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، وكلمـا ازداد تعلـق النـاس باملـادة وقوـا حـىت        ألواناً من اإلعجـاز    ىجزء من آية حو   
 العبودية ، وجدنا هذه اآليـة تـرد بقـوة أكـرب علـى كـل                 ضوعوصلت عند بعض الناس حد خ     

  .هل املستهينة بقوة اهللا وعظمته صيحة من صيحات أيب ج
هـا ،   مهامهـا و  ها وقوت  وأعـداد   املالئكـةَ  ت التفاسري ركذ جهنم ، ف    خبزنةِ كانت االستهانةُ 

 احليـاة ، فوجـدنا      دقائق بتـصريف اهللا لـ      أربابه  استخف حىت اإلحلاد   مادىمث تطورت العلوم فت   
 تحـول بعـض خاليـا     مـر اإلهلـي فت    يـأيت األ   . هـا مـن قبـلُ      ذلك التطور جنوداً هللا كنـا جنهلُ       أمام
 هانتعايش مع  الفريوسات اليت كنا  ، و   بانية إىل سرطانية تدمر اجلسم وتتلفه       خاليا منجسام  األ
  .فال تبقي وال تذر  أقواماً  لك مساء تفين أشخاصاً ، بلبحص

فتحـه ،   حـىت   ق بـاب البحـث فيـه ، وال          غـال إويف دراسيت هلذا اجلزء من اآلية ال أدعي         
 فَي كمن ِلثَوإمنا متنافذةًح فلفتت انتباه مث اسـتروحها ،  التقطهـا و  فوسط حقل فواح ، ةٌ ورده

  .يتعد ـ مع كل ذلك ـ ظواهرها أمعن فيها النظر مبا ميلك من املناظري ، فلم 
 الرحيق  صنع من عني ، فت  البؤبؤ  حجمها  تجاوز   تلك النحلة اليت ال ي      عمل منفأين عملي   

 هلـا املـستمتع     تأمـل  كامل بدراسيتكنت   من جنود اهللا ، و      بكدها  فكانت !!؟ ألوانه   اً خمتلف شراباً
  !! من تلك ؟أناأين  ف، بعملها

.من جنود اهللا جنداً  أن يرزقين وعموم املسلمني أن نكون كتلك النحلة فأسأل اهللا 



Almighty Allah said: 
“ and none knows the hosts of your Lord but He Himself  ” 

Analytic Research  
Summary of the Research 

Part of a Koranic verse contains variety of inimitabilities in the Koran. The more people 
adhere to the subject and its power, the more most of them reach the surrender limit of 
slavery. We found that this Koranic verse is a strong reply to all every vocal claim of Abu 
Jahl’s vocal claims which underrates the power of Almighty Allah and His Exaltedness. 

The underrating was about the keepers of hell. The Koranic verse mentioned the Angels 
and their numbers, power and functions. Then, science developed and atheists persisted in 
underrating Allah’s disposal of precisions of life. We found, against such development, 
hosts of Allah that we never knew before. Upon passing of Allah’s orders, some cells in 
the body change from constructive cells to carcinogenic cells that destroy and damage the 
body. The viruses with which we used to live everyday are killing people. 

In my study, regarding this part of the Koranic verse, I do not close or open the research 
door but I am like someone who opens a window and notices a rose in an aromatic 
garden, and picked and smelt the same. Then examined it closely and looked at it with 
contemplation, and yet could not go beyond its external appearance. 

Where do I stand from the bee, which size is not exceeding the eyeball and makes a drink 
of various colours from nectar?!! As a hard worker, it is one of Allah’s hosts. During my 
studies I reflected its work and enjoyed the same, so where do I stand from that?!! 

I pray to the Supreme Almighty Allah to bestow upon me and all Muslims, to 
become hosts of Almighty Allah, just like the bee. 



 ١

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

احلمد هللا رب العاملني ، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا وحبيبنا حممد وعلـى               
  :آله وصحبه أمجعني ، وبعد 

هـذه   و  ،  وعظمة كالمـه    عظمته   كون معترفني بعجزنا أمام   املفترض بنا أن ن   فمن  
  املقطـع  ذلكفـ   ،  ا أمام اهللا  حماولة لترسيخ عجزن  حمض    هي الدراسة ملقطع من آية كرمية    

   .وكل موضوع فن بذاته ، أنواع املوضوعاتمع قصره حوى 

   :اليت تضمنتها الدراسة هياملوضوعات و

  .ـ نظرة عامة ١
  .للغة باب لكل فهم ألن ا: معاين اللغة ـ ٢
  .إذ به تتضح مباين الكالم ، فيعرف املؤثِّر من املؤثَّر به : ـ اإلعراب ٣
 ، وبالتجويـد  املعـىن   صـحيحة   فباللغة واإلعراب تكـون القـراءة       : ـ أحكام التجويد    ٤

   .يكون التحسني والتجميل للقراءة، و تكون صحة األداء
  .  وسعتهابيان تنوع املعاينا يكون و: ـ القراءات ٥
، فـإذا مت      واألسـلوب  عىن والـصياغة  ومنها نـدرك اإلعجـاز املـرتبط بـامل        : ـ البالغة   ٦

  .للقارئ عجزه أمام اآلية كان مؤهالً لقراءا وفهمها خبشوع وخضوع ملرتهلا 
  .وبه يربط النص بواقعه متهيداً لشرحه : ـ سبب الرتول ٧
  . ألنه مقدمة لفهم النص ضمن سياقه: ـ السياق ٨
  اآليـة  إجيـاز  ألن    ،  بشرح إمجايل   له  عن التمهيد   يف الشرح  أعرضت وقد   : الشرحـ  ٩

  .  يدع إمجاالً ملال  املوجز ، ووضوحها فروع وتفصيالت يف بيانيستدعي اإلسهاب
أدرجت فيه ما أمكنين العثور عليه من أنـواع اجلنـود الـواردة             : بعض جنود اهللا    ـ  ١٠

  .يف النصوص 



 ٢

  .الفقه ـ ١١
أن حتقيـق   “ الفقه واإلميانيـات    ” الغاية من تأخري هذين املوضوعني      و : اإلميانياتـ  ١٢

   .ها وحسن الفهم ملضمواِلِزنماآلية يف احلياة والعمل ا ال يكون إال مع متام اخلشوع ِل
أن الدراسة الصوتية هي دراسة وصـفية تذوقيـة يف   خريي له   وسبب تأ : ـ الصوت   ١٣

  .  حتليلية إال يف جزء يسري اعتمدت فيه على دراسات سابقةمعظمها ، وليست دراسة

 عجزت نفوسهم عن نصرة اهللا إسهام يف رفع معنويات الذين و هبحث الاهذو
 حيلة البشر ، كيف وهو  غين عن  ، فاهللا بدعوى انقطاع احليلة% ورسوله 

$ {: الذي قال  tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ  {)و غين عن اجلنود ابتداًء ، يكفيه بل ه . )١

⎯ {أن يقول ألمر  ä. ãβθ ä3uŠ sù  {)اجلنود ليكون لنا يف ذلك عربة األسباب و ، وإمنا جعل )٢

tβθ {فنتعظ وتدي ،  ßϑ n= ÷è u‹|¡ sù ô⎯ tΒ ß#yè ôÊ r& #Z ÅÀ$ tΡ ‘≅ s% r& uρ # YŠy‰tã ∩⊄⊆∪  {)٣(.   

 اجلبار املتكرب ، فنؤمن باهللا      نعلم عجزنا وقلة عددنا وضعفنا ، ونعلم أنه القوي العزيز         
  .وأخرياً ننصر دينه لينصرنا ، مث نعمل بتشريعاته ليصلح حياتنا ، ونتوكل عليه 

ن اصـطفاهم  جنداً من جنـده مـع عبـاده الـذي    ـ ومجيع املسلمني ـ  أسأل اهللا أن جيعلين  
  . والقادر عليه  ويل ذلكيالً ، فهو  إىل ديننا رداً مجلنصرة دينه ، وأن يردنا

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

                                                 
  . ٣١: سورة املدثر ) ١(
:  ، وغــافر ٨٢:  ، ويــس ٣٥:  ، ومــرمي ٤٠:  ، والنحــل ٤٧:  ، وآل عمــران ١١٧: ســورة البقــرة ) ٢(

٦٨ .  
  . ٢٤: سورة اجلن ) ٣(



 ٣

  نظرة عامة

   .٢٩: اجلزء 

  ) .٥٨(ربع احلزب : احلزب 

الثانيـة علـى ترتيـب عبـد      :الـرتول   حسب ، وترتيبها) ٧٤(املدثر ، ورقمها  : لسورة  ا
.  )١(  وعبد القادر مال حويش   ةة على ترتيب حممد عزة دروز     الرابعو حسن حبنكة ،     الرمحن
 سبب نزول اآلية اليت حنن بصددها يوحي بأا متأخرة عن مقدم السورة الذي رتبـت                لكن

إىل آخر  ) ١١( ، فمقدم السورة يف بداية املرحلة السرية للدعوة ، واآليات من             على أساسه 
 ،  على عتـاة قـريش  اً مساجالت وردودـ ومنها جزء اآلية موضع الدراسة ـ تتضمن السورة  

  . السورة ما يفيد يف ترتيب نزول اآلية أو يف تاريخ نزوهلافلم أر يف ترتيب نزول 

  ) .٣١ ( :رقم اآلية

اآلية فيها ثالث وقفات جائزة ، واجلملة موضـوع البحـث           : موضع اجلملة من اآلية     
  .بعد الوقفة الثانية 

ــا  ${ : ســـت كلمـــات : كلماـ tΒ uρ  { ،} ÞΟn= ÷è tƒ  { ،} yŠθ ãΖã_  { ،} y7 În/u‘  { ،

} ω Î)  { ،} uθ èδ { .  

 إذا   حرفـاً  )٢١( حرفـاً واحـداً ، و        ة إذا حـسبت الـشد      حرفـاً  )١٩: (عدد حروفها   
   : هيحروفها و.حسبت حرفني 

 ،  ج،  ) ٣(ل   ،   ع ،   ي،  ) ٢(ا  ،  ) ٢(م  ،  ) ٣(و  : ـ حسب مكاا يف اآليـة       ١
                                                 

 صـدر   ، وقـد رتبـها بنـاًء علـى        ) ١/٧٧(معـارج التفكـر ودقـائق التـدبر         : انظر تلك اآلراء على الترتيب      ) ١(
، وقد أدرج اجتهاده يف الترتيب مث شكك فيه ، وبيان املعـاين يف              ) ١/٤٤٠(السورة ، والتفسري احلديث     

  . ، ومل يعلق على الترتيب) ١/١٠٢(القسم األول 



 ٤

   .هـ ، إ ، ك، ) ٢(ب  ، ر ، د ، ن
 ،) ٢(م  ،  ) ٣(ل  ،   ك،   ع  ، ر ،   د ،   ج،  ) ٢(ب  ،   )٢(ا   :ـ مرتبة هجائيـاً     ٢

   . ، ءي، ) ٣( ، و هـ ، ن
ــ  ، د ، ج، ) ٢(ب ،   إ :ـ مرتبة أجبدياً    ٣  ،)٢(م ، )٣(ل  ، ك ، ي، ) ٣( ، و ه

  . )١( ر ، ع ، ن
، ) ٢(، ن ، ب     ) ٣(ع ، هـ ، ك ، ج ، د ، ر ، ل              : ـ ترتيب اخلليل بن أمحد      ٤

   .)٢(، ي ، ء ) ٢(، ا ) ٣(، و ) ٢(م 

   .ر احلرفركَ قوسني يشري إىل عدد مرات توالرقم بني
  
  

                                                 
ج ،  ” و  “ ا ، ب    ” : احلظ يف الثاين التتابع املعجمي بني احلـروف يف          : ظر إىل الترتيبني الثاين والثالث     بالن )١(

 أجبـد ” : ، ويف الترتيب الثالث احلظ التتـابع بـني احلـروف يف             “ ك ، ل ، م ، ن ، هـ ، و ، ي ، ء                 ”و  “ د  
، وكذا االنفراد مـع التـرتيبني يف الـراء والعـني ، وال أدري إن كـان لـذلك سـبب              “  كلمن   ـي” و  “ هو  

 يستلزم دراسـة    ، فهذا  علمي متعلق بأصل نشأة ترتيب احلروف ، أو أا اجتمعت كذلك على أمر مقدر             
أصل نشأة احلروف من جهة ، ومقارنة تلك اآلية مـع غريهـا مـن اآليـات ملعرفـة اطـراد األمـر يف كامـل                          

  .القرآن ، وهذه دراسة مستقلة ليس هلا تعلق مباشر ومستقل باآلية 
 ع ، ح ، هــ ، خ ، غ ، ق ، ك ، ج ، ش ، ض ، ص ، س ، ز ، ط ، د ، ت ،                               : ترتيب اخلليـل هـو       )٢(

أمـا  ) . ١/٤٤(انظر مقدمة احملقق علـى العـني   . ذ ، ر ، ل ، ن ، ف ، ب ، م ، و ، ا ، ي ، ء        ظ ،   
  .“ ب ، م ، و ، ا ، ي ، ء ” ، “ ر ، ل ، ن ” ، “ ك ، ج ” : تتابع احلروف على هذا الترتيب فهو 



 ٥

  اللغةمعاين 

} $ tΒ uρ  {:  

   . ، أي حال املخلوق عدم العلم)١( وهي يف هذا املوضع لنفي احلال

} ÞΟ n= ÷è tƒ {:   

. العني والالم وامليم أصلٌ صحيح واحد ، يدلُّ على أثٍَر بالشيء يتميز به عن غـريه                 ” 
 اجلهل ، وقياسه قياس العلَم والعالمة ، والدليل على أمـا مـن              نقيض: الِعلْم  ... من ذلك   

ى يراد به نـزول عيـس     :  ، قالوا    )٢( } وإنه لَعلَم للساعة     {: قياس واحد قراءة بعض القُراء      
قُرب الساعة  ، وإنَّ بذ لَمع٣( “لك ي(.   

رفَـه ، وعِلـم هـو يف        ع: عِلمه ، كـسمعه ، ِعلْمـاً ، بالكـسر            ” :قال الفريوز آبادي    
   .)٤( “أتقنه : شعر ، وعِلم األمر : وعِلم به ... نفسه 

   .)٥( “وأصل العلم إدراك الشيء على حقيقته ، وهو معرفة الشيء على ما هو عليه ” 

} yŠθ ãΖ ã_ {:   

يطلـق علـى اجلنـود اعتبـاراً        “ اجلنـود   ” يرى الفريوز آبادي والسمني احللـيب أن لفـظ          

                                                 
$ {” : قال البقاعي   ) . ٣/٢٥٤(جامع الدروس العربية    : انظر معىن احلرف يف     ) ١( tΒ uρ {   واحلال أنه مـا    :  أي

  . )٢١/٦٦(نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور : انظر . “ يعلم 

  . ٦١: سورة الزخرف ) ٢(

  . )١١٠-٤/١٠٩(معجم مقاييس اللغة ) ٣(

  . ١٠٢٨القاموس احمليط صـ ) ٤(

  . )٣/١٧٩٤(عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ ) ٥(



 ٦

  اشـتهر يف العـسكر اعتبـاراً        .مجـع جنـد   ”  :ووافقهمـا األلوسـي حيـث قـال          . )١(لظة  بالغ
   .)٢(  “ويقال لكل مجع. حجارة د أي األرض الغليظة اليت فيها نجـ من ال، بالغلظة

 العسكر ، واألعوان ، واملدينة ، وصنف من         :اجلُند ، بالضم    ” : قال الفريوز آبادي    
   .)٣(“  ‘إن هللا جنوداً منها العسلُ ’ : املثل اخللق على ِحدٍة ، ويف 

 ، فمنهم من ابتدأ تعريـف اجلنـد         يف أصل معىن اجلند    اللغة   علماء ت عبارة وقد اختلف 
 ، ومنهم من مل يذكر العسكر إال عرضاً ، مما حدا يب أن أنظـر يف                  كما سبق  بأم العسكر 

  :زيل اللبس أدرس التاريخ اللغوي للكلمة وقدم تعريفات اجلند ألأ

ــ  ١٧٠-١٠٠ (ـ اخلليل بن أمحد الفراهيـدي     ١ كـلُّ صـنٍف مـن اخللـق يقـال          ”  : ) ه
هذا جند قد أقبـل، وهـؤالء جنـد قـد اقبلـوا خيـرج علـى                 : ويقال.. . جند على ِحدةٍ  :  هلم

فـانظر كيـف عـدهم جنـداً باعتبـار           . )٤(  “العـسكر واجلـيش    : الواحد واجلميع، وكذلك  
  .كوم مجعاً 

:  اجلُند:  قال الليث” ) :  هـ٣٧٠-٢٨٢(حممد بن أمحد بن األزهر اهلروي  ـ٢
:   واملُجندةُ ‘...’ : ، ويف احلديث  جند على حدٍة:  وكل صنف من اخللق . معروف
هذا جند : ويقال . ، وقناطري مقنطرة أي مضعفةٌ ألف مؤلفة: ، وهذا كما يقال اموعة
$ _Ó‰Ζã {:  قال اهللا . هؤالء جند قد أقبلوا، و قد أقبل ¨Β š Ï9$ uΖ èδ ×Πρ â“ ôγ tΒ z⎯ÏiΒ É># t“ ôm F{$# 

  . )٦(  “اجليش واحلزب:  وكذلك .  فوحد النعت ألن لفظ اجلُنِد واحد ،)٥( } ∪⊆⊆∩

                                                 
عمدة احلفاظ يف تفـسري      ، و  )٢/٤٠١( يف لطائف الكتاب العزيز      بصائر ذوي التمييز  : انظر على الترتيب    ) ١(

  . )٥٦٣-١/٥٦٢(أشرف األلفاظ 
  . )٢٩/١٢٨(روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ) ٢(
  . ٢٤٩القاموس احمليط صـ ) ٣(
  . )١/٣٥٦(العني ) ٤(
  . ١١: سورة ص ) ٥(
  . )٦٦٠-١٠/٦٥٩(ذيب اللغة ) ٦(



 ٧

ويف . وفـالن جنـد اجلنـود       . األعوان واألنصار   : اجلُند  ” ) :  هـ ٣٩٣(ـ اجلوهري   ٣
   .)١( “  ‘...’ : احلديث 

ــ  ٣٩٥( ابن فارس    ـ٤ اجلـيم والنـون والـدال يـدلُّ علـى التجمـع والنـصرة ،           ” ) :  ه
األرض الغليظـة فيهـا حجـارةٌ بـيض ؛          : واجلَند  ... هم جنده ، أي أعوانه ونصاره       : يقال  

   .)٢(“ فهذا حمتمل أن يكون من الباب ، وجيوز أن يكون من اإلبدال من اجلَلَد 

األرواح جنــود ” ، و هــاعمج:   اجلنــوددنــج”  : ) هـــ٥٣٨-٤٦٧ (لزخمــشريـــ ا٥
 كانـت    ...الشام وهي مخـس كـور      وهو من أجناد  .  ، والريح من جنود اهللا تعاىل      “ جمندة

   .)٣( “ اختذ جنداً:  وجتند فالن ... حتشد منها فسميت بذلك األجناد

  : يقُـولُ    % سـِمعت النِبـي       : قَالَـت  &عـن عاِئـشةَ      وقد استشهدوا مجيعاً حبـديثٍ    
من   وظاهر .)٤( “وما تناكَر ِمنها اختلَف     ،  فَما تعارف ِمنها ائْتلَف     ،  اَألرواح جنود مجندةٌ    ” 

يطلق على العسكر باعتبار اجلمع ، أما مـن بعـدهم فقـد             “ اجلنود  ”  كيف أن لفظ     كالمهم
، فدل هذا على      أو ساوى يف املعىن بني العسكر واجلمع كما سبق         ل املعىن  أص جعل الغلظة 

ويـشهد لـذلك تفـسري      .  متـأخر يف أعـراف النـاس      بالعـسكر   “ اجلنـود   ” أن اختصاص لفظ    
  . )٥( ) هـ٤٢٧: ت (، وهو من قدماء املفسرين “ مجوع ربك ” : الثعليب لآلية بقوله 

                                                 
  . )١/٤٥٧(الصحاح ) ١(
  . )١/٤٨٥(معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  . )١/١٣٨(أساس البالغة ) ٣(
 ، وصـحيح مـسلم      )٣٣٣٦( ، بـرقم     بـاب األرواح جنـود جمنـدة      : صحيح البخاري يف أحاديث األنبياء      ) ٤(

ومل أذكــر  . )٢٦٣٨(بــاب األرواح جنــود جمنــدة ، بــرقم : بروايــة أيب هريــرة يف الــرب والــصلة واآلداب 
  .  النقوالت جتبناً للتكرار واإلطالةاحلديث يف

  . )١٠/٧٥(الكشف والبيان ) ٥(



 ٨

} y7 În/ u‘ {:   

: فـالرب   . ء والقيـام عليـه      فـاألول إصـالح الـشي     : صـول    يـدل علـى أ     الراء والباء ” 
واهللا جـل ثنـاؤه الـرب ؛ ألنـه          ... املصلح للشيء   : والرب  . ، واخلالق ، والصاحب     املالك

  ...مصلح أحواِل خلقه 
  ...لزوم الشيء واإلقامة عليه ، وهو مناسب لألصل األول : واألصل اآلخر 
 ، وهو أيضاً مناسب ملا قبله ، ومىت أُنِعم النظـر            يءضم الشيء للش  : واألصل الثالث   

   .)١( “كان الباب كله قياساً واحداً 

: د خيفف ، واالسم      ، وق   اهللا   ال يطلق لغري  : الرب بالالم   ” : قال الفريوز آبادي    
 ... حبهمالكه ومستحقه ، أو صـا     : ورب كل شيء     ... الربابةُ بالكسر ، والربوِبيةُ بالضم    

   األمر به ، ورب الشيَء : أصلحه ، ورب الدهن     : وربطَي :  ربـاه  : ملكه ، ورب الـصيب
   .)٢(  “حىت أدرك

يف كل حني فال  القائم بشؤونههو  و ،مالكه ومصلحه؛ شيء كل رب  هللا اف

≈ª!$# Iω tμ {: قال تعاىل  تأخذه سنة وال نوم ، s9 Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9$# ãΠθ •‹ s)ø9 $# 4 Ÿω … çν ä‹è{ù' s? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ 

×Πöθ tΡ { )وهو ،  )٣قال تعاىل   اجلامع حملاسن األوصاف ، :} uθ èδ ãΑ̈ρF{$# ãÅzFψ$#uρ ãÎγ≈©à9$#uρ 

ß⎯ÏÛ$ t7ø9$# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« îΛ⎧ Î= tæ ∩⊂∪ { )وبذلك يكون الباب قياساً واحداً . )٤.   

                                                 
  . )٣٨٢-٢/٣٨١(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  . ٨٢القاموس احمليط صـ ) ٢(
  . ٢٥٥: سورة البقرة ) ٣(
، فهي تصف اهللا باإلحياء واإلماتة ، وخلق ) ٦-١(، ولك أن تلحظ اآليات  ٣: سورة احلديد ) ٤(

وكذا تدبري شؤون اخللق ، وحفظه . والعلم ، وامللك ، وهذا من األصل األول السماوات واألرض ، 
uθ {: هلم يف كل حني كما يف قوله  èδ uρ óΟ ä3yè tΒ t⎦ ø⎪r& $ tΒ öΝ çGΨä.  {] هو من األصل الثاين ، واجتماع ] ٤: اآلية

  . من األصل الثالث كل تلك األوصاف فيه 



 ٩

: يقـالُ   . صدر واقـع موقـع اسـم الفاعـل          الرب يف األصل وصف ، وقيل م      : وقيل  ” 
، وكـال    )١( “ربه يربه رباً ، ورباه يربيِه ترِبيةً ، ورببـه يرببـه ترِبيبـاً ، كلـه مبعـىن أصـلحه                      

ــصح يف حــ  ــ ق اهللا األصــلني ي ــو م ، فه ــة ، وه ــكو موصــوف بالربوبي ــيء ال ــل ش   ك
  . ومصلحه

                                                 
  . )٢/٩٧٥(عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ ) ١(



 ١٠

  اإلعراب

} uρ { : ايفوجوه  إعرا:   

  .)١(  ؛ ذهب إىل ذلك حميي الدين درويش مستأنفةبعدهااجلملة و: استئنافية ـ ١

 واجلملة بعدها ال حمل هلا معطوفة على . حممود صايف  إىل ذلكذهب :ـ عاطفة ٢
≅‘ {مجل  ÅÒ ãƒ ª! ≅‘ { ، وقد جعل مجلة }...  #$ ÅÒ ãƒ ª! .  )٢( ال حمل هلا استئنافية: }  #$
  . ال حمل هلا من اإلعرابلة على احلالتني اجلم تفكان

 ، واجلملة الفعلية ذهب إىل ذلك الشيخ حممد علي طه الدرة: ـ هي واو احلال ٣
} ÞΟ n= ÷è tƒ  {٣( يف حمل نصب حال من لفظ اجلاللة ، والرابط الواو فقط(.   

} $ tΒ uρ { : ال حمل هلا من اإلعراب  )٤(ة فيان ،.  

} ÞΟ n= ÷è tƒ { :  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  ، مرفوع)٥(فعل مضارع .  

 }yŠθ ãΖ ã_ {: ”  واجب التقدمي ألمور  مفعول:  
uθ {ـ حصر فاعله ١ èδ  {.  
uθ {ـ عود الضمري ٢ èδ  { على ما اتصل باملفعول} y7 În/ u‘  {“ )٦(.   

  .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، وهو مضاف 

                                                 
  . )١٠/٢٨١(إعراب القرآن الكرمي وبيانه ) ١(
  . )١٢٦-٢٩/١٢٥(اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه ) ٢(
وإن اعتربا مـستأنفة فـال حمـل        ” : وقد قال بعد ذلك      . )١٥/٣٦٥(تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه      ) ٣(

  .، فوافق بكالمه هذا الوجهني السابقني يف إعراب اجلملة “ هلا 
  .  ، ذكر إعراا عند الكالم على أول حصر يف اآلية)٢٩/١٢٤(اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه ) ٤(
  . )١٥/٣٦٥(تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه ) ٥(
ــون    )٦( ــاب املكن ــوم الكت ــصون يف عل ــدر امل ــاب  ) ١٠/٥٤٩( ال ــوم الكت ــاب يف عل ، ) ١٩/٥٢٥( ، واللب

  . بتصرف



 ١١

} y7 În/ u‘ { :   وهـو     اجلـر الكـسرة الظـاهرة      وعالمة‘ يف حمل جر     ’ رب مضاف إليه ،
ل جر باإلضافة ، من إضـافة اسـم         والكاف ضمري متصل مبين على الفتح ، يف حم        . مضاف  

   .)١(الفاعل ملفعوله ، وفاعله مستتر فيه 

} ω Î) { :  ال حمل هلا من اإلعراب  )٢( حصرحرف ،.  

} uθ èδ { :  يف حمـل رفـع فاعـل          مبين على الفـتح    ضمري منفصل } ÞΟ n= ÷è tƒ { )وال   )٣ ،
  . )٤( جيوز نصبه على االستثناء لبقاء الفعل بال فاعل

                                                 
  . )١٥/٣٦٥( وإعرابه وبيانه تفسري القرآن الكرمي) ١(
 ، ذكر )٢٩/١٢٤(، واجلدول يف إعراب القرآن وصرفه   ) ١٥/٣٦٥(تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه      )٢(

  . إعراا عند الكالم على أول حصر يف اآلية
  . )٢٩/١٢٥(اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه ) ٣(
  . )٤/٥٦٦( الفريد يف إعراب القرآن ايد )٤(



 ١٢

  أحكام التجويد

هذه اجلملة من اآلية ختلو من أحكام امليم والنـون الـساكنتني والتنـوين ، وكـذا املـيم              
  .والنون املشددتني 

  :وفيها من األحكام ما يلي 

   .مقدار قبض إصبع وبسطهو  ، أحركتني وحكما املد مقدار :ثالثة مدود طبيعية : أوالً 

$ {ـ األلف يف ١ tΒ uρ  {.  
yŠθ {ـ الواو يف ٢ ãΖ ã_  {.  
ω {ـ األلف يف ٣ Î)  {.  

  .فهي حروف مد مل يعقبها مهز وال سكون 

ــاً  ــراء يف  : ثاني ــيم ال y7 {تفخ În/ u‘ { )ــتح يف دال   )١ ــبقها الف ــة س ــي راء مفتوح  ، فه
} yŠθ ãΖ ã_  {.  

