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 خلق اإلنسان

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 آَدَم(؟ َبِني َكرَّْمَنا كيَف كرََّم اهلُل اإلنساَن يف قوله: )َوَلَقْد

 

 ولك َّه، مجَع فجه ُا يفإنَّ اهلَل تبارَك وتعاىل خلَق اإلنسااااَن كاا صا ًااان صا ُ  حلجم، ا  م   

ع،م، أنََّك ج،ْرٌم : )َأَتز)م(أُ ، املؤُ ني اإلُام علي ُوالنا نَّرِة كما قال َصم،الكوِن الكبِ   فكاَن كال ُّسخِة اْل

 ًنٌ .. وفجَك انَطَوى العاَلم، األكَبر،(.

َُْ ا ؤَُ  يف قوله تعاىل: )َوَلَقْدم،وقد َكرََّم اهلُل تعاىل اإلنساَن اْل ُ،ه، إيَّاه، بالعقِل آَدَم(  ف َبِ ي َكرَّ إكرا

 ِ ِه  ألنَّ العقَل يكون، ألهِل اإلمياِن.ال بَن

ِم اَلَعلح، ِلْصالاكُة َتَمالاكَة عقاًل بال شهوٍة  وخلَق ا جواَن شهوًة بال عقٍل  فال اْلَمفاهلُل خلَق اْل

َُّا اصاْ الشاَّهوِة  وال ا جوان، يَ  بج هما ذا  َتْصَلَحه، اهلُل للدَّاريِ   فكاَنإلنساان، فقد ا اْ  لح، لعاَلِم العقِل  أ

اِف  وَعمَل بوِل ُا َيِرد، ع ه، ُ  األلطَقدَّ ِلَعَتعرفِة اهلِل  وا ااْااَر مَبَ َتقُله، ا ااْاَرَجَح َع هوٍة. فإْنقٍل وشااَاَع

َُ ،وْا ِذيَ الَّ َوِليُّ ًاً ا ِلَجرتقي بالعقِل والفعِل إىل عاَلِم امللكوِت بدلجِل قوله تعاىل: )الّله،  َُِّ  ي،ْخِرج،ه،م آ

وله تعاىل: اَبَه ا جواَن بالفعِل وَهَبَط بدلجِل قاه، َشَوهوت،ه، وأطاَع َهال ُّو،ِر(  وإْن َرَجَحْت شاَ  ِإَلى الظُُّلَماِت

راٌط بني ال ُّوِر ظُُّلَماِت(  فاإلنساااان، ًااِاال ِإَلى ال ُّوِر َُِّ  ي،ْخِرج،وَنه،م الطَّاُغوت، َأْوِلَجآؤ،ه،م، َكَفر،وْا )َوالَِّذيَ 

 قِل وعامِل الشَّهوِة.والظُّلماِت؛ أي بنَي عامِل الَع

ُ،تضادَّاِن  ُِ  حلجم، أنَّها َنْفٌس َلطجفٌة ُقِرَنْت جَبَسٍد َكثجٍف  وهما  واإلنسان، العاقل، َيعِرف، نفَسه، 

جَس اجلسَد  وي،رِضي اجلسَد ُا ال ي،رضي ال َّفَس  ول واجتماع،هما ُ  الَعَ ِب  إْذ َيضرُّ ال َّفَس ُا َي فع،

ُ،فاِرَقٌة َله، خروجصا  ُ،ماِ َجٌة َله، دخواًل فجِه  وال  اجلساااد، حلاُاًل لل َّفِس  بل ال َّفس، حلاُلٌة لل ساااِد  ال 

 ُ ه،.

اَن أًُله، ترابصا ك والعاقل، ي،دِرُك أنَّ اجلسَد َيف ى وال َّفَس َتبقى  وأنَّ كلَّ شيٍء يعود، ألًِلِه  َفَما

ََُر كاجلسِد يعود، إلجِه  وُا كان أًُله، نورصا كال َّفِس يعود، إلجِه  لقوله تعاىل: )ُقْل  َوَأِقجم،وْا ِباْلِقْسِط يَربِّ َأ
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 َعَلْجِهم، حَلقَّ َوَفِريًقا َهَدى ًقاَفِري َتع،ود،وَن  َبَدَأُكْم َكَما الدِّيَ  َله، ُ،ْخِلِصنَي َواْدع،وه، َُْسِ ٍد ُكلِّ ِع َد و،ج،وَهُكْم

 الضَّاَلَلُة(.

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحلم الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


