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  لطري هي هنظور القراى الكرينا
 دراسة هوضوعية

ىم.م.عليىمحمدىصالحىالدامرائي
ىكلوةىاإلمامىاألعظم

ىالمقدمة
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وعمى آلو وصحبو أجمعين وبعد:     

من القدرة تعالى عطانا اهلل أل بما نظام متكامٍل, ونطمح أن نصعيش في الكون وفق نمما ال شك فيو أننا       
ذا ما نظرنا ابتداًء إلى أصناف المخموقات  إلى أدق الحقائق التي أودعيا اهلل تعالى في الكون وىي غائبة عنا, وا 
ثم تأممنا في كيفية خمقيا, وفي نظام حياتيا, وما تشتمل عميو من خصائص أودعيا اهلل فييا, أدركنا في أنفسنا 

 عظمة الصانع لتمك المخموقات.دقة ذلك الصنع و 
إن كل شيء في ىذا الكون مميًء بالبراىين, والشواىد الدالة عمى وحدانية اهلل تعالى, وتفرده بالخمق وعند      

التفكر بتمك البراىين والشواىد يستشعر المؤمن بمذة اإليمان الصادق واليقين الحقيقي؛ فجسدنا الذي ال نستطيع 
بواسطة عضٍو من أعضائو, ال نعرف إال القميل من خصائصو ونظام عمل تمك أن نفعل ابسط شيء إال 

 األعضاء التي يشتمل عمييا الجسد, وكذلك األصناف األخرى من المخموقات
ىذا ما دعاني إلى الخوض في مثل ىذه الموضوعات لذلك اخترت عنوانًا خاصًا في صنف من أصناف      

( وأردت أن أقف عمى تفسير اآليات القران الكريم ـ دراسة موضوعية رالحيوانات فأسميتو ) الطير من منظو 
الخاصة في الحديث عن الموضوع ومن ثم ألضع بين يدي  القارئ الكريم نظرة القران الكريم ليذا الصنف من 

ية الحيوانات, وما تحمل من كشف لمحقائق الغائبة عن األعين, قد اعتنى القران بيا مذ آالف السنين وحث البشر 
 لمتفكر والتمعن بيا 

وىذا الصنف من الحيوانات قد حضي بدراسات عديدة متنوعة بطبيعة تنوع ىذا الصنف من المخموقات,      
فيناك من العمماء والباحثون المتخصصون في البحث عن القضايا العممية البحتة التي قد أودعيا اهلل في ىذا 

 لحيوان. المخموق فكشفوا مثاًل عن طبيعة أعضاء ىذا ا
ومنيم من اعتنى بقضايا اإلعجاز العممي, ومنيم من بين المسائل الفقيية التي ترتبط بالطير وبينوا أقوال      

 الفقياء فييا. 
ودراسة البحث الجاري في ىذا الموضوع ىي دراسة موضوعية لداللة اآليات القرآنية التي ورد فييا لفظ      

يًا مفصاًل ألجزاء الموضوع الذي دلت عميو اآلية الكريمة ولم استقصي الطير وطرح موضوعاتيا طرحًا منيج
جميع الموضوعات التي اعتنى بيا القران الكريم تجاه ىذا الصنف من الحيوانات؛ لسعة تمك الموضوعات بما 

 فاقتصرت عمى اآليات التي ورد فييا لفظ الطير   ت أبعاد عميقةتحمل من دالئل واسعة ذا
يعة البحث أن يقسم إلى مقدمة وتمييد وخاتمة وثالثة مباحث: ميدت بتعريف الطير في المغة واقتضت طب     

واالصطالح ثم بينت في المبحث األول: عالقة الطير بالخالق سبحانو وتعالى فجاءت في أكثر من جانب 
وفي المبحث  وكانت عالقة توحي بقرب الخالق سبحانو وتعالى من المخموقات فيسخرىا كيف يشاء ومتى شاء,

الثاني: تناول البحث عالقة الطير باألنبياء فكان مصاحبًا في أكثر من مشيد لألنبياء عمييم الصالة والسالم 
وفي المبحث الثالث: تناولت الحديث عن عالقة الطير باإلنسان وذكرت الجوانب التي يرتبط بيا الطير باإلنسان 

 .تي ظيرت بعد البحث ثم ختمت البحث بخاتمة اشتممت عمى النتائج ال
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ىتمكودىىىىىىىىى
ىالطورىفيىاللغةىواالصطالح

, وقال أحمد بن ر, وقمما يقولون : طائرٌة لألنثىالطَّْيُر معروٌف, وىو اسم جامع ُمَؤنٌث, والواحد طائ     
لمواحد ,  معيم, ثم انفرد فأجاز أن يقال : َطْير (ٕ): الناس كميم يقولون لمواحد : َطاِئر, وأبو عبيدة(ٔ)يحيى

وجمع الطائر َطير كصاحب وَصحب وجمع الطير طيور و أطيار مثل فرخ وفروخ  (ٖ)وَجَمَعو عمى ُطيور
 (4)وأفراخ
والطيران حركة ذي الجناح في اليواء بجناحو, طار الطائر يطير طيرا و طيرانا و طيرورة, و أطاره و طيره      

     (٘)عل ىذا أن الطائر ىو كل ذي جناح يسبح في اليواء و طار بو, يعدى باليمزة وبالتضعيف وبحرف الجر ف
وقد ورد لفظ الطير ببعض االشتقاقات في القران الكريم عمى غير معناه الحقيقي من ذلك أنو ورد      

  (ٙ) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎچ   بمعنى:التفاؤل والتشاؤم قال تعالى:
الطَّير, وزجُرىا, والتََّطيُّر  (ٚ)ر وَطْير وِطَيرة ؛ ألن العرب كان من شأنيا ِعَياَفةُ أي: تشاءمنا فقيل لمشُّؤم: طائ

وِبَنِعيق ِغْربانيا , وأخذىا ذاَت اليسار إذا أثاروىا َفَسمَّْوا الشؤَم َطْيرًا وطاِئرًا وِطَيَرًة ِلتشاُؤِميم بيا  (ٛ)ببارحيا
  (ٜ)وبأفعاليا

عن أبي ىريرة)رضي اهلل عنو( يقول: قال رسول اهلل  صمى اهلل عميو وسمم:  وقد نيى الشارع عن تمك الصفة    
ويأتي بمعنى العمل, قال   (ٓٔ)) ال عدوى وال طيرة وال ىامة وال صفر وفر من المجذوم كما تفر من األسد(

وقيل: عمُمو, وخيُره وشُره,  (ٔٔ) چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ      ۀں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  تعالى:
 ر بمعناه الحقيقي وىو المشيور بو, والبحث تناول اآليات التي ورد فييا لفظ الطي(ٕٔ)ل: َشقاُؤه وسعاَدُتووقي

 (ٖٔ)والطير في معناه االصطالحي قد ال يخرج عن معناه المغوي وىو المشيور بو 
ى

ىالمبحثىاألول
ىالطورىوصلتهىبالخالقىدبحانهىوتعالى

, في آيات كثيرة مرتبة وفق موضوعات متعددة ومتنوعة تنوعًا شموليًا؛ موضوع الطير في القران الكريم ورد     
فيي متراكبة األجزاء يشد بعضيا اآلخر, وىذا ىو شأن القران الكريم عند طرحو لمموضوع فيو في الغالب يشمل 

عية جميع األجزاء المتعمقة في الموضوع المراد طرحو إال الموضوعات المجممة وقد فسرتيا المصادر التشري
األخرى, واآليات المتعمقة بموضوع الطير اشتممت عمى ثالثة محاور المحور األول جاء ليوضح مدى عالقة 
الطير بالخالق سبحانو وتعالى وتفصيل أوجو تمك العالقة وىذا ما سنتناول الحديث عنو في ىذا المبحث وفيو 

 مطمبان:
 
 
 
 



 م2013ةىـىىنودانىىتادع/ىىالدنةىال33/ىىالعددىى9المجلدى  

 309 

ىتدبوحىالطور:ىالمطلبىاألول
بآياتــو المعجــزة أن مـا خمــق اهلل تعــالى فـي ىــذا الكـون مــن شــيٍء إال وىـو يســبح بحمــد اهلل  يقـرر القــران الكـريم     

تعــالى بالطريقــة التــي مكنــو اهلل تعــالى منيــا فالحيوانــات بأشــكاليا والجمــادات بأنواعيــا كميــا تــردد التســبيح لبارئيــا 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڳگگگگڳڳڳچوتنزىــــــو عمــــــا اليميــــــق بــــــو قــــــال تعــــــالى 

 (ٗٔ) چۀ   ہ       ہ  ہ      ۀڻ
وما نحن بصدد الحديث عنو من بين ىذه األصناف المسبحة هلل تعالى المقدسة لو الطير وقد وردت آيات       

ۅ         ۋڭڭڭ ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچتتحدث عن تسبيح الطير هلل تعالى صراحة فقال تعالى 

 . ( ٘ٔ) چې  ې  ى  ى    ېۅ   ۉ  ۉ  ې
والقرآن يوجو اإلنسان إلى النظر فيما حولو من صنع اهلل ... ويوجو بصره وقمبو خاصة إلى مشيد في كل )     

يوم يراه, فال يثير انتباىو وال يحرك قمبو لطول ما يراه؛ ذلك مشيد الطير صافات أرجميا وىي طائرة في الفضاء 
أجدر خمق اهلل باإليمان والتسبيح  تسبح بحمد اهلل, واإلنسان وحده ىو الذي يغفل عن تسبيح ربو وىو

 .(ٙٔ)والصالة(
وقد خص سبحانو وتعالى الطير بالتسبيح من بين ما في السموات واألرض وبّين المفسرون أوجو ىذا      

 التخصيص ومن أىميا:
 . األول: ) لعدم استمرار استقرارىا فى األرض وكثرة لبثيا في اليواء وىو ليس من السماء وال من األرض     
الثاني: لما فييا من الصنعة البديعة التي تقدر بيا تارة عمى الطيران وتارة عمى المشي بخالف غيرىا من      

 الحيوانات. 
الثالث: ذكر حالة من حاالت الطير وىى كون صدور التسبيح منيا حال كونيا صافات ألجنحتيا ألن ىذه      

واء مسبحة من دون تحريك ألجنحتيا وال استقرار عمى األرض الحالة ىي أغرب أحواليا فإن استقرارىا في الي
 . (ٚٔ)( من أعظم صنع اهلل الذي أتقن كل شيء

الفضاء من غير أن  يوذلك لكونيا تتمكن من الطيران  وتسير فوكذلك في خصيا بالذكر إعجازا بديعاً      
جرم جامد ثقيل تسير عميو, ولذلك يكون سيرىا عمى أجرام جامدة تتحمل ما يسير عمييا, بل ىي تسير من غير 

 .( ٛٔ)خصيا بالذكر لفضل ما تدل عميو من إبداع فى الخمق والتكوين, حتى كانت موضع درس لإلنسان(
وبين تعالى أن ذلك التسبيح من قبل الطير يصدر عنو وىو في حالة طيرانو وفي ىذا دالئل باىرة عمى      

) ر) رحمو اهلل( :ا ال يميق بو فقال تعالى )صافات( قال ابن كثيقدرة الصانع ودقة الصنع وتنزييو عن جميع م
أي في حال طيرانيا تسبح ربيا وتعبده بتسبيح أليميا وأرشدىا إليو وىو يعمم ماىي فاعمة وليذا قال ) كل قد عمم 

 .(ٜٔ)(صالتو وتسبيحو ( أي كل قد أرشده إلى طريقتو ومسمكو في عباد اهلل عز وجل
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طريقة واضحة يمكن لو من خالليا التسبيح لو تعالى وال يمكن أن  وليمأاهلل تعالى و فالطير أرشده         
يتصور إنكار ذلك واالدعاء بأن الطير ليس من صنف العقالء لكي يعبر عن تسبيح اهلل تعالى بصوتو فيذا 

ي إليو جيابذة إليامو تعالى لكل نوع من أنواع المخموقات عموما دقيقة ال يكاد ييتد مردود عميو وذلك )ألن
العقالء مما ال سبيل إلى إنكاره أصال كيف ال وأن القنفذ مع كونو أبعد األشياء من اإلدراك قالوا إنو يحس 

 .(ٕٓ)(هبالشمال والجنوب قبل ىبوبيا فيغير المدخل إلى حجر 
العموم الدقيقة التي  )وال يبعد أن يميم اهلل الطير دعاءه وتسبيحو كما أليميا سائرقال الزمخشري )رحمو اهلل(      

 .(ٕٔ)ال يكاد العقالء ييتدون إلييا(
وفي غير ىذا المشيد تقرر آيات أخرى عند الحديث عن داود عميو السالم أن مما خص اهلل سبحانو      

ہ    ہہ  ہچ وتعالى بو نبيو داود وفضمو بأن جعل الطير تردد معو مسبحة هلل تعالى فقال تعالى:

 (ٕٕ)چ  ﮴﮲ ﮳   ے   ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ  ھ
ٹ   چ وكذلك قولو تعالى:  (23) چک  ک    ک   کژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چوقال تعالى  

 (ٕٗ) چٹ       ڤ  ڤ      ٹٹ
ففي ىذه اآليات المعجزة يؤكد سبحانو وتعالى عمى أن الطير من عباد اهلل تعالى المسبحة لو وأنو كان أوابًا      

  يد قطب )رحمو اهلل(  مع داود عميو السالم يقول س
) ومن النص القرآني نتصور داود وىو يرتل مزاميره, فيسيو عن نفسو المنفصمة المتميزة المتحيزة. وتييم      

روحو في ظالل اهلل في ىذا الكون ومجاليو ومخموقاتو الجوامد منيا واألحياء؛ فيحس ترجيعيا, ويتجاوب معيا 
ذا الكون كمو فرق گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  چ ة مرتمة عازفة مسبحة بجالل اهلل وحمده كما تتجاوب معو, وا 

إنما يفقيو من يتجرد من الحواجز (  25) چۀ   ہ       ہ  ہ   ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ڳڳ
 .(ٕٙ)والفواصل, وينطمق مع أرواح الكائنات, المتجية كميا إلى اهلل.(

, وقيل: التأويب بمعنى التسبيح لغة حبشية (ٕٚ)و, ورجعي التسبيحي يا جبال سبحي معوالتأويب الترجيع, أ     
 (ٕٛ) فيو من المعرب في المغة العربية

وفي ىذا التسخير لمجبال والطير بأن تردد مع داود عميو السالم عناية واىتماما من قبل الباري عز وجل      
 في وحدته في الجبال وبعده عن أهله وبلده إذ آنسه بتلك األصواتبعبده داود فوق كونيا معجزة لو عميو السالم 

(ٕٜ) . 
ما مجازًا وفي المعنى الحقيقي ذكر المفسرون عدة وجوه:وصدور   التسبيح من الطير إما حقيقة وا 

 قال ابن عباس كان يفيم تسبيح الحجر والشجر وقال وىب كانت الجبال تجاوبو بالتسبيح وكذلك الطير. األول: )
إذا ذكر داود عميو السالم ربو ذكرت ( ٖٓ)أي يصمين معو إذا صمى وبمعناه قال مقاتلالثاني: قال قتادة يسبحن 
 الجبال والطير ربيا معو  
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: كان داود عميو السالم إذا وجد فترة أمر اهلل تعالى الجبال فسبحت فيزداد (ٖٔ) الثالث:  قال سميمان بن حيان
 .(ٕٖ)نشاطًا واشتياقًا 

نما يحمل عمى المجاز وأولوه عمى تسبيح من رآىا تعجبا من عظيم وقال البعض أن التسبيح ليس       حقيقة وا 
 .(ٖٖ) خمقيا وقدرة خالقيا

