
 

 

 العقدي لإلنسان في القرآن الكريم البناء 

 دراسة تحليلية

 إعداد 

 

 د.عبدهللا بن عبدالرحمن امليمان 

 أستاذ العقيدة املشارك في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم 

  



 

فإن  وبعد :  ،احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
هللا جل وعال خلق اإلنسان وأحسن صورته ، وجعل ُخُلَقه القومي ، وَخْلقه املستقيم كأفضل خملوق ، وأشرف 
مكلف ، وصاحب ذلك اخللق رعاية من العلي العظيم ، هلذا الكائن ، يف خلقه ورزقه ومنشأه وحياته ومماته 

ائن هو بنية اإلنسان ككائن حي ذي جسد وروح ، ، وأحد أهم اجلوانب اليت رعاها اإلسالم يف هذا الك
 فاهلل تعاىل جعل لبدنه أسباابً لتقيمه ، وجعل لروحه طرقاً تسلكها ليستقيم قلبه ، وقد تناولت شيئاً من هذه

 البنية الرتكيبية يف حبثي هذا : "البناء العقدي لإلنسان يف القرآن الكرمي ، دراسة حتليلية "

 ي : أما أهداف هذا البحث فه

 حماولة ربط التكوين العقدي لإلنسان ببناء ذاته من خالل النصوص . -1
 بيان اآلاثر اليت ترتبت بناًء على التكوين العقدي لإلنسان . -2
 حماولة استشراف ما يؤثر فيه سلباً وإجياابً ختلف البناء العقدي السليم لإلنسان. -3

 ولإلشارة إىل عالقتها مبحاور املؤمتر : 

تدور على تكوين اإلنسان ، واحملور الثاين تناول جوانب بناء اإلنسان يف القرآن الكرمي فمحاور املؤمتر 
، وحيث إن كتاب هللا تعاىل جله يف التوحيد والعقيدة والغيب ومايضاد ذلك ، كان أحد أهم جوانب بناء 

 عتقاد .اإلنسان هو التناول العقدي ألكرب دافع لنزول الوحي وتكوين بناء اإلنسان وفق هذا اال

 املنهج البحثي : 

وسيكون إبذن هللا منهجي يف البحث حتليليًا حيث أتناول اآلايت اليت تناولت التكوين العقدي  
لإلنسان مث تفسريها من خالل السنة النبوية املطهرة وآراء العلماء ، وسيكون كتابة وتوثيق البحث وفق القواعد 

ليها يف يكون كذلك بناؤه الفين بناًء على القواعد املتعارف عالعلمية املتعارف عليه عند أهل التخصص ، وس
التحرير العريب واملنهج البحثي السائد ، موثقًا ما أنقله ، وحملاًل ما أتناوله ، وملتزمًا األمانة العلمية عند 

 الباحثني .

 وستكون هيكلة البحث كالتايل : 

 وسيكون البحث وفقاً للخطة التالية :  

 مقدمة فيها متهيد حول بناء اإلنسان ومراعاة األداين السماوية لذلك البناء .



 املبحث األول :  عالقة النص القرآين ابلتكوين العقدي لإلنسان .

 املبحث الثاين :  أثر التكوين العقدي على بناء اإلنسان .

 خامتة فيها مستخلص البحث مث الفهرس وفق املتعارف عليه عند الباحثني .

وأرجو أن يكون البحث مفيداً للقاريء ، ومقدماً ما قد يفيد للباحث ، ويوفقين ومن قرأه وأفاد منه 
 أو أفادين منه لكل خري .

 مقدمه : د.عبدهللا بن عبدالرمحن امليمان 

األستاذ املشارك يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة 
 . القصيم

 

 

 

  



 

 

 املبحث األول :  عالقة النص القرآين ابلتكوين العقدي لإلنسان .

 

صل هللا ف تناول النص القرآن هذا الكائن البشري يف أكثر من ستني موضعاً من كتاب هللا الكرمي ،
فيها وأمجل ، وقدر وحقق ، واستودع كتابه حبراً ال ساحل له من الشأن البشري وعالقة هذا اإلنسان املخلوق 

 بربه ، وكيفية خلقه ، ونشأته ، وحياته ، ومماته ، وما بني ذلك ، وما قبله ، ومابعده.

بشري  راحل اخللق لكل كائنوقد تناول النص البناء اإلنساين العقدي ، منذ قصة اخللق ، ومروراً مب
، مث نفخ الروح بعد احلمل ، مث الوالدة ، مث سائر املراحل العمرية ، مث الوفاة ، مث ما يعقبها من عامل األرواح 

 ، مث عامل ما بعد البعث . 

ة ]سور  {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} ففي قصة بداية اخلليقة قال تعاىل :

 ،   [12]سورة املؤمنون:{ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}، وقال جل شأنه   [26الحجر:
لى إن النظر فيما ذكرته هذه اآلايت من دالئل عقال حسن أيوب رمحه هللا يف تعليقه على هذه اآلية : "

وجود هللا تعاىل وقدرته وعلمه وإرادته وحكمته ال حيتاج إىل أتمل عميق، ألن ما ذكر فيها من تطور خلق 
ره مع أنه قرر عند املسلمني قبل أربعة عشر قران، وذلك دليل على اإلنسان أمر فارغ العلم احلديث من إقرا

إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن من عند هللا تعاىل الذي ال بد وأن يكون موجودا ومتصفا بكل صفات 
 ، وهوهدف حبث العلماء املتخصصني دائماً  يه تكوينه من عجائب هوو الكمال. والنظر يف اإلنسان وما حيت

ذلك اجملهول  اإلنسان -دائما موضع دهشتهم وحريهتم حىت إن الدكتور املشهور )أليكس كاريل( ألف كتابه 
بعد حبث طال مداه، واشرتك فيه عدد من األطباء، وكان ذلك البحث يف اإلنسان. وأخريا قرر أن يف  -

   . (1)" اإلنسان مناطق كثرية ال تزال جمهولة احلقيقة.

 پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ} لى حدة يقول ربنا جل وعال :ويف قصة كل بشٍر ع

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ

                                                           
 (47تبسيط العقائد اإلسالمية )ص:  (1)



 چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 [. 15]سورة األحقاف: {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى} ويف أحد مراحل اخللق  يفصل فيها الرب جل وعال فيقول :

ويف صورة هذا املخلوق ونسبية اجلمال فيها يقول  [2]سورة اإلنسان: {ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 [. 4]سورة التين: {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} جل شأنه :

أما قبيل و بعيد الوالدة ووقت التكوين البدين يف أول مراحل مكابدة احلياة ، فيقول هللا جل شأنه: و

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}

 [. 14]سورة لقمان: {ڎ ڎ

ومن كرمي َقدر اإلنسان وكرامته على املوىل سبحانه وتعاىل أن أنزل سورة كاملة يف شأنه ، سورة 
اإلنسان اليت تشري إىل عظمة هذا املخلوق ، وتكرمي هللا اخلالق له ، قال الواحدي يف مقدمة تفسري سورة 

 يكون د مجيع النَّاس ألنَّ كلَّ أحدٍ كان جسداً ُمصوَّراً من طنٍي ال يُذكر وال يُعرف وجيوز أن يرياإلنسان : "
، ويف هذه السورة ذكر هللا مبتدأ اخللق وكيفيته واالبتالء مث اجلزاء (1)" عدمًا إىل َأْن يصري شيئًا مذكوراً 

 واحلساب ، فجمع هللا فيها اخلليقة يف أحواهلم ملخصاً لكل ما ماحيصل للناس من خري وشر .
اس سورة اإلنسان ، ابلبحث والتفسري واالستشهاد واألمثلة واالقتبوقد أتمل العلماء من أهل التفسري 

يف تفسري  - كمثال  -وغري ذلك ، وأطالوا فيه وأقصروا ، وأجادوا فيه وأوجزوا ، ولعلي أسوق قول ابن عطية  
لو ها ال ختحكاه سيبويه. لكن« . قد»َهْل يف كالم العرب قد جييء مبعىن اآلية األوىل من سورة اإلنسان : "

، « قد»من تقرير وابهبا املشهور االستفهام احملض والتقرير أحياان. فقال ابن عباس وقتادة هي هنا مبعىن 
ْنساِن يراد به آدم عليه السالم، و  أنه شيء  هي املدة اليت بقي طينا قبل أن ينفخ فيه الروح أي« : احلني»واإْلِ

ر املتأولني: احملض قبل ملَْ َيُكْن َشْيئاً وال َمْذُكوراً، وقال أكثومل يكن مذكورا منوها به يف العامل ويف حالة العدم 
اسم اجلنس، أي إذا أتمل كل إنسان نفسه علم أبنه قد مر ِحنٌي ِمَن الدَّْهِر عظيم « اإلنسان»َهْل تقرير، و 

« احلني»ذا الوجه، و ذكور هبمَلْ َيُكْن هو فيه َشْيئاً َمْذُكوراً، أي مل يكن موجودا، وقد يسمى املوجود َشْيئاً فهو م
هنا: املدة من الزمن غري حمدودة تقع للقليل والكثري، وإمنا حتتاج إىل حتديد احلني يف األميان، فمن حلف أن 

                                                           
 (1257الوجيز للواحدي )ص:  (1)



ال يكلم أخاه حينا، فذهب بعض الفقهاء إىل أن احلني سنة، وقال بعضهم: ستة أشهر، والقوي يف هذا أن 
 ربة لكل أحد من الناس ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته.اسم جنس وأن اآلية جعلت ع« اإلنسان»
"(1) . 

وإذا كان بعض السلف يشريون إىل أن سبب تسمية اإلنسان هو طبعه وفطرته ، فتسمية اإلنسان 
 َعبَّاٍس السَّاَعُة َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: اَي َأابَ ،  فهي أحد اراء املتوجهة لسبب النسيان 

 بَ ْعَد اْلَعْصِر يف آِخِر اَّللَُّ َأْعَلُم، َخَلَق اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ آَدَم ِمْن أَِدمِي اأْلَْرضِ "الَّيِت ُتْذَكُر يف يَ ْوِم اجْلُُمَعِة؟ قَاَل: 
ِلَذِلَك ِمْن َوَلِدِه َهاِر ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة، ِمْن أَِدمِي اأْلَْرِض ُكلِ َها ِمْن َأْسَوِدَها َوَأمْحَرَِها َوطَيِ ِبَها َوَخِبيِثَها؛ فَ َساَعاِت الن َّ 

ُه، َوَعِهَد إِلَْيِه َعْهًدا فَ َنِسَي؛ فَِلَذِلَك تَ اأْلَمْحَُر َواأْلَْسَوُد َوالطَّيِ ُب َواخْلَِبيُث، مُثَّ نَ َفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه، َوَأْسَجَد َلهُ َماَلِئكَ 
َها، َوقَاَل َمرًَّة: َواَّللَِّ  ْنَساُن، َواَّللَِّ َما َغَرَبِت الشَّْمُس ِمْن َذِلَك اْليَ ْوِم َحىتَّ ُأخرج ِمن ْ ا َغَرَبِت الشَّْمُس مَ  ُسِ َي اإْلِ

 . (2)" ِمْن َذِلَك اْليَ ْوِم حىت أُخرَِج من اجلنة
أشار هللا تعاىل يف سياقات كثرية يف القرآن إىل طبيعة النفس البشرية من حيث طغياهنا عند  وقد

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}  االستغناء ، إال من هداه هللا ، فقال جل وعال :

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}وقال سبحانه وتعالى : [. 12]سورة يونس: {ۈ ۆ

 [.9]سورة هود: {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

وكذلك بني يف آايت كثرية طبيعة النفس البشرية ، وعالقة هذه الطبيعة ابالعتقاد الذي يسيطر على 

 ٻ ٻ ٻ ٱ}  املخلوق إن ترك اهلدى وجنح للضالل خاصة عند عدم استحضار النعم :

]سورة  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ

 [. 34إبراهيم:

ضة  عنها الدليل واهلادي هي نفس قد يعرتيها  بعض الطبائع املبغو وبني أن النفس البشرية إذا غاب 

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} كاحلسد ، قال تعاىل :

، كما يعرتيها اجلدل واخلصومة عند غياب التمسك ابحلق ، قال  [5]سورة يوسف: {ٺ ٺ ٺ
                                                           

  (408/ 5املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )  (1)

 ،  وقد أشار محققه إلى صحة هذا األثر (34القدر للفريابي محققا )ص: انظر :  (2)



النفس ، و  [. 4]سورة النحل: {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}تعاىل : 

وتطغى إذا بعدت عن الهدي ، وقد بين خالقها جل وعال ذلك في آية عظيمة  عتريها العجلة البشرية ت

