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التعريف مبجلة حبوث الشريعة
جهة اإلصدار
تصدر اجمللة عن كلية العلوم الشرعية ،وختضع لألنظمة املعمول هبا يف السلطنة ،وابألخص قانون املطبوعات والنشر
الصادر ابملرسوم السلطاين ( )84/49وتعديالته والئحته التنفيذية ،وكذلك قانون حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الصادر ابملرسوم السلطاين (.)2008/65
أهداف اجمللة
 -1نشر البحوث العلمية احملكمة يف جماالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
 -2إبراز جهود الباحثني من خالل نشر إنتاجهم العلمي وإاتحته للمختصني.
 -3تشجيع الباحثني يف ختصصات العلوم الشرعية واإلسالمية على إجراء البحوث ونشرها.
 -4اإلسهام يف تطوير حركة البحث العلمي يف ختصصات الشريعة والدراسات اإلسالمية.
 -5اإلسهام يف نشر املعرفة يف جماالت علوم الشريعة اإلسالمية وال سيما املتعلقة بعمان.
جماالت النشر
تنشر اجمللة البحوث والدراسات يف جماالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية وما يتعلق هبا ،وتشمل :الشريعة
والقانون -الدراسات اإلسالمية -االقتصاد اإلسالمي -الثقافة اإلسالمية.
هيئة التحرير
•

رئيس هيئة التحرير
−

•

مدير التحرير
-

•

د .عبدهللا بن مسلم اهلامشي

جامعة السلطان قابوس

د .فتحي بن نصر بوعجيلة

قسم أصول الدين

األعضاء
-

د .إبراهيم بن راشد الغماري
د .مهدي بن لوانس دهيم
د .أمحد بن سعيد الرحمي

قسم الفقه وأصوله
قسم أصول الدين
قسم الفقه وأصوله
2
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•

د .حممد البشري احلاج سامل
د .طالب بن علي السعدي
د .سعاد بنت سعيد الدغيشية
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قسم الفقه وأصوله
قسم الفقه وأصوله
قسم املتطلبات العامة

منسق التحرير
-

الفاضل /عبدهللا بن انصر احلبسي

اهليئة االستشارية
-

أ .د .سليمان بن علي بن عامر الشعيلي

جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان.

-

أ .د .داود بو رقيبة

جامعة عمار ثليجي ابألغواط -اجلزائر.

-

أ.د عمر حممد عبد املنعم الفرماوي

جامعة األزهر -مصر.

-

أ.د إبراهيم نورين إبراهيم حممد

مركز أحباث الرعاية والتحصني الفكري -جممع

-

أ .د .مصطفى ابجو

جامعة غرداية -اجلزائر.

-

أ .د .أرطغرل بوينوكالن

جامعة مرمرة -تركيا

-

أ .د .عبد احلميد عشاق

دار احلديث احلسنية -املغرب.

-

أ .د .كمال توفيق حطاب

جامعة الكويت -الكويت.

الفقه اإلسالمي -السودان.
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قواعد النشر
جملة حبوث الشريعة ،جملة علمية حمكمة متخصصة ،تصدر عن كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان ،تعىن بنشر
الدراسات والبحوث العلمية األصيلة ،اليت تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكر ،ووضوح
املنهجية ،ودقة التوثيق ،يف جماالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية .وخيضع النشر يف اجمللة للشروط والضوابط
اآلتية:
شروط النشر
منشورا ،أو مقدما للنشر إىل أي جهة أخرى ،ويقدم الباحث تعهدا بذلك.
 -1أال يكون البحث
ً
 -2أالّ يكون البحث جزءًا من كتاب ،أو ْحبث منشور ،أو رسالة علمية جمازة.

البحث
 -3أن تتوافر يف البحث املق ّدم األمانة العلميّة ،والدقّة املنهجيّة ،وسالمة اللغة ،مع استيفاء مجيع أركان ْ
ومكوانته ،وفق القواعد البحثية املعتمدة .ويتحمل الباحث وحده املسؤولية القانونية التامة يف حالة
العلميّ ،
ّ
نشر البحث وبه إخالل ابألمانة العلمية.

 -4أالّ يزيد عدد الباحثني على ثالثة.
مكتواب ابللغة العربية.
 -5أن يكون البحث
ً

 -6أن يكون البحث يف اجملاالت اليت ختتص هبا اجمللة.
 -7أال يزيد عدد الكلمات على ( )8000كلمة مبا يف ذلك اجلداول واألشكال واملراجع.
ضوابط تسليم البحث
 -1إرسال البحث إلكرتونيا إىل اجمللة عرب الربيد اإللكرتوين .majallah@css.edu.om
 -2طباعة البحث خبط تراديشنال أرابيك ) )Traditional Arabicحبجم ( )16للمنت و( )12للهوامش،
بصيغة وورد ،مع ترك مسافة ونصف بني السطور .وتطبع الكلمات املكتوبة ابحلرف الالتيين خبط اتميز نيو
رومان  Times New Romanحبجم ( )12للمنت و( )10للهوامش ،مع ترك مسافة  2.5سم على
جوانب الصفحة األربعة.
 -3كتابة البياانت اآلتية ابللغتني العربية واإلجنليزية يف صفحة مستقلة :عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه،
والربيد اإللكرتوين ،رقم اهلاتف.
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ملخصني ابللغتني العربية واإلجنليزية ،يف حدود مائيت ( )200كلمة ،ويذيالن ابلكلمات
 -4تضمني البحث ّ
املفتاحية للبحث ،على أال تتجاوز مخس كلمات.

 -5احتواء مقدمة البحث على العناصر األساسية :موضوع البحث وأمهيته وأسباب اختياره ،ومشكلته،
وحدوده ،وأهدافه ،والدراسات السابقة فيه ،وخطته ،واملنهج املتبع فيه.
 -6اشتمال خامتة البحث على أهم النتائج والتوصيات.
 -7مراعاة قواعد التوثيق واألمانة العلمية يف اهلوامش وقائمة املصادر واملراجع.
 -8مراعاة عدم ذكر اسم الباحث /أمساء الباحثني أو ما يشري إليه /إليهم يف منت البحث.
قواعد التوثيق
 -1يُذكر التوثيق يف اهلوامش أبرقام مستقلة يف أسفل كل صفحة على حدة.
مفصلة إال يف قائمة املصادر واملراجع؛ وفق
 -2يُراعى يف أسلوب التوثيق يف اهلوامش عدم كتابة املعلومات ّ
األمثلة اآلتية:
▪ عند عزو اآلايت القرآنية :سورة البقرة.50:
▪ عند ختريج األحاديث النبوية :رواه الربيع بن حبيب يف كتاب الصالة ووجوهبا ،ابب :يف أوقات
الصالة ،برقم  ،178من طريق أنس بن مالك ،ص.16
املرجع :الساملي ،مشارق أنوار العقول ،ص.270
▪ عند ذكر ْ
املصدر أو ْ
▪ عند ذكر املرجع األجنيب:

.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64
▪ املخطوط :الرقيشي ،مصباح الظالم ،خمطوط ،ص.8
▪ الرسالة العلمية :املعويل ،الداللة اللغوية وأثرها يف توجيه احلكم الشرعي عند أجوبة احملقق اخلليلي،
رسالة ماجستري ،ص.60
▪ املقال يف جملة حمكمة  :الشعيلي ،السياق وأثره يف احلكم على أسباب التنزيل :دراسة نظرية وتطبيقية
جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ص .240
▪ الشبكة العنكبوتية :بنعمر ،الدرس اللغوي عند األصوليني ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،موقع
إلكرتوين.
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 -3تُذكر التفاصيل يف قائمة املصادر واملراجع وفق األمثلة اآلتية:
▪ الكتب العربية
الكتاب الذي ُخّرج منه احلديث :الفراهيدي؛ الربيع بن حبيب ،اجلامع الصحيح مسند اإلمام الربيع
بني حبيب ،مسقط :مكتبة االستقامة ،ط1995، 1م.

الكتاب احملقق :الساملي ،عبد هللا بن محيد ،مشارق أنوار العقول ،حتقيق :عبد الرمحن عمرية ،ط،1
بريوت :دار اجليل ،ط1409 ،1ه1989/م.
الكتاب املرتجم :دي بوجراند ،روبرت ،النص واخلطاب واإلجراء ،ترمجة :متام حسان ،القاهرة :عامل
الكتب ،ط1998 ،1م.
كتاب ملؤلفني معاصرين :أبو غزالة ،إهلام ،ومحد؛ علي خليل ،مدخل إىل علم لغة النص :تطبيقات
لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط 1999 ،2م.
▪ الكتب األجنبية
Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford
.University Press. 2005
▪ املخطوطات
الرقيشي ،خلف بن أمحد ،مصباح الظالم ،دار الواثئق واملخطوطات ،وزارة الرتاث والثقافة ،سلطنة
عمان ،رقم .52190
▪ الرسائل اجلامعية
املعويل ،سيف بن سليمان بن انصر ،الداللة اللغوية وأثرها يف توجيه احلكم الشرعي عند أجوبة احملقق
اخلليلي ،رسالة ماجستري ،جامعة نزوى1437 ،ه2016 /م.
▪ اجملالت والدورايت
الشعيلي ،سليمان بن علي بن عامر ،السياق وأثره يف احلكم على أسباب التنزيل :دراسة نظرية
وتطبيقية ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية2012 ,م.293 -239 ،)90( 27 ،
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▪ الشبكة العنكبوتية
بنعمر ،حممد ،الدرس اللغوي عند األصوليني ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،موقع إلكرتوين<:
 >http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35شوهد
يف :فرباير2020 ،28 ،م.
 -4تُضاف بعض الرموز يف حال عدم توفر بعض البياانت كاآليت :بدون مكان النشر :د.م ،بدون اسم الناشر:
د.ن ،بدون رقم الطبعة :د.ط ،بدون اتريخ النشر :د.ت.
إجراءات التحكيم والنشر
 -1تقوم هيئة التحرير ابجمللة بفحص البحث فحصا ّأوليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.

لتحكيمه علميًّا ،ويف حال اختالفهما ،يُعرض على هيئة
ُُ -2يال البحث املقبول للتحكيم إىل خمتصني اثننيْ ،
التحرير؛ لتقرر احلاجة إىل إحالته إىل حمكم اثلث ،أو االعتذار عن عدم نشره.

 -3يف حال قبول البحث للنشر يف اجمللة مع التعديل يقوم الباحث إبجراء التعديالت املطلوبة ،ويعد البحث
مرفوضا إذا مل جير الباحث التعديالت املطلوبة يف املدة اليت حتددها هيئة التحرير.
البحث ،أو ْتعديله مبا يتفق مع رؤية اجمللة ،وأهدافها.
 -4للمجلة ا ّ
أي جزء من ْ
حلق يف طلب حذف ّ

 -5يف حال قبول البحث من غري تعديل ،أو قام الباحث ابلتعديالت املطلوبة ،فإنه يُرسل له خطاب ابلقبول
النهائي متضمنا وعدا ابلنشر ،مع بيان العدد الذي سينشر فيه.

 -6يف حال عدم قبول البحث للنشر ،يتلقى الباحث إخطارا ابالعتذار عن عدم النشر يف اجمللة.
ملحوظات عامة
 -1اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ،وال تعرب ابلضرورة عن رأي اجمللة.
 -2فـي حال قبول البحث للنشر تؤول مجيع حقوق النشر للمجلة ،وال جيوز نشره فـي أي منفذ نشر آخر
ورقياً أو إلكرتونياً ،دون إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
 -3للمجلة حق إعادة نشر البحوث اليت سبق هلا نشرها ورقيا أو إلكرتونيا ،دون حاجة إلذن الباحث ،وهلا
حق منح اإلذن إبدراج حبوثها يف قواعد البياانت املختلفة ،سواء أكان ذلك مبقابل أم بدون مقابل.
 -4خيضع ترتيب البحوث وأولوية نشرها العتبارات فنية حتددها هيئة التحرير.
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 -5يعد قيام الباحث بنشر البحث ،ورقيا أو إلكرتونيا ،قبل تلقي قرار اجمللة بشأن نشره ،أو بعد نشره يف اجمللة،
سلوكا غري مقبول ،وُيق للمجلة اختاذ ما تراه مناسبا حيال الباحث.
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النشأة اإلنسانية بني احلرية البشرية واحلقيقة القرآنية
دراسة يف قصة خلق آدم
Human Creation Between Human confusion and Quranic Truth
A study in the story of Adam's creation

Said Rashid Al Sawafi (Associate Professor)

) سعيد بن راشد الصوايف (أستاذ مشارك.د

alsuwafi@squ.edu.om
Sultan Qaboos University- Sultanate of Oman

 سلطنة عمان-جامعة السلطان قابوس

م2021/05/10 :أتريخ قبول البحث

م2020/11/02 :أتريخ استالم البحث
:امللخص
 وإظهار.هدفت هذه الدراسة إىل بيان مفهوم النشأة اإلنسانية
 وزيف النظرايت الفرضية،سبب تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة نشأهتا
 والكشف عن احلقيقة القرآنية يف أصل.اليت أنتجتها العقول البشرية
 واعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي يف آايت.النشأة اإلنسانية
 وكذلك القراءة،القرآن الكرمي املتعلقة خبلق اإلنسان وقصة خلق آدم
فيما ُكتب حول النظرايت الفرضية للنشأة اإلنسانية وجدلياهتا والردود
 كما اعتمدت على املنهجني الوصفي والتحليلي يف عرض املادة.عليها
 خيتلف مفهوم النشأة اإلنسانية: وتوصلت إىل نتائج أمهها.العلمية
 واملشكلة األساس يف هذا املوضوع،ابختالف التوجهات واألفكار
يتمثل يف التصورات اليت ينطلق منها الفكر اإلنساين يف حتديد حقيقة
 وأن اإلحلاد هو السبب الرئيس، واإلنسان، واحلياة، الكون:ثالثة أمور
 فامللحد ال يؤمن،يف إجياد البديل عن احلقيقة القرآنية لنشأة اإلنسانية
 وكل،تكون بفعل الطبيعة
ّ  وإمنا يرى أن هذا الكون،بوجود خالق
 وكشفت الدراسة.املوجودات على هذا الكوكب إمنا جاءت ابلصدفة
 فمجموع،مبا ال يدع جماالً للشك احلقيقة القرآنية لنشأة اإلنسانية
 تؤكد أن إعطاء هذا الكائن،النصوص القرآنية يف نشأة اجلنس البشري
 وأن آدم. ووظائفه املستقلة كان مصاحباً خللقه،خصائصه اإلنسانية
 فالتصور القرآين يؤكد أن هللا تعاىل،هو النواة األوىل لنشأة اإلنسانية
. ومنهما جاءت اإلنسانية، ومنه خلق زوجه حواء،خلق آدم

Abstract
This study aimed to clarify the concept of
human creation to show why the humanity was lost
in realizing the truth of its creation, and the erroneous
hypothetical theories about the creation. The paper
reveals the Quranic truth on the origin of human
creation. It used on the inductive, descriptive and
analytical approaches to tackle the verses of the
Noble Qur’an related to the creation of Man and the
story of Adam’s creation, in addition to the reading
on human emergence, along with the controversies
and responses to them. Among the many results
reached, one can mention: The concept of human
emergence differs according to different trends and
ideas. The main problem in this topic is the
perceptions from which human thought determines
the truth of three themes: the universe, life, and Man.
Atheism is the main reason for finding an alternative
to the Qur’an truth for its emergence. The atheist
does not believe in the existence of a creator. Rather,
he sees that this universe has a natural origin, and all
the things on this planet came by chance. The study
revealed beyond any doubt that the Qur’anic truth of
the emergence of humanity. The collection of
Qur’anic texts on the emergence of the human race
confirms that giving this being its human
characteristics and its independent functions was
associated with its origins. Thus, Adam is the first
nucleus for the emergence of humanity. The Qur’an
conception confirms that God Almighty created
Adam, and from it he created his wife Eve, and from
them came humanity.
Keywords: Human Creation, story of Adam's
creation, Quranic truth.

