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خمق اإلنسان في القرآن الكريم

جميمة روكان رشيد

منشد فالح وادي

ممخص
الحمد هلل جل شأنو وتبارك أسمو وال الو غيره وأفضل الصالة والسالم عمى
من ال نبي من بعده سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو الطيبين الطاىرين .
أما بعد :
فكان خمق اإلنسان في القرآن الكريم من الموضوعات الميمة الشيقة التي تجعل
القارئ لكتاب اهلل متعجباً ومذىالً أمام اإلعجاز الذي تضمنتو ىذه اآليات القرآنية

التي فصمت فيو والدقة في ذكر أطواره وما يتعمق بيا من معمومات لم يتوصل إلييا

العمم قريباً .

وقد جاء البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث  ،تناول المبحث األول أطوار

الخمق ( خمق اإلنسان ) حيث قمب اهلل اإلنسان في أطوار لغرض خمقو  ،وىذه
األطوار التي يمر بيا اإلنسان في مراحل خمقو ىي  :ـ
1ـ طور الطين :ـ حيث قال تعالى ( ولقد خمقنا اإلنسان من ساللة من طين )(سورة
المؤمنون آية) 12 :
2ـ الصمصال :ـ حيث قال تعالى ( خمق اإلنسان من صمصال كالفخار )(سورة
الرحمن آية ) 14 :
3ـ طور النطفة :ـ وما بعدىا حيث قال تعالى ( ثم جعمناه نطفة في قرار مكين ) (
سورة المؤمنون آية)13 :
4ـ طور بعد مراتب النطفة  :الخمق اآلخر ( النشأة األخرى ) حيث قال تعالى  ( :وان

تعجب فعجب قوليم ءاذا كنا تراباً ءانا لفي خمق جديد ) (سورة الرعد آية )5 :
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أما المبحث الثاني فتناول اإلعجاز القرآني في قضية الخمق .
وبو أشار تعالى أن اإلنسان يتكون في رحم أمو من خالل ثالث مراحل محددة
( المبيض ـ قناة قالوب ـ الرحم ) وبالفعل فقد كشف عمم البيولوجيا الحديث أن مراحل
طور الجنين تتم في ثالث مناطق محددة من رحم األم .
أما المبحث الثالث فيو مقارنة بين ماورد في القرآن الكريم والتوراة حول موضوع
( خمق اإلنسان ) فمن خالل التدقيق في نصوص التوراة التي تتحدث عن خمق
اإلنسان نجد فييا اضطراباً واضحاً في ىذه المسألة .

حيث من جممة ما قالوا  :خمق اهلل اإلنسان عمى صورتو  ،فان ىذه العبارة تدل

عمى ان اهلل خمق آدم عمى صورتو أي عمى الييئة التي خمق عميو آدم نفسو .وىذا
المعنى منسجم مع القرآن الكريم الذي نزه الخالق عن مشابية مخموقاتو .
ثم تضمن البحث الخاتمة ثم المصادر والمراجع .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمين .
المقدمة:
الحمد هلل الذي خمق اإلنسان عممو البيان  ،والصالة والسالم عمى من أرسى
قواعد اإليمان  ،وآلو وصحبو أىل التقى واإلحسان:
أما بعد:
فان خمق اإلنسان في القرآن الكريم من الموضوعات الشيقة التي تجعل القارئ
لكتاب اهلل يقف مبيو ار أمام اإلعجاز الذي حوتو ىذه اآليات التي فصمت فيو  ،والدقة
في ذكر أطواره وما يتعمق بو من معمومات لم يتوصل إلييا العمم إال قريبا  ،ليبرىن
عمى أن ىذا القرآن كالم اهلل الذي أوحاه إلى خيرة خمقو كتاب ىداية تسعد بو البشرية
إن ىي أخذتو غضا يانعا كما انزلو اهلل وكما بمغو الرسول المبعوث رحمة  ،وان ىذا
البحث يتناول ىذا الموضوع ألىميتو البالغة ولكونو موضوعا تتجمى فيو مضامين
الدراسة الموضوعية والتحميمية والداللية واالعجازية بصورة واضحة متكاممة  ،ترتسم
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فييا الدراسة القرآنية عمى أبيى صورة تتخذ منيجا وسطا يكشف عن المعنى ويغترف
من روح القرآن بسمتو جميال مشوقا.
إشكالية البحث  :كيف صور القرآن الكريم خمق اإلنسان بأطواره األولى وصوال إلى
نيايتو المحتومة وكيفية المعاد.
فرضية البحث  :خمق اإلنسان بأطواره ومراحمو من المبدأ إلى المعاد تعزز قضية
اإليمان وتدلل عمى الغاية من الخمق والتكوين.
منيجية البحث  :اعتمد البحث عمى المنيج التحميمي.
ىيكمية البحث  :جاء البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث  ،تناول المبحث األول أطوار
الخمق  ،أما المبحث الثاني فيتناول اإلعجاز القرآني في قضية الخمق  ،ويخمص
المبحث الثالث لممقارنة بين ما ورد في القرآن الكريم والتوراة حول الموضوع
وتضمنت الخاتمة أىم النتائج التي توصل إلييا الباحثان.
المبحث األول  :أطوار الخمق
خمق آدم وحواء
لقد وردت الكثير من االيات القرانية التي تتحدث عن آدم وحواء منيا :
ﭧﭨﭼﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭼ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭢ ﭣ

()1

ﭧ ﭨ ﭼ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ ﮅ
ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭾ ﭿ

ﭼ

()2

ﭧﭨﭼﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
وقولو تعالى في سورة الرحمن:

ﮝ ﭼ

()3

ﭼﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀﭼ

()4

عن قتادة قال اإلنسان :آدم وقال آخرون :بل عنى بذلك الناس جميعا ،وانما وحد في
المفظ ألدائو عن جنسو ،كما قيل  :ﭧ ﭨ ﭼ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭼ ( ،)5والقوالن كالىما

غير بعيدين من الصواب الحتمال ظاىر الكالم إياىما

)(6

يتقمب اإلنسان في أدوار الخمقة وأكوان الفطرة في أطوار :
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أوال  :طور الطين  :يقول سبحانو تعالى ﭼ ﮅ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
() 7
ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﭼ
الساللة لغة  :الخالصة ألنيا تسل من بين الكدر ،وساللة الشئ  :ما استل منو ،

والنطفة ساللة اإلنسان ( ،)8فُعالة وىو بناء يدل عمى القمة كالقُالمة والقُمامة ،
والساللة ىي األجزاء الطينية المبثوثة في أعضائو التي لما اجتمعت وحصمت في
أوعية المني صارت منياً  ،وىذا التفسير مطابق لقولو تعالى  :ﭼ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨﮩ ﮪ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﮫ ﮪ
ﯟﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ( )9وفيو وجو آخر  ،وىو أن اإلنسان إنما
يتولد من النطفة وىي إنما تتولد من األغذية  ،وىي إما حيوانية واما نباتية ،
والحيوانية تنتيي إلى النباتية  ،والنبات إنما يتولد من صفو األرض والماء فاإلنسان
بالحقيقة يكون متولداً من ساللة من طين  ،ثم إن تمك الساللة بعد أن تواردت عمى
أطوار الخمقة وأدوار الفطرة صارت منياً  ،وىذا التأويل مطابق لمَّفظ وال يحتاج فيو
إلى التكمف

وطور الطين فيو عدة مراتب :
التراب دل قولو تعالى :

ﭼﮦ ﮦ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮪﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﯖ ﭼ ( )10عمى أن آدم مخموق من تراب ،والضمير في
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
خمقو آلدم ال لعيسى؛ إذ قد عمِم ُّل
أن عيسى لم ُيخمق من تراب  ،فمحل التشبيو
الكل ّ
قولو  :ﭼ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

()11

ﭱ ﭺ ﭼ

وجممة { خمقو } وما عطف عمييا

ففن تكوينو بأمر { كن } أرفع رتبة من
ُمبيِّنة لجممة كمثل آدم .وثم لمتراخي الرتبي ّ
خمقو من تراب (. )12
وفي الحديث الشريف عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنو عن النبي صمى
اهلل عميو وسمم قال  " :خمق اهلل آدم من أديم األرض كميا فخرجت ذريتو عمى حسب
ذلك منيم األبيض واألسود واألسمر واألحمر ومنيم بين ذلك ومنيم السيل والحزن
والخبيث والطيب "

()13
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الطين دل قولو تعالى  :ﭼ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﭼ ( )14عمى أن
آدم انتقل من مرحمة التراب إلى مرحمة الطين0
وقال تعالى في سورة اإلسراء :ﭼ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭽ ﮋ
ﮁ ﭼ

()15

ﮌ

ﮍ ﭾ ﭿ

ﮀ

يقول تعالى ذكره لنبيو محمد صمى اهلل عميو وسمم واذكر يا محمد

تمادي ىؤالء المشركين في غييم وارتدادىم عتوا عمى ربيم بتخويفو إياىم تحقيقيم
قول عدوىم وعدو والدىم حين أمره ربو بالسجود لو فعصاه وأبى السجود لو حسدا
واستكبا ار ويعني بقولو واذ قمنا لممالئكة واذكر إذ قمنا لممالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا
إال إبميس ففنو استكبر وقال أأسجد لمن خمقت طينا يقول لمن خمقتو من طين فمما
حذفت من تعمق بو قولو خمقت فنصب يفتخر عميو الجاىل بأنو خمق من نار وخمق
آدم من طين

