، و    " هـيم "،  "هـيم  -آن-جت"سميت جبال السراة لديهم الـ      
األربـاب،  = هـيم   -آن(العنايـة اإلهليـة، ا، السـماء،        "/عـني "من أساطري املاضني، هي     

                                                 
(1)  - the homeland of the frost giants and rock giants. Situated in Midgard, 
on the middle level of the Norse universe, Jotunheim is separated from 
Asgard by the river Iving, which never freezes over. It lies in the snowy 
regions on the outermost shores of the ocean. Mimir's well of wisdom is 
in Jotunheim, beneath the Midgard root of the ash tree Yggdrasil. 
Jotunheim is ruled by Thrym ("uproar"), the feared king of the frost 
giants 
http://nebulosa.patser.net/files/projects/library/nm/nine-worlds.html 
(2)  - In Norse myth, the defensive fortress which the gods build about the 
middle portion of the earth allotted to men in order to protect mankind 
from the giants. Midgard ("middle world") 
http://www.pantheon.org/areas/mythology/europe/norse/articles.html 

ــط العــالَم  أي أن األربــاب املالئكــيني قــد شــيدوا قلعــةً منيعــة  م    اردگــ-مــد(نتصــف األرض، وس (
 !ليحموا اإلنسانية من العماليق، هذا ما قالته أساطري سومر وبابل حرفياً
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 فهي جبال ا، جبـال السـماء، جبـال األربـاب، ولكـن     ") هيم -إيلو"ويحاكي الكنعانية  
د "هذا يشري لنا مرة أخرى للجبـال الـيت مساهـا سـبحانه      ؟"Jotجت  "ملاذا سميت    جـ "

ا              ( كتابه العزيـز     " جدد"ومجعها   انُهـأَلْو خْتَلِـفم ر دد بِـيض وحمـْ الِ جـ الْجِبـ مِـنو
 ـود سـ ابِيــبغَروهــذا  ســورة فــاطر، هــي جبــال الصــخور والثلــوج،       )٢٧:فــاطر)(و 

مــم الربكانيــة والبازلــت، ذات عــروق وطرائــق بيضــاء ومحــراء وســوداء، جبـــال         واحل
   راة، فإنالس"وتهي  " ج"ودج/دعليـه نـوح             "ج ي اجلبل الـذي اسـتقرمواليت منها س ،

ة أيضـاً       " جودي" ة "، ومنـها جـاءت      )١(من جبال السـراة العربيـد علـى سـاحل البحـر      " جـ
أيضــاً " گــوط/گــوت"تُلفــظ " جــوت"وإن . حــرألنّهــا األرض الــيت جــدت وقطعــت الب

" گـوطي " بلهجات عربية، وهو الشكل املخروطي، ومـا زالـت هلجاتنـا العاميـة تقـول                
ــة، والـــ   ، فقــد جــاء  "اجلــودي/اجلــود"هــو نفســه " گــوط"لإلنــاء املخروطــي وللقفّ

  ا ــيب ــوح  ) ص(املــروي عــن ن ــة ن قص )ــواباألكــربت ينــابيع الغــوط  وانســد   وأب
وهذا االسم بالتمـام جنـده لـدى        ". Got" الغرب؟   " غوط"فكيف تُلفظ   . )٢( )السماء

اجلبل اليت خيرج منها املاء  أرض مركـز  /، وهو فوهة  الغوط    "غوتيم"البابليني كور   
ة سـريانية امـرأة      دة /العالَم، ودعوهـا بلهجـة عربيـزوجـة األبسـو   /سـي)marat apsi( ،

 . )٣(، بغض النظر عن الرتمجات الركيكة)umme nâ’rï(وأم هنري أي أم األهنار 

ات األقـدار تُـدعى الواحـدة             - كما جند لديهم ربـ"Nornor" " ن " (ور -نـورننـور- 
، ومـن أمسـاء بعضـهن،       )٤(، وواضح أنّه كائن نوراني، وهن كائنات يحددن املصائر          )ي

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةطوفان نوح بني احلقيقة واألوهام - )١(
؛ ٣٦٥ ص،٢ج ،غريـب احلـديث   ،ابـن قتيبـة  ؛ ٣٩٥ ص،٣ ج،النهايـة  غريـب احلـديث     ،ابن االثري  - )٢(

 .١٩٣ ص،٥ ج،تاج العروس ،الزبيدي؛ ٣٦٥ ص،٧ ج،لسان العرب ،ابن منظور
(3)  - Ghetim-kur-ku was a divine fountain on the mountain, called marat 
apsi, ‘daughter of the ocean’, and umme nâ’rï, ‘mother of the rivers.’ 
http://www.mythopedia.info/04-mesopotamia.htm 
(4)  - Norns - Similar to the Greek fates, weavers of Wyrd. There are three: 
Urd, Verdandi & Skuld  

ات املصـائر، والنسـاجات                    عيـت هـذه القـوى بربـونالحظ حسب السـطر أعـاله، د)weavers (  وهـذا



 

314 

)Skuld (  لْـد "وهوخ"  ،)Urd (     د"وقُلنـا أنّـهوِر) "  ى  الـرتاث بالــ         حـوض الكـوثر املسـم
، فكأنّهــا القــوى املســئولة عــن هــذه البقــاع املقدســة، أربــاب التــدبري، املالئكــة    ")أَردن"
 .الصافّات" النورانية"

ة بـنفس الوظـائف مثـل           - بعـل "وجند أمسـاء كـثري لألسـاطري العربيـ) "Bal-dur (
ــل) Freya(، وفريــا )Nanna(وقرينتــه األم الكــربى نانــا   الــوفرة واإلثــارة بالتمــام  ومتثّ

كمـا قـال القـرآن، قرينـة الشـيطان الـذي            " سـجني "وهـي   ) Sigyn(والكمال كعشـتار، و   
ــد أَلْ    ة حِمــوا أب اإلنســاني ــة لــديهم، ومس ــرِد مــن اجلن ، فهــي بــال  )Heimdallr(ر -طُ

ــة )وهــو ا(تكلّــف حامــد إلْ  وأمســاء مثــل  وحــرف الــراء  األخــري إلنشــاء الفاعلي ،
)Tyr - The Skyfather (   ،ر وهـي طيـ)Forseti -The Judge (   ،فـارِض القـانون أي

 .)١(وإىل ما سواها من أمساء. والضاد تُلفظ صاد لدى السريان والفينيق

ــا أهــم شخصــية  األســطورة فهــي    - حتــور/ثــور(أم) (THOR SON OF 

ASGARD(             حتـور  "، وهذا كما قُلنا سابقاً إن أُخِذت مـن عـرب مشـال أفريقيـا فهـو "
" Aesirآسـري  "عـل مـن   جتنفسه، وهي الوجهة اليت    " أسكرد/سكَر"احلر ابن   ) حورس(

هــي ثــور فعــالThor " ثــور "أمــا إن أُخــذت مــن الفينيقــيني عمومــاً فــإن . أوزيــر نفســه
والذي يعين الزعيم واملخصب واملُختار واملُحرك املُثري، ولذلك دعي احليوان املعـروف            

ــذلك، وهــذه الوجهــ   ــة الــيت جتعــل مــن   ب ــري"هلجــة  " أســري"ة الثاني ــلني " أث أي املفضّ
ــني ني األثرييـمســـك بيـــده مطرقـــة  " ثـــور"وســـالح . املُختـــارين النـــورانيهـــو الرعـــد وي

)Hammer(                   ة أيضاً، حيـث كانـت املطرقـة رمـزاً لآلمـر، جنـدهاوهي لفظة عربي ،

                                                                                                                        
ــابلي   ــالرمز الب ــذكّرنا ب عشــتار"ي "   ــوِر ــاجة، وال ــة النس وهــا الربد الــيت مس)Wyrd (   واضــح بــال أدنــى

دان أي وِردان وهـو   فـر ) Verdandi(وهـو أَردن،    ) Urd(ترمجة، والقوى سميت حبسـب مسـئولياهتا        
ة        " واردن"حارس الوِرد وهي عربية، ومنها جاءت كلمة         ة املالئكيـأي حارس السجن باإلجنليزية، والقـو

 ). Skuld" (خلْد"الصافّة الثالثة هي املسئولة عن الـ 
 كل هذه األمسـاء موجـودة  املواقـع الـيت نقلنـا منـها أسـاطريهم، وجتـدها أيضـاً كتعريفـات                          - )١(

 :املوقع
http://www.tarotbyvolmarr.com/bookofshadows/norsedeitys.html 
http://www.pantheon.org/areas/mythology/europe/norse/articles.html 
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ــة الصــوجلان امل    ني كرمــز علــى امللوكيــا أنّهــا اهلــاء   رســوم قــدامى املصــري فإم ،طرقــي
أو أنّهــا ألن املطرقــة تُســتخدم  احلــروب و    ) هــامر أي الـــ آمــر  (للتعريــف فهــي  

 .أي الضـاربة علـى اهلـام      " ار-هام"األشياء، فهي   ) رأس(الصناعات للضرب على هام     
 )٣٥: انظر الصورة(

 

 
 دينيلدى النور) حتور(، شعار الزعيم ثور )ضارب اهلام، أو اآلمر(اهلامر 

 )٣٥: الصورة(

-    ــا جنــد  أســاطريهم أن ــائر " Thor"والغريــب أنّن ، يقــوم )حتــور(أو ) ثــور(الث
ــة علــى األرض   ــة القدميــة  احلــرب النهائي متامــاً كمــا يفعــل  )١(بتهشــيم رأس احلي ،

                                                 
ة القدميـة الـيت    " ثـور "قيقـي، علـى مسـتوى التكـوين، لرمـز هتشـيم        وإن كان املعنـى احل  - )١( رأسِ احليـ

، هـو ثـوران اجلبـال الربكانيـة  املركـز           )مـد -غـا (تسكن  احمليط الذي يلف األرض حتت ميدجارد         
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،  معركـة اخليـرين األبطـال ضـد          )١(لـدى املصـريني   " شـيط "مـع الشـيطان     " حورس"
 ).Jormun-gand" (ارمني جند/دنگِ"

ـگ-يفـــ(ومــن العجيــب أن تلــك الشــعوب، كــانوا يطلقــون علــى أنفســهم         - كنـ (
Viking)٢(  ــا أن ـــ"، ولقــد قُلن ــا   " ذي"هــي " يف ــة، فالتســمية إذن تعــين إم ـــ "التعريفي ال
ــذكّرنا مبلــوك الــيمن، الــذي يســتهلّ اســم     " ملــوك والســادة، أو ملــوك األذواء، وهــذا ي

 )٣٦: انظر الصورة( ".ذي يزن"مثل " ذي"الواحد باألداة 

 

                                                                                                                        
، )احليــة القدميــة(الســراة مــن اجلزيــرة العربيــة وتفتّــت رؤوســها وخــروج الــرباكني احلبيســة والســموم 

 .زالزل والكوارث على األرض كلّهاوابتداء ال
(1)  - Thor will carry the mighty hammer into the final battle called 
Ragnarok where he will use it to crush the world serpent Jormungand's 
head, but he will be poisoned by the mighty serpent and die after taking 
nine steps. http://www.vikingage.com/vac/mjollnir.html  

)٢( -    حتَمل أني )  گكِنKing (     ة، أصلها كاف التمثيلإنگ أي النقي كما لدى سومر وهـم        + اإلجنليزي
إنگ تُلفظ كِنگ أي مثيل الرب وهو امللـك ممثّـل الـرب بينـهم، وهـذا جنـده         -املالئكة األرباب، فبهذا كَ   

أي ا، أنقيـاء ا، املُنتقَـون       ) إل(و  ) أنـگ /أنـج (اليت حتتمل املقطعين    " Angelأجنل  "أيضاً  كلمة    
 ل ان(مِن قباملُصطَفَو.( 

)ار+ قـــــرون + هـــــا " (Hugrunarهاگرونـــــار 
ــون    ــايكنج، أي القرونييــــ ــم الفــــ ــاحب= اســــ صــــ

 .ذو القرنني/القرنني
 )٣٦: الصورة(
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هذه التسمية املركّبة اليت ال     " Hugrunarهاگرونار  "ويعرفون كأصل بأنّهم     -
قــرون، : فاهلــاء للتعريــف، گــرون ): Hu-grun-ar(يعــرف تركيبــها لــدى الدارســني، 

 القرنني حيث املنطقة األوىل اليت فيهـا القـوى          وسواء هو األقرن أي اجلبل األقرن ذ      
اخلامتـة عربيـة    " ار"الربانية وحيث اجلنة، أو تعين البسي القـرنني مـن احملـاربني، و            

قدمية لبناء الفاعل مثل موسيقار صانع املوسيقى، وفرجـار، آلـة قيـاس الفُـرج بـني                 
نقطتين، وبازيقار مدرب البازي، وجعفر من جعف أي جرف وقلـع وصـرع مـا يلقـاه                 

 .عفرمن نبات، مسي النهر الكبري باجل

باللغـة الفصـحى والعاميـة أيضـاً، مبعنـى الكـبري       " دوع"أي  ) أودِن(اإلله األكرب    -
أي ) Val-father /All-father(، املسـمى لــديهم  وإليـه تعــود األمـور  الـذي يعـاد إليــه   

فالفـاطِر  ألنّه يخرِج األبناء وسبب وجودهم، " فاطر/فادر"الفاطِر ومنه تَسمى األب  
ـــود، الفــــادر  ـــه  -حســــب األســــطورة- أودِنالعـ لديـســــحري راشــــق يدعونــــه ســــهم 

)Gungnir (  معنــاه الراشــق والــراء األخــرية لصــياغة الفاعــل واســم اآللــة وواضـح أن
ة أي    " گنـگ /جنگ/جنك/جنق"هو من  " Gung"كما قُلنا، و   حسـب اللـهجات العربيـ

ءت الفارسـية أي الرتاشـق واحلـرب، ومنـه جـا          " جنـگ "رشق، ومنه جـاءت منجنيـق، و      
"  نگGun "    جنگـل "أي الراشق باإلجنليزيـة، و jungle"  األرض الـيت    أي   إلْ- جنـگ

 الغاب، واالحرتاب على الصراع)إلْ(فطرها ا . 

ود "وهـو   " (نأودِ"ولديهم أن املقاتل البطل الذي يسقط شهيداً يسوق          - أي " العـ
ة املـدع      أرواح)  كما قُلنـا   الكبري بالفصحى والعامية   ة أحيانـاً    هـم إىل اجلنـو"Alhalla "

) ذي ( التعريـف   لذال هي حتوير صوتي  ء األوىل اليت    لفا، ومع جتاوز ا   "Valhalla"أو  
، وهي  "احللّة"لتشاهبهما نطقاً، فهي حرف التعريف القديم لكلماهتم القدمية، فهي          

ة واملقراحللّة اآلمنة، اجلن . 

- ة " ثور/حتور"حارب  ويالقدميـة  أرض ميـد،   العماليق وهنايته على يد احلي 
 .)١(Midgardمقر املركز 

                                                 
أي سكن واستقر وثبت واطمأن ولزم، نقول قرت عينه أي اطمأنّـت حبصـول مـا              " قر" من الفعل    - )١(
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ساطري النـورديني، أنّنـا أردنـا إثبـات وحـدة هـذا الـرتاث               اسرتسالنا أل واخلالصة    
 رجوعه ملركز واحد على مستوى أصول األساطري ومفرداهتا، وليس غرضُنا اإلطالة             

 ولن يصـح، مبقـدار مـا    وال إثبات صحة حمكياهتم بكلّ تفاصيلها، فهذا ال يصح إطالقاً 
ــة منشــأ تلــك األســاطري، ووحــدة الشــعوب اإلنســانية        ــى عربي ــا إطــالع القــارئ عل يهمن

 فلـن تعـدم    وانتفخـت باخليـاالت  وانتمائها إىل معلّم رباني واحـد، وإن ابتعـدت وتشـعبت     
أن جتــد أطــالالً وخيوطــاً أصــيلة  نســيج ثقافاهتــا أو لغاهتــا أو أســاطريها أو عاداهتــا  

 :عن أحوال املعصية األوىل" النورديون"فماذا قال . ومقدساهتا

There are very few literary references relating to the goddess Idun. 
There is, however, a myth that acknowledges her importance in the 
Nordic pantheon. This story,The Theft of Idun's Apples, recalls her 
kidnapping by the giant Thjaz and the theft of the fruit of immortality. 
The trickster god Loki plays a significant role in Idun's disappearance. 
This situation causes the gods to grow old and wrinkled because they do 
not have Idun to feed them. When she is returned to Asgard the gods 
regain their youth )١(.  

 ن"ملخــص احلكايــة أنــاح وهــو غــذاء األربــاب  "عــدن"هــي " إد ، الــيت حتــتفظ بالتفّ
" جـاز -ذي/حتجـاز "، وتُخطـف مثـرة اخللـود بواسـطة عمـالق        "عدن"، فتُخطف   )البشر(

ى لشــيخوخة األربــاب  ، مــا أد"عــدن/إدن"الغــوي الشــيطان، فتختفــي  "/لــوكي"خبديعــة 
ــود  )الســادة البشــريون ( ــا تع ـــ " عــدن"، وحينم ــون القريــة   " گــارت-أس"ل ــود لتك أي تع

وهـذا ترميـز يبـين       .خالـدين شـباباً   ) البشريون(األساس، ومثوى األرباب، يعود األرباب      

                                                                                                                        
آلخرة اليت فيها السـكن والالحتـول دار        جغرافياً، ومسى سبحانه الدار ا    " القارة"طمحت إليه، وجاءت    

ت اإلنسـان عـن احلركـة، واإلنسـان إذا مـا حـاز مكانـاً صـاحلاً للبثـه                               ألنّـه يثبـ ي قـرم القرار، والـربد سـ
. مساه مستقراً، مقراً، قرة، قـارة لـه       ) حديقة(بكلّ ما يقره فيه     ) يحدق به (وسكنه واستقراره حيوطه    

 له، فاحلديقة والواحة قار ت.ر.ا.ق(ة(  ة تُلفظ گـارةومبعظم اللهجات العربي ،)ولإلبـدال  )ت.ر.ا.گ ،
ــارت گ        ــلّ العـــرب، فصـ ــدى كـ ــهور لـ ــاء والـــدال املشـ ــني التـ ــي بـ ــذه نفســـها گ .ر.ا.النطقـ د .ر.ا.ت هـ

)Gard/Garden (               واملقام باإلجنليزي، ومنها جـاء اللبـث واحلراسـة ة أو املقروهي احلديقة أو اجلن
)Guard .(فالـ) ني) غاردهذه هي الالحقة اليت جندها  أمساء أسطورة النوردي. 

(1) - http://www.dickinson.edu/~eddyb/mythology/Gods-6.html 
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ة                 ـة، وفقـدان جنـأثر املعصية خبديعة الشيطان، وخسران اخللود وتضـييع الثمـرة اإلهلي
طماس معاملها، وجند مدخل األرواح من تلـك البقعـة للعـامل السـفلي، ومنطقـة                عدن وان 

ة   "، حيـث جنـد أن     )١("احلجاز"املعصية األوىل    هـي أقـوى جبـال    " اجلبـال الثـائرة الربكانيـ
 )٣٧: انظر الصورة( .اجلُدد هناك

 

 
 

لذرية، واليت  لدى االسكندنافيني، هي اليت حتتفظ بالتفاح، أي البذور الطيبة لIdunعدن 
خيسرون اخللود ويشيخون، وهذا يعين سرقة الذرية ) البشريون(بسرقة التفاح صار األرباب 

إن لك أال (وهبوطها األرض ومعاجلتها األجواء األرضية ونقائصها وأوبائها، خرجوا من بيئة 
 )٣٧: الصورة ().جتوع فيها وال تعرى، وأنّك ال تظمأ فيها وال تضحى

                                                 
(1)  - Thrymheim is Thiazi's mountain stronghold in Jotunheim 
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 ةـاخلالص
ــ ــى     لقـ ــاملركز األول، علـ ــأثِّرة بـ ــعوب املتـ ــات الشـ ــاطري وحمكيـ ــلّ أسـ ــت كـ د أمجعـ

ــها ومساهتــا       ــة األوىل وجغرافيت ــالِم القص ــرتاثٍ حيــتفظ مبع ــا(االحتفــاظ ب ) أمسائه
وطبيعة املعصية تلميحاً أو تصرحياً واإلفادة منها، وقامت بتوطينـها ضـمن ثقافتـها           

ــى انــدرس أصــلُها الب    ــة والشــعبية حتّ ــد، لكــن مــع ذلــك بقيــت بصــماتُه      الديني عي
ــة و الشـــكل العـــام، و املغـــازي والتضـــمينات، و روح التعـــاليم   األلفـــاظ العربيـ

 .املركوزة  تلك احملكيات واملدونات

وليس من قبيل الصدفة أن جند  معظم الثقافات أن الشرير اللئيم دائماً مـا               
الدارجة بابن احلرام، وأن الطيب احملسن ابـن     يوسم  تراثها الشعيب واستعماالهتا      

حالل، ال أن كلّ ابن حرام شرير بالضرورة، ولكنه رصيد بـاقٍ  الـذاكرة اإلنسـانية                 
   الــزواج الربــاني الطــاهر، القــائم علــى احلــب تُشــري ال شــعورياً إىل األصــل، حيــث أن

ع واالغتصــاب واالفــرتاس، والتوافــق اإلنســاني، ال املطــامع املاديــة والشــهوات واجلشــ
ل جللــب ذريــةً معــاذة مــن الشــيطان، النتــاج إنســانٍ، وأن معانــدة النســق الربــاني   ؤهـي
املوضوع لإلنسان بإجناب أطفال احلرام هي جنايةٌ كونية ومنبت سوء علـى مسـتوى         
ــة تفـــرخيهم أبنـــاء للشـــيطان كشـــريرين    وح، لقابليـــة واســـتقرار الـــر الربجمـــة اجلينيـ

ندين ومفسدين، فجريرة اآلباء تقع على األبنـاء ضـرورة، والطبيعـة واألقـدار ال               ومعا
 .)١(ترحم

ن آمـن   ) ع(لقد آمن املسيحيون أن عيسى     ة عن مـجاء لرفع خطيئة آدم من البشري
ــه مــن دومنــا قصــدٍ       بــه، لكــن تفســري هــذه العبــارة هــو اخلطــأ، فخطيئــة آدم هــي إدامتُ

، فـتطهري البشـر     )استيالء الالوعي علـى الـوعي     (البشرية  األساس اهلمجي  الكينونة     
من هذا الدرن ال يكون إالّ باتّباع الروح، وأول األدوية النافعة هي  ترك الزنا والدنايا            

، وتأصــيل احلــب والتســامح وتــرك   )عــدم إفســاد النســل (واحنــدار األخــالق مــن جهــة   

                                                 
ــث - )١( ــع حبـ ــان  :  راجـ ــان اإلنسـ ــغري   –اإلنسـ ــرم صـ ــك جـ ــب أنّـ ــد ال  وحتسـ ــة التجديـ ــة ، مجعيـ ثقافيـ

 .االجتماعية
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ن هـاتني باألسـاس مهـا نقـيض         ، ونـرى أ   )عـدم سـفك الـدماء     (الوحشية من جهة أخرى     
أو قـول القـرآن اآلخـر      " يفسـد فيهـا ويسـفك الـدماء       ("اهلمجية الـيت عنواهنـا العـريض        

وكــــلّ األنبيــــاء ) ع(وهبــــذا جــــاء املســــيح ") تفســــدوا  األرض وتقطّعــــوا أرحــــامكم"
 ).ص(والربانيون وأكملَها خامتُهم 
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 الفصل السابع
 على الفكر والرتاثالفهم التوراتي وأثره 
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 كــان نْ مــســننوالــذي نفســي بيــدِه، لرتكــبنَّ 
ى ة، حتـّ  ذّ بالقـُ  ةِذّعـل، والقـُ    بالن عـلِ  الن وكم حـذْ  قبلَ

يـا رسـول   :  فقيـل  . لـدخلتموه  ر ضبٍّ لو دخلوا جحْ  
ا:؟افمن إذً:  والنصارى؟ قال اليهود! 