وقد رجح المفسرون القول األول وىو: أن التسبيح صدر من الطير حقيقة وذلك حاصل بالطريقة التي      
وان لم نفيم ذلك التسبيح ألن فيمو أليميا اهلل تعالى إياىا وىو يردد مع داود عميو السالم لجمال صوتو وعذوبتو 

امرأ بيد اهلل تعالى ييبو لمن يشاء وقد خص بو داود عميو السالم كما اليم نبيو صمى اهلل عميو وسمم تسبيح 
 (ٖٗ)الحصى بيده معجزة لو وآية دالة عمى صدق ما جاء بو عميو الصالة والسالم 

داود عميو السالم يسبح قام يردد معو لرقة صوتو  وقد جاءت الروايات تؤكد عمى أن الطير كان إذا سمع صوت
  وعذوبة لحنو

ْوِت اْلَعِظيم َما لم ُيعْ  طو أحد ِبَحْيُث ِإنَُّو َكاَن َقاَلُو اْبُن َعبَّاٍس َوُمَجاِىٌد َوَذِلَك َأنَُّو َكاَن المَُّو َتَعاَلى َقْد َوَىَبُو ِمَن الصَّ
ُع ِبَتْرِجيِعِو َوُيَسبَُّح بتسبيحو ِإَذا َتَرنََّم ِبِقَراَءِة ِكتَاِبِو َيقِ   ُف الطَّْيُر ِفي اْلَيَواِء ُيَرجِّ

ْوِت َما  )رحمو اهلل(: َحدَّثَِني َعْبُد المَِّو ْبُن َعاِمٍر َقاَل: ُأْعِطَي َداُوُد ِمْن ُحْسِن الصَّ َلْم ُيْعَط َأَحٌد َقطُّ, َوَقاَل اأْلَْوَزاِعيُّ
حش ينعكف َحْوَلُو َحتَّى َيُموَت َعَطًشا َوُجوًعا َوَحتَّى ِإنَّ اأْلَْنَياَر َلَتِقُف! َوَقاَل َوْىُب ْبُن َحتَّى ِإْن َكاَن الطَّْيُر والو 

ُف اْلِجنُّ لزبور ِبَصْوٍت َلْم َتْسَمِع اآْلَذاُن ِبِمْثِمِو َفَيْعكُ اُمَنبٍِّو: َكاَن اَل َيْسَمُعُو َأَحٌد ِإالَّ َحَجَل َكَيْيَئِة الرَّْقِص, َوَكاَن يْقَرأ 
ْنُس َوالطَّْيُر َوالدََّوابُّ َعَمى َصْوِتِو َحتَّى َيْيَمَك َبْعُضَيا ُجوًعا  (ٖ٘)َواإْلِ

ومما يزيدنا تأكيدًا ما ورد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في ىذا الشأن عندما سمع ابو موسى األشعري      
 .(ٖٙ)زامير آل داود(يقرأ القران: )قال لو يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من م

 

ىالمطلبىالثاني:ىالطورىمنىجنودىاللهىتعالى
الطير من المخموقات التي خمقيا اهلل سبحانو وتعالى, وسخرىا في ىذا الفضاء وىو آية دالة عمى عظمة      

اهلل تعالى وقدرتو فقد شاء اهلل تعالى أن يكون الطير أداة ذات جيد بميغ قل من يحممو في خصائص خصو 
من جنوده التي تدافع  ياً ى بيا ومن بين األمور التي تشرف بيا الطير في خدمة الخالق تعالى أن يكون جندتعال

عن الحق وتبذل كل الجيد من اجل ظيوره وذلك ليس عجبًا أن يجريو تعالى عمى يد ىذا الطير الذي ىو في 
 نظرنا من المخموقات البسيطة

من  اً ن شاء اهلل تعالى يكون الطير فييا جندإين من الدروس النافعة وفي ىذا الجانب سيتناول البحث درس      
جنود اهلل تعالى دااًل عمى أن اهلل تعالى ال يعزب عنو شيء في أن يجري معجزاتو عمى أي مخموق من مخموقاتو 

ڑ  ک  ککک گ  گ   گ  چ  ويكون ذلك درسا في التحدي تعجز عنو البشرية بأجمعيا قال اهلل تعالى 

ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ    گ  ڳ

 (37) چہ   
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وقصة أصحاب الفيل مشيورة ال يستدعي الحديث إلى سردىا  فقد كتب اهلل تعالى لبيتو العتيق القداسة      
 أن اً حاول عابث من األمور فإذا ما والحرمة وأن يكون مصونا من جميع األعراض التي تحاول العبث بو في أمرٍ 

ىتكو لذلك عندما حاول  أراديمد يده إلى بيت اهلل الحرام نجد إرادة اهلل تعالى تتدخل مباشرة لحفظ بيتو وىتك من 
الطير  ؛من جنده اً اهلل تعالى لو جند أرسلالحبشي أن يخرب مكة سخر اهلل لو تعالى قوة فتكت بو وبجيشو  أبرىة

 ة وكان ذلك درسًا بالغًا لجميع األمم في حرمة بيت اهلل الحرام   ذلك المخموق العجيب فرماه بالحجار 
فالسورة تشير إلى )حادث مستفيض الشيرة في حياة الجزيرة العربية قبل البعثة, عظيم الداللة عمى رعاية      

والنقطة التي تبدأ اهلل ليذه البقعة المقدسة التي اختارىا اهلل لتكون ممتقى النور األخير, ومحضن العقيدة الجديدة, 
قرار اليدى والحق والخير فييا كما فييا االيذان   منيا زحفيا المقدس لمطاردة الجاىمية في أرجاء األرض, وا 

بتوطئتو لبعثة رسولو صمى اهلل عميو وسمم بدينو في ذلك البمد , إجابة لدعوة إبراىيم عميو السالم , فكما كان 
 . (ٖٛ)دىم , كان فيو جزاء ليم , ليعمموا أن اهلل مانع بيتو (إرسال الطير عمييم من أسباب تضميل كي

فخاطب الباري عز وجل رسولو صمى اهلل عميو وسمم مذكرًا لو بوقوع تمك القصة وكيف رد اهلل تعالى جيش      
أما رأيت من قدرة اهلل وعظيم شأنو, الحبشة بأن سخر الطير ليحمل الحجارة ويرمييم بو ومضمون الخطاب ىو )

رحمتو بعباده, وأدلة توحيده, وصدق رسولو محمد صمى اهلل عميو وسمم, ما فعمو اهلل بأصحاب الفيل, الذين و 
كادوا بيتو الحرام وأرادوا إخرابو, فتجيزوا ألجل ذلك, واستصحبوا معيم الفيمة ليدمو, وجاؤوا بجمع ال قبل لمعرب 

ن بالعرب مدافعة, وخرج أىل مكة من مكة خوفًا عمى بو, من الحبشة واليمن, فمما انتيوا إلى قرب مكة, ولم يك
أنفسيم منيم, أرسل اهلل عمييم طيرًا أبابيل أي: متفرقة, تحمل حجارة محماة من سجيل, فرمتيم بيا, وتتبعت 

 .(ٜٖ)(قاصييم ودانييم, فخمدوا وىمدوا, وصاروا كعصف مأكول, وكفى اهلل شرىم, ورد كيدىم في نحورىم
 ميم اهلل اكثر من صفة لتمك الطير من أىميا:وقد ذكر المفسرون رح

ما ورد عن ابن عباس )رضي اهلل عنيما(  قال: خضر ليا خراطيم كخراطيم اإلبل وأنف كأنف الكالب ,      
 . (ٓٗ)وفي رواية عنو : ليا أكف كأكف الرجل وأنياب كأنياب السباع(

صحاب الفيل بعث اهلل عمييم طيرا نشأت من البحر وعن عبيد بن عمير الميثي قال: لما أراد اهلل أن ييمك أ     
كأنيا الخطاطيف بكف كل طير منيا ثالثة أحجر مجزعة في منقاره حجر وحجران في رجميو ثم جاءت حتى 
صفت عمى رؤوسيم ثم صاحت وألقت ما في أرجميا ومناقيرىا فما من حجر وقع منيا عمى رجل إال خرج من 

ن وقع عمى شيء من بدنو خرج من الجانب اآلخر وبعث اهلل الجانب اآلخر إن وقع عمى رأسو خ رج من دبره وا 
 (ٔٗ) ريحا شديدا فضربت أرجميا فزادىا شدة فأىمكوا جميعا

قال االلوسي )رحمو اهلل() والمعول عميو أن الطير فى الحجم كالخطاطيف وأن الحجارة منيا ماىو      
نعيم عن أبى صالح انو مكتوب عمى الحجر اسم من رمى بو كالحمصة ودوينيا وفويقيا وروى ابن مردويو وأبو 

 . (ٕٗ)واسم أبيو رأى ذلك عند أم ىانىء(
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وقال ابن عاشور )رحمو اهلل( )والصحيح ما ُروي عن عائشة رضي اهلل عنيا : أنيا أشبو شيء      
 .(ٖٗ)بالخطاطيف, وعن غيرىا أنيا تشبو الوطواط( 

انت عمييا تمك الطير وىي ترمي الحجارة وذلك زيادة في التذكير لعظمة وبين سبحانو وتعالى الصفة التي ك     
يذانًا بقوة األمر الذي سخره تعالى لمقيام بو فقال تعالى  "طيرًا أبابيل" أي جماعات قال ابن  ىذا المخموق وا 

 .  ( ٗٗ)عباس)رضي اهلل عنيما ( طيرا أبابيل قال: فوجًا بعد فوج كانت تخرج عمييم من البحر 
وتنكير الطير في اآلية الكريمة إما لمتحقير فإنو ميما كان أحقر كان صنع اهلل أعجب وأكبر, أو لمتفخيم      

كأنو يقول: طيرًا وأي طير ترمى بحجارة صغيرة فال تخطىء المقتل أو لمنوعية ألنو من النوع الذي لم يكن 
 .(٘ٗ)معروفا عند العرب

يقة يصور سبحانو وتعالى حال المشرك باهلل تعالى بعد إشراكو وفي مشيد ثان بصورة ذات دالالت عم      
بصورة حسية كأنيا تشاىد لحظة حصوليا وذلك زيادة في التقريع والتنكيل لمن كانت مصيره اليواية فقال 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ تعالى:

 (ٙٗ)چٹ
ير مسخرًا ألن يخطف المشرك في ىذا التشبيو البديع ولفظ )خر( يشير إلى فجعل سبحانو وتعالى الط      

بحيث ال تستطيع قوة أْن السقوط من مكان مرتفع فبين سبحانو أن سقوطو من السماء قال الشعراوي )رحمو اهلل( 
يوي بو الريح تحميو, أو تمنعو ال بذاتو وال بغيره, وقبل أْن يصل إلى األرض تتخطفو الطير, فإْن لم تتخطفو ت

 .(ٚٗ)في مكان بعيد وتتالعب بو, فيو ىالك ىالك ال محالَة(
فيذه الصورة تبين لنا أن الشرك إذا حصل لدى العبد وتحقق ذلك منو فبعد ذلك ال ينفع شيء معو فكأنو       

آلخرة, مثقال ذرة ممكن أن تنفعو في ا وسبحانو جعل الطير أداة لسمب جميع عممو الصالح بحيث ال يبقى لدي
  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کچكما قرر سبحانو وتعالى ذلك في آية أخرى قال تعالى :

 (ٛٗ) چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
فإن كان مركبًا فكأنو قال: من  )وقد بين المفسرون )رحميم اهلل( أن التشبيو إما أن يكون مفرقًا أو مركباً      

نفسو إىالكًا ليس بعده نياية, بأن صور حالو بصورة حال من خّر من السماء فاختطفتو أشرك باهلل فقد أىمك 
 الطير, فتفرق مزعًا في حواصميا, أو عصفت بو الريح حتى ىوت بو في بعض المطاوح البعيدة . 

ن كان تشبييًا  مفرقًا فقد شبو اإليمان في عموه بالسماء, والذي ترك اإليمان وأشرك باهلل        بالساقط من وا 
السماء, واألىواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة , والشيطان الذي يطّوح بو في وادي الضاللة بالريح التي 

 (ٜٗ)تيوي بما عصفت بو في بعض المياوي المتمفة(
و والمقصود تقبيح حال الشرك والمشركين, وبيان أن الوقوع في الشرك يؤدى إلى اليالك الذي ال نجاة مع     

بحال, ألن من يسقط من السماء فتتمزق أوصالو, وتتخطفو الطير أو تمقى بو الريح في مكان بعيد ال يطمع لو 
 (ٓ٘)في نجاة, بل ىو ىالك ال محالة, فالجممة الكريمة مقررة لوجوب اجتناب الشرك بأبمغ صورة (
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الموت وصعدوا  فر إذا توفتو مالئكةُ أن الكاوقد ورد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في تقبيح حال المشرك )     
وىي قولو  (ٔ٘)(من ىناك ثم قرأ ىذه اآلية طرح روحو طرحاً بل تُ  فتح لو أبواب السماءِ فال تُ  إلى السماءِ  بروحوِ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ تعالى:  

 (ٕ٘) چٹ
من أشرك باهلل تعالى بمن خطفتو الطير أو ىوت بو الريح في وبعد ىذا التصوير البديع ووصف حال      

عن خالقيا وظنت أنيا ذات قوة ممكنة لنجاتيا  تجردتمكان سحيق حري بالعبد أن ينظر إلى حقارة النفس إذا 
فالتشبيو درس في غاية الدقة لالتعاظ وعمى العاقل أْن يتأمل مغزى ىذا التصوير القرآني فيحذر ىذا المصير, 

 .(ٖ٘) حال َمْن أشرك باهلل فيذه
 

ىالمبحثىالثاني
ىالطورىوصلتهىباألنبواءىىىىىىىىىىىى

 
بعث اهلل سبحانو وتعالى األنبياء عمييم الصالة والسالم  إلى البشرية, وأيدىم بالمعجزات والبراىين الدالة       

كل نبي من األنبياء ىي  عمى صدق ما جاؤوا بو وجعل تمك المعجزات مما تعارف عميو البشر وألفوه, فمعجزة
فمم    (54) ں چ ڳ  ڳ   ڳڳڱڱڱڱںچمما اشتير بيا القوم المبعوث إلييم قال تعالى: 

تتقيد تمك المعجزات بقيود محددة, أو شروط ضيقو أو تكون في صنف أو أصناف  من المخموقات دون غيرىا 
اهلل تعالى وىذا المبحث سيوضح عالقة  بل قد تأتي متنوعة بتنوع ما ألفو القوم وبما تعارفوا عميو وتمك حكمة

 الطير باألنبياء عمييم الصالة والسالم وفيو ثالثة مطالب:   

 

ىالمطلبىاألول:ىالطورىمعىعودىىعلوهىالدالم
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ فقال تعالى  أيد اهلل تعالى نبيو عيسى_ عميو السالم_ بمعجزة خمق الطير؛       

گ  گ    کڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڍڇ  ڇ   ڇ  ڍ

 (٘٘) چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ       ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ
 (56) چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  چوقال تعالى:

, واإلبداع عمى غير في اإلنشاءمشيورًا أو مشتركًا  وُيستعمل مجازاً  ) والخمق: حقيقتو تقدير شيء بقْدر...     
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ مثال وال احتذاٍء , وفي اإلنشاء عمى مثال ُيْبَدع ويقّدر, قال تعالى:

برازه لموجود والخمق في اآلية   (57)چې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئ  فيو إبداع الشيء وا 
كييئة الطير , وليس المراد بو خمق الحيوان, بدليل قولو الكريمة مستعمل في حقيقتو أْي : أقّدر لكم من الطين 