كلها حمركة ، فهي من أضعف مراتـب        “ الدال والباء   اجليم و ” حروف القلقلة   : ثالثاً  
  .القلقلة 

وهذا يعطي سالسة يف قراءة اآلية ، فليس فيهـا مـد زائـد ، وال غنـة ، وال حـروف                      
  .خمفاة ، وال إقالب ، وال قلقلة 

y7 {ليس يف اجلملـة وقـف اختيـاري ، بـل إن الوقـف بعـد        : الوقف واالبتداء    În/ u‘  {
   .)٢( لى املنفي الذي جييء بعده إجيابقبيح ، ألنه من الوقف ع

                                                 
  . ٥٧٦مصحف التجويد صـ  )١(
  .أخذت احلكم من املرجع وقست اآلية عليه  . ٥٣ الربهان يف جتويد القرآن صـ )٢(



 ١٣

  القراءات

 }... ω Î) uθ èδ 4 $ tΒ uρ  { : وذلك بإسكان  .)١(أدغم الواو يف الواو أبو عمرو ويعقوب 

 وهذا اإلدغام مما اشتهر نسبته إىل  .)٢( دداًمه يف الثاين ، والنطق بالثاين مشاألول وإدغا
رد عن مجاعة من غريهم ، كاحلسن البصري أيب عمرو بن العالء البصري من العشرة ، وو

   .)٣(  ، ويسمى اإلدغام الكبري“واألعمش ، وابن حميصن ، وغريهم 

 وتعزز  ،وسنرى عند الدراسة البالغية كيف أن تلك القراءة تناسب معىن الوصل
   .أحد املعاين البالغية للجملة

*       *       *  

                                                 
  . )١٠/١٦٦(معجم القراءات ) ١(
 ، أحـد القـراء املـصريني علـى القـراءات العـشر           أخربين بكيفية القراءة الشيخ صبحي أبو الفتح كركور ،          ) ٢(

جـزاه اهللا   ف  ،  يف ديب  خ حممود خليل احلـصري ، وهـو مقـيم حاليـاً           أخذ القراءات مسندة بالتلقي عن الشي     
  .خرياً 

  . )١/٢٥٠ ( ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسنإتقان) ٣(



 ١٤

  البالغة

  :بالغة األلفاظ : أوالً 

استعري هنا لفـظ اجلنـود للمخلوقـات الـيت جعلـها اهللا لتنفيـذ أمـره                 ” : ستعارة  ـ اال ١
   .)١(“ ملشاتها اجلنود يف تنفيذ املراد 

yŠθ { فـ:  التكثري   ـ٢ ãΖ ã_  {  اسـم   مجـع     ” ، فهـي   ، كمـا سـبق     “جنـد   ” مجـع   هي
  “صنف من اخللق علـى حـدة   ”  كما أا تتضمن معىن االختصاص ، فاجلند      . )٢(  “اجلمع

كما سبق يف تعريف اللغة ، فكأن اجلنود يدخل حتتها أجناد ، وكل جند خمتص بعمل يقوم                 
 د كامـل   عقـ  مـن كـون بعـضها علـى       م ما عليه كل جند مـن العـدد اخلـاص            لَعما ي ”  ، و  به
 ، وإذا كان    )٣(  “ يف اختصاص كل جند بعدده من احلكمة       ام ناقص ، و   بعضها على عدد  و

  وهي مجع اجلمع ،     “اجلنود” ف لإلنسان أن حييط بعد ذلك بعلم        األمر على هذه الصورة فكي    
  . وغاية يف الكثرة والتنوع

أن يريد املتكلم معىن فال يعرب عنه بلفظه املوضوع له ،           ” وهو  : اإلرداف والتتبيع   ـ  ٣
.  )٤( “ويعرب عنه بلفظ هو ردفه وتابعه ، أي قريب مـن لفظـه قـرب الرديـف مـن الـردف                      

y7{ لفــظ ف În/u‘  {مســاء اهللا صــفة وليــست امســاً مــن أ، ب املخلوقــات هــو ذاتــه اهللا  ور
، وإمنا عدل عن تلك األمساء والصفات ألن لفظ الـرب           والرمحن والرحيم وامللك والقدوس     

 هـذا  ، وإلـه   كمـا تقـدم   مالكه ومـصلحه والقـائم بـشؤونه     :رب الشيء ف آلف مع املعىن ،   
، وهلذا كان هذا اللفـظ أنـسب مـن           مجلة وتفصيالً    شأنه أحرى به أن يكون عاملاً مبخلوقاته      

                                                 
  . )٢٩/٢٩٧(التحرير والتنوير ) ١(
  .) ٤/٣٠٥( دراسات ألسلوب القرآن الكرمي القسم الثاين )٢(
  .) ٤/٦٥٣(ويل يف وجوه التأويل  الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقا)٣(
وانظر شرح تلـك الظـاهرة القرآنيـة        .  ٢٠٧حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن صـ            )٤(

  .) ١/٤٣٤(البيان يف روائع القرآن : يف 



 ١٥

  . )١( فاتهوص اء اهللا أي اسم من أمس

y7  {لفظـ ٤ În/ u‘  {ن ا وجهله وذلك.  تعظيمال  حيتمل زيادة تعظيم يف موضعفيه:  

عدم ” ، لكن    “وما يعلم جنوده إال هو      ” :  أن الربط ممكن بالضمري ، كأن يقال         -أ
 هـو   الـشيء  ، وقـد تقـدم أن رب  )٢( “ الربط بلفـظ فيـه مـدح      ىلتؤدي إ املطابقة يف اللفظ    

 اةحليـ وا  العلم والقدرة واإلرادة   صفاتلت  اثبإ فيه مزيد  ، وهذا    واملتصرف يف شؤونه   همالك
  . ناء عليه  ، وغري ذلك من صفات املدح والثلقيومهللا ا

... م دليـل املعـىن      أنه إمنا مل ختاطَب امللوك بأمسائها إعظاماً هلا ؛ إذ كان االسـ            ”  -ب
، فلمــا أرادوا إعظــام امللــوك حــىت دعــا ذاك قومــاً إىل أن زعمــوا أن االســم هــو املــسمى  

وإكبارهم جتافوا وجتانفوا عن ابتذال أمسائهم اليت هي شواهدهم وأدلة علـيهم ، إىل الكنايـة             
املنفـصل ،   ، وهلذا ـ واهللا أعلم ـ كان آخر لفـظ يف اجلملـة ضـمري الغيبـة       )٣( “بلفظ الغيبة 

  . فكان ذلك زيادة تعظيم على تعظيم

إضـافة تـشريف وتعـريض بـأن مـن          % إضافة رب إىل ضمري النيب      ” :  التعريض   ـ٥
، فإن كان ضمري اخلطاب عامـاً        )٤(“ % شأن تلك اجلنود أن بعضها يكون به نصر النيب          

 بعـضها   ، ففي هذا تعريض بأن مـن شـأن تلـك اجلنـود أن             يف كل خماطب معترف بالربوبية      
  . يكون به نصر املؤمنني

y7  {فاجلملة السابقة  : وترادفها األلفاظتنوع ـ٦ Ï9≡x‹ x. ‘≅ ÅÒ ãƒ ª! $# ⎯tΒ â™!$t±o„ “Ï‰öκu‰uρ ⎯tΒ 

                                                 
ا ال يعـين أن  وهـذ . هذا اللفظ آلف يف املعىن ، بل إن عني البالغة يف اللفظ الذي أتت به اآلية دون غريه                  )١(

، وإال كان كالم اهللا كله تأسيساً على هـذا القـول ، والنتفـى هـذا                 يكون اللفظ تأسيساً ال إردافاً وتتبيعاً       
، فكالم اهللا كله تأسيس من حيث أن كل لفظ مسبوك يف موضعه  الوجه من وجوه البالغة من كتاب اهللا    

 هذا اللفظ أبلغ يف املعىن من أمساء وصفات     الذي ال ميكن أن جياوزه ، لكنه إرداف وتتبيع من حيث كون           
  . اهللا الدالة على ذاته 

  . ، مع تقدمي وتأخري يف العبارة لتناسب الكالم) ١/١٤٥(البيان يف روائع القرآن  )٢(
  . )٢/١١٨(اخلصائص ) ٣(
  . )٢٩/٢٩٧(التحرير والتنوير ) ٤(



 ١٦

â™!$ t±o„ { جاء فيها لفظ اجلاللة } ª! . )١(} uθèδ {، مث الضمري } ‘y7În/u {، ويف هذه اآلية } #$
  . اململتكرار ال خلت اآلية بذلك منف

   : منفردةبالغة اجلملة : اًثاني

أن تكون ألفاظ املعىن املطلوب ليس فيها لفظة ” وهو : ـ ائتالف اللفظ مع املعىن ١
أحدها :  ، فاستخدام اجلنود مثالً مناسب للمعىن من وجوه )٢(“ غري الئقة بذلك املعىن 

 لكثرة يف اوثانيها أن الطاعة واالنضباط ،  من حيثت اهللا يف استعارة اجلنود ملخلوقا
كل ” فـ } ‘y7În/u { أما لفظ . خملوقاته تعاىلميع ناسب نفي علم غري اهللا جبتمجع اجلمع 

 وذات الكالم يقال يف سائر ألفاظ . )٣( “موضع ذكر فيه لفظ الرب فلمناسبة ذلك املقام 
   .)٤(  مع معناه آحاد ألفاظهاتآلفاآلية اليت تقدم الكالم يف 

كون اللفظ مساوياً للمعـىن حـىت ال يزيـد عليـه وال يـنقص               أن ي وهو   ”  :ـ املساواة ٢
، فعدم زيادة األلفاظ واضـح مـن إجيـاز           )٥( “ومعظم آيات الكتاب العزيز كذلك      ... عنه  

 سيظهر لنا مـن الـشرح        اللفظ عن حاجة املعىن    العبارة كما سيأيت بيان ذلك ، وعدم نقص       
  .التفصيلي يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

 وهو أن يقصد املادح أن يفرد ممدوحه بصفة مـدح ال يـشركه             ”  :اإلجيابالسلب و ـ  ٣
،  )٦( “فيها غريه ، فينفيها يف أول كالمه عن مجيـع النـاس ، ويثبتـها ملمدوحـه بعـد ذلـك                      

                                                 
  ،١٥٩قد مسى هذا النوع التفات املعجم صـ “ ة أسلوب االلتفات يف البالغة القرآني” : وجدت صاحب كتاب ) ١(

y7 {و }  #$!ª {مث أدرج لفظي  În/ u‘  { لكنه عند تعريف هذا  . ٢٢٨من هذه اآلية ضمن هذا النوع صـ

  .االلتفات أورد تعريف اإلرداف والتتبيع ، كما أنين مل أجد أحداً تكلم عن التفات من هذا القبيل 
  . ١٩٤حترير التحبري صـ ) ٢(
  . )٢/٩٧٥(عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ ) ٣(
يف معاين اللغة ، ومل أذكرها يف بالغة اللفظ ألن الكالم فيها متعلق باملعىن ارد وتآلفـه                 “ ما  ” انظر معىن   ) ٤(

  . وليس من بالغة اللفظ
  . ١٩٧حترير التحبري صـ ) ٥(
  . ٥٩٣حترير التحبري صـ ) ٦(



 ١٧

، مث أثبتـت    نفيـاً مطلقـاً  وهذا حاصل يف هذه اجلملة بأوجز عبارة ، حيث نفت اآلية العلـم    
  . د ذلك بعم هللا العل

 فحذف املستثىن منه يف االستثناء املفرغ نفى العلم عن كـل أحـد            : توسع يف املعىن    ال ـ٤
 ،   وال حيـوان وال مجـاد      ، فال يعلم جنود اهللا ملَـك وال إنـس وال جـان             )١( وعن كل شيء  

  . )٢( وال غري ذلك مما يتصور منه العلم
                                                 

، وورد يف احلـديث تـسبيح   وقد ورد يف كتاب اهللا كالم النمـل   . ، فاهللا أعلم بهإن صح لغري العاقل علم     )١(
وكـذا قولـه    ) . ٣٥٧٩(بـاب عالمـات النبـوة يف اإلسـالم ، بـرقم             : الطعام ، رواه البخاري يف املناقـب        

 : % ”    ـهِحبنا ونِحبلٌ يبج دـر ، بـرقم     اِحل% بـاب نـزول الـنيب       :  ، رواه البخـاري يف املغـازي          “أُحج
  . )١٣٩٣ ، ١٣٩٢(باب أحد جبل حيبنا وحنبه ، برقم : ، ومسلم يف احلج ) ٤٤٢٢(

ألن إال لإلخـراج ، واإلخـراج   ” عترض على ذلك بأن املستثىن منه موجود تقديراً حبكـم الـضرورة ،            قد ي ) ٢(
  . )٢/٢٣٠(شروح التلخيص   انظر. شرح سعد الدين التفتازاينيف كما جاء “ يقتضي خمرجاً منه 

عامـاً ليتنـاول املـستثىن      ” أن املستثىن منه موجود قطعاً ، ولكن من شرط املقَـدر أن يكـون               : اجلواب  و
وكـال األمـرين      .)٢/٢٣١(خـيص   شـروح التل  انظـر    “وغريه فيتحقق اإلخراج ، ومناسباً للمستثىن يف جنسه         

  :حمال حتقيقه يف املقَدر يف هذه اآلية 

  . وجيهله املقَدر  عام عموماً يستحيل معه التقدير ، إذ ال يعلمه إال اهللا  فاملستثىن منه هنا-أ
§{  { أن اهللا   -ب øŠ s9 ⎯ Ïμ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 ، فـال ميكـن    ]١١: سورة الشورى [}  ∪⊆⊆∩ #$

  .تقدير أي شيء يناسبه يف جنسه حبال من األحوال 

  .موجود ، لكن التقدير حمال واحلاصل أن املستثىن منه 
≅ö {: ويوضح ذلك قوله تعاىل       è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ ω Î) ©! $#  { ،

 وكـل   فالتقدير بأحد يقتضي جواز عبادة شيء غري اهللا ، والتقدير بشيء يقتضي جواز عبادة أحٍد غـريه ،                 
Ÿω {: ذلك فاسد ، لذلك أعقبـها قولـه         uρ x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ ø‹ x©  {  مث قولـه ، :} Ÿω uρ x‹ Ï‚ −G tƒ $ uΖ àÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ 

Èβρ ßŠ «!   . ]٦٤: سورة آل عمران [ } #$
يف تأويـل املتـشابه   : األول : فقد ورد قصر العلم على اهللا يف أربعة مواضع من كتـاب اهللا              : وللفائدة  

الغيـب يف سـورة     :  ، والثالـث     ٥٩: مفـاتح الغيـب يف سـورة األنعـام          :  ، الثـاين     ٧: سورة آل عمـران     
  .اآلية موضع البحث :  ، والرابع ٦٥: النمل 



 ١٨

ناء عن شـيء     ال ميكن االستغ   تفقد عربت اجلملة عن املعىن بست كلما      :  اإلجياز   ـ٥
 دومنا حذف لبعض االسم أو تغيري ملعىن اللفظ ، فاألول اختـصار ، والثـاين جمـاز ،                   . منها

  .وكالمها خلت اجلملة منه 

  :بالغة اجلملة ضمن السياق : ثالثاً 

وهو أن يذيل املتكلم كالمه جبملة يتحقق فيها ما قبلها مـن الكـالم ،                ” :التذييل  ـ  ١
قـسم ال يزيـد علـى املعـىن األول ، وإمنـا يـؤتى بـه للتوكيـد                   : وتلك اجلملـة علـى قـسمني        

 هـذه  ، و)١( “وقسم خيرجه املـتكلِّم مخـرج املثـل الـسائر ليتحقـق بـه مـا قبلـه             . والتحقيق  
 ذييل ، فقد جاءت إلبطال خترصات الضالني ومرضى القلوب        هلا حكم الت  ” من اآلية   اجلملة  

، وهي من القـسم      )٢(“  الغيب وأمور اآلخرة      من أخبار عامل    ذلك يف أمر خزنة جهنم وغري    
  .الثاين الذي خرج خمرج املثل السائر لتحقيق ما تقدمه 

اخلامتة آخر ما يبقى يف األمساع ، وألا رمبا حفظت من دون ” :  حسن اخلامتة ـ٢
$ {: ، ويف اجلملة موضع البحث كان قوله تعاىل  )٣( “سائر الكالم يف غالب األحوال  tΒ uρ 

ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ ω Î) uθ èδ  { عامة فيما سبق من الكالم ، فكانت كاخلامتة موجزة قاعدة
$ {: ، وهي قوله تعاىل األوىل املوطئة للخامتة الثانية  tΒ uρ }‘Ïδ ω Î) 3“ t ø.ÏŒ Î |³t6 ù= Ï9  { اليت ،

زة إذا ما ، فكانت اخلامتة األوىل وجي  يف الغاية واملقصودكانت أعمق يف املضمون وأعم
  .وأخصر يف العبارة قورنت مبا قبلها ، مث كانت اخلامتة الثانية أوجز 

أن يكون كل بيـت إذا أُفـرد قـام بنفـسه ، واسـتقل معنـاه                 ” وهو  : ـ حسن النسق    ٣
بلفظه ، وإن ردفه جماوره صار مبرتلة البيت الواحد ، حبيث يعتقد السامع أمـا إذا انفـصال       

لُهما وتقَسم معنامها ، ومها ليسا كذلك ، بـل حاهلمـا يف كمـال               جتزأَ حسنهما ونقص كما   
                                                 

  . ٣٨٧حترير التحبري صـ ) ١(
  . )٢٩٧-٢٩/٢٩٦(التحرير والتنوير ) ٢(
  . ٦١٦حترير التحبري صـ ) ٣(



 ١٩

يف و”  . )١( “احلسن ومتام املعىن مع االنفـراد واالفتـراق كحاهلمـا مـع االلتئـام واالجتمـاع                 
    بعضها على بعض بواو النـسق علـى الترتيـب الـذي تقتـضيه          هذه اآلية ترى اجلمل معطوف 

إثبات احلكمة من إيراد العدد ، وال خص ، إذ كان املراد البالغة ، ألنه ـ سبحانه ـ بدأ باأل  
، وهـم    )٢( “ فلـذلك بـدأ باملالئكـة     يتهيأ ذلك إال مبناظرة املـستهينني بقـوة اهللا وعظمتـه ،             

 بعـض   مهـ ، ومع ذلك     ، وقوم اليت ال حييط ا البشر أعظم من أن توصف             خزنة جهنم 
 ـ عمومـاً ـ  ه وهو اجلهل بأنواع جنود اهللا  ، مث عطف على ذلك ما هو أعم منوجنده  خلق اهللا

 وهـي    كلـه ،    الـيت سـيق هلـا الكـالم        ى ذلك الغايـةَ    عل  فوصفام وأعدادهم ، مث عط    
  عمرو ويعقوب ،   واحلظ عند الوصل قراءة أيب     . الذكرى للبشر ، وذلك أعم مما سبقه وأمشل       

  . فهي تربط اجلملتني لفظاً ومعىن ، وعند الفصل يستقل معنامها

أن يأيت الكالم متحدراً كتحدر املاء املنسجم ، سهولة سـبك           ” هو   و : االنسجام   ـ٤
وعذوبة ألفاظ ، حىت يكون للجملة وقع يف النفوس وتأثري يف القلوب ما لـيس لغـريه ، مـع     

 اخلـامتتني   واضـح بـني   و  متحقق يف اآلية    ، وهذا  )٣(  “خلوه من البديع ، وبعده عن التصنيع      
ود  ، مع خلو املقطعـني مـن اإلدغامـات واإلخفـاءات واملـد             رغني املتتابعني يف االستثنائني املف  

  . الزائدة

وهو أن يريد املتكلم ذكر حكم واقع ، أو متوقَّع ـ فيقدم قبل ذكره  ” :ـ التعليل ٥
 ، فانتفاء علم املخلوقات مجيعاً )٤(“ عه ، لكون رتبة العلة أن تقدم على املعلول علَّة وقو

$ {: ، وهذا ظاهر يف لفظ اآلية ى  بعلمها علة للذكرحاطته  ، وإجبنوده  tΒ uρ }‘Ïδ 

                                                 
  . ٤٢٥حترير التحبري صـ ) ١(
حيث أتيت مبعظم األلفاظ والصياغة اليت أوردها املؤلف ، لكنين حورت كالمه عن نـسق  . رجع نفسه   امل) ٢(

  . اآلية اليت يشرحها ـ رمحه اهللا ـ إىل سياق اآلية اليت أنا بصدد دراستها
  . ٤٢٩حترير التحبري صـ ) ٣(
  . ٣٠٩حترير التحبري صـ ) ٤(



 ٢٠

ω Î) 3“ tø.ÏŒ Î |³ t6 ù= Ï9  {)١( .  

 البالغة ، وهي اليت ال  ضروباً منضرب  عشرةست فجمعت هذه اجلملة من اآلية
  من أنواع اللؤلؤ واجلوهردوفكانت كعق .ست كلمات إحدى وعشرين حرفاً يف تتجاوز 
شكلت لوحة ع بعضها حىت م  الكلماتت عقودرصع، مث رفاً حرفاً  حروفه حنظمت

،  معاً  واإلعجاز)٢( البالغة“ إبداع ” ها فتحقق في. روائع النفائس  من  بديعةفسيفسائية
ßìƒ  {إبداع مصدره Ï‰t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ { )٣(.   

                                                 
‘{ {أرجع بعض املفسرين الضمري يف ) ١( Ïδ  {ىل إ}  s) y™  { وبعضهم أرجعه إىل ،} yŠθ ãΖ ã_  { ألنه أقرب

مذكور ، وال ميتنع رجوعه إليهما معاً ، إذ ال تضاد يف ذلك ، وهذا من وجوه البالغة أيضاً ، ويسمى 
وهو أن يأيت الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظر فيه ، وحبسب ما حتتمل ” االتساع ، 

  .٤٥٤يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن صـ تعريف االتساع يف حترير التحبري انظر .  “ألفاظه 
  .وهذا وجه من وجوه اإلعجاز البالغي يف املقطع التايل للمقطع موضع البحث 

أن تكون مفردات كلمات اجلملة املفيدة متضمنة بديعاً حبيث تـأيت يف البيـت الواحـد                ” إبداع البالغة هو    ) ٢(
نة الواحدة عدة ضروب من البديع حبسب عدد كلماته أو مجلتـه ، ورمبـا كـان يف الكلمـة الواحـدة                      والقري

انظر تعريف اإلبداع يف حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثـر وبيـان             . “ املفردة ضربان فصاعداً من البديع      
نين أعتقـد أنـه نـوع تـشترك     ومل أذكره بني األنواع البالغية لآلية أل. ، باختصار  ٦١١إعجاز القرآن صـ    

فيه آيات القرآن مجيعاً دون استثناء ، فإن مل أجده يف آية من اآليات فذلك ناتج عن قصور علمـي وحبثـي                      
  .ال عن خلو اآلية منه 

  . ١٠١:  ، وسورة األنعام ١١٧: سورة البقرة ) ٣(
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  سبب الرتول

وما جاء من % ل اهللا يهزأ برسوقال أبو جهل يوماً : أخرج ابن إسحاق قال 
فيها   حيبسونكم جنود اهللا الذين يعذبونكم يف النارايا معشر قريش ؛ يزعم حممد أمن: احلق 

، أفيعجز مائة رجل منكم عن رجل منهم ؟ وكثرة تسعة عشر ، وأنتم أكثر الناس عدداً 

$ {: فأنزل اهللا  tΒ uρ !$ uΖ ù= yè y_ |=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ  ...١( }آلية ا(.   

  :  روايات ثالث الطربي بنحو ذلكسندوقد أ

$  {: ^ عن ابن عباس ـ١ pκ ö n= tæ sπ yè ó¡Î@ u |³tã ∩⊂⊃∪  { إىل قوله :} yŠ# yŠ÷“ tƒ uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ 

$ YΖ≈ uΚƒ Î)  { ثكلتكم أمهاتكم ، امسع ابن أيب كبشة :فلما مسع أبو جهل بذلك قال لقريش 

 ، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا )٢( سعة عشر وأنتم الدهمخيربكم أن خزنة النار ت
يأخذ بيده يف أن يأيت أبا جهل ، ف% برجل من خزنة جهنم ؟ فأوحي إىل رسول اهللا 

’4 {: بطحاء مكة فيقول له n< ÷ρ r& y7 s9 4’ n<÷ρ r'sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’ n< ÷ρ r& y7 s9 #’ n<÷ρ r'sù ∩⊂∈∪  {)فلما فعل ذلك به )٣ ،

   .فأخزاه اهللا يوم بدر! واهللا ال تفعل أنت وربك شيئاً : ل أبو جهل قا% رسول اهللا 

$ {ـ عن قتادة ٢ pκ ö n= tæ sπ yè ó¡Î@ u |³tã ∩⊂⊃∪ {:  ذُكر لنا أن أبا جهل حني أُنزلت هذه اآلية 

يا معشر قريش ، ما يستطيع كل عشرة منكم أن يغلبوا واحداً من خزنة النار وأنتم : قال 
  .دثكم أن عليها تسعة عشر الدهم ؟ فصاحبكم حي

خيربكم حممد أن خزنة النار تـسعة عـشر ، وأنـتم    : قال أبو جهل : ـ عن قتادة قال   ٣

                                                 
، ومل يـورد للروايـة    ٢٧٤ـ ، ولبـاب النقـول يف أسـباب الـرتول صـ          ) ٢/١٥٥(السرية النبوية البن هشام     ) ١(

  .إسناداً 
  . ١٠٠٠القاموس احمليط صـ : انظر . العدد الكثري ، واجلماعة من الناس : الدهم ) ٢(
  . ٣٥-٣٤: سورة القيامة ) ٣(



 ٢٢

   .)١( الدهم ، ليجتمع كل عشرة على واحد

 ال يهولنكم التسعة عشر ،    :  قال أبو األسود بن كَلَدة الـجمحي        :أخرج السدي قال    و
. ئكة ، ومبنكيب األيـسر التـسعة ، مث متـرون إىل اجلنـة               أنا أدفع مبنكيب األمين عشرة من املال      

أنا أكفـيكم سـبعة عـشر ، واكفـوين أنـتم اثـنني ،       : أن احلارث بن كَلَدة قال    : ويف رواية   
   .)٢( فرتلت اآلية

 ، وذكـر الروايـة مـع        “ وأخـرج ابـن أيب حـامت عـن الـسدي قـال               ”: قال السيوطي   
   .)٣( “دين شأبا اَأل” اختالف طفيف ، غري أنه مسى 

وال تعارض يف اختالف األمساء بني الروايات ؛ فلعلهم قالوا ذلـك مجيعـاً ، مث نزلـت                  
  .اآلية للرد عليهم بعد ذلك 

                                                 
حـدثين حممـد بـن سـعد        ” : ة األوىل   سند الروايـ  ) . ٢٠٠-٢٩/١٩٩(جامع البيان عن تأويل آي القرآن       ) ١(

حـدثنا  ” : ، والثانيـة    “ ... ثين أيب ، عن أبيه ، عن ابن عباس          : قال  : ثين عمي   : ثين أيب ، قال     : قال  
، “ ...  ، عـن قتـادة   ]بـن أيب عروبـة   [ثنـا سـعيد   :  ، قـال     ]بن زريـع   [ثنا يزيد :  ، قال    ]بن معاذ  [بشر

 ن معمـر   ، عـ   ]حممـد الـصنعاين    [ثنا ابن ثور  :  ، قال    ]حممد الصنعاين  [حدثنا ابن عبد األعلى   ” : والثالثة  
 ، فمحمـد بـن    من أسرة واحـدة والسند األول مسلسل بالضعفاء  . “...  ، عن قتادة     ]بن راشد األزدي  [

انظـر رجـال    . سعد هو احلسني بن احلسن      سعد هو حممد بن سعد العويف ، وأبوه سعد بن حممد ، وعمه              
لتهـــذيب ، وـــذيب ا )٨/٢٩(، ) ٩/١٢٦(، ) ٥/٣٢٢(تـــاريخ بغـــداد : الـــسند علـــى التـــوايل يف 

الذي تـدور عليـه أكثـر مـن ثلثـي الروايـات التفـسريية        ” أما السند الثاين فهو     . )٤/١٤٣(،  ) ١/٤٩٨(
، ) ١/١٩٤(تفـسري قتـادة     : انظر الرسالة اجلامعيـة     . “ لقتادة ، وهو سند صحيح ، رجاله عدول ثقات          

أما السند   . )٢/٣٢٣(،  ) ٦/٢٠٥(،  ) ١/٢٨٨(ذيب التهذيب   : وانظر رجال السند على التوايل يف       
) . ١/٢١١(تفـسري قتـادة     : انظر الرسـالة اجلامعيـة      . “ سند صحيح ، رجاله عدول ثقات       ” الثالث فهو   

  . )٥/٥٠٠(، ) ٥/٥٨(، ) ٥/١٨٦(ذيب التهذيب : وانظر رجال السند على التوايل يف 
جلـامع ألحكـام   ة ، وا ارث بن كلَـد    ومل ترد فيه الرواية الثانية اليت مست احل        ٤٦٧ تفسري السدي الكبري صـ      )٢(

  . ٢٧٤، ولباب النقول يف أسباب الرتول صـ ) ٨١-١٩/٨٠(القرآن 
أبو األشدين كلدة بن خلف     ” : وقد ذكر الثعليب امسه كامالً      ) . ١٥/٧٨( الدر املنثور يف التفسري باملأثور       )٣(

كلَدة ”  : ١٦١ العرب صـ    ويف مجهرة أنساب  ) . ١٠/٧٤(الكشف والبيان   : انظر   .  “بن أسد اجلمحي  
  . “بن أسد 



 ٢٣

  السياق

} $ pκ ö n= tæ sπ yè ó¡Î@ u |³tã ∩⊂⊃∪ $ tΒ uρ !$ uΖ ù= yè y_ |=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ω Î) Zπ s3 Í×¯≈ n= tΒ   $ tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ öΝåκ sE£‰Ïã ω Î) Zπ uΖ÷F Ïù 

t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#ρ ã xx. z⎯É)øŠ tFó¡ uŠÏ9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# yŠ# yŠ÷“ tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u™ $ YΖ≈ uΚƒ Î)   Ÿω uρ z>$ s?ö tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ   tΑθ à) u‹Ï9 uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# ’Îû ΝÍκÍ5θ è= è% ÖÚ z£Δ tβρ ãÏ≈ s3 ø9$#uρ !#sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# #x‹≈ pκ Í5 Wξ sW tΒ 4 
y7 Ï9≡x‹x. ‘≅ ÅÒ ãƒ ª!$# ⎯ tΒ â™!$ t± o„ “ Ï‰öκ u‰ uρ ⎯tΒ â™!$ t± o„ 4 $ tΒ uρ ÞΟn= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ 4 $ tΒ uρ }‘ Ïδ ω Î) 3“ tø.ÏŒ 

Î |³t6 ù= Ï9 ∩⊂⊇∪ ξ x. Ì uΚ s)ø9$# uρ ∩⊂⊄∪  {.  