()16

وقال تعالى في سورة األعراف
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭼ

()17

ﭼ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

وىذا خبر من اهلل تعالى ذكره عن قيمو إلبميس إذ عصاه

فمم يسجد آلدم إذ أمره بالسجود لو يقول قال اهلل إلبميس ما منعك أي شيء منعك أال
تسجد أن تدع السجود آلدم إذ أمرتك أن تسجد قال أنا خير منو يقول قال إبميس أنا
خير من آدم خمقتني من نار وخمقتو من طين

()18

وقد وصف الطين بانو الزب في قولو تعالى :
ﮃ

ﮄ ﮅ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ

()19

ﭼ ﮋ ﮌ ﮍ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
()20

زب منو
ين الالّ ْ
والالزب لغة  :لَ َز َ
ب لُُزوباً أي  :لزق والطّ ُ
الز ٍب أَي ٍ
وقال ابن منظور ِ :
دخل
الزم شديد ولَ َزب
الشيء َي ْم ُزب بالضم لَ ْزباً ولُُزوباً َ
ُ
بعض ولَ َزب الطين ي ْم ُزب لُُزوباً ولَ ُزب لَ ِ
ٍ
ب ( )21وليس من معاني
بعضو في
صَ
وصمُ َ
َ
ُ َ ُ
َ
ُ
ق َ
َّ
ألن ما يصنع من
الالزب الرخو كما قال الزمخشري  :ال ِز ٍب موصوف بالرخاوة ّ
القوة
الطين غير موصوف بالصالبة و ّ

()22

بل الرخاوة من أوصاف الطين إذا ما

ﮄ

قورن بغيره من المواد الصمبة  ،قال ابن عادل في المباب  :قولو  :ﭼ ﮂ ﮃ
االزم بمعنى وقيل :
ق باليد  .و
يعمِ ُ
ﮅ ﮖ ﮗ ﭼ أي ّ
ُ
جيد حر الصق ْ
الالزب و ُ
ِ
ب المَّزج  .وقال وأكثر أىل المغة عمى أن الباء في الالزب بدل من الميم (. )23
الالز ُ
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الحمأ المسنون قال تعالى :

ﭼﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

وىي ما بعد الطين
ومعنى الحمأ  :بوزن فعمة  ،والجمع الحمأ وىو الطين األسود المنتن

()25

()24

قاله الميث.

وقال أبو عبيدة واألكثرون حماة بوزن كمأة

وقولو َّ { :م ْس ُن ٍ
ون } فيو أقوال :
األول  :قال ابن منظور َ :حمف َم ْس ُنون أَي متغير( )26والدليل عميو قولو تعالى { :
لَ ْم َيتَ َسَّن ْو } ( )27أي  :لم يتغير .
قال ابن السكيت سم عت أبا عمرو يقول قول اهلل جل ثناؤه انظر إلى طعامك

وشرابك لم يتسنو أي لم يتغير ،من قولو من حمف مسنون قال فقمت لو إن مسنوناً من

ذوات التضعيف ويتسن من ذوات الياء؟ قال أبدلوا النون من يتسنن ياء ،كما قالوا

تظنيت (،)28

الثاني  :المسنون المحكوك وىو مأخوذ من سننت الحجر إذا حككتو عميو  ،والذي

يخرج من بينيما يقال لو السنن وسمي المسن مسناً ألن الحديد يسن عميو (. )29

والثالث  :قال الزجاج  :ىذا المفظ مأخوذ من أنو موضوع عمى سنن الطريق ألنو
()30

متى كان كذلك فقد تغير.

الرابع  :قال أبو عبيدة  :المسنون المصبوب  ،والسن والصب يقال سن الماء عمى
وجيو سناً ،قال ابن فارس ( السين والنون أص ٌل واحد مطرد ،وىو جرَيان الشيء
َسُّلنوُ َسَّناً ،إذا أرسمتَو
ت
واطر ُ
ادهُ في سيولة ،واألصل قوليم َسَن ْن ُ
الماء عمى وجيي أ ُ
َ

ثم اشتُ َّ
ق منو رجل مسنون الوجوَّ ،
الح َمأُ
إرساالً َّ .
كأن المحم قد ُس َّن عمى وجيو  .و َ
ص َّ
صّباً ) (.)31
ب َ
المسنون من ذلك ،كأنو قد ُ
الخامس  :قال سيبويو  :المسنون المصور عمى صورة ومثال  ،من سنة الوجو وىي

صورتو قال ابو البقاء  :والمسنون المصور (،)32

السادس  :روي عن ابن عباس أنو قال  :المسنون الطين الرطب  ،وىذا يعود إلى
قول أبي عبيدة  ،ألنو إذا كان رطباً يسيل وينبسط عمى األرض  ،فيكون مسنوناً

بمعنى أنو مصبوب (.)33
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ثانيا :الصمصال

ِّ
ص ُل إ َذا
الرْم ِل
ط بِ َّ
ين ا ْل ُح ُّلر ُخِم َ
ومعنى الصمصال في المغة  :الط ُ
ص ْم َ
فصار َيتَ َ
َ
ِّ
ِ
َج َّ
ف فَِفذا طُبِ َ َّ
صمِ ِو
فيو الفَ َّخ ُار أو الط ُ
ص ْم َ
ين ما لَ ْم ُي ْج َع ُل َخ َزقاً ُس ِّم َي بو لتَ َ
بالن ِار َ
ين أو فَ َّخ ٍار فقد ص َّل ِ
و ُك ُّلل ما َج َّ
ف ِم ْن ِط ٍ
حاق :
الم ْح َكم وقا َل أبو إِ ْس َ
َ
َ
صميالً َكما في َ
ِّ
ِِ
ِ ُّل ِ
ت ومنوُ قَ ْولُوُ تعالى ِ " :من
َّ
ص ِّو ُ
صا ُل  :الط ْي ُن َ
اليابِ ُس الذي َيصل من ُي ْبسو أي ُي َ
الص ْم َ
ال ما لَم تُ ِ
ال كا ْلفَ َّخ ِار " قال  :ىو ص ْمص ٍ
ص ْمص ٍ
ص ْبوُ ًّن ِ
فيو ِح َينئِ ٍذ فَ َّخ ٌار
َ َ
َ َ
ْ
الن ُار فَفذا َمسَّتْوُ َ
()34

وجاء في ىذه اآلية  :ﭼ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ( )35وىي مرحمة ما

بعد التراب والطين والحمأ المسنون،وىذه المراتب عمى الترتيب
()36
ان ِم ْن ص ْمص ٍ
ق ِْ
ال َكا ْلفَ َّخ ِار)
قال تعالى َ ( :خمَ َ
اإل ْن َس َ
َ َ
يقول تعالى  :خمق اهلل اإلنسان وىو آدم من صمصال  :وىو الطين اليابس الذي لم
حرك ونقر كالفخار ،يعني أنو من ُيبسو وان لم
يطب  ،ففنو من يبسو لو صمصمة إذا ّ
يكن مطبوخا ،كالذي قد طُب بالنار ،فيو يصمصل كما يصمصل الفخار ،والفخار :
ىو الذي قد طُب من الطين بالنار.

وىو مروي عن ابن عباس ،في قولو ﭧ ﭨ ﭼ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﭼ

()37

قال  :ىو من الطين الذي إذا مطرت السماء فيبست األرض كأنو خزف رقاق .وعن
عكرمة ،في قولو ِ (:م ْن ص ْمص ٍ
ابن عباس قال  :الصمصال  :التراب المدقق .وعن ِ
ال
َ َ
َكا ْلفَ َّخ ِار ) قال :الصمصال :طين ُخمط برمل فكان كالفخار(.)38
وفي الصمصال قوالن  :قيل الصمصال الطين اليابس الذي يصمصل وىو غير
مطبوخ  ،واذا طب فيو فخار  .قالوا  :إذا توىمت في صوتو مداً فيو صميل  ،واذا

توىمت فيو ترجيعاً فيو صمصمة  .قال المفسرون  :خمق اهلل تعالى آدم عميو السالم
من طين فصوره وتركو في الشمس أربعين سنة  ،فصار صمصاالً كالخزف وال يدري
أحد ما يراد بو  ،ولم يروا شيئاً من الصور يشبيو إلى أن نف فيو الروح  .وحقيقة
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الكالم أنو تعالى خمق آدم من طين عمى صورة اإلنسان فجف فكانت الريح إذا مرت
بو سمع لو صمصمة فمذلك سماه اهلل تعالى صمصاالً

والقول الثاني  :الصمصال ىو المنتن من قوليم صل المحم وأصل إذا نتن وتغير
،قال الطبري (ولو وجو موجو قول صمصال إلى أنو فعالل من قوليم ص ّل المحم  :إذا
صر الباب صرصر ،وكبكب من كب ،كان وجيا
أنتن وتغيرت ريحو ،كما قيل من ّ
ومذىبا ) (.)39
وىذا القول ضعيف ،ألنو تعالى قال  :ﭼ

