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امللخص
هدفت هذه الدرا�ضة اإىل بيان مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية، واتبعت الدرا�ضة 
املنهج الو�ضفي واملنهج ال�ضتقرائي ال�ضتنباطي، ومن اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها 

هذه الدرا�صة: 
اأوًل: مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف ال�ضماء، واأهمها الآتي:  ♦

اإعالن نباأ خلق اآدم عليه ال�ضالم من اهلل تعاىل مبا�رصة، وخلق اهلل عز وجل �ضيدنا اآدم 
عليه ال�ضالم بيده ونفخ فيه من روحه، واأمر اهلل عز وجل املالئكة بال�ضجود ل�ضيدنا اآدم عليه 

ال�ضالم، و�ضكون اآدم عليه ال�ضالم اجلنة مع اأنه خملوق ليكون خليفة يف الأر�ض.
ثانيًا: مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف الأر�ض، واأهمها الآتي:  ♦

ت�ضخري كل ما يف ال�ضماء والأر�ض لالإن�ضان، وتف�ضيل الإن�ضان على �ضائر املخلوقات، 
الكتب  واإنزال  الر�ضل  واإر�ضال  الإن�ضان،  ومنفعة  م�ضلحة  حتقق  التي  الأحكام  وت�رصيع 

ال�ضماوية، وجعل الإن�ضان خليفة يف الأر�ض وتزويده با�ضتعدادات اخلالفة اخلا�ضة به.
الكلمات املفتاحية: )النف�ض الإن�ضانية، التكرمي الإلهي( 
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“The aspects of Divine honoring of the human soul “

Abstract
The objective of the study was to identify the aspects of Divine honoring 

for the human soul. The study used the descriptive inductive deductive design. 
The most important results of the study were: 

 ♦ First: The aspects of Divine honoring in heaven, and these include the 
following: 
The declaration of Adam creation by God as God created our fatherAdam 

with His own hands, and blows his spirit from His own spirit, ordered angles 
to glorify Adam and the residence of Adam in Heaven although he was one of 
God’s creatures to be his decedent on Earth. 

 ♦ Second: The aspects of divine honoring of humans on Earth: 
And these include the following: Dedicating all things on Earth and sky 

in the service of man, preferring man on other creatures, putting judgments 
and rules that benefit man, sending messengers and prophets and holy books, 
making man God’s decedent on Earth and providing him with all the needed 
potentials. 

key words: Human soul, Divine honoring. 
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املقدمة: 
بكل  الإن�ضانية،  النف�ض  عن  متكاملة  تربوية  نظرية  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  قدمت  لقد 
اإل واأوجدت  جوانبها واأجزائها املت�ضعبة، فلم ترتك مف�ضاًل من مفا�ضل النف�ض الإن�ضانية، 
كمًا كبرياً من الن�ضو�ض ال�رصعية التي تعاجله، وتو�ضح نظرة الإ�ضالم اإليه، وبذلك حتققت 

النظرة التكاملية يف الإ�ضالم للنف�ض الإن�ضانية.
الإن�ضانية، حمور  للنف�ض  الإ�ضالم يف نظرته  التي بينها  الرئي�ضة  ومن �ضمن املحاور 
مظاهر  جليًا  و�ضحت  التي  الن�ضو�ض  ع�رصات  يجد  ال�رصعية  للن�ضو�ض  فاملتتبع  التكرمي، 
كل  كرامة  على  الإن�ضانية  النف�ض  كرامة  ارتقت  حيث  الإن�ضانية،  للنف�ض  الإلهي  التكرمي 
املخلوقات، دون اأن ينازعها يف هذه الكرامة اأي خملوق من املخلوقات �ضواء يف ال�ضماء اأم 

يف الأر�ض.
للنف�ض  الإلهي  التكرمي  مظاهر  يف  البحث  اإعادة  اأهمية  احلا�رص  وقتنا  يف  وتظهر 
الإن�ضانية، وتو�ضيحها للنا�ض عمومًا، وللرتبويني خ�ضو�ضًا، بو�ضفها خطوة اإجرائية عملية 
ت�ضاعد على ت�ضحيح الغلط الواقع يف النظرة اإىل كرامة النف�ض الإن�ضانية، ملا نراه على اأر�ض 

الواقع من �ضور تدلل بو�ضوح على امتهان هذه الكرامة.
ا�ضتناداً  الإن�ضانية  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  مظاهر  عن  للك�ضف  الدرا�ضة  هذه  وجاءت 

للن�ضو�ض ال�رصعية، واأقوال املف�رصين والعلماء فيها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
اأ�ضبح من  التي  الق�ضايا  الإن�ضانية من  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  البحث يف  تعد ق�ضية 
اأر�ض الواقع من املظاهر  اإظهارها والهتمام بها، ملا نراه على  اإعادة  ال�رصورة بكان/ 
وال�ضور التي تدلل بو�ضوح على امتهان كرامة النف�ض الإن�ضانية، والعتداء على قد�ضية هذه 
ال�ضبب  الإن�ضانية، هو  النف�ض  الإ�ضالم ال�ضحيحة يف نظرته لكرامة  الكرامة، وغياب �ضورة 
الرئي�ض الذي يقف وراء ظهور الأفعال والأقوال التي تنال من هذه الكرامة، بال�ضور الب�ضعة 
والنتحار،  حق،  بغري  القتل  ذلك:  اأمثلة  ومن  الواقع،  اأر�ض  على  وبقوة  تظهر  بداأت  التي 
بغري  والنزوات  الأهواء  وراء  الن�ضياق  اإىل  يدفع  الذي  املطلق  والتحرر  املادية،  وطغيان 

�ضابط، وغريها الكثري.
وجاءت هذه الدرا�ضة، جزءاً ب�ضيطًا من منظومة متكاملة ملعاجلة هذه امل�ضكلة، و�صوف 
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تيب عن ال�صوؤال املحوري الآتي: 
ما مظاهر التكرمي الإلهي للنف�س الإن�صانية؟ 

ويتفرع عن هذا ال�ضوؤال الأ�ضئلة الآتية: 
ما مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف ال�ضماء؟  ●
ما مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف الأر�ض؟  ●

أهداف الدراسة: 
تتطلع هذه الدرا�ضة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

بيان مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف ال�ضماء. ●
بيان مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف الأر�ض. ●

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�صة يف املحاور الآتية: 

امل�ضاعدة يف رفع المتهان عن النف�ض الإن�ضانية الذي تتعر�ض له يف هذا الزمن، . 1
الإن�ضانية من تكرمي خ�ضها اهلل تعاىل به،  النف�ض  النا�ض با لهذه  اإعادة تذكري  من خالل 
الكرمي  ر�ضوله  و�ضنة  تعاىل  اهلل  كتاب  اإىل  ت�ضتند  علمية  درا�ضات  ذلك عن طريق  وتو�ضيح 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم.
كل . 2 عن  له  املميزة  وهويته  الإ�ضالم،  خ�ضو�ضية  ُتظهر  بحثية  علمية  مادة  تقدمي 

الرتبيات والفل�ضفات يف جمال النف�ض الإن�ضانية عمومًا، ويف ق�ضية كرامة النف�ض الإن�ضانية 
خ�ضو�ضًا.