$ {نزلت اآلية الثالثون من سورة املدثر فذكرت أن جهنم يقوم  pκ ö n= tæ sπ yèó¡Î@ u |³tã 

ال ندري أهم أفراد من املالئكة الغالظ الشداد ، أم صفوف أم أنواع من ” ، }  ∪⊂⊃∩

فأما املؤمنون فقد تلقوا كلمات اهللا بالتسليم الالئق مبن وثق بربه ، ... املالئكة وصنوف 
وأما املشركون فتلقفوا . ب العبد مع الرب ، فلم يعد مياري يف خربه وقوله وتأدب معه أد

هذا العدد بقلوب خاوية من اإلميان ، وراحوا يتهكمون عليه ويسخرون منه ، ويتخذونه 
  . ذلك يف سبب الرتول أينا ، كما ر)١(“ موضعاً للتندر واملزاح 

التـسعة عـشر أـم مالئكـة ،         فرتلت اآلية احلادية والثالثون فقـررت حقيقـة أولئـك           
  .واحلكمة من حتديد العدد ، وهي االمتحان 

$ {: وملا كان هذا مما يوهم قلة جنوده تعـاىل أتبعـه مـا يزيـل ذلـك فقـال                    ”  tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ 

yŠθ ãΖ ã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ  { “)حقيقتـها : فهي غيـب    ” ،  بني جهل اخلالئق كلها جبنود اهللا     ف. )٢ ،

  لينبه وحيـذر ، ال     ... وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من أمرها         . ا  ووظيفتها ، وقدر

                                                 
  . )٣٧٥٨-٢٩/٣٧٥٧(يف ظالل القرآن ) ١(
  . )٢١/٦٦(نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ) ٢(



 ٢٤

   .)١(“ لتكون موضعاً للجدل واملماحكة 

فربطت حقائق الغيب بظـواهر الوجـود املـشهود يف     ” مث جاءت اآلية الثانية والثالثون      
ري قصداً  هذا العامل ، واليت مير عليها البشر غافلني ، وهي توحي بأن وراء هذا التقدير والتدب               

 ، وليقـيس النــاس حكمــة اهللا وعظمتـه وقدرتــه وخلقــه يف   )٢(“ وغايـة ، وحــساباً وجــزاء  
  .املغيب على حكمته وعظمته وقدرته وخلقه يف املشهود 

اجلملة  جيوز أن تكون” : ومن الربط اللطيف لآلية ما قاله حممد مجال الدين القامسي 
} $ tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ  {أي أن املؤمنني يستيقنون بأن .  لكون ما تقدم مثالً اًتأييد

 يف ومن سنته تعاىل ضرب األمثال. )٣( عدم ضربت مثالً للكثرة غري املعتاد مساعها للكافرين
وهذا معىن آخر . ترتيله ، وإال فال يعلم جنوده اليت يسلطها على تعذيب من يشاء إال هو 

$ {: ويؤيده قوله  . مل أقف اآلن على من نبه عليه tΒ uρ }‘ Ïδ  { م املذكورةأي عد} ω Î) 

3“ t ø.ÏŒ Î |³ t6 ù=Ï9 ∩⊂⊇∪  {اورجح رأيه يف . )٤( “ أي عظة يرهبون منها عذاب النار وهول أصحا

                                                 
  . )٣٧٦٠-٢٩/٣٧٥٩(يف ظالل القرآن ) ١(
  .  ، بتصرف)٢٩/٣٧٦٠(يف ظالل القرآن ) ٢(
رين ذكروا كالماً لعله يقصده ، وهـو قـوهلم          مل يفسر القامسي رمحه اهللا مراده من هذه العبارة ، لكن املفس           ) ٣(

$ {: يف قوله تعاىل     pκ ö n= tæ sπ yè ó¡ Î@ u |³ tã ∩⊂⊃∪  { : ”           ، تسعة عشر عدد جيمع أكثر القليل من العدد وأقل الكثري
ألن العدد آحاد وعشرات ومئون وألوف ، واآلحـاد أقـل األعـداد ، وأكثـر اآلحـاد تـسعة ، ومـا سـوى           

وهـو أول مـن ذكـر ذلـك     ) . ٦/١٤٤(النكـت والعيـون     : انظـر   . “ ثري عـشرة    اآلحاد كثري ، وأقل الكـ     
فكـان أمجـع األعـداد ، فكـان إشـارة إىل أن خزنتـها أمجـع                 ” : التفسري ، مث زاد البقاعي على ذلك فقـال          

فهذا من األعداد غري املعتاد مساعهـا ، لكنـه ال يفيـد الكثـرة               ) . ٢١/٦١(نظم الدرر   : انظر  . “ اجلموع  
وقد يكون املـراد أن عـدد املالئكـة مـن           . ، وإمنا يفيده بأعوان التسعة عشر كما يفيد كالم البقاعي           بذاته  

مثالً للعدد الـذي ال ميكـن حـصره مـن اجلنـود ،      خزنة جهنم تسعة عشر ، وهذا العدد احملصور ضربه اهللا       
ة عـدد اجلنـود ، فارتـدع        فاستيقن املؤمنون بذكر املثل واكتفوا به ، وأعرض املشركون فخوفهم اهللا حبقيق           

  . من هداه اهللا ، وزاد عناداً من طبع اهللا على قلبه ، واهللا أعلم
  .) ١٦/٥٩٨٢(التأويل حماسن ) ٤(



 ٢٥

$ {عود ضمري  tΒ uρ }‘ Ïδ  { ،إذا أعيد الضمري ته من دعوى كون ما قبله معترضاًلسالم 
   .ه، ولتأييده ملا قبللغريه

 يربط ـ رمحه اهللا ـ بكالمه هذا اآلية مبا قبلها وبعدها فحسب ، بل جعل اآلية فلم

$ {: جزءاً من التناسب املعنوي العام للسورة اليت بدأت بقوله تعاىل  pκ š‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟ è% 

ö‘ É‹Ρ r'sù ∩⊄∪  {]وانتهت بقوله ] ٢-١ ، :} Hξ Ÿ2 … çμ ¯ΡÎ) ×ο t Ï.õ‹ s? ∩∈⊆∪ ⎯ yϑ sù u™ !$ x© …çν tŸ2 sŒ ∩∈∈∪ 

$ tΒ uρ tβρ ã ä.õ‹tƒ Hω Î) β r& u™!$ t± o„ ª!$# 4 uθ èδ ã≅ ÷δ r& 3“ uθ ø)−G9$# ã≅ ÷δ r& uρ Íο tÏøó pRùQ $# ∩∈∉∪  {]٥٦-٥٤. [  

والنص حيتمل التفسريين معاً فال تضاد بينـهما ، وبـذلك تـرتبط اآليـة مبـا قبلـها ومـا                     
انتها ضـمن الـسورة مـن    بعدها ، وبأول السورة وآخرها أيضاً ، فيكتمل حبك اآليـة ورصـ    

  .كل وجه 



 ٢٦

  الشرح

} $ tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ  {:  

   :عام يدخل فيهنفي العلم 

 مــن الــشكل والطــول والعــرض  ، أوصــاف اجلنــد:نفــي العلــم باألوصــاف : األول 
  . وغريها  واخلصائصوالقوة

 )١( “ اهللافهؤالء املالئكة ـ على كثرم ـ بعض جند ” نفي العلم بالنوع ، : الثاين 
 ، ” اآليات واألخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون يف  وهذه اآلية وأمثاهلا من

.  )٢( “ األجرام العلوية جنود من جنود اهللا تعاىل ال يعلم حقائقها وأحواهلا إال هو 
yŠθ {وسيأيت توضيح ذلك وبيانه عند شرح  ãΖ ã_  {.  

   . أي عدد كل جند من األجناد:نفي العلم بالعدد : الثالث 

  .نفي العلم مبهامها وما تقوم به : الرابع 

تعاىل علق العلـم    ” وغري ذلك مما يقع عليه النفي ويعجز فكر الناس عن حصره ، ألنه              
املنفي على اجلنود ال خبـصوص عـدم ، فأفـاد بإطالقـه أن العلـم حبقيقتـهم وخـصوصيات                    

خيـتص بـه تعـاىل ال       خلقتهم وعدم وما يعملونه من عمل ودقائق احلكمـة يف مجيـع ذلـك               
   .)٣( “يشاركه فيه أحد 

 واالطـالع علـى حقائقهـا     ،إذ ال سبيل ألحد إىل حصر املمكنات” : قال البيضاوي  

                                                 
  . )١٥/١٦٤(قبس من نور القرآن الكرمي ) ١(
  . )٢٩/١٢٨(روح املعاين ) ٢(
  . )٢٠/٩١(امليزان يف تفسري القرآن ) ٣(



 ٢٧

  .)١(  “وما يوجب اختصاص كل منها مبا خيصه من كم وكيف واعتبار ونسبة، وصفاا

} yŠθ ãΖ ã_ {:   

كتـاب والـسنة ،      األوىل يف إطـالق لفـظ اجلنـود يف نـصوص ال            :مـسائل   ثـالث   وفيه  

yŠθ {والثانية يف أقوال العلماء يف  ãΖ ã_  { يف مهام اجلنود ووظائفهم: اآلية ، والثالثة.   

إطـالق لفـظ اجلنـود علـى غـري املالئكـة مطـرد يف نـصوص الكتـاب               : املسألة األوىل   
  :ومن ذلك . يف أقوال الصحابة كذا والسنة ، و

ô‰s)s9 {: من القرآن قوله تعاىل ـ ١ uρ ôM s)t7 y™ $ oΨ çG uΗ Í> x. $ tΡÏŠ$ t7Ïè Ï9 t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ öΝåκ̈ΞÎ) ãΝßγs9 tβρâ‘θÝÁΨyϑø9$# 

∩⊇∠⊄∪ ¨β Î) uρ $ tΡy‰Ζã_ ãΝßγ s9 tβθ ç7Î=≈ tóø9$# ∩⊇∠⊂∪  {)فهذه اآليات أطلقت التسمية على املرسلني )٢ ، 

   .وأتباعهم

  :ـ من السنة ٢

أَعـز  ،  ال ِإلَـه ِإال اُهللا وحـده      ” :  يقُـولُ   كَانَ % أَنَّ رسولَ اِهللا     ^ هريرةَ   وأَبروى   -أ
هدنج،  هدبع رصنو  ، هدحو ابزاَألح غَلَبو ،هدعَء بي٣( “ فَال ش(.   

   .)٤(“ ال آكُلُه وال أُحرمه ، أَكْثَر جنوِد اِهللا ” : حني سئل عن اجلراد %  قول النيب -ب

                                                 
  . )٢٩/١٢٨(يضاً روح املعاين ، وانظر أ) ٥/٤١٦(تفسري البيضاوي ) ١(
  . ١٧٣-١٧١: سورة الصافات ) ٢(
، وصـحيح  ) ٤١١٤(باب غـزوة اخلنـدق وهـي األحـزاب ، بـرقم        : صحيح البخاري يف كتاب املغازي      ) ٣(

باب التعوذ من شر ما عمل ومن شـر مـا مل يعمـل ،               : مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار        
  . )٢٧٢٤(برقم 

، وقـد ذكـره بروايـات عـدة         ) ٣٨١٣(باب يف أكل اجلـراد ، بـرقم         : أيب داود يف كتاب األطعمة      سنن  ) ٤(
باب صيد احليتـان واجلـراد ،       :  يف كتاب الصيد     روي احلديث مسنداً   سنن ابن ماجه  يف   و .بعضها مرسل   

  . ^، برواية سلمان الفارسي ) ٣٢١٩(برقم 



 ٢٨

من دخل دار أيب سفيان فهـو آمـن ، ومـن أغلـق     ” % : قال النيب  لفتحعام ا  يف   -جـ
] أبـو سـفيان   [ ، فلمـا ذهـب     “ بابه فهـو آمـن ، ومـن دخـل املـسجد فهـو آمـن                 

يـا عبـاس ، احبـسه مبـضيق الـوادي ، مث خطـم               ” % : لينصرف قـال رسـول اهللا       
:  قبيلة إال قال     حىت تعدت القبائل ، ال متر     ... “ اجلبل حىت متر به جنود اهللا فرياها        

% بنو فالن ، فيقول مايل ولبين فالن ، حىت مر رسول اهللا             : من هؤالء ؟ فأقول     
: قـال   . يف اخلضراء كتيبة فيهـا املهـاجرون واألنـصار ، ال يـرى منـهم إال احلـدق                   

يف املهـاجرين   % هـذا رسـول اهللا      : مـن هـؤالء يـا عبـاس ؟ قلـت            !! سبحان اهللا   
ؤالء قبل وال طاقة ، واهللا يـا أبـا الفـضل لقـد أصـبح                ما ألحد   : قال  . واألنصار  

. فنعم إذن   : يا أبا سفيان إا النبوة ، قال        : قلت  . بن أخيك الغداة عظيماً     املك  
يـا  : فخرج حىت إذا جاءهم صرخ بـأعلى صـوته          : قال  . النجاء إىل قومك    : قلت  

دار أيب سفيان معشر قريش ، هذا حممد قد جاءكم مبا ال قبل لكم به ، فمن دخل             
   .)١(... فهو آمن 

   :من أقوال الصحابةـ ٣
 كتب إلينا عمر بن اخلطـاب فقـرىء علينـا            :عن عبد الرمحن بن غنم األشعري قال       -أ

      ذَكتابه إىل سعيد بن عامر بن حإن مـن أمنـه مـنكم        ” : قيـسارية  م وحنن حماصـرو   ي 
يكون على احلكم يف    حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حىت يرد إىل مأمنه أو يقيم ف             

وإمنا أنتم جند من    ،  ساءتكم على الناس    إوال حتملوا   ” : ، إىل أن قال     “  ... اجلزية
فجـاء علـى    ،  نا قـاتلوك    إ ف ملُوإن أشار أحد منكم إىل أحد منهم أن ه        ،  جنود اهللا   

   .)٢( “  فليس لكم عليه سبيل حىت تردوه إىل مأمنه ،ذلك ومل يفهم ما قيل له

                                                 
، وأورده اهليثمـي يف     ) ٩/١٢٠(البيهقي يف الـسنن الكـربى        ، و  )٨/١٢(املعجم الكبري   رواه الطرباين يف    ) ١(

 .“ رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح ” : ، وقال ) ٦/٢٤٥(جممع الزوائد 
ابن وهب عن احلارث بن نبهان عن حممد بن سعيد عن عباد            ” : ، وسنده   ) ٤٢-٣/٤١(املدونة الكربى   ) ٢(

  .  “بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم األشعريا



 ٢٩

 قـاهرون    ، يف األرض  مـستخلفون    فـأنتم ” : يف إحـدى خطبـه      ^ له عمر    ومما قا  -ب
 أمــة  :فلـم تــصبح أمـة خمالفـة لــدينكم إال أمتـان    ،  قـد نــصر اهللا ديـنكم    ،ألهلـها 
مستعبن جيزون لكم   ،  ة لإلسالم وأهله    دستصفَومعايشهم ورشح جبـاههم    )١( ، ي، 

 قـد   ، يوم وليلة يف كلّوسطواته  وأمة تنتظر وقائع اهللا ،عليهم املؤونة ولكم املنفعة 
 قـد    ، وال مهرب يتقـون بـه     ،   فليس هلم معقل يلجؤون إليه        ، مأل اهللا قلوم رعباً   

   .)٢( “  بساحتهم ونزلت اهللا دمهتهم جنود
نـد   والـريح ج    ، نـود اهللا     املاء والريح جندان من ج     ” :  قال $عن ابن عباس     -جـ

   .)٣( “ اهللا األعظم

  يسمى أحـدمها    ؛ الغالء والرخص جندان من جنود اهللا         ” :   ^أنس بن مالك   عن   -د
فأخرجوه  فإذا أراد أن يرخصه قذف الرهبة يف قلوب التجار           ،الرغبة واآلخر الرهبة  

                                                 
: وجيـزون لكـم أي      . حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم         : حمقق تاريخ الطـربي     . أخذ صفوه   : استصفى الشيء   ) ١(

: انظـر  . “ ِفعلَةٌ من اجلزاء ، كأا جزت عن قتلـه      ” : فاجلزية كما قال ابن منظور      . يدفعون لكم اجلزية    
  . صرفها من هذا الوجه^ فلعله ) . ١/٦٢١(لسان العرب 

  . )٤/٢١٧( وامللوك للطربي ممتاريخ األ) ٢(
حـدثنا شـجاع بـن األشـرس ، نـا      ” : ، وسـنده  ) ١٤٨( ، بـرقم  ١٤٨ املطر والرعد والربق والريح صــ        )٣(

إمساعيل بن عياش ، عن عبد الرمحن بن يزيد بن متيم ، عن علي بن بذمية ، عن سعيد بـن جـبري عـن ابـن                  
-٤/١٣٣٦(العظمـة   و. “ د بـن متـيم ، ضـعيف         فيـه عبـد الـرمحن بـن يزيـ         ” : ، قال احملقق    “ ... عباس  
حـدثنا شـجاع بـن      ،   حدثنا عبد اهللا بـن حممـد          ، حدثنا أمحد  ”:  وسنده    ، )٨٤٣٤٧(، برقم   ) ١٣٣٧
 عن سعيد بـن  ، عن علي بن بذمية ، عن عبد الرمحن بن يزيد بن متيم ،حدثنا إمساعيل بن عياش  ،  األشرس
وعـزا خترجيـه إىل املؤلـف ، وهـو          )  أ   ٩ق  (يف اهليئـة الـسنية      أورده الـسيوطي    ” : قال احملقق    ،“  ... جبري

  . “موقوف وإسناده ضعيف ألجل عبد الرمحن بن يزيد 
 يف   ، ألن إطالق اجلنود علـى غـري املالئكـة          آثار الصحابة إال نادراً   د  انيسأل أنبه إىل أنين مل أقدم دراسة     و

آلثـار لالسـتئناس ، وأدرجـت األسـانيد يف          الكتاب والسنة فيه ما يكفي لالحتجاج ، وإمنا أوردت تلـك ا           
  .  للفائدة ـ وحكمت عليها أحياناً ـاحلاشية



 ٣٠

  .)١( “ وإذا أراد أن يغليه قذف الرغبة يف قلوب التجار فرغبوا فيه، من أيديهم
 قَــالَ  ،لَِمني أَحــد إال اُهللا  ال يحــِصي عــدد الْعــا ” : ^بــارحقــال كعــب األ -هـــ

$ {: تعالَى  tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖ ã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ { “ )٢(.   
  :ـ ومن أقوال السلف اليت يستأنس ا يف هذا اال ٤

 بـه  تـضرب  ومثله مثـل الطـني   ، الكالم جند من جنود اهللا       ”:  )٣( قال حممد بن متام    -أ
                                                 

 ، أورده دومنا إسناد موقوفاً علـى أنـس بـن مالـك              )٤٣١٢(، برقم   ) ٣/١١٣(الفردوس مبأثور اخلطاب    ) ١(
س بـن   العبا” : قال  ) ١٣٩٩(، برقم   ) ٣/٣٦٣% (، وأورده العقيلي يف الضعفاء مرفوعاً إىل النيب          ^

  ، من حديثه ما حدثناه حممد بـن زكريـا الغـاليب          ،   الغالب على حديثه الوهم واملناكري        ، بكار الضيب بصري  
حـدثين مثامـة بـن عبـد اهللا عـن      : حدثنا عبد اهللا بن املثىن قـال  :  حدثنا العباس بن بكار الضيب قال   :قال

 حامت البسيت احلـديث يف اـروحني        وكذا أورد أبو  . ، وذكر احلديث    “ % قال رسول اهللا      : أنس قال   
 إال  ، وال كتابة حديثه ،ال جيوز االحتجاج به حبال” : ، وقال عن العباس هذا   ) ٨٢٨(برقم  ) ٢/١٩٠(

  . “ على سبيل االعتبار للخواص
، ومل  ) ١/٢٩(حتفـة احلبيـب علـى شـرح اخلطيـب           و  ، )١/٧٩( روح املعـاين  ، و ) ١/٤٠ ( معامل الترتيل  )٢(

  . د حبثت عنه يف كتب احلديث فلم أجدهيسندوه ، وق
  : مل أعثر له على ترمجة ، وأقرب املعاصرين له ثالثة )٣(

، )١٤/٤٦٨(ذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء       . حممد بن متام بن صاحل احلمصي البهراين        : األول  
 متلقي العبـارة    ، ومعظم شيوخه من العاشرة ، أي هم من طبقة         )  هـ ٣١٣(وكونه هو بعيد ، فوفاته عام       
أما ابن أيب احلواري فهو كـويف األصـل مقـيم بدمـشق      .  ‘ابن أيب احلواري    ’ أمحد بن عبد اهللا بن ميمون       

، فإذا كـان عمـر حممـد بـن متـام      ) ٨٤(، برقم ) ١/٣٤(كما يف ذيب التهذيب )  هـ ٢٤٦(مات عام   
هذا كله على فرض أن أمحد مسع عاماً ، و ) ٨٧(وقت السماع عشرين عاماً فهذا يستلزم أن يكون عمره          

  .منه ذلك يف عام وفاته ، وهذا بعيد جداً 
ذكره ابن املظفر البزار يف غرائب حديث اإلمام مالك بـن     . حممد بن متام بن عباس بن سابق        : الثاين  

يروي عن عبد العزيز بن قيس ، واملقصود هو عبـد العزيـز بـن قـيس بـن                   ) ١٦٧( ، برقم    ٢٣٢أنس صـ   
، ) ١٨/١٨٦(انظـر ـذيب الكمـال       . القرشي ، فقد ذكر املزي حممد بن متـام يف تالميـذه             عبد الرمحن   

وحممد بن متام هذا أقرب واهللا أعلم ، فعبد العزيز بصري من الطبقة الثامنة ، وأمحد بـن                  ) . ٣٤٦٩(برقم  
زيز وأمحـد علـى     انظر طبقات عبد الع   . أيب احلواري يف الطبقة العاشرة ، ويكون حممد بن متام هذا بينهما             

  .) ٦١( برقم ٨١، و صـ ) ٤١١٨( برقم ٣٥٨تقريب التهذيب صـ : التوايل يف 
وهـذا  ) . ٥٢/١٦٦(حممد بن متام اللخمي ، ذكـره ابـن عـساكر يف تـاريخ مدينـة دمـشق                : الثالث  

، وكذا شيوخه وتالميذه دمشقيون ، فهـو موافـق          )  هـ ٢٦٠(أقرب من سابقيه ، فهو دمشقي مات بعد         
وهـذا ال يعـين اجلـزم بأنـه هـو ، فأسـفار       . بن أيب احلواري يف بلد اإلقامة ، ومعاصر له يف الـزمن        ألمحد  

  .العلماء لطلب العلم يف ذلك الزمان كانت كثرية 



 ٣١

   .)١( “  وقع أثر وإن ، فإن استمسك نفع،ائطاحل

  احلكايات”: فقال؟ احلكايات أيش الفائدة يف مذاكرة: )٢(  حممد بن على الكتاينسئل -ب
  ؟هل هلذا من شاهد:  فقيل له ، “ بدان املريدينأ ا يجند من جنود اهللا يقو

yξ {: قال اهللا تعاىل،  نعم ” : قال ä. uρ È à)̄Ρ y7 ø‹ n= tã ô⎯ÏΒ Ï™!$t6/Ρr& È≅ß™”9$# $tΒ àMÎm7sVçΡ ⎯ÏμÎ/ x8yŠ#xσèù 4 
x8 u™ !% y` uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ ‘, ys ø9 $# ×π sà Ïã öθ tΒ uρ 3“ t ø. ÏŒuρ t⎦⎫ ÏΨÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9 ∩⊇⊄⊃∪ { )٤( “ )٣(.   

 كـذا قوا على املرسلني وأتبـاعهم ، و      ِلطْونرى يف نصوص الكتاب والسنة أن جنود اهللا أُ        
يقـاس  ونـسان واحليـوان ،       علـى اإل   صح بذلك إطالقهم  ااهدين من املؤمنني ، واجلراد ، ف      

 على املاء والريح والغالء والـرخص ، بـل    أطلق اجلنودويف أقوال الصحابة.  غريه  ى ذلك عل
  .من أعم ما قيل ، حيث أطلقهم على كل العاملني ^ كان كالم كعب األحبار 

!¬ {:  كقوله تعاىل هذه اآلية: املسألة الثانية  uρ ßŠθ ãΖã_ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ { )٥( 
ثالثة }  _yŠθãΖã {لعلماء يف تفسري الـ ذا كان لهلو  املالئكة وغريهم من جنود اهللا ،حمتملة يف
  :اجتاهات 

قـال    . ، وهم خزنة جهنم  اجلنود الذين جاء ذكرهم يف اآلية السابقة       خاص ب  :األول  

                                                 
اهللا ثنـا    حدثنا أيب ثنا أمحد بن حممد بن عمر ثنـا احلـسني بـن عبـد               ” : وسنده  ) . ١٠/١١(ء  حلية األوليا ) ١(

   . “ ... مسعت حممد بن متام :الأمحد ابن أيب احلواري ق
أصله بغـدادي أقـام مبكـة ومـات         أبو عبد اهللا ،     : ، ويقال   حممد بن على بن جعفر أبو بكر الكتاين         :  هو   )٢(

) .  هـ٣٢٢( ، مات سنة  حكى عن أىب سعيد اخلراز وجنيد بن حممد وغريمها  ،  نبيالً وكان فاضالً ،  ا  
  ) .٧٦ ، ٣/٧٤(تاريخ بغداد : انظر 

  . ١٢٠: سورة هود ) ٣(
أخربنا أبو منصور حممد بـن عيـسى بـن عبـد            ” : ده  ، وسن ) ١٠٤٥(، برقم   ) ٧٥-٣/٧٤(تاريخ بغداد   ) ٤(

 بن عبد اهللا بن احلسن بـن جهـضم اهلمـذاين حـدثنا أبـو بكـر                  يالعزيز البزار مذان حدثنا أبو احلسن عل      
  . “...  حممد بن داود

  . ٧ ، ٤: سورة الفتح ) ٥(



 ٣٢

،  ، واحلسن بن حممـد القمـي النيـسابوري       والفخر الرازي ،   وزي ، وابن اجل   عطاء: بذلك  
  . )١( واخلازن

  ، فـإن لكـل واحـد        اخلزنة التسعة عـشر    أعوانويكون املنفي على هذا التفسري العلم ب      
   .ما ال حيصيهم إال اهللا  واجلنودمن األعوان

 مـن   املالئكـة عمـوم    ، وهم     اآلية  خاص باجلنود الذين جاء ذكرهم يف سياق       :الثاين  
  ، لكنـه   ، وسعيد حوى  وابن عاشور   ،  الثعاليب  و ،أبو حيان    :قال بذلك    . اخلزنة وغريهم 

ديث عـن املالئكـة وأعـدادهم وكثـرم تـوحي بأنـه       أورد أحاإمنا  و،  مل يذكر املراد باجلنود     
   .)٢( يفسر اجلنود باملالئكة

نفـت اآليـة العلـم       ”  حيـث  ويكون املنفي علـى هـذا التفـسري هـو العلـم التفـصيلي ،              
ملقام ، فـإن العلـم بعـدد خزنـة جهـنم قـد              التفصيلي بأعدادها وصفاا وخصائصها بقرينة ا     

 ، فاإلمجــال هــو )٣(“ حــصل للنــاس بــإعالم مــن اهللا ، لكنــهم ال يعلمــون مــا وراء ذلــك  
خصائص فئة منهم أم خزنة جهنم وعددهم أـم تـسعة عـشر ، والتفـصيل ال يعلمـه إال                    

 % أن الــنيب  ^عــن أيب ســعيد اخلــدري ابــسندمهوالطــرباين فقــد روى الطــربي .  هــو

                                                 
  ، وزاد املـسري يف علـم التفـسري         ، وقد سار البغوي على تفسري عطـاء       ) ٤/٤١٧(معامل الترتيل   : على التوايل   انظر   )١(

وهـو  ” : ، حيث ذكر األقوال الثالث وقال عن األول       ) ٧١٣-٣٠/٧١٢(، والتفسري الكبري     )٨/٤٠٩(
 ، وذكـر  )٤/٣٣٠(ترتيـل    ال لباب التأويل يف معاين   و،  )٢٩/٩٧(غرائب القرآن ورغائب الفرقان      و ،“األوىل  

  . “كما أن مقدورات اهللا تعاىل غري متناهية فكذلك جنوده غري متناهية : وقيل ” : القول الثاين بلفظ 
والتحريـر   ، )٤/٣٦٢(اجلواهر احلسان يف تفـسري القـرآن   ، و) ٨/٣٧٨(البحر احمليط : انظر على التوايل    ) ٢(

  . )١١/٦٢٤٧(، واألساس يف التفسري ) ٢٩/٢٩٧(والتنوير 
واسـتعري لفـظ اجلنـود هنـا        ”  : املالئكة من قوله  ب، ويستفاد ختصيصه اجلنود     )٢٩/٢٩٧(التحرير والتنوير   ) ٣(

، إذ يفيد كالمه اختـصاص صـفة تنفيـذ األمـر بنـوع بعينـه مـن        “ للمخلوقات اليت جعلها اهللا لتنفيذ أمره       
أن العاصي الغافـل والكـافر اجلاحـد مل       ، مع أن املخلوقات كلها تشترك يف تلك الصفة ، حىت             املخلوقات

تدم هلما احلياة إال بانصياع دقائق اخلاليا والبدن ألمر اهللا ، وإال فما الذي شل يد سـراقة بـن مالـك علـى          
  !!خالف إرادته ورغبته ؟

  .ومل أدرج هذا الكالم يف صلب البحث لعدم تعلقه مبوضوعه ، وإمنا هو خالف يف تعريف املالئكة 
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 فإذا أنا مبلك يقال له       ، تصعدت أنا وجربيل إىل السماء الدنيا     ” : حدثهم ليلة أسري به قال      
 وبني يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنـده مئـة             ، وهو صاحب مساء الدنيا   ،  إمساعيل  

${ : وتال هذه اآلية ، “ ألف  tΒ uρ ÞΟn= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ ω Î) uθ èδ { )١(.   