 .)١()حديث شريف(
 

      القص ض  هذا الفصل إىل نصة وخباياها  التلمود وتأثّر الكهنة       سنتعرة التوراتي
ة       )٢(بالفكر البابلي أو العربي الشـفوي عمومـاً    انتقـال التفسـري اخلـاطئ لعناصـر القصـ ثـم ،

األوىل على يد الكهنة املدونني الذين ملْ يفهموا الرتميـز، ليصـبح تـدوينهم مرجعـاً  أمـور                    
     ة كثرية عن آدم وتارخيه وحوة والضـلع والشـجرة وغـري ذلـك، هـذه          تارخيي اء ودورهـا واحليـ

اهليمنة اليت انسحبت على الفكر املسيحي واإلسالمي ومل يتخلّص من براثنها أو خيوطهـا          
اخلفية حتّى العقل العلمي املسيحي وال التصورات اإلسالمية التجديدية، بل املُؤسف أنّهـا             

 الـرتاث األقـدم ألمتنـا واألسـبق منـها، لتنتصـب       ذهبت إىل املدى األبعـد لتُهـيمن حتّـى علـى        
 !مرجعاً تفسرييا ملا لدى السومريني والبابليني وقدامى املصريني

 

  ارهتان الفكر التقليدي والتجديدي-أوالً
ــداعيات      ــالمي بتـ ــم اإلسـ ــيحي ثـ ــم املسـ ــودي ثـ ــأثّر اإلرث اليهـ ــد تـ ــيناريو"لقـ " السـ

ــدا    ــة، ب ــدوين الكهن ــأثّر واضــحاً  عــد املــرأة هــي مصــدر     املُستصــحب منــذ ت  هــذا الت

                                                 
 ،ابــن أبــي شــيبة الكــو : وبألفــاظ أخــرى. ٢٨٦ ص،٩ ج،شــرح هنــج البالغــة  ،ابــن أبــي احلديــد  - )١(

 . ١٧٠، ص١١، جكنز العمالاملتّقي اهلندي، . ٦٣٤ ص،٨ج، املصنف
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةاليهود وتوراة الكهنة:  راجع- )٢(
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اخلطايا والسـقوط، و رفـع شـأن آدم ومـن ثـم الرجـل علـى أنّـه اآلمـر املُطـاع الـذي ال               
ينبغي أن يطيع امرأته ألنّه سيعيد بذلك مشهد املعصـية األوىل وخسـران النعـيم، وأدى               

 علــى املــرأة وتأخــذ   هــذا إىل ســيادة نصــوص  الفكــر املســيحي واإلســالمي تُضــيق      
ــه  ــة "و" شــر كلُّهــا "خبناقهــا ألنّ و" ســبب اخلطي" هــذا عــدا عــن   ". ناقضــة لنــواميس ا

ة  "و" خلـق املـرأة مـن الضّـلع       "التخريف العقائدي والعلمي  مسائل كثرية كمسـألة          احليـ
 ".تفاحة املعصية"و" وتقطيع قوائمها

ل األمــني، أو الشــرح املُحســن ولقــد ظــلّ الفكــر التقليــدي جيــرت تلــك الصــورة بالنقــ 
ــة       ـ ــات الكالميـ ــوش والنقاشــ ــديالت والرتــ ــافة بعــــض التعــ ــع إضــ ــا، أو مــ ــوغ هلــ واملســ

ــات ــوه       .واالفرتاضـ ــري والتشـ ــأزق الفكـ ــتوعب املـ ــذي اسـ ــدي الـ ــر التجديـ ــري أن الفكـ غـ
باء قصة اإلنسانية، حاول معاجلة املسألة وفق منظورٍ        -االعتقادي الذي حصل  ألف    

د أن هـذا الفكـر قـد وقـع                        مقبولٍ ـة، بيـة أو العملي ة العلميـ عصرياً ومتّسقاً مع العقليـ 
مطبات كـثرية حتـت ضـغط إحلـاح الواقـع الفكـري، ال لسـببٍ شخصـي حسـبما نعتقـد،                      
سوى عدم اخلضوع للنص القرآني متاماً من جهة أوىل، وعدم ربط تراث األمة ببعضه               

ــاً علــــى   منــــذ احلضــــارات األوىل  امل ـــا جعــــل التــــنظري  املســــألة قائمــ نطقــــة، ممـ
ة                   غـين مـن احلقيقـة التارخييـرات، وهـذا ال ياالفرتاضات والتخمينـات والظنـون والتصـو

راقه             وال الستعادة تراثنا مـن سـ ،حسـب إىل       .شيئاً، وال يليق كتفسري لكتاب اإالّ أنّـه ي
   خطــأ التصــو ــة كوهنــا وعــت ر التــوراتي، وانفلتــت مــن أســر  هــذه االنطالقــات التجديدي

ــل        ــةً للتعقّ ــها قابل ــات، وأســقطت ســياج القداســة عــن املســألة لتجعل املزعــوم مــن املروي
 :سوى أنّها تباينت  وجهتين. والتفسري

 

 )١(وجهة رمزية جمازية -أ

حيث جعلت جنة آدم جمرد غابات استوائية مطرية، وآدم األول لـيس فـرداً بـل هـو                  
 بشــري عاقــل لكــن بــدائي يــراد تطــويره، وأن للنــهي عــن الشــجرة معنــى   مجاعــةُ جــنسٍ

اليت هي مِن مظاهر الطبيعة فعال هي املقصودة، مبقـدار مـا            " الشجرة"رمزياً، فليست   

                                                 
 . وما بعدها٣٠٤ قراءة معاصرة، ص - الكتاب والقرآنر، حممد شحرو:  راجع- )١(
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رٍ وهنـيٍ   (املقصود تعويد آدم على تشريعٍ بـدائيٍّ         أمـ (      يتعلّـق باملشخّصـات الـيت أمامـه ألن
ة واإلهبـاط منـها كلّهـا            !  تطـوره الـذهين    هذا الذي يناسب مسـتهلَّ     اإلزالل مـن اجلنـ وأن

جمرد نقالتٍ نوعيةٍ مخطّطة البد منها  تطور اإلنسان، وأن الكلمات اليت تلقّاها آدم              
وهـي نفخـة الـروح أو أثـر         (من ربه فتاب عليه تعين قفزة التجريـد بتطـور اللغـة والفكْـر               

الثالـث جلـنس   التطـوري  أي املسـتوى  ( وحـدثت لـدى آدم الثالـث     )النفخة وتفعيلُها األول  
 ). اآلدميني

ة قابلـة               ة صـحيحة وأُخـرى قرآنيـ رفقةٌ مبعلومـات علميـرات موتصو طبعاً تلك آراء
قِطَت علـى القـرآن، ال أن القـرآن وفـق                    بعضِها أنّهـا أُسـ عيب ة واالستحسان، لكنللصح

سف جتعل السمةَ األوىل لعبارات الذكر احلكيم هي الـ         بيانيته نطق هبا، وهي نظرة لأل     
وقد متّ بيـان التصـور القريـب مـن       !  موضوعةٍ علمية محكمةٍ وهتذيبية بينة     " جمازية"

ــا  هــذا البحــث، و حبــوث         ــك املســائل هن ــع تل ــة  خصــوص مجي ــة القرآني البياني
 .)١(سابقة

 

 وجهة عقالنية اجتهادية -ب

 حاولـت جهـدها االلتـزام بظـاهر الـنص القرآنـي والتجـرد العقلـي مـن          هذه الوجهة 
املـــوروث اخلـــاطئ، لكنهـــا مل تســـتطع الـــتملّص مـــن تصـــورين أورثهمـــا أو أســـهم          

 : ترسيخهما الفكر التوراتي

 سـنة قبـل   ٤٠٠٠ أن آدم اإلنسان أبا شجرة اإلنسانية الذي أرخ له التـوراة بــ    :األول
أي أن اإلنســان العاقــل يرجــع إىل ) أي هــو آدم الرســول(هــو رســولٌ ونــيب املــيالد تقريبــاً 

 سنة قبل امليالد مع أن حضارات العبيديني ثـم السـومريني ترجـع إىل أكثـر                 ٤٠٠٠فقط  
من هذا ببضع آالف من السنني، واكتشـف العلـم آثـاراً لتجمعـات عاقلـة ترجـع إىل أكثـر         

 .  ألف سنة  املنطقة١٢من 

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةاخللق األول، وجنة آدم:  راجع- )١(



 

328 

هـي سـبب املشـكلة واملعصـية      ) آدم(ولـيس الرجـل     ) ويعنون حـواء  ( أن املرأة    :الثاني
واملصــيبة، وهبــذا يحــافظ آدم علــى عصــمته وبراءتــه، وهــذا كُحــلٌ ثالــث  العــين، وقــد 

 وأن آدم    مـن الفـواحش واآلثـام      تغذّى بعقيدةٍ أصيلةٍ لدى املسـلمني هـي عصـمة األنبيـاء           
ــت املُعادلــة عــ ! نــيب مرســل  املُحــاوِل ســيكون  ظُلمــاٍت   فتعص ــالتٍ(ن احلــلّ، ألن كَح (
 :ثالث، هي

 .آدم اإلنسان هو آدم الرسول -١

٢-اء هي اليت عصت وغوتحو  . 

 . آدم نيب واألنبياء معصومون، فهو معصوم-٣

بيد أن املطّلع  كتب الروايات لدى طوائف املسلمني سواء املروية عن أهل البيـت               
ابعني، لَيهولُه الكم اهلائـلُ واملتنـاقض  تفاصـيله وتفاريعـه املتشـجرة،              أو الصحابة والت  

ــه وتأكيــدمها، تصــل     ــه بشــتّى ألفاظــه  تعــداد معصــية آدم وذنبِ مــع ذلــك إمجاع لكــن
داً                  ما حممـن سيأتي مِن رسلٍ عظماء ال سـيفوقه مم نمقام م بعضها بالقول أنّه حسد

ه حبـق الـنيب اخلـامت                 لذلك فسـروا الكلمـات الـيت        ) ص( عليـه أنّـه سـأل ربـ تـاب هبـا ا
األول الذي محل األمانـة فكـان   " اإلنسان"هو " آدم"أشرف خلقه، وبعضها روى أن    ) ص(

، وأن ا أبعده عن جواره وطرده من جنته         )١(ظلوماً جهوالً على ما حكته اآلية القرآنية      
 جواري فإنه ال جيـاورني أحـد   نْم اخرج مِ  يا آد "لذنبه وجرأته وناداه منادٍ من العرش       

ن خلـق ا، وأن       "عصاني أنّه أفضـل مـ وظن وأنّه بعد إسجاد املالئكة له داخلَه العجب ،
 عـامل املكاشـفة فـاحتج عليـه موسـى           ) ع(هناك مرويات تقول أن ا مجعه مبوسـى         

ــك؟" ــة    "ملَ عصــيت رب جربيــل نــزل عليــه بعــد طــرده مــن اجلن ــه ، وأن ملَ عصــيت "يوبخُ
 ".ما أذنب مؤمن أبدا  آدم أذنبلوال أن"، ورواية تقول "ربك؟

                                                 
فَقْن مِنهـ               (- )١( أَشـا و هـمِلْنحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَراتِ واوملَى السانَةَ عا الْأَمضْنرا   إِنَّا ع لَهـمحا و

  )٧٢:األحزاب)(الْأِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهوالً
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وكــلّ تلــك املرويــات حباجــة إىل تفســري وتصــحيح بعرضــها علــى كتــاب ا إلزالــة    
مبهماهتا، وهي ال تعنينا اآلن، إنّما الذي يعنينا هو نسف املفسـرين واملعلّقـني لكـلّ تلـك                  

ا لـــدى الـــرواة وأئمتـــهم، فقـــاموا بتأويـــل األلفـــاظ باتّجـــاهٍ آخـــر املضـــامني املتّفـــق عليهـــ
ـة واحــدة أن األنبيــاء        ثون بقاعــدة اعتقاديـمعصــومون فــال  ) ع(وهتوينــها، ألنّهــم متشــب

، وهـي قاعـدة صـحيحة ال غبـار عليهـا، لكـن               اخلطيئات  وال يذنبون   أوامر ربهم  يعصون
 فلــزم أن يكــون  اإلنســان األول رســولحيحة أن آدمألنّهــم متمســكون باملقدمــة غــري الصــ

ــؤولْ    ــرف(معصــوماً ولْتســقط ألفــاظُ القــرآن الواضــحة وصــريح الروايــات ولتُ تُح أي !!(
ــاً أم ال؟ لــو  : بينمــا كــان األوىل مراجعــة هــذه املقدمــة  يقاً نبيل كــان صــدآدم األو هــل أن

     مـور وانصـلحت الروايـات واصـطلحوا مـ         األفعلوا، النصلحت مجيـع      ،ع القـرآن كـالم ا
 .وصانوا أنبياء ا عن الذنوب واملعاصي

ــرج والصــدام            ــلّ هــذا اهلــرج وامل ــيت أوقعــت ك ــة غــري الســليمة، هــي ال هــذه املقدم
والتناقض والتلبيسات، حتّى أن أحد الفقهاء املعاصرين املخلصني ممن حيملـون مهـوم             

ــة  إلشــكالية، وفطــن إىل جليــل  ، قــد وقــع  هــذه ا  والفكــرالتجديــد واإلصــالح واحليوي
ن سـبقه متجـرداً للحقيقـة،                   ات، فخالف كلّ مـومن تلك املروي معصية آدم من كتاب ا

آدم يسـقط أمـام     (ودلّل على ذلـك بعبـارات ضـخمة  أكثـر مـن كتـابٍ لـه وحمفـل مثـل                      
ــراء  ــة اإلغــ ــويل إبلــــيس  ) (جتربــ ــراف بتســ ــة االحنــ ــقط إىل درك ) (آدم وجتربــ آدم يســ

ــة ــن ا  آد) (اخلطيئ ــت لــه  مســتوى الكارثــة    ) (م أصــبح منبــوذاً م ) جرميــة آدم متثّل
ــني  ( ــف املهـ ــاد آدم إىل املوقـ ــيس قـ ــن ا  ) (إبلـ ــه عـ ــة آدم أبعدتـ ــجرة ) (خطيئـ آدم والشـ

شـعور  ) (مـه ا  إبليس هبط بقيمة هـذا املخلـوق الـذي كر         ) (احملرمة، والرغبة احملرمة  
 مـة      ) (ط الرشـد  آدم ابتعد عن خـ    ) (اء باخلزي والعار  آدم وحوآدم ميـارس الرغبـة احملر (

) آدم استسـلم ألحالمـه اخلياليـة وطموحاتـه الذاتيـة          ) ( ال وعي لديه   ،ب وساذج آدم طي (
ه وينسـى موقعـه منـه          ) (الفرق بني آدم وإبلـيس هـو  اإلصـرار والتوبـة           ( آدم ينسـى ربـ (

مقام األنبياء وأنّها   وغريها، والقارئ التقليدي طبعاً سيشعر هبول وقْعِ هذه الكلمات            
ــا ال نتبنــى    كن وإن ــة تطعنــه  صــميم قداســته، وحنــنبــل كارثــة اعتقادي مصــيبةٌ فعــال

ر  علـى تصـو    تتّكـئ  ألهنـا عبـارات      أمثال هذه الكلمات القوية وما تُلمح إليـه مـن مفـاهيم           
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ة   لكننا نشري إىل صـدق هـذه الفطنـة ا          ،ام هب غري مسلّ معين حليثيات  قصة آدم       لعقليـ
 .واتّقادها اليت وعت أن املعصية األوىل كانت مهولةً واخلطب جليلٌ

ــه          ــات، لكن ــة وبالرواي ــارات القرآني ــق بالعب ــل هــو أوف ــلَ هــذا  التحلي ــاً مث إن وعي
ولألسف يصطدم اصطداماً عنيفاً بعصمة األنبياء من جهة أخرى، على أن الذين ردوا           

م ال ألنّـه خـالف القـرآن واملـروي، فمـا هـو املأخـذ علـى                  عليه ردوا ألنّـه خـالف مألوفـاهت       
 احلقيقــة؟ هـو أنّـه ببســاطة ملْ يتخـلّ عــن    كـثرياً مـن  هـذا الفقيـه الكــبري، مـع كونـه وعــى     

ــري آدم الرســول     ــدارج أن آدم اإلنســان غ ــاد ال ــه  )١(االعتق ــه ، فجــاء كالم ــى جــرأةكأنّ  عل
فاإلشـكال املُثـار عليـه مـن هـذه      (م األنبياء أنفسهم وطعناً  قداسة سـاحتهم وطهـارهت      

 للتّخفيـف عـن آدم عـرج هـذا الفقيـه الكـبري مـرة أخـرى علـى بـاقي                      ثُـم ،  )اجلهة صحيح 
ــة ومراقــي تربيــاهتم النفســية ليســتوي اجلميــع        ــاً أخطــاءهم اإلجرائي األنبيــاء متتبع

لصـون    وخمالفـواحش واآلثـام  خالون من املعاصي ومنزهون عـن     ) ع(مع أنّهم   ! النقد
انظـر إىل هـذا العقـل الكـبري          !بنص القـرآن، فأسـبغ علـيهم أشـباه تلـك العبـارات اآلنفـة              

لــدى هــذا الفقيــه اجلليــل، كيــف يــؤتى مِــن خطــأ مقدمــةٍ واحــدةٍ غــري ســليمة، فقــط لــو  
، وملا ثار عليـه مـن       رمبا لساغ كالمه  احنسم لديه أمر آدم بعدم العصمة لعدِم رسوليته،         

 .  ، وسلمت نتائجه غري املألوفةواآلثامدست ساحة األنبياء عن املعاصي ثار، ولتق
 

 لتوراتية وتداعياهتا احلكاية ا-ثانياًً
 :جاء  سِفْر اَلتَّكْوِينِ اَألَصحاح اَلثَّالِث، من توراة الكهنة ما يلي

ــةِ ( ــاتِ اَلْبريَّ ــلَ جمِيــعِ حيوانَ ــةُ أَحْي ــتْ  وكَانَــتِ اَلْحيَّ ــه فَقَالَ ــا اَلــرَّب اَإلِلَ مِلَهاَلَّتِــي ع 
ةِ؟           : "لِلْمرْأَةِ جرِ اَلْجنـَّ مِنْ كُـلِّ شـ الَ تَأْكُال َُقّاً قَالَ اةِ     " أَح رْأَة لِلْحيـَّ مِـنْ  : "فَقَالَـتِ اَلْمـ

         سةِ اَلَّتِي فِي وراَلشَّج رأَمَّا ثَمنَّةِ نَأْكُلُ، ورِ اَلْججرِ شثَم   َُنَّةِ فَقَالَ اطِ اَلْج :  الَ تَأْكُال
وْم         ! لَنْ تَموتَـا  : "فَقَالَتِ اَلْحيَّةُ لِلْمرْأَةِ  ". مِنْه والَ تَمسَّاه لِئَلَّا تَموتَا     يـ ه الِم أَنـَّ عـ َُلِ ا بـ

ارِفَيْنِ اَ       عـ ِتَكُونَـانِ كَـاــا وكُمنأَعْي تَنْفَـتِح ه رَّ تَـأْكُالنِ مِنـْ فَـرأَتِ اَلْمــرْأَة أَنَّ  ". لْخَيْــر واَلشـَّ
                                                 

 آدم -بــني آدمــني :  كمــا ســبق وأســلفنا، ألدلّــة التفريــق بــني آدم الرســول وآدم األول، راجــع حبــث - )١(
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةاإلنسان وآدم الرسول
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فَأَخــذَتْ مِــنْ . اَلشَّــجرة جيــدة لِألَكْــلِ وأَنَّهــا بهِجــةٌ لِلْعيــونِ وأَنَّ اَلشَّــجرة شــهِيَّةٌ لِلنَّظَــرِ
ــلَ   ــا فَأَكَ هعــا أَيْضــاً م لَهجــتْ ر ــتْ وأَعْطَ ــا وأَكَلَ رِهــتْ. َثم ــا فَانْفَتَح مــا أَنَّه لِمعــا و مهنأَعْي 

وْت اَلـرَّب اَإلِلَـهِ ماشِـياً         . فَخَاطَا أَوْراقَ تِنيٍ وصنعا ألَنْفُسِهِما مآزِر     . عرْيانَانِ ا صـمِعسو
           جْهِ اَلرَّبِمنْ و أَتُهاَمْرو مأَ آدارِ فَاخْتَبوبِ رِيحِ اَلنَّهبه نَّةِ عِنْدطِ    فِي اَلْجساَإلِلَهِ فِي و 

ن أَنْـت؟   : "فَنادى اَلرَّب اَإلِلَه آدم   . شجرِ اَلْجنَّةِ  ةِ        : "فَقَـالَ ". أَيـْ وْتَك فِـي اَلْجنـَّ صـ مِعْت سـ
ــأْت فَاخْتَب ــان رْيألَنِّــي ع ــالَ". فَخَشِــيت ــن  : "فَقَ ــلْ أَكَلْــت مِ ؟ هــانرْيع أَنَّــك ــكــنْ أَعْلَم م

الْمرْأَة اَلَّتِي جعلْتَها معِي هِـي      : "فَقَالَ آدم " جرةِ اَلَّتِي أَوْصيْتُك أَنْ الَ تَأْكُلَ مِنْها؟      اَلشَّ
 ــت ــجرةِ فَأَكَلْ ــن اَلشَّ ــرْأَةِ ". أَعْطَتْنِــي مِ لِلْم ــه ــالَ اَلــرَّب اَإلِلَ ــتِ؟ : "فَقَ ــذِي فَعلْ ــذَا اَلَّ ــا ه م "

 رْأَةفَقَالَتِ اَلْم:"     يَّةُ غَرَّتْنِـي فَأَكَلْـتةِ       ". الْح ذَا      : "فَقَـالَ اَلـرَّب اَإلِلَـه لِلْحيـَّ لْـتِ هـكِ فَع ألَنـَّ
ــةِ   ــوشِ اَلْبريَّ حمِيــعِ وــنْ ج ــائِمِ ومِ همِيــعِ اَلْبــنْ ج ــتِ مِ ــةٌ أَنْ ــعِني . ملْعونَ علَــى بطْنِــكِ تَسْ

لِها           . تِكِوتُراباً تَأْكُلِني كُلَّ أَيَّامِ حيا     لِكِ ونَسـْ يْن نَسـْ بـرْأَةِ و اَلْمـ يْنبكِ ويْنب ةاودع أَضَعو .
       ه قِبـع قِنيح رْأَةِ   ". هو يسْحق رأْسكِ وأَنْتِ تَسـْ قَـالَ لِلْمـلِـكِ       : "وبح اب أَتْعـ ر . تَكْـثِرياً أُكَثـِّ

: وقَــالَ لِــآدم".  يكُــون اَشْــتِياقُكِ وهــو يســود علَيْــكِوإِلَــى رجلِــكِ. بِــالْوجعِ تَلِــدِين أَوْالَداً
"         قَائِال يْتُكةِ اَلَّتِي أَوْصراَلشَّج مِن أَكَلْتو أَتِكلِقَوْلِ اَمْر مِعْتس ا     : ألَنَّك الَ تَأْكُـلْ مِنْهـ

  بِكببِس ونَةٌ اَألَرْضلْعا كُلَّ   . مبِ تَأُْكلُ مِنْهبِالتَّع  اتِكيأَيَّامِ ح  .    لَك كاً تُنْبِتسحوْكاً وشو
ود إِلَـى اَألَرْضِ اَلَّتِـي أُخِـذْت                  . وتَأْكُلُ عشْب اَلْحقْلِ   ى تَعـ زاً حتـَّ بِعرقِ وجْهِـك تَأْكُـلُ خبـْ

ود     . مِنْها ابٍ تَعـإِلَى تُرو ابتُر أَتِـهِ        ". ألَنَّكاَمْر م ا آدم اَسـْ عـدو" وَّاء يٍّ      " حـ كُـلِّ حـ ا أُم ألَنَّهـ .
وذَا  : "وقَـالَ اَلـرَّب اَإلِلَـه    . وصنع اَلرَّب اَِإللَه لِآدم واَمْرأَتِهِ أَقْمِصةً مِنْ جِلْدٍ وأَلْبسهما         هـ

رَّ          ر واَلشـَّ ذُ مِـنْ          واَلْـآن لَ  . اَإلِنْسان قَدْ صار كَواحِدٍ مِنَّا عارِفاً اَلْخَيـْ أْخـيو هد يـ د مـي ه علـَّ
دِ            ا إِلَـى اَألَبـ حْيـيأْكُـلُ وياةِ أَيْضـاً ويةِ اَلْحرجدْنٍ            ". ش ةِ عـ ه اَلـرَّب اَإلِلَـه مِـنْ جنـَّ جـفَأَخْر

ــا  ــذَ مِنْه ــلَ اَألَرْض اَلَّتِــي أُخِ عْمــةِ  . لِي ــرْقِيَّ جنَّ ش ــام ــان وأَقَ اَإلِنْس دــر ــروبِيم فَطَ ــدْنٍ اَلْكَ ع
 ).ولَهِيب سيْفٍ متَقَلِّبٍ لِحِراسةِ طَرِيقِ شجرةِ اَلْحياةِ

القارئ للنص التوراتي أعـاله، ال يسـعه إالّ االعـرتاف بكـثريٍ مـن الدهشـة، أثـر هـذا                     
" أســلمته"الــنص علــى املزعــوم مــن مرويــات الــرتاث املســيحي ثــم اإلســالمي، طبعــاً بعــد 

، نـص مـا تقولـه التـوراة           ١١ص  " املعارف" حتّى أن ابن قتيبة يذكر  كتابه         وهتذيبه،
ــاه     إي ينســبه هلــم، جــاعال تــه ومعصــيته حرفيــاً بكــلّ فقراهتــا مــن دون أنــة آدم وجن قص
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وكأنّه تفسري أهل اإلسالم والقرآن، وحتّى احلية جاء علـى ذكرهـا بـالنص احلـر كمـا                  
) ٨٢٣٦( الرضاع ومسـند أمحـد       ) ٢٦٧٣( مسلم  صحيحه     بل لقد أورد   ! التوراة 

م أن    عن    أبي هريرة  عن   زعـ    لـوال : (قـال    )ص ( رسـول ا  مل ختـن أنثـى زوجهـا         اءحـو
مع أن األمر كما يقوله القـرآن جـرى بـالعكس، فسـبحان ا وال حـول وال قـوة         )! الدهر
 .إالّ به

لِتَــتَعلَّمِ الْمــرْأَة بِســكُوتٍ فِــي كُــلِّ )(١٥-١١: ٢ (١-أمــا  املســيحية، ففــي تيمــوثي
ــوعٍ ــي       .خضُ ــون فِ ــلْ تَكُ ــلِ، ب ــى الرَّج ــلَّطَ علَ الَ تَتَسو ــم ــرْأَةِ أَنْ تُعلِّ لِلْم آذَن ــت ــنْ لَسْ ولَكِ
وَّاء،       سكُوتٍ، بِلَ أَوَّالً ثُمَّ حـج مألَنَّ آد         رْأَة لَكِـنَّ الْمـ غْـولَـمْ ي مآدلَتْ فِـي       و صـتْ فَح أُغْوِيـ 
ةِ              التَّعدي، اسـالْقَدةِ و انِ والْمحبـَّ فِـي اإلِميـ تْن ةِ األَوْالَدِ، إِنْ ثَبـبِـوِالَد تَخْلُص ا سـلَكِنَّهو