 ( ٛ٘)(فأنُفخ فيو
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ومعنى الييئة أي: )الحالة التي يكون عمييا الشيء محسوسة كانت أو معقولة لكن في المحسوس أكثر,      
 قال تعالى :أني أخمق لكم من الطين كييئة الطير, أو ىي كيفية وضع أعضاء الصورة بعضيا من بعض التي

 .(ٜ٘) يدركيا ظاىر الحسن(
مرسل الى بني إسرائيل, بين أول الدالئل, ولعميا أدقيا وأشدىا  رسولٌ فبعد أن بين عميو الصالة والسالم انو      

 چ قوًة وأكثرىا انبيارًا وذلك األمر يوحيو تقديميا عمى بقية البراىين التي جاء بيا عميو الصالة والسالم فقال:

 چ  کڑ  ک  ک  ک  ڌڌڎڎڈڈ     ژ  ژ  ڑ 
وقد بين المفسرون أكثر من قول في الداعي  لظيور ىذه المعجزة عمى يد عيسى عميو السالم فذىب       

 أكثرىم إلى أن قومو طمبوا منو ذلك األمر تعنتًا وتجبرًا عميو كعادتيم مع انبيائيم 
الكتاب فأخذ طينا ثم قال أجعل  وذكر ابن جرير الطبري )أن عيسى صموات اهلل عميو جمس يوما مع غممان من

لكم من ىذا الطين طائرا قالوا وتستطيع ذلك قال نعم بإذن ربي ثم ىيأه حتى إذا جعمو في ىيئة الطائر نفخ فيو 
ثم قال كن طائرا بإذن اهلل فخرج يطير بين كفيو فخرج الغممان بذلك من أمره فذكروه لمعمميم فأفشوه في الناس 

 .(ٓٙ)رائيل فمما خافت أمو عميو حممتو عمى حمير ليا ثم خرجت بو ىاربة(وترعرع  فيمت بو بنو إس
والطير الذي خمقو اهلل تعالى عمى يد عيسى عميو السالم ىو الخفاش فقال ابن عباس )رضي اهلل      

عنيما()إنما خمق عيسى طيرا واحدا وىو الخفاش وقيل : خمق أنواعا من الطير والمشيور أنو لم يخمق غير 
 . (ٔٙ)اش(الخف
وتخصيص ىذا النوع من الطيور ىو مطالبة منيم؛ وذلك لما يشتمل عميو ىذا الطير من أمور عجيبة,      

نما طمبوا ىذا النوع دون غيره النو )فظنوا عجزه عن إظيار ىذه المعجزة في ذلك, قال االلوسي )رحمو اهلل(:  وا 
اسنانا ويحيض ويمد ويطير بغير ريش ولو آذان وثدي أكمل الطير خمقا وأبمغ داللة عمى القدرة ألن لو نابا و 

نما  وضرع ويخرج منو المبن ويرى ضاحكا كما يضحك اإلنسان وال يبصر في ضوء النيار وال في ظممة الميل وا 
يرى في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طموع الفجر ساعة قبل أن يسفر جدا قال وىب: كان يطير ما 

 ( ٕٙ)فإذا غاب عن أعينيم سقط ميتا ليتميز عن خمق اهلل تعالى بال واسطة( دام الناس ينظرون إليو
وقد بين سبحانو وتعالى أن خمق الطير وجعمو معجزة دالة عمى صدق ما جـاء بـو عيسـى عميـو السـالم ىـو       
تســوية الطــين والــنفخ فــذكر المفســرون رحميــم اهلل )أن  چکڑکککچكــائن بتقــدير اهلل تعــالى فقــال:  امــرٌ 
ن عيســى عميــو الســالم والخمــق مــن اهلل تعــالى كمــا أن الــنفخ فــي مــريم مــن جبريــل عميــو الســالم والخمــق مــن اهلل مــ

گ  گ    گ  گ  ڳ  چتعالى قال اإلمام الرازي )رحمو اهلل(  معناه بتكـوين اهلل تعـالى وتخميقـو لقولـو تعـالى:  

 (ٖٙ)  چھ  ھ    ہہ   ہ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڱڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱ
نما ذكر عيسى عميو السالم ىذا القيد إزالـة لمشـبية , وتنبييـًا عمـى إنـي أعمـل ىـذا  أي إال بأن يوجد اهلل الموت, وا 

 .( ٗٙ)التصوير, فأما خمق الحياة فيو من اهلل تعالى عمى سبيل إظيار المعجزات عمى يد الرسل(
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شارة إلى أن ىذا أعجب من خمق آدمي من وفي خمقو مناسبة بالتذكير بخمق آدم عم      يو السالم من تراب وا 
 .( ٘ٙ)أنثى فقط فال تيمكوا في ذلك(

وقد أكد سبحانو وتعالى في غير ىذه اآلية الكريمة بأكثر من تأكيد عمى أن حقيقة الخمق ىي صادرة من       
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ تعالى:  قبل الباري عز وجل وأن عيسى عميو السالم ليس إال مؤيد بيذه المعجزة قال

ڃ  چ   چ    ڃڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڑ  ک    ڑڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڇچ  چ  ڇ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ      ڳگ  گ    گ  گ  کک  ک

 ( ٙٙ) چۀ  ۀ    ہ   ہ    

عممتك وقولو: أيدتك, وقولو بإذني,  تأكيدات عمى أن الخمق من عند اهلل تعالى وفي ىذا رد فقولو تعالى:       
 عمى من ادعى اإللوىية لعيسى عميو السالم تعالى اهلل عما يقولون عموا كبيرا.

 المطلبىالثاني:ىالطورىمعىإبراهومىعلوهىالدالم
يعيش درسًا عمميًا وتجربة حقيقية وشعورًا مدركًا بين سبحانو وتعالى أن إبراىيم عميو السالم أراد أن       

 بالحواس لعممية اإلحياء لمموتى فقال تعالى عمى لسانو 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

 (ٚٙ) چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ       ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
عميو السالم من ربو أن يجري عمى يده ىذه العممية التي يستحيل عمى مخموق التمكن منيا  طمب إبراىيم      

(  بان تحيييا وأنا پپپپفقال )ارني( من الرؤية البصرية المتعدية إلى واحد, أي اجعمني مبصرا )
ؤال عن حال أنظر إلييا,  أي في أي حال أو عمى أي حال تحيى,  قال القرطبي ) االستفيام بكيف إنما ىو س

شئ متقرر الوجود عند السائل والمسئول فاالستفيام ىينا عن ىيئة اإلحياء المتقرر عند السائل أي بصرني 
نما سألو عميو السالم ليتأيد إيقانو بالعيان ويزداد قمبو اطمئنانا عمى اطمئنان(  . ( ٛٙ)كيفية إحيائك لمموتى وا 

ب الذي من اجمو طمب ابراىيم عميو السالم من ربو اجراء وقد بين المفسرون عدة وجوه في بيان السب      
عممية اإلحياء لمطير عمى يديو وغاية االمر واهلل اعمم  أن ابراىيم عميو السالم بعثو اهلل الى قومو ومن طبيعة 

مى راىين الدالة عمى صدق ما جاؤوا بو فعممية االحياء ىي برىان قاطع ومعجزة واضحة عباالنبياء ان يؤيدوا بال
مبعث ابراىيم عميو السالم قال اإلمام الرازي: )فال يبعد أن يقال: إنو لما جاء الممك إلى إبراىيم وأخبره بأن اهلل 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پپ ٻ  ٻ  پ  پ  پتعالى بعثك رسواًل إلى الخمق طمب المعجز فقال:)

 .( ٜٙ)( عمى أن اآلتي ممك كريم ال شيطان رجيم (ٿٿ
 اً : أن اهلل تعالى أوحى إليو إني متخذ(رضي اهلل عنيم )والسدي  ,وسعيد بن جبير ,عن ابن عباس وروي)     

ما عالمات ذلك ؟ فقال : عالمتو أنو  إلييبشرًا خمياًل : فاستعظم ذلك إبراىيم صمى اهلل عميو وسمم , وقال 
 ودية وأداء الرسالة, خطر ببالو: يحيي الميت بدعائو , فمما عظم مقام إبراىيم عميو السالم في درجات العب
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ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  پ  پ  پ  إني لعمي أن أكون ذلك الخميل, فسأل إحياء الميت فقال:) 

 (ٓٚ)( بأني خميل لك(   ٿٺ  ٿ
عميو الشك في حقيقة عممية اإلحياء فذلك قول اليمكن  أأما ما ورد عن البعض أن إبراىيم عميو السالم طر       
صدق ألن األنبياء قد اختارىم اهلل تعالى واصطفاىم من بين الخمق فال يمكن أن يقع ذلك الشك لشخصية أن ي

 النبي المرسل من عند اهلل تعالى
يقول سيد قطب )رحمو اهلل( )إنو تشوف ال يتعمق بوجود اإليمان وثباتو وكمالو واستقراره وليس طمبًا       

و أمر آخر, لو مذاق آخر.. إنو أمر الشوق الروحي, إلى مالبسة السر لمبرىان أو تقوية لإليمان.. إنما ى
 .(ٔٚ) اإلليي, في أثناء وقوعو العممي(

)عن ومما يدل عمى ىذا المعنى ان النبي صمى اهلل عميو وسمم قد نفى وقوع الشك إلبراىيم عميو السالم       
سمم:) نحن أحق بالشك من إبراىيم إذ قال رب أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو و 

 . (ٕٚ)(أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بمى ولكن ليطمئن قمبي
أنو قال عمى ىذا الحديث لم يشك النبي صمى اهلل روى اإلمام البغوي )رحمو اهلل( عن المزني)رحمو اهلل( )      

نما شكا في أنو ىل يجيبيما إال ما سأال وقال أبو عميو وسمم وال إبراىيم في أن اهلل قادر عمى أن ي حيي الموتى وا 
سميمان الخطابي ليس في قولو نحن أحق بالشك من إبراىيم اعتراف بالشك عمى نفسو وال عمى إبراىيم ولكن فيو 

  (ٖٚ)(نفي الشك عنيما يقول إذا لم أشك أنا في قدرة اهلل تعالى عمى إحياء الموتى فإبراىيم أولى بأن ال يشك
وفيو اإلعالم أن المسألة من إبراىيم عميو السالم لم تعرض من جية الشك وقال ابن كثير )رحمو اهلل( )      

 (ٗٚ)(ولكن من قبل زيادة العمم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما ال يفيد االستدالل
ثم يقطعين بيده إلى أن يأخذ أربعة من الطير فحقق الباري عز وجل سؤال إبراىيم عميو السالم فأخبره       

أجزاء متناثرة ويجعل عمى كل جبل من األجزاء جزءًا ثم بعد أن تتحقق عممية اإلماتة لتمك الطيور بصور 
مشاىدة, وبفعل المخموق طمب منو الباري عز وجل أن يشاىد العممية الكبرى وىي عممية اإلحياء, وأن يدرك 

 ن إليو سعيا يمره أن يدعين فدعاىن إبراىيم عميو السالم فأتحقيقة األمر بمعاينتو فأ
وىذا ما اجمع عميو المفسرون أن إبراىيم عميو السالم قام بفعل ذلك األمر حقيقة لم يخالف في ذلك غير        

تت أبي مسمم)رحمو اهلل( فأنو ذىب إلى أن إبراىيم أجرى تمرينا وممارسة بحيث لو دعى تمك الطيور ألجابتو وا
ومعنى قولو )فصرىن( عنده من)اإلمالة والتمرين عمى اإلجابة أي فعود الطيور األربعة أن تصير بحيث   إليو

إذا دعوتيا أجابتك وأتتك , فإذا صارت كذلك , فاجعل عمى كل جبل واحدًا حال حياتو, ثم ادعين يأتينك 
 .( ٘ٚ)سعيًا(

)الغرنوق, والطاوس, والديك, والحمامة, الغرنوق وذكر ابن عباس )رضي اهلل عنيما( أن ىذه الطيور ىي: 
 .(ٙٚ)الكركي, وعن مجاىد)رحمو اهلل(  قال: األربعة من الطير: الديك والطاووس والغراب والحمام (

 وفي تخصيص الطير عن بقية الحيوانات لتطبيق ىذه العممية ذكر المفسرون عدة وجوه من أىميا:      
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ما ذبح الطيور وجعميا قطعة قطعة, ووضع عمى رأس كل جبل قطعًا مختمطة, األول: أن الخميل عميو السالم ل

ثم دعاىا طار كل جزء إلى مشاكمو, فقيل لو كما طار كل جزء إلى مشاكمو كذا يوم القيامة يطير كل جزء إلى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٹ ٹ چ  مشاكمو حتى تتألف األبدان وتتصل بو األرواح , ويقرره قولو تعالى

 .(ٛٚ) ((ٚٚ) چپ  پ    پ       
الثاني: ألنو أقرب إلى اإلنسان بإعتبار طمبو المعاش والمسكن ولذلك وقع في الحديث عن النبي صمى اهلل عميو 

  (ٜٚ)توكمتم عمى اهلل تعالى حق توكمو لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا( كموسمم:  )لو أن
كان من ىمة إبراىيم عميو الصالة والسالم الميل إلى جية العمو الثالث: أن من صفتو الطيران في السماء و 

 (ٓٛ)والوصول إلى الممكوت فكانت معجزتو مشاكمة ليمتو
 

وجيء بمن لمتبعيض لمداللة عمى أّن األربعة مختمفة األنواع , والظاىر أّن حكمة التعّدد واالختالف زيادة       
  (ٔٛ)نواع دون بعض, فمذلك عّددت األنواع( في تحّقق أّن اإلحياء لم يكن أىون في بعض األ

وىذا التخصيص لمطير دون بقية الحيوانات ليدعونا إلى التفكر والتأمل في ىذا المخموق العجيب الذي       
حضي بمميزات خصيا اهلل تعالى بيا, وكمما تأممنا فيو وعمقنا التفكر أكثر فأكثر حصل لدينا اليقين المتزايد 

ومدى قدرتو عمى المخموق  فحري بنا أن نقف وقفات متأممين لما اشتمل عميو ىذا الطير عمى عظمة الخالق 
 من خصائص عجيبة

 
المالمطلبىالثالث:ىالطورىمعىدلومانىعلوهىالدل  

أعطى اهلل سبحانو وتعالى سميمان عميو السالم الممك العظيم فسخر لو المخموقات, فيي تعمل بخدمتو       
جندًا كان الطير سبحانو وتعالى أن سخر لو الجنود تنفذ ما يأمرىا سميمان عميو السالم و  وتحت أمره ومما أعطاه

 من جند سميمان عميو السالم وعممو منطقيا  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ   ڄڦ  ڦ  ڦچ قال تعالى في عالقة الطير معو عميو السالم     

 (83) چڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ       ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ  وقال تعالى:  (82) چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چچ
  ( 84)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې    چ  وقال أيضاً 

قد ورث سميمان داود عمييما السالم النبوة, والممك وخصو سبحانو وتعالى بأمور ال تنبغي ألحد غيره      
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ عة فقال:فخاطب عميو السالم الناس بمغة تفصح عن اثر تمك النعمة وتبين مكانتو الرفي

وذلك ليس مفاخرة  بل لبيان منزلتو, واإلفصاح عما خصو اهلل بو وسخره تحت إمرتو قال صمى اهلل  چ ڃ  ڃ
وىي سياسة يسمكيا المموك في جمب  (٘ٛ) )َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد َواَل َفْخَر...(عميو وسمم: 

اقرب ما يمكن لمتمقي واألخذ منيم فوىب اهلل تعالى سميمان معجزة العمم بما تنطق بو الطير  األنظار إلييم لتكون
 وما تتفاىم بو في حياتيا اليومية 
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المنطق: )كل ما يصوت بو من المفرد والمؤلف, المفيد وغير المفيد, وقالت العرب: نطقت ومعنى      
عممو سميمان من منطق الطير ىو ما يفيم بعضو من  الحمامة, وكل صنف من الطير يتفاىم أصواتو, والذي

