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 األنعامحملات يف إعجاز سىرة 
 
 
 
 بقلم

د با جىدة الدكتىر
ّ
 حسن حمم

 تاذ الّدراسات القرآنّية البيانّيةـأس
 مبّكة ادلكّرمة ، امعة أّم القرىج
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مة
ّ
 املقد

احلمــــد ّ رّل العــــادلّ ، والّســــلى والّفــــلم  لــــ  أ ــــر  
 وصحبه أمجعّ وبعد : ادلرسلّ ، سّيدان زلّمد ، و ل  آله 

احملاضــرى بعاــ:ا" : ََلَمحــات ز إ رــاز ســ:رى ا نعــامَ فهــ   
مفـــتّلٌة مـــة  راســـٍة للّفـــ:رى الكرؽلـــة ز ةفـــما ة وةفـــّ صـــ حة 
بعا:ا" : َأتّملٌت ز س:رى ا نعامَ وهتد  ه   احملاضرى إىل إلقـا  

عـض الّض:   ل  بعض ادلفـا   ادلتعّلقـة سلّفـ:رى الكرؽلـة ، و لـ  ب
مظاهر إ راز الّف:رى الكرؽلة مع ضرل ا مثلة . وبااً   ل  ذلـ  
فـــ ّ" هـــ   احملاضـــرى  تـــ ّلأ مـــة  ـــّقّ . ألـــدعلا بعاـــ:ا" : مفـــا   
متعّلقة بف:رى ا نعام . وآخرعلا بعا:ا" : مـة مظـاهر إ رـاز سـ:رى 

 ا نعام .
لــه ســبحانه و عــاىل أســ ن أ" ذا ــع لــ ا العمــ  وأ" ذتقبّ  وللاَ 

 و ل أكرم مفئ:ن وأ ظم م م:ن . إنّه ج ّ 
وصـــّل  للا وســـّلم  لـــ  ســـّيدان زلّمـــٍد و لـــ  آلـــه وصــــحبه 

  أمجعّ . واحلمد ّ رّل العادلّ .
 

 
 
 

 مّكة ادلكّرمـة
          هـٖٔٗٔ/ ٔٔ/ ٙصبيحة ذ:م الّثلاث  

 مٖٜٜٔ/ٗ/ٕٚق ـادل:اف
                  

 كتبه ال قري إىل   : ربّه
  . لفة زلّمد سج: ى

 أستاذ الّدراسات القرآنّية البيانّية
 جبامعة أّم القرى مبّكة ادلكّرمة
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 بسىرة األنعام
ٌ
قة

ّ
 مسائل متعل

ومـة العلمـا  مـة ذهـ  إىل أّ" كـّ  آذهـا  (1)س:رى ا نعام مّكّية -ٔ
ســ    صــّل  للا مــة ادلكــّن مــة القــرآ" اّلــ ي نــان  بــ  هرــرى ادل

 ليه وسّلم إىل ادلدذاة ادلاّ:رى .  ة ابة  ّباس رضن للا  اهما  ان 
ــيًل مجلــًة والــدًى ل:ذلــا ســبع:" ألــأ ملــ   : نالــا ا نعــام مبّكــة ل

ومـــة العلمـــا  مـــة اســـتث  بعـــض آ ٍت   (2)غلـــ رو" ل:ذلـــا سلّتفـــبي 
ا كرؽلـــاٍت ،  لـــ  اخـــتلٍ  بـــّ العلمـــا  فيهـــا وز  ـــد ها رأى أّ ـــ

نالا بعد اذلررى ، فهـن مـة ادلـدمّ مـة القـرآ" ادل:جـ:  ز الّفـ:رى 
الّفـب  . ادلّكّية . وه   اآلرا  ز رلم: ها  عتمد  ل  سـببّ اناـّ

ا ّون اإل ارى ز اآلذة الكرؽلة إىل أه  الكتال وإىل الكتال اّل ي 
ات أولا  للا  عاىل إىل رس:ن للا  عاىل إليهم . وه   اآل ت الكرؽل

َاَذذذُ  َ َ ذذذا   هـــن العنـــرو" .  ـــان  عـــاىل : َِ  َذْهِ َُ َِيَذذذا هَذذذاُلُك اْل الَّذذذِن َآ َيَذنذْ
َنَ  ََن أَبْذَهاَءُلُك الَِّن َآ َخِسُ وْا أَاُفَسُهْك ََذُهْك الَ  ُذْؤِمُه واحلا ذة والّتفع:"   َذْهِ َُ

َاْ مَ  .  ان  عاىل :  ذآ َوَما َقَدُرواْ اّلّلَ َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُل ذٍ  مِّ ََ ا أَاَزَل اّلّلُ َعلَذ  َب
َرًا  ََس  ُا َِ الَِّني َجاء ِبِ  ُم ََِيا َاَذ ُ قَذذ َاِينَ  َشْيٍء ُقْل َمْآ أَاَزَل اْل َوُلًدى لِّلهَّاِس ََتْهَُل

اُُ ذذْك قُذذِل اّلّلُ ُ َّ  يذُْبذذُدواَذَها َِ َاْ أَاذذُيْك َوالَ َ َْْ يَذْهَلُ ذذ ََن َ ريِذذوًا َوُعلِّْ ذذُيك مَّذذا  َذْرُلذذْك ِ   َوُُتُْفذذ
َنَ  ِضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِهْك  َذْلَهبُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َْ  َخ

 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
واإل قــا"  ٜٖٕٚو  فــري القــر ّ   ٙٙ/ ٗوالبحــر احملــي   ٕٕٔ/ ٕ  فــري ابــة كثــري  (ٔ)

 . ٜٗٗ/ ٔوالكّنا   ٖٗ/ ٔ

 . ٕٕٔ/ ٕ  فري ابة كثري  (ٕ)
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َِْئَدُة الَّ الّرابعة  نرَى بعد ادلا ة .  ان  عاىل :  ِن َآ الَ َولَِيْصَغ  إِلَْنِ  َأ
ََن  َْا َما ُلك مُّْقََتَُِ َُْه َولِنَذْقََتَُِ آلِخَ ِة َولِنَذْ َض ِِ ََن  ً ا .  ُذْؤِمُه ََ َ  اّللِّ أَبْذَيِغي َح أَََذَغنذْ

ََن أَاَُّ   َِ  َذْهَلُ  ََِيا َهاُلُك اْل َِ ُمَفصَّاًل َوالَِّن َآ َيَذنذْ ََِيا ُك اْل َُ ََ الَِّني أَاَذَزَل إِلَْن َوُل
ََاآَّ ِمَآ اْلُ ْ ََتِ َآ ُمهَذزٌَّل مِّآ  َُ ْلَْقِّ ََاَل َي ِِ  لمًا أبّ" اآلذة الكرؽلة  رَّبَِّك 

الّرابعة واخلمفّ بعد ادلا ة  د جا  فيها هن ا خرى ذكر م:س  
ُ َّ  ليه الّفلم والكتال اّل ي أولا  للا  عاىل إليه .  ان  عاىل : 

َِ ََتَاًما َعَل   ََِيا ََس  اْل َها ُم َُلِّ َشْيٍء َوُلًدى َيَذنذْ الَِّنَي َأْحَسَآ َويَذْفِصناًل لِّ
ََن      َوَرْْحًَة لََّهلَُّهك بِِلَقاء َرّبِِّْك  ُذْؤِمُه

ولــيم مــة الّضــرورّي أ" ذكــ:" ذكــر أهــ  الكتــال ز ســ:رٍى 
مّكّيــة أّ" هــ   اآلذــة الكرؽلــة أو  لــ  مــة ادلــدمّ مــة القــرآ" اّلــ ي 

وهـن إلـدى الّفـبع  ،  را  ادلّكيّـةف ّ" س:رى ا  ، نان بعد اذلررى
 لدذثاً  ة أه  الكتال . مة أكثر س:ر القرآ" الكرمي(1)ال َُّ:ن

ـــّرأي بكـــ:" ا ـــة  لّفـــ:رىوالّفـــب  اآلخـــر ورا  ال الكرؽلـــة مدنّي
 ا ــــتماذلا  لــــ  ا لكــــام ، وذلــــ   لــــ   ــــرار اآل ت الكرؽلــــات

 ز سـا رادلرتاب ة الـّثل  ادلنـتملة  لـ  ألكـاٍم  ـري  ابلـٍة للّافـ  
  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ال ُّ:ن بضّم ال ّا  وفت  ال:او مجع ال ُّ:ىَل اسم   ضي  ز ادلؤّنث . (ٔ)
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   ان  عاىل :  ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔالّنرا ع وهن اآل ت الكرؽلات 

                           

                       

                       

                        

                         

                       

                     

                

                   

     
وذسّ  أ"  ك:" ه   اآل ت الكرؽلات الّثل  ز ا لكـام 

إىل ما بعد اذلرـرى رر بـاط  ادلّكّية شلّا أتّخر ناوله مة الّف:رى الكرؽلة
ولـة اإلسـلمّية ز ادلدذاـة بفب  وج:  الدّ  ، ا لكام سل رتى ادلدنّية

، وذســّ  أ"  كــ:" ك:مــة القــا رى  لــ    بيــق ا لكــامادلاــّ:رى واحل
ى الكرؽلـــة  ـــد نالـــا كاملـــًة  بـــ  اذلرـــرى مبـــا ز ذلـــ  آ ت الّفـــ:ر 

ا لكــام الــّثل  هــ   رر بــاط هــ   ا لكــام ز رلم: هــا بقضــّية 
وهن أهّم  ضا  ادلّكّن مـة القـرآ"  لـ  جهـة اخلسـ:ص  ، الّت:ليد
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ـــــّن أو ادلـــــدمّ مـــــة القـــــرآ" خضـــــع  ـــــدوا أّ" احلـــــدذث ز ادلّك . وذب
ن اجتهـا ات  خسـّيٌة زلـّ  نظـٍر رجتها اٍت  خسـّيٍة أليـاانً ، وهـ

 ألياانً .
 (1)ما ة وةٌم وسّت:" آذة د  آ ت الّف:رى الكرؽلة  -ٕ
أوىل الّف:ر ادلّكّية ز ادلسحأ الّنرذأ س:رى ال احتة مثّ س:رى  -ٖ

 (2)ا نعام . وس:رى ا نعام إلدى الّف:ر ال َُّ:ن
الكرؽلـة مسّيا الّف:رى الكرؽلـة س نعـام بفـب  لـدذث الّفـ:رى  -ٗ

ادلفت يض  ة ا نعام ، وبفب  رل   ل ظ ا نعـام سـّا مـّرات ز 
. و ـــــد جـــــا   ٕٗٔ،  ٜٖٔ،  ٖٛٔ،  ٖٙٔاآل ت الكرؽلـــــات 

ذكر ل ظ ا نعام نل  مّرات ز اآلذة الكرؽلة الثّاماة والّثلنّ بعد 
   ادلا ة . 

