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 الباب األول

 مقدمة

 

 البحث بواعث. أ

إن البحث عما يتعلق باإلنسان من خلقه وأطواره والتعمق لإلفهام عن تفضيل أو تكرمي 

  اهلل على اإلنسان من القوة الىت ميزته عن املخلوقات من أمر مهم أن يعلمه األفراد.

ه اإلفساد ىف هذجدنا ىف زماننا مجاعة من الناس مييلون إىل أعمال ما، حيملهم إىل و و 

 ى، واهلل خلقهم ليكونوا خالئف يف األرض ورزقهم قو األرض وكثرة اللغو وضياعا ألوقاهتم وأعمارهم

. كما أنه تعاىل خلق اإلنسان ه سبحانه وتعاىلأرضوعمارة  عبادته يتزودوا ويستخدموا هبا على

م اإلنسانية املتكامنة هبذل قواادة هلذا اخللق املسمى باإلنسان بليعبدوه، فعمارة األرص من أهم العب

  يف أنفسهم.

إذن، فمن األهم أن يبسط الكاتب ىف هذه الرسالة حبثا كافيا عن ماهية اإلنسان وما به مما 

اليت جعله  له اهلل االيت فضله ى، ومن القو يتعلق خبلقه وأطواره وما يليه من تكرمي أو تفضيل اهلل له

  ىل. الئقا ليكون خليفة حقيقة يف أرضه تعا

حاجاهتا من اخلدمات والسلع واملنافع تقوم هي  ان اإلنسان وحدة حياتية قائمة بذاهتا هلا

 املخزونة فيها، بالتفاعل مع العناصر األولية واألساسية القوةباستعمال  ذاتياً بتوفريها وصيانة نفسها

الفائض منها  لإلنتاج. واإلنسان الذي صرف هذه الطاقة من كيانه، هو صاحب احلق يف امتالك

 .عن حاجته وليس من حق أحد ان يستويل عليها
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معني،  اإلنسان ميلك حق التصرف وحرية التعاقد لتأجري هذه الطاقة لغريه لقاء اجر إال ان

هذا التعاقد والرضى وهذا  وبذا يتنازل االجري عن قدر من نتاجه وجده الذي يبذله لغريه مبقتضى

من جهد االجري على اجرته مقابل توفري فرص  ك املؤجر الفائضالتعاقد هو املربر الشرعي المتال

 .العمل له

اإلنسان قوى حركية وفنية وعقلية ضخمة بامكاهنا أن تتفاعل مع عناصر  ويف كيان

على هذه  فتوفر احلاجة للجميع، وأن تبعد الفقر واجلوع واحلرمان عن كل إنسان يعيش الطبيعة،

ماميكنه من توفري لوازم احلياة  كل إنسان من القدرة والطاقة  األرض ألن اهلل سبحانه قد جعل يف

جهة، ورفع الظلم والسيطرة واالستغالل من جهة  ومستلزمات العيش، لو فسح هلا اإلنتاج من

 .أخرى

وأسجد  أباه بيده ونفخ فيه من روحه اهلل فلإلنسان شأن ليس لسائر املخلوقات وقد خلق

 .مجيع املخلوقات أظهر فضله على املالئكة فمن دوهنم منله مالئكته وعلمه أمساء كل شيء و 

رّكب فيه  واهلل أكرم كل أحد من اإلنسان على فطرته بأنواع القوة الىت كان هبا ازدادت قيمته.

ويَِعي ، وخيتار . ونفخ فيه الروح ، ووهبه إياها ، وخلقه يف  العقل ، الذي به يفكِّر ويتفكر ، ويدرك ،

 صورة.أحسن هيئة ، وأكمل 

فلكللل إنسللان قللوة ليكللون فللائزا، وناجحللا، ومفلحللا مطلقللا، وذلللك بللالتقر  إىل مللا يناسللب 

بشخصية كل أحد منهم. فالعلم بلالقوة هلو أصلل وأسلاس لقطلع السلفر ىف احليلاة. وهلو اللدال لقصلد 

 الغاية، وبه ينعقد اإلهتمام ىف النفس والتفاؤل على اخلطوة إىل احلياة السعيدة أيام املستقبل.
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فالسللعادة األبديللة اللليت اناهللا اإلنسللان هللدير ليسلل  هللي مرجللوة عنللد أهللل املللال فقللط، بللل 

يستحق لفوزها كل عاقل من اإلنسان. وتلك بقدر سعته على حتمل أنلواع بليلة ملن العسلر بلل اليسلر 

 منها.