: قال  [11]سورة اإلسراء: {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ}في قوله تعالى : 
، فَ يَ ُقوُل مجاعة من املفسرين يف أتويلها : " ْنَساُن َعَلى َماِلِه َوَوَلِدِه َونَ ْفِسِه، اِبلشَّرِ  ْنَد اْلَغَضِب: اللَُّهمَّ عِ يدعو اإْلِ

ُ  اْلَعْنُه َوأَْهِلْكُه َوََنَْوُُهَا، ُدعاَءُه اِبخلَْرْيِ، َأْي: َكُدَعائِِه َربَُّه اِبخلَْرْيِ َأْن يَ َهَب َلُه النِ ْعَمةَ  َواْلَعاِفَيَة َوَلِو اْسَتَجاَب اَّللَّ
ْنساُن َعُجواًل ابِ ُدَعاَءُه َعَلى نَ ْفِسِه هَلََلَك، َوَلِكنَّ اَّللََّ اَل يَ  َعاِء َعَلى َما َيْكرَُه َأْن ْسَتِجيُب بَِفْضِلِه، وَكاَن اإْلِ لدَع

 .(1)"ُيْسَتَجاَب َلُه ِفيهِ 

كما حدد اخلالق املسؤولية العبادية إن صح التعبري لكل فرد بنفسه ، فكل إنسان مسؤول عن تصرفاته 
 ال تعاىلقحني تنشر الصحف فال يعلقها أبحد غريه ،  املتعلقة ابلعبادة وغريها ، وسيسأل عنها يوم القيامة

]سورة  {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں}: 
احلياة ابتالء واختبار، واإلنسان يتقلب يف املعاش والكسب مستفيدا من يقول الزحيلي : " [13اإلسراء:

ق أن ومقتضى العدل واحلظرف الليل والنهار، وما فيهما من فوائد تدل على قيمة الوقت وحساب الزمان، 
يستقل كل إنسان يف عمله واملسؤولية عنه، ألن له مثرته، وعليه تبعاته، ويكون حسابه يف الدنيا واآلخرة 
حسااب فرداي شخصيا، ال يسأل عن عمل غريه، وهو الذي يسط ر لنفسه النتائج، فمن اهتدى إىل احلق 

على  تنكر للحق وسلك طريق الشر، كان وابل الضالل واخلري، وعمل مبوجبها، كان نفع اهلداية لنفسه، ومن
 .(2)"نفسه، فاملسئولية شخصية، وال ثواب وال عقاب إال بعد البيان واإلنذار

ومثة مناذج أخرى من اآلايت تناولت النفس البشرية وغرست عقائد مصاحبة لذلك التناول وقد ال 
  يسع املقام لتفصيلها كما سبق وسأشري إىل جمموعة منها :

 ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}فقوله تعالى : 

يبني أن النفس البشرية جيب أن تدرك أن هناك عدو يسرع  [53]سورة اإلسراء: {گ ک ک ک
ابلنزغ بينها وبني إخوهتا ، وتاليف ذلك يقول ابلقول األحسن ، وليس فقط جمرد احلسن ، فاألحسن إغراق 

 يف احلسن الذي يستدعي املرء دائماً مبحاولة البحث عنه األليق بكل مقام يتعرض فيه ملثل هذه املواقف . 

                                                           
 (123/ 3إحياء الرتاث ) -تفسري البغوي  (1)

 (1331/ 2التفسري الوسيط للزحيلي )  (2)



، من واالستغناءعراض عند األوىل جل وعال أن طبيعة النفس البشرية الضعيفة الطغيان واإلكما بني امل

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  واللجوء إىل الذات اإلهلية عند اخلوف واحلاجة ، فقال سبحانه وتعاىل

 ، وكذلك قال[. 67{ ]سورة اإلسراء:ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 [. 83]سورة اإلسراء: {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}: 

 ڱ ڳ} كما بني أن اإلنسان بطبيعته ليس جمرد خبيل فحسب ، بل ممسك قتور ! يقول سبحانه :

]سورة  {ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 [. 100اإلسراء:

ق مع أن القرآن فيه األمثال بتصريفها ، سواًء كانت إلثبات احل وبني أن اجلدل طبيعة هذا اإلنسان ،

 ٻ ٻ ٻ ٱ} أو نفي الباطل أو أمثااًل مباشرة أو مقيسة أو غريها مما صرف القرآن فيه ، فقال:

 [.54]سورة الكهف: {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

ومع أتمل ما ورد من السياقات القرآنية يف هذا ال    "اإلنسان" بدا يل أن أغلب ما ورد فيه اإلنسان 
من سياق ليس من قبيل املدح ، وإمنا على سبيل الذم أو التوبيخ ، وقد يكون ذلك ألن هللا جل وعال يف  

لجنس هي ل لك إذا كانت "ال"كتابه الكرمي إذا خاطب اإلنسان خياطب املؤمنني وأهل الكتاب والكفار ، ذ

]سورة  {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ} البشري ، كما يف قوله تعاىل :

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} أو كانت للعهد ملخاطب معني ، كما يف قوله تعاىل : [37األنبياء:

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}وقوله تعالى :  [66]سورة مريم: {ٹ ٹ ٿ

 [. 67]سورة مريم: {ڄ ڦ

 ہ ہ ۀ ۀ}وقد خيرج عن هذه القاعدة ما يتعلق ابخللق األول كما يف قوله تعاىل : 

البن حزم أتمل يف هذا السياق أشري أن و ،  [7]سورة السجدة: {ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ
ْنَسان َواحْلَيَ َوان من ِإْدَخال اْلِعظَام احملدبعجيب يف خلقة البشر ، قال رمحه هللا : " ة يف تراكيب أَْعَضاء اإْلِ



املقعرة وتركيب العضل على تِْلَك املداخل والشد على َذِلك ابلعصب َواْلُعُروق صناَعة ظَاِهرَة اَل شك  ِفيَها اَل 
 . (1)ط "ينقصها ِإالَّ ُرْؤيَة الصَّاِنع فَ قَ 

 

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ}:  أو ما يتعلق ابلتذكري واملوعظة اليت تشمل املؤمن وغريها ، قال تعاىل 

 {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 [. 8]سورة العنكبوت:

وهذه إن كانت يف حق املسلم ، ففيها إشارة إىل الرب واإلحسان إىل الوالدين هو جبلة النفس البشرية 
 وطبيعتها اليت فطرت عليها .