ـــــدأ سلقـــــ:ن :  -٘ ـــــٍة  ب ـــــام إلـــــدى ســـــ:ٍر ةـــــٍم مّكّي ســـــ:رى ا نع
  اْْلَْ ذُد ّلِلِّ  َ وه   الّف:ر هـن : ال احتـة .  ـان  عـاىل : َاحلمدّ

ََ  وس:رى ا نعام .  ان  عاىل :  ََْر ِِ َوا اْْلَْ ُد ّلِلِّ الَِّني َخَلَق السَّذَ اَوا
ََن  ََر ُ َّ الَّذذذذذذذذذذذذذذذذِن َآ َ َفذذذذذذذذذذذذذذذذُ واْ بِذذذذذذذذذذذذذذذذَ ّبِِّك  َذْهذذذذذذذذذذذذذذذذِدُل ِِ َوالهُّذذذذذذذذذذذذذذذذ  َوَجَهذذذذذذذذذذذذذذذذَل الوُُّلَ ذذذذذذذذذذذذذذذذا

  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٕٜ/ ٚ  القرآ" ور ا   ال ر ا"  را  (ٔ)

 . ٕٕٓ/ ٔاإل قا"  (ٕ)
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َِ  وس:رى الكهأ .  ان  عاىل :  ََِيا اْْلَْ ُد ّللَِِّ الَِّني أَاَزَل َعَل  َعْبِدِه اْل
َََجا َْْ ََيَْهل لَُّ  ِع اْْلَْ ذُد ّللَِِّ الَّذِني لَذُ  َمذا  وس:رُى سـب  .  ـان  عـاىل :   َو

ِِ َوَمذذذذا ِ   ذذذذَ اَوا َِذذذذنُك اْ َبِذذذذوُ ِ  السَّ ََ اْلَْ َِ َولَذذذذُ  اْْلَْ ذذذذُد ِ  اآْلِخذذذذَ ِة َوُلذذذذ َْر    اَْ
َِ َجاِعذذِل  وسـ:رُى فــا ر .  ــان  عــاىل : َْر ِِ َواَْ اْْلَْ ذُد ّللَِِّ ََذذاِيِ  السَّذَ اَوا

َع  َزِ ُد ِ  اْ َْلِق َمذ ِة ُرُساًل أُوِل َأْجِهَحٍة مَّريْذََن َوُثاَلَث َوُرَِ ََ ذاُء ِإنَّ اّللََّ اْلَ اَلِئ ََ ا َ 
 .  َعَل  ُ لِّ َشْيٍء َقِد  ٌ 

ز البخــارّي  ـــة ابـــة  بّـــاس  ـــان : إذا ســـّر  أ"  علـــم جهـــ   -ٙ
قَذْد َخِسذَ   العرل فا رأ ما ف:ق الّثلنـّ وما ـة مـة سـ:رى ا نعـام : 

َاْ َمذذا َرزَ  َاْ َأْواَلَمُلذذْك َسذذَفًها ِبغَذذْوِ ِعْلذذٍك َوَح َُّمذذ َْذذَتَاًء َعلَذذ  اّللِّ قَذذْد الَّذذِن َآ قَذيَذلُذذ قَذُهذذُك اّلّلُ ا
َْا ُمْهيَذِد َآ  َْا َوَما َ ذاُا َضلُّ

واآلذـة الكرؽلـة هـن ا ربعـ:" بعـد ادلا ـة .  (1)
ـــــاس رضـــــن للا   اهمـــــا ز اآل ت وذتحّقـــــق معـــــ  مـــــا  الـــــه ابـــــة  ّب

ان  عــاىلٓٗٔ-ٖٙٔالكرؽلــات ) ذا  : (2)(  ــ ِّذ ِم َْا ّلِلِّ  ُذذ ل َه َوَج
ذذذذ  َذ ْْل َآ ا ذذذذذ َرَأ ِم اِ  َذ ذذذذذ َه ْذ ََا َاْ َلذذذذذَنا ّلِلِّ ْ ِث َوا ا  َاِصذذذذذنًبا ََذَقذذذذذاُل َن ذذذذذ ْك َوَل ِه  ِ ذذذذَزْع ِذ ب

اَن ّلِلِّ  ذذ ا َ  ذذ َا اّلّلِ َوَم ُل ِإ ِصذذ ذاَل َ  َذ ْك َ ِه ِِئ ذذ ََ  َُ ِل اَن  ذذ ا َ  ذذ  َََ ا  َه ِِئ ذذ ََ  َُ ِل
ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اَء َم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ْك َس ِه ِِئ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ََ  َا ُش ُل ِإ ِصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  َ ََ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ُه َذ ََن. َ ُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َُ   ََيْ

 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٖٕٓٛ  فري القر ّ   (ٔ)
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َْا  َْ ِِ نَي قَذْيَل َأْواَلِمِلْك ُش ََ ُِاُلْك لِنُذْ ُموُلْك َولِنَذْلِبُس َآ اْلُ  رِيٍو مِّ ََ وََ َنِلَك َز ََّآ ِل
َُه َََنْرُلْك َوَما  َذْفيَذُ وَن  َْ َشاء اّلّلُ َما ََذَهُل َْا َلِنِه أَاْذَهاٌ  . َعَلْنِهْك ِم هَذُهْك َوَل َوقَاُل

َرَُلا َوأَاْذَهاٌ  َوَحْ ٌث ِحْجٌ  الَّ  اء ِبَزْعِ ِهْك َوأَاْذَهاٌ  ُحّ َِمْت ظُُه ََ َ ْطَهُ َها ِإالَّ َمآ ّا
َْا  َذْفيَذُ وَن  ََْتَاًء َعَلْنِ  َسَنْجزِ ِهك ِبَا َ اُا َها ا َْا َما ِ  . الَّ َ ْنُ ُ وَن اْسَك اّللِّ َعَلنذْ َوقَاُل

َرِ  َِن َلِنِه اََاْذَهاِ  َخاِلَصٌة لِّنُُ  َيًة ََذُهْك َِنِ  بُُط َُآ مَّنذْ ََن َوُُمَ ٌَّ  َعَل  أَْزَواِجَها َوِإن َ 
َْا َأْواَلَمُلْك َسَفًها  َِنٌك َعِلنٌك َقْد َخِسَ  الَِّن َآ قَذيَذُل ُش ََ اء َسَنْجزِ ِهْك َوْصَفُهْك إِاَُّ  ِح

ََْتَاًء َعَل  اّللِّ  َاْ َما َرَزقَذُهُك اّلّلُ ا َاْ ُمْهَيِد آَ  ِبَغْوِ ِعْلٍك َوَح َُّم َْا َوَما َ اُا   َقْد َضلُّ
  

ز اآل ت الكرؽلــــات مــــة الثّالثــــة والّثمــــانّ ولــــّ  الّفا ســــة  -ٚ
 ا خيـار . ّْ  َ  َ ْسـوالّثمانّ مّت اجلمع ز نفٍق بّ أكرب  دٍ  مة ادلُ 

إّ"  د  الّابيّـّ الّـ ذة جـا  ذكـرهم ز القـرآ" الكـرمي ، وفـيهم آ م 
اآل ت الكرؽلـــات  تِ رَ َكـــو ـــد ذَ  (1)فـــٌة و نــرو" ليــه الّفـــلم ، ة

ــــاً  لــــ  لــــدذث اآل ت الكرؽلــــات أمســــا   ســــبَعَة َ َنــــَر نبيّــــاً  عقيب
 الّفابقات  ة إبراهيم  ليه الّفلم اّل ي جـا  امسـه بسـرذ  الّل ـظ

  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٘ٛ٘/ ٔ  فري ابة كثري  (ٔ)
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:اك  والقمر واّل ي آات  للا  عاىل لّرته  ل   :مه  بدى الك
ِمِ   :  (1)والّنمم .  ان  عاىل َْ َهاَلا ِإبْذ َاِلنَك َعَل  قَذ يُذَها َيَذنذْ َويِْلَك ُحجَّ

َِنٌك َعِلنٌك  اء ِإنَّ َربََّك َح ََ ٍِ مَّآ اَّ َِ ُ الِّ  .اَذْ ََُع َمَرَجا َها َلُ  ِإْسَحَق َو َذْهُقَ َوَوَلبذْ
ًَحا َلَد ْذَها ِمآ قَذْبُل َوِمآ ذُ  َُسَف َلَد ْذَها َوُا َِ َوُ  رِّ َِّيِ  َماُووَم َوُسَلْنَ اَن َوأَ َُّ

ََس  َوَلاُروَن وََ َنِلَك ََنْزِي اْلُ ْحِسِهنَي  َوزََ  َّيَّ َوََيََْي َوِعنَس  َوإِْلَناَس ُ لّّ  .َوُم
َآ الصَّاِْلِنَي  َيًا وَُ الِّ َضَّْلَها َعَل  الْ  .مِّ َُاَ  َوُل    َهاَلِ نيَ َوِإْْسَاِعنَل َواْلَنَسَع َوُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٙٛ-ٖٛس:رى ا نعام  (ٔ)
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 من مظاهر إعجاز سىر األنعام
   ور لر  الع أ : َمثَّ  -ٔ