اإفادة املوؤ�ض�ضات الرتبوية والقائمني عليها، من مربني ووا�ضعي مناهج وتربويني، . 3
الإ�ضالم،  يف  الإن�ضانية  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  �ضورة  تعك�ض  متكاملة  منظومة  هناك  باأن 

وهذا ما يجب مراعاته واأخذه بعني العتبار يف كل عنا�رص العملية الرتبوية.
فتح الآفاق اأمام مزيد من الدرا�ضات التاأ�ضيلية يف هذه الق�ضية، ويف غريها من . 4

الق�ضايا املتعلقة بالنف�ض الإن�ضانية.

الدراسات السابقة: 
بو�ضوع  املبا�رصة  العالقة  ذات  العلمية  البحوث  من  جمموعة  على  الباحث  اطلع 
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الدرا�ضة، وفيما يلي عر�س لأهم هذه الدرا�صات ذات ال�صلة بو�صوع البحث: 
اأولً: تكرمي الإن�صان يف النظام الرتبوي يف القراآن )1(  ◄

هدفت هذه الدرا�ضة اإىل تو�ضيح اخل�ضائ�ض العامة للنظام الرتبوي يف القراآن الكرمي، 
هذه  تو�ضلت  وقد  الكرمي،  القراآن  يف  الرتبوي  النظام  يف  الإلهي  التكرمي  مالمح  وتو�ضيح 
الكرمي نظام �ضامل ومتوازن متكامل اجلوانب،  القراآن  الرتبوي يف  النظام  اأن  اإىل  الدرا�ضة 
واأنه نظام اإن�ضاين غايته اإعداد الإن�ضان ال�ضالح، وكانت اأهم مظاهر التكرمي الإلهي لالإن�ضان 
للتعلم  القابلية  وعنده  للطبيعة،  و�ضيد  عبد  هو  والإن�ضان  الروحية،  والنفخة  ال�ضمو  الآتي: 
والرتقاء الدائم، واأن الرتبية والأخالق مقرتنتان بال�ضفات الإلهية، وال�ضتخالف والتكليف 

خا�ض بالإن�ضان.
وقد التقت هذه الدرا�ضة مع درا�ضة الباحث يف بيان بع�ض مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض 
الإن�ضانية، وتفرتق درا�ضة الباحث عن هذه الدرا�ضة يف الآتي: الرجوع اإىل كتب التف�ضري يف 
تو�ضيح الآيات القراآنية املتعلقة بظاهر التكرمي الإلهي لالإن�ضان وبيان معانيها، وتو�ضيح 
اأكرث ملظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف ال�ضماء، مع ا�ضتخدام للم�ضطلحات القراآنية 
الت�ضخري  مثل  معناها  وتو�ضيح  الإن�ضانية،  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  مظاهر  عن  للتعبري 
واخلالفة والتف�ضيل، كما تفرتق عنها يف ذكر مظاهر اأكرث �ضمولية لتكرمي النف�ض الإن�ضانية 

يف الأر�ض.
ثانياً: مظاهر تكرمي الإن�صان يف البيان القراآين )قراءة يف فكر النور�صي( )2(  ◄

هدفت هذه الدرا�ضة اإىل بيان مظاهر التكرمي الإلهي لالإن�ضان، ا�ضتناداً اإىل فكر النور�ضي، 
وقد تو�ضلت هذه الدرا�ضة اإىل اأن اأهم مظاهر التكرمي الإلهي لالإن�ضان هي: التكرمي بالنبوة، 

والتكرمي بالعبادة، والتكرمي بالت�ضخري، والتكرمي بامل�ضري الأخروي.
وقد التقت هذه الدرا�ضة مع درا�ضة الباحث يف تو�ضيح مفهوم التكرمي الإلهي للنف�ض 
الإن�ضانية، واأهمية الت�ضخري، وتفرتق درا�ضة الباحث عن هذه الدرا�ضة يف الآتي: الرجوع اإىل 
كتب التف�ضري يف تو�ضيح الآيات القراآنية املتعلقة بظاهر التكرمي وبيان معانيها، والتو�ضع 
كما  النور�ضي،  فكر  على  القت�ضار  وعدم  ال�ضماء،  يف  لالإن�ضان  الإلهي  التكرمي  مظاهر  يف 

تفرتق عنها يف ذكر مظاهر اأكرث للتكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف الأر�ض.
ثالثاً: اأثر التكرمي الإلهي لالإن�صان على حقوق الرجل واملراأة يف الإ�صالم )3(  ◄

الك�ضف عن  لالإن�ضان من خالل  الإلهي  التكرمي  بيان مظاهر  اإىل  الدرا�ضة  هدفت هذه 
القوا�ضم واحلقوق امل�ضرتكة بني الرجل واملراأة، واحلقوق املميزة للرجل، واحلقوق املميزة 
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اأهم املظاهر العامة للتكرمي الإلهي لالإن�ضان العامة  اأن  للمراأة، وتو�ضلت هذه الدرا�ضة اإىل 
هي الآتي: ا�ضتواء اخللق، ومنو احلوا�ض والتفكري، والقدرة على الختيار، وال�ضمو الروحي، 

وا�ضتخالفه يف الأر�ض، والتكليف وبيان املنهج.
الإلهي  التكرمي  مظاهر  بع�ض  بيان  يف  الباحث  درا�ضة  مع  الدرا�ضة  هذه  التقت  وقد 
كتب  اإىل  الرجوع  الآتي:  يف  الدرا�ضة  هذه  عن  الباحث  درا�ضة  وتفرتق  الإن�ضانية،  للنف�ض 
التف�ضري لبيان معاين الآيات القراآنية املتعلقة بالتكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية، بالإ�ضافة 

اإىل التو�ضع اأكرث يف ذكر مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف ال�ضماء والأر�ض.

حدود الدراسة: 
اقت�رص حديث الباحث يف هذه الدرا�ضة على املحاور الرئي�ضة ملظاهر التكرمي الإلهي 
ال�ضماء،  الإن�ضانية يف  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  الإن�ضانية، املتمثلة بجموعة مظاهر  للنف�ض 
يتم  و�ضوف  الأر�ض،  يف  الإن�ضانية  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  مظاهر  من  اأخرى  وجمموعة 
تو�ضيح ذلك دون ال�ضتطراد يف ق�ضايا اأخرى مرتبطة بهذه الق�ضية، ومن اأهمها امل�ضامني 

والتطبيقات الرتبوية لكرامة النف�ض الإن�ضانية؛ لأن ذلك يحتاج اإىل بحث مو�ضع.

منهجية الدراسة: 

يعتمد الباحث يف درا�صته على املناهج الآتية: 
اأوًل: املنهج الو�ضفي: و�ضوف يظهر من خالل جمع الأدلة ال�رصعية التي تدل على  ♦

مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية، وبعد ذلك ت�ضنيفها وتف�ضريها وحتليلها.
ثانيًا: املنهج ال�ضتقرائي ال�ضتنباطي: و�ضوف يظهر من خالل ا�ضتقراء الن�ضو�ض  ♦

والأفكار  املحاور  كل  وا�ضتنباط  الإن�ضانية،  للنف�ض  الإلهي  بالتكرمي  املرتبطة  ال�رصعية 
والقواعد التي تخدم الدرا�ضة.