ﯦ

ﯧ ﯨ

ﯩ

ﯪ

ﭼ( )40وكونو

حمأ مسنوناً يدل عمى النتن والتغير وظاىر اآلية يدل عمى أن ىذا الصمصال إنما

تولد من الحمأ المسنون فوجب أن يكون كونو صمصاالً مغاي اًر لكونو حمأ مسنوناً ،

ولو كان كونو صمصاالً عبارة عن النتن والتغير لم يبق بين كونو صمصاالً  ،وبين
كونو حمأ مسنوناً تفاوت

وال شك أنو تعالى قادر عمى خمقو من أي جنس من األجسام كان  ،بل ىو قادر
عمى خمقو ابتداء  ،وانما خمقو عمى ىذا الوجو إما لمحض المشيئة أو لما فيو من
داللة المالئكة ومصمحتيم ومصمحة الجن  ،ألن خمق اإلنسان من ىذه األمور
أعجب من خمق الشيء من شكمو وجنسو.
ثالثا  :طور النطفة وما بعدىا :
لقد تحث القران الكريم عن طور خمق االنسان من نطفة واالطوار التي تمييا في
مواضع عدة منيا :
ﭧ ﭨ ﭼ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ

()41

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﭧﭨﭼﮌ ﮍ ﭾ ﭿ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
()42
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ
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ﭧﭨﭼﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭺ

ﭻ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭼ

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

()43

 النطفة  :يقول تعالى  :ﭧ ﭨ ﭼ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭼ ( )44ومعنى جعل اإلنساننطفة أنو خمق جوىر اإلنسان أوالً طيناً  ،ثم جعل جوىره بعد ذلك نطفة في أصالب
اآلباء فقذفو الصمب بالجماع إلى رحم المرأة فصار الرحم ق ار اًر مكيناً ليذه النطفة

والمراد بالقرار موضع القرار وىو المستقر فسماه بالمصدر ثم وصف الرحم بالمكانة
التي ىي صفة المستقر فييا كقولك طريق سائر أو لمكانتيا
ان ِم ْن
من حيث ىي وأحرزت  .وقال تعالى َ { :خمَ َ
ق ْ
اإلن َس َ
()45
ين}
ُمبِ ٌ

في نفسيا ألنيا
طفَ ٍة فَِف َذا ُى َو
ُن ْ

تمكنت
ِ
يم
َخص ٌ

يقول تعالى ذكره  :ومن حججو عميكم أيضا أييا الناس ،أنو خمق اإلنسان من

نطفة ،فأحدث من ماء ميين خمقا عجيبا ،قمبو تارات خمقا بعد خمق في ظممات
تم خمقو ونف فيو الروح ،فغذاه ورزقو
ثالث ،ثم أخرجو إلى ضياء الدنيا بعد ما ّ
القوت ونماه ،حتى إذا استوى عمى سوقو كفر بنعمة ربو وجحد مدبره وعبد من ال
ﭼ (ِ )46
ونسي
يضر وال ينفع  ،وخاصم إليو  ،فقال ﭼ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ّ
فسواه خمقا سويا من ماء ميين  ،ويعني بالمبين  :أنو يبين عن خصومتو
الذي خمقو ّ

بمنطقو  ،ويجادل بمسانو ،فذلك إبانتو  ،وعنى باإلنسان  :جميع الناس ،أخرج بمفظ
الواحد  ،وىو في معنى الجميع (.)47

ﮛ ﮜ ﮝ
وق ال تعالى  :ﭼ ﮚ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮦ ﮨ
ﯦ ﭼ (.)48
ﯣ

ﮥ ﮦ
ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ
ﮞ ﮟ ﮠ
ﯤ ﯥ ﯢ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

يقول تعالى ذكره :ألم يك ىذا المنكر قدرة اهلل عمى إحيائو من بعد مماتو ،وايجاده
مني.
من بعد فنائو( ُن ْ
طفَةً ) يعني :ماء قميال في صمب الرجل من ّ
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(:

قراء المدينة والكوفة
القراء في قراءة قولو ُ (:ي ْمَنى ) فقرأه عامة ّ
واختمفت ّ
قراء مكة والبصرة ُ (:ي ْمَنى )
تُ ْمَنى ) بالتاء بمعنى  :تمنى النطفة ،وق أر ذلك بعض ّ
المني.
بالياء ،بمعنى :يمنى
ّ
والصواب من القول أنيما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ،فبأيتيما ق أر القارئ
فمصيب.
ان َعمَقَةً ) يقول تعالى ذكره  :ثم كان دما من بعد ما كان نطفة ،ثم
وقولو  (:ثَُّم َك َ
الزوج ْي ِن َّ
ِ
األنثَى )
سواه ًا
الذ َك َر َو ْ
بشر سويا ،ناطقا سميعا بصي ار ( فَ َج َع َل م ْنوُ َّ ْ َ
عمقة ،ثم ّ
الدا لو ،ذكو ار
سواه خمقا سويا أو ً
يقول تعالى ذكره  :فجعل من ىذا اإلنسان بعدما ّ
واناثا ( أَلَ ْيس َذلِ َ ِ
َن ُي ْحيِ َي ا ْل َم ْوتَى ) يقول تعالى ذكره  :أليس الذي فعل
ك بِقَاد ٍر َعمَى أ ْ
َ
ذلك فخمق ىذا اإلنسان من نطفة ،ثم عمقة حتى صيره إنسانا سويا ،لو أوالد ذكور
واناث ،بقادر عمى أن ُيحيي الموتى من مماتيم ،فيوجدىم كما كانوا من قبل
مماتيم(.)49
وقد وصفت النطفة بأوصاف في القرآن الكريم
 -1أمشاج  :ي قول تعالى  :ﭼ ﯨ
ﭼ

ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

()50

المشج في المغة  :الم ْشج والم ِشج والم َشج و ِ
يج كل لَ ْو ِ
اختمَطا وقيل ىو ما
نين ْ
المش ُ
َ ُ َ ُ
ُ َ
تيم وأ َْي ٍ
شاج مثل َي ٍ
تام
اختمط من حمرة وبياض وقيل ىو كل شيئين مختمطين والجمع أ َْم ٌ
ِ
و ِ
ِ
الرجل
ماء
شاج ىي األ ْ
المشيج ماء الرجل يختمط بماء الم أرَة قال الفراء األ َْم ُ
َخالطُ ُ
َ
ِ
ِ
وم ْم ُشو ٌج
العمَقَة ويقال لمشيء من ىذا ِخ ْمطٌ َم ِش ٌ
الدم و َ
يج كقولك َخميطٌ َ
وماء الم أرَة و ُ
ت بِ ٍ
َخال َ
ط النطفةَ
َمشاج األَخالطُ يريد األ ْ
كقولك َم ْخمُوطٌ ُم ِش َج ْ
دم وقال ابن السكيت األ ُ
( ،)51قال صاحب «الكشاف»  :األمشاج لفظ مفرد  ،وليس يجمع بدليل أنو صفة
اج } ويقال أيضاً  :نطفة مشيج  ،وال يصح أن يكون
طفَ ٍة أ َْم َش ٍ
لممفرد وىو قولو ُّ { :لن ْ
أمشاجاً جمعاً لممشج بل ىما مثالن في اإلفراد ()52واختمفوا في معنى كون النطفة
مختمطة فاألكثرون عمى أنو اختالط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقولو َ { :ي ْخ ُرُج ِمن
َب ْي ِن الصمب والترائب }( )53قال ابن عباس ىو اختالط ماء الرجل وىو أبيض غميظ
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وماء المرأة وىو أصفر رقيق فيختمطان ويخمق الولد منيما  ،فما كان من عصب
وعظم وقوة فمن نطفة الرجل  ،وما كان من لحم ودم فمن ماء المرأة ،
قال مجاىد  :ىي ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء ،
وقال عبداهلل أمشاجيا عروقيا  ،وقال الحسن  :يعني من نطفة مشجت بدم وىو دم
الحيضة وذلك أن المرأة إذا تمقت ماء الرجل وحبمت أمسك حيضيا فاختمطت النطفة
بالدم  ،وقال قتادة  :األمشاج ىو أنو يختمط الماء والدم أوالً ثم يصير عمقة ثم يصير

مضغة  ،وبالجممة فيو عبارة عن انتقال ذلك الجسم من صفة إلى صفة  ،ومن حال
إلى حال (0)54

()55

ثانيا العمقة  :ي قول تعالى  { :ثَُّم َخمَ ْقَنا النطفة َعمَقَةً }
صفاتيا إلى صفات العمقة وىي الدم الجامد