كثر ز س:رى ا نعام ورو  لر  الع أ : َمثَّ الـّدان  لـ  
الرت ي  مع الرّتاخن أصًل . ف ذا كا" احلر  : َمثَّ جا  ز القرآ" 

ـــًة وة وجـــا  ز ســـ:رى البقـــرى ســـّتاً  (1)انيـــاً ونلنـــّ مـــّرىالكـــرمي نلةا 
 ، أبكثر مة أّي س:رٍى أخرى مة س:ر القرآ" الكرمي ، و نرذة مّرىً 

 ، فــ ّ" ســ:رى ا نعــام غلــ   فيهــا هــ ا احلــر  إلــدى و نــرذة مــّرى
أبكثـــر مـــة أّي ســـ:رٍى أخـــرى مـــة ســـ:ر القـــرآ" الكـــرمي ورا  ســـ:رى 

بياما  ، ى ما تا" وساٌّ وةان:" آذةور ناف  أّ" س:رى البقر  (2)البقرى
ســ:رى ا نعـــام ما ـــٌة وةـــٌم وســّت:" آذـــة ، هـــ ا إىل أّ"  ـــ:ن ســـ:رى 

 قــــع ز قـــرى البقـــرى ِضـــْعُأ ســـ:رى ا نعـــام ، فــــ ذا كانـــا ســـ:رى الب
ىلَ ز زهــا  ِ فــٍع ونلنــّ صــ حة  ر ــه دادلســحأ العثمــام "ــّ  َ

صـــ حة . وإّ" هـــ   فـــ ّ" ســـ:رى ا نعـــام  قـــع ز زهـــا  ِ ْفـــَع َ ْنـــرَى 
ادلقارانت  اتهن باا إىل أّ" لـر  الع ـأ َمثَّ  رّكـا رليئـه ، سلّاظـر 
إىل  د  ص حات الّف:رى الكرؽلة و د  كلماهتا ، ز س:رى ا نعـام 

 س:رٍى أخرى مة س:ر ادلسحأ الّنرذأ. َأيِّ  أبكثر مة
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . إمسا يـــــ  أاـــــد  مـــــاذرى معرـــــم ا  وات والّضـــــما ر ز القـــــرآ" الكـــــرمي . وضـــــعه  (ٔ)

 الّرسالة بريوت م مؤّسفةٜٙٛٔهـ ٚٓٗٔال ّبعة ا وىل  ٕٕٕمس    الّفيّد و . بداحلميد 

 . ٖٕٓ -ٕٕٕن فه  (ٕ)
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 لــ  سبــه ز ســ:رى ا نعــام ز  و ــد جــا  لــر  الع ــأ َمثَّ
نــل  مــّرات .  ــان  مثــ  هــ   اآلذــة الكرؽلــة الّــ  جــا  فيهــا : َمثَّ

ََ الَّذذ : (1) عــاىل ْك َوُلذذ َُ َهذذرُي لهذََّهذذاِر ُ َّ  َذبذْ ِِ للَّْنذذِل َو َذْهلَذذُك َمذذا َجذذَ ْحُيك  ِِ َّذذاُ ك  ََ ِني  َذيَذ
َنَ  َُك ِبَا ُ هُيْك يَذْهَ ُل ْك ُ َّ  ُذهَذبُِّئ َُ    َِنِ  لِنُذْقَض  َأَجٌل مَُّس ِّ  ُ َّ إِلَْنِ  َمْ ِجُه

وجـــا  لـــر  الع ـــأ : َمثَّ  لـــ   ـــري سبـــه ،  ـــّر    ـــأ 
اخلـرب ، ر الرتت يــ  ، ز اآلذـة الكرؽلــة الّرابعـة واخلمفــّ اخلـرب  لــ  

بعد ادلا ة اّل   تحّد   ة  :راى م:س   ليـه الّفـلم بعـد احلـدذث 
للا  عاىل  ز اآل ت الكرؽلات الّفابقات  ة القرآ" الكرمي ، لّرةِ 

ادلـ:ل  بـه إىل زلّمـد بـة  بـد للا صـّل  للا  ليـه  البالغة ، والكتالِ 
ــ ي مثّ آ ياــا م:ســ  الكتــال  .  ــان  عــاىل :  وســّلم متامــاً  لــ  اّل

 ألفة و  سيًل لكّ   نٍ  وهًدى وراًة لعّلهم بلقا  رّلـم ذؤماـ:"
  

ــه بدرجــٍة أكــرب ليامــا وجــا  لــر  الع ــأ  مثّ  لــ   ــري سب
ُذْفـتَـْعَم   لــيًل  لــ  البُـْعــد  ــري ادلا قــّن و ــري ادلعقــ:ن ور ادلقبــ:ن 

 رمٍة مــعـالاتيرــة  ــري مافــ الّاتــا ، ، ثيــث  بــدوادلقــّدمات و بــّ 
 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٓٙس:رى ا نعام  (ٔ)
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وهــ ا  ، ادلقّدمــة . وهــ ا البعــد  ــري ادلا قــّن بــّ ادلقّدمــة والّاتيرــة
ـــافر بياهمـــا بفـــب  اســـتعمان لـــر  الع ـــأ : َمثَّ اســـتعماًر  الّتا

ــــداً  ــــداً وفرذ  ، ذّتخــــ  مــــة إفــــا ى لــــر  الع ــــأ : َمثَّ معــــ جدذ
 الرّت ي  مع الرّتاخن أساساً وما لقاً .

ومة ا مثلة  ل  ه ا الاّـ:ع مـة ارسـتعمان اجلدذـد وال رذـد 
 مــا جــا  ز اآلذــة الكرؽلــة ا وىل مــة ســ:رى ا نعــام .  ــان  عــاىل 

ََر ُ َّ الَّذذذ ِِ َوالهُّذذذ ََ َوَجَهذذذَل الوُُّلَ ذذذا ََْر ِِ َوا ذذذَ اَوا ِن َآ  اْْلَْ ذذذُد ّلِلِّ الَّذذذِني َخلَذذذَق السَّ
ََن  ومعـــ  ذعـــدل:" : ذفـــاوو" . ذقـــان : َفـــلٌ"  َ َفذذذُ واْ بِذذذَ ّبِِّك  َذْهذذذِدُل

ذـَْعــِدُن فــلانً أي ذفــاوذه . وذقــان : مــا ذـَْعــِدُل   اــدان  ــنٌ  أي مــا 
اإل ــرا  الَعــْدُن ز  ومــة معــام العــدن(1)َذقــع  اــدان  ــنٌ  َمْ:ِ َعــ 

َنَ ُ َّ ا :  مبع  ادلفـاواى .  ـان للا  ـّا وجـ ّ  أي   لَّذِن َآ َ َفذُ واْ بِذَ ّبِِّك  َذْهذِدُل
  (3)الـَمْحِم  والعدذ  : الّ ي ذعا ل  ز (2)ذنرك:"

ـــّ ادلقّدمـــة والّاتيرـــة و ـــدم  ، وكـــن ذبـــدو البـــ:" الّناســـع ب
ّّ معـ  اآلذـة الكرؽلـة .   إفضا  البداذة للّاهاذة ضلة ثاجـٍة إىل أ" نتبـ

 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 َ لفا" العرل : َ دن (ٔ)

 انظر لفا" العرل : َ دنَ  (ٕ)

 لفا" العرل : َ دنَ  (ٖ)

 . ٖٖٕٛو  فري القر ّ   ٕٔٔ/ ٘  فري ابة   ّية  (ٗ)
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ّّ أّ" احلمـــــد كلّـــــه ّ  عـــــاىل الّـــــ ي خلـــــق  إّ" اآلذـــــة الكرؽلـــــة نتبـــــ
ــــاٍن ســــابق ، وجعــــ   ــــد هما  لــــ   ــــري مث الّفــــماوات وا رض وأب

ــ:ر ، مبعــ  الّليــ  والّاهــار ــة الكرؽلــة بقســد إّ"  (1)الظّلمــاِت والّا اآلذ
ل ــا ارنتبــا  إىل القــدرى ادل لقــة لل ّعــان دلــا ذرذــد كــن ذهرــر الّاــاس 

 ل ــا ارنتبــا  إىل  ،الّنــر  وذعتاقــ:ا  ذــَة اإلســلم و قيــدى الّت:ليــد
وإىل  ، خلــق الّفــماوات وا رض وإبــدا هما  لــ   ــري مثــاٍن ســابق

ار . إّ" مجلــة جعــ  للا  عــاىل الظّلمــات والّاــ:ر و ســيري الّليــ  والّاهــ
مثـاٍن خلق ز لّق الّفماوات وا رض نّبها إىل خلقهما  لـ   ـري 

سابق ، وإّ" مجلة جع  ز لّق الظّلمات والاّ:ر نبّها إىل جعلهما و سيريعلا ، 
ّ  ليهمـا . وذللـظ  قــدمي  ّ خللـق الّفــماوات وا رض و ـار  س تبارعلـا اتبعـ

 ،لّفــــماوات ز صــــيغة اجلمــــعورلــــ   ا ، الّفــــماوات ز الــــ ّكر  لــــ  ا رض
سلقيـاس إىل ا رض  ابيهاً  ل  ضـخامة الّفـماوات  ، ادل ر  وا رض ز صيغة

 ابيهاً  ، ل  الاّ:ر ز صيغة ادل ر  . كما ذللظ  قدمي الظلمات ز صيغة اجلمع
ل  أّ" الاّ:ر والٌد لّفاً ومع . إّ" و  ، ومعً    ل  أّ" الظّلمات متعّد ىٌ ِلفًّا

