
THEMATIC STUDY OF THE QURʾĀN 

 , ك  ُّه  ليك اخلري  ثين عَ ك، ونستهديك، ونتوب إيلك، ون  ر  ك، ونستعينك، ونستغف  َمد  امهلل إنا َنح 

، عَ  ر  ك  ُّه  مح
َ ، إ يَلحَك ي رحَجع  اْلح ه 

رَيح  ك  ُّ َك اخلح ، ب َيد  ه 
لحك  ك  ُّ حم  ، َولََك ال َمحد  ك  ُّه  َمُّ لََك اْلح ه ، الله   ََلن يَت ه  َوس  ُّ

يٌر،  ٍء َقد   ُّ ََشح
حَمَد إ نََُّك لََعَ ك 

نح ُت 
َ
ٌل أ هح
َ
 َفأ

نح   يَع َما َمََض م  رح ِل  ََج  ف 
َمُّ اغح  َزاك ياا تَرحََض ب ه   ذ ن  الله 

ين  َعَمَلا
قح ر ي، َوارحز  مح نح ع  َ م  محين  ف يَما بَِق  وِب  ، َواعحص 

 ُّ    .َعين 

 القرآن   تزنيل امهلل لك اْلمد لَع ما أنعمت به علينا من  

مَّ  نا   اللَّه  َتنا،   ب َما   انحَفعح نا   َعلِّمح نا،   َما   وََعلِّمح َما   وز دحنا   َينحَفع 
لح  . ع 

لكتابك من اتلالني، ولك به من العاملني، وباْلعمال قائمني، وباْلعمال خملصني،  امهلل اجعلنا  
وبالقسط قائمني، وعن انلار مزحزَحني، ويف اجلنان منعَّمني، وإىل وجهك ناظرين، ولَع الرصاط اعبرين،  

 .ولَع حوض نبيك واردين 

يشىق. امهلل اجعلنا ممن حيلل حَلهل،  امهلل اجعلنا ممن يقرأ القرآن فريىق، وال جتعلنا ممن يقرأ القرآن ف 
وحيرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه، ويعمل بمحكمه، ويتلوه آناء الليل وأطراف انلهار لَع الوجه اذلي  

 .يرضيك عنا. امهلل اجعلنا من أهل القرآن اذلين هم أهلك وخاصتك 

، وْلحزاننا ذهاب  ، وْلبصارنا جَلءا صاا، وعن انلار  امهلل اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءا اا، وذلنوبنا ممحِّ
خملِّصاا. امهلل اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، وال جتعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. امهلل اجعلنا  
من أهل القرآن اذلين هم أهلك وخاصتك. امهلل اجعل القرآن نلا يف ادلنيا قريناا، ويف القيامة شفيعاا،  

 !اجلنة قائداا، وإىل اخلري ديلَلا وإماماا، برمحتك يا أرحم الرامحني   وعن انلار سرتاا وحجاباا، وإىل 



امهلل صلِّ لَع حممد ولَع آل حممد، كما صليت لَع إبراهيم ولَع آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك لَع  
 .حممد ولَع آل حممد، كما باركت لَع إبراهيم ولَع آل إبراهيم إنك محيد جميد 

 

َثَنا  ،   حَيحَي   ن  بح   حَيحَي   َحَدُّ يم  ُّ ب و   اتَلُّم 
َ
ر    َوأ

ب    بحن    بَكح
َ
د    َشيحَبةَ   أ ََمُّ َدان  ُّ   الحَعَلَء    بحن    َوحم  َهمح

ح ظ    –   ال َي   َوالَلُّفح َحح   –   يل 
نَا   حَيحَي   قَاَل  ََبَ خح

َ
،   َوَقاَل   أ َثَنا   اآلَخَران  ب و     ، َحَدُّ

َ
يََة،   أ َعاو  ،   َعن    م  َمش  عح

َ
ب    َعنح   اْل

َ
ب    َعنح   َصال ٍح،   أ

َ
َريحَرَة،   أ   َقاَل   ه 

ول    قَاَل  َس   َمنح   :  وسلم   عليه   اَلل   صل   اَللَِّ   رَس  ٍن   َعنح   َنَفُّ م  ؤح بَةا   م  رح نح   ك  َرب    م 
نحيَا   ك  َس   ادل ُّ َبةا   َعنحه    اَللَه   َنَفُّ رح   ك 