أي حولنا النطفة عن

()56

أن ييبس)
العمَق ( :الدم الجامد قبل ْ
معنى العمق لغة َ :
اقل جل جاللو وتقدست أسماؤه  :ﭼ ﭻ ﭼ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﭼ
()57
ك ) محمدا صمى اهلل عميو وسمم يقول  :اق أر
اسِم َرِّب َ
يعني جل ثناؤه بقولو  ( :ا ْق َ ْأر بِ ْ
ان ِم ْن َعمَ ٍ
ق)
ق ) ثم بين الذي خمق فقالَ (:خمَ َ
يا محمد بذكر ربك ( الَِّذي َخمَ َ
ق ْ
اإلن َس َ
يعني  :من الدم ،وقال  :من عمق؛ والمراد بو من عمقة ،ألنو ذىب إلى الجمع ،كما
وعمَق  .وانما قال  :من عمق
يقال  :شجرة وشجر،
قصب ،وكذلك عمقة َ
وقصبة َو َ
َ
واإلنسان في لفظ واحد ،ألنو في معنى جمع ،وان كان في لفظ واحد ،فمذلك قيل  :من
َعمَق (.)58
ثالثا  :المضغة،يقول تعالى  :ﭧ ﭨ ﭼ

ﭼ ()59أي جعمنا ذلك الدم الجامد

ﮨ ﮩ

مضغة أي قطعة لحم كأنيا مقدار ما يمضغ كالغرفة وىي مقدار ما يغترف .
رابعا  :العظام ،يقول تعالى  :ﭧ ﭨ ﭼ

ﮫ ﮪ ﭼ

ابن عامر عظماً والمراد منو الجمع

خامسا :المحم  ،يقول تعالى  :ﭧ ﭨ ﮮ ﮯ

ﭼ

()60

()61

وذلك ألن المحم يستر العظم

فجعمو كالكسوة ليا .
طور ما بعد مراتب النطفة وىو الخمق اآلخر النشأة األخرى
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ﭧﭨﭼ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ
ﯯ

ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ

ﭼ

ﯩ

ﯪ ﯫ

ﯬﯭ ﯮ

()62

لقد تكمم اهلل سبحانو وتعالى في كتابو العزيز عن النشاة االخرى لمراتب النطفة
لخمق االنسان في عدد من االيات الكريمة نذكر منيا :
ﭧ ﭨ ﭼ ﯺ ﯻ ﮆ ﮇ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰋ ﰌﰍ ﰊ ﰏ ﰐ ﰑ ﰋ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙﰚ
()63
ﰜ ﰝﰞﰟ ﭼ

ﰊ
ﰛ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﭧﭨﭼﮌ ﮍ ﭾ ﭿ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
()64
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ
في ىذه اآليات رد عمى منكري البعث بعد الممات من المشركين وغيرىم  ،اذ
كانوا يقولون ويتساءلون بين منكرين ومتعجبين عن خمقيم بعد الممات  ،حيث قالوا :
أءنا لمبعوثون بعد ما صرنا في القبور عظاما غير منظمة ورفاتا متحطمة وقد بمينا
فصرنا فييا ترابا خمقا كما كنا قبل الممات خمقا جديدا  ،أنعاد كا بدانا إلاجابيم جل
جاللو يعرفيم بقدرتو عمى بعثو إياىم بعد ماتيم وانشائو ليم كما كانوا قبل بدءىم
()65

خمقا جديدا

:يقول تعالى  :ﭼ

ﮱ ﯓ ﯔ

ﭼ ( )66أي خمقاً مبايناً لمخمق األول مباينة

ما أبعدىا حيث جعمو حيواناً وكان جماداً  ،وناطقاً وكان أبكم  ،وسميعاً وكان أصم ،

وبصي اًر وكان أكمو  ،وأودع باطنو وظاىره بل كل عضو من أعضائو وكل جزء من
أجزائو عجائب فطرة وغرائب حكمة ال يحيط بيا وصف الواصفين  ،وال شرح

الشارحين  ،وروى العوفي عن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال  :ىو تصريف اهلل
إياه بعد الوالدة في أطواره في زمن الطفولية وما بعدىا إلى استواء الشباب  ،وخمق

الفيم والعقل وما بعده إلى أن يموت  ،ودليل ىذا القول أنو عقبو بقولو  { :ثَُّم إَِّن ُك ْم
ون } وىذا المعنى مروي أيضاً عن ابن عباس وابن عمر  ،وانما قال :
َب ْع َد ذلك لَ َمّيتُ َ

{ أنشأناه } ألنو جعل إنشاء الروح فيو  ،واتمام خمقو إنشاء لو
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أوصاف الخمق :
في أحسن تقويم
ﭧﭨﭼﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭮ ﭯ

ﭼ

()68

ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ

من خالل ىذه اآلية تبدو عناية اهلل سبحانو وتعالى بخمق االنسان وذلك بقولو ( :في
أحسن تقويم) أي في أحسن ما يكون صورة ومعنى فيشمل  :انتصاب القامة وحسن
الصوت واالحساس وجودة العقل(0)69

الضعف
ﭧﭨﭼﭫ ﭬ ﭭ ﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭧ ﭨ ﭼ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭾﭿ ﮀ ﭼ

ﭼ

()70

()71

قيل في معنى قولو تعالى  ( :ﭥ ﭦ ﭧ

) ،أي  :إن اإلنسان ال يصبر عمى اتباع

الشيوات والمذة ومشاق الطاعات وانو تعالى لضعف االنسان ضعف تكميفو ولم يثقل
عميو

()72

العجل ﭧ ﭨ ﭼ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

()73

اختمف المفسرون في بيان معنى العجل عمى اقوال :
فمنيم من قال  :انو خمق من العجل لفرط استعجالو وقمة ثباتو وصبره  ،كقولك :
خمق زيد من الكرم  ،أي جعل ما طبع عميو بمنزلة المطبوع وىو منو مبالغة في
لزومو لو  ،ومن عجمتو مبادرتو الى الكفر واستعجالو الوعيد

()74

وقال آخرون معناه  :خمق االنسان من عجل أي من تعجيل في خمق اهلل تعالى اياه
 ،ومن سرعة فيو وعمى عجل قالوا  :خمقو اهلل في اخر النيار يوم الجمعة قبل
غروب الشمس عمى عجل في خمقو اياه قبل مغيبو

()75

الكبد
ﭧﭨﭼﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ
ﭼ

()76

أي تعب ومشقة فان االنسان يقاسي فنون الشدائد من وقت خمق الروح الى نزعيا
وما ورائو  ،يقال  :كبد الرجل كبداً  :اذا وجعو كبده  ،ومنو اشتقت المكابدة  ،كما
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()77

قيل  :كبدتو بمعنى اىمكتو وىو تسمية لرسول اهلل مما كان يكابده من كفار قريش
0
الغاية من الخمق
ﭼﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

()78

تكمن غاية اهلل تعالى من خمق االنسان في امرين ىما :
-1العبادة :ان غاية اهلل تعالى من خمق االنسان ىي العبادة أي عبادة اهلل تعالى
وحده ال شريك لو كما قال تعالى ( وما خمقت الجن واالنس اال ليعبدون)

()79

()80

تعالى (:يا اييا الناس اعبدوا ربكم الذي خمقكم والذين من قبمكم لعمكم تتقون)
إذ أن المراد بالناس كافة المكمفين الموجودين في ذلك العصر

وقال
0

 00واما ما عداىم

ممن سيوجد منيم فغير داخمين في خطاب المشافية ونما دخوليم تحت حكمو لما
تواتر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ضرورة  ،فقضى خطابو

لمموجودين من المكمفين ولمن سيوجد منيم إلى يوم الساعة(0 )81

وأحكامو شاممة

وقيل في معنى قولو تعالى ( :اعبدوا ربكم الذي خمقكم )ان اهلل تعالى لما عدد فرق
المكمفين وذكر خواصيم اقبل عمى سبيل االلتفات

()82

ى از لمسامع وتنشيطا لو

واىتماما بأمر العبادة وتفخيما لشانيا وجب ار لكمفة العيادة بمذة المخاطبة حين
()83

كافة بالعبادة ونياىم عن اإلشراك بو

-2التعمم والتعميم  :قال تعالى ( :خمق اإلنسان عممو البيان)

أمرىم

()84

إن المراد من اآلية انو تعالى يخمق اإلنسان وينشئو عمى ما ىو عميو من القوة
الظاىرة والباطنة والبيان ليعبر عما بالضمير  ،وليس المراد بتعميمو مجرد تمكن
اإلنسان من بيان نفسو  ،بل البد من بيان نفسو وغيره أيضا إذ ىو الذي يدور عميو
تعميم القران

()85

المبحث الثاني :اإلعجاز العممي في خمق اإلنسان في القرآن الكريم
أوال :الظممات الثالث
قال تعالى ( :خمقكم من نفس واحدة ثم جعل منيا زوجيا وأنزل لكم من األنعام ثمانية

أزواج يخمقكم في بطون أمياتكم خمقا من بعد خمق في ظممات ثالث )
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دلت األبحاث في عمم االجنة أنو وقت تكوين الجنين في أرحام االميات تنشأ
البويضة في أحد مبيضي المرأة حتى إذا اكتمل نضجيا انطمقت منو فيتمقفيا أحد
بوقى فالوب وىو اسم العالم الذى اكتشف ىذين البوقين ثم تمضى إلى الرحم وتبدأ
مراحل التطور ،وفى الرحم يمضى الجنين بقية مدة الحمل حتى يكون لنفسو االغمفة
الثالث التى تحيط بو ،ويقرر العمم في تفسير الظممات الثالث أنيا المبيض وقناة
فالوب والرحم النيا تقع في مواضع متفرقة ،أما تفسيرىا بأنيا البطن والرحم والمشيمة
فيى تعتبر ظممة واحدة النيا في مكان واحد ،وىكذا نرى القرآن قد أومأ إلى ىذه
الحقائق في وقت لم يكن العمم قد عرفيا ،فيل ليؤالء المكذبين لمقرآن ورسالة سيد
المرسمين محمد صمى اهلل عميو وسمم أن يراجعوا أنفسيم ويؤمنوا باهلل الواحد االحد
منزل القرآن معجزة من لدنو ليكون لمعالمين بشي ار ونذي ار

()87

.