وهذا الكـالم واضـح أنّـه بـأثرٍ مـن دعـاةِ املسـيحية املتـأثّرين بتـوراة الكهنـة                     ) مع التَّعقُّلِ 
 أن الكهنة، مسعـوا  ويبدو .)١()ع(ال بأثر مِِن روح ا عيسى     " القديمالعهد  "الذي مسوه   

                 ا جاءوا يدونّوهنا بعد ألف سـنة وأكثـر، فـاهتمة من األولّني، وتقادمت لديهم، فلمبالقص
ــةً        ــة، مغلَّفـ ــة البدائيـ ــهم الذكوريـ ــاقصٍ، وبعقليتـ ــم نـ ــا بفهـ ــة، فألّفوهـ ــز  القصـ الرتميـ

، وحولوها إىل خرافة قوميـة، وإن احتفظـت بـبعض معـامل             باعتقادهم، وحسب ثقافتهم  
 .القصة احلقيقية، وبعض عناصرها

  س املــرء بوضــوح أنيـتلم"ــة لــيس سـوى املــالك املســئول مــن مالئكــة  " االقص 
وســمِعا صــوْت اَلــرَّب (التــدبري، وإالّ فكيــف جيهــل مــا فعــل آدم ومــا فعلتــه حــواء، وكيــف 

ار     (وقمة املفارقة تبـدو  قـول اإللـه          ! ؟)شِياً فِي اَلْجنَّةِ  اَإلِلَهِ ما  قَـدْ صـ ان ذَا اَإلِنْسـو هـ
 ، فهل ا متعدد ليصري اإلنسان كواحدٍ منهم؟)كَواحِدٍ مِنَّا عارِفاً اَلْخَيْر واَلشَّرَّ

ــة، فقـــد دخـــل الرمـــز  ــا احليـ ــة"أمـ روه هـــذا احليـــوان " احليـوجعلـــوه حقيقـــة، صـــي
ة قـد            ال احليـ ة املدسوسـة بـأنزاحف، وعلّلوا زحفه، كما علّلته بعض الروايات اإلسـالمي

مــع العلــم أن احليــة ككــائن حــي ســبقت وجــود  ! قُطعــت قوائمهــا عقابــاً إلغرائهــا حــواء 
تَح هلـم      !اإلنسان بعشرات املاليني من السنني، وموجودة  كلّ القارات باملليارات          يـ ولَم

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةكهنةاليهود وتوراة ال:  راجع حبث- )١(
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ــا اَلــرَّب   " أن أن يفهمــوا مِلَهــي ع ــةِ اَلَّتِ ــاتِ اَلْبريَّ ــلَ جمِيــعِ حيوانَ ــةُ أَحْي أنّهــا أنثــى "  اَلْحيَّ
. اجلنس اهلمجي، فهو أذكى كائن حيواني قبل بزوغ اإلنسان منه، وهـو الشـيطان أيضـاً           

 ــة "وأن مــز-قطــع قــوائم احليمنعهــا(هــو قْطــع أرجلــها  " الر لــك مــن االقــرتاب مــن ذ ) أي
 !احلرم اآلمن باملرة

           القـارئ احلـر توراة الكهنـة، ألن ض بنقد كامل هذه القطعة من نصوحنن لن نتعر
على األقلّ علـى مسـتوى   (كفيل برؤية امتالئها بالتناقضات والتهافت  كلّ مجلةٍ منها         

ي ســواء حســب الســياق العلمــي، أو التــارخيي، أو املنطــق الــديين، وكــذا العقلــ   ) الظــاهر
ــا نُلفــت   ــاه واللغــوي، لكنن ــدارج ملْ    االنتب ــالغ أن املبثــوث  اإلرث اإلســالمي ال بأســفٍ ب

 .خيرج بصورةٍ أو أخرى مِن سياج ما ألّفه الكهنة

وقد سطا هذا التأثّر على من حاول اخلروج من هذا األسر، بـل حتّـى علـى بعـض                   
ف           )١(قمفكّري األمة العصريني املتحررين مـن الـرتاث امللفـّ          أولئـك الـذين اتّضـح هلـم زيـ ،

التوراة  كثري منها، ذلك أن اعتضـاد مـا ينقلـه حشـويةُ املسـلمني مـع مـا نقلـه حشـوية                        
التــوراتيني، قــد أضــاع باحلقيقــة وقــذفها ظهريــاً  كهــف الالمفكّــر فيــه، والالمتوقّــع،  

 :ري على عقولنافلنسجل بعض تداعيات هذا التأث. والالمعقول، مع أن األمر بالعكس

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةمسخ الصورة:  للمزيد راجع حبث- )١(
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 صور ورسوم ختيلية خاطئة وسائدة  األديان

 للمعصية والطرد من اجلنة

 

 
تصور خاطئ عن الشجرة اليت هنى عنها الرب 
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مناذج متنوعة جممعة على حماكاة التصور السائد اخلاطئ بأن حواء 
 !استلمت تفاحة من احلية وأغرت آدم بأكلها
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 بعناصر احلكاية واحلطّ من املرأةالتأثّر  -أ
األستاذ فراس السواح، هو أحد املفكّرين الكبار الذين حاولوا لضالعتهم  تناول        
أساطري األمة حلّ معضلة املعصية األوىل، مبا فيها من ترميز احلية، وهو الختصاصـه              

بيــة بروائعــه املوســوعية وحبوثــه املتعــددة القيمــة   هــذا اجلانــب، أثــرى املكتبــة العر
 . امليثولوجيا واحلضارة، معاجلاً األساطري لفك رموزها وتضميناهتا وإحياءاهتا وظالهلا

ــا قالــه األســتاذ فــراس الســواح، بشــأن قصــة املعصــية األوىل وخــروج آدم مــن    فمم
ي روح الطبيعـة الـيت تطلـب مـن          واحلية هـ  : (اجلنة انطالقاً من حمكية التوراة نفسها     

املــرأة أنْ تبقــى لصــيقة هبــا وال تنصــاع لشــرائع الــذكَر الــذي بــدأ باالنفصــال عــن       
وليس األمر الذي أعطاه الرب آلدم بأالّ يأكل من الشـجرة إالّ تعـبرياً عـن                . الطبيعة

شرائع الذكَر نفسه، اليت سنها وعمل على االلتزام هبا لتنظيم ارتقائه عن القانون             
ولكــن شــرائع الــذكر تســقط أمــام إصــرار . الطبيعــي، بلجوئــه إىل قــانون مِــن صــنعه

ة وتأكـل مـن                  املرأة على الوفاء للطبيعة، فتصغي لنداء عشتار الذي هتمس به احليـ
الثمرة احملرمة متحديـة شـرائع الـذكر، ثـم ينسـى الـذكر شـرائعه، ويّتحـد بـاألنثى                     

لرب الغاضب، صوت ضـمري الرجـل       حتت شجرة عشتار، إىل أنْ يصحو على صوت ا        
يأخذ الرجـل بيـد أنثـاه ويطـرد         . الذي وضع نصب عينيه اخلروج من عالَم الطبيعة       

نفســه مــن جنــة عــدن، بــراءة اإلنســان األوىل، ويــدخل عالَمــاً مــن صــنعه هــو، عــامل  
البنــاء والتشــييد، عــالَم التصــعيد، عــالَم حضــارة ال تُحــاكي الطبيعــة بــل تقــف نــداً   

 )١(.)هلا

م مجيل، وحتليلٌ رائـع لألسـاطري، هـذا فيمـا لـو كـان دخـول آدم وحـواء اجلنـة،                      كال
وقــائع  ال  وضــعها األســالفوبقيــة عناصــر احلــدث، جمــرد رمــوز أســطورية ومتثــيالت 

 ة أُسطِرتة مـا هـي إالّ الـرباءة األوىل، وآدم                   تارخيي الكالم كلّـه، فتكـون اجلنـ ما صحلرب ،
ــها أ     ــذي طــرد نفســه من ــرباءة   هــو ال ــم ال ــى عــن تلك ــز   . ي ختلّ ــال  الرتمي ــد أن اإليغ بي

                                                 
وعن مغازي احلية بأنّها الطبيعة والغرائز وكـان مـن       . ١٤٢،  ١٤١، ص لغز عشتار  فراس السواح،    - )١(

 .١٤٥-١٣٥ة املتجددة باحلية، راجع ص ، ورمزوا للمرأة اخلصيبة والطبيعي"احلية"رموز عشتار 
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، خلَـط األمـور بعنـف، فصـار          لتكـون حمـض خيـال األسـالف         اخلوايل الوقائع" أسطرة"و
هـذه  " الـذكَر "شـريعته بقـانون مـن صـنعه، مـع أن شـريعة              " وضـع "هو الـذي    ) الذكَر(آدم  

د حريتـه بأسـرة أكثـر ممـ              ا تلزمـه شـريعة اخلصـب    اليت هي شريعة األسـرة تلزمـه وتقيـ
، ومع أنّه أول خملوقٍ إنساني من جنسِه فأنّى لـه والقـانون االجتمـاعي       )عشتار(األسبق  

ال خيفــى أن مثّــة ! وشــرائعها لينظِّــر لنفسِــه واحلــال أنّــه مــا مِــن اجتمــاعٍ بعــد وال نــاس؟
 . اإلنسانيةأفرادإسقاطاً لسيكلوجيا احلاضر على أول 

سكينة ما زالت هي البادئة باخلطيئة، وما زال ذهننا يعزو تشـييد        حواء امل  ثم جند 
احلضارة باالنفصال عـن الطبيعـة والسـذاجة للرجـل وحـده دون املـرأة بـل قـد تضـحى                     

ا ترميـز الضـمري بـالرب      ! هي عقبة جتـره للـوراء، إىل غشـامة الطبيعـة أو براءهتـا           أمـ
      رد، فنراها مسألة جمحفة للرتاث الواحد ومذكّر          الس خلّةً به، فالضمري ال يغضـب، بـل يـ

   ؤنّــب، والــذي يغضــب هــو صــاحب الضــمري متــى وعــى خطــأه وأنــاب، فتمــاهي الــربوي
ة                      ة الدينيـ ى بـه الضـمري، يسـلب القصـد رمـزٍ يتبـدجمـر قرآنيـاً  (بالضمري، أو جعل الرب

ة لإلنسـان وتدخلـه          ) وكتابيـاً  انيـختليقـه  أشـرف وأقـدس مـا فيهـا، وهـو الرعايـة الرب 
 .وتعهده به وتعليمه واستيداعه مالئكته كما بينته املرويات  الديانات كلّها

ة والشـجرة مـا هـي إالّ                        احليـ الكاتـب املفكّـر، أن ي أمجل ما  الفقرة تلـك وعـ لكن
         هـذا  (نسي شرائعه   " آدم"الطبيعة نفسها، الغرائز، شريعة اخلصب األوىل، عشتار، وأن

د مِـن ا وليسـت مِـن               )آن أيضاً، نسي ما عهِد إليـه      ما قاله القر   فشـريعة آدم هـي عهـ ،
                 نفسـه، بـل طُـرِد، بعـد أن آدم ملْ يطـرد نسـي آدم  "ما قـال الكاتـب   حسـب (صنعه، كمـا أن

" جـنس "، فاملسـألة لـدى الكاتـب خطيئـة     )"شرائعه، واتّحد باألنثى حتـت شـجرة عشـتار     
ولكـن ملـاذا اإلصـرار بأنّهـا حـواء دائمـاً، وأنّهـا هـي                أيضاً ومعاشرة، وحنن معه  هـذا،        

 :يعطينا إفادتين" زوجه"، وتعبري "زوجه"األنثى اليت عاشرها آدم، وا قال عن حواء 

دا   : وقَالَ الرَّب االلَه  (، والتوراة قالت هذا أيضاً      "نظريه"و" قرينه"أنّها   -١ يـج لَيْس
 ــون ــده فَآانْ يكُ ــاً دم وحْ ــه معِين ــنع لَ ــريهاصْ ــه  القــدرة  )١٨: ٢: تــك)( نَظِ ، وهــي مثلُ

والــوعي والعهــد وااللتــزام واملســئولية والطاعــة وقابليــة إنشــاء احلضــارة متامــاً، ال تقــلّ 
 أنّهــا مخلِــدة لــألرض وللطبيعــة    - حســب حتليــل الكاتــب  -عنــه  شــيء، أي ليســت   
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ة منـه، بـل ارتقـت متامـاً كمـا ارتقـى هـو،               ولشريعة اخلصـب والغـاب وأنّهـا أصـغى للحيـ          
نعم مثّة إنـاث اهلمـج الالتـي هـن          . (وخوطِبت كما خوطب هو، ولكنه وحده الذي عصى       

ــة"أصـــغى لنـــداء الطبيعـــة واألرض مـــن آدم، وتســـتجيب   مبعنـــى حيـــاة الغرائـــز، " للحيـ
 .)ولشرائعها، عشتارية حمضة ألنّها تنتمي لعالَم احليوان، عالَم احلية

فعال، كما قـال ا سـبحانه وكمـا قـال الكاتـب، فـأي خطيئـة                 " زوجه"أن حواء    -٢
هلا لـو عاشـرت زوجهـا أو عاشـرها، وقـد أعطامهـا سـبحانه حريـة التصـرف أن يـأكال                   

هـو جعـل األنثـى لـه وحـده وهـو رب األسـرة               " شـريعة الـذكَر   "أعين أن   . رغداً حيث شاءا  
ريعة اخلصب ال يهمها هذه املسألة ألنّه ليس مثّة أخـالق  اليت سيكوهنا وحده منها، وش 

 عــالَم احليــوان إذْ كــان املطلــوب هــو اخلصــب وبقــاء النســل فقــط، فهنــاك أم فقــط     
والذكَر فحلُ إخصاب، واإلناث مجيعـاً للـذكر األقـوى، ويسـتبدل إذا جـاء أقـوى منـه، أو                    

 )١( )تعاشـرا (لـو   " حـواء "و" آدم"ن  فهـل أ  . انتهز أحد الـذكور الفرصـة  غيابـه أو غفلتـه           
ال تستبني أنّها شريعة عشـتار إالّ إذا انصـرفت           عمال بشريعة عشتار أم بشريعة الذكَر؟     

ــع كــلٌّ منــهما لبــاس  )زوجــه(حــواء لغــري آدم، وانصــرف آدم ألي أنثــى غــري أنثــاه    ، أي خلَ
هما لباســهما، ينــزع عنــ(اآلخــر، خلعــا ربــاط الزوجيــة، ليصــري شــركةً، كمــا قــال تعــاىل  

  املســألة، فالقاعــدة وقــد  الــرأيفلــو قــال الكاتــب هــذا لصــح    ).لرييهمــا ســوءاهتما 
 .أصاهبا، والتطبيق قد أخطأه

                                                 
ة، بـل كمـا بيننـا سـابقا قـد                         - )١( ز القارئ أنّنا ال نقـول أنّهمـا تعاشـرا  اجلنـميووري عنـهما مـن    " لي

، فحالــة الســمو الروحــي الــيت وضِــع فيــه آدم وحــواء، وكوهنمــا وليــدين  كينونــة جديــدة،   "ســوءاهتما
ة، حمـى مسـألة                كينونة اإلنسانية، ونزع قا    ل غرائزمها طاملـا مهـا بلبـاس اجلنـة تفعمـن  " املعاشـرة "بلي

قاموسهما، وملْ يتفعل هذا األمر، إالّ باحلرام، بوسوسة الشيطان، وبرؤية شجرة البشر اهلمج العاري              
 ال ولو أردنا أن نقيس األمور فقد حدث زمن ملْ يكن اإلنسان يعرف شيئاً يدعى اللّواط،     . خارج اجلنة 

هـذا مـا كـان عليـه آدم وحـواء      (شيء من غريزته يدعوه إليه، وال سابق مثالٍ يحتذى به ويهيجه عليه،      
، حتّـى تسـبب الشـيطان يومـاً  حتريـك أنفـسٍ خسيسـة لتقـوم بفعـل اللّـواط،                  )بالنسبة إىل املعاشـرة   

الَمِني      أَتَأْتُون الْفَاحِشةَ ما(فابتدعته من حينها لذلك صاح فيهم نبيهم     الْعـ دٍ مِـن أَحـ ا مِـن بِهـ قَكُمب سـ ، 
رِفُونسم مقَو لْ أَنْتُماءِ بسونِ الند مِن ةوهالَ شجالر لَتَأْتُون ٨١-٨٠: األعراف)(إِنَّكُم .( 
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وكذا لو كانت معصية آدم وحواء هو املعاشرة، فمعاشرة الزوجني تظلّ هي نفسـها          
ة   ، وال معنى ألن يخرجهمـا الشـيطان مـن         "إيل"ووفق شريعة   " عشتار"وفق شريعة    اجلنـ 

ليتعاشرا، كما ال معنى لتنبيه األبنـاء الـذين زُوجـوا بزوجـاهتم اإلنسـيات أن ال خيرجـوا                   
ال يفتنــنكم الشــيطان (مـن العصــمة الزوجيــة وتعـاليم الــرب بتــذكريهم خبطـأ األبــوين    

ة ينـزع عنـهما لباسـهما             إالّ إذا كـان األبـوان انتـهكا هـذه          ) كما أخرج أبويكم مـن اجلنـ
ة هـي                 العصمة ال    ة التـزام، واملعاشـرة خـارج الزوجيـ أنّهما التزما هبا، واملعاشـرة الزوجيـ

االنتهاك، وكذا معاشرة الزوجة بشهوة امـرأةٍ أخـرى، انتـهاكٌ للطبيعـة اإلنسـانية وقـوى                 
 .الوعي

 

  التأثّر خبرافة الضلع -ب
يـق، قولـه   وللكاتب الكبري  هذه املسألة أيضاً تعليق آخر، لنا عليه أيضـاً شـبه تعل         

 :١٦٥ ص 

واإلله الذي تقول األسطورة أنّه انبثق من البيضة بطبيعة مؤنّثة مذكّرة، هـو             (
 هذه املضـاجعة الـيت تُـذيب الوحـدة األصـيلة، لَتُـذكّرنا باملضـاجعة الـيت                  ،األم األوىل 

ة التكامـل    . متّت بني آدم وحواء   ل  جنـة هو املخلـوق األوفآدم  األسطورة الذكري
سكينة األبدية، ورغم أنّه كان ذكَـراً إالّ أنّـه حيتـوي  داخلـه علـى بـذور األنوثـة                     وال

الكامنــة الــيت حتقّقــتْ عنــدما اســتُلَّت منــه حــواء، فحصــل انقســام املخلــوق األول      
وولدت املتناقضات وحدثت املضـاجعة الـيت أفقـدتْ الـذكر واألنثـى وحـدهتما األوىل                

 ). اخلري والشر، عالَم املتعارضاتوتكاملهما، وقذف هبما إىل عالَم

ا  حبـث          للْـق  اخل"والتأثّر مبا قالـه الكهنـة بـارزٌ للعيـان، وكمـا بينـاألو " اإللـه "أن "
كمـا يسـمى  ترمجـات األسـاطري خطـأً، حسـب إشـارة نـص الكاتـب، مـا هـو إالّ القــوة            

ــة احليويــة األوىل الفعالــة الــيت انبثــق عنــها كــلّ موجــود، ففــي مثــال ا   لبشــر كانــت اخللي
مِـن نفـسٍ   (األوىل خنثى، أي يكمن فيها الذكورة واألنوثة حتّى انقسمت كما قال تعـاىل           

هـي اخلاليـا البشـرية األوىل  املـاء البـدئي، بـذور اخللـق                ) واحدة وخلق منها زوجها   
ا ذلـك  حبـث                  وال عالقة هلـا بـآدم، وقـد بينـ ،للـق   اخل"البشريفراجعهـا هنـاك،    " األو
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كرة الكاتب الكبري عن اخللق الكوني األول صحيحة، لكن األمر نفسه يتكرر؛ اخلطـأ          فف
علمياً وقرآنياً وتارخيياً وحتّى    يأتي  التطبيق، فآدم وحواء، ملْ يكونا  بدء التكوين،           

ي ، وحواء ملْ تُستلّ من آدم، فهـذا مـن أثـر الـدس التـوراتي، الـذ              )كما بينا هناك  (توراتيا  
ة بـالفهم نفسـه، فرتمجـوا القـوة اخلالقـة،                     نات البابليــرون حتّـى املـدوراح مرتمجوه يفس

بسيدة الضلع ليواطئوا ما تقولُـه التـوراة فقـط، بينمـا هـي         " Nintuنينتو  "قوة اخلصب،   
ــة اخللــق البــدئي، متظهــر     ل، فعاليالكــربى، الــرحم األو ة، األمــة اإلخصــابي ة األنوثيالقــو

" العدالـة "، وال عالقة هلا بأنوثة وذكورة بشرية، بـل هـي مفـاهيم ورمـوز، كمـا أن                   ةالقدر
 )٤٧: انظر الصورة( .لفظاً مؤنّث" احلرية"و

 

 
 

 )٤٧: الصورة (! ضلعاً منه خللق حواءلربمنحوتة تُجسم سبات آدم وأخذ ا
 

 برتاثنـا العظـيم   والغريب أن هذا الكاتب الكبري كغريه من أفذاذ مفكّرينا، الناهضني         
ة  ) Anath" أنَـث " ("عشـتار " أن   الرمـوز األسـطورية    مِن غبـاره، يؤكّـدون     الكونيـ أو األم

الكربى هي اليت كانت تكمـن فيهـا بـذور الـذكورة كمـا األنوثـة، فولـدت الـذكَر أو فصـلته                  
ا رمِـز لـه  ثقافـة شـعبه                        بت بـذلك الـذكر أيـ ختصـ دميـوزي، (عنها بدون إخصاب، ثـم 

، فكيف انقلب األمر هنا وصارت حواء تُستلّ مِـن ضـلع آدم،             )أدونيس، آتيس، أو غريهم   
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بينمــا الــرتاث كلّــه إن ملْ يقــلْ غــري هــذا فقــد قــال العكــس؟ وحــدها التــوراة، جــراء فكــرٍ    
رعويٍّ ذكوري طاغٍ ونزعات الكهنة النفسية هي اليت قلبت األمر، فجعلت األنثـى ختـرج               

 .ى شربناه حنن بغري قصدمن الذكر، حتّ
 

 ثّر خبرافة شجرة احلياة، واحلية التأ -ج
 

١- اخلتم السومري: 

  املصدر السابق، كمـا ينقـل غـريه، شـجرة احليـاة  خـتمٍ               ١١٥ينقل الكاتب ص    
سومري، ويقوم بتفسـري عناصـره وفـق مـا سـطّرته التـوراة، الـيت يبـدو أن التـوراة بدايـةً                       

ــلّ  ( ــى األق ــرة لألســاطري القدميــة وفــق هــذا     )  كمــا ســنرى الســبعينية عل ل مفسهــي أو
االتّجاه، فبعد أن يورد األستاذ الكاتب نص ما تقوله التوراة  سفر التكوين من العهـد                 

 :القديم، يقول شارحاً للختم

)  ــة،  اخلـــتم الســـومري اء واحليـــة آدم وحـــو ة لقصـتظهـــر العناصـــر الرئيســـي
.  الشكل تظهر الشجرة وقد تدلّت منها مثرتان يانعتـان         املوضّح  الشكل،  وسط    

عن ميينها ويسارها جيلس رجلٌُ وامرأة ميدان يديهما القتطاف الثمر، ووراء املرأة            
فهل حيكي هذا العمل قصة     . تنتصب احلية  وضع اهلامس املوسوس  أذن املرأة        

 .انتهى) نها؟سقوط اإلنسان قبل ألفي عام من قيام مؤلّفي التوراة بتدوي

واملُحير جداً أن مفكِّراً عظيماً آخر من طرازٍ رفيع، ممن قام جبهدٍ جبار ومشرف              
ــن جــذورِها، ضــمن سلســلته      ســوريا "وحقيقــي  نســف دخائــل التــوراة علــى تراثنــا مِ

الــيت تشــكّل حبــق نقلــة نوعيــة فريــدة  الفكــر واملنــهج، يكــرر   " وعــودة الــزمن العربــي
ــدكتور أمحــد سوســة،  كتــاب األخــري       التحليــ ــاقال عــن ال ــه، حــني يقــول ن ل هــذا نفس

ــثري الدهشــة أن املكتشــفات   : (٤٢٧ص " مفصــل العــرب واليهــود  التــاريخ  " وممــا ي
ة عـدن قدميـة جـداً                           ة جنـ اء مبـا فيهـا قصـة آدم وحـو قصـ األخرية قد دلّـت علـى أن

إن قصة آدم وحواء اليت تُشري  . ويلتعود جذورها إىل ما قبل ظهور الكتابة بزمن ط        
ة حلـواء الـيت أغـرت بـدورها آدم بتنـاول مثـرة شـجرة معرفـة اخلـري                  إىل إغراء احليـ
والشر بالرغم من كوهنا حمظورة، إن هذه القصة ذاهتا جنـدها مصـورة علـى نقـش                 
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ســومري يشــاهد فيــه رجــلٌ علــى رأســه قلنســوة ذات قــرنني وامــرأة حاســرة الــرأس      
ني الواحد أمام اآلخـر وقـد نبتـت شـجرة بينـهما تشـبه شـجرة النخيـل تـدلّى                     جالس

ويشـاهد الرجـل مـادا    " قطوفها دانيـة "عذقان مِن التمر من طرفيها، وهذه الشجرة        
يده اليمنى أمامه ليقطف الثمـر، كمـا تشـاهد املـرأة وهـي مـادة يـدها لتقطـف مِـن                      

 علـى ذنبـها خلـف املـرأة وهتمـس             الثمر الذي أمامها، وتُشـاهد احليـة وهـي تقـف          
ــنقش           ــذكر أن هــذا ال ــا، وممــا ي ــا باألكــل مــن هــذا الثمــر احملــرم عليه أذهنــا تغريه

، ثـم وضـع نفـس الرسـم، والشـكل           )١(")التارخيي يعود إىل زهاء ألفي عام قبل التـوراة        
 :نضعه للقارئ، ليتأمله

 

 
 )٤٨: الصورة(

 

                                                 
 ١٢٩ تصحيح وحترير، ص -تاريخ سوريا القديمأمحد داوود، .  د- )١(
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 : مناقشة التصورات عن النقش-٢

ة، إذْ                يبدو أل  اء والشـجرة واحليـة آدم وحـو حتكـي قصـ ل وهلة لدى الناظر أنّهـا فعـالو
هذا ما يتبادر للذهن، ملن ال يعرف غري هذه القصة، فأشبعت نُخاعنا هبا، إذْ هذا مـا قالـه     

 :كثري من املفكّرين أيضاً، ولكن لو نسينا فقط تلك القصة التوراتية، ألمكننا أن نقول

هــي صــورة حتكــي شــريعة األســرة املكونــة مــن أب وأم كــربني لشــجرة ربمــا  -١
" حيــاة"األســرة املثمــرة أبنــاء، وعليهمــا كالمهــا بالتســاوي أن يتعهــداها، وأن مصــدر 

األســرة األوىل واألبنــاء هــي األم أساســاً، هــذه احليــاة املتجــددة وحراســتها والســهر   
رأة ألن املرأة هي احلـارس األكـرب لشـجرة          عليها عبر عنها باحلية، ووضِعت خلف امل      

ال مـانع مـن   . األسرة، سواء رعايةً لبناء، أو حفظاً لرابطة الزوجية وعهدها املقـدس  
 !هذا التصور لوال نصب التوراة كمرجعية لتصوراتنا

رجحوا أن تكون هذه    ) كصامويل كرمير ( إن مفكّرين آخرين  السومريات       -٢
، هـي مصـدر فكـرة    "آنكـي ونينكورسـاك  " من األساطري كأسـطورة  الصورة مع غريها 

العهد القديم عن آدم وحواء واحلية وغري ذلك، أي أن املكتوب  التـوراة مـا هـو إالّ                   
ن  التوراة وحيك  قالب قُدسيوفهم مظنون ألمثال هذه األساطري د. 