مظاهر التكريم اإلهلي للنفس اإلنسانية: 
تعد ق�ضية التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف ال�رصيعة الإ�ضالمية ذات مظاهر كثرية، 
فالباحث يف كتاب اهلل تعاىل و�ضننّة ر�ضوله الكرمي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ي�ضتطيع اأن يقف على 
املتاأمل  واأي�ضًا  الكرامة و�ضورها،  بو�ضوح على مظاهر هذه  تدلل  التي  الن�ضو�ض،  مئات 
الناظر يف ذات  اأن  الكرامة، حتى  التي تاأ�ضل لهذه  الكونية  الكون يجد ع�رصات الآيات  يف 
الإقناع  متام  ويقنعه  العقل،  يذهل  ما  والباطن  الظاهر  تكوينه  يف  يجد  نف�ضه،  الإن�ضان 
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بالتكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية.
�رصيفة  مرتبة  اإىل  الإن�ضان  “اإي�ضال  باأنه:  الإن�ضانية  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  ويعرف 
غري  واإح�ضانه  تعاىل  اهلل  لإنعام  حتقيقًا  الكمال،  نحو  وجهاده  بجهده  فيها  ي�ضمو  عزيزة، 
املحدود، بعيداً عن الذل والإهانة والتحقري، وعماًل وفق �ضننه التي ل تتبدل ول تتغري” )4( .

الإن�صانية يكن احلديث عنها  الإلهي للنف�س  التكرمي  اأن مظاهر  الباحث  ويرى 
�صمن ق�صمني رئي�صني: 

Ú .الأول: مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف ال�ضماء
Ú .الثاين: مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف الأر�ض

الق�صم الأول: مظاهر التكرمي الإلهي للنف�س الإن�صانية يف ال�صماء:  ◄
قبل اأن ينزل الإن�ضان على الأر�ض ويبداأ م�ضريته عليها، كان مكرمًا يف ال�ضماء عند اهلل 
تعاىل، فمرحلة الوجود يف املالأ الأعلى، منذ اللحظة الأوىل حتى حلظة نزوله اإىل الأر�ض، 
فيها عدة مظاهر تدل بو�ضوح على التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية، وهي ت�ضكل اإجابة عن 

ال�ضوؤال الأول من اأ�ضئلة الدرا�ضة، وميكن حتديدها باملظاهر الآتية: 
اأولً: اإعالن نباأ خلق الإن�صان من الل تعال مبا�رشة:  �

عندما اأعلن اهلل عز وجل نباأ خلق �ضيدنا اآدم عليه ال�ضالم، واأخرب املالئكة بالأمر، يعد 
ذلك خا�ضا بهذا املخلوق، / ورفعا ل�ضاأنه، وبيانا لكرامته عند اهلل عز وجل، قال تعاىل: {
َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِصُد ِفيَها  َك ِلْلَمالَِئَكِة اإِينِّ َجاِعٌل يِف الأَْر�ِس َخِليَفًة َقاُلواْ اأََتْ َواإِْذ َقاَل َربُّ
ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ�ُس َلَك َقاَل اإِينِّ اأَْعَلُم َما لَ َتْعَلُموَن} )البقرة:  َوَي�ْصِفُك الدَِّماء َوَنْحُن ُن�َصبِّ
»هذا �رصوع يف ذكر ف�ضل اآدم عليه ال�ضالم اأبي الب�رص، اأن اهلل تعاىل  ال�ضعدي:  يقول   ،  )30
حني اأراد خلقه اأخرب املالئكة بذلك، واأن اهلل م�ضتخلفه يف الأر�ض« )5( ، ويقول الرازي: »اأعلم 
اإياه،  ال�ضالم، وعلى كيفية تعظيم اهلل تعاىل  اآدم عليه  الآية دالة على كيفية خلقه  اأن هذه 

فيكون ذلك اإنعامًا عامًا على جميع بني اآدم« )6( .
اإن كل ما يف ال�ضماء والأر�ض هو من خلق اهلل عز وجل، ولكن عندما يخلق املوىل عز 
ز هذا املخلوق  وجل �ضيئًا، وي�ضري وينبه اإىل هذا اخللق اأمام املالأ الأعلى، فهذا دليل على مَتيُّ

على �ضائر املخلوقات، واأن له اأهمية بالغة، ودرجة عالية من التكرمي عند اهلل عز وجل.
ثانياً: خلق الل عز وجل �صيدنا اآدم عليه ال�صالم بيده، ونفخ فيه من روحه:  �

اإ�ضارة املوىل عز وجل خللق �ضيدنا اآدم، واأن هذا اخللق كان بيديه، وبعد ذلك ينفخ فيه 
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من روحه، ما هو اإل دليٌل قاطٌع على كرامة هذا املخلوق عند اهلل عز وجل، قال تعاىل: {
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه �َصاِجِديَن} )�ض: 72( ، فالت�ضوية كما قال  َفاإَِذا �َصوَّ
)7( ، ويقول الطربي: »فخلقه اهلل تعاىل بيديه لكي ل يتكرب  البغوي بعنى »اأمتمت خلقه« 
)8( ، ويقول ال�ضمعاين: »الروح ج�ضم لطيف  اإبلي�ض عنه، ليقول له: تتكرب عما عملت بيدي« 
يحيى به الإن�ضان، واأ�ضافها اإىل نف�ضه ت�رصيفًا وتكرميا« )9( ؛ »لأن الإن�ضان يتميز عن بقية 
الكائنات احلية بتكرمي اهلل تعاىل بالنفخ، هذا النفخ الذي ا�ضتحق بوجبه انحناء املالئكة 

له بال�ضجود باأمر اهلل تعاىل، اإجالًل واإكباراً له« )10( . 
ويف ذات املعنى يقول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )ملا �ضور اهلل اآدم يف اجلنة تركه ما �ضاء 
اأنه خلق خلقًا  اأجوفا عرفه  راآه  فلما  ما هو،  ينظر  به،  ُيِطيُف  اإبلي�ض  اأن يرتكه، فجعل  اهلل 
ل يتمالك( )11( ، ودللة احلديث توؤكد على اأن الت�ضوير واخللق كان من اهلل تعاىل للنف�ض 
الإن�ضانية الأوىل املتمثلة يف �ضيدنا اآدم عليه ال�ضالم، وهذا يدل على مقدار العناية الإلهية 

بخلق هذه النف�ض وت�ضويتها، ومقدار كرامتها وقربها من اهلل عز وجل.
ثالثاً: اأمر الل عز وجل املالئكة بال�صجود ل�صيدنا اآدم عليه ال�صالم:  �

يقول املوىل عز وجل يف كتابه العزيز مبينًا هذا املوقف: {َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة ا�ْصُجُدواْ 
َبى َوا�ْصَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن} )البقرة: 34( ، يقول البغوي:  لآَدَم َف�َصَجُدواْ اإِلَّ اإِْبِلي�َس اأَ
ويف ال�ضجود قولن: الأ�ضح اأن ال�ضجود كان لآدم على احلقيقة، وت�ضمن معنى الطاعة هلل عز 
وجل وامتثال اأمره، وكان ذلك �ضجود تعظيم وحتية، ل �ضجود عبادة، وقيل »ا�ضجدوا لآدم« 
اأي اإىل اآدم، فكان اآدم قبلة وال�ضجود هلل تعاىل، كما ُجعلت الكعبة قبلة لل�ضالة، وال�ضالة هلل 

عز وجل )12( .
اأربعة  على  ال�صالم  عليه  لآدم  املالئكة  �صجود  كيفية  يف  العلماء  واختلف 