مـة  ، وكـ ل  ادلعا:ّذـة ، نتبيّاهـا ز لـدذث هـ   اآلذـة الكرؽلـةات احلّفيّةالظّلم
.  ادلث  ادلا ّن ادلضرول ز لّق الّ ذة ك ـرواس:رى الّا:ر اّل   تحّد   ة 

ذذآ  :  (2) ــان  عــاىل ٌَْ  مِّ قِذذِ  َمذذ َْ ذآ ََذ ٌَْ  مِّ ذذاُه َمذذ ََ ِّذذيٍّ  َذْغ َْْذٍ  ُِّّ   ِ ٍِ َأْو َ وُُلَ ذذا
 ٌِ ِقِ  َسَحا َْ ذْد  َذ َاَلذا َوَمذآ َّْْ ََذ ََ  َ َْْ َ  بَذْهذٍإ ِإَذا َأْخذ ََ   َذَدُه  َْ ٌِ بَذْهُضذَها ََذذ ظُُلَ ا

َرٍ  َرًا َََ ا َلُ  ِمآ اُّ ُ َلُ  ُا  ذذذذذذذذذذذذذذذذ  ََيَْهِل اّللَّ
 . ٓٗس:رى الّا:ر  (ٔ)

 . ٖٖٕٛو  فري القر ّ   ٕٔٔ/ ٘  فري ابة   ّية  (ٕ)
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لمات ز لدذث ها ّّ ه   الّظ  ّ اآلذتّ كما نتب
اث"  ة ادلَ  تّ  تحّد   ِ ثَ الكرؽلتّ مة س:رى البقرى الّل

:  (1).  ان  عاىلرول ه   ادلّرى ز لّق ادلاافقّادلا ّن ادلض
                     

                     

                      

                         

       و ل   رار  قدمي الّفماوات ز صيغة اجلمع
 قّدما الظّلمات ز صيغة اجلمع . إّ" الّفماوات إذا كانا أ ّد 
ضخامًة مة ا رض وذل ا جا ت ز صيغة اجلمع ز لّ جا ت 

ف ّ" الظّلمات جا ت ز صيغة اجلمع  ، ا رض ز صيغة ادل ر 
ّ" الّظلم ه: و  ، الظّلمات كما  رفاا مة انلية  متقّدمة لتعدّ 

 ا ص  مة انليٍة أخرى .
وه  ه   ادلقّدمة الّ  نبّها  ليها اآلذـة الكرؽلـة والّـ  تلّـا ضـخمةً 
ز هيئـــة خلـــق الّفـــماوات وا رض وجعـــ  الظّلمـــات والاّـــ:ر أفضـــا ز لـــّق 

ّ إىل نتيرتهـــا ادلا قّيـــة و اذتهـــا  : احلميـــدىجل اجلـــ:ال لنســـأ سلاّ ـــن ادلنـــرك
  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٕٓ،  ٜٔس:رى البقرى  (ٔ)
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":مثّ الّــ ذة ك ــروا بــرّلم ذعــدل  إّ" ادلنــركّ بــدًر مــة أ" ذقلعــ:ا
  ة الّنر  وذعتاق:ا  قيدى الّت:ليد هم ذنرك:" مع للا  عاىل سـ:ا 

ا صـاام وا واث" :  ، وذفاوو" بـرّلم جـّ  و ـل خـالق كـّ   ـن  ،
                    

                    

   (1)   وبفب   دم إفضا  ادلقّدمة إىل الّاتيرة أفا  لـر
 الع أ َمثَّ هاا الّت:بي  .

ة الكرؽلة الثّانيـة مـة سـ:رى وإّ" ادلع  ذا ه ذللظ بن " اآلذ
 ا نعــام .  ــان  عــاىل :                   

                ّّ إّ" اآلذــــة الكرؽلــــة  بــــ
رذ  لـه الّـ ي خلقاـا مـة  ـّ ـر   ُ دَ لْ أّ" للا سبحانه و عاىل ه: وَ 

أي خلــق أسان آ م  ليــه الّفــلم مــة  ــّ ، مثّ خلــق أّماــا لــّ:ا  ، 
و ــل ماهمــا ا ذفــر ، وبــّث جــّ   ِه ِ ِع ِ لَــ ليهــا الّفــلم مــة ِض ِ 

 مـر كـّ   و ل أج  كّ  ن ـم وكتـ . مثّ  ض  جّ  رجاًر كثريًا ونفا ً 
 . أّمـــا ا جـــ  الّـــ ي  اـــد اٍ" مـــة لـــد" ور  ـــه إىل لـــّ وفا ـــهإنفـــ

  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٖ س:رى ال ر ا" (ٔ)
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ر  رذ  له فه: ما بّ ادلـ:ت إىل  يـام الّفـا ة .   ُ دَ لْ جّ  و ل وَ 
 ّّ إّ"  لـم  يـام الّفـا ة  اـد للا  عــاىل ولـد   و" سـ:ا  . ومـة البــ

أّ" لر  الع أ َمثَّ ز الق:ن :           ل  سبه مـة 
ـــة  إفـــا ى الرّت يـــ  مـــع الرتّاخـــن . ولـــيم ا مـــر كـــ ل  بنـــ " اجلا ّي

 الكرؽلـــة ا خـــريى :          ـــ ذي   لـــ إّ" َمثَّ ز الّت
 رار َمثَّ ز الّت ذي  ز اآلذة الكرؽلة الّفابقة . إّ" الكافرذة الّـ ذة 
مل ذاته:ا بن " خلق العامل ا كـرب ، أ ـا الّفـماوات وا رض ، إىل 

  بنــ " خلــق العــامل ا صــغر ، الّاتيرــة الّســحيحة ، مل ذاتهــ:ا كــ ل
أ   اإلنفا" ، إىل الّاتيرة الّسحيحة . وإذا كـا" ز اآلذـة الكرؽلـة 
ــ ذي  مفــتعمًل ضــمري الغــا بّ ف نّــه ذفــري وفــق  ا وىل  ــد جــا  الّت
صدر اآلذة الكرؽلة اّل ي جا  مفتعمًل ضـمري الغـا بّ . وإذا كـا" 

مفـتعمًل ضـمري ادلخـا بّ ز اآلذة الكرؽلة الثانية  د جا  التّـ ذي  
ف نّه ذفري ه: اآلخر وفق صدر اآلذـة الكرؽلـة الّـ ي جـا  مفـتعمًل 

مري ادلخـا بّ أ ـ:ى مـة ـضمري ادلخا بّ  البـاً . وادلعـرو  أّ" ضـ
مري الغا بّ . وك "ت احلـدذث أّون ا مـر  ـة الكـافرذة الغـا بّ : ـض
                  وليامــــــــا أصــــــــّروا  لــــــــ

 كـــ ذبهم وجحـــ: هم واســـتهاا هم كـــ ّ م ُأْلِضـــروا وخ: بـــ:ا وجهـــا 
 ل:جه :         
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ة والّفـّتّ. بعـوإّ" ادلع  ذا ه ذللظ بن " اآلذة الكرؽلة الّرا
  ــــان  عــــاىل :                     

   عـاىل نعمـه وآر   وإصلـا   ذلـم  ِِلِّ إّ م بدًر مة أ" ذنـكروا 
 مة الكرل العظيم اّل ي كان:ا فيه هم ذنرك:" .
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  ور الق:ن : َرّب َ خ اسً للمس    صّل  للا  ليه وسّلم -ٕ
مـة مظـاهر  ثبيـا الّفـ:رى الكرؽلـة فـؤا  ادلسـ    صــّل  للا 

رلـ  القـ:ن : َربّـ َ خ ـاسً للمسـ    صـّل  للا  ليـه   ليه وسّلم
وسّلم ز ادلقام ا ّون سبع  نرى مّرًى ،  لماً أبّ" رل   ه ا القـ:ن 
: َربّــ َ لــ   الكثــرى مل  ت إرّ ز ســ:رى أخــرى مّكّيــة هــن ســ:رى 
هــ:  . وادلعــرو  أّ" ل ــظ الــّرّل ز القــرآ" الكــرمي إظّلــا ُذْفــتَـْعَم  ز 

والّتابيه إىل  ربيـة للا  عـاىل  بـا   سلـّاعم  ،ص والّرضام:ا أ اخلس: 
 ،ووج:ل  يام العبا  سلّنـكر ّ  عـاىل  لـ  نعمـه وآر ـه ، واآلر 

وليامـــا ذكـــ:" اجلـــّ:  ابقـــاً بنـــ ا احملّبـــة واحلاـــا" . إّ" هـــ   ادلعـــام 
نتبّياهـــا ز ادلـــّرات الّفـــبع  نـــرى ز ســـ:رى ا نعـــام الّـــ  جـــا  فيهـــا 

 للمســــ    صــــّل  للا  ليــــه وســــّلم : َربّــــ َ ومــــة القــــ:ن خ ــــاسً 
ال ّبيعّن أ" ذكـ:" ضـمري اخل ـال ز القـ:ن : َربّـ َ  ـّ:ًى للمعـام 
الُكثْــر اخلــرّيى الّــ  ذ يــدها ل ــظ الــّرّل . والّل يــأ ز ا مــر أّ" هــ ا 
القــ:ن : َربّــ َ  رّكــا ز الّاســأ ا خــري مــة الّفــ:رى الكرؽلــة اّلــ  

ِم وســّتّ آذــة ، ابتــداً  سآلذــة الكرؽلــة الثّالثــة  تــ ّلأ مــة ما ــٍة وةــ
والّثمانّ ، أي ز اآلذة الكرؽلة الّـ   قفـم الّفـ:رى الكرؽلـة  فـمّ 

ة اآلذــة ،  لمـاً أبّ" هــ ا القـ:ن غلــ   ز التّــ ذي  ، أي ز القفـم مــ
 :  (1)مــة الّفــ:رى الكرؽلــة .  ــان  عــاىل اّلــ ي ؼلــّل القفــم الثّــاى
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       ــــ َ للمــــّرى وليامــــا غلــــ   القــــ:ن : َرّب
ا وىل ز اآلذــة الكرؽلــة الّــ  غلــ   فيهــا ذكــر إبــراهيم  ليــه الّفــلم 