منها قوله تعاىل وتنوع تفكريها ، ف ومثة آايت كثرية تتحدث عن النفس البشرية ، ابختالف طبائعها

]سورة  {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}قوله : ، و [19]سورة املعارج: {ڇ ڇ چ چ چ } :

 ڱ ڱ ڱ}، وقوله :  [14]سورة القيامة: {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ}، وقوله :  [5القيامة:

، وقوله :  [17]سورة عبس: {گ گ گ ک ک}، وقوله :  [36]سورة القيامة: {ں ں ڱ

 {ڳ ڳ ڳ گ گ}وقوله : [. 6]سورة االنفطار: {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}

 ٻ}وقوله :  [6]سورة العاديات: {ھ ہ ہ ہ ہ}، وقوله :  [6]سورة العلق:

 [. 2]سورة العصر: {پ پ ٻ ٻ

كرت ما يتعلق ذ وما جبلت عليه من خري أو شر ، وإمنا  واآلايت كثرية يف تناوهلا للنفس البشرية ،
ابلعقيدة واإلنسان يف الرابط الوثيق الذي جيمع بينهما ، فكل ما مت سوقه من اآلايت ذكر فيه اإلنسان ، 
وأشري فيه إىل معتقد ، سواًء كان طبيعة اإلنسان يف اجلحود والنكران والطغيان أو االستدالل على اخللق 

ألخري يف يوم ول أو اخللق اور يف اآلايت اليت قرن فيها الباري اخللق ابألدلة على اخللق األوالبعث والنش
 .البعث

 

                                                           
 (26/ 1الفصل في امللل واألهواء والنحل )  (1)



 املبحث الثاين :  أثر التكوين العقدي على بناء اإلنسان .

 

شك أن ربط ذكر اإلنسان يف كتاب هللا الكرمي من ِقبل خالقه ورازقه ومدبر أمره هو ربط ذو  ال
اج إىل وقفة لتأمل هذا الكتاب العظيم الذي ال أيتيه الباطل من يديه مال من خلفه ، يقول داللة جليلة ، حتت

الكناين رمحه هللا : "إن هللا أخرب يف كتابه عن خلق اإلنسان يف مثانية عشر موضعا، ما ذكره يف موضع منها 
موضع منها وال  خلقه يف إال أخرب عن خلقه. وذكر القرآن يف أربعة ومخسني موضعا من كتابه فلم خيرب عن

أشار إليه بشيء من صفات اخللق، مث مجع بني القرآن واإلنسان يف موضع واحد وأخرب عن خلق اإلنسان، 
 .(1)ونفى اخللق عن القرآن"

وقد تناول العلماء يف أسباب وأهداف دراسة العقيدة شيئاً كثرياً من التأسيس العقدي للنفس البشرية 
الذي جاء يف كتاب هللا الكرمي ويف سنة النيب صلى هللا وعليه وسلم ، قال الدكتور عثمان ضمريية : "   ،

 قضية العقيدة والتوحيد، ممثلة يف قاعدهتا الرئيسية وأس ها األول: األلوهية والعبودية، وما بينهما من عالقة.

ه اليت جوده يف هذا الكون، وغايتوهذه القضية الكربى، هي قضية كل إنسان؛ ألهنا تفسر له سر و 
يسعى من أجلها، وتفسر له نشأته، وحتدد له مصريه وهنايته، وجتيبه على األسئلة اليت يتوقف على اإلجابة 

 عليها حتديد كل ما من شأنه أن يرسم له املنهاج املستقيم حلياته يف الدنيا واآلخرة:

 من أنت أيها اإلنسان؟

 ومن الذي أوجدك؟

 ك يف هذه احلياة؟وملاذا أوجد

 وما املصري والنهاية اليت تنتهي إليها بعد هذه احلياة؟

 ما هي عالقتك هبذا الكون الذي تعيش فيه؟ وما عالقتك خبالق هذا الكون، سبحانه وتعاىل؟

 وهذه هي األسئلة اليت تشغل ابل اإلنسان منذ أن أوجده هللا تعاىل يف هذا الكون.

                                                           
 (85الحيدة واالعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن )ص:   (1)



ناس ليقول: إهنا كلمة سهلة، ال حتتاج إىل كل هذا اجلهد والعناء، وإىل  وال يذهََبَّ الظن أبحد من ال
كل هذا الزمن املديد، الذي أنفقه الرسول صلى هللا عليه وسلم، من أجل تثبيتها يف نفوس الناس ويف حياهتم! 

"(1) 

 جل هللا والتأمل يف النفس البشرية هو مسرح العلماء الستقبال رسائل الفطرة ، وإيقاظ االلتجاء إىل
ْنَسان ِإالَّ نَفسه وصفات نَفسه  وعال كخالق ورازق ومدبر ، قال أبو حامد الغزايل : "َواِبجْلُْمَلِة َفاَل يْدرك اإْلِ

َما ن بَينهممَّا ِهَي َحاِضرَة َلهُ يف احْلَال َأو ممَّا َكاَنت َلهُ من قبل مثَّ ابملقايسة إِلَْيِه يفهم َذِلك لغريه مثَّ قد يصدق أبَِ 
ْعل َواْلعلم تَ َفاوات يف الش رف والكمال فَ َلْيَس يف قُ وَّة اْلبشر ِإالَّ َأن يثبت هلل تَ َعاىَل َما ُهَو اَثبت لَنفِسِه من اْلفِ 

َواْلُقْدَرة َوَغريَها من الصِ َفات َمَع التَّْصِديق أبَِن َذِلك أكمل وأشرف فَيكون ُمعظم حتوميه على ِصَفات نَفسه 
ت  ا اْختصَّ الرب تَ َعاىَل بِِه من اجْلاَلل َولَذِلك قَاَل صلى هللا َعَلْيِه َوسلم اَل أحصي ثَ َناء َعَلْيك أَنْ اَل على مَ 

 .(2)َكَما أثنيت على نَفسك "

وملا كان البناء اجلسدي لإلنسان ذا قيمة عظيمة ابلنسبة إىل عامل األجساد ، فكان موازيه يف املقابل 
فس الَّيِت ِهَي : " النَّ أملني من العلماء ، قال الغزايل لوب ، وكان هذا اجملال رحبًا للمتالبناء الروحي لعامل الق