نح  َرب    م 
م    ك  َياَمة    يَوح َ   َوَمنح   الحق  ٍ   لََعَ   يََسُّ عحس  َ   م  نحَيا   يف    َعَليحه    اَللَه   يََسُّ َرة    ادل ُّ ا   َسرَتَ   َوَمنح   َواآلخ  ل ما سح   يف    اَللَه   َسرَتَه    م 
نحَيا  َرة    ادل ُّ ن    يف    َواَللَه   َواآلخ  َعبحد    َعوح

يه    َعوحن    يف    الحَعبحد    ََكنَ   َما   الح خ 
َ
ا   َسَلَك   َوَمنح   أ يقا س    َطر  ا   ف يه    يَلحَتم  لحما َل   ع    َسَهُّ

ا   ب ه    هَل    اَللَه  يقا ََنُّة    إ ىَل   َطر 
َتَمعَ   َوَما   اجلح مٌ   اجح نح   َبيحٍت   يف    َقوح ونَه    اَللَِّ   ك َتاَب   َيتحل ونَ   اَللَِّ   ب ي وت    م  مح   َوَيَتَدارَس    إ اَلُّ   بَيحَنه 

م    نََزَلتح  يَنة    َعَليحه  ك  م    الَسُّ يَتحه  َة    وََغش  م    الَرُّمحح تحه  حَمََلئ َكة    وََحَفُّ م    ال نحَده    ف يَمنح   اَللَه   َوَذَكَره     َوَمنح   ع 
َ
أ   َعَمل ه    ب ه    َبَطُّ

عح   لَمح   . نََسب ه    ب ه    ي سح 

 ولَع  القرآن  تَلوة  لَع  االجتماع  فضلل  باب  واالسلتغفار،  واتلوبة  وادلاعء  اذلكر  كتاب   يف  مسللم  أخرجه 
 ( 2699)  برقم  اذلكر 

 

 

Creation and Guidance (hidāya) connections 

Al-Rāzī notes that the arguments most often adduced by the major 
Prophets are based upon creation and guidance. For instance, 

ي }  وَ  َخَلَقين    اذلَّ  ين   َفه  د 
ي ( 78)  َيهح وَ  َواذلَّ  م ين   ه  ع  طح

ق ني   ي  ت   َوإ َذا ( 79)  َويَسللح وَ  َمر ضللح ف ني   َفه  ( 80)  يَشللح
ي  يت ين   َواذلَّ  حي ني   ث مَّ  ي م  ي ( 81)  حي  َمع   َواذلَّ  طح

َ
نح  أ

َ
رَ  أ ف  يئَت   ِل   َيغح مَ  َخط  ين   يَوح ا  ِل   هَل ح  رَبِّ ( 82)  ادلِّ ملا كح   ح 

ين  
ْلح قح
َ
اْل  نيَ  َوأ  [ 83  -  78: الشعراء ( { ] 83)  ب الصَّ



مَلا  َفَمنح  قَلاَل ( 48})  وَ   َربهك  ي  َربهنَلا  قَلاَل ( 49)  يَلام  َطى  اذلَّ  عح
َ
َّ  أ ءٍ  ك   َفمَلا  قَلاَل ( 50)  هَلَد   ث مَّ  َخلحقَله   ََشح

ون   بَال   ر  ق 
وَل  الح

 [ 51  -   48: طه ( { ] 51)  اْلح 
 

Note: Firʿawn does not even listen!!! His intentions 

Likewise, the first Revelation sent to Muḥammad, upon him peace, 
alluded to creation (Recite! in the name of thy Lord Who created, created 
man from a germ-cell!), and was immediately followed by mention of 
guidance (Recite! And your Lord is the Most Generous, Who taught by the 
pen) (Q 96:3-4).  

 { 
ح
م   اقحَرأ ي  َربَِّك  ب اسلح  

انَ   َخَلَق ( 1)   َخَلَق   اذلَّ حسلَ ن  
نح  اْلح  ( 2)  َعَلٍق   م 

ح
كحَرم   َوَربهَك  اقحَرأ

َ ي (  3)  اْلح َقَلم    َعلَّمَ  اذلَّ 
 ب الح

حَسانَ   َعلَّمَ ( 4)  ن  
َلمح   لَمح  َما  اْلح  [ 5 -   1: العلق ({ ] 5)   َيعح

A similar sequence occurs in Q 87:2-3: He Who creates and thereupon 
forms; Who determines [the nature of what exists] (qaddara) and thereupon 
guides [it] (fa-hadā). 

