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سر التكوين

أمحد الفرحان

أكثروعي مركز فيها، كلما تأملت هبا استمددت لكل مجلة معلومات و
.وال تقرأ السطور، بل ما بني السطور
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سر خلق احلياة

تقولوا يوم القيامة إنا  شهدنا أن أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على  منآدم بين أخذ ربك من إذو (( 
))لني هذا غافكنا عن 

)) عمال و هو العزيز الغفور كم أحسنليبلوكم أيخلق املوت و احلياة الذي (( 
))كل نفس مبا كسبت و هم ال يظلمون لق ا السموات و األرض باحلق، و لتجزيو خ(( 

)) أكثرهم ال يعلمون  باحلق و لكنو ما خلقنامها إال(( 
 ))وما خلقنا السموات و األرض و ما بينهما العبني(( 

-

))كل نفس مبا كسبت و هم ال يظلمونو خلق ا السموات و األرض باحلق، و لتجزي (( 

 أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى رهم ذريتهم و أشهدهم على ظهو منآدم بينو إذا أخذ ربك من(( 
 ))هذا غافلني تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن  شهدنا أن 

أكثـرهم ال  ال بـاحلق و لكـن   و مـا خلقنامهـا إ  (( 
 ))يعلمون
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خلق األرض
 ))عمال و هو العزيز الغفورخلق املوت و احلياة ليبلوكم أيكم أحسن الذي (( 

 ))كل نفس مبا كسبت و هم ال يظلمونو خلق ا السموات و األرض باحلق، و لتجزي ((

)) ...و قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا(( 

 )) على العرشستة أيام ثم استوى خلق السموات و األرض يف  ربكم الذيإن(( 
))...يومنيخلق األرض يف بالذي قل أئنكم لتكفرون ((

مـا ننـزل املالئكـة إال    (( 
 عليكم و إن(( ))...باحلق 

 ))حلــافظني
--

 ))نها خنرجكم تارة أخرىمنها خلقناكم و فيها نعيدكم و م((
...))األرض ماذا خلقوا من  أرونيادون من تدعون ئكم الذين قل أرئيتم شركا((

))نلمو أنفسكم و مما ال تعخلق األزواج كلها مما تنبت األرض و منالذي سبحان((
))  األرض نباتاو ا انبتكم من((

mailto:ahmed@baytalsafa.com
http://www.baytalsafa.com


التكوين

- 4  -
ahmed@baytalsafa.com

www.baytalsafa.com               

–-

–-

))...ما خلقنامها إال باحلق (( 

 جهنم مـن   رحم ربك و لذلك خلقهم و متت كلمة ربك ألمألنإال من(( 
)) نفسه الرمحةكتب على(())اجلنة و الناس أمجعني
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خلق آدم أبو البشر
--

-

))فيكون تراب ثم قال له كن عند ا كمثل آدم خلقه منمثل عيسى إن ((
))فقعوا له ساجدينحي روفخت فيه من فإذا سويته و ن((

))العالنياستكربت أم كنت من  تسجد ملا خلقت بيدي  ما منعك أنإبليسقال يا ((

–

خلـق  هو الـذي  (())حي شيء كلاملاء و جعلنا من ((
) تـراب الزب  (-))..املاء بشرا من  

)احلمأ املسنون(
،)لالصلـصا (

))ونفس و ما سواها فأهلمها فجورها و تقواها((
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خلق أبناء آدم

)) ربك قديرا كانو و صهرا املاء بشرا فجعله نسبا خلق من هو الذي(( 
مضغة خملقة و غري ثم من علقة نطفة ثم من  تراب ثم من البعث فإنا خلقناكم من ريب من  يفكنتم يا أيها الناس إن((

...))خملقة
 فخلقنا العلقة مضغة، *ثم خلقنا النطفة علقة*  قرار مكني نطفة يفثم جعلناه* طني من ساللة منولقد خلقنا اإلنسان((

))اخلالقني فكسونا العظام حلما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك ا أحسن *فخلقنا املضغة عظاما
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 بني النفس و الروحما
))... مريم و روح منه مريم رسول ا و كلمته ألقها إىل ابنإمنا املسيح عيسى((

)) فرجها فنفخنا فيها من روحنا و جعلنها و ابنها آية للعاملنيأحصنتو اليت((
)) مخسني ألف سنةمقداره يوم كان يفالئكة و الروح إليه تعرج امل((
))قليال العلم إال منو ما أوتيتم  ربي أمرل الروح من الروح، قو يسألونك عن ((

))ما كسبت و عليها ما اكتسبتال يكلف ا نفسا إال وسعها هلا ((
..))بعيداأمدابينهما و بينه لو أن سوء تود  خري حمضرا و ما عملت من يوم جتد كل نفس ما عملت من((

