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 مراحل خلق االنسان في القران الكريم
 ) دراسة موضوعية (

 أركان فضيل ذياب الحمداني. م.د
 كلية العلوم االسالمية / قسم اصول الدين

 المقدمة :
هللاررلددد  رهللار  صددد ر سددد  ر   ددد ر لددد رالحمددد ربرالرالمدددولمصالر اللددد عر السددد  ر  ددد راسددد  ر   

ر الحوب رأجممصالر,رأموربم ر.
االرهللارسددبحو  ر امددول را مدد ر  دد رام سددوالر مدد ر ددوقاعر بو  ددحر ن مدد ربصدد  ر م حدد ر ممددحرال جددد  ر
 لددد ا ر نحسدددالرلددد اا رحاددد رلدددوار دددخراحسدددالرامددد ص ر.ر  لددد ر صددد رمدددالرا حددد ر جمددد رلددد رالسدددم ر

سددج رلدد رالم ومددحر ا مدد ر  صدد رب ممددحرالممدد ر المما ددحر.ر البلددار اللددلا رلصمدد الرمددالرال ددوماصالر,ر أ
 مصدد  ربادددعارالممددد ر  دد رسدددووارن مددد ر   ددد  فر  دد رمعدددارممدددالرن ددد رال ددص ر,ر جم ددد رن صلاددد ر دددخر

 ام الوعربمورام ر  ص رح اس ر,رحصالرم ح ر سا ر  ص رالسدبص راماض,ر م ح رالم اعر   رالام  ر
هللا الذذذخ خلذذق السذذمواض واالرل وأنذذسل مذذن السذذماب مذذاب فذذ خر   ذذ  مذذن  {لصممددا رلددو رامددول ر

الثمذذراض رسقذذام لكذذم وسذذخر لكذذم الفلذذل لر ذذرخ فذذي ال حذذر  ذذ مرخ وسذذخر لكذذم االن ذذار وسذذخر لكذذم 
دائ ين وسخر لكم الليل والن ار واراكم مذن كذل مذا سذ لرموخ وان رعذدوا نعمذة هللا الشمس والقمر 

 . (1)}كفارا ال رحصوها ان االنسان لظلوم 
 ا   رقع رال م ر ممحرامس  رالاخراناجرهللارباورام سوالرمدالرال  مدوارالد رال د ار مدالرالل  د ر
ال رال  دو ,ر مدالرال  د رالد رالمد  ,ر مدالرالجاد رالد رالم د ,ر قد ا رالد راللداا رالمسدامص ,ر أا د  ر

ر  دد رالدد ر اصدد رالحدد ر الصمددصالرالددع ربدد رسددمو عرالدد  صور ال جددوعر ددخرامندداع,رصمدد  ر هللارامددول رمما ددورى
ر.ر(2)}واليوم اكملض لكم دينكم وارممض عليكم نعمري ورضيض لكم االسالم دينا  {م ح رقع رال ممح

امور الرسدبلراناصدوا رل م  د ع,رقد راالر مد رهللارالادخربدصالرصد  رقدعارام سدوالرمعصداع,ر مدالرا  د ر
رقع رال م رقخر ممحرالن  ر الال صار.

 وإل سوالرل مورصمد رعلدارالل د رالردومارمدالرالدالرالم دص رسدبحو  ر امدول ر نحببداراالرامادلر دالر
قعارالم   عرلمورلد رمدالراقمصدحرمبصداعر دخرحصدوعرام سدوالر,ر  ممدحرالن د رالادخرابد  اور دخرام سدوالر



   

 

971 
 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف    ذايب فضيل أ راكن  د.م مج 

 1073 الاول( اكنون 71لعدد )ا
 الكرمي القران يف الانسان خلق مراحل

احاوجرال ر للحر انم ,ر م رعمدارالمدااالرالمداص رمااحد راسوسدصحرل ان د رالب دا ,رمدالرلح دحرالحمد ر
ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طين, ثم  علنذاخ نطفذة فذي قذرار   {ل رال م عرممورلو رامدول را

مكين, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظمام فكسونا العظَم لحمام ثم 
ر. (1)}انش ن  خلقام آخر فر ارل هللا احسن الخالقين 

ربامسص ر رالبحثراابمحرمبوحثر:  الرن حرالبحثر م رلماف
المبحثرام  ر ام مار ص ر الرن  رام سوالر خرالمدااالر السد حر عمدااربمدضرا صدوار امحو صدثر -

ربمضرال ا حوارلألحو صثر ا صواررال ب صحرالاخراام  ر الرن  رقعارام سوالرم 
رالمبحددثرالعددو خر ام مددار صدد ر ددالرالمددو عرالاددخرن دد رم اددورام سددوالر قددخراماضر الادداالر ال ددصال -

  الل لو ر الموءر ال  لحر الم  ر.
 المبحثرالعولثر ام مار ص ر الرالج صالر المااح رالاخرمارباورالج صالر خرب الرام ر. -
المبحددثرالاابدد ر احدد عار صدد ر ددالرالج ددصالربمدد رالدد م عر  ددالرالمااحدد رالاددخرمددارباددورمددالرالا ددو حر -

  الل و ر الامصص ر  الرماح حرال بولر الما لحر ال صن نحر.
مدحر مد را دم اراقد رال ادوويرالادخرا لد ارالصادورمدالرند  رالبحدثر ال ااسدحر ناومدوى,رقدعارامورالنوا

قدد رجادد  رالما ا دد ر ددنالرالددبار مددالرهللار االران ددنار مددالر لسددخر,ر أنددار   ا ددوراالرالحمدد ربر
رالرالمولمصالر.ررر
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 الم حث األول
 خلق االنسان في القران والسنة

ل ان د رالب دا رمدالرلح دحرالحمد رالد رالد م عر لد ر ا ار دخرلم رعمارالمااالرالماص رمااح راسوسصحر
ر  عرس ارممورص خر:

} لقد خلقنا االنسن من سلىلة من طين* ثم  علنُ  نطفة في قرار مكين* ثذم خلقنذا لو رامدول رر -1
النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظمذام فكسذونا العظىذم لحمذا ثذم أنشذ نُ  خلقذام 

 .ر(1) احسن الخىلقين آخر فر ارل هللا
ا رلددصا وقورمددعلار لدداأرابددالر ددومار  مددوىر المدداا رم دد ر} فخلقنذذا المضذذغة عظىمذذام   ل لدد رامددول ر

رالجم ر.ر ل ر ا ار  عرالوسصارلاع را صح:رر
ر,رصم خر:ر   ر.} ولقد خلقنا االنسن من سلىلة من طين  ل ل رامول ر

دد ارا ددارال  لددحرمددالر ددصال,ر ال ددصالرا  رلددو رالم بددخر:رن م ددورام سددوالرصم ددخر:رابددالرا  رمددالر   لددحرسف
  ص رالس  ر ال  لدحرمدورصنداجرمدالرلد ب ر صمد ر دخراحد رالمداأعزر لدو رال جدوجر:رسد لحرمدالر دصالر,ر
ا رمددالر ددصالرا  ر السدد لحرالم صدد رمددالراالرص سدد ,ر مدد رم ددخر  دد ر مولددح,ر ادد رصدداا ربدد رالم صدد ,رمعدد ر

ح,رأل اددورا سدد رمددالربددصالراللدد لر الاااوددل,رعدد رال نولددح,ر ال  لددحرسدد لح,ر ام مددورسددمصارال  لددحرسدد ل
جم  و ر)  لحر خرلااارممصال(,رصم خ:ر خرمموالرحاص رحلصالر)رع رن م ورال  لحر  صمح(را رح ل ور
الموءر موى,ر) ن م ورالم محرم رح(را رح ل ورال  رم رح,ر) ن م ورالم درحر  ومدوى(,را رن م دور دخر

 دن و رن مدوىر ندا(.رلدو ر مامدحر ابد رالمولصدحر ال دمبخرالم رحر  ومدوى,ر) مسد  ورالم دو رلحمدوىرعد رأ 
مم و ر ل ر صد رالدا  ,ر ا ارابدالرلجدصي,ر دالرمجوقد ر:ر)عد رن م دورال  لدحر  مدح(رلدو :رحدصالراسدا ار
 ددوبوىر ا ارمممددا,ر ددالرلاددو عر:ر)عدد رن م ددورال  لددحر  مددح(,رلددو :رقدد ر بددوارال ددمار امسدد وال,ر لددو ر

مااىرأ رأ ع ر صمو :رمم ور)رع رن م دورال  لدحر  مدح(رصم دخ:ربم ا ر:رق ر ل ر ص رالا  ر,ر صمو ر:رع
الج  ر,ر ا ّ ر الر  وءر الرابالر بدو را د رلدو ر:رصد ل ر صد رالدا  ,ر ابدواارهللاراحسدالرالندولمصال,ر

ر.ر(1)صم خرا م رالمل اصال
ر ص رل مالر:} وقد خلقنا االنسن من سلىلة من طين   ل ل رامول ر

رقعارل  رلاو ع,ر لص رأل  راسا رمالرلب راب ر.أح قمور:را  راسا راق رال صال,ر ر



   

 

971 
 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف    ذايب فضيل أ راكن  د.م مج 

 1073 الاول( اكنون 71لعدد )ا
 الكرمي القران يف الانسان خلق مراحل

 العو خر:راالرالمم خرب رم را سوال,رأل  رصاجد رالد را  رالدع رن د رمدالرسد لحرمدالر دصال,رلدو رابدالر
 بو ر مجوق ر لص ر:رأل  راسا رمالر  لحرابص ,ر الس لحرمالرم ر خءرلل ا رالادخراسدا رم د ,ر

الم دددرحرسددد لحر ال لددد رسددد لحرامدددورأل امدددورر لدددو رال جدددوجرالسددد لحرالم صددد رممدددورص سددد ,ر لددد راسدددم 
لددل اوالر  دد رال جدد رام  ,ر امددورأل امددورص سدد الر  دد رال جدد رالعددو خر حمدد رالم بددخر:راالرالسدد لحر
ال ددصالرالددع راعارا الدداا ربددصالرالددوبمارندداجرم دد ر ددخءر حمدد رابددوالربددالربار ددلراالرالسدد لحرقددخر

رالااالر.
ال  لحرقخرموءرالعمارالع رصم  رم  رال لد ,ر لد رص   د راسد رر} ثم  علنىُ  نطفة  أمورل ل رامول ر

صم خربولمااارالداح ,ر ممدصالر:را رمداممالرر} قرار مكين  ال  لحر   رموءرالعمار. امورل ل رامول ر
الم مدحرالد  رال دا رالدع رن د ر} ثذم خلقنذا النطفذة علقذة   ل رقصنرمسدامااا ر صد ر. أمدورل لد رامدول ر

مخر  محرأل  قدخرلد ارر} فخلقنذا العلقذة مضذغة   أمورل ل رامدول رر  راح ا رالم   ر.مالرال  لحرسف
 ق دوربدصالرر} فخلقنا المضغة عظىمام فكسذونا العظىذم لحمذام  مورصم غرمالرال ح ر. أمورل ل رامول ر

هللارامول راالرام سوالرا ام راح ا رن م رلصم  ر مما ر  ص ر حمما ر صد ,ر االربمعد ربمد رالمد ارحصدوىر
ر وو ر ل رصمالر صووىر.رأق الرمالرا 

ر ص رأابمحرا ج ر:ر} ثم انش نى  خلقا آخر   امورل ل رامول ر
 صم خر ل ر ص رالا  ر)ل  رابالر بو ر الم بخر(ر. -
 ب بوارال ما,ر)لاو ع(ر. -
 أ  رعمار أ ع ر)الحسال(ر. -
 حصالراسا ارب ر بوب ر)مجوق ( -
 .ر(1) صحام ر جاورنومسوىر:را  ربولمم ر الامصص  -
اس ان كنرم في ريب من ال عث فانا خلقنكم من رراب ثم من نطفة ثذم مذن علقذة ثذم } ي ي ا النر -2

 السدصااارقدع ر,  (2)من مضغة مخلقة لن ين لكم ونقر فذي االرحذام مذا رشذاب الذ  ا ذل مسذم   
 ا صحر:

صددوراصاددورال ددو راعددارمددورحددوم اراحدد ا رالمجددو لصالربرصددار  دد ر أ ددصارالدد رمددورصددل  رالصدد رأ قدد رالصمددار
(راالرم دا ر دخرالبمدثر)راالرم دا ر دخراصدلرمدالرالبمدثالحجدحرال الدحر  د راحمصد رمدورجدو ل ار صد رمدالر
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 إ دورراصلرممور  ل ور   ر ب  ور)ر إ ورن م وم رمالرااالر(را ر و  ا ارال رمب أرن مم رلص   راصبم 
ن م وم را رن م ورم ر ا رم م رمالرااالر خر دمالرن د ر   رمدالرن مدوىراجمولصدوىر دنالرن د رمد ر دا ر
ا رم ر ا رمالرا اا رالب ارل رن رمالرن م ر  ص رالس  راعارل رامالر  اا رال اصلحرممل اعر   ر