يع احْلَيَ َوااَنت َوُهَو املستعد للقاء هللا تَ َعاىَل َوُهَو اْلُمَخاطب َوُهَو امل ثاب حَمل املعارف َوبِه شرف االنسان على مجَِ
االنسان أَْفلح َوِإذا دساه َخاَب وخسر َوُهَو ُخاَلَصة املوجودات وزبدة َوُهَو املعاقب َوُهَو الَِّذي ِإذا زَكَّاُه 

 الكائنات يف َعامل اْلعود َوُهَو الَِّذي يْبقى بعد موت اْلبدن َوُهَو الَِّذي َكاَن متحليا ابملعارف وصل ِإىَل السََّعاَدة
 .(3)األبدية َفرحا ُمْستَ ْبِشرًا بلقاء هللا تَ َعاىَل "

هل السنة واجلماعة ابلبناء النفسي لإلنسان وذكروا أن حماولة خلخلة ذلك البناء هلا وقد اعتىن أ
أسباب ، وقد يكون أحدها هو الشطان الذي هو أحد مصادر القلق كذلك ، يقول األشعري : "وندين 

ن من أابلصالة على من مات من أهل القبلة، برهم وفاجرهم، وتوارثهم ، ونقر أن اجلنة والنار خملوقتان، و 
مات وقتل فبأجله مات وقتل ، وأن األرزاق من قبل هللا سبحانه، يرزقها عباده حالال وحراما، وأن الشيطان 

 . (4)يوسوس اإلنسان، ويشككه وخيبطه، خالفا للمعتزلة واجلهمية "

                                                           
 (38-37مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية )ص:  (1)

  (121)ص: للغزالي : قواعد العقائد  (2)

  (33معارج القدس في مدارج معرفه النفس )ص:  (3)

  (32اإلبانة عن أصول الديانة )ص:  (4)



وقد تناول األشعري يف أحد كتبه جانباً كبرياً من العالقة بني مراحل التنشئة والتكوين العقدي لإلنسان 
وأثر ذلك على اعتقاده فيما بعد ذلك من املراحل  رمحه هللا :  "قال حمقق الكتاب وفقه هللا :  وبدأ كالمه 

ق، حىت اندرست، ت طغى فيه الباطل على احلببيان أن النيب صلى هللا عليه وسلم أرسل إىل الناس كافة يف وق
أو ضاعت معامله، ومتسك كل قوم بدين حسب ما أماله عليهم الشيطان واهلوى، وحتقق فيهم قول هللا تعاىل: 

 .1}َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس{ 

واه ملفتاً فدعا الناس إىل هللا وإىل عبادته وحده دون سيف هذا اجلو بعث النيب صلى هللا عليه وسلم 
نظرهم إىل آاثر قدرة هللا فيهم واليت أوجدهتم من العدم مشرياً إىل بعض اآلايت القرآنية الداعية إىل النظر يف 
خلق اإلنسان وأطواره، مث استخلص من هذه املقدمة أن اإلنسان حادث بعد أن مل يكن، وعليه فليس بقدمي،  

أن له حمِداثً أحدث وجوده، واستدل على وجود هللا وحدوث اإلنسان من وجود اإلنسان نفسه، وأشار  كما
إىل أن هللا أكد هذا الطريق حينما دعا العباد مجيعًا إىل أن يتفكروا يف خلق السماوات واألرض، وما بث 

 فيهما من منافع ومصاحل ال ختفى على كل انظر.

باب أن مير اإلنسان مبراحل يف تنشئته فمن صبا وطفولة، إىل ش وتعاىلاقتضت حكمة هللا سبحانه 
 .(1)عد هللا سبحانه وتعاىل لكل مرحلة ما يناسبها"وفتوة، إىل كهولة وشيخوخة، وقد أ

اء املسلمني يف وكانت الساحة البشرية ، ابجلسد والروح مكوان اإلنسان أحد أهم أتمالت علم

يقول ابن حزم : "مثَّ تراكيب ،   [6]سورة الطارق: {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}قال تعاىل :  جتاهات العقيدة ،
ْنَسان َواحْلَيَ َوان من ِإْدَخال اْلِعظَام احملدبة يف املقعرة وتركيب العضل على تِْلَك املداخل والشد على  أَْعَضاء اإْلِ

 . ُرْؤيَة الصَّاِنع فَ َقطَذِلك ابلعصب َواْلُعُروق صناَعة ظَاِهرَة اَل شك  ِفيَها اَل ينقصها ِإالَّ 

ره َومن َذِلك َما يْظهر يف األصباغ اْلَمْوُضوَعة يف ُجُلود كثري من احْلَيَ َوان وريشه ووبره وشعره وظفره وقش
على رُتْ َبة َواِحَدة َووضع َواِحد اَل ختَالف ِفيِه كاضباغ احلجل والشفانني اليمام َوالسمان والبزاة وَكثري من الطري 

واحلشرات والسمك اَل خْيَتلف تنقيطه اْلبَ تََّة َواَل تكون أصباغه َمْوُضوَعة ِإالَّ وضعا َواِحًدا كأذانب  والسالحف
َها َما أَيْ ي خُمَْتلفا  مثَّ ،  الطواويس َويف الس مك َواجْلَرَاد واحلشرات نوعا َواِحًدا َكالَّذي يصوره املصور بَ ْينَنا  ِمن ْ

َذِلك   والبط وَكثري من احْلَيَ َوان فبالضرورة واحلس نعلم َأن لَذِلك صانعًا خُمَْتارًا يفعلكأصباغ الدََّجاج َواحْلمام 
ُكله َكَما َشاءَ وحيصيه إحصاء اَل يضطرب أبدا َعمَّا َشاءَ من َذِلك َولَْيَس مُيكن اْلبَ تََّة يف حس اْلعقل َأن تكون 

ىَل َصن َْعة كل َذِلك فعل طبيعة َواَل بُد هَلَا من صانع قَاصد إِ َهِذه املختلفات املضبوطة ضبطاً اَل تَفاوت ِفيِه من 

                                                           
 وماذكرته أعاله هو كالم محقق الكتاب وفقه هللا . (54رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب )ص:  (1)



َا قُ وَّة َمْوُضوَعة يف الشَّْيء جْترِي هبَا ِصَفاته على َما ِهَي َعَلْيِه فَ َقط وابلض رورة يعلم َومن دري َما الطبيعة علم َأهنَّ
َا اَل تقوم بَِنفِسَها  َا ِهَي حيولة على ِذي الطبيعة وَ أَن هَلَا َواِضعا ومرتبًا وصانعًا أِلَهنَّ َها َما نرى يف لِيف َوِإمنَّ ِمن ْ