..)) زوجها و بث منهما رجاال كثرياس واحدة و خلق منهانفخلقكم من يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي ((
))له قال اقتلت نفسا زكية بغري نفسإذا لقيا غلم فقتو انطلقا حتى ((
))كل نفس ذائقة املوت و نبلوكم بالشر و اخلري فتنة و إلينا ترجعون((

))حبل الوريد من اقرب إليهو نعلم ما توسوس به نفسه و حنن اإلنسانا و لقد خلقن((
)) كل نفس معها سائق و شهيدجاءتو ((

))و ال أقسم بالنفس اللوامة((
))كل نفس ملا عليها حافظإن ((
))ا سواها فأهلمها فجورها و تقواهاو نفس و م((

 رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل  ااألرض إال على دابة يف و ما من((
)) كتاب مبني يف
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)) كل زوج هبيجهتزت و ربت و انبتت منفإذا أنزلنا عليها املاء ا   ((

))...احدة ثم جعل منها زوجها  نفس و  خلقناكم من 

–
-

))ال أقـسم بـالنفس اللوامـة      ((
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خليفة ا
 نسبح حبمدك و نقدس لك قال يفسد فيها و يسفك الدماء و حنن فيها من أجتعل األرض خليفة قالواجاعل يف إني ةللمالئكو إذ قال ربك ((

))أعلم ماال تعلمونإني 
))بعدهم لننظر كيف تعملون األرض من ثم جعلناكم خالئف يف((

))... بعدهم خلف ورثوا الكتبخلف من((
))...ما آتاكموكم يف  جعلكم خالئف األرض و رفع بعضكم فوق بعض درجت ليبلو هو الذي((
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 النور اإلهلياشراقة

))أبواباو فتحت السماء فكانت ((
))... تفتح هلم أبواب السماءكذبوا بئاياتنا و استكربوا عنها الالذين إن ((
))...السماء و األرضآمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من  القرى أهلولو أن ((

تسبح له الـسماوات و األرض و مـن   ((
)).. إال يسبح حبمده شيءمن و إن   فيهن
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الغالف النوراني

علىميشي  رجليه و منهم منعلى ميشي بطنه و منهم منعلى  ميشي ماء فمنهم منوا خلق كل دابة من ((
))قدير كل شيء  ا علىأربع خيلق ا ما يشاء إن

 السماء ماء فأنبتنا فيها منلنا من متيد بكم و بث فيها كل دابة و انزأناألرض رواسي يف خلق السموات بغري عمد تروهنا و ألقي ((
))كل زوج كريم

-
-
-

––
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–

نفـتح  ) (الـسماء ننزل علـيهم بركاتنـا مـن    (
)هلم أبواب السماوات 

"عملواالناس ليذوقوا بعض الذين  الرب و البحر مبا كسبت أيدي ظهر الفساد يف"
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الرقم سبعة

))رون رنه بلسانك لعلهم يتذكفإمنا يس(( 
))له الذكرىو أنى  يومئذ جبهنم يومئذ يتذكر اإلنسان جاىء         و (( 
 ))إنه لكم عدو مبني ال تعبدوا الشيطان آدم أنأمل أعهد إليكم يابين (( 

تقولوا يوم القيامة إنا كنا شهدنا أن أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على  آدم من بينو إذ أخذ ربك من (( 
)) هذا غافلنيعن 
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بني امللك و القرين ، النفس و اجلسد
))أتى        سحر و ال يفلح الساحر حيث  إمنا صنوا كيدصنعوا  ميينك تلقف ما و ألق ما يف((

))الشمال قعيد اليمني و عن عنقيان  املتلإذ يتلقى((
))عليكم حلافظني كرام كاتبنيو إن ((

))و ما أرسلوا عليهم حفظني((
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-

))...القيمكتاب ا، يوم خلق السموات و األرض منها أربعة حرم ذلك الدين  اثنا عشر شهرا يف عدة الشهور عند اإن ((
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 تروهنا عمدخلق السموات بغري ((
))كل زوج كريم السماء ماء فأنبتنا فيها من كل دابة و أنزلنا منبث فيها من  متيد بكم و أناألرض رواسي  يف و ألقى

-
-
-
-

-
-
-
-
-

DNA 
DNA

Nucleotide 
AGCT

DNA
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-
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سر الفاحتة
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)بسم ا الرمحــــــن الرحیم(–-
)الـــــحمد  رب العاملین(–- 
)الرحــــــــــــــن الرحیم –- 
)مالک یـــــوم الدین (–- 
.)ایاک نعبــــــــــــــــد و ایاک نستعین(–-
.)اهدنا الصــــــــــراط املستقیم(–-
) املغضوب علیهم وال الضالینصراط الذین انعمت علیهم غیر(–-
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علم الوعي و الشهادة

-
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