ففن اآلية تشير إلى أن اإلنسان يتكون في رحم أمو من خالل ثالث مراحل
محددة  .وبالفعل فقد كشف عمم البيولوجيا الحديث أن مراحل تطور الجنين تتم في
تدرس
ثالث مناطق محددة من رحم األم .حيث نجد في كل كتب عمم األجنة التي ّ

في اختصاصات الطب أن ىذه المعمومات من أساسيات المعرفة في ىذا المضمار .

فعمى سبيل المثال في كتاب ''أساسيات عمم األجنة البشرية '' وىو مرجع أساسي في
ىذا الحقل نق أر ما يمي :
أن الحياة في الرحم تكون عمى ثالث مراحل المرحمة األولى وىي مرحمة ما قبل
الجينية المرحمة الجنينية وتكون في األسبوعين والنصف األولى ،ثم تمييا مرحمة
الحميل وتستمر حتى نياية األسبوع الثامن ،ثم تأتي بعدىا مرحمة الجنين التي تمتد
من األسبوع الثامن وحتى الوالدة 18.
المرحمة ما قبل الجنينية
في ىذه المرحمة تكبر البويضة الممقحة عبر االنقسام ،وعندما تصبح مجموعة
من الخاليا تدفن نفسيا في جدار الرحم حيث تستمر الخاليا في النمو وتنظم نفسيا
في ثالث طبقات:
المرحمة الجنينية غير الناضجة '' مرحمة الحمل.
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المرحمة الثانية تستمر خمسة أسابيع ونصف وخالل ىذه المرحمة التي يسمى فييا
الطفل حميالً تبدأ األعضاء واألجيزة األساسية بالظيور عمى شكل طبقات من

الخاليا  .المرحمة الثالثة ،ىذه المرحمة تبدأ في األسبوع الثامن من الحمل وتستمر

حتى لحظة الوالدة ،ومن خصائصيا المحددة أن الجنين يبدو وكأنو إنسان لو وجو
ويدان ورغم أنو ال يتعدى طولو ثالثة سنتمترات وفييا تتميز كل أعضائو وتستمر
ىذه المرحمة حوالي الثالثين أسبوعا حيث يستمر نمو الجنين حتى موعد الوالدة.
ىذه المعمومات حول تطور الجنين في رحم أمو لم تكن لتتوفر لوال وجود تقنيات
المراقبة الحديثة  .ومع ذلك فان القرآن كشف عنيا بطريقة إعجازية في آياتو تماما
كما كشف عن حقائق عممية أخرى  .وكون القرآن الكريم قد أعطى ىذه المعمومات
الدقيقة والمفصمة في وقت كانت المعمومات الطبية بين أيدي الناس نادرة دليل واضح

عمى أن القرآن الكريم ليس كالم بشر بل ىو كالم اهلل سبحانو وتعالى (. )88

ثانيا  :أطوار خمق اإلنسان قال تعالى في سورة المؤمنون :ولقد خمقنا اإلنسان من
ساللة من طين ،ثم جعمناه نطفة في قرار مكين ،ثم خمقنا النطفة عمقة ،فخمقنا العمقة
مضغة ،فخمقنا المضغة عظاما ،فكسونا العظام لحما ،ثم أنشأناه خمقا آخر فتبارك
اهلل أحسن الخالقين

(.)89

أشارت اآلية الكريمة إلى أول طور من أطوار خمق االنسان ىو طور خمق آدم
أبى البشر من طين ،والطين كما ىو معموم خميط من ماء وتراب ،والتراب يتكون
أصال من عدة عناصر مختمفة والعناصر في الطبيعة يبمغ عددىا نحو تسعين
عنصرا ،والطينة التي خمق منيا آدم كانت خالصة مستخرجو من ىذه العناصر،
وأشارت اآلية بعد ذلك إلى العمقة والنطفة والمضغة وما تال ذلك من تطورات في
بتت ىذه التطورات التي ذكرىا القرآن الصور الفوتوغرافية التي
تكوين الجنين وقد أ ث
سجمتيا آالت التصوير الدقيقة ليا وىى تطابق ما جاء في القرآن عن تسمسميا حالة بعد

حالة وشكال بعد شكل في بطن األم

()90

ونو أَم َن ْحن َ ِ
ون }
الخالقَ َ
ون َءأنتُ ْم تَ ْخمُقُ َ ُ ْ ُ
ون .أَفَ َأرَْيتُم َّما تُ ْم ُن َ
ص ِّدقُ َ
{ َن ْح ُن َخمَ ْق َنا ُك ْم َفمَ َوالَ تُ َ

()91
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إن الوجوه اإلعجازية في خمق اإلنسان مذكورة في ىذه اآلية وكثير غيرىا من
اآليات  .وقد ذكر في اآليات بعض المعمومات التفصيمية التي يستحيل أن يعرفيا
إنسان عاش في القرن السابع الميالدي .ومن ىذه المعمومات:
 إن اإلنسان لم يخمق من المني بشكل كامل بل من جزء معين من السائل المنوي. إن الجنين يمتصق برحم األم مثمما تمتصق العمقة بالجسم. -إن الجنين يتكون في ثالث مناطق مظممة في الرحم

()92

.

ثالثا  :الرجل ىو من يحدد جنس الجنين
حتى زمن قريب كان االعتقاد السائد أن جنس المولود تحدده خاليا األم أو عمى
األقل تحدده خاليا األم واألب مجتمعة  .ولكن القرآن أعطانا معمومات مختمفة عن
ىذا الموضوع حيث ذكر أن الذكورة واألنوثة تخمق من نطفة إذا تمنى  ،قال تعالى:
()93
الزوج ْي ِن َّ
طفَ ٍة إِ َذا تُ ْمَنى }
الذ َك َر َواألُنثَى ِمن ُّلن ْ
{ َوأََّنوُ َخمَ َ
ق َّ ْ َ
إن التطورات الحاصمة في عمم الجينات والبيولوجيا أثبتت دقة المعمومات التي
أعطاىا القران الكريم وقد فيم آالن أن جنس المولود تحدده نطف مني الرجل وان
المرأة ال دور ليا في ىذه العممية.
الكروموزومات ىي العنصر الرئيسي في تحديد جنس المولود اثنان من ()46
كروموزماً تسمى كرموزومات الجنس مسؤولة عن تحديد بنية اإلنسان وه ي  xو y
في الذكور و  xxفي اإلناث ،حيث يشبو شكل الكروموزومات ىذه األحرف إن تكون

اإلنسان يبدأ بتقاطع واحدة من ىذه الكروموزومات التي توجد في الذكر وفي األنثى
عمى شكل أزواج .وكل مكونات الخمية الجنسية لألنثى التي تنقسم خالل اإلباضة أي
بعد خروج البويضة من المبيض تحمل كروموزوم اكس من ناحية أخرى الخمية
الجنسية لمرجل تنتج نوعين مختمفين من النطف أحدىما يحتوي عمى كروموزوم '' ''x
والثاني يحتوي عمى كروموزوم ''  .'' yإذا اتحد كروموزوم ''  ''xمن المرأة مع نطفة
تحتوي عمى كروموزوم ''  ''xمن الرجل يكون المولود أنثى واذا كانت النطفة تحتوي
عمى كروموزوم ''  '' yيكون المولود ذك ار.
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وبكممات أخرى إن جنس المولود تحدده كرموزومات الذكر التي تتحد مع بويضة
المرأة.
ولم يعرف أي من ىذه المعمومات قبل أن يكتشف عمم الجينات في القرن
العشرين وبالفعل ففن الكثير من الحضارات كانت تعتقد أن جنس المولود يحدده جسم
األنثى وليذا كانت المرأة مالمة إذا أنجبت أنثى.
في حين أن القرآن الكريم كشف معمومات تنفي ىذه الخرافات قبل ثالثة عشر
قرنا من اكتشاف جينات اإلنسان وأشار إلى أن أصل جنس المولود ال يعود إلى
المرأة بل إلى المني الذي يأتي من الرجل

()94

.