اأقوال )13( : 
بالف�ضل، . 1 لآدم  اإقرارهم  واملق�ضود  انحناء،  ول  اإمياء  دون  اخل�ضوع،  جمرد  اأنه 

والقيام ب�ضاحله.
الإمياء واخل�ضوع.. 2
النحناء امل�ضاوي للركوع، وذلك بالنكفي والتعظيم ك�ضالم الأعاجم.. 3
يعكر . 4 ول  ال�ضواب،  وهو  الأر�ض،  على  اجلبهة  و�ضع  وهو  املتعارف،  ال�ضجود  اأنه 

عليه اأن ال�ضجود يف ال�رصيعة حمرم؛ لأن ذلك خا�ض باآدم يف العامل العلوي، ولي�ض �ضمن 
التكاليف املنوطة باأهل الأر�ض، فال يقا�ض عليه، وقد اتفق العلماء على اأن �ضجود املالئكة 
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لآدم �ضجود حتية ل عبادة، تكرميًا لآدم عليه ال�ضالم، واإظهاراً لف�ضله، ولهذا اعرت�ض اإبلي�ض 
على ال�ضجود.

لهذا املخلوق،  الذل واخل�ضوع  لي�ض فيه معنى  ال�ضالم  اآدم عليه  ل�ضيدنا  ال�ضجود  اإذن 
»ومل يكن �ضجوداً جل�ضم اآدم امل�ضكل من طني، واإمنا كان �ضجوداً لالإبداع الإلهي يف �ضنع اآدم 
عليه ال�ضالم، والنفخة الإلهية يف ج�ضد اآدم عليه ال�ضالم« )14( ، وهذا دليل اآخر وا�ضح وقاطع 

على كرامة هذا املخلوق عند اهلل عز وجل.
رابعاً: اأ�صكن الل عز وجل �صيدنا اآدم عليه ال�صالم النة مع اأنه خلق ليكون  �

خليفة يف الأر�س: 
يقول املوىل �ضبحانه وتعاىل مبينًا هذه الكرامة: {َوُقْلَنا َيا اآَدُم ا�ْصُكْن اأَنَت َوَزْوُجَك 
امِلِنَي}  اْلظَّ ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�صَّ َهـِذِه  َتْقَرَبا  َولَ  �ِصْئُتَما  َحْيُث  َرَغداً  ِمْنَها  َوُكالَ  َة  نَّ اْلَ
)البقرة: 35( ، يقول ابن عا�ضور: »وهذه تكرمة اأكرم اهلل بها اآدم عليه ال�ضالم، بعد اأن اأكرمه 
بالتمكني  المتنان  م�ضتعمل يف  ا�ضكن،  بقوله:  والأمر  املالئكة،  تلقاء  الإجالل من  بكرامة 
والتخويل، ولي�ض اأمراً له باأن ي�ضعى بنف�ضه ل�ُضكنى اجلنة، اإذ ل قدرة له على ذلك، فال يكلف 
به« )15( ، ويقول ابن كثري: » يقول اهلل تعاىل اإخباراً عما كرم به اآدم بعد اأن اأمر املالئكة 
بال�ضجود له ف�ضجدوا، اإنه اأباَحُه اجلنة ي�ضكن فيها حيث ي�ضاء، وياأكل منها ما �ضاء رغدا، اأي 

هنيئًا وا�ضعًا طيبًا« )16( .
ال�ضالم،  اآدم عليه  اأكرم بها �ضيدنا  �ُضكنى اجلنة هو منَّة ونعمة من اهلل عز وجل  اإذن 
ولي�ض من ك�ضبه، اأو جزاًء على عمله، والعلة الوحيدة الوا�ضحة التي على اأ�ضا�ضها اأعطي هذه 

النعمة، هي كرامته عند اهلل عز وجل، وكرامة النف�ض الإن�ضانية عمومًا يف ال�ضماء والأر�ض.
الق�صم الثاين: مظاهر التكرمي الإلهي للنف�س الإن�صانية يف الأر�س:  ◄

اإىل  نزولها  بعد  لها حتى  الإن�ضانية ظلت �ضفة مالزمة  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  �ضفة 
الأر�ض، فع�ضيان �ضيدنا اآدم عليه ال�ضالم لربه عندما اأكل من ال�ضجرة التي حرمها اهلل تعاىل 
عليه، ا�ضتلزم التوبة من �ضيدنا اآدم عليه ال�ضالم، ولكنه مل يرفع �ضفة التكرمي الإلهي عنه، 

وعن النف�ض الب�رصية عمومًا.
ومن اأهم املظاهر التي تدلل بو�ضوح على التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية، بعد اإنزالها 
حتديدها  ويكن  الدرا�ضة،  اأ�ضئلة  من  الثاين  ال�ضوؤال  عن  اإجابة  ت�ضكل  والتي  الأر�ض،  اإىل 

باملظاهر الآتية: 
Ú  :اأولً: ت�صخري كل ما يف ال�صماء والأر�س ل�صالح النف�س الإن�صانية
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يعرف الت�ضخري باأنه: »النتفاع غري املاأجور« )17( ، ويعرف باأنه: »هو اأن اهلل تعاىل 
مكن الإن�ضان من ا�ضتخدام مظاهر الكون يف تطبيقات عملية نافعة لالإن�ضان، يف جمالت 
حياته املختلفة، دون ثمن يقدمه هلل تعاىل« )18( ، وبعبارة �ضارحة ميكن القول اأن الت�ضخري؛ 

هو تذليل كل ما يف الكون خلدمة النف�ض الإن�ضانية، كرامة من اهلل تعاىل لهذه النف�ض.
فكل ما يف الكون من �ضماء واأر�ض وما بينهما من كائنات واأجنا�ض م�ضخر لالإن�ضان، 
ل ي�ضتطيع اأن يع�ضي اأو يتوقف عن خدمة الإن�ضان موؤمنًا اأم كافراً حتى قيام ال�ضاعة، بل 
اإن ج�ضد الإن�ضان بكل جوارحه م�ضخر له باأمر اهلل تعاىل اإىل يوم القيامة، فاليد تبط�ض وهي 
اأمراً؛ لأن اهلل جعلها م�ضخرة له تفعل ما  اأن تع�ضي له  تلعن �ضاحبها، ولكنها ل ت�ضتطيع 
يريد، وكذلك �ضائر اجلوارح، حتى اإذا جاء يوم القيامة و�ضاعة احل�ضاب زال عنها الت�ضخري، 
فت�ضهد على �ضاحبها بكل ما عملت )19( ، قال تعاىل: {اْلَيْوَم َنْخِتم َُعَلى اأَْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا 

اأَْيِديِهْم َوَت�ْصَهُد اأَْرُجلُُهْم ِبَا َكاُنوا َيْك�ِصُبوَن} )ي�ض: 65( .
ويعد الكون وما حوى م�ضخر لالإن�ضان اإما: ت�ضخري تكرمي، اأو ت�ضخري تعريف، فالتكرمي: 
اأما  اأو باآخر،  هو اأن جميع ما يف هذا الكون م�ضخر خلدمة الإن�ضان وال�ضتفادة منه ب�ضكل 
ت�ضخري التعريف، فهو اأن كل ما بث ربنا يف هذا الكون يدل الإن�ضان على اهلل تعاىل )20( ، » 
لأن الت�ضخري هو عنوان رقي لالإن�ضان وتكرمي له، ينبغي اأن يقود اإىل العبادة، التي هي كذلك 
عنوان رقي لالإن�ضان وتكرمي له، لتت�ضل كل حلقات التكرمي بع�ضها ببع�ض، وذلك بالتوجه 