وىرلجاصددوالر لسدد ربدد رمو ددارا م عجددوىرم   صددوىر  دد ر  دداعرسددووارا دداا رالجدد  را  دد اءراجمولصددوىرمسددابصم
 عواقور   رالم ر موالرن م ر  ص رالس  رمالرالااالرن مدوىرل مد رم د رممدورمداراحمصمد رمدااااىر)عد رمدالر
  لح(را رع رن م وم رن موىراللدص صوىرمدالر  لدحرا رمدالرم دخرمدالرال  دهرالدع رقد راللدلر)عد رمدالر

المام  دحرر  مح(را رل محرمالرال  رجوم عرمام  حرمالرالم خر)عد رمدالرم درح(را رمدالرل مدحرال حد 
مددالرالم مددحر قددخر ددخراملدد رممدد اارمددورصم ددغر من مددحربددولجارلددلحرم ددرحرا رمسددابص حرالن دد ر
ملد اعر) يصددارمن مدح(را رلدد رصسددابصالرن مادور لدد اااوربمد ر المدداا راللددص رحدو رالم ددرحر م  اددور
ا مرل مدددحرلددد رص ادددار صادددور دددخءرمدددالرام  دددوءرعددد ر ادددااربمددد رعلدددار دددصووىر  دددصووىر مدددوالرمما ددد ر

سددوب رالمب ددخر  دد رالادد اجرمددالرالمبددو ىرالبمصدد عرالدد رالماص ددحراالرصمدد  ريصددارالمن مددحر  دد رالاااصددلرال
المن محر,ر ا موراناارأل اور   رالم محرقعار ل ر سا وربولمسو اعر يصارالمسدو اعر بولاومدحر السدول حر

} ثذذم خلقنذذا  لدص ربددعلار  ددخرجمد رمدد ر احدد عرمدالرقددع رالماااددلرمبدد أرلن ماد رممددور ددخرل لد رامددول ر
)لصبدصالرلمد (رمام د رصن م دورلصبدصالر, (1)لنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظىمذام  ا

بعلارمورمراحلدا رالمبدواعرمدالرالحمدوو ر الد لوو رالادخرمدالرجم اادورسدارالبمدثر دوالراومد ر مدورعمدار
 رمدالرمالرالن  رالا اصجخر وم ىرحمصمصوىرج  ربنالرمالرن  رالب ار   رقعارالا اجرالمجصلر اح ص د

حو رال رحو ر ا رلو ار  د رام دو ع..رالد راجد رمسدم ر لدارال  د ر ا  دو رسداحرا داار اللدو ر
سدد اوالر لصدد راابدد رسدد صالر ددولماا ربرصددارمن مددحرلددص رمددالر لدد ر وللددوىرا رممصبددوىر مددور لدد رقددعارقدد ر

ر. (2)األ  اارالما اا عر   رالم ل  رلب رال م ع
ر

  ا ارلاع را صوار  عرالسصااار:ر(1)الرراِئب  } خلق من ماب دافق* يخر  من  ين الصلب و ر -3
الدد   ر:رلددلر   دد ر مر دداراالراللددلر مدد رال ددنمرمددالرامسدد و رالمجددو  را ر  دد رال سددبحرا ر

,ر مم د رنا جد رمدالربدصالراللد لر الاااودلر االرامعدا ر(2)موءرع ر   رممدورمدار دخر) ص د راا دصح(
 للد رمدالرالصد صالر مدالرالد مو رصمدارص لل ربصالرقعصالرالم  مصالرألحو ااموربس  رالبد الر الدع رص
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  صاوراص وىر  ولمورا  خرلألمعدارحمد رالمد ر قدعارالمم د رص دم رمدوءرالاجد ر مدوءرالمداأعر صحامد ر
االرصمو ,رااصد ربد رمدوءرالاجد ر مد رامدورب دوءر  د رحمد رالار صدلر امدورب دوءر  د رمدعقلرمدالرمرصداار

الربددصالراللدد لر مو ادد رمددالرال نددوعرل مدداأعرمددوءر مسددصمور ا مددوىر عقددلرجمدد ريلصددارالدد رالددع رصندداجرمدد
اماخرمالرال مو ر)موءرالاج (ر الع رصناجرمالرالاااولر قخر  و رل ارالماأعرااصبحر)موءرالمداأع(ر
 ا مددورلدد رصمدد رمددالرمددوءصالرمنا  امددور ددخرالدداح ر ااحو قمددور ددالرابادد اءرالن دد رالج ددصالر لدد رصمددو ر:ر

 لد ر ا ر دخرالنبداراالرا رالمدوءصالر د رالم  ر الللرمالرموءرالاج ر ال ح ر ال  رمالرمدوءرالمداأعر
ر.ر(3) ي ر نالرال ب رصم الرم  ر)سب ر االرعما ورقعارالح صث(

يذذُل نطفذذة مذذن منذذ  يمنذذ * ثذذم كذذان علقذذة فخلذذق فسذذوا* ف عذذل منذذ  الذذسو ين الذذذكر  }ألذذمر -4
 .ر(4)واألنث  

مدالرر:رمورموالرام سدوالر  لدحر دمصلحرمدالرمدوءرمادصال,رممدالرصداا } ألم يُل نطفة من من  يمن    
رامل لر خراماحو .

)ع رموالر  محر س ا(را ر لوار  مدحر لد رمدارمم وقدور صمدورسدب رعد رم درحر لد رمدارمم وقدور صمدور
سب راص وىرع ر م ر  ل ر ص رالا  ر لوارن موىرس صوىرس صموىرا رس ص رام  وءرعمارا را ع ربنعالر

 صجد ارام دبو راالركر واألنثذ    } ف عذل منذ  الذسو ين الذذ,رلاعارلو رامول رر(1)هللارامول ر ام صا 
حعهرال  الر  الر)صمال(رلسبلر هللارامول را   ,راالرام سوالرمرصم الرا سو وىرمالرالم خر ح  رحا ر
صدداا ر ددخرالدداح ر ص امددخربولب ص ددحر ددولم خر الب ص ددحرصمامدد رالن دد ر بامددورصددا رام سددوال,رامددورالم ددخر

الر مد رالمد الرا دواعرالد راالرالا د صار ح  ر  رصم الرم  را سوالر معلارالب ص حر ح قو,ر  ممرمد
المددعم ار ددخرا صددوارقددع رمرصمدد الرامربامددورممددوىرامددورالم ددخر ادد رجدد ءرمددالرالسددبل,ر لدد رصادداراللمدد ر
ا واعرال رعلدار مم د ر)م دخ(ر:رصداا ر دخرالداح ر دوالرلد رصمدالر د رامد صالر قدعارمدالرمد ا الرالحدعهر

 ن الذكر واألنث    .} ثم كان علقة فخلق فسوا* ف عل من  السو يلب صمحرع رلو ر
الم ح را  رل رصعمار و  رالن  ر مرالاس صحر مرالجم ر ل رصجارل رعمااىر م رلو ر:ر) ن  ر سد ار
 جم (ر ل رموالرب خراللم رلب اورل مجا  ر   رصعمار و  د راص دوىر قد رل لد ر:رأصحسدلرام سدوالراالر

رم وسلرلحعهر و  رالااار.صااارس ار   رصعمار و  رالااار    رعمار و  رالن  ر موربم  ر
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 الاوءر خر)م  (رام  ر   رالم خر مالرموءرالاج رصم الرالعمار األ ع ر لص رلأل ع ر ص ر ن ر ل ر
صمالرقعارمم  موىرحا رالملارالح صثر م رعباراالرالدعمارقد رالمسدل  ر دالرالجد  ر لدص رام عد ر

} الذم يذُل نطفذة مذن مدو رامدول ر لد رعمدا رالمدااالرالمداص رلبد راما دوهرلد ا صالرال ااعدحر   د راألج دحر 
 جم ر)م  (رال  جصالرالعمار ام ع ر ن دو رال دمصارمني ويمن * ثم كان علقة فخلق فسوا   , 

   رالم خر ل را و  ر   رالم محرلمو ر)م او(ر ل ر م  ر   رال  لحرم رأ اورقخرالم اعرمالرالم خر
ر.ر(1)لو رصحل را و ا ر   رالم محر قعار لص ر   را جو رالمااال

 سد ام  ر ددالرال بمددوارالدع ثرالاددخراحددص ربدولج صالرممددورا ددوار ام د ر  اددورالمددااالرالمداص ر علددار ددخر
 (2)} يخلقكم في  طون ام ىركم خلقام من  عد خلذق فذي ظلمىذض ثذالث  س اعرال ما,ربم ل رامول ر

ا رن مم ر خرب  الراماوام ر  لحرع ر  محرع رم رحرع ر  وموىر ام م ور  ادورسدوبموىر,رممدورلدو ر. 
 .(3)} وقد خلقكم اطوارام  هللارامول ر

ر.ر(6()5()4))ر  موارع ثر(ر:ر  محرالب الر   محرالاح ر   محرالم صمح
:ر)رسدد اعرر لدد ر ا ار صددوار دد عرحدد  رقددعارالم  دد عر)مااحدد رن دد رالج ددصال(ر ددخرسدد ار دد عراندداا

,ر2,ر ام سددددددوال77,ر صدددددد 46-45,ر سدددددد اعرالدددددد ج 8-7,ر السددددددج ع4,ر سدددددد اعرال حدددددد 54اللالددددددوال
(رلددد ر ا ارلل دددحرالم دد رالدددع رسدددب رر6,ر   ر مددااال78,ر ال حددد 8-7,ر ام ل دددوا11-18  ددب 

ر احاور خرس اعرموم حرسمصارباعاراس ر قخر)س اعرالم  (ر.
المداص ر,ر  امد رالد رالسد حرال ب صدحرال داصلحر بمدوربم راالرام م دور دالرمااحد رن د رالج دصالر دخرالمدااالر
ر ا ر صاورمالراحو صثرح  رالم   عرممورص خر:

حدد ع ور مدداربددالرحلددمر:رحدد ع ورأبددخر:رحدد ع وراأل  دد ر:رحدد ع ور صدد ربددالر قددلر:رحدد ع ور بدد هللار:رر -1
حدد ع وراسدد  رهللارلدد  رهللار  صدد ر سدد  ر قدد راللددو  راللدد   ر:ر)راالراحدد م رصجمدد ر ددخربدد ر ومدد ر

الرص موى,رع رصم الرم رحرمع رعلا,رع رصبمثرهللارالص رم موىربدناب رم مدوا,ر صمادلر م د ر اج د راابمص
 .ر(1) ا ل ر  مخرا رسمص ,رع رص ل ر ص رالا  ر(

لو ر:ر)راالراح م راأ ر ا رمالرب خرالب ار(رصجمد رن مد ر دخرب دالرأمد .رالدب الر ان د رالداح ر قدعار
امنددمرالدد ر:را دد رصدد  ر  صدد ر انصددااىربولمدد ر ااا رمددالرال  دد ربددوأل  ر  جدد  راأل دد رصما ددخر جدد  ر

رالبمضر.



   

 

976 
 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف    ذايب فضيل أ راكن  د.م مج 

 1073 الاول( اكنون 71لعدد )ا
 الكرمي القران يف الانسان خلق مراحل

)بجمص رن م (رصم  ربمدضرالم مدوء:رالجمد رقد را حصد رالملادا ر قد ر د رام داا ر ام داا ربم دامور
ال ربمضر نموراالرصداا رب اصدحرالجمد ر قدخرال  لدحرألالرال  لدحرمدالرالاجد راجمد رمدالرجمصد رجسدم ر

مددورادناخرالم ددوباحر دخرال دد  را رالملدارا رال دد الرا رممدورلددو ربمدضرالم مددوءرمدالراحددارال دماعر م
يصارعلارا رصجم ر خرا  اا ر  ااىر  لحر   ااىر  محرع رم رحرع رصننعر اصمد ر دخربمصدحرام د اار
حا رال م عر)صجم راح م ر خرب الرام راابمصالرص موىر  لدح(ر  دخربمدضرالا اصدوار:ر)اابمدصالرلص دح(ر

 ددحر ال ص ددحراما ددخرالصدد  ر ال  لددحر:رقددخرالمددوءرالنددولمرا ر مرم و  ددحر ددخرعلددار ددولص  رصما ددخرال ص
الم ص ر م  ر:ر  هرالمدوءراعار دوضر ال  لدحرق دورقدخرالم دخراالرالم دخرم مادارمممدلرصحاد  ر  د ر
م صدددصالرالحص ا دددوارالم  صدددحر مرص مدددأرب ص دددحرالمددداأعر انددد رالددداح رامر احددد ر مددد رمدددالرا دددارالم صدددصالر

اماارالبص دحرمد ر مدالرممدصالراعارقدعارالحصد االر)ال  لدح(رصجمد ر وأل ع رمرا ايرامرحبحر اح عرلالرا
رم  ر خرب الرام ر اح اىرمالرا ارالب صصالر.ر

)ع رصم الر  محرمع رعلا(ر:ر الم محرممورصم  رجمص رالملساصالر ممورل  ورسدوبموىرل مدحر  رجومد عرا ر
ر  رماج  رماجم ر.