فللاهلل سللبحانه وتعللاىل ميللن وميللنح لإلنسللان قللوة يسللع هبللا علللى حتمللل أي مللرارة كانلل  العسللرة. 

ك القوة مل يكلن اإلنسلان مغلوبلا يف مقابللة أي بليلة ملن الباليلا بشلرن أن يكلون ىف يفايلة اجللد يف فبتل

رعايللة تلللك القللوة. ولكننللا إذا كللان للليس فينللا مهللارة ىف رعللي القللوة لنفشلللن، وإن كنللا نسللتعمل بقوتنللا 

يش عللى مبحض بعضها فلنا نصف الفشل. واألحسن أن نراعي كل الرعي القلوة الليت فينلا احنلا ونعل

 أقنع حال من أي أحد.

كلللل إنسلللان يتمللل  أن يكلللون عللللى سلللكينة وهلللدوء وصلللحة البلللدن وعافيتللله وسلللعادة وفلللالح. 

واجملتمع بأسره يتمنون أن يشعروا بصالح احلياة، ويكونلوا سلعداء، مبعلدون علن خلواطر القللب وقلقله 

 وانزعاجه. وكلهم يسعون ملراعاة صحة أبداهنم ونيل سعاداهتم طول حياهتم. 

الرسللالة العلميللة اللر  الكاتللب عللن البحللث عللن بواعللث السللعادة وإصللالح احليللاة  ففللي هللذه 

 من القوات املدخرة ىف نفس اإلنسان.

وألن اإلنسان خلق على أحسن تقومي كما قلال تعلاىلل لقلد خلقنلا اإلنسلان يف أحسلن تقلومي  

، وتكميللل صللوره ، وحتسللني خلللق اإلنسللان  فهللذا التقللومي البللال  يفايللة احلسللن يف تكللوين(. 4)التللنيل 

 .ببدن اإلنسان وروحه هيئته ، مظهر من مظاهر العناية اإلهلية

اإلنسلان يف أمجلل صلورة ، قولله تعلاىل يف  وشلبيه هبلذه اايلات يف بيلان أن اهلل تعلاىل قلد خللق

اإلنسلان ملا يفلرك بربلك الكلرمي اللذي خلقلك فسلواك فعلدلك يف أي صلورة  يا أيها "سورة االنفطار ل 



 4 

وحلده ، أي شليء  أي ل يا أيها اإلنسلان املخللوب بقلدرة ربلك( 8 - 6)اإلنفطارل   " ء ركبكما شا

بللأوامره ونواهيلله ،مللع أنلله  يفللرك وخللدعك ، وجعلللك تغفللل عللن طاعللة خالقللك عللز وجللل وتسللتخف

أعضللاءك تسللوية حسللنة معجللزة ، لكللي تللؤدي  سللبحانه هللو الللذي خلقللك يف أكمللل صللورة ،وسللوى

جسللدك تعللديال هعللل بعضللها متناسللقا مللع بعللض .  وعللدل أجللزاء وظائفهللا علللى الوجلله األكمللل ،

 .تركيبك بقدرته وحكمته ووضعك يف الصورة اليت تتناسب مع

والوظيفلة ،  ، فخلق اإلنسان على هذه الصورة اجلميلة السوية املعتدلة الكاملة الشلكل وإذا 

دوار املتالحقلة ملن اخلللق هلذه األ أمر يستحق التدبر الطويلل ، والشلكر العميلق ، واألد  اجللم .. إذ

 . أي بيان عن قيمة هيئة اإلنسان والتسوية والتعديل واختيار الصورة ، بيان

 

 . تعبير المسألة :ب

 إعتمادا على ما سبق من خلفية البحث، قدم الكاتب املسائل الرئيسة هلذا البحث ااتيةل

 .القرآن يف نظر ماهي القوة اإلنسانية .1

 .حلياة اإلنسانما فوائد قوة اإلنسانية  .2

 

 

 

 : الموضوع ديدتح. ج

 وإلفهام هذا املوضوع ينبغى الكاتب أن يوضح التحديد اإلجرائي كما يلىل 
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 تعريف القوة ل

. إن القوة قد يسمى بالطاقة، أو القدرة ٨القوة ىف اللغةل مصدر من قوي يقوى قوة آي طاقة

 اعة املبطونة الىت الكه اإلنسان.أو اإلستط

والقوة اإلنسانيةل القوة اليت ايز وختالف هبا  الكائن احلي املفكر ومجعه أناسي.واإلنسان آي 

 اإلنسان عن البهيمية.