وال  الـيت يـسلطها علـى مـن يـشاء          الئكة وغريهم مـن املخلوقـات      عام يف امل    :لثالثا
الـسمني  البيـضاوي ، و   و  الـثعليب ،   :قـال بـذلك      . ه أمـر  متلك عـصيان  تعصي أمره ، أو ال      

، وطنطـاوي   حممـد األمـني اهلـرري       و وإمساعيـل حقـي الربوسـوي ،      ، واأللوسـي ،      احلليب
   .)٢( ر وهبة الزحيلي ، والدكتوعبد الرمحن حسن حبنكة، و، واملراغي جوهري 

  .التفصيلي معاً اإلمجايل وفيكون املنفي على هذا التفسري العلم 

وحىت مع األخذ بالقولني األول والثاين ، فإن القول الثالث حاصـل بقيـاس األوىل ،                

                                                 
وحدثين احلسن بن حيىي قـال أخربنـا        ” : ، وسنده   ) ٢٠ ،   ١٨-١٥/١٧(بيان عن تأويل آي القرآن      جامع ال  )١(

حـدثنا ابـن محيـد قـال ثنـا سـلمة عـن حممـد بـن                  ، و عبد الرزاق قال ثنا معمر قال أخربنا أبو هارون العبدي           
د قال ثنـا سـلمة       وحدثنا ابن محي   ،إسحاق قال ثين روح بن القاسم عن أيب هارون عمارة بن جوين العبدي              

، ) ٧٠٩٧(، بـرقم    ) ٧/١٣٨(املعجـم األوسـط للطـرباين        و . “ ... قال وثين أبـو جعفـر عـن أيب هـارون          
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن بكر السراج ثنا حممد بن أيب الفرج ثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفـاف                ” : وسنده  

يف بغية الباحث عن زوائد مسند احلـارث        هليثمي  أورده ا و. “  ... ثنا راشد أبو حممد احلماين عن أيب هارون       
.   “حدثنا داود بن احملرب ثنا محاد بن سـلمة عـن أيب هـارون العبـدي         ” : ، وسنده   ) ٢٧(، برقم   ) ١/١٧١(

واألسانيد كلها جتتمع يف أيب هارون العبدي ، وهو ضعيف متروك احلديث ، امه محاد بن زيد بالكذب ،                   
وسـبب إيـراد هـذا      ) . ٤/٢٥٩(ـذيب التهـذيب     : انظـر   . “  غري ثقة يكذب     كان” : وقال حيىي بن معني     

  .باآلية ، وإال فالنصوص الدالة على كَثْرِة املالئكة كثرية % احلديث مع ضعفه هو استشهاد النيب 
، وعمـدة احلفـاظ يف    ) ٥/٤١٦(، وتفـسري البيـضاوي      ) ١٠/٧٥(الكـشف والبيـان     : انظر على التـوايل     ) ٢(

، ) ٢٩/١٢٨(، وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين            )١/٥٦٣( األلفاظ   تفسري أشرف 
، ) ٣٠/٤٠٦(، وتفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن          ) ٢٩/٢٣٥(وتفسري روح البيان    

كـر   ، ومعارج التف)١٣٧ ، ٢٩/١٣٥( ، وتفسري املراغي    )٢٣/٣٠٣(واجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي      
، وقـد تفاوتـت     ) ٢٩/٢٣٣( ، والتفـسري املـنري يف العقيـدة والـشريعة واملنـهج              )١/١٢١(ودقائق التـدبر    

) ٢٩/٢٣٦(ومجوع خلقه ، ويف     العبارة يف هذا التفسري، ففي هذا املوضع عمت العبارة املالئكة وأعوام            
  .كانت مومهة لألمرين معاً ) ٢٩/٢٣٩(خصت اخلزنة وأعوام ، ويف 
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ـ وهم بعض جنوده الذين جـاءت بـذكرهم           يف اهللا    اً كان العلم باملالئكة حمصور    فحيث
  .أوىل  عليه  مغريهالعلم بقصر  فالنصوص ـ

وبديهي أن  ” : قال  يب بني القولني الثاين والثالث ف     وقد توسط الشيخ عبد القادر املغر     
جنود اهللا اليت يستتب له ا السلطان اإلهلـي يف ملكوتـه ، والقهـر الربـاين علـى مـا خلـق                       

وسـائط  وخيلق يف عاملي دنياه وآخرته ليست عـسكراً حربيـاً وال جنـداً بـشرياً ، وإمنـا هـي                   
ومنها ما  . منها ما علمناه ووقفنا عليه باجلملة يف هذه الدار          : إجراء وتنفيذ وتصرف مطلق     

مل نعلمه بعد ومل نكلف البحث عنه ، وهو غيب عنا ، ولكننا نؤمن به ومبا ورد على لـسان                    
الشارع من أحواله وشؤونه على الوجه الذي يليق به ، وينطبق على حكمة خالقـه ، ومـن                  

حيـث عمـم اجلنـود يف املالئكـة وغريهـم ،      .  )١( “نود أو الوسائط الغيبية املالئكـة       هذه اجل 
وهـذا سـليم مـن حيـث معـىن          .  ، فعمم اللفظ وخصص اآليـة        وخص املغيب عنا باملالئكة   

 ، لكن الواقع مينـع مـن        مر كما    هللا  من غري املالئكة   اللفظ ، إذ النص قد ورد بإضافة اجلنود       
 ، وكلها تنفذ أمر اهللا طوعـاً وكرهـاً ،            أيضاً ملخلوقات مغيب عنا   ، إذ عدد ا    ختصيص اآلية 

  .  مجيعاًوما علمناه من خصائص بعض املخلوقات ال يعين اإلحاطة خبصائصها

 أن اجلنود يف اآليـة عامـة يف كـل أنـواع جنـود اهللا      والذي يترجح لدي ـ واهللا أعلم ـ  
 ؛ املالئكة وغريهم ، وعلة الترجيح ما يلي:   

yŠθ {لفظ ـ أن ١ ãΖ ã_  {يفيد العموم مجع ، واجلمع .  

 ، وزد على ذلـك أن داللـة سـبب الـرتول علـى               العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب      ـ٢
 ، فـردت اآليـة       عـن النـوع    ردااستهان بالعدد   فإن أبا جهل     ،   ةمتومهكوم املالئكة   

باسـتحالة  ء آخـر اآليـة      ، مث جا    أم من املالئكة    أوهلا بتحديد نوع ذلك العدد     عليه يف 
yŠθ { اللفظ   اءبقمع  حصر عدد جنود اهللا      ãΖ ã_ {   وهو مناسـب أيـضاً       جمرداً عن النوع ، 

                                                 
  ذلـك ،  إفادةيوهم) ٨٣-١٩/٨٢( ، وكالم القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن         ٢١٩ري جزء تبارك صـ     تفس) ١(

  .فقد فسر اجلنود باملالئكة املوكلني بعذاب أهل النار ، لكنه أتبع ذلك بروايات عن كثرة املالئكة عموماً 
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لسبب الرتول ، فهؤالء التسعة عشر من املالئكة ، وما عداهم مما ال يعلمـه إال اهللا مـن                   
 ، فـرد    وذلك كله من جنود اهللا    النار والريح املنتنة وطعام الزقوم هي من غري املالئكة ،           

   .أول اآلية على أيب جهل يف أمر النوع ، ورد آخرها يف أمر العدد

 ، فأول اآلية حدد نوع التـسعة عـشر ، وآخرهـا             ـ تعميم اجلنود أبلغ يف الرد والزجر معاً       ٣
 ، وإذا حصل العجز عـن إدراك كـون          وضع قاعدة عامة يف جنود اهللا يف الدنيا واآلخرة        

جز عـن إدراك حقيقـة غـري التـسعة عـشر مـن املالئكـة        التسعة عشر من املالئكة ، فـالع     
  .أوىل ، فما وجه ختصيص آخر اآلية بأوهلا دومنا خمصص  وسواهم

  :ن تسمية املالئكة باجلنود مردود ألمور ـ ختصيص اآلية مبا ورد يف آيات أخرى م٤

ضاً  أيـ اً هللاغريهـم جنـود    فقـد مسـت   اهللا كما أن نصوص القرآن مست املالئكة جبنود -أ
  .كما سبق 

وحـي  كالمهـا   ، والكتـاب والـسنة       بقكمـا سـ   املالئكة جنوداً هللا    مست السنة غري     -ب
  . ليس بعضه أوىل بالتخصيص من بعضف  ،يوحى

وخـصوصه    هو خـاص بغـزوة بـدر ،        القرآن ما كان خاصاً باملالئكة من نصوص        -جـ
ص  النــصو الــنص باخلــصوص ، بــل بتفــسري ذاتمــن تــصريح مل يعــرفباملالئكــة 

هـي   ف.  يف بـدر هلا بقتال املالئكة مـع املـسلمني      %  النيب   القرآنية األخرى وبتفسري  
صوص ذلـك اخلـ  املرجـع يف   ، و ومـن قاتـل فيهـا مـن املالئكـة        زوة بدر غخمصوصة ب 

 يف كل جنود اهللا يف كل    وردت عامة   فقد  موضع البحث  اآليةأما   .نصوص أخرى   
  . سنة وأ كتاب من مل يرد ما خيصصهاو احلوادث ،

ومـا سـوى     على العـذاب والعقـاب        ووظائفها  اجلنود  مهام هل تقتصر : املسألة الثالثة   
  ؟ذلك مما فيه غلظة 

   :املفردة ال يفيد االقتصار على ذلك ال لغة وال شرعاً ألمورمعىن 
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ويطلـق علـى العـسكر     ، اجلنود يف أصل اللغة يطلق على كـل مجـع         معىن أن سبقـ  ١
 ع تأخر العصور اصـطلح النـاس علـى اسـتعمال اجلنـد يف العـسكر               ، مث م   باعتبار اجلمع تبعاً  

  . أسبق إىل ذهن السامع من اجلمع  معىن العسكر ، فصارواشتهر يف ذلك

القـول  والغلظة ، و“ الدال ـ النون  ـ اجليم  ” مل يربط متقدمو علماء اللغة بني أصل ـ ٢
هـو  “ ج ن د    ” بـاب    نمِـ   الغلظـة   جعل ن وأول م  ،بذلك من اجتهاد متأخري علماء اللغة       

”  ، بل كان كالمـه قاصـراً علـى            ، ومل يربطه مبعىن اجلمع      مع التشكيك يف ذلك    ابن فارس 
   .“اجلَند 

ن فمعىن الغلظة لـيس مـ     ـ إطالقه على العسكر ال يلزم منه بالضرورة إفادة الغلظة ،            ٣
، )١( “ل شـيء    اجلمع ، والكثري مـن كـ      ” ، فالعسكر لغة    مستلزمات املعىن اللغوي للعسكر   

وإذا انتفى معـىن     .  يف العصور املتأخرة   فلعل معىن الغلظة طرأ فيما بعد تأثراً بأفعال العسكر        

yŠθ {الغلظة عن لفظ     ãΖ ã_  {   البطش والظلم وغريها من املعاين املشتهرة بني النـاس         ، فانتفاء

^  إطالق عمـر   يف العسكر واجليوش أوىل ، فهم ميتثلون حدود اهللا أمراً وياً ، وقد سبق             
على ااهدين يف سياق حثه هلم على عـدم الظلـم وعـدم جتـاوز حـدود                 “ جنود اهللا   ” لفظ  
  . اهللا

ـ ترددت أقوال املفسرين يف معـىن اجلنـود بـني أعـوان خزنـة جهـنم ، واملالئكـة ،                     ٤
  ، أما   اليت تنفذ األمر   فكان املعىن بذلك متردداً بني األعوان واجلموع      . ومجوع خلقه تعاىل    

   .الغلظة فهي مستفادة من املهمة اليت يقوم ا اخلزنة ، وليست من أصل معىن اجلند

yŠθ {نفي معىن الغلظة عن لفظ و ãΖ ã_  {يقتضي التنبيه ألمور:   

 ،  ـ القول بأن أصل معىن اجلند هو اجلمع ال يعين نفي الغلظة عن مالئكـة العـذاب                ١

                                                 
  . ٣٩٦القاموس احمليط صـ ) ١(
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ا أن وجود مالئكـة للرمحـة ال خيـرجهم           ، كم  فذلك من مستلزمات املهمة اليت يقومون ا      
   .عن كوم جنوداً هللا 

فقـد  ،   حال العقوبـة     بطشهم وسطوم قوة   يف ذلك تقليل من شأن اجلنود و        ليس ـ٢
، وسـنرى   أسرار الفتك يف أضـعف اخللـق كمـا جعلـها يف أعظمهـا وأقواهـا               اهللا   جعل

  .مناذج من ذلك يف املبحث التايل 

ي أن اجلند يفتكـون بكـل مـن كفـر ، ويردعـون كـل مـن          يقتضال  كمال الطاعة   ـ  ٣
 دون الرجـوع إىل قائـدهم       إقدام اجلند على فعلٍ   عدم  يقتضي  ن كمال االنضباط    أل ،   عصى

لتـسمية  أخـرى ل وبـذلك تتـضح حكمـة     .  ، فيكـون االمتثـال بالفعـل واالمتنـاع     ومسريهم
الق باإلمهـال وعـدم      اخلـ  مكَـ  وكـذا تتحقـق حِ     .، إذ االنضباط أمسى صفات اجلند       د  وباجلن

  .وغريها من احلكم اليت ال يعلمها إال هو  ،وامتحان اخللق  ، ومهانة الدنيا عند اهللا،اإلمهال

:  للجنود مهام أخرى غري العذاب والعقاب ، منها على سـبيل التمثيـل ال احلـصر                  ـ٤
  كاخلصم الذين تسوروا احملـراب علـى داود        ، والتذكري     كاملرض أليوب    االبتالء

 كالذي أماته اهللا مائة عام مث بعثه ، وزيادة الـيقني       ، واملوعظة )  على القول بأم مالئكة      (
أمـا مـىت تكـون      .   كسقوط الرطب على مرمي     ، واملن واإلنعام   كإحياء الطري إلبراهيم    

املصيبة للعذاب والعقاب أو لالبتالء والتذكري واملوعظة وغريها فهذا ال يعلمـه إال اهللا ، بـل                 
ملصيبة الواحدة قد تكون لـذلك كلـه ، فيعاقـب اهللا ـا بعـض القـوم ، ويبتلـى بـذات          إن ا 

الفــرد ، بــل قــد جيتمــع ذلــك كلــه يف ذات الــصاحلني منــهم ويعــظ غــري الــصاحلنيالعقوبــة 
  اهللاُ رفِّـ كَ اقترفه ، فيـتعظ بالعقوبـة ، ويتـذكر فيـستغفر ، وي             ، فيعاقبه اهللا على ذنبٍ    املصاب
لبالء ه لصربه على اذنوب.  

} y7 În/ u‘ {:   

مـن   ، وذكر هذا اللفظ دون غـريه         تقدم أن رب الشيء هو املالك له والقائم بشؤونه        



 ٣٨

   .ما فيهوأمساء اهللا احلسىن وصفاته فيه إشارة إىل عظمة اهللا القائم بشؤون هذا الكون العظيم 

 اختلفـوا فيـه      منـهم  هو فـسر  ظم املفسرين عن ضمري اخلطاب ، والذين      وقد سكت مع  
  :ى وجهني عل

وإضـافة رب إىل    ” ،   )١( %لـنيب   لهـو خطـاب      :  واهلرري الشافعي  ابن عاشور  ـ١
  . )٢(“ إضافة تشريف % ضمري النيب 

   .)٣( هو لكل صاحل للخطاب أي خماطب كان: ـ عبد الرمحن حسن حبنكة ٢

  :من وجهني واألول أوىل 

  .% أن سياق السورة من أوهلا إىل آخرها خياطب النيب : األول 

وتثبيتـه وتـسليته يف وجـه    % أن اإلفراد ملعىن مقصود ، وهو تشريف الـنيب     : الثاين  
  .“ جنود ربكم ” : املعاندين اادلني ، ولو مل يكن مقصوداً لقال 

وذلــك كمخاطبــة ال تنفــي عمــوم اآليــة يف أنــواع املخــاطبني ، % وخماطبــة الــنيب 
  .املؤمنني وعمومه يف املؤمنني واملؤمنات 

} ω Î) uθ èδ {:   

$ {أسند الطـربي إىل قتـادة يف تفـسري           tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖ ã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ  {   أي مـن   : قـال

                                                 
  . )٣٠/٤٠٦(لروح والرحيان يف روايب علوم القرآن  ، وحدائق ا)٢٩/٢٩٧(التحرير والتنوير ) ١(
  . )٢٩/٢٩٧(التحرير والتنوير ) ٢(

y7 {” :  قال   حيث ،   ومهة لألمرين مقد جاءت عبارة البقاعي     و.  )١/١٢١(معارج التفكر ودقائق التدبر     ) ٣( În/ u‘ { :

ر وخزنتها ، وجعلـهم علـى       حملسن إليك بأنواع اإلحسان ، املدبر ألمرك بغاية اإلتقان ، ِمن جعل النا            أي ا 
ــ           “ ... هذه العدة وغري ذلك      يـوحي أنـه يريـد      “ ِمـن   ” ، وذكره للنار بعد كالمه األول والـربط بينـهما ب

  . )٢١/٦٦(نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور : انظر . القارئ وكلَ مستمٍع لآليِة 



 ٣٩

 فعلى القول األول نقبـاء اخلزنـة تـسعة          كل تفسريات اجلنود ،   مع  وهذا يصح    . )١(كثرم  
 .  وراءهم إال اهللا ، وعلى القول الثـاين تـصدق الكثـرة يف املالئكـة               نعشر وال يعلم عدد م    

وإذا كانت الكثرة على القول الثاين يستحيل معهـا احلـصر ، فـالكثرة علـى القـول الثالـث                    
  . أظهر

جهـل املخلـوق    وبيـان ذلـك أن      كما أن هذا التفسري متالزم مع أنواع النفي أيـضاً ،            
نا بعدد خزنة جهنم ـ بإخبار النص ـ يصاحبه جهل بعـدد    كثرا ، فعلمسببه أعداد اجلنود ب

جهلـه  كـذا  و ،  أيـضاً أنواع اجلنود لكثرة أنواعها ب املخلوق ، وجهلن غري اخلزنة م املالئكة
 خصائص فئة من جنود اهللا ال يعـين اإلحاطـة    ا ببعضِ نملْخبصائصها لكثرة اخلصائص ، إذ عِ     

   .بكل اخلصائص

يعلـم   ، فـاهللا     هكل مـا نفـي عـن غـري         هللا يف    ثباتاإلالقصر واحلصر هنا يقتضي     و
   . من املمكنات ذلك وغري وخصائصهمهم وأنواعهموأعداد  اجلنودأوصاف

واآلية رد على استهزائهم بكون اخلزنة تسعة عشر ، جهالً منـهم وجـه احلكمـة يف           ” 
  . ، وقد سبق ما كان من املشركني من االستهزاء يف أسباب الرتول )٢( “ذلك 

                                                 
، ثنا سعيد : ثنا يزيد ، قال     : قال  ا بشر ،    حدثن” :  ، وسنده    )٢٩/٢٠٢(جامع البيان عن تأويل آي القرآن       ) ١(

مـن الكثـرة    ” : وقال مقاتل بن سـليمان       . ، وقد سبق الكالم عن السند يف سبب نزول اآلية         “ ... عن قتادة   
  .) ٤/٤٩٨(تفسري مقاتل بن سليمان  : انظر .“ حني استقلوهم 

  . )٢٩/١٣٨(تفسري املراغي ) ٢(



 ٤٠

  بعض جنود اهللا

 عليهم يف كتابه العزيز مسمى قلَطْالذين أَ،  جنوده رتبت مباحثه مبتدءاً بأشرف 
 رهم اهللا إىل أن ختمته بأدىن وأرذل جنوده ، وهم الكفار والفجار الذين يسخ. اجلنود 
وفيما بني النوعني ابتدأت من جنود السماء إىل جنود . رة دينه من حيث ال يشعرون لنص

!¬ {: األرض ، متابعةً لقوله تعاىل يف سورة الفتح  uρ ßŠθ ãΖ ã_ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ  {)١( ، 
≅ : } öياً مع قوله ومتش è% uθ èδ â‘ ÏŠ$ s)ø9 $# #’ n?tã β r& y] yèö7 tƒ öΝä3ø‹ n= tæ $ \/# x‹tã ⎯ ÏiΒ öΝä3 Ï% öθ sù ÷ρ r& ⎯ ÏΒ ÏM øt rB 

öΝä3Î= ã_ ö‘ r& { )ا ملنماذج مل، مث ختمت ب )٢ي وال أدعي بذلك أنين . من اجلنود عندي م لَع
يستحيل ، فهذا الذين وردت م النصوص  نوده بت أنواع جاستقصيت أو استوع

لكثرة   بنماذج للتدليل علىقصود التمثيلامل ، وإمنا بنص اآلية اليت صدرت ا البحث
لريى القارئ من ،   ، وللصورة اليت سلطهم اهللا ا على من شاء وتنوعهاجنود اهللاأنواع 
يتم التفسري املعنوي لآلية ، ف  العظيمة احلياة وقصص التاريخ ما يزيد اليقني ذه اآليةواقع

$  {:يتحقق مقصود اآلية بعد العلمي ، و tΒ uρ }‘ Ïδ ω Î) 3“ t ø.ÏŒ Î |³t6 ù= Ï9 ∩⊂⊇∪  {.  

 ، د اهللاواختلف يف أكثر جنـو ” : ومن لطائف ما قيل يف هذا اال قول األلوسي     
ع قـدم إال وفيـه ملـك         أطت السماء وحق هلا أن تئط ما فيها موضـ           ’ربخل،   املالئكة    :قيلف

، ر خملوقات البحر  شأن خملوقات الرب ع   :  ويف بعض األخبار      .)٣( ‘ قائم أو راكع أو ساجد    
                                                 

  . ٧ ، ٤: سورة الفتح ) ١(
  . ٦٥: األنعام سورة ) ٢(
 ،) ٢٣١٢(، بـرقم    “لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً       ” % : باب قول النيب    : سنن الترمذي يف كتاب الزهد      ) ٣(

يف ) ٥/١٧٣(، ومـسند أمحـد   ) ٤١٩٠(باب احلزن والبكـاء ، بـرقم   : وسنن ابن ماجه يف كتاب الزهد    
ِإني أَرى ما   ” : ونص احلديث    . )٢١٠٠٥(، برقم   # من مسند األنصار    ^ حديث أيب ذر الغفاري     

ما ِفيها موِضع أَربِع أَصـاِبع ِإال وملَـك   ،  السماُء وحق لَها أَنْ تِئطَّ    أَطَّت،  ال ترونَ وأَسمع ما ال تسمعونَ       
 ومـا تلَـذَّذْتم ِبالنـساِء        ،  ولَبكَيـتم كَـِثرياً    ِحكْتم قَِليالً واِهللا لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَض     .  ِهللا   واِضع جبهته ساِجداً  

وِفي الْباب عـن أَِبـي هريـرةَ       ” : قال الترمذي    . “ولَخرجتم ِإلَى الصعداِت تجأَرونَ ِإلَى اِهللا       ،  علَى الْفُرِش   
  . “هذَا حِديثٌ حسن غَِريب  : قَالَ  .وعاِئشةَ وابِن عباٍس وأَنٍس



 ٤١

وامـوع  ،  واموع عشر خملوقات مالئكة الـسماء الـدنيا         ،  خملوقات اجلو    واموع عشر 
 ،كـة الكرسـي   واموع عـشر مالئ   ،  وهكذا إىل السماء السابعة     ،  عشر مالئكة السماء الثانية     

 .النـسبة إىل مـا ال يعلمـه إال اهللا         واموع أقـل قليـل ب     ،  بالعرش واموع عشر املالئكة احلافني   
ني الـذين ال يعلـم أحـدهم أن اهللا تعـاىل            ن اموع أقل قليل بالنسبة إىل املالئكة املهيم        :وقيل

يـصح  ومل   ... اتـه يعلمـه سـبحانه مـن خملوق        واموع أقل قليل بالنسبة إىل مـا       ، خلق أحداً 
  .)١(“  بيد أنه يغلب على الظن أن األكثر املالئكة عليهم السالم ، يف ذلك نصعندي

  :اجلنود العلوية : أوالً 

خلق اهللا املالئكة لعبادته ، ومن لوازم العبادة عدم املعصية وطاعة   :املالئكة ـ١
$ {: األوامر ، وهي أوصاف اجلند ، ولذلك قال تعاىل  pκö n= tæ îπ s3Í× ¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© ω 

tβθ ÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$ tΒ öΝèδ t tΒ r& tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ â sΔ ÷σãƒ ∩∉∪  {)وقد قال تعاىل عن اإلنسان .  )٢ :
} Ö™!#uθ y™ Οä3ΖÏiΒ ô⎯ ¨Β § | r& tΑ öθ s)ø9 $# ⎯ tΒ uρ t yγ y_ ⎯ ÏμÎ/ ô⎯ tΒ uρ uθ èδ ¥#÷‚ tG ó¡ãΒ È≅ øŠ©9$$ Î/ 7>Í‘$ y™ uρ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ ∩⊇⊃∪ … çμ s9 

×M≈ t7Ée)yè ãΒ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒ y‰ tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ⎯Ïμ Ïù= yz …çμ tΡθ Ýà xøt s† ô⎯ÏΒ Ì øΒ r& «!$# { )مالئكة تتعقبه ”  ، أي له )٣
هم وبني ن ، أما الكافرون فقد خلى تعاىل بي)٤(“ حيفظونه بأمر اهللا من اجلن وغريهم 

óΟ {  :الشياطني فقال s9r& t s? !$ ¯Ρr& $ uΖ ù= y™ ö‘ r& t⎦⎫ÏÜ≈ uŠ¤±9$# ’ n? tã t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9$# öΝèδ–— àσs? #x— r& ∩∇⊂∪ Ÿξ sù ö≅ yf ÷è s? 

                                                 
 .  ، ومل أعثر على مصدر تلك األخبار اليت يرى األلوسي عدم صحة شيء منها              )٢٩/١٢٨(روح املعاين   ) ١(

ومن الكالم العجيب يف ذلك ما ذكره الربوسوي عن أنواع املالئكـة وأعماهلـا وأفالكهـا واتـصاهلا مبلـوك                   
أمـا  ) . ٢٣٧-٢٩/٢٣٥(تفـسري روح البيـان      :  يف ذلـك ، انظـر        وقد أطال رمحه اهللا   !! وسالطني الدنيا   

فذكر النجوم من اجلنود السماوية ، مث بعض البحريـة وبعـض          طنطاوي جوهري فقد ذكر مناذج جلنود اهللا،        
 وذكر أرقامـاً يف األعـداد واألنـواع واألحجـام تظهـر عظـيم               احلشرات من احليوانية ، مث الطلع من النباتية،       

  .) ٣٠٦-٢٣/٣٠٤(اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي : ر انظ.  خلق اهللا
  . ٦: سورة التحرمي ) ٢(
  . ١١-١٠: سورة الرعد ) ٣(
  . ٢٥٠تفسري اجلاللني صـ ) ٤(



 ٤٢

öΝÎγ ø‹ n= tæ ( $ yϑ ¯ΡÎ) ‘‰ãè tΡ öΝßγ s9 #t‰tã ∩∇⊆∪  {)وهذا يدل على أن املالئكة إذا مل يؤمروا باحلفظ مل  )١ ،
  .  ، فهم ميتثلون يف األمر والنهي ، إجياباً وسلباً من تلقاء أنفسهم شيئاً، فال يفعلونيفعلوه 
أينا كيف نصت على تسميتهم  ، ور)٢( مرت اآلية سابقاً: املرسلون وأتباعهم ـ ٢
 وعلة النص على تسميتهم ـ واهللا أعلم ـ أن ذلك خيتص باملؤمنني ااهدين منهم ، ،جنوداً 

قد و. ويدخل حتت هذه اآلية كل القصص اليت تروي تسليط املؤمنني على أعداء اهللا 
 قصة احلوار بني اهللا واملالئكة يف خلق آدم ، وإنزاله علوية مناستنبطت كوم من اجلنود ال

، ، وسبب ذكرهم بعد املالئكة لشرفهم عند اهللا  حلكمة يعلمها  إىل األرضمن السماء
  . نسأل اهللا أن جيعلنا منهم

≅Ÿ {: الطري ـ ٣ y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκö n= tã #·ö sÛ Ÿ≅‹ Î/$ t/ r& ∩⊂∪ Ν Îγ‹ ÏΒ ö s? ;ο u‘$ y∨Ït ¿2 ⎯ÏiΒ 9≅Š Åd∨ Å™ ∩⊆∪ öΝßγ n= yè pgm 

7#óÁ yè x. ¥Αθ à2 ù'̈Β ∩∈∪  {)وإذا كان من العجب أن ختترق احلجارة اليت يرميها الطري  )٣ ،

 احلديثة ال ميكنها أن ختترق بنادقجسد اإلنسان لتخرج من دبره ـ ألن قوة الدفع يف أفتك ال

لفيل املصفح احلجارة جسد ا ـ فاألعجب من ذلك أن ختترق  العموديةجسداً ذه الصورة

جبلد غليظ ، مث بلحم أغلظ منه ، مث بأحشاء كثيفة ، مث بلحم وجلد كاألول لتخرج من 

   !! مع شدة اإلحراق، فوا عجبا لقوة الدفع يف ذلك الرمي األسفل

’ {: ـ الريح ٤ Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ãΝÍκ ö n= tã yxƒ Ìh9$# tΛ⎧ É)yè ø9$# ∩⊆⊇∪ $ tΒ â‘ x‹s? ⎯ÏΒ >™ó© x« ôMs?r& Ïμø‹n=tã ωÎ) 

çμ ÷G n= yè y_ ÉΟŠ ÏΒ §9$% x. ∩⊆⊄∪  {)من سورة فصلت ) ١٦(، هنا وصفت بالعقيم ، ويف اآلية  )٤

                                                 
  . ٨٤-٨٣: سورة مرمي ) ١(
‰ô {:  سبقت يف شرح اآلية ، وهـي قولـه تعـاىل        )٢( s) s9 uρ ôM s) t7 y™ $ oΨ çG uΗ Í> x. $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) ãΝ ßγ s9 tβρ â‘θ ÝÁΨ yϑ ø9 $# 

∩⊇∠⊄∪ ¨β Î) uρ $ tΡ y‰Ζ ã_ ãΝ ßγ s9 tβθ ç7 Î=≈ tó ø9   . ١٧٣-١٧١: سورة الصافات } ∪⊃∠⊆∩ #$

  . ٥-٣: سورة الفيل ) ٣(
  . ٤٢-٤١: سورة الذاريات ) ٤(



 ٤٣

، } t†Í‘ #Z|À÷|À\$ { القرآن اها مسمن سورة احلاقة) ٧( ، واآلية من سورة القمر) ١٩(واآلية 

  . مطلقة  جاءت يف حق األحزابمن سورة األحزاب) ٩(ويف اآلية 

Šuθ– {: ري  األعاصـ٥ tƒr& öΝà2ß‰ tn r& β r& šχθ ä3s? …çμ s9 ×π̈Ψ y_ ⎯ÏiΒ 9≅Š Ï‚̄Ρ 5>$oΨ ôã r& uρ “Ì ôf s? ⎯ÏΒ 

$ yγÏF ós s? ã≈yγ ÷Ρ F{$# …çμ s9 $ yγ‹Ïù ⎯ÏΒ Èe≅à2 ÏN≡t yϑ ¨W9 $# çμ t/$ |¹r& uρ çy9Å3ø9 $# …ã& s! uρ ×π−ƒÍh‘èŒ â™ !$ x yè àÊ !$yγ t/$ |¹r' sù Ö‘$|Áôã Î) Ïμ‹Ïù 

Ö‘$tΡ ôM s% utI ôm$$ sù 3 šÏ9≡ x‹ x. Ú⎥Îi⎫ t7ãƒ ª! $# ãΝà6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ ä3ª= yè s9 šχρã ©3x tG s? ∩⊄∉∉∪  {)ويف عصرنا  )١ ،

أصبحنا نعرف األعاصري على حقيقتها ومنيزها عن الرياح ؛ كيف متسح مدناً من الوجود 

  .وحترق أخرى 

$! {: الصيحة ـ ٦ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ö‘ r& öΝÍκö n= tã Zπ ysø‹ |¹ Zο y‰ Ïn≡uρ (#θçΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï± yγ x. Ì ÏàtG ós çRùQ $# ∩⊂⊇∪  {)٢(.  