 

مَ  َسبِّح  }  َ  َربَِّك  اسح لَعح
َ ي ( 1)  اْلح ي ( 2)  َفَسوَّ    َخَلَق   اذلَّ  رَ  َواذلَّ   [ 3  -   1: اْللَع ({ ] 3)  َفَهَد   قَدَّ

 

 Al-Rāzī glosses creation (khalq) as the creation of bodies and 

guidance (hidāya) as bestowing on them the powers of motion and 
perception. Hence their sequence in the verses above, and hence His 
words, When I have formed him fully and breathed into him of My spirit (Q 
15:29)—“for forming (taswiyya) refers to the [bodily] frame (al-qālib) 
and the breathing of the spirit refers to the creation of [its] abilities 
and strengths (ibdāʿ al-quwā).… To embark on explaining the 
marvels (ʿajāʾib) of the Wisdom of Allah Most High in [the matters 
of] creation and guidance is to embark upon a sea without shore.”  



After rebutting certain claims of natural determinists (al-ṭabīʿiyya) 
drawn from theories of the natural elements, al-Rāzī provides 
examples of the wonders of creation and guidance, including the 
hexagonal construction of the honeycomb and the guidance given to 
bugs and flies, by which they look out for themselves. His bountiful 
care of His creatures is not limited to creating the means upon which 
their survival depends, whether by way of food, drink, protective 

garb, or spouses, for He then guides them to the very process of 
benefiting from His blessings. 

Thus humans are guided to mine iron from mountains, draw pearls 
from the oceans, and concoct beneficial medicines and antidotes. 
This guidance is not restricted to humanity, for it is true of all 
mammals that they are given spouses for propagation and infants are 
guided to the mother’s breast. Nor indeed is this guidance restricted 
to mammals, for it applies even to individual organs: He created the 
hand with a specific anatomy (tarkīb khāṣṣ) and then imbued it with 
the power to grasp; created the leg to a certain anatomy and then 
imbued it with the power to walk; and likewise with the eye, the ear, 
and all other organs. Al-Rāzī then employs a logical argument 
against infinite regress (tasalsul) and circular causation (dawr), 
framing all this as a proof for the existence of Allah Most High, 
because the combining of physical anatomy (tarkīb), power (quwwa), 
and guidance (hidāya) is proof for the existence of a Maker: being a 
contingent possibility, it requires a capable Causer in order to be 
effected (Tafsīr, sub Q 20:50). [Razi tafsir 10:417] 

Elsewhere, al-Rāzī explains that the Qurʾān employs this type of 
argument frequently, because its many wonders and singularities are 
also humanly observable, sufficient for the purpose, and the most 
cogent proofs (Tafsīr, sub Q 87:2-3). 

 



المسألة السابعة : اعلم أن موسى عليه السالم استدل على إثبات الصانع بأحوال  
المخلوقات وهو قوله : } رَب َُّنا الذى أعطى ُكلَّ َشىء َخْلَقُه ثُمَّ هدى { وهذه  

لتي ذكرها اهلل تعالى لمحمد صلى اهلل عليه وسلم في قوله : } َسبِِّح  الداللة هي ا 
َر فهدى { ] األعلى :   [    3  1اسم رَّبَك األعلى * الذي َخَلَق فسوى * والذى َقدَّ

قال إبراهيم عليه السالم : } َفِإن َُّهْم َعُدوٌّ ِلي ِإالَّ َربَّ العالمين الذي َخَلَقِني فَ ُهَو  
وسى عليه السالم في أكثر األمور يعول على دالئل إبراهيم عليه  يَ ْهِديِن { وإن م 

السالم وسيأتي تقرير ذلك في سورة الشعراء إن شاء اهلل تعالى واعلم أنه يشبه أن  
القوالب واألبدان والهداية عبارة عن إبداع القوى    تركيب يكون الخلق عبارة عن  

يكون الخلق مقدمًا على    المدركة والمحركة في تلك األجسام وعلى هذا التقدير 
يْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى { ] الحجر :   [    29الهداية ولذلك قال : } َفِإَذا َسوَّ

فالتسوية راجعة إلى القالب ونفخ الروح إشارة إلى إبداع القوى وقال : } َوَلَقْد  
: } ثُم    [ إلى أن قال   12َخَلْقَنا اإلنسان ِمن ساللة ّمن ِطيٍن { ] المؤمنون :  

[ فظهر أن الخلق مقدم على الهداية ،    14أنشأناه خلقاً آخر { ] المؤمنون :  
والشروع في بيان عجائب حكمة اهلل تعالى في الخلق والهداية شروع في بحر ال  

األفهام . أحدها : أن الطبيعي يقول : الثقيل  ساحل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى  
شياء ثقاًل األرض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم  هابط والخفيف صاعد وأشد األ 