، قصة خلق آدم، نشأة اإلنسان، النشأة اإلنسانية:الكلمات املفتاحية
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اإلنسان قصة خلق آدم؛ فهي القضية األساسية يف
حياة اإلنسانية؛ ألهنا تعطي اإلنسان التصور الصحيح

املقدمة
اإلنسان ذلكم املخلوق الغريب العجيب ،الذي

الذي يصله مبنبعه األصلي ،وسر وجوده على كوكب
األرض ،وموقعه بني خملوقات هذا الكون ،وعالقته مبن
حوله ،مث إن هذه القصة ال تكتفي بذلك؛ بل تتابع

مل تتوصل اإلنسانية إىل كنهه ،أو معرفة أبسط أسرار
خلقه ،مع ما وصلت إليه من علوم واكتشافات
وتقنيات ،إنه حقاً لشيء عجيب ،حاول املفكرون

السري مع هذا اإلنسان ،لتحدد وظيفته يف هذه احلياة،
وترسم له املنهج الذي ينبغي أن يتبعه ،وحتدد املصري

والفالسفة والعلماء على مر حقب التاريخ أن يسربوا
غور أسرار هذا املخلوق العجيب؛ من أين جاء؟ ما
تكون؟ وحاول هؤالء بفرضياهتم أن
أصله؟ كيف ّ
يُق ِّدموا بعض التفسريات حسب قدراهتم العلمية
احملدودة؛ لكن العا َمل يتفاجأ َّ
أن العِْلم كلما تقدم دحض

الذي سيؤول إليه.
مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة يف بيان النشأة اإلنسانية
من خالل القرآن الكرمي ،ودراسة قصة خلق آدم عليه
السالم كما وردت يف القرآن الكرمي ،مع بيان سبب

هذه النظرايت ،ونسف ما توصلوا إليه من نتائج
ودراسات ،فكلما جاءت نظرية نسفت أختها الكربى،

"فالنظرايت بطبيعتها متغرية ،والعلم املنظور إليه من
زاويتها متحرك؛ إذ إنه من احملتمل َّ
أن أي تصور صاحل
اليوم يصبح غري مقبول غداً"(َّ ،)1
إن الوحيد الذي يعرف
سدى مع
أسرار اإلنسان هو موجده ،الذي مل يرتكه
ً

حرية البشرية يف أصل اإلنسان ،ويتفرع عن تلك
املشكلة اإلشكاليات البحثية الفرعية اآلتية:
 .1ما مفهوم النشأة اإلنسانية؟
 .2ما سبب تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة نشأهتا؟

األفكار والنظرايت التائهة؛ بل ّبني له منشأه وغايته يف
الوجود ومصريه؛ فالعلم وحده غري قادر على إدراك هذه
األمور؛ ألهنا أمور تغوص يف عامل الغيب ،وعامل الغيب
السماو ِ
ات
حمجوب عن اإلنسان ﴿قُل َّال يـَ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
َو ْاأل َْر ِ
اَّللُ﴾ [النمل ]65 :فقد استأثر هللا
ب إَِّال َّ
ض الْغَْي َ

 .3ما حقيقة النشأة اإلنسانية يف القرآن الكرمي؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إىل اآليت:
بيان مفهوم النشأة اإلنسانية.

بعلم الغيب ،وال سبيل إىل معرفة ذلك إال ما أخرب عنه
هللا تعاىل ،وقد ّبني اخلالق سبحانه يف القرآن الكرمي

بيان سبب تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة نشأهتا،

وضمنها ما
النشأة اإلنسانية يف أكثر من مناسبةّ ،
حتتاجه البشرية من معلومات حول نشأة اإلنسان مبا
ال يدع جماالً للشك واحلرية ،وال للفرضيات الظنية

وزيف النظرايت الفرضية اليت أنتجتها العقول البشرية.
الكشف عن احلقيقة القرآنية يف أصل النشأة
اإلنسانية املتمثلة يف قصة خلق آدم ،وإبراز دالالهتا.

والتكهنات املتخبطة ،ومن أكرب األدلة على خلق هللا

 )1بوكاي ،أصـ ـ ـ ـ ــل اإلنسـ ـ ـ ـ ــان بني العلم والكتب السـ ـ ـ ـ ــماوية،
ص.194
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سريا موضوعيًا ،ومن خالل
تفسري سورة الواقعة تف ً
حديثه عن البعث  -وهو غرض من أغراض السورة -
عرض للحديث عن االستدالل ابلبعث على أصل

أمهية الدراسة
تكمن أمهية هذ الدراسة يف أهنا تعاجل هذا
املوضوع من خالل الرباهني املستندة على الدليل النقلي

اإلنسان ،ومناقشة النظرية الداروينية ،وذلك من خالل
قاعدة خلق اإلبداع ،وخلق اإلرجاع ،واستفدت منه يف

الذي يُع ّد الفيصل يف هذه القضية الغيبية اليت مل
يشهدها أحد من البشر ،وإمنا انطلقوا يف بياهنا من جمرد
التخيالت والفرضيات اليت ال تستند إىل دليل صحيح؛

مواضع خمتلفة من البحث.
 -3دراسة حقيقة الوجود البشري وانعكاساهتا
الرتبوية يف ظل قصة خلق آدم – عليه السالم – يف
القرآن الكرمي (حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف
الرتبية اإلسالمية واملقارنة) للباحث :حممد عبد احملسن

فتكشف هذه الدراسة عن املوضوع أبدلة اثبتة صادقة،
وردت من مدبر الكون وخالق اإلنسان.
الدراسات السابقة :حظي اإلنسان بكتاابت
كثرية حول خلقه ونشأته ،تناولت قضاايه من جوانب
متنوعة ،وأهم الدراسات اليت اطلعت عليها يف هذا
ّ

عبد الكرمي العبد احملسن ،جامعة أم القرى ،اململكة
العربية السعودية1426 ،هـ)؛ هدفت الدراسة إىل
الوقوف على حقيقة الوجود البشري ،وقصة خلق

املوضوع هي:

 -1كتاب أصل اإلنسان بني العلم والكتب

اإلنسان ووجوده وبيان اخلصائص العامة لإلنسان
واحلياة اإلنسانية .تعاجل هذه الدراسة قضية حقيقة
الوجود البشري؛ لكن الرتكيز فيها على اجلوانب الرتبوية
املنعكسة من قصة آدم ،وقد استفدت منها يف بعض

السماوية ،للطبيب اجلراح الفرنس املشهور موريس
بوكاي ،ترمجة :فوزي شعبان ،نشر الكتاب عام
انكب املؤلف يف كتابه على حبث أصل
1981م.
ّ

اإلنسان ،وتطرق إىل موضوع شغل العامل فرتة من الزمن
على أثر انتشار نظرية داروين القائلة أبن اإلنسان احندر
من ساللة القردة ،فدحض املؤلف هذه النظرية ورفضها
لعدم ارتكازها على أسس علمية اثبتة ،وأثبت موريس

اجلزئيات.
 -4موسوعة عامل اإلنسان يف ضوء القرآن والسنة
(من منظور علمي حبثي) للمؤلف :أمحد شوقي
إبراهيم ،وقد خصص املؤلف اجلزء األول من هذه
املوسوعة عن نشأة اإلنسان وخلقه ،وتناول قضااي
متعددة؛ منها :كيف بدأ خلق آدم ،وعامل األجنة،
وأسرار الروح والنفس ،وعامل احلواس وشهادهتا على

يف كتابه  -بعد اعتكافه على دراسة اللغة العربية
والقرآن الكرمي  -أنه ال تعارض بني العلم والدين يف
أصل اخللق وعمر األرض ،وأبطل كل األوهام اليت ال
أساس هلا؛ استفدت من هذا الكتاب يف بعض جزئيات

صاحبها يوم القيامة ،وغري ذلك من القضااي الفقهية
كاالستنساخ والرحم املستأجرة ،واستفدت منه يف

البحث.
 -2كتاب سورة الواقعة ومنهجها يف العقائد
(دراسات يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي) ،ملؤلفه:

بعض اجلزئيات.
املنهجية :اعتمدت هذه الدراسة على املنهج

حممود حممد غريب؛ تناول املؤلف يف هذا الكتاب

االستقرائي يف آايت القرآن الكرمي املتعلقة خبلق
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اإلنسان وقصة خلق آدم ،وكذلك القراءة فيما ُكتب
حول النظرايت الفرضية للنشأة اإلنسانية وجدليتها

األساس يف مبىن هذه الدراسة ،وألنه املصدر األصيل
يف العلوم واملعارف واالجتاهات والتصورات ،خاصة يف

والردود عليها ،كما اعتمدت الدراسة على املنهجني

هذه املسألة اليت ال تعتمد على الفكر اإلنساين القاصر
احملدود؛ ألن ركيزهتا األساسية جانب غييب فيجب
االنطالق فيها من النص السماوي وإعمال العقل

الوصفي والتحليلي يف عرض املادة العلمية.
اخلطة :متثلت خطة الدراسة يف اآليت:

الصحيح يف تناول املوضوع ،حىت خيرج بنتائج صحيحة

املقدمة :تضمنت :مشكلة الدراسة ،أهداف
الدراسة ،أمهية الدراسة ،الدراسات السابقة ،املنهجية،

صائبة موافقة للحقائق الواقعية.
أوالً -معىن النشأة :النشأة مصدر نشأ ،جاء يف
اَّللَُ :خلَ َقه.
لسان العرب يف مادة (نشأ) :نشأ :أَنْ َشأَه َّ
وأَنْ َشأَ هللاُ اخلَلْ َق أَي ابْـتَ َدأَ َخلْ َقهم( .)2قال تعاىل﴿ :قُ ْل
ُه َو الَّ ِذي أَنْ َشأَ ُك ْم﴾ [امللك ،]23 :أي ابتدأ خلقكم(.)3
وورد يف كتب اللغة العربية أيضاً أن النَّشأة :هي إحداث
()4
﴿ه َو
الشيء وتربيته ،أو اإلجياد و َّ
الرتبية  .قال تعاىلُ :
أ َْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
ض﴾ [النجم ،]32 :وقال:
آخَر﴾ [املؤمنون" ،]14 :فهذه كلُّها
ُ
﴿مثَّ أَنْ َشأْانهُ َخلْقاً َ
املختص ابهلل"( ،)5فاإلنشاء االخرتاعي غري
يف اإلجياد
ِّ
املسبوق ٍ
مبثال ،ال يليق إال ابلباري سبحانه ،قال تعاىل:
ِ
س وِ
ِ
اح َدةٍ﴾ [األنعام:
﴿وُه َو الَّذي أ َ
َنشأَ ُكم ّمن نـَّ ْف ٍ َ
َ
)
6
(
 . ]98فالضمري املنصوب ُمر ٌاد به البَ َش ُر ُكلُّهم.
السالم (.)7
آد ُم عليه َّ
والنفس الواحدة هي َ

اخلطة.
•

املبحث األول :مفهوم النشأة اإلنسانية.

•

املبحث الثاين :تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة
نشأهتا.
املبحث الثالث :احلقيقة القرآنية يف نشأة

•

•

اإلنسانية.
اخلامتة :أهم النتائج.

املبحث األول :مفهوم النشأة اإلنسانية
ت مفهوم النشأة اإلنسانية مببحث خاص
ْ
أفرد ُ
ألمهيته؛ فإن لتحديد املفاهيم أمهية قصوى يف اتباع
منهجية رصينة يف البحث ،ومفهوم النشأة اإلنسانية -
ومناح خمتلفة ،كما يقال" :ال
خاصة  -يتخذ أبعاداً ٍ
مشاحة يف املصطلحات"؛ فكل فئة تنطلق من فكرها
وتصوراهتا واجتاهاهتا يف حتديد املفاهيم؛ ولذلك تبين
تصوراهتا على ذلك املفهوم ،وخترج بنتائج مبنية على

وجاء يف القرآن الكرمي﴿ :ولقد علمتم النشأة
اَّلل ي ِ
نش ُئ النَّ ْشأَةَ ْاآل ِخ َرةَ﴾
األوىل﴾ [الواقعةُ .]62 :
﴿مثَّ َُّ ُ
مرة يف
[العنكبوت]20 :؛ فالنَّشأة األوىل هي اخللق َّأول َّ

قواعد ومبادئ فكرها ،ولضبط هذا األمر سأنطلق يف
بيان هذا املفهوم من خالل آايت القرآن الكرمي؛ ألنه

الدنيا ،والنَّشأة األخرى ،هي اخللق الثَّاين للبعث يوم

 )2ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،14ص.134

 )5الراغب األصفهاين ،ص.547
 )6السمني احلليب ،عمدة احلفاظ ،ج ،4ص.175

 )3ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،4ص.340

 )7ابن عاشور ،التحرير ،ج ،7ص.395

 )4الراغب األصفهاين ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص.547
وجمموعة ،املعجم الوسيط ،ج ،2ص .920
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( )8
﴿وُه َو الَّ ِذي
القيامة يف اآلخرة  ،كما يف قوله تعاىلَ :
يدهُ َوُه َو أ َْه َو ُن َعلَْي ِه﴾ [الروم.]27 :
يـَْب َد ُؤا ا ْخلَلْ َق ُمثَّ يُعِ ُ
قال األلوسي" :والنشأة اإلجياد واخللق ،والتعبري عن

﴿خلَق َّ ِ
ض﴾ [التغابن ]3 :وهذا خيتص
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
به هللا تعاىل ،قال تعاىل﴿ :أَالَ لَهُ ٱ ْخلَلْ ُق َوٱأل َْم ُر﴾
[األعراف]54 :؛ ولذلك ّفرق بينه وبني غريه يف قوله
تعاىل﴿ :أَفَ َمن َخيْلُ ُق َك َمن َّال َخيْلُ ُق﴾ [النحل.]17 :

اإلعادة اليت هي حمل النزاع ابلنشأة اآلخرة املشعرة
بكون البدء نشأة أوىل؛ للتنبيه على أهنما شأن واحد
من شؤون هللا تعاىل حقيقة وامساً ،من حيث َّ
إن ّ
كالً