ْنَساِن ِمْن َحْيثُ   ُىَو ُذو بعض من معانيو وأغراضو,  َوَعبََّر َعْن َأْصَواِت الطَّْيِر ِبَمْفِظ َمْنِطَق َتْشِبيًيا َلُو ِبُنْطِق اإْلِ
ْوُت اْلُمْشَتِمُل َعَمى ُحُروٍف َتُدلُّ َعَمى َمَعاٍن َوَىَذا َداَلَلٍة ِلُسَمْيَماَن َعَمى َما ِفي َضَماِئِر الطَّْيِر, َفَحِقيَقُة الْ  َمْنِطِق الصَّ

 اْلِعْممُ 
 (ٙٛ)اْلُحْكِل )ِبَضمِّ اْلَحاِء اْلُمْيَمَمِة َوُسُكوِن اْلَكاف(  عمم َسمَّاُه اْلَعَربُ 

 سبحانو خالق ىذه العوالم فيما بينيا, واهلل -ولمطيور والحيوان والحشرات وسائل لمتفاىم ىي لغاتيا ومنطقيا      
 (ٚٛ) چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇچ يقول: 

) وال تكون أمما حتى تكون ليا روابط معينة تحيا بيا, ووسائل معينة لمتفاىم فيما بينيا. وذلك ممحوظ في حياة 
رات. ويجتيد عمماء ىذه األنواع في إدراك شيء من لغاتيا ووسائل أنواع كثيرة من الطيور والحيوان والحش

 (ٛٛ)التفاىم بينيا عن طريق الحدس والظن ال عن الجزم واليقين(
وقد يحصل لبعض الناس من خالل االجتياد و الممارسة والتمرين عمى تفيم لغات الطيور بعض المعرفة       

عميو السالم ألنو حاصل بمعجزة خارقة لعادة البشر العادية ال عن فييا وىذا غير ما أعطاه اهلل تعالى لسميمان 
 طريق االجتياد بالعمم المؤدي إلى معرفتيا  

وفي ىذا األمر معجزة لكتاب اهلل تعالى وذلك أنك ترى اليوم األمم تبحث بشتى الوسائل باذلة الجيود في      
فكأنو تعالى يقول: إنكم ال تعرفون لغات اضيا )الحصول عمى لغات الطيور ومعرفة أنواعيا لتتعرف عمى أغر 

الطيور اآلن وعّممتيا سميمان, وسيأتي يوم ينتشر فيو عمم أحوال مخموقاتي, ويطمع الناس عمى عجائب صنعي 
 ( ٜٛ)فييا(
قال االلوسي )رحمو اهلل( وبالجممة عمم من منطقيا ما عمم اإلنسان من منطق بني صنفو, وال يستبعد أن      

مطير نفوس ناطقة ولغات مخصوصة تؤدي بيا مقاصدىا كما في نوع اإلنسان إال أن النفوس اإلنسانية يكون ل
 (ٜٓ)( أقوى وأكمل, وال يبعد أن تكون متفاوتة تفاوت النفوس اإلنسانية

َوِىَي َأْبَعُد  أِلَنَُّو ِإَذا َعِمَم َمْنِطَق الطَّْيرِ وفي االقتصار بذكر معرفتو عميو السالم بمنطق الطير إيجاز)      
ْنَساِن َوَأْسَرُعَيا ُنُفوًرا ِمْنُو, َعِمَم َأنَّ َمْنِطَق َما ُىَو َأْكَثُر اْخِتاَل  ْنَساِن َحاِصٌل َلُو اْلَحَيَواِن َعِن الرُُّكوِن ِإَلى اإْلِ ًطا ِباإْلِ

َىِذِه اآْلَيُة َعَمى َأنَُّو َعِمَم َمْنِطَق ُكلِّ ِصْنٍف ِمْن َأْصَناِف ِباأْلَْحَرى َكَما َيُدلُّ َعَمْيِو َفتََبسََّم ضاِحكًا ِمْن َقْوِليا َفَتُدلُّ 
 (ٜٔ)اْلَحَيَواِن(
أن جعمو اهلل سبيال ييتدى بو لموصول إلى معرفة أحوال  وفي إعطائو ىذه المعجزة فائدة بالغة وذلك      

يبة في التوصل لذلك األمر ونوع المخموقات المحيطة بو عميو السالم وذلك بما خص اهلل الطير بالقدرة العج
بالغيا لسميمان عميو السالم, والقدرة عمى تناقل  اليدىد ىو مثل يقرب تمك القدرة وذلك بإحاطتو بأخبار األمم وا 
األخبار وتفييميا لمن أمر بنقميا إليو والرجوع بجواب تمك األخبار بصورة واضحة من غير زيادة وال نقصان 

 (ٕٜ) (اْنِشَراُح الّصْدر بالحكمة والمعرفة لكثير ِمْن طبائِع اْلَمْوُجوَداِت َوَخَصاِئِصَيا)َوَوَراَء َذِلَك ُكمِو 
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ثم بين سبحانو وتعالى في غير ىذه اآلية أنو سخر الطير ليكون من جند سميمان عميو السالم يأتمر بأمره       
 چڈ  ژ   ژ  ڑ       ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  كما ينتيي بنييو وال يخرج عن طاعتو فقال تعالى:

: )صنف الجن وىو سميمان عميو السالم وىي ةبين تعالى أصناف الجند التي كانت محشورة تحت أمر      
لتوجيو الُقوى الخفية, والتأثير في األمور الروحية, وصنف اإلنس وىو جنود تنفيذ أوامره ومحاربة العدو وحراسة 

جيو األخبار وتمقييا وتوجيو الرسائل إلى ُقواده وأمرائو, واقُتصر المممكة, وصنف الطير وىو من تمام الجند لتو 
عمى الجن والطير لغرابة كونيما من الجنود فمذلك لم ُيذكر الخيل وىي من الجيش, وتقديم الجن عمى اإلنس في 

قبيمة طاغية البيان لممسارعة إلى اإليذان بكمال قوة ممكو وعزة سمطانو من أول األمر لما أن الجن طائفة عانية و 
 (ٖٜ)ماردة بعيدة من الحشر والتسخير ( 

وال يشترط أن يكون الجنود الداخمون في جمع سميمان عميو السالم جميع الجن وال جميع اإلنس وكذلك       
الطير بل يمكن أن يكون صنف من كل نوع من أنواع الجنود  المحشورة وقد ورد عن بعض العمماء أنو كان 

 (ٜٗ)لكل نوع من أنواع الطيور يأتيو من الطير صنف
ثم بين تعالى الحالة التي كان عمييا جنود سميمان عميو السالم في كيفية الدخول تحت إمرتو وىيمتو عمييم  
وكذلك في المنيج المنتظم الذين اتبعوه في الوقوف بين يدي الممك فقال تعالى واصفًا تمك الحالة ) فيم يوزعون 

 ) 
, أي فيم يؤمرون فيأتمرون وُينيون فينتيون , فقد سخر اهلل لو يراد, فشمل األمر والنييعما ال والوْزُع: الكّف 
 الرعية كميا . 

قال اإلمام الزمخشري )رحمو اهلل( يحبس أوليم عمى آخرىم, أي : توقف سالف العسكر حتى تمحقيم التوالي 
 . (ٜ٘)فيكونوا مجتمعين ال يتخمف منيم أحد , وذلك لمكثرة العظيمة

وفي اآلية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبيا من واجبات المموك ليكون الجنود متعيدين ألحواليم       
 ( ٜٙ)وحاجاتيم ليشعروا بما ينقصيم ويتذكروا ما قد ينسونو عند تشوش األذىان عند القتال وعند النفير

الم وما كان داخاًل تحت أمرت بيان سعة حجم معسكر سميمان عميو الس فيوقد ورد عن المفسرين أقوال       
سميمان عميو السالم, وكيفية تسخير الباري عز وجل ليذه المخموقات ان تعمل في خدمة سميمان عميو السالم 

)كان معسكر سميمان مائة فرسخ خمسة وعشرون منيا  (ٜٚ)وذلك عمى وفق ما يوجييا قال محمد بن كعب 
وخمسة وعشرون لمطير والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة  لإلنس وخمسة وعشرون لمجن وخمسة وعشرون لموحش,

فالبريد ثمانية وأربعون ألف خطوة ألنو أربع فراسخ فجممة ذلك خمسة وعشرون بريدًا وقيل نسجت الجن لو بساطًا 
من ذىب وحرير, فرسخًا في فرسخ وكان يوضع كرسيو في وسطو , فيقعد وحولو كراسي الذىب والفضة فيقعد 

سي الذىب والعمماء عمى كراسي الفضة, والناس حولو والجن والشياطين حول الناس والوحوش األنبياء عمى كرا
حوليم وتظمو الطيور بأجنحتيا , حتى ال تقع عميو الشمس وكان لو ألف بيت من قوارير عمى الخشب فييا 

سير بو وأوحى اهلل إليو ثالثمائة منكوحة يعني حرة وسبعمائة سرية فيأمر الريح العاصف فترفعو ثم يأمر الرخاء فت
, وىو يسير بين السماء واألرض أني قد زدت في ممكك أنو ال يتكمم أحد من الخالئق بشيء إال جاءت الريح 

 (ٜٛ)وأخبرتك بو(
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وىذه القوة التي وىبيا اهلل تعالى لعبده سميمان عميو السالم قد وىبيا لمنبي صمى اهلل عميو وسمم وذلك أن       
نما لم يتصرف النبي صمى اهلل عميو في إدخاليم تحت إمرتو صرف نفر من الجن  يستمع القران ويخاطبونو, وا 

 إكراما وتعظيمًا لسميمان عميو السالم الذي سأل ربو ممكُا ال ينبغي ألحٍد غيره وقد ورد أنو: 
ون نبيا عبدا أو بعث إلى النبي  صمى اهلل عميو وسمم  ممك لم يعرفو فقال إن ربك تعالى يخيرك بين أن تك      

 (ٜٜ)نبيا ممكا فأشار إليو جبريل عميو السالم أن تواضع قال نبيا عبدا( 
فرتبة رسول اهلل رتبة التشريع وىي أعظم من رتبة الممك, وسميمان لم يكن مشرِّعًا ألنو ليس برسول, فوىبو       

 .( ٓٓٔ)اهلل ممكًا يتصرف بو في السياسة(
السياسة الرشيدة وذلك بتتبع أحوال رعيتو, والبحث عن جنده مما يدل عمى  وقد سن سميمان عميو السالم      

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ  قرب الراعي من الرعية قال تعالى:
وأصل التفقد معرفة الفقد والظاىر أنو عميو السالم تفقد كل الطير وذلك بحسب ما تقتضيو العناية بأمور      

 ( ٔٓٔ)بالرعايا السيما الضعفاء منياالممك واالىتمام 
ن السبب الذي من أجمو تفقد سميمان عميو السالم الطير ونبين أىم األقوال في يواختمف المفسرون في تعي     

 تعيين المراد:
القول األول: أن  ذلك بحسب ما تقتضيو العناية بأمور الممك والتيمم بكل جزء منيا وىذا ظاىر اآلية ومما يدل 

و روي أن سميمان عميو السالم اذا خرج من بيتو تحفو أصناف أنواع الطير وتخرج إليو الجن واإلنس عميو أن
 .( ٕٓٔ)فبدى غياب صنف اليدىد فسأل عنو سميمان عميو السالم 

الثاني: تفقد الطير ألن الشمس دخمت من موضع اليدىد حين غاب فكان ذلك سبب تفقد الطير ليتبين من أين 
 دخمت الشمس. 

الث: إنما طمب اليدىد ألنو احتاج إلى معرفة الماء عمى كم ىو من وجو األرض ألنو كان نزل في مفازة عدم الث
فييا الماء وأن اليدىد كان يرى باطن األرض وظاىرىا فكان يخبر سميمان بموضع الماء ثم كانت الجن تخرجو 

باس حين سأل عبد اهلل بن سالم عن في ساعة يسيرة تسمخ عنو وجو األرض كما تسمخ الشاة وىذا قول ابن ع
 .( ٖٓٔ)سبب تفقد سميمان الطير

 كان من عموم أنواع اليدىد اً ويظير واهلل اعمم إن اليدىد الذي تفقده سميمان عميو السالم ليس ىدىد      
ليداىد فمم يوقع بعينو )إّن الّمو تعالى لم يقل : وَتَفّقَد الطَّير فقال ما لي ال أرى ىدىدًا من ُعْرض ا اً خاص ىدىداً 

قوَلو عمى اليداىد ُجممة وال عمى واحٍد منيا غير مقصوٍد إليو ولم يذىب إلى الجنس عامَّة ولِكنَُّو قاَل : َوتََفّقَد 
الّطيَر َفَقاَل َما ِلَي ال َأَرى الُيْدُىَد فأدَخَل في االسم األلَف والالم فجعمو معرفة فدلَّ بذلك القصد عمى أنَّو ذلك 

 ىوقصة اليدىد مشيورة يطيل المقام بذكرىا فيي مميئة بالدروس والعبر والشواىد الدالة عم(ٗٓٔ)بعينو( اليدىُد 
 عظمة ىذا الصنف من المخموقات لما خصو اهلل تعالى من خصائص قد يعجز عن إدراكيا البشر. 

ىىىى
ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ىحثىالثالثالمب
ىالطورىوصلتهىباإلندان

المحور الثالث من المحاور التي اشتممت عمييا اآليات الخاصة بموضوع الطير بين عالقة الطير مع         
اإلنسان وأوجو ترابط ىذه العالقة كما دعا اإلنسان لمتفكر والتمعن في ىذا المخموق  ثم بعد ذلك أخذ العبر 

لمدلول اآليات  اً ق سبحانو وتعالى كل ىذا يتطمب منا زيادة في اإليضاح وبيانوالعظات, والشعور بعظمة الخال
 القرآنية وىو موضوع ىذا المبحث وفيو ثالثة مطالب:     

ىالمطلبىاألول:التفكرىفيىالطورىمدخراىفيىالدماءى
مئىئيئجب حئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئچقال اهلل تعالى: 

ۀ    ۀ  ہ  ہ           ڻں   ڻ   ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱچوقال أيضًا:     (٘ٓٔ) چحبخب

 (ٙٓٔ) چ
يبين سبحانو وتعالى في ىذه اآليات الكريمة أنو جمت قدرتو أنكر عمى المشركين وذلك لعدم تفكرىم في       

الطير الذي سخره اهلل تعالى في جو السماء وذلك لما في ىذه الحالة لمطير من أمور عجيبة  المخموق العجيب
يعجز عنيا أي مخموق فيي كافية لتبصيرىم بقدرة اهلل تعالى وكافية في إرشادىم إلى الطريق المستقيم فطيران 

عز وجل يقول الشعراوي )رحمو الطير في الفضاء بين السماء واألرض من ابمغ اآليات الدالة عمى عظمة الباري 
إياك أْن تقول إنيا َرْفرفة األجنحة, فنحن نرى الطائر ُيثّبت أجنحتو في اليواء, ومع ذلك ال يقع إلى اهلل(  

  چ ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱچاألرض, فيناك إذن ما يمسكو من الوقوع؛ لذلك قال تعالى: 
طير في َجوِّ السماء, فتراه ُحرًا طميقًا ال يجذبو شيء إلى األرض, وال فيي آية من آيات اهلل تمسك ىذا ال      

 .(ٚٓٔ)يجذبو شيء إلى السماء, بل ىو ُحرٌّ يرتفع إْن أراد االرتفاع, وينزل إْن أراد النزول(
بأن الباري عز وجل األسباب التي يمكن لمطير بواسطتيا أن يحمق في الفضاء الطمق وذلك ) أفقد ىي
ة معيا يمكنو الطيران وخمق الجو خمقة معيا يمكن الطيران فيو لما أمكن ذلك, فإنو تعالى أعطى خمق الطير خمق