دم وحـــواء، بـــل علّـــق  إن بـــاحثني آخـــرين  األســـاطري، ملْ جيزمـــوا أنّهـــا آل -٣
ــح شخصــني   "بعضــهم هكــذا أســفل الصــورة    ــهربمــا إهلــة و (رقــيم طــيين يوضّ ) إل

ربمــا كــان إنكــي وننخرســاج، وربمــا آدم   . ىوبينــهما شــجرة وخلــف أحــدمها أفعــ  
 بـل إن األسـتاذ      )١(".م.منتصـف األلـف الثالثـة ق      . سـومر ./وحواء والشجرة واألفعى  

ــه بعــض     " نكــيإ": (فــراس الســواح  موضــعٍ آخــر   ــاء العــذب، الــذي جتعل ــه امل إل
ة و        -تربـة األرض  –" ننخرسـاج "األساطري زوجـاً لــ       ارفـة   فنرامهـا يعيشـان  جنـ

ة هـي النمـوذج األول لكـلّ             .  .الظالل تفيض بكلّ شجرٍ ومثـر        ة البدئيـ هـذه اجلنـ
 .)٢()أرضٍ مزروعة تُعطي أكلها بلقاح املاء لألرض

                                                 
 . ١٢٠، ص ميثولوجيا اخللودخزعل املاجدي، : نظر هذا والنقطة اليت قبله ا- )١(
 .٥٤، ص لغز عشتارفراس السواح، :   راجع- )٢(
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مــنserpent ( (وراة، نفــوا وجــود حكايــة احليــة  أن حمقِّقــني  نصــوص التــ-٤
ــذ مــن         ــة الــيت ملْ تُؤخ ــياً هلــا  النســخة العربي ــلَ نص ال أص ــون أن أصــل، فهــم يقول

 ).    سيأتي متامه الحقاً(الالتينية السبعينية احملرفة 

لكن مع ذلك لنفرتض أنّهما فعـال آدم وحـواء مـع حيـة، إذْ ال شـيء مينـع مـن قبـول                        
 :االفرتاض، فلْنسجل إذاً مالحظاتنا على الرسمهذا 

١-     أن نشك ة"حننوضْع اهلامس  أذن املرأة     " احلي  !       سِـمتوهل لـو ر
ة أغـرت حـواء              ! جهة الرجل استُنتِج األمر نفسـه؟      احليـ رنا التـوراتي بـأنألـيس تصـو

أوحــى بكــلّ هــذا   أوالً فأكلــت مــن الثمــرة ثــم أقنعــت حــواء آدم باألكــل، هــو الــذي         
ن يدعيـه لنـا،                       جاءنـا مـ ر فقـط، ثُـمنا هـذا التصـوالسيناريو للتحليل؟ حبيث لو نسـي
ة جهـة الرجـل ال املـرأة،        آخر جيعـل احليـ طيين لرفضناه، بل ماذا لو كان هناك ختم

 )٤٩: أنظر الصورة (.)١(وال عالقة هلا باهلمس وال غريه، كما  الشكل التايل

 
 

 )٤٩: الصورة(

                                                 
(1)  - http://www2.uiah.fi/~pliukkon/huluppu.html 
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مع أنّنا نشك أصال أن الرجل واملرأة حسب الرسم ميدان أيديهما لتناول الثمر، إذْ              
                  د، وملْ يبسـطامها أسـفل الثمـرة لألخـذ، إالّ أن يدامها يعلوان على الثمر، كرعايةٍ وتعهـ
الرسم مع ذلك يبين بوضـوح، أن الرجـل قـد مـد يـده للثمـرة حالُـه حـالُ املـرأة بالتمـام،                        

كَلَتْ أخذَتْ مِنْ ثَمرِها و   أ( زعموا انطباق الرسم على ما نسجته التوراة أن حواء           فكيف
ا أولَهجا فَأعْطَتْ رهعيأبى هذا! ؟)٦: ٣تكوين )(كَلَأيْضا م سمالر.  

ــن االقــرتاب      -٢ ــر آدم وحــواء حســب الفهــم الــدارج مِ الشــجرة احملرمــة، الــيت أُمِ
أي معاشـرهتا، أو مالبسـتها، هـل يمكـن أن تكـون هـذه            " امِن قرهبـ  "منها، وحسب فهمنا    

          احلق اً كان خترجيه، ومهما عظُممة أيتكلّم عن الشجرة احملر نسم؟ فكلّ ماليت  الر
الــذي جــاء بــه أو التخريــف، فمــا أحــد بلــغ أن قــال أن آدم وحــواء جــاءا بكرســيني أشــبه  

إالّ !! لسا متّكئين بكلّ برودة أعصاب ينتـهكاهنا      بعرشين، وأحاطا بالشجرة احملرمة، وج    
ة نفسـها ال الشـجرة احملرمـة، فـال                          إذا كانت هـذه الشـجرة وهـذه الثمـار هـي رمـز اجلنـ

 .غرابة أن يكونا على األرائك متّكئني، هبذا اجللسة امللوكية املرفّهة

صـل  كمـا يزعمـون، أن ي  !" اهلـامس "كان ينبغي لرسم احلية كي تكـون  وضـع           -٣
ــها،       ــة العليــا األخــرية من ائريها إىل كتــف املــرأة فقــط، وتُمحــى االلتــواءة نصــف الدحــد
ليصح احتمال ذلك التصور فيصل رأس افعى إىل أُذن اجلالس يساراً، متعن  الرسـم           

 .ستلحظ ذلك جلياً

٤-         ن األستاذ فراس كما غريه أنة    " األفعى"لقد بيالرسوم والتصاوير السومري 
لســورية واملصــرية واإلغريقيــة، ترمــز إىل احليــاة، واخلصــب، والتجــدد، واحلكمــة،        وا

والشـــفاء، واحلراســـة واحلفـــظ، ومـــن يتـــابع النقـــوش واألختـــام يـــرى دائمـــاً أن ســـيدة  
اخلصب  كلّ الثقافات مصحوبةٌ بأفعى، عشتار البابلية تلبس تاجاً على هيئة أفعى،             

الفينيقيــة ) املــثرية املخصــبة(وان عمالقــان، دميثــر إيــزيس املصــرية تنتصــب معهــا أفعــ 
ة الكـربى  أسـربطا يلتـف حـول جسـدها           الكريتيـ ة تقوم أفعـى وراءهـا، واألمواإلغريقي

كمــا أن احليــة روح شــجرةِ احليــاة، ألنّهــا رمــز احليــاة، . أفعــى أو متســك حيتــين بيــديها
ن حكمــاء مصــر وملــوكهم يزينــون وحارســةُ ميــاه الينــابيع، وعــن رمزهــا للحكمــة جنــد أ 

تيجــاهنم بــأفعى، وعــن الشــفاء تُرســم حيتــان متقابلتــان تلتفّــان حــول عصــا كرمــز إللــه  
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مي هـذا الرمـز              الكـاديكيوس "الشفاء، أو حول كأس أو إناء عشتار، وقـد سـ "  ،السـومري
اء، ثــم أخــذه اليونــان والرومــان، ومــا زال إىل اليــوم يرســم كعالمــة علــى الصــحة والشــف  

ة رمـزاً         .جتده على الصـيدليات  كـلّ العـالَم         اعتمـدوا احليـ وحتّـى  األدب املسـيحي
، كما يقولون، صنع حيةً من نُحاس   )ع(للشفاء وللصحة ولتجدد احلياة، بناء أن موسى        

ــا     ــة   :"وشــفا هبــا املرضــى والعميــان، فنقــرأ  إجنيــل يوحن وكمــا رفــع موســى احلي
بغي أنْ يرفَع ابن اإلنسان، لكيْ ال يهلك كلّ من يؤمن به بـل تكـون           الربية، هكذا ين  

، لـذا جنـد األفعـى  نقـوشٍ مسـيحية            )ع(وابن اإلنسان هو عيسى     " له احلياة األبدية  
مرفوعةً على الصليب رمزاً للمسيح وجبنبها محامتان، ألن احلية كما قال يوحنا داللة             

 .)١(ذا ملخّص ما يقوله املفكّرون وحملّلو األساطرياحلياة األبدية، والتجدد، ه

الشـجرة واألفعـى والنبـع تتكـرر  كـثريٍ مـن             ( ١٣٩بل يقول الكاتب بـالنص ص       
الرسوم، و بعضها يغلب على املشهد جو فردوسي تنتعش فيه كلّ أنـواع النباتـات،               

إىل جانـب كوهنـا     مما يشـري إىل أن األفعـى هـي رمـز خلصـب الطبيعـة بشـكلٍ عـام،                    
    العــالَم اليونــاني  ســوم، ســواءروحــاً للشــجر والغــاب، و كــثريٍ مــن النقــوش والر

 .   )٢()والروماني أو  الشرق األدنى القديم، تبدو احلية محاطة بكلّ رموز اخلصب

ة فيهـا                    على كلّ ذلك، ملاذا هذا النقش فقط مِن كلّ النقوش الـيت كانـت احليـ فبناء
 للخصب وللتجدد واخللود واحلياة األبدية والصحة، ملاذا تغيرت داللة الرمـز هنـا        رمزاً

إيـزيس  (وصارت هتمس  أذن حواء، وهي القوة اليت رمِز ترافقها مع عشتار وإيـزيس               

                                                 
ــه إضــافةً   . ١٥٦ – ١٣٥، مــن ص لغــز عشــتار فــراس الســواح، - )١( جتــد مضــمون الكــالم الســابق كلّ

 .لنقوشٍ وأختام كثرية مصاحبة مؤيدة
فهـو أصـل    ) إيـه .إن.سلسـلة الـدي   ( إن البعض يقرتح، أن احلية ما هـي إالّ رمـز للشـريط الـوراثي                 - )٢(

احلياة فعال، ألن فيه مدونة وتعليمات صنع احلياة البيولوجية، فال غرو أن جتـد  الرسـم، مثـرتين              
جهة وآخر رباعي من جهة أخـرى،       نباتيتين متدلّيتين من شجرة احلياة، القائمة على تفرع ثالثي من           

حيــث الصــف اجلــيين ثالثــي، وقواعــد األســس اآلزوتيــة رباعيــة، وهبــذا ) إيــه.إن.الــدي(يحــاكي شــفرة 
يكتمل النظام السباعي الذي هو نظام اخللق التـام، هـذا النظـام هـو الـذي أفـرز املوجـودات األرضـية                  

 بزوجيه الـذكر واألنثـى   إلمثار، وآخرها اإلنسانمجيعاً وفق نظامٍ زوجي يقوم اآلخر على اإلخصاب وا        
 . على سدة سيادة الكائنات، كما  رسم اخلتْماملرتبعني
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ــنت  مصــر، وعقــدت بــني املــرأة والرجــل، وجعلــت الرجــل    " شــريعة األســرة"الــيت دش 
 .وغريهن) أرست شريعة إيل أو الذّكر كما يقول األستاذحارساً ألسرته، يعين أنّها 

ــة  كــلّ النقــوش هــي نفســها، بالداللــة     -٥ احلي حايــد أنالــذي يتجلّــى لكــلّ م إن
نفســها، وهــذه الصــورة ال حتكــي أكثــر مــن أن آدم وحــواء ســكنا اجلنــة وفيهــا اخلصــب   

 ســيدان علــى األرائــك الكــثري واحليــاة األبديــة وجتــدد اخلصــب وعــدم الفنــاء، وكالمهــا 
ة كرمـز  أي جهـة لتـدلّ علـى                    متّكئان، متساويان  املنزلة، وكان باإلمكان رسم احليـ

 الــروح األبديــة، هــم فيهــا  يــه هــو الفــردوس اخلصــيب املتجــدد ذو أن هــذا الــذي مهــا ف
علــى (خالــدون، ولــو أردنــا أن نُفلســف ملــاذا رسِــمت باخلصــوص جنــب املــرأة ال الرجــل   

، فألن املرأة هي مصدر اخلصب، أملْ تقلْ التوراة نفسها، أنّهـا            )أن تلك هي املرأة   فرض  
  عيتاء"دالبشـر،              " حو اء ليسـت أمقوهلم هذا خطـأٌ أيضـاً، فحـو مع أن ،كلّ حي ألنّها أم

 .بل هي ليست أم مجيع أبناء آدم

بديــة باحليــة  فالــذي يبــدو أن العــرب األوائــل كــانوا يرمــزون للخلــود واحليــاة األ
ة ونقوشـهم،       مثلمـا رمـزوا هلـا  بـدايات التصـوير بـاخلطر أيضـاً              (أساطريهم الدينيـ( ،

ة     مرتمجـو ال سيما الكهنـة  (وحني انتقل هذا الرتاث لليهود،    التـوراة الـيت نقلوهـا لالتينيـ 
عوها اليت مس -، حسبوا احلية )وأضافوا ما أضافوا وبدلوا كثرياً من الكلمات واألمساء      

اً منـهم أن مثّـة                - مشافهة  أساطري العرب    نوهـا ظنـة ودو ة اجلنـ حقيقةً فنسجوا قصـ 
حية حقيقية، عاقبها ا بأن قطع قوائمها، لتؤول املعركة بني اإلنسان والشيطان، إىل          

 !!معركة ثالثية بإضافة شخص احلية

 :لتـوراة املدونـة واعتمـدوها     وراح أهل اإلجنيل يكررون األمر ذاته كوهنم ورثوه عن ا         
)نّأ أخافين  ولكن   ومـا يقولـه     )١١:٣ كورنثـوس    ٢)( حواء مبكرهـا   ةُه كما خدعت احلي ،

ذَا ملْعونَـةٌ         أل«: فَقَالَ الرَّب االلَه لِلْحيَّةِ   : (العهد القديم  لْـتِ هـكِ فَع نْـتِ مِـنْ جمِيـعِ      أنـَّ
ــوشِ الْبريَّــ   حــعِ و ــنْ جمِي ــائِمِ ومِ هابــا تــَ  . ةِالْبتُرو ــعِني ــكِ تَسْ ــى بطْنِ ــلَّ أعلَ ــامِ أكُلِني كُ يَّ

ــيْن الْمــرْأو .حياتِــكِ بــكِ ويْنب ةاوــدع اأضَــعــلِه ــلِكِ ونَسْ ــيْن نَسْ بةِ و .ر قسْــحي ــو ــكِ أهس
أو ــه قِبع قِنيــح ــتِ تَسْ ــرْاةِ .»نْ ــالَ لِلْم ــثِريا «: وقَ ــابأتَكْ اتْع ــر ــكِكَثِّ ــدِين  .  حبلِ ــالْوجعِ تَلِ بِ
 فحبل املرأة   .)١٦-١٤: ٣: تك) (»لَى رجلِكِ يكُون اشْتِياقُكِ وهو يسود علَيْكِ      إو. اًوْالدأ
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وآالم خماضــها عقوبــةٌ إذاً، وحمبتــها لزوجهــا واشــتياقها عقوبــةٌ، وســيادة الرجــل علــى    
ــةٌُ مشــروعةٌ أيضــاً، وهــذا خــالف مــا ي    قولــه القــرآن، وخــالف شــريعة إيــل،   املــرأة عقوب

شريعة األسرة، والعجيب واملُخجل  آنٍ أن يصادق املدسوس  تراثنا اإلسالمي على             
 ملَ:  قيل لـه   ،ا أكل آدم من الشجرة    ملّ: (هذه النظرة للمرأة، فنقلوا عن ابن عباس قوله       

تـها أنْ د أعقبْفـإني قـ  :  قال،ء أمرتينحوا: ك عنها؟ قال من الشجرة اليت هنيتُ    أكلت 
ة  فقيـل هلـا الرنـّ      ، عند ذلك حـواء    تْفرنّ:  قال ،ال حتمل إال كرهاً وال تضع إال كرهاً       

ا سـبحانه ينـهى   ! فسبحان ا عن هذا االفرتاء والظلم والـزور    ) عليك وعلى ولدك  
ــه خبــالف مــا أمــره ا، فيطيعهــا     ــه أطــاع امرأتــه الــيت أمرتْ آدم، ثــم يعلّــل مخالفتــه بأنّ

ة زائـدة                     و وانفعاليـ ة مـن الـرباء، وبعصـبيسـبحانه مبعاقبـة حـو ه، فيقـوم ايعصي رب
 فمـاذا جيعـل هـذا   ! يدعى علـى ذريتـها وتُشـتَم بالغيـب، وكـأن ذريـة حـواء غـري ذريـة آدم            

عمالز   سـأل ويقـول                  من آدم، أعاقال؟ ال علينا مـن مسـتواه حـني عصـى، بـل اآلن، حـني ي
أي ربٍّ هـذا يلتفـت للمـرأة ويـرتك رجـال            ! أنا أطعت امرأتي وعصيتك؟    أنّك أمرتين و   

                          اء تفعـل هـذا؟ بـل، وأكـربحـو يفعـل هـذا؟ بـل أي هو حقًّا آدمـي آدمي ذره؟ بل أيهذا ع
ة علـى ا سـبحانه وبكْـر خليقتـه                    ": بلْ" ق مثـل هـذه احلكايـات التهرجييـصدعقلٍ ي أي

فحدث العاقل مبـا ال يليـق فـإن صـدقك فـال عقْـلَ       !! نة حواء؟آدم وزوجته املوحدة املؤم   
 .  له

ــةَ، يــا كهنــةً يــا كُتّابــاً، ليســت وحــدها الــيت تســعى علــى بطنــها فهنــاك    احلي أن ،ثُــم
     ــن ــة، فهــي أقــدر مِ الســلحفاة واحللــزون والديــدان الــيت بــال أرجــل، بــل وإلنصــاف احلي

    كثريٍ من احليوانات الرب ية ألنّها تسبح وتسعى وتتسـلّق األشـجار وبعضـها    األمساك ومِن
احليــة فلــم تتغيــر منــذ وجــدت مــن ماليــني " وجبــات غــذاء"أمــا . يطــري ويقفــز ملســافات

ــات          ــن صــيد احليوان ــها مِ ــل فرائس ــوراة، ب ــه الت ــرتاب، كمــا تدعي ــيس ال الســنني، وهــو ل
 وتُساعده على اهلضم،    الفيل يأكل من الرتاب الحتوائه على معادن تُفيده       . األصغر منها 

وهناك حيوانات تأكل القاذورات كاخلنزير والصراصـري، فتلـك أوىل بـأن تنطبـق عليهـا        
 . عقوبة أكل الرتاب وما دونه

             راء، فعداؤها للرجال الذين يصطادوهنا أشـدة هو للمرأة هعداوة احلي عم أنوالز
 . وامرأةمن عداوهتا للمرأة، بل احلية أصال ال تُميز بني رجلٍ
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ترمز ألنثـى اهلمـج أو إلبلـيس، الرتميـز الـذي غـاب عنـهم                " احلية"أال بلى، لو كانت     
فهمــه، فــإن اإلنســان يســحق رأس إبلــيس بتقــواه، ووجــود اإلنســان وانتشــاره أبــاد رأس    

ـة ستســحق عقِــب اإلنســان، أي ذريتــه، فــإبليس         ) أصــل( احليـ الوجــود اهلمجــي، لكــن
 . ري واعتاشا فيها وفرخاواهلمجية سيطرا على الذرا

تِياقُكِ        إو: (أما عن اجلملة األخرية كقضاءٍ عقابي على حـواء         لَـى رجلِـكِ يكُـون اشـْ
ــكِ  ــود علَيْ سي ــو هأجــواءه،       ، )و ــوراة ورمســت ــه الت ــاقض مــا ســبق وقالت ــا تُن ــي أنّه فيكف

سـيادته  "حـداً، و كمـا زعمـوا ليكونـا جسـداً وا    !" ضلعه"فاالشتياق حصل منذ خلِقت مِن   
كانعكــاس خلصــائص مــدوني التــوراة النفســية   -الحاجــة لتقريرهــا هنــا، فهــي  " عليهــا

 تفوح مِن كلّ نصوص سفْر التكوين السـابقة علـى هـذه النتيجـة، منـذ أن       -واالجتماعية
 !!أُتي حبواء تُستَعرض كسائر احليوانات أمام آدم ليعطي لكلٍّ امسه

ع أن الذي خدع آدم وحواء إلخراجهما مِن اجلنة بإغوائه          ثم أن الرتاث كلّه يجم     -٦
هما باملوضـوع؟ وكيـف جرجِـرت ملشـهدٍ ال          ، فما شأن احلية هبذا؟ وما دخل      هو الشيطان 

ل؟ ومـا فلسـفة ارتباطهـا مبشـهد طـرد إبلـيس الـذي سـبق وحكـاه                         ناقة هلـا فيـه وال مجـ
اوة بني كـائنني عـاقلني يعرفـان ا         القرآن الكريم؟ فاحلرب بني إبليس وآدم حرب وعد       

تعاىل، وبني خليفتين، خليفة سابقٍ استكرب وسقَط سـقوطاً مريعـاً، وخليفـةٍ الحـق أُقـيم         
ة أو األرنـب أو الضـفدع أو احللـزون         دِع لرباءته وحداثته، فما شأن احليـخ ثم مقام العز

  القضية؟ 

ــة"بــل أيضــاً أن اإلرمــاز بـــ   أولئــك املرتمجــني   إلبلــيس مــث " احلي ــداوة ال، ملْ تفهمــه ب
ــةُ  (واملنــتحلني، وقــد بــين يوحنــا هــذا الرتميــز حــني قــال    ــيم، الْحيَّ ــنني الْعظِ ــرِح التِّ فَطُ

    ــه ــالَم كُلَّ ــلُّ الْع ــذِي يضِ ــيْطَان، الَّ ــيس والشَّ ــدْعو إِبْلِ ــةُ الْم ــى األَرْضِ ، الْقَدِمي ــرِح إِلَ  )طُ
 ).٩: ١٢الرؤيا (

القدمية، وهو الذي أضلّ العالَم بدءاً مـن آدم، ولـيس احليـوان             " احلية"فإبليس هو   
باإلقالب بـني   " حنش/خنش"اليت تُسميها التوراة العربية     " احلنش"أو  " الكوبرا"الزاحف  

 .  النون واحلاء
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اسرتسلنا قليال  هذا، لنبـين للقـارئ التنـاقض واالسـتخفاف بالعقـل الـذي يتبـع                  
 . بعضاً،  حمكي ذلك التدوين املُشوهبعضُه

وقــد بــين بعــض البــاحثني اإلجنيلــيني الغــربيني، أن خرافــة احليــة، وحكايــة الضــلع 
ــة         ــة الالتينيـ ــور الرتمجـ ــل ظهـ ــل، قبـ ــنص األصـ ــا  الـ ــود هلـ ــواء، ال وجـ ــه حـ ــذي منـ الـ

خلـق  " (ق األول اخللـ " حبـث    " مسـألة الضـلع   "، وقد أوردنا اإلشـارة إىل       )١()السبعينية(
 .  فصله األخري، فراجعه هناك)آدم

ــرين، بغــض النظــر عــن حتليلــهم      -٧ ــن تصــور هــؤالء املفكّ فالــذي يبــدو جممــال مِ
        رر مسبق للواقعة أو الرمز، أنّه تصورينا،   القائم على تصورات معظم مفسى   كتصويتبن 

 :توراة نصاًحيثيات التوراة  خصوص هذه املسألة، فلنقرأ ما تقوله ال

باتا علَـى        ( سـ االلَـه الرَّب فَ آفَاوْقَع ام فَنـ ممِـنْ    أد ةاحِـدذَ و ألَ  أخـ مـا  ضْـالعِهِ و كَانَهـم 
: دمآفَقَالَ   .دمآلَى  إحْضَرها  أدم امْراة و  آخذَها مِنْ   ألَه الضِّلْع الَّتِي    إلوبنى الرَّب ا  ،  لَحْما