ويُستعمل اخللق يف إجياد شيء من شيء ،كقوله تعاىل:
س وِ
ِ
ث
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
﴿خلَ َق ُكم ّمن نـَّ ْف ٍ َ
ِمْنـ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً﴾ [النساء ،]1 :وهذا النوع قد
يُق ّدر بعض خلقه عليه ،كما أقدر عيسى عليه السالم
على خلق الطري من مادة الطني ،وذلك يف قوله تعاىل:
﴿وإِ ْذ َختْلُ ُق ِمن ال ِطّ ِ
ني َك َهْيـئَ ِة الطَِّْ
ري إبِِ ْذِين﴾ [املائدة:
َ
َ
 ،)12(]110قال أبو بكر بن األَنباري :ا ْخلَلْ ُق ِيف كالم
العرب على وجهني :أَحدمها ا ِإلنْشاء على ِمثَال أبدعه،
اآلخر التَّـ ْق ِدير( .)13واخللق يف األساس خيتص به هللا
و ُ
﴿ه َو
تعاىل دون سواه ،فهو هلل وحده ،يقول هللا تعاىلُ :
ئ
َّ
ئ﴾ [احلشر]24 :؛ أي" :هو املبتَ ِد ُ
اَّللُ ا ْخلَالِ ُق الْبَا ِر ُ
للخلْ ِق املخ ِرتع له على غري مثال سبق"( .)14قال
َ
األزهري" :ومن صفات هللا اخلالق و َّ
اخلالق ،وال جتوز

منهما اخرتاع وإخراج من العدم إىل الوجود ،وال فرق
بينهما إال ابألولية واألخروية ،كذا قيل"( .)9وهنا "يربط
القرآن بني النشأة األوىل يف صورهتا األصلية (خلق آدم)
وىف صورهتا املتكررة من انحية ،وبني النشأة الثانية

للبعث واجلزاء من انحية أخرى؛ ليدلل خبلق اإلبداع
عن خلق اإلرجاع"( .)10فقوله﴿ :ولقد علمتم النشأة
األوىل﴾ [الواقعة ]62 :يعين خلقكم األول ،وهو ما ثبت
ابلدليل من خلق أصلكم من تر ٍ
اب ،أو خلق أنفسكم
من كونكم نُطَفاً يف أصالب اآلابء ،مث تُقذف يف بطون
بشرا
األمهات ،مث َّ
تتطور تلك النطفة إىل أن خترج ً
وجعلت األوىل
سواي؛ ال يكابر يف ذلك إال معاندُ .
ً

وجل ،وهو
هذه الصفة (ابأللف والالم) لغري هللا َّ
عز َّ
الذي أوجد األشياء مجيعها بعد أن مل تكن
موجودة"()15؛ فاخللق إذن هو إخراج الشيء من العدم

ابعتبار النشأة األخرى ،وهو بعثهم أحياءً بعد إماتتهم
وصريورهتم ِرممًا؛ قال تعاىل﴿ :مث هللا ينشئ النشأة
اآلخرة﴾ [العنكبوت ]20 :جعلها نشأة ابعتبار تفرق
ويتداخل لفظ اإلنشاء مع لفظ اخللق؛ فاخللق:
ابتداع الشيء من غري أصل وال احتذاء ،كقوله تعاىل:

إىل الوجود ،سواء كان إخراجاً من العدم احملض كما
هو شأن الكون ،الذي مل يكن له وجود يف األزل ،ومل
تكن له مادة أزلية سابقة على وجوده ،بداللة العقل

 )8يُنظر :الفريوز أابدى ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب

 )11السمني احلليب ،عمدة احلفاظ ،ج ،4ص.175

أوصاهلم ،وبالء أجسادهم ،وتقطع أبداهنم (.)11

 )12املرجع السابق ،ج ،2ص.526

العزيز ،ج ،2ص .89والس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،معرتك األقران يف إعج ــا

القرآن ،ج ،2ص.553

 )13ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.193

 )9األلوس ـ ـ ـ ــي ،روح املعاين يف تفسـ ـ ـ ــري القرآن العظيم والسـ ـ ـ ــبع

 )14ابن اجلوزي ،اد املسري يف علم التفسري ،ج ،4ص.265

املثاين ،ج ،10ص.352

 )15ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.192

 )10غريب ،س ـ ـ ــورة الواقعة ومنهجها يف العقائد (دراس ـ ـ ــات يف
التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي) ،ص.121
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كثرياً ،نكتفي منها بقول هللا تعاىل يف معرض تذكري
ِ
ِ
َح َس َن ُك َّل
اإلنسان أبصل خلقته ،قال تعاىل﴿ :الَّذي أ ْ
َشي ٍء خلَ َقه وب َدأَ خلْق اإلنْس ِ
ان ِم ْن ِط ٍ
ني * ُمثَّ َج َع َل
ْ َ ُ ََ َ َ َ
نَسلَهُ ِم ْن ُساللٍَة ِم ْن َم ٍاء َم ِه ٍ
ني * ُمثَّ َس َّواهُ َونـَ َف َخ فِ ِيه ِم ْن
ْ
رِ
ص َار َواألفْئِ َدةَ قَلِيال َما
وح ِه َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َواألبْ َ
ُ
تَ ْش ُك ُرو َن﴾ [السجدة ،]7 :فاإلنسان يف مفهوم القرآن
الكرمي :عقل وروح ومادة تنتظم يف بنية واحدة ابنسجام

صرف
والشرع أم كان بتصريفه من حال إىل حال كما َّ
هللا تعاىل الطني ،فكان منه اإلنسان األول آدم عليه
السالم ،مث خلق هللا ذريته من بعده من نطفة ،وجعلها
أطواراً حىت خرج منها اإلنسان(.)16
(خلَ َق) و(أنشأ) الواردة يف
َّ
وفرق القاضي بني َ
َنشأَ ُكم﴾ وقوله:
القرآن الكرمي يف مثل قوله تعاىل﴿ :أ َ
﴿خلَ َق ُك ۡم﴾؛ َّ
أبن أنشأكم يفيد أنه َخلَقكم ال ابتداء،
َ
ولكن على وجه النمو والنشوء ،ال من َمظْ َه ِر من
األبوين ،كما يقال يف النبات إنه تعاىل أنشأه مبعىن:

كامل(.)23
أما مفهوم اإلنسان اصطالحاً؛ فإنه "من احملال
 تقريباً  -التوافق على تعريف منطقي دقيق عناإلنسان؛ ألنه خيتلف ابختالف النظرات العلمية
للمدارس الفلسفية والعقائد الدينية املتنوعة"(.)24

النمو والزايدة إىل قوت االنتهاء(.)17
اثنياً -معىن اإلنسانية :اإلنسانية نسبة إىل
اإلنسان ،وورد يف معاجم اللغة ،أن اإلنسان :من

والنقطة األساس يف حتديد املفهوم اليت ينبغي أن تؤخذ
يف احلسبان هي حقيقة نشأة اإلنسان ،حىت نستطيع
الوصول إىل تعريفه الصحيح ،وهنا تكمن نقطة االفرتاق
واالختالف بني االجتاهات يف النظر إىل نشأة
ِ
ِ
ضم
اإلنسانية ،وحنن ال نريد أن نُدخل أنفسنا يف خ ِّ

الناس؛ اسم جنس ،يقع على الذكر واألنثى ،والواحد
واجلمع( ،)18واختلف اللغويون يف اشتقاق لفظ
اإلنسان؛ فريى الكوفيون أنه مشتق من النسيان(،)19
ِ
قال تعاىل﴿ :ولََق ْد ع ِه ْد َان إِ َ ٰىل ِ
َ
َ َ
آد َم من قَـْب ُل فَـنَس َي َوَملْ
َِجن ْد لَهُ َع ْزًما﴾ [طه ،]115 :قال الزبيدي" :وإمنا مسي
اإلنسان إنساانً ألنه عُهد إليه فنسي"( .)20ويرى
البصريون أنه مشتق من األُنس( .)21قال اجلرجاين (ت:
471هـ1078/م) :واألنيس أيضاً مبعىن اإلنسان ،مسي

املصطلحات الفلسفية ،أو التعريفات املختلفة
لإلنسان؛ كي ال نغرق يف دوامة التفسريات اللفظية
والتحديدات املنطقية ،فنشط عن السبيل الذي نريد

أن نسلكه ،وهو صياغة مفهوم اإلنسانية ،ويف سبيل
ذلك جيب أن نبحث عن اإلنسان نفسه من خالل
القرآن الكرمي()25؛ ألن العلم إىل وقتنا هذا "مل يصل إىل

س
به ألنه أينس ويؤنس به ،وقيل لإلنسان أنسان :أنَ َ
س ابخللق ،وقيل :ألنه له أُنساً ابلعقىب،
ابحلق ،وأَنَ َ
وأُنساً ابلدنيا( .)22وورد لفظ اإلنسان يف القرآن الكرمي

 )16اخلليلي ،مصرع اإلحلاد ،ج ،2ص.448

 )21الفيومي ،املصباح املنري ،ص.35

 )17أبو ع ــادل ال ــدمش ـ ـ ـ ـ ـ ــقي ،اللبــاب يف علوم الكتــاب ،ج،8

 )22اجلرجاين ،التعريفات ،ص.35

ص.314

 )23ال ــدغ ــامني ،إعج ــا القرآن وأبع ــادر احلض ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ــة يف فكر

 )18الفيومي ،املصباح املنري ،ص.35

النورسي عرض وحتليل ،ص.205

 )19املرجع السابق ،الصفحة ذاهتا.

 )24شريعيت ،اإلسالم ومدارس الغرب ،ص.35

 )20الزبيدي ،اتج العروس ،ج ،4ص.103

 )25الصوايف ،الوحدة اإلنسانية يف القرآن الكرمي ،ص.20
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العدد األول  /ربيع اآلخر 1443هــ/ديسمرب 2021م

الرابين الذي يستطيع أن يُ ِّ
قرب اإلنسان إىل معرفة
نفسه ،وإن مل يدرك كنهها وأسرارها .وابلرجوع إىل
القرآن الكرمي جند أن اإلنسان يف املفهوم القرآين:
ال
"قبضة من طني األرض ،ونفخة من روح هللا﴿ ،إِ ْذ قَ َ
ك لِلْم َالئِ َك ِة إِِّين َخالِ ٌق بَ َشرا ِّمن ِط ٍ
ني * فَإِذَا َس َّويْـتُهُ
َربُّ َ َ
ً
ِِ
ونـَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ [ص-71 :
َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
 .)30(]72وهو متش ّكِ ٌل من "عقل وروح ومادة تنتظم يف

معرفة حقيقة نشأته ،وحقيقة تكوينه الروحي والعقلي،
وكلما تقدم العلم خطوات أحس العلماء أبن لغز احلياة
ما زال بعيداً جداً عن إدراكهم ،ويعترب العصر احلديث

هو عصر اإلقرار هبذه احلقيقة بعد أن كشف العلم
وصدم العلماء حبقائق مذهلة مل
بعض أسرار الوجودُ ،
يستطيعوا هلا تفسرياً ،وأدركوا أن كل األفكار والنظرايت
اليت قالت ابملصادفة أو التطور املادي يف اخللق مل تكن
نتيجة العلم ،بقدر ما كانت نتيجة اجلهل مبا يف تكوين

بنية واحدة يف انسجام كامل"(.)31

اإلنسان من أسرار"(.)26

ومن ذلك كله خنلص إىل َّ
أن املقصود مبفهوم
النشأة اإلنسانية هو :ابتداء نشأة اإلنسانية ،وحتديد

وقد حاول كثري من العلماء التوصل إىل تعر ٍ
يف

أصلها ،أو ابتداء خلق اإلنسان وإجياده ،وهو خمتص

لإلنسان( ،)27وقدَّم كثري منهم أحبااثً؛ ولكنها مل تكشف
إال عن كونه كائناً حيوايً عاقالً ،أما عن أسراره الروحية
وقواه املدركة وحنوها ،فإهنم مل يستطيعوا إدراك كنهها،
ومل يُق ِّدموا الشيء الذي نستطيع االعتماد عليه ،واخلطأ
الكبري َّ
أن هؤالء الباحثني ينطلقون يف أحباثهم من العقل
احملض ،أو من منطلق املادة ،وهذا يتناول جانباً واحداً
من اإلنسان ،وهو غري كاف لتعريف اإلنسان( .)28حىت
َّ
إن بعض الباحثني بعد أن أتعب نفسه يف البحث

ابهلل سبحانه وتعاىل.
املبحث الثاين :تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة نشأهتا
املشكلة األساس يف قضية النشأة اإلنسانية تتمثل
يف التصورات اليت ينطلق منها الفكر اإلنساين يف حتديد
حقيقة ثالثة أمور :الكون ،واحلياة ،واإلنسان .وحقيقة
هذه األشياء مربوطة رابطاً وثيقاً مبسألة اإلميان ابهلل
سبحانه وتعاىل اخلالق املنشئ املدبر هلذا الكون مبا فيه
ومبن فيه ،ومسألة اإلميان ابهلل ميكن التوصل إليها
خباصة العقل النظيف الذي مل تكدر صفوه امللواثت

ليتوصل إىل معرفة ما اإلنسان؟ اعرتف أبنه مل يصل إىل
التعريف املرجو فقال" :إنه من العسري على اإلنسان
اإلجابة عن سؤال ما اإلنسان؟ مث قال :إن احملاوالت

والفلسفات واألفكار املنحرفة ،الذي يتأمل ما ُيويه
الكون من خملوقات عجيبة الصنع ابلغة التعقيد ،فضال
عن أتمل ما أنزل هللا على رسوله اخلات ،ابعتباره نصاً
حمفوظاً من التحريف ،وبذلك يستطيع الفكر اإلنساين

اليت بذلت يف سبيلها غري هنائية"(.)29
إن اإلجابة عن سؤال ما اإلنسان؟ جيب أن
تنطلق أحباثها من آايت القرآن الكرمي؛ ألنه هو املصدر

 )29هو حممــد عزيز اجلبــائي ،يُنظر :فرج ،مقــال يف اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان

 )26شديد ،قيمة احلياة يف القرآن الكرمي ،ص.31

والتوحيد ،ص.16

 )27يُنظر :فرج ،مقال يف اإلنسان والتوحيد ،ص ،19-16فقد

 )30قطب ،حممد ،دراسات يف النفس اإلنسانية ،ص.44 ،43

أورد كثرياً من تعريفات الباحثني والعلماء لإلنسان.

 )28الصوايف ،الوحدة اإلنسانية يف القرآن الكرمي ،ص.20

 )31ال ــدغ ــامني ،إعج ــا القرآن وأبع ــادر احلض ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ــة يف فكر
النورسي ،ص.205
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حقيقة اإلنسان" :ولقد انكشف لنا عن الكثري من
أمره ،ولكن تب ّقى األكثر مما مل يُعرف ،فاإلنسان ما يزال

أن يستنري ويتلمس نور البصرية اجتاه الصراط الذي
يوصله إىل احلقائق اليت ال شبهة فيها.