غر خرالل ر م  راالرهللارامول را   ر)ع رصم الرم رحرمع رعلا(رالم رحر:رل محرلم ربم ارمورصم 
مما  رالمم  رال ر  ر لمالرالع رص ااراالرمم  رم رحر:رل رص  ر خرحولا رمجامموىرل را لل ر
اجدد ال ر اجمددو رالملسدداصالر ددخرقددع رالحولددحرأ دد راددناخر  صدد رقددع رالع عددحرامابمص ددوار قددخرامددو رمووددحر

وىرمو دداراابمددحرا دداارامومددوىرماصددنعربمدد ر   دداصالرص مددوىر ددوعارلسددم وقور  دد راصددو رال دداارع عددصالرص مدد
ر.ر(1)األ  اارالع ثرصم الرل رااصنرل ل رالا  ر ص ر صناخرالم ار ص ل ر ص رالا  

)صددلماربددناب رم مددوا(رقددع رالم مددوارالاددخرا ددا ورا اددور دد عرمددالرا دد اعرالم ددوءر المدد ارالددع رلدد ا رهللار
االرص صدد ر مرصدد مم(ر صماددلرا لدد ررامددول رلبدد راالرص جدد رالمددول ر صماددلرأج دد ,ر قدد رامجدد ر)مرصممددال

ر  م  ر  اوصا ر) مخرا رسمص (ر صنا رلحصلا ر مرص ص ر خر ما ر مرص ممر.ر
حدد ع ورالدد ااثربددالر بدد راللددم ر,رحدد ع خرابددخرحدد ع ورابصمددحربددالرم عدد  رحدد ع خرابددخرم عدد  ر ددالرابددخرر -2

حدد صثرالدد رال لصدد ر ددالرحعصلددحربددالراسددص رالرلددوا رلددوحلراسدد  رهللارلدد  رهللار  صدد ر سدد  ,را دد رال
 اس  رهللارل  رهللار  ص ر س  ر.

ر.ر(1))االرم موىرم م ىربولاح راعارااا رهللاراالرصن  ر صووىربإعالرهللارلص  ر اابمصالرلص حر(
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  ددخرا اصددحرا دد راالرهللار دد ر جدد رلدد ر مدد ربددولاح رم مددوىر صمدد  را رالر  لددحرالدد رالر  مددحرالدد ر
صاصالراالرل م دارم  مدحر ماا دوعرلحدو رال  لدحرم رحر مو رالم موءر:ر اصمدحرالجمد ربدصالرقدواصالرالدا ا

 ا  رصم  رصورالرقع ر  محرقدع رم درحر دخرا لواادور مد ر لدارصمد  ر صد رمدورلدواارالصد ربدنمارهللار
امددول ر قدد رأ  دد رسددبحو  ر لمدد  رالم ددار الددا  را لددواراحدد قمورحددصالرصن ماددورهللارامددول ر  لددحرعدد ر

ص رمدد ر  لددحرالددصار لدد اىر علددار مددلرامابمددصالرص م اددور  مددحر قدد را  ر  دد رالم دداربن دد ر لدد رأل دد رلدد
ام ل رحص وعرصمالرا ل ر اج  ر  م  ر  مو ا را رسمو ا ر,رعد رل م دار صد رالداهراندار دخر لدار
اندار قدد رالدد صا ر ن د رسددمم ر بلددا ر ج د  ر لحمدد ر   مدد ر م  د رعمددااىرا رعلددارا مدورصمدد الر ددخر

ر(2)ابمصالر لص ر ل رالا  ر ص امابمصالرالعولعحر قخرم عرالم رحر لب را م وءرقع رام
مالر ل رالا  رمرصم الرامربم رامو رل اا ر  خرا اصحرالبنوا راالرن  راح رلح رصجم ر خرب الر
ام راابمصالرع رصم الر  محرمع  رع رصبمثرالص رالم ار صلعالربناب رم موار صمادلرا لد ر اج د ر  دمخر

مالرالم ارقع راممد ارالد رمدوربمد را رسمص رع رص ل ر ص ر م ل رع رصبمثربحاهرع رصما خراننصار
امابمدصالرالعولعددحر امحو صدثرالبولصددحراما ددخرالمادلربمدد رامابمدصالرام لدد ر ج ابدد راالرل لد رعدد رصبمددثر
الص رالم ار صلعالر صمالرمم  هر   رل ل رصجم ر خرب الرام ر مام  ربد رمربمدورلب د ر قد رل لد ر

م دددرحرمماا دددوىربدددصالرالمم ددد هررعددد رصمددد الرم دددرحرمع ددد ر صمددد الرل لددد رعددد رصمددد الر  مدددحرعددد رصمددد ال
 المم دد هر  صدد ر علددارجددوو رم جدد  ر ددخرالمددااالر الحدد صثراللددحصأر يصددا رمددالرمدد  رالمددالرلددو ر
المو دخر يصددا رالمدداا ربناسددو رالم ددار ددخرقددع رام دصوءرامددا رباددور بولالدداهر صاددورباددع رام مددو ر امر

 محرلو رالمو دخر ل لد ر دخر م رناجر خرالح صثربن  ر م ربولاح ر ا  رصم  رصورالر  لحرصورالر 
ح صثرا  ر اعارااا رهللارامول راالرصم خرن موىرلو رصورالرأعمارا رأ ع ر دمخرا رسدمص رمرصندولهر
مورل م و ر مرص   رم  راالرصم  رعلاربم رالم رحرب رابا اءرل م  ر انبوار دالرحولدحرانداار دننبا ر

اا را اوارجم رال  لحر  محرموالرمدعار مدعارا مىربحو رالم ارم رال  لحرع رانباراالرهللارامول راعارا
ع رالماا ربجمص رمورعمارمدالرالدا  ر امجد ر ال دمو عر السدمو عر الممد ر الدعم اعر ام  عدحرا د رص ادار
علددارل م دددار صدددنما ربن لدددوعر ماوباددد ر امر مدددوءرهللارامدددول رسدددوب ر  ددد رعلدددار   مددد ر ااا اددد رلمددد رعلدددار

ر.ر(1)م ج  ر خراأل  ر هللارامول را   
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ح ع خراب ر وقا,راحم ربالر ما ربالرسا رانبا ورابالر قلرانبا خر مداربدالرالحدواثر دالرابدخرر -3
ال بصدارالممددخراالر ددوماربددالر او دحرح عدد را دد رسددم ر بد هللاربددالرمسددم  رصمدد  ر:رال دمخرمددالر ددمخر ددخر
ب الرام ر السمص رمالر   ربرصا ر نا راج ىرمالرالحولراس  رهللارل  رهللار  ص ر س  رصمدو رلد ر

اسص رالرلوا ر ح ع ربعلارمالرل  رابالرمسم  ر مدو ر:ر مصدهرص دم راجد ربرصدار مد ر ررحعصلحربال
 مو رل رالاج ر:راامجلرمالرعلا ر ن خرسمماراسد  رهللارلد  رهللار  صد ر سد  رصمد  ر:ر)راعارمدار
بول  لددحرع اددوالر اابمدد الرلص ددحربمددثرهللارالصاددورم مددوىر لدد اقور ن دد رسددمماور بلدداقور ج دد قور لحماددور

لو ر:رصورالراعمارا را ع  ر ام خرابارمور وءر صمالرالم دارعد رصمد  رصدورالراج د رر   وماورع 
 صم  رمبارمور وءر صمالرالم ارع رصم  را ل ر ام خرابارمور وءر صمالرالم ارع رصناجرالم ار

,راعار لمددارال  لددحر ددخرالدداح رعددالراسددامااراابمددصالرلص ددحر(1)بوللددحصلحر ددخرصدد  ر مرص صدد ر مرصدد ممر(
ءرم ارالاح ر ص ن ر صل ارل ر  م ر لحم ر  ما ر ب ا ر سدمم ر بلدا رعد رصمد  را رلو ر صجخ

الرعمددارا را عدد ر)الحدد صثرالددع رعما ددو رسددوبموى(رلددو رالمو ددخر صددوضر حمدد رقددعار  دد ر ددوقا رمر
صلأرألالرالال صاربنعارال  لحر ا  رالم محر خرا  رامابمصالرالعو صحريصارم ج  ر مرمما  ر ام مور

} ثذذم خلقنذذا النطفذذة علقذذة فخلقنذذا العلقذذة  ددخرانددارامابمددصالرالعولعددحرممددورلددو رامددول رصمدد رالالدد صار
,ر صم الرمم  رل ل ر لد اقور...رالد را رر(2)مضغة فخلقنا المضغة عظىمام فكسونا العظىم لحما 

مادددلرعلدددارعددد رصلم ددد ربمددد رعلددداربددد لص رل لددد رأعمدددارا را عددد  رلدددو ر ن مددد رجمصددد رام  دددوءرالعم اصدددحر
 خر لدارمالد ر قد رم دوق ر صمدورص جد رمدالراج دحرالحصد االر قد رالدع رصما دص رالن مدحر ام ع صحرصم ر

 اسددا اءراللدد اعرعدد رصمدد الرل م ددار صدد رالدد ارانددار قدد ر لددار لدد رالددا  ر صدد رحددصالرصممدد رلدد راابمددحر
ا ددااربددوالرصحمدد رااسددو رالم ددار  دد رالامدد  ر مدداعر ددخرابادد اءرامابمددصالرالعو صددحر اندداار ددخرا ااددوءر

 ل رالددا  ر امددورل لدد ر ددخرحدد صثرحعصلددحر ددخرابادد اءرامابمددصالرالعو صددحر لدد اقور ددنالرامابمددصالرالعولعددحرلدد
 ددوقارحدد صثرابددالرمسددم  راالرالالدد صارا مددورصمدد ربمدد راالرالدد صارم ددرحر صممدد رام  ر  دد راالر
الماا را  رصل اقورلل دوىر مابدوىرمر مد ىرا رصدعمارمصلصدحرالد صاقور صمابادوربد لص راالرجم ادورعمداارا ر

   رالم رحر ل راد  عر دخراالرالالد صارحمصمدحرا مدورصمد ر دخرامابمدصالرالعولعدحربن د ررا ع را مورصم ال
 دد ق ر ددخرمعصددارمددالرامج ددحرالالدد صار ددخرامابمددصالرالعو صددحر امصصدد رالددعمار  دد رام عدد ر م دد رقددعار
 صحام راالرصمو را  رمورصبا ىرب رالم ارالال صارعلارلل وىر مابدوىرعد رص داعر صد ر مد ىر  د رامامدو ر
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 لخربمضرامج حرصام  رعلار  خربم اورصاننار لمالربمدخر دخرحد صثرحعصلدحربدالراسدص را د ررالم مح
عمارالم  ر ال ح ر علارمرصم الرامربم راابمصالرالم محر صم  رمورلو ر صوضر مالرابم رل ار لدو ر
بم ددا رصحامدد راالرصمدد الرالم ددار  دد را ااددوءرامابمددصالرام لدد رصمسدد رال  لددحراعارلددواار  مددحرالدد ر

سلرام  وءرا رصمس ربم اورال رج  ر بم اورال رلح ر بم اورال ر   ر صم ارعلاراج اءربح
م دد رلبدد ر جدد   رعدد رااصددنرعلددار ددخرانددارامابمددصالرالعو صددحر صامومدد رعلددار ددخرامابمددصالرالعولعددحر لددو ر
بم ا رم رح صثرابالرمسم  راالرال  لحرصر لر  صاور لهرالم خر خرامابمدصالرام لد ر  لدهر

,ر ل راناجرال با ر الر اصد رر(1)الرالعو صحر  لهرالم رحر خرامابمصالرالعولعحالم محر خرامابمص
,را دد را ار ددالرابددالرمسددم  ر عمددار(2)} الذذذخ يصذذوركم فذذي االرحذذام كيذذ{ مذذا يشذذاب  ل لدد رامددول ر

اسو ص راناارلول اراعار لمارال  لحر خرالاح ر واار خرالجس راابمصالرص موىرع رام الر  محراابمصالر
 ددرحراابمددصالرص مددوىر ددوعارااا رهللارامددول راالرصن ماددوربمددثرم مددوىر لدد اقورممددورصددلمارص مددوىرعدد رامدد الرم

 صلص  رح صثرا  رعدو خرحد صعخرالبدولرحصدثرلدو ربمد رعمدارال  لدحرعد رالم مدحرعد رالم درحر دوعارااا ر
هللارامول راالرصم خرن ماورلدو را رالراعمدارا را عد ر مدو ربمدضرال داا رالمادننا الرالد رامندعر

ح صثرحعصلحربالراسص رمالراالرال صار الان ص رصم ر خرا انارامابمصالرالعو صحرحمصمحربمور  ر  ص ر
 لددص ر ددخرحدد صثربددالرمسددم  رمددورص  مدد ر اسددا  رالدد رلدد  ربمددضرام بددوءراالرالم ددخراعارحلدد ر ددخر
الدداح رحلدد رلدد ر ب صددحر ايدد عر ددخرسدداحراصددو را رسددبمحرمددالريصدداراسددام ا رمددالرالدداح رعدد رصسددام رمددالر