ـــــة أيب ا نبيـــــا  ، والّرســـــ:ن الكـــــرمي الّـــــ ي  بعثـــــه للا  عـــــاىل سحلاي ّي
 ، الّفمحة ، وبعث زلّمد بة  بدللا صّل  للا  ليه وسّلم سلّافخة

ذكـ:"  ،ا خريى الكاملـة مـة لاي يّـة إبـراهيم  ليـه الّفـلم الّفـمحة
ز ذل  أتكيٌد وأتذيٌد لتثبيا فؤا  ادلس    صـّل  للا  ليـه وسـّلم 

  ة اخلس:ص . ، ألد أهّم أهدا  الّف:رى الكرؽلة  ل  جه
وادلعرو  أّ" س:رى ه:  ادلّكّية اّل  جا  فيها هن ا خرى 
الق:ن : َرّب َ سبع  نرى مّرى غلن  فيها الّاّل  ل   ثبيا فؤا  

 :  (2)ادلس    صّل  للا  ليه وسّلم .  ان  عاىل     

                         

            
بقن  لياا أ" ننـري إىل أّ" القـ:ن : َربّـ َ ز سـ:رى ا نعـام 

 ،جهــة اخلســ:ص ذّترــه إىل ادلســ    صــلّ  للا  ليــه وســلّم  لــ إذا كـا" 
 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٖٛس:رى ا نعام  (ٔ)

 . ٕٓٔس:رى ه:   (ٕ)
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ٌة بــّ ادلســ    صــّل  للا  ليــه وســّلم كَ ِر ِ ف نّــه ز ســ:رى هــ:  َ ــ
 وبّ ك:كبٍة مة رس  للا  عاىل الكرام .

وه   هن أر ام اآل ت الكرؽلات مة س:رى ا نعام اّل  جا  
فيها خ ال ادلس    صّل  للا  ليه وسّلم سلق:ن : َرّب َ  لماً 

،  ٖٛق:ن مّراٍت نلاًث )جا  فيها ه ا ال ٛ٘ٔأبّ" اآلذة الكرؽلة 
ٔٓٙ  ،ٕٔٔ  ،ٔٔٗ  ،ٔٔ٘  ،ٔٔٚ  ،ٜٔٔ  ،ٕٔٙ  ،
ٕٔٛ  ،ٖٔٔ  ،ٖٕٔ  ،ٖٖٔ  ،ٔٗ٘  ،ٔ٘ٛ  ،ٔٙ٘ )

وه   هن اآلذة الكرؽلة الثّاماة واخلمف:" بعد ادلا ة .  ان  عاىل : 
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  ور مجلة : َُ ْ  خ اسً للمس    صّل  للا  ليه وسّلم  -ٖ
مة مظاهر  ثبيا الّف:رى الكرؽلة فؤا  ادلس    صّل  للا 
 ليه وسّلم رلن  مجلة : َ  َ خ اًس للمس    صّل  للا  ليه 
وسّلم أربعًا وأربعّ مّرًى ، أي أبكثر مة أي س:رٍى أخرى مة س:ر 

لبيبه ادلس     لعاى ه: اّل ي ذلّقة. إّ" رّل ا القرآ" الكرمي
صّل  للا  ليه وسّلم ما ذق:ن ز  ل  ال رتى ادلكّية احلرجة مة 
اترذ  الد :ى اإلسلمّية . و د جا ت مجلة َ  َ أربع مّراٍت ز 

 اآلذة الكرؽلة الّتاسعة  نرى .  ان  عاىل :        

                        

                   

                      
ا جا ت مجلـة َ ـ َ مـّر ّ اناتـّ ز اآل ت الكرؽلـات : كم

(ٕٔ ،ٔٗ  ،٘ٓ  ،٘ٙ  ،ٚٔ  ،ٜٔ  
كمــا جــا ت مجلــة َ ــ َ مــّرًى والــدًى ز اآل ت الكرؽلــات : 

(ٔٔ ،ٔ٘ ،ٖٚ ،ٗٓ ،ٗٙ ،ٗٚ ،٘ٗ ،٘ٚ ،٘ٛ ،ٖٙ ،ٙٗ ،
ٙ٘ ،ٙٙ ،ٜٓ ،ٜٔٓ ،ٖٔ٘ ،ٖٔٗ ،ٔٗٗ ،ٔٗ٘ ،ٔٗٚ ،

ٔٗٛ ،ٜٔٗ ،ٔ٘ٓ ،ٔ٘ٔ ،ٔ٘ٛ ،ٔٙٔ ،ٕٔٙ، ٔٙٗ ) 
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 إ راز آذة كرؽلٍة  نري إىل  لم للا  عاىل ادل لق  -ٗ
مة اآل ت الكرؽلات اّل   نري إىل  لم للا  عاىل ادل لق ز 
ادلقام ا ّون اآلذُة الكرؽلُة الّتاسعُة واخلمف:" مة س:رى ا نعام 

 الكرؽلة .  ان  عاىل :                  

                            

                  
 ز ه   اجلا يّـة الكرؽلـة :              

     العلم مب ا   الغي   ل  الّ ال العلّية ، ِمـْة  رذـُْ َهُم  س
ظــر  ادلكــا" ادلّتســ  بــه الّضــمرُي العا ــُد للــّ ات العلّيــة : َو اــد َ 

  وِمْة أسـل:ل القسـر :           وادل ـا   مجـع ِمْ ـَت
ْ ت  وِمْ تاح . فمـة  ـان ِمْ ـَت  بكفر ادليم وفت  الّتا  . ذقان فيه مِ 

ـــُه م ـــا ي  ـــه م ـــا   . ومـــة  ـــان م تـــاح مَجََع وم ـــا   الغيـــ   (1)مَجََع
  :  (2)ةفــة أ ــار إليهــا  :لــه  عــاىل ز ســ:رى لقمــا"    

                            

                         

     
 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٕٕٕ،  ٕٕٔ/ ٘وانظر   فري ابة   ّية  ٖٙٔ/ ٚ  فري الّ ربّي  (ٔ)

 . ٖٗاآلذة  (ٕ)
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ر  ـــرذ  لـــه   ُ دَ ْلـــوليامـــا  كـــ:" م ـــا   الغيـــ   اـــد للا  عـــاىل وَ 
ر  ـرذ  لـه.   ُ دَ لْ  ليٌ   ل  أّ" الغي  كّله  اد للا  عاىل وَ  ف ل 

ى ،  ّ" ادل ــا ي  ز احملف:ســات  ـُْ ــَت  رَ ْلــ وا َ ىَل وْ وهــ ا ب رذــق ا َ 
 ا اخلاا ة . ل

وبعد احلـدذث  ـة م ـا   الغيـ  كـا" ةّـة حتـّ:ن إىل  لـم للا 
لكرؽلـة الّتاليـة  عاىل احملي  ز ك ٍّ مة الرّب والبحر وذل  ز اجلا يّـة ا

 :                "ّ  و ــد  قــّدم ذكــر الــرّب  لــ  البحــر
أكثــُر مــة  ل تــه سلبحــر  البــاً ، هــ ا إىل أّ"  رّ  ل ــة اإلنفــا" سلبَـــ

معل:مــات اإلنفــا"  ــة الــرب  تقــّدم معل:ما ِــه  ــة البحــر  البــاً . إّ" 
ـــــه  لـــــ  هـــــ   اجلا ّيـــــة الكرؽلـــــة ز  قـــــدؽلها الـــــرّب  لـــــ   البحـــــر  اّب

ادللبفــات ز لــّق البنــر الّــ ذة ذعاــيهم احلــدذث . وبنــ " الــّ ات 
العليّــة ذفــت:ي ز لّقهــا اإللا ــة بكــّ   ــنٍ   لمــاً ز الــرّب والبحــر 
وز هـــ ا ادللكـــ:ت العظـــيم . وبـــ ل   كـــ:" اإل ـــارى إىل  لـــم للا 

 عاىل احملي  . عاىل ما ز الرّب والبحر مبثابة الّتابيه إىل  لم للا  
إّ" اجلا ّية الكرؽلة ا وىل  د أ ارت إىل اختساص للا  عـاىل 

ــــ خام الّــــ  تمــــع بــــّ احليــــا ّ بعلــــم م ــــا   الغيــــ  اخلمفــــة الضِّ
ة الكرؽلـة الثّانيـة  ـد أ ـارت خرى ، وإّ" اجلا يّ واآل لإلنفا" ، ا وىل

اّتـاٌ  إىل  إىل  لم للا  عاىل ك ت ما ز الرّب والبحر ، وب ل  كـا" ةّـة
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وذلــ  بقســد ل ــا انتبــا  اإلنفــا"، الّــ ي  ،  ــنٍ  مــة الّتخســيل
ػليا  ل  ه   اررض ز الرّب أو البحر ولدذـه  لـٌم زلـدوٌ   اهمـا ، 
إىل  لم للا  عاىل احملي  سلرّب والبحـر وبكـّ   ـنٍ  سـ:اعلا. وإّ" مـا 

امـا بقن مة اآلذة الكرؽلة بتحّ:ن إىل  رجـة مـة اخلس:صـّية أ ـدت لي
كـّ  ور ـٍة  فـق  مـة نبتـٍة ذتّم احلدذث  ـة إلا ـة للا  عـاىل  لمـاً ب

وبكّ  لّبٍة أو ةرى . ومع أّ" اإلنفـا" ذكـا  بسـر  ذقـع  ، أو  ررىٍ 
 ا ماً  لـ  نبتـٍة أو  ـررٍى فمـا هـ: مـدى  لمـه مبـا ذفـق  مـة نبتـٍة 
والـدٍى أو  ـررٍى والـدٍى مــة الـ:رق أو احلـّ  أو الّثمـر جل إّ"  لمــه 