  :اجلنود املتنوعة : ثانياً 

$ {ـ ١ uΖ ù= y™ ö‘ r'sù ãΝÍκö n= tã tβ$ sùθ ’Ü9$# yŠ# tpg ø:$# uρ Ÿ≅ £ϑ à)ø9$# uρ tí ÏŠ$ xÒ9$# uρ tΠ¤$! $# uρ ;M≈ tƒ#u™ ;M≈ n= ¢Á x•Β 

(#ρ ç y9 ò6tG ó™ $$ sù (#θ çΡ% x. uρ $ YΒ öθ s% š⎥⎫ÏΒ Í ÷g’Χ ∩⊇⊂⊂∪  {)٣(.   

$ {ـ ٢ oΨù= yè yf sù $ pκ uÎ=≈ tã $ yγ n= Ïù$ y™ $ tΡö sÜøΒ r& uρ öΝÍκö n= tã Zο u‘$ y∨Ïm ⎯ÏiΒ @≅Š Édf Å™ ∩∠⊆∪  {)ومسيت  )٤ ،
Zο {: من سورة الذاريات ) ٣٣(يف اآلية  u‘$ y∨Ïm ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊂⊂∪  {.  
: وقد جاء ذلك مطوالً يف سورة الكهف ، ووجه التنوع يف ذلك هو : ـ النوم ٣

سنوات ، وميل الشمس عن كهفهم ، وتقليبهم ) ٣٠٩ (للنوم) اخلاليا(يئة جنود البدن 
، ولو شاء ألمام مث أحياهم .  ، وغري ذلك مما ورد مفصالً يف القصة أجسادهمتعفنتلئال 

                                                 
  . ٢٦٦: سورة البقرة ) ١(
  . ٣١: سورة القمر ) ٢(
  . ١٣٣: سورة األعراف ) ٣(
  . ٧٤: سورة احلجر ) ٤(



 ٤٤

   . أن جنود النوم ختتلف عن جنود اإلماتة واإلحياءمنها له يف ذلك حكمة ، ولكنه 

  :اجلنود األرضية : ثالثاً 

$tΑ {: خصائص اخلاليا ـ ١ s% àM ÷VÎ7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷VÎ7©9 sπ s($ ÏΒ 5Θ$ tã öÝàΡ$$ sù 

4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# uŸ° uρ öΝ s9 ÷μ ¨Ζ |¡tF tƒ ( ö ÝàΡ$#uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖÏ9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ$# uρ 

† n< Î) ÏΘ$ sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §ΝèO $ yδθÝ¡õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 { فبقاء الطعام دون فساد ، وتسريع ، 
من اخلاليا لألمر اإلهلي بتغيري بعض استجابة  الطريقة املعتادة ، كل ذلك نعزيادة النمو 

  .مثالًأمر اخلاليا بأن تكون سرطانية  يف املعىن  ذلكتبع وي. مع ثبات أخرىخصائصها
$  {:النار ـ ٢ uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. #YŠö t/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n? tã zΟŠ Ïδ≡t ö/Î) ∩∉®∪  {)١( .  
$ {: ـ اخلسف ٣ oΨø |¡sƒ m ⎯ Ïμ Î/ Íν Í‘# y‰Î/ uρ uÚö‘ F{$# $ yϑ sù tβ% Ÿ2 …çμ s9 ⎯ ÏΒ 7π t⁄Ïù …çμtΡρçÝÇΖtƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ 

«!$# $ tΒ uρ šχ% x. z⎯ ÏΒ z⎯ƒ ÎÅÇ tGΨ ßϑ ø9$# ∩∇⊇∪  {)٢(.   
ÞΟßγ {: الرجفة أو الزلزلة ـ ٤ ø? x‹s{ r'sù èπ x ô_ §9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδÍ‘# yŠ t⎦⎫ÏϑÏW≈ y_  {)٣(.   
θ#) {: السيل ـ ٥ àÊ t ôã r'sù $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝ Íκö n= tã Ÿ≅ ø‹y™ ÇΠÌ yè ø9$# Νßγ≈ oΨ ø9£‰ t/uρ öΝÍκö oK¨Ζ pg¿2 È⎦ ÷⎫ tF ¨Ζy_ ö’ tA# uρ sŒ 

@≅ à2 é& 7Ý÷Η s~ 9≅ øO r&uρ &™ ó© x« uρ ⎯ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅Š Î= s% ∩⊇∉∪  {)٤(.   
 خالف على  متطر حجارة السماء أن اجلنود املتنوعة كيفرأينا يف: احلجر ـ ٦

املعهود من نزول املاء ، وهنا نرى ما هو أعجب ، حيث يأيت األمر للحجر فَيخِرج ماًء 
β¨ {: على خالف املعهود من صالبته  Î)uρ z⎯ÏΒ Íο u‘$ yf Ït ø: $# $ yϑ s9 ã¤f x tF tƒ çμ ÷ΖÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{$# 4 ¨β Î) uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yϑ s9 

ß,¤) ¤±o„ ßl ã÷‚ uŠsù çμ ÷ΨÏΒ â™!$ yϑ ø9$# 4 ¨β Î) uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yϑ s9 äÝÎ6 öκ u‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠ ô±yz «!$# { )٥(.   

                                                 
  . ٦٩: سورة األنبياء ) ١(
  . ٨١: سورة القصص ) ٢(
  . ٣٧:  ، والعنكبوت ٩١ ، ٧٨: سورة األعراف ) ٣(
  . ١٦: سورة سبأ ) ٤(
  . ٧٤: سورة البقرة ) ٥(



 ٤٥

  : اجلنود البحرية :رابعاً 

$! {: البحر ـ ١ oΨ øŠym ÷ρ r' sù 4’ n< Î) #© y›θ ãΒ Èβ r& > ÎôÑ$# x8$ |Á yè În/ t ós t7 ø9$# ( t,n= xΡ$$ sù tβ% s3sù ‘≅ ä. 5−öÏù 

ÏŠöθ ©Ü9$% x. ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∉⊂∪  {)حل ال جيمد إال بدرجات حرارة منخفضة عن الصفر ، ، فاملاء املا )١
وهنا حتولت جزيئات املاء من صفة السيولة إىل صفة الصالبة ، مث عادت إىل صفة السيولة 

، والظاهر من اآلية أن املاء تصلب  وبين إسرائيل منه مرة أخرى بعد خروج موسى 
 املعىن الذي سبق يف  يتمم اجلامدةدون أن جيمد ، وهذا تغري يف خصائص اجلزيئات

  .احلية خصائص اخلاليا 

öΝßγ {: احليتان ـ ٢ ù= t↔ ó™ uρ Ç⎯ tã Ïπ tƒ ös) ø9$# © ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ% tn Ìós t7ø9$# øŒ Î) šχρß‰ ÷ètƒ ’ Îû 

ÏM ö6 ¡¡9$# øŒÎ) óΟ ÎγŠ Ï?ù' s? öΝßγ çΡ$ tF‹Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγ ÏF ö; y™ $ Yã§ ä© tΠöθ tƒ uρ Ÿω šχθ çF Î6 ó¡ o„   Ÿω óΟÎγ‹ Ï?ù's? 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 

Νèδθ è= ö6 tΡ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθà) Ý¡øtƒ ∩⊇∉⊂∪  {)٢(.   

   :املعنويةنود اجل :خامساً 

öθ {: لمنافقنيلتثبيط الـ ١ s9 uρ (#ρ ßŠ# u‘ r& ylρ ã ã‚ ø9 $# (#ρ ‘‰ tã V{ … ã& s! Zο £‰ãã ⎯ Å3≈ s9 uρ oν ÌŸ2 ª! $# öΝ ßγrO$ yè Î7 /Ρ$# 

öΝßγ sÜ¬7 sV sù Ÿ≅Š Ï% uρ (#ρ ß‰ ãèø% $# yì tΒ š⎥⎪Ï‰Ïè≈ s) ø9 $# ∩⊆∉∪ öθ s9 (#θã_ tyz / ä3‹Ïù $̈Β öΝ ä.ρßŠ# y— ω Î) Zω$t6yz (#θãè |Ê÷ρV{ uρ 

öΝä3 n=≈ n= Ï{ ãΝà6 tΡθ äó ö7 tƒ sπuΖ ÷FÏ ø9 $# óΟä3‹Ïùuρ tβθ ãè≈ £ϑ y™ öΝçλ m; 3 ª! $# uρ 7ΟŠ Î= tæ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $$Î/ ∩⊆∠∪  {)٣(.   

                                                 
  . ٦٣: سورة الشعراء ) ١(
  . ١٦٣: سورة األعراف ) ٢(
 موضـعها ، لكـن      هذه قـضية أخـرى لـيس هـذا        ! هل هم خمريون أم مسريون ؟     .  ٤٧-٤٦: سورة التوبة   ) ٣(

  قادر على تسخري من شاء وما شاء علـى مـن يـشاء ،   القضية اجلوهرية اليت يريد القرآن ترسيخها هي أنه     
، ن يكون اإلنسان مسرياً أو خمرياً     ، واإلميان املطلق بقدرة اهللا ال يهم بعدها أ        لتحقيق غاية أو حكمة يريدها    

 ألنه أمرنا بـذلك الـدعاء ،      “ وب أن يثبت قلوبنا على دينه       مقلب القل ” نؤمن ألن اهللا شاء ذلك ، ونسأل اهللا         
خمرييـن أو مـسريين ، مـنعمني أو مبـتلني ، ال             !! ونعبد اهللا ألنه أمرنا بعبادته ، وليكن بعد ذلك ما يكون            
  . اهللا اخلالق العظيم القادر حتت مشيئة وقدرةيهم املؤمن شيء من ذلك أو من أمر الدنيا ما دمنا نسري 



 ٤٦

‘  {:ن يلكافرالرعب لـ ٢ É)ù= ãΖ y™ ’ Îû É>θè=è% š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. |=ôã ”9 $# !$ yϑ Î/ (#θà2 u õ° r& «! $$Î/ $ tΒ öΝs9 

öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™  {)ـ)١ }  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ çΡθ ä3 s? t⎦⎪ Ï%©! $% x. (#ρ ãxx. (#θ ä9$ s% uρ öΝÎγ ÏΡ≡ uθ÷z \} # sŒÎ) 

(#θ ç/u ŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÷ρ r& (#θçΡ% x. “ x“ äî öθ©9 (#θ çΡ% x. $ tΡ y‰Ψ Ïã $ tΒ (#θ è?$ tΒ $ tΒ uρ (#θ è= ÏF è% Ÿ≅ yè ôf uŠÏ9 ª!$# y7 Ï9≡sŒ Zο u ô£ym ’ Îû 

öΝÍκÍ5θ è= è%  {)واحلظ عدم وجود أي وقف جائز من أول اآلية إىل هذا املوضع )٢ ، .  

  : اجلنود اهولة :سادساً 

$tΑ {ـ ١ s% $ yγ ¯ΡÎ* sù îπ tΒ§ pt èΧ öΝÍκ ö n= tã ¡ z⎯Š Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖ y™ ¡ šχθ ßγ‹ ÏK tƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$#  {)علم)٣فال ي ،  
 أم طمست عنهم النجوم! هنا ما الذي سلطه عليهم ، هل هو عدم اإلحساس باجلهات ؟

  .فاهللا أعلم !  ؟فلم يروها

ومسخ اليهود قردة  . كتحويل عصا موسى إىل ثعبان:  تبديل املخلوقات ـ٢
! هم اخلاليا اليت تتحول وتتبدل ؟أ، فاهللا العامل حبقيقة اجلند الذين يسخرهم لذلك. وخنازير

  . أم غري ذلك مما ال يعلمه إال اهللا!  هو استئناف خلق ؟أم

                                                 
  . ١٥١:  آل عمران سورة) ١(
  . ١٥٦: سورة آل عمران ) ٢(
  . ٢٦: سورة املائدة ) ٣(



 ٤٧

  الفقه

اجلملة خربية ، فهي ال حتوي أمراً أو ياً ، لكن هذا ال يعـين فراغهـا مـن األحكـام                     
  :من أحكام اآلية  ف.الفقهية 

 فـال جيـوز مـثالً حـصر          ، بشيء حيـتم حتـرمي اإلخبـار خبالفـه        النص القرآين   إخبار  ـ  ١
، ادعاء اإلحاطة بقدرة أو وصف ملك من املالئكة       ، أو   يف عدد   اع جنود اهللا    املالئكة أو أنو  

كعـدد خزنـة   .   قدرتـه أو وصـفه علـى وجـه اخلـصوص     ت النـصوص بعـدده أو     خربإال ما أ  
  )١( ...ن يدخلون البيت املعمور كل يوم ، وهكذا م، أو عدد جهنم

ال وهـو معمـور مبـا ال    ليس يف العامل موضع بيـت وال زاويـة إ        ”   اآلية تدل على أنه    ـ٢
بالتـستر يف اخللـوة ، وأن ال جيـامع الرجـل     % يعلمه إال اهللا ، والدليل على ذلك أمر النيب         

   .)٢( “امرأته عريانني 

والنص موضع البحث يستنتج منه العلة الفقهية الستحباب التـستر يف اخللـوة ، وهـو                
  .إحاطة خملوقات اهللا ـ ومنها املالئكة ـ بنا 

                                                 
 بعض املعاصرين يعد ذلك داخالً يف العقائد ، لكنين أظـن العقائـد جـزءاً مـن الفقـه ، وإفرادهـا بالكتـب                         )١(

الم والتآليف ألمهيتها ال خيرجها عن األحكام الفقهية ، ولك أن تنظر يف كتب الفقه أحكام اعتنـاق اإلسـ                   
من النطق بالشهادتني والغسل وما جيب علمه أوالً من أحكام اإلسالم ، وكذا أحكـام الـردة ومـا حتـصل                     

أمـا  . واألحكام العقدية بني اعتناق اإلسالم واخلروج منه ال ختـرج عـن األحكـام التكليفيـة اخلمـسة                   . به  
ة النفس أو وجوب اإلميـان املطلـق        اإلميانيات فال ارتباط هلا باألحكام التكليفية إال من حيث وجوب تزكي          

ويدخل يف ذلـك نيـة الطاعـة    ( باهللا ، أما أفراد وسائل التزكية فهي من حيث العموم إما عبادات مستحبة        
  .أو جمرد أحاسيس ومعاين تزيد اإلميان رسوخاً يف القلب ) يف املباحات 

بـاب  :  حنـوه ابـن ماجـة يف النكـاح            ، وقد روى   “األسرار احملمدية   ”  نقله الربوسوي واهلرري عن كتاب       )٢(
 ؛ ِإسـناده ضـِعيف       :وِفـي الزواِئـد   ” : قال السندي يف شرح احلديث      ) . ١٩٢١(التستر عند اجلماع ، برقم      

           ـرهمغَيو اِئيـسالنـاِتم وو حأَبد ومأَح فَهعِكيم ضن حص ِابو٢٩/٢٣٥(روح البيـان    : انظـر    .  “اَألح ( ،
  .) ٣٠/٤٠٦(الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن وحدائق 



 ٤٨

  اإلميانيات

 نا م ـ فأنى ليطحنعن أن ـ عدا   جنوده علمنفإذا مل : ـ العجز عن إدراك ذات اهللا ١
 øŠs9 ⎯ÏμÎ=÷WÏϑx. Ö™ï†x« ( uθèδuρ§{ {:  قال تعاىل !! ومالكهم وخالقهم ؟ اجلنوِدِكِليط مبحنأن 

ßìŠÏϑ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )١(.   

تقاصـرت علـوم اخللـق فلـم تتعلـق إال            ”فقد  :  قصور علم املخلوقات يف مقابل علم اهللا         ـ٢
   .)٢(  “مبقدار دون مقدار ، والذي أحاط بكل شيء علماً هو اهللا سبحانه

وده ،  إذا كنتم جـاهلني جبنـ     ـ”فـ : يقتضي االنقياد املطلق      للذات االعتراف باجلهل املطلق   ـ٣
 .)٣(  “يـاب ، فعليكم أن تـصدقوا خـربه مـن غـري شـك وال ارت              وأخربكم ا العليم اخلبري   

  .فيما علمنا علته وما مل نعلم % سول  والر هللا واالنقياد املطلق يعين الطاعة

إعالم بأن األمر كله هللا سبحانه ، وأنه فوق ما يتوهم ، ” فاآلية :  التذكري بقدرة اهللا ـ٤
صائص فهو قادر على حتويل خ، )٤( “وأَنَّ اخلرب إمنا هو عن بعض القدرة ال عن كلها 

  .وهو القادر على إنزال العقاب على من شاء مبا شاء، ألشياء وماهياا ووظائفهاا

دائرة ـ” فـ ، م بشؤوقائموال  اخللِقهو مالكف،   رب كل شيءبعظمة اهللالتذكري ـ ٥
  ، أو يصل إىل مركزها طائر الفكر ،احلصر  أن حييط ا نطاق أعظم منملك اهللا 

، فالواحد منا نقطة يف هذا )٥(  “لقوى واألوقات هذا وهيهات ولو استغرقت اىنأف

                                                 
  . ١١: سورة الشورى ) ١(
  .) ٣/٦٥٠(لطائف اإلشارات ) ٢(
  .) ٧/٥١٥(ن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمح) ٣(
  . )٨/٣٧٨( ، والبحر احمليط )١٥/١٨٩(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) ٤(
  . )٢٩/١٢٨(روح املعاين ) ٥(



 ٤٩

الكوكب األرضي ، واألرض نقطة يف اموعة الشمسية ، وهي بدورها نقطة يف جمرة 
درب التبانة ، وهذه األخرية واحدة من مئات وألوف ارات ، وهذا كله ـ مما توصل 

ووجود الغاية اإلميانية تلك . نا له العلم احلديث ـ نقطة يف عامل احلقائق الكونية املغيبة ع

$ {: يف هذا املقطع يدل عليها املقطع الذي يليه  tΒ uρ }‘ Ïδ ωÎ) 3“ t ø.ÏŒ Î |³t6 ù= Ï9 ∩⊂⊇∪ { .  

كل ما يف اإلنسان من ” إذ : االعتراف بقوة اهللا تستلزم اخلوف والرهبة وتقوى اهللا ـ ٦
لو حترك : فسه ألهلكه اجلواهر واألعراض من جنود اهللا ، ولو سلط عليه شيء من ن

 . )١(  “عرق ساكن ، أو سكن متحرك ، أو انسد جموف ، أو جتوف منسد هللك
والعاقل يقيس أحوال اآلخرة على أحوال الدنيا يف  ” د اهللا ،ووهذا كله بعض جن

احلدود الدنيا ، مث يطلق للتصور أن يزيد يف أحوال اآلخرة دون حدود تقف عندها 
 بعد هذا مكر اهللا نسانُاإل فكيف يأمن  ،)٢( “التخيلية الزيادات التصورية أو 

} (#θ ãΖ ÏΒ r'sù r& t ò6tΒ «! $# 4 Ÿξ sù ß⎯ tΒù' tƒ t ò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθ s)ø9 $# tβρ çÅ£≈ y‚ ø9 $# ∩®®∪ { )٣( .  

استعار اجلنود يف خلقه لنستنبط من ذلك أسباب النصر الدنيوية يف العدد والعدة فنأخذ ـ ٧
 ، وإال فهو غين عن اجلنود وعن  هو صلب التوكل احلق على اهللا، فاختاذ األسبابا 

!ª {: ، قال تعاىل  خلقه مجيعاً $#uρ © Í_ tó ø9$# ÞΟçFΡ r&uρ â™!# t s)àø9$#  {)٤( .  

، فمـع اختـاذ أسـباب الـدنيا ال يبقـى لنـا إال                ننصر دينـه لينـصرنا جبنـوده         :التقوي باهللا   ـ  ٨
  .وده اليت ال قبل ألحد ا ، وال يعلمها إال هو االلتجاء إىل اهللا ليعيننا بقوته وجن

 ، وإال فجنـوده     للـه يف اختيـار عـدد الزبانيـة حكمـة          ف”  : البالغـة هللا    ـ إثبات احلكمة    ٩

                                                 
  .) ٦٧-٢١/٦٦ (نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور) ١(
  .) ١/١٢١ (معارج التفكر ودقائق التدبر) ٢(
  . ٩٩: سورة األعراف ) ٣(
  . ٣٨: سورة حممد ) ٤(



 ٥٠

 عـشرين إىل   عليـه تتمـيم اخلزنـة        سرال يعـ  و”  ،   )١( “خارجة عن دائـرة العـد والـضبط         
ف رعـ كمـا ال ت   ” ،   )٢( “ اخـتص هـو مبعرفتـها      ولكن له يف هذا العدد حكمة        ،وأزيد  

احلكمة يف أعداد السماوات واألرضني وأيـام الـسنة والـشهور والـربوج والكواكـب ،                
  . )٣( “وأعداد النصب واحلدود والكفارات والصلوات يف الشريعة 

وهكـذا يف كـل جنـد مـن أجنـاد اهللا ، فأقمـار الكـون ال          . هذا من حيث العمـوم      
ل مثانيـة ومل تكـن عـشرة ، ولـألرض قمـر              أقمـار زحـ    ومـع ذلـك جنـد     حيصرها عدد ،    

ولكـن هـذا    ...  وامللح مركب من عنصرين ، وغريه من ثالثة وأربعـة ومخـسة              . واحد
دأب امللحدين واملاديني ، جيحدون ويسألون سؤال مماحكة وطمع خملوق فيما كان من             

ون املكـذبون حتديـد عـدد خزنـة         ئفلماذا رأى أولئك املـستهز    ”   وإال ، خصائص اخلالق 
 ،عامل آخر له سنن ونواميس خاصة به        جهنم بتسعة عشر أمراً غريباً وهو شأن من شؤون          

وال يستغربون من عاملهم هذا أحواله العجيبة وأطواره الغريبة ؟ وهذه قواتـه املختلفـة ،                
وعناصــره املتعــددة ، ومــا شــاء اهللا مــن مــواده ومعادنــه ، وحيوانــه ونباتــه ، ومشوســه 

 اراته ، ولكل منها عدد خاص ، ونسب معينة ، ومقادير حمـددة ،             وأقماره ، وثوابته وسي   
، وال نراهم يتعجبون من      )٤( “  ؟ كانتوتراكيب معلومة ، فال نسمعهم يسألون ملاذا        

  الـدنيا  يقدسـون  ولـيس ذلـك إال ألـم       !!  املاديـة  هذه األعـداد والتراكيـب واخلـواص      
  .  وال خيضعون خلالقها وقوانينه ،وخيضعون لقوانينها

 الكالم عن وقت حترك اجلنود ،       من املناسب  وقبل ختم الكالم عن إميانيات اآلية أرى      
فبعض املشاعر  . وله اتصال باجلنود واإلميان معاً       فهذا مما يضرب جذوره يف أعماق قلوبنا ،       

                                                 
  . )٣٠/٤٠٦(حدائق الروح والرحيان ، و) ٢٩/٢٣٥(روح البيان ) ١(
  . )٢٩/٢٣٦( العقيدة والشريعة واملنهج التفسري املنري يف، و) ٢٩/٩٧(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢(
  .) ٤/٦٥٣( الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل )٣(
  . ٢٢٠-٢١٩صـ تفسري جزء تبارك ) ٤(



 ٥١

اليت ختتلج قلوبنا عند الكالم عن اجلنود بشأن حتركها وسبب تأخره توجب علينا أن نفهـم                
  :أموراً 

الواجب على املؤمن عندما يرى ما حنن فيه من الفنت واحملن وعموم املعاصـي              : ول  األ
 نعـاين مـن     وتكالب األعداء ، أن يتهم نفسه وحياسبها وينظر يف تقـصريه وذنوبـه ، فـنحن               

مخول عجيب ـ وكاتب البحث أول من يستحق الزجر على كسله ـ وننتظر مالئكـة اهللا أن    
.  حجـارة   تـصعقه أو متطـر عليـه    أن  ، أو الـسماء     به فسخ ت  أن تقصم عدونا ، أو األرض    

من خورنا ، ورعبنا    تقاعسنا ،   وال نتساءل أبداً ملاذا مل ميسخنا اهللا أو خيسف بنا حنن بسبب             
بل بسبب ما فشا فينا من الغيبة ، والنميمـة ، والربـا ، واـون ، ومـا                   ، وكسلنا ،    عدونا  

إن أي مـصيبة مـن عـدو داخلـي أو خـارجي              ... سوى ذلك من أنواع املعاصي واملوبقات     
ي بـسنده إىل قتـادة يف قولـه         تستوجب منا أن ننظر يف ذنوبنا ومعاصـينا ، فقـد روى الطـرب             

$ {: تعاىل tΒ uρ ã≅ Å™ ö çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$ Î/ ω Î) $ Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈®∪ {)إن اهللا خيوف الناس مبـا شـاء مـن          ” :  قال   )١
رجعون ، ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابـن         آية لعلهم يعتربون ، أو يذكَّرون ، أو ي        

يستعتبكم ، أي   : وقوله   . )٢(“ يا أيها الناس ، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه         : مسعود فقال   
إن التــربؤ إىل اهللا مــن املعاصــي  . )٣(يطلــب مــنكم العــتىب ، أي الرجــوع إىل مــا يرضــيه  
ت اإلميان ، وقبل العمـل لنـصرة ديـن          والذنوب هو أول ما نطَالَب به ، قبل الرقي يف درجا          

اهللا ، بل قبل أن نرفع أكفنا إىل السماء بالدعاء على عدونا أيضاً ، ففـي احلـديث أن الـنيب                     
 % ”     فَرِطيلُ السلَ يجالر ذَكَر  ، رثَ أَغْبعاءِ    ،أَشمِه ِإلَى السيدي دمي :  با ري ،  با ري   ، ـهمطْعمو 
امرح ، امرح هبرشمو  ، امرح هسلْبماِم، ورِبالْح غُِذيو، ِلذَِلك ابجتسى ي٤( “  فَأَن(.   