  ربمد رع عدحراصدو را ر ح قدورعد ر دخرالندوم ر  دارص لدعرالد  رالد رالجمصد رالاح ر صباد ىر صد رالن د
 صلصار  محرع رصامص رام  وءر اما را  بحرال نوعر ص لل رالاأ ر الرالم مبصالر ام ااهر الر
املوب رامص اىرص اار خربمضر صنل ر خربمضر ص اخرعلارالد رع عدصالرص مدوىر دخراملد ر نمسدحر

لبد رع عدصالر مرا عد رلبد رنمسدحر اابمدصالرص مدوىرلدو رر(1)ص جد رسدم رعمدا اابمصالر خراممعارلمدالرمر
 صمدد الرل لدد ر صماددلرمم   ددوىر  دد رل لدد رصجمدد ر امددورل لدد رعدد رصمدد الر  مددحرمعدد رعلددار ادد رمددالرامددو ر
الم  رام  ر لص رالماا راالرالماوبحرام رامر   را ااوءرام  اارالع عحر ل رصنا دهراالر لد رالدا  ر

صالرص موىر علارامو راابمحرا اار  ن ل ر دخرالندوم ر قدعار جد  ر دخرالم دوق عر ص ربم رمووحر   ار
   ص رصم  ر صمورصحاوجرالص رمالرامحمو ر خرامسا حو ر   رالا و عر يصارعلاربحامحرالح دصالر دخر
الج هر لص راالرالحممحرمالر  عرالمداأعرمدالرال  دوعربوابمدحرا داار   دار قد رالد ن  ر دخرالندوم ر
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اسص رم ماعربنالرالم ارمرصناخرلاأ رامابمصالرب رصم قورصم الرمجم عرعلاراابمحر  صو عرحعصلحربالر
ا اار   ار ق رملا رب ر خرح صثربالر بو راعار لمارال  لحر خرالاح رممعداراابمدحرا داار
   ااىرع رص ل ر ص رالا  ر مورا وارالص رمالر د عرجدوءرلداصحوىر دالرسدمص ربدالرمسدصلراالرسدو رمدالر

بدو رالم داعربمد رامابمدحرا داار مدو رصد ل ر صادورالدا  ر صمد الرمم د رل لد رعد رر  عرال  وعر مص رل رمدو
صاس رالص رالم ارا رلال صا ر ان صم ر ماوب رمورصام  رب ر ص ل ر ص رالا  ,ر  خرالح صثراالرن د ر
السددم ر البلددارصمدد ر الج ددصالر اندد رب ددالرامدد ر لدد ر  دد ربم ددا را دد رصم ددخرعلدداربمدد رنا جدد رمددالر

} وهللا اخذذر كم مذذن  طذذون ام ىذذركم ال رعلمذذون شذذيئام و عذذل لكذذم السذذم  ب ددالرامدد رلم لدد رامددول ر
,ر امملربنالرال ا رمرااالر الاحمص راالرن  رالسم ر البلار ق ر خرب الر(1)واال صىر واالفئدة  

ام رمحم  رج موىر   رام  وءرع رالم عرالبولاعر السوممحرأل اورم   حر امورام ااارق رم  د ر
 رصا لهر  د ر  ا رالحجدولرالمدو  ر  صد راالرام مدو رحسد اور سدصواورامدوااار  اعر الع رصااجأرا 

 لبساربم جبوار,ر االرملصارامم ار دخرالمولبدحرالد رمدورسدب ربد رالم دوءر جدااربد رالمد ار  صد ر
ا واعرال ر   رالمبد أر الممدو ر مدورصام د رببد الرام سدوالر حولد ر دخرال دلوءر السدمو عر دنالرالسدمص رلد ر

لدد رصسددم ر لمددالربول سددبحرالدد ررام مددو رال ددوقاعر امددورمددور ددخر  دد رهللارامددول ر دد رص ددم ر االرال ددمخر
صارصا,ر لص رالا بص ر   رل  رالبمثربم رالم ارألالرمالرل ار   رن  رال نمرمالرموءرمادصالر
عدد ر م دد رالدد رالم مددحر الدد رالم ددرحرعدد رصدد ل رالددا  ر صاددورلددو ار  دد ر لدد رالددا  ربمدد راالرصلددصارااابددوىر

 راالرصلالاددور لمدد رمددوالرلددو ااىر  دد راالرصن مدد ر  مددحر احدد عر لمددالرالا ددارالحممددحر صجمدد راجدد اء ربمدد
للم  ر خرام  اارا مور خرام ر قصنعر خرب  اوربولا اصيرال راالراموم ر مالرانم رال رن م رمدالر
  لددحر ا م دد ر ددخرا ددارام دد اارالدد راالرلددوارا سددو وىرجمصدد راللدد اعرمل دد ىربولممدد ر اللادد ر ال  دد ر

 راالرص ددمارمددالرا  ددن ر قصددن ر صمبدد  رحدد ر بو ادد ر ص صمدد ر مرصملددص ر  صدد راالرامدد صارمددوالرحمددوىر  صدد
ام مو رمورق رسدوب ر مرماد ر ولسدبو رمدور دخر  د رهللارامدول ر ال حد رمدورصمد ار  د رالج دصالر دخر

 .ر(1)ب الرام 
اىر االرالسم رامابمحرا داارصلد خر  صد رأل د ر لدار لد رالدا  ر صد رأل د راعارب دغراابمدحرا داار   دار
 لدددخرا دددارالم دددارصددد ل ر صددد رالدددا  ر صلددد  ر  صددد ر اسدددا  ربددد ر  ددد راالرالان صددد رمرصمددد الرامر دددخر
امابمصالرالعولعحر نل رمورصابصالر ص رن  رال ل راح ر عمو  الرص موىر قخرابا اءرامابمصالرالعولعحر ل رمر
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ندد هر مررصابددصالرامر ددخراناقددور صاااددلر  دد رعلددارا دد رمراما ددخرالمدد عربول  دد رامرب  ياددور  صدد 
صعبددارلددأل رامصددحرال لدد رامربمدد ر ندد  رامابمددصالرالعولعددحر)ال ددو مصحر الح ب صددح(ر ا سدد رالمولمصددحر ا  ار
الحمدد ر ددخرعلددار  دد رمدد رسددم ر مادد رمددالرلصدد  ربددولان ص ر ا سدد رالمولمصددحر ا اا ارالحمدد ر ددخرعلددار

امدد  ر ددخرر  د رمدد رسدم ر مادد رمددالرلصد  ربددولان ص ر لدد رمدوالرنلصددوىر)ا اصددحر دالراحمدد (ر لددحا رمدو
بمددضر الدد راالرال  لددحراعارلدد رصمدد اران صمدد ر مرالددصار  مددحر اعارلدد ارا اددوراان دد رالددصار  صددحرعدد ر

ر.رر(2)م رحر....ال 
ر  



   

 

911 
 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف    ذايب فضيل أ راكن  د.م مج 

 1073 الاول( اكنون 71لعدد )ا
 الكرمي القران يف الانسان خلق مراحل

 الم حث الثاني
 المادة الري ُخِلَق من ا االنسان

صنبا ورالمااالرالماص ر الرالمو عرالاخرن  رم ادورقدعارام سدوال,ر لدو راالرالب دارصاسدو  الرجمصمدور دخر
رن ماا ,ر المو عرالاخرام   ارم او,ر ولمااالرصنبا وراالرام سوالرن  رمالرالمم  وارالاولصحر:ال ر

الذذذخ  عذذل لكذذم االرل م ذذدام وسذذلل لكذذم في ذذا ُسذذ الم وأنذذسل مذذن  {األاضر:رصمدد  رهللارامددول رر -1
السماب مابم ف خر نذا  ذ  أسوا ذام مذن ن ذاض  شذر * كلذو وارعذوا انعمكذم ان فذي ذلذل أليذض ألولذي 

لدو رالحدو  رابدالرمعصداراحمد رر,(1)} * من ا خلقنكم وفي ا نعيدكم ومن ا نخذر كم رذارة اخذرا الن 
هللار,را راالرهللارامول رجم رلم راماضرمولما راماا   اور اساما الر  صاوراحمحربمد ر جمد رلمد ر
 دددخرقدددع راماضر الدددوىراسددد م  اورلم دددوءرملدددولحم ر أ ددد  رلمددد رمدددالرالسدددحولرالم دددار دددعبوىر ااادددوى,ر

الااوحددح,ر  صدد رالالددوارمددالرالرصبددحر دنناجربددعلارالمددوءرا  ا ددورمددالرال بواددوارالمنا لددحربدول م ر ال ددم ر ر
ال رالمام  را بصادوىر  د ر  مدحرهللارامدول ,رم د ار اا د ارا مدومم راسدا ر اا د رمدالرقدعارالمدألرالدع ر
أناجدد رهللارامدددول رمددالرقدددع راماض,ر األمدددارل بوحددحرادددعمصااىرلادد ربدددول م ,رعددد رصبددصالرهللارامدددول رلادددعار

الممدددوا,ر صلدددصارااابدددوىرا ر مدددالراماضررام سدددوالرأ ددد رن ددد رمدددالرقدددع راماض,ر الصادددورصمددد  ربمددد 
,ر صمد  راممدو رال سدلخر:رم ادورا رمدالراماضرن م دوم را ر(2) ناجم رماعرانداارل بمدثر الحسدول

أبددوم ر   ر  صدد رالسدد  ر لصدد رصمجددالرمدد ر  لددحرب ددخءرمددالرادداالرم   دد ر صن دد رمددالرالادداالر ال  لددحر
 م راعارمدا ر د   ا ,ر م ادور ندداجم رممدوى,را رمالرال  لدحرمدالراميعصدحر قدخرمددالراماض,ر  صادور مصد

  دد رالبمددث,راددواعراندداارمدداعراندداا,ر صمدد  رال سددلخراحمدد رهللارالمدداا ربددإنااجا را دد رصللددهراجدد اوا ر
 .(1)المالالحرالمنا  حربولااالر صا ق رممورمو  اراحصوء,ر صناجا رال رالمح ا

ي ي ا الناس ان كنذرم فذي  { رالااالر:ر وبرسبحو  ر امول ربصالرل  و را ا رمالرااالر صم  رامدولر -2
,را راالر دمما ر دخرلد اا ور(2)}رخ من ال عث فإنا خلقذنكم مذن رذراب ثذم مذن نطفذة ثذم مذن علقذة 

   راحصووم ربم رم ام ر و  ا ار خرال رن مم رلص   راصبم ر مد رن م دورالد م ر)   (رمدالرالاداالر
نداار)عد رمدالر  لدح(را رعد ر الع رل ار   رانااجرال بوارمالراماضرلو ار   راالرصمصد م رمداعرا
:ر ال  دده:رالم ددارسددمخر(3)جم  ددور سدد  رمددالرالم ددخرالددع رص  ددهرمددالرلدد لرالاجدد ,رلددو رالما بددخ

ال  لحرلم ا ,ر قمعارن  رال و رجمصموىرمالرااالراعراالرمدالر صواد رال الدحر  د ر  مدحر ممدو رل ااد ر



   

 

911 
 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف    ذايب فضيل أ راكن  د.م مج 

 1073 الاول( اكنون 71لعدد )ا
 الكرمي القران يف الانسان خلق مراحل

 مدوالر  مدح,رعدد ررا د رن د رأبدوم ر   رمدالرادداال,ر نلد م رمدالراداالر,رعدد رمدالرمدوءرمادصال,رعدد رالد ا
م رح,رع ر  وموى,رع رمسورا دارالم دو رلحمدو,رعد ر لد ر صد رمدالرالدا  ,ر دوعارقد رسدمص ربلدصا,رعد ر

,رعد رم مدور دو ر مدا راموم دارلد ا ر حامواد ,رحاد رلدوار(4)اناج رمدالرب دالرامد رلدرصااى,رعد رمبصدااىر
 دددخرال دددوارصب دددخرالمددد اوالر الحلددد ال,ر صسدددو ار دددخرال دددواراملدددولص ,ر صدددامالرمددداالرالبحدددوا,ر صددد  ار

اماض,ر صماسددلر صجمدد راممدد ا ,ر لدد ر مدداعر يدد ار  قددوء,ر  مددار اأ ر   دد ر ااسددوعر ددخرامدد ار
الددد  صور امنددداعرمددد ربحسدددب ,ر سدددبحوالرهللارامدددول رمدددالرألددد اق ر سدددصاق ر سدددناق ر لدددا ا ر دددخرلددد عر
الممدددوصار المموسدددلر  دددو اربصددد ا ر دددخرالم ددد  ر اللمدددا,رالحسدددالر المدددبأ,ر الر ددد ر اللمدددا,ر السدددمو عر

 .ر(1)ال مو ع ر
ال صالر:ر خرلس رمالر صوارالمااالرالماص رصعمارهللارامول راالرال رن  رام سوالرق رال دصال,ر دوبرر -3

,ر(2)} هو الذخ خلقكم من طين ثم قض  ا ال وا ل مسم  عندخ ثم انذرم رمرذرون  امول رصم  ر
يب خلقذ  الذذخ احسذن كذل شذ { صمد  رر,(3)} ولقد خلقنا االنسن من سلىلة مذن طذين   صمد  ر:ر