 ذكـــ:" ذكـــا  ىدو  ز لـــّق الّابتـــة ال:الـــدى أو الّنـــررى ال:الـــداحملـــ
جهًل سلقياس دلا ز ا رض ، مة برٍّ وثر ، مة ورق زرٍع أو  رٍر 

إّ" للا ســبحانه و عــاىل  ــد ألــاط  لمــاً بكــّ  ور ــٍة ، ولــ ٍّ وةــر . 
ـــ:ع مـــة  ـــٍة وةـــرٍى ، ر بـــٍة أو  بفـــٍة. وإّ" هـــ ا الّا  فـــق  وبكـــّ  لّب

مـــاً رمـــٌا لكـــّ  مـــا ز هـــ ا ادللكـــ:ت شلّـــا  ّق  ـــة هـــ   اإللا ـــة ِ لْ 
 . به  لماً  عاىل ألاط للا  العااصر أو جّ  و د

ا ّيتّ الكــرؽلتّ وكمــا رلظاــا الّتحــّ:ن تــا  ا خــّل ز اجلــ
 نللظه ههاا مة انلية الّتحّ:ن إىل بعض  ااصر الّابتة أو ّْ يَـ ولَ ا ُ 

ّن ذل   العااصر . إّ" ةّة ور ًة اخلالّنررى ، ومة انلية الرّت ي  الدّ 
 فق  مـة نبتـٍة أو  ـررٍى . وال:ر ـة مـة أوا ـ  العااصـر الّـ   ظهـر 
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 اجلــّر َِمــْةَ ز القــ:ن : ررى . وإ" لــّر  ـمــة الّابتــة أو الّنــ   

        وكـــن نـــدر   ـــيئاً مـــة  (1)ذ يـــد اســـتغراق اجلـــام
بكـــّ  ور ـــٍة  فـــق  مـــة نبتـــٍة أو  معـــ  إلا ـــة الـــّ ات العلّيـــة  لمـــاً 

ز إمكاناــا أ" نتحــّ:ن إىل اإلنفــا" الّــ ي ذاحســر  لمــه ز   ــررىٍ 
بعض مـا ذفـق  مـة ورق الـّارع أو الّنـرر ليامـا ذكـ:" ةّـة ضـياٌ  
أو نــ:ر . مبعــ  أنّــه ر ذــرى ز الّظــلم . وهــ: ر ذكــا  ذــرى ســ:ى 

ٍّّ مـة  دٍ  زلدوٍ  مة الـ:رق ليامـا ػلـّدق بكلتـا  يايـه ز جـا  ٍ  معـ
ألاط  لمه نبتٍة والدى أو  ررٍى والدى . إّ" للا سبحانه و عاىل  د 

بكّ  ور ٍة  فق  أو بعض ور ة ،  فق  ب اهتا ، ومة سل أوىل ب ع  فا ـ  ، 
وليم "اٍ  أسل:ل القسر ز الق:ن :  ز ليٍ  أو  ار ، ز بّر أو ثر .

                
وورا  ال:ر ــة الّــ   فــق  ةّــة احلبّــة الّــا  فــق  .  لمــاً أبّ" ل ــظ احلبّــة 

 كانـا انضـرةأ ـك  الثّمـرى سـ:ا ٌ  ذ لق  ل  الثّمرى ابتدا ً مة مرللة أخ ها
ما ـ:ٌق  . وإذا كا" الّظلم م ه:ماً بن " ال:ر ـة ف نّـه أم  ري انضرة

ـــــــة .  ـــــــان  عـــــــاىل :    بـــــــه ز لـــــــّق احلّب            
  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٘ٗٔ/ ٗالبحر احملي   (ٔ)



)27) 

وادلع  : وما  فق  مة ور ٍة مة  (2) ل  ور ة (1)  ٌأ  ل  الّل ظ
ومــا  فــق  مــة لّبــٍة ز ،  ــررٍى ز أّي مكــاٍ" إرّ ذعلمهــا للا  عــاىل

ومـــا ذفـــق  مـــة ر ـــٍ  ور  بـــٍم إرّ ز كتـــاٍل  ، ظلمـــات ا رض
  (3)ومثبٍا ز الّل:ح احمل :ظ ٍّ مب

  ذكــــر الظّلمــــات ز لــــّق احلّبــــة :  وإ"ّ        

      ـــة ذنـــري بنـــ " البنـــر إىل  رـــا أ يـــاهم  ـــة رؤذـــة احلّب
بــدورها فتفــمع ز  "ا ذ ليامــا  فــق   لــ  ا رض ، وهاــا  قــ:م

ـــ ي  فـــت يع أذ" إنفـــاٍ" والـــٍد أ"  فـــ مع ز آٍ" الظّـــلم. ومـــا اّل
خاّصـًة  ، والٍد مة أص:ات احلّبات الّـ   فـق  مـة  ـررٍى والـدىٍ 

أو كــا" بعــض ا صــ:ات خافتــاً . إّ" مــا  ، إذا  ــداخلا ا صــ:ات
 يــ  بنــ "  ــّ اإلنفــا" ز لــّق ال:ر ــة ذقــان بنــ " أذنــه ز لــّق 
احلّبة . إنّه ذكا  ذتفاوى الّفماع و دمه سلقياس إىل مـا ذفـق  ز 

 عـاىل ال:اسـعة مـة لبّـاٍت لـيًل أو  ـاراً . إّ" ز القـ:ن :  نيا للا  
               ًابيهـــــاً إىل إلا ـــــة للا  عـــــاىل  لمـــــا 

 الّــ  ذركــ  ز ظلمــات ا رض،  مــة زر ــٍة أو  ــررىٍ بكــّ  لّبــٍة  فــق  
  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٕٕٕ/ ٘  فري ابة   ّية  (ٔ)

 اجلللّ  (ٕ)

 . ٖٚٔ/ ٚ الّ ربّي انظر   فري (ٖ)
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 ز  ري الظّلمات أي ز الّا:ر ىَل وْ بعضها ف:ق بعض ، ومة سل ا َ 
ّّ أّ" احلّبة  ظهر ز الّابتة أو الّنررى بعد ال:ر ة.  . ومة الب

و يت بعـــد احلّبـــة الّثمـــرى الّـــ   كـــ:" ر بـــًة ليامـــا  ـَْاَضـــ، مُثّ 
ــ  ذكــ :" ةرهــا  يــبم . ومــة أوضــ  ا مثلــة  لــ  ذلــ  الّاخلــة اّل

وآخــر هــ   ادلرالــ  الّتمــر ليامــا  (1):اً مثّ ُر َبــاً ْهــحــاً مثّ زَ لَ عــاً مثّ بَـ لْ  َ 
َبمُ    الّثمر .  ان  عاىل :  ذـَيـْ        ومة ال ّبيعـّن

ـــة الكرؽلـــة  لـــ   ـــه اآلذ ـــياً مـــع  ابي ـــابم متّن  قـــدمي الّر ـــ   لـــ  الي
ــّد يق ذلــ   العااصــر مــة ليــث  ال:جــ:  . إّ" ةّــة ور ــاً ، الرّت يــ  ال

 فحّباً ، فثمراً نضيراً ر باً فيابفاً 
وإذا كــا" الغالــ   لــ  الّثمــرى الّااضــرة أ"  ظــّ  معّلقــًة ز 

وكــــا"  ، الّنــــررى وذلــــ  معاــــا  أّ"  ور العــــّ بنــــ  ا هــــ: البــــارز
وذلـ  معاـا  أّ"  ، الغال   ل  الّثمرى اليابفة أ"  قع  لـ  ا رض

ــــ ّكر  ، البــــارز  ور ا ذ" بنــــ  ا هــــ: ــــدمي الّر ــــ  ز ال فكــــ ّ"  ق
 ّ" كــلًّ ماهمــا  ــرا  العــّ .  ، ذتمّنــ  مــع  قــدمي ال:ر ــة ز الــ ّكر

الــ ِّكر ، وكــ ّ" أتخــري اليــابم ز الــ ّكر ذتمّنــ  مــع أتخــري احلّبــة ز 
خاّصـة مـع الـّاّل ز  ، ماهما ليامـا ذفـق   فـمعه ا ذ"  ّ" ُكلًّ 

  رض .اآلذة الكرؽلة  ل  ظلمات ا
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
أ ران إىل ه   ادلرال  ز أناا   راستاا لآلذة الكرؽلة اخلامفة والعنرذة مة س:رى مرمي :  (ٔ)

وهّاي إلي  جب ع الّاخلة  فـا    ليـ  ر بـًا جايّـا  ز كتاباـا أتّمـلت ز سـ:رى مـرمي
 م .ٜٛٚٔال بعة الثّانية مسر  ٜ٘
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عــاً بــّ كــ ًّ مــة وورا  ذلــ  فــ ّ" بنــ " الّر ــ  واليــابم مج
ــ ل  ــدرّل مــة العــّ  ذكــ:" العــّ وا ذ" ، وب ــة الكرؽلــة   ز اجلا ّي

بن " ال:ر ة ، إىل ا ذ" بن " احلّبة ، إىل اجلمع بّ العـّ وا ذ" 
 بن " الرتْ   واليابم . 