قادراً على اإلفالت من ثقوب الشباك اليت حناول أن
نصيده هبا ،إنه َع ِقد حبيث يتعذر أن ُُيصر يف قالب،
شقيت النواحي ،حبيث يعسر أن يُعرف ببساطة ،إنه
احملرية ،إنه ما يزال حبق؛ جالل
مزيج من املتناقضات ِّ
الكون ونكتته ِ
وسَّره"( .)34نعم فال عجب من هذا
﴿وَما أُوتِيتُم ِّم َن
القول؛ ألن القرآن الكرمي ّبني هلمَ :
ِ
ِ
فأّن لإلنسان أن يُدرك
الْعلْ ِم إَِّال قَل ًيال﴾ [اإلسراءّ .]85 :
كنهه ويعرف حقيقته مع حمدودية علمه!

إن انطماس البصائر وفساد العقول هو الذي
أدى بكثري من الناس إىل اإلحلاد وعدم االعرتاف ابهلل
سبحانه واإلميان به ،وهو ليس جبديد ،إمنا قدمي قِدم
األمم اإلنسانية املتعاقبة ،فالقرآن الكرمي ُُي ّدثنا عن
﴿وقَالُوا َما ِه َي إَِّال َحيَاتـُنَا ُّ
وت
الدنْـيَا َمنُ ُ
ذلك يف قولهَ :
ِ
ِ
ك ِم ْن عِلْ ٍم ۖ
َّه ُر ۚ َوَما َهلُم بِ َٰذل َ
َوَْحنيَا َوَما يـُ ْهل ُكنَا إَِّال الد ْ
إِ ْن ُه ْم إَِّال يَظُنُّو َن﴾ [اجلاثية ،]24 :فهؤالء الذين عزوا
إهالكهم إىل الدهر أبعدوا عن عقوهلم اعتقاد كون هللا
تعاىل مبدائً للخلق ومعيده ،فهم كمالحدة العصر
الذين يعتقدون أن الطبيعة هي اليت تُ ِّ
صرف الكون،

جدلية النشأة اإلنسانية جاءت نتيجة اجتهادات
عايشتها البشرية منذ زمن طويل ،خاصة االجتاهات
الفلسفية قدمياً ،مث العلمية التجريبية حديثاً ،ولكن تبقى
كلها نظرايت ظنية ال دليل قاطع على صدقها،
والسبب الرئيس يف إجياد البديل عن احلقيقة القرآنية
لنشأة اإلنسانية هو اإلحلاد ،الذي ال يؤمن بوجود

فهي اليت تُنشئ املعدوم ،وتُعدم املوجود(.)32

لقد عاشت اإلنسانية يف تيه عن احلقيقة اليت
تبحث عنها؛ ألهنا تدور يف حلقة مفرغة ،حاول
اإلنسان منذ أزمان بعيدة وعرب قرون مديدة أن يسرب

تكون بفعل الطبيعة،
خالق ،وإمنا يرى أن هذا الكون ّ
وكل املوجودات على هذا الكوكب إمنا جاءت
ابلصدفة؛ لذلك يقول امللحد (جورج والد)(- )35
احلائز على نوبل  -ما نصه "عندما يتعلق األمر أبصل

أغوار اإلنسان ،ويكتشف أسرار املصدر اإلنساين ،وما
يزال يدور يف حلقته املفرغة؛ ألنه يتصامم عن قبول
احلقيقة الواضحة ،ولو أنه فتح عينيه قليالً لوجد ضالته
املنشودة ،وأراح عقله التائه فيما ال طائل حتته ،وعلى

احلياة ،ال يوجد سوى احتمالني ،مها :اخللق أو النشوء
التلقائي ،ال يوجد طريق اثلث ،والنشوء التلقائي ت
دحضه قبل مائة سنة ،ولكن هذا يقودان إىل استنتاج

الرغم من اجلهود احلثيثة املتواصلة من الفالسفة
واملفكرين والباحثني يف استكشاف هذا اإلنسان
وحقيقته؛ ليقينهم أن "العلم ابإلنسان أمثل سبيل للعلم

واحد آخر فقط وهو اخللق اخلارق للطبيعة ،وال ميكننا
قبول ذلك ألسباب وأسس فلسفية؛ ولذلك فإننا

ابإلنسانية"( )33إال أهنم مل يبلغوا معشار ما يطمحون،
مما حدى أبحدهم إىل القول بعد حبث مض ٍن حول
 )32اخلليلي ،مصرع اإلحلاد ،ج.415-414 ،1

 )35جورج والد ،ملحد ،ومتخصــص يف البيوكيمياء وعلم وظائف
األعضاء ،جامعة هارفرد ،حائز على جائزة نوبل .يُنظر:

 )33املقولـة للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر "بوب" ،يُنظر :داروين ،أص ـ ـ ـ ـ ــل األنواع،

muslims-res.com

ص.52

 )34املرجع السابق ،ص.52
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اخرتان أن نعتقد املستحيل ،وهو أن احلياة نشأت تلقائيا
عن طريق الصدفة ،)36(".وهذا الكالم مثار سخرية عند

ال تُبىن على جمرد نتائج ظنية؛ لذا كان نفور العلماء
العاقلني املتبصرين واضحاً من هذه النظرايت
االفرتاضية ،وأصبحت هذه النظرايت متهالكة ال تقوى

واملتأمل يف كالم كثري من العلماء الذين انفلتوا
من ربقة التقليد أو اجملاملة؛ جيد أن كالمهم واضح يف
االستخفاف هبذه النظرايت اليت يُعوزها الدليل القاطع،

على التعويل عليها كأساس ينبين عليه حقائق؛ يقول
(أيزىل) يف مقال نشر مبجلة العلوم األمريكية :إننا ال
منلك هيكالً عظمياً اتماً لقرد صغري انهيك عن أن

العقالء؛ إذ العاقل ال ينطلق يف اعتقاده من جمرد الظن.

جند هيكالً إلنسان قدمي وحنن عالة يف معرفتنا بتاريخ
تطور اإلنسان األول على قليل من العظام وعلى أسنان
حمطمة ،هذا فضال عن أن املستحااثت آتية من أماكن
خمتلفة متباعدة ،بعضها عن بعضها اآلخر آالف

فقد جاء يف املوسوعة العاملية لعام 1966م ما أييت:
"جيب أال ينخدع أحد إىل َح ٍّد يؤكد فيه أبن التطور
ظاهرة مفهومة"( ،)37ويقول كالرك" :من املؤسف أن
تكون كل األجوبة اليت طرحت ملعرفة أصل اإلنسان

الكيلومرتات ،وهى مبعثرة يف طول وعرض القارات
القدمية ،ولذلك فإننا ننتهى هبز رؤوسنا مقرين ابلعجز،
وكأننا يف تيه ،وقد نسينا من أي طريق دخلنا(.)40

تقوم على دالئل غري مباشرة ،وأكثرها يقوم على
فرضيات"( .)38ووصل األمر ابلعامل الفسيولوجي
(هتميسيان) بعد أن تفرغ سنوات طوال لدراسة التطور

والتخبط الكبري ألصحاب النظرايت ،والرفض القاطع
من كثري من العلماء العقالء ،جيعلنا ال نطيل كثرياً؛
فإهنا نظرايت ومهية متهالكة ،ففي كل وقت أييت عامل
بنظرية ،مث ينقضها آخر ،وما تزال البشرية يف ختبط،

أن يقول" :إن العلماء الذين يؤكدون على أن التطور
واقع علمي هم منافقون ،وأن ما يرونه من أحداث إمنا
هو من الشعوذات اليت ابتدعت ،وال حتتوي على نقطة
واحدة من احلقيقة؛ ألن النظرية كما يقول خليط من

وليس هلا جمال سوى الرجوع إىل املصدر األصيل يف
إثبات احلقائق الغيبية ،وليس هناك مرجع أصيل سوى
القرآن الكرمي ،فهو الكتاب السماوي الوحيد الذي ت

األحاجي وشعوذة األرقام(.)39
يعولون على العلم التجرييب يف إثبات
وحىت الذين ّ
نظرية ما إمنا يعتمدون على املالحظة واملشاهدة وعلى

حفظه من أن تناله يد التحريف ،والذي أتى حبقائق ال
تقبل النقض وال الرد ،فأي تفسري لنشأة احلياة خيالف
ما أخرب به القرآن الكرمي فهو ضرب من الغيب ،وإذا
كان أصحاب العلم التجرييب ال يؤمنون ابملغيبات كما

التجربة ،لذلك فإن العلم ال يستطيع أن يُثبت نظرية
النشأة اإلنسانية عن طريق عملية النشوء واالرتقاء؛ ألنه
تطور نوع من
مل ُيصل أن ثبت ابلتجربة واملشاهدة أن ّ
أنواع الكائنات إىل نوح آخر حقيقي ،وكل ما توصلوا

سر إمياهنم بقضااي مل ُييطوا هبا علماً ،ومل
يدعون ،فما ُّ

إليه من دراسات ونتائج إمنا كان نتيجة اكتشافات
واحتماالت ظنية يعوزها الدليل القاطع اجلازم ،واحلقائق

 )38املرجع السابق ،الصفحة ذاهتا.

 )36املرجع الس ــابق ،نقالً عنThe Origin of Life, :
Scientific American, 191:48, May 1954

 )39املرجع السابق ،الصفحة ذاهتا.

 )37غريب ،سورة الواقعة ومنهجها يف العقائد ،ص.108

 )40غريب ،سورة الواقعة ومنهجها يف العقائد ،ص.113
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الفيزيولوجيا وعلم األجنَّة املوجودة يف القرآن الكرمي قبل

ختضع لتجارهبم املعملية( ،)41فمثل هؤالء كما يف قول
﴿وَما يـَتَّبِ ُع أَ ْكثَـ ُرُه ْم إَِّال ظَنًّا إِ َّن الظَّ َّن َال يـُ ْغ ِين
هللا تعاىلَ :
ِمن ا ْحل ِق َشيـئا إِ َّن َّ ِ
يم ِمبَا يـَ ْف َعلُو َن﴾ [يونس.]36 :
َ َ ّ ًْ
اَّللَ َعل ٌ

أربعة عشر قرانً سبقت االكتشافات احلديثة"(.)42
املبحث الثالث :احلقيقة القرآنية يف نشأة اإلنسانية

َّ
إن نشأة الكون مبحتوايته من كائنات فيه كثري
من األمور الغيبية اليت ال يعلمها إال هللا ،وجيب أن

حقيقة النشأة اإلنسانية يف القرآن الكرمي واضحة
وجلية ،وليس فيها تعقيد ،ألهنا وردت بتفاصيلها يف

يتعانق يف دراستها العقل مع النقل ،دون التفريط يف
أحدمها ،وهذا ما افتقده أصحاب النظرايت الباحثة
عن نشأة اإلنسان وأصله؛ مما جعلهم يف ختبط وحرية.
يقول بوكاي" :أما ابلنسبة للقرآن الكرمي فإن أفكاراً

الكتاب السماوي املنزل من اخلالق تبارك وتعايل ،وهو
منزه عن اخلطأ والتناقض ،مبا ال يدع جماالً
كتاب ّ
احملرية املثرية للجدل؛ بل
للتكهنات أو الفرضيات ّ
جاءت حقيقة ال ميكن الشك فيها ،ومل يستطع العلم

مغلوطة كانت تُتداول يف بالدان مدة طويلة ،وملا تزل
كذلك بصدد مضمونه واترخيه .ومن الضروري جداً
أن نستبق األمور بعرض املعطيات اليت يعرب هبا عن

إىل يومنا هذا ولن يستطيع أن يثبت عكس هذه
احلقيقة .وفيما أييت أعرض بعض ما ورد يف القرآن
الكرمي عن حقيقة نشأة اإلنسانية؛ مبتدائً حبقيقة خلق

اإلنسان عن طريق ترابط ظروف إبالغه للبشر .ال جرم
أن الثوابت املتعلقة ابإلنسان املستخرجة من آايته
ستدهش غريي كما أدهشتين عندما اكتشفتها ،فضال
عن أن مقابلة النصني التورايت والقرآين مثرية جداً؛ إذ

هللا اإلنسان عموماً ،مث أعرض قصة خلق اإلنسان
األول آدم – عليه السالم – البذرة األوىل اليت نبتت
منها أغصان الشجرة اإلنسانية وتفرعت.
أوالا -اإلنسان خملوق من خملوقات هللا

إن كالً منهما يُذ ّكر ابإلله اخلالق ،غري أننا ندرك من
خالل هذه املقابلة أبن التفاصيل الوصفية عن اخللق
الواردة يف التوراة  -وهي غري مقبولة علمياً  -ال جندها
يف القرآن الكرمي؛ بل على العكس فإن القرآن الكرمي

احلقيقة اليت ال مياري فيها إال جاهل أو معاند
هي َّ
أن هذا الكون مبا فيه ومبن فيه هو من صنع هللا؛
إذ ال ميكن أن يكون مصادفة ،ولست يف مقام بسط
القول فيما قيل من قِبل املالحدة أو الفالسفة واملفكرين

يتضمن يف آايته املتعلقة ابإلنسان أشياء مذهلة ،ومن
مث يصعب على الفكر البشري تفسري وجودها يف
العصر الذي أُبلغ فيه للناس ،وحنن نعلم مدى مداركهم

أو العلماء؛ األقدمني منهم واحملدثني حول نشأة الكون
مبحتوايته ،ومن بينها نشأة اإلنسانية ،فهي مبسوطة يف
مضاهنا ،وأجدين مكتفياً إبيراد بعض اآلايت الدالة
على خلق هللا اإلنسان فهي من احلقائق اليت ال تقبل
اجلدل وال الشك ،فقد ورد يف القرآن الكرمي الكثري من
اآلايت اليت تتحدث عن أصل اإلنسان ،وأن هللا هو

الفكرية يف ذلك العهد ،مل تكن هذه االستنتاجات قد
أصبحت بعد موضوع تبادل علمي يف الغرب ،عندما
ق ّدمت يف التاسع من تشرين الثاين  1976يف
األكادميية الوطنية للطب يف ابريس عرضاً ملبادئ

 )42بوكاي ،أصـ ـ ـ ــل اإلنسـ ـ ـ ــان بني العلم والكتب السـ ـ ـ ــماوية،

 )41املرجع السابق ،ص.114

ص.13
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القرآن الكرمي متثل اإلجابة عن أهم األسئلة الوجودية
اليت تدور يف َخلَد اإلنسان يف كل زمان ومكان ،وهي:

الذي خلقه كما خلق مجيع مكوانت هذا الوجود؛
فمسألة اخللق يف األساس خيتص هبا هللا تعاىل دون
سواه ،ومن ذلك يبطل زعم "خلْق الطبيعة" فاخللق هلل