فاسرفر م اهم اشد خلقام ام من خلقنا اذا خلقذن م مذن  {,ر صم  ر(4)}و دأ خلق االنسن من طين 
 صنو لرهللارامدول رر, (6)}اذ قال ر ل للملئكة اني خلق  شرام من طين  {,ر صم  ر(5)}طين السب 

مابد الرالصد ر ص  بد الرالم امصالرالعصالراام ار بو عرهللارامول ر ا حص  ,ر ااجا ارال ريصا رص     ر صا
م  رال لو ح,رصعماق رهللارامدول ربمدورقد راللد رباد رمدالرا لدحر  مود رالا حصد ر البمدث,ر دوبرامدول ر
ق رالع رن ماد رمدالر دصالر قد رالاداالرالممد  جربولمصدو رالدع رصمد الرمدولمجصالرالدع رن د رم د ر   ,ر

ع رم  رمور دخراحد رام عد ر ولب ارجمصموىرن م ارمالرس لحرمالر صال,ر وم سوالرمم الرمالرالرعاءرال
مددالرجددااعص رال سدد ر مددورص حمدد رمددالرمددوءرالدددعمار ادد رما لدد رمددالراماضر ماجدد رمدد را سددوالرال بدددوار

 .ررررر(7) ال بوارمالر صال
الل لددو ر:رالمدددااالرص  ددأر دددخرمعصددارمدددالر صوادد راالرالددد رام سددوالرقددد رالل لددو ,رلدددو رامدددول رر -4

} خلذق االنسذن مذن صلصذل  لدو رامدول رر(1)}ولقد خلقنا االنسن من صلصل مذن حمذإ مسذنون 
 وبرامول رصمواالربصالرن  رام سوالر الجال,ر الد ر, (2)كالفخار*وخلق ال ان من مار  من نار  

ن  رم رم امو,ر ولل لدو رممدورصما د ر   دو  ر:رقد رال دصالرالجدوه,رالدع رلد رل لد حر جدا ر
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ارجه,ر لاعار ب ربوللنوار   راحامواربم  رببمض,ر قعارمالر بصمحرال صالرال  لرا رال  جراع
 .(3) ق رال صالرالع ر   رحا راحاا ر لوار نوااىر

الموءر:ر معلار ا ار خرالمااالرالماص ر صوارمعصاعراد  ر  د راالراملد رالدع رن د رم د رام سدوالر  -5
, (4)} وهو الذخ خلق من الماب  شرام ف علُ  نس ام وص رام وكان ر ل قديرا  ق رالموء,رلو رامول ر

} الذم نخلقكذم مذن مذاب  لدو رامدول ر, (5)} ثم  عل نسل  من سلىلة من ماب م ذين  ر لو رامول 
  صد ر صمد  ر:ر)رقد رالمدوءرالدع رنمداربد ر ص دحرا  , (7), وقال } ُخلق مذن مذاب دافذق  (6)م ين  

الس  را رجم  رج ءاىرمالرمو عرالب ارصجام ر صسد  ر صسدام رلمبد  رام دمو ر الاصودواربسدا لحرا ر
 .(8)} ابواارهللاراحسالرالن مصالرر{ق رال  لح,ر

ال  لحر:ر لد رانبدارهللارامدول راالراملد رالدع رن د رم د رام سدوالرقد رال  لدحرلدو رامدول ر رنف د رر -6
}ي ي ذذا النذذاس ان كنذذرم فذذي ريذذب مذذن ,ر لددو رامددول ر(1)ام سددالرمددالر  لددحر ددإعارقدد رنلددص رمبددصالر 

} اولذم يذر االنسذن انذا ,ر لدو رامدول ر (1)ال عث فإنا خلقنكم من رراب ثم من نطفة ثم من علقة  
} وهللا خلقكم من رراب ثم من نطفة ثذم ,ر لو رامدول ر(2)خلقن  من نطفة فإذا هو خصيم م ين  

,ر(4)} وانذ  خلذذق الذسو ين الذذكر واالنثذ *من نطفذة اذا رمنذذ   ,ر لدو رامدول ر(3) علكذم اسو ذام  
}إنا خلقنا االنسن من نطفة امشا  ول ر,ر لو رام(5)} الم يُل نطفة من مني يمن    لو رامول ر

 .(6)ن رلي  ف علنُ  سميعام  صيرام 
 صمد  راممدو ر,  (7)}إقرأ  اسم ر ل الذذخ خلق*خلذق االنسذن مذن علذق الم  ر:رصم  رهللارامدول رر -7

ال سلخر الرقع را صوارالاخراحد عار دالراملد رالدع رم د رن د رام سدوال,ر ادواعرصدعمارهللارامدول ر
مدالراداال,ر ادواعرمدالر دصال,ر اددواعرمدالرمدوء,رعد رصدعماربمد رعلداراالرام سدوالرن دد راالرام سدوالرن د ر

مدالر  لددحرعدد رمدالر  مددح,ر ددولااالرجدد ءرمدالراماضر اعارانددا  رب ددخءرمددالرالمدوءرلددوار ص ددوىر   دد ر
قعارصم الرم رمالراماضر الااالر ال صالر صووىر اح اى,ر   الصدار قدع رال  دنع,ر ادواعرصدعمارا د رن د ر

 اددددواعرمددددالرحمددددنرمسدددد  ال,ر م قمددددورصاجدددد رالدددد ر ددددخءر احدددد ر قدددد رادددداالررمددددالرل لددددو رموللنددددوا,
 .ررر(8)اماض
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امورا صوارالاخراعماراالرال رام سدوالرقد رالمدوء,ر دعلارصاجد رالد ر دخءر احد ر قد رالم دخرالدع ر
صمع  رالاج ر خراح رالماأعر   رالجموع,ر ا رموءرأل  رسوو ر ا رص با ,ر ق ر ا د رلنا جد ربمد عر

رحرام  ,را رااا ر خرم  ماورالمح  ر.ا رم    ر ق ر  ل
أمددورا صددوارالاددخراحدد عاراالرالدد رام سددوالرقدد رالم دد ر اددخرااحدد ثر ددالر دد ارمددالرا دد اارال  لددحر

ر ان رالاح .
اعالر ول  لحرالاخرصام الرم اورام سوالرقخرن لدحر مدو رابصد رالدع رم د رجدوءارال  لدح,ر ال مدو ر

وثرالم مصدحرالح صعدحراالرا را سدوالرممد الرمدالرمالرال بوارالع رارعارمالراماض,ر ل راعباارامبحد
الم ولدددددارالادددددخراامددددد الرم ادددددوراماضرقدددددخر:ر)رالمدددددواب ال,رام مسدددددجصال,رامصددددد ا جصال,راللسدددددل ا,ر
المباصددددا,رام   ال,رالمولسددددص  ,رالح صدددد ,رالم ر صدددد ,رالصدددد  ,رالل دددد ا,رالم بولددددا,رال  ددددا,رالسدددد صم ال,ر

 .ر(1)املم ص  ر(ر قع رقخرالم ولارالمم  حرل ااال
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 الم حث الثالث
 ال نين

 قدد رعلددارالمن دد  رالددع رن مدد رهللارامددول ر ددخرب ددالرامدد ,ر ملدد رلدد رالرددعاءرالددع رص مدد ربدد ,ر قصددنرلدد ر
سب راملومحر خراللااعرالاخرصم دصاور دخراحد رامد ,ر حل د رمدالرمد رمدورصدلعار  صد ر دخرقدع رالمد ع,ر

 دخرقدع رالماح دح,رحصدثر علارب  و رمحم ,ر ل  ر لص ,ر لمد راحد ثرالمدااالرالمداص ر دالرام سدوالر
رل ربصالرا  رصماربن  اارمنا لحر:

ال  لدحر:ر قددخرا ددارال  لددحرالاددخرا  دد ر  صاددورالمدااالربولمددوءرالماددصال,رالددع رقدد رالم ددخرالددع رصمدد الرر -1
 دالر اصد رال مدوءرال بصمدخربدصالرالدعمار ام عد ,ر دوبرسدبحو  رص لدار  داعرام سدوالرالد رمصلصدحرن مد ر

لم لدلر م  ن رلمخرصلمالربم اعرهللارامول ر   ربمثرالن  رمداعرانداا,ر ادعارالمدوءرالد ا  ر:را را
صدد   ر سددص الر سددا حرالددع رصندداجرمددالربددصالر مددوارال ادداراللدد لر صسددم رس سدد حرال اددا,ر م دد ر
بولل لر الرالاج ,ر بولاااولر الرالماأعر قخر  و رل ارالمداأع,رمدالربدصالرلد لرالاجد ر اااودلر
رالماأع,ر  ص  ارام سوالربمم  ر لصاد بار دخرمبد أرن مد رلصا دأرلد رلد اعرهللارامدول ر دعار لد رقدعارالمدوء

 .ر(1) خراح رالماأعراب أرحص وعرللحرالحصوعرمم 
 ل رجم رهللارسبحو  ر امول رال  اجر اصمحرلبموءرال  عرام سو خر ب رصا رال موءربصالرالعمار ام ع ,ر
 بمدد رامالددو رالج سددخرص امدد رمددوءرالاجدد ر بدد رم صددصالرالحص ا ددوارالم  صددحر الاددخرصملددخرلمدد رحصدد االر

ا سدوال,ر دوبرسددبحو  ر امدول رقد رالدع رصاد ن ر دخراناصدوار احدد رم ادوراالرص مدأرب ص دحرلن د رم ادور
مدددالرقدددع رالحص ا دددوارلدددص مأرالب ص دددحر الادددخرصاحددداارالصادددوربسدددا ح,ر دددوعارااحددد ارالب ص دددحربدددولحص االر
الم   رصا رامنلول,ر اام الرن صحرمنلبحراح  ر   رللوارمد رمدالراألبد صالر ا امد ربول ااعدحر

أرمرصح ثر   ر ل  را  رحص االرم   رالصاورب ربم ر ل  رال رالمووالرالحخرالج ص ,رلمالرالا مص
جم حرمالرالحص ا واربج ااقو,ر من مورالب ص حرااا  ر خراناصوارا صماور بوالولاورصاحد اال,ر صامداار
 دد عرالج ددصال,ر  نلدد ,ر لددلوا رالما ااعددح,ر قددعارالا مددصأرصحدد ثر ددخرالع ددثراأل  دد رلم ددوعر) ددول ل(ر

.ر قددع رالب ص ددحر ددخر اصماددورر(1)  ددحر ددخرسددصاقورماجاددحرالدد رالدداح بول سددبحرل مدداأع,رعدد راسددامارالبص
ا مس ,ر صسامارا مسوماورب  و ر لص رحا راا  ارمالرن صحر احد عرالد رمجم  دحرن صدورالد رالد ر
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ساحر  ارن صحر خرأابمحراصو ,ر ص  د ر  صادوراسد ر)الجاع مدحرالا اصدح(رلمدوربص ادور بدصالرعمداعرالاد ار
 ر اا رالداح رمحو دحربد اواعرمدالرالن صدو,ر صمد الرقدعار دخرالصد  رمالر ب ,رحصثرام الرل ر ل ارال

.رأمدور  مدوءرال داصمحر دإالرمدالرام د ر دالرر(2)العومالراماصبوىر بعلارصب أرالحم ربولمااارالممدصالر)الداح (
قع رالم عر م رانعاربح صثرالاس  رل  رهللار  ص ر س  ر,رالع رصا ص رامموموالر)البندوا ر مسد  (ر
 الر ب هللاربالرمسم  رلدو رحد ع وراسد  رهللار)لد  رهللار  صد ر سد  (ر قد راللدو  راللد   ر:راالر

  محرمع رعلارع رصم الرم رحرمع رعلارع رراح م رصجم رن م ر خرب الرام راابمصالرص موىرع رصم ال
صبمثرهللارم موىر صلماربناب رم موار صمو رل رامالر م  ر ا ل ر اج  ر  مخرا رسمص رع رصد ل ر صد ر
الا  ر دإالرالاجد رمد م رلصممد رحاد رمدورصمد الربص د ر بدصالرالج دحرامرعااعر صسدب ر  صد رماوبد ر صممد ر

بص دد ر بددصالرال ددوارامرعااعر صسددب ر  صدد رالماددولرربممدد راقدد رال ددوار صدد ن او,ر صممدد رحادد رمددورصمدد ال
ر.(3) صمم ربمم راق رالج حر ص ن او

 قعارالح صثرمال ر   رلحا ر,ر ا ما راممحربولمب  ,را ا رام مار الر ص ربالر قلر الرابدالرر
رمسم  را خرهللار   ر,ر مالر ال راناج رال صنوالر خرلحصحصامو.