رابعا  :اإلعجاز في كممة العمق
يستخدم اهلل سبحانو وتعالى لفظ (عمق) إذ يقول تعالى:
()95
ك ِ
ق ِ
ان ِم ْن َعمَ ٍ
ك األَ ْك َرُم }
ق .ا ْق َأر َوَرُّلب َ
اسِم َرِّب َ
قَ .خمَ َ
الذي َخمَ َ
نس َ
{ا ْق َأر بِ ْ
اإل َ
والعمق في المغة  :ىو الشيء الذي يمتصق في مكان ما والكممة بحرفيتيا تستعمل
أيضا لوصف العمق الذي يمتصق بالجسم ليمتص الدم.
وطبعاً ففن استخدام الكممة المناسبة لوصف تطور الجنين في رحم األم تثبت

مرة أخرى أن القرآن وحي من اهلل سبحانو وتعالى وأنو كالم اهلل (.)96
المبحث الثالث  :خمق اإلنسان بين التوراة والقرآن

تكممنا في المباحث السابقة عمى خمق اإلنسان وأطواره التي فصل فييا القرآن
الكريم وما تضمنتو اآليات الشريفة من أسرار ودقائق خمق اإلنسان مما لم يكتشف
إال في العصر الحديث مما يبين اإلعجاز القرآني وعظمة ىذا الكتاب الذي أراده اهلل
دستو ار لمبشرية وحتى يكتمل الموضوع سنعقد مقارنة بين ما جاء في القرآن وما جاء
في التوراة حول الموضوع نفسو وىذه المقارنة إضافة إلى ما سبق من بيان ألطوار
الخمق في القرآن وما تضمنتو من إعجاز عممي كفيمة لكل طالب لمحق مسترشد
بالبحث العممي المجرد أن يتحقق من أحقية ىذا القرآن باإلتباع واهلل ىو اليادي إلى
سواء السبيل.
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أوال  :جاء في الكتاب المقدس في اإلصحاح األول من سفر التكوين  ( :وقال اهلل
لتخرج األرض ذوات أنفس حية كجنسيا بيائم ودبابات ووحوش ارض كأجناسيا
وكان كذلك فعمل اهلل وحوش األرض

كأجناسيا والبيائم كأجناسيا وجميع دبابات

األرض كأجناسيا ورأى اهلل ذلك انو حسن وقال اهلل نعمل اإلنسان عمى صورتنا
كشبينا فيتسمطون عمى سمك البحر وعمى طير السماء وعمى البيائم وعمى كل
األرض وعمى جميع الدبابات التي تدب عمى األرض فخمق اهلل اإلنسان عمى صورتو
عمى صورة اهلل خمقو ذك ار وأنثى خمقيم وباركيم اهلل وقال ليم أثمروا وأكثروا واممئوا
األرض وأخضعوىا وتسمطوا عمى سمك البحر وعمى طير السماء وعمى كل حيوان
يدب عمى األرض وقال اهلل إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بز ار عمى وجو كل األرض
وكل شجر فيو ثمر شجر يبزر بز ار لكم يكون طعاما ولكل حيوان األرض وكل طير
السماء وكل دبابة عمى األرض فييا نفس حية أعطيت كل عشب اخضر طعاما
وكان كذلك ورأى اهلل كل ما عممو ففذا ىو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما
سادسا )

()97

آدم ترابا من األرض
وجاء في اإلصحاح الثاني من السفر نفسو ( وجبل الرب اإللو َ
()98
ونف في انفو نسمة حياة فصار آدم نفسا حية )
وقد أشار الكتاب المقدس إلى خمق حواء في سفر التكوين اإلصحاح الثاني
(وأما لنفسو فمم يجد معينا نظيره فأوقع الرب اإللو سباتا عمى آدم فنام فأخذ واحدة من
أضالعو ومأل مكانيا لحما وبنى الرب اإللو الضمع التي أخذىا من آدم امرأة
وأحضرىا إلى آدم فقال آدم ىذه اآلن عظم من عظامي ولحم من لحمي ىذه تدعى
()99

امرأة ألنيا من ام أر أخذت لذلك يترك الرجل أباه وأمو ويمتصق بامرأتو )

من خالل التدقيق في النصوص التوراتية نجد اضطرابا واضحا في مسألة
خمق اإلنسان وىذا واضح في ثالث عبارات وىي :
 -وقال اهلل نعمل اإلنسان عمى صورتنا كشبينا
 -فخمق اهلل اإلنسان عمى صورتو
 -عمى صورة اهلل خمقو
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فالعبارة األولى تدل عمى إن اهلل خمق اإلنسان شبييا باهلل واهلل سبحانو وتعالى
منزه عن ذلك وكذلك العبارة الثالثة والتي جاءت جممة تفسيرية لمعبارة الثانية تدل
كذلك عمى التشبيو والتجسيم اما العبارة الثانيو فتدل عمى إن اهلل خمق آدم عمى
صورتو أي عمى الييئة التي خمق عمييا آدم نفسو وىذا المعنى منسجم مع القرآن
الكريم الذي نزه الخالق عن مشابية مخموقاتو ومنسجم مع السنة النبوية قال البخاري
الرَّاز ِ
ق عن َم ْع َم ٍر عن َى َّم ٍام عن أبي ُى َرْي َرةَ عن
 :حدثنا يحيى بن َج ْعفَ ٍر حدثنا عبد َّ
آدم عمى صورتِ ِو طُولُو ِستُّل ِ
اعا فمما
النبي صمى اهلل عميو وسمم قال َخمَ َ
ون ذ َر ً
ُ
َ
ُ َ
ق اهلل َ َ
ِ ِ
ك فَِفَّنيَا
ون َ
ب فَ َسمِّ ْم عمى أُولَئِ َ
َخمَقَوُ قال ا ْذ َى ْ
استَ ِم ْع ما ُي َحُّلي َ
ك نفر من ا ْل َم َالئ َكة ُجمُ ٌ
وس فَ ْ
ادوهُ َوَر ْح َمةُ
َّال ُم َعمَ ْي ُك ْم فَقَالُوا الس َ
ك فقال الس َ
َّال ُم َعمَ ْي َ
ك َوتَ ِحَّيةُ ُذِّرَّيتِ َ
تَ ِحَّيتُ َ
ك َوَر ْح َمةُ المَّ ِو فَ َز ُ
()100
َّ ِ ُّل
ص َب ْع ُد حتى ْاآل َن
آد َم فمم َي َز ْل ا ْل َخ ْم ُ
ورِة َ
ق َي ْنقُ ُ
المو فَ ُكل من َي ْد ُخ ُل ا ْل َجَّنةَ عمى ُ
صَ
آد َم
ق المَّوُ َ
قَا َل أ َُبو َحاتٍِم فَ َم ْعَنى ا ْل َخَب ِر ِع ْن َدَنا بِقَ ْولِ ِو صمى اهلل عميو وسمم َخمَ َ
َعمَى صورتِ ِو إِ َِِب َانةُ فَ ْ ِ
آدم َعمَى َسائِ ِر ا ْل َخ ْم ِ
آد َم َوا ْلفَائِ َدةُ ِم ْن
اء َار ِج َعةٌ إِ ِِلَى َ
ق َوا ْليَ ُ
ُ َ
ضل َ َ
آدم ُد ِ ِ
ِ ِ
ضافَتِيا إِ ِِلَى ا ْلَب ِار ِ
َن
ئ َج َّل َو َعال َج َّل َرُّلبَنا َوتَ َعالَى َع ْن أ ْ
ُر ُجوِع ا ْليَاء إِِلَى َ َ َ
ون إِ َ َ
ٍ ِ
ب ا ْل َخ ْم ِ
ك
ق الَِّذي ُى َو ا ْل ُمتَ َحِّر ُ
ين إِ َِِّنوُ َج َّل َو َعال َج َع َل َسَب َ
ُي َشَّبوُ بِ َش ْيء م َن ا ْل َم ْخمُوِق َ
اء عن قَر ِار َّ
ِ
اجتِم َ َّ
َّ ِ ِ ِ ِ
الذ َك ِر ِإ ِِلَى َر ِحِم األ ُْنثَى
اع الذ َك ِر َواأل ُْنثَى ثَُّم َزَوا َل ا ْل َم َ ْ َ
النامي ب َذاتو ْ َ
ك إِ ِِلَى ا ْلعمَقَ ِة َبع َد م َّد ٍة ثَُّم إِ ِِلَى ا ْلم ْ ِ ِ ِ
ُّلورِة ثَُّم إِ ِِلَى ا ْل َوْق ِت
ثَُّم تَ َغُّلي َر َذلِ َ
َ
ض َغة ثَُّم إِلَى الص َ
ُ
ْ ُ
ا ْلمم ُدوِد ِف ِ
ُخ ِر َعمَى َح َس ِب
يو ثَُّم ا ْل ُخ ُرو ِج ِم ْن قَ َر ِارِه ثَُّم َّ
ض ِ
اع ثَُّم ا ْل ِف َ
ط ِام ثَُّم ا ْل َم َراتِ ِب األ َ
الر َ
َْ
الن ِ
ما َذ َكرَنا ِإ ِِلَى حمُ ِ ِ ِ ِ
امي بِ َذاتِ ِو ِم ْن َخ ْم ِق ِو و َخ ْم ِ
ف ا ْل ُمتَ َحِّر ِك َّ
ق المَّ ِو
ص ُ
ُ
ول ا ْل َمنَّية بِو َى َذا َو ْ
َ ْ
َ
آدم عمَى صورتِ ِو الَّتِي َخ ْمقَو عمَ ْييا وطُولُو ِستُّلون ِذر ِ
ون
اعا م ْن َغ ْي ِر أ ْ
َ َ ً
ُ َ َ َ ُ
َج َّل َو َعال َ َ َ
َن تَ ُك َ
ُ َ
اء أَو قَراره أَو تَ ْغيِير ا ْلم ِ
ِ
َّ
تَ ْق ُدمو ْ ِ
ض َغةً
اء َعمَقَةً أ َْو ُم ْ
ُُ
ُ َ
اجت َماعُ الذ َك ِر َواأل ُْنثَى أ َْو َزَوا ُل ا ْل َم ْ َ ُ ُ ْ
ِ
ضمَوُ َعمَى َسائِ ِر َم ْن َذ َك ْرَنا ِم ْن َخ ْم ِق ِو بِأََّنوُ لَ ْم َي ُك ْن
ان المَّوُ بِيَ َذا فَ ْ
يموُ َب ْع َدهُ فَأََب َ
أ َْو تَ ْجس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما فَ َش ًّنابا
ُن ْ
ض َغةً َوال ُم ْ
طفَةً فَ َعمَقَةً َوال َعمَقَةً فَ ُم ْ
يعا َوال َرض ً
ض َغةً فَ َرض ً
يما َوال فَط ً
يعا فَفَط ً
()101
ت َى ِذ ِه َحالَةُ َغ ْي ِرِه
َك َما َك َان ْ
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الخاتمة:

الحمد هلل أىل الحمد ومستحقو  ،والصالة والسالم عمى من فاق الناس بخمقو

وخمقو  ،وعمى آلو وأصحابو الذين أخذوا اإلسالم بحقو .أما بعد:
فقد أعان اهلل تبارك وتعالى بمنو وفضمو عمى إتمام ىذا البحث  ،فما وجد فيو من
صواب فيو من فضل اهلل وتوفيقو  ،وما كان غير ذلك فمني واستغفر اهلل  ،وحسبي
من ىذا أني بذلت فيو من الجيد ما أطيقو  ،وصرفت فيو من الوقت ما أستطيعو ،
والعصمة هلل ولكتابو ولرسولو صمى اهلل عميو وسمم فيما يبمغو لمناس من خطابو ،
وقد خرجت من بحثي في ىذا الموضوع بالنتائج االتية:
 -يمر اإلنسان خالل تكوين خمقو بعدة أطوار ىي:
102
أ -طور الطين  ،قال تعالىُ ( :ى َو الَِّذي َخمَقَ ُك ْم ِم ْن ِط ٍ
َح َس َن
ين )  ،وقال ( :الَِّذي أ ْ
103
ق ِْ
ان ِم ْن ِط ٍ
اإل ْن َس ِ
ين)
ُك َّل َش ْي ٍء َخمَقَوُ َوَب َدأَ َخ ْم َ
ان ِم ْن ص ْمص ٍ
ق ِْ
ال َكا ْلفَ َّخ ِار ) ، 104
ب -طور الصمصال  ،قال تعالىَ ( :خمَ َ
اإل ْن َس َ
َ َ
105
ان ِم ْن ص ْمص ٍ
وقال( :ولَقَ ْد َخمَ ْقَنا ِْ
ال ِم ْن َح َمٍف َم ْس ُن ٍ
ون)
اإل ْن َس َ
َ َ
َ
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طفَةً ِفي قَ َر ٍار َم ِك ٍ
ين )
ت -طور النطفة  ،قال تعالى ( :ثَُّم َج َع ْمَناهُ ُن ْ
107
ِ
اإل ْنسان ِمن ُن ْ ٍ
ين)
يم ُمبِ ٌ
ِْ َ َ ْ
طفَة فَِف َذا ُى َو َخص ٌ

106

ق
 ،وقالَ ( :خمَ َ

ث -طور ما بعد النطفة (العمقة  ،المضغة  ،تكوين العظام  ،إكساء العظام بالمحم)
 ،قال تعالى ( :ثَُّم َخمَ ْقَنا ُّل
اما
الن ْ
ض َغةَ ِع َ
ض َغةً فَ َخمَ ْقَنا ا ْل ُم ْ
طفَةَ َعمَقَةً فَ َخمَ ْقَنا ا ْل َعمَقَةَ ُم ْ
ظً
ِِ
ين) ، 108وقالَ ( :يا
آخ َر فَتََب َار َ
فَ َك َس ْوَنا ا ْل ِعظَ َام لَ ْح ًما ثَُّم أ َْن َشأَْناهُ َخ ْمقًا َ
ك المَّوُ أ ْ
َح َس ُن ا ْل َخالق َ
اس إِ ْن ُك ْنتُم ِفي رْي ٍب ِم َن ا ْلَب ْع ِث فَِفَّنا َخمَ ْقَنا ُكم ِم ْن تُر ٍ
أُّلَييَا َّ
طفَ ٍة ثَُّم ِم ْن
اب ثَُّم ِم ْن ُن ْ
الن ُ
َ
ْ
َ
ْ
ِ ِ
َّ ٍ ِ
عمَقَ ٍة ثَُّم ِمن م ْ ٍ َّ ٍ
ِ
َج ٍل
اء إِلَى أ َ
َ
ض َغة ُم َخمقَة َو َغ ْي ِر ُم َخمقَة ل ُنَبي َ
ِّن لَ ُك ْم َوُنق ُّلر في ْاأل َْر َحام َما َن َش ُ
ْ ُ
109
ُم َس ًّنمى ثَُّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال)

 -لقد وصف اهلل سبحانو وتعالى خمق اإلنسان بعدة أوصاف ىي:
ٍ 110
أ -أحسن تقويم  ،قال تعالى( :لَقَ ْد َخمَ ْقَنا ِْ
َح َس ِن تَ ْق ِويم)
ان ِفي أ ْ
اإل ْن َس َ
ف ثَُّم جع َل ِمن بع ِد ضع ٍ
ب -الضعف  ،قال تعالى ( :المَّو الَِّذي َخمَقَ ُكم ِمن ضع ٍ
ف
ُ
ََ ْ َْ َ ْ
ْ ْ َْ
111
ِ
ِ
ِ
يم ا ْلقَ ِد ُير)
ض ْعفًا َو َش ْيَبةً َي ْخمُ ُ
قَُّوةً ثَُّم َج َع َل م ْن َب ْعد قَُّوٍة َ
ق َما َي َش ُ
اء َو ُى َو ا ْل َعم ُ
112
ق ِْ
ان ِم ْن َع َج ٍل َسأ ُِري ُك ْم َآياتِي فَ َال تَ ْستَ ْع ِجمُ ِ
ون)
ت -العجل  ،قال تعالىُ ( :خمِ َ
اإل ْن َس ُ
ٍ 113
ث -الكبد  ،قال تعالى( :لَقَ ْد َخمَ ْقَنا ِْ
ان ِفي َكَبد)
اإل ْن َس َ

ت
 -خمق اهلل عز وجل اإلنسان من أجل إفراده بالعبودية  ،قال تعالىَ ( :و َما َخمَ ْق ُ
114
ا ْل ِج َّن و ِْ
اإل ْن َس إِ َّال لَِي ْع ُب ُد ِ
ون)
َ
 -لقد ذكر اهلل تعالى في محكم كتابو أن اإلنسان يتكون في رحم أمو من خال ل
ثالث مراحل ىي( :المبيض  ،قناة فالوب  ،الرحم )  ،قال تعالىَ ( :ي ْخمُقُ ُك ْم ِفي ُبطُ ِ
ون
ق ِفي ظُمُم ٍ
ُميَاتِ ُك ْم َخ ْمقًا ِم ْن َب ْع ِد َخ ْم ٍ
ك َال إِلَوَ إِ َّال ُى َو
أ َّ
ات ثَ َال ٍث َذلِ ُك ُم المَّوُ َرُّلب ُك ْم لَوُ ا ْل ُم ْم ُ
َ
ون ) ، 115وىذا ما أثبتو العمم الحديث.
ص َرفُ َ
فَأََّنى تُ ْ
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Summary of research (the creation of man in the
Holy Quran)
Praise be to God, most would not be named and
blessed the God of others, and the best blessings
and peace be upon the prophet after Prophet
Muhammad and his family and the good and pure.
After:
The creation of rights in the Holy Quran from the
important issues that make it interesting the
reader to the book of God and amusingly amazing
miracles in front of the contents of these verses
that separated and the accuracy of the stated
outburst and related information did not reach the
flag soon.
The search came on the front and three sections,
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addressing the first research stages of creation
(the creation of man), where the human heart of
God in phases for the purpose of his creation, and
these phases experienced by the human in the
stages of creation are:
A process of clay: where he says (and I have
created man from a quintessence of clay) (Albelievers, verse: 12)
2 clay: where he says (He created man from
sounding clay like unto pottery) (Ar-Rahman
Verse: 14)
3 developed the sperm: and Beyond, where he
says (and then We made the sperm in McCain's)
(Al-believers verse: 13)
4 become sperm after orders: other creatures
(created other) where he says: (and the
exclamation point Fjb Ouama saying we were
nothing but plain magic dust in a new creation)
(Sura Verse 5:)
The second section addressed the miracle of the
Quran in the case of creation.
And has indicated that the human meaning
consists in the womb through three specific stages
(ovarian channel Gallup uterus) Indeed, modern
biology revealed that the phases of the embryo is
developed in three specific areas of the mother's
womb.
The third section is a comparison between what
you stated in the Koran and the Torah on the
subject (the creation of man), it is through the
scrutiny of the texts of the Bible that talk about
the creation of man we find troublesome and clear
in this matter.
Where, inter alia, said: "God created man in His
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own image, this phrase indicates that God created
Adam in His own image on any body created by
Adam himself. This meaning is consistent with the
Qur'an, which is similar outings Creator for his
creatures.
Then ensure that the conclusion and then search
the sources and references. The last prayer is
praise be to Allah, Lord of the Worlds.
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 - 66سورة المؤمنون١٤ :
 - 67ينظر التفسير الكبير . 3237، 3236 / 1 :
 - 68سورة التين٦ – ٤ :