ــذِهِ ا« آلهع ــنْ لَحْمِــي  ن ــم مِ ــامِي ولَحْ ــنْ عِظَ ــم مِ ــراة  . ظْ ــدْعى امْ ــذِهِ تُ ــرِءٍ  أله ــا مِــنِ امْ نَّه
اه و  ألِذَلِك يتْركُ الرَّجلُ     .»خِذَتْأُ احِـدا           أبـدا و سـكُونَـانِ جياتِـهِ وبِامْر لْتَصِـقيو ه سـفر  )(مـَّ

ة    ، وقد تعرضنا لنقد هذا النص باخلصـوص     )٢٤-٢١: ٢التكوين   وكشـفنا أخطـاءه العلميـ ،
 ." األوللقاخل"واملنطقية، وللمرويات اإلسالمية املزعومة املُحاكية له متاماً،  حبث 

 

٣-تفسري اخلتم السومري : 

 :فقد احتملنا.  كال، ملْ ننته؟"احلية"واآلن هل انتهينا من مسألة 

ــة :أوالً تكــون احلي أن ) للحيــاة واخلصــب الــدائم  رمــزاً) الــيت  الــرقيم الســومري 
 .والتجدد والصحة، كما هو شأهنا كرمز ثابتٍ  سائر النقوش

                                                 
(1)  - Adam and Eve, the serpent, and of Adam's rib, which were 
introduced in the Greek version of Genesis, have no corresponding 
passages in the Hebrew original. 
http://www.mazzaroth.com/ChapterThree/HistoryOfTheBible.htm 
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، مــع "احليــة القدميــة"، هــي إبلــيس )الــيت  تــوراة الكهنــة( أن تكــون احليــة :ثانيــاً
رفضنا أن حواء هي اليت أزلّت آدم، بل مثّة امرأة بشرية أخرى هيجها إبليس، وأغراهـا                

 .وكال االحتمالني صحيحان .أفنية حميط اجلنة، ال شأن حلواء هبابالتسلّل إىل 
أن الكهنــة ملْ يفهمــوا أو يســتوعبوا لبــداوهتم بعــض أســاطري األولــني، ومــن    : اًثالثــ

ضمنها هذا اخلتم السومري، أو أنّهم فهموها وحرفوها عمداً، فقد كان العرب األوائل             
اء التنين، وأبناء األفاعي، واحليات، وهـذا مـا         يرمزون للبشر اهلمج بأبناء الكهوف، وأبن     

ات   أيهـا : (يهود اهليكل لشراستهم وجهلهم وماديتهم هاتفاً فيهم      ) ع(ذم به عيسى     احليـ 
، تشبيهاً هلم بأولئك اهلمج أو تعريضاً هلم خببث منبتهم،          )٣٣: ٢٣متى  )(األفاعي أوالد

، وبينا هنـاك أيضـاً كيـف أن األمـري           األوللق  اخلوقد استعرضنا شيئاً مِن هذا  حبث        
مشــال " تنينــاً"الفينيقــي قاتــل هــذا النــوع مِــن اهلمــج الــذي مستــه األســاطري  " قــدموس"

ى إبلـيس              ا مسـ وحنـي علينـا أن مر أن سبق ط، وقدة قدميـة  "و" تنينـاً "البحر املتوس حيـ" ،
 )٥١، ٥٠: انظر الصورة( .فهما واحد

 

 
 

 حلية، أي مرة أخرى يعبَّر عن اهلمج باحلية والتنني ا/قدموس يقتل التنني
)٥٠:الصورة(  
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)٥١: الصورة(  

ة  األسـطورة قـد تعـين أنثـى اهلمـج مِـن سـكنة الكهـوف                       احليـ إذن من احملتمل أن
إيتانــا "املدفوعــة بــإبليس، هــي املــرأة نفســها الــيت أُغــوي آدم هبــا وخــدِع، ففــي أســطورة   

صــة آدم وجنتــه، كمــا بينــا، جنــد احليــة نفســها، فحتمــاً مسعهــا  الــيت حتكــي ق" والنســر
ةً تـتكلّم              ةً حقيقيـ روها  مـؤلَّفهم حيـفـون الكلـم عـن مواضـعه، وصـيحرالكهنةُ الـذين ي

وعاقبتُهـا أنّهـا صـارت    " حيوانـات الربيـة  "وختدع، مع أنّهم بـدأوا التعريـف هبـا أنّهـا مِـن             
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، فهي حيوان، وهبيمـةٌ، أعجـم،   "مِ ومِنْ جمِيعِ وحوشِ الْبريَّةِ    مِنْ جمِيعِ الْبهائِ  ملْعونة  "
! حسب النص، فكيف تتكلّم هبائم خبالف طبيعتها فتُوحي وتُغري وتُمارس دور إبليس؟         

 وهل هذا إالّ ختريف وختليط وتسطيح للعقل السليم؟

ة      فهل لنا أن نُفسر اخلتْم؛ أن آدم قد ختلّـى عـن حـواء، السـ                دة الـيت أمامـه، واجلنـي
ه              جـتـه وزوس، فاستبدل ملوكيالدانية قطوفها حتت يديه، وشجرة األسرة والنسل املقد

ــة القدميــة       ــة مدفوعــة باحلي ــة غرائزي ــه، حبي ــه ودار نعيمــه وأمن ــيس"ولباس ــيج " إبل مه
واء، رمـزوا  الغرائز، بأنثى مهج، من الشجرة البشرية القدميـة، أطلّـت عليـه مِـن وراء حـ         

 !هلا باحلية؟

ــى شــجرة األســرة، ومثارهــا        ــره، كموعظــة، بضــرورة احلفــاظ عل نُفس ــا أن هــلْ لن
، حيث أن  الرسـم كـال مِـن الرجـل واملـرأة ميـدان يـديهما                  )الذرية الربانية (الشرعيني  

تنســاب " حيــة"لالعتنــاء بثمــر الشــجرة، وحيوطاهــا عــن الشــرك الزوجــي مبنــع إدخــال  
ال مانع مـن هـذا التفسـري للخـتم، السـيما             شرك البهيمية  العرق اإلنساني السليم؟     لت

 ).انكما أثبت(وأن املنطق يقبله، بأفضل مما فسروه به، بل السيما وأن الواقع هو هذا 
 

 قة الرتاثية اليت ضيعها الكهنة احلقي-ثالثاً
ولُ        ( - سـكُمْ راء ا أَهْلَ الْكِتَابِ قَـدْ جـي          مِـن تُمْ تُخْفُـون ا كُنـْ ين لَكُـمْ كَـثِرياً مِمـَّ بـا ين

 .)١٥:املائدة)(الْكِتَابِ ويعْفُو عنْ كَثِريٍ

- )    ــه ــاسِ تَجْعلُونَ ــدى لِلنَّ هــوراً و ــهِ موســى نُ ــاء بِ ــذِي ج ــاب الَّ ــزلَ الْكِتَ ــنْ أَنْ ــلْ م قُ
  عــثِرياً و ــون كَــــ ــدونَها وتُخْفُــــ ـــ ــراطِيس تُبـْ ــتُمْ وال   قَــــ ــوا أَنْــــ ــمْ تَعْلَمــــ ــا لَــــ ـــ ــتُمْ مـ ـــ لِّمـْ

 .)٩١:األنعام)(آباؤكُمْ

هو الورق املكتوب فيه، والورق اخلايل مـن الكتـاب لـيس بقرطـاس، أي               : القرطاس
هو حتويل الشفوي إىل مدون، وليس مثّة قراطيس أصدق من مدونّة تـوراة الكهنـة، بـل                 

إذن، لقــد دلّــس الكهنــةُ  . يعرفونــه بــل أخفــوهال يوجــد ســواها، فلــم يــدونوا فيهــا كــلّ مــا
األمر حني دونـوا التـوراة، فهـم جـراء ميـوهلم وإميـاهنم بـبعض الكتـاب وكفـرهم بـبعض،                   
دونوا مـا يناسـب ميـوهلم وأهـواءهم، فـأخفوا كـثرياً مـن احلقـائق، ومـن ضـمنها حقيقـة                       
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م ال تتّســع لغــري هــذه بــراءة حــواء، وكيفيــة املعصــية األوىل، ألن هنجهــم الــذكوري وميــوهل
اهتم الـيت تُوافـق الـرتاث                       د أنّهـم  مرويـ اء هـي املخطئـة، بيـالصياغة اليت جتعل من حو
املوحد لدى الشعوب العربية واحلضارات اليت قبلهم، كانوا يعرفون احلقيقة، ويـدركون            

كتابـه  نزاهة حواء، وقد جاء القرآن ليبين هذا املخفـي وهـو مـا قُمنـا بكشـفه مـن آيـات                      
املبني  الفصول السابقة، ففي تلمودهم اخلاص هبم، سطّروا احلقيقـة كمـا مسعوهـا               
بعد أن ضاع منها ما ضـاع، فكـانوا يعلمـون بوجـود البشـر اهلمـج وإنـاث اهلمـج، وتـزاوج              

 )٥٢: انظر الصورة( ":ليليت"اآلدمي باهلمج، فمما وجِد لديهم عن أنثى امسها 
 

 
 

ابليني، وهي متثّل قوة الطبيعة وغرائزها وخصبها، فشاهبت رمز عشتار ليليت  نقوش الب
 )٥٢: الصورة (.أيضاً) إنانا(
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 البابلية) Lilith( ليليت -أ
ــا الســامية، تُقــيم  املــواطن   -أ: جنــدها  القــاموس   روح شــريرة،  امليثولوجي

ــة األســاطري ( زوجــة آدم األوىل -املهجــورة وتُهــاجم األطفــال، ب افــة -ج). اليهوديعر 
أنثى شـيطانة، أُخِـذَت     : )٢(و الفولكلور اليهودي  . )١() املعتقدات الوسيطية  (مشهورة  

ة الشـيطانية           "بابلحضارة  "قصتُها وشخصيتها مِن     يـة اآلدميـللذر صِفَت أنّها أموقد و ،

                                                 
  .٥٣٠ قاموس إجنليزي عربي، ص -املورد منري البعلبكي، - )١(

(2)  - LILITH (Hebrew): Female demon of Jewish folklore; her name and 
personality are derived from the class of Mesopotamian demons called 
lilû (feminine: lilitu, from layil night ). In rabbinic literature Lilith is 
variously depicted as the mother of Adam's demonic offspring following 
his separation from Eve or as his first wife, who left him because of their 
incompatibility. Three angels tried in vain to force her return; the evil she 
threatened, especially against children, was said to be counteracted by the 
wearing of an amulet bearing the names of the angels. Babylo-Assyrian 
Lilit or Lilu. In Rabbinical writings Lilith is the first consort or wife of 
the mindless Adam, and it was from the snares of Eve-Lilith that the 
second Eve, the woman, become his savior.  
"The numberless traditions about Satyrs are no fables, but represent an 
extinct race of animal men. The animal 'Eves' were their foremothers, 
and the human 'Adams' their forefathers; hence the Kabalistic allegory of 
Lilith or Lilatu, Adam's first wife, whom the Talmud describes as a 
charming woman, with long wavy hair, i.e., -- a female hairy animal of 
a character now unknown, still a female animal, who in the Kabalistic 
and Talmudic allegories is called the female reflection of Samael, 
Samael-Lilith, or man-animal united, a being called Hayoh Bishah, the 
Beast or Evil Beast. (Zohar, ii, 255, 259). It is from this unnatural union 
that the present apes descended" (Theosophy view)  Ref. to: 
(http://www.piney.com/BabGloss.html) 
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، الـيت تركتـه   )١(من معاشرهتا آلدم بعد انفصاله عن حـواء، أو ربمـا كانـت زوجتـه األوىل           
ميت بعازفـة القيثـار، والعـاهرة             كتابـات   " ليلـو "أو  " ليليـت " .لعدم الـتالئم بينـهما، وسـ 

جـاءت  ) امللتويـة -حواء(األحبار، هي اليت عاشرها آدم الغافل، وإجناء مِن مصيدة املرأة        
ى حيوانيـة،  أنثـ (ويسمي التلمود هذه الشخصـية      .حواء الثانية أم اآلدميني كمنقذة آلدم     

ــه مــن تــزاوج الرجــال اآلدمــيني هبــذا اجلــنس، حتــدرت     )شــيطانة، شــريرة  ، ويقولــون أنّ
، أي اإلنسان احليواني    "النسناس"والرتمجة الصحيحة يبدو أنّها     (اليوم،  " قردة"فصائل  

 ).  أغلب إنسان احلاضرومع األسف هذا يوافق طباعالشهواني العدائي، 

ــ مــن  و طقــوس املعاشــرة الزوجي وأنّهــا قــد تكــون " ليليــت"ة يســتعيذ املؤمنــون بــا
حاضرة لتسلب بضع نقاط من مين الرجل لتكوين ذرية شيطانية، أبداهنم أبـدان اآلدمـيني               

، )عـن النسـناس أو أنـاس آخـر الزمـان          ) ص(هذا يذكّرنا حبـديث الـنيب       (وقلوهبم شيطانية   
هــي شــيطانة اخلرائــب واألمــاكن املهجــورة، فيلتمســون مــن الــرب نقــاء الذريــة، وأن ليليــت 

                                                 
(1)-  Lilith: 
A romance by George MacDonald, 1895  
Of Adam's first wife, Lilith, it is told 
(The witch he loved before the gift of Eve) 
That, ere the snake's, her sweet tongue could deceive, 
And her enchanted hair was the first gold. 
And still she sits, young while the earth is old, 
And, subtly of herself contemplative, 
Draws men to watch the bright net she can weave, 
Till heart and body and life are in its hold. 
The rose and poppy are her flowers; for where 
Is he not found, O Lilith, whom shed scent 
And soft-shed kisses and soft sleep shall snare؟ 
Lo! as that youth's eyes burned at thine, so went 
Thy spell through him, and left his straight neck bent, 
And round his heart one strangling golden hair. 
http://www.thewhitemoon.com/gallery/Lilith.html  
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ــة يومــاً  عتقــد أنّهــا كانــت تقطــن اجلنأيضــاً، وســكنت البحــر " مصــرين"، وأنّهــا ســكنت )١(وي
وهـذا ينبهنـا إىل املوضـع    . (األمحر، وكانوا يعيـذون األطفـال الرضّـع ال سـيما الـذكور منـها            

، لقصة جنة آدم واجلزيرة العربية وساحلها ال  ).غربياجلغرا

حـني رأى  " ليليـت "ويقولون أن امللك سليمان توجس أن تكون ملكة سـبأ مـن جـنس             
مــع " ليليــت"وقــد نســجوا حكايــات شــعبية كــثرية  قالــب خــرا عــن     . شــعر رجليهــا 

ا نسـتطيع أن نتجـاوز             " أفالمـاً "املالئكة، والشـياطني، وحبكـوا       ـلها، لكنـعـن أصـلها وفص
ا واإلهاالت اخليالية واجلاهلة  املسـألة، لنـتلمح مـا           احلشد العاطفي والسرد اخلر   

ة   (يكمن وراءها من عنصر حقيقـي        فسـنرتك الـدخان ونلتـزم       )٢(فقـط ) حقيقـة تارخييـ ،
 .بالنار وحسب

نفســها " ليليــت"ولــو راجعنــا تــراث البــابليني الــذي تــأثّر كهنــةُ اليهــود بــه، لوجــدنا    
طفال الرضّع وتنتزعهم من صدور أمهـاهتم،      كشيطانة ختنق الرجال الغافلني، وتقتل األ     

وهـــي مصـــدر األمـــراض واألوبئـــة، وتشـــرب دم الرجـــال، وتضـــمر عضـــالهتم، وســـبب   
أي مثيلــة اإلنســان، الدميــة،  " Dimme/دِمــي"إجهــاض احلوامــل، وبالســومرية مسوهــا  

وصوروها بأنثى برأس أسد جامثة علـى محـار، وتُرضـع خنزيـراً  أحـد أثـدائها وكلبـاً               
بـل  .  اآلخر، وتُمسك بكلّ يد أفعى ذات رأسين، و بعضها جعلوا هلـا خمالـب سـامة                

أنّهـا مـن الشـياطني املركّبـة مـن تـزاوج البشـر والشـياطني، وهـي                  " ليليـت "صنفوا جنس   
 )٥٤، ٥٣:انظر الصورة( .)٣(بالعربية) ليليت(اليت هي ) ليلتو(و ) ليلو(

                                                 
(1)  - http://www.heart7.net/spirit/l.html  
http://preterhuman.net/texts/religion.occult.new_age/demonology/Daemo
nolatriaH.P.htm 

 : راجع دراسة كاملة عن التكوين  املوقع- )٢(
http://www.webcom.com/~gnosis/lillith.html 
Hebrew Myths by Robert Graves and Raphael Patai (New York:  Doubleday, 
1964), pp 65-69. 

 .١٣٥، صمتون سومر خزعل املاجدي، - )٣(
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ــة لليــت، وهــ   ة للهمجيرات أســطوريي كمخلــوق يســفك الــدماء كمــا قــال   تصــو
به                   يـة آدم باسـتدراج املعصـية، شـيـة كمـا حصـل مـع ذرمِز له خبطـف الذرالقرآن، ور

 :كما  الرمز األسطوري" احلية"مرة على شكل خطّاف، وآخر بـ

 

   
 

 

 ــة وانفصـــلت عـــن آدم لتلـــد  " ليليـــت"واألســـطورة تقـــول أن خرجـــت مـــن اجلنـ
ا قــد بعــث ثالثــة مالئكــة إلعادهتــا، وهــذا مــا هــو إالّ رمــز     أطفاهلــا  األرض، و

لبعــث الرســل إىل الذريــة اإلنســانية اهلمجيــة ألنســنتها لتعــود باألعمــال الصــاحلة   
 .والتطهر الروحاني إىل اجلنة مرة أخرى

مهما أوتينا من قرحيـة ملـا قـدرنا أن نفلسـف األمـر هبـذا الوضـوح والبسـاطة الـيت                      
رأس (  أسـاطريهم شـعبياً، فجمعـوا شراسـة الكواسـر  عقـل اهلمـج                  مجعها األوائـل  

الكلــب (، لكــن جبســد محــار، ونفســها ترضــع مــن غريزتــي احلــرص والشــهوة         )أســد

)٥٤: الصورة()٥٣: الصورة(  



 

364 

، وملْ يفِتْهم رمز احلية مبا ميثّله من خطر وأنّه مـن العهـد العشـتاري القـديم               )واخلنزير
 .الذي سبق التأنسن

 اهلمجـي عـرب تلـك األنثـى         )اجلـني  (آلثـار دخـول شـرك     ولو أردنا ثانيةً أن نرمـز مـا         
ــلجــراء املعصــية األوىل  العــرق اإلنســاني وبرناجمــه النفســي، و    مناعــة اإلنســان حتلّ

ر مسـرية           احندر بسلوكه اخلاطئ ليصري   الكامل حتّى    ثلث إنسان على أكثر تقـدير، وتغيـ 
ض، فكلّها مثرات تلك    برمته مِن دخول وهن ومرض وإجها     ) اإلنساني(اجلنس البشري   

   تعــاىل، ويقــول العقــل، أن البدايــة اخلاطئــة، متامــاً كمــا نقــول اليــوم، بــل كمــا يقــول ا
املعاشــرة احملرمــة جتلــب تفكيــك األســر وضــعف النســل ووهــن القــوى وضــياع اتمــع  
وضمور البدن وانطمار الروح وتشوه اجلينات وتفسخ األخالق وفساد األجيال وانتشار           

ة كاإليــدز والســفلس ومــا دوهنــا، وتــوحش اإلنســان والكفــر بــالرب، لصــدق هــذا     األوبئــ
 )٥٥:انظر الصورة( .كثريون، لكنهم سيواصلون مع ذلك ركوب اخلطايا

 
 )٥٥: الصورة(
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    ة"وكما رأينا أنهـي  ) األنثـى الغرائزيـة املدفوعـة بـإبليس     /األنثـى الشـيطانة   " (احلي
اجلنـة، فلـو    ) ديلمـون (م  دار األبـرار، أرض اخلالـدين         خلوده، أو املقا  " آدم"اليت سلبت   

هـي الـيت سـرقت      نفسها  " احلية"اسرتقْنا إطاللةً بسيطة على ملحمة جلجامش، لرأينا        
        ة رحلـة جلجـامش إىل أرض اخللـود،     منه  غفلته نبتة اخللود، كمـا نـرى قـبال قصـ 

تت على     غريزة الراحة بعد التعب    أنل مق جلجامش  ، فوام اخللـود هنـاك، واضـطرته       ني
  أو قـلْ  والشـهوة ينام لسبعة أيام فيخسر رهان البقاء مع اخلالـدين، فـالنوم والغفلـة        أن ، 
تسـرق خلـود املـرء،    تلتوي علـى صـاحبها وتطغـى عليـه ف       احلية اليت    يز اجلسد، ه  ئغرا

 مــع هـو الــذي يُخلـده  النـابع مــن اهتمـام الــروح بعيـداً عـن الذاتيــة      العمـل الصــاحل  بينمـا 
 .اخلالدين

الـيت رعتـها إنانـا        ،  )huluppu( وإنانـا وشـجرة اخللـب        )١(أما  قصة جلجامش   
التناســل األرض املقدســة وخلِقــت بواســطة أنقــي، هــي الــيت ســاء حاهلــا، هــي شــجرة       

 لـدى البشـر الـواعي أي        معصـية البشري الغرائزي اإلباحي الذي حتول إىل منهيٍّ عنه و        
 -شـجرة البشـر املؤنسـن   -ت غـد ، )التناسل على الطريقة اهلمجيةن  أي منِع م   (اإلنسان

وAn-su( )    (سـوء  حينما حـلّ عليهـا طـائر ال        اهكذ سـ ة     إبلـيس أي  ) عِـني وربضـت احليـ ،
السـاللة  /، فهي الشجرة  )٢( كانت جذعها  "تليلي"، والشيطانة اهلمجية    )الغرائز (أسفلها

                                                 
: بالسـطر ) the opening line of the Epic of Gilgamesh( تبـدأ ملحمـة جلجـامش    - )١(

 :، ويرتمجوهنا لناSa naqba imuruإمورو .نگبا.سا
Who saw the deep      أو who saw deep wisdom - ةوبالفرنسي Celui qui a tout 

vu  املعنــى وا"الرجــل الــذي رأى كــلّ شــيء بعمــق"، فكلّهــا تُجمــع أن ، لقــارئ دومنــا عنــاء مبقــدوره أن
ــة بـــدون أدواة الـــربط  ــاً (ســـعا =ســـا: يلحـــظ أنّهـــا عربيـ ، )تســـقط العـــني  الســـومرية والغـــرب أيضـ

 .أمر، فهو الرجل الذي سعى ينقّب عن األمر، هذه هي=نقّب، إمورو=نگبا
(2)  - When the domains of the Great Gods were divided, 
And Enki did quest for the Underworld, 
Then did I pluck the Huluppu-tree from the Euphrates, 
Then did I plant it in my Holy Garden, and tend it, 
Waiting for my shining throne and luscious bed. 
Then a serpent nested in the roots and could not be charmed, 
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كشـجرةٍ  (د جلجـامش، كمـا قـال تعـاىل          اليت ينبغي أن تُجتـث علـى يـ        ) وطريقة التناسل (
  .)٢٦: إبراهيم() ما هلا من قرار فوق األرضِنْ مِاجتثثّتْ خبيثة

ة                " احلية"فنجد   ة، القصـة العشـتاريواضـحة بالداللـة علـى شـجرة الغرائـز البشـري
نفسـه لألنثـى    " ليليـت "الحظنـا االسـم     ، و األوللـق   اخلاليت شرحنا شيئاً عنـها  حبـث         

ة       مأي أن الغرائز البشرية استحك    " إنانا"يت سكنت شجرة    الشيطانة ال  بـدالً مـن احملبـ ت
، فصــار )اخلــالوب/اخللــب(اإلنســانية علــى شــجرة اخلصــب البشــرية، شــجرة اإلغــراء  

ة سـكنت  أصـل تلـك الشـجرة،                      احليـ اً، وجنـد أن ياً فقط، ال روحيـماد ممارسة احلب
) سـو -أن(ض الغرائـز والشـيطان، وطـائر الشـؤم          أي أنّها شجرة قامت تتأصل علـى حمـ        

عني سو، طائر عني السوء ربض  رأسِها، فحني غير امللك البابلي العظيم جلجـامش               
عقيدتــه إلرســاء شــريعة األســرة واالحتشــام قضــى علــى هــذه الشــجرة وبرتهــا، وشــرد   

 .للجبال" ليليت"

ي الظــالم، فيوافــق نســبة أ" ليــل" إىل قــد يــروق للــبعض أن ينسـبه " ليليــت"م إن اسـ 
 -لِ(لِليــت، )/Lilith(لكــن األشــبه، أن ليليــت . تلــك اهلمــج إىل عصــر الظــالم والكهــوف

ـة > -- Li-lith= ليـــث /ليــت  لـــوث/ليـــث/الــــ ليـ/وامللتـــوي  : لـــف وكلّهــا مبعنـــى امللتـــف
ث واللـوث   أي امللتويـة، فـاللّي واللّـوي واللّيـ        ) اللّـي لـوت   (، أو باللهجات الدارجـة      )واألعوج

و " يل/لـوي "واللف هو االعوجـاج والتلـوي وااللتفـاف واإلغـراء، فالكلمـة أحـد ألفـاظ                 
دِيدِ لَوِياثَـان              (سفر إشعياء    يْفِهِ الْقَاسِـي الْعظِـيمِ الشـَّ بِسـ الـرَّب اقِبعوْمِ يالْي فِي ذَلِك