ورصد   رالد را دضرمددورلدو ربد رال دل,ر لدص رق ددوار بادعارصالد رالحد صثرمد رال دل,ر  ددص رق دوارمد
ا ددولضربددصالرمددورلولدد رال ددلر بددصالرمددور  ر  صدد رالحدد صثر,ر اندداجرال باا ددخرمددالرحدد صثرمولدداربددالر
الحددد صاثرا دددخرهللار  ددد ,راالرال بدددخرلددد  رهللار  صددد ر سددد  ,رلدددو ر:راعارااا رهللاراالرصن ددد رال سدددمحر

عارمددوالرصدد  رالسددوب راح ددارهللارمدد ر جددوم رالاجدد رالمدداأعر ددوارمددول ر ددخرمدد ر ددا ر  لددلرم اددور ددإ
ر.  (2()1)}في اخ صورة ما شاب رك ل  { ا ربص  ر بصالرا  رع رلاأر

 صلصدد رقددعارمددورلولدد راممددو رالدداا  رمددالراالرالج ددصالرصلددصار  مددحربمدد رنمسددحر  ددارص مددوى,رعدد رصامصدد ر
هر دالرالاأ ر الم لر المب ر خرل اقوراع خر  ارص موى,رع را للد رالداأ ر دالرالم مبدصال,ر ام داا

ال   ع,ر  خرامو رامابمصالرص موىرصا را للو رام  وء,ر  خرقع رالماح حرقخرالاجم رالاخرص صار
ر.ر(3)الصاورالح صثر)را  رصجم ر خرب الرام راابمصالرص موىر(

} ي ي ا الناس ان كنرم في ريب من ال عث فإنذا خلقذنكم مذن رذراب ال  موارالع ثر:رلو رامول رر -2
ثذم مذن مضذغة مخلقذة وميذر مخلقذة لن ذين لكذم ونقذر فذي االرحذام مذا ثم من نطفة ثم من علقة 
 عمددارقددع رام دد اارالع عددحر)ال  لددحر الم مددحر الم ددرح(ر ددخرم ا دد ر, (4)نشذذاب الذذ  ا ذذل مسذذم   
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مام  عرمالرالمااالرالماص ,ر ل رانمر وولحرمدالراللمادوءرل مداأعر دخراسدمو رمدور دخرب  ادورمدول رصد ل ر
عارالمددد  ر دددمصهرمالرالج دددصالر لددد را ممددد ,ر لددد رمرصما ددد را ممدددو  ر صددد رالدددا  ,ر جم ددد  رمدددولم  ,ر قددد

بددولم  راعارااا رهللارامددول رن مدد ,رمالرال بددخرلدد  رهللار  صدد ر سدد  رلددو رلمددورسددو ر ددالرالمدد  ر:رمددور
  صم راالرمرالم  ار والرهللارل رمالرمالرق رنول رال رص  رالمصومح,ر لو رمجوق ر الرل  دحرسدممار

 لد ر,  (1)خرلد  رهللار  صد ر سد  ,ر)رلصسدار لد رمن  لدحرامرهللارنولمادور(ابورسمص ر مو ر:رلو رال ب
رل مدداأعراسددمو  ,رمالرال لدد را ممدد ربندد هرال  لددحر حددا رالم مددوءربو دد راعارلددوارال لدد ر  مددح,رلدد رصجدد  
 و اددورلدد را ممدد ربمدد ,ر مرا ممدد ر لدد اق,ر مدد ا رمددالرلددو راالرال  مددوارالددع ثرقددخر:رالم ددصمحر الدداح ر

 رمددالرلددو راالرال  مددوارالددع ثرقددخ:ر  مددحرالب ص ددحر   مددحرالم ددوعر   مددحرالدداح ,ر الددب ال,ر مدد ا
  م ا رمالرلو راالرال  موارالع ثرقخر:ر  محرالنلصحر   محرالمبصضر   محرالاح ر.

 أمدورالدداأ رام  ر مد رسددب رالمدد  ر  صد ر ددخرب اصددحرالمد  ,ر أمددورالداأ رالعددو خر مدد رعقدلرالصدد رال ددص ر
)للددحرامصمدوال(رحصددثرصاحد ثر دالرالب ص ددحرالادخرص محاددورالحصد االرالم دد  ,رر د ص رالجسدار ددخرماوبد 

 قع رالب ص حراام الرمالر  محرالمبصضر دمالرح صلد حراسدبأر دخرسدوو اوراملصد مص خ,ر دإعارالامصدور
 خرال اص رصسصااالرمامو مصالرما ا جصال,ر قعارالم م ر بواعر الربد  رم  د ر دص را صد رل دا رل دار

ما رم  رال رالمبصض,ر االرقعارالحص االرالم   رالدعمارعمدخرجد اى,ر داهر ماعرصنابئر ااءرالاح ر ص
االرالب ص ددحرا ا ددا ر ددخر دد رالبدد  ,ر االرمر اصدد رالصاددورامرمددالرالدداح ,ر اأار لسدد رلددرصااىربول سددبحر

(رج ءاىرمدالرالدهرجد ءرمدالرالم مصادا,ر م د راالرلد رصمدالر66ل ب ص حرال نمحرألالر  ل ر بواعر الر)
نا رج اارالب ص ح,ر    را  راالرااوقورسوبحوىر ق رب صودوى,رمعد رسدبحاورل راأ رمم ارل رصسا ص ر

,ر   د راالرالسدبأرصمد الراسداعراالرمدوالر دخرحامدحرل لبصدح,ر(2) وا رال ل  رالصاور خرال لارالم وسل
 مرصم الرامرصا ب ر خرالموء,ر جم رلاأس ر  مدوىرل لبصدوى,ر جمد رلم مد رع بدوىر د ص ىرص دالربد رالمدوءر

(رم صدد ال,را ددا رسددمصوىرالصاددور266,ر ددوعار  مدداربددنالرالددعم ارمعددارصابدد ر دد  ق ر  دد ر)الددخرصسددبأر صدد 
 ددوعارااوقددورالمدد  رالسددوب را ددصاربدد ر  جددوى,ر, (1) ادد  ارحدد  رارو لاددورمددالر ااءرالجدد ااراسددالاأرلاددو

  احددارلدد رالدد رل باددوربوبددوىرصسددم ر)ربددولرالجوعبصددحر(,ر ددوعاراي مددارالبددولراامددارالم صددصالرامندداار
 اسدلوى,ر قدعارالداح رصسدام ر صااصدنرمد ر داارمسدامبو رالما سدصالر اص اوامدور ا مومامدو,رام ارح  دوىر

 امورالاأ رالعولدثر صمد  رالد ما ارالحدوجرمحمد رال لدلخر:ر)راالرالحصد االرالم د  رصمد الر دخرنلدصحر
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الاجدد ر امابدددارنلدددصا ر  مددح,ر ب ص دددحرام عددد را  ددنر دددخرالمبدددصضر صمابددارالمبدددصضر  مدددح,ر دددوعار
الج ددصالرلددوارالدد رالدداح رصددا رالن دد رحادد رالدد م ع,ر صمابدداربددعلارالدداح ر  مددحرعولعددح,راجاممددورلصم  ددور

 ق واراأ رانارصم  راالرالج صالرصحص رب رع عحراي صحرقخر:رالسوو رالاق خ,رص ص رالر وءرالاق خ,ر
.ر الددااجأرمددالرقددع را ااءرقدد رالدداأ رام  ,رم دد رصالدد رمدد رمددورعقددلرالصدد رر(2)عدد ري ددوءرالم ددصمحر(

صمد  ر,  (3)}يخلقكم في  طون ام ركم خلقا من  عد خلق في ظلمض ثالث الرلم ل رامول رالملسا ر
الحدو  ربدالرمعصدار:ر) دخرال  مدوارالدع ث(رصم دخر  مدحرالداح ر   مدحرالم دصمحرالادخرقدخرمولر دو عر
 ال لوصدددحر  ددد رال لددد ر   مدددحرالدددب ال,ر مدددعلارلدددو رابدددالر بدددو ر مجوقددد ر  مامدددحر ال دددحوار لادددو عر

 صمددد  رامسددداوعرالددد ما ار قبدددحرال حص دددخر:ر دددخرال  مدددوارالدددع ث,رقدددخر  مدددحرالم دددصمحر,ر(4) السددد  
   مددحرالدداح ر   مددحرالددب ال,ر   دد رام بددوء,رالج ددصالرمحددو ربع عددحراي ددصحر اندد رالدداح ,ر  دد رام دد ر
ال  مددوارمددالراحسددوالرن مدد ,رعلمدد رنددول رقددع رام ددصوءرقدد رهللارابمدد رلدد رالم ددارالم  دد ر ددخرالدد  صور

ر.(1) امناع
  رال ددص ر بدد رالدداحمالربددالر ولددارالسددم  ر:ر)رقددخر  مددحرالددب ال,رعدد ر  مددحرالدداح ,رعدد ر  مددحر صمدد

,ر صمدد  رالد ما اراحمدد رالحملدخر:ر)رل م ددصمحر  ارقددو ر دخرحصددوعرالج دصالر قدد ر اندد ر(2)الم دصمحر(
الدداح رم اددوراممدد ر  دد راصلددو رالرددعاءرلدد رمددالر  رام ربمدد رالددلصا ,رعدد راندداجرمددورلددص رلددولحوىر

اا  ر    ادد رالدد رام رلصندداجرم اددور ددالرال اصدد رال بصمددخ,رعلددارلدد  رهللارالددع راامددالرل ج ددصالربمدد را دد
مددد ر دددخءرن مددد ربن  دددو ر أ مدددو ,ر املددد رالم دددصمحرامالدددو ربدددصالرام ر ج ص ادددورب اسددد حرال ددداصوالر
 ال اص رالساصصال,ر صحم رال اص رالسا ر  رالج دصالرالد رالم دصمحر ا ا دارمدالرن لادورالمد ا رالمسدا حر

  رام ,ر مدعلارا  دارمدالر  رام رالمد ا رالرعاوصدحرمولمدوءر يصاقدورمدالراممد  رالمم  صدحر ا م  رال ر
,رع را ام رم  ر خرال اوصحرال رالج صالرب اس حرال اصوالرالسا ,ربوإل و حر(3)ن  رالر وءرالم صمخ

رالددد را اا قدددورقام  دددوارا مدددلر  ااىراوصسدددصوىر دددخربمدددوءرب و دددحرالددداح رلدددو اعر  ددد رحلددد رحصدددوعرالج دددصال,
 االد رالن صددورلامدد الرامم صدد الر صممدد رمحادد ا رالمدووخر مدد ر سددو عراحمددخرالج ددصالرمددالراللدد موار
 ال ددر  رالنواجصددح,ر صحمدد رل م ددصمحراصددوارمددالرالدد  رالمحمدد ربددولم ا رالرعاوصددحر ام مسددجصالربص مددور
صحمدد راصددوار نددارمددالر  رالج ددصالرالمدد ا رالمسددا حر)ال ددواع(رال واجددحرمددالر م صددوارامصددضر م صددوار

ص رالرعاوخرالاخرااماضر خرن صورالجس ر اماهربمم صحرالا  رالب دوء,ر مدالرالمجصدلرالممجد رالامع
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االرالج ددصالرصمابددارمددالرال وحصددحراللص ل جصددحرمددو عرياصبددحر اندد رجسدد رام رحصددثراالر لددل رصددناخرمددالر
,رلددددعلاراالر اا ددددحرام  ددددوءرمولم صددددحرمددددع ىرمراسددددامار ددددخر  ددددماورامراعارمددددوالرالمم ددددخر(1)امل

ر را أمصالرما وبمصالرصاموسموالر ل رالجص وا. المم  رل
حا را  وراعار ا  ورل محرمالرجس ر ل رألم ر إالرقع رالم محراا   ر دخر داهراسدب  صال,رامدورر

ام ر احال رب ل اورلم عراسمحرا اارحا رصا رام ص  ر ص ل ,رامرص  رعلار   ر جد  رلد عرمد باعر,ر
ا ر  دددددد اوصوىر مرصن دددددد رلمدددددد ا صالراللدددددد  حر االرالامدددددد صالرمددددددالرحمدددددد ر ا وصددددددحر   وصددددددحر  م عرمرصدددددد

ر.رر(2) امحامو 
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 الم حث الرا  
 ال نين  عد الوالدة

االرهللارامول رصا  رالج صالر خرم رقع رام  اار  دخرمد رقدع رالمااحد رحاد راعارااد راجد رالندا جر
ا جرمدالرمالرب الرام رصّسارهللارامول رل رسبص رالنا ج,ر ل مر  وصحرهللارامدول ربد رلمدوراسدا وعرالند

 ل م موءر الملسا الر خرقع را صحرال ا ,راح قور, (1)} ثم الس يل يسرخ  قعارالم ص ,رلو رامول ر
:راالرالماا ربولسبص رسبص رالنا جرمالرب الرام ,ر اناوارابدالرجاصدارال بدا راحمد رهللا,رقدعارال جد ر

 قد رالندا جرمددالر مدو ر:ر)ر أ لد رالادن ص صالر دخرعلدار  د  ربوللد الرلدد  رمدالرلدو ر:رعد رال اصد ,ر
ب الرام رصسا ,ر اعارل  ورعلارأ ل رالان ص صالربولل ال,رأل  رص باامورب وقارا صحر علاراالرالنبار

,ر مد ا رمدالرلدو ر:ر(2)مالرلب اور بم قور الرللحرن م ر ا بصارجسدم ر الداصل راصدو ر دخراممد ا ر(
ج  ,ر جم  ر خرلبارصّسدا رع رسا ر م ا ,ر صّسارل ر اص رالنصار ال ارصناواراح قمو,رع راموا ربن