الهواء فلذلك وجب أن تكون النار أعلى العنصريات واألرض أسفلها ، ثم إنه  
سبحانه قلب هذا الترتيب في خلقة اإلنسان فجعل أعلى األشياء منه العظم  

والشعر وهما أيبس ما في البدن وهما بمنزلة األرض ثم جعل تحته الدماغ الذي  



بمنزلة الماء وجعل تحته النفس الذي هو بمنزلة الهواء وجعل تحته الحرارة    هو 
الغريزية التي في القلب التي هي بمنزلة النار فجعل مكان األرض من البدن األعلى  

وجعل مكان النار من البدن األسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحكيم الرحيم  
إنك إذا نظرت إلى عجائب النحل في تركيب البيوت    : وثانيها  ال باقتضاء العلة والطبيعة .  

ال  المسدسة وعجائب أحوال البق والبعوض في اهتدائها إلى مصالح أنفسها لعرفت أن ذلك  
. وثالثها : أنه تعالى هو الذي    يمكن إال بالهام مدبر عالم بجميع المعلومات 

أنعم على الخالئق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمنكوح ثم  
هداهم إلى كيفية االنتفاع بها ويستخرجون الحديد من الجبال والآللى من البحار  

ويركبون األدوية والدرياقات النافعة ويجمعون بين األشياء المختلفة فيستخرجون  
ألطعمة فثبت أنه سبحانه هو الذي خلق كل األشياء ثم أعطاهم العقول  لذات ا 

التي بها يتوصلون إلى كيفية االنتفاع بها ، وهذا غير مختص باإلنسان بل عام في  
جميع الحيوانات فأعطى اإلنسان إنسانة والحمار حمارة والبعير ناقة ثم هداه لها  

ل هذا غير مختص بالحيوانات بل  ليدوم التناسل وهدى األوالد لثدي األمهات ، ب 
خاص وأودع فيها قوة األخذ    تركيب هو حاصل في أعضائها فإنه خلق اليد على  

خاص وأودع فيها قوة المشي وكذا العين واألذن وجميع    تركيب وخلق الرجل على  
األعضاء ثم ربط البعض بالبعض على وجوه يحصل من ارتباطها مجموع واحد ،  

ت هذه األشياء على وجود الصانع سبحانه ألن اتصاف  وهو اإلنسان . وإنما دل 
والقوة والهداية ، إما أن    تركيب كل جسم من هذه األجسام بتلك الصفة أعني ال 

يكون واجباً أو جائزًا واألول باطل ألنا نشاهد تلك األجسام بعد الموت منفكة  



مرجح  عن تلك التراكيب والقوى فدل على أن ذلك جائز ، والجائز ال بد له من  
وليس ذلك المرجح هو اإلنسان وال أبواه ألن فعل ذلك يستدعي قدرة عليه وعلماً  

بما فيه من المصالح والمفاسد ، واألمران نائيان عن اإلنسان ألنه بعد كمال عقله  
يعجز عن تغيير شعرة واحدة ، وبعد البحث الشديد عن كتب التشريح اليعرف من  

القليل فال بد أن يكون المتولي لتدبيرها    منافع األعضاء ومصالحها إال القدر 
وترتيبها موجودًا آخر وذلك الموجود ال يجوز أن يكون جسمًا ألن األجسام  

متساوية في الجسمية فاختصاص ذلك الجسم بتلك المؤثرية ال بد وأن يكون  
جائزًا وإن كان جائزًا افتقر إلى سبب آخر والدور والتسلسل محاالن ، فال بد من  

ء في سلسلة الحاجة إلى موجود مؤثر ومدبر ليس بجسم وال جسماني ثم  االنتها 
تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو باالختيار ، واألول محال ألن الموجب  

ال يميز مثاًل عن مثل وهذه األجسام متساوية في الجسمية فلم اختص بعضها  
اتية وبعضها بالحيوانية؟  بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنب 

فثبت أن المؤثر والمدبر قادر والقادر ال يمكنه مثل هذه األفعال العجيبة إال إذا  
كان عالمًا ، ثم إن هذا المدبر الذي ليس بجسم وال جسماني ال بد وأن يكون  

واجب الوجود في ذاته وفي صفاته وإال الفتقر إلى مدبر آخر ويلزم التسلسل وهو  
كان واجب الوجود في قادريته وعالميته والواجب لذاته ال يتخصص  محال ، وإذا  

ببعض الممكنات دون البعض وجب ] أن [ يكون عالماً بكل ما صح أن يكون  
معلوماً وقادرًا على كل ما صح أن يكون مقدورًا فظهر بهذه الداللة التي تمسك  

ر ليس بجسم وال  بها موسى عليه السالم ونبه على تقريرها استناد العالم إلى مدب 



جسماني وهو واجب الوجود في ذاته وفي صفاته عالم بكل المعلومات قادر على  
 كل المقدورات وذلك هو اهلل سبحانه وتعالى . 