اإىل اهلل تعاىل بالعبادة وال�ضكر والنقياد والطاعة« )21( .
الإن�ضان  م�ضلحة  وثمرته حتقيق  العلم،  مع  يتكامل  الت�ضخري  اأن  الباحث  يرى  وعليه 
والتعرف على مقدار عظمة اخلالق، واخل�ضوع له بتحقيق العبودية، وفيه اإثبات اأن امل�ضخر 
له اأكرم عند اهلل تعاىل من امل�ضخر، فالإن�ضان اأكرم عند اهلل عز وجل من الكون، والنحراف 

يف ا�ضتغالل الت�ضخري يعني زوال التكرمي باإرادة الإن�ضان.
قوله  ومنها  ووا�ضحة،  كثرية  الت�ضخري  معنى  على  دللت  التي  ال�رصعية  والن�ضو�ض 
ْنُه اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت  َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِس َجِميًعا مِّ ا يِف ال�صَّ َر َلُكم مَّ تعاىل: {َو�َصخَّ
“فكل �ضيء يف هذا الوجود منه واإليه، وهو  13(، يقول قطب:  رُوَن} )اجلاثية:  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لَّ
اهلل  ، مزود من  )الإن�ضان(  ال�ضغري  اأو م�ضلطه، وهذا املخلوق  من�ضئه ومدبره، وهو م�ضخره 

تعاىل بال�ضتعداد ملعرفة طرف من النوامي�ض الكونية” )22( .
بخلوق،  خملوق  عالقة  اأنها  على  بالكون  الإن�ضان  عالقة  الكرمي  القراآن  �ضور  »لقد 
اأو  الندية  قائمة على  العالقة  ولي�ضت هذه  �ضاٍم بخلوق م�ضخر،  اأنها عالقة خملوق  وعلى 

املغالبة« )23( .



110

اإلنسانية« للنفس  اإللهي  التكرمي  »مظاهر 
أ. رامي سامي ضيف اهلل عباس
د. عدنان مصطفى خطاطبة

فت�ضخري الكون فيه نعم ل تعد ول حت�ضى، منها ما تعرف عليه الإن�ضان وعرف حقيقته، 
ومنها ما خفي على الإن�ضان وغاب عن اإدراكه، ولكن مع هذا يعمل ب�ضمت من اأجل خدمته، 
حتى واإن مل يتعرف الإن�ضان على هذه النعم، فال�ضحيح اأن هناك نعمًا حتقق منفعة الإن�ضان 
�ُصوَها اإِنَّ  ِ لَ حُتْ ن َتُعدُّواْ ِنْعَمَت اللرّ دون علمه، ودون جهد �ضخ�ضي يبذله، قال تعاىل: {َواإِ

اٌر} )اإبراهيم: 34( . الإِن�َصاَن َلَظلُوٌم َكفَّ
Ú  :ثانياً: تف�صيل الإن�صان على �صائر املخلوقات

{َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  الأف�ضلية،  هذه  على  �رصاحة  توؤكد  التي  ال�رصعية  الن�ضو�ض  من 
ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي  َباِت َوَف�صَّ يِّ َن الطَّ َكرَّْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ
يالً} )الإ�رصاء: 70( ، يقول البغوي: »وظاهر الآية اأنه ف�ضلهم على كثري ممن  ْن َخَلْقَنا َتْف�صِ َّ مِّ
خلقهم ل على الكل، وقال قوم: ف�ضلوا على جميع اخللق اإل على املالئكة، وقال الكلبي: ف�ضلوا 
املوت  وملك  واإ�رصافيل  وميكائيل  املالئكة، جربيل  اإل على طائفة من  كلهم،  اخلالئق  على 
واأ�ضباههم« )24( ، ويقول ال�ضابوين: » اأي ف�ضلناهم على جميع من خلقنا من �ضائر احليوانات 

واأ�ضناف املخلوقات من اجلن والبهائم والدواب والوح�ض والطري وغري ذلك« )25( .
ويرى الباحث اأن هناك من الأدلة التي من خاللها ي�صتطيع اأن يجزم باأن الإن�صان 

مف�صل على �صائر املخلوقات حتى املالئكة، ومنها الآتي: 
قرب الإن�ضان من اهلل عز وجل. �
�ضجود املالئكة اأجمعني ل�ضيدنا اآدم عليه ال�ضالم. �
تكليفه بحمل الر�ضالة الإلهية، وعدم تكليف املالئكة. �
والدعاء  � له،  وال�ضتغفار  حفظه  مثل  الإن�ضان،  خلدمة  املالئكة  من  كثري  ت�ضخري 

وغريها.
ق�ضية تكرمي الإن�ضان واأف�ضليته على غريه من املخلوقات، ل يرجع اإىل جن�ضه اأو لونه اأو 
جماله اأو �ضكله اأو ماله اأو درجته اأو نوع عمله اأو فئته الجتماعية اأو القت�ضادية، واإمنا يرجع 
ِ اأَْتَقاُكْم}  يف املقام الأول اإىل اإميانه باهلل تعاىل وتقواه، قال تعاىل: {اإِنَّ اأَْكرََمُكْم ِعنَد اللَّ
ه اهلل تعاىل به من عقل، وقدرة على حفظ غرائزه  )احلجرات: 13( ، كما يرجع اأي�ضًا اإىل ما خ�ضَّ
ودوافعه، وكبح جماح �ضهواته ونزواته )26( ، »وبذلك يكون قد ح�ضل على القيومية والإ�رصاف 

على �ضائر الكائنات، وذلك �رصب من �رصوب الرفعة وال�ضتعالء« )27( .
وهنا ل بد من التنبيه على اأن تف�ضيل الإن�ضان على �ضائر املخلوقات، ل يعني التكرب 
للخالق،  وال�ضكر  للخلق،  التوا�ضع  ي�ضتلزم  واإمنا  والعجب،  الغرور  عن  الناجت  وال�ضتعالء 
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اأمانة  اإذا ما �ضيع  ُيرفع عنه يف حال  اأن  التكرمي ميكن  اأن هذا  العبودية له، كما  وحتقيق 
التكليف، ور�ضالة اخلالفة ال�ضحيحة.