من أين؟ وملاذا؟ وإىل أين؟

وحده ،يقول هللا تعاىل﴿ :أَالَ لَهُ ٱ ْخلَلْ ُق َوٱأل َْم ُر﴾
ئ﴾
﴿ه َو َّ
اَّللُ ا ْخلَالِ ُق الْبَا ِر ُ
[األعراف ،]54 :ويقولُ :
للخلْ ِق املخ ِرتع له على
[احلشر ،]24 :أي" :هو املبتَ ِد ُ
ئ َ

َّ
إن دراسة هذه اآلايت الكثرية ال يتسع هلا املقام؛
ولكن نذكر جزءاً يسرياً نراه األقرب للتدليل ملا نتحدث
عنه .ونقف أوالً مع آايت قصرية جتيب عن األسئلة
ِ ِ
نسا ُن
اليت ذكرانها آنفاً ،يقول هللا عز وجل﴿ :قُت َل ْاإل َ
ما أَ ْك َفره * ِمن أ ِ ٍ
ٍ
ِ
َّرهُ
َ َُ ْ ّ
َي َش ْيء َخلَ َقهُ * من نُّطْ َفة َخلَ َقهُ فَـ َقد َ
* ُمثَّ َّ ِ
َنشَرهُ﴾
يل يَ َّسَرهُ * ُمثَّ أََماتَهُ فَأَقْ َربَهُ * ُمثَّ إِذَا َشاء أ َ
السب َ
[عبس :اآلية  ،]22-17هذه اآلايت الكرمية جاءت يف

غري مثال سبق"( .)43قال األزهري" :ومن صفات هللا
اخلالق و َّ
اخلالق ،وال جتوز هذه الصفة (ابأللف والالم)
وجل ،وهو الذي أوجد األشياء مجيعها بعد
لغري هللا َّ
عز َّ
أن مل تكن موجودة"(.)44

سياق ترفع اإلنسان على أخيه اإلنسان ،دون تف ّكره
لتبني حقيقة اإلنسان أايً
يف أصله ،فجاءت اآلايت ّ
كان ،وأصله ،ومصريه ،وهذا االستفهام غرضه زايدة

ويؤكد القرآن الكرمي أن خلق اإلنسان وساللته
أمرا هيناً ،وهو أهون
كان ابلنسبة إىل قدرة هللا تعاىل ً
السماو ِ
ات
بكثري من خلق السماوات واألرض ﴿ َخلَْل ُق َّ َ َ
ض أَ ْك َربُ ِم ْن َخ ْل ِق الن ِ
َو ْاأل َْر ِ
َّاس﴾ [غافر ]57 :ويقول
الس َماء﴾ [النازعات.]27 :
َش ُّد َخ ْل ًقا أَِم َّ
أيضا﴿ :أَأَنتُ ْم أ َ
يبني أن هللا أوجد بين آدم يف هذا
مث إن القرآن الكرمي ّ
الكون لغاية سامية ،ومل خيلقهم عبثاً﴿ ،أَفَ َح ِسْبـتُ ْم أََّمنَا
جعُو َن﴾ [املؤمنون:
َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا َال تـُ ْر َ
 ،]115هذه الغاية مبيَّنة قبل خلق اإلنسان ،فقد أنبأ
هللا هبا مالئكته كما سيأيت يف قصة خلق آدم ،والوظيفة

التقرير يف التحقري (.)45
ومن اآلايت اليت تكشف عن أصل اإلنسان ما
ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل
ند َّ
يس ٰى عِ َ
ورد بيانه يف قوله تعاىل﴿ :إ َّن َمثَ َل ع َ
آد َم ۖ َخلَ َقهُ ِمن تـُر ٍ
كو ُن﴾ [آل عمران:
ال لَهُ ُكن فَـيَ ُ
اب ُمثَّ قَ َ
َ
َ
ِ
ِ
َّكوين،
 ]59فعيسى  -عليه السالم  -نَظريُ آدم يف الت ّ
جبامع ما يشرتكان فيه من املعىن الَّذي تَعلَّق به وجود
طوعا ملشيئة هللا وتكوينه،
سائر املخلوقات ،وهو جميئها ً
فكيف يستَـْنكِر وجود عيسى من غري أ ٍ
قر
َب من يُ ُّ
َْ
بوجود آدم من غري أ ٍ
َب وال أٍُّم ،ووجود َح َّواء من غري
أم؛ فَآدم وعيسى نظريان جيمعهما الذي ي ِ
ص ُّح تعليق
ّ
َ

األساس اليت أنيط هبا هذا املخلوق اجلديد هي عبادة
هللا ،قال تعاىل﴿ :وَما َخلَ ْق ُ ِ ِ
نس إَِّال
َ
ت ا ْجل َّن َو ْاإل َ
لِيـعب ُد ِ
ون﴾ [الذارايت ،]56 :إذن َخلْ ُق اإلنسان يف
َ ُْ
احلقيقة القرآنية مل يكن صدفة؛ ولكنه مقصود هلدف
وغاية .وتفصيل القرآن الكرمي القول يف خلق هللا
اإلنسان على حنو ال يكاد يرتك معه شبهة ملتشكك،
استفسارا لسائل؛ ألن مسألة خلق اإلنسان يف
أو
ً
 )43ابن اجلوزي ،اد املسري يف علم التفسري ،ج ،4ص.265

 )45الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفس ـ ـ ـ ــري الكبري ،ج،31

 )44ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.192

ص.57
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اإلجياد واخلَلْق به(".)46وهكذا تتجلى بساطة هذه
احلقيقة؛ حقيقة عيسى ،وحقيقة آدم ،وحقيقة اخللق

على دقائق وأسرار شهدت ببعضها اآلاثر ،وعلم ما
علم منها أولو األبصار ،وكل ما يشاهد من الصور

كله ،وتدخل إىل النفس يف يسر ويف وضوح ،حىت
ليعجب اإلنسان كيف اثر اجلدل حول هذا احلادث،
وهو جار وفق السنة الكربى ،سنة اخللق والنشأة مجيعاً!
وهذه هي طريقة ال ِّذ ْك ِر ا ْحلَكِي ِم يف خماطبة الفطرة ابملنطق
الفطري الواقعي البسيط ،يف أعقد القضااي ،اليت تبدو

اإلنسانية حسن(.)50
َّ
إن هذه املعطيات واحليثيات الواضحة؛ تكفي
للتدليل على نشأة اإلنسان وأصله ،وال حتتاج أن
نبحث عنها يف احلفرايت ،أو بتخمني النظرايت ،وليس
معىن كالمي هذا إنكار ما أيتينا عن طريق العلم؛ بل
العلم وحده غري ٍ
كاف يف إثبات احلقائق؛ ألن هناك
أموراً غيبية ،ومعجزات ال ميكن للعلم إثباهتا ،والسبيل

بعد هذا اخلطاب وهي اليسر امليسور"(.)47
ومن الواضح جداً اخلطاب القرآين لإلنسان
بتذكريه بنعمة اخللق والتسوية والتكرمي على هذه
صدفة ،وإمنا مقصودة من ابرئها
الصفة ،اليت مل أتت ُ
الذي ميّز هذا املخلوق خبصائص ختتلف عن
ِ
نسا ُن
املخلوقات األخرى ،يقول هللا تعاىلَ :
﴿اي أَيـُّ َها ْاإل َ
ِ
ك*
ك فَ َس َّو َاك فَـ َع َدلَ َ
ك الْ َك ِرِمي* الَّذي َخلَ َق َ
َما َغَّرَك بَِربِّ َ
ك﴾ [االنفطار .]8 ،7 ،6 :إن
ورٍة َّما َشاء َرَّكبَ َ
َي ُ
ِيف أ ِّ
صَ
خلق اإلنسان على هذه الصورة اجلميلة السوية

الوحيد إىل معرفتها هو الوحي.

اثني ا -قصة خلق آدم ودالالهتا القاطعة على
حقيقة النشأة اإلنسانية
قصة خلق آدم هي األساس يف بداية تشكل
األسرة اإلنسانية ،ابعتبار آدم  -عليه السالم  -هو
تفرعت منها أغصان اإلنسانية،
النواة والبذرة األوىل اليت ّ
فتناسلت من تلك الساللة حاملة ذات اخلصائص

املعتدلة ،الكاملة الشكل والوظيفة أمر يستحق
سوي
التدبر( ،)48وإن اإلنسان ملخلوق مجيل التكوينُّ ،
اخلِلقة ،معتدل التصميم ،وإن عجائب اإلبداع يف خلقه
ألضخم من إدراكه هو ،وأعجب من كل ما يراه

والصفات .وقد حتدث القرآن الكرمي عنها ابستفاضة
ويف مواضع عدة؛ ألهنا تعرض احلقيقة اليت تبحث عنها
اإلنسانية يف معرفة أصلها ومنبعها ،وليس هذا
فحسب؛ بل إهنا تق ّدم لإلنسان التصور الصحيح عن
طبيعته ووظيفته يف هذه احلياة ،يقول سيد قطب:
"وبعد فإهنا ليست قصة ،إمنا هو عرض حلقيقة
اإلنسان ،لتعريفه حبقيقة طبيعته ،ونشأته ،والعوامل
احمليطة به ،والقدر الذي يُ ِّ
صرف حياته ،واملنهج الذي

حوله( .)49وقمة العناية اإلهلية هبذا املخلوق املميَّز تتمثل
يف الوصف اإلهلي لشكل اإلنسان يف قوله تعاىل﴿ :لََق ْد
ِ
َح َس ِن تَـ ْق ِو ٍمي﴾ [التنيَّ .]4 :
إن
نسا َن ِيف أ ْ
َخلَ ْقنَا ْاإل َ
اإلنسان أعجب نسخة يف هذا العامل ،قد اشتملت

 )46الشــنقيطي ،أضـواء البيان يف إيضـاح القرآن ابلقرآن ،ج،4

 )49قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،6ص.3848

ص.185

 )50طنط ـ ــاوي ،التفس ـ ـ ـ ـ ــري الوس ـ ـ ـ ـ ــيط للقرآن الكرمي ،ج،14

 )47قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.405

ص.423

 )48طنط ـ ــاوي ،التفس ـ ـ ـ ـ ــري الوس ـ ـ ـ ـ ــيط للقرآن الكرمي ،ج،15
ص.311

21

جملة حبوث الشريعة

العدد األول  /ربيع اآلخر 1443هــ/ديسمرب 2021م

يرضاه هللا له ،واالبتالء الذي يصادفه ،واملصري الذي

ِآلدم فَسج ُدوا إَِّال إِبلِيس َمل ي ُكن ِمن َّ ِ ِ
ين﴾
ََ َ َ
الساجد َ
ْ َ ْ َ ْ َ
[األعراف .]11-10 :ونالحظ هنا أن اآلايت ابتدأت
ببيان امتنان هللا على اإلنسانية ،بتمكينه إايهم يف هذه

قضااي اإلنسانية ،فإهنا أهم عناصر التصور القرآين
لنشأة احلياة اإلنسانية ،لذلك تعددت مواضعها كما
تعددت موضوعاهتا ،فذكرت يف أربع سور قرآنية وهي

األرض ،وجعله فيها ما يلزمهم من معايش .مث أييت
وصورهم ،وأمر
التأكيد من هللا للناس أبنه خلقهم َّ
املالئكة بعد ذلك ابلسجود آلدم ،تكرمياً لإلنسانية،

ينتظره"(.)51
ومبا َّ
أن قصة خلق آدم هي القضية األوىل من

حسب ترتيبها يف النزول(:)52

ورفعاً لشأهنا.

[ص ،األعراف ،احلجر،

وردت القصة يف سورة ص املكية خمربة مبا دار يف
ال
املأل األعلى بني هللا ومالئكته ،قال تعاىل﴿ :إِ ْذ قَ َ
ك لِلْم َالئِ َك ِة إِِّين َخالِ ٌق بَ َشرا ِم ْن ِط ٍ
ني * فَإِذَا َس َّويْـتُهُ
َربُّ َ َ
ً
ِِ
ونـَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ [ص-71 :
َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
 ،]72يف اآلية إخبار مباشر من هللا تعاىل ملالئكته أنه

نص السياق
أما القصة يف سورة احلِ ْجر املكية فقد َّ
مكونة من صلصال من
على خلق هللا آدم من مادة ّ
ٍ
ك لِْل َم َالئِ َك ِة إِِّين
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
محأ مسنون ،قال تعاىلَ :
خالِق ب َشرا ِمن ص ْل ٍ ِ
ٍ
صال م ْن َمحٍَإ َم ْسنُون * فَِإذَا َس َّويْـتُهُ
َ ٌَ ً ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ونـَ َفخ ِ ِ ِ
ين * فَ َس َج َد
َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
َمجَعُو َن﴾ [احلجر.]30 - 28 :
الْ َم َالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ

سيخلق بشراً ،ويعين به آدم ،مث قال هلم :فإذا سويت
خلقه ،وعدَّلت صورته ،ونفخت فيه من روحي؛
فاسجدوا له()53؛ تكرمياً هلذا املخلوق اجلديد﴿ ،فَ َس َج َد
َمجَعُو َن﴾ [ص.]73 :
الْ َم َالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ

وختتتم سورة البقرة املدنية قصة خلق آدم بعرض
رائع ،وسط حشد كبري من املالئكة ،بعد أن استعرض
السياق موكب احلياة ،متحداثً عن األرض ،يف معرض
احلديث عن آالء هللا على الناس ،وذلك أبنه خلق هلم

البقرة].