 

Definitions and Usage 

al-khalq: 

https://lexicon.quranic-research.net/data/07_x/131_xlq.html#xlq_1 

 

Rāghib: 296 

Its original meaning is al-taqdīr al-mustaqīm (“coherent 
proportioning”); it is also used to denote the creation of a thing that 
had no previous existence or precedent (fī ibdāʿ al-shayʾ min ghayr aṣl 
wa lā iḥtidhāʾ), [as Allah Most High] said, He created (khalaqa) the 
heavens and the earth (Q 6:1), that is, He brought them into being from 
nothing (abdaʿahumā), and the proof for this is His saying, He is the 
existentiator (badīʿ) of the heavens and the earth (Q 2:117). Khalq can also 
be used, however, for bringing something into existence from 
another thing (ījād al-shayʾ min shayʾ), as in [the verses]: He created you 
from a single soul (Q 4:1); He created man from a drop of fluid (Q 16:4); 
We created man from an essence of clay (Q 23:12); and He created the jinn 

from smokeless fire (Q 55:12). The act of creatio ex nihilo (creation out of 
nothing, al-ibdāʿ), is only for Allah Most High and He has made this 
difference clear in Q 16:17, Is He Who creates like the one who creates 
not? Will you not, then, reflect? The ability to create a thing from 
another thing can be granted to others by Allah Most High, as in His 
saying to ʿĪsā, and how you did create out of clay the shape of a bird, by My 
Leave (Q 5:110)… And if it is said that His saying, So blessed is Allah, 
the best of creators (aḥsan al-khāliqīn) (Q 23:14), implies that others 
can be creators besides Him, then one answer is that here aḥsan al-
khāliqīn stands for aḥsan al-muqaddirīn (the best of those who 

https://lexicon.quranic-research.net/data/07_x/131_xlq.html#xlq_1


proportion), and a second response is that the verse refers to the 
belief of the polytheists, who believed that there are creators other 
than Allah; and even according to their beliefs, Allah is the best of 

those who create. (sub kh-l-q) 

Thus creation, when attributed to other than Allah Most High, is 
understood in the sense of giving shape to a thing from an existing 
thing as in the saying of Prophet ʿĪsā (q.v.), upon him peace, to the 

Children of Isrāʾīl (q.v.), I will create for you out of clay (annī akhluqu 
lakum min al-ṭīni) the likeness of a bird; then I will breathe into it, and it 
will be a bird by the leave of Allah. “It does not mean that he is going to 
create something that has not existed before; rather, birds lived 
before him, whereas, Allah Most High brings something into 
existence (aḥdathahu) which did not exist previously” (Ibn Sīda; Ibn 
Manẓūr). Similarly, khalq in Q 29:17, You only serve, apart from Allah, 
idols and you create a calumny (wa takhluqūna ifkan) does not mean 
they created a calumny, rather, it means “you give shape to a lie” 
(tuqaddirūna kadhiban) (Ibn Manẓūr). Al-Khāliq is only used for Allah 
Most High as “al-Khāliq and al-Khallāq are Attributes of Allah Most 
High” (Azharī, Tahdhīb; see BEAUTIFUL NAMES OF ALLAH). 

 

Eight derivatives of the root kh-l-q appear 261 times in the Qurʾān: 

• 184 times as the Form I verb khalaqa; 

• twice (Q 15:86, 36:81) as the intensive noun khallāq, both times 
as khallāqu-l-ʿalīm (“the Supreme Knowing Creator”) referring 

to Allah Most High; 

• six times (Q 2:102, 200, Q 3:77; Q 9:69x3) as the noun khalāq 
(“share”); 

• twice (Q 26:137, Q 68:4) as khuluq (“moral character”); 

• 52 times as the noun khulq (“creation”); 



• 12 times (Q 6:102, 13:16, 15:28, 23:14, 35:3, 37:125, 38:71, 
39:62, 40:62, 52:35, 56:59, 59:24) as the active participle khāliq, 
always referring to Allah Most High; 

• twice (Q 22:5x2) as the passive participle mukhallaq (“formed, 
shaped”); 

• and once (Q 38:7) as the Form VIII verbal noun ikhtilāq (“a 
fabrication”). 