,ر صم  راب رالسم  ر:ر)رسا رمناج رمالرالب الربنالر اأر  رالاح ر ألام راالرص دام ,ر(3)اماصموىرل 
 سدددبص رالندددا جرمدددالرالدددب الرصدددا ر  ددد رمددداح اصال,رمدددالرحممدددحرهللارامدددول را ددد راعارااا رامدددااىرقصدددنرلددد ر

وا رالمنل  ددح,ر الددبأرأ دد رامسددبول,ر صبدد أرالمنددوضرأ رالدد م عربام لددواراحمصددحرالدد ارمددالرام لدد
اص موى,رممورصلبأرااسوعر خر اححر   رالاح ,رع رص لجارمص رالمصو ر ص ا رالاح ربم وىرمالرقعار

ر.ر(4)الموءر خرم ر  بحرمالرالام مر ال   ر(
ر

ع راب أرماح حرالمنوضر بعرال لص راااا  رمالرسو حرال رسو اصال,ر ل ر   رهللارامول رلبحرالجمجمدحر
حرحادد رصدداممالرل م ددو راالرارصددارمددالرال  اصددور صاددو,ر ددصممالراالرامدداربسددا لحرندد  ربملولدد رماحامدد

 احددحرالدداح ر مدد ن رحدد ضرام رال ددص ر ب اسدد حرقددع رالمم صددحرامدد رابمددو رالدداأ ربددصالرالم ماددصالر
الجو بصاصالرب اح رس اماا,ر بم رنا جرالاأ رص    رالجس رن لادور صابمد رالداح ربو مبو دوارمناجدور

 دصحرالمحص ددحربول لد ر اقماددورالسدوو رالاق ددخ,رالدع رامدد الر  صلاد ر:را دد ر سدد رالم دصمحر بمصددحرامي
صحمخرال ل رمالرالل موار ا  ص رال ر رب اصمحرم ا محرح  رالج دصال,رصحلد رجسد رام ر اجدحر
حدداااعرالسددوو ,ر صم ددخرال لدد راحاصوجوادد رمددالرالمددوءر ددالر اصدد رالب دد رصسددو  ر  دد ر م صددحرا سددص ر
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صما بددوا,ر امدد الرالدداأ را  رمددورص اددارمددالرال لدد ,رعدد رص صدد رالمالددوال,رالدداح ر بددارالم ددوعرلددوا ىرالم
 ولجععر ولاج الرم رم ر  بحرمالر  بدوارال  د ,ر ص د  رالج دصالر دمصلوىرقد ص ىرلدص رلد رمدالرام د ر
 مرلدد  رصم ددخرباددو,ر مرصدد رصددب ارباددور,ر مراعالراسددم ,ر مر ددصالرابلددا,ر اادد ال ر مدد رهللارامددول ر

ءرالددع رصحاددوجرالصدد ر ص بدد رلدد ر ددخرلدد ارامدد ر الددوالربامددورلددبالر ا ددئر ددخر  صدد ر صملدد رهللارلدد رالرددعا
,ر(1)ال اوء,ربوا ر خراللدصه,ر سدبحرالردعاءراا وسدلرمد رمااحد ر مد رال لد رند  را داارالا دو ح

ر لس وربل  رالم  ر الرالا و حر مااح اور.
,رر(2)لي  رر عون  } كي{ ركفرون  اهلل وكنرم امورا فاحيكم ثم يميركم ثم يحييكم ثم الو رامدول ر

 ادد رصممدد رباددعارام سددوالرالددع رامامدد رهللارامددول رباددع رالن مددحرالااومددحر قددع رالم وصددحراملاصددحرالمجصبددحر
 ا جد  رمدالرالمد  ,رقدد رصحسدالربد راالرصملدار صم دد راحد رالل دص ح,ر لد راحدد ثرالمدااالر دالرام دد اار

رالاخرصمارباورام سوالربم رال م عر.
اخذر كم مذذن  طذذون ام ذركم ال رعلمذذون شذذيئام و عذل لكذذم السذذم  واال صذر واألفئذذدة لعلكذذم  }وهللار -1

 .(1)رشكرون 
الناس ان كنرم في ريب من ال عث فانا خلقنكم من رراب ثم مذن نطفذة ثذم مذن علقذة ثذم  }ي ي ار -2

من مضغة مخلقة لن ين لكم ونقر فذي االرحذام مذا رشذاب الذ  ا ذل مسذم  ثذم نخذر كم طفذالم ثذم 
غوا اشدكم ومنكم مذن يرذوف  ومذنكم مذن يذرد الذ  أرذل العمذر لكذيال يعلذم مذن  عذد علذم شذيئام لر ل

 . (2)وررا االرل هامدةم فاذا انسلنا علي ا الماب اهرسض ور ض وان رض من كل سو    يج  
الذخ خلقكم من ضع{ ثم  عل  عد ضع{ قوة ثم  عل مذن  عذد قذوة ضذعفا وشذي ة يخلذق  }هللا  -3

 .(3)ما يشاب وهو العليم القدير  
} هو الذخ خلقكم من رراب ثم من نطفة ثذم مذن علقذة ثذم يخذر كم طفذالم ثذم لر لغذوا اشذدكم ثذم   -4

 .(4)ن  لركونوا شيوخام ومنكم من يروف  من ق ل ولر لغوا أ الم مسم  ولعلكم رعقلو
 الم حدد راالرقددع رام دد اارجددوءارماممددحرل م  دد عرالددع ربدد أربددعمارام دد اارام لدد ر الددع رصلنددعر
مددالرا صددواراالرالا دد ارمددّاربمااحدد رم اددو,را دد اربدد  خر حسددل,ر ا دد ارن مددخر حسددل,رصبدد أرقددعار

 دصالرالا  ارم عرال موءرام  ربصالرالاج ر الماأعرمالرموءرالاج ر بص دحرالمداأعرمدالرماح دحرامد صالرالج
الدد رسددو حراللددلارالاددخرصمدد الر صاددورالج ددصالرمسددام اىرل نددا جرمددالرالا وصددحرالابو صددحرالدد رالدد  صورلمددخر
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صا ددو رهللارامددول ر صابصدد رمددالرج صدد ,ر صمدد  رالدد ما ار دد ارمحمدد رحسددالر ددالرام دد اارالاددخرمددّارباددور
رام سوالربم رال م عر   رال ح رالاولخر:

 ماح حرالا و حر:ر قخرالروللر وموالر.ر -1
 الل و ر:ر صم الر صاوراللبخريصارممص رحا رصب غرالس حرالسوبمحر.رماح حر -2
 ماح حرالامصص ر:ر صاورصلبأراللبخرممص اىرحا رسالرالب   ر.ر -3
ماح حرال بولر:ر ام الربولب   ر ق ربول سبحرل لبخربومحا  ر بول سدبحرلأل عد ربدولمحصض,رر -4

 سالرالع عصالر خربمضرامل ا ر. امر ب   رالنومسحر  اعرمالر ماقور اسامار ااعرال بولرال ر
 ماح حرالما لحر:ر اسامار ح رامابمصالر.ر -5
ماح ددحرال ددصن نحر:ر ابدد أرمددوربمدد رامابمددصالر  صاددورادد  ا رالنبدداعر صر ددلر  دد رام سددوالرالممدد رر -6

 خرم رام ا ,ر صاج رالص ر خرالمسوو رالاومدح,ر ا اادخر  د مورص دمهرام سدوالر صبد أر دخرالماح دحر
 الاخرا صاور.

} ومنكم من يرد الاا ر:ر قخرماح حرال مه,رسموقورالمااالرالماص ر خرل ل رامول ر:رماح حر -7
 .ر(2()1)ال  أرذل العمر  

 قدع رام د اارصمدارباددورام سدوالرم دعر  ددنا رالد ر اوصاد رملددا رلدوو ربعااد ,رامددورمنمدحرا رجمو دحر ددإالر
ال  ارالع رصمداربد رام سدوالرم دعر  دنا ر  د رقدع راماضر حاد ر لدا ورقدعا,ر الد راالرصداثرهللار

 . (3)} وقد خلقكم اطوارا  اماضر مالر  صاورحصثرصم  رامول ر
والر خرقع رالحصوعرال  صورن  رل ر    رل رمااح رالحصوعرم عرال ح حر قمعارن  رالمااالرلاعارام س

ام ل ر خرب اصحرال موءربصالرالاج ر الماأعر خرال مدوءرالدع ر دا  رهللارامدول ربول مدوءرالج سدخربدول  اجر
الع رصم الرال اااعرام ل ر خرحصوعرقعاراللا ,را رقعارام سدوال,ر  داارمصدهراالرهللارامدول رلد را د ر

اعرام ل را رال  لحرام ل رحا رلواارم رح,ر   مح,رع ر  وموى,ر مصهرمسصارالم و رقع رالبع
لحمدددوى,را  اااىر ا ددد اااىراجدددا رم ادددوربا وصدددحر   دددارهللارامدددول ر دددخرقدددع رال  مدددوارالدددع ثرالددد رلح دددحر
المندددوضر)الددد م ع(,ر مصدددهراالرهللارامدددول رلددد رن ددد رلادددعارالم لددد  رالج صددد ر اصمدددحرالحصدددوعر  اصمدددحر

ارعصا ر ا وصا رلرصااىرباصووىرحا ر ّلر مبا,ر ن  رل ر اصمحرالمصار الاموم رم رم رمورالمصارب
رق رم ج  رح ل رمالرموو وار جمو اار ابواارهللاراحسالرالنولمصالر.
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 الخارمة:
 هلل والصالة والسالم عل  رسول هللا الحمد

االرالحموو رالاخر ا ار خرالمااالرالماص ر الرمااح رن  رام سوالر ا ححرل رصا ل رالصادورالم د رر -1
الحدد صثرامر ددخرم  دد رالمدداالرالم دداصالرامددورالمددااالرالمدداص ر مدد رسددب رالم دد رالحدد صثرلبدد راابمددحر  ددار

 لا وىر.
 ددحر ددخرام رن دد رام سددوالر ددخرالمددااالرامومدد رالج ددصالرا راالرال بصمددحرالب دداصحراننددعرلدد اااورالمومر -2

  ح حرال م عرلح حرنا جرقع رال بصمحرال رال  ار والرالج صالرصناخرب بصمحرل را رام ص اور قعارمور
 ا   ر  ص رالمااالرلل رالل اعر ولل اعرقخرلبرحر قمصحر خرممم رصسم ر)الاح (ر.

 ر.االرالمو عرالاخرن  رم اورقعارام سوالرقخرمو عرابو صحرامقصحرا  ر   ر  محرالنول رهللار -3
االرقعارالج صالرصمار ق ر خرب الرام ربمااح رمن اورمل  را رممم رصسدصاربا وصدحر لصمدحر   وصدحرر -4

 امول ر.م وق عرمالرل الرهللار
 االرهللارل راالرلاعارام سوالرالمااح رالاخرصم الر  صاورمالرال م عرحا رال صن نحر.ر -5
 قع رالمااح رمعلاراسصاربم وصحرهللارامول ر.ر -6
  رمالرام  ر الرقع رالمااح ر.المااالرالماص را رر -7
 الس حرال ب صحراموم ار خر احاورلاع رالمااح ر.ر -8
 ال  لحرقخرعلارالمن   رالمجصلرالع رصسصاربا وصحرهللار حل رهللار.ر -1
 رل رن ماا ر ام ص ا ر.أراالرالب ارصاسو  الرجمصموىر خر -16
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 المصادر :
ر*المااالرالماص 

ر1175,ر1الرماا  ,رالموقاع,ر امس  ر خر لارالم  ,رال ما ارمحم راحم ر .1
ام جو رال ر  ر البصوالر خرالمااالرالمداص ,رالبوحدثر دخرالمدااالر السد حر  دخربدالر دوصهرال دح  رمدالر .2

 بولرلمسواربصو صحرمالرس اعرالمصومح
قدددر,ر اار375بحارالم   ,رابد رال صدثر لداربدالرمحمد ربدالرابدااقص رالسدمال   ,راللمصد رالح لدخ,را .3

ر .رمحم  رالملاجخر.اللمار,ربصا ا,راحمص ر:ر
قددر,ر اار774السصارابالرمعصار:ر مو رال صالراب رالل اءراسمو ص ربالرمعصدارالما دخرال م دمخ,را: .4

ر.1احصوءرالاااث,ربصا ا,ر 
قددددر ااراللمددار,ر774السددصارالمددااالرالمدداص ,رابدد راللدد اءراسددمو ص ربددالر مدداربددالرمعصددارال م ددمخ,را .5

ربصا ا,رلب وال.
ر2 ص راحم رالحو  ر,رالج لصالر,ر ,رحو صحرال5/18السصارال سلخر:ر .6
ر.5الالسصارال جص :رال ما ار قبحرال حص خ,ر اارابالرمعصا,ر م  ر,ر  .7
ر.2668,ر1السصارج ءر  ر:رال ص رمل ل رالم   ,ر اارابالرمعصا,رالاصوض,ر  .8
اصسصارالماص رالاحمالر خرالسصارم  رالم وال,رال ص ر ب رالاحمالربالر ولدارالسدم  ,ر ااراحصدوءر .1