انتقــــاًر  ، وورا  ذلــــ  فــــ ّ" ز هــــ ا التّــــدرل . أو الّتحــــّ:ن
ــــةا َ  ــــّ العــــّ وا ذ" بنــــ "  ى . إ"ّ :َ  ْـ مفــــتمّراً إىل احلال اجلمــــع ب

ــــة  ــــابم أ ــــ:ى مــــة إفــــرا  ا ذ" سلعمــــ  ز لــــّق احلّب الّر ــــ  والي
الّفـــا  ة ز ظلمـــات ا رض . وإّ" ز الّتحـــّ:ن مـــة العـــّ ز لـــّق 
ال:ر ة إىل ا ذ" ز لّق احلّبة  ابيهاً إىل  ور ا ذ" ادلتقّدم ز رلان 

ذ" لّــة  لــ   قــّدم ا حتســي  العلــم  لــ  العــّ . وإّ" مــة أكــرب ا  
 لــ  العــّ ز رلـــان حتســي  العلـــم أّ" القــرآ" الكـــرمي ذقــّدم  ا مـــاً 
وأبــداً الّفــمع  لــ  البســر ليامــا ذكــ:" احلــدذث م لقــاً  ــة هــا ّ 
ـــ  ضلـــة  احلاّســـتّ و وِرعلـــا ز حتســـي  العلـــم . إّ" اآلذـــة الكرؽلـــة اّل

ســي  بســد ها مــة ا  لّــة  لــ   قــّدم ا ذ"  لــ  العــّ ز رلــان حت
 وإّ" العلم ذؤّكد ما بّياه القرآ" الكرمي و ّرر  .  . ادلعرفة والعلم
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  آذٍة كرؽلٍة  نري إىل  درى للا  عاىل ادل لقة إ راز  -٘
مة اآل ت الكرؽلات اّل   نري إىل  درى للا  عاىل ادل لقة 
ز ادلقام ا ّون اآلذة الكرؽلة احلا ذة وا ربع:" بعد ادلا ة .  ان 

 اىل :  ع                

                      

                        

          . 
إّ" ادلت ّم  لعااصر اجلّاات ز اآلذة الكرؽلة ذنعر كما ل: أنّـه  
كا" أمام م:جاٍت متتابعاٍت مقّدرِى ارر  اع وارطل اض مضب: ته . 
 لّ  إذا كانا ادل:جة ا خريى  ا ت كـا وىل  اليـة، وان ـر ت بـّ
ــــ  لعااصــــر  ــــًة فم:ّ  ــــة . وإّ" ادلت ّم ســــا ر ادل:جــــات بتكّررهــــا  الي

قاً ف:ق اجلّاات ب ا رى أتخـ   لـ  اجلّاات ذنعر كما ل: أنّه كا" زللِّ 
ـــ:ا  ز ارر  ـــاع وارطل ـــاض مثّ  ر  ـــع أخـــرياً و :اصـــ  ارر  ـــاع  الّت

 سلتحليق بعيداً .
انه و عــاىل و  فــري ذلــ  أّ" اآلذــة الكرؽلــة  قــّرر أّ" للا ســبح

 ،  ر  ــرذ  لــه الّــ ي أننــ  ا نــ:اع ادلختل ــَة مــة اجلّاــاتدَ ْلــهــ: وَ 
ر  ـرذ  لـه . و بـدأ اآلذـة   ُ دَ ْلـفه: جّ  و ـل ادلفـتحّق للعبـا ى وَ 

 لـ   عُ آلذة الكرؽلة ب كر اجلّاات ادلعرو ات وهن اجلّاات اّل   ـُْرفَ ا
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َفع وذ:نتق وُذْفـتظّ  ش ، وعلا كّ  بااٍ  مة  ضباٍ" ذـُرْ رْ ذش أو العَ رِ العَ 
م و ّر ــته إذا جعلــا لــه كهيئــة ســقأ. ذقــان : َ َرْ ــُا الكــر  (1)بــه

  (3) ل  العرشو ل  (2): ا رتش العا  رك   ر هوذقان
و ــ كر اآلذـــة الكرؽلـــة بعـــد ذلـــ  اجلاّـــات  ـــري ادلعرو ـــات ، 
وهن اّل   نبه اجلّاات ادلعرو ات مة ليث  ك  الّابات ولركته 

مــــا أّ" اجلّاــــات ادلعرو ــــات ، بفــــب  صــــغر لرــــم ، وال ــــرق بياه
فـّلق  لـ  العـرذش كا  اـال ، وأّ" اجلاّـاِت  ـرَي الّثمرى ،  ابلـٌة للتّ 

 رُي  ابلٍة للّتفّلق كالب ّي   ، ادلعرو ات ، بفب  ِكرَب لرم الّثمرى
ع . وه ا الّا:ع شلّا ر ساق له مة الّابات ذ لق  ليه رْ ام والقَ مّ والنت 
ــقْ اليَـ  ــ ي  َ ّ اِ   :  (4)ع .  ــان  عــاىلرْ  لــ  الَقــ  َ لَــّل       

          
ّ العاليةول ا نك:"   فادلاخ ضة . مة الاّبات أمام ما ذنبه ادل:جت

 :  ه   ادلـرّى ز هيئـة الّاخـ مّث أتيت ادل:جة الثّالثة ادلر  عة   

                      
  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 . ٕ٘ٙ/ ٗانظر معرم مقاذيم الّلغة : َ رشَ  (ٔ)

 . ٜٕٖانظر م ر ات الّرا   ا ص هامّ : َ رشَ  (ٕ)

 . ٕٙٙ/ ٗمعرم مقاذيم الّلغة : َ رشَ  (ٖ)

 . ٙٗٔس:رى الّسافّات  (ٗ)
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ـــة الكرؽلـــة الّتاســـعة والّتفـــعّ ـــ:لظ بنـــ " اآلذ ـــ:رى و ـــد ل  مـــة الّف
احملـدو  الكرؽلة أّ ا ز لدذثها  ة  ااصر الّابات أ ـارت إىل الاّـ:ع 

 :  ال ّــ:ن مــة الّاخيــ                   وبــ ل
ـــات  ـــّ  ااصـــر الّاب ـــ  وب ـــ:ع مـــة الّاخي ـــّ هـــ ا الّا ـــا م ب ـــق الّتا حتّق

ــات  ــات ا خــرى أو اجلّا ــ  غلمــع بياهــا ارر  ــاع ا خــرى أو اجلّا اّل
ـــ  هـــ: ادلللـــظ  لـــ   ـــ:" احملـــدو  . إّ" ذل ـــال و ـــرر الّاذت ا  ا

 ٌة بّ اآلذتّ الكرؽلتّ .كَ ِر ، وإّ" ه   العااصر  َ والّرّما"
 الّارعِ مّث أتيت ادل:جة الّرابعة ادلاخ ضة ه   ادلّرى ز هيئة 

 (1)سك:نه ، الّثمره . وادلرا  سُ ك  ، بضّم الكا  و ُأُكلُ  أِ لِ تَ خْ ادلُ 
  ان  عاىل:               

           .  
مثّ أتيت ادل:جــة اخلامفــة وا خــريى ادلر  عــةُ هــ   ادلــرّى والثّاا يّــةُ الرتّكيــ  

 :  خلفـــــــــاً لفـــــــــا ر ادل:جـــــــــات               

      و ــــريُ  (3)والــــ:رق (2)إّ"  ــــرر الاّذتــــ:" والرّّمــــا" متنــــابهٌ ز ادلاظــــر 
  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ٕٓانظر م ر ات الّرا   ا ص هامّ : َأك َ  (ٔ)

 . ٜٖ/ ٛ  فري الّ ربّي  (ٕ)

 اجلللّ . (ٖ)
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 و عمها .متنابه ز  ك  الّثمرى ولرمها ول: ا 
وهك ا  تتابع ادلعام فيما ذنبه  تابع ادل:جات ز نفق 

  ان  عاىل :  . بدذع و ر ي  نضيد       

              

                      

                     

     
ــات كرؽلــات  ــع جا ّي ــ ّلأ مــة أرب ــة الكرؽلــة الّــ   ت ــة اآلذ وبنــ " بقّي

ّّ مـــة انليـــٍة فضـــ  للا  عـــاىل  لـــ   بـــ ا   ز  قـــدمي مـــا ذتعّلـــق نتبـــ
وز أتخـــري مـــا هـــ: لـــقٌّ للـــّ ات العليّـــة  ، سلعبـــا  وفيـــه صـــللهم

ــا  ذتقــّدم ز القــ:ن :    وؼلّســها . إّ" مــا ؼلــّل العب      

     : ـــة ز القـــ:ن  وذتـــ ّخر مـــا هـــ: لـــقٌّ للـــّ ات العلّي   

             ّل العبــا  ز القــ:ن : ـذتقــّدم مــا ؼلــكمــا 
      ّخر مــا ؼلــّل الــّ ات العلّيــة ز القــ:ن: وذتــ     

        ّمــة انليــة أخــرى أاّن ليامــا نــرب  بــ ّّ ونتبــ
ــا  :   اجلــا ّيتّ الكــرؽلتّ الّلتــّ اّســا" العب        

           نتبـّ ذات ادلعـ  ز اآلذـة الكرؽلـة احلا ذــة
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 والّثلنــّ مــة ســ:رى ا  ــرا  :              

                  
  ى اإل رالظاهر  -ٙ

القرآ" الكرمي اّل ي نان بلفاٍ"  ريبٍّ مبّ مل ذل: لّلغة 
العربّية  اقًا ، ومل ذر مها  ل  الّفري ز  ري الّ رذق اّل ي اختار ه 
، ب  إنّه  ض "سا ل ه   الّلغة الّنرذ ة . ومة خسا ل ه   

 تي  الّلغة اّل  تّلا ز س:رى ا نعام الكرؽلة ظاهرُى اإل رال اّل  
لّل ظة  درًا كبريًا مة لّرذّة احلركة وارنتقان ز أناا  اجلملة أو 
العبارى مع الت اظها مب: عها اإل رايّب . ومة اآل ت الكرؽلات اّل  
تّلا فيها ه   الظّاهرى ب:ض:ح اآلذُة الكرؽلة الّفابعُة والّثلن:" 

 بعد ادلا ة .  ان  عاىل :        

                      

                     "ّإ .
القا دى الّاح:ذة  ق:ن إّ" ال ا   غل  ز العا ى بعد ال ع  ، مثّ 

يت ادل ع:ن به لياما ذك:" ال ع  متعّدً  ، مّث أتيت ال ضلة   
إّ" ه ا ما  ق:ن به  :ا د الّاح: . أّما ما كالّظر  واجلاّر وا رور. 