الطير جناحا يبسطو مرة ويكسره أخرى مثل ما يعممو السابح في الماء, وخمق اليواء خمقة لطيفة رقيقة يسيل 
اعمم رحمك اهلل ام الغزالي رحمو اهلل )قال اإلم (ٛٓٔ) (بسببيا خرقو والنفاذ فيو, ولوال ذلك لما كان الطيران ممكنا

أن اهلل تعالى خمق الطير وأحكمو حكمة تقتضي الخفة لمطيران. ولم يخمق فيو ما يثقمو, وخمق فيو ما يحتاج إليو 
وما فيو قوامو وصرف غذائو فقسم لكل عضو منو ما يناسبو. فإن كان رخوا أو يابسا أو بين ذلك, انصرف إلى 

 .(ٜٓٔ)ىو الئق بو(كل عضو من غذائو ما 
وكذلك تدخل اليواء في تسييل عممية الطيران والثبات في الفضاء من غير واسطة لذلك قال تعالى ) في       

)والمتأمل جو السماء(  فاليواء ىو المؤثر في توازن الطير وثباتو في الفضاء وسيره بما يحب ونزولو متى شاء  
في ثبات األشياء في الكون, فالجبال والعمارات وغيرىا. . ما الذي  في الكون يجد أن اليواء ىو العامل األساسي

يمسكيا أْن تقع؟  إياك أن تظن أنو األسمنت والحديد وىندسة البناء...ال بل يمسكيا اليواء الذي يحيط بيا من 
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واء ضغطًا, فإذا ما كل جانب, بدليل أنك لو َفرَّغَت جانبًا منيا من اليواء النيارْت فورًا نحو ىذا الجانب؛ ألن لمي
 .(ٓٔٔ)فرَّْغَت جانبًا منيا َقلَّ فيو الضغط فانيارْت(

وفي معنى تسخير اليواء مبالغة ألن التسخير معناه )جعل الشيء منقادا آلخر يتصرف فيو كيف يشاء       
مقتضى  كتسخير البحر والفمك والدواب لإلنسان والواقع ىينا تسخير اليواء لمطير لتطير فيو كيف تشاء فكان

 .(ٔٔٔ)(طبيعة الطير السقوط فسخرىا اهلل تعالى لمطيران
كما أن األجنحة ىي من األمور التي أودعيا اهلل في الطير لكي يستطيع بواسطتيا التحميق وكذلك الذيل        

 لو األىمية في التوازن وعدم السقوط  إلى األرض وذلك مدلول قولو تعالى  )ما يمسكين إال اهلل(
مساك اهلل إّياىا خمقو األجنحة ليا واألذَناب, وجعمو األجنحة واألذناب قابمة لمبسط, وخمق عظاميا )         وا 

أخّف من عظام الدواّب بحيث إذا بسطت أجنحتيا وأذنابيا ونيضت بأعصابيا خّفْت خّفة شديدة فسبحت في 
نحتيا وأذنابيا وقّوست أعصاب اليواء فال يصمح ثقميا ألن يخرق ما تحتيا من اليواء إال إذا قبضت من أج

فشكل الجسم, والبسطة في األجنحة  (ٕٔٔ)أصالبيا عند إرادتيا الّنزول إلى األرض أو االنخفاَض في اليواء( 
المزودة بالريش والعظام المجوفة الخفيفة الوزن, واألكياس اليوائية الموجودة بين األحشاء وىي متعمقة بين 

ران فيخف وزن الطير كل ذلك من الوسائل التي خص اهلل تعالى بيا الطير الرئتين وتمتمئ باليواء عند الطي
وجعميا سببًا لتحميقو بالفضاء وعودتو إلى األرض سالمًا فإذا ما اختمت إحدى ىذه الوسائل سرعان ما يفقد الطير 

    ( ٖٔٔ)التوازن فييبط إلى األرض(
شيئا إال ما ورد عن كعب األحبار إن الطير يرتفع فى  وفي مدى المسافة التي يرتفع فييا الطير لم يرد          

الجو اثنى عشر ميال وال يرتفع فوق ذلك, ومما يدل عمى صحة ىذا القول أن عمماء الطبيعة بينوا أن اليواء 
 .( ٗٔٔ)يتخمخل في الطبقات العالية في الفضاء مما قد يفقد الطير توازنو في اليواء  واهلل اعمم 

لممك اشتمل التذكير فييا بعجيب خمق الطير بصورة أعمق وداللة أدق وذلك بذكر األوصاف وآية سورة ا        
ں   ڻ   ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱچالتي يكون عمييا الطير وىو محمق في الفضاء قال تعالى 

  چۀ    ۀ  ہ  ہ           ڻڻ
يا المخموقات ومن أىميا الطير لذلك نجد أن الباري العجيبة التي خص اهلل ب وروقد غفل الكثير عن إدراك األم

ظيار اآليات الدالة عمى وحدانيتو لما فييا من الصنع الدقيق الدال  عز وجل يرشدنا إلى التفكر في مخموقاتو وا 
  (ٙٔٔ) چۀ  ہ    ۀڻ  ڻچ (٘ٔٔ)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ عمى ذلك األمر قال تعالى:

تأمل في ىذا الطير, وىو يصف جناحيو ويفردىما, ثم يقبضيما نتفكر ونفاهلل سبحانو وتعالى يدعونا أن )       
ويضميما, وىو في الحالين: حالة الصف الغالبة, وحالة القبض العارضة يظل في اليواء, يسبح فيو سباحة في 
يسر وسيولة ويأتي بحركات يخيل إلى الناظر أحيانا أنيا حركات استعراضية لجمال التحميق واالنقضاض 

رتفاع! تأمل ىذا المشيد, ومتابعة كل نوع من الطير في حركاتو الخاصة بنوعو, ال يممو النظر, وال يممو واال
   (ٚٔٔ)القمب وىو متعة فوق ما ىو مثار تفكير وتدبر في صنع اهلل البديع, الذي يتعانق فيو الكمال والجمال!(
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 ة ىي:واألوصاف التي اشتمل عمييا الطير وبينتيا اآلية الكريم    
األول ما أفاده قولو : فوقيم  فإن جميع الدواب تمشي عمى األرض والطير كذلك فإذا طار الطائر انتقل إلى 
حالة عجيبة مخالفة لبقية المخموقات وىي السير في الجّو بواسطة تحريك جناحيو وذلك سّر قولو تعالى: "يطير 

 بجناحيو"  لقصد تصوير تمك الحالة.
لو تعالى)صافات( أي )باسطات أجنحتيّن في الجّو عند طيرانيا؛ ألنين إذا بسطنيا صففن الثاني: ما أفاده قو 

من باقي الطيور وذلك )باختصار حجم عضالت  هقوادميا صفًا وىذه الصفة مما يمتاز بيا الطير عن غير 
 ( ٛٔٔ)الصدر وقوة األربطة المتصمة باألجنحة(

ض: ضد البسط, والمراد بو ىنا ضد الّصف المذكور قبمو, فإن والَقبالثالث: ما أفاده قولو تعالى) ويقبضن( )
ألن األصل في الطيران ىو صف األجنحة ؛ ألّن الطيران في  ؛قمت: لم قيل: ويقبضن, ولم يقل: وقابضات ؟

اليواء كالسباحة في الماء, واألصل في السباحة مّد األطراف وبسطيا, وأما القبض فطارئ عمى البسط 
التحرك, فجيء بما ىو طار غير أصل بمفظ الفعل, عمى معنى أنين صافات, ويكون منين  لالستظيار بو عمى

 .(ٜٔٔ)القبض تارة كما يكون من السابح(
وجيء في وصف الطير بمفظ "صافات" ) بصيغة االسم ألن الصف ىو أكثر أحواليا عند الطيران فناسبو        

غة المضارع لداللة الفعل عمى التجدد, أي ويجددن االسم الدال عمى الثبات, وجيء في وصفين بالقبض بصي
قبض أجنحتين في خالل الطيران لالستعانة بقبض األجنحة عمى زيادة التحرك عندما َيحسسن بتغمب جاذبية 

 .(ٕٓٔ)األرض عمى حركات الطيران 
تعالى فييا من  وبعد ىذا البيان في إظيار ىذه اآلية العجيبة التي تدىش أصحاب العقول بما اودع اهلل        

بدائع الصنع اإلليي حري بغير المسمم أن يتفكر بمخموقات اهلل تعالى التي جعميا اهلل آيات لمتفكر والتأمل الذي 
لذلك انكر  ؛ل طريق ضال ال ييدي الى الخيركييدي البشرية الى الرجوع الى منيج اهلل تعالى واالبتعاد عن 

عمى المسمم ان يحدق النظر وان  ينبغيومن ثم  ؛يات الكافية ليدايتيمسبحانو وتعالى عدم تفكرىم بما في ىذه اآل
يقف وقفات طويمة لمتأمل في تمك اآليات ألنيا الطريق الذي يممس بو صنع اهلل الدقيق في خمقو ويتحقق لو 

يعيشيا  اليقين بعجز جميع المخموقات عن ىذا الصنع ثم بعد ذلك يتذوق حالوة اإليمان التي أراد اهلل تعالى أن
فالقمب المؤمن ىو « نَّ ِفي ذِلَك آَلياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنونَ إاإلنسان في حياتو  لذلك ختم تعالى اآلية الكريمة بقولو )ِ 

القمب الشاعر ببدائع الخمق والتكوين, المدرك لما فييا من روعة باىرة تيز المشاعر وتستجيش الضمائر وىو 
 .(ٕٔٔ)مان والعبادة والتسبيحيعبر عن إحساسو بروعة الخمق, باإلي

ليست ىي اآلية الوحيدة التي ينبغي التأمل في صنعيا ألدراك  _آية خمق الطير _ومن ثم إن ىذه اآلية      
مدى عظمة اهلل تعالى وقدرتو بل ان جميع المخموقات ىي عالمات مبرىنة تستدعي البشرية لمتفكر في صنعيا 

ا جميع الخمق وتخصيص الطير في الذكر ألن ) القرآن يأخذ بأبصار وما أودع اهلل فييا من بدائع يعجز عني
ال فصنعة اهلل كميا  يقاعاتو,  وا  دراكو ويممس قموبيم بإيحاءاتو وا  القوم وقموبيم إلى كل مشيد يممكون رؤيتو وا 

يراه  إعجاز وكميا إبداع, وكميا إيحاء وكميا إيقاع. وكل قمب وكل جيل يدرك منيا ما يطيقو, ويمحظ منيا ما
 .(ٕٕٔ)( حسب توفيق اهلل تعالى
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الطورىأمةىمماثلةىلإلندانالمطلبىالثاني:ى  

خمق اهلل تعالى الكون وقدر ما فيو من األجزاء الدقيقة التي قد ال يصل إلى حقيقتيا اإلنسان وبين 
ام سبحانو وتعالى أن الحيوانات التي تعيش من حولنا ىي أمم وجماعات متفاىمة فيما بينيا تسير وفق نظ

ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  چ                               متكامل وان لم ندرك إال القميل من تمك الحقيقة فقال تعالى:

 (ٖٕٔ) چڎ  ڈ   ڈ  ژ      ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڇ
جماعات وأمم فالطير المخموق العجيب في صنعو المدىش في التفكر بما أودع اهلل فيو من أمور ىو        

متعايشة فيما بينيا في عالم متكامل لما تحتاجو تمك األمم, ولو خصائص ووسائل لمتفاىم فيما بينيا وذلك بفطرة 
اهلل تعالى ليا وال يمكن تغييب تمك األمور المتحققة في الطيور )ألنيا ال تكون أمما حتى تكون ليا روابط معينة 

بينيا, وذلك ممحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان تحيا بيا, ووسائل معينة لمتفاىم فيما 
 (ٕٗٔ)والحشرات(

 ( ٕ٘ٔ)ألمرت بقتميا...( من األممِ  أمةٌ  وجاء في الحديث:) لوال أن الكالبَ 

نبيًا  قرصت نممةٌ  :(وعن أبي ىريرة )رضي اهلل عنو ( قال: سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول      
 .(ٕٙٔ)من األمم تسبح ( قت أمةً ر أح أن قرصتك نممةٌ  إليوالنمل فأحرقت فأوحى اهلل  قريةِ من األنبياء فأمر ب

وعن جابر بن عبد اهلل قال قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فييا فسأل عنيا فمم يخبر بشيء         
رأى من الجراد شيئا أم ال  فاغتم لذلك فأرسل راكبا فضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل ىل

قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاىا بين يديو فمما رآىا كبر ثالثا ثم قال سمعت رسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول خمق اهلل عز وجل ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة في البر فأول شيء ييمك 

 (ٕٚٔ)مكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سمكو(من ىذه األمم الجراد فإذا ى

   (ٕٛٔ)قال الفّراء )رحمو اهلل(: يقال إن كل صنف من البيائم أمة

وقد بين سبحانو وتعالى أن ىذه األمم والجماعات من الطير ليي مماثمة لبني اإلنسان الذي ىو كذلك أمم        
وقد ذكر  ؟اىي أوجو التماثل بيننا وبين الطيوروجماعات ولكن ىنا السؤال الدقيق الذي يجمب االنتباه وىو م

 لإلنسان منيا: المفسرون عدة وجوه تجعل الطير بطبيعتو مماثالً 
لى ىذا األول:  عن ابن عباس رضي اهلل عنيما أنو قال: يريد, يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني, وا 

نات تعرف اهلل وتحمده وتوحده وتسبحو واحتجوا القول ذىب طائفة عظيمة من المفسرين وقالوا: إن ىذه الحيوا
ۀ   ہ         ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچعميو بقولو تعالى : 

 (ٖٓٔ) چې  ې  ى  ى      ېۅ ۅ   ۉ  ۉ  ې چوبقولو في صفة الحيوانات   (ٜٕٔ) چہہ
عقول البيائم عن كل شيء إال عن أربعة أشياء:  أنو قال: أبيمت ) رضي اهلل عنو(وعن أبي الدرداء        
 .(ٖٔٔ)(كل واحد منيما لصاحبو ؤ, وطمب الرزق, ومعرفة الذكر واألنثى, وتيياإللومعرفة 

وجماعات يشبو بعضيا البعض وتتعارف فيما بينيا وتتحد  اً الثاني: أن المماثمة ىي كون اهلل تعالى خمقيا أمم
         تشرب وتتوالد كما أن المدبر ليا والرازق ىو اهلل تعالى ففييا مماثمة أصنافيا في طبيعة خمقيا فيي تأكل و 
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لإلنسان قال أبو السعود )رحمو اهلل() أي كل أمة منيا مثمكم في أن أحواليا محفوظة وأمورىا مقننة        
 .(ٕٖٔ)ومصالحيا مرعية جارية عمى سنن السداد ومنتظمة في سمك التقديرات اإلليية والتدبيرات الربانية(

 يوصل إلييا حقوقيا, و لث: أراد تعالى أنيا أمثالنا في أنيا تحشر يوم القيامة الثا
عن أبي ىريرة)رضي اهلل عنو(  في قولو عز وجل   أمم أمثالكم   قال يحشر الخمق كميم يوم القيامة البيائم  

ابا فذلك يقول   الكافر والدواب والطير وكل شيء فيبمغ من عدل اهلل أن يأخذ لمجماء من القرناء ثم يقول كوني تر 
 (ٖٖٔ)يا ليتني كنت ترابا 

ن إن يقال أىذه أىم األقوال الواردة عن المفسرين في مماثمة الطير وبقية الحيوانات لإلنسان وال يمكن         
جميع الصفات التي خص اهلل تعالى بيا اإلنسان ىي قد تتحقق باألمم األخرى وذلك ال يصح ألنو ال يبقى 