                                                 
  . ٥٩: سورة اإلسراء ) ١(
ثنـا  : ل  ثنـا يزيـد ، قـا      : حدثنا بشر ، قـال      ” : ، وسنده   ) ١٥/١٣٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن       ) ٢(

  . وقد سبق الكالم عن السند. “ سعيد ، عن قتادة 
  . ١٤٦كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة صـ ) ٣(
  . )١٠١٥(باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، برقم : صحيح مسلم يف الزكاة ) ٤(



 ٥٢

 أن نعلم أن جنود اهللا يف حركة دائمة  عليناجيب إذ : بشأن حترك اجلنود:  الثاين
قبل أن دون توقف وال حلظة واحدة ، وإال لفين الكون وهللك من فيه ، وقد علمنا من 

ولوال جنود اهللا لزال اإلسالم من األرض ، وملا بقي . خملوقات اهللا مجيعاً من جنوده 
.   ، على كثرة ما عصف بديار املسلمني من احملن واجتاحها من األعداءللمسلمني وجود

من لرأينا كيف أصبح عدد الداخلني يف دين اهللا “ اهلداية ” ولو نظرنا جلند واحد هو جند 
  ، وعلى أكثر من غريهم ، مع ما حنن فيه من ضعف والوزراء والعلماء واجلنراالتالقساوسة

 ، فنحن لسنا بعد أهالًوليس هذا تأييداً لنا. )١(  تقصري يف أمر الدعوة لدين اهللاما حنن فيه من
الذي تعهد اهللا حبفظه وإعزازه ، فإن قصرنا حنن استبدلنا  ، بل هو تأييد لدين اهللا للتأييد
 : } óΟ، قال  )٢( سالة على وجههاين يقومون باملهمة ويؤدون الربآخر çFΡ r'¯≈ yδ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ 

šχ öθ tã ô‰è? (#θà)ÏΖ çF Ï9 ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Νà6ΨÏϑ sù ⎯ ¨Β ã≅ y‚ ö7 tƒ ( ⎯ tΒ uρ ö≅ y‚ ö6 tƒ $ yϑ̄Ρ Î* sù ã≅ y‚ ö7 tƒ ⎯ tã ⎯ Ïμ Å¡ ø̄Ρ 4 ª! $# uρ © Í_ tó ø9 $# 

ÞΟ çFΡ r& uρ â™ !# t s) àø9 $# 4 χ Î) uρ (# öθ©9 uθtG s? öΑ Ï‰ö7 tF ó¡ o„ $ ·Β öθs% öΝ ä. u ö xî ¢Ο èO Ÿω (# þθçΡθ ä3 tƒ / ä3 n=≈ sV øΒ r& ∩⊂∇∪  {)٣(.  

قـد وضـع اهللا يف هـذه الـدنيا          ف العذاب حتديداً ،  النصر و  إذا كنا نتساءل عن       :الثالث
أبداً ، ومن تلك السنِن سنن لوقوع العذاب ، فإذا عرفنا تلك السنن             سنناً كونية ال تتخلف     

ا ، وفيمـا يتعلـق      ضموا حتققت النتيجة كما نص عليها القرآن أو السنة حبذافريه         والتزمنا مب 
ألعداء اهللا فـإن النـصوص وضـعت شـروطاً البـد أن تتحقـق يف املـسلمني وأعـداء                    بالعقوبة  
  :اإلسالم 

‰ô  {: قال تعاىل :ـ يف املسلمني ١ s) s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘r& ⎯ÏΒ y7Î= ö6 s% ¸ξß™â‘ 4’ n<Î) öΝÎγ ÏΒ öθs% Οèδρâ™ !$yf sù 

                                                 
املعجـزة  ” كتاب    خالل السنتني األخريتني يف     يف أوربا وأمريكا   انظر مناذج من تلك القصص اليت حصلت      ) ١(

  .  لصاحل بن حممد بن حليس العويف“املتجددة يف عصرنا اإلسالم 
لقد كان من قبيل الصدمة يل أنين مل أسـتطع اجلـواب عنـدما جـاءين أمريكـي اعتنـق اإلسـالم قبـل عـشر                          ) ٢(

لـه يف   سنوات وسألين عن املذاهب املسيحية املنتشرة يف العامل العريب ، وسبب سـؤاله أنـه يريـد دعـوة زمي                   
  . العمل ـ وكان عربياً ـ لإلسالم

  . ٣٨: سورة حممد ) ٣(



 ٥٣

ÏM≈ uΖÉi t7ø9 $$Î/ $uΖôϑ s) tFΡ$$ sù z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΒ t ô_r& ( šχ% x. uρ $ ˆ) ym $ oΨ ø‹n= tã çóÇ nΣ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 كون ، ف)١( } ∪∠⊇∩ #$

 ، هذا الدينخلدمة  باهللا يستلزم العمل  باهللا سبباً للنصر واضح يف اآلية ، لكن اإلميانمياناإل
وخالصة ذلك أن يصبح  . م بالبينات إىل قومهم اإلرسال ويف جميئهوالعمل واضح يف

 من شاء اهللا له اهلداية ، مث )بالدعوة (، فيهدي اهللا على أيديهم املسلمون جنوداً هللا 
: قال عز من قائل  . على من تبقى من ارمنيجبنوده اآلخرين  )يف جهادهم  (  اهللايعينهم

} # sŒÎ* sù ÞΟ çF‹É) s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã x x. z> ÷|Ø sù É>$ s% Ìh9$# #© ¨L ym !# sŒÎ) ó/ èφθ ßϑ çFΖsƒ ùR r& (#ρ ‘‰à± sù s−$ rO uθ ø9$# $ ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰÷è t/ 

$ ¨Β Î) uρ ¹™ !#y‰Ïù 4© ®L ym yì ŸÒ s? Ü>ö pt ø: $# $ yδ u‘# y— ÷ρ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ öθ s9uρ â™ !$ t± o„ ª! $# u |ÇtGΡ]ω öΝåκ÷] ÏΒ ⎯Å3≈ s9 uρ (# uθ è= ö6 u‹Ïj9 

Νà6ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ 3 t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ (#θ è= ÏF è% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ⎯ n= sù ¨≅ ÅÒ ãƒ ÷Λàι n=≈ yϑ ôã r& ∩⊆∪ öΝÍκ‰ Ï‰öκ u y™ ßx Î= óÁ ãƒ uρ öΝçλ m;$ t/ 

∩∈∪ ãΝßγ è= Åz ô‰ãƒ uρ sπ ¨Ψpg ø: $# $ yγ sù§ tã öΝçλ m; ∩∉∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u™ β Î) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ ÝÇΖtƒ ôMÎm6 s[ ãƒ uρ 

ö/ä3 tΒ#y‰ø% r& ∩∠∪ { )ينصركم جبنوده تأييداً ، ويثبت أقدامكم ألنكم أوىل بالتثبيت من )٢ ، 

  . غريكم ، وليس ذلك إال ألنكم نصرمتوه فكنتم من جنوده

:  } š قال :ـ يف أعداء اإلسالم ٢ ù= Ï? uρ #” tà)ø9 $# öΝßγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r& $ £ϑ s9 (#θ çΗ s> sß $ uΖ ù= yè y_ uρ 

ΝÎγ Å3Î= ôγ yϑÏ9 #Y‰Ïã öθ̈Β ∩∈®∪ { )ل القرى ، لكنه ليس سبباً سبب للعذاب ، ولزوافالظلم .  )٣

يف القرنني املاضيني ، لكن النصر مل أن تنظر كم من املدنيات زال  ولك  . املسلمنينصرل
، فأهلك اهللا جبنوده قرى ظاملة وأتى بعد ألن الشرط األول مل يتحقق للمسلمني يأت 

  والتاريخ حافل ملن...كذا بغريها ، مث ظلمت األخرى فأهلكهم اهللا وأتى بغريهم ، وه
فرعون جبربوت السطوة ، وقارون جبربوت  . واعترب،   وتفكر ،نظرو سار يف األرض ،

  .  )الذي يسمونه يف عصرنا حضارة(   ، وعاد جبربوت العمراناملال

                                                 
   .٤٧:  سورة الروم )١(
  . ٧-٤: سورة حممد ) ٢(
   .٥٩:  سورة الكهف )٣(



 ٥٤

 املسلمني من اإلميان والعمل ، وشروط الكافرين من طوولك أن تنظر اجلمع بني شر

(ô‰s {: يف قوله تعاىل  الظلم وجتاوز احلدود s9 uρ $ uΖõ3 n= ÷δr& tβρãà)ø9$# ⎯ÏΒ ôΜä3Î=ö6s% $£ϑs9 (#θßϑn=sß   öΝåκøEu™!%y ùρ 

Οßγ è= ß™ â‘ ÏM≈uΖ Éi t7ø9$$ Î/ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ Ï9 4 y7 Ï9≡x‹ x. “ Ì“ øgwΥ tΠ öθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ §ΝèO öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ y#Í×¯≈ n= yz 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ t ÝàΖ oΨÏ9 y# ø‹x. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊆∪ { )١(.   

                                                 
   .١٤-١٣:  سورة يونس )١(



 ٥٥

  )١( الصوت

قبل الكالم على الدالالت الصوتية ينبغي التنبيه إىل قـضية مهمـة ، وهـي أن اللغـة العربيـة                    
    مل يـأت عبثـاً ، قـال         العربية برتول القـرآن    اختصاصا القرآن تتسم بالفصاحة ، و     اليت أنزل اهللا 

$ {: تعاىل   ºΡ# u™ ö è% $ ‡Š Î/ t tã u ö xî “ ÏŒ 8l uθ Ïã öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβθ à) −G tƒ ∩⊄∇∪  {)فإذا حبثنا يف العربية وجـدنا       . )٢
مجـوع القلـة    ( ، واجلمـوع بأنواعهـا      ) املذكر واملؤنـث    ( تفعيالت وأوزاناً للمفرد بأنواعه     

... ، وهكـذا    ) والكثرة ، واجلموع الساملة املـذكرة واملؤنثـة والتكـسري ، ومجـوع اجلمـع                
زن الكلمة يعطي انطباعـاً أوليـاً عـن املعـىن العـام للكلمـة ، ومعلـوم أن أوزان الكلمـات                 فو

y7 {: وتفعيالا هي جمموعة أصـوات ذات إيقـاع عـام واحـد ، قـال تعـاىل                   Ï9≡ x‹ x. uρ çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& 

$ ºΡ# u™ ö è% $ |‹ Î/ t tã $ oΨ øù § |À uρ Ïμ‹ Ïù z⎯ ÏΒ Ï‰‹ Ïã uθ ø9 $# öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ à) −G tƒ ÷ρ r& ß^ Ï‰ øt ä† öΝ çλ m; # [ ø. ÏŒ ∩⊇⊇⊂∪ ’ n?≈ yè tG sù ª! $# à7 Î= yϑ ø9 $# 

                                                 
  : قبل الشروع يف هذا املبحث أشري إىل أمور عدة )١(

 البحـوث للدراسـات اإلسـالمية       الباحـث بـدار   “ سـيد نـورائي     ” أتوجه جبزيل الشكر للـشيخ      : أوالً  
فقد دلين علـى مراجـع كـثرية تتعلـق ـذا املوضـوع ، وأرشـدين إىل املواضـيع ومظـان                   وإحياء التراث ،    

  .املسائل ، مما سهل علي كثرياً فهم علم األصوات العربية ، ومن مث حماولة ترتيل ذلك العلم على اآلية 
ــالعناصر الـصوتية واللفظيـة جـزء ال يتجـزأ مـن       ”رة ،فـاإلعجاز الصويت يف القرآن مسألة مقر    : ثانياً  

التناسـب البيـاين يف القـرآن صــ     [“ النظم القرآين ، الذي ال تنفصل فيه القيم اللفظية والصوتية عن املعىن     
واطراد النسق الصويت العام آليات الوعيد ، أو آليات الصرب ، أو الترغيـب ، أو التـذكري ، هـو         ] . ٣٣٣

عـن ذلـك النـسق املعجـز ، فهـي مـن املؤكـد                واآلية موضع البحث ال ختـرج     .  اإلعجاز   جمرد مثال لذلك  
  .حتوي إعجازاً معنوياً ، وبالغياً ، وصوتياً ، وغريها من أنواع اإلعجاز اليت مل تصل إليها مداركنا 

 اآليـة،   أعرضت عن دراسة تناسق اجلملة صوتياً مع ما قبلها وبعدها لعدم التعلق املباشر بـذات               :ثالثاً  
  .وجتنباً لإلطالة 

 ،  ٣٧:  ، والرعـد     ٢: سـورة يوسـف     :  ، وانظر كذلك وصـف القـرآن بـالعريب يف            ٢٨: سورة الزمر   ) ٢(
وكـذا وصـفه بأنـه بلـسان عـريب           . ٣:  ، وسورة الزخـرف      ٧:  ، وسورة الشورى     ٣: وسورة فصلت   

 . ١٩٥:  ، وسورة الشعراء     ١٠٣: سورة النحل   : ، وبلسان عريب مبني يف       ١٢: سورة األحقاف   : يف  
وإفادة معىن كونه عربياً حاصل بآية واحدة ، وما زاد عليها دليل على أن ذلك االختيـار كـان حلكمـة ،                      

  .} مبني { ودليل أيضاً على شرف تلك اللغة ، وباألخص اآليات اليت تصفه بكونه 



 ٥٦

‘, ys ø9 $# 3 Ÿω uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ# u™ ö à) ø9 $$ Î/ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& #© |Ó ø) ãƒ š ø‹ s9 Î) … çμ ã‹ ôm uρ ( ≅ è% uρ Éb> §‘ ’ ÎΤ ÷Š Î— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪  {)١( . 
  .وهذه األوزان قد جتدها يف لغات أخرى ، ولكن دون ضوابط وقواعد عامة مطردة حتكمها 

yŠθ {: فعلى سبيل املثال     ãΖ ã_  {   ول  ” على وزنم من الوزن أنه مجع تكسري      “ فُعفْهفي ، 
، “ جنـد   ” ظهـر لـك مفـرده       “ الـواو   ” وإن مل يفْهم معىن اللفظ ، فإذا حِذف حرف العلة           

   .)٢(“ فُعل ” على وزن 

ن احلرف هو مـن     العدول ع ” هذا من ناحية املعىن ، أما من ناحية الصوت ارد فإن            
   .)٣(“ الناحية الصوتية عدول عن مقطع إىل آخر خمالف له 

وهلذا أعرضت يف دراسيت الصوتية تلـك عـن أوزان األلفـاظ وداللـة تلـك األوزان ،                  
وسأقتصر يف هذا اجلزء من حبثي       . )٤( األن حمل ذلك حتت عنوان اللغة والبالغة ، وقد سبق         

 ،   واملوجة الـصوتية   يقاع والنرب وخمارج احلروف وصفاا    اإل: على الدراسة الصوتية اردة     
  .وإحياءات ذلك ودالالته 

وتتضح أمهية ذلك إذا علمنا أن األمية عند العـرب قـدمياً كـان هلـا األثـر الواضـح يف                     
موسيقيِة األدب ، ووصِل الكالِم ، والسمِع املرهف ، وما تبـع ذلـك مـن اللـسان الرصـني                    

                                                 
$ {، فسر العلمـاء   ١١٤-١١٣:  سورة طه    )١( oΨ øù § |À  {   بكررنـا ، انظـر تفـسري اجلاللـني صــ      يف هـذه اآليـة

وقد يكون التصريف اللغوي داخالً أيضاً ، فتكون اآلية بذلك شاملة لنوعي التصريف ، إذ تبديل            . ٣١٩
أن : صـرف احلـديث     ” : قـال الفريوزآبـادي     . األلفاظ وتنويعها واشتقاقها من التصريف والتقليب أيـضاً         

فضل بعضه على بعض يف القيمـة ، وكـذلك صـرف            :  ، وهو    يزاد فيه وحيسن ، من الصرف يف الدراهم       
اشتقاق بعضه من بعض ، والتـصريف يف        : تبيينها ، والتصريف يف الكالم      : وتصريف اآليات   ... الكالم  
انظـر  . “ قلبتـه فتقلـب     : وصـرفْته يف األمـر تـصريفاً فَتـصرف          ... حتويلـها مـن وجـٍه إىل وجـه          : الرياح  

وهذا باب لبحث كبري تجمع فيـه آيـات الوعيـد مث تـدرس تـصريفاا       . ٧٤٥-٧٤٤ـ القاموس احمليط ص  
  .ومدى استيعاب تلك اآليات لتصريفات اللغة 

دراسـات ألسـلوب    : يف القـرآن الكـرمي يف       “ فُعـول   ” انظر تفصيل الكالم على مجوع التكسري على وزن         ) ٢(
  .) ٣٠٥-٤/٣٠٤(القرآن الكرمي ، القسم الثاين 

  . ٣٢٦التناسب البياين يف القرآن صـ ) ٣(
  . ٢٣٢-٢٣٠التناسب البياين يف القرآن صـ : راد األوزان يف النظام الصريف يفانظر تفصيل الكالم عن اط) ٤(



 ٥٧

وهذه هي طريقة االستهواء الصويت يف اللغة ، وأثرها طبيعي          ”  ،   )١(املنساب الذي ال يتعثر     
يف كل نفس ، فهي تشبه يف القرآن الكرمي أن تكون صوت إعجازه الذي خياطـب بـه كـل                    
نفس تفهمه ، وكـل نفـس ال تفهمـه ، مث ال جيـد مـن النفـوس علـى أي حـال إال اإلقـرار                           

  .ت إىل القلب قبل أن يفْهم املعىن  ، وليس ذلك إال ألن األصوات وصل)٢(“ واالستجابة 

  :لذا سأحاول دراسة أصوات اآلية من عدة اجتاهات ، هي 

  .ـ احلركة والسكون ١
  .ـ النرب ٢
  .ـ احلركات األربع ٣
  .ـ خمارج احلروف ٤
  .ف ـ صفات احلرو٥
  .ـ ختطيط موجات الصوت ٦

  :وستأخذ الدراسة مسارين 

 دِرسـت بـشكل تفـصيلي يف كتـب           الـيت  ناخلصائص الـصوتية العامـة للقـرآ      : األول  
وحبوث أخرى ، لذا سأكتفي بإدراج الفكـرة ومرجعهـا وترتيلـها علـى اآليـة ، ولـن أعيـد                     
دراسة تلك األفكار ، فهذا هو ما تقتضيه البحوث العلمية من بناء الالحقني لعلـومهم علـى            

   .علوم السابقني ، وعدم االستئناف من البداية
 ، واملبنيـة     علـى الدراسـة الوصـفية التذوقيـة         فيها اقتصرت ديدة اخلصائص اجل  :  الثاين

 يتطلـب   اتسـتنتاج فتأكيـد اال   ،   على املالحظة ومقارنة االجتاهات الصوتية الـست الـسابقة        
   .دراسة استقرائية عرضية آليات القرآن ، وهذا غري ممكن يف دراسة حتليلية طولية ملقطع قصري

  : يسهل على القارئ متابعة األفكار املطروحة وسأصدر الدراسة الصوتية باآلية لكي
$ {: قال تعاىل  tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖ ã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ  {.  

                                                 
  . ٢١٩-١٩٢داللة األلفاظ صـ : انظر أثر األمية يف فصاحة العرب يف ) ١(
  . ٢١٧إعجاز القرآن والبالغة النبوية صـ ) ٢(



 ٥٨

  .“ َ َ  /َ ْ َ ْ  /َ ْ َ َ  /َ َ ْ َ  /َ ْ َ َ  /َ َ ْ   ” :احلركة والسكون : أوالً 

اد بـه دراسـة     ليس املراد بتقطيع الكالم مشاة القرآن بالشعر معـاذَ اهللا ، ولكـن املـر              
 ، لذا ال حاجة يف الدراسة الصوتية اـردة           وهو أساس ظهور علم العروض     صوت اجلملة ،  

   .لدراسة التفعيالت

، وللحركـة بـرقم      ) ٠( مثَّلت للسكون بيانياً بالقيمة     ولتسهيل دراسة صوت الوزن     
  : ، فظهر الرسم اآليت  )١( 

  :ويظهر من الرسم ما يأيت 

 ، فال تتـابع ألكثـر مـن أربـع           اجلملة شذوذ يف احلركة أو السكون     ال يوجد يف وزن     ـ  ١
   . متوازنة وسلسة من حيث العموم ، فاجلملةحركات ، ومل ختالف اللغة بتوايل سكونني

ÞΟ {وزن الكلمة الثانية ـ ٢ n= ÷è tƒ  { والرابعة} y7 În/ u‘  {واحد.   

   :النرب: اً ثاني

$ {نرب على الواو يف     :  التايللدى دراسة النرب الصويت يف اجلملة جندها ك        tΒ uρ  {   وعلـى ،
ÞΟ {العني يف    n= ÷è tƒ  {     والـواو يف ،} yŠθ ãΖ ã_  {      والبـاء األوىل يف ،} y7 În/ u‘  {     والـالم األوىل يف ،

} ω Î)  {    واهلاء يف ،} uθ èδ  {)ففرق املسافات بني كل نرب وآخر من حيث عـدد املقـاطع             . )١
  .ع ـ نرب ـ مقطع ـ نرب ـ مقطعان ـ نرب ـ مقطع ـ نرب مقاط) ٣(نرب ـ مقطع ـ نرب ـ : هو 

                                                 
البيـان يف   : هذا البحث املتخصص اإلطالة يف كيفية حتديـد موضـع النـرب ، لـذا ينظـر ذلـك يف                     يصعب يف   ) ١(

  . )١٩٠-١/١٧٥(روائع القرآن 

اخلط البياين للحركة والسكون   

٠
١
٢

و هـ ا ل ل إ ك ب ب ر د و ن ج م ل ع ي ا م و

حروف اآلية 

ون 
سك

وال
كة 

حلر
ا



 ٥٩

التشابه أو قـرب الـشبه بـني كميـات املـسافات ، حيـث               ” ويلْحظُ مجالُ تناسق النرب يف      
 ، وهنا جند التشابه موجوداً من غري رتابـة ، فاملقـاطع بعـد               )١(“ مينح األذن إحساساً باإليقاع     

طع بعد النرب الرابع ، لكن املقطع الزائد قصري يتكون مـن            النرب الثاين تزيد مبقطع واحد عن املقا      
أو طـويالً  ) حرف متحرك وآخر مد أو سـاكن (حرف واحد متحرك ، وليس مقطعاً متوسطاً        

  ) .حرف متحرك بعده حرفان ساكنان ، أو متحرك بعده مد والثالث مهز أو سكون(

  .“ ُ َ  /ِ ْ َ ْ  /َ ْ ِ َ  /ُ ُ ْ َ  /َ ْ َ ُ  /َ َ ْ     ”:احلركات األربع : اً لثثا

  : يظهر لنا الرسم اآليت )٢(ولدى متثيل تلك احلركات بالرسم البياين 

  :ويلحظ من الرسم البياين ما يأيت 
ـ الكسرة قوية ومل يوجد منها إال كسرتان ، وقـد فـصلت بينـهما حركـة الفـتح ،                    ١

 ، وهـذا يـضفي علـى        )٣(“ وخفة احلركات من شروط فـصاحة التعـبري         ” والفتح خفيف ،    
  .اجلملة سالسة يف النطق 

 احلركات األربع تتداخل مع احلروف وخمارجها ، ألا حروف صغرية كما سبق ،            ـ  ٢
   .لذا فإن فهمها ال ينفك عن فهم احلروف ، وهذا ما سيتأكد عند دراسة خمارج احلروف

                                                 
  . )١/١٨٤( البيان يف روائع القرآن )١(
،  ) ٣( ، وللـضمة بــ       ) ٢( ، وللفتحـة بــ       ) ١(  فمثَّلت للسكون بـ     ،رتبت احلركات حسب القوة      )٢(

  .  )٤( وللكسرة بـ 
  . ٣٠٤التناسب البياين يف القرآن صـ ) ٣(

اخلط البياين للحركات األربع   

١
٢
٣
٤

و هـ ا ل ل إ ك ب ب ر د و ن ج م ل ع ي ا م و

حروف اآلية 
ربع 

 األ
ت
كا
حلر
ا



 ٦٠

  :خمارج احلروف : اً رابع
 ذات أصوات متـشاة تفـرق بينـها         احلروف أصوات ، واحلروف املتحدة يف املخرج      

الصفات كما سيأيت فيما بعـد ، لـذا فالتنـاغم يف تلـك احلـروف هـو يف حقيقتـه تنـاغم يف                        
وقد رتبت املخارج تبعاً لترتيب ابن اجلزري يف جعلها سبعة عشر خمرجاً ابتـداًء              . األصوات  

لتـرقيم املعتمـد     ، وفيما يلـي جـدول بـذلك الترتيـب مـع ا             )١(من اجلوف وانتهاًء باخليشوم     
  :للقيم يف الرسم البياين 

  احلروف  املخرج التفصيلي  املخرج العام ق
  حروف املد الثالثة    اجلوف  ١

  ء ، هـ  أقصاه  ٢
  ع ، ح  وسطه  ٣
٤  

  احللق
  غ ، خ  أدناه

  ق  أقصاه  ٥
يان  ٦

هلو
  ك  أقصاه مع ما حياذيه من احلنك األعلى  

  ج ، ش ، ي   احلنك األعلىوسطه مع ما حياذيه من شجرية  ٧
  ض  إحدى حافتيه وما حياذيه من األضراس العليا    ٨
  ل  ما بني حافيت اللسان معاً وما حياذيها من اللثة    ٩
  النون املظهرة  مع ما حياذيه من لثة األسنان العليا حتت خمرج الالم قليالً ١٠
  ر  مع ظهر اللسان مما يلي رأسه ١١
  ط ، د ، ت  )نطعية( رأس اللسان وأصل الثنيتني العلييني ظهر ١٢
  ص ، س ، ز  )أسلية(مع ما بني األسنان العليا والسفلى  ١٣
١٤ 

سان
الل

  

سان
 الل
ف
طر

  

  ظ ، ذ ، ث  )لثوية(مع أطراف الثنايا العليا 
  ف  بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ١٥
١٦ 

  الشفتان
  ب ، م ، و  )شفوية (الشفتان معاً 

  الغنة  )ليس املنخر(خرق األنف املنجذب إىل الداخل فوق سقف الفم   يشوماخل ١٧

                                                 
 ، وقد وضعتها يف جدول ليسهل إدراكهـا         ٢٥-٢٢الربهان يف جتويد القرآن صـ      : انظر تلك املخارج يف     ) ١(

  .ولتظهر قيم الرسم البياين 



 ٦١

  :وفيما يلي الرسم البياين ملخارج احلروف 

  :ويلحظ من الرسم ما يأيت 

 وتـستقبح تركيـب مـا     ... العرب تستحسن تركيب ما تباعدت خمارجه من احلروف         ” ـ  ١
ف يف احلرف أخـف علـيهم مـن         تقارب من احلروف ، وذلك أم قد علموا أن ادغام احلر          

 ، وظاهر يف اآلية كيف أن األعم األغلب من املخـارج متباعـد ، ومـا                 )١(“ إظهار احلرفني   
 تقارب منها فهو يف كلمتني وليس يف كلمة واحدة ، ولتقاربه علةٌ أيضاً سترد بعد.  

يم يف  األول عنـد الـواو واملـ      : ـ االحتاد املتتايل يف املخارج حاصل يف ثالثـة مواضـع            ٢
 ، والثـاين والثالـث عنـد حـريف البـاء            وسيأيت الكالم عنـه يف املالحظـات العامـة         ،   أول اجلملة 

والالم املشددين ، ومل أدرج املشددين يف الرسم البياين ألن احلـرف املـشدد خيـرج خروجـاً                  
   .)٢(واحداً مع قوة 

                                                 
  . )٢/٢٢٧(اخلصائص ) ١(
  . ٤٧٣-٤٦٧د صـ الدراسات الصوتية عند علماء التجوي: انظر حقيقة النطق باحلرف املشدد يف ) ٢(

اخلط البياين ملخارج احلروف   
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و هـ ا ل إ ك ب ر د و ن ج م ل ع ي ا م و
حروف اآلية

ف 
رو
احل

ج 
خمار



 ٦٢

الرخاوة

اهلمس

 الشدة

  اجلهر
  ل ، ن ، ع ،

 )التوسط ( م ، ر 

 ك ، ت
ف ، ح ، ث ، 

   س ، شهـ ،
 خ ، ص

  غ ، ض ،
  ظ

 ذ ، ز ، و ، ي

  ق ، ط
 ، بأ ، ج ، د 

. }  ‘yŠθãΖã_ y7În/u  {بني الدال والراء يف: األول : التقارب يف املخارج يف موضعني ـ ٣
ω {بني حرف األلف واهلاء يف : والثاين  Î) uθ èδ  {وتنضم إليهما الواو يف  يف حالة الوصل ،
 الوقف ، ألا تصبح حرف مد ، وحينئذ يوازي احلرفان املتحدان يف املخرج يف أول حالة

   .اآلية احلروف الثالثة املتقاربة يف املخرج يف آخر اآلية

  : احلروف صفات: اً خامس

 )١(عنــد دراســة الــصفات املميــزة 

كن من متثيلها على شـكل      للحروف مل أمت  

 ، وذلك لوجود تداخل بينـها     خط مستقيم 
، وعليـه  )٢(يف الرسم األيـسر    كما يظهر   

 صفة من صـفات احلـروف       فترتيب كل 
استقالالً من حيث القوة والـضعف فيـه        

، إذ ال ميكــن أن يكــون بعــض )٣(نظــر 

                                                 
 الصفات املميزة هي اليت متيز احلروف املتفقة يف املخرج عن بعضها ، فتميز السني عن الـصاد مـثالً ، أمـا                       )١(

الدراسات الـصوتية عنـد علمـاء       : انظر  . الصفات احملسنة فهي اليت حتسن لفظ احلروف املختلفة املخارج          

  . ٢٣٧-٢٣٠التجويد صـ 

وقـد  .  الصفة املكتوبة فيه ، والدائرة الـيت يف املنتـصف متثـل حـروف االسـتعالء                   كل شكل بيضاوي ميثل    )٢(

رأيت أن هذا التقسيم أفضل من تقسيم علماء الصوت هلا إىل انفجارية ، وانفجارية احتكاكية ، وغناء ،                  

فــذلك  . ١٨١-١٥٢علــم اللغــة صـــ : انظـر  . ومنحرفـة ، ومكــررة ، واحتكاكيــة ، وأشــباه صــوائت  

مل يفرق بني الصفات املميـزة للحـروف والـصفات احملـسنة مـن جهـة ، ويـصعب معـه متييـز قـوة                    التقسيم  

  .الصفات وضعفها من جهة أخرى ، فقد دخل معظمها حتت قسم االحتكاكية 

الربهـان يف جتويـد القـرآن    : يف  انظر كيف تقسم بعض كتب التجويد الصفات من حيث القوة والـضعف  ) ٣(

  . ٣٣-٣٢صـ 



 ٦٣

الرخاوة

اهلمس

الشدة

  اجلهر
  ل ، ن ، ع ،

)التوسط ( م ، ر 

 هـك

 ، ج ، د ، إ و ، ي
 ب

فهـي مـن     كالكـاف والتـاء مـثالً ،       ، والـضعيفة يف ذات الوقـت     ات القويـة    الـصف احلروف من   

 الشدة القوية ومن حـروف اهلمـس الـضعيفة ، إال أنـه ميكـن ترتيـب احلـروف مـن                      حروف
حيث القوة والضعف حـسب تداخلـها ، فـاحلروف املـشتركة بـني اهلمـس والرخـاوة هـي                    

  . والباقي يتوسط بينهما أضعف شيء ، واملشتركة بني اجلهر والشدة هي أقوى شيء ،

   

   :يظهر الرسم اآليتوبإعطاء قيم تصاعدية ـ كما يف اجلدول ـ ومتثيلها بالرسم البياين 

  

                                                 
لماء التجويـد الـشدة علـى    يف القوة بناًء على تقدمي ع“ اجلهر ـ الرخاوة  ” على “ لشدة ـ اهلمس  ا” قدمت ) ١(

  .٣٢الربهان يف جتويد القرآن صـ : انظر ذلك يف .  يف القوة اجلهر

  احلروف  الصفة  
  حروف املد  خفاء ١
  هـ  مهس ـ رخاوة ٢
 و ـ ي )١(ـ رخاوة جهر  ٣
 ك شدة ـ مهس ٤
  ل ـ ن ـ ع ـ م ـ ر  )توسط(جهر  ٥
  إ ـ ج ـ د ـ ب  جهر ـ شدة ٦
  __  االستعالء ٧

اخلط البياين لصفات احلروف   

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

و هـ ا ل ل إ ك ب ب ر د و ن ج م ل ع ي ا م و
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 ٦٤

  :وفيما يأيت املالحظات املستنتجة 

 ـ أول ما يلحظ يف صفات احلروف أا كلها استفالية ، فليس فيها حـروف إطبـاق وال                 ١
 ، وغريها من احلروف اليت يضطر اللسان لالرتفاع       “ ظ  ” ، أو   “ ض  ” ، أو   “ ط  ” استعالء فال   

 . )١(كي ينطق ا ، ومعلوم أن حروف االستفال كلـها مرققـة إال الـراء علـى مـا سـيأيت                      
وهذه السالسة والرقة تسهل انسياب املعىن إىل القلب ، وتناسب معىن اآلية الـذي يتـضمن                

  .تقرير قاعدة كونية عامة تتعلق باهللا اخلالق وقضايا العبودية 

=ÞΟn{ بـدالً مـن   “ يط جبنـود  حيـ ” ولك أن تالحظ اختالل الصوت لو كانـت      ÷è tƒ {  ،

فحرف الطاء يف هذه الكلمة خارج عن نسق اآلية من جهة ، وحيـول التركيـز عـن شـدتي                    

y7{ باء  În/u‘ {  والم االستثناء يف }ω Î)  {.  