Ú  :ثالثاً: ت�رشيع الأحكام التي حتقق م�صلحة النف�س الإن�صانية ومنفعتها
عن  الإن�ضان  من وجود  بدءاً   « الأحكام،  ت�رصيع جميع  الإن�ضان يف  الإ�ضالم  كرم  لقد 
تربيتهم،  وح�ضن  الأولد،  حقوق  وبيان  الب�رصية،  الفطرة  لتنظيم  ال�ضحيح،  الزواج  طريق 
واحرتام اإرادة الإن�ضان يف العقود والت�رصفات، و�رصع العقوبات ل�ضيانة الأنف�ض والأموال 

والأعرا�ض، ودعا اإىل ال�ضورى، والتزام الو�ضطية، وغريها كثري« )28( .
اإليها م�رصع، ول ي�ضتطيع اأن  فمثاُل حقوق الإن�ضان يف الإ�ضالم ل ي�ضتطيع اأن ي�ضل 
اإمنا اكت�ضبها الإن�ضان لأن اهلل عز وجل هو الذي  اإىل جوهرها قانون؛ لأنها حقوق  ي�ضل 
وتقنني   ،  )29( تبدل ول حترف  الدين ل  من  احلقوق جزءاً  تلك  فكانت  واأقرها،  له  جعلها 
حقوق الإن�ضان يف الإ�ضالم يعد �ضمانة اأ�ضا�ضية حلماية هذه احلقوق مع �ضمانات اأخرى، 
وتتلخ�ض فكرة التقنني يف �ضياغة هذه احلقوق على �ضكل مبادئ يت�ضمنها د�ضتور الدولة، 
املجتمعات  يف  احلادثة  الوقائع  على  التطبيق  واجبة  ت�رصيعات  �ضكل  على  اإ�ضدارها  اأو 

الإ�ضالمية املعا�رصة )30( .
اأن ت�رصيع الأحكام فيه حفظ للكرامة الإن�ضانية وحتقيق  ومن الأمثلة املبا�رصة على 
للم�ضلحة الب�رصية، اأن الإ�ضالم بنى الأحكام على اأ�ضا�ض امل�ضاواة بني النا�ض، دون مفا�ضلة 
ِ اأَْتَقاُكْم} )احلجرات: 13( ، واحرتام احلريات  اإل بالتقوى، قال تعاىل: {اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
الإ�ضالم، قال تعاىل:  الدخول يف  العقيدة، فال يكره غري امل�ضلم على  راأ�ضها حرية  وعلى 
م املعامالت املالية  } )البقرة: 256( ، ونظنّ َ الرُّ�ْصُد ِمَن اْلَغيِّ َبنيَّ {لَ اإِْكَراَه يِف الدِّيِن َقد تَّ
اأَْمَواَلُكْم  ُكلُواْ  َتاأْ لَ  اآَمُنواْ  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  النا�ض، قال تعاىل:  اأموال  و�ضعى للحفاظ على 
َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل} )الن�ضاء: 29( ، و�ضان الأعرا�ض، وحرم العتداء عليها، قال تعاىل: {َوَل 
َ اإِنَّ  ُقوا اللَّ َم اأَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ ن َياأُْكَل حَلْ ْع�ُصُكم َبْع�ًصا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَ َيْغَتب بَّ
اب رِحيٌم} )احلجرات: 12( ، »ووهب الإن�ضان ح�ضانة يف حفظ احلياة، مهما كان  َ َتوَّ اللَّ
د  جن�ضه اأو لونه اأو لغته؛ لأن حق احلياة حق اإن�ضاين اأ�ضيل، ي�ضمل كل فرد اإن�ضاين« )31( ، و�ضدَّ
تعاىل:  قال  حق،  بغري  النف�ض  هذه  على  يعتدي  من  على  ت�رصيعاته  يف  العقوبة  الإ�ضالم 
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َواأََعدَّ َلُه  َب اللرّ ُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغ�صِ ًدا َفَجَزاآوؤُُه َجَهنَّ َتَعمِّ {َوَمن َيْقُتْل ُموؤِْمًنا مُّ
َعَذاًبا َعِظيًما} )الن�ضاء: 93( ،وغري ذلك من الأحكام، التي تبني عظمة الت�رصيع الإ�ضالمي، 

وحفظه لكرامة النف�ض الإن�ضانية.
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Ú  :رابعاً: اإر�صال الر�صل واإنزال الكتب ال�صماوية
عندما جعل اهلل تعاىل الإن�ضان خليفة يف الأر�ض، كان ل بد له من موجه، ي�ضعه على 
الطريق ال�ضحيح، ويبني له ال�ضلوك امل�ضتقيم، من خالل اإيجاد �رصيعة متكاملة ل تناق�ض 
الكتب  واإنزال  الر�ضل  باإر�ضال  الب�رصية  على  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  ن  فمَّ حياته،  حتكم  فيها 
ال�ضماوية، وهذا يحمي الإن�ضان من حياة التخبط والع�ضوائية التي يعي�ض فيها دون رقيب 

ول موجه، مع غياب الهدف من احلياة.
ومن الآيات القراآنية التي بينت هذه النعمة، وو�ضحت اأثرها يف حتقيق الكرامة الإن�ضانية، 
ٌة َبْعَد الرُّ�ُصِل}  ِ ُحجَّ ا�ِس َعَلى اللرّ ِيَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ َب�رشِّ قوله تعاىل: {رُّ�ُصالً مُّ
)الن�ضاء: 165( ، يقول ر�ضا: »ر�ضاًل مب�رصين من اآمن وعمل �ضاحلًا بالأجر العظيم، ومنذرين 
من كفر واأجرم بالعذاب الأليم« )32( ، وهذه الآية جاءت تتحدث عن عموم الأنبياء والر�ضل، وما 
اأُنزل اإليهم من كتب �ضماوية، وبينت اأن »النف�ض الإن�ضانية هي املحطة الرئي�ضة لعمل الر�ضالت 

ال�ضماوية، التي بعث بها اأنبياءه عليهم ال�ضالم على مدار التاريخ« )33( .
Ú  با�صتعدادات وزوده  الأر�س  الإن�صان خليفة يف  وجل  عز  الل  َجَعَل  خام�صاً: 

اخلالفة اخلا�صة به: 
اإليها عقيدة �ضواه،  الإ�ضالم، فلم تدُع  الأر�ض هي فكرة تفرد بها  الإن�ضان يف  خالفة 
للكون،  املحيطة  نظرته  وعن  ال�ضاملة،  الإ�ضالم  اإن�ضانية  عن  يك�ضف  الإن�ضان  خالفة  ومبداأ 
ورفع مقام الإن�ضان اإىل اأعلى عليني، واملناداة به ليكون �ضيداً لهذا الكون، اإن هذه اخلالفة 

تنطلق اأ�ضا�ضًا من قاعدة را�ضخة يف القراآن الكرمي وهي الكرامة الإن�ضانية )34( .
واخلالفة معناها: »الإن�ضاء والبتكار والتعمري والتبديل والتغيري« )35( ، ويرى الباحث 
�ضيادة  اإىل  للو�ضول  العبودية هلل تعاىل،  الأر�ض: هو حتقيق  الإن�ضان يف  اأن معنى خالفة 

الكون.
ْر�ِس  َك ِلْلَمالَِئَكِة اإِينِّ َجاِعٌل يِف الأَ ويقول اهلل عز وجل يف هذه اخلالفة: {َواإِْذ َقاَل َربُّ
َخِليَفًة} )البقرة: 30( ، يقول الزخم�رصي: »اخلليفة: من يخلف غريه، واملعنى خليفة منكم« 
اأو  اأو ملوته  اإما لغيبته  الغري،  للنيابة عن  اأن تكون  اإما  الأ�ضفهاين: »اخلالفة  ، ويقول   )36(

لعجزه، وذلك ل يجوز على اهلل تعاىل، وقيل: بل قد يكون على غري ذلك، وهو اأن ي�ضتخلف 
امل�ضتخلف غريه امتحانا للم�ضتخلف، اأو تهذيبًا له » )37( ، ويقول البغوي: واملراد باخلليفة 
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غريه،  يخلفه  لأنه  وقيل:  بعدهم،  جاء  اأي  املالئكة،  بدل  جاء  لأنه  ال�ضالم؛  عليه  اآدم  هنا 
وال�ضحيح اأنه خليفة اهلل يف اأر�ضه لإقامة اأحكامه، وتنفيذ ق�ضائه )38( .