ــةَ ارِبـــةَ الْه ــميت لوياثـــان )١: ٢٧إشـــعياء  ()الْحيـَّ سـ ،)leviathan( ويرتمجهـــا قـــاموس ،
، وهـو  "يلتوي"أي حيوان (a wreathed animal, that is, a serpent) )١(سرتونج العربي

احلية، وهذه اللفظة لإلشارة إىل كلّ ملتوٍ، حتّى احلمـم الربكانيـة السـائلة، ألنّهـا تتلـوى                  
ــا  مالحـــم اخللـــق، وحـــواوى، أي حيـــات وتـــنني    ــميت حيـــات، وتـــنني، كمـ ــا  سـ  كمـ

طَاد   (جلجامش، ولوياتان، أي امللتوية كما         انَه        "لوياتـان "أَتَصـْ بِشِـصٍّ أَوْ تَضْـغَطُ لِسـ 

                                                                                                                        
The Anzu-bird set his young in the branches 
And the dark maid, Lilith, built her home in the trunk. 
http://www.jelder.com/mythology/huluppa.html 
(1)  - Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries 
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ـلٍ ـخ    " لوياتــان"، وراحــوا يرتمجــون  )١: ٤١ أيــوب)(؟بِحبـْ ـة  نُسـ هنــا بالتمســاح واحليـ
فـاقرأ  " سـيول الربكـان   "الرتمجات العربية وغريها للتوراة، بينما السياق كلّة يتحدث عن          

)  ابِيحصم جمِنْ فَمِهِ تَخْر .مِنْه رنَارٍ تَتَطَاي اررمِـنْ    .ش ه مِنْ مِنْخَريْهِ يخْرج دخان كَأَنـَّ
فِــي عنقِــهِ  .نَفَســه يشْــعِلُ جمْــراً ولَهِيــب يخْــرج مِــنْ فَمِــهِ .قِــدْرٍ منْفُــوخٍ أَوْ مِــنْ مِرْجــلٍ

  أَمو الْقُوَّة وْلُ  َتبِيتالْه وسدي هرَّكُ       .املَيْهِ الَ تَتَحوكَةٌ عسْبصِقَةٌ متَالطَاوِي لَحْمِهِ مم. 
ــالرَّحى  ــاسٍ كَ ــالْحجرِ وقَ ــلْب كَ ص ــه قَلْب.  ــاء األَقْوِي عــز ــهِ تَفْ ــد نُهوضِ ــاوِفِ . عِنْ ــن الْمخَ مِ

ــونتِيهالَ .يو ــوم ــه الَ يقُ ــيْف الَّــذِي يلْحقُ سالَ دِرْعــةًٌ و رْبالَ حو ــح ــب الْحدِيــد  . رمْ يحْسِ
ه    . الَ يسْتَفِزه نُبْلُ الْقَوْسِ .كَالتِّبْنِ والنحاس كَالْعودِ النَّخِرِ    حِجارة الْمِقْـالعِ تَرْجِـع عنـْ

كَــالْقَش. ازِ الــرلَــى اهْتِــزع كضْــحيقَــةَ كَقَــشٍّ والْمِطْر حْسِــبفٍ  .مْحِيــزخ قُطَــع تَحْتَــه
 ادَّة لَـى الطِّــنيِ . حـجــاً عنَوْر دــدمكَقِــدْرِ    .ي حْــرلُ الْب جْعـيغْلِــي كَالْقِــدْرِ وي ق يجْعــلُ الْعمـْ
سـيل  "وألن هذا امللتـوي هنـا هـو          !، فأي متساحٍ وحيةٍ هذا؟    )٣١-١٩: ٤١أيوب  ()عِطَارةٍ
ومســـاه . ، أي الـــالوي، امللتـــوي"leviathan"مـــن ) Lava" (فـــاال"جـــاءت كلمـــة " احلمـــم

، "لـوى "اسـم فاعـل مـن       " لَـوٍ "والالم األوىل للتعريف، والثانية     ) li-lu" (لو-لِ"السومريون  
 : ، أي أعوج، وملتوٍ كاحلية، فقالوا  ملحمة التكوين البابلية"لَو"وبالتسكني يلفظ 

  .)١()"لـِلو"سأخلق اإلنسان املتوحش (

).)٢(I will establish a savage, "man" shall be his name( 

                                                 
، متـــون ســـومروخزعـــل املاجـــدي، . ٢٠٩، ص امليثولوجيـــا الســـورية أســـاطري آرام وديـــع بشـــور، - )١(

اإلنســـان البعيـــد أو الســـحيق، أو اإلنســـان األول، أو اإلنســـان  ) (Lullu/لولـــو( كتـــب ، حيـــث١٦٠ص
الذي ذُبِح وصنِع مـن حلمـه ودمـه مـع الطـني اإلنسـان،  األسـطورة                  ! وهو اإلله .. املتوحش والبدائي   

 ".اخللق األول"وهذا ما بيناه  حبث ). األكدية
(2) - www.stavacademy.co.uk/mimir/enuma1.htm.& 
faculty.gvsu.edu/websterm/Enuma_Elish.html 

وهــو اجلــنس " ســافِگ/ســافِك"، هــي عربيــة "املتــوحش"الــيت صــار معناهــا ) Savageســافِج (وكلمــة 
 ". يسفِك الدماء"الذي قال عنه تعاىل 
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ولــو فتّشــنا  بقايــا هلجاتنــا الــيت ختتــزن الكــثري مــن أطــالل الســريانية القدميــة     
     (تُلفظ  ) األوىل(وطريقة نطقها، لوجدنا أنلُولِه Luleh( )      والسـريان ينطقـون النـهايات

 لِـه ولْ  (يلفـظ   ) الـذي ولّـى   ( بل   ، لدينا )لَولْ(تُلفظ  ) األول( مثلما أن    )لولو: املفردة بالواو 
Le wul ( وكلُّهــا تقــود إىل معنــى)ل الــذي مضــى، فبإمكاننــا احت) البشــرهــذال امــاألو ،

 - أي الـذي ولّـى     - اإلنسـان السـحيق   (وهذا يناسب الرتمجة اليت أدرجناها  اهلـامش         
ــولْ> --   )أو األول ــولْ أو لَ ــو واللّيــت"ن  أأو يحتَمــل .لِ مبعنــى اللــف وااللتــواء جــاء  " الل
وهـو حـرف متـنٍّ، ألن كالمهـا يفـرتض طريقـاً             " ليـت "وهـو حـرف االمتنـاع، و      " لو"منهما  

، والنائم أيضاً كما أنّه  وضعٍ ملتوٍ، فإنّـه    حلاضرعن مست التفكري ا   وغريب  آخر ملتوٍ   
الــيت تــأتي بعمــل " لــو"رتاض أن  فــاالف وغربــة عــن املعتــاد،أي الوعــي والتفكــري،" لــو" 

 يشـرتك  هـذا       وغُربـة تفكـري،    الشيطان، قبال الـتفكري السـديد، ألنّهـا الوعـي، وغفلـة،           
 ونرانا مـا     والغريب، البشر اهلمج، والنائم، والغافل، والالمتحضّر، واملخدوع بالشيطان،      

 والغفلـة والالوعـي،   وهو النوم" افعلْ لولّو"أي " سو لولّو"زلنا نقول لألطفال حال نومهم   
ة جلجـامش أن أنكيـدو             !أم أنّها اعتباطية؟  " لولو"فمن أين أتت هذه الـ       بـل جنـد  قصـ

مي          ة سـ باملدنيـ قبـل علـى املدينـة وكـان بـدوياً جـاهالحني ي)lullu amelu()وأعتقـد  )١ ،
 .الغريب احلامي من عند إيلو وهو ا) لوإي. حام .لولو(أنّها 

 املســمى بأبنــاء احليــة أو حيــات الكهــوف، بـــ  الغريــبكجــنس اهلمــج" للــو"وارتبــاط 
واضـــح  أســـاطري بابـــل، حيـــث يجعـــل األول ذكـــراً والثانيـــة أنثـــاه، ويوصـــفان " لليـــت"

 : )٢(بالشياطني
 (In the Babylonian tradition, there is a triad of demons that Lilith is 

associated with. The male is called Lilu, and the two females are called 
Lilitu and Ardat Lili  )٣(. )  

                                                 
(1)  - http://www.angelfire.com/tx/tintirbabylon/GLOSSARY.html 

 .١٥٢، ص ميثولوجيا اخللودخزعل املاجدي، )  وزوجته ليليتوشيطان الليل( ليلو - )٢(
(3) -  http://www.heart7.net/spirit/l.html 
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هــي حيــة األرض، أفعــى الكهــوف، ســكَنة اجلحــور واملغــارات، اهلمــج  " أرضــة لِلــي"و
البشريات، وكلّ طبيعة سـلوكية للـهمج هـو سـلوك شـيطاني مبعيـار األخـالق اإلنسـانية            

اعٍ والثـاني واعٍ وحمـرتم متجلبـب بـرداء اللياقـة      والسمو التخليقي، ألن األول كـائن غـري و       
واإلكرام، فسفك الدماء واإلفساد والصراخ والتناكح علناً والنـزو علـى أي أنثـى والعـري                

صـطراع بـني الـذكور ولـو كـانوا أبنـاء أو              واال وتربج اإلناث باإلغراء الفاضح وعدم الدفن     
أي التـواء واحنـراف وردة      " اللّية/لليت/لول"آباءاً، هي أشياء طبيعية للبشر اهلمج، لكنها        

اجلاهليــة " السـلوك اإلنســاني لــو قـام هبــا ورجــوع القهقــرى إىل الـيت مساهــا القــرآن    
 ".األوىل

ولقــد كــان األقــدمون أيضــاً يرمــزون للطبيعــة األم الــيت حتكمهــا دورهتــا الصــارمة، 
ــها، العاضّـــة بشـــك    ــة علـــى نفسـ ــها  املنتجـــة لنفســـها، باحليـــة امللتويـ ل دائـــري علـــى ذيلـ

، فالبشر  طوره اهلمجي خيضع هلذا النظام وهذه الدورة دورة عشـتار             )١()األوربوس(
والطبيعة املسخّرة، خبالف اإلنسـان  جانبـه اإلنسـاني الـذي وهـب الـروح ليخلـد مـع                    

 .العالني

 

                                                 
 . ٦٩، ص متون سومر خزعل املاجدي، -)١(
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 Gog and Magog  يأجوج ومأجوج-ب

القصــص الشــعبية فيهمــا، هــذان االمســان قــد نُســجت اخليــاالت واخلرافــات و 
 الكــريم، والكتــب الســماوية الســابقة، و هلجاتنــا الدارجــة وورد ذكرمهــا  القــرآن

ـــ   اإلجنيـــل وهـــو يحـــاكي تســـمية الســـابقني حيـــث ورد  " جـــوج ومـــاجوج"شـــهرا بـ
ا األَرْضِ           ( ايـعِ زَو فِـي أَرْبـ ذِين اجوج،     : ويخْرج لِيضِلَّ األُمم الـَّ مـو وج مْ  جـهعجْملِـي

 والقــرآن الكــريم .)٨: ٢٠رؤيــا يوحنــا ()لِلْحــرْبِ، الَّــذِين عــددهمْ مِثْــلُ رمْــلِ الْبحْــرِ
ــة   ذا القـــرنني  حقبـــة تارخييـ املفســـد  األرض، وأن أشـــار إىل اجلـــنس اهلمجـــي

ة ضـد عـدوان اهلمـج              ه أخـرب أنّـه       ،قدمية منع شرورهم ووضع حتصـينات للمدنيـ لكنـ 
    اس ة قادمة النـبعضـهم يومئـذٍ ميـوج  بعـض    "يـاجوج ومـأجوج   وحمطّة زماني" 

  وأخرب القرآن أن اليـأجوج واملـأجوج سـيظهران         ،أي سيختلط اجلميع فال يتميز أحد     
" أج"ن   أن االسـم أتـى مـِ       ت العرب وقد قال ،   وسينتشر نسلهم  كلّ حدب      وقتٍ ما  

 ومنه التأجيج، فهنـاك محـرض علـى الفسـاد           ، وحرض وأشعل  أي ثور واستفز وهيج   
ومـؤجج وهـم الغوغـاء    " محـرض "يـأجوج، وهنـاك    ) = ادة مؤججون قوهم  (واإلهالك  

ج "وواضح أنّه اسم مفعول من     (، وهم مأجوج  )Gogغوغ  ( انظـر  ( ).فهـو مـأجوج  " أجـ
 .)٥٧، ٥٦: الصورة
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 أوربا حيث " جوج وماجوج"ية، وضعت مهجية إسقاطات ألمساء التوراة ضمن دراسات إجنيل
 )٥٦: الصورة (اهلمج قدمياً
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 )٥٧: الصورة(!! ختيالت غربية الهوتية لشعوب جوج وماجوج البشرية واحلرب النهائية
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ات فقـد تكلّمـ       ا املرويـاس عـن          أيضـاً " يـأجوج ومـأجوج   " عـن    تأم ورووا عـن ابـن عبـ 
  ع(علي) ( ن          )١() ومأجوج  آدم ما خال يأجوج    والناس ولد اح ممـقبِـلَ ، وقـد احتـار الشـر 

من أبنـاء آدم، فتنـازعوا      هم  هبذه الرواية، وكان لديهم روايات سابقة أن يأجوج ومأجوج          
 وأخـرى تقـول     نعـم مـن ولـد آدم أم ال؟ روايـة تقـول            " يأجوج ومـأجوج  "، هل   بني الروايتين 

، وهنـا بيـت قصـيدنا      "كعـب األحبـار   "ومـةٍ قاهلـا     كمـا أن بعضـهم سـلّم خبـربٍ أو معل          !. الك
لدى الكهنة من أخبار ال يعرفون مغزاهـا أو حترفـت، فقـد قـال كعـب عـن مـاجوج                     فيما  

) نْ ولد آدم مِ   نْ مِ هم بادرة  قـال  ،اء غري حو:   حـتلم فامتزجـت نطفتـه      ا آدم    وذلـك أن
لٌ  قدة كلّها،  ، فهنا تنفك الع   )٢()بالرتاب فخلق ا تعاىل منها يأجوج وماجوج       مثّة نسـ

فلتة واستباق  ن ولد آدم،     بادرة مِ  هم قالـت اليهـود مـن           مِال  ،  أي ن؟ قبالاء، إذن ممن حو
طبعــاً هــذا ال يصــدقه ! امتزجــت نطفــة آدم بــالرتاب: اهلمجيــة، هنــا قــال كعــب" ليليــت"

وائــل، أي كحــال البشــر األ " خملوقــاً بشــرياً مــن تــراب  "عاقــل، إالّ إذا كــان الــرتاب يعــين   
 .حبت، ليس فيه من أثر الروح) ترابي(خملوق مادي 

مـرة مـن ولـد آدم لكـن ال          " يـأجوج ومـأجوج   "بل هبذا نُدرك تنوع الروايـات  جعـل          
ومرة أخرى ال عالقة هلم بآدم وليسـوا مـن     . من حواء، أي هم بنو آدم من نسل اهلمجية        

 . قبــل آدم)د ويســفك الــدماء الــذي يفســ (النــاس، وهــؤالء هــم البشــر اهلمــج الصــرف    
ل آدم، وبعضُـهم جـاء مـن                    ـة، بعضُـهم قبـة اهلمجي ة والعقليـفيأجوج ومأجوج هي النفسي

 .ولد آدم حني تزاوج باهلمجية

 آدم عــرب نســل اهلمجيــة، بــينتســلّلت إىل قــد اليأجوجيــة واملأجوجيــة األوىل، إذن ف
إىل فقـط    املؤكّـد أنّهـم يرجعـون        وليس بالضـرورة أن أنـاس اليـوم يرجعـون إىل حـواء بـل              

 مـج إن اهل ( ،)بين آدم (ن آتاه ا عقال مكلَّفاً      جلميع م القرآني  آدم، لذلك كان اخلطاب     
ــيــال ــه    زال حي ــدائي بكــل فرتات ــا، وكــذلك اإلنســان الب ــدر  ،ا  أعماقن  و ليــايل الب
إن ، بـــة لتلبيـــة نـــداء الغا"ال شـــعورنا"  عمـــق اجلمـــاعي" مهشـــعور ال "ســـتيقظي

                                                 
 .٢٢٠، ص٨، ج الكا الكليين،- )١(
 ،النـووي ؛  ١٨١ ص ،األنبيـاء قصـص    ،اجلزائـري ؛ نعمـة ا     ٩٤ ص ،٣١ ج ،فـتح البـاري    ،ابن حجر  - )٢(

 . ٩٨ ص،٣ج، شرح مسلم
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 كـلّ فـرد     "ال شـعور  "اجلماعية وهي تكمـن       ا  روحهم املوحدة هي جزء من نفسيتن     
ــر علـــى    ــا أثـ ــري، وبالتـــايل هلـ ــه مـــن اجلـــنس البشـ ــه وأعمالـ ــذا ي. أحاسيسـ ــهـ ر فسـ

التناقضـات العميقـة للجـنس البشــري  وقتنـا احلاضـر، فهــو يقـول بالسـلم لكنــه        
        مع أن م    ،   أعمالـه ترشـح كراهيـة      يعيش دائما  احلرب ويدعو إىل احلبإنـه متقـد

الروحانيـة  ا ر روحه ووعيـه صـفْر إذا اعتربنـ    ولكنْ تطو وتشريعياًكثريا تقنيا وعلميا 
 للــروح أنْ يعبــر عــن نفســه   اإلنســان بــهكتحــول تقــين وظيفــي  الــذهن يســمح

 .)إطار واقع اللحظة

ــا بـــث   اللـــذلك  ــاً مههـ ــوم أبواقـ ــاناتتشـــغيل االتهديـــد ب نعجـــب أن نـــرى اليـ  لرتسـ
وعلـى   احلياة البشـرية ملستضـعفي األرض،     ة  الغاب، وابتذال قيم  ة  العسكرية وفق شريع  

مسـتهلك، ال     إىل نـوع مـن حيـوان منـتج         اإلنسـان بإحالـة     نذري فإن الوضع مستوى القِيم   
يؤهلـه إلعـادة    ا   وليس لديه م   ،ذاكرة له وال تاريخ وال اهتمامات مبستقبله ومصري نوعه        

ا أن جـوج ومـاجوج منتشـرون         .ري  معنى وجوده  العـامل  التفك رؤيـا يوحنـ قـد أخـربت
ــات الرمــل، فهــم حنــن إذاً، الــذين يحرضــون و    زوايــا األرض األ مجعهــم ربــع كحب يــتم

 رايـات الـدين بـل بـاألخص    ب متلبسه بكلّ راية ولو  بدعوات شيطانيةبو للحر وحشدهم
عطي فرصة العمر لينقى فإذا به يزداد رجسًا، وبـدالً          قد أُ ومع األسف فاإلنسان     !!هي

 يوماً بعد يوم، فلذلك أكثـر     فيه  من أن يزيل منه مظاهر اهلمجية ليسمو، إذا هبا تتفاقم           
 . فيهفرخن قوانينه وتشريعاته لعلّه يكبح الوحش الذي يمِ

 

  بني حواء واحلية-ج
النبات الضـارب للسـواد، قـال تعـاىل         " أحوى"من به مسرة، و   ": أحوى"مؤنّث  " حواء"

واء "و .)٥:األعلى)(فَجعلَه غُثَاء أَحْوى ( العشب    احلـاوي "بقلـة الصـقة بـاألرض،    " حـ "
) Hewa:  (، اشـتقّت معـاني احليـاة   "حيـا "، أو   "حـوا "ولو تابعنا كيف مِن      .صاحب احلية 

 بعض اللهجات تُلفظ هاء أو      كما يسميها املندائيون السريان العرب، فاحلاء عند      ) هوا(
وألن الــواو عنــد بعــض  ).إوا(و) هــوا(تصــري ) حــوا(فـــ . ألــف، باعتبارهــا حروفــاً حلقيــة

ــة تُقلــب فــاء، مثلمــا بقــي هــذا اإلقــالب لــدى أهــل فــارس حتّــى اليــوم،      اللــهجات العربي
 :تُصبح
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ا واليت هـي اسـم حـواء حسـب نطقهـ     ) افإي(و  ) حيفا(ا أي هي    فا، إ فا، هِ فحِ= حوا  
وبإضـافة   ). لدى بعـض الشـعوب     Evanوحييى يلفظ   ) (Eva/Eve(باإلجنليزية وغريها   

 .، الـيت هـي احليـاة   )Life(و ) Live(اليت هي   ) افلِي= ا  يفلـ إ (الم التعريف هلا أصبحت     
ــع  (وهبـــذا نُـــدرك إملاحـــة أخـــرى لقولـــه تعـــاىل  آدم   اتَّبـإِلَـــى الْـــأَرْضِ و أَخْلَـــد ــه ولَكِنـَّ

ــواه ــة الالصــقة      )١٧٦:ألعــرافا)(ه ــذكّرنا بالبقل ــد إىل األرض أي التصــق هبــا، ي ، فأخل
بــاألرض، أي أخلــد إىل حــواء أرضــية بــدالً مــن حوائــه الســماوية وزوجــه، هــذه احلــواء     

ة    ) واوخ/واوح(، وجند  السريانية اآلرامية أن       األرضية هي احلية نفسها    معناهـا حيـ
)KHOOWAA = snake(. 

إذْ جتاوزنا عن إدانة الكهنة الذين سطّروا القصة هبذه الكيفية باعتبار أنّهم            وحنن  
ــزاً فــدونوه بأفهــامهم، فلــن        ــا مــا ملْ يفهمــوه وجــاءهم مرم قــد يكونــون مللمــوا مــن تراثن

على ظاهره ورسخ الفهم الساذج وغري الربيء       " توراة الكهنة "نستطيع أن نُعفي من فسر      
 مصادرنا بل ومراكمته علـى قرآننـا، فـإنّهم حـني يقـرأون،  سـفر                 له، ثم أعاد دسه     

 ":للحية"، قول الرب ١٦-١٥: ٣اخلليقة 

)ا         أولِه لِكِ ونَسـْ كِ وانْـتِ        . ضَع عداوة بيْنكِ وبيْن الْمرْاةِ وبيْن نَسـْ اسـر قح و يسـْ هـ
ه  تَسْ قِبـع قِنيرْاةِ   . ح قَـالَ لِلْمـأ اًتَكْـثِري : و   ر اب حبلِـكِ   أكَثـِّ تْعـ.      عِ تَلِـدِينجأبِـالْوملْ ) اوْالد

ة زاحفـة             : يتساءل أحد حسـبما يبـدو      ةُ وسـلّمنا أنّهـا حيـ ومعهـا احليـ اءفمـا عالقـة    ! حـو
ة إذا                    نسل اال  سـل  القصـة؟ مـا الـذي حشـر الن اء ونسـل احليـن بالعقوبة، نسل حوثنتي

ووالدة األوالد ) احلمـل " (احلبـل "ومـا عالقـة   ! ات جـذع؟  كان املـأكول مثـرة مِـن شـجرة ذ         
! بالتّعب على حواء مبا قاما به من معصية؟ ملاذا ليس مغَص بطنٍ مثال، مرض جلـدي؟        

   ة، تشـري أنة "هذه كلّها رموز مبطّنة  القص هـي أنثـى أخـرى سـيكون هلـا نسـل،       " احليـ
 األصـل اهلمجـي ويبيـده مـن         هـو الـذي سيقضـي علـى       ) اإلنسـاني اهلمجـي   (هذا النسـل    

، وأن العرق اهلمجـي سيتسـلّل  املكـون اإلنسـاني برمتـه،                )هو يسحق رأسك  (رأسِه  
، وأن العداوات ستقوم بـني النسـل اإلنسـاني ألنّـه            )وأنت تسحقني عقبه  (العقِب والذرية   

ة األم اإلنسـانة حـواء واألم البشـرية ا        (ورث مكوناته من أمين لبين آدم        ة   /هلمجيـ أو احليـ
 ). رمزاً



 

376 

  الفصلخالصة
هكذا، جند األمر نفسه، لوال ظاهرة توراة الكهنة،  تراثنـا املطمـور أو املُشـفّر أو                 

ــد     ــوه، جنـ ــى أو املُشـ ــأً أو املُخفـ ــر خطـ ــرأة: املُفسـ ــة/ املـ ــيطانة/ احليـ ــة/ الشـ اهلمجيـ /
 الذرية الشـيطانية أو اهلجينـة،     م  أ/ حواء املتوحشة / امللتوية/ مثيلة اإلنسان / احليوانية

كلُّها رموز جلنس بشري آخر نفساني بال روح حمكوم بالغرائز، استُخدم كآلـة مـن قِبـل           
الشيطان إلغواء بين آدم وتشويه خِلْقَته وفطرته، منه كانت األنثى اليت أغرت آدم األول              

هذه اخلطيئة، رمزاً     ، وصارت أمثال هذه اإلناث، و     "شيطانية"وكون منها ذرية آدمية     
الذّاكرة الدينية اإلنسانية ومثال خلنق الذرية وسلب األبناء، فظلّ آدم  الندامة سـنني              

 .قبل أن يستنقذ حبواء اإلنسانة أمنا
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 امللخّص واخلامتة
 

 موجز اآلدمية  سطور -أوالً
ــأ كوكــب األرض عــرب   هتي مئــات وعشــرات قبــل مئــات اآلالف مــن الســنني وبعــد أن 

املاليني من السنني الستقبال احلياة النباتية ثم احليوانيـة، حـان دور خـروج آخـر كـائن                  
، متميــزة حيــواني معقّــد وهــو البشــر، فخرجــت بــداياتُهم كمــا خرجــت بــدايات كــلّ دابــة