 

 . أهداف البحث وأهميته :د

 . أهداف البحث1

 أما األهداف اليت أراد الكاتب الوصول إليها فكما تلى ل 

 ملعرفة مع  القوة اإلنسانية ىف القرآن. (أ

 انية حلياة اإلنسان.ملعرفة فوائد القوة اإلنس ( 

 للتفتيش بعميق عن القوة اإلنسانية يف نظر القرآن الكرمي. (ت

 . أمهية البحث ل2

 وأما أمهية هذا البحث العلمي اليت يرجوه الكاتب فيفيد ىف أمور تالية ل 

أن يفيد للكاتب ىف القيام ببحث علمي أعمق و أوسع، يال ئم موضوعه هبذا البحث  (أ

 العلمي.

                                                 
   مصدر الكتا  ل موقع اإلسالم، املصباح املنري يف يفريب الشرح الكبري ، امحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ٨

http://www.al-islam.com. 
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 أن يفيد للكاتب ويشجعها على التفكري الدقيق ىف حبث بيانات عن القوة اإلنسانية. ( 

 .املوضوع هذا علي متعمقا يبحثه أن يراد ملن مفيدا مرجعا ليكون (ت

 أن يكون تربعة خلزنة مكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. (ث

اجلامعية ول على الشهادة أن يوفر بعض الشرون الواجب توفريها على الكاتب للحص (ج

( ىف قسم  التفسري واحلديث )الربنامج اخلاص( التابعة لكلية أصول .Sاألوىل )

 الدين جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

 

 . الدراسات السابقة :ھ

إن ىف التحقيق املكتيب مهم جدا لكل الباحث قبل القيام للتحليل عن موصوع البحث 

م به التحليل، إما كان حملال من قبل أو مل حتلله أحد. وكذلك عن البحوث العلمية اليت الذي سيقا

 تتعلق باملوضوع الذي سيقام به التحليل.

بعد أن الحظ الباحث من أي حبث من البحوث وجد هناك أنواعا من البحوث العلمي 

 اليت يتعلق هبذا املوضوع، منهال

- Quranic Quotient, Menggali & Melejitkan Potensi Diri Melalui Al-Qur’an 

yang ditulis oleh Udo Yamin, 

- Potensi-potensi Manusia oleh H. Fuad Nashori,  

- MY POTENCY Langkah-langkah Praktis Untuk Menemukan & Mengelola 

Potensi dengan Daur Aktualisasi Potensi oleh ENDRA K. PRIHADI. 

، كتبه عباس حممود العقاداإلنسان ىف القرآن -  
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يستو مبا  ث حبوثا عن اإلنسان وقوته ولكن ملمن تلك البحوث السابقة وجد الباح

سيبحثه ىف هذه السالة العلمية، فهذا البحث يدور حول خلق اإلنسان وما يليه من القوة اليت 

ىف األرض يستخدمها جسمانية وروحانية وعقلية تناسب وظيفة اإلنسان من كونه خليفة اهلل 

 ولعبادة اهلل تعاىل، وتعمري حياته ليكون على أحسن حال ىف العامل. 

 

 منهج البحث : . و

 .البحثة.1

( يعين Library Researchوهذا البحث العلمي فيعمل الكاتب البحث املكتيب )

دأ جتميع البيانات من الكتب املتنوعة اليت تتعلق بالبحث. فالقوة اإلنسانية وما يتعلق هبا ويب

الباحث من خلق اإلنسان مث من فهمها وتفتيشها وتطويرها والعمل هبا ىف حياة اإلنسان تدل 

أهنا من أمر مهم حيتاجها الباحث أن حيللها على سبيل التعمق. ففي هذا اجملل يسرد الكاتب 

 منهج التفسري املوضوعي باخلطوات التالية ل

 اللفاظ املفهرس املعجمباستخدام اايات اليت تدل حول حد القوة وحد اإلنسان  مجع (أ

البيان عن خلق اإلنسان وما  مث.الباقي عبد فؤاد حممد األستاذ الذي ألفه الكرمي القرآن

 يليه من قوته املهيأة له.