واخلال�صة اأن العلماء واملف�رشين ذكروا يف معنى اخلليفة ثالثة اأقوال: )39( 
خليفة عن اهلل تعاىل. �
خليفة عن جن�ض �ضابق، كاجلن مثاًل. �
خليفة عن الإن�ضان، نبي عن نبي، اأو اإن�ضان عن اإن�ضان. �

اأما  اأحد،  به  القول  جواز  يف  يخالف  ل  اأنه  بعنى  عليه،  متفق  الثالث  واملعنى 
الأول  املعنى  اأما  باأنه �ضعيف،  املف�رصين  به بع�ض  فيه، و�رصح  الثاين خمتلف  املعنى 
عندنا  باأ�ض  ول  جميعًا،  للب�رص  وبع�ضهم  لالأولياء،  وبع�ضهم  لالأنبياء،  بع�ضهم  فاأجازه 
الوجوه،  اأنها خالفة ل من كل  الإن�ضان خليفة عن اهلل تعاىل، مع مالحظة  باأن  بالقول 
وخالفة مقيدة، وهي اأي�ضًا خالفة غياب ح�ضي ل غياب حقيقي، وخالفة ابتالء وتكليف، 

ل خالفة موت اأو عجز.
فهذه اخلالفة �ضاملة لكل اجلن�ض الب�رصي، ولي�ضت مقت�رصة على �ضيدنا اآدم عليه و�ضلم، 
"وهذه اخلالفة منزلة ت�ضوقت اإليها املالئكة فلم يعطوها، ومنحها اهلل تعاىل لالإن�ضان" )40( 
، »واخلالفة التي اأكرم اهلل تعاىل بها الإن�ضان دائمة وباقية مع وجوده على وجه الأر�ض منذ 
اآدم عليه ال�ضالم اإىل يوم القيامة« )41( ، »ووظيفة اخلالفة التي ُجعلت غاية للوجود الإن�ضاين 
تت�ضمن مبا�رصة الإن�ضان الكون بالروح واجل�ضم، اعتباراً به وا�ضتثماراً ملنافعه وخرياته، كل 
ذلك تكمياًل للذات يف بعدها الفردي واجلماعي، وترقية لها يف وجهتها اإىل اهلل تعاىل، عرب 
منهاج العبادة، ائتماراً با اأمر وانتهاًء عما نهى« )42( ، فالإن�ضان على مر الع�ضور والأزمان 
مطالب بتحقيق هذه اخلالفة، التي تعد من اأهم مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف 

الأر�ض.
وقد زود اهلل تعاىل الإن�ضان با�ضتعدادات واأدوات خا�ضة يف نف�ضه، ليتمكن من حتقيق 

هذه اخلالفة، وهي على النحو الآتي: 
خلقه يف اأح�صن تقومي واأمت �صورة: . 1

املتاأمل يف �ضورة الإن�ضان الظاهرة والباطنة يقف على الإبداع الإلهي يف اإتقان هذا 
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املخلوق، »�ضواء يف تكوينه اجلثماين البالغ الدقة والتعقيد، اأم يف تكوينه العقلي الفريد، اأم 
يف تكوينه الروحي العجيب« )43( .

ن�َصاَن يِف اأَْح�َصِن  ومن الن�ضو�ض ال�رصعية الدالة على ذلك قوله تعاىل: {َلَقْد َخَلْقَنا اْلإِ
القامة،  منت�ضب  الأع�ضاء،  متنا�ضب  اخللق،  تام  »اأي  ال�ضعدي:  يقول   ،  )4 )التني:  َتْقِومٍي} 
اأو باطنًا �ضيئًا« )44( ، ويقول البغوي: »اأعدل قامة واأح�ضن  اإليه ظاهراً  مل يفقد مما يحتاج 
�ضورة، وذلك اأن اهلل َخلق كل حيوان منكبًا على وجهه اإل الإن�ضان خلقه مديد القامة، يتناول 

ماأكوله بيده، مزينًا بالعقل والتمييز« )45( .
الإلهي  الإبداع  من  �ضورة  هي  وباطنًا،  ظاهراً  عليها  خلق  التي  بال�ضورة  فالإن�ضان 
ومظهر من مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية، وهي من �ضمن ا�ضتعدادات اخلالفة التي 

زود اهلل تعاىل بها الإن�ضان يف نف�ضه.
Ú  :جعل له العقل واحلوا�س

وهي داخلة �ضمن النقطة ال�ضابقة، يف اأن اهلل عز وجل خلق الإن�ضان يف اأح�ضن تقومي، 
ولكن الف�ضل لهذه النقطة لبيان اأهمية هذه النعمة.

فالعقل واحلوا�ض هي الأدوات التي من خاللها ي�ضتطيع الإن�ضان اأن يكت�ضب املعارف 
الكون،  هذا  يف  له  تعاىل  اهلل  �ضخره  ما  كل  مع  يتعامل  اأن  بو�ضاطتها  وي�ضتطيع  والعلوم، 

وي�ضتطيع اأي�ضًا من خاللها اأن يتفاعل الإن�ضان مع اأخيه الإن�ضان.
فالعقل مثاًل، هناك ع�رصات الآيات القراآنية التي فيها دعوة �رصيحة لإعمال هذا العقل 
بالتفكر والتدبر، للو�ضول اإىل املعارف والأ�رصار الكونية، والعلم النافع، قال تعاىل: {اإِنَّ يِف 
ِري يِف اْلَبْحِر ِبَا َينَفُع  ِتي َتْ َهاِر َواْلُفْلِك الَّ ْيِل َوالنَّ َماَواِت َوالأَْر�ِس َواْخِتالَِف اللَّ َخْلِق ال�صَّ
اء َفاأَْحَيا ِبِه الأْر�َس َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ  َماء ِمن مَّ ُ ِمَن ال�صَّ ا�َس َوَما اأَنَزَل اللرّ النَّ
َقْوٍم َيْعِقلُوَن}  َماء َوالأَْر�ِس لآَياٍت لِّ ِر َبنْيَ ال�صَّ َحاِب امْلُ�َصخِّ ٍة َوَت�رْشِيِف الرَِّياِح َوال�صَّ َداآبَّ
)البقرة: 164( ، يقول ال�ضعدي: "واحلا�ضل اأنه كلما تدبر العقل يف هذه املخلوقات، وتغلغل 
فكره يف بدائع املبتدعات، وازداد تاأمله لل�ضنعة، وما اأودع فيها من لطائف الرب واحلكمة، 
علم بذلك اأنها خلقت للحق وباحلق، واأنها �ضحائف اآيات، وكتب دللت، على ما اأخرب به اهلل 
تعاىل عن نف�ضه ووحدانيته، وما اأخربت به الر�ضل من اليوم الآخر، واأنها م�ضخرات، لي�ض لها 

تدبري ول ا�ضتع�ضاء على مدبرها وم�رصفها" )46( .
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اخلارجي،  العامل  على  الإن�ضان  بها  يطل  التي  النوافذ  بثابة  هي  احلوا�ض  واأي�ضًا 
وي�ضتطيع التوا�ضل معه، واإذا عدم الإن�ضان هذه احلوا�ض عدم العقل، قال تعاىل: {�ُصمٌّ ُبْكٌم 
ُعْمٌي َفُهْم لَ َيْعِقلُوَن} )البقرة: 171( ، فال�ضمع والب�رص والل�ضان، مرتبطة بالعقل الب�رصي 