َقط الن خل والدوم من النسج اْلَمْصُنوع يَِقينا بنريين وسدى َكالَّذي يصنعه النساج َما تْنقصَنا ِإالَّ ُرْؤيَة الصَّاِنع ف َ 
َصن َْعة صانع خُمَْتار قَاصد  اَل صانع أصباغ مرتَبة بلَولَْيَس َهَذا اْلبَ تََّة من فعل طبيعة َواَل بنسج انسج َواَل بَِناء وَ 

ثَة ِإىَل َذِلك غري ِذي طبيعة لكنه قَادر على َما َيَشاء َهَذا أَمر َمْعُلوم بضرورة اْلعقل وأوله يَِقينا َكَما نعلم أَن الثَّاَل 
ِإالَّ ُهَو اْلَواِحد األول  ْلبَ تََّة اَل إَِلهَأكثر من ااِلثْ َننْيِ فصح أَنه َخالق أول َواِحد حق اَل يشبه َشْيئا من خلقه ا

 .  (1)اخْلَاِلق عز َوجل"

وملا كان تكوين البشر بتفصيله ومراحله مذكوراً يف القرآن الكرمي ، ومرتبطاً ابلتكوين العقدي ، وذلك 
ابلداللة العقدية  ايف السياقات القرآنية الكثرية ، فاهلل تعاىل شأنه يسوق اآلايت يف اخللق مث يسبقها أو يبتعه

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}أو الرباهني على التوحيد ، وأبلغ مثال على ذلك قوله تعاىل : 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}، وقال تعالى :  [66]سورة الحج: {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 ،  [1]سورة اإلنسان: {ې ې ې ې ۉ ۉ

ولو أننا استطردان يف ذكر عجائب اإلنسان من بدء تكوينه إىل أن يستوي مث يولد مث يتطور يف "
أطواره املختلفة، وذكران ما أعده هللا له من غذاء وماء وهواء ومناخ، وما كرم به اإلنسان دون سائر احليواانت، 

ذل مجيع رية جدا، وكل علم منها يبما وسعتنا إال جملدات عديدة، ولو تتبعت العلوم اإلنسانية لوجدهتا كث
جهده وحماوالته من أجل فهم اإلنسان وحاجات اإلنسان وأخالقياته ونفسياته واجتماعياته وسياسته وحروبه 

 وسلمه وأمراضه وعالجه ... اخل، أليس اإلنسان وحده كافيا يف إثبلت وجود صانع حكيم عليم مدبر؟

والرتدد بعد أن استبان احلق وظهرت معامل الطريق  ولذلك أراح املؤمنون أنفسهم من عناء الشك
فقالوا"ربنا هللا مث استقاموا" وكانوا بذلك أسعد الناس وأطيبهم نفسا وأحسنهم عمال، وأنطقهم ضمريا وأقومهم 

 (2)" سبالً 

 كثرياً ما أي ي يف القرآن تقريُر أمر البعث ببيان ثالثة أمور:قال أبوزيد القريواين : "

                                                           
 (26/ 1الفصل في امللل واألهواء والنحل ) (1)

 (53تبسيط العقائد اإلسالمية )ص:  (2)



نُْطَفٍة  التنبيهُ خبلق اإلنسان أوََّل مرَّة، قال هللا عزَّ وجلَّ: }أََومَلْ يَ َر اأِلْنَساُن َأانَّ َخَلْقَناُه ِمنْ  األمر األول:
أَْنَشَأَها  يَها الَِّذيفَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنٌي َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم ُقْل حُيْيِ 

ِه َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى يْ أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِ  َخْلٍق َعِليٌم{ ، وقال: }َوُهَو الَِّذي يَ ْبدأُ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعلَ 
 (1)" يف السََّماَواِت َواأَلْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم{

من اآلاثر املرتتبة على ربط التكوين البشري يف السياقات القرآنية ابلنشأة ولذلك ميكن ذكر مناذج 
 األثر األول : العقدية ، ف

عرف اإلنسان يتتشكيل تصور اإلنسان الصحيح عن نفسه وغريه ، قال الدكتور عثمان ضمريية : "
ون من داخل ب؛ قد تكعلى املوجودات من حوله، وحيكم عليها، ويعلمها علما يقينيا أو ظنيا، بطرق وأسبا

نفس اإلنسان، وقد تكون من خارجها؛ فإذا كانت من خارج النفس، فهي اخلرب الصادق بداللته على ما 
 خيرب عنه، وإن كانت من داخل النفس فهي احلواس الظاهرة والباطنة، والنظر العقلي املتدبر حبدوده وضوابطه

: املعرفة رية حيتاج إليها يف حياته، ومن أعظم هذه األموروكذلك فطر هللا تعاىل اإلنسان على معرفة أمور كث، 
 الفطرية املغروزة يف نفسه عن هللا تعاىل ووحدانيته وقدرته، كما جاء يف كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا

 (2) "عليه وسلم.

ان عن غريه لإلنساإلميان ابلغيب خاصيٌة من اخلصائص املميزة "ألن  اين : تكرمي اإلنساناألُثر الث
احليوان يشرتك مع اإلنسان يف إدراك احملسوس، أما الغيُب فإن اإلنسان  -وحده -من الكائنات؛ ذلك ألن َّ

املؤهُل لإلميان به خبالف احليوان. لذا كان اإلميان ابلغيب ركيزًة أساسيًة من ركائز اإلميان يف الرساالت 
ا إال  من األمور الغيبية اليت ال سبيل لإلنسان إىل العلم هبالسماوية كلها. فقد جاءت هذه الرساالت ُ بكثري

بطريق الوحي الثابت يف الكتاب والسنة، كاحلديث عن هللا تعاىل وصفاته وأفعاله وعن السماوات السبع وما 
ال  فيهن، وعن املالئكة والنبيني واجلنة والنار والشياطني واجلن وغري ذلك من احلقائق اإلميانية الغيبية، اليت

 ؟(3)"ىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم سبيل إلدراكها والعلم هبا إال ابخلرب الصادق عن هللا تعا

األثر الثالث : كل ربط ورد يف القرآن الكرمي بني الرتكيب البشري والتأسيس العقدي كان له أبلغ 
النظر يف آايت  " ال العلماء :، ق األثر يف التنشئة على توحيد هللا جل وعال بربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته

                                                           
 (116قطف اجلين الداين شرح مقدمة رسالة ابن أيب زيد القريواين )ص:  (1)

 (160مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية )ص:  (2)

 (10أركان اإليمان )ص:  (3)



هللا يف خلق النفس البشرية وهو ما يعرف ب  )داللة األنفس( ، فالنفس آية من آايت هللا العظيمة الدالة على 
[ 21تفرد هللا وحده ابلربوبية ال شريك له، كما قال تعاىل: }َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن{ ]الذارايت: 

( ، وهلذا لو أن اإلنسان 7[ )الشمس: 7، وقال تعاىل: }َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها{ ]الشمس:  (21)الذارايت: 
أمعن النظر يف نفسه وما فيها من عجائب صنع هللا ألرشده ذلك إىل أن له راب خالقا حكيما خبريا؛ إذ ال 

ضغة، أو حيول ل العلقة إىل ميستطيع اإلنسان أن خيلق النطفة اليت كان منها؟ أو أن حيوهلا إىل علقة، أو حيو 
 . (1) "املضغة عظاما، أو يكسو العظام حلما؟

ؤال ساألُثر الرابع :  تغذية الفطرة السليمة ابإلجاابت الشائكة حول تساؤالت األلوهية  ، فهو : "
 تتطلع العقول اليه وتتوق إىل معرفة اإلجابة عنه، يوجهه الطفل الصغري إىل أبيه، ويضطرب به قلب الشاب

اخلائر، فيؤرق نومه وقد ال جيد من يقدم له اجلواب الشايف، وجيول أحياان يف عقول ضعفاء اإلميان فيستعيذون 
 ابهلل من وسوسة الشيطان، ويشغل ابل كل إنسان خصوصا يف فرتات الضعف واملرض واحلرمان.

م من عبد عا. فمنهسأل الناس هذا السؤال وانقسموا، تبعا ملا هداهم إليه تفكريهم، حول شي قدمياً 
الكون والشمس والقمر، ومنهم من عبد األصنام، ومنهم من عبد هللا الواحد القهار، كما ان منهم من أنكر 

 واحلد.

وسوف تتطلع العقول ملعرفة اإلجابة عن هذا السؤال يف املستقبل، ما دام هنالك كون يسري وعقل 
 يفكر وإنسان يعي وينظر.

ن التطلع إىل هذا األمر جزء من طبيعتنا، ال نستطيع ان ننكره أو نتخلى عنه أو نتغافل أويلوح 
نداءه، وملوقف اإلنسان من خالق هذا الكون وعقيدته فيه اثر ابلغ يف تفكريه وحياته وفلسفته ونظرته إىل 

 . (2)" األمور وحالته النفسية وحاضره ومستقبله، بل يف كيانه ووجوده.

: أتمل اخللق األول لإلنسان يف مبدأه مث ربط ذلك حبياته ومماته وبعثه هو طريق الفهم  األثر اخلامس

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}للتوحيد وتطبيقه ، وهذا السياق ما ذكره هللا تعاىل يف قوله : 

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

{ ]سورة ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 [.16-14املؤمنون:

                                                           
  (12أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة )ص:   (1)

  هل لهذا الكون من إله؟، حيث وضع املترجم مقدمة قال فيها :  (7هللا يتجلى في عصر العلم )ص: انظر :  (2)



نت أو إعادة النظر يف النفس والتدبر بشأن خلقها ودالالته فقال : "القيم كالماً نفيسًا حول والبن 
َجِنني يف بطن امك يف َموِضع اَل َيد تنالك َواَل بصر يدركك َواَل ِحيَلة َلك يف التَماس اْلغَذاء َواَل يف دفع 

اء الن ََّبات وقلب َذِلك الدَّم لَبَ ًنا َومل الضََّرر َفمن الَِّذي اجرى اليك من دم االم َما يغذوك َكَما
َ
 يزل يغذو امل

يغذيك بِِه يف اضيق اْلَمَواِضع وابعدها من ِحيَلة التكسب والطلب َحىتَّ ِإذا كمل خلقك واستحكم وقوى 
ادميك على ُمَباشرَة اهْلََواء وبصرك على مالقاة الضياء وصلبت عظامك على ُمَباشرَة االيدي والتقلب على 

لغرباء هاج الطلق أبمك فازعجك اىل اخْلُُروج إميا ازعاج اىل َعامل ااِلبِْتاَلء فركضك الرَِّحم ركضة من َمَكانك  ا
َذا َكأَنَُّه مل يضمك قط  َومل يْشَتمل َعَلْيك ِفيَما بعد َما َبني َذِلك اْلقُبول واالشتمال ِحني وضعت نُْطَفة َوَبني هَ 

ك مبتهجا حبملك َفَصاَر يستغيث ويعج اىل َربك من ثقلك َفمن الَِّذي فتح لَ  الد فع والطرد واالخراج وََكانَ 
لمح اَببه َحىتَّ وجلت مثَّ ضمه َعَلْيك َحىتَّ حفظت وكملت مثَّ فتح َلك َذِلك اْلَباب ووسعه َحىتَّ خرجت ِمْنُه ك

ولك من َذِلك اْلَباب وخروجك يف دخاْلَبَصر مل خينقك ضيقه َومل حتبسك صعوبة طريقك ِفيهِ فَ َلو أَتَمَّلت حالك 
ِمْنُه لذهب بك اْلعجب كل َمْذَهب َفمن الَِّذي اوحى اليه ان يتضايق َعَلْيك وانت نُْطَفة َحىتَّ التفسد ُهَناَك 

اس واوحى اليه ان يَ تَِّسع َلك وينفسح َحىتَّ خترج ِمْنهُ سليما اىل ان خرجت فريدا وحيدا َضِعيفا اَل قشرة َواَل لِبَ 
َواَل َمَتاع َواَل َمال احوج خلق هللا واضعفهم وافقرهم فصرف َذِلك اللََّب الَِّذي كنت تتغذى بِِه يف بطن امك 
 اىل خزانتني معلقتني على صدرها حتمل غذاءك على صدرها َكَما مَحلتك يف َبطنَها مثَّ َساقه اىل تينك اخلزانتني