ويف سورة األعراف املكية وردت القصة يف سياق
يعاجل موضوعاً له أمهيته يف حياة اإلنسانية ،وهو
موضوع العقيدة ،يف إطار الرحلة اإلنسانية الطويلة منذ

كل ما يف األرض ،ويف وسط هذا اجلو تتحدث سورة
البقرة املدنية حديثاً مستفيضاً ومفصالً عن هذه املرحلة
اليت مرت هبا النشأة اإلنسانية ،وفيها إفصاح عن وظيفة
ك لِلْ َم َالئِ َك ِة
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
هذا املخلوق ،قال تعاىلَ :
إِِين جاعِل ِيف ْاألَر ِ ِ
َجت َع ُل فِ َيها َم ْن يـُ ْف ِس ُد
ض َخلي َفةً قَالُوا أ َْ
ْ
ّ َ ٌ
ِ
ِ ِ ِ
فِيها ويس ِف ِ
ك
س لَ َ
َ ََ ْ ُ
ك ال ّد َماءَ َوَْحن ُن نُ َسبّ ُح حبَ ْمد َك َونـُ َق ّد ُ
قَ َ
آد َم ْاأل ْ
ال إِِّين أ َْعلَ ُم َما َال تَـ ْعلَ ُمو َن (َ )30و َعلَّ َم َ
َمسَاءَ

 )51قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،3ص.1270

(تقريــب املــأمول يف ترتيــب النزول) وذلــك من احلــديــث املروي عن

نشأهتا األوىل إىل عودهتا األخرية ،وهذا ما أكدته
﴿ولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم ِيف
القصة يف هذه السورة ،قال تعاىلَ :
ِ
ْاأل َْر ِ
ش قَلِ ًيال َما تَ ْش ُك ُرو َن *
ض َو َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا
ص َّوْرَان ُك ْمُ ،مثَّ قُـلْنَا للْ َم َالئ َكة ْ
َولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْمُ ،مثَّ َ
 )52اعتمــدت يف ترتيــب النزول على مــا رجحــه بعض البــاحثني:

جابر بن زيد ،يُنظر :السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،اإلتقان يف علوم القران ،ج،1

واحلمصـ ــي ،قص ــص الريفن يف ظالل القران ،ج ،1ص ،34كما

 )53الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج ،21ص.238

انظر :فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،القص ـ ـ ـ ـ ــص القرآين إه ــا ر ونفح ــات ــه ،ص،44

ص.78
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َمسَ ِاء
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة فَـ َق َ
ال أَنْبِئُ ِوين ِأب ْ
ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
هؤَال ِء إِ ْن ُكْنـتم ِ ِ
ك َال عِلْ َم
ني ( )31قَالُوا ُسْب َحانَ َ
َُ
صادق َ
ُْ َ
ِ
ِ
ال َاي
يم ( )32قَ َ
لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَـنَا إِن َ
َّك أَنْ َ
يم ا ْحلَك ُ
ت الْ َعل ُ
ال أََملْ أَقُ ْل
آد ُم أَنْبِْئـ ُه ْم ِأب َْمسَائِ ِه ْم فَـلَ َّما أَنْـبَأ َُه ْم ِأب َْمسَائِ ِه ْم قَ َ
َ
السماو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تـُْب ُدو َن
ب َّ َ َ
لَ ُك ْم إ ّين أ َْعلَ ُم غَْي َ
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا
َوَما ُكْنـتُ ْم تَكْتُ ُمو َن (َ )33وإِ ْذ قـُلْنَا للْ َم َالئ َكة ْ
َِّ ِ ِ
ِ
ْرب َوَكا َن ِم َن
يس أ َََب َو ْ
استَك ََ
آل َد َم فَ َس َج ُدوا إال إبْل َ
ِ
ك ا ْجلَنَّةَ
ت َوَزْو ُج َ
ين (َ )34وقـُلْنَا َاي َ
اس ُك ْن أَنْ َ
آد ُم ْ
الْ َكاف ِر َ
ِِ
وُك َال ِمْنـها رغَ ًدا حي ُ ِ
َّجَرةَ
َ َ َْ
ث شْئـتُ َما َوَال تَـ ْقَرَاب َهذه الش َ
َ
فَـتَ ُك َ ِ
ِِ
ني ( )35فَأ ََزَّهلَُما الشَّْيطَا ُن َعْنـ َها
وان م َن الظَّالم َ
فَأَخرجهما ِممَّا َك َ ِ ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ض
اان فيه َوقـُلْنَا ْاهبِطُوا بـَ ْع ُ
َْ َ ُ َ
ض ُمستَـ َقٌّر وَمتَاعٌ إِ َىل ِح ٍ
ني ()36
َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ ْ َ
ِ
فَـتَـلَقَّى ِ ِ ِ ٍ
اب
َ
اب َعلَْيه إِنَّهُ ُه َو التـ ََّّو ُ
آد ُم م ْن َربِّه َكل َمات فَـتَ َ
َّ ِ
يم ([ ﴾)37البقرة 30 :ـ  .]37وردت القصة يف هذه
الرح ُ
السورة املدنية ،وهي السورة املدنية الوحيدة من بني
السور األربع اليت عُرضت فيها القصة؛ لذلك تضمنت

َمسَاءَ ُكلَّ َها﴾ .وملزيد إظهار
آد َم ْاأل ْ
﴿و َعلَّ َم َ
خباصة العلم َ
حكمة استخالف آدم على األرض ،عرض هللا هذه
األمساء على املالئكة ،وطلب منهم أن ينبئوه هبا ،فيأيت
ِ
َّك
ك َال عِلْ َم لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَـنَا أن َ
﴿سْب َحانَ َ
التسليم منهم ُ
ِ
ِ
يم﴾ .وأيمر هللا آدم لينبئهم هبا؛ لبيان
أَنْ َ
يم ا ْحلَك ُ
ت الْ َعل ُ

حكمة تكرميه هبذه اخلاصة ،فأنبأهم آدم مبا اختصه هللا
من علمها ،ليبدأ بعد ذلك مشهد آخر تبعاً هلذه
اخلاصة ،فيأمر هللا مالئكته ابلسجود آلدم ،فيمتثلون
ألمر هللا مجيعاً ،إال إبليس ،الذي كان ضمن املأمورين
ابلسجود ،فأَب السجود استكباراً ،فكان من الكافرين
العاصني لرهبم وخالقهم .مث أييت بعد ذلك مشهد آخر،
وهو سكىن آدم وزوجه اجلنة ،ودور إبليس ،وإزالله
هلما ،وإخراجهما من اجلنة ،وهبوطهما إىل األرض اليت
أعدت للخالفة ،بعد تزويدمها هبذه التجربة القاسية،
واستغفارمها وتوبة هللا عليهما(.)55
ومبا َّ
أن قصة خلق آدم هي احلقيقة الواقعية للنشأة

تفاصيل أعمق ،عرضها السياق يف عدة مشاهد :يبدأ
املشهد األول حبوار بني هللا ومالئكته ينبئ عن أمر
عظيم ،وحدث جليل ينتظره العامل ،فيقول هللا ملالئكته:
﴿إِِّين َجاعِ ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾ فيقع هذا النبأ يف

اإلنسانية ،واالنطالقة الفعلية ملسرية اإلنسان من مبتدئه
إىل معرفة طريقه وموقعه يف هذا الكون ،نقف مع بعض
إُياءات هذه القصة ودالالهتا:
.1

نفوس املالئكة موقع االستغراب ،فيتوجهون إىل رهبم
سائلني على وجه االستكشاف واالستعالم عن وجه
احلكمة ،ال على وجه االعرتاض والتنقص لبين آدم أو
َجت َع ُل فِ َيها َم ْن يـُ ْف ِس ُد فِ َيها
احلسد هلم(﴿ .)54قَالُوا أ َْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ك﴾.
س لَ َ
َويَ ْسف ُ
ك ال ّد َماءَ َوَْحن ُن نُ َسبّ ُح حبَ ْمد َك َونـُ َق ّد ُ
وأيتيهم اجلواب املباشر من العليم اخلبري﴿ :إِِّين أ َْعلَ ُم َما
َال تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ .ويستمر السياق يف هذا املشهد ،فيخرب
مبا دار بعد ذلك ،حيث أكرم هللا آدم وأنعم عليه وميَّزه

متهيد األرض لتكون مناسبة لعيش اإلنسان:
ِ
ض
يقول هللا تعاىل﴿ :الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
َم ْه ًدا َو َج َع َل لَ ُك ْم فِ َيها ُسبُ ًال لَّ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن﴾
[الزخرف ،]10 :فقد سبق إعالن خلق اإلنسان
متهيد هللا األرض لتكون مناسبة لعيش
﴿ولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم
املخلوق اجلديد ،قال تعاىلَ :
ِ
ِيف ْاأل َْر ِ
ش قَلِ ًيال َما
ض َو َج َع ْلنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
تَ ْش ُك ُرو َن﴾ [األعراف .]10 :قال صاحب

 )55احلمصي ،قصص الريفن يف ظالل القران ،ج ،1ص.338

 )54ابن كثري ،قصص األنبياء ،ص.14
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يتناىف مع أي نظرية تنقل مسار اخللق إىل
الصدفة أو الطبيعة أو التحول من خملوق
آخر؛ ألنه مل يتداخل أو يتالقى مع غريه من

﴿ولََق ْد
الكشاف يف تفسري هذه اآليةَ :
َم َّكنَّا ُك ْم﴾ جعلنا لكم فيها مكاانً وقراراً ،أو
ملَّكناكم فيها ،وأقدرانكم على التصرف فيها،
ِ
ش﴾ مجع معيشة،
﴿و َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
َ
وهي ما يُعاش به من املطاعم واملشارب،
وغريمها ،أو ما يُتوصل به إىل ذلك( .)56إننا
نلمس ما حولنا من ُمق ّدرات هذا الوجود،
ومطوعة لإلنسان ،يستخدمها
مسخرة َّ
كلها ّ
يف حياته ،ويستعني هبا يف مهماته ،ويقضي
هبا حوائجه ،وتسهيالً له ذلّل هللا األرض

مبايناً متفرداً عن غيـره مـن الكائنات(.)57
التصور املبين على
والواقع والعلم متحدان يف ّ
َّ
أن لكل إنسان أابً و ّأماً ،ويبتدئ خلق

.]15
استقاللية اخللق اإلنساين :بعد متهيد هللا
األرض لتكون صاحلة ومناسبة لعيش
اإلنسان ،أعلم هللا مالئكته أبنه سيجعل يف

الوراثية اخللقية يف اجلسم ،وتنتقل من جيل إىل
جيل ،ومهما ظهرت طفرات وراثية جديدة
فإن النظام الوراثي والشفرة الوراثية يف نواة كل
خلية ابجلسم يظالن اثبتني ومميّزين للنوع ،وال

الكائنات يف تطور عضوي وال انتساب
خلْقي ،بل هو كائن مستقل اخللق والتكوين،
وقد أثبتت الدراسـات العلميـة التجريبيـة الغربية
َّ
أن الرتكيب البيولوجي يف اإلنسان يتميز متيزاً

﴿ه َو
ليسري اإلنسان فيها بسهولة ويُسرُ ،
ِ
ض ذَلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف
الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ِ
ور﴾ [امللك:
َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِّرْزق ِه ۖ َوإِلَْي ِه الن ُ
ُّش ُ

.2

اإلنسان من نطفة يف رحم األم ،وحتمل خالاي
األم،
النطفة عوامل الوراثة من كل من األب و ّ
وتظل العوامل الوراثية تتحكم يف الصفات

ميكن أن يكوان يف نوع آخر من
املخلوقات( .)58مما يدلل على أنه ال ميكن أن
تطور من خملوق آخر؛ بل هو
يكون اإلنسان ّ

هذه األرض خملوقاً جديداً ،يكون خليفة يف
ك لِلْ َم َالئِ َك ِة
األرض ،قال تعاىل﴿ :إِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
إِِّين َخالِ ٌق بَ َشرا ِم ْن ِط ٍ
ني﴾ [ص .]71 :وقال
ً
ك لِلْ َم َالئِ َك ِة إِِّين َخالِ ٌق
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
سبحانهَ :
ب َشرا ِمن صلْص ٍال ِمن َمحأٍ مسنُ ٍ
ون﴾ [احلجر:
َ ً ْ َ َ ْ َ َْ
ك لِلْ َم َالئِ َك ِة إِِّين
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
 .]28وقالَ :
َجاعِ ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾ [البقرة .]30 :وهذا
يعين أن هللا خلق اإلنسان خلقاً مستقالً،
وأوجده ليكون سيداً يف هذه األرض ،وهذا

.3

خلق مستقل بذاته؛ ألنه ال ميكن مهما
حدث من طفرات وراثية أن تتطور إىل نوع
آخر من اخللق(.)59
إعطاء اإلنسانية خصائصها املناسبةَ :خلْ ُق
اإلنسان مل يكن صدفة؛ والدليل أن كل شيء
جرى يف خلق اإلنسان مبشيئة هللا وحكمته

 )56الزخمشري ،الكشاف ،ج ،2ص.85

 )58إبراهيم ،موس ـ ــوعة عاس اإلنس ـ ــان يف ض ـ ــوء القرآن والس ـ ــنة

 )57العبد احملس ــن ،حقيقة الوجود البشــري وانعكاســاهتا الرتبوية

(من منظور علمي حبثي) ،ج ،1ص.29

يف ظل قص ـ ـ ــة خلق آدم – عليه الس ـ ـ ــالم – يف القرآن الكرمي،

 )59املرجع السابق ،ص.30

ص.92
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سعيد بن راشد الصوايف

السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تـُْب ُدو َن َوَما
ب َّ َ َ
غَْي َ
ُكْنـتُ ْم تَكْتُ ُمو َن﴾ [البقرة .]33-31 :واختلف

املتنوعة كل له وظيفة
وتقديره ،فمخلوقات هللا ّ
حمددة ،وق ّدر هللا هلذه املخلوقات من

اخلصائص ما يناسب وظيفتها وُيقق
مهمتها ،وهذا اإلنسان أعطاه خالقه من
اخلصائص ما يناسب وظيفته يف هذا الوجود،

املفسرون يف حقيقة العلم الذي علّمه هللا آدم؛
فذهب كثري من املفسرين إىل أهنا معرفة أمساء
األشياء( ،)61وقال آخرون َّ
إن املراد ابألمساء

فهو املخلوق الوحيد الذي انفرد خباصية
العقل والعلم واإلرادة واإلدراك واملعرفة ،مل
يشاركه يف ذلك أي خملوق من خملوقات هللا.
وجمموع النصوص القرآنية يف خلق آدم  -عليه
ِ
رجح َّ
أن
السالم  -ويف نشأة اجلنس البشري ،تُ ّ

املسميات( ،)62ومنهم من يرى أهنا صفات
األشياء ونعوهتا وخواصها"( .)63ولعل األرجح
من تلك األقوال ما ذهب إليه صاحبا ال ِظّالل
واملنار ،وهو َّ
أن هللا تعاىل أودع يف هذا
اإلنسان قوة قادرة على استنباط العلم واملعرفة،
وفطرة مهيأة الستقبال شىت العلوم واملعارف،
وهي سر من أسرار اخلالق تبارك وتعاىل(.)64

إعطاء هذا الكائن خصائصه اإلنسانية
ووظائفه املستقلة كان مصاحباً خللقه ،و َّ
أن

وهذا ما يؤخذ من قول املالئكة يف قصة خلق
ك َال عِلْ َم لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَـنَا﴾؛
﴿سْب َحانَ َ
آدم ُ
فهي تنفي كل علم كسيب عن جنس املالئكة،
على حني يتميز اإلنسان دون الكائنات

الرتقي يف اتريخ اإلنسان كان ترقياً يف بروز
هذه اخلصائص ،ومنوها وتدريبها ،واكتساهبا
اخلربة العالية ،ومل يكن ترقياً يف وجود اإلنسان
من تطور األنواع حىت انتهى إىل اإلنسان كما

األخرى ابلقدرة على حتصيل العلم الكسيب،
واستعداده لكسب املعارف الوضعية(.)65
يقول حممد شديد" :وميكن القول يف فهم هذه
اآلايت أن هللا تعاىل قد أودع فطرة اإلنسان