انعدام أسباب التنافر الصويت ؛ فال أصوات متماثلة أو متقاربة ، وال ألفاظ ثقيلـة               ـ  ٢
، طراب الصوت يف الكلمـة واضـح   لكان اض ـ مثالً ـ  “جيوش ” : و قاللو. )٢(على السمع 

فاجليم حرف جهر ، وبعدها الياء حرف جهر ورخاوة ، وبعدها حرف خفـاء ، مث الـشني                  
هذا اليت اجتمع فيها اهلمس والرخاوة مع الفتحة فكانت يف غاية اخلفة والتناقض مع الياء ،                

   .الشنيفتوح املتفشي الحرف عند الياء و )عنه سيأيت الكالم  ( التجميععدا عن اختالل 

، واجلـيم والـدال     “ االحنـراف   ” املـيم والـالم     : ـ أما الصفات احملسنة فهي كالتـايل        ٣
  .“ مفخمة ” ، والراء يف هذا املوضع “ القلقلة ” والباء 

  :ختطيط موجات الصوت : سادساً 

وات مخـسة عـشر     قمت يف دراسة ختطيط موجات الصوت بـاجتزاء اجلملـة مـن أصـ             

                                                 
  . ٣٥الربهان يف جتويد القرآن صـ : انظر حكم حروف االستفال من حيث الترقيق والتفخيم يف ) ١(
  . ٣٠٧-٣٠١التناسب البياين يف القرآن صـ : تنافر الصويت يف انظر أسباب ال) ٢(



 ٦٥

تبعدت مخــس قــراءات  اســ)١(مقرئــاً ، وعنــد عــرض تلــك القــراءات يف برنــامج التخطــيط 
ق دراستها ، كالتسجيالت القدمية املشوشة أو اليت يصحبها صدى يـشوه            ألسباب فنية تعو  

   .)٢(املوجات 

وقد الحظت يف ختطـيط الـتالوات العـشر الباقيـة تـشااً يف املالمـح الرئيـسية لتلـك                    
جات ، كالتناسق التقرييب يف نسبة زمـن احلـروف ، وحـدوث اخنفـاض كـبري يف شـدة                    املو

  .الصوت عند امليم ، واجليم ، والدال ، والباء املشددة ، والكاف ، والالم املشددة 

الـشيخ عبـد الباسـط عبـد        : مث اخترت صـوتني كنمـوذج فدرسـتهما ، ومهـا تـالوة              
   :أمران اختيارمهاوسبب . الصمد ، والشيخ حممود خليل احلصري 

، وبالتـايل تكـون العالمـات       )  ثواين فأكثر  ٦(  أما أطول صوتني من التالوات        -أ
  .املميزة أوضح 

   .اتضاح مالمح موجات احلروف فيهما أكثر من غريمها -ب

، إذ  أوجه التشابه دون أوجه االخـتالف      وأنبه هنا إىل أن اهتمام البحث سيتركز على       
  .ية الذي يشترك فيه املقرئون، وليس الغرض دراسة أصوات املقرئني الغرض هو دراسة صوت اآل

  :وفيما يأيت جدول يظهر فيه ختطيط الصوتني ، واملدة الزمنية للحروف واملقاطع 

                                                 
  . WavePad v 1.10: الربنامج املستخدم يف التخطيط هو ) ١(
زكـي داغـستاين ، وصـالح أبـو         : التالوات العشر هي تالوة املشايخ اآلتية أمسـاؤهم بالترتيـب األجبـدي              )٢(

حممد أيوب ، وحممد الـرباك ، وحممـد جربيـل ،          خاطر ، وعبد الباسط عبد الصمد ، وعبد اهللا بصفر ، و           
أبـو  :  واملـستبعدة هـي تـالوات املـشايخ          .وحممد الطبالوي ، وحممد املنشاوي ، وحممود خليل احلصري          
ي بسبب الصدى وقوة اجلهري ، وعبد اهللا        مبكر الشاطري وخالد القحطاين بسبب الصدى ، وأمحد العج        

  .اخلياط والسديس بسبب التشويش 
ييق دراسة التخطيط أن علم األصوات هو علم متخصص مستقل بذاتـه حيتـاج يف دراسـته        وسبب تض 

إىل سنوات ، وغرض البحث هو دراسة اخلصائص الفنية واجلمالية واإلعجازية العامة يف اجلملـة ، ولـيس                  
  .الغرض الدراسة الصوتية اردة ، فالدراسة الصوتية اردة حباجة لبحث مستقل 



 ٦٦

  الزمن املخطط
  )% - ةثاني(

  املقطع
  ) ث٦,١١(حممود خليل احلصري   ) ث٥,٥٨(عبد الباسط عبد الصمد  أو احلرف

٤,٤٨- ٠,٢٥  و  

  ما  ٨,٠٦- ٠,٤٥

  يـ  ٢,٦٩- ٠,١٥

  عـ  ٧,١٧- ٠,٤٠

  ـلَـ  ٤,١٢- ٠,٢٣

٤,٦٦- ٠,٢٦  ـم  

  جـ  ٤,٤٨- ٠,٢٥

  ـنو  ٨,٩٦- ٠,٥٠

١,٩٧-٠,١١  ـد  

٨,٠٦- ٠,٤٥  ر  

  بـ  ٦,٢٧- ٠,٣٥

٧,٥٣- ٠,٤٢  ـك  
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 ٦٧

  :وفيما يأيت استنتاجات الدراسة 

ظاهر من اجلدول أنين مل أفصل حروف املد عن سابقاا ، وسـبب عـدم الفـصل            ـ  ١
أن حروف املد مندجمة مع ما قبلها بصورة مل أمتكن معها من فصل حروف املـد ، فاحلركـة                   

ساوية حلرف املـد   م)١(السابقة حلرف املد ـ املختلف يف كوا تصدر مع احلرف أو بعده ـ   
  .يف الصوت مع خفة ، وبالتايل يصعب حتديد اية احلرف السابق أو بداية حرف املد 

   .)٢(ـ الفروق الزمنية لطول احلروف من قارئ آلخر هي فروق طفيفة ال تذْكَر ٢

ـ يلحظ وجود امتداد حلرف العني يذيبها يف احلرف التايل هلا ، وكـذا التقـارب يف                 ٣
 ، وهـذا يعـزز       ، مث تفريغ للصوت بعد الالم املـشددة        امليم إىل بداية الدال   شدة الصوت من    

  .ما ذُِكر من سالسة أصوات اآلية 

  :ـ يلحظ على بعض احلروف اآليت ٤

 تردد الصوت عند الكاف ، ولعل ذلك يعـود لكوـا حـرف مهـس مفتـوح بـني                    -أ
عطـي الـصوت    حريف جهر شديدين مكسورين ، والفتح خفيـف والكـسر ثقيـل ، وذلـك ي               

  .إيقاعاً قبل عملية إجهاد النفَس اليت سيأيت الكالم عليها قريباً 
 زمن اهلمز قصري جداً حىت كأنه نربة متهد لشيء بعدها ، وهـو االسـتثناء الـذي        -ب

  .يفيد احلصر ، فهو صلب املعىن 

ـ مع أنين تكلمت على خمارج احلروف والـصفات املميـزة واحملـسنة ، إال أن مجـال          ٥
ت قضية وجدانية بالدرجة األوىل ، ولدى جمع أصوات املقرئني ومساع اآليـة منفـردة            الصو

 وجدت أن الصوت يتأثر بالناحية الوجدانية والعاطفية للمقرئ ، فصوت هذا املقرئ حـزين ،              

                                                 
 . ٤٩٥-٤٩٣الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صــ  : ف يف موقع احلركة من احلرف يف     انظر اخلال ) ١(

  . قراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد املدة اليت استغرقتها احلروف مأخوذة من أن يذْكَرو
  .ال تذكر يف دراسة عامة كاليت أقوم ا ، وإال فكل شيء حيسب بأعشار أجزاء الثانية ) ٢(



 ٦٨

كما أنك ستلحظ حينئذ بعض املقـرئني       . والثاين صوته ترغييب ، واآلخر ترهييب ، وهكذا         
لذين يتفاعلون مع كل آية ، فتجد قوة عند آيات الترهيب ، ورقـة عنـد                املهرة والعاطفيني ا  

آيات الترغيب ، وتوسطاً عند آيات التـذكري ، وحزنـاً عنـد آيـات األسـف أو املـصائب ،                     
ودراسة تلك الظاهرة ليس موضعه هذا البحث ، فاآلية موضع البحث هلا نسق صويت حمدد               

يف أن القرآن املرتل مـن عنـد رب العـزة يتـسم           وعالقة هذا مبا سبق تكمن       . )١(سبق ذكره   
واحلركات واحلروف تـسهل ذلـك التفاعـل ، ومـا            بصفات صوتية معجزة من حيث األبنية     

  .على القارئ إال أن يتعمق يف املعىن ويفهم دالالت النص 

   :)٢(امة عال  الصوتيةتاالستنتاجا
من األصـوات   :  عناصرها   موسيقى النظم داخلية تتخلل اآلية ، وتنتظم مجيع       ” : أوالً  

والظـاهرة الـصوتية القرآنيـة     ،  )٣(“ واملقاطع واحلركات والسكنات والكلمـات والفواصـل        
احلركـة حـرف    ” ، فـابن جـين يـرى أن         )٤(مقتصرة على احلركات كما هو احلال يف الـشعر        غري  

                                                 
وقد وصف الدكتور حممود     . دة الصوت أو خشونته ، وارتفاعه أو اخنفاضه       ما ذكر ليس له عالقة حب     كل  ) ١(

، ومثل له بتغيري التنغيم يف الكـالم الـذي حيـول            “ التنغيم  ” السعران شيئاً شبيهاً مبا ذُِكر يف علم اللغة مساه          
   .١٩٣-١٩٢علم اللغة صـ : انظر . اجلملة من تقريرية إىل استفهامية 

قدمت لكل استنتاج وصفي عدة شواهد تؤيده ، وأؤكد على أنين أثق برأيـي يف وصـف اآليـة وال أجـزم            ) ٢(
  . بكون ما ذكر قاعدة كلية ، ألن تأكيد القاعدة الكلية يتطلب دراسة عرضية استقرائية آليات القرآن

   .٢٩٧التناسب البياين يف القرآن صـ ) ٣(
 كتابـه   يرى ابن جين يف   نه يقصر وزن الشعر على ميزان احلركة والسكون ، بينما           واقع الشعر يف العصر احلديث أ     ) ٤(

  . أن احلروف هلا مضامني على حسب قوا وإيقاع صوا وموقعها من الكلمة )١٦٨-٢/١٥٢(اخلصائص 
وعلى ما ذكر ـ رمحه اهللا ـ فإن استخدام املرادفات يف غري موضعها الذي يناسبها مناٍف للبالغة ، 

ا يف موضعها بدقة بالغة هو اإلعجاز الذي مل يتجرأ املشركون معه على معارضة سورة من سور وسبكه
وبني منافاة البالغة من جهة ، وقوة السبك وروعته من جهة أخرى يقف بلغاء العامل وشعراؤه . القرآن 

β {: عاجزين أمام قوله تعاىل  Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ ö7tã (#θè? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θ ãã÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰ yγ ä© 
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t⎦⎪ Ì Ï≈ s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪  {]٢٤-٢٣: ة البقرة سور [.  
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   فما وجه التمسك باحلركات ـ وهي أشـباه حـروف ـ وتـرك ذات احلـروف ،      ،)١(“ صغري 
لترتيل يضيف إىل إيقاع القرآن الكامن يف نصه إيقاعاً آخر طارئاً عليه مـن خـالل األداء     وا” 

وهذا واضح يف الرسوم البيانية السابقة ، لذا مل يكن باإلمكان االقتـصار يف               . )٢(“ والقراءة  
  .الدراسة على اجتاه دون آخر 

احلـروف ، ومقـدار     صـفات   : تتسم اآلية عموماً بالسالسة الصوتية من حيث        : ثانياً  
وهذا مناسـب   . التباعد بني املخارج ، والتناسق بني احلركات واحلروف ، وكذا التخطيط            

  .لتقرير قاعدة كونية كما سبق 

  :التناغم يف اجلملة بني اإليقاعات الصوتية له صورتان : ثالثاً 

  :ـ التناظر من املنتصف تقريباً يف حالة الوصل ١

رة ابتداًء من املنتصف ، فيما عدا زيادة حركة يف املقطـع مـن              متناظ: احلركة والسكون    -أ

ÞΟ {حرف الالم إىل النون يف       n= ÷è tƒ yŠθ ãΖ ã_  {      ولعله لتعويض الضعف الصويت احلاصل ،

yŠθ {يف حرف املد الواو يف       ãΖ ã_  {         وبذلك توازي احلركات األربع قـوة احلركـات ،

y7 { الالم األوىل يف الثالث يف املقطع املناظر ـ من الباء األوىل إىل  În/ u‘ ω Î)  { ـ اليت ابتـدأت 

  .حبرف مشدد وانتهت حبرف مشدد ، فما زيد يف احلركات عوض باحلروف وصفاا 

حاله كاحلركة والسكون يف التناظر ، إذ فيه زيـادة مقطـع واحـد بعـد النـرب      :  النرب   -ب
 واحـد متحـرك ،      لكن املقطع الزائد قصري يتكون مـن حـرف        الثاين من جهة اليمني ،      

حـرف متحـرك    (أو طـويالً    ) حرف متحرك وآخر مد أو ساكن     (وليس مقطعاً متوسطاً    
  ) .بعده حرفان ساكنان ، أو متحرك بعده مد والثالث مهز أو سكون

؛ ) اجلوفيـة (يوجد تناسق بني أدىن املخارج يف اجلهـاز الـصويت           :  خمارج احلروف    -جـ
                                                 

  . )٢/٣١٥(اخلصائص ) ١(
  . )١/١٩٠(البيان يف روائع القرآن ) ٢(
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، مث الـسابع    ) الواو املـضموم مـا قبلـها      (العاشر  ، مث   ) األلف املفتوح ما قبلها   (الثالث  
فحرف املـد الـواو ميثـل منتـصف الرسـم البيـاين ،              ) . األلف املفتوح ما قبلها   (عشر  

 ومنها يتناظر حرفا املد اآلخران ، أي قبل الواو بسبعة أحرف وبعدها بـسبعة أحـرف ،                
 الــصويت يف وبــذلك يتنــاظر اإليقــاع. واحلــظ أن احلــرفني املتنــاظرين كالمهــا ألــف  

كما يوجد تناسق بني أعلـى املخـارج أيـضاً          . املسافة ، ونوع اإليقاع     : األمرين معاً   
 ،) البـاء   ( ، مث الثالث عـشر      ) امليم(، مث السابع    ) الواو  ( ؛ احلرف األول    ) الشفوية(

أي بفارق ستة أحـرف بـني كـل حـرفني شـفويني ، أمـا                ) . الواو  ( مث التاسع عشر    
  .يأيت الكالم عن سبب تتابعهما الواو وامليم فس

 وليس من قبيل املصادفة وجود ذلك التناظر ، وعلى عدة مستويات ، إذ ميكـن أن حيـصل                 
. التناظر صدفةً على مستوى أو مستويني فحسب ، ال أن حيصل على كل هذه املـستويات                 

 الشعر كما أن التناظر يف أصوات اجلملة هو طريقة جديدة يف الوزن غري معهودة من قبل يف           
 أو النثر ، ويصعب على األديب أو الشاعر أن يبنيها على مستوى األوزان ، فكيـف إذا انـضم      
  !إىل ذلك التناظر على مستوى خمارج احلروف ، مع مراعاة اخلروج الواحد للشدة أيضاً ؟

 أضف إىل ما سبق أن التناغم بني أول املقطع وايته يف حالة الوصل من حـسن البدايـة                 
ويظهر ذلـك يف احلركـات ، حيـث بـدأت اجلملـة وانتـهت بـذات احلركـة                   . لآلية  واخلتام  

  .، ويف احلروف انتهت اجلملة بذات املخرج الذي بدأت به ، بل وبذات احلرف ) الفتح(

ـ متيز إيقاع اخلتـام ـ يف حالـة الوقـف علـى اجلملـة ـ باهلـدوء وإجهـاد الـنفَس وتفريغـه ،            ٢
  :ويتضح ذلك باآليت 

θ {التركيز على     : احلركات -أ èδ  {           حيث النرب على اهلاء بني حريف مد ، فالـسكون ،

  .مث السكون ) القوي(مث الضم ) الضعيف(
حـرف مـد ،     “ الـواو   ” يف حالة الوقـف يـصبح احلـرف األخـري           :  خمارج احلروف    -ب

 قـدموا ” وإذا كان العـرب قـد       . وبالتايل تصبح احلروف الثالثة األخرية متقاربة يف املخرج         
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ولـذلك كثـرت حـروف املـد قبـل          ... أمام احلرف املوقوف عليه ما يـؤذن بـسكونه          
، فإن اآليـة ختمـت حبـرف املـد يف حالـة الوقـف ، ومهـدت لـه                    )١(“ حرف الروي   

                 ، حبرف مد خفيف هو األلف مث بالضم ، ليكون متام الوقف عليه هادئـاً صـوتاً ومعـىن
   .)٢(ليه معىن جديد هو الغاية إذ بالوقف حيصل متام املعىن ، وبالوصل ينضاف إ

ω {األلف يف   :  صفات احلروف  -جـ Î)  {    وحـروف املـد تـسمى      . هي حرف مد سبقته فتحة

، فـسميت جوفيـة ألن   )٣(أيضاً احلروف اجلوفية أو اهلوائية أو حروف اللني أو الذائبة   
 ووصـفت ” خمرجها من اجلوف ، ومسيت هوائية العتماد صوا على انسياب اهلـواء ،              

 ،)٤(“اللني ألا خترج يف لني من غري كلفة على اللسان واللهاة خبالف سـائر األصـوات                 ب
وهي حروف مد ألن حكمها املد حركتان إن مل يتبعهما مهـز أو سـكون كمـا سـبق                   

وذات الكـالم يقـال يف حـرف        . أحكام التجويد ، واحلركتان مها تعـبري عـن الـزمن            يف  

θ { من   الواو èδ  {    األلف والواو حرفان هوائيان صـرفان ، وجيـب         يف حالة الوقف ، ف

الزمن ، فإذا أضفنا إىل ذلك أن اهلـاء حـرف مهـس ، ونطـق                مدمها حركتان من حيث     
جريان النفَس عند النطق بـاحلرف لـضعف االعتمـاد علـى            ” حروف اهلمس يكون بـ     

وِصفَت اهلاء دون غريها من حروف اهلمـس باخلفـاء الجتمـاع صـفات       ـ بل “املخرج 
فهذا يؤدي إىل هدوء كـبري يف الـصوت نـاتج عـن التفريـغ املتتـابع        )٥(عف فيها ـ  الض

  .واملتصل للنفس 

                                                 
  . )٢٣٤-١/٢٣٣(اخلصائص ) ١(
عنـد احلـديث عـن بالغـة        “ حسن النسق   ”  سبق بيان هذه اخلاصية الصوتية للجملة من الناحية البالغية يف            )٢(

تم به اآليـة أو اجلملـة هـو بـاب مجيـل وواسـع               وأنبه إىل أن احلرف الذي يسبقه مد ويعقبه مد خت         . اجلملة  
للبحث الصويت ، فالصوت يناسب املعىن كلما تغري حرفا املـد واحلـرف الـذي يتوسـط بينـهما ، وانظـر                      

  . ٣٥٥-٣٥٤التناسب البياين يف القرآن صـ : منوذجني من ذلك يف 
  . ٣٤٤-٣٤٣الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صـ : انظر تلك التسميات يف ) ٣(
  . ٢٩١ التناسب البياين يف القرآن صـ )٤(
  . ٣٢ وصـ ٢٧الربهان يف جتويد القرآن صـ : انظر على الترتيب ) ٥(
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 أضـف إىل ذلـك    .  تفريغ النفَس واالخنفاض املتدرج يف شدة الصوت ظاهرة يف التخطـيط             -د
باملائـة  ) ٣٠,٢٩(ما يالحظ من طول زمن احلروف واملقاطع األخرية ، حيـث حتتـل         

ω {ا يعين أن إجهاد النفَس يبدأ من الم         من زمن اآلية ، وهذ     Î)  {   املشددة ، وبالتايل

فإن اآلية جترب القارئ على التمهيد الصويت للوقوف ، مع اختالف يف درجات ذلـك               
ويزيـد مـن ذلـك اإلجهـاد أن املقطـع املـذكور سـبقه مهـز                 . التمهيد من قارئ آلخر     

لـى الالفـظ بـه ، خبـالف     حرف بعيد املخرج ، جلْد ، صـعب ع   ” مكسور ، واهلمز    
  . ، والكسر من أقوى احلركات )١(“ سائر احلروف ، مع ما فيها من اجلهر والقوة 

 وبـني الترغيـب والترهيـب ،        )٢(اآلية تتوسط بني التعبري الوجداين والفكـري        : رابعاً  
  :وبالتايل فإن أصواا تتالءم مع ذلك التوسط ، وهذا ظاهر يف 

، والـضم   )  حركـات عنـد الوقـف      ٨(ني الفـتح الـضعيف      حيث تنوعـت بـ    : ـ احلركات   ١
  ) . حركات٦(والكسر القويني 

التعـبري عـن معـاين كـثرية ،         ” حرف املد الواو يف آخر اآليـة يناسـب          : ـ خمارج احلروف    ٢
 ، ويف هذا تناسب واضح لنهاية الفاصلة القرآنية مـع           )٣(“ كالتذكري والتقريع والتهديد    

 ويستأنس أيضاً بأن احلروف تتوزع بني     . على الترغيب والترهيب    املعاين الكثرية املشتملة    
أعلى املخارج وأدناها بشكل متناسق ، وميكن مالحظة ذلك بطريقة تقليدية من خالل             

أما بالطريقة الرياضية حلساب املتوسط ، فإننا لو مجعنـا          . توزع األحرف على املخارج     
 وقسمناها علـى ) وزع احلروف على احلنجرة    وهي متثل ت  ( القيم الظاهرة على الرسم البياين      

، وهو نصف القيمـة العليـا       ) ٨,٥(لظهر لنا الرقم    ) إلخراج املتوسط   ( عدد األحرف   
 األخرية حرف مد وتأخـذ    “ الواو  ” ويف حالة الوقف حيث تكون      . ملخارج احلروف العربية    

                                                 
  .) ١/٧٢(الكشف عن وجوه القراءات السبع ) ١(
   .٣٣٥التناسب البياين يف القرآن صـ  : انظر الفرق بني التعبريين يف )٢(
وانظـر  .  وانظر تلك املعاين يف اآلية عند الكالم على إميانيات اآلية             .٣٢٤التناسب البياين يف القرآن صـ      ) ٣(

  .)  وما بعدها١/١٩٠(البيان يف روائع القرآن : أيضاً يف الفاصلة القرآنية 
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  . ملخارج اآلية ، وهو قريب جداً من نصف القيمة العليا) ٧,٧(يظهر الرقم ) ١(القيمة 

مع أن احلروف مجيعاً استفالية ولـيس فيهـا مـدود زائـدة ، إال أـا                 ف: ـ صفات احلروف    ٣
كلها جمهورة فيما عدا الكاف واهلاء فهما من حروف اهلمس ، فاالسـتعالء واالسـتفال      

باللسان ، واجلهر والـشدة هلمـا ارتبـاط جبريـان الـنفس ، وهـذا يعـزز                  صفات هلا ارتباط    
 فاآلية ليست يف موضع تسلية أو تلطـف أو خطـاب األنبيـاء              لصويت يف اآلية ،   التوسط ا 

حــىت تكــون أصــواا كلــها ضــعيفة ورقيقــة ، فهــي متوســطة بــني الترغيــب بعلــم اهللا 
   .)١(وربوبيته والترهيب جبنوده وعقوبته 

بل إا تتوسط من حيث عدد كلماا وحروفها بني القصري الزاجر والطويـل املقـرر               
  .ام واملسائل لألحك

يلحظ يف عدة مواضع من الدراسة الـصوتية أن هنـاك اتـساقاً بـني الظـاهرة                 : خامساً  
 حيث مجع القرآن بني الصيغة واملعـىن ، فـأعجز           الصوتية ومعاين اآلية ووجوه البالغة فيها ،      

ومن هذا املنطلق ميكن تقسيم أصـوات       . بذلك البشر الذين اختلفوا يف أيهما أوىل بالتقدمي           
  :اآلية إىل أربعة مقاطع صوتية 

متهيـد لآليـة ، فـاحلظ نـسق الفـتح الـذي يعمهـا ، وكـذا االضـطراب يف              “ وما يعلـ    ” -١
كما أن االحتاد املتتايل ـ على خالف ما تستحسنه العرب ـ عند الواو واملـيم   . التخطيط 

ني أقـرب  فيه حكمة ـ واهللا أعلم ـ وهي أن الفتحة املوجودة على كـال احلـرفني الـشفوي     
للجوف ، مث أعقبهما األلف اجلوفية أيضاً ، وهذا التردد بني أعلى املخارج وأدناهـا يف                

  .اجلهاز الصويت يشد املستمع يف بداية اآلية لرعاية انتباهه لبقيتها 
الـصوت كالكنايـة عمـا مجعـه اهللا         جتميـع   فتجـد   ما وقع عليه نفـي العلـم ،         “ ـم جنود    ” -٢

 ، ويظهـر  ه الناس ونسوه ، فتوافق بذلك الصوت مع املعـىن        وجهل أحصاه وأحاط به ،   و
  :ذلك يف اآليت 

                                                 
  . ٣٠٩-٣٠٧التناسب البياين يف القرآن صـ :  انظر توضيح التناسب بني املعىن واإليقاع الصويت يف )١(
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احلروف كلها مضمومة يتخللها حـرف سـاكن هـو الـواو ، واحلـظ ضـم                 : احلركات   -أ
  .الشفتني عند النطق بتلك احلروف 

  .ساوي ِشدة الصوت مع اخنفاض ملحوظ ت:  التخطيط -ب
  : ويظهر ذلك يف.  لغاية اآلية وهي احلصر مقطع اهتزازات متهيداً“ ربك إلَّـ  ” -٣

التركيز الواضح عند الشدتني ، فالـشدة هـي خـروج قـوي للحـرف ،                :  احلركات   -أ
والــشدة األوىل مكــسورة ، والثانيــة يــسبقها كــسر ، ومعلــوم أن الكــسر قــوي ،  
وفصل بينهما فتح ، والفتحة ضـعيفة ، ممـا زاد التركيـز علـى الـشدتني ، وبـشكل                    

 يظهـر يف الرسـم الـسابق ، فخـالف هـذا املقطـع كامـل اجلملـة ألنـه                     متناسق كما 
  .حمورها ، حيث التركيز على الرب املالك واالستثناء الذي هو غاية اجلملة 