 اخلزانة فيجرى يزَال َواِقًفا يف طرقه وجماريه َحىتَّ تستويف َما يف  الطف سوق على جمار وطرق قد هتيأت َلُه َفاَل 
وينساق اليك فَ ُهَو بِْئر التنقطع مادهتا َواَل تنسد طرقها َيُسوقَها اليك يف طرق اَل يَ ْهَتِدي اليها الط واف َواَل 

حلار ِدْل احكام اَل ابيسلكها الر َِجال َفمن رققه َلك وصفاه واطاب طعمه َوحسن َلونه واحكم طبخه اعْ 
َفَعة  املؤذي َواَل ابلبارد الردي َواَل املر َواَل املاحل َواَل الكريه الرَّاِئَحة بل قلبه اىل ضرب آخر من التغذية َواْلَمن ْ
خالف َما َكاَن يف اْلَبطن فوافاك يف َأشد اوقات احْلَاجة اليه على ِحني ظمأ َشِديد وجوع مفرط مجع َلك ِفيِه 

تدىل  داوة قدالشَّرَاب والغذاء فحني تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي اْلُمَعلق كاإل َبني
هَ اليك َوأَْقبل بد ا َواَل تتعب ره َعَلْيك مثَّ جعل يف راسه تِْلَك احللمة الَّيِت ِهَي مبِْقَدار صغر فمك َفاَل يضيق َعن ْ

 .(1)"طيفا حِبَسب احتمالكل سها نقباً أابلتقامها مثَّ نقب َلك يف ر 
وبتقصي تلك اآلاثر وأتملها بعد ربطها ابآلايت جيد الباحث أن هناك ارتباطًا وثيقًا بني تكوين 

واقرتانه ذكر اخللق فاإلنسان وسياقاته يف القرآن الكرمي وبني تكوين معتقده السليم جتاه اخلالق جل وعال ، 
اق املوت والبعث هو من أهم آاثر ربط التكوين العقدي ابلسي، وجعله يف سياق واحد مع بدالئل الربوبية 

 االستداليل على وحدانية وقدرته ووجوب صرف العبادة له .

                                                           
 (256/ 1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )  (1)



كما أن اختالل فهم ذلك السياق يف املقابل يورث اإلنسان الشك والطغيان والظن أنه وجد صدفة 
 ذاته أو غري ذلك من اخللل يف فهم العقيدة السليمة .أو من تطور 

  



 فهرس املصادر واملراجع
 

 اإلابنة عن أصول الداينة 
املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى بن أيب بردة بن أيب 

 هـ(324موسى األشعري )املتوىف: 
 احملقق: د. فوقية حسني حممود

 القاهرة -الناشر: دار األنصار 
 1397الطبعة: األوىل، 

 تبسيط العقائد اإلسالمية 
 هـ(1429املؤلف: حسن حممد أيوب )املتوىف: 
 لبنان -الناشر: دار الندوة اجلديدة، بريوت 

 م 1983 -هـ  1403الطبعة: اخلامسة، 
 التسهيل لعلوم التنزيل 

 هـ(741: املؤلف: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا، ابن جزي الكليب الغرانطي )املتوىف
 احملقق: الدكتور عبد هللا اخلالدي

 بريوت -الناشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم 
 هـ 1416 -الطبعة: األوىل 

 احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن 
 هـ(240املؤلف: أبو احلسن عبد العزيز بن حيىي بن مسلم بن ميمون الكناين املكي )املتوىف: 

 علي بن حممد بن انصر الفقهي احملقق:
 الناشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

 م2002هـ/1423الطبعة: الثانية، 



 رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب 
ن أيب ب املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى بن أيب بردة

 هـ(324موسى األشعري )املتوىف: 
 احملقق: عبد هللا شاكر حممد اجلنيدي

 الناشر: عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية
 هـ1413الطبعة: 

 الفصل يف امللل واألهواء والنحل 
 هـ(456ندلسي القرطيب الااهري )املتوىف: املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األ

 القاهرة –الناشر: مكتبة اخلاجني 

 قطف اجلين الداين شرح مقدمة رسالة ابن أيب زيد القريواين 
 املؤلف: عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن محد العباد البدر

 الناشر: دار الفضيلة، الرايض، اململكة العربية السعودية
 .2002هـ/1423الطبعة: األوىل، 

 قواعد العقائد 
 هـ(505املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف: 

 احملقق: موسى حممد علي
 لبنان -الناشر: عامل الكتب 

 م1985 -هـ 1405الطبعة: الثانية، 

 الكتاب : التفسري الوسيط للزحيلي
 املؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي

 دمشق -الناشر: دار الفكر 
 هـ 1422 -الطبعة : األوىل 

 كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة  
 املؤلف: خنبة من العلماء

 اململكة العربية السعودية -الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
 هـ1421الطبعة: األوىل، 



 كتاب القدر  
 هـ(301املؤلف: أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن املُْسَتفاض الِفْراييب )املتوىف: 

 احملقق: عبد هللا بن محد املنصور
 الناشر: أضواء السلف

 م1997 -هـ  1418الطبعة: األوىل 

 هللا يتجلى يف عصر العلم 
 األرض : خنبة من العلماء األمريكيني مبناسبة السنة الدولية لطبيعياتاملؤلف

 أشرف على حتريره: جون كلوفر مونسيما
 ترمجة: الدكتور الدمرداش عبد اجمليد سرحان

 راجعه وعلق عليه: الدكتور حممد مجال الدين الفندي
 لبنان -الناشر: دار القلم، بريوت 

 مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية 
 املؤلف: د عثمان مجعة ضمريية

 الكرمي العباديتقدمي: الدكتور/ عبد هللا بن عبد 
 الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع

 م1996-هـ1417الطبعة: الثانية 

 معارج القدس يف مدراج معرفة النفس 
 هـ(505املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف: 

 بريوت -الناشر: دار اآلفاق اجلديدة 
 1975الطبعة: الثانية، 

 آن = تفسري البغويمعامل التنزيل يف تفسري القر 
 هـ(510املؤلف : حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف : 

 احملقق : عبد الرزاق املهدي
 بريوت-الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 

 هـ 1420الطبعة : األوىل ، 



 مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة 
 هـ(751املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 

 بريوت -الناشر: دار الكتب العلمية 

 الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 
 هـ(468املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )املتوىف: 

 ن داووديحتقيق: صفوان عدان
 دمشق، بريوت -دار النشر: دار القلم ، الدار الشامية 

 هـ 1415الطبعة: األوىل، 

 
 