تقول الداروينية ( .)60وقصة خلق آدم دلت يف
سياقها َّ
أن هللا تعاىل اختص هذا املخلوق
آد َم ْاأل ْ
﴿و َعلَّ َم َ
خباصة العلم ،قال تعاىلَ :
َمسَاءَ
ال أَنْبِئُ ِوين
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة فَـ َق َ
ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
ِأب َْمس ِاء هؤَال ِء إِ ْن ُكْنـتم ِ ِ
ني * قَالُوا
َ َُ
صادق َ
ُْ َ
ِ
ت
ك َال ع ْل َم لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَـنَا إِن َ
ُسْب َحانَ َ
َّك أَنْ َ
ِ
ِ
آد ُم أَنْبِْئـ ُه ْم ِأب َْمسَائِ ِه ْم
يم * قَ َ
ال َاي َ
يم ا ْحلَك ُ
الْ َعل ُ
ال أََملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إِِّين أ َْعلَ ُم
َمسَائِ ِه ْم قَ َ
فَـلَ َّما أَنْـبَأ َُه ْم ِأب ْ

.4

وجعل يف تصميم خلقه االستعداد للمعرفة
والعلم"(.)66
إظهار الكرامة اإلنسانية :تُظهر قصة خلق
آدم مدى التكرمي الذي حظي به اإلنسان،

 )60قطب ،يف ظالل القران ،ج ،3ص.1264

 )63الرازي ،التفسري الكبري ،ج ،2ص .397

 )61القرطيب ،اجلـامع ألحكـام القرآن ،ج 1ص ،268والقـامسي،
حماسـ ــن التأويل ،ج ،1ص ،287والشـ ــوكاين ،فتح القدير ،ج،1

 )64يُنظر :قط ــب ،يف ظالل القرآن ،ج ،1ص .57ورض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،

تفسري املنار ،ج ،1ص.263

ص .77

 )65ـ بنت الشاطئ ،القرآن وقضااي اإلنسان ،ص.50

 )62رض ـ ـ ـ ـ ــا ،تفسـ ـ ـ ــري املنار ،ج ،1ص ،262واملراغي ،تفسـ ـ ـ ــري

 )66ـ شديد ،قيمة احلياة يف القرآن ،ص.150

املراغي ،ج ،1ص.75
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من خالق الكون ومدبره ،فكان من نصيب
هذا اإلنسان أن أفاض عليه من ُحلل التكرمي
كرمه
أي خملوق من خملوقاته ،فقد َّ
ما مل ينله ّ

هللا ابلنفخة الروحية منه سبحانه وتعاىل ،مث
أمر املالئكة ابلسجود له ﴿فَإِذَا َس َّويْـتُهُ
ِِ
ونـَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين *
َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
َمجَعُو َن﴾ [احلجر28 :
فَ َس َج َد الْ َم َالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ
  .]30وهذا يؤكد أن هذا اإلنسان خملوقمكرم هلل ،وينفي نفياً قاطعاً النظرايت اليت
ّ
جتعل اإلنسان مرتقياً من خملوقات أخرى أو
.5

أنه نتاج الطبيعة.
أتكيد األصل الواحد لإلنسانية :عرض القرآن
الكرمي قصة خلق آدم؛ ابعتبارها احلقيقة

األوىل يف نشأة اإلنسانية ،املتمثلة يف (آدم)
"الذي ظهر يف فرده الكامل حبقيقته
اإلنسانية؛ ليكون أمنوذجاً ملا أييت بعده من
()67
﴿ولََق ْد
سالئله اإلنسانية"  ،قال تعاىلَ :

.6

ص َّوْرَان ُك ْم﴾ [األعراف،]11 :
َخلَ ْقنَا ُك ْم ُمثَّ َ
والراجح عند املفسرين ،أن املراد :خلقنا أابكم
آدم مث صورانه( ،)68فاحلديث عن آدم هو

ومنهما جاءت اإلنسانية بذات اخلصائص
والتكرمي ،وقد أكد القرآن الكرمي هذه املعاين
﴿اي
يف مفتتح سورة النساء ،يف قوله تعاىلَ :
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نـَ ْف ٍ
س
أَيـُّ َها الن ُ
وِ
ث ِمْنـ ُه َما ِر َج ًاال
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
ِ
ِ
ترد هذه
َكث ًريا َون َساءً﴾ [النساء .]1 :حيث ّ
اآلية الكرمية الناس إىل رب واحد ،وخالق
واحد ،كما تردهم إىل أصل واحد ،وأسرة
واحدة ،فاملراد ابلنفس الواحدة آدم ( ،)69كما
ِ
َنشأَ ُكم ِّمن نـَّ ْف ٍ
س
﴿وُه َو الَّذي أ َ
يف قوله تعاىلَ :
ِ ٍ
﴿وُه َو الَّ ِذي
َواح َدة﴾ [األنعامَ ،]98 :
أَنْ َشأَ ُكم﴾ خلقكم وابتدأكمِ ،
﴿م ْن نـَ ْف ٍ
س
ْ
ِ ٍ
آد َم عليه السالم (.)70
َواح َدة﴾ يعينَ :
أطوار النشأة اإلنسانيةُ :ختربان قصة خلق آدم
أبن اإلنسانية املتمثلة يف أسرة آدم  -عليه
السالم  -مرت مبراحل ثالث يف طور نشأهتا
األوىل؛ مرحلة اخللق ،أي خلق آدم ،البذرة
األوىل اليت تكاثرت منها اإلنسانية ،فهو
أساس أصوهلا ،ومنبع وجودها .ولنشأة األسرة
حواء؛ لتكون
الصغرية خلق هللا من آدم زوجه َّ
َّاس
هذه األسرة النواة لإلنسانية َ
﴿اي أَيـُّ َها الن ُ
َّ ِ
اح َدةٍ
س وِ
ِ
اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نـَ ْف ٍ َ
ث ِمْنـ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا
َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َونِ َساءً﴾ [النساء ،]1 :فكل الناس يف هذا العامل

حديث عن اإلنسان خبصائصه ومميزاته ،فهو
صورة تتكرر إىل هناية العامل .فالتصور القرآين
 من خالل سياق قصة خلق آدم  -يؤكدكرمه ،وجعله ذا
أن هللا تعاىل خلق آدم و َّ

من ذرية آدم ،نشأوا من هذه األسرة الصغرية

خصائص متميزة ،ومنه خلق زوجه حواء،

 )67عرجون ،املوسوعة يف مساحة اإلسالم ،ج ،1ص.165

 )69الطربي ،تفسري الطربي ،ج ،2ص.489

 )68يُنظر :القرطيب ،اجلـ ــامع ألحكـ ــام القرآن ،ج ،7ص،12
والطربي ،تفسري الطربي ،ج ،3ص ،577والزخمشري ،الكشاف،

 )70البغوي ،معاس التنزيل يف تفس ـ ـ ـ ـ ــري القرآن ،ج ،2ص.146
والثعليب ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ج ،4ص.172

ج ،1ص ،86وابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص.180
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اليت تكاثرت وانتشرت .يقول بوكاي:
"وهكذا فإن القرآن الكرمي يذكر أصل احلياة

حضانة ،جيد فيها التنمية والتوعية ،اليت تؤهله ملمارسة
الدور املنوط به يف األرض ،وهو اخلالفة" .وكان ال بد

بشكل عام ،وهو يتوسع كثرياً يف ذكر
التحوالت التشكيلية اليت تطرأ على اإلنسان،
ويشدد يف إعادات عدة أبن هللا خلقه كما

من مرور فرتة تنمو فيها جتربة هذين اإلنسانني (آدم
وحواء) وتصل إىل الدرجة اليت تتيح هلما أن يبدآ
مسريهتما يف األرض ،وكدحهما حنو رهبما ،من خالل

أراد ،وجند أيضاً التوالد البشري أقواالً معرباً
عنها بعبارات دقيقة ميكن مطابقتها مع
املعلومات الدنيوية املكتسبة يف أايمنا هذه عن
ذات املوضوع"(.)71

ممارسة أعباء اخلالفة ،وكذلك كان ال بد يف هذه الفرتة
من تربية اإلحساس اخللقي ،وزرع الشعور ابملسؤولية،
وتعميقه يف نفس اإلنسان ،وذلك عن طريق امتحانه
مبا يوجه إليه من تكاليف وأوامر"(.)74

مث أتيت مرحلة االمتحان بعد اخللق؛ فبعد أن
أكمل هللا خلْق هذا اإلنسان وخلق منه زوجه،
أسكنهما اجلنة( ،)72وأابح هلما أن أيكال من مثارها،

وكان النهي عن األكل من الشجرة والتحذير من
غواية الشيطان أول التكاليف اليت أنيطت هبذا
اإلنسان؛ لتكون حمل االبتالء واالختبار يف هذه

وينعما خبرياهتا ،وهنامها عن شجرة واحدة( )73هي مبثابة
ك ا ْجلَنَّةَ
ت َوَزْو ُج َ
﴿وقـُلْنَا َاي َ
اس ُك ْن أَنْ َ
آد ُم ْ
االبتالء آلدمَ .
ِِ
وُك َال ِمنْـها رغَ ًدا حي ُ ِ
َّجَرةَ
َ َ َْ
ث شئْـتُ َما َوَال تَـ ْقَرَاب َهذه الش َ
َ
ِ
فَـتَ ُك َ ِ
ِ
ني﴾ [البقرة ]35 :وهذا اإلسكان آلدم
وان م َن الظَّالم َ

التجربة ،وتكون ترويضاً لإلنسان اخلليفة على أن
يتحكم يف نزواته ،ويكتفي من االستمتاع بطيبات
الدنيا ابحلدود املعقولة من اإلشباع الكرمي ،وال ينساق
مع احلرص احملموم على املزيد من زينة احلياة الدنيا؛ ألن

وزوجه يف اجلنة ليس خالداً ،كما هو واضح من التصور
القرآين لإلنسان واهلدف من وجوده ،فقد أخرب هللا
مالئكته قبل خلق اإلنسان أنه جاعل يف األرض
ك لِْل َم َالئِ َك ِة إِِّين َجاعِ ٌل
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
خليفة ،قال تعاىلَ :
ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾ [البقرة .]30 :فهي مرحلة امتحان؛

هذا احلرص هو األساس لكل ما شهده املسرح بعد
ذلك من ألوان استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان()75؛
لكنه سرعان ما تظهر فطرة النسيان يف الطبيعة
اإلنسانية ،فنسي آدم عهد التكليف فأكل وزوجه من
آد ُم َربَّهُ فَـغَ َو ٰى﴾
ص ٰى َ
﴿و َع َ
الشجرة ،ووقعت املعصية َ
[طه]121 :؛ لكن هذه املعصية استطاعت أن ُحت ِدث

ليرتَب فيها اإلنسان على األوامر والنواهي ،وهي مبثابة

 )71أصـ ــل اإلنسـ ــان بني العلم والكتب السـ ــماوية ،ص-177

 )73مل يبني القرآن الكرمي الش ـ ـ ـ ـ ــجرة اليت هنى هللا آدم عن اقرتاهبا،
والـذين حـاولوا معرفتهـا من املفس ـ ـ ـ ـ ـ ـرين وغريهم إمنـا كـان اعتمـادهم

.178
 )72اختلف املفســرون يف اجلنة اليت أســكنها آدم وزوجه :هل هي
جن ــة اخلل ــد اليت أع ــده ــا هللا لعب ــاده املتقني يف اآلخرة ،أم غريه ــا.

على الرواايت اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلية فحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب .يُنظر :الطربي ،تفس ـ ـ ـ ـ ــري

الطربي ،ج ،1ص ،194واأللوسي ،روح املعاين ،ج ،1ص،236

يُنظر :القرطيب ،اجلـ ــامع ألحكـ ــام القران ،ج ،1ص ،286وابن
كثري ،البداية والنهاية ،ج ،1ص  ،87-84والشــعراوي ،قصــص

وقطب ،يف ظالل القران ،ج ،3ص.1268
 )74حممــد عبــد اجلبــار ،اجملتمع :حبوث يف املــبهــب االجتمــاعي

األنبياء ،ج ،1ص.102-98

القرآين ،ص.46
 )75الصوايف ،الوحدة اإلنسانية يف القرآن الكرمي ،ص.71
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ِ
فجر يف أعماقه اإلحساس
َّ
هزة روحية كبرية يف نفسه ،وتُ ّ
ابملسؤولية ،من خالل مشاعر الندم ،وطفق يف هذه
اللحظة خيصف على جسده من ورق اجلنة؛ ليواري

والتكاثر.

سوأته ويستغفر هللا لذنبه( .)76كانت هذه املرحلة مبثابة
التجربة هلذا املخلوق ،وتربية له وإعداداً ،كانت إيقاظاً
للقوى املذخورة يف كيانه ،كانت تدريباً له على تلقي

هكذا ُجتَلِّي هذه القصة نشأة اإلنسانية بكل
تفاصيلها ،مما ال جمال إلطالق عنان اخليال الفكري يف
التكهنات ،وإجياد الفرضيات اليت ال تستند إىل دليل

اجلميع .فاستقر آدم وحواء على األرض اليت ُخلقوا
منها وألجلها ،وجاءهتم الذرية ،وبدأوا يف االنتشار

الغواية ،وتذوق العاقبة ،وجترع الندامة ،ومعرفة العدو،

قطعي ،وال يسعفها الواقع اإلنساين .وعوداً على بدء
نقول مطمئنني إن الذي ُيجب ضوء هذه احلقيقة هو
العناد الفكري ،املتمثل يف اإلحلاد ،فراراً من اإلميان ابهلل
اخلالق البارئ املدبر للكون ،وإال فإن نور احلق جلي

وااللتجاء بعد ذلك إىل املالذ اآلمن(.)77
مث أتيت مرحلة االستخالف يف األرض ،وهي
الوظيفة األساسية اليت ُخلق اإلنسان من أجلها ،بعد

واضح انطق ابحلقيقة اليت ال مراء فيها .فقصة خلق
آدم داللتها الواضحة أن اإلنسان خلقه هللا من أول
األمر إنساانً؛ ليكون خليفة يف األرض مفضالً على ما

تزويد آدم بتلك التجربة القاسية ،والتمهيد ملمارسة
مهمته املنوطة به يف األرض ،صدر األمر اإلهلي أبن
يهبط آدم وزوجه إىل األرض ،اليت جعلها هللا املستقر

فيها من خملوقات مبا اختصه هللا به من ملكات ،وما
أفيض عليه من مواهب( .)79منها العلم والفهم ،والعقل
واإلدراك ،واإلرادة ،وغريها الكثري اليت خيتص هبا
اإلنسان دون غريها من سائر املخلوقات ،واليت مسّاها

له ولذريته ،لتكون االمتحان املرير ،واالبتالء احلقيقي،
ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ض
﴿وقُـ ْلنَا ْاهبِطُوا بـَ ْع ُ
َ
ِ
ُمستَـ َقٌّر وَمتَاعٌ إِ َىل ح ٍ
ني﴾ [البقرة .]36 :واخلطاب موجه
ْ َ
إىل آدم وزوجه ونسلهما ،فكأن إهباط آدم وزوجه من

بعض الباحثني "فجوات" فاصلة بني اإلنسان
سمى ملكة
والكائنات األخرى ،أو ما يُ ّ

اجلنة إهباط لذريتهما ،أو أنه موجه إىل آدم وزوجه
وإبليس( ،)78أيمرهم ابهلبوط إىل املكان الذي جعله هللا
مستقراً هلم ،ومتاعاً ينتفعون به يف معيشتهم ،إىل وقت

االستعراف(.)80

ال
ُمقدَّر يف علم هللا .مث أييت البيان اإلهلي يف قوله﴿ :قَ َ
ِ
ِ
ِ
جو َن﴾ [األعراف:
ف َيها َْحتيَـ ْو َن َوف َيها متَُوتُو َن َومْنـ َها ُختَْر ُ
]25؛ أي حياتكم يف هذه األرض اليت خلقتم منها،
وفيها متوتون عند انتهائه ،ومنها خترجون بعد موت

اخلامتة
النتائج احلقيقية الصحيحة لنشأة اإلنسانية ال
ميكن الوصول إليها عن طريق احلفرايت واالكتشافات؛
ألهنا مصادر اجتهادية ظنية ،وال عن طريق الفكر

 )76املرجع السابق ،الصفحة ذاهتا.