مبا�رصة، ول ميكن الف�ضل بني علم العقل وفهمه، واإدراك احلوا�ض وعملها.
العلم:  �

عندما اأ�ضبح الإن�ضان خليفة يف الأر�ض زوده اهلل عز وجل با�ضتعدادات واإمكانيات، 
والإمكانية الكربى هي املعرفة والعلم، املرتكز على الهدي الرباين، وهي اأحد املزايا التي 

يتفرد بها الإن�ضان حتى على املالئكة )47( .
اإذن، ُحبنّ العلم وال�ضعي لتح�ضيله، هو ا�ضتعداد جعله اهلل عز وجل يف نف�ض الإن�ضان، 
والثواب  الكبري  الأجر  لذلك  وجعل  والتعلم،  البحث  على  وحثه  الإن�ضان  وجل  عز  اهلل  واأمر 
العظيم، قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )من �ضلك طريقًا يلتم�ض فيها علمًا، �ضهل اهلل له به طريقًا 
اإىل اجلنة( )48( وهو كما ذكرنا بدايًة �ضبب خالفة الإن�ضان يف الأر�ض، وتف�ضيله حتى على 

املالئكة.
َم اآَدَم  ويو�ضح املوىل �ضبحانه وتعاىل هذه احلقيقة يف كتابه العزيز، قال تعاىل: {َوَعلَّ
اِدِقنَي}  ُهْم َعَلى امْلَالَِئَكِة َفَقاَل اأَنِبُئويِن ِباأَ�ْصَماء َهـوؤُلء اإِن ُكنُتْم �صَ َها ُثمَّ َعرَ�صَ الأَ�ْصَماء ُكلَّ
)البقرة: 31( ، يقول البغوي: »فاأظهر اهلل تعاىل ف�ضله عليهم بالعلم، قال ابن عبا�ض: علمه ا�ضم 
كل �ضيء حتى الَق�ضعة والُق�ضيعة، وقيل: ا�ضم ما كان وما يكون اإىل يوم القيامة، وقال الربيع 

بن اأن�ض: اأ�ضماء املالئكة، وقيل: اأ�ضماء ذريته، وقيل: �ضنعة كل �ضيء« )49( .
فالعلم من اأهم مظاهر تكرمي اهلل عز وجل لآدم عليه ال�ضالم، ولذريته من بعده، وهو 
من اأهم ال�ضتعدادات والإمكانيات التي زود اهلل عز وجل بها الإن�ضان لتحقيق اخلالفة يف 

الأر�ض.
وختامًا يتبني لنا جليًا من خالل العر�ض ال�ضابق، اأن التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية 
هذا  جتلى  وقد  الإن�ضانية،  للنف�ض  الإ�ضالم  نظرة  عليها  تقوم  التي  املرتكزات  اأهم  اأحد  هو 
التكرمي بكثري من املظاهر التي كانت منذ اللحظة الأوىل خللق �ضيدنا اآدم عليه ال�ضالم يف 
ال�ضماوات العلى، اإىل اأن جعله اهلل تعاىل خليفة يف الأر�ض، وهذا التكرمي م�ضتمر اإىل قيام 

ال�ضاعة، وال�ضكل رقم )1( يو�ضح مظاهر التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية ب�ضورة مف�ضلة.
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شكل رقم )1( : 
مخطط مفاهيمي لمظاهر التكريم اإللهي للنفس اإلنسانية

النتائج والتوصيات

أواًل: النتائج

تو�صلت هذه الدرا�صة اإل النتائج الآتية: 
هما: . 1 رئي�ضني  ق�ضمني  اإىل  الإن�ضانية  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  مظاهر  تق�ضيم 

للنف�ض  الإلهي  التكرمي  ومظاهر  ال�ضماء،  يف  الإن�ضانية  للنف�ض  الإلهي  التكرمي  مظاهر 
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الأر�ض. الإن�ضانية يف 
ا�ضتمل التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف ال�ضماء على عدة مظاهر، واأهمها الآتي: . 2

اإعالن نباأ خلق الإن�ضان من اهلل تعاىل مبا�رصة، وخلق اهلل عز وجل �ضيدنا اآدم عليه ال�ضالم 
ال�ضالم،  اآدم عليه  بيده، ونفخ فيه من روحه، واأمر اهلل عز وجل املالئكة بال�ضجود ل�ضيدنا 

واأ�ضكن اهلل عز وجل �ضيدنا اآدم عليه ال�ضالم اجلنة مع اأنه خلق ليكون خليفة يف الأر�ض.
ا�ضتمل التكرمي الإلهي للنف�ض الإن�ضانية يف الأر�ض على عدة مظاهر، واأهمها لآتي: . 3

الإن�ضان على �ضائر  النف�ض الإن�ضانية، وتف�ضيل  ال�ضماء والأر�ض ل�ضالح  ت�ضخري كل ما يف 
املخلوقات، وت�رصيع الأحكام التي حتقق م�ضلحة النف�ض الإن�ضانية ومنفعتها، واإر�ضال الر�ضل 
واإنزال الكتب ال�ضماوية، وجعل اهلل عز وجل الإن�ضان خليفة يف الأر�ض وزوده با�ضتعدادات 

اخلالفة اخلا�ضة به.
من اأهم ا�ضتعدادات اخلالفة التي زود اهلل تعاىل بها الإن�ضان ليقوم بهذا الواجب: اأنه . 4

خلقه يف اأح�ضن تقومي واأمت �ضورة ، وجعل له العقل واحلوا�ض، ومنحه نعمة العلم.

ثانياً: التوصيات

يو�صي الباحث بعد هذه الدرا�صة بالتو�صيات الآتية: 
القيام بدرا�ضات تربوية تبحث يف الأ�ضباب التي اأدت اإىل غياب ال�ضورة احلقيقية . 1

واخلطط  ال�ضرتاتيجيات  و�ضع  وحماولة  الواقع،  عن  الإن�ضانية  للنف�ض  الإلهي  للتكرمي 
املنا�ضبة لإعادة هذه ال�ضورة اإىل اأذهان النا�ض على اختالف مواقعهم وم�ضتوياتهم.

الإن�ضانية، . 2 النف�ض  كرامة  امتهان  و�ضور  مظاهر  كل  عن  واأبحاث  درا�ضات  عمل 
للوقوف على اأ�ضبابها ومظاهرها واآثارها، وطرق عالجها.

التكرمي . 3 �ضورة  تو�ضيح  على  تعمل  التي  واملحا�رصات  واملوؤمترات  الندوات  عقد 
و�ضائل  مثل  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  كل  دور  تفعيل  اإىل  بالإ�ضافة  الإن�ضانية،  للنف�ض  الإلهي 

الإعالم واجلامعات واملدار�ض وغريها، من اأجل التعاون والت�ضامن لتحقيق هذا الهدف.
عمل املوؤ�ض�ضات الرتبوية واملتخ�ض�ضني الرتبويني على اإظهار النحرافات يف كل . 4

الفل�ضفات والآراء والتوجهات، التي تخالف املنظور الإ�ضالمي لكرامة النف�ض الإن�ضانية، من 
خالل تفنيد اآرائهم واإظهار بطالنها بالأدلة ال�رصعية. 
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