تميزه عمى اآلخرين فاهلل تعالى كرم اإلنسان بأن أعطاه العقل الذي ال يشترك بو غيره وكذلك  لإلنسان ميزة
 صفات أخرى خص اهلل تعالى اإلنسان بيا دون غيره 

ولكن المماثمة المقصودة ىي: تحقق وجود صفات في األمم األخرى وىذه الصفات في األصل متحققة في        
بو في فصول الحقائق والخاّصات التي تمّيز كّل نوع من غيره, وىي النظم الفطرية اإلنسان وذلك يكون في )التشا

التي فطر اهلل عمييا أنواع المخموقات, فالّدواب والطير ُتماثل األناسي في أّنيا خمقت عمى طبيعة تشترك فييا 
بابيا وىرميا, وليا نظم ال تستطيع أفراد أنواعيا وأّنيا مخموقة هلل معطاة حياة مقّدرة مع تقدير أرزاقيا ووالدتيا وش

 .(ٖٗٔ)تبديميا(
وىناك شواىد تدل حقيقة عمى مماثمة الطير لإلنسان واهلل تعالى عمم اإلنسان تمك الخصائص التي ىي الروابط 

 لإلنسان ومن ىذه الشواىد: التي بوجودىا يسمى الطير امة وبيا يكون مماثالً 
الم منطق الطير فيو يعرف المغة التي من خالليا يتفاىم فيما بينو, أن اهلل تعالى عمم سميمان عميو الس       

ويتماشى مع حركة الحياة ويفيم الروابط التي تكون نظامًا بو يكون صالح الحياة وسعادتيا وتجنب األذى الذي 
لتحذير قد يمحق بيا فالنممة عندما رأت سميمان وجنوده وتحقق في تصورىا إيذاء امة النمل من قبميم أسرعت با

ڳ  ڳ  چ فذاعت ذلك البيان بخطاب تستشف منو الشعور بالمسؤولية والحفاظ عمى سالمة األمة فقالت: 

فسمع سميمان ذلك الخطاب من تمك النممة   (135) چڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   
 الصغيرة 

 اً اناس ىمن اعالميا لممكو ألنو رأوكذلك اليدىد الذي صدع بذلك الخبر اليقين الذي كان امانة البد        
ة رب دة العباد الى عباديعبدون غير خالقيم فقدم الخبر من أجل الدعوة الى اهلل تعالى واخراج العباد من عبا

العباد وذلك االمر مكمف بو كل انسان بل ىو امانة في اعناقيم ان يوحدو اهلل في العبادة ويدعوا الخالئق الى 
 في غاية الوضوح عمى قرب صورة المماثمة بين امة الطير وبين االنس  تمك العبادة فيو مثال

ومن أىم الشواىد أن كل فرد من امة الطير مؤجل اجمو ومقدر رزقو )فمو أن عدد الطيور نقصت عما         
ذلك ىي عميو لزاد عدد الحشرات والتي بدورىا تأكل جميع النباتات والمزروعات فتفنى الحياة عمى األرض ... ل

  (ٖٙٔ) (افكل امة ليا حجم وعدد محسوب عند اهلل تعالى لكي يبقى التوازن في البقاء مستمر 
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ولمطير خصائص يمتاز بيا عن غيره من الحيوانات ) فالجياز اليضمي لمطيور يختمف عن باقي         
ر الذي يستخدم الحيوانات, إذ يمتد من رأس كل طائر جزء صمب خال من األسنان, عظمي التركيب ىو المنقا

ه بال مضغ وتختمف مناقير ءفي التغذية بداًل من الفم والشفتين واألسنان عند سائر الحيوان إذ يبتمع الطير غذا
     (ٖٚٔ) الطيور بأختالف انواع غذائيا(

وقد بذل العمماء المتخصصون إلظيار ما يمكن من الخصائص الدقيقة لكل امة من األمم وبيانيا من        
ثمتيا لإلنسان والزالوا يغوصون ألظيارىا وسيبقى االنسان عمى طول الزمن يظير لو مدى العالقة حيث مما

وىي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتيا كمما القريبة بين المخموقات وبني االنسان يقول سيد قطب )رحمو اهلل( )
لى جانبيا الح قيقة الغيبية الموصولة بيا, وىي إحاطة تقدم عمم البشر, ولكن عمميم ال يزيد شيئًا عمى أصميا! وا 

 .(ٖٛٔ)عمم اهلل المدني بكل شيء, وتدبير اهلل لكل شيء.. وىي الحقيقة التي تشيد بيا تمك الحقيقة المشيود(
فتمك عناية اهلل تعالى البالغة في خمقو التي احتارت ليا عقول غير الميتدين من الناس الذين لم يتذوقوا       

يمان بأن تمك اآليات ىي دالئل لعظمة اهلل وتفرده بذلك الصنع الدقيق وعدم تفريطة بأحوال تمك حالوة اليقين باإل
األمم التي تسير وفق نظام منسجم مترابط بجميع اجزائو لذلك ختم سبحانو ىذا المشيد المدىش بخاتمة مناسبة 

 ( ٜٖٔ) چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچفقال تعالى: 
من رزقو وتدبيره سواء كان بريا  بن كثير )رحمو اهلل( ) أي الجميع عمميم عند اهلل وال ينسى واحداً قال ا        

 :أي  (140) چٺ      ٺ  ٺ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  چ أو بحريا كقولو (
 .(ٔٗٔ)(مفصح بأسمائيا وأعدادىا ومظانيا وحاصر لحركاتيا وسكناتيا

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطورىمنىنعومىأهلىالجنةىالمطلبىالثالث:                        
بين اهلل تعالى في أثناء الحديث عن ذكر نعيم أىل الجنة أن من أصناف ذلك النعيم ىو لحم الطير ذلك       

تأمل فييا فيتجمى المخموق العجيب الذي خصو اهلل تعالى بمزايا تفرد بيا عن بقية الحيوانات مما تدعونا إلى ال
 (142)چٹٹٹٹچبوضوح من ذلك التأمل عظمة اهلل تعالى المودعة تمك المزايا  في الطير فقال تعالى

حم الذي يتمنونو بما تشتييو أنفسيم يكون بين أيدييم مفال (ٖٗٔ) چڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ں      چ  وقال أيضا:
ميو وسمم أن أىل الجنة يأكمون ويشربون فقال وذلك ما خص اهلل بيا أىل الجنة من النعيم وقد بين صمى اهلل ع

صمى اهلل عميو وسمم:) يأكل أىل الجنة ويشربون وال يمتخطون وال يتغوطون وال يبولون طعاميم ذلك جشاء كريح 
 ( ٗٗٔ)المسك يميمون التسبيح والتكبير كما تميمون النفس"(

اهلل عميو وسمم في مدى صدق ىذه نبي صمى مل وقد استغرب الييودي من ىذه الحقائق لذلك أثار سؤاالً 
َت الحقيقة,  روي عن َزْيِد بن َأْرَقَم قال: )أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم َرُجٌل ِمَن اْلَيُيوِد فقال يا َأَبا اْلَقاِسِم َأَلسْ 

ِه َخَصْمُتُو قال فقال رسول المَِّو صمى اهلل َتْزُعُم ان َأْىَل اْلَجنَِّة َيْأُكُموَن فييا َوَيْشَرُبوَن وقال أَلْصَحاِبِو ان َأَقرَّ لي ِبَيذِ 
 عميو وسمم َبَمى والذي نفسي بيده ان َأَحَدُىْم َلُيْعَطى ُقوََّة ِماَئِة َرُجٍل في اْلَمْطَعِم َواْلَمْشَرِب َوالشَّْيَوِة 
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فقال رسول المَِّو صمى اهلل فقال لو الييودي فان الذي َيْأُكُل َوَيْشَرُب َتُكوُن لو اْلَحاَجُة قال  ,َواْلِجَماِع قال
 .  (٘ٗٔ)عميو وسمم َحاَجُة َأَحِدِىْم َعَرٌق َيِفيُض من ُجُموِدِىْم ِمْثُل ِريِح اْلِمْسِك فإذا اْلَبْطُن قد َضُمَر (

وجمع أوصافًا حسنة في قولو مما يشتيون, ألنو لو ذكر نوعًا فربما يكون قال اإلمام الرازي )رحمو اهلل( )
تيى عند بعض الناس فقال كل أحد يعطى ما يشتيي, فإن قيل االشتياء كالجوع وفيو نوع ألم ذلك النوع غير مش

, نقول ليس كذلك, بل االشتياء بو المذة واهلل تعالى ال يتركو في االشتياء بدون المشتيي حتى يتألم , بل 
 (ٙٗٔ)المشتيي حاصل مع الشيوة( 

مييا النصوص الواردة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ولمطير صفات يكون عمييا في الجنة قد دلت ع       
 واآلثار الواردة عن الصحابة )رضي اهلل عنيم(  وىذه الصفات ىي:
عميو من وسائل النضوج كالشوي  أبما طر  اً األول:  أنيا تكون مييئة ألن تأكل؛ وذلك بأن  يكون لحميا ناضج

إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتييو فيخر بين يديك وغيره عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال لي رسول اهلل: 
 (ٚٗٔ)مشويا 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن ميمونة أن النبي )صمى اهلل عميو وسمم( قال: )إن الرجل ليشتيي الطير في        

الجنة فيجيء مثل ألبختي حتى يقع عمى خوانو لم يصبو دخان ولم تمسو نار فيأكل منو حتى يشبع ثم يطير( 
(ٔٗٛ) 

فإن قيل: فأين يشوي المحم وليس في الجنة نار فقد أجاب ) عمى ىذا  قال ابن الجوزي)رحمو اهلل( معقباً         
عن ىذا بعضيم بأنو يشوي بـ: "كن" وأجاب آخرون: بأنو يشوى خارج الجنة ثم يؤتي بو إلييم والصواب: أنو 

صال حو كما قدر ىناك أسبابا إلنضاج الثمر والطعام يشوى في الجنة بأسباب قدرىا العزيز الحكيم إلنضاجو وا 
 .(ٜٗٔ)عمى أنو ال يمتنع أن يكون فييا نار تصمح ال تفسد شيئا(

 : عن أنس) رضي اهلل عنو( قال: قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم (الثاني: أنيا تكون ناعمة
اهلل عنو(: إن ىذه لطير ناعمة, ترعى في شجر الجنة فقال ابو بكر )رضي  (ٓ٘ٔ):)إن طير الجنة كأمثال البخت

 (ٔ٘ٔ)فقال أَكَمُتيا أنعم منيا قاليا ثالثًا وأني ألرجوا أن تكون ممن يأكل منيا يا أبا بكر( 
الثالث: أنيا تكون حاضرة عند االشتياء؛ ورد عن الحسن)رضي اهلل عنو( في قولو:  ولحم طير مما يشتيون 

 .(ٕ٘ٔ)صيب منو حاجتو ثم يطير فيذىب(قال: ال يشتيي منيا شيئا إال صار بين يديو في
ىالخاتمة

 بعد الخوض في الموضوع وبذل الجيود قدر المستطاع نتج عن البحث األمور اآلتية:       

 إليو, وىو من جنود اهلل لو منيبٌ  بخالقو مسبحٍ  متصلٍ أن الطير لم يكن من الغافمين عن ذكر اهلل تعالى فيو  
 . لالتعاظ باألمم السابقة   وذلك مما يمفت األنظار  و أن تنتقم من الظالملرد أي حق قد سمب أ ةتعالى المييأ

ن الطير اشتمل عمى مشاىد في مواطن عديدة مختمفة بنوعيا؛ فتارة يكون الطير معجزة خارقة لنبي من ا      
ألعراض التي األنبياء, وتارة يكون صورة مشاىدة من أجل رسوخ اإليمان في قمب اإلنسان, بما يطرأ عميو من ا
األنبياء فعندما يجرييا اهلل تعالى فيو وأيضًا في ىذا وغيره يكون الطير داعية من أجل نشر الدعوة التي قام بيا 



 م2013ةىـىىنودانىىتادع/ىىالدنةىال33/ىىالعددىى9المجلدى  

 329 

يشاىد مشيدًا فيو مخالفة لمنيج اهلل تعالى أسرع ببذل الجيد من أجل التصحيح والرجوع لمنيج اهلل تعالى وذلك 
 منيج الدعاة إلى اهلل تعالى .

عن بقية األمم, أمة تعيش وفق نظام متكامل مترابط ال ينقصو أي شيء وىو يسير  اً لطير أمة ال تقل شأنا      
 في حياٍة نحو أىداف يريد تحقيقيا.

حجة عمى غير المؤمن  بالغة؛أجنحتو حجة  في حالة من أحوال الطير عندما يكون في جو السماء صافاً        
االعتبار واالتعاظ بيذه اآلية فيي كافية لرجوعو إلى الصواب وقد أنكر القران وذلك تقريعًا وتنكياًل عميو لعدم 

عمى ىذا الصنف من الناس, كما ىي  حجة شاىدة لممؤمن الذي تفكر في ىذه اآلية وشعر بعظمة الخالق ليا 
 فالتزم منيج الصواب 

نيم لم يصموا إمن الحيوانات فنف أن العمماء بجميع ما توصموا إليو من اكتشافات حديثة تجاه ىذا الص       
وذلك لما أودع اهلل تعالى في ىذا المخموق من خصائص مميئة بالبراىين واآليات الدالة عمى  نياية البحث إلى

 لخالق سبحانو وتعالى.           عظمة ا
 

 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آله وصحبه وسمم تسميمًا كثيرا
ىالمصادر

 القران الكريم
 –السعود محمد بن محمد العمادي , دار إحياء التراث العربي  ابواد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم, إرش   .ٔ

 بيروت .
 بيروت,. –تح: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي       
 م( .ٜٜٚٔتونس, )د. ط –التحرير والتنوير, محمد الطاىر بن عاشور, دار سحنون لمنشر والتوزيع  .ٕ
 .بيروت , الطبعة : األولى -تذكرة الحفاظ , أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذىبي , دار الكتب العممية  .ٖ
الترغيب والترىيب من الحديث الشريف,  عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد, تح : إبراىيم شمس  .ٗ

 (.ٔ)طٚٔٗٔ –بيروت  -الدين, دار الكتب العممية 
 -لمحيط , محمد بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي, تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود تفسير البحر ا .٘

ـــ د.أحمد النجولي الجمل, دار ٕـــ د.زكريا عبد المجيد النوقي ٔالشيخ عمي محمد معوض, شارك في التحقيق 
 ىـ .ٕٕٗٔ -( ٔالكتب العممية / بيروت , )ط

, ٕٗ٘/ٖبيروت)د. ط, د. ت(,  –بد الرحمن العك,  دار المعرفة تفسير البغوي , البغوي , تح : خالد ع .ٙ
 التفسير الكبير .