 ىعل الوقوف مع وسلم عليه اهلل صلي النيب علي نزوهلا حسبترتيب آيات خلق اإلنسان  ( 

.إن كان  هلا أسبا  نزوهلا أسبا 

خلق اإلنسان ىف سور ااتية ذكرها. آيات مناسبات عرفةمل التعرض (ت
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 له يكمل حيت وسلم، عليه اهلل صلي اهلل الرسول حديث من ورد مبا املوضوع تكوين (ث

.وبيانا وضوحا ويرداد هيكله

.متكلمة موضوعية دراسة األيات هذه دراسة (ج



 : البيانات ومصادرها. 2

 أ. البيانات

القوة العلمي تتكن من األيات اليت تتكلم عن  البينات احملتاجة ىف هذا البحث

ىف القرآن بعد الغوص واخلوض عن اايات  وخلق اإلنسان وأطواره وآيات التكرمي لإلنسان

باملشتاب ىف  املذكورةاد من كلمة  1املذكورة ىف املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي

 اايات القرآن، وتفصيلها فيما بعد حسب سور القرآن.

 مصادر البيانات .ب

 مصادر البيانات يف هذا البحث من املراجع اليت تبحث وتنقسم ايل قسمنيل

ويفري ذلك من   ل القرآن الكرمي وتفسري القرطيب والطربي املصادر األساسية والرئيسية (أ

 كتب التفاسري . 

املصادر الثانويةل ككتب األحاديث واملعاجم والقواميس ويفريها من الكتب  ( 

 عملية والثقافية واجملالت اإلجتماعية ويفريها الىت هلا عالقة بالبحث.والكتيبات ال

                                                 

 م( 1882املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، )استنبول، املكتبة األسالميةل  . حممد فواد عبد الباقى، املعجم1 
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صحيح مسلم، واملعجم املفهرس، ومعجم مقاييس ومن الكتب املذكورة ما يأيتل 

 اللغة، ولسان العر ، وقاموس "العصرية" ويفري ذلك.

 

 . طريقة جمع البيانات4

يات املتعلقة بالبحث الطريقة اليت سلكها الكاتب جلمع البينات، هي ختريج اا

باستخدام املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، مث تربيبها حسب جدول ترتيب نزول سور 

القرآن ىف املصحف العثماىن، مث تناوهلا بالشهر والبيان، وافرادها بالدرس املنهجي املوضوعي 

لمية والثقافية بنظر وتأمل على كتب التفاسري، واألحاديث ويفريها من الكتب والرسائل الع

 واجملالت العلمية واملواقع اإللكرتونية واملوسوعة العلمية اليت ذات العالقة حنو هذا البحث.

 

 طريقة تحليل البينات:. 5

ولتحليل البينات تعرض الكاتب ىف مجع هذا البينات بدراسة ومطالعة بعض التفاسري  

و  التفسري املوضوعي آي مجع كمراجع هلذا البحث ويستعمل الكاتب ىف حتليل البينات اسل

اايات القرآنية، ذات هدف الواحد اليت اشرتك  ىف موضوع ما وترتيبها، مث تناوهلا بالشرح 

والبيان وافرادها بالدرس املنهجي املوضوعي الذي اليها من مجيع تواحها وجهاهتا، ووزهنا مبيزان 

 ه يدرك هدفه بسهولة ويسر.الصحيح، الذي تبني الباحث معه املوضوع على حقيقته، واعل

 ترتيب البحث. ز
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 ل يلي كما أبوا  أربعة على تشمل العلمي البحث هذا ىف الرتتيب 

 أهداف, حتليل املوضوع, تعبري املسألة, البحث بواعث من تتكون املقدمةل  األول البا 

 .الكتابة خطة و, البحث منهج الدراسة السابقة، ,وأمهيته البحث

 خلق ب  آدم.، أىب البشر خلق آدم ، وخلق اإلنسانكون من تتالبا  الثاين ل 

القوة وهيل  أقسام القوة اإلنسانية، و مع  القوة اإلنسانيةتتكون من البا  الثالثل 

 .القوة الروحيةو القوة العقلية،  ، واجلسدية

، ، وهي تشمل من عبيد اهللفوائد القوة اإلنسانية حلياة اإلنسانتتكون من البا  الرابع ل 

 وخليفة اهلل ىف األرض.

 .اتالتوصي ، ونتائج البحثتتكون من اخلااة، وهي تشمل البا  اخلامس ل 

 