كمــا قــال القــرآن وأكّدتــه األســاطري وأثبتــه العلــم، خرجــوا  بنفســها ال تطــوراً عــن قــرود،
بتكون شفراهتا اجلينية  املاء، ومنوها واغتذاؤها  حاضنات الطـني الـالزب جانـب               
ــة، فخــرج البشــر األوائــل رجــاالً ونســاء بــالغني، وظــلّ هــذا اخلــروج      املســتنقعات النهري
والنسل األرضي يتـواىل، حتّـى جـاءت حقبـة التناسـل مـن الـذكر واألنثـى  زمـن كانـت                  

هنـا صــار  لغـت مسـتوى حمســناً يسـعفها علـى هــذه النقلـة،      فيـه السـاللة البشـرية قــد ب   
كما كلّ احليوانات فانتقل    ) يتوالدون(البشر كأنّهم خيلقون أنفسهم مِن ذكرهم وأنثاهم        

 .من نشأة األرض إىل نشأة األرحام) النشأة(اخللق 

ظلّ هذا الوجود البشري يتطور شيئاً فشيئاً باعتباره أرقى كـائن حيـواني وأذكاهـا         
كثرها قابلية، لكنه مع ذلك يستحيل عليه أن يطور له حضارة أو وعياً أو دينـاً أو لغـة        وأ

 خيلو منه، بل هو كائن أسـري الغريـزة مهمـا اشـتد ذكـاؤه              " الروح"ألن جوهر اإلبداع وهو     
ـه ويأســره      وحيلتُــه كنـجــاءت حلظــة  . ، وال يســتطيع أن يــرى غــري عاملــه الــذي ي إىل أن

ي  هذه السريورة الطبيعية املمتدة ملاليني السنني، فجاءت طفـرة بـزوغ          التدخل الربان 
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 كائنـاً آخـر واعيـاً حـر املشـيئة،            مـن الكـائن الالواعـي البشـري        خلّـق الوجود اإلنسـاني لتُ   
  . الرب  األرضليتأهلّ ليصبح اخلليفة الواعي املدبر للكوكب ومثيلَ

عي داخل مغاور جبال السـروات  اجلزيـرة    تسلّل كائنان بشريان من اهلمج الالوا     
ة        ،)١(اإلنسـان األول  العربية مهد    ر هلمـا دخـول اجلنـ سـفـرادى  " احملروسـة باملالئكـة     وي" ،

الذكَر منهما دخل قبل األنثى،  زمن كـان بدايـة حتـولٍ فلكـي كـوني لـه ارتبـاط بـدورة                       
ومــن حيــث املنــاخ القاســي،  الشــمس  اــرة، جــو موبــوء مــن حيــث األشــعة الضــارة   

ــدأ ليهلــك  طريقــه        ــذي ب ــدي ال ــاً مــع آخــر عصــر جلي اجلــنس البشــري  هــذا متوافق
ــده الكواســر والوحــوش     )٢(اهلمجــي الســابق املنتشــر   ــه بعضــاً وتبي ــذي ســيبيد بعضُ  وال

ــدة و ــة الســتبداله       مكاب انيــة والقــوى الرب ــذُّها الطبيع ــة تنف ــة إهلي الظــروف، ضــمن خطّ
ــدره ويســتنبت أجــود  باإلنســان اخلليفــ اع بينقّــي الــزرة كمــا ييتــه اإلنســانيفســائله ة بذر 

وبـدأ عمـل    .  سـنة تقريبـاً    ٥٠٠٠٠  أكثر من  وجيتث الالمالئم، هذا العصر الذي بدأ قبل      
 .وضِع  حالة سبات) لعلّه( وتسويته وصف جيناته، ثُم  اإلنسانختليق

املالئكـة لـدخوهلا، فبـدأت مرحلـة إعـادة      بعده مبدة دخلت األنثى اجلنة، أو سـهلت       
ــة        ــة اجليني ــنفس الطــني والرتكيب ــديل جيناهتــا ب ــا وحتســينها وتع مــن فاضــل  ("ختليقه

 نفسِـه ، وجرى عليها ما جرى عليه متاماً من طينته ومـن شـفرته و     )كما يقولون " الطينة
 .، وكانت إبادة الظروف القاسية للهمج قائمة خارجاً)من نفسٍ واحدةٍ(

ــو ــدر   اليـ ــوم القـ ــائر، يـ ــدير املصـ ــاني، لتقـ ــم  )٣(م الربـ رب (، هـــبط الـــروح األعظـ
ة ال نعرفهـا      مِـن روحـه    - الكـائنني املسـتويين السـابتين      -ونفخ  ) إنليل/املالئكة بكيفيـ  ،

            ن للـربة بدايات اإلنسانية بوالدة كائنني مثلـيل مرألو لدتاء  (فوكأطفـالٍ    ) آدم وحـو
  .هذا العالَم اجلديد

                                                 
 . مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةجنة آدم حتت أقدام السراة،:  راجع- )١(
ا يشـ     (- )٢( مـ دِكُم عـب مِن تَخْلِفسيو كُمذْهِبأْ يشي ةِ إِنمحذُو الر الْغَنِي كبرةِ     و يـذُر مِـن أَكُم ا أَنْشـ كَمـ اء

رِينمٍ آخ١٣٣:األنعام)(قَو(. 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية عيد اخلليقة-ليلة القدر:  راجع حبث- )٣(
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نتظـام  مشـروع     نُوديت اجلنود الروحانيـة مـن املالئكـة املسـئولة عـن األرض، لال             
 القيــام مبعونتــه وتعهــده وتعليمــهاحتضــانه و و)ويل العهــد ( هــذا الكــائن اجلديــدإعــداد

، فــأبى إبلــيس مــع قبيلــه، فطُــرد إبلــيس مــن اجلنــة بعــد   )وهــو املســمى بالســجود آلدم(
  .  سنة٤٩٠٠٠  قرابة، أي قبل)السجود(ذا التخطيط رفضه اخلضوع واإلذعان التام هل

ة مئـات السـنني يتعلّمـان فيهـا مسـات األشـياء                   اء  اجلنـأسـرارها  (ظلّ آدم وحـو( 
ا يمكـن أن يصـدر منـهما مـن                    بصحبة األبـرار مـن       ن عمـاملالئكـة  جـوٍّ روحـاني غـافلي

غـي آلدم أن يظـلّ كامنـاً     كـان ينب . شرور راجعة لطبيعة النفس وقواها املادية الكامنـة       
 مـع  بعد زواهلـم و تأهله  خارجاً ليبدأ مهامه بعد    اهلمج) شجرة(ساللة  اجلنة حتّى إبادة    

 أن خيرج وال أن يصـنع لـه ذريـةً          املعهود آلدم  تغير األجواء الكونية، وملْ يكن  املُخطّط      
ــاه الـــرتاث( عـــالَم آخـــر جمهـــول ) غـــري مفعلـــة(بعـــد، بـــل الذريـــة ســـاكنة  عـــالَم : مسـ

، لنقلْ أنّها معـدودة ومـذخورة  علْـم الكتـاب األول     )األصالب، عامل الذر، عالَم األظلّة   
كما يقـبض ملـك املـوت       (الذي نزل بأمر خلْق آدم وخلق أنفس الذرية،  قبضةٍ واحدة            

شـبيهاً  ( آدم وحـواء ووضـع البـاقون  طـور الكمـون               فردان مها  ، شخَص منها  )األنفس
داً       (، فقـال تعـاىل      )باألجنة امدة، لتقريـب الفكـرة ماديـاً        مْ عـدَّه عـمْ واه لَقَـدْ أَحْصـ *

  .، أحصاهم  املاضي، وعدهم)٩٥، ٩٤:مريم()وكُلُّهمْ آتِيهِ يوْم الْقِيامةِ فَرْداً

اهلمـج  بعد مدة، أغرى إبليس املطـرود والـذي حسـد آدم علـى مقامـه، بعـض بقايـا                 
 ارى الصا لغدير من الغـدران       (بالصعود، ال سيما أنثى منهم، بإحياءات نفسية        

 ").بردو/بردى"املرتقرقة من مغارة اجلنة، جمرى 

خــرج آدم إليهــا بعــد نــزاع وتســويل، ووقــع  الفــخ وعاشــر مســتَغْفال تلــك اهلمــج،   
ــارب  ــهي أ   " شــجرة"ق ــه أن ينقــرض واملن ــراد ل ــه،  البشــر املُ ــالتزاوج من ــه ب ــون ن يقرب  ليك

ة  اهلمجيـ  النفسـية /الكينونـة أدام  فـ  ،)سـاللة بشـرية مـن نسـله       (الـيت لـه     " شجرة اخللـد  "
 أشــبه هبندســة جينيــة، واخــتلط  األمــر كــان، معــاًبإنتــاج ذريــة حتمــل األنســنة واهلمجيــة

ــاهلمجي النســل ــل  برناجمــه ا   ف.  اإلنســاني ب ــه بإيقــاع اخلل جلــيين أضــر نفســه وذريت
والروحـي، وبـاخلروج ملكابــدة الظـرف املوبــوء كونيـاً، هـذا عــدا أنّـه فقــد درعـه الروحــي        

 ).اللّباس(
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 حتّـى األلـف السـادس عشـر قبـل          من جنته   يكون من املفرتض عدم خروج آدم      ربما
سـيبدأ احنسـار العصـر اجلليـدي وبدايـة         عنـدها    إذْ  العلـم عنـد ا،     امليالد على األقلّ،  

 ولــوال أن آدم قــد أدام وجــود العــرقِ اهلمجــي  قالــب إنســاني  فء الكــوكيب، عصــر الــد
لكن آدم خـرج    . متاماً تقريباً، ال سيما من املنطقة، وبعوامل كثرية        وا قد أُبيد  لكان اهلمج 

، ثم بعـد فـرتة   فعاقبه الرب بإهباطه عن اجلنةبطوعه خبداع إبليس، وارتكب معصيته،   
اء  له أهبطتلتنقل له بشائر قبول توبته، ليقوما       إغ/ حو ،بنسـل   بعد أدهر مديدة  اثة ا 

، ثم  مرحلةٍ الحقة أهبطـت املالئكـةُ إناثـاً بشـريات أخريـات                املُعافاة الذرية اإلنسانية 
 .  الشرعينيخملّقات إنسياً ليتم التزاوج هبن من أبناء آدم

   الس ءيومع هذا، فالزمن الكونيل والبديأخذ دورته، فقد خـرج آدم    ال يتبد أن 
وبقي حماصراً بتلك الظروف القاسية     .  ألف سنة تقريباً   ٤٠الظروف القاسية، أي قبل     

ـد وأعــزالً  تلــك املغــاور نتيجــة للظــروف الــيت هــي ظــروف إهــالك             وشــبه جممـ
 خروجـه   املفـروض احلقيقة ال إعاشة، ولكثرة وجود اهلمج الوحشيني حولـه الـذين كـان              

 آدم مبعاشرته إحدى اهلمج منذ أربعني ألـف  فضال أن .وا انقرضُهم سيداً قوياً وقد علي
 دخول، اجلنس اإلنساني اآلخر املـ "اإلنسان اهلمج"عام قد أوجد ساللة بشرية هجينة،     

 قصري العمر، فـأدام وجـودهم بنحـوٍ مـا علـى مسـتوى                البحت باهلمجية، وقد كان اهلمج   
ة    لباس اإلنسان، هلم ذكاء اإلنسان وقوة عقله وهلم           اجلينات بالصورة اجلديدة   قابليـ

لـو تلفّتْنـا هنـا وهنـاك؛ ألـيس          : شراسة اهلمج وسفكه الـدماء وشـرور الـنفس، ونتسـاءل          
جنسـين؛ جنسـاً مـن أب       " بنـو آدم  "فصار  !! هذا حالَ معظم املوجود من الناس حاضراً؟      

 آدم صــنعهنســان وأم بشــرية مهجيــة، ، وجنســاً مــن أب إ)آدم وحــواء(إنســان وأم إنســان 
 . من بعدهونمرة وفعله الكثري

ة الصـفية تتكـاثر بنسـبٍ بسـيطة وتنتشـر حسـب املتـاح هلـا                      ظلّت اإلنسـانية اآلدميـ
ضمن شريطٍ حيوي صاحل للحياة بني مدار اجلـدي ومـدار السـرطان، وبالكـاد حتـافظ        

ة العـــدد، لعـــدم موائمـــة علــى وجودهـــا آلالف كـــثرية مــن الســـنني، حبيـــث كانـــت زهيــد   
ــاىل      ــا تعــ ــاريخ الــــيت مساهــ ــن التــ ــية مــ ــرتة املنســ ــروف، الفــ ــةً  (الظــ ـ ــاس أُمـَّ ـ ــان النـَّ كَــ

 ةــد ــرة()واحِ ــرق اإلنســاني اآلخــر   حــني ســبقه  االنتشــار  ،  )٢١٣:البق ــل الع  احلامِ
 بذكائـه وقابلياتـه اجلديـدة       لهمجية، وهو العرق الذي انتشر شـرقاً وغربـاً ليشـارك            ل
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ــادة  فاكتســح األرض ،  الــذين ال يتطــورون  اخلالصــنيبقايــا البشــر اهلمــج  وانقــراض إب
 .  وأدواته ليصنع دينه وأصوات لغته واكتشافاتهه، وراح  حماوالتوانتشر

 وجود فعلـي وانتشـار      اخلالص مع بدء احنسار العصر اجلليدي بدأ يكون لإلنسان       
املنتشــرين شــرقاً )  مجيعــاًبــين آدم(، رافــق ذلــك بعثــات الرســل لتعلــيم النــاس  حضــاري
ــةواللّغــة )١(وديــن التوحيــد احلســن واالســتخالف االجتمــاعتعلــيمهم وغربــاً،  ٢( الفطري( 
ة منـهم     واألخالق ما آدم الرسـول    وإزالة مظـاهر اهلمجيـة آالف    ) ع(، السـيقبـل نـوح بعـد

  ــم العــاملي ــابني ) ع(مــن الســنني، آدم املعلّ مــع آدم اإلنســان الــذي متــاهى  ذاكــرة النس 
" سـراة "األول، وقام اإلنسان ينتقل  سهول األرض ليعمرها شرقاً وغرباً انطالقاً مـن              

، حيـث ملْ يكـن البحـر        )اهلمجـي  (يهذّب أخيـه اإلنسـان اآلخـر السـائد        ل اجلزيرة العربية 
، )٥٨: انظـر الصـورة  (خصيبة جتـري فيهـا األهنـار        األمحر واخلليج العربي سوى وديان      

 . )٣()ث تالحظ أن اخلليج العربي كان وادياًحي

 

 

 

 

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةالتوحيد، عقيدة األمة منذ آدم:  راجع حبث- )١(
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية بعد فطري وارتباط كوني-لعربي اللسان ا:  راجع حبث- )٢(

(3)  - During the Pleistocene epoch of the Quaternary Ice Age, glaciers 
(represented on map in white) covered much of the Earth’s Northern 
hemisphere. Ice Ages consist of glacial periods and warmer interglacial 
periods. Although the Pleistocene, the Earth’s most recent glacial event, 
ended 10,000 years ago, many scientists believe that the Earth remains in 
an interglacial state of the Quaternary Ice Age. 
http://au.encarta.msn.com/media_461527006_761570002_-
1_1/Ice_Extent_During_the_Last_Ice_Age.html 
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 )٥٨: الصورة(
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وصورة أخرى تبني أن حبـر الشـمال كـان أرضـاً جليديـة تعـربه األهنـار قبـل مخسـة                      
 :)١(سنةألف وعشرين 

 

 

 
 

 )٥٩: الصورة(
 

       ة الواحدة أممعات، وصارت األما فزامن بعثات الرسل    فبدأت القرى وبدأت التجم
وراحــت الشــعوب تتناقــل  ذاكرهتــا األوىل وتراثهــا   . ئعهم االجتماعيــة والتعــاليمبشــرا

        اتٍ وتعـاليم وحمكيـ ة األوىل رمزاً وأسطرةلرتسـم عنصـر وجـودهم ومـا         )٢(أحداث القص 
ة دخيلـة علـيهم                 ر مـن مهجيـ رجى منـهم مـن تطهـوري برناجمـه        يوح الـذي ولـوا الـرفعوي 

د جمـدياً التفريـق        ..نفس عليـه   وقُـدم برنـامج الـ      هذه املرة  اجلـنس اإلنسـاني ملْ يعـ وألن 
ــاً أفيـــه بـــني مـــن يرجـــع إىل حـــواء   مهمـ ــد ـــة، ومل يعـأو باالســـتطاعةو إىل اهلمجي  ألن ،

                                                 
(1)  - MAP 1: 25,000 years: When sea-level were much lower , the rivers 
flowed across grassy plains where the sea used to be. 
 http://www.theotherside.co.uk/tm-heritage/d-images/iceage-
riversmap.gif. 

 . مجعية التجديد الثقافية االجتماعية توثيق حضاري،-األسطورة :  راجع حبث- )٢(
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قط مـن   هلـذا وهـذا سـ     القابليات صـارت واحـدة بكثـرة مـوج بعـضٍ  بعـضٍ بالتناسـل،                 
 يرجـع   صـلٍ مٍّ أ  حـواء، كـأ    ر وبقي ذكْ  "اهلمجية" رذكْ) كما  القرآن  ( أو دس وأُرمِز     الرتاث

         اس إليها، ألنّه هكذا كان ينبغي، مع أنّه ملْ يكنالن نقـل   ، و  كـذلك   األمرن  صـار يدو ويـ  أن  
ــة والــيت أغــرت آدم باملعصــية، وهــو صــحيح علــى أن تكــون      " حــواء" هــي ســبب اخلطيئ
 .هذه هي األنثى اهلمجية املٌغفَل ذكْرها" حواء"

مع ذلك، فإن اإلنسان ملْ يوقف حبال ممارسة اخلطيئة والعدول عن أوامر الرب             و
 إبـاحي   ، أو تـزاوج   معاشـرات مـع إنـاث اهلمـج        حـدثت واخلضوع لغريزة النفس األمارة، ف    

ــزه الظــاهر وصــار هــو واإلنســان واحــداً    مــع اإلنســان اهلمــج الــذي اختفــت معــاملُ    متي 
بـق  عصـرٍ متـأخرٍ جـداً،  املنطقـة املقدسـة، قـرب        باعتباره مـن بـين آدم، حتّـى ملْ ي       

رك ا أدْ فلم(،  "ملك" أيام نوحٍ وأبيه      النقي أو املُهذّب   مهبط آدم، قريباً من مكّة، إالّ القليل      
ـ لَ  قال له  نوحه مل يبـق  هـذا املوضـع غرينـا فـال تسـتوحش وال               قـد علمـت أنـّ      كم 
 .)١()بع األمة اخلاطئةتتّ

 األودية العظيمة مبياه احمليطـات الـذائب   امتالءالحنسار اجلليدي، ول ااحني اكتم 
كمــا جليــدها الــيت رفعــت مناســيبها أكثــر مــن مئــات األقــدام وتشــكّلت حبــارا وخلجانــاً،  

 حوض البحر األمحر واخلليج العربي، سبب ذلك ضغطاً هـائال علـى الـدرع               امتألت  
ع الذي يخفي حتته خزاناً هائال من امليـاه         ، الدر )٢(العربي  شبه اجلزيرة من اجلهتني     

، فـانفجرت فوهـات جبـال السـراة الربكانيـة الـيت             )األبـزو  األسـاطري    (اجلوفية األوىل   
ــا أخــرب ســبحانه         ــاً كم ــرت األرض عيون ــهمر، وتفج ــاء شــديد من ــانق الســماء، عــن م  تُع

ا الْأَرْض عيوناً فَالْتَقَى الْماء علَى أَمْرٍ       وفَجَّرْنَ *فَفَتَحْنا أَبْواب السَّماءِ بِماءٍ منْهمِرٍ    (
 ـة،        )١٢-١١:القمر)(قَدْ قُدِروجـرف القـرى   ، أغرق قسماً كبرياً مـن شـبه اجلزيـرة العربي 

                                                 
)١( - ،١٠٨، ص ١، جالتاريخ الطربي. 

(2)  - The sea has risen 100 meters since the last ice age, ocean water now 
exerts a downward force on parts of the continental shelf that had been 
above sea level. 
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ClimateTrendsSe
aLevel.html 



 

385 

ــة بفروعهــا الثالثــة   .  األمــر الــذي صــحرها بعدئــذ والــزروع، ــه أبــاد بقايــا اهلمجي لكن
 :املنطقة تلك

خمـاض تـزاوج بشـر       (         ) إباحي مفسد غـري واعٍ     كائن( البشر اهلمج ساللياً     -
 .، ولعلّه كان يندر وجوده حينها)مهج، مع بشر مهج

خمـاض تـزاوج    (        ) كائن واعٍ إبـاحي مفسـد اختيـاراً       ( اإلنسان اهلمج ساللياً     -
 )، مع بشر مهج)آدمي(إنسان واعٍ 

خمـاض تـزاوج    (        ) اًكائن واعٍ إباحي مفسد اختيار    ( اإلنسان اهلمجي سلوكاً     -
ة مـن دواعٍ أخـرى، تربويـة، أو نفسـية              )إنسان واعٍ، مع إنسان واعٍ     بت له اهلمجيـأو  ، تسر ،

 .  باجلهلتقليدية

 مــع بقايــا ، والفــاجر الظــاملُ، الســلوكِ اهلمجــياإلنســان اخلــاطئكــثري مــن فأُهلــك 
     ه اآلدمـيالظـامل (اهلمج بنوعي (   والبشـري)   كـان متوا ائرة     السـاكن  ،)جِـداً إنهـذه الـد   

ا          : ( كما أخرب القـرآن عـن نـوح        ،اجلغرافية ادكَ وال يلِـدوا إِلـَّ ضِـلُّوا عِبـمْ يإِنْ تَـذَرْه ك إِنـَّ
 .)١()٢٧:نوح)(فَاجِراً كَفَّاراً

 وأضراب  الكريملو ضربنا مثاالً على منوال القرآن     لتبسيط ما حدث مِن معصية،      
ــجـــنس  أن م علِـــ حكيمـــاًكـــأنم األنبيـــاء، حكَـــ تّـــاكل أصـــيب مبـــرضٍ فاخليـهضـــ سيعر 

 ةً، وأدخلــهما حديقــ  )أنثــى/فــرس (و) ذكــراً/حصــان (، اختــار   قريبــاً حتمــاً لالنقــراض
أجـرى  هنـاك   ،   الراقـي  فيها خمتربه و خصوصاً،  احلكيم  معدودة لغرض   حممية مسقوفة

ــني   ــات حتسـ ــا عمليـ ــيينعليهمـ ــ جـ ــا   اخللْـ ــالق ولقّحهمـ ــابأمصـ ــراض  ةد مضـ لألمـ
ريثمـا   املناسـبة إلطالقهمـا      الفرصةَلالنقراض، وأبقامها يرتعان  احلديقة، منتظراً       و

 خرج     الفتّـاك  خارج احلديقة من املرض     املوبوء  اخليل هتلَك سائروتنقـرض، عنـدها سـي 
ــةً  معدلــةًمتــأل األرض،   أصــيلةًاحلكــيم هــذين الــزوجين ليتكــاثرا وينجبــا ســاللةً  ال قوي

 . الفتّاكة وال ميسها مثل تلك األمراضوال تنحلّ تنقرض

                                                 
 . االجتماعية، مجعية التجديد الثقافيةطوفان نوح بني احلقيقة واألوهام - )١(
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أن  أغـراه  و  غفلـةٍ، خـارج احلديقـة  ) احلصـان (، وجـذب    عدو احلكـيم يومـاً     تسلّل
حصـينةٍ  ، محلت تلك الفـرس بنـوع مـن اخليـول     وبوءةيخصب فرساً من تلك األفراس امل   

 وأقـلّ   يسـت أصـيلة   لكمـا أنّهـا     ،   مسـتقبال  ة ألمـراض أخـرى    يـ قابلذات   املـرض لكنهـا      من
 ، فتكاثرت مع بعضها ومع األفراس واألحصنة املريضة، حتّى جاء زمن انقرضت           تطوراً

 بدل اسـتُ ة واألفراس الفاسدة املريضة، لكـن األرض ملْ تطهـر، بـل           فيه فعال كلّ األحصن   
 ه للحكـيم ولـيس وقتـُ    ال ينقرض، ليس هـو النـوع املطلـوب    آخرنوعٍب ذاك النوع الذي باد 

 " الــزوجين"بقــي ، فمــاذا ينتظــر احلكــيم اآلن لي  وقبــل وقتــهو نصــف املطلــوببــل هــ
 من   فأخرجهما  واالنتظار وال معنى له،    فاخلطّة وقد تبدلت،  ال شيء يجدي،    احلديقة؟  
لعلّهـا  ، أو    اليت تكونت بغري مـراد احلكـيم       تنقى الساللةُ مع الزمن   ، على أملٍ أن     احلديقة
 مــع أزواج  مــرة أخــرى واحملاولــةالكــرةاحلكــيم  فيعــاود ،تقضــي علــى نفســها  وأ تفســد

 .)١(ال يصل إليهم عدوه املُفسِد مكان ) خيلٍ(

 هــي الــيت ســربت    الشــاذّةوللعلــم فــإن االحنــراف اجلنســي، وأخطــاء املعاشــرات     
 املناعـة،   ، فهـذا طـاعون العصـر، اإليـدز، مـرض نقـصِ             األمراض اخلطـرية   أكثرلإلنسان  

  شب ا حصل،  فيه نوعهٍ مم  أن ينسبوا أسبابه إىل فصيلةٍ من القرود      الغرب  وحاول علماء 
ة احلديثـة بـريء مِـن       !  أفريقيـا  إنسـان املدنيـ هـذه األوبئـة، هنـاك أدلّــةٌ    يبِسـب توكـأن 