 )79اخلليلي ،مصرع اإلحلاد ،ج ،1ص.417

 )77قطب ،يف ظالل القران ،ج ،1ص.59

 )80يُنظر :رزق ،أصل اإلنسان ،ص 51وما بعدها.

 )78يـُنـظـر :الـطـربي ،تـفس ـ ـ ـ ـ ــري الـطـربي ،ج ،1ص ،535وابـن
عاشــور ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص .434ورضــا ،تفســري املنار،
ج ،8ص ،351والزخمشري ،الكشاف ،ج ،1ص.157
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البشري القاصر؛ ألنه ال يُدرك كنه نفسه البالغة
التعقيد ،وإمنا جيب أن تنطلق من مصادر أصيلة قطعية

•

الثبوت والداللة ،وال يوجد مراجع أصيلة يف عاملنا اليوم
سوى القرآن الكرمي ،فهو الكتاب السماوي الوحيد
الذي ت حفظه من أن تناله يد التحريف .وقد أتى هذا

املشكلة األساس يف سبب تيه اإلنسانية يف
البحث عن نشأهتا تتمثل يف التصورات اليت
ينطلق منها الفكر اإلنساين يف حتديد حقيقة
ثالثة أمور :الكون ،واحلياة ،واإلنسان؛
فحقيقة هذه األشياء مربوطة رابطاً وثيقاً

الكتاب العزيز حبقائق ال تقبل النقض وال الرد ،وهذا
فأي تفسري
ما يثبته العلم احلديث املتجرد يوماً بعد يومّ .
لنشأة احلياة خيالف ما أخرب به القرآن الكرمي فهو ضرب
من االجتهاد أو حديث ابلغيب ،والغيب ال ميكن أن

•

مبسألة اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل اخلالق
املنشئ املدبر هلذا الكون مبا فيه ومبن فيه.
اإلحلاد وعدم االعرتاف ابهلل خالقاً ومدبراً هلذا
الكون أدت إىل انطماس البصائر وفساد
العقول ،وهو ليس جبديد ،إمنا قدمي قِدم األمم

يتوصل إليه اإلنسان؛ ال بفكره وال مبكتشفاته .ومن
منطلق دعوة القرآن الكرمي اإلنسان إىل التأمل
واالكتشاف والبحث عن احلقائق؛ َّ
فإن مسألة النشأة

اإلنسانية املتعاقبة؛ فاإلحلاد هو السبب
الرئيس يف إجياد البديل عن احلقيقة القرآنية

اإلنسانية ينبغي أن يتعانق يف دراستها العقل والنقل،
دون التفريط يف أحدمها ،وهذا ما افتقده أصحاب
النظرايت الباحثة عن نشأة اإلنسان وأصله؛ مما جعلهم
يف ختبط وحرية .وحقيقة النشأة اإلنسانية يف القرآن

لنشأة اإلنسانية؛ فامللحد ال يؤمن بوجود
تكون بفعل
خالق ،وإمنا يرى أن هذا الكون ّ
الطبيعة ،وكل املوجودات على هذا الكوكب
إمنا جاءت ابلصدفة.

الكرمي واضحة وجلية ،وليس فيها تعقيد؛ ألهنا وردت
بتفاصيلها يف الكتاب السماوي املنزل من اخلالق تبارك
منزه عن اخلطأ والتناقض ،مبا ال
وتعاىل ،وهو كتاب ّ
احملرية املثرية للجدل؛
يدع جماالً للتكهنات أو الفرضيات ّ

•

بل جاءت حقيقة ال ميكن الشك فيها ،ومل يستطع
العلم إىل يومنا هذا ولن يستطيع أن يثبت عكس هذه
احلقيقة .وفيما أييت أعرض النتائج اليت توصلت إليها

•

ولكن تبقى كلها نظرايت ظنية ال دليل قاطع
على صدقها.
نشأة الكون مبا فيه من كائنات فيه كثري من
األمور الغيبية اليت ال يعلمها إال هللا ،وجيب
أن يتعانق يف دراستها العقل مع النقل ،دون
التفريط يف أحدمها ،وهذا ما افتقده أصحاب
النظرايت الباحثة عن نشأة اإلنسان وأصله.

الدراسة:
•

التخبط الذي نشأ حول جدلية النشأة
اإلنسانية جاء نتيجة اجتهادات عايشتها
البشرية منذ زمن طويل ،خاصة االجتاهات
الفلسفية قدمياً ،مث العلمية التجريبية حديثاً،

خيتلف مفهوم النشأة اإلنسانية ابختالف
التوجهات واألفكار ،وهو يف منظور القرآن
الكرمي :ابتداء نشأة اإلنسانية ،وحتديد

•

أصلها؛ أو هو ابتداء خلق اإلنسان وإجياده،
وهو خمتص ابهلل سبحانه وتعاىل.
29
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احملرية واملثرية للجدل؛ بل
أو الفرضيات ّ
جاءت حقيقة ال ميكن الشك فيها ،ومل
يستطع العلم إىل يومنا هذا أن يثبت عكس

•

معمقة حول قصة خلق
قيام دراسات ّ
آدم وأهدافها ودالالهتا؛ ألهنا الركيزة
األساس يف أصل نشأة اإلنسانية.

هذه احلقيقة.
قصة خلق آدم هي أهم عناصر التصور القرآين
لنشأة احلياة اإلنسانية؛ فهي األساس يف بداية

•

تنظيم مؤمتر يتناول موضوع نشأة
اإلنسانية من خالل القرآن الكرمي.
التصدي للنظرايت والفرضيات الوضعية

•

اليت حتاول خداع الناس وتضليلهم حول
نشأة اإلنسان وأصله.

تشكل األسرة اإلنسانية ،ابعتبار آدم  -عليه
تفرعت
السالم  -هو النواة والبذرة األوىل اليت ّ
منها أغصان اإلنسانية ،فتناسلت من تلك
الساللة حاملة ذات اخلصائص والصفات.
َّ
أكدت قصة خلق آدم استقاللية اخللق

***
املصادر واملراجع:

اإلنساين ،فمجموع النصوص القرآنية يف خلق
آدم  -عليه السالم  -ويف نشأة اجلنس
البشري ،تؤكد َّ
أن إعطاء هذا الكائن

إبراهيم ،أمحد شوقي ،موسوعة عاس اإلنسان يف ضوء

القرآن والسنة (من منظور علمي حبثي) اجلزء األول
"نشأة اإلنسان وخلقه"( ،اجليزة :دار هنضة مصر

خصائصه اإلنسانية ،ووظائفه املستقلة كان
مصاحباً خللقه ،وأن الرتقي يف اتريخ اإلنسان
كان ترقياً يف بروز هذه اخلصائص ،ومنوها

•

للنشر ،ط2012 ،1م).
األلوسي ،حممود بن عبد هللا احلسيين ،روح املعاين يف

تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني ،حتقيق :علي
عبد الباري عطية( ،بريوت :دار الكتب العلمية،

وتدريبها ،واكتساهبا اخلربة العالية ،ومل يكن
ترقياً يف وجود اإلنسان من تطور األنواع حىت
انتهى إىل اإلنسان كما تقول الداروينية.
َّ
أكد القرآن الكرمي على األصل الواحد

ط1415 ،1هـ).
البغوي ،احلسني بن حممد ،معاس التنزيل يف تفسري

القرآن( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط،1

لإلنسانية ،فآدم الذي أنبأتنا عنه قصة خلق
آدم هو مصدر هلذه اإلنسانية ،فهو صورة
تتكرر على األرض .فالتصور القرآين يؤكد َّ
أن

1420هـ).
بوكاي ،موريس ،أصل اإلنسان بني العلم والكتب

هللا تعاىل خلق آدم ،ومنه خلق زوجه حواء،
ومنهما جاءت اإلنسانية بذات اخلصائص.

السماوية ،ترمجة :فوزي شعبان (املكتبة العلمية).
الثعليب ،أمحد بن حممد بن إبراهيم ،الكشف والبيان عن

التوصيات :يوصي الباحث ابآليت:

تفسري القرآن( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
ط1422 ،1هـ2002 /م).
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اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات( ،عامل الكتب،

السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،عمدة احلفاظ يف

ط1987 ،1م).

تفسري أشرف األلفاظ ،حتقيق :حممد ابس،
(بريوت:

ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي ،اد املسري يف علم

دار

الكتب

العلمية،

ط،1

1417هـ1996/م).

التفسري ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي( ،بريوت:
دار الكتاب العريب ،ط1422 ،1هـ).

السيوطي ،جالل الدين ،الإتقان يف علوم القران،
(بريوت :دار الفكر ،ط1996 ،1م).

احلمصي ،أمحد فائز ،قصص الريفن يف ظالل
القران( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،1

السيوطي ،جالل الدين ،معرتك األقران يف إعجا

1995م).

القرآن( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1408هـ1988 /م).

اخلليلي ،أمحد بن محد ،مصرع اإلحلاد( ،مسقط:
الكلمة الطيبة ،ط1441 ،1هـ2019/م).

شديد ،قيمة احلياة يف القرآن الكرمي( ،القاهرة :دار
الشعب).

داروين ،تشارلز ،أصل األنواع ،ترمجة :إمساعيل
مظهر( ،مؤسسة هنداوي2017 ،م).

شريعيت ،علي ،اإلسالم ومدارس الغرب ،ترمجة:

عباس ترمجان( ،دار الصحف للنشر ،ط،1

الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد ،معجم

1411هـ).

مفردات ألفاظ القرآن( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1418 ،1هـ1997 /م).

الشعراوي ،حممد متويل ،قصص األنبياء( ،القاهرة:
مكتبة الرتاث اإلسالمي).

رزق ،هاين خليل ،أصل اإلنسان التفسري الدارويين
يف ضوء املكتشفات احلديثة( ،دمشق :دار

الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار ،أضواء

الفكر ،ط1431 ،1هـ2010/م).

البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن( ،بريوت :دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1415 ،هـ/

رضا ،حممد رشيد ،تفسري املنار( ،دار الفكر ،ط،2

1995م).

1990م).

الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدر( ،دمشق

الزبيدي ،حممد مرتضى ،اتج العروس1985( ،م).

وبريوت :دار ابن كثري ودار الكلم الطيب ،ط،1

الزخمشري ،حممود ،الكشاف( ،بريوت :دار إحياء

1414هـ).

الرتاث العريب ،ط1997 ،1م).

الصوايف ،سعيد بن راشد ،الوحدة اإلنسانية يف

الدغامني ،زايد خليل ،إعجا القرآن وأبعادر

القرآن الكرمي (رسالة ماجستري غري مطبوعة،

احلضارية يف فكر النورسي عرض وحتليل،

جامعة آل البيت ،اململكة األردنية اهلامشية،

(أزمري :دار النيل ،ط1998 ،1م).

1999م).
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الفخر الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن،

الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف أتويل

مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري( ،بريوت :دار

القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،مؤسسة

إحياء الرتاث العريب ،ط1420 ،3ه).

الرسالة ،ط1420 ،1هـ2000 /م).

فرج ،السيد أمحد ،مقال يف اإلنسان والتوحيد،

طنطاوي ،حممد سيد ،التفسري الوسيط للقرآن

(املنصورة :دار الوفاء :ط1993 ،1م).

الكرمي( ،القاهرة :دار هنضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط1997 ،1م).

فضل حسن عباس ،القصص القرآين إها ر

أبو عادل الدمشقي ،عمر بن علي ،اللباب يف علوم

ونفحاته( ،عمان :دار الفرقان ،ط1992 ،2م).

الكتاب ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي

الفريوز أابدى ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،

معوض( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
حممد ّ
ط1419 ،1هـ1998/م).

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز،
حتقيق :حممد علي النجار( ،القاهرة :اجمللس
األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،تونس:

اإلسالمي1416 ،هـ1996 /م).

الدار التونسية للنشر1984 ،هـ).

الفيومي ،أمحد حممد ،املصباح املنري( ،بريوت :دار

العبد احملسن ،حممد عبد احملسن عبد الكرمي ،حقيقة

القلم1990 ،م).

الوجود البشري وانعكاساهتا الرتبوية يف ظل
قصة خلق آدم – عليه السالم – يف القرآن

القامسي ،حممد مجال الدين بن حممد ،حماسن التأويل،

الكرمي (حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف

حتقيق :حممد ابسل عيون السود( ،بريوت :دار

الرتبية اإلسالمية واملقارنة ،جامعة أم القرى،

الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ).

اململكة العربية السعودية1426 ،هـ) غري مطبوع.

القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن،

عرجون ،حممد الصادق ،املوسوعة يف مساحة

(دار الفكر1993 ،م).

اإلسالم( ،جدة :الدار السعودية للنشر والتوزيع،

قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن( ،بريوت والقاهرة :دار

ط1984 ،2م).

الشروق ،ط1412 ،17هـ).

غريب ،حممود حممد ،سورة الواقعة ومنهجها يف

قطب ،حممد ،دراسات يف النفس اإلنسانية،

العقائد (دراسات يف التفسري املوضوعي

(القاهرة وبريوت :دار الشروق ،ط،10

للقرآن الكرمي)( ،القاهرة :دار الرتاث العريب،

1993م).

ط1418 ،3هـ1988 /م).

ابن كثري ،إمساعيل ،البداية والنهاية( ،بريوت :دار
املعرفة ،ط1418 ،3هـ1998/م).
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ابن كثري ،إمساعيل ،تفسري القرآن العظيم( ،بريوت:
دار إحياء الرتاث ،ط1417 ،1هـ1997/م).
ابن كثري ،إمساعيل ،قصص األنبياء( ،القاهرة :دار
العلوم العربية ،ط1998 ،1م).
جمموعة ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،املعجم الوسيط،
(القاهرة :دار الدعوة).
املراغي ،أمحد مصطفى ،تفسري املراغي( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ1998/م).
حممد عبد اجلبار ،اجملتمع :حبوث يف املبهب
االجتماعي القرآين( ،بريوت :دار االضواء،
1987م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،لسان العرب،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط،2

1418هـ1997/م).
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