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ,عالء الدين عمي بن محمد بن إبراىيم البغدادي الشيير  .ٚ
 م(.ٜٜٚٔبيروت)د.ط –بالخازن, دار الفكر 

محمد بن أحمد أبو الميث السمرقندي , تح: د.محمود تفسير السمرقندي المسمى بحر العموم , نصر بن  .ٛ
 بيروت. –مطرجي, دار الفكر 

 ىـ(, مطابع أخبار اليوم, )د.ط(.ٛٔٗٔتفسير الشعراوي, محمد متولي الشعراوي )ت:  .ٜ
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 ٔٓٗٔبيروت, )د.ط(,   –تفسير القرآن العظيم , إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء , دار الفكر   .ٓٔ
 .ىـ( 

ىـ(,  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحمبي ٖٔٚٔير المراغي, أحمد بن مصطفى المراغي )ت:تفس .ٔٔ
 م(.ٜٙٗٔ/ٔمصر)ط –وأوالده 

 التفسير الوسيط لمقرآن الكريم , د. محمد سيد طنطاوى )شيخ األزىر( ,)د,ط , د.ت(, . .ٕٔ
 -ار إحياء التراث العربي  تيذيب المغة, أبو منصور محمد بن أحمد األزىري, تح : محمد عوض مرعب, د  .ٖٔ

 م(.ٕٔٓٓ(,)  ٔ,)ط -بيروت  
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان , عبد الرحمن بن ناصر السعدي , تح : ابن عثيمين,   مؤسسة  .ٗٔ

 .ٖٜ٘/ٔم (, ٕٓٓٓ)د.ط,  –بيروت  -الرسالة 
 -بيروت -ي أبو جعفر, دار الفكرجامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبر ــ .٘ٔ

ٔٗٓ٘ . 
 القاىرة. –الجامع ألحكام القرآن , أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي , دار الشعب  .ٙٔ
 بيروت . –حادي األرواح إلى بالد األفراح,  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل , دار الكتب العممية  .ٚٔ
ىـ ٙٔٗٔ -بيروت  -بحر الجاحظ , تح: عبد السالم محمد ىارون, دار الجيل الحيوان, أبو عثمان عمرو بن  .ٛٔ

 م.ٜٜٙٔ -
 م( . ٖٜٜٔ)د.ط –بيروت  -الدر المنثور, عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي , دار الفكر  .ٜٔ
 –ث العربي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, محمود األلوسي البغدادي, دار إحياء الترا .ٕٓ

 بيروت .
سنن البييقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى أبو بكر البييقي, تح: محمد عبد القادر عطا ,  .ٕٔ

 .ٜٜٗٔ -مكة المكرمة   -مكتبة دار الباز 
سنن الترمذي, الجامع الصحيح سنن الترمذي , محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي , تح: أحمد محمد  .ٕٕ

 , دار إحياء التراث العربي. شاكر وآخرون
 -محمد زىير الشاويش المكتب اإلسالمي  -شرح السنة, الحسين بن مسعود البغوي , تح: شعيب األرناؤوط  .ٖٕ

 م , الطبعة : الثانية.ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ -دمشق _ بيروت 
البغا, ىـ( تح: د. مصطفى ديب ٕٙ٘صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل  البخاري الجعفي,)ت: .ٕٗ

 . ـــد.ت(ٖ, طٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ -بيروت  -دار ابن كثير, اليمامة 
 ىـ(ٕٔٙصحيح مسمم, مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:  .ٕ٘
صفة الجنة البن أبي الدنيا,  أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس المعروف بابن أبي الدنيا  .ٕٙ

 السعودية,. –مصر, مكتبة العمم, جدة  -المنعم سميم, مكتبة ابن تيمية, القاىرةىـ(, تح: عمرو عبد ٕٔٛ)ت: 
  .بيروت –دار المعرفة  ,طبقات الحنابمة , محمد بن أبي يعمى أبو الحسين , تح : محمد حامد الفقي .ٕٚ
لسعودية ا -طبقات المفسرين,  أحمد بن محمد األدنو وي , تح : سميمان بن صالح الخزي مكتبة العموم والحكم  .ٕٛ

 . م , الطبعة : األولىٜٜٚٔ -ىـٚٔٗٔ -
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ,  محمد بن عمي بن محمد الشوكاني,  دار الفكر  .ٜٕ
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ,  فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي , دار , ٓٗ/ٗبيروت  –

 م(.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ -ٔبيروت )طـ  -ية الكتب العمم
القاىرة.)طـ ـــ  -ىـ(, دار الشروق , بيروتٖ٘ٛٔفي ظالل القران, سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي )ت:   .ٖٓ

 ىـ(. ٕٔٗٔــــٚٔ
ىـ( تح: مصطفى ٗٚٚقصص األنبياء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:  .ٖٔ

 م(.ٜٛٙٔـ ٔالقاىرة,)ط –دار التأليف عبد الواحد,مطبعة 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل, أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري   .ٕٖ

 بيروت. -الخوارزمي, تح: عبد الرزاق الميدي دار إحياء التراث العربي 
 ., د.ت(ٔبيروت , )ط -لسان العرب , محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري , دار صادر    .ٖٖ
لسان الميزان , أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي, تح : دائرة المعرف النظامية , مؤسسة  .ٖٗ

 .ٙٓٗٔ – ٖبيروت ط -األعممي لممطبوعات 
 -دار الكتاب العربي  (, دار الريان لمتراث/ ٚٓٛمجمع الزوائد ومنبع الفوائد, عمي بن أبي بكر الييثمي,)ت:  .ٖ٘

 .ٚٓٗٔ –القاىرة , بيروت 
ىـ( تح: محمد باسل ٕٖٖٔمحاسن التأويل, محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )ت:  .ٖٙ

 ه(. ٛٔٗٔ - ٔبيروت,)ط –عيون السود, دار الكتب العمميو 
بيروت  -ن مختار الصحاح ,  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, تح: محمود خاطر, مكتبة لبنان ناشرو  .ٖٚ

 .م(ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔ)د.ط, –
المستدرك عمى الصحيحين, محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاكم النيسابوري, تح: مصطفى عبد القادر عطا  .ٖٛ

 م.ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔــــٔ)ط –بيروت  -كما, دار الكتب العممية 
ون, مؤسسة الرسالة, عادل مرشد, وآخر  -ىـ(, تح: شعيب األرنؤوط ٕٔٗمسند اإلمام أحمد بن حنبل, )ت:  .ٜٖ

 م.ٕٔٓٓــ ٔط
ىـ(, تح: أحمد ٕٚٓمعاني القرآن, أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديممي الفراء )المتوفى:  .ٓٗ

مصر,  –يوسف النجاتي / محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشمبيدار المصرية لمتأليف والترجمة 
 د.ت(. -ٔ)ط

لبنان , تح: محمد  -ىـ , دار المعرفة ٕٓ٘قرآن , أبو القاسم الحسين بن محمد  ت: المفردات في غريب ال  .ٔٗ
, ينظر , نظم الدرر في تناسب اآليات والسور , برىان الدين أبي الحسن إبراىيم بن  ٛٗ٘سيد كيالني, ص

 م.ٜٜ٘ٔ -ىـ٘ٔٗٔ -بيروت  -عمر البقاعي , تح : عبد الرزاق غالب الميدي, دار الكتب العممية 
موسوعة االعجاز العممي في القران الكريم والسنة المطيرة , يوسف الحاج احمد , دار ابن حجر, دمشق,  .ٕٗ

 م.ٕٚٓٓ, ٔ)ط
 , (.ٖٕٓٓ, ٕالموسوعة العممية في اإلعجاز القرآني, د:سمير عبد الحميم, طمياني, سورية, )ط .ٖٗ
ي , دار النشر : دار الكتب ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين , إسماعيل باشا البغداد .ٗٗ

 .ٕٜٜٔ – ٖٔٗٔ -بيروت  -العممية 
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ىالكوامش 
                                           

 , ينظر,أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس النحوي الشيباني المعروف بثعمب إمام الكوفيين في النحو والمغة( ٔ)
 ٖٛ/ ٔ , بيروت –دار المعرفة  ,طبقات الحنابمة , محمد بن أبي يعمى أبو الحسين , تح : محمد حامد الفقي

الحافظ أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري المنشأ بغدادي الدار والوفاة الفقيو المغوي االخباري ولد بابي عبيدة سنة ( ٕ)
ثالث ومائتين صنف من الكتب اخبار قضاة بصره ادعياء العرب اسماء الخيل اعراب القرآن مجاز القرآن  ٖٕٓوتوفي سنة  ٓٔٔ

 -بيروت  -اء المؤلفين وآثار المصنفين , إسماعيل باشا البغدادي , دار النشر : دار الكتب العممية ىدية العارفين أسم, ينظر 
ٖٔٗٔ – ٜٜٕٔ ,ٙ /ٗٙٙ. 

,)ط -بيروت   -تيذيب المغة, أبو منصور محمد بن أحمد األزىري, تح : محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي  ( ٖ) 
 .ٓٔ/ ٗٔم(,مادة, طير , ٕٔٓٓ(,)  ٔ
)د.ط, –بيروت  -مختار الصحاح ,  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, تح : محمود خاطر, مكتبة لبنان ناشرون ( ٗ)

 .ٜٙٔ/ٔم(, مادة طير ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔ
 . ٛٓ٘/ٗ, د.ت(, مادة طير   ٔبيروت , )ط -لسان العرب , محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري , دار صادر ( ٘)
 .ٛٔ( يس/ ٙ)
 ( ينظر, وِعْفُت الطيَر أعيفو ِعيافة , إذا زجرتو فتشاءمت بو ( أي تتشاءم منيا, قال صاحب كتاب جميرة المغة:)ٚ)

 .ٖٜٛ / ٕ(,   ٔ)ط ,تح: رمزي منير بعمبكي ىـ(ٕٖٔجميرة المغة  , أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى: 
 
 .ٔٔٗ/ ٕلسان العرب  ,  ينظر,ينك إلى يساركالبارح  ما مر من الطير والوحش من يم( ٛ)
 .ٔٔ/ ٗٔتيذيب المغة, مادة طير, ( ٜ)
ىـ( تح: د. مصطفى ديب ٕٙ٘( أخرجو البخاري , صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل  البخاري الجعفي,)ت:ٓٔ)

ــد.ت(,  كتاب الطب, ٖ, طٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ -بيروت  -البغا, دار ابن كثير, اليمامة  ,رقم الحديث ٕٛ٘ٔ/ ٘باب الجذام, ـ
ٖ٘ٛٓ 

 .ٖٔ( اإلسراء/ ٔٔ)
 ( المكان نفسو .ٕٔ)
 ٚٗٔ/ٜٕ( الموسوعة الفقيية الكويتية,ٖٔ)
 ٗٗ( اإلسراء /ٗٔ)
    ٔٗ(النور/ ٘ٔ)
 القاىرة -ىـ(, دار الشروق , بيروتٖ٘ٛٔ( في ظالل القران, سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي )ت: ٙٔ)

  ٕٕٕ٘/ٗىـ( ,  ٕٔٗٔــــٚٔ)طـ ـــ 
 –( ينظر, فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ,  محمد بن عمي بن محمد الشوكاني,  دار الفكر ٚٔ)

 -التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ,  فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي , دار الكتب العممية , ٓٗ/ٗبيروت 
 .ٓٔ/ ٕٗم( , ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ -ٔبيروت )طـ 

 ٙبيروت  –بي السعود محمد بن محمد العمادي, دار إحياء التراث العربي ألإرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم, ( ٛٔ)
/ٖٔٛ 
 ٖ ىـ( ٔٓٗٔبيروت, )د.ط(,   –( تفسير القرآن العظيم , إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء , دار الفكر ٜٔ)
/ٕٜٛ. 
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 . ٖٛٔ/  ٙارشاد العقل السميم الى مزايا القران الكريم,  ( ٕٓ)
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل, أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي, تح: عبد ( ٕٔ)

 .ٕٓ٘/ٖبيروت ,  -الرزاق الميدي دار إحياء التراث العربي 
 ٜٚ( األنبياء/ ٕٕ)
 .ٓٔ( سبأ/ٖٕ)
  . ٜٔ/ ( صٕٗ)
 .ٗٗ(اإلسراء/ ٕ٘)
 .ٜٖٕٓ/ٗ( في ظالل القران,ٕٙ)
 .ٕٛٔ/ ٔ( لسان العرب, ٕٚ)
 ٙ٘ٔ/ٕٕم( ٜٜٚٔتونس, )د. ط –( التحرير والتنوير, محمد الطاىر بن عاشور, دار سحنون لمنشر والتوزيع ٕٛ)
 .ٕٓٔ/ٚٔ( ينظر التحرير والتنوير,ٜٕ)
أبو الحسن البمخي نزيل مرو ويقال لو بن دوال دوز البصري المفسر  مقاتل بن سميمان بن بشير البجمي األزدي الخراساني( ٖٓ)

  , ينظر, عن مجاىد والضحاك وعنو عمي بن الجعد وابن عيينة اجمعوا عمى تضعيفو
لسان الميزان , أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي, تح : دائرة المعرف النظامية , مؤسسة األعممي 

 ٜٖٚ/ ٚ,   ٜٙٛٔ - ٙٓٗٔ - ٖوت طبير  -لممطبوعات 
سميمان بن حيان األزدي الكوفى ولد سنة أربع عشرة ومائة وحدث عن سميمان التيمى وىشام بن عروة وعنو أحمد بن حنبل (  ٖٔ)

سحاق بن راىويو وىناد بن السرى وحميد بن الربيع وطائفة  وابن نمير وأبو كريب وأبو سعيد األشج ويوسف بن موسى القطان وا 
تذكرة الحفاظ , أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذىبي , دار الكتب , ينظر  بت منو مات سنة تسع وثمانين ومائة رحمو اهلل اث

 ٕٕٚ/ ٔبيروت , الطبعة : األولى ج -العممية 
 
سير الكبير التف, ٕٗ٘/ٖبيروت)د. ط, د. ت(,  –تفسير البغوي , البغوي , تح : خالد عبد الرحمن العك,  دار المعرفة ( ٕٖ)

ٕٕ/ٖٔٚ. 
 .ٜٔٗ/ٖ( فتح القدير ٖٖ)
 .ٖٚٔ/ٕٕالتفسير الكبير ( ينظر  ٖٗ)
ىـ( تح: مصطفى عبد ٗٚٚ( قصص األنبياء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: ٖ٘)

 ٕٛٙ/ٕم( ٜٛٙٔـ ٔالقاىرة,)ط –الواحد,مطبعة دار التأليف 
 .ٔٙٚٗ, رقم الحديث ٕٜ٘ٔ/ ٗل القران, باب, حسن الصوت بالقراءة لمقرآن, ( أخرجو البخاري, كتاب فضائٖٙ)
 ٘ــٔ(الفيل/   ٖٚ)
 ٜٗ٘/ٖ, ينظر, التحرير والتنوير, ٜٖٗٚ/ ٙ( في ظالل القران, ٖٛ)
 -( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان , عبد الرحمن بن ناصر السعدي , تح : ابن عثيمين,   مؤسسة الرسالة  ٜٖ)
 .ٖٜ٘/ٔم (, ٕٓٓٓ)د.ط,  –يروت ب
 م(  ٖٜٜٔ)د.ط –بيروت  -( الدر المنثور, عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي , دار الفكر ٓٗ)
 .ٖٓٙــ ٜٕٙ/  ٛ
 ( المكان نفسو. ٔٗ)
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بيروت,  –ي ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, محمود األلوسي البغدادي, دار إحياء التراث العربٕٗ)

ٖٓ/ٕٖٚ. 
 ٜٗ٘/ٖٓ( التحرير والتنوير, ٖٗ)
 .ٖٓٙ/ٛ( الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور,  ٗٗ)
  ٜٗ٘/ٖٓ, ينظر, التحرير والتنوير, ٜٗص ٕٖ( التفسير الكبير ج٘ٗ)
        ٖٔ(الحج/ ٙٗ)
 .ٜٚٓٛ/ٙٔ ٜٜٚٔ ىـ(, مطابع أخبار اليوم, )د.ط(,ٛٔٗٔ( تفسير الشعراوي, محمد متولي الشعراوي )ت: ٚٗ)
 .    ٙٔٔ(النساء/ ٛٗ)
, ينظر, تفسير البحر المحيط , محمد بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي, تح: الشيخ عادل أحمد  ٚ٘ٔ/ٖ( الكشاف, ٜٗ)

ـــ د.أحمد النجولي الجمل, دار ٕـــ د.زكريا عبد المجيد النوقي ٔالشيخ عمي محمد معوض, شارك في التحقيق  -عبد الموجود 
 .ٖٓٗ/ ٙم ,ٕٔٓٓ-ىـ ٕٕٗٔ -( ٔلكتب العممية / بيروت , )طا
 ٖٚٓ/ٜ(التفسير الوسيط لمقرآن الكريم , د. محمد سيد طنطاوى )شيخ األزىر( ,)د,ط , د.ت(, ٓ٘)
عادل مرشد, وآخرون, مؤسسة الرسالة,  -ىـ(, تح: شعيب األرنؤوط ٕٔٗ( أخرجو احمد, مسند اإلمام أحمد بن حنبل, )ت: ٔ٘)
 , قال الشيخ شعيب اسناده صحيح. ٖٗ٘ٛٔ, رقم الحديث   ٜٜٗ/ٖٓم, ٕٔٓٓــ ٔط
 . ٖٔ( الحج/ٕ٘)
 .ٜٚٓٛ/ ٙٔ( تفسير الشعراوي,  ٖ٘)
 ٗ(إبراىيم/ٗ٘)
 ٜٗ(آل عمران/ ٘٘)
 ٓٔٔ( المائدة/ ٙ٘)
 ٔٔ(األعراف/ ٚ٘)
   ٕٓ٘/ٖ التحرير والتوير(ٛ٘)
لبنان , تح: محمد سيد كيالني,  -ىـ , دار المعرفة ٕٓ٘( المفردات في غريب القرآن , أبو القاسم الحسين بن محمد  ت: ٜ٘)

, ينظر , نظم الدرر في تناسب اآليات والسور , برىان الدين أبي الحسن إبراىيم بن عمر البقاعي , تح : عبد الرزاق  ٛٗ٘ص
 .ٜٔ/ٕم , ٜٜ٘ٔ -ىـ٘ٔٗٔ -بيروت  -غالب الميدي, دار الكتب العممية 

/ ٖ ٘ٓٗٔ -بيروت -ن, محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر, دار الفكر( جامع البيان عن تأويل آي القرآٓٙ)
ٕٚ٘. 