تُشـري أن الفســاد هـذا قــد بــدأ مبعاشـرة حمرمــة مـن الــيت تتفتّــق عنـها مهجيــة إنســاننا      
يغتصـب النسـاء، وآخـر يلـوط، وآخـر يمـارس الفـواحش مـع         ، فـالبعض    ووقاحتُـه  احلايل

،  مـن أي نـوع   وآخـر يفجـر ببهيمـة    والبعض يرحيـه اجلـنس السـادي الوحشـي،         األطفال،
  نظام اإلنسان والبيئة على املستوى اجلـيين واجلرثـومي،        كلُّها دواعٍ إلدخال تشوهات   

                                                 
والروايـات والكتـب     لقد توصل اخليال اإلنساني إىل أمثال هـذه األفكـار، وأخرجهـا  القصـص                 - )١(

واألفالم، فبعض األفالم تُصـور كائنـات فضـائية ختتطـف بعـض النـاس لتُجـري علـيهم حتسـينات أو                      
تضع أجنة بشرية  حاضنات إلنشاء نسل جديد حمسن ينشد السالم واخلري واحلـب وينسـجم مـع                   

ة أرضـية              افرتض وجـود جنـ مـارس فيهـا    ) رمـودا  مثلّـث ب   (الكون ويبغض الفساد واحلروب، وبعضي
أصـحاب األطبــاق الطــائرة اســتغراس وتنشــئة نــوع إنسـانيٍّ محســن وســليم ومبــدع خــالٍ مــن الشــرور،   
بانتظار أن يفين البشر املنتشر املوبوء بالفساد والقسوة نفسه أو يفلس وينـهار، فتخـرج تلـك العينـات                   

 .الروحنة والعدل والسالم حلضارة فاضلةاملُحسنة لتُمارس اخلالفة احلقيقية وإعمار األرض ب
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، سـرب التحلّـل واملـوت        متحلِّلـة  ة ميت  أحد األشرار جثّةً   اغتصابغري أن الذي حدث هو      
ار    الـداء تسلسـل  ، القنبلـة، ن هذا الشـخص اآلثـم   إىل جهازه احليوي املناعي، ومِ     كالنـ 

 بـل قـد   ! علـى قـرد   الوبـاء  ، وهذا أقرب إىل املنطق والصـواب مـن فرضـية تعليـق            اهلشيم
 اوا هبـا إال فشـ     علنـ يقـط حتـى        قـومٍ     الفاحشـةُ  مل تظهر (يوماً  ) ص(نبه نيب األمة    
 ١() ...،همفالسـ أ    كن اليت مل ت   فيهم األوجاع(.         ولعـلّ هـذا أحـد أسـباب تـدمري الـرب 

قرى لوط تدمرياً كامال برجاهلا ونسائها وحيواناهتا، رمحةً للبشـرية وعفـواً عنـها علـى                
ــدِيكُمْ و      (مـــا بينتـــه اآليـــة    ــبتْ أَيـْ ــا كَسـ ةٍ فَبِمـصِـــيبكُمْ مِـــنْ مـــابــا أَص مـــنْ  و عْفُـــو عـي

 .)٣٠:الزخرف)(كَثِريٍ

  متداخِلــةتراكيــبذات القــرآن معاجلــة   أســباب اســتعمالِواحــد مــنبــل ولعــلّ هــذا 
 تُبعد عامة الناس عن القدرة علـى فكّهـا          لقصة املعصية األوىل أشبه باملغاليق والرموز،     

ــه وكشــف غطائهــاوتأويلــها ــه ريــد دس احلقيقــة ي، ألنّ ــ(  نظامِ  )رين، وللعلمــاءللمتفكّ
ـة    يــاً  و، حفاظــاً علــى تقــواهم   ولغطهــم، بعيــداً عــن أفهــام العامـاآلبــاء  همتقديســ ل توخ 

     . وأساس وجودنا)ع(الصاحلني، ال سيما رأس اإلنسانية أبينا آدم األول 

 الـذي ال  الـد اخلاملكنون  ومثرة هذا الدرس     وها حنن اليوم، نسلُ اإلنسانية األخري،     
نـا   ومهجيت نا املنفـوخ فيهـا مـن الـرب        صـارع بـني إنسـانيت     نُ ، ها حنـن   جودنا لو درس غريه 
 وصـناعة    إبلـيس  عةِصنااملرتنّحني بني   ،  ، وفينا من اخلُطاةِ    فيها من الشيطان   اليت ينفَخ 

الــرب،نا األعظــم  واملاليــني املاليــنيوفينــا وســواد ، ــا تــرك   أيضــاً وحنمــد ا ــةٌ مم بقي 
ما دمنا حنن ميدان الصراع، يا ترى هـل اخلطّـة الربانيـة سـتغلب        ، ف األنبياء واألصفياء 

  إبليس؟خطّةُ النهاية أم 

 ).٢١:اادلة()كَتَب اللَّه لَأَغْلِبنَّ أَنَا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز (:اجلواب
 ؟نيغلوبامل أم نيغالبمن الوهل حنن 

ـــه : (اجلــــواب ـــنْ يتَــــولَّ اللـَّ مـو ـــم ـــهِ هـ ـــذِين آمنــــوا فَــــإِنَّ حِــــزْب اللـَّ ورســــولَه والـَّ
ون٥٦:املائدة)(الْغَالِب.(  

                                                 
 .٣٣٢، ص١، جفقه السنة سيد سابق، - )١(
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 ةـاخلامت -ثانياً
طِّر  بعضاً ممـ وأخرياً، كأنّي ببعض القراء األعزاء أنكروا       امشـأزَّت قلـوهبم منـه،     وأا سـ

 وسـياقها الـذي     لرواية قرأوها ورمبا كانت مدسوسة أو ملْ حيملوها على معناها الصـحيح           
م   احلكـَ الشاهد الصـادق و   جاءت له وفيه، فليستهدوا با وليحكّموا كتابه الكريم، فهو          

    وأهلُ) ص(نا املعصوم   مثل هذه املسائل، فإذا أمر        ،ة اإلسـالم بتحكـيم كتـاب ا بيتـه وأئمـ 
الم وعــرض املــروي واالعتقــادات عليــه، فكيــف نُخــالفهم وخنــالف ا تعــاىل ونلــبس اإلســ 

ــمه مقلوبــاً ؟، وال نُبقــي مــن القــرآن إالّ رس!  يومــاً مــا كلمــةً ســيظلُّ إىل  ) ع(ولقــد قــال علــي
 .)١()!تَعْرِفُون، فَإنَّ أَكْثَر الْحق فِيما تُنْكِرون فَال تَقُولُوا بِما الَ: (احلشر صداها

، بل ليعرض علـى     أن ما جئنا به هو احلق الصريح وليس فيه خطأٌ         طبعاً  هذا ال يعين    
ه             بشرط االلتزام بنظامِه    كغريه كتاب ا أيضاً   ويعشـق احلقيقـة، ال هتمـ بقلبٍ يعشـق ا ،

دي  أعلنها املذاهب، بل كما     أو وال الطوائف    قوميتُه اإلسـالم    " يومـاً  سـلمان احملمـ أنـا ابـن" ،
 . وأبناء اإلسالم وأبناء اإلنسان أبناء الفطرة وأبناء القرآنعودلن

شمنا  القارئ احلر أن يتّصف بصفات ذي اجلـالل الـذي يظهـر اجلميـل ويسـرت                   فع
ــاع أحســنه، فاإلنســانية تتســاعف         ــول واتّب ــذين وصــفهم ســبحانه باســتماع الق ــيح، ال  القب

  النهوض ببعضها إىل عني احلقيقة، وما أروع اجلـوهرة الـيت ألقاهـا فـم النبـوة                    وتتحاور
ث عـن صـاحبه إال   حـد  وال ي احلكمةَ يسمع  الذي جيلس  لُمثَ( :،  هذا  )ص(الشريف  

ـ    رجلٍ لِ ما يسمع، كمثَ   بشريـا راعـي أجْ    : ا فقـال   أتى راعي   ن غنمـك، قـال     مـِ  زرنـي شـاة :
 .)٢() الغنمبِ كلْذنِأُ فذهب فأخذ ب.ها شاة خريِبأُذنِ ذْ فخُاذهبْ

 واحلمد  رب العاملني
 الطاهرين وصحبهوالصالة على خري هادٍ للعاملني وآله 

 األكرمني ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 

                                                 
 .١٥٤، ص١، جهنج البالغة الشريف الرضي، -)١(
 .٢٨٤٢  ص ،٤ ج ،ميزان احلكمة، حممد الريشهري - )٢(
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 قائمة املصادر واملراجع
 

 : العربية واملرتمجة -أوالً 

حتقيــق حممــد أبــو الفضــل   ،شــرح هنــج البالغــة  ، املعتــزيلابــن أبــي احلديــد  -١
 .إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية

، حتقيـق    غريـب احلـديث    النهايـة    ،)عز الدين أبو احلسن علي    ( ثريابن األ  -٢
  .ش١٣٦٤مؤسسة امساعيليان، : ، قم٤طاهر الزاوي، حممود الطناحي، ط

زاد املســري  علــم  ، )أبــي الفــرج مجــال الــدين عبــدالرمحن    (ابــن اجلــوزي   -٣
 .١٤٠٧، بريوت دار الفكر، ١طالتفسري، 

، املدينــة ١، حتقيــق عبــدالرمحن عثمــان، طاملوضــوعات، )علــي(ابــن اجلــوزي  -٤
 . ١٣٨٦ملكتبة السلفية، ا: املنورة

، )تاريخ الطربي  (تاريخ األمم وامللوك   ،)أبي جعفر حممد  ( جرير الطربي    ابن -٥
 . مؤسسة األعلمي: بريوت

/ فـتح البـاري   ،  )أمحد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني             (ابن حجر    -٦
 .١٣٧٩دار املعرفة، : حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي وحمب الدين اخلطيب، بريوت

هبامشه منتخب كنـز   [١، طاملسند، )أبي عبد ا أمحد بن حممد    (ابن حنبل  -٧
 . دار الفكر: ، بريوت]العمال  سنن األقوال
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، دار النشـــر  تفســـري التنـــوير والتحريـــر  ، )حممـــد الطـــاهر (ابـــن عاشـــور   -٨
 . التونسية

جديـدة   (١، طمعجم مقاييس اللغة، )أمحد بن فارس بن زكريا     (ابن فارس  -٩
 .٢٠٠١ دار إحياء الرتاث العربي، :، بريوت)مصححة وملونة

، حتقيـق عبـدا     غريـب احلـديث    ،)عبدا بـن مسـلم الـدينوري       (ابن قتيبة  -١٠
 .١٤٠٨، دار الكتب العلمية، ١ط اجلبوري،

ــثري   -١١ ــن ك ــل الدمشــقي    (اب ــداء إمساعي ــي الف ــة )احلــافظ أب ــة والنهاي / ، البداي
 . ـه١٤٠٨دار إحياء الرتاث العربي، : ، بريوت١حتقيق علي شريي، ط

، تفسـري القـرآن العظـيم     )احلافظ أبي الفداء إمساعيل الدمشـقي     (ابن كثري    -١٢
 .هـ١٤١٢دار املعرفة، : ، بريوت)تفسري ابن كثري( 

  .١٤٠٥، دار إحياء الرتاث العربي، ١، طلسان العرب ،ابن منظور -١٣

، حتقيـق رضـا     فهرست ابن النـديم   ،  )حممد بن اسحق   ( البغدادي ابن النديم  -١٤
  .جتدد

، حتقيـق حسـني   مسـند أبـي يعلـى   ، )أمحد بن علي املثنـى    (املوصلي  أبو يعلى    -١٥
 .   سليم أسد، دار املأمون للرتاث

 بـالد   : قـاموس اآلهلـة واألسـاطري     ،  )ف(، رولينـغ    )هـ. م(، بوب   )د(إدزارد   -١٦
تعريـب  )/ األوغاريتية والفينيقية ( احلضارة السورية    ) السومرية والبابلية (الرافدين  

 .٢٠٠٠دار الشرق العربي،: ، لبنان، سورية٢ياطة، طحممد وحيد خ

اهليئة املصـرية  : ، القاهرة٣ترمجة ثروت عكاشة، ط  / مسخ الكائنات أوفيد،   -١٧
 .١٩٩٢العامة للكتاب، 

طبعــة باألوفســت عــن [، صــحيح البخــاري، )حممــد بــن امساعيــل (البخــاري -١٨
 .دار الفكر: ، بريوت]١٤٠١ –طبعة دار الطباعة العامرة باستنبول 
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حتقيـق السـيد جـالل الـدين        / احملاسـن ،  )أمحد بن حممـد بـن خالـد       (لربقي  ا -١٩
 . احلسيين، دار الكتب اإلسالمية

٢٠-  ١٩٧٧مكتبة لبنان، : ، بريوتحميط احمليط، )بطرس(البستاني. 

دار العلـم   : ، بـريوت  ٢٤، ط )قـاموس إجنليـزي عربـي      (املـورد ،  )مـنري (البعلبكي   -٢١
 .١٩٩٠للماليني، 

 منقحـة ومعدلـة، ال      ٢أسـاطري آرام، ط    -يـا السـورية     امليثولوج،  )وديع(بشور   -٢٢
 .ال ناشر، ال تاريخ: بلدة

حتقيـق حممـد    الكربى، سنن البيهقي، )أمحد بن احلسني بن علي   (البيهقي -٢٣
  .١٩٩٤ / ١٤١٤مكتبة دار الباز، : عبدالقادر عطا، مكة املكرمة

 حتقيــق امحــد حممــد شــاكر  الرتمــذي،ســنن ،)حممــد بــن عيســى (الرتمــذي -٢٤
 .دار إحياء الرتاث العربي: ون، بريوتوآخر

ــري  -٢٥ ــة ا (اجلزائـ ــيد نعمـ ــاء ، )السـ ــريوت٨، طقصـــص األنبيـ ــة : ، بـ مؤسسـ
 .١٩٧٨/ ١٣٩٨األعلمي للمطبوعات، 

املعهـد امللكـي    ): األردن(، عمـان    ١ ط املندائيون الصابئة، ،  )حممد(اجلزائري   -٢٦
 . ٢٠٠٠للدراسات الدينية، 

 وحتسـب أنّـك جـرم       –اإلنسان اإلنسان    ،مجعية التجديد الثقافية االجتماعية    -٢٧
 .صغري

ــة   -٢٨ ــة االجتماعيـ ــد الثقافيـ ــة التجديـ ــان وآدم  - بـــني آدمـــني  ،مجعيـ آدم اإلنسـ
 .الرسول

 .عقيدة األمة منذ آدم - التوحيد ،مجعية التجديد الثقافية االجتماعية -٢٩

  .  حتت أقدام السراة–  جنة آدممجعية التجديد الثقافية االجتماعية، -٣٠
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 . كما بدأكم تعودون- اخللق األول د الثقافية االجتماعية،مجعية التجدي -٣١

  . بني احلقيقة واألوهام-  طوفان نوحمجعية التجديد الثقافية االجتماعية، -٣٢

 بعد فطري وارتباط   -اللِّسان العربي مجعية التجديد الثقافية االجتماعية،      -٣٣
 .كوني

 .ليقة عيد اخل-ليلة القدر مجعية التجديد الثقافية االجتماعية،  -٣٤

رِقة وحتريـف تـراثِ       -مسـخ الصـورة    مجعية التجديـد الثقافيـة االجتماعيـة،       -٣٥ سـ 
 .األمةِ

 .، مفاتح القرآن والعقلمجعية التجديد الثقافية االجتماعية -٣٦

ــراةِ مجعيــة التجديــد الثقافيــة االجتماعيــة،   -٣٧ الس ــداء ــا  - نِ  اختطــاف جغرافي
 .األنبياء

 .ة إىل القرآن املهجور، هجرمجعية التجديد الثقافية االجتماعية -٣٨

 . اليهود وتوراة الكهنةمجعية التجديد الثقافية االجتماعية، -٣٩

، حتقيــق تفســري نــور الــثقلني  ،)عبــد علــي بــن مجعــة العروســي   (احلــويزي -٤٠
 .١٤١٢مؤسسة إمساعيليان، : ، قم٤السيد هاشم الرسويل احملالتي، ط

ــور -٤١ / يــة العربيــة االنرتبولوجيــة املعرف-عــودة التــاريخ ،)مجــال الــدين (اخلضّ
 حتـى   -اجلزء األول    -/ اللغوية ووحدهتا  -دراسة  األناسة املعرفية العربية التارخيية     

  .١٩٩٧ دراسة منشورات احتاد الكتاب العرب، األلف الثاني قبل امليالد

، إعـادة بنـاء املنجـز احلضـاري العربـي           املـرياث العظـيم   ،  )أمحد يوسف (داؤد   -٤٢
 .١٩٩١، دار املستقبل، دمشق، ١ظهور اإلسالم، طبني األلف الرابع قبل امليالد و

 .مطبعة االعتدال :دمشقالسنن، ، )عبد بن هبرام(الدرامي  -٤٣
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ــديم   ، )أمحــد(داوود  -٤٤ ــاريخ ســوريا احلضــاري الق ــز، ط١-ت : ، دمشــق٢ املرك
 .١٩٩٧مطبعة الكاتب العربي، 

، منشـورات دار    ٣تصحيح وحتريـر، ط    -تاريخ سوريا القديم  ،  )أمحد(داوود   -٤٥
 .٢٠٠٣ دمشق، الصفدي،

، ١ طالعرب والساميون والعربانيون وبنـو إسـرائيل واليهـود،   ، )أمحد(داوود   -٤٦
 .١٩٩١دار املستقبل، : دمشق

دار ): إيـــران(، قـــم ]منقحـــة[١، طميـــزان احلكمـــة ، )حممـــدي(الريشـــهري  -٤٧
 .هـ١٤١٦احلديث، 

 . مكتبة احلياة: ، بريوتتاج العروس، )حممد مرتضى(الزبيدي  -٤٨

، ٨ط،  األلوهة املؤنثة وأصل الـدين واألسـطورة      :  عشتار لغز،  )فراس(السواح   -٤٩
 .٢٠٠٢دار عالء الدين، : دمشق

، ١، طاجلـامع الصـغري  ، )جـالل الـدين عبـدالرمحن بـن أبـي بكـر        (السيوطي   -٥٠
 . ١٤٠١دار الفكر، : بريوت

 ١طالـــدر املنثـــور، ، ) جـــالل الـــدين عبـــدالرمحن بـــن أبـــي بكـــر (الســـيوطي  -٥١
 .هـ١٣٦٥دار املعرفة، : ، بريوت] ابن عباسهبامشه القرآن الكريم مع تفسري[ 

 .دار الكتاب العربي: ، بريوتفقه السنةسيد سابق،  -٥٢

ا عبـود،      / معجـم األسـاطري   ،  )رودا(، هنـدريكس    )ماكس(شابريو   -٥٣ ترمجـة حنـ
 .١٩٩٩دار عالء الدين، : دمشق

األهـايل للنشـر   : قـراءة معاصـرة، دمشـق    : الكتـاب والقـرآن   ،  )حممد(شحرور   -٥٤
 . ١٩٩٠والتوزيع، 
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حتقيـق حممـد    / األمـايل ،  )بـن احلسـني بـن موسـى       علـي   ( الشريف املرتضـى   -٥٥
 .١٩٠٧/ ١٣٢٥مكتبة املرعشي النجفي، : ، قم١الغساني احلليب، ط

شرح حممـد   / هنج البالغة ،  )حممد بن احلسني بن موسى    (الشريف الرضي    -٥٦
 . دار املعرفة: عبده، بريوت

حســن بــن علــي    /مســتدرك ســفينة البحــار  ، )علــي النمــازي (الشــاهرودي -٥٧
 . ١٤١٩مؤسسة النشر اإلسالمي جلماعة املدرسني، : النمازي، قم

منيــة املريــد  ، )احلســن بــن زيــن الــدين اجلبعــي العــاملي (الشــهيد الثــاني  -٥٨
مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، : ، قــم١ حتقيــق رضــا املختــاري، طآداب املفيــد واملســتفيد،

 .ش١٣٦٨/ هـ١٤٠٩

اجلامع بني فـين الروايـة      : فتح القدير  ،)حممد بن علي بن حممد    (الشوكاني   -٥٩
 .والدراية من علم التفسري، عامل الكتب

: النجـف  ،٢طعلـل الشـرائع،     ) أبـي جعفـر حممـد بـن علـي القمـي           (الصدوق   -٦٠
 .١٩٦٦/ ١٣٨٦املكتبة احليدرية ومطبعتها، 

ــد، ،)جعفــر حممــد بــن احلســن  أبــو(الطوســي  -٦١ بــريوت١ط مصــباح املتهج ، :
      .١٩٩١/ ١٤١١مؤسسة فقه الشيعة، 

ة  ،  )حييى(عبابنة   -٦٢ دراسـة صـوتية صـرفية دالليـة مقارنـة            : اللغة الكنعانيـ
 .٢٠٠٣دار جمدالوي للنشر والتوزيع، : ، عمان١ضوء اللغات السامية، ط

األهـايل  : ، دمشـق  ١، ط سومر أسـطورة وملحمـة    ،  )فاضل عبد الواحد  (علي   -٦٣
 .١٩٩٩للتوزيع، 

املستصـــفى  علـــم ، )مـــد حامـــد حممـــد بـــن حممـــد بـــن حم أبـــو(الغـــزايل  -٦٤
 .  ١٤١٧دار الكتب العلمي، : ، بريوتاألصول
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: ، النجـــف االشـــرف١، طحيـــاة اإلمـــام احلســـني، )بـــاقر شـــريف(القرشـــي  -٦٥
 . ١٣٩٥األدب، 

حتقيـق أمحـد الربدونـي،    / التفسـري ،  )حممد بـن أبـي بكـر بـن فـرج          (القرطيب   -٦٦
 . ١٣٧٢دار الشعب، : ، القاهرة٢ط

تصحيح السـيد طيـب     / تفسري القمي ،  )اهيم احلسن علي بن إبر    أبو(القمي   -٦٧
 .١٤٠٤مؤسسة دار الكتاب، : ، قم٣اجلزائري، ط

: ترمجة طه بـاقر، بغـداد، القـاهرة       / من ألواح سومر  ،  )صامويل نوح (كرمير   -٦٨
 .مكتبة املثنى ومؤسسة اخلاجني

حتقيــق علــي أكــرب الغفــاري، / الكــا، ) جعفــر حممــد بــن يعقــوبوأبــ(الكلــيين -٦٩
 .١٩٨٥/ ١٤٠٥، دار األضواء: بريوت

ــات  -٧٠ ــه(البـ ــرين، )رينيـ ــورية  ، وآخـ ــاطري السـ ــلة األسـ ــرق  : سلسـ ــات الشـ ديانـ
 .٢٠٠٠دار عالء الدين، : ، دمشق١تعريب مفيد عرنوق، ط/ األوسط

/ كنــز العمــال، )عــالء الــدين علــي املتقــي بــن حســام الــدين  (املتّقــي اهلنــدي  -٧١
 .مؤسسة الرسالة: حتقيق بكري حياني وصفوة السقا، بريوت

األهليــة للنشــر والتوزيــع،    : ، عمــان ١، طإجنيــل ســومر  ، )خزعــل (ي املاجــد  -٧٢
١٩٩٨. 

ــان١، طمتـــون ســـومر، )خزعـــل(املاجـــدي  -٧٣ األهليـــة للنشـــر والتوزيـــع، : ، عمـ
١٩٩٨. 

دراسة  أسطورة اخللود قبل املـوت       : ميثولوجيا اخللود ،  )خزعل(املاجدي   -٧٤
 .٢٠٠٢، األهلية للنشر والتوزيع: ، عمان١وبعده  احلضارات القدمية، ط

: ، بــريوت٢طحبــار األنــوار، ، )حممــد بــاقر بــن املــوىل حممــد تقــي(الســي  -٧٥
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 
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مطبعـــة : ، النجـــف األشـــرف١ طهنـــج الســـعادة،، )حممـــد بـــاقر(احملمـــودي  -٧٦
 .١٣٨٥النعماني، 

دار : ، بـريوت ١ط ،واإلشـراف التنبيـه  ،  )علي بن احلسني بـن علـى      (املسعودي   -٧٧
 .١٩٩٣ومكتبة اهلالل، 

 . دار الفكر: ، بريوتصحيح مسلم ،)ابن احلجاج النيسابوري(مسلم  -٧٨

   . ٢٠٠٢مكتبة مدبويل، : ، القاهرة٢، طقصة الديانات، )سليمان(مظهر  -٧٩

 .١٤٠٧دار الكتاب العربي، : ، بريوت٢، طشرح مسلم ،النووي -٨٠

ــد(هونكــه  -٨١ ــة   مشــس العــرب تســطع علــى الغــرب   ، )زيغري ــه عــن األملاني ؛ نقل
  .٢٠٠٠/ ١٤٢١، دار صادر ودار اآلفاق: بريوت، ٩، ط وكمال دسوقيفاروق بيضون
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 : اإللكرتونية-ثالثاً 
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لثـــاني، ، اإلصـــدار امصـــحف النـــور للنشـــر املكـــتيب ســـيمافور للتقنيـــة، – ١
 .٢٠٠١اململكة العربية السعودية، : الرياض

 :وراةـ الت–ب 
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2-Online Bible Millennium Edition. Version:1.11.90,Mar 28, 2002، 
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 : أقراص مدجمة–ج 
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 .١٩٩٩/ ١٤١٩مركز الرتاث، ) : عمان(، األردن١٫٥

، تـــاريخ دمشـــق البـــن عســـاكر  مركـــز الـــرتاث ألحبـــاث احلاســـب اآليل،  – ٣
 .كز الرتاثمر) : عمان(األردن
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