  .واحد “ ب ، ل ”  خمرج احلرفني املشددين -ب
حيـث التفخـيم يف الـراء ، مث التـشديد اهـور الـشديد ، مث                 :  صفات احلـروف     -جـ  

  .وكذا احلظ ختطيط املقطع . ة اخلفيفة ، مث اهلمز القوي الكاف املهموس
  .غاية اآلية هي احلصر والقصر ، فاحلظ ما سبق الكالم عنه من إجهاد النفس“ ا هو  ” -٤

وواضح من تلك املقاطع الصوتية كيف أن الكلمات ال تـستقل عـن بعـضها ال لفظـاً                 

yŠθ {وال معىن ، حىت     ) صوتاً( ãΖ ã_ y7 În/ u‘  { بعـضها صـوتياً ، فتقـارب املخـرج بـني           ترتبط ب

 ومع أن . الدال والراء يناسب احتاد امللكية والتبعية ، واحلظ أيضاً اشتراكهما يف حركة الفتحة              
الدال أقرب إىل املستمع يف املخرج الصويت من الراء ، لكن هذا القرب النسيب يقـل تـأثريه                  

ري من الترقيق يف الدال ، وبذلك تكـون         يف مقابلة قوة احلرفني ، فالتفخيم يف الراء أقوى بكث         
ولك أن تلحظ التركيز الصويت على هذا التتـابع بـالرجوع           . الدال تابعة للراء من كل وجه       

  .إىل دراسة النرب ، حيث يسبق احلرفني نرب صويت عند الواو ويعقبهما نرب آخر عند الباء 

بـبعض ، إال أن     مع أن الصوت ينتج عن تـداخل املـستويات كلـها بعـضها              : سادساً  
روعــة اإليقــاع ظــاهرة يف كــل مــستوى منفــرداً ، ويف املــستويات جمتمعــة ، وهــذا يــسمح 
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لصاحب البحث البدائي واملتعمق أن يكتشف ذلك ، ال فرق يف ذلك بني الـشاعر ، وعـامل                  
بل إن النسق العام لإليقـاع جيعلـه مـؤثراً يف صـاحب             . األصوات ، واود للقرآن املرتل له       

  .رهف دومنا حبث احلس امل

وجدت مـن خـالل الدراسـة أن الـصوت لـيس علمـاً جامـداً ميكـن دراسـته               : سابعاً  
ويف فـن الرسـم يعـادل       ” باألرقام اردة ، ولكنه تذوقي كفن الرسم يف جـزء كـبري منـه ،                

 ، فكــل مــستوى )١(“ الرســام بــني أجــزاء لوحتــه ، فــال ميــأل جانبــاً ويتــرك مقابلــه فارغــاً 
لون ، وكل لون له درجات ، ومجال اللوحـة    ...) و املخارج ، أو الصفات      احلركات ، أ  (

 الصوتية يكمن يف مجال توزيع األلوان الصوتية وتداخلها ، وتناسق تلك األلـوان الـصوتية مـن                
  :وهذا ظاهر يف اجلملة من كل وجه . حيث القوة والضعف مع املعاين اليت تعرب عنها اللوحة 

  . يف معظم حروف اآلية تقريباً  اإليقاع الصويت ينساب-أ
 االنسياب موجود بدرجات متفاوتة من القوة والضعف ، أو مبستويات خمتلفة ، فمرة              -ب

  .يف احلركة ، وأخرى يف النرب ، وثالثة يف الصفة 
 عدم جتمع درجات واحدة ، أو تركز صفات متشاة من مـستوى واحـد يف جانـب                  -جـ

  .من اآلية دون اآلخر 

  .يده ملكوت السماوات واألرض ، ال يعجزه مجلة أو كلمة أو حرف فسبحان من ب

  هذا وصلى اهللا على سيدنا حممد

  وعلى آله وصحبه وسلم

  وآخر دعوانا

  أن احلمد هللا رب العاملني

                                                 
   .٣٢٩قرآن صـ التناسب البياين يف ال) ١(
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  فهرس املراجع واملصادر

  .مصحف التجويد ، دار املعرفة ـ دمشق ـ ١
: ، حتــ  ) ١٠٦١-٩٧٧(حممد بن حممد بن حممد الغـزي  إتقان ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن ، ـ  ٢

  ) .١٤١٥ (١خليل حممد العريب ، الفاروق احلديثة ـ القاهرة ، ط
 ٢ب والوثائق القوميـة ـ القـاهرة ، ط    ، دار الكت)٥٣٨-٤٦٧( شري حممود بن عمر الزخمأساس البالغة ،ـ ٣

)١٩٧٢(.   
  ) .١٩٩٨-١٤١٨(بل ، دار الفكر العريب ـ القاهرة ، حسن ط. أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية ، دـ ٤
   .)١٩٢٣ (٣ ، ط دار الكتاب العريب ـ بريوتـ إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي ،٥
  ) .١٩٨٨-١٤٠٨(إعراب القرآن الكرمي وبيانه ، حميي الدين درويش ، اليمامة ودار ابن كثري ـ دمشق ، ـ ٦
عبـد القـادر عرفـات العـشا        : ، حتــ    ) ٦٨٥( وأسرار التأويـل ، عبـد اهللا بـن عمـر البيـضاوي               ـ أنوار الترتيل  ٧

  ) .١٩٩٦-١٤١٦(حسونة ، دار الفكر ـ بريوت ، 
 ٢، دار الفكـر ـ بـريوت ، ط   ) ٧٥٤-٦٥٤(‘ أبـو حيـان األندلـسي   ’ــ البحـر احملـيط ، حممـد بـن يوسـف       ٨

)١٩٨٣-١٤٠٣. (  
  ) .هـ١٣٩٩ (١٣الصادق قمحاوي ، دار القرآن الكرمي ـ بريوت ، طـ الربهان يف جتويد القرآن ، حممد ٩
: ، حتــ    ) ٨١٧-٧٢٩(ـ بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ، حممد بن يعقوب الفـريوز آبـادي                 ١٠

   .)١٩٨٥ (، املكتبة العلمية ـ بريوت ،حممد علي النجار 
 ،  )٨٠٧ (، علي بـن أيب بكـر اهليثمـي        ‘  أسامة   احلارث بن أيب  ’ ـ بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث        ١١

  ) .١٩٩٢-١٤١٣ (١حسني أمحد صاحل الباكري ، اجلامعة اإلسالمية ـ املدينة املنورة ، ط. د: حتـ 
  ) .٢٠٠٠-١٤٢٠ (٢متام حسان ، عامل الكتب ـ القاهرة ، ط. ـ البيان يف روائع القرآن ، د١٢
  ) .١٩٦٢-١٣٨٢(ل غازي العاين ، مطبعة الترقي ـ دمشق ، بيان املعاين ، عبد القادر مال حويش آـ ١٣
   .، دار الكتب العلمية ـ بريوت) ٤٦٣-٣٩٣( أمحد بن علي اخلطيب البغدادي تاريخ بغداد ،ـ ١٤
، دار  حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم         : ، حتــ    ) ٣١٠-٢٢٤(حممد بن جرير الطـربي        ،  وامللوك ممتاريخ األ ـ  ١٥

   .)١٩٨٧-١٤٠٧ (٤ ، طالقاهرة ـ عارفامل
حمـب  : ، حتــ    ) ٥٧١-٤٩٩ (‘ابن عـساكر    ’ ـ تاريخ مدينة دمشق ، علي بن احلسن بن هبة اهللا الشافعي             ١٦

  ) .١٩٩٧-١٤١٨ (١ سعيد عمر بن غالمة العمري ، دار الفكر ـ بريوت ، طالدين أيب
، ) ٦٥٤-٥٨٥(صري  حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجـاز القـرآن ، ابـن أيب اإلصـبع املـ       ـ١٧

   .)١٩٦٣-١٣٨٣( القاهرة ، -حفين حممد شرف ، الس األعلى للشؤون اإلسالمية . د: حتـ 
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 ١ ، مؤسـسة التـاريخ ـ بـريوت ، ط    )١٣٩٣-١٢٩٦ ( حممـد الطـاهر ابـن عاشـور     التحريـر والتنـوير ،  ــ ١٨
)٢٠٠٠-١٤٢٠(.   
، دار املعرفة ـ بريوت ، ) ١٢٢١-١١٣١(ـ حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ، سليمان بن حممد البجريمي ١٩

)١٩٧٨-١٣٩٨( .  
-١٣٦٦(عـة األمرييـة ـ القـاهرة ،      ، املطب)١٣٧٥-١٢٨٤ (ـ تفسري جـزء تبـارك ، عبـد القـادر املغـريب     ٢٠

١٩٤٧. (  
 ، دار   )٨٦٤-٧٩١ ( وجـالل الـدين احمللـي      )٩١١-٨٤٩ (جالل الدين السيوطي   اجلاللني ،     تفسري ـ٢١

  ) .١٩٩٥-١٤١٥ (٢ بريوت ، طـاجليل 
، دار الغـرب  ) ١٤٠٤-١٣٠٥(ب الـسور حـسب الـرتول ، حممـد عـزة دروزة        ـ التفسري احلديث ؛ ترتيـ     ٢٢

  ) .٢٠٠٠-١٤٢١ (٢اإلسالمي ـ بريوت ، ط
حممـد عطـا    . د: ، مجـع وتوثيـق      ) ١٢٨(ـ تفسري السدي الكبري ، إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكـبري             ٢٣

  ) .١٩٩٣-١٤١٤ (١يوسف ، دار الوفاء ـ املنصورة ، ط
 ١ـ تفسري القـرآن الكـرمي وإعرابـه وبيانـه ، حممـد علـي طـه الـدرة ، دار احلكمـة ـ دمـشق وبـريوت ، ط            ٢٤

)١٩٩١-١٤١٢. (  
 ،  بـريوت  ــ   ، دار إحياء التراث العـريب      )٦٠٦-٥٤٤( ، الفخر الرازي  ‘ مفاتيح الغيب   ’ ـ التفسري الكبري    ٢٥

  ) .١٩٩٩-١٤٢٠ (٣ط
  ) .١٩٧٤-١٣٩٤ (٣د مصطفى املراغي ، دار الفكر ـ بريوت ، طـ تفسري املراغي ، أمح٢٦
عبـد اهللا حممـود شـحاته ، دار         . د:  ، حتـ    )١٥٠( ، مقاتل بن سليمان بن بشري        ـ تفسري مقاتل بن سليمان    ٢٧

  ) .٢٠٠٢-١٤٢٣ (١إحياء التراث العريب ـ بريوت ، ط
 ة الزحيلي ، دار الفكر املعاصـر ـ بـريوت ودار الفكـر ـ     وهب. د.التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ، أـ ٢٨

  ) .١٩٩١-١٤١١ (١دمشق ، ط
حممد عوامـة ، دار     : ، درسه وقابله    )  هـ ٨٥٢-٧٧٣( تقريب التهذيب ، أمحد بن حجر العسقالين         ـ٢٩

   .)١٩٩٢-١٤١٢ (٤الرشيد ـ حلب ، ط
 ، أمحد أبو زيد ، كلية اآلداب ـ الربـاط ،   ـ التناسب البياين يف القرآن ؛ دراسة يف النظم املعنوي والصويت٣٠

  ) .م١٩٩٢(
، دار إحياء التراث العريب ومؤسـسة التـاريخ العـريب ـ      ذيب التهذيب ، أمحد بن حجر العسقالينـ ٣١

  ) .١٩٩٣-١٤١٣ (٢بريوت ، ط
ــ  )  هـ ٧٤٢-٦٥٤(ذيب الكمال يف أمساء الرجال ، مجال الدين أبو احلجاج يوسف املزي               ـ  ٣٢  : ، حت

  ) .١٩٨٥-١٤٠٥ (١بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ـ بريوت ، ط. د



 ٧٨

علـي حـسن هـاليل ، الـدار املـصرية           . أ: ، حتــ    ) ٣٧٠-٢٨٢(ـ ذيب اللغة ، حممد بن أمحد األزهـري          ٣٣
  ) .١٩٧٦(للتأليف والترمجة ـ القاهرة ، 

 ، مركز صاحل    )١٣٧٦-١٣٠٧ (صر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن نا           ـ  ٣٤
  ) .١٩٩٢-١٤١٢ (٢ عنيزة ، طبن صاحل الثقايف ـ

خليل امليس ، دار الفكـر ـ   : ن جرير الطربي ، ضبط وختريج  ، حممد بـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن٣٥
   .)١٩٩٩-١٤٢٠(بريوت ، 

  ) .١٩٩٠-١٤١٠ (٢٣صيدا وبريوت ، طـ جامع الدروس العربية ، مصطفى غالييين ، املكتبة العصرية ـ ٣٦
ار إحيـاء  هـشام مسـري البخـاري ، د   :  ، عنايـة   )٦٧١ ( ، حممد بن أمحـد القـرطيب       ـ اجلامع ألحكام القرآن   ٣٧

  .التراث العريب ـ بريوت 
-١٤٠٦ (١ حممـود صـايف ، دار الرشـيد ـ دمـشق وبـريوت ، ط      ـ اجلـدول يف إعـراب القـرآن وصـرفه ،    ٣٨

١٩٨٦(.   
عبـد الـسالم    : ، حتــ    ) ٤٥٦-٣٨٤(ب العرب ، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلـسي             ـ مجهرة أنسا  ٣٩

  ) .١٩٨٢ (٥هارون ، دار املعارف ـ القاهرة ، ط
مؤسـسة   ،   )٨٧٥-٧٨٦ (عبد الرمحن بن حممد بـن خملـوف الثعـاليب         ـ اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،        ٤٠

   .األعلمي للمطبوعات ـ بريوت
 ٢سري القرآن الكـرمي ، طنطـاوي جـوهري ، مـصطفى البـايب احللـيب وأوالده ـ مـصر ، ط        ـ اجلواهر يف تف٤١

  ) .هـ١٣٥٠(
ـ حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ، تفسري حممد األمني بن عبد اهللا اهلرر الشافعي ، دار طوق           ٤٢

  ) .٢٠٠١-١٤٢١ (١النجاة ـ بريوت ، ط
-١٤٠٥ (٤، دار الكتـاب العـريب ـ بـريوت ، ط    ) ٤٣٠-٣٣٦( األصـبهاين   أمحد بـن عبـد اهللا  ـ حلية األولياء ،٤٣

١٩٨٥(.   
حممـد علـي النجـار ، دار اهلدايـة للطباعـة والنـشر ـ        :  ، حتـ )٣٩٢-٣٣٠ (ـ اخلصائص ، عثمان بن جين٤٤

   .٢بريوت ، ط
أمحـد  . د: ـ  ، حتـ  ) ٧٥٦(‘ الـسمني احللـيب     ’ ـ الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ، أمحد بـن يوسـف              ٤٥

  ) .١٩٩٤-١٤١٤ (١حممد اخلراط ، دار القلم ـ دمشق ، ط
عبـد اهللا بـن عبـد احملـسن التركـي ،      . د: ـ الدر املنثور يف التفسري باملأثور ، جالل الـدين الـسيوطي ، حتــ          ٤٦

  ) .٢٠٠٣-١٤٢٤ (١مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ـ القاهرة ، ط
 ١غــامن قــدوري احلمــد ، مطبعــة اخللــود ـ بغــداد ، ط  . ة عنــد علمــاء التجويــد ، دـــ الدراســات الــصوتي٤٧

)١٩٨٦-١٤٠٦(.   
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  .ـ دراسات ألسلوب القرآن الكرمي ، حممد عبد اخلالق عضيمة ، دار احلديث ـ القاهرة ٤٨
  ) .١٩٩١ (٦إبراهيم أنيس ، مكتبة األجنلو املصرية ، ط. ـ داللة األلفاظ ، د٤٩
  .، دار الفكر ـ القاهرة ) ١١٣٧( تفسري القرآن ، إمساعيل حقي الربوسوي ـ روح البيان يف٥٠
، دار إحيـاء   ) ١٢٧٠-١٢١٧( حممـود األلوسـي       ،  يف تفسري القرآن العظيم والـسبع املثـاين        ـ روح املعاين  ٥١

   .التراث العريب ـ بريوت
ملكتب اإلسالمي ـ بريوت ،  ، ا) ٥٩٧-٥٠٨(ـ زاد املسري يف علم التفسري ، عبد الرمحن بن علي اجلوزي ٥٢

  ) .١٩٨٤-١٤٠٤ (٣ط
 ـحممود نصار ، دار الكتـب العلميـة    : حتـ ، ) ٢٧٥-٢٠٧(حممد بن يزيد القزويين  ـ سنن ابن ماجه ،٥٣

   .)١٩٩٨-١٤١٩ (١بريوت ، ط
، حممد حميي الـدين عبـد احلميـد ،    ) ٢٧٥-٢٠٢(سليمان بن األشعث السجستاين  ـ سنن أيب داود ، ٥٤

   .)م١٩٩٥-هـ١٤١٦(بريوت ،  ـ عصريةاملكتبة ال
مكتبـة  ،  حممد عبد القـادر عطـا       : ، حتـ   ) ٤٥٨-٣٨٤(أمحد بن احلسني البيهقي       الكربى ،   البيهقي ـ سنن ٥٥

   .)١٩٩٤-١٤١٤(دار الباز ـ مكة املكرمة ، 
علـي حممـد معـوض     : عنايـة     ، )٢٧٩-٢٠٩ (عيـسى بـن سـورة الترمـذي       حممد بن    ـ سنن الترمذي ،   ٥٦

-١٤٢١ (٢املوجود ، دار إحياء التراث العريب ومؤسـسة التـاريخ العـريب ـ بـريوت ، ط     د عبد وعادل أمح
٢٠٠٠(.   

، شعيب األرنؤوط وأكرم البوشي: ، حتـ )٧٤٨-٦٧٣(ـ سري أعالم النبالء ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ٥٧
  ) .١٩٨٣-١٤٠٣ (١مؤسسة الرسالة ـ بريوت ، ط

طـه عبـد الـرؤوف سـعد ، دار          : ، حتــ    ) ٢١٣( احلمـريي املعـافري      بن هشام لك  عبد امل ـ السرية النبوية ،     ٥٨
   .)١٩٩١-١٤١١ (١اجليل ـ بريوت ، ط

  ) .هـ١٣٤٢ (٢ـ شروح التلخيص ، سعد الدين التفتازاين وآخرون ، مطبعة السعادة ـ مصر ، ط٥٩
أمحـد عبـد الغفـور      : حتــ   ،  ) ٣٩٣(ـ الصحاح ؛ تاج اللغة وصحاح العربية ، إمساعيل بن محاد اجلـوهري              ٦٠

  ) .١٩٥٦(عطا ، دار الكتاب العريب ـ القاهرة ، 
-١٤١٦ (١القـاهرة ، ط    ــ   ، دار أيب حيـان     )٢٥٦-١٩٤( حممـد بـن إمساعيـل البخـاري          ـ صـحيح البخـاري ،     ٦١

١٩٩٦(.   
، عصام الصبابطي وآخرون ، )٢٦١-٢٠٦(مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري    ـ صحيح مسلم ،   ٦٢

   .)١٩٩٥-١٤١٥ (١القاهرة ، ط ـ حياندار أيب 
عبد املعطي أمني قلعجي ، دار املكتبـة العلميـة ـ    : ، حتـ ) ٣٢٢ (العقيليحممد بن عمر ، الكبري ـ الضعفاء ٦٣

   .)١٩٨٤-١٤٠٤ (١بريوت ، ط
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 رضاء اهللا بن حممد إدريس املبـاركفوري ،       : ، حتـ   ) ٣٦٩-٢٧٤( عبد اهللا بن حممد األصبهاين       ـ العظمة ،  ٦٤
  .) ١٩٨٨-١٤٠٨ (١دار العاصمة ـ الرياض ، ط

  ) .م١٩٩٠(حممود السعران ، دار النهضة العربية ـ بريوت ، . ـ علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، د٦٥
عبـد  : حتــ   ،   ‘السمني احللـيب    ’ ـ عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ ، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم               ٦٦

  ) .١٩٩٥-١٤٢٤ (١ ، مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية ـ طرابلس ، طالسالم أمحد التوجني احلليب
   .)١٩٩٤ (١، ط. ن.هادي حسن محودي ، د. د:  حتـ  ،)١٧٠-١٠٠ (ـ العني ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي٦٧
 رضـا بـن خالـد اجلزائـري ،    : ، حتـ ) ٣٧٩-٢٨٦(ـ غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس ، حممد بن املظفر البزاز       ٦٨

  ) .١٩٩٧-١٤١٨ (١دار السلف ـ الرياض ، ط

إبراهيم : ، حتـ   ) ٧٢٨(ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، احلسن بن حممد بن احلسني القمي النيسابوري              ٦٩
  ) .١٩٧٠-١٣٩٠ (١عطوة عوض ، مصطفى البايب احلليب وأوالده ـ مصر ، ط

الـسعيد بـن    : ، حتــ    ) ٥٠٩-٤٤٥(مـذاين   شـريويه بـن شـهردار الـديلمي اهل         ـ الفردوس مبأثور اخلطاب ،    ٧٠
   .)١٩٨٦ (١بسيوين زغلول ، دار الكتب العلمية ـ بريوت ، ط

. فهمي حسن النمر و د    . د: ، حتـ   ) ٦٤٣(ـ الفريد يف إعراب القرآن ايد ، حسني بن أيب العز اهلمذاين             ٧١
  ) .١٩٩١-١٤١١ (١فؤاد علي خميمر ، دار الثقافة ـ الدوحة ، ط

   .)١٩٩٦-١٤١٧ (٢٥، دار الشروق ـ القاهرة ، ط) ١٣٨٧-١٣٢٤(سيد قطب   القرآن ،ـ يف ظالل٧٢
يوسف الـشيخ حممـد    : ، ضبط وتوثيق    ) ٨١٧-٧٢٩(حممد بن يعقوب الفريوز آبادي       ـ القاموس احمليط ،   ٧٣

   .)١٩٩٩-١٤٢٠(البقاعي ، دار الفكر ـ بريوت ، 
 ٤، دار القرآن الكرمي ومؤسسة الريـان ـ بـريوت ، ط   ـ قبس من نور القرآن الكرمي ، حممد علي الصابوين ٧٤

)١٩٩٨-١٤١٩. (  
، ل ، حممـود بـن عمـر الزخمـشري     ـ الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجـوه التأويـ        ٧٥

  ) .١٩٤٧-١٣٦٦( ،  ـ بريوتمصطفى حسني أمحد ، دار الكتاب العريب: ترتيب وضبط 
حممـد كمـال الـدين عـز الـدين ، عـامل       . د: ، جالل الـدين الـسيوطي ، حتــ         كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة      ـ  ٧٦

   .)١٩٨٧-١٤٠٧ (١الكتب ـ بريوت ، ط
  ،)٤٣٩-٣٥٥( القيـسي     بـن أيب طالـب      ، مكـي    وعللها وحججها  كشف عن وجوه القراءات السبع    الـ  ٧٧

   .)١٩٧٤(جممع اللغة العربية ـ دمشق ، 
علـي  : ، حتــ    ) ٤٢٧(د بن حممد بن إبراهيم الـثعليب النيـسابوري          ـ الكشف والبيان يف تفسري القرآن ، أمح       ٧٨

  ) .٢٠٠٢-١٤٢٢ (١عاشور ، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت ، ط
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، دار ) ٧٤١-٦٧٨(‘ اخلـازن ’ـ لباب التأويل يف معـاين الترتيـل ، علـي بـن حممـد بـن إبـراهيم البغـدادي            ٧٩
  .املعرفة ـ بريوت 

عـادل أمحـد عبـد    : ، حتــ  ) ٨٨٠ت بعـد  ( عمر بن علي بن عـادل الدمـشقي         اللباب يف علوم الكتاب ،    ـ  ٨٠
  ) .١٩٩٨-١٤١٩ (١املوجود وآخرون ، دار الكتب العلمية ـ بريوت ، ط

حممـد  . د:  ، ضـبط وتعليـق وختـريج       لسيوطيجالل الدين عبد الرمحن ا     الرتول ،    ـ لباب النقول يف أسباب    ٨١
  .) ٢٠٠٤-١٤٢٤ (١كرمة ، طتامر ، مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة امل

، دار  عبد اهللا علـي الكـبري وآخـرين         : ، حتـ    )٧١١-٦٣٠(‘ بن منظور ا’رم  حممد بن مك  ـ لسان العرب ،     ٨٢
  ) .١٩٨٠(املعارف ـ القاهرة ، 

إبـراهيم بـسيوين ، اهليئـة       . د: ، حتـ   ) ٤٦٥-٣٧٦(لطائف اإلشارات ، عبد الكرمي بن هوازن القشريي         ـ  ٨٣
  ) .١٩٨٣ (٢للكتاب ، طاملصرية العامة 

حممـود إبـراهيم زايـد ، دار الـوعي ـ      : ، حتــ  ) ٥٠٧-٤٤٨(‘ أبـو حـامت   ’  حممد بـن حبـان البـسيت    ـ اروحني ،٨٤
   .حلب

عبـد اهللا حممـد درويـش ،    :  حتـ  ، )٨٠٧-٧٣٥ ( علي بن أيب بكر اهليثمي     ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،     ٨٥
   .)١٩٩٤-١٤١٤ ( ،دار الفكر ـ بريوت

حممـد  : ، تصحيح وترقيم وختريج وتعليـق  ) ١٣٣٢-١٢٨٣(حماسن التأويل ، حممد مجال الدين القامسي ـ  ٨٦
  ) .١٩٥٧-١٣٧٦ (١فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة ، ط

 عبـد  الـسيد :  ، حتـ )٥٤٢-٤٨١ (ـ احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، عبد احلق بن عطية األندلسي  ٨٧
  ) .١٩٩١-١٤١٢ (١العال السيد إبراهيم ، رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية ـ قطر ، ط

  .دار صادر ـ بريوت ،  )١٧٩-٩٣ (، مالك بن أنسـ املدونة الكربى ٨٨
  ) :٢٤١-١٦٤(، أمحد بن حممد بن حنبل ـ مسند أمحد ٨٩

  ) .م١٩٨٠( مصر ، ـدار املعارف :  الصفحات -أ
   .)م١٩٩١(بريوت ، ط  ـ دار إحياء التراث العريب:  الترقيم -ب

، ) ٢٨١-٢٠٨(عبد اهللا بن حممد بن عبيد بـن أيب الـدنيا البغـدادي    : ـ املطر والرعد والربق والريح ، حتـ       ٩٠
  ) .١٩٩٧-١٤١٨ (١طارق حممد سكلوع العمودي ، دار ابن اجلوزي ـ الدمام ، ط: حتـ 

-١٤٢٠ (١بد الرمحن حسن حبنكة امليداين ، دار القلـم ـ دمـشق ، ط   ـ معارج التفكر ودقائق التدبر ، ع٩١
٢٠٠٠. (  

خالد العك ومـروان سـوار ، دار   : ، حتـ ) ٥١٠-٤٣٦(احلسني بن مسعود الفراء البغوي ـ معامل الترتيل ،     ٩٢
   .)١٩٨٧-١٤٠٧ (٢املعرفة ـ بريوت ، ط
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ن حليس اليـافعي ، دار القـدس ـ صـنعاء ودار     اإلسالم ، صاحل بن حممد ب... ـ املعجزة املتجددة يف عصرنا ٩٣
  .ت .ط ، د.اإلميان ـ اإلسكندرية ، د

طارق بن عوض اهللا بن حممـد وعبـد   : ، حتـ  ) ٣٦٠-٢٦٠(سليمان بن أمحد الطرباين      ـ املعجم األوسط ،   ٩٤
   .)١٩٩٥-١٤١٥(احملسن بن إبراهيم احلسيين ، دار احلرمني ـ القاهرة ، 

  ) .٢٠٠٢-١٤٢٢ (١عبد اللطيف اخلطيب ، دار سعد الدين ـ دمشق ، ط. ـ معجم القراءات ، د٩٥
وزارة األوقـاف   محـدي بـن عبـد ايـد الـسلفي ،            :  سـليمان بـن أمحـد الطـرباين ، حتــ             ـ املعجم الكبري ،   ٩٦

   .)١٩٨٥-١٤٠٥ (٢ ، ط ـ بغدادوالشؤون الدينية
عبد السالم حممـد هـارون ، دار        : ـ  ، حت ) ٣٩٥-٣٢٩(ـ معجم مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس بن زكريا           ٩٧

  ) .١٩٧٩-١٣٩٩(الفكر ـ اإلسكندرية ، 
 ، مؤسـسة األعلمـي ـ بـريوت ،     )١٤٠٢-١٣٢١ (ـ امليزان يف تفسري القرآن ، حممـد حـسني الطباطبـائي   ٩٨

  ) .١٩٧٤-١٣٩٤ (٢ط
عـارف  ، دائـرة امل  ) ٨٨٥-٨٠٩(ـ نظـم الـدرر يف تناسـب اآليـات والـسور ، إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي                      ٩٩

  ) .١٩٨٤-١٤٠٤ (١العثمانية ـ حيدرأباد ، ط
السيد بـن عبـد     : ، تعليق   ) ٤٥٠-٣٦٤(ـ النكت والعيون ، علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري            ١٠٠

-١٤١٢ (١املقـصود بـن عبـد الـرحيم ، دار الكتـب العلميـة ومؤسـسة الكتـب الثقافيـة ـ بـريوت ، ط           
١٩٩٢. (  

  :الرسائل اجلامعية 
:  ، عبد اهللا أبو السعود بـدر ، إشـراف    من أول الفاحتة إىل آخر التوبة قتادة مجع وحتقيق ودراسة ـ تفسري ١٠١

  ) .١٩٧٧-١٣٩٧(يوسف عبد القادر خليف ، جامعة القاهرة ـ كلية اآلداب ، . د.أ

  :الربامج 
١٠٢- WavePad v 1.10 , NCH Swift Sound , www.nch.com.au/wavepad , Basic Edition . 
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