 .ٙٔ/ ٖ, وينظر, روح المعاني, ٕ٘ٔ/ ٕالدر المنثور,   (ٔٙ)
 .ٛٙٔ/ ٖروح المعاني ( ٕٙ)
 ٘ٗٔ( آل عمران/ٖٙ)
أبو الميث السمرقندي , تح:  , تفسير السمرقندي المسمى بحر العموم , نصر بن محمد بن أحمدٓ٘/ ٛالتفسير الكبير ( ٗٙ)

 .ٜٖٕ/ٔبيروت ,  -د.محمود مطرجي, دار الفكر 
 .ٜٔ/ ص ٕنظم الدرر في تناسب اآليات والسور, ج  (٘ٙ)
 ٓٔٔ( المائدة/  ٙٙ)
    ٕٓٙ(البقرة/ ٚٙ)
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رشاد العقل , إٜٜٕ/ٖالقاىرة,  -( الجامع ألحكام القرآن , أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي , دار الشعب  ٛٙ)

 .ٕٙ٘/ٔالسميم إلى مزايا القران الكريم, 
 . ٖٗ/ٚ( التفسير الكبيرٜٙ)
 .ٖٚٙ/ ٗ( المباب في عموم الكتاب, ٓٚ)
 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٔ( في ظالل القران,ٔٚ)
/   ٖ(ج  ( أخرجو البخاري, كتاب, االنبياء , َباب َقْوُلُو عز وجل ( َوَنبِّْئُيْم عن َضْيِف إبراىيم ) قولو ( ولكن ليطمئن قمبيٕٚ)

 ٕٜٖٔ, رقم الحديث, ٖٖٕٔ
دمشق _  -محمد زىير الشاويش المكتب اإلسالمي  -( شرح السنة, الحسين بن مسعود البغوي , تح: شعيب األرناؤوط ٖٚ)

 . ٙٔٔ-٘ٔٔ/ ٔم , الطبعة : الثانية,ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ -بيروت 
 .ٖٙٔ/ ٔ( تفسير ابن كثير,ٗٚ)
 .ٖٚ/ٚالتفسير الكبير, (٘ٚ)
 .ٖٖ/ٕثورالدر المن (ٙٚ)
 ٚالقمر/  ( ٚٚ)
 .ٖٙ/ٚ( ينظر التفسير الكبير,ٛٚ)
المستدرك عمى الصحيحين , محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاكم النيسابوري, تح: مصطفى عبد القادر (  أخرجو الحاكم , ٜٚ)

, قال االمام  ٜٗٛٚ رقم الحديث, ٖٗ٘/ٗ,  كتاب الرقاق, مٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔــــٔ)ط –بيروت  -عطا كما, دار الكتب العممية 
 الحاكم ىذا حديث صحيح .

 .ٕٚ/ٖ( روح المعاني  ٓٛ)
 .ٜٖ/ٖ( التحرير والتنوير,ٔٛ)
 .ٙٔ( النمل/ٕٛ)
 .ٚٔ( النمل/ٖٛ)
 .ٕٓ(النمل/ ٗٛ)
(اخرجو الترمذي, سنن الترمذي, الجامع الصحيح سنن الترمذي , محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي , تح: أحمد ٘ٛ)

بيروت, كتاب كتاب المناقب عن رسول اهلل  صمى اهلل عميو وسمم, باب في  –ن , دار إحياء التراث العربي محمد شاكر وآخرو 
 , قال الترمذي, وىذا حديث حسن صحيح.ٖ٘ٔٙ, رقم الحديث, - ٕٛ٘ص ٘فضل النبي  صمى اهلل عميو وسمم , ج

 .ٖٕٛ/ٜٔ, التحرير والتنوير ٖٖ٘/ٖالكشاف  ٙٛ))
 .ٖٛاألنعام/  (ٚٛ)
 .ٖٕٗٙ/٘ي ظالل القران, ( ف ٛٛ)
 –ىـ(,  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحمبي وأوالده ٖٔٚٔ( تفسير المراغي, أحمد بن مصطفى المراغي )ت:ٜٛ)

 .ٕٛٔ/ٜٔم(, ٜٙٗٔ/ٔمصر)ط
 .ٛٙٔ/ٓٔ روح المعاني (  ٜٓ)
 .ٖٕٚ/ٜٔ( التحرير والتنوير , ٜٔ)
 ٖٕٚج صٜٔ( ينظر, التحرير ٕٜ)
 .ٕٚٚ/ ٙينظر,  تفسير أبي السعود  ,ٕٓٗ/ٜٔ المصدر نفسو(  ٖٜ)
 ٖٚٔ/ ٜٔ روح المعاني,( ينظر  ٜٗ)
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 .ٖٓٙ/ٖ( الكشاف,ٜ٘)
 .ٕٓٗ/ٜٔ( ينظر, التحرير والتنوير, ٜٙ)
ولد في حياة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم روى عن فضالة بن عبيد , محمد بن كعب القرظي أبو حمزة أو أبو عبد اهلل (  ٜٚ)

طبقات المفسرين ,  أحمد بن , ينظر, ث في المسجد فانيدم السقف وأىمكو مع أصحابو في سنة تسعينوأبي ىريرة وقد جمس لمتحدي
 ٔم , الطبعة : األولى , جٜٜٚٔ -ىـٚٔٗٔ -السعودية  -محمد األدنو وي , تح : سميمان بن صالح الخزي مكتبة العموم والحكم 

 ٓٔصٜص
نزيل ,عالء الدين عمي بن محمد بن إبراىيم البغدادي الشيير بالخازن, دار ( تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التٜٛ)

 . ٖٚٔ/٘م( ٜٜٚٔبيروت)د.ط –الفكر 
سنن البييقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى أبو بكر البييقي, تح: محمد عبد القادر عطا , ( أخرجو البييقي, ٜٜ)

النكاح, باب ما أمره اهلل تعالى بو من اختيار اآلخرة عمى األولى وال يمد عينيو  , كتابٜٜٗٔ -مكة المكرمة   -مكتبة دار الباز 
إلى زىرة الحياة الدنيا فقال تعالى   وال تمدن عينيك إلى ما متعنا بو أزواجا منيم زىرة الحياة الدنيا لنفتنيم فيو ورزق ربك خير 

 .ٜٜٖٓٔ, رقم الحديث, ٛٗ/ ٚوأبقى , 
  ٜٖٕ/ٜٔنوير,( ينظر, التحرير والتٓٓٔ)
 ٕٛٔ/   ٜٔ( روح المعاني  ٔٓٔ)
 ٗٗٔ/ ٜٔتفسير الطبري  ( ٕٓٔ)
 . ٚٚٔ/ٖٔ( تفسير القرطبي, ٖٓٔ)
م ٜٜٙٔ -ىـ ٙٔٗٔ -بيروت  -الحيوان, أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , تح: عبد السالم محمد ىارون, دار الجيل  (ٗٓٔ)
 ,ٗ/ٛٓ . 
 
 . ٜٚ( النحل/ ٘ٓٔ)
 .ٜٔ( الممك/ ٙٓٔ)
 . ٜٔٔٛ/ ٖٔاوي, ( تفسير الشعر ٚٓٔ)
 .ٖٚ/ٕٓ( التفسير الكبير, ٛٓٔ)
ىـ( تح: محمد باسل عيون ٕٖٖٔمحاسن التأويل, محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )ت:  (ٜٓٔ)

 ٜٖٙ/ٙه( ,  ٛٔٗٔ - ٔبيروت,)ط –السود, دار الكتب العمميو 
 .ٕٓٔٛ/ ٖٔ( تفسير الشعراوي,ٓٔٔ)
 .ٕٖٔ/  ٘تفسير أبي السعود   (ٔٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٗٔ( التحرير والتنوير ,ٕٔٔ)
 .ٕٖٔ, ( ص ٖٕٓٓ, ٕ( ينظر, الموسوعة العممية في اإلعجاز القرآني, د:سمير عبد الحميم, طمياني, سورية, )طٖٔٔ)
 .ٜٖٙ/ ٖ( ينظر, محاسن التأويل, ٗٔٔ)
 .ٚٔالغاشية/ (٘ٔٔ)
 ٕٔالذاريات/ (ٙٔٔ)
 . ٕٖٗٙ/ ٙ( في ظالل القران, ٚٔٔ)
 .ٕٖٔالعجاو القرآني, صالموسوعة العممية في ا(  ٛٔٔ)
 .ٖٛ/ٜٕ, التحرير والتنوير, ٘ٛ٘ص ٗالكشاف ج( ينظر, ٜٔٔ)
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 .ٖٛ/ٜٕ( التحرير والتنوير,ٕٓٔ)
 .ٕٙٛٔ/ ٗ( في ظالل القران,ٕٔٔ)
 .ٖٖٗٙ/ ٙ( المصدر نفسو, ٕٕٔ)
   ٖٛ( األنعام/ ٖٕٔ)
 .ٖٕٗٙ/٘( في ظالل القران. ٕٗٔ)
, قال الترمذي, حديث ٙٛٗٔ, رقم الحديث, ٛٚ/ٗي قتل الكالب, ( اخرجو الترمذي, كتاب, االحكام والفوائد, باب ما جاء فٕ٘ٔ)

 حسن صحيح.
 .ٕٙ٘ٛ, رقم الحديث, ٜٜٓٔ/ٖ( اخرجو البخاري, كتاب الجياد والسير, باب اذا حرق المشرك المسمم ىل يحرق,  ٕٙٔ)
القاىرة ,  -الكتاب العربي دار  (, دار الريان لمتراث/ ٚٓٛ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, عمي بن أبي بكر الييثمي,)ت: ٕٚٔ)

 .ٕٕٖ/ ٚ, ٚٓٗٔ –بيروت 
ىـ(, تح: أحمد يوسف النجاتي ٕٚٓ( معاني القرآن, أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديممي الفراء )المتوفى: ٕٛٔ)

 / محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشمبي
 .ٕٖٖ/ٔ, د.ت( -ٔمصر, )ط –دار المصرية لمتأليف والترجمة 

 .  ٗٗاإلسراء/ (  ٜٕٔ)
 .ٔٗ( النور/ ٖٓٔ)

 .ٙٚٔ/ٕٔ( التفسير الكبير,ٖٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٖالسعود, ي( تفسير ابٕٖٔ)
 , صحيح عمى شرط مسمم.ٖٕٖٔ, رقم الحديث, ٖ٘ٗ/ ٕ(أخرجو الحاكم , ٖٖٔ)
 . ٕٚٔ/ٚ( التحرير والتنوير,ٖٗٔ)
 .ٜٔ( النمل/ ٖ٘ٔ)
 ٕ٘ٔ( الموسوعة العممية في اإلعجاز القرآني صٖٙٔ)
, ٔينظر , موسوعة االعجاز العممي في القران الكريم والسنة المطيرة , يوسف الحاج احمد , دار ابن حجر, دمشق, )ط(  ٖٚٔ)

 .٘ٙٗم, صٕٚٓٓ
 .ٗٛٓٔ/ ٕ( في ظالل القران, ٖٛٔ)
 .ٖٛ( األنعام/ ٜٖٔ)
   ٙ /ىود ( ٓٗٔ)
 .ٖٔٔ/ ٖينظر,  تفسير أبي السعود ٕٖٔ/ٕ( تفسير ابن كثير,ٔٗٔ)
 ٕٔ(  الواقعة/ ٕٗٔ)
    ٕٕالطور/  ( ٖٗٔ)
 ىـ(ٕٔٙ( أخرجو مسمم ,صحيح مسمم, مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: ٗٗٔ)

بيروت,   كتاب, صفة القيامة والجنة والنار, باب, في صفات الجنة وأىميا  –تح: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 
 .ٖٕ٘ٛ, رقم الحديث, ٕٛٔ/ٗوتسبيحيم بكرة وعشيا, 

مؤسسة وآخرون,   , تح : شعيب االرنؤوطأحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني مسند اإلمام أحمد بن حنبل( أخرجو احمد, ٘ٗٔ)
 قال شعيب االرنؤوط: حديث صحيح .  .ٕٜٔٛٛٔ, رقم الحديث,ٖٚٙ/ٗ القاىر -قرطبة 

 .ٕٔ/ ٕٛالتفسير الكبير  (ٙٗٔ)
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بد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس المعروف بابن أبي الدنيا )ت: ( صفة الجنة البن أبي الدنيا,  أبو بكر عٚٗٔ)

السعودية, باب طعام أىل الجنة   –مصر, مكتبة العمم, جدة  -ىـ(, تح: عمرو عبد المنعم سميم, مكتبة ابن تيمية, القاىرةٕٔٛ
 .ٜٔٔ, رقم الحديث/ ٖٔٔص
بن عبد القوي المنذري أبو محمد, تح : إبراىيم شمس الدين, دار ( الترغيب والترىيب من الحديث الشريف,  عبد العظيم ٛٗٔ)

 .ٕٜٕ/ٗ( , ٔ)طٚٔٗٔ –بيروت  -الكتب العممية 
 . ٖٔٔبيروت, ص  –( حادي األرواح إلى بالد األفراح,  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل , دار الكتب العممية ٜٗٔ)
 . ٜ/ٕرب , ( ىي جمال طوال األعناق, ينظر, لسان الع ٓ٘ٔ)
 , قال شعيب االرنؤوط صحيح .ٖٖٖ٘ٔ, رقم الحديث, ٕٕٔ/ ٖ( أخرجو احمد , مسند اإلمام أحمد, ٔ٘ٔ)

 .8/01ير القران بالمأثور, ( الدر المنثور في تفسٕ٘ٔ)