 2صا ا,ر الاااث,رب
جوم رالبصوالر خراو ص ر  رالمااال,رمحم ربالرجاصاربالرص ص ربالرمعصاربدالريولدلراألم دخرابد رجاصدار .16

 2666,ر1قدد,ر ااراللمار,ربصا ا,رلب وال,راحمص ر:راحم رمحم ر وما,ر 316ال با ,را
قددد,ر ااراللمدار,ربصدا ا,ر111ال اارالم ع ا,ر ب رالاحمالربالرالممدو رجد  رالد صالرالسدص  خ,را .11

 1113 وال,رلب
قددد,ر اار676 ا رلحصأرمس  ر ا رال   ا ,راب ر ماصورصحص ربد ر داهربدالرمد  رال د   ر,را .12

ر.1187,ر2الماولرالمابخ,ربصا ا,رلب وال,ر 
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قددد,ر اارالمما ددحر256لدحصأرالبندوا ,رابد ر بد رهللارمحمد ربددالراسدمو ص ربدالرابدااقص رالبندوا ,را .13
ر صحو,رماولراحو صثرام بصوء.,راحمص ر:رن ص رمنم الرر2616,ر3بصا ا,رلب وال,ر 

قددد,ر اار261لددحصأرمسدد  ,رابدد رالحسددصالرمسدد  ربددالرالحجددوجربددالرمسدد  رالم ددصا رال صسددوب ا ,را .14
ر.2667المما ح,ربصا ا,رلب وال,راحمص رن ص رمحم  ر صحو,ر

   رامج حر,ر .م املر ب رالمو ارالمناوار  .رام ر  خرالن صلر  .رمحم رامصالر ب رالماص ر,ر .15
ر.2666,ر2بو حر ال  ار,رجوممحرالم ل ر,ر  اارالمالرل  

الم   رالبص  جصحر خرن محرالمااالرالماص رم اوجر ا بص ,رامساوعر ب رالحو  رح مخر,ر دول راللمدار .16
ر.1الم  خ,رالموقاعر,ر 

 1  وصحرهللار خرن  رام سوال,رال ما اراحم رالحملخر,رح ل,ر  .17
ابدد رالل دد رالمسددم  خرال ددو مخ,ر دداأرالبددوا ر ددا رلددحصأرالبنددوا ,راحمدد ربددالر  ددخربددالرحجددار .18

رقد.1371قددر,ر اارالمما ح,ربصا ا,رلب وال,راحمص ر:رمحخرال صالرالن صل,ر852ا
ر.1175,ر2ماولرال م عر,رال ما ار اولخرم صا ال,ر  .11
قدددر,ر716مدد ااارالا  صدد ر,راممددو رابدد رالبامددوار بدد هللاربددالراحمدد ربددالرمحمدد  رال سددلخرالح لددخ,را .26

ر بمحر اارالماولرالح بخ
قددددد,ر اار صبدددحرل   دددار الا  صددد ,ر516مدددول رالا  صددد ,رابددد رمحمددد رالحسدددصالربدددالرمسدددم  رالبرددد  ,رام .21

 الاصوض,رالمم محرالمابصحرالسم  صح,راحمص :رنول ر ب رالاحمالرالمو 
ر .1184 م رهللار خرن  رام سوال,رال ما ار  ارمحم رحسال,رالاصوض,ر .22

ر  
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 ال وامش
                                                           

 . 11سورة ابراهيم : آية  (9)

 . 1سورة المائدة : آية  (1)

 . 91-91سورة المؤمنون : من آية  (1)

 . 91-91سورة المؤمنون : آية  (1)

ابو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي, الفقيه الحنفي, ينظر بحر العلوم,  (1)
 . 176-1/171هــ , دار الفكر , بيروت, تحقيق : د. محمود المفرجي, 171ت

ينظر النكت والعيون, ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري,  (6)
مقصود عبد الرحيم, هــ , دار الكتب العلمية, بيروت, لنبان, تحقيق : السيد عبد ال111ت
1/17-11 . 

 . 1سورة الحج : آية  (7)

 . 91سورة المؤمنون : آية  (1)

ينظر : ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم, ابن السعود محمد بن محمد  (1)
 . 6/11111هــ , دار احياء التراث العربي, بيروت, لبنان, 11العمادي, ت

 . 7-6سورة الطارق: آية  (91)

 . 19سورة الحاقة : آية  (99)

ينظر: تفسير غرائب الفرقان, نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري,  (91)
م , تحقيق : الشيخ 9116-هــ9196, 9هــ, دار الكتب العلمية, بيروت, لنبان, ط711ت 

 . 7/119زكريا عميران, 

 . 11-17سورة القيامة: آية  (91)

هــ 771بن عمر بن كثير الدمشقي, تينظر : تفسير القران الكريم, ابو الفداء اسماعيل  (91)
 . 1/111دار الفكر , بيروت, لبنان, 
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في القران الكريم, الباحث في القران والسنة علي بن  يينظر االعجاز اللغوي والبيان (91)
 . 9/117نايف الشحود من باب لمسات بيانية من سورة القيامة, 

 . 6سورة الزمر: آية  (96)

 . 91سورة نوح: آية  (97)

البيان في تاويل آي القران, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ينظر : جامع  (91)
هــ, دار الفكر , بيروت, لبنان, تحقيق : احمد محمد شاكر, 191األملي ابو جرير الطبري, ت

 . 11/916, 1111, 9ط

هــ, دار طيبة 196ينظر : معالم التنزيل, ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي, ت (91)
 7/911لرياض, المملكة العربية السعودية, تحقيق: خالد عبد الرحمن العال, للنشر والتوزيع, ا

. 

هــ, دار 199ينظر : الدرر المنثور, عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي, ت (11)
 . 7/191, 9111الفكر , بيروت, لبنان, 

ار هـرـ, د116صحيح البخاري, ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل بن ابرراهيم البخراري, ت (19)
, تحقيررق : خليررل مرريمون شرريحا, كترراب احاديررث االنبيرراء,  1191, 1المعرفررة بيررروت, لبنرران, ط

, وصحيح مسلم, ابو الحسرين مسرلم برن الحجرا   9/111, 1111)باب خلق آدم وذريته(, رقم 
هرـ, دار المعرفرة, بيرروت, لبنران, تحقيرق خليرل محمرود 169بن مسلم القشيري النيسابوري, ت

ظ احدكم بجميع خلقه في بطن امه اربعرين ليلرة ثرم يكرون فري ذلر  علقرة مثرل , بلف1117شيحا, 
ذل  ثم يكون في ذل  مضغة مثل ذل  ثم يكون يرسل المل  فينفخ في الروح يوم بيربع محطات 
يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد كتابي القدر, باب كيفية خلرق االدمري فري بطرن امره , 

9/91 . 

هــ, باب شرح الحديث, 9111النووية, عطية بن محمد سالم, ت ينظر : شرح االربعين (11)
 . 1-96/1, 6-91/1ان احدكم يجمعه خلقه, 

 . 9/9111, 6679, رقم  صحيح البخاري, كتاب الخلق (11)

؛ صحيح مسلم, مصدر سابق,  9/111, 1111صحيح البخاري , مصدر سابق, رقم  (11)
 . 9/9111, 6671رقم 
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مسلم, ابو زكريا يحيى بس شرف بن مزي النووي ,  على النووي ينظر : شرح (11)
 . 911-1/911, 9117, 1هــ, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, ط676ت

 .  9/9111, 6661صحيح مسلم , رقم  (16)

 . 91سورة المؤمنون : آية  (17)

علم االجنة , د. كواكب عبد القادر المختار ود. امل الخطيب, دار الكتب  :نظري (11)
 .11م, ص1111, 1موصل, طللطباعة, جامعة ال

 . 6سورة آل عمران : آية  (11)

 . 11ينظر : علم االجنة , ص (11)

 . 71سورة النحل : آية  (19)

ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري, احمد بن علي بن حجر ابو الفضل  (11)
هــ , دار المعرفة, بيروت, لبنان, تحقيق : محي الدين الخطيب, 111العسقالني الشافعي, ت

 . 111-99/111هـ, 9171

ينظر : علم االجنة , د.كواكب عبد القادر المختار ود. امل علي الخطيب ود. محمد  (11)
 . 11, ص 1111, 1امين عبد الكريم , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل , ط

 . 11-11سورة طه : آية  (11)

الدمشقي, ينظر : تفسير ابن كثير : عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي  (11)
 . 1/961, 9هـ , دار احياء التراث, بيروت, ط771ت:

ينظر: مدار  التنزيل , االمام ابو البركات عبدهللا بن احمد بن محمود النسفي الحنفي,  (16)
 .1/16هـ , طبعة دار الكتاب الحلبي, 791ت

 . 1سورة الحج : آية  (17)

 . 1/111ينظر : تفسير ابن كثير ,  (11)
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ن احمد بن ابي بكر بن فر  االنصاري الخزرجي القرطبي هو االمام ابو عبدهللا محمد ب (11)
 هـ .679االندلسي, توفي 

 . 1/111ينظر : تفسير ابن كثير ,  (11)

, 9171, 9ينظر : االسالم في عصر العلم, الدكتور محمد احمد الغمراوي, القاهرة, ط (19)
 . 71ص

 .1سورة االنعام : آية  (11)

 . 91سورة المؤمنون : آية  (11)

 7سورة السجدة: آية  (11)

 . 99سورة الصافات : آية  (11)

 . 79سورة ص : آية  (16)

 . 7/117ينظر تفسير المنار :  (17)

 . 16سورة الحجر : آية  (11)

 . 91-91سورة الرحمن : آية  (11)

 . 9/911ينظر تفسير الجواهر : طنطاوي جوهري,  (11)

 . 11سورة الفرقان : آية  (19)

 . 1سورة السجدة : آية  (11)

 . 11سورة المرسالت : آية  (11)

 . 6سورة الطارق : آية  (11)

 . 91رة المؤمنون : آية سو (11)

 . 1سورة النحل : آية  (16)
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 1سورة الحج : آية  (17)

 . 77سورة يس: آية  (11)

 . 99سورة فاطر : آية  (11)

 . 16-11سورة النجم : آية  (61)

 . 17سورة القيامة : آية  (69)

 . 1سورة االنسان : آية  (61)

 . 1-9سورة العلق : آية  (61)

 . 1/911, 1الجاللين , ط, حاشية الشيخ احمد الحاوي , 1/91ينظر : تفسير النسفي :  (61)

 . 971ينظر : تفسير الجواهر, طنطاوي جوهري, ص (61)

ينظر : العلوم البيلوجية في خدمة القران الكريم منها  وتطبيق, االستاذ عبد الحافظ  (66)
 . 1/61, 9حلمي , عالم الفكر الكوني, القاهرة , ط

م, 9111ينظر : نعم هللا في خلق االنسان, الدكتور عزت محمد حسن, الرياض,  (67)
 . 11ص

 . 11المصدر نفسه ,  (61)

 . 1611, رقم 1/1116, وصحيح مسلم : 1116, رقم 1/9971صحيح البخاري:  (61)

 . 1سورة االنفطار : آية  (71)

 . 611, رقم 91/111المعجم الكبير للطبراني :  (79)

 . 11/11التفسير الكبير :  (71)

 . 1سورة الحج : آية  (71)

 . 6171, رقم 6/1611صحيح البخاري :  (71)
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 . 11نديم الجسر, صقصة االيمان,  (71)

 . 111ينظر : قصة االيمان , نديم الجسر,  (76)

  11نعم هللا في خلق االنسان :  (77)

 . 6سورة الزمر : آية  (71)

 . 1/16تفسير ابن كثير :  (71)

 . 161, 1التفسير الوجيز: الدكتور وهبة الزحيلي, دار ابن كثير, دمشق , ط (11)

حمن بن ناصر السعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان, الشيخ عبد الر (19)
 . 166, ص1دار احياء التراث, بيروت, ط

 . 11ينظر : نعم هللا في خلق االنسان , ص (11)

 . 11ينظر : االسالم في عصر العلم, ص (11)

 . 961, 9ينظر : عناية هللا في خلق االنسان, الدكتور احمد الحمصي , حلب, ط (11)

 . 11سورة عبس : آية  (11)

 . 91/61تفسير الطبري,  (16)

  9/11, 1111, 9ن كثير, الرياض, ط: الشيخ مصطفى العدوي, دار ابتفسير جزء عم  (17)

 . 1/911تفسير ابي السعود :  (11)

 . 19, ص9171, 1ينظر : كتاب الوالدة , الدكتور نتالي كاليتون, ط (11)

 . 11سورة البقرة : آية  (11)

 . 71سورة النحل : آية  (19)

 . 1سورة الحج : آية  (11)
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 . 11سورة الروم : آية  (11)

 . 67سورة غافر : آية  (11)

 . 1سورة الحج : آية  (11)

 . 66نعم هللا في خلق االنسان , ص (16)

 . 96سورة نوح : آية  (17)