 - 69ينظر  :روح المعاني  ، 395 / 30 :صفوة التفاسير 0 587 / 3 :
 - 70النساء 28 :

 - 71النازعات 27 :

 - 72ينظر  :الكشاف  ، 400 / 1 :التسييل لعموم التنزيل 0 365 / 1 :
 - 73سورة االنبياء 37 :

 - 74ينظر  :تفسير البيضاوي  ، 394 / 1 :تفسير أبي السعود 0 67 / 6 :
 75ينظر  :تفسير البيضاوي  ، 394 / 1 :تفسير أبي السعود 0 67 / 6 :
 76البمد 4-1 :

 77ينظر  :روح المعاني  ، 135 / 30تفسير ابي السعود 0 161 / 9
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 78البقرة٢١ :

 - 79سورة الذاريات 56 :
 - 80سورة البقرة 21 :

 - 81تفسير أبي السعود  ، 71 / 1 :روح المعاني 0 203 / 1 :

 - 82االلتفات ىو العدول من أسموبو في الكالم الى أسموب اخر مخالف أي العدول من غيبة الى خطاب
ومن خطاب إلى غيبة  0ينظر  :الطراز المتضم ن ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز ص0 132:

 - 83ينظر  :تفسير البيضاوي  ، 44/ 1تفسير أبي السعود  ، 24 / 6روح المعاني 0 203 / 1
 - 84سورة الرحمن 0 4-3 :

 - 85ينظر  :تفسير أبي السعود  ، 24 / 6 :وروح المعاني 0 113 / 20
 - 86سورة الزمر6 :

 87ينظر القرآن واعجازه العممي 105 -104 / 1:
 - 88ينظر المعجزات القرآنية . 35 / 1 :
 - 89سورة المؤمنون 14 - 12 :

 - 90ينظر القرآن واعجازه العممي . 103 / 1 :

 -91سورة الواقعة.59- 57 :

 -92ينظر المعجزات القرآنية. 29 / 1 :
 - 93سورة النجم. 46-45 :

 - 94ينظر المعجزات القرآنية . 31 / 1 :
 - 95سورة العمق . 3 _ 1 :

 96ينظر المعجزات القرآنية . 33/1 :

 - 97الكتاب المقدس (العيد القديم)سفر التكوين – اإلصحاح األول
 - 98الكتاب المقدس (العيد القديم ) سفر التكوين اإلصحاح الثاني
 99الكتاب المقدس (العيد القديم ) سفر التكوين اإلصحاح الثاني

 - 100صحيح البخاري ( 2299 /:5 :باب بدء السالم ) رقم الحديث (  ) 5873ومسند أحمد بن حنبل :
 315 /2رقم الحديث ( ) 8156صحيح ابن حبان  33 /14 :رقم الحديث()6162

 101ينظر صحيح ابن حبان34 /14 :
102

 -سورة األنعام آية ()2

103

 -سورة السجدة آية ()7

104

 -سورة الرحمن آية ()14

105
106

 -سورة الحجر آية ()26

 -سورة المؤمنون آية ()13

107

 -سورة النحل آية ()4

108

 -سورة المؤمنون آية ()14
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109

 -سورة الحج آية ()5

110

 -سورة التين آية ()4

111

 -سورة الروم آية ()54

112

 -سورة األنبياء آية ()37

113

 -سورة البمد آية ()4

114

 -سورة الذاريات آية ()56

115
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 -سورة الزمر آية () 6

المصادر والمراجع:

 -القرآن الكريم

 -إصالح المنطق  /ابن السكيت ،تحقيق أحمد شاكر وعبد السالم ىارون ،دار
المعارف مصر م 
الرزاق الحسيني أبو
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 -تاج العروس من جواىر القاموس ّ /
الفيض  ،الممقّب بمرتضى َّ ،
الزبيدي /تحقيق مجموعة من المحققين /الناشر دار
اليداية

 -التحرير والتنوير  /محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور

التونسي (المتوفى  :ىـ) دار سحنون لمنشر والتوزيع  -تونس   -م

 -التسييل لعموم التنزيل /ابو القاسم محمد بن احمد بن جزي الكمبي الغرناطي –
تحقيق :محمد عبد المنعم  ،وابراىيم عطوة عوض  ،دار الكتب الحديثة  ،القاىرة 

 -تفسير أبي السعود العمادي المسمى ارشاد العقل السميم الى مزايا الكتاب الكريم
 ،القاضي ابو السعود محمد بن محمد العمادي  ،دار احياء التراث العربي بيروت ،
ط /ىـ م 
 -تفسير البيضاوي /ناصر الدين ابو سعيد عبد اهلل بن عمر البيضاوي  ،منشورات
مؤسسة االعممي لممطبوعات بيروت  ،ط / ىـ م 
 -تفسير القرآن العظيم  /ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ىـ)  ،ط 
 ،دار الفكر بيروت  ،ىـ م 
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 -التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  /الفخر الرازى  :محمد بن عمر بن الحسين
الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبو عبد اهلل فخر الدين /دار إحياء التراث
العربى –بيروت
 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن  /محمد بن جرير  ،أبو جعفر الطبري
 ىـ /تحقيق  :أحمد محمد شاكر/مؤسسة الرسالة /الطبعة  :األولى   ،ىـ
  م -الجامع الصحيح المختصر ،تأليف :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري
الجعفي ،دار النشر :دار ابن كثير  ،اليمامة  -بيروت -

، - 

الطبعة :الثالثة ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا
 -روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني /ابو الفضل شياب الدين
محمود االلوسي البغدادي (ت ىـ) ضبطو وصححو عمي عبد الباري عطية ،
دار الكتب العممية بيروت  ،ط /ىـ م 
 -سنن البييقي الكبرى /احمد بن الحسين بن عمي أبو بكر البييقي – تحقيق
:محمد عبد القادر عطا  ،مكتبة دار الباز مكة المكرمة ىـ م 
،إسماعيل بن حماد الجوىري

 -الصحاح  ،تاج المغة وصحاح العربية

(تىـ) /.دار العمم لمماليين -بيروت /الطبعة :الرابعة -يناير

.أعده

لموقفية :محمد زكريا يوسف (المحقق) غفر اهلل لو.
 -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ،تأليف :محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم
التميمي البستي ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت -

الثانية ،تحقيق :شعيب األرنؤوط

 ، - الطبعة:

 -صفوة التفاسير  ،محمد عمي الصابوني  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت لبنان.
 -الطراز المتضمن السرار البالغة وعموم حقائق االعجاز  /يحيى بن خمزة العموي
اليمني  ،مطبعة المقتطف مصر ىـ م 

 -العين  /أبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي  /دار ومكتبة اليالل تحقيق :
د.ميدي المخزومي ود.إبراىيم السامرائي

540

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

 -الفائق في غريب الحديث  /محمود بن عمر الزمخشري  -تحقيق  :عمي محمد البجاوي -محمد
أبو الفضل إبراىيم  /دار المعرفة – لبنان الطبعة الثانية.
 -القرآن واعجازه العممي ،محمد إسماعيل إبراىيم ،دار الفكر العربي بيروت
 -الكتاب المقدس ( العيد القديم والعيد الجديد )
 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  /أبو القاسم محمود بن عمر
الزمخشري الخوارزمي  /تحقيق  :عبد الرزاق الميدي  /دار إحياء التراث العربي – بيروت
 -الكميات  /أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  /تحقيق :عدنان درويش  -محمد
المصري  /مؤسسة الرسالة  -بيروت  -ىـ  -م، .
 -الكنز المغوي في المسن العربي  /نشره وعمق عمى حواشيو الدكتور اوغست ىفنر معمم المغات
السامية في كمية فينا  /بالمطبعة الكاثوليكية لالباء اليسوعيين  -بيروت سنة 
 -المباب في عموم الكتاب  /أبو حفص عمر بن عمي ابن عادل الدمشقي الحنبمي  /تحقيق :
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد معوض  /دار الكتب العممية  -بيروت  /لبنان -
 ىـ  -م ،الطبعة  :األولى
 -مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تأليف :أحمد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباني ،دار النشر :مؤسسة
قرطبة – مصر.
 -المعجزات القرآنية  /ىارون يحيى /ترجمة :أورخان محمد عمي  ،استانبول  -فبراير 

 -النياية في غريب الحديث واألثر  -ابن األثير /أبو السعادات المبارك بن
محمد الجزري -تحقيق  :طاىر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي  /المكتبة
العممية  -بيروت  ،ىـ  -م 
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