ذق:ن به روح الّاح: فن ٌ  آخر . إنّه اّل ي  رّب  اه اإلمام 
هـ ٔٚٗالّاح:ّي والبل ّن ا  هر  بد القاهر اجلرجاّم ادلت:َّفت ساة
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فيه ما ذفّم  ز البل ة بعلم  ابه  ر   اإل راز اّل ي  اجلز كت
معام الّاح: .   ـََ:خِّ ادلعام : إنّه اّل ي  رّب  اه باظرذّة الّاظم ، أو 

ومع  ه   الّاظرذّة أّ" ا ل اظ  رّ   وفق  ر ي  ادلعام ز الّا م 
ّ" . وإّ" شلّا ذفا د  ل  حتقيق ه ا الرّت ي  ظاهرى اإل رال . إ

اآلذة الكرؽلة اّل  ضلة بسد ها ذـُْقَل  فيها  ر ي  ال ا   وادل ع:ن 
واجلاّر وا رور رأسًا  ل   ق  . إّ" اجلاّر وا رور   يا" متقّدمّ 

 :              مّث  يت
 : ادل ع:ن به :          ا  : مّث  يت ال      

  
وانظــر إىل هــ   اجلا ّيــة مــة اآلذــة الكرؽلــة الثّاماــة واخلمفــّ 

 بعـــــد ادلا ـــــة :                       

                        ــــــه : إّ" ادل عــــــ:ن ب
ــاَ وكــّ  ذلــ  حلكمــة  َن فــاًَ ذتقــّدم . وإّ" ال ا ــ  ذتــ ّخر : َإؽلاُ 
وهن اهتمام كّ  ن ٍم ذ:م القيامـة ب ا ــها . ودلّـا كـا" اإلؽلـا" ثاجـٍة 
إىل الــّدلي   ليــه وهــ:  مــ  الّســاحلات فقــد كــا" لــدذث اجلا يّــة 
الكرؽلـــة بعـــد ذلـــ  مرا يـــاً هـــ ا الرّت يـــ  ، فثّمـــة إؽلـــا" ، مثّ كفـــ  

وإرّ ر فا ــدى بعــد  يــام الّفــا ة مــة  ، ريات  بــ   يــام الّفــا ةاخلــ
 اإلؽلا" و م  الّساحلات .
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وز اآلذة الكرؽلة الّتاسعة والّتفعّ جا ت ل ظة جّاات 
ماس:بًة    ًا  ل  ادل ع:ن به ََخِضراًَ  ل  الّر م مة ال س  بّ 

 ادلع :  وادلع :   ليه جبملتّ إلداعلا فعلّية :     

        : وأخراعلا امسّية              

     ف خرجاا ماه خضرًا وجّااٍت  -وللا  عاىل أ لم–وادلع
 مة أ اال .  ان  عاىل :               

                     

                   

                         

                 .  
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 اخلامتـــة 
 

ـــا بعـــض ادلفـــا   ادلتعّلقـــة بفـــ:رى  ز الّســـ حات الّفـــابقة بيّـّا
ا نعام ادلّكّية ، كما بيّـّاا بعـض مظـاهر إ رـاز الّفـ:رى الكرؽلـة الّـ  

تعمار ه ادلختل ــة ، و ور تّلــا ز  ور لــر  الع ــأ : َمثَّ واســ
القـ:ن : َربّـ َ خ ـاسً للمسـ    صـّل  للا  ليـه وسـّلم ز  ثبيــا 
فؤا   صّل  للا  ليـه وسـّلم ، وكـ ل   ور مجلـة : َ ـ َ خ ـاسً لـه 
صــّل  للا  ليــه وســّلم . كمــا تّلــا ز إ رــاز آذــٍة كرؽلــٍة  نــري إىل 

 نـري إىل  ـدرى للا  أخرى راز آذٍة كرؽلةٍ  لم للا  عاىل ادل لق ، وإ 
 عـــاىل ادل لقـــة ، هـــ ا إىل  ور ظـــاهرى اإل ـــرال ز إاتلـــة ال رصـــة 

ملــــة أو العبــــارى مــــع لــــبعض ا ل ــــاظ ز لّرذّــــة احلركــــة ز أناــــا  اجل
 ة مبعااها الّاح:ّي .الت اظ كّ  ل ظ

أس ن للا  عاىل أ" ذا ع ل ا العم  وذتقّبله إنّـه مسيـٌع رليـ  . 
ســّيدان زلّمــد و لــ  آلــه وصــحبه أمجعــّ . وصــّل  للا وســّلم  لــ  
 واحلمد ّ رّل العادلّ .
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 فهرسث املصادر واملراجع
  

  القرآ" الكرمي
)أبــ: زلّمــد  بـــد احلــّق بــة   يّـــة ا ندلفــّن( احملـــّرر  ابة   ّية

الـــ:جيا ز   فـــري الكتـــال العاذـــا . حتقيـــق و عليـــق 
ارّي ، الّرّلا  ال ارو ن ،  بد للا بة إبراهــيم ا نسـ
فعّن االّفــّيد  بــد العــان الّفــّيد إبــراهيم ، زلّمــد الّنــ

هــــــ ٜٖٛٔصـــــا ق العاـــــام . ال ّبعـــــة ا وىل   ـــــر 
 م .ٜٚٚٔ

)أب: احلفّ أاد بة فارس بة زكرّ ( مقاذيم الّلغة  ابة فارس 
. حتقيق وضـب   بـد الّفـلم زلّمـد هـارو" . ال ّبعـة 

 م لل  مسر .ٜٓٚٔهـ ٜٖٓٔالثّانية 
ــ  بــة كثــري(   فــري  ريابة كث ) مــا  الــّدذة أبــ: ال ــدا إمسا ي

هـ ٖٛٛٔالقرآ" العظيم .  ار إليا  الرّتا  العريّب 
 مٜٜٙٔ

ــــة مكــــرم( لفــــا" العــــرل .  ابة ماظ:ر  )مجــــان الــــّدذة زلّمــــد ب
 مٜ٘٘ٔهـ ٖٗٚٔبريوت . 

)زلّمد ذ:سأ بة  لّن بة ذ:سأ بـة ليّـا"( البحـر  أب: لّيا" 
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 احملي   س:ذر بريوت .
) .لفـــة زلّمـــد( أتّمـــلت ز ســـ:رى مـــرمي . ال ّبعـــة  سج: ى

 م ٜٛٚٔالثّانية القاهرى 
الّرا ـــــــــــــــــــــ  

 ا ص هامّ 
)أب: القاسـم احلفـّ بـة زلّمـد( ادل ـر ات ز  رذـ  
القرآ" . حتقيق زلّمد سـّيد الكـيلم .  ار ادلعرفـة . 

 بريوت . بدو" اترذ  .
ـــة   الّاسلنري مـــر الّاسلنـــرّي )أبـــ: القاســـم جـــار للا زلمـــ:  ب

اخلـــــ:ارزمن( الكّنــــــا  . مســـــ    البــــــايب احللــــــ  
 مٜٛٗٔهـ ٖٚٙٔوأور   مبسر 

ـــــا" ز  لـــــ:م  الّفي: نّ  ـــــّراة( اإل ق ـــــّدذة  بـــــد ال )جـــــلن ال
القـــرآ". حتقيـــق زلّمـــد أبـــ: ال ضـــ  إبـــراهيم . اذليئـــة 

 م   فري اجلللّ .ٜٗٚٔادلسرذّة العاّمة للكتال 
جرذـر( جـامع البيـا" ز   فـري  )أب: جع ـر زلّمـد بـة الّ ربيّ 

 هـ .ٜٕٖٔالقرآ" . ال ّبعة ا وىل ب:رق 
) . إمسا ي  أاـد  مـاذرى و .  بداحلميـد مسـ      ماذرى 

الّفّيد( معرم ا  وات والّضما ر ز القـرآ" الكـرمي 
م( مؤّسفــــــــة ٜٙٛٔهـــــــــ ٚٓٗٔ. ال ّبعــــــــة ا وىل 
 الّرسالة . بريوت 
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بـــــة أادا نســـــارّي( اجلـــــامع  بـــــ:  بـــــدللا زلّمـــــد)أ القر ّ  

 لكــــام القــــرآ".  ار الّنــــع  . القــــاهرى . بــــدو" 
 اترذ  .

)نظـــام الـــّدذة احلفـــة بـــة زلـــّم بـــة لفـــّ(  را ـــ   الّايفاب:ري
ـــ:ع لـــامش   فـــري  ـــ  ال ر ـــا" . م ب القـــرآ" ور ا 

 الّ ربّي .
 



)41) 

 فهرسث املىضىعات
 

 ر م الس حة ادل:ض:ع

 ٖ  ادلقّدمـــة
 ٓٔ-ٗ  ف:رى ا نعاممفا   متعّلقة ب

  مة مظاهر إ راز س:رى ا نعام 
   ور لر  الع أ : َمثَّ -ٔ
 ور الق:ن : َرّب َ خ اسً للمس    صّل   -ٕ

  للا  ليه وسّلم .
 ور مجلــة : َ ــ َ خ ــاسً للمســ    صــّل   -ٖ

 للا  ليه وسّلم .
ـــٍة كرؽلـــٍة  نـــري إىل  لـــم للا  عـــاىل  -ٗ إ رـــاز آذ

 ادل لق .
ري إىل  ـــدرى للا  عـــاىل إ رـــاز آذـــٍة كرؽلـــٍة  نـــ -٘

 ادل لقة .
 ظاهرى اإل رال . -ٙ
  

ٔٔ-ٖٙ 
ٔٔ 
ٜٔ 
 
ٕٕ 
 
ٕٖ 
 
ٖٓ 

 
ٖٗ 

 ٖٚ  اخلا ـمـــة
 ٖٛ  فهرسا ادلسا ر وادلراجع

 ٔٗ فهرسا ادل:ض: ات



)